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1فصل

نشسته و انتظار  يدر ورود يمبل روبرو يخانه رو يبا کاهرا یو سرگرم ییروز تنها کیهر غروب بعد از گذراندن  مثل

و پرپشت با هر نگاه لرزه بر  دهیکش یکه با دو چشم سبز و نافذ و ابروان یمرد جذاب. دیکش یم را اهاشیورود مرد رو

او را تا  يزیساکت و متفکر بود؟ چه چ شهیمرد چرا هم نیا اما. دیکش یعشق م يانداخت و دلش را به سو یاندامش م

 یاگر هم جوابش را م ایآن نداشت و  يبرا یکس جواب چیدانست ه یبود که م یسوال نیساخته بود؟ ا يحد منزو نیا

.کرد یدانست از او پنهان م

نحو  نیکرده بود تا بتواند به بهتر یکمرنگ شیقرمز پشت سرش بسته و آرا يا رهیو بلندش را با گ یمشک يموها

 ادیداد و فر هچگایاو ه. را رنگکند اما با مخالفت او روبرو شده بود شیداشت موها میچندبار تصم. او را جلب کند تیرضا

بعد از نگاه . کرد یسد م ییراه را بر هر اعتراض و چون و چرا کهکرد اما لحن کالمش چنان قاطعانه و سرسخت بود  ینم

بدون  دیرس یسر وقت م شهیبود و او مثل هم یوقت باق قهیتا آمدن او پنج دق. رفت نهیا يبه ساعت بلند شد و جلو

.ریتاخ نیکوچکتر

بود و  بایکه به نظر خودش نه ز یو دهان معمول ینیب ده،یکش يو ابروها اهیچشمان س. نگاه کرد نهیاخودش در  ریتصو به

چهره  ییبایاو که با ز! بود یو خواستن بایز نیپس چرا او را به عنوان همسر انتخاب کرده بود؟ او که خودش تا ا. نه زشت

چرا او را انتخاب کرده بود؟ به خاطر ثروت هنگفت ! کند ازدواج ییبایز خترتوانست با هر د یمناسب م یشغل تیو موقع

او از  رایممکن بود ز ریآن هم غ ه؟یعال التیبه خاطر تحص. بود ازین یب ایاو از مال دن رایمحال بود ز يامر نیپدرش؟ نه ا

کرد؟ اگر  یمخودش جلب  يبود که او را به سو يزیدر وجودش چ ایپس چرا؟ آ! ابتدا با کار کردنش مخالفت کرده بود

...ایدانست؟ آ یچه بود که خودش نم زیبود آن چ

اش با آن قد بلند و اندام موزون وارد  یمرد زندگ. چشم دوخت يدر قفل برگشت و به در ورود دیچرخش کل يصدا با

ون اما او بد. گفت دیرا گرفت و خسته نباش فشیک. رفت شیاو خوشحال شد و با شوق سالم کرد و به سو دنیبا د. شد
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.رفت ییجواب داد و به دستشو اندازدیبه صورتش ب ينظر یکه حت نیا

نگاه کوچکم نکرد تا بفهمه  هیشه، به صورتم  یاست اون عوض نم هودهیو با خودش فکر کرد؛ تمام تالشم ب دیکش یآه

حاال طرز  وقت کوتاهشون نکنم اما چیکه خودش گفته بود ه ییموها. کردم شیبه خاطر اون صورت و موهام رو آرا

.نگاهم ندارن هیحالت دادن اونا براش ارزش  ایبستن 

مورد عالقه او را درست  يآن شب غذا. گذاشت و به آشپزخانه رفت زیرا کنار م فیک. و به اتاق مطالعه رفت دیکش یآه

ت و لبخند داخل ان انداخ میمر يبه گل ها ينظر. و گلدان را وسط ظرف ها گذاشت دیرا چ زیبا وسواس م. کرده بود

گل  نیخوشحال کردن او ا يامشب برا لیدل نیبه هم. است میبود که او عاشق گل مر دهیبار از مادرشهرش شن کی. زد

و  کرنگیينفس پاك انسانها يبو شانیعاشق بود و بو يدل ها یکه رنگشان نماد پاک ییبایز يگل ها. بود دهیها را خر

.رساند یرا به مشام م ایر یب

کند  هیخوشمزه و خوش عطر ته ییاش را به کار برده بود تا غذا یتمام سع. غذا شد دنیشت و مشغول کشرا بردا سید

 ينشسته بود نظر زیچشم به او که پشت م ریاز ز. شد جانیبا ورود او به آشپزخانه دچار ه. و البته موفق هم شده بود

گذاشت چشمش به دست او افتاد که با  زیم يا رور سید یوقت. به کارش ادامه داد تیاز سر رضا یانداخت و با تبسم

هاله از غم با .نگاهش را از گل ها گرفت و به صورت او دوخت رتیبا ح. کرد یگل را لمس م يگلبرگ ها متیمال

. بود دهیاو را ند هیتا به حال گر. ساخته بود يژرف صورت او را دربرگرفته بود و جنگل سبز چشمانش را ابر یاحساس

 یکه در موردش اشتباه م دیحس فهم نیا دنیعاطفه است اما امشب با د یاحساس و ب یب يکرد او مرد یمفکر  شهیهم

 لیدل نیبه هم. شد که او نگران سرد شدن غذا شد یطوالن يو مرطوب او به گل ها و لمس آنها به حد قینگاه عم. کرده

برنج زد تا صدا کند و او را به خود  سین را به دبه عمد آ زیم يپر کرد و هنگام گذاشتن آن رو عیبشقاب خودش را سر

آه  کیو بعد از  دیرا از گلبرگ ها جدا کرد و دستش را عقب کش شیبایبه هم خوردن ظرف ها نگاه ز يبا صدا. آورد

.غذا شد دنیمشغول کش
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چطوره؟: دیکرد و پرس يسرفه ا. دینخواهد شن یدانست اگر سکوت کند از او هم سخن یم

اما لحن . کرد واقعا عاشق اوست یو احساس م دیلرز یاو دلش م یبا نگاه رنگ شهیهم. نگاهش کرد یساساح چیه بدون

:اش شد یتفاوت او باعث ناراحت یب

چطوره؟ یچ-

:با من و من گفت شیتشو یاز کم بعد

.گم یغذا رو م... غ-

.متشکرم. خوبه-

.نوش جان-

هم  یرفتار سرد او که البته تازگ نیبا ا. شد یدر آن حس نم یمحبت چیداشت و ه یو تشکر فقط جنبه رسم فیتعر نیا

بعد زا  شهیرا تا ته خورد و مثل هم شیکرد اما او غذا يباز شیبا غذا یکم. را از دست داده شینداشت حس کرد اشتها

 میب گل مرچرا امش! خورد یرا نم شیچرا غذا دینپرس اواز  یحت. بلد شد و به سالن رفت یتشکر خشک و خال کی

 ندیگو یمگر نم ایخدا. شد ریو اشک از چشمانش سراز دیدلش لرز! مورد عالقه اش را درست کرده يو چرا غذا دهیخر

 موار دوستش دار وانهیگونه د نیبه من ندارد؟ من ا یتوجه چیفهمد و ه یدل به دل راه دارد پس چرا او احساس مرا نم

به رفتارم،  یتوجه چیکه ه رمیارزش و حق یپس چرا در نظر او انقدر ب. ماز جانم هم بگذر یو حاضرم به خاطر او حت

!ندارد میچهره ام و کارها

 انیبا خشم گل ها را از درون گلدان برداشت و م. بلند شد  زیاز پشت م شیو پس از پاك کردن اشک ها دیکش یآه

برگشت و  ير رفت و بعد از دم کردن چامساو يبه سو. سطل زباله پرتشان کرد يفشرد و از همان جا رو شیپنجه ها

 يدانست او منتظر چا یبود که م یدر حال نیداد و ا نجاما يو به کند یرا با ناراحت شیکارها. شد زیمشغول جمع کردن م

.بعد از غذاست
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دن بعد از پر کر. سماور رفت يبه سو يچا ختنیر يرا انقدر طول داد تا او خودش به اشپزخانه آمد و برا شیکارها

انگشتانش سر خورد و  انیاز م وانیل. روس سطل افتاد يبرود که چشمش به گل ها رونیبرگشت و خواست ب وانشیل

سطل رفت و گل ها  يبه سو دندیلرز یکه کامالً آشکارا م ییبا قدم ها. ها کف آشپزخانه افتاد و خرد شد کیسرام يرو

چنان با تمام وجود گل ها را بو کرد . دو دستش گرفت و بو کرد آنها را کف. را برداشته يگرانقدر یش ایگو. را برداشت

:دیسرد و خشن سر بلند کرد و پرس یبا نگاه. که زن نسبت به گل ها احساس حسادت کرد

؟یرفتار کن يطور نیچطور دلت اومد باهاشون ا-

:گذاشت و گفت ییظرف ها را در ظرفشو یدستپاچگ با

.ودنپژمرده شده ب... گهیآخه د... آ-

:به گل ها انداخت و گفت ینگاه

 هیکه سمبل مهر و دوست يزیگل ها با همه گل ها فرق داره چ نیا ؟یفهم یشه م یوقت پژمرده نم چیه میگل مر-

رو  ژنیبذارنش و اکس يا شهیظرف ش هیيتو ایاگه خشکش کنن و  یمونه حت یم یتازه و دست نخورده باق شهیهم

.رنیازش بگ

:خاص آنها را داخل گلدان گذاشت و پس از برداشتن گلدان گفت یبا دقت گریو بار درفت  زیم يسو به

.اریب يبرام چا-

.رفت رونیب و

او ! ساکت و مغرور است شهیاو که هم! ندارد یاحساس چیزنم ه کیاست؟ او که نسبت به من که  ياو چه موجود ایخدا-

است؟ يچه سر نیکند؟ ا یشاخه گل مثل جانش رفتار م نیبا ا زند پس حاال چطور یم شخندیها ن ییبایکه به تمام ز

 یعالقه را م نیعالقه دارد پس حتما علت ا میاو خودش گفته بود هورش به گل مر رایدانست ز یمادر شوهرش م حتما

.دانست
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.سوال به خانه شان خواهد رفت نیا دنیپرس يحتما برا فردا

****

:مبل جابه جا کرد و گفت ياش را رو فربه کلیمهربان ه يبا لبخند ونیکتا

.بخور وهیجان، م نیبفرما نوش-

:گفت یبیاو زد و بعد از برداشتن س يبه رو يهم لبخند نینوش

سوال بپرسم؟ هیتونم  یجون م یکت دیببخش-

:نگاه کرد و گفت دیرس یبا دقت به صورت او که گرفته به نظر م ونیکتا

!بفرما-

:تمن و من کرد و گف یکم

عالقه داره؟ میکه هورش به گل مر نیروز گفت هیادتونهی-

!ادمهیزمیخب آره عز-

د؟یعالقه رو بگ نیا لیشه حاال دل یم-

خواست از جواب دادن  یمردد مانده بود و م. لرزانش را درهم گره کرد يدست ها د،یبه وضوح پر ونیچهره کتا رنگ

:گفت بیدر حال پوست کندن س. نداخت و کنجکاوش کردبه شک ا شتریرا ب نینوش نیطفره برود و هم

از  يهاش ذره ا ییاعتنا یها و ب يمهر یدو سال هم با وجود تمام ب نیعالقه دارم تو ا یلیکه من به هورش خ نیدون یم-

را بفهمم چ دیمن با د،یهست به منم بگ يجون اگه مسئله ا یکنم کت یخواهش م یول. عالقه ام نسبت به اون کم نشده

!رهیچرا انقدر گوشه گ! کنه یچرا از من فرار م! چرا دهیمدت فقط پنج بار کنارم خواب نیتو ا میمرد زندگ

دامنش  يرو یدست ونیکتا. را پاك کرد شیبرداشت و اشک ها یدستمال. شد يشکست و اشکش جار شیدر گلو بغض

:و گفت دیکش



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 7

.نیخواد هم یم جان من که قبال بهت گفته بودم هورش فقط محبت نینوش-

...کنه اما اگه یدونم که هورش دوستم نداره و داره تحملم م یهمه اش حرفه، من م ناینه ا-

چرخاند وارد شد و  یدر دست م يدیکه دسته کل یپس از چند لحظه در باز شد و هومن در حال. در ساکت شد يصدا با

:سالم کرد

!دیاز ما کرد يادیبه به چه عجب -

.میمزاحم شهینم ما که همک یخواهش م-

به جمال شما که  یهم داره، بازم گل يرفته خانواده ا ادشیبار، هورش که فکر کنم اصال  هییدو سه ماه. شهیآره هم-

!دیکن یفقرا م ریاز فق يادیوقتا  یگاه

سر  ریبه د ریدهورش هم اگه . رهیگ یکه تمام وقت آدم رو م ادهیز يهومن جان، مشکالت به حد دیشرمنده ام نکن-

.شلوغه یلیموقع امتحانات بچه هاست و سرش خ. ستیاش ن یزنه از کم لطف یم

کوروش دو سال از او بزرگ تر بود و ازدواج کرده بود، . پنج سال از هورش کوچک تر و پسر سوم خانواده بود هومن

هورش بود اما  هیهومن از نظر ظاهر شب .گذراند یرا م يآخر باردار يهم تنها دختر خانواده در حال حاضر ماه ها هیهان

.بود یمیبا همه صم باًیو شوخ طبع که تقر سرزندهشاداب،  یاز نظر اخالق درست نقطه مقابل او، جوان

مبل  يبا ان رو يبرداشت و در حال باز یبیهومن س. شد وهیناتمامشان مشغول خوردن م يدلخور از گفتگو نینوش

:و گفت هم انداخت يرا رو شینشست و پاها

ن؟یکوچولو به جمع ما اضافه کن هینیندار الیخ نمیبب! نیعرضه ا یشما چقدر ب-

:و گفت دیخند ونیکتا

.يرو بخور نایخواد غصه ا یتو به فکر خودت باش نم! حرفا نیخجالت بکش پسر، تو رو چه به ا-

.حلهمسائل حل  دیالبته اگه شما با فکرم موافقت کن... من به فکر خودم هستم-
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:دیپرس يبا شاد نینوش

!ه؟یخبرائ-

:به هومن چشم غره رفت و گفت ونیکتا

.هوس زن گرفتن به سرش زده دهیم ریش يآقا هنوز دهنش بو-

:او و صورتش را جلو برد و گفت يپا يجلو دیپر زیم يبلند شد و از رو هومن

!ده ینم ریش يبو گهیبو کن مامان باور کن د ایب-

:گوشش را گرفت و گفت ونیکتا. دیاز کرد و در صورت مادرش دمدهانش را ب سپس

.خجالت بکش نیحداقل از نوش-

:بلند شد کنار او نشست هومن

 نینکن يکار هیشه، اگه االن برام  یم دیموهام داره سف گهیو هفت سالمه، نگاه کن د ستیب گهیجان من د نینوش نیبب-

.جاتم بدهوساطت کن و ن ایب... دستشون يمونم رو یم

:او گرفت و گفت يرا که پوست کنده بود به سو یبیاز س يتکه ا نینوش

.دیازدواج کن دیدیبه سن اون که رس دیکنه شما هم با یهورش فکر م یوضع زندگ دنیجون با د یحتما کت-

:را زا نوك چاقو برداشت و گفت بیس هومن

کوروش که از هورش  د؟یکن یوره پس چرا به کوروش نگاه نمط نیاگه ا! زنه یهم حرف منو م نینوش يدیمامان د ایب-

.نیذار یحاال که نوبت من شده شما برام تاقچه باال م. هم زودتر زن گرفت

:و گفت دیکش یدر ذهنش زنده شده بود آه یخاطرات ایکه گو ونیکتا

نه؟ ایمینبرات دست باال ک میتا ما بتوان یکن دایدختر خوب پ هیاول  دیبا یباشه قبول، ول-

:و گفت دیرا دور گردن مادر حلقه کرد و صورتش را بوس شیو از پشت دستها دیاز جا پر گریبار د يبا شاد هومن
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!قربونت برم، خب از اول حرف دلت رو بزن-

:گفت دیخند یاو م طنتیکه به ش ونیکتا

!حرف دل تو بود نه من نیا-

:دیپرس نینوش

ه؟یدختر خوشبخت ک نیحاال ا-

:ضبط صوت رفت و در حال روشن کردن ان گفت يداد و به سو رونیاش ب نهیرا از س ینینفس سنگ ومنه

.ستیاون دختر خوشبخت ن-

هومن پس از روشن کردن ضبط برگشت و در حال بغل کردن زانوهاش . با تعجب به هم نگاه کردند نیو نوش ونیکتا

:و گفت دیآه کش گریبار د

.ستیگم خوشبخت ن یکه م نهیواسه هم ارمیترسم اسمش رو ب یم یتکه من ح هیاون دختر کس-

آقا هومن؟ هیمگه اون ک-

:شد گفت یکه بلند م یدر حال ونیکتا

با هم شام  ایخواد سر به سر ما بذاره، پاشو ب یگل کرده و م شیپسره باز دوباره مسخره باز نیجان، ا نیولش کن نوش-

.دلم براش تنگ شده دم،یوقته هورش رو ند یلیخ م،یدرست کن

:را برداشت و گفت فشیک نینوش

...ممکنه نجایبرم، هورش خبر نداره اومدم ا دیجون من با یکت گهینه د-

:را در دست گرفت و گفت شیجلو آمد و دست ها دیخواهد بگو یدانست او چه م یکه م ونیکتا

.ونکنم، سالم ما رو برس یاصرار نم لیدل نیبه هم زمیدونم عز یم-

:آورد و گفت نییرا پا شیصدا نینوش



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 10

!نیبد حیبرام توض دیبا میمر يدر مورد گل ها-

:زد و گفت يلبخند ونیکتا

.زمیخواد عز ینم لیدل گهیکه د نیا میعالقه داره هورش هم به گل مر يزیبه چ یهر کس-

:و گفت دیکش یآه نیبنابرا. ستین شتریب حیبه توض یکه او راض دیجواب فهم نیاز ا نینوش

.مزاحم شدم دیببخش! نیخب با اجازه، به آقا جون سالم برسون-

.يخوشحالمون کرد... کارها بکن نیبازم از ا زم؟یعز هیچه حرف نیا-

:برگشت و به هومن که به فکر فرو رفته بود گفت نینوش

!خداحافظ، هومن جان-

:به خودش آمد و بلند شد و گفت هومن

.ادیهورش هم م میزن یزنگ م هیشام بمون، -

!با اجازه! گهیوقت د هیيبمونه برا گهینه د-

:دیرفت از خودش پرس یخانه م يگوناگون به سو يجواب و فکرها یکه با هزاران سوال ب یحال در

عالقه  نیب ایآ ه؟یاز جواب دادن به سوالم طفره رفت؟ چرا نخواست من بفهمم دختر مورد عالقه هومن ک ونیچرا کتا-

وجود داره؟ يومن و رفتار مرموز هورش رابطه اه

سوار  گریبرگشت و بار د میچند شاخه گل مر دیبعد از خر. شد ادهیرا نگه داشت و پ نیماش دیکه رس یگلفروش به

 ینم! بود بیعج یلیخ. شد جانیبه وجود آمد و دچار ه دید یاو را م گریکه تا دو ساعت د نیاز شوق ا. شد نیماش

حد  نیسکوت و جذبه هورش تا ا لیفقط او به دل ای؟دارند یاحساس نیه زنان نسبت به شوهران خود چنهم ایدانست آ

گذشت اما هنوز مثل ر یکه دو سال از ازدواجشان م نیوابسته اش شده بود؟ با ا

.گرفت یوجودش را در بر م فیخف يشد و رعشه ا یاو دچار التهاب م دنیبا فکر د دارید نیاول قرار
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به سالن رفت . برده بود رونیگلدان را با خود از آشپزخانه ب شبیآمد د ادشیگل ها را درون گلدان بگذارد که  خواست

به محض ورود عطر گل ها مشامش را پر کرد و . به اتاق کارش رفت. دیکرد گلدان را ند یاما هر جا را که نگاه م

که بارها حس  يدفتر. بود زیم يفتر خاطرات او رود. ستنش زیجلو رفت و پشت م. افتاد زیم يچشمش به گلدان رو

کار صرف نظر کرده  نیاز ا ستیبه خواندن ان ن یدانست هورش راض یکرده بود اما چون م کیاش را تحر يکنجکاو

 لیبرخالف م دیپس با. تواند به او کمک کند یدفتر بخواند م نیکرد اگر ا یحس م دیجلد دفتر کش يدستش را رو. بود

زنگ تلفن بدنش را  یناگهان يصدا. شد رهیبه دفتر خ دیو با ترد دیخشم و قهر او دستش لرز ادیبا .کرد یمهورش عمل 

 ردیرا بگ شیلرزش صدا يکرد جلو یم یکه سع یدر حال قینفس عم کیبعد از . بلند شد و به سالن برگشت. لرزاند

:را برداشت یگوش

.الو-

.الو، سالم خانم-

!چطوره؟ چه عجب سالم زهرا جون حالت-

قابل  یکه منو حت شیمثل دو سال پ ره،یم ادتیاگه من زنگ نزنم که تو اصال اسم منم  ر،ینگ شیخوبه خوبه، دست پ-

!یدعوت کن تیعروس يبرا یندونست

...باور کن ه؟یچه حرف نیا-

؟يکجا بود نمیحاال بفرما بب. کنم یباور م دهیباشه باور کردم، دروغات رو نشن-

.ته بودم خونه مادرشوهرمرف-

...چند بار زنگ زدم... نیدار زترمیاُه بله حواسم نبود که از ما عز-

.یگرفت یبا همراهم تماس م-

.زنگ زدم یچ يرفت برا یم ادمیاصال داشت  میخب بگذر... شمارتو گم کردم-
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:مکث گفت یسکوت کرد تا او ادامه بدهد و او بعد از کم نینوش

دستته؟ یگوش نینوش... الو-

.بله بفرما-

.شهیخواستم بگم باالخره کترم داره تموم م یم-

؟یک-

 انینادر که در جر ،ينگاه بهشون بنداز هیرو که نوشتم  ییخوام اونها یکار داشته باشم اما م گهیدو هفته د یکیدیشا-

هست؟

.چاپ ریزود بره ز یلیخ قرار گرفت دیینداشت و مورد تا يقول داده اگر مورد. بله بهش گقتم-

.فرق داره یلیکارها خ هیکار با بق نیکه ا یدون یم...جان نیواقعا ممنونم نوش-

.نمیدوستت رو بب نیخواست ا یدلم م یلیخ یدونم ول یم-

:و گفت دیکش یآه زهرا

.قبول کنه ستمیمئن نمط یمورد باهاش حرف بزنم ول نیفرصت در ا نیدم تو اول یقول م ینداره ول یاالن وصع مناسب-

؟يارینوشته ها رو م یک-

؟يفردا صبح خوبه؟ خونه ا-

.منتظرم زمیعز آره

.سالم برسون خداحافظ یمیابراه يآقا به

.خداحافظ

.گذاشت يگریرا گذاشت و به آشپزخانه رفت و گلها را داخل گلدار د یگوش

.آقا هورش شم حاضره:ورقه ها بود گفت حیدر حال تصحمهربان به او که  يبه سالن رفت و با لبخند زیم دنیاز چ بعد
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رون؟یب يبود دکرفتهیپرس شیدر حال شستن دستها.نگاه به او ورقه ها را مرتب کرد و با هم به اشپزخانه رفتند بدون

.سر رفتم خونه پدرت هیآره

خبر؟ چه

.سالم رسوندن یسالمت

؟ينموند چرا

.یتو خسته باش دیشا گفتم

.امیمبرو منم  فردا

او بندرت .دادیرا م یمهمان شنهادیو خودش پ کردیبار بود در مورد رفت و آمدش سوال م نیاول.تعجب نگاهش کرد با

و به اجبار  گرانیبود به اصرار د یلیفام یمهمان اییاگر مناسب خاص!چه خانه پدر او چه خانه پدر خودش رفتیم یمهمان

؟يدیبازم گل خر:دینشست و پرس یصندل يرو.شده بود نیشنو رتیدرخواست باعث ح نیاما امشب با ا شدیحاضر م

.دمیخر میگل مر:دقت نگاهش کرد و گفت با

!زهیخاطره انگ:محو گفت يو او با لبخند ندیرا تعمدا محکم ادا کرد تا عکس العمل او را بب میمر کلمه

؟يخاطره ا واقعا؟چه

خسته شدم زودتر شام  یلیامروز خ:اورده بود بخودش آمد و گفت و ناخود آگاه بزبان الیجمله را در خ نیا ایکه گو او

.ورقه ها بخوابم حیبعد از تصح خوامیم اریرو ب

اتاق کار؟ يتو ایکاناپه تو سالن  يکجا؟رو:دیآهسته پرس نینوش

شد و بلند  دیکش یقینفس عم نینوش.زد و مشغول خوردن ساالد شد دنیخودش را نشن ایدیاو را نشن يصدا ایهورش

دلش  رایسکوت کرد ز لیدل نیبهم.شودیاو م یکند باعث ناراحت يکنجکاو شتریب یاگر کم دانستیم.تا غذا بکشد

آورد و تاب  یدر برابر او کم م کردیم حساوقات  یعنوان باعث رنجش او شود گاه چیو به ه چگاهیه خواستینم
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 نهایکه تمام ا دیفهمیاما خوب م.دادید شماتت قرار مخاطر مور نیمقاومت در برابر احساساتش را ندارد و خودش را به ا

آرامش و  خواستیبود و نم یو کنار او بودن راض یوضع زندگ نیبه هر حال از ا.حدش نسبت به اوست یعشق ب لیبدل

.زدیاش را بدست خود بهم بر یابیکام

.اهتدوست زمان دانشگ ؟زهرامیشناسیم:دیو پرس دیشاد و سرحال او را در آغوش کش زهرا

.ستمیکم حواس ن یکنیانقدرم که تو فکر م:و گفت دیخند

.عقل از سرت پرونده یگفتم عاشق یمنم نگفتم کم حواس:گفت شیدر حال در آوردن مانتو زهرا

من کم عقلم؟ یگیم یعنیبدتر شد  نکهیا

.نیعقل کل هست ه؟شمایچه حرف نیخانم ا نیاز جون نوش دور

.گمیخونه شوهر بعدا بهت م يبر يبذار

؟یکنیم نمینفر يدار

مگه خونه شوهر رفتن بده؟ نینفر

.حاال زوده یول ستین بد

.دختر یشیم ریپ يدار گهیزوده؟د

ره؟یکجاش پ یسالگ 30

اش گره کرد و گفتکغصه نخور  نهیس يرا رو شیداد و دستها هیزهرا به عقب تک.دندیدو بهم نگاه کردند و خند هر

.شمیمنم دارم گرفتار م زمیدوست عز

هست؟ ی؟مبارکه؟کیگیم راست

اد؟یم ادتیرو  یعیرف يآقا

داشت؟ بتیاوقات غ شتریکه ب همون
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ها؟ یرو به رخم بکش بشیقرار نشد از االن معا...ا

!مونده ادمیمهمشه که  اتیاز خصوص یکینیآخه ا خب

ن؟یهم

.گرفتنینم رانیالبته استادها که بخاطر هوش و نمرات باالش ازش ا و

.باهوش و با استعداد قراره شوهره بنده بشه يهمون آقا زمیعز گهیآره د!يزیچ هیشد  نیا

.گمیم کیتبر

؟يایکه حتما م یعروس متشکرم

هست؟ یک

.رمان نیاز تموم شدن ا بعد

و نظرت رو  شیزود بخون دیکه با يدیپس فهم:گذاشت و گفت زیم يرو نینوش يرا جلو یحرف دفتر بزرگ نیبا ا و

.یبگ

ه؟یاسمش چ:دیحه اول دفتر را باز کرد و پرسصف نینوش

!بخون

!یننوشت يزیکه چ نجهیا

اسم  هیبا دقت بخون و !به عهده تو زارمیکارو م نیکنم ا دایپ شیاسم مناسب برا هیفکر کردم نتونستم  یهر چ آخه

.کن دایخوب براش پ

اش مونده؟ گهیصفحه د چند

.صفحه 20

!ستیکار دو روزم ن نکهیصفحه؟ا 20
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.که قصه هنوز تموم نشده نهیمسئله ا یآره ول:جابجا شد و گفت یو کم دیکش یآه هراز

شه؟یبه همون دوستت م مربوط

.آخر قصه اش خوب تموم بشه خوادیدلم م:پر اشک سرش را تکان داد و گفت یبا چشمان زهرا

.کمکش کن خب

.براش بکنم تونمیمن چکار م نیبخون بب نارویتو ا...تونستمیکاش م يا

اونقدر اوضاع خرابه؟ یعنی

.نه وحشتناك خراب

.االن شروع کنم به خوندن نیکه هم یکنیحرفات وسوسه ام م نیا با

.رمینخورم نم ینیریو ش وهیتا من م اریشو بهونه ن بلند

.ییهنوز شکمو:گفت رفتیبطرف آشپزخونه م کهیو درحال دیخند نینوش

.کنهیهمونا که مامانت درست م از.اریبجاش شربت ب خورمیهم نم ییکن چا گوش

گرم او را  یبازو آغوش يبا رو شهیمثل هم ونیکتا.بخانه پدرشوهرش رفت  گریبه درخواست هورش بار د بعدازظهر

آفتاب از کدوم طرف در اومده که آقا هورش با محبت شده؟:دیشد و پرس رایپذ

.عشق ياز کوهها:او جواب داد يبجا هومن

.میامشب دور هم باش ادیبلند شو زنگ بزن کوروشم بچه هاشو برداره ب:و رفت و گفتبه ا يچشم غره ا ونیکتا

 ایبه آشپزخانه رفت تا د رمه ونیلباس بدنبال کتا رییهم بعد از تغ نینوش.تلفن رفت يگفت و بسو يچشم بلند هومن

!مامان:هومن از درون سالن بلند شد يمشغول کار بودند که صدا.نمودن شام کمکش کند

.هبل

هم زنگ بزنم؟ هیهان به
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.ادیب کنمیفکر نم یول بزن

اد؟یب ادهیپ خوادیچرا؟مگه م آخه

.برو دنبالش ادیاگه م نیبزن بب خب

.ادیب دیشب با سع گمینبود که من برم دنبالش م نیا منظورم

.بکن يخوایم يخب هر کار یلیخ

م؟یشیم ییزندا یباالخره ک:دیپرس نینوش

.مخصوصا حاال که هوا گرم شده شهیم تیاذ یلیخ هیهان یطفلک گهیماه د هیانشاهللا :زد و گفت يلبخند ونیکتا

ه؟یشام چ:دیوارد آشپزخانه شد و در حال برداشتن چند برگ کاهو پرس هومن

 هیيخوایو زن م يآخه پسر اگه بزرگ شد!نگو نه يهنوز بچه ا گمیم یوقت:دستش زد و گفت يرو يضربه ا ونیکتا

.میباال بزن نیبرات است ادیه باورمون بشه و دلمون برفتار کن ک يطور

 کنمیرفتار م يچشم از فردا طور:گفت کردیو داخل آنها را نگاه م داشتیبرم یکییکیدر قابلکه ها را  کهید رحال هومن

.که باورتون بشه از وقت زن گرفتنم گذشته

؟ینیرو بب دمیکار جد يایم:دیپرس نیاز نوش بعد

.ندارم يکار گهیمنم د زمیبرو عز:نگاه کرد و او گفتونیبه کتا نینوش

از همه  شیاوقات در مورد کارها شتریداشت و ب یتبحر خاص ياو در هنر معرق کار.هومن به اتاقش رفت همراه

کرده  یرا حکاک یو درهم نام بایز يدرست کرده بود که با خطها ییبایز يتابلو نباریا.خواستینظر م نیمخصوصا نوش

؟ینوشت یچ:دینگاه کرد و پرس قترنگ داشت برداشت و با د یآب يا نهیتابلو را که زم نینوش.بود

 یبا دقت نگاه کن:داد و گفت هیآن تک یپشت يرا رو شیدستها.آن نشست يرا برعکس گذاشت و رو یصندل هومن

.شیبخون یتونیم
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.الهه:دبه تابلو نگاه کرد و بعد از چند لحظه خوان شتریبا دقت ب گریبار د نینوش

.الهه.درسته نیآفر:زد و گفت يلبخند همون

چرا الهه؟ حاال

ست؟یاسمه قشنگ ن هیخب

ست؟یخوشبخت ن یکه گفت هیاسم همون دختر اسمه؟نکنه

بار که  هیاما  دونمیرو درست نم لشیالبته دل.ارمیب نایا شیخودشه اما من جرات ندارم اسمشو پ:و گفت دیکش یآه همون

 ایدمیگذاشت که فهم چارهیدختر ب يرو رادیو ا بیر چنان با خشم نگاهم کرد و مامانم انقدر عپد دمیکش شیحرفشو پ

.نقشه ماهرانه هیبا طرح  ایارمیبا جنگ و جدال اونو بدست ب دیبا

هست؟ یالهه خانم ک نیا حاال

حرفا سرش  نیکه ا ه؟دلیمن چ ریتقص یروابطشون با خانواده ما قطع شده ول یلیکه به دال هیمیقد ياز اشناها یکی

شه؟ینم

.من باهاشون صحبت کنم يخوایم

.نداره يا دهیفا دونمیم

.کمکت کنم شمیاز دست من ساخته است اصال تعارف نکن خوشحال م يکه کار يفکر کرد يروز هیهر حال اگه  به

.کنهیهورش امشب چکار م مینیحاال بب متشکرم

!آمد یاو بخاطر طرح مسئله همون به آنجا م!چه بوده یمهمان يورش براه شنهادیعلت آمدنشان و پ دیتازه فهم نینوش

 يپسر کوچک کورش با کارها و حرفها.شد  اهویو همسرش خانه شلوغ و پر ه هیآمدن کورش و خانواده اش و هان با

مورد بچه  و سحر همسر کورش هم در هیو هان نینوش.سر ذوق آورده بود یرا حساب یمیآقا و خانم ابراه زشیام طنتیش

از  کردیسالن کنار همون نشسته بود و ارام صحبت م يهورش بود که انسو شیپ نیاما حواس نوش کردندیصحبت م
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است  یچه مطالب انیهمون در حال ب دانستیبود و نم دهیند نگونهیتا بحال او را ا شدیچهره اش خشم به وضوح خوانده م

.کرده یحد عصبان نیکه او را تا ا

حواست کجاست؟:دیاو گذاشت و پرس يپا يا رودستش ر هیهان

ن؟یکنیجان چرا شما با ازدواج هومن و الهه مخالفت م هیهان یراست...جام نیهم...ه:زد و گفت يو لبخند برگشت

؟يدیتو از کجا فهم:دیهراسان به او نگاه کرد و پرس هیهان

دم؟یفهمیم دینبا

.ستیو اصوال اخالق خودش با ما اصال سازگار ن...الهه...خانواده یدونیآخه م...آخه ...نبود نیمنظورم ا!نه

!بهش عالقه داره یلیهومن خ یول

.شهیتکرار م یمیقد يبازم داره قصه ها نکهیمثل ا:زد و گفت يلبخند رکانهیز سحر

 شهیسحر هم نیا:بود گفت دهیکه از حرف او رنج هیهان.رفت کردیم هیکه گر وانیبغل کردن ک يبلند شد و برا بعد

.کنهیم یو آدمو عصبان زنهیم یمعن یب يحرفها

 يخوایم نمیخب حاال بگو بب...نداره خودتو ناراحت نکن  یبیع:زد و دست او را در دست گرفت و گفت يلبخند نینوش

؟يبزار یاسم کوچولوتو چ

اگه  یر باشه علاگه پس:بر لب آورد و گفت نیشرمگ ياش را فراموش کرد و لبخند یسوال ناراحت نیا دنیبا شن هیهان

.دختر باشه هما

؟ینرفت یسونوگراف مگه

.نگفت يزیبچه چ تیاز جنس یعنیندادن  صیتشخ یول چرا

د؟یآقا سع ایاسمها انتخاب خودته  ای

.شده هما هم اسم مورد عالقه خودمه دیکه شه دهیسع امرزهیاسم داداش خداب یعل!هردومون
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 یعنی.از اتاقها رفتند و در را پشت سرشان بستند یکیپدر و مادرش به  به هورش افتاد که همراه نیچشم نوش گرید بار

جمع صحبت نکردند؟منظور سحر از گفتن  يرفتند و جلو يگریمشورت به اتاق د يآمده که آنها برا شیپ يچه مسئله ا

 میهنوز تصم خانم نینوش:توجه اش را جلب کرد دیسع يصدا هچشم بدر اتاق دوخته بود ک یآن جمله چه بود؟با نگران

آموزشگاه؟ نیبرگرد نیندار

مسئله  نیبا مطرح کردن دوباره ا خوامیمنم نم ستین یهورش راض دونمیم!نه:و گفت دیبه صورت نگرانش کش یدست

.ناراحتش کنم

.بمونن بینص یکه بچه ها از تجارب و اطالعات شما ب فهیواقعا ح اما

.دیکن دایپ نکاریايبرا يافراد مجرب تر دیتونیشما م نیدار اریاخت

.میکن دایپ میتونیرو مثل شما نم چکسیه گهید دونمیم!نه

را آغاز کرد و  سیآموزشگاه کار تدر کیدر  وتریکامپ یشدن از دانشگاه با مدرك مهندس لیبعد از فارغ التحص نینوش

همانجا بود که .کردیا کار مهم در آنج دیبود و خود سع دیساختمان آموزگاه متعلق به پدر سع.آشنا شد دیدر آنجا با سع

نامش عشق  دیشد که بعدا فهم بیغر یدچار حس ریآرام بو و سربز یواناو که ج دنیو هر بار با د دیچند بار هورش را د

پرورادندیازدواج با او را در سر م يبه او دل بسته بودند و هر کدام ارزو یتمام دختران جوان آموزشگاه هم بنوع.بوده

و  ستادیا یپنجره م يجلوو پر راز  نیغمگ ياو غروبها با چهره ا.کرد دیو و سکوت مرموزش همه را نااما یتوجه یاما ب.

 یمورد حرف نید را یهر کس.آموزشگاه شده بود يهمه بچه ها يرفتار او باعث کنجکاو.شدیغروب م يمشغول تماشا

به  يخواستگار يبرا خواهندیم یمیخانواده ابراه به او خبر دادند که دیو سع هیروز هان کینکهیتا ا دادیم يو نظر زدیم

در خواب هم  رایبدهد ز یچه جواب دانستیمنتظره بود که نم ریو غ زیانگ جانیه شیبرا قدرخبر آن نیا.خانه شان بروند

ازدواج انتخاب کرده  يهم به صورتش نگاه نکرده بود او را برا کبارییکه حت ییایجوان آرام و رو نیهورش ا دیدینم

وصف قبول کرد و بعد از هم در  ابلق ریغ یجانیبا ه سوختیعشق م نیبه هر حال خودش که مدتها بود در آتش ا.باشد
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او از کار بود که او هم با  يریشرط هورش کناره گ نیاما اول.فاصله کمتر از دو ماه تمام کارها و مراسم ازدواج انجام شد

.بود رفتهیپذ لیکمال م

هومن رنگ .کرده بودند رتیهم مثل او ح هیبق.داشت به در بسته اتاق چشم دوخت یتازگ ياکه بر يادیفر يصدا با

 رونیبرافروخته ب يدر باز شد و هورش با چهره ا.ستادیدر اتاق ا يبلند شد و روبرو گرانیو مضطربتر از د دهیپر

.میرب:مرتعش به او گفت ییو کورش رفت و بعد از فشردن دست آنها با صدا دیبطرف سع.امد

او در سالن .و برگشت دیلباس پوش عیسر.را گذاشته بود رفت لشیکه وسا یبلند شد و به اتاق یبا دستپاچگ نینوش

و  هیهان.کردیم نیو هومن را نفر کردیم هیهم گر ونیگرفته بود و کتا شیدستها انیسرش را در م یمیابراه يآقا.نبود

 نینوش نیشما نترس:جلو رفت و گفت دیو مستاصل د رانیرا ح نینوش یکورش وقت.داشتند او را آرام کنند یسحر سع

.نشه یکه هورش عصبان نیفقط زودتر بر ستین يزیخانم چ

شده و مرغ  رهیدور خ يبه نقطه ا شیکه چشمها دید نیاو را داخل ماش.رفت رونیکرد و ب یو سردرگم خداحافظ جیگ

چند لحظه .نکرد یرا باز کرد و سوار شد اما او حرکت نیدر ماشبه پرواز در آمده ارام جلو رفت و  گرید یدر عالم الشیخ

افتاده بود که تا  یچه اتفاق!بود دهیتا بحال اشک او را ند دیگونه اش لغز يرو یقطره اشک.ساکت نشست و نگاهش کرد

هومن را  نویداشت؟چرا کتا یصدا چه معن یاشک ب نیسکوت و حاال ا نیا یافسردگ نیحد او را ناراحت کرده بود؟ا نیا

 تشیحما مخانواده را بر هم زده بود؟او که بود که هورش ه نیالهه که بود که با آمدنش ارامش ا کرد؟مگریم نینفر

گذشت و او همچنان مغموم  يا قهیچند دق!او از شخص الهه نبود بلکه بخاطر احساس هومن بود تیهم حما دیکرد؟شایم

او را نوازش کرد و او با  دهیدستش را جلو برد و انگشتان کش دیترد با نینوش.حرکت چشم به روبرو دوخته بود یو ب

؟يشدیکاش فراموش م:بغض کرده نجوا کرد ییصدا

که  شدیفراموش م دیبا یچه کس ایزیجمله چه بود؟چه چ نیا انیمنظورش از ب.را به صورت غمزده او دوخت نگاهش

ده هورش جان؟ش یچ:دیشد و پرس کتریبه او نزد ينشده بود؟از سر کنجکاو
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دستش را از  عیسر رایرا درك کرد ز تیتازه موقع ایگو.سوزان به او چشم دوخت یاو بخودش آمد و با نگاه يصدا با

.را روشن کرد و براه افتاد نیو ماش دیکش رونیدست او ب

 رایتظر نشست زشده اما باز هم سکوت کرد و من یغم و ناراحت نیباعث ا یبداند چه اتفاق خواستیدلش م یلیخ نینوش

.دینخواهد شن يزیچ یمنطق ریغ يجز سکوت و جوابها دانستیم

2فصل

 یساکت بود و نم شهیگذراند اما هم یاوقاتش را در خانه م شتریمدارس او هم ب یلیفصل گرما و تعط دنیفرا رس با

که با حضورش  نیکرد جز ا ینم یدر واقع بود و نبودش فرق یعنی. باشد نینوش ییتنها يلحظه ها يبرا یتوانست همدم

. دید یدر او نم هیرو رییاز مهر و عالقه و تغ ينشانه ا چینمود اما ه یفروزان تر م نیعشق را در وجود نوش يشعله ها

.دیرس یتر به نظر م نیمگر آن که بعد از آن شب نسبت به گذشته غمگ

کردلحنش شاد و محرك  یم یکه سع یحال به ستوه آمده بود کنارش نشست و در ییغروب دلتنگ که از تنها کیدر

:باشد گفت

.پارك میبا هم بر یاگه موافق-

:احساس به چشمانش نظر کرد و گفت یسرد و ب ینگاه با

!خودت برو-

:دیپرس معترضانه

؟ییتنها-

:انداخت و گفت نییرا پا سرش

.خوام تنها باشم یم-
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 دهیدر حال جدال با دو پد. ور بلند شد و به اتاق خواب رفتو دلخ وسیما. کرد خیحرف تمام بدنش  نیا دنیشن با

صفحه  کیهنوز  یهفته بود که آن دفتر را گرفته بود ول کیاز  شیب. احساس و منطق بود که چشمش به دفتر زهرا افتاد

:نشست و آن را گشود و شروع به خواندن کرد یصندل يدفتر را برداشت و کنار پنجره رو. اش را نخوانده بود

قطرات  انیشدند و در م یم لیخوردند و هر کدام به هزاران دانه تبد یپنجره م شهیبه ش زیباران تند و ت زیر يدانه ها-

 ينورها ریآسا در ز لیباران س نیا انیکرد از م یم ینگران سع یآرام اما درون يبا ظاهر. شدند یگم م گریمعلق د

کرده؟ چرا  ریقدر د نیچرا او ا. نگاه کند ابانیخ يبه انتها کردندیرا روشن م ابانیخ يجا يکمرنگ چراغ ها که جا

نفس . اش به سوزش افتاد نهیو س دیچنگ کش شیکم کم بغض بر گلو د؟یرهان ینم یآمد و او را از نگران یزودتر نم

در حال حرکت  ینیماش چیه. بود دهیفا یاما ب. ساخت رهیخ ابانینگاهش را به خ گریداد و بار د رونیب نهیاز س یقیعم

 يکه بر شانه اش گذاشته شد رعشه ا یدست يگرما. زد یکرده بود و اضطرابش را دامن م شانیباران او را پر نینبود و ا

:دیمهربان پرس يبا لبخند. برگشت و به چهره مادر نگاه کرد. بر اندامش انداخت

؟یکن یبه چه نگاه م-

:ته جواب دادگرف ییدهانش را به زور فرو داد و با صدا آب

به بارون؟-

.یکن یو بارون رو نگاه م يسادیوا نجایساعته ا هیاالن  ؟يخسته نشد-

.کنم یقشنگه، گذر زمان رو حس نم یلیخ-

بدون اونو؟ يلحظه ها ایگذر زمان رو -

بود اما او دهیچیپ گرانید انیقصه عشقشان م. دیفشرد و با شرم نگاهش را از او دزد شیپنجه ها انیرا م شیبازو

:مادر گوشش را نوازش داد يصدا. همچنان خوددار بود

.شامت رو بخور زیعز ایب-
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مگه ساعت چنده؟-

!از نه گذشته-

بار از فاصله  نیمادر ا يصدا. قطرات زالل باران دوخت يو فراسو رونینگاه نگرانش را به ب گریخبر بار د نیا دنیشن با

هنوز درون سالن . آشپزخانه برود يبه سو يدیو با ناام ندازدیباران خورده ب ابانیبه خنگاه را  نیدورتر باعث شد اخر يا

:را برداشت یچطور خودش را به ان رساند و گوش دینفهم. زنگ تلفن بلند شد يبود که صدا

!الو-

.سالم-

:دیپرس جانیو با ه دیکش یاو نفس راحت يصدا دنیشن با

شما؟ دیببخش-

 شهیگرم و هم يصدا. صحبت کند يگریتوانست طور د ینم رهیاما د رمقابل چهار جفت چشم خ دانست خود اوست یم

:دیچیشادش در گوشش پ

؟یشناس یمنو نم گهیحاال د-

!یآقا هورش، گوش دیا ببخش-

:دیشد و از خودش پرس رهیبا تعجب نام هورش خ نینوش

دونه که اسم شوهر من هورشه؟ یاصال اون م ه؟یاسم واقع نیا یعنیاسم را انتخاب کرده؟  نیچرا هورش؟ چرا زهرا ا-

....نگاهش را به صفحه دفتر دوخت گرید بار

:گذاشت و به برادرش گفت یگوش يرا رو دستش

!احسان با تو کار دارن-

حرف خوودت ! هیاحسان چ! هیاحسان ک.... یکن تیمن رو اذ يفقط بلد! رحمیب يا: دیاو را هم شن يدر همان حال صدا و
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.دارم زیسورپر هیاما زنگ زدم بگم برات  يدونم باهام قهر یم....بزن

را به دست  یگوش دیلرز یم شیدستها جانیاو هم خنده اش گرفته بود و هم از شدت ه يکه از حرف ها یحال در

اما . بکاهد آب سرد گرفت تا از لرزش آنها ریرا ز شیآب را باز کرد و دست ها ریش. احسان داد و به آشپزخانه رفت

را بست  ریش. تواسنت معطل کند ینم نیاز ا شتریب. شدیتکرار م شیجمله آخر او مرتب در گوش ها رایبود ز دهیفا یب

:دیپدر با نگاه مهربان پرس. نشست زیو برگشت و پشت م

حال دختر قشنگم چطوره؟-

:و آهسته گفت دیپاش يپدر لبخند يرو به

.خوبم-

 نیبعد از ان اتفاق چه بود؟ ا دیاو و ترد يصدا دنیبعد از شن جانیاسن ه یب بود؟ اگر بود پاقعا حالش خو ایآ اما

. بود شد دهیکش شیکه مادر برا ییداشت؟ قاشق و چنگال را برداشت و مشغول خوردن غذا یلیچه دل انیپا یدلشوره ب

:الهه توجهش را جلب کرد يصدا

؟يزیر یپس چرا خورش نم-

:لب تکرار کرد ریشد و ز رهیبه روبرو خ نیکاو نوشنگاه کنج گرید بار

!من باشه يمعما دیکل نیا دیشا! گهید ياسم آشنا هی! الهه-

:تر به خواندن ادامه داد قیبار دق نیا و

با . نظر دارند ریرا ز شیکرد چند نگاه کنجکاو کارها یاما حس م ختیر شیغذا يچند قاشق خورش رو یدستپاچگ با

 وانیل کیعیسر دهیاو چرخ يهمه سرها به سو دید یوقت. و سرش را بلند کرد دیکش یان نفس راحتقهقهه احس يصدا

را گذاشت و به  یگوش یوقت. کردند یدش نگاه میشد يهمه با تعجب به احسان و خنده ها. آب خورد تا آرام شود

:دیپدر پرس. دیخند یآشپزخانه آمد هنوز م
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شده؟ یچ-

:و نشست و گفت دیرا عقب کش یجمع شده بود صندل شیک در چشم هاکه از فرط خنده اش احسان

!است وونهیپسره د نیا-

:دیپرس مادر

کار کرده؟ یباز دوباره چ-

!رهیانتقام بگ ادیداره م-

:دندیبا هم پرس همه

ره؟یانتقام بگ-

:گفت گریقهقهه د کیبعد از  احسان

و رفتم  دمیمغازه من خاله رو د هیيورده خرت و پرت بخره، جلوخ هیخواست  یم د،یخر میامروز با هم رفته بود-

 نیداشت مجبور شدم کمکش کنم و ببرم خونه شون، ا دیخر لونیمغازه، خاله چند تا نا يهورشم رفت رفت تو شش،یپ

خودمو برسونم  عیبارون گرفت و مجبور شدم سر رونیاز خونه خاله اومدم ب یبود که هورش رو فراموش کردم وقت

افته و همه مغازه ها  یراه م گهیمغازه د هیکنه رفتم تو  یفکر م ستمیمن ن نهیب یو م رونیب ادیاز مغازه م یخونه، اونم وقت

از  منه،دست  چشیافته که سوئ یم ادشیبرگرده خونه  نیکه مثال با ماش ادیکنه م ینم دایهم منو پ یگرده وقت یرو م

....ل آب وگودا هیافته تو  یراه م ریشهیبس هل م

کرد تا  یبه احسان نگاه م یبا نگران. دندیخند ینگذاشت ادامه حرفش را بزند حاال همه جز او همراه احسان م خنده

:کرد گفت یاتاقش فرار م يکه به سو یاحسان در حال. زنگ خانه بلند شد ينه که صدا ایافتاده  یاو اتفاق يبفهمد برا

.ستمیمن خونه ن دیبگ-

:رفت و در همان حال گفت فونیآ يد و به سوبلند ش الهه
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.يشد میفهمه قا یم ،ياالن با تلفن باهاش حرف زد-

:را باز کرد و برگشت و گفت در

.گرفته يصداش بدجور... خودشه اما-

:گفت مادر

.حتما سرما خورده یاله رمیبم-

:ده و گفتاو نگاه کر دهیبه آشپزخانه برگشت و در همان حال به صورت رنگ پر الهه

.نشده شیزینترس چ-

:بخش ادامه داد نانیاطم يبه او نگاه کرد و او با لبخند رتیح با

!یرنگ یچون به هموناندازه ساکت و مرموز و ب ادیکه هورش روت گذاشته بهت م یواقعاً همون اسم-

:دیتعجب پرس با

!رنگم یب-

.خانم لداییمونیکه مثل برف م يدیساده و سپ نقدریکه ا نهیمنظورم ا-

-لدایلدا،یانقدر به من نگو ... ا!

.اسم صدات کنم نیخوام با هم یبه بعد م نیاز ا-

.اسم خودم رو دوست دارم ستین لدایالهه، من اسمم  یبدجنس یلیخ-

.هاسم رو روت گذاشت نیچون اون ا ادیام خوشت م یلیاسم خ نیکنم تو از ا یاما من حس م زیخواهر عز دیببخش-

!الهه-

که به  ییکرد و در حال عطسه به اشپزخانه امد و با صدا یدستمال به دست وارد شد و با پدر و مادر احوالپرس هورش

:دیآمد پرس یم رونیب شیاز گلو یسخت
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کجاست؟ دتونیزیداداش -

اش را پاك  ینیب گریه دعطس کیهورش بعد از . به او نگاه کرد شیبایاما او فقط با چشمان ز. و سالم کرد دیخند الهه

:کرد و جواب سالم او را داد و دوباره گفت

.ادیشام بخور تا ب نیبش ایپسرم ب ایب رون،یرفته ب-

:و نشست و گفت دیکنار او را عقب کش یخال یصندل هورش

.کنم یگل شماست که دارم تحمل م يچشم اما فقط محض رو-

:ره کرد که الهه به خنده افتاد و در همان حال آهسته گفتبه او اشا زیم ریهمان حال با انگشتش در ز در

!ییاونم چه گل اخمو-

:مادر گفت. دیبود لبش را به دندان گز نییطور که سرش پا همان

!اریهورش ب يبشقاب برا هیالهه جان -

:خورده احسان را برداشت و گفت مین يغذا هورش

.خورم ینه من آثار جرم رو م-

:الهه به هورش نگاه کرد و گفت. آشپزخانه را پر کرد يخنده فضا يصدا

!انگار گلوتون خوب شد-

:اش گرفت و بعد گفت ینیب يدر حال عطسه دستمال را جلو هورش

.نیمن بنداز ينگاه به رنگ و رو هیدهد از سر درون  یرنگ رخساره خبر م-

:دهد و ادامه داد رییرا تغ شیکرد صدا یسع دوباره

کار کنم؟ یاحسان چ نیمن از دست ا نیعادت شما بگس ياخه اقا-

:کرد و بعد ادامه داد يعظسه ا باز
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.و اومده خونه بشیرو گذاشته تو ج چیاقا سوئ د،یخر میخبرمون رفته بود-

دست اون؟ يرو داد چیحاال چرا سوئ-

...کنم و یخب مثال اومدم بهش خوب-

:پدر گوش او را گرفت و گفت. ندیر و الهه به هم نگاه کردند و خندماد. ادامه حرفش را خورد و سکوت کرد مبارهی

.نهینداره نذار پشت فرمون بنش نامهیپسره گواه نیپدرسوخته چند بار بهت گفتم ا-

:گوشش گذاشت و گفت يدستش را رو هورش

.شهیگفتم اون پشت فرمون نشسته بود؟ آخ گوشم داره کنده م یمن ک ن،یکن یچقدر زود قضاوت م-

:دیگوش او را رها کرد و پرس پدر

کرد؟ یکار م یاون چ بیتو ج چیپس سوئ-

!پر درآورده بوده؟ دیشا-

:پدر گفت نینگاه به ظاهر خشمگ دنید با

پسر  نیرو بدم دست ا چیرم سوئ یمنم مجبورم هر جا م! ده یبدوز اما مگه گوش م بامویمامانم گفتم ج نیصدبار به ا-

.حواس پرت شما

.و گرنه حساب هر دوتون پاکه یخدا کنه راست گفته باش-

:به حالت اجازه گرفتن انگشتنش را باال آورد و گفت هورش

!اجازه-

:خنده اش را گرفته بود گفت يکه به زور جلو پدر

!بگو-

!گشنمه یلیتونم شام بخورم؟ آخه خ یم-
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!بفرما-

:داشت گفت یکه قاشق و چنگال را برم یدر حال بعد

.رمیبم یخواد از گرسنگ یاز پدره که م نمیخواست تو اون بارون غرقم کنه ا یاون از پسره که م-

:و گفت دیهروش غذا کش يپدر برا. دوخته بود زیاما او نگاهش را به م ندیخند یو الهه فقط م مادر

!ده ها یموقع کار دستت م هیذره زبونت را نگه دار ب هیپسر -

:تبا دهان پر گف هورش

...چشم اما-

:گفت مادر

!رونیزنه ب یپسره ترمز نداره االن غذاها از دهنش م نیزبون ا نیدون یباهاش حرف نزن شما که م گهیآقا د-

:چند ضربه با دست به پشت او که به سرفه افتاده بود زد و گفت پدر

.شامتو بخور دم،یپسرم فهم دمیفهم-

سوزان به او که هنوز ساکت نشسته بود  ینگاه گریرا برداشت و بار د وانیرش لهو. او گذاشت يآب را جلو وانیل الهه،

 یوقت. نداشت یانها تازگ يلحظات از عاداتش بود که برا نیبا عجله غذا خوردن و کوت در ا. انداخت و دلش را لرزاند

داشت زد و پس از فرو  ریهمه جز او که سر به ز يبه رو يبخندغذا ل دنیقاشق آخر را در دهان گذاشت در حال جو

:گفت میو در حال تعظ دیرا به هم مال شیدادن غذا دست ها

.متشکرم! بود یخانم سعادت غذاتون واقعا عال-

:لبخند زنان گفت مادر

.دستپخت الهام جان بود-

:زد و به الهام نگاه کرد و گفت یخندانش را چرخ شهیهم چشمان
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.زدم و متشکرم یحدس م-

او خم کرد و دستش را پشت  يهورش سرش را به سو. انداخت نیینزد و سرش را پا یحرف چیتشکر او ه در پاسخ الهام

:دیگوشش گذاشت و پرس

!دمیبله؟ نشن-

:هورش به پدر گفت. رفت رونیبلند شد و از آنجا ب عینگاه غضب آلود سر کیبلند شد اما الهام بعد از  هیخنده بق يصدا

.و درستش کن ایحاال ب... که پرده اش پاره شد دیدیکشانقدر گوشم را  نییبفرما-

هورش از جا  ياحسان انجاست اما هنوز برنگشته بود که با صدا دیفهم. خواست به اتاقش برود اما در قفل بود الهام

:دیپر

.شده میقا نجایپس ا دمیفهم... آ-

:زد ادیرا تکان داد و فر رهیبار دستگ چند

.شکنمش یدر رو باز کن و گرنه م-

:رو روشن کرد و گفت ونیزیدر حال تلو پدر

.اونجا اتاق دخترهاست-

.شده میاتاق قا نیو رفته تو ا ستیکه مرد ن دیپس باالخره خودش هم فهم-

:بود گفت ستادهیاتاق ا يهورش آهسته به الهام که هنوز جلو نیح نیدر هم. دندیو مادر خند پدر

.دارم یبرنامه حساب هیفردا  يبرا! گهیشدم بسه د هیبابا تنب-

هورش صورتش را به در چسباند و . گذرا به صورت او انداخت و از کنارش گذشت و به آشپزخانه رفت ينظر الهام

:گفت

طور  نیچون ا یخواهر با جذبه ات عوض کن نیاصال بهتره که تو جاتو با ا يشد میقا یخوب يجا. احسان جان  نیآفر-
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...شما جابه جا شده يو خو رسه خلق یکه به نظر م

فهماند  یرا به الهام م شیحرف ها گریکرد و با جمله د یجمله احسان را مسخره م کیزد و با  یطور حرف م نیهم او

. نزنند یاشاره کرد حرف دندیخند یآمد و به پدر و مادرش که هنوز م رونیرا باز کرد و ب يکه احسان آرام در اتاق کنار

بودند و او را  ستادهیاپن ا يالهه و الهام جلو. آب سرد برگشت وانیلکیبه اشپزخانه رفت و با  نیپاورچ نیسپس پاورچ

آنقدر دست و . کرد یکاش با او قهر نبود و خبرش م يکرد که ا یاما الهام آرزو م دیخند یالهه هم م. کردند ینگاه م

:زدادیکرد فر ریاو سراز قهیر که احسان آب را از پشت سر د یرا گم کرده بود که درست زمان شیپا

!هورش-

احسان در حال فرار . کرده بود سیاز اب لباسش را خ يرا از دست او گرفت اما مقدار وانیدفعه برگشت و ل کیهورش

:و گفت دیپاش شیآب را به سو هیبود که از پشت سر بق

.کنم یم یکه تالف یدون یاولشه م نیا-

:داد آهسته گفت یرا به دست الهام م وانیکه ل یطرف اپن رفت و در حال به

!ياریسر دلم م ییچه بال یدون ینم یزن یصدام م ينجوریا یوقت-

نشست و به احسان  یراحت يهورش همان جا رو. رفت ییظرف شو يکردن لبخندش برگشت و به سو یمخف يبرا الهام

:کرد گفت یبه لباسش نگاه م نهیکه د رآ

.یه سنکوب نکندفع هیکه  یبذار عادت کن-

:دیهم نشست و پرس احسان

نه؟ اییختیر يفردا چخ برنامه ا يبرا یگیشد؟ م یباالخره چ-

:گفت يبلند يبا صدا هورش

.گمیبعد م ننیبش انیاما اول بذار خانمام ب بله
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.دلمون اب شد نیآقا هورش بگ میشنویجا م نیاز هم:گفت زیدر حال پاك کردن م الهه

.نینشست یگفتم وقت نکهیهم:و ادامه داد گفت ينچ بلند هورش

.ییبذار من بشورم اون منظورش تو:بطرف الهام که مشغول شستن ظرفها بود رفت و آهسته گفت الهه

.نمیشیظرفارو نشورم نم نیتا ا منم

با اون؟ ایيبا خودت لج کرد نمیبب

.نظر کنه دیدر اخالقش تجد خوامیلج نکردم فقط م من

!یوش اخالقخ نیشوهر به ا بده

.من مراعات کنه يجلو تونهیداره حداقل م يهم حد یشوخ

کرده؟ کاریمگه چ خب

کنه؟یدست و پاشو گم م يافته چطور یچشمش به چند تا دختر م یوقت يدیند یشگیهم يهمون کارها از

.کنهیکارهارو م نیمحض خنده ا کنهیو پاشو گم نم دست

؟یکن هیاونو توج يکارها يدار یچرا سع تو

.گمیرو م تیکنم دارم واقع هیرو توج يزیچ خوامینم من

.داد انیرا پا شانیپدر گفتگو يصدا

شد؟ یچ يچا نیا پس

.بابا جون ارمیم االن

.زمیبر يچا امیمهمه من ب یلیاگه بحثتون خ:گفت هورش

.مهم نبود ادمینه ز:با خنده گفت الهه

.درست حدس زدم نکهیمثل اآره !...مهمه ها یلیخ یلیاگه در مورد من باشه خ اما
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.زمیبر يتا من چا نیشما به بحث مهمتون ادامه بد:شد و ادامه داد زیخ میمبل به حالت برخاستن ن يرو بعد

.میکردیما بحث نم:با تحکم گفت الهام

نگاه کرد و سرش را به عالمت تاسف تکان  هیگرد شده به بق ییمبل ثابت شد و با چشمها يبه همان حالت رو هورش

 يچه جذبه ا ریبگ ادی:نشست و به احسان گفت شیو او اهسته و با تظاهر به ترس سر جا ندیپدر به او اشاره کرد بنش.داد

.لرزونهیتمام تن و بدن آدمو م...داره

 یعصبان یلیاش گرفت و با اشاره به او فهماند الهام خ ینیب يبه عالمت سکوت دستش را جلو دیخندیم کهید رحال احسان

.است

!از خانوما حاال برنامه تو بگو نمیا:الهه و الهام هم به سالن آمدند احسان گفت کهینگامه

چته؟چرا :دیهمه نگاهها به او دوخته شده بود و احسان با تعجب پرس.دیرا سر کش شیاز چا ينداد و مقدار یجواب هورش

؟یزنیحرف نم

!ترسمیم:فرو داد و با اشاره به الهام گفت یاب دهانش را به سخت هورش

داشتم سکته !شیآخ:و گفت دیکش يهورش نفس بلند.الهام هم از حالت او خنده اش گرفت یخنده حت ریزدند ز همه

.کردمیم

.آقا هورش گهید دیتو رو خدا حرفتون رو بزن:گفت الهه

.اما شرط داره گمیچشم م چشم

؟یشرط چه

.دیبدون چون و چرا قبول کن یهمگ نکهیا

م؟یبرنامه هست نیا ما هم تو:دیپرس مادر

.جوونا جا بزنن يخودشونو جا شهیروشون نم گهیآخه د ستنیپدر و مادر من که ن!بگم یچ واهللا
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!ها زنهیحرفش رو م يچه جور نیپدرسوخته بب:و گفت دیخند پدر

!یختیخودتون برنامه ر يپس برا:گفت مادر

...مهه؟برنایختنیمگه بنرامه ر!هیچه حرف نیخانم سعادت ا کنمیم خواهش

.برنامه تو بگو یبرامون فلسفه بباف خوادیصبر کن صبر کن نم:را باال اورد و گفت شیدستها احسان

ده؟یجد یگفت نکهیاحسان جان ا دیببخش

؟یچ

.کج و کوله ان یلیخ بافهیکه مامانم با کاموا م ییزایچ نیآخه ا شهیقشنگ م یلیحتما لباسش خ!فلسفه گهید نیهم

...يدار گهید

.شرط داره هیاما  گمیشه مبا باشه

؟یچه شرط گهید:دیمعترضانه پرس الهه

.داغ يچا هی:را نشان داد و گفت شیفنجان چا هورش

.ارمیتا ب دیفنجون رو بد:بلند شد و گفت الهه

.ارهیرو ب يچا نیکه اون خانم با جذبه ا نهیشرطش ا!نه:هورش گفت اما

فنجان را گرفت و به .خنده اش گرفت و بلند شد رایگ يمهاآن چش طنتیاز برق ش.شد رهیبه چشمان او خ الهام

.ها کنهیم مونتیپش زنهیم یحرف هیآنقدر سربسرش نذار به موقع :احسان گفت.آشپزخانه رفت

.تا اون حرف رو بزنه کنمیکارهارو م نیا ؟منمیفهمیتو چرا نم! وونهید

...پس...اه

.رهیساکت وگرنه نقشه ام لو م گهیآره حاال د آره

 زیم ياما الهام آنرا رو.دراز کرد يگرفتن چا يمهربان دستش را برا يبرگشت هورش با لبخند يفنجان چا کیبا  لهاما
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 ریبچه ها شبتون بخ:پدر بلند شد و گفت.انداخت  نییزد و سرش را پا يشخندیاحسان ن.نشست شیگذاشت و سر جا

.خسته ام یلیمن خ

آخ :را بهم زد و گفت شیدستها يبمحض رفتن آنها هورش با شاد.ت و رفتگف ریاو مادر هم بلند شد و شب بخ بدنبال

.جون حاال خوب شد

.شهیخوب ترم م دیصحبت کن واشیاگه :آورد و گفت رونیسرش را از در اتاق ب پدر

.دهیاحسان گوش نم نیاما ا گمیمنم م:سرش را پشت ستون پنهان کرد و گفت هورش

نشست و با حرکات  شیپدر رفته دوباره ارام سرجا دید یوقت.اتاق نگاه کردسرش را آهسته جلو برد و به در  بعد

؟یگیم یچ:دیاحسان پرس.دندیگفت که بچه ها نفهم يزیچ شیلبها

.بابا بلندتر حرف بزن:باز هم همان کار را تکرار کرد که احسان گفت او

گفت؟ یپدرتون چ يدیمگه نشن آخه

!هورش

.گمیم یچ نینیبب نیخوب گوش کنحاال !گهید گمینشو م یعصبان بابا

هم  يرا رو شیالهه هم فاصله اش را با آنها کمتر کرد اما الهام همانجا نشسته بود پاها.بلند شد و کنار او نشست احسان

.کترینزد نیایکم ب هیشمام  ستین یاگه زحمت:هورش گفت.انداخت

.راحت ترم نجایمن ا:به صورت شاد الهه انداخت و گفت ينظر الهام

.من ناراحتم اما

.مشکل شماست گهید اون

!مشکل منه یگیراست م:فکر کرد و بعد گفت یکم هورش

.مشکلم حل شد گهید نیاز ا نمیا:او نشست و گفت يمبل کنار يبلند شد و رو سپس
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.اونجا يریتو م نجایا امیا من م:گفت احسان

.مشکل شماست گهید نیقول خواهرتون ا به

احسان .را عوض کند شیالهه هم مجبور شد دوباره جا.آنها نشست کینزد یمبل يو رو بلند شد گریبار د احسان

!يرو بذار کنار نصف جونمون کرد يتو رو خدا هورش مسخره باز:گفت

کو؟کجا رفت؟:دیبا عجله دور وبرش را نگاه کرد و پرس هورش

؟يگم کرد یکو؟چ یچ:دیبا تعجب به او نگاه کردند احسان پرس همه

.نجاستیا نمیکنار بب نیالهام خانم پاتونو ببر:مبل را نگاه کرد و گفت رید و زخم ش هورش

