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 کند. یمتوقف کردنشان نم یبرا یتالش چیچکد و او ه یصورتش م یرو یگریپس از د یکیاشک  قطرات

اش را از  هیدهد؛ تک یم یخبر از آمدن کس اطیدرب ح یگذرد که صدا یمنوال م نیبه هم یساعت متوال نیچند 

متوجه حالش  یشده اش را پاک کند تا کس سیدارد که صورت خ یمقابلش بر م زیاز م یو دستمال ردیگ یمبل م

 است. زیهمه چ یاینشود اما چشمان پف کرده اش گو

 خانه... یسالم بر اهال-

 دهد. یرا ندا م هانیورود و ،یشگیعادت هم نیو ا دیآ یم زیم یرو چیپرت کردن سوئ یبه دنبالش صدا و

 الشیه و حداقل خشدنش به آوا را دارد. آوا پشت به در نشست کیخبر از نزد یقهوه ا یپارکت ها یرو شیپا یصدا

جمله را نقض  نیبه آوا ا هانیو ژهیراحت است اما عشق و توجه و ست،ین دشیروح و رمقش در د یب افهیکه ق نیاز ا

 کند. یم

 .مینی! سالم آوا خانم رخ بده ما شما رو ببنجاسیا یک نیبه به، بب-

باال رفته  یبرد و با ابروان یشلوارش فرو م بیاست! دستانش را در ج بیعج هانیو یپر شور آن هم برا یآوا سکوت

 .ستدیا یآوا م یزند و روبرو یمبل را دور م

آورد که مطمئن شود  یصورتش را باال م رد،یگ یشده و چانه اش را م کینگران و جستجوگر به او نزد یچشمان با

کند که هر آن، امکان  یرا تحمل م یبغض سفت و سخت شیزند گلو یآسمان چشمان آوا رعد و برق م ده؛یدرست د

 کند. یبرابر م درا چن هانیو ینگران نیو هم دیآ یدر م یاست. نفسش به سخت دنشیترک

 :دیگو یصورتش را با دستانش قاب کرده، م دلواپسانه

 شده؟حرف بزن. شیزیچ ی! چت شده! کسهیچه حال نیافتاده آوا؟ ا یاتفاق-

بلند  شیدهد و از جا یکند؛ باالخره طاقتش را از دست م یو حال بدش را بدتر م دیآ یآوا از سواالتش به ستوه م 

 نیاش بر خانه طن هیگر یترکد و صدا یکه در راه پله ها بغضش م ردیگ یم شیشده و دوان دوان راه اتاقش را در پ

 شود. یانداز م

 یکند اما با صدا یرد و بدل م فونیه ها و آراه پل نینگاهش را ب فون،یآ یقصد بر دنبال کردنش دارد که با صدا هانیو

 یمادرش پاتند م یزند و به سو یخسته مادر، دکمه را م افهیق دنیشود و با د یناچار از هال خارج م فون،یمجدد آ

 کند.



 .دیآ یرا در دست دارد و به سمت سالن م یپر از خوراک یها لونینا یخانم به سخت توران

 .ریرو ازم بگ لیوسا نیکمک! ا ایآخ از کت و کول افتادم ب-

 زند. یآوا را صدا م یا دهیبلند تر و کش یبا صدا بالفاصله

مادر من به  گمیهزار بار م»زند.  یلب غر م ریرود و ز یبه نشانه تأسف به سمت مادرش م یبا تکان دادن سر هانیو

 «دهی! مگه گوش میتونیتو که نم دیمن بگو برم خر
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 رساند. یرا به او م خود

 !هیچه وضع نیآخه ا اریانقدر به خودت فشار ن گمیمادر مگه من نم -

 برد. یو به آشپزخانه م ردیگ یها را از دست مادرش م لونیکلمات نا نیگفتن ا با

 :دیگو یاندازد و غرولند کنان م یمبل م نیتر کینزد یرا رو فشیخانم هن هن کنان ک توران

! اما کو گوش شنوا؟ چندبارم بهت زنگ زدم اما دیخر میدنبالم بر یاینره فردا ب ادتیهزار بار بهت گفتم  شبید -

 خاموش بود. تیگوش

 شود. یطبقه باال م یبعد راه و

مادرش است. آنقدر  یبر حرفا یدییکشد و صفحه خاموشش، مهر تأ یم رونیشلوارش ب بیاش را از ج یگوش هانیو

 ریتأث یآوا هم ب نیحال نزار و غمگ دنیفراموش کرد؛ گرچه د دیخر یرا برا شبشیمشغول کار و دفتر بود که قول د

 نبود.

 :دیگو یاز شرم و پوزش م زیلبر یلحن با

 بانو! یآخ! حق با شماس. فراموش کردم بخدا، ببخش -

 .چدیپ یدر گوشش م یعل یمعترض و عصب یو الو گفتنش، صدا یشود. با برداشتن گوش یتلفن خانه بلند م یصدا



 یو ما ب ی! نکنه مردیزنم، به محل کارتم زنگ زدم گفتن برگشت یهزارباره بهت زنگ م ؟ییمعلوم هست کجا -

 !م؟یخبر

 :دیگو یم یبا تک خنده ا هانیو

 !قیخوشا بحالم رف ؟یانقدر نگران من -

 توپد. یتر از قبل با گفتن کوفت به او م یپر حرص و عصبان یعل

 دهد. یآورد پاسخش را م یرا در م یکه حرص عل یسردزند و با خون یم هیتک وارید به

 !یاز وجودم بهره ببر یتون یم ینگران نباش تو هنوز من و دار -

 را قطع کند. یگوش« کشمت یمن تو رو م»با گفتن  یاست عل یجمله کاف نیهم و

زند. بعد از  یم یخورد قهقه ا یم یکه عل یاندازد تا از قطع شدنش مطمئن شود از حرص یم ینگاه یبه گوش هانیو

 دهد. یباالخره جوابش را م یریبار شماره گ نیچند

 ه؟یچ -

 کند با نرمش آرامش کند. یم یسع

 تموم شد. میگرفتار بودم  سرکار هم شارژ گوش کمیباور کن  یدست بردار. ببخش گهیبود د یشوخ هیبابا!  یا -

 دهد. یآرام جواب م یرا فراموش کرده با لحن تشیکه ظاهراً عصبان یعل

دختر  هی هیخجالت یلینره. نهال خ ادتی اریآوا رو هم ب یراست میبر رونی. گفتم زنگ بزنم غروب باهم بدمیباشه فهم-

 همراهمون باشه راحت تره!

شود و با  یمهمان لبانش م یکه حکم برادرش را دارد؛ لبخند یقیرف یعشق تازه شکوفه زده  یآور ادیبا  هانیو

 کند. یاعالم موافقتش تلفن را قطع م

که نرده  یچوب یپله ها شانیآشفته و پر یشود. با حال یگذرد حالش دگرگون م ینم یآوردن حال آوا، چند ادیبه  با

 رسد. یگذارد و به اتاق دردانه اش م یحفاظشان است را پشت سر م ییاز جنس فلز برنج به رنگ طال ییها
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 رسد. یبه گوش م هیاز گر یگرفته اش ناش یشنود با تکرار کارش، صدا ینم ییزند اما صدا یبه در اتاقش م تقه چند

 تنهام بزار داداش!-

 است. دهیگونه غم زده ند نیلرزاند. تا به حال خواهرش را ا یرا م هانیقلب و شیصدا غم

تخت  یشود. رو یو آرامش بخشش م یاق آبکشد و وارد ات یم نییدر را پا رهیتوجه به در خواستش، دست گ بدون

و دستش را حائل بدن او  ندینش یتخت م یرو هانیزانوانش گذاشته. و یغمبرک زده و رو به پنجره اتاق سرش را رو

 پرسد: یاز او م یکند. با لحن مهربان و دلسوزانه ا یم

 ؟یبا داداشت حرف بزن یخوا ینم-

 تو! ینصف جونم کرد شده؟یچ یبگ یخوا ینم

 دهد. یشنود ادامه م ینم یپاسخ یکند اما وقت یرا سکوت م یانتظار پاسخش لحظات در

 ؟یدیجوابم بهم نم هیخونه برگشتم لباسام رو هم عوض نکردم تو فکرت بودم.  یاز وقت نیمعرفت من و بب یب-

 یرا م هانیش وفروغ یگرداند. صورت ملتهب و چشمان ب یکند و صورتش را رو به او بر م یسرش را بلند م آوا

 کند. یترساند. به زحمت زبان باز م

 خوام حرف بزنم لطفا اصرار نکن. یببخش داداش اما من نم-

 گرداند. یبر م شیو به سرجا ردیگ یدستش را م هانیو دکهیآ یم نییتخت پا از

 یشانیپ یباهام حرف بزن و بعد با لبخند یذارم هروقت خواست یپرسم به عهده خودت م ینم یزیباشه باشه، چ-

 زند. یم یداغش را بوسه ا

گذارد و به  یهم م یرو دییکسالت بار چشمانش را به عالمت تأ یشود با لبخند یبلند م شیکه دوباره از جا آوا

 رود. یم یبهداشت سیسرو

 یاش ضربه ا یارد و از حواس پرستبگذ انیافتد قرار امشب را فراموش کرده با آوا در م یم ادشی کبارهیبه  هانیو

 کند. یخود م یشانیپ یحوال



به خاطر به دست آوردن نهال صحبت  یکند و از ذوق عل یم انیموضوع را ب هانیو ،یبهداشت سیبا خروج آوا از سرو 

کند حواسش را متمرکز کند اما چهره  یم یفشارد. سع یانگشتانش م انیو آوا حوله را م دیگو یم هانیکند. و یها م

 کند. یتر م شانیچشمانش رژه وار افکارش را پر یجلو ،داند یاسم از او م کیکه فقط  گرید یبا دختر یخندان عل

 یزیچ گرید شیشود. گوش ها یسست م شیشود پاها یمنجمد م شیخون در رگ ها ییجمله آخرش، گو دنیشن با

انشااهلل که کارش روبراه بشه قصد داره »شود.  یدر ذهنش چشمک زن روشن م هانیجمله و نیشنود و فقط ا ینم

 «جا برگزار کنه هیو عقد رو  یسال، مراسم عروس نیآخر هم
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کند و هر لحظه منتظر اعتراض خواهر  یرا با شانه اش مرتب م شیرود و موها یآوا م شیآرا زیم یبه جلو هانیو

 یم زیاش را به م هیتک نهیکند. دست به س یوسواس و حساسش است اما سکوت آوا او را متعجب زده و دلواپس تر م

 .ردیگ ینظر م ریرا ز شیارهادهد و ک یاز ابروانش را باال م یکیاش  یشگیزند و به عادت هم

 یخورد و ب یم نیبه زم تاریگ یناهنجار یکند که با صدا یقش پرتاب مگوشه اتا تاریگ یحوله در دستش را رو آوا

 یرا تکرار م ششیپ قهیشود و سوال چنددق یمانعش م هانیکند اما و یرا م دنیتوجه به آن دوباره قصد دراز کش

 کند.

 شده؟یچ یبهم بگ یخوا ینم-

 کند. یرا وادار به خاتمه دادن بحث م هانیشماتت بار آوا، و نگاه

 رسد. یدهد به گوش م یمادر که خبر از حاضر شدن غذا م یصدا نیب نیهم در

 :دیگو یم یشود و رو به آوا با شوخ یاز اتاق خارج  م هانیو

 شه ها! یکامل م شهیو جمع سه نفره ما مثل هم رهیگ یتورو م ینهال جا یایامشب اگه ن-

 دهد: یادامه م یچشمک با

 .رهینم نییاز گلومون پاگرچه خوشگل جمع ما که نباشه غذا  -

 گذارد. یتنها م دیاز ترد ییایآوا را با دن و



در قلبش  یکرده است، او را همچون پادشاه یزندگ یدهد. او با خاطرات عل یهمان افکار آزار دهنده عذابش م باز

 تواند انقدر راحت به او فکر کند؟! یم یگریکرده اما با تعلقش به د شیستا

 دهند. یآزار م شیاز پ شیآورد و اورا ب یخود در م ریآزار دهنده روح و روانش را به تسخ یها تیواقع نیا

آورد  یاش را به دست م یخوشمزه مادرش انرژ یو غذا یطوالن یخسته کننده اش با حمام یبعد از روز طوالن هانیو

 یمکرر مادرش سردرد را بهانه م یها و پرسش ها یکرد و در جواب دل نگران یم یباز شیاما آوا بر خالف او با غذا

 کرد. 

طبقه  یاش راه یبه ساعت مچ یبا چشمانش دارد با نگاه یخاص یکه هارمون یآب یراهنیو پ یبا شلوار مشک هانیو

به  یدیکه از خواهرش دارد ام یشده برود؛ چون با شناخت نییبه رستوران از قبل تع ییشود که تنها یم نییپا

 گردد. یم رکند به عقب ب یآوا که اسمش را خطاب م یآمدنش ندارد اما با صدا

 کند. یم نیخواهرش را تحس ییبایز ،یماند و با لبخند یو ظاهر آوا ثابت م پیت یرو چشمانش

 شوند. یم نگیپارک یو هردو راه ردیگ یرا که به طرفش دراز شده است، م هانیدست و آوا
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 یرا به حرکت در م نیزند و به محض باز شدن در، ماش یرا م موتیر هانیشوند. و یم ریجا گ نیدو داخل ماش هر

 آورد.

 شکند. یآن را در هم م هانیو لیموبا یسر سام آور پر شده است که صدا یبا سکوت نیماش یفضا

 جانم داداش؟-

 :دیگو یشوخ م یلحن با

 ماهت منم خوبم ممنون یسالم به رو-

 کند. یراننده مرتب م نهیآشفته کرده در آ یصبحگاه میرا که نس شیو موها ستدیا یچراغ قرمز م پشت

 دهد: یعجوالنه جواب م و



 !گهید میایتو؟ االن م یخب چرا انقدر هول یلیخب، خ یلیخ-

 دهد. یرو به آوا ادامه م یبا لبخند و

 .میذار ی! ما که تو رو تنها نماد؟ین شهیمگه م-

 .چدیپ یکند و به سمت چپ م یدهد؛ دنده را عوض م یندا م که سبز شدن چراغ را یپشت نیتک بوق ماش با

 باشه، خدانگهدار.-

 

 ۶_پارت#

 روزه به باد داده، آرام و قرار ندارد. کیرا  شیکه درخت عشق و آرزوها یبا نهال ییاز اضطراب روبه رو آوا

 هانیو یافتد و با جمله  یبار به جان لبانش م نیدهد و ا یادامه نم هانیشکند که با تذکر و یانگشتانش را م قولنج

 :دیگو یکه م

 آد. یدختر؟ از لبات خون م یکرد کاریچ -

دهد  یم هیتک یبار به صندل نیکند و ا یکه به طرفش گرفته لبانش را پاک م یو با دستمال کاغذ دیآ یبه خودش م 

 بندد. یو چشمانش را م

 :دیگو یخود م با

 ! آروم باش، آروم.یکن ین همه رو خبر دار مبسه آوا، آروم باش اال -

خواهد روز  یدهد. نم یم حیکند اما سکوت را ترج ینم دیاست که آوا رژ لبش را تمد بیعج هانیو یبرا نیا و

 آمده را بازگردد. ریمس یسوال نیبا کوچکتر ستین دیبع چیآوا خراب کند از او ه یها یرا با لج باز قشیقشنگ رف

به محض جوش آمدن اشک  دوزد. یمقابلش چشم م یکند و به رستوران آشنا یآوا چشم باز م هان،یترمز و با

 نیدهد و از ماش یاشکانش را نم دنیکند. آوا اجازه خروش یامر م نیشدن از ماش ادهیاورا به پ هانیچشمانش و

 شود. یم ادهیپ
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مهمان  یآورد. نا خود آگاه لبخند یش را سر جا مکند و حال یصورت آوا را نوازش کنان لمس م یخنک بهار مینس

 اندازد. یگرفته به پشت گوش م یآن ها را به باز میرا که نس شیشود و چند تار از موها یلبانش م

 :دیگو یشکند م یکه قولنج پشتش را م هانیبه و رو

 .کنهی! آدم و مست خودش مییعجب هوا -

 کشد. یم قیعم ینفس و

 زند. یرا م نیماش ریدزدگ هانیو

 دوباره صدات رو بشنوم! نکهیشدم از ا یم دی. کم کم داشتم ناامیخدارو شکر به حرف اومد -

 زند. یرا حلقه م هانیکمرنگ بازوان و یلبخند با

 نشده! یازت شاک نیاز ا شتریب یتو تا عل میبهتره بر -

 شوند. یبخشد و داخل م یرا سرعت م شیحرفش گام ها دییدر تأ هانیو

خورَد که دو طبقه است از طبقه  یبه چشم م بایز یشده است. وسط آن حوضچه ا یطراح ییبایبه طرز ز رانرستو

را  یعاشقانه ا یشده و فضا ختهیشر شر آب با خواننده در هم آم یشود، صدا یم ریاول به طبقه دوم آب سراز

ها اشغال کرده اند و با لبخند مشغول  جاطراف آن را اکثر زو یها یاست صندل لیدل نیفراهم کرده است. به هم

 صحبت هستند.

شک نهال است با  یو دختر بغل دستش که ب یعل دنیکاود و با د یجستجو گر رستوران را م یبا چشمان هانیو

 روند. یدهد و به سمتشان م یدست تکان م شانیلبخند برا

 سپارد. یآورد به دست باد مبه دست  شیپ قهیرا که چنددق یحال خوب ،یدختر کنار عل دنیبا د آوا

 رسند. یآن ها م زیکه است به م یکند و با هر جان کندن یم میتنظ هانیبا و یرا به سخت شیها قدم

. دسته ستدیا یم هیعقب تر از بق یشده است، قدم رشیگ بانیکه از لحظه ورود به رستوران گر یبا اضطراب آوا

 کند. یمعطوف م نیفشرد و نگاهش را به زم یرا م فشیک



 :دیگو یبه پشتش م یکشد و با ضربه ا یرا در آغوش م یعل ،یبعد از احوال پرس هانیو

 ؟یکن یمعرف یخوا ینم -

 اندازد. یعاشقانه به صورت خجالت زده نهال م ینگاه یعل

 نهال، خانوم بنده. -

 :دیگو یآرام تر پشت بند آن م ییصدا با

 عشق بنده -

 :دیگو یم هانیدهد و رو به و یرا م یپاسخ نگاه عل یبخندو با ل ردیگ یلب به دندان م نهال

 !تونییخوشبختم از آشنا-

 کند. یم یهم متقابال اظهار خوشبخت هانیو

 .دیآ یکه مخاطب قرارش داده جلوتر م هانیو یبا صدا آوا

 زنداداش جفتمون. میآوا جان با نهال آشنا شو، درواقع بهتره بگ -
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دهد و دست نهال را که  یچرخد. آب دهانش را قورت م یخشک شده است که در دهانش نم یزبانش مانند چوب آوا

 دهد. یکوچک م یو فشار ردیگ یبه طرفش دراز کرده است را م

 با شما. ییسالم آوا خانم خوشبختم از آشنا -

گفت و گو را کوتاه  «نطوریسالم، منم هم»به پوزخند شباهت دارد با گفتن  شتریکه ب مهیکج و نصف و ن یبا لبخند آوا

 کند. یم

کند. آوا جوابش را آنقدر  یرا نثار آوا م یسالم ،یریشود و طبق معمول با سر به ز یم زیخ میکه نشسته است ن یعل

 باشد. دهیکند شن یدهد که شک م یآرام م



 یبحثشان شرکت ماوقات در  یهستند و نهال هم گاه هانیو و یعل یاصل یها ندهیباال گرفتن صحبت ها که گو با

 کند. یم زیکند و صورت نهال را آنال یآمده استفاده م شیکند، آوا از فرصت پ
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کرده است، لبان  کیبودنش آن را به زغال نزد یکند که درصد مشک یم یاش را بررس دهینگاه اول چشمان کش در

اش را با پوست  یگذارد، پوست گندم یم شیو مرتبش را به نما دیسف یدندان ها دنیاش که با هربار خند یغنچه ا

که  یدارد، فقط قوز کم یخوب افهیباشد؛ ق وراستدهد. اگر با خود ر یم ازیکند و به خود امت یم سهیخود مقا دیسف

را در لحظه اول  یهر شنونده ا شیو خوش آوا ریانعطاف پذ یکاسته اما درعوض، صدا تشیاش دارد از جذاب ینیب

هر  یکه عل ییداند با لبخند ها یرا سهم خود م یعل ند؛یبب یتواند او را کنار عل یباز هم نمکند اما  یجذب خود م

 کند. یم کیشود و بغض پنهانش را تحر یمرگ بار فشرده م یپاشد قلبش از حسرت ینهال م رتبار بر صو

 دهد یاو را نجات م هانیو یغرق شده است که صدا رینفس گ ییحال و هوا در

 سفارش بدم؟ خورهیم یخواهرم چ -

 :دیگو یدر قورت دادن بغضش دارد م یکه سع یبا مکث آوا

 .هیآب کاف وانیل هی-

 :دیگو یم یساختگ یبا اخم هانیو

 دم. یواسه تو ام سفارش م میخوا یم یبستن کیچه حرفا! ما همه ک-

 یکاذبش م یریا که مدام از سبه اعتراض آو یو توجه دیگو یزند سفارش هارا به او م یو بالفاصله گارسون را صدا م 

 ندارد. دیگو
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 زند. یم یبار چشمک طنتیش یکند با لبخند یم یرو به عل هانیآورد، و یکه سفارش ها را م گارسون



 رو نکرده. یعاشق شدنم بلد بوده باشه! البته بلد بوده ها ول ،یخجالت یعل شهیمن هنوز باورم نم -

 کند. یم لیرا به لبو تبد یعل یبا قهقه ا شیادامه حرف ها در

 کند. یم یزیر یشده است خنده  یکه متوجه خجالت عل نهال

 :دیگو یم انهیموذ یبا لبخند یعل

 سر به سرت بزارم.  شهیها! اون روز نوبت من م میش یحساب م یرسه ب یروز م هی. قی! دستمون ننداز رفالیخیب -

 افتند.  یکرده به خنده م انشیب یکه به طرز خنده دار یحرف عل نیبا ا همه

 .دهد یم یاش را باز یبستن کیک یریآمده با سر به ز شیپ یتوجه به حرف ها یهم ب آوا

ساده  یتلفن دکمه ا فش،یجست و جو در ک یکند. نهال با اندک یزنگ تلفن نهال، همه را به سکوت وادار م یصدا

 .چدیپ یاشان در گوشش م هیرب همسانگران و مضط یکشد و با وصل تماس، صدا یم رونیاش را ب

 مزاحمتم شدم. یببخش ؟یسالم نهال خوب -

 :دیگو یعجوالنه و نگران م نهال

 شده؟ شیزیافتاده؟ مامانم چ ینه نه، اتفاق -

 خونه! یایب یندار یاستفراغ کرد و سردرد داره خواستم بگم اگه کار کمی ستین یخاص زینه اصال، چ -

 :دیگو یدارد با لکنت م یوا م یآوا را به نگران یحت هیدر هم رفته که بق یبا صورت نهال

 ا....ا..الن...خو..خو..خوبه؟ -

 شده؟ یزیدهد چ ینگران و مبهوت به نهال اشاره م یعل

 زهرا را بشنود. یآورد تا حرف ها یدستش را به عالمت سکوت باال م نهال

 بهتر باشه. دیشا ،یفقط گفتم تو باش ستین یزیآره چ زمیآره عز -

 :دیگو یزده م شتاب



 گردم. یمن االن زود بر م -

کند و به  یعجوالنه از همه تشکر م ه،یاندازد و بدون پاسخ به سواالت بق یم فیرا داخل ک یبا هول و وال گوش و

 به دنبالش. زین یدود و عل یم یسمت در خروج
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 روند. یم رونیحساب با آوا به ب ی هیرود و پس از تسو یم شخوانیبه سمت پ هانیو

 :دیگو یدود و بدون وقفه م یم هانینفس زنان به سمت و یعل

 داداش قربون دستت ما رو برسون خونه نهال، مادرش ظاهرا بازم حالش خراب شده.-

ه و از جدول نشسته و با دستانش صورتش را پنهان کرد یدهد که رو یکند و نهال را نشان م یتازه م یادامه نفس در

 :دیگو یکند سپس م یم هیتوان گفت گر یم شیلرزش شانه ها

 شرمنده بخدا! رم،یبگ نیچند بار ماش دینگرانشه، تا اونجا با یلیخ-

 گذارد. یشانه اش م یبرادرانه رو یدست هانیو

 ! بجنب.میحرفا ندار نی! من و تو از اهیحرفا چ نیا-

 کند. یم تیهدا نیو به سمت ماش ردیگ یدست نهال را م هانیو یروند، آوا با اشاره  یبه سمت نهال م هرسه

به مادرش  یادیز یکه عالقه  ییسوزاند. از آن جا ینهال دل م یشود و برا یم ختهیترحمش برانگ یتا حدود آوا

که  ستین نیبر ا یلیتواند عمق فاجعه را درک کند اما دل یشدن مادرش را هم داشته، م ضیمر یدارد و تجربه 

قرار بدهد  تیرا اولو تشیها فکر نکند و انسان زیچ نیکند فعاًل به ا یم یبودنش را فراموش کند در هر حال سع بیرق

 حالش را بهتر کند. یاندک شیها یتا حداقل با دلدار

 یریآرام شدنش تاث یکه برا دیبزند شا یحرف ایکند  یکند کار یم یآوا سع نند،ینش یعقب م یها در صندل دختر

 :دیگو یگذارد و م ینهال م یشانه  یداشته باشد. دست رو

 آروم باش، توکلت به خدا باشه.-



کورس  گریکدیبا  ایگو شتر،یب یو با سرعت رندیگ یشدت م شیداند اشک ها یمادر را م مینهال که حال وخ اما

را  یت که هر شنونده اسوزناک اس یاش به حد هیگر یصدا ند،یآ یم نییبه پا یگریپس از د یکیگذاشته باشند 

 در مورد هیقض نیکند و ا یمتأثر م

 یبدهند اما ب نیبخش، اورا تسک دیام یکنند با جمله ا یم یسع کی. هر ستین یآوا هم مستثن یو حت هانیو و یعل

 است. دهیفا

دهند  یکنند و اجازه م یبه محله نهال، همه سکوت م دنیشود تا رس یاست که نواخته م یینهال تنها صدا ی هیگر

 کند. یخال هیخود را با گر
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رسند که با عبورشان از هر کوچه، چشم  یم کیتنگ و بار ییبا کوچه ها یمیقد یبه محله ا ،یعل یها ییراهنما با

 دهند. ینشان م گرید کیشود و آن را به  یدوخته م هانیو متیگران ق نیمتعجب زده، به ماش یها

دود. استرس نهال که  یشود و به طرف خانه شان م یم ادهیپ نیدر کوچه، نهال از ماش نیکامل ماشاز توقف  قبل

کنند. با باز شدن  یشوند و راه او را دنبال م یخارج م نیکرده است، همه به سرعت از ماش تیهم سرا هیحاال به بق

کند و  یمادر نگاه م یشگیهم یرود، به جا یم درشنهال با همان سرعت به سمت اتاق ما یچادر یدر، توسط دختر

 رهیمادرش را خ دیغم زده چشمان ناام یکند، با نگاه یاز اشکش را پاک م سی. نهال چشمان خندینش یم نشیبر بال

 بوسد. یو تند تند اورا م ردیگ یاش را در دست م دهیکند، دستان چروک ینگاه م

 دکتر؟فدات بشم. میمامان؟آره؟بر ی؟خوبیخوب ،یقربونت برم اله-

 ییشوند. مادر با صدا یبه دست مادرش پاک م زندیشود و قبل از آنکه فرو بر یاز اشک م زیدوباره چشمانش لبر و

 :دیگو یلرزان و آرام به زحمت م

 خوبم دخترم، خوبم نگران نباش.-

که تنها بستر مادر در آن جا بود آمده اند. زهرا به طرف  یزهرا به داخل اتاق نم گرفته و خلوت ییکه با راهنما هیبق

 کند یبلند م نیرود و اورا از زم ینهال م

 به خدا باشه. دتی! امیکن یحالش رو بدتر م یبسه نهال، تو که دار-



 :دیگو یخسته و محتاج م ییصدا با

 آخه با کدوم پول؟-

دم کنم برو دختر  ییچا هیزشته برو کنارشون تا من  یردول ک یطور نیفکر نکن، مهمونات رو هم زایچ نیفعال به ا-

 خوب.

 یم شیکند، نهال که حاال به خود آمده است شرمنده پ یاتاق را ترک م یدیزند، با ببخش یگونه اش را بوسه م زهرا

 :دیگو یگرفته به آن ها م ییرود و با صدا

باعث شد از شما غافل  نیکرد، هم خودیاز خود بممنون از همه تون، شرمنده که دعوتتون نکردم!حال مادرم من و -

 بشم واقعا شرمنده م.

 :دیگو یپر از محبت م ییکند و با صدا یصورت نهال م خینگاهش را م یعل

 یراحت ما همه تورو درک م التیخ ستنین ییآدما نیمن همچ یخانوم! دشمنت شرمنده، دوستا هیچه حرف نیا-

 میکن

 اندازد یزند و سپس نگاهش را به نهال م یم یلبخند یحرف عل دییدر تأ هانیو

رو من  دیخواست میهر کمک د،یبا آوا واسه من ندار یفرق چیدرضمن شما ه گهیدرست م ینهال خانوم، عل نطورهیهم-

 .دیو آوا حساب کن

 زد.دو یرنگ و رو رفته م یکند و چشمش را به قال یسکوت م« آره حتما»با گفتن  ضهینبودن عر یخال یهم برا آوا
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را  شیاشک ها بش،یدرون ج زیتم یشود، با دستمال ینهال را ندارد از جا بلند م یاشک ها دنیتاب د گریکه د یعل

 :دیگو یم زیمحبت آم یکند و با لبخند یکه دوباره بارش گرفته اند پاک م

 ؟یکنینم یخانومم، من و به مادر زنم معرف-

 کند یزند و رو به مادر م یخجوالنه پلک بر هم م یلبخند با



 یم یاشاره ا یبه عل یریمن و آوردن )با سر به ز نجایتا ا دنیخوب من هستن، زحمت کش یدوستا شونیمامان ا-

 هم که در موردش باهاتون حرف زدم یکند( و عل

 یه علدهند. سپس رو ب یپاسخش را م کیبه  کیکند که  یم یزند و رو به همه سالم یم یناتوان لبخند مادرش،

 کند. یم

 پسرم نیبش-

 .ندینش یکند و مقابل مادر م یاطاعت م یعل

 یمراقبش باش یخوام بهم قول بد یکارش مطمئنم فقط از تو م یپسرم، انتخاب نهال، انتخاب منم هست. از درست-

 بتونم زنده.. یتا ک ستیگل رو دارم نزار پژمرده بشه، معلوم ن هی نیمن فقط ا

گردد دستش  یماند. به طرف نهال بر م یتمام م مهیحرفش ن« خدا نکنه مامان» دیگو یاعتراض نهال که با بغض م با

 دهد یادامه م یو با سرفه ا ردیگ یرا م

 .زمیعز یمرگ دست خداست! بهتره تمومش کن-

 کند یشود و رو به نهال م یوارد م یچا ینیبا س زهرا

 .یبخوابه. بهتره تنهاش بزار نکهیوقت قرص و داروئه مادرته و ا گهیمهمونات رو به هال ببر، د زمیعز-

کند.  یبوسد و آن ها را به هال دعوت م یشوند، نهال دست مادرش را م یاز حرف زهرا از جا بلند م تیبه تبع همه

 یگلدان رو نیو کوچک در گوشه هال، با چند یمیقد یونیزیتفاوت که تلو نیبا اتاق ندارد با ا یهال فرق چندان

 کند. یم ییخود نما ونیزیبه تلو کیطاقچه نزد

شان بوده و در چندماه اول در قبال  هیدهد که زهرا همسا یمحیرسد و نهال توض یها به مهر و محبت زهرا م صحبت

خدا  یرضا یآن ها برا یمال تیحال و روز مادرش و وضع دنیداده اما زهرا با د یبه او پول م ضشیمراقبت از مادر مر

 کند. یاز مادرش مراقبت م یپول چیبدون ه

 یساعت یو دل سوز یآن حس هم درد ،یاو و عل نیرد و بدل شده ب یحال خوب نهال، عشق و لبخندها دنیبا د آوا

کند. گرچه  ینسبت به نهال را فراموش کرده و دوباره همان حس رقابت و نفرت تمام وجودش را شعله ور م شیپ

 نیکند و هم یحاصل م "و او بازنده است نداردوجود  نیب نیا یرقابت"را که  نانیاطم نیل، ابه نها یعل قیعشق عم

 کند. یاو را سرخورده تر م



 :دیگو یم یپرد و با کالفگ یم هانیو یصحبت ها نیشود؛ ب یسخت و طاقت فرسا م شیجو برا نیتحمل ا گرید

 میزحمت رو کم کن گهیداداش د-

از نهال و  یماند و همه بعد از خداحافظ یم دهیفا یماندن شام، ب یشود. اصرار نهال برا یبا اعتراض نهال همراه م که

 روند. یم نیزهرا به داخل ماش

 شوند. یاز آنجا دور م یبا تک بوق و
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 کند یچشمانش را تنگ م ،یرو به عل هانیراه و نیب در

 .اوردمیمن سر در ن ده؟یخرجشون م یمادرش چرا نا خوشه؟ باباشون کجا بود؟ ک ؟یعل هیچ هیقض-

 :دیگو یم هانیو و رو به و ردیگ یم یاش را از صندل هیتک یعل

 .یقلب ستیاست که فوت کرده، بر اثر ا یپدرشون حدود چندسال-

 کنند. یحرفش را قطع م« خدا رحمتش کند»با گفتن  شانیرسد هر دو یجا که م نیا به

 دهد. یم ادامه

کنار درس  شهینان آور خونشون نبوده، نهال هم که سال اول دانشگاه بوده مجبور م یبعد از فوت پدرش کس-

 .ادیها بر ب نهیشرکت هم بشه تا بتونه از پس هز هی یخوندن منش

 کشد( یو سوزناک م قیعم ی)نفس

 کنن یو زجر آور به پزشک که مراجعه م یطوالن یکه بعد از سردرد ها هییشوم اونجا اتفاق

 دیگو یآرام م ییکند و با صدا یم یمکث

 داره میبدخ یفهمه مادرش تومور مغز یم-

 .دیگو یم یا دهیکش نیو ه گذاردیدهنش م یکند، دستش را جلو یچشمانش را گرد م یبا ناباور آوا



 گرداند یبر م یسرش را به طرف عل عایهم سر هانیو

 س! دهیدختر چه زجر کش نینه بابا! ا-

 اده؟یش ز نهیعمل کردنش هزصبرش بده. خب واسه  خدا

 شهیروز به روزم حالش بدتر م ،یچیبه ه یچیفعال که ه ،یکه فکرش رو کن یزیاز اون چ شتریب یلیخ-

 دیگو یم یبلند یبا صدا یعل ناگهان

 بر گردم خونه. دیجون داداش دور بزن با-

 زن و بچه منتظرتن. لیا هیانگار  یگیم نی! همچنمیحرف نزن بب-

 افتند. یبه خنده م هان،یو یحال واقع نیو آوا با جمله خنده دار و در ع یعل

  

 گردم. یدم خونه تون، خودم بر م ینه دستت درد نکنه، من و ببر-

را  یگ دهیبر« مرده شورت و ببرن»زند و با گفتن  یرا به شانه اش م یمشت ست،یدر کار ن یداند شوخ یکه م هانیو

 زند. یدور م

 روند. یم اطیکنند و هر دو به ح یرا پارک م نیشوند. ماش یبه خانه، روانه خانه خودشان م یعل از رساندن بعد

با رنگ  یوارید یو خوش رنگ و آب درون باغچه محصور شده است، چراغ ها بایز یسنگفرش شده، با گل ها اطیح

 .دهیبخش اطیبه ح یآرامش بخش یشب را کمرنگ کرده اند و فضا یاهیمختلف، س یها

به دست،  پیبالکن نشسته است و پ یصندل یپا، رو یابروانش، پا رو انیپور منش با همان ابهت و گره ثابت م یآقا

رو به پدر با  نهیدست به س هانیرود. و یکوتاه به سمت خانه م یشده. آوا با سالم رهیاز ستاره خ یبه آسمان عار

 :دیگو یبلند م ییصدا

 سالم بر جناب پدر-

 دهد. یجوابش را م یگذارد و با لبخند یبالکن م دینرده سف یاش را رو سنگ مرشام پیپ



 .میداخل شام بخور ایبابا جان ب یسالم مرد کوچک، خوش آمد-

 شود. یاز بالکن خارج م یگریبدون حرف د و

را به  یکه زحمت برداشتن رو تخت نیشود، بدون ا یاتاق لوکس خود م یبا خوردن شام و تشکر از مادر راه هانیو

 .ردیگ یرا از او م یالیمجال هر فکر و خ ،یاندازد. خستگ یتخت م یخود بدهد، خودش را رو

به  یکند، با نگاه یو صدا را قطع م ندینش یتخت م یباز رو مهین یاش، با چشمان یزنگ هشدار گوش یبا صدا صبح

 یبه اخذ کارشناس یزیکند، چ یم شود و خود را آماده رفتن به دانشگاه یاتاقش از جا بلند م یزیساعت رو م

 ارشدش نمانده است.

 یم یبر مستقل بودن داشته و حاال در کنار درس، به کار در شرکت خصوص یسع شهیوجود پدر کارخانه دارش هم با

 پردازد.
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 یشود. عل یوارد دانشگاه م یدود نکیکند و با زدن ع یاسپرتش را صاف م یکت مشک قهیخروجش از اتوبوس،  با

 .رساندیم هانیخود را به و ش،یها یاز همکالس یو بعد از خداحافظ ندیبیاز دور او را م

 ق؟یرف یسالم، خوب-

 دهد. یو متقاباًل پاسخش را م فشاردیدستش را م هانیو

 :دیگو یگذارند م یپارک شده را از نظر م یها نیکه ماش یدرحال یعل

 ؟یاوردیکو؟ ن نتیازم روشن شده، ماشظاهرا اون ژن فروتن بودنت ب هانیو-

 :دیگویرود م یکه به سمت کالس م هانیو

 .ادیخوشم از جلب توجه نم یدون یمگه نم ؟یبپرس دیسوال و هربار با نیا ال،یخیب-

 شوند. یم یدیزب یدفتر آقا یکند و شانه به شانه اش راه یم دییکارش را تأ یبا لبخند یعل

 شوند. یکند و وارد م یورود را صادر م یاجازه  یدیزب یبه در، آقا یوارد کردن تقه ا با



 :دیگو یم ستادهیا زشیم یکه روبرو یکشد، رو به دختر یم یکالفه پوف استاد

 .شهینم یبگم؟ خانم سپهر دیموضوع رو با نیچند بار ا-

 اما استاد-

کند، با بلند  یپرت م زیم یرو تیرا با عصبان نکشیکه ظاهرا از کشمکش و بحث به ستوه آمده است، ع استاد

 کند. یم گرید کی فیرا رد شیجمله ها تیمسلسل وار با قاطع ،یصندل یشدنش از رو

کنم،  یهم تکرار م گهیبار د کیهزار بار گفتم،  ن،یشد طیمتوجه شرا حاتمیاز توض یکاف یکردم به اندازه  یفک م-

آورد(  یوار باال م دی)انگشتش را تهد نیجا رو با مهد کودک اشتباه گرفت نیامکانش صفره، ظاهرا ا یزیچ نیهمچ

 ...رونیب دیکنم. حاال هم بفرمائ یمتوجهتون م گهید یدادم دفعه بعد به گونه ا حیبود که توض یبار آخر نیا

 کوبد. یکند و در را به هم م یپاتند م یبه طرف در خروج انیگر یبا چشمان یجمله استاد، سپهر نیآخر با

 بندد. یو چشمانش را م ندینش یم یصندل یرو انیگو "الاله االاهلل " استاد

 گردند. یاستاد به طرفش بر م یروند که با صدا یبه سمت در م گر،یکدیبه  یبا اشاره ا یو عل هانیو

انگار عقل تو  شه،ینم شهینم گمیبهش م یدختره کالفم کرد هرچ نیجا رو متشنج کردم، ا نیبچه ها جو ا دیببخش-

 !ستیش نکله

 :دیگو یبالفاصله م و

 ن؟ینامه ها اومد انیپا لیخب بچه ها، واسه تحو-

 کند. ینامه ها دراز م انیگرفتن پا یدستش را برا و

 کنند. یکالس را ترک م یدهند و با تشکر یم لیرا تحو شانیکارها یو عل هانیو

 کشد یکالفه م یپوف هانیو

 اون زهره م آب شد. یچطور با دختره حرف زد؟ من که به جا یدیرد داده، د گهید نمیپسر، ا یوا-

 دهد. یتکان م یخندد و سر یم یعل



 تعجب نداره! یشناس یرو خوب م یدیتو که زب-

 ونیآقا دیببخش-

 کنند. یاش نگاه م یشیگردند و منتظر به چشمان م یجمله هر دو رو به او بر م نیا دنیشن با

 نکهیو ا دیهست ییترم باال نکهی.هم ارمیهاتون گفتن از شما کمک بگ یوال داشتم، همکالسراستش من چندتا س-

 .نیشناس یم هیرو بهتر از بق یدیاستاد زب

 دهد. یپاسخ م یعل

 .میکن ینم یکوتاه ادیازمون بر ب ی! هر کمکدییالبته بفرما-

 کند. یم دییهم حرفش را تأ هانیو

 یدیرا با ببخش شیکند و گلو یرا پاک م شیمژه ها یمانده، ال به ال یاش، قطره اشک ها دهیکش یانگشت ها با

 کند یصاف م

رو  یامتحان مهم هی یدیاستاد زب روزیهستم و د یرو بگم، ترم آخر کارشناس میمقطع دانشگاه ز،یقبل از هرچ-

رفتن به سرکار، ازشون خواهش  یل برانمرات امسا تی. با توجه به اهمامیبرگزار کردن که من نتونستم دانشگاه ب

 سخت تر، یبا سواالت یحت رنیکردم دوباره ازم امتحان بگ

 دهد یبه عالمت تأسف ادامه م یتکان دادن سر با

شما به عنوان واسطه صحبت  یها یدن، با چند نفر از هم کالس یکار نم نیبه ا تیعنوان رضا چیبه ه شونیاما ا-

من بعد از خدا  دیکردند. راستش االن تنها ام یکردم اما با توجه به رفتار سخت استاد قبول نکردن و شما ها رو معرف

 .دیشما هست

 :دیگو یآن ها م یالتماس وار به هردو ینگاه با

 د؟یشه کمکم کن یم-

 دیآ یتر به حرف م زود هانیاندازند و و یم گرید کیبه  ینگاه هانیو و یعل



 یممکنه، اما ما بازم تالش خودمون رو م ریغ ییجورا هیکار  نیا دیطور که شماهم از اخالق استاد با خبر نیهم-

 که بشه دوارمیام م،یکن ینم غیدر ادیاز دستمون بر ب یهرکار میکن

 :دیگو یم نانیرسا و پر از اطم ییبا صدا یعل

 میکن یبه ما درستش م دیراحت بسپار التونیخ-

 گردد یشود که دوباره بر م یدور م یچند قدم ،یبعد از تشکر و خداحافظ نیدلنش یبا لبخند یسپهر

 مشیتصم انیمن و در جر نیخوام، خواستم شماره ام رو خدمتتون بدم. هر وقت با استاد صحبت کرد یعذر م-

 .دیبذار

 .دیگویم یالبته ا یعل

 سدینو یکند و شماره را م یکاغذ دفترش پاره م را از ینصف برگه ا یسپهر

 خدمت شما-

دانشگاه را  یبه قصد رفتن به خانه، پله ها ،یگذارد و بعد از خداحافظ یم بیبرگه را بدون نگاه کردن درون ج هانیو

 .ندیآ یم نییپا
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را  شیبندد و کفش ها یشود.در را م یکنان باز م ریج ریج یدهد و با صدا یدر را به جلو هل م دیبا چرخش کل یعل

 گذارد. یگوشه سالن م یجا کفش یرو

کنند و به  یم یخانه به او دهن کج یها واریکند د یحس م رد،یگ یمثل اکثر اوقات با سوت و کور بودن خانه دلش م 

درس  یم به جاکاش من ه یکند که ا یفرستد که تمام خانواده اش را از او گرفت. آرزو م یآن تصادف شوم لعنت م

 رفته بودم. یخواندن، همراه پدر و مادر به آن عروس

زند تا  یبرق را م دیکند و کل یدهد، ذهنش را از تمام تصوراتش خاموش م یرا نم شتریب یشرویافکارش اجازه پ به

 یوسط هال را از نظر م یکشد. رخت خواب پهن شده  یآب را سر م یوانیرود، ل یخانه روشن شود. به آشپزخانه م

 :دیگو یگذارند و با خنده م



 .نهیهم تتیتا اومدن نهال، وضع-

کشد، دستانش را پشت سر  قفل  یهمان رخت خواب از شب قبل پهن مانده دراز م یرو ش،یلباس ها ضیاز تعو بعد

ه، خصوصا با آمدن از حد او را تحت شعاع گذاشت شیاش ب ییشود. تنها یسقف کوتاه و نم زده م رهیکند و خ یم

 از او هم به مشکالتش اضافه شده است. یراش که در دانشگاه با او آشنا شده و حاال دغدغه دو ینهال به زندگ

 نیا یزبان و پس انداز ها یخصوص سیرسد که با تدر یم جهینت نیکند و به ا یم« چهارتا« »دو دوتا»خود  با

فراهم کند و او را خانم خانه اش  شیساده اما عاشقانه را برا یاند زندگبتو دیتا ع تاینها ایچندساله اش، تا آخر سال 

کند. چشمانش را  یم یلبانش را پرانتز یگوشه  یولبخند درو یلرزد و قنج م یدرون دلش م یزیفکر چ نیکند. با ا

را با چشمان همچو شبش  ییبایبندد و تضاد ز ینقش م ینهال در لباس عروس ریتصو شیبندد، پشت پلک ها یم

 برد. یکه با هر نگاه او را به اغما م اهشیکند. چشمان س یم جادیا

شود، چقدر آرزو داشت  ی. دلتنگ مادرش مندینش یجهاز مادرش م ،یتشک گل گل یو رو ردیگ یعمق م لبخندش

 .ندیبب یاو را در لباس داماد

در  یخیبه م ختهیکه تنها دکور آن، چادر نماز مادرش آو یکوچک و نقل یبه جا مانده از آن ها خانه ا ادگاری تنها

 یاوقات، غذا را با فالفل شتریسر و کار دارد. ب یو قور وانیل کیکه قطره چکانش با  یهال است، آشپزخانه ا یگوشه 

 خورد. ینم یحوصله گ یاز سر ب ایکند  یسر م

 دهد یسر م یقهقه ا هانیآوردن حرف و ادیبه  با

داخلشه، حداقل چند وقت  ییمن مطمئنم سرم غذا یخور یو غذاهم که نم یشارژر وصل میپسر تو که مدام به س-

 بخور بعد دوباره برو تو کما. یزیخونه ما چ ایب بار،ی

 کرد و کنارش بود. یم یاریاز مشکالت او را  ییبود، هرجا قشیشف قیکه رف یراست به

برده بود. پس به طور قطع  ادیمادرش از  ینهال برا یول رستوران را از هول و والپرداخت پ روزیآورد د ادیبه  ناگهان

. ردیگ یرا م هانیهم فشرد و با تکان دادن سرش به نشانه تأسف شماره و یحساب کرده است، لبانش را رو هانیو

 دهد. یکسل و معترضش جواب م یبوق سوم تا چهارم با صدا نیب

 روز نرفتم سرکار هیندارم؟  شیهم از دست تو آسا لیروز تعط یعنی-

 :دیگو یکند و م یکوتاه م یا خنده



 آخه االن وقت خوابه؟-

 ؟یخوا یم یچ ؟یکن نییتع دیاونم تو با-

 :دیگو یاز شرم و پوزش م یلحن با

 تو افتاد. یفراموش کردم پول رستوران و حساب کنم زحمتش پا روزیداداش راستش که د هان،یو-

 دهد. یلحن شماتت بارش پاسخ م با

 شنوم. یم« من و تو» یحرف ها نیبار آخره از ا-

 آخه من دعوت کردم-

 تو بیکنم به ج یبارم من دعوت م هی-

 کند. یگفت و گو را تمام م یاست با تشکر و خداحافظ دهیفا یداند بحث ب یکه م یعل
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 کند یرا باز م شیسرزنش گر مادر چشم ها یصدا با

 ور برو! یگوش نیزودتر بخواب و کم با ا یدانشگاه؟ چندبار بگم شب ها کم یبر یندار الیپاشو دخترم پاشو، خ-

 توپد. یباز آوا، با تشر به او م مهیچشمان ن دنیکند و با د یم یکشد؛ مکث یکه پرده را م یخانم در حال توران

 !؟ستمی. مگه با تو ننمید...پاشو بب-

 کند. یم یرا ط یبهداشت سیشل و وا رفته راه سرو ییبا قدم هاو  دیگو یم ینوچ آوا

که زودتر از  یافتد و در حال یمادرش به خنده م یشگیاست، از جر و بحث هم دهیکه اتاقش به اتاق آوا چسب هانیو

برد و مادرش را  یدرب به داخل م یزند. سرش را از ال یم رونیشده و آماده رفتن به کار است؛ از اتاق ب داریخواب ب

مگه »زند  یلب غر م ریو دست به کمر است و ز ستادهیا یبهداشت سیکه همانند نگهبان ها پشت درب سرو ندیب یم

 «...هیگوشش در  هی! رهیتو مخش م



 کارد یتپلش م یگونه ها یرا رو یکند و بوسه ا یشود و از پشت سر مادرش را بغل م یکامل وارد م هانیو

 تو رو انقدر ناراحت کرده؟ یپور منش، چ یقصر آقا یبانو-

 دهد. یپسرش را جواب م یگردد و بوسه  یخانم بر م توران

 خواهرت چرا به تو نبرده!؟ نیقربونت بره مادر، ا-

 :دیگو یناراحت م یبا لحن دیآ یم رونیکند و ب یرا باز م سیقفل در سرو آوا

 !یدیچشمم روشن مامان خانم چشم دخترت رو دور د-

 :دیگو یم دیباال آورده به نشانه تهد یرفتن از اتاق با انگشت رونیدر حال ب مادر

 ینباش نییپا گهید قهیبه حالت پنج دق یحرف نباشه، وا-

 دود. یم رونیآوا از اتاق ب غیکند که با ج یتر م ختهیآوا را به هم ر یشلخته  یقهقه زنان موها هانیو

لوکس  ی. آشپزخانه اندیب یم دنیاست؛ مادر را در حال سفره چ درسیو آشپزخانه را که در د دیآ یم نییها را پا پله

 آن را چندبرابر کرده. ییبایوسط آن ز ینهار خور زیاف و م یام د یها نتیو مدرن که کاب

 بانو زادیدستت مر-

 کند. یمادرانه تشکر م یدوزد و با لبخند یخانم نگاهش را به پسرش م توران

 ند،ینش یکشد و م یرا عقب م یصندل

 زدیر یم وانیرا داخل ل ریخانم  ش توران

 بخور پسرم.-

 :دیگو یافتاده است با هول م ادشی یزیانگار چ کبارهی به

 . قبل شام حتما خونه باشینره زود برگرد ادتی ان،یم یمحب یامشب خونواده آقا هانیو یآهان راست-

 شود یم کیکه به آن ها نزد یدر حال آوا



 !شونیاه اه، با اون دختره لوس و افاده ا-

 .ردیگ یرو به آوا باال م دییانگشت شصتش را به عالمت تا ر،یش دنیدر حال سر کش هانیو

 :دیگو یم تیابروانش با قاطع نیخانم با گره ب توران

 دیداشت جفتتون خونه باش دیتأک یلیپدرتون خ نم،یحرف نباشه بب-

 هانیو»رود، توران خانم با گفتن مجدد  یم رونیاش به ب یبه ساعت مچ یشود و با نگاه یبلند م شیاز جا هانیو

 !ستیساده ن یمهمان کیامشب،  یدارد که مهمان یفکر وا م نیاو را به ا« نره ها ادتی
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القه اش را برد، آهنگ مورد ع یو دستش را به سمت ضبط م ردیگ یم شیراه شرکت را در پ ن،یسوار بر ماش هانیو

 زند. یکندو همراه آهنگ لب م یپخش م

 دهد. یم یصفحه، خبر از عل یافتاده رو ریزنگ تلفنش و تصو یصدا

 الو، سالم.-

 ف؟یالو سالم احوال شر-

 .فهیضع یلیاون ضبط رو کم کن صدات خ یصدا هانیو-

 خب صدات رو بلند تر کن!-

 :دیگو یاندازد م یرا به خنده م هانیبلند که و ییصدا با

 به استاد زنگ زدم هان،یو-

 خب؟-

 ها... جهیگفت نت یم-

 غرد: یم یعصبان ییکند و با صدا یادامه جمله اش را ناتمام رها م که



 رو... یکم کن اون لعنت-

 کند. یآرامشش صدا را کم م یزند و برا یم یخورد قهقه ا یم یکه عل یاز حرص هانیو

 !یگ یم یچ نمیخب حاال بگو بب-

 دیریبگ لیها رو تحو جهینت نیایب دهیینامه هامون که گفت تأ انیزنگ زدم در رابطه با پا یدیاد زببه است-

 جون داداش؟-

 . شکر خدا!میموفق شد یهمه دوندگ نیباألخره بعد از ا قیآره رف-

 :دیگو یم یزند و به عل یدهد به سمت راست راهنما م یم ستیافسر که به او ا یبا اشاره  هانیو

 محل چه وقت زنگ زدن بود آخه! یخروس ب-

 تشکرته نمک نشناس؟ یجا-

 شود. یم ادهیکند و مدارک به دست پ یم یعیسر یخداحافظ هانیشدن افسر، و کینزد با

 .دیسالم سرکار خسته نباش-

 :دیگو یاش م یشانیپ یثابت رو یو اخم تیبا قاطع افسر

 مدارک؟-

 خدمت شما-

 دهد یم هانیکند و به و یرا پر م یابرگه  نامهیبه گواه ینگاه با

 با تلفن صحبت کرد دینبا یهنگام رانندگ ینگرفت ادیگرفتن هنوز  نامهیبعد از هفت سال گواه-

 آخه..-

 شلوغ نشه. نجایحرف نباشه، زود تردد کن ا-

 شود یاز او دور م و



شروع  مهیاول روزمون رو با جر» دیگو یدهد و با خود م یبا افسوس تکان م یسر مهیبه مبلغ جر یبا نگاه هانیو

دهد و حرفش  یاز ابروانش را باال م یکینامه اش  انیپا رفتنیپذ یآور ادیکه با به « کنه ریش رو بخ هیخدا بق م،یکرد

 «ستیهم ن یروز بد نینه انگار همچ»کند یرا اصالح م

اش را  نامهیخواهد دوباره گواه یشود. نم یروانه شرکت م یرانندگ نیقوان یتمام تیبا رعا یسر نیشود و ا یم سوار

 سؤال ببرد. ریز

 رود. یبه اتاق کارش م نیشدنش از ماش ادهیپ با

 شود. یم زیخ میاو در جا ن دنیو همکارش با د یاتاق هم

 نیپورمنش، خوش اومد یسالم آقا-

 جان عرض ارادت، بفرما راحت باش. دیسالم ام-

 زد. یریخواست تأ سیظاهرا، رئ یکرد ریکم د هی-

 :دیگو یبهت زده م یا افهیبا ق هانیو

 ؟یگیم یجد-

 بله متأسفانه!-

 .ردیگ یو کارش را از سر م دیگو یم «ییبابا یا»لب  ریز هانیو

که انگار منتظر زنگ تلفن  یشکند. به گونه ا یآن را م دیزنگ تلفن ام یدر سکوت غرق شده است که صدا اتاق

 زند. یم رجهیاش ش یگوش یباشد رو یکس

 سالم، جانم مادر؟-

 ممنون قربونت.-

 حرفا رو بزار کنار فقط بگو چه خبر؟ نیمامان ا-

 حل شد؟ ؟یگیم یجد ؟یچ-



 خدمتت. امیکنم م یم فی. کارم رو زودتر ردزیقربون لب و دهنت مادر عز-

 خدافظ...-

کند و اتاق را به  یرو به آسمان شکر خدا م رش،یاز شوق وصف ناپذ هانیبدون در نظر گرفتن نگاه متعجب زده و دیام

 کند. یبا عجله ترک م ،یگرفتن مرخص یبرا سیرئ یسو
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 یا رهیاز تصادف زنج یناش یکیشود که با تراف یدانشگاه م یراه یاش، طبق قرار با عل یبا اتمام ساعت کار هانیو

را  یسر سام آور یشده است و صدا ختهیراننده ها در هم آم ادیها با داد و فر نیماش یوقفه  یشود.بوق ب یروبرو م

 نشیبه ماش یگریکند د یآگاه م نشانیرا از خسارت ماش بلشانطرف مقا اد،یاز راننده ها با فر کیکرده که هر جادیا

 در هم رفته منتظر افسر است. یزده و با صورت هیتک

اش را  ینیکه ب ندیب یرا م یشود. دختر یادف مو آمبوالنس متوجه تص سیپل دنینشسته و با د نیماش داخل

 دیگو یم ادیکند و با داد و فر یکنند و راننده مدام ناله م یپانسمان م

 یبلند م شی. خداروشکر سرعتم کم بود. دختر از جادمشیاصال ند ابون،یوسط خ دیدختره خودش پر نیبابا! ا یا-

 .ندینش یجدول م یشود و رو

 :دیگو یلب م ریشود ز یمتوجه آشنا بودن دختر م شتریاندازد و با توجه ب یگوشه چشمانش م ینیچ هانیو

 ...هیسپهر-

انجام دهد. که خودش اسمش را  دیآ یاز او بر م یکند تا اگر کمک یشدن م ادهیبه پ بیناشناخته او را ترغ یحس

حس از کجا  نیبه دور بوده است ا هیحاش از شهیداند او که هم یگذارد. اما خودش هم نم یحس انسان دوستانه م

 شده.  شیدایپ

 یخانم سپهر-

گردد،  یبر م داست؛یمقنعه اش پ ریاش  از ز یشده که قسمت یچیباندپ یاش و سر ینیب یجلو یبا دستمال دختر

 :دیگو یرفته م لیتحل ییآورد و با صدا یم ادیاو را به  عیسر



 شما؟ یسالم، خوب-

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 خودم باعث دردسرم شد. یحواس پرت ست،ین یجد-

 .ردیگ یرا م شیرساند و بازو یخود را به او م عیسر ییبا قدم ها هان،یو دنیبا د راننده

 هزار تا... میبدبخت یبده من برم پ تیکن رضا شیهست راض یهرک لته؟یزنته؟خواهرته؟ فام نیآقا، آقا قربونت برم ا-

 کند یپرد و ادامه حرفش را قطع م یحرفش م انیم یسپهر

 وضعم رو؟ ینیب یدم چند لحظه اجازه بده. نم یم تیآقا خودم االن رضا-

 خانم آخه...-

 گذارد. یتمام م مهیحرفش را ن هانیبار و نیا

 سایحاال هم برو اون عقب وا ده،یم تیگفت؟ رضا یچ یدینشن-

 کند. یم ینیعقب نش هانیو یاز تحکم صدا مرد

 افتاده؟ یچه اتفاق یرخانم سپه-

 کار دستم داد. میشدم که حواس پرت یرد م ابونیاز خ-

 بندد. یافتد و چشمانش را از درد م یبه دوران م سرش

 شود. یتر م کینکرده نزد دایکه هنوز منشأش را پ یبا نگران هانیو

 شده؟ یزیچ-

 .دیگو یم «ستین یزیچ»لب  ریشود ز یم دهیآرام که به زحمت شن ییصدا با

 شود. یرا پناه م شیکند و شانه ها یگاهش م هیدستانش را تک هانیدر شرف، سقوط کردن است که و کبارهی به



استخوان از  یتپش آن پاره گوشت ب هیکند، چندثان یاش حس م نهیرا در سمت چپ س یجرقه ا شیلمس شانه ها از

به  زیکند خودش ن یش به پا شده که حس مدر درون ی. آشوبرندیگ یسرعت م شیتپش ها کبارهیافتد و به  یکار م

 دارد. ازین یگاه هیتک

 تونم تعادلم رو نگه دارم یپور منش خودم م یآقا-

 کند. یدر خواستش را رد م شیبر شانه ها یحال نزار و افتاده اش با فشار دنید با

ضربان  رییتغ لیتواند دل یکه نم یکشد، به راست یم رونیکند و خودش را از مأمن گاه خود ب یاو دوباره مقاومت م اما

 قلبش را منکر شود.

 زند یم بیاورا نه هانیو عقل

 . یکنیم کاریمگه! معلوم هست چ یکارشیبرو عقب پسر، تو چ-

 کمک ساده بود.  هی: فقط دیگو یخود م با

 .دیآ یقلبش هم به کمکش م که

 داشت ازیآره اون به تو ن-

 ند تا کارش را ادامه بدهد.ک یدرجه کم م نیعقلش را تا آخر یصدا و
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 :دیگو یشود و م یم کیبه او نزد افسر

 ه؟ینسبتتون چ-

 :دیگو یکند و م یم یمکث هانیو

 از آشناهاست جناب سروان.-

 :دیگو یکند و م یرو م یبه سپهر افسر



  ن؟ید یم تیخانم شما رضا-

 کند. یم دییسوالش را تأ عایسر یتعلل چیه بدون

 و امضاء دادن ها.  تیاز رضا بعد

 :دیگو یکند و م یم هانیرو به و یسپهر

 وقتتون رو گرفتم.  یممنونم، کل یلیاز شما خ-

 :دیگو یم یقلبش با لبخند میاز صم هانیو

 برسونمتون. دیکنم. درضمن با یخوشحالم که تونستم کار ست،ین نطوریا-

 . ستیدور ن یلیخ رمیمس رمینه نه، خودم م-

 دیستین یخوب طیامکان نداره! شما تو شرا-

 دهد. یرا با دست نشان م نیماش ریدر ادامه مس و

 .دیاونجا پارکش کردم بفرمائ-

 آخه.. -

 دینداره بفرمائ یآخه و اما و اگر و ول-

 رود. یو همراهش م دیآ یصادقانه اش کوتاه م یبه ناچار در برابر تعارف ها یسپهر

 دیگو یبابت زحمت دادنش م ،یمجددا عذر خواه یهرشوند و سپ یدو سوار م هر

 . ردیگ یجواب م هانیبا لبخند و که

  د؟یکن ی!؟آدرس رو لطف مهیچه حرف نی! ادینفرمائ-

 نیبر میفعال مستق-

  ن؟یبر نیخواست یکجا م یراست-



 یچطور افمیق ادینم ادمیکه به سرم خورد؛ اصالً  یضربه ا نیدانشگاه بدم، با ا لیتحو رمیبگ یقرار بود عکس پرسنل-

 شد؟

 .دیبهش نگاه کن یمتریسانت ستیب یو از فاصله دیبردار لیاست ی  قاشق سوپخور کینداره که!  یکار-

لغزد و  یچال گونه اش م ینگاهش رو هانیکند و یرا پر م نیتمام ماش یاز ته دل سپهر فیو لط حیمل ی خنده

 کند. یبه افتادن در همان چاله را حس م هیشب یحس

 و خنده دار بود. قیدق یلیخ فتونیپور منش توص یآقا-

 دوزد. یو چشمانش را به جلو م دیایزند تا به خودش ب یم یپلک هانیو

 رو گفتم قتیمن فقط حق-

 :دیگو یخنده م انیم

 .دیجا نگهدار نیهم-

 داخل کوچه برم. نیاجازه بد-

 نداره، ممنون. یصورت خوش گهینه د-

 دارد. یرا سر کوچه نگه م نیزند و با کم کردن سرعتش، ماش یچپ م یراهنما هانیو

 ممنون از لطفتون. -

 بود.  فهیکنم وظ یخواهش م-

 کند. یبه سمت خانه حرکت م یبا تک بوق زین هانیدهد، و یتکان م یگردد دست یرود و بر م یداخل کوچه م به
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آخه چرا  د؛یگو یدهد و با خود م یتکان م یبندد و سر یچشم م یمحب یآقا نیماش دنیو با د اطیورودش به ح با

توپد  یعقلش را که به او م زیطعنه آم یهنگام صدا نیمامان رو تحمل کنم. در ا یغرغرها دیرفت؟ ها...! حاال با ادمی

 رفت؟ ادتیبهت بگم چرا  یخوا یشنود؛ م یم

 شود. یزند و وارد م یرا پس م افکارش

دهند البته بجز مادرش، که آن  یم لشیتحو یسالم کیچرخد و هر یاو م یم ها به سوچش یباز کردن در؛ همه  با

تواند درک کند. از رفتار  یاخم آلود پدرش را نم یاما نگاه ها د،یگو یورودش را خوش آمد م یهم با چشم غره ا

پدرش  یبه آن هاست ول یاحترام یب ینوع تنمادرش آگاه است؛ چون اعتقاد دارد بعد از مهمان به خانه برگش

 آخه! هیچه فکر نیخانوم، بچه ها رو آزاد بذار. ا د؛یگو یدر جواب م شهیهم

و حاضر  یح غهیسه ت یطاس و صورت یبا موها شهیکند که مثل هم یم یرود و او را بررس یم یمحب یآقا کینزد به

 کند. یرا دراز م. دستش دیافزا یکه بر تن دارد بر ابهت او م یاست البته کت و شلوار طوس

 .یسالم جناب محب-

 شدم. یم دینا ام دنتیداشتم از د گهید ؟ییدایکم پ ؟یبه به گل پسر! خوب-

 نیبب د؛یخواهد بگو یکه م یکند. به گونه ا یرا نثارش م گرید یگزد و چشم غره ا یمادر از خجالت، لب م بالفاصله

 .رهیگ ینم لمونیپسرش تحو گهی! حاال میپولمون کرد هیچطور سکه 

 کار و دانشگاه بودم. ریکم درگ هیجناب.  گهید دیببخش-

 زند. یشانه اش م یخندد و چند ضربه دوستانه رو یم

 .یبود. زنده باش یشوخ هیحرفام رو فقط  رینگ یجد-

 :دیگو یکند و م یو رو به او م دیگشا یهمسرش لب به خنده م یبار خانمش در کامل کردن حرفا نیا

 شوخ طبعه. یلیخ هان،یرو آقا و حرفاش رینگ یجد-

 دهد. یکند و ادامه م یم یمحب یبه آقا رو

 چند بار بگم آخه!؟ زیآقا پرو-



 خورد. یکند و او به ناچار حرفش را م یم یدست شیخواهد پاسخ دهد که پور منش پ یم یمحب

 سر پا زشته. دینیبش دیبحث ها. بفرمائ نیاز ا مینگفته، بگذر یخاص زیحاال که چ-

 .ردیگ یم شیراه پله ها را در پ یدیبا ببخش ش،یلباس ها ضیتعو یبرا زین هانیو

 یخنده  یدهد صدا یرسد. حتم م یبه گوش م یمالحظه دختر یخنده بلند و ب یگذرد که صدا یکنار اتاق آوا م از

 نیقیحدسش به  ،یدختر محب ز،یدن دنیشود و با د ی. حدسش را به ذهنش راه نداده که در اتاق باز مستیآوا ن

 شود. یم لیتبد

 دهد. یم هانیو لیتحو ده،یکش یاندازد و سالم یپشت گوش م یساختگ یرنگ کرده اش را با عشوه ا یموها

 گردد. یآوا بر م یکند به اتاق برود که با صدا یدهد. عقب گرد م یجواب م متقابالً 

 سالم داداش-
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 کند. یم زیتنگ شده، موشکافانه او را آنال یکند. با چشمان ینگاه م آوا را هیچشمان ملتهب و طوفان یرگیخ با

 را پشت سر گذاشته است. یجزر و مد طوفان شیپ یقیکه انگار دقا ستیاش به گونه ا ییایدر چشمان

 :دیگو یشود و م یتر م کینزد

 ؟یآوا؟ خوب-

 دهد. یگرفته جواب م ییصدا با

 ؟یخوبم ممنون، تو خوب-

 شود. یم کیبه آن ها نزد یساختگ یداده، با نگران یگوش م یکه تا االن با کنجکاو زیدن

 اد؟یازم بر م یشده؟ کمک یزیچ-

 .الیخیجان، ب زینه دن-



 کند. یم تیرا به عقب تر هدا داستیرا احاطه کرده و تمام گردنش پ شیوجب موها میکه ن یشال

 قربونت برم رو منم حساب کن اگه...-

 گذارد. یتمام م مهیحرفش را ن یوصلگح یبا ب آوا

 .ستین یزیگفتم که چ زم،ینه عز-

 دهد. یکند و ادامه م یم هانیبه و رو

 .ای. تو هم بنییپا رمیداداش من م-

 رود. یم نییپاسخ، به سمت پا افتیدر بدون

خودش را سرزنش  تیشده است و از حالش غافل. با عصبان شیکارها ریشود؛ چند روز است درگ ینگران تر م هانیو

 رود. یم یآن روزش را فراموش کرده و حاال روز به روز، رو به نابود یها هیاشک و گر نکهیکند؛ از ا یم

 یم وارید یرا حواله  یمشت یو ناراحت تیشود و از عصبان یآور م ادیمجدد چشمان اشک بار آن روزش را  ذهنش،

 شود. یهمزمان م زیدن غیکند که با ج

 هانیآقا و-

 دختر لوس را ندارد. نیا یحوصله  گریبندد د یرود و در را م یبه اتاق م هانیو

 .ونددیپ یم هیو به بق ردیگ یم شیراه آوا را در پ ندیب یرا م هانیو یکه حال و هوا زیدن

گاه آرنج  هیرا تک ریتحر زیداده و م هیتک یشانیاتاق نشسته است، دستان مشت شده اش را به پ یصندل یرو هانیو

 یم یاش که کنار دستش است نگاه یبه گوش یچشم ریاش در همان حالت، ز یزنگ گوش یکرده. با صدا شیها

 زند. یبرد و دکمه اتصال را م یم شیدست پ یاسم عل دنیاندازد و با د
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 دهد. یکند و جواب م یرا صاف م شیصدا



 الو سالم-

 :دیگو یناراحت و بدون وقفه م یلحن با

ساعت داخل دانشگاه  هی ؟یزنگ بزن هی یکن یخودت فکر م نمی!؟ زنگ نزدم ببییسالم، معلوم هست تو کجا کیعل-

 ؟ییمعطل تو شدم. کجا

 کشد. یتخت دراز م یرو

 .یزن یپشت سر هم حرف م یه ر،یزبون به دهن بگ قهیدق هی-

 .امیاومد نتونستم ب شیبرام پ یمشکل هیدهد؛  یادامه م یمکث با

 شده؟ یمشکل؟ چ ؟یچ-

 کند. یرا ستون سرش م شیکشد و دست ها یپهلو دراز م به

 بنده خدا کردم. هیکمک -

 ده؟یشما بهش رس ریخ هیخوشبخت ک یاون بنده خدا شهیخب خب؛ داره جالب م-

 :دیگو یم یتک خنده ا با

 ها! یدار فیپررو تشر یلیخ-

 دهد. یجواب م یهم با خنده ا یعل

 ه؟یک ینگفت-

 :دیگو یآرام تر از قبل م ییجود و با صدا یرا در دهان م حرفش

 ...یهمون دختره، سپهر-

 ادینم ادمی ه؟یک گهید یسپهر-

 بابا همون که... یا-



 کند. یدهد حرفش را قطع م یآوا که خبر از آماده شدن شام م یصدا

 .میزن یبعدا حرف م میمهمون دار یعل نیبب-

 باشه به سالمت!-

 ...یعل ایقربونت، -

 یخال هانیو یکنارش را برا یاز او خواسته صندل زیآوا، دن ی. به گفته ندینش یو آوا م زیشام به اجبار کنار دن زیم سر

 یدور نم زیزند که از چشمان دن یدختر م نیبه افکار ا یحرف، پوزخند نیآوردن ا ادیبگذارد. هنگام نشستن، با به 

 ماند.

که نگاهش  زیدن نیگرم صحبت کردن هستند هم چن گرانیورده است و ددست نخ شیکند که غذا یرا چک م آوا

پرشور و نشاط.سرش را  یآوا نیاز حال زار و غمگ یزند، ناراحت یاش دامن م یبر ناراحت نیمدام معطوف اوست و هم

 برد، یم کینزد

 چت شده؟ ؟یخور یآوا چرا نم-

 دهد. یکند، جوابش را م یم یباز شیکه با غذا ریطور سر به ز همان

 یچیه-

 طور ناراحت و... نیباعث شده ا یچیه-

 شده بابا جان!؟ یزیچ-

 دوزند. یگردد و منتظر به او چشم م یبر م هانیسر ها به طرف و یپور منش تمام یآقا یجمله  با

 !دیبفرمائ ست،ین یزیچ نه

جواب سؤالش را  یمناسب تر طیدر شرادهد  یم حیکند و ترج ینشود سکوت م انیمتوجه جر یکه کس نیا یبرا

 رشیکند؛ که چطور درگ یفکر م یشیچشم م دیبه آن دخترک سف ند،ینش یمبل تک نفره م ی. بعد از شام روردیبگ

دختر قطب مخالف منه!؟ وگرنه  ونا د؛یگو یدهد، با خود م یرنگ م یمس یحباب یشده!؟ نگاهش را به لوسترها

برنز را نشانه  یگذارند و بوفه  یوسط سالن را از نظر م هیمن رو جذب خودش کرد؟فرش کرم عیچطور اون قدر سر

اومد.  ادمینامزد داشته باشه و بدون قصد همراه تو شده! نه نه!  دیاصال شا ؟یشد وونهیمگه د هانیو رد،یگ یم



دهد؛  یرا باال م شیاهد صداخو یبار از عقلش کمک م نی!؟ ایباشه چ شیتو زندگ یدستش نبود! اگه عشق یانگشتر

آره واقعا به من چه! من فقط  د؛یآ یداره!؟ به خود م یمگه بهت تعهد ؟یدار کاریخب داشته باشه!؟ آخه تو چ

نکرده  شقانهبند به احساسات عا یوقت خودش را پا چیمطلقش ه یشده. باتوجه به آزاد ریکم درگ هیاحساساتم 

. یخبر باش یکه از آمدنش ب یات را وقف خود کند به گونه ا یو ناغافل زندگ دیایخودش ب دیعشق با د؛یگو یچون م

فقط  شیکند اما او بدون توجه به حرف ها یم یپر حرف شیبرا زیمبل مقابلش نشسته و دن ینگرد که رو یبه آوا م

 یافسردگ نیو را از اداند چطور ا یخواهر تک دانه اش، نم یرد؛ نگرانیگ یاش را م قهیباز  یدهد. نگران یسر تکان م

را اشغال کرده اند و  ینهار خور زیکه خانم ها، م ندیب یداند. آشپزخانه را م یحالش را هم نم لیبکشد، اصالً دل رونیب

که  حاتشیدهد و با توض یماو  ینگاهش را به گوش ز،یکه به اجبار دن ندیب یمشغول گفت و گو هستند. دوباره آوا را م

 یکه اعتراض ها یدهد، به گونه ا یاش را به مبل م هیگذارد و از حرص تک ی؛ چشم رو هم مظاهرا خسته کننده است

کشد.  یصورتش م یرو یکند. دست یجواب، قفل م یب یو پرسش ها الی. مغزش از فکرو خ ستیهم کارساز ن زیدن

کسل کننده  یندارد. از مهمان یداند که تمام یچرخد و م یو حوش کار م لکه بحثشان حو ونددیپ یبه جمع مرد ها م

رسد  یم انیکه به پا یکنند. مهمان یگذرد و بعد آن قصد رفتن م یمنوال م نیبه هم گرید یخسته شده است. ساعت

 یم قیعم یشود و او را به خواب یاش غالب م یاما خستگ ندیآ یبه سراغش م الیرود فکر و خ یبه اتاق خوابش م

 برد.
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 یاست؛ پاتند م مارستانیب اطیدهد و به سمتش که در ح یتکان م یدست شیکه برا ندیب یز دور منهال را ا ،یعل

 کند.

 !یسالم خانوم خسته نباش-

 گذارد. یاش م نهیقفسه س یزنان دستش را رو نفس

 .یتو ام خسته نباش ؟یجان خوب یسالم عل-

 .نیبش مکتین نیا یرو ایممنون، ب-

 .نندینش یدو م هر

 خانومم، حال مادرت چطوره؟-



 شود. یم رهینا معلوم خ یشود و به نقطه ا یخارج م شیآه مانند از گلو ینفس

 .شهیبد. روز به روز داره بدتر م یلیخ-

 شود. یسنگ م شیته گلو یبغض

 درد گرفتار شد. نینداره که به ا یسن زم،یمامان عز-

 فشارد. یدستان مردانه اش م انیبار در م نیاول یبرا اطیرا با احت دستش

 .شهیدرست م یبه خدا توکل کن. همه چ-

 دهد. یجواب م نش،یریو ش دیزده از تجربه جد جانیبغض آلود از درد مادر و ه ییصدا با

 به خودشه. دمیام-

 یشود، با حرف ها یعوض م شانیکنند، کم کم حال و هوا یفکر م یگریدست د یکنند و به گرما یدو سکوت م هر

روند که گذر زمان را  یفرو م نیریش یگذرد، هر دو در خلسه ا ینهال روزگار م یدلبرانه  یو نگاه ها یشقانه علعا

 .ندیآ یهوا به خود م یکیکنند. با تار یحس نم

 تو شد ها! یچشما نیع ن،ینهالم آسمان رو بب-

 کند. یطناز م یا خنده

 چطور؟-

 از همه مهم تر، پر از آرامشه جان دل. رینفوذ ناپذ اه،یس ک،یتار-

 نسبت بدم آخه؟ یرو به چ هینیریتو که پر از شهد و ش یچشما-

 عسل! یگیم شهیتو که هم-

 .دیآ یبه لرزه در م یکند که دل عل یرا نثارش م یعاشقانه ا نگاه

 آره واقعا،-

 عسل است. لویتو احتکار، هزاران ک چشمان



 دهد. یوابش را مو لبخند به لب ج یرگیهمان خ با

 عسل است. لویاحتکار هزاران ک تیلب ها ینیرینه! ش-

 یآن را م یکه عل ردیگ یرا م نشانیب یگزد.سکوت یاندازد و لب م یم نییصورت خجالت زده اش را به پا نهال

 شکند.

 .هانیو شیسر برم پ هی دیبخواد، شا یزیمامانت چ دیبرم. توم برو داخل شا گهیمن د زمیخانوم عز-

 کشد، یم رونیرا با خجالت ب دستانش

 مراقب خودت باش، سالم برسون،-

 شود. یبلند م مکتین یرو از

 زنگ بزن حتمًا! یداشت یکار زم،یچشم عز-

با تومورش دست و  مارستانیتخت ب یرود که رو یبه سمت مادرش م یشود و با خداحافظ یبلند م یاز عل تیتبع به

 کند. یپنجه نرم م

*** 

 یکه برا ستدیا یکند و دم در م یم یرا ط اطیشود. ح یکشد که در باز م ینم یفشارد، طول یرا دوباره م زنگ

 یرا م هانینداشته باشند. و یحجاب درست و حساب دیخواهد سر زده وارد شود، شا یچون نم ند؛یایاستقبالش ب

 برد. یم ادیقول خودش از  دهد به یخانواده نم یبه اعضا یاطالع ،یوقت از آمدن کس چیشناسد ه

 سالم-

 دهد. یپاسخ م یآورد و با لبخند یرا باال م نگاهش

 مزاحم شدم. دایشما؟ ببخش یسالم آوا خانم خوب-

 :دیگو یآرام م ییکند و با صدا یگاه خود م هیحفظ تعادلش،تک یدر را برا ی رهیدستگ

 .نیخوش اومد-



 بندد. یدر را م یگردد که به آرام یآوا بر م کاود، به سمت یشود و با چشم خانه را م یم وارد

 ستش؟ین هانیو-

 دهد. یبدون الکش، باال را نشان م یرود و با انگشت ها یسمت آشپزخانه م به

 اونجاس!-

 یسرد و ب یلیخ شهیکه برعکس هم ییخوش آمدگو نیشود، هم چن یمتعجب م شیصورت و انگشت ها یسادگ از

 یرا م رهیرود. دستگ یم هانیکند. به سمت اتاق و یاندازد و موضوع را فراموش م یابرو باال م یالیخیجان بود. با ب

 شود. یکه در از آن طرف باز م ردیگ

 ؟یاومد یعه! ک-

 تو اتاق؟ یریو خودت م یکن یسالم، مهمون دعوت م کیعل-

 کشد. یکند و او را به داخل اتاق م یبغلش م ییخوش رو با

 داش. حال و احوالت چطوره؟کم نق بزن جون دا-

 .ندینش یم یصندل یرو

 گذره. یخوبم شکر، م-

 چه خبرا؟ نهال چطوره؟-

 افتضاحه!-

 زند. یم یتشک تخت ضربه ا یرو

 اون ته اتاق. یرفت ن،یجا بش نیا ایب-

 :دیگو یم یو جد یشوخ انیشود و م یبلند م شیجا از

به  گهیشم بدنم د یگردم تا چندشب بد خواب م یو بر م نجایا امیتختت عادت نده هرشب که م نیمن و به ا ق،یرف-

 .دهینم تیاون تشک درب و داغون رضا



و  ندینش یم یمطابق عل زین هانیکند، و یرا دراز م شیدهد و پاها یم هیبه تاج تخت تک ند،ینش یم هانیو کنار

 کشد. یم شیرا پ یموضوع قبل

 بده؟ یلیحالش خ یگفت-

 .دیگو یم یآوردن صورت نهال، اهوم ادیبه  با

 .ومدیازم بر م یناراحت شدم، کاش کار یلیخ-

 کند. یرو م هانیو به

 ام؟یب یو انقدر اصرار داشت یچطور شد زنگ زد هانیو یارزش داره، راست یحرفت کل نیهم ،یمرد یلیخ-

. دیرا د یسپهر یکه شماره  کردیرا چک م شیها بیج رهنش،یپ دنیآورد، هنگام پوش یم ادیصبح را به  هانیو

عقل و قلبش مدام دست به  نکهیشماره اش، ناراحت از ا دنیناراحت!؟ خوشحال از د ایدانست خوشحال باشد  ینم

است که احساس به هم  نهیگز نیبهتر یعل نیهم ی. براچندیپ یم شیمتفاوت برا ینسخه ا کیهستند. و هر بانیگر

 کند. ییاش را مرتب و او را راهنما ختهیر
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 پرسد: یمقدمه م یسقف است ب ی رهیکه خ یکند، درحال یسر قفل م ریشود و دستانش را ز یبه پشت درازکش م 

 ه؟یعشق چطور ،یعل-

 :دیگو یم یاندازد و با مکث یبه او م یزده نگاه متعجب

 ه؟یخبر-

 :دیگو یم محتاط

 فرض کن!-

 :دیگو یم انهیغلطد؛ موذ یراستش م یشانه  یکشد و رو یدراز م زین او



 ؟ینکنه عاشق شد-

 کند. یبه طرفش رو م رانهیجبهه گ فوراً

 .دمیسوال پرس هیحرف نباشه! من فقط -

 خندد. یغش م غش

 !هیاگه خبر گهیقربون داداشم برم. خب بگو د-

 دهد. یهمان حالت مدافعانه اش جواب م با

 گفتم نه!-

 .یپرس یسوال نم یجور نیگمشو! تو هم-

کشد  یم رونیرا ب یشرت یرود؛ ت یم شیراند. به سمت کمد لباس ها یلب م ریز یو نوچ دیآ یم نییاز تخت پا هکالف

 کند. یپرت م شیو از همان فاصله آن را برا

 رو بپوش و کم حرف بزن. نیا-

 یدهد. با مهربان یم یگذارد و فشار یشانه اش م یرو مانهیرود. دستش را صم یو به سمتش م ردیگ یرا در هوا م آن

 :دیگو یم

 !؟می. دارمیندار یپنهون زیما که چ ق،یحرف بزن رف-

تا  ادیمن که خودم ازش خواستم ب د؛یگو یبا خود م ند،ینش یم یصندل یو رو ردیگ یفاصله م یاز کمد و عل هانیو

 !هیچ گهیجواب در رفتن ها د ریاز ز نی! پس امیباهام حرف بزن

 .دیآ یبه حرف م هانیکند که و یشرت عوض م یرا با ت راهنشیپ هان،یبا سکوت و یعل

 .دهیکنم دلم لغز یآره راستش حس م-

از تعجب به طرفش  یماند، با مکث یحرف دستش در هوا م نیا دنیکند که با شن یم زانیرا داخل کمد آو راهنشیپ

 گردد. یبر م



 ؟یگیم یجد-

داند که  یشود م یم یعل یحرف ها دنی. منتظر شندیگو یم یاهوم نهیدهد و دست به س یم یبه صندل هیتک

 :دیگو یم یبه نقطه ا رهیو خ ندینش یم زیم یبا خبر است؛ رو هانیکه از فکر و زین یاست. عل دهیمنطقش پسند

راه، شراره هاش  یداغه و شعله ور ابتدا یلیعشق دونوعه، عاشق شدن و دوست داشتن. عاشق شدن خ هانیو-

 یکم کم شعله م ره،یو خرامان خرامان راه م واشی واشیاما دوست داشتن  شهیخاموش م کبارهیاما  ادهیسوزان و ز

گوش به او سپارده و سکوت  شیحرف ها ولکند که از ا ینگاه م هانی.)به ویشگیو هم یسوزه اما ابد یو م رهیگ

 نه که بسوزونه. رو فقط گرم کنه تونیباشه که دونفر یشعله ا هی دوارمیدهد( ام یکرده است؛ ادامه م

 زند. یرانش م یرو یزند و ضربه ا یم یعل یپرمحتوا یبه حرف ها یلبخند هانیو

 کامل و پر مالت بود. شهی. حرفات مثل همقیرف یتک-

 :دیگو یم یجد یشود و با لحن یبه جلو خم م یاندک شیپاها یرو

 خب؛ حاال نوبت توه.-

 حرف بزند. شیاش برا یلیخواهد از ل یفهمد، م یرا خوب م منظورش

 :دیگو یم ناغافل

 .یسپهر-
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 ادیاست. به  دهیاسم را قبال شن نیخواهد؛ مطمئن است ا یم یاریرود و از ذهنش  یبه عقب م واشی واشی یعل 

که جرقه  اوردیب ادیرا به  یکند تا سپهر یکمک کرده است. دوباره فکر م یافتد که گفت به سپهر یتماس آن روز م

 شود. یهم زمان م هانیروشن شده در ذهنش با جمله و یا

 ازمون کمک خواست. یدیهمون که شماره داد در مورد امتحان استاد زب-



در او  یکه بخواهد عالقه ا دهیآن دختر را د داریمگر چند د د؛یچه بگو دیداند که با یکند و نم یسکوت م مجدد

 راند. یرا به زبان م شیگنجد سرزنش گرانه فکرها یشکل گرفته باشد!؟ در ذهنش نم

 آخه؟ یجلسه دل بست هیچطور تو  هانیو-

 کند. یم یآور ادیدو انگشت باال آمده اش  با

 دو جلسه.-

 :دیگو یم یکالفگ با

 خب دوجلسه. دو جلسه هم شد شناخت؟ شد عشق؟ نکنه زده به سرت؟ یلیخ-

لب  ریدهد و طبق معمول ز یکه گل هارا آب م ندیب ید. آوا را مرو یشود و به طرف پنجره م یبلند م شیجا از

 کند. یزمزمه م یآهنگ

 شد. یچ هویفهمم که  یخودم هم نم یعل-

 .ستدیا یشود و پشتش م یبلند م هانیاز و تیتبع به

 عشقه؟ تو اصالً... نیپسر؟ ا یشد وونهی. تو دنیمن و بب هانیو-

 جمله که نیگردد و با گفتن ا یسمتش برم به

 کند. یمن واقعا بهش عالقه مند شدم؛ حرفش را قطع م یعل-

 دهد. یو دستش را در هوا تکان م ندینش یتخت م یرو

 برو بابا!-

 یدلم دارم پرورش م یعشق زودگذر و بچه گونه رو تو هیام و  یرستانیبچه دب ی: نکنه فکر کرددیگو یحرص م با

 دم!؟

که  یلب به گونه ا ریدهد و ز یاز تأسف تکان م یاندازد و سر یبه او م یپوزخندبه  ختهیآم ه؛یعاقل اندر سف ینگاه

 :دیگو یشنود م یم زین هانیو



 !یاز بچه هم بچه تر-

 بارد. یرا باال نبرد اما هنگام ادا کردن کلمات تحکم از تک تک آن ها م شیکند صدا یم یسع هانیو

 !یشناسیتو که من و م یریدلبستن من و به مسخره بگ یتو حق ندار-

 باال برود. شیشود صدا یباعث م نیکند که هم یم شتریرا ب تشیعصبان یعل سکوت

 حرف بزن!-

 :دیگو یرا بشنوند؛ با آرامش م شانیکه نگران است صدا یعل

اون دختر رو به  ،یگدار به آب بزن یخوام ب یمن نم هانیو نیآخه؟ بب یمن رو بفهم یحرف ها یخوا یتو چرا نم-

زند و ادامه  یخود م قهیکوتاه به شق ی. با انگشتش ضربه ایعشقت با خبر بش یو بعدش از پوچ یخودت وابسته کن

 دهد.  یم

 مغزت فرو کن. یرو تو نیا-

پسندد.  یرا م یعل یکند؛ حرف ها یکه فکر م شتریکند. ب یو دستانش را حصار سرش م ندینش یتخت م نییپا

که  یکند، هنگام یعشق شکل گرفت؟ به همان تصادف فکر م نیا ی. آخر رو چه حسابدیگو یراه هم نم یب نیهمچ

کشد و به خود قول  یم شیرا پ یعل یهالرزد اما باز حرف  یرا گرفت. نا خودآگاه از فکرش هم قلبش م شیشانه ها

 فکر کند. شتریدهد ب یم
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. ندیآ یدرب اتاق به خود م یکند که با صدا یم الیو خ شود و هر دو را غرق در فکر یحکم فرما م انشانیم یسکوت

 شود: یم انیمهربان مادرش نما یبا گشودن در، چهره 

 ؟یسالم مادر به قربونت، خوب-

 دهد. یجان جواب م یب یلبخند با

 ؟یممنون مامان جان. شما خوب-



 پرسد: یم یکامالً واقف است با نگران شیبچه ها اتیخانم که به روح توران

 !یستیکنم سرحال ن یحس م هان؟یشده و یزیچ-

اش  ختهیبا حال زار و به هم ر هانیداند که االن و یداند؛ م ینم زیجا گریکه تا به االن، شنونده بود تعلل را د یعل

 رود. یشود و به کنارش م یکند. از تخت بلند م یهمه را خبردار م

 سالم خانم پورمنش، حال شما؟-

 پاشد. یصورتش م یمادرانه رو یلبخند اش یذات یهمان مهربان با

 هستم. هانیحالت از و یایجو شهیهم شه؟یم داتیکم پ گهیپسرم؟ چرا د یقربانت مادر جان، تو خوب-

 :دیگو یم ریگذارد و سر به ز یاش م نهیس یاحترام و متانت خاص خودش دست رو با

 .میمزاحم شما هست شهی. ما که همنیشما لطف دار-

 !؟نمیتدارک بب یشام بهتر ی. ازبس ناراحت شدم گفتم چرا خبرم نکردنی! االنم آوا گفت شما اومدهیچه حرف نیا-

 :دیآ یم انشانیبه م هانیو

 نداره که! یاز خودمونه مامان! تعارف باز یعل-

 کند. یم یشود رو به عل ینم دایدر آن پ یاثر شیپ قهیکه از بحث چنددق یبا لبخند و

 گشنمه. یلیمن که خ قیرف نییپا میبر-

 شوند. یسالن م یراه گریکدیتوران خانم دوشادوش  یدهد و با تعارف ها یپاسخ لبخندش را م متقابال

 کند. ی. رو به مادرش مندیب یچرخاند به دنبال آوا، اما او را نم یچشم م هانیو

 مامان آوا کجاس؟-

 :دیگو یم یرود با آه و ناراحت یکه به سمت آشپزخانه م یدرحال

پرسم جواب درست و  یهم ازش م یدونم چشه هرچ یحالش بده. نم یلی! خدیشا اطهیدونم مادر، تو ح ینم-

 شو. ریگ یتو پ دهینم یحساب



 :دیگو یآرام م ییبرد و با صدا یم هانیو کیسرش را نزد ی. علندینش یمبل م یدهد و رو یتکان م یسر هانیو

 شده؟ یزیچ-

 دهد. یم رونیب یاز کالفگ ینفس هانیو

بشم چندبار سوال کردم  ریگ ی. وقت هم نکردم پستیمسئله ساده و گذرا ن هیهم هست  یمطمئنم هرچ ،یآره عل-

 داد. لمیربط تحو یب یجواب ها ایاما فقط سکوت بود 

 .دهیساده و ساکت بود از آوا بع یلیخ دمشیامروز که د دمیآره اتفاقا منم فهم-

 .گذارند یتمام م مهیرا ن شانیورود آقا خسرو حرف ها با
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 بخشد. یرا به سمت آقاخسرو سرعت م شیشود و گام ها یبلند م شیاز جا هانیزودتر از و یعل

 سالم جناب حال شما خوبه؟-

 .ردیگ یشانه اش را م گریفشارد و با دست د یم مانهیرا صم یعل دست

 حال و احوالت خوبه؟ ست؟ین داتیپ ییپسر خوب؟ توکجا یبه به! چطور-

 !گهیمشغول درس و کارم د ن،یممنون زنده باش یلیخ-

 دهد. یرا باال م راهنشیپ یها نیکند و آست یم زانیآو یکنار در ورود زیرا به رخت آو کتش

 سمه! یکارینباش که ب کاری. بیکنیم یپسر! خوب کار یزنده باش-

و  یعل یشود که شگفت یکه با جواب سرد پدرش روبرو م دیگو یم یدیاز همان فاصله سالم و خسته نباش هانیو

که از او خواست مستقل باشد  یزمان ی. تا به حال سابقه نداشته پدرش با او سرد رفتار کند حتزدیانگ یرا بر م هانیو

 یبه نظرش احترام گذاشت و در مدت زمان کوتاه ملکا یتیمشغول به کار شود؛ پدرش با نارضا یو درشرکت کوچک

 توانست بفهمد. یکالم و رفتارش را نم یسرد نیا لی. اما حاال دلرفتیمسئله را پذ نیا



 پرسد: یرود و موشکافانه م یم هانیبه طرف و ی. علدیرا بشو شیرود تا دست و رو یم یبهداشت سیسمت سرو به

 اتفاق افتاده؟ نتونیب یزیچ-

 دهد. یپاسخ م یجیگ با

 !شدهیدونم چ ینه اصالً خودمم نم-

 کند. یو او را به نشستن وادار م ردیگ یرا م شیاندازد، شانه ها یباال م ابرو

 پنهون کنه. ادیرو ز یزیبابات عادت نداره چ یدون ی. خودت بهتر میفهم یم نیحاال بش-

 دهد. یحرفش سر تکان م دییتأ به

 کند. یم یبه عل رو

 داخل. ارمیآوا رو ب اطیمن برم تو ح-

 باشه برو.-

لبه استخر اشکال  یکه کنار استخر نشسته و با تکه چوب در دستش رو ندیب یگذراند و آوا را م یرا از نظر م اطیح

 .ندینش یرود و کنارش م یم شیکشد. پ ینامفهوم م

 آوا؟-

 کند. یچرخاند و با سکوتش منتظر نگاه م یم سر

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو؟ ا یایچرا نم-

 :دیگو یو با تحکم م ردیگ یکالفه چوب را از دستش م هانیکه و ردیگ یکارش را از سر م دوباره

 نگام کن!-

 دهد. یم فیخف یو بدن آوا را تکان دیگو یم ینوچ هانیکند. و یکند و آن را ستون سرش م یرا بغل م شیزانو

 .نی!؟ من و ببستمیبا تو ن-



 کند. یز مبا شیکشد و آن را از دور زانوها یدستش را م هانیخورد. و ینم یتکان

 آوا. اریکفرم و در ن-

 یشتریب متیکند با مال یم یسع هانیکند. و یبار دستانش را منقبض تر م نیگردد، ا یدوباره به حالت قبل بر م 

 زند. یدستان قفل شده اش م یرو یو بوسه ا ندینش یم شیرفتار کند. روبرو

 ها! شنیبا خبر م رونیب انیپاشو زشته! االن همه م زمیخواهر عز-

کند ظاهرا جمله آخرش کار ساز است که  شانیتا از هم جدا ردیگ یم یکلمات، دستانش را به آرام نیبه دنبال ا و

 کند. یم شانیو از هم جدا ردیگ یم یدستانش را به حالت آزادتر

 داخل. میحاال بر نیقربونت برم آفر-

پر از خواهش چشمانش را  ی. با چشمانردیگ یم زند و ینجات خود، چنگ م یبرا یسمانیبرادرش را به مانند ر دست

 رود. ینشانه م

 تو اتاق. رمیم ام؟یمن ن شهیم-

 :دیگو یمهربان م یکند با لبخند یسرش مرتب م یدارد و رو یبه خواب رفته است را بر م شیشانه ها یکه رو یشال

 .مینیش یمن همه باهم م زینه عز-

گذارد و  یاش م ینیب یکه انگشتش را به عالمت سکوت رو هانیاما با حرکت و دیخواهد لب به اعتراض بگشا یم

 کند. یحبس م شیگلو انیبه ناچار حرفش را م د؛یگو یم یا دهیکش سیه
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 یشوند. به محض ورود آقاخسرو روزنامه اش را از مقابل چشمانش کم یسالن م یراه گرید کیدر دست  دست

 پرسد: یآورد و م یم نییپا

 آوا؟ یکجا بود-

 .ردیگ یخورد و لکنت م یاز صالبت سوال پدرش و ابروان در هم رفته اش، جا م آوا



 م..ن..من..م..-

 .دیآ یو به کمکش م ردیگ یدستانش را محکم تر م هانیو

 نبود. یخاص زیرفته بود هوا بخوره. چ کمیبابا جان -

 .کند یبالفاصله رو به همسرش م زیخانم ن توران

 .ارمیتا برم شام رو ب ینپرس یزیچ گهیخسروجان بهتره د گهیآره د-

خواهد فضا را متشنج کند به  یدهد نم یبر سکوت م حیترج ندیب یرود. آقاخسرو که جو را م یرو به آشپزخانه م و

هم به  هانیو گذارد. آوا و یخواهد بازگو کند پس بنارا بر سکوت م یرا م یدارد. باألخره مسئله مهم تر ازیآرامشش ن

پسر!؟ آوا هم  نیکجا رفت ا د؛یگو یلب م ریزند و ز یم دید ااطرافش ر ،یعل یخال یبا جا هانیروند. و یسمت مبل م

 کند. یم هانیکندد. آقا خسرو رو به و یو م ردیگ یپوست کنار انگشتانش را به شکنجه م

 کارت دارم! ینر ییبعد شام جا-

 :دیگو یتعجب م با

 بابا؟ یچه کار-

 یم هانیاش، کنار و یقبل یپدر و پسر جا یکه با تعارف ها دیگو یم یدیو به همه ببخش دیآ یم یعل نیح نیهم در

 دهد. یرا م هانیو آقاخسرو جواب و ندینش

 .یفهم یبعدًا م-

 .ردیگ یاندازد و مطالعه روزنامه اش را از سر م یپا م یمجددًا پا رو و

و  دیگو یم یدر جوابش نه آرام هانیشده!؟ که و یزیچ نکهیزند به نشانه ا یم یچرخ هانیدستش را رو به و یعل

 .دیگو یرا تماس با نهال م لیپرسد که او دل یرا م بتشیغ لیدل

 برد. یدارد و سرش را جلوتر م یدادن وا م هیرا به تک هانیکه تازه متوجه حضور آوا شده است و یعل

 نه؟ینکنه قدم من سنگ ؟یسالم آوا خانم شما کجا بود-

 دهد. یگفت و گو کند با تپق زدن جوابش را م شیتواند حاضرجواب و خوش رو با مرد روبرو ینم شهیهم برعکس



 !یچیه ستین یچیرفتم ه رونیب ینجورینه نه من هم-

 یگفت و گو را خاتمه م یشود و با لبخند تیاذ نیاز ا شتریدهد که ب یشود ادامه نم یکه متوجه حالش م یعل

آن را  یکنند که عل یم شهیپ یطوالن یاندازند. هر سه سکوت یم گرید کیبه  یدار ینگاه معن یو عل هانیبخشد. و

 از اون باالها؟ یفتین پسر؟ یی: کجادیگو یشده است م رهیکه درافق خ هانیشکند؛ رو به و یم

 پرسد: یم یجیبا گ نیدهند بنابرا یرا به او نم دنیاجازه شن الیو خ فکر

 ؟یگفت یچ-

 کند. یکوتاه م یخنده ا تک

 تموم شد. گهید هانیو یاز دست رفت-

شوند و  یجمع م گرید کیدهد همه گرد  یخواهد جوابش را بدهد که توران خانم خبر از آماده شدن شام م یم

غرق شده است و  یخورد هرکس در فکر موضوع ینم یغذا را درست و حساب یکنند. کس یشروع به غذا خوردن م

فکر  گرید یگذارد، از طرف ینم آرامشلحظه هم  کیآوا  یاش برا یو نگران شیکه تشو یهانیندارد، و یبه غذا توجه

داد و  یکه نهال با او گرفت و از حال بد مادرش خبر م یهم با تماس یداند. عل یاسمش را هم نم یکه حت یآن سپهر

کرد و  یم یسال با او در قلبش زندگ نیاست که چند یدر فکر مرد زیآورد. آوا ن یقلبش را به درد م شیها هیبا گر

مرد  نیا یایکه تمام دن یداشتنش داشت اما حاال با وجود نفر سوم یبرا یدیام شهیگرچه هم اشتوقت او را ند چیه

که  یمیو به تصم اوردیپسر مستقل را سر عقل ب نیفکر بود چه گونه ا نیکه در ا ییندارد و خسرو یدیام گریشده د

 شیکند تا مبادا دل بچه ها یاداره م ار زیهمه چ یبه خوب شهیکه قلب خانه است و هم ی.مادردارد او را مجاب کند

برد که انگشت به دهان محو  یم شیپ یرا طور یاحساس اندوه به قلب کوچکشان راه بدهند. و زندگ یو ذره ا ردیبگ

چرخاند  یم شیاش را مدام حول محور بچه ها یدارد و نگران یاست که حال بد یشد. اما چندوقت یخواه شیتماشا

کم شود.  شیها و تنش ها یاز افسردگ یشد تا کم یباز م یزندگ یخواهد که کاش گره ها یو از خدا کمک م

از دستش  یآنکه کار یرود و او همچنان ب یم یکه حالش رو به افسردگ زشیدختر عز یاست برا ریخصوصا دلگ

 چکسیرود و با ه یکرده و در الک خود فرو م یریشود. چون از همه کناره گ یرا نظاره گر م دنشیزجر کش دییایب

 شده است. زیاو ن هیخود قرار داده و باعث بد شدن روح ریحال توران خانم را تحت تأث نیزند و ا یحرف نم
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نفر به قصد حمام  نیکشند. آوا اول یاز توران خانم عقب م یشود و تک به تک با تشکر یدرسکوت صرف م شام

هم در   انیشود و آقا یشام م یرود. توران خانم مشغول جمع کردن سفره  یشود و باال م یکردن از جمع جدا م

 یزیو چ ونددیپ یبه جمعشان م وهیظرف م بارسد توران خانم  یم انیدهند. اخبار که به پا یسالن به اخبار گوش م

 شود. یگذرد که با آمدن آوا جمعشان کامل م ینم

شوند که آقا خسرو با  یخوردن و صحبت م وهیهمه مشغول م ند؛یدهد بشقاب ها را بچ یخانم به آوا اشاره م توران

 دهد یم انیکند و سکوتش را پا یدستش را پاک م یدستمال کاغذ

 .دیلحظه همه به حرفام توجه کن هی-

 دوزند. یو همه منتظر چشم به دهانش م ردیگ یخانه را فرا م یسکوت

 نداره. یجان هم از خودمونه فرق یرو مطرح کنم، عل یموضوع مهم هیخوام  یم-

 دهد. یکند و آقا خسرو ادامه م یم یتشکر یعل

و خانمش ) با  ی. چه محبمیدار یردشون شناخت کاملو در مو میشناس یم شیوقت پ یلیرو از خ یما خونواده محب-

 دخترشون رو... ز،یدهد( چه دن یکند و ادامه م یم هانیمرموز به و ینگاه یمکث

: دیگو یم صالیکه به ذهنش خطور کرده است را باور کند! با است یخواهد فکر یخورد نم یم یاز درون تکان هانیو

 ه؟یپدر منظورت چ

 دهد. یتر از قبل پاسخ م خونسرد

خونواده  نیعروس ا دینمونه. اون دختر با یباق یهم دار یرو بگم تا اگه شک یمطلب اصل هیواضحه! بزار بدون حاش-

 بشه.
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شود که فقط  یاز دهانش خارج م یکنند که از شدت تعجب دهانش باز مانده اصوات نامفهوم ینگاه م هانیبه و همه

 .ردیگ یکند آرامش کند. شانه اش را م یم یسع یعلفهمد.  یخودش م

 آروم باش.-



 یبه اتاقش م یریبه او دوخته شده با شب بخ یکه مدت طوالن هانیشود و بدون توجه به نگاه و یاز جا بلند م پدرش

 یبلند م یکند و با گام ها یعزمش را جزم م کبارهیبزنند اما  یکه حرف ندیآ یرود. آوا و توران خانم به سمتش م

 .ردیگ یرا م شیبازو یخواهد به دنبال پدر برود که وسط راه عل

 کجا؟-

همه بفهمن  دیرو روشن کنم. با فمیتکل دیغرد: با یقفل شده اش م یدندان ها یآورد و از البه ال یرا باال م انگشتش

 .رمیبگ میخودم تصم یتونم برا یمن م

 دهد. یجوابش را م یساختگ یآرامش با

 ینکنه م ؟یبر یخوا یکجا م تتیعصبان نیبعدًا نظرش عوض بشه تو با ا دیگفت عجله نکن. شا یزیچ هیات حاال باب-

 ؟یسیتو روش وا یخوا

 .ردیگ یرا م یحرف عل یدنباله  شیخانم با لرزش در صدا توران

حرمت  یتون ینم تیعصبان نیحاال با ا ینگفت« تو»وقت به پدرت  چیآخه!؟ زشته، تو که ه یآره مادر جان کجا بر-

 .ینگه دار

 ینگاهش را رو به آوا سوق م هانیکند. و یم تیمبل هدا نیتر کیو به سمت نزد ردیگ یرود؛ دستانش را م یم شیپ

انقدر  ریخودت رو آزاد بگ گهی: بسه ددیگو یو م ندینش یکنارش م زین یخواهد. عل یآب م یوانیدهد و از او ل

خانه بحث  نیشود. تا به حال سابقه نداشته در ا یگر م رهنظا یگردد با نگران یبر م از آب یوانینباش! آوا با ل یعصبان

خوراند و با  یآب را به او م وانیل یاتفاق دنباله دار شود. عل نیرخ بدهد و حاال مدام استرس دارد که ا یجد یو جدل

 وفقداند که م یشوند م یکه به مرور مرتب و آرام م هانیو یکند. از نفس ها یدر آرام کردنش م یسع شیحرف ها

کشد و از  یاش م یشانیبه پ یدست قیعم یشده است. همه در سکوت دورش را احاطه کرده اند، با آزاد کردن نفس

 .زدیخ یجا بر م

 باال. رمیخب، من م یلیخ-

رود. با خود  یو به دنبالش م دیوگ یم یخواهد مراقب حالش باشد چشم یتوران خانم که از او م یبه سفارش ها یعل

!؟ به یبه خاطر سپهر ایبار حرف زور ببرد  ریخواهد او را ز یکه پدرش م نیاز ا ست؟یاز چ هانیو تیعصبان د؛یگو یم

 .ندینش یتخت م یهان رویبخشد و کنار و یم انیرسند افکارش را پا یاتاق که م



 .یکن یمخ رفتار م یشعبون ب نیجور ع نیهم که نگفته ا یخاص زیچته تو؟ حاال چ هانیو-

صورتش  یکوتاه رو یضربه ا یبندد. عل یکشد و چشمانش را م یزند، طاقباز دراز م یکج م یجمله اش لبخند به

 زند. یم

 زنم ها! یانگار با تو حرف م-

 شود. یکالفه م یکند. عل یدارد و منتظر نگاهش م یبر م یچشم گوشه

 .شمیهم خوشحال م یلیجور باشه که خ نیا ؟ینکنه الل شد-

 کم بزار تو خودم باشم. هی ی: علدیگو یشود و م یم دهیکش یلبانش کمان ،یحرص عل از

 رفتارها به خاطر همون دختره س؟ نیبگو چه مرگته؟ ا االی. ستیخبر ها ن نینه از ا-

 شود. یرا مسبب م هانیکند که اخم و یادا م ندیناخوشا یرا با لحن دختره

 آخه؟ هیهمون دختره چه لحن یعل-

 کشد. یکالفه م یپوف

 !میرو بد خطاب کردم؟ تسل تیالیخ یلیخب بابا، بهت برخورد ل یلیخ-

 ز،یدختره، دن نیا رهیگ یحرصم م گهید زیچ هیگذشته من از  نیباز بحث رو شروع نکن. از ا ؟یچ یعنی یالیخ یلیل-

 یکنم. م یزندگ یسقف مشترک ریعمر ز هیچه برسه  نمیجا بش هیباهاش  قهیتونم دو دق ینم نهیش یبه دلم نم

 ؟یفهم

 به بابات بگو. نارویادا اطوارا رو نداره هم نیا گهیخب. تموم شد، د-

 .یشناس یتو که پدرم رو خوب م-

 .گهیفقط نظرش رو م ستین یرمنطقی. بابات غگمیرو م نیشناسم ا یچون خوب م-

 .یگیطور باشه که تو م نیهم دوارمیام-

 بزار حداقل بخوابم. یانداخت یراحت حاالهم که من رو از کار و زندگ التیخ-



کند و تا  یدهد به او پشت م یم یریجوابش را با شب بخ هانیرود. و یفرو م یکیزند و اتاق در تار یبرق را م دیکل

و اتاق را با  دیآ یم نییکند. از تخت پا یم شیمسائل نوپا ریدرگ شیاز پ شیو ذهن خودرا ب شدیاند یاز شب م یپاس

 یرفتار سرد پدرش نشأت گرفته از روز لیچه بود!؟ دل اه یآن سرد لیداند دل یکند. حاال م یطول م شیقدم ها

 د؛یگو یتصادف کرد و به او کمک کرد. با خود م یکه سپهر یبه خانه آمد؛ همان روز ریاست که هنگام دعوتشان د

گردد و  یاش باز م یقبل یدر به اونا ارادت داشته باشه که بخواد من رو مجبور کنه!؟ به جاباعث شده انق یآخه چ

 زند. یخواب آلودش به او تشر م ی. با صدازدیانگ یرا برم یشود و اعتراض عل یم نییزند که تخت باال و پا یم یغلط

 چته!؟ گهیبخواب د-

 .کند یخندد و اطاعت م یآهسته م یحوصلگ یب با

 خوابم. یخب م یلیخ-

 ینم یدهد تا بتواند بخوابد و چند یذهنش انتقال م اهیس ستیرا به ل شیها الیخ یبندد و تمام یرا م چشمانش

 کند. یاو را غرق م قیعم یشود و خواب یگذرد که موفق م
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 یب هانیرا دارد. اما و هانیکردن و داریدر ب یشود و سع یم داریب یکند و عل یاز پنجره خود را به کف اتاق پهن م نور

 کند. یآن، خودش را مچاله م یگرما ریکشد و ز یسر م یپتو را رو یعل یتوجه به صدا

سر  یریمگه نم ؟یدیلنگه ظهره... هنوز خواب نمی: پاشو ببدیگو یم یدارد و با لجباز یبر م هانیو یپتو را از رو یعل

 کار...!

 کشد تا بخوابد. یسر م یرو یشود که چگونه پتو را با لجباز یم هانیبه و رهیدوباره خ و

خودش  یرود تا برا یشود و به آشپزخانه م یبلند م شیاز جا شبید عیتفکر به وقا یزند و با کم ینم یحرف یعل

شب تمام اتاق  یها مهیتا ن شانیرود که چه قدر آشفته و پر یم هانیتازه دم آماده کند. تمام توجهش سمت و یچا

 ببرد. نیریش یایبازش را ببوسد و او را به عمق رو مهین یخواب پلک ها دیتا شا زدیرا قدم م

و تمام اتفاقات  ستدیا یبه آتش گر گرفته دست به کمر م رهیدواند و همان جا خ یپر از آب م یکتر ریز یا شعله

 گذراند. یرا دوباره از ذهن م شبید



 کند. داریگردد تا او را ب یتفاوت باشد دوباره به اتاقش بر م ینسبت به او ب یآنکه ذره ا یشود و ب یم هانیو نگران

 شده... رید میبر دیپاشو با ؟یدی: هنوز که خوابدیگو یزند و م یم هانیو یمحکم به پا یبار لگد نیا

 رهاند. یشود و پتو را از سر م یاحساس کرده بلند م شیکه به پا یضربه ا از

 شود. یم یعل یدر چشم ها رهیخ تیعصبان با

 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم-

 برد. یاش فرو م ختهیبه هم ر یموها انیکشد و پنجه در م یم یپوف کالفه

 .دمیخواب رید یلیخ شبیبخوابم؛ خستم د خوامیم-

دا کند. دوباره با تازه او را از رختخواب ج یبه امروز دیو ام یبه او آرامش بدهد و با دلگرم یکند کم یم یسع یعل

 دهد. یم هانیحال و یبه تن خسته و ب یتکان شیپا

 .مارستانیبرم ب دیشده با رمیبا توام... پاشو من د-

زند  یرا صدا م هانیدوباره و یکند که خودش را خواب جلوه دهد. اما عل یم یسع یاعتنا به عل یکند و ب یم یلجباز

 ادیرود و زود  ی. حواسش به آشپزخانه مردیحاکم بر اتاق پلک باز و تن از رختخواب گرم بگ یاز سر و صدا دیتا شا

 رسانده است. وشآب را به ج یحرارت گاز دما یافتد که رو یآب م یکتر

 ینم یکند. طول یسرزنش م یرا به خاطر تنبل هانیلب دوباره  و ریرساند و ز یشتاب خودش را به آشپزخانه م با

 کند. یرا مواخذه م یکرده باشد عل یآنکه سالم یو ب دیآ یبه آشپزخانه م یبا خواب آلودگ هانیکشد که و

 به من داره...!  یرفتن تو چه دخل مارستانیآخه پسر؛ ب-

کند و  یم یرا پر از چا یخال یدهد و استکان ها یتکان م یسر ی. علندینش یآن م یکشد و رو یرا کنار م یصندل

 کند. یرا برانداز م هانیوجود و یگذارد. سر تا پا یم زیم یرو

 ...زیم یپا یومدیبعد م یزدیبه دست و صورتت م یآب هیالقل -

 کشد. یم یا ازهیدارد و خم یرا بر م یچا استکان

 نده، حوصله ندارم. ریجون من گ یعل نیبب-



 کند به حال خود بگذاردش. یم یبا خبر است سع شبشیکه از حال د یعل

 .وندندیپ یبه آن ها م یریاز اتمام صبحانه توران خانم و آوا با صبح بخ بعد

 کار توه؟ هانی: ودیگو یکند م یشده اشاره م دهیچ زیکه  تم یزیخانم با تعجب رو به م توران

 دهد. یم هانیو لیرا تحو یکتش پوزخند دنیدرحال پوش یعل

 بود آخه؟ یچا نیا م؟یبود که ما خورد صبحونه نی: خدانکنه! آخه ادیگو یم یهم با بدجنس هانیو

 کوبد. یبه سرش م یاز حرصش ضربه ا یعل که

 نمک نشناس!-

شوند و  یاز آن ها جدا م یبا خداحافظ هانیو و یدهند. عل یبلند سر م یو توران خانم از کلکل آن دونفر خنده ا آوا

 .ردیگ یم شیراه شرکت را در پ مارستان،یبه ب یبعد از رساندن عل هانیشوند. و یم یهردو راه

 پرسد. یبا مادر ارنواز م دارید یو ساعت مالقات را برا ردیگ یتماس م یاز اتمام کارش با عل بعد
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رسد. به  یم دیکند و به اتاق مشترک خودش و ام یم یسر سر یکیورود به شرکت با همکارانش سالم عل هنگام

دهد. آن روز که با  یبه او جوابش را م یزیبا نگاه تأثر انگ دی. امندینش یاش م یصندل یرو یمحض ورود با سالم

 نیتا کنون ادامه دارد و هم هیرو نیاو ناراحت بود و  نیغمگ اریگرفت هنگام برگشتش بس یمرخص یخوشحال

 یالیخیبا ب یافتاد!؟ اما بعد شانه ا شیبرا یچه اتفاق یدهد که مگر بعد از آن مرخص یرا قلقلک م هانیو یکنجکاو

دواند و وجودش را پر از  یم شهیدوباره در وجودش ر الیشود. اما فکر و خ یاندازد و مشغول کارش م یباال م

گذارد تا  یهم م یچشم رو ییها هیثان یکند، برا یشدن قلبش را حس م دهیکه خراش یا هکند به گون یجراحت م

شود  یغرق م شتریزند در باتالق افکار عذاب آورش ب یپا م دست و شتریبشوند اما هرچه ب الیخیکه افکارش او را ب

 یجا به جا م شیدر جا مداممشهودش که  یها یقرار یکه با ب یگذراند به گونه ا یرا م یکسالت آور یو ساعت ها

شوند و حرکت  یخود کنده م یاز جا یعقربه ها به کند کند. یرا هم خبردار م دیکشد ام یشود و پنجه در سرش م

شود ناگه به  یکه تمام م یحرکتشان را گرفته است. ساعت کار یجلو یشود کس یکه حس م یکنند به گونه ا یم

آوا را هم  ردیگ یم میکار تصم نی. اولاوردیبرود و رسم ادب را به جا ب نهالافتد که حتما به مالقات مادر  یفکر م



. از جواب ردیگ یآوا را م یشود و شماره  یم نیماش سوار بر دیاز ام یبگذارد و همراهش شود. با خداحافظ انیدرجر

 .چدیپ یم یآهسته اش در گوش یآخر صدا یشود که در بوق ها یم دیدادنش ناام

 سالم. -

 ؟یدیجواب م ریسالم آوا چرا انقدر د-

 : سر کالسم.دیگو یم یته حلق ییصدا با

کند  یبازگو نم گریدهد و موضوع را د یتکان م یخود سر یپرت یآورد امروز آوا به دانشگاه رفته از حواس یم ادی به

 یو از ساعت مالقات م ردیگ یتماس م یگفت و گو، با عل انیکند. بعد از پا یعنوان م یتماسش را احوالپرس لیو دل

 کند. یحرکت م مارستانیتنها به سمت ب بیترت نیو به ا «گریساعت د مین»دیگو یدر جوابش م یپرسد که عل
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را  مارستانیب یبه سرعت پله ها وهیچند آبم دنیکند و بعد از خر یم تیهدا مارستانیب نگیرا به داخل پارک نیماش

را در ته  یپرسد و عل یرود تا ساعت مالقات را از دست ندهد. از پرستار بخش، شماره اتاق را م یباال م انیدر م یکی

را به  لونیرود. نفس زنان نا یم شیکند و به سو یپرستار م از یدهد. تشکر یدست تکان م شیکه برا ندیب یراهرو م

 دهد. یم یدست عل

 سالم. -

 !یآخه؟ خودت رو کشت یدیسالم چرا انقدر دو-

 زند. یم دنشیاز دو یناش یشود و سرفه ا یخم م یکم

 مالقات رو از دست بدم. دمیترس ادنیز یلیآسانسور شلوغ بود پله ها هم خ-

 کند. یاش م ییزند و به داخل اتاق راهنما یمهربان م یلبخند

 برو تو.-

 پرسد: یبوسد و از او م یاش را م یشانیشود، پ یصورت مادرش خم م یکه رو ندیب یرا م نهال



 قربونت برم؟ یدرد ندار-

 .دیگو یم ینه آرام یبا ناتوان که

 کند. یم ضیحال مر تیرعا یآرام، برا یرود و سالم یتر م کینزد هانیو

 :دیگو یم ییزند و با تعجب و خوش رو یمادرش را دور م تخت

 ن؟یشما؟ آوا خوبه؟ چرا زحمت افتاد ی. خوبهانیسالم آقا و-

 .دمیرس یها هم خدمت م نیزودتر از ا دی! تازه بادیس ببخش فهیکنم وظ یخواهش م-

 هانیکند. و یم هانیمجدد رو به و یگذارد و تشکر یم خچالیداخل  رد؛یگ یم یرا از دست عل وهیپر از آبم لونینا

 زند. یم یاش را بوسه ا دهیرود و دستان لرزان و چروک یبه طرف مادرش م

 .نیگرد یو سالم بر م حیو صح نیشیانشااهلل که بهتر م-

 جوون. یرشی: انشااهلل پدیگو یرفته م لیتحل ییو با صدا دیگشا یرا به زحمت از هم م لبانش

گذرد که او را  ینم یزیشود و چ یم رهیاست اما ضعفش چ یداریخواب و ب نیب یزیندد چب یدوباره چشمانش را م و

 کند. یخواب م

دهد و از مالقات کنندگان  یبلند، خبر از تمام شدن مالقات م یگذرد و با صدا یاتاق ها م یاز تمام نگهبان

و معذور  مأمورم»دیگو یزند و م یم ادیربا اعتراض آن ها بدون مالحظه داد و ف یدرخواست ترک اتاق را دارد که گاه

 «اجازه بدم تونمیاز وقت مالقات نم شتریب

قبل از رفتن،  یکنند. عل یبه ناچار او را ترک م یو بهبود یسالمت یبعد از آرزو ت،یوضع دنیبا د زین هانیو و یعل

 کارد. یمحکم م یبسته، بوسه ا یفشارد؛ با چشمان یدستان م انینهال را در م دهیدستان سرد و کش

 به خدا توکل کن. شهینباش خب؟ مثل هم میزیمواظب خودت باش، نگران چ زمیعز-

 گذارد. یهم م یرو دیزند و چشمانش را به عالمت تأک یم یملتهب از خجالت لبخند یصورت با

 کند. یپول را در دستش لوله م یکند و مقدار یم بیدر ج دست

 .شهیالزمت م ریو بگ نیا-



که  ستمین کی: انقدر بهت نزددیگو یم دهیشوند رنج یم دهیدر هم تن یعل یزند که بالفاصله ابروها یرا پس م پول

 کنم؟ یکیکوچ نیبتونم کمک به ا

 اندازد. یم ریسر به ز یدرماندگ با

 .یدار ازیجان اما تو خودتم ن ینه عل-

 از تو! شترینه ب-

 زند. یاز عشق م یسخت و سفت لبخند یبغض با

 .ینیو بهترت-

آورد و نهال را با  یمجدد نگهبان او را به خود م یکند که صدا ینگاهش م رهیدرخشد و خ یاش م یریکو چشمان

تخت  یرو یجان یگوشت ب کهیرود که همانند ت یگذارد. به سمت مادرش م یاز عشق و شرم دخترانه جا م ییایدن

 نیب نیزند در هم یمادرش را بوسه م ورتکند، ص ینهال را نمناک م دگانیرحم د یب یافتاده است. باز اشک ها

 شود. یدر دستش وارد م یپزشک با برگه ها

 سالم دکتر.-

 زند. یم یدهد و لبخند یچشمانش جا م یرا با انگشت اشاره اش رو نکشیع

 ؟یدیچندشب نخواب نیسالم دختر خوب، حالت چطوره؟ نکنه باز مثل ا-

 زند. یتلخ م یلبخند

 .نیاز حال مادرم با خبر یدکتر شما که بهتر از هرکس-

 .میبا هم حرف بزن دیاتاقم با ای: بدیگو یبه او م تیکند و با جد یمادرش را چک م تیوضع یپاسخ بدون
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. ندینش یمقابلش م یصندل یرو عانهیشود، با تعارف دکتر مط یاتاقش م یپر از غم همراه دکتر راه یبا دل نهال

 یکند. با لبخند یمقابلش قالب م زیم یدهد و دستانش را رو یجا م یکتاب یدارد، رو یرا از چشمانش بر م نکشیع

 کند. یتلخ رو به نهال م

 کنم. یو موضوع رو مطرح م ذارمیمنتظرت نم ادیخب دخترجان، ز-

 دوزد. یچشم به لبان دکتر م دهیکه امانش را بر یشیهمان تشو با

شدن و  یکه بستر یطور شهی: حال مادرتون روز به روز داره بدتر مدیگو یا به حال نهال ماعتن یمقدمه و ب یب

. فقط عمل پاسخ گو هستش که اونم باز پنجاه رهیتأث ینداره و ب دهیفا گهی( ددیگو یکوتاه م یمسکن و دارو )با مکث

 پنجاهه.

 یانداخته است. حس ضعف تمام بدنش را م نییاو را به پا یکرد که حاال کس یفرض م یقله ا یخودش را رو نهال

: دیگو یکند با لکنت م یرا تار م دشیافتد. چشمانش با نم اشک د یدستانش به رعشه م ردیگ

 نداره!؟ ی...راهی...راهچی..هی..هی..هیعنی..یعنی..عی

 .دیگو یلب م ریز یدهد و متأسف یتکان م یسر

سستش  یاست به پاها یکند به هرسخت یا سخت تر مر دنشیکه راه نفس کش دیسا یپنجه م شیدر گلو یبغض

گاه خود  هیگذاشته و آن را تک زیم یدستانش را رو ستدیا یدکتر م یرو به رو زدیخ یدهد و از جا بر م یحرکت م

 نالد. یاشکبار و مملو از غم با التماس م یکند. با چشمان یم

 ..هیمن به زندگ دیکه من دارم. تنها ام هیکن دکتر اون تنها کس یکار هیکنم  یدکتر خواهش م-

دهد  یسر م هیبلند گر یو با صدا ندینش یم نیزم یرو ی. از ناتوانردیگ یتوان ادامه حرف را از او م هیهق هق گر و

شود و او را تنها  یبلند م شیکند. دکتر از جا یم هیگال شیها یو نامرد ایزند، از دن یزند، ضجه م یم ادیخدا را فر

کند؛ با بغض و فغان ناله  ی. رو به خدا سر بلند مابدیکردن مرهم  هیبا گر مشیدرد عظ نیا یاندک دیرد که شاگذا یم

 .از اتاق را هم در بر گرفته است رونیاتاق را پر کرده و تا ب یاوست که تمام فضا هیگر یدهد صدا یسر م

و به  بینبود که مادرش به مرگ آنقدر قر نیوقت قادر به تصور ا چیو پر تالطم او تنهاست. ه یخاک یکره  نیا وسط

اش، هزار جان از کف  یدهد و در جواب خوب یم یدلخوش کیرحم است  یب ای. دنردیتار مو از او فاصله بگ کیاندازه 

 گفت که روزگار، واقعا خود خواه و متکبر بوده و هست. توانیبرد. م یآدم م



مرده بودن  ایزنده  دیدختر، نبا هی: دغدغه دیگو یلب م ریزند ز یچنگ م شیه موهاب صالیکشد و با است یم یآه

 مادرش باشه.

کند. در راهرو قاب عکس  یجنگد ترک م یکه مادرش با مرگ م یداالن غم یشود و اتاق را به سو یبلند م شیجا از

: تو از دیگو یزند و آرام م یم یاش گذاشته پوزخند ینیب یکه انگشتش را به عالمت سکوت رو ندیب یرا م یدختر

 ساکت باشم!؟ یچطور انتظار دار ؟یحال من با خبر

داغش دوباره صحن  یشود اشک ها یقلبش مچاله م ندیب یرسد و مادرش را هم چنان در حال خواب م یاتاق م به

اندازد و صورت پر از دردش را غرق در  یخودش را در آغوش مادرش م یکنند. به آرام یقرار چشمانش را تر م یب

چون که زود  ندیشود و حالش را بب داریب درشخواهد ما یکشد اما نم یاش کنار م یقلب لی. برخالف مکند یبوسه م

 یولو م یصندل یخودش را رو ینوشد. با عجز و ناتوان یآب م یبرد، پس از شستن صورتش جرعه ا یم یبه حالش پ

با قلب و روح نهال که  یگذاشته است تضاد شیو طراوتش به نما ینگرد که بهار را با سرسبز یکند و پنجره اتاق را م

داند که جز او  یخواهد. م یکند و از او کمک م یکنند اما کماکان رو به خدا م یرا تحمل م یادیزو مشقت  یسخت

 مادرش ندارد. یبه بهبود یدیپناه و ام

*** 
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به پله ها  کیخود، او را نزد یکاود که در فاصله چند متر یشود و با چشمانش اطراف را با دقت م یم ادهیپ نیماش از

 دنش،یاست. قبل از د گرید یرا بغل زده و در حال صحبت با دختر شی. کتاب هاندیب یو کنار درخت باغچه م

 یبلند م باًیتقر ییدارد. با صدا یبرم یرا به سخت شیها شود و قدم یم یحاال دچار اضطراب ،یخونسرد و آرام بود؛ ول

 :دیگو

 ...یخانم سپهر-

شود و با  یم کیگردند. آهسته به آن ها نزد یبه دنبال صدا به عقب برم زیکنجکاوانه خودش و دوستش ن نگاه

 یشگفت زده پاسخش را م ،ی. سپهرکند یآرام م یرا هم سخت کرده است سالم دنشیکه حاال نفس کش یاضطراب

حاال  یآمده؛ ول نجایبه ا یزیچه چ یدانست که برا یقبل از آمدن، م هانی. وکند یدهد و پرسشگرانه نگاهش م



نه! اما تعلل  ایاست  یداند عنوان کردن درخواستش کار درست یکرده است. نم دیاش، او را دچار ترد یتابیدلهره و ب

 زند. یم ایدرداند و دل به  ینم زیجا گریرا د

 لیدل نیبذارم و به هم انیخواستم باهاتون در م یرو م یموضوع هیکه مزاحمتون شدم راستش  دیسالم، ببخش-

 .میخوام تنها باهم حرف بزن یازتون م

 رتیخودم تنها برم مس دیدارم با یکار هی: تو برو گلم منم دیگو یکند و م یم یبه سپهر ینگاه طنتیبا ش دوستش

 خوره. ینم

 آخه...-

 .گذارد یآن دو را تنها م یدهد و با خداحافظ یبه ادامه حرفش نم مهلت

 نیخوا ی: خب نمدیگو یکند و م یپنهان م یشده است خنده اش را به سخت هانیو یکه متوجه دستپاچگ یسپهر

ن حرفتون رو بهتره شماهم تا قبل اومدنشو ان،ینزدم. منتظرشونم ب یحرف یدیمنم هنوز با استاد زب د؟یشروع کن

 .دیبزن

اش  یبدقول زیداند قبل از هرچ یافتد و صالح م یقول آن روزش م ادیو به  ردیگ یاسم استاد شرم او را م دنیشن با

 کند. حیرا توج

اومد و شرمنده شماهم شدم و نتونستم با استاد  شیمشکل برام پ یلیچندوقت خ نیا یراستش خانوم سپهر-

 مالقات داشته باشم.

 زند. یلبخند م ییخوشرو با

 .نیرو بگ یلطفا موضوع اصل میحرف ها بگذر نی. حاال از اگهید ادیم شی! پدیکنم نفرمائ یخواهش م-

به دنبال  یکه؟ همه بهمون زل زدن، سپهر دینیب یبچه ها رو م میاز دانشگاه خارج بش قهیچنددق یبرا شهیم-

 یبرا نیکنند. بنابرا یها پچ پچ م یها دوخته شده و بعضاندازد که اکثر چشم ها به آن  یم یحرفش اطرافش را نگاه

 یچمن ها یرو یسپهر شنهادیروند؛ به پ یم هدانشگا کیشود و به پارک نزد یهمراهش م عات،یاز شا یریجلوگ

کشد؛ انتظار  یم شیها هیرا به ر زیپاک و تم یکند و هوا ی. با دقت به اطرافش نگاه منندینش یسرسبز و خشک م

 خوبه! یلی: هوا خدیگو یخاطر م نیبود که بخواهد او شروع کند، به هم ییجا یب

 دهد. یسر تکان م یلبخند با



 کند. یشروع م یخشک شده است. با سخت یبزند اما دهانش مانند تکه چوب یحرف دیداند که با یم

 ! مدام تو فکرم.رهیدرگ یلیچندوقته ذهنم خ-

 پرسد: یم مشکوکانه

 ؟یچه فکر-

 کند. یم یدر دستش باز چیدهد و با سوئ یبار قورت م نیچندم یدهانش را برا آب

 .نهیبرام سنگ یلیخ ستیهم ن یراحت نیراستش گفتنش به هم-

 شدم. جیمن کامالً گ نیبد حیتوض شتریب شهیم-

 شدم. اما... جیمن خودمم گ نیحق دار-

 ؟ی: اما چدیگو یم یصبر یب با

انقدر  شهی: شما همدیگو یم ینظر دارد با مکث ریاو را ز میمستق ریاست اما غدر دستش  چیمتوجه سوئ چشمانش

 شعراتون قشنگه؟

 کدوم شعر؟ ؟ی: شعر چدیگو یگشاد شده م یچشمان با

همان  ندیب یو شماره خودش را م ردیگ یآورد. برگه را از دستش م یآشنا را در م یکند و برگه ا یم بیدر ج دست

 که آن روز به او داده بود. یشماره ا

 که شمارمه! نیا ن؟یهم-

 .دیپشتش رو نگاه کن-

 ...ییتارم تو یشب ها مهتاب»

 خواهم چه کنم؟ یآسمان م ماه

 کند، یماه را رصد م تلسکوپ

 «من با تمام قلب و روحم تو را... و



 .دهد یم حیگزد و بالفاصله توض یبندد و لب م یچشم م نیشرمگ

نوشته باشم. کامال  یز بس هول بودم از کتاب شعرم برگه کندم و اصال متوجه نشدم پشتش شعرراستش اون روز ا-

 خوام. ی. بازم معذرت مبدون منظور بوده

 کند. یم ینرم خنده

 بود. بایقشنگ و ز یلیشعر خ نیازتون ممنونم ا میلیاتفاقًا خ دینه اصالً شرمنده نباش-

 ن؟یدرموردم نکرد ی: مطمئن باشم فکر بددیگو یم ینگران با

 .ردیگ یاش م خنده

 راحت. التونینه خ-

 برم. گهیخب باشه منم د-

 رو نزدم. میمن هنوز حرف اصل دی: نه صبر کندیگو یزده م شتاب

 پس. نی: لطفا زود باشدیگو یم یدیاز رفتن استاد زب یاندازد و با هراس یبه ساعتش م ینگاه

 هست؟ تونیتو زندگ ی: کسدیگو یآهسته تر از قبل م یبا صداکند و  یاش آزاد م نهیرا از زندان س نفسش

بندد که  یظاهراً سوالش در صورتش نقش م ست؟یمنظورش چ د؛یگو یکند با خود م یمتعجب سکوت م یبانگاه

 نه! ایرو بزنم  میکنه که من حرف اصل یم نییسوال تع نی: راستش جواب ادیگو یم هانیو

اش را که  یدهد جواب سوال اصل یم حیحرف ها است که متوجه مقصودش نشود پس ترج نیباهوش تر از ا یسپهر

 هنوز بازگو نکرده بدهد.

 یمسائل کنم. اصالً بهش فکر نم نیا ریکه بخوام ذهنم رو درگ هیزیاز اون چ شتریپورمنش راستش مشکالتم ب یآقا-

 کنم. میرو وارد زندگ یخوام کس یکنم و نم
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کند. نگاه مات و مبهوتش را  یو از رفتنش ممانعت م ردیگ یشود که شتاب زده گوشه شالش را م یم زیخ میجا ن از

 کشد. یو آرام آرام دستش را پس م نیدهد و او شرمگ یسوق م هانیبه سمت دستان و

 خوام. یمعذرت م-

کنند و  یرا که باهم گفت و گو م ییدهد، زوج ها یم هیشوند. به درخت کنارش تک یغرق م رینفس گ یسکوت در

 یمنتظر به او چشم م زین یگذراند. سپهر یشوند را از نظر م یم رهیخ گرید کیاز عشق به  زیلبر یبا نگاه یگاه

 .دکن یبه آن ها شروع به حرف زدن م رهیکند و خ یعلف م یدوزد. مشت

من  ،یو ناب ییماورا یرویشما ن دنیرفتم. با د یم دیکار واجب دانشگاه داشتم و حتما با هی نیکه تصادف کرد یروز-

 قرار بدم. تیکار مهمم رو بزنم. وادارم کرد که شما رو اولو دیرو به سمتتون کشوند تا کمکتون کنم. وادارم کرد که ق

 .دهد ینرم ادامه م یآورد و با لبخند یرا باال م نگاهش

تو چت  گمی. مدام به خودم مزمیشده. روح، روان همه چ ریاز اون روز مدام تو فکر شما هستم، ذهن و فکرم درگ-

 .زنه یبسپارم قلبم تشرم م یخواستم به فراموش ی. تا میدون یهم ازش نم یاسم یحت هان؟یشده و

اون خنده تو  یتون یم ؟یو فراموش کن نیریاون لحظه ش یتون یم گهیم یکند: قلبم با تشر یدر دل اضافه م و

 ؟یبسپار یآغوش هرچند کوتاهش رو به فراموش ینیریاون ش یتون یم ؟یرو فراموش کن نشیماش

 دهد. یادامه م یتر میبا لحن مال یطوالن یاز مکث بعد

 ن؟ینگاه اعتقاد دار کیمن به شما عالقه مند شدم. به عشق در -

گذارد و  یپلک بر هم م دهیکه شن ییحرف ها ینیکند. از سنگ یزده او م رتیو ح یشیرا قفل چشمان م چشمانش

او را  دیداند با ی. نمدیداند چه بگو یبندد. نم یبسته اش نقش م یپشت پلک ها هانیو ریکوتاه تصو یلحظه ا یبرا

 کند!؟ تیزند تا حد خود را رعا یبه او نم یمحکم یلیداند چرا س یاصاًل نم رد؟یبپذ ایرد کند 

 کشد. یم شیکند و سؤال قبلش را پ یسکوتش استفاده م از

 ن؟ینگاه اعتقاد دار کیشما به عشق در  ن؟ینگفت-



 یمرد نیدهد. او اول یسو و آن سو تکان م نیسرش را به ا یدهد. با کالفگ یصورتش قرار م یرا رو شیها دست

است که بدون چون و چرا  نیزم یمذکر رو نیزند؛ اما آن مرد، اول یاش نسبت به او، دم م یکه از عالقه قلب ستین

 نشان دهد.  شیآتش به رو نساز ج یو لبخند دیاجازه داده است تا از عشقش، نزد او سخن بگو

 یاو و خاطرخواه قبل نیکند؛ پس چرا ب یبه او ابراز عالقه م ،زیمرد ن نیشود؟! ا یمرد آزرده نم نیا یاز حرف ها چرا

 کند؟  یم جادیاش که با آن حقارت جوابش کرده بود، تفاوت ا

 یقلب لیرغبت و م چیه کن،یداشت ول نانیساله اش بود که از عشقش نسبت به خود اطم نیچند ی هیهمان همسا او

 راند.  رونیاز خانه ب یبیاو به ستوه آمده بود و او را به طرز عج یکرد و از اصرار ها ینسبت به او احساس نم یخاص

 نیا یمعن ست؟یاز رفتن استادش نگران ن گریمرد مهره مار همراه خود دارد؟ چرا د نیا دی. شاشدیاند یخود م با

 نیکند که با ا یشده! مگر با خود فکر نم وانهیدل د نیتواند باشد؟ ا یم یزیچه چ دیشد یتپش قلب ها و ضربان ها

 کند؟! یعالم م یو تند زدن، صاحب بدبختش را رسوا یتابیب

 ؟حالتون خوبه یخانوم سپهر-

شوکه  یلی: خدیگو یشود م یم فیضع جیکه به تدر ییآورد و با صدا یاسترس مفصل انگشتانش را به صدا در م از

 بگم. یدونم چ یشدم نم

 شود. یبلند م شیدهد و از جا یدهد سر تکان م یکامالً به او حق م هانیو

 ن؟ید یبهم جواب م یبپرسم ک شهیباشه باشه، حق با شماست اما م-

 دوروز.. ،یکی-

 .ستدیا یمقابل او م شیسپس با جمع کردن کتاب ها و

 ی. راستدیخبرم کن نیجواب بد نیو هروقت خواست نیشماره منم داشته باش زنمیشماره شما رو دارم بهتون زنگ م-

 .ساعت استاد کالسش تموم شده نیچون ا خوامیعذر م

 !گهیحتما قسمت نشده د ستین یمشکل-

 برسونمتون. دیبفرمائ-

 خوام تنها برم. یراه دارم م نینه چندتا کار ب-



 کیاز  یکوتاه یفکر کند. با خداحافظ شیبه حرف ها ییلحظه در تنها نیدهد از ا یم حیکند؛ ترج ینم یپافشار

. دمیدل غافل باز که اسمش رو نپرس یا د؛یگو یبا خودش م کبارهیشود که  یم نیشوند. سوار بر ماش یجدا م گرید

 !یخنگ چقدر: اه پسر تو دیگو یزند و م یفرمان م یرو یضربه ا تیبا عصبان
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 کدانهیکه شده از زبانش حرف بکشد. باألخره  یدهد با آوا حرف بزند و هرطور یراه بازگشت به خودش قول م در

 او را ندارد. یهمه سخت نیا دنیخواهرش است و طاقت د

و بدون کوچک  ندیب یکه طبق معمول اخبار م ندیب یدهد. پدر را م یع مرسا و گرم، ورودش را به همه اطال یسالم با

 یدهد و با عشق یجوابش را م یی. توران خانم با خوش روردیگ یادامه اخبارش را از سر م هان،یبه و یتوجه نیتر

 زند. یخالصانه صورتش را بوسه م

 .یگرسنه شد یلیحتما خ ؛یشام حاضره ظهرم که برنگشت نیبش ایمادر، ب زیعز یخوش اومد-

 :دیگو یآرام که پدرش متوجه نشود م ییاندازد و با صدا یم یدهد. اطراف را نگاه یبوسه اش را م جواب

 ستش؟یمامان، آوا ن-

 شی. زندگرهیم ونیروز درم هی. دانشگاهشم ومدین نیی: نه! واسه نهارم پادیگو یکشد و درمانده م یسوزناک م یآه

 دونم چشه! ینم کنهیرو داره نابود م

 کنم. ی: نگران نباش مامان من درستش مدیگو یم نانیگذارد و با اطم یشانه اش م یرو یدست

و به  دیگو یم یاما توران خانم باشه ا ستندیمطمئن ن یلیجمله خ نیدو که از حال آوا با خبر هستند به ا هر

 .ردیگ یم شیهم راه اتاق آوا را در پ هانیرود. و یآشپزخانه م

در گوش، با چشمان بسته دراز کش شده  یکه هندزفر یدهد و آوا را در حال یباز است. در را به داخل هل م مهین در

. با دیگو یآهسته م یسالم هان،یو دنیکند و با د یکه از نوسان تخت، چشم باز م ندینش ی. کنارش مندیب یاست، م

کند،  یکه به عمد کلفتش م ییآورد و با صدا یدر م شها را بر خالف اعتراض آوا از گوش یهندزفر یساختگ یاخم

 چه وضع استقباله آخه!؟ نیدختر، خان داداشت اومده. ا ی: هدیگو یم



 ینیداند که مقدمه چ یم هانیکند. و یسرش قالب م یرا رو شیکند و در همان حالت دست ها یروح م یب یا خنده

: پاشو آوا دیگو یو قاطع م یجد یبرود. با لحن هیباره سراغ اصل قض کیدهد،  یم حیپس ترج ستیکار ساز ن گرید

 .میبا هم حرف بزن دیبا

 یبرنده تر از قبل و ابروان ی. با لحندوزد یو نگاه منتظرش را به او م ندینش یناخودآگاه م هان،یلحن تند و مصمم و از

 کند. یگره خورده، شروع م

تو  ه؟یچه وضع نیآخه؟ ا یاریبه سر خودت م یچ یدار ؟یه حالت هستخودت متوج ؟ینگاه به خودت کرد هیآوا -

 چت شد؟ هوی

 توپد. یبه او م ادگونهیفر ییصدا با

 ؟یحرف بزن مگه الل-

 یبلندش را بر سر او آوار نکرده بود. حس م یخورد. تا به حال برادر مهربانش صدا یم یتکان هانیو دیلحن جد از

 یاش م نهیفهمد تند رفته است، سرش را به س یکه م هانیافتد. و یکرد قلبش را چنگ زده اشک به چشمانش م

: دیگو یو آرامش م یزند و با مهربان یم سهرا بو شیموها هانیشود. و یبغضش م دنیمسبب ترک ن،یچسباند که هم

کند و حلقه دستانش را دور کمر  یهق هق م. یزن ی... آروم باش خواهر! تو آخه چت شده؟ چرا باهام حرف نمسیه

را از پارچ پر از آب  وانیل یکند و از پاتخت یاش جدا م نهیسرش را از س قهی. بعد از چند دقکند یسفت تر م هانیو

را به پشت  شینوشد. موها یم هانیهق هق چند جرعه به اصرار و انیکند. م یم کینزد شیلب ها بهکند و  یم

: خب حاال حرف بزن. من سر تا پا دیگو یو آرام م فیلط یبوسد. با لحن یاش را نرم، م یشانیاندازد و پ یگوشش م

 گوشم.

داداش،  ارهی: عشق آدم رو از پا در مدیگو یگرفته م ییبه سقف با صدا رهیگذارد و خ یم هانیو یپا یرا رو سرش

اما تا  نهیری. عشق شیرس یه از عرش به فرش ملحظ هی یتو رو به عرش برسونه اما تو کشهیطول م یادیمدت ز

 .رهیگ یزهر. مثل زهر کم کم جونت رو م یبه اندازه  یتلخ شهیکه نباشه تلخ م یکه مال تو باشه وقت یوقت

کند اما  یم یادامه حرفش را بزند. آوا سع هیدهد بدون گر یتذکر م هانیشود که و یدوباره بغض آلود م شیصدا

 هم موفق نشده است. نیفهمد همچ یدهد م یکه ادامه م یوقت

همون سنگ رو از داخل  نهیاما دل کندن مثل ا استیدر یسنگ تو هیعاشق شدن مثل انداختن  گنیکه م یدیشن-

 .یکن دایپ ایدر



 ؟ی: آوا تو عاشق شددیگو یگرداند و بهت زده م یرا به طرف خودش بر م صورتش

 هانیکند. و یخورد و صورتش را نمناک م یاز گوشه چشمانش سر م یزند که اشک یسوالش، پلک بر هم م دییتأ به

تواند کاماًل درک کند اما  یبوسد. عمق درد خواهرش را نم یکند و آن را م یآکنده از غم، صورتش را پاک م یبا قلب

 یم ینیقلبش سنگ یرو یمیبفهمد که درد عظ تواند یکند م یکه غم از قطره قطره آن چکه م ییاشک ها دنیبا د

روز  نیحال خواهرم را به ا یکدام نامرد د؛یگو یتواند او را کمک کند. اما با خود م یخورد که نم یکند و افسوس م

 رهیبگ ادیگردنش رو خرد کنم تا  هیآوا؟ فقط بگو ک ی: کدیگو یم تیسابد و با عصبان یهم م یدرآورده!؟ دندان رو

 .رهینگ یرو به باز یکس ساتاحسا

 د.زن یم یپوزخند

 عاشق شد. یقلب خودم بود اشتباه نینداده ا یخواهرت رو باز ینه داداش! اشتباه نکن. کس-

 پرسد. یکنجکاوانه م یلحن با

 شناسمش؟ یمن م-
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افتد. سکوتش  یبه جانش م یرا نکرده بود و حاال لرز نامحسوس شیجا نیشود، فکر ا یحبس م نهیدر س نفسش

 شناسمش؟ یم ؟ی: نگفتدیگو یم هانیشود که و یم یطوالن

 کامالً مشهود است. شیدرصدا لرزش

 نه!-

 یم لیتبد نیقیشکش به  شیدوزد که با لرزش مردمک ها ی. موشکافانه به عمق چشمانش چشم مافتد یشک م به

 شود.

 شناسمش. یپس م -

 یلبانش را با زبان تر م ند،ینش یم شیکند و روبرو یبلند م هانیو یپا یسرش را از رو یمحسوس یدست پاچگ با

 کند.



 .مهیداداش. هم دانشگاه یشناس ینه اصالً نم-

 :دیگو یم رکانهیدهد و ز یباال م ابرو

 .ی! اما خواستم خودت بگهیدونم ک یمن خودم م-

 :دیگو یم دشیبازد و با ته مانده ام یکند اما خودش را نم یقطع شدن نفسش را حس م یلحظه ا یبرا آوا

 .یشناس یهام رو نم یکدوم از هم کالس چیداداش، چون شما ه یکن یاشتباه م-

را هم مطمئن است که تا خودش نخواهد  نیشود و ا یآوا نم یداند که هر چقدر هم زرنگ باشد به زرنگ یم هانیو

 خسته تر از آن است که با او سر و کله بزند. زیبکشد و خودش ن رونیزبانش ب ریاز ز یتواند حرف ینم

کند و از فکر آن  یدگیرس شتریکه، به حال و روز خود ب نیبر ا یمبن ییو پس از سفارش ها دیگو یکوتاه م یا باشه

 رود. یشود و به اتاق خود م یاز اتاق خارج م د؛یایب رونیشخص ب

 یکشد و به گفت و گو یتخت دراز م ی. روردیپذ یخسته است که اصرار مادرش را بر غذا خوردن، نم یقدر به

 هیتو با  گهیآخه نم ؟یریجواب مثبت بگ ی:پسر نکنه انتظار داردیگو یکند. مدام به خود م یفکر م یخودش و سپهر

 ؟یمن شد یدایش نجوریکه ا یدیاز من د ینگاه چ

و  زیفکر دن د،یآ یفکر آوا و آن شخص مجهول که به نظر خودش آشنا م ی. از طرفزدیریبه هم م یفکرش حساب 

کرده  ریکه او را سخت درگ یگریاست و موضوع د نیهنوز هم به خاطر آن موضوع با او سرسنگ اجبار پدرش که

ماند، تا پلک  یم رهیافکار به سقف اتاق خ نیباشد. با هم یکننده اش م ریو عشق غافل گ یسپهر یاست مسأله 

کند و آرام او را به  یخسته اش را نوازش م یپلک ها اشینازکش خسته شود. آن گاه خواب با دستان نامرئ یها

 یداند قرار است چگونه سپر یکه خود نم ییرا دوباره از نو شروع کند. فردا دیجد یبرد تا فردا یفرو م قیعم یایرو

از نو  یماند تا روز یخفته م قیدر آن خواب عم ایشود  یامروزش دوباره از فردا شروع م یهاشود! اضطراب و تنش 

 دوباره رقم بخورد. یعشرو یبرا
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رود؛ هم چنان  یشود. به اتاق آوا م یو آماده م زدیخ یحال، از رختخواب برم یب یاست و با تن شیگرگ و م هوا

از اتاقش خارج  نیپاورچ نیگذارد و پاورچ یسرش به جا م یرو یبوسه ا یشود، به آرام یم کشیخواب است. نزد



خانه را به  ر،یش یوانیل دنی. بعد از نوشکند یمادرش او را متعجب زده م بتیرود و غ یشود. به آشپزخانه م یم

 کند. یمقصد شرکت ترک م

اتاق را پر کرده  یفضا یکند. سکوت یکار را شروع م یاست. با سالم و احوالپرس دهیزودتر از او رس دیمعمول، ام طبق

 یگوش یگذرد که صدا ینم یزیرسد. چ یبه گوش م وتریکامپ بوردیک یانگشتشان رو یضربه زدن ها یکه فقط صدا

 برد. یاز اتاق م رونیرا به ب شیادامه حرف ها ،یسالمزند و بعد از  یشود؛ دکمه اتصال را م یبلند م دیهمراه ام

 پور منش؟ یآقا-

 ن؟یداشت یکار ی: بله خانوم صادقدیگو یم ی. با خستگندیب یم شیشرکت را رو به رو یکشد و منش یاز کار م دست

 لیقرار بود تحو روزیکه د یدرخواست کردن همون برگه ها سیرئ ی: آقادیگو یاش م یشگیوقار و متانت هم با

 اتاقشون. نیرو ببر میشرکت آسمان بد

 .ارمیبله حتما م-

ه داد دیمجدد، آن را به ام یبررس یآورد برا یم ادیکند و بعد به  یداخل زونکن خودش را جست و جو م یها برگه

 یم رونیدر برگه ها، برگه مورد نظر را ب شیتفت یرود. بعد از اندک یم زشیشود و به سمت م یبلند م شیاست. از جا

به طور  یادیرا تعداد دفعات ز یکه اسم یشود و برگه ا یافتد، خم م یم رونیب شیاز ال به ال گرید یکشد که برگه ا

 :دیگو یلب م ریدارد و ز یآن نوشته شده را بر م یپراکنده، رو

 ه؟یارنواز... ارنواز ک-

با  یعصبان د،یگردد که بالفاصله ام یبرگه به اتاق برم لیگذارد. بعد از تحو یم زیم یاندازد و برگه را رو یباال م ابرو

 ؟یمن دست زد ی: تو به برگه هادیگو یم دواریباال آمده و تهد یانگشت

 :دیگو یاش را متوجه نشده م یکه مقصود اصل هانیو

بردارم، واقعا  امی! منم مجبور شدم خودم بیخواست توهم که نبود یبرگه شرکت آسمان رو م سیراستش رئ-

 خوام. یمعذرت م

 .ستدیا یرساند و مقابلش م یبلند خود را به او م ییشود و با گام ها یبلند م شیجا از

 !هیا گهید زیخودت رو به اون راه نزن منظور من چ-



 ه؟یفهمم مقصودت چ یمن نم ی: ولدیگو یم یآشکار یجیگ با

 کند. یرا نرم تر م شیبرد؛ صدا یم یپ ش،یبه صداقت حرف ها یتا حدود هانیکه از ظاهر و دیام

 اون جا نبود. شیقبل یمن جا به جا شده. اون برگه جا زیاون برگه رو م-

 دهد. یو ادامه م ردیگ یخودش م زیانگشت اشاره اش را رو به م و

 .یچون تمام برگه ها رو کنکاش کرد یبد رییجاش رو تغ یتونست یاون برگه رو فقط تو م-

 کشد. یبه صورتش م یفهمد، دست یرا نم یمرد عصبان نیشود؛ منظور ا یم کالفه

 نم؟یرو بب یزن یکه ازش دم م یاون برگه ا شهیم-

 کوبد. یبار م نینظر چندکاغذ مورد  یبرد رو یم زشیم یکشد و او را پا یم یرا با تند دستش

 .گمیرو م نی،ا نیا ن،یا-

اون  ی: متأسفم اما وقتدیگو یشود. با صداقت م یم تشیچرخاند و متوجه عصبان یهمان اسم ها م یرا رو چشمانش

 از کنارش افتاد. نیا دمیکش رونیبرگه رو ب

 کنم. یباور نم-

 به حالم نداره. یکارهات دخالت کنم سود یتو نمیب ینم یرو گفتم؛ چون لزوم قتی! اما من حقیمختار-

برد واقعا  یم یپ شیبودن حرف ها حیکند به صح یکه فکر م شیشوند، به حرف ها یآرام تر م جیبه تدر شیها نفس

 نیا یول دیآ یخونش به جوش م دهیساله اش را فهم نیکه اسم معشوقه چند نیبه حالش ندارد. اما باز از ا یسود

 ت،یملتهب از عصبان یثابت شده و صورت یمشود پس با اخ یمرتبط نم یدش است و به کسخو یدقت یموضوع از ب

 یخودش م یصندل یاعتنا به حال او، متقابالً رو یهم ب هانیگذارد. و یم زیم یو سرش را رو ندینش یم زیپشت م

دوزد که هنوز به همان  یم دیو به ام ردیگ یچشم م وتریبار از کامپ کی قهی. چنددقردیگ یو کارش را از سر م ندینش

 کند: یلب زمزمه م ریاست. ز بیعج شیبرا ست؛حالت نشسته ا

 ترسه عشقش رو بدزدم! یداد. م یاگه عکسش بود که من و درسته قورت م دمیاسم د هیشده ها! حاال  وونهید-



ساعت  انیا خبر از پاکند که عقربه ه یاتاق را نگاه م یو مشک یلیدهد. ساعت مستط یبه نشانه تأسف تکان م یسر

محتاط  یزند و با لحن یبه شانه اش م یرود. دست یم دیام زیکند و به سمت م یرا جمع م لشیدهند. وسا یم یکار

 تموم شد. یساعت کار یمظاهر ی: آقادیگو یم

هنوز تو  د؛یگو یکند. با خود م یرا متعجب زده م هانیبلند کردن سرش، صورت درهم رفته و چشمان سرد او، و با

! تا به حال طناب وصالش پاره ست؟یاز چ دیداند درد ام ینم هانیچرا انقدر حساسه آخه...! اما و نیفکر اون اسمه؟ ا

 نشده و او را نخواهد. نیبا تارو پود روحش عج یکسعشقش نابود نشده، تا به حال  انهینشده، تا به حال آش

 رود. ینم رونیاو را سخت گرفتار کرده و از دلش ب نگونهیااست که  یکدام دلدادگ ادآوریعشق  نیداند ا ینم

 داند. یکهنه را نم یدردها نیمرهم ا هانیدارد. و یبیمرد درد عج نیا

 کند. یتشکر کرده و اتاق را به قصد رفتن ترک م هانیخش دار از و ییصدا با
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 رهیکند و خ یمکث م یشماره سپهر یچرخاند، رو یاش را مدام در دست م یشود؛ گوش یم نشیسوار ماش هانیو

ترسد دل عاشق او را  یم ایکند و جوابش را ندهد؟  خشیترسد سنگ رو  یم ایترسد...! آ یماند دو دل است. م یم

 یتماس م هیاز ثان یگذارد. در کسر یقلبش م یکشد و دستش را رو یم یقیبندد، نفس عم یچشمانش را م رد؟ینپذ

آن دختر را با تمام وجود  یماند. همه  یم یگوش نواز سپهر یگذارد و منتظر صدا یبلندگو م یورا ر یگوش رد؛یگ

بودنش را با دل و جان دوست دارد. در  یو خجالت یرسم یرا و حت شیرا، چشمانش را، موها شیخواهد. صدا یم

را قطع  یخواهد گوش یکند. م یم ریآن را درگ یآرام که به ناگاه جزر و مد قو ییایدر انندبه پا شده، م ییدلش غوغا

 شود. یانداز م نیطن نیدر ماش یخوش آهنگ یکند که صدا

 !دیسالم بفرمائ-

 .دهیکند زبانش به سقف دهانش چسب یم حس

 ن؟یدیالو؟ چرا جواب نم-

 شود. یسرزنش بار م شیمزاحمش شده لحن صدا یکند کس یفکر م نیبه ا یبا سکوت طوالن یسپهر



 عالف...! ؟یشیکه مزاحم م دایم رتیگ یآخه چ-

 ریآژ یزند که صدا یداشبورد م یرو یکند. مشت یم یرا سخت از خود عصب هانیمشغول، و یبوق ها یصدا و

 شود. یبلند م نیماش

 بابا! یانگار! ا یاه پسر واقعا الل شد-

به خودش  یزیبا لحن تأسف آم نهیکند که در داخل آ یراننده مرتب م نهیرا از آ شیکند و موها یرا صاف م شیگلو

! ؟یکن یموهات رو مرتب م یدار نهیرو بب افتیخواد ق یآخه مگه م یبود تو از دست رفت یپسر، حق با عل د؛یگو یم

 یشود. صدا یکند خونسردتر باشد و موفق هم م یم ی. سعردیگ یکند و دوباره شماره را م یکوتاه م یخنده ا

 .ردیرا دور تر از گوشش بگ یکند گوش یرا مجبور م هانیو یسپهر یعصبان

 تو؟ چته ها؟ یخوا یم یمردک مزاحم چ-

 نبود مزاحمتون بشم. نیخوام قصدم ا یپورمنش هستم معذرت م ،یسالم خانم سپهر-

 :دیگو یقرمز از خجالت با لکنت م یآن طرف خط با صورت یسپهر

 م..من..من..ف..فکر...-

هم  یچشمانش را محکم رو رد؛یگ یدست و پا بودن خودش حرصش م یاز ب د،یدهد ادامه اش را نگو یم حیترج

 آروم باش دختر، آروم... د؛یگو یکشد و به خود م یپشت سر هم م قیدهد و چند نفس عم یفشار م

که مدت  ییشماره ها دنیهنوز پشت خط است؟ و با د ایکند که بفهمد آ یرا نگاه م یاش گوش یاز مکث طوالن هانیو

محتاط  یچسباند و با لحن یرا به گوشش م یشود و دوباره گوش یراحت م الشیدهند خ یرا نشان م زمان گفت و گو

 ن؟یدار فیتشر ی: خانوم سپهردیگو یم

 دهد. یجواب م ستین یخبر ششیپ هیکه از استرس چند ثان یلحن با

 خوام. یزدم عذر م یکردم مزاحمه اگه حرف نامناسب یراستش من فکر م دیبله بله، ببخش-

شود.  یلبانش م یرو یکه مسبب مهمان شدن لبخند دیآ یدهد به وجد م یخوش نشان م یکه به تماسش رو نیا از

 کرد. یفکر رو م نیشما بود ا یهم جا گهید یهرکس نیارداریکنم اخت ی: نه خواهش مدیگو یپرشور م یبا لحن

 ممنون از درکتون.-



 هم تماس نگرفتم االن وقت استراحته. یکنم ساعت خوب یفکر م دیببخش-

 دهد. یم یکند و سوت یناغافل خراب م یسپهر

 نه اتفاقًا منتظر تماستون بودم.-

خواهد از  یو م ردیگ یاز خود م یشگونین یرود اما سپهر یته دلش قنج م هانیکنند. و یجمله هردو سکوت م نیا با

 یبه خودت و غرورت گند نزد نیاز ا شتریدست و پا تا ب یب ی د؛دخترهیگو یبزند. با خود م غیکه زده بلند ج یگند

 تماس و تمومش کن.

 ؟ی: جددیگو یزند م یدر آن موج م طنتیکه ش یباخبر است. با لحن یکه ظاهراً از حال سپهر هانیو

 یخواهد حرفش را دوباره بشنود. اما سپهر یکه م یخواهش پرمعنا هم نهفته است به گونه ا کی شیصدا در

: دیگو یم فیضع یی. با صداستین شیدر پاها یتوان چیکند ه یدهد حس م یم هیتک واریگزد و به د یلب م نیشرمگ

 برم. دیاومده با شیبرام پ یمشکل هیمن االن  میبعداً حرف بزن شهیم

 ن؟یزدم؟ ناراحت شد ی: حرف بددیگو یم مهیسراس

 اومد. شی: نه نه، واسم کار پدیگو یبا همان لحن م زین یسپهر

 تونم بازم صداتون رو بشنوم؟ ی: مدیگو یو عاشقانه م فیلط یلحن با

 .ستیدست خودش ن گریرا داخل دلش دارد؛ قدرت تکلمش د یزیچ ختنیفرور حس

 بله.-

 کند. یهمان لحن دوباره سوال م با

رو  نیکنم درمورد اون مسئله که قرار بود بهم جواب بد ی. خب فکر ممینیبب گرویمجدد همد میقرار بزار هی شهیم-

 بهتر باشه. میدر رو حرف بزن

 کند. یپسر دلش را نرم م نیا یایر یب یها حرف

 فرستم. یساعت و مکانش رو واستون م-

 .امیچشمم الساعه م یرو نیبگ ی: چشم حتماً، هرساعتدیگو یم یکنترل رقابلیغ یخوشحال با



  

ندارند  یبخشند. هر دو حال خوب یم انیکنند و تماس را پا یم ی. خداحافظردیگ یخنده اش م هانیو یخوشحال از

گونه  یرا رو شیدست ها ی. سپهریعرق بشو سیو خ یبسوزان یادیز یکالر دنیکه بعد از ساعت ها دو یبه گونه ا

 یشانیعرق پ یبا دستمال کاغذ هانیاندازد. و یمرا به شک  یا نندهیو التهاب آن ها هر ب یگذارد که داغ یم شیها

دست و پام رو گم کردم!  دهیتازه به بلوغ رس یپسرها نیا نیع د؛یگو یکند و م یم یو تک خنده ا ردیگ یاش را م

 اداره اش، منتظر تماس او بماند. کیبخورد و داخل پارک نزد یدهد فالفل یم حیدهد و ترج یبا خنده تکان م یسر
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 را مالقات کنند. گریهمد یقبل یشد؛ همان پارک و جا نیقرار بر ا ،یاز تماس سپهر بعد

باعث شده پارک خلوت باشد و جز آن دو عاشق  نیشده و سوز دارد و هم ختهیسرما در هم آم یبا اندک یبهار یهوا

 یدرود، اطراف پارک را درختان بلن یپارک راه م یچمن ها ینباشد. رو یگریسرو، موجود زنده د یو درخت ها

 یرا م یگرفته اند. از دور سپهر یجا گرید کیاز  یادیکه با فاصله ز یچوب یها مکتیاحاطه کرده و در وسط پارک ن

اش کمتر  یزدگ خیبرد.تا  یاش فرو م یاندام یمانتو بیکند و دستش را در ج یشال سبزش را مرتب تر م ند؛یب

انگار که قطب مقابلش را حس کند  یزده بودند. سپهر خی لیهمچون قند شیحس شود. از شدت عشق، انگشت ها

 کند. یرود؛ اما لبخندش را پنهان م یدلش ضعف م هانیو دنیدگردد، با  یبه طرفش بر م

 کند. یپرشور م یشود و سالم یم کشینزد هانیو

 دهد. یجوابش را م یبیعج یبا خونسرد یسپهر

تر  یمیزنگ زدم که رفتارش صم یوقت م؟یر قرار عاشقانه گذاشتانگار نه انگا د؛یگو یشود با خود م یم ریمتح هانیو

خودش رو  عیدست و پا هستش که سر یمثل تو ب یفکر کرد یپس چ د؛یگو یزند و م یم بیبود. عقلش اورا نه

 ببازه!

 چطوره! هانیفهمم که حال و یمن با تند شدن تپش هام م د؛یآ یم انیبه م قلبش

 .نندینش یچمن ها م یآن روز، رو یقبل یجا

 شود. یم رهیرخش به سمت اوست خ میبه او که ن هانیو



 رهیکند. نگاه خ یگردد و نگاهش م یدهد. به سمتش بر م ینشان م شتریکه شال سبزش، چشمانش را ب یراست به

باز شود و دندان  نیدل نش یشود لبانش به لبخند یباعث م نیدارد که هم یوا م ریوصف ناپذ یجانیاش، او را به ه

 بکشد. ریمرتبش را به تصو یها

 یا انهیناش یلیبه طور خ یزند. سپهر یمتقابل م یلبخندش، لبخند دنیو با د دیآ یحالتش به خود م رییاز تغ هانیو

ماند؛ در دلش قربان صدقه آن  یپنهان نم هانیو عاشق و نیزبیکند که از چشمان ت یجمع م عیلبخندش را تند و سر

 راستش رو چمن ها سرده. م؟یقدم بزن شهی: مدیگو یم یرود. سپهر یلبخندش م

 را بشکند و او دوم شخص بودن را کنار بگذارد. نشانیب واریکند د یم یسع

 به چشم بانو. یا-

 یبلند م شیفروخورده ازجا یشود، با لبخند یم نیو دل نواز او شرمگ دیاز لحن جد ی. سپهرزدیخ یاز جا برم و

مطلق بر فضا  یدارند. سکوت یقدم برم گرید کی یهر دو شانه به شانه  ،یت معلومبه سم هانیو یشود و با اشاره 

 یرا ساطع م یپارک که نور زرد ستادهیکنار چراغ ا هانیشود. و یشکسته م ،ینیبا عبورماش یحاکم است که گاه

 .ستدیا یاز حرکت باز م هانیاز و تیبه تبع زین یکند، سپهر یرو به او م ی. با لبخندستدیا یکند؛ م
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 ریز ،یسپهر یبایمعصوم و ز یبرد. چهره  یم یکیکند و هوا را رو به تار یرا بر سر م اهشیکم کم چادر س آسمان

از  کی. هر رندیگ یجو و سکوت پارک قرار م ری. هردو تحت تأثدیآ یبه چشم م باتریهوا ز یکینور چراغ و درتار

تونم  ینم گهیکنم که د ی: حس مدیگو یو نرم م رامآ ییبا صدا هانیواهمه دارد. و یبه گونه ا یگریعکس العمل د

 .نمیبب نیزم یاز تو رو، رو باتریز

 تواند عشق سوزانش را خفته نگهدارد. ینم گرید هانیزند. و یم یاندازد و لبخند یم ریبه ز سر

 . یشد میزندگ یهمه -

 جانیهمه حجم از عشق و ه نیتواند ا یکوبد. نم یم یا وانهیان دکند و چون یم یتاب یب یسپهر ی نهیدرون س قلب

کند؛ چون تمام جسمش، کم آورده. قدرت کنترل اعمالش  یخون را به همه جا پمپاژ م یشتریرا تحمل کند با فشار ب

 یم یآب یآن دو گو رهیمسحور کننده خ یو با لبخند دآور یرود. سرش را باال م یم شیرا از دست داده و با دلش پ



بدنش از درون،  ی. اعضاستین یو استرس خبر یاز آن سرد گریاست. د انیخودش در آن نما یشود که چهره 

ات را چک  یبار گوش کی قهیشد چند دق ریتماسش د یزنند؛ تو هم اعتراف کن. اعتراف کن وقت یم ادیفر کیهر

لحظه هم تو را رها نکرد. اعتراف کن بعد از  کی. اعتراف کن بعد از آن قرار اول، فکرش یدخور یو غصه م یکرد یم

را انتخاب  نشانیو بعد از امتحان کردن دانه به دانه آن ها، برازنده تر یختیرا به هم ر تیتماسش، تمام لباس ها

 .ینکن دایوقت نجات پ چیکه ه یو آرزو دار یچشمانش غرق شده ا یای. اعتراف کن که االن در دریکرد

پور  ی: راستش آقادیگو یسست و مرتعش م ییفشارد؛ با صدا یرا در دست م فشیاندازد و دسته ک یم ریبه ز سر

 که... دیحد بدون نیدونم چطور از حالم بگم اما در ا یمنش نم

 :دیگو یبندد و ادامه اش را م یچشمانش را م کند، یم یمکث

 .ستیشباهت به حال شما ن یحال منم ب-

 یشود با لحن یتر م کیشود. نزد یم نییباال و پا شیگلو بیبندد. س یانش نقش مپررنگ بر لب یلبخند هانیو

 ؟یخوایتو هم من و م ه؟یکی: حست با من دیگو یآهسته م

 است. تینشانه رضا شهیمثل هم یسپهر سکوت

 زند. یم یادیکند و فر یرا باز م شیدست ها هانیو

 هام! نیخوشبخت تر ن یمن خوشبخت تر ا،یخدا-

 وجود ندارد. نیتر از ا رینظ یب یلرزد، ضربان قلب هردو تند و هم زمان است و هماهنگ یاش م یلیل دل

شود. کنار گوشش زمزمه  یمماس با صورت او م اوردیسرش را باال ب یکه اگر سپهر یشود طور یتر م کیاو نزد به

 کند. یم

 نگام کن.-

 یضربان قلبش را به هم م تمیدهد و ر یاز حدشان م شیب یکیخورد، خبر از نزد یکه به گوشش م یینفس ها هرم

 هان؟یو یکن یم کاریباهام چ یدار د؛یگو ی. در دل مزدیر

 :دیگو یم یتاب یبا ب هانیو

 دلش رو نلرزوند. ینگاه چیه گهیکه بعد از تو د یاز حال و روز کس یدون یم ی! تو چگهینگام کن د-



 هان،یهمتا و ناب و یفرار کند. در برابر عشق و احساس ب رینفس گ یهوا نیخواهد هر چه زود تر از ا یم یسپهر

 .عاجز است

دستش، عشق  ی. داغردیگ یحلقه کرده است را م فشیکه دور ک یدست یشود به آرام یتاب تر م یسکوت او ب از

 یدستانش م انیاش را م یزند. دستان بلور یتکتاز م یپروا و سرعت یکند. قلب هر دو ب یرا شعله ور تر م هانیو

را در آن  قیعم یسوزش یکند. سپهر یحک م قاز جنس عش یبسته، بوسه ا یآورد و با چشمان یآن را باال م رد؛یگ

تونم به جرأت  ی: مدیگو یدر چشمان مخمور او زمزمه وار م رهیآورد و خ یکند. سرش را باال م یبوسه حس م یجا

شود  یم نییباال و پا یبه تند هانیو ی نهیبشه. س یونه نامگذارت یم ایدن یجا نینقطه از دستم مقدس تر نیبگم ا

لغزد که به  یم یسپهر فتهیلبان فر یکوتاه رو یلحظه ا یبرا هانیمانند. نگاه براق و یم رهیخ گرید کیبه  یقیدقا

خط قرمز  ند،یب یم نیرا از خود برنجاند. صالح را در ا بشیخواهد عشق معصوم و نج یبندد؛ نم یسرعت چشم م

 نکند. مانشیکه به او کرده، پش یکند و از اعتماد تیهارا رعا

که  یسپهر دیاست، فقط ستاره ها نظاره گر آن عشق پر تب و تاب هستند و صورت سف کیتار کیهوا تار گرید حاال

شده  کیهوا تار ی: وادیگو یبه ناگاه با دلهره م یقرص ماه باشد سپهر نیگزیتواند جا ینور چراغ، م ریو ز یکیدر تار

 شد. رمید

بار  نیهزارم یکند که لبخند او دلش را برا یمجدد آن را رها م یدهد و بعد از بوسه ا یم یدستش را فشار هانیو

 لرزاند. یم

 رسونمت. یمن م میبر ایب-

بزنند آن لحظه ها  یآن را ندارند حرف ی  کدام رو چیراه ه نیشوند در ب یم یو هر دو راه ردیپذ یم یاعتراض بدون

 شده اند. داریاز خواب ب کیعاشقانه بود و حاال هر  یانگار خواب

من اسم  ی: راستدیگو یافتاده باشد م ادشی یزیو انگار که چ ردیگ یدستش را م هانیشود که و یم ادهیپ نیماش از

 قلبم؟ یملکه  هیدونم! اسمت چ یتو رو نم

 :دیگو یپر از ناز م یلبخند با

 ارنواز..._
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...! چون دهیبوده است و خواب ند تیواقع دهیرا که شن یزیفهمد چ یشود؛ م یم نینگاهش متوجه ساعت ماش یوقت

نشسته است و به آن اسم  نیحرکت داخل ماش یب قهیاز ارنواز، از شدت شوک شصت دق یکوتاه یبعد از خداحافظ

وجود  ایدن نیدر ا یساعت یانگار برا .دیآ یم شین شباهت کم پکه در آ یکند؛ به آن تشابه بودن اسم یفکر م

کشد. آرنجش را  یم یقیدهد و نفس عم یم نییرا پا نیماش شهیآمد. ش یم گانهیب شیآن برا زینداشت که همه چ

کم آروم  هیمعلوم نشده!  یزیهنوز که چ د؛یگو یبرد. با خود م یفرو م شیدهد و پنجه در موها یم هیفرمان، تک یرو

 !گهی. بسه دیکنه جن زده شد یفکر م نتتیبب یتر رفتار کن کس

 یم یدهد؛ در همان حالت نگاه یاش، خبر از تماس مادرش م برهیو یبار با صدا نیچندم یاش را که برا یگوش

اتش را بر خالف رفتار و حرک شیزند. اما صدا یداشبورد چنگ م یرا از رو یکشد و گوش یم یکالف یاندازد. پوف

 دهد. یرا هم در خود دارد جواب م تیاز عصبان یخسته و کالفه که رگه ا یدهد، با لحن ینرمال تر نشان م

 بله مامان؟-

 مادرش نگران است. یصدا

 !یمردم از دلواپس ؟ییدردت به جونم؟ کجا ییکجا هان؟یو ییکجا-

 یبه حرف م یشتریدهد. با لطافت ب یم یصندل یاش را به پشت هیکند و تک یمادرش، خودش را سرزنش م ینگران از

 .دیآ

 .شتیاومدم پ ؛یچشم رو هم بزار-

 زند. یرا م نیماش استارت

 دهد. یپاسخ م شیپ یا هیثان یشود، اما با همان نگران یراحت تر م الشیخانم خ توران

 باشه، خدا به همراهت!-

 خدافظ مادر.-

 کند. یشاگرد پرت م یصندل یکند و آن را رو یم قطع



را  یعاشق نیریتجربه ش دن یکند که حس چش یم ریذهنش را مشغول و درگ یبه حد د،یخانه فکر ارنواز و برگه ام تا

 برد. یم ادیاز 

دهد و بالفاصله راه پله  یم لیخانه تحو یاهال یرا با لحن سرد به همه  یشود و سالم یگره خورده وارد م یابروان با

زند هم ندارد. با  یم شیاعتنا به توران خانم که مدام صدا یگذارد و ب یها را به قصد رفتن به اتاقش پشت سر م

کند که  یرا مرور م دیرود. دوباره حال ام یبه فکر فرو م اقات یکیکشد و در تار یتخت دراز م یهمان لباس ها رو

را  شیو پاها ندینش یتخت م ی. رواوردیرا به زبان ن یساعت کار، کالم انیو تا پا ختیآن اسم به هم ر دنیچگونه ازد

هم  یکند خودش را آرام کند اما لحظه ا یم یزند و سع یاش م یشانیگذارد؛ چند مشت کوتاه به پ یم نیزم یرو

 یمرموز یصدا کیمگه؟ ثابت شده؟ فعالً آروم باش اما  هیکیاسم ارنواز فقط  د؛یگو یشود، به خودش م یموفق نم

 یفکر، ضربه ا نیبا هم ؟یبودن چ یکیوجود نداشت و  یاگه شباهت اسم د؛یگو یدهد و م یاعصابش را قلقلک م

زند و پشت سر  یدوباره م یکند؛ ضربه ا یم بهاز حدش بر دردش غل شیب تیزند اما عصبان یمحکم به تاج تخت م

تجربه کرده باشد نقطه جوش  زین گرید یرا با کس یکه ارنواز رابطه عاشقانه ا نی. فکر ادیگو یم«یلعنت»هم 

نکرده بود اما االن  گرید یمادر و خواهرش خرج کس یرا جز برا رتشیرساند. تا به حال غ یرا به صد م تشیعصبان

دارد و فکر داشتن  گرید زیواال تر از هرچ یکه ارزش یشده، داشته ا شیداند. جزو داشته ها یم دارنواز را از خو

 .ردیگ یم یروانش را به باز د،یسرسخت به مانند ام یبیرق

 شود. یزند؛ همزمان م یکه به در م ینگران توران خانم با تقه ا یصدا

 تو؟ امیب زمیمادر، عز هانیو-

 :دیگو یم یحوصلگ یکشد. با ب یمحکم بر صورتش م یکشد و دست یم قیعم ینفس

 مان لطفًا بزار تنها باشم.ما-

 کند. یدر را باز م هان،یکرده بدون توجه به درخواست و انیخانم که احساسات مادرانه اش به شدت غل توران

 ؟یگینم یزیآخه تو چت شده چرا چ-

بود او هنگام  ینبرده اند، حق با عل یکند خوددار تر عمل کند تا همه به افکارش پ یم یشود و سع یبلند م شیجا از

 تواند احساساتش را پنهان کند. ینم اتشیخلق و روح رییتغ

 .ینگران شد ی. الکستین یزیمامان چ-



 یکند اما به خواسته اش بر خالف نگران یشناسد، حرفش را باور نم یخانم که پسرش را مثل کف دست م توران

 گذارد. یکوتاه او را تنها م «یباشه ا»گذارد و با  یاش، احترام م یدرون
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 ی. با چشمانندینش یم یصندل یشود و رو یبالکن اتاقش م یخسته راه یاز چشمانش رخت بسته و با تن خواب

کند تا فردا که به شرکت  یم یفرستد و سع ینقطه ذهنش م نیبرد. افکارش را به دورتر یبسته سرش را به عقب م

 یکه بهتر است. دلش کم یو دودل دیهمه ترد نیا ازدا باد...! باالخره بپرسد، هرچه با دیرود و موضوع را از خود ام یم

 آمد. یاما تا صبح خواب به چشمانش نم ردیگ یآرام م

که به  ندیب یکند و آوا را م یباز م مهیخسته اش را ن یپلک ها ،یاحساس تکان دادن تن خسته اش توسط کس با

 :دیگو یو با مالحظه م یآرام

 ها! شهیم رتیداداش... داداش پاشو... االن د-

 دهد. یکش م یآوا را هم به لبخند یزند که لب ها یم یلبخند

 تنبل! گهیپاشو د-

 :دیگو یدهد م یاش م یگرفته که نشان از خواب آلودگ ییکشد و با صدا یآوا را م یهمان کسالت، لپ ها با

 فنجول؟ یچطور-

 دهد. یکوتاه پاسخش را م یلبخند کند و با ینم یاعتراض شهیهم برعکس

 خوبم.-

زند و هر دو به سمت  یشود. دستش را دور شانه آوا حلقه م یبلند م شیحرکت از جا کیزند و با  یرا کنار م پتو

که سفره را با کمک مادرش  ردیگ یم شیرود و آوا راه آشپزخانه را پ یم یبهداشت سیروند. به سمت سرو یم نییپا

 .ندیبچ

 .ونددیپ یبه آن ها م قهیبعد از چند دق زین هانیو



 سالم مامان.-

 :دیگو یآورد و م یم زیم کیداخلش بود را به نزد یکه استکان چا ییها ینیس ،یخانم با مهربان توران

 شده؟ زیپسر گلم، تعجب نداره خواهرت سحرخ ریبخ صبح

 .ردیگ یرا از دستش م ینیو س ردیگ یم زیتنه اش را از م مین هانیو

 ممنون، آره واقعاً منم تعجب کردم.-

که  یبه نان تازه ا هانیندارد. و یرد و بدل شده توجه یاست و به حرف ها الیغرق در خ ییچا یبه بخارها رهیخ آوا

 یتفاوت باشد. طور یتواند نسبت به حال خواهرش ب یزند اما نم یکند؛ ناخنک م یم کیاو را به شدت تحر یاشتها

 «چت شده؟»دهد  یکه مادرش را متوجه و نگران نکند با چشم و ابرو اشاره م

 !یچی: هدیگو یاندازد و آرام م یباال م چانه

 :دیگو یکند و م یم کیداند سرش را به گوشش نزد یحالش را م نیا لیدل چون

 .یه صبحانت رو بخوربهتر دهیحاال تا مامان نفهم ،یبد حیتوض دیبعدًا مفصل با «یچیه» یدرمورد اون آقا-

کردند و او را  یافتاد بحث م یاتفاق م نیا یخورد، مسلمًا اگر در حالت عاد یطرز صحبت کردن او به شدت جا م از

چشم  هیچندثان یکرد اما حاال برا یرا هم به پدرش م تشیشکا یکرد و حت یسرزنش م ش،یبه خاطر دخالت در کارها

آوا،  یشانیکند. پر یبفهمد او را سخت آشفته م یزیش چیاز مرد آمال و آرزوها هانیگذارد. فکر آن که و یرو هم م

آرام  یکه توران خانم با انگشت ضربه ا دیبگو یزیخواهد چ یرود و م یکند مجدداً جلو م یرا کنجکاو تر م هانیو

 :دیگو یبه سرزنش است م ختهیآرام که آم یشده و لحن کیبار ییزند، با چشم ها یم زیم یرو

 د؟یکن یتو گوش هم پچ پچ م یچ-

 کند. یبحث را عوض م یگذارد. با زرنگ یخودش و آوا م یبرا یزند و دو تا چا یم یاش را به صندل هیتک هانیو

 زود رفته؟ یلیسرکار! خ ؟رفتهیبابا کجاست راست-

 .ردیگ یبحث، ادامه حرفش را م چشیبه خاطر پ هانیخبر از مقصود و یخانم ب توران

 .یبود ارشیشده مجبوره خودشم بره. کاش حداقل تو هم کمک  ادیچند روزه کارشون ز زم،یآره عز-



 :دیگو یآورد و م یم نییکرده به لبانش را پا کیقند نزد ،یشگیاز بحث هم کالفه

 مامان لطفًا ادامه نده.-

 .شهیم رتیرو بخور و برو االن د تییخب حاال، چا یلیخ-

کند. استکان  یبه دست آورده بود را رها م یبه سخت شبیرا که د یکند آرامش یتچه صحب دیبا ام دیآن که با فکر

 شود. یبلند م شیگذارد و از جا یم زیم یرا نصفه رو ییچا

 شود. یهراسان بلند م مادرش

  ؟یپسرم از حرفم ناراحت شد-

 زند. یگذارد و دستان مادرش را بوسه م یم شیرا سر جا یصندل

 زود تر برم. دیبا میکار دار یلیافتاد امروز خ ادمینه مامان، االن -

آوا  یآخر رو یچشمانش را لحظه  هانی. ودیگو ینم یزیچ گرید یشود و جز لبخند یم یراض ندشیلحن خوشا از

کشد و متوجه  یدارد. آوا دست از کار م یکند ثابت نگه م یم یو شکر را قاط ییبا قاشق، چا یکه مدت زمان طوالن

بلعد. با تکان دادن سرش به عالمت  یم ییاچ یگذارد و جرعه ا یشود، قاشق را کنار م ینگاه چپ چپ برادرش م

 کند. یتأسف، خانه را ترک م
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کند؛ اما هربار صفحه ذهنش را خط  یبا خودش مرور م دیبگو دیرا که قرار است به ام ییبارها حرف ها نیماش داخل

 ندارد. یخال ییجا گریپر از نوشته شده که د ی. ذهنش به مانند صفحه کاغذسدینو یکند و دوباره م یم یخط

است،  زانیاش آو یکه به پشت صندل یکت دنیکند اما با د یاو را متعجب م د،یام یخال یرود و جا یسمت اتاق م به

شود که  یهمزمان م هان،یو وتریکامپ روشن شدن یبا صدا دیاتاق را ترک کرده. ورود ام یکار یفهمد که برا یم

 شهیدارد و برعکس هم یابروانش گره بر م روزیو اتفاق د هانیو دنیخورد. با د یم یآن، تکان یناگهان یاز صدا دیام

معما شده است؛ دندان  کی شیکه برا یاز حرص رفتارش و آن اسم هانیرود. و یاش م یبه سمت صندل یبدون سالم

جر و  یبرا یرا وقت مناسب یکند اما ساعت کار یاو را مجاب به حرف زدن م ییرویکند. از دورن ن یم یقروچه ا



 یفشارد. از جا برم یکند و آن ها را به شدت م یم یانگشتان مشت شده اش خال یرا رو تشی. عصباننددا یبحث نم

 یدستش را به پشت گردنش م قیمع یخورد، با نفس یکه وسط اتاق است م یزیم یآب از پارچ رو یوانیو ل زدیخ

در گذشته، ذهنش را به جنون  یحت فرو ارنواز و رابطه آن دون دی. فکر امندینش یاش م یصندل یرو یکشد. با کالفگ

 کشد. یم

دهد  لیهفته تحو انیتا پا دیدارد که با یادیعقب افتاده ز یکارش متمرکز کند، کارها یکند ذهنش را رو یم یسع

 یعنوان کارش را از دست دهد پس قفل افکارش را م چیخواهد به ه یو نم ردیگ یقرار م سشیرئ خیوگرنه مورد توب

مناسب و خارج از شرکت  ییکارش، حتما در جا انیپادهد که در  یکند اما به خودش قول م یزند و کارش را شروع م

 با او حرف بزند.

 کند. یر به بلند کردن سرش ماو را وادا یدختر ینمانده که صدا یبه اتمام ساعت کار یزیچ

 .هانیسالم آقا و -

کننده با  رهیخ یتضاد فش،یقرمز بلند و ست شده با ک یکند. کفش ها یم یدختر را شروع به بررس پیت نییپا از

 دنیرود و با د یکند. به باال تر م یرا به خود جلب م یاش به وجود آورده که توجه هر چشم یشلوار و شال مشک

 دارد. یبه خنده وا م ار زیشود که دن یگشاد م یچشمانش به حد زیدن یشده  یصورت نقاش

 ؟یچرا انقدر تعجب کرد ه؟یچ-

دهد.  یسوق م هانیرا به سمت و زشیکند و سپس نگاه تمسخر آم یرا برانداز م زیکه کنجکاوانه، دن ندیب یرا م دیام

به سرعت از  یکنه. عصب یزده من و مسخره عام و خاص م نیکه ا یزننده ا پیت نیبا ا د؛یگو یدر دل م هانیو

 :دیگو یاما آرام م یلحن عصب باگذارد و  یم زیشود، با فاصله دستش را پشت دن یبلند م شیجا

 .میحرف بزن رونیب میلطفا بر-

 روند. یشرکت م کیکنند و به پارک نزد یعبور م یمقابل چشمان منش از

 :دیگو یقرمز و به لبخند نشسته، م یلبان با

 از اومدنم؟ نیدار یچه حس نیبگ نیخوا یخب، نم-

 :دیگو یم ششیپ قهیچند دق تیهمان عصبان با



 نجا؟یا نیآخه؟ چرا اومد یچه حس-

 کند. یرا مظلوم م شیصدا زانیآو یلبان با

 .میباهم حرف بزن دیکه با نیخواستم خوشحالتون کنم و ا یم-

 زند. یدر حرفش موج م یکند، کالفگ یسو م نیرا به آن سو و ا نگاهش

 ن؟یدیآدرس شرکت رو از کجا فهم نمیاصاًل بگو بب ؟یچه حرف-

 .دیبا من حرف بزن نیخوا یپدرتون ادرس رو داد. گفت که م-

 کند. یماند. به زحمت لب باز م یباز م دهانش

 پدرم؟ من؟-

 :دیگو یبه خون نشسته م یفشارد با چشمان یدستانش م انیا مسرش ر دهیکه شن ییحرف ها ینیشدت سنگ از

 برس. تیو به زندگ رینگ یپدرم رو جد یمن غلط کنم بخوام با شما حرف بزنم. لطفًا حرف ها-

 یشود. به سرعت سمت منش یم یته دلش خال ند؛یب یرا نم دیرود. ام یراست داخل اتاق م کی ،یگرفتن جواب بدون

 شود. یگذارد و به جلو خم م یم زشیم یرود. دستانش را رو یم

 رفته؟ دیام-

 :دیگو یم یخونسرد با

 منظورتونه؟ ییرضا یآقا-

 زند. یرود داد م یکه ناخودآگاه باال م ییصدا با

 آره، آره...-

 خورد.  یم یزند تکان یکه م یداد از

 دم.کر یرو جمع م لمیتموم شده، منم داشتم وسا یآره ساعت کار-



 :دیگو یم ادیکوبد و با فر یم زیم یمحکم رو یا ضربه

 خدا لعنتت کنه. ز،یاه دن-

 یقدم تند م یبه طرف در خروج یکند و بدون خداحافظ یرا جمع م لشیوسا عاً یسر ده،یکه از رفتار او ترس یمنش

 کند.
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کند و با  یرا باز م نیدارد. در ماش یدرشت برم یقدم ها نشیکند و به سمت ماش یم یاش را از هوا پر و خال نهیس

تواند توجه  یاش هم نم یگوش امکیپ یصدا رد،یگ یم شیپدرش را در پ یبندد با سرعت نور راه کارخانه  یم یتند

کند پشت  یکند. ترمز م یرا مضاعف م تشیعصبانکند که  یسرسام آور برخورد م یکیاش را جلب کند. به تراف

 :دیگو یکوبد و م یم یپشت سر هم، سرش را به صندل و چند بار ینیماش

 شانس... یبه خشک یا-

را  یدهد که او متوجه اش نشده. گوش یم یامکیخبر از پ یآب یافتد که با نور یاش م یبه چشمک زن گوش چشمش

 هیچندثان تیو تمام عصبان ردیگ یو فرستنده آن، حس آرامش قلبش را فرا م امیمتن پ دنیکند و با د ینگاه م

 .دیزدا یرا از وجودش م ششیپ

 ...ییتو یزندگ--

 ...ییپاسخ تو یراز ب نیا

 من یایاز من و دن یجان ستان گر

 ...ییهر دوجهان من تو ییتو مانیا ،ییدل تو م،یبگو باز

 یکش م شتریبه خنده ب شیخواند و هربار لب ها یرا م امیبار پ نیزند. چند یموج م شیچشم ها ین یدر ن عشق

نگارد.  یکرده م رهیذخ« جانان»اسمش که  یمحکم رو یگذارد. بوسه ا یقلبش م یارنواز رو یرا به جا ی. گوشندیآ

خانه را  یاهال زش،یوسوسه انگ یدارد که با بو راخوشمزه  ییحکم غذا امکیپ نیکند. ا یرا م شیتابانه هوا یدلش ب

 دهد. یگونه م نیکند...! با همان لبخند جوابش را ا یم کیتحر



  یتو ا یکشد ناله دلم سو یم-

 ریتقد یبانو

 دل به دلت یاگر، وصله زن یوا

 تو خواهم شد... مالک

 رونیب شهیکه سرش را از ش یدرحال ،یمعترض راننده پشت یعشق شده است که صدا ریدلپذ یدر حال و هوا غرق

 رسد. یدهد به گوشش م یرا در هوا تکان م شیآورده و دست ها

 خوابت برده؟ د برو تا چراغ دوباره قرمز نشده. ای ی...! عاشقیآها-

 دهد. یلب جوابش را م ریز یتک خنده ا با

 خوابم برده. یاز عاشق-

را دور  یدگیکند اما بر یگذارد و شروع به حرکت م یاش م نهیس یرو یدستش را به عالمت عذرخواه نهیآ مقابل

که انگار منتظرش  یدهد طور یبوق اول جوابش را م انیکه در م ردیگ یارنواز را م یشماره  یزند و با سرخوش یم

 باشد.

 کند. یبا خود م داریتاب د یب شیاز پ شیرا ب هانیدهد که دل و یم یو پر از کرشمه سالم فیلط ییصدا با

 ؟یخوب م،یزندگ یسالم قشنگ-

 منم خوبم. یتو خوب باش-

 رود. یمالش م دلش

 !دارتهیتاب د یدلم ب نمتیبب ایارنواز ب-

 سرزنش شدم. یبرگشتم کل ریقبل هم که د یکوتاه سر دارید هیباشه اما -

 نمت؟یباشه حتما، کجا بب-

 خونمون. کیپارک رسالت نزد-



 .شتمیپ گهید قهیپنج دق-

 منتظرتم فعال.-

آرامش بخش و نوازش گونه بود که فکر  یبه حد شیشتابد صدا یم ارشی دارید یکند و به سو یرا قطع م یگوش

راه،  انیشود. در م یآن پارک م یآکنده از عشق و صفا راه یسپارد و با دل یرا به دست باد م دیو برگه مرموز ام زیدن

 گذارد. یم نیداخل داشبورد ماش زارنوا ی ریخرد و آن را با فکر غافل گ یرا م یگل رز قرمز

کنار  یمکتین یارنواز را رو ن،یچرخاند و جلوتر از ماش یچشم م ن،یکند از داخل ماش یرا کنار جدول پارک م نیماش

 یرا قاب کرده؛پاها دشیبه همان رنگ که صورت سف یزانو و شال یتا رو یو بلند یکه با مانتو جگر ندیب یدرخت م

 .کند یمهم انداخته و به اطرافش نگاه  یکتان به صورت مورب رو یمشک یخوش تراشش را درشلوار
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 یکند، با تک بوق یم تیرا به جلوتر هدا نیدرخشد. ماش یارنواز در چشمانش م ییبایز نیاز تحس یبرق دنشید با

 دنشیاو را از د ن،یماش یدود ی شهیاما ش زدیخ یاز جا بر م هانیو نیماش دنیکند. با د یتوجه او را به خود جلب م

 یشود و سالم یشاگرد خم م یبه طرف صندل یاندک هانیورود و با باز کردن درب،  یم نیکند. به سمت ماش یمنع م

 کند. یم هانیو رو به و ندینش یم یبا لبخند زیدهد. ارنواز ن یم لشیرسا تحو

 سالم آقا، حالت خوبه؟-

 و خوب نبود. دیتورو د شهیبله مگه م-

 کند. یسرخوش م یا خنده

 ...هانیاز دست تو و-

 چه خبرا؟کن  فیخب تعر-

 :دیگو یم زانیآو ییلب ها با

 .دهیبه امتحان دوباره م نم تیزنم اما اصالً رضا یهنوز که هنوزه با استاد حرف م ،یچیه-



 راحت. التیکنم تو خ ینگران نباش خودم درستش م-

آورد. ارنواز  یدستش به حرکت درم یگذارد و انگشت شصتش را نوازش گونه رو یران خودش م یارنواز را رو دست

 :دیگو یافتد با لبخند م یقلبش به تپش م

 بهت وابسته شدم. یلیمدت کوتاه خ نیتو ا هانیو-

 .ردیبگ یگریتواند نگاهش را از د ینم کی چیکه ه یزند به گونه ا یرا به چشمان ارنواز گره م چشمانش

 کنه. یو اطرافش غافل م ایچشمات آدم رو از دن-

 هان؟یو-

 جان دلم؟-

 به نظرت چطوره؟ انشیقشنگ بود پا یلیع عشقمون خشرو-

 کند. یم کیابروانش را به هم نزد یا گره

 نداره عشقمون. یانیپا-

 .میبه هم برس یکه ابد هینه نه، منظورم وقت-

 .یمال خودم یاالنشم ابد-

 شود. یخنده اش را سبب م هانیو یحاضرجواب

 .گهینکن د تمیا  اذ-

 من غلط کنم بانو.-

 :دیگو یخنده م انیم

 دور از جون.-

 گذارد. یقلبش م یارنواز را رو دست



 واسه توه.« دوست دارم» هی یهر تپش ؟یکن یضربان هاش رو حس م-

به اندازه  یفاصله ا هانیچشمان و یایشوند. جنگل چشمان ارنواز با در یدر چشمان هم م رهیهردو خ یپاسخ بدون

 مشغولند. یدر آن جا به عاشق شانیبکر و با صفاست که قلب ها یساحل ی

 :دیآ یکند که ارنواز به حرف م یکم کم قصد رفتن م دیخورش

 برم تا شب نشده. گهیبهتره من د زمیعز-

 برسونمت؟ یخوا یبه سالمت فقط مراقب خودت باش، م-

 .رمیخودم م گهید کهینه نه، نزد-

 بهم تک بزن. یدیباشه گلم رس-

 مهربون. یچشم آقا-

 زند. یشتاب زده اسمش را صدا م هانیکشد که و یدر را م رهیدستگ

 کند. یاز طرز خطاب کردنش به طرفش رو م مضطرب

 شده؟ یچ-

 دهد. یم حیتوض یبا تک خنده ا ،یارنواز قبل از گفتن موضوع اصل ی دهیچشمان ترس از

 رو فراموش کنم. یزیچ هیبود  کینزد دیببخش-

 کند. یرا آزاد م نفسش

 که...! ختیربابا دلم  یا-

 :دیگو یم یساختگ یاخم با

 موقوف. حاال در داشبورد باز کن! دنیترس یمن شیپ یوقت-

 کند. یتکرار م متعجب



 داشبورد رو باز کنم؟-

 بازش کن. گه،ینکن د یزبون دراز-

 دیدهد؛ بدون ترد یم نانیبه او اطم یکند که با پلک زدنش به نوع یم هانیبه و یبرد و نگاه یدستش را جلو م مردد

دستش را جلو  جانیخودش است از ه یبرا یا هیدهد هد یخفته که حتم م یگل رز دنیکند و با د یآن را باز م

شانه  ی. گردنش را به روردیگ یرا در دست م هانیدست و «باستیمن چه ز یخدا یوا»گذارد و با گفتن  یدهانش م

 :دیگو یمعاشقانه  یکند و با لحن یم لیمتما یراستش کم ی

 شدم. ریغافل گ یلیازت ممنونم، خ هانیو-

 یمالد. نگاه یبه صورتش م یبسته آن را به آرام یآورد و با چشمان یارنواز را که در دستانش قفل کرده باال م دست

 نیدهد و ا یزند، فاصله م یم یداده. دستش را بوسه ا هیتک یاز پهلو به صندل شیکند که غرق در کارها یبه ارنواز م

 بوسد. یبار محکم تر از قبل همان جا را م

 ؟یکرد کاریارنواز تو با من چ-

 :دیگو یدوزد و با خنده م یشده است چشم م یکیاش مغلوب تار ییو به آسمان که روشنا ردیگ یم یاز صندل هیتک

 .میاز هم جدا بش میتون یهوا نم یکیبازم شب شد ها! ظاهراً من و تو تا تار هانیو-

 !اتهیمهربون ریتقص گه؟یکنم د کاریچ-

 با من؟ یندار یکار-

 .دهیدلم رضا نم کهیهوا تار گهیببرمت د دیتا سر کوچه با-

 اما...-

 .میندار یاما و اگر و ول-

 :دیگو یرسند ارنواز م یافتند. به سرکوچه که م یکند و به حرکت م یرا روشن م نیماش

 .رمی. خودم مهانیجلوتر نرو و گهید-



 زیرسم همه چ ی. هردفعه که بهت ممیحرف بزن دیبعد حتما از خونواده هامونم با یکه نشد اما سر یسر نیباشه. ا-

 کنم. یرو فراموش م

 زند. یم یلبخند

 خداحافظت. زمیچشم حتمًا عز-

 خداحافظ.-

 کند. یرا مشکوک م هانیآن ها توقف کرده و کینزد یقیکه دقا یمشک یدیپرا نیشود و ماش یم ادهیپ

از پل  ست،یمعلوم ن یکیچهره اش در آن تار د،یآ یم نییپا نیاز همان ماش یرسد، مرد یکه به داخل کوچه م ارنواز

 خواند. یرود او را به اسم کوچک م یم شیکه به سمت ارنواز پ یگذرد و درحال یم
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از اقوامش باشد و  یکیکه  دیشا دهد بعد از عکس العمل ارنواز دخالت کند یم حیشود اما ترج ینگرانش م هانیو

 رسد. یآن مرد به گوش م ادیفر یارنواز نخواهد متوجه رابطه اشان شود. صدا

 ه؟یمرد ک نیارنواز؟ ا هیک نیا-

است که دست به کمر گذاشته و دستش  دهید یطلب کارش به خوب ی افهیارنواز از ترس آبرو آرام است اما ق یصدا

و به  اردیطاقت نم گریشود د یم شتریب هانیو ینگران« به تو چه»دارد به عالمت آن که  یصورتش نگه م یرا رو به رو

آشنا است، قدم  بیعج شیرخ برا میآن مرد از ن ی افهیشود ق یتر م کیشود، به آن ها که نزد یم ادهیسرعت پ

آن  یگرفته و به سخت که چندروز است ذهن و روانش را به باد کتک یخواهد موضوع یکند. نم یرا کند تر م شیها

زند. آن مرد هم رد نگاه ارنواز را  یدر جا خشکش م هانیو دنی. ارنواز با دونددیبپ تیرا فراموش کرده اما حاال به واقع

 یارنواز و او رفت و آمد م نی. چشمانش به سرعت بستدیا یم دنشیبا د هانیرسد. و یم هانیکند و به و یم نبالد

 یقیدقا یهضم است برا رقابلیغ شیبرا ندیب یکه حاال با چشمانش م نیرا داشت اما ا یزیچ نیکند. انتظار همچ

 زند. یلب م ندک یخودش را کنترل م یبه سخت ست،ین شیدر پاها یکند خون یحس م

 ...؟دیام-



لش انداخته مقاب رونیبه ب دانیکه او را از م یو کس یعشق بیاز حال او ندارد، فکر آن که رق یهم دست کم دیام

 آورد. یخونش را به جوش م ستادهیا

 کند. یم یغرش تیکه رنگ به رو ندارد با عصبان یارنواز به

 ؟یکه من و به خاطرش پس زد هیهمون نیا-

 :دیگو یمرتعش و بغض دار م ییرود و با صدا یم هانینامطمئن به سمت و ییبا گام ها ارنواز

 بدم. حیبرات توض دیبا هانیو-

مستقر  کیبر کوچه خلوت و تار یکنند سکوت یدوزد. هرسه سکوت م یاز حس به او چشم م یعار یبا نگاه هانیو

و با  دیآ یبه خود م هیزودتر از بق دیشوند. ام یها مسبب شکسته شدنش م رکیرجیج یشده است که فقط صدا

. به خاطر کوتاه دهند یخبر م دشیت شدیچشمانش، از عصبان انیقرمز م یرسد. رگه ها یم هانیبلند به و ییقدم ها

 چسبد. یاش را م قهیو  ستدیا یپا م یپنجه  یتر بودنش، رو

 ؟ینظر دار هیچشم و رو به ناموس بق یمردک ب-

کند. با  یارنواز تصادم م غیدهد که با ج یراستش نشان م یدر گونه  یرا با مشت تشیاو عصبان ندیناخوشا یجمله  از

دو دستش را از پشت  دیکند. ام یافتد و تا چانه اش را خون آلود م یبرخوردش به آسفالت خون از سرش به راه م

 شیخواهد از جا یم هانیبه و رهیخورد، خ یکه غل غل خون در آن به چشم م یآسفالت گذاشته و با چشمان یرو

پنجره ها از  هیکند. چندتا از همسا یم نیاش دوباره او را نقش بر زم نهیو لگد بر س یبا غرش هانیبلند شود که و

را به  ینگاه دهیو ترس انیگر یبا چشمان ،یزیآن ها و آبرو ر دنیشوند. ارنواز با د یمشغول نگاه کردن به آن صحنه م

 یچسبد و با لکنت التماسش م یرا م شیکند. بازو یقدم تند م هانیکند و به طرف و یآن دو رد و بدل م نیب سرعت

 کند.

 ...توروخدا...هانی...وهانی..ویو-

تر است و با  عیسر دیشود اما عمل کرد ام یدوباره به او حمله ور م یکشد و با جهش یرا از دستش م شیبازو ،یباتند

که خراش  ییکشد و با صدا یم یغیکند که ارنواز ج یبه عقب پرت م یاش، او را قدم ینیبه ب یمشت یحواله 

 زند. یم ادیرا فر هانیبرداشته اسم و



 یزند، کارش را ب یکه با کله به کله او م یکند و به دنبالش با ضربه ا یاش را پاک م ینیب نشیبا گوشه آست هانیو

 یرود رو یکه نفس زنان کف آسفالت پهن شده و ناله کنان سرش را گرفته م یدیگذارد به سمت ام یجواب نم

 یهم م یفکش را رو تیدهد و با عصبان یم فشاررا  دیشود، چانه ام یاش خم م نهیس یزند و رو یآسفالت زانو م

 :دیگو یبه هم چفت شده اش م یدندان ها انیفشارد و از م

 ؟یدیزارم. فهم یت نمزنده یدور و بر ارنواز بپلک نمیبب گهیبار د کی-

اما با تکان دادن  دیگو ینم یزیدر حال خرد شدن است؛ چ هانیدستان و انیاز درد سر و چانه اش که در م دیام

را از  دیدوند و ام یبه طرف آن دو م ابان،یخ یاز رهگذرها یکند. چند نفر یم دییرفش را تاح نییسرش به باال و پا

 ...ستین یزی: خوبم چدیگو یم فیضع ییپرسند که با صدا یکشند و حالش را م یم یکنار هانیو یدست و پا ریز

کند و دستش  یبه سمتش پا تند م هانیکند. و یم هیکز کرده و به شدت گر وارید یکه رنگ به رو ندارد گوشه  ارنواز

 کند. یحرکت بلندش م کیو با  ردیگ یرا م

 .گهی...! بسه دسیه-

روند  یبندند و داخل م یپنجره را م نندیب یرا تمام شده م یینمایس لمیها که ف هیهمسا د،یآ یاش بند نم هیگر اما

 :دیگو یترسد و رو به ارنواز م یلحظه م کی

 شماها رو؟ شناسنیکوچه س؟ م یاوال نیارنواز خونتون ا-

 :دیگو یهق هق م انیم

 .شناسهیرو نم یکس نجایا یباالتره کس یلینه! خونه ما خ-

 ییو سر باال یطوالن یلیرا که خ گریآن، کوچه دو شاخه شده و دو کوچه د انهیدوزد که از م یداخل کوچه چشم م به

 ه ها باشند.کوچ نیاز هم یکیزند داخل  یدهد. پس حدس م یم لیاست، تشک

کوچه، چشم  یکیکشد، در آن تار یکند به آغوش م یم هیو گر دهیصورتش گذاشته و هنوز ترس یرا که رو دستش

 .ندیب یآن دو را نم یراحت است که کس الشیبابت خ نیو از ا ندیب یچشم را نم
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 هانیصورتش را کمرنگ تر کرده اند به سمت و یخون ها یاز آن دو نفر که با دستمال یبعد از تشکر و خداحافظ دیام

 :دیگو یو م دیآ یم

 حساب ما بمونه واسه بعد.-

 :دیگو یکند و عاجزانه م یخواهد به سمتش برگردد که ارنواز حلقه دور کمرش را سفت تر م یم

 تو رو خدا! هانینه و-

 :دیگو یم تیچرخاند و با عصبان یاز صورتش را به طرفش م یمین

 نکشتمت! یسر نیو تا ابرو... بر-

 :دیگو یلب م ریگذارد اما ز یآن دو را به حال خود وا م یزیدهد و بدون گفتن چ یاز حرص تکان م یسر

 یشرور م یخنده ا زیآوردن چهره دن ادیو با به  یریساله م رو ازم بگ نیزارم عشق چند یتموم نشده، نم یچیه-

 رود. یکند و به خانه م

 :دیگو یم یمالحظگ یکند و با ب یاست او را از خود جدا م ریکه هنوز از ارنواز دلگ هانیو

 زد؟ یم نهیبا تو داره انقدر سنگت رو به س یپسره چه سر نیارنواز ا-

که حرف ارنواز  یانگار هانیشود به او شک کرده باشد. و یکند، باورش نم یمتعجب به او نگاه م یو چشمان یناباور با

 :دیگو یمانش خوانده باشد مرا از چش

 .یبد حیتوض دیبهت شک ندارم اما با-

 کند. یرا صاف م شیکند. صدا یمنع م هانیاش او را از جواب دادن به و یگوش یصدا

 جانم مامان؟-

 نیکند و ا یآمدنش را مواخذه م رید ادیرسد که چطور با فر یهم م هانیمادرش به گوش و یمعترض و عصبان یصدا

 .کند یم مانیپش یکه به راه انداخته تا حدود ییموضوع، او را از دعوا

 :دیگو یتکاند؛ م یاش را م یخاک یکه لباس ها هانیکند و هراسان به و یرا قطع م یگوش ارنواز



 خون ازش رفته حتما دکتر برو. یلیخ تمینیب یراست گمیرو بهت م زیبرم، فردا همه چ دیمن با-

تمام طول کوچه را شروع به  ی. ارنواز با خداحافظدیگو یم یاش را رفع و رجوع کند؛ باشه ا ینگران نکهیا یبرا

 شود. یاز آن جا دور م ن،یهم هم سوار بر ماش هانیکند؛ و یم دنیدو
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 .ردیگ یکشد و شماره مادرش را م یم رونیشلوارش ب بیرا از ج یگوش

 سالم مامان.-

 ؟ییخواستم بهت زنگ بزنم. کجا یاالن م نیهم ؟یسالم پسرم خوب-

 بهم زنگ زد کارم داشت. یعل شیخوام برم پ یم-

 :دیگو یم ینگران با

 واسش افتاده؟ یاتفاق-

 شود. یمادرش دوباره بلند م یزند که صدا یرا دور م دانیو م ردیگ یفرمان را م یدست دو

 هان؟یالو و-

 :دیگو یم یمکث با

 امشب برم خونه ش. هین نباش. فقط ازم خواست نگرا ستین یزیمامان چ نیبب-

 باشه سالم منم بهش برسون، مواظب خودتم باش.-

 چشم خدانگهدار.-

 خدا پشت و پناهت پسرم.-

 ریدهد و ز یبه عالمت تاسف تکان م یاندازد. سر یدهند، م یساعت که ده را نشان م یرا به سمت عقربه ها نگاهش

 من باشم! ستاده،یچشم هاش ا یکه جلو یکس شهیباورش نم نه،یسر و وضع بب نیمن رو با ا ی: اگر علدیگو یلب م



 شود. یم ادهیکند و پ یکنار پنجره، پارک م یشگیهم یرا جا نیرسد؛ ماش یکوچه م به

 :دیگو یم یمانیکند و با تاسف و پش یبرانداز م نیماش نهیرا در آ خودش

 توروخدا...! نیسر و وضعم رو بب-

 یکند. با خود م یزنگ را فشار دهد که مردد انگشتانش را جمع م دیخواهد کل یرود و م یم شیپ طرف درب خانه به

 نیافتد اگر او را با ا یمادرش م ادیکند که به  یسر و وضع؟! عقب گرد م نی: آخه االن وقت اومدنه؟ اونم با ادیگو

اش  قهی یمانیکه دوباره پش نیا یگردد و برا یبرم یشتریب تبار با سرع نیافتد. ا یحتما پس م ندیبب لیشکل و شما

 رسد: یاز پشت در به گوش م یعل یفشارد. صدا یزنگ را م عایسر رد،یرا نگ

 ه؟یک-

 .یباز کن عل-

 دنیبا د دامایبگو یزیخواهد چ یکند م یوقت شب شتابان در را باز م نیآن هم ا هانیو یصدا دنینگران از شن یعل

خون آلود  شیجاها یو بعض قهیکه  درنگشیسف راهنیپاره شده و پ یاندک شیخاک خورده که زانو یشلوار مشک

شده تا پشت لبانش را در برگرفته...! مات  ککه رد خون خش باشدیم اشینیو از همه مهم تر ب شودیاست شوکه م

 شود. یم کشیه نزداش بکاهد با خند یآن که از نگران یبرا هانیزند. و یخشکش م شیو مبهوت سر جا

 تو. امیخوام ب ی. برو کنار مفتهیدو قطره خون فشارت م دنیکه با د یو مثبت هست زهیچت شده؟ ازبس پاستور-

باز کند. در را که  هانیورود و یرود تا راه را برا یکند و کنار م یکرده آزاد م زانیرا که به چهارچوب در آو دستش

گرداند.آشوب در دلش  یو به طرف خودش برم ردیگ یرا م شیبازو یکند اما عل یقصد نشستن م هانیبندد، و یم

 کند. یاشاره م نییاو را از باال به پا د  دهد. با دستش تمام ق یخود قرار م ریرا هم تحت تاث شیصدا

 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه وضع نیا-

 من درست نکردم که! طرفم درست کرد.-

 :دیگو یدهدو م یو تکان م ردیگ یرا م شیکنترل شده بازو یتیعصبان با

 از سر و وضعت...! چت شده تو؟ نمیاز لحن حرف زدنت ا نیا ؟یرو از کجا آورد یلحن کوچه بازار نیطرفت؟ ا-

 رود. یکشد و به سمت در م یم رونیرا از دستش ب شیبازو یکالفگ انیم



 .زهیبه هم بر شتریبم بآروم بشم تا که اعصا ییجا هیبرم  دمیم حیترج-

 آرامش کند. دیرا نگذرانده با یاست ظاهرًا روز خوب هانیکند حق با و یفکر م یعل

 .ردیگ یرساند و شانه اش را م یبلند خودش را به او م یگام با

 .یکن یمثل دخترها قهر م گمینم یزیچ گهیخب د یلیخ-

 برد. یم یکشد و به سمت پشت یرا دنبال خود م او

 تا برگردم. نجایا نیبش-

 .زدیانگ یرا برم هانیگردد که تعجب و یبرم هیاول یبا جعبه کمک ها یقیبعد از دقا یکند، عل یاطاعت م یحرف بدون

 نخوردم که! ریت ه؟یکارا چ نیا-

 :دیگو یم نیبتاد یباز کردن درب جعبه و درحال جست و جو با

 شدم. یو منم از دستت خالص م یرا وداع گفته بود یتا االن دارفان یخورد یم ریحرف نزن، اگه ت-

 شود. یم شتریب یکند که حرص عل یم یعل یشده  ختهیبه هم آم یاز حرص و نگران یخنده ا تک

 زهرمار...!-

 .ردیگ یم هانیو یمشت آماده شده اش را روبرو یشود که عل یخنده اش بلند م کیشل

 اون صدات رو!ببر  ،یکتک نوش جان کن هینزار از منم  نیبب-

خبر  شیشانه ها دنیکشد اما لرز یبه لبش م یاندازد و دست یم ریکند، سر به ز یخنده اش را قطع م یصدا هانیو

 کند. یو سرش را بلند م ردیگ یبا همان حرص چانه اش را م یدهد. عل یاز قطع نشدن خنده اش م

 د بلند کن سرت رو.-

که نگاه  یشتریکند. بادقت ب یخشک شده اش را پاک م یو پنبه خون ها نیبا بتاد یکه عل ردیگ یرا باال م صورتش

 زند. یاش دست م ینیشود. با مالحظه به ب یکند؛ متوجه منشأ خون م یم

 کنه؟یدرد م-



 دهد. یو پشت بندش جواب م دیگو یم یواشی آخ

 .یلینه خ-

 نه؟ نکنه شکسته باشه! ایجواب درست بده آره  هی!؟یچ یعنی یلینه خ-

 :دیگو یم یالیخیب با

 زد و خورد ساده بود. هی! بابا گهیشلوغش نکن د-

 کند. یفشارد و چپ چپ نگاهش م یهم م یتأسف لب رو با

 هیکارا چ نیاصالً؟ ا یدیخودت و د افهیساده س؟ ق نیشد؟ ا یم یشکست تا جد یم تییجا هیحتما  دیبا هانیو-

گفت،  یزد و م یم دنیخودش رو به نشن د،یشن یم میکجا رفته اگه حرف یمنطق هانیاون و ؟یبچه شد یکن یم

 ارزش خراب کنم؟ یب یارزش نداره اعصابم رو به خاطر آدم ها

 

 ۵۲_پارت#

 لنتیرا سا یگوش یبدون پاسخ« جانان»اسم  دنیو با د ردیگ یم یاز پشت هیشود، تک یبلند م هانیو یگوش یصدا

 .دیکش یجاها نم نیبا گفتنش کار به ا دیرا پنهان کرده، از او ناراحت است. شا دیکه موضوع ام نیکند از ا یم

 دهد. یم یقبل یاش را به جا هیتک نهیبه س دست

 پرسد: یکنجکاو م یعل

 بود؟ یک-

 !یچکیه-

 ؟یدیپ چرا جواب نم-

 :دیگو یبه جانب م حق

 وضعم و؟ ینیب ینم-



 :دیگو یشود و م یم کشینزد مشکوکانه

 .شدیدعوا مربوط م نیبود به ا یمطمئنم هرک-

را  یو کوفتگ یتا خستگ کندیرها م نیزم یو خودش را رو کندیاز گفتن موضوع امتناع م هانیتصوراتش، و برخالف

 یم یکه به عل ییتا جا شودیکالفه م هانیکند. و یو مدام او را سرزنش م ندینشیم هانیاز تن خود برهاند. کنار و

 توپد.