؟يگم کرد ی؟چيگردیم یدنبال چ:دیمبل را نگاه کرد و پرس ریهم خم شد و ز احسان

!گم نکردم منکه

گم کرده؟ یک پس

گم کرده؟ یرو ک یچ

!يگردیدنبالش م يکه دار یهمون خب

؟يتو گم کرد!تو آهان

!من؟

.گردمیاش م گهیمنم دارم دنبال اون نصف د ينصف جون شد یاالن خودت گفت گهیدآره

.خوابمیم رمیمنم م ایبگو  ایتو سرتا  زنمیم بخدا

...که دیبخواب دیبر ادیانگار خوابتون م ؟شمامیشما چ:زد و به الهه گفت يلبخند هورش

.ه آقا هورشگذشت 11ساعت از :گفت ردیخنده اش را بگ يجلو توانستیکه نم الهه

.نرم خونه 11از  رترینبود مامان جونم سفارش کرده د ادمیاصال  گهیاه راست م اه
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؟يدیبه حرفاش گوش م یلیتوام خ نکهیا نه

خودمه بتو چه؟ مامان

.ادیخوابم م یلیبچه ها من خ دیببخش:بلند شد و گفت الهام

!دییشما بفرما گمیالهام خانم باشه باشه االن مدیببخش:و گفت ستادیاو ا يبلند شد و روبرو یبا دستپاچگ هورش

و  دیکش یهورش هم نشست و نفس راحت.را درهم گره کرد شینشست و دستها زینگاه سرزنش آم کیبعد از  الهام

!بگم خواستمیم یرفت چ ادمیاصال ...ا...من بگم که ذارهینم زنهیاز بس حرف م!احسان نیاز دست ا:گفت

.یفردا حرف بزندر مورد برنامه  یخواستیم

وسط حرف من؟ يدیتو پر باز

.گردش میفردا قراره بر گفتمیبله داشتم م:که جابجا شد هورش گفت الهام

ن؟یهم

؟یچ ن؟پسیهم یچ یعنی

کجا؟ آخه

!گهیکجاش مهمه د!شد حرف حساب نیا...آه

!ها شمیم یدارم عصبان هورش

.ببرمتون به باغ عموم خوامیم گفتمیآره الهام داشتم م کنهیاحسان مگس چقدر وزوز م نیا...آه

چرا اونجا؟:دیپرس الهه

 یلیخ یلیفصل اونجا خ نیآخه تو ا:گفت شیرا بست و همراه با حرکات دستها شیداد و چشمها هیبه عقب تک هورش

.دینیاونجا رو بب زمیشما دوستان عز دیببخش...ا!زمیعز يلدایکه  خوادیقشنگه و من دلم م

؟هستن ایک:دیپرس احسان
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هستند به عالوه دختر خاله ها و دختر  هیاما من هستم هومن و هان ستنیکه ن ایک:را باز کرد و گفت شیچشمها هورش

...ها و دختر عمه ها و دختر ییدا

فقط دخترها؟ چرا

.ادیاز پسرها بدم م فیو لط فیجمع ظر هیمن تو  یدونیتو که م گهید ریحالمو نگ ا

ان؟یاونا نم یعنی

.حرفشونو بزنم ادیاما من خوشم نم انیم:و گفت دیرا در هم کش شیابروها هورش

.ریشب بخ:بلند شد و گفت تیبا عصبان الهام

.اما من حرفم تموم نشده:به او نگاه کرد و گفت هورش

.برم بخوابم خوامیحاال م دمیفهم زرویمن همه چ یول

...آخه

.عقب نیپاتونو بکش کنمیم خواهش

هورش با تعجب از الهه .گفت و به اتاقش رفت ریو الهام شب بخ دیچسبانده بود عقب کش زیم هیرا که به پا شیپا هورش

شد؟ یچ:دیپرس

ن؟یپرسیاز من م:گفت الهه

.ناراحت شده ابونیاونروز تو خ هیاز قض کنمیحساسه فکر م یلیالهام خ:گفت احسان

.نهیبیاون داره مارو م دونستمیمن از کجا م آخه

.جنبهیو اونور مرتب سر و گوشت م نوریا يریم یتو وقت کنهیم الیخ.ناراحته نیخب اونم از هم!تو پسر ینفهم چه

.که تاحاال نتونستم گوشهامو بجنبونم خورمیقسم م:و گفت دیکش شیبه گوشها یدست هورش

.یستیحقته تو آدم بشو ن:خنده و احسان گفت ریزد ز الهه
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.خاموشش کن:گفت آباژور کنار تخت را روشن کرد که الهام الهه

؟يداریتو هنوز ب:دیتعجب پرس با

!یفکر کردم خواب:و دوباره آباژور را خاموش کرد و ادامه داد دینشن یجواب

رفت؟ هورش

.آره

د؟یقراره بر یک فردا

!میبر

.امینم من

چرا؟

.ندارم دنیعذاب کش طاقت

 نیتا ا دیتو نبا!نیهم طونهیکم ش هیه فقط ندار یقصد و غرض چیکن هورش ه ؟باوريریگیانقدر سخت م ؟چرایعذاب چه

.یبش ریو از کارهاش دلگ ينشون بد تیحد حساس

؟یکن حتمینص يخوایم

.نداشتم ينشو قصد بد ناراحت

چند سالته الهه؟ تو

.کترمیاز تو کوچ یبگ يخوایم دونمیم

.نگاه کنم ایتو به دن دیبا د تونستمیکاش م يبگم ا خوامیم

!الهام

!بله
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؟يتش داردوس یلیخ

!کاش نداشتم يا

چه حد؟ تا

!عاشقشم دونمیفقط م دونمینم

!تحمل کن پس

رو؟ یچ

!دهیکارهاش رو که عذابت م همون

دوست داره مالک اون بشه و دلش  بندهیدل م یکس ایيزیبه چ یانسان وقت...گمیم یچ یتا بفهم یستیمن ن يجا تونمینم

.احساس رو نسبت به هورش دارم نیبده و من ا يزیرن چندا یحق چیکه ه ییاز سهمش به اونها خوادینم

.ستیمالک قلب اون ن يگرید چکسیمن مطمئنم که جز تو ه یول

.رمیمیباشه وگرنه من م نطوریکاش هم يا:با بغض گفت الهام

ا خود ب یالهام چشم به سقف دوخته بود و به آهستگ.شد رهیبه او خ یکیبالش بلند کرد و در تار يسرش را از رو الهه

:کردینجوا م

است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد ییآرزو

دم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد هر

3فصل

:سفارش کرد گریبار د مادر

.احسان مواظب دخترها باش-
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:گفت دیرس یکه کالفه به نظر م احسان

؟ینز یحرفو م نیدفعه چندمه که ا یدون یچشم مامان چشم، م-

 نیشناسم، به خاطر هم یرو که نم لشونیشناسم فام یرو م یمیکار کنم مادر، من فقط خانواده ابراه یخب چ-

.کارش دارم ادیاگه هورشه بگو ب نیزنگ زدن، بب...نگرانم

؟یبگ یچ يخوا یم گهیمامان، به اون د يوا-

...خوام به اون بگم که یم يد ینم تیمن اهم يتو به حرفا-

...منم ببر يحاال آبرو گهیدرد نکنه د دستت-

:در باز شد و هورش گفت يال

.یتو که از اولم آبرو نداشت-

:وارد شد و بعد از سالم ادامه داد سپس

.دم یم لیآرم تحو یسالم م حیدخترهاتونو صح نیمن گرو، ا شیخانم سعادت ر-

!يندار شیتو که ر-

من ! مامانتو راحت کنم، اصال به من چه الیخوام خ یمنه که م ریتقص.. .اصطالحه خنگ هینیبابام گرو ا شیخب ر-

 والیه نیپسر عمو هم دارن ع هیدراکوال،  نیسرعمه دارم ع هیگمیخانم سعادت دارم م نیکنم، بب یرو نم یچیضمانت ه

.ستیبه من مربوط ن افتهیب یهر اتفاق! دیحاال خود دان

کفش  دنیالهام از کنار انها گذشت و در حال پوش. دیدانست چه بگو یبود نماو خنده اش گرفته  يکه از اداها مادر

:گفت شیها

.فتیالهه زودتر راه ب... مراقبمون باشه یکه کس میستیما بچه ن-

خواست سفارش کند فهماند  یکرد و با اشاره به مادر که باز هم م یبا حالت توام با خنده به رفتار او نگاه م هورش
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:بلند گفت يسپس با صدا. اشدراحت ب الشیخ

.ارهیسرم ب ییبال هیدختره  نیترسم ا یم دیسفارش منو به احسان بکن دیبکن یلطف هی-

الهه از رفتار او خنده اش گرفته بود اما از ترس الهام . دیرا پوش شیرفت و کفش ها رونیب نیپاورچ نیپاورچ بعد

:فت و گفترا ازدست مادر گر وهیم لونیاحسان نا. دیآهسته خند

.شد یخوب م یلیداد خ یم نویاگه بابا ماش یول-

:پدر گفت يصدا دیگوش او را گرفت و با تقل هورش

!ینیپشت فرمون بنش دینبا ینگرفت نامهیپدرسوخته چند بار بهت بگم تا گواه-

:ان وضع ادامه دادنگاه کرد و سرش را تکان داد و هورش با هم دیخند یآمد و به مادر که م رونیهمان لحظه ب پدر

!ره یاخه پدر سوخته تو چرا حرف تو گوشت نم-

:از پشت سر گوش او را گرفت و گفت پدر

؟يمنو درآورد يپدر سوخته باز تو ادا-

:گوش احسان را رها کرد و گفت هورش

!خودم بود نه شما يبابا يادا نیا-

:دفعه داد زد کیهورش . دبو ستادهیپله ها پشت انها ا نییجز الهام که پا ندیخند همه

.آخ آخ-

:چه شده که هورش گفت ندیالهام هم برگشت تا بب. همه با تعجب به او نگاه کردند. گوش او را رها کرد پدر

شد؟ یچ دیدید-

:دیپرس یبا نگران مادر

شده هورش جان؟ یچ-
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:سرش را با تاسف تکان داد و گفت هورش

.شهیبدتر نم نیافتضاح؛ از ا-

:دیپرس احسان

شده؟ یمگه چ-

!سعادت يسالم عرض شد آقا. رفت ادمیسالمم  ،يذار یبشه؟ تو که واسه آدم حواس نم یچ یخواست یم گهید-

:سرش را تکان داد و گفت دیخند یکه م یپدر در حال! الهام یخنده حت ریزدند ز همه

!از دست تو-

:گفت تیبا جد هورش

چه کنم که حواس  یباشم و به بزرگترم سالم کنم ول یکنه بچه با ادب یسفارش م شهیبابام هم! خوام یواقعا معذرت م-

.ذارن یواسه آدم نم

:رفت گفت یدر م يکه به سو یبرگشت و در حال گریبا دست به الهام اشاره کرد و او بار د بعد

!گرانهیادبانه تر از سالم نکردن منتظر نگه داشتنه د یب-

با شرم . کردند یکنجکاوانه به او نگاه م یبا ده، دوزاده، دختر و پسر جوان روبرو شد که همگرفت  رونیب اطیاز ح یوقت

:که هومن جلو امد و گفت دیدانست چه بگو ینم. سالم کرد

.سعادت يکنم الهام خانم دختر آقا یم یمعرف-

:انداخت نیاز دخترها در گوشش طن یکیيصدا

!نهیپس الهام ا-

:سوت کشدار گفت کیجدا شد و جلو امد و بعد از  نگرایاز د یجوان پسر

...که هورش ستیخود ن یب-
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احسان و  یبعد از معرف. خواست ادامه جمله او را بشنود یکه الهام دلش م یآمدن بچه ها جمله او ناتمام ماند در حال با

:دیضانه پرساز دخترها معتر یکی. جا داد نیماش هیکرد و همه در  میالهه، هورش بچه ها را تقس

!دیشما؟ شما که فقط چهار نفر نیتو ماش امیشه منم ب یم یخب چ-

:اش گرفت و گفت ینیب يهورش انگشتش را جلو-

.میدار بهیمهمون غر! سیه-

:گفت میخودش رفت و در عقب را باز کرد و در حال تعظ نیماش يهورش به سو. خنده بچه ها بلند شد يصدا

!سرور من دییبفرما-

:از پسرها را صدا زد و گفت یکیهورش قبل از سوار شدن . سوار شدند هیسنگن بق ينگاه ها ریو الهه در ز اماله

.جا نمونه یتا کس امیجلوتر برو، منم از عقب م يتو که راه رو بلد-

.فتادبه راه ا ریبود که بعد از چند لحظه تاخ نیماش نیاو اخر نیو ماش. ها به دنبال هم راه افتادند نیماش

:گفت احسان

؟یمواظب باش يخوا یم يجور نیا-

خب حواس . کنن یگردن و تو رو تماشا م یبرم یه يچه جور ینیب یکنم، مگه نم یم یمن دارم در حق شون خوب-

!افتهین یکردم تا اتفاق ادیکه من فاصله رو ز نهیشه ا یبدبخت پرت م يراننده ها

!و منم باور کردم یتو گفت-

.یپیباورت بشه خوش ت دیباور نکن هر چه نبا يخوا یباور کن و م يخوا یحاال تو م گمیمن م-

دوخته بود و به برگ  رونیاما الهام نگاهش را به ب دیخند یانها م يآن دو شروع شد الهه هم به حرف ها یو شخ خنده

کردند، به  یادند و خش خش صدا مافت یم نیزم يشدند و رو یاز شاخه ها جدا م میکه دانه دانه با هر نس يزییپا يها

رنگ  زییخواب آلود به پا یکردند و با چشمان یآماده م یمستانخواب ز يکه خود را برا دهیسر به فلک کش يدرخت ها
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 یقلبش را م شهیکلمه مهاجر هم. که دسته دسته در حال پرواز و مهاجرت بودند ییکردند، به پرنده ها یرنگ نگاه م

 نیا ؟از مهاجرت بترسد دیچرا با. کرد یم میمه آلود را در ذهنش ترس يا ندهیآ لیدل یه بک بیغر يکلمه ا. فشرد

سفر جان بخش او  نیمنظره ا نیپس چرا ا. دنیبوددن و نفس کش يکردند برا یکوچ م یزندگ يمهاجر برا يپرنده ها

که .اده روبرو نگاه بنگردو خواست به ج دیسفر دزد نیرا بست و نگاهش را از ا شیساخت؟ چشم ها یرا آزرده م

 يو گرما یزندگ د،یآکنده از نور، نور عشق، ام يبهار یمانچش. روبرو شد زیسحرانگ یو نگاه ییاینگاهش با دو چشم رو

با ! قیآن نقطه کور عم! جنگل سبز انیدر م یاهیس ست؟یچ یاهیس نیاما ا... اما... آغوش پرمهر و روح افزا کیمطبوع 

 یب خودکرد از  یاو نگاه م يدانست چرا هر گاه به چشم ها ینم. انداخت نییمد و سرش را پابه خودش آ نیتکان ماش

درآورد و به  یبیس لونیاحسان از داخل نا. را بست شیداد و چشم ها هیو سرش را به عقب تک دیکش یآه! شد یخود م

مانند  زیاو ن. را بو کرد بینداخت و ساما مغرور او ا بایبه صورت ز ينظر نیماش نهیدست هورش داد و هورش از داخل ا

توانست  یشده بود؟ چطور م یافتنیحد دور و دست ن نیچرا تا حاال تا ا اام. داد یم یو عطر زندگ یتازگ يبو بیس نیا

 یم یبه خاطر اشتباهش از او عذر خواه دیبا ند؟یو نگاه مهربان او را بب بایز يلبخند ها گریفاصله را بردارد و بار د نیا

!ردک

را گرفت و تشکر  بیژرف و پرمهر، س یاز نگاه گریجرقه د کیرا باز کرد و بعد از  شیاحسان چشم ها يبا صدا الهام

.کرد

شدن  ادهیبچه ها در حال پ. بود وارد شدند زییاز پا ییبایز يکه تابلو یو به باغ بزرگ دندیساعت به مقصد رس کیاز  بعد

:زد یم یهر کس حرف. نمودندها شروع به ابراز احساسات  نیاز ماش

!یقشنگ يچه جا-

!ییایچقدر رو-

.نمیرو بب يمنظره ا نیهمچ هیيداریکردم تو ب یوقت فکر نم چیه-
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!سرماشم لذت بخشه-

!ه؟یبهار و تابستونش چ گهید نیقشنگه بب نقدریا زشییکه پا نجایا-

:جاده مشجر گفت يبه انتها قیعم يبا نظر هورش

!ستیقشنگ باشه اما عاشقانه ن دیتونش شابهار و تابس-

بود اما حاال  دهینشن یو بدون شوخ يجمله جد کیاز او  یوقت کس چیه. کنجکاو و پرسشگر به او دوخته شد يها نگاه

قالب  نهیس يرا رو شیپسر عمه اش دست ها برزیفر. و تازه بود بیهمه عج يکه گفته بود برا يهم لحنش و هم جمله ا

:کرد و گفت

!ادامه بده! چه شاعرانه-

:با اشاره به الهام ادامه داد و

!نهیهمنش ریتاث-

:و گفت دیکش قیهورش نفس عم. انداخت ریالهام دور نماند و با شرم سر به ز داریاشاره از د نیا

به  یانیپابا  یحت هیفصل قشنگ اد،یکه بامهر م یفصل ست،ین يریموسم دلگ شهیهم زییکه پا دمیشن ایخوندم  ییجا هی-

.آذر یسرخ

:آروم به او گفت احسان

اد؟یب ادتیجمله شاعرانه  نیاسم اون دختره باعث شد ا-

:الهام دوخت و گفت ياتورینینگاه سبزش را به صورت م هورش

.نهیکه از عشق باشه قشنگه و سوختنش دلنش شیآت! شهیآت یآذر به معن نیا-

کند  یداشت احساس هورش را به الهام درك و ذهنش حالج یسع ینوع به یهر کس دیشا. لحظه سکوت برقرار شد چند

:سارا سکوت را شکست ياوردو صدا یرا به زانو درم یوبفهمد که عشق هر انسان
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!دینیبچه ها اونجا رو بب-

شدن  کیدر حال نزد یرنگ يایرو کیسوار بر اسب مثل  بایز يدختر. کرد نگاه کردند یکه او اشاره م ییبه جا همه

 يخوش فرمش به لبخند يخود گرفته و لب ها هیسا ریرا در ز شیکه بر سر گذاشته بود چشم و ابرو یکاله فرنگ. بود

. آنها آمد يبه سو بایملکه ز کیداشت و مثل  دستافسار اسب را در  دشیو سپ فیلط يبادست ها. شده بود نیمز

:دیاحسان آهسته پرس

ه؟یک گهید نیا-

:پاها گفت ریز یرنگ يبرگ ها به رهیخ یبا نگاه هورش

.باغه نینگاره دختر عموم صاحب ا نیا-

!عموت و خانواده اش رفتن کانادا یتوکه گفت-

.ذاشتم ینم نجایاخبار دروغ به من رسوندن و گرنه پامو ا-

 هیهان. دورش حلقه زدند یبچه ها همگ. شد و کاله را از سرش برداشت ادهیاز اسب پ بایچابک و ز یبا حرکت نگار

:دیخودش را به هورش رساند و پرس

کنه؟ یکار م یچ نجایا گهید نیا-

:جواب داد یعصب یبا حالت هورش

!یبهتره از مامان بپرس-

:انها اورد و به هورش گفت شیحلقه بچه ها گذراند و پ انینگار را از م برزیفر

؟یآشنا کن دمونیجد ينگار رو با دوستا يخوا ینم-

نگاهش، . گشت تا از آن چشم ها فرار کند یم یو نگاه الهام به دنبال پناه دیکاو یچهره آرام الهام را م نگار يها چشم

به  نهیدر حصار تنگ س ریاس يلرزاند و قلبش چون کبوتر یو خنده تمسخر آلود گوشه لبش دل او را م شیچشم ها
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:بلند گفت يو با صدا اوردیطاقت ن دیار را دنگاه نگ تهزااو و حالت اس دهیرنگ پر یهورش وقت. دیکش یم انهیتاز

.هست يباز يمحوطه باز برا هیوسط باغ، اونجا  میر یراه م نیاز هم م،یافتیبچه ها بهتره راه ب-

 هیکرد و به دنبال بق یآنها را به هم معرف عیتند و سر یلیهورش خ نیح نیدر هم. و هلهله بچه ها بلند شد يشاد يصدا

بر اسب سوار  گریبار د برزینگار با کمک فر. به راه افتادند هیکار او الهام و الهه هم همراه احسان و هان نیابا . به راه افتاد

کرد و با سرعت از بچه ها جلو افتاد  ینشده بود که او اسبش را ه یط ریاز مس یمین نوزه. کرد  یشد و بچه ها را همراه

.سوت بچه ها بلند شد يو صدا

:دیهه پرسآهسته از ال الهام

کنه؟ یم فیسره ازش تعر کییمیکه خانم ابراه ستین یدختره همون نیا-

:به صورت نگران او انداخت و گفت ينظر الهه

.فکر کنم همونه-

گردش  نیکاش به ا! .. عاشق پولدارشو به رخم بکشه نیخواست ا یم... آورده نجایچرا هورش ما رو به ا دمیحاال فهم-

.بودم ومدهین

!يحرفا زد نیکه بازم از ا تو-

الهام نگاه . احسان و الهه با چند قدم بلند از آنها فاصله گرفتند. را کند کرد تا در کنار الهام قرار گرفت شیقدمها هورش

 ندهیمادر هورش در مورد نگار و آ يدوخته بود و به عشقش، به احساسش و به حرف ها شیپاها يپر غمش را به جلو

:دیاو را شن يکرد که صدا یم نامعلوم خودش فکر

که با  ستمین يدیمن ب یکار رو کرده ول نیهم نهیزده، اون عادتشه هر جا بنش ییحرفا هیدونم مامانم در مورد نگار  یم-

خوام، در مورد خودم،  یم یدون یم یعنیشه،  یبهت بگم که نم يزیخوام چ یوقته که م یلیالهام خ نیبادها بلرزم، بب نیا

...ودر مورد ت
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از عشق  زیدر نگاه هم و لبر رهیخ ستادندیهر دو ا. قدرت ادامه صحبت را از او گرفت شیسر بلند کرد و با نگاه ابر الهام

:دیهورش آب دهانش را فرو داد و پرس. کرد یم یرا در وجدشان تداع دیکه ترد يو مهر

ه؟یچ-

:نفس بغضش را فرو برد و گفت کیبا  الهام

!یزنبهتره حرفش رو ن-

رو؟ یحرف چ-

!یبگ يخوا یکه م یهمون-

خوام بگم؟ یم یمن چ یدون یمگه تو م-

:کرد و سپس اضافه کرد دییبا سر حرف او را تا الهام

!ستیحاال وقتش ن-

چرا؟-

:و گفت دیکش یاه الهام

.دونم یدونم، نم ینم-

:و گفت ستادیاو ا يروبرو هورش

.ارمیف نگاهمو به زبون بقشنگم بذار حر يلدایمن،  يلدای-

بار بود که  نیچندم نیچند سال ا نیبود که حالش دگرگون شده و بغض کرده، در ا دایکرد پ یصدا م لدایگاه او را  هر

:بار هم گفت نیشد ا یخواست اقرار کند اما الهام مانعش م یم

!بعد يصداقتت رو ثابت کرد یوقت-

:کردند اشاره کرد و گفت ید و به آنها نگاه مبودن ستادهیبرگشت و به بچه ها که ا سپس
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.کنن یبچه ها دران ما رو نگاه م میافتیبهتره راه ب-

که تمام صورتش را در برگرفته  يبه طرف بچه ها برگشت و با لبخند یرا چند بار به هم زد و وقت شیپلک ها هورش

:زد ادیبود فر

.کنن ینم یلزنن بچه ها فضو یدو تا بزرگ تر حرف م یوقت يآها-

 دنیفرار از دست او شروع به دو يبرا اهویبچه ها هم با ه. دیانها دو يباز کرد و به سو نیرا از طرف شیدستها بعد

.کرد ینگار فکر م يو کارها یمیخانم ابراه يکه به حرف ها یالهام هم اهسته به راه افتاد در حال. کردند

 کیو ک يخوردن چا يبرا یهمگ شدیالهام م دیباعث ترد وستهیش که پهور یشگیهم يها یو شوخ بالیوال انیاز پا بعد

و  برزیفر.د رفنجانها شد يچا ختنیرا بدست سارا داد و او هم مشغول ر ينشستند و نگار فالکس چا مکتین يرو

 يو به سونگار دو تا از فنجانها را برداشت .کردند پخشبچه ها  نیدر آوردند و ب لونهایرا از درون نا کهایخواهرش ک

الهام نگاه هراسانش را به آن دو دوخت که .رفت ردیآن نشسته بود تا از بچه ها عکس بگ يکه هورش رو یمکتین

.دیریاالن شکست رو بپذ نیتر از شماست بهتره از هم يقو بیرق:شد و آهسته گفت کینزد يچا ینیبا س برزیفر

 هینطوریاون اخالقش ا:دست او را فشرد و گفت هیهان.دور شدزهرآلود  يشخندیبا خشم به او نگاه کرد و او با ن الهام

.ناراحت نشو گهیم یداره چ فهمهینم

.رو بخور تا سرد نشده تییهوا سرده چا:را از دست هورش گرفت و گفت نیدورب نگار

.ندارم لیم:و گفت دیکش رونیاو ب يدستها انیرا از م نیگره کرده دورب ییبا ابروها هورش

.خبر خوب بهت بدم هیور تا بخ توییچا ایب

.من خودم منبع خبرم متشکرم

.دهینفهم یرو هنوز کس یکینیا اما

.دنیبعد که همه فهم يبمونه برا ستمین دنشیبه شن لیمنم ما پس
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؟یکنیرفتار م ينجوریچرا با من ا تو

.رفتار کنم ستمیبلد ن يا گهیجور د آخه

؟يبشنو يخوایکه نم یگیخبر مربوط به الهامه بازم م نیبهت بگم ا اگه

دونم؟یو من نم یدونیکه تو م هیچه خبر نیشده؟ا یچ:دیو پرس ستادیاو ا يو روبرو دیاز جا پر کدفعهیهورش

.بعد گوش کن نیپسر خوب پس اول بش يحاال شد نیآفر:زد و گفت یلبخن نگار

.کنمیبگو دارم گوش م:نشست و گفت مکتین يرو یدلخور و عصب هورش

.شهینم ينطورینه ا:و گفت دیرا سر کش شیاز چا يمقدار نگار

.ها حرفتو بزن شمیم ینگار دارم عصبان نیبب

مهمه؟ برات

؟یچ

گم؟یدختره الهام رو م نیا

.کمکت کنن توننیم گرانمیمن بگم د ستین یاجیآره؟احت یزبون من حرف بکش ریتا از ز یدروغ گفت پس

.هورش یواقعا که احمق:گفتانگشتانش فشرد و  انیبا خشم فنجان را م نگار

.آره من احمقم اصال من دوست دارم احمق باشم:بلند شد و گفت هورش

باال کنه؟ یدست هیامق  نیحاضره با ا یبچه ها ک:زد ادیفر شدیاز او دور م کهیدر حال و

کرد  یراههورش با همه هم.رقص و آواز شروع شد بیترت نیبه ا.به کمرش داد و شروع کرد به دست زدن یچرخ بعد

اب برداشت و آرام آرام  وانیل کیرا بست احسان  شیو چشمها دیبرگها دراز کش يو آخر از همه خسته و نفس زنان رو

باعث شد تا او  نیو هم خوردیاما هورش اصال تکان نم.کردندیو صدا م شدندیخرد م شیپا ریبرگها ز.او رفت يبسو

دفعه با  کیلحظه هورش  نیدر هم.اشاره کرد که همه ساکت شوندبه بچه ها  دیبه او رس یوقت.مطمئن تر جلو برود
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خنده بچه ها بلند  يصدا.شد سیلباسش برگشت و خ ياب هم رو وانیل.کرد نشیاو زد و نقش بر زم يزانو ریز شیپا

اقا احسان؟ گذرهیخوش م:دیپرس ندهشد هورش با خ

.يآبرومو برد لتیفام يباشه خوب جلو:سربلند کرد و گفت احسان

 ياحسان من از حرفها نی؟ببيجمله رو بگم پسر مگه تو آبرو هم دار نیباره که مجبورم ا نیباز گفت آبرو امروز دوم...ا

...نکن که يپس کار ادیخوشم نم يتکرار

خنده بچه ها بلند شد و بدنبال او  کیشل انیاو را ساکت کرد و در م ختیاش ر قهیياز پشت تو برزیکه فر یآب يسرد

برو :گفت برزیسارا که از فرط خنده سرخ شده بود به فر.شدند دهیآنها مثل موش آب کش 3هر  قهیاز چند دق بعد.دیدو

.يخوریلباساتو عوض کن سرما م نیماش يتو

بچه ها .کنمیدعوت م الیصر ناهار به و يبچه ها همه شما رو برا:جلو آمد و گفت لرزاندیکه دل الهام را م يبا لبخند نگار

بدنبال بچه ها براه افتاد و در جواب نگاه نگران الهام  سیکامال خ يهورش با لباسها.و بلند شدند دندیورا کشهمه با هم ه

.لبخند زد

بلند  يآمد و با صدا رونیدر همان لحظه پدر نگار از ساختمان ب.تا نگار از اصطبل برگردد ستادندیساختمان همه ا يجلو

 یمعرف شیهورش الهام و الهه را به عمو کهیهنگام.کردند یدند و احوالپرسدست او را فشر یکییکیبچه ها .سالم کرد

وضع آنها را  نیخاتمه دادن به ا يا و شد و هورش برا شیتشو عثبه صورت الهام انداخت که با قیعم یکرد او نگاه

.بداخل خانه دعوت کرد

از  یکیاز اتاقها رفتند و هر کدام  یکیرش به و احسان و هو برزیفر.را از تن جوان آنها زدود یمطبوع آنجا خستگ يگرما

بود که باعث  دهیپوش شیبایاو را با کروات ز راهنیپ نیکتریهورش ش.و برگشتند دندیرا پوش یمیابراه يآقا يراهنهایپ

زن عموم رو  ياز کتابا یکینینکنه توقع داشت نمیداره؟بب خندهمگه :دیکرد و پرس یهورش اخم.خنده بچه ها شد

بپوشم؟
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.دهیلباس رو نپوش نیآخه پدر هنوز خودش ا:از مبلها کنار پدرش نشسته بود گفت یکیکه لبه  گارن

.خورهیداره تن آدمو م يچه جنس بد نیدونیعمو جون نم نیکرد يخوب کار:به لباس انداخت و گفت ینگاه هورش

.برو عوضش کن یاگه ناراحت:گفت برزیفر

.لباسو امتحان کردم نیکردم و قبل از عموجون ا یکه از خود گذشتگ منه ریتقص...من نباش یناراحت ناراحت تو

 یحساب يآورد و با جوابها یزدند و سربه سر هورش گذاشتند که البته او هم کم نم یبچه ها هر کدام حرف بیترت نیا به

من اصال از  گهیدبسه هورش جان بسه :ملتمسانه گفت یکه با لحن دیآنقدر خند یمیابراه يآقا.شدیباعث خنده آنها م

.مرمیدارم از دل درد م...لباس گذشتم ریخ

!نیکردینم شکشیداشت که پ یواقعا ممنونم عموجون هرچند که اگه جنس خوب:فاتحانه گفت يبا لبخند هورش

 يهنگام ناهار غذاها.بزند  یحرف توانستیهم از شدت خنده نم یمیابراه يآقا.خنده فضا را پر کرد يصدا گرید بار

که کنار الهام نشسته بود  هیهان.رد و بدل کردند یالهام و الهه از سر تعجب نگاه.شد دهیچ زیم يگ و متفاوت رورنگارن

.پول و ثروته دنیجور به رخ کش هینمیا:آرام گفت

دارد؟ یچند نفر چه لزوم يغذا برا نهمهیبفهمد ا توانستینم.به غذاها انداخت ينظر ییاشتها یبا ب الهام

بشقاب ته  کیدر افکارش غرق بود که هورش .شدندیم ختهیاز آنها در آخر به سطل زباله ر یمیشک ن یبکه  ییغذاها

.کنهینم هایولخرج نیاز ا شهیمن هم يبخور الهام خانم که عمو:گذاشت و گفت شیمرغ جلو نیچ

مگه دروغ گفتم؟ هیچ:دیبه او نگاه کرد و او پرس یبا ناراحت نگار

و در گذشته بارها شاهد مشاجرات آنها بود دانست که اگر مداخله نکند کار  دانستیآندو را م که اخالق یمیابراه يآقا

هورش جان :گفت نیبنابرا.فتدیاتفاقها ب نیدر حضور الهام ا خواستیقهر و دعوا بکشد و دلش نم دیشا ایبه بحث و جدل 

.رنیبگ يشما رو جد رفاما ممکنه مهموناتون ح نیکنیم یدرسته شما شوخ
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.دوننیم لمیاخالق منو بهتر از فام نایراحت باشه ا التینه عموجون خ:الهام گذاشت و گفت ينوشابه جلو یوانیل ورشه

.بره نییحداقل غذا از گلومون پا نجایبذار ا:گفت برزیکه فر کردیاو از الهام نگاه م ییرایبا خشم به پذ نگار

فتن؟ر یعموجون خانومتون ک:دیعوض کردن بحث پرس يبرا سارا

.صبح امروز

.نیشما و نگار جونم رفت میکردیفکر م ما

.میریما هم م ندهیاحتماال هفته ا میبمون میاومد که مجبور شد شیپ يکار هینگار  ياما برا میبود بر قرار

شه؟یمادرم م يکار مربوط به نقشه ها نیا:دیاز نگار پرس هورش

هم  ندهیهفته ا ياتفاقا من برا:ادامه داد کیاست يز خوردن مقدارهورش بعد ا.بهم نگاه کردند  یمیابراه يو آقا نگار

.عموجون نیبرنامه گذاشتم البته اگه شما اجازه بد

...متعلق به خودته پسرم نجایا:جابجا شد و گفت یمیابراه يآقا

صرف  نیسنگ یوتجمله اش تمام نشده بود که نگار با خشم بلند شد و آنجا را ترك کرد و بعد از آن ناهار در سک هنوز

.شد

فرصت مناسب استفاده کرد و  کیداخل شهر از  نکهیتا ا کردیبازگشت باز هورش به عمد عقبتر از همه حرکت م هنگام

نطرف؟یا يپس چرا اومد:دیاحسان پرس دیچیپ یفرع کیبه 

.رو ندارم چکدومشونیحوصله ه گهید چون

.ه نگار بخاطر ما همراهمون راه افتادخون میبهتره زودتر بر یول:که همراهشان بود گفت هیهان

من دعوتش کردم؟ مگه

...یول نه

.ات کنم برو خونه ادهیپ یناراحت اگه
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پخش  لیدل نیبهم.ناراحتند ایبچه ها نگران و  دیهورش از جو حاکم فهم.دوخت رونیسکوت کرد و نگاهش را به ب هیهان

.کنم فیجک تعر هیبراتون  خوامیخب بچه ها م:را روشن کرد و گفت

.ینگ یچیهورش جان سابقه جکات خرابه بهتره ه قربونت

.گمیبهت م يزیچ هیياگه بخند یدست اول دست اول ول گمیبخواد االن به جک براتون م دلتم

.بگو باشه

...کننیتو تهران پول پارو م گنینفر م هیروز به  هی

!هیتکرار:گفت الهه

.نیدارچ شهیم زننیدار مرو  ینیچ هیروز  هیگمیم گهید یکیخوب  یلیخ

 ياحسان با ابروها.احسان زد يپا يو رو دیبهم نگاه کردند و سرشان را تکان دادند اما خود هورش قاه قاه خند دخترها

.او خنده اش گرفت يو از خنده ها ردیخودش را بگ يدرهم به او نگاه کرد اما نتوانست جلو

!يدیخند يدید:ساکت شد و گفت هورش

.دمیتو نخند من به جک اما

هم جوك گفت؟ گهید یاز من کس ریغ مگه

...یول نه

.یبخر که باخت یحاال بپر چند تا بستن يدیخند گهید

.مینذاشته بود طیشر نیما که همچ یول

غذا رو  یرستوران وقت رهینفر م هیروز  هی...يبخر یبستن يبر دیبا يبخند ندفعهیاگه ا کنمیم فیرو تعر يجک بعد باشه

پس  گهی؟گارسون م کنهیسوپ شنا م يکه داره تو نینیبیمگس رو م نیآقا ا گهیو م زنهیرسون رو صدا مگا ارنیم

.شهیاگه شنا نکنه غرق م!چکار کنه آقا نیخواست
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را نگه داشت و برگشت و به احسان  نیاو هم ماش.شد رهیو احسان هم به او خ دندیاز بچه ها نخند چکدامیهم ه نباریا

 گهیخوب د:گفت يهورش با شاد.شد هیبار او خنده اش گرفت و باعث خنده بق طنتیحالت نگاه ش احسان از.نگاه کرد

.بخر یبرو بستن

دم؟یمگه من به جک تو خند...ا

.جر نزن گهید يدیاما خند يبود که اصال نخند نیا قرارمون

!هورش يحقه باز یلیخ

؟هیچ:دیاشاره کرد احسان پرس ابانیخ يبا انگشت به آن سو هورش

.یکه راهو گم نکن دمیرو نشونت م یفروش یدارم جهت بستن یچیه

هاش گرونه؟ یبستن نکهینجا؟ایا چرا

.گرونه اما خوشمزه اس بله

 يزیگوش هورش چ ریداخل کرد و ز نیماش شهیرا دور زد و سرش را از ش نیشد و ماش ادهیغرولند کنان پ احسان

احسان جان دلم برات سوخت بذار نصف پول  ایب:هورش گفت بعد از چند لحظه.و نگاهش کرد ستادیگفت سپس ا

.ها رو من بدم یبستن

...که گمیم:گفت نیرا باال انداخت و با اشاره به عقب ماش شیابروها احسان

.يکه بعدا سرم منت نذار دمیاصال همه پولشو من م ایب ایب:گفت یبا دستپاچگ هورش

.آقا احسان میرسیمبهم :چند اسکناس کف دست او گذاشت و گفت بعد

که  نیشد آقا هورش ؟چکار کرد یچ:دیپرس طنتیالهه با ش.رد شد ابانیپولها را شمرد و د رحال خنده از خ احسان

ن؟یدیترس

باشم؟ ياهل کار ادینکردم اصال بمن م يمنکه کار...من:برگشت و گفت هورش
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.یهست ياهل کار که نه اما اهل خرابکار:گفت هیهان

.منو نبر يداقل تو آبرودرد نکنه ح دستت

!يمگه تو آبرو هم دار:گفت شدیسوار م کهیاحسان در حال.همان حال به او چشم غره رفت  در

!یچه زود برگشت...ا

.ناقابله نییبفرما:الهام گرفت و گفت يها را برداشت و بسو یاز بستن یکیسپس

هورش به .را از دست او گرفت و تشکر کرد ینو بست دیکش یآه کردیکه از زمان بازگشت فقط به نگار فکر م الهام

اومده؟ شیپ يمسئله ا:دیشد و پرس رهیچهره نگران او خ

ناراحتتون کرده؟ ین؟کسیپس چرا ساکت:دیسرش را تکان داد اما او قانع نشد و دوباره پرس الهام

.کارت دارم نییپا ایب:به او گفتبه احسان انداخت و سپس  ينظر.مردد ساخت شتریبا بغض به او نگاه کرد و او را ب الهام

الهام .بود رفت ستادهیرو ا ادهیاو که در پ يبسو نیدر ماش یهورش پس از بستن.شد ادهیرا به الهه داد و پ یبستن الهام

 یچ:دیو پرس ستادیاو ا يهورش آرام جلو رفت و روبرو.انداخت نییداد و سرش را پا هیتک یبه درخت ابانیپشت به خ

.نمیتو رو بب یناراحت تونمیکه من نم یدونیقشنگت نشونده؟مگه نم ياون چشمها يکرده و غم تو ناراحتت یشده؟چ

...فکر کردم یلیمن خ...من:بود گفت نییهمانطور که سرش پا الهام

؟يفکر کرد یدر مورد چ...بگو!خب

 یلیمادرت خ نکهیهم ا اون هم پولداره هم خوشگله...اون...تو رو دوست داره و من حق ندارم مانع شما بشم نگار

.بمن حق بده که نگران بشم...دوستش داره

ده؟یبمن حق م یک پس

 رهیکرد که الهام چشمان غزال گونه اش را به او دوخت و به عمق سبز نگاهش خ انیاش را چنان عاجزانه ب جمله

 دونمیاما نم ارمیبزبون ب باره که خواستم حرف دلمو نیچندم نیا:داد و گفت رونیب نهیرا از س یقیهورش نفس عم.شد
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.یدونیخودت نم قیمنو ال کنمیحس م کهیطور.يندازیمنو به شک م زیآم دیترد یو هر بار با نگاه یشیچرا تو مانعم م

.بودم دهیکاش نگار رو ند يا:بغضش را فرو خورد و گفت الهام

اون اشکاتو پاك کن که  ؟حاالینگران باش دیکه اونو نخوام تو چرا با یبمن و تو نداره وقت یربط چیه ه؟نگاریچه حرف نیا

.لرزوننیمنو م کیدارن دل کوچ

.صداقتت رو از نگاهت خوندم:که او بدستش داد پاك کرد و آهسته نجوا کرد یرا با دستمال شیاشکها الهام

!لدای:زد و گفت يلبخند هورش

.من بخند يلدای:پرمهر گفت ینگاهش کرد و هورش با لحن الهام

!گهیبخند د!شتریب:بر لب آورد اما او مصرانه گفت یمیمال لبخند الهام

بود؟ یمسئله چ:دیاحسان پرس.و برگشت دیکش یاو هم نفس راحت.رفت نیماش يباز هم لبخند زد و برگشت بسو الهام

.بود حل شد یمسئله خانوادگ هی!یکنیما دخالت م یتو زندگ ياالن دار ؟ازیچ یعنی

!م نهبتو رو داد یلیمن خ نکهیا مثل

.رو بده که اشتهام باز شده یحاال اون بستن.ادینشو که اصال خوشم نم یرتیغ کنمیم خواهش

!شد آب

.بخر گهید یبدو دو تا بستن...بدو !یراحت نیبهم!شد آب

دو تا؟ فقط

:دیگرد شده از تعجب به او نگاه کرد و پرس ییبا چشمها هورش

؟يبازم جا دار-

:زد و گفت یچشمک احسان

!خوشمزه بود یلیخ-
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:آورد گفت یپول درم بشیکه از درون ج یدر حال هورش

.ده یآره مال مفت به دهن آدم مزه م-

****

:دیپرس الهه

؟یسیاونجا وا يخوا یم یتا ک-

ساعت چنده؟-

.ازدهی-

.دختره هنوز اونجاست نیا-

؟یتا صبح کنار پنجره بمون يخوا یبخواد شب اونجا بخوابه، تو م دیشا-

!زنه یدلم شور م-

!تونه دوست داشته باشه یدل چند نفر رو م هیعالقه نداره، مگه  يا گهیراحت باشه، هورش جز تو به دختر د التیخ-

.ترسم یمن از مادرش م... مادرش-

مدرسه؟ يبر يخوا یبخواب مگه فردا نم ایب يمهم خودشه، شام که نخورد-

.ادیتو بخواب من فعال خوابم نم-

!ها یش یم ضیمر یطور جوش بزن نیا ياگه بخوا-

-رو نگاه کن نجایا... ا.

:دیرفت پرس یپنجره م يکه به سو یآمد و در حال نییبا عجله از تخت پا الهه

شده؟ یچ-

اون هورشه نه؟-
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:کرد نگاه کرد و گفت یرو که او شااره م ییدقت جا با

.آره خودشه-

ه؟اون تا حاال خونه نبود یعنی-

.بخوره يزیچ رونیرفته بوده ب دیشا-

.بود ومدهین رونیاز خونه شون ب یکس نجام،یساعت که من ا هیاالن -

:زد و گفت يشخندین الهه

.طرف خونه دلدار ادیداره م... نداره بره خونه شون الیاالنم خ نکهیمثل ا-

:دیو سرش را بلند کرد و پرس او متوجه شد. پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد يبا شاد الهام

ن؟یشام دار-

:دیپرس الهام

؟يموقع شب؟ تا حاال کجا بود نیا-

.کم بگردم هیرفته بودم -

:با اشاره به خانه شان ادامه داد و

نه؟ اییکن یحاال در رو باز م... نمشیخوام بب یاون توئه که نم یکی-

.کنم یاالن باز م... دیآخ ببخش-

:رفت که الهه گفت یاق مدر ات يسو به

!صبر کن-

:دیو پرس برگشت

؟یچ يبرا-
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بفهمند؟ يزیچ هیبق يخوا یتو که نم-

:و گفت ستادیا الهام

.آخ اصال حواسم نبود، پس تو برو در رو باز کن-

:پنجره رفت و هورش را صدا زد يزد و به سو يلبخند الهه

.نیلطفا زنگ بزن-

:سر تکان داد و گفت هورش

.نیکرد یدستور رو صادر م نیشد بعد ا یپام سبز م ریعلف ز گهیخرده د هینیکرد یصبر م-

:لبه تخت نشست و گفت جانیالهام با ه. و پنجره را بست  دیخند الهه

.شه یباورم نم-

که واقعاً تو رو دوست داره؟ نیا ایکه هورش به نگار عالقه نداره  نیشه؟ ا یرو باورت نم یچ-

.ارمیپر درم یدارم از خوشحال اخ الهه-

:او بلند شد و گفت دنیهورش با د. و به سالن رفت دیبه صورتش کش یدست نهیا يبلند شد و جلو الهام

.به به سالم خانم-

:دیاز مادر که در حال گرم کردن غذا بود پرس. خنده اش را گرفت و به اشپزخانه رفت يبه زور جلو الهام

ن؟ینک یغذا گرم م یک يبذا-

:زد و گفت يلبخند مادر

.وونهیدو تا عاشق د يبرا-

!مامان-

.دو نفر بذار يظرفم برا... زیخودتو لوس نکن و ظرف ساالد رو بذار رو م-
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:از درون سالن گفت احسان

.سه نفر يبرا-

:لب گفت ریز هورش

!مزاحم-

:تعجب گفت مادربا

؟يمگه تو شام نخورد-

!دو نفر نه نیاز غصه ا-

:گفت هورش

!بزرگ يدرغگو-

:هورش بلند شد و کنار احسان نشست و گفت. گفت و به اتاق رفت ریبلند شد و شب بخ پدر

.ها یش یمن مشکل ساز م يبرا يتو کم کم دار ستیرسم رفاقت ن نیاحسان ا نیبب-

 يکجا. خوام شام بخورم یحاالم م. مامانمه اونم خواهرمه نمیخونه مونه ا نجامیکار دارم؟ خب گرسنمه، ا یمن به تو چ-

کار مشکل سازه؟ نیا

.کنم تیاون وقت نوبت منه که اذ میروز به هم برس هیخالصه بهت گفتم  ستین یباشه حرف-

:آه بلند ادامه داد کیبعد از  و

.خوش نشون داده يدختره به ما رو نیتازه بعد از چند سال ا-

:امد و گفت رونیاز اشپزخانه ب مادر

.رم بخوابم یم گهیمن د... بچه ها غذا حاضره-

:بلند شد و گفت هورش
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.موقع مزاحم شدم یخانم سعادت ب دیببخش-

 یمیاز تعارفاتش معلوم شد با خانم ابراه. را برداشت یاحسان گوش. کرد جادیپر دغدغه ا یزنگ تلفن سکوت يصدا

.کند یصحبت م

هورش؟-

:با اشاره گفت هورش

.ستمیمن ن-

:من و من کرد و گفت یکم اناحس

خونه؟ ومدهیمگه ن دمش،یند گهیبرگشتم د یاز وقت-

برم دنبالش؟ نیخوا یم یمینگران شدم خانم ابراه-

.دور و بره نیپس حتما هم نجاست؟یا نشیا ماش-

برسونمشون؟ امیمن ب نیخوا یم-

.کنم ینه خواهش م-

.چشم چشم خداحافظ-

:ترا گذاشت و گف یگوش آرام

 یبرده بود ول نمیهنوزم برنگشته، ماش رونیگفت از غروب رفته ب ینگرانه، م یلیمادرت خ ؟يتا حاال کجا بود وونهید-

!نجایا يفکر کرده اومد ست،یدم دره، اما خودش ن نیاالن ماش

!ومدمین نجایمن که ا یول-

.باور نکرد نکهیمثل ا یگفتم ول نویمنم هم-

.وچوپان دروغ گ يآخه شد-
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.با توئه یعوارش دوست نمیا-

حاال چه کار داشت؟-

.یدختر عموت رو برسون يخواست بر یم-

آخ گفتم نون دوباره گرسنه ام شد اون تلفنو ... نون بخورن يجور هیدیمردمم با گه،ید نهیهم ه؟یپس کار آژانس چ-

.میشام بخور ایبکش ب

:امد و گفت رونیب ییاز دستشو مادر

رش جان؟ با مادرت حرفت شده؟شده هو یچ-

.نه نگم بهتره... کنه که یگرده و نشست و برخاست م یم یکسان هیبا  ایمامان من تازگ نیدونم ا یم یحرفم نشده ول-

:دیپرس ياما مادر دوباره با کنجکاو دندیخند یو الهام م احسان

داده مادر؟ يگرده تو رو از خونه فرار یم ایبا ک-

:و گفت دیزد و لبش را به دندان گز گرشیپشت دست ددست  کیبا  هورش

داره دلتون برام  ییگرده و چه نقشه ها یم یخب اگه بگم که با ک یبگرده ول ایم ایکه با م دهینه کار به اونجاها نکش-

.خواد یکباب م

؟يآر یدرم يباز ينکنه دار-

مامانم داره با  نیا... گمیتر عموم دارم راست مدفعه رو به جون دخ نیا ؟يمن؟ من و مسخره باز! هیچه حرف نیا-

...کنه که من یرفت و آمد م ییآدما

.یپسرم؟ خب حرفت رو بزن سبک بش یکه تو چ-

:دست او را گرفت و گفت احسان

.بشه مامان شما برو بخواب نیسنگ نجایاومده ا نیا-
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:گفت یبا نگران مادر

!بغض کرده يرطو نیا! بچه چشه نیا نمینه مادر بذار بب-

احسان از . گرفت شیدستها انیمبل نشست و سرش را م يتر کرد و رو زانیرا آو شیحرف او هورش لب ها نیا با

:خانم سعادت به او گفت. خنده غش کرده بود

؟يخند یدوستت انقدر ناراحته اون وقت تو م ؟یچ یعنی-

:گفت دهیبر دهیبر احسان

؟ینشناخت نویکنه، تو هنوز ا یم يباز لمیداره ف نیا... نیا.... آخه مامان-

.چشه نمیبذار بب دهیرنگش پر ينه بچه ام بدجور-

:دیکنار هورش نشست و نوازشش کرد و پرس سپس

؟یچرا ناراحت زم؟یعز هیچ-

:دامن او گذاشت و گفت يسرش را رو هورش

.دلم گرفته مادر جون، دلم گرفته-

:احسان جلو رفت و گفت. به هم نگاه کردند رتیالهام و احسان با ح. دیچیهق هقش در اتاق پ يثدا ناگهان

- بلند شو غذا سزد شد! ها هیچه کلک نیبب... ا.

:دیاو را نوازش کرد و پرس يمادر موها. کرد یبه او نگاه م یبا نگران الهام

؟یشده پسرم؟ چرا انقدر ناراحت یچ-

:الهام دوخت و گفت يبایورت زرا به ص سشیخ يسرش را بلند کرد و چشم ها هورش

.میبکن يزودتر کار دیبا-

 یم هیاما ان شب با تمام وجود گر. بودند دهیتا ان روز اشک و ناله او را ند. شدند رهیبه او خ يو احسان با ناباور الهام
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:احساان جلو رفت و گفت. کرد

؟یکن یم هیگر یخجالت بکش مرد گنده، آخه واسه چ-

:پاك کرد و گفت را شیاشک ها هورش

.کشم یم یچ ینیتا بب یستیمن ن يجا-

!شده یآخه بگو چ-

براشون مهم  يا گهید زیخانواده که جز پول چ نیبا ا يدونم چطور ینم گهیطاقتم تموم شده، د گهیفقط د ،یچیه-

.تحملش رو ندارم گهیعا دواق یول امیب رونیاز فکر ب نکهیا يفقط برا نایا ن،یکارام نگاه نکن نیبه ا! امیکنار ب ستین

:کرد گفت یاو را درك م يحرف ها ایکه گو مادر

.خودت یزودتر ازدواج کن برو دنبال زندگ زمیخب عز-

:و گفت دیکش یآه هورش

.شه یآخه نم نه،یمسئله هم-

شه؟ یکار و بارت هم خوبه، چرا نم... تو که درست تموم شده، الحمدا ؟یچ یعنی-

.ازدواج کنم که صاال بهش عالقه ندارم یبا کس خوان یآخه اونا م-

:به صورت الهام انداخت و گفت ينظر مادر

.خوان یبگم، به هر حال پدر و مادرت هستن بدت رو که نم یدونم چ ینم-

:بلند شد و گفت دیو نگاه نگران الهام را د دهیرنگ پر یوقت هورش

.خانم سعادت نیبخواب نیشما بر! رف هاستح نیآخ دوباره گرسنه ام شد، اصال حاال چه وقت ا-

که  یدر حال. کرد یم هیگر شیپ قهیچند دق نیآورد که هم یخودش نم ياصال به رو. با تعجب به او نگاه کردند همه

:آشپزخانه رفت و گفت يزد به سو یبشکن م
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.به به، به به ،یخوب يبه به، به به چه بو-

.انداخت و به اشپزخانه رفت نییسرش را پا یهام با نگرانو مادر به هم لبخند زدند اما ال احسان

4فصل

 یاز پله ها باال م. در خانه نبود یکس ایگو. آمد ینم ییصدا چیه. انجا متعجب شد نیوارد خانه شد از سکوت سنگ یوقت

ها نتوانست  از کفش. مهمان دارند دیانداخت و فهم بهیجفت کفش غر کیبه  ینگاه. دیرا شن ییگفتگو يرفت که صدا

بدنش را لرزاند و نفسش را به  یمیخانم ابراه يصدا. ستادیا ظهچند لح دیپله ها که رس يباال. ستیحدس بزند مهمان ک

.شماره انداخت

خواد  یشما که دلتون نم ن،یاونو هم مثل پسر خودتون بدون. نیکن يو در حقش مادر دییایخالصه خانم سعادت ب-

پدر و  يبرادر چیشه ه یاش که تباه م ندهیبشه، اگه هورش نخواد با نگار ازدواج کنه آنکرده پسرتون بدبخت  يخدا

..زهیر یعموش هم به هم م

!که بهش عالقه نداره ازدواج کنه یبا کس دیبه زور اونو مجبور کن نیتون یشما که نم یمیخانم ابراه یول-

که به  زهاستیچ نیا! فقط پول و ثروت و اعتباره که مهمه ایدن نیا يکهنه شده، تو گهید زهایچ يهمه اش حرفه، ا نایا-

.ده یآدما بها و ارزش م

را  یمیخانم ابراه يدانست که او حرف ها یالهام م. گفتن ندارد يبرا یمعلوم بود که مادر حرف. برقرار شد سکوت

با عجله از پله ها . او قصد رفتن دارد که دیاز تعارفات انها فهم. ستین یادم نیاست اما قادر به متقاعد کردن چن رفتهینپذ

:دیاو مادر الهام را صدا زد و پرس رفتنبعد از . راه پله پنهان شد يباال رفت و تو

؟يشد میقا یچ يبرا-

.ترسم یآخه مامان ازش م-
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!؟یترس یم-

من اومدم؟ نیدیشما از کجا فهم... جرات روبرو شدن با اونو ندارم یول ستیآره دست خودم ن-

.میکه مهون دار نییپا ایحاال ب... از کفش هات-

!مهمون؟-

:گفت دیخند یکه م یدر حال مادر

.شده میاتاق تو قا يتو نجاست،یهورش ا-

:دیبا عججله به سالن رفت و در همان حال پرس الهام

حاال چرا تو اتاق من؟-

:دیاز پشت در پرس هورش

رفت؟-

:جواب داد مادر

!رونیب ایآره ب-

:از همان جا گفت هورش

اون که صاال به درد  د،یعوض کن نیمنو با ا نییایاصال ب. جا بمونم منیمن ه نیهواش بهتره، اگه اجازه بد نجایا یول-

.خندونمتون یکم م هیخوره، من حداقل  ینم یچیه

.تو اتاق احسان نه تو اتاق من نیپس بهتر بود بر:گفت الهام

ه؟یقشنگ ک يصدا نیا

!خجالت بکش پسر:ا خنده گفتب مادر

.یبد و گوش خراش ياشتباه شد چه صدا دیببخش خب
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و چه  شدیم یچ دیدیم نجایاگه مادرت تو رو ا یدونیم.برو خونتون ایب کنمیخواهش م:در اتاق را باز کرد و گفت الهام

بزنه؟ ییممکن بود چه حرفها یدونیکرد؟میم ییفکرها

.سالم:شد گفتاو ساکت  یبه او نگاه کرد وقت هورش

.به او انداخت و سالم کرد یچشم ریز ینگاه الهام

!یخوبه؟خسته نباش حالت

.متشکرم خوبم

؟یکردم که انقدر ناراحت کاریچ ه؟بازیچ

.سراغ من يایبعد ب یو قانعشون کن يایبا خانواده ات کنار ب يبر دیتو اول با یول یچیه

من اومدم سراغ تو؟ مگه

.یکنیم میعصبان يدار گهید:ه کرد و گفتبا خشم به او نگا الهام

که  يمن هرکار یول یگیم یچ دونمیم:اش گفت نهیاز س نینفس سنگ کیدادن  رونیلبه تخت نشست و بعد از ب هورش

.کنم یتونستم کردم اما موفق نشدم اونارو راض

؟يدر مورد منم باهاشون حرف زد یعنی

 يدیتو نفهم یعنینجایا ادیکه بخاطر پسرش ب دادیبخودش زحمت نم که باهاشون حرف زدم وگرنه مامانم انقدر معلومه

بود؟ یچ نکاریقصد اون از ا

.نداشتم نیقیاما  زدمیم حدس

.یمبارزه آماده کن يخودتو برا دیمطمئن باش تو با گهید حاال

مبارزه؟

در کنار هم  میتا بتون میها بجنگیخودخواه نیافکار پوچ با ا نیروزگار با ا نیبا ا دیمن و تو با گمیم يجد نویا آره
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جزم تر و  یمنم با عزم يبد دیتو بمن ام یوقت یکن میهمراه دیبه هدفم برسم پس با تونمیمن با کمک تو م میکن یزندگ

.دمیبه تالشم ادامه م شتریب نانیاطم

بکنم؟ تونمیمن چکار م یول

ممکن بود  دیدیم نجایاگه مامانم منو ا یگفت نکهیهم!يزد شیپ قهیکه چند دق ییحرفها نیهم....نشو و منم نترسون دیناام

.یترسونیمنم م دتیتو با ترس و ترد فتهیب یچه اتفاق

؟یچ از

.یاونا با حرفاشون با نقشه هاشون مجبورت کن که عقب بکش نکهیا از

.یناراحتش کن ستیدرست ن دهیاون مادرته بزرگت کرده برات زحمت کش آخه

ام رو تباه کنه؟ ندهیآمادرمه حق داره  حاالچون

.تا لباسامو عوض کنم رونیحاال لطفا برو ب.کنمیخودمو م یاما سع دمینم یمن بهت قول:بعد از چند لحظه تامل گفت الهام

.من يلدایکنمیبا تو بودن فکر م يبه روزها شتریاز حاال به بعد ب:گفت گذشتیاز کنار او م کهیبلند شد و در حال هورش

.فکر کنم یجنگ يبه سالحها دیمن با نکهیمثل ا یول:ن در اتاق گفتدر حال بست الهام

 ختهیاز جو بهم ر رایز.شده بود  شتریب ماندیدر آنجا م کهیمدت رفت و آمد هورش و مدت زمان نیگذشت و در ا کهفتهی

د اما هنوز هم به و ناراحت بو یاز اوضاع ناراض نکهیبا ا.تحمل کند توانستیمکرر مادرش خسته شده بود و نم يو حرفها

.گذاشتیم گرانیو سربسر د دادیادامه م شیطنتهایش

سالم و نگاه  کیبعد از .و وجودش گرم شد دیاو را شن يصدا.قدم بداخل خانه گذاشت  کهیهم هنگام يزییسرد پا آنروز

چه خبر؟:دیاتاقش رفت که احسان پرس يپر مهر به سو

؟یدر مورد چ:دیتعجب برگشت و پرس با

...احوالت و اعصابت ومورد  در
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افتاده؟ یاتفاق:دیاو و مادر انداخت و پرس يبسو ينظر ینگران با

.خرابکار با تو صحبت کنه ياقا نیمادر ا یمیآخه قراره خانم ابراه فتهیقراره ب:جابجا شد و گفت یکم احسان

من؟ با

اونم خواسته  چکسیه ایتو  ایفتم من در مورد تو باهاش حرف زدم و بهش گ:او رفت و گفت يبلند شد و بسو هورش

.یمنو فراموش نکن یطیشرا چیتحت ه يبمن قول بد دیالهام با یکه با خود تو حرف بزنه ول

.فهممینم منظورتو

.باش یمنطق کنمیفقط خواهش م هیمنظورم چ یفهمیم يحرفاشو بشنو یوقت

بگه؟ خوادیم یاون چ یدونیتو م مگه

.یعاقل باش دیاستفاده کنه فقط تو با يممکنه از هر حربه احدس بزنم که  تونمیاما م دونمینم

حس شده بود و قدرت  یبدنش ب.به اتاق رفت و در را بست زدیرحمانه بر دلش چنگ م یکه ب یدلشوره و اضطراب با

و چگونه  دیچه خواهد شن دانستینم.و به فکر فرو رفت دیتخت دراز کش يرو.از وجودش سلب شده بود يانجام هر کار

.حق داشت که بترسد البرخورد نداشت و حا یمیبا خانم ابراه ادیز.برخورد کند  دیاب

سال .بود دهیاو را ند گرید دیع يدهایو بازد دیاز خانه و د رونیکه به آن محله آمده بودند تا بحال جز ب شیسال پ 10از

هورش  کهیشد طور قیو عم مانهیزود صم یلیخ یدوست نیاول بود که احسان و هورش سرکالس باهم دوست شدند و ا

و  گرفتیشوخ و شادش مورد توجه و محبت مادر و پدر قرار م القآمد و به خاطر اخ یاوقات به آنجا م شتریمثل حاال ب

سال  5.فهماندیهم م گرانیموضوع را به د نیو ا دادیعالقه اش را به او نشان م میمستق ریدرست از همان زمان بطور غ

در  يبا صدا...کردینام صدا م نیاوقات هم او را بهم شتریگذاشت و ب لدایبود نام او را  لدایه شب در شب تولدش ک شیپ

.دییبفرما:تخت نشست و گفت يبلند شد و رو

چرا :دیمادر کنار او نشست و پرس.دیکش یچهره آرام و مهربان او نفس راحت دنیباز شد و مادر وارد اتاق شد با د در
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کنه؟یم درد تییده؟جایرنگت پر

.ترسمیکم م هیفقط  کنهیدرد نم میینه مادرجون حالم خوبه جا:و گفت دیکش یآه

؟یچ از

؟یاز ک نیبپرس

؟یخب از ک یلیخ

.یمیاز خانم ابراه گهیمعلومه د خب

چرا؟

.چون تاحاال باهاش حرف نزدم دیشا دونمینم

 یبترس یکس چیو ه زیچ چیاز ه دینبا يدار اگه واقعا هورش رو دوست:او انداخت و گفت مرخیبه ن قیعم ینگاه مادر

اگه  یکه حت شهیم ختهیچون به مرور زمان چنان با تار و پود آدم در هم آم.ازش فرار کرد شهیکه نم هیتیعشق واقع

صالحت باشه  یچ یباش و بدون ه دواریحاالم به خدا ام یاونو از قلبت ذهنت و روحت جدا کن یتونینم يخودتم بخوا

.شهیهمون م

د؟یشمام عشق بود:دیبرگشت و به چشمان مهربان مادر نگاه کرد و پرس لهاما

کمم بخودت برس که فکر نکنن دست و پاتو گم  هیزود لباساتو عوض کن :گفت شدیبلند م کهیزد و در حال يلبخند مادر

.کم و کسر نداره که بترسه يزیماشاهللا دخترم هم خوشگله هم خانمه چ...يکرد

.قربون مامانم برم که جواب سوالمو نداد اما با حرفاش دلمو آروم کرد:و گفت دیا بوسصورت او ر الهام

.حتما الهه است زننیحاال برم که زنگ م يشنویروز جواب سوالت رو م هیدلم  زیعز

.باشه یمیخانم ابراه دمیشا

.زود آماده شو پس
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او  يدوخته بود که صدا یقال يرا به گلها شیرا در هم گره کرده و چشمها شیدستها دیتپیقلبش بشدت م کهیحال در

.توجه اش را جلب کرد

.اتاق خودش صحبت کنم يجون تو لدایبا  خوامینداشته باشه من م یخانم سعادت اگه اشکال دیببخش

لدایاز بس هورش گفته  خوامیمعذرت م:نگاه را درك کرده بود گفت نیا یبا تعجب به او نگاه کرد و او که زود معن مادر

.گهیاتاق د هیتو  میالهام جان اگه ممکنه بر.اسمو بزبان آوردم نیمنم ناخودآگاه ا

شد؟ یچ:دیهورش که در راه پله پنهان شده بود آهسته احسان را صدا زد و پرس.هم بلند شدند به اتاق الهام رفتند با

.رفتن تو اتاق:تآورد و آهسته گف رونیبدر اتاق سرش را از در سالن ب قینظر عم کیبعد از  احسان

تو اتاق؟ یچ واسه

.تنها با الهام حرف بزنه خوادیمادرت گفت م دونمینم

الهام چرا قبول کرد؟...آه:به نرده ها زد و گفت یمشت هورش

.بگه نه تونستیمادرت خواسته اونکه نم یوقت خب

.رفتیم دیبا مادرتم

.تو اتاق رفتنیکه نم مامانم بفهمه خواستیاگه م شهیتو حرف حساب سرت نم نکهیا مثل

.تو خونه ادیصداتون م واشتریآمد و گفت  رونیب الهه

خواهر مظلوم من  نیسر ا ییبال هینکنه مامانت :نشست و گفت ینییپله پا ياحسان رو.دوباره به سالن برگشت  سپس

!ارهیب

!یزنیحرف م ينطوریمامانم خون آشامه که درباره اش ا مگه

.ام از اون نداره یدست کم یول ستیاشام ن خون

!ها یکنیم يرو ادهیز يدار...اه



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 75

!مادرت از اون خون آشام خوباست!خب یلیخ

.زنهیشور م يندارم دلم بدجور یتو رو خدا سربسرم نذار حوصله شوخ:نشست و گفت ییپله باال يهم رو هورش

دل تو هم بلده شور بزنه؟...ا

!ها يآورد ریتو هم وقت گ!زنهیم نیریدل من فقط ش نه

.شهیسربسرت بذارم گفته بودم نوبت منم م ادیم خوشم

.ستیکه حالم اصال خوش ن ریاالن انتقام نگ یاحسان جان قبول ول باشه

.رونیاز اتاق اومدن ب نکهیبدو باال مثل ا...بدو ...ا ستیاز االن بهتر ن یچوقتیه اتفاقا

بعد از رفتن او .کرد یخداحافظ یمیت و با خانم ابراهاحسان هم به سالن برگش.رفت باال و پنهان شد عیبلند و سر هورش

الهام کو؟:دیپرس یآمد و به سالن رفت و با نگران نییهورش از پله ها پا

الهام کو؟ گمیم:دیدوباره پرس شیو او با تشو کردندیمبل نشسته بودند و به نگاه م يرو همه

.دهیمک فکر کنم خون آشام تمام خونش رو:با اشاره به اتاق گفت احسان

به  ينظر.دینشن یدر بسته اتاق رفت و چند ضربه به آن زد اما جواب يپر هراس بسو ینامطمئن و دل ییبا قدمها هورش

با مشت دو ضربه به در .را گرفت و چرخاند اما در قفل بود رهیدستگ.امدین ییباز هم صدا.انداخت و دوباره در زد گرانید