 حوصله ندارم. یکن نیج نیس یخوایاگه م-

. دوباره به کندیمحبوس م هانیاش را در چشمان و یکشد و نگران یم یو کالفه پوف آوردیخود م یبه ابرو یخم

 :دیگو یاندازد م یم یو از اجبار به صورت عل ستین نیریهم ش ادیکه ز یو با لبخند کندیاطرافش نگاه م

 .ستین یچیه گمیم ؟یچته...! چرا ماتم گرفت-

را از  هانیتا مادر و رودیم یو سمت گوش شودیخود بلند م یو از جا کندیرا آزاد م اشنهیحبس شده در س نفس

 کند. یرا پرت م یو حواس عل کشدیشود داد م یتا متوجه م هانیآمده باخبر کند، و شیاتفاق پ

حرف هاست و  نیلجبازتر از ا هانیاما و در آرام کردن او را دارد. یو سع ندینش یم هانیسر و یباال یبا نگران یعل

 کندیکشد و دست و پاشکسته او را قانع م یخود م قیپنهان کند. پرده بر حقا یموضوع را از عل قتیحق خواهدیم

 باره نپرسد.  نیدر ا یدوباره سوال گریتا د

 .دهدیتکان م یسر یدردش را فروکش کند. عل یگذارد تا کم یم ینیب یدستش را رو هنوز

 دکتر. میبر دینکن بچه... پاشو با یلجباز-

 .زندیم یالیخیو دوباره خودش را به ب دیگویلب م ریز یآخ

 به من؟ یداد ریگ نقدریچرا ا ست،ین یچیه-

 دکتر میدماغت شکسته، پاشو بر دینشو. خون ازت رفته... خب شا وونهید-

 .کندیاضافه م انشیبه لحن ب یتند یچاشن یکم

 خونمون. رمیم یاگه ادامه بد-



 .زندیم یپوزخند یعل

 ؟یبر یکجا دار "هه" -

 خراب شده... نی: هرجا به جز ادیگو یاندازد و م یباال م یاشانه

 یبرا یزیتا چ رودیو به آشپزخانه م دهدیو سرش را به عالمت تأسف چند بار تکان م شودینم هانیو فیحر یعل

 نتیبندد و به سمت کاب یدر را محکم م ابدی ینم یزیکوچکش، چ چالخیجست و جو در  یکند. با اندک دایخوردن پ

سرش است و با  ریدستش ز کی ده،یهان دراز کشیرود. و یم هانیکشد و به سمت و یم رونیرا ب تیسکویرود. ب یم

 کند. یشکمش پرت م یرا رو تیسکویب یکند. عل یم نییکنترل به دست، کانال ها را باال و پا یگرید

 .یفتادیبخور تا پس ن-

 اندازد. یم ینگاه تیسکویب به

 ه؟یچ نیا-

 تو خونه نداشتم. یا گهید زیچ نیجز ا گهی! بخور دیظاهراً به جز عقلت چشمات هم از دست داد-

 ندارم. لیم-

 کند. یسر باز م هانیو یپنهانش کرده بود با لجباز یکه به سخت یتیعصبان

 ه؟یهات چ یباز نیفرد نیا هیبده قض حی!... فقط زود توضیخور یخب به جهنم که نم یلیخ-

 یرا بازگو م زیکند و همه چ یدهن باز م تیشنود با عصبان یبار است م نیهزارم یسوال را برا نیکه امشب ا هانیو

 کند.

ع کند. کند او را قان یم یدوزد و سع یبه او چشم م یبا نگران ،یعل یچشمان گرد شده  دنیگذرد که با د ینم یزیچ

کند که تنها به خاطر ارنواز  یاو را قانع م هانیرا کند. دوباره و یاشتباه نیچن دیبا هانیکند که چرا و یاما او درک نم

دهد، در  یرا انجام نم یکار نیچن هانیکند که و یم نیخودش تلق بهشود و مدام  یکار را کرده است. متعجب م نیا

 شود. یم هانیبه و رهیزند خ یدر چشمانش موج م تیعصبان کهیحال

 هان؟یو یکرد ی! تو چه غلطشهیباورم نم-



کند.  یاو را کالفه م یعل یها دنیبه نظر برسد. اما سوال پرس یکند که عاد یم یکشد و سع یم یکالفه پوف هانیو

 نیابل اشود مق یحرف زدن ندارد اما مجبور م یگرد خورده حوصله  یآغشته به خون و لباس ها یهرچند با دهان

 بدهد. یبه عل یو جواب کوبنده ا ستدیحجم از سوال ها با

 نه؟... ای یکنیبس م شم،یم یدارم عصب گهید-

 راند. یمانده در ذهنش را به لب م یرود و دوباره سوال ها یدر فکر فرو م یکم یعل

 ؟یحد عاشقش شد نی! پس چطور در ایدیدختره رو ند نیا شتریبار ب هی یتو گفته بود هانیآخه و-

 :دیگو یاندازد و م یباال م یپس شانه ا دیبگو یزیاش چ یمتوال یدارهایخواهد از د ینم

 .گهیخب د-

 حرف بزند. یبردارد و منطق یکند که دست از شوخ یخواهش م هانیبندد و از و یلحظه چشمانش را م کی

 کند.  یرا درک نم یعل یکنجکاو هانیو

 ؟یدیم ریگ نقدریاصالً تو چته!... چرا ا-

 .زنمیآخه احمقم حرص تو رو م-

 پرسد. یتعجب م با

 حرص من؟!-

 آره...-

 .ستی: به تو مربوط ندیگو یم الیخ یرک و ب یلیخ یاعتنا به عل یب

 !ن؟یهم-

 هم هست؟ گهید زیمگه چ -

 شود. ینم قیبحث کرده فا یسر چه موضوع هانیخواهد بداند که و یم یقدر عل هرچه
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 .کند یاو را متوقف م شیگذرد که صدا یم هانیاز کنار و دیشود و نا ام یخود بلند م یآخر از جا در

 ...یصبرکن عل- 

 کند. یگردد و پشت سرش را نگاهش م یبرم

 ...ه؟یچ-

 رو یکس چیه شمیم یمن هروقت عصب یدونیتو که م-

 .شناسمینم

 !یستینه که آدم ن-

 زند. یدستش را دور شانه اش حلقه م مانهیو صم زدیخ یلبخند از جا برم با

 ؟یشیم ریدلگ قتیاز رف یکش یخجالت نم-

 کند. یفضا را عوض م هانیکند که خنده و یکج به او م یچشمانش نگاه یباال رفته از ال ییابرو با

 شد. یبرو لباسات رو عوض کن کل خونه خاک هانیو-

 خب!... یلیخ-

داند که  ینشود، م چشیکند پاپ یم یهم سع ی. علندینش یو کنارش م دیآ یبه هال م شیلباس ها ضیاز تعو بعد

 دوانده باشد. شهیقلبش ر انیندارد خصوصًا اگر آن عشق تازه وارد در م یا دهیفا

 یگذارند اما پشت پلک ها یکشند و به قصد خواب، پلک بر هم م یدراز م تیسکویبعد از خوردن ب هانیو و یعل

هر دو به  یزده که بدون آن زندگ مهیخ یقلبشان عشق انیزن شکل گرفته. م کیاز  یریبسته شده هرکدام، تصو

از پشت سرش  نداختهیبه آن ن یکرده و نگاه لنتیسا یادیرا که مدت ز یگوش هانیشود. و یرنج و محنت آغشته م

 یق را به خود مفهمد که ارنواز چقدر نگرانش شده اما هم چنان ح یپاسخ م یپنج تماس ب دنیدارد و با د یبر م

 کند. یخوانده نشده، پوشه را باز م یها امیپ ستیل دنیرود و با د یدهد. به سراغ تلگرام م



 یرا م یرود و هندزفر یکند اما قبلش به اتاق م یم افتیارسال شده از طرف ارنواز کنجکاوانه صدا رادر یصدا با

 ارنواز را بشنود. یحرف ها یخواهد عل یآورد؛ نم

و به خاطر دلخور  یبدم درموردم قضاوت کن حیرو واست توض زیهمه چ نکهیکردم بدون ا یفکر نم هان،یسالم و-

انتظار  نیهم ادیب شیواسه خودت سوءتفاهم پ یبود؟ اگه روز نی. باور کنم سطح اعتمادت همیبودنت، جوابم رو ند

 بتونم کارت رو فراموش کنم. دوارمیام ؟یرو از من دار

کند  یرا در حسرت و اندوه منجمد م هانیدر هم شده اش، قلب و یها هیاز با اشک و گرغم ناک ارنو یصدا

اش الزم بوده تا  یریکند، سخت گ یهم فکر م یکند اما از طرف یبندد و در دل خود را سرزنش م یچشمانش را م

 از هم نداشته باشند  یپنهان زیچ گرید

ماند. امان  یارنواز هم پنهان م یمسئله برا نیخودش هم فراموش شده و ا یبرا زیاز آنکه، آن لحظه موضوع دن غیدر

 .ستین یماند و راز نگهدار خوب ینم یاز او مخف یزیاز دست زمانه که چ

 کند. یکند و او را با خود همراه م یخواب به چشمانش سفر م یقیاز دقا بعد
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در امان  دیخورش یزند تا از پرتوها یم یدهد. غلت یخبر م رگید یاز صبح هانیو یبا نوازش پلک ها دیخورش نور

خانه،  لیوسا دنیو با د دیگشا یچشم م لشیو برخالف م دیگو یم یرود. نوچ یبار گردنش را نشانه م نیباشد که ا

اش قفل کرده آرام  نهیس یبه رو شیکه دست ها یرو به باال درحال ندیب یرا م یآورد. عل یم ادیرا به  شبید عیوقا

 !بهیعج یلیتکون هم نخورده! خ مین هیبشر از شب تا صبح  نیا د؛یگو یلب م ریز ده،یخواب

و به  زدیخ یوقت ندارد. از جا بر م یلیاندازد، خ یم یگوشه هال را نگاه یزیکند. ساعت رو م یم یخنده ا تک

گذارد. با بسته  یاجاق گاز م یرا رو یکه کتر ندیب یرا م یآمدنش عل رونیرود. با ب یم یبهداشت سیسمت سرو

رود که  یدهد و به اتاق م یجوابش را م زین هانیکند و یسالم م ییگردد و با خوشرو یبه عقب بر م یشدن در، عل

 :دیگو یکند، به او م ضیرا تعو شیلباس ها

 پوشم. یلباسام افتضاحه مال تو رو م یعل-

 :دیگو یلحن تند م با



 نه؟!... ای یدیفهم ،یبذار رونیپات و از در خونه ب یحق ندار ینه نخوردتا صبحا هانیو-

 کشد. یدر سرک م یاز ال راهنشیحال بستن دکمه پ در

 !شهیم رمی. دنیساعت و بب-

 .زدیر یم یجوش را داخل قور آب

 که گفتم. نیهم-

 :دیآ یم رونیبندد و از اتاق ب یرا م کمربندش

 اخراجم کنن؟ یخوایها! نکنه م یداد ریگ-

 کند. یرا مرتب م راهنشیپ قهیو  دیآ یطرفش م به

 .یشیباباتم م اریچه بهتر! کمک -

 زند. یرا پس م دستش

 گمشو!-

 .یریگ یخب حاال اول صبح پاچه م یلیخ-

 کند. یپرت م یکشد و گوشه ا یم رونیو پاره اش ب یرا از داخل شلوار خاک چشیسوئ

 .مشریگ یرو بزار بعد ازت م نیا یعل-

 :دیگو یم دیام نا

 گه؟ید یمون یپس نم-

 دستت درست. گهینه د-

 :دیگو یشمرده م شمرده

 ؟یدی! فهمیکن ینم یسرت به کار خودت باشه و اصالً به اون مردک توجه گمیباره بهت م نیچندم نیا نیبب هانیو-



 چرخاند. یسر م کالفه

 ؟یندار ی. کاردمیفهم یخب عل یلیخ-

 رود. یدنبالش م به

 نه خدانگهدار.-

 رود. یم رونیکند و ب یرا باز م در

 خدافظ.-

را  یکتر ریچسبد ز یصبحانه خوردن، به او نم ییرود. تنها یبندد و به سمت آشپزخانه م یرا پشت سرش م در

اندازد و  یم یگوش ی نهیبه صفحه زم یدارد. نگاه یمتکا بر م یرا از رو یرود و گوش یکند. به هال م یخاموش م

کند، انگار که  یرا لمس م ری. با لطافت تصوکارد یخندان نهال م یچهره  ینقطه به نقطه  یرو شیاز لب ها یبوسه ا

 د؛یگو یلب م ریکند. ز یم ریلبانش را درگ ،یکند لبخند یاش مقابلش باشد. چال گونه اش را که نگاه م یخود واقع

 کنم.  یکند که خودم را در چال گونه ات غرق م یم یجانا... تو بخند که لبخندت با دلم کار

 کند. یم یریشده، شماره گ رهیذخ« نهالم »را که  ریاخ یکند و شماره اول تماس ها یرا باز م نیمخاطب ی پوشه

 شود. یم دهینهال شن فیگرفته و ضع یاز چند بوق صدا بعد

 .زمیسالم عز-

 دهد. یم یبه پشت هیو تک ندینش یم

 ؟یسالم خانومم حال و احوالت چطوره؟ روبه راه-

 ؟یتو چطور ستمی... بد نیه-

 :دیگو یم ناراحت

 چطور باشم؟ یخوا یکنم. به نظرت م یتو رو ناراحت حس م-

 دهد. یجا م ینیس یکشد، ظرف سوپ تمام شده مقابل مادرش را تو یم قیعم ینفس



 کرده. ریرگد یروزا حال مامانم، من و هم بدجور نیا یعل یببخش-

آزاد  یشود و دست ها یدارد و به کمک شانه اش که آن را گرفته مانع ازافتادنش م یگوشش نگه م خیرا ب یگوش

 کند. یشده اش را بند جمع کردن رختخواب ها م

 ها! شهیم دیمادرت هم نا ام تیوضع نیبا ا ،یباش یقو دینهال تو با-

 افتد. یاز بغض به لرزه م شیصدا

 !یدون یتو که بهتر م ختیرو، رو دستم ر یدکتر آب پاک ؟یدیچه ام-

 .ردیگ یرا با دستش م یگذارد و گوش یم یواریکمد د یها را تو رختخواب

 کنه. یرو دوا نم یتو درد ی هیباشه اما گر-

بعد کند.  یم یخداحافظ یو با آمدن دکتر از عل دیگو یکوتاه م یدر فرو دادن بغضش دارد، باشه ا یکه سع یمکث با

 شود. یم شیاز مرتب کردن خانه، منتظر شاگردها
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 زین هانیو و دیکنند، ام یبرخورد م نیسنگ گریکدیو ارنواز هم چنان با  هانیگذرد و و یم یآن اتفاق ها دو روز از

 مشترک، مشغول به کار هستند. یدر اتاق ینگاه یو حت یکلمه ا انیبدون ب

: اون دیگو یکند اما بعد با خود م یم کینزد« جانان»و مدام انگشتش را به شماره  دهیدر اتاقش دراز کش هانیو

دستانش به لرزش در  انینگذاشته که در م یپاتخت یرا رو یکنه. گوش یعذر خواه دیمرتکب اشتباه شده پس اون با

 یلیبفهمه که خ دینبا د؛یگو یکند اما با خود م یم یمنحنلبانش را رو به باال  یاسم ارنواز، لبخند دنی. با ددیآ یم

 خوشحال شدم.

 ییپر از خشم ارنواز با رگه ها یحس به ارنواز بدهد اما صدا یخشک و ب یخواهد سالم یزند و م یاتصال را م دکمه

 دهد. ینم یحرف چیمهلت ه هانیکند به و یرا بدون توقف پشت سر هم تکرار م یکه کلمه ا هیاز گر

 خوامت... ینم گهینامرد!... د ،یلیخ ،ینامرد یلیخ-



در ذهنش شکل گرفته که با  یادیشود سواالت ز یکلمه، زبانش قفل م نیو ا تیهمه حجم عصبان نیاز ا ریمتح هانیو

پارک  مکتین یکرده و ناتوان رو سیاست اول کدام را بپرسد؟! ارنواز که حاال اشک صورتش را کاماًل خ ریخود درگ

وسط  ریو متح جیشود و گ یتخت بلند م یاز رو د،یایکند به خودش ب یم یسع هانی. وافتد یکز کرده به هق هق م

 .ستدیا یاتاق م

 شده؟ یارنواز؟ چ-

 رسد. یهق هق به گوش م یصدا فقط

 زند. یم ادیفر تیعصبان با

 . حرف بزن!ی! مردم از نگرانیکن یبلبل زبون ید  حرف بزن اول خوب بلد بود-

 :دیگو یهق هق با لکنت م انیم هانیو ادیاز فر دهیترس

 تو... تو به... تو بهم ...-

 کند. یحرفش را قطع م یبا لحن آرام تر تابیو ب کالفه

 ارنواز، خانوم، قشنگم، آروم باش آروم باش و حرفت رو بزن.-

 دهد. یادامه م یاما با لج باز ردیگ یتازه م یجان هانیلحن آرام و از

 .یکرد انتین خ. تو به مستمیخانوم تو ن گهیمن د-

 یشک کرده باشد دوباره م شیانگار که به گوش ها هانیشود. و یارنواز از نو بلند م ی هیگر یپشت بند آن، صدا و

 پرسد.

 ؟یگفت یچ ؟یچ-

رساند. هضم حرف  یتخت م یتحمل وزن بدنش را ندارد به زحمت خودش را به لبه  شیکند. پاها یرا قطع م یگوش

 بار،ی رد،یگ یلرزان، شماره ارنواز را م یودستان تیکند؛ با عصبان یاست. تحمل نم نیسنگ شیبرا یلیارنواز خ یها

 کند. یم امیپ نشروع به نوشت تیدهد. با عصبان یدوبار، سه بار اما جواب نم

 در خونتون! امیم شمیپا م یبه جون خودت ارنواز جواب ند-



که  ردیگ یداند به اجبار تماس م یرا م تیواقع نیبه در خانه اشان برود. ارنواز که ا ستین دیبع چیه یعصب هانیو از

 شود. یبلند م هانیو ادیفر ده،ینرس انیبوق اول به پا

 ؟ییارنواز؟ کجا ییکجا-

 :دیگو یکه خراش برداشته م ییکشد و با صدا یاش را باال م ینیب

 کنار پارک شرکت.-

 ؟یکن یم یاونجا چه غلط-

 .میزن یحرف م ایب-

دود،  یم نشیو به سمت ماش دیآ یم نییپا انیدر م یکیخانه را  یکند و بعد از حاضر شدن پله ها یرا قطع م یگوش

کند.  یرو توقف م ادهیکند. کنار پ یزند و با سرعت به سمت پارک شرکت حرکت م یبه محض سوارشدن استارت م

شود در را  یکه م نیرود. سوار ماش یم تشکند و با عجله سم یرا پاک م شیاشک ها نش،یماش دنیارنواز با د

 :دیگو یم هانینبسته، و

 .یبد حیتوض دیسر و ته با یب یبده، در مورد اون حرف ها حیزود توض-

 :دیگو یآورد و هشدارگونه م یانگشتش را باال م هانیکنند که و یم دنیشروع به جوش شیها اشک

 !هیبدون گر-

 کند. یآن را پاک م یبا انگشت شصتش به نرم هانیکه و دیآ یم نییمش پاسمج از گوشه چش یاشک

 حاال حرف بزن.-

 ی. با تعجب گوشردیگ یم هانیکند و به طرف و یرا پخش م یلمیکشد، ف یم رونیب فشیرا از ک یگوش یحرف بدون

 کند. یاشاره م یکند که ارنواز به گوش یو ارنواز رد و بدل م یگوش نیب ینگاه رد،یگ یرا م

 و قضاوت کن. نیخودت بب-



فشارد  یهم م یشود فکش را رو یم شتریب تشیعصبان شیپ یهر لحظه نسبت به لحظه  ندیب یرا که م لمیف

 ادهیپ نیدهد و از ماش یرا به دست ارنواز م یرا ندارد. گوش لمیادامه ف دنیتحمل د گریکند، د یدستانش را مشت م

 توپد. یآمده م رونیب نیچرخد و به ارنواز که از ماش یزند، دور خودش م یچنگ م شیشود. به موها یم

 نشونت داده؟ یو ک نیا ؟یرو از کجا آورد یکوفت نیا-

 :دیگو یزند و  حق به جانب م یشود، دست به کمر م یم کشینزد

 .نیزد یپارک حرف م نیهم یکه تو نیهست یمهم تو و اون دختر ست،یمهم ن ناشیا-

 .دهد یزند و سرش را با تأسف تکان م یم یپوزخند

 ؟یحتماً کار اون پسره احمقه. اما تو چرا باور کرد-

 نالد. یزند و با بغض م یچنگ م راهنشیبه پ یدرماندگ با

 !زهیهمه چ یایگو لمیف نیا هان،یداغون شدم و-

 .ردیگ یاش را م شانه

تنهاش گذاشتم و رفتم  یدیخورم؟ آخرش رو حتمًا د یچقدر حرص م یدیمن و ند افهیق یلعنت لمیف نیا یارنواز تو-

 داخل شرکت؟

 جهد. یم رونیزد از دهانش ب یم دیرا که نبا یحرف ناگهان

 .یو دوباره برگشت یمدارکت رو برد یگفت تو اومد دیاما ام-
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 لیتحل ییو با صدا افتد یم نییکند و پا یگرفته در آغوشش را رها م یبندد و شانه ها یاز دستانش رخت م جان

 :دیگو یرفته م

 د؟یام-



را  هیشده است و حال که اصل قض رید گریاما د رد،یگ یدهانش م یدستش را جلو قتیترس از بر مال شدن حق با

 را بازگو کند. دیام یدهد کل حرف ها یم حیگفته، ترج

چرت و  نیبه عشقت اعتماد نکنم و از ا یلیگفت که خ یزد، م یتو حرف م یبعد از اون دعوا بهم زنگ زد و از نامرد-

که به تو زنگ بزنم  نیمن نرفتم تا قبل از ا یشرکت تا بهم ثابت کنه ول امیصبح بهم زنگ زد و گفت ب روزیپرت ها! د

 بود. دهکه بهت دادم واسم فرستا یحاتیرو با توض لمیف نیا

کشد، سرش را به عقب  یصورتش م یستش را روکند، د یکند و به او پشت م یخود جدا م راهنیارنواز را از پ دست

ارنواز  «یاعتماد یب»به اسم  یزیکنند چ یم ینیسنگ یزیقلبش چ یکشد، رو یبسته نفس م یبرد و با چشمان یم

کند و از اجبار پدرش با ازدواج  یلب باز م هانیگذرد و ینم یشود. که چند یم هانیحرکت منتظر عکس العمل و یب

با دسته  ریسر به ز شیاز حرف ها مانیگردد، پش یزند. به سمتش بر م یمالقات آن روزشان حرف م لیو دل زیدن

 دوزد. یآورد، به چشمانش چشم م یرود و چانه اش را با دو انگشت باال م یم کشیکند. به نزد یم یباز فشیک

 ام؟یجبور بودم سمت تو بخواستم مگه م یو م زی. اگه دندمیبهت قول م ست،ین یزیچ نیاز ا شتریارنواز ب-

 ؟یاما آخه چرا بهم نگفت-

 مسئله، خودمم فراموشش کرده بودم. نیا یتیاهم یکه از ب نیواسه ا-

 :دیگو یم هانیکند که و یم یطوالن یمکث ارنواز

 ؟یحرفم رو باور ندار-

 کی یایداخلش نبود و فقط گو یمهم زیکه چ لمیف کی دنیکند؛ چقدر بچگانه عمل کرده و با د یخودش فکر م با

 حال و روز انداخته. نیرا به ا شانیمالقات ساده بوده، هر دو

 چسباند. یم هانیو نهیو افکارش، خودش را به س هانیو یحرف ها ریتحت تأث ارنواز

 من رو ببخش! زود قضاوتت کردم.-

 ند.ز یم شیشالش به موها یاز رو یزند و بوسه ا یرا به دورش حلقه م شیها دست

 دهند. یم هیهد یگریآرامش را به د گرید کیآن ساعت، کوچه خلوت بود و هر دو با آرامش در آغوش  در



 یبه سر م گرید کی یگیدر همسا یمجرد یکه سالهاست با زندگ نیآورد و از ا یم انیرا به م دیهم، موضوع ام ارنواز

زند،  یحرف م رشیزنند، ارنواز از پدر دب یحرف م شانیطرفه!... از خانواده ها کیبرند و عاشق اوست! اما عشق 

سرکوچه  شهیشود طبق قرار هم یکه تمام م شانیها رفکه بر اثر تصادف فوت کرده. ح یمادر خانه دارش و برادر

 رود. یکند و به خانه م یاش م ادهیپ
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مادرش را  ده،یکش ییو با صدا ندیب یزند؛ او را نم یم دیکردن مادرش د دایورودش به سالن، اطرافش را به قصد پ با

 خواند. یم

 مامان... مامان...-

 :دیگو یم ریزند. متح یم رونیخانم مالقه به دست از آشپزخانه ب توران

 !دم؟یمن نفهم یرفت رونیب یاصاًل تو ک ؟یزن یشده؟ چرا انقدر صدام م یزیپسرم چ-

کند که  یمبل پرت م یدسته  یکند و به رو یرود، کت اسپرتش را از تن خارج م یکه به سمت مادرش م یدرحال

 .ردیگ یخندد و مادرش را در آغوش م ی. مزدیانگ یاعتراض توران خانم را بر م

 !گهیقربونت برم انقدر حساس نباش د-

دارد و با  یبلمه را بر مرود. درب قا یبه عالمت تأسف، به سمت آشپزخانه م یشماتت بار و تکان دادن سر ینگاه با

داخل سبد، حبه  یها وهی. از مندینش یکشد و م یرا عقب م زیم یصندل هانیچرخاند. و یمالقه خورشت را م

 :دیگو یخورد. به مادرش م یرا م یانگور

 رفتن؟ ییجا یلیمامان خونه چقدر ساکته؟ روز تعط-

 .ندینش یم هانیاندازد و مقابل و یم ییخانم بعد از چک کردن غذاها، مالقه را داخل ظرفشو توران

 بده... رشیخدا خ رونیجا به زور بردش ب نیآوا دوستش اومد ا یشناسه، ول ینم لیبابات که واسه کارش روز تعط-

 پرسد. یم یاز کنجکاو یخورد با اخم یم گرید یانگور حبه



 کدوم دوستش؟-

 ارد.گذ یم هانیو یآورد و جلو یدر م یاش بشقاب یکنار نتیکاب از

 باغ وحش. میبر میخوا یخودش و داداشش بودن گفت م ش،یشناس ینم-

 آهان...-

 کشد. یمادرش عقب م شگونیببرد که با ن گرید یبرد حبه انگور یم دست

 خوشه بردار تا ته بخور. هیانگور ها رو کچل نکن  نیبابا! ا یا-

 بوسد. یخندد و دستش را م یمادرش بلند م تیحساس به

 چشم توران بانو...-

 کند. یبه مادرش عوض م یصندل نیتر کیاش را با نزد یکشد و صندل یخوردن م وهیاز م دست

 موضوع مهم باهات حرف بزنم. هیدر مورد  دیمامان با-

 باشه پسرم. ریخ-

 زند. یبار م طنتیش یچشمک

 صد در صد. ریخ ره،یخ-

 !گهیخب بگو د-

 .دیگو یم یساختگ ی، با تکبردهد یباال م ییو ابرو ندینش یم صاف

 .ارمیخوام واست عروس ب یم-

 یم هانیشدن سکوتش، و یشود تا از راست و دروغ حرفش مطمئن شود. با طوالن یم رهیعمق چشمان پسرش خ به

 :دیگو

 ؟یبگ یزیچ یخوا یمامان نم-



 !هیکیراست و دروغت  یکن یم یاز بس شوخ-

 کند. یم یخنده ا تک

 به جون خودت. گمیم یمامان جد-

 :دیگو یزند. با شوق م یاز صداقت م یحرفش را مهر هانیقسم و نیداند ا یخانم که م توران

 .یشکرت که باألخره با پدرت موافقت کرد ایخدا هان؟یو یگیم یجد-

 شود. یدر هم م هانیو صورت

 رفته؟ زیمامان، نکنه فکرت سمت دن-

 کند. یم زیتعجب چشمانش را ر با

 ؟یپس ک-

 دل پسرت و برده. یکه بدجور یکی-

 زند. یبه کتفش م یضربه ا یو جد یشوخ انیم

 کن. ایخجالت بکش! حداقل جلو من ح-

 .ردیگ یرا م دستش

 .هیدختر خوب یلیمامان خ-

 !یشناس یندارم اما تو که اخالق پدرت رو م یمنم حرف یهست یتو راض یباشه پسرم وقت-

 یم ییدهد و با ترش رو یتکان م یدهد اما سر یم یروانش را باز مادرش، قتیحال حق نیتلخ و در ع یها حرف

 :دیگو

 ! اوقاتم رو تلخ نکن.الیخیمامان ب-

 :دیگو یوار م میتسل



 دل پسرم رو برده واسم حرف بزن. یکه بدجور یباشه باشه، خب حاال در مورد اون دختر-

 کند. یم نیمز یرا به لبخند لبانش

 و مادرشم خونه داره و تک فرزنده. ریرشته خودمه. پدرش دب یاسمش ارنوازه! ترم آخر کارشناس-

 دهد. یتکان م دنیبه عالمت فهم یسر

 ن؟یخب کجا آشنا شد-

 زند. یم انهیموذ یلبخند

 دل بسته ش شدم. ینگاه بدجور هیبرگشتم؟ اون موقع تو  ریاومدن د یخونواده محب یوقت ادتهی-

 .ردیگ یه اش را جلو دهانش ممشت شد دست

 .یبود یپسر، من چقدر حرص خوردم اون شب تو مشغول عاشق ینش لیا  ا ... ذل-

 خندد. یم

 .ستین شیحرفا حال نیدل که ا-

 کند. یچپ چپ نگاهش م یظیغ با

 حرف بزن. اتشیحرفا در مورد خصوص نیا یخبه خبه، به جا-

 کنم. یبا هم آشناتون م باری شهیکه نم ینجوریا-

 خونه! ارشیبهتره ب نطوریآره ا-

 .ردیگ یم گارد

 باهاتون حرف بزنم. نیخواستم در مورد هم یوجه، اتفاقاً م چینه به ه-

 پسرم؟ یچ-



بزنه  ییحرفا ایمحلش کنه  یکنم و پدر ب یخواد ارنواز رو به شما معرف ی. دلم نممیشناس یمادر هر دومون پدر رو م-

 نییکه پدر از موضع خودش پا دیدون ی. خودتون بهتر مرهیبد تو ذهنش جا بگ دارید نیولخوام ا یبزنه، نم دیکه نبا

 رو قبول داره. زیکشه و فقط دن ینم

 ؟یکن کاریچ یخوا یآره حق با توئه، حاال م-

 یخودم ازش خواستگار یخوام بگم اگه اجازه بد یگذاشتم و م انیموضوع رو فقط با شما درم نیمامان راستش ا-

 .ادیبزار تا باهاش کنار ب ونیگذشته تو هم کم کم با پدر در م نیو از ا میشیآشنا م شتریکه ب نیکنم، هم ا

 پسره مادر و پدر نداره؟ نیا گنینم دن؟یم تیپدر مادرش مگه رضا ؟یخودت بر ؟یچ-

 ! فقط خودم و خودش.یمامان جان اشتباه متوجه شد-

 کند. یرا از هم باز م دستانش

 بد و بدتر، بد رو انتخاب کرد. نیب دیاما با ستمین یرچه راضباشه، گ-

 بوسد. یزند و گونه اش را م یشود، دستش را دور شانه مادرش حلقه م یجا بلند م از

 .زمیممنون مادر عز یلیخ-

 کند. ینوازش م یگذارد و به نرم یم شیبازو یرو دست

 قربونت بره مادر...-
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 قربونت بره مادر. -

 :دیگو یو م ندینش یم شیجا سر

 صبر کن مامان عکسش رو نشونت بدم. -

 :دیگو یگذارد و مشتاق م یچانه اش م ریز دست



 .نمیبب ؟یا  دار -

ارنواز را باال  یبار عکس ها نیچندم یبرا هانیبه جا گذاشتند و حال و گرید کی یبرا یادگاریآخر چند عکس  دارید

 آورد. یم

کرده و دست  لیدرخت حلقه زده و خودش را به سمت چپ متما یاز دستانش را دور تنه  یکیعکس ارنواز  نیاول

 را قاب کرده شیو چشمان دلربا دیبرد، صورت سف یم هانیرا آزاد دراز کرده، شال سبزش که دل از کف و گرشید

 یلیمحرم و نامحرم خ یداند که رو یشود، م شیو رسوا ندیکند تا که مادرش نب یدو نفره را به سرعت رد م عکس

 حساس است.

 سراند. یم بشیکند و درون ج یرا قفل م یاز اتمام عکس ها گوش بعد

 ه؟یخب مامان خانم نظرت چ -

 زند. یبرق زده لبخند م یچشمان با

 و با وقار باشه. بایاخالقشم مثل ظاهرش انقدر ز دوارمیناز بود، ام یلیهزارماشااهلل خ -

 کند. یر دلش خدا را شکر ممادرش، د تیاز رضا خوشحال

 کم خسته شدم. هیبرم باال  گهیمامان من د -

 رود. یو سراغ غذاها م زدیخ یجا بر م از

 غذا حاضره! نییپا ایب گهیساعت د میباشه پسرم ن -

 د؟یمون یمنتظر پدر و آوا نم -

 .دیشو یرا م ییداخل طرفشو مالقه

 راحت. التیخورن خ یغذا م رونیگردن؟ هر دو ب یگرسنه بر م یکن یفک م -

 باشه پس من برم. -

 گذارد. یآبچکان م یرا رو مالقه



 ؟یدیانگشتر خر هانیو یراست -

 دهد. یتکان م یبندد و سر یم چشم

 به کل فراموش کردم. -

 شود. یم کشینزد یلبخند با

 چه بهتر! -

 .ردیگ یم هانیکشد و مقابل و یم ونریشده از انگشتش ب نیتزئ یانیدنبال آن انگشتر حلقه اش را که با برل به

 کند. یبه انگشتر نگاه م متعجب

 !ه؟یچ نیا -

و بهم داد و ازم خواست وقت ازدواجت به  نیمادرشوهرم ا ،یتو بود یپسر یتنها نوه  یاومد ایتو به دن یوقت پسرم

 .شهیخوشحال م شتریب یبدم اما به نظرم تو بهش بد هیزنت هد

 ؟یآخه اگه بابا بپرسه انگشتر کجاس چ -

 بندد. یانگشتر م یگذارد و دستش را به رو یآورد، انگشتر را داخل دستش م یرا باال م هانیو زانیآو دست

 رو سرم. ختهیعالمه کار ر هیبرو  گهیبه انگشتم بزرگ شده برداشتم. د گمیم -

 زند. یانگشتر مادرش را بوسه م یخال یجا

 جبران کنم. دوارمیام -

 کند. یرا جمع م زیم یکند و رو یپشت به او م یلبخند با

 رود. یهم به سمت اتاقش م هانیو
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 زند. یو به ارنواز زنگ م ندینش یتخت م یرو شیلباس ها ضیاز تعو بعد

 رسد. یمهربانش به گوش م یصدا

 .زمیسالم عز -

 ؟یسالم خانوم، خوب -

 شود. یطرف خط صدا قطع و وصل م آن

 .ادیارنواز صدات نم -

 .فهیکم آنتن ضع هیاتاق  یدونم آخه اومدم تو یم -

 کشد. یگذارد و دراز م یسر م ریرا ز ساعدش

 ؟یموافق نن،یریش یواشکی یمکالمه ها -

 خندد. یم یآرام به

 استرس زاست. شتریکه آره اما ب نیریش -

 :دیگو یکند و با حرص م یم اخم

 !م؟یسترس زا شدا گهیدستت درد نکنه د -

 .کند یم یپنهان یخنده ا هانیحرص و از

 .دهیمسئله که اگه خونوادم بفهمن؛ بهم استرس م نی.. اگمیرو م طینبود ! شرا نینه منظورم ا -

 پرسد. یکه به خاطرش زنگ زده بود را م یو سوال ردیگ یموضوع را دنبال نم ادامه

 ؟یارنواز فردا کالس دار -

 :دیگو یاش م یاز سوال ناگهان متعجب

 آره چطور؟ -



 زند. یسرخوش م یلبخند

 گفتم بپرسم. ینجوریآهان خب هم -

 ؟یمطمئن -

 اندازد. یم ینگاه زیم یانگشتر رو یلبخند با

 آره مطمئنم. -

 برم. دیمن با زنهیمامانم صدام م هانیباشه، و -

 .ردیگ یرود و انگشتر را در دست م یم زیسمت م به

 باشه مراقب خودت باش خدافظ. -

 خداحافظ توم. -

کند،  یرا نگاه م زشیبه ر زیو ر ردیگ یانگشت سبابه و شصتش م نیگذارد و انگشتر را ب یم زیم یرا رو یگوش

کند  یبار فرق م نینگاهش نکرده اما ا یدقت نیوقت به ا چیسال است انگشتر در انگشت مادرش است و ه انیسال

 بشود. ستنشبر خوا یدییو مهر تأ ردیبگ یاش جا یقرار است در انگشت عشق زندگ

 :دیگو یخود م با

افتد  یم یدیاستاد زب ادیکنم و در دل به  رشیغافلگ یلیخ دیدانشگاه.. با رمیو م رمیگ یم یحتما فردا رو مرخص -

 کند. یداند که کمکش م یدارد و م ازیکه به کمک اوهم ن

مبل، نشسته  یدسته  یکه رو ندیب یرود. آوا را م یم نییدهد به پا یادرش که از حاضر شدن شام خبر مم یصدا با

 اش مشغول است. یو با گوش

 دهد. یزند که نگاهش را باال م یم شیپله ها صدا یرو از

 سالم داداش -

 رود. یسمتش م به



 خوش گذشت؟ ؟یماهت، خوب یسالم به رو -

 کند. یرا کج م لبانش

 ... بد نبود.یا -

 .ندینش یمبل م یرو

 بد نبود؟ اونوقت چرا خوب نبود؟ -

 اندازد. یباال م یگذارد و شانه ا یم فشیرا داخل ک یگوش

 واسم داره. یتیبرام جالب نبود. آخه جک و جونور چه جذاب یلی! خگهید یجور نیهم -

 .دهد یحرص ادامه م با

 :گهیشنوه؟! م یباغ وحش مگه حرف م میخواد بر ینم گمیاون داداشش بود اه! م ریهمش تقص -

 خودم بگم. یپولشم قراره من بدم پس هرچ رون،یب میمن بوده بر شنهادیمن رانندم و پ -

 :دیگو یبه حرص م ختهیو آم یعصب یباشد با لحن ستادهیا شیکه روبرو انگار

 !ی ی ی ی -

 زند. یرانش م یرو یرود و ضربه ا یم سهیآوا، ر یاز دهان کج هانیو

 :دیگو یم زانیآو یدهد و با لبان یبه ابرو م یخم آوا

 !گهید گمیراس م -

 :دیگو یخنده م انیم

 شناسمش؟ یهست؟ من م یخب حاال ک -

 .میریم تاریو داداش ترانه س! همون که باهم کالس گ مینه سردار اسمشه، هم دانشگاه -



خواند که هر دو  یفرا م زیجفت شان را به سر م تیبپرسد اما توران خانم با عصبان گرید یکند که سوال یباز م دهان

 روند. یکنند و به آشپزخانه م یمادرشان پا تند م ادیاز فر
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*** 

کند. کت اسپرت  یچک م یخاص یبار چندم هم که شده با وسواس یو سر و وضعش را برا ستدیا یم نهیآ مقابل

 یپوشد و شلوار کتان مشک یکند را به تن م ینم یبگیغر شیهاکه با تناسب رنگ چشم یآب نراهیرنگ با پ یمشک

زند و حالت  یرا دوباره تافت م شیموهاچروک شده باشد.  شیاندازد که مبادا پاچه ها یم یرنگ را دوباره نگاه

 یخود م یدارد و به لباس ها یبرم نهیعطر را از مقابل آ ی شهیکند. در آخر ش یاز قبل م شتریاش را ب یگرفتگ

رود. توران  یدارد و به سمت سالن م یبر م زیم یرا از رو چشیو سوئ یجلوه کند. گوش شهیپاشد تا خوشبوتر از هم

 زند. یم یلبخند هانیو دنیاست با د ونیزیتلو یخانم مشغول تماشا

 !ریسالم پسرم صبحت بخ -

 .ریسالم مامان صبح توهم بخ -

 کند. یم یدارد نگاه یخاص یریکند و به ساعت از جنس برنز که چشمگ یم مبل را مرتب کوسن

 !ست؟ین رید یواسه سرکار رفتن کم هانیو -

 زند. یم یچشمک

 کنه؟ یپسرت قراره خواستگار یدون یگرفتم، مگه نم یمرخص -

آورد صحن  یتنها پسرش نباشد؛ دلش را به درد م یخواستگار ،یرسم ریکه در مراسم هرچند غ نی! اردیگ یم دلش

بندد تا احساساتش فروکش کند.  یدهد. چشم م یرا به آن ها نم زشیر یشود اما اجازه  یچشمانش پر از اشک م

 .ردیگ یرا م درششود و دست ما یم کشیشود، نزد یمتوجه پر شدن چشمان مادرش م هانیو

 مامان؟ -

 گذارد. یشانه اش م یمادرانه دست رو یبا لبخند شیپ یوت از چندلحظه متفا یکند و با حال یباز م چشم



 .یدیو جنگ یکه تالشت رو کرد یخوش نداشت مطمئن یانیاگه پا یبه حرف دلت گوش بده حت زم،یبرو عز -

 کند. یم نییرا باال و پا سرش

 برو پسرم. -

 .زنمیخدانگهدار، بعدش بهت زنگ م -

 باشه خدا به همرات. -

 کند. یشود و حرکت م یم نیماش سوار

به سمت  یدیکند و طبق قول و قرارشان با استاد زب یرا پارک م نیچند کوچه دور تر از دانشگاه، ماش شهیهم مثل

 یاحوالش م یایکه با شوق جو ندیب یرا م شیراه چند تا از شاگردها نیرود. از پله ها باال رفته و در ب یاتاقش م

پرداخت اما به خاطر حقوق کم آن،  سیرا به تدر ترم کیاستادش  شنهادیکه بود؛ به پشوند، ترم آخر دانشگاه 

 شد و در شرکت به کار مشغول شد. الیخیب

 کند. یبه در وارد م یرسد؛ تقه ا یدر اتاق که م به

 !دیبفرمائ -

وسط اتاق،  زیاف ماتاق قرار گرفته. اطر یچرخان باال یو صندل زیشود. م یکشد و داخل م یم نییرا پا رهیدستگ

 یقهوه ا یپارکت ها یکند. رو یم ییخودنما یمصنوع یگلدان از گل ها کیآن  یشده که رو دهیچند مبل چرم چ

 رود. یگذارد و به سمتش م یاتاقش قدم م

 دیسالم استاد خسته نباش -

 شود. یزند و از جا بلند م یم یلبخند هانیو دنید با

 .نیبش ایب یخوش اومد هان،یبه به! سالم آقا و -

 .دیبفرمائ د،یاز جاتون بلند نش کنمیخواهش م -

 .دیآ یزند و به سمتش م یم یلبخند

 ؟یچطور -



 فشارد. یدراز شده استادش را م دست

 شکر خدا. -

 ه؟یکار خوب نیکه ا یمطمئن هانیو نیبرد کارت، بب شیواسه پ یکه عجله دار دونمیخب م -

 دهد. یکند و ادامه م یم یا خنده

 بشه؟ التیخیبه کل ب تینوع خواستگار نیبا ا یترسینم -

 خندد. یم زین هانیو

 بشه! الیخیب دمینه استاد مگه اجازه م -

 .دهد یتکان م یخنده سر با

 تونم انجام بدم به خاطر تو دوبار کالس برگزار کنم. یکه م یخب من تنها کار یلیهات! خ دهیاز دست تو و ا -

 ونم.ازتون ممن یلیخ -

* 

غرق شده  یدر خوش هانیو دنیارنواز با د شتر،یذوق زده شده بودند و از همه ب هانیو دنیجلسه اول همه از د در

نگفتند. بعد از اتمام جلسه اول،  گرید یزیچ ینبودن موضوعشان به جز سالم و احوالپرس یبود اما به خاطر رسم

خواند. با ابروان پرپشت و گره خورده اش و مطرح سوال هراسناک و خوف  یاستاد همه را به همان کالس فرا م

 زدیانگ یوحشت همه را بر م زشیانگ

 فیکار رو کرده خودش بگه! وگرنه مجبور به گشتن تمام ک نیا یشده، هر ک دهیساعت قبل دزد انیانگشتر برل هی -

 .شمیها م

 :ندیگو یشوند و به استاد م یمشغول به دفاع از خود م همه

 .میستیما که دزد ن ه؟یچه حرف نیبگرد ا ایاستاد ب -

 خواهد سکوت کنند. یزند و از همه م یم زیم یبار محکم رو نیشود، چند یدر کالس به پا م ییاهویو ه ولوله



 بگردم. دیهمه رو با یها فیخب، با عرض پوزش ک یلیخ -

هر  انیکند و پا یشوند. به نوبت شروع به گشتن م یگذارند و منتظر استاد م یم یصندل یرو یها را با دلخور فیک

 یم مانیپش یلحظه ا یارنواز برا فیبه ک دنیرود. با رس یم گرید فیکند و سراغ ک یم یجست و جو عذر خواه

 یرا م فیک اتیمحتو دیگذارد. با ترد یهم م یرو دییدهد که چشمانش را به عالمت تأ یم هانیشود و نگاهش را به و

شود و  ینشسته با مکث استاد به جلو خم م نانیخورد؛ ارنواز که خونسرد و با اطم یش به انگشتر مگردد و دست

 دهد. یکند و دوباره نگاهش را به استاد م یرا نگاه م فیداخل ک

 شده استاد؟ یزیچ -

 کیکالس در گوش  یشود اعضا یباعث م نیشود، هم یم یطوالن یزند و مکثش کم یدست و پا م یسردرگم در

 کند. یم شتریارنواز را ب ینگران نیشروع به نجوا کنند و هم گرید

 ن؟یگ ینم یزیچرا چ -
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 آورد. یم رونیب فیحرکت انگشتر را از ک کیبندد و با  یچشم م زیهمه چ یرو به

 یپچ پچ ها به گوش م یصدا ند؛یگو یم یا دهیکش یگذارند و وا یدهان م یدست رو یکالس با ناباور یها بچه

 رسد.

 .دهیارنواز دزد یوا -

 دزد از آب در اومد. یدیآره د -

 کشد. یم ادیشود و رو به همه فر یاز جا بلند م یو ناراحت تیاز عصبان یبا لرزش ارنواز

 .ستمیمن دزد ن -

 یکند، نم یارنواز را مسدود م یشود، بغض راه گلو یرا مسبب م یسرسام آور یبر پا شده در کالس، شلوغ یاهویه

است؟!  یداند صاحب انگشتر چه کس ینم یاوست حت هیبر عل زیکه همه چ یاش را ثابت کند در حال یگناه یتواند ب



است که  هانیاز و یفقط منتظر حرکت د؛یچه بگو داند یگذارد. نم یم زیم یدهد و انگشتر را رو یتکان م یاستاد سر

 کند. یه را وادار به سکوت مشود و هم یبلند م شیاز جا

 بگم. یزیچ هی دیبا نیهمه ساکت باش -

گردند. ارنواز خجالت زده از  یبر م هانیشود. همه به طرف و یو صداها قطع م ندینش یکم کم فرو م هیاول جاناتیه

 .ندینش یم یصندل یگردد و رو یبه طرفش بر نم هانیو

 :دیگو یپر صالبت م یکند و با لحن یم یمکث هانیو

 !یارنواز تو دزد -

ساعت با حرکتشان  یزند و تنها عقربه ها یکس حرف نم چیبار ه نیشوکه کننده است که ا یبه حد هانیو حرف

کند. دستانش را مشت  یشود و به او نگاه م یگرده شده از جا بلند م یکنند، ارنواز بهت زده با چشمان یم جادیصدا ا

است که دردش را  ریناراحت و دلگ یاما به حد وندر یبه داخل دستش فرو م شیدهد که ناخن ها یکند و فشار م یم

 شتریتعلل را ب گریکه د هانیهستند. و یحبس شده اند و منتظر حرکت بعد نهیهمه در س یکند. نفس ها یحس نم

 یو با لحن ردیگ یزند، انگشتر را باال م یارنواز زانو م یرود و رو به رو یداند به سمت انگشتر م ینم زیجا نیاز ا

 :دیگو یم زیعاشقانه و مهر آم

 اما دزد قلب من، دزد روح من! یارنواز تو دزد -

 یکنند. ارنواز ناتوان رو یم دنیشروع به دست زدن و سوت کش ندیآ یبه خود م هیکه بق هیاز گذشت چندثان بعد

 کند. یوازش مکند، دستش را ن یدرکش م هانیگذارد. و یم زیم یو سرش را رو ندینش یم یصندل

 ارنواز؟ -

 .شود یهم بلند م هیبق یصدا

 ارنواز پاشو... -

 یبه او داده شد ذهنش را به هم م یانگ دزد شیپ قهیگذاشته. فکر آن که چنددق یصندل یرا هم چنان رو سرش

دوباره  هانیکند و و یکنند اما باز سرش را بلند نم یآرامش م یتا حدود هیبق یو صدا هانیدستان و یاما گرما زدیر

 :دیگو یم



 ارنواز؟ -

 !ستیداند کار درست و غلط چ یزده کرده که نم جانیاو را ه یاست به حد دهیفا یب ظاهراً

 :دیگو یکند و م یدست ارنواز را نوازش م دوباره

 واست زانو زدم! نیدختر بب -

 :ندیگو یافتند و م یدوباره به شور و غوغا م هانیاز و یکالس به طرفدار کل

 عاشق بشه! نطوریا میکرد یفکر نم چکدومیبابا پاشو به خدا ه -

کنند. استاد هم  یزدن م غیو ج اهویکند که دوباره شروع به ه یبلند م زیتوجه به حرف ها و غلغله کالس سر از م با

 یم طنتیفشارد و با ش یدستش را م هانیشود. و یسپرده و نظاره گر آن جمع شاد م نهیلبخند به لب دست به س

 :دیگو

 کنن؟ یازت خواستگار ینجوریروز ا هی یکرد یفک م -

به  یو انگشتر را به نرم زدیخ یکند، از جا برم یافتند. وقت را تلف نم یارنواز هم به خنده م یکالس حت کل

آن ها  یزنند. استاد به هر دو یو دست م ندیگو یم کیصدا تبر کیشوند و  یکند. همه از جا بلند م یانگشتش م

 :دیگو یگفتن به ارنواز م کیشود و بعد از تبر یم کینزد

کار شدم بازم معذرت  نیبه ا یخوشش با خبر بودم راض انیبود و چون از پا هانیو ی دهیدخترم من و ببخش! ا -

 .خوامیم

 :دیگو یم هانیمهربان به و یشود و با نگاه یجا بلند م از

 آخه؟ کنهیها م طنتیش نیاز ا یشده، جز اون ک یمربوط م هانیبله مطمئنم که تماماً به و -

 :دیگو یم یاندازد و به شوخ یباال م ییابرو

 شدم. بتیمن نص یخداروشکر کن دینامزدش انقدر خالقه؟! با یها! آخه ک ومدهیبدت ن نیتو هم همچ -

 :دیگو یافتند و ارنواز با حرص م یبه خنده م هانیو یبا شوخ همه

 جا تموم شد؟ من که هنوز بله رو ندادم!... نیکه کار ا ی! تو اصالً مطمئنیواه چقدر از خود راض -



 :دیگو یم طنتیشود که ارنواز با ش یجمع م هانیشود؛ لبخند و یخنده قطع م یصدا

 !ده؟ی. رنگت چرا پردمیصد البته که بله رو م -

 .کند ینواز نجوا مکند و کنار گوش ار یرنگ عوض م ش،یشاگردها یشدنش جلو عیاز ضا نیشرمگ هانیو

 .رمیگ ی! باشه بعداً حقش رو ازت مطونیش یا -

 :دیگو یم خونسرد

 ؟یچطور-

به خنده  هانیپرد. و یم شیکه رنگ از رو شودیم رهیخ شیزند و به لب ها یم یبه ارنواز چشمک هیاز چشم بق دور

 :دیگو یخنده م انیافتد و م یم

 ها! ینکن یبا من شوخ گهید -

 یهم به شراکت م هیاشان را با بق یشود که شاد یعمر آن دو م یروزها نیو شاد تر نیاز خاطره ساز تر یکی امروز

را  هانیرسد؛ بچه ها و یم انیاندازند و کالس به پا یکه با هم م یدونفره و دسته جمع یگذارند، بعد از عکس ها

 دهد. یمه قول مبه ه خودشرا به حساب  نمایس کیکنند که  یدادن م ینیریمجبور به ش
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*** 

 

 :دیگو یکنند، با خنده م یم یآور ادیو قولش را  نندیب یرود که بچه ها او را م یاز گذشت چند روز به دانشگاه م بعد

 هیحاال من  ن،یکرد یو مطالب رو زود فراموش م نیوقت انقدر باهوش نبود چیکه از شماها دارم ه یبا شناخت -

 نرفته! ادتونیگفتم شما  یزیچ



 :دیگو یاز پسرها م یکیافتند و  یبه خنده م همه

 .نیودوقت بد قول نب چیکنه اما شما ه یاریاوقات حافظه مون  یما گاه دیاستاد درسته شا -

 .دهد یتکان م یخنده سر با

 اون روز همه هستن؟ ی. بچه هازیخوب زبون نر یلیخ -

که ذوق همه را  یاز دختر ها با لحن یکیدهند.  یم« بله آقا معلم»جوابش را با جمله  یطبع یصدا با شوخ کی همه

 :دیگو یکند م یکور م

 .ستین چکسی! اون نباشه که انگار هستشین یلیل دیدلتون رو صابون نزن خودیب -

 ییابرو ندیب یکه حالشان را م هانیفرستند، و یکنند و به شانس بدشان لعنت م یلب شروع به غر زدن م ریز همه

 :دیگو یدهد و م یباال م

 زنم. یهم زنگ م یبه خانم سپهر دینکن یباشه حاال انقدر خود خور -

 دیآ یخوشش نم چیاز او عادت کنند ه تیهم به تبع هیدهد در جمع او را به اسم کوچک نخواند تا بق یم حیترج

 یسر ها به اسم کوچک او را مآمده که پ شیبا او ارتباط برقرار کنند چند بار پ یپسرش به راحت یها یهمکالس

 کردند. یرا برافروخته م هانیخواندند و ناخواسته حسادت و

کند و حرف را به دعوت  یآقا خسرو شروع م بتیمقدمه را با غ رد،یگ یشود مادرش با او تماس م یکه تمام م لمیف

شود  یهم کار ساز نم هانیو یو حرف بزند. انکار ها ندیبب کیخواهد عروسش را از نزد یکه م نیکشاند، ا یارنواز م

 :دیگو یگذارد که با حرص م یم انیدر م نواز. بعد از قطع تماس موضوع را با ارردیپذ یو به ناچار م

 رو ندارم. شیمن فعالً آمادگ هان؟یو یچرا قبول کرد -

 نی. از انیشیش زود باهم سازگار ممهربونه مطمئن با یلیراحت مادرم خ التیخواد که خ ینم یخانومم آمادگ-

 که چقدر حرفش رو رد کردم اما قبول نکرد. یدیگذشته خودت شن

 آخه... -

 کشد. یم نیکند و به سمت ماش یانگشتانش را با انگشتان خود پر م یخال یجا



 خونه!... یزود برس یکه تو هم وقت کن میآخه نداره! زود باش بر -

 کند. یکند و با دست اشاره م یباز م شیرا برا نیبعد در ماش و

 بفرما پرنسس! -

 :دیگو یدهد و با تعجب م یاش را باال م یکمان ابرو

 پور منش! یاقا یکنیها که نم یزیاوه اوه چه ناپره -

 .دیآ یارنواز به صدا در م غیجمله اش ج با

 .کنهیجبرانش م ینداره در عوض مادرشوهر جناب عال بیع -

 :دیگو یم هانیرسند. و ینه اشان مو خنده به در خا یشوخ با

 ؟یشینم ادهیپس چرا پ -

 :دیگو یدهد م یم ریمظلوم که لحنش را هم تأث یچشمان با

 !زنهیاضطراب دارم. دلم شور م یلیخ-

 کند. یپاشد و گونه اش را با پشت دستش نوازش م یصورتش م یمهربان به رو یلبخند

 راحت. التیخ شتمیمن که گفتم نگران نباش! منم پ زم؟یعز یواسه چ -

 :دیگو یو با لبخند م ردیگ یدستش را م هانیشود. و یم ادهیزند و پ یناموزون م یلبخند

 م؟یبر -

 کند. یم دییتأ یلبخند با

 یم شود، دود اسپند را به صورت هر دو فوت یشان م کیشوند توران خانم با اسپند دود کرده نزد یکه م اطیح وارد

هم  هانیو یکنند حت یرا نگاه م گریشود. هر دو متعجب زده همد یم« چشم حسودتون کور»کند و ورد زبانش 

زن پولدار پر زرق  کیرا  هانیشود. ارنواز مادر و یکار ته دلش قرص م نیرا نداشت و حاال با ا یهمه مهربان نیانتظار ا

اما  ردیگ یمتفاوت را م یبا سطح طبقات یازدواج ها نیهمچ یکرد که طبق معمول جلو یتصور م ریو برق و سخت گ



 یو بوسه ها ستین یکه از آن اضطراب خبر دیآ یبه خود م یکندو  وقت یاش تمام تصوراتش را خراب م ییخوش رو

 کند. یگونه اش را حس م یرو متوران خان

 :دیگو یم یلبخند با

 سالم خانم پورمنش! -

 ماهت عروس گلم. یسالم به رو -

 .کند یچهره اش را در هم م یساختگ یبه دنبال آن اخم و

 من اسم دارم اسمم تورانه. م؟یا بهیمگه ما غر ه؟یا غهیچه ص گهیخانم پورمنش د -

 :دیگو یگزد و م یم لب

 واسم سخته! یلیخ شهیآخه نم -

 :دیگو یم یدهد که بار اول معاشرتشان سخت باشد با مهربان یم حق

 .یهرجور راحت زمیباشه عز -

 :دیگو یشتاب زده م بالفاصله

 تو. نیاینگهتون داشتم ب اطیخدا هنوز تو ح یوا -

 رود. یاش م یو در دل قربان صدقه مهربان ردیگ یاز رفتار مادرش قوت قلب م هانیو
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تا از تناسب شربت  چشد یرود. شربت را م یبه آشپزخانه م یدیو توران خانم با ببخش نندینش یمبل دو نفره م یرو

از زحمت توران خانم لب به  هانیکند که ارنواز و و یرود و تعارف م یبه دست به هال م ینیو شکر مطمئن شود. س

 کند. یم یو ارنواز اظهار شرمندگ ندیگشا یاعتراض م



 یشود از در شوخ لیتبد زبانیمهمان بودنش به م گاهیخواهد جا یخواهد او را معذب کند و نه م یخانم که نم توران

 شود. یوارد م

 من کار کنم؟ نیشما نگران رمیحرف ها نشنوم ها! مگه من انقدر پ نیاز ا گهیبابا! د یا -

خواهد از عروسش  یآن طور که دلش م ردیپذ یزند و ناچاراً م یم یشناسد لبخند یم یکه مادرش را به خوب هانیو

 :دیگو یم یمانیکند و با پش یم یتلق یاش را جد یکند اما ارنواز شوخ ییرایپذ

 اگه اشتباه منظورم رو رسوندم. دینبود. ببخش نینه واال منظورم ا -

 .دی! فعاًل شربتتون رو بخورمیحرف ها بگذر نیاز ا -

 هانیبرند و و یم ادیشوند و گذر زمان را از  یگرم صحبت م یاز صرف شربت، ارنواز و توران خانم حساب بعد

گردد و به آن  یساعت آوا از دانشگاه بر م کیشود. بعد از گذشت  یلبخند از لبش پاک نم تیمیصم نیخوشحال از ا

تک برادرش را با جان و دل  یلیشود و ل یم نهدوستا شیاز پ شیآن دونفر فضا ب ییو بعد از آشنا ونددیپ یها م

دارد.  ییبه سزا ریآن ها تأث ییو خوش رو تیمیکند. نا گفته نماند وقار و متانت خود ارنواز هم در صم یم ییرایپذ

جز  یاندازد، کس یبه واهمه م هانیسه نفر را خصوصًا و نگیکرکره پارک یرود تا که صدا یم شیپ یبه خوب زیهمه چ

پورمنش وارد  یآقا قهیکه ارنواز دلخور شود. با گذشت چند دق دیبگو یزیترسد پدرش چ یتواند باشد. م یپدرش نم

و  هانیو نینگاه نگران توران خانم مدام ب کنند،یم یسالم م کیو هر  زندیخ یشود. به احترامش از جا بر م یم

شود  یم کینزد یچند قدم دهیکه تا به حال او را ند یفرد ناشناس دنیآقا خسرو با د د،یآ یهمسرش به گردش در م

به  یاش را به سخت یدهد و خونسرد یوت خاتمه مکند. توران خانم به سک یشده او را نگاه م کیبار یو با چشمان

و  تیمیکه جواب تمام ابهامات همسرش را در بر داشته باشد. با صم دیبگو یزیکند چ یم یآورد و سع یدست م

 کند. یکند و رو به همسرش م یارنواز حلقه م انهدستش را دور ش یمهربان

 !میعروس گلمونه، قراره باهم آشنا بش شونیخسرو جان ا -

 زند. یحرف م هانیبار و نیمشهود است ا یدر چشمانش به خوب تشیو عصبان تعجب

 کردم وقت نشد تا به امروز! یم شیزودتر معرف دیپدر با یببخش -

 یشود، پوزخند یم کیهراسنده به ارنواز نزد یبرد با ابهت یفرو م بیدهد و دستانش در ج یرا به عقب هول م کتش

 :دیگو یاندازد و با تمسخر م یباال م ییکند، ابرو یگوشه لبش جا خوش م



 ؟یینجایا دوننیعروس خانم پدر مادرت م -

 هانیافتند. و یاندازد و دستانش به لرزه م یم ریشود ارنواز سر به ز یخانه حکم فرما م یخفقان آور بر فضا یسکوت

اش را له کند، به سمت  یشق زندگگونه ع نیآورد که ا یتاب نم گریرا از پدرش داشت د یزیچ نیکه قصد همچ

در تک تک  یو استوار یفشارد. با خونسرد یم تپدرش در دس یرود و دستش را در مقابل چشمان عصبان یارنواز م

 :دیگو یدر چشمان پدرش م رهیکلماتش خ

بهتر آشنا  ارمیم گهیروز د هیموضوع براتون سخت شده ارنواز رو  نیا رشیو پذ نیخسته هست یلیفک کنم خ -

 .نیبش

 :دیگو یم یاول را بر نداشته اند که آقا خسرو با لحن آرام قدم

 .ومدیم اطیخنده هاتون تا ح یبود؟ تا قبل اومدن من صدا نیکجا پسرم؟ قدمم انقدر سنگ -

 :دیگو یکشد و م یاش م یشانیبه پ یکالفه دست هانیو

 .شنیخونوادش نگران م شهیم رشیارنواز د میزنیموضوع باهم حرف م نیدر مورد ا یبرگردم دو نفر -

 زند. یصدا دار م یپوزخند

 نگران؟ چرا نگران بشن کنار خونواده شوهرشه! -

 د؟یگو یم یکند و با لحن خاص یرو به ارنواز م و

 مگه نه عروسم؟ -

 :دیگو یم یکند و با خنده تصنع یخانم مداخله م توران

 تو عادت نکرده. ینکن عروس گلمون هنوز به رفتارا یآقا خسرو شوخ -

 مراعات حال ارنواز گفته است. یندارد و فقط برا قتیحرف توران خانم حق نیدانند که ا یارنواز م یحت همه

 کند. یرو به ارنواز م یبرد با لبخند یخسرو که از خرد شدن ارنواز لذت م آقا

 مثل من قراره خودشون بفهمن؟! ایرن عروس خانم پدر مادرت از عروس شدنت با خب -



دهد و کف  یحرف آقاخسرو طاقتش را از دست م نیرا در گلو خفه کرده است،  با ا ادشیلحظه فر نیکه تا ا ارنواز

 :دیگو یخشم و نفرت م انیم یو با لحن ردیگ یدست چپش را مقابل صورت او م

 .دیبسه! لطفًا ادامه ند -

 :دیگو یکند. آقا خسرو م یهم دنبالش م هانیدود و و یکشد و به سمت در م یم رونیب هانیرا از دست و دستش

 !یصبر کن، جواب سوالم رو نداد -

 :دیگو یدر کنترلش ندارد م یکه سع ییرا ندارد با صدا یاحترام یهمه ب نیتحمل ا گرید هانیو

رو راحت کنم من جز ارنواز  تونالیخ دی! بزارنیمدام سر جنگ دار نیکه برگشت یاز وقت گهید دیپدر تمومش کن -

 .کنمیو به عنوان زنم قبول نم گریدختر د چیه

 برد تا او را به خانه ببرد. یاز سالن م رونیکشد و به ب یارنواز را م دست
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 .زندیر یفرو م شیشکند و اشک ها یبغضش م ندینش یکه م نیماش داخل

 شد. نیغرورم له شد به خونوادم توه -

 بوسد. یکشد و م یسرش را در آغوش م هانیو

 ارنواز... یببخش -

 ییکند. با صدا یصورتش را پاک م یکند و با دستمال کاغذ یآزاد م هانیدستان و انیسرش را از م یقیاز دقا بعد

 :دیگو یمخدوش م

 !ینداشت یرینداره تو تقص بیع -

 :دیگو یکند، با لبخند م یم شیرا ستا درکش

 !ستیتو دلش ن یچیه قربون خانومم برم -



 :دیگو یم یزند و با ناراحت یکج م یلبخند

 برم. تیبهتر باشه از زندگ دیشا ست،یدرست ن گهیرابطه د نیبه نظر من ادامه ا هانیو -

 :دیگو یم تیعصبان با

 !هی. مگه بچه بازکنمیقلم پات رو خرد م ؟یبر -

 آخه بابات... -

 :دیگو یآورد و م یدستش را باال م شیابروها دنیزند و با در هم کش یم استارت

 حرف نباشه! -

که بند دنده است  هانیدست و یاز حرفش، دستش را رو مانیآورد، ارنواز پش یرا با سرعت به حرکت در م نیماش و

که  ییشود با صدا یکند. ارنواز ناراحت م ینم یکند. اما باز توجه یکند، دستش را نوازش م ینم یگذارد. توجه یم

 :دیگو یآورد م یدوباره خبر م یاز کردن بغضاز سر ب

 ؟ینیبیمگه حالم رو نم ؟یانصاف یتو چه قدر ب -

 :دیگو یم تیکند و با جد یدارد. رو به ارنواز م یرو نگه م ادهیشود و کنار پ یبغض ارنواز رفتارش نرم م با

 وقت... چیه ،یوقت ازت نشنوم از رفتن حرف بزن چیارنواز ه -

 دهد. یهول م نییبه پا یسنگ شده اش را به سخت بغضش

 تو هم قول بده. یباشه ول -

 :دیگو یچسباند زمزمه وار م یاو م یشانیاش را به پ یشانیکند و پ یرا قالب صورت ارنواز م دستش

 .دمیاجازه رو نم نیمن و تو رو نداره من ا ییکس جز خدا قدرت جدا چیراحت. ه التیقلبم و به نامت سند زدم خ -

افتد، با  یدلش به لرزه م زیشود. ارنواز ن یبه پا م یکند و درونش ولوله ا یارنواز صورتش را گرم م ینفس ها هرم

 یم نییو سرش را پا ردیگ یدستش را به داشبورد م هانیکند. و یکشد و شالش را مرتب م یعقب م یدستپاچگ

حال دچار نشده بود  نیبه ا یبسته ا طیدر مح رنوازشود. تا االن با ا یم نییاش به سرعت باال و پا نهیاندازد، س

خانه که  کیآورد. نزد یرا به حرکت در م نیماش ی. بدون حرفندینش یم شیکشد و سر جا یبه صورتش م یدست



 یانش ملبخند را به لب هان،یآرام و یکند بوسه  یآورد و با لبانش مماس م یدست ارنواز را باال م هانیشوند و یم

 کند. یدارد و رو به ارنواز م ینگه م چهآورد. سر کو

 .یباشه تو عشق اول و آخرم ادتیفکر نکن امشب هم فراموش کن لطفاً،  یچیبه ه -

 تونیبه خاطر من رابطه پدر پسر خوامینگو نم یزیزد چ یخونه اگه بابات هم حرف یتو هم رفت کنمیم یباشه سع -

 لطمه بخوره.

 زند. یپلک بر هم م دییدهد و به عالمت تأ یبه دستانش جواب م گرید یارنواز را با بوسه ا یو درک باال منطق

 .ریشب بخ زمیمواظب خودت باش عز -

 خدافظ. نطوریتوهم هم -

و سپس رهسپار  ستدیا یشود؛ به انتظار م یم دیکوچه نا پد یکوچک و در انتها جیارنواز به تدر ریکه تصو یوقت تا

 شود. یخانه م
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. توران خانم با ندیآ یم هانیشوند و به سمت و یبلند م شانیورودش به سالن، آوا و توران خانم هراسان از جا با

 :دیگو یم ینگران

 !ستیتو دلش ن یزیپدرم چ یگفت یناراحت بود؟ م یلیارنواز خ -

 .ردیگ یرا م شیهم بازو آوا

 .یگفتیآره داداش بهش م -

 کند. یزند و گونه آوا را نوازش م یم یهر دو لبخند شانیصورت پر به

 .کشهیهاش طول نم ینه خواهر کوچولو، ارنواز ناراحت -

 کشد. یراحت م یخانم نفس توران



 شکرت، چقدر اضطراب داشتم رابطه تون به هم بخوره. ایخدا -

 :دیگو یرود که توران خانم م یسمت پله ها م به

 .نیهست یپسرم فعالً با پدرت حرف نزن هر دو عصب -

 کند. یرخش را به سمت مادرش م مین

 که ندونم طرف مقابلم پدرمه! یهستم اما نه اون قدر یعصب -

کارش  زیدهد. پدرش از پشت م یبه داخل هول م یباز است اندک مهیرسد. در ن  یو به اتاق پدرش م ردیگ یم رو

 .ستدیا یم زیم یرود و رو به رو یکنند. داخل م ینگاه م گرید کیبه  یشود. هر دو بدون حرف یم انینما

 .میباهم حرف بزن دیپدر با-

 :دیگو یاست؛ م زیکه از تمسخر لبر یدهد با لحن یاش را به عقب م هیگذارد و تک یم یدسته صندل یرا رو دستانش

 در مورد عروسمون؟ -

 :دیگو یم یو با کالفگ برد یفرو م شیدر موها پنجه

 بله. -

 کند. یشود و انگشتانش را در هم قفل م یم لیجلو متما به

 .شنومیم -

 .ندینش یم زیکنار م یصندل یرو

و  نیریکه حق انتخاب رو ازم نگ ییاما تا اون جا تهیحائز اهم یاحترامتونم واجبه و حرفاتونم برا یشما پدر من -

 مستقل بودنم حفظ بشه.

 جنباند. یبه عالمت تأسف م یسر

 یاوضاع م نیو ا یحقوق چندر غاز کارمند هیبا  یکن یچقدر سخته؟ فک م یزندگ هی لیتشک یدونیپسر تو م -

 .یرو بد یمتاهل یکفاف زندگ یتون



 کند. یم کیبار چشم

 ه؟یمنظورتون چ -

 :دیگو یم یکند و با خونسرد یباز م دست

 بود؟ یدختره اسمش چ نیکه اونم کمک دستت باشه. ا یج کنازدوا یکیبا  دیمنظورم واضحه! با -

 :دیگو یحوصله م یب هانیکند و و یفکر م یکم

 ارنواز!-

 دهد. یاندازد و ادامه م یباال م ابرو

 داره؟ وضعشون خوبه؟ یزیباباش چ ایارنواز خانم شما شاغله -

 شود. یبلند م شیکشد و از سر جا یم قیعم ینفس

شما  ایاما گو میرو ندارم. خواستم با هم به تفاهم برس دهیعق نیاما من ا دینیب یپول م یرو تو زیپدر شما همه چ -

 حرف، حرف خودتونه!

 :دیگو یکند که از اتاق خارج شود؛ آقا خسرو م یم پشت

 ؟یخودت و من و بدبخت کن یدست یبزارم دست یعنیتفاهم  -

 زند. یگردد و ابروانش را گره م یسرعت به طرفش بر م به

 شما رو بدبخت کنم؟ یچ یعنی. دمیمنظورتون و نفهم -

 .ستدیا یم هانیو یزند روبرو یرا دور م زیو م زدیخ یم بر

خونه خورده از  واریخونه چشمش به در و د نیفقط دنبال پول و منال طرفن اومده تو ا شناسمیجماعت و من م نیا -

 کرد. یرفت و پشت سرشم نگاه نم یکه من بهش زدم م یحرفا نیبود بعد از ا گهید یشده، وگرنه هر کس خودیخود ب

تهمت ها را به ارنواز  نیبه جز پدرش مقابلش بود و ا گرید یسابد، هرکس یهم م یرا رو شیدندان ها تیعصبان از

رود از  یشود و به اتاق خودش م یکرد. به سرعت از اتاق خارج م یرا خرد م شیداد تمام استخوان ها ینسبت م



 یتخت م یکند. بعد از آرام شدنش، لبه  یم هیتخلخشمش را  یدر پ یرود و با ضربات پ یمتکا را نشانه م تینعصبا

 ادی یاز دل بستن و وفا دار یزی: حتم دارم پدرم چدیگو یکند. با خود م یصورتش م بانیو دستانش را سا ندینش

 .دیفهم یم یاحترام یموندن ارنواز رو بعد از اون همه ب لینگرفته وگرنه دل
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 یقلب هر نفر م یشده را در کلبه  چیکادو پ یها یرسد. سوغات یپر از اتفاق سر م یخرامان خرامان با چمدان زییپا

باشد آن گاه  یکوله بار شاد دیاست؟ شا یزیگرفته است چه چ زییکه از پا یداند تحفه ا یکس نم چیگذارد اما ه

 یزییپا یعطر، باران ها نینم خورده بهتر یهاشود، خاک  یجهان م یقیسمو نیبهتر یزییپا یخش خش برگ ها

 یغروب دلتنگ کننده اش هم دل را عاشق تر م یرنگ، حت نیاش بهتر یآسمان نارنج ،یعاشق یصحنه برا نیبهتر

قلب هر  نیو افتادنش بر زم یزییپا یرقص برگ ها ر،یو دلگ کیغم باشد آسمانش تار زییپا یکند اما اگر تحفه 

و ارنواز،  هانیآن فصل است. و یدر قلب دارند که تحفه  یها کنترل دگاهیکه د یبه راست ورد،آ یعاشق را به درد م

توسط سرنوشت به  ی!... با ورق زدن کتاب زندگستیدانند تحفه امسالشان چ یو آوا هم نم زیدن یو نهال و حت یعل

 بعد خود با خبر باشند. ی هیگذارند بدون آن که از ثان یپا م یآت یروزها

 یخوشحال نیاسم نهال در ع دنی. با ددیآ یاش به صدا در م یدرس است که گوش یدر خانه مشغول مطالعه  یعل

به  یدیام گریشده است و د میوخ اریخانم بس یدکتر حال کبر یگفته ها نیکند طبق آخر یغم به قلبش رخنه م

 کند. یزنده ماندنش ندارد. تماس را وصل م

 سالم نهال جان. -

 دهد. یپاسخ م هیگرفته از گر ییبا صدا شهیطبق هم نهال

 ؟ییکجا ؟یخوب یسالم عل -

 بندد. یرا م کتاب

 شده؟ یزیخونه م چ -

 .کند یمادرش را نوازش م یموها

 ؟یایب یتون یکه نشده اما مامانم باهامون کار داره م یزیچ -



 رود. یم گذارد و به سمت اتاق یم یها را گوشه ا کتاب

 نشده؟ یزیمطمئن باشم چ -

 .زند یشده م رشیگ بانیکه چند روز است؛ گر یاز سرماخوردگ یناش یا سرفه

 .ستین یزیآره گفتم که! چ -

 دارد. یبر م یو شلوار را از چوب رخت راهنیپ

 رسونم. یباشه خودم رو االن م -

شود تا به حال سابقه نداشته مادرش از او بخواهد با هم صحبت کنند و  یکند و با عجله آماده م یرا قطع م یگوش

 کند. ینگرانش م نیا

*** 

 نهال؟ -

 .ردیگ یرو م ریپنجره و غروب دلگ از

 .نیبش ایب ؟یخوب یسالم عل -

 .دیگو یم یطاقت یو با ب ندینش یکند م یکه نهال اشاره م یصندل به

 مادر که خوابه! -

 .ردیگ یم یکند و به طرف عل یپر م خچالیدرون  یآب از بطر یوانیل

 کنم. دارشیب دیوقت داروهاشه با -

 کند. یو تشکر م ردیگ یرا م وانیل

 بگه؟ یخواد چ یم یدونیتو م -

 :دیگو یجان م یب یتک خنده ا با



 دونم. یانقدر عجله نکن منم نم یعل -

 کند. یکشد و سکوت م یآب را سر م وانیل

 یچشم باز م یکند تا که باالخره با سخت یم شیبرد و آرام صدا یآب به سمت مادرش م یوانیلقرص ها را با  نهال

 یآب را با اصرار خودش در دست م وانیخوراند، ل یرا به او م شی. در سکوت قرص هاندینش یکند و به کمک نهال م

 دهیبه صورت رنگ پر ی. علکند یچکه م لباسش یرو شیلرزش دست ها لینوشد، چند قطره هم به دل یو م ردیگ

و  دیآ یو درمانده تر شده دلش به درد م فیضع یلیگذرد اما خ یهفته م کی دارشانید نیماند از آخر یم رهیاش خ

 رود. یشود و به سمتش م یجدا م یکند. از صندل یمدام نهال را درک م یها ختنیحاال اشک ر

 سالم مادر. -

 دهیکه به زحمت شن ییزند و با صدا یمهربان م یدوزد. لبخند یچشم م یبه علو  ردیگ یرا به طرف نهال م وانیل

 :دیگو یشود م یم

  ؟یسالم پسرم، خوب -

 ؟یبه مرحمت شما خوبم، شما بهتر -

 :دیگو یدهد؛ م ینشان م شتریگونه اش را ب یکه استخوان ها یخنده ا با

 .نیاز شما جوونا که بهترم وضع نهال و بب -

 دهد. یو لبخند ادامه م یناراحت انیم

 ؟یکنیم کاریتونم ازش حفاظت کنم پس تو چ یدختر رو دست تو سپردم من نم نیپسرم. من ا رمیدلگ یلیازت خ-

 دهد. یم انیپا گرید یکند و حرفش را با جمله ا یدستش را رو به نهال م شیحرف ها انیم

 رنگ به روش نمونده نگاش کن. -

 :دیگو یم یاز عل تیحماو در  ندینش یتخت مادرش م یرو

 نداره! یریمامان اون تقص -

 زند. یزند و بدون صدا لب م یم یچشمک یعل



 نوکرتم. -

 :دیگو یاندازد و م یم ریسر به ز کند،یدر ادامه رو به مادرش م و

 کنم. یحواسم و جمع م گهیشرمنده حق با شماس! د -

 سر اصل مطلب. میحاال شد! بر نیآفر -

 :دیگو یکنند سپس نهال رو به مادرش م یکوتاه رد و بدل م یبا تعجب نگاه یو عل نهال

 مامان؟ هیچ هیاصل قض -

 .نمیعروس شدنت رو بب خوامیمعلومه! م هیاصل قض -

 کشد. یرا داشتند. حاال با تعجب و سکوت منتظر ادامه حرف هستند. پتو را باال تر م نیجز ا یهرحرف انتظار

 ناراحت سر به خاک بزارم. الیخوام با خ یمنم با خبرم. نم نیخبر من با تیهر دو از وضع -

 :دیگو یخراشد م یرا م شیکه گلو یبا بغض نهال

 ه؟یحرفا چ نیمامان ا -

 زند. یم یو لبخند ردیگ یدخترش را در دست م دست

 داره! یرفتن هی یکه هر اومدن ریرو بپذ تیواقع نیبزار حرفام تموم بشه درضمن تو هم ا زمیعز -

 افتد. یخورد و به لرزه م یترک م بغضش

 نه نگو من طاقت ندارم، نگو مامان. -

 :دیگو یم یرود و با مهربان یبه سمت نهال م یعل

 کنه. لیخانوم، اجازه بده مامانت حرفش رو تکم -

 .ستدیا یهم کنار تختش م یکند و عل یدهد و دست مادرش را شروع به نوازش م یادامه نم ،یحرف عل دییتا به
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 :دیگو یم زیمهرآم یو با لحن ردیگ ینهال را م ی شانه

 هفته ازدواج کن. نیرو راحت کن و تا آخر هم المیآرزوم رو برآورده کن، خ نیدخترم، آخر -

زند اما ته دلش نگران است چون به اندازه  یم یبود، لبخند دهیرس یا جهینت نیقبلش به همچ یکه از حرف ها یعل

 برگزار کند. یمناسب یندارد که بخواهد عروس یپول یکاف

*** 

عروس شدنم  خوادیحق با مامانمه منم دلم م یعل»کند.  ینهال فکر م یگردد و در راه به حرف ها یبه خانه بر م یعل

 دیکل« رهب ایخوام مادرم آرزو به دل از دن ینم میبرگزار کن یمراسم ساده و خودمون هیبهتره هر چه زود تر  نه،یرو بب

راحت  الشیفقط مادرم خ یچیخوام نه ه یم یمن نه عروس». کند یکشد و قفل در را باز م یم رونیب بشیرا از ج

آرزوش رو فقط من و تو  نینمونده، آخر شیزندگ انیبه پا یزیچ گهید»بندد.  یدر را م «رهیبشه قلبش آروم بگ

کند و بر خالف  یرا مرور م شیهم حرف ها گریبار د نیکند و چند یم ضیرا تعو شیلباس ها «میکن یبراورده م

 یبه درست اورد؛یدر خور نهال بر پا کند و با لباس عروس او را به خانه خود ب یخواسته اش که قصد داشت عروس

 کند. یخبر دار م مشیبا نهال، او را از موافقت خود با تصم یورزد و با تماس یم نانیکارش اطم
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*** 

طبق معمول خودش را با لپتاپ  دیگذارد. ام یشرکت به اتاق پا م یبا منش یشود، بعد از سالم یرد شرکت موا هانیو

 :دیگو یبا خود م هانیدهد. و یبه کارش ادامه م  ینگاه چیسرگرم کرده و بدون ه

 .یجلو راه من و ارنواز سبز نش یسرت آوردم تا عمر دار ییبال نیهمچ -

بنشاند! چگونه او را از سر راهش  اهیچه گونه او را به خاک س شدیاند یدر آن لحظه با خود م دیداند که ام یاما نم 

 کند!... یرا ضربه فن فشیبردارد و حر

 آورد. یاست او را به خود م یکه از طرف عل یزنگ گوش یدر کار شده که صدا غرق



 پسر؟ یالو سالم چطور -

 موقع که مزاحم نشدم؟! نیا قیسالم رف -

 :دیگو یم یکند و با شوخ یرا به قصد رفتن به آبدارخانه ترک م اتاق

 که! ستیموقع ن نیفقط بحث ا یمزاحم شهی! تو همهیچه حرف نینه بابا ا -

 :دیگو یخندد و م یدهد، م رییتواند حال خوبش را تغ یهم نم هانیو یشوخ

 .رمیگ یتو همه حرفات سر و ته  به دل نم -

 .زدیر یم ییدارد و چا یبر م یاستکان

 انیرو به پا یسیمگه تو مرحله دگرگ ینسبت به من مثبت شده! نه بابا خوشم اومد، ول دتیتو چه قدرم که د -

اونموقع خودم رو اصالً در حد  گهیکرده که د ریی! نگو که جسمتم تغرهیگیها از کجا نشأت م یدگرگون نیا ؟ینرسوند

 .دونمیتو نم

 ندد.خ یقبل باز م یهمان ته خنده ها با

 ها. رهیم ادمیاالن  می! حرف اصلیتو باز تخم مرغ به چونه ت بست -

 :دیگو یگذارد و م یدر دهان م یقند

 بگو خب! -

 دهد. یناخودآگاه به لبانش طرح م یلبخند

 !رهیزن بگ خوادیداداشت م -

 دهد. یرا قورت م یچا

 .شدمیخوشحال م شتریب یکردیم نهیبگم! اگه تخم مرغ دو زرد زیچ هیبذار منم  یاون باال بحث تخم مرغ کرد -

 :دیگو یم ظیدهد و با غ یباال م چانه

 ها! یشیلوده م یلیموقع ها خ یبعض هانیو -



 گذارد. یم نکیرا داخل س یخال استکان

! رمیزن بگ خوامیم یگیم یزنیدر مورد رابطه تون م یدیتو هروقت حرکت جد ه؟یچه خبر نیا یآخه مرد حساب -

نظرش رو درمورد  یخوایم دمیتازه فهم رمیزن بگ خوامیم یگفتیم ؟یهنوز با نهال حرف نزده بود ادتهیمثالً بار اول 

 !شهیم یتیثیح گهیچون اون جا د ینباش نطوریدر مورد پدر شدنت هم ا گهی! فقط خدا کنه دیخودت بدون

 دهد. یبلند سر م یا قهقه

 آدم شو! گهید -

 :دیگو یم یجد یکند و با لحن یطول م شیرا با قدم ها آبدارخانه

 بود؟ یمنظورت چ یگذشته از شوخ یعل -

 کشد. یم یفرض یجلد کتابش خط ها یرو

بود قبل از مرگش ازدواج  نیخالصه حرف هاش ا مارستان،یامروز ازم خواست برم ب ؟یاز حال مامانش که با خبر -

 رو راحت کنم. الشیو خ میکن

 دهد. یم هیکت نتیکاب به

 ؟یقبول کرد -

 چقدر دوسش دارم! یدون یندونه تو که م یگذشته عشق هر دومون ثابت شده س! هرک نیحق با اون بود از ا -

 :دیگو یم یشوخ به

 !...یخونه بش هیسرت قراره مرد  ریکم ابهت نگهدار خ هیباشه بابا  -

 ؟یدار یپول به اندازه کاف یعل یراست

 کشد. یم ینفس

 دارم. یزیچ هیآره  نایو ا دیواسه مراسم که نه! اما خب خر -

 :دیگو یدهد با عجله م یم سیکه اطالع از آمدن رئ یمنش یصدا با



 کنم. خدافظ. یبرم قطع م دیرو کمک من حساب کن همه جوره کنارتم حاال هم من با یعل نیبب -

 داداش باشه خدانگهدار! یزیعز -

 نشده. بتشیمتوجه غ سیکشد که رئ یآسوده م یرود و نفس یسرعت به اتاق م به

 یرود لباس راحت یدهد. به طبقه باال م یم یتوران خانم و آوا سالم دنیرود و با د یکارش به خانه م انیاز پا بعد

 گردد. یبر م نییپوشد و به پا یرا م شیها

 واست نهار بکشم. نیبش ایب یقربونت بره مادر خسته نباش -

 :دیگو یخسته م یبا لحن ندینش یکشد و م یا عقب مر یصندل

 ممنون مامان. -

 گذارد. یم شیپر از کوکو را جلو بشقاب

 !یخسته شد یلی. خیریتا قوت بگ زمیبخور عز -

 کند. یبه اندازه کف دست جدا م ینان

 دستت طال توران بانو. -

 شود. یبوسد و از آشپزخانه خارج م یاش را م گونه

 نوشد. یو م زدیر یآب م یوانیل زیم یشود. از پارچ رو یوارد م آوا

 :دیگو یشود و م یدهد. آوا متوجه م یاز تأسف تکان م یکند و سر یآوا نگاه م یرفته  نیاز ب یبه رنگ و رو هانیو

 شده داداش؟ یزیچ -

دهد به آوا که  یت مدهد فعالً صبر کن. لقمه را که قور یکند و با کف دست اشاره م یلقمه در دهانش اشاره م به

 :دیگو یکند؛ م یپرسشگرانه به او نگاه م

 آخه؟ هیختیچه ر نیا -



 یم یصندل یرو هانیو به اجبار و ردیگ یکند برود که مچ دستش را م یزند و عقب گرد م یم یپوزخند یالیخیب با

 .ندینش

 داداش؟ یخوا یم یچ -

شود سپس رو به  یاز نبود مادرش راحت م الشیاندازد که خ یاز آشپزخانه م رونیبه ب یبرد، نگاه یرا جلو م خودش

 :دیگو یم یاو به آرام

 تموم نشد؟ ؟یدار یتو هنوز فاز شکست عشق -

 دهد. یادامه م هانیکه و دیگو یکالفه م ینوچ

 یشلخته و لباسا یمرتب و منظم بود نه مو شهیهم شناختمیکه من م ییآوا کنه،یآدم از صورتت وحشت م -

 .زونیآو

 :دیگو یم یبه آرام هانیاز و یرویهم به پ آوا

 هم مشکل داره بهتره که نگام نکنه. یبا خودم ندارم هر ک یمن مشکل -

 کند. یمعاوضه م گرید یپس بحث را با بحث ستیکردن آوا ن ریدلگ قصدش
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 آماده کن. یعروس هیخبر خوب، خودت رو واسه  هی! میها بگذر نیاز ا -

 درخشد. یدر چشمانش م یکوبد و برق یرا به هم م دستانش

 خواد داماد بشه؟ یآخ جون، داداشم م -

 شود. یحال توران خانم وارد م نیجود و در هم یم گرید یا لقمه

 ؟یدیشن یزی. چدمیرو شن تیخوشحال یصدا یشده آوا خانم بعد از مدت یچ -

 :دیگو یگرداند و با ذوق م یرا بر م سرش



 .ارهیخواد عروست و واست ب یون باالخره آقا پسرت مآره مامان ج -

 :دیگو یدهد و رو به آوا م یبا هول قورت م دهیجو مهیرا ن لقمه

 من گفتم واسه خودم؟ ؟یاریبسه دختر چرا حرف در م -

 :دیگو یم زانیآو یشود و با صورت یباره دود م کیبه  ذوقش

 ؟یپس چ -

 :دیگو یآوا گذاشته و منتظر است م یزند و رو به مادرش که دستش را پشت صندل یم یلبخند

 تا بگم. نیمشتلق بد -

 :دیگو یخواهد اسم داماد را بشنود م یصبرانه م یکه ب آوا

 ه؟یتو فقط بگو ک دم،یمن م -

 بدونم. دیآخه؟ با یدیم یچ -

 :دیگو یم کالفه

 .یتو بگ یهرچ -

 .یو صدقه بد یکن یخوشبخت یواسه داماد، از ته دلت آرزو یمعنو زیچ هی -

 خب قبوله! یلیو ساده، خ بیوا... چه عج -

 :دیگو یدهد که توران خانم م یآن دو رفت و آمد م نینگاهش را ب یمکث با

 برم؟ ای یگیم هانیو -

 :دیگو یم ناگهان

 !..یعل -



سال ها  ییزند؛ گو یم خیبدنش  یشود، به گونه ا یمتوقف م شیرود و حرکت خون در رگ ها یباره نفسش م کی به

 یدر، به استقبال همسرش م یبا صدا یریعاقبت به خ یو دعا یمرده است. توران خانم بعد از اظهار خوشحال شیپ

 گذارد. یرود و آن دو را تنها م

کند.  یاسم داماد بود؛ نگاه م دنیبا آن شور و ذوق منتظر شن شیپ قهیکه تا چند دق ییبه سکوت آوا ریمتح هانیو

 .دیآ یدهد که به خود م یکند. دستش را تکان م یزند اما افاقه نم یبار او را صدا م نیچند

 ه؟یهان... چ -

 چت شد؟ هو؟ی یکجا رفت -

 :دیگو یدو رگه م ییخراشد و با صدا یرا م شیشود گلو یکه هر لحظه بزرگ تر م یبغض

 !یچیداداش... ه یچیه -

حالش دگرگون شده اما افسوس  یعروس دنیو از شن شدیاند یمجهول م یکند حتمًا به آن آقا یفکر م نیا به هانیو

 گذرد!... یداند چه در دل او م یکه نم

 حالش را بهتر کند. یکند با جمله ا یم یسع

 ها! نمیخودم بب دیشد؟ با یخب مشتلق چ -

 یعشقم آرزو ی: مشتلق بدم؟! واسه عروسدیگو یشود. با خود م یانبوه غم و غصه اش مچاله م انیدر م قلبش

 مرگ روحم؟ ایاون  یکنم؟ صدقه بدم؟ واسش دست بزنم و پا بکوبم؟ واسه عروس یخوشبخت

 کند: یلب زمزمه م ریز

 تموم شد!... گهید یهمه چ -

 ید، شانه اش را به خود مرو یو به کنارش م زدیخ یبه سرعت از جا برم هانیشود و یاز قطرات اشک پر م چشمانش

 :دیگو یچسباند و م

 ؟یافتاد یکس ادیآوا ناراحتت کردم؟ نکنه  -



 یم رهینقطه خ کیحرکت به  یافتد. خشک و ب یم نییو به پا ردیگ یم شیپر از درد و رنج راه خود را در پ یاشک

گذرد  یزند. از مقابل چشمان پدر و مادرش م یشود و او را پس م یشنود از جا بلند م یرا نم هانیو یماند، حرف ها

 حیکشد و ترج یم قیعم ینفس هانی. ونندیب یاما آن ها مشغول صحبت هستند و دردانه دختر  غم زده شان را نم

درد که به مغز استخوان برسد؛ تمام بدن را  دیفهم یاما کاش م دیایدرد و غم کنار ب نیبگذارد تا با ا شیدهد تنها یم

 !...ستین یکنار آمدن گریکند و آن موقع د یاحاطه موار  چکیپ
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 .ردیگ یرود و با ارنواز تماس م یبه اتاق خود م یقیبعد از گذشت دقا زین هانیو

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 کشد. یم دراز

 خمارت، حال و احوالت چطوره؟ یماهت به چشما یسالم به رو -

 رو رواله. یهمه چ گذرهیم -

 دهد. یتکان م یبه آرام یگریرا سوار بر د شیپا مچ

 !؟یسیخس ینگفته بود ؟یفقط منتظر تماس من ؟یریگینم یخب خدارو شکر، احوال -

 خندد. یگل کرده؛ طنازانه م هانیو یداند که شوخ طبع یم

 از دست تو!... -

 کند. یاش را حفظ م یرود اما در ظاهر شوخ طبع یدل قربان صدقه خنده اش م در

 .یمن شد یهم گروه گهیمن باش نه بابات! تو د یکم به فکر پول ها هی -

 :دیگو یم طنتیخندد و با ش یم

 فعالً که دختر بابامم و تو خونه اون پس تو گروهشم هستم. -



 آورد. یرا باال م شیاز پاها یکی

 هم آره؟ ارنواز خانم؟ با ما هینجوریا  ا -

 :دیگو یعشوه م با

 !گهید هیشوخ ریعشقم به دل نگ -

 :دیگو یلرزد، در دل م یم شیصدا یاز طناز دلش

 بره! یصدات هوش از سرم م نینکنه ا کارتیخدا بگم چ -

 :دیگو یآن م یکند و از ال یخواهد جوابش را بدهد که مادرش در را باز م یم

 آوا دست تو امانت... د،یخر میبر میخوایپسرم با بابات م -

 گردد. یطرف در بر م به

 وقتشه از بچه نداشته ش مراقبت کنه اما چشم! گهیامان جان دخترت دست من. گرچه دچشم م -

 بندد. یدر را م یخندد و با خداحافظ یم

 :دیگو یم دهیتوران خانم را شن یکه صدا ارنواز

 سالم برسون. زمیعز -

 :دیگو یم هانیو

 عروس مهربون. یسالمت باش -

 برم دانشگاه، به لطف تو استاد با امتحان دوباره م موافقت کرد. خوامیمنم م هانیو یراست -

 شود. هیاتاقش تصف یکند تا هوا یو پنجره را باز م دیآ یم نییتخت پا از

 .یخب خداروشکر، مواظب خودت باش -

 کند. یم کیحسادتش را تحر طنتیش با



 .دنیم شنهادیپ یلیباشه خب من برم موهام رو فر کنم، دوستام خ -

 :دیگو یکنترل نشده م یرتیشود. با غ یداند که دلبرش دلبر تر م یو م دهیاش را د ییفر شده طال یاموه

 .زنمیفر کن با همون تار موهات دارت م یجرئت دار -

 یگذارد و با اخم م یطاقچه پنجره م یرا رو شیافتد. آرنج ها یبه قهقهه م یوصف نشدن یبا ذوق هانیو رتیغ از

 :دیگو

 ؟یخندیم یام به چ یجد -

 :دیگو یرسد و ارنواز م یخواند به گوش م یمادر ارنواز که او را فرا م یصدا

 کردم حاال هم من برم تا بعد. یشوخ زم،یباشه عز -

 ینم ییخواهد صدا یاز او اجازه ورود م یبار با تقه ا نیرود. چند یاز ارنواز به سمت اتاق آوا م یاز خداحافظ بعد

 شود. یشنود و وارد م

صورتش را پوشانده و دست چپش از  ینامرتب رو شیتخت افتاده، موها یحرکت رو یکه ب ندیب یم یرا در حال آوا

 است!... زانیتخت آو
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تمام وجودش را استرس پر  ن،یزم یجان خواهرش رو یجسم ب دنیرساند. با د یآوا م نیخودش را به بال مهیسراس

در  هیچند ثان یدواند؛ جان برا یم شهیر هانیدر وجود و کبارهیشود. غم  یم شیرحمانه مهمان گلو یکند. بغض ب یم

خواهرش  حالیو ب دهیرنگ پر یآشوب، به چهره  ازپر  یافتد و با نگاه یم نیزم یشود. رو یتمام وجودش کشته م

کشد  یشنود. او را به آغوش م ینم یابدهد اما جو یتکانش م یگذارد و کم یسر آوا م ریماند. دستش را ز یم رهیخ

داند که  یدر نجات دادن خواهرش را دارد. نم یزند. سع یدوباره آوا را صدا م یادیشکند و با فر یو بغض خود را م

کند.  یابینجات آوا چاره  یکند تا برا یبا او روبرو شود. مدام به اطراف خود نگاه م نگونهیا دیگناه با نیچرا و به کدام

لرزان شماره  یدهد. با همان دست ها یهم که در وجود آوا مانده را فرار یجان مهیدرنگ کند تا ن یتواند لحظه ا ینم

 یکردن آوا را دارد اما آوا با پلک ها داریدر ب یخواهد. سع ینجات آوا کمک م یو از او برا ردیگ یاورژانس را م ی

 کند. یکشد و در را باز م یم یقیآمبوالنس، نفس عم ریآژ یصدا دنیکند. با شن یبازش التماس زنده ماندن را م مهین



 یم مارستانیجمع شده اند او را با آمبوالنس به ب هانیو یو ناله ها ونیکه از ش انیاطراف یتفاوت به نگاه ها یب

شود و غرور  یفشارد. اشک مهمان چشمانش م یدستانش م یجان آوا را محکم تو یو ب فیرسانند. دستان ظر

 یگونه ها یچشمش رو اقوتیرا بشکند.  شیلوکند و بغض مانده در گ هیکند تا راحت گر یرا ترک م هانیدانه ومر

شود. به  یغوطه ور م یهوشیکند و دوباره در حالت ب یبرادرش پلک باز م یافتد و آوا از حرارت اشک ها یآوا م

کند  یم یکند تا پلک باز کند. سع یشود و همچنان او را التماس م یم ادهیپ نیاز ماش یرسند فور یکه م مارستانیب

 یرو یکشد. کنترل یم یقیبندد و نفس عم یرا م شیشود. چشم ها ینم قیاما فا ردیرا بگ شیاشک ها زشیر یجلو

 یتخت م یآوا را رو فیرسانند و جسم نح یم نیرفتارش ندارد. دو تا از پرستارها به سرعت خودشان را به ماش

 ردیخواهد که آرام بگ یاز او م هااز پرستار یکیکند و  یم یتاب یب هانیکنند. و یم تیسالن هدا یگذارند و به ورود

 دعا کند. شیو برا

 یم شیپا یو سرش را رو ندینش یم یصندل یرساند. اما با بسته شدن در همان جا رو یم ایرا تا اتاق اح خودش

 یم یا قهی. چند دقاوردیسر خودش ب ییبال نیکند که چرا از او غافل مانده تا چن یگذارد و خودش را سرزنش م

 یدارد و شتابان به سمت او م یسر از زانو بر م هانیو شیقدم ها یصدا دنیکند. با شن یگذرد و پرستار در را باز م

 رود.

 خانم پرستار، خواهرم... خواهرم حالش چطوره؟ -

 را آرام کند. هانیکشد تا بتواند و یم یقیدهد و نفس عم یرا به عالمت تأسف تکان م سرش

 . فقط...میکن یما تالش خودمون رو م د،یآروم باش -

 کند. یلب باز م دیرا د یدیشود از عمق نگاهش نا ام یکه م یماند و در حال یم رهیبه او خ ینگران با

 !...؟یفقط چ -

 دهد. یادامه م پرستار

 بزنه.  یجد بیممکنه بهش آس نیقرص خورده و ا یادیخواهرتون مقدار ز-

 !...؟یچ -

 را آرام کند. هانیکند و یم یسع یبا صبور دوباره

 .میما کارمون رو انجام بد نیو اجازه بد دیلطفًا آروم باش -



پر از  یها آگاه هستند. نگاه دیمروار نیخودش و خدا، از ا یکند تا غرورش نشکند ول یرا پاک م شیاشک ها هان،یو

 ماند. یاو به انتظار م یقانع کننده از سو یاندازد و در طلب جواب یابهام به صورت پرستار م

 نه!... ایموند  یمعلوم نبود زنده م دیرس یم رترید یاگه کم -

 کشد. یم یقیعم نفس

 نه؟ ایمونه  ی!... زنده میحاال چ -

 .دیبراش دعا کن -

 است.  دهیاز دهان او نشن یکننده ا دواریجواب ام هانیرد. اما وگذ یم هانیجمله از کنار و نیگفتن ا با

رساند و با  یاز پرستارها خودش را به سمت او م یکیکند.  یم هیبلند گر یو با صدا ندینش یم نیزم یجا رو همان

 شیتوجه به اطرافش شدت ضجه زدن ها یب هانیکند. و تیخواهد که آرام باشد و سکوت را رعا یم هانیالتماس از و

 نجایا ینیب ی: چه خبره؟!... مگه نمدیگو یم هانیو به تیکند و با عصبان یدهد. دکتر آوا در را باز م یرا اوج م

 ...رونیبفرما ب مارستانه؟یب

خواهد که خواهرش را  یکند و از پزشک م یزند و التماس کمک م یشود و مقابل او زانو م یبلند م نیزم یرو از

 نجات دهد.

 دکتر، تو رو خدا خواهرم رو نجات بده... یآقا -

 زند. یکشد و پرستار را صدا م یم یپوف کالفه

 . دیکن ییآقا رو راهنما نیخانم پرستار ا -

 کوبد. یم واریرساند و مشت پر شده از خشم خود را به د یدستانش م یخود را به پنجه  تیعصبان تمام

 اونوقت من آروم باشم؟ دهیمن داره رو تخت جون م یآوا ؛یبفهم یتون یمچرا ن -

 را متقاعد کند. هانیکند و یم یسع پرستار

 . میما کارمون رو انجام بد نیعالمه قرص، اجازه بد هیکرده اون هم با  یمحترم، خواهر شما خودکش یآقا دینیبب -

 .ردیگ یم شیدست ها انیو سرش را محکم م ندینش یم یصندل یدوباره رو هانیو



مادرش در  یبه مادرش خواهد داد، واهمه دارد و صدا یچه جواب نکهیکند و او از ا یتمام وجودش را پر م شیتشو

 «آوا دست تو امانت»شود  یگوشش اکو م
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 یاند. در باز مرس یتلخ را به ساعت م یها قهیسالن، دق یو با قدم زدن تو ندینش یو آرام به انتظار معجزه م ساکت

زند از  یدر آن موج م یکه نگران یرود و با نگاه یبه سمت او م هانی. ودیآ یم رونیشود و دوباره پرستار از اتاق ب

 خواهد. یپرستار جواب م

 یم یتاب یکنند دوباره ب یتخت که او را از اتاق خارج م یخواهرش رو دنیبا د هانیگردد و و یبه عقب بر م پرستار

 : خدا دوباره خواهرت رو بهت برگردوند.دیگو یم یگذارد و با مهربان یم هانیو یشانه  یکند. دکتر دستش را رو

 کند. یم یلب تشکر ریشود. ز یم ریگونه سراز یافتد و غلتان بر رو یم هانیاز چشمان و اشک

با او خلوت کند و حرف بزند. پرستار  یرود تا کم یهمچنان دنبال او م هانیکنند و و یمنتقل م یگریرا به اتاق د آوا

کنار  هانیکند. و یاتاق را به قصد رفتن ترک م هان،یدادن به و دیکند و دوباره با ام یم یآوا را بررس تیدوباره وضع

 گذارد.  یمو دست آوا را در آغوش دستانش  ندینش یتخت م

 !یبه روزم اورد یچ نیچشاتو باز کن. پاشو بب هان،ی... منم ویآبج-

 یکشد، روز سخت یم یقیکارد. نفس عم یاو م یشانیعشق بر پ یاز رو یکند و بوسه ا یخواهرش را نوازش م صورت

کند. دلهره و  یم وانهیرا د هانیاو را ترک کند، و هیثان کی یکه برا نیرا گذرانده بود. آوا دوباره برگشت. فکر ا

کند  یباز م مهیرا به زحمت ن شیدهد. پلک ها ینم والنج لرزه در دستانش گریکشد د یپر م هانیاز وجود و ینگران

 زند: آب... یلب م فینح ییو با صدا

فشارد  یکند و مقابل دهانش م یم سیخ یرا تا حدود ینه اما دستمال کاغذ ایضرر دارد  شیداند آب برا ینم هانیو

 کند. یو دستانش را حصار صورتش م ندینش یزبانش بچکد. کنارش م یتا چند قطره آب رو

تو که  ؟یآبج یکارو کرد نی. چرا اکنهینزار دق مرگت بشم. مامان بدونه سکته م نیاز ا شتریآوا پاشو! پاشو ب -

 .ییهمه ما زدلیعز



با  هانیدهد. رو به و یرا نم دنیچک یکند و اجازه  یکند که سرکوبش م یم دنیاشکش شروع به جوش ی چشمه

 کند. یعجز ناله م

 داداش من چرا زنده موندم؟ -

 شود. یصورتش خم م یکشد و رو یاش را جلوتر م یصندل

سر و  یب هیاونم واسه  یکنیفقط به خودت فکر م یوجدان شد یب نقدریا یما هم هست، از ک یتو خدا یچون خدا -

 !هیک ستیکه معلوم ن ییپا

 آورد. یدوام نم گریخالص شود وگرنه د یغده چرک نیاز شر ا دیحرف بزند با دیبا

 باهات حرف بزنم. خوامیداداش م -

 :دیگو یدهد و م یسرش را تکان م مشتاقانه

 .دمیبگو حتما با جون و دل گوش م -

 یکند و آوا را اندک ینشاند متکا ها را پشتش مرتب م یو او را م ردیگ یدستش را م هانیخواهد بلند شود که و یم

 .ندیبنش یکشد تا به راحت یبه عقب م

 خب؟ -

 کند. یبه آن ها شروع م رهیکند و خ یم یانگشتان دستش باز با

تو دلم همه کاره بود حرف  بیجور عج هیداشتم واسم متفاوت بود،  یکه اومد تو خونمون بهش حس خاص یاز وقت -

. اگه دمیخوابیم الشیکردم و با خ یرختخوابم ساعت ها بهش فکر م یکردم، تو یها و نگاهاش رو با منظور برداشت م

روز  هیراه رفتنش!...  یتاب چشماش، حرفاش حت یقرار بودم ب یاون چند وقت ب یمن تو دیکش یطول م دارمونید

مل سوالم رو کا نیکنم؟ هنوز ا یم یکنار خودم واسش جا خال امیبا خودم گفتم: چم شده؟ چرا انقدر تو فکر و رو

 دل غافل عاشق شدم. یا دمینکرده بودم که جوابش واسم اومد به خودم اومدم و د

 کند. یرسد بغض م یکه م شیحرف ها ینجایا به

دل داشتم و اون رو بهش باخته بودم البته نه  هیدل نه صد دل؟ اون به نظر من اشتباهه من  هی گنیم یدیشن -

 عاشق شده. دیروز بهم خبر رس هی. فهمهیخودش بفهمه و هنوزم نم نکهیکرده بودم. بدون ا مینباخته بودم، تقد



 دهد. یسوزناک ادامه م یو با لحن زندیر یم نییشود و با سرعت و بدون نوبت پا یچشمانش پر از اشک م رواق

 یم رونشیکردم چطور ب یسال تو قلبم باهاش زندگ نیقلبم ترک خورد، انگار آسمون رو سرم خراب شد، من چند -

 مهمون موقت بود؟ سوختم اما ساختم و دم نزدم. هی نیکردم ا یم یدم؟! چطور به قلبم حالکر

 دهد. یحرفش را ادامه م یبه سخت شیها هیهق هق گر انیم

زنده نشدم روحم مرد، قلب ترک خوردم  گهید یازدواج کنه، مُردم ول خوادیاومدن گفتن م گهیروز د هیداداش  -

 .دمیشکسته شد خودم صداش رو شن

 تواند ادامه دهد ینم گریو د ردیگ یشدت م شیها هیگر

 شیاشک ها زشیر یکند، جلو یم یزند. سع یشکافد و دم نم یرا م شیرود. بغض گلو یدر خلسه غم فرو م هانیو

 یرفتارش ندارد. با سرعت آوا را در آغوش م یرو یکشد. کنترل یم یقیبندد و نفس عم یرا م شی. چشم هاردیرا بگ

 یم یمرد، خبر از داغ بزرگ کیخورد. اشک  یمصافش سُر  یمژه ها انیفشارد. قطرات اشک از م یو به خود م ردیگ

. غم خواهرش به قلب زدیر یصدا اشک م یب یگریزند و د یزار م یکی. ندیگر یدهد. برادر و خواهر، در آغوش هم م

زند و  یکند. آوا به شانه برادرش چنگ م یکهنه خواهرش را تازه حس م یکند و تک تک درد ها یرخنه م زیاو ن

 زند: یضجه م

 سوزه! یداداش قلبم م -

سر و صورتش را  هانیکند. و یحس م شتریزخم دلش سر باز کرده. عمق فاجعه را حاال که خودش هم مرور کرده، ب 

 کند. یشود. سرش را نوازش م یم ختهیدر هم آم شانیزند و اشک ها یبوسه م
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 یجگرسوز خواهرش له م یصدا انیشود قلبش در م یبلند م زیمردانه او ن هیگر یفشارد صدا یبه خود م شتریرا ب او

 زند. یگرفته دوباره ضجه م ییزند و با صدا یشود. آوا چنگ به پشت برادرش م

 توروخدا نذار توروخدا... رم،یگ یم شیبدون اون، داداش ازدواج کنه آت رمیم یداداش من م -



 یآورد به گونه ا یرا به درد م یشده و قلب هر شنونده ا ختهیدر هم آم هانیمردانه و ی هیگر یآوا با صدا یها ضجه

کند تا  یافتد و عقب گرد م یهاله چشمانش م ریز ینم اشک شانیها هیگر یکه وارد اتاق شده با صدا یکه پرستار

 اتاق را ترک کند.

حال آوا را از خود جدا و به  یخود، بدن ب یبعد از پاک کردن اشک ها هانیگذرد که و یمنوال م نیبه هم یقیدقا

 یزییپا یاند چشمان هر دو به مانند آسمان ختهیکند. از بس اشک ر یمرتب م شیدهد و پتو را رو یاش م هیمتکا تک

 یودآوا آن شخص را تا حد یاست. با حرف ها هاطرافش را گرفته قرمز شد دیخورش یاز اشعه ها یکه هاله ا

 پرسد. یداشته باشد. از سوالش واهمه دارد رو به آوا مردد م قتیخواهد حق یکرده اما نم ییشناسا

 شناسمش؟ یآوا پس من درست گفتم که م -

  

 زند. یپلک بر هم م د،ییعالمت تأ به

 :دیگو یبندد و م یم چشم

 کلمه اسمش رو بگو. هیبگو!  -

 !ی: علدیگو یشده م فیضع ییصدا با

 دهد. یرا تکان م هانیکننده دل و رانیو یلرزه ا نیزم 

به  گهید اد،یذارم اشکت ب ینم گهی: ددیگو یکه دوباره بغضش گرفته! با خود م ندیب یکند و آوا را م یباز م چشم

 باشه، برادرم باشه!... قمیاگه اون شخص رف یدم حت یاجازه رو نم نیکس ا چیه

 :دیگو یم تیفشارد و با  قاطع یکند دستش را م یشود و صورتش را بوسه باران م یجا بلند م از

 راحت... التیعالمم خونده بشم. خ نیاگه نامردتر یحت رهیصورت بگ یازدواج دمیآوا به مرگ خودت قسم اجازه نم -

 داداش من و ببخش! -

 :دیگو یم دهیکش ییگذارد و با صدا یلبانش م یاشاره اش را رو انگشت

 رو بسپر به خودم. زیفکر نکن همه چ یزی! بخواب و به چسیه -



 پاشد. یخواهرش م دهیدلگرم کننده به صورت رنگ پر یلبخند

 یدهد فکر م یناعادالنه که مدام در ذهنش جوالن م یمینشسته و به تصم یمکتین یبه رو مارستانیمحوطه ب در

 قصد انجامش را دارد. یادیکند و تا درصد ز
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آن روز که به مناسبت عشق نهال و  ادیکند و  یم یشود، مکث یم یشده و به سمت رستوران راه ادهیپ نیماش از

که توان رفتن به جلو را  یطور ردیم یم شیشود. جان در پاها یجا آمده بود در دلش زنده م نیهمراه آوا به ا یعل

به  یآورد. قدم یم ادیزد را به  یموج م چشمانشکه در  یو عشق یخندان عل یچهره  ستد،یا یندارد. همان جا م

شود و  یثابت م شی. قدم هاچدیپ یدلخراش و سوزناک آوا در گوشش م یاشک و ناله  یگذارد که صدا یعقب م

 یدانست، عل یعمرش م یروزها نیاش را با نهال از بهتر یشوند که زندگ یدر ذهنش جرقه م یعل یتمام حرف ها

بود اما بعد از مرگ پدر و مادرش تا چند  دیبه خانواده اش شد یکه وابستگ یهمان دوران زشناسد ا یم یرا از بچگ

اش را هم  یزندگ یخواست تنها داشته  ینگذاشت. حال م شیخارج بود و در تمام آن دوران تنها یماه از حالت عاد

 نه! نه!... رد؟یبگ

که تماماً از  شیها ادیفر ش،یبندد. التماس ها یچشمانش نقش م یجان آوا در جلو یکند که جسم ب یگرد م عقب

 خواست. یقلب شکسته اش برم

 :دیگو یبندد و آرام در دل م یکند و چشم م یرا مشت م دستانش

 .ارهیطاقت نم گهید ارهیطاقت نم گهیاون بار د ،یکن میترم دیقلب شکسته خواهرت رو تو با هانیو -

رساند و  یبلند، خود را به داخل رستوران م یکند، با قدم ها یرنگ، عزمش را جزم مپر  یو با اخم دیگشا یم چشم

 یزند م یم نیکه به زم شیپا یمتوال ی. از ضربه هاندیب ینشسته است م یصندل یچرخاند و او را که رو یچشم م

 رود. یم شیپ شیسو هکند و ب یتلف نم نیاز ا شیمعطلش کرده، وقت را ب یلیفهمد خ

 کند. یم ییاضطراب خود نما شیشود از لحن صدا یاز جا بلند م هانیو دنید با

 !هانیسالم آقا و -



 .ندینش یم یصندل یکند و رو یپنهان م ینقاب خونسرد ریرا ز دیو ترد غم

 د؟ینیش یسالم چرا نم -

 .ندینش یکه نگاهش را به او دوخته، م یحال در

 دهد. یباال م ییاندازد و ابرو یپا م یرو یکند. پا یفرما مترس را بر دلش حکم هانیو بیعج یخونسرد

 ن؟یدار لیم یچ -

 .دیعرضتون رو بگ دیفقط لطف کن خورمینم یزیچ -

 کند. یچفت م زیم یزند و دستانش را رو یم یپوزخند

 .میرس یبه اونم م دیعجله نکن -

 افتد. یلکنت م به

 ...ش..ش..شده؟ یزی...چیچ -

 کند. ینم جادیا یرییاما در صورتش تغ دیآ یباال م شیمعده اش تا گلو دیاس

 د؟یهست یواسه زنده موندن مادرتون حاضر به هر کار -

 شود. یتر م رهیاش ت یکند و چشمان مشک یاو را متعجب م هانیو یناگهان سوال

 ه؟یمنظورتون چ -

 :دیگو یم مالحظه یدهد و ب یم هیسپرده به عقب تک نهیبه س دست

 د؟یکن یکدوم رو انتخاب م نیبش یکیمجبور به انتخاب  یمادرت و عل نیاگه ب -

 شود. یدستانش آشکار م لرزش

 !نیگیم یفهمم چ یفهمم... نم ینم -

 در  یعل یگفتن ها« داداش» یصدا



 دهد. یشود اما کماکان ادامه م ی. نبضش کند مچدیپ یم گوشش

 کمکتون کنم. تونمیزنده موندن مادرتون م. من واسه نینهال خانم واضحه لطفاً جواب بد دینیبب -

 دهد. یادامه م هانیشود و یم یکه طوالن سکوتش

 شرط داره!... هیفقط  دمیتمام و کمال اون پول رو بهتون م -

 کند. یزده همچنان سکوت م رتیح

 شود. یجا به جا م شیگلو بیبا قورت دادن آب دهانش، س هانیو

« چقدر دوسش دارم یدون یندونه تو که م یهر ک»شود  یدهد و مدام در ذهنش بازتاب م یامانش نم یعل یصدا

 .چرخد ینم شیزبانش در گلو

 :دیگو یم یقرار یبا همان بهت و ب نهال

 !دیحرف بزن ؟یبه چه شرط -

ندونه تو که  یهر ک« »داداش تو رو خدا نذار». رندیگ یم یو روانش را به باز زدیآم یدر هم م زشیهر دو عز یصدا

 نی. در برندیگ یشوند و قلبش را نشانه م یم یریت کیهر « سوزه یداداش قلبم م« »چه قدر دوسش دارم یدون یم

کشد.  ینفس سر م کیدارد و  یآب را بر م وانیش لیمرتعش از اضطراب و تشو یو آسمان معلق است با دستان نیزم

کند و  یاش را بر صورتش مرتب م یزند نقاب خونسرد یبر آن م یراند و قفل یذهنش م یافکارش را به داخل انبار

 دهد. یهم انتقال م شیبه صدا

 گهی. ددمیتموم پولش رو بهت م دمیمنصرف شو. اون وقت جون مادرت رو نجات م یکه از ازدواج با عل نیفقط ا -

 .شهیماجرا با خبر نم نیهم از ا یو کس خوامیازت نم یچیه

 خواهد بپرسد: یوند بر سرش، هر بار محکم تر... مش یم یتک کلمات پتک تک

 ه؟یشوخ -

 یچنگ م زیم یرا از رو فشیک دیآ یتواند!... به خود م یکند نم یتواند شوخ یخونسرد و آرام نم یچهره  نیا اما

 یشنود با خشم م یم هانیکه فقط و ییبرد. با صدا یصورتش م کینزد یرود و سرش را اندک یم هانیزند، به کنار و

 :دیگو



گه واسه خودمم  یهم متاسفم که به تو برادر م یعل یبرا نینیچ یبرنامه م قتونیرف هیبراتون متاسفم که بر عل -

 رو قبول کردم. دارتونید شنهادیمتاسفم که پ

 شود. یجواب دهد از رستوران خارج م یبرا یکه به او فرصت نیجمالت بدون ا نیاز گفتن ا بعد

و بعد از آرام شدن به  ندینش یم یقیکند.دقا یآب م وانیل کیست دوباره درخواست دهانش خشک شده ا هانیو

 کند. یحرکت م مارستانیسمت ب
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 .دیایب دارشیاز دوستان آوا تماس گرفت و قرار بود امروز به د یکی روزید  

از تأسف  یشود و سر یو مجدد خجالت زده م شدیاند یپدرش م روزیبه عکس العمل و تماس د مارستانیراه ب در

 آورد. یم ادیپدرش را به  یها ادیدهد. فر یخود تکان م یاطیاحت یب یبرا

و من خبر  یدست و پا بود یچقدر ب یاز خواهرت مراقبت کن ینتونست یعرضه بود یاحمق انقدر ب یپسره  -

 نداشتم.

 :دیگو یدل م در

 خورم!... یقسم م کنم،یدخترت رو جبران م یهم که باشه تموم اشکا یمتیبه هر ق کنمیبابا جبرانش م -

 .رسد یپسر به گوشش م کی یشود سرزنش ها یاتاق که م کیشود نزد یم مارستانیب وارد

 !یختیتموم معادالتم رو در مورد خودت به هم ر ،یکردم انقدر نادون باش یآوا فک نم -

نگاه  رهینگران به خواهرش خ یو با چشمان ستادهیکه ا ندیب یرا م یدختر. شود یخورند و وارد م یگره م شیابروها

که از  ییدهد و آوا یرا تکان م شیپاها تیکنار تخت نشسته و با عصبان یصندل یقد بلند که رو یکند و پسر یم

 کند. یم یازب شیپتو یانداخته و با لبه ریآن پسر سر به ز یشماتت ها

دهد. پسر مو بور به  یهم متقاباًل پاسخ م هانیکنند که و یم یشوند و سالم یاز جا بلند م هانیو دنیدو با د هر

 فشارد. یرا م هانیشود و دست و یم کینزد هانیو



 آوام. ی! من سردار، هم دانشگاههانیسالم آقا و -

افتد  یآن روز آوا م یجدهان ک ادیآورد و به  یم ادیهر دو را به  هانیکند. و یم یهم، خودش را ترانه معرف دختر

را در دست  شیرود. دست ها یکند و به سمت آوا م یکند. از هر دو به خاطر مالقات تشکر م یوخنده اش را پنهان م

 فشارد. یم

 خواهر گلم چطوره؟ -

 زند. یم لبخند

 بهترم. یلیخوبم داداش! خ -

 خداروشکر. -

 :دیگو یم یپر از نگران یچشمان با

 دن؟یفهم داداش، مامان بابا -

دونه! به  ینم یزیگفتم زخم معده ت عود کرده. مامانم چ ،یکرد یآره اما نگران نباش، بهشون نگفتم چه حماقت -

 .ستین یخاص زیچ ادیباباهم گفتم ن

 کند. یکند و قدردان نگاهش م یرا آزاد م نفسش

 ...یرو در حقم تموم کرد یممنونتم. برادر ایدن هیداداش  -

 یم یکند جو را عوض کند و رو به سردار با شوخ طبع یم ی. سعردیگ یاز او رو م یبوسد و با لبخند یاش را م گونه

 :دیگو

 ازت شکار بود. یهم کل ی! دفعه قبلگهیبعد خواهرم رو باغ وحش نبر د یسردار سر یآقا -

 یگرد شده به آوا نگاه م یافتد. سردار با چشمان یگزد و ترانه به قهقه م یخورد، آوا از خجالت لب م یجا م سردار

لب  ظیکند که سردار با غ ینگاهش م زانیآو یاست. آوا با صورت دهیرس یبه سرخ دشیکند که از خجالت پوست سف

 زند: یم

 دهن لق! -



 جهد. یم رونیجواب سردار از دهانش ب یبلند یشود و ناگهان با صدا یم یعصبان آوا

 !یدهن لقم خودت -

که  نیاز ا هانیدهد. ترانه و و یتکان م یکند و سر یخود م یشانیپ یمحکم حوال یاو ضربه ا یاز حواس پرت سردار

 افتند. یاو را بر مال کرده است به خنده م یآوا جمله پنهان

 :دیگو یم یشود و به آرام یم کیرفتن سردار به آوا نزد هنگام

 برسه به جونت، دانشگاه منتظرتم.تو رو نداره چه  یاشک ها اقتیل یپسر چیآوا مراقب خودت باش ه -

 کند. یهمراه برادرش اتاق را ترک م ،یسالمت یزند. ترانه هم پس از آرزو یم یلبخند

شوند توران خانم  یشوند. به سالن که وارد م یخانه م یکند و راه یرا صادر م صیترخ یاجازه  نه،یبعد از معا دکتر

 کند. یو بغلش م دیآ یبه سمت آوا م

 .یدینخواب رونیوقت از خونه ب چیبودم ازبس نگرانت بودم. ه داریتموم شب ب یشب خونه نبود هیدخترم  یوا -

 یدهد و م یوار تکان م دیانگشتش را تهد هانیکنند که توران خانم رو به و ینگاه م گرید کینگران به  هانیو و آوا

 :دیگو

اگه  یباشه حت بهیغر یتو جمع پسرا ادیخوشم نم چیه یبر یدوستات م یبار آخرت بود خواهرت رو به مهمون -

 ؟یدیخونواده هم تو اون جمع باشه، فهم

 :دیگو یو با خنده م دیآ یم نییدهد که پدرش از پله ها پا یتکان م یزده از جمالت مادرش، سر رتیح

 خوره. یبر نم ییشب به جا هینکن حاال  تشونیخانم اذ -

و بر خالف  دیآ یذهن پدرشان بوده است. به طرف آوا م یساخته  یدروغ ،یمهمان هیفهمند که قض یهر دو م و

 :دیگو یم شهیمهربان تر از هم یبوسد با لحن یکند و سرش را م یمحکم بغلش م شهیهم

 ؟یدختر بابا، خوب -

 آره بابا جون خوب خوبم. -

 کند. یبوسدش و سرش را نوازش م یم دوباره



 :دیگو یم هانیکشد. آقا خسرو کنار گوش و یها مخانم دست آوا را به طرف مبل  توران

 قبلش طرفت رو بشناس. یدروغ بگ یهروقت خواست -

 پرسد: یم گنگ

 ه؟یمنظورتون چ -

 تخت افتاده. نییبود که پا یمنظورم اون جعبه قرص -

 !...دید یخورد، اصاًل به آن فکر نکرده بود اگر مادرش م یم یتکان

 شود. یکه خشم پدرش مانع از حرف زدنش م دیبگو یزیخواهد چ یم

که حاضر شده با اون آشغاال  یدر حد یخواهرت رو فراموش کرد یببند دهنت رو! از بس سرگرم اون دختره شد -

 قصد جونش رو کنه.

 :دیگو یاندازد و در دل م یم ریبه ز سر

 .کنمیردم اما جبران مب ادیحق با بابامه از بس به خودم و کارم مشغول بودم آوا رو از  دیشا -

 شود. یو مشغول خواندن روزنامه م ندینش یمبل م یگذرد و رو یتوجه از کنارش م یخسرو ب آقا
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 رونیکند و از آن داالن غم به سمت اتاق پزشک ب یمرتب م شیگذارد، پتو را رو یگونه مادرش جا م یرو یا بوسه

 دود. یمتش مبه س ندیب یرود. در راهرو دکتر را م یم

 سالم دکتر. -

 .زند یم زیترحم انگ یکند و لبخند یطرفش رو م به

 ؟یسالم دخترم خوب -



 .دیگو یمحزون م یدهد و با نگاه یتکان م یسر

 گذره... ی! مستمیبد ن -

 کند. یکند و رو به نهال م یباز م دیاتاقش را با کل در

 ؟یبگ یخواست یزیچ -

 مهمه. یلیبله خ -

 کند. یدهد و با دستش او را به داخل تعارف م یرا هول م در

 .میزن یباشه برو داخل حرف م -

 :دیگو یکشد و م یم قیعم ی. نهال با نگاه پرسشگرانه دکتر نفسنندینش یم هردو

 دکتر من پول عمل مامانم رو جور کردم. -

 :دیگو یم یتعجب و خوشحال انیم

 خوبه اما از کجا؟  یلیخ نیا -

 :دیگو یآورد و در دل م یم ادیرا به  هانیو یها حرف

 ...میبا از دست دادن عشق زندگ -

 :دیگو یدر جواب دکتر م اما

 از دوستام بهم قرض داده. یکی -

است! دکتر  امدهیدختر ن نیبه کمک ا گرید یاست کس ریدختر که از ظاهرش معلوم بود فق هیآورد جز  یم ادی به

 ماند. داریخانم ب یکبر نینهال آمد و تا صبح بر بال یشب به جاکه چند  یبود، تنها کس دهیزهرا را د

 :دیگو یدر فکر فرو رفته است که نهال م دکتر

 زه؟یآم تیدکتر عمل مادرم تا چه حد موفق -



 کند. یدهد و دستانش را از هم باز م یانحنا م نییرا رو به پا لبانش

 شه. یشانسش کمتر م فتهیکه عمل مادرت به عقب ب یش با خداست، چون هر روز و هر ساعت هیبق -

 :دیگو یمزاحم م یالتماس و بغض با

 شه؟یمامانم خوب م -

 شود. یبلند م یصندل یو از رو ردیگ یرا به زانو م دستانش

بد تر از مامان تو رو داشتن اما زنده  طیشرا ضامونیاز مر یلیاالن شانسش پنجاه، پنجاهه! به خدا توکل کن. خ -

 هم نه! ایدن و بعضمون

 یاست م الیکه غرق در خ یگذارد. رو به نهال یم زیم یکشد و رو یم رونیرا ب یرود و مدارک یسمت کمدش م به

 کند.

 .میکنم و هرچه زود تر کارمون رو شروع کن لیتا مدارکش رو تکم یاگه موافق عمل -

 :دیگو یشود و م یجا بلند م از

 رو بدم؟ یجواب قطع گهیساعت د کیتونم  یم -

 خبرم کن. یخواست یهستم هرساعت مارستانیب فتم،یالبته! امشب ش -

و طراوت را از دست داده اند و  یکه سبز ییکند. درخت ها یرا نگاه م زییرود و از پنجره پا یبه اتاق م یاز تشکر بعد

 یبرگ ها م یدسته جمعباد به مرگ  یوحش ی انهی. گاه، تازردیگ یجان از درخت م کیافتد  یکه م یحال هر برگ

 یگذارد، سرد است اما نه به سرد یسرد م ی شهیش یرو اآورد. دستش ر یپردازد و آن ها را در هوا به رقص در م

کند و  یراه باز م شیبه گلو رنگیگذارد. بغضش با ن یدستش م یقلبش که در غم منجمد شده است، سرش را رو

اما  زدیر یصدا اشک م یبه مراعات مادرش ب زد،یر یگذارد و گوله گوله اشک م یترکد. اشکش را آزاد م یسپس م

شده اند. به طرف مادرش که  سیخ سیکه دستانش خ زدیر یلرزد!... آن قدر اشک م یلرزند، دلش م یم شیشانه ها

 کند. یرود. زمزمه م یخواب است؛ م

 تموم بشه. ینداشتن عل متیاگه به ق یحت ارمذیمنم تنهات نم یتنهام نذاشت ،یکنارم بود شهیمادر تو هم -



 یم مانیپش یدهد از تماس با عل یساعت که آخر شب را نشان م دنیآورد و با د یم رونیب بیاش را از ج یگوش

 شود. یکند و در آخر مغلوب قلبش م یم یقرار یشود اما دلش ب

 دهد. یمشده اشک را به چشمان نهال  یقاط یکه با نگران یخواب آلود عل یصدا

 شده؟ مادر خوبه؟ یزیچ زمیسالم نهال، عز -

 کند. یدهد و با نوک انگشتش، اشکش را پاک م یرا قورت م بغضش

 فقط دلم واسه صدات تنگ شده بود. میجانم هر دو خوب یعل ستین یزیسالم، نه چ -

 :دیگو یم یکنجکاو با

 شده؟ یچ یگیلرزه، چرا نم یاما صدات م -

 رود. یدهد و دوباره سمت پنجره م یاش را باال م ینیب

 بحث و تموم کن دلم برات تنگ شده بود. نیا ینه عل -

 .کند یم لیرا آرام تر و دنباله اش را تکم شیصدا

 قشنگت تنگ شده بود. یدلم واسه صدات و حرفا -

 :دیگو یعاشقانه م یلحن با

 ه؟یمحبتت بشم نهالم، تو جون بخواه صدا چ یمن به فدا -

 :دیگو یطعنه مبه  قلبش

 ؟یهست یینهال تو هم بگو، بگو که واسه داشتنش حاضر به چه کارا -

 :دیگو یدهد م یهول م نییکه بغض سنگ شده اش را به پا یزند، با مکث یبه قلبش چنگ م غم

 نره. ادتیو  نیا یطیدوست دارم تا آخر عمرم و در هر شرا یعل -

 :دیگو یپر از احساس م ییبندد و با صدا یم چشم



 .یشیمال خودم م گهید مونینمونده به وصال ابد یزیچ گهیمنم دوست دارم، نهالم د -

 تواند ادامه دهد. ینم گرید زدیر یچشمش م یبا سماجت از گوشه  یاشک

 زنم خدافظ. یبعداً بهت زنگ م زمیعز -

 :دیگو یگرفته اش، م یمشکوک از صدا یعل

 س! ختهیبه هم ر یلیشده، صدات خ تیزیچ هینهال تو  -

 ...گرید یاشک

 خدافظ تا فردا! -

 فکر نکن. خدانگهدار... یزیتو هم آروم باش و به چ زنمیفردا بهت زنگ م -

مضمون  نیبا ا یامکیدوم پ یشماره  یرود و برا یم ریاخ یتماس ها ستیکند بالفاصله به ل یرا که قطع م یگوش

 کند. یارسال م

 با شرطت موافقم! -
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تا صبح پلک بر هم  شبید امکیپ دنیکند. از د یپدرش حرکت م یشود و به سمت کارخانه  یم نیماش سوار

آوردن حال و روز خواهرش، وجدانش را  ادیرفت اما با به  یم یمانیکرد و به مرز پش یفکر م ینگذاشت و مدام به عل

 .شدیکرد و حس برادرانه اش غالب م یسرکوب م

شود و به ناچار  یهم موفق به دست آوردن آن پول نم نیبا فروش ماش یاست که حت یعمل مبلغ هنگفت ی نهیهز

که نسبت به آوا  یو مهر و عطوفت پدرانه ا قیاز پدرش بخواهد و مطمئن است با بازگو کردن حقا دیپول را با نیا

 کند. ینم غیدر یکمک چیدارد از ه



 یکردن سرش م نییکند، جوابش را با باال و پا یبلند سالم م کند و ینگهبان به سرعت در را باز م هان،یتک بوق و با

شلوارش  بیرا داخل ج یو گوش چیرود. سوئ یشود، به سمت اتاق پدرش م یم ادهیپ نیشود. از ماش یدهد و وارد م

 کند. یم سالمشود و  یخود بلند م یاو از جا دنیبا د یگذارد. منش یم

 سالم پدرم داخل اتاق هستند؟ -

 :دیگو یلوس و وارفته م ییصدا با

 !دیبله بفرمائ -

باشد با  یشود. آقا خسرو رو به پنجره مشغول خوردن قهوه مخصوص خود م یکند و بعد وارد م یبه در وارد م یا تقه

که قبل از گفتن  یشود تا حد یمتعجب م هانیو دنی. با دگرددیچرخاند و بر م یاش را م یدر صندل یصدا دنیشن

 :دیگو یسالم م

 شده؟ یزیچ -

چرم  یمبل ها یجا باز نشده. رو نیسال قدمش به ا نیبه چند کیکند چون نزد یاز رفتار پدرش تعجب نم هانیو

 :دیگو یو رو به پدرش م ندینش یم

 رو باهاتون مطرح کنم. یموضوع مهم دیبا ینشده ول یزیسالم پدر، نه چ -

 کند. یرا اشغال م هانیو یو مبل کنار زدیخ یاش بر م یگذارد و از صندل یم زیم یقهوه را رو وانیل

 شنوم. یخب م -

تمام کند. باالخره  یدر حق عل خواهدیکه م یاز نامرد ایاش  یداند از کجا شروع کند از عشق آوا، از خودکش ینم

در  تیبه عصبان ختهیآم یپدرش هر لحظه تعجب دهد،یو درشت ماجرا را شرح م زیو ر کندیدلش را پهن م یسفره

گذاشتن  انیبا در م هانیدل ببندد. و یبه عل شادانه کی یکیکند دختر  یتازد، فکرش را هم نم یوجودش م

. آقا خسرو با دوزدیبخشد و منتظر به پدرش چشم م یم انیعمل و در خواست آن پول حرفش را پا یهیقض

 .کوبدیدستش م گریشود و مشتش را در کف د یاز جا بلند م تیعصبان

 .ارهیبال رو سر خودش ب نیسر و پا ا یب یپسره  هیبه خاطر  دیاحمق، آخه چرا با یمالحظه  یب یتره دخ -

 :دیگو یم نیغمگ یشود با لحن یهم از جا بلند م هانیو



 .نهیبب بیآس نیاز ا شتریب دیآوا نبا م،یفکر کن یبه مسئله بعد دیکه افتاده االن با هیپدر اتفاق -

 گردد. یبه سمتش بر م تیعصبان با

 شناسمش؟ یکه اصالً نم یواسه عمل کس دمیهمه پول رو م نیبا خودت ا یفکر کرد یتو چ -

 دهد. یادامه م ادیفر با

 ؟یفهم یپول، م نیبابت قرون به قرون ا دمیزحمت کش -

 کند. یریتواند از موضع خود کناره گ یدهد اما نم یرا به پدرش م حق

 .دیپدر حق با شماست، اما به آوا فکر کن -

 :دیگو یاز خشم، شمرده شمرده م یبا لحن ندینش یرود و م یچرخ دارش م یسمت صندل به

 . تمام!ستمیخواهر تو ن یمن مسئول عشق اشتباه -

 پدرش به یکند هضم جمله  یم خکوبیرا در جا م هانیکوبد و و یم زیم یمحکم رو یآخر مشت یگفتن کلمه  با

 :دیگو یم یرود و با ناباور یبه جلو م یپردازد، قدم یآن م ریبه تفس یقیاست که تا دقا نیسنگ یقدر

 خواهر من؟ فقط خواهر من؟ -

 اندازد. یپا م یدهد و پا رو یباال م ییابرو

 تونه انقدر نادون باشه. یآره چون دختر من نم -

 یم شتریکه سرعتشان هرلحظه ب ییشود و با نفس ها یخم م زیم یکشد. رو یبر صورتش م یزند و دست یم یچرخ

 :دیگو یشود؛ م

 .نیلطفاً به حرفم گوش بد د؟یکن یلج م ی. با کستیحرف ها ن نیپدر االن وقت ا -

 غرد. یمقابل صورتش م قاً یشود و دق یجا بلند م از

 ؟یدیمن گوش م یمگه تو به حرف ها -



 شیهمه فشار برا نیتحمل ا نددیب یاندازد و چشم م یم ریسر به ز یفهمد با درماندگ یپدرش را به سرعت م منظور

 یگذارد. سرش را م یزانو م یسرش آرنجش را رو یبرا یگاه هیبه منظور تک ند،ینش یم یمبل یسخت است. رو

 رسد. یآرام پدرش به گوش م یفشارد. صدا

 شرط دارم. هیاما  دمیپول رو بهت م نیا -

 یبه پشت ست؛ین نیریهم ش یلیکه خ یکند. آقا خسرو با لبخند یکند و منتظر نگاهش م یسر بلند م هیعرض ثان در

 :دیگو یدهد و م یم هیتک یصندل

خواسته ام رو کامل  دیپول با نیپول داروهاش رو اما تو هم به اندازه کامل بودن ا یحت دم،یتمام و کمال پول رو م -

 .یادا کن

از  یدهد که در کسر یقرار م ریاو را تحت تأث یدهد به قدر ینجات م آن که مشکلش حل شده و خواهرش را فکر

با  کند یپررنگ لبانش را کمان م یکند و لبخند یشود، سر دردش فرو کش م یخود به خود گره ابروانش باز م هیثان

 .دیگو یدرخشنده م یخوشحال و چشمان یلحن

 باشه قبوله! -

 :دیگو یاست؛ در دل م ریچه قدر ناممکن و اجتناب پذ هانیو یداند شرطش برا یخسرو که م آقا

 و همه جا برنده م. شهیانقدر خوشحال نباش من هم -

دهد. از  یم هیتک زیم یبرد و به جلو یفرو م بیرا در ج گرشیشود، دست د یاز جا بلند م پشیاز روشن کردن پ بعد

 :دیگو یشود و م یطاقت از جا بلند م یب هانیو رد،یگ یدگر م یکام پیپ

 .نیشرطتون رو بگ -
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 زند. یشانه اش م یرو یا ضربه

و بعد هم  یکن یبگم که اول تو شرط من رو اجرا م دیاما قبل گفتنش با دمیم حیرو برات توض زیعجله نکن! همه چ -

 .شهینوبت من م



 دهد. یتکان م نیکشد و سرش را به طرف یم یپوف کالفه

 بشه. ریوقت ندارم ممکنه د یلیپدر خ -

 :دیگو یدادن نفس پر از دودش م رونیزند و بعد از ب یم پیبه پ گرید یپُک

 .یروزه کار جفتمون رو راه بنداز هی یتونیبه تو داره م یبستگ -

 پرسد. یکشد و آشفته م یبه گردنش م یدست

 .نیبرام مبهمه واضح تر بگ یلیمنظورتون خ -

کند و با  یرو م هانیبه طرف و نهیگذارد. دست به س یمطمئن م ییرا جا پیگرداند و پ یبر م زیرا به طرف م سرش

 :دیگو یاست ناگهان م شتریکه شباهتش به پوزخند ب یلبخند

 تونم اون پول رو بهت بدم. یم ینطوری! فقط ایندار رو بزن یچیه یاون دختره  دیو ق یازدواج کن زیبا دن دیبا -

نا  یو به نقطه ا ستادهیپدرش، مثل مجسمه بر جا خشکش زده است. وسط اتاق ا یحرف ها دنیبعد از شن قایدق

شده است. عضالت بدنش از  یعاد شیدلخراش آن برا یصدا ده،یهم ساب یشده از بس دندانش را رو رهیمعلوم خ

است، مشت پر  ممکن یآن به سخت ازغرق شده است که نجات  یروند. اتاق در سکوت یضعف م یمنقبض بودن طوالن

 ندینش یرود و م یمبل م نیتر کیفرستد. به سمت نزد یم رونیرا ب شیکند، نفس ها یباز م یاز خشمش را به آرام

کردنش تلخ  یکند، تداع ی. دوباره حرف پدرش را مزه مزه مشدیاند یفقط به جمله آخرش م یطوالن یاز آن گفتگو

آورد پدرش چه وقت از اتاق  ینم ادیبه  یشوک مانده و حت یکند. هنوز تو یرها م فهکه آن را نص یاست به گونه ا

 یصف بلند باال به دنبال خاطراتش با ارنواز م انیکند و در م یم فیاش را مرتب رد ختهیخارج شد؟! افکار به هم ر

 :دیگو یلب م ریدهد و ز یگردد. سرش را با سرعت تکان م

 رو از دست بدم. زانمیعز تونمینم نیاز ا شتریب گهیآخرش بود د نیا هگیمحاله... د گهید یکی نینه! نه ا -

جان آن روز آوا  یب ریکند و تصو یمغزش نفوذ م یناشناخته و مرموز از ال یدهد که حس یم هیرا به عقب تک سرش

احساسات  شیاز پ شیب شیبازش، بدن سردش، التماس و ضجه ها مهین یگذارد. پلک ها یرا به صف اول افکارش م

 .دیآ یکند. همان حس مرموز به حرف م یم یراتییبرادرانه اش را دست خوش تغ

نباشه  گهیروز برسه که د هیاگه  ؟یهم خوشبخت بشه اما آوا چ گهید یکیتونه با  یم یبش الیخیاگه تو ارنواز رو ب -

 !؟یچ



 زند. یمبل م یپر از خشم به دسته  یمشت ادیکند و با فر یفکر چشم باز م نیا با

 نه! ینه لعنت -

 !قتهیحق -

 نالد: یکوبد و با درد م یمبل م یرا به پشت سرش

 خفه شو! -

 :دیگو یتر از بار قبل م مرموز

 شتریجون ب هیاما آوا  یدوباره عاشق بش یتونینکن. م یاریباز به دست ب یتونیکه م یعشق یخواهرت رو فدا -

 نداره.

 یرا نم زشیر یاش اجازه  دهیجوش یرود به اشک ها یفرو م شتریزند و ب یدست و پا م یاز سردرگم یباتالق انیم

افتاده است، قبل از آن که همان حس دوباره نطقش  ریو برادرانه گ یاز جنس عاشق یدو دوست داشتن انیدهد. او م

 شود. یاشکش هم زمان م ختنیرا باز کند؛ جمله اش با فرور

 ...شهیم آره درسته! ارنواز بدون من هم خوشبخت -

 

 ۷۹_پارت#

*** 

دهد.  یکند و آرام مالش م یخود حلقه م یاندازد. دستانش را دور بازو یرا بر تن نهال م یسوز یزییسرد و پا یهوا

دهد و شروع به  یو تاب م چینهال پ یوار خودش را در گلو نیجن یکند، بغض یرا از نو مرور م شیدوباره حرف ها

را  یبه نظر برسد، بلکه قصد دارد عل فیخواهد ضع ی. نمدافت یم نییکند اما با قورت دادن آب دهانش به پا یرشد م

 :دیگو یبه سمتش باز نگردد. با خود م چوقتیاز خود برهاند که ه یبه گونه ا

 ریازت س یکنفکر  دیشا یخبر ندار یچیواسه زنده موندن مامانم تالش کنم. تو از ه دیمن و ببخش اما با یعل -

 .یشدم اما تو تا ابد در ذهن و قلب من



گردد و  یکند. همان طور که از سرما در خودش جمع شده، به عقب بر م یتوجهش را به خود جلب م ،ییپا یصدا

 زیکه در چشمانش ن یآن لبخند یاست، برا شیمشغول تماشا یبا لبخند نهیکه دست به س ندیب یرا م یعل

 :دیگو یم یاز هر حس یته ،یدهد، با نگاه یرود اما در ظاهر بروز نم یدلش ضعف م داست؛یهو

 .نیبش ایلطفًا ب یسالم عل -

 .ندینش یکنار نهال م مکتین یاندازد و رو یشود، دستانش را م ینا خودآگاه جمع م لبخندش

 سالم نهال، حال و احوالت؟ -

 :دیگو یکردن هستند در دلش م یل بازکه بچه ها مشغو ییدهد، آن جا ینقطه م نیرا به دور تر نگاهش

 موندم. یتو دوران شماها خوشحال و خندان م شهیکاش منم هم -

 ینم یتوجه یرا برعکس دوم یبدنش اما اول یرفتارش چه سرد یشود، چه سرد یمتوجه سرد بودن نهال م یعل

 :دیگو یاز سرزنش م یاندازد و با لحن یم شیشانه ها یکند و رو یم رونیاش را از تن ب یکند، باران

 !؟یدیمانتو پوش دونهی یسرد نیهوا به ا دنه؟یچه وضع لباس پوش نیا -

 :دیگو یشود، با خود م یمچاله م قلبش

 نکن!... مهربون نباش! ینکن عل -

کشد و در  یجا خوش کرده؛ نا محسوس بو م یباران یکه رو یکند و عطر تن عل یم لیرا به طرف راست متما سرش

 یم انیفکر احساسش دوباره غل نیداشته باشد. با ا رهیکند تا اگر در نبودش نفس کم آورد؛ ذخ یم رهیخذ شیها هیر

 یکند و به طرف خودش م یم یاحاطه م متیبا مال ا. چانه اش رردیگ یرا از او م شتریاجازه فکر ب یکند. اما عل

 :دیگو ینگران م یچرخاند. با لحن

 از االن... حرف بزن! نمیاون شبت ا یها هیاون از گر یا ختهیبه هم ر یلینهال خ -

را با  یدور تر نشسته اما چشمش به آن هاست، دست عل یمکتیکه ن یرزنیدهد و معذب از نگاه پ یرا پس م کتش

کند به  یدستان خود پنهان م انیبار دستان سرد نهال را م نیا ده،یرا د رزنیهم نگاه پ یزند. عل یاکراه کنار م

 کند. یم« ها»برد و چند بار  یدهان م کینزد



کشد و  یم رونیاش ب یشود. دستانش را بر خالف خواسته قلب یدشوار م شیمچاله شده اش پمپاژ خون برا قلب

 :دیگو یم یجد

 .میصحبت کن یدر مورد موضوع مهم دیبا یعل -

شده که  ریبفهمد اما آن قدر نفوذ ناپذ یزیآورد تا چ یدو مردمک چشم نهال به چرخش در م نیرا ب چشمانش

 :دیگو یطاقت م یشود. ب یمرادش نم یزیچ

 !یخب حرف بزن جون به لبم کرد -

 کند. یوسط پارک نگاه م یو به فواره  ردیگ یم یاز عل رو

 فکر کردم. یلیمن در مورد خودمون خ یعل -

 :دیگو یکند و م یرا تنگ م چشمانش

 ؟ی! فکر چنیمن و بب -

که لرزش  ییکند، با صدا یکند. به طرفش رو م یم شتریخراش قلبش را ب یدلواپس عل یزد، صداگ یم لب

 :دیگو یدارد م ینامحسوس

 بکشم. یعمرمم سخت یخوام باق ینم گهیکردم، د یزندگ یمن تمام عمرم تو سخت یعل -

شود و  یتاب از جا بلند م ی. بدهد ینهال را نم یبودن به رفتارات و لرزش صدا قیاجازه دق یحال متشوش عل اما

 :دیگو یآغشته به غم م یفشارد. با لبخند ی. دستانش را مزند یزانو م شیچمن ها روبرو یرو

 کم فرصت بده. هیرو برات فراهم کنم اما بهم  یزندگ نی. بهتردمیچشم... قول م زم،یچشم عز -

 :دیگو یم شیب با اخم هامتناس یکشد و با لحن یم رونینقشه اش دستش را محکم ب طبق

 تا آخر عمرم؟ ایسال، دوسال  هیتا چه قدر فرصت بدم؟  -

 :دیگو یمهربان م یبازد. با لحن یشود اما خود را نم یباره سرد م کی دستانش

 کنم چطوره؟ یکنم اصاًل شغل دوم هم دست و پا م یکنم، شب و روز کار م ینه خانومم کار م -



چشمانش  یاهیاما ابر چشمانش را پشت س ردیگ یشود. قلبش درد م یحرف هم زمان م نیو برق چشمانش با ا رعد

 :دیگو یم تیکند و با عصبان یپنهان م

 !یریواسم بگ یعروس هی یتون ینم یکدوم شغل؟ تو حت یدست بردار عل -

دور  ید و دستکن یشود، به او پشت م ی! از جا بلند مدهیکند که بر سرش کوب یتصور م ینهال را پتک یها حرف

 :دیگو یگردد و م یکشد. به طرفش بر م یدهانش م

 خوام؟ ینم یاصاًل عروس یگفت یرفته م ادتی! هیحرفا چ نیچت شده نهال؟ ا -

 .ستدیا یسست مقابلش م ییشود و با پاها یجا بلند م از

 !یکرد یقبول م دیتو نبا -

 گذارد. یاز چشمانش م یکی یزند و دستش را رو یم لبخند

 خوبه؟ رمیگ یهم برات م یرو چشم، عروس -

خواهد  یکند؟! م یاش بعد از خدا او شده! حاال چکار م یعشقش، تنها پناه زندگ ستد،یمرد با نیتواند مقابل ا ینم نه

از  ییبه مرگش نمانده و تنها راه نجاتش جدا یزیآورد که چ یم ادیمادرش را به  هیاز ثان یشود اما در کسر مانیپش

 .اوست..
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 کشش نده... نقدریا گهیجمله بگو و خالص د هی: نهال تمومش کن! دیگو یخود م به

 :دیگو یبا سرعت نور م نیح نیبوسد که نهال در هم یدستش را م یبا لبخند یعل

 خوام! یتو رو نم گهیمن د -

 :دیگو یکند و با ترس م یلرزد. لبانش را از دستش جدا م یدستش م ،یا هیچند ثان یبرا

 !ستین یخوب یشوخ ه؟ینهال شوخ -



 شود. یمالحظه تر م یدهد و ب یدهانش را قورت م آب

 خوامت. ینم گهیام، د ینه جد -

 .دیگو یم یبندد و عصب یچشم م یعل

 ادامه نده! بسه. -

مشهود  شیکه در صدا یدهد، با بغض یکه دستش را هول م ردیخواهد او را در آغوش بگ یشود و م یم کشینزد

 :دیگو یمحکم م یو لحن ستین

 برو! میدوست ندارم... از زندگ -

زند. در دلش غوغا به پا شده  یاش را رقم م یلحظات زندگ نیبا احساس لگدمال شدن عشق و غرورش تلخ تر یعل

 د:پرس یمردد م یدارد که برود؛ عل یبه جلو بر م یو قدم زدیخ یبر م یدهد. نهال از صندل یقلبش فغان سر م

 حرف آخرته؟ -

شود. بدون آن که به طرفش  یزدن قلبش بسته م خیبا  شیشدن از باران اشک ها سیچشمانش در طلب خ صحن

 :دیگو یم یقطره اشک زشیقاطع اما با ر یبرگردد با لحن

 آره حرف آخرمه! -

 :دیگو یبرد و م یفرو م بشیزند. دست در ج یتلخ م یلبخند

 باشه!...-

دارد به  یبر م یکه عل یآن دو با هر قدم نیمحکم ب ی. رشته ردیگ یم شیرا در پ یکند و راه نا معلوم یاو پشت م به

تحمل وزنش را ندارند چند قدم رفته را باز بر  شیگردد، پاها یبر م یشود. نهال به طرف عل یتر م کیپاره شدن نزد

کند، در  یزند و هق هق م یبه قلبش چنگ م زد،یر یم شکترکد و ا ی. بغضش مندینش یم مکتین یگردد و رو یم

شکل ممکن شکسته  نیرفته، قلبش را به بدتر گریشده است، او د ریخواند اما د یرا م یاسم عل ش،یها هیگر انیم

 .ستین یخبر نیاز آن عشق آتش گریساعت ورقه برگشته، د کیاست. در کمتر از 

 شی. به موهاندینش یخورد و م یسر م ش،یکند. از ضعف پاها یگاه م هیرا تک وارشیرسد د یم یبه خرابه ا یعل

 :دیگو یلب م ریاست. ز دهیزند، انگار که خواب د یچنگ م



 پر کرده؟ یمن و تو افتاده رو ک نیکه ب یفاصله ا -

 زند. یم دهیکش یادیفر

 خدا! خدا! -

کند. زنگ اول صبحش که اصرار بر  یهضم نشده دوباره مرور م شیشده، هنوز برا ختهیآم ادشیمردانه اش با فر بغض

 یکند همه و همه مهر ینبود، االن که دقت م یشگیکه هم یزده اش، لحن خیمالقات داشت، نگاه سردش، چشمان 

 میدوست ندارم از زندگ»آورد  یم ادیبه  ار شیشود، دوباره صدا یجمله آخر نهال حک م یشوند و رو یم قتیحق

 زند. یم ادیشود، دوباره فر یم واریبر د یاش مشت جهیاندازد و نت یوجودش را به لرزه م شیانعکاس صدا« برو

 ه؟یپول یگناهم ب ایکردم؟ خدا یچه گناه ایخدا -

زند.  یرا چنگ م شیشود. موها یمردانه اش بر خرابه حکم فرما م ی هیشکند و گر یآورد، بغضش م یطاقت نم گرید

 نهیس وارهیگونه خود را به د نیکه ا دهیرا شن شیصدا یقلب عل ییزند، گو یصدا منهال با چشمان اشک بارش او را 

 خواهد. یآرامشش را م ،خواهد یکوبان، نهال را م یپا یکوبد و مانند بچه ا یاش م

 یافتد، دستش را رو یاش دوباره به حرکت م یخاک یشود، بدون توجه به لباس ها یبلند م شیو مسخ از جا جیگ

 :دیگو یگذارد و م یقلبش م

 تموم شده! یآروم باش، همه چ -

 دهد. یاشکبار ادامه م یلب با چشمان ریز و

 !ستین یاز قفس، برگشتن دهیپر یکه پرنده  سی... غم بنوایساق -

 

 !ست؟یز دیدرد که رفته را چگونه با نیعالم ا با
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 کند. یهق هق زمزمه م انیم نهال



 !...یعشق اول و آخرم مجبور شدم وگرنه تو یعل -

 رونیمانتو ب بیرا از ج یاست. گوش شتریبه قلبش رخنه کرده؛ ب ییکه از درد جدا ییشود اما سرما یسرد تر م هوا

 .کند یکشد و با اشک شروع به نوشتن م یم

نزار  گهیعشقم رو از دست بدم د یتموم شد. تو باعث شد یخدا لعنتت کنه، عشقم رو از دست دادم حاال همه چ -

 مادرمم از دست بدم من به قولم عمل کردم حاال نوبت تو شده.

آن روز پدرش  یاست اما غرق در حرف ها لمیف یمبل کنار خانواده نشسته و به ظاهر مشغول تماشا یرو هانیو

وزها ر نیکه ا یاسم دنیو با د داردیبر م یعسل یرا از رو یآورد. گوش یاو را به خود م یگوش امکیپ یاست که صدا

 یم یبه عل هیدر عرض ثان ام،یمتن پ دنی. با دکند یرا باز م امیپ یکند؛ با مکث یاو را سخت دچار عذاب وجدان م

 یکه وجدانش به او تشر م ردیکند تا تماس بگ یرا ظاهر م یست؟! به سرعت شماره عل یکه االن در چه حال شدیاند

 زند.

 راحتش بزار... گهید ؟یتا از حال زارش مطمئن بش یزنگ بزن یخوایراحتتره! م یبهش زنگ نزن  -

زند که همه با حرف مادرش به طرف او رو  یرا چنگ م شیزند و موها یم هیکند، به مبل تک یوجودش را احاطه م غم

 کنند. یم

 شده پسرم؟ یزیجان چ هانیو -

 نیرود. به دنج تر یم اطیسمت حو به  دیگو یم« نه»به نگاه ها  ی. بدون توجهزدیخ یو بر م ردیگ یاش را م هیتک

 دیخلوت و آرام را پد ییافکنده و جا هیرا سا یگوشه ا شیرود. باشاخه ها یم ب،یکنار درخت س اط،یقسمت ح

گاه در  هیتک کیگرفتن کند، فقط  هیاو را مجاب به تک دتوان یهم نم وارید یزند. سرد یم واریاش را به د هی. تکآورده

 رد،یگ یبار است تماس م نیهزارم یلرزد. برا یدر دستش م یخواهد که ظاهراً به دست آورده. گوش یاش م ییتنها

 کند. یم افتیدر امیکه پ ییتماس!... زنگ!... رد تماس!... تا جا رد

 کردم؟ یکار ؟یدیشده! چرا جوابم و نم یچ هانیو -

 یکه حت یکه وجودش را در برگرفته به گونه ا حس و قلبش یهوا از سرما یلرزد! نه از سرما یاش از سرما م چانه

 نیزند! ا یم یخودش پوزخند یارنواز زنده مانده است!... به وعده ها و حرف ها دنیو ند دنیچند روز است از نشن

 ...یعل یبرا رینظ یب یارنواز است و برادر اریکه تا آخر عمر همراه و 



 :دیگو یبندد، با خود م یم چشم

 .کنمیهمه رو که نابود کردم پس حداقل آوا رو نجات بدم. فردا درستش م -

را از دو طرف باز و تا نوک  شیکند. آوا پالتو به تن، دست ها یرا جلب م هانیپا توجه و یهمراه با صدا یا هیسا

 :دیگو یکشد م یکه سرد بودنش را به رخ م یپنهان کرده با لحن نیرا در آست شیانگشت ها

 تو خونه! ایب رون؟یب یسرما اومد نیش چرا تو ادادا -

 یوانگیخاص داشت اما از آن روز به بعد خاص تر هم شده، فکر از دست دادنش او را به مرز د یگاهیدر قلبش جا آوا

 یم شیکاله پالتو اش به موها یاز رو ی. بوسه اکشد یدارد و محکم در آغوشش م یدرشت بر م یکشد. قدم یم

 :دیگو یبندد و در دل م یزند. چشم م

 .ریجرم من نگ کیدونم گناه کارم اما آوا رو شر یم ایخدا -

 :دیگو یگرد شده م یکند و با چشمان یخودش را از او جدا م آوا

 شده؟ یچ -

 :دیگو یمهربان م یبا لحن رد،یگ یرا در چارچوب دستانش م صورتش

 فکر نکن. یزیبه چ گهیکنم د یرو دارم درست م یخواهر گلم همه چ -

 :دیگو یخورد م یطور که از سرما تکان م همان

 ؟یرو درست کرد یچ ؟یچ -

کند، درخواست او بود اما  ریخواهد افکار خواهرش را درگ یواهمه دارد، نم قیکشد، از گفتن حقا یم قیعم ینفس

و به  ردیگ یبه آوا دستانش را م یگذارد. بدون پاسخ یرا بر سکوت م حیخودش، پس ترج یکردنش بر عهده  یعمل

 روند. یسالن م

زبان نفهم عاشق  ی چهیماه نیا فیخودش را زره پوش کند و به جنگ قلبش برود وگرنه حر دیبا یقدم بعد یبرا

و به دنبال  «شهیبعد نوبت من م یکنیاول تو شرط من رو اجرا م»شود  یشود. حرف پدرش در گوشش بازتاب م ینم

 :دیگو یصدا در دل م نیا



 .دمیفردا شب انجامش م نی!... همیدیو به خواسته ت رس یباشه پدر تو برنده شد -
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*** 

اند به شدت شوکه هستند آنها از  دهیشن هانیرا از زبان و زیدن یخواستگار شنهادیکه پ یخانم و آوا از وقت توران

ازدواج  شنهادیپ گرید یبه کس هانیموضوع که و نیا رشیبه ارنواز با خبر هستند و پذ هانیو ادیز یعشق و عالقه

 یاز قبل م دتریرا بفهمند اما هر بار نا ام هانیکار و نیا لیکنند که دل یم یسخت است. هر دو سع شانیبدهد؛ برا

خوشحال است به  یلیکار خ نیکند از جواب دادن طفره رود، آقا خسرو که از ا یم یسع هانیکه و یشوند وقت

 :دیگو یو م زدیخ یبر م هانیاز و یطرفدار

 !نیزاریانجام بده شماها نم یکار درست خوادیبارم م هیبابا حاال  یا -

 چیه زیدن یخواستگار یدر دل آوا و مادرش جا باز کرده که برا یدهد. عشق ارنواز طور یبحث را خاتمه م نگونهیا و

راه  نیشوند. در ب یم یمحب یآقا یخانه  یو راه نندینش یم نیندارند و بعد از آماده شدن داخل ماش یشور و شوق

سپرده اند که معلوم نبود چه خواهد شد!  ریبه دست تقد ابزنند خودشان ر یحرف نکهیهمه سکوت کرده اند و بدون ا

 :دیگو یو م گرداندیسرش را به طرف عقب بر م هانیدارد و رو به و ینگه م یآقا خسرو کنار گلفروش

 .ریعروس گلم بگ ز،یه گل در حد دندست هیو  نییبرو پا -

 :دیگو یکند و م یم نیزند و نگاهش را رو به پنجره ماش یم یپوزخند

 .دیکار رو کن نیپس خودتون ا دیدون یشما بهتر م -

 زند. یلب غر م ریشود و ز یم ادهیپ ن،یدهد و بعد از باز کردن کمربند ماش یاز تأسف تکان م یسر

 :دیگو یم هانیو رو به و گرداندیعقب بر م یخانم نگاهش را به صندل توران

 شه؟یم یپسرم چت شده؟ ارنواز چ -

 :دیگو یم یکشد و با کالفگ یاش م یشانیبه پ یدست



 ازدواج باشه. انشیرابطه ها پا یهمه  ستیبحث رو تموم کن. قرار ن نیمامان لطفاً ا -

 آورد. یش را به عالمت سکوت باال مدست هانیکه و دیبگو یزیخواهد چ یم آوا

 بشنوم. یزیمورد چ نیدر ا خوامینم گهید -

که از  یدهد و با لحن یم هانیو آن را دست و دیآ یم نیبزرگ به داخل ماش یآقا خسرو با سبد گل یقیاز دقا بعد

 :دیگو یدهد م یحال خوبش خبر م

 برات گرفتم! مبارکت باشه. یچ نیبب ایب -

 :دیگو یگاه رو به توران خانم م آن

 نرفته؟ ادتیخانم انگشتر رو که  -

 :دیگو یم یبا ناراحت هانیو مادر

 راحت اوردم. التینه خ -

 دهند. یراهشان را ادامه م بیترت نیبه ا و

 وار ارنواز را وانهیفهمد که چقدر پسرش د یحال نامساعد را مادرش خوب م نیندارد و ا یحال چندان خوش هانیو

 داند! یدهد را نم یم زیسپرده و تن به ازدواج با دن ریدوست دارد اما چرا و چگونه خودش را به دست تقد

 ادهیپ نیکند و از ماش یرود. در را باز م یم هانیبه و یکشد و چشم غره ا یم یرسند آوا کالفه پوف یمقصد که م به

و منتظر  ستدیا یبندد. کنار در م یهم م یشود و در را رو یم ادهیپ نیشود به دنبال آوا توران خانم هم از ماش یم

 به او ملحق شود آن گاه زنگ در را بزند. زیو همسرش ن هانیماند تا و یم

 شود. یم ادهیپ نیاندازد و از ماش یلب م ریز یکند و دوباره نوچ یبرانداز م نیماش ی نهیخودش را در آ یکم هانیو

 یم اطیکرده و خودش را به ح ییبه مهمان ها خوش آمدگو فونیکند و از پشت آ یم در را باز زیزدن زنگ، پدر دن با

 اق،یاشت نیبه اوج رساندن ا یشود و برا یدر وجودش شکفته م یخاص جانیو خانواده اش ه هانیو دنیرساند. با د

 کند. یم ییمهمان ها را به داخل راهنما



 "مبارک"ورود به خانه لب به گفتن  یرود و از همان ابتدا یم یمحب یبه آغوش آقا یاز خوشحال هان،یپدر و خسرو،

 کند. یباز م

خودش را کوچک  یادیکند با اشاره به او بفهماند که ز یم یرود و سع یبه خسرو م یچشم غره ا هانیمادر و توران،

گرم  زیدن یواده رساند و با خان یتفاوت به واکنش توران و آوا خودش را به داخل خانه م یکند. اما خسرو ب یم

 نیدر ع یگرم ول یلیشوند اما نه خ یروبه رو م یمحب ی ادهبا خانو زیکند. به دنبال آن توران و آوا ن یم یاحوالپرس

کشد  یم یقینفس عم هانیشوند. و یم ریمبل جا گ یکنند و هر کدام از آنها رو یم کیسالم عل یحال ساده و رسم

 هب عیجا گذاشته است. سر نیماش یآورد که دسته گل را تو یم ادیتازه به  زیدن یو هنگام روبه رو شدن با خانواده 

 کند. یملحق م زیدن یرود و دسته گل را برداشته و دوباره خودش را به جمع خانوادگ یم نیسمت ماش

 .ماند یم رهیزنند خ یحرف م زیو به آوا و مادرش که کنار هم نشسته اند و با مادر دن ندینش یمبل م یرو

 

 ۸۳_پارت#

 

 :دیگو یم هانیکند و روبه و یبه سمت خسرو م یاشاره ا یمحب یآقا

 .نمتیتا بهتر بب نیپدرت بش شیپ نجایا ایپسرم، ب-

: ممنون، راحتم. شما دیگو یم زیلب دارد به پدر دن یکه رو یکشد و با لبخند یکت خود م ی قهیبه  یدست هانیو

 .دیراحت باش

به  دیکند تا شا یم یشود و تک سرفه ا یمتوجه نگاه آوا م هانینظر دارد. و ریرا ز هانیآوا تمام حاالت و رفتار و 

 و خودش را از چنگال نگاهش برهاند. دیایخودش ب

 زند. یکرده و دخترش را صدا م ییو خسرو خوش آمدگو هانیمجدد به و زیدن مادر

 .اریرو ب ییدخترم، چا ز،یدن-

 دوزد. یچشم م وارید یرو یکند و به قاب عکس ها یجمع و جور م یودش را کمخ هانیو



قاب ها بر  یرا از رو هانیشود نگاه و یم کیکه دارد به سالن نزد یکس یقدم ها یگذرد و صدا یم یا قهیدق چند

 کند. یم یو با مهمان ها سالم احوالپرس ستادهیمقابل او ا ییچا ینیکند که با س یمتمرکز م زیدارد و به دن یم

 شود.  یلحظه ارنواز مقابل چشمانش تجسم م کی. ردیگ یم نییرا پا سرش

 رسد. یم هانیگرداند تا به و یمهمان ها م یرا جلو یچا ینیس

 .کند یداده است، سالم م یچاشن انشیکه به ب یهمان لحن دخترانه ا با

 .نیسالم خوش اومد-

 .ردیگ ینظر م ریرا برنداشته همچنان با نگاهش او را ز یدارد و تا او استکان چا یبر نم هانیاز نگاه و چشم

مراسم تمام شود تا به خانه  نیخواهد هرچه زودتر ا یدارد. دلش م یبرم ینیس یلرزد و استکان را از تو یم دستانش

 .ابدی ییرها یروحو  یذهن یخودش را غرق خواب کند بلکه از تمام تنش ها ریدل س کیبرود و 

 زیبه دن یدارد. آوا نگاه یبر نم هانیلحظه چشم از و کیو  ندینش یبه مهمان ها، کنار مادرش م یاز تعارف چا بعد

رود، خودش را  یبه آوا م یکند. توران چشم غره ا یاشاره م زیزند و با ابرو به دن یمادرش  م یکند و آرام به بازو یم

و پدرش  یبه محب رهیفرو رفته در هم خ یکند و با ابروها یچانه ستون م ریکند، دستش را ز یجمع و جور م یکم

 کنند. یشود که دارند با هم صحبت م یم

نگاه  نیاز ا زیو به دنبال راه گر ردیگ یم ریشود. دوباره سر به ز یمواجه م زیکند و با نگاه دن یسرش را بلند م هانیو

 اطیح یرساند. تو یم اطیخودش را به ح یمحب یاز خانواده  یکند و با معذرت خواه یوقفه، جمع را ترک م یب یها

بندد و او را سبک  یاش رخت م نهیس یکرد از رو یرا خفه م وا یزیکشد، انگار که چ یم یقیو نفس عم ستدیا یم

آورد و با  یم رونیکتش ب بیرا از ج یدهد. گوش یم هیتک واریو به د ستدیا یکنار م یزنگ گوش دنیکند. با شن یم

کند.  یرا قطع م یگوش دیکند و از استرس شد یدستانش مهمان م یصفحه، لرزه را تو یاسم ارنواز بر رو دنید

 یزنگ م یشود. دوباره گوش زیهمه چ الیخ یخواهد ب یلحظه هم که شده م کی یبندد و برا یرا م شیهامچش

 :دیگو یاندازد و م یلب م ریز یاسم ارنواز، نوچ دنیبا د هانیخورد و و

 کنم! کاریقلب نفهم چ نیآخه دختر من با تو و ا -

 یم یمهمان وجودش شده بود را فرار شیپ ی هیکه تا چند ثان یکند و استرس یرا به خود جلب م هانیو ییصدا

 دهد.



 گرداند. یسمت صدا رو م به

از حرف زدن طفره  هانیداند و یم نکهیکند برادرش را آرام کند با ا یم یو سع ستدیا یم هانیکنار و یبا مهربان آوا

 شود. یرا به سالن ببرد و موفق هم م هانیکند تا و یم یدهد و سع یم یرود اما خواهرانه به او دلگرم یم

 یگریحرف زدن به اتاق د یخواهد تا برا یم زیاز دن یمحب یآقا نباریشود اما ا یچشم در چشم م زیبا دن دوباره

 بروند.

شود و با دستش به اتاق  یمبل بلند م یدرنگ از رو یکرد. ب یم یجمله لحظه شمار نیا دنیشن یکه برا انگار

 خواهد که جلوتر برود. یم هانیکند و از و یاشاره م یگرید

 کند که داخل شود. یاشاره م هانیکشد و با ابرو به و یم نییدر را پا ی رهیرسند دستگ یاتاق که م به

 .ندینش یم یصندل یرساند و رو یبزند خودش را به داخل اتاق م یکه حرف نیهم بدون ا هانیو

 .ندینش یم هانیمقابل و یگرید یصندل یبندد و رو یهم م یدر را رو زیدن

 کنند. یمتوسل م یزیسکوت خودشان را به چ نیدر شکستن ا یسع یشود. هر کدام به نوع یحاکم م سکوت

 :دیگو یکند م یم یباز شیکه با انگشت ها هانیشکند و به و یسکوت را م زیدوباره دن اما

 ن؟یحرف بزن نیخواه ینم-

 کند. یم ن کنان... لب باز م م ن

 .دییاول شما بفرما-

 کند. یرا شکار م هانیکرده، چشمان و انشیب یکه چاشن یخندد و دوباره با همان کرشمه و ناز یم

 !دیشبا یخجالت نقدریکردم ا یفکر نم-

 کند. یم زیکند و رو به دن یخودش را جمع و جور م یکم

 .یخواستگار رمیکه م هیبار نیخب، اول-

 .ستین هانیغالب بر و ینشان دهد که انگار متوجه استرس و فشارها یکند طور یم یزند و سع یم یپوزخند



 م؟یخب، از کجا شروع کن-

 ندازدیب یگوش یبه صفحه  یآنکه نگاه یخورد. ب یزنگ م یخواهد لب باز کند و حرف بزند دوباره گوش یم هانیو تا

 کند. یخاموش م بشیج یآن را تو

 شود. یکالم از دستش خارج م یرود و رشته  یم یبه سمت گوش زیدن نگاه

 را پرت کند. زیکند حواس دن یم یسع هانیو

 .نیگفت یم نیخب، داشت-

 !د؟یری: طفره مدیگو یم هیخندد و با کنا یم انهیموذ

 

 ۸۴_پارت#

 یم یو با لحن جد دیآ یبه ستوه م هان،یو یحالیو ب یاز آشفتگ زیزند. دن یم دنیحوصله، خودش را به نفهم یب

 حالتون خوبه؟  هانی: آقا ودیگو

 رسد.تک تک سواالتش را بپ زیماند تا دن یمنتظر م دیبگو یزیآنکه چ یدهد و ب یتکان م یسر

را به حرف  هانیکند و یم یشود و سع یندارد شوکه م یخواستگار نیبه ا یحس و حال خوب هانیو نکهیاز ا زیدن

 .اوردیب

 نیبه اجبار او را به ا یماجرا کس نینگذاشته و پشت ا شیو عالقه پا پ اقیکه با اشت دیشود فهم یم هانیظاهر و از

 پرسد: یدوباره م یبا نگران زیآورده است. دن یخواستگار

 .دیحرف بزن نیخواه ینم ست؟یحالتون خوب ن -

 :دیگو یم یو به آرام دیگشا یشود. لب م یم رهیخ زیاندازد و به دن یباال م یا شانه

 بگم؟ یچ -

 :دیگو یم یخم شده از ناراحت یکند و با ابروان یرا جمع م شیها لب



 ه؟یازدواج چ نیا یسر اصل مطلب، شما نظرتون درباره  میبهتره که بر -

 :دیگو یشود و م یجا به جا م دیشد یبا تکان شیگلو بیکه س یدهد به گونه ا یدهانش را قورت م آب

 ...یعنیاومدم  یخواستگار یوقت -

کار است.  نیگذارد اما او مجاب به ا یراحتش نم یبه ارنواز لحظه ا انتیفشارد، فکر خ یهم م یرا رو شیها چشم

 :دیگو یم طنتیبا ش زید که دنشو یم یسکوتش طوالن

 !نیادامه ش رو نگفت ؟یچ یعنی -

کند و  یرا غرور مردانه برداشت م هانیسکوت و زی. دنابدینجات  یحس خفگ نیکند تا از ا یشُل م یرا کم کراواتش

را کنار  شیاز موها یکند، با عشوه طره ا یتر م کیاش را نزد یدهد خودش حرفش را کامل کند. صندل یم حیترج

 :دیگو یزند و م یم

 ...یعنی نیو ا نیازدواج هست نیپس موافق ا -

 دهد. یاندازد و ادامه م یابرو باال م یلبخند با

 .نیبه من عالقه دار یعنی -

 :دیگو یفشارد. در دل م یشود، مشتش را محکم م یم رهیچشمانش ت مردمک

 تو دلم جا نداره! یا گهیدختر د چینواز هجز ار کنه،یدراز تر م مشیدختر داره پاش و از گل نیا -

 توپد: یبه او م عقلش

تا ارنواز بهت  یرو خاموش کرد تیاونوقت گوش یزن یو حرف م یدختره، رو به روش نشست یخواستگار یاومد -

 !...ییکه پاش رو دراز تر کرده تو یزنگ نزنه! اون

 نالد: یم قلبش

 مجبور است! هانیو -

 :دیگو یم یبا نگران هانیاز سکوت و صورت عرق کرده و زیدن 



 شده؟ تونیزیشما؟ چ نیچرا انقدر داغ -

 :دیخواهد از جا بلند شود و داد بزند و بگو یم

 .مردم من عاشق ارنوازم من اشتباه کردم یآها -

است.  انینفر در م کیجان  یپا یبد را انتخاب کند حاال به جز عشق و عاشق دیبد و بدتر با نیداند که االن ب یم اما

 مادر نهال...

کند، تمام بدنش کوره  یعرق کرده اش را پاک م یشانیدارد و پ یبر م یدستمال کاغذ یو برگ زدیخ یبر م یصندل از

 سوزد... یسوزد و م یم اری یداغ شده که از دور یا

کند و مچ  یبا خبر کند که به سرعت به سمتش پا تند م هانیخواهد به سمت در برود و خانواده را از حال و یم زیدن

 .ردیگ یدستش را م

 کجا؟ -

 :دیگو یلکنت م با

 ...نیستی...نسی...نیخو..خوب...ن -

 شود. یهم موفق نم یلیکند لبانش را به عنوان لبخند کش دهد که خ یم یسع

 !ینگران کن ستیرو الزم ن هیکم تب کردم. بق هی -

 یدستش را عقب م یبه تند هانینگرند که و یحلقه شده م زیکه دور مچ دن هانیبه دست و شود هر دو یم مشیتسل

 :دیگو یزند و م یم هیتک واریبه د هانیکند. و یرا محو م زیلبخند دن نیکشد و هم

 .میداخل بمون نیاز ا شترینداره ب یمنتظرن و صورت خوش رونیب هیچون بق نیبهتره نظرتون رو هر چه زودتر بگ -

 :دیگو یزند و م یخجل م یلبخند

 ندارم. یازدواج مشکل نیبا ا -

 :دیگو یحوصله م یدهد و ب یتکان م دییبه عالمت تا یسر



 .میهم خبردار کن هیخب پس بهتره بق یلیخ -

 :دیگو یآن ها م دنیشوند که آقا خسرو به محض د یدو از در خارج م هر

 م؟یکن نیریدهنمون رو ش -

که به او  ییاندازد. با چشم ها یم یانداخته نگاه ریکه شرمسار سر به ز زیبرد و به دن یفرو م بیدست در ج هانیو

 :دیگو یشده ظاهرًا همه منتظر جواب از طرف او هستند، در دل م رهیخ

 بدون عاشقتم. یول نمیچون گناهکار تر یخوام من و ببخش یارنواز ازت نم -

 :دیگو یبه طعنه مکج و معوج  یخواسته اش با لبخند برخالف

 .نیکرد یم نیریدهنتون رو ش نایزود تر از ا دیبا نیبا خبر بود یشما که از همه چ -

با پدرش صحبت کرده و فقط  ز،یاز عشقش به دن هانیکنند که و یگونه برداشت م نیرا به ا هانیحرف و نیا همه

 بوده. زیدن یمنتظر جواب بله 

 یم« مبارک»کنند. توران خانم و آوا بر خالف جمع با اکراه  یهمه شروع به دست زدن م هان،یو یبه دنبال جمله  

 :دیگو یم زیکه مادر دن نندیخواهند بنش یقبل م یسر جا زیو دن هانی. وندیگو

 .دینیبش گهیخب به نظر من بهتره کنار همد -

 :دیگو یحرفش م دییخسرو خوشحال و سرخوش به تأ آقا

 اس.بله بله حق با شم -

 :دیگو یبالفاصله رو به همسرش م و

 راحت بشه. المونیخانوم اون انگشتر رو بده پسرم به انگشت عروسم بندازه خ -
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 :دیگو یشنود؛ م یکه آوا هم م یلب طور ریدهد و ز یتکان م یخانم سر توران

 .میچقدر هول کننیمرد آبرومون رو برد امشب، حاال فک م نیا -

 :دیگو یکند و م یاشاره م رندیگ یم لشیبوسند و تحو یرا م هانیو یکه رو زیبه مادر و پدر دن آوا

 .دنیرسه، داداشم رو دارن قورت م یاونا نم یهم بگه به پا یهم کنه و هر چ یمامان نگران نباش بابا هر کار -

 خندد. یلب م ریرود اما ز یم یغره ا چشم

 یشود و م یم کینزد زیو دن هانی. آقا خسرو به وردیگ یبه سمت همسرش مکشد و  یم رونیانگشتر را ب جعبه

 :دیگو

 .نیانشااهلل خوشبخت بش -

از آقا خسرو  تیگذارد، توران خانم و آوا هم به تبع یسبد گل م یکشد و رو یم رونیکتش ب بیتراول پول از ج چند

و  نندینش یم یصندل یرو زیو دن هانیکشند. و یرا در آغوش م هانیو یکیو بعد از گفتن تبر کنندیکار را م نیهم

 :ندیگو یم هانیکند. همه به و یم یبردار لمیشروع به ف زیمادر دن

 انگشتر و بنداز! گهید -

 :دیگو یدستش را بلند کند اما دم گوشش م هانیرانش گذاشته و منتظر است و یدستش را رو زیدن

 .دیخانم لطفًا دستتون رو بلند کن زیدن -

 آورد. یکند و دستش را باال م یخرد نم نیاز ا شتریغرورش را ب گریخورد اما د یا مج یلیخ

 ی. آوا شانه اش را تکان ماوردیاو را در ب شهیخواهد از ر یکه در قلبش کاشته و حاال م یعشق شدیاند یبه ارنواز م 

 :دیگو یدهد و آروم م

 داداش زود باش! -

کند. آقا خسرو که  یدستش را لمس کند به انگشتش وارد م یکشد و بدون آن که ذره ا یم رونیرا از جعبه ب انگشتر

 :دیگو یگنجد با شور و شوق م یدر پوست خود نم یاز خوشحال

 .دیصلوات بفرست شونیواسه خوشبخت -



 کنند. یم یرا رو بوس گریفرستن و مجدد همد یصلوات م همه

 تینها یکند، طپش قلبش به ب یدوباره تبش عود م هانیکند، و یم یبررسمختلف با لبخند  یایانگشتر را از زوا زیدن

بندد و  یشود. چشم م یمسدود م ،یسنگ یبا بغض شیافتد و راه گلو یم یآن روز خواستگار ادیرسد. به  یم

 کند. یم هانیخانم رو به و انتور یرو دنیبعد از بوس زیکند. دن یآشفته م یرا با چنگ شیموها

 ؟یشونیشده؟ چرا انقدر پر یزیچ هانیو -

 شود. یگرفته و خش دار م ییاش صدا جهیدهد که نت یبار آب دهانش را به قصد فرو دادن بغضش، قورت م چند

 نگران نباش! ز،یدن ستین یزیچ -

 :دیگو یخسرو با ساکت کردن همه م آقا

باشه و هر چه  یخودمون ینامزدمراسم  میگفت زیجان باشه نبود اما من و پرو زیکه در خور دن یراستش مراسم -

کند و به  یم دییهم حرفش را تأ زی. آقا پرومیبرگزار کن یبا شکوه یخدا مراسم عروس دیزودتر نامزد هم بشن و به ام

 :دیگو یخوشحال م یبا چشمان زیدن شود؛ یکه م یرسد. هنگام خداحافظ یم انیشب به پا بیترت نیا

 .میشد گهیخوشحالم که مال همد -

 یاز او جدا م یزند و در آخر با خداحافظ یم یکند و لبخند یعرق کرده اش را با دستمال در دستش، پاک م یشانیپ

 :دیگو یشود اما به ناچار به خود م یناراحت م زیشود که دن

 .ارمشیمغرور بود. خودم با ظرافت و عشوه م سر عقل م شهیهم نیا -

 شود. یاتاقش م یبه انگشترش، راه یکند و با بوسه ا یم زیر یا خنده

کند.با هر  یتخت پرتاب م یکند و بر رو یم رونیاز تن ب تیرا با عصبان شیرسد لباس ها یبه اتاقش که م هانیو

 :دیگو یبلند م ییبا صدا یپرتاب

 !یلعنت -

را  شیسته. موهاموکت اتاق نش یکه رو ندیب یرا م هانیو و دیآ یبه سراغش م مهی. سراسندینش یرا آوا م شیصدا

شود. آوا به  یم نییاش به سرعت باال و پا نهیفشارد و س یهم م یرا محکم رو شیدستانش کرده، چشم ها ریاس

حالش  نیکند از ا یم یآوا سع یصدا با هانیکند که و یم شیصدا یبا نگران ندینش یدود کنارش م یسمتش م



است. سرش  دنیکه چشمانش آماده بار ندیب یکند و آوا را م ی. چشم باز منشود انیمتوجه جر یتا کس ردیفاصله بگ

 :دیگو یگرفته م ییبا صدا یو به شوخ ردیگ یرا در آغوش م

 زود تر از تو عروس شده؟ زیدن شهیم تینکنه حسود ه؟یچ -

 :دیگو یکند و م یجدا م هانیخندد. سرش را از دستان و یبغض م با

 شه؟یجز ارنواز زن من نم چکسیه یوز به بابا گفتاون ر ادتهی هو؟ی شدیداداش بهم بگو چ -

 بار قد علم کرد و گفت: نیاول ی!... آن روز در مقابل پدرش برایدهد. آر یسر م هیمو قلبش

 فقط ارنواز... -

 هانیتفاوت که و نیاما نه! هر دو هستند. با ا ستین یخبر نیاما حاال ورق برگشته و از ارنواز و آن عشق آتش 

کند. ارنواز باشد و آن عشقش را بر مال نکند؟! مگر  یکند پس متقابالً ارنواز را هم از خود دور م یعشقش را پنهان م

 شود؟... یم

 :دیگو یم یزند و با دستپاچگ یدست م هانیبه صورت و آوا

 .ستی! حالت خوب نیداغ یلیخدا خ یوا -

 :دیگو یم یبوسد و با ناتوان یرا م دستش

 برو بخواب. ستین یزیکم گلوم درد گرفته، تب کردم حاالهم چ هین خواهر جا -

 اما... -

 کند. یم تی. او را به سمت در هدازدیخ یموکت، آوا هم بر م یو با بلندشدنش از رو ردیگ یرا م دستش

 .راحت التیبرو خواهر برو خ -

سوزد و در  یکند اما تا صبح در تب ارنواز م یهم قصد خواب م هانی. ودیگو یم یریشب بخ یناچار با دلنگران به

 رود. یشود و به خواب م یبر او غالب م یصبح خستگ یها یکیخواند تا که در نزد یاسمش را م یداریخواب و ب
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 دنیدارد و با د یبر م یپاتخت یرا از رو لشی. مثل هر صبح موبازدیخ یتخت بر م یخشک شده از رو یبا تن صبح

 عیگذرد که وقا ینم یزیبوسد. چ یکند. با روشن شدنش، چهره خندان ارنواز را م یوشش روشنش مصفحه خام

اش  یدر زندگ یارنواز گریاست و د زیفهمانند حاال متعهد دن یآورند و به او م یبر ذهنش هجوم م یکی یکی شبید

به  چکسیافتاده و ه یچاله ا اهیدهد که در س یبه او دست م یافکار، حس زندان نیندارد. اول صبحش با ا یجا

 امکیپ یشود که صدا یاز جا بلند م قیعم یکشد و پشت بندش با نفس یبه صورتش م یرسد. دست ینم ادشیفر

شود که در  یارنواز رو به رو م یها امکیپ لیاندازد و با س یرا نگاه م یشود. گوش یقطع نم یاش لحظه ا یپ ایپ یها

 یا هیکه اشک چشمانش ثان نیخبر داده از ا زیاز حال بدش ن ده،یرا پرس هانیو یها یمحل یب نیا لیهر کدام دل

 ریکند و ز یاتاق م درو  یشانیپ نیب ی. مشتش را فاصله دیآ یاش خواب به چشمانش نم یشود و از دور یخشک نم

 :دیگو یبه خود م رد؛یگ یکه از حال بد ارنواز سرچشمه م یلب با غم

 خدا ازت نگذره! لعنت به خودت و عشقت. هانیو -

گدار  یخوام ب یمن نم هانیو نیبب»گفت:  یافتد که آن روز از عشق خودش به ارنواز گفت و عل یم یحرف عل ادی به

 «یعشقت با خبر بش یو بعدش از پوچ یاون دختر رو به خودت وابسته کن ،یبه آب بزن

 عشقم؟ یکند: پوچ یلب تکرار م ریبار ز چند

 :دیگو یم یکند و با ناتوان یبه سقف م رو

 رو ندارم. یکی نیعشقم به ارنواز پوچ بود نه! تحمل ا نکهیاما به ا رمیپذ یم یمحکوم کن یمن و به هرچ ایخدا -

 کند. یریاشک جلوگ ختنیفشارد تا از ر یچشمانش م یانگشت اشاره و ابهامش را رو دو

اسم پدرش، متعجب  دنیکند و با د یپوشه را باز م دیآورد، با ترد یاش قلبش را به لرزه در م یگوش امکیپ یصدا

 .ردیگیآرامش از دسته رفته اش را باز م یخواند تا حدود یشود. متن را که م یم

  

 کردم. زیوار یکه داد یپول رو به همون شماره حساب -

 ممنون. -



 در حقت کردم. یچه لطف یفهم یمطمئن باش بعداً م ،یشینم مونیشرطم پش نیا رشیاز پذ -

بار  نیشود که ا یسرکار رفتن م یکند. آماده  یتخت پرتاب م یرا رو یزند و گوش یپدرش م امیبه پ یپوزخند

را  نی. استدیا یقلبش از حرکت باز م یا هیثان یبرا« جانان»اسم  دنیکند. با د یاش او را کالفه م یزنگ گوش یصدا

 نیاز خود جدا کند اما ا یاو را به سخت و سفت نیخبر دار کند و مهم تر از ا دیاش با یداند که حتمًا او را از نامزد یم

 :دیگو یکند چه برسد به عملش! در دل م یآورد چرا که از فکرش هم اجتناب م یموضوع به او فشار م

 ...یبگ دیتو ناچاره! با یچاره  هانیو -

آزرده  شیاز پ شیارنواز قلبش را ب ی هیکشد که بالفاصله گر یرا م یزنگ، عالمت سبز گوش یآخر یها هیثان در

 کند. یخاطر م

 ؟یچند بار بهت زنگ زدم؟ چرا خاموش کرد روزیاز د یدونیم یدی! چرا جوابم و نمیمردم از نگران هانیو هان؟یو -

ا طبق برنامه ام ردیگ یتازه م یجان انش،یهرچند گر یصدا دنیباشد از شن دهیکه به آب رس یمانند تشنه ا به

 کند. یبر سر ارنواز خراب م یرا محکم و بدون هرحس شیصدا

 بودم! ریدرگ ؟یکنیسالم چرا انقدر شلوغش م -

شب را به روز رسانده باشد. زبانش بند آمده با  ش،یصدا دنیروز بدون شن کیست که  یهانیکند همان و ینم باور

 :دیگو یلکنت م

 ؟ی...خ..و..خودتهانی...وهای..ویو -

 :دیگو یدهد و سخت تر از قبل م یمتورم از بغضش را ماساژ م یگلو

 باشم؟ حاال حرفت رو بگو! یک یخواست یآره پس م -

 یم شتریب شیترک ها شیها یترک خورده و حال با نامهربان ار،ی ینازک شده که از دور یا شهیبه مانند ش قلبش

 :دیگو یشوند. ناباور م

 !هانیو -

 :دیگو یتر م میکند و مال یرا ناخوداگاه نرم م هانیسوزناکش، و یصدا



 !یشگیهمون پارک هم ایب زنمیکارم که تموم شد بهت زنگ م -

 :دیگو یطاقت م یآورد ب یتاب نم دلش

 .ارمیاالن بگو تا اون موقع دووم نم -

 :دیگو یدل م در

 !؟یاریدووم ب یخوا یپس چطور م یموضوع اصل دنیارنوازم بعد شن -

 یم یبه شکستنش نمانده که به سرعت خداحافظ یزیکند؛ چ ینم یآبرو دار نیاز ا شتریب یبغض لعنت نیا گرید

شود؛  یکه محو م ییبغضش را کوچک و کوچک تر و تا جا ق،یعم یشود و با دم و بازدم یکند. به خودش مسلط م

 کشد. یم قینفس عم

خواند اما بدون  یصبحانه خوردن فرا م یاو را برا شهیمو به عادت ه ندیب یگذرد توران خانم او را م یسالن که م از

 شود. یسرکار م یصبحانه، راه یبه اصرار مادرش برا ییاعتنا
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 گریآن دعوا د انیکند چون که از پا یرا متعجب زده م هانیگرمش، و یبا احوالپرس دیرسد، ام یاتاق کارش که م به

 چه برسد به گفتن نداختهیهم ن ینگاه مین یرا حت هانیو

 ؟یسالم خوب -

 یزند و با لحن یرود. ابروانش را گره م یم شیپ دیام زیدهد و به سمت م یباال م ییپر رنگ! ابرو یهم با لبخند آن

 :دیگو یخشک م

 ؟یسالم، دکتر کیعل -

با همان  نهیشود. دست به س یبلند م یناهنجار صندل یکند که صدا یم تیبه عقب تر هدا ه،یرا با تک یصندل یپشت

 :دیگو یلبخند م

 نه خب اما بهم سپرده بودن از حالت با خبر بشم. -



 یحرفش م لیشود و در تکم یمتوجه م دیکند که ام یپرسشگرانه م یفهمد. نگاه یشود، منظورش را نم یم گنگ

 :دیگو

 !گهید اسیوام واسطه بشم اما کار دنبرسه که من بخ ییکردم کارتون به جا یراستش خودمم تعجب کردما! فکر نم -

چه  ردیاز او فاصله بگ دیتا حد امکان با طیشرا نیدر ا دیفهم یخبر است وگرنه م یب هانیپسر از حال و روز و نیا

لباسش را  قهیشود و نا غافل  یم کیتحر شتریاش ب ختهیاعصاب به هم ر هانیکند. و یبسا که بخواهد با روانش باز

رفتار را نداشت و  نیبه شدت گرد شده است، انتظار ا دیام نکند. چشما یم ستادنیو را وادار به او ا ردیگ یمحکم م

 :دیگو یو م ردیگ یم متیرا با مال هانیلباسش را پاره کند. دست و قهینمانده که  یزیحال چ

 ...یاریم رو از جا در م قهیدستت رو بنداز االن  هو؟ی شهیتو چت م -

 :دیگو یحال آرام م نیو در ع تیکند، با عصبان یم شتریانگشتانش را ب فشار

 زبون نفهم؟ یپسره  یدی. فهمارمیدرم شهیکه سهله الزم بشه زبونتم از ر قهی -

پس به سرعت با تکان دادن سرش به  ستین یتو خال شیفهمد که حرف ها یم هانیو یچشمان به خون نشسته  از

به  واریبه د دنشیرا با کوب واریاو و د نیب یاش فاصله  قهیکند. قبل از رها کردن  یم دییرا تا هانیحرف و نییباال و پا

 .ندینش یم یصندل یرو یختو به س دیگو یکوتاه م یرساند. از درد کمرش آخ یصفر م

حرف ها تنها به ارنواز  نیباشد ا تینباشند اگر واقع شیب یدروغ دیام یکند که حرف ها یدر دل آرزو م هانیو

 هان،یشود، نقطه جوش اعصاب و یاش نم یحرف ها حال نیآن دو! دل ا نیشود. تنها آدم مهم مشترک ب یم مربوط

 یکارش تمرکز یرو شهی. برخالف همباشدحال خودش هم  دنیپرس یاگر برا یاست حت دیارنواز و ام یگفت و گو

را چندباره انجام دهد و اشتباهاتش را رفع و رجوع کند. ساعت  شیاز کارها یشود بعض یباعث م نیندارد و هم

 یاتمام کار را خبر م ر،ینفس گ یساعت بعد از ساعات یکند و باالخره عقربه ها یحرکت م یگریکندتر از هر روز د

دهد و او  یع مکارش را اطال انیبه ارنواز، پا یامکیهم با ارسال پ هانیکند. و یاتاق را ترک م وزودتر از ا دیدهند. ام

 خوش ندارد. یانیکه شروع و پا یکند اما دعوت یدعوت م یشگیرا به پارک هم
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*** 



هم شده  یقیدقا یکرده که برا داریپد یشود آرامش یپرنده ها شکسته م یکه فقط با صدا یدرختان و سکوت هیسا

آن دو  نیب یحرف گرید دار،یدر آن بدو د یرا بچشند. بعد از احوالپرس یطعم زندگ یذهن یها یریآن دو دور از درگ

 ش،یپاسخ گذاشتن زنگ ها یب لیکند، دل یک مرور میبه  کیرا که در ذهن دارد  یرد و بدل نشده، ارنواز سواالت

 که با او دارد چه هست؟ یرفتارش و از همه مهم تر کار مهم یسرد

 :دیگو یسپارد که م یگوش م چهیآن ماه یشکست خورده. به صدا یددر نبرد با قلبش تا حدو زین هانیو

به  یخودت کرد گهیکنارت باشه نم نکهیا یبه جا دنشیبعد فهم یمطمئن دونه؟یکارت رو م نیآوا قدر ا یمطمئن -

 من چه؟

ماند  یم داریشب ب یها مهینامه اش تا ن انیکشد که هنگام کار پا یرا به رخش م ییدر جواب قلبش، روزها بالفاصله

 یشد. از خواب خودش م یاو م یداریاست؛ از المپ روشن متوجه ب هانیو واریبه د واریکه آوا در اتاق د ییو از آنجا

که توران خانم در منزل نبود و  ییروزها ایراحت تر باشد  نشبود داریکرد تا ب یقهوه درست م هانیو یگذشت و برا

سوخته اش  یاش انگشت ها جهیداد که نت یم بیترت یشکسته اش، نهار دست و پا یبا آشپز هانیآوا قبل آمدن و

را  دشیورزد و ترد یم نانیهرچند کوچک آوا، به کارش اطم یها یآن روزها و فداکار یآور ادیاز به  هانیشد. و یم

 :دیگو یارنواز م تیزند و در جواب عذاب وجدانش نسبت به مسئول یم پس

 تونه باز عاشق بشه. یم -

 یاشان را ارنواز م ی. سکوت طوالنافتدین یاتفاق نیکند همچ یشود و آرزو م یبه دنبال آن قلبش مچاله م گرچه

 شکند.

 ؟یبگ یزیچ یخوا ی. نمیبهتره که سکوتت رو تموم کن هانیو -

 .چرخاند یکند و حرفش را در دهان م یآزاد م ینفس

 جور نبود. طشیراگفتم اما ش یبهت م نایقبل تر از ا دیراستش ارنواز با -

 تر. کینزد هانیشود و به و یجا به جا م مکتین یرو

 افتاده؟ یاتفاق -



خواهد دستش را به آغوش دستانش بسپارد اما با  یآورد. م یرا به رعشه در م هانیصدا و چشمانش قلب و ینگران

زده اش،  خی یکند. صدا یمعکوس م یکشد و کار نکرده اش را به نحو یکنترل احساساتش، دستش را عقب تر م

 اندازد. یقلب ارنواز را سوز م

 زود تر مطلب رو بگم. یارنواز بهتره که باهات رو راست باشم و هر چ -

 شود. یبود، نگران تر م نگران

 قلبم از جاش کنده شد. هان،یو گهیبگو د -

باشد. پشت به او  نیاگر دروغ یتو از نخواستنش دم بزند ح ستدیبا شیتواند رو به رو یزند. نم یرا چنگ م شیموها

سر  ییشود که با شاخه ها وداع گفته اند و ساز جدا یم یزییزرد و پا یکف پوش از برگ ها نیزم ی رهیکند، خ یم

 . ستدیا یم شیطاقت رو به رو یشود و ب یبلند م شیداده اند. ارنواز از جا

 حرف بزن. هانیو -

به  زیاشان را که دن یکشد و عکس دونفره نامزد یم رونیب بیج اش را از یداند از کجا شروع کند، گوش ینم

 قهی. ارنواز چند دقردیگ یبه طرف ارنواز م دیکند و با ترد یم انیصفحه نما یتلگرامش ارسال کرده است را رو

شود. بارگاه چشمان ارنواز از  یمرسد که بغض و اشکش همزمان  یم ییشود، غمش به جا یم ریمبهوت تصو

از حال ارنواز ندارد. اما  یخواهد تک به تک آن ها را ببوسد. دست کم یم هانیشود که و یخالص پر م ییدهایمروار

 برساند هر قدر سخت و طاقت فرسا!... انیسکانس را هم به پا نیا دیهم ندارد با یچاره ا

 دیبگو یزیکند که چ یلب باز مچرخاند و هربار  یم هانیو و ریتصو نیلرزان، نگاهش را مدام ب ییبا مردمک ها ارنواز

دست حلقه شده  ز،یسبد گل، لبخند دن ز،یانگشتر دن یرا رو ریشوکه شده که زبانش هم بند آمده! تصو یاما به قدر

به  ریتصاو نیا دنیشوند.  د یم شتریب شیکند و هر بار اشک ها یزوم م کیبه  کیبه دور گردن عشقش  زیدن ی

 یآن چشمان ناراحت و صورت دنیبا د دیرا نگاه کند، شا هانیو ی افهیق ندیب ینم یو واضح است که لزوم یکاف یقدر

به  ییصدا چیه گریاست. د انیرو به پا یهمه چ گریاش بشود. افسوس... افسوس که د یتیدر هم رفته متوجه نارضا

بدن  ی. تمام اعضاکرده اند شهیارنواز سکوت پ یکه پرنده ها هم به حرمت قلب ماتم گرفته  دیرسد شا ینمگوش 

 یشناسد، رو به رو یرا م زیدهند. دن یسر م ونیاز دست داده اش ش زیعز یو برا ندیگو یم تیارنواز به قلبش تسل

 یم دهیکه به زحمت شن ییروانش و صدا یها ک. با اشستدیا ینشسته؛ م مکتین یو سرخورده رو دیکه ناام یهانیو

 :دیگو یشود م



 نشونم داد؟ لمیف یتو دیکه ام هیهمون دختر نیا -

 کرده. تیکند، بغض ارنواز به او هم سرا یرا پشت سر قالب م شیاندازد و دست ها یم ریبه ز سر

 آره. -

 زند. یم ادیکردن فر هیگر انیم

 اما من به حرفش گوش ندادم. یکرد انتیبود تو به من خ دیحق با ام -

حرف  ی هیاگر قض یداده شود حت حیبر او ترج گرید یخواهد کس یهم نم ییحسود است، هنگام جدا شهیهم عاشق

 باشد و نه خود آن شخص! انیاو م

 :دیگو یکند؛ م یم دیو با انگشت اشاره اش که او را تهد زدیخ یخشم از جا بر م با

 .اریرو به زبونت ن یخفه شو! اسم اون پسره عوض -

 زند. یدامن م تشیقلبش به عصبان درد

 !یکرد انتی... تو به من خستیر نت یباشه از تو عوض یهرچ -

 دهد. یافتد و ادامه م یهق هق م به

 .دمیحال تو رو پرس دیلعنت به من که از ام -

 

 ۸۹_پارت#

باشد اما  یعوض کیارنواز  دیدر د ایکه بعد از گفتن قضا رفتیرا پذ نیندارد. از قبل ا گریرا د یکی نیتوان ا هانیو

درست از آب در آمد  دیکه حرف امروز ام نیو ا دیاز ام یموضوع از زبان ارنواز آن هم به طرفدار نیا دنیحاال با شن

کشد و با تمام قدرت در درخت رو به  یم رونیرا از دست ارنواز ب شا یکه گوش یکشاند تا حد یاو را به مرز جنون م

محکم به  یکاسته نشده مشت تشیهنوز عصبانافتد اما  یم یآن به طرف ی کهیکه هر ت یکند به گونه ا یرو پرتاب م

و  داده هیاو به درخت تک تیدارند. ارنواز از عصبان یبر م قیعم یخراش شیزند که پشت انگشت ها یدرخت م یتنه 



 یهق هق م انیو م ردیگ یرا در دست م شیرود. دست ها یهراسناک به سمتش م ش،یانگشت ها دنیکز کرده، با د

 :دیگو

 ...د..دس..دستت!هانی...وهانی..ویو -

شود. ارنواز هم با به  یبه خودش مسلط م قیکشد. با چند نفس عم یم رونیدستانش ب انیرا به سرعت از م دستش

شود. غرورش را خرد کرده و حال طلبکار هم شده اما  یسرش خراب م یرو ایبار دوم دن یآوردن آن عکس برا ادی

وجودش است. ارنواز با چشمان  یآن گرما و هانیتندش خواستار و یفهمد هنوز هم با طپش ها ینم یچیقلب ه نیا

با باال آوردن دستش به عالمت سکوت او  هانیاما و دیبگو یزیکند تا چ یاش لب باز م رهیت یاشک بار و مردمک ها

تاب آن گونه  یب شیلختش، لب ها یو موها فیتاب آن آغوش ظر یکند. دستانش ب یحرفش م دنیرا وادار به بلع

و او را  رندیگ یخرده م هانیبه و کیتاب آن وجود پر از آرامش ارنواز شده اند هر  یب قلبشو  دینم ناک و سف یها

که آسمان چشمانش را  زیت یفرورفته، چشمان یبرد اما با ابروان یسخت به سر م یدر جدال هانیکنند. و یسرزنش م

 :دیگو یدهد رو به ارنواز م یتر نشان م رهیت

 کیقصد بر تحر یرابطه به گونه ا نیعالقه داشتم و با ا زیبه دن ی... من از بچگانشیپا نمیداره، ا یانیپا یهر رابطه ا -

 .یخوشبخت بش گهید یکیبا  یتون یتو هم م دمیحسادتش رو داشتم. حاال هم به خواسته م رس

 یلب م ریدهد و ز یتکان م نیگذارند، سرش را به طرف یکورس م گرید کیبا  شیتواند باور کند، اشک ها ینم ارنواز

 :دیگو

 نداره... قتینه نه! حق -

گذارد و  یکند و پلک بر هم م یرا مشت م شیکند. دست ها یحد ممکن کم م نیقلبش را تا آخر یصدا هانیو

 :دیگو یاش تلخ است م یکه چاشن ییکند با صدا یپشت به ارنواز م

 ! خدانگهدار...یآخرش بود خانوم سپهر نیا -

 :دیگو یجگرسوز م ییکند. با صدا یکند و از نو شروع به بارش م یم یغرش نیچشمانش سهمگ ابر

 ؟یبه عشقت اعتراف کرد مکتین نیپارک و هم نیهم ادتهی ادته؟ی هانیو -

 دهد. یکند که ارنواز ادامه م یزند. سکوت م یشود و کند م یناتوان م قلبش

 نداره؟ یانیعشق ما پا یگفت یم ادتهی -



 دهد. یادامه م شیشوند. با همان سوز صدا یم ریسراز نییاز غم به پا یقطره اشکش با کوله ا هر

 بره؟ یهر شب با نگاه به اون خوابم م یدون یم ادته؟یرو  یکه بهم داد یانگشتر -

به طرفش  هانیشود. و یم ختهیدر هم آم شیها هیگر یخش خش برگ ها با صدا یرود و صدا یجلوتر م یقدم ارنواز

 :دیگو یدر گفتارش م یگردد. با همان تلخ یبر م

 ادامه نده. گهیتموم شد د -

 .دیگو یمخدوش م یزند با صدا یاش مشت م نهیشود و در س یطرفش حمله ور م به

 خسارت بده، خسارت قلب شکسته م، خسارت روح دست خورده م! -

راه  ی انهیتا بدنش را محکم به خود بفشارد اما م دیآ یباال م هانیشود. دست و یبلند تر م شیها هیگر یصدا و

 کوبد. یاش م نهیقفسه س یکشد. و به رو یم رونیشود. انگشتر را از دستش ب یکند. ارنواز از او جدا م یمتوقفش م

 یقلب که اونم به زود هی مونهیقلبه! انگشترت رو که پس دادم، فقط م هیانگشتر و  نیکه از تو دارم ا یادگاریتنها  -

 .یکرد یندازم. تو در حق عشق پاک من نامرد یبا تمام خاطره هاش دور م

 یفشارد تا حد یاش م دهید بیمشت آس انیو در م ردیگ یشود. انگشتر را م یبغضش هر لحظه بزرگ تر م هانیو

 یم یاشکش با استوار انیاست. ارنواز در م چیآن درد با قلبش، نا ممکن و ه سهیشود اما مقا یم شتریکه دردش ب

 :دیگو

 بهم بگو! ،یبهم بگو دوسم ندار -

شده کنترل عقلش را از  ادیز یلیاش خ یروح ی... فشارهاستیادیز یلیخ گرید نیشود، نه ا یبدنش سرد م هانیو

 :دیگو یم هانیکه و ییتا جا ردیگ یرا از او م یدست داده، ارنواز با درخواست دوباره اش بردبار

 دوست ندارم، ارنواز دوست ندارم، دوست ندارم... -

بود حاال آن را به پوچ رسانده  یدواریام یدرصد نیاگر قبل از ا دهیبخش انیجمله پا نیرا با ا یفهمد همه چ یم

صورت  ینگاهش رو هیچندثان یبرا هانی.وزدیر یدهد و کماکان اشک م یلرزان سر تکان م یاست. ارنواز ناباور با بدن

 یهمچو قطره ها شیشبنم اشک ها ست،ین یباران نگلشباهت به ج یکه ب ییآن چشم ها ریلغزد. تصو یمعصومش م

که به خاطر  یلرزان یکند. لب ها یم رابیخشک صورتش را س ریافتد و کو یگلبرگ گونه اش م یکه رو ستیباران



 یقلبش نصب م واریکه آن ها را قاب گرفته است به د یسبز یو روسر د،یگرا یپوستش م یدیافت فشارش به سف

 رود. یم نشیتند به سمت ماش ییاش، با قدم ها یو رم گوش مکارتیبعد از برداشتن س ندک یکند. به او پشت م
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 زند. یم ادیافتد و با اشک فر یزانو م یرو ارنواز

 نرو... هانیو -

گذاشته و  نیکف زم یزییپا یبرگ ها یرا رو شیردد. ارنواز دست هاگ یاما بر نم ستدیا یشنود، م یرا م شیصدا

 شود. یم دواریام هان،یکند و با توقف و یم هیگر

 تو رو خدا بگو که همش خوابه... بگو! هانیو -

 شتریب شیها هیکند. گر یم ریگ شیها شیته ر نیگذرد و ب یشود که از صورتش م یم یارنواز اشک یدردها جواب

که گردنش هم  ییتا جا ندیآ یتر م نییتوانند مقاومت کنند و پا یهم نم شیها شیته ر گریکه د یشود به گونه ا یم

شود. چندکوچه باالتر از  یم نیقلبش، سوار بر ماش نداند و با جا گذاشت ینم زیجا گریشود، اما توقف را د یم سیخ

گذارد.  یم هیگذارد و بنا را بر گر یفرمان م یسرش را رو دارد. با حلقه کردن دستانش به دور فرمان، یپارک نگه م

آورد.  یرا به درد م یزند و دل هر شنونده ا یعشق نافرجام زار م نیا ینداشت حال برا یکه به عشق اعتقاد یهانیو

 یکند و اشک یارنواز را مجسم م  یکرده که با هر تپش، چهره  میتنظ یدلتنگ یقلبش را رو یضربان ها تمیظاهراً ر

 یاسم عل دنیکند و با د یزاپاسش، سرش را از فرمان جدا م یزنگ گوش یشود. با صدا یچشمانش م یروانه  گرید

 زند. یم ادیزند و فر یم شیبه موها یچنگ

 بسمه. دهیجونم به لبم رس گهید ایخدا -

 کند. یدوزد و با عجز، ناله م یچشم م یگوش یصفحه به

 تو رو ندارم. یتحمل درد دل کردن ها گهی... امروز بسه دستیاالن نه! االن وقتش ن یعل -

 یکند اما صدا یکند و داخل داشبورد پرت م یصدا م یرا ب یشود. گوش یزنگ، دوباره تماس برقرار م یقطع صدا با

کند. درد  یم تینابود کردن روح و جسمش کفا یبرا نیشوند و هم یارنواز هنوز در گوشش بازتاب م یها هیگر



 یادگاریسر دردش  یدهد ول یم انیپا شیاشک ها هشود. ب یتر م داریبرده اما درد عشقش هر بار پا ادیدستش را از 

 آورد. یرا به حرکت در م نیکه است ماش ی. با هر سختدرام است یاز آن صحنه  یموقت

 هانیافکار که عشق و نینجات از ا ی. براستدیا یبود؛ م هانیاف عشق وکه شاهد اعتر یکنار همان چراغ ارنواز

 :دیگو یدهد و م یزند. مخاطبش را چراغ قرار م یچنگ م یسمانیبه هر ر ست؛ین شیب یدروغ

چقدر دستاش پر حرارت بود؟ مگه حرفاش  ادتهیدلم رو نلرزونده؟  چکسیگفت بعد تو ه یاون روز م ادتهی ادته؟ی -

 ! مگه نه؟یتونست دروغ باشه؟ تو که شاهد بود یم

 یزخم یدهد و سپس با روح یاختصاص م ختنیرا به اشک ر ی. ساعاتردیگ یتوان ادامه دادن را از او م هیهق گر هق

 شود. یخانه م یراه یاز هر احساس یو عار
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فهمد که مادرش در حال عبادت و راز و  یه مشود و دوبار یبلند م ونیزیاذان از تلو یبه سالن، صدا هانیورود و با

کند.  یو آوا دعا م هانیو یابیو کام یریعاقبت بخ یبرا ازشیخود است و طبق معمول در آخر راز و ن یبا خدا ازین

را روشن  ونیزیتلو شهیدهد که مادرش مثل هم یم الو احتم ستین یکند اما خبر یتمام سالن را جست و جو م

 .شود یو رفع بال م یقرآن و اذان، باعث رزق و روز یگذاشته است. چون اعتقاد دارد صدا

زند و راهش را به  یدستش کنار م یکند را با پنجه  ینم یبگیرا که با حال و روز آشفته اش غر شانشیپر یموها

نماز  یچادر به سر در حال اقامه رسد. توران خانم  یکند و به اتاق مشترک مادر و پدرش م یسمت راست کج م

زانو  یرود و رو یتر م کیکند. نزد یرا آرام م هانیمهربان مادرش، دل آشوب و یبا صدا« اللّه اکبر» یاست. زمزمه 

رسد.  یعطر مادرش به مشامش م یچسباند. بو یاش م یشانیو به پ ردیگ یچادر را در دست م یلبه  ند؛ینش یم

 یم شیها یبچگ ادیکند. به  یاش را با اشک چشم سبک م ینیشکند و سنگ یکه م ییکند تا جا یبغضش را نرم م

مدام، زخم  یخوردن ها نیاز زم فشیافتاد و تن ظر یم نیزم یبعد یرفتن به پله  یرا برا یافتد که هر بار پله ا

شده و از عرش به فرش افتاده  یبرد تا آرام شود. حال روحش زخم یکرد و به مادرش پناه م یم یقرار یو ب شدیم

 خورد. ینامعلوم که مثل خوره جانش را م یکند.درد یاست و احساس شکست م

مادرانه به  یمحاصره شده و با لبخند دشیچادر سف انیمهربان که در م یو با صورت دیگو یخانم سالم نماز را م توران

 : دیگو یدهد و م یم یتاب میگردنش ن



 .زمیسالم پسر عز -

آورد؛  ینگاهش را باال م دیکشد و با ترد یم قیعم یکند. نفس یاش جدا م یشانیبوسد واز پ یمادرش را م چادر

 شهیبر خالف هم هان،یچشمان و دنیشود. توران خانم با د ینگاه به چشمانش، متوجه حالش م کیداند با  یچون م

و  فتادهیاش هنوز از پا ن یکند که سونام یم هیشبت یخواند؛ حال آن را به مواج خروشان یآرام م ییایکه آن را در

و موج دار کرده است. مادر است و پسرش را  سیصافش را خ یرا به ساحل چشمانش رسانده و پلک ها شیها یخراب

 یکرد و ب یسرش را در دامان مادرش پنهان م ختنیهم مغرور بود و هنگام اشک ر یشناسد از همان بچگ یخوب م

و خودش  ندیب ینم یکند. از او حرکت یرو م هانیکند و به طرف و یده نماز را جمع م. سجاختیر یصدا اشک م

بوده باشد دستش را دور کمر مادرش  نیانگار که منتظر هم هانیچسباند. و یاش م نهیو به س ردیگ یسرش را م

 یاز لرزش شانه ها نمگذارد. توران خا یرا آزاد م شیکند اشک ها یکه در گلو خفه م ییکند و با صدا یحلقه م

باشد و  ختهیر یآورد پسرش اشک ینم ادیبه  گرید هان،یبه بعد و یشود. از زمان کودک یاش م هیمتوجه گر هانیو

و گذشته از  دیسرا یو با چشمانش غم م زدیر یگونه اشک م نیبزرگ در قلبش خانه کرده که ا یدارد حتمًا غم نیقی

کند  یکند و صبر م یسکوت م شهیدارد اما مثل هم میمستق یارتباط نشیتشها حتم دارد به ارنواز و آن عشق آ نیا

 شود. یو آنگاه مرهم دیلب بگشا شیبه گفتن غم و درد ها هانیتا خود و

کارد. باالخره از آغوش  یسرش م یرو یبار، بوسه ا کی قهیکند و هر چند دق یرا نوازش م شیدستانش موها با

 ی. دست مادرش را مردیگ یکشد و نم صورتش را م یصورتش م یرو یکشد. دست یکند و عقب م یمادرش دل م

هان، احساسات مادرانه اش فوران یو یانگشت ها قیخراش نه چندان عم دنیبوسد که توران خانم با د یو م ردیگ

 :دیگو یزند و هراسان م یم یکند. صورتش را چنگ یم

 دستت! هانیو -

 :دیگو یو مکند  یبه خنده کج م یزحمت لب به

 نداره که! ینگران کیمامان دو تا خراش کوچ -

 :دیگو یاز قطرات اشک م زیلبر یکند و با چشمان یدستش را نگاه م مجدد

 دستت و! خون مرده شده. نیدردت به جونم بب -

از جا بلند  هانیرسد که و یآوا به گوش م یگفتن ها« مامان» یشود و پشت بند آن صدا یدرب هال بلند م یصدا

 :دیگو یمحتاط م ییشود و با صدا یم



 آرامشم دعام کن. یمامان برا -

 :دیگو یبلند م ییبا صدا تیشود که توران خانم با عصبان یآوا بلند م یصدا دوباره

 .امیاالن م ریزبون به دهن بگ قهیدو دق -

 :دیگو ینگران م یگذارد. با لحن یصورت پسرش م ی. دستش را روزدیخ یجا بر م از

 شده؟ یزیحرف بزن پسرم، چ -

 :دیگو یم هانیبه مادرش و و یشود و با نگاه یم انیدر چارچوب در نما آوا

 سالم به هردو بزرگوار! -

 هانیکند از و یم بشینص یشود؛ چشم غره ا یم هانیداند مانع از جواب و یموقع آوا که م یخانم از حضور ب توران

 شود. یم کیدور و به آوا نزد

 ؟یخوا یم یچته؟ چ -

 :دیگو یخندد م یم یلب ریکه ز هانیکند و رو به و یمادرش چشم گرد م ندیمتعجب از رفتار نا خوشا آوا

 ه؟یچ هیداداش قض -

 .ستدیا یرود و کنار مادرش م یداده بود به سمت آوا م هیتک واریکه تا االن به د هانیو

 وسط حرفمون! یدیبه قول خودت مثل قاشق َنشُسته پر نهیا هیقض -
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خواهد  یرود و م یکند. آوا به داخل م یدهد و اتاق را به سمت آشپزخانه ترک م یبا تاسف تکان م یخانم سر توران

با دنبال کردن نگاه او به دست  هانی. ودیگو یم یا دهیکش «یوا»لرزان  ییکه ناگهان با مردمک ها دیبگو یزیچ

 :دیگو یوار م دیکشد و تهد یم یرسد. کالفه پوف یشده اش م یزخم

 .نیو زمان خبر دار کرد نیزخم شده زم ذرهی گهیو تو! بسه د دونمیمن م یکلمه در موردش بگ کی -



قصد خروج از اتاق را دارد که  هانی. ودیگو ینم یزیشود و چ یم میمقابل لحن محکم برادرش تسل شهیمثل هم آوا

 :دیگو یو م ردیگ یآوا به ناگهان دستش را م

 داداش! -

کند و با  یرا رها م هانیدهد. آوا دست و یتکان م «یخوا یم یچ» یبه نشانه  یکند و سر یبه سمت آوا رو م هانیو

 :دیگو یم دیآ یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییکند. با صدا یم یبا انگشتانش باز نیافتاده و شرمگ یسر

 !زهیچ گمیداداش م -

 :دیگو یکند و سپس م یحوصله نثارش م یب یا، نوچکالفه از مردد بودن آو هانیو

 .یکنید  زود باش بگو! دو ساعت م ن م ن م -

 :دیگو یم یکند و به سخت یحرکت م کیرفت را با  یبا او کلنجار م شیپ یا قهیکه از دق یبندد و پوست یم چشم

 ازدواج کرد؟ یعل -

شود  یم یریاش ت جهیگذرد و نت یاز مقابل چشمانش م یلمیچند روز به مانند ف نیتمام اتفاقات ا یا هیعرض ثان در

 یراه م ی انهیکشد که در م یم شیکند و راهش را به سمت درب اتاق پ یآورد. به آوا پشت م یکه قلبش را به درد م

 :دیگو یناراحت م یمردد مانده؛ با لحن اتاقاز عکس العمل او در وسط  دهیکه ترس ییو به آوا ستدیا

 نه! -

 :دیگو یم ریکند و متح یرا کم م نشانیب یدرشت فاصله  یا قدمب آوا

 نه؟ -

 :دیگو یبه عقب برگردد؛ م نکهیکشد و بدون ا یاش م یشانیبه پ یدست

 ازدواج نکردن. -

 شدیاند یم نیداند و بس! به ا یم شیگوش ها ییو نهال را تنها مشکل از شنوا یخبر ازدواج نکردن عل دنیشن آوا،

 یخواهد برا ی! منطورینهال هم هم ایبا آن همه عالقه به نهال ازدواجشان را کنسل کرده باشد  یشود عل یمگر م

 :دیگو یاز هرگونه حس است؛ م یکه خال یکند و با لحن یبه او رو م هانیدوباره سوالش را تکرار کند که و نانیاطم



 شدن. مونیپش -

که مدام آن  ید یکند. به مانند س یم شیزند؛ تفت یآن دم م از هانیکه و یذهنش را به دنبال قول ،یطوالن یسکوت با

از  یآورد که با اشک و زار یم ادیرا به  مارستانیآن روز ب کبارهیکند و  یرا مرور م ریاتفاقات اخ یرا عقب و جلو کن

بار درخواست عاجزانه  نیکند و چند ی. همان جا توقف ماشتاشان را د یبرادرش درخواست به هم خوردن عروس

از  هانیماند. و یمسخ م یقیدقا یگذارند. برا یبه او داد را از نظر م هانیکه و یاش که با اشک و ناله همراه بود و قول

 هانی! واوبه  یاز توجه غیخواندش اما در یدهد و به اسم م یشود و شانه اش را تکان م یاش عاجز م یسکوت طوالن

شود و با  یاش دو چندان م یکند؛ نگران یم یبرابر خیآن با  یبا گرفتن دستانش که سرد شود اما ینگران م یاندک

 هانیکه آوا با فاصله گرفتن از افکار آزاردهنده اش به و ییرود تا جا یهم باال تر م شیهر بار صدا کردن اسمش، صدا

 :دیگو یکند و با همان مات بودنش م ینگاه م

 !شهیباورم نم -

 یآوا یحت یکه هر کس ینکرده بود و با آرامش ینیب شیحد را پ نیلحظه دور از انتظارش نبود اما در ا نیا هانیو

 :دیگو یشود م یبودنش م یحال هم، متوجه ساختگ شانیپر

 زود داره. ای ریگرده حاال د یخودش بر م یبه زندگ یگذشت! تو فکرش نرو هرکس -

 ریو سرش را اس ندینش یتخت خواب م یسست رو ییکشد و با قدم ها یم رونیب هانیدستش را از دست و آوا

 «کردم کاریخدا جون من چ یوا»دیگو یلب م ریکند و ز یدستان لرزانش م

او  یتخت، روبرو نییشود. پا یم کیلطمه بخورد به او نزد نیاز ا شتریخواهد احساسات خواهرش ب یکه نم هانیو

 :دیگو یم شیو با تحکم در تک تک حرف ها ردیگ یزند و دستانش را م یزانو م

 !نیآوا من و بب -

 :دیگو ینشاند و م یبر لب م یلبخند هانیدهد و و ینگاهش را به او م آوا

 آوا تو چت شده؟ اونا خودشون خواستن از هم جدا بشن. -

 :دیگو یدر لحن و چشمانش م یروشن شده با شرمندگ شیکه حاال تمام موضوعات برا آوا

 نیندارم به ا یگرچه شک دونمیرو نم لشیاما دل یشد الیخیو ارنواز رو ب ینامزد کرد زیخاطر من با دن پس به -

 موضوع مرتبطه...