.الهام در را باز کن...الهام:زد و گفت

.برو و تنهام بزار کنمیبرو هورش خواهش م:با هق هق از داخل اتاق گفت الهام

بزور بغضش را فرو داد و .به لرزش افتاد شیو دستها دیپر شیزنگ از رو ستادهیاحساس کرد قلبش از حرکت ا هورش

؟يچرا در رو قفل کرد:دیپرس

.نمتیبب خوامیبرو نم:زد ادیفر الهام

.رمیمن م یبعد اگه خواست...بعد...شده؟ یبگو چ در رو باز کن بمن الهام
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 یاما او با بدن.رونیب ادیم شهیخودش آروم م نیبش ایب:احسان جلو رفت و گفت.دینشن يزیهق هق چ يجز صدا نباریا

سرش را .آنهم قفل شده دیاتاق را باز کند که د گریتراس رفت و خواست در د يلرزان به اتاق احسان رفت و از آنجا رو

زد او سرش را بلند کرد  شهیچند ضربه به ش.کندیم هیو گر داختهتخت ان يکه خودش را رو دیچسباند و او را د شهیشبه 

او را صدا زد و با  گریتخت انداخت هورش بار د يسرخ و متورم نگاهش کرد اما دوباره خودش را رو يو با چشمها

.شمیم هوونیمن دارم د لدای...لدای...در رو باز کن گمیم:خشم گفت

اشک صورت  يدانه ها.را به نگاه مشوش و غم آلود او دوخت شینگاه ابر شهیش ياز آنسو.بلند شد و جلو آمد الهام

 يدوباره برگشت و رو.دیو پرده را کش اوردیتاب ن.کردیقلب او را با اندوه هماهنگ م يو تپشها کردیم سیرا خ شیبایز

.شکنمیدر رو م شهیش یکنرو باز ناگه در :زد ادیهورش فر.ختیتخت نشست و اشک ر

.رونیب ادیکم که بگذره خودش م هیتو  میبر ایپسرم ب ایب:مادر گفت.داشتند او را آرام کنند یو مادر سع احسان

اما حاال ...باشه اما یگفته بودم منطق...بهش گفته بودم:به نفس نفس افتاده بود گفت تیاز شدت عصبان کهیدر حال هورش

.نمیاونو بب هیگر تونمیمن نم...شکست یعنینیا...نیا...کنهیم هیداره گر

...اینداره ب دهیاالن حرف زدن با اون فا:دست او را گرفت و گفت احسان

 يصدا.دیکوب شهیو مشت کرد و به ش دیکش رونیدست او ب انیهنوز جمله اش را تمام نکرده بود که او دستش را از م اما

از .دیدر رفت و پرده را کنار زد و دست خون آلود او را د يبا وحشت بسو دیسو کش نگاه الهام را به آن شهیشکستن ش

برد  دیکل يشد و دستش را بسو مانیاما پش ردیدست او را بگ ادستش را جلو برد ت.شد شیاو دلش ر یدست زخم دنید

 کهیدر حال.ا هم به اتاق رفتندو ب دیکش رونیشکسته ب شهیش انیدست هورش را از م اطیاحسان هم با احت.و در را باز کرد

.نشه ينجوریکه ا يکردیخب زودتر در رو باز م:به الهام گفت نشاندیتخت م ياو را رو

 يسر کیاتاق را باز کدر و الهه با  گریمادر در د.ختینگاه کرد و اشک ر کردیم يزیبدست او که بشدت خونر الهام

.میکمک کن زخمشو ببند:لوازم آمد و به احسان گفت
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 یبه صورت او م ینگاه یالهام با نگران.فشردیرا بهم م شیشده بود و لبها رهیتوجه بدستش به صورت الهام خ یب رشهو

هورش با .او ثابت شد نیشد نگاهش به صورت غمگ ریاشک از گوشه چشمان او سراز یاما وقت.به دستش یانداخت نگاه

؟يمن گوش نکرد يچرا به حرفها:بغض گفت

الهام از اتاق :گفت یجوابمو بده اون بهت چ:زد ادیهورش فر.پوشاند شیداد و صورتش را با دستها سرش را تکان الهام

.کنمیبکنم م دیرو که نبا يو کار رمیشده االن م یچ یبخدا اگه نگ:زد ادیو او دوباره فر دیدو رونیب

.بذار من باهاش حرف بزنم:دستش احسان گفت یچیاز باندپ بعد

مبل نشسته  يرو رنگیب يالهام صورتش را شسته و با چهره ا.او بلند شد و به سالن رفت اعتنا به حرف یب هورش

گذشت و او همچنان با نگاهش  قهیدو دق.شد  رهینشست و به صورتش خ شیروبرو.او رفت يهورش آرام آرام بسو.بود

برو هورش خواهش  کنمیهش مخوا:افتاد و گفت هیگراما الهام دوباره به  گشتیدر نگاه الهام بدنبال جواب سوالش م

.کنمیم

.رمیشده نم یچ ینگ تا

...بعدا یول...یبگم ول تونمینم االن

؟یگیدروغ م ؟بهمیچ بعدا

!نه

!االن بگو پس

.من قسم خوردم...من...تو رو خدا اصرار نکن تونمینم

.نشدم وونهیبزن تا دوباره د ؟حرفیچ یعنی؟قسمیگیم هیمزخرفات چ نیا

؟يمنو دوست دار:دیعاجزانه پرس یبلند کرد و با نگاه را شیپلکها الهام

.معلومه که دوستت دارم ه؟خبیچه حرف نیا
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.يکه بهم فرصت بد دمیتو رو بجون خودم قسم م پس

را پاك کرد و به آشپزخانه رفت تا آب قند  شیاشکها يمادر با گوشه روسر.انداخت نییساکت شد و سرش را پا هورش

کنه؟یدرد نم:دیاحسان کنار هورش نشست و با اشاره به دستش پرس.د و نگران به اتاقش رفتالهه هم بغض آلو.اوردیب

.شترهیاز همه ب نجایدرد ا:اش گذاشت و گفت نهیس يو دستش را رو دیکش یآه هورش

 يخواینم:دیو کشدار پرس نینفس سنگ کیهورش پس از .به الهام نگاه کرد و بلندشد و آنها را تنها گذاشت احسان

؟یف بزنحر

بگم؟ دیبا یچ:گفت یاز هم باز کرد و به سخت دندیلرزیم یرا که بطور محسوس شیلبها الهام

:و آهسته گفت دیخودش را جلوتر کش هورش

.قشنگم به من نگاه کن يلدایمن،  يلدای-

:بود گفت نییهمان طور که سرش پا الهام

.عذابم نده نیاز ا شتریکنم برو ب یم یخواه-

!برم؟-

.ایام که نگفتم ن یآره برو تا وقت-

برم و برنگردم؟... که یگ یبهم م يدار میمستق ریغ يدار یعنی-

.فکر کردن داشته باشم يبرا یخوام فرصت کاف ینبود، م نیمنظورم ا-

زم؟یر یمن افکارتو به هم م-

!یکن یم دیتو منو دچار ترد-

:گفتچند بار سرش را تکان داد و  یعصب یبا حالت هورش

.آره من بهتره برم... آره-



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 79

:آمد گفت یم رونیرفت به احسان که از آشپزخانه ب یدر م يکه به سو یبلند شد و در حال سپس

رو  یینداره من اون باال یبیع یول... راحت جوابم کرد یلیاون خ... اون.. شم یم دشیگه برم چون باعث ترد یبه من م-

.ذاره یکه اون باالست تنهام نم یکس رو ندارم اما اون چیه یخاکنیزم نیا يرو نجایدرسته ا.. دارم

:داد گفت یکه انگشتش را در هوا تکان م یالهام برگشت و در حال يبع سو بعد

.امیمن م ياگه تو هم نخوا یکنم اون موقع حت یفقط تا پنج روز صبر م-

از در . رفت رونیب یحال یر و احسان نگاه کرد و با باو هم با بغض به ماد. دیکنان بلند شد و به اتاقش دو هیگر الهام

:لب گفت ریبه پنجره اتاق او نگاه کرد و ز. خارج شد و سرش را بلند کرد

!تو هرگز یب-

درآورد  بشیرا از ج دیکل. دارد دیآورد کل ادیزنگ گذاشت اما به  يدستش را رو. خانه رفت يگذشت و به سو ابانیخ از

 يبه سو گرانیتوجه به د یوارد سالن شد و ب. در را باز کرد و به خانه رفت دیلرز یشدت م که دستش به یو در حال

:گفت یمیرفت که خانم ابراه یاتاقش م

.سالم کیعل-

 دهیند نگونهیتا به حال او را ا. قدم به عقب رفت کیخونرنگش چنان با خشم به او نگاه کرد که او از ترس  يچشمها با

هومن هم نگاه . دهانش گرفت يو از ترس دستش را جلو دیکش یکوتاه ادیاو در ان وضع فر دنیبا د هیهان. بود

:دیبلند شد و از مادارش پرس هیهان. بست ااو با رخوت به اتاقش رفت و در ر. متعجبش را به او دوخت

کرده بود؟ هیهورش چش شده مامان؟ گر-

:اش گذاشت و گفت نهیس يدستش را رو مادر

.افتاد یاتفاق م نیا دیروز با هی-

شده؟ یچ نیدون یکدوم اتفاق؟ مگه شما م-
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رفت که مادر با عجله  یدر سالن م يامد و به سو رونینگذشته بود که هورش ساك به دست از اتاق ب قهیچند دق هتوز

:دیرا از هم باز کرد و پرس شیو دست ها ستادیدر ا يبلند شد و جلو

کجا؟-

:او دوخت و گفت دهیبه صورت رنگ پر دیکش یخشم در ان زبانه م ياش را که شعله ها نهیکنگاه پر  گریبار د هورش

.برو کنار-

گفت؟ یرم، اون دختره بهت چ ینم ير یکجا م یرم، تا نگ ینم-

:هم فشرد و گفت يرا رو شیبا خشم دندان ها هورش

.کنم احترام خودتو نگه دار یخواهش م-

؟یفروش یچگانه مهوص ب هیمنو به  يتو دار-

.کنم برو کنار یخواهش م-

؟یکن یرفتار م يطور نیا دمیعمر زحمتتو کش هیبا من که  یکش یتو خجالت نم-

منو  يمادر زهیمادر، شما فقط بر حسب غر دیشما خود خواه ن؟یمن بپرداز یعمرتونو با بدبخت يبها نیخوا یحاال م-

من به تمام محبت ها به تمام  دیرفتارتون باعث شد نیشما با ا! يا گهیدوونیهر ح ایگربه  هیدرست مثل  دیبزرگ کرد

.بودم شک کنم دهیدر مورد مادر شن زکه تا امرو ییزهایو به تمام اون چ ایدن يها یخوب

.یبزن تو دهنم تا جبران زحماتم رو کرده باش ایدفعه ب هیآره بگو -

:رد و مادر ادامه دادشده بود مشت ک یچیبا خشم دستش را که باند پ هورش

.ینرفته باش نجایاز ا یآره بزن، بزن که حداقل دست خال-

 رونیبانداژ دستش خون ب ریکه دوباره از ز يطور دیو مشتش را محکم به چارچوب در کوب دیکش یقینفس عم هورش

:دیهومن جلو آمد و پرس. بلند شد هیهان هیهق هق گر يصدا. زد
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ده؟ش یدستت چ ؟یکن یچه کار م-

:دیاو را گرفت و پرس يمجبور شد کنار برود اما هومن بازو دیقابل کنترل د ریخشم او را غ یوقت یمیابراه خانم

؟ير یکجا م-

بعد . ان جمع شد ریزد و دوباره خون ز يدیلحظه رنگ لبش به سف کیکه  يطور دیرا به دندان گز نشییلب پا هورش

:گفت دهیبر دهیبر

.چند روز رو بگذرونم نیارم تا  یم... رم یم-

!يگرد یپس برم-

!گردم یبرم لدایبه خاطر -

هومن کنارش . زد هیگر رینشست و ز نیزم يهمان جا رو یمیخانم ابراه. رفت رونیانداخت و ب نییسرش را پا سپس

.کرد او را آرام کند ینشست و سع

****

را بست و سرش را  شیکتاب ها ردیبگ ادینتوانسته بود کلمه از آنها را هم  کییکه حت شیبعد از مرور درسها الهام

:دیالهه پرس. گذاشت و به فکر فرو رفت زیم يرو

؟یکن یبه هورش فکر م-

:دیرا بلند کرد و پرس سرش

؟يکرد یچه کار م يمن بود يتو اگر جا-

.گفته که بتونم کمکت کنم یبه تو چ یمیدونم خانم ابراه یمن که نم-

.واد من عروسش بشمخ یاون دلش نم-

.یکن یو با اون زندگ یزن هورش بش يخوا یفکر کن که م نیتوبه ا-



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 82

.شه ینم گهیحاال د یعنیشه  ینم-

گفت؟ یبهت چ یبگ يخوا ینم-

را به  شیپرده را کنار زد و چشم ها. بغضش را در دل جا داد و بلند شد و کنار پنجره رفت قینفس عم کیبا  الهام

:زمه کرداسمان دوخت و زم

!دیشه جنگ یبا سرنوشت نم-

شانه او گذاشت و گفتک يدستش را رو. ستادیبلند شد و کنار او ا الهه

درسته که من از . بتونم کمکت کنم دیده به من بگو شا یآزارت م ياگه مسئله ا ؟يد یچرا انقدر خودت رو عذاب م-

 ونیمشکالتمون رو با هم رد م شهیا از هم نشده و همم يو دور یبگیتا حاال باعث غر یاما تفاوت سن کترمیتو کوچ

.و به من اعتماد کن ایدفعه هم ب نیا م،یگذاشت

؟يکرد یچه کار م يمن بود ياگه جا دمیپرس نیبه خاطر هم-

.کردم یمورد به حرف دلم گوش م نیتو بودم تو ا يمن اگه جا ،يریبگ يجد دوارمیاما ام گمیباشه بهت م-

؟یشد چ مونیفت و پشاگه دلم خطا ر-

.کنه یخطا نم یعشق واقع-

:و گفت دیکش یآه الهام

!شد یکاش م يا-

:دیبا تعجب به او نگاه کرد و پرس الهام

ه؟یمنظورت چ-

:سرش را تکان داد و ارام گفت الهام

!یچیه-
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پنج روز به اندازه پنج نیعادت کرده بود که ا يبه حد شیبه حرف ها شیمدت به هورش به نگاهش به صدا نیدر ا او

سالگرد ! قیپنج روز بعد دق. مدت چه بود نیا نییدانست منظور او از تع یم. سخت گذشت شیسال پر عذاب برا

خواهد کرد اما برخالف  افتیقابل تصور در ریغيا هیگذشته از هورش هد يداشت مثل سالها نانیتولدش بود و اطم

.کرد ینمدر وجودش حس  یشور و شوق چیقبل ه يسالها

عشق از  ادیره تا به  یگذرونه، م یاز خونه م رونیرو ب لدایيکه چرا اون روزها دمیبا خود فکر کرد؛ حاال فهم نینوش

بود و به  ریذهنشان درگ يافراد خانواده هم به حد هیان بق يامدهایاتفاق و پ نیبا ا! رهیدست رفته اش جشن تولد بگ

 یفکر م ید که تولد او را فراموش کرده بودند و به بازگشت هورش با نگرانکردن یفکر م یبازگشت هورش با نگران

:بلند گفت يو تنقالت وارد شد و با صدا ینیریبغل ش کیفقط احسان بود که غروب با . کردند 

.رهیاز دست من بگ نارویا ادیب یکی-

:دیمادر پرس. او رفت و کمکش کرد يبه سو يبا شاد الهه

م؟یمگه مهمون دار-

:گذاشت و گفت زیم يرا رو ینیریجعبه ش احسان

.میمهمون ندار زمیمادر عز رینخ-

ه؟یچ نایپس ا-

!لیآج یو کم ینیریو ش وهیخب م-

.میمن فکر کردم مهمون دار ؟یچ يبرا-

!مادرجون میمگه خودمون دل ندار-

.همه نیآخه ا-

:مادر دراز کرد و گفت يهندوانه را به سو الهه
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اندازه؟ یم یچ ادیفصل شما رو  نیا يدوانه توهن نیا-

:و گفت دیکش یآه مادر

!پدرت ادی-

:گفت دیخند یکه از ته دل م یاحسان در حال. دیکش رونیخنده بچه ها الهام را از اتاق ب کیشل

!ستیانقدرم چاق و قلنبه ن گهیمامان، بابا د-

.اون افتادم ادیهندوانه دوست داره من  یلیخواستم بگم چون بابات خ ینبود م نیمنم منظورم ا-

.دیفتیب گهید زیچ هیادیدیکن یکه نشد حاال سع نیخب ا-

!یزن یحرف م یفهمم تو از چ یمن نم ؟یچ ادی-

:دیبه الهام نگاه کرد و پرس الهه

؟يدیتو هم نفهم-

:زد و نشست و گفت يبه زور لبخند الهام

!شب ساله نیامشب بلندتر-

:و گفت دیبود خند دهیزه موضوع رو فهمکه تا مادر

.نیگفت یاز اول م نویخب ا-

:گفت احسان

.لداستیبله مامان جان امشب شب -

را فشرد و  شیکرد خودش را نبازد اما بغض گلو یاو سع. همه به الهام نگاه کردند لداینام  دنیحرف او و با شن نیا با

مادر آه . ندیغم درونش را نب ینگاه منتظرش را پنهان کرد تا کسانداخت و  نییسرش را پا. اشک به چشمانش آورد

:و گفت دیکش يبلند
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.داشت يگرید يصفا لدامونیيپش شب ها يسالها-

شک  یکه ب یهمان. خورد و ان امدن او بود یبه چشم م نیقیکیدر هر نگاه فقط . ختیزنگ نگاه ها را د رهم ام يصدا

:را برداشت فونیو ا دیراحسان از جا پ. همه منتظرش بودند

ه؟یک-

- ....

.بفرما-

:گفت دیلرز یم جانیکه از فرط ه ییبرگشت و با صدا يحد یب يشدند و او با شاد رهیبه او خ همه

!خودشه-

چند روز چگونه با او روبرو شود چگونه  نیدانست بعد از ا ینم. و مادر لبخند زدن اما الهام بلند شد و به اتاقش رفت الهه

و دل عاشق و مهربان او  دیتواسنت دروغ بگو یم ایقادر به انجامش بود؟ ا ایرا که قول داده بود انجام دهد؟ اصال آ يکار

اما به کجا؟  زدیخواست بگر یدلش م. به در نظر انداخت شیکرد و با تشو یط باررا بشکند؟ طول و عرض اتاق را چند 

 نیشود از ا یتواسنت برود؟ مگر م یپس کجا م دیدرخش ین الهام مدر ذه شیبایو او خاطرات ز ادیرفت  یهر جا م

مغزش حک  يترخاکس يبود و لحظه لحظه اش در سلول ها ختهیکه با ذره ذره وجودش در هم ام یعشق بگذرد؟ عشق

با خودش با . داد رونیب نهیپر التهابش را با حرص از س يو نفس ها دیلرزانش را به هم مال يدست ها! شده بود

گفت؟  یم دیکرد؟ چه با یم دیچه با! که داده بود در حال جنگ و جدال بود یکه خورده بود و قول یحساسش با قسما

. گذاشت شیگونه ها يرا رو شیکف دستها! تمام شده زیفهماند همه چ یاز قلبش بود م يبه او، او که تکه ا دیچگونه با

و لرزانش  دهیرنگ پر ریو به تصو ستادیا نهیا يجلو! ردسرد س خ،یمثل دو تکه  شیصورتش داغ داغ بود و دست ها

:دیپرس نهیداخل ا ریشد و از تصو رهیخ

! از حاال نه از امشب نه یکم کم شروع کنم ول دیبا... زوده یلیخ! تونم یبگم؟ امروز بگم؟ نه امروز و امشب نم یچ-
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....دیامشبم با

 يکه چراغ ها يجاده نور انیاو م هیو سا دیچرخ رهیدستگ. کردبه در خورد وحشت زده برگشت و به د رنگاه  يا ضربه

شد و  دهیکش وارید يکه ارام رو یبود و دست یکه چون خودش خواستن يا هیسا. شد دایسالن درون اتاق ساخته بود پ

:اب دهانش را فرو داد و با خودش گفت. شد رهیمشتاق به او خ یلرزان و نگاه ییبا لب ها. چراغ را روشن کرد

...چقدر دلم براش تنگ شده بود و چقدر محتاج وجودش هستم اما! چقدر دوستش دارم-

در را  یوقت. کرد یسوزاند و خاکستر م یخودش را م گرانیاز د شیکه پ ينبرد، نبرد کیيبود برا ياما سرآغاز نیا و

آمد در را  یبه اتاقش م یکه وقت بار بود نیاول. نشست یصندل يمرتعش جوابش را داد و رو ییبست و سالم کرد با صدا

 نیبلند دلش ا يلدایشد اما در ان لحظه در آن شب  یبود معترض م يگرید طیاگر در شرا. بست یپشت سرش م

:دیهورش با لبخند جلو امد و با اشاره به تخت پرس. دیطلب یسکرآور را م ییتنها

اجازه هست؟-

:بلند شد و گفت یصندل يعجله از رو با

!نجایا نییبفرما دیببخش-

.نمیتخت تو بنش ياما من دوست دارم رو-

. شد یاما نگاهش از نگاه او جدا نم. حس شد و نشست یبدنش ب گریاو بار د يو پرمعنا زیجمله محبت ام نیا دنیشن با

و  دیکش یقینفس عم. کند یدل م ایرو نیاز ا دیدغدغه و پر ارامش اما او با یب يایرو کیکامالً سبز، سبز مثل  ینگاه

:دیو پرس دیجلو کش یرد و خودش را کم هرا درهم گر شیهورش دستها. انداخت نییسرش را پا

؟یخوب-

:پرسشگر و معترض نگاهش کرد یزد اما با نگاه یم یدر جوابش حرف دیرا بلند کرد با سرش

تونم خوب باشم؟ یم يچطور-
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:خود را به کلمات سپرد يهورش محو شد و جا ينگاه پر غم او لبخند از لب ها با

 يگفت که او هم دلتنگ شده بود و برا یم دیبا! و خفقان آور نیدلم برات تنگ شده بود و بعد بغض، بغض سنگ-

.او قول داده بود! کرد اما نه یم يلحظه شمار دنشید

:دیپرس هورش

ه؟یامشب چه شب یدون یم-

...شب-

پر رمز و  یهم قشنگ تره شب دیاز شب ع یمن حت يکه برا یله، شبشب سا نیامشب قشنگ تر! بذار خودم بگم! نه-

قشنگش با اون نگاهش  يمنم با اون چشمها يلدایمن،  يلدایمثل . رهیگ یادم م يکه خواب رو از چشما بایراز و ز

...زنم؟ آره من یصدات م لدایچرا  يدیفهم االام نشونده، ح نهیخواب رو از من گرفته و به جاش عشق رو تو س

:پرتمنا گفت یلحن با

...کنم یخواهش م-

:و گفت دیاز خشم در چشمانش دو یموج

... شم یبگم خفه م يام چند ساله که جمع شده اگه نگم، اگه نذار نهیتو س نجایحرفا ا نیا... بگم؟ يذار یچرا؟ چرا نم-

گم؟ یم یچ یفهم یم

:به در خورد و الهه در را باز کرد و گفت يا ضربه. سکوت و نوازش دو نگاه گرم و عاشق حاکم شد گرید بار

.تو سالن بابا اومد دیایبچه ها ب-

:گوشش گفت ریرا پر کرده بود الهام اهسته ز زیم میگل مر يشاخه ها. دو بلند شدند و به سالن رفتند هر

!دهیرو خر یگل فروش يفکر کنم تمام گلها-

و با  دیچند مشت آب سرد به صورتش پاش. رفت ییفاده کرد و به دستشوورود پدر و تعارفات انها الهام از فرصت است با
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.گوشه لبش نشاند و برگشت يلبخند اریبس نیتلق

الهه بلند شد و . روشن ثابت ماند يو شمع ها کیک ينگاهش رو. گفتند کیبا ورود او دست زدند و تولدش را تبر همه

:دستش را گرفت و گفت. او امد يبه سو

..ع ها رو فوت کنشم نیبش ایب-

. که دوستشان داشتند با بغض شمع ها را فوت کرد ییزانو زد و بدون نگاه به انها نیزم يرو زیرفت و پشت م جلو

!آمبوالنس ریآژ ایسوته  نیا گهیبسه د:احسان چندبار سوت زد و هورش گفت

!نمیخودت سوت بزن بب یگیاگه راست م!یکنیم يحسود يدار نیبب

!مبزرگ شد گهید من

.نیزنیو هم قشنگ سوت م نیخب هر دوتون هم بزرگ شد یلیخ نیدعوا نکن گهیبسه د:گفت الهه

.کنه مونیالف بچه امر و نه هینیکه ا یکنیم يخجالت بکش کار:به اخسان گفت هورش

!ينگفتم تو شروع کرد يزیچ منکه

.میکنیهاست اول از پدر شروع م هیحاال نوبت هد:الهه گفت دوباره

.ریات رو بگ هیبوس به بابا بده و هد هیایدخترم ب ایب:را در آورد و گفت يمبل بسته ا ریزد و از ز يندلبخ پدر

 ییرا که آنشب از افراد خانواده گرفت الهه بتنها ییایتمام هدا دیبعدها فهم.پدر رفت يبلند شو و بسو يبا لبخند الهام

همه سکوت کرده .گذاشت زیم يدر آورد و رو یوچکبسته ک بشیاز ج دینوبت به هورش که رس.کرده بود هیته

خنده ها همچون گذشته نبود و در هر حرف و هر خنده  یتح کردیوضع فرق م نبارینداشت اما ا یاو تازگ نکاریا.بودند

!گهیبازش کن د:الهه به الهام گفت.آوردند یخودشان نم ياما برو کردندیکه همه آنرا درك م شدیحس م ینگران ینوع

 رهیچشم را خ شینهایکهب رق نگ بایانگشتر الماس ز کی.بعد از تشکر از هورش بسته را برداشت و باز کردالهام

.زمیدستت کنم عز ایب:مادر گفت.کردیم
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مبارك باشه دخترم چقدر :مادر انگشتر را در انگشت او فرو کرد و گفت.کنار او نشست و دستش را جلو برد  الهام

.ادیبدستت م

حلقه ازدواج بود انداخت اما باز  يکه جا یو چرا مادر آنرا در انگشت دهیچرا هورش آن انگشتر را خر که دندیفهم همه

عوض کردن  يپدرهم برا.به اشپزخانه رفتند کیک دنیبر يمادر و الهه برا.لبها را بستند ياجبار یهم همه با سکوت

 شدیبلند م کهیبه آنها انداخت و در حال ياحسان نظر.ختیمنگاه آندو در هم آ گریبار د.به اتاق رفت شیلباسها

.اهیمنم برم دنبال نخود س:گفت

که بدون  دانستیم!قتیدوگانه بدنبال حق یو الهام با حس گشتیم دیاو بدنبال روزنه ام يبایبا تجسس در نگاه ز هورش

شتر انداخت و با خودش به انگ ینگاه.دارد اجیاحت دنینفس کش يبرا ژنیکند و به وجودش چون اکس یزندگ تواندیاو نم

زنگ تلفن  يصدا...به خودم دروغ بگم من دوستش دارم تونمیمن نم رمیعشق رو دست کم بگ دیببازم نبا دینبا:گفت

.رشته افکارش را پاره کرد

!با تو کار دارن:کوتاه با تعجب به الهام نگاه کرد و گفت يبعد از مکالمه ا احسان

ه؟یک:دیپرس یگوش او رفت در حال گرفتن يشد وبسو بلند

!نکرد یمعرف خودشو

!الو:گفت دیبا ترد الهام

.الهام جان سالم

شما؟ دیببخش سالم

!هستم یمیابراه

بود؟ يامر!نییبفرما:آب دهانش را بزور فرو داد و گفت.دیو دستش لرز دیپر رنگش

نره من  ادتیت پس قولت هورش اونجاس دونمیدوما زنگ زدم بگم که من م یکنینفهمه که با من صحبت م یکس اوال
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!کردم نانیبتو اطم

به هورش که مشغول صحبت با احسان بود اما نگاهش را به او دوخته بود  ينظر یچشم ریاز ز.دیچه بگو دانستینم

دستته؟ یالو گوش:انداخت

!نییبفرما...بله...ب

!ئله تموم بشهکن که زودتر قا يکار کنمیخواهش م يبمن داد یباشه اونزوز تو اتاق چه قول ادتی

.کنمیخودمو م یسع من

.خداحافظ پس

.خداحافظ

بود؟ یک:دیپرس مادر

!بگه کیاز دوستانم بود زنگ زد تولدم رو تبر یکی:گفت یدستپاچگ با

5فصل

:نوشت نیچن کردیرا ثبت م شیها یکه دلتنگ يو در دفتر دیرا با تمام وجود به مشام کش میمر يگلها عطر

و دم به دم دست  کشدیم شیبه کام خو شتریشده که با هر طلوع و هر غروب مرا ب دهیچیم و پمبه يمعما کیمیزندگ

برده و غصه در وجودم  ادمیآن تمام قصه ها را از  نیحز يلحظه ا.فشاردیرحمانه آنرا م یو ب گذاردیم میبر گلو

چون  یسته ام پاك کرده و کلماتو همه را از ذهن خ هو شور قصه خنده و مهر قصه ساحل و موج هم يقصه شاد.نشانده

بمانم پس باز هم به تالشم ادامه  یناسروده باق خواهمیمن نم.کنندیشدن را برام مکرر بازگو م ستیغم و قهر و ن میب

شب  کیکوره راه پرهراس در دل تار کیاگر سالها در یبرسم حت دیبا معجزه عشق به طلوع روشن ام دیتا شا دهمیم

چشمانم بسته  گذارمیاما نم رمیغم در بغل گ يخراب آباد زانو يوارهایافسرده در کنار د يه او چون ره گم کرد انمبم
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.نمیتا او را بب شومیم رهیخ تابدیشوند و مدام به آن روزنه نور که بر قلبم م

که به  یضآنرا در آورد و داخل جعبه گذاشت و با بغ زیغمانگ يرا چند بار در انگشتش چرخاند و بعد از بوسه ا انگشتر

.مبدل شده بود آنرا داخل کشو گذاشت هیگر

خونه  رمیمن م:بدر زد و گفت يداخل حمام بود که مادر ضربه ا.خانه را انجام داد و به حمام رفت يکمک مادر کارها با

؟يندار يخانم سفره داره کار يکبر

.مامان جان برو موقع دعا منم فراموش نکن نه

زنگ خانه  يرا روشن کرد و نشست که صدا ونیزیتلو.را خشک کرد و به سالن رفت شیآمد موها رونیاز حمام ب یوقت

.رفت فونیآ ياز جا برخاست و به سو.بلند شد 

!بله

!نامیس سالم

اومده؟ یچ يبرا گهیاون د دیاضطراب دکمه را فشرد و از خودش پرس با

.سالم الهام خانم:گرم گفت يکرد اما او با لبخندگره کرده نگاهش  يالهام با ابروها.بدر خود و او وارد شد يا ضربه

پسرخاله حالتون خوبه؟ سالم

ن؟یشما چطور...متشکرم

!خوبم

ست؟ین خونهیکس

.نییبفرما!نه

او را  نایس يصدا.خود را سرگرم کرد يالهام به آشپزخانه رفت و به بهانه اماده کردن چا.مبلها رفت و نشست يبسو نایس

.دیدر آشپزخانه د يجلو برگشت و او را.ترساند
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.ات رو بدم هیبگم و هد کیزودتر برم فقط اومدم تا تولدت رو تبر دینکش من با زحمت

.متشکرم:شده در دست او نگاه کرد و گفت چیبه بسته کادوپ الهام

؟یرو عوض کن متیتصم يخواینم هنوزم

.منکه اوندفعه حرفامو زدم دیشروع نکن کنمیم خواهش

.ع نشدماما من قان درسته

.شما رو مثل احسان دوست داشتم شهیاما من هم...اما دیمن قابل احترام يواقعا برا لیفام هیشما بعنوان  نایآقا س دینیبب

.کردمیبازم صبر م دیزود اومدم و با نکهیا مثل

.دیخودتون باش یکه قبال گفتم پس به فکر زندگ هیچون جواب من همون دیکشیجهت انتظار م یب شما

.گردمیاما دوباره برم رمیحاالم م گرهیمن فقط با بودن تو رنگ م یزندگ

نشست و گفت پسره  زیپشت م تیالهام با عصبان.درهم رفت يبا چهره ا یگذاشت و بدون خداحافظ زیم يرا رو بسته

!وونهید

.قه متنفرمعش یچ یاز ه...زد متنفرم از تو از خودم از عشق ادیپرت کرد و فر نیزم يبا خشم بسته را رو سپس

چند روز را خانه خودشان  نیبود که هورش ا دهیاو فهم ياز حرفها کردیفکر م یمیخانم ابراه شیتلفن شب پ به

حتما مادرش باخبر  رفتیبه خانه اقوامش م مانده؟اگریسرد کجا م يشبها نیمدت کجا بوده؟در ا نیپس در ا.نبوده

.دآور ادیرا باو و احسان  یمیکرد دوستان صم یسع یبا نگران!شدیم

شرکت؟ ادیهورش م:دیاستفاده کرد و از او پرس گرانید بتیمناسب از غ یظهر در فرصت هنگام

چطور مگه؟ آره

نداشته؟ بتیچند روز غ نیا

شده؟ يزیچ!نه
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.دمیپرس ينطوریهم!نه

؟سامانه یهفته عروس نیا یدونیم یراست:گفت گشتیم يزیکاپشنش دنبال چ يبهایدر ج کهیدر حال احسان

!مبارکه...ا

.کارت نمیا میدعوت شد یعروس نیهم به ا ما

 شیرا بسو يکه احسان کاغذ تا شده ا گشتیخود بدنبال جواب سوالش م الیکارت را گرفت و نگاه کرد اما در خ الهام

.رو هورش داده ادداشتینیا:دراز کرد و گفت

هست؟ یچ

.خوندنش رو نداشتم اجازه

نشان بدهد الهام کاغذ را باز کرد  گرانیاحسان هم به آشپزخانه رفت تا آنرا به د.او دادرا گرفت و کارت را به  کاغذ

.منتظرت هستم ابونیپارك سر خ دونیم يتو 4ساعت :نوشته بود

هورش

نیا.زدیتکه کاغذ کوچک را دور بر کییاو حت يهایادگاریتوانستینم چگاهیه.را دوباره تا کرد و به اتاقش رفت کاغذ

رفت با  یگذاشت و نشست تا فکر کند وقت یجعبه چوب کیاو داخل  يایها و هدا يادگاریهیرا هم کنار بق ادداشتی

.چگونه روبرو شوم

و زوزه  دیچیپیدرختان م انیعر يشاخه ها انیباد در م.سوزاندیجستجو گرش م يسرد زمستان چشمها سوز

او را  دیپارك رس دایبه م.داشت بزند میبود که تصم ییاز حرفها شتریو پر هراس بود اما هراسش ب یپارك خال.دیکشیم

به ساعتش نگاه کرد .آنجا نبود چکسیاما ه.ردفرو کرد و به اطراف نگاه ک شیبهایرا درون ج شیبا ترس دستها.دیند

آن نشست و بار  يرفت و رو یمکتین يآرام آرام بسو!بود امدهیاز وقت مقرر گذشته بود پس چرا او هنوز ن قهیدق 10

دوخت که  دانیبزرگ وسط م ينگاهش را به حوضها.شد وسیرا نگاه کرد و دوباره ما دانیبه م یمنته يراهها گرید
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 يجلو شیپ يسالها ریآنجا تصو دنیبا د.شدندیم يریخاموش که موجب دلگ يو فواره ها دندو خشک بو یخال

شر شر آبها که از  يآسمان برسانند و صدايداشتند خود را به ستاره ها یخروشان که سع يفواره ها.چشمانش زنده شد

 يصدا.دندیپریم نییباال و پا ختانشاخ و برگ در انیپرنده ها که در م يصدا.ختندیریم ینییداخل حوض پا ییحوض باال

لب  ریرا ز يمهربان او که آرام آرام شعر يو صدا ندیخندیو م دندیدویم جانیبا ه یکیتوپ پالست کیبچه ها که دنبال 

:کردیزمزمه م

لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب

دانند حال ما سبکباران ساحلها کجا

 یو چشمانش را بست اما هر چه سع دیکش یآه.شده بود یشگیکه وجودش هم یبغض.نشست شیهم بغض در گلو باز

نمود و عطر  میترس یجاودان يریدر ذهنش تصو یآن دو چشم رنگ ریآورد اما تصو ادیکرد نتوانست ادامه شعر را ب

را گشود و  شیبا حس عطر گلها چشمها.گرفتیاز او م داریو در هر د شهیکه هم یگل.مشامش را پر کرد میمر يگلها

 نیطن شینرم او را در گوشها ياست که صدا الیفکر کرد هنوز در عالم خ.دیچند شاخه گل را د دیسف يگلبرگها

.قشنگم يلدایسالم :انداخت و قلبش را لرزاند

بزور بغضش را فرو داد و سالم .او نقش بست يبر لبها بایز يلبخند.شد رهیاو خ یرا گرفت و به چهره دوست داشتن اگله

.کرد

؟یخانم خوب سالم

؟يتو تو چطور...ممنون

.گذرونمیم یه...منم

 میندار یراهچیالهام ما ه یدونیفکر کردم م یلیمدت خ نیا يتو:و ادامه داد دیکش ینشست و آه مکتین ياو رو کنار

.يخواستگار امیب خوامیمن م...من میزودتر ازدواج کن نکهیجز ا
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!نه:با وحشت به او نگاه کرد و گفت الهام

چرا؟:دیتعجب پرس با

که  یو با وجود قول طیشرا نیآنهم در ا!يفکرش را هم نکرده بود خواستگار یحت!دیچه بگو دانستینم!شده بود ریغافلگ

.او به مادرش داده بود

!حرف بزن!چرانه:دیدوباره پرس ورشه

!زوده آخه

.میکنیهم صبر م یلیتا آخر سال تحص میکنیندارم فعال عقد م يمنم عجله ا ییگیرو م پلمتید گهیامسال د!ارین بهانه

...فکر کردم یلیمدت خ نیا يمنم تو:ساقه گلها را در دست فشرد و گفت الهام

؟يدیرس يا جهیبه چه نت!خب:دیاو را شن يصدا.ستحس کرد در حال سقوط ا.ادامه بدهد نتوانست

.میندار یوجه اشتراک چیما ه دمید...دمید

.اش هیبق:محکم و پر خشم گفت یبا لحن هورش

 دیشعله فروزان نگاه او فهم دنینگاهش را بخواند و کمکش کند اما با د کردیآرزو م.عجر و التماس به او نگاه کرد با

.من واقعا متاسفم:گفت اریبس یبا سع.ادامه دهد دیخودش با

 نیرشته وصل من و توئه ا نیمحکمتر شه؟عشقیم یعشق و عالقه چ م؟پسیندار یکه وجه اشتراک ی؟متاسفیچ یعنی

؟یزنیکه م هیمسخره چ يحرفا

به شما ابراز عالقه کردم؟ یکدوم عشق و عالقه؟من ک:دیگذاشت و پرس مکتین يجا بلند شد و گلها را رو از

بحث را تمام  خواستیالهام م.شکستیآنرا نم گرید يصدا شانینفسها يپر درد که جز صدا یر شد سکوتبرقرا سکوت

پر  یقرن گذشت او با لحن کیبعد از چند لحظه که به اندازه .وضع تنها بگذارد نیآمد او را با ا یکند و برود اما دلش نم

.کردمیفکر م يا گهیطور د شهیاما من هم:درد گفت
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 يعشق تازه ا دوارمیشده اما ام یچ دونمینم:ادامه داد دیکه الهام حس کرد قلبش را به اتش کش قیس عمنف کیاز  بعد

دار تر باشه  شهیکهنه تر و ر یعشق هر چ.کنهیعشق منو نگرفته باشه چون عشق کهنه ش قشنگه و آدمو مست م يجا

معماست که با جوابش قلب من از  هیکنه  رونیش با نهیاز س قوعش نیا خوادیمن م يلدایحاال چرا ...آدم باارزشتره يبرا

و در هر  شهیبدون که هم یکنم ول یرو از تو نداشتم اما صبر م یحرف نیهمچ هیانتظار  نکهیباشه با ا...مونهیحرکت باز م

.دوستت دارم شهینداره چون هم یبرام فرق يهر وقتم برگرد ،يزتریبرام عز ایتو از همه دن یطیشرا

 نیبه هم. خودش را ببازد و حرف دلش را بزند دیترس یم رایز. او را نداشت زیمحبت آم يجرف ها دنیطاقت شن الهام

:با بغض گفت لیدل

.خداحافظ-

:انداخت و گفت نییسکوت کرد و سرش را پا هورش

.زمیعز يلدایدم  یتو نم یجواب خداحافظ-

 یچه لحظات تلخ. متنفر است ایکرد از همه دن یاحساس م. در پارك به راه افتاد يپر درد برگشت و به سو نهیبا س الهام

 یهر کدام از انها به کجا ختم م یدان یکه نم یدو راه. یمان یم یدو راه کیکشنده بر  يدیکه با ترد یاست لحظات

 يبه سوگریو راه د. شدند یبودن ان م یشگیمانع هم گرانیاما د صفا،به عشق بود و مهر و  یاز راه ها منته یکی. شوند

که از عشق  یگذراند اما به هر حال دل یدر ان قدم م یرفت که معلوم نبود چه کسان ینشده م ینیب شیمبهم و پ يا ندهیآ

برداشت و با  مکتین يهورش گل ها را از رو. همان عشق مرحمش شود نکهیشود مگر ا یدرمان نم چگاهیزخم بخورد ه

:اشک چشمانش انها را تز کرد و زمزمه کرد

صوابت يکند را شهیبر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه اند يکه زد يریت

تینگارا که بلند است جنا داستیپ يدیکه کردم نشن ادیناله فر هر

. اتاقش رفت يبه سو. کس خانه نبود چیه ایزد از پله ها باال رفت گو یکه نفس نفس م یوارد خانه شد و در حال الهام
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:دیلرزانش با اضطراب پرس يو و لب هارنگ ا یچهره ب دنیالهه با د

شده؟ یچ-

:دیرا دور گردن او حلقه کرد و نال شیها دست

.تموم شد گهید اهایتموم شد الهه، همه اون رو یهمه چ-

:الهام با هق هق گفت. افتاد و او را نوازش کرد هیهم به گر الهه

سخته که آدم به اجبار از عشقش،  یلیآخ الهه خ... ش کنمتموم يطور نیاما من مجبور بودم ا... دوستش دارم اما یلیخ-

شده  یتونستم بگم چ یکاش م يا... دمید یپر از غم نم يمردم و چشماشو اون طور یکاش م يا... از احساسش بگذره

اون در مورد دونم حاال  ینم... شه یآخ الهه انگار قلبم داره از جا کنده م... خوام یرو نم یزندگ نیمن ا... من... اما نشد

....کنم من یمن دارم دق م... الهه من... کنه؟ یفکر م یمن چ

.برساند و از هوش رفت انیجنله اش را به پا نتوانست

چشم  دنیبا د. کرد یم هیسرش نشسته بود و گر يالهه نگران باال. دیتخت د يرا گشود خودش را رو شیچشمها یوقت

:را پاك کرد و گفت شیباز او اشک ها يها

.مردم یداشتم از ترس م... خدا رو شکر-

ومده؟یمامان ن-

!نه-

ومده؟یاونم ن ؟یاحسان چ-

.اب قند رو بخور نیبلند شو ا! نه-

:نگاه ماتم زده اش را به صورت او دوخت و گفت. دیشد و اب قند رت به زور سر کش زیخ میکمک او ن با

.نزن یحرف یمورد به کس نیدر ا-
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گفتن دارد،  يبرا یحرف دیالهام از نگاه مردد او فهم. نگاهش کرد رهیحرف او خم کرد و خ دییه عالمت تاسرش را ب الهه

:دیپرس

شده؟ يزیچ-

:گفت دیبا ترد الهه

.نجایا ادیهورش زنگ زد، داره م-

به  که سرش یهم فشرد و در حال يرا رو شیپلک ها. بالش گذاشت يسرش را رو. رفت  یاهیچشمانش س گرید بار

:کرد گفت یشدت درد م

.طاقت ندارم گهید-

.کنم اما نشد هشیکردم توج یمن سع-

:بغض ضگفت با

.طاقت ندارم گهیاگه اومد در رو براش باز نکن به خدا د-

.میدونه ما خونه ا یشه، اون م یاما نم-

گاهه برگشت و به صورت . ش را گرفتبرود که الهام دست رونیالهه بلند شد تا از اتاق ب. زنگ دستپاچه شدند يصدا با

:الهام با عجز گفت. رنگ او نگاه کرد یب

!برام دعا کن-

. در را باز کرد فونیرفت و بعد از جواب دادن به ا رونیو نگاه پر درد او بغض کرد از اتاق ب زیجمله التماس آم دنیشن از

 دینکش یطول. زند یم رونیاش ب نهیاالن از س کرد یکه حس م دیتپ یقلبش به شدت م. تخت نشست يالهام به زور رو

او جلو . را در هم گره کرد شیانداخت و دست ها نییسرش را پا الهام. شد انیبه در خورد و قامت او نما يکه ضربه ا

او ارام شود اما  زیجمله محبت آم کیو بعد با  دیرا به او بگو تیخواست واقع یالهام دلش م. آمد و کنار تخت زانو زد
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:لرزان گفت ییگذاشت و با صدا شیدست ها ياو گل ها را رو. توانست و به انگشتانش نگاه کردن

گفتن  يلب ها برا نیکه ا يکنم تا روز یبه هر حال صبر م! بتونه با زبونش دروغ بگه اما با نگاهش نه دیمن شا يلدای-

امیکنم و با اونا م یم یپدر و مادرم رو راض ایهستم  من سر حرفم... دور نباشه ادیاون روز ز دوارمیباز بشن اما ام قتیحق

.امیم يخواستگار يکه خودم امشب برا نیا ای

:ملتمسانه گفت الهام

.کنم یکار رو نکن، خواهش م نیا-

آخه چرا؟-

!پس صبر کن یکن یصبر م یخودت گفت... کار رو نکن نیکنم هورش، ا یخواهش م-

:تبلند شد و گف یقیبا نفس عم هورش

کار  نیچون اگه ا! ه يکنم اما در مورد خواستگار یکه در قلب توئه صبر م يکه تو دلمه و در مورد راز یدر مورد حرف-

.کنن یرو نکنم اونا نگار رو به زور برام نامزد م

:گفت یگرفت و با کالفگ شیدست ها انیسرش را م. نام نگار دچار ضعف شد دنیشن با

!دونم ینم! دونم ینم-

:دیتخت نشست و پرس يرو رشهو

به  يخوا یده اما نم یاومده که آزارت م شیپ يتو رو ناراحت کرده؟ چه مسئله ا یآخه چ! شده؟ خب حرفبزن یچ-

زده؟ هان؟ ینکنه مادرم حرف... نمیبب ؟یمن بگ

دستش را . شد یزدکهورش آرام آرام به او ن. را به چشمان او دوخت شینگاه پر تمنا. شد ریاز چشمان الهام سراز اشک

:و گفت دیالهام به خود لرز. پشت گردن او گذاشت

.کنم به من دست نزن یخواهش م-
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 سیخ شیکرد و چشم ها کیصورتش را به صورت او نزد. خودش چرخاند ينکرد و سر او را به سو ییهورش اعتنا اما

:حال زمزمه کرد نیبودند با ا زیو غم انگ

کلمه  هیسوال دارم فقط  هیقشنگم  يلدای... زنن یم شیکه دلمو ات دمید یتو رو نم ياشدم و اشک ه یکاش کور م يا-

!جوابمو بده

:او نجوا کرد. که در جنگل چشمان او گم شده بود یدر حال ختیر یدر نگاه او اشک م رهیخ الهام

؟يدوستم دار-

سوزاند و  یداغ او صورتش را م يرم نفس هاه. خورده بود وندیبود پ دنیجنگل که در حال بار يعاشق او با ابرها دل

:را از هم گشود و زمزمه کرد شیلب ها یبه آرام. دیکش ینگاهش قلبش را به اسارت م

.شم یدارم غرق م-

پر درد  یهورش با لحن. دیچک یدامنش م يخورد و رو یآنها سر م ياشک از رو يو قطره ها دندیلرز یم شیها لب

:دیپرس

؟یکن يبا من باز يخوا یم؟يدیچرا ازارم م-

:دیعاجزانه نال الهام

.کار رو باهات بکنم نیا ادیدلم نم-

و به زور  ستمیدست بردار ن ياریقانع کننده ن یلیبه خدا اگه برام دل. علت مخالفتت رو بگو تا قانع بشم. پس حرف بزن-

.یکنم با من ازدواج کن یوادارت م

:و گفت تخت بلند شد يرا رها کرد و از رو او

.امشب منتظرم باش-

:گذاشت و آرام زمزمه کرد نهیس يالهام گل ها را برداشت و رو. رفت و
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از همه  یعنیقلب و روح اما جنون  یزالل یعنییپاک یعنیعشق و جنون رو بفهمم، عشق  نیتونستم مرز ب یکاش م يا

 یراه ها به تو ختم م نیا يهر دو! جنون ایرم  یعشق م يدونم با انتخاب تو به سو یو همه کس گذشتن و من نم زیچ

کنم تا مبادا  یزندان نهیبرگردم و عشق رو در حصار تنگ س دیرو ندارم پس با گرانید نهیقهر و ک دنیشن اما من تاب د

.با جنون هم اغوش بشه و نابودم کنه

 يچون قطرات درشت باران روشیاشک ها. کرد هیبلند گر يزانو زد و با صدا نیزم يرو. بلند و بلندتر شد شیصدا

 يرا رو یبود که نوازش دست دهیچیاتاق پ يهق هقش در فضا يصدا. شدند یگل ها گم م انیوم ختندیر یفرش اتاق م

:خودش را در آغوش او رها کرد و گفت. دیاشک الود د یسر بلند کرد والهه را با صورت. حس کرد شیموها

.شم یم وونهید شه دارم یشه الهه، باورم نم یباورم نم-

:گفت یبا مهربان الهه

.شه یدرست نم يکه کار هینکن الهام جان آخه با گر هیگر-

مرد چقدر  هیهیگر یدون یتو نم نم،یسرنوشتم انقدر تلخ باشه که مجبور بشم اشک اونو بب دیسوزه، چرا با یآخه دلم م-

.تلخه

؟يد یب منکن، چرا خودتو عذا هیباش، انقدر گر دواریبه خدا ام-

:اشاره کرد و گفت زشیهمان طور که زانو زده بود با انشگت به م الهام

.نمشونینب گهیکه د ییجا هیاون کشوئه، همه رو بردار و ببر  يهاش تو يادگاریتمام -

:دیبا تعجب پرس الهه

چرا؟-

.اونا وسوسه بشم دنیخوام با د ینم-

خسته اش را بست و در همان حال گفتک يم هاتخت انداخت و چش يبلند شد و خودش را رو سپس
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.چشمامو باز نکنم گهیدعا کن د-

:دست او را فشرد و گفت الهه

.بندازه یمیکنم خدا مهر تو به دل خانم ابراه یدعا م-

:زد و گفت یبسته بود لبخند تلخ شیکه چشم ها یحال در

.دعات مستجاب بشه دوارمیام-

:هام با خودش زمزمه کردال. رفت رونیبلند شد و ب الهه

 نیشدن بتونن درکش کنن تا ا یادم عاشق روبرو م هیبا  یشدن تا وقت یبارم که شده عاشق م هیيکاش همه برا يا-

کنم بدون اون زنده  یبازنده اما آرزو م ایبرنده ام  زیجنگ و ست نیا يدونم تو ینم... ختم نشن ییعشق عا به جدا

.نمونم

 شیمشغول کرده بود که مادر از درون سالن صدا شیر از افکار گوناگون خودش را با کتاب هافرا يغروب برا هنگام

به چهره  ينظر. مبل کنار احسان نشست يرفت و رو رونیکه سرش به دوران افتاده بود از اتاق ب یبلند شد و در حال. زد

:دیر به او نگاه کرد و پرسماد. دندیرس یبه نظر م یهمه ناراحت و عصب. احسان، الهه و مادر اندناخت

نجا؟یامروز هورش اومده بود ا-

:انداخت و گفت نیینام او غم بردلش نشست و سرش را پا دنیشن با

.بله-

؟یکن یکار م یبا اون چ يخوا یمادر؟ م هیچ فیباالخره تکل-

ه؟یمنظورتون چ-

نه؟ ایيکه دوستش دار نهیمنظورم ا-

:احسان سکوت را شکست و گفت. دهدییدانست چه جواب ینم .بهت به صورت او نگاه کرد با
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جواب مثبت بده و تمومش کن اگه هم دوست  شیخب به خواستگار يالهام جان اگه هورش رو دوست دار نیبب-

.جوابش کن يندار

:دیپرس دیبا ترد الهام

افتاده؟ یاتفاق-

:و گفت دیکش یآه مادر

 يپسر اقا نیگفت، تو رو خدا با ا یدست چپ هیهمسا نیهم يانم معتمدامروز رفته بودم نون بخرم، سر صف خ-

چرا من با اون صحبت : دمینگرانه، گناه داره بنده خدا، پرس یلیبرگرده خونه شون مادرش خ دیصحبت کن یمیابراه

 یش مداره، پس حرفتونم گو یشماها دلبستگ هو چهار ساعته خونه شماست حتما ب ستیخب خانم پسره ب: کنم؟ گفت

موقع  نیتوهم ،یگ یدروغ م یعنینگام کرد  يجور دمیدفعه د هیره، که  یمن خبر نداشتم اون خونه شون نم: گفتم. کنه

! چند ا شاخه گلم دستش بود. دمیاومدم پسره رو دم در خونه شما د یآره اتفاقاً االنم که من داشتم م: گفت ییخانم رضا

 دم،یسر کوچه ماست بخرم د يسوپر نیکه رفته بودم از ا شمیچند روز پ یلنگفتم و یچیه گهید. از خجالت ساکت شدم 

نگام کردن  يطور. من ساکت شد دنیبا د یزنه ول یو حرف م ستادهیگوشه ا هیيخانم معتمد منیبا ه یمیخانم ابراه

:گفت تیاحسان با عصبان. که از همون موقع به شک افتادم

!یمیخانم ابراه نیا هیعجب آدم-

:گفتالهه

!نظر دارن ریهامون انقدر فضولن و رفت و آمد هامونو ز هیدونستم همسا یمن نم-

:که از شرم سرخ شده بود با من و من گفت الهام

.يخواستگار ادیخواد ب یهورش امشب م-

:با تعجب به او نگاه کردند و او ادامه داد همه
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!ییتنها ایادیدونم با پدر و مادرش م یالبته نم-

:گفت مادر

.دونم پدرت قبول کنه یم دیبع-

:دیپرس الهه

چرا؟-

 يعمر با آبرودار هیبراش ناراحتم،  یلیخ اره،یبه رو نم یناراحته ول دهیور و اون ور شن نیکه از ا ییحرفا نیپدرتم از ا-

.نه یم يخبر داره با آبروش باز یزن از خدا ب نیکرده حاال ا یزندگ

:بغلش زد و گفت ریزرا  شیبا حرص دست ها الهه

!فقط به خاطر پول-

:دیبا تعجب پرس مادر

پول؟-

پولدارش ازدواج کنه تا همه ثروت اونارو صاحب بشن و گرنه دلشون به حال  يخوان هورش با دختر عمو یآره، اونا م-

.پسرشون نسوخته

:دیرو کرد به احسان و پرس مادر

گه؟ یااله راست م-

:الهام انداخت و گفت دهیبه چهره رنگ پر يمادر نظر. کرد دییو را تابا حرکت سر حرف ا احسان

.ذارن یو گرنه بعد از ازدواجم راحتت نم یهمون بهتر که قبول نکن هینجوریاگه ا-

:معترضانه گفت احسان

ه هم الهام رو کنه مهم خود هورشه ک یزندگ یمیخوادب ا خانواده ابراه یحرفات اونو نترسون، اون که نم نیبا ا! مامان-
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.کنه یتونه مستقل زندگ یو م هیدوست داره هم پسر خوب

:بلند شد و گفت الهام

.کنم یاما من با هورش ازدواج نم-

 ریخانواده که ز يبه خاطر آبرو. مصمم تر شده بود مشیدر تصم گریحاال د. به اتاق رفت و در را بست عیتند و سر بعد

.گذشت یسش ماز عشق و احسا دیسوال رفته بود با

 یاو که خود نم. کردند اما د درون نگران آمدن او بودند یتماشا م ونیزیهمه در سالن نشسته بودند و به ظاهر تلو شب

همه به هم نگاه . زنگ گذاشت و فشرد يدستش را رو دیاو که با هزاران ام. ثمر است یو ب هودهیخواست آمدنش ب

خواست برود که پدرش دستش را گرفت و گفتک یالهام م. رددر را باز ک بعد از چند لحظه احسان بلند شد و. کردند

.جا بمون نیهم-

:گفت یناراحت با

....آخه-

:با تحکم گفت پدر

.ییتو رندهیگ میهمه حرفا زده بشه، تصم دیکه گفتم، امشب با نیهم-

.نیریبگ میشما تصم ن،یکنم به عهده من نذار یخواهش م! نه-

رم؟یبگ میتو تصم ندهیا يمن برا یعنی-

.کنن یکار رو م نیپدرها که ا یلیآره مثل خ-

.کنم یکار رو نم نیاما من ا-

.که قانع بشه دیاریب لیدل يطور هییعنیدیبهش بگ نویخواد ا یدلم نم یول هیخوب جواب من منف اریبس-

شه؟یهم يبرا-
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:کمکش آمد و گفت کرد و نگاهش را به چهره نگران مادر دوخت که او به سکوت

.تا بعد دیاریبهونه ب هیفعال -

او گلها را گرفت و .الهام دراز کرد يبود را بسو میکه فاقد گل مر يبایز یدست گل یاز ورود او و تعارف و احوالپرس بعد

 داریل دگل سر قرار و گ ایيگل خواستگار:دیالهه گلها را گرفت و پرس.و به اشپزخانه رفت.لرزان تشکر کرد ییبا صدا

فرق داره؟

.شنینم یپدر و مادرش راض دونستمیم!نطورهیاون اون ا يبرا حتما

ده؟یچرا انقدر رنگت پر حاال

.ننیبیم گرویبار اول همد کهییاونا يبردن برا ییچا...اس  ؟مسخرهییچا

.رسمه هینیا

!هم دارن يدیکه ام ییاونا يبرا

؟يزده ا جانیه

.ناراحت بشه ترسمیم گهیم یپدر بهش چ دونمینم.نداره در واقع نگرانم  یمعنجانیه ستیبه وصال ن يدیام یوقت

ه؟یجوابت منف یپس چرا به پدر گفت یانقدر نگرانش اگه

.بدترش نکن گهیذهنم مغشوش است تود یبا سواالت کالفه ام نکن به اندازه کاف کنمیخواهش م...مجبورم چون

 ؟اگهيدیتو چرا انقدر ناام رسهیبه هدفش نم چوقتیبهت بگم آدم ترسو ه يزیچ هیقصد آزار تو را ندارم فقط بذار  من

.تمام تالشش رو بکنه دیانسان مهم باشه با يهدف برا

با بدست  کنمیبلکه من حس م ستیدر ضمن عشق تمام هدف من ن.دادم که مجبورم بخاطرش از هدفم بگذرم یقول من

.برسمبه اهدافم  تونمیعشق راحترتر و بهتر م يآوردن ا

...پس
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!الهه کنمیم خواهش

او که در  ریبود و به تصو ستادهیالهام کنار در آشپزخانه ا.را برداشت و به سالن رفت يچا ینیدرهم س يبا چهره ا الهه

 کباریفقط  کباریکردیو آرزو م بردیچهره جذاب و مردانه او لذت م ياز تماشا.شد رهیسالن منعکس شده بود خ نهیآ

ارزو  کیفقط در حد  دیو با دیرسیآرزو محال بنظر م نیاما ا بشنودرا  شیو صدا ندیکنارش بنش دغدغهیراحت و ب گرید

نابسامان در  یآرامش بغض يو زنگ صدا شدیم دتریتپش قلبش شد چرخاندیخوشرنگش را که م يچشمها.ماندیم یباق

و بزور  دندیلرزیبشدت م.ا ندارندتحمل وزنش ر شیحس کرد زانوها.زد شیهنگام پدر صدا نیدر هم نشاندیم شیگلو

 يصدا.انداخت تا او متوجه احوالش نشود  نییسرش را پا.بود رفت و کنار مادر نشست یبیبه هر ترت رفتندیجلو م

.کنم يالهام خانم رو خواستگار نکهیا يمن امشب مزاحم شدم برا...من...سعادت يآقا:هورش توجه اش را جلب کرد

 ییشاد او خودنما شهیدر چهره هم نیسنگ ینبود اما غم یباور کردن.سار او نگاه کردسست شد و به صورت شرم بدنش

د؟یجمله تون رو تکرار کن گهید کباریشهیم:دیو پرس دیمتعجب به چهره اش بخش یپدر حالت.کردیم

!دخترتون يقصد جسارت ندارم اما اومدم خواستگار:مرتعش گفت ییو صدا ریسراز يبا سر او

او هورش را به اندازه احسان دوست داشت و .جابجا شد یکرد و کم ينگاه کرد و الهام به پدر پدر سرفه ا به الهام مادر

پس :دیشد و پرس رهیباالخره بر احساسش چ.هم نداشت يمشکل بود اما چاره ا اریبس شیحاال جواب کردن او برا

خانواده تون؟

.بدون اجازه اونها اومدم من

!ستنین یر راضام نیخانواده تون به ا پس

!نه

!چرا

اما .کننیمخالفت م لمیدل نیرو برام انتخاب کردن بهم يا گهیشخص د رنیمنو در نظر بگ يخواسته ها نکهیبدون ا اونها
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.من به دختر شما عالقه دارم...من

نگران او همراه الهه به صورت مردد و  گرینظر د کیالهام بلند شد و بعد از .به الهام و الهه اشاره کرد به اتاق بروند مادر

.آنها را بشنوند يبه اتاق رفت اما در را نبستند تا صدا

!آقا هورش نیدیانجام نم یشما کار درست:گفت پدر

هورش که .کردیبا او صحبت م یرسم یلیاما شب خ کردیپدرسوخته صدا م یبه شوخ ایاو را هورش جان پسرم  شهیهم

نداشت اونها فقط حرف خودشون  يا دهیآوردم فا لیکردم و دل یسع یچ متاسفانه هر:مسئله را حس کرده بود گفت نیا

.زننیرو م

.دوننیاونها بزرگتر شما هستن و حتما صالحتون رو بهتر م خب

.دیزنیحرفهارو م نیکه ا نیدونیدخترتون نم قیمنو ال حتما

 تونمینباشن من نم یخانواده تون راض یقتکه تا و نهیاما مسئله ا نمیبیدر شما نم يرادیو ا بیع چیمن ه ستین نطوریا اصال

.وصلت موافقت کنم نیبا ا

.کننیاونها اصال منو درك نم هیانصاف یب نیا اما

!نظرشون عوض بشه دیشا دیبازم صبر کن نیبهتره شما هم عجله نکن پس

!اونها رو در برابر عمل انجام شده قرار بدم خوامیم لمیدل نیبهم!شهینم عوض

!نه

متعجب او در نگاه نگران احسان دوخته شد و سپس معترضانه از پدر  يطعانه نه گفت که چشمهاچنان قا پدر

آخه چرا؟:دیپرس

.دیفعال صبر کن ایدییایبا خانواده تون ب ایکه گفتم  لیهمون دل به

.دیکه تا اونموقع الهام رو شوهر ند دیبمن قول بد دیشما با پس
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.رمیبگ میدخترم تصم يبجاتونمیچون نم دمیبشما نم یقول چیه من

.راحت بشه المیتا خ دیاگه اونم موفق بود بمن قول بد دینظر خودش رو بپرس پس

کنار  گریو به سالن رفت و بار د دیکش قینفس عم کیبزور .پدر دوباره الهام را صدا زد نفسش به شماره افتاده بود یوقت

؟يدیما رو شن يحرفا:دیپرس رهیخ یپدر با نگاه.نشست هیبق

.سر جواب مثبت داد با

؟يبد يدار یجواب ه؟چهیچ نظرت

که از مادرش  ییاما با حرفها شدیتمام وجودش در محبت و عشق او خالصه م.زدیوحشت زا دست و پا م یگرداب در

و تیثینکند ح کسرهیداشت اگر کار را  نیقیچون  دیترسیم ندهیداده بود از آ یمیکه به خانم ابراه یبود که قول دهیشن

 یمخف يبرا شتریمحکم که ب یشد که پدر با لحن یطوالن شآنقدر سکوت.دهدیقرار م يخانواده در معرض نابو يابرو

؟یفکر کن يخوایشده؟م یچ:دیکردن بغض خودش بود پرس

 نیحرف بزن ا کنمیخواهش م:هورش که تحملش را از دست داده بود گفت.تکان داد یبغض سرش را به عالمت منف با

داره؟ یمعنسکوتت چه 

.ازدواج کنم خوامیمن نم...من:بلند شد و بعد از فرو دادن آب دهانش گفت الهام

چرا؟:دیپرس یو با ناراحت ستادیاو ا يهم بلند شد و روبرو هورش

.چون بشما عالقه ندارم...چون:کرد و گفت نگاهش

!یگیدروغ م يدار:گفت يبا ناباور هورش

.با تو ازدواج کنم تونمینم گهید چوقتیمن نه حاال و نه ه:گفت دیشکیبلند بلند نفس م کهیدر حال الهام

 يادهایفر يصدا.دوان دوان به اتاق رفت و در را از پشت قفل کرد ردیرا بگ شیاشکها زشیر يجلو توانستیچون نم و

.کردیاودلش را پاره پاره م
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تو ...بخشمتینم چوقتیمن ه...من...رهکه اصال قلب ندا یهست يگر لهیآدم دروغگو و ح...باز تو نرنگین يدروغگو

....تو...یغرورم رو شکست

داده  هینشسته بود و بدر تک نیزم يرو.او نشنود يگذاشت و فشرد تا صدا شیگوشها يرا رو شیدستها الهام

غم و  دیکه نو يا هیگر.کرد هیزانو گذاشت و از ته دل گر يبود سرش را رو شیگوشها يرو شیهمانطور که دستها.بود

اش دل همه را بدردآورد اما هورش  هیگر يصدا!کراهبه اجبار و ا میو تسل ياز سر ناچار يا هیگر.دادیدل را م یکیرتا

.دیشنیرا نم شیضجه ها يرفته بود و صدا

دست سردش را در .بود که مادر وارد اتاق شد و لبه تخت نشست دهیتخت دراز کش يو دلشکسته رو دیشب ناام آخر

در  کنهیم نییکه سرنوست انسان رو تع هیازدواج مسئله مهم زمیدختر عز:هربانش گرفت و گفتگرم م يدستها انیم

 يچون ممکنه بعدا به مشکل بر بخور يریبگ میاحساس تصم ياز رو دینبا.منطق و عقل هم باشه دیکنار عشق و عالقه با

و من  هین اون واقعا پسر خوبخوب تا اوضاع درست بشه صبر کن چو يدختر قشنگم اگه به هورش عالقه دار نیبب

.ریبگ میخودت تصم میخبر یداره که ما ب يرادیاون ا ایهست  يحاال اگه مسئله ا کنهیمطمئنم خوشبختت م

 بایز يمادر با لبخند.به او نگاه کرد دیباریکه از هر نگاهش هزاران غم و غصه م ییخاموش و چشمها يبا لبها الهام

 يکه به او دار يعالقه ا رغمیکه چرا عل یبگ يخوای؟نمیبا مامان حرف بزن يخواینم:دیرا نوازش کرد و پرس شیموها

؟يداد یجواب منف

را  قیحقا توانستینم رایز ساختیداشت اما آنش وجود او را شعله ورتر م يمهربان مادر حس همدرد يحرفها

را پاك کرد و خم  شیمادر اشکها.دش ریسراز شیبه آنها عادت کرده بود از گوشه چشمها گریکه حاال د ییاشکها.دیبگو

با وجود مخالفت پدر و مادرش به  یداره که حت تهورش آنقدر دوست زمینکن عز هیگر:و گفت دیشد و گونه اش را بوس

چون عشق  شهینم ریاز تو دلگ لمیدل نیبهم ستین لیدل یمخالفت تو ب دونهیتو اومد اون خودش خوب م يخواستگار

.ذارهینم یقتو دلش با نهیک يبرا ییجا
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 ریرا تحمل کند اما بداند هورش از او دلگ ياو حاضر بود سالها غم دور.آرامتر شد یداد و کم نیمادر او را تسک يحرفها

.و هنوزم دوستش دارد ستین

را برداشت تا  لشیو وسا دیپس از شستن دست و صورتش لباس پوش.رمق از رختخواب بلند شد یخسته و ب یبا تن صبح

؟يخوریمگه صبحونه نم:دیالهه هم در حال آماده شدن بود و پرس.رودبه مدرسه ب

.ندارم لیم:گرفته جواب داد ییصدا با

زم؟یحالت خوبه عز:دیجوابش را داد و پرس یآرام سالم کرد او با مهربان.آمد و کنارش نشست رونیاز اتاق ب مادر

.بله خوبم:را به روبرو دوخت و گفت نگاهش

؟يرخویچرا صبحونه نم پس

.ندارم لیم

تو .میتا کمتر عذاب بکش میایبا اون کنار ب دیپس با نیبا سرنوشت بجنگ میستیقادر ن یعنیمیتونیگن دخترم ما نم گوش

اتفاقها  یلیصبر کن ممکنه بعدا خ هیمرد زندگ یدونیو م يرا بخدا بسپار و اگه واقعا هورش را دوست دار زیهم همه چ

.بشه عوضخانواده اش هم  و وضع روبراه بشه و نظر فتهیب

.کنهیشما دلم رو آروم م يحرفا:پر مهر او گذاشت و گفت نهیس يو سرش را رو دیکش یآه الهام

.راحت بشه المیصبحونه بخور تا خ ایحاال بلند شو ب نمیشما رو بب یناراحت تونمیمن نم:نوازشش کرد و گفت مادر

 شیآورده بود بغض در گلو شیکه هورش شب پ ییلهاگ دنیاون بلند شد و به آشپزخانه رفت اما د بخاطر

که الهه با  کردیهمراه الهه از خانه خارج شد در راه هر دو ساکت بودند الهام به اتفاقات شب گذشته فکر م.نشست

!هورش:گفت جانیه

!خودشه:گفت ابانیخ يبه آنسو يتعجب به او نگاه کرد و او با اشاره  با

دست الهه را .کردینشسته بود و آرام آرام حرکت م نیکه درون ماش دیاو را د.اه کرددلهره برگشت و به آنجا نگ با
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.ترسمیمن م:گرفت و گفت

!ترس نداره:بود گفت دهیهم رنگش پر او

ره؟یاومده از ما انتقام بگ نکنه

.میبر نجایزودتر از ا اینگاه نکن ب بهش

با  کهیالهام در حال.کردیم ینیسنگ شانیه بود و نفسهابدن هر دو به ارتعاش در آمد.افزودند شانیسرعت قدمها بر

هر دو  شانیجلو پا نیترمز ماش يدفعه با صدا کیکه  داشتیتند تند قدم برم فشردیدست الهه را م جانیاضطراب و ه

 زیا نآنه.بودند زیو شوهرش ن يآنها خانم معتمد انیدر م.کردندبه آنسو نگاه  شدندیهم که از آنجا رد م یکسان.ستادندیا

الهام دوخته  دهیرا به صورت رنگ پر تابشینگاه ب کهیشد در حال ادهیسرخ و متورم پ ییهورش با چشمها ستادندیا

!هیعصبان یلیمن انگار خ يخدا يوا:گفت یالهه با نگران.بود

 يتا رو دندیکوبیم شیانداخته بود از خدا خواست که کمکش کند اشکها بر پشت پلکها نییهمانطور که سرش را پا الهام

او چون  یاست و ب شیآرزو تیکه نها ندیبگذارند و به او بگو شیشوند و سوز دلش را به نما يتبدارش جار يگونه ها

را بلند  شیپلکها دیچیکه در مشامش پ يزیبا عطر دل انگ.کشدیشکسته بال انتظار دست شفا بخش عشق را م ییپرستو

 ياشک آلود و مملو از عشق او را در آنسو يچشمها یوقت.دید صورتش يرا جلو میگل مر دیسف يکرد و گلبرگها

 شدیکاش در همان لحظه زمان متوقف م يو آرزو کرد ا ستادهیجاودانه ا یحس کرد در بهشت دیگلها د فیلط يگلبرگها

:دیاز هم پاش الشیاو بلور خ نیغمگ يعاشقانه سفر کند اما با صدا یبا او در عالم توانستیو م

شدم و سرت داد  یاما من اومدم تا معذرت بخوام منو ببخش که عصبان کنهیکه داره تو رو از من جدا م هیازچه ر دونمینم

 کیچون عشق جاودانه تر از  مونمیو تا هر وقت الزم باشه منتظرت م کنمیفراموشت نم چوقتیمن ه...من لدایدمیکش

.رازه

 يجار شانیامواج بر صورتها یلیفوران کرد و س شانیکهاچشمه اش.شدند  ریکردند و سراز دایپ یباالخره راه اشکها
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احساسات  نیو زاللتر نیکه پاکتر ییاشکها.زدیموج م دیغم و ام يمهر و دور ییکه در آن عشق و جدا یاشک.ساخته بود

وجود  شانیبرا یاما درمان گرفتندیعاشق سرچشمه م وو از اعماق وجود پر درد د دادندیم یپاك وجود را گواه

لرزان گلها را گرفت و او در  یالهام با دست.ستندیرا درمان ن يهستند اما درد يجار شهیکه هم ییهمان اشکها.نداشت

را باز کرد اما قبل از سوار  نیدر ماش.رفت نشیماش يبرگشت و بسو یبدون خداحافظ دیگزیلبش را بدندان م کهیحال

.من يلدایدارید دیبه ام:زد و گفت يبود لبخند نیو بهتر نیباتریالهام ز يکه برا يبرگشت و با چهره ا نشد

 یکرده بود و ذره ذره هست مشیحد او تسل یمحبت ب.انداخت نییزد و سرش را پا يباران اشک لبخند انیهم در م الهام

همراه شود و همواره با اشک غم  ییکه با اندوه جدا یعشق زاستیچه سخت و مالل انگ.کشاندیم ينابود ياش را بسو

.گرددشستشو 

6فصل

:به لباسش انداخت و گفت ينظر الهام

.کم گشاده هیبه نظرم هنوزم -

:گفت الهه

.منو بکش باال پیز ایحاال ب... اتفاقا اندازه اندازه اس-

:دیبعد از کمک به او پرس الهام

ان؟یهم ب یمیخانواده ابراه یکن یفکر م-

:دیزد و پرس يلبخند الهه

دلت براشون تنگ شده؟-

:کرد و گفت یاخم
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!؟یزن یم ییچه حرفا-

 یحت! شده گهیجور د هیخونه  ادینم نجایکه اون ا یهوش تنگ شده؟ واقعا از اون موقع يکه دلت برا نهیمنظورم ا-

.ارنیخودشون نم يناراحتن اما به رو مودنشیاز ن ییجورا هیمامان و بابام 

.از درون سالن آنها را صدا زد مادر

:رفتند الهام دست الهه را گرفت و گفت یکه باال م ییرایاالر پذت يپله ها از

.زنه یدلم شور م-

:با خنده گفت الهه

!گذره نگران نباش یخوش م-

 يالهه هم متوجه شد و با نظر. انها سربرگرداندند يشد که افراد دور ان به سو يزیمحض ورود به سالن الهام متوجه م به

:گذرا گفت

پدر و مادر . کنن یرو نگاه م نجایخانم احتشام و اون خواهر پر افاده اش دارن ا ،يخانواده معتمد ،یمیخانواده ابراه-

را عوض  شانیلباس رفتند و لباسها ضیبه اتاقک تعو کیالهه و الهام بعد از تبر. عرض خوشامد جلو آمدند يسامان برا

:دیسته پرسالهه اه. نشستندته سالن  يزیکردند و برگشتند و با هم پشت م

!شد فیح ومده،یهورش ن-

:دیبا تعجب پرس الهام

شد؟ فیچرا ح-

.سوزوند یما و دماغ مادرش رو م شیاومد پ یبود م نجایدونم اگه ا یخب دلمون براش تنگ شده، م-

!؟یزن یم هیحرفا چ نیدختر؟ ا يشد ونهیمگه د-

احسان . خودشان برد زیاو و مادر را سر م یارف و احوالپرسپدر بلند شد و جلو آمد و بعد از تع دنیبا د ییرزایم يآقا
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:هم بلند شد و گفت

.سامان شیپ رمیمنم م-

گره کرده بود و در  زیم يرا رو شیالهام دست ها. به انجا امدند هیخواهر خانم احتشام همراه هان کایاز رفتن او مل بعد

در برقرار  شهیالهه هم. ن و سال الهام بود مشغول صحبت شدکه هم س کایچشم دوخته بود اما الهه با مل نیسکوت به زم

:دیاز فرصت استفاده کرد و اهسته پرس هیهان. داز الهام راحتتر بو گرانیکردن ارتباط با د

الهام جون حالت خوبه؟-

:تلخ جواب داد يبا لبخند الهام

ستم؟یبد ن-

؟ياز هورش خبر ندار-

:دیبه او نگاه کرد و پرس ینگران با

چطور؟-

:و گفت دیکش یآه هیهان

.خونه مشیببر میتا بتون نجایا ادیامشب ب میبود دواریاز ما قهر کرده، ام یعنیمییچند وقته که هورش رفته خونه دا-

کنه؟ یکار رو نم نیا تییچرا دا-

.سر بزنهخانه اش دست هورش بود تا بره به گل ها و پرنده هاش  دیرفته سفر، کل ستین نجایا مییدا-

:دیپرس دیبا ترد الهام

از نگار چه خبر؟ حالش خوبه؟-

:با تعجب به او نگاه کرد و گفت هیهان

.برگرده ندهیفکر کنم هفته آ یاونم رفته کانادا ول-
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و  دیالهام را عقب کش يروبرو یفرهاد صندل. ساکت شدند يسرفه ساسان برادر داماد و فرهاد پسر خانم معتمد يصدا با

:دینشست پرس یکه م یلدر حا

حالتون چطوره خانم سعادت؟-

:جواب داد یرسم یلیخ الهام

!خوبم متشکرم-

:نشست و بعد از چند نگاه به صورت الهام و الهه گفت کایهم کنار مل ساسان

.بدم صیتونم شما رو از هم تشخ یمن هنوزم نم یگیبعد از چند سال همسا-

:و گفت دیبا عشوه خند کایمل

.نیهم هست هیشب یلیا ساسان حق دارن آخه شما خآق-

:گفت طنتیبا ش الهه

م؟یحاال به نظرتون کدوممون بزرگتر-

:را باال انداخت ئ گفت شیبه صورت آنها شانه ها قیعم یزد و پس از نگاه يلبخند ساسان

.بدم صیتونم تشخ یمن که نم-

:گفت فرهاد

.تونم یاما من م-

:کرد و گفت کیاو چشمانش را بار .به او نگاه کردند همه

!دهیچیو هورش همه جا پ لدایقصه عشق -

:زد و با اشاره به الهام گفت یفرهاد بشکن. انداخت و الهه به او نگاه کرد نییسرش را پا الهام

.خواد یسعادت رو م يهورش دختر بزرگ آقا دمیچون من شن. خانم بزرگتره نیا-
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:دیپرس هیساسان از هان. را پنهان کند شیکرد لرزش دستها یداد و سع آب دهانش را به زور فرو الهام

ومده؟یپس چرا ن-

:و گفت دیکش یآه هیهان

.قهر کرده-

چرا؟-

!خانم لداینیبه خاطر هم-

خانم قهر کرده؟ لدایپس با -

.رنیهورش بگ يخوان دختر عموم رو برا یبا پدر و مادرم قهر کرده آخه اونا م! نه-

ن؟یشماست شما هم بهش عالقه دار فتهیقدر که اون ش نیهم ؟یخانم شما چ لدایخب ... پس مسئله روشن شد... هآُ-

:بلند شد و گفت الهام

.ستیمن حالم خوب ن دیببخش-

با آنها  یبعد از احوالپرس. عروس و داماد رفت يسبد گل وارد سالن شد و به سو کیبا بلند شدن او هورش با  همزمان

صحنه فکر کرد الهام به خاطر او از جا  نیا دنیبا د یمیخانم ابراه. را نگاه کرد و چشمش به الهام افتاد زهایو م ادستیا

:دست او گذاشت و گفت يالهه دستش را رو. درا به هم فشر شیبلند شده و با خشم دست ها

.نیبنش-

:ه عمه سامان جلو امد و دست او را گرفت و گفتلحظ نیدر هم. برود ایندیدانست بنش ینم. شده بود جیالهام گ اما

؟یکه نرقص يشد میقا نجایا-

:گفت الهام

...کنم من یخواهش م-



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 118

:دیاو دراز کرد و پرس يفرهاد بلند شد و دستش را به سو اما

ن؟ید یافتخار م-

و  هیه سامان مجبور شد همراه هانباالخره با صرار عم. بود وهیبا التماس به الهه نگاه کرد اما او مشغول خوردن م الهام

آنقدر . ستادیا يبچه ها مشغول رقص شدند اما او آرام آرام عقب رفت و کنار. بچه ها وسط سالن برود هیو بق کایمل

او برگشتو  ياو به خودش آمد و با ترس به سو يبا صدا کدفعهی. ستادهیایمیکنار خانم ابراه دیدستپاچه بود که نفهم

:دیرسپ یمیخانم ابراه

؟يد یطور قول م نیا شهیهم-

:دیپرس دیبا ترد الهام

کار کردم؟ یمگه من چ ه؟یمنظورتون چ-

:فربه اش را جابه جا کرد و گفت کلیه تیبا عصبان یمیابراه خانم

.يریحق به جانب بگ افهینکن ق یپس سع یدون یخودت خوب م-

و توجه همه را  دیچیهورش در سالن پ يصدا. نگاه کردندهمه با تعجب به هم . قطع شد یقیموس يلحظه صدا نیهم در

:بود و گفت ستادهیاو رو به گروه ارکستر ا. به خود جلب کرد

.خانم مجلس برقصم نیباتریتا من با ز دیآهنگ عاشقانه بزن هیکنم  یخواهش م-

بودند  ستادهیا کیدن موزکه بت قطع ش ییبچه ها نیهورش از ب. به جوش آمد شتریب یمیحرف او خانم ابراه نیا با

و دست  ستادیالهام ا يهورش روبرو. کردند یهمه ساکت شده بودند و به انها نگاه م. او آمد يباز کرد و به سو یراه

 یبدنش م. تمام خون بدنش به صورتش هجوم آورد ردالهام حس ک. او دراز کرد و نگاهش کرد يرا به سو شیها

بچه ها  انیکه م يهمهمه ا يصدا. و را که به اصرار الهه به دست کرده بود چرخاندا ییانگشتر اهدا جانیو با ه د،یلرز

بلند شد و  کیموز يصدا گریبار د. حس او را گرفت و به وسط برد یب يدست ها گرانیاعتنا به د یاما هورش ب دیچیپ
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:نفسش گفت ياکرد و با گرم کیهورش صورتش را به صورت ملتهب او نزد. کردند دنیها شروع به رقص بچه

!یساکت بمون شهیهم ياگر قرار باشه برا یحت. خوام حرف دلم رو بزنم یامشب م-

:زد گفت یکه نفس نفس م یرش در حال.ه. او را نگاه کرد دیتپ یکه قلبش به شدت م یدر حال جانیبا ه الهام

!من دوستت دارم يلدای-

:تمنا گفتپر  ینگاهش را در نگاه مشتاق او دوخت و با لحن الهام

.کنم بذار برم یخواهش م-

:دست او را فشرد و گفت هورش

.میباز با هم برقص نیاخر دمیبار و شا نیاول يبرا ایب-

:ندارد گفت ستادنیتوان ا دید یکه م الهه

.رم یکنم دارم از حال م یحس م-

:دیپرس یبا نگران هورش

ده؟یچرا رنگت پر-

:و گفت دیش کشعرق کرده ا یشانیبه پ یدست الهام

!زنه یدلم شور م-

؟یبا فرهاد برقص یخواستیاگه من نبودم م ؟یکه من اومدم ناراحت نیچرا؟ از ا-

:گفت تیهورش با عصبان. افتاد و سکوت کرد یمیکه چشمش به خانم ابراه! نه دیبگو خواست

.خوام باهات حرف بزنم یم رونیب میبرو لبتس بپوش بر-

!میما حرفامونو زد یول-

ه؟یمنظورت چ-
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!نیکه دست از سرم بردار هم نهیمنظورم ا-

 ستادهیفرهاد و ساسان با تعجب ا. نگاهش کرد رهیو خ ستادیهورش همان جا ا. احسان رفت يبرگشت و به سو سپس

:دیفرهاد پرس. کردند یبودند و به آنها نگاه م

.معما شده هیعشقم  نیا... زنه یصدا م لدایچرا هورش -

 رونیانداخت و آرام آرام از سالن ب نییو از دور با بهت به الهام نگاه کرد بعد سرش را پا ستادیا گریچند لحظه د هورش

.رفت

:دیاز الهام پرس احسان

شده؟ یچ-

:بغض جواب داد با

.رفت شهیهم يکنم برا یفکر م-

!دهیرفتارها از تو بع نیا ،یستین بچه گهیتو د ؟یگرفت يچرا احساسش رو به باز ؟یگفت یالهام تو به اون چ-

.که پدر و مادرش پشت ان نشسته بودند رفت يزیم يپر اندوه به او انداخت و به سو یرا بلند کرد و نگاه سرش

به اتاق رفت و بعد از عوض کردن  دیکش یبار ان به دوش م ییبه تنها دیکه با نیسنگ یبه خانه برگشتند با غم یوقت

 انیقلم را در م. دیغم چشمان او افتاد و دلش لرز ادیبه . و دفتر خاطراتش را باز کرد. تنشس زیپشت م شیلباسها

:نوشت نیانگشتانش گرفت و چن

خواستم  ینمودم اما نم یرا با رنگ چشمان مهربان تو در ذهن خسته ام نقاش متیرنگ محبت را رنگ عشق و صم من

 يجنگل سبز چشمانت را مه آلود و ابر يخواستم هوا یبانم نممهر. از مه بکشم يسبز و خرم پرده ا ریتصو نیا يرو

مرا  زمیعز. اندینما یعشق را به من م یکرده و زالل قراربا قلبم ارتباط بر میکه نگاه عاشقش مستق ییآن چشمها نمیبب

.نبود نیجز ا يببخش، مرا ببخش که چاره ا
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****

 يحسابدار ياحسان به کارها. اهل قبور بخوانند يبرا يفاتحه ابود و پدر و مادر به بهشت زهرا رفته بودند تا  جمعه

نشسته بود و به  زینگران و نگاهش ماتمزده پشت م یمشغول بود اما او با دل شیو الهه هم با کتابها دیرس یشرکت م

د، بو دهیند رانینگاه مات و ح نیچن چگاهیشد ه یچشمانش دور نم ياو از جلو شینگاه شب پ. کرد یهورش فکر م

بلند شد . کرد یم سیسردش را خ يشد و گونه ها ریاشک از چشمانش سراز. کرد یم ییوفا یکه او را متهم به ب ینگاه

اما . شد رهیخ یبرف يو هوا رونیبه ب. و بخار ان را پاك کرد دیکش شهیش يکف دستش را رو. پنجره رفت يو به سو

 يدستش را به سو گریبار د. ند و نقش دست او را محو کردرا پوشا شهیبخار تمام سطح ش گریکه بار د دینکش یطول

:زد ادیبرد که چشمش به انگشتر افتاد و ناخوداگاه فر شهیش

!الهه-

دكیالهه به طرف او رفت و پرس. دندیو احسان هردو هراسان به اتاق دو الهه

شده؟ یچ-

:او گرفت ياشک الود انگشتر را به سو یصورت با

!م من دور کنچش ياز جلو نویا-

:دیاو را گرفت و پرس يانگشتر را از دست او گرفت و احسان جلو رفت؛ شانه ها الهه

شده؟ یچ یگ یچرا نم ؟يد یهمه رو آزار م بیو غر بیعج يکارها نیبا ا يچرا دار ؟یزن یچرا حرف نم-

:اش گذاشت و گفت نهیس ياحسن با بغض سر او را رو. نزن یکرد و حرف هیفقط گر الهام

 یم نیخودتو از ب يشده تا کمکت کنم، تو دار یچ. پس بگو يمطمئنم که تو هورش را دوست دار یعنیدونم  یمن م-

!يبر

:با هق هق گفت الهام
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.تونم ینم. تونم بگم داداش جون ینم-

:او را نوازش کرد و گفت يموها یبا مهربان احسان

شده؟ یچ کنم بگو یخواهش م! یحرف بزن دیبه خاطر هورش با-

:کرد گفت یرا پاك م شیکه اشک ها یالهه در حال. کرد هیباز گر الهام

!هیمیسر خانم ابراه ریهست ز یدونم هر چ یمن م-

:الهام را پاك کرد و گفت ياشک ها احسان

.میکار کن یچ دیبا مینیبب میبا هم فکر کن اینکن، ب هیگر گهیبسه د-

:و گفت دیکش یاه الهام

.میبکن میتون ینم يکار چیه ما هندار دهیفا-

آخه چرا؟-

!قول دادم ؟یفهم یمن قول دادم احسان م-

؟یچ يبرا ؟یبه ک-

کن و باهاش حرف بزن تا برگرده  دایهست برو هورش رو پ يهر جور... بکن يکار هیتونم بگم فقط  ینپرس که نم-

.با نگار ازدواج کنه دیاون با... اون... خونه شون

.بشه دیکه کامال از طرف تو ناام نیکنه مگه ا یکار رو نم نیمطمئنم اون امن  یول-

ه؟یمنظورت چ-

.یتو ازدواج کرده باش گهید... گهیکشه که د یاز تو دست م یزمان یعنی-

:با دست صورتش را پوشاند و زمزمه کرد الهام

.محال... محاله نیا. ازدواج کنميا گهیاز اون با شخص د ریتونم بکنم که غ یفکرش رو هم نم یحت! نه-
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خاله . کرد یحضورشان الهام را ناراحت م شهیکه هم یمهمانان. سعادت همراه چند مهمان به خانه امدند يخانم و اقا ظهر

آنروز هم از .جوابشان کرده بود حیو صر عیسر یلیکرده بودند اما الهام خ ياو خواستگار شیآنها سال پ. و خانواده اش

پس :دیالهه از خاله پرس.فرار کند اما مجبور بود بماند و تحمل کند خواستیو دلش م دیکشیعذاب م نایتد سمم ينگاهها

جان کجاست؟ دهیسع

.دوستاش رفته گردش با

.نجایاومدن ا یبودمشون حاال حاال ها نم دهیاگه امروز ند:گفت مادر

.دیریگیکه از ما کناره م دییشما نیا میت داردوس یلیما شما رو خ:دار به الهام انداخت و گفت ینگاه معن خاله

.میما هم شما رو دوست دار هیچه حرف نیا

.حوصله ام سر رفته دیکتاب من بد هیدیلطف کن شهیم:وارد آشپزخانه شد و به الهام گفت نایس

.ستیاحسان ن زم؟مگهیچرا عز:دیپرس مادر

.کنهیم فقط داره با تلفن صحبت میما اومد کهیاز وقت یهست ول چرا

 یکند حت دایاما تا آن لحظه به هر جا زنگ زده بود موفق نشده بود او را پ گرددیاحسان بدنبال هورش م دانستیم الهام

پاشو الهام جون حداقل :خاله به الهام گفت.آنها را نگران کرده بود یاش رفته بود اما آنجا هم نبود و حساب ییبه خانه دا

.ها نباشههم تن نایتو برو تو سالن که س

زنه؟یکه انقدر با احسان حرف م هیک نیا:دیپرس نایس.به سالن رفت نایبلند شد و همراه س یدرمانده و ناراض الهام

!از دوستاش باشه دیشا:او بدش آمد و گفت ياز کنجکاو الهام

ه؟یینکنه خبرا:دیره پرسدوبا لیدل نیباز کردن سر صحبت بود بهم يبرا يبدنبال بهانه ا نایزننده و تلخ بود اما س لحنش

!بخودش مربوطه گهید نیا:با خشم گفت نباریبه او انداخت و ا ينگاه تند الهام

.هیدوران زندگ نیبهتر يو نامزد یدوران عاشق:هم لبخند زد و گفت نباریا نایس اما
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 خواستمیمختلف م يبه بهانه هاتاحاال چند بار  شیسال پ 3از :نداد او ادامه داد یهم فشرد و جواب يرا رو شیدندانها الهام

بازم بهم جواب  نکهیاز اونروز با ا يبد هیرو رییبودم به مرور زمان نظرت عوض بشه و تغ دواریام دمیترسیاما م نجایا امیب

کنم  يپافشار شتریمصممتر بشم و ب ممیدر تصم شهیشده که باعث م داریب وجودمتو  یچه حس دونمیاما نم يرد داد

.رفتار تو شده نیباعث ا بیرق هیوجود  مکنیمن حس م...من

 فیجمالت پر تب و تاب رد شیپشت سر هم برا نطوریو او هم دیشنیاو را نم يبه فکر هورش بود و اصال حرفها الهام

ه؟ینظرت چ:دیصورتش پرس يبه پهنا يالهام به خودش آمد و با تعجب نگاهش کرد و او با لبخند نکهیتا ا کردیم

؟یدر مورد چ:دید و پرسجابجا ش یکم الهام

.ام مورد پسندت قرار گرفته قهیسل نکهیمثل ا!گهیلباس د نیمورد ا در

او در آنروز لجش گرفت و در دل  ییآن لباس اهدا یکه بر تن داشت انداخت و از انتخاب ناگهان یبه لباس ینگاه الهام

؟ياریکارهات ب نیايبرا يقانع کننده ا لیدل يخواینم:دیپرس نایس.گفت راهیبخودش بد و ب

!نیازدواج ندارم هم یفقط آمادگ من

وه؟یدر م يگهیشخص د يپا ایيازدواج ندار یآمادگ

.درس بخونم خوامیفقط م....فقط ستین نطوریا اصال

 یلیتا حاال خ شمیاما موفق نم گردمیروزنه عشق م هیتو دنبال  يچشما يوقته که تو یلیمن خ!حرفات بهانه است  تمام

 گهیالهام اگه به شخص د نی؟ببیکنیرفتار م ينجوریم با احساسم بجنگم و فراموشت کنم آخه چرا؟چرا با من اکرد یسع

 حیکارهات رو بدونم تا بتونم خودمو توج نیا یعلت واقع خوادیمفقط دلم ...بگو تا خودمو بکشم کنار يعالقه دار يا

.کنم

الهام با .داد رونیب نهیرا از س ینیدوخت و نفس سنگ یقال يرا به گلها اهشیس يافکند چشمها هیبر چهره اش سا غم

بود و چه روزگار  یبیعج يایچه دن.اش نشست نهیاحساس خودش نسبت به هوش افتاد و بغض در س ادیحال او ب دنید
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از ته دل دوستش  دانستیجوان که م نیحاال ا یول اندرا برنج یکس خواستیدلش نم چگاهیه!یچیدر پ چینابسامان و پ

الهام  يبایبرگشت و به او نگاه کرد او هم سرش را بلند کرد و به چشمان ز.دیکشیارد بخاطر او افسرده بود و رنج مد

 ریبا شرم سربز!مردد و سردرگم!را داشت  یحالت دوگانگ نیچشمان هورش هم هم شیشب پ!بود بیعج.شد رهیخ

و  دیکشیعذاب م نیو غمگ دیناام ينگاهها نیا دنیبا د.دشیو ان م نیا تیبود که باعث آزار و اذ زاریخودش ب زا.انداخت

بلند شد و به اتاقش .کردیجوان م نیکه عاشقش بود همانطور رفتار کرده بود که حاال با ا یبا کس.شدیقلبش پر از درد م

دو  و کف دیکش یقیرا مات کرده بود نفس عم شهیبخار ش امانگاه کند  رونیو خواست به ب ستادیکنار پنجره ا.رفت

.عادت کرده بود دنشیهم گرفته آخه اونم به د شهیش نیدل ا:گذاشت و با بغض گفت شهیش يدستش را رو

چسباند حرارت گرم  شهیشد سرش را به ش ریاشکش سراز.زدیپر م شیها و خنده ها یاو و شوخ دنید يبرا دلش

گرفته  شتریدل من ب نیهق هق گفت بب با.کرد جادیآن ا ياز بخار رو يگرید هیرا کدرتر کرد و ال شهینفس عاشقش ش

به عشق !غلط یدرسته چ یچ فهممینم گهیکنم د کاریچ دونمینم شمیم وونهیدارم د!بپا ده ییتو دلم چه بلوا ینیبیم

 ستیقادر به ساختن دوباره آن ن دانستیو م دیدیعشق هورش را در ورطه سقوط م!نایو به مهر س دیشیاند ینافرجامش م

 يگریبه د توانستینهاده بود م نیسنگ یحاال که مهر و محبتش را در گرو قسم.شدیم گرید یستن دلباعث شک دیپس نبا

.ببخشد دیو ام یروشن

.شانه اش حس کرد برگشت و به احسان نگاه کرد يرا رو یدست يگرما

؟يکرد داشیپ:دیلرزان پرس يبا لبها.نبودند یخوب يحامل خبرها چشمانش

...رفته..هورش:جواب مثبت داد و در مقابل نگاه پرسشگر او گفتحرکت ارام سر و چشمانش  با

کجا؟:دیرا فشرد و پرس يبازوها شیکرد بغض قصد خفه کردن او را دارد با پنجه ها احساس

!کانادا

 يهایاز همان باز یکی.باشد یشگیهم يها یاز شوخ یکینهمیا خواستیدلش م.رچشمان احسان به کنکاش پرداخت د
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آن  توانستینم گریکه هورش رفته بود و او د دادندیم یسوزان احسان گواه يافسوس که نبود اشکهابچه گانه اما 

 یغم.خود را به خزان غم و هجر سپرده بود يرفتن او جا بااو رفته بود و بهار هم .ندیرا بب بایچشمها و آن نگاه جذاب و ز

...و او به کانادا رفته بود تا با نگار داشتینگه م و چشمانش را منتظر براه افشاندیم یرا بر زندگ ییکه غبار جدا

...بچه ها ناهار:وارد اتاق شد و گفت الهه

/دیکنیم هیشده؟چرا گر یچ:دیپرس یبعد با نگران.چند لحظه با تعجب نگاهشان کرد .آنها ماتش برد هیگر دنیبا د اما

 نیزم يپنجره رو ریالهام هم ز.ختیریاشک مگرفته بود و  شیدستها انیلبه تخت نشسته بود و سرش را در م احسان

.دیشده؟تو رو خدا حرف بزن یچ:دیشانه احسان گذاشت و پرس يالهه دستش را رو.کردینشسته بود و هق هق م

زانو شد و سر او را بزور بلند کرد رنگ به چهره نداشت الهه آب دهانش را  نیزم يرو.بطرف الهام رفت دینشن یجواب اما

افتاده؟ یاتفاق...هورش يشده؟برا یچ:دیض پرسفرو داد و با بغ

 نیقادر نبود به ا.رفتن هورش را باور کند  توانستیاو نم.هوش شد یرفت و ب یاهینام او چشمانش س دنیبا شن الهام

اما  دیهراسیاش م جهیقدم گذاشته بود که نت یبسپارد گرچه در راه یاز او دل بکند و عشقش با بدست فراموش يزود

.بود دهیکش انیو هذ باو را به دامان ت قتیحق یول شدیندیبه آن ن دکریم یسع

.بده یلیحالش خ دیعجله کن کنمیخواهش م:پرستار را صدا زد و گفت یبا نگران احسان

تا .زدیاو گذاشت و بدنبال دکتر رفت تبش باال بود مرتب نام او را صدا م ینیدهان و ب يرا رو ژنیماسک اکس پرستار

به  ستین ینگران يداد خطر برطرف شده و جا نانیدکتر به آنها اطم یبودند و وقت مارستانیمه در به شیپ کساعتی

دوستش با اضطراب به  نیبهتر یاز رفتن ناگهان نیسنگ یبغض اتنها ب يرفته بودند و حاال او تنها یاصرار احسان همگ

.کردیخواهرش نگاه م رنگیصورت ب

زنه؟یم يرو صدا یک:دیرسمسکن از او پ کیقیپس از تزر دکتر

.دوست رو نیتر زیو عز نیبهتر:آه بلند گفت کیو بعد از  دیکش شانشیپر يموها انیم یدست احسان
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 نیبهتره استراحت کن نیندار يخود شما هم حال مساعد:و غمزده او انداخت و گفت دهیبه صورت رنگ پر ينظر دکتر

.خوابهیم گهیاش زدم دکه بر یمسکن نیراحت با ا التونیخ شونمیاز بابت ا

...آخه

.نیاون تخت استراحت کن يرو نییمراقبش باشه شما بفرما گمیبه پرستار م من

 شیرا به سقف دوخته بود بدنبال جواب چراها شیچشمها.دیتخت کنار پنجره دراز کش ياز او تشکر کرد و رو احسان

 لیتبد نحلیال يمعما کیهر کدام به  يدور نیو ا ییجدا نیعشق ا نیرایبدهد ز یآنها را پاسخ توانستیاما نم گشتیم

 يکه صدا کردیخبر او فکر م یبود و به رفتن ب داریشب ب يها مهیتا ن.که ذهنه آشفته او قادر به حلشان نبود.شده بود

بازش را به صورت او  مهیالهام چشمان ن.او رفت يو بسو دیپر نییالهام توجهش را جلب کرد با عجله از تخت پا

را بهم گشود و  شیالهام بزور لبها.کرد لبخند بزند یگرفت و سع شیدستها انیاحسان دست او را م.دوخت

.من فرار کرد یو سنگدل یرحم یاز ب...از من...هورش:گفت

.بکشه نجایکار به ا یذاشتیم دیاما تو نبا:و گفت دیکش یآه احسان

 ينطوریمن مجبور شدم با اون ا...کمال ظلمه نیا...هیفانصا یب نیا:شد و گفت ریاز گوشه چشم الهام سراز یاشک قطره

.دادم یزندگ دینفر ام هیبه  نکاریچون با ا ستمین مونیشدم اما پش چهیمن باز...رفتار کنم

!تا اون برگرده یصبر کن دیبا یبش دیناام دیاما بنظر من تو نبا!یگیم یتو چ فهممینم منکه

!گردهیبر نم گهید...اون:گفت دهیبر دهیبر الهام

!گردهیمطمئنم اون برم ه؟منیچه حرف نیا

در ذهنش تکرار کرد دینگاه خسته و پر دردش را از او دزد الهام

و  دیسپرد و همه ام ییاو مرا نشکفته بدست گردباد تنها.و مه گرفته رها کرد و رفت يابر يکوچه ها نیا انیمرا م او

 میپرسش پاسخ دهم؟به کدام نیو لرزان به کدام اهیس يها هیسا نیا نایتنها م يرا به تاراج برد و حاال من تنها میارزو
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 ایکنم؟آ یرا مخف قتیقسم خورده ام که حق گرید یقبال در دادگاه میرا؟چگونه بگو میگناه یعادل ثابت کنم ب یقاض

زمانه بستاند؟ يدادهایتا داد مرا از ب رمیمهر بگ اریاز د لیوک کیام  یقلب زخم يبرا توانمیم

.گمیبه احسان م يدفعه ام نخور نیاگه ا:داروها را کنار گذاشت و گفت سهیک یبا ناراحت هاله

چند  نیا.گذشته بهم دوخت يرا مثل روزها شیآه کشدار و پردرد لبها کیداد و پس از  هیسرش را به عقب تک الهام

 یبه عروسک.ختیریفقط اشک ميتلنگر نیبا کوچکتر ایبا هر سوال هر محبت و .به مدرسه هم نرفته بود یروز حت

الهه !یزندگ انیانداخت و پا یم خبندانیادیرا ب سانکه نگاهشان ان یچشمان.شده بود لیتبد يا شهیکوچک با دو چشم ش

ها با  هیهمسا کننیدارن تو رو محکوم م ؟همهیحرف بزن يخوایهنوزم نم:دیحس او را نوازش کرد و پرس یب يدستها

!هم خوشحاله یلیموضوع خ نیمادرش از ا گهیم هیهان کهیدر حال میکه ما باعث شد گنیطعنه م

!دلم گرفته:خشک و ترك خورده اش را تکان داد و گفت يلبها.شد ریروز کوچک اشک از گوشه چشمانش سراز دو

.ناراحتت کنم خواستمیمنو ببخش نم:بغض خود را مهار کند گفت کردیم یسع کهیدر حال الهه

.رفت رونیو با عجله از اتاق ب ندیرا نب شیتا او اشکهاصورتش را برگرداند  بعد

او را بفهمد اما  یعلت ناراحت خواستیگرچه دلش م.آمد یم دنشیهر روز به د نایسخت و عذاب آور س يآن روزها در

بخند پر از کمپوت وارد اتاق شد و با ل لونینا کیآنروز هم با .دوست نداشت آنها را ناراحت کند رایز کردینم يکنجکاو

آن نشست و  يرا کنار تخت گذاشت و رو یصندل نایس.نداد یجواباو چرخاند اما  يالهام نگاه ماتش را بسو.سالم کرد

.یکنیوجودت رو اب م يو دار ینشست نجایاونوقت تو ا کنهیآدمو وسوسه م رونیب يهوا!ادیم یچه برف یاگه بدون:گفت

که صورتشان را سرخ  ییپشت بام افتاد و گلوله برفها يل گذشته روسا يها يبرف باز ادیاو  فاتیتوص دنیبا شن الهام

.ها را برده بود ياما حاال او رفته بود و با خودش همه خنده و شاد...مستانه و شادشان افتاد يخنده ها ادی.کردیم

و  دهیرنگ پر ان صورت انیاو م يبایز يچشمها ياز تماشا.قالب کرده و به او نگاه کرد نهیس يرا رو شیدستها نایس

را  شیالهام پلکها.رفت رونیتشکر کرد و او ب نایس.گذاشت  زیم يرا رو يچا ینیالهه وارد اتاق شد و س.بردیلذت م ماریب
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الهام چشمهاش را باز .او را لمس کرد فیارام دست ظر نایکه س کردیم ربا او بودن فک يبایهم نهاده و به خاطرات ز يرو

هر طور شده  خوادیدلم م:و گفت دیبه صورت او پاش يلبخند نایس.و به او نگاه کرد دیکرد و آهسته دستش را عقب کش

.بدم امبگو تا برات انج ادیاز دستم بر م يچهره رنجور رو ندارم پس اگه کار نیا دنیکمکت کنم من طاقت د

داشت در مقابل  میو تصم و خالصانه اش غیدر یب يمدت به او هم فکر کرده بود به عالقه اش به محبتها نید را الهام

یو ناکام یمهر بورزد و به او کمک کند تا عشق را مثل او تجربه نکند و از ان به تلخ يگریعشق از دست رفته اش به د

.کمکم کن:گفت یبه سخت دویکش یآه.نکند ادی

تو از من کمک ...م؟تودیدرست شن یعنی:دیزد وپرس يشد بزور لبخند رهیبه او خ يو ناباور رتیخورد و با ح یتکان نایس

کنم؟ کاریبگو برات چ..؟بگویخواست

.منو ببر:گفت قینفس عم کیبا  الهام

ببرمت؟کجا؟

.یکمکم کن یتونیوضع فقط تو م نیا يتو...که بتونم گذشته ها رو فراموش کنم ییبجا.نجایاز ا ریغ ییبجا ببر

چکار کنم؟ دیمن با میفهمیرو نم منظورت

!کار ساده هی

؟يچکار آخه

!من ازدواج کن با

؟يحرفو زد نیا یآخه واسه چ يشد وونهیتو د:گفت تیبا عصبان الهه

چپش گذاشت و نگاه سردش را  يزانو يرا بغل کرده بود چانه اش را رو شیتخت نشسته و زانوها يرو کهیدر حال الهام

گم؟یم یچ يشنویم:دیالهام چند لحظه با تعجب به او نگاه کرد و دوباره پرس.نامعلوم دوخت يبه نقطه ا

.را به هم زد شیپلکها
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.یگینم یچیچرا ه پس

 وونهیتو د:صورت او برد و گفت يبلند شد و سرش را جلو یالهه با کالفگ.باز هم ساکت و متفکر به روبرو نگاه کرد الهام

!يا

 ستادهیدر اتاق ا يجلو نیغمگ ایشاد باشد  دانستینم تیمادر که در آن وضع.را بست شیزد و چشمها يشخندین الهام

:الهه مچ دست او گرفت و تکان داد و گفت.کردیبود و او را نگاه م

.چشماتو باز کن-

:زد ادیفر دیند یباز هم از او واکنش یوقت

 یبا ک چارهیب ،یبش نایزن س يکه قبول کرد نهیبه خاطر هم یفهم یرو نم يو جد یشوخ نیتو هنوز فرق ب! یاحمق هیتو -

...ایدت؟ با هورش با خو ؟يلج کرد

:افتاد و گفت هیالهه به گر. سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد الهام

؟يکار رو کرد نیآخه چرا ا-

:داد و آرام گفت هیسرش را به عقب تک الهام

.تنهام بذار حوصله ندارم-

:گفت تیبا عصبان گریتخت بلند شد و بار د ياز رو الهه

.وونهید يلدایيتو عقلتو از دست داد-

:زد ادیتخت نشست و با تمام وجود فر يبرگشت و دو زانو رو. منجمد کرد شیخون را در رگها لدایاسم  تکرار

شکنجه ام  يخوا یچرا م ؟يعذابم بد يخوا یچرا م! اسم متنفرم نیمن از ا ،یفهم ینگو م گهید لدا،یبه من نگو  گهید-

؟یکن

را نوازش  شانشیپر ياو رفت و موها يو نگران به سو مانیالهه پش. ادسر د هیگرفت و گر شیدست ها انیرا م سرش
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:کرد و گفت

.خواستم ناراحتت کنم یمنو ببخش نم-

:دیالهام با عجز نال. کرد یچسباند و باز هم عذرخواه نهیاو را به س سر

خاطره ها رو فراموش  نیا نرم اگه نجایمن اگه از ا... کشم؟ یم یمن چ یفهم یخسته شدم، تو نم زیاز همه چ گهید-

!دیبگم که باور کن يآخه چطور ه،یتو دل من چه آشوب یدون یتو که نم... شم یم وونهینکنم د

نشست و هر سه با هم هق  نیزم يالهه هم رو. لبه تخت نشست و او را د راغوش گرفت انیو گر سیخ یبا صورت مادر

.را سر دادند هیهق گر

تو  يصدا ادیباران بهار به  يبا ترنم صدا چگاهیه گرید. اوردیمرا ب ادیباغ خاطرات،  خواهم به ینم میاز نس گرید»

. از عشق در آن شکوفه نزند يجوانه ا چیسوزان و خشک مبدل شود تا ه يریام به کو نهیبگذار س. ختیاشک نخواهم ر

صدف تن عم  کیانیدر م دیبگذار ارم،زیکه از ساحل ب دیببر اهایدرسواره بر موج مرا هم با خود به عمق  انیماه يآه ا

 ستیخواهم غرق و ن یرود، م رونیام را از سرها ب شهیپنهان شوم تا اند شهیهم يخواهم برا یآلوده ام را پنهان سازم، م

 ینه خشم ندارم،در خود سراغ  یجز احساس پوچ یاحساس چیه گرید. ندیشوم تا نامحرمان عشق مرا از خاطرشان بزدا

و خاطرات گذشته را  زمیبگر نجایابر از ا يبر بازو هیخواهم تک یو م زمیتاب گر یفقط ب یو نه عشق یغمنه  ،ینه رحم

«.به دست بسپارم

 گریلباس، روز د. فیک دیروز خر کیحلقه و جواهرات،  دیروز خر کی. آن روز رفت و آمد ها شروع شد يفردا از

داشتند و همب ه خاطر  یمال ییگذاشتند چون هم توانا یکم نم نایموارد خانواده س نیدر همه ا. دعوت ينوشتن کارت ها

.شناختند یپسرشان سر از پا نم يبرآورده شدن آروز

خودش را به دست سرنوشت . گذراند یکرد و م یابرها در مه حس م يلحظات را مانند راه رفتن رو نیتمام ا الهام

کرد  یروزها انقدر کار م. شود یاو در ذهنش تداع الیا مبادا خت زدیبگر ییداشت از تنها یسع يسپرده بود و به هر نحو
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 يایکردن هدا چیبود و او همراه الهه مشغول کادوپ اندهم یرز به جشن عروس کی. برد یخوابش م عیکه شب ها سر

ده داماد به خانوا يا هیهد یآنها بود که عروس بعد از مراسم عروس یخانوادگ ياز رسم ها یکینیا. خانواده داماد بود

چمدان  درونکادو کردند و  ییبایبود به طرز ز دهیرا که مادر خر نایس لیکار، لباس ها و وسا نیبعد از انجام ا. بدهد

:الهه گفت. خبر از انها عکس گرفت یرا آماده کرد و ب نیاحسان دورب. گذاشتند

- میکرد یتا سر و وضعمان را مرتب م یگفت یحداقل م... ا.

 زیم يرا رو نیاحسان دورب. لحظه تلفن زنگ زد نیدر هم. به لب آورد و به کارش ادامه داد  یقط لبخند کمرنگالهام ف اما

.را برداشت یگذاشت و گوش

.الو-

شد و  رهیبه روبرو خ بیعج یاحسان با حال. شد یم دهیدر چشمانش د یبود و نگران دهیرنگش پر. به الهه نگاه کرد الهام

:لرزان گفت ییث با صدابعد از چند لحظه مک

؟ییتو کجا... شنوم یبله م.... ب-

:دیقلبش گذاشت و پرس يالهام دستش را رو. و الهه با تعجب به او نگاه کردند الهام

؟یزن یحرف م یشده؟ با ک یچ-

.شد هر دو را مسخ کرد یکه پخش م ییصدا. دستگاه را فشرد فونیبلند شد و دکمه آ الهه

افتاده؟ یاونجا اتفاق ؟یزن یان چرا حرف نمالو احسان با تو-

مهربان او که  يصدا. هورش بود يصدا نیا! ندیدانستند چه بگو یبودند و نم ستادهیدر چشمان هم ا رهیو الهه خ الهام

.سپرده شود یتوانست به فراموش ینم

. کردم یآخه پدر و مادرمو راض. ..کنم رشیخوام غافلگ ینگو م يزیبه الهام چ یاونجا ول امیاحسان من دارم م نیبب-

.رمیامشب از پدرت اجازه بگ يبرا امیخوام ب یم. تا صبح باهاشون حرف زدم شبید نیهم
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:دیآزاد کرد و پرس ینفسش را به سخت احسان

؟يتا حاال کجا بود-

.خداحافظتو لندن دچار مشکل شده بود من مجبور شدم برم اونجا، خب، فعال  مییبهت نگفت؟ دا برزیمگه فر-

:الهام با بغض گفت. را گذاشت و به الهام نگاه کرد یگوش احسان

!اون رفته کانادا یتو که گفت-

:آب دهانش را به زور فرو داد و گفت احسان

...اون به من گفت که...رفته کانادا شهیهم يبه من گفت که اون برا برزیفر. من به تو دروغ نگفتم-

نشست و شماره همراه  یصندل يزد رو یکه از فرط خشم نفس نفس م یتمام کند و در حال نگذاشت او جمله اش را الهام

:دیچیپ یاو در گوش يبعد از چند بوق صدا. را گرفت برزیفر

الئو-

برز؟یالو آقا فر-

.بله خودم هستم-

.من الهامم-

.ارمیبه جا نم دیالهام؟ ببخش-

:را به ان دستش داد و گفت یگوش الهام

.تون ییدا هیهام سعادت همساال-

حالتون چطوره؟. نشناختم دیببخش. دمیبله، بله، فهم-

.سوال داشتم هیازتون  برزیآقا فر-

.دییکنم بفرما یخواهش م-
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ن؟یدار يخواستم بدونم از هورش خبر یم-

مگه احسان به شما نگفته؟-

:به احسان انداخت و گفت ينظر الهام

رو؟ یچ-

...نیدیفهم یزود خودتون م ایریباالخره د یخبر رو من بهتون بدم ول نیخواست ا یدلم نم دیهراستشو بخوا-

افتاده؟ یشده؟ براش اتفاق یچ دیکنم بگ یخواهش م-

!فقط رفت کانادا! ... نه-

گرده؟ یبرم یک-

...که نگار دیدون یاصال برنگرده آخه م دیدونم، شا ینم-

با شما  روزینقشه از د نیرسه طراح ا یطور که به نظر م نیخبر بهتون بدم چون ا هینم م دیپس بذار. دونم یبله م-

.تماس نداشته

ه؟یمنظورتون چ-

!از لندن برگشته روزیهورش د-

:گفت تیبه من و من افتاد و الهام با عصبان رزیفرب

شما رو  يحتما حرفا نمیورش رو بببوده چون اگه ه یدروغا کار ک نیو طرح ا فینقشه کث نیخواد بدونم ا یدلم م-

.گم یبهش م

مادرش به من  دم،یراستش من اصال هورش رو قبل از رفتنش ند رم،یتقص یمن ب. دیکار رو نکن نیکنم ا ینه خواهش م-

.حرفا رو زد نیزنگ زد و ا

؟یمیخانم ابراه-
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.حرفا رو بزنم نیو از من خواست ا دیاحسان به من زنگ بزن ایاون گفت ممکنه شما ... بله-

:را فشرد و گفت یبا خشم گوش الهام

.فیکث يدروغگو-

. زنگ خانه بلند شد يصدا. شد رهیفرش خ يرو يایدستگاه گذاشت و به هدا يرا رو یگوش یبدون خداحافظ سپس

:احسان به الهه گفت

.رو جمع کن و بذار تو اتاق نایا عیبلند شو سر-

.رد و داخل چمدان گذاشت و به اتاق بردرا جمع ک ایبا عجله همه هدا الهه

 یبر وجودش چنگ م یبیدلهره عج. مبل نشست و به در نگاه کرد يالهام آرام و بهت زده رو. هم در را باز کرد  احسان

قلعه منور عشق گشته بود حاال  یاو که با رفتنش باعث فروپاش. بود  شیو آرزو دیام تیآمد او که نها یاو م. دیکش

دست و . شد ینم دهید يزیچ اسیاما در نگاه الهام جز درد و . نیبخش و شور آفر ینگاه هست ایدن کیبا  برگشته بود

تلخ و  يلحظه ا. کرد یلحظه را تجربه نم نیا چگاهیکاش ه يا. و سرش به دوران افتاده بود دیلرز یبه شدت م شیپاها

خندان که  ینگاه ،سبز بهار شهیباز هم نگاه هم. و وارد شدبا ا یاحسان بعد از تعارف و روبوس. انیپا یب يمرگبار با درد

:دامنش گذاشت و گفت يرا رو میزانو زد و شاخه گل مر شیجلو امد و جلو پا يهورش با شاد. انداخت هیاو را به گر

.من يلدایسالم -

 هیسراپا گر. و اشک فقط اشک بود. قدرت تکلم نداشت. شد رهیقابل درك به چشمان او خ ریو غ بیعج یبا حس الهام

 سیلرزان و خ يلب ها ياز گل ها را برداشت و رو یکیهورش . بکشد ادیشده بود، سراپا درد و عذاب اما قادر نبود فر

خبر از  یهورش ب. شدند سیاو خ يگل با اشک ها دیسف وپاك  يگلبرگ ها. دیچیعطر گل ها در مشامش پ. دیاو کش

:دیهمه جا به احسان نگاه کرد و پرس

؟یرو بهش گفت زینه؟ همه چ يریخودت رو بگ يجلو ینتونست-
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:دوباره به او نگاه کرد و گفت بعد

برات  یعالمه سوغات هیاز لندن . چقدر دلم برات تنگ شده بود یدونم ینم. حداقل حالمو بپرس يسالم که نکرد-

باش لنگه کفشت رو تو خونه ما جا مواظب  یول ندرالیس يجفت کفش مثل کفشا هیقشنگ با  ریحر رهنیپ هیآوردم، 

.شه ینم دایجا پ چیه رشیعطر آوردم که نظ هیبرات  وووینذار

هورش با تعجب . دیاتاقش دو يپوشاند و به سو شیاو را نداشت صورتش را با دست ها يحرف ها دنیطاقت شن الهام

گرفته بود تا هورش اشک  شیهادست  انیمبل نشسته بود و سرش را م ياو هم رو. بلند شد و به طرف احسان رفت

از احسان  یهورش با نگران. رفت و در را بست قاو هم با بغض به اتا یهورش به الهه نگاه کرد ول. ندیرا نب شیها

:دیپرس

؟یافتاده؟ پس مادرت کجاست؟ تو چرا شرکت نرفت یاتفاق د؟یشد يطور نیشده؟ چرا شماها ا یچ-

او را گرفت و به زور بلندش کرد و  يهورش بازو. اش بلند شد هیگر يصدا و ردیخودش را بگ ينتوانست جلو احسان

:زد گفت یصورتش کنار م يرا از رو شیکه دست ها یدر حال

!شده یآخه بگو چ. نیکن یم وونهیمنو د نیشماها دار-

:مرتعش گفت ییمهربان او نگاه کرد و با دصا يبه چشم ها احسان

.کنم برو یبرو هورش خواهش م-

؟يسر به سرم بذار يخوا یبرم؟ نکنه م یچ يشده؟ برا یچرا؟ مگه چ-

پر عشق  يقادر نبود به چشم ها رایتا راحت تر حرف بزند ز ستادیپشت به او ا. برگشت و به طرف پنجره رفت احسان

.تمام شده زیهمه چ دیاو نگاه کند و بگو

:گذاشت و گفت زیم يرا که در دست داشت رو یشاخه گل هورش

.پرسم یاز الهام م رمیخب تو حرف نزن م یلیخ-
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:گفت احسان

!نه-

:دیو پرس ستادیا هورش

؟یگرفت ينه؟ چرا منو به باز یچ-

...نه... برزیفر... بگم يچطور یعنیما ... گوش کن هورش-

احسان برگشت . شد یمدهیهق هق الهام و الهه از اتاق شن يصدا. خبر ناگوار را به او بدهد نیدانست چگونه ا ینم واقعا

:و بر خودش مسلط شد وگفت

.کنه یم یالهام داره عروس-

شده اما او کم کم آرام  وانهیکه احسان فکر کرد د دیآنقدر خند. خنده ریشد و بعد زد ز رهیچند لحظه به او خ هورش

:مبل نشست و گفت يشد و رو

!نیکن یم تمیاذ نیگفتم دار يدید-

:و گفت دیکش یآه احسان

.کنه یازدواج م نایالهام داره با س ست،ین یشوخ نیاما ا-

:گفت یبا ناراحت هورش

.من طاقتشو ندارم دیرو تموم کن يباز نیا-

 يبود و تو ضیخانواده عموت، الهام چند روز مر شیکانادا پ یتو رفت میکرد یما فکر م! قتهیحق ستفین يباز نیاما ا-

.یکن یکانادا تا با نگار عروس یبه ما گفتن تو رفت زد، یتمام اون مدت فقط تو رو صدا م

:زد ادیهورش فر. انداخت  نییاحسان سرش را پا. بلند شد و به او نگاه کرد هورش

حرف رو زده؟ نیا یک-
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!تموم شده زیکار از کار گذشته و همه چ گهیکنه؟ حاال د یم یچه فرق گهید-

.زنه یو سرنوشت رقم م رهیگ یم میمن تصم يکه داره برا هیک نیا بدونم دیمن تازه شروع شده، من با ياما برا-

ل چشمش .همان لحظه ا. در را باز کرد و داخل شد. اتاق رفت ياو به سو دیدر پاسخ دادن مردد مانده بود که د احسان

خ الهام ثابت سر يو چشم ها سیصورت خ يو رو دینگاهش چرخ. دشند یم دهید ایدر ان باز بود و هدا. به چمدان افتاد

:پردرد به او نگاه کرد و گفت یالهام با نگاه. کرد

.عذاب بکشم نیاز ا شتریبرو نذار ب! هورش برو-

:چند بار سرش را تکان داد و زمزمه کرد ندیب یکه انگار خواب م یبا حالت هورش

.یرم تا تو عذاب نکش یمن، م يلدایرم  یم-

.نامطمئن از آنجا رفت ییهالرزان و قدم  ییبرگشت و با زانوها بعد

7فصل

دانست  ینم. شناخت یداستان را م يها تیجز خانواده سعادت تمام شخص. شد رهیدفتر را بست و به روبرو خ نینوش

حاال بعد از دو سال علت ! بر ساختار داستان نداشته ریوجودش تاث دیفکر کرد شا! از کوش برده نشده یچرا در ان اسم

. ممتد و پر درد به قطرات بارات و برف را يان نگاه ها تاش، عل یعلت سکوت و تلخ. بود دهیهمهمسرش را ف يغم ها

کند و مهم  یم يگردد و چرا از خانواده اش دور یرود و تا صبح برنم یم رونیب لدایبود چرا او هر سال شب  دهیحاال فهم

 نیا دنیفهم. کرد یازدواج هومن و الهه درك م ياو تالش او را بر دیفهم یرا م میتر از همه علت عالقه اش به گل مر

با  يبود همسرش کرد دهیکه فهم نیکرد اما نه تنها ناراحت نشده بود بلکه خوشحال بود از ا یناراحتش م دیراز با

وجود  يو قلبش برا دهیدو یجفت چشم م کییدر پ يخسته روز شهیپر اندوه و هم يچشم ها نیعاطفه و عاشق بوده، ا

.انتخاب کرده بود شیخود او برا کهینام لدا،یبه نام  يوجود ده،یتپ یم يگرید
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رفته اما  رونیفکر کرد او ب.آمد  ینم ییصدا چیچراغ ها خاموش بود و ه. را داخل کشو گذاشت و به سالن رفت دفتر

از  ییبسته اما ردپا داده و چشمانش را هیکه سرش را به عقب تک دید یراحت يچراغ را روشن کرد او را همانجا رو یوقت

 نیلحظه به الهام حسادت کرد اما ا کیاو  یو دوست داشتن هچهره مردان دنیبا د.کردیم ییاشک بر صورتش خودنما

.رفت نیو از ب افتیدوام ن ادیز

 ییو از دستشو ستیسالن خال دیساده برگشت تا او را صدا بزند که د يغذا کیآشپزخانه رفت و پس از آماده کردن  به

چهره  يایشد به خطوط و زوا دهیکش نهیآ يبسو اریاخت یب.زد و به آشپزخانه برگشت يلبخند دیآ یشر شر اب م ياصد

خود کرده  يدایاو را عاشق و ش یکه هورش او را مرد زندگ دچگونه بو شیلدا؟چشمهایایبود  باتریاش نگاه کرد او ز

!بود

با  شهیهورش مثل هم.منتظر او نشست زیکنار آمد و پشت م هنیآ ياز جلو عیبخودش آمد و سر ییدر دستشو يصدا با

از فردا :و گفت دیمنظور او را فهم نینوش.انداخت  زیم يرو یبه گلدان خال ينظر.غرور و مرموز جلو آمد و نشست

.خرمیم میبرات گل مر شهیبمونه هم یگلدون خال نیا ذارمینم

چرا؟:دیچند لحظه به صورت او نگاه کرد و بعد پرس هورش

.يخب چون تو دوست دار...خب:تعلل جواب داد یدستپاچه شد و بعد از کم نینوش

دوست دارم؟ میمن گل مر یدونیاز کجا م تو

.دمیهمون شب فهم از

دور  يو بعد هم اونطور يدیخر میشد که اونشب گل مر یبدونم چ شهیطباله ها؟م يتو شونیشب که انداخته بود همون

شون؟یانداخت

بخاطر  دیاصال چرا با.را بهم فشرد شیبا حرص دستها.ابدیاو ب يبرا یکرد نتوانست جواب مناسب یسع یهر چ نینوش

 شهیدرك در وجودش ر رقابلیبو غ یعج یکند حس یاحساس درماندگ نکهیا ي؟چرا حاال بجا شدیم ریتحق يگرید
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دوانده بود؟

.دهینخر منو عذاب م میگل مر ام گهیخب جواب نده اما د یلیخ:و گفت دیآب سر کش وانیل کیهورش

....کردمیمن فکر م یول

.غذاتو بخور سرد شد...از فکرا نکن گهید

.شدیتوجه و لطف او مشعوف م نیاز کوچکتر شهیهم.زد و قاشق و چنگال را برداشت يلبخند

بودند  دهیم خوابکه کنار ه ییتعداد شبها.تنهابخوابد  دیکه امشب هم با دیفهم نیاتاق کارش رفت نوش ياو بسو یوقت

آغوش او را  يکه گرما شدیم یماه 5و ارزو در آمده بودند و حاال  ایبصورت رو شیبرا کهیطور.انگشت شمار بود

حضور او را !در همان دفتر خاطرات.مشغول نوشتن بود او.ستادیآهسته جلو رفت و کنار در اتاق ا.احساس نکرده بود

؟یاشتد يکار:دیحس کرد و سرش را بلند کرد و پرس

کامال مشخص .دفتر گذاشت و آنرا بست يهورش خودکار را ال.و نشست دیها را به عقب کش یاز صندل یکیرفت و  جلو

.باهات حرف بزنم خوامیم:و گفت اوردیخودش ن يبرو نیاما نوش.ندیاو مطالب دفتر را بب خواستیبود که دلش نم

.حاضرم حرف بزنمن :قالب کرد و گفت نهیس يرا رو شیدستها یحوصلگ یب با

؟یشنونده باش يخوایفقط م یعنی

نه من؟ یحرف بزن يخوایکه م ییتو نیا

؟يدیبپرسم جواب م یخب پس اگه سوال یلیخ

.در مورد عشق حرف بزنم خوامیم:زد و گفت يلبخند نینوش.حرکت سر جواب مثبت داد با

!يدار یفیبدونم از عشق چه تعر وادخیدلم م:ادامه داد نینوش دیلحظه لرز کیشیو لبها دیصورت او پر رنگ

!مسخره س:زد و گفت يشخندین هیهورش بعد از چند ثان.نگاهش را به دقت به صورت او دوخت و

.میهمسر بلکه بعنوان دو تا دوست با هم صحبت کن هیامشب نه بعنوان  خوامیم یبگ تویاحساس واقع خوادیدلم م نیبب
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...زنانه اس که يا لهیاز اون ح نی؟ایزبونم حرف بکش ریاز ز يخوایشده؟م یچ

.میکن یکه قراره کنار هم زندگ ندهیآ يبشناسم واسه سالها شتریتو رو ب خوامیفقط م.ستین نطوریاصال ا!نه!نه

!خب.نداشت یزندگ نیبه ادامه ا ینانیاطم البته

ه؟یعشق از نظر تو چ کنمیدوباره سوالم رو تکرار م حاال

 یعنییهست یعنیعرفان  یعنیعشق :خاص گفت یشد و با حالت رهینگاهش به دورها خ.ردک رییحالت صورت او تغ نباریا

نامعلوم که ممکنه  یکردن راه یو صداقت و ط یتعهد به پاک یعنیعشق ...دنیشیاند گرانیو به د ختنیگر یاز خودخواه

تجربه کنه اما عشق  تونهیم هر کس يهوس مجزاست هوس رو ازچون عشق  رهینم راههیبکشه اما مطمئنا به ب يبه نابود

 بایز ياهایو رو یخوابیاش م هیکه تو سا مونهیم بونیسا هیدرك کنن عشق مثل  توننیپاك و خالص م يرو فقط انسانها

و  گذرهاز حق خودش ب يگریاونه که بخاطر د یادعاست عاشق واقع هیفقط  نیممکنه ادعا کنه عاشقه اما ا یکس هرینیبیم

 يگریآدما اگه چند روز در کنار د نیچون هم ستنیعاشقن اما در واقع ن کننیها فقط فکر م یلیه خنباش بمیو فر ایاهل ر

عشق .شهیم لیتبد اهیخاکستر سرد و س هیو التهاباتشون به  شنیزود خسته م یلیکنن خ یو به اصطالح با معشوق زندگ

که با  هیطور نیطرف مقابل هستن و اتیتا عاشق فقط به فکر رضا وچون د شهیوصل هم کمرنگ نم هیدر سا یواقع

...درست مثل اون کننیو خالصه خودشون رو وقف م کشنیبا دردهاش دردم خندنیخنده هاش م

با ادامه  دیاما مگر او چه کرده؟شا دیمنظورش را از او فهم نینوش.ادا کرد اگونهیو رو بیعج یآخر را با حالت جمله

 رونیآهسته بلند شد و ب.داده و چشمانش را بسته بود هیرا به عقب تکنگاهش کرد سرش .دیفهمیرا م قتیداستان حق

دفتر را  گریسالن به اتاق خواب رفت و بار د يچراغها ردنبعد از خاموش ک.او را تنها بگذارد دیبا دانستیم.رفت

:برداشت و مشغول خواندن شد

سر و  يسرد برف رو يدانه ها.کردیه مداخل باغچه نگا انینشسته بود و به درختان خشک و عر اطیح يپله ها يرو

آمد  رونیبعد ب.چند لحظه از پشت پنجره او را نگاه کرد ییدا.زدیم یلیو سوز زمستان بر صورتش س نشستندیصورتش م
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.پسر يخوریم ؟سرماینیبنش نجایا يخوایم یتا ک:دیو پرس

.انیدر م الیمدت از فکر و خ هیحداقل  ينطوریا.تو رختخواب  فتمیکاش سرما بخورم و ب يا:و گفت دیکش یآه

اونو از دست  يراحت دار یلیو تو خ ستین اسیقابل ق زیچ چیکه با ه هینعمت هی؟سالمتیچه حرف نی؟ايشد وونهید

.يدیم

.زنده باشم اما عذاب بکشم دهیچه فا!خورهیام بدرد نم یسالمت دیعشق و ام بدون

 شهیکنن و نعمتهاش رو راحت از دست بدن ما هم یناسپاس بنده هاش ادیخدا خوشش نم!یکنیم يرو ادهیز يدار گهید

.میداشته هامون رو هم از دست بد شهیباعث م نیو هم میکنیم جایب يشکوه ها میشاکر باش نکهیا يبجا

نمونده که بهش  يزیچ گهیآرزومو از دست دادم بدون اون د نیاز دست دادن ندارم بزرگتر يبرا يزیچ گهید من

در  کنندیفکر م اتیاگه پدرومادرم خودخواهند و فقط به ماد کردمیفکر م شهیهم...کنم یزندگ دشیدلخوش کنم و به ام

.اما خدا اونم از من گرفت شدمعوض خدا مراقبمه و از لطف اونه که با خانواده سعادت آشنا 

شکست فکر  نیه اولبه محض تجرب نهیاشتباه ما انسانها هم:گفت قینفس عم کیرو سنگ سرد پله نشست و بعد از  ییدا

با استفاده از  يکرده ا لیتحص یسالم یپسرم تو هنوز جوون ستین يدیام چیه گهیخدا ما رو فراموش کدره و د میکنیم

.یباش دیفامثال خودت م يکن برا یان رو بساز و سع ندهیآ نهایهم

خودم؟ امثال

.از دست دادن دشونویخسته شدن و ام یکه مثل تو از زندگ ییهمونها بله

باشم؟ دیاونا مف يبرا تونمیچطور م من

؟یچکار کن يخوایم يشرکت نر يدار میتصم گهیحاال که د نمیاول بمن بگو بب...میتصم هیبا

.رمیبگ میفکر کنم و تصم تونمیاس که نم ختهیذهنم آنقدر بهم ر یعنیدونمینم خودمم

.اون شیپ يمدت بر هیتو  دمیکمکش کنه بهتر د نفر داره که هیبه  اجیدارم که دکتر رواشناسه و احت قیرف هیمن
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مادره؟ ياز نقشه ها نمیا

؟یکنیفکر م ينطوریچرا ا!نه

.ادیخوشم نم نکاریهر حال از ا به

؟یکن سیتدر يدار دوست

شما؟ مثل

داره؟ یبیآره ع خب

 کییو بطور کل یقاض کیمشاور کیبعنوان  شهیاقوام و آشناها هم انیتنها در م شهیمرد هم نیا.به او نگاه کرد هورش

به او  شدیبا مشکل روبرو م یهر کس.کردیم سیتدر رستانیوقت هم د ردب مهیمثمر ثمر بود و بطور ن گرانید يبرا یناج

از خانه  یکه حت شدیم کماهیهورش .برگرداند یرا بزندگ هورشداشت  یو حاال او با تمام وجود سع کردیمراجعه م

 یاما او حت ندیمدت چند بار مادرش آمده بود تا او را بب نیدر ا.ندیرا بب چکسیهنرفته بود و حاضر نبود  رونیب

 ااو ر توانستینم کردیم یسر اوست و هر چه سع ریاتفاقات ز نیبود تمام ا دهیفهم رایز.ندیاو را بب خواستینم

 یکس يتنها.برگشته بود یلنگرفت و دست خا يا جهیاحسان را واسطه کرده بود اما او هم نت یحت یمیخانم ابراه.ببخشد