عشقت را با وجود  ستین یکند. درد کم یاسم عشقش هم حالش را ناخوش م دنیشن یاز اتفاقات امروز حت بعد

دهد و  یقورت م ی. آب دهانش را به سختیو از درد استخوان سوزش دم نزن یرها کن دیهمچو ام یسرسخت بیرق

 :دیگو یم یجد

اما ارنواز رو مدت  میو خونوادش در ارتباط زیبا دن هیادیمدت ز یدون یبه تو نداره بهش فکر نکن. تو که م یآوا ربط -

 سندم باشه.مورد پ دیبا زیدو، دن نیانتخاب ا نیشناسم. پس قبول کن ب یهستش که م یکم

 :دیگو یم یاز چاشن یزند با پوزخند یاز کذب بودن م یکه حرف برادرش را مهر ینگاه با

 ؟یگیتا به حال انقدر راحت دروغ م یداداش از ک -
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 یفقط برا شیاصرار و کشمکش حرف ها نیکند و ا یها فروکش نم یراحت نیبه ا یداند که عشق آوا به عل یم هانیو

 هیهم با تک هانیماجرا بداند. و نیسهم در ا یو ب ریتقص یکه خود را ب بیترت نیاست عذاب وجدانش بخوابد به ا نیا

 :دیگو یم شنشاندن حرف یموضوع، با سماجت در به کرس نیبه دانستن ا

 نبود. لیم یب یلیاتفاقاً ارنواز هم خ ؟یباور کن یخوا یآوا تو چت شده؟ تو چرا نم -

 یآورد و با ب یم ادشیارنواز را به  یاش، ضجه ها یانصاف یکشد و در جواب ب یم هانیز درد بر سر وا یادیفر قلبش

 کند. یاول ذهنش، سنجاق م یتمام آن را به صفحه  ی رحم

 زدیخ یکه هست از جا بر م یقینگهدارد. به هر طر یخواهد خود را راض یهم م دیشا ایشود  یم یراض یتا حدود آوا

 :دیگو یم نانیشود و با اطم یهم از جا بلند م هانی. وردیگ یو کوله اش را در دست م

 فکر نکن. یزیبه چ -

 یانگار هانیزند. و یم رونیاز اتاق ب یا« باشه»کند و بعد از گفتن  یهمزمان م شیرا با به هم زدن پلک ها لبخندش

 هیکنارش تک واریکند و به د یصاف معاوضه م یرا با خطصورتش نهاده باشد؛ کمان لبخندش  یرو یکه تا به االن قاب

 :دیگو یدهد. رو به سقف م یم

 .یدل شکسته م رو داشته باش، خودت از حالم با خبر نیا یاما هوا ستمین یبنده خوب دونمینوکرتم م ایخدا -



 یخود نجوا م یکشد و جمله اولش را برا یم رونیداخل کتش ب بیکه ارنواز روز اول به او داد را از ج یشماره ا برگه

 کند.

 !ییتارم تو یمهتاب شب ها -

که  ییدهد و پاها یارنواز را سر م ادیآن فر یکه نقطه به نقطه  یگذارد و با قلب یاش م یقبل یآن جا دنیاز بوس بعد

 کند. یاتاق خود ترک م یحرکت ندارد به زحمت، اتاق را به سو یبعد از آن رفتن امروز، نا
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او را  ق،یعم یخواب دیبندد تا شا یشود، چشم م یتخت درازکش م یبا همان لباس ها رو یو ناتوان یفرط خستگ از

است! شب اول وحشت تمام  دهیفا یخورد. اما ب یکه ذهنش را همانند خوره م ییافکار و تنش ها نیبرهاند از تمام ا

فشارد و تمام اتاق را در  یدرون قبر گذاشتند م هک یکند و تمام جسمش را همانند مرده ا یوجودش را احاطه م

شود که تک به تک  یم یمعناست و عذاب آور از آن زمان یب شیبرا زیبرد. بدون ارنواز همه چ یانبوه فرو م یخفقان

خسته اش را ببوسد. به ناچار از  یاخواب از راه برسد و پلک ه دیکند تاشا یم یلحظات با او بودن را در ذهن تداع

گذارد و عاجزانه  یبه جا م یشانیآرام بر پ ی. با دستش ضربه اندینش یآن م یرا بر رو یقیو دقا زدیخ یتخت بر م

 :دیگو یلب م ریز

 ... آروم باش!گهیآروم باش د ؟یخواست یو نم نیپسر تو چت شده؟ مگه خودت ا -

هنوز  ایکند،  رونیتوانسته عشق او را از ذهن خود ب ایکند؟ آ یدر مورد او م یکه ارنواز چه فکر شدیاند یخود م با

 :دیگو یگذارند و در جواب خودش م یشده است شب و روز م هانیو یدر جدال با قلب خود که چرا دلبسته 

 کنم حتماً فراموشم کرده!... یکه تو قلبم حس م یهمه درد نیبا ا -

 یو ب انتکاریپسر خ کیارنواز او  دیفکر نکرده بود. حاال از د نیشود. تا به حال به ا یاز فکر خودش هراسان م کبارهی

قدرت  نیداده و قلبش را شکسته است. دو طرف سرش را با آخر حیرا به او ترج یگریهوس د یاست که از رو ییوفا

رها کنند. از اتاق به قصد آب هم که شده او را به حال خود  یساعت یافکار مزاحم برا نیدهد تا ا یدستانش فشار م

کند و آوا را در  یدرب باز سرش را به داخل م دنیکند و با د یگذرا به اتاق آوا م یشود. نگاه یخوردن خارج م

به  ارب نیزند و ا یرا طعنه م هانیاش طبق معمول، و دهیکه به خواب آرام فرو رفته است. قلب رنج د ندیب یم یحالت

 :دیگو یکند و م یخواب راحت آوا اشاره م



 ...دهی! چه راحت خوابنیرو بب یدیهمه عذاب کش نیکه به خاطرش ا یهمون کس -

به  مارستانیدر ب یافتد که مادرش مدت طوالن یم یسخت یهمان روزها ادیزند و به  یم نیغمگ یلبخند هانیو اما

است که  یآوا دختر مهربان نیمبود، ه هانیسخت همدم و غمخوار و یکه در اوج لحظه ها یبرد و تنها کس یسر م

 یمهربان که به تمام کارها یدهد. خواهر یخواب هم به آدم آرامش م یتماشا کردن صورت معصومانه و پاکش تو

کند. پدرش  یو خستگ ییداد برادرش احساس تنها یسخت، اجازه نم یکرد و در همان روزها یم یدگیرس هانیو

را از پا در آورده بود  هانیکه و یسخت یآنفوالنزا ستین یادرفتنیاز  چوقتیشرکت بود. ه یکارها ریطبق معمول درگ

کند که خواهرش آوا ، آن شب تا صبح  یرا تصور م یداد. هنوز درون ذهنش لحظه ا یم جهو سخت جسم او را شکن

 یه از آشپزتاول خورده اش ک یدست ها ایدادن فروکش کرد  هیاو را با پاشو ینشست و جسم گُر گرفته  نشیبر بال

صبح به درس  ییروشنا اشب ت انیکرد و در پا یم یدگیخانه رس یگرفت، کل روز به کار ها ینشأت م هانیو یبرا

داند که آن روزها آوا در  یرا هم م نیا هانی. وشدیدانشگاه م یقرمز و خسته راه یپرداخت و با چشمان یخواندن م

شود. نگاه کردن به آوا آرامش  یوجودش کم م یاز دلهره ها یکرد. انگار کم یهم م یمادر شیخواهر بودن برا نیع

بندد و  یهم م یپلک رو هیثان کی یگذشته، برا یروزها یکند و با تداع یم پر هانیرا در وجود متالطم و یبیعج

 یهم م یرا رو شود. در یباز م کشیدرون قلب تار یخواهر نیبه داشتن چن د،یاز ام یکند و روزنه ا یچشم باز م

کند.  یم وکشحرارت قلبش را فر دنش،یو با سرکش زدیر یخودش م یآب برا یوانیرود. ل یبندد و به آشپزخانه م

 زیکه همه چ دیگو یتواند ارنواز را فراموش کند مدام با خودش م ینم یبه راحت هانیو ست،ین یدرد تمام شدن نیا

 !دیشود که به قلبش دروغ بگو یتمام شده است اما مگر م
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 یکه از نوجوان یعشق یبود ول ریشب با عذاب وجدانش درگ یها مهیکس از دل آوا خبر ندارد که چطور تا ن چیه اما

 :دیبا خود بگو شدیباعث م نیدارد و هم یشتریقلبش رخنه کرده است مقاومت ب وارید یدرز ها انیدر م

و نهال هم اگه  یگذشته عل نیو مسلمه که بخواد اون و قبول کنه از ا شناسهیو م زیدن یاز بچگ هانهیخب حق با و -

 .رمیتقص یجدا بشن! پس من ب گهیداشت از همد یبودن چه لزوم گهیعاشق همد میلیخ

 زین یآن خرابه ها، عل انیکرد که در م لیتبد یا رانهیرا به و شیآرزوها یبه پا بود و کلبه  یدرون دلش طوفان گرچه

 عشق در دلش بخشکد. نیا ی شهیکرد هر چه زود تر ر یماند و در دل آرزو م ریآن ز

*** 



شده بود و در تمام مالقات  یبه نام او و عل یکه بدون نوشتن قرار داد یمکتیهمان ن یرو مارستانیب اطیح در

را  یباران اهیآسمان س که یکردند؛ نشسته است و با چشمان یانتخاب م شانیها یدلدادگ یهمان را برا شانیها

 دهیمختلف کش یبا وزش باد به جهت ها که دوزد یمقابلش چشم م ی دهیو خشک انیدهد، به درخت عر یم شینما

کنند و گاه  یم یو زار هیاز دست رفته شان گر ماریب یکه برا ندیب یرا م یشود. چند قدم آن طرف تر خانواده ا یم

خون  ماریو به سرعت ب دیآ یم مارستانیبه داخل ب رونیکه از ب یآمبوالنس یکوبند و گاه صدا یبر سر و صورتشان م

اشکش را  شیاز پ شیزند که ب یبه چشمان نهال م یکنند صاعقه ا یبه اورژانس منتقل م انشیگر مراهآلود را با ه

 .کند یروان م

و او بدون درنگ به انجام کارها داد  یپول عمل مادرش م زیاش خبر از وار یگوش امکیکه پ شدیاند یم یآن صبح به

از ته دل نهال و التماس  یدر اتاق عمل اما دعاها یزیخونر یشدن ساعت و حت یپرداخت. با تمام استرس ها و طوالن

شد. حاال  دهیمادرش به او بخش شیاش با لطف خدا و برآورده شدن دعا ینجات تنها ثروت زندگ یبه خدا برا شیها

خانم هر چند  یکوتاه داشت. کبر یبا مادرش مالقات شیپ یقیخانم به هوش آمده، دقا یگذرد و کبر یم یچند روز

و  حیشد اما خدا را شاکر بود که دخترکش صح یرا متوجه نم یزینهال چ یبود و از حرف ها یداریکه در خواب و ب

کرد که  انیموضوعات ب یرا تفاهم نداشتن در برخ لشیو نهال با خبر است و نهال دل یتلخ عل ییسالم است. از جدا

او را به حال خود  شهیخالص آن ها با خبر بود اما مثل هم یشد؛ چون از عشق و عالقه  ینم دهیدر باور مادرش گنج

دکترش که  نیاز کجا آمده! با شهادت دروغ که. نهال در پاسخ مادرش به موضوع پول دینپرس گرید یگذاشت و سوال

 پول بود گفت: یماجرا انیدر جر

 بضاعت رو داده. یب یضایخرج دوا و عمل چندتا از مر ریّ آدم خ هی -

پر از غم به  یاشک گرید یو با چشم زدیر یمادرش م زیآم تیعمل موفق یچشم اشک شوق برا کیحاال نهال با  و

است. هر چه باشد جان مادرش  یندارد اما راض نانیکارش اطم یاش. به درست یخاطر از دست دادن تنها عشق زندگ

 را نجات داده.

 

 ۹۶_پارت#

*** 

روح و خسته اش را کنج خانه محبوس کرده! به مانند  یو جسم ب دهیدست کش یچند وقت است که از زندگ یعل

کالس را اعالم کرده و  انیپا شیشود. به شاگرد ها یم رهینامعلوم خ یو به نقطه ا ندینش یم یمسخ شده ها گوشه ا



که قلبش را جراحت  یزخم یدهد و رو ینمرا  شیپاسخ تماس ها زین هانیتنها شده. و یدر کل روز تنها حاال

با او بوده و تک  شهیاست که هم یقیدهد تنها رف یتواند او را دلدار یکه م یتنها کس دیپاشد. شا یانداخته، نمک م

درونش را به  ،یدرد چگونه مدارا کند. دوباره دلتنگ نیداند با ا یندارد. نم زیکرده ن یتک لحظاتش را با او سپر

در آسمانش، حس  یدلتنگ یشود که ابرها یرهسپار م یو پرواز خاطراتش به سمت جاده ا شاندک یم یآشفتگ

نگارد.  یقلبش عاشقانه م یاو خاطرات با هم را در صفحه  ادیدهد؛ چون  یرا با اشک نشان م ردیگ یم دنیبار

 شود. یم کیاو به مردن نزد یب یبارد و از دلتنگ یبا بغض چشمانش م ییاکه در تنه یخاطرات

را به عنوان  یشود، با رفتن به اتاقش کاغذ و قلم به همراه کتاب کوچک یو از جا بلند م ردیگ یاش را از متکا م هیتک

 :دیگو یلب م ریکشد و ز یم رونیب شیکتاب ها یدست از داخل قفسه  ریز

 یکه تو مخاطبم باش نیاما بازم هم یشنو یباهات حرف بزنم درسته که نم دیتحمل ندارم با نیاز ا شتریب گهید -

 .شمیکاغذ، آروم م یتو یحت

 گذارد. یمتکا م یو قلم به دست، کاغذ و کتاب را رو شیپاها ی. متکا را روندینش یگردد و م یاولش باز م یجا به

 ؟یمن خوب یسالم، زندگ زمیعز نهال

مدت هاست مرا از قلب خود  ؟یقرارم چه کرده ا یقلب ب نیبا من و ا یدان یچرا که خودت خوب مرا مپرس  حالم

 ...دیگشا یپر م رانیاش نابود شده و حال سرگشته و ح انهیرا دارم که آش یو من حس و حال پرنده ا یراند رونیب

 ندارم. یاز تو راه زیگر یشد. چنان که برا رهیتو بر تمام روحم چ درد

 .یبه حال خود رها کرد دهیرا به نامت زدم اما تو آن را شور قلبم

 یدیرا نشن میناله ها و ضجه زدن ها چطور

 .یکه رگبار نفرتت را تنها به قلب من نشانه گرفت ای! یکه دل سنگ نبود تو

تنها  شیو که نوش دار یبه خوردم داد یانوری. سیو تار کرد رهیهمچو شبت، روزگار را بر من ت یگرفتن چشم ها با

و  یدیعشقمان پاش ی انهیرا بر آش یخاکستر نابود ؛یشود. آن روز که با هر قدمت دور تر شد یم دایدر دستان تو پ

 .یآن را به فنا داد

 .ینیپر از اشک چشمانم را بب وانیتا ا ی! اما سرت را برنگرداندی... تو رفتآه



 یبرنم گریبرند که د یم ییو مرا به روزها رندیگ یدستم را م هیگرفته اند؛ هرثان ادیرا از تو  یرحم یب زین خاطراتت

 با خود ببر. زیحال برگرد خاطراتت را ن یکرده ا غیو بودنت را از من در رتیتصو ت،یگردند. صدا

 کشاند. یوجودم را به آتش م کبارهیکنم که تمام شده  یاست، تا فکر م رخاکستریآتش ز یدلتنگ

کند که تو را گم کنم.  یم رییشود و نه آن قدر تغ یاست. اندازه اش نه تنگ م تیفیدلت چه مرغوب و با ک جنس

دهم، فکر تو را از  یخوابم به خودم قول م یشود. هرشب که م یم یسلول به سلول جسمم از فکر کردن به تو متالش

 م؛یگشا یصبح پلک م. افسوس... افسوس که هر ارمذهنم به خاک بسپ ینقطه  نیکنم و آن را در دورتر رونیذهنم ب

 است. هودهیتالش ب کیفهمم فراموش کردن تو،  یکند و آن موقع است که م یدوباره قلبم، فکر تو را نبش قبر م

 قتیکردند اما در حق یم یخداحافظ گریداد و از همد یم دنشیکه به نهال خبر از خواب سدینو یم ییاز روزها یعل

شان را شروع کند. در  یدهد و زندگ انیرا زودتر پا نشانیب یآنکه دور یبه کار خدمه مشغول بود برا مارستانیدر ب

تواند خوددار  یمرد مگر چقدر م کینمناک شده است.  یدرشت و سوزان عل ینوشتن، کاغذ با اشک ها انیپا

 کند و دردش را تازه تر. یقطرات خون سر باز م دنیدردناک زخم دلش از چک یها تیباشد؟! با نوشتن واقع
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متحرک که رنگ به رخسار ندارد سالم احوال  یکه تازه از دانشگاه به خانه بازگشته، به مانند مرده ا یدر حال ارنواز

غم بغل گرفته و  یتخت زانو یرود و رو یکند و به سمت اتاقش م یبا پدر و مادر خود م یخشک و سرد یپرس

مانتو  بیرا از ج ی. گوشزدیر یاست اشک م دنیبار یکه آماده  یزند و با چشمان یرا صدا م شیدوباره تمام غصه ها

 یبه درد م شتریاش دلش را ب یگوش یاصل نهیکه در پس زم هانیعکس و یکشد و چشمانش به رو یم رونیاش ب

کرده که  جادیا دشیسف راهنیبا پ یهمرنگش تضاد یها یکتان نیو همچن یلغزد. کت اسپرت و شلوار مشک یآورد م

از ابروانش را باال  یکیفروبرده،  بیدر ج یشود. با دستان یو عاشق تر م دیآ یهزارم به لرزه در م ربا یدل ارنواز برا

با چشمانش ست  هانیآبشار پشت سر و یست که منظره  یدر حال نیاز هم فاصله داده و ا یرا تا حد شیداده و پاها

چشمانش را در  یاست منته پیت مانتنه اش با ه میاز ن یقفل شده، عکس ی نهیدر صفحه زم یشده. عکس بعد



دلش  زیخورد. آسمان ن یآن چشمانش را م دنیاش پنهان کرده و ارنواز حسرت دوباره د یآفتاب نکیع نیتریپشت و

 کند. یم یاو همدرد یگرفته و با بارش باران با قلب به سوگ نشسته 

او را در  ستییرا که مانند الال شیتپش ها یبگذارد تا صدا هانیو ی نهیس یروخواهد، سرش را به  یدلش م ارنواز

و  ییقلبش از احساس تنها یو آشوب ها یقرار یبرود.ب نیریش یغرق کند و با نوازش دستانش به خواب یآرامش

 را از وجودش فروکش کند. یآرام نا نیو با بودنش ا دیایکاش ب ردیگ یبودن نشأت م هانیو یبهانه ب

 

 شانیدر خود فرو رفته و با ناله و ضجه زدن ها شیگونه آدم ها نی.ظاهرًا شهر را از خاکستر مرده پر کرده اند که ا

خود را در زندان چشمان  ییواهمه دارند و به تنها شانیقلب ها نیخواهند! از جدال نابرابر ب یمرگشان را از خدا م

 .ابندی یدرد نامحدود خالص نیشان فرا برسد و از ا یا مرگ دردهامحبوس کردند ت گریکدی

 شانیشهر اعدام کرد تا مرگ قلب ها کم شود. محبت منجمد شده در دل ها انیرا در م یشد؛ قاتل احساس یم کاش

 یبه نام محبت رو یشوند و مرهم یرا همه جا پر کند. کجاست آنجا که دردها مداوا م یزنده شود و شوق مهربان

 یکنند و شعله  یکه آدم ها به هم محبت م یشود مگر زمان یمداوا نم ییشود؟ درد تنها یجراحت قلب گذاشته م

از نبود عشقش خشم  یزند و با حرص یرا چنگ م شیکه از درد قلبش موها یکشد. عل یمهر در وجودشان شراره م

کشد و با  یدستانش را پس م چدیپ یم شیموها یکه ال به ال یکه از درد ییکند تا جا یم شتریانگشتانش را ب

 خواند. ینهال را م یناتوان

 

و ضعف را تا درون  یبه پا شده که ناتوان ییاش در درون دلش غوغا یبالکن اتاق بر خالف ابهت ظاهر یکه رو یهانیو

 یم هیتکشود و خود را به درگاه در  یاستوارش سست م یچشمانش هم راه داده. با پر شدن رواق چشمانش، پاها

 :دیگو یلب م ریز یبندد و با بغض یدهد. چشمانش را م

 !شهیتموم م یدرد ک نیا ایخدا -

 

و آوا  یو عل هانیسه نفره که با و یدرد را چه گونه پنهان کند! عکس نیداند ا یتخت غمبرک زده و نم نییپا آوا

 یخندان، رو یشود. آوا با لب و چشمان یآن م یکند و مشغول تماشا یاش باز م یگوش یدر گالر شده لیتشک

شده و دستانش را دور گردن او حلقه  خمبه سمت آوا  یاز سمت عقب اندک هانینشسته و و یتک نفره ا یصندل



با  نهیدست به س یکند. عل یرا نگاه م نیدورب یمتقاباًل با لبخند زیکرده، سرش را از کنار مماس سرش کرده و او ن

که ماشه  یریکشد و چشمانش به سرعت ت یم یصورت عل ی. آوا دستانش را روستادهیا انهیخالص کنار و یلبخند

شود و او در  یچشمانش غرق م یکند. انگار نگاهش در مغروقه  یاصابت م یبه نگاه عل شندبا دهیتفنگش را کش ی

وان در انگشتانش . تستین گرید یزیچ دنیزند. جز او قادر به د یبه ساحل چشمانش دست و پا م دنیرس یتکاپو

 یاتاق برخورد م یپارکت ها ینا هنجار به رو ییخورد و با صدا یدستانش سُر م انیاز م یکند و گوش یفروکش م

 دهد. یگفتنش را سوزناک تر نشان م «یعل» یشود که زمزمه  یم نیغمگ یاش ملود هیکند و هق هق گر

 

را  شیشده از درد پلک ها نیآتش یدو گو ختنیکه از فرط اشک ر یاتاق نشسته و با چشمان یطاقچه  یرو ارنواز

و  دهیسوزش چشمانش امان از دل تک شیاز پ شیاست و ب دهیفا یمرهم شود اما ب یفشارد تا که اندک یهم م یرو

 هیاز گر دهیخراش ییزند و با صدا یپنجره م چوبو بدون وقفه سرش را به چار یمتوال ییبرد. با ضربه ها یرنجورش م

 :دیگو یم

 تونم... یتونم، نم ی. نمتونمینم هانیمن بدون و ایخدا -
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*** 

از زنگ تلفن سرش را به سمت  چدیپ یکه دارد حوله را دور تا دور خود م یشود و در حال یاز حمام خارج م هانیو

 یکه از طرف پدرش است؛ پاسخ م یکند به تماس یخود را خشک م سیخ یچرخاند و همانطور که موها یصدا م

 دهد.

 سالم بابا. -

 رسد. یهمراه است؛ به گوش م یآقا خسرو که با بشاش ی شگیبا ابهت هم یصدا

 حال و احوالت؟ ؟یسالم پسر چطور -



 کشد. یم شیو از تعجب دست از خشک کردن موها ندینش یتخت م یلبه  یرو

 ؟یممنون، خوبم شما خوب -

 :دیگو یخوشرو تر م یزند و با لحن یم ینشسته چشمک شیکه رو به رو یمحب یآقا به

 ؟یی. کجامیما هم خوب یتو خوب -

 یو شلوار شرتیرود و با درواردن ت ی. به طرف کمد مردیگ یاش، لرزش م نهیس یآب به رو یقطره ا دنیچک با

 :دیگو یبدون توجه به سوالش م

 ن؟یما هم؟ مگه چند نفر -

 نیکند که هم یعامرانه تکرار م یرا با لحن ششیکند و مجدد سوال پ یاعتنا م یخسرو متقابالً سوالش را ب آقا

 بحث و جدل را ندارد. ی؛ حوصله پاسخ دهد عانهیمط هانیشود و یمسبب م

 خونه ام. -

 :دیگو یگردد و م یلحن قبلش بر م به

 .زیزود برو دنبال دن نیآب دستته بزار زم -

شود در حال بستن در کمد، انگشتش کنار در جا بماند.  یزند که باعث م یبه او م یا کهیاغافل پدرش ن ی جمله

دهد. سکوت کوتاه مدتش، پدر شتاب زده اش را به اعتراض  یکشد و از دردش تکان م یدستش را به سرعت پس م

 دارد. یوا م

 ؟یزبونت رو خورد شد؟یچ -

 آرام پدرش را متقاعد کند. یکند با لحن یم یو سع دیگو یلب م ریز ینوچ

 !؟یپدر من دست بردار تو که از قرارمون با خبر -

آرام و  ییبا صدا ردیگ یشود و از او فاصله م یرا نشنود از جا بلند م هانیو یصدا یمحب یاقا نکهیا یخسرو برا آقا

 :دیگو یآغشته به حرص م

 رفته؟ ادتیتو هنوزم کله ت باد داره؟ قولت و  -



 یم سیکشد که قطراتش صورتش را خ یم سشیخ یبه موها یاندازد و چنگ یم یصندل یدسته  یرا رو حوله

 :دیگو یکنند. متقابال با حرص م

 .رمینم یندادم. دنبال کس یپدر من قول عشق و عاشق -

 :دیگو یخفه در گلو م یادیداد اما با فر یبلند تر از حد پاسخ م ییحضور نداشت با صدا یمحب یآقا اگر

 زودباش برو. ؟یخفه شو! واسه من الت شد -

 !یلجباز یزند حت یچنگ م یسمانیمالقات به هر ر نیفرار از ا یبرا

 رم. ینم -

 :دیگو یکه همچنان خفه است م ییشود و با صدا یم زیلبر صبرش

 !یخودت اگه نر احمق تر از یبه حال خودت و اون دختره  یبه حالت وا یوا یول یکه رفت یرفت هان،یو نیبب -

حفظ ظاهر به  یبرا یتصنع یکشد و با لبخند یم قیعم یراند. نفس یکتش م بیکند و به داخل ج یرا قطع م یگوش

 :دیگو یتماس را م یخوشرو خالصه  یگردد و با لحن یبر م یطرف محب

 بگو حاضر بشه. زیکم کار داره دستش بنده، تو هم به دن هی ره،یاالن م -

 کند. یبا خبر م داریرا از د زیدن قش،یاز رف یدهد و با فرمان بر یتکان م ینامحسوس سر یپوزخند با

 دیاز قولش را به اخراج ارنواز از دانشگاه تهد یچیافتد که هرگونه سرپ یپدرش م شیچندروز پ دیتهد ادیبه  هانیو

 یسوق دهد؛ چون م یرا به نابوداش  یزندگ نیاز ا شیخواهد ب یترساند نم یعاشق را م هانیو نیکرده بود و هم

 از جنس اجبار داشته باشد. یمالقات زیشود تا با دن یآماده م لیدل نی. به همدیآ یکار هم بر م نیداند از پس ا
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جارو را  دنشیاست، توران خانم به محض د یکه در حال جاروبرق ندیب یو مادرش را م دیآ یم نییپله ها پا از

 :دیگو یزند و م یم یهمراه با خستگ یدهد لبخند یم هیتک واریکند و دسته را به د یخاموش م



 که! یکجا پسرم؟ تازه از سرکار برگشت -

 کند. یمعاوضه م یپدرش، حرفش را با دروغ دیتهد ادیاز پدرش شروع به حرف زدن کند که به  هیخواهد به گال یم

 بزنم. یدور هی زیدن خوام با یم رهیگ یراستش تو خونه حوصله م نم -

ها آن  یسادگ نیصاف و هموار است، مطمئن است پسرش به ا شیبه مانند کف دست برا هانیو اتیروح دنیفهم

 یاز اشتباه بودن بر رو یدرصد برچسب کینبرده اما  ادیکه هنوز هم خودش فراموشش نکرده را از  یدختر خونگرم

کند.  یاکتفا م« خدا به همرات»و رو کند پس به گفتن  ریاحساساتش را ز یخواهد با حرف یزند. نم یافکارش م

شدن به خانه  کیو خبر از نزد ردیگ یراه با او تماس م نیشود. در ب یم نیسوار بر ماش یهم پس از خداحافظ هانیو

مورد خانم ها آن  مسئله در نیداند ا یحاضر و آماده باشد. گرچه م یخواهد بدون معطل یدهد و از او م یاشان را م

و تماس هشداردهنده اش را به مانند  ستین ریدهد امکان پذ یبه خرج م یخاص تیحساس پشیت یکه رو زیهم دن

شده  شیروزها نیکه وصف حال ا ینیپاسخگو باشد. در راه آهنگ غمگ دیکند که شا یفرض م یکیدر تار یریت

شود. گره  یم یعراه گرفت، در ذهنش تدا البیکه اشک عشقش به مانند س ییکند و روز آخر جدا یاست را پخش م

شود. آن قدر در  یمردانه اش با قورت دادن آب دهانش محو م یکند و بغض خسته  یکور ابروانش را چفت هم م یا

ه او از آن خارج شد که دارد ب زیو چه وقت دن دیبه درب خانه اشان رس یداند ک یافکارش غوطه ور است که نم

در آن موج  یمنطق یکه ب یابروانش محکم تر. با فکر یو گره  دشو یداغ دلش تازه تر م دنشیشود. با د یم کینزد

 :دیگو یزند با خود م یم

 افتاد. یاتفاقات نم نیکدوم از ا چینبود ه زیاگه دن -

  

اگر بر ضررش  یگذاشت و حت یم تیمنطق را اولو یدر هر زمان شهیکه هم یهانیحد و اندازه است، و یعشق ب قدرت

به نام عشق دچار شده که منطق و وجدانش را به تاراج  یداد حال به درد یهم بود، باز آن را سرلوحه کار خود قرار م

 برده.

آرام  یکند که پاسخش را با سالم یخوش آهنگ م یسالم هانیسوار شدن رو به و نیکند و در ح یرا باز م نیماش در

دهد  یسوزناک م یحنجره اش را خراش یکه به اصطالح نامزدش است؛ بغض یاز استقبال مرد ریدلگ زیدهد. دن یم

! تا به یمتیکند اما نه به هر ق یداشتنش تالش م یاخواهد و بر یرا م هانیکند. و یاما با کمک غرورش آن را مهار م

بار با حفظ آن به  نیدهد ا یم حیرجبود پس ت دهیفا یغرور با ارزشش را تکه تکه خرج او کرد و ب یحال هم چند بار



 یاصل ابانیخ یبه رو دنیبا رس هانیدهد جز قلبش! و یرا از دست نم یزیسمتش برود حداقل اگر جواب ندهد چ

 :دیگو یاش م ییبا همان لحن ابتدا زیبه دن یهبدون نگا

 کجا مد نظرته؟ -

کند هر  یشماتت بار به او، لبانش را به سخن باز م یبا نگاه هانیدهد تا و یاش پاسخ نم یمهر یاز ب یقیدقا زیدن

 و پر بغض! لیم یچند ب

 کنه. ینم یفرق -

بر سرش  زیتند و ت یخواهد حرصش را با کلمات یشود. م یم شتریب هانیو یو کالفگ ردیگ یارنواز را م یبهانه  دلش

ندارد.  یپدرش فرق ایده! حاال او آورد درخواست گردش از طرف خودش بو یم ادیبه  یلحظه ا یکند که برا رانیو

که  یبه سمت کوه سنگ یرا سرزنش کند پس بدون حرف وتواند ا یخود بوده و نم یگردش از سو نیباالخره استارت ا

به آن  دنیکند. تا رس یژنده پوش گرمش م رمردیداغ آن پ یرود اما فکر به شلغم و چا یسرما سردتر است م نیدر ا

 یشود و با خود م یمتوجه مقصدش م زیشدن به آن جا، دن کیکند. با نزد یآن دو رفت و آمد نم نیب یجا حرف

 :دیگو

 کردم ها! اونجا سرده. یگرم تر تنم م زیچ هیکاش  -

زودتر از  زیکند. دن یتوقف م گرید ینیو در کنار ماش ردیگ یدر نظر م نگیکنارش را به عنوان پارک یخال نیزم

افتد  یاندازد. کم کم بدنش هم به لرز م یسرد صورتش را سوز م یشدن باد ادهید. به محض پشو یم ادهیپ هانیو

 دنیکه خبر از سر رس یکند اما باد سرد یگرم ترشدن جمع تر م یاش را هر بار به منزله  دهیدستان به آغوش کش

رود؛  یبه او سمت باال م یکه بدون اطالع یهانیبحث هاست! به دنبال و نیسوزناک تر از ا شیدهد سرما یزمستان م

 دهد. یفرار از سرما ماساژ م یرا بدون وقفه برا گرشیافتد و با دست مخالف دست د یبه راه م
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 یبه رو زیاز دن یادیدهد و با فاصله ز یکند راه خود را ادامه م زیبه دن یبه عقب برگردد و نگاه نکهیبدون ا هانیو

 ندیب یرا م یکند. سمت راستش دختر و پسر یو به اطرافش نگاه م ستدیا یهمان جا م زیا آمدن دنرسد. ت یتپه م



 ادیصحنه  نیا دنیکرده. با د شیبازو یرا حلقه  تانشسر دختر شده و دس یامن برا یگاه هیپسر تک یکه شانه 

 گفت: یگرفت م یرا م شیکه بازو یافتد. هرزمان یارنواز م

 ...نجاسیا یآرامش خاص هیواسه منه!  ایدن نیانگار که کل ا رمیگ یدستات و که م هانیو -

. کاش در ردیگ یتلخ است چشم م هانیو یکه برا ینیریش یبندد و با آزادکردن نفسش، از آن صحنه  یم چشم

ش را عشق ینصب کنند چون هر عاشق« ممنوع، خطر دق مرگ شدن یعاشق»با مضمون،  ییتابلو یعموم یمحل ها

درد دچار شده  نیبه هم هانیو حال و ندیب یمرگ خود را به چشم م هیصحنه ها هر ثان نیا دنیکنار خود ندارد و با د

عاشق و خندان  یشده اند و پر از زوج ها دهیچ یقرمز زگردیدور م دیسف یکیپالست یها یاست. سمت چپ صندل

و  زیکه از همه چ یی. زمان هاندیب یعموحسن را م یآن طرف تر دکه  یهستند. کم هانیو و زینقطه مقابل دن قاًیدق

که از  ییرسد و با صدا یهن هن کنان به باال م زی. دندهیآمد و االن از خودش هم بر یم نجایبه ا دیبر یهمه کس م

 :دیگو یشود؛ م یقطع و وصل م یخستگ

 ... مردم، از نفس... افتادم.یوا -

 یراه غر م یگذاشته و از سخت نهیقفسه س یرو یگریزانو و د یاز دستانش رو یکی. گردد یبه سمتش بر م هانیو

 :دیگو یکند و شماتت بار م یم ینوچ هانیزند. و

 ؟یاومد ریزودباش! چرا انقدر د گهید -

 :دیگو یم هانیبه و ریدلگ ستدیا یو راست م ردیگ یاز زانو م دست

 ؟یکن ی! چرا عجله مگهیخب اومدم د یلیخ -

 زند. یم یپوزخند

 ساعت معطلت شدم. هی. یدیماشااهلل زحمت کش -

کشد و  یم رونیب فشیاز ک یهدبند هان،یبرخالف رفتار و زیرود. دن یسمت دکه م ز،یتوجه به بغض آشکار دن بدون

 یحرام م شیآن روز برا یکند و بدون داشتن هدبند یعود م تشینوزیسرد س یداند که در هوا یرود. م یسمت او م

درحال  هانینبرده. و ادیکه هنوز است از  وزو هن دیموضوع را فهم نیبه شمال ا یحیدر تفر شیشود. چندسال پ

 :دیگو یکه هدبند را به طرفش گرفته و م ندیب یرا م زیگردد و دن یاز شاگرد است و برم یگرفتن دو استکان چا

 کنه. یعود م تتینوزیاالن س ر،یبگ ایب -



شود  یشرمنده م یو تا حدود مانیکشد. از رفتار خود پش یم ریو ابروانش ت قهین هم کنارشقاال نیبا اوست هم حق

 زیبه سمت م زیاش، جلوتر از دن یشانیپ یکند و پس از گرفتن هدبند و گذاشتن بر رو یاکتفا م« ممنون»اما به گفتن 

 یکشد و م یرا به عقب م هانیمقابل و یصندل زی. دنکند یم یهم مجدد به دنبالش راه ط زیرود و دن یم یخال

 :دیگو یلب م ریو ز ردیگ یم هیآن زود تک ی  دهد که از سرد یم هیتک ی. به پشت صندلندینش

 زدم. خی یوو -

 یرا رو یکند. چا یم یتک خنده ا انشیاندازد و از لحن ب یبه او م ینگاه میاش ن ییدرحال هورت دادن چا هانیو

 :دیگو یگذارد و م یم زیم

 سردت شده؟ -

 :دیگو یم یکند و عاد یذوقش را کور کند پس دستانش را از هم جدا م گرید یبه گونه ا قتیخواهد با گفتن حق ینم

 نه هوا خوبه! -

 :دیگو یدهد م یباال رفته سرتکان م یدهد و با ابروان یم نییپا یچا یآب شده در دهانش را با جرعه ا قند

 کتم رو به تو بدم؛ خودمم سردمه. دخوایدلم نم چیخوب! آخه ه یلیخ -

کوبد  یم یگونه او را به هر نحو نیمرد که ا نیشود ا یکند باورش نم یاو را نگاه م یآورد و با ناباور یرا باال م سرش

 :دیگو ینامزدش باشد. با خود م

 !م؟یخواست چرا اومد خواستگار یاگه من و نم -

 :دیگو یتلخ آن م یو چاشن تیبا جد عقلش

 !؟یبرو مگه تو غرور ندار نجایزود پاشو و از ا -

قلبش بلند تر است و  یدهد اما صدا انیتلخ پا قیگذرد که از جا بلند شود و به آن دقا یاز ذهنش م هیصدم ثان یبرا

 :دیگو یآرام و ناچار م یبا لحن

 .برهیفقط زمان م شهیبهم عالقه مند م هانی! وشهیدرست م -



 شیرا پ یکار گریباشد عقل د انیبه م یسه حرف یکه بحث آن کلمه  یندارد اما وقت اننیبه حرف خود اطم گرچه

 قلب است. یبرد و تمام اوامر و دستور به عهده  ینم

که  دیرا به قلب منجمد شده اش انتقال دهد شا یچا یکند داغ یم یکشد و سع یم شیرا به سمت خود پ یچا

دست شاگرد را به  یکه نشسته با اشاره  ییاز همان جا هانی. وردیحال زارش فاصله بگ نیاز ا یشود و اندک یفرج

پر  ینیشانه اش مورب انداخته و س یرو که یبا پوست آفتاب سوخته با لنگ زهیم زهیخواند. شاگرد ر یسمت خود م

 :دیگو یکند و م یبه سمتش قدم تند م یاز چا

 جانم مهندس؟ -

 :دیگو یکشد و م یم رونیب بیاز ج یتراول

 نگو مهندس! گمیواس خودت. در ضمن مگه نم شیباق اریم ب گهیدو بشقاب شلغم د -

 :دیگو یم ندیش یکه به دل م یکشد و با همان لهجه ا یرا عقب م دستش

 به خدا. کنمی! قبول نمشهیمهندس نم ینه آقا -

شود و در مقابل صورت پر از  یاز جا بلند م یپسر را نتوانسته مجاب خود کند که با کالفگ نیوقت ا چیه ظاهراً

 :دیگو یلب م ریرود و ز یبه طرف عمو حسن م زیدن تیرضا

 شهیمهندسم از دهن تو بندازم خوب م نی. اشمیم وونهیتو آخرش د یایاز دست تعارف باز -

! 
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. دیآ یشلغم فرو رفته، م کیدرون  یپر از شلغم که در هر ظرف چنگال یکیبا دو ظرف پالست قهیبعد از چنددق هانیو

سر  یکند اما درعوض بغض ینم یتوجه زیکشد و باز هم به دن یرا به سمت خود م یکیگذارد و  یظرف ها را وسط م

به خوردن شلغم ندارد. دستانش به مانند اهرم  یلیشده و م ریاز بس بغضش را خورده س زیسخت همراه اوست. دن

که اندازه اشان  ییاست خانه ها شیپا ریدوزد. تمام شهر ز یتپه چشم م نییپا یدارد. به منظره  یچانه اش را نگه م



با اتمام شلغم  هانیبه شهر داده. و ریچشمگ یرنگا رنگ درخشش یبا چراغ ها گریکدی فیو رد دهیمتر رس یلیبه م

شود از جا بلند  یتوجه قصدش مکه م زیکند دن یعزم رفتن م یبا برداشتن کتش از پشت صندل یحرف ونبد شیها

 یم ی. هوا رو به سردندیمایپ یدارد و راه آمده را به قصد بازگشت مجدد م یبر م زیم یرا از رو فشیشود و ک یم

است به سمت  شتریب دنیبه دو شباهتشانبلند که  ییبا قدم ها هانیو یشود اکثر حاضران حت یباعث م نیرود و هم

 یط یبه راحت باً یاش تقر یکتان یو با کفش ها دیبار کفش پاشنه بلند نپوش نیاز شانس خوبش ا زیبروند. دن نییپا

به  هانیرفتنش نمانده که و نییبه پا یزیکشد؛ نباشد. چ یتپه انتظارش را م نییکه حاال پا یهانیبه و ازشیکند و ن

که شالش  ندیب یرا م زیبغل دن نهی. در آگرم کند نیتا ماش ستدیا یم یقیو بعد از استارت دقا رود یم نیسمت ماش

کند. با دنده عقب  یپا تند م نشیمحافظت از به غارت بردنش توسط وزش باد، محکم گرفته و به سمت ماش یرا برا

 هیچند ثان گرید کیکف دستانش به  نشود و با مالش داد یسوار م عاًیرود. سر یم زیکند و به سمت دن یحرکت م

 :دیگو یکند و م یبه او رو م هانیکند تا گرم شود. و یم« ها»در آن  گریتر کردنشان به همد کیبار با نزد کی

 سردته؟ -

 :دیگو یدر دل م دیگو ینم یزیچ نیکند به خاطر هم خی یکه بدهد دوباره او را سنگ رو یترسد با هرجواب یم زیدن

 کنه. عمیخواد ضا یسردمه! اه.. فقط م دهینم صیواقعًا تشخ -

. تا کند یم یلب تشکر ریز زیکند و دن یرا روشن م نیماش یبخار یمتوجه ناراحت شدنش شده بدون حرف هانیو

 یتفاوت است و در دل م یکه ب هانیکه چطور گذشته! و شندیاند یبه مقصد هر دو در سکوت به امروز م دنیرس

انداخت  یم شیه هر دم به جان گلوک ییلطف کرده و در گردش همراهش بوده و به بغض ها زیکه در حق دن دیگو

 :دیگو یم یالیخیکند و با ب ینم ییاعتنا

 حساسه! یلیبه من چه خودش خ -

است و از سرزنش مدامش به سردرد دچار شده! غرورش، سرکوفت  سکوت در  بانیکه با غرورش دست به گر یزیدن

 ییآورد. اشک ها یم انیشدنش حرف به م کوبد و از خوار یرا به مانند پتک بر سرش م هانیتند و یبرابر حرف ها

 یاحساساتش ذره ا نکهیماند اما بدون ا یدور نم هانیو نیزبیکنند از چشمان ت یکه در رواق چشمانش جا خوش م

رسد زحمت داخل رفتن را  یکه به سر کوچه اشان م یکند. هنگام یم یو راه مانده را ط ردیگ یتکان بخورد؛ چشم م

شنود. هد بند  یرا نم زیشکسته شدن قلب دن یشود و طبق معمول صدا ادهیخواهد که پ یدهد و از او م یبه خود نم

 .ردیگ یم زیکند و به طرف دن یجدا م یشانیرا از پ

 نره! ادتی ایب -



 : دیگو یگرفته از بغض م ییشدن با صدا ادهیپ نیدر ح 

 بزار باشه، الزم ندارم. خدافظ! -

با فکر به ارنواز  زین هانی. وکند یم یرود و در اتاقش خود را زندان یسرشار از غم به خانه م یقلببندد و با  یرا م درب

 کند. یرود و استراحت م یدارد به خانه م شیو اشک ها زیکه در  قبال دن یتیو دور از در نظر گرفتن مسئول
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*** 

پروژه ها،  یکمک در بررس یبرا یدیدر کنج خانه، به اطاعت از استاد زب ییطاقت فرسا یطوالن یاز گذشت روزها بعد

که جزوه در دست، با  ندیب یکند. هنگام ورود به سالن دانشگاه ارنواز را م یخانه را به سمت دانشگاه ترک م

 دنیخود را از د هانیدهد. و یتکان م یسر شحرف دییاوقات به تا یاش به صحبت مشغول است و گاه یهمکالس

توسط  شیپاسخ گذاشتن تماس ها یاو باز دلتنگ و نگران اوست. ب یمعرفت یمحروم کرده و حال با وجود ب یعل

 :دیگو یخود م شی. پردیبودنش سبقت بگ ریاش بر دلگ یموضوع باعث شده نگران نیسابقه بوده و هم یب هانیو

 خبر باشه! یارنواز محاله ازش ب -

کند و ارنواز از  یم یسالم یرساند. عل یدرشت خود را به او م یینکرده که با قدم ها لیاش را در ذهن تکم جمله

گرفت  یشد فاصله م یمربوط م هانیکه به و یکس ای یزی. از آن روز به بعد، هرچردیگ یرو م یدوستش به طرف عل

را  شیکه قصد ادا ید و سالمشو یحالش دگرگون م هیثاندر هزارم  ،یعل دنیاو نابود تر نشود و حال با د ادیتا با 

از حال بدش است.  گرید یمعده اش هم نشانه ا دیشود و ترشح اس یشود. دستانش سرد م یداشت در گلو منجمد م

 :دیگو یاش را م یمقدمه حرف اصل یشود و ب یتر م کیارنواز نگران شده نزد ی دهیکه از صورت رنگ پر یعل

 شده؟ یزیافتاده؟ چ هانیواسه و یاتفاق -

 یپس به او پشت م زدیبه هم بر نیبدتر از ا هانیاز و یخبر دنیخواهد با شن یداند و نم ینم یزیچ یعل یخبر یب از

 :دیگو یکند و رو به دوستش م

 .میبر -



 یتواند خود را کنترل کند بدون توجه به سالم دانشجو ها ینم گریکه د ی. علدیمایپ یتند م ییرا با قدم ها کالس

 :دیگو یلرزان م ییکند و با صدا یحاکم بر سالن ارنواز را دنبال م یاو سر و صد گرید

 کنه؟ یم کاریکجاس؟ چ هانیلحظه لطفًا! و هی یخانم سپهر -

به سمتش بر  تیشود. ارنواز هم با عصبان یاز ارنواز جدا م یبا خداحافظ ندیب یم یرا خصوص هیارنواز که قض دوست

 :دیگو یگردد و م یم

 ازم؟ نیخوا یم ی! چنیخدا دست از سرم بردار یمحض رضا -

 :دیگو یم یعصب ییکند و ارنواز با صدا یدوباره سوال قبلش را تکرار م تشیاعتنا به عصبان یب یعل

گذرونه البته  یداره با عشقش روزگار م کنه؟یم کاریچ یبدون یخوا ینامزدشه م شیکجاس؟ پ یبدون یخوا یم -

 ...کنهیم یدگگذرونه، زن یبهتره بگم خوش م

دهد و او را وادار به  یخراشد، دردش امانش نم یرا م شیخورد و گلو یکه تکان م یخواهد ادامه دهد اما سنگ یم

 یتواند کلمات را در ذهنش مرتب کند. با خود م یشوند. نم یارنواز در ذهنش شناور م یکند. حرف ها یسکوت م

با او  ه؟یچ یعصب یدست لرزان و صدا نیااگه ارنوازه پس  ست؟ی: عشقش؟ نامزدش؟ عشقش مگه ارنواز ندیگو

 زشیو ر یریزند که ارنواز با سر به ز یدست و پا م یگذرونه؟ پس چرا چشماش پر اشکه؟ در سردرگم یخوش م

 :دیگو یاشک م یقطره ا

 نامزد کرد. زیبا دن -

 نیبه زم شیافتند. پاها یش مشود و به کنار کمر یدردناکش است؛ سست م یشانیکه بند ماساژ پ شیها دست

 ینم ازیاش امت یبه درست یکه درصد شدیاند یارنواز م یشنود. فقط به جمله  یاطراف را نم یو صداها دهیچسب

 :دیگو یدهد و بدون درنگ در دل م

 محاله! -

 :دیگو یشود و م یمتعجب م یعل یکشد. از چشمان گرد شده  یاش را جلوتر م مقنعه

 ن؟یدونست ینم -

 :دیگو یکه ارنواز مجدد م دیگو ینم یزیکه هنوز در شوک حرف اوست چ یعل



 .نیشما که مثل برادر بود شه؟یمگه م -

اما هنوز هم شوکه شده و  دیگو یم یدیخورد و ببخش یاو م یگذرد که شانه اش به شانه  یم یاز کنار عل ییدانشجو

 لب به هم دوخته.

 :دیگو یبا حرص م کشد و یسر م رونیاش از کالس به ب یهمکالس

 اومدش! گهیارنواز بدو د -

 :دیگو یاز آمدن استاد م یبا دستپاچگ یرو به عل دیگو یم یگردد و باشه ا یطرفش بر م به

 برم. خدافظ! دیبا گهیمن د -

کند رو به  یچرخد و دستانش را پشت سر قفل م ی. دور خودش مکند یزمزمه م یو خدافظ دیآ یبه خود م یعل

 :دیگو یبسته م یسقف با چشمان

 با خودت؟ یکن یم کاریچ یدار هانیو -

و  ندینش یدانشگاه م اطیح مکتین یرود و بعد از انجام کارش بدون اتالف وقت رو یم یدیسمت اتاق استاد زب به

که سرعتش  ی. با انگشتانزدیر یبه هم م شیاز پ شیب یکه با اشغال کردنش، اعصاب عل ردیگ یرا م هانیو یشماره 

 دهد. یانتقال م هانیرا به و تشیعصبان زیتتند و  یزند و با کلمات یم یگوش بوردیک یبه رو ستیعاد ریغ

 دم خونه تون. امیاالن م قی. مرده شورت و ببرم نا رفزیاعصابم و به هم نر -

دهد. بعد از آن  یتکان م تیا عصبانرا ب شیگذاشته و پاها یشانیپ یدستانش رو ده،یتخت دراز کش یبه رو هانیو

 یکند که عل یو در چشمانش زل بزند و بد تر از آن خود را لعنت م ندیرا بب یتواند عل یکه در حق او کرد؛ نم ینامرد

با او مالقات کند اما  دیرسد و با یروز م نیزود ا ای ریدانست د یهنوز هم نگرانش است. م شیها یمحل یبا وجود ب

 یم شیبه موها یموضوع را در هم بشکند و دچار استرس شده. متشوش چنگ نیتواند ا ینم دهیحاال که وقتش رس

 :دیگو یزند و م

 عادل باش و عادالنه جزام بده. شهیدرست اما مثل هم تکارمیجنا ایخدا -

 

 :یمراد ��
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 :دیگو یکند. با خود م یم یق را مدام طرود و عرض اتا یبا خود کلنجار م یساعت

 !شدهیچ یعنیرو بهش گفته؟  ینکنه نهال همه چ ده؟ینکنه فهم -

که درب اتاق باز است  ییدهد و از آن جا یم یزنگ خانه خبر از آمدن عل یرسد و صدا یموعود م یلحظه  سرانجام

 :دیگو یم یچارگ یکشد و با ب یم قیعم یشنود. نفس یرا م شیصدا

 شد، شد! توکل به خودت خدا... یهرچ -

دارد  یرا برم فونیآ یگوش یکه توران خانم با لبخند دیآ یزنگ تا نصفه به صدا در م یرود. صدا یم نییها را پا پله

 :دیگو یو م

 پسرم. یخوش اومد -

 :دیگو یم دنشیرا صدا کند و با د هانیکند تا و یبه پله ها م رو

 مدش!او ،یمنتظر بود نکهیمثل ا -

مهمان  یرود و برا یدهد. توران خانم به آشپزخانه م یتکان م ینامرتب سر یبا لبخند یحال شانیبا همان پر هانیو

 یرو به رو نم یکند که امروز آوا دانشگاه داشته و با عل یخدا را شکر م هانیکند. و یتازه، دم م یاش چا زکردهیعز

و  یبا ظاهرساز هانیشود. و یو وارد م دیگو یم «ااهللی»به در  یبا تقه ا یگذارد؛ عل یشود. پله ها را که پشت سر م

 :دیگو یدراز کرده م یعل یکه به سو یرود و با دست یبدون بروز دادن حال درونش به استقبالش م

 ؟ی. راه گم کردیسالم به به! خوش اومد -

چپ چپ  یو نگاه یشکار است با تند شیهاو زنگ  امیپاسخ گذاشتن پ یبه خاطر ب هانیکه هنوز هم از دست و یعل

 :دیگو یم

 رو! نامرد. نتیرینا ش یببر اون صدا -

 :دیگو یم یبازد و با شوخ طبع یلرزد که افکارش درست بوده اما باز خود را نم یدرون م از

 .بکش ریباال بعد شمش میاوه اوه، چقدرم دلت پره فعال بر -



 رسد. یتکه پاره اش کند که توران خانم سر م شیکند تا دوباره با حرف ها یباز م لب

 .یخوشحالمون کرد ،یخوش اومد یلیخ ؟یجان خوب یسالم عل -

نشاند و  یم نهیس یبر رو یداند و به رسم احترام دست یتوران خانم را مثل مادر خود که نه اما کمتر از او هم نم ،یعل

 :دیگو یم

 شمام! کیکوچ ن،یسالم زنده باش -

 دیدهد که با عکس العمل شد یدستش نشان م دنیشود و ارادت خاص و خالصانه اش را با بوس یتر م کیاو نزد به

 :دیگو یگزد و م یدستش لب به دندان م دنیشود و با پس کش یتوران خانم همزمان م

 کارا نکن. نیاز ا گمیخدا مرگم بده، مگه نم -

 یآرام م یداشته، تا حدود تشیعصبان لیدل دنیدر فهم یسع یرفتار عل شیتا االن نظاره گر بوده و با تفت هانیو

 یوگرنه نم ستیکرده ن یکه فکرش را م یزیآن چ هیداند قض یکه با مادرش داشته م یا دهیشود و با رفتار سنج

 ی هیکند همان ثان دایعشق را پ نیو اگر قاتل ا استتوانست انقدر آرام و با تعادل رفتار کند. بحث، بحث عشق اول 

 باشد. هانیاگر و یگذارد حت یاول زنده اش نم

 یدهد. عل یپاسخ دادن به توران خانم را به او نم یاجازه « باال میبر ،یبسه پر حرف»و گفتن یعل یبازو دنیکش با

و  ندینش یتخت م یرو یرسند عل یشود. به اتاق که م یباال م یراه هانیو همراه و دیگو یم یناچار با اجازه ا

سپس حق به  ندینش یگذارد و م یم یعل یرا روبرو رچرخدا یهم صندل هانیو رد،یگ یتخت م یدستانش را به لبه 

 :دیگو یجانب م

 چه مرگت شده؟ نمیحاال بگو بب -

 :دیگو یکوبد و م یاش م نهیوسط س یمشت ناغافل

 تو؟ ایمن چه مرگم شده  -

 :دیگو یاز دردش مو با صورت جمع شده  دیآ یم رونیب شیاز گلو یآخ

 ه؟یکارا چ نیا یبود یها! قبال اهل شهیم تیزیچ هیتو  -

 :دیگو یمحال است پس خودش رک و پوست کنده م یامر دنیکش رونیب هانیزبان و ریداند که حرف از ز یم یعل



 ؟یچرا دختره رو ولش کرد -

 :دیگو یشده م زیر یکشد و با چشمان یاش دست م نهیخورد و از ماساژ قفسه س یم جا

 دختره؟ -

 :دیگو یکالفه م یعل

 .گمیرو م یخودت و به اون راه نزن، سپهر -

که  یآورند. فکر یاش را به حرکت در م نهیقفسه س رمعمولیغ یکنند و با سرعت یم یقلبش دوباره نافرمان ضربان

 آورد. یدهد؛ با بهت به زبان م یدر ذهنش جوالن م

 ؟یدون یتو از کجا م -

 :دیگو یکند و محکم م یاشاره اش را مقابل صورتش عمود م انگشت

چاک کردنات نه به  نهی! نه به اون همه سدهیم یهمه تناقض چه معن نیا نمیجواب نده، زود بنال بب یسوالم و سوال -

 زیمن از همون اولم گفتم دن ه؟یشوخ ه؟یچ زیبا دن تینامزد هیگذشته قض نیول کردنات، زود باش حرف بزن. از ا نیا

 !یحس رو ندار نیتو ا دونمیمنکه م یول یمنتشم داشته باش دیبا هیدختر خوب

اجازه  افتیورود به اتاق در یتوران خانم برا یدر و پشت بند آن صدا یکه صدا دیبگو یزیکند تا چ یلب باز م هانیو

 شود. یم انیبه دست نما ینیکند که توران خانم، س یشود و در را باز م یاز جا بلند م هانی. ودیآ یکند؛ م یم

 

 :یمراد ��

 ۱۰۴_پارت#

 :دیگو یو م ردیگ یم هانیرا به طرف و ینیس

 جان! یمخصوص عل ،ینیدارچ یچا -

 نیدارچ یاز چا هانیشود. و یدهد، همزمان م ینشانش م« بابا یا»که با گفتن هانیبا اعتراض و یعل یخنده  یصدا

نکند  یمادر یعل یتواند برا یاست و امان از دل توران خانم که نم یچا نیکه عاشق ا یابل علمتنفر است نقطه مق



 یچا ینیبا س هانیشود. و یکشد و با مادرش همدل م ینم هیاش به ثان یناراحت شود، گرچه ناراحت هانیاگر و یحت

که از  ییبه بخارها هانیرود. و یو با بستن درب اتاق از آنجا م دیگو یم« خوش بگذره»شود و توران خانم  یوارد م

در بغل  باًیرا تقر ینیکشد و س یسرش را کنار م عاًیکشد که سر یبو م ظیکند و با غ یشود نگاه م یبلند م ییچا

 :دیگو یاندازد و م یم یعل

 کوفت کن. -

 یم کیاش نزد ینیبه ب کیور استکان کمر بارگذارد و با تاب دادن انگشتانش د یتخت م یرا رو یچا ینیس یعل 

 :دیگو یکشد و م یکند. با ولع بو م

 !هیبه به طعم زندگ -

کج  یبا دهان نهیدست به س هانیخورد. و یم یشود که بدون برداشتن قند قلپ یم کیتحر یبه گونه ا یچا یاز بو و

 :دیگو یو م ستادهیسرش ا یشده رو

 خوره! یچه با اشتهام م -

 :دیگو یکند و م یرا از لبانش جدا م استکان

 .ندیکور شود آنکس که نتواند بب -

 :دیگو یرود و م یرا نشانه م یکتف عل یمشت با

 !یکنیم میزبون دراز میرو زندگ یکرکس افتاد نیزهرمار ع -

شود و آن قسمت شلوار را تا  یآن زود از جا بلند م یو از داغ زدیر یم شیپا یرو یاز چا یمین هانیو یضربه  از

 زند. یخندان، تشر م هانیدهد و به و یفاصله م شیآنجا که جا دارد از پا

 دستمه؟ یچا ینیب یببند فکت و نم -

 :دیگو یخنده اش م یو با ته مانده ها ندینش یم یصندل یرو دهیخند یکه حساب هانیو

 .نی! بشختهیعب نداره حاال انگار سطل آب جوش روت ر -



 نیکه ب یکوتاه یها قهیدق نی. ظاهراً با همندینش یم یقبل یخورد و جا یرا هم بدون قند م گرشید ی مهین یعل

گذارد و  یم هانیو یشانه  یبرادرانه دست رو یعوض شده؛ چون عل شانیاشان وقفه افتاده حال و هوا یصحبت اصل

 :دیگو یم نهیبا طمان

 ؟یریو بگ میتصم نیباعث شد ا یچ نمیحرف بزن بگو بب هانیو -

دلسوز که برادرانه  قیرف نیداند به ا یکشد. نم یصورتش م یبرد و دو دستش را رو یسرش را به عقب م هانیو

که با مرگ  یاز درد خواهر ایانداخت و او را از عشقش جدا کرد  شیپا یکه جلو ی! از سنگدیرا دارد چه بگو شیهوا

 :دیگو یکند و م یطاقت م یرا ب یلمدتش ع ینداشت. سکوت طوالن یچندان یفاصله 

 د  حرف بزن. -

 :دیگو یرسد را م یکه به ذهنش م یجمله ا نیکند و بهتر یرو م یبه عل 

 بود. نمونیتفاوت ها ب یسر هی م؛یخورد ینم گهیبه درد همد -

 کشد. یلحن تندش را به رخ م رانهیجبهه گ دوباره

 ؟ینبود نجاشیخوامش فکر ا ینه م یگفتیم نانیپا پس بکش با اطم گفتمیم یاول هرچ یا ؟ پس اون روزا -

 :دیگو یتحمل جواب پس دادن را ندارد. کالفه م گریکند که د یم ینیسنگ شیبرا یاز دست دادن ارنواز به قدر درد

 گذشت! گهید الیخیب یعل -

 :دیگو یتر م یعصب

بعد  یو عشق و عاشق یخواستگار یریاول م یشعور تو کل دانشگاه خوارش کرد یب یگذشت آخه پسره  یچ -

 .میبه درد هم نخورد یگیم یهمه چ ریز یزنیم

 دهد. یکند و ادامه م یرا از هم باز م دستانش

 ؟یسادگ نیبه هم -

 زشیم یمحکم حواله  یشود و مشت یشود. از جا بلند م یم یاز خود عصب قتشیاز حق زیلبر یحرف ها دنیشن از

 زند. یم ادیفر یکند و رو به عل یم



 دونم، تمومش کن. یم نارویخودم ا -

 یزیشود چ یکه گفت مطمئن م ییکه حاال با عکس العملش نسبت به حرف ها یشناسد به حد یم یرا به خوب هانیو

را بخواهد آن هم  زیدن نکهیارنواز را دوست نداشته باشد امکانش باشد اما ا نکهیا یدرصد دیلنگد. شا یوسط م نیا

 هیکه پدرش قض یدور از ذهن است هنوز هم آن شب یاش انتخابش کند مسئله ا یکه به عنوان زن زندگ یدر حد

 ینبرده است. از جا بلند م ادیپلک بر هم نگذاشت؛ از  یا هیتا صبح ثان تیو او از عصبان دیکش شیازدواجشان را پ

 یم متیشود و با مال یم کینج خود کرده؛ نزدگاه آر هیرا تک زیم یرو نتریپر ،یشانیکه دست به پ یهانیشود و به و

 :دیگو

 شده! یزیچ هی دونمیحرف بزن، منکه م هانیو -

 .ردیگ یشود و شانه اش را م یم کشینزد یکه عل دیگو ینم یزیچ

 شدم؟ بهیتا االن انقدر غر یاز ک -

 :دیگو یدل م در

 کردم. یکه در حقت نامرد یاز وقت -

 :دیگو یسکوت مجددش کالفه م از

 !هانیو -

 :دیگو یم یکند که عل یگردد و منتظر نگاهش م یلب به طرفش بر م ریز ینوچ با

 حرف بزن! ؟یکن یبر و بر نگام م هیچ -
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 :دیگو یکند م یباال رفته او را نگاه م یفرو کرده و با ابروان بیکه دست در ج یزند و به عل یم هیتک زیرا به م کمرش

 .شهیعوض م تتیجنس یش یها! آخرش پروانه م یکرد لهیامشب بد پ یعل -



 ینم یعل یاما برا چاندیبرد تا که بحث را بپ یبهره م یاز شوخ رکانهیز یلیجواب ندادن خ یبرا هانیداند که و یم

 .ردیگ یخونش را به جوش آورده بحث قبل را از سر م یکه تا حدود یتواند و بدون توجه به شوخ

 حرف بزن. یکنم جد یازت سوال م یمشت و لگد هام. وقت ریز رمتیگ ینکن م یبا اعصاب من باز نیبب هانیو -

 کند. یاستفاده م گرید یشگرد از

 !یگیم یچه خزعبالت نیبب مینامزد کیتبر یبه جا -

 :دیگو یحوصله م یدهد و ب یرا در هوا تکان م دستش

 برو بابا! -

 :دیگو یو م دیآ یمقابلش م هانیکند که و یبه او پشت م و

 !گهید گمیراست م -

خودش راز  یشود و تا ابد برا یبه گفتنش نم یهرگز راض هانیکه و ستییرسد از آن مسئله ها یم جهینت نیبه ا یعل

 :دیگو یبرد و م یدستانش را باال م مانهیتسل لیدل نیماند به هم یم

 تو هم دهنت و ببند. گمینم یزیچ گهی! من دمیآقا تسل -

 کشد. یبا خنده دست دور لبش م هانیو

 تموم شد! یخب خدا رو شکر، همه چ -

 :دیگو یم یبا تند ناگهان

 رو بگو! لشیدل ؟یداد یدادم جواب نم یم امیپ ایزنم  یبهت زنگ م یتموم شد؟ چرا وقت گهیم یک -

 :دیگو یند مخور یکه مدام تکان م یبازد و با چشمان یاش کم کم رنگ م خنده

 ؟یک  -

 زند. یم یپوزخند

 .یخبر از حال و اوضاع من نداشت هیو  یکه غرق خودت بود یمرض! وقت -



 د؟یگو ینکند م عیضا نکهیا یفهمد اما برا یمنظورش را م هانیو

 شده؟ یزیچ -

 ییدهد و با صدا یاش را ماساژ م قهیاشاره اش دو طرف شق ی. با  انگشت هاندینش یرود و م یسمت تخت م به

 :دیگو یرفته م لیتحل

 شد. یازدواجمون منتف هیقض -

کند نا باورانه جوابش را دهد  یم یکشد و سع یم قیعم ی. نفسزدیر یبه هم م زیاو ن یعل ی ختهیبه هم ر یصدا از

 شود. یهم موفق نم یلیکه خ

 چرا؟ -

 برد. یبسته سرش را عقب م یدهد و با چشمان یم هیتخت تک ینشستنش، رو یرا عقب تر از جا دستانش

 یدسته حرفا نیخالصه از ا« خوام یم یعروس ،یبدبخت یپول یخوامت، ب ینم»روز اومد و گفت  هیدونم!  یچه م -

 داد و گذاشت رفت. لمیسر و ته تحو یب

به  هانیدرد را و نیداند زهر ا یمرهمش شود اما نم هانیخواهد، و یم یکشد. عل یم ریقلبش ت ،یعل یسوز صدا از

زانو  یکند، آرنج دستانش را رو یم ی. زانوانش را هشتندینش یتخت م نییپا یناتوان تر از عل هانی. ودهیروحش پاش

 :دیگو یم دنشیکند و با د یبه دنبالش چشم باز م هانیاز سکوت و ی. علردیگ ینشاند و با دست سرش را م یم

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

 دایپ یکرده و حال از خودش تنفر ینقش باز یمنگنه شده. امروز به قدر کاف گریکدیکند لبانش به  یحس م هانیو

 :دیگو یو نابود شود. در دل م ستیاالن ن نیخواهد هم یکند که م یم

 !گهیبسه د ،یکرد یبا وفا باز قیتو پوست رف یلیخ گهیامروز د -

 زند. یاو م یبه شانه  یه اکند و ضرب یدستانش را از تخت جدا م یعل

 ! با تو ام.یه -

 :دیگو یم یدهد که عل یتکان م «هیچ»به عالمت  یکند و سر یآورد و قفل چشمانش م یرا باال م نگاهش



 گم؟یم یچ یفهم یاز من بدتره! اصاًل م یلیتو حالت خ -

گذارد و  یشانه اش م یو دستش را رو زدیخ یاز جا بر م یو به قصد نشستن کنار عل ردیگ یم هیتخت تک یکناره  از

 :دیگو یحرف در خود دارد، م ایدن کیکه  یپر از شرمندگ یبا چشمان

 شرمنده وجودتم! -

 یمدت برداشت م نیرا در ا شیاش، جواب ندادن ها یفهمد و از ابراز شرمندگ ینم یزیچ هانیو یاز منظور اصل یعل

 :دیگو یزند و م یم هانیکند. چند ضربه کوتاه به دست و

 .یخودت و داشت یها یریتو هم درگ ق،یفدا سرت رف -

 چ،یزند ه یرود و دم نم یفرو م هانیپنهان در قلب و یریت د،یگو یکه م یکند و از هر درد یبه درد و دل م شروع

 :دیگو یبه خود م یحت

 حقته! -

و او ماجرا را بازگو کرده قصد  دهیگاه دارنواز را در دانش نکهیاش از نهال و ا ییآن روز جدا یپس از گفتن ماجرا یعل

آوا با او روبرو نشود با  نکهیا یبرا هانیشود گرچه و یم هانیتوران خانم و و فیحر شهیکند و برعکس هم یرفتن م

گردد و به  یو پس از بدرقه کردنش به اتاقش برم ردیپذ یم راکند و از خداخواسته رفتنش  یتعارفش م یرغبت یب

گفت اما کاش  زیاش ن یاز چشمان اشک یبوده و حت ختهیالغر و به هم ر یلیکه ارنواز خ شدیاند یم یعل یحرف ها

 کرد. یگر نم انیپسر را طغ نیچشمان ا یایگفت و در ینم
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دهد که با دل  یم یخود را به زمستان سرد یکند و جا یبا مردم وداع م زییگذرند و پا یم یگریپس از د یکی روزها

فکر  دیام یدهد و به حرف ها یم یدست نخورده اش را با چنگال باز یدارد! ارنواز ماکارون یبیعج یم هماهنگمرد

و بدم اما تو رو  امیخواست تمام دن یدلم م دمت،ید یبود هیکه تو ترانس مشغول گر یارنواز اون روز»کند. یم

از چه قراره! تا که  هیدونستم قض ینم»گذارد  یم ینهارخور زیم یچانه و آرنجش را رو ریدست را ز «نمیناراحت نب

سفت و سخت  دنش،یبا د دیافتد که عازم دانشگاه بود و ام یم شیچندروز پ ادیبه  «یرو خودت گفت هیاون روز قض



به ستوه  شیاز اصرارها گریرفت تا که د یو ارنواز از پاسخ دادن طفره م دیپرس یرا م یآن روز کذائ یها هیرگ لیدل

کرد را با  یم ینیدلش سنگ یلب به گفتن باز کرد و هر آنچه رو هانیو ییوفا یهرچه تمام، از ب تیا عصبانآمد و ب

 یبه حد یرو گفت هیکه قض یوقت»کوچه نداشت.  یبه نگاه متعجب رهگذرها یبه زبان آورد و توجه یاشک و زار

 یب یرسد تک خنده ا یفکرش که م ینجایبه ا« نامرد و بشکنم هانیخواست گردن اون و یداغون شدم که دلم م

 :دیگو یکند و با خود م یجان م

 رفته اون شب چطور کتکش زد! ادشیهم اومد، انگار  یچه بلوف -

شود و با برداشتن بشقاب غذا به  یبلند م شیبه عقب از جا یصندل دنیاندازد. با کش یرا پشت گوش م شیموها

وقت  یلیکه عشق من به تو از خ یدون یم»کند.  یم ین قابلمه خالبشقاب را درو اتیرود و محتو یطرف اجاق گاز م

بعد از روشن کردن المپ اتاق سرد و  «امتخو یچطور بهت ثابت کنم م گهی! ارنواز دهیشکل گرفته و ابد شیپ

و  لمیاون ف یوقت»کند.  یتختش کز م یکند و رو یم شتریرا ب یبخار یفرورفته؛ شعله  یکیکه در تار یکیتار

و حاال ضربه رو خودت  یتونه ساده باشه؟ اما تو بازم باورم نکرد یدونفر نم نیبهت گفتم رابطه ا ادتهینشونت دادم 

از اشکش را  سیو صورت خ دیآ یکه به خود م ییشود تا جا یم ریبا احساساتش درگ دیام تلخ یحرف ها «یخورد

شب غرق  یکیکه درتار یشمان سبزش به مانند جنگلچشمانش گود رفته و چ ری. زندیب یم یوارید ی نهیدرون آ

به بسته شدن دارند و  لیکنند و م یم ینیاز قطرات اشکش سنگ سیبلند و خ یشده. مژه ها رهیروح و ت یشده، ب

 میبا هم حرف بزن دیکوچه مون با کیپارک نزد ایفردا ب»رود.  یبه خواب م دیآخر ام یفکر کردن به جمله  نیدر ح

 «شده به حرفام توجه کن بارمیواسه  کنم،یازت خواهش م

* 

 :دیگو یو م زدیخ یبرم دنشیشرکت با د یشود. منش یبه شرکت وارد م هانیو

 !ریپورمنش، صبح بخ یسالم آقا -

دهد. با روشن کردن  یم دیام بتیشود. المپ خاموش اتاق خبر از غ یدهد و وارد اتاق م یتکان م یحوصله سر یب

 :دیگو یگذارد در دل م یم زیم یدهد و رو یم گریدرا به دست  فشیالمپ ک

 !متهیروز هم نباشه، غن هی -

کند. به  یرا اعالم م یساعت کار انیشود و پا یشرکت به اتاق وارد م یکند که منش یخود را در کار غرق م یقدر به

 :دیگو یم یدهد. رو به منش یتکان م یکند و سر یخود نگاه م یساعت مچ



 از بس مشغول شدم حواسم نبود، ممنون. -

دستانش را به سمت  هانیکند. و یاتاق را ترک م یو پس از خداحافظ دیگو یم یدیمعقوالنه خسته نباش یلبخند با

رخ ارنواز که  مین دنیدارد و با د یرا بر م یرود. گوش رونیاز تن خشک و خسته اش ب یکشد تا خستگ یباال م

 یکشد، دلتنگش م یبه رخ م شتریاش را ب ییبایز زین یاش قاب گرفته و لبخند ییطال یچشمان سبزش با موها

قصد  یآن میتصم کی. در ستیکمتر ن شیبرا نیکه ارزشش از ماه بلور یآن صورت دنیشود. دلتنگ نوازش و د

 یبه سمت خانه اشان به راه م نیزند و سوار بر ماش یم رونیو دورا دور. از شرکت ب یکند اما پنهان یرا م دنشید

 یم یرا به هر نحو داریقرارش وعده د یگرچه به قلب ب ندیکند و او را در کوچه بب اش یاریشانس  دیافتد که شا

 .ستدیاگر مجبور شود تا طلوع صبح فردا هم آن جا با یدهد حت

 :دیگو یخود م با

 ارنواز هالکتم. -

. به پارک آن اطراف خانه ارنواز دیآ یآدم به چشم م یاست و تعداد محدودو اطراف آن خلوت  ابانیسرما و باد، خ از

که دست  ییافتد روزها یباهم بودنشان م یروزها ادیبه  نیغمگ یچرخاند و با لبخند یشود چشم م یم کیکه نزد

عاشقانه  یو حرف ها یزدند و روزشان با شوخ یمپارک قدم  ی هیکردند و دور حاش یم گریکدیرا قفل  شانیها

که از چهره  مکتین یرا رو یپارک مشغول است دختر یخاطرات و تماشا یطور که به دوره  نیگذشت. هم یاشان م

ورزد.  یم نانیبه ارنواز بودنش اطم شیآشنا یروسر دنیو د شتریب ی. با توجهندیب یزند؛ م یمو با ارنواز نم

دوزد که  یو به جلو چشم م ردیگ یاز پارک چشم م ییها هیزند و بعد از ثان یم قیعم یبخندل دنشیخوشحال از د

کند.  یحرکت م هانیو نیاز ماش یکم یدر حال عبور، با فاصله  یرا کنار جدول پارک کند و ناگهان مرد نیماش

 ردیگ یهان را به باد فحش میو هنگام عبور و دیآ یکشد و مرد هراسان به خود م یرا م یبه سرعت ترمز دست هانیو

کند  یحرکت م یکند. سپس با خواباندن دست یم یاش عذرخواه یزند و از حواس پرت یم نییپنجره را پا انهیکه و

 رود. ینشان کرده م مکتیشود و به سمت ن یم ادهیکند. پ یرا پارک م نیو ماش
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رها  شیپاها یکه رو یا دهیدستان کش یلرزد برا یکند دلش م ینگاهش م یکند و با لبخند یفرو م بیدر ج دست

 :دیگو یشده، با خود م فشیکرده و بند گرفتن ک



 بودم. فیاون ک یکاش من جا -

رود  یچشمان نافذش دلش ضعف م یشده. برا رهینامعلوم خ یهم سوار کرده و به نقطه ا یاش را رو دهیکش یپاها

 ریش وانیبه ارنواز با دو ل یکه پسرگذرد  ینم یزیشدند. چ یدونفره اشان غرق م یایشد و در دن یآن م ی رهیکه خ

 یجمع م جیلبخندش به تدر هانیاست. و انیهم نما راز دو زدیخ یآن برم یکه از داغ ییشود بخارها یم کیداغ نزد

کند ارنواز  ی. باور نمستیاش قابل مشاهده ن افهیپشت کرده و ق هانیزند. آن پسر به و یخشکش م شیشود و سرجا

و مستقل شده، هنوز هم  ستیتواند به خود بقبوالند که حاال ارنواز مال او ن یبگذرد، نم شیرا جا گرید یبخواهد کس

و حال با چشم خود  ختیر یاعصابش را به هم م گرید یداند. فکر رابطه اش با شخص یکمال او را مال خود م وتمام 

 یکشاند و ناباورانه لب م یمرز جنون م بلند پسر او را به یلبخند ارنواز و خنده ها ندیب یرا کنار او م گرید یپسر

 زند:

 !قهیعم یلیرابطه شون خ -

کتان  یبا شلوار یشود. پسر یفکر مچاله م نیندارد و قلبش از ا ییجا گریکه در قلب ارنواز د شدیاند یم نیا به

 ریاش س یکشاند و از زندگ یم یرا به نابود هانیست که با حضورش کنار ارنواز هرلحظه و یپشم ییو پالتو یمشک

 یسست م شیپسر پاها یآشنا یچهره  دنیبا د هانیوکند.  یاست؛ رو م هانیکه و یبه سمت یلحظه ا یکند. برا یم

 .کند یزمزمه م یشود. با ناتوان

 ...دیام -

د، با هم بوده ده یاز صبح تا االن که آسمان غروب آفتاب را نشان م نکهیشود فکر ا یبا خبر م بتشیغ لیاز دل حاال

. مشت پر از ندیبندد تا آن صحنه را نب یآورد. چشم م یرا به درد م رتشیزند و غ یم رونیاند. رگ گردنش ب

که به عشقش دوخته است را از جا در  یبرود و آن چشمان دیخواهد به سمت ام یفشارد و م یخشمش را محکم تر م

 :دیگو یم تیاما عقلش با عصبان اوردیب

 یبگ یبر یخوا یو حاال م ینحو ممکن کنارش زد نیکنه؟ تو که به بدتر ختیتا ارنواز سنگ رو  یبر یخوا یم -

 ؟یکنه بگه به تو چه چ عتیباشه و ارنواز ضا یاگه رابطه شون طوالن ؟یچ

 ستین شیب یکار انتیخ کیندارد. در چشم ارنواز  گریحق دخالت در روابطش را د ندیب یکند م یکه فکر م یاندک

 :دیگو یتواند او را محدود کند. با خود م یحاال نمو 

 !ستین ریخود کرده را تدب -



رود.  یم نیدهد و به سمت ماش یعاجزش دستور حرکت م یافتاده به پاها یکند و با شانه ها یآن دو پشت م به

 یم هیاش تک یصندل یبه پشت هانیزند. و یم انهیعابران تاز یبر سر و رو انهیگرفته و وحش دنیآسمان شروع به بار

که  یلحظه ا نیا یبرا نیکند. نفر یم نیرا نفر یزندگکند  یم نییاش را باال و پا نهیتند که س ییزند و با نفس ها

زند و شروع  یم نییرا پا نیماش ی شهیکرده. ش ریاس یاز سردرگم یبسته و در مرداب شیتمام چاره و راه ها را بر رو

شکست  دیخود و ام نیکند در دوئل ب ی. حس مینیبب بتیعشقت را با رق ستین یکم زیکند، چ یبه مالش قلبش م

 انداخته شده. رونیجنگ ب دانیحال سرخورده از م وخورده 

 یساعت م گرید یکه عشقش، همراه مرد یمکان نیخواهد هر چه زود تر از ا یزند. م یو استارت م ردیگ یم هیتک

قطرات درشت و پر سرعت  فیهم حر نشیماش یکه برف پاک کن ها یبه حد ردیگ یگذراند دور شود. باران شدت م

جگرسوز  یشود. صدا یخواننده م یهم نوا ،ینیکند و با پخش آهنگ غمگ یشوند. ضبط را روشن م یباران نم

 زند. در تمام پس کوچه ها و یمغموم رقم م هانیو یرا برا ینیخواننده با پژواک باران هم نوا شده و لحظات غمگ

پر محنت و  یطوالن یآزار دهنده آزاد شود. پس از گذراندن ساعت ها یزند تا که از فکرها یشهر دور م ابانیخ

 کند. یبه خانه م نکامل آسمان قصد رفت یکیتار

*** 

 شنهادیزند. به پ یم یاجبار یشنود لبخند یاز آن ها نم یزیکه چ دیام ینشسته و به حرف ها مکتین یرو ارنواز

خود چه بوده؟  یناگهان میتصم نیداند قصدش از ا یشده نم مانیآمده و حال پش نجایخود به ا لیبا رغبت و م دیام

خود کند!  یرا وارد زندگ گرید یتواند کس یم هانیو همانندکه به خود ثابت کند  نیا یبرا ایخواهد  یرا م دیواقعا ام

 :دیگو یگذرد و با خود م یاز ذهنش م یلحظه ا یبرا

  

 رو شروع کنم؟ گهید یزندگ هیداره منم  یچه اشکال -

 یبر آستانه  هانیکرد؛ هنوز هم اسم و یرا در خود حس م یریت هانیاش که آن روز با هر حرف و یقلب زخم اما

هنگام رفتن با قفل کردن درب قلب  هانیو دیدهد، شا یرا نم گرید یورود به کس یدروازه اش قرار دارد و اجازه 

 یخود را پنهان کرده و تمام درب و پنجره ها یا گوشههم هنوز درون قلبش  دیشا ایرا همراه خود برده  دیلارنواز، ک

 وارد شود. یا بهیقلبش را بسته که نکند سر زده غر
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پرتاب  را درونش وانیرود و از دور ل یکنار جدول م یدارد و به سمت سطل زباله  یرا بر م ریاز ش یخال وانیل ارنواز

به  وانیکه ل ندیب یرا م دیگردد و ام یبرد و به عقب بر م یهوا دستانش را داخل پالتو فرو م یکند سپس از سرما یم

 :دیگو یبه ارنواز م یکند و با لطافت و لبخند یرا پرت م وانیل ،با تکرار کار ارنواز زیدست دنبالش آمده. او ن

 سردت شده؟ -

برخورد قطرات باران با  یبندد و به صدا یدهد. چشم م یم هیراند و به درخت قطور کنارش تک یم یلب نوچ ریز

که تفاهم  دیاز آدم شده و جز ارنواز و ام یدهد. در آن وقت روز به خاطر سرد بودن هوا، پارک خال یگوش م نیزم

 یارنواز عشق دیت اما از داوس یدلبسته  مهنوز ه هانی. گرچه وستین گرید یطرفه است کس کی یعشق نشانیب

 دهد. یدارد که هنوز هم به پرورشش ادامه م نهیطرفه در س کی

 نیقلب ا انیدر م هانیکه و یرسد در برابر عشق یم نیقی نیآورد، کم کم به ا یارنواز کم م یحوصلگ یاز ب دیام

طرفه را در دل  کیعشق  نیخواهد کنار بکشد و حسرت ا یببرد اما باز هم نم شیاز پ یتواند کار یدختر کاشته نم

 یبه جان آدم م یقرمز رنگ هوس بیو به مانند س داختهان یقرمز یارنواز را هاله  دیسف یهوا گونه  یبکارد. سرما

 باشد. دیعاشق همچون ام یاندازد چه بسا که آن آدم مرد

لمس  یکند که ناگهان با متوجه  یگونه اش را نوازش مدهد و با پشت انگشتانش  یبار جسارت به خرج م نیاول یبرا

 :دیگو یم تیدهد و با عصبان یاش م یبه ابروان کمان یکشد، اخم یبه سرعت کنار م د،یشدنش توسط ام

 لطفًا دستت رو بکش! -

که  یکند. دست هیداند کارش را چگونه توج یشود و نم یعکس العمل را از او نداشت شوکه م نیکه انتظار ا دیام

کشد و با  یصورتش م یآورد و رو یم نییپا یهوا خشک شده است را با جمع کردن انگشتانش به آرام انیم

 :دیگو یم یشرمسار

 لحظه تو حال خودم نبودم. هی ستیمن و ببخش دست خودم ن -



به جوش  خونش دیحرکت ام نیداند و با ا یمتعلق م هانیدهد. هنوز هم خود را به و یتأسف تکان م یاز رو یسر

و  هانیو انتیعقلش که مدام از خ یکند. به صدا یم یعشقش هرکار ابیدارد که در غ یانتکاریآمده و حس آدم خ

 :دیگو یم تیکند و با عصبان یم ییاعتنا یزند ب یمتعهد نبودنش حرف م

 واقعا متأسفم برات! -

شانه،  یزند و با انداختنش به رو یم فشیبه ک یدارد و چنگ یبلند بر م ییقدم ها مکتینا مساعد به سمت ن یحال با

 یم یخواند و بدون وقفه عذر خواه یدود و هراسان اسمش را فرا م یبه دنبالش م دیکه ام ردیگ یم شیراه خانه را پ

مالقات شد و  نیبه ا یکند. چه قدر اصرار کرد تا راض یم اش وانهیپنبه شده د شیرشته ها یهمه  نکهیکند. تصور ا

شود اما ابرها با حضورشان هنوز هم  یو نابود کرد. باران کم کم قطع م عیهمه اش را ضا یندانم کار کیا حاال ب

 کند.  یم شیاز پ شیکرده اند و باد هم با حرکت مدامش، سرما را ب کیو تار رهیآسمان را ت

 نیکند و هم یامر سرعت ارنواز را کم م نیکشد که هم یارنواز را به طرف خود م فیگذرد و سرانجام ک یم ابانیخ از

 یکشد کالفه م یکه تند تند نفس م دیکند و رو به ام یم ستادنیرهگذرها او را ناچار به ا ی رهیخ یطور نگاه ها

 :دیگو

 ها... ؟یخوا یم یچ ؟یدار یچرا دست از سرم برنم ه؟یچ -

گونه محکم در دست گرفته و با وجود  نیکه اشود  ینجات متصور م یبرا یسمانیارنواز را به مانند ر فیک دسته

 :دیگو یکند و عاجزانه م یرا رها نم فیکشد، ک یمقاومت ارنواز که محکم آن را به طرف خود م

تو  یچکیباور کن ه یکن یبه خودت ظلم م یبا ندونم کار یکار رو با خودت نکن چرا دار نیدلم نکن. لطفاً ا زیعز -

 خواد. یمن به خاطر خودت نم یتو رو به اندازه  ایدن نیا

و  اوردیخواهد به رو ب یفهمد اما نم یسوزد خود عاشق است و حال عاشق را م یدلش م زشیلحن رقت انگ از

 او را از خود برهاند. شینرمش به حرف ها یکند با اضافه کردن اندک یم یکند پس سع دوارشیام

. ستین یانتخاب درست یانتخاب کرد یه عشق و عاشقکه واس یکنم اما کس یحرفات قبول، درکت م دیام نیبب -

 که به عاشقانه هات بها بدم. ستمین یمن اون کس

باز هم خاطر  هانیو انتیبا وجود خ نکهیاما ا ختهیدستش ر یرا رو یتپد. ارنواز بارها آب پاک یقلبش تند تند م دیام

دستش  ف،یک یزند. با رها کردن دسته  یم یچنگ شیرساند و به موها یخواهش است؛ آرام و قرارش را به حداقل م



را بد  هینامربوط بزند و قض یحرف تیخواهد با عصبان ینم ابدیکند تا آرامشش باز  یبند م شیها قهیرا به ماساژ شق

 تر از االنش کند.

 یشتابزده م دیکند که ام یکند. قصد رفتن م یلب م ریز یکشد و خدافظ یم قیعم ینفس دیبا سکوت ام ارنواز

 :دیگو

 !سایوا -

 :دیگو یرا خوب خاتمه دهد با محبت م دارید انیپا نکهیا یبرا دیو ام ستدیا یبه او رو کند م نکهیا بدون

 ارنوازم مراقب خودت باش. -

شود و  یم نیگزیجا ششیپ قهیپسندد و بالعکس تنفرش با ترحم چند دق یبه اسمش را نم دهیچسب تیمالک میم

 :دیگو یبار م ظیغ

 خدافظ! -
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 گریکدیگرفته بود از او خواست که امروزشان را با  یمرخص کهیخاطر ارنواز از کار و شرکت دل کند و در حال به

مالقات سر باز بزند که موفق هم شد و  نیداشت که هرطور شده از ا یکرد و سع یکنند اما ارنواز بهانه تراش یسپر

داشت و تمام  یناخوش انیتر شد. گرچه پا حالبا حضورش دلگرم و خوشخود را به او رساند.  شیساعت پ کی

 یآور بود. حال او تنها رو یشاد شیدر کنار او بودن برا هیآخر به فنا داد اما همان چند ثان یاش لحظه  یخوشحال

 مانده... رهیخ یسرد نشسته و به نقطه ا مکتین کی

 رهیسرد نشسته است و همانطور که به ناکجا آباد خ مکتین یکند سرافکنده رو یدر دلش رخنه م ینیغم سنگ 

 در دل ارنواز بخشکد. هانیخواهد تا عشق و یمانده از خدا م

*** 

درب اتاق  ندیناخوشا ریج ریج یکند که صدا یرود. در را باز م یقرص ها به سمت اتاق م یآب و جعبه  وانیل با

متعادل  یرا با هوا شیخود، گرما ی. با برداشتن پتو از رودیگشا یشود و پلک م یم قیخانم فا یبر خواب کبر یچوب



مادرش  یشروع به نوازش موها یگذارد و با نرم یم شرا پشت سر وانی. لندینش یکند. نهال کنارش م یاتاق عوض م

 :دیگو یم یکند و به آرام یم

 مامان جون؟ دورت بگردم پاشو وقت داروهاته! -

 ،یشوند اما به هر مشقت یم شیپلک ها ینیمسکن هنوز هم در بدنش به جا مانده و سبب سنگ یداروها اثر

شود به  یم مشی. نهال که متوجه تصمزدیدهد تا از جا برخ یم یدارد و به تن آزرده اش تکان یچشمانش را باز نگه م

 یکشد و شتاب زده م یوش مبه آغ اشته،فرش نگه د یشده مادرش را که با گذاشتن ساعد رو زیخ میسرعت تن ن

 :دیگو

 صبر کن صبر کن، دراز بکش تا کمکت کنم. -

آورد. دست  یپرده م ریکند. نهال چند متکا از ز یرها م نیزم یو خود را رو ردیپذ یدرخواستش را م یلیم یب با

 گریکدی یه رومتکا ها ب دنی. با چندیکشد که از جا بلند شود و بنش یو به سمت خود م ردیگ یخانم را م یکبر

 :دیگو یو با لبخند م ندینش یکند و سپس مقابلش م یپشتش را محافظت م

 ؟یخوب -

 کند. یشدن دهانش از عوارض قرص هاست و صحبت کردنش را سخت م خشک

 کنه. یکم سرم درد م هیخوبم فقط  -

 :دیگو یآورد و م یرا از پشت متکاها م وانیو ل دارو

شد بهش زنگ  شتریحاال اگه ب ،یممکنه درد داشته باش دهیهات و کش هیدکتر گفت چون تازه بخ ستین یمشکل -

 زنم. یم

 دنیو با نوش ردیگ یکرده را از دستش م کیکه نهال به دهانش نزد یدهد و قرص یتکان م دییبه عالمت تا یسر

 ید که به خانه بازگشته اند روزهاشو یم یگذرد و چندوقت یم یادیدهد. از روز عمل مدت ز یآب قورتش م وانیل

داشت و نهال را تا مرز سکته برد اما  امکه مادرش داخل حم یگذشت خصوصا با تشنج یسخت م یلیاول به نهال خ

سختش با دور  یرود اما روزها یم یخانم روز به روز رو به بهبود یرو به راه شده و کبر زیبا لطف خدا حاال همه چ

پوست و  انش،یاطراف ریکه به تعب یکند به گونه ا یراه را صعب العبور م نیشد و گذر از ا یشعله ور تر م یبودن از عل

ورزد. تمام روز و شب را به  یم دیاول به نهال بودنش ترد یدر لحظه  ندیکه او را بب یشده و هرکس ناستخوا



رفت گرچه با  یه خاطر امتحاناتش به آن جا مکه به لطف استادها فقط ب یپرداخت و دانشگاه یاز مادرش م یپرستار

 زد. یبه دل نم یکه چنگ ینمرات

 یگذارد. بوسه ا یمتکا م یسرش را رو اطیگذارد و با احت یاضافه را کنار م یدهد متکاها یها را که به او م قرص

 :دیگو یگذارد و م یدستش به جا م یرو

 !یدیاستراحت کن مامان، تازه خواب -

بندد و به  یکردن سرش، چشم م نییکند با باال و پا یم دادیکه هنوز هم در بدنش ب یکشد و با ضعف یم یا ازهیخم

 رود. یخواب م

 

 ۱۱۰_پارت#

 

 یمشک یباران بیرا در ج شیبه آمدن بهار نمانده بود اما همچنان هوا سرد بود دست ها یزیزمستان بود و چ اواخر

 دیمردم که با ذوق و شوق مشغول خر یچرخاند و به تکاپو یهش را مکشد. نگا یم قیعم یبرد و نفس یرنگش فرو م

هم از تمام  یو گاه ندیگو یبلند از حراج لباس ها م یمغازه دار ها که با صدا یکند. صدا یهستند نگاه م یدیشب ع

 ییچه هامناسب را از دست ندهند. ب متیجنس خوب با ق نیخوانند که ا یدهد و مردم را فرا م یشدن آن ها خبر م

 یمورد عالقه اشان حرف م یاز اسباب باز هیکشند و با گر یم یفروش یکه دست مادرشان را به طرف اسباب باز

 بیدهند که جز فر یرا م یبعد یچند مغازه  یاوقات پدر و مادر وعده  یشوند و گاه یاوقات موفق م یهزنند که گا

حرف  گریکدیبا  گریکدیکه دست در دست  ییآن هم به خاطر نداشتن پول و فقر است. زوج ها ستین گرید یزیچ

 ندارند. یرنگارنگ توجه آن چنان یزنند و در کمال تعجب خانم ها از بس در عشق غرق شده اند که به لباس ها یم

که همان کودکان  شیهاروز نیدوستان ا یخواست برا ینبود دل در دل نداشت م یمردم مستثن نیهم از ا یعل

 یبرجسته ا واناتیکه در پشت آن ح یکوله فروش یبا وسواس خاص مغازه  تایبخرد. نها فیبودند، ک یپرورشگاه

 شود. یکند و وارد م یبودند را انتخاب م

 یخود م یاز خود ب ند،یب یکوچک و بامزه را که م یرنگ نبود. کوله ها رهیدانه اشان هم ت کی ش،یها دیهمه خر نیب

 کند. یماهش را هم خرج م نیخرد. حقوق ا یم ،یبه صد کوله پشت بیشود و قر



ها را  فیکند که در ساعت مقرر شده ک یسپرد و بعد از آدرس دادن درخواست م یها را به مغازه دار م فیک لونینا

 شود. یببرند و از مغازه خارج م شیبرا

کند اشتباه کرده دوباره بو را به مشام خود  یفکر م ی. لحظه اچدیپ یاش م ینیدر ب ییعطر آشنا یبو یشلوغ نیب در

 :دیگو یکشد و با خود م یم

 همون بو هستش؛ خودشه. نیا -

چرخاند. زخم دلش سر باز کرده است. نگاهش بر چشمان  ینگاهش را در اطراف م ،یو در اوج کالفگ یقرار یب با

 ی. بغضردیگ یم شیرا در پ ییرو به رو یگذرد و مغازه  یماند. از کنارش م یفروغ نهال، ثابت م یآشنا و نگاه ب

پر از درد خالص شود.  یتا از شر آن غده  هدد یم یتکان شیگلو بیبه س یکند. به سخت یم ریاحساساتش را اس

و حال با  دهیمورد عالقه اش را د ی لهیکند که وس یم هیتشب یکوبد در دل خود آن را به بچه ا یامان م یقلبش ب

که به پزشک مراجعه  یبار نیکشد. آخر یم ریفشرد. قلبش ت یرا م شیخواهد. بغض، گلو یآن را م ادیاشک و فر

 عشق به نهال بود!  یشده بود؛ آن حمله هم از صدقه سر یقلب ملهکرده بود، دچار ح

رود  یو م ردیگ یکنند. راهش را م یهم م یاوقات اعتراض یزنند و گاه یتنه م ستادهیکه وسط بازار ا یبه عل عابران

نهال سوق  یچرخاند و نگاه سرشار از غمش را به سو یتواند. سرش را م یکند که بر نگردد، نم یم یاما هرچه سع

هم با خنده  یخندد. نا خودآگاه، عل یو با دختر بغل دستش که همان زهرا است، م ستیدهد که از قضا تنها هم ن یم

 « !مایگونتم هنوز هست، مثل قد یچال رو»دود:  یم رونیاز دهانش ب جمله نیخندد. ا یاو م

 پرسد: یگذرد م یکه از کنارش م یعابر

  ن؟یجانم؟ با من کار داشت -

 یکشد و ب ینشود. آه م گرانید یپا ریخاک ز نیاز ا شتریاندازد تا ب یم نیی. سرش را پادیآ یتازه به خود م یعل

 گذرد.  یجواب از کنار آن مرد م

مهم  یچون کارها کنیشود؛ ول یمتوجه شکستن آن پسر م ،یحال عل دنیروانشناس ماهر است و با د کیعابر،  آن

 .ردیگ یم شیکند و راه خود را در پ یم رهیرا در انبار پول طلبش، ذخ تشیدفعه انسان نیدارد، ا یتر از عل

است داغ نهال  دهیفا یاما ب ابدی یسردرد خالص نیاز ا یدهد تا اندک یاش را ماساژ م یشانیپ یبا آشفته حال یعل

 بدتر شده. دنشیسوزد. چه بسا که حال با د یدر آن م شتریدلش مانده و هر بار ب یرو



 تلخ کرده!... یعل یرا به مانند زهر برا یکه زندگ ییاو یب یچرخد حت ی! چرخ زمانه مستین چاره
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 یرا به داخل مقنعه م شیموها ی. طره دیآ یباالخره به ستوه م نیداخل ماش ریساعت سکوت نفس گ میاز ن پس

 :دیگو یرو به سردار م یفرستد و با کالفگ

 حوصلم سر رفت بخدا... ؟یزن یهمه سکوت خسته شدم پس چرا حرف نم نیاز ا -

هد و تن خسته اش د یبه خودش م یرا پشت سرش قفل کرده، تکان شیداده  و دست ها یبه صندل هیکه  تک سردار

 یرا تا االن صد بار با خود مرور کرده بود و حال برا شی. حرف هاندیاو بنش یکند تا روبه رو یرا به طرف آوا کج م

 :دیگو یم یبه آرام ندیب یآوا را که م ی. اما کالفگردکه انگار از گفتنشان واهمه دا یدارد طور دیگفتنش باز ترد

 آوا؟ -

 راند. یکرده است لب م انشیب یکه چاشن یتیسد و مقابل سردار با عصبانر یشدنش به اوج م کالفه

 آوا و ... -

که  اوردیسردار را به حرف ب یکند طور یم یکند و سع یگذارد و حجم صورتش را مچاله م یتمام م مهیرا ن حرفش

 .دیخواهد بگو یداند او چه م یانگار م

معطل خودت  نجایساعته من و ا هیکه تو دلت مونده و به خاطرش  یسردار تو رو خدا  رک و پوست کنده حرف -

 برم خونه هنوز لباس دانشگاه تنمه. خوامیرو بزن. بخدا خستم م یکرد

اول  یکه به او دست داده دکمه  ییکشد، و از احساس گرما یم رونیحال زار آوا خودش را از مردد بودن ب با

که ساعت ها به او فکر کرده را  یخواهد کلمات یدهد و م یقورت م یسختکند. آب دهانش را به  یرا باز م راهنشیپ

از کلمات که  یادیآورد فقط با حجم ز یفشار م خودکند اما حال که مقابل آوا نشسته هر چه به ذهن  یبه زبان جار

 :دیگو یمرتبه م کیکشد و  یکنار م ینیشود. ناگهان از مقدمه چ یغرق شده اند مواجه م یاز سردرگم ییایدر در

 دوست دارم. -



از  ییایکه دن یدو حرف یکلمه  نیمنتظر حرف او نشسته بود با ا نهیکج شده دست به س یو ابروان یکه با حوصلگ آوا

رود و دوباره  یشده، در خود فرو م رهیآوا که متعجب به او خ دنیشود. سردار از د یباشد چشمانش گرد م یم یمعن

 یبه او بدهد. مجدد به صندل یشتریب حیتوض دیکه با رسد یم جهینت نیکند و به ا یفکر م یدهد. کم یبه او حق م

 :دیگو یم یدوزد و با تک خنده ا یدهد و نگاهش را به او م یم هیتک

 مثل تو از خودم متعجب بودم. نطوریهم دمیرس جهینت نیخودمم به ا یوقت یباور نکن دیشا -

ماند. انگار که غرق گذشته ها شده باشد  یم رهیکند خ یکه پارک دوبل م ییرو به رو نیو رو به ماش ردیگ یم نگاه

 :دیگو یم

 ی افهیکه از ق یو با قلدر دیکوب نیرو محکم به زم فمیکالس و ک یاومد تو ییمو طال یدختر چشم آب هیروز اول  -

بهم برخورد  یلیراستش خ« ردمکالس و ترک ک قهیمن دو دق یمن نشست یجا یبه چه حق»بود گفت دیمعصومش بع

 هیبه فکر  دیپسر جات بود حتما بعدش با هی اگهکنه!  یرفتار نیدختر چطور به خودش اجازه داده بود با من چن هی

 کردم. یبود؛ چون داغونش م یواسه صورتش م دیجد ونیدکوراس

گرفته و ظاهرًا هنوز هم در  یبیکند که مردمک چشمانش برق عج یرسد به آوا نگاه م یحرفش که م ینجایا به

 یابانیو به خ ردیگ یدهد. مجدد رو م ینشان نداده و کماکان گوش م یاست چون که عکس العمل شیشوک حرف ها

توجه هستند و فقط قصد  یچهار راه ب رکه به افس ییها نیدر حال منفجر شدن است و ماش دیع دیخر یکه از شلوغ

عوض  نیاتاق ماش یتازه کند و هوا یدهد تا نفس یم نییپا یرا اندک نیماش شهیدر ذهن دارند. ش کیفرار از تراف

 دهد: ینشاند و دوباره ادامه م یلب م یشود سپس لبخند رو

 م؟یتو کالس به راه انداخت ییچه دعوا ادتهیاون روز و که  -

 کند. یم یخنده ا تک

 یبچه ها راض یونیبا پا در م گهیتا که د یمن بود اما تو دست بردار نبود یاون جا یسرتق بود یلیالحق که آوا خ -

 .اوردمیتو گذاشتم و کم ن یصندل پیرو ک میکنم که منم صندل یآور ادیالبته  ینشست یصندل یشدم و تو رو

لب دارد و با گونه لبخند به  نیکه ا شدیاند یاز آن دو کلمه فاصله گرفته و در کنار سردار به خاطرات م ایگو آوا

اندازد سپس  یرا به لرز م ییسرما یداند که آوا یم دیآ یکه به داخل م یدهد. سردار از سوز سرد یرغبت گوش م

کند  یجدا م ختهیکه آو یاش را از پشت صندل یچرم یتوراحت شود پال الشیخ نکهیا یدهد و برا یرا باال م شهیش

 .ردیگ یو رو به آوا م



 رو بزنم. یکنم تا بخار یو روشن م نیاالن ماش ریبگ -

دهد  یم هیتک یچپ به صندل یاز شانه  نهیو دست به س چدیپ یزند و پالتو را دور خود م یپلک بر هم م یلبخند با

 دهد. یشود که ادامه م یدوزد. سردار ظاهراً متوجه م یو منتظر به سردار چشم م

. اون روز و میکن کسانیرو با خاک  گهیکه چه طور همد میبود نیاز اون روز منتظر ا گهید یدون یخودت که م -

 ؟یبرد جا به جا کرد تیروایغ کیبرد و با ماژ تیوا کیکه ماژ ادتهی

 یم یبا تک خنده ا زیافتد. سردار ن یبه خنده م شدیاند یمتعجب آن روز سردار م ی افهیکه به آن صحنه و ق آوا

 :دیگو

ساعت بعد کالس با الکل و پنبه تخته رو پاک کردم  کیبخند بخند، واقعًا هم که حال اون لحظه م خنده دار بود. تا  -

 کمرم صداشون در اومده بود. یمهره ها گهید

 :دیگو یافتاده باشد م ادشی یزیهم انگار چ آوا

 کرد؟ هیتو رو تنب یچه جور یرفتوقت کالس و گ یدقت یبه خاطر ب نکهیا هیاستاد واسه تنب ادتهی یراست -
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 :دیگو یمعترضانه م یبا نگاه سردار

 یتخته م یکه رو یدبستان بعد هر متن یبچه ها نیهفته ع هیبره تا  ادمی شهیتو! مگه م یبود یعجب نامرد -

 کردم. یپاکشون م دینوشتند من با

آزاد  نیماش یسردار که خنده گرفته در فضا دنیکرده بود را با د ریاس شیرا که به اجبار پشت لب ها یخنده ا آوا

تمام  یآوا با بدجنس رندیگ یکه آرام م یقیکند و بعد از دقا یم یآن ها با هم تالق یهر دو یقهقه  یکند. صدا یم

 :دیگو یم

 کردم؟ یرو نقاش نتیماش ی شهیاون روز با رژ لب تموم ش ادتهی یراست -

 یکوبد و با حرص م یم شیپاها یاتفاق افتاده باشد رو شیپ قهیچند دق نیه انگار آن لحظه همک یبه گونه ا سردار

 :دیگو



 رو پاک کردم. تونیشاهکار هنر یبا چه بدبخت رهینم ادمیننداز که هنوز هم  ادمیننداز،  ادمی -

 :دیگو یُگر گرفته م شیرو یو پالتو یگرم بخار یاز هوا گریکه د آوا

 شم. یکنم دارم خفه م یگرمم شد. احساس م یلیلطفًا خاموشش کن، خ -

 یحرفش را م یدهد و ادامه  یم هیتک یبه صندل یو پس از خاموش شدن بخار دیگو یم یا دهیلب چشم کش یرو

 .ردیگ

 م؟یخب کجا بود -

 :دیگو یم یکند و با لحن خنده دار یم یتک خنده ا آوا

 رژ لب! -

 دهد. یو سپس پشت بند آن ادامه م دیگو یم یآهان

بودم که حد و حساب  یخالصه اون رژ لب رو که دونستم کار تو بوده و از اون گذشته به شدت از دستت عصب -

 نداشت.

زند و  یپشت سر هم و بدون وقفه به کتفش مشت م یدهد که آوا با اخم یباال م ییزند و ابرو یبدجنسانه م یلبخند

 :دیگو یم

 نیدم کالس و بگه ا ادیکه ب یبه اون پسره پول داد ی! حتیمن رو برد یچطور آبرو رهینم ادمیوقت  چیه هواقعًا ک -

 لقمه رو مامان آوا واسش فرستاده!

 کند. یمهار م شیآوا را با دست ها یخنده مشت ها انیم سردار

 !یاول تو شروع کرد -

 :دیگو یکشد و م یگذارد دست پس م یجا نم کتف سردار یهم رو یعالمت چیکه ه شیاز ضربات مشت ها خسته

 همه مسخرم کنن. یمن شروع کردم اما تو باعث شد -

دختر را بکشد.  نیناز ا دیفهماند با یکرده به سردار م ریچشمش را درگ یکه گوشه  ینیآوا و چ زانیآو یها لب

 :دیگو یکند و با لطافت م یسرش را کج م نیبنابرا



 آوا خانم؟ گذشته ها گذشته! -

 یدهد. سردار که فکر م یاما به قهرش ادامه م ستیاصاًل ناراحت ن نکهیدارد با ا داریداند نازش خر یکه حاال م آوا

 :دیگو یم یبا نگران دهیکند واقعاً از او رنج

 .خوامیکنم. بابا من که گفتم معذرت م یدونستم انقدر ناراحتت م ینم الیخیآوا ب -

 :دیگو یو به سردار رو کرده و م ردیگ یرو به رو چشم م از

 بخشم. یدفعه رو م هی نیا یهست یچون پسر خوب -

 :دیگو یبا چشمک و لبان خندانش م همراه

 به خدا... یزیعز یلیخ -

 :دیگو یدهد و با خنده م یم هیتک یمجدد شانه اش را به صندل آوا

 هم گشنه بودم. یلیخ نکهیخوشمزه بود. خصوصاً ا یلیرو خوردم خ ریانصافًا نون و پن یول -

 کند. یدهد و مجدد غرق در خاطرات گذشته لب به سخن باز م یزند به رو به رو نگاه م یکه برق م یبا چشمان سردار

بعدش مدام  یاول خوب بودم اما روزا یرفتن و سال اول تموم شد و تابستون از راه اومد. روزا یو م ومدنیروزها م -

هام  ییتنها یبحث کنم. تو یکیکردم مدام دنبال بهونه بودم تا با  یم یقرار یشدم انگار ب یجور هیکردم  یمحس 

هم  یگرفتم ترم تابستون میتصم نکهیو روز افتادم! تا ا الح نیدونستم چرا و چطور به ا یکردم. نم یخودمو غرق م

 بردارم و برم دانشگاه!
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 پرسد: یم یسوال آوا

 ؟یبردار یخوا یم یترم تابستون یگفت دمتیراهرو د یکه تو یگیرو م یهمون وقت -

 دهد. یادامه م یو با مکث دیگو یم« آره»به آوا نگاه کند  نکهیا بدون



دونستم چه مرگم شده چرا  یحوصله نبودم. نم یب گهید ترم که شروع شد ناخوداگاه حالم عوض شد، بهتر شدم. -

 یومدیبود دانشگاه ن یبستر مارستانیتا که تو آخر تابستون به خاطر مشکل مادرت که ب شهیمحالم دگرگون  نقدریا

حالم از کجا  نیا دمیفهم یافتاد. کم کم داشتم م جونممثل خوره به  یقرار یکم! باز اون حس ب یلیخ یومدیاگه م ای

 نیبود که خودش خبر نداشت و ا یکیهام، نبود  یقرار یگرفتم برم سراغ همون منبع! منبع ب میخوره و تصم یآب م

 جا بود که...

 دهد. یکند و نگاهش را رو به آوا م یم یمکث

 بهت وابسته شدم. دمیفهم -

اندازد. دروغ  یم نییسر به پا یکند و با لبخند یتعجب نم گریرا هم داشت د نیکه از همان حرف اولش انتظار ا آوا

 نیبود و به ا یخواستن یلیهمه نخواستن خ نیخواستن بعد از ا نیاموش کرده اما ارا فر یعل دیاست اگر بخواهد بگو

بازگو کرده بود و سردارهمچنان  شیرا برا یعل ی هیقض نکهیکرد با وجود ا یم یخواستن شیسردار را هم برا بیترت

 یشود و م یم کیبه او نزد یمدت آوا کم یبود. سردار با سکوت طوالن ندیخوشا یلیآوا خ یخواست برا یاو را م

 :دیگو

 ؟یچطور دلم رو برد یبگ یخوا ینم ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

 :دیگو یلحظه بوده و حال آرام و قرار ندارد م نیشود. سردار که چندسال است منتظر ا یتر م قیعم لبخندش

 کنم؟ یگستاخ هیاجازه هست  -

 :دیگو یآورد و با تعجب م یسر باال م آوا

 ؟یگستاخ -

کار  نیکند که ا یانگشتش را با انگشتان خود پر م یخال یو با آرامش جاها ردیگ یآوا را در دست م نیبلور ستد

از  دهیبه خود د قیمرد به طور عم کیکه از  یکند. آوا تا به حال تنها عالقه ا یمتعادل م ریضربان قلب هر دو را غ

قرمز  نگونهیپوستش ا ریخون ز دنیاز جه شیها ونهنکرده و گ یرییضربانش تغ چوقتیه یبوده ول هانیطرف و

کند و فقط  ینم یکار لیدل نیاز دستان پر محبت سردار دل بکند. به هم نکهیلحظه را دارد نه ا نینشده. نه تحمل ا

بود که  ینگفته، از بس غرق در عشق عل یزیتا کنون خاطرش را خواسته و چ یکه از ک شدیاند یم شیبه حرفا

آموخت، مانند  یکه از کالس جا مانده بود را با حوصله به او م یی. درس هادید یگاه سردار را نم یو ب گاه یمحبت ها

که  ییگزد از خجالت حرفا یداد، لب م یگوش م شیبه تمام درد و دل ها یچشم داشت چیمهربان و بدون ه یدوست



افتد که چه قدر به سردار  یفکر م نیبه ا ان. ناگهدید یاو را نم نیگفت و نگاه غمگ یبه او م یدر مورد عشق به عل

با جان و دل  شیکه از عشقش دم نزد و به مانند سنگ صبور به تمام حرف ها ییاست! قدردان تمام لحظه ها ونیمد

 داد. یگوش فرا م
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ش است چشمان ی رهیسردار با انگشت شست خود مشغول نوازش دستش شده و با لبخند خ دیآ یکه به خود م آوا

از  یدزدد. دستش را به آرام یکند و نگاه م یم نییآورد و سر به پا یچشم تاب نم یدر برابر آن دو گو گرید

کند و  یبرده مقاومت نم یخجالتش پ و. سردار که از لرزش نامحسوس دست آوا به استرس کشد یم رونیدستانش ب

بخشد. سردار برعکس آوا پس از گفتن تمام حرف  یم ییدهد و به دستش رها یکار را به آوا م یعهده  شهیمثل هم

 :دیگو یزند و م یقلبش، لبخند م یبا احساس نزول آرامش بر روزنه ها شیها

 آروم شدم. یلیکنم خ یم یاحساس سبک یلیخ -

 :دیگو یم یبندد اما به سخت یکه هم چنان پر از استرس است، چشم م آوا

 بگم! یدونم چ یسردرگمم نم یلیمن االن خ -

 :دیگو یم یدهد. با ناچار یکند و به او حق م یصبر ندارد اما از منطقش استفاده م گریخودش د نکهیا با

 داشته باشم؟ یدیخب! ام یلیباشه خ -

 :دیگو یآورد و م یباال م نگاه

 شده؟ ی. حاال چدوارمیام یازبس که به همه چ د،یام ذاشتیاسم من و م دیمامانم با یگفت یخودت م ادمهی -

 دهد. یبه نشانه تاسف تکان م یخندد و سر یم

 و چندسال همراهت بودن. نیکه چند ییها دگاهید یکنه حت یرو عوض م یعشق همه چ -

 :دیگو یم دیایحرص سردار باال ب نکهیا یدهد و برا یباال م ابرو

 !؟یریگ یپس حرفت و پس م -



 د.زن یکرد لبخند م یبه دو م کهیکه با او  شهیهم برخالف

 .رمیگ یخواد آره پس م یاگه تو دلت م -

 :دیگو یم یشود و با شوخ طبع یمتعجب م آوا

 !اریدر ن یباز لیاه اه زن زل -

به  یدست یسپر کردن، ساختگ نهیکند و با س یرا کلفت تر از حد معمول م شیزند. صدا یلحن طنز آوا قهقه م به

 :دیگو یکشد و م یکه ندارد م ییها لیبیس

 اون چوب من کجاس؟ ؟یکن یمن و مسخره م فهیضع -

 :دیگو یبارش م دیکند و با باال آوردن انگشت تهد یم یاخم آوا

 نشنوما! گهیحرف ها د نیا از

 :دیگو یبحث م نیخاتمه به ا یخندد و برا یم

 به چشم! یا -

 ردیگ یاز آوا قول م نکهیاز ادهند و سردار باالخره بعد  یخاتمه م دارشانیو آوا باالخره پس از ساعت ها به د سردار

 یبرد و تا درب کوچه همراه یشود. او را به سمت خانه م یم یبه خداحافظ یپاسخ بدهد راض گرید یهفته  کیتا 

 :دیگو یندارد که م شیالال به  یها غیبه اعتراض و ج یکند و اصال توجه یاش م

 دربارم داشته باشه. یخوام فکر اشتباه یخصوصا داداشم! چون نم نهیما دو تا رو باهم بب یخوام کس یسردار نم -

 :دیگو یهم خونسردانه م سردار

 نمی! حاال بگو ببیباران بر نخور نیکه منم خواستم برسونمت دم خونه و به ا میهست ی! من و تو همکالسنهیبب -

 که داداشت بخواد بازخواستت کنه؟! بهیکجاش عج

دهد. پس  یکند و دل به دل سردار م ید باز حرف، حرف خودش است. ناچار سکوت مهر چقدر هم عاشق باش سردار

آنجا  د؛یگو یم دهیکش یباشه ا یو او هم با کالفگ ردیگ یبار چندم از آوا قول جواب، م یکه سردار برا یاز خداحافظ

 کند. یرا ترک م
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کردن  زانیامر توران خانم شود و پرده ها را نصب کند. همان طور که مشغول آو عیبه ناچار مجبور است مط هانیو

 زند. یلب غر م ریهم ز یپرده ها است گاه

خب ماهم هزارتا کار  م؟یکن زونیدوباره آو میم،بشوریاریمدام درب دیکه با فهیپرده ها کجاشون کث نیآخه مادر من ا-

 پرده نصب کنم. دیراه به راه با یه م،یدار یو بدبخت

 هانیو یدرهم و جمع شده  یگذارد به چهره  یم هانیپرده را در دست و یها رهیدارد گ کهیخانم در حال توران

 ریمادرش به ستوه آمده که مدام ز یهمه وسواس نیشود که پسرش هم از ا یآگاه م انشیاندازد و از لحن ب یم ینگاه

اش کند دست به  یلبخند پنهان نیهان را متوجه ایآنکه و یزند و ب یم یزیکند. لبخند ر یلب خودش را سرزنش م

 ینشاند و م یبه چهره اش م هانیو یکمتر کردن غر زدن ها یاما برا ستین یکه جد یتیگذارد و با عصبان یکمر م

 :دیگو

 نداره... دادیهمه داد و ب نیکردن که ا زونیپرده آو هیزودباش کارت رو انجام بده.  هانیو -

 .ومدی یهم در نم کمونیج یحت میداد یکار خونه انجام م یکل میسن وسال شماها رو داشت یما وقت ابخد

 حی. ترجندیبنش دیگو یبودن م زیتوران خانم که از تم یحرف ها یساعت ها پا دیبا قتیداند با گفتن حق یم هانیو

 کند. ریرا ختم به خ هیکلمه قض کیدهد با  یم

 هم هست تعارف نکن بگو من در خدمتم. یا گهی. اصالً اگه کار ددیگ یآره مادر من شما درست م -

رود  یدهد. سپس به سمت مبل م یتأسف تکان م یاز رو یدهد و سر یم هانیآخر را به دست و ی رهیخانم گ توران

 :دیگو یدهد م یان مکه دردش را واضح تر نش ییو با صدا ردیگ ی. دست به کمر مندینش یو همان جا م

کشه، مگه  یدرد کمر من رو م نیاش باخودم. آخر ا هیخواد شما همون پرده رو قشنگ و مرتب نصب کن بق ینم -

 داره!...  یخونه تموم یکارا نیا

و با اخم  دیآ یم نییکند سپس از پله پا یآن را مرتب م یکشد و چروک ها یها تا انتها م لیر یپرده را رو هانیو

 :دیگو یم



 .یکن یمدام ته دل ما رو خال یبابا خدانکنه شماهم دوس دار یا -

رود و  یم ییبه سمت روشو هانیدهد. و یکمرش را مالش م یدستش کناره ها هیو با  دیگو ینم یزیخانم چ توران

آن  یکه مادرش رو یکند و به سمت همان مبل یخاک خورده اش آن ها را خشک م یپس از شستن دست ها

 تا ماساژ دهد.  ردیگ یم یمادرش را به آرام یرود و شانه ها ینشسته م

اش را فروکش  یگذارد تا تمام خستگ یهم م یرا رو شیپلک ها هیچند ثان یدهد و برا یاش را به مبل م هیتک توران

: دیگو یکند و در کنار گوش او م یدهد سرش را خم م یمادرش را ماساژ م یهمان طور که دارد شانه ها هانیکند. و

 !؟یبهتر

 گذارد. یپاسخ نم یرا ب هانیهم گذاشته با تکان دادن سرش سوال و یرا رو شیطور که پلک ها همان

به خدا واسه  ؟یوسواس بودنت بردار نیدست از ا یخوا ی: آخه مادر من چرا نمدیگو یکشد و م یم یپوف کالفه

 .یکن یم تیکارا خودت رو اذ نیبا ا ی. همه اش دارگمیخاطر خودت م

برد  ینشسته دستش را باال م هانیپشت به و کهیکند و  درحال یرا باز م شیحرف چشم ها نیا دنیخانم با شن توران

 :دیگو یم یو با لحن تند

 ؟یحرف بزن یفیو کث یزیواسه من از تم یخوای! حاال تو مگهیخب بسه د -

 :دیگو یبرد و م یکشد و دستانش را باال م یدست از کار م یراند و لحظه ا یلب م ریز ینوچ هانیو

 !میآقا تسل -

 :دیگو یکند و م یم یخانم تک خنده ا توران

 خب کارت رو ادامه بده. یلیخ -

چرخاند تا درد آن را فروکش کند. پس  یطرف و آن طرف م نیمادرش، گردنش به ا یماساژ شانه ها نیدر ح هانیو

 خواهد وارد سالن شود! یم یمانند که چه کس یم رهیدو به سمت در خو هر  دیآ یدرب خانه م یصدا یقیاز دقا

آن نفس نفس  نیکه در ب ییشود و با صدا یشده وارد م سیزده از شالش که خ رونیب یبا صورت نمناک و موها آوا

 :دیگو یم جانیزند، با ه یم

 !یسالم به همگ -



 یکند و م یبه ساعت نگاه م هانیدهند. و یجواب م ییگذارند و با خوشرو یپاسخ نم یو مادرش سالمش را ب هانیو

 :دیگو

 ر؟یتأخ نقدری! چرا اریبه خ دنیرس-

 :دیگو یم هانیاز حرف و یبانیخانم هم به پشت توران

 ؟یاومد ریچرا انقدر د گهیآره راس م -

 یزیمالقاتش با سردار چ ی هیاما حاال که قض هانیکند، خصوصا از و یرا از خانواده اش پنهان نم یزیچ چوقتیه آوا

مالقات دونفره  چوقتیه نکهیبا او حرف بزند خصوصا ا داریسخت است از د شیدوستانه بود، برا دارید هیفراتر از 

 شهیسردار هم»آن دو بوده و به قول ترانه  یسردار همپا ع،آن دو بوده البته درواق یهمپا شهینداشتند و ترانه هم

راننده  نینداشتند که ا یخبر بودند و اطالع یسردار به آوا ب یآن دو نفر از عالقه گرچه « دارد ینقش راننده شخص

 نندهبا آن حجم فراوان درس ها، را ینیبال یروانشناس یشدن ها، فقط به خاطر حضور آوا بود و بس! وگرنه دانشجو

 وقتش را هم ندارد. چ،یندارد ه یتیجذاب شیبرا ییشدن به تنها

 :دیگو یم نیبنابرا قت،ینه حق دیخواهد دروغ بگو ینه م آوا

 زمان از دستمون رفت. گهیخالصه د میهام مشغول حرف زدن شد یاز همکالس یکیبا  -

 یندارد، پس حرف یهوا ممانعت یکیکه برگشتش به خانه قبل از تار ییداند و از آنجا یم یحال خوب آوا را کاف هانیو

 شود. یاتاقش م یراه گرید یماند و آوا بدون حرف ینم یباق
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*** 

 

 .شدیاند یداشت م زیبا مادر دن شیساعت پ کیکه  یتلفن یو به مکالمه  ستادهیپشت به پنجره ا همانطور

 افتاده؟ یاتفاق خاص زیتو و دن نیب هانیو -



 زند. یم یالیخیرا به ب خودش

 شده؟ یزینه، چطور! مگه چ -

از اتاق  یافسرده شده حت یلی... االن تمام وقت تو خودشه! خمیکرد بگذر هیو مدام گر دیاز اون روز که برگشت -

 دلم آشوبه... ی. من نگرانشم بخدا توادینم رونیب

مردانه  رتیکرد غ یرا خش دار م شیکه حرف ها یمادر او نشست و از بغض یصحبت ها یبه پا یطوالن قیدقا هانیو

است هر چند که  چارهیمادر ب نیا یو ناراحت زیدن یمسئول تمام اشک هادانست  یآورد، چون م یاش به درد م

 دیبرد تا شا یفرو م شیشود. مدام با حرص پنجه اش را در عمق موها یوجدان بودنش نم یبر ب لیعاشق نبودنش، دل

پنجره  ی شهیشبرد که با  یزند و سرش را به عقب م یم هیتک واریاو را رها کند. به د یدرد استخوان سوز اندک نیا

 یکرده اند عذابش م یباز نیگناه و عاشق را وارد ا یب زیاو و پدرش، دن نکهیبندد. فکر ا یشود، چشم م یمماس م

 نیخورد و هم یخواهد تمام تمرکزش را مثل خوره م یکه م ییزند و تا جا یاو دم م یرحم یاز ب شدهد، وجدان

 آزارد. یآشوب ها او را م

 یشود. همان بغض ها یگاه او م یگاه و ب یکند و حال متوجه بغض ها یبار چندم مالقات آن روز را مرور م یبرا

 زیدرد دن ،یخانم محب یتندش بود. گرچه با گفتن حرف ها یها و حرف ها یمحل یآن ب یکه سرچشمه  یسربسته ا

و  ردیگ یم هیکشد و تک یم یده است. کالفه پوفبر جکرده و آرامشش را به تارا تیسرا زین هانیبه و گرید یبه گونه ا

 کند. یکشد و رو به آسمان م یبه پشت گردنش م یکند. دست یم یطول اتاق را ط

 کشم. یعذاب م نقدریکه من ا یکرمت رو شکر، مگه تو چقدر واسه من صبر در نظر گرفت ایخدا -

 :دیگو یلب م ریو ز ردیگ یتشک ضرب م یرو شیو با مشت ها ندینش یتخت م یرو 

 کنم؟ کاریچ دیحاال با -

آدم و حوا بوده و  یقبل از دوره  ادیکرده به احتمال ز میخدا وجدان را تقس یدانشگاهش، وقت یقول هم دوره ها به

آدم  کی یحجم از داشتن عذاب وجدان برا نیاو گشته... وگرنه ا بیحضور داشته که  تمام وجدان نص هانیفقط و

 :دیتواند بگو یراحت م یلی! به هرحال خرسد یبه نظر م بیعج

 تونه ولم کنه! یخواد م یدلش م یلیهم نداره واسش دل بسوزونم، اگه خ یلیپس دل ستم،یعاشقش ن -



طرفه باشد و بدون ثمر،  کیاگر  یماند حت یعشقش م یداند تا جان در بدن دارد به پا یکه عاشق است م یهرکس

 یو او، هنوز هم اسم ارنواز از رو دیام دارید دنیقلبش در بند ارنواز است که حاال بعد از د یبه گونه ا زین هانیو

. ستین گرید یزیداشته باشد جز ترحم چ یحس زیدن هبه پاک کردنش هم ندارد، اگر ب میکند و تصم یقلبش حس م

اش  ینکند. تا االن هم نامرد یساس بدهم اح یو ذره ا ردیبگ یدختر را به باز نیروح و روان ا یرحم یتواند با ب ینم

نفر  کیگذشته حداقل جان  نیتواند دوباره عاشق شود و از ا یکرده که م حیخود توج یبرا نگونهیرا ا یدر حق عل

 یتماس م مارستانیبا ب ی. گه گاهدیایهمه درد کنار ب نیتوانست با ا یکه مادر نهال است را نجات داده وگرنه نم

ها خبردار شده که با حال کاماًل مناسب به خانه بازگشته و  یشد و تازگ یم ایخانم را جو یگرفت و اوضاع و حال کبر

 یکه ذره ذره به خاطرش آب م شدیاند یم یزیهم به دن زهنو میها بگذر نیخوشحال است. از ا یلیبابت خ نیاز ا

باشد  یخواهد طور یحال نا مناسب فاصله اش دهد اما نم نیشود و از ا کیبه او نزد یدارد تا حدود میشود و تصم

دوست که  کیشود. فقط به عنوان  کشیعاشق نزد کیخواهد به مانند  ینم یعنیکه وضع را از االنش خراب تر کند، 

از  یمیحال گرفته اش بگذارد و عذاب وجدان خود را هم سرکوب کند. به قصد انجام تصم نیا یرو یرخوبیتأث دیشا

 ند،ینش یم رشیتحر زیم یصندل یکند و رو یبلند م یپا تخت یهمراهش را از رو یشود و گوش یتخت بلند م یرو

کشد اما ناگهان قبل  یسبز رنگ م عالمت یکند، انگشتش را به رو یم انینما یگوش یصفحه  یرا رو زیدن یشماره 

کشد و  یصورتش م یکند. دستانش را رو یپرت م زیم یرا رو یکند و گوش یبخورد به سرعت قطع م یبوق نکهیاز ا

 :دیگو یدهد با خود م یم هیبه عقب تک

 !هییخبرا هیکه تو دلت  کنهیحاال دلش و خوش م شهیکه بدتر م یگردش بد شنهادی! تو بهش پهانیحماقت نکن و -

 :دیگو یبه خود م تیزند با عصبان یم زیبه م یو کالفه مشت ردیگ یم هیتک

 لعنت به من... دن،یبر یانگار ناف من و با سردرگم -
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به  یکند. اندک یاو را مجاب به رو گرفتن از فرش م زیم یاش رو یگوش برهیو یدهد که صدا یپا تکان م یکالفگ با

 :دیگو یشود و با خود م یجلو خم م

 گه؟ید هیک نیا یریو و ریه نیتو ا -

 دهد. یو به سرعت پاسخ م ردیگ یلبانش جا م یرو یاسم مخاطب لبخند دنیکند با د یرا که بلند م یگوش



 ؟یخانم خوب زیسالم دن -

 کند. یرا متعجب م هانیشود، و یدماغش همزمان م دنیکه با باال کش زیناراحت دن یصدا

 ؟یخوب هانیسالم و -

 چرا صدات گرفته؟ -

از  هانیحرمتش نکنند که و یب نیاز ا شیب شیکشد که اشک ها یم قیعم یدهد و چندبار نفس یرا قورت م بغضش

 :دیگو یشتاب زده م زیخواند و دن یمکث کوتاه مدتش او را به اسم م

 الو الو هستم. -

 ؟یزن یفک کردم قطع شد چرا حرف نم -

 :دیگو یم رانهیغافلگ

 گفت؟ یمامانم بهت زنگ زد چ -

 :دیگو یپرد و م یم شیپلک ها ناگهان

 ؟یچ -

 :دیگو یم کالفه

 گفت؟ ایمامانم بهت زنگ زد چ گمیم -

 یفهمد از تماس مادرش باخبر شده و ظاهراً ناراض یم داست،یدر آن پ تیعصبان یکالفه اش که رگه ها یصدا با

 :دیگو یم یپناه ببرد. با خونسرد ییدروغ گو یبه قله  دیاست پس با

 به من زنگ بزنه؟ دیه به نظر تو مادرت نباگذشته نکن نیکرد از ا ینگفت، احوالپرس یخاص زیچ -

 :دیگو یرها شده اند م گریکه د ییو با اشک ها دیآ یبه تنگ م هانیو ییدروغگو از

کردم. چرا آخه انقدر  یبحث حساب  هی. با مامانمم دمیو شن زیمن همه چ ؟یتا به حال انقدر دروغگو شد یاز ک -

 د؟یکن یغرور من رو خرد م



تواند نسبت  ینم گری. ددیآ یدلش به درد م د،یگو یکه از به غارت بردن غرورش م شیو حرف ها زیدن یاشک ها از

... انقدر یزندگ کیکه دارد، نامزدش است، شر یلیندارد اما نسبت فام یتفاوت باشد. با او نسبت قلب یبه او انقدر ب

اما ناچار است،  ستیبه گفتنش ن یکه راض ییبا حرف ها ندک یم یرحمانه رفتار کردن از او به دور است، پس سع یب

 ببخشد. امیقلب زخم خورده و غرور خرد شده اش را الت یاندک

 نیباشم؟ ا کیبدونم؟ حق ندارم تو غصه هات شر یزیهات و حال خرابت چ هیحق ندارم از گر ،یتو نامزد من زیدن -

 ده؟یم یاشک ها چه معن

خنک قلب آتش گرفته اش  یمیکند نس یحس م شیحرف ها دنیبود با شن ختنیکه تا به االن مشغول اشک ر زیدن

 نیغمگ ونیشوند و دکوراس یم یپرانتز زانشیآو یشود، لب ها یخشک م شیاشک ها یکند. چشمه  یرا نوازش م

 زند. یکند و ناباورانه لب م یمعاوضه م یصورتش را با خوش

 هان؟یو -

است اما  یچه قدر او را متعجب و خوشحال کرده، از حال خوبش راض شیداند حرف ها یچون م د،یگو ینم یزیچ

به دور دست ها پرواز  زیفکر دن نکهیشود و قبل از ا یکند به شدت هراسان م یگرید یبخواهد او را وارد باز نکهیا

 :دیگو یم عاً یکند سر

 میشناس یرو م گریسال هاست همدگذشته ما  نیولت کنم. از ا ینجوریتونم که هم یدارم نم تیدر قبال تو مسئول -

 نکنم. یو کار نمیتونم دخترشون رو ناراحت بب یحق دارن. نم گهیو خونواده ها به گردن همد

 :دیگو یشوند و با خود م یم یمنحن نییدوباره رو به پا شیها لب

 نگرانم شده نه عشق! نهیپس به خاطر ا -

 :دیگو یدهد و مجدد با خود م یان متک یسوزناک تر است سر یکه از هر اشک یتک خنده ا با

 ...یکن یدلت و خوش م عیدختر؟ سر یتو چرا انقدر احمق -

 :دیگو یکند و م یاز سکوتش استفاده م هانیو

 چه قدر نگرانته! نیمادرت و بب یباش یقو دیبا ،یکن هیمدام گر یستیبچه ن گهیتو د زیدن -

 راند. یکه در ذهنش است را به زبان م یزند و درخواست یم ایتوجه به حرفش، دل به در بدون



 .دمیتو خونه پوس رون؟یب میبر یایم -

مرد کنارش  کیاست که به او بفهماند مثل  نیگردش ا نیشود. قصدش از ا یبود، خوشحال م نیکه منتظر هم هانیو

 !شهیعاشق پ کیرا دارد اما نه به عنوان  شیاست و هوا

 کن. نییخب! زمانش رو تع یلیخ -

 :دیگو یم جانیدرخواستش با ه رشیپذ از

 االن چطوره؟ -

 دنبالت. امیباشه پس زود حاضر شو تا ب -

 یحرف م جانیه نیاش را فراموش کرده و با ا یرا خوشحال کرده که ناراحت زیدن یرفتن به حد رونیموضوع ب ظاهرا

 زند.

 حتمًا حتماً، فعال خدافظ منتظرتم... -

 رود تا که حاضر شود. یکند و به سمت کمد لباس ها م یمرا قطع  یگوش یهم با خدافظ هانیو
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رود  یکه از ارنواز در وجودش شکل گرفته را سرکوب کند. مدام با خودش کلنجار م یتواند عشق و عالقه ا ینم دیام

 بردارد. انیشود از م یبه او سد راهش م دنینرس یبرا یکند تا هر مانع یابیبه دست آوردن ارنواز چاره  یتا برا

 ینم یداند؟ او حت یچه م هانیارنواز به و یاز عشق و عالقه  دیشده است. ام یداند در دل ارنواز چه آشوب ینم اما

 یدهد تا حرف ها یاجازه را به خودش م نیا نیهم یفکر کند برا هانیاز و ریغ یتواند به کس یداند که ارنواز نم

اش را با او  ندهیخواهد آ یکه م دیخود به ارنواز حرف بزند و بگو یدلش را حاشا کند و از عشق و عالقه  ینگفته 

 بسازد.

خواهند که موضوع  یآنکه با انتخاب پسرشان مخالفت کنند از او م یگذارد و آنها ب یم انیبا خانواده اش در م یوقت

 دیهمراه خود ببرد. ام زیجواب مثبت را گرفت خانواده اش را ن نکهیبگذارد و پس از ا انیارنواز در م یرا با خانواده 

گذارد. ارنواز مقابل  یم انیارنواز در م یرا با خانواده  یواستگارموضوع خ یگونه معطل چیشود و بدون ه یدلگرم م



 یندیواکنش خوشا شنهادیپ نیو منطق قانع کند به ا لیاو را با دل نکهیکند و بدون ا یسکوت م دیام یخواسته  نیا

. کند یدهند، درون اتاق حبس م یکه درون ذهنش جوالن م ییدهد و خودش را با هزار اما و اگرها ینشان نم

که درون  یکند و از آشوب یم اریپدر و مادرش، سکوت اخت یاعتنا به خواهش ها یرا ندارد و ب یکس چیه یحوصله 

 زند. ینم حرف یسوزاند با کس یو او را م ردیگ یوجودش گر م

 یاشک م اریاخت یکند و ب یخاطره ساز شده را درون ذهنش مرور م شیگذرانده و برا هانیرا که با و یلحظات تمام

 کشد. یم ادیصدا فر یو ب زدیر

 یگونه ها یسوزد. با حرص پشت دستش را رو یآن نشسته، م یکه رو یداغ یاز شدت اشک ها شیها گونه

 را پاک کند. شیاشک ها البیکشد تا س یم فشیظر

 زند. یرا صدا م هانیلرزان، و یو با لب ها ردیگ یگذارد و تمام وجودش را در آغوش م یزانو م یرو سر

 نیزند و قلب شکسته اش را با آه و ناله تسک یقرار تر از قبل زجه م یکند! هرساعت ب ینم دایدردش پ یبرا یمرهم

 دهد. یم

 یمتورم شده م یبه صورت غم آلود شده و چشم ها یرود. نگاه یم نهیشود و به سمت آ یتخت بلند م یرو از

شده اش  شانیپر یگذارد و به موها یلبش م یماند. دستش را رو یم رهیبه خود خ نهیدر آ یا هیاندازد و چند ثان

مث قبل  یچیه گهیزند:هه... د یحرص لب م یرواز  یو با لبخند ردیگ یدلش م نهیکند. از نگاه پر غرور آ ینگاه م

از اون دختره کم داشتم  یچ نکهیخوره. از ا یبودم از خودم حالم به هم م طونیقدر شروش نیکه ا یمن ی! حتستین

 به خاطرش من رو ترک کرد. هانیکه و

را که دور آن حلقه کرده  ییکند. کش مو یدر هم خود را باز م دهیچیپ یدارد و موها یدهانش بر م یرا از رو دستش

 یآورد تا صورتش را که از اشک ها یم رونیرا ب یدستمال مرطوب زیم یگذارد و از کشو یم نهیمقابل آ زیم یرا رو

اندازد.  یکند و درون سطل م یکردن صورتش مچاله م زیمشده را پاک کند. دستمال را بعد از ت فینشسته بر آن کث

نم باران به  یکند. بو یو پنجره را باز م ندینش یطاقچه م یرود. لبه  یشود و به سمت پنجره م یاز مقابل دور م

 هیباران را به درون ر میآغشته از شم یکند و نفس ها یآرامش در وجودش خانه م هیچند ثان یرسد برا یمشامش م

 یقطره را به گونه ها کیشود اما ارنواز اجازه افتادن به همان  یفرستد. دوباره اشک مهمان چشمانش م یش میها

شده  ریاس یجنگل وحش انیکه تنها در در م یکند و به مانند کس یاز درون با خودش مجادله مدهد.  ینم فشیظر

کند  یرخنه م سوانشیوتاب گ چیپ ریز یمیمال میسزند. ن یرا صدا م هانیدرنده، مدام و یفرار از گرگ ها یباشد برا

تواند آشوب ذهنش را آرام  ینم یزیچ چیکند. ه یُگر گرفته را فروکش م هانیو ییوفا یو تمام وجودش را که از ب



حال تر از قبل  یکند و ارنواز را ب یهمه تب و تاب عشق اثر نم نیبلعد مقابل ا یکه م یآرامبخش یقرص ها یکند حت

 یبه جسم ب یکند و تکان یآن، پلک باز م دنیشود که ارنواز از شن یبه در وارد م یکشاند. تقه ا یم واببه رختخ

 ی جهیشود و با حالت تهوع و سرگ یبلند م شیاز جا یدهد. به سخت یتخت افتاده، م یزه روحال خود که مثل جنا

و با  ستادهیو با مادرش که مقابل او ا دچرخان یدر م یرا تو دیرود. کل یکه به او دست داده سمت در م یدیشد

 شود. یکند، روبه رو م ینظاره اش م ینگران

 ؟یشد یشکل نیارنواز! چته دختر؟ چرا ا یخوب-

کند که او را تنها  یکشد از مادرش خواهش م یم ادیکه از نگاهش فر یکند و با تمام اندوه یم اریاخت سکوت

 بگذارد.

 دهد. یمادرش مقابل رفتار ارنواز واکنش نشان م اما

داره که چند ساعته خودت رو حبس  یاتاق چ نیچته؟ آخه ا یبگ یخوا یچرا نم ؟یزن یشد! چرا حرف نم یچ-

 ها!... ؟یخودت رو نگاه کرد نهی. تو آادیو صدات در نم یکرد

چرخد و  یمادرش واکنش نشان دهد همان لحظه تمام خانه دور سرش م یکردن ها نیج میتواند مقابل س ینم گرید

مادرش است که از  یادهایشنود فر یبار م نیآخر یکه برا ییشود. تنها صدا یم نیتن خسته و رنجور ارنواز نقش زم

 .دیایکمک ب یزند تا برا یترس و وحشت پدرش را صدا م یرو
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پاشد. صورتش  یکه دارد با دست به صورتش آب م ندیب یبازش مادرش را م مهین یپلک ها ریکند و ز یباز م چشم

 یکند و سع یشود. سرش را از آغوش مادرش بلند م یآب م دنیدستش مانع از پاش یگرداند و با اشاره  یرا بر م

دارد که او را به  یکند. مادر ارنواز سع ستراحتخواهد تا ا یشود و از او م یاما پدرش مانع م ندیکند که بنش یم

 یکه به او دست داده از چه موضوع یحال بد نیا لیداند دل یحالش بهتر شود اما او که م دیبرسانند تا شا مارستانیب

کند تا  یحبس م یواریخودش را درون چارد یهد و با لجبازد یمادرش واکنش نشان م یباشد مقابل اصرارها یم

رود. به  یکشد و به رختخوابش م ینفس سر م کیو آن را  ردیگ یآب قند را از دست مادرش م وانی. لردیآرام بگ

کند اما ارنواز  یالتماس خواب را م شیگذارد. پلک ها یاش م یشانیپ یشود و دستش را رو یم رهیسقف اتاق خ

بوسد. دلهره و  یرا م شیها پلک هانیکه به اسم خواب هرشب بعد از رفتن و ییکابوس ها یواهمه دارد از تمام



 ریکند. کو یم ینیپردردش سنگ ی نهیس یرو یاندازد. غم سرد یاضطراب پنجه در قلب نازک و ترک خورده اش م

کشد تا  یم ادیرا از درون فر شیکنند اما ارنواز تمام غصه ها یآب، چشمانش را تمنا م یدر طلب جرعه ا شیگونه ها

 یشود و خودش را به آغوش خواب م یخسته م شینکند. پلک ها بیتخر اصورتش ر ییبایچشمانش ز البیس

 .ندیرا بب هانیکشد و یحسرت م شیکه برا یقشنگ یایاز رو دیسپارد تا شا
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*** 

 

با آن دو به  یهستند بعد از خداحافظ ونیزیتلو یکه مشغول تماشا ندیب ی. مادرش و آوا را مدیآ یم نییپله ها پا از

که از رفت و آمد  شدیاند یشود. در راه مدام به ارنواز م یم یراه زیدن یرود و به سمت خانه  یم نیسمت ماش

 :دیگو یکشد و با خود م یبه صورتش م یمتعدد راه خانه اشان را هموار کرده، دست

 دختر! یکرد کاریشدم. تو با من چ وونهیآخ ارنواز از بس بهت فک کردم د -

 کشد. یم یقیگذارد و بعد از باز کردن آن، نفس عم یهم م یپلک رو یا هیچند ثان یبرا

به انتظارش بوده که بعد از گذشت  شیوقت پ یلیاز خ زیدهد. ظاهرًا دن یم دنشیخبر از رس زیبه دن یتک زنگ با

گذراند.  یرا از نظر م پشیبار خط به خط چهره و ت نیاول یشود. برا یم انیچارچوب در نما انیکوتاه در م یقیدقا

که سال  ینیو ب یگندم یکند. صورت یهمانگش م اسرش ر یکه اکثر اوقات به مانند االن شال رو یعسل یچشمان

 ینقصش م یبه اندام ب یشتریب تیجذاب دشیسف یاش با پالتو یکه ناسازگار یمشک یعملش کرد. شلوار دمپا شیپ

در قلبش باز کند. عشق به مانند  ییتواند جا یکند اما باز هم نم یاش اعتراف م ییبایبه ز یانصاف یدهد. به دور از ب

 یشیم یهم فقط در آن دو گو هانیو دیمختص و متفاوت است. حاال عشق در د یهرکس یبرا نگشتا یخط ها

 شود و بس! یخالصه م

 ییکند و تا جا یکم م هانیشده است فاصله اش را با و لیعادت تبد کیکه با ناز و تکبر همراهند و به  ییقدم ها با

حرکت کوچک  نیا زیکند که دن یشود و در را باز م یم لیمتما یبه سمت صندل یاندک هانیرسد. و یم نیکه به ماش

. در را به ردیگ یجا م یصندل یرو شیتر از پ قیمع یکند و با لبخند یرا خاص برداشت م هانیو بدون منظور و



 یکند؛ م ینوازش صدا را حس م دنشیاز شن یکه هر شنونده ا یکند با لحن یرو م هانیبندد و به سمت و یم یآرام

 :دیگو

 .زمیسالم عز -

از  زیزند. دن یکند و با چرخاندن فرمان کوچه را دور م یبه عنوان پاسخ، دنده را جا به جا م یبا تکان دادن سر هانیو

شود. در  یبغ کردن او م یکند که متوجه  یبغل را نگاه م نهیآ هانیو ندیچ یو لب بر م ردیگ یدلش م هانیو ی  سرد

عوض کردن حال و  یسوزد. برا یشرط پدرش است؛ م نیا انیاندختر که جزو قرب نیدلش به حال ا هیاز ثان یکسر

 :دیگو یاندازد م یم زیلرز به تن دن شیکه هنوز هم سرما ییهوا با صدا

 به نظرت؟ میکجا بر -

 یم هیبرند و او به گر یخورده که پدر و مادرش متوجه دردش شده اند و به سمتش هجوم م نیزم یمانند بچه ا به

 :دیگو یاندازد و م یآشکار شانه باال م یافتد؛ با بغض

 دونم. ینم -

. به ستیانصاف ن نیشود و ا یاز همه شکسته م شتریب لمیف نیکاراکتر ا نیگناه تر ی. دل بردیگ یم شتریب دلش

 یکرد و بازده خوب یاش استفاده م یگرفت از شوخ طبع یکه آوا دلش م یی. زمان هاردیگ یمانند آوا در نظرش م

 رونیاز مشهد بود را از داشبورد ب یعل یادگاریکه  یحیبرد. تسب یبه کار م زیدن یروش را هم برا نیداشت و االن هم

به گوشش  یبا سرعت نور دست زیبرد که دن یرا به صورت نامحسوس به داخل گوشش فرو م حیتسب یکشد. صوف یم

 ییبسته اش را با صدا یلب ها نیب ریاس یخنده  زیدن ی دهیچشمان ترس دنیبا د هانیکشد. و یم غیکشد و ج یم

 :دیگو یو م ردیگ یاز شانه اش م یشگونیشود و از حرصش ن یم هانیو طنتیش یمتوجه  زیکند. دن ید رها مبلن

 !میترسوند یلعنت -

 :دیگو یخنده م انیکشد و م یپنجه اش پس م انیرا از م دستش

 ترسو چت شد؟ یدختره  -

خودش به  یباعث شده به قول نیاش نصب شده و هم یشانیپ یرو یاز بچگ« ترسو» یواژه  نیترسو است و ا زیدن

 حیکشد و با همان تسب یم یغیآن، ج ی  چاشن یکلمه از غصه و حرص نیا دنیکند و حال با شن دایپ یواژه آلرژ نیا

 :دیگو یو هر بار م ردیگ یرا به باد کتک م هانیو



 ترسو؟ ها؟ یبه من گفت -

 :دیگو یم یکند و با لجباز یم تیهدا شتریب یبا همان خنده و دم نزدن از دردش، فرمان را با کنترل هانیو

 آره با خود ترسوت بودم. -

کند و با  یشود و شروع به خنده م یهماهنگ م هانیبا و ستین یخبر ششیچند لحظه پ یکه ظاهراً از ناراحت زیدن

 یدست از کتکش م هان،یو یتوجه به لجباز یکند و ب یم تیست رعاا یرانندگ نیکه در ح هانیو طیتوجه به شرا

 :دیگو یکند م یرا حمل م دیاز تهد یکه بار یاما با انگشت ردیگ یکشد و آرام م

 رسم. یهنوز کارم باهات تموم نشده، به وقتش حسابت و م -

 .ردیگ یرا م زیصورت دن یاز شاد یا هیرسد و ال یبه خواسته اش م هانیو بیترت نیا به

 نیرسند و با پارک کردن ماش یآن را انتخاب کرده م هانیو لیدل نیهر دو نا آشناست و به هم یکه برا یرستوران به

 روند. یبه داخل رستوران م
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دست به آن ها نشان  یرزرو شده را با اشاره  یخود به گارسون، صندل یورودشان به داخل رستوران و بعد از معرف با

حالش سر جا  شیپ ی قهیاز چند دق زی. دننندینش یها م یصندل ی. به رونندیخواهد بنش یدهد و از آن ها م یم

خاص به  یجلوه ا شیها نیکه با درخشش نگ یا سهیربلند و  یکاود. لوسترها یرستوران را م یآمده و با کنجکاو

 وانیچهار ل یزیهر م یرنگ را احاطه کرده اند. رو یکرم یچوب یها زیم یفلیا هیپا یها یسقف رستوران داده، صندل

آورند و  یغذا را به گردش در م زیکه مدام چرخ م ییوجود دارد. گارسون ها یبا جعبه دستمال کاغذ کیبار هیپا

 کنند. یحاضر م راسفارش ها

اعف مض تشیرنگش جذاب یمشک ی نهیست که با زم یرنگ دیکوچک و سف یحفره ها یپوش رستوران دارا کف

آورد و درخواست انتخاب  یغذا را م یشده که گارسون منو رهیرنگ پنجره ها خ ییطال ریحر یشده. به پرده ها

 گرید یمنظورش را طور زیند نکهیا یاش جوجه است اما برا یانتخاب یحتم دارد غذا هانیسفارششان دارد. و

 :دیگو یو م ردیگ یم زیمنو را به سمت دن دیگو ینم یزیبرداشت نکند چ

 !یدوست دار یخودت چ نیانتخاب کن، بب -



 !یاریپرس جوجه و کباب بخت هی دیگو یرو به گارسون م یگرفتن منو با لبخند بدون

 یم هانیو یلب ها یروانه  زیترحم انگ یلبخند نیمورد عالقه اش را و هم یغذا یشناسد، حت یرا م هانیو خوب

همان لبخند پر  زیشود. دن یو ساالد از آن ها دور م یدنیو بعد از انتخاب نوش سدینو یکند. گارسون سفارشات را م

 :دیگو یکند و م یم تیشال هدا لرا به داخ شیموها یچسباند و طره  یاز عشوه اش را به لب م

 کن. فیخب چه خبرا؟ تعر -

 :دیگو یحوصله م یب یدهد با لحن یم هیکشد و تک یبه پشت سرش م یدست

 !ستین یرخب ،یسالمت -

 هیتک یصندل یهم به پشت زیکه دارد. دن ییازهایبا تمام امت یشود حت زیتواند عاشق دن یپسر نم نی. اردیگ یم دلش

کشد و به  یم انیپس غرورش را به م اوردیرا چگونه به حرف ب هانیداند و ینم گریکشد. د یکالفه م یدهد و پوف یم

آورد گناه  یاطراف دل هر دو را به درد م زیم یو پسر ها ردخت یخنده ها یگذارد. صدا یسکوت م یبنا هانیمانند و

ست و  یقلب یدردش کمتر از فاصله  یجسم یدور بودن از عشقشان. فاصله  شانیهر دو عاشق بودن است و جزا

 هانیوهزاران فرسنگ از او دور است.  هانیمقابل است اما قلب و زیاست که فاصله اش با عشقش م زیدن تیحکا نیا

کند که  یشنود فقط به ارنواز فکر م یم یزیو نه چ ندیب یم یزیکند اما نه چ یداخل رستوران نگاه م ی نهبه گلخا

آرنج  زیرسد. دن یگذرد که گارسون با سفارش ها سر م یم قیطر نیبه هم یقیکند! دقا یحاال کجاست و چه کار م

رستوران و  یدر سر و صدا ی. بدون رد و بدل حرفندیدارد تا گارسون ظرف ها را بچ یبر م زیم یرا از رو شیها

 زیروند. دن یم نیکنند و بعد از حساب پول غذاها به سمت ماش یشود غذا را صرف م ینواخته م نیکه غمگ یآهنگ

کشد.  یم رونیب فشیاز ک یدستمال یکه با دستپاچگ ردیگ یمانتو اش جا م یخون رو یبه محض نشستن قطره ا

 کیاز بند تراف نیدر حال آزاد کردن ماش هانیگذارد و یآن م یو دستمال را رو دبر یبه عقب م یسرش را اندک

 یترسد و گرد م یچشمانش م یدستمال خون دنیگذرد و با د یم یقیشود. دقا یاست و متوجه اش نم نگیپارک

 یرا به کنار جدول م نیدهد. ماش یاو را قلقلک م یریپذ تیو مسئول تیبه نام انسان یاما حس ستیشود. عاشق ن

 یگردد و با لحن یشود. به سمتش بر م یها بلند م کیالست غیج یکشد که صدا یرا م یکشد و با سرعت ترمز دست

 :دیگو ینگران م

 ؟یحالت خوبه؟ خون دماغ شد زیدن -

 :دیگو یم یبا ناراحتکند و  یم نشیگزیجا گرید یاز پنجره، دستمال یپرت کردن دستمال خون با



 ...گهید ادیم شیجان! پ هانیو ستین یزیچ -

چرخاند با  یو به سمت خود م ردیگ یرا م زیزند. چانه دن یدامن م شتریب هانیو یاش به نگران ینیخون ب امدنین بند

 :دیگو یمنبعش است م ز،یدن یکه خونسرد یتیعصبان

 دکتر. میبر دیچقدر خون ازت رفته؟! با ینیب یکورم! نم یفک کرد ست؟ین یزیچ -

آورد  یرا با سرعت به حرکت در م نیکند و ماش یجا به جا م یدور چانه اش را به دور ترمز دست یحلقه شده  دست

 :دیگو یو م ردیگ یدستش را م یبه تند زیکه دن

 .ستیبار اولم ن ستین یزیبه خدا چ -

 :دیگو یسرزنش گر م یکند و با لحن یمقابلش سرعت را کم م کیتراف با

 !یواقعا که احمق ست؟یتازه بار اولت ن -

 ده؛یبه او توپ ادیز یاز نگران هانیداند که و یشود. م یخوشحال هم م چ،یشود ه یناراحت نم« احمق» یواژه  از

بار اول از خون  یبرا زیزد و حال دن یاو را تشر م یکلمات نیتوجه بود با همچ یو او ب شدیچون هر بار نگران آوا م

 :دیگو یشود و در دل م یدماغ شدنش خوشحال م

 شدم. یکاش زودتر خون دماغ م -
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 :دیگو یگذارد و م یجواب نم یرا ب هانیو

 یخاص زیچ یلیشدم. دکتر گفت خ ریگیپ عیو سر دمیترس یلیشدم اتفاقاً بار اول خ نطوریا یکه نه! چند بار یلیخ -

رفت جوابش  ادمینوشت اما از بس مشغول دانشگاه شدم  شیواسم آزما یو حت یو ممکنه گرما زده شده باش ستین

 آروم شدم. گهید ستین یزیخب دکتره گفت چ یول رمیرو بگ

اش  یشود اما هنوز هم با ته مانده نگران یآرام م یتا حدود شیکند. با حرف ها یتوقف م هانیقفل شده و و کیتراف

 :دیگو یم



 به ترسو بودنت تنبل هم اضافه کنم؟ ؟یاریجواب و ب ی! ماشااهلل نرفتیکن یآبادش م یکه تو بش یاون دکتر مملکت -

 :دیگو یگذرد و با حرص م یزدنش نم غیکند اما از ج یم یخنده ا تک

 !هانیو -

 :دیگو یبا حرص م متقابال

 !امانی -

 :دیگو یم هانیافتند. و یبه خنده م گریکدیکوتاه به  یبه وجود آمده، با نگاه هیدو از قاف هر

 درضمن االن زمستونه گرما کجا بود خانم مثالً دکتر. -

 :دیگو یاندازد و م یباال م شانه

 .رمیگرما بود! دانشگاه کل وقتم و گرفته... وقت نکردم جواب و بگ یاونموقع تو -

 دهد. یتاسف بار تکان م یسر

 و بفهم. نیبا سالمته ا تیاولو -

 :دیگو یزند؛ م یاش موج م هیبه ال هیکه ترس در ال یجهد. با چشمان یاش م یژن ترس و نگران زیدن

 باشه؟ یممکنه جد -

 یم الیخیب ی. با لحنردیخواهد آرام و قرار را از او بگ ینم شترشیبودن در خونش است و حاال با ترساندن ب ترسو

 :دیگو

 .یشدیم ریگیپ دیبا نهیفقط منظورم ا ستین یزینه بابا! چ -

 :دیگو یدهد و م یانحنا م نییاش را رو به پا یقلوه ا لبان

 رفتم. یحق با توه کاش م -

کند و در  یرا آرام م هانیرا در خود دارد، و شینسبت به پ یکه قطرات خون کمتر یبعد یپرت دستمال کاغذ با

با  هانیشود و و یکم کم باز م کی. راه بسته شده از ترافدیآ یکوتاه م مارستانینرفتن به ب یبرا زیدن یمقابل اصرارها



 هانیو یکه از حرکت ها زیشود. دن یآزاد م کیتراف دانگذرد و از زن یها م نیماش انیاز م یچند حرکت حرفه ا

از  هانیکرده. و یصندل یچسبانده و دستانش را قفل کناره  یصندل یبدن منقبض شده اش را به پشت دهیترس

واقعًا »با گفتن  زیرود و دن یم سهیاز خنده ر تشیوضع دنیکند که با د یشود و رو به او م یمتعجب م زیسکوت دن

 کند. یم یحرص خود را خال «وونهید وونهید یا وونهید

 یو مادرش برا زیدن ادیز یدر مقابل تعارف ها هانیرسد. و یم انیامروز هم به پا نشیریتمام اتفاقات تلخ و ش با

 رود. یو به خانه خود م دیآ یرفتن به خانه، در کمال ادب کوتاه نم
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*** 

 خواند: خانم پورمنش... یکه او را م یمردانه ا یرود که صدا یباال م یدانشگاه به آرام یپله ها از

نماند دلش ضعف گردد اما ناگفته  یشود و به سمت صدا بر م یکوب م خیخود م یجمله همان جا سرجا نیا دنیشن با

 خواهد او را به اسم کوچک بخواند. یداند دلش نم یرود از طرز صدا کردنش چون م یم

زند به آوا  یدر آن موج م یکه انگار خشم و ناراحت یرساند و با لحن یبلند خود را به آوا م ییصدا با قدم ها صاحب

 :دیگو یکند و بدون مقدمه م یرو م

 ؟یدیچرا جواب تلفن من رو نم ؟ییمعلوم هست کجا -

 یاند و با هم گفت و گو م ستادهیا اطیدر ح یدر کالس منتظر آمدن استاد هستند و فقط چند نفر انی اکثر دانشجو ً

راند و بدون توجه  یلب م یرو یکنند و آوا پس از روبرو شدن با او سالم یسردار به او رو م یصدا دنیکنند که با شن

 :دیگو یبه سوالش م

 چه خبر؟ -

 پرسد: یم یبا کالفگ سردار

 جواب منو بده! -



 انینشد چون در م شیکه نسبت به او داشت حاضر به پاسخ دادن تماس ها یبعد از اعتراف سردار به عشق آوا

عشق و عالقه  چیه انیم نیغرق شده است. عشق سردار به شدت به دلش نشسته بود اما در ا یاز سردرگم ییایدر

شود. هنوز هم عشق او را در  یبه عل شتوانست منکر عالقه ا یکرد! نم ینسبت به سردار در وجودش احساس نم یا

دوانده بود و روز به روز محکم تر از  شهیسال در اعماق وجودش ر انیکه سال یپروراند. همان عشق پاک یم نهیس

 یاما هنوز هم نسبت به او ب دهیبه کجا رس یعشق نهال و عل یداند ماجرا یحاال نم نکهیشد. با وجود ا یقبل م

او را بوسه باران  یو عکس ها زدیر یاشک م یرساند که به خاطر عل یرا به صبح م ییاشب ه یو حت ستیتفاوت ن

 یبرا یکند و تا حدود یقلب شکسته اش را نوازش م یکه آشکار شده، آرامش یوجود عشق نیکند اما حاال با ا یم

 ونیافتاده را مد اقاتف ریاخ یهفته  کیکه در  یراتییتغ نیا یبخش شده است و تمام امیتال زیاش ن یروح زخم

 داند که به او اعتراف کرده است. یسردار و آن عشق پاکش م

 کند. یدلش را به زبان جار یداند چگونه حرف ها یشده و نم رهیخ یبتون یدر سکوت به سنگفرش ها آوا

خود کرده را فراموش کند و به  ریاو را درگ یکه از نوجوان یتواند آن عشق ینم یسادگ نیداند که آوا به ا یم سردار

چندسال با  نیچون سردرگم شده  است. پس از گذشت ا دیبگو یزیآگاه شده که محال ممکن است آوا چ یخوب

را به  شیو پاها برد یفرو م بیاورد. دست در جیداند چطور او را به حرف ب یدارد و م ییآشنا اتشیاخالق و روح

 :دیگو یکند و م یزند رو به آسمان م یکه تأسف در آن موج م یکند، سپس با لحن یعرض شانه باز م

 شدم؟ یک ریاونوقت من اس دادنیهمه دختر خوشگل واسم جون م نیام؟ ا قهیخدا من چرا انقدر بد سل یا -

به او وصل کرده باشند به سرعت نور  ینگار برق هزار ولتکه ا یحرف سردار به گونه ا نیتا االن ناراحت بود اما با ا آوا

 :دیگو یوار م دیتهد یو لحن دهیو انگشت کش یآورد. با چشمان آب یسرش را باال م

 حرفت رو تکرار کن. گهیبار د هی یجرأت دار -

 :دیگو یم یبا لبخند و چشمک ندیب یرا م طونیشر و ش یدوباره همان آوا نکهیخوشحال از ا سردار

 شد! یطوفان یایباز که اون چشات در -

که از  ی. زمانندیب یزنند را م یرا که به آن ها پشت کرده اند و حرف م یکند و دو دختر یبه اطرافش نگاه م سپس

آوا   دواریانگشت تهد یگرم و کوتاه رو یشود و بوسه ا یبه جلو خم م یشود، اندک یخلوت بودن اطرافش مطمئن م

 نشاند. یم

 :دیگو یم یآورد و با تک خنده ا یم نییکند. انگشتش را پا یرا باز م شیابروها  یحرکت سردار، گره  نیبا ا آوا



 !وونهید -
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شود. سردار هم پشت سر او  یبه سالن وارد م ،یآهن یکند و جزوه به دست با گذر از در ورود یبه او پشت م سپس

 :دیگو یکند و م یحرکت م

 یسر هیو  یپشت سر من حرکت کن نکهیا یمرد ساالر ه،یمرد ساالر یشرط اول من واسه زندگ نم،یصبر کن بب -

 !گهید یزایچ

 :دیگو یگردد و م یخنده کنان به سمتش بر م آوا

 دست بردار!... ؟یشد وونهیباز تو د -

 دهند. یگذرند و سردار و آوا هم متقاباًل پاسخ م یم یاز کنار آن دو با احوالپرس ینفر چند

 :دیگو یسردار رو به آوا م سپس

 غذا رو گازه گرمش کن. یبگ نکهیغذام حاضر باشه، نه ا دیگردم با یآوا من از سرکار برم نیبب -

 :دیگو یچسباند و با حرص م یجزوه هارا به آغوشش م آوا

 !؟ینیچ یتو؟ مگه من جواب بله دادم که تو واسه خودت برنامه م یاعتماد به نفس رو از کجا آورد نیا -

کشد  یبه صورتش م یخودش را رسوا کند. دست یاز حرص آوا خنده اش گرفته و هر آن امکان دارد با قهقه ا سردار

 :دیگو یو سپس م

 من هستن... یکه عاشق و دلباخته  ییدختر اونم دخترا ادهیز یزی! چگهید یکی! تو نه یگیآره خب راس م -

 گرید یزیچ یجز شوخ شیفهمد حرف ها یکه خندان است م یچشمانلبان سردار که به لرزش درآمده اند و  از

 یکه به آن عشق لطمه ا ستین یزیها چ یشوخ نیسردار در گذشته بارها عشقش را به او ثابت کرده و ا ست،ین

 :دیگو یدهد و م یبه عنوان تاسف تکان م یبزند. آوا با لبخند سر

 !شهیم ریاالن کالس د میبر -



 .ستدیا یچسباند و به حالت احترام م یسرش م یرا به کناره  دستش

 چشم قربان. -

گذرانند و به  یرا م یچیو مارپ یطوالن یکنند و پله ها یسالن عبور م یآرمالت یاز سنگفرش ها میطور مستق به

 رسند. یکالس م

 .شدیم نشیریش یکرد و حواس آوا هم پرت چشمک ها یطول ساعت کالس، سردار نگاهش را به آوا معطوف م تمام

آوا  یها و حت یهمکالس دیاز د نیکند و ا یآوا م بیرا نص شیها یکه تمام خوش اخالق ییمرد جذاب و اخمو سردار

 یبه خود قول م نیدر همان ب ده،یبه او عشق ورز یریبالد که مرد نفوذناپذ یبه خود م هیقض نی. آوا از استیپنهان ن

خود را به عشق  ینابودگر از ذهن و روحش پر بکشد و جا قعش نیفکر کند و هرچه زودتر ا شتریدهد که به سردار ب

 پر محبت سردار بدهد.
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مُحَوِّلَ اْلحَوْل  وَ » ای یکند و به محض تمام شدن  جمله  یسال م لیتحو یشروع به خواندن دعا ونیزیتلو یمجر

 کنند. یتوپ و ساز و دهل، سال نو را به مردم اعالم م کیبا شل« حْسَن  الَْحال ...أَ یالْأَحْوَال  حَوِّلْ َحالََنا إ لَ

ها  یدیگذارد. آقا خسرو ع یرحل م یبوسد و رو یبندد و آن را م یکه مشغول خواندنش بود را م یخانم قرآن توران

 کیدهد و پس از تبر یو خود را در آغوش پدرش جا م زدیخ یآورد. آوا هم از جا برم یم رونیب راهنشیپ بیرا از ج

 یدهد و م یرا به دستش م یدیپاسخ بوسه اش ع ازپس  یبا لبخند زیبوسد که پدرش ن یسال نو، گونه اش را م

 :دیگو

 خدمت خانوم کوچولو! -

 یا به صورتش مپس از دعا کردن، دستانش ر هانیرود. و یکند و به سمت توران خانم م یم یتشکر یبا خوشحال آوا

 کیپس از تبر زیرود و او ن یکند، م یسپس به سراغ آقا خسرو که منتظر و با لبخند نگاهش م دیگو یم نیکشد و آم

بود تا ابد  یگریاگر شخص د دینکرده شا یاصرود. از آن روز با پدرش صحبت خ یبه سمت مادرش م یو روبوس

 کند احترامش را نگه دارد. یم کرد اما پدرش است و ادب حکم یرا هم نگاه نم شیرو



 بوسد. یرود و دستانش را م یسمت توران خانم م به

 مبارک. دتیمامان ع -

 یم رونیاز آغوش مادرش ب هانیکند. و یم بشینص یدر پ یپ یکشد و بوسه ها یخانم سرش را به آغوش م توران

 :دیگو یو توران خانم با لبخند م دیآ

 باشه. یمادر، انشااهلل که برات سال خوب یبش ریعاقبت به خ -

 :دیگو یم یطاقت یزند و با ب یم یگونه اش ضربه ا یاست رو هانیکه کنار مادرش نشسته و منتظر و آوا

 ؟یداداش! پس من چ -

. خواهرش را محکم در ستدیا یآوا که حاال از جا بلند شده، م یزند و رو به رو یرا دور م نیهفت س یسفره  هانیو

 :دیگو یکارد و م یمهربان م ییوقفه گونه اش را بوسه ها یبار ب نیکشد و چند یش مآغو

 تو هم مبارک! دیع یعروسک داداش -

 :دیگو یکند و م یدستانش را محکم تر م یحلقه  زین آوا

 ...یتو هم مبارک داداش دیع -

 یم رونیتا نخورده ب یآورد و تراول یم رونیپولش را ب فیاز عقب شلوارش ک هانیشوند که و یجدا م گریهم د از

 :دیگو یو م ردیگ یکشد. رو به آوا م

 خواهر دردونه م! میتقد -

 :دیگو یم جانیو با ه ردیگ یرا م پول

 دستت درد نکنه! زمیداداش عز یوا -

 :دیگو یفشارد و م یم شیپنجه ها انیآوا را در م ی شانه

 قابلت نداره... -

 :دیگو یکند و م یرو م هانیگذارد سپس رو به آوا و و یکند و داخل سبزه م یخانم عود را روشن م توران



 .میریدو تا عکس بگ دینیبش نیایشما دو نفر شروع شد ب یباز پر حرف -

 .نندینش یروند و م یکند و به سمت سفره م یآوا حلقه م ی. دستش را دور شانه دیگو یم یچشم هانیو

 یکند و م یگذارد. رو به جمع م یم بشیرا داخل ج یگوش یو پس از خداحافظ دیآ یم رونیخسرو از اتاق ب آقا

 :دیگو

 گفت. کیرو هم تبر دیو ع دیزنگ زد حال تک تکتون رو پرس زیپرو -

که کنارش  هانیکه توران خانم به و ندیگو یم کیرا تبر یمحب یآقا دیبه آقا خسرو به عنوان واسطه ع کی هر

 :دیگو یآرام م یکند و با صدا ینشسته رو م

 .زمیزشته! پاشو عز یزنگ بهشون بزن، باالخره دامادشون هیمادر برو  -

و شرط حق با  دیداند بدون ق یو م دیآ یبه خود م عاً یخواهد حرفش را رد کند که سر یاول م ی هیدر ثان هانیو

ال احترام همه را نگه داشته که تا به ح هانیاز و نیست و ا یاحترام یب یکار نوع نیمادرش است و انجام ندادن ا

 پرسد: یو رو به پدرش که م زدیخ یو از جا برم دیگو یم یباشه ا نیاست. بنابر ا دیبع

 کجا؟ -

 دهد: یم پاسخ

 گردم. یاالن برم -
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. بار اول که اپراتور ردیگ یتماس م زیو با آقا پرو ندینش یتخت م یلبه  یرود، همان جا رو یاتاق پدر و مادرش م به

در  زیبشاش آقا پرو یصدا یکه بدون معطل ردیکند تا دوباره تماس بگ یدهد او را وادار م یاز مشغول بودنش اطالع م

 شود. یپخش م یگوش

 حالت چطوره؟ هانیسالم آقا و -

 :دیگو یم ییمتقابالً با خوشرو هانیو



 مبارک! دتونیع ن؟یشما چطور زیسالم آقا پرو -

 ...یداشته باش ی! انشااهلل سال پر برکتیتوهم مبارک پسر گلم، زحمت افتاد دیع -

 کنم. یخوش رو آرزو م یمنم واسه شما سال نیزنده باش -

 رسد. یم هانیاز آن طرف به گوش و ییصدا

 ه؟یبابا ک -

 :دیگو یهم م زیپرو آقا

 رو بهت بدم. یصبر کن تا گوش هانه،یدخترم و -

 :دیگو یم هانیرو به و سپس

 .گمیم کیرو بهت تبر دیبازم ع ز،یدست دن دمیرو م یکنم گوش یم یخب من خدافظ -

کار  نیخواست ا یدلش نم یو از طرف ردیتماس بگ زیپسندد چون الزم بود که با دن یرا م زیواکنش آقا پرو نیا هانیو

 نیاز ا هانیکند و و یواکنش را از طرف پدرش برداشت م نیا یهم به گونه ا زیتفاوت که دن نیرا انجام دهد با ا

 موضوع خشنود است.

 شود. یبلند م زیدن یشگیمهربان هم یصدا

 مبارک. دتیع هانیسالم و -

 دهد. یمهربان پاسخ م یشود و با لحن یبه جلو خم م یاندک

 شما هم مبارک. دیخانم ع زیسالم دن -

 شود. یاز قبل م شتریو بشاش بودنش ب ردیگ یم یانرژ هانیلحن صحبت کردن و از

 .میومدی یوگرنه همه م میما مهمون دار دیبگو از طرف من. ببخش کیهم تبر هیرو به بق دیع زم،یعز یمرس -

که  یدرد نیکند و از ا نیگزیارنواز جا یتواند او را به جا یندارد! اما افسوس که نم یدختر تنفر نیاز ا گرید انگار

 برد. یفرو م بیشود و دست در ج یکند، خود را برهاند. از جا بلند م یم یقلبش را زخم



 هم سالم برسون. هیبه بق ؟یندار یخب فعاًل کار گه،ید یکنم انشاهلل دفعه  یخواهش م -

 :دیگو یخوشحال شده که در دل م یعشقش به حد یصدا دنیاز شن زیدن

 .داستیکه نکوست از بهارش پ یسال -

زند.  یرا رقم م دیجد یباز کیچرخاند و هر بار  یزمانه که چرخش را به کام همه نم نیو ا افسوس از سرنوشت اما

 بگذارد. ریجسمت تاث یآن تا ابد بر روح و روان و حت یتلخ دیکه شا یباز کی

کند.  یم یو طبق دستور مادرش شروع به عکسبردار ونددیپ یبه خانواده م هانیکنند و و یم یخداحافظ گریکدی از

بار  کیچندسال  دیکم و محدود است شا اریبس شانیدهایو بازد دیکنند و د یم یدور از اقوام زندگ یآن ها در شهر

 یبه طبقه  هانیشود. و یبه کار خود مشغول م کیز هریداشته باشند که آن هم کوتاه است. حال ن یداریبا اقوام د

به  یپوزخند ند،یب یرا م یعل یکشد و شماره  یم رونیب بشیاز ج د،یآ یاش به صدا در م یرود که گوش یباال م

 :دیگو یم نیغمگ یبا لبخند یگوش یزند و سپس رو به صفحه  یخود م یمعرفت

 گرفت. ادیاز تو  دیو معرفت رو با یالحق که مرد -

 کند. یتماس را وصل م سپس
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 است. یگونه احساس شاد چیساده و بدون ه شه،یبرعکس هم یعل لحن

 !قیسالم رف -

 :دیگو یم یو با لحن پر شور ستدیا یکند و همان جا وسط اتاق م یاتاق را باز م درب

 مبارک. دتیتو؟ ع یسالم، به به چطور -

 تو هم مبارک. دیع -

 کشد. یم یرا دست شیموها نهیآ یبه رو رو

 !نجایا ایب ؟ییقربونت، چه خبر؟ کجا -



 :دیگو یحوصله م یکشد و ب یم قیعم ینفس

 بگو. کینه بابا حوصله ندارم از طرف من به همه تبر -

 یدور نگهدارد، تازگ یدهد آوا را تا حد امکان از عل یم حیاو را مجاب به آمدن کند. ترج شتریخواهد با تعارف ب ینم

رود،  یم شود و به سمت کمد یدور م نهی. از آردیحال را از او بگ نیها متوجه حال خوب او شده و دوست ندارد ا

 کشد. یم رونیرنگ چهارخانه اش را ب یآب راهنیپ

 اونجا. امیمن االن م یخب! هر جور راحت یلیخ -

 زیدن ایخود  یرا با خانواده  دیدهد ع یم حیترج هانیکرد که و یخودش فکر م شیبود اما پ نیمنتظر هم یعل

 یاش صد و هشتاد درجه متفاوت است م یخوشحال که با لحن قبل یینگفت. با صدا یزیچ نیبگذراند، به خاطر هم

 :دیگو

 .ایبه تو داداش، دمت گرم منتظرتم زود ب ولیا -

 یآورد و م یحرکت در م کیتن خود را با  شرتیگذارد. ت یم زیم یدهد و رو یرا به بلند گو انتقال م یگوش یصدا

 :دیگو

 فعالً؟ یندار یکار امیخب، االن م یلیخ -

 نه خدافظ. -

از  یزند و پس از خداحافظ یم رونیزند. با آماده شدنش از اتاق ب یقرمز را م یکند و دکمه  یرا به تن م راهنیپ

 کند. یحرکت م یعل یخانواده به سمت خانه 
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*** 

که برق  یبا نگاه یو عل نندینش یمجدد سال نو، هر دو م کیکردن و تبر یشود و پس از روبوس یخانه م وارد

 :دیگو یروشن شده، م هان،یو دنیچشمانش از د



 خراب رفاقتت شدم. گهیبار د هی امیدارم م یگفت یوقت یلیخداوک -

 دهد. یم هیتک یکند و به پشت یم یدر سکوت، تک خنده ا هانیو

 :دیگو یزند و م یم یشانه اش را تک ضربه ا یعل

 .یخوشحالم کرد یلیخالصه دمت گرم خ -

 یصدا م یزند و در دل آهسته و ب ینامحسوس م یپوزخند دیایز نتوانسته با عذاب وجدانش کنار بکه هنو هانیو

 :دیگو

 !یسر منه، کدوم خوشحال ریهات ز یتموم ناراحت -

 :دیگو یکه از جا بلند شده م یآورد و رو به عل ینگاهش را باال م سپس

 نکردم! یکار -

 :دیگو یم نیدارد و در همان ح یرا از آبچکان برم یروح یرود و با سر و صدا کتر یبه آشپزخانه م یعل

 ش؟ینیبب یچه خبر از زنداداشمون؟ نرفت گمیم -

 یبرادر نبوده نقش باز کیکمتر از  شیکه برا یقیمقابل رف دیبا نکهیتلنبار شده در قلبش و ا یجدا از غم ها هانیو

 یبرا یگاه هیگذارد تا تک یپا م یدارد و رو یر مکنار خودش را ب یشود. متکا یقلبش م یروانه  گرید یکند؛ غم

 :دیگو یآرام م ییباشد سپس با صدا شیآرنج ها

 .نمشیاونم خوبه، فعالً نرفتم که بب -

 :دیگو یم داستیپ انشیکه از لحن ب یگذارد و با شگفت یاجاق م یپر از آب را رو یکتر یعل

 ؟یگیم یجد -

 زند. یم ادیبالفاصله از همان جا فر هانیکه و دیگو یکه عالقه به ادامه اش ندارد آره م یاز بحث کالفه

 نامزد؟ گنیخاک بر سرت، به تو هم م -

 کند. یبحث را عوض م ریو مس دیگو یکالفه م یبسته نوچ یبرد و با چشمان یرا به عقب م سرش



 چه خبر از کار و دانشگاه؟ -

 :دیگو یکشد و م یسرزنش گر سرک م یدارد و از کنار در اشپزخانه با نگاه یبر م خچالی یرا از باال قندان

 !یچونیپ یم هیثان هیدر عرض  هیعال یلیبحث کردن و حرف عوض کردن خ یدست فرمونت هم تو -

باشد پس دست به دامان احساساتش  یخوب گریباز یتواند مقابل عل یثابت شده که نم شیبرا شیاز مدت ها پ هانیو

 :دیگو یم یشود و با ناراحت یم

 رو خراب نکن. دمونیع ال،یخیبحث و ب نیا -

و سپس از  زدیر یم یداخل قور یچا یرود و قاشق یتأسف به داخل آشپزخانه م یتکان دادن سرش به نشانه  با

 :دیگو یرود و م یم هانیآشپزخانه به طرف و

 .یتا ناراحت نش گمیخب باشه نم یول یاقتیل یبهت بگم حقا که ب خوادیدلم م یلیخ -

 :دیگو یزند و م یبه شانه اش م یکه کنارش نشسته مشت یخنده کنان به عل هانیو

 !یکه نگفت ولیا -

 :دیگو یزند و م یم هیتک یبه پشت هانیخندد و کنار و یهم م یعل

 ؟یکنیعقد م یک هانیو یراست -

 :دیگو یکند و م یچپ نگاهش م چپ

 مورد دهنت و ببند. نیمثاًل گفتم در ا -

 :دیگو یکند و با اخم م یرا کم م شیابروها فاصله

 حرف نزنم؟ زیدر مورد دن نهیپرسم. نکنه منظورت ا یسرزنشت نکنم من دارم سوال م یتو گفت -

 :دیگو یم یالیخیکند و با ب یرا دراز م شیپاها نهیبه س دست

 بود. نیآره منظورم هم -

 :دیگو یزده م رتیکند و ح یطرفش رو م به



 که به خاطرش ارنو... ینامزدته همون کس زیدن ؟یگیم یچ هانیو -

 :دیگو یم تیآورد و با عصبان یرا باال م دستش

 .رمیاالن م نیهم یغر بزن زیر هی نجامیکه ا یتا وقت یخوایادامه نده، اگه م گهیبس کن، لطفاً د -

 :دیگو یلب م ریکند و ز یسالن را به قصد آشپزخانه ترک م یعل

 . ینش مونیکردنت پش یخدا کنه بابت لجباز -

کشد اما تک به تک لحظات را  یعذاب م نکهیآورد، با ا یم ادیو ارنواز را به  دیام دارید یدر سکوت آن صحنه  هانیو

نه گرا زهیرود اما ست یخنجر در قلبش فرو م کی یآور ادیدارد که با هر  نیبه ا هیشب یکند و در قلبش حس یمرور م

 یکند و همان جا مکث م یرا در ذهنش زوم م دیارنواز به ام ندکه آن لبخ یدهد تا حد یشود و ادامه م ینم الیخیب

 :دیگو یلب م ریکند و انگار که ارنواز مقابلش باشد، ز

 معرفت لبخندات هنوزم قشنگه! یب -

 :دیگو یرسد و از همان جا م یم یدر سکوت مطلق خانه به گوش عل شینجوا یملود

 با خودت؟ یگیم یچ -

 زیسواالت ر ریکند خودش را جمع و جور کند که مجدد ز یم یکشد و سع یم قیعم ینفس دیایاز آن که او ب قبل

 نشود. رانیو یعل
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 :دیگو یزند و با تشر م یکوتاه م یضربه ا هانیو یدراز شده  یشود و به پا یبه دست وارد م ینیس یعل

 بزارم. ینیس ستی! پاتو جمع کن جا ن یر بابات اشتباه گرفترو با قص نجایا -

قندان پر از قند و چند  کیدو استکان و  اتشیرا که محتو ینیس یکند. عل یرا جمع م شیزند و پاها یم یتلخند

متکا را از پشت  زی. خودش نکند یگذارد و به او تعارف م یم هانیاست را مقابل و شیدانه شکالت مختلف هم رو



 کیگذارد و استکان کمر بار یدر دهان م یقند هانیزند. و یم هیاش تک یشگیکشد و به عادت هم یم رونیب  هانیو

 :دیگو یم یکند که عل یم کیرا به لبانش نزد

 هان؟یو -

 شیپاها یو متکا را به رو ندینش یدهد. مقابلش م یتکان م «هیچ»کشد و سرش را به عالمت یرا سر م یچا استکان

 :دیگو یمالحظه گر م یم گذارد با لحن

 ه؟یچ زیحست به دن نمیبگو بب یها! درست و حساب یریجبهه نگ عیبببن سر -

 :دیگو یم یگذارد و با کالفگ یم نییرا پا وانیل

 اهلل اکبر... -

 :دیگو یم شتابزده

 !ریگفتم جبهه نگ -

 :دیگو یگرانه م شماتت

 به تو چه آخه؟ مگه نگفتم بحث و تمومش کن. -

 :دیگو یکج کرده م یکند و با دهان یم زیرا ر چشمانش

 .ستمیزود باش حرف بزن وگرنه ول کنت ن یتا به حال واسه من خود دار شد یزهرمار! از ک -

 :دیگو یکند و در ادامه م یبرد و دستانش را از هم باز م یرا به چپ م سرش

 !یحاال خود دان -

 :دیگو یدهد و م یتکان م نیسرش را به طرف هانیو

 شدم. یعجب گرفتار زبون نفهم -

 :دیگو یکشد و م یهورت اول را م یعل



 یخب حس خوب یچرا ول دونمیبه دل من نشسته نم ادیچه خوشت ب ادیچه بدت ب زیدن نیمنتظرم، حرف بزن! ا -

 !...ستشین یبهش دارم، دختر بد

بگذارد و  انینفر حسش را در م کیداند حداقل با  یاما خب بد هم نم ستین یآنچنان راض قتیحق نیگفتن ا از

 اش بوده. یباشد که راز دار تمام زندگ یاش نظر بدهد، چه بهتر آن شخص عل ینادرست ای یدرباره درست

 :دیگو یکشد و م یم یشانیبه پ ی. دستندینش یم یو مقابل عل ردیگ یم هیتک

دختر  هیمن  دیتو د شهیچون هم ومدیدر واقع ازش بدم م ومدیخوشم نم زیاز دن یانیراستش تا پارسال که در جر -

که به من داره زودگذر  یکردم سبکه با همه راحته و حس یکنم نه! فقط حس م یمدگرا بود. نه که بخوام بحث و حجاب

 ظاهر بهم دل بسته! یو از رو

 :دیگو یم ید با تک خنده اشنو یاسم ظاهر را که م یعل

 همه افاده داره... نیسمندون بودن ا ی افهی! مگه هم قیا فتهیتو چه خود ش -

 :دیگو یخندد و م یم هانیو

 بزار حرفم و بزنم. یبس کن عل -

 :دیگو یگذارد و م یم ینیس یو قندان را رو یخال یها استکان

 !سایلحظه وا هی -

دهد و او ادامه  یم هانینگاه منتظرش را به و ندینش یم یقبل یو جا گرددیبرد و برم یآن ها را به آشپزخانه م سپس

 دهد. یم

 یکنه و االن م ییکه بخواد خودنما ستیمربوط ن نیبزرگ شده و اصاًل به ا یفهمم کاًل اون سبک یاالن م یاما عل -

 فهمم عشقش به من نه زودگذر بود نه بچگانه نه...

 کند. یم یدست شیدوباره پ یعل

 نه ظاهر پسند. -

 :دیگو یم یلحن ناراحت با



. مثاًل امروز قانونش ستین زونیعنوان آو چیخوادش و به ه یمحلش کردم باز من و م ی... هر چقدر هم بقاًیآره دق -

 نگفت. یچیاما ه میگذروند یرو باهم م یحداقل ساعت ایرفتم خونه شون  یو م دیبود روز ع نیا

 :دیگو یکند و م یم نییبار سرش را باال و پا چند

  ه؟ی! حست چینگفت یخب اصل کار -

 :دیگو یآرام م یدوزد و با لحن یبرد و به سقف نم زده چشم م یکند و سرش را عقب م یرا پشت سر قفل م دستانش

تنفر و بهش  اون حس گهیمطمئنم د یاز جنس عشق ندارم اما از طرف یمطمئنم که بهش عالقه ا نویحسم؟ ا -

 ندارم.

 :دیگو یدهد و در ادامه م یانحنا م نییرا رو به پا لبانش

 که منبعش ترحمه! یدوست داشتن هی دیشا -

 :دیگو یکند با تعجب م یمدل دوست داشتنش را درک نم نیکه ا یعل

به خاطر ترحم ارنواز و کنار  یعنی شه؟یمگه م ش؟یخواستگار یواسه ترحم رفت یعنی ؟یترحم؟ ترحم واسه چ -

 ؟یگذاشت

 یم یو به عل ردیگ یبه سرعت نور چشم از سقف م ندیب یو خود را در لبه پرتگاه م دیآ یناگهان به خود م هانیو

 :دیگو یدهد و م یدهد، شتابزده دستانش را تکان م

 نه نه! -

 :دیگو یکند و م یم زیچشم ر مشکوکانه

 دونم؟یمن نم شده ییخبرا هیوسط  نیا هانیو -

 :دیگو یم یکند و با تک خنده ا یاش را حفظ م یخونسرد هانیو

 .یو همه کس مشکوک زیاز بس که به همه چ یشد یکاراگاه م دیتو با -

 یکند و م یدهد و بدون وقفه نوچ نوچ م یخورد با تأسف سر تکان م یرا نم شیحرف ها نیگول ا گریکه د یعل

 :دیگو



 ؟یکنیپنهون م زیحاال از من چ قینارف یا -

 دهد. یکند و دستش را در هوا تکان م یم یمصنوع یاخم

 .یزنیبابا چقدر حرف م یا -

 :دیگو یم دیدارد و با تهد یرا از کنارش برم ونیزیتلو کنترل

 .رمیگ یجونت و م یکرد ییبفهمم کار خطا هیچ هیفهمم قض یمن که باالخره م -

 یترسد که رازها برمال شود و رسوا یم یترسد اما از آن روز یکند؛ نم یکه در قبال جانش م یعل دیاز تهد هانیو

 شود. یتر از عسل م نیریهمچو برادرش شود آن وقت است که مرگ ش قیرف
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*** 

سردش را با قطرات باران  یاشک ها ش،یشکند و با سر دادن هق هق ها یبغض خود را م ب،یمه یبا صاعقه ا آسمان

شباهت  دنیکه اکثرًا به دو زیتند و ت ییشدن با قدم ها سیزند. مردم از ترس خ یم نیدهد و بر صورت زم ینشان م

شود جز  یاز آدم م یخال مارستانیب اطی. کم کم حدشون یدور م اطیدوند و از ح یم مارستانیدارد به سمت سالن ب

را هرلحظه ناتوان  یمرد قو نینهفته است که ا یداالن تو در تو دارد و درونش غم که در دلش هزاران یمرد، مرد کی

 کند. یتر م

زند و با  یرا چنگ م شیموها ،ینشسته و بدون توجه به شدت گرفتن باران بهار مارستانیب اطیح یجدول ها یرو

آورد و  یبه او رو م یرا دارد. هر بار که غم شیدر مقابله با صخره سنگ گلو یکشد سع یکه م یقیعم ینفس ها

بزرگ است که  یدرد ندیب یدر خود نم یتوان الخواست اما ح یدوباره از جا برم شیها یزد، با تمام سخت یم نشیزم

 یبه او مجال نکهیکند. قطرات باران بدون ا یکند و به آسمان نگاه م یشده اش را رها م سیخ یندارد... موها یدرمان

 بیدهد که س یبندد، بزاق دهانش را  قورت م یبارند. به ناچار چشم م یبدون وقفه بر سر و صورتش م بدهند

 :دیگو یشود، م یکه هرلحظه مخدوش تر م ییشود. با صدا یم جاجا به  شیگلو

 داره! یدرمون دادن چه حکمت یاست، آخه من نوکرتم درد ب یحکمت یتو هر کار گنیم ایخدا -



 شود. یدکتر در گوشش اکو م یبار هزارم صدا یبرا

کرده و  شرفتیپ یلیفرصتش کمه، سرطان خونش خ یلیواسه درمون نداره خ یادیخانم فرصت ز زیمتأسفم، اما دن -

 .میبزن وندیپ شونیواسه ا کیتر از مغز استخوان اقوام درجه  عیهرچه سر دیبا

 الشیافتد. حداقل خ یو به هق هق م دیآ یم نییشمش پاچ یاز گوشه  یتواند تحمل کند، قطره اشک ینم گرید

 یدر دل خفه نم گریخاطر د نیپندارد به هم یصورتش را بخاطر قطرات باران م یسیخ ندشیبب یراحت است کس

 کردن خود دارد. یدر خال یسع ختنیکند و با اشک ر

که در  ییها یبه خاطر تمام نا سپاس دیگر یانداخت م زیکه به نا حق به جان دن ییبه خاطر تمام بغض ها دیگر یم

 دیگر ی. مستیدوباره ن یبرد و حال فرصت یبه خوب بودنش پ رید نکهیبه خاطر ا دیگر یکرد، م شیها یحق مهربان

 یو اگر هم فرصت ستین یفرصت گریکه د غایاما در دیگر یطرفه بود، م کیکه تنها گناهش عشق  یبه حال آن دختر

 است. یخداحافظ یمانده تنها برا

شدنش به  سیمانع از خ یبرگه برا یکشد، اما با فرود چند قطره باران رو یم رونیشلوارش ب بیرا از ج شیآزما برگه

 «یفور یبستر»خواند  یکند. پشت برگه را مجدد م یحرکت م اطیوسط ح بانیسمت سا

کند. عذاب  یوارد م هانیبر قلب و یه اکند دشن یم دییرا تا زیدرمان دن یکاغذ که درد ب یدکتر در پا یامضا و

 کند! یاز آن چه کار یخالص یداند برا یبر روحش چنگ زده که نم یوجدان به گونه ا
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که هراسناک با آن وزن  ندیب یرا م یمحب یگذارد، به محض باال آوردن نگاهش آقا یشلوارش م بیرا درون ج برگه

 یم سیخ شیاز پ شیدستپاچه شده که چتر در دستش را باز نکرده و هر بار ب یگذاشته. به حد دنیدو یچاقش بنا

 شود.

گذاشته چون  ریاش بر هوش و حواسشم تاث یشانیخواندش اما پر یدهد و چند بار به نام م یتکان م یدست هانیو

 یاش که م یند قدمدود. به چ یو به طرف او م دیآ یکنار م بانیسا ریاست. به ناچار از ز دنیهنوز هم در حال دو

 کند. یم شیرسد صدا

 !زیآقا پرو -



 زند. یاز همانجا با داغ دلش داد م هانیو دنیچرخاند، با د یو چشم م ستدیا یآشنا م ییصدا دنیشن با

 شده؟یچ هانیو -

 :دیگو یشده م دهیبر دهیبر دنیکه از دو ییو با صدا ردیگ یلرزانش را م یرسد و بازوها یبه او م هانیو

 .دمیم حیبعد توض مینیجا بش هی میفعالً بر -

 :دیگو یو م ردیگ یرا م هانیو یکند و با التماس دو تا شانه ها یاو مقاومت م اما

 شده؟یچ زیتوروخدا حرف بزن دن -

 .مینیبش میبر دیلحظه آروم باش هی گم،یم -

کند.  یدوباره سوالش را تکرار م یروند. بدون معطل یم بانیکند و به سمت سا یعمل م هانیناچار به حرف و به

دهد. مگر  یجان از دست م زیو آقا پرو دیگو یشود، او م یسست م زیو آقا پرو دیگو یدکتر م یاز حرف ها هانیو

شود دردانه دخترت  یمگر م ینفس نشو یب ودانه ات در جدال با مرگ باشد و ت کی یکیدختر  ستیساده ا زیچ

 :دیگو یکه م هانیحرف و نیآخر دنیبا شن زی! آقا پرویوفتینباشد و تو از پا  لیخوراک عزرائ

 دارن! ازیبه مغز استخوان شما و مادرش ن -

 یم یغم و سردرگم انیکوبد و م یبر سر م یو دو دوست ندینش یم شیپاها یو رو ندیب یدر خود نم یجان گرید

 :دیگو

 بکنم؟ یچه غلط زم؟یبه سرم بر یحاال چه خاک -

 :دیگو یو م ندینش یمقابلش م هانیو

و اون موقع عمل و شروع  دهیجواب م تونیکیانشااهلل که مال  نیبد شیآزما نیبر یفردا دو نفر نینگران نباش -

 .کننیم

 :دیگو یهق هق مردانه اش م انیو م ردیگ یدستانش م انیرا م سرش

 .میبدبخت شد هانیو میبدبخت شد -



 یاند بدون اعتنا رو م دهید ادیها ز یناراحت نیاز پرستاران از دور نظاره گر حال او هستند اما چون از ا ینفر چند

 :دیگو یبا خود م هانی. ورندیگ

 نزده بودم. یکاش حرف -

بدون  زیاو ن دیگذاشت و اصرار داشت که هر چه زود تر به خانواده اش بگو انیکه دکتر موضوع رو در جر یزمان

حرف بزنند.  زیمشکل دن کیتا در مورد  دیایب مارستانیا او تماس گرفت و از او خواست که هر چه زودتر به بب یمعطل

 یرا ط مارستانیب یو مانند مرغ سرکنده مدام راهرو اشترا ند زیبهتر از حال آقا پرو یحال دنشیبعد شن زیخودش ن

 هیکالس داشت و خودش متوجه قض زیکند که دن یر مپناه برد. خدا را شک اطیآزاد ح یبه هوا گریکرد تا که د یم

حاضر  ششیبا او تماس گرفت و گفت جواب آزما زیبود که در خانه نشسته بود و دن شیچند ساعت پ نینشد. هم

 کند. افتیدر هانیرا و ششیخاطر درخواست کرد برگه آزما نیکالس ها، به هم ریرگاست و او د

و بدون برداشتن چتر  زدیخ یدر آرام کردنش دارد از جا برم یسع شیکه با حرف ها هانیبدون توجه به و زیپرو آقا

 ششیسال پ ستیب یمیو هنگام رفتن با دوست صم ردیگ یم شیرا در پ یافتاده راه خروج ییبا شانه ها اط،یوسط ح

 :دیگو یزند و م یکه با او دارد حرف م یو از کار مهم ردیگ یتماس م

 اونجام... گهید قهیتا پنج دق -
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تا  یسست و لرزانش خودش را به سخت یکند. با قدم ها یترک م ز،یدن یرا به قصد رفتن به خانه  مارستانیب هانیو

 یخودش را سرزنش م یبرد و با کالفگ یفرو م شیدهد و پنجه در موها یبه درب آن م هیرساند. تک یم نیماش یپا

 کند. 

 ؟یضیبگم که تو مر چارهیدختر ب نیبه ا یچجور من چقدر بدبختم! آخه ایخدا -

تا  مارستانیب ری. از مسردیگ یم شیشود و راه خانه را در پ یم نیدهد و سوار ماش یتأسف تکان م یرا از رو سرش

تسلط ندارد و هر لحظه با  نیفرمان ماش یرو شیکند. انگار دست ها یم یخود خانه را با دلهره و اضطراب رانندگ

 زیدن یبه خانه  یدهد. وقت یو به راهش ادامه م کشد یم رونیب الیها خودش را از عمق فکر و خ نیاشبوق ممتد م

به  شینشان دادن جواب آزما یتا برا ندینش یم نیرا داخل ماش یا قهیکند و چند دق یرا خاموش م نیرسد ماش یم

جلوه  یکند خودش را عاد یم یکشد و سع یرا سر م یآب معدن یاست. بطر دهیفا یکند اما ب دایپ یزیراه گر ز،یدن



 یساده تمام مناظر و چشم اندازها یشود. با نگاه یم اطیدهد. بعد از باز شدن آن، وارد ح یدر را فشار م گدهد. زن

تا  دیآ یبه استقبال او م زیشود. مادر دن یگذارد تا وارد سالن م یرا احاطه کرده را از نظر م اطیکه تمام ح یسرسبز

 کند. تیرا به داخل سالن هدا هانیو ییبا خوشرو

 .دیخسته نباش ،یسالم پسرم خوش اومد-

 شود.  یو داخل سالن م ردیپذ یکند، دعوتش را م یم زیپراز اندوه به مادر دن ینگاه

 .ردیگ یرا از مادرش م زیو سراغ دن ندینش یمبل م یرو

 !ومده؟یهنوز ن زیدن-

 .ادیاون هم م یتازه دم بخور یچا هیه، تا تو رس یم گهیچرا پسرم االن د -

با  زیرسد. مادر دن یبه گوش م اطیبه هم خوردن در ح یگذرد که صدا ینم هانیاز نشستن و یا قهیدق چند

که خودش را به  زیدن دنیزند و بعد از د یرود. پرده را کنار م یشود و به سمت پنجره م یاز جا بلند م یخوشحال

 ! ادیم النگفتم ا یدی: پسرم ددیگو یکند و م یم هانیرساند، رو به و یخانه م

کلمه حرف  کی. انگار تاب و توان گفتن دیسا یدر وجودش پنجه م یدیشد یجمله، اضطراب و دلهره  نیا دنیشن با

قابل م ییبا خوشرو زیشود و دن یکند. در باز م یسرش احساس م یها قهیدر قسمت شق یدیرا هم ندارد. درد شد

 کند. یم ییو به او خوش آمد گو ستدیا یم هانیو

 .یخوش اومد ؟یخوب هان،یسالم و -

 ن؟ینکرد ییرایپذ هانی: مامان! از ودیگو یکند و م یبه مادر خود م رو

 دنیانقدر از د ،یدخترم خوب شد گفت ی: وادیگو یم زیشده به دن رهیکه بر وجودش چ یگزد و با استرس یم لب

 رو دم کنم. ییچا رمیمنم م دیبا هم حرف بزن یکنم. خب تا شما کم ییرایرفت پذ ادمیخوشحال شدم که اصاًل  هانیو

 را عوض کند.  شیرود تا لباس ها یبه اتاقش م هان،یاز و یبا عذرخواه زیشود و دن یآشپزخانه م ی روانه

 .امیمنم م یبخور ییچا هیلباس هامو عوض کنم، تا  رمیم-



و  یزود به آشفتگ یلیخ زیدهد. دن یسرش را تکان م یحال یاندازد و با ب یم زیاز سر تا پا به دن ینگاه هانیو

کنار  یصندل یشود. همان جا رو یمنصرف م شیبرد. از رفتن به اتاق و عوض کردن لباس ها یم یپ هانیو یشانیپر

 هان؟یشده و یزیپرسد: چ یم یو با دلواپس ندینش یم هانیو

 زیرا ندارد. دن قتیحق دنیفهم یرا برا زینگاه پر از تمنا و خواهش دن دنیچون که طاقت د ردیگ یم نییرا پا سرش

 شده؟ آوا خوبه؟ خونوادت خوبن؟ یزیچ هان؟ی: با توام ودیگو یدوباره م هانیو یقفه  یکالفه از سکوت ب

 کند. یمحبوس م زیدن یکشد و نگاه نگرانش را چشمان پر از تمنا یم قیعم نفس

 ...شهیخستم. درست م ینه، کم-

 ماند. یم رهیخ هانیبا تعجب به و زیدن

 بگو تا کمکت کنم. ؟یخسته ا ی! از چشهیدرست م یچ-
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 :دیگو یم تیشود و با عصبان یکالفه م زیدن یهمه سوال و جواب کردن ها نیاز ا هانیو

 خوبم تو برو لباس هاتو عوض کن. ست،ین میزیچ گمیبس کن، م -

 یرو یسیشود. عرق خ یمنصرف م شیو از ادامه دادن به سوال ها دیآ یکوتاه م ندیب یرا که م هانیو تیعصبان زیدن

را به سمت  یدستمال کاغذ یجعبه  زی. دنندینش یکه از شدت اضطراب و استرس به او دست داده، م هانیو یشانیپ

همان  زیگذارد. دن یمبل م یآورد و گوشه  یم درکت خود را از تنش  هانیتا صورتش را خشک کند. و ردیگ یاو م

 یلباس ی رهیتا به گ ردیگ یاز او م زیرا ن هانیشود کت و یبه اتاق روانه م شیعوض کردن لباس ها یطور که برا

 کند. زانیآو

 دنیفهم یرا برا زیدن هانیاو را بداند اما و یقرار یو ب یکند تا علت آشفتگ یمعطوف م هانیحواسش را به و تمام

را که  یفهمد. پاکت یم ز،یکردن لباسش به آو زانیرا هنگام آو قتیخودش تمام حق نکهیگذارد تا ا یتشنه م قتیحق

افتد  یم ادشیکشد. تازه  یم رونیاست را ب شیآزما یبرگه  کی هیشب شتریآمده و ب رونیکتش ب بیج یاز گوشه 

داخل  اتیآورد و بعد از خواندن محتو یم رونی. کاغذ درون پاکت را بردیاو را بگ شیجواب آزما هانیکه قرار بود و

 شیشود. پاها یکاغذ از دستانش رها م یو برگه  ردیم یشود. جان در انگشتانش م یم هانیو یآن، متوجه آشفتگ



را  یقشنگ یاهایزند و غم، تمام رو یافتد. اشک درون چشمانش حلقه م یم نیزم یرو اریاخت یشود و ب یحس م یب

 شیدهد و روبرو یم واریبه د هیزند، تک یاعتنا به مادرش که دارد او را صدا م یسوزاند.ب یبافته بود م الشیکه  درخ

 را ببوسد. شیتمام خود و آرزوها تاکند  یاو آغوش باز م یو دارد برا ستادهیکه ا ندیب یمرگ را م

صورتش را پاک  یکند و اشک ها یدر، خودش را جمع و جور م یصدا دنیبا شن زیشود و دن یبه در وارد م یا تقه

زنم جواب  یصدات م یچرا هرچ ؟یی: دخترم کجادیگو یشود. مادرش پشت در م یبلند م نیزم یکند و از رو یم

 منتظره... هانیو ایب ؟یدینم

 :دیگو یم یلرزان یدهد و با صدا یقورت م یدهانش را به سخت آب

 .امیباشه االن م -

 ینازکش م یگونه ها یکند. دستش را رو یرا پاک م شیشالش پشت پلک ها یو با گوشه  ستدیا یم نهیآ مقابل

و  دیآ یم شیقدم ها یهمپا هیساعت و ثان نی. انگار که مرگ از همندیب یگذارد و تمام وجودش را در آغوش غم م

را مرتب کرد، اتاق را  شیزدود و لباس ها شیهاصورتش را از رد اشک  نکهیخواهد تمام روحش را ببوسد. بعد از ا یم

 و مادرش ترک کرد. هانیبه قصد ملحق شدن به و

 ...دهیبداند که موضوع را فهم هانینشان دهد که مبادا و یخود را برآن کرد تا ظاهرش را طور یسع تمام
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*** 

که بتواند او را  کردیو مدام خدا خدا ماش به سرعت سمت بنگاه او به حرکت افتاد  نهیریاز تماسش با دوست د بعد

کند که  یبا خود فکر م یلحظات یشود که برا یرو به رو م یو مدرن دیجد یرسد، با نما یکمک کند. به بنگاه که م

شود و  یکند مطمئن م یصحبت م ینشسته و با مرد یا قهوه زیاو که پشت م دنیرا اشتباه آمده اما با د ریمس دیشا

 شود. یم ادهیپ نیاز ماش

رود و در  یم زیبه سمت آقا پرو زیکند و از پشت م یورودش آقا رحمان بدون توجه به مرد مقابلش به او رو م با

 :دیگو یو با لبخند م ردیگ یآغوش م

 خبرم. یساله ازت ب هیاز  شتریب ییمرد! تو کجا یخوش اومد -



او را  چوقتی. آقا رحمان که همیحرف بزن دیاهات دارم باکار مهمم ب هیکار و بارم،  ریسالم قربونت واال شرمنده درگ -

 :دیگو یم یبه آرام دهیانقدر مضطرب ند

 .امیو رد کنم م نیصبر کن تا ا -

  

دهد  یرا تند تند تکان م شیاست پاها بانیکه هنوزم با او دست به گر یشیو با تشو ندینش یمبل م یرحمان رو آقا

 عاً یتا حرفش را سر ندیاش دست بکشد و بنش یبا مشتر شین از صحبت هاصبرانه منتظر است که آقا رحما یو ب

 بازگو کند.