زنگ هر دو بلند شدند و بخانه  يبا صدا.آرام و متفکر بود انسالیمرد م نیروزها همدم و همراز او بود ا نیکه در ا

.میمهمون دار:بعد از باز کردن در گفت ییدا.رفتند

.تو اتاق رمیمن حوصله ندارم م

؟يوضع ادامه بد نیبه ا يخوایم یکن تا ک صبر

.دست از سرم بردارند کهیتا وقت:گفت بستیدر اتاق را م کهیالدر ح هورش

خونه اس؟:دیآهسته پرس یمیخانم ابراه.نشستند یوارد شدند و بعد از سالم و احوالپرس یمیابراه يو آقا خانم

.باهاش صحبت کنم رمیمن م:پدر بلند شد و گفت.با حرکت سر جواب مثبت داد ییدا
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.تنها بزار کنمیخواهش م:هورش از داخل اتاق گفت.اتاق رفت و در زد  يبسو ییدا ییمانزدند و با راهن یحرف چکدامیه

ه؟یمشکلت چ نمیمنم پسرم اومدم باهات حرف بزنم و بب:گفت پرد

نگاه مهربان و نوازشگر او را  یشعله ور از خشم به او نگاه کرد اما وقت ییدر را باز کرد و با چشمها تیبا عصبان هورش

 یهورش بعد از کم.او دراز کرد يپدر جوابش را داد و دستش را بسو.انداخت و آهسته سالم کرد نییپاسرش را  دید

 یم يهورش بغض کرد و به مادر که به آن سو.آغوش گرفت درو  دیخودش کش يدست او را فشرد پدر را بسو دیترد

.ندهعذابش  نیاز ا شتریب رهیمادرت داره از دست م:پدر آهسته گفت.آمد نگاه کرد

 نکارویبفهمم چرا با من ا تونمیرو عذاب بدم اما نم یکس خوامیمن نم:لرزان گفت ییاز او فاصله گرفت و با صدا هورش

د؟یکرد

.بخاطر خودت پسرم:و گفت ستادیاو ا يروبرو انیگر يبا چهره ا مادر

.دیصه کردشون رو تو پول خال یشما ارزش ادما رو خوشبخت دیکرد یمن؟شما در حق من دشمن بخاطر

.یشیتو کنار الهام خوشبخت نم دونستمیپسرم من م یول

 یاگه اون رفته من راض دیمن وجود نداره فکر نکن يام برا ياگه الهام نباشه نگار یول:شد و گفت رهیبه او خ هورش

.رگردهاون دوباره ب نکهیمگر ا رمیپذینم میرو در زندگ یزن چیوجود ه چوقتیمن ه...با نگار ازدواج کنم شمیم

.شیزندگ یازدواج کرده و رفته پ گهیاما پسرم اون د:و گفت دیکش یآه پدر

.کنمیم یمنم با خاطراتش دوباره زندگ خب

.کن یبرگرد خونه خودمون و اونجا زندگ یول باشه

.برگردم اونجا تونمینم دیاز من نخوا نویپدر ا نه

شما هم هر وقت .رو ندارم یمن تنهام و کس دینیبیون که ممن بمونه خودت شیپ نجایهم دیبذار:وساطت کرد و گفت ییدا

.دینیو اونو بب نجایا دییایدلتون تنگ شد ب
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.ارهیهومن ب دیرو بد لمیوسا دیرفت یوقت:اما هورش عقب رفت و گفت ردیجلو رفت تا او را در آغوش بگ مادر

.ادوش کردهدختره ج نیا:کنان برگشت و گفت هیمادر گر.به اتاق رفت و در را بست سپس

.بهم نگاه کردند ییو دا پدر

.مدرك نمیا دییبفرما:گذاشت و گفت زیم ياز رفتن هومن هورش مدارکش را رو بعد

.روشن يا ندهیآ يقدم بسو نیاول نیا نیآفر:زد و گفت يلبخند ییدا

سوال بپرسم؟ هیازتون  تونمیم ییدا:و گفت دیکش یآه هورش

!پسرم بپرس

د؟ینکردشما تاحال ازدواح  چرا

در ذهنش  زیغمانگ یو خاطرات شیبرگشت به سالها پ ایگو.بر چهره او نشست و نگاهش رنگ اندوه گرفت نیسنگ یغم

.ناراحتت کنه نکهیداره جز ا دهیگفتنش چه فا:داد و گفت رونیب نهیاز س نیسنگ یآه.جان گرفت

.کنمیارزه خواهش م یم دنشیبه فهم اما

:شب گفت یکیدر تار رهیخ یرا پاك کرد وبا نگاه شهیش يبخار رو.تپنجره رف يبلند شد و بسو ییدا

 يبود و برا یزرنگ و باهوش کارش عکاس يدختر هی.اشنا شدم دهیو فهم بایز يبا دختر يسفر کار کیدر  شیسالهاپ

ارمون راه زودتر ک میخواستیهم اون عجول بود و هم من هر دو م.کردیدفتر مجله کار م يگرفتن مجوز کار اومده بود تو

به  کسرهیبرگشتم هتل  یوقت کهیدچار شدم طور یبیعج حالچشمانش ب دنیبود که بحثمون شد اما من با د نیا فتهیب

شد هر دو با  نطورمیهم.ادیاونم ب کردمیکارم اما تو دلم خدا خدا م ياونروز هم رفتم اداره برا يفردا.کردمیاون فکر م

آب  لمد دیخندیم یوقت.میدیو خند میافتاد شیبحث اونروز پ ادیب میه کردبهم نگا یوقت میدید راداره رس يهم جلو

منطقه  هیبره چند تا عکس از  خوادیگفت م رونیب میاومد یوقت.میبه تعارف افتاده بود شیاونروز بر خالف روز پ.شدیم

خواب و خوراك  لشایبرگشتم از خ یشد وقت مانهیروابط ما صم بیترت نیبندازه منم همراهش رفتم و به ا یستیتور
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از  یکیمنم با .تونستیتهران اما بخاطر کارش نم ادیاون خواستم ب از.شدینم ينطوریاما ا زدمینداشتم مرتب بهش زنگ م

 یلیزنگ زدم و بهش گفتم خ یوقت.براش جور کردم يبود کار یبیاشناهام دو دفتر مجله صحبت کردم و به هر ترت

جنگ و جدال با خانواده  يسر هیمنم بعد از  يبرم خواستگار دیو من با ادیبتونهینم ينطوریاما گفت هم.خوشحال شد

.يخواستگار میکنم بر یتونستم اونارو راض

بود؟ یمخالفتشون چ چرا؟علت

من رقم زده  يبرا يا گهید زیچ ریما تقد.رو برام در نظر گرفته بودند يا گهیو مادر منم مثل پدر و مادر تو دختر د پدر

خالصه در  میبه خونه شون رفت ینیریگل و ش دیآروم و قرار نداشتم بعد از خر یاصفهان از خوشحال میفتریم یوقت.بود

که همه خونه  میزدیانقدر بهم تلفن م.میرو فراهم کن یتهران با مقدمات عروس میو برگشت میعقد شد کماهیکمتر از 

اسم اونو پشت سر هم تکرار  يدیدیمنو م یتکه وق يبود طونیساله ش 78پسر  هیاون موقع تو .انداختن یدستم م

اونارو  تابعد از انجام همه کارها رفتم اصفهان .يتا کتک نخور يکریو بعد هم فرار م يکردیم یو منو عصبان يکردیم

و  میبود نیماش هیمن و اون همراه پدر و مادر وخواهر کوچکترش تو .میو راه افتاد میاش رو بار زد هیزیجه.ارمیب

حواسش  ایراننده خوابش برد !شد یراه چ يتو دونمینم.کردندیاز پشت سرما حرکت م هیراننده هم با اثاثبرادرش و 

 رفتیم نییو از دره پا دیچرخیدور خودش م نیماش.میاومد برخورد کرد یکه از روبرو م ینیپرت شد که ناگهان با ماش

در حال  نیماش يتو یاما اونا همگ نییپرت شدم پاباز شد و من  نیراه در ماش يها مهین.زدمیو من فقط اونو صدا م

خراب  عیانقدر سر زیتونستم باور کنم که همه چ یاصال نم. ها شده بودم وونهیمثل د. احتراق سوختن و منو تنها گذاشتن

جواد اون موقع هفده سال . بدم يکردم برادرش رو دلدار ینداشتم اما سع يکه حال مساعد نیبا ا. رفت نیشد و از ب

. بخشه چون من باعث مرگ خانواده اش شدم یوقت منو نم چیگفت که ه يروز بعد از مراسم خاکسپار هیداشت و 

 يها وونهیمثل د. شدم يام رو از دست دادم و بستر هیروح یکه به طور کل يحرف اون باعث عذاب وجدانم شد طور

بشن، کم کم با مرور زمان وضع بهتر شد و  مکیکردند و جرات نداشتند نزد یهمه از من فرار م. شده بودم يریزنج
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روز به  هیتلخ  حادثهکه پنج سال بعد از اون  نیداد تا ا یبرادرش عذابم م ياما بازم حرفا امیاتفاق کنار ب نیتونستم با ا

و تا  دل ببندم يا گهیزن د چیتونستم به ه یزده اما من نم یبچگ يو اون حرفا را از رو دهیاومد و گفت منو بخش دنمید

.کردم یحاال تنها زندگ

:گفت هیگر انیدست او را لمس کرد و م ییدا. کرد گذاشت یم هیدصا گر یشانه لرزان او که ب يدستش را رو هورش

شهر  نیا يتو ا،یدن يتو يگوشه ا هیاما  ستیمال تو ن گهیتو زنده اس، درسته که د يلدایخوشحال باش که حداقل -

.ذهنشه يت قشنگ تو توکنه و خاطرا یم یداره زندگ

:دیپرس يبا ناباور هورش

ممکنه اون بازم به من فکر کنه؟ یعنی-

کمرنگ بشه  يوقتا به خاطر گرفتار یگاه دیره، شا ینم رونیوقت از ذهن ادم ب چیکه ه هیعشق خاطره ا نیخاطره اول-

هاشون سپردن و از عشق و آمالشون گذشتن که دل به بچه  یعاشق يلداهایشه، حاال تو به خاطر اون و تمام  یاما محو نم

.یاون باش يه روزم معلم بچه هایچون ممکنه  یباش يکن معلم مهربان و دلسوز یسع

****

که غالبا  يتخت دو نفره ا. دیتخت دراز کش يگذاشت و رو زیم يحس کرد خوابش گرفته، دفتر را بست و رو نینوش

که  يمرد. عاشق شده بود يمرد یودش بود که ناخواسته وارد زندگخ يو آن وجود تنها دیخواب یان م ينفر رو کی

شد و  نیسنگ شیپلک ها. کرد یم یبا آن زندگ شهیبسپارد و هم ینتوانسته بود خاطره عشق او را به فراموش چگاهیه

. وباره تکرار شدرفت صدا د رونیبا عجله بلند شد و از اتاق ب دیشن ادیفر يبرهم افتاد اما هنوز خوابش نبرده بود که صدا

و  کردرا باز  شیبا روشن شدن اتاق او هم چشم ها. وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد یبا نگران. از اتاق هورش بود

!ثمر یتلخ و ب يا هیگر. داد یصدا م یب يا هیسرخش خبر از گر يچشم ها. بلند کرد زیم يهراسان سرش را از رو

:دیو پرسدست او را لمس کرد . جلو رفت  نینوش
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؟يدیخواب د-

:گفت زیوهم انگ ینگاه سوزانش را به روبرو دوخت و با لحن هورش

.زد یمنو صدا م یمیقد يآشنا هی... اشنا هی... زد یداشت منو صدا م یکی-

گفت  یم ییزهایلب چ ریاو هنوز به همان نقطه چشم دوخته بود و ز. اب برگشت وانیل کیبه اشپزخانه رفت و با  نینوش

:دیکلمه را شن کیو فقط  ستادیآرام جلو رفت و کنارش ا. دیشن یه او نمک

.لدای-

.رفت رونیگذاشت و ب زیم ياب را رو وانینزد و ل یبه درد آمد و بغض کرد اما حرف قلبش

.مکرر خانه به زهرا زنگ زد يبعد از انجام کارها صبح

.سالم زهرا جان-

؟يما کرد ادیخانم، چه عجب  نیسالم نوش! به-

.مییبه فکر شما شهیکنم ما هم یخواهش م-

!از زنگ زدنا و سر زدنات معلومه، خب حاال اوامرتون-

:و زهرا گفت دیخند نینوش

.نداره خجالت نکش حرفتو بزن یبیع ،يکه زنگ زد یحاال کارم داشت! نگفتم-

.نمتیخوام بب یم-

!منو؟-

؟يآره چرا تعجب کرد-

ه؟اومد شیپ یمشکل-

.خواستم در مورد داستانت باهات حرف بزنم یکه نه اما م یمشکل-
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-ش؟یخوند... یخوب شد گفت... ا

.فقط نصفشو-

؟یبا من حرف بزن يخوا یم یچ يپس برا-

.یفهم یخودت م ایب-

؟ياالن خونه ا-

.آره-

؟يندار يپس اومدم، کار-

.نه،خداحافظ و متشکرم-

.خداحافظ-

 دنید يهورش برا. منتظر آمدن او نشست ییرایپذ لیبعد از اماده کردن وسا. شت و به اشپزخانه رفترا گذا یگوش

.زد و بلند شد و در را باز کرد يزنگ لبخند يصدا دنیبا شن. رفته بود آموزشگاه و او تنها بود دیسع

:دیو پرس دیصورت او را بوس زهرا

خونه است؟ یمیابراه يآقا-

.راحت باش رون،یرفته ب! نه-

:گفت زیم يرو لیوسا دنیاش را برداشت و با د يروسر زهرا

.کنه یم ییرایاز دوستاش پذ يجور نیا شهیآدم هم ،یگرفت ادیتو  فهیچه خوب وظ ن،یآفر-

.يریبگ ادیکار رو کردم تا تو  نیا-

.جا منیه ارمیم فیتشر نمتیجان، من هر وقت خواستم بب نینه تو زحمت نکش نوش-

:و گفت دیخند نینوش



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 501

.سیخس امیخوب، نترس نم یلیخ-

:دیشربت چشمش به دفتر افتاد و با اشاره به آن پرس دنیدر حال نوش زهرا

؟یحرف بزن نیدر مورد ا یخواست یم-

:دیدفتر را برداشت و ورق زد و پرس نینوش

اند؟ یاسم ها واقع نیا-

:جمع کرد و گفت یرا به حالت خاص شیلب ها زهرا

ب آره، چطور مگه؟خ-

و دوست تو؟-

.لداستینیهم-

؟يباهاش اشنا شد یاز ک-

.شهیم یاالن دو سال-

کرده؟ فیرو خودش برات تعر نایهمه ا-

.دمیخواهر هورش پرس هیکرده بعض ها رو هم از هان فیاون تعر يسر هی! همه رو که نه-

ه؟یهان-

ش؟یشناس یم-

:و گفت با عجله سرش را تکان داد نینوش

؟یمگه با اونم دوست یول! نه! نه-

.شه یروزها مادر م نیهم ه،یدختر خوب. میا هیآره با هم همسا-

:دیزد و پرس يلبخند نینوش
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؟يچطور اشنا شد لدایبا -

:گفت وهیزهرا در حال پوست کندن م. صدا بزند لدایدانست چرا اما دوست داشت مثل هورش او را  ینم

 یم! شد یچه حال یدون یهم اونجا بود، نم هیروزم اومد خونه ما که اتفاقا هان هیطفلک ! یاتفاق یلیخ.. .یمهمون هیيتو-

 ایکردن و از همونجا من کنجکاو شدم قضا هیصداش کرد هر دو فقط گر لدایصداش کرد، اون  هیخواست برگرده که هان

.سمیرو بنو شیرو بفهمم و قصه زندگ

خوشبخته؟-

ه؟یهان ایالهام  ؟یک-

.گم یرو م لدای-

!یکن یم لدایلدای،یداستان قرار گرفت ریتحت تاث یلیخ-

:لبخند زد و گفت نینوش

.نهیش یبه دلم م هیداستان واقع هیکنم چون  یفکر م یعنیهیداستان قشنگ-

:و گفت دیکش یپاك کرد و آه يرا با دستمال کاغذ شیدست ها زهرا

!يدونم چه جور یکنم اما نمخواد بهش کمک  یدلم م یلیخ-

؟یچ يکمک؟ برا-

:شد و گفت رهیاو خ يبه چشم ها زهرا

.کنن یم یزندگ یطیو در چه شرا يها چه جور یبعض. یداستان رو بخون تا بفهم هیبق-

؟یبگ يزیخودت چ يخوا ینم-

!اول داستان رو بخون تا بعد! نه-

نرفته که؟ ادتیو قولت -
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!کجا رفته یمیابراه يپس آقا! ستیمگه تابستون ن یراست! .. تراح التیخ! اونم نه-

.از دوستاش سر بزنه یکیرفته به -

.و بهت سر بزنم امیتا ب يو به من زنگ زد يکرد يو تو هم حسود-

 رونیزهرا او را از فکر ب. خورد یم وندیخودش پ یداستان بود که به داستان زندگ نیاما فکرش مشغول ا دیخند ینوش

:و گفت دیکش

.دوسن ساکت و خسته کننده من ازدواج کنه آشنا بشم نیکه حاضر شده با ا یمیابراه ياقا نیخواد با ا یدلم م یلیخ-

:زد و گفت يلبخند نینوش

!بمون نجایپس ناهار ا-

.به خواب دارم اجینه متشکرم من امروز فقط احت-

؟يدینخواب شبیمگه د-

.سرش بودم يباال شبیه، داز دوستام حالش بد یکی! نه-

:دیشب گذشته هورش افتاد و پرس يادهایفر ادیناخودآگاه به  نینوش

ست؟ین لداینیدوستت هم نیا-

:دیبا تعجب به او نگاه کرد و پرس زهرا

؟یدون یتو از کجا م-

:زد و گفت يلبخند نینوش

.حدس زدم-

:و گفت دیکش یآه زهرا

.وونهج یلیبراش دعا کن، اون هنوز خ-
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خرابه؟ نقدریحالش ا یعنی-

.با تاسف سرش را تکان داد زهرا

 یدر پ یزنگ چندبار پ يرفت تا دفتر را بخواند که صدا یاتاق م يبه سو گریبار د يبا کنجکاو نیاز رفتن زهرا نوش بعد

. شدند یکه وارد م دیدافتاد و هورش و هومن رو  اطیرا بردارد اما چشمش از پنجره به در ح فونیبرگشت تا آ. بلند شد

:دیتراس رفت و پرس يرو یبا نکران

شده؟ یچ-

 چیرفت تا به آنها کمک کند اما هورش سوئ نییاز پله ها پا. رفت یو خون آلود بود و با کمک هورش راه م یزخم هومن

:او گرفت و گفت يرو به سو نیماش

تو اریرو ب نیماش-

داده بود و چشم  هیکاناپه نشسته و سرش را به عقب تک يهومن رو. ن رفتداخل ساختما ن،یاز جابه جا کردن ماش بعد

:گفت شیآمد و در حال خشک کردن دستها رونیب ییهورش از دستشو. را بسته بود و زنگ به صورت نداشت شیها

.میتا زخماشو ببند اریبرو باند ب-

شده؟ یچ-

!رو که گفتم بکن يکار-

هومن  يپاها يرا آورده و رو هیاول يهومن به اشپزخانه رفت و جعبه کمک هانگاه به صورت  کیبعد از  نینوش

:هورش در جعبه را باز کرد و در همان حال گفت. گذاشت

.اریآب قند ب وانیل هیبرو -

:دیآب قند برگشت و در حال هم زدن آن پرس وانیل کیبا  نینوش. او شد يزخم ها يمشغول شست و شو سپس

تصادف کرده؟-
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او را بست و بلند شد  يهورش زخم ها. باال برد یسرش را به عالمت منف یحال یکه توان صحبت کردن نداشت با ب هومن

گذاشت و  نیزم يکاناپه برداشت و رو يجعبه را از رو نینوش. رفت ییدوباره به دست شو شیشستن دستها يو برا

. سالن رفت گرید يآمد و به سو رونیب ییستشود ازهورش . را به دست هومن داد وانیکاناپه نشست و ل يخودش رو

را به دست او داد و با حرکت چشم  وانیاب قند ل دنیهومن بعد از نوش. را برداشت و مشغول گرفتن شماره شد یگوش

:کاناپه خواباند و گفت يبلند شد و کوسن را رو نینوش. ازش تشکر کرد

!دراز بکش-

تا بفهمد  ستادیاشپزخانه ا واریکنار د. هورش توجه اش را جلب کرد يه صدااشپزخانه رفت ک يرا برداشت، به سو جعبه

:کرد یبود و با مادرش صحبت م یلحنش عصب. کند یصحبت م يو در چه مورد یاو با چه کس

و از اون خونه  دمیرس یدونه اگه امروز من نم یخدا م ن،یانقدر سر به سرش نذار ست،یمامان هومن مثل من ن نیبب-

منو  ن،یکن یم ياون باز یبه خاطر غرور خودتون با زندگ نیشما دار. اومد یسرش م ییچه بال دمشیکش ینمورنیب

.دینکن روکار  نیبا هومن ا گهیبسه، د دیخواسته هاتون کرد یقربون

:لحظه سکوت کرد و دوباره گفت چند

اشتباهاتتون سرپوش  يد روخو یب هاتیبا توج دینکن یو سع دینکش شیکنم مسائل گذشته رو پ یخواهش م-

من به عنوان برادر بزرگتر به  دیکن ینم يحاال که شما براش کار. بسوزه شیات نیا يذارم هومن تو یمن نم...دیبذار

.بذارم و اقدام کنم شیدم که براش پا پ یاجازه رو م نیخودم ا

:چه گفت که او با خشم گفت ونیگتا دینفهم. سکوت رد دوباره

شده، پس  يمن تکرار يکارها برا نیاما ا دیما به هدف و آرزوهامون شد دنیکارهاتون مانع رس نیا با شهیشما هم-

.چون آزموده را آزمودن خطاست دینکن تیخودتون رو اذ گهید

مشغول آماده کردن  نینوش. دیکش شانشیپر يموها انیدستش را م یو با کالفگ دیکوب یشاس يرا رو یامل گوش بدون
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:گذاشت گفت یجوش م يکه درجه سماور را رو یش به اشپزخانه امد و در حالهور. ناهار شد

.هومن سوپ درست کن يبرا-

شده؟ یچ یبه من بگ يخوا ینم-

؟یپرس یچرا م گهید ینیبیم يدار-

 کیپس او خودش را . افتاد ونیاو با کتا شیپ قهیچند دق يحرف ها ادیکرد که به  انیجمله را ب نیبا غضب ا چنان

را  شیعذاب اور کارها یو در سکوت دیکش یآه! را فراموش کند لدایداسنت و نتوانسته بود آنها را ببخشد و  یم یربانق

.انجام داد

:دیا رفت و پرس يبه سو. شده بود رهینشسته و به هومن خ نیشد و هورش افسرده و غمگ ظهر

خوره؟ یهومن هم با ما غذا م-

ناچار . متوجه سوالش نشده بود ایگو. شد رهیزد به او خ یکه غم و درد در ان موج م یهرا بلند کرد و با نگا شیها پلک

:دیدوباره پرس

بذارم؟ زیم يهومن رو هم رو يغذا-

:و در حال بلند شدن گفت دیکش یقیعم نفس

.دم یخودم بهش م نجایا اریب ینیس ينه، بذار تو-

شده بود و سه  ماریب یافتاد که به سخت شیزمستان سال پ ادین به هوم يغذا دنیبه اشپزخانه رفت و در حال کش نینوش

به اتاق او آمد و حالش  کباریکرد اما هورش فقط  یم يدر تمام ان مدت مادرش از او پرستار. بود يماریروز در بستر ب

او احساس ! هومن بودکه االن واقعا نگران حال  یدر حال... چیه چیه! و اظهار محبت یگونه دلواپس چیبدون ه. دیرا پرس

.آنانکه دوستشان داشت يداشت، عاطفه داشت، اما فقط برا

و  دیلرز یکرد دلش م یهر گاه به ان نگاه باران خروده نگاه م. سبزش نگاه کرد يرا به دست او داد و به چشم ها ینیس
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:دیاو را شنيبرگشت تا به اشپزخانه برود که صدا. چشم ها بود نیعاشق ا لدایچرا  دیفهم یحاال م

.تو ناهارت رو بخور-

:دیاو نگاه کرد و پرس به

؟يخور یمگه تو ناهار نم-

.اشتها ندارم-

...اما-

اجاق را خاموش کرد و به  يشعله ها. و به اشپزخانه رفت دیکش یهومن نگذاشت او جمله اش را کامل کند، آه يصدا

 يدفتر را برداشت و رو. خواندن داستان زهرا بود دیرهان یکر مکه در ان لحظه او را از ف يزیتنها چ. اتاق خواب رفت

.آن را شگود و دوباره شروع به خواندن کرد. تخت نشست

کرد  یکه او را ناراحت م يزیتنها چ. به او دل بسته بود نایس غیدر یب يگذشته بود و الهام با محبت ها یماه از عروس کی

و  طنتیخودخواه و پر ش دهیساکت و اخمو، سع يمرد نایآقا رضا پدر س. ودکردن با خاله اش ب یساختمان زندگ کیدر 

در  نایتنها پناهش آغوش گرم و پر محبت س. ازردند یو رفتار او را م القنوع اخ کیو هر کدام با ! و تند خو یخاله عصب

الهام هم .کردینم قهیمضاشاد کردن او  يبرا يچکاریواقعا او را دوست داشت و از ه نایس.و خموش بود کیتار يشب ها

.کردیبهتر همه مشکالت را تحمل م يروزها دیبه ام

 ایب گهیمامان م:طبق معمول در نزده وارد اتاق شد و گفت دهیسع دیکه مشغول مرتب کردن تختخواب بود که د کروزی

.میعالم مهمون دار هیکمک کن امروز  نییپا

.امیچشم االن م:و گفت دیبالشها کش يرا رو یروتخت

 کندینگاه م زیم يشده رو يدوز دیمروار يکه به شانه ها دیرا د دهیبرگشت و سع ستادهیشد او هنوز ا متوجه

جان؟ دهیسع يخوایم يزیچ:دیپرس
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ده؟یبرات خر یک:دیاشاره به شانه ها پرس با

.اگه خوشت اومده مال تو:او گرفت و گفت يزد و شانه ها را برداشت و بسو يلبخند الهام

ساله بود اما رفتارش بچه گانه و دو از  15ياو دختر.ا تعجب از محبت او شانه ها را گرفت و بدون تشکر رفتب دهیسع

گره  يخاله با ابروها.سالم کرد خودش را آماده کار نشان داد.رفت نییالهام لباسش را عوض کرد و به طبقه پا.انتظار بود

.کنهیم ضیآدمو مر شیادیز داره يدح ؟خوابمیخوابیچه خبره انقدر م:دیکرده پرس

خب مامان :عوض کردن موضوع بلند شد و گفت يبرا ناینشده بود س 8نگاه کرد هنوز  يواریبه ساعت د دیبا ترد الهام

بکنم؟ دیمن چکار با

.بخر و زود برگرد همه کارها مونده نارویا:را بدست او داد و گفت يکاغذ خاله

.مکتونک ادیخانم زنگ بزن ب ژهیبه من:گفت نایس

.کمک ادیب یکس ستیتو زن گرفتم حاال که عروس دارم الزم ن يبرا یپس واسه چ:معترضانه گفت خاله

.خسته بشه یازش کار نکش ادیاما ز!خونه نیتو ا يکه به عروس زرنگ آورد نهیپس بخاطر هم:زد و گفت يلبخند نایس

.يپز زنتو بمن بد خوادیمعلومه زرنگه برو نم شیزیاز سحر خ آره

و  ستادیرفتن کنار او ا رونیکرد و در حال ب یخداحافظ نایس.کردیآنها گوش م يبود و به حرفها ستادهیساکت ا الهام

.و مواظب خودت باش ریحرفاشو بدل نگ:آهسته گفت

 ریدر زتوانستیبگذارد اما آن لحظه نم هیما شیبرا نهایاز ا شتریانتظار داشت او ب دیشا.نزد یبه او نگاه کرد و حرف الهام

کرده  جادیدر او ا بیعج یبا محبتها و ابراز عالقه اش حس نایحرفها س نیگذشته از همه ا.بزند یخاله حرف نینگاه سنگ

برنج  سهیک هینیرزمیبرو از ز:او گرفت و گفت يرا بسو يدیخاله کل.و بس دانستیم یوابستگ کنوعیبود که آنرا فقط 

.دایسف سهیدونه از اون ک هی...اریب

و  دادیآهنگ خودش را تکان م تمیکنار ضبط صوت نشسته بود و با ر دهیسع.آمد رونیرا گرفت و از آشپزخانه ب دیکل
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رفت و  اطیبه ح!ردیگیانجام کارها از او کمک نم يعجله برا نهمهیکه چطور خاله با ا کردیتعجب م.کردیرا جمع م شیموه

قند و شکر و برنج  يها سهیچراغ را روشن کرد با ک یوقت.رد شدوا وقفل در را باز کرد .رفت نییپا نیرزمیز ياز پله ها

 یانبار خواربار فروش هیشب شتریآنقدر جنس در آنجا بود که ب.بود دهیتا به آنروز آنجا را ند.و انواع حبوبات روبرو شد

ود که از دستش رها ب نیاز آنها را بلند کرد اما انقدر سنگ یکیبرنج رفت و  يها سهیک يبسو!خانه کینیرزمیبود تا ز

پله  يبرد و رو رونیبود آنرا بلند کرد و ب یو دوباره خم شد و به هر جان کندن دیکش یقینفس عم.افتاد نیزم يشد و رو

 ییلویک 20سهیبه اشپزخانه رفت ک یوقت.آنرا برداشت و بزور از پله ها باال برد گریبعد از بستن قفل در بار د.ها گذاشت

به او  یخرد شده نگاه يازهایخاله در حال تفت دادن پ.نشست نیزم يخودش هم نفس زنان رو و شتگذا نیزم يرا رو

.رو بده بمن دیکل:انداخت و گفت

.جا گذاشتم نیرزمیز يرو تو دیکل نکهیمثل ا:گفت یبا ناراحت.جا گذاشته نیرزمیرا داخل ز دیآمد که کل ادشیناگهان

؟يو در رو قفل کرد یرو جا گذاشت دی؟کلیچ:فتکه تمام بدنش را لرزاند گ يادیبا فر خاله

...برنج سهیک نیا...دیببخش:انداخت و گفت نییرا پا سرش

و  جیآخه زنم انقدر گ!نهیرزمیاون ز يتو لمیحاال چکار کنم؟تمام وسا...اریبهونه ن:را قطع کرد و گفت حرفش

...آخه!سربهوا

هنوز صبحانه نخورده در  دیتاده و تازه همان موقع بود که فهمغر غر کرد که الهام احساس کرد سرش به دوران اف آنقدر

 نیدر ا یحرف دیکه افتاده بود ترس یبا اتفاق.خوردینشسته بود و نان و خامه اش را با لذت م زیپشت م دهیسع کهیحال

رنج رو پاك ب نیبش نیب:گذاشت و گفت نیزم يرا رو یبزرگ ینیس تیانبود که خاله با عصب ستادهیهمانجا ا.مورد بزند

.کن

الهام را  شیزد و با حرفها هیکنا یبرگشت حساب نایکه س ياو هم تا لحظه ا.نشست و مشغول پاك کردن برنج شد آرام

آنقدر گفت و گفت که .داستیکه نکوست از بهارش پ یچنان باشد سال دیباشد و زن با نیچن دیازار داد که زن با
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.به لرزش افتادند یاو از ناراحت يدستها

عروس خانم؟ يچطور:دیسپس کنار او نشست و پرس.همراه راننده اجناس را داخل آشپزخانه گذاشت نایس

چرا :دیچانه او برد و سرش را بلند کرد و پرس ریدستش را ز نایس.بغض کرده بود اما از ترس سرش را بلند نکرد  الهام

ده؟یرنگت پر

!ه اب دادهآخه دست گل ب:گفت زیدر حال بلند شدن از پشت م دهیسع

شده؟ یچ:دیبه او انداخت و بعد از الهام پرس ينظر نایس

.رو جا گذاشته دیکل نیرزمیرفته ز:بود گفت يکه مشغول پاك کردن سبز خاله

رو  دكیدیخب کل ستین يزیچ نکهیافتاده ا يبد یکردم اتفاق الیکه من خ نیکنیرفتار م يجور هیشما :گفت نایس

.دیبردار

 دیمن از جا گذاشتن کل:چشم غره رفت و گفت نایبه س انهیموذ یحرف به خاله نگاه کرد و او با حالت نیا دنیبا شن الهام

خرده برنج رو پاك  هینیدوساعته داره ا نیزبر و زرنگ باشه بب دیزن با.شهییاز سر به هوا میمن ناراحت ستیناراحت ن

داده؟ ادییخواهرم بتو چ دونمیمن نم کنهیم

مردد ماند و سپس بلند شد و  یکم نایس.نشود يرا چند بار بهم زد تا اشکش جار شیو خورد و پلکهابغضش را فر الهام

؟يصبحونه خور:دیبرداشت و پرس يچا يبرا یفنجان

.ما مهمتره يفعال آبرو شودینم ریصبحونه که د:او جواب بدهد خاله گفت نکهیاز ا قبل

.رو بشور ناید شو ابلن:ها را بدست او داد و ادامه داد يظرف سبز بعد

.اطیبرو تو ح!نه  نجایا:اعتراضش بلند شد يرفت که صدا ییظرف شو يظرف را گرفت و بلند شد و بسو الهام

که در حال غر  دیاو را شن يو در همان حال صدا رفتیم اطیالهام بطرف ح.نزد یبا تعجب به او نگاه کرد اما حرف نایس

زد و  يشخندیاو ن دنیبا د.کردیبود نگاه م دهیکه پوش یبو به لباس ستادهیا نهیآيسالن جلو يتو دهیسع.بود نایزدن به س
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.يذارجا ن اطیح يخودتو تو ندفهیمواظب باش ا:گفت

بود  يدو هفته ا.خانواده اش دلتنگ بود يبرا.ها شد يرفت و مشغول شستن سبز اطیبه ح.را فشرد شیهم بغض گلو باز

 دنیپر جنجال خاله نتوانسته بد يها یدو جمعه بخاطر مهمان نیا یول رفتندیرش مجمعه ها بخانه پد.بود دهیآنها را ند

اجازه  نایس رایآنها برود ز دنیبد تواندیهفته هم مطمئنا نم يوزهادر ر نایس يبه علت مشغله کار دانستیآنها برود و م

 دانستیم تیحساس نیعالقه مفرط او را علت ااما به گفته الهه .آزرد یاو را م نایاخالق س نیبرود و ا رونیاو تنها ب دادینم

.او را نرنجاند کردیم یو سع

.آب رو ببند!چه خبرته دختر:گفتیخاله بخودش آمد که م يصدا با

آب را  ریقبل از برخاستن او خاله با غرولند ش.شدن اب نشده بود ریدر افکارش غرق شده بود که متوجه سراز آنقدر

 يمواظب باش خوابت نبره از بس خورد...سالن يزهایم يظرف و بذارشون رو يشور تورا ب وهایزود برو م:بست و گفت

.يبد عادت شد يدیو خواب

 ونیزیتلو يمشغول تماشا دهیو سع نایس.اما باز هم مهر سکوت بر لبانش زد و بداخل ساختمان رفت دیطعنه او رنج از

و به شستن  ختیر ییرا داخل ظرفشو وهیم يلونهاینا.و به آشپزخانه رفت دیکش یآنها آه یالیخ یب دنیبا د.بودند 

بخورد بعد  يزیچ کیحتما قبل از انجام کارها اول  کردیمادر افتاد که هرگاه مهمان داشتند سفارش م ادیب.پرداخت

 یها را شست و دستمال وهیم.صبح بود و او هنوز صبحانه هم نخورده بود 10را شروع کند اما حاال ساعت  شیکارها

به .دیخندان د یرا با صورت نایبرگشت و س.دور کمرش حلقه شد یو مشغول خشک کردن آنها شد که دست برداشت

فرشته  یخسته نباش:گفت یبا مهربان.اش در آن خانه بود یاو تنها حام رایکرد ز تیزد و احساس امن بخنداجبار ل

.دستمالم بمن بده تا کمکت کنم هی.کوچولو

گذاشت و با  نتیکاب يرا رو ستالیبزرگ کر يظرفها.را برداشت و بدست او داد نتیکابيرو ياز دستمالها یکیالهام

شسته وارد شد و با  يها يکار تمام شده بود که خاله با سبد سبز.دیها را چ وهیبود م یخاص که بقول مادر ذات يا قهیسل
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!يا قهیچه سل!به به:شده گفت دهیچ يها وهیم دنید

.که انقدر قشنگه ناستیپس کار کار س:ادامه داد انیدستمال در دست س دنیبا د

.کار خانم بنده اس رینخ:گفت رفتیسالن م يبسو کهیاز ظرفها را برداشت و در حال یکینایس

!گهیاس که پسر منو تور کرده د قهیخوش سل:به الهام انداخت و گفت ينظر یچشم ریاز ز خاله

را  ییرایپذ لیوسا هیها و بق وهیم نایبا کمک س.برداشت و به سالن رفت از ظرفها را یکیاو  يبدون توجه به حرفها الهام

با عجله به .آبکش کردن برنج صدا زد  يخاله او را برا.احتماال به حمام رفته بود.نبود يخبر دهیاز سع نباریا.دیچ

.آشپزخانه رفت

.خشک شده بودندشیو لبها دیلرزیم شیدستها.کردیبود و او احساس ضعف م دهیبه اتمام رس کارها

.کمک مامان هستم نجایمن ا.و لباستو عوض کن ریتو برو دوش بگ:گفت نایس

.بعد برو نیظرف بچ يها را هم تو ینیریش نیا ایب قهیخانم خوش سل:خاله گفت اما

ما از ها را در دهان بگذارد ا ینیریاز ش یکیخواستیدلش م.را که به او گفته بود انجام داد يدر سکوت کار گرید بار

.انیبرو االن مهمونا م گهید:هم به او کمک کرد و گفت نکاریدر ا نایس.دیهراسیمداوم او م ينگاهها

!نفرم به فکر من بود هیکاش :گفت خاله

لرزان وارد سالن  ییالهام با پاها.دهیپر یلیکمم بخودت برس رنگ و روت خ هیریزود برو دوش بگ:آهسته گفت نایس

.پرسهیرو نم لشیاما دل دهیرنگم پر نهیبیم.فت و در همان حال با خودش فکر کردشد و از پله ها باال ر

 شیآمد و شمغول خشک کردن موها رونیزود ب.بود که از حال برود کیدوش نزد ریز.اتاق شد و به حمام رفت وارد

؟يچرا در رو قفل کرد:دیبا تعجب پرس.وارد اتاق شد و در را قفل کرد نایس.شد

.رو بخور نایاول ا:سشوار را از دست او گرفت و گفت.گذاشت زیم يرا رو یکوچک نلویآمد ونا جلو

با تحکم  نایدر حال خوردن بود که س.را باز کرد و چند تا پسته از داخل آن در آورد و مغز کرد و به او داد  لونینا سپس
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!ینگفتيزیچرا بمن چ يبه فکر خودش باشد تو که صبحونه نخورده بود دیآدم اول با:گفت

سپس سشوار را روشن کرد و خودش مشغول برس .ختیدستش ر يمغز پسته تو ينزد و او باز هم مقدار یحرف الهام

نگاه کرد و خدا را  نهیالهام احساس کرد واقعا جان گرفته به چهره مهربان او در آ.او شد يو خشک کردن موها دنیکش

 نایس.شودیم شتریروز به روز عالقه اش به اوب کردیساس مبود که اح یگاه امن و مطمئن هیشکر کرد که همسرش تک

بودم کو؟ دهیکه برا خر ییشونه ها:دیسشوار را خاموش کرد و پرس

.دهیاونار و دادم به سع:برداشت و گفت يا رهیاز داخل کشو گ الهام

!يبد یبه کس خرمیرو که برات م يزیدوست ندارم چ:کرد و گفت یاخم نایس

...دهیسع اما

؟يدینداره فهم یفرق يگریباد دهیسع

.بله

.نییبرو پا ومدهیمادر در ن يتا صدا:گفت زدیتا داخل سطل بر کردیپسته را جمع م يپوسته ها کهیدر حال سپس

حد نسبت به رفتار مادرش  نیتا ا نایس زیفکر کرد که چ نیو به ا دیرنگش کش یاسیبه لباس  یبلند شد و دست الهام

بود  نیدر حال حاضر مهم ا رایرا باال انداخت ز شیقصدش احترام به اوست؟شانه ها اید؟یترسیاز او م یعنی!حساس است

مطابق با رنگ لباسش بلند  میمال شیارا کینه نشست و بعد از یآ يدوباره جلو.کردیم تشیکه او را دوست داشت و حما

.رفت نییشد و به طبقه پا

چشم الهام به چهره درهم خاله افتاد و دلش .کردیم با مادرش صحبت مبود و آرام آرا دهیبلوز و شلوار قرمز پوش دهیسع

خاله با .آنها رفت و نشست يبسو.زد شیقصد داشت به آشپزخانه برود که او صدا دیپله که رس نیبه آخر.ختیفرو ر

؟یبجنگ اییکن یکه زندگ يتو ازدواج کرد:دیخشم به او نگاه کرد و پرس

!فهممیورتون رو نممن منظ...من:با تعجب گفت الهام
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؟يمن نذاشتم صبحونه بخور یگفت نایبه س یچ يبرا!یزنیم یاما خودت رو به نفهم یفهمیم

من گفتم؟:دیپرس شتریب رتیبا ح الهام

.دیهم رفت و برات پسته خر چارهیب ينایس دمیآره خودم شن:گفت دهیسع

دوان دوان از پله ها باال رفت و خودش را به اتاق بلند شد و .را سد کرد شیاز خودش دفاع کند اما بغض راه گلو خواست

گرفت در مورد  میچه بود اما تصم دهیدروغ سع نیعلت ا دانستینم.کرد هیداد و گر هیدر را بست و به آن تک.رساند

از مهمانها  يکه تعداد دیفهم دیکه بگوشش رس ییصداها زا.صحبت کند نایرفتن از آن خانه هر چه زودتر با س

وارد اتاق شد و  نایس.برود نییپا خواستیدلش نم.نشست یصندل يرا پاك کرد و رو شیرفت و اشکها نهیآ يجلو.آمدند

نجا؟یا ياونوقت تو موند ننیپدرم اومدن تو رو بب لی؟فامینشست نجایپس چرا ا:دیپرس

دستش را آهسته نایس.رفت رونیشد و همراه او از اتاق ب مانیاما پش دیرا بگو دهیلحظه به سرش زد موضوع سع کی

.رو به خونه شون آوردن یچه عروسک شیخانواده ستا ننیتا بب ایب:فشرد و گفت

!مادر يشد داریالهام جان ب:بلند گفت يرفته بود که خاله با صدا نییپا مهیها را تا ن پله

نداره  یبیع:کرد و گفت یاو هم اخم.نگاه کرد نایبرگشت و به س.و برنده در قلبش نشست زیت ياش چون خنجر جمله

.فعال خودتو کنترل کن تا بعد

 هیراض نیا نیبب یچه عروس خوشگل!به به:جلو آمد و او را در آغوش گرفت و گفت يریخانم پ دندیکه رس يپله آخر به

!چه زرنگه

که بود  یخاله شد و آن هنگام یجمله باعث ناراحت کیانیم نیدر ا.از هر سو بلند شد نیتحس فیتعر يبدنبال او صدا و

:گفت شیستا يبرادر بزرگتر آقا

.مادرشه هیالهام خانم کامالً شب-

! ستیعلت ان چ دیخاله که بلند شد و به اشپزخانه رفت شد اما نفهم تیپدرشوهرش و بعد عصبان رهیمتوجه نگاه خ الهام
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خانم  يبود که صدا نییسرش پا. که عمه پدر شوهرش بود نشست ریبا مهمانان در کنار همان خانم پ یبعد از احوالپرس

:توجه اش را جلب کرد یجوان

!الهام خانم-

:دیداشت پرس یکه چهره آرام و مهربان ییبایخانم ز. نشسته بود نگاه کرد شیرا بلند کرد و به او که روبرو سرش

شما چند سالتونه؟-

.هفده سال-

؟يخوند یدرس م! سن شوهر بدن نیا يچطور دلشون اومده تو رو تو! من يخدا يوا-

.بله، سال اخر بودم-

و حاال؟-

!فعالً نه-

؟یدرس بخون يدار میبازم تصم.. کرده ریرو اس نایغزال گونه اس که دل س ياون چشم ها ریاما خوب تقص! فیح-

.فرصت بله نیدر اول-

.ینش مونیکار رو بکن که بعداً پش نیس ا-

:تداد گف یآنها با دقت گوش م يکه به حرفها دهیسع

خوره؟ یبه چه دردش م لیخواد بره سر کار پس ادامه تحص یالهام که نم-

:جوان جواب داد خانم

بلکه به خاطر افزودن به علم و دانشه، مخصوصا  ستیانجام کار ن ایگرفتن مدرك  يکه فقط برا التیمن تحص زیعز-

که صرفاً به خاطر گرفتن مدرك  یکسان ره،یگ یبچه هاشو به عهده م تیترب تیمسئول ندهیزن که قراره در ا هیيبرا

انسان . تونن از آموخته هاشون بهره ببرند ینم ندهیو در آ نخون یاجبار درس م ایعادت  يخونن مطمئناً از رو یدرس م
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.کنه یم یهدف بدون عشق و عالقه زندگ یندارند و انسان ب یمدرك گرا اکثراً هدف مشخص يها

به  گریخانم جوان با رد. را عوض کرد شیبلند شد و جا دهیخانم جوان رنج يرف هااز ح دیرس یکه به نظر م دهیسع

:الهام برگشت و گفت يسو

.برات انجام بدم يشم کار یمن حساب کن، خوشحال م يرو يادامه بد یگرفت میهر وقت تصم-

.شمورت کنم نایبا س دیاول با یمتشکرم ول-

 کیو  دیورز یاو معلم بود و به کارش عشق م. اسمش فاطمه بود گذراند را در کنار آن خانم جوان که یخوب یلحظات

تواند او را به  یبود ککه الهام حس کرد م نایس ياو عروس عمو. کامل داشت تیرضا شیپسر سه ساله داشت و از زندگ

.ردیدوست بپذ کیعنوان 

:کرد گفت یرا باز م شیکه موها یدر حال دهیاز رفتن مهمان ها سع بعد

.بخوابم رمیخسته ام م یلین خم-

:مبل ولو شده بود به الهام گفت يکه رو یدر حال نایس. هم به اتاقش رفت تا استراحت کند شیستا يآقا

.يخسته شد یتو امروز حساب. میکم استراحت کن هیباال  میپاشو ما هم بر-

:گره کرده گفت يبا ابروها خاله

.تمام کارها مونده ؟یچ یعنی-

:نشست و گفت صاف نایس

.کمکم ادیخانم م ژهیزنم من ینه زنگ م نیخواستن کمک کنن شما گفت ینه، اونا م.خودت ریتقص-

ه؟یمنظورت چ-

.کارها رو انجام بده ادینفر ب هیزنگ بزن . دیکه هم شما و هم الهام خسته شد نهیمنظورم ا-

.شورم یخوره، من خودم ظرفا رو مموقع آب تو دلش تکون ن هیببر  ریباشه بلند شو دست زنتو بگ-



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 166

:رفت گفت یتلفن م يکه به سو یدر حال نایس

.انیخانم و دخترش ب ژهیزنم من یمن االن زنگ م-

:گفت تیبا عصبان خاله

!نجایا ادیخاد اون ب یدلم نم گهیگفتم که د-

.رو هم صدا بزن تا کمکتون کنه دهیپس سع-

!بچه اس اون هنوز! يکار دار یچ دهیتو به سع-

.زنه ینم دیو سف اهیبچه اس؟ اون فقط دو سال از الهام کوچک تره اما دست به س-

.دیباال استراحت کن دیببر فیبه دو نکن گفتم که شما تشر یکیخوب با من  یلیخ-

:الهام دراز کرد و گفت يدستش را به سو یبا ناراحت نایس

!میپاشو بر-

 ازیبماند ودر کارها به خاله کمک کند اما واقعا خسته بود و ن ایبه حرف او گوش کند دانست  ینم! مردد مانده بود الهام

با خشم  نایس. دیترس یدارش م شین يهم از خاله و حرف ها یاز طرف. کرد یبه استراحت در خود احساس م يدیشد

:بازو او را گرفت و گفت

!گم پاشو یم-

او دستش را . هر دو هراسان برگشتند. ناله خاله بلند شد يکه ناگهان صداپله ها رفت  يبلند شد و همراه او ب سو الهام

بود  يتکرار شیصحنه برا نیا ایکه گو نایاما س دیاو دو يبه سو یالهام با نگران. کرد یقلبش گذاشته بود وو ناله م يرو

مطمئن شد  یالهام وقت. ختیش راز ان را در دهان ياب قند برگشت و جرعه ا وانیل کیآرام آرام به اشپزخانه رفت و با 

:گفت یهم آمد و با ناراحت نایس. بست و مشغول شستن ظرف ها شد شبندیحال خاله بهتر شده به اشپزخانه رفت و پ

.کنم ینداره خودم کمکت م یبیع یول... خواستم بهتر بشه بدتر شد یم-
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تن و خشک کردن ظرف چهل نفر مهمان سه کار شس. بغض کرده به کارش ادامه داد يا نهینزد و با س یحرف الهام

:دستش را گرفت و گفت نایس. مبل خوابش برده  يخاله همان جا رو دندیبه سالن برگشتند د یوقت. دیساعت طول کش

.باال مینزده بر گهیحرف د هینشده و  داریتا ب ایب-

:که داخل اتاق رفتند الهام لبه تخت نشست و گفت یوقت

.ات حرف بزنمخواهم باه یم نا،یس-

:دیپرس شیبه او انداخت و در حال عوض کردن لباس ها ينظر نایس

؟یدر مورد چ-

:و گفت دیکش یقینفس عم الهام

جا  هیایتو که کارت خوبه ب. که مجبور بشه نیکنه مگه ا ینم یبا مادرشوهرش زندگ یس.عر چیه گهیاالن د نایس نیبب-

....آپارتمان جمع و جور اجاره کن تا هی

:و گفت دیحرف او دو انیم نایس

.متنفرم ینیمن از اجاره نش-

.رهیگ یم رادیا یلیمامانت خ ،ینیبیم يخودت که دار یول-

آزار دهنده اش رو هم  يدر ضمن جواب حرفا ،یکن یزنه کم کم عادت م ینم یحرف یرفتار کن لشیکم به م هیاگه -

.بده

ه؟جواب بدم که باز خدشو به غش و ضعف بزن-

.ایجور باهاش کنار ب هیدونم خودت  یمن نم-

کنار او نشست و دستش را دور  نایس. تواند او را متقاعد کند سکوت کرد یاست و نم دهیفا یادامه بحث ب دید یوقت الهام

:او حلقه کرد وو گفت يشانه ها
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 یاال اخماتو وا کن، بخند که هر وقت مدم فردا اول وقت تو رو ببرم اونحا، ح یقول م ،يریگ یبهونه م يدیمامانتو ند-

!خنده یم ایانگار همه دن يخند

 یمبهم موج م يا ندهیاز ا دیکه دران ترد ياما خنده ا.دیکرد و خند مشیمحبت او تسل. او نگاه کرد يبه چشم ها الهام

.زد

الهام با . گذشتند یزمستان م خلوت هم اغوش با يها ابانیاز خ. هنوز همه خواب بودند که آنها از خانه خارج شدند صبح

دست او را فشرد و با  نایس. دیکش یرنگ خانه پدر ناخودآگاه آه یکه در ان بزرگ شده بود و در طوس يکوچه ا دنید

:گفت یمهربان

.میکش یخاطرات قشنگمون اه م يروز برا هیمن و تو هم -

در ان لحظه . چشم دوخت انیو به درختان عر ستادیو اا نیو دور شدن ماش یبعد از خداحافظ. شد ادهیاو لبخند زد و پ به

:لب زمزمه کرد ریز با،یز يخواست برگردد به همان روزها یبار دلش م نیاول يبرا

پر از پولک، آن شاخساران پر از  يسالم و سرشار و آن آسمان ها يخوب، آن روزها يآن روزها رفتند آن روزها-

.گریکدیها به  چکیاظ سبز پداده در حف هیتک يآن خانه ها الس،یگ

:از پشت سر توجهش را جلب کرد ییفشردن زنگ باال نبرده بود که صدا يدستش را برا هنوز

!لدای-

تموم شده امادر ان  زیهمه چ گهیزد؛ د بیخواست برگردد اما به خودش نه. دیبدنش لرز! و غم زده او نیپر طن يصدا

کرد  یوقت فکر نم چیه. شد مانیبرگشت اما پش. دیکش یصدا م يراده به سوا یتر بود و او را ب يلحظه عشق از غقل قو

داد اما چشم  یم شانشیدرون و احوال پر يصورتش خبر از غوغا يرو شیته ر. ندیبب دهیو رنگ پر دهیقدر تک نیاو را ا

او  يکوچه روبرو ين سوهورش ا. کردند یبا همان نگاه سبز انقدر سبز که انسان را در خود گم م. ها هنوز همان بودند

و  خوردتکان  شیلب ها. زالل به وجود آوردند يکرد و قطرات درشت اشک از چشمانش نهر یبود و نگاهش م ستادهیا
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.آرام نا او را نجوا کرد

:دیمادر را شن يپر سوز نگاهش را از ان نگاه مسخره جدا کرد و با حرض زنگ را فشرد و صدا يا نهیبا س الهام

ه؟یک-

.نم الهامم-

.مادر؟ بفرما ییتو-

 یدلش نگاه. کرد  یهنگام ورود باز هم مکث. باز شد زیتند و ت ییدر با صدا. زده مادر او را هم منقلب کرد جانیه يصدا

تابش گذاشت و آهسته نجوا  یب نهیس يو وارد شد و در را بستو دستش را رو دیبار با دل جنگ نیکرد اما ا یطلب م گرید

 قینفس عم کیبعد از . دیاز عشق نرو يچکانم تا جوانه ا یو پر درد اشک را م زیر يدانه ها ابانیب يخارها يکرد؛ در پا

.نشاند و از پله ها باال رفت شیبر لب ها یلبخند ساختگ

در پ. خودش را ببازدو مادر تنها بود دیترس یم رایز. به چشمان پر از اشک مادر نگاه کرد یو احوالپرس یموقع روبوس-

 دیها را عقب کش یاز صندل یکی. به دنبال مادر وارد اشپزخانه شد. و احسان رفته بودند شرکت و الهه به مدرسه رفته بود

:و نشست و گفت

- .نمیمن اومدم شما رو بب. نیبنش ایکنم ب یمامن خواهش م-

:گذاشت و گفت زیم يرا رو يچا ینیس يبا لبخند مادر

که  روزید.... بار هییشه ماه یداره م گهیبارم که د هیيهفته ا ،یزن یگذره؟ تلفن که نمیخب خانم چه خبر؟ خوش م-

.دییآ یگفتم حتما تا جمعه نم نیومدین

.شد يجور نیدفعه ا نینکن، ا یانصاف یمامان ب-

؟يچه جور-

.میمهمون داشت-
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!بازم؟-

.کنم ییشده ، دارم عادت م يعاد گهید-

کمک؟ ادیخانم م ژهیهنوز من-

:خاله گفت ياز صدا دیبا تقل الهام

.ادیب ژهینداره من یلیعروس آوردم دل گهیحاال که د-

:کرد و گفت یاخم مادر

مادر؟ يخسته شد! اوردهیعروس آورده کلفت که ن ؟یچ یعنی-

:متوسل به دروغ شد و گفت نیشود بنابرا یاو م یدانست اگر ادامه بدهد باعث ناراحت یم الهام

.میدیو خند میگفت یکل روزید یجاتون خال. ها هم فال شده و هم تماشا یمهمون نیا-

:شد گفت یبلند م وهیآوردن م يکه برا یو در حال دیکش یکه به صحت کالم او شک کرده بودآه مادر

.کنه یمستقل زندگ نایبودم س دواریام یول ادهیدونستم خواهرم رفت و آمدش ز یم-

.میش یو ازشون جدا م میخر یخودمون خونه م گهیمدت د هی... انشا-

...انشاا-

:ها و مادر گفت هیشد به همسا دهیتا انجا که صحبت کش. هم نشستند و از هر درس صحبت کردند کنار

.کنه ینم یزندگ نجایا گهیهورش د-

:دیاو را پنهان کرد و پرس دنید موضوع

چرا؟-

.شییرفته خونه دا نهیبه خاطر هماد،یتونه کنار ب یبا پدر و مادرش نم-

همون که هنوز ازدواج نکرده؟-



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 171

.ول کرده گهیشرکت د يآره همون، کارش تو-

کنه؟ یکار م یپس چ-

بود احسان و هومن به زور رفتن و  هیتولد هان شبیخونه، د یفعال که داره درس م. که قراره معلم بشه نیمثل ا-

.آوردنش

 گریاش را عقب زد و دستش را ستون چانه کرد و با دست د یشانیپ يرو يو موها دیکش یآه ده،یچرا او را د دیفهم حاال

:دیشد و پرس قیمادر به صورت او دق. ضرب گرفت زیم يرو

کنه؟ ینم تتیکه اذ نایس-

:او نگاه کرد و لبخند زد و گفت به

.دیمطمئن باش! نه-

:دیو پرسگرفت  شیدست ها انیاو را در م دهیچروک يدست ها سپس

.گم یداشته باشم اول به خود شما م یمن اگه مشکل دیمادر جون؟ مطمئن باش دیچرا شما انقدر نگران-

:او را نوازش کرد و گفت يدست ها مادر

!يالغر شد یلیآخه خ. مواظب خودت باش شتریشه زد اما دخترم ب یهمه حرفا رو که نم-

:زنگ مادر بلند شد و گفت يصدا با

.شه یخوشحال م یلیخ يهه اس، بفهمه تو اومدحتما ال-

:بلند شد و گفت الهام

.کنم یمن در رو باز م-

:را برداشت فونیسالن رفت و آ به

!بله-
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:دیمردد الهه را شن يصدا

!دیلطفا در را باز کن-

و نفس  یکیله ها را دو تا الهه پ. پله ها پنهان کرد يرفت و خودش را باال رونیدر باز کن را فشرد و از در سالن ب دکمه

:دیو پرس دیکرد و به سالن دو یزنان ط

معرفت؟ یخانم ب نیکجاست ا-

:مزه خورش گفت دنیدر خال چش مادر

.سالم-

- سالم دیببخش...ا.