 ییاندازد و با خوش رو یپا م یکند. پا رو ینشستن انتخاب م یکند و مبل مقابلش را برا یم یبا او خداحافظ باالخره

 :دیگو یم

 چه خبرا؟ زیخب پرو -

ها با او  میرو به راه است و مثل قد یتظاهر کند که همه چ یتواند طور یعنوان نم چیو به ه دهیامان او را بر استرس

کند سپس رو به  یعرق کرده اش را پاک م یشانیدارد و پ یوسط مبل ها برم زیاز م یبگو بخند کند. دستمال کاغذ

 :دیگو یکند و م یاو م

 .یم کنکمک دیواجبه با یلیکمه بهتم زنگ زدم گفتم کارم خ یلیرحمان وقتم خ نیبب -

 :دیگو یکنجکاو م یشود و با لحن یبه جلو خم م یاندازد، کم یرا م شیرحمان پا آقا

 هستم خدمتت. شده؟یچ ؟یچ -

 شود. یدوباره در گوشش بازتاب م هانیو یصدا

 دارن. ازیبه مغز استخوان شما و مادرش ن -

 :دیگو یدوزد و ناغافل م یکند چشم م یرحمان که هنوزم موشکافانه نگاهش م به

 .یکن دایواسم پ دیو با زیخونواده دن -

 :دیگو یرود، با بهت م یو به عقب م ردیگ یم شیآرنجش را از پاها ی هیتک



 ؟یگفت یچ ؟یچ -

 کشد. یم یشانیکشد و دوباره دستمال در دستش را به پ یم قیعم ینفس

 دارم. ازیبه پدر مادرش ن -

 یدور اتاق را ط هیشود و  یبلند م شیقرارانه از جا یاست که ب نیسنگ شیبرا زیآقا پرو یحرف ها دنیشن یقدر به

 :دیگو یکند و م یم

 کار؟یچ یخوایهمه سال م نیبعد ا ؟یدار یازیتو! چه ن یشد وونهید -

 :دیگو یکند، م یم دادیکه عجز در آن ب یفشارد و با لحن یدستانش م انیرا م سرش

 .داره ازیسرطان گرفته به مغز استخوان اونا ن زیدن -
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زند  یکه آقا رحمان در جا خشکش م یشوکه کننده است به گونه ا یلیخ یحرف ها در مدت زمان کوتاه نیا دنیشن

ها که  یچه سخت زیبه دست آوردن دن یکه برا یکند، به دوست گرمابه و گلستان ینگاه م زیباز به آقا پرو یو با دهان

 !ردیگ یرا هم دارد، م زیشده که جان آقا پرو شیدایدرد از کجا پ نیو حاال ا دیچه حرف ها که نشن دینکش

 زند. یبغض دارش چنگ به دل آقا رحمان م لحن

بهش  هانمیبده، و شیبهش گفتم برو آزما شه،یخون دماغ م گفتیحال بود و مادرشم م یبود که مدام ب یچند وقت -

جواب و گرفتش و به منم خبرداد برم  هانیزدم تا که امروز ونامزدشه در موردش باهات حرف  هانیگفته بود، و

 داره. ازین کیدرجه  اقوام. دکترا گفته بودن سرطان خون داره و به مغزاستخوان مارستانیب

 :دیگو یخدا بر زبان دارد، م ای یلب زمزمه  ریکه ز یآورد و به رحمان یرا باال م سرش

 اول دست خداس بعد اونا! خونه شون کجاس؟ زیجون دن -

 :دیگو یم یبرد و به آرام یسرش را به عقب م ند،ینش یمبل م یرو رحمان



 تصادف جونشون و از دست دادن. هیتو  شیسال پ یلیپدر و مادرش مردن. خ زیپرو -

از بس  یبزن ادیفر یتوان یاز دردش هم نم یفهمد حت ینم یشود اما کس یسرت خراب م یرو ایاوقات کل دن یگاه

پس به سکوت پناه  یچگونه دردت را بروز ده یدان یسوزد و تو نم یقلبت، نقطه به نقطه قلبت م یسوزد، آر یکه م

به دوستش چشم دوخته اما از درون نابود شده  الکتبا ف نگونهیدرد دچار شده که ا نیبه ا زین زی. آقا پرویبر یم

 .ردیگ یدوباره م یآقا رحمان جان یاست اما با حرف بعد

 داداش داره. هیهنوز  زیدن یول -

 یرود و رو یو به سمتش م زدیخ یاز جا برم زی. آقا پروردیگ یو قلبش دوباره پمپاژ را از سر م دیآ یبه لب م لبخند

 :دیگو یکلمه م کیگذارد و فقط  یشانه اش م یدستش را رو ند،ینش یمبل کنارش م

 آدرسش؟ -

 

 :یمراد ��
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گردد و اسم  یکند. به عقب برم یرد و بدل م ستادهیا شیکه رو به رو یبرگه و پالک خانه ا ینوشته ها نیرا ب نگاهش

 یبه ساخت کهنش م لشیکه از شکل و شما یرنگ و کوچک یآب یکند. به درب خانه  یکوچه را دوباره از نو نگاه م

کند و با جمع کردن انگشت  یراه متوقفش م نیبرد اما ب یشود. دستش را به سمت زنگ م یم کیبرد، نزد یتوان پ

 :دیگو یآورد. با خود م یم نییپا ش،یها

 .امیب دیبا گهیروز د هی ستمیامروز رو به راه ن -

 زد. یحرف م زیافتد که از فرصت کم دن یم هانیحرف و ادیکند که به  یعقب گرد م نشیسمت ماش به

 کند. یو عاجزانه رو به خدا م ستدیا یفکر م نیا با

 ! خودت درستش کن.هیچ دونمیراه درست و غلط و نم گهیمن د ایخدا -



 یزنگ در را م عاًینشود سر مانیدوباره پش نکهیا یکند و برا یکج م ییکذا یراهش را به سمت همان خانه  دوباره

 یشود و صدا یماند که در باز م یمنتظر نم یلیکند، خ یبرگه را چک م یرو یبار چندم پالک و نشان یفشارد و برا

 شود. یهمزمان م زیپسر با باال آمدن نگاه آقا پرو

 .دیبله بفرمائ -

که از چرخ زمانه در  زی. خصوصًا آقا پروندیبگو یزیتوانند چ یشوکه شده اند که نم یبه قدر گرید کی دنیدو با د هر

 :دیگو یبرد که م یم یزمانه پ نیعار اعجب است و آن لحظه به ش

 گرده! نیزم -

 :دیگو یتعجب م با

 ؟یمحب یآقا -

 :دیگو یم یکند و با لبخند یشود رو به او م یشوکه نم زیچ چیبا ه گریشوکه کننده بوده که د شیبرا یبه حد امروز

 ؟یکن یدعوتم نم -

 :دیگو یرود و شتاب زده م یاز مقابل در کنار م زیحرف آقا پرو نیمتعجب است اما با ا هنوز

 .دیبفرمائ کنمینه نه خواهش م -

 یشود و با تعارف ها یوارد م انیگو اهللیاش  یشگیاما به عادت هم ستیخانه ن نیجز او در ا یداند کس یم نکهیا با

 .ندینش یرود و م یخانه م یاو به سمت باال

 :دیگو یم زیخواهد به آشپزخانه برود که آقا پرو یم ییرایقصد پذ به

 کار واجب باهات دارم. هی! نیکجا؟ بش -

 :دیگو یرود و م یجلو تر م یقدم دوباره

 گردم. یبله چشم، زود برم -

 :دیگو یکالفه م زیپرو آقا



 واجبه! نیبش ایب هیپسرجان بحث مرگ و زندگ -

 :دیگو یرساند و م یخود را به او مبلند  ییشنود با قدم ها یکه م یمرگ و زندگ از

 افتاده؟ یاتفاق -

 :دیگو یکشد و م یم نییرا به پا دستش

 .نیبش -

کشد و بعد از تک  یم قیعم ینفس زیدهد که آقا پرو یو منتظر نگاه م ندینش یحرف ها م دنیصبرانه از شن یب

 :دیگو یم یخنده ا

صاحب  دونستمیخونه بگم اما نم نیواسه صاحب ا امیکرده بودم که ب فیتمام حرفام و رد امیب نجایا نکهیقبل از ا -

 ...یختی! تموم معادالتم و به هم رییخونه تو نیا

ظاهرًا حالش  زیبدهد که آقا پرو یمبهم چه پاسخ یحرف ها نیداند به ا یبه او چشم دوخته و نم جیگنگ و گ هنوزم

 :دیگو یگذارد و م یمنتظرش نم ادیفهمد که ز یرا م

 توه... یتو دستا زیجون خواهرت دن ،یعل -

داند  یدهد، نم یبه فلج مطلق به او دست م هیشب یدر خود نهفته است حس یکه هزاران معن یجمله ا کی دنیشن با

 کدام موضوع متمرکز کند! یذهنش را به رو

 نیتر یمیکه نامزد صم یاست، خواهر زیکه دختر آقا پرو یدستان اوست، خواهر انیکه در م یجان ز،یدن خواهرش

داند چه  یاست که نکند خودش هم پسر آن ها باشد.. نم نیا شدیاند یکه م یموضوع نیبه مهم تر ایاست  قشیرف

 نکهیبدون ا رندیگ یکه در ذهنش بال و پر م یهمبه تاراج رفته و از افکار در  شیکند! تمام قوا یو چه کار دیبگو

 :دیگو یشود که م یرا متوجه م یظاهراً سواالت عل زیمقابلش است. آقا پرو مرد ی رهیپلک بر هم بزند همانطور خ

 .یما بود یشما دوقلوها االن تو بچه  نیب میاگه من و همسرم دختر دوست نبود دیشا -

 !...یبعد شوک

 دهد. یکند و کماکان ادامه م یگذرا م یبه اطراف خانه نگاه زیپرو آقا



 نیتر یمیو رحمان صم نیاومده بود ایکه شما دوتا دن یخونه اومدم. وقت نیدوباره تو ا شیو پنج سال پ ستیمن ب -

 و به پرورشگاه بده. شونیکی خوادیدو قلو داره و م ناشیاز اجاره نش یکیخبر داد که  قمیرف

تلخت حرف بزند! از  یو از گذشته  ندیبش تیرو به رو بهیغر کیکه  ستین ییمگر کجا است؟ مگر همانجا ایدن آخر

 .ردیاش جان و توان بگ یکه تلخ یگذشته ا

 دستش. یگذارد و سرش را رو یشده اش م یهشت یپا یآرنجش را رو یعل
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 دهد. یکشد و دوباره ادامه م یم یشانیبه پ یدست زیپرو آقا

از ما طلب  یهزار تومان امرزهیدرت و ب. البته خدا پدر و مامیو برد زیو دن میاومد عیسر میما هم که عاشق بچه بود -

 بود و بس... زیدن ینکردن تنها درخواستشون خوشبخت

 شیکند که از کجا معلوم حرف ها یاز ذهنش خطور م یتند شده، لحظه ا شیزنند، نفس ها ینبض م شیها قهیشق

 :دیگو یدستش بلند و رو به او م یسرش را از رو دیام یفکر و ته مانده ا نیدارد، با هم قتیحق

گذشته  ناینزدن؟ از ا یپدر و مادرم چرا حرف ن؟یحالتون خوبه؟ اصال آدرس و درست اومد ؟یگیم یچ زیآقا پرو -

 ن؟یهم دار یمدرک

شروع به رد کردن دانه  یکشد و به قصد سرگرم یم رونیب بیاش را از ج یاقوتی حیزند و تسب یم یتلخند زیپرو آقا

 ند.ک یها م

از مادر  یادگاریجفتتون  یعسل یسال هفتاد و سه، چشم ها بهشتیو پنج ارد ستیب قتونیتولد دق خیتار -

 ...امرزتونهیخداب

و با  دیآ یحرفش م انیبرد و م یم یپ شیحرف ها یچند جمله اش به درست نیاز هم یخواهد ادامه دهد که عل یم

 :دیگو یم تیعصبان

 نینکنه فقط اومد ن؟یهمه سال کجا بود نیا د؟یزن یو از خواهرم حرف م نجایا نیاالن چطور به سرتون زده اومد -

 !نیرو زخمم نمک بپاش



 توه... ی. گفتم جونش تو دستایاولم و فراموش کرد یحرف ها یظاهرًا از بس شوکه شد -

 :دیگو یکشد و با قورت دادن بزاق دهانش م یم قیعم ینفس

 شده؟یفهمم، چ ینم -

 :دیگو یکه م ییکند و تا جا یغم و اندوه از سرطانش شروع به حرف م با

و جون خواهرت و  یاون تصادف همراه پدر مادرت نباش یخواست خدا بوده که تو دیشا ییتو زیدن دیحاال تنها ام -

 .ینجات بد

تنها  یکلمه وفق بدهد، سال ها تنها نیتواند خود را با ا یو ناشناخته است نم بیغر یلیخ یعل یخواهر برا ی واژه

 یبوده که نم یناگهان یاما به قدر ستین یزیهم خون کم چ یشدن خواهر دایکرده و حال پ یخانه زندگ نیکنج ا

سر تکان  نانیبا اطم دیآ یاست و خونش به جوش م ربروز دهد اما هرچه باشد براد یتواند احساساتش را به درست

 :دیگو یهد و مد یم

 بدم. شیتا آزما میخب... خب االن بر -

 :دیگو یم یکشد و با مهربان یآسوده م ینفس زیپرو آقا

 !یگیدونستم نه نم یم -

 زند. یلبخند م متقابال

 واسه خواه... یکار -

 :دیگو یکند و م یاصالح م نیاست بنابرا نیسنگ شیخواهر برا یگفتن کلمه  کماکان

 نداره. دیتشکر و تمج گهیهم خون خودم انجام بدم د -

شود که به سمت اتاق برود و حاضر شود  یم زیخ مین یکند، عل یم نییباال و پا یسر نشیتحس یبه نشانه  زیپرو آقا

 :دیگو یو م ردیگ یدستش را م یمحب یکه آقا

 حرفام مونده. ن،یبش نیبش -

 :دیگو یکند و م ینگاهش م متعجب



 ؟یچه حرف -

 :دیگو یزند و م یم یبه پشت هیتک

 ی. در حقم لطف کردمیرو نجات بد گریهمد یو زندگ میریقرار بگ گهیخدا خواسته که من و تو سر راه همد دیشا -

 نامرد بشم. قیرف هیاگه  یکنم حت یدر حقت لطف م

 گرید یتاب بر مال شدن راز ها نیاز ا شتریمرد مقابلش ب ندیب یندارد مگر نم یظاهرًا تمام زیآقا پرو یها یریغافلگ

 را ندارد.

 :دیگو یزند و با حرص م یم شیبه موها یچنگ

بشم و دم نزنم تا االنشم تو شوکم و هنوز  ریدوباره غافلگ تونمینم گهی! واسه امروز بسه دزیآقا پرو کنمیخواهش م -

 !هیکار درست و غلط چ دونمینم

 برد. یو سرش را جلو م ردیگ یم هیتک یپشت از

 اگه در مورد نهال باشه؟ یحت -

 شود. یابروانش ناخوداگاه کم م یزند و فاصله  یم نیچشمانش را چ ی گوشه

 ن؟یبه کجا برس نیخوایحرف ها م نیاز ا د؟یشناس ینهال و از کجا م ه؟یمنظورتون چ -

 دهد. یبا تاسف تکان م یسر

 جوون بزار حرفم و بزنم. یعجول یلیخ -

که  زیخواهد بشنود. آقا پرو یدروغ و راستش شک داشته باشد باز هم م انیاگر م یباشد حت انینهال که م بحث

 کند. یشروع م ندیب یسکوت و نگاه منتظر او را م

 دونم. ینهال رو از تو م ییجدا لیدل -
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که  نیرد و بدل شرط و شروط آن دو شد و با توجه به ا یمتوجه  هانیخسرو و و یآن روز از سر و صدا یمحب یآقا

و خانواده اش را  هانیکه و ییازدواج شده اما از آن جا نیوسط وجود ندارد و اجبار به ا نیا یداند عالقه ا یم

شود  یبه دخترش عالقه مند م ندهیاست، در آ عتقدپسندد و م یپسر را م نیا یشناسد و از هر لحاظ یسالهاست م

 یم دیتوجه باشد اما حاال شا ینشان ندهد و ب یتیاجبار و شروط حساس یمسئله  نیموضوع سبب شده به ا نیو هم

را بر  قیگذارد و حقا یکه دامادش است، پا م یهانیرفاقتش با آقا خسرو و و یرا بدهد، رو یخواهد پاسخ محبت عل

 کند. یمال م

از  دمیخواستم برم داخل که شن ی. مدمیرو شن ادشونیداد و فر یکردم که صدا یاون روز من از کنار اتاق گذر م -

حد بدون که  نیاما تو در هم دمیرو شن زایچ یلیکه توجه کردم خ شتریب زنن،یگرفتن پول و شرط و شروط حرف م

 شد! تونییباعث جدا هانیو

 سکوت باال آورد. یزد و دستش را به نشانه  یبار شوکه نشد و در عوض پوزخند نیا

 .دیاول دهنتون رو آب بکش دیحرف بزن هانیدر مورد و نیخوایم یوقت -

 یزده م رتیخورد و ح یبا او صحبت کند، به شدت جا م نگونهیجرئت نکرده بود ا چکسیکه تا به حال ه زیپرو آقا

 :دیگو

 ؟یبا من بود -

 :دیگو یگونه م ادیفر ییشود و با صدا یم زیصبرش سر ر یکاسه  گرید

 ن؟یگیگرمابه گلستانتون از دامادتون بد م قیاز رف هان،یو از و دیزن یمن زل م یتو چشما یآره آره، به چه جرئت -

خودش  یهمه سال برا نیبست ا یاو را به رگبار فحش و کتک م زینشسته بود آقا پرو یعل یبه جا گرید یهرکس

 یکنند اما چه کند که دست زمانه زندگ ریاو را تحق نگونهیعزت و احترام جمع نکرده است که حاال به خاطر لطفش ا

 یزشتش بها ندهد، راه یکند و به حرف ها تقاعداو را م نکهیپسر گذاشته است و حال جز ا نیدخترش را در گرو ا

 ندارد. گرید

کشد تا  یم قیعم ینفس زیشود، آقا پرو یم رهیخ یقال یبه گل ها یکه او بدون عکس العمل ردیگ یرا م یعل ی شانه

 دهد. یآورد و تکان م یبه خود مسلط شود سپس انگشت اشاره اش را به عالمت هشدار باال م



 یزیعز هانیو یخوره! تو برا یخنجر م کنهیکه اصالً فکرشم نم ییآدم از اونا ییموقعا هیرو بهت بگم  یزیچ هیبزار  -

 ار و با تو کرده.ک نیهم وجود داشته که به خاطرش ا ییتر از تو زیعز دیآره اما شا

آورد که  یم ادیرا به  هانیو شیچندماه پ یها یمحل یها و ب ییاعتنا یب یلحظه ا یبرا یعل ز،یآقا پرو یحرف ها با

بود و در تمام لحظه ها  قشیسال رف یکه سال ها یهانیتواند باور کند و ینهال مصادف بود اما باز نم ییاتفاقًا با جدا

 قهیکه دست به  اوردیاست و شک! خدا آن روز را ن زادیبا او کند. گرچه آدم یکار نیبود، بخواهد همچ ارشیکمک 

 همچو برادر! قیچه برسد به رف یکنیشک م زیات ن یات شود وگرنه به برادر تن

کند  یم شتریکه در فکر فرو رفته جسارتش را ب داستیجبهه نگرفته و از ظاهرش پ گریکه د یآرام یاز عل زیپرو آقا

 دهد. یم و ادامه

 داره بهت دروغ بگم؟ یچه لزوم دم،یخودم شن یمن با گوشا -

 :دیگو یمرتعش م ییکشد و با صدا یدور لبش م یدست

 خوره. ینم هانیوصله ها به و نیا -

 کند. یدهد و دستانش را از هم باز م یباال م یشانه ا زیپرو آقا

 دونم که چطور نهال و وادار کرد... یاما من خوب م یخود دان -

 یاش را مالش م نهیکند و س یقلبش به او رو آورده اند صورتش را از درد جمع م یها دنیکش ریکه دوباره آن ت یعل

 کند. یدهد و زمزمه م

 خود خود معرفته! هانیکنم، و یباور نم -

 :دیگو یاندازد و م یم نییبه پا سر

 !یشیم یمجبور به هرکار ییموقعا هیه وگرنه به خاطرش و گرفتار فقر نکن چکسیخدا ه -

 سابد. یآورد و دندان به هم م یرا به لرزش در م رتشیرگ غ زیآقا پرو ندیدو پهلو و ناخوشا یها حرف

 ه؟یمنظورتون چ -



ت تکان فهمد مطلب را اشتباه ادا کرده. شتابزده دس یصورت قرمز شده اش م دنیآورد و از د ینگاه باال م زیپرو آقا

 دهد. یم

 نگران نباش... ،یکنیکه فکر م ستین یزیاون چ هیقض نینه نه بب -

 یم ادیخود دارد. فر یکه جا یاحترام یب یقتل را هم دار لیپتانس د،یایکه به صدا در ب رتتیخدشه دار شدن غ ریآژ

 زند.

 نگران نباش! یگیآخرم م نیکنیکسام م نیزتریخودتونه بار عز قیال یهر چ یکن یدهنت رو و باز م -
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 مفرد و جمع پرش دارد. نیدارد و ب ریاست که مدام چرخش ضم تیعصبان یحد به

 دهد: یاز او ناراحت شود جوابش را م نکهیکند بدون ا یرا درک م یپسر عصب نیبار ا نیکه ا زیپرو آقا

نداره واسه زنده موندن و از  یفرصت گفتیم هانیچون و دمیکه من شن ییتا اونجا ضهیمادر نهال خانوم شما مر -

 چه برسه به امثال نهال! ادهیز یلیکه واسه خود منم ارقامش خ یهنگفت یلیپول خ هیکرد  یباباش طلب پول م

مادر نهال اطالع داشت  یشود. از بهبود یم شیگذارد و هر بار کامل تر از پ یم گرید کیکنار  یکی یکیها را  پازل

که با حال نه چندان  دید یمادرش را هم کنارش م ندیرفت تا دورا دور او را بب ینهال م یدر خانه که به  یچند بار

 یم یط ریحاال مس ردیآب را دستش بگ وانیتوانست ل ینم روزیکه تا د یخانم یداشت، کبر یخوب کنارش قدم برم

 کند. یسر خود زمزمه م یبه رو یکند را با ضربه ا یکه به مغزش خطور م یزیچ نیکرد. اول

 !ستیرو بلد ن یمعرفت یب هانیو -

 چرخاند. یاش را در دست م یزند. گوش یبدون توجه به حرفش، حرف خودش را م ز،یپرو آقا

 دمیند چوقتیدختر و ه نیجون در برابر عشقه... من ا نیپول در برابر عشق ها! ا یموقع نزار هیمعامله رو  نیاسم ا -

 .یتا جون مادرت نجات بد یوفا خونده بش یب ،یاز عشقت بگذر ،یکن یفداکار نیهمچ یکه بتون یمرد باش دیاما با

 شود. یرود و چشمانش نمناک م یم یشوند و دودش به چشم عل یآتش م قتیحق نیدر ع زیآقا پرو یها حرف



 :دیگو یم یکند و شتابزده رو به عل یاش نگاه م ییطال یناگهان به ساعت مچ زیپرو آقا

 .میبه کارامون برس دیپاشو با تهیاولو زی دنپسر زمان از دستمون رفت زودباش آماده شو فعالً  -

دهد فعال آن ها در  یم حیکند پس ترج دنشیداند چگونه و از کجا شروع به چ یو نم ختهیافکارش به هم ر پازل

 کیحال حاضر تنها کسش که در  شدیندیمناسب تر به آن ها ب یذهنش بفرستند و در فرصت اهیس ستیل ی سهیک

 شود. همراهمرد  نیدارد وگرنه محال بود با ا تیشده اولو دایخواهر است و تازه پ

 رود که آماده شود. یکشد و با تکان دادن سرش به سمت اتاق م یبه صورتش م یفکر ها دست نیهم با
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و  ستین شیب یدروغ زیآقا پرو یکه قسمت دوم حرف ها شدیاند یم نیمدام به ا یعل نند،ینش یکه م نیماش داخل

 یندارد و به گونه ا یبداند او به دخترش عالقه ا دیشا نکهیاست، به خاطر ا هانیحتما قصدش خراب کردن ذات و

 :دیگو یاش را دارد اما باز با خود م یقصد نابود

 شناسه! یارم؟ اصاًل از کجا نهال و ممن با نهال رابطه ند دونهیپس از کجا م دهیخب اگه حرفاشون و نشن -

 یداد و بعد از آن مدام اظهار شرمندگ یجوابش را نم هانیکه و یکند و با فکر کردن به آن دوران یعقلش رجوع م به

و با  یمیقد قیرف هان،یتواند باور کند و یباز نم یزند ول یسبز م کیت زیآقاپرو یمقابل حرف ها یکرد تا حدود یم

گذاشت  ینم شیها کنارش بود و تنها یکه در تمام سخت یقیبه او ضربه زده باشد. از آن رف یتلخ نیمعرفتش به ا

رود تا به نهال زنگ بزند و با او حرف بزند اما باز  یاش م یاست. مدام دستش به سمت گوش دیبع ینارو زدن نیهمچ

کند و به  یرا تحمل نم یدور گرید معشوقش را بشنود یطاقت اگر صدا یدل ب نیداند ا یشود. خوب م یم مانیپش

با حرف  یبرود و فعاًل به نجات خواهرش بپردازد. به حد شیپ یدهد منطق یم حیدهد پس ترج یش بال تکان میسو

 :دیگو یشوکه شده است که حاال با خود م زیآقاپرو یها

 س؟! چارهیکه دم دستشه خواهر منه بدبخت ب یخواهر منه؟ اون دختر با اون همه دم و دستگاه یعنی زیدن -

 یاندازد و م یم ینگاه میبه او ن زیفشارد که آقا پرو یدستانش م انیدهد و سرش را م یم هیتک یصندل یپشت به

 :دیگو

 شده؟ یزیچ -



 آورد. یرا به جوش م یاش خون عل یالیخیب

 شده؟ یچ نیپرس یتازه م نیبشه؟ ذهنم و داغون کرد یچ نیخوا یم گهید -

 دهد. یتکان م نیرا به طرف سرش

 ؟یهنوز باور نکرد -

 زند. یم یپوزخند

 ...تیواقع ایخواب بوده  دونمیشدم، هنوز نم جیهه! گ -

 کند. یلب زمزمه م ریآشکار ز یکند و با غم یرا عوض م دنده

 کاش خواب بود! -

 خود هستند. یغرق در غم ها کیشود و هر  یرد و بدل نم زیو آقا پرو یعل انیم یصحبت گریبه مقصد د دنیرس تا

 :دیگو یرود، م یاو راه م یکه شانه به شانه  یرو به عل زیشوند، آقا پرو یکه وارد م مارستانیب به

 گردم. یاالن برم نیجا بش نیتو هم -

 ستگاهیدرشت به سمت ا ییهم با قدم ها زی. آقا پروندینش یم یصندل نیتر کینزد یدهد و رو یتکان م یسر یعل

 :دیگو یکه مشغول صحبت با تلفن است، م یرود و رو به پرستار یم یپرستار

 کدوم اتاقن؟ یسیدکتر رئ د،یسالم خسته نباش -

 :دیگو یبه شخص پشت تلفن م پرستار

 !یلحظه گوش هی -

 :دیگو یم زیرو به آقا پرو سپس

 سرشون شلوغه! شونیا ه؟یکارتون چ -

 :دیگو یبندد و سپس م یچشم م یکالفگ با



 اومده. یمحب نیباهاشون هماهنگم بگ -

 :دیگو یکند و م یکالفه م ینوچ پرستار

 عرض کردم که سرشون شلوغه! یمحب یآقا -

 کرد. یوگرنه آنقدر با او کشمکش نم ندیرا بب زیتواند غم در چشمان آقا پرو یپرستار نم نیا ظاهراً

 :دیگو یم شیخشم در صدا با

 وگرنه جون دخ... نمشونیبب دیعجله دارم با یلیخانوم پرستار من خ -

 شود. یم زیحرف آقا پرو یاز پشت سر مسبب قطع شدن ادامه  ییآشنا یصدا

 ورا!... نیسالم مرد بزرگ، از ا -

 یرود و دستش را م یبه طرفش م یهمان فرد مورد نظرش با خوشحال دنیکند و با د یبه طرفش رو م شتابزده

 فشارد.

 ؟یسالم مهرداد خوب -

 ؟یشد دنمیچطور شده انقدر مشتاق د ،یزنده باش -

به زحمت  یکرده حاال هم برا دایسال و پرس و جو او را پ نیاندازد، درست بعد از گذشت چند یم ریسر به ز شرمنده

 کند! ینم تیبودنش کفا قینا رف یبرا نیدادنش مگر هم

 !رمیبودم، االنم گ ریاما گ یحق دار -

 کند، یم زیر یچشم

 شده؟یخدا بد نده چ -

 :دیگو یاندازد که از بودنش مطمئن شود سپس رو به مهرداد م یآن نشسته بود، م یرو یکه عل یبه صندل ینگاه

 .میحرف بزن دیبا -



مغز  وندیپ ،یاش با عل ینسبت خون ز،یدن یضیبدون اتالف وقت از مر زیکند و آقا پرو یم ییرا به اتاقش راهنما او

 :دیگو یم انیزند سپس در پا یگرفته شود حرف م دیکه هر چه زودتر با یشیاستخوان و از آزما

 ؟یکارم و راه بنداز یتون یهرچه زود تر گرفته بشه م دیبا شیازما نیا -

 متاسف شدم، حتما! یلیخ -

شود سپس  یالزم گرفته م شاتیخواند و آزما یرا فرا م یزند و عل یم رونیو پس از تشکر از اتاق ب یخوشحال با

 :دیگو یکند و م یمهرداد رو به آن دو م

 مثبت باشه. شیکه جواب ازما دوارمیتونم جواب و زودتر بدم. ام ینم نیاز ا شتریب نیایفردا واسه جوابش ب -

 یتوقف نیبدون کوچکتر زین یکنند، عل یراه خود را جدا م کیشوند و هر  یخارج م مارستانیاز ب یو عل زیپرو آقا

 .ردیگ یم شینهال را در پ یراه خانه 
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او را تنها گذاشته باشد  گرید یلیدروغ باشند و نهال به دل زیآقاپرو یکه اگر گفته ها شدیاند یم نیراه مدام به ا در

 کرد؟ دیچه با

 :دیگو یبه او م یحس اما

 پس نهال چه طور خرج عمل مادرش و داده؟ -

 :دیگو یم گرید یحس

 افتادن؟ یمشخص اتفاق م یبازه زمان هیتو  هانیو یها یمحل ینهال و ب ییجدا دیچرا با -

 :دیگو یو م دیآ یم انیبه م دیتپ یبرادرانه م هانیو یبرا شهیکه هم یقلب اما

 دوره و محال! یزیچ نیهمچ هانیاز و -

 .ردیگ یعقلش او را به سخره م 



 روز محال بود بهت زنگ نزنه؟ هی ادتهیهه! کدوم برادر؟ االن کجاس؟ اون وقتا  -

به درب  یداند ک یکه نم یکند تا حد یم ریسردرگم و درگ شیاز پ شیرا ب یمتناقض عل یدو شبکه  نیا نیب زیست

 است؟! دهینهال رس یخانه 

را بزند و  کند! اگر زنگ دیداند چه کار با ینم دهیکرد اما حال که رس یم یتاب یب نجایآمدن به ا یبرا شیپ یقیدقا تا

کند؟ اگر  یرا اعتراف م زیواقعاً نهال همه چ ایداشته باشد آ تیموضوع واقع نیاگر ا د؟یچه بگو دیبا دیاینهال ب

اش را بچسبد و  قهیتواند  یکند؟ اگر هضم نکند م یهان را هضم میو یمروت یتواند ب یآن موقع م ؟یاعتراف کند چ

 بخواند؟ رتیغ یبرادرگونه اش بتوپد و او را ب هانیتواند به و یچشمش را کبود کند؟ م نییپا

 یکشد، با خود م یم قیعم یبرد و نفس یفرو م شیموها یگوناگون دستانش را ال به ال یفکرها ادیحجم ز نیا از

 :دیگو

 .یتوانش و ندار ،یتلخ رو به رو بش تیبا واقع یتون یهست پنهان بمونه تو نم یبذار هرچ یعل یتون ینه نه، تو نم -

 یم انیچارچوب در نما انیشود و جسم نهال در م یخواهد عقب گرد کند که در باز م یدارد و م یبه عقب برم یقدم

 شود.

برخالف او  یشود، عل یم خکوبشیزده م رتیح یو با چشمان ستدیا یقلبش از کار م دنیتپ یعل دنیبا د نهال

 گرید ندیب یشود، حاال که او را م یم رابیاو س دنیهالک شده از د یو با چشمان ردیگ یقلب سرکشش اوج م دنیتپ

کنند. نهال زود تر به خود  یخود م ریهزارم اس ارب یرا برا یکه عل ییچاله ها اهیکند جز آن س یفکر نم زیچ چیبه ه

 یدر و چارچوب م انیرا م شیجنبد و پا یزود به خود م دنشیبا فهم یکند که عل یو قصد بستن در را م دیآ یم

از دردش پا  دیکوبد تا که شا یم یعل یبرد و به پا یبار در را به عقب م نیجدا کردنش از خود چند یگذارد. نهال برا

شود قلب  یبلند م یآخ عل یکوبد و صدا یم شیکه در را به پا یشود و بار آخر یو خالص شود اما موفق نم دبردار

شدن نهال،  میتسل دنیبا د یکشد. عل یو از مقاومت دست م دهد یکار را به او نم نیا یاجازه  گریعاشق نهال د

 یو خشم م جانیخورده با ه کهیشود. نهال که  یوارد م زیدهد و خودش ن یبدون وقفه در و نهال را به داخل هول م

 :دیگو

 ؟یشد وونهید یکن یم کاریچ یدار -



 تیاش خشم و عصبان نهیاگر پس زم یصداهم شده است حت نیدلتنگ ا یفهمد حت یکند م یدقت م شتریکه ب حاال

گذارد و به عقب  یم یعل ی نهیس یشود. دستانش را رو یم شتریجرئتش ب ندیب یرا م یباشد. نهال که سکوت عل

 .دهد یهول م

 .رونیمن برو ب یاز خونه  -

که از  ید ماهکوبد، به مانن یوار م وانهیقلبش د زین رهنشیپ یاز رو یاش حت نهیلمس دستان نهال با قفسه س از

پرد، شده است. به ماننده مسخ شده ها بدون  یم نییو باال و پا دهیافتاده و حال به آب رس رونیتنگ پر از آب خود ب

 :دیگو یخود م ااو شده در دل ب ی رهیفقط خ یحرف نیکوچکتر ایاعتراض 

 تو رو طاقت آوردم! یمن تا االن چطور دور -

 یتواند او را از خانه اش براند اما نم یم یعیداند که اگر بخواهد به طرز فج یندارد م یاز عل یدست کم زین نهال

! یقلبت شده است را از خود بران یکلبه  یکه فرمانروا یعشق یتوان یعقل، مگر م یدل ب کیخواهد، آدم است و 

زه بوده و حال کشد؟ نهال تا به االن رو یدست م بشب از خوردن آ ردیگ یکه از صبح تا غروب روزه م یمگر کس

 یتشنگ یکند با آغوش یهم در دل دعا م دیچطور از او دست بکشد؟ شا افتهیوجودش را  یها یمنبع رفع تشنگ

 اش را تمام تمام کند.

زده اند را  رونیاش ب یاش که از مقنعه مشک یاغی یشود، چندتار مو یم کیگذارد و به او نزد یبه جلو م یقدم یعل

 .کند ینجوا م ردیاز او نگاه بگ نکهیو بدون ا چدیپ یبه دور انگشت اشاره اش م

 نهال؟ یخودت -
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 نیاست وگرنه ا یدختر هنوز هم عاشق عل نیا دندیفهم یعالم و آدم م نیقیداشتند به  ییقلب صدا یاگر تپش ها  

شده  رهیخ ییو صدا یبدون حرکت گرید کی. چشم در چشم ستین یعاد یآدم معمول کی یبرا دنیسرعت از تپ

که  یحرکت عل نیا دنی. نهال با دندک یمشامش را از عطر عشقش پر م قیعم یبندد و با نفس یچشم م یاند. عل

 .ردیگ یتازه م یهمه زمان هنوز هم آن را ترک نکرده جان نیبعد از ا



بخشد. با پشت دستش به  یم شتریب یقرار یبه نهال ب گرید یکند و با حرکت یرا از آن چند تار مو رها م انگشتش

 دیشا شدیاند ینم نیشده است که به ا ینوازد. نهال از بس غرق در حرکات عل یو با دقت صورتش را م یآرام

سوزان  یریکه به مانند کو یچشمان نیا رابردر ب گریشود. د شیو رسوا دیایب اطیبه ح یانجام کار یمادرش برا

 بندد. یآورد و پلک م یکند تاب نم یداغترش م

از  سیخ یشانیکشد و پ یتند تند نفس م یخنک بهار یهوا نیدر ا ندیب یو م دیآ یبا چشم بستن او به خود م یعل

. نهال ندینش یرود و م یم اطیح یو به سمت سکو ردیگ یکند. از او فاصله م یپاک م رهنشیپ نیعرقش را با آست

 یگردد و همانجا م یبه سمت او برنم یوالنط یقیقاتا د یگذارد و خجالت زده از عل یصورتش م یدست رو زین

 کشد. یندارد و دست بر صورتش م یکار او اعتراض نیخواهد چون از ا یرا م نیهم زین ی. علستدیا

چه  نجایداند اصاًل ا ینم یعل یو چه کار کنند حت ندیدانند چه بگو یآمده اند نم رونیخود ب ییطال یایکه از دن حاال

 کند؟... یکار م

 قهیرفتار کند. بدون توجه به اتفاقات چند دق نیسرسنگ یاش با عل یقلب یکند برخالف خواسته  یم یسع نهال

است. به  رهیها خ کیکه نشسته و به موزائ ندیب یرا م یگردد، عل ینگارد و به سمتش برم یبر چهره م یاخم شیپ

 :دیگو یدارد و طلبکارانه م یاو قدم برم یسو

 ؟نجایا یچرا اومد -

 :دیگو یآورد و م ینگاه باال م دهیکه حاال خودش به جواب آن رس ینهال و سوال یصدا دنیشن با

 ؟یکن یم ییرایپذ نطوریاز مهمونات ا شهیهم -

 :دیکه بگو دیآ یزبانش م به

 !یتو عشق من هیمهمون چ -

 :دیگو یآن م یکند و به جا یجمله اش را کفن پوش م اما

 ؟یدار یدزد چه فرق هیمهمون! نه که به زور وارد خونه ت بشن، االن تو با  -

 ادیتمام آن غم و رنج را ها را از  دنشیکرده بود اما حاال با د فیرد شیسخت و سفت برا یآمد جمالت یکه م نجایا به

 :دیگو یم میمال یبرده و با لحن



 ...ی! منم علسادهیوا یجلوت ک نینهال! بب یاز رو بست ریشمش -

 :دیگو یسپس م دیآ یجلو م گرید یاندازد و قدم یم نییپا یرا به سخت شیمهمان شده در گلو بغض

 .ستیدادن ن ییبه آشنا یخودم شناختم لزوم -

 شود. یتر م کیبرد، به او نزد یفرو م بیشود و دست در ج یجا بلند م از

 برود. یسراغ موضوع اصل ندیب یم صالح

دهد او را  یم حیشود پس ترج ینم رشیدستگ یاشان را بپرسد جواب ییجدا لیاو سوال کند و دلداند اگر از  یم

 :دیگو یمحکم م یمرموز و لحن یبزند پس با نگاه یدست کیوادار به اعتراف کند به اصطالح به او 

 ؟یبهم نگفت یزیچ هانیچرا از شرط و -

 :دیو بگو اوردیاگر به رو ن یفهماند حت یم یخوردنش را به عل کهیواضح مردمک چشمانش،  لرزش

 س؟ کارهیوسط چ نیا هانیو ؟یگیم یچ -

 :دیگو یکند و م یم زیر چشم

 ؟یخرج عمل مادرت از کجا آورد -

 !دیداند چه بگو یدهد، نم یم حیچسبد و سکوت را ترج یبه سقف دهانش م زبانش

آن عشق پر تب و تابش بداند پس بدون توجه به لرزش دستان نهال  یرا مسبب نابود هانیتواند و یهنوز هم نم یعل

 :دیگو یعاجزانه م رد،یگ ینشأت م دنشیکه از ترس

 بشه، من کنارت هستم. نیتر از ا اهیکه هست بگو، نذار ذهن من س یزینهال بگو، هر چ -

خود نگهدارد پس به محض  ی نهیس انیراز پر از درد را م نیا ییتواند به تنها ینم گریکند که د یحس م نهال

راحت است  الشیمادرش خ نیاز خواب سنگ دی. شاندینش یم نیزم یترکد و رو یبغضش م ،یعل یبانیپشت دنیشن

 زند. یزار م نگونهیکه ا
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با نامرد بودن  نیوجود ندارد و ا زیآقا پرو یدروغ بودن حرف ها یبرا یلیدل گریداند د یحرکت نهال م نیبا ا یعل

 شود. یم یمساو هانیو

 نیاست که حاضر است تمام ا نیسنگ یگرمابه گلستانش بوده به قدر قیرف هانیکه و یعل یموضوع برا نیا هضم

محکمه وهم آور تبرئه شود  نیخط بخورد و از ا هانیو یعشقش خواب بوده باشد اما اثبات نامرد دنید یاتفاقات حت

 یبار هزارم به عل یبرا یرحم یهمراه شده با ب اتو اتفاق انیتمام جر فینهال که با تعرسوزناک  ی هیگر یاما صدا

 او بوده. هیبرعل هانیفهماند که و یم

تمام مبلغ  زیکه با وار یشرطش را بازگو کرد و تا آن روز هانیکه و یاز آن روز د،یگو یو م دیگو یم هیگر انیم نهال

 عمل رابطه اش را با او قطع کرد.

 یبداند. به سمت نهال م هانیرا و شیآن روزها دنیتمام زجر کش لیخواهد دل یخواهد بشنود، نم ینم گرید یعل

 :دیگو یآورد و محتاطانه م یزند، چانه اش را به طرف خود باال م یرود و مقابلش زانو م

 برادر من بود؟ یبود؟ مطمئن هانیو یمطمئن -

. سرش را دیآ یم نییکند و پا یم یچشمش نافرمان یاز گوشه  ید، اشکآور یدلش را به درد م یمقابلش بدجور مرد

 :دیگو یگرفته م ییاز او با صدا شیخواهد بپرسد که نهال پ یباز هم م یکند. عل یم نییباال و پا دییبه عالمت تا

 نکن. یبود، بخدا خود خودش بود. انقدر خود خور هانیبخدا و یعل -

 نالد: یلب م ریز

 دونستمش. یبرادرم م نیرو باهام کرد؟ ع نکاریچرا ا -

 :دیگو یمهربان م یآرامش کند با لحن دیداند که با یم

 !یشینابود م ینطوریفراموش کن. ا یعل -

 غرد. یفشارد و م یدستان پر از خشمش م انیرا م سرش



 شه؟یکست مگه فراموش م نیزتریعز ینامرد دنینابود ترم مگه هست؟ فهم نیاز ا -

 را ندارد.غم او  تحمل

 .ستیبرادر تو ن گهیکسات خط بزن، اون د نیزتریعز ستیفراموش کن از ل گهیو د هانیو -

روز برادرت نا  کیکشد، در عرض  یاندازد، درد تا عمق وجودش نفوذ کرده و قلبش را به دار م یم نییرا پا سرش

درد را در هم  نیمرد تنها و حساس چگونه ا نیکشاند و حاال ا یم خیجگرت را به س دیایمروت و نامرد از آب در ب

داند گناهکار  یداند مجبور شده حاال که م یکه م االکرده، ح دایپ نانیعشقش اطم یبشکند! حاال که از پاک و وفا

 یزند! چرا به حرف ها یم شی! چرا چنگ به موهازدیر ی! چرا اشک مستیبوده چرا خوشحال ن یقربان زینبوده و او ن

کند و هرم نفس  ینم یوجود دارد هم توجه نشانیکه ب یزیناچ یبه فاصله  یکند! حت ینم یهال توجهن زیمحبت آم

 کند. یصورتش حالش را دگرگون نم یبه رو النه یها

پر از  یوانیرود. ل یشود و به داخل خانه م یبلند م نیاز زم یبا دستپاچگ ندیب یکه صورت قرمز شده اش را م نهال

 یم یدارد. با نگران یصورتش برم یرا از رو شیو دست ها ندینش یدود. مقابلش م یم یکند و به سمت عل یآب م

 :دیگو

 آب و بخور! نیا یعل -

 فشارد. یدستانش م انیشده، سرش را م شیمبتال زیحاال ن شدیبه او دچار م تیکه هنگام عصبان یسردرد

 یبرد که عل یدهانش م کیرا به نزد وانیرا به او بخوراند، لدهد خودش آب  یم حیترج ندیب یکه حالش را م نهال

 کند. یبرد و از خوردن اجتناب م یسرش را عقب م

 :دیگو یبرد و عامرانه م یدهانش م کیرا نزد وانیمجدد مصرانه ل نهال

 !گهیبخور د -

بر  یفهمد که درونش چه آتش یآب م یکشد و با حس خنکا ینفس سر م کیرا  وانیکشد و ل یمقاومت دست م از

 پا بوده.

 :دیگو ینشاند و م یسکو کنار خودش م یکند و به رو یاو را از جا بلند م نهال

 ؟یبهتر شد -



 :دیگو یدهد و ناغافل م یم هیتک یشانیبه پ یدست

 ؟یبه سرم آورد یچ یدون یم -

 کند. یم یاندازد و با انگشتانش باز یم ریسر به ز نهال

 مجبور شدم. -

 مجبور به کشتن من؟ -

 خراشد. یرا م شیبه مانند صخره گلو بغضش

 مجبور به نجات جون مادرم. -

 کند. یم نگاهش

 جون در برابر جون؟ -

 است. نیدختر غم زده سنگ نیا یبرا شیها حرف

 .دمیدرد کش یمن به اندازه کاف ،ینکن عل تمیاذ -

 د.مالحظه اش کرده ان یب دهیکه کش یادیز یو محنت ها رنج

 !یبه روزم آورد یچ یدیفهم یوگرنه م یدیاز من درد نکش شتریب -

 ترکد. یم بغضش

 توروخدا ادامه نده. یعل -

که  یکه به قلب و بغض یتنها عشقش را ندارد. با درد یدوباره  یاشک ها دنیتوان د گریمالحظه د یچه قدرم ب هر

 زند. یلبخند م یدر گلو دارد به سخت

 تموم شد. یهمه چ گهی! دسیه -

 :دیگو یافتد و با هول و وال م یو اضطراب به جانش م ترس



 !...یچ -

 :دیگو یرو به او م یفهمد منظورش را بد رسانده با لبخند یترس در چشمان او م دنیبا د یعل

 منظورم تموم شدن دردات بود، -

 :دیگو یم نانیچرخاند و پر از اطم ینهال، صورتش را به طرف خود م یجیبا آرام شدن تدر یعل

 تموم شد. یهمه چ یعذاب بکش گهیذارم د یلحظه ام نم هی -

 گذارد. یشانه اش م یسر به رو یکند و با لبخند یراحت نفسش را آزاد م الیهم با خ نهال

 ...یخوامت عل یم یلیخ -

خواهد با او  یرا م زیخواهد که فردا منتظرش باشد، موضوع دن یکند و از او م یم یاز او خداحافظ یقیبعد از دقا یعل

 دهد فردا باشد. یم حیبگذارد و ترج انیدر م
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پشت سرش به  یکردن گوش دایو دستش را به قصد پ دیگشا یزنگ تلفن چشم م یروشن نشده که با صدا هوا

ز جواب ناشناس بار اول ا یشماره  دنیکند. با د یخورد و آن را بلند م یم یآورد که دستش به گوش یحرکت در م

 دهد. یگذارد و طلبکارانه پاسخ م یجواب نم یکند اما بار دوم شخص پشت تلفن را ب یدادن امتناع م

 بله؟ -

 پسرم؟ یخوب ؟یخوب یسالم عل -

 :دیگو یم یکند و با کنجکاو یرا مجاب به نشستن م یعل زیخوشحال و پر شور آقا پرو لحن

 ز؟یشده آقا پرو یزیچ ریسالم صبح بخ -

 دنبالت. امیوجود نداره زود باش حاضر شو م یمانع شیجان آره، جواب مثبت بود، واسه آزما یآره عل -

 بود را نداشت! یدر او م دیکه با یخواهر داشت و آن حس کیگرفت، او حاال  یخودش حرصش م یخونسرد از



 رود تا آماده شود. یزند و به سمت اتاق م یخود کنار م یرا از رو پتو

 .شمیباشه االن زود حاضر م -

 :دیگو یآوردن عمل م ادیبا به  یخواهد قطع کند که ناگهان عل یو م دیگو یم یباشه ا زیپرو آقا

 با خبره؟ زیدن یراست -

 رود. یوا م شیشود و صدا یحال خوشش دود م تمام

 نه! یوا -

 کشد. یکالفه م یهم پوف یعل

 ن؟یببر شیکارا رو پ نیخوا یپس چطور م -

 :دیگو یکه به ذهنش خطور کرده ناغافل م یفکر اب

 تو بهش بگو! -

 شود. یدستانش رها م انیاز م راهنیحرف او پ نیدارد که با ا یرا از کمد برم راهنشیپ

 ...؟یچ -

 متقاعدش کند. میمال یکند با لحن یم یسع

 .شهیمطلع م شیضیاز مر نکهیو ا یفهمه برادرش یم نکهیهم ا شهیو دو نشون م ریت هی ینطوریا -

 کند. یاش م یعصبان ،یهمه سخت نیا دنیدوش کش به

روز  نین به ا گهید چارهیبدبخت ب هیکه پدر و مادرش  نیکرد یم شیاگه از اون روز اول حال ن؟یندار یامر گهید -

 کنم. ینم یمشکل خودتونه و منم دخالت نیا ن،یافتاد ینم

 زند: یلب غز م ری. زندینش یم نیزم یکند و همان جا رو یرا قطع م یگوش بالفاصله

 !زهیر یم یو زمان واسم بدبخت نیاز زم -



 :دیگو یلب م ریکند و ز یم یخورد که نوچ یاش دوباره زنگ م یگوش

 افتادم. یریاهلل اکبر!... عجب گ -

 جواب دادن شود. الیخیدهد که ب یرضا نم دلش

 ز؟یبله آقا پرو -

 نگران است. شیصدا

م  بهیغر هیمن  ؟یدی! بابا جون خواهر خودته المصب چرا انقدر من و عذاب مستیکارا ن نیاالن وقت ا یعل ،یعل -

خونت به  ؟یکن یهمه ناز م نیا یاونوقت تو که برادر و هم خونش میزنم جونش و نجات بد یهمه له له م نیدارم ا

 اد؟یجوش نم

تفاوت  یدهد و ب یها هم خونش را هم دارد از دست متن ش،یخواهر دو قلو د،یآ یچرا! قلبش به لرزه در م دروغ

کشد و  یم دکیکه فقط اسم پدر را  ینجاتش تالش کند نه مرد یبرا دیوسط او با نیاست ا زیباشد؟ حق با آقا پرو

 :دیگو یم یندارند. بدون حرف اضافه ا یخون ینسبت

 .امیم نیآدرس خونه تون و بد -

 :دیگو یداند م ینم زیاعتراض را جا گریکه د زیپرو آقا

 خب! یلیخ -

خورده و حال  یتلنگر زیآقا پرو یاعتراف کند از حرف ها دیشود، با یکند و به سرعت حاضر م یرا قطع م تماس

 که خواهر بودنش اثبات شده. یزیبار اول نگرانش شده. نگران دن یشود برا نیتواند منکر ا ینم

کند و آدرس را به  یرا نگاه م امکیدهد، بدون درنگ پ یم زیواش خبر از آدرس دادن آقا پر یگوش امکیپ یصدا

و  ردیگ یراه نهال با او تماس م نیافتد. در ب یزند و به مقصد مورد نظر راه م یم رونیسپارد سپس از خانه ب یخاطر م

که برنامه اش عوض شده  یو آماده منتظرش باشد. عل اضرکند که به او گفته بود، ح یم یآور ادیرا  روزشیقول د

 کند و فعالً کار دارد. یکه بعداً ماجرا را بازگو م دیگو یم یبه آنجا برود و پس از عذر خواه ییدهد تنها یم حیترج

دستش را به طرف زنگ  ند،یب یسنگ مرمر م یبا نما ییالیو و کریغول پ یرسد، ساختمان یدرب خانه اشان که م به

 :دیگو یبرد و قبل از فشردن آن م یم



 خودت. دیبه ام ایخدا -

بغض  یشود و صدا یباز م یکیدر با ت یا هیوقت است که منتظر اوست چون پس از گذشت ثان یلیخ زیمادر دن ظاهراً

 رسد. یدار آن زن به گوش م

 بفرما... ،یخوش اومد -

 نیمز اطیاست که به ح الیگذرد، از بس غرق در فکر و خ یسنگفرش شده م اطیدهد و از ح یرا به داخل هول م در

 کند. ینم یمشامه نوازش توجه یپر از گل و بو یاز باغچه 

بر تن دارد و با  ی. لباس بلند مشکدیگشا یدر را م زیزند و مادر دن یم یرسد، تقه ا یخانه که م یدرب ورود به

 :دیگو یگرفته م ییو با صدا دیزدا یرا م شیاشک ها یدستمال کاغذ

 .ادیم زمیتو االن پرو ایب یخوش اومد یلیخ ؟ییتو یسالم، عل -

 .یسالم خانم محب -

 :دیگو یگردد و م یشود، به محض ورود به سمت او برم یمجلل آن ها م یو وارد خانه  دیگو یم یبا اجازه ا سپس

 د؟یشما باهاش حرف بزن شهیم یخانم محب -

 :دیگو یبغض م با

 ترسم تا آخر عمر ما رو نبخشه، لطفاً خودت باهاش حرف بزن. یبهش بگم م یآخه چ اد،یروم نم -

 

 ۱۴۵_پارت#

کند که  یچکار دیداند با ینم ستد،یا یهمانجا مردد م گرید یاست پس بدون حرف دهیفا یفهمد که مقاومت ب یم

 :دیگو یافتد و م یشود و جلو تر از او به راه م یتعللش م یمتوجه  زیمادر دن

 !ایدنبال من ب -

 دنید یآدم به اوست! چه قدر استرس دارد برا نیکسش دور تر نیتر کیقرار گرفته که نزد یتیحاال در موقع یعل

 یداند چه گونه سر حرف را باز کند! نم ی. نمدهیاو را ند گرید هانیکوتاه در منزل پدر و داریکه به جز چند د یخواهر



رسند،  یم زیگذرند و به درب اتاق دن یپله که م نی! از چندتداند از کجا شروع کند و به او بفهماند که برادرش اس

 :دیگو یم یخانم محب

 گفت. ینامربوط زیکم مراعات کن اگه چ هیحالش بده! لطفًا  یلیچند روزه خ -

 یتکان م یجواب نگذاشتنش سر یب یغوطه ور است اما برا گرید یو در فکر شدیاند یموضوع نم نیاصاًل به ا یعل

 دهد. 

 !...یسردرگم ایدن کیماند و  یم یشود و عل یاز اتاق دور م یبمح خانم

 نیغمگ یزند که صدا یم گرید یشنود، تقه ا ینم یکند که بار اول جواب یبه در وارد م یزند و تقه ا یم ایبه در دل

 شود. یبلند م زیدن

 راحتم بذار مامان! -

 رسد. یپر از خشمش به گوش م یبار صدا نیفهمد در اتاق قفل است. ا یکند که م یم نییدر را باال و پا رهیگ دست

 مامان خسته م برو... -

در قفل درب،  دیچرخش کل یخواهد دوباره در بزند که صدا یکند. م یم ینیاما زبانش سنگ دیبگو یزیخواهد چ یم

 :دیگو یو م دیگشا یم تیدر را با عصبان زیکند. دن یرا وادار به توقف م یعل

 ه؟یچ -

اما  گرید یخواهرش است و محرم تر از هرکس یدوزد، آر یم نیو به زم ردیگ یندارد رو م یاو که حجاب دنیبا د یعل

رود و  یاز چارچوب در عقب م یبا دستپاچگ ندیب یرا م یکه عل زیدل عادت نکرده که او را خواهر بداند. دن نیباز ا

 :دیگو یکند و مضطرب م یخود را پشت در پنهان م

 ن؟یکن یم کاریچ نجایشما ا یآقا عل -

 است. یسالم خشک و خال کی دیگو یکه م یزیسابد و تنها چ یهم م یدندان رو تیشود و از عصبان یم مانیپش

نرود!...  سهیو او از خنده ر یگفت تو خواهر من یکیسال به  نیو چند ستیشود بعد از ب یمگر م د،یچه بگو دیبا حاال

 :دیدختر از کجا حرف بزند؟ اصاًل اگر بگو نیبا ا



 !...یبه جهنم که برادر من -

 :دیبگو اگر

 چرا پدر و مادرم من و فروختن؟ -

دختر بدهد؟ چگونه پدر و مادر مهربانشان را تبرئه کند؟ اصاًل حق دارد که از آن ها دفاع کند؟  نیدارد به ا یجواب چه

 یعسل یو شال یمشک یکه سارافون دهیکند و با لباس پوش یستفاده ماز فرصت ا زیشود، دن یم یسکوتش که طوالن

 دهد. ینگاه م یزند و به عل یم رونیاست از اتاق ب

 .نیحالتون خوبه؟ خوش اومد یسالم آقا عل -

 :دیگو یکند و م یرا به سمت پله ها دراز م دستش

 کنم. ییرایتا پذ نییپا دیبفرمائ -

 :دیگو یداند و م ینم زیرا جا نیاز ا شیب سکوت

 !هیمهم هیقض م؟یتنها صحبت کن شهیم -

 یم کینزد یکند، به عل یبه ذهنش خطور نم یگرید زیچ چیداند و ه یم هانیرا فقط به خاطر و یعل یتنها حضور

 :دیگو یم یشود و با نگران

 شده؟ شیزیچ هانیو -

 اجازه هست وارد اتاق بشم؟ -

 :دیگو یکند و م یم الشیقرار دن یب زیو خودش ن دیگو یم یدیبفرمائ

 چش شده؟ هانیو نیبگ یزیچ هیتو رو خدا  یآقا عل -

بر سر دارد  یخورد که چادر مشک یم یکند، سن دخترک به دوران نوجوان یم ییاتاق خودنما وارید یرو یعکس قاب

و  یرود، دخترک چشم عسل ینفسش م یقیدقا یکند برا یکه دقت م شتریاش حرم امام رضاست! ب نهیو پشت زم

دخترک در قاب عکس را به آغوش  کهرود  یزند و او دلش قنج م یسرش با مادرش مو نم یساده که با چادر رو



از  یارث زیچشمانش ن یگوشه  زیخال ر یکند. حت تیاشان کفا یاثبات خواهر برادر یعکس برا نیهم دیبفشارد. شا

 ؟مادرش است، چرا تا به حال دقت نکرده بود

 یشود. تا به حال سابقه نداشته عل یمتعجب م ندیب یعکسش م یلبان او را رو یو لبخند رو رهیکه نگاه خ زیدن

 کند. یم تیزده بودنش کفا رتیح یبرا نیعکس و هم کی ینگاه کند حت رهیخ نگونهیرا ا یکس

 :دیگو یم یبه عل رو

 شده؟ یزیچ -

گذراند اما  یبار خط به خط چهره اش را از نظر م نیاول یگردد، برا یو به سمتش برم دیآ یبه خود م زیحرف دن نیا با

دارد  ادیاش باشد، خوب به  ینیو عمل ب شیبه خاطر اصالح و آرا دیشا ستیبه مادرش ن هیآن عکس شب یبه اندازه 

اش را عمل کرده اما  ینیبه خاطر همان قوز ب زیو حتمًا دن هخودش را از مادرش به ارث برد ینیب یرو ینیکه قوز ب

 :دیگو یاز مادرش است به او م یادگاریاش که  یچشمان عسل

 دختر خواهر توه! نیا -

دختر داداش بشنود و دلش  نیخواهد از زبان ا ی. دلش مدیآ یخواهرش به جوش م یکه خونش برا نجاستیا و

تواند به خواسته اش برسد  یز نمداند که هنو یاما م یخواهد از جنس خواهر برادر یم یضعف برود. دل ضعفه ا

 دهد. یهم م زیحق را به دن نیخودش تا چندروز در شوک بود و ا
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 کند. یم زیدهد و چشم ر یانحنا م نییلبانش را رو به پا زیدن

 شده؟ یزیچ -

 رود. یاتاق م یبرد و به سمت پنجره  یفرو م بیدست در ج یعل

 !هیخوب یلیخ یهوا -

 کند،  یطاقت تر م یجواب گذشتنش او را ب یب



 شده؟یچ نیبگ نیخوا ینم د؟یزن یچرا حرف نم -

 گردد. یو به سمتش برم ردیگ یپنجره رو م از

 ؟یبرد یبه ک یاما تو چرا انقدر عجول ستمیمن عجول ن -

بود  شیر جااگر حالش س یحت ستیمنطق ریاساس و غ یب یلیخبر است خ یب ایکه از قضا یزیدن یبرا یعل حرف

 کند. یاکتفا م یگرفت اما االن تنها به پوزخند یو به سخره اش م دیخند یاحتماالً به او م

 من مثل شما باشه! یو رفتارا یداره؟ مگه قراره خو یچه ربط -

 شود. یم کینزد یبه عل زیکند. دن یم یدهد و از حرف خود تک خنده ا یاو حق م به

 اونم تنها! ن؟یرو بگ نجایا نیاومد نکهیا لیدل شهیم -

 رهیخواهد ساعت ها نگاهش را به او بدوزد. با همان نگاه خ ی! بلکه مچیه ستین نیسنگ شیدختر برا نینگاه ا گرید

 زند. یم یلبخند

 .میحرف بزن نیبش -

 :دیگو یبه ناگه م زیدن

 ن؟یاومد دونهیمامانم م یراست -

 دهد. یبلند سر م یبه افکارش خنده ا یعل

 خونتون باال اومدم؟ واریاز د یدختر فکر کرد یپس چ -

 لیاست اما دل ریداند چه قدر سر به ز یشناسد و م یرا م یگزد، عل یکشد و لب م یفکر خودش خجالت م از

 کشاند. یاش او را شوکه کرده و افکارش را به هر طرف م یناگهان

حرفا و حرکات انجام  یسر هیو  نیاتاقم شد و حاال داخل نیومدیخونه ما ن چوقتیشما ه ن،یخب آخه بهم حق بد -

 !تهیبرام دور از واقع یلیکه خ نیدیم

 زیسپس به دن ندینش یتخت م یو رو دیگو یم یاست. با اجازه ا رهیخ ینگاه ها نیمنظورش از حرکت هم احتماالً

 :دیگو یم



 .میحرف بزن ایحق با توه ب -

کند  یو منتظر نگاهش م ندینش یتخت با فاصله م یکند. رو یم رتیح یاز مفرد خطاب شدنش توسط عل زیدن یحت

 کند. یدهد و شروع م یم نینگاهش را رو به زم یکه عل

همدمم نداشتم، خودم و خودم  هی یاز دست دادم، تک و تنها بودم جدا از سرپناه حت یپدر و مادرم رو از نوجوون -

بود هر لحظه و هرجا بودش  شهیبود، هم هانیو میز حق نگذرخونه که از زندانبان کم نداشتن اما ا یوارایبودم با د

 بود اما... مداشتم به قول خودش دربست در خدمت ازیهروقت که بهش ن

 دهد. یم زیرا به دن نگاهش

و  نیخون به وجود اومده باش هیکه از  یکیکه همراهت باشه  یکیس،  گهید زیچ هیاما قبول کن هم خون خودت  -

مثل آوا رو داشته باشم که  یکیخواست منم  یکرد ته دلم م یم یواسه آوا کار هانیمن نداشتم، هروقت که و

 نبود... میچاره ا نداشتم،پشتم به خواهرانه هاش گرم باشه اما نبود،  ایپشتش بهش گرم باشه 

 :دیگو یشود م یهر لحظه متعجب تر م شیکه از حرف ها زیدن

 ن؟یگیم به من نارویچرا ا -

 :دیگو یکند و م یم یعجول بودنش خنده ا از

 ...یرس یعجله نکن به همه سواالت م -

 دهد. یادامه م زین یدهد و عل یگذارد و گوش فرا م یچانه اش م ریکند و دستش را ز یکالفه م ینوچ زیدن

 یوقت از اون خونه بو چیکردم، بعد مرگ پدر و مادرم ه یم یاحساس خفگ کیاون اتاق تنگ و تار یتو شهیهم -

رفتم سرخاکش اعتراض  یرفت، بعد مرگ مامانم هروقت م یاون غذاهاش که تا سرکوچه هم م یغذا بلند نشد، بو

 تک و تنها باشم! دیکنه چرا با پرکم واسم  هیتو رو  یحداقل جا یخواهر واسم نذاشت هیکردم که چرا  یم

 دهد. یزند و ادامه م یم یپوزخند

دونستم  یبود مادرم بود نم یمعترض م دیکه با یدونستم اون یستم تموم اون اعتراضا اشتباه بود، نمدون یاما نم -

 کرده و محکوم به سکوت بوده! یرو تحمل م یچه درد

 :دیگو یطاقت م یجالب شده ب شیماجرا برا هیبق دنیکه حاال شن زیدن



 فهمم!... یاعتراضتون اشتباه بوده؟ نم یچ یعنی ؟یچ یعنی -

 پاشد. یم شیبرادرانه به رو یخندلب

 نیریتونه ش یبه نظر تو چقدر م کشهیو نفس م یهم خون دار هیهنوزم  یخاک یکره  نیا یتو یبفهم نکهیحس ا -

 باشه؟

 شود. یسردرگم م شتریشوکه کننده س که ب یبه قدر حرفش

 ؟یچ یعنیفهمم واقعاً،  ینم -

 یبعد یپس بدون پاسخ به سوالش به شاخه  دیرا بگو یدهد ذهنش را آماده تر کند و سپس موضوع اصل یم حیترج

 پرد. یم

واسش  نمیکه بش یخواهر هیبذارم و بگم عاشق شدم  ونیخواست با اون در م یخواهر م هیعاشق شدم دلم  یوقت -

از مدرسه  ایخواستم که موهاش و ببافم  یخواهر م هی یگذشته حت نیحرف بزنم. از ا یدرد و دل کنم و از همه چ

رو دلم موند و تا به  نایواسم آرزو شد همه ا نایا ومو تا خونه همراهش باشم اما تم رمیگرده کوله ش رو ازش بگ یبرم

 روزام رو گذروندم. نیاالن تک و تنها بهتر

 :دیگو یشود و م یم دهیچشمانش ددر  یداشت نم اشک نیاز ا شیکه خودش پ یحرف ها و حال بد ریتاث تحت

 متأسف شدم. یلیخ -
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 :دیگو یتپد، در دل م یاو دوباره م یخالصانه و همان غم در چهره اش دلش برا یهمدرد از

 .زنمیخواهر برادرانه س که ازش دم م یهمون همدرد نیا -

 :دیگو یحرفش است، م یباق دنیکه مشتاق شن زیدن

 بود؟ ی! منظورتون چهیحست چ یهم خون داشته باش هیکه اگه  نیقبل تر گفت -

 !یلیخ نه،یسنگ یلیحرفم خ -



 :دیگو یکند و کنجکاوانه م یم کیرا بار شیها چشم

 واسه من؟ -

 اوهوم!... -

 یبه خرج داده است نا خواسته کم یصبور یلیهم خ شیجا نیدهد تا هم یاش امان به او نم یتاب یو ب یقرار یب

 شود. یحرفش م یخشم چاشن

 ن؟یاصل مطلب و بگ شهیم -

 .ستدیا یپنجره م یشود و رو به رو یتخت بلند م یرو از

 برادر که همه جوره هوات و داشته باشه لک زده؟ هیتا حاال دلت واسه داشتن  -

 رشیدستگ یزیکه از سر و تهش چ ییحرف ها نیبه خرج دهد، با ا یتواند صبور یدختر عجول مگر چه قدر م نیا

 :دیگو یو با خشم م دیآ یشود به ستوه م ینم

 برم. رونیتا من از اتاق ب نیبر شیمبهم پ ینطوریاگه قراره ا -

 .دیجمله بگو کیرا در  یموضوع اصل دیبوده و حال با یاش به قدر کاف ینیمقدمه چ گریفهمد که د یم

 ؟یبرادر دوقلو داشته باش هی یکرد یروز فکر م هی -

از پنجره رو  یشود عل یمدتش باعث م یدهد! سکوت طوالن یداند چه جواب یاست که نم نیحرفش سنگ یقدر به

در هم رفته مات و مبهوت برجا  یگرد شده و صورت یکه با چشمان ندیب یرا م زیو از بودنش مطمئن شود، دن ردیبگ

 دهیمقصودش را نفهم یباهوش نیبه ا زیدن ودش یمگر م ،یتو خواهر من دیندارد به او بگو یلزوم گریخشکش زده! د

منتظر  دیجمله مقصودش رسانده شد و حال با نیکامل و واضح بود که با گفتن ا یبه قدر شیها ینیباشد، مقدمه چ

که  ندیب یاما م ستین بیعج شیساعت ها را گذرانده بود و حال برا نیکند، خودش ا یواکنش او بماند. درکش م

 کند. یرا نگران م یعل نیشود و هم یمتر  بیجهر لحظه ع زیحال دن

دود،  یخواند و به سمتش م یاسمش را م یبا نگران یشود، عل یم نیدهد و نقش بر زم یتعادلش را از دست م ناگهان

تمام موضوع را  زیفهمد که دن یم زیدن دنیو با د دیآ ینگران شده به سمت باال م شانیکه از سر و صداها زیمادر دن

 است. دهیفهم قتیحق رشیپذ یبرا یگونه آمادگ چیبدون ه



هم آرامش  زیبه مادرش ن دیرا دارد اما تازه با زیدر آرام کردن دن یسع یعل د،یآ یبه هوش م یعل یبا تکان ها زیدن

دستش را به  یشود. عل یم ریسراز فشینازک و ظر یگونه ها یافتد رو یم زیاز چشمان دن اریاخت یدهد. اشک ب

شده، چهره بر  لیکه بر او تحم یقتیاما او متنفر از تمام حق ردیرا بگ شیبرد تا شبنم اشک ها یم زیسمت صورت دن

سکوت رقت  ش،یکشد و با هق هق کردن ها یغمش را در آغوش م یزند. زانوها یرا پس م یگرداند و دست عل یم

 شکند. یکه در اتاق حاکم شده بود را م یزیانگ

 یمادرش هم او را کالفه م یآرامش دهد اما هق هق ها و ضجه ها زیخواهد به دن یموقفه اش  یب یبا حرف ها یعل

 :دیگو یم یرا بشکند پس بدون حرکت نشانیب واریتواند د یاما هنوز هم نم ردیرا بگ زیخواهد دست دن یکند. م

 !نیمن و بب زیدن -

 کشد. یم غیگذارد و ج یم شیگوش ها یرو دست

 .رونیب نیخوام باهاتون حرف بزنم، بر یبشنوم، نم یزیخوام چ ینم -

 گذارد. یشانه اش م یشود و دست رو یم کیبه او نزد مادرش

 ماما... زیدن -

 کند. یحرفش را قطع م یبلند ادامه  یغیج با

 !رونیب نیبر -

 :دیگو یکند و م یرو م زیرو به مادر دن یعل

 .نیلطفًا شما بر -

 توپد. یم یرو به عل تیپشت بند آن با عصبان زیدن

 !رونیبا تو هم هستم، تو هم برو ب -

 :دیگو یو خونسرد م ندینش یکر کننده اش مقابلش م یها غیتوجه به ج بدون

 کردن خواهرم با دوتا توپ و تشر قهر کنم برم. دایکه بعد از پ دمینکش ییعمر تنها هی -

 دهد. یچسبد و به عقب و جلو هول م یلباسش را م قهی



 ها؟ مدرکت کجاس؟ ؟یاز کجا معلوم تو برادر من ییتو دروغگو -

 :دیگو یم متیپس با مال ردیرا به دل نگ شیکند حالش را بفهمد و کارها یم یسع

 رو بگم؟ هیمن بق یدیمگه تو امون م -

 بلند تر! ادشیفشارد و فر یاش را محکم تر م قهی

 .یزن یحرف خودت و م یهنوزم که دار -

 .ابدی ییاز دستانش رها دنشیکند با کش یم یو سع ردیگ یسارافونش را م نیآست

 !دهیکار ها از تو بع نیرو ول کن ا قهی زیدن -

 یریحجم از غافل گ نیتواند ا ینم یمحب یشود، دختر ناز پروده  یم دهید یاش خون به واضح یچشمان عسل در

 نیتحس یجا یجا که موضوع سرطانش را در خود خفه کرده کل نیتلخ را در خود نگه دارد و دم نزند. تا هم یها

که چشم باز کرده خود را در  ی!... از وقتستیادیز گرید نیو از دخترخوانده بودنت حرف بزنند؟ ا ندیایدارد، حاال ب

 !ستیتو ن یپدر و مادر واقع نیا ندیو بگو ندیایاست مگر راحت است ب دهیزن و مرد د نیآغوش هم

 یکشد و عاجزانه م یاش م قهیحال دست از  یرفته ب لیاش تحل یکه زده انرژ یبلند یادهایو فر غیج که از زیدن

 نالد.

 از کجا در اومد! یبدبخت نیا گهید یگرفت یجون من و م یتو که داشت ایکردم؟ خدا یمن چه گناه بزرگ ایخدا -
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 ؟یزن یحرف م ی... از چ؟یچ -

 شود. یم رهینامعلوم خ یدهد و به نقطه ا یم هیتخت تک ی هیرا به پا سرش

 ؟ینکنه تو هم از سرطان من با خبر -

ماجرا را  یرود که با تماس یم نییو به سمت پا ردیگ یتحمل ندارد هق هقش شدت م نیاز ا شیب گرید زیدن مادر

 همسرش بازگو کند و امر به بازگشتش به خانه کند. یبرا



مثل  زیپنهان کرده، ظاهرًا او ن نهیدردش را در س ییبه تنها نگونهیکه ا یتک خواهر یشود برا یمچاله م دلش

روح و  یب یبا نگاه زیخواهد آرامش کند که دن ی. مدهیبا وجود پدر و مادر در غم و اندوه خود را تن یخودش حت

 :دیگو یسرد م یلحن

 قصه رو چطور باور کنم؟ نیا ؟یچطور برادر من از آب در اومد -

 ؟یخواهرم هست دمیچطور فهم یگفت یقبلش م ستیبهتر ن -

 :دیگو یحوصله م یب

 ه؟یچ هی! قضیحاال هرچ -

 :دیگو یکشد و م یم قیعم ینفس

 ؟یهست یتو چطور دکتر -

 :دیگو یزند و کالفه م یتشک تخت م یرو یمشت

 ...یزن یحرف م یکنه تو هم مدام رمز یاه! االن مغزم کار نم -

 برد. یدستش را باال م مانهیتسل

و اونم  یدار ازین کتیاز اقوام درجه  یکیمغز استخوان  وندیبه پ تیماریب ینشو! واسه مداوا یخب عصب یلیخ -

 منم.

 داند که حق با اوست. یفکر کردن م یدهد و با کم ینگاه م یبه عل زیدن

 دهد. یکند و ادامه م یاز سکوتش استفاده م یعل

 اومدم که کنارت باشممن داداش توم  زیدن -

 دهد. یرا قورت م بغضش

 ؟یتا االن کجا بود -

 کنم. داتیکردم تا پ یو م ریرو ز ایدن نیدونستم تو رو دارم تمام ا ید  المصب اگه م -



 :دیگو یحرف م نیاز ا یلبخند با

 ؟یعل یدار یچه حس -

 قهیکمتر از چند دق یکه به مامان داشت یادیتو و شباهت ز دنیبرام گنگ بود اما با د یلیخ یحس خواهر، برادر -

 دلم برات ضعف رفت.

 نیهم دیو شا ستندین اتیح دیداند که آن ها در ق یم رد،یگ یشنود دلش م یم یمامان را که از زبان عل ی کلمه

 :دیگو یم ضاحانهیاست یبا لحن یچشمانش باشد که عل یاز گوشه  یقطره اشک دنیمسبب چک

 گه؟ید هیاشکا چ نیعه عه ا -

 :دیگو یاندازد و م یم نییبه پا سر

 !شهیدلم از درد پر م ستین یواسه بغل کردنشون فرصت چوقتیفهمم ه یم یکنم خب وقت کاریچ -

 :دیگو یزند و م یم نیغمگ یلبخند

 فکر کن بابا، مامان بعد از دست دادن تو چقدر غصه خوردن. نیحق با توه اما تو که انقدر حالت بده به ا -

 :دیگو یزند و با بغض م یپس م را اشکش

 چرا من و فروختن؟ -

 :دیگو یشتاب زده م یعل

 قرونم ازم نگرفتن فقط گفتن دخترمون و خوشبخت کن. هیگفت  یم زینه نه اشتباه نکن، آقا پرو -

 خب چرا من؟ چرا تو رو ندادن! -

 دختر دوست داشته. زیخب آقا پرو -

 :دیگو یکشد و پر حسرت م یم قیعم ینفس

 کنارم بودن. طیشرا نیا یبغلشون کنم باهاشون حرف بزنم. کاش تو نمشون،یتونستم بب یبار م هیکاش فقط  -

 شود. یتر م کینزد زیدن به



اما روحشون  ستیدعاشون بدرقه ت نباشه! جسمشون ن شهیمگه م ستن؟یکنارت ن یکن یتو فک م ن،یمن و بب -

 هست.

 .ندیرا نب شیاشک ها یره چند قط زشیگذارد تا ر یصورتش م یرو دست

 .خوامیاما من حضورشون و م -

 من هستم خواهر کوچولو! -

 یم ییبایبه لبانش ز یرود و خواه ناخواه لبخند یشود که دلش مالش م یو خالصانه ادا م نیریش یبه قدر حرفش

 :دیگو یشود و م یاز لبخندش دل خوش م یبخشد، عل

 !میشباهت ندار گهیکنم مثل دو قلوها چه طور به هم د یفکر م نیبه ا -

 :دیگو یبا خنده م زیدن

 دارم. شیو آرا ی! مثاًل من روسرکنهیفرق م تمونیجنس دیخب شا -

کند، از جا بلند  یم دایتاج تخت پ یرا رو یکند و شال یکند، به اطرافش جستجوگرانه نگاه م یاش گل م یطبع شوخ

 کند. ینگاه م زیاندازد و به دن یم سرش یشود و شال را رو یم

 تو شدم؟ هیحاال شب -

رود  یبه سمتش م یدهد. عل یبلند سر م یدارند خنده ا اریبس یو شالش تناقض شیکه ر یعل ی افهیق دنیاز د زیدن

 :دیگو یو م

 کنم! شیآرا دیآهان نکنه با ش؟یشال و آرا یمگه نگفت ه؟یچ -

 :دیگو یخنده م انیو م ردیگ یرا م راهنشیپ نیخواهد از جا بلند شود که آست یم

 ؟یصورتتم رنگ کن یبس کن جون خودت! نکنه قصد دار -

 :دیگو یم تیجد با

 زنم. یم یچرا که نه واسه اثبات دوقلو بودنمون دست به هرکار -



همسرش که  با شال به یعل ی افهیخندان و ق زیدن دنیشود. با د یکند و وارد م یدرب را باز م مهیسراس زیپرو آقا

 :دیگو یکند و م یپشت اوست رو م

 بده؟ یلیحالش خ زیدن یگفت یتو نبود -

 مهیکه ن یبه خنده ا زیخاراند و دن یکند و با خجالت سر م یآن دو به سرعت شال را از سرش پرت م دنیبا د یعل

 خندد. یدهد و بلند تر م یجانش مانده بود دوباره جان م

اما ظاهراً عشق خواهر  ردیبپذ یراحت نیبه ا زیو دن ابدی انیپا یخوب نیآن ها انتظار نداشتند موضوع به ا یسه تا هر

و همسرش گذراند و اتفاقاً  زیو آقاپرو زیآن شب را کنار دن یکه در قلب هر دو بود شکوفا شده است. عل یبرادرانه ا

جالب باشد  دیبروند، شا مارستانیعمل به ب لیو تکم یتربس یبرا اشد که فرد نیپر از خاطره شد و قرار بر ا یشب

نداشت و  یدلگرم کننده اش استرس یو حرف ها یبودنش زبان زد همه است آن شب با وجود عل یکه استرس یزیدن

 کرد. یم یعمل اظهار آمادگ یبرا

*** 
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*** 

و  یرعادیغ یسرحال آورد، چند وقت زیشاد و بکرش او را ن ی هیکرد روح یصحبت م زیکه با دن شبید هانیو

شاد بود که خودش هم حالش دست  یبه قدر یو حت دیخند یبار اول از ته دل م یبرا شبیافسرده شده بود و د

کرد  یم یزد و هر بار که سع یم حرف یریو غافل گ زیکرد از سورپرا یکه با او صحبت م شبیشد. د یراتییخوش تغ

دانست که تا خودش نخواهد دانستنش  یم انیو در پا چاندیپ ید ماهرانه بحث را مبکش رونیزبانش ب ریاز ز یزیچ

امروز به آنجا برود آن هم صبح  یعنیبود که فردا  نیگفتنش شرط داشت شرطش هم ا یبرا زیاست و دن دهیفا یب

گرچه قبلش  ردیبود بدون چون و چرا درخواستش را بپذ یکاف نیاز عملش گفت و هم قطکه اصرار کرد ف شتریزود، ب

که از  یبود که از کجا متوجه شده و زمان بیعج شینگفته بود و برا زیبه دن یزیشوکه شد؛ چون از سرطانش چ اریبس

کرده است  یسهل انگار درسخت خود را سرزنش کرد که چرا انق هانیشرح داد و و شیاتفاق آن روز را برا دیاو پرس

 .اوردیسر خود ب ییممکن بود بال چون



خود در  یبه خانواده  زیدن یکند و طبق خواسته  یحرکت م زیدن یاست به سمت خانه  شیکه هوا گرگ و م حاال

حکم آن دختر لوس را ندارد و  گرید هانیو یبرا زینگفت و حال تنها نگران عملش است، دن یزیاش چ یماریمورد ب

 داند. یم یبرعکس صاف و خاک

 یقیاصرار دارد که به خانه برود و بعد از دقا زیدهد اما دن یآمدنش را خبر م یرسد و با تماس یدرب خانه اشان م به

شود،  یم ادهیپ نیدهد و از ماش یداند اما باز هم دل به دلش م یاصرارش را نم نیا لیبروند. دل مارستانیبه ب

دهد از  ی. احتمال مدیآ یم فونیاز آ زیدن ییآمد گو شخو یشود و صدا یانگشتش به زنگ در نخورده که در باز م

 کرده. یمداربسته او را چک م نیدورب

 دهد. یکند و دست تکان م یرا باز م یدرب ورود زیکند که دن یم یرا ط اطیح نصف

 هان؟یو -

 پاشد. یبه صورتش م یدهد، لبخند یو به او م ردیگ یرا از سنگ فرش ها م نگاهش

 !یکرد پمیبه به چه خوشت ؟یسالم چطور -

 :دیگو یکند و با شوق م یبه مانتو و شلوار خود م ینگاه هانیحرف و نیا با

 واقعاً؟ -

 ؟یمگه شک دار -

 :دیگو یبا خنده م ستاده،یا شیرو به رو گریکه د حاال

 نه! -

 کنند. یعوتش مکنند و به داخل د یشنوند از سالن به او سالم م یرا که م هانیو یو همسرش صدا زیپرو آقا

 :دیگو یهم م زیدن

 تو! ایآره آره ب -



ماسد و در لحظه تمام  یحرفش در دهان م زیفرد کنار آقا پرو دنیخواهد سالم کند که با د یشود و م یوارد م هانیو

داند، بدون توجه به حالش  یحال او را م نیا لیکه خوب دل زیزنند. آقا پرو یخشکش م زین شیپلک ها یبدنش حت

 :دیگو یزند و با خنده رو به جمع م یخود را به ندانستن م

 شوکه شده! -

و سر  زیمراعات حال دن یکند اما برا هانیبار و یا کهیخواهد ت یپر از نفرت به او چشم دوخته م یکه با نگاه یعل

 :دیگو یکند و م یدستش را دراز م رود. یم هانیشود و به سمت و یماجرا از جا بلند م یپوش گذاشتن رو

 !قیسالم رف -

که در ذهنش  یزیرا از آن چ هانیاست که و یاش نگاه سرد مهیکند اما ضم یادا م شهیرا مثل هم قیرف ی کلمه

 ترساند. یاست، م

 کند. یکوتاه م یفشارد و سالم یبا همان چشمان متعجب دستش را م هانیو

 کشاند. یو به سمت مبل ها م ردیگ یرا م هانیو یبازو ستین ایقضا یکه متوجه  زیدن

 زدم رو بگم. یازش حرف م شبیکه د یتا واست ماجرا نیبش زمیعز هانیو -

 :دیگو یو م زدیخ یمبل برم یاز رو زین یمحب خانم

 منم چند تا شربت حاضر کنم. دیتا شما شروع کن -

باشد اما نگاه سرد   گرید یزیچ هینداشته باشد و قض تیکه در ذهنش است واقع یزیکند آن چ یفقط دعا م هانیو 

 کشد. یخواسته اش م یبه عالمت بطالن رو یخط یعل

 هینگاه پر از غم و گال نیا ینشسته و از ک یکنار عل یداند ک یاست نم گرید ییکه حواسش پرت جا ییاز آنجا هانیو

 به او دوخته شده!

 :دیگو یو م ندینش یخودش هم کنارش م زیدن

 .اوردمیرو در م هیته تو قض شبیاگه من جات بودم همون د یبه خرج داد یصبور یلیتو خ هانیو -

 :دیگو یم جانیکوبد و با ه یدستانش را به هم م سپس



 بگم. خوامیبهت قول داده بودم؟ االن م یریغافلگ هی هانیو -

 ینگاه م یاول به پدرش و سپس به عل زیکند. دن یپرسشگر نگاهش م یدهد و با نگاه یلبانش را کش م یسخت به

 :دیگو یزند و م یم یدهد و چشمک

 من بگم؟ -

 زند. یپلک بر هم م دییبه عالمت تا یبا لبخند یعل
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 :دیگو یکند و م یرد و بدل م یآن دو نگاه نیب تیمیهمه صم نیمتعجب از ا هانیو

 چه خبره؟ نجایا -

 :دیگو یخندد و م یم یگوشیبا باز زیدن

 بگم! یدونم چطور یدارم نم جانیواسه عکس العملت از بس ه هانیو یوا -

 :دیگو یبار م دیشود و تهد یم کالفه

 !یدون یخودت م ینگ -

 کند. یم زیر یا خنده

 .گمیخب االن م یلیخ -

 :دیگو یکند و م ینگاه م یلبخند به عل با

 داداش منه! پهیخوشت نیا -

 :دیگو یدهد و م ینگاه م هانیبه و سپس

 !یباش یداماد عل یکرد یفکرش و م چوقتیه -



و در  زیو آقا پرو زیدن نیدارد ب یشود سرش را برم یمغزش حس م یدر تک به تک سلول ها یبیانفجار مه یصدا 

رود و  یفرا تر از آن م ییجا هانیاز خبر است اما فکر و شتریتعجب ب نیکنند ا یدوزد، همه فکر م یم یانتها به عل

 انتیخ یعنی نیبه خواهرش ندارد و ا یداند که حس یم یباشد، عل زیبرادر دن یکه اگر عل شدیاند یم نیتنها به ا

 یب دیشا ست؟یچ یآدم نیهمچ یفاجعه پشت فاجعه، خنجر پشت خنجر! تاوان و سزا انت،یپشت خ انتیدوم!... خ

 درد و جزا باشد! نیات بدتر یزندگ ی رهیکردنش از دا رونیو ب یتفاوت

تفاوت از کنار  یتواند ب یکند نه م هیتواند توج یخود ببلعد چون نه نم انیباز کند و او را م نیآرزو دارد زم تنها

 :دیگو یگذارد و م یشانه اش م یمتعجب دست رو زیفشارد که دن یدستانش م انیموضوع بگذرد. سرش را م

 چت شد؟ هان؟یو -

 :دیگو یم زیفهمد رو به دن یم یبرا به خو هانیکه درد و یعل

 !ریکم واسش سخته بهش سخت نگ هی لشیو تحل هیتجز -

 :دیگو یم هانیبالفاصله رو به و و

 ؟یچرا انقدر جا خورد یبگ یخوا یمگه نه؟ نم -

با خبر شده!  ایچگونه از قضا نکهیمبهم است ا شیوسط برا نیکه ا یزیدهد، تنها چ یبا خشم سرش را فشار م هانیو

پشت پا  نشانیب یداند که آن دختر محال است به وعده  یکند م یدرصد هم فکرش به سمت نهال خطور نم کی

موضوع هم  کی نیکه در حقش کرد ا یریاخ یپدرش است! با کارها ندیب یوسط م نیکه ا یا نهیزده باشد، تنها گز

 .ستیهم دور از دهن ن نینسبت دادنش به پدرش همچ یبرا

و ترسان از برمال شدن ماجرا با خنده  هانیو و یحال و روز عل دنیکرده است با د شهیاالن سکوت پ که تا زیپرو آقا

 :دیگو یم یساختگ یا

 بشه! ریممکنه د مارستانیب میبر دیبا ستین زایچ نیشوکه بشه! االن وقت ا نیبسه حق بد گهیخب د -

 :دیگو یم زیکشد و سپس رو به دن یم قیعم یآورد و نفس یسرش را باال م زیبدون توجه به حرف آقا پرو هانیو

 زه؟یپسر آقا پرو یعل یعنی ؟یچ یعنی ن؟یچطور متوجه شد -

 کند. یم یاندازد و با انگشتانش باز یم نییسر به پا زیدن



 .ستنین شونیمن ا ینه پدر و مادر واقع -

 پرسد. یم گنگ

 ؟یفهمم، پس چ ینم -

 :دیگو یم نیهم در کار نبوده بنابرا یمرا فروخته اند؛ چون در واقع فروختن دیبگو دیآ ینم دلش

 هم بچه دار نشدن من و بهشون دادن. زینکنم و آقا پرو یتو فقر زندگ نکهیواسه ا -

 دهد. یم زیو سپس به دن زیرا به آقا پرو نگاهش

 خب چرا تو؟ -

 :دیگو یم یزند و با شوخ یم یچشمک

 دن.آخه طالب قندعسل بو -

 :دیگو یو با خشم م زدیر یتلخ به هم م یخاطره  نیا یبا مرور دوباره  زیپرو آقا

 .میبر نیاالن مهم نجات جون توه زود باش ست،یحرف ها مهم ن نیحاال ا -

 آورد. یم ادیرا به  زیآن روز آقا پرو یحرف ها هانیو

 .میبدبخت شد هانیو میبدبخت شد -

 بکنم. یچه غلط زم؟یبه سرم بر یحاال چه خاک -

 بوده. هیقض نیهم زیآن روز آقا پرو یها یقرار یتمام ب لیفهمد دل یموقع م آن

 مارستانیکوتاه، همه به سمت ب یآن بدون توقف دنیرسد که پس از نوش یپر از شربت سر م ینیبا س یمحب خانم

 کنند. یحرکت م
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 زیراه آقا پرو نیشوند. در ب یم مارستانیب یراه زیآقاپرو نیبا ماش یو خانم محب یو عل هانیو نیسوار ماش زیدن

 :دیگو یم زیشود و با تعجب رو به دن یراننده متوجه م ی نهیاز آ هانیدهد و و یم ریمس رییتغ

 کجا رفتن؟ نایا -

 اندازد. یزند و شانه باال م ینم یحرف یعل یکند اما طبق خواسته  یکه از مقصدشان با خبر است تعجب نم زیدن

 دونم. ینم -

را  نیماش اطشیرسند، داخل ح یکه م مارستانیدهد. به ب یشود و راهش را ادامه م ینم ریگیپ گریهم د هانیو

 :دیگو یم زیکند و رو به دن یمتوقف م

 .شمونیپ یگرد یبهتر از قبل برم یلیعمل و پشت سر بذار، مطمئنم خ نیآروم ا الینباش و با خ یچینگران ه -

روند، ترس به  یکه به کمک همراهانشان راه م یمارانیکه در تکاپو هستند و گاه ب یو پرستاران مارستانیبه ب زیدن

کرده بود، به او  ینیب شیتر پ شیپ یلیواکنش را خ نیکه ا هانیدهد، و یکند و آب دهانش را قورت م یدلش رخنه م

 :دیگو یم

 !زیمن و نگاه کن دن -

دسته  هانیچشم دوخته که و مارستانیفشارد و همچنان به ب یرا م فشیک یدسته  یبا لرزش نا محسوس دستانش

 :دیگو یکشد و با تحکم م یرا م فشیک ی

 با توام! زیدن -

 :دیگو یدوزد و م یم هانیو به و ردیگ یچشم م نیاو از پنجره ماش یلحن عامرانه  با

 ترسم. یعمل، من م ریبرم ز دیفکر نکرده بودم که با نجاشیو محبتاش بودم و به ا یچند روزه سرم گرم عل نیا -

 یندارد، برا یاست که حد شیها یاو و صبور ونیمد یدختر را هرگونه شده آرام کند به قدر نیخواهد ا یم دلش

آورد.  یشود، بدنش را به لرزه در م رشیگ بانیکه تا آخر عمر گر یاز دست دادنش و عذاب وجدان یواهمه  یلحظه ا

 :دیگو یم یدهد و با اخم یم انیافکارش پازود به 

 نداره؟ یبود و نبودمون فرق یعنی ؟یترس یاونوقت تو انقدر م مییعه عه ما همه کنار تو -



ارزش  شیتا چه حد برا زیداند که دن یکند که از نقطه ضعفش استفاده کرده خوب م یبندش خود را سرزنش م پشت

 کند. یرا سخت ناراحت م زیارزش است، دن یب زیدن یوانمود کند که برا یطور نکهیقائل است و از ا

 :دیگو یجنباند و م یدست م شتابزده

 .امیتونستم کنار ب یدرد نم نیبا ا ینه نه به خدا اگه تو کنارم نبود -

 زند. یم یلبخند

 انقدر بد به دلت راه نده، من هستم. گهیپس د -

حرکت  مارستانیب یشوند و به سمت ورود یم ادهیپ نیسپس هر دو از ماش دیگو یم یکشد و باشه ا یباال م چانه

 کنند. یم

 هانیداشت، و ریدوستش، مهرداد هم تاث یباز یکه پارت ییهماهنگ کرده بود و از آنجا شیکه از چند روز پ زیپرو آقا

 یکند و م یم تیآن دو را به اتاق از قبل حاضر شده هدا عاًیسر یپرستار ،یبستر یبرا زیبه محض اسم بردن دن

 :دیگو

 ماریکردن حال بدکتر واسه چک گهیساعت د میحدود ن د،یکمد هستند رو بپوش یحاضر که تو یلطفًا لباس ها -

 .گهیعمل رو خدمتتون م حاتیو توض ادشیم

 :دیگو یم زیرو به دن یاز تشکر پس

 گردم. یبرم یتا لباسات رو بپوش -

 گردد، مطمئن است که از ترس، قندش افتاده. یبرم یا وهیو آبم کیرود و با ک یم مارستانیب یبه سمت بوفه  هانیو

 مارستانیب یلباس صورت دنیبا د هانیکند. و یدر را باز م زیکند که دن یزند و درخواست اجازه م یم یبه در تقه ا 

که  ردیگ یها را سمتش م یخوراک یزند. بدون حرف یم نیغمگ یو نا خودآگاه لبخند دیآ یبر تنش دلش به درد م

 :دیگو یدر دل م هانیاندازد و و یچنگ م شیبه گلو یکوچکش بغض یمهربان نیاز ا زیدن

 !یمن و فراموش کن یتونست یکاش م -

 عاشقش شود. هانیکند که و یدر دل آرزو م زیدن اما



به  زیپشت به در نشسته اما دن هانیمشغول و غرق در فکر خود است، و کیو هر نندینش یتخت م یرو هانیو و زیدن

 دارد و با گفتن دیسمت در د

 اوناهاشون اومدن. -

کشد و حرکت  یم ریپشتش ت یمقابلش مهره  یصحنه  دنیگرداند و با د یسرش را برم هانیشکند. و یرا م سکوت

شده  یاالتیکند خ یکند و آرزو م ینش شک مبه چشما یلحظه ا یکند. برا یپشتش حس م یرا رو یعرق سرد

 باشد.

آن دو ندا  نیب یشده از دوست گریکدیکه چفت  یو نهال از سالن در حال حرکت به سمت اتاق هستند، دستان یعل

نسبت  یدرصد شیپ یقیکند. اگر تا دقا یرا نسبت به خود از همان فاصله هم حس م یعل زیدهد، نگاه نفرت انگ یم

شک و  یجا گریدارند د یقدم برم گرید کی ی هآن دو که شانه به شان دنیموضوع شک داشت اما حاال با د نیبه ا

کند و ضرب المثل  یعرق م شتریدر جانش رسوخ کرده که هر لحظه ب یبه حد یماند. شرمندگ ینم یباق یشبهه ا

 :دیگو یکه م یمعروف

 از خجالت آب شدم. -

 تد.اف یجا م شیبهتر برا یلیخ حاال
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و  انیگر یبا چشمان زیکه مادر دن ندیآ یم رونیو همسرش به همراه دکتر از اتاق ب زیو آقاپرو یعل قهیاز چند دق بعد

 :دیگو یم هانیگرفته رو به و ییصدا

 باهات کار داره. زیاتاق، دن یبرو تو هانیو -

خود را  یدر بزند عل نکهیافتد، قبل از ا یسپس به سمت اتاق راه م دیگو یم یشود و باشه ا یبلند م یصندل یرو از

 :دیگو یرساند و هشدارگونه م یبه او م

 خودت نکن، انقدر با حرفات وابسته ش نکن! ی چهیدختر و باز نیلطفًا ا -



که به راه افتاده  یباز نیداند در ا یستاند او نم یو جان م چدیپ یم هانیکه مدام در وجود و یدرد نیداند از ا ینم او

 است. هانیو یقربان نیاول

کشد و  یم نییرا پا رهیزند سپس دستگ یدهد و در م یتکان م دییکشد و سرش را به عالمت تا یم قیعم ینفس

 شود. یوارد م

در  یکه برق خوشحال یبا چشمان ندینش یتخت م یشود و رو یبلند م دنشیبه محض د دهیتخت دراز کش یرو زیدن

 :دیگو یم داست،یآن پ

 !یکردم رفت یمن فکر م ؟یینجایتو هنوز ا هانیو یوا -

ها کنارش باشد سخت او  یانتظار ندارد که نامزدش در سخت یدختر انقدر خود را دست کم گرفته و حت نیا نکهیا از

ن که تواند ببخشد ترحم است مانند اال یم زیکه به دن یحس تیاما نها ستیکند، دست خودش ن یرا ناراحت م

 گذارد. یم ریلحنش هم تاث یرو زشیو ترحم آم نیلبخند غمگ

 تونم واست انجام بدم. یکه م هیکار نیبرم؟ کمتر دیچرا آخه با -

فشارد، با  یدستان خود م انیو در م ردیگ یاز دستانش را م یکیشود  یم کیو به او نزد دیآ یم نییتخت پا یرو از

 :دیگو یکند، م یم ییاشک در آن خودنما یکه حلقه  یچشمان

 فراموش نکن چقدر دوست دارم... چوقتیه هانیو -

! دستش را از هانیشود چه برسد به و یطرفه هم هست، سوراخ م کیکه  یهمه عشق نیسنگ هم باشد از ا دل

 :دیگو یگذارد و با لبخند م یم شیدو طرف شانه ها یکشد و رو یم رونیب زیدست دن

 .یگرد یو سالم برم حیکننده دارن نزن من مطمئنم صح دینا ام یکه بو ییحرفا نیاز ا -

با نوک انگشتش  هانیشود. و یاشک م یشدن قطره ا یاش جار جهیکند و نت یرا با پلک زدنش همزمان م لبخندش

 :دیگو یم یو با مهربان دیزدا یقطره را م

راحت  التی. خرمیاتاق کنار نم نیم در اکنارتم از د یهست یبستر مارستانیچند روز که ب نی! آروم باش، اسیه -

 باشه!



کار  نیاز ا هانیداند که و یدارد و م تیاولو شیبرا هانیو رغبت و لیخواهد اما قبل تر از آن م یآغوش او را م دلش

 کند. یجمله اکتفا م نیپس فقط به ا ستین یراض

 دوست دارم! یلیخ -

 هانیحال و یاز سکوتش متوجه  زی! ظاهراً دندیداند چه بگو یعمرش بوده در جوابش نم الوگید نیسخت تر نیا

 :دیگو یشده که دوباره م

 ...هی! بودنت کافیبگ یتون ینم یزیدونم چ یم -

 :دیگو یکشد و م یبه پشت سرش م یدست

 الزم و انجام بدن. یشایتخت استراحت کن تا آزما یبرو رو -

و  ردیگ یچشم م دنشیبا د یزند که عل یم رونیهم از اتاق ب هانیو د،یگو یآرام م یگذارد و باشه ا یبر هم م چشم

 شود. یم رهیخ گرید یبه نقطه ا

 کند. یم مانیدارد که حرف دکتر او را از رفتن پش یقدم برم یسمت درب خروج به

 .نیباش یچند روز بستر دیتو شماهم با ایب یآقا عل -

شده باشد نه!  ریاز او دلگ نکهیشود، نه ا یمتوقف م شیآوردن حرف ها ادیبرود که با به  یخواهد به سمت عل یم

 کند. یاز ته دل دعا م قشیرف یناراحتش کند اما برا شتریخواهد ب یفقط نم

*** 

به خانواده اش اطالع  زیدن یبر خالف خواسته  هانیرسد. و یگذرد و وقت عمل فرا م یآن دو م یاز بستر یروز چند

و همه  ندینش یآوا هم اشک به چشمانش م یشوکه کننده است که حت شانیبرا یموضوع به قدر نیدهد و ا یم

 برند. یدست به دعا م

 حیزند و با تسب یکه مدام راه سالن را قدم م زیگذرانند، آقاپرو یرا م ییسخت و طاقت فرسا یساعت ها همه

در آرام کردنش دارد.  یسع شید و با حرف هاشو یبلند م یاز صندل یکند و آقا خسرو هم گه گاه یم یدستش باز

دهد و  یاو را ماساژ م یخواند و توران خانم هم شانه ها یقرآن م هیهم کنار توران خانوم نشسته و با گر زیمادر دن

کند. نهال هم به مانند  یدعا م یو عل زیدن یپشت زده و برا واریبسته به د یهم با چشمان هانیفرستد. و یصلوات م



 رتیآوا ح انیم نیکند و ا یکه دارد، دعا م یدیاسترس شد انیضرب گرفته و م نیزم یرو شیکنده با پاهامرغ سر

آن دو حرف  ییاز جدا هانیآورد که و یم ادیهستند؟ چطور؟ به  گریکدیبا  یکه نهال و عل شدیاند یم نیزده به ا

! سردار ستینگران ن یعل یبرا دیتواند بگو یاما باز نم ستیمهم ن شیبرا یرابطه اشان تا حدود گریزده بود البته د

گفت  یکه آوا از عمل عل یزمان یاست حت تیاقعکند که وابسته نشدن آوا به او دور از و یبه او محبت م یبه حد

 کرد. یسالمت یآرزو شیبرا یحت چ،یرفتنش ناراحت نبود ه یبرا

که  دینهال از او پرس دنیاول با د قیتوران و خسرو هم بود. توران خانم که در همان دقا یتعجب برا نیا البته

را بهانه کرد اما خسرو هنوز هم  یعل یاشان چه شد و اصال برگزار کردند که نهال هم در جواب مشکل مال یعروس

دم  ینهال و عل ییاز جدا نهایچه بود؟ مگر و بتکه داد با یچه خبر است پس آن پول نجایمبهم است که ا شیبرا

 دست در دست بودنشان دگر چه بود! نیزد پس ا ینم
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 :دیگو یخود م با

 دوتا؟ نیا ییجدا یمگه گرفتن اون پول نبود برا زیواسه ازدواج با دن هانیشرط و -

 مانیهم پش عیبپرسد که سر ماجرا را نیا هانیخواهد برود از و یم یآن میتصم کیافکارش از هم گسسته و در  تمام

 نیدست بکشد و ا زیشرط او را هم کنار بگذارد و از دن دهیبه خواسته اش نرس هانیترسد که حاال و یشود م یم

 :دیگو یکه در دل م نجاستیو ا دیآ یبه مذاقش خوش نم چیمسئله ه

 به درک که باز با همن... -
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کند و با  یبه سمتش قدم تند م دنشیبه محض د هانیزند که و یم رونیگذرد و پزشک از اتاق ب یزمان م باالخره

 :دیگو یم یدستپاچگ

 دکتر؟ حالشون چطوره؟ -



پرسند.  یحالشان را م یو دل نگران هیبا گر کیبرند و هر یبه سمت دکتر هجوم م زین هیبق هانیو یصدا دنیشن با

 نیدور ب کیکشد و نگاهش را  یم قیعم ینفس شیحال دراوردن دستکش ها کشد و در یم نییدکتر ماسکش را پا

 :دیگو یم یچرخاند و با لبخند یهمه م

 بود. زیآم تیخدا رو شکر عمل موفق -

 :دیگو یکند و م یرا پاک م شیاشک ها یبا خوشحال زیشود. مادر دن یحرف لب همه به گفتن خداروشکر باز م نیا با

 نم؟یتونم دخترم و بب یدکتر م -

 :دیگو یگذشتن از مقابل آن ها م درحال

 .دیصبر کن دیبا میانتقالشون بد ژهیو یبه بخش مراقبت ها دیهستند و با هوشیفعالً ب-

 :دیگو یو م ردیگ یشانه اش را م زیخواهد اعتراض کند که آقا پرو یم یمحب خانم

 .هیکه عمل خوب بوده کاف نیخانوم عجله نکن هم -

 کنند. یم دییرا تا زیحرف آقا پرو همه

 یراحت رو الیهم با خ هانیکند. و یبا خبر م یعل زیآم تیو او را از عمل موفق ردیگ یبا مادرش تماس م نهال

و  ندینش یرود و کنارش م یکند. آوا به سمت برادرش م یبرد و خداروشکر م یو دستش را باال م ندینش یم یصندل

را از  یدارد و گوش یکار بازم نیاش او را از ا یوشزنگ گ یکرده بپرسد اما صدا ریش را درگکه ذهن یخواهد سوال یم

 کشد. یم رونیب بشیج

 سالم سردار. -

- ... 

 آره خداروشکر خوب بود. -

- ... 

 نه فعالً! -

- ... 