مادر؟ یزن یحرف م یاز ک-

:دیبه اطراف سالن انداخت و رس یالهه به شک افتاد و نگاه-

- د؟یشما در رو باز کرد-

خونه هست؟ نیا يهم تو يا گهیمگه به جز من کس د! آره مادر-

...اما-

؟یاما چ-

.دمیالهام رو شن يحس کردم صدا-

.يشد یاالتیاز بس دلت براش تنگ شده خ-

تخت  يکه حاال فقط متعلق به خودش بود رفت و رو یشانه اش انداخت و به اتاق يرا رو فشیو ک دیکش یآه الهه

چند بار آه . آن روزها را در ذهن مجسم کرد يبایشد و خاطرات ز رهیاو خ یحسرت بار به تخت خال یبا چشمان. نشست

به  هیهمسا يفکر کرد بچه ها. تراس خورد شهیش بهيلباسش را باز کرد که تقه ا يو در همان حال دکمه ها دیکش
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. کس نبود چیاطراف را خوب نگاه کرد اما هتراس رفت و  يرو. دیدر دو يبرف زده اند، بلند شد و با عجله به سو شهیش

جلو رفت و  دیبا ترد. دیتخت د يبرگشت الهام را رو یوقت. دیدر را بست و پرده را کش. سردش شد و به اتاق بگشت 

:تگف

....ایالهیبازم خ-

رها کرد و با بغض و خودش را در اغوش او  دیپر شور کش يادیالهه فر. او باز کرد يبلند شد و اغوشش را به رو الهام

:قابل مهار گفت ریغ

.دلم برات تنگ شده بود-

.نمیخواد اشکاتو بب یدلم نم چیحاال خودت رو کنترل کن که ه... طور خواهر کوجولو نیمنم هم-

:را سترد وگفت شیانداخت و با نوك انگشت اشک ها نییبا خنده سرش را پا الهه

.هیاشک خوحال-

.خوام یدفعه نشد، معذرت م نیا یزنم ول یدارم به شما سر م يم، هر هفته امن که سفر قندهار نرفت-

در  رهیخ. شده جادیا يچشمانش حلقه کبود ریفرو رفته اند و ز شیحس کرد گونه ها. به صورت او نگاه کرد الهه

:دیچشمانش پرس

کنه؟ ینم تتیکه اذ یکس-

.شوهرمم دوست دارم میراض میاز زندگ کنهینم تیمنو اذ یباور کن کس زمینه خواهر عز:لبه تخت نشست و گفت الهام

.یحتما بمن بگ یداشت یو اگه مشکل یبمن اعتماد کن شهیهم خوادیدلم م:کنار او نشست و گفت الهه

/تو ایواقعا من بزرگترم  دونمینم يندازیحرفات منو به شک م نیبا ا تو

!کار تر هم با احساس تر و مالحظه يخواهر خوب من هم بزرگتر تو

کار؟ مالحظه
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.یکه بهت گفت از عشقت گذشت یو دروغ یمیتو بخاطر خانم ابراه دونمیم من

چه خبر؟حالش خوبه؟ هیاز هان!تو هم خودتو ناراحت نکن.نداره يا دهیحرفا فا نیا گهید حاال

.اوضاع خونشون ناراحتهاز  دونمیاما م ارهیتولدش بود منکه نرفتم احسان هم به اصرار هومن رفت تا هورش رو ب شبید

چرا؟ گهید

!ناراحتن یلیو پدر و مادر خ کنهیهورش داره ازدواج م گهیکه اون م نطوریا

؟یچ يبرا آخه

.کنهیازدواج م گهینفر د هیموفق نشدن توجه هورش رو به نگار جلب کنن و حاال اون داره با  اونا

که نه حسادت بود و نه خشم اما هر چه  یحس.شد داریودش بدر وج بیعج یشده بود اما حس گانهینسبت به او ب نکهیا با

متعلق به او  گریکه د دیشیاند یو به آن نگاه سبز م دیشنیرا نم شیاما صدا کردیالهه نگاه م يبه لبها.دادیبود آزارش م

به :او بخود آمد يشده بود که با تکانها رهیبه روبرو خ يدیبا ناام ابدیب دخو يبرا گرید يدایتا عاشق و ش رفتینبود و م

؟یکنیفکر م یچ

.یچیه...یه

!الهام

بله؟

؟يدوستش دار هنوزم

قلبش را به  یدوران دلدادگ جانیو همان ه دندیلرزیم شیلبها.دیچه بگو دانستینم.کردیپرسشگر او نگاه م يچشمها به

هت دروغ نگفتم پس ب چوقتیباهات روراست بود و ه شهیهم:دوخت و گفت نیینگاهش را به پا.داشتیتپش سخت وا م

!نخواه که بهت جواب بدم کنمیخواهش م

!یهر طور راحت باشه
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.خونه انیناهار م يبه پدرتون زنگ زدم اون و احسان امروز برا:وارد اتاق شد و گفت مادر

.مزاحم کار اونا بشم خواستمی؟من نم يکرد نکارویچرا ا!مامان

.شهیم میکم داره حسودمن که کم  شیپ نیایحاال ب.زمیعز یمراحم شهیهم تو

مامان شما و خاله مثل من و :دیو پرس دیرا دور گردن او حلقه کرد و صورت مهربانش را بوس شیبلند شد و دستها الهام

ن؟یبود یمیالهه با هم صم

...اما میبود:در خاطرات کهنه اش جواب داد يو با مرور دیکش یآه مادر

!گهید نیبگ یچ اما

!کردم فیبراتون تعر زویهمه چ يروزهیدیبعد شا يبرا باشه

!مامان جون گهید نیبهتر از امروز بگ چه

.انتقام بسازن يبرا يا لهیکه نخوان از دخترم وس دوارمیهنوز زوده فقط ام زمیعز نه

الهام؟ ای...من:دیالهه با اشاره پرس.و الهه بهم نگاه کردند الهام

و بهش  يخاله ات اومد خواستگار یوقت:شد و با بغض گفت رهیم خگونه الها يمردد و نگران مادر بر چهره پر نگاه

به اونا جواب مثبت  یناگهان یلیدوباره خ یکابوس راحت شدم اما وقت هیو از  نیانگاز از آسمون اومدم زم يجواب رد داد

همه ...حمداهللاو بخدا سپردمت حاالم که ال دمیضعف اعصاب ترس ويمارینخواستم مانعت بشم اما با وجود اون ب يداد

.روبراهه زیچ

 نیباعث شده بود که تو چشماتون ترس موج بزنه؟ا یآخه چ!...دیزنیحرف م یدر مورد چ فهممینم دیکرد جیمنو گ شما

د؟یچرا ساکت شد دیتو رو خدا حرف بزن!ترسونهینگاه منو م

تو رو بترسونم  خوامیمن نم:گفت رفتندیمبلها م يبسو کهیبر لب آورد و دست او را گرفت و در حال یلبخند تلخ مادر

.با زود بهت بگم رید دیهست که با يراز هیاما  زمیعز
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!گهید نیخب بگ:را در هم گره کرد و گفت شیانها نشست و به جلو خم شد و دستها يروبرو الهه

.ستیحاال وقتش ن:تکان داد و گفت نیچندبار سرش را به طرف مادر

.دهیکش یسخت یلیخ شیاون تو زندگ يبه خاله ات احترام بذار شهیکن هم یعس:رو کرد به الهام و ادامه داد سپس

!سالم خانما:دیاحسان نگاه آنها را بدنبال خود کش يلحظه صدا نیدر هم.با بهت به او نگاه کرد الهام

؟يوفا شد یب يزود نیبه ا:دیکرد پدر او را در آغوش گرفت و پرس یبلند شدند الهام با پدر احسان روبوس همه

.رو بذار تو گلدون نایا:را که در دست داشت به الهه داد و آهسته گفت میچند شاخه گل مر احسان

؟يدیشده گل خر یچ:دیبا تعجب پرس الهه

.پشت در بودن دمینخر من

از آغوش پدر جدا شد برگشت و به گلها چشم  یوقت.الهام را نوازش داد يکرد اما گوشها انیاش را آهسته ب جمله

.کردیم ییوفا ینگاه اشک آلود او را متهم به ب کیریگلها تصو فینرم و لط يگلبرگها يور.دوخت

.نمیکن بب فیتعر ایخب ب:و گفت دیکش رونیب ایدست او را گرفت و از عالم رو احسان

م کارها به الهه و الهام هم بعد از انجا.مادر هم رفت تا استراحت کند.از صرف ناهار پدر و احسان به شرکت برگشتند بعد

؟یبخواب يخوایم:دیرا روشن کرد و پرس زشیم يالهه در را بست و ضبط صوت کوچک رو.اتاق رفتند

توام بخوابم؟ شیامروزم که پ هیشهیم مگه

.تنگ شده یقشنگت حساب يحرفا يپس حرف بزن که دلم برا:با ذوق کنار او نشست و گفت الهه

حاال نوبت .بود و گذشت يروز 5يرازینوبت من بقول خواجه حافظ ش:تبه سقف گف رهیو خ دیتخت دراز کش يرو الهام

.یتوئه که حرف بزن

.ندارم که بگم يا گهید زیمن جز از درس و مدرسه چ:و گفت دیخند الهه

ازدواج نداره؟ الیاحسان بگو خ از



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 177

شبا بعد از .ت شدهساک یلیها خ یهست که چند وقته ذهن منو بخودش مشغول کرده احسان تازگ یموضوع هیاتفاقا

!زنهیبه او زنگ م هیبدونم ک خوادیدلم م یلیمشکوك داشته خ يتو اتاقش چندبارم تلفنها رهیخوردن شام فورا م

.و به ارزوش برسه ادین شیپ یبراش مشکل دوارمیام

.و ناراحته یعصب یلیچون خ برهیرنج م يزیچ هیاون از  کنمیمن حس م یول

.زدمیوز باهاش حرف مبودم و امر دهیزودتر فهم کاش

.دارم زودتر رازش رو بدونم ؟دوستیبهش زنگ بزن نجایا ارمیرو ب یبرم گوش...شده یممکنه بتو بگه چ هیخوب فکر

من دچار  چارهیدل اون به سرنوشت دل ب دورامیو الهام با خوشد فکر کرد ام اوردیتلفن را ب یبه سالن رفت تا گوش الهه

 یگذاشت و شماره شرکت را گرفت و از منش شیپاها يرا رو یزد و گوش زیاخه را به پرالهه دو ش.کمکش کنم دیبا.نشه

.دیچیپ یاو درون گوش يبعد از چند لحظه صدا.الهام داد  سترا بد یسپس گوش.کند جیشرکت خواست تا احسان را پ

.الو

.احسان جان سالم

افتاده؟ ی؟اتفاقيالهام تو...سالم

شدم؟ دیتو دچار ترد حال دنیمن امروز با د یول نه

من؟ حال

.تا کمکت کنم البته اگه بتونم یاونده بمن بگ شیبرات پ یاگه مشکل خوادیاحسان جان دلم م نیبب

...اما

.بمن اعتماد کن کنمیم خواهش

!کنمیم فیاومدم برات تعر یوقت شهینم نجایا یباشه ول:گفت هیو بعد از چند ثان دیکش یاه احسان

.نایز اومدن سقبل ا ایزودتر ب پس
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ست؟ین يامر چشم

.خداحافظ ستین یعرض

.خداحافظ

.شهیمعلوم م زیبرگرده همه چ یوقت:را بدست الهه داد و گفت یگوش

مادر با .بدر خورد و احسان وارد شد يدر آشپزخانه مشغول درست کردن شام بودن که ضربه ا یبود و همگ غروب

؟ياومدشده احسان جان؟چرا انقدر زود  یچ:دیتعجب پرس

.میبشمر متیفرصتها رو غن دیبا نجایا ادیبخاطر الهام از بس کم م:و گفت دیصورت او را بوس احسان

.کنمیاحسان من به مامان کمک م شیپس تو برو پ:به الهام گفت الهه

و به صورت مهربان خواهرش نگاه کرد  نیغمگ ییهر دو نشستند احسان با چشمها.بهمراه احسان به سالن رفت الهام

...اییزود قضاوت کن خوادیدلم نم ریبگ میمنو خوش گوش کن بعد تصم يحرفا کنمیخواهش م!الهام:گفت

.شنومیبگو م:مادر دوباره به آشپزخانه برگشت الهام گفت.آورده بود احسان ساکت شد وهیم شانیآمدن مادر که برا با

گاه مبل گذاشت و نگاهش را به سقف  هیتک يش را روداد و سر هیداد و به عقب تک رونیب نهیرا از س یقینفس عم احسان

.منم به سرنوشت هورش دچار بشم خوادیدلم نم:دوخت و گفت

افتاده؟ یهورش اتفاق يمگه برا:دیپرس یبا نگران الهام

.کنهیم یزندگ يا گهیزن مورد عالقه اش با شخص د نهیسخته که بب یلیمرد خ هیيبرا:در همان گفت احسان

.!برادر منم عاشق شده مدیدرست فهم پس

.عشق ندارم نیبه ا يدیام چیه یعاشق شدم ول:بر لب آورد و گفت یصاف نشست و لبخند تلخ احسان

اون تو رو دوست نداره؟ چرا؟مگه

.از خودم نگران اونم شتریداره و من ب دوست
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ه؟یک اون

ثروتش خودش رو مالک روح و جسم  از کارخونه داران بزرگ تهران که بخاطر یکیشرکته  يهایاز مشتر یکیدختر

خودش  شتریدخترش رو به خاطر منافع ب خوادیاون م.رهیگیم میاون تصم يبرا یو در کمال خودخواه دونهیدخترش م

برابر سن اونو داره و همسرش خارج از کشوره  3ازدواج بکنه که  يبه اجبار با مرد دیسالشه با 22کهیبفروشه دختر

.هم سن و سال هستن چارهیدختر ب نیبا ا رمردیپ يها ست؟نوهیبنظرت خنده دار ن

؟يباهاش آشنا شد چطور

از چهره اش عاشق وقار ورفتارش  شتریکه ب هییبایدختر ز.بار همراه پدرش اومد شرکت و من همونجا عاشقش شدم چند

تکلف لباس  یساده و ب یلیخداره اما  يپدر پولدار نکهیبا ا!اس دهیچقدر خانم و فهم یدونیمالحت اونم نم فتهیمن ش.شدم

عالقه دو  نیا دمیهورش فهم لهیبه وس نکهیبهش دل بستم تا ا خودیبنداره و من  یبمن توجه کردمیفکر م لیاوا.پوشهیم

با  کیرستوران از نزد هیيو تو میروز قرار مالقت گذاشت هیبه کمک هورش .با من حرف بزنه خوادیجانبه اس و اون م

اوقات  شتریبار با اون حرف زدم و ب 3مدت من فقط  نیا يتو شهیپ کسالهیموضوع مال  نیا.میو حرف زد میهم اشنا شد

 يبودم به محض روبراه شدن کارها برا دواریام.از دور تماشاش کنم تونستمیشرکت و با حضور پدرش م يتو

ناراحت  یلیخ.ر اومده تو بمن زنگ زد و گفت براش خواستگا یبعد از عروس کهفتهیدرست  نکهیبرم تا ا يخواستگار

و پدرش به فکر  شهیداره مثل شمع اب م چارهیب تردخ.شدم یعصب شتریب هیخواستگارش ک دمیفهم یشدم و وقت

باور کن اگه از خدا ..بکشم رمردویبرم و اون پ شمیوقتا وسوسه م یهوس بازه بعض رمردهیبزرگ با اون پ يقراردادها

.رو بخرن متنفرم ایدن توننیبا پول م کننیم الیپولدار که خ يآدمانیاز ا.کردمیم نکارویحتما ا دمیترسینم

کارهاشو انجام بده تا بعدا  یاز راه درست و منطق دیآدم عاقل با:لرزان او را در دست گرفت و گفت يدستها الهام

من برم با پدرش صحبت کنم؟ يخواینشه م مونیپش

 هیدخترش رو به آدم  ستیپولدوست گفته حاضر ن کهیمرت یرا کرده ول نکاریقبال هورش ا:و گفت دیکش یآه احسان
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.ارهیسر خودش ب ییبال ترسمینگرانم م یلیمثل من بده من خ ییالقبا

؟یبا اون صحبت کن شهی؟نمیچ مادرش

 30خانم  هیپاش لب گوره با  نکهیبابا با ا.کنهیم یساله که از شوهر خودخواهش جدا شده و تنها زندگ 2ش  چارهیب مادر

.ه ازدواج کردهسال

واقعا؟:دیبا تعجب پرس الهام

رو  انشونیو نوش خودشونن و اطراف شیکه فقط به ففکر ع ییآدما کننیم یزندگ ایدن نیا يتو یمزخرف يچه آدما آخ

.دوننیبه اهدافشون م دنیرس يبرا يا لهیصرفا وس

ه؟یدختره چ اسم

.نینازن

؟يشماره تماسش رو بمن بد شهیم نمیخانم رو بب نینازن نیا خوادیدلم م یلیخ

.رو ازش نگرفته باشه یالبته اگه پدرش بخاطر من گوش دمیرو بهت م لشیموبا شماره

.برات انجام بدم ادیاز دستم برب يهر کار دمیقول م بهت

از غصه  ذاشتمینم ونیدر م یموضوع رو با کس نیمتشکرم اگه ا:داد و گفت رونیاش ب نهیرا از س یقینفس عم احسان

.کنمیم یحاال احساس سبک دمیرکتیم

د؟یمورد بمن نگفت نیدر ا يزیچ چوقتیهورش ه ایچرا تو :گفت کندیپوست م وهیم کهیدر حال الهام

.کردیفراموش م زویفقط به فکر خودش بود و همه چ دیدیمطمئن بشم بعد هورشم هر وقت تو رو م خواستمیم منکه

گمشده  یدر صورت او بدنبال عشق رهیاحسان خ کهیب او گذاشت در حالپوست کنده را در بشقا وهیو م دیکش یآه الهام

.بلند کرد شیزنگ خانه او را از جا يصدا.گشتیم

.مادر توجه اش را جلب کرد يکه صدا کردیبه و عشقش فکر م الهام
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.باال ادینم نایچرا س نیمادر بب پاشو

!چقدر زود برگشته:تعجب به ساعت نگاه کرد و گفت با

 نایس يسادیوا نجایچرا ا:دیپرس یمادر بعد از سالم و احوالپرس.در رفتند يو همراه مادر جلو دیلباس پوش عجله با

.میهم باش شیباال شام پ ایجان؟ب

 دیخاله جون فعال کار دارم با گهیوقت د هیيبمونه برا:زد و گفت يبزور لبخند رایناراحت است ز دیاز چهره او فهم الهام

.برگردم خونه

مگه :دیپرس یرا برداشت الهه با ناراحت لشیالهام بخانه برگشت و وسا لیدل نیبهم رفتیه مادر اصرار کرد او نپذچ هر

د؟یمونیشام نم

.خسته اس نایس نکهیمثل ا نه

.دنبالت ادیاصال بگو فردا ب... يموند یم نجایامشبم ا هیشد  یم یچ-

:و گفت دیصورت الهه را بوس الهام

.امیهر کوچولو بازم مناراحت نشو خوا-

:گفت نیاز فشردن دست احسان و گرفتن شماره تلفن نازن بعد

.شه ینگران نباش کارها درست م-

:و گفت دیرفت و صورت مادر را بوس نییکه متوجه بغض الهه شده بود از پله ها پا یدر حال یاز خداحافظ بعد

.دیشما هم به ما سر بزن-

:و گفت دیصورت او را چند بار بوس مادر

.به خدا سپردمت-

الهام به او . نزد یحرف نایگذشت اما س قهیچند دق. شدند و حرکت کردند نیکرد و با هم سوار ماش یهم خداحافظ نایس
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:دینگاه کرد و پرس

حالت خوبه؟-

.حرکت سر جواب مثبت داد با

؟یشده؟ چرا ناراحت یپس چ-

:دیشد و پرس رهیخاو  مرخیبه ن ینداد و الهام با نگران یجواب

!یکن ینگرانم م يدار نا؟یشده س یچ-

او  يو به سو دیکش شیموها انیدستش م. نگه داشت ابانیرا کنار خ نیداد و ماش رونیاش ب نهیرا از س ینیسنگ نفس

:برگشت و گفت

.زد ناراحت نشو یاگه مامان حرف... اگه... الهام نیبب-

:دیپرس یبا نگران. دیحس کرد التهاب بر وجودش چنگ کش الهام

افتاده؟ یاتفاق-

.میو خبرش نکرد میبهش نگفت يزیکه چرا قبل از رفتنمون چ هیمامان از دست هر دومون عصبان یاتفاق که نه ول-

!خب خواب بودن-

.میزد یباره باهاش حرف م نیدر ا شبیبهتر بود د یآره ول-

م؟یاشتباه کرد یکن یپس تو هم فکر م-

!دیشا-

:شد و گفت رهیبه روبرو خ يبا دلخور اماله

.میدر ضمن ما که مسافرت نرفته بود. میریهر کارمون از مادرت اجازه بگ ينداره برا یمن و تو لزوم نایاما س-

.میمراعات حالشون رو هم بکن میکن یم یکه با اونا زندگ یتا زمان دیبا ستین يچاره ا یول یگیم یفهمم تو چ یمن م-
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 نییمنطقه پا هیيخونه تو هیرو بفروش و با پس اندازت  نتیماش یاجازه کن يخونه ا هیيخوا یحاال که نم انیس نیبب-

.میو بندها راحت بش دیق نیتر بخر تا از ا

!نگو يزیزد تو چ یکنم اگر مامان حرف یفعال حرفش رو نزن و خواهش م-

زن  هیبا  یبا وجود امکانات کاف دیش فکر کرد؛ چرا باچرخاند و با خود نیماش شهیو سرش را به ش دیکش یآه الهام

.داشت میب ندهیدر مقابل مادرش واقعا تعجب کرده بود و از ا نایس يکارها نیاو از ا م؟یکن یخودخواه و مستبد زندگ

 و افکارش مغشوش و دیلرز یم اریاخت یبدنش ب. شد یم شتریشدند دلهره و اضطرابش ب یتر م کیچه به خانه نزد هر

.آزاردهنده بودند

حرف  رایخواست همان جا بماند اما با او روبرو نشود ز یدلش م. شود ادهیپ نیاز ماش دیترس یم اطیاز ورود به ح بعد

را باز کرد و با تعجب  نیدر ماش نایس. سوازند یدار و عذاب آور بود که تمام تار و پود وچودش را م شیچنان ن شیها

:دیپرس

؟یش ینم ادهیچرا پ-

او برگشت و . را گرفت نایپله ها دست س يو قبل از رفتن به سو دیکش رونیب نیجسم کرختش را از ماش یبه سخت الهام

:دیپرس

ه؟یچ-

:با عجز گفت الهام

.ترسم یمن م-

:او نگاه کرد و دستش را فشرد و گفت دهیبه صورت رنگ پر نایس

.یاخالق مامان عادت کن نیبه ا دیترس نداره فقط با-

.کنم یدارم از ترس غش م! نایتونم س یمن نم-
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:و گفت دیدادن به او خند نانیاطم يبرا نایس

.رنجه یم يو زود از هر مسئله ا هیکم عصب هیفقط  ستیبرنش چوبه دار، به خدا مادرم جالد ن یانگار دارن م! نگاه کن-

:گفت اریاخت یب الهام

.آرام بخش خوب بشه يبا مصرف داروها دیشا دکتر شیداره بره پ یعصب یخب اگه ناراحت-

:رفت گفت یپله هها م يکه به سو یدست او را رها کرد و در حال تیبا عصبان نایس

!یکن یم يرو ادهیز يدار گهید-

جواب سرد  کیهر دو وارد شدند و سالم کردند اما جز . که زده بود به دنبال او از پله ها باال رفت یاز حرف مانیپش الهام

خاله اش مانعش  يپله ها برود که صدا يالهام هم خواست به سو. به اشپزخانه رفت نایس. دندینشن یجواب شیستا ياز اقا

:شد

چه خبر؟ يخوش گذشت؟ از سلطنت خونه پدر یمهمون نیرفته بود! نیگشت یحاال هم برنم! چه عجب خانم-

به خانواده اش بود و  نیو توه ییاو در حال بدگو. اخرش تن او لرزاند و شعله خشم را در وجودش روشن کرد جمله

او برگشت  يو به سو اوردیخواست گوش ندهد و به اتقش برود اما دلش تاب ن یم. دیلرز یالهام داشت از شدت خشم م

:و گفت

.دم یم حیترج نجایباشه به ا یرو هر چ يخونه پدر اینکردم ثان يبد ياوال من کار-

:زنان گفت ادیاو امد و فر يو به سو بلند شد تیبا عصبان خاله

 یتن ینشده م ریحاالم د ؟يپس چرا شوهر کرد يد یم حیبدن، خب اگه اونجا رو ترج ادتیاونجا تا  یدونستم رفت یم-

.همون جا يبازم برگرد

ترام او سکوت کرد الهام هم به اح. نزند یکرد او را آرام کند و با اشاره به الهام فهماند حرف یبلند شد و سع شیستا يآقا

:بلند شد دهیسع يفشرد که صدا یرا م شیاما بغض سخت گلو
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 یزن حساب هیاگه داداشم عاشقت نشده بود ... گهید زینه چ يخور یم یتو فقط به درد کلفت... اقتیل یب يدختره گدا-

.میگرفت یخانواده خوب براش م هیاز 

. نشست نیزم يدر را بست و رو.  رفت و خودش را به اتاق رسانددوان دوان پله ها را باال. او وجودش را آتش زد حرف

.کرد هیلرزانش گذاشت و گر يسر به زانوها

بکشد که  ادیخواست بر سر او فر یدلش م. وارد اتاق شد نایپر درد کنار پنجره نشسته بود که س یمتورم و دل یچشمان با

:دیرنگش کنار زد و پرس یصورت ب يبلندش را از جلو يموهانایرا نگرفت؟ چرا از او دفاع نکرد؟ س دهیسع يچرا جلو

؟يبا من قهر-

:دیخانه دوخت و پرس يسبز روبرو يفضا يان سو ينگاهش را به ساختمان ها الهام

اونا با ازدواج ما موافق نبودن؟-

:و گفت دیکش یپرده را کنار زد و اه نایس

؟يکار دار یمهم منم که عاشقم، به اونا چ-

:دیبا اصرار پرس مالها

نبودن؟-

.نه نبودن-

.کردم یدونستم باهات ازدواج نم یاگه م-

اونم مثل من به خاطر  دیگه شا ینم يزیدونم چرا چ یدوست داره اما نم یلیانقدر خودتو رو عذاب نده، پدرم تو رو خ-

!يجوابش رو بد دیتوام نبا! زنه ینم یمادر حرف

.کرد یم نیم توهاون داشت به خانواده ا یول-

.میشام بخور میمادرت خواهرشه، حاال پاشو بر ستن،ین بهیخانواده تو که غر-
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.ستمیگرسنه ن-

.ناز نکن ایبلند شو ب-

:خم شد و مچ دست او را گرفت و گفت نایس

که از جنگ و  تو. يخور یاز همه، ضربه م شتریکنه و خودت ب یم دایادامه پ ينجوریقائله تمومه و گرنه ا يایاگه ب-

اد؟یم اد،یجدال خوشت نم

:با حرص از جا بلند شد و گفت الهام

!شام بخورم ياشتها ندارم چه جور یوقت-

!ایبه خاطر من کوتاه ب-

 نییو همراه او به طبقه پا دیکش یقینفس عم. ناخواسته شد یزندگ نیا عیاو خام و مط يباز هم در برابر محبت ها الهام

. گذاشت شیبشقابش را پر کرد و جلو نایس. در هم قالب کرد شیپاها يرا رو شیو دست ها نشست زیسر م. رفت

 یچنگال و قاشق يبا صدا. دانست چطور ان غذا را بخورد یالهام نگاهش را به بشقابش دوخت واقعا اشتها ندشات و نم

با  يوع به خوردن کرد و از سر لجبازرا از هم باز کرد و شر شیدست ها اریاخت یب دیکوب یاو م يجلو زیبه م دهیکه سع

:دیپرس شیستا یآقت. کرد یبشقاب را خال قهیرا خورد که در کمتر از چند دق شیغذا دهیحرص چنان شتاب زده و نجو

برات بکشم؟-

:او نگاه کرد و گفت يچشم ها به

.نه متشکرم-

بلند شد و . الهام احساس تهوع داشت. شد یم دهیغم کهنه در ته نگاهش د هیشهیبود که هم یو ساکت يمنزو يمرد او

در ان  مویابل ياستکان برداشت و مقدار کی. رفت یرا برداشت و به طرف جاظرف مویابل شهیش. رفت خجالیيبه سو

.به گوشش خورد دهیسع يخواست ان را سر بکشد که صدا. ختیر



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 187

.بخوره يزیجرات نکرده خونه باباش چ چارهیب-

:زد ادیفر دهیبر سر سع نایس. خورد و به سرفه افتادگره  شیدر گلو مویآبل

.خفه شو-

باران  هیالهام را کنا یحساب گریاز او برخاست و بار د يخاله به طرفدار. رفت رونیبلند شد و از سالن ب هیبا گر دهیسع

خاله دست بردار  یلکف اشپزخانه دوخت و يها کیبار مهر سکوت بر لبانش زد و نگاهش را به سرام نیاما الهام ا. کرد

:گفت شیستا يکه آقا نیتا ا تگف یآمد م ینبود و با غضب هر چه بر دهانش م

.زن گهیبسه د-

را  زیالهام م. نفس کشدار و بلند انجا را ترك کرد کیهم بعد از  شیستا يآقا. رفت رونیبلند شد و ب تیبا عصبان خاله

 نایرا بر عهده س يچا ختنیرد و به اتاق خودشان برگشت و کار رجمع کرد و بعد از شستن ظروف، آشپزخانه را مرتب ک

 نیبعد از چند لحظه تفکر در مورد ا. کرد یدر خود حس م یهربانو م یبه همدل یمبرم اجیدر ان لحظات احت. گذاشت

:و گفت دیتخت دراز کش يرو نایس. پر عذاب، خودش را با کتاب سرگرم کرد یزندگ

!بود يعجب روز پر دردسر-

بلند شد و از درون قفسه کتاب ها دفترچه . بود دهیبرگشت او خواب یوقت. شد رهینداد و به جمالت کتاب خ یاو جواب به

:دارش را برداشت و نوشت میتقو

اگر ! زنند یکنم؟ اگر پرنده ام که به پرنده طعنه نم یچه م ییقفس طال نیمن که هستم؟ واقعا من که هستم و در ا-

قفس که راه را بر نفس  نیکنم خودم را گم کرده ام، در ا یباشم؟ حس م گرانید عیبدون اراده مط دیباانسانم پس چرا 

حاال که . نمیب یرنگ م يخاکستر يغبار انیطوفان حوادث گم شده و من خود را در م انیام م یبندد وجود واقع یم

که  دیایب يکاش روز يا م؟یمایره بپ دیام نیاند به کدام بهیهمه غر یوقت ست،یوجود تشنه ام ن يکس آشنا چیه گرید

خواهد  یکس نیواقعاً چن ایآ. کند میرها شهیهم يرا بشکند و برا ریقفس نفس گ نیکه قفل ا یمرا باور کند کس یکس
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آمد؟

بود و  ختهیخواب از چشمانش گر. دو دست گرفت انیدفتر را بست و سرش را م. ختندیصفحه دفتر ر يرو شیاشک ها

.اشک سپرده بود يا به ابرهاخود ر يجا

8فصل

:دیچیپ یدرون گوش زیآرام اما حزن انگ ییاز چند بوق منقطع صدا بعد

.الو-

.سالم-

!شما دیببخش... سالم-

.من الهام هستم خواهر احسان-

:سکوت کد و بعد گفت يا لحظه

حالتون خوبه؟-

ن؟یمتشکرم، شما چطور-

.خوبم متشکرم-

نم؟یتونم شما رو بب یم خانم، نینازن-

...نیدون یم... آخه-

اومده؟ شیپ یمشکل-

....نه ایدونم اقا احسان بهتون گفته  ینم-

.دونم یرو م زیاون خواستگاره که بله همه چ هیاگه منظورتون قض-
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.مینیرو بب گهیترسه من و احسان همد یآخه م. رونیب امیاز خونه ب گهیذاره د یپدرم نم-

:دیفکر کرد و سپس پرس یکم الهام

خودشم مونده خونه و مواظب شماست؟ یعنی-

.ترسم اصال توش چشماش نگاه کنم یتره و م ریبه عمه ام سپرده مولظبم باشه که اونم از پدرم سختگ! نه-

اونجا؟ امیپس من م-

؟ياخه چطور نجا؟یا-

.گم از دوستاتون هستم یم-

.هترسم براتون مشکل ساز بش یآخه م-

.دیادرس منزلتون رو به من بد دیافته، فقط لطف کن ینم یانتفاق خاص نینه مطمئن باش-

از دوستانش  یکیدنید يخواهد برا یزنگ زد و به او گفت که م نایکرد و بعد از قطع تماس به س ادداشتیرا  آدرس

برود و  رونیداد او تنها ب یار بود اجازه مب نیاول. بود اما قبول کرد و سفارش کرد زود برگردد یاوهم گرچه ناراض. برود

خاله . ده بود کیساعت نزد. رفت نییو به طبقه پا دیلباس پوش. دینگو یاحسان را به کس هیفعال قض دیالهام هم بهتر د

:گفت دهیجلو رفت و به سع لیدل نیبه هم. نشسته بود ونیزیتلو يجلو لیهم در حال خوردن اج دهیخانه نبود و سع

نویاز دوستام، ظهرم منتظرم نباش یکیدنیرم د یرم ممن دا-

:دیاو را از نظر گذراند و پرس يسر تا پا انهیموز یبا نگاه دهیسع

دونه؟ یم نایس-

شمال شهر  ياز محل ها یکیدر  نیآدرس نازن. با حرص برگشت و بدون جواب دادن به سوال او از خانه خارج شد الهام

.دیخر ینیریجعبه ش کیسبد گل و  کیراه  نیب. کرد یط نیماش سیسرو را با دو ریمس نیبود و او ا

و زنگ را  دیبه صورتش کش یدست. استاد دیسف يها لهیدر بزرگ سبز رنگ با م کیکرد و مقابل  دایرا راحت پ آدرس
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است او را خو یم ایگو. فکر کرد یاو کم دنیبا د. در را باز کرد ییچاق و خوش رو رزنیپ هیبعد از چند ثان. فشرد

:دیجدال با ذهنش پرس نیآورد اما ناموفق از ا ادیبه  ایبشناسد 

خانم؟ نیکار دار یبا ک-

:زن گفت. زد و سالم کرد يلبخند الهام

!نییسالم، امرتون رو بفرما کیعل-

خونه هستند؟ نمیخواستم بب یم. خانم هستم نیمن از دوستان نازن-

.به عمه خانم اطالع بدم نیاجازه بدبله بله هستن، ....خانم؟ نینازن-

:دوباره برگشت و گفت قهیداخل رفت و بعد از چند دق به

.باغ منتظرتون هستند يخانم تو-

 یاز دور چشمش به ساختمان سنگ. به هر حال به دنبال او راه افتاد! عمه او ایاست  نیمنظور او از خانم نازن دینفهم الهام

که به دنبال ان  یدر حال. بود ستادهیجلو ان ا یطبقه دوم ان باز بود و دختر جوان يپنجره هااز  یکیافتاد که  يدو طبقه ا

فرو  یبود که در خواب زمستان ییبایز اریباغ بس. افتاد که در انتظار بهار بودند دهیزن از کنار درختان سر به فلک کش

 يگهواره ا یصندل يکه رو یبه خانم رزنیپ ییا راهنماب. شدند یم داریب نیخواب سنگ نیاز ا گریرفته بود و تا چند روز د

 یتر م کیبر چشم زده بود و او را که هر لحظه نزد یاهیس نکیزن ع. دندیخورد رس یکنار استخر نشسته بود و تاب م

اش جلو  دهیکش ینیرا تا نوك ب نکشیزن ع. سالم کرد ياجبار يبا لبخند دیاو رس یبه دو قدم یوقت. کرد یشد نگاه م

:دیان به او نظر انداخت و بعد بدون جواب به سالمش پرس يآورد و از ورا

اد؟ینم ادمیمنکه  دیهست نیکدوم دوست نازن شما

اد؟ینم اتونیهستم چطور منو  لدایمن :فرو داد و گفت یجابجا کرد و اب دهانش را بسخت شیگلها را در دستها الهام

بنظر برسد در حال تکان دادن دست راستش  یزن کند ذهن خواستیمچندبار نام او را تکرار کرد و بعد چون ن زن
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.نشینیبب نیبر نیتونیباالست م نیاومد نازن ادمیییزهایچ هیبله ...بله:گفت

با  گریبود داد و بار د ستادهیا نهیرا بدست همان مستخدمه که دست به س یرنیتشکر کرد و گل و ش یبا خوشحال الهام

وارد سالن بزرگ دوبلکس شدند که هر کدام از اسباب و .برگشتند و داخل رفتند ین سنگاسختما ياو بسو ییراهنما

مستخدمه چند .از پله ها به طبقه باال رفتند.دادندیگزاف م يمتهایکهنه و فرسوده بودند اما خبر از ق یآن گرچه کم هیاثاث

بله؟:دیاز داخل پرس ییصدا.از اتاقها زد یکیضربه به در 

هنوز .زن گذشت و وارد اتاق شد  ياز جلو.کرده اند یکه در واقع او را زندان دیرا باز کرد والهام فهمدر  دیبا کل زن

 يبا صدا نیدر را گرفت که نازن رهیدهانش را باز نکرده بود که متوجه شد دوباره در قفل شد هراسان برگشت و دستگ

.خوشحالم دنتیچقدر از د يوا:بلند گفت

 يرنگ لبخند یعسل یمخمل گون و چشمان یبا پوست ییبایاما ز دهیرنگ پر يدختر.سالم کرداو برگشت و  يبسو الهام

.کننیمن فرار نکنم در رو قفل م نکهیا ينترس برا:بر لب آورد و آهسته گفت

الهام .و ساکت بود نیاما مانند خودش غمگ بایبزرگ و ز نیاتاق نازن.مبل نشست يبعد از فشردن دست او رو الهام

نذاشتن؟ يزیچ یکروفونیم ینیدورب نجایا:دیانداخت و آهسته پرس وارهایه دب ینگاه

.هنوز بهش فکر نکرده دمیشا ایستیبرنامه عمه خانم ن يبه کار تو نینه خوشبختانه ا:زد و گفت يلبخند نینازن

راحت صحبت کرد؟ شهیم پس

.باشه ستادهیفالگوش نا یالبته اگه کس:با اشاره بدر گفت نینازن

.میکنیروم صحبت مآ پس

از احسان چه خبر؟حالش خوبه؟:دیو پرس دیکش یاه نینازن

ن؟یبا هم تماس ندار مگه

صداش بغض  دنیباهاش حرف بزنم به محض شن تونمینم:و با بغض گفت دیلرز شیو لبها دیاو دو يدر چشمها اشک
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.رهیگیو غم تمام وجودمو م کنمیم

صحبت  دمیکه از احسان شن نطوریا.فکر کردم یلیمسئله خ نیدر مورد ايراستشو بخوا نجایاومدم ا نیهم يبرا منم

.همون خواستگارتون صحبت کنم...برم با اون اقا خوامیم لیدل نینداره بهم يا دهیکردن با پدرت فا

؟یمیابراه يبا آقا:دیبا تعجب پرس نینازن

ه؟یمیابراه اسمش

.رو هم دارم میتصم نیدمو بکشم اما دست اون بهم نرسه و هممن حاضرم خو...شهیاسمشم حالم بد م دنیاز شن یحت بله

نمش؟یبب تونمیم يچطور یبمن بگ شهیم

.کرد داشیبهتر بشه پ ينطوریا دیرو دارم شا لشیپدرم اما شماره موبا شیکارخونه پ ادیم کباریيهفته ا اون

بهش اعتماد کرد؟ شهیم نکهیا ه؟منظورمیجور آدم چه

.یمنظورت روبهش بفهمون یبتون تا یمثل خودش باش دیبا

خودش؟ مثل

!گر لهیو ح يموز

مثل روباه؟:دیبا خنده پرس الهام

 ینیریو ش يمستخدمه به بهانه آوردن چا.در قفل ساکت شدند دیکل دنیچرخ ياما با صدا دندیخند هیتشب نیدو به ا هر

.ا انداخت و رفت دوباره در را قفل کردآنه يبه هر دو يگذاشت و نظر زیم يرا رو ییرایپذ لیوسا.بدرون اتاق امد

که اصال  رهیو م ادیو گرنه انقدر م میپس بهتره زودتر حرفامونو بزن...شنوهیمارو نم يناراحته که صدا یلیخ:گفت نینازن

.میبگ میخواستیم یکه چ رهیم ادمونی

قرار مالقات موقع ناهار در  کیبا اصرار  او زنگ زد و لیو از همان جا به موبا دیپرس یمیابراه يباز هم در مورد آقا الهام

به او از خانه خارج شد و آژانس گرفت خودش را به  دنیبخش نانیو اطم نینازن دنیبعد از بوس.رستوران شرکت گرفت
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اجازه  نیبه او چن گرید نایکارها را روبراه کند وگرنه ممکن بود س زداشت هر طور شده همان رو میتصم.شرکت رساند

 زهایو پشت م گرفتندیخود را م يغذا.رفتندیم يسالن غذاخور يبود و همه کارمندان شرکت بسو ظهر.ندهد يا

 جبواقعا تع دیدیصدا برگشت و از آنچه م يبسو.توجهش را جلب کرد ییالهام مانده بود چه کند که صدا.نشستندیم

او .با او آشنا شده بود یسته جمعدر آن گردش د کباریپدر نگار که !هورش بود يهمان عمو یمیابراه يپس آقا.کردیم

 يسپس برا.زد و به او خوشامد گفت ياطالع بود لبخند یب دارید نیتعجب کرد اما چون از علت ا یابتدا کم زین

شما فقط :دیمتوجه نگاه متعجب کارمندان شد و پرس الهام.رفتند  یخال يزهایاز م یکیيغذا گرفت و بسو شانیهردو

س؟یسلف سرو نیاومدخوردن غذاتون  يامروز برا

چطور؟

!کننیبما نگاه م یبیطور عج هیکارمنداتون  آخه

او نشست و مانده  يکنجکاو کارمندان روبرو ينگاهها ریالهام هم در ز.نشست زیسر داد و پشت م يخنده بلند یمیابراه

چنگال را برداشت و گوشه لبانش نشاند و قاشق و  يلبخند.ازدواج را مطرح کند که او منکر نشود هیبود چگونه قض

!رهکارمنداش بخو يشرکتم از غذا هیسییر کردمیفکر نم:گفت

.ارنیغذا ب رونیبگم از ب ادیخوشتون نم اگه

.نبود نیمنظورم ا نه

بله .شنومیسوالو م نیجوابشو بدم چون مطمئنم دفعه سوم هم ا دیپس بذار نیدیسوالتون رو تا حاال به دو روش پرس شما

.خورمیم نجایت غذامو ااوقا یمن فقط گاه

نگار جون چطوره؟خوبه؟ یراست...نداشتم یمن منظور خاص دیببخش

.ستیازدواج کنه حالش اصال خوب ن خوادیهورش م دهیفهم کهیاز وقت:و گفت دیکش یآه یمیابراه

ن؟یدونیشما که منو مقصر نم:دیقاشق از غذا پرس کیبعد از خوردن  الهم
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 نکاریا دیدیشما با وجود عالقه مفرط به هورش بخاطر نگار خودتونو کنار کش دونمیممن :زد و گفت يلبخند یمیابراه

هورش به نگار  دمیفهم ایکه از ظاهر قضا نطوریا.دیجنگ شهیبا سرنوشت هم نم یول رهیمن واقعا قابل تقد يشما برا

.ازدواج کنه يا گهیبا دختر د خوادیم لمیدل نینداره و بهم يعالقه ا

نگارم :او گذاشت و گفت ينوشابه جلو وانیل کییمیابراه يآقا.را خوردند  شانیدر سکوت هر دو غذا يا قهیدق چند

.کنهیداره ازدواج م

؟یبا ک!یعال چه

.از دوستان مادرش یکیپسر

نجا؟یا

.رفت شیکانادا هفته پ نه

.گمیم کیتبر

.متشکرم

کند و راه را بر  ریداشت او را غافلگ یبکشد سع شیرا پ هیو الهام مردد مانده بود که چطور قض شدیم یکم کم خال سالن

 دمیدر مورد شما شن عاتیشا يسر هیمن !یمیابراه ياقا دیدونیم:گفت یرکیبا ز لیدل نیبهم.ببندد يا لهیهر دروغ و ح

.مورد سوال کنم نیخودتون در ا زا خوامیاما حاال م...که البته باور نکردم اما

؟یعاتیچه شا:دیپرس دهیبر دهیبه الهام نگاه کرد و بعد بر دیچند لحظه با ترد.دیکشو از غذا دست  دیاو پر رنگ

که من  نیهست دهیفهم يچون شما بقدر میبهتره اصال حرفشو نزن:زد و پس از پاك کردن دهانش گفت يلبخند الهام

.مورد حرف بزنم نید را تونمیاصال نم

!گنیم یبدونم در مورد من چ ادینم بدم دیبگ کنمیخواهش م:مصرانه گفت یمیابراه اما

 نیشما دختر و همسرتون رو فرستاد گنیم...گنیم:انداخت و گفت ریانگشتانش را د رهم گره کرد و سرش را بز الهام
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.نیدار یاالتیخ هیچون ...کانادا چون

از .و به فکر فرو رفته انداخته نییسرش را پا دیبه او نگاه کرد و د دینشن یبود اما چون جواب نییپا شیپلکها همچنان

.قصد رنجوندن شما رو نداشتم دیببخش:فرصت استفاده کرد و گفت

نگاهش را به صورت الهام دوخت و بعد از چند لحظه  گریگذاشت و بار د شیلبها نیاتش زد و ب يگاریس یمیابراه

ن؟ینیمنو بب نیخواستیم یچ يشما برا:دیپرس

ناراحت بود  یلیاز دوستانم رفته بودم طفلک خ یکیدنیبه د روزیمن د.نجایااومدم  یچ يبرا رفتیم ادمیاصال داشت  آه

به اجبار  خوادیپدرش م دمیباهاش صحبت کردم فهم یوقت زدیحرف م یو شکست و انتقام و خودکش يدیو مرتب از ناام

که دست اون مرد  نیاقبل از  گفتیرو داره دختره م چارهیب ختراز رفقاش که دو سه برابر سن اون د یکیاونو بده به 

.مورد صحبت کنم نیتا با شما د را نجایاومدم ا لیدل نیبهم کشهیبهش برسه خودشو م

چرا با من؟:دیبه صورت او انداخت و پرس قینگاه دق یمیابراه

.نیمنصرفش کن نکاریاز ا نیتونیو م نیپدر اون دختر هست یمیبمن گفت شما از دوستان صم هیهان آخه

شناسه؟یترو مدخ نیهم ا هیهان

.دوست مشترکه هیاون  بله

ومد؟یهمراه شما ن هیچرا هان پس

...کم هی...کم  هیکه گفتم  یعاتیچطور بگم اونا بخاطر همون شا خب

ه؟یدختره اسمش چ نیاقا پدر ا نیا یعنیخانم  نیخب حاال ا دمیبله فهم بله

!يدیسع يآقا:فکر کرد و گفت یکم الهام

 ه؟چونیاسم دخترشون چ:دیروشن کرد و پرس يا گهید گاریس گارشیبا اتش س دییگرا يدیسف بهیمیچهره ابراه رنگ

.شناسمیم يدیمن دو تا سع
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!نینازن

من  تیثیح دیو نذار دیریاساس رو بگ یب عاتیشا يد رمقابل از شما هم انتظار دارم جلو یکارو بکنم ول نیحاضرم ا من

.سوال بره ریز

 نیشما هم هر چه زودتر با پدر نازن کنمیمثل شما دفاع کنم اما خواهش م یفیدم شرآ تیثیحاضرم از ح لیکمال م با

.اجازه بده تا اون با مرد مورد عالقه اش ازدواج بکنه دیو بگ نیصحبت کن

عالقه داره؟ يا گهیبه شخص د نینازن مگه

.هم دوستش داره یلیو خ بله

.کردمیفکر م نیااز  ریمن غ یول:در حال بلند شدن آهسته گفت یمیابراه

ن؟یفرمود يزیچ:دیرا برداشت وپرس فشیک الهام

!نه!نه

 دیدار يمهمتر يشما کارها دونمیشدم م فتونیمزاحم اوقات شر دیببخش:امدند الهام گفت رونیب سیهم از سلف سرو با

من .نخواهد بود جهینت یچون شما ب یمیفکر کردم صحبت با آدم با تجربه و فه یول دیکارها رو ندار نیو فرصت انجام ا

.شما رو یعال ییرایذهنم حفظ کردم مخصوصا پذ يهنوز خاطره اون گردش رو تو

بودم  دهیشن يا گهید زیمن از پدرش چ دیبگ نیبه نازن دیبر:و گفت ستادیبه طبقه دوم ا یمنته يپله ها يجلو یمیابراه

.کنه رونیهم از سرش ب یراحت باشه و فکر خودکش الشیحاال خ یول

 دیدختر من انجام داد یزندگ يکه شما برا یدر مقابل کار بزرگ:با تعجب به صورت او نگاه کرد و او با لبخند گفت اماله

.کردمینم غیدر دیخواستیهم م يا گهید زیاگر هر چ

وقتتون رو در  نکهیبازم بخاطر ا:سپس سرش را بلند کرد و گفت.انداخت و با بغض تشکر کرد نییسرش را پا الهام

.متشرم و خداحافظ دیمن گذاشت اریاخت



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 197

.خانم خداحافظ

بهم بافت و به اجبار  یاو چه مهمالت.مادر هورش افتاد  يحرفها ادیب.براه افتاد ابانیهدف در خ یآمد و ب رونیشرکت ب از

هورش  خبر ازدواج دنینگار اکنون با شن!کرد و متوسل به دروغ شد يرحمانه با احساسات او باز یچه ب!از او قول گرفت

 یواه یاالتیبود که او با خ یدر حال نیآغاز کند و ا يگریرا در کنار د يا زهتا یو رفته بود تا زندگ رفتهیرا پذ قتیحق

چشمان پر  کردیم یبشدت احساس پوچ کهیبغض کرده در حال يا نهیشکسته و س یبا دل.کردیم يروزگارش را سپر

ما  ییجدا اعثرحمانه ب یچقدر ب!منو از دل و عشقم جدا کردند  رکانهیاشکش را به اسمان دوخت و زمزمه کرد چه ز

!شدند

به آن  ییهنوزم او را دوست داشت و در تنها رایز بدیو خودش را بفر دیاینتوانسته بود با غم دل عاشقش کنار ب چگاهیه

 نایو دلش را به س دیایاس کنار باحس نیبا ا تواسنتیبود بهتر م دهیحاال که خبر ازدواج او را شن یول دیشیاند یم باینگاه ز

 نیماش دنیو در را باز کرد با د دیبخانه رس یوقت!برادرش را داشت يارزش شاد تشگذش دیدیم دارید نیحاال با ا.بسپرد

دلشوره بر .گذشتیم 4به ساعتش انداخت از  ینگاه.دیایوقت روز بخانه ب نیسابقه نداشت او ا چوقتیه.تعجب کرد نایس

با  دهیخاله و سع.سالن شد ردآرام آرام از پله ها باال رفت و وا.ترس بر وجودش نشست اریاخت یو ب دلش چنگ انداخت

 گاریس يبو کهیبطرف طبقه باال براه افتاد و در حال.رفتند  ییاو برخاستند و بدون دادن جواب سالمش هر کدام بسو دنید

چرا؟در حال !گاریس!نایس.به صورتش خورد گاریتند س ياز بو یموج.آزرد با تعجب در اتاق را باز کرد یشامه اش را م

آهسته سالم کرد اما .کرد لبخند بزند یبزور سع.روبرو شد نیبود که با دو چشم سرخ خشمگ وضوعم نیکردن ا یحالج

افتاده؟ ینا؟اتفاقیشده س یچ...یچ:دیمبل گذاشت و با من من پرس يرا رو فشیک یبا دستپاچگ.دینشن یجواب

؟يچرا تو انقدر زود اومد:دیبه دور وبرش انداخت و دوباره پرس يرنظ ینگران با

خاموش کرد و در همان حال  يگاریرا درون جا س گارشیبا خشم س کردیچشم به او نگاه م ریاز ز کهیدر حال نایس

؟يتا حاال کجا بود:دیپرس
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.منکه بهت گفته بودم:بر آمده گردن او نگاه کرد و گفت يبه رگها رتیح با

؟یچ يبود گفته

...خوامیم...خوامیبودم م گفته

.یحرف بزن دمینبا ؟آرهيساکت شد چرا

.بخاطر احسان بود:انداخت و گفت ریسرش را بز.بر اندام او انداخت يپر خشمش لرزه ا نگاه

!شمیم وونهیدارم د:و گفت دیکش شیموها انیم یدست یبا کالفگ نایس

من چکار کردم؟ چرا؟مگه

اون پسره؟ يموع شیپ یرفت یچ يبرا

آب دهانش را بزور فرو داد و .شدیم قتیحق رفتنیاما ترس مانع پذ دیفهمیمنظور او را م!شد رهیتجب به او خ با

...یمیابراه ياقا نیکه ا دونستمیباور کن من نم:گفت

 يها هین پااو هیاسمش هم برام سخته سا دنیشن یحت...اریاسمشو ن:مرتعش گفت ییسخن او را قطع کرد و با صدا نایس

.لرزونهیم مویزندگ

من تو :گرفته ادامه داد ییو صدا نیفشرد و با بغض سنگ شیپنجه ها انیالهام را م ياز جاش بلند شد و شانه ها ناگهان

؟یفهمیاز دستت بدم م خوامیمن نم...رو دوست دارم من

 يمرد باز نیبا احساس پاك ا توانستینه او نم کردیاو نگاه کرد و از درون خودش را سرزنش م يابر يبه چشمها الهام

 ذارمیتنهات نم چوقتیمن ه:را از هم گشود و گفت شیبا شرم لبها!ردیرا از او بگ یو خوشبخت يشاد نیا توانستینم!کند

!نایس

:الهام را د راغوش گرفت و گفت جانیبا ه. شدند يجار نایها بر صورت داغ س اشک

.یمونکنارم ب شهیهم يقول بده، قول بده برا-
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:گفت ختیر یکه اشک م یاشفته در حال یبا دل الهام

.نایحرفامو باور کن س-

:کرد گفت یرا نگاه م رونیکه ب یپنجره رفت و در حال يرا پاك کرد و به سو شیاشک ها نایس

.کردم دایپ یبیحال عج دمیاونجا حال خودم رو نفهم یرفت دمیشن یلحظه وقت هیمنو ببخش، دست خودم نبود، -

:کنار او رفت و دستش را ارام گرفت و گفت الهام

.یبه من اعتماد کن شهیخواد هم یدلم م-

.کنه یکالفه ام م گرانید يوقتها حرفا یتو شک ندارم اما بعض یمن به پاک-

و خودش را به دست سرنوشت  دیکش یآه. سر خاله است ریز ایقضا نیتمام ا دیکرد و فهم یمنظور او را درك م الهام

.سپرد و از خدا خواست تااو را از شر بدخواهان در امان نگه دارد

:وارد اتاق شد و گفت نایحال صخبت با احسان بود که س در

.شام بخور نییپا ایب-

:گذاشت و گفت یگوش يرا رو دستش

.تو برو بخور رمیمن س-

را گذاشت و  یکرد و گوش یخداحافظ او هم به اجبار با احسان. مبل نشست يو رو دیرا در هم کش شیابروها نایس

:دیپرس

؟یشد؟چرا نشست یچ-

.لقمه بخورم هییتونم حت یکه من بدون تو نم یدون یخودت م-

.باور کن من اصالً اشتها ندارم-

.خورم یمنم نم ستین يباشه مسئله ا-
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!يکرد یناله م یاز گرسنگ یداشت شیساعت پ مین نیتو که تا هم یول-

.اشتها ندارم گهیبود حاال د شیاعت پس میاون ن-

:رفتن نبود به خاطر او با اکراه بلند شد و گفت نییبه پا لیخاله ما يها هیو کنا شیکه از ترس ن الهام

.میخب قهر نکن پاشو بر یلیخ-

:زد و گفت يلبخند نایس

!یواقعا که خانم-

نامنصفانه آماده کرد و بعد  یمبارزه کالم کیيخودش را برا. و با اضطراب به دنبال او از اتاق خارج شد دیکش یآه الهام

 شینگاه خاله باعث لرزش دست ها ینیسنگ. گذاشت شیو جلو دیاو را کش يابتدا غذا نایس. نشست زیاز سالم پشت م

 ینیاشپزخانه با سکوت سنگ يفضا. و به زور شروع به خوردن کرد شتبود قاشق وو چنگال را بردا یبیشد اما به هر ترت

و  دیکش شیجابه جا شد و موضوع کار را پ یکم نایس. شکست آزار دهنده بود یقاشق و چنگال ها آن را م يکه فقط صدا

.و با نگاه از او تشکر کرد دیکش یالهام نفس راحت. با پدرش مشغول صحبت شد

9فصل

مبرم به  ازیکار کرده بود که حاال ن يقدراخر سال به  ياما در روزها دیاز راه رس شیها و جاذبه ها ییبایبا همه ز دیع

رنگ . ممکن بود ریامر غ نیا دهایو بازد دیو اغاز د دیسال جد دنیبا فرا رس یول دید یاستراحت را د روجود خود م

.هم به ان اضافه شده بود یطوالن يشد و ضعف و سردرد ها یوجه محو نم چیصورتش به ه یدگیپر

 یبیبه طور عج شیچشمها ریز يکبود. شد رهیچند لحظه به صورتش خ میمال شیاار کینشست و بعد از  نهیا يجلو

بود که روز اول سال نو  شیرسم خانواده ستا نیا. مملو از مهمان بود نییو بلند شدو طبقه پا دیکش یآه. زد یذوق م يتو

.نندیتا عروس خانواده را بب مهمان ها منتظر بودند نیاز ا یکردند و حاال بعض یتمام اقوام را به خانه شان دعوت م
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مهمان ها  انیدر م. لحظه سرش را به دوران افتاد  کیدیرا در گوشه و کنار سالن د تیپله ها ازدحام جمع ياز باال یوقت

رفتو نییآرام و خرامان از پله ها پا. تکان داد یدست دنشیاو هم با د. دیفاطمه را د

جلو امد و او ار د راغوش گرفت و در حال قربان صدقه رفتن صورتش را  مهمان ها برود خاله يکه به سو نیاز ا قبل

 یو نفرت رنگ نهیاو افتاد ک یچهره واقع ادیبه  یچند لحظه او را خوشحال کرد اما وقت يکه برا يکار کتظاهرانه ا. دیبوس

بعد از سالم و عرض . دگفتن کیرا تبر دیرا د راغوش گرفتند و ع گریکدی. فاطمه رفت يبه سو. دیبر ذهنش کش اهیس

:دیفاطمه پرس. مهمان ها برگشت و در کنار او نشست هیبا بق کیتبر

ومدن؟یپس چرا خانواده شما ن-

حاضر  یمهمان نیوقت در ا چینداشت بلکه ه یتازگ شیکار برا نیالبته ا. دانست یرا نم بتیغ نیاو هم هنوز علت ا خود

:زد و گفت يدر جواب فاطمه لبخند. رده بودگاه به علتش فکر نک چیشدند و او هم ه ینم

.اخه امروز همه اقوام پدرم اونجا هستند-

.نجایمثل ا هیمراسم هیپس اونجام -

بلهو بایتقر-

.يسرحال تر بود یلیخ شیچند ماه پ! يچقدر الغر شد! الهام-

:زد و گفت يلبخند الهام

.کشه یخانواده ام عادت کنم طول م يتا به دور-

.خوش به حالت مادر شوهرت چقدر دوستت داره! یسترا-

:از دور به چهره خندان خاله نگاه کرد و گفت الهام

!بله درسته-

!هیطور نیچون خالته ا دیشا-
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!دیشا-

:صحبت را عوض کرد و گفت لیدل نیصحبت کند به هم یمورد با کس نیخواست در ا ینم دلش

.سوز دارهبهاره اما هوا هنوزم  نکهیبا وجود ا-

:دیفاطمه دست او را گرفت و پرس. کرد یاحساس لرز م. واقعا سردش بود رایزد ز یجهت نم یحرف را ب نیا البته

؟ینگرفت میچه خبر؟ هنوز تصم-

؟یدر مورد چ-

؟يبد لیادامه تحص یخواست یمگه نم-

:زد و گفت يلبخند

.هنوز فرصت نشده در موردش فکر کنم-

موضوع در جمع مطرح  نیا یصحبت کرده بود و او هم قبول کرده بود اما وقت نایمورد با س نیدر ا گفت یدروغ م البته

.مورد صحبت نکند نیگرفته بود در ا میتصم گرید لیدل نیبه هم. کرده بود مانیماهرانه او را پش اریشد خاله بس

:شاد و خندان از کنار تلفن برخاست و به مادرش گفت نایس

.نجایا انیهاش دارن مو بچه  مایس-

به  ينوروز دارید يکردند و حاال برا یم یبود که به خاطر کار شوهرش در بندرعباس زندگ نایخواهر بزرگ تر س مایس

.بود دهیبار ان هم مدت کوتاه د کیفقط  یرا بعد از عروس مایالهام س. امدند یانجا م

:گفت یبا خوشجال خاله

.که بچه هام حتما گرسنه اند میشام را حاضر کن میپس زودتر بر-

****

:متکبرانه گفت یبا نگاه مایس
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!يچقدر عوض شد-

:بزند که خاله به طعنه گفت یزد و خواست حرف يلبخند الهام

ادم رو  یخوب و استراحت کاف هیتغذ! خوب يجا! شد یشد عوض م یخانواده م نیهم عروس ا يا گهیهر کس د-

.ارهیسرحال م

:دست برادرش گذاشت و گفت يدستش را رو یمتوجه شد و با چاپلوس مایس. هم نگاه کردندبه  نایو س الهام

.شده فیضع یلیکشه خ یکنه و وزحمت م یداداشم از بس صبح تا شب کار م یاما طفل-

:در حال پوست کندن پرتغال گفت دهیسع

.گهیرا هم داره د زهایچ نیتوقعات باالا-

:با اخم گفت نایس

؟يف زدباز تو حر-

خاله با خشم مشغول جمع کردن فنجان . معترضانه به مادرش نگاه کرد و به حالت قهر برخاست و به اتاقش رفت دهیسع

فنجان ها را از دست خاله گرفت و  ینیس ادیبه وجود ب یکشکش مایمبادا در حضور س نکهیالهام از ترس ا. شد یخال يها

پله  يگفت و به سو ریکرد و شب بخ یعذر خواه. ا شست و به سالن برگشتانها ر یبا عجله به اشپزخانه رفت با نگران

:دیرا شن مایس يبود که صدا دهیپله ها نرس يهنوز به باال. ها راه افتاد

!خدا شانس بده-

:ان جمله خاله دلش را لرزاند متعاقب

.دونست یبود و قدر م شیهم حال یکاش کم يا-

را از خودش بشنود اما  نایس تیحما يصدا دیاند اما چند لحظه مکث کرد شاگذاشت و چرخ رهیدستگ يرا رو دستش

.دیشن یخواهر و مادرش را نم يحرف ها ایخواهرش بود و گو يبا بچه ها يمتاسفانه او سرگرم باز
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:دیبا تعجب پرس نایس

؟يداریتو هنوز ب-

:گرفته گفت ییزد و با صدا یتخت غلت يرو

!نهک یهم م یتو فرق يمگه برا-

:دیاو را نوازش کرد و پرس يلبه تخت نشست و با دت بازو نایس

؟یشده؟ چرا ناراحت یچ-

.ستمیناراحت ن-

!شدم تیکردم که باعث ناراحت يمن کار یعنییزن یحرف م ينطوریبا من ا یوقت-

گفتن؟ یچ مایمامامن و س يدینشن یبگ يخوا یم-

!یتاونا ناراح يزدم که از حرفا یحدس م دیبا-

باشم؟ دینبا-

!نه-

!نه؟-

؟یناراحت بش دینداره تو چرا با یتیمن اهم يحرفاشون برا یوقت-

.حرفا رو بزنن نیاونا ا ياجازه بد دیتو نبا نایاما س-

:و گفت دیکش یاه نایس

....یدون یخودت که م... يسکوت من شد یلیکردم تا حاال متوجه دل یفکر م-

:ت نشست و گفتتخ يبلند شد و رو الهام

رو بکنه؟  هیمراعات بق دیاون نبا ؟یاما اون چ میحالش رو بکن تیرعا دیما با! اعصاب داره یدونم مامانت ناراحت یاره م-
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..شم یم وونهیبه خدا منم دارم د ه؟یعواقب رفتار شما با من چ يفکر چیه

خب تو بگو چه کار کنم؟-

.مستقله یزندگ هیچاره اش -

.هامکان ندار-

. زنم اما بذار از االن بهت هشدار بدم ینم یحرف گهید يدار نتیسوال من چند تا جواب تو است هریدونم برا یچون م-

 یافتنیهمه آمالت دست ن یو عصب ماریزن ب هیبا  ياریمستقل رو به دست م یزندگ هیفرصت لذت بردن از  ینذار وقت

!باشه

 یاو کم يتنها گذاشت تا بتواند در مورد حرف ها ناریرفتو در واقع س نییقه پابعد از گفتن حرفها بلند شد و به طب الهام

. دیرا شن مایدختر س يرفت که صدا یطبقه باال م يبه سو. و برگشت دیاب نوش وانیل کیبه اشپزخانه رفت و . فکر کند

:او دراز کرد و گفت يرا به سو ستشدخترك پنج ساله د. برگشت و به او نگاه کرد

.ییوام برم دستشوخ یم-

رفته را بازگشت و دست کوچک او را گرفت و به  ياش پله ها یو ناراحت یکردن خستگ یزد و پس از مخف يلبخند

را خشک کرد و  شیحوله را از دست او گرفت و دست ها ییامدن از دستشو رونیدخترك بعد از ب. برد ییدستشو يسو

:دیپرس یبچگ نیریبا زبان ش

ن؟یبچه ندار جون شما ییزن دا-

:و گفت دیاو را بوس صورت

.زمینه عز-

:دیبا تعجب پرس دخترك

ن؟یچرا؟ مگه شما بچه دوست ندار-
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:او را بغل کرد و گفت الهام

.دوست دارم یلیکوچولو رو خ ياتفاقا من فرشته ها-

فرشته ام؟ هیمنم -

.دوستش دارم یلیخوشگل که من خ يفرشته کوچولو هیيفرشته ا هیتو هم  زمیآره عز-

.تونم بچه شما باشم یمن که خودم مامان و بابا دارم نم یول-

:گذاشت و گفت نیزم يدر اتاق رو يو او را جلو دیخند الهام

.فرشته من ریشب بخ. میزن یباره حرف م نیفردا با هم در ا زم،یحاال برو بخواب عز-

.جون ییخوام ببوسمت زن دا یم-

الهام . در اتاق را باز کرد و دخترك را برد و در را بست دهیهنگام سع نیرا جلو برد اما در هم خم شد و صورتش الهام

را باال انداخت و  شیشانه ها. رفتارها نیا يتوانست خود را قانع کند برا ینم. با تعجب به در بسته نگاه کرد قهیچند دق

.رفتاتاقشان  يبه سو النس يبعد از خاموش کردن چراغ ها گریبار د

و با خودش فکر کرد که او هم  دیکش یاه. نداشته شیبه حرف ها یداد که توجه چندان ینشان م نیخواب بود و ا نایس

نسبت به گذشته سرد  يزد اما رفتارش تا حد ینم یگرچه حرف. ستیمهربان ن ينایان س گریکرده و د رییمدت تغ نیا

کرده و مسئله عالقه هورش را به  کیرا تحر نایاو بوده که س. ودهاله بسر خ ریز ایهمه قضا دیشده بود که البته بعدها فهم

بود ان روز به جنگ و  یکه نزدک يکرده بود وطر نیاو را بدب زیوهم انگ االتیالهام، به او گفته بود و بعد هم با دروغ و خ

چراغ خواب را خاموش کرد و  الیخ نیبا ا.شود یکرد اگر بچه دار شوند مسائل حل م یجدال بکشد و حاال الهام فکر م

.دیتخت غلت يرو

****

او . شد رهیتمام به الهام که مشغول درست کردن غذا بود خ جانید راشپزخانه کرد و چند لحظه با ه يسرش را از ال نایس



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 207

 یشانیپ يچند قطره عرق رو. بسته بود دیروبان سف کیبلندش را با  يبود و موها دهیوش یو شلوار مشک دیبلوز سف

که  یاو غرق لذت بود و در حال ياز تماشا. رنگ گرفته بود یمدر اثر حرارت شعله گاز ک شینشسته و گونه ها دشیپس

:و آهسته گفت دیرا پشتش پنهان کرده بود گونه او را بوس يزیچ

.سالم مامان کوچولو-

:دیزد و پرس يسپس لبخند. با تعجب به او نگاه کرد  الهام

؟یرا گرفت شیجواب ازما-

.گرفتم ناهاشیبله ا-

صورت او گرفت و گفتک يرا جلو بایدسته گل ز کیشده و  چیبسته کادوپ کیبعد

.ایهمسر دن نیباتریبه ز میتقد-

گره کرده وارد اشپزخانه شد و  يخاله با ابروها رایز دیرس انیاش زود به پا ياما شاد. را گرفت و تشکر کرد ایهدا الهام

:گفت

 یبچه به بغل م یرفته، ما وقت نیاز ب گهیهم د ایشرم و ح. دیکن ینشده چقدر شلوغش م یچیهنوز ه. دیخجالت بکش-

.میبچه دار شد دنیفهم یخونه همه م میاومد

.رفت رونینگاه کرد و ب نایبه س یبا ناراحت الهام

:گفت يبا دلخور نایس

....دیبگ کیو تبر دیخوشحال بش نکهیا يمامان شما به جا-

:له او را ناتمام گذاشت و گفتجم خاله

.بشنوم يزیخوام چ ینم گهیبسه د-

 يکه با چهره ا دیدر اتاق را باز کرد الهام را د یوقت. فرستاد و از انجا خارج شد رونیاش ب نهیرا از س ینینفس سنگ نایس
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:دیرا نوازش کرد و پرس شیموها. در را بست و کنار او رفت. است ابانیو نظاره گر منظره خ ستادهیکار پنجره ا نیغمگ

؟یستیخوشحال ن-

.ینیبیو تو نم دهیچشمه از محبتش رو نشون م هیهم خوشحالم که مامانت هر روز  یلیاتفاقا خ-

صبر کن مطمئن  گهیمدت د هیتو  یدونیمنو خوب م تیوضع ناراحتم اما الهام جان تو که خودت وضع نیمنم از ا بخدا

.ک باشهکه ت خرمیم يباش برات خونه ا

.برم نجایهر چه زودتر از ا خوادیفقط دلم م يبخر يتو چجور خونه ا ستیمن مهم ن يبرا

.چشمم حاال بخند ياونم رو:چشمش گذاشت و گفت يدستش را رو نایس

بود شد و  دهیکه خر ییمتوجه کادو نایس.بود بیعج شیاو واقعا برا يکارها.به او انداخت يبرگشت و نظر الهام

؟يبازش نکردهنوز :دیپرس

شوق و  کردیاحساس م.را بست شیداد و چشمها هیسرش را به عقب تک.مبل نشست يبدون جواب به سوالش رو الهام

 ياو رو يپا يبسته را برداشت و جلو نایس.معنا ندارد شیبرا زیچ چیرفته و ه نیدر وجودش از ب يشور هر گونه شاد

.ادیخوشت م نیکن ببباز :گذاشت و گفت شیپاها ينشست و آن را رو نیزم

زد  يلبخند نایس.سکه طال بود  کیرنگ که درونش  یفندق کالیجعبه موز کی.به اجبار بسته را برداشت و باز کرد  الهام

!هیادگاری:و دست او را فشرد و گفت

ده از آکن يگر گذشته ا یآرام آن در ذهنش تداع کیموز يصدا کهیبسته به جعبه چشم دوخت و در حال يبا لبها الهام

اما حاال !بود ییبایچه روز پر شعف و ز.گرفته بود هیجعبه را از هورش هد نیافتاد که مشابه هم يروز ادی.عشق و صفا بود

.شده بود یگانیادر کنار خاطراتش ب ایهدا هیآن جعبه بهمراه بق

و حرکت  گذاشتیا پشت سر مماه پنجم ر.او را واقعا کالفه کرده بود یها دوران حاملگ یگرم تابستان و نفس تنگ يهوا

با  کردیحس م رایز کردیم يروزشمار بایز يکوچولو نیبه انتظار آمدن ا.کردیکوچک را در وجودش حس م يموجود
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.به ارمغان خواهد اورد شیرا برا يوجودش شاد

 بایواقعا ز یعروس دیدر لباس سپ نینازن.دانستندیوصل م نیا یانها او را عامل اصل.و احسان بود نینازن یعروس جشن

و هومن  هیهان داشتیلحظه هم چشم از او برنم کیاحسان .دیدرخشیمهمانان م انیفروزان در م يشده بود و مثل ستاره ا

شد و  دیناام دیآ یخبر داد که او نم هیهان یاما وقت دیتپیدن هورش میهم د رجشن شرکت داشتند و قلب الهام در انتظار د

کردن نگاه که البته موفق هم  دیناام يبرا يبر ازدواج هورش دروغ بوده و نقشه اخ دیهمان روز فهم.دیکش يآه سرد

نشسته در خانه  ترقلب به خاکس کیمشترکش را در کانادا شروع کرده بود اما هورش هنوز تنها با  ینگار زندگ.شده بود

.گذراندیروزگار م ییدا

 نیکند که حاال با ا ییرایدند و او مجبور بود از آنها پذاحسان به تهران آمده بو یبخاطر عروس زین شیو بچه ها مایس

او .شدن خاله بود يکرده بود بستر شتریزحمت او را ب شیکه از دو ماه پ يگریموضوع د.مشکل بود شیوضع واقعا برا

 يماریبود تا ب دهیهم بخانه برگشت رختخواب پهن کرد و خواب یقتتحت مراقبت بود و مارستانیکه در ب کهفتهیبعد از 

بدتر از همه درد سمت راست کمرش بود که به شدت او را ازار مداد و باعث شده بود لنگان راه .ابدیاعصابش بهبود 

.شماتت خاله ایگرفتیقرار م دهیمورد تمسخر سع ایاوقات  شتریبرود که ب

لباس  شانیپسر عمو یعروسيبه بازار رفته بودند تا پارچه بخرند و برا شیو بچه ها مایو س دهیبود و سع بعدازظهر

بود  نایس يداشت و آن محبتها يدیهنوز ام انیم نیخوشبختانه در ا.بود دهیدو بار زنگ زده و حالش را پرس نایس.بدوزند

.شدیکه باعث آرامشش م

 زن حامله:شده بود با اخم گفت داریخاله که تازه ب.باد کولر قرار داد انیجر يو صورتش را جلو دینفس بلند کش چند

.کنه مانیراه بره تا راحت زا یکم دیبا نهیبش کسرهیدینبا

نزد و بلند شد و به آشپزخانه رفت و با خودش گفت  یخانه فارغ شده بود حرف ياز کارها شیچند لحظه پ نیکه هم الهام

دست .شد خنده بچه ها متوجه برگشتن آنها ينشست که با صدا یصندل يآرام رو.مرتب کار کنه نکهیبله راه بره نه ا
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هر  کردینبود احساس م نایس یمخصوصا وقت دیلرزیو بدنش م شدیدچار دلهره م شدیخودش نبود اما هر بار خانه شلوغ م

.آزارش خواهند داد هیو کنا شیاز آنها با ن یکیلحظه 

الن مشغول از س يفرار از جمع آنها در گوشه ا يالهام هم برا.شد یاطیپشت چرخ نشست و مشغول خ مایاز ناهار س بعد

مادرش را در دست داشت از کنار او  يداروها لونینا کهیدر حال دهیبود که سع 3ساعت  کینزد.با بچه ها شد يباز

.نداره تیاهم شونها اصال برا یاگه من به فکرش نباشم که بعض:گذشت و گفت

گه؟یم یچ دهیجون سع ییزن دا:دیاز الهام پرس مایس دختر

.با ما نبود زمیعز یچیه:تزد و گف يبزور لبخند الهام

کاله  هیو  يکرد دایآدم ساده مثل داداش من پ هییوقت يبخند دمیآره با:متوجه لبخند او شد و با خشم گفت دهیسع

.يبخند يحقم دار یسرش گذاشت

...من...اما من:با من من گفت الهام

!ینیبیمگه حال مامان رو نم گهیبسه د:گفت مایس

را بست و  شیحرف چشمها نیا دنیبا شن دیگویچه م ندیتا بب کردیباز به الهام نگاه م ییشمهاکه تا آن لحظه با چ خاله

.شروع به ناله کرد

 کردندیرا امتحان م شانیبا ذوق لباسها دهیخاله و سع کهیدر حال.هنوز مشغول دوخت و دوز بود مایشده بود و س غروب

بعد از انجام .دیباریم شیعرق از سر و رو کهیدر حال کردینگاه م الهام مشغول درست کردن شام بود و از همانجا به انها

بود  ایدر عالم رو.را بست شیو چشمها دیکش ینفس راحت.دراز کرد راشینشست و پاها نیزم يرو هایکارها پشت صندل

 یاما وقت دیابتدا او را ند.دندیدویاو م يرا که بسو مایس يزده بچه ها جانیه يو بعد صدا دیرا شن نایس يکه صدا

او رفت  يبسو وبلند شد .دندیآنها به سالن دو.گذاشت نیزم ياو افتاد بچه ها را رو يبرگردد چشمش به پاها خواستیم

شده؟ یچ:دیپرس یو با نگران
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.کردمیداشتم استراحت م یچیه:زد و گفت يلبخند الهام

.بفرما خانم قابل نداره:او گرفت و گفت يرا بسو يبسته ا نایس

.کنه دیخانمش خر يبه اندازه تو برا یکس کنمیفکر نم:سته را گرفت و گفتب الهام

.خانمش به اندازه خانم من خوشگل باشه یکس کنمیآخه فکر نم:کرد و آهسته گفت کیسرش را به او نزد نایس

به چه مناسبته؟ هیهد نیا:دیوارد آشپزخانه شد و پرس دهیلحظه سع نیهم در

.خوادیکه مناسبت نم هیهد:گفت نایس

.چطوره نیبرو باال بپوش بب:رو کرد به الهام و گفت بعد

.پس کمکم کن تا بلند شم:او دراز کرد و گفت يرا بسو شیدستها الهام

.یدرد کمر راحت بش نیکاش زودتر از ا يا:او را گرفت و گفت يدستها نایس

 راهنیپ کی.به طبقه باالرفت بسته را باز کرد بلند شد و از او تشکر کرد و ید رپ یبلند پ يو آهها اریبس یبا سع الهام

برش خورده  ییبایبود که بطرز ز ریاز جنس حر راهنیپ.رفت نهیآ يو جلو دیآنرا پوش یبا خوشحال.بود بایسبز رنگ ز

 قهیيجلو یخوش رنگ نهیو گل س پوشاندندیرا م شیآرنجها ریتا ز نآ ينهایو آست دیرسیم شیپاها يقد آن تا رو.بود

پشت سر جمع کرد  رهیبلندش را با گ يموها.پوشاندیشکمش را م یبر آمدگ یلباس مناسب و اندازه بود و بخوباش بود 

او  يرو اههانگ.رفت نییاز اتاق خارج شد و از پله ها پا يصورتش انجام داد و با شاد يرو یکمرنگ شیو با عجله ارا

؟يواقعا خوشگل شد ادیچقدر رنگش بهت م:تجلو آمد و گف زیبرانگ نیتحس یبا نگاه نایس.مانده بود رهیخ

ست؟ین نطوریا:دیبرگشت و پرس هیبق يبسو بعد

.برات پارچه بخره و بدوزه مایتا س یگفتیم یخواستیاگه لباس م:گره کرده گفت يبا ابروها خاله

.ادیمن خوشش نم یاطیحتما از خ:با اطفار گفت مایس

.دمیخر نوینگفته بود من خودم براش ا يزیالهام بمن چ:تگف نایکه س کردیبا تعجب به آنها نگاه م الهام
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بوقلمون :دست انداخته بود از کنار او گذشت و آهسته گفت يلباس تازه دوخته شده اش را رو کهیبا اخم در حال دهیسع

.هزار رنگ

او  يبسو مایس هنگام دختر نیدر هم.نگاه کرد  نایبه س یحس شدبا ناراحت یب شیو دستها دیحس کرد قلبش لرز الهام

لباسو مامانم برات دوخته؟ نیا!جون ییزندا يچقدر خوشگل شد:وگفت دیچسب شیو به پاها دیدو

.زمیآره عز:گفت شدیاز شدت بغض داشت خفه م کهیو در حال دینشست و او را بوس الهان

را بغل کرد و  با غضب از پشت چرخ بلند شد و پسرش مایس.شد  دهیشن اطیاز درون ح شیستا ياقا نیماش يصدا

؟يمدیفه هیاحترام یب نیا:گفت نایخاله به س.بدرون اتاق رفت

 يبرا دیشماها لباس بدوزه اصال چرا شما بهش نگفت يقراره برا مایمگه من کف دستمو بو کرده بودم که س:گفت نایس

الهام پارچه بخره؟

.که انقدر لوس شده يکردکارها رو  نیمزخرف نگو هم:تر شد و گفت یحرف عصبان نیا دنیبا شن خاله

و بهتر از  دهیوضع داره همه کارها رو انجام م نیبا ا نکهیچه کار کرده که لوس شده؟جز ا!دینکن یانصافیمادر ب:گفت نایس

کنه؟یپرستار از شما مراقبت م هی

ولند کنان به هم غر مایس دیاو دو يزنان بسو ادیفر دهیسع.کرد دنیخاله دچار تشنج شد و بدنش شروع به لرز ناگهان

شده؟ یچ:دیپرس یکه تازه وارد خانه شده بود با نگران شیستا يآقا.آب برگشت وانیل کیآشپزخانه رفت و با 

.کنهینم مارویب نیمراعات حال ا چکسیه:گفت دهیسع

کار را  نیاو را عقب زد و خودش ا يبا خشم دستها مایاو را ماساژ دهد اما س يجلو رفت تا مثل دفعات قبل شانه ها الهام

با نفرت لباسها رادر آورد و .و با عجله از پله ها باال رفت ردیرا بگ شیاشکها ينتوانست جلو گریالهام د.انجام داد

گذاشت و با  شیدستها يسرش را رو.چهره غمزده اش نگاه کرد بهنشست و  نهیآ يجلو.دیخودش را پوش يلباسها

دل خون و قلب شکسته اش که مجبور بود هر  يبرا شیهایدیو ناام اهیهمه بدبخت يکرد برا هیگر.کرد هیبلند گر يصدا
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را  شیموها.او رفت يدر اتاق را آهسته بست و به سو نایس.اوردیسنگدل را تحمل کند و دم بر ن يآدمها نیا يروز حرفها

.برات لباس بدوزه مایتا س رخمیپارچه م رمیفردا م زمینکن عز هیگر:نوازش کرد و گفت

؟یگیم یچ یاصال متوجه هست ؟تویکنیم کاریچ:دیبه او نگاه کرد و پرس سیخ یبلند کرد و با صورت سرش را الهام

چه  نجایامروز ا یگفتیبمن م دیبا يدیپوشیلباس را م نیا تیموقع نیا يتو دینبا يمتوجه ام در ضمن تو اشتباه کرد آره

.خبر بوده

!نایس:با تعجب گفت الهام

.شمیم وونهیدارم د گهید:دو دست گرفت و گفت انیمبل انداخت و سرش را م يخودش را رو یبا کالفگ نایس

.یخودت مقصر

؟یخونه مستقل باش هیبه فکر  دهیوقتش رس یکنیفکر نم:با تعجب به او نگاه کرد و او ادامه داد نایس

داره؟ اجیکه مادرم به ما احت تیموقع نیا يتو االن

اش  یجوان يچراغ فروزان آرزوها کردیاحساس م.شد رهینامعلوم خ ينقطه ابرگشت و از پنجره به  يدیبا ناام الهام

.مبدل شده است یکیو تار یاهیزود خاموش گشته و به س یلیخ

چه خبر مامان کوچولو؟ گهید:دیکرد و با لبخند پرس وهیبشقاب او را پر از م الهه

.یسالمت

!يجوابو داد نیهر دفعه هم هم دمیسوالو پرس نیبار ا 3يصبح که اومد از

بگم؟ یچ پس

.يریگیغمباد م ينطوریبخدا ا یکن تا سبک بش درددل

کنم؟ درددل

؟یو حرف نزن یساکت باش يخویم یتا ک تو
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؟یشیاونوقت تو بازم منکر م کننیرفتار م يکه اونا با تو چطور ندهیطرف واون طرف ش نیاز ا دهیفهم ییزهایچ هیمامان

.الهه جان میراض میاز زندگ من

؟یکن مانیزا يخوایوضع م نیتو چطور با ا دونمیمن نم.رنگ و روت معلومه از

بذارم؟ یاسم بچه مو چ بنظرت

و  لیدل هیاییراه هیاز  دیاما خدا به آدم عقل داده با ستین یباشه حرف ؟خبیموضوع صحبت رو عوض کن يخوایم

ازت  گهید یاون خونه بمون يوضع تو نیبا ا گهیدسال  هیاگه .خونه مستقل بخره هیتا  یکن یرو راض نایمنطق درست س

البته  ادین شیپ یموقع ناراحت هیاجاره کرد و زنش رو برد تا  اقاز همون اول دو تا ات نیاحسان رو بب.مونهینم یباق يزیچ

.یودوست يکرده بقول معروف دور یکار درست

.وضع عادت کردم نیبه ا گهید:و گفت دیکش یآه الهام

!جالب کنه؟چهیام عادت م یچارگیو ب یبدبخت پس آدم به...ا

.شهیروبراه م زیبچه همه چ نیاومدن ا ایمن مطمئنم با بدن...رو خدا نمک به زخمم نپاش تو

.سوزهیدلم بحال اون بچه م من

 زد و يلبخند دیدیم دهیفا یبحث ادامه دهد الهه هم که صحبت را ب نینبود به ا لیالهام ما رایدو سکوت کردند ز هر

کنه؟یهورش داره ازدواج م ییدا يخبر دار:دیپرس

شده؟ یچطور راض:دیبا حفظ ظاهر پرس ینام او قلبش به تپش افتاد ول دنیشن با

.هورش رو مجبور کنه برگرده بیترت نیکرده تا به ا دایبرادرش پ يزن برا هیهیمیخانم ابراه ياز کارها نیا

هست؟ یخانم ک نیا حاال

!بزن حدس

گه آشناست؟بزنم؟م حدس
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همسرش فوت  شیکه سال پ یمیابراه يخواهر آقا:دیفکر کرد و پرس یالهام کم.کرد دییبا حرکت سر حرف او را تا الهه

.کرد

!نچ

خانم احتشام؟ خواهر

کنه؟یازدواج م یآدم نیهمچ هیهورش با  ییدا یکنیتو واقعا فکر م!وا

د؟یشا!دونمینم

.برو تو مدرسه رونیب ایب لیها و فام هیاز نخ همسااصال  يبازم اشتباه کرد زمیخواهر عز نه

مدرسه؟

!بله

بود؟ یاسمش چ مونیاضیر ریدب دمیفهم

!يخانم رضو:و گفت دیخند الهه

؟يچطور

.و کار به عقد و ازدواج بکشه ننیرو بب گریکرده تا اونا همد يبا هزار ترفند و نقشه کار یمیکه خانم ابراه گفتم

.خوشبخت بشن رمدوایهستن ام یمناسب زوج

!نجایدوباره مجبوره برگرده ا!هورش چارهیب

؟يخوریخونه پدرشه چرا تاسف م نجایا خب

.دختر پولدار باشه هیبه فکر ازدواج با  کننیاون برگرده دوباره مجبورش م اگه

:دیشد و پرس رهیالهه با دقت به صورت او خ. شمغول شد وهینگاهش را از او گرفت و به خوردن م الهام

هنوزم برات مهمه؟-
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:آهسته گفت الهام

.کنم حرفش رو نزن یخواهش م-

.مونه یکه الزم باشه منتظر تو م یحرف درست نباشه اما هورش به احسان گفته تا هر وقت نیگفتن ا دیشا-

گشت که او  یم نانیدر نگاه الهه به دنبال اطم. واقعا دشوار بود شیمطلب برا میدرك ا. با تعجب به او نگاه کرد الهام

:ادامه داد

.یالبته اون هنوز خبر نداره که تو قراره مادر بش-

****

:دفتر خاطراتش را گشود و نوشت هورش

و کنارم  يحاال که رفته ا. دارد هیگر يغروب غم گرفته دلم هوا نیتو در ا یرفته ام برگرد که ب زیعز يمن، ا يلدای

 یبه من گفت يهست روز ادمی. دهد یمعنا م هیتو بود و نبودم  یب گریحاال د. میگورا با که ب مییدانم قصه تنها ینم یستین

تو نمانم  یکه ب یکش یپر م میو به سو يشو یطوفان زده هم باشد پرنده م وخروشان  يایهزاران در انمانیاگر فاصله م

!يبه دست باد سپرده ا یفراموشت شده و خاطره ها را چون قاصدک ایاما گو

که  یبهشت. گردد لیتبد ایباز شود و خانه قلبم به بهشت رو دیشهر ام يبه رو گریپنجره پر غبار دلم بار د که برگرد

يآر. تو باشند يباینگاه چشمان ز شانیمستانه تو باده ها يخنده ها شیعاشقانه تو، غنچه ها يحرف ها انشیحور

.يگردکه هنوز چشم به راهت دارم تا بر نیو بب ایمن ب يلدای

:پر اشکش را به جمالت دفتر دوخت و اهسته گفت مانچش

!قشنگم يلدایدلم برات تنگ شده -

:دیهم نشست و پرس ییدا. هورش به احترام او از جا برخاست و دوباره نشست . به در زد و وارد شد يضربه ا ییدا

؟يکرد یکار م یچ-
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.نوشتم یم-

؟یچ-

هم دارم؟ يا گهید زیمگر چ یمن جز دلتنگ-

لدا؟یيبازم برا-

:و گفت دیکش یآه هورش

.دونم یاون م یمن مادر رو مسول بدبخت ییدا یدون یم. ناراحتم یلیداره خ یچه وضع دمیشن یاز وقت-

.نداره گرانیبه د یربط نیزنه و ا یجور رقم م هیهر کس  يبرا ریاما پسرم تقد-

!کشم یم یچه عذاب نیرقم بزنه؟ آخ اگه بدونرحمانه  یطور ب نیمهربون من ا يلدایيبرا دیچرا با-

.صحت نداشته باشه یباش دهیکه شن ییحرفا دیشا ؟یمطمئن نقدریاصال تو از کجا ا-

.گه یم گهید زیچ هیباشه اما دلم  نطوریا دوارمیام-

؟یمسئله رو فراموش کن نیمگه قرار نبود ا-

کنن دارن  یم تشیکنم دارن اذ یذاره، هر لحظه فکر م یت نممن رو راح لدایالیتونم، فکر و خ یخوام اما نم یم-

سوزونه و  یهق هقش قلبمو م يصدا. کنه یو کالفه ام م هیچیپ یاش تو گوشام م هیگر يدن اون وقت صدا یازارش م

.کشه یم شیوجودمو به ات

 یبود برم یاش ناراض یندگمن مطمئنم اون اگه از ز ،يحس شد نیدچار ا يدیچون اون حرفا رو شن. فقط توهمه نایا-

.شه ینداره چون داره مادر م یاون مشکل يگشت، به احتمال قو

:دیزد و پرس يلبخند ییدا. شد رهیمتعجب هورش بر صورت ارام او خ نگاه

.شن یزدم؟ خب همه دختر و پسرها بعد از ازدواج بچه دار م یبیحرف عج ه؟یچ-

 رهیسبز درختان خ يپرده را کنار زد و به برگ ها. پنجره رفت يه سوو بلند شد و ب دیکش شیموها انیم یدست هورش
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شانه او گذاشت  يبلند شد و دستش را رو ییدا. داد یبعد از زادواج او بود که به شدت ازارش م يخبر نیبدتر نیا. شد

:مهربان گفت یو با لحن

.خودت باش یگرده پس به فکر زندگ یبرنم گهیکه اون د یبدون دیبا-

:انگشتانش فشرد و گفت انیبا خشم پرده را درم هورش

.منه يلدایکه باشه بازم  یتیهر موقع يکنه، اون تو یمن فرق نم ياما برا-

 دیتو نبا. کنه دشیحرفا به گوش اون برسه و دچار ترد نیحرفا رو از تو بشنوم چون ممکنه ا نیخواد ا یدلم نم گهید-

.یبش شیاون از زندگحرفا و کارها باعث دلسرد شدن  نیبا ا

کار رو کرد؟ نیآخه چرا؟ چرا ا-

کنم  یببخشه و من فکر م يا گهیرنگ د هیرو که در حال فروپاش یبچه ممکنه زندگ هیاوقات  یگاه زم؟یعز يچه کار-

به  دیااز اون گذشت پس تو هم ب دینبا یکه به راحت هیازدواج امر مقدس! کار رو کرده نیا شیکه اونم به خاطر دوام زندگ

.ياون حق بد

دكیاو برگشت و عاجزانه پرس يبه سو هورش

ده؟ یبه من حق م یپس ک-

.کرد ارامش کند یاو را د راغوش گرفت و سع ییدا. شدند يجار شیشکست و اشک ها شیدر گلو بغضش

10فصل

تا زودتر به  دیکش یبل ها مم ریرو از ز یبا عجله جارو برق. اما جرات باال رفتن نداشت دیشن یسپهر را م هیگر يصدا

 يکه به سو یرا برداشت و در حال شیبا خشم کتاب ها دهیسع. خاله بلند شد و از پله ها باال رفت دیسراغ او برود که د

:رفت گفت یاتاقش م
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.ذاره من درس بخونم یبچه هم که نم نیا هیگر يصدا-

خاله او را در  دیارها خواست به سراغ بچه برود که دبعد از تمام شدن ک. اتاق رفت و در را محکم پشت سرش بست به

:زد و جلو رفت و گفت يلبخند. دیآ یم نییاغوش گرفته و از پله ها پا

.بدم رشیتا من ش نیبد-

:از او فاصله گرفت و گفت خاله

.فعال که ارومه بذار بعد-

 ییکه چشم ها نیج ماهه شده بود و جالب اسپهر پن. پسرش انداخت و کنار رفت يبایبه صورت ز یبا حسرت نگاه الهام

البته پدر هم . چون جنگل باران خورده که او عاشق بود یبا نگاه بایز يچشم ها. سبز هورش داشت يچشم ها هیشب

.بودند زنبودند بلکه سب یچشم ها اب نیرنگ داشت اما ا یاب یچشمان

. شد یام وجود و بود و نبودش در ان چشم ها خالصه متم يخود او که روز. کرد یموضوع را فقط خود الهام درك م نیا

را  زیخاله، خانه تم تیو او مجبور بود به خاطر حساس ندیایبه تهران ب شیهمراه شوهر و بچه ها مایآن روز قرار بود س

 ییشولباس ها در لباس ختنیبعد از ر. شد یخاله انجام م تیرضا يراخود که فقط ب یب يکار. و مرتب کند زیدوباره تم

بلندش ادم  يو مژه ها دیپوست نرم و سف. بود یو دوست داشتن بایاو در خواب هم ز. بچه را از خاله گرفت و به اتاق برد

 يگریدور ان، نگاه د دیسف ياهسته او را درون گهواره خواباند و بعد از انداختن تورها. کرد تا او را ببوسد یرا وسوسه م

.ه حمام رفتبه صورت معصومانه او انداخت و ب

. رفت نییبلند شد و پا شیو بعد از ارا دیگرفته بود پوش هیهد نیرا که شب تولدش از احسان و نازن ییبایروز لباس ز آن

:دیبلوز و شلوار کرم بود انداخت و پرس کیبه لباس او که  ينظر دهیسع

؟يدیرو تازه خر نایا-

!اس هینه هد-
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انقدر بهت لطف داشته؟ ي-

!احسان-

.ستیسن تو مناسب ن ياس اما برا قهیخوش سل یلیخ-

جان؟ دهیمگه من چند سالمه سع-

.یبپوش یلباس نیکم مضحکه که به همچ هیيبچه دار گهیباشه حاال د یهر چ-

:گفت خاله

.یعوضش کن دهیسع ياز لباس ها یکیرسه، بهتره با  یجلف به نظر م یلیخ گهیراست م-

.من دوستش دارم احسانه و هیهد نیا یول-

الهام با . دوخت ونیزیاش قرار داد نگاهش را به صفحه تلو رچانهیاز او رو برگرداند و دستش را ز تیبا عصبان دهیسع

 نهیا يجلو! هم کار داشته باشند دنشیبه لباس پوش یانها حت دیچرا با دیفهم ینم. بلند شد و به طبقه باال رفت یناراحت

.برداشت و ان را عوض کرد يگریبعد سراغ کمد رفت و لباس د. ردو به لباسش نگاه ک ستادیا

:گفت مایحامد شوهر س آقا

د؟یو درستونو نخون دیلحظه ها را از دست بده نیا ستین فیح-

:گفت خاله

.کنه يخونه و بچه دار نهیبنش دیهم درس بخونه آخرش با یزن هر چ هی! بابا يا-

.ستیاما درس خوندن فقط به خاطر کار ن-

:موضوع صحبت را عوض کرد و گفت مایس

.کنن یم فشویرفته انقدر تعر یبه ک! اقا کوچولو رو نیا نمیبده به من بب-

:گفت نایس
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.مادرشه هیشب-

:گفت مایس

.سعادته مخصوصا چشماش ياقا هیشب شتریاما ب-

که نگاه نگران خاله  یدر حال. لن رفتسا گرید يبلند شد و به سو زیرا برداشت و از پشت م شیفنجان چا شیستا يآقا

.رد و بدل کردند که الهام منظورشان را درك نکرد ییهم نگاه ها هیبق. دنبالش بود

:آهسته گفت نایس

!يزد یپدر م شیحرف رو پ نیا دینبا-

:دیبا تعجب پرس الهام

چرا؟-

:گفت یبا دستپاچگ خاله

.کنن یخب پدربزرگ ها نسبت به هم حسادت م...خب-

بحث درس  گریآقا حامد بار د. شد رهینزد و از دور به چهره پدر شوهرش خ یبه نظر الهام بچگانه آمد اما حرف حرفش

او بودند  يمخالف حرف ها یگروه. مورد شد نیساعت بحث و جدل در هم کیکه باعث  دیکش شیرا پ لیو ادامه تحص

دانست که خاله ممکن است حرف  یم رایزد ز ینم یود و حرفالهام سکوت کرده ب انیم نیموافق که البته در ا یو گروه

.آزارش دهد هیو کنا شیاو را بهانه قرار داده و با ن يها

:دیبود از او پرس دهیفهم ییزهایچ ایحامد که گو آقا

الهام خانم؟ هینظر شما چ-

:به چشمان خاله انداخت و با من و من گفت ينظر الهام

....راستش من-
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فرار از جواب دادن به سوال او بچه را بغل  ياو هم از فرصت استفاده کرد و برا. سپهر باعث سکوت او شد هیگر يصدا

.کرد و به اشپزخانه رفت

****

:و گفت دیبا عجله ساکش را برداشت و صورت او را بوس نایس

.گهیاخماتو باز کن د-

:دیپرس الهام

؟يگرد یبرم یک-

شهوکارم تموم ب نکهیبه محض ا-

بکشه؟ نجایکه کار به ا دیکن یچرا چک قبول م-

.برم خداحافظ دیبا گهیدفعه رو بد آوردم، خب د نیا-

 انیم نیهمه نگران بودند اما در ا. داده بود يمدت نه تماس گرفته و نه خبر نیگذشت در ا یم نایروز از رفتن س دو

بود بغل کرد و به اتاق  دهیگفت و سپهر را که خواب ریبخشب . افزود یالهام م یعذاب آور خاله هم بر نگران يکارها

زد  یشور م يدلش بدجور. شد رهیشب خ یکیرا کنار زد و به تار ردهپ. او را خواباند و کنار پنجره رفت . خودشان رفت

سان وارد کرد که ناگهان در باز شد و خاله هرا یبه ساعت نگاه م یبا دلتنگ. تماس نگرفته نایدانست چه شده که س ینم

:دیاتاق شد و پرس

؟یگ یشده که به ما نم یچ-

:گفت دیلرز یکه م یبا ترس بلند شد و در حال الهام

.فهمم یمن منظورتون رو نم... من-

.دیکش یکه رفته و گرنه کارش انقدر طول نم يزد یحتما تو بهش حرف ؟یگ یچرا دروغ م-
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:زد گفت یاش م نهیکه به سر و س یدر حال بعد

.کشمت یم ادیسر بچه ام ب ییاگه بال-

خاله همه به انجا  يادهایبا فر. او رفت و بغلش کرد يالهام به سو. کرد یم هیشده بود گر داریدر ب يکه با صدا سپهر

.ختندیر

:کرد ینشسته بود و مرتب تکرار م نیزم يرو او

.رفته تهیعفر نیدونم بچه ام از دست ا یبچه ام گذاشته رفته، من م-

:گفت شیستا يآقا. دیلرز یبود و م ستادهیگوشه ا کیالهام

!به الهام چه کار داره یچک برگشت هیرفته دنبال  نایس! زن یگیم یچ-

:به او انداخت و گفت يخاله نظر. اش چسباند و با بغض به خاله نگاه کرد نهیسپهر را بع س الهام

.نیگ یبه من دروغ م نیشماها دار-

 دیکه انگشتش را به عالمت تهد یدر حال مایس. چند بار سرش را تکان داد ینگاه کرد و او با ناراحت شیتاس يبه اقا الهام

:داد گفت یتکان م

...بشه شیزیاگه داداشم چ-

:او را گرفت و گفت يجلو حامد

!نیکن یقدر شلوغش م نیشده ا یخجالت بکش مگه چ-

که وضع را  شیستا يآقا. لرزاند یدل او را م شیکرد و با حرف ها یم نیخاله دست بردار نبود و پشت سر هم نفر اما

 دهیو سع مایس يها دیخاله و تهد يادهایفر يصدا. نگرفت یاو را گرفت اما حواب لیچند بار شماره موبا دیطور د نیا

داده  هیتک يوایکه به د یآرام آرام در حال. کرد یتهوع م ساسرفت و اح یم یاهیچشمانش س. کرده بود جیالهام را گ

:حامد سپهر را از او گرفت و گفت. نشست و در همان حال از خدا کمک خواست نیزم يبود رو
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.شه یالهام خانم باالخره مادره نگران م دینترس-

:برگشت و با خشم به انها گفت بعد

.دیکش یرا از ترس م چارهیب نیا دیکارهاتون دار نیبا ا! چه خبرتونه-

:را برداشت یبا عجله گوش شیستا يآقا. دفعه ساکت کرد کیه را جز سپهر زنگ تلفن هم يصدا

؟يگرد یبرم یک... آره همه خوبن ... خوب یلیخ! يتو که ما رو نصفه جون کرد ؟ییتو نایس!.... الو-

ا خواست بلند شود ام. دیکش ینفس راحت هیگر انیالهام م. را گرفت و شروع کرد به قربان صدقه رفتن یگوش خاله

را به  یاو امد و گوش يصحبت کرد و سپس به سو نایبا س گریبار د شیستا يآقا. بدنش سست شده بود و رمق نداشت

:دیرا شن نایس يصدا. دستش داد

....خانم... الو الهام-

:دیگرفته پرس ییرا پاك کرد و با دصا شیلرزان اشک ها یدست با

؟ییتو کجا-

تو چرا صدات گرفته؟... من-

!ب بودمخو-

سپهر چطوره ؟ خوبه؟-

؟يگرد یبرم یتو ک میآره ما خوب-

.گردم یمتاسفانه هنوز کارم تموم نشده اما به محض وصول پول برم-

و همراه  دیکش یهم آه شیستا يآقا. رفت رونیرنگ او انداخت و ب یبه صورت ب يزیبلند شد و نگاه سرزنش ام خاله

.رفت رونیاز اتاق ب دهیسع

قابل درك  ریاو واقعا غ يکارها. دور از انتظار خاله فکر کرد يواره سپهر نشست و در حال خواباندن او به کارهاگه کنار
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.ستیداد و ارام گر هیسرش را به گهواره تک. گرفت دنیاشک از چشمانش بار گریبار د. حال عذاب اور بود نیو در ع

 یکاش م. زنم یم يدست و پا بیغر يایدر انیدرمانده مناآرام شده ام که سرگردان و  یبه موج لیتبد ستیمدتها

دهد؟ مغرورانه بر سر نرم  یمرا جواب یهست؟ کس یرس ادیفر ایبزنم اما ا ادیفر اکاریر بکارانیفر نیتوانستم از ستم ا

جز يا شهیسپرده بودم، در سرم اند یزندگ انیبه دست جر ارا بسته بودم و خود ر میاب سوار بر زورق عشق چشم ها

شود و  یم دهیچیطوفان حوادث پ انیکه ان کوه غرور چگونه سر فرود آورده و در م نیعشق و مهر نداشتم اما حاال بب

.دانم که هستم و به کجا خواهم رفت ینگرم نم یحال که به خودم م. ندیمسکن گز ییواد نیداند در کدام ینم

فرار از ان همه ازار به  يبرا. خاله از حد گذشته بودند يزبانها شیآزارها و ن. برنگشت نایگذشت و س گریروز د دو

را عوض کرد و ساك سپهر را برداشت و او را در آغوش گرفت و به طبقه  شیلباسها. احسان زنگ زد تا به دنبالش برود

:دیخاله با اخم پرس. رفت نییپا

؟يشال و کاله کرد کجا

.برم خونه احسان خوامیم

.دمیاجازه نم من

را بفهمد او بلند شد وبچه را از اغوشش گرفت و  يمهر یو ب يسرد نیعلت ا خواستیه او نگاه کرد دلش متعجب ب با

.يبچه مو با خودت ببر يبرو اما حق ندار يبر يخوایاگه م:گفت

و خاله ر.رفت اطیانداخت و به ح نیزم يبه نفس نفس افتاده بود بلند شد و ساك را رو تیار فرط عصبان کهیدر حال الهام

حق  گهید یگذاشت رونیب نجایاگه پاتو از ا!حرفامو گوش کن نیآخر يریم يصبر کن حاال که دار:تراس آمد و گفت

.ینیبیبچه رو هم م نیا يدیاگه پشت گوشت رو د يبرگرد يندار

فکر  یتو چ چارهیب...دلش برسه يبذار بره به آرزو!آخه خانم عاشقه:پنجره اتاقش را باز کرد و گفت دهیسع

.یبخاطر اون پسره رفت فهمنیهمه م يبر یوقت...؟يکرد
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!برو ستیحاال که ابروت برات مهم ن:گفت خاله

.دیم کرد وونهید...خسته شدم...بسه...گهیبسه د:زد ادیگذاشت و فر شیگوشها يرا رو شیدستها الهام

بود و  دهیچیپ طایهق هقش درون ح يصدا.زانو زد اطیح يکهاییموزا يحس شد و رو یب شیهمان حال پاها در

!يبریآبرومونو م يصداتو بنداز دار:تراس آمد و گفت يهم رو مایس.ختندیریم نیزم يرو یاپیپ شیاشکها

بود که در باز شد و  هیالهام هنوز در حال گر.را فشرد فونیبرگشت و دکمه آ مایس.زنگ خانه همه را ساکت کرد يصدا

قربونت  یاله:آمد و گفت نییخاله از پله ها پا.ستادیا شیرد و سرجااو در آن وضع تعجب ک دنیبا د.شد اطیوارد ح نایس

.رمیکردم نتونستم جلوشو بگ يقهر منم هر کار رهیداره م لهاما.يدیچه به موقع رس!ياومد يچه خوب کرد!برم مادر

رفت و  یاهیمانش سدر همان حال چش.دیپله ها دو يبسو اریاخت یبه او نگاه کرد و ب دهیترس یبلند شد و با چشمان الهام

.زد رونیخورد و سرش با سنگ پله برخورد کرد و خون مثل فواره از آن ب نیبزم

شت؟یپ ادیچند روز ب هیبه مادر زنگ بزنم  يخوایم:دیپرس یبخانه برگشت احسان با نگران جانیرمق و ب یب

.شهینگران م ينطورینه ا:زد و گفت يلبخند بزور

.!برم با اجازه دیمن با:گفت یداد و با ناراحت انیرا بدست س وهیم لونینا احسان

.يریبخور بعد م يچا هیتو  ایکجا؟حاال ب:گفت الهام

 يخودیب گهیمن برم بهتره تو هم مواظب باش د گهینه د:پر طعنه گفت یانداخت و با لحن نایبه صورت س ينظر احسان

.و اونور نخوره نوریسرت ا

.از آنجا رفت دیترد ایدن کید و با کر یخداحافظ نایبعد از فشردن دست س و

 نایس راهنیپ نیناگهان با وحشت آست.به اطراف انداخت يبا تعجب نظر.دیسالن شد و همه جا را غرق درسکوت د وارد

بچه ام بچه ام کجاست؟:دیرا گرفت و پرس

.مادر با خودش بردش بندرعباس:بدون نگاه به صورت او جواب داد نایس
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بندرعباس؟:دیمبل انداخت و پرس نیاول يو خودش را رو دینش لرزحرف بد نیا دنیشن با

.یاز اون مراقبت کن یتونستیوضع نم نیتو که با ا آره

...من یول

.شو برو باال استراحت کن بلند

.دور بشه یلیخ نکهیقبل از ا ریبا احسان تماس بگ:با بغض گفت الهام

چرا؟

.بمونم نجایا تونمیمن بدون سپهر نم...من

.بندرعباس میبر ریبگ طینه زنگ بزن دو تا بل:که الهام دوباره گفت ردیرا برداشت تا شماره بگ یگوش نایس

وضع؟ نیبا ا:دیبا تعجب به او نگاه کرد وپرس نایس

.رمیمیمن بدون بچه ام م نایزود باش س...ستین میزیچ منکه

.داشتم بتیبرم شرکت چند روز غ دیمن با اما

پس من چکار کنم؟:دیبا بغض پرس الهام

!برو باال لباستو جمع کن:در حال گرفتن شماره گفت نایس

.دنبالت ادیاحسان ب زنمیزنگ م:ادامه داد رایشد ز اسیبه  لیکه زود تبد دیدر چشمان او درخش ياز شاد یبرق

بعد از تلفن نایس.داد يخانواده در خود جا نیاز ا قیعم یشد و قلب زخم خورده اش نفرت ریاز چشمانش سراز اشک

گلدانها .کردند  رتیدر اتاق را باز کرد هر دو از اوضاع آشفته آنجا ح یدست او را گرفت و به طبقه باال برد اما وقت

احسان با  ییبودند و بدتر از همه لباس اهدا ختهیبهم ر شیهادر کمدش باز و لباس.شکسته و ساقه گلها خم شده بود

.تکه تکه شده بود یچیق

دزد اومده؟:دیبه اطراف انداخت و پرس یب نگاهبا تعج نایس
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.برم دیکه با فهممیحاال م:آه پرسوز گفت کینشست و لباسش را با دست لمس کرد و بعد از  الهام

!یشیم وونهیقرصها نخور دختر د نیانقدر از ا:دست او را گرفت و گفت مادر

.شمیم وونهید نخورم نارویاگه ا:چند قرص ارامبخش را با هم خورد و گفت الهام

 وونهید هیاعصباش خوب شد اما حاال اون از من  یناراحت نکهیسال تمام ازش مواظبت کردم تا ا کی:با بغض ادامه داد بعد

!ساخته

؟یزنیدخترم؟چرا درست حرف نم یناراحت یاز چ تو

.بچه ام تنگ شده يبرا دلم

.رسهیاز تو بهش م شتریخاله ات ب نترس

.رمیمیدارم از غصه م دنینه به تلفنشون جواب م زننینشده نه زنگ م يخبر چیتن اما هنوز ههفته اس که رف هیاالن

همه  زمیصبر داشته باش عز:او را نوازش کرد و با بغض گفت يمادر موها.کرد هیشانه مادر گذاشت و گر يرا رو سرش

.کنهیخدا خودش کارها رو روبراه م.شهیدرست م زیچ

مدت  نیاو در ا.الهه به صورت پر اندوه پدر که در سالن نشسته بود نگاه کرد دیپدر رس و.او بگوش الهه  هیگر يصدا

هنگام نماز با .کردینگران الهام را دنبال م یو نگاه بیحس عج کیبا  شهیهم.زدیساکت شده بود و کمتر حرف م یلیخ

.کردیماو دعا  يو برا بردیرا باال م شیو تضرع دستها هیگر

 نیاز نگاه ماه غم بر زم.و ساکت بود نیآسمان پر ستاره اما سنگ.تراس رفت يته در را باز کرد و روو آهس ریسربز الهام

حفاظ را گرفت و به اسمان نگاه  يآورد آرام آرام جلو رفت و با دو دست نرده ها یبدرد م شتریو دل تنگ او را ب دیتابیم

.دیتپیم زشیعز دارید يخورده و قلبش برا وندیشب پ یکیباتار ماتشاو نگاه  تابیچون دل ب اهیس یآسمان.کرد

 چکدامیآن شب مهمان داشتند و او حوصله ه.رفت اطیرا برداشت و به ح شیچا وانیخانه ل يکالفه از سر و صدا هورش

اما خبر نداشت که دل او با .کردیجا م یو ب مزهیها ب یو شوخ نشستیرا که مرتب کنارش م برزیرا نداشت مخصوصا فر
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هجران ان عشق گمشده را به  ياست و هنوز شبها عزادارعشق از دست رفته اش  ادیشادش وداع کرده و ب يگذشته ها

 یکیموج تار انیدر م.نگاهش بدنبال آن روزها به روبرو دوخته شد.نشست یصندل يو رو دیکش یقینفس عم.کندیسر م

نگاه غم آلودش را از همان فاصله هم .کردیم بود و به آسمان نگاه ستادهیاو آنجا ا!اما باورش نشد دیرا د يا هیسا

او که تمام  يتماشا.ستادیبلند شد و چند قدم جلوتر رفت و به تماشا ا اریاخت یب! بیو غر نیسنگ یغم.ندیتوانست ببیم

و  نیینگاه الهام کم کم از اسمان جدا شد و پا.ها را برده بود يدیها و سپ یبود او که با رفتنش تمام خوش دشیو ام یهست

در  یحس چیه رایز دیدینم يزیچ ایو نگاه کرد اما گو ستادیهمانطور ا لحظهچند .تر آمد و با نگاه او گره خورد نییپا

 یبود که تداع یکرد و علت آن هم نگاه سیدلدار صورتش را خ يوجودش زنده نشد جز چند قطره اشک که از دور

 دیرفت و ند قارام برگشت و به اتا.دند و خواب به سراغش آمدلحظه قرصها اثر کر نیدر ا.گرد نگاه معصومانه او بود

.طلبدیپاك و عاشق را م يو با هر ضربان قلب نا ارامش وجود دهدیکه هورش نگاه سبزش را با باران عشق شستشو م

شانه او  يارام جلو رفت و دستش را رو.کندینگاه م یسعادت يو به خانه آقا ستادهیکه ا دیآمد او را د اطیبه ح برزیفر

 زیم يرا از رو يچا وانیل.نشست یصندل ياعتنا به او برگشت و دوباره رو یرا پاك کرد و ب شیهورش اشکها.گذاشت

سرش  ریرا ز شیدستها دیکوب زیم يرا رو وانیبا خشم ل.شده بود مزهیسرد و ب ياما چا دیاز آنرا نوش يبرداشت و مقدار

؟يوضع ادامه بد نیبه ا يخوایم یا کت:دیپرس برزیقالب کرد و چشمانش را بست فر

و چند تا از دخترها خنده  هیهان.ها نشست یاز صندل یکیيپا و اون پا کرد و رو نیا یکم برزیفر.جوابش را نداد هورش

بچه ها بر .اش گرفت و به آنها اشاره کرد بروند ینیب يانگشتش را به نشانه سکوت جلو برزیکنان به آنجا آمدند فر

.عوضش کن:ه دراز کرد و آهسته گفتیهان يرا برداشت و بسو وانیل برزیفرکه  گشتندیم

!هیبد درد یعاشق:و گفت دیکش یآه بزریفر.به سالن برگشت هیرا گرفت و همراه بق وانیل هیهان

.هییدروغه دورو هییدرمانه اونکه درده جدا ستیعشق درد ن:بسته گفت يبا چشمها هورش

خودش  یو خوش یدل آدمو بشکنه و بره دنبال زندگ یرحم یبه نفر با ب یوقت!درسته:بدون درك منظور او گفت برزیفر
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.رسهیبه مرز جنون م یاون وقته که آدم از شدت ناراحت

دارم  مانیو به صداقتش ا شیبه پاک لدایمن به عشق :محکم گفت یرا باز کرد و صاف نشست و با لحن شیچشمها هورش

؟یفهمیم

...القه داشت کهاون اگه واقعا بتو ع اما

 لیدل نیاگه سکوت کردم و دهنمو بستم به ا زنمینم یمن اگه حرف!بس کن:سخن او را قطع کرد و گفت ادیبا فر هورش

 ییگفته و تو چه دروغها یچ چارهیکه مادرم به اون دختر ب دونمیم...دونمیم زویبلکه همه چ دونمینم يزیکه چ ستین

.خورهینکن که حالم از همه تون بهم م يدوزه بازمن دو شیپس انقدر پ يبراش سر هم کرد

.شنونیاالن همه صداتون رو م واشی:در دستش بود آمد و گفت يچا وانیل کهیهراسان د رحال هیهان

با  وانیل.روبرو پرت کرد وارید يآن را بسو تیرا گرفت و با عصبان وانیل.او رفت يبلند شد و بسو نیخشمگ هورش

 يآقا.ختندیر اطیبه ح اهویهمه با هراس و ه.با ترس از او فاصله گرفت هیهان.ختیر نیزم يبلند خرد شد و رو ییصدا

شده؟ یچ:دیپرس یمیابراه

.شد یدفعه عصبان هیمن اومدم باهاش حرف بزنم که  یچیه...ه:گفت یبا دستپاچگ برزیفر

!شو ؟خفهیفهمیم!خفه شو:اش را گرفت و گفت قهیاو رفت با دو دست  يبرافروخته برگشت و بسو یبا صورت هورش

 یبرگشت و با نگاه هیبق يو هومن جلو رفتند تا آنها را جدا کنند اما هورش خودش او را رها کرد و بسو یمیابراه يآقا

آرو :او رفت و گفت يبه سو ییدا.از شدت خشم نفس به شماره افتاده بود.به صورت تک تک آنها نظر انداخت بیعج

؟یناراحتشده؟چرا انقدر  یباش پسرم چ

 يوا يا:پشت دستش زد و گفت هیبا گر یمیخانم ابراه.سعادت نگاه کرد يبا بغض سربرگرداند و به خانه آقا هورش

.هنوزم تو فکر اون دختره اس

.دیمنو نابود کرد شهیهم يشما برا دیدیکش شیدل منو به آت نیشما ا:به اونگاه کرد و گفت هورش
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.کنترل کنخودتو :شانه او را فشرد و گفت ییدا

.رفت رونیلرزان از خانه ب يبعد همانطور برگشت و با پاها.ندیرا نب شیاشکها یانداخت تا کس نییسرش را پا هورش

داغ و عرق کرده  یالهام با بدن.او رفت يالهه با عجله چراغ را روشن کرد و بسو.دندیاو همه از خواب پر ادیفر يصدا با

نش؟کجاست؟یکجاست؟چرا برد:دیپرس گشتیم يزیدنبال چ کهیدر حال

.يدیآروم باش الهام جان خواب د:او را گرفت و گفت يدستها الهه

!تب داره:الهه گفت.وارد اتاق شدند یپدر و مادر با نگران.داغ داغ بودند شیدستها

اه کرد و هراسان به مادر نگ یالهام با چشمان.آوردن اب رفت يالهه بلند شد و برا.کنار او نشست و نوازشش کرد مادر

!کنهیم هیسپهره؟داره گر يمامان؟صدا يشنوی؟ميشنویم:گفت

...ال اله اال ا:پدر سرش را تکان داد و گفت.با بغض برگشت و به پدر نگاه کرد مادر

برو :و گفت دیالهام سرش را عقب کش.کرد  کیخشک الهام نزد يآب را دست مادرش داد و او آنرا به لبها وانیل الهه

.تا ساکتش کنم اریرو بب اریسپهر رو ب

ملحفه را  دیلرزیم کهیالهام د رحال.ختیدستش را پشت سر او گذاشت و بزور چند جرعه اب به دهانش ر هیبا گر مادر

.خورهیبچه ام سرما م نیدرهارو ببند!چقدر سرده:و گفت دیچیدور خودش پ

.درمانگاه مشیببر دیبده با یلیحالش خ:به پدر گفت الهه

.ادیاش م هیگر يهنوزم داره صدا...بچه ام تنهاست امیجا نم چیمن ه امیمن نم:اه کرد و گفتبه او نگ الهام

را باز کرد  نیالهه در ماش.بردند رونیرا پوشاندند و او را ب شیبود لباسها یبیبه هر ترت.را صدا زدن نایشروع کرد س بعد

.تا سوار شود دیبعد گوشه لباس او را بلند کرد و دستش را کش.اول خودش سوار شد 

و  دیآنها دو يبا عجله بسو دیکه ازدور آنها را د گشتیخانه برم يسست بسو يارام اما خسته با قدمها هورش

شده؟ یچ:دیپرس
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.بده یلیالهام حالش خ:گفت سیخ یبا صورت مادر

 یمن رانندگ دیداجازه ب:را باز کرد و خم شد و گفت نیدر ماش.او رفت يپدر نگاه کرد و بسو رنگیبه صورت ب هورش

.ستیکنم شما حالتون مساعد ن

م؟یکدوم درمانگاه بر:دیهورش پشت فرمان نشست و پرس.را دور زد و سوار شد نیشد و ماش ادهیو لرزان پ دهیخم پدر

.هیشبانه روز دونیم کیفقط درمانگاه نزد:گفت الهه

.تکان داد و دنده را عوض کرد و راه افتاد يسر هورش

.استراحت کنه دیفعال فقط با:بست و گفت د راتاق را دکتر

.ششیمن برم پ دیبذار کنمیخواهش م:با التماس گفت مادر

الهه از دکتر .شد رهیخ رونیپنجره رفت و به ب يپدر بسو.و به پرستار اشاره کرد در را باز کند دیکش یآه دکتر

اون چش شده؟:دیپرس

د؟یخانم هست نیشما شوهر ا:دیو پرسهورش انداخت  دهیبه صورت رنگ پر نکشیاز پشت ع دکتر

:مردد مانده بود که الهه گفت هورش

.از دوستان هستند شونیا-

:گفت دکتر

!قرار داره يدر وضع بد یخانم از نظر روح نیا-

:دیپرس دیبا ترد الهه

بده؟ یلیحالش خ-

:دیفرو برد و پرس دشیهاش روپوش سف بیرا در داخل ج شیدست ها دکتر

؟هیسپهر ک-
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!دکتر يسپهر پسرشه آقا-

کجاست؟-

!مسافرت-

.و گرنه ممکنه وضعش بدتر بشه دیبرگشتنش رو بد بیزود ترت-

:دیاز رفتن دکتر، خورش پرس بعد

مشکل دارن؟ نایشده الهه؟ الهام و س یچ-

:دیبا خشم به او نگاه رد و پرس الهه

؟یش یاگه بگم آره خوشحال م-

رنگ نشست و  اهیس یچرم ياز مبل ها یکیيانداخت و رو نییسرش را پا. شود یمحس کرد قلبش فشرده  هورش

:او نشست و با بغض گفت يمبل کنار يکه زده بود رو یاز حرف مانیالهه پش. انداخت نییسرش را پا

.دست خودم نبود.. دیببخش-

:داد و گفت رونیاش ب نهیرا از س ینینفس سنگ هورش

.ضع عادت کردمو نیبه ا گهید ست،یمهم ن-

:با انگشتانش گفت يد رحال باز الهه

 يگه اما باالخره اگر ده نفر تو ینم یچیکنن البته خودش ه یم تیاذ یلیالهام رو خ ناست،یاونا منظورم خانواده س-

... نهک یرو تحمل م یو حاالم به خاطر بچه اش همه چ نایالهام اولش به خاطر خود س... فهمه یم یکینفهمن  يزیچ لیفام

خاله سپهر رو  دهیبرگشته د یرفته درمانگاه اما وقت نایو با س رداشتهشده که سرش شکاف ب یدونم چ ینم شمیهفته پ هی

ره  یزنک زده به احسان و گفته داره م نایس شیاما دو روز پ مینگفت يزیالبته ما به الهام چ... برداشته و رفته بندرعباس

.هتماس نگرفت گهیبندرعباس و بعدم د
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؟يشه شماره احسان رو به من بد یم-

د؟یدیرو ند گهیچند وقته همد-

.نداره یتیبرام اهم یچیه گهید یعنیستیمهم ن یدونم ول ینم-

:هورش بلند شد و گفت. کاغذ نوشت و به دست او داد يشماره خانه احسان را رو الهه

.خواد الهام بفهمه که امشب منم با شما بودم یدلم نم-

کرد و  یسعادت رفت و پس از فشردن دست او خداحافظ ياقا يهورش به سو. سرش را تکان داد دییبه عالمت تا الهه

.رفت

 یآسمان رنگ. سرش را به پنجره چرخاند. دیرا گشود و مادر را د رحال نماز د شیرمق پلک ها یآرام آرام اما ب الهام

. داد یپرده را تکان م. دیکش یر صورتش دست نوازش مپنچره ب ياز ال یصبحگاه مینس. بخش داشت دیو ام بایز

 يمادر به سو دهیچروک يدست ها. رفتند یم شیارگ ه يشدند و به سو یقطرات زالل سرم پشت هم وارد لوله م

 یلحظات را دوست داشت و دلش م نیا یاز بچگ. دیشن یاو را م ازیراز و ن يبلند شد و الهام فقط نجوا کتایدرگاه خالق 

با چادر نماز گلدارش  زیماه رمضان که خودش ن يمخصوصا سحرها. ساعت ها مادر را در ان حال تماشا کند خواست

.شد و به خواب رفت نیسنگ شیپلک ها گریبار د. کرد یم دیو رفتارش را تقل ستادیا یکنارش م

****

:دیپرس یرانرفت و با نگ دیپوش یبه سمت هورش که لباسش را عوض کرده و کفش م یمیابراه خانم

وقت صبح؟ نیکجا ا-

:نگاهش کند گفت نکهیبدون ا هورش

.نمیاز بچه ها رو بب یکیرم  یرو ندارم که برم، دارم م ییجا گهید دینترس-

.رفت رونیرا برداشت و از خانه ب نیماش چییسو یبدون خداحافظ و
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:احسان دست او را فشرد و گفت. رفتند یاو م يبه سو نیو نازن احسان

.برسن گهیساعت د میفکر کنم تا ن-

:رفت گفت یم نیماش يکه به سو یدر حال. که مدت ها بود از صورتش قهر کرده بود يلبخند. زد يلبخند هورش

.دیسوار ش-

که دنده را  یبه روبرو و دست رهیخ یاحسان چند بار به صورت او نگاه کرد اما جز نگاه. هم سوار شدند نیو نازن احسان

!يو نه خنده ا ینه شوخ ینه حرف. دید ینم يزیرد چک یعوض م

:زد و گفت يشخندیکه متوجه حرکات او شده بود ن هورش

.تمینس یشناخت یکه م یاون هورش گهیمن د ؟يگرد یم یدنبال چ-

:و گفت دیکش یاه احسان

.معلومه-

:گفت نینازن. برگشت میشاخه گل مررفت و با چند  یشد و داخل گلفروش ادهیپ. را نگه داشت  نیراه هورش ماش نیب

.دیدیشما چرا زحمت کش ،یمیابراه يممنون آقا-

.داند یگل ها را نم نیدانست او راز ا یم رایز دید رجواب او آه کش هورش

سرخ شده  یخواب یهورش از الهه که چشمانش در اثر ب. پدر رفتند يبه سو نیوارد درمانگاه شدند احسان و نازن یوقت

:دیسبودند پر

حالش چطوره؟-

:زد و گفت يلبخند الهه

.خونه اما هنوز خوابه مشیببر میتون یخوبه، دکتر گفته م-

.تهران ادیزنگ زده، اون داره م نایاحسان به س-
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؟ییتنها-

.نه-

:گفت يبا شاد الهه

.میجبران کن میبتون دوارمیواقعا متشکرم، ام-

:او گرفت يا به سوتلخ بر لب آورد و گل ها ر يلبخند هورش

.ادین شیپ یوضع نیچن گهید دوارمیام-

 نییاو سرش را پا. الهه گل ها را گرفت و به او نگاه کرد. را بست و اشک در چشمانش حلقه زد شیراه گلو بغض

ا برود که الهه دستش ر شیخواست به سو دیاحسان که او را در حال رفتن د. به راه افتاد یدر خروج يانداخت و به سو

:گرفت و با بغض گفت

.بذار تنها باشه-

:الهه گل ها را به دست او داد و گفت. با تعجب به او نگاه کرد  احسان

.بفهمه يزیچ دیالهام نبا-

او را با  شهیکه هم زیخاطره نگ يعطر. خوش مشامش را پر کرد يدر حال جدا شدن بود ه عطر نشیریش يایرو از

. دوستش داشت روبرو شد شهیکه هم یچشمانش را باز کرد و باچهره مهربان. زد یم وندیپ دیگذشته و عشق با مهر و ام

:گفت نیریش یاحسان با تبسم

.خانم ریصبح بخ-

 يرا بلند کرد و خدا را شکر کرد و مادر با گوشه روسر شیپدر دست ها. و سالم کرد دیبه صورتش پاش يلبخند نینازن

:دید ردست گرفت و پرس الهه دستش را. را پاك کرد شیاشک ها

؟ینیرو بب یخوا ک یاالن دلت م-
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:دیبه او نگاه کرد و با بغض پرس يناباور با

برگشته؟-

او دراز کرد و  يرا به سو شیدست ها. دید نایلبخندزنان سرش را تکان داد و کنار رفت و او سپهر را در آغوش س الهه

:آهسته نجوا کرد

!من یزندگ-

11فصل

:بچه گانه اش گفت يبایو با لحن ز دیاو دو يبود به سو دهیخر شیبرا شیستا يکه آقا يدیجد يسباب بازبا ا سپهر

!دهیخر یبابابزرگ برام چ میمامان بزرگ بب-

:را از دست درآورد و او را در اغوش گرفت و گفت یکیپالست يها دستکش

ده؟یخر یچ نمیبب-

:گفت یبا خوشحال سپهر

.بابا شیخوام باهاش برم پ یگله مکوپتر خوش یهل هی-

:و وگفت دیکش یو آه دیصورت او را بوس الهام

.حتماً برو زمیآره عز-

:دیگذاشت و پرس نیزم يرا رو دیخر يها لونینا شیستا يآقا. دیبه سالن دو يبا شاد سپهر

زنگ نزده؟ نایس-

.ستیدر دسترس ن گهیزنم م یزنگ م یمنم هر چ! نه-

.ادهیتا شب وقت زندارهف  یبیع-
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زم؟یبر ییبراتون چا-

.رمیبرم دوش بگ دینه دخترم ممنون با-

:دیوارد اشپزخانه شد و پرس دهیرفت و سع او

بپوشم؟ یامشب چ-

:زد و گفت يلبخند الهام

.از لباساتو بپوش یکیانقدر وسواس به خرج نده، خب -

.هذار یخوام لباس سانتم رو بپوشم اما مامان نم یمن م-

:را رنگ گذاشته بود آمد و گفت شیکه موها یلحظه خاله د رحال نیهم در

.ستیامشب مناسب ن يآخه اون لباس برا-

:دیبا اعتراض پرس دهیسع

چرا مامان؟ مگه چشه؟-

:گفت شیدر حال شستن دست ها خاله

!ره دختر یتو چرا حرف تو گوشت نم ستیامشب خوب ن يبرا-

:دیاز الهام پرس سپس

؟يبه داداشم زنگ زد-

.بله-

چطور؟ نایبه س-

.رهیگ ینم لشیموبا-

.يزد یخب دوباره م-
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.زنگ زدم شتریاز صبح ده بار ب-

:دیبرگشت و با اخم به او نگاه کرد و پرس خاله

باشه؟ نجایخواد امشب اون ا یحتما دلت نم-

:رفتن گفت رونیدر حال ب دهیسع

-نمامان دوباره شروع نک.... ا.

هر چند نسبت به گذشته صبورتر شده بود اما هر بار . او را تحمل کند يتوانست طعنه ها یهنوز بعد از پنج سال نم الهام

ارام بخش  يکرد و فقط مصرف مداوم قرص ها یو بغض م دیلرز یشدبدنش م یاو روبرو م يها هیو کنا يمهر یکه ب

.داد یم نشیتسک

اما انها نتوانسته بودند به  دیایخواستگار ب دهیسع يقرار بود برا امیا نیه بود و در همبه بندرعباس رفت نایس شیروز پ سه

ها بود که تلفن  وهیالهام در حال شستن م. خود او هم جز روز اول تماس نگرفته و همه را نگران کرده بود. او خبر دهند

.را برداشت ینشسته بود زودتر از همه گوش مبل کنار تلفن يسپهر که رو. دندیتلفن دو يبه سو کزمانیهمه . زنگ زد

.الو سالم بابا جون-

:و گفت دیالهام دو يبه سو هیاو با گر. را از دست او گرفت یگوش کدفعهیخاله

.خوام با باباجونم حرف بزنم یمنم م-

 دهیفا یه کرد اما برا باز و بست شیمبل نشست و چشم ها يآرام رو. لحظه احساس کرد سرش به دوران افتاده کیالهام

شدند و  یجلو و عقب م ریتصاو. اله برگرداند يسرش را به سو. حس شده بود یو بدنش ب دید یچشمانش تار م. بود

. دینفهم يزیچ گریشد ود کیهم فشرد و باز کرد اما ناگهان همه جا تار يرا رو شیپلک ها گریبار د. ماندند یثابت نم

بود با عجله به اشپزخانه  دهیفا یاما ب. کرد شیچند بار با دست به صورتش زد و صدا .دیاو دو يبه سو یبا نگران دهیسع

:و گفت دیچند قطره به صورتش پاش. اب برگشت  وانیل یکیو با  دیدو
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!زن داداش چش شده نیبب ایمامان ب-

:دیرنگ او نگاه کرد و پرس یرا گذاشت و به صورت ب یگوش یبعد از خداحافظ خاله

چش شده؟-

.دونم انگار ضعف کرده ینم-

:بادبزن را برداشت و در حال باد زدن او گفت خاله

.اریاب قند ب وانیل هیفشارش افتاده برو  دیشا-

را  وانیخاله باد بزن را به دست او داد و ل. آب قند برگشت وانیل کیبار با  نیدوان دوان به اشپزخانه رفت و ا دهیسع

:دیسگرفت و در حال هم زدن ان پر

پدرت کجاست؟-

.ترسم یمامان من م يوا... رفته حمام-

. او کم کم چشمانش را باز کرد و با تعجب به انها نگاه کرد. ختیاز اب قند را داخل دهان الهام ر يبه زور مقدار خاله

:گفت تیخاله با عصبان. حرف زدن نداشت ينا

.يهم نکرد يخوبه که هنوز کار-

:گفت دهیسع

!مامان-

 وانیل یبرده بود با مهربان یالهام به اشتباهاتش پ يمحبت ها ریمدت تحت تاث نیکه در ا هیدیسع. بلند شد و رفت خاله

:او گرفت و گفت يلب ها يرا جلو

.ادیبخور تا حالت جا ب نویزن داداش ا-

:دیپرس یبه زور ان را خورد و به سخت الهام
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:گفت یچ نایس-

:زد و گفت يلبخند دهیسع

.گرده یداداشم تنگ شدهف نترس داره برم يپس دلت برا-

:و گفت دیکش ینفس راحت الهام

.شدم یم وونهیمدت داشتم د نیتو ا-

.شورم یها رو م وهیکم استراحت کت من خودم م هیجا  نیتو هم-

:بلند شد و گفت الهام

دسته مبل را گرفت . دیچیدر سرش پ یبیرفت و درد عج یاهیاما دوباره چشمانش س. شه همه کارها مونده ینه نم-

:مبل نشاند و گفت ياو را رو دهیسع. اش گرفت یشانیدستش را به پ

.ذارم یدر ضمن نترس سهم تو رو برات م. دم یمن خودم کارها رو انجام م نیگفتم تو بش-

:دیالهام انداخت و پرس يپاها يسپهر خودش را رو. و به اشپزخانه رفت دیخند

امان جونم؟ حالت بده؟شده م یچ-

:گفت شیو در حال نوازش موها دیصورت او را بوس الهام

.خوبم زمینه عز-

:او گذاشت و گفت نهیس يسرش را رو سپهر

.رمیم یمنم م يریمامان جونم اگر بم-

:دیبا تعجب پرس الهام

زم؟یعز رمیچرا بم-

:با بغض گفت سپهر
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.يکردم مرد فکر ياخه اون موقع که چشماتو بسته بود-

:فشرد و گفت نهیاو را به س الهام

.پسر خوشگلم رنیم یوقت نم چیمامانا ه-

کوچولو مرد؟ یپس چرا مامان عل-

:فوت کرده بود افتاد و گفت لیکه د راثر تصادف با اتومب هیعروس همسا ادیبه  الهام

!خدا شینمرده فقط اسمون پ اونم

رفته تو آسمون؟ چرا

.نهینجا همه بنده ها شو بباز او نکهیا يبرا

من  یول:سپهر دستانش را دور گردن او حلقه کرد و گفت.را بست شیداد و چشمها هیضعف سرش را به عقب تک با

.یمامان من یستیخدا تو که مامان اون ن شیدوست ندارم تو بر پ

.مونمیتو م شیپ نجایدلم من هم زیآره عز:بسته لبخند زد و گفت يبا چشمها الهام

.موهامو بشورم خوامیخرده زودتر م هی:گفت شیستا يبدر حمام زد و به آقا يضربه ا لهخا

خودش  نهیهمه کارهارو خودم انجام بدم تا خانم بش دیبا ادیکه بوش م نطوریا:آورد و ادامه داد نییرا پا شیصدا سپس

.رو باد بزنه

.زنمیشو منه مامان بزرگ من باد:برداشت و گفت زیم يبادبزن را از رو سپهر

و نه  دیببن يزیببندد تا نه چ ایدن يرا برو شیچشمها خواستیمواقع دلش م نطوریدر ا رایرا باز نکرد ز شیچشمها الهام

دست .زدیبود و بادش را م ستادهیا شیسپهر جلو.را باز کرد شیمطمئن شد خاله به حمام رفته چشمها یوقت.بشنود یحرف

.زنمیمخودم بادت مامان جونم بخواب :او را گرفت و گفت

.حالم خوب شد زمیعز گهید بسه
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خدا؟ شیپ يبر يخواینم گهید پس

بود زنگ زد؟ نایس:دیپرس شیدر حاله شانه کردن موها شیستا يآقا

.گردهیگفت داره برم بله

.اریبابابزرگ ب يبرا يچا هیآقا سپهر با مامان برو ...را شکر خدا

.اریکار دارم؟خودت برو ب ینیبیممگه ن:دستش را به کمرش زد و گفت کیسپهر

.زنهیحرف نم ينجوریسپهر آدم با بزرگترش ا:گفت الهام

!برو بمن چه ياصال هر جا دوست دار:گذاشت و گفت زیم يبا حالت قهر بادبزت را رو سپهر

.با تو برم رمیمن دوست دارم هر جا م:گفت دیخندیم کهیو در حال دیخم شد و گونه او را بوس الهام

!ارمیب يبابابزرگ چا يتا برا یگولم بزن يخوایم دونمیم:صورتش را گرداند و گفتسپهر

 يچا میبرا خواستمیوگرنه نم دیشما کار دار دونستمیسپهر جان من نم دیببخش:او را بغل کرد و گفت شیستا يآقا

.میکن یحاال بابابزرگ را ببوش تا با هم اشت...ياریب

!داره شرط هی:را بست و گفت شیچشمها سپهر

آقا؟ یچه شرط:دیلبخند زد و پرس شیستا يآقا.بهم نگاه کردند  شیستا يو اقا الهام

!نه ایبخشمتیم نمیتا فکر کنم بب يبخر یپارك برام بستن میبر دیبا

.شهیآب م یبستن یفکر کن يتا تو بخوا يآخه اونجور:خنده اش را گرفته بود گفت يبزور جلو کهید رحال شیستا يآقا

 یکه با شکم خال شهینم کنهیبعد قهر م خورهیآدم اول غذاشو م نایبقول بابا س میکنیبعد فکر م خورمیم یبستناول  خب

.قهر کرد

.دندیهر دو خند شیو اقا ستا الهام

ام؟یب یمن چکار کنم؟ک:دیبا اضطراب پرس دهیسع
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.گمیبهت م امیموقعه اش که شد خودم م:اش را مرتب کرد و گفت يروسر الهام

.ترسمیمن میول

!یترسیازش م ستیهفت سر که ن وید زادهیآقا داماد آدم نی؟ایچ از

ده؟یپوش یزن داداش پسره چ یراست

.ینیبیخودت م ياومد یوقت ایثان وانیاوال پسره نه و اقا ک:و گفت دیخند الهام

.کنمیوا دارم از ترس سکته م:را فشرد و گفت شیبازوها دهیسع

.جانهیه ستیترس ن نیا

 یبارها در مغازه طال فروش وانیک.کند یرا مخف شیکرد بخودش آرام بدهد و لرزش دستها یاز رفتن الهام او سعبعد

مورد پسند قرار  دیترسیدر واقع از خانواده اش هراس داشت و م.با او روبرو شود دیترسیبود اما حاال م دهیاش د

.ياریب يوقتشه چا گهیعروس خانم د:دوباره آمد و گفتهامتعارف و برخورد با آنها بود که ال نیدر حال تمر.ردینگ

.زیبر يتو چا لرزهیمن دستام م:التماس گفت با

 یاهیسرش به دوران افتاد و چشمانش س گریبود که بار د يچا ختنیسماور رفت در حال ر يو بسو دیخند الهام

در حال خودش بود و متوجه او  دهیسع.داد هیتک نتیگذاشت و به کاب ینیرا که در دست داشت داخل س یفنجان.رفت

و پرفشار بود  بیآنقدر عج دیچیدر سرش پ يدوباره فنجان را برداشت اما درد قینفس عم کیبعد از  یالهام بسخت.نشد

و با  دیاو دو يهراسان بسو دهیسع.شد و فنجان هم از دستش افتاد و شکست نیو نقش بر زم اوردیطاقت ن گریکه د

 نباریاما ا.به آنجا آمدند یهمه با عجله و نگران دنیکش غیشده بود شروع کرد به ج دیچ سفصورت او که مثل گ دنید

.نییپا نشیاریشما ب کنمیرو روشن م نیتا من ماش:گفت نایبه س وانیک.اورندیاو را بهوش ب دموفق نشدن

.امیمنم م:گفت کردیم هیگر کهیدر حال دهیسع و

از پرستارها با برگه  یکیقهیپس از چند دق.به اتاق رفت و در را بست هدیو سع نایس يبدون جواب به پرسشها دکتر
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دن؟یچرا جواب نم نایپس ا:گفت یبا نگران نایس.نزد و به اتاق دکتر رفت یکه در دست داشت آمد او هم حرف ییها

.نگران نباش:گفت وانیک

الو؟:زنگ زد نایس لیلحظه موبا نیهم در

بابا؟شد  یجان چ نایس:بود شیستا يآقا

.نگفتن فقط براش سرم زدن يزیچ فعال

نگفتن چش شده؟ یعنی

.ننیاول جواب اونارو بب خوانیانجام دادن م شیآزما يسر هی! نه

؟یچ يبرا گهید شیآزما

.دکتر شیبرم پ دیبا کنمیبابا من قطع م دیببخش...!دونمینم

او نشست  يروبرو یصندل يرو نایبود س شیب ازماجوا يعجله به اتاق دکتر رفت دکتر در حال نگاه کردن به برگه ها با

دکتر؟ يشده اقا یچ:دیو پرس

د؟یدار یخانم چه نسبت نیشما با ا:دیرا برداشت و پرس نکشیع دکتر

.همسرش هستم من

افتاده؟ یاتفاق:دیمردد شد و پرس نایس.چند لحظه به صورت او نگاه کرد دکتر

سابقه سردرد داشتند؟ شونیا

.شهیبا خوردن مسکن آروم م شهیهست که سردرد داره اما هم یدو سال:د و گفتفکر کر یکم نایس

ن؟یبه پزشک مراجعه نکرد چوقتیه و

.نداره یلزوم گفتیم خودش

.کنهیهاست که مارو نگران م يخودسرانه و سهل انگار يکارها نیهم
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شده دکتر؟ یچ مگه

.سکن بشهسرش ا دیبدم با یحیجواب صر تونمیمشکوکه و من نم شاتیآزما

!اسکن؟

.خسته شدم گهیکنن؟دیمنو مرخص م یپس ک:دیپرس یتابیبا ب الهام

تا حالت  یبمون نجایا دیکمپوت رو بخور امروز با نیبلند شو ا!الهام يچقدر لوس شد:دست او را نوازش کرد و گفت الهه

.بهتر بشه

.طاقت ندارم گهیمن د!نه يوا

و  ینیریجعبه ش دهیسع.و خانواده اش وارد اتاق شدند وانیو ک دهیهمراه سعشیستا يخاله و اقا.بدر زده شد  يا ضربه

من :گفت وانیبه ک یالهام بعد از احوالپرس.دیالهام رفت و او را هم بوس يسپس بسو.دیگلها را بدست الهه داد و او را بوس

.واقعا شرمنده ام

.قرار گرفتن شیوره مورد آزمابود عروس خانم همه ج يزیاتفاقا شب خاطره انگ:و گفت دیخند وانیک

.گرفت یهمه شونم نمره قبول يو تو:مادر اضافه کرد و

الهه گلها را .عالقه دارد وانیاو تا چه حد به ک دانستیم رایگفت ز کیرا فشرد و به او تبر دهیدست سع يبا شاد الهام

پس سپهر کجاست؟:دیالهام پرس.رفت رونیکرد و ب یداخل گلدان گذاشت و عذرخواه

.ستادهیا اطیتو ح نییکردم خونه بمونه نشد حاال پا يهر کار:گفت شیستا يآقا

.نمشیبب خوامیم:بلند شود گفت کردیم یسع کهیدر حال الهام

 یبسخت.دادیو آزارش م دیچیپیاما هنوزم با هر حرکت درد در سرش م دیایب نییبه او کمک کرد تا از تخت پا دهیسع

نشسته بود و به رفت و آمد  مکتین يدسته گل کوچک رو کیه را کنار زد سپهر با خود ش را به پنجره رساند و پرد