 باشه خدافظ. -

 کند. یبه سمتش رو م هانیکند و یرا که قطع م یگوش

 بود؟ یک -

 .دیپرس یسردار! احوالشون رو م -

 :دیگو یکند و کنجکاوانه م یم زیر یچشم

 شناسه؟ یدو نفر رو م نی! اصاًل از کجا امارستاننیتو ب زیو دن یعل دونهیکه م نیشد یمیچطور انقدر صم -

 :دیگو یمجدد م هانیفکر نکرده بود. و نیگزد، به ا یخود لب م یحواس پرت از

 !ینگفت -

کند بهتر  یاما حاال فکر م دینگو ینکرده به کس دایکه عالقه اش به سردار ثبات پ یکرده بود تا زمانخودش عهد  با

 :دیگو یم هانیبگذارد. رو به و انیاست که موضوع را با برادرش در م

 بهت بگم. دیهست با یموضوع هیداداش  -

 :دیگو یلب م ریبرد و ز یدهد. آوا هم لبانش را به داخل م یکشد و سر تکان م یبه صورتش م یدست

 از کجا شروع کنم! دونمینم -

 یم نانیپر از اطم یمهربان و لحن یدهد سپس با لبخند یبه آن م یگذارد و فشار یدستش م یدست رو هانیو

 :دیگو

 !یالملل و بگ نیب یکه متن سخنران ستیو بگو! قرار ن ادیکه به زبونت م یهرچ -

 :دیگو یدوزد و م یشود. نگاهش را به او م یقرص م برادرش، ته دلش تیدستان پر حما از

 ؟یشناس یسردار و که م -

 دهد. یانحنا م نییرا رو به پا لبانش

 !یآره تا حدود -



 دهد. یباال م ابرو

 ه؟ینظرت راجع بهش چ -

 کند. یم تعجب

 ؟یپرس یم یکه! واسه چ دمیند شتریب دارید هی دونمینظر من؟ چه م -

 اندازد. یپا م یکند و پا رو یرا در هم جمع م صورتش

 ؟یندار ینظر چیه یعنی -

 کشد. یکند سپس به سمت خود م یدارد  دورشانه اش حلقه م یدستش برم یاز رو دست

 لپ مطلب بگو! ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا -

 کند. یانگشتانش را م یاندازد و پوست گوشه  یم ریبه ز سر

 بهم ابراز عالقه کرده. -

 :دیگو یتعجب م با

 ؟یگفت یچ -

 :دیگو یدهد و خجالت زده م یدهانش را قورت م آب

 !ستشین یپسر بد -

 کند. یم اخم

 از کجا معلوم؟ -

 آورد. یرا باال م نگاهش

 دارم. یشناسمش! روش شناخت کاف یوقته م یلیآخه خ -

 بوسد. یرا م سرش



 !یبخور گهیشکست د هیخوام  یآوا نگرانتم نم -

 .هانیکند و سپس به و یمشغول ذکر گفتن است، نگاه م یصندل یحرف به نهال که رو نیا با

 بزرگ بود. یلیاشتباه خ هیکردم اون عشق  یبچگ -

 به پا کرده! ییزند چه بلوا یکه خودش از آن دم م یبچگ نیداند با هم یدختر م نیا

 :دیگو یکند که م یفکر م نیهم ظاهرًا به هم هانیو

 !یبرده بود یپ نیا کاش زودتر به -

 :دیگو یکند و م یخواهد برداشت نم یم هانیمقصودش را آنطور که و آوا

 تموم شده! یو خوش یبه خوب ینشده، همه چ یزیحاال هم که چ -

 یدر آن فرو م روزیاز د شتریکه برادرش هر روز ب ی! از باتالقد؟یگو یم نگونهیارنواز خبر دارد که ا یدل شکسته  از

 رود خبر دارد؟

 دهد. یبه عالمت تاسف تکان م یسر هانیو

تاوان داره من  ینشد حاال هم گذشت اما هر اشتباه یچیه یگیاونوقت م یداد یخودت و به کشتن م یداشت -

 یثبات داشته باش یخوایم یبا تاوان دادن حروم بشه! تو ک تیدوباره زندگ خوامینم

 !ستین یآدم نیسردار همچ وفته،ینم یاتفاق خاص دمیداداش بهت قول م -

 :دیگو یشود، م یکه از جا بلند م یکشد و در حال یم شیبرد و به داخل موها یرا باال م دستانش

 .دمیخبرش رو م گهیمالقات داشته باشم، چند روز د هیبا سردار  دیبا -

 شانیسردار را از گفتگو امکیو با پ دیگو یم ینظرش را قبول کرده چشم یبرادرش تا حدود نکهیخوشحال از ا آوا

 کند. یمطلع م
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 رونیشود و چند پرستار اطراف دو تخت را احاطه کرده اند و به ب یگذرد که درب اتاق عمل باز م یم یچندساعت

 یتخت را متوقف م دنشیرسد. پرستار با د یم یتر است با دو به تخت عل کیدهند. نهال که از همه نزد یهول م

که  یو بغض دیآ یغوطه ور است، دلش به درد م یهوشیو در ب دهیپر یاندک شیکه رنگ و رو یعل دنیبا د کند. نهال

که در کنارش افتاده  یخواند. دست یرا م ینام عل ختنیشکند و با اشک ر یکرد، م یم ییخودنما شیتا االن در گلو

 :دیگو یبا لبخند م ندیب ی. پرستار که حال نامساعدش را مردیگ یاست را به دست م

 !هوشهیفقط اثر داروهاس که هنوزم ب ستین یزیچ نینگران نباش -

 یرود و رو یکند. با حرکت تخت توسط پرستار از تخت کنار م یدهد و تشکر م یتکان م یسر هیهمان اشک و گر با

 هوشیتخت ب یرو نکهیاز ا یشود که نسبت به عل نیتواند منکر ا ی. آوا از دور نظاره گر است و نمندینش یم یصندل

 .ستیبغض به خاطر او ن نیتفاوت است و ا یاست، ب

دهند و  یتوقف تخت را نم یاست پرستاران اجازه  شتریاش ب یدگیتر و رنگ پر میحالش وخ یکه نسبت به عل زیدن

 :ندیگو یم

 کم حالش بهتر بشه. هی نیلطفًا اجازه بد -

 :دیگو یندارند که م زیمادر دن یبه اعتراض و اشک ها یتوجه و

 .نمشیلحظه بب هیفقط  -

 :دیگو یو با آرامش م ردیگ یخانم شانه اش را م توران

 نکن. یتاب یب نقدریا گهیخداروشکر که حالش خوبه د زم،یناراحت نباش عز -

 :دیگو یهق هق م انیگذارد و م یصورتش م یرو دست

 از رنگ و رو افتاده بود. یلیچندساعت خ نیتو هم ره،یگ یم شیداره آت گرمیج -

دارد و به  یصورتش برم یشود و دستش را از رو یم کشیاز حال همسرش ندارد نزد یکه خودش دست کم زیپرو آقا

 .ردیگ یدست م

 !ایکم به خودت ب هی. زمیآروم باش عز ؟یحال ازش استقبال کن نیبا ا یخوایم ادیبه هوش ب زیدن -

 کند. یم دییرا تا زیرف پرونشسته ح یصندل یخسرو هم که رو آقا



 :دیگو یرسد و م ینفر که آوا است، م نیرسد و به اول یاز راه م چیبا چند ساندو هانیهنگام و نیا در

 کنن؟یم هیچرا گر ه؟یچ هیقض -

 :دیگو یو با همان بغض م زدیخ یبرم یصندل یرو از

 تحت مراقبت باشه. دیگفتن با مینیو بب زیاومدن، نذاشتن دن رونیاز اتاق عمل ب -

 :دیگو یم ینگران با

 مگه حالش چطور بود؟ -

 زند. یم یلبخند

 نگران نباش هر دو خوب بودن. -

 .ردیگ یرا به طرف آوا م لونیکند سپس نا یکشد و رو به باال خداروشکر م یم قیعم ینفس

 سهم خودت و بردار. -

 .ندینش یم یصندل یرو

 اشتها ندارم. -

شود و  یگذارد. از آوا دور م یاو م یکشد و کنار صندل یم رونیب چیساندو کیو خودش  دیگو یم ینوچ یکالفگ با

ها را به آن ها داد و در جواب  چیساندو ادیو همانطور که انتظار داشت به اصرار و امر ز ونددیپ یبه جمع بزرگتر ها م

 به سوالشان که گفتند:

 ؟یپس خودت چ -

 دروغ گفت: یجواب با

 خوردم. رونیمن ب -

رود و  یم ژهیو یکند. به سمت اتاق مراقبت ها یم یریاحساس س گریغصه خورده است که د یچند روز به حد نیا

 لیکند و م یرشد م شیدر گلو یحال ناخوششان ناخواسته بغض دنی. با دندیب یرا م زانشیدوتا از عز شهیاز پشت ش



ندارد اگر بخواهد او  یحال خوش چکسیه یرانبح طیشرا نی. در اردیگ یرا م شیجلو یبه شکستن دارد که به سخت

 رود. ینم شیپ زیچ چیه گریاز دست دهد د دیام زین

*** 

و به  دیآ یبه هوش م یهفته عل کیاند تا که بعد از  امدهیگذرند و هنوز آن دو به هوش ن یم گرید کی یاز پ روزها

 دنیبوده و تا به هوش آمده با د زیه صدا زده دنرا ک یکس نیسرش بوده اول یکه آن لحظه رو یپرستار یگفته 

 .دهیرا پرس زیپرستار، حال دن

هستند. به محض آماده  دنشیشود و تک به تک مشتاق د یمنتقل م یبه اتاق خصوص زیآقا پرو یبه خواسته  یعل

 :دیگو یپرستار به آن ها م یشدن اتاق و انتقال عل

 .دینیرو بب مارتونیب نیتون یم -

 :دیگو یرود و م یشود و به سمتش م ینفر توران خانم وارد م نیاول

 .شمونیپ یو سالم برگشت حیسالم پسرم خداروشکر، خداروشکر که صح -

 یآن ها سع دنیبا د یکنند. عل یم یاش اظهار خوشحال یشوند و از سالمت یوارد م کیبه  کیسر توران خانم  پشت

 گذارد. یاش م نهیقفسه س یرود و دست رو یش مبا سرعت به سمت زیکند که پرو یبه نشستن م

 !یاریبه خودت فشار ب دیپا نشو، پانشو! از کمرت نمونه برداشتن نبا -

 :دیگو یشود و م یم کشینزد زیدن مادر

 .یداد زیبه من و پرو یبلکه جون دوباره ا یو نجات داد زیدونم چطور ازت تشکر کنم! تو نه تنها دن ینم -

 :دیگو یکند و م یلب باز م یسخت به

 !یخانم محب ستیکردم واسه خواهر خودم بوده، الزم به تشکر ن یهرکار -
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 :دیگو یپر از عشق م یکند و با نگاه یرا نوازش م شیرود و موها ینهال کنارش م سپس



 ؟یعل یخوب -

 :دیگو یکند و آرام م یبه او م ینگاه

 خوب شدم. دمیتو رو که د -

 .ردیگ یدست نهال را به دست م سپس

 :دیگو یبه چشمانش نگاه کند، م نکهیشود و بدون ا یم کیسست به تختش نزد ییآوا است که با قدم ها یبعد نفر

 .میهمه نگرانت بود ،یخداروشکر که خوب شد ،یسالم عل -

 شهیدختر که هم نیا یبه روتواند  یداند، نم یو آوا را جدا از هم م هانیزند، حساب و یم شیبه رو قیعم یلبخند

 کند. یخواهر خود دانسته بداخالق

 ؟یدیآوا خانم، چرا زحمت کش یمرس -

 یم یرود تا که نهال رو به عل یکالم از دستش م یرشته  ندیب یآورد و دستان قفل شده اشان را که م یباال م نگاه

 :دیگو

خونواده پشت در اتاق عمل منتظرت بودن، آوا جان که نگو چقدر خواهرانه واست  هی نیتک تکشون ع یواقعًا عل -

 و دعا کرد. ختیاشک ر

و  ردیگ یم یحرف زده حس خوب شیها ختنیاز انتظار و اشک ر نکهیاما هم دیآ یخواهر خوشش نم یکلمه  از

 :دیگو یکند و با لبخند م ی. رو به نهال مدیبگو یزیچ زیدهد او ن یم حیترج

 .یدیما عذاب کش یاز همه  شتریکه، تو ب مینکرد یکار -

ادامه  یخواهر ندارد پس با سخت کیجز  ییجا یقلب عل انیشده به خودش ثابت کند که در م یخواهد هر طور یم

 دهد. یم

 .یبه غذاهم لب نزد یحت یجم نخورد نجایچند روزه از ا هیستودن یلیخ یعشق تو به عل -

 کند. یکند و رو به نهال م یم یاخم یعل

 گه؟یراست م -



 فشارد. یرا م دستش

 رفت. ینم نییاز گلوم پا یچیه یتو که نبود -

 .دهیچرا انقدر رنگ و روت پر گمی! میاشتباه کرد -

 دهند. یگردند و جواب م یبلند، همه به سمتش برم یرسد و با سالم یبه چارچوب اتاق م ینیریش یبا جعبه ا هانیو

 یواریدوزد اما با همان نگاه سرد که توران خانم به ساعت د یو به او م ردیگ یاز نهال رو م شیصدا دنینبا ش یعل

 :دیگو یکند و م یاتاق نگاه م

 !یاالن سرکارت باش دیپسرم مگه نبا -

 شود. یاتاق وارد م به

 گرفتم و اومدم. یبه هوش اومده مرخص یگفتن عل مارستانیزنگ زدم ب یآره ول -

 :دیگو یم زیزنند و آقا پرو یم یاست لبخند قیکه انقدر عم یحس رفاقت نیبه ا همه

 باشه و بزاره بخوابه. ششیپ قهیچنددق هی هانمیو رون،یب میبر میخسته نکن ادیرو ز یعل گهید -

 :ندیگو یو م ستندیا یروند اما آوا و نهال م یم رونیاز اتاق ب زیبا حرف آقا پرو همه

 .میر یم رونیب هانیبا و -

 شود. یصورتش خم م یبه رو یرود و اندک یم یدهد و به سمت عل یجعبه را به دست آوا م هانیو

 ؟یدرد ندار ؟یعل یسالم خوب -

  

 :دیگو یسرد م یپس با لحن ردیبگ دهیآمدنش را ناد نیتواند ا یخواهد جواب ندهد اما باز نم یم

 !ستمیبد ن -

و نهال و در  یعل نیگرد شده نگاهش را ب یکند اما آوا با چشمان یعجب نمداند ت یرا م یسرد نیا لیکه دل نهال

 شود. ینم رشیدستگ یزیسرد بودن را از نگاهشان بخواند اما چ نیا لیخواهد دل یدوزد. م یم هانیبه و انیپا



 :دیگو یزند و م یم یبه آوا لبخند هانیو

 آب بخر. یبطر هیبرو از بوفه  -

 یم یبفرستد و نفهمد؟ خواهرش را چطور آنقدر دست کم گرفته است. باشه ا اهیخواهد او را دنبال نخود س یم یعنی

 رود. یاز اتاق م رونیو به ب دیگو

 .ردیگ یدستانش م انیو سرش را م ندینش یکه کنار تخت است م یصندل یشود رو یکه از رفتنش مطمئن م هانیو

جوابش و بدم هرچند سرد  نکهیچه برسه ا نداختمیتف هم نم یقیرف نیهمچ یاگه من جات بودم تو رو دیشا یعل -

خوام منکر بشم اما  یبودنم و نم قینا رف ،یدونیکه تو م هیزیتر از اون چ دهیچیپ یلیخ هیقض یروح اما عل یو ب

 مجبور بود. شونمیاز تو جدا باشه و ا ممجبور بودم، آره درسته من پول عمل مامان نهال و دادم و گفت

 دوزد. یآورد و به او م یباال م نگاه

 به شرفم قسم مجبور بودم، مجبور بودم. یول -

 غرد. یقفل شده اش م یدندان ها انیم از

بود  یمن نهال بود چه اجبار یتنها داشته  یدونست ی! تو که میبزن میبه زندگ شیبود که آت نیواسه ا یچه اجبار -

گفتم،  یو به تو م میکوفت یزندگ نیا یها یدونستم تمام درد و بدبخت یمن تو رو برادر م قیآخه نا رف شیریازم بگ

بود  یچه اجبار دمیکش یبودم و درد م داریشب و روز و ب قدرکه به نهال نزدم! چ ییمن چه تهمتا یدون یتو اصال م

 ؟یآخه نا لوط
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 دهد. یدهانش را قورت م بزاق

باشه منم  ادتی یتونم بگم ول یازم نخواه که نم نویزنم اما ا یخداشاهده دم نم زنمیشاهرگ گردنت و م یاگه بگ -

 بودم. دانیم نیا یبازنده 

 .دهد یزند و دستش را در هوا تکان م یم یپوزخند



 رو واسه من نکن. ایباز اهیس نی. ایگفت یداشت م یلی! اگه دلیلیبرو بابا چه دل -

 :دیگو یو م ردیگ یدستش را م نهال

 .میبسه، بهتره کدورت ها رو کنار بذار گهیجان د یعل -

 :دیگو یگرداند و م یبه طرفش سر برم یتند با

من  یدیخوامت تو ند ینم گهید یچطور گفت ستین ادتیسرم اومد  ییمن اون روز چه بال ستین ادتید آخه تو  -

 .دمیرفتم و چقدر درد کش

 :دیگو یکند و م یم نییسرش را باال و پا هانیو

 .ینبخش یحق با توه! حق دار -

 گردد. یراه برم ی انهیرود که م یشود و به سمت درب م یبلند م یصندل یرو از

 .یش ی! منتظرم زود خوبیاگه داشته باشم فقط خودت قیرف هیباشه  ادتی یول -

 یرو ایدن ستادهیدرب فالگوش ا یآوا که کناره  دنیزند و با د یم رونیاز در ب ستدیبه انتظار جواب با نکهیا بدون

 فشارد. یرود و مچ دستش را م یبه سمتش م تیو عصبان یشود. با تند یسرش خراب م

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 :دیگو یآورد و م یانگشت اشاره اش را باال م تیهم متقابالً با عصبان آوا

 بده. حیتوض ااهللیطلبکار باشه منم نه تو!  دیکه با یاون -

 :دیگو یکند و با خشم م یکند سپس دست آوا را رها م یکند که مادرش آن دو را نگاه م یدور تر را نگاه م یکم

 .اطیح یتو میبر -

است که حاال رازش بر  دهیو درد نکش یهمه بدبخت نیکند ا یو رو م ریروانش را ز دهیرا شن زیآوا همه چ نکهیا فکر

 اش را دوباره ببازد. هیمال شود و آوا روح



که آوا به طرفش رو  نندینش یانداخته م هیسا یکنار چمن ها که درخت مکتین نیتر کینزد یرسند و رو یم اطیح به

 کند. یم

 داشت؟ قتیحق یکه گفت ییزایاون چ نمیداداش با توام حرف بزن بب -

 دوزد. یزند و نگاه اخم آلودش را به او م یم هیتک نهیبه س دست

 !؟یسیمیتا به حال انقدر شعورت آب رفته که فالگوش وا یاز ک نییپا اریصدات و ب -

 :دیگو یزند و با بغض م یرانش م یرو یمشت

 زنم. یکلمه هم باهات حرف نم کیتا آخر عمر  یرو بهم نگ زیبه خدا اگه همه چ -

 یدست آوا را م دنشان،یبا د هانیگردند که و یکه اطرافشان نشسته اند به طرفشان برم یبلند آوا چند نفر یصدا با

 :دیگو یم دهیکش یو با لحن ردیگ

 .ی! آبرومون رو بردسیه -

آرام  ییبار با صدا نیشکند و ا یو بغضش م دیآ یها را کرده باشد قلبش به درد م یفداکار نیبه خاطر او ا نکهیا فکر

 :دیگو یم

 مرگ من بگو! ه؟یچ هیمرگ آوا بگو قض -

 :دیگو یزند و م یم شیدر موها یچنگ کالفه

 !یقسم نده، قسم نده لعنت -

 :دیگو یشود و م یبلند م مکتین یاز رو یتند به

 .گمیدونم اونارم بهش م یم ییزایچ هیپرسم خودمم  یم یاز عل رمیخب م یلیخ -

 کند. یو او را وادار به نشستن م ردیگ یدستش را م هانیو

 مثالً؟ یدونیم ی! چنیبش -

 دهد. یباال م وابر



 میفکرامون و بذار دیبا خبر بشه. شا زایچ یسر هیاز  دیباالخره داداششه با زیبا دن ییهویاز ارنواز، ازدواج  تییجدا -

 بود! یقطع و وصال واسه چ نیا میبفهم میبرس یزیچ هیرو هم به 

 یگذشته نم نیهمه بر مال شود و از ا یخواهد موضوعش برا ینم چیکند و ه یکار را م نیاست که آوا ا مطمئن

نفر از رازش خبر دار شود تا همه! از  کیدهد  یم حیبداند و تا ابد غصه بخورد اما ترج ونیخواهد آوا خود را به او مد

 بگذارد. انیآن هم آوا در م یچه بهتر که با کس دکن یم ینیدلش سنگ یبه شدت رو گریراز د نیگذشته ا نیا

 :دیگو یم مانهیکشد و رو به آوا تسل یش مبه گردن یپس دست 

 خودمون بمونه. نیاما ب زنمیخب حرف م یلیخ -

 :دیگو یم دهیکه به خواسته اش رس آوا

 قول، قول زود باش بگو! -
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شده  رهینامعلوم خ یکه به نقطه ا یکند و در حال یدهد و دستانش را پشت سرش قفل م یم هیرا به عقب تک سرش

 کند. یشروع م

شد  یخال ایشد اون لحظه انگار تمام دن اهیس امیتموم دن دمتیاتاقت و با اون سر و وضع د یکه اومدم تو یاون روز -

خواستم تو دوباره  ی. فقط میخواستم تو زنده بمون یکردم فقط از خدا م یفکر نم یچیو من تک و تنها موندم. به ه

بار  نیاول یبرا مهیو حالت وخ یدکترا گفتن قرص خورد یکرد وقت یم وونمیت د هیثان کیبه آغوشم، نبودن  یبرگرد

تنها خواهرم نباشه آرام و قرار و ازم گرفته بود همه پرستارا ذله شده بودن  نکهیزار زدم، نبودن ا یمحل عموم یتو

 هد! با خودم عیدونستن تو به جز خواهر واسه من همه کس یکردم اما دست خودم نبود اونا نم یازبس سروصدا م

 و نابود کنم عهد کردم گردنش و از تنش جدا کنم اما... شیکارت باعث و بان لیدل دنیکردم بعد از فهم

 دهد. یو ادامه م ردیگ یاندازد و دوباره رو م یگوش فرا داده م شیبه حرف ها ریبه آوا که سر به ز ینگاه

نبود، برادر بود  قیرف یعل یدون یندم تو که خودت خوب ممو یبزرگ یدو راه نیب ه،یبه خاطر عل دمیفهم یاما وقت -

 دنیطرفه بود اما باز د کیعشق  نیهم گناهکار نبود و ا یکرد گرچه عل یم یبدجور من و عصب نیهمدرد بود و ا

بردم.  یبه مرز جنون م یکارت و تکرار کن یبازم بخوا نکهیمنطق کرده بود، فکر ا یاون اوضاع من و ب یحال تو، تو



 نیا یداد با عل یبود. دلم رضا نم ینهال و عل ییکه سر و تهش جدا یکردم، خواسته ا یمدام به خواسته ت فکر م

 زدم. ایو باالخره دل به در یبود تیکار و کنم اما چه کنم! چه کنم که تو برام اولو

 :دیگو یاقت مط یبندد که آوا ب یچشم م یا قهیآن روزها چنددق ادیکشد و به  یم قیعم ینفس

 ؟یکرد کاریداداش حرف بزن بعدش چ -

 دهد. یمخدوش ادامه م ییشود و با صدا یم رهیاز هرگونه لکه است خ یآسمان صاف که عار به

که متعجب  دمیفهم یاز چشماش م نویسردرگم شده بود ا ؟یعل اینهال و کشوندم سر قرار، بهش گفتم مامانت  -

 شو! الیخیرو ب یو عل دمیمنم گفتم پول عمل مامانت و م هیکه گفت اصل مطلب چ دمیکردن باز پرس ینگام م

 گذارد. یدهان م یکشد و دست رو یم یبلند «نیه»رسد آوا  یحرفش که م ینجایا به

 یکرد عل یاونم مثل من فکر م دیکه قبول کرد شا شدیدونم فرداش چ یحرف بارم کرد و رفتش اما نم عالمهی -

 نداره! یجون گهیو د رهیم یعاشق بشه اما مادرش م تونه یدوباره م

 :دیگو یبغض م با

 ؟یداداش حماقت من و چرا قبول کرد -

 دهد. یتوجه به او حرف خودش را ادامه م بدون

 شدیسوم نم کیکردم  یو تمام پس اندازم و جمع م نیاگه ماش یبود که حت ادیز یعمل مامانش به حد ی نهیهز -

کردم به خاطر تو بدون  یو تموم ماجرا رو گفتم، فک م ششیشدم دست به دامان بابا بشم. رفتم پ نیمنم اجبار به ا

 شرط داشت! ولاما اشتباه کردم بابا بابت دادن اون پ رهیپذ یچون و چرا م

شده گرد  یدهد که آوا با چشمان یآورد، بزاق دهانش را قورت م یاز ارنواز نفس کم م ییآوردن لحظات جدا ادیبه  با

 :دیگو یم

 من! نکنه... یخدا یوا -

 .دیآ یحرفش م انیگرفته اش به م یصدا با

 از ارنواز بود! ییو جدا زیشرطش ازدواج با دن -



 شکند. یشود را ندارد و بغضش م یبرادرش م دنیبه عذاب کش یکه منته ییحرف ها دنیتاب و توان شن گرید

 !یدیکش یچقدر تو سخت رمیبرات، بم رمیداداش داداش بم -

کردم و از  رشیرو نشونش دادم، تحق مینامزد یشکل از خودم جداش کردم عکسا نیرفتم سراغ ارنواز و به بدتر -

محکم تو گوشم  یلیس هیخواست  یداد دلم م یعذابم م نیکرد و هم یم هیگفتم اما اون فقط گر زیعشق خودم به دن

 کرد بگم دروغه! یخت و التماس میر یاما اون فقط اشک م شدیاز عذاب وجدانم کم م یزد تا کم یم

باشد و آوا هم به همان  یدر پ یپ یاشک ها ختنیمسکنش ر دیندارد و شا یدرد تلنبار شود، درمان یکه رو درد

درد،  نیندارد و از ا یریتاث شیهم رو انیاطراف ینگاه ها یو حت ستیدست خودش ن گریمتوسل شده است د

 بوسد. یو م ردیگ یدست آوا را م هانیزند. و یخواهرانه هق م

 نکن. هیآوا گر -

 ی! نمیباشد و تو دم نزن دهیتنه به خاطرت به دوش کش کیهمه درد را  نیشود برادرت ا یشود! به خدا که نم ینم

نباشد. برادرت شب و روز  التیخ نیو حال ع یباش دهیهمه بار غم کمرش خم شده باشد و تو ند نیا ریشود برادرت ز

 !یشب را به روز رسانده باش حتعذاب از دست دادن عشقش را در قلب خفه کرده باشد و تو را

 چسباند. یم نهیکشد و سرش را به س یاو را به آغوش م هانیکه و ردیگ یهقش شدت م هق

 تموم شده آوا سختش نکن. ی! همه چسیه -

 نالد. یهق م هق انیزند و م یرا چنگ م شیشانه ها سر

 فهمم. یرو م یرفتار سرد عل لیبخشم االن دل یخودم و نم چوقتیحماقت همه رو نابود کردم، ه هیمن به خاطر  -

 کند. یم اخم

 یباشه واست حرف م یمجبورم نکن بار آخر گهید یبار باشه خودمم نه کس ریتقص یحرف و! اگه کس نینشنوم ا -

 زنم.

 شود. یبلند م هانیو یزنگ گوش یکه صدا زدیر یاشک م یجواب بدون
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 یپاسخ م هانیکند که و یصورتش را پاک م بشیدر ج یکند و با دستمال کاغذ یجدا م هانیو نهیسرش را از س آوا

 دهد.

 جانم مامان؟ -

- ... 

 :دیگو یشود و م یپا م مکتین یاز رو جانیه با

 به هوش اومد؟ ؟یجد -

- ... 

 میباشه باشه ما اومد -

 :دیگو یاندازد رو به آوا م یم بیکند و داخل ج یرا قطع م یگوش

 به هوش اومده. زیباال دن ایزود صورتت و پاک کن و ب -

 .دیرود تا صورتش را بشو یم ییکند و به سمت دستشو یلبخند خداروشکر م با

رسد سرش را به چپ و راست  یرود. به راهرو که م یم یبلند بدون وقفه به سمت درب ورود ییهم با قدم ها هانیو

 ندیب یرا م یرسد خانم محب یدود. به تخت که م یاطرافش احاطه شده، م رهیدا میکه ن یتخت دنیچرخاند و با د یم

 :دیگو یم هیرو به بق هانیو دنیبا د زی. آقا پرورود یبوسد و قربان صدقه اش م یرا م شیکه با اشک شوق سر و رو

 اومدش. هانیو نمیا ایب -

 یبه سمتش قدم تند م دنشیبا د هانیزند. و یم یلبخند دنشیدهد و با د یم یتاب میگردنش را ن یبه سخت زیدن

 :دیگو یو با لبخند م ردیگ یرا م زیدن یدست دراز شده  دنیکند و به محض رس

 ؟یبهتر ؟یسالم خوب -

 زند. یزحمت لب م به



 منم خوبم. یتو خوب باش -

 :دیگو یکند و م یم زیترحم انگ یدختر او را وادار به لبخند نیهم عشق ا باز

 حرف نزن. اریبه خودت فشار ن -

 کند. یم دییزند و حرفش را تا یحرف زده باشد پلک بر هم م لشیکه باب م انگار

 :دیگو یرسد و معترضانه م یاز راه م پرستار

 بابا... ی! اوفتهیاز نفس م نیبهتون گفتم؟ دورش رو گرفت یبابا من چ یا -

 برد. یاست، م یدر آن بستر یکه عل یو به سمت اتاق دیآ یسمت تخت م به

 زند. یم شیبا ذوق و لبخند صدا ندیب یرا م یکه عل زیدن

 ؟یخوب یعل ؟یعل -

خواهد از جا بلند شود که آخش در  یشود و م یچشمانش گرد م دنشیخبر بود با د یکه از به هوش آمدنش ب یعل

به  زیخواهد بلند شود که آقا پرو یکند اما او مصرانه م یبلند نشدنش را امر م یتار با چشم غره او پرس دیآ یم

 :دیگو یهم که نگرانش است مدام م زیکند. دن یرود و کمکش م یسمتش م

 .نیبش ،یپا نشو عل -

 :دیگو یو رو به پرستار م ندینش یتخت م یآورد رو یبرادر است و طاقت نم اما

 حاله؟ یچرا انقدر ب ده؟یچرا انقدر رنگش پر -

 کند. یرو به خودش م پرستار

عملتون به  نیتا شش ماه تحت نظر باش دیشما حداقل با هیعیامر طب نیا نیستیرو به راه ن نیخود شما هم همچ -

 .نیها که نبوده چند روزه خوب بش یسادگ نیهم

 :دیگو یم یبا نگران زیپرو آقا

 مه؟یهنوز حالشون وخ یعنی -



 :دیگو یرود، م یم رونیکه رو به ب یدرحال

 ذارن. یم ارتونیدر اخت یشتریب یاطالعات د،یبهتره با دکترشون صحبت کن -

 :دیگو یکند و با لبخند م یم یرو به عل زیدن

 ؟یدرد ندار یعل -

 پاشد. یم شیبه رو یلبخند

 ؟یچند! تو خودت خوب لویدرد ک -

 آروم شدم. یکل ،یو گفتن خوب دمینگرانت بودم به هوش اومدم از پرستار ها حالت و پرس یلیخ -

 :دیگو یاز عشق م یوار با چاشن زمزمه

 کنارمه؟ گهیباور کنم خواهرم د یعنی -

 .یو کنارم یآره همونطور که تو برادرم -

 :دیگو یشده م یآن ها احساسات یکه از حرف ها زیدن مادر

اما مامان، باباتون صالح  یاز داداشت دور بمون مینخواست چوقتیه ،یاز ما ناراحت نباش زمیرم دنقربونت ب یاله -

 .نیا گهیوقته کنار همد یلیدونستن خ یاما دست روزگاره نم دینینب چوقتیرو ه گریدونستن همد

 کند. یرو به مادرش م زیدن

خواست کنار پدر، مادر خودم باشم اما  یدلم م یلیدرسته خ یشیاز ذهن من پاک نم چوقتیه یتو تا ابد مادر من -

 .نیواسم کم نذاشت یچیه یشما از مادر پدر

 کند. یقدم تند م زیرسد و به سمت دن یهمان موقع سر م آوا

 !یخداروشکر که به هوش اومد ؟یخوب زیدن -

 زند. یم یلبخند

 .زمیعز یمرس -



کنند و به درخواست پرستار از اتاق خارج  یم یسالمت یآرزو شیبرا کیبه  کیکند که  یرو به همه تشکر م سپس

 .دیگو یم زیکنند و پرو یخانه م یو همسرش به اصرار همه را راه یمحب یشوند. آقا یم

 نجایشماها ا ستیالزم ن گهیگردن د یحالش مناسب بشه به خونه برم گهیهفته، ده روز د هی بایدکتر گفته تقر -

 .نیدیزحمت کش یکل نیباش

شوند اما  یخانه م یو سپس با آوا راه ندیگو ینکرده اند م یکار خاص نکهیاشان و ا فهیرو و توران از وظخس آقا

 شود. یو ماندگار م دیآ یهم کوتاه نم زیپرو یماند و در برابر اصرارها یکه م دیگو یم هانیو
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را پاسوز خود  هانیداند و یبعد عمل هم امکان برگشتش است، صالح م یال عالج مبتال شده و حت یکه به درد حاال

گذرد.  یداند که اگر ازدواج کنند تمام عمرشان به اندوه و حسرت م یشود اما م یافکار سخت ناراحت م نینکند.از ا

سخت  گران و یا مهیجر یبر خالفش حرکت کن یبخواطرفه باشد اگر  کیکه  یبوده عشق نیبر ا شهیاعتقادش هم

 شدن عمرت است. یشود که آن هم فان یم بتینص

 :دیگو یکند و رو به عکس با بغض م یرا دوباره نگاه م عکس

 کاریپسر چ نیخودش کرده؟ آخه دختر تو با ا ریاس نجوریرو ا هانیکه دل و ییتو ؟یمن یعشق بیارنواز تو رق -

 نداشت! دهیچقدر غرورم رو واسش له کردم اما فا ی! تو خبر ندارشهیبند نم یآدم چیکه دلش به ه یکرد

 دهد. یادامه م هیگر انیو م زندیر یم نییاشکش با شکست بغضش به پا تینها در

با  یول یتو خبر ندار شهیرام نم گهید یکه هزارسالم بگذره باز دلش با کس یبهت دل بسته طور یبخدا بدجور -

به  یحت کنهیتو رو م یکساشم کنارشن، باز دلش هوا نیزتریزکه ع یجمع یعکست شب و روز گذرونده! تو نیهم

 کاریکنم که تو چ یم یبهت حسود دجوراما ب یچون عشق، عشقم ادیازت بدم نم ه؟یچ یدون ی! مهیعکست هم راض

 تو! چرا آخه؟ شیمنه و روح و روانش پ شیانقدر عاشقته! چرا واسه منه و عاشق تو؟ چرا جسمش پ هانیو یکرد

لطف خدا به من و تو بوده که االن از بودنت با خبرشدم، لطف خدا به من اونجاش بود که قبل از عمل  نینظرم ا به

و موفق هم شدم، لطف  دمیکنارمه واسه زنده بودن جنگ شهیهم هانیو نکهیعمل رو به عشق ا نیباخبر نشدم و ا



که تو عمرم داشتم جگر سوز  هیرفتن نیبدتر نیبرم. ا رونیب هانیو یکه من االن بفهمم و از زندگ نهیخدا هم به تو ا

 دونه. یم شیکه تورو تنها عشق زندگ هیجمله ا نیا دنیعمرم د یلحظه  نیتر

 رود. یباالتر م شیو هق هق ها رندیگ یشدت م شیکشد و اشک ها یرا باال م دماغش

 یم رونیکه از همون اولم بازنده بودم ب یدانیاما مواظبش باش هواش و داشته باش من از م یباشه قبول تو برد -

چون با عکست  یتونه مراقبش باشه خودت یکه م یکس نیسپارم مطمئنم بعد خدا بهتر یکشم و عشقم و دست تو م

رها بشم. دعا  هانتیمنم دعا کن، دعا کن از بند و لد نیواسه ا یچه برسه به وجودت، ارنواز خانوم ول شهیهم آروم م

 وصل کنه. گهیقلبم رو به هم د یها کهیت نیو ا ادین ببند ز ینیچ هیکن 

کند  یداند اما فکر م یرا نم لشیدل رد،یگ یارنواز، عکس م یآورد و از چهره  یمانتو در م بیاش را از ج یگوش

 الزم شود. یروز دیشا

و  ندیچ یم شیکند و عکس و انگشتر را به همان صورت قبل سرجا یرا پاک م شیاشک ها یبا دستمال کاغذ سپس

 شود. یاز اتاق خارج م
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شوند و به اصرار آقا خسرو همه را  یمرخص م مارستانیگذرد و باالخره هر دو از ب یم یاز آن روز کذائ یهفته ا چند

مادرش برود،  داریبه نهال قول داده به محض مرخص شدن به د نکهیا یبه بهانه  یبه خانه خود دعوت کرد اما عل

 کند. یکه در ذهن داشت، مصمم تر م یمیانجام تصم یمسئله آوا را برا نیو ا رفتیرا نپذ یمهمان

دو به دو مشغول صحبت  یو اکنون هر کس در گوشه ا رفتندیدعوت را پذ یو خانم محب زیبه همراه آقاپرو زیدن

او و  ینقشه  نیا یقربان زیدن نکهیبرد ا یم یپ هانیو یافتاده به گفته  ریکه اخ یهستند. آوا با توجه به اتفاقات

 زیرا سرزنش کرد و او ن یتوان کس یرابطه نم نیطرفه بوده است و در ا کیپدرش بوده و تنها گناهش عاشق شدن 

 چگونه برمال شده! یعل یراز برا نیسردرگم است که ا هانیبه مانند و

 یشود توجه یو پدرش رد و بدل م زیپرو نیکه ب ییارنوازش را کرده و به گفت و گوها یطبق معمول دلش هوا هانیو

 کند. یسالن را به سمت اتاقش ترک م یآورد و پس از گفتن با اجازه ا یندارد در انتها طاقت نم



 رونیست ظاهر کرده، از کشو ب یاز ارنواز را که چند وقت یرود و عکس یکمدش م یمحض ورودش به سمت کشو به

 دیرود. شا یچشمانش افتاده، دلش ضعف م یرو یبانیش که به مانند سابلند یچشمان و مژه ها دنیکشد و با د یم

زند؛  یم دیزند و با همان نگاه خاصش او را د یمعکس دست  نیبار است که به ا نیاول نیا زیاش با دن یبعد از نامزد

 نیدل ا نیا گریهم نباشد اما امروز د یاگر عشق یمتعهد است حت زیهم نباشد باز به دن یچون معتقد است اگر عشق

کند و  یم یعشقش را کرده بود. دوباره کشو را وارس دنیهوس د ریبهانه گ یاش نشد و مانند بچه ا یحرف ها حال

 یحجم از دلتنگ نیداند با ا یکشد. نم یم رونیبود را ب دهیبه ارنواز بخش یمادرش به عنوان حلقه نامزد هک یانگشتر

 بیصخره به حنجره اش آس یبه اندازه  یتر شده و هر لحظه بغض میش وخحال دهیچه کار کند! حاال که عکسش را د

 دیدانم شا یشود، نم یم رهیصورتش خ ی قطهشود، به نقطه ن یبه جلو خم م یو اندک ندینش یتخت م یزند. رو یم

تر شدن رابطه اشان  عیاست و احتمال وس دیحاال با ام نکهیدارد. فکر ا یخواهد خود را عذاب دهد که چشم برنم یم

 کی نکهیزند. خصوصاً بعد از ا یاش ضربه م یشانیبه پ یدر پ یپ یشود و با مشت ها یوجود دارد قلبش مچاله م

رود.  یبرود، م دیکه نبا ییکند ذهنش به جاها یتر م یرا عصب هانیو نیگذرد و هم یم دیبودن ام بیاز غا یهفته ا

 هند.د یهزاران فکر مرموز در ذهنش جوالن م

 کرده و حاال دور کار و باره. یازش خواستگار دیشا -

 رفتن. گهیشهر د هی گهیبا همد دمیشا -

 زند. یم شیبه موها یاندازد و چنگ یم نیو انگشتر را به زم عکس

با دوش آب سرد  دیرود تا که شا یشود و بدون برداشتن عکس و انگشتر به سمت حمام م یاز جا بلند م تیعصبان با

 .شدیاند یناراحت شوند، نم بتشیمهمانان از غ دیمسئله که شا نیافکار مزاحم از دستش خالص شوند و به ا نیا

 یکند و م یمشغول صحبت هستند نگاه م زیشود رو به آوا که کنار دن یم هانیو بتیغ یخانم که متوجه  توران

 :دیگو

 .ماریب وهیخوام م یم ن،ییپا ادیدخترم برو باال بگو داداشت ب -

 :دیگو یو م ردیگ یدستش را م زیشود که دن یاز جا بلند م آوا

 من برم. نیاگه اجازه بد -

 :دیگو یم ییخانم با خوش رو توران



 ! گفتم زحمتت نشه.یچه اجازه ا زمیعز -

 گفتن با

 س! فهیوظ ،یچه زحمت -

شنود، دوباره کارش را  ینم ییزند اما صدا یرسد چند ضربه به در م یرود و به درب اتاقش که م یسمت باال م به

شود. هنگام ورود چند بار  یکند و وارد م یشود، به ناچار خودش در را باز م ینم یکند اما باز هم خبر یتکرار م

فهمد که در  یرسد و م یآب از حمام به گوش م دوش یشود صدا یداخل م شتریب یزند اما وقت یرا صدا م هانیو

 یکه پشت و رو افتاده و انگشتر یعکس دنیگردد که از اتاق خارج شود اما با د یمحال حمام کردن است، به عقب بر

 کند. یگردد و راهش را به سمت آن عکس کج م یآن طرف افتاده کنجکاوانه برم یکم

شود به عکس  یکنجکاو م ییانگشتر آشنا دنی. با دندینش یتخت م یدارد و رو یبرم نیو انگشتر را از زم عکس

شده و چشمک زده است،  رهیخ نیکه خندان به لنز دورب یدختر دنیکند و با د یس را پشت و رو منگاه کند. عک

 کند. یبه خواندن جلب م اعکس توجه اش ر یگوشه  یبه پا شده، نوشته  امتیکند در دلش ق یحس م

 ارنواز. یخودت میعشق زندگ نیو آخر نیاول -

حرکت ندارد و تمام بدنش در غم و اندوه  شیدر رگ ها یخون چیکرد ه یسقوط م نیبود به زم ستادهیحتم اگر ا به

 یتمام آن سرد لیفهمد دل یاو را نخواهد. حال م هانیو دیخودش که چرا با یسوزد برا یشود. دلش م یمنجمد م

داند  یسراغ او رفته و با عشقش که حاال م هچرا ب نکهیمبهم است ا یلیخ شیکه برا یزیاما چ ستیدر رفتارش چ

 هانیکند. و یم ریرا در حنجره اس شیدهد و صدا یم زشیاجازه ر شیش ارنواز است، ازدواج نکرده! به اشک هااسم

 یمیندارد و در تصم یلیطرفه تما کیگنجد اما به عشق  یکه در فکر م یزیآن چ شتریب یلیرا دوست دارد خ

 کند. یخال بیرق یرا برا دانیمدهد  یم حیترج یناگهان

 

 ۱۶۲_پارت#

دهد و به خود  یخود تکان م یاز تأسف برا یاتاق، سر انیعکس و انگشتر در م دنیمحض خروجش از حمام با د به

 :دیگو یم

 !اطمیاحت یچه قدر من ب -



متوجه نمناک شدن عکس از  نکهیدارد و بدون ا یبرم نیزم یعکس و انگشتر را از رو شیلباس ها دنیاز پوش قبل

و گرمکن  یتوس شرتیت دنیگرداند و پس از پوش یاش برم یقبل یشود آن را به همان جا زیدن یقطره اشک ها

 رود. یم نییکند و به پا یاش قصد خروج از اتاق م یمشک

 یحرف توران خانم را تکرار م دنشیهم با د هیو بق دیگو یم تیآمدن است که توران عاف نییپله ها درحال پا یرو

در دل قربان  هانیو دنیکه کنار آوا نشسته با د زی. دندیگو یم یکوتاه نیمت باشدر پاسخ همه سال هانیکنند و و

 :دیگو یرود و م یصدقه اش م

 !شهیو رو م ریدلم ز دنتیکه با د یتو رو بزنم من دیآخه من چطور ق -

رو  یقطره اشک حلقه زده در چشمانش به تند دنیممانعت از د یکند برا ینگاهش م یکه با لبخند هانیو دنید با

 چیبه خودش را به ه زیدن یمحل یکند. ب یزده م رتیرا به شدت ح هانیو نیدهد و ا یو به جمع خانم ها م ردیگ یم

 دزدد؟ یحال نگاه م دهکه هر لحظه منتظر توجه او بو یزیتواند هضم کند دن یوجه نم

خود کند و  بیفقط توانسته ترحمش را نص هانیه احساسات پر شور وفرستد که از آن هم یبه خودش لعنت م زیدن

 یکنارش را برا یرود و مبل تک نفره  یم زیبه سمت دن هانیاست. و یمغرور بوده درد بد شهیکه هم یزیدن یبرا نیا

کند ضربان  یعطر استفاده م نیشناخته از هم رااو  یکه از وقت یبا حضورش و عطر زیکند. دن ینشستن انتخاب م

 نیا لیاز حضورش با خبر شده اما دل زیمطمئن است که دن هانیگردد. و یاما باز به طرفش برنم ردیگ یقلبش شدت م

به سمتش رو  رینا گز زیخواندش و دن یگذارد و به اسم م یساعدش م یفهمد. به ناچار دست رو یرا نم شیها یسرد

 :دیگو یم ضاحانهیاست هیبدون حاش هانیدوزد. و یبه نگاهش چشم م تظرکند و من یم

 چت شده؟ -

 :دیگو یدهد و با لکنت م یدهانش را قورت م بزاق

 !یچی...هیه...ه -

 :دیگو یمحکم م یزند و با لحن یرا گره م ابروانش

 گفتم چته؟ حرف بزن! -

 شود. یدروغ متوسل م به

 !کنهیسرم... سرم درد م -



 دهد. یو دوباره نگاه م ردیگ ینگاه م کالفه

 .گنیم گهید زیچ هیقرمزت  یچشما زیدن -

 خب به خاطر سر دردمه! -

 غرد. یم نیخشمگ

 من نده. لیحاشا نکن انقدرم دروغ تحو -

 :دیگو یمبل م یو درحال بلند شدن از رو ردیگ یتنه اش را از مبل م مین

 ظرفا رو جمع کنم. دیبا -

 کند. یشدنش ممانعت مچسباند و از بلند یمبل م یکشد و به پشت یرا م دستش

 فرار نکن، جواب بده. زنمیباهات حرف م یوقت -

 یخورد با اشاره دست تکان م ینگاهش به او گره م یلحظه ا یکه برا هانیکه از دور نظاره گر آن دو است به و آوا

 .نکهیدهد به عالمت ا

 شده؟ یزیچ -

 کند. ینگاه م زیدهد و دوباره به دن یتکان م یبه عالمت نف یسر هانیو

 داره. یقو لیدل هی رییهمه تغ نیکه نبودم چت شد؟ ا یساعت هی نیحرف بزن تو ا ااهللینذار همه بفهمن  زیدن -

 :دیگو یاندازد و در دل م یم نییبه پا سر

 یکه من ب یخودش کرده کار ریاس شهیکه دل تو رو واسه هم هیهمون دختر چشم سبز لشیارنوازته، دل لشیدل -

 .ومدمیر نعرضه از پسش ب

 :دیگو یآورد و عاجزانه م یدهد که سر باال م یرا تکان م زیدن دست

 .امیکم با خودم کنار ب هیاالن ازم نخواه بذار  کنمیاما ازت خواهش م گمیبهت م -

 پرسد. یم نگران



 ؟یدیشن یزیافتاده؟ چ یاتفاق -

 زند. یم نیغمگ یلبخند

 .ستیخاص ن یلینه! خ -

 یاست که فکر کند عل یکاف نیافتد که از او درخواست کنار گذاشتن خواهرش را داشت و هم یم یعل دیتهد ادی به

 را خواسته. نیهم زیاز او ن

 گفته؟ یزیچ یعل ز،یدن -

 :دیگو یخبر بوده با تعجب م یآن دو ب یکه از گفت و گو زیدن

 نه!... ؟یعل -

 مطمئن باشم؟ -

 :دیگو یم نانیدهد و با اطم یباال م چانه

 بگه؟ یزیچرا چ یآره مطمئن، بعدشم عل -

 :دیگو ینداشته پس م یدخالت نیب نیهم در ا یخبر بوده و عل یب زیفهمد که دن یم

 ! درست شد؟یرو بگ تیناراحت نیا لیهر چه زود تر دل دیتو هم با یول دمیپرس ینجوریهم -

رود و در مورد موضوع  یه سمت آوا مو ب زدیخ یهم از کنارش برم هانیدهد و و یتکان م دییبه عالمت تا یسر

 یخواهد که فردا با سردار مالقات دو نفره ا یزند و از او م یگفته بود حرف م مارستانیمالقاتش با سردار که در ب

 کند. یبدون چون و چرا قبول م زیدهد و او ن یم اطالعموضوع را به سردار  نیو ا ردیپذ یداشته باشند و آوا هم م

*** 

 

 ۱۶۳_پارت#



منتظر است که سردار  هانیاست و حال و هان،یو نیکه گذاشته بودند، مکان مالقات دونفره اشان در ماش یقرار طبق

را عقب  نشیگذرد که سردار ماش یربع از انتظارش م کیست.  یدیسف یایآوا زانت یاز راه برسد و بنا به گفته 

به سمت  یگفته که بدون تعلل هانیو نیاز ماش زین ردار آوا به سشود. ظاهراً یم ادهیکند و پ یپارک م هانیو نیماش

کند. سردار به محض  یخودش درب را از داخل باز م دنشیقبل از رس یا هیثان هانیکند و و یدرب شاگرد حرکت م

دستش را  هانیدهد. و یشود و سالم م یخم م یاحترام کم یگذارد و به نشانه  یاش م نهیس یسوار شدن دست رو

 :دیگو یکند و م یم زبه طرفش درا

 سالم جناب سردار حال شما؟ -

 :دیگو یفشارد و م یرا م دستش

 .میبه مرحمت شما خوب نیزنده باش -

 خب الحمداهلل! -

 :دیگو یدهد و م یرا شروع کند، نگاه م شیبه سردار که در سکوت منتظر است او حرف ها سپس

 ه؟ینظرتون چ میبه دور باش هیسر اصل مطلب و از مقدمه و حاش میخب، زود بر -

 موافقم. دیشما صالح بدون یهرچ -

 کند. یکند و رو به سردار شروع م یرا صاف م شیگلو «یاهوم» با

! نیو ازتون بپرسم تا چه حد به آوا عالقه دار نمیشما بش شیو پ امیکردم که ب یراستش به زور خودم و راض -

 هیهم هست که عاد یبرادرانه ا رتیوسط غ نیبهش سخت نگرفتم و محدودش نکردم اما خب باالخره ا چوقتیه

به  یه پسر ابراز عالقه نسبت به خواهرم بشنوم ولیو از دهن  امیداد ب یاجازه نم رتمیموقع ها بروز کنه. منم غ نطوریا

و  امیب شناسمیمردا رو م اتیاز آوا روح شتریب مرد که هیخاطر خوشبخت شدن آوا الزمه، الزمه که خودم به عنوان 

 بشنوم حاال هم منتظرم.

 کند. یم هانیکشد و رو به و یم یشانیبه پ یدست

پورمنش  یآقا یقرارتون دادم، راست یتیموقع نیبدهکارم که تو همچ یعذرخواه هیبله کاماًل حق با شماس و من  -

. از همون ترم اول آوا رو دمیخودم کامل شرح م نیفته و واسه همآوا تا چه حد از رابطه مون به شما گ دونمیمن نم

از  ییبه جا نهیمنظور ا گمیکه م یینجایختم شده ا نجایکلکل شروع شد و حاال به ا هیاز  ییآشنا نیشناختم و ا یم



شما اما همونطور  شیجسارته گفتنش پ اد،یبه چشمم نم یا گهیدختر د چیکه به جز اون ه دمیدوست داشتنش رس

 نیمن شده و خواهد بود و اضافه کنم که ا یبگم که آوا تنها عشق زندگ دونمیالزمه منم الزم م نیکه خودتون گفت

اما از بودنت دل خوشم، دلگرمم!  ستمیعاشقت ن» گهیطرفه س به قول خود آوا م کیمن و آوا  نیعالقه هنوز هم ب

 .مونهیم نجوریرابطه هم نیا یکه تو بخوا یمنم بهش گفتم تا وقت« بودنت و دوس دارم

 :دیگو یآرام م ییاندازد و با صدا یم نییبه پا سر

چسبه اما به  یو به تنت م شهیهاشم گوشت م یتلخ ینه ول ای نیدیطعم عشق و چش دونمیپورمنش نم یآقا -

 گذره. یزمان از زهر تلخ تر م تمیزندگ یها تیموقع نیکنارت باشه وگرنه نباشه تو بهتر یخوایم یکه اون یشرط

 ی زهیافتد که او را خود از دست داد و حال بدون او انگ یارنوازش م ادیکند و ناخوداگاه به  یم دییحرفش را تا هانیو

 کردنش را از دست داده. یزندگ

 کند. یو رو به سردار م دیآ یبه خود م سپس

درست هم  دینه، شا ایدر موردش گفته  یزیآوا چ دونمیو من نم مونهیموضوع م هی یول حیحرفاتون کامالً صح -

 ن؟یکه آوا گذرونده اطالع دار یتلخ یالزمه! شما از رابطه  نمیا یول گمیآوا م ینباشه بدون اجازه 

 :دیگو یم عیسر

 ؟یعل -

 دهد. یادامه م یکند که سردار با تلخند یشود و منتظر نگاهش م یگرد م چشمانش

 ییها هیساله با خبرم از تمام اشک و گر نیزود تر از شما هم با خبر شده باشم چون من چند دیآره خبر دارم، شا -

درارم و  یخوام روشنفکر باز یکرد با خبرم. تمام درد دالش هنوز تو گوشمه، راستش نم یکه به خاطرش حروم م

کردم و به خودم  یسرزنش م خودم و یزد حساب یم فمن حر شیبگم آره خب حق داشته! بارها که آوا از اون پسر پ

دختر مورد عالقه م راه به راه از  نکهیبود اما ا یدونم از چ ینم رتیآوا رو فراموش کنم. از حسادت، غ دیبا گفتمیم

دل  نیثابت درد دالش بودم، ا هیپا شهیوجود هم نیکرد اما با ا یم میحرف بزنه بدجور عصبان گهیعشقش به پسر د

 یرو همه چ ایتونم دل و زدم در یهم بدون اون نم یا هیثان گهید دمیروز به خودم اومدم د هیآورد.  یطاقت نم یتلعن

شده بود که قبول کرد  دیناام یبود از عل نیا لشیدل دیشا شدیدونم چ یکرد اما نم یرد م لیرو بهش گفتم و آوا اوا

 ایتا آخر دن گمیو حاال هم م رمیگبود که آروم ب ین کافیصبر کنم تا بهم دلبسته بشه و هم دیاما بهم گفت با

 .رهیمنتظرشم، منتظرم تا اون عالقه شکل بگ
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 :دیگو یو م دیآ یبه لبش م یلبخند دهیپسر را با جان و دل پسند نیا یکه تک تک حرف ها هانیو

پسر آوا از  هیبود که با اومدن  نیا لشیدل دیدونم چرا شا یو از رو بستم، نم رمیشمش نجایا ومدمیداشتم م یوقت -

کرد  یم دادیتک تک کلمه ها ب یکه صداقت تو ییحرف ها دنیحاال با شن یول هیعیقاعدتًا طب نیو ا شهیمن دور م

مرد و مردونه قول  دیاوصاف با نیرو کنار خودش داره اما با ا یمرد نیآوا خوشحالم که همچ یبگم خوشحالم، برا دیبا

 .یاریخم به ابروهاش ن یبد

 گذارد. یچشمش م یزند و دست رو یم یلبخند نشانیب زیآم تیموفق یخوشحال از گفت و گو سردار

 چشم. یبه رو -

 :دیگو یاندازد و م یاش و سپس به سردار م یبه ساعت مچ ینگاه هانیو

اما من  میحرف بزن شتریب خواستی! دلم مهیکاف نینبود اما باز لپ مطلب و در برداشت و هم یکامل یلیخ یگفتگو -

 برم شرمنده! دیکار دارم و با ییجا هی

 :دیگو یبا لبخند م سردار

 .دیبرم شما به کارتون برس گهیبود منم د یبا شما لطف بزرگ یی! آشناهیچه حرف نیا نیارداریاخت -

را به  نیماش یو رفتن سردار با تک بوق یکند و پس از خداحافظ یم یاظهار خوشبخت دنشیهم متقابالً از د هانیو

 یریکه بعد از دوبار شماره گ ردیگ یشماره اش را م یرانندگ نیآورد و در ح یبه حرکت در م زیدن یسمت خانه 

 دهد. یپاسخ م

 سالم. -

 :دیگو یم یعصب یلحن با

 زنم تو چت شده؟ یده باره بهت زنگ م شبیاز د یچه سالم -

 کشد. یم قیعم ینفس



 !یچیه -

 کند. یپارک م یرا کنار نیو ماش ردیگ یاش حرصش م یخونسرد از

 چه مرگت شده... نمیچت شده زودباش حرف بزن بب هویچه طرز حرف زدنه  نیو... ال اله اال اهلل! ا یچیه -

 زنم. یدکتر بعداً بهت زنگ م شیاومدم پ مارستانمیاالن ب الیخیب هانیو -

 :دیگو یم متعجب

 دنبالت! امیمگه نگفتم کارم تموم بشه م مارستان؟یب -

 :دیگو یبا بغض م دهیبه خود را فهم هانیو یها تیحساس لیکه حاال دل زیدن

 من بدبخت نکن. بیرو پرت کن تو سطل آشغال! نص یو اون ترحم کوفت تیحس مسئول -

 کند. یلحنش را نرم م زیبغض دن از

 کدوم ترحم؟ ؟یگیم یچ زیدن -

 حاشا نکن. -

 کند. یرا نگران م هانیو نیمال شدن هستند و همدر مرز بر یکی یکی شیروزها رازها نیا

 ؟یدیشن یزیفهمم چ یمنظورت و نم زیدن -

 :دیگو یم کبارهی به

 .میخور ینم گهیمن و تو به درد همد میاز هم جدا بش ایب هانیو -

 میتصم نیناغافل ا ریدن نکهیاما ا دیگنج یاز ذوق و شوق در پوست خود نم دیشن یحرف را م نیاگر ا یگرید هروقت

 یم ادهیپ نیو از ماش ردیگ یامان را از او م قیو ترسناک است، ترس از بازگو شدن حقا بیعج هانیو یرا گرفته برا

 :دیگو یشود با اضطراب م

 درست حرف بزن! زیدن -

 :دیگو یاشک م با



 خوامت والسالم. ینم -

 کند. یهم توجه نم هانیو یدر پ یپ یکند و به تماس ها یرا قطع م یگوش

بلند  نشیماش ریدزدگ یکوبد که صدا یکاپوت م یمحکم رو یمشت یهمه سردرگم نیاز هم یکالفه و عصب هانیو

 نیزبانش بکشد به هم ریکند و حرف از ز لهیپ زیتواند به دن یکار آنقدر به او فشار آورده که نم یشود. خستگ یم

 .ودر یشود و به خانه م یم نیو سوار برماش دیگو یم «یبه درک» لیدل
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افتد  یشنود به سمت پله ها به راه م ینم ییصدا یکند و وقت یچرخاند و سالم م یبا ورودش به سالن چشم م هانیو

 :دیگو یم هانیکند و رو به و یو با حوله دستش را پاک م دیآ یم رونیکه آوا از آشپزخانه ب

 .یسالم خسته نباش -

افتد که آوا از  یدوباره به راه م« سالم، ممنون»خسته و کالفه پس از گفتن  یدهد و با لحن یم یتاب میرا ن گردنش

 :دیگو یکند و م یحوصله بودنش به سمتش پا تند م یو ب یهمه خستگ نیا دنید

 داداش! سایوا -

 :دیگو یدهد م یهمانطور که راهش را ادامه م هانیو

 رو ندارم. یچیههست بذار واسه بعد االن حوصله  یهرچ -

 .ردیگ یرا م شیرسد و بازو یاو م به

 آخه مهمه. -

 .ستدیا یکشد و در جا م یکالفه م یپوف هانیو

 حرفامون و سردار واست گفته. یآوا؟ منکه مطمئنم مو به مو یخوایم یچ -



 گزد. یکند و لب م یم یزیر ی خنده

 س... گهید زیچ هیواقعًا که! اصالً مقصود من  -

 یدهد سپس رو به آوا که دنبالش کرده م یرسد ادامه م یکه به اتاق م ییکند و پله ها را تا جا یچپ نگاهش م چپ

 :دیگو

 !...یگیم یچ نمیتو بب ایب -

سپس کنار آوا  زدیآو یپشت در م زیبه رخت آو شهیآورد و مثل هم یکتش را درم هانیو و ندینش یتخت م یرو آوا

 .ندینش یم

 خب؟ -

 :دیگو یمحتاط م یلحن با

 خوبه حالش؟ ز؟یچه خبر از دن -

 دهد. یباال م ییابرو

 ؟یریگ یحاال احوال م یکرد یلب و لوچت و کج م ومدیشنوم؟ تو که اسمش م یدارم درست م هو؟ی شدینه بابا! چ -

 کند. یکشد و به رو به رو نگاه م یم قیعم ینفس

مهربون بوده  یلیکه شناختم خ یرو از وقت زیببرم، دن یپ زایچ یلیباعث شد به خ ریاخ یاتفاقا نیراستش داداش ا -

کرده  هیکه بهش کردم گال یها یمحل یدر برابر ب ادینم ادمی چوقتیواسه تک تک ما قائل بوده، ه یادیو احترام ز

تموم وجودم و  یحس ترحم و دلسوز سوزهیدلم براش م یول هیانصاف ی! باوردهیناراحت، اگرم شده به رو ن ایباشه 

 نداره! یهم تعجب ادیکه االن اشکم در ب یگرفته طور

 :دیگو یآخر آوا متعجب م یاز جمله  هانیو

 اشکت دراد؟ یاز چ -

 :دیگو یاندازد و م یم ریبه ز سر

 با تو! شیاز نامزد -



 :دیگو یکند و بهت زده م یم زیر چشم

 واس خودت؟ یگیم یچ ادیکه اشکت در ب وفتادهین والیه ریگ -

 یدارد و م یقلبش دارد، کماکان پنهان نگه م انیکه در م یبرادرش را ناراحت کند پس راز نیاز ا شتریخواهد ب ینم

 :دیگو

 !یچیه -

 زد. یسر و ته م یب یامروزم حرفا زیدن ؟یدونیم یزیچ نیآوا من و بب -

 کند. یبه طرفش رو م شتابزده

 گفت؟یم یچ ؟یچ -

 کند. یرا قفل هم م ابروانش

 ؟یشد بیچرا انقدر عج -

 :دیگو یاش م دهیخونسرد برخالف باطن به آشوب کش یظاهر با

 ه؟یچ ،یگیکه م زیسر و ته دن یب یمنظورت از حرفا نمیفقط کنجکاو شدم بب ستین یزینه چ -

 کند. یسر قفل م ریکشد و دستانش را ز ینشسته به پشت دراز م همانطور

حرفاش کرد و از نخواستن من حرف  یو تهش اشک و غم و آه قاط میکم حرف زد هیزنگ زدم حالش و بپرسم که  -

 دسته خزعبالت! نیدونم از ا ینداره و... چه م دهیو فا میرابطه رو تمومش کن نیگفت ا یزد و م یم

 :دیگو یکند، م یتواند هدفش را عمل یکم کم م نکهیدور از معرفت باشد اما آوا خوشحال و ذوق زده از ا دیشا

 موافق بود؟ د؟یخودش گفت تمومش کن یجد ؟یجد -

 چرخاند. یطرفش سر م به

 ...یم هیگر گمیم ؟یانقدر خوشحال یتو! از چ یهست یعجب بدجنس -

 پرد. یحرفش م انیم شتابزده



 بود؟ یخودش راض نمیدونم فقط بگو بب یباشه باشه م -

 :دیگو یم عیدهد و سر یو سپس دوباره نگاه م دیگو یم یو اهوم ردیگ ینگاه م دوباره

 حوصله ندارم. نیاز ا شتری! برو برو بیگرفت یاطالعات خواست یبخوابم! هر  خوامیخسته م م رونیبرو ب گهید -

 بوسد. یشود و گونه اش را م یصورت برادرش خم م یرو

 چشم قربونت برم. -

فکرش مشغول  هانیبندد و و یر را مد هانیرود و در مقابل نگاه متعجب و یو به سمت در م زدیخ یاز جا برم سپس

با خبر شد که پس از چند  دیام یدر جا گرید یمرد دنیاز شرکت است، امروز با ورودش به اتاق و د دیام یاستعفا

دهد که حتمًا  یفکر به خود قول م نیکند و با هم یم تیفکرش را به هزاران سو هدا نیاستعفا داده و هم بتیروز غ

رفته باشند ذهنش را  گرید یازدواج کرده باشد و به جا دیبا ام نکهیفرصت از ارنواز با خبر شود. فکر ا نیدر اول

 کند. یداغان تر از قبل م
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رفتنش را گزارش  رونیبه مادرش، ب یشود. قبل از رفتن با تماس یرود و بدون اتالف وقت آماده م یبه اتاق خود م آوا

دهد که  یو از رفتنش به آن جا خبر م ردیگ یتماس م زیراه با دن ی انهیزند. م یم رونیه بدهد و سپس از خان یم

 کند. یاستقبال م اریبس زیدن

به مادرش اطالع  زیماند تا در را باز کنند. ظاهراً دن یمنتظر م فونیآ یرسد و با فشردن دکمه  یدرب خانه اشان م به

شود و در را پشت  یوارد م اطیکند. به ح یو در را باز م دیگو یخوش آمد م فون،یآ یاز صفحه  دنشیداده که با د

و  زیشود. دن یزند و وارد م یم یکه باز شده تقه ا یچوب بدر دنیبا د اطیبندد و پس از گذراندن ح یسر خود م

 یبه سمت اتاق م و ردیگ یدست آوا را م زیکنند. دن یم یبا او روبوس دنشیاند و به محض د ستادهیمادرش پشت در ا

 برد.

 بهتر از تو؟! یداشتم که باهاش حرف بزنم و ک ازینفر ن هی! واقعًا به یکه اومد یآوا چه قدر خوب کرد -

 :دیگو یم ییخوش رو با



 ام؟یکه ب یخب چرا زودتر زنگ نزد -

پشت  زیشود و دن یبه اتاق وارد م یکند که داخل شود آوا با تشکر یدهد و به آوا تعارف م یرا به داخل هول م در

 :دیگو یو به آوا م ندینش یتخت م یبندد و رو یسر او در را م

 .نیبش ایب -

 چرخاند. یو نگاهش را در اتاق م ندینش یتخت م یرو

 پوسه... ی! دل آدم میزد یبود؟ چرا رنگ غالب مشک یصورت ادمهی ؟یدکورش و عوض کرد -

 زند. یم یپوزخند

 هم دارم؟ یمگه دل کدوم دل آخه؟ -

 :دیگو یکه انگار ناخواسته بحث را به سمت دلخواهش رسانده، مشتاقانه م آوا

 رو به راهه! زیخداروشکر همه چ ؟یگیو م نیچرا ا -

 کند. یدر حنجره اش النه م یناگهان یبغض

 !ستیسرجاش ن یچیباطن ه یظاهرًا آره ول -

 :دیگو یخالصانه م یو با غم ردیگ یرا در دست م زیدست دن آوا

 باهام حرف بزن! ز،یتو خودت نر -

رسد، آوا با  یو دوبشقاب سر م وهیاز م یبا ظرف زیشود و مادر دن یخواهد لب باز کند که در اتاق باز م یم زیدن

 .ردیگ یو ظرف ها را از دستش م زدیخ یاز جابرم دنشید

 ن؟یخاله چرا زحمت افتاد -

 :دیگو یرود، م یم رونیکه به ب یحال در

 نوش جونتون. زم،یعز یچه زحمت -

 شده. رهیخ نیرود که همچنان در سکوت به زم یم زیگذارد و به سمت دن یم ریتحر زیم یها را رو ظرف



 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم زیدن -

 :دیگو یو بغض م هیپر از گال یلحن با

 ن؟یبهم نگفت یزیچرا از ارنواز چ -

 کند. یبه آوا رو م زیکشد. دن یم قیعم یکند و فقط نفس ینم تعجب

 س! دهیفا یپنهون کردن ب دم،یرو فهم یمن همه چ ؟یگینم یزیچرا چ -

 :دیگو یشرمنده م یبا لحن زیدر چشم دن چشم

 !یدیدونم که تو فهم یآره خودمم م -

 دهد. یکند که آوا ادامه م یزده و منتظر نگاهش م رتیح زیدن

داشتم. از کنار در  یکار هیاتاقم  یبعد تو، تو قهیچند دق بایتقر یو صدا کن هانیو یخونمون و رفت یکه اومد روزید -

و فعال کرد و به حرفات گوش دادم تک تک حرفات و  میکنجکاو نیو هم دمیت رو شن هیگر یگذشتم صدا یکه م

 یلیاک بود، خسوزن یلیکرده بود. حرفات خ ریگ لومبوته خار تو گ هیمثل  یبغض هیکه  شمینم نیو منکر ا دمیشن

روش اثر  یرد و دل چیکه ه یدچار شد یدرد هیدونستم به  یبدم اما م تیتو و دلدار امیخواستم ب یناراحت شدم. م

 نداره.

. آوا دست دور ردیگ یزند و دستش را مقابل صورتش م یم هیگر ریحرف ها باشد ناگهان ز نیکه منتظر هم انگار

 کند. یاندازد و سرش را نوازش م یشانه اش م

 نیباهامن، ا یو هنوزم گه گاه دمیکش شیوقت پ یلیمن خ یکش یکه تو م ییدردها نیکنم، ا یکاماًل درکت م -

رو دست  یکه دار ییزایانگار صالح عقل، قلب، روح و همه چ یگرفتارش که بش یلعنت هیزیدونم چه چ یعشق نم

تو عمل نکنه! اونوقت  یصالح و خواسته  بهعشق  نیکه ا یو امان از اون روز یدیتام بهش م اریاخت هی ،یدیاون م

 دیبا یبهت آرامش بده تا آرامش داشته باش دی! باهیخال اینباشه انگار دن یخوایکه م یاون کس ،یشینابود م گهید

 ! یباشه تا باش دیکالم ختم کالم با کیو  ینفس بکشه تا نفس بکش دیبا یبخندونتت تا بخند

 یبه طبقه  زیمادر دن نکهیآوا از ا الیزند و خ یاست زار م لشیآوا که باب م نیغمگ یحرف ها دنیبا شن زیدن

 یطاقچه اتاق برم یاز رو یدستمال کاغذ یشود و برگ یشنود راحت است از جا بلند م یرا نم شیباالرفته و صدا

 :دیگو یسپس م ردیگ یو دستمال را م ردآو ینگاه باال م هیگر انیم زی. دنردیگ یم زیدارد و به سمت دن



حتماً  هانیو... پس و التیتحص افه،یپول، خونواده خوب، ق ،یدار یتو همه چ زیگفتم دن یبه خودم م شهیهم -

 سمتت! ادیکه تو رو نخواد عجله نکن م یدار یمگه چه نقص شهیعاشقت م

 دهد. یو ادامه م ردیگ یم شیتازه اش را از مژه ها یکشد و با دستمال اشک ها یرا باال م دماغش

آوا همون روز  یگفتم عجله نکن ول یدیآخرش به خواسته ت رس ایبه خودم گفتم ب یکه اومد خواستگار یروز -

تونه زود  یمغروره نم هانیصبر الزمه، و نمیمحل کرد و باز دم نزدم به خودم گفتم ا یب یلیهم من و خ یخواستگار

 شتریکم ب هیتفاوت که توجهش  نیهان بود با ایهمون و هانیماه گذشت و و نیتا که گذشت چند رهیباهات اخت بگ

 .دمیبود و من خر نفهم یکاراش از سر دلسوز یهمش از ترحم بود، همه  فهممیشده بود و حاال م
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 دهد. یزند و ادامه م یسوزناک هق م 

که  یلبم و غارت کرده از وقتشده، تموم ق یکیشده با تمام تار و پود روحم  نیبدنم عج یبا تک تک سلوال هانیو -

بود  هانیکردم، و یکه شب و روز بهش فکر م یبه کلبه قلبم نفوذ کرده. تنها مرد هانمیپام به خونه شما باز شده و

االن  یبلده ابراز عالقه کنه ول نیچقدر سخته آخه ا هانیو گفتمیم شهینشد. نشد که من و بخواد، نشد! هم یول

 یباشه اما نه عاشق من! عاشق ارنواز... عاشق اون دختره  هانیتنها مرد عاشق و دیشافهمم  یبلده االن م فهممیم

واسه من  هانیخودش کرده، و ریمن و اس هانیکه و یمو کمند عاشق اون دختره ا یچشم سبز عاشق اون دختره 

 بوده هانیبا و میزندگ یعمرم و با فکر اون گذروندم تمام لحظه ها تمامبود من 

 .ردیگ یهقش شدت م هق

واسه  هانیقلب نفهم چطور بهش بفهمونم که و نیکنم از دست ا کاریکنم! چ کاریآوا من عاشقشم، من عاشقشم چ -

 س! چطور بگم؟ گهید یکی

 زند. یکند و با چشمان بسته ضجه م یسقف رو م به

 شبه فراموش کنم. هیشده رو چطور  میکه تمام زندگ یهانیکنم؟ تو بگو و کاریتو بگو من چ ایخدا -

 گذارد. یقلبش م یرا رو مشتش



 !کنهیدرد م نجامیا -

 ریگذارد. آوا که تحت تاث یصورتش م یتواند ادامه دهد و دست رو ینم گریکه د ردیگ یهق هقش شدت م یحد به

 :دیگو یم هیگر انیدهد. م یرا ماساژ م زیدن یافتد و شانه  یاز چشمانش به راه م یالبیاو قرار گرفته س یحرف ها

 آروم باش! -

 .ردیگ یم زیگردد. به طرف دن یآب برم یوانیزند و با ل یم رونیاتاق ب از

 بخور. نویقلپ از ا هی -

فقط  دمیهات و به جون خر یمحل ی! مگه کم بسادمیکم داشتم؟ مگه کم به پات وا یچرا؟ چرا مگه من چ هانیو -

! چطور دلت اومد مدام زخم زبونم یدیور من عاشق و نفهمو چط یکنارت باشم. تو خودت عاشق بود نکهیا یبرا

آخه  خوام،یندارم و هنوزم تو رو م ییجا تیدگدونم تو زن یکه م یکه هنوزم عاشقتم لعنت به من یلعنت به من ؟یبزن

 درمان؟ ای یتو درد

 کشد. یرا به آغوش م زیدن هیبا گر آوا

 بسه! یدختر خودت و کشت -

 یداره با آرامش م یبهم حس هانیو نکهیکاش با فکر ا دم،ید یروزا رو نم نیو ا ومدمینم رونیعمل ب ریکاش از ز -

 مردم.

 شدت گرفته اند. زیآوا ن یها اشک

 !...وونهیخدا نکنه د -

که از  زیاست، دن دهیفا یحالش دارد و اما ب نیدر تسک یسع یبا جمله ا یو آوا گه گاه ندیگر یم گرید کیآغوش  در

 یتخت م نییپا ش،یپا شیگذارد. آوا پ یمتکا م یکشد و سرش را رو یرفته دراز م لیاش تحل یانرژ ادیاشک ز

 :دیگو یم زیکند که دن یرا نوازش م شیو موها ندینش

 من؟ یرو باهام کرد؟ چرا اومد خواستگار نکاریخواست چرا ا یاگه من و نم هانیآوا و -

 اندازد. یم نییسر به پا آوا



 به خاطر من. -

 .ندینش یکند و م یتعجب سر از متکا بلند م از

 ؟یچ -

 یحالش دگرگون م شیاز پ شیکند و او هر لحظه ب یم فیتعر زیدن یبرا یتک تک اتفاقات را بدون کم و کاست آوا

 شود. یبوده، ناراحت م یباز نیا انیاز قربان یارنواز هم که جزو یبرا یبار حت نیشود، ا

 !میرو تمومش کن هیقض نیوقتشه ا گهیآوا د -

 :دیگو یم یبا شرمسار آوا

 منطق بودم. یب یلیمن بود، همه رو نابود کردم خ ریهمه ش تقص -

 گذارد. یشانه اش م یتلخ دست رو یبا لبخند زیدن

و  ادیازت بر م یعشقه که به خاطرش هرکار تیخاص نیا رهیم رونیب دانیعشق که پاش وسط باشه منطق از م -

 .میبه فکر درست کردن اوضاع باش دی! حاال باشهیم یابوداوقات باعث ن یگاه

 .ندینش یم زیو کنار دن زدیخ یجا برم از

خوام.  ینم گهیتو د یحرفا دنیبعد شن یهم تو ذهنم بود ول ییقصد و داشتم و فکرا نیهم نجایا ومدمیم یوقت -

 کنه. رییاوضاع تغ ستیالزم ن گهیبا بودن تو کنار اومده به نظرم د هانیو

 دهد. یتکان م نیرا به طرف سرش

اگه اون مرد  یمن نباشه، حت شیکنم که فکر و روحش پ یزندگ یخوام تا آخر عمرم با مرد یوجه! نم چینه به ه -

 که عاشقشم. یباشه، کس هانیو

 آخه... -

 :دیگو یو محکم م دیآ یحرفش م انیم



و  دنیبسه زجر کش گهید یهم بگ یواسه ارنواز و عل یکه واسه من گفت ژیزایچ نیتک تک ا دیکه گفتم! با نیهم -

بد تر  نیخوام اوضاع از ا ینداره! نم یزیواسه جفتمون چ یدره س که جز تباه هیتهش  هانیعذاب! ازدواج من با و

 بشه.

 :دیگو یم یبا قدردان آوا

که من از  یکن یرو م یکار یدار یبزرگ یلیکردم اما تو دل خ یدر موردت اشتباه فکر م شهیمن و ببخش هم -

 شد. نیش ا جهیو نت ومدمیپسش بر ن

 :دیگو یو با بغض م ردیگ یرا م دستش

بمونم تا  یو وفادار باق یدوست معمول هی هانیبا و دمیم حیبتونم ترج دیکنار اومد، با دیواسه منم سخته اما الزمه با -

 .نیاز هم فرار شهیهم یزن و شوهر هیکه 

 گذارد. یم زیدست دن یرا رو گرشید دست

 !شهیرو به راه م یکار همه چ نیبا ا -
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*** 

آنجا رفتند  ینهال و عل ییکه روز آشنا یارنواز تماس گرفتند و آن ها را به رستوران یو نهال و حت یو آوا با عل زیدن

جمع  زیم کیکه همه دور مالقات شد و حاال  نیبه ا یآوا راض ادیکنند و نا گفته نماند ارنواز به اصرار ز یدعوت م

 کند. یم زیرو به دن انهصبر یب یکه عل ندیدانند چه بگو یشده اند، نم

 حرف بزن! دیکن یرو نگاه م گریس همد قهیو حاال چند دق هیموضوع مهم نیگفت ؟یگینم یزیچرا چ زیدن -

 :دیگو یم زیرو به دن یهم با اخم ارنواز

 .نیتر موضوع رو بگ عیندارم و بهتره هر چه سر یادیز یلیمن وقت خ قاًیبله دق -

 :دیگو یرو به آوا که کنار دستش نشسته است، م زیدهد. دن یحرف آن ها سر تکان م دییهم به تا نهال



 شروع کن آوا! -

چرخاند و  یهمه م نیدور ب کیرا  دشیدهد و نگاه پر از ترد یمردد از گفتن تمام ماجرا بزاق دهانش را قورت م آوا

 :دیگو یم یدوزد که عل یم یدر انتها به عل

 ؟یهست یشروع کن، منتظر چ -

 شود. یشالش مشغول م یاندازد و با پره  یم نییبه پا سر

که به راه افتاد و  یباز نیدونم از کدوم نقطه شروع کنم، از ا یو در هم بر هم هست که نم دهیچیانقدر ماجرا پ -

 خود منم. کشیمقصر شماره 

 :دیگو یبا بهت م ارنواز

 چرا تو؟ واضح حرف بزن! ؟یکدوم باز -

 دهد. یآورد و به ارنواز م یباال م نگاه

 عجله نکن. گمیباشه م -

 اندازد. یم نییدوباره سر پا سپس

تک به تک عذاب از  ،یعاشق معمول هیو نه  نیبال استثنا هر کدومتون عاشق نینشست نجایکه ا ییتک تک شماها -

مثل  یکینه! منم  ای نیموفق شد ایو حاال  نیدیواسش جنگ نیو تا اونجا که تونست نیدیعشقتون و چش دست دادن

که  یهام حرف بزنم از همون دوران یاز نوجوون دیکه از قدمتش بخوام بگم با یکه عاشق بودم، عشق یکیشما ها منم 

 یم ریمن و درگ شتریکه روز به روز ب ی! منم عاشق شدم عشققیها عم یها حساسه و دلبستگ هیروح گنیهمه م

حس من و نداشت و به قول خودش  یکه طرف مقابلم ذره ا یعشق فقط از طرف من بود عشق نکهیکرد و غافل از ا

 شیحال زایچ نیعشق ا نیدون یخواهر گفتناش تو گوشمه اما خودتون بهتر م یزمزمه  نوزمخواهر بودم، ه هیفقط 

رو  یا گهید یو از عقل دور دور! عاشق بودم انقدر عاشق بودم جز اون چشمم کس رادار عشق به قلب وصله ستین

 !یخودکش یکنم حت یکه واسه به دست آوردنش حاضر بودم هر کار ییتا جا دید ینم

 :دیگو یبا تعجب م یخوانند و عل یبه اسم م یبا تعجب آوا را با نا باور همه

 ؟یبود یتو عاشق ک ؟یزن یحرف م یآوا؟ از عشق به ک یگیم یچ -



 :دیگو یگذارد و م یهم م یپلک رو نانیدهد که او با اطم یم زینگران و ترسانش را به دن نگاه

 رو بگو! ینترس همه چ -

 :دیگو یکند و با استرس م ینگاه م یبه عل سپس

 تو! عاشق تو بودم. -

 ینشان دهد! م یچه عکس العمل دیداند با یکند و نم یکماکان به او نگاه م یکشد و عل یم یبلند نیبار نهال ه نیا

که از اضطراب به لرزه در آمده اند،  یلرزان و دستان یمردمک ها نیاست اما ا یخواهد از چشمانش بخواند که شوخ

کشد. حاال به  یصورتش م یکشد و دست رو یق میعم یمحال است! نفس یموضوع امر نیدر ا یشوخ ندیگو یم

اما توجه نکرد.  دیشد، د شانیکه آوا چقدر پر دیاش با نهال را گفت و د ییآشنا ی هیکند که قض یفکر م ییروز ها

حرفش است. آوا که  یکند و منتظر ادامه  یدختر به او نگاه م نیا یشکست عشق یمتاسف برا یارنواز هم با نگاه

 دهد. یادامه م شیپ گذاشته مسلط تر از نیرا از دوشش به زم ینیکند بار سنگ یحرف فکر م نیحاال با گفتن ا

 هیکردم و حاال به خاطر  یساله که مخف نیموضوع رو چند نیمن ا دیحرف لطفًا من و گستاخ ندون نیبا گفتن ا -

 به گفتنش شدم. یدم، راض یم حیکه االن توض یمهم یلیموضوع خ

 .ردیگ یدستش را م زیدن

 فهمن. یرو م لشیادامه بده آوا، بعدش همه دل -

 دهد. یزند و ادامه م یبه او م یلبخند

عوض شد. همتون خصوصا  یمن و نجات داد، همه چ هانیخوشبختانه زنده موندم و و ایکه متاسفانه  یبعد خودکش -

من تا مرز مردن رفتم و برگشتم.  دیو حاال شما فکر کن ادهیچقدر ز گهیبه همد هانیمن و و یکه عالقه  دونهیم یعل

همه  نیا نکهینگران بود و به خاطر ا یلیشده، خ ریکردم چند سال پ یس مح دمیو د هانیبه هوش اومدم و یوقت

شد  یپا پ هانینداشت، و یا دهیبود که شده بود و حاال فا یاسترس بهش داده بودم خودم رو سرزنش کردم اما کار

 هانیبا حماقت من شروع شد از و یاصل یرو گفتم و تازه اونجا ماجرا یبوده و منم همه چ یکارم چ نیا لیکه دل

 هانیبا نهال ازدواج کنه. التماسش کردم و تمام حس برادرانه ش رو به کار انداختم و مسلما و یعل نذارهخواستم که 

 هم قبول کرد.
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 :دیگو یافتاده با بغض م یاز عل ییجدا یها یسخت ادیکه ظاهرًا به  نهال

 ؟یمتیچطور دلت اومد؟ آخه به چه ق -

 :دیگو یو عاجزانه م ردیگ یبلند شود که آوا شتاب زده دستش را م یصندل یخواهد از رو یم

اما  یبه من بگ یهر چ ینهال من اول حرفام گفتم حماقت کردم درسته تو حق دار ن،یبش کنمیازت خواهش م -

 تا آخر حرفام رو بشنو. کنمیخواهش م

 کند. یبه نهال نگاه م یعل

 .نیفعالً بش -

 دهد. یحرفش را ادامه م ریو آوا مجدد سر به ز ندینش یم یصندل یرغبت رو بدون

 !یباز نیاز سکانس اول ا نیشما شد و ا ییاومد و پول عمل مادر نهال و داد و موفق به جدا هانیو -

 زند. یزده لب م رتینا باورانه و ح ارنواز

 آوا! -

 دهد. یبه او ادامه م یبدون توجه آوا

با تمام پس انداز و فروختن  هانیکه به قول خود و یاون همه پول از کجا اومد! پول هنگفت دیبدون دیبااما حاال  -

 رو دست به دامان پدرم شده. نجایکه ا نیدون یو مطمئنا م اوردیسومشم به دست نم کی نشیماش

 یم یخال وانیون لدر یمقابلش اندک یچرخد و از آب معدن یزبانش در دهان نم گریدهانش، د یاحساس خشک با

 کند. یکشد سپس به ارنواز رو م یکند و سر م

 بود؟ یچ یدون یاون پول و بهش بده واسش شرط گذاشت، شرطش م نکهیبابام واسه ا -

 دهد. یتکان م نیعالمت نداستن سرش را به طرف به

 بود. زیشرطش ازدواج با دن -



 کنند. یکم کم در حال کامل شدن است فکر م شیها کهیکه ت یپازل نیگرد شده به ا یبار همه با چشمان نیا

 دهد. یرو به ارنواز ادامه م زیجا به بعدش را دن نیا از

 .ومدین رونیلحظه هم از فکر تو ب هی یاما حت میرفت رونیب میمن، نامزد کرد یاومد خواستگار هانیدرسته و -

 شود. یم دایوقت نشناس سر و کله اش پ بغض

دونستم که  یدونستم، نم یاما من نم یمن نشون نداد و تمام ذکر و فکرش فقط تو بود خوش به یلحظه رو کی -

 یبا اون انگشتر و عکس زندگ دمید نکهیتا ا دمیعکست و د نکهی! تا اشیتا چند روز پ هیچ هانیو یرفتارا نیا لیدل

 .دهیکرده، نفس کش

راحت است؟ خنجر به قلبت بزنن دردش  یکه عشقت به او دارد حرف بزن یو از عشق ینیات بنش یعشق بیرق مقابل

 یداند برا یدختر گنجانده شده و خدا م نیروز ها در پوست ا نیکه ا یخواهد مرد یگفتن ها مرد م نیکمتر است و ا

 .دهیبه جان خر یچقدر سخت شیپوست کلفت شدن ها نیا

 .ومدین رونیرگز از فکر تو به هانیو و یکرد ریارنواز تو تمام روحش و تسخ -

اش داشت را مقابل  یکه از ارنواز داخل گوش یکشد، عکس یم رونیاش را ب یکند و گوش یم بیدست در ج سپس

 :دیگو یو با بغض م ردیگ یچشمان اشک بار او م

نداشت و  یاما اون به بودن من توجه هانیو یخونه  میکه رفت یوقت دم؟ید یک یدون یعکس و م نی! انیبب ایب -

 عکس تو پناه برده بود، ارنواز اون فقط عاشق توه! نیواسه آرامشش به ا

و  ردیگ یبار دستش را م نیاول یآورد و برا یخواهرش را نم یاشک ها دنیتاب د گرید یدهد و عل یامانش نم هیگر

 بوسد. یم

 نکن خواهر. هیگر -

خواهد از جا بلند شود و به  یم ی. علندیب یحرف در خود نم یادامه   یبرا یگذارد و توان یم زیم یسر رو زیدن اما

 :دیگو یبرود که آوا م زیسمت دن

 لطفًا صبر کن. -

 ...زیآخه دن -



 کند. یرا پاک م شیاشک ها یکند و با دستمال کاغذ یبلند م زیم یسر از رو زیدن

 !ستین یزینه داداش چ -

 یصورتش م یکند. اشک به پهنا یبه عکس خود نگاه م یاشک یرا در دست دارد و با چشمان زیدن یهنوز گوش ارنواز

نکرده  یانتیبه او خ هانشیکند تمامًا از سر شوق است و چقدر خوشحال است که و یها فرق م نیاما جنس ا زدیر

 :دیگو یگذارد و با بغض م یم زیم یرا رو یگوش

 چطوره؟ هانیآوا، حال و -

 :دیگو یبا بغض م زیدن

 بد، بدون تو افتضاحه! -

 یم شیبه موها یمحکوم کرده چنگ یبار او را به نامرد نیو چند دهیکش یچقدر سخت هانیفهمد و یکه حاال م یعل

 :دیگو یلب م ریزند و ز

 جهات تحت فشار بوده. یبوده از همه  هانیماجرا و نیا یقربان نیاول -

 دهد. یسر تکان م آوا

 .نیدم، همتون من و ببخشحماقت کر -

 کند. یرو به نهال م سپس

 کردم! یمن و ببخش! حاللم کن، بچگ یکردم ول یبد یلینهال در حق تو هم خ -

 کند. یکرده را هضم کند با خشم رو به آوا م هانیکه به و ییها یمحل یتواند حرف ها و ب یکه نم یعل

 انقدر عذاب بکشه؟ یشد یچطور راض یو دوس داشت هانیتو که انقدر و -

تا که اون  نینداشت یو تفاهم نیگفتش شما خودتون از هم جدا شد یم لیاون اوا یدونستم حت یبه خدا من نم -

زبونش  ریاز ز یزد با هزار بدبخت رونیاز اتاق ب هانیدم در به حرفاتون گوش دادم و بعد که و مارستانیب یروز تو

 .میمداو نجایدونه که ا ینم یحت دمیکش رونیب

 غرد. یتر م نیخشمگ



ازش  یچیه نیو بب زیدن دن؟یکش یوسط چند نفر به خاطر تو سخت نیا یدون یبهت بگم، تو م یآوا آوا آخه چ -

 نمونده.

 :دیگو یم هیگر انیم

 .ادیسر شما ها ب ییبال نیشدم، قصدم نبود همچ مونیبه خدا پش دیحاللم کن -
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 .ردیگ یدست آوا را م ارنواز

لحظه  نیاز ا گهیو چه خوب که کار اشتباهش رو بفهمه، آروم باش تو د شهیدچار اشتباه م ینکن، هر کس هیگر -

 من که از تو به دل ندارم. یندار یبه کس ینید

 :دیگو یاشک و لبخند م با

 زنداداش! یمرس -

کند و با  ید. نهال هم رو به آوا مکن یرا ثابت م نیشدن چال گونه اش ا داریچسبد و پد یکلمه چه قدر به او م نیا و

 :دیگو یآرام م یلحن

رو نداشتم.  یکس گهیاتاق عمل بود و من د یچون اون دوران مادرم تو دمت؛یبهت بگم بخش یخوام الک ینم -

 کنم ببخشمت. یم یلحظات رو گذروندم اما سع نیبدتر

 .دیگو یم یدهد و ممنون یرا تکان م سرش

 کند. یرو به آوا م یعل

و  یخواهر واسم داشت هیکه تو فقط حکم  یمن نطوریتونه تو رو به خاطر دلبستنت سرزنش کنه و هم ینم یکس -

 بود. یو خواه یدار

 :دیگو یزند و با بغض م یبر هم م پلک

 ازت ممنونم! -



اما همه از  دو آواس که شوکه شون زیبار نوبت دن نیو ا دیگو یبر مال کرده م زیکه آقا پرو ییهم از حرفا یعل سپس

 ماند. یم دهیسر پوش شهیراز هم نیگفت ا یاگر او نم دیشا ستندین یکارش ناراض

 :دیگو یم هیشود و رو به بق یزود تر از همه در جا بلند م زیدن

 .میهم خوشحال کن هانیوقتشه که و نیاز جاتون پاش -

 :دیگو یخبر است با تعجب م یهم که ظاهراً ب آوا

 ؟یچه خوشحال -

 برد. یرا به داخل م شیکشد و موها یبه شالش م یدست زیدن

 تا بگم. نیپاش -

*** 

بسته  یارنواز مشغول آهنگ گوش دادن است. با چشمان ادیبه  یاست و با هندزفر دهیتخت دراز کش یرو هانیو

کند. به چشمانش، به چال گونه اش  یبا ارنواز فکر م یبسته اش به روزها یپلک ها ریسر گذاشته و ز ریدستش را ز

 رونیاز داخل گوشش ب یها یاز هندزفر یکی انآورند. ناگه یقلبش را به تپش در م کیبه  کیدستانش و  یبه گرم

 :دیگو یو با همان چشمان بسته م دیآ یم

 .رونیآوا بزار سر جاش و برو ب -

فرد  دنیکند که آوا را مواخذه کند اما با د یکنارش نشسته، چشم باز م یکیدهد که  یم نیتخت خبر از ا نوسان

 یم یزیر یکند و. ارنواز خنده  یگرد شده او را نگاه م یکند و با چشمان یرا حس م شیمقابلش، قطع شدن نفس ها

دوباره  یزدگ رتی. با حندینش یتخت م یو رو زدیخ یمبر ردیچشم بگ نکهیرود، بدون ا یدل از َکفَش م هانیکند و و

 زند. یلب م

 !یکنارم یچه قدر واقع -

 :دیگو یو دلنواز م فیلط ییدهد با صدا یکه شوکه شدنش را حق م ارنواز

 !شتیمن اومدم پ ینشد یاالتیخ هانیو -



 ییکند تا جا یم کیبه گونه اش نزد یآورد سپس به آهستگ یدهد و دستش را مردد باال م یدهانش را قورت م بزاق

گذارد و لمس  یآورد و دو طرف صورتش م یدستش را هم باال م یکی نیشود. ا یم که کف دستش با گونه اش مماس

 کند. یم

 ؟یارنواز... ارنواز خودت -

 گری. دردیگ یشود و دستانش را م یم شتریجسارتش ب هانیزند. و یشود و پلک بر هم م یتر م قیعم لبخندش

 :دیگو یم جانیچسباند و با ه یندارد خودش است. سرش را به سرش م یشک

 ارنواز... ارنواز... ارنواز... -

 رو بهم گفت! یهمه چ زیجانم؟ دن -

 یدست م یشود، به تک تک صورتش به آرام یصورتش م یاجزا یدر نقطه به نقطه  رهیکشد و خ یرا کنار م سرش

اما هنوز  را در دل دارد دنشیهوس به آغوش کش یبودنش مطمئن شود. بدجور یکه بخواهد از واقع یکشد به گونه ا

دهد تا محرم شدنش به خود،  یم حیترجمتعهد است، هنوز هم ارنواز پاک و معصومش را  شیهم به خط قرمز ها

 نشود. کیاز حد به او نزد شیب

 :دیگو یم یبپرد. ارنواز به آرام رونیدهند از دهانشان ب یکوبد که هر آن احتمال م یمحکم م یهر دو به گونه ا قلب

 بد بمونم.تا ا شتیاومدم پ -

 شیپ شیشده و چطور به خانه اشان آمده برا شیدایسوال که از کجا پ نیقدر غرق در وجود او شده که اصاًل ا آن

 یتا حدود« رو بهم گفت یهمه چ زیدن»ارنواز یاما با گفتن جمله  ستیمهم ن شیبرا دنشیهم پرس دیشا ای دیآ ینم

 برد. یم یپ هیبه قض

خواهد تمام  یکند. م یفرستد که از حرف زدنش ممانعت م یخانه کرده لعنت م شیدر گلو یکه از خوش یبغض به

 یشالش را م ی. هنوز شوکه است. لبه زدیدختر بر نیا یکه در فرهنگ لغت دهخدا هست را به پا یکلمات عاشقانه ا

 زند. یکشد و لب م یم فسبندد و از اعماق وجودش ن یکند. چشم م یم کیاش نزد ینیو ب ردیگ

ارنواز دارم  یخودت کنه،یم وونهیعطره که انقدر من و د نیعطر مخصوص خودته فقط ا نیخودته ارنواز، ا یبو نیا -

 .یخودت شمیمطمئن م

 :دیگو یآرام م ییصدا با



 هان؟یو -

 کند. یو چشم باز م ردیگ یشدت م هانیاست که تالطم در وجود و نیدلنش یبه حد شیصدا

 هان؟یعمر و هان؟یجان و -

 آورد. یو باال م ردیگ یچانه اش را م هانیاندازد که و یم ریشوند و سر به ز یگلگون م شیها گونه

 من و نگاه کن. ریارنواز تشنه اون چشماتم تشنه اون لبخنداتم رو نگ ریرو نگ ر،یازم رو نگ -

 نییپا شتریشود سرش را ب یباعث م نیکند و هم یخجالت زده م شتریدل بردن، او را ب نیدر ع هانیو یها حرف

 :دیگو یخمار آلود م ییتشنه تر شود. با صدا هانیو یعنی نیببرد و ا

 نکن که هالک هالکم! غیدختر اون چشمات و در نیبب -

 رود. یقربان صدقه اش م هانیگزد و و یم لب

 .دمینکش تیباال من فلک زده کم از دور اریبشم، اون سرت و ب دناتیخجالت کش یفدا -

 جودو با
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 شوند. یم گریهمد ی رهیآورد و خ یکشد اما سرش را باال م یهنوز هم خجالت م نکهیا

 زند. یفشارد و لب م یبندد و دستان ارنواز را که در دست خود قفل کرده م یم چشم

 و ندارم. میباش نجایا یدو نفر نکهیتحمل ا گهید رونیب میبر رون،یب میارنواز بر -

 :دیگو یم طنتیکند و با ش یم یزیر ی خنده

 چرا؟ -

 کشد. یم قیعم یکند و نفس یباز م چشم



 ها! امیو االن وا نکن که بد از خجالتت در م طنتیارنواز سر ش -

دستش را  نیخود را کنترل کرده است، بنابرا یفهمد که به سخت یشود، م یم نییاش که با سرعت باال و پا نهیس از

ارنواز  یو رو به رو دیآ یم نییهم متقابالً پا هانی. ودیآ یم نییکشد و از تخت پا یم رونیب نهایاز دست و یبه نرم

 .ستدیا یم
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 :دیگو یهم مشخص است، م یاش از هزار فرسخ یکه خمار یو با چشمان 

 به موال! وونتمیتابتم دختر، د یب -

 کند. یزمزمه م عاشقانه

 ترکم نکن. چوقتیه گهید هانیو -

 مگه مرگ بتونه از هم جدامون کنه. -

 .کشد یدر هم م ابرو

 خدانکنه!... -

 خندد. یم هانیشود و  و یفهمد و خجالت زده صورتش سرخ م یماند که ارنواز م یم رهیخ شیلب ها به

 :دیگو یم طنتیآوا که با ش یخورد و پشت بند آن صدا یبه در م یا تقه

 د؟یکم طول نکش هی رونیب ارهیتو رو ب ادیکه ب میداخل فرستاد نیداداش، زنداداشم و فقط به خاطر ا -

 رسد. یجمع به گوش م یخنده  یبند آن صدا پشت

 :دیگو یکند و با استرس و خجالت م یخواند که ارنواز لبخندش را جمع م یو ارنواز را م هانیدوباره و آوا

 .رونیب میبر ایب ایب -

 کند. یدود و بغلش م یم هانیآوا به سمت و ،ندیآ یم رونیو ارنواز از در که ب هانیو



 !...یشد زیقربونت برم من، راستش و بگو چقدر سورپرا یاله -

 یپ ست،یچ یعل یبرادرانه  یلبخندها نیا لیآمده و دل نجایموضوع که ارنواز چه گونه به ا نیکه حاال تازه به ا هانیو

 :دیگو یکشد و رو به آوا م یبرد ابرو در هم م یم

 چه خبره؟ نجایا یراست -

 بوسد. یرا م هانیو یرود و شانه  یبه سمتش م یعل

 میدیکرد و فهم فیشرمنده روتم تازه آوا همه ماجرا رو تعر قیکرد، رف شیستا دیهنوز معرفتت و با نکهیخبر ا -

 !یتنگنا و فشار بود یچقدر تو

شد که آوا رازش را  نیچقدر ناراحت از ا هانیاند وکند و بم یم فیرا تعر ایقضا یهمه  یحرف عل یهم در ادامه  آوا

 و کدورت ها ادامه دار باشد. یدور نیاز آوا ممنون بودن که اجازه نداده ا یبانیهمه به پشت یبر مال کرده ول

 :دیگو یکند، م یکه با لبخند و بغض نگاهش م زیرو به دن هانیو

 ندارم که بگم! یچیه میواسه ابراز شرمندگ -

 شود. یم کیبه او نزد زیدن

 لیدل یعاشقم نبود نکهیاما ا شهیهم ینکن تو کنار من بود یعذر خواه چکسیواسه عشق و حس خالصانه ت از ه -

 .یاظهار نکرد یاتفاقاً ازت ممنونم که به دوست داشتن الک ستین یواسه شرمندگ یخوب

رود و رو به نهال  یرا در بر گرفته از پله ها باال م توران خانم با اسپند دود کن که دود اسپندش کل خانه انیم نیا در

 :دیگو یو ارنواز م

 قربون دو تا عروس قشنگم برم! -

 چرخاند. یکنند و توران خانم هم ظرف را دور سر همه م یلب به خدانکنه باز م همه

 چشم حسود از همتون به دور باشه. -

 کند. یم هانیرو به و سپس

 کردن. فیرو واسم تعر زیپسرم، بچه ها همه چ تتیمظلوم یبرا رمیبم یاله -



 بوسد. یمادرش را م یشانیپ

 خدانکنه توران بانو! -

 رود.  یشود و به سمت آشپزخانه م یخانم به قصد پختن غذا از آن ها دور م توران

 :دیگو یبا خنده م آوا

 د؟یاومدنه چرا طول کش نیا -

 :دیگو یرو به آوا م هانیخندند که و یم همه

 گفت! یزنگ زد و چ شیساعت پ هیبمون که سردار  نیحاال تو کف ا اس؟ینجوریباشه آوا خانم ا -

 .ردیگ یرا م هانیدهد و دست و یم انیحرف به خنده اش پا نیا دنیبا شن آوا

 خوام! ینه داداش، معذرت م -

 :دیگو یبه ناچار م هانیکند و یراند که آوا از بس اصرار م یلب م ریز یدهد و نوچ یباال م ابرو

گذاشته و مادرش با مامان صحبت کرد و قول  ونیتو رو با خونوادش در م هیسردار قض گم،یخب م یلیخ -

 گرفت. یخواستگار

از عشق  ییایباشد در قیعم نگونهیکه ا یخواستن ها را به شدت دوست دارد، خواستن نیشود چرا که ا یم خوشحال

 کند. یم ریدر دلت سراز کبارهیبه 

در دل خوشحال است  زین یدهد. عل یم حیهم توض هانیپرسند و و یم ستیسردار ک نکهیو نهال و ارنواز از ا یعل

 یعشق در دلش حاال حاالها پر نم نیداند ا یست که م یزیرسد اما هنوز هم دل نگران دن یکه آوا هم به سرانجام م

 نکند. غیدر یکار چیاز ه زینبهتر شدن حال د یدهد که برا یکشد و همانجا به خودش قول م
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 :دیگو یم هیشود سپس رو به بق یلبان همه م یرو یمسبب لبخند نیکه هم ردیگ یدست ارنواز را م هانیو



 .میسر پا نباش نجایا ن،ییپا نیبر -

فرصت کوتاه  نیروند و از هم یو ارنواز هم پشت سر آن ها م هانیو و ندیآ یم نییاز پله ها پا هانیبا تعارف و همه

 یرا م هانینشاند که باز هم آن لبخند چال گونه دارش دل و یگونه اش م یگرم و کوتاه رو یبرد و بوسه ا یبهره م

از عزا دراورده  یدل یو تا حدود دهیزنده مانده، حاال که او را د ازمدت دور از ارنو نیشود چگونه در ا یباورش نم برد.

ادامه  اتیمتحرک به ح ینکرده و فقط به مانند مرده ا یفهمد که آن روزها را زندگ یقرار است، م یاست و کماکان ب

 داده.

هنوز هم از  هانی. وگریطرف د کیو دختر ها هم  ندینش یم یعل شیو به خواست ارنواز پ نندینش یمبل ها م یرو

 نیدهد و ا یجان م هانیو یکه هنوز برا یزیپس زده آن هم دن یرا به گونه اکشد چرا که خواهرش  یخجالت م یعل

 کند. یباز گو م یهم رو به عل راو آن  شدیاند یم زیچ کیداند و حاال به  یم زین یموضوع را عل

 !یدیرو قبل از آوا از کجا فهم هیقض گمیداداش، م ،یعل -

 :دیگو یکشد و م یم قیعم ینفس

 !زیآقا پرو -

 شود. یم متعجب

 دونست! یاون از کجا م -

 دهد. یبالفاصله جواب خودش را با پوزخند م که

 بابام باشه و خبر نداشته باشه. قیشف قیالبته واضحه رف -

اومده کنجکاو  زیاسم دن یاز کنار در رد شده و وقت یگفت اتفاق یبود، اونطور که م دهینه اشتباه نکن خودش فهم -

 .دهیامل فهمشده بشنوه که ماجرا رو ک

 زند. یم شیبه موها یچنگ

 باشن. دهیکل کارمندا هم شن ستین یصدامون بلند بود که تعجب یبه حد گه،یآره راست م -

 زند. یگذارد و لبخند م یشانه اش م یدست رو یعل



 شد! شد،یم دیکه با یباالخره همون قیخوشحالم برات رف -

 اندازد. یم نییدزدد و سر پا ینگاه م شرمنده

رو شروع کردم، ترس از دادن آوا تمام منطقم و  یبد یبگم! باز یدونم چ ینم زمیتو و دن یاز بس شرمنده رو -

 !یخصوصًا که به خاطرش تا اتاق عمل هم رفت ،یفهم یبهتر من و م یگرفته بود، حاال که خودت خواهر دار

 خجالت بکش! یکن نییمن سر پا یجلو نمینب هانیو -

 .آورد یباال م نگاه

 داره!... اجیاحت یلیهمدم و برادر خ هیباش، به  زیمراقب دن یتو حساب یمنکه نتونستم ول -

 زند. یکند و لبخند م یکوتاه م یاست، نگاه دنیمشغول خند هیکه با بق زیدن به

 پشتشم. ایخودم تا آخر عمر نوکرشم، تا ته دن -

با  دارید نیکند. ارنواز که هنوز هم اول یابروانش سالم م یشگیشود و آقا خسرو با همان اخم هم یسالن باز م درب

شود که با  یم نیا یحاال متوجه  هانیکند. و ینگاه م هانیشود و به و یدارد با استرس از جا بلند م ادیخسرو را در 

نگران  نکهیزند به عالمت ا یپلک م نانیزند و با اطم یم یندپدرش چه کار کند؟! رو به ارنواز لبخ یمخالفت ها

 نباش!

 :دیگو یرسد م یکه به ارنواز م یکند و زمان یبه تک تک سالم م یبر خالف تصور همه با خونسرد خسرو

 منتظرت بودم. نایزود تر از ا -

زند که نکند  یم شتریشود و دوباره استرس به جانش ن یپر از شربت خارج م وانیل ینیخانم از آشپزخانه با س توران

 .تکرار شود!.. خیتار

 :دیگو یو م ردیگ یرا به طرفش م ینیکنند که توران خانم س یدر سکوت به او نگاه م همه

 .میدار یزیعز ی! مهمونانیخسرو جان، بش یخوش اومد -

 هانیو ندینش یگذارد و کنار دختر ها م یم یعسل یرا رو ینیرود و توران خانم هم س یبه سمت اتاق م یحرف بدون

 .ردیگ یرود و دستانش را م یلرزد، م یکه از اضطراب دستانش م یبه سمت ارنواز



 !یمگه من مردم تو که انقدر هراس دار -

 :دیگو یبغض م با

 .دهینم تیترسم، بابات هرگز رضا یمن م هانیو یخدانکنه، وا -

 کند. یم گریکدیرا قفل  ابروانش

 !نیخورد خودت نده، بشمن و تو قبوله، انقدرم استرس به  تیاز االن به بعد فقط رضا -

 :دیگو یهم م یعل

 از شما دور بشه! یلحظه ا یمحاله برا گهید هانیو ن،ینگران نباش -

 گذارد. یارنواز م یشانه  یهم دست رو آوا

 کردم. دایمنم محاله بذارم، تازه زنداداشم و پ -

 :دیگو یهم م زیدن

 و زمانم مخالفت کنن، محاله از تو دست بکشه! نیکه زم گمیم یاگه از من بپرس -

 همه را به غم و اندوه بکشاند. ستیجمله کاف نیهم و
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 نبرده! ادیبه خودش را به خاطر ارنواز از  هانیو یها یمحل یهنوز هم خاطرات ب زیدن

 کند. یم هانیو رو به و ندینش یم یمبل تک نفره کنار عل یشود و رو یاز اتاق خارج م خسرو

 باهات حرف دارم. نیبش ایب -

 :دیگو یکه آقا خسرو م ندینش یم یکند و کنار عل یدهد و دستش را رها م یبه دستان ارنواز م یفشار

 .رمیگ یرو از سر م یمطلب اصل نیبه خاطر هم ومدهیخوشم ن ینیو مقدمه چ هیاز حاش چوقتیه -



 :دیگو یاز استرس م یخانم با لبخند توران

 بگو خسرو جان! -

 :دیگو یدهد و رو به ارنواز م یم هیمبل تک یاندازد و به پشت یپا م یرو پا

خواستم عروسم  یبود م نیا لشیکردم که از تو دست بکشه و رک و پوست کنده بگم دل هانیو یو وارد زندگ زیدن -

که  یا هیبنا بر قض نکهیپسر گوشش بدهکار نبود تا ا نیکردم ا یم یهم کف خودمون باشه اما هرکار یاز لحاظ مال

پسر واسه  نینه! ا دمیاما چند وقت که گذشت فهم دمیبه خواسته م رس ،یینجایو به خاطر همون ا یدونیمطمئنم م

 ینکنم و تهش م ییگو یادیو متوجه بودن. ز نیو همه ا شدیروز به روز اخالقش گند تر م ستیشوهر بشو ن زیدن

تعجب  دمتیاالنم که د ،یگذشت منتظر بودم برگرد یکه م یهر روز ،یشیل و آخر خود تو عروس من مدونستم او

 !یاومد ریمن د دینکردم اتفاقاً تو د

 کند. یم یدست شیآقا خسرو پ دیبگو یزیکند که چ یلب باز م هانیو

از اون هم کف  شتریعشقتون ارزشش ب نیاعتراف کنم در حال حاضر ا دیبا یول بهیحرفا از دهن من عج نیگفتن ا -

 هیاز دل همتون درارم،  نکهیا یبرا یول نینداشته باش خوامیبخوام بهتون بگم معذرت م نکهیکه گفتم، انتظار ا هیبودن

 استراحت کنم. دی. حاال هم من خسته م باکنمیبر پا م هانیو و یعل یعنیواسه جفتتون،  یعروس

 :دیگو یم یعل

 !شهیکه نم نجوریا د،یشرمنده م نکن -

 حرف نزن که خودم پر پرم. یاز شرمندگ -

 :دیگو یم هانیشود که به اتاق برود، و یاز جا بلند م سپس

 بابا؟ -

 بوسد. یرود و دستش را م یبه طرفش م هانیکند که و یو منتظر نگاهش م ستدیا یم خسرو

 !یمرد یلیخ -

کشد و دوباره راه خود را به سمت اتاق ادامه  یسرش م یرو یزند و دست یو نادر خود م ابیکم  یهمان لبخندها از

 دهد. یم



 رود. یپدرش است، م یرو به ارنواز که هنوز هم در شوک حرف ها هانیو

 ارنواز؟ -

 :دیگو یهمان تعجب م با

 بابات بود؟ هان،یو -

 :دیگو یم یعل شود و رو به یرود که نهال از جا بلند م یو م زدیخ یهم به سمت آن ها از مبل برم یعل

 ها! زشته... یپورمنش رو قبول نکن یجان، تعارف آقا یعل -

 .ردیگ یرود و دستش را م یخانم که تا االن با لبخند نظاره گر بوده به سمت نهال م توران

 .ستشیتعارف ها ن نیاصالً اهل ا شناسنیخسرو رو همه م ه؟یعه نهال جان، قربونت برم تعارف چ -

 :دیگو یحرف مادرش م یهم در ادامه  آوا

 دوس داره. یلیرو خ یراحت، بعدشم بابام عل التیآره خ -

 :دیگو یرو به توران خانم م یعل

 !شهینم مینجوریحرف شما درست اما آخه ا -

 شود. یبلند م شیخسرو از اتاق صدا آقا

. همونکه خودم گهیشنوم دن یزیمورد چ نی. در ادیرو حرف بزرگتراتون حرف نزن نیریبگ ادی نیخوا یم یشما ها ک -

 گفتم.

 :دیگو یخنده م انیم یشود و عل یجمع بلند م یخنده  یصدا

 ندارم. یاعتراض گهیاسمشه منم د یاجبار قیتوف نیچشم آقا خسرو، چشم ا -

 کنند. یشود که همه سکوت م یبلند م زیزنگ تلفن دن یصدا

 ؟یسالم خوب -



- ... 

 شده؟یبدم؟ چ یمژدگون یواسه چ -

- ... 

 :دیگو یم جانیموج دار از ه یلحن با

 واقعاً؟ ؟یگیم یجد -

- ... 

 شود. یپر بغض م شیصدا

 !یقربونت برم، مرس یخوش خبر باش شهیهم -

 :دیگو یکنند، م یکند و رو به جمع که منتظر نگاهش م یرا قطع م یگوش

 قبول شدم، امتحان تخصص جوابش اومده من قبول شدم. -

 :دیگو یرسد، مردد م یکه م یکشند به عل یرا به آغوش م زیدنکنند و  یخداروشکر م همه

 بغلت کنم؟ شهیداداش م -

 :دیگو یو با بغض م ردیگ یرا در آغوش م زیدن یحرف بدون

 .دنیمادر رو م یخواهرا چه قدر بو -

شده  چیکادو پ یبرد و جعبه ا یداخل کتش م بیدست در ج یزند که عل یو لبخند م دیآ یم رونیاز آغوشش ب زیدن

 کشد. یم رونیب

 واسه توه! ایب -

 :دیگو یگرد شده م یچشمان با

 واسه من؟ به چه مناسبت؟ -



 زند. یم یچشمک

 تولدته ها! تولدت مبارک. -

 :دیگو یذوق م با

 ؟یدونستیتو از کجا م یاصالً فراموش کرده بودم ول یگیمن، راس م یخدا یوا -

 کند. ینثارش م یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

 بره. ادمیتولد خودم و محاله  خیتار گهید م،یدو قلو هست یشیاگه ناراحت نم -

 کند. یاش م یشانیپ یحوال یضربه ا زیدن

 گزد. یلب م زیافتند و دن یبه خنده م یحرف عل نیبا ا همه

 کنم واسه کادو! کارینموند، پس من چ ادمیخاک بر سر حواس پرتم پس من چرا  -

 شد.ک یاش را م گونه

 ن؟یبهتر از ا یکادو بود، چه سرافراز نیبهتر تیخبر قبول -

 ممنونم داداش! -

 زند. یبر هم م پلک

 مبارکت. -
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 کند. یرود و دست دور شانه اش حلقه م یتوران خانم به سمت ارنواز م 

 عروس قشنگم؟ یکن یشماره خونه رو لطف م م،یکن یوقتشه رسم گهیباشه نوبت عروسمه، د میخب حاال نوبت -



هم  هیکند و به دنبالش بق یکه آوا شروع به دست زدن م دیگو یم یاندازد و چشم یم نییخجالت سر به پا با

بار  یرا برا ایکنند و قضا یزنند و آن ها را دعوت م یو زنش زنگ م زیکنند. پس از صرف غذا به پرو یم یهمراه

 یتیاهم گریها د نیهمه خوشحال هستند که ا یکند اما به حد یم یهم ابراز شرمندگ زیکنند. پرو یم فیچندم تعر

 ی هیهنوز هم مبهم مانده بود به خود جرئت داد و قض شیبرا دیهم که موضوع ام هانیکنند. و ینم یندارد و توجه

فته و به از آن خانه ر شهیهم یکه به او داده برا یرا گفت اما ارنواز اطالع داشت و گفت: پس از جواب رد شیاستعفا

 بازگشته... ودزادگاه خ

 یکند به گونه ا یم دینوم یاز آن ها ما را از زندگ کیکه گاه هر  ستیاریبس یها بیما فراز و نش یها یتمام زندگ در

نفر  کیخود، جان  یها یهستند که با فداکار یادیز یها هانی. ومیرا دار ایکه مانند آوا قصد ساقط کردن خود از دن

از اشتباهات جبران  یچرا که بعض میشیندیبه تمام عواقب آن ب یردهند اما بهتر است قبل از انجام کا یرا نجات م

 طیشود از شرا یشوند و چه خوب م یم یمجبور به هرکار گرید زیهرچ ایکه از فقر  میرا دار ییاست. نهال ها ریناپذ

که در  ییاه زیبخشند و دن یاما م نندیب یربه مکه با قلب پاکشان از هر طرف ض ییها یآن ها سواستفاده نکرد، عل

آب دارند که  یبه زالل یافتند اما قلب یعقب م یاز زندگ یتا حدود یاحساسات یمیبا انجام تصم یاوج خوشبخت

 کنند. یهرکس را مجذوب خود م

داشته  یو بلند یپست دیاندازد و حتمًا با یانسان را به خطر م اتیحرکت کند، ح میباشد نوار قلب اگر مستق ادمانی

 ما هستند. یزندگ یکه الزمه  ستیزندگ یها یها و آسان یباشد و آن ها هم همان سخت

 انیپا

 یمراد عاطفه

 ۹۸/۲/۱۰: اتمام

 ۹۸/۲/۲۷: شیرایو اتمام

 

https://www.shop.romankade.com/