.بغلش کنم خوادیدلم م:الهام با بغض گفت.کردیمردم نگاه م
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آنها خوشحال شد و  دنیسپهر سرش را بلند کرد و با د.برد و او را صدا زد رونیپنجره را باز کرد و سرش را ب دهیسع

بزرگ شدم؟ گهیمن د یمامان مگه تو نگفت:زدادیو فر ستادیا مکتین يرو

.بچه ام گنیباال م امیمن ب زارنینم نایا:سپهر دوباره گفت.را پاك کرد و با تکان سر جواب او را داد شیاشکها الهام

.ها یافت یموقع م هیپسرم  نیبش:گفت الهام

.گلها رو بهت بدم نیا خوامیم یافتم ول یمامان نم نه

.دارمیتو اتاق فردا که اومدم خودم برم زیم يبذارشون رو ببر

.نداره دهیفا گهیبهت بدم فردا که د دیاالن با نه

.رمیگیگلها رو م نییپا امیمن م کنهینگاه م نجایخب سپهر جان مامان از ا:و گفت دیخند دهیسع

.هشینم یراض ينجوریا نییبرم پا دیبا:الهام برگشت و گفت.نچ بلند آنها را خنداند کیبا  سپهر

.ینه دکتر سفارش کرده از جات حرکت نکن:گفت نایس

.گردمیزود برم نییمن حالم خوبه تو رو خدا بزار برم پا اما

.پسرتم مثل خودته..میخب بر:سرم را برداشت و گفت نایباالخره س.کردیاما او اصرار م شدینم یراض نایس

کجا؟دکتر گفته تو :دیآنها بلند شد و پرس دنیالهه با د.ترف رونیکرد و آرام ارام از اتاق ب یعذرخواه گرانیاز د الهام

.یاستراحت کن دیبا

؟يکرد هیتو گر:دیسرخ او نگاه کرد و پرس يبا تعجب به چشمها الهام

!نه:انداخت و گفت نییسرش را پا الهه

؟يکرد هیشده؟بگو چرا گر یچ:دیچانه او برد وسرش را بلند کرد و پرس ریدستش را ز الهام

 دهیالهام برگشت و به صورت رنگ پر.از آنها دور زد هیصورتش را پوشاند و در حال گر شیبا دستها اوردیقت نطا الهه

سرم اومده؟ ییچه بال!شده یتو بگو چ:دینگاه کرد و پرس نایس
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.یعمل بش دیتو با...تو:کرد لبخند بزند اما نتوانست و بزور گفت یسع نایس

؟یچ يعمل؟برا:دیبا وحشت پرس الهام

.کهیتومور کوچ هیفقط  ستین یمهم زیچ...خب

تومور؟

.ستیمهم ن ادیز یول آره

از اندازه رشد کرده و احتماال  شیشده و تومور ب ریدکتر از عاقبت عمل مطمئن نبود و گفته بود د رایز گفتیدروغ م البته

.دهدیاش را از دست م یینایبعد از عمل او ب

.نمیبچه مو بب خوامیم نییپا میبر:بغش را فرو داد و گفت الهام

آمده بود اما  نییپا مکتیسپهر از ن.رساند مارستانیب اطیرفت و خود ش را به ح نییاز پله ها پا نایبا کمک س یبسخت

.زدیحرف م دهیهنوز از همانجا با سع

.او در ذهنش تکرار شد شیبزند که جمله روز پ شیخواست صدا دیاو که رس یدو قدم به

.خدا شیپ يرندارم تو ب دوست

او را  نایس.ضعف کرد و از حال رفت ندینب بایممکن بود از او جدا شود و صورتش با با آن چشمان سبز و ز نکهیفکر ا از

مرتب او را صدا  کردیم هیگر کهیدر حال.دیآنها دو يسپهر برگشت و با ترس بسو.فتدین نیزم يدر آغوش گرفت تا رو

.اشتبلند شدن ند اما توان دیشنیاو م يالهام صدا.زدیم

الهام دست الهه را .زدندیچشمک م انینیبود و ستاره ها گهگاه به زم دهیآسمان کش يرنگ خود را رو هیپرده سا شب

!جانم:گفت یالهه با مهربان.زد  شیفشرد و آرام صدا

.بکنم یخواهش هیازت  خواستمیم

.بگو خوادیدلت م یچ هر
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گردن؟یبرم یک نایا بابا

.گهیدروز  3احتماال

.بفهمن يزیمورد چ نیدر ا خوادینم دلم

...آخه

.من و تو بمونه نیراز ب هیدیبا نیالهه ا کنمیخواهش م:سخن او را قطع کرد و گفت الهام

چرا؟ آخه

.نپرس فقط قول بده چراشو

...اما

.کنمیم خواهش

.دمیقول م باشه

.بگوش مامان برسونن يجور هیترسمیبفهمن چون م يزیچ لیهم سپردم نذاره فام نایس به

.ستین یاما بدون کار درست فهممینم نکاریمنکه منظورتو از ا:و گفت دیکش یآه الهه

.نره ادتیقولت :را بست و گفت شیچشمها الهام

اما خواب  دیدراز کش یخال ياز تختها یکیيو بعد از خاموش کردن چراغ رو دیبلند شد و پرده ها را کش یبا ناراحت الهه

 يپدر ومادر همراه احسان و زن و بچه اش به مشهد مقدس رفته بودند و او بخاطر واحدها.ش فرار کرده بوداز چشمان

لحظه  نیدر هم.کند دایالهام پ نکاریا يبرا یلیفکر کرد نتوانست دل چههر .که گرفته بود تنها در خانه مانده بود یدرس

الو:تلفن را برداشت  یگوش.خارج شد آمد و از اتاق نییبا عجله از تخت پا.کردند جینامش را پ

.هیالهه جان من هان سالم

حالت چطوره؟ سالم
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شد؟ یچ شهایخوبم از الهام چه خبر؟جواب آزما من

:که داده بود افتاد و گفت یقول ادیب الهه

.بمونه حالش بهتر بشه نجایا گهیچند روز د دینبود اما دکتر گفته با یمسئله مهم-

.زدامروز مامانت زنگ -

؟یگفت یبهش چ... خب-

.یکالس گفت بهت بگم بهش زنگ بزن یگفتم رت-

؟يچرا زودتر زنگ نزد-

.زنگ زدم اشغال بود یهر چ! نشد-

.زنم یزنگ م رونیرم ب یمتشکرم، االن م-

ست؟ین يامر-

.بازم ممنون، خداحافظ-

خودش را . برگشت و از ساختمان خارج شد دهیه خوابک نیا الیرا بسته بود و او با خ شیالهام چشمها. اتاق برگشت  به

بعد از صحبت با انها به دروغ گفت فردا . کارت تلفنش را گذاشت و شماره هتل را گرفت. رساند  یتلفن عموم کیبه 

آنها را  يتلفن ها يخواست جلو یم لهیوس نیالهام باشد و به ا ارخواست موقع عمل کن یم. رونیقراره با دوستام برم ب

بود که از دور هورش را  دهینرس مارستانیاما هنوز به در ب. و برگشت دیکش یبعد از قطع کردن تماس نفس راحت. ردیبگ

الهام چند ! هیچه جور عشق گهید نیا د،یکه در دست داشت نگاه کرد و از خودش پرس یمیمر يبا تعجب به گل ها. دید

هم رفته بود اما  يخواستگار يبارها به خاطر پدر و مادرش برا! بندهیعشق پا نیکرده اما اون هنوزم به ا یساله که عروس

او برگشت و جواب  يهورش به سو. و آهسته سالم کرد ستادیکنار او ا. از ازدواج سرباز زده بود يهر بار به بهانه ا

:الهه گفت. سالمش را داد
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د؟یدار ضیمر! خدا بد نده-

:هورش با بغض گفا. انداخات ریالهه با شرم سر به ز. به او انداخت یهینگاه عاقل اندر سف یبیبا حالت عج هورش

.بشم بهیبراتون غر يزود نیکردم به ا یفکر نم-

.نداشتم يمنم منظور بد دیستین بهیشما غر-

کنم  یخرم حس م یاما هر بار که براش گل م نیبهم بخند دیباورتون نشه شا دیشا... گل ها رو بدم و برم نیاومدم ا-

مثل  یول يو البته به اجبار رفتم خواستگار گرانیبارم به خاطر د نیمن ا... من... من هست يبرا ییهنوز تو قلبش جا

.کم فرق داره هیدفعه با دفعات قبل  نیا نکهیا

.تموم شده زیکه همه چ دیقبول کن دیبا گهیپس د-

.شه یوقت تموم نم چیمن ه ياما برا-

.دیکن یزندگ يگریحساس در کنار دا نیشما با ا ستیدرست ن-

 طیگوشه خلوت شرا هیکردن  دایو پ ياحساس زنده بودم و حاال فقط به خاطر فرار از خونه پدر نیمن تا حاال فقط با ا-

.رفتمیبه وجود امده رو پذ

.رفته رونیشما ب یوقته که از زندگ یلیاما الهام خ-

:اش گذاشت و گفت نهیس يدستش را رو هورش

.مهمه نینرفته، هم نجایمن از ا يدالی-

.و گل ها را به دست او داد و رفت دیبغض لبش را به دنان گز با

:دیلباسش را درآورد و خواست بخوابد که الهام پرس. داخل گلدان گذاشت زیم يوارد اتاق شد و گل ها را رو الهه

؟يدیهورش را د-
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بر لب اورد و گفت یالهام لبخند تلخ. بسته بود نگاه کرد شیبرگشت و به او که هنوز چشم ها. جا خشکش زد در

.شعر فرخزاد افتادم ادی-

:دیاو رفت و پرس يبه سو الهه

کدوم شعر؟-

:زمزمه کرد الهام

رسند از ره که در خاکم نهند یم شیخواند مرا هر دم به خو یم خاك

گور غمناکم نهند يشب گل به رو مهیعاشقانم ن دیشا آه

او را فشرد و گفتکدست  الهه

.بسه الهام بسه-

:را باز کرد و گفت شیچشمها

.کنه منم براش دعا کردم یرو مستجاب م ضیمر يادما يگن خدا دعا یم-

؟ییچه دعا-

.دعا کردم زودتر ازدواج کنه-

ازت بپرسم؟ زیچ هیشه  یم-

حاال اون گل ها .... ده یتحت الشعاع قرار متمام عشق ها رو  يبذار بهت بگم عشق مادر یبپرس يخوا یم یچ یون یم-

.هستند یقشنگ بچگ يروزها ادآوریرو بده به من که عطرشون فقط 

از گوشه  یقطره اشک. از انها را برداشت و با تمام وجود بو کرد یکیاالهام . او گذاشت نهیس يگلها را برداشت و رو الهه

:امد و در همان حال گفت نییو پا دیچشمش لغز

صورتک  انیمن مدت هاست که در برهوت غم دل را گم کرده ام و م. ستین یخزان زده ام که در ان روح زندگ یگبر-
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در گلو پنهان  شهیهم يخاموش کنم و بغض کهنه را برا نهیرا در س ادیاموخته ام که چگونه فر یها گم گشته ام اما به خوب

.مینما

****

بعد از چند روز او . تومور واقعا خطرناك بود رایدانستند ز یمعجزه م کیرا  مسئله نیهمه ا. انجام شد تیبا موفق عمل

نگذشته بود که  صیهفته از ترخ کیقرار گرفت اما هنوز  دهیو سع نایمرخص شد و به خانه برگشت و تحت مراقبت س

عذاب بکشد و طعنه  شتریبدیدر رختخواب بماند با نیاز ا شتریب ردانست اگ یرا گذاشت و الهام م يناسازگار يخاله بنا

.کار اماده کرد يبلند شد و خودش را برا لیدل نیبشنود به هم

سر کند  يروسر يپدرش طور ایمادر  دنیمجبور بود هنگام د. بود شیکرد مسئله موها یکه نگرانش م یموضوع تنها

.سرش نشوند يکه متوجه موها

12فصل

گذشت و حاال باز همان سردردها و ضعف ها به  یسال از زمان عمل مکی. گرفت و بلند شد واریضعف دستش را به د با

 میمتوجه شود دچار تشنج شده بود و حاال که به خودش امده بود ن یکه کس نیآن روز هم بدون ا. سراغش آمده بودند

 یعروس شیپ دو ماه دهیسع. امد یم نییاز طبقه پا ییگفتگو يصدا. رفت رونیدر اتاق را باز کرد و ب. گذشت یساعت م

او بود که با مادرش . دیرا شن نایس يابتدا فکر کرد اوست که امده اما خوب که گوش کرد صدا. کرده بود و رفته بود

:دیچیپ شیخاله در گوش ها يرفت که صدا نییارام ارام از پله ها پا. کرد یصحبت م

!هبوده و باز دوباره رشد کرد میدکتر گفته تومورش بدخ یمگه خودت نگفت-

آورد  ادیتازه به . پله نشست يرو یچوب يبکشد اما خودش را کنترل کرد و با کمک نرده ها ادیبود از ترس فر کینزد

!و اسکن او رفته بود شیگرفتن جواب ازما يامروز برا نایکه س

:گرفته گفت ییبا صدا نایس



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 254

.تونم اونو تنها بذارم یحرفا درست اما من که نم نیمادر من، همه ا-

.باش تیواسه زندگ گهید کیشر هیمنم نگفتم تنهاش بذار فقط گفتم به فکر -

!منه یزندگ کیاما الهام هنوز شر-

!یکیچه شر-

 ستیکرده حاال انصاف ن یسالها با صداقت با من زندگ نیتمام ا يرحم باشم، اون تو یتونم انقدر ب یبه هر حال من نم-

.خودم باشموضع تنهاش بذارم و ببه فکر  نیکه با ا

:را پاك کرد و با خودش گفت شیاشک ها الهام

!ستین يدیام چیه گهیپس د-

:گفت خاله

.مونه تو حنا یدختره ازدواج کنه اون وقت دستمون م نیترسم ا یکه م نهیکنم به خاطرا یاگه اصرار م-

.ستیمن مهم ن يبرا یول-

.شه یقراضه م دهیکه به چند سال نکش ادیم رتیدختره گ نیمثل ا یکیکه  یکن یکارها رو م نیهم-

.که زنده اس مواظبش باشم یتا وقت دیکه قراضه شه؟ اون مادر بچه منه و من با نهیمگه زن ماش-

ه؟یچ فیبمونه اون وقت تکل يطور نیهم گهیاون تا دو سه سال د دیشا-

 نکهیبه خطر ا دمیشا ایدیکن یدشمن نگاه مهیکنم به الهام به چشم  یکنم، حس م یشما شک م يدارم به کارها گهید-

!دیناراحت دیول بد ادیکه قراره ب یمستخدم نیبه ا دیمجبور

:شد و گفت یعصبان خاله

.سوزونم یتو دل م يمنه که برا ریتقص-

و با  دیتخت دراز کش يرو. کرد برگشت یم یکه از شدت بغض احساس خفگ یبلند شد و در حال اریبس یبه سخت الهام
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با دلم  چگاهیکه ه بیروزگار ناشک نیو ا یزندگ نیبر ا نینفر! یاهیچه روزگار س! یبیشد فکر کرد؛ چه سرنوشت عجخو

پناه مانده ام و با همه  یتنها و ب یاز دلواپس زیدل لبر نیبا ا هحاال ک. ندیاش را بب ينداشت و نتوانستم شاد يسر سازگار

از  يکه چون پرنده ا یو به فردا دل خوش کنم؟ من میسخن بگو دیتوانم از امیم ایگشته ام ا گانهیها و خنده ها ب يشاد

چگونه؟ . نگرم یم وارید يپاادانیبه ص دهیترس یرود و با چشم یافتانم م مینشسته ام و هر لحظه ب وارینفس افتاده لبه د

 نشانییرم و آ یکش بیهمد و غرف یمهر و عاطفه را نم یکس معن چیاباد که ه بیغر نیدر ا شم؟یندیچگونه به پرواز ب

م؟یاست چگونه از عشق سخن بگو

هستم که در حال محو  یبر لب دهیمن لبخند خشک. هستم ياز شاخه جدا مانده ام که در حال پرپر گشتن و نابود یگل من

.ام ییسوزان تنها ریهستم که در حال فرو افتادن در کو یاز چشم زیمن اشک لبر. ام يو نابود

****

:دیو پرس دیصورتش را بوس انیگر یبا چشمانمادر

؟يشد فیچرا انقدر ضع زم؟یشده عز یچ-

:مهربان او را نوازش کرد و گفت يلبخندزنان دست ها الهام

.ستین يزیچ دیباور ن... ناراحت نشو مامان-

.رنگ به روت نمونده... یگیدروغ م يدار-

:به او انداخت و ادامه داد یادر نگاهم. پنجره رفت يپر از اشک به سو یبا چشمان الهام

.نیکن یم یرو از من مخف زیچ هینیشما دار-

:وارد شد و گفت وهیو ظرف م يچا ینیبدهد که در باز شد و خاله با س نانیباز هم خواست به او اطم الهام

!نیاز ما کرد يادی! چه عجب-

:را پاك کرد و گفت شیاشک ها يبا گوشه روسر مادر
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.میمزاحم شهیهمما که -

:به الهه گفت خاله

!يشد یواسه خودت خانم گهید... ماشا... ،یصحبت هی،یحرف هینم،یبب نیبنش نجایا ایخاله ب ایب-

 یم رایکرد مخصوصا به خاله ز یکس نگاه نم چیبه ه. امد و نشست اما چهره اش گرفته بود انهایبرگشت و به سو  الهه

.نخواهد داد يگرید يزیرت چاز نف یداسنت با نگاهش جز موج

 يسپهر به سو. نشست یکه سپهر را د راغوش داشت وارد شد و بعد از احوالپرس یدر حال نایبه در خورد و س يا ضربه

:دیتخت رفت و در اغوش الهام نشست و پرس

کنه؟ یمامان جونم بازم سرت درد م-

:فتگذرا به صورت مادر انداخت و در حال نوازش او گ ينظر الهام

.من حالم خوبه زم،ینه عز-

.انداخت نییفرار از نگاه او سرش را پا يهم برا نایس. دوخت ناینگاه پرسشگرش را به صورت س مادر

 گریرا برداشت و به او تعارف کرد اما مادر دست بردار نبود و بار د وهیمنحرف کردن ذهن او با عجله ظرف م يبرا خاله

:دیپرس نایاز س نیسنگ یبا نگاه

د؟یبهم بگ دیخوا یسرم اومده که نم ییچه بال نا؟یشده اقا س یچ-

.هیگر ریاز کف داد و زد ز اریتحمل کرده بود اخت یلیکه تا ان لحظه خ الهه

:خاله گفت. مادر نگاه کرد دهیبه صورت رنگ پر یدستپاچه شد و با نگران الهام

.نداره يو زار هیمه گره نیذره ضعف و سردرد که ا هی! الهه جان یچ یعنی! وا-

:گفت نایس. خودش را گرفت و ارام شد يبه زور جلو گریباز د الهه

 دیهاشو گرفتمف مطمئن باش شیجواب عکش و آزما روزید نیشده، هم فیراحت خاله جان، الهام فقط ضع التونیخ-
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.ستین شیزیچ

:دیکرد پرس یکه با تعجب به الهه نگاه م سپهر

؟یکن یم هیخاله جون چرا گر-

:بر لب آورد و گفت یلبخند تلخ الهه

.آخه به کم دلم گرفت-

گرفت؟ یچرا؟ دلت واسه چ-

.احسان رفته مسافرت منم دلم گرفته ییدا... آخه-

.کنم یم هیگر رهیگ یدلم م یمنم وقت-

در واقع . رفت رونیز اتاق بالهام بلند کرد و در اغوش گرفت و در حال صحبت با او ا يپاها يبلند شد و او را از رو الهه

.بغضش را فرو خورد ییرفت تا در تنها یم

:گفت نایملتمسانه به س یبا نگاه مادر

.خونه ما ادیچند وقت الهام ب هیجان بذار  نایس-

:اما خاله قبل از انها گفت اورندیخواستند بهانه ب یو الهام م نایس

.خاله ات هم راحت بشه الیره تا خبذار الهام چند وقت ب! جان نایداره س یبیچه ع-

:دینگاه ماتش را به صورت او دوخت و از خودش پرس الهام

سوختم تا دو سه  یخانواده ام م دنید ياون روزها برا دینداشتم؟ چرا با ياجازه ا نیچرا اون روزها که سالم بودم چن-

اما حاال؟ نمشونیبار هم بب کیماه 

:او را به خودش آورد نایس يصدا

!ندارم یاگه خودش بخواد من حرف-
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و سرش را  دیاو خجالت کش زینگفته در نگاه سرزنش آم ياز حرف ها نایس. چشمانش راچرخاند و به او نگاه کرد الهام

.انداخت نییپا

****

دكیتراس امد و پرس يرو مادر

تو؟ يایب يخوا ینم-

:دیپرسدر همان حال . نشست و به اسمان نگاه کرد یصندل يرو الهام

رفتند؟ نجایاز ا یک یمیخانواده ابراه-

:انها نگاه کرد و جواب داد یبه خانه خال مادر

.شهیم یاالن هفت ماه-

ن؟یازشون ندار يخبر گهید-

.زنه یزنگ م هیاوقات هان یگاه-

حالش چطوره؟-

:مادر جواب داد يبه جا الهه

.کنه یم یداره عروس-

؟یچه خوب؟ با ک-

.باهاش اشنا شده وتریاموزشگاه کامپ يس، توا بهیغر-

از هورش چه خبر؟ بچه دار نشده؟-

.داره یاروم و خوب یگفت زندگ یم هیطور که هان نیا! هنوز نه-

.که خوشبحت بشه دوارمیخدا رو شکر ام-
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:دینشست و پرس راندازیاو روز ز يکنار پا مادر

شده؟ یچ یبه من بگ يخوا یهنوزم نم-

:زد و گفت يخندلب الهام

.نجایامایمدت ب هیزدم تا بذارن  یضیرو کرده بود خودمو به مر نجایا يدلم هوا-

!طونیش يا:و گفت دیخند مادر

ده؟یسپهر خواب:دیاز الهه پرس الهام

!مامان:دست مادر گذاشت و گفت يالهام دستش را رو.با سر جواب مثبت داد  الهه

!جانم

.نیخودتون و خاله حرف بزن يذشته هادر مورد گ هیدیداده بود قول

!بشه یباعث ناراحت نکهیداره جز ا يا دهیگفتنش چه فا:و گفت دیکش یمادر رنگ غم داشت آه نگاه

.میحرف بزن ندهیگذشته ها گذشته بهتره از آ:گفت الهه

.بدونم زویهمه چ خوادیاما من دلم م:با اصرار گفت الهام

.گمیخب برات م اریبس:و گفتداد  رونیب نهیاز س يگریآه د مادر

ما چهار تا :شروع کرد نگونهیرا بغل کرد و به دهان او چشم دوخت و او ا شیزانوها.نشست راندازیز يبلند شد و رو الهام

 یو مهربان دهیچون مادرم زن فهم میداشت يدغدغه ا یآرام و ب یکه همراه پدر و مادرم زندگ میخواهر و برادر بود

که از همه  هیهنوز راض راینکرد ز دایدوام پ ادیز یخوش نیاما ا ودندب شیه تمام هم و غمش بچه هاک بایخانم ز کی.بود

 يناشناخت فوت کرد و ما رو برا يماریب کیدر اثر  یناگهان یلیبود که پدرم خ دهینرس یسالگ 6ما کوچکتر بود به 

ازدواج  زرگترماز دو سال خواهر و بردار ب در مدت کمتر.ما هم عوض شد یبا رفتن اون رنگ زندگ.تنها گذاشت شهیهم

اما  برهیکه اون از نبود پدر رنج م دمیفهمیمن خوب م!هیخودشون و من موندم و مادر و راض یکردند و رفتند دنبال زندگ
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از .من هم خواستگار اومد يروز برا کیبعد از دو سال .کردیکه درست کرده بود سرگرم م ییخودش را عروسکها

خودم رو بدست  دمیفهمیدرست عشق و عالقه رو نم یهنوز معن روزهارفه و سرشناس و منکه در آن م يخانواده ا

 یمن هنوز آمادگ دانستیداشت و مادر هم م اجیساله بودم که هنوز به محبت مادر احت 12يدختر.سرنوشت سپردم

از  نانیطممون جوان خواستگار بعد از ارضا ه.نداد و فقط از طرف من قول ازدواج داد یحیازدواج ندارم به اونا جواب صر

موضوع  نیا دنیبمن عالقه داشته و البته فهم یکه اون از بچگ دمیرفت و من از مادر شن يموضوع به خدمت سرباز نیا

تا به اونروز اصال به رضا  نکهیو نه ا دمیفهمیعشق رو م ینداشت چون همونطور که گفتم نه معن یچندان تیاهم میبرا

 نیاوقات بخاطر ا شتریدل بسته بود که ب هیهمسا ياز جوانها یکیبه  ناز همون زما هیبرعکس من راض.توجه داشتم

.گرفتیمسئله مورد تمسخر من قرار م

 افهیاز ق.کنندیو صحبت م ستادندیگوشه ا کیمحله  يمتوجه شدم دخترها میگشتیاز حمام برم هیکه همراه راض کروزی

شده؟ یبچه ها چ:میدیو پرس میاونا رفت شیپ هیبا راض.آمده شیپ یکه موضوع مهم دمیفهم شانیها

 هیمادر و  هیکردن  یما اسباب کش یبه خونه بغل دیخانواده جد هیروزید:بزرگتر بود گفت هیاز دخترها که از بق یکی

!پسر تنها

!ستین یبیعج زیچ نکهیا:هامو باال انداختم و گفتم شونه

 یبرگرده عروس يرضا از سرباز یچون وقت ستیتو مهم ن يمعلومه که برا:فترا گشاد کرد و گ شیدختر چشمها همون

.تیسرزندگ يریو م یکنیم

از کوچه ها  یکیروز در  کیایقضا نیبعد از ا کهفتهیاز کنار بچه ها گذشتم و بخونه رفتم اما درست  یتفاوتیبا ب اونروز

هر قدم که بهش .کردم دایپ یبیاون حال عج دنید با.دمیمحله د ریقد بلند رو د رحال صحبت با مش جعفر پ یجوان

بلند کرد و با چشمان  نیاون نگذشته بودم که نگاهش رو از زم کنارهنوز از .شدیم دتریضربان قلبم شد شدمیم کترینزد

که قدرت  یعشق.عشق در قلبم نشسته بود.سوزوندیو وجودم رو م شدیم شتریکه روزبروز ب یآتش.آتش بدلم زد شیآب
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 دیو روزهابه ام کردمیم یاون چشمها گره ادیشبها ب.دمیترسیهم از مادرم و هم از خانواده رضا م رایونو نداشتم زابراز ا

بود که اون روز بچه ها  ییبایجوون همون جوون ز نیبودم که ا دهیفهم گهیحاال د.زدمیم رونیدوباره اون از خونه ب دنید

قابل مهار به  ریغ یبا التهاب.دمیاونو با مادرش د میعمه ام رفت دنید يبرا هیبا راض یوقت کی.کردندیدر موردش صحبت م

از کنارش  یوقت.ممکنه ریبدون اون برام غ یدر نگاهم گره خورد حس کردم زندگ شینگاه آب هک یوقت.کردمیاون نگاه م

کجاست؟حواست  يمهد...يمهد:زندیکه مادرش اونو صدا م دمیممتد اون شدم و شن يمتوجه نگاهها گذشتمیم

که اون همراه مادرش به  دیبه اوج رس یزمان يشاد نیخوشحال بودم که اونم بمن توجه داره و ا.تو دلم نبود دل

که  دمیچند روز بعد شن.هوشمندانه مادرش جواب مثبت داد يحرفها دنیو شن يمهد دنیمادر با د.اومدن يخواستگار

؟يکرد رونکایدخترت نشون کرده رضاست چرا ا:بهش گفت هیزن همسا

در حقش ظلم  تونمیجوون دل بسته نم نینداده بودم و حاال که دخترم به ا یحیمن به اونا جواب صر:مادر جواب داد 

.کنم

همه درك و فهم ببوسم اما بخاطر  نیبدرون اتاق بپرم و مادر رو بخاطر ا خواستمیبودم م ستادهیپشت در فالگوش ا منکه

 هیکه دخترت  دوننیآقا و مادرش م نیحاال ا:دیدوباره پرس هیزن همسا.بر خودم مسلط شدم هیحضور زن همسا

خواستگار پولدار مثل رضا داره؟

.نداره یتیبراشون اهم یکردم ول فیرو براشون تعر ایخودم همه قضا:در کمال آرامش گفت مادر

بود اما من  ریفق یجوان يمهد گرچه.شده بودم دایعاشق و ش یواقع يو به معنا دمیگنجیدر پوستم نم يروزها از شاد اون

.حاضر نبودم عشق اونو با ثروت رضا عوض کنم

راحت اونا  یلیاما مادر خ.خانواده رضا اعتراض کنان به خونه مون اومدن.دیچیما در همه جا پ یخبر عروس کماهیاز  بعد

 نیجرات نداشت ا چکسیه.اومد یما رضا به مرخص یچند ماه بعد از عروس.شدم اهامیرو قانع کرد و من عروس مرد رو

مادر رفته بودم اما  دنیاونروز منهم به د.گرانبها به خونه مادر اومد هیهد کیخبر از همه جا با  یخبر رو بهش بده و اون ب
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آرام و شمرده  یلیخ ییرایپذ نیاز اون استقبال کرد و بعد در ح یمادر به گرم.از اتاقها پنهون کردم یکیخودم رو در 

که او بعد از نوشتن  دمیشن عدهاب.از اونجا رفت انیگر یاما بعد با صورت کردیاون ابتدا باور نم.مطرح کرد رو براش هیقض

همه رو با خوندنش  ينامه عاشقانه اون شده بود شعر کوچه و بازار نامه ا.ناکه پرسوز و گداز سر خدمت برگشته کی

احساس بود من بودم که با  یکار اون ب نیکه در برابر ا یتنها کس.آورد یو اشک رو به چشمها م دادیقرار م ریتحت تاث

.کردمیم یزندگ زمیعز يمهد ارعاشق در کن يوجود

 دنیدر رو باز کردم از د یوقت.دمیدر رو شن يکمک به مادر رفته بودم صدا يکه برا کروزی.ماجرا گذشت نیاز ا کسالی

و حسرت بار بمن داخل  ینگاه طوالن کیاون بعد از .ادیب که بازم به اونجا کردمیاضال فکرش رو هم نم.رضا تعجب کردم

رو  هیناگهان راض یمعمول يحرفها يسر کیبعد از .رفت ییرایپذ تاقبا مادرم به ا یاومد و بعد از تعارف و احوالپرس

ع اطال یب هیو پسر همسا هیاز موضوع عشق راض کهیدر حال.مادر در جواب اون لبخند زد و قبول کرد.کرد يخواستگار

رفتار تند  دنیدبعد از ازدواج با .پرخون د رجواب مادر سکوت کرد و بعد از انجام مقدمات زن رضا شد یبا دل هیراض.بود

نه بلکه چند  کباریاون  نکاریا.کنان بخونه مادر برگشت هیروز گر کیزیاز حدش د رمورد هر چ شیب تیرضا و حساس

از .ببرند نیرو به اونجا از ب شیاونو آتش زدند تا وابستگ يرضا عروسکها باالخره مادر و کروزینکهیبار تکرار شد تا ا

از افراد خانواده  کیرا واقعا دوست داشت و نام هر  شیاون عروسکها.منو بدل گرفته نهیک هیکه راض دمیهمون روز فهم

نام تک تکشون رو صدا و  کردیم هیاونا رو شاهد بود از ته دل گر دنیبه آتش کش کهیروز.اونا گذاشته بود يرو رو

احساس  یب یل شد و با قلبیسخت تبد یبقول مادر اون به سنگ.رو در اون حس کردم یفاحش رییاز همون روز تغ.زدیم

.تن داد یبزندگ

عاشق شما بوده؟ شیستا يپس آقا:دیپرس يبا ناباور الهام

!گفتیم نطوریا:زد و گفت يلبخند مادر

مادر دست .کردیرفتار م رحمانهیحد نسبت به او ب نیداشتند و چرا خاله تا ا يط سردچرا او پدرش رواب دیتازه فهم الهام
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.يبه ارث برد يمادر مهد یعنیخمار و قشنگ رو از مادربزرگت  يچشما نیتو ا:او را لمس کرد و گفت

.کردمیج نمازدوا نایبا س چوقتیه دیگفتیرو بمن م تیاگه زودتر واقع یعنیدونستمیاگه م:و گفت دیکش یآه الهام

.کردم یمن د رحق تو کوتاه زمیدرسته عز:دوخت و گفت نیچشمان اشک آلودش را بزم مادر

.میبخواب میبر دیبلند ش گهیبسه د:عوض کردن موضوع صحبت گفت يبرا الهه

کوتاه  مکالمه کیو بعد از  گرفتیبعد کمتر تماس م ياما روزها دیپرسیو حال او را م زدیمرتب زنگ م نایروز اول س چند

مادر و  يمدت بر اثر مراقبتها نیاو در ا.الهام شد یهفته سوم اصال تماس نگرفت و باعث نگران.کردیم یخداحافظ

سپر بود که  يدر حال جمع کردن لباسها کروزی.حالش بهتر شد و خوشبختانه اصال دچار تشنج نشده بود یاستراحت کاف

؟یمونینم گهیچرا دو روز د:دیمادر پرس

.زمیمامان عز شهیم میادیداره ز گهید نجامیماهه ا هیکینزد:و گفت دیت مهربان مادر را بوسصور الهام

.زود به زود بما سر بزن:او را در دست گرفت و گفت فیظر يدستها مادر

به  نیاز ا دیبا میوروجک عادت کرد نیبه ا کماهینیتو ا:سپهر را در آغوش داشت به اتاق آمد و گفت کهیدر حال الهه

.نجایا شیاریب شتریعدبب

.یوروجک خودت:و گفت دیگونه او را کش سپهر

.سر ما رو گرم کرده بود یخوشگل حساب يکوچولو طونیش نیا:که پدر هم وارد اتاق شد گفت دندیخند یهمگ

؟يخریم يبابابزرگ بازم برام اسباب باز:خودش را در آغوش او انداخت و گفت سپهر

.خرمیآره م نجایا يایازم باگه ب:و گفت دیاو را بوس پدر

!نجایا ياریپس مامان جون قول بده که فردا منو ب:به الهام گفت سپهر

!آژانسه:زنگ بلند شد و الهه گفت يهنگام صدا نیهم در

.خودم برسونمت یذاشتیخوب م:گفت پدر
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.رو هل بدم نیراه ماش مهیاونوقت مجبور بودم از ن:گفت یبه شوخ الهام

بعد از پرداخت .رفت نییو همراه الهام از پله ها پا دیاش صورت تک تک آنها را بوس یشگیهم يهاینزبا نیریبا ش سپهر

 دنیدستش را بلند کرد اما با د يبا شاد.افتاد نایس نیتا رد شوند که چشمش به ماش ستادندیا ابانیآژانس کنار خ هیکرا

 جانیسپهر با ه.آورد  نییو دستش را پا دیپر کشخنده از لبانش  شداو  نیکه از خانه خارج شد و سوار ماش یخانم

.رهیاالن بابا م گهیمامان جون بدو د:گفت

آمد و بعد از  رونیب يخاله با شاد.منتظره بود ریصحنه غ نیبود و نظاره گر ا ستادهیهمان جا ا.او توان حرکت نداشت اما

 نیو بدنبال ماش دیکش رونیا از دست او بسپهر دستش ر.دیرا که در دست داشت پشت سرشان پاش یآب یرفتن آنها کس

را پرت کرد و  فشیک.شدیم کیشد که با سرعت به سپهر نزد ینیناگهان الهام بخودش آمد و متوجه ماش.دیدو نایس

کنان خودش را در  هیسپهر گر.نجات داد یحتم يلحظه او را از خطر نیدوان دوان خودش را به او رساند و در آخر

.مامان جونم بابا رفت:کنان گفت هیآغوش او انداخت و گر

زم؟ینشد عز تیزیچ:دیو پرس دیچند بار صورت او را بوس الهام

؟ينکن مامان جونم از من ناراحت شد هیگر:و گفت دیکوچکش را به صورت او کش يدستها سپهر

.ستین يزیدلم چ زینه عز:چسباند و گفت نهیاو را به س الهام

کمک به آنها دورشان حلقه زده بودند گذشت و بعد از  يکه برا یز کنار کسانبلند شد دست او را گرفت و ا سپس

ذهنش مشوش و درهم بود و بعد از مدتها دوباره احسا !بماند ایبرگردد  دانستینم.خانه رفت يبسو فشیبرداشتن ک

ل است خوشحا یلیخاله که معلوم بود خ يرا گرفت و زنگ فشرد صدا مشیباالخره تصم.کردیو تهوع م جهیسرگ

ه؟یک:دیبگوشش رس

.دیخاله جان لطفا در رو باز کن منم

انداخت گرچه  اطیبه ح ینگاه.وارد شد و در را بست يظاهر يو لبخند يعاد یالهام با حالت.از چند لحظه در باز شد بعد
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آمد و  رونیب دهیپر یخاله با رنگ.عادت کرده بود طیاز آنجا نداشت اما بعد از گذشت سالها به آن مح یخاطرات خوش

.رو بفرستم دنبالت یکیتا  يزدیزنگ م:گفت

.نخواستم مزاحم بشم گهید:گفت الهام

 یبخوب دیخاله سپهر را بغل کرد و بوس یوقت.او انداخت دهیبه چشمان ترس یهینگاه عاقل اندرسف دیبه رس کهیهنگام

.او شد يمتوجه لرزش دستها

.تلفن:زد و گفت شیرا عوض نکرده بود که خاله صدا شیلباسها هنوز

.الو:را برداشت یبا عجله گوش ناستیس نکهیا الیخ به

.الهام جان سالم

دلت برام تنگ شده؟ يزود نیمامان به ا سالم

...دفعه هیدلم  یرفت نکهیآخه بعد از ا...نه آخه ایخونه  يدیرس نمیزدم بب زنگ

.خونه حالمون هم خوبه میدیسالم و سرحال رس؟من و سپهر هر دو  يدیفکرها خودتو آزار م نیمامان چرا با ا يوا

چطوره؟حالش خوبه؟ نایس

اومدم اون  یوقت:غم در چشمانش نشسته بود گفت کهیدر حال.دید بهیافتاد که از دو او را همراه آن زن غر يلحظه ا ادیب

.رفته بود

.سالم برسون خداحافظ شمیدخترم مزاحمت نم خب

.خداحافظ

 یبه چه کس دیبه فردا نداشت با يدیام چیه کهیدر حال تیکرد؟در آن وضع دیچه با.رو رفترا گذاشت و به فکر ف یگوش

اعتماد کند؟ نایباز هم به س توانستیم ایها را داشت؟آ ینامهربان نیتاب مقاومت در برابر ا ایبرد؟آیپناه م

مبل  يوزنامه بود و سپهر رومشغول خواندن ر شیستا يآقا.شام بود زیو او در حال جمع کردن م گذشتیم 10از  ساعت
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و  کردیبه صورت او نگاه م کباریالهام هر ند لحظه .رفتیو آنسو م نسویخوابش برده بود اما خاله مضطرب و نگران به ا

با بزبان آوردن آن باعث به هم  خواستیاما نم ستیاو چ شیتشوعلت  دانستیم.دادیرا انجام م شیدر همان حال کارها

 يصدا.کند يریجلوگ شیاز شکسته شدن غرور خواستیم یهم به نوع دیشا ایدش شود خو يخوردن آرامش ظاهر

اب را باز  ریش.را شست و آرام آرام تا کنار در آشپزخانه رفت شیالهام دستها.دیخود کش يزنگ تلفن خاله را بسو

او را الهام  ياما صدا وردایب نییرا پا شیصدا کردیم یگرچه خاله سع.کند او سرگرم کار است الیتا خاله خ بودگذاشته 

.بار زنگ زدم تا بهت بگم 10از صبح !يرو خاموش کرد لتیخبر اومد تو چرا موبا یآره ب:دیشنیم یبخوب

.بخودش دمیرو م یاصال گوش...بگم؟ یحاال بهش چ:دیسکوت کرد و دوباره پرس یکم

:تخاله به اشپزخانه آمد و گف. عقب عقب رفت و دوباره مشغول شستن شد الهام

.خواد با تو صحبت کنه یم ناست،یس-

:را برداشت یگوش شیبعد از خشک کردن دست ها. زد و به سالن رفت يزور لبخند به

.الو-

.سالم خانم-

:شد اما زود بر خودش مسلط شد و گفت نیلحن متظاهرانه او خشمگ از

.سالم-

زم؟یحالت خوبه عز-

؟يتو چطور. خوبم متشکرم-

.برم اصفهان یچک برگشت هیيامروز مجبور شدم برا نیرم شلوغه که نگو، هممن؟ انقدر س-

؟یزن یاالن از اصفهان زنزگ م یعنی-

.زد یاشغال م کسرهیچون  دیرو بد گذاشته بود یکه گوش نیمثل ا یآره، چند بار زنگ زدم خبر بدم ول-
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:دیسکوت کرد و او دوباره پرس الهام

؟يدرد ندار سر گهیسپهر چطوره؟ خودت د-

؟يگرد یبرم یک!.... فعال که نه-

.هر وقت کارم درست شد ستیمعلوم ن-

:بزند ادیخواست فر یم

!بده تیخانمت رضا یحتما وقت! دروغگو-

:دیپرس یبه ارام اما

؟يندار يکار-

.بوسمت یاز راه دور م زمینه عز-

.خداحافظ-

:لب گفت ریرا گذاشت و ز یگوش

.ازت متنفرم-

. است يچا ختنیکار را کرده و مشغول ر نیکارها را انجام دهد متوجه شد خاله ا هیبه اشپزخانه برگشت تا بق یقتو

:زد و گفت يشخندین

.سر ساعت بخورم دیرم باال، قرصامو با یبا اجازه تون من م-

.بخور بعد برو ییچا هی-

.ندارم لیممنون م-

:بلند شد و گفت شیستا ياسالن رفت تا سپهر را بغل کند که آق به

.ارمشیصبر کن دخترم، بذار من ب-
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 یاو تشکر کرد اما متوجه شد که او با چشمان يدر حال دروردن جوراب ها. سپهر را بغل کرد و با هم به طبقه باال رفتند او

 دیکش یآه. ندارد دهیجرات اظهار عق شهیکه او هم از موضوع باخبر است اما مثل هم دیفهم. رفت رونیاشک بار از اتاق ب

عکس ها  يخوردن قرص ها از داخل کشو البوم را برداشت و مشغول تماشا زبعد ا. دیو صورت معصومانه پسرش را بوس

 ینم. بحث آن روز او با مادرش افتاد ادیبه . باشد شیمهربان چند سال پ ينایهمان س نایس نیشد که ا یباورش نم. شد

افتاد ، افتاده بود و او  یم دینبا هک یکار کرده اما به هر حال اتفاق نیبه ا یاو را راض يقشه ادانست خاله با استفاده از چه ن

.دانست یم شیمزاحم و مخل اسا کیفرد اضافه،  کیحاال خودش را 

گرفت هر چه زودتر ان را  میاز ذهنش کذشت و تصم يدر همان لحظه فکر. دیتخت دراز کش يرا بست و رو آلبوم

.نشود ریتحق نیاز ا شتریب کند تا یعمل

13فصل

:بار گفت نیاخر يبه او نگاه کرد و برا نایس

.و گرنه من حاضر بودم تا لحظه اخر کنارت بمونم یباشه خودت خواست ادتی-

:و گفت دیبود بوس دهیسپهر را که در اغوش او خواب الهام

؟یکن دایراهتو پ یتون یبهتر م يطور نیا-

بدون تو؟-

 ایمشترك رو د رکنار تو حس کنم، زندگم  یوقت نتونستم طعم زندگ چیدر واقع من ه میالشم ما با هم نبودتا حا-

.دلهره و اضطراب ایاشک بود 

:با بغض گفت نایس

.کار رو بکنم نیحاضرم ا يحاال اگه تو بخوا. شد ینم يطور نیگرفتم ا یخونه مستقل م هیمن بود اگه زودتر  ریتقص-
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رسه؟ یبچه م نیبه داد ا یموقع دچار تشنج بشم ک هیاصال امکان نداره، اگه  گهیحاال که د-

انداخت و  نییسرش را پا نایس. داد رونیاش ب نهیسوزان را از س یرا به صورت معصومانه سپهر دوخت و آه نگاهش

:گفت

.کردم یکوتاه یلیمنو ببخش من در حق تو خ-

.ستیر نکس مقص چیسرنوشت شوم من بود و ه نیا-

نمت؟یبب امیتونم ب یم-

.اخر از تمام تعلقاتم دل بکنم يروزها نیخواد تو ا یدلم م! متاسفم-

از سپهر؟ یحت-

:فرو داد و گفت یبغضش را به سخت الهام

خدا شیبگو مامان رفته پ... بهش بگو-

ش؟ینیبب يخوا ینم گهید یعنی-

.رو بچشه يمادر یام پس بذار از االن طمع ب ید رفتنزو ایریوضع عادت کنه، من که د نیبذار به ا-

:نگاه کرد و گفت نایبه س يابر یتلخ گذشت الهام با چشمان یچند لحظه که با سکوت نیاز ا بعد

 هیتموم شده فقط  یاما حاال که همه چ يخواستم برام فراهم نکرد یرو که ازت م ییزهایاون چ یوقت تو زندگ چیه-

!یقبول کن وارمدیخواهش دارم که ام

.کنم ینم غیدر! بگو يخوا یکه م یهر چ-

:بر لب آورد و گفت یلبخند تلخ الهام

.از مادرش انتظار داشته و نذار روح من عذاب بکشه شیرفتار کنه که زمان بچگ يبه همسرت بگو با سپهر من طور-

:با تعجب به او نگاه کرد و گفت نایس
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!يکردطالق  يفهمم چرا تقاضا یحاال م-

.بشن يقشنگش ابر يفقط از پسرمون خوب مواظبت کن و نذار اون چشما. اس دهیفا یحرفا ب نیگفتن ا گهید-

....منو ببخش من-

.بفهمن يزیمن چ يماریخواد خانواده ام درباره ب یدلم نم! نره ادتیقولت . وقت رفتنه گهیخب د... نگو يزیچ-

سخت بود اما  شیواقعا برا دنیگرچه دل بر. کودکش انداخت و برگشت يباینگاه حسرت بار او به صورت ز گرید بار

در حال  نایس. او برگشت يغرق در اشک به سو یو با صورت ستادیا. زد شیصدا نایشد که س یقدم به قدم از او دورتر م

:گفت هیگر

.نبودم یشناس فهیمن همسر خوب و وظ. منو ببخش-

:گفت یو به سختدیپر دردش کش يبر گلو یدست الهام

.پسرمون باش، خداحافظ يبرا یدر عوض پدر خوب-

عبوس چمدان را  ياحسان با چهره ا. رفت نییدادگاه پا يسپهر را به پدرش داد و چمدان او را برداشت و از پله ها نایس

 هیشدت گر از شیکه لب ها یالهام در حال. سوار شد یعقب گذاشت و بدون خداحافظ یصندل ياز دست او گرفت و رو

:امان در سرش سوار شد و به احسان گفت یب يبه لرزش افتاده بود با درد

.طاقت ندارم گهیحرکت کن د-

 نیا. کرد هیلرزان صورتش را پوشاند و از ته دل گر يالهام با دست ها. با خشم دنده عوض کرد و به راه افتاد احسان

به . ختیر یزد و اشک م یگونه ضجه م نیاز سر اجبار ا يزیزاز دست دادن ع ياش برا یبار بود که در زندگ نیدوم

 ادیها به  یتمام ازارها، طعنه ها و ناسپاس ادیبه  خت،یر شکبغضش را پنهان کرده بود ا شهیهمه سال که هم نیا يجا

که  يورط. کرد هیگر شیها یهمه ناکام يکه منتظرش بودند و برا يپر درد يروزها ادیاز دست رفته اش و به  يروزها

چشمانش را بست اما باز هم . کرد ارام شود یداد و سع هیسرش را به عقب تک. قابل تحمل شد ریسر دردش واقعا غ
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.دندیغلت یصورتش م يبودند و رو ياشک ها جار

:و گفت دیکش یقینفس عم احسان

!يکرد يکار احمقانه ا-

احسان . خبر است یب نایاو و ازدواج مجدد س يماریب از موضوع گرانیدانست او هم مثل د یم راینداد ز یجواب الهام

:او برگشت و گفت ينگه داشت و به سو ابانیرا کنار خ نیماش

 يتو که چند سال تحمل کرده بود ،يکرد یکار رو م نیا یاون موقع که بچه نداشت يریطالق بگ یخواست یتو که م-

.خونه بخره و مستقل بشه نایتا س يکرد یخب بازم صبر م

دل احسان از نگاه پر درد او . کرد به او نگاه کرد یکه سرش به شدت درد م یرا باز کرد و در حال شیچشم ها لهاما

:شد و گفت رهیو برگشت و به روبرو خ دیلرز

!يو اشناها رو بد لیجواب فام يخوا یم يدونم چطور ینم! يکرد یفکر م چارمونیحداقل به پدر و مادر ب-

خواست زودتر به خانه برسد و با کمک مسکن ها  یفقط دلش م. گفتن نداشت يبرا یحرف رایکرد زباز هم سکوت  الهام

اما احسان دست بردار نبود و مرتب او . که از صبح شروع شده بود راحت شود يو آرام بخش ها بخوابد تا از شر سردرد

در رفت و گفتک هالهام که به ستوه آمده بود از کور. کرد یرا سرزنش م

سوخت چرا همون سالها که من  یاگه واقعا دلت م ،یمن دل بسوزون يخواد برا یاصال دلم خواسته جدا بشم تو هم نم-

که منو از اون خونه ببره؟ یوقت از اون نخواست چیچرا ه ؟یصحبت کن نایبا س يومدیبار ن هیدمیکش یعذاب م

:چمدانش را بردارد که احسان دستش را گرفت و گفت سپس در عقب را باز کرد تا. شد ادهیرا باز کرد و پ نیماش در

تونستم بکنم؟ یمن چه کار م يکرد ینم یتیوقت شکا چیخودت ه یوقت-

:با بغض به او نگاه کرد و وگفت الهام

.کنم یم یزندگ یچه جهنم يتو دیبود دهیکه شن هیگفتم اما از بق یمن نم-
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:رد و گفتچشمان خسته و پراندوه او بغض ک دنیبا د احسان

.میکرد یدرسته ما هم به سهم خودمون کوتاه-

:او گذاشت و گفت نهیس يسرش را رو الهام

.کنم و پناهم باش هیبهت تک تیوضع نیا يپس بذار تو-

:او را نوازش کرد و گفت احسان

.کنم جبران کنم یم یباشه سع-

:سرش رابلند کرد و گفت الهام

.خونه شما امیب يچند روز یحاال اگه غر نزن-

:زد و گفت يلبخند احسان

.يبر يکه تو هم زود نخوا یزنم به شرط یغر نم گهید زم،یچشم خواهر عز-

.دو سوار شدند هر

:و گفت دیصورت او را بوس يبا شاد نینازن

.زمیعز يخوش اومد-

:دیخودش را در اغوش او انداخت و پرس ایناد

عمه جون سپهر کو؟-

:و گفت دیورت او را بوسپر اشک ص یچشمان با

.رفته مسافرت-

:کرد و گفت ییاز اتاق ها راهنما یکیاو را به  نینازن

.ارمیب وهیرم م یمن م یتا تو لباستو عوض کن-
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تا بتونم قرصامو  اریآب ب وانیل هیدارم، لطف کن برام  اجیجان، من االن فقط به استراحت احت نینه متشکرم نازن-

.بخورم

. اب برگشت وانیل کیرفت و بعد از چند لحظه با  رونیاو از اتاق ب دهیکوتاه به صورت رنگ پر ياز نظربعد  نینازن

:بود گفت شیالهام که در حال عوض کردن لباسها

!یخواهر شوهرت رو تحمل کن دیچند روز با هی-

دونم حاالم خوشحالم که  یتو م ونیخودم رو مد شهیکه من چقدر دوست دارم و هم یدون یخودت م! هیچه حرف نیا-

.اومده تا بتونم محبت هات رو جبران کنم شیپ یفرصت

:و ادامه داد دیکش یآه

!کرده، واقعا متاسفم فیرو برام تعر زیاحسان همه چ-

:اب را از دست او گرفت و گفت وانیل الهام

.رقم خورده ينطوریسرنوشت منم ا-

.یباش دواریام ندهیبه ا دیو آرزو، با یاول جوون یعنینیو چهار سالته و استیتو تازه ب ،یباش دیناام دیاما تو نبا-

:آورد گفت یدرم فشیقرص ها را از داخل ک لونیکه نا یزد و در حال یلبخند تلخ الهام

.وجود نداره يا ندهیمن ا يبرا-

داروها وابسته  يخودت رو به ایچ يبرا... در انتظارته یقشنگ ندهیکه ا ینیب یکنار م يقرص ها رو بذار نیاگه ا-

؟يکرد

:و گفت دیکش یاه الهام

.پر عذاب ادامه بدم یزندگ نیبه ا شتریکه چند روز ب نیا يبرا-

.یش یخوب خوب م ششیپ يشناسم مطمئنم که اگه دو سه جلسه بر یدکتر روانشناس خوب م هیمن -
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.کار رو کردم نیهم دمیشا-

.یرم تا استراحت کنیمن م اد،یخوابت م نکهیمثل ا-

 یبا تمام دلتنگ. زد یم يشخندین یمعن یپوچ و ب یزندگ نیکه الهام به ا یرفت و در را پشت سرش بست در حال نینازن

 دندیهفته پدر و مادرش موشوع را فهم کیبعد از  نکهیگذراند تا ا یرا د رکنار احسان م یارام يسپهر روزها يبرا شیها

.داد یازارش م شتریداد اما پدرش با سکوت ب یکرد و او را مورد سرزنش قرار م یم هیتب گرمادر مر. و به انجا امدند

:و گفت دیکنار مادر نشست و صورت او را بوس الهام

.کار رو بکنم نیمامان من مجبور بودم ا-

:دیو پرس دیبا خشم خودش را عقب کش مادر

 ؟يمجبور بود یگیروزها خونه بخره، اون وقت تو م نیبوده همقرار  نایگفت س یخاله ات م ؟یبگ يرو دار نیفقط هم-

؟ياریبهانه م يچرا دار

الهه که موضوع . چشم به الهه نگاه کرد ریهم فشرد و از ز يرا رو شیشد و دندان ها یدروغ عصبان نیا دنیبا شن الهام

:انها انداخت و گفت يه هر دوب ياحسان نظر. تاسف تکان داد يبود سرش را از رو دهیرا فهم نایازدواج مجدد س

ن؟یکن یم یرو از ما مخف يزیچ هینیکه شما دار نیمثل ا-

:گفت الهام

.میرا پنهان کن يزینداره چ یلیدل-

:شربت را به دست مادر داد و گفت وانیل نینازن

.دیکنیم ضیخودتون رو مر يجور نیکه افتاده شما ا هیاتفاق نیمادرجون انقدر خودتون رو عذاب ند-

:گفت شیحال پاك کردن اشک ها مادر

کنن که دختره حق ناشناس  یم فیپشت سرمون رد ثیکنه، حاال هزار تا حرف و حد یم ضیمردمه که منو مر يحرفا-
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....شده و ییهوا

:دیبا خشم سخن او را قطع کرد و پرس الهام

ه؟یمنظورتون چ-

:شد و گفت یهم عسبان مادر

؟يایو ب یادر؟ چطور دلت اومد اون بچه رو رها کنم گنیآخه به تو هم م-

:که تا ان لحظه ساکت بود گفت پدر

 دهیچیپ یلیخ هیپس تا قض ،يکه تو برگرد لهیهنوزم ما دمیکردم فهم یصحبت م ایکه با سن روزینشده، د ریهنوزم د-

.و برگرد اینشده ب

:کرد افزود یم يشربتش باز وانیکه با ل یهم در حال مادر

!برگرده دیاب-

:دیبه صورت پدر نگاه کرد و پرس نیسنگ یبا بغض الهام

ن؟یصحبت کرد نایشما با س-

:گفت پدر

.شیبه خاطر تو مجبور شدم برم خونه ستا-

کنم؟ چرا اون موقع به خاطر من که  یم یزندگ یتوچه وضع نینیتا بب نیاومد یهمه سال که من اونجا بودم نم نیچرا ا-

و  دیسوزون یکه همه تون برام دل م دهیرس نجایشده کار به ا یچ د؟یگذشته رو گنار نگذاشت يها نهیکدخترتون بودم 

کنم اون  یدارم فکر م! کنم یبه محبت پدر و مادر شک م یحت زیدارك به همه چ گهید د؟یکن یم تیاحساس مسول

!شما مهمه آبروونه نه دخترتون يکه برا يزیچ

:گفت مادر
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!يچقدر گستاخ شد! ت بکشخجال. گهیبسه د-

:کند گفت يریجلوگ شیاشک ها زشیتوانست از ر یکه نم یبلند شد و در حال الهام

!دادن ادیبه من  نویچند ساله هم نیآره مادر، من گستاخ شدم چون تو ا-

 يه خودخورالهه که تا آن لحظ.بگذارد واریحفظ تعادلش دستش را بر د يسرش به دوران افتاد و مجبور شد برا ناگهان

چرا انقدر آزارش :دیبس کن:گرفته گفت ییمبل نشاند و سپس با صدا يبلند شد و دست او را گرفت ودوباره رو کردیم

د؟یدیم

!حاال که اون باعث آزارما شده:گفت مادر

صبور مثل او  تواستیطاقت نداشت و نم گریدست الهه گذاشت و اشاره کرد آرام باشد اما او که د يدستش را رو الهام

دادگاه خانواده ما ناعادالنه  دیکنیجهت اونو محکوم م یب دیو دار دیخبر ندار تیاز واقع دیانصاف یب یلیشما خ:باشد گفت

!دادگاهه نیتر

!میخبریاست که ما از اونا ب ییزهایچ هینگفتم :گفت احسان

.کنمیالهه خواهش م:گفت الهام

دارو  شین يحرفها نیا يخوایم یک ؟تایسکوت کن يخوایم یتا ک!بسه:و گفت دیکش رونیدستش را از دست او ب الهه

اطرافشون رو بهتر  يآدما نایبگم تا ا زویهمه چ دیسر قولم بمونم و با تونمیقول دادم اما نم نکهیمن با ا...؟منیتحمل کن

.بشناسن

که از حال او  یتنها کسالهه .داد و چشمانش را بست هیسرش را به عقب تک.کرده بود دایشدت پ شیکه سردردها الهام

!زن گرفته نایس:اشک آلود ادامه داد یباخبر بود با چشمان

 قتیسخته اما حق یلیآره باورش خ:الهه سرش را تکان داد و گفت.به صورت او دوخته شد هیناباور پدر مادر و بق نگاه

موضوع چه  نیا دنیلهام با فهمکه ا دیبفهم دیپس با.دیچطور از فرط تعجب قدرت حرکت و حرف زدن ندار دینیداره بب
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...و من دیکش یعذاب

.شد هوشیبود که الهام ب دهینرس انیاو به پا يحرفها هنوز

؟ینگفت يزیچرا بمن چ:دیپرس کردیم هیبشدت گر کهیالهه را تکان داد و در حال يشانه ها احسان

!خواسته بود نطوریخودش ا:کنان جواب داد هیهم گر الهه

!مگه اون چند سالشه! من يخدا!شهیاصال باورم نم!میکرد یکوتاه یلیما در حقش خ!یگفتیبمن م دیتو با اما

احسان .موضوع رو بفهمن اونا طاقتش رو ندارن نیتو رو خدا نذار پدر و مادر ا:را پاك کرد و گفت شیاشکها الهه

آدم انقدر درد داشته باشه و  هیممکنه  ریممکنه غ ریغ:فشرد و در حال راه رفتن گفت شیپنجه ها انیرا در م شیبازوها

!نزنه یحرف

.ستین يزیدرد براش چ نیکه ا دهیانقدر زخم خورده و درد کش یاون از نظر روح:نشست و گفت الهه

.انقدر نامرده نایس دونستمینم:با خشم گفت احسان

از سپهر براش  يدور ونمدیعذاب نکشه هر چند م نیتا بعد از ا میمواظبش باش دیکار از کار گذشته با گهیکه د حاال

.سخته یلیخ

!به هوش اومده ضتویمر:هنگام پرستار از اتاق خارج شد و گفت نیهم در

د؟ییآاق سپهر شما:دیبه احسان نگه کرد پرس بعد

!کنمیخواهش م!لحظه  کیمش؟فقطینیبب میتونیم:دیبلند شد و پرس الهه

.دیاش صحبت نکنباه ادیکه ز یبه شرط:به دکتر انداخت و گفت ينظر پرستار

حالت :دیالهه دست او را نوازش کرد و پرس.الهام ارام و غم زده به سقف چشم دوخته بود.و الهه وارد اتاق شدند احسان

خوبه؟

 لیدل یمنو ببخش الهام جان ب:گفت ردیرا بگ شیاشکها يجلو توانستیاحسان که نم.حرکت چشمانش جواب او را داد با
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.میکرد یما در حقت واقعا کوتاه یگیباعث ازارت شدم تو راست م

.همه شما رو دوست دارم شهیاما من هم:گفت یمحو برلب آورد و بسخت يلبخند الهام

.منو ببخش کنمیخواهش م:و گفت دیرنگ او را بوس یخم شد و صورت ب احسان

و  دیاو کش يو را روالهه پت.افتیدوباره  يدیبر دلش نشست و ام یاندک يبخانه پدرش و اتاق خودش برگشت شاد یوقت

.میکنیم يو باز میخندیم میگیاتاق با هم م نیمثل اون روزها من و تو تو ا میشیدوباره م:گفت

.و عشق یعطر مهربون دهیعطر م يبو:اتاق انداخت و گفت واریبه در و د ينظر الهام

14فصل

مطمئن بود  یول!کندیبا خبر شود چکار ماگر هورش از وضع الهام  دانستینم.شد رهیدفتر را بست و به روبرو خ نینوش

هورش و هومن که حاال .بلند شد و به سالن رفت.فهمدیرا م قیپا به آن خانه بگذارد همه حقا گریبخاطر هومن بار د یوقت

.باعث زحمت شدم دیببخش:زد و گفت ياو لبخند دنیدهومن با .حالش بهتر شده بود مشغول صحبت بودند 

شربت؟ ایارمیب يچا:دیآورد و پرسبر لب  يهم لبخند نینوش

.شربت خنک:هومن جواب داد.به فکر فرو رفته بود هورش

 ینیریشربت و ظرف ش وانیبه اشپزخانه رفت و با سه ل قیآه عم کیبه صورت هورش انداخت و بعد از  ينظر نینوش

خب :دیه کرد و پرساز فرصت استفاد.نشست چشمش به هورش افتاد که در حال صحبت با تلفن بود یوقت.برگشت

شده بود؟ یامروز چ نمیکن بب فیهمون جان تعر

ادته؟یخونه مون  دیرو که اومد یاون شب:شربتش را برداشت و گفت وانیل هومن

.ادمهیبله

با مامان بابا رفت تو اتاق که در مورد ازدواج من و الهه باهاشون صحبت کنه اما اونا بازم مخالفت کردن وباعث  هورش
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تموم کنم  زویخاتمه بدم و همه چ میگرفتم به زندگ میشدم و تصم دیناام گهیبعد از اون شب منم د.اون شدنتیعصبان

گرم گرفتم و وارد محافلشون شدم همون  دونستمیمحض م ینادان ونوکه تا اون موقع رفاقتش ییبا بچه ها لیدل نیبهم

 یبداخالق خوردمیغذا نم دمیکشیم گاریس.رفتمیبخونه م ریشبها د.ادینم رونیازشون سالم ب چکسیکه ه ییجاها

و  کنمیکارها رو م نیاحساس اونا ا ختنیبرانگ يکه من برا کردنینداشت آخه اونا فکر م تیاما اصال براشون اهم.کردمیم

 عیسر یلیمنو بحال خودم رها کرده وبدن و خبر نداشتن که من خ لیدل نیبهم خورهیبه قول معروف سرم به سنگ م

 نیبه ا یوجه راض چیبودم که پدرش گفته به ه دهیخواست خودم بود چون از الهه هم شن نیالبته ا.شمیده مدارم آلو

اما  میبده تا و من الهه عقد کن تیسعادت رفتم و با التماس از اونا خواستم رضا يامروز به خونه آقا نکهیتا ا ستیازدواج ن

شدم رفتم  شهیاز هم دتریحرف ناام نیا دنیمنم با شن.کنهینم کارو نیپدر و مادرم ا تیقبول نکرد و گفت بدون رضا

رو باال  نمیو آست انداختممبل  يخودم رو رو.بود  دهیبرام به آخر رس ایداشتم دن یبیاز همون بچه ها حال عج یکیخونه 

رو  يکار!فه شوزد خ ادیفر تیبا عصبان!گرفته؟حاال برات زوده تیشوخ دیو پرس دیخند!گفتم راحتم کن قمیزدم و به رف

کتک مفصل  هینکهیمرتبه در باز شد و هورش اومد تو خونه بعد از ا کیکه  میدر حال بحث و جدل بود!بکن گمیکه م

!يدیو بعد هم که خودت حال و روزم رو د ردآو رونیبهم زد از اونجا ب

 یسرت م ییوم نبود چه بالمعل اومدیاگه هورش نم!خدا بهت رحم کرده:او گرفت و گفت يرا جلو ینیریظرف ش نینوش

.اومد

.ندارم یادامه زندگ يبرا يا زهیانگ چیرو از دست دادم و ه دمیمن واقعا ام اما

ه؟یهورش چ نظر

!سعادت يخونه آقا میبا هم بر قراره

منم هر چه  خوادیدلم م یلیخ:وگفت دیاز شربت را نوش يمقدار.ستادیلحظه از حرکت ا کیحس کرد قلبش  نینوش

.نمیلهه رو ببزودتر ا
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ها را برداشت و  ینیریاز ش یکیدیرسیخوشحال بنظر م کهیآنها آمد و نشست و درحال يبعد از قطع تلفن بسو هورش

!با احسان صحبت کردم:گفت

شد؟ یچ!خب:دیپرس جانیبا ه هومن

!شد با پدرش صحبت کنه بعد ما رو خبر کنه قرار

کنه؟ یممکنه بتونه اونا رو راض یعنی

.ات به داماد بخوره افهیو ق ختیکم بخودت برس که ر هیخدا بخواد حاال  که یچ هر

هومن .مشغول شد ینیریانداخت وبه خوردن ش نییگره خود اما زود سرش را پا نیهورش در نگاه کنجکاو نوش نگاه

.میبریروهم با خودمون م نیاگه احسان جواب مثبت داد نوش:آنها انداخت و گفت يبه هر دو ينظر

.ادینداره اونم ب یفعال لزوم:گفت ریهمانطور سربزهورش

:را برداشت یآن رفت و گوش يبسو.که تلفن زنگ زد رفتیاتاق م ياز حقارت بلند شد و بسو یبا احساس نینوش

.الو

!معرفت یخانم ب سالم

داداش حالت چطوره؟ سالم

!شما يها یاحوالپرس از

؟یبرگشت یشرمنده ام ک واقعا

.میتا من و مامان بابا سرت خراب بش یشام خوشمزه درست کن هیدم بهت بگم امشب امروز زنگ ز نیهم

!خوشحال شدم ه؟واقعایچه حرف نیا

شد؟ یچ دشیکار جد نیزهرا چه خبر؟پس ا از

.شهیروزها آماده م نیهم
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.خب به هورش سالم برسون و خداحافظ!دوارمیام

.خداحافظ

!نجایا انیم نادر بود امشب:را گذاشت برگشت و گفت یگوش

.دلم براش تنگ شده دمیوقته نادر رو ند یلیخ:زد و گفت ينشان نداد اما هومن لبخند یعکس العمل هورش

.دمیبذار من جواب م:برخاست و گفت شیهورش از جا نباریا.زنگ تلفن بلند شد يصدا گرید بار

و چه کس؟خودش هم  زیاما از چه چ دزیبگر خواستیدلش م ایداشت گو یبیحال عج.به اتاق رفت و در را بست نینوش

شده؟ یچ:دیخنده هومن توجه اش را جلب کرد بلند شد و با عجله در اتاق را باز کرد و پرس يصدا!دانستینم

.سعادت موافقت کرده يآقا:بشکن زنان گفت همون

 میبدم تا زود بر بهت زیدست لباس تم هیایب:خندان گفت یهورش هم با نگاه.گفت کیزد و به او تبر يلبخند نینوش

.میبرگرد

د؟یاالن بر:دیپرس نینوش

.میبهتره که تا شب برگرد میما االن بر نجا؟پسیا انیخانواده ات امشب م ینگفت مگه

را  شیدو دست از لباسها.از کنارش گذشت و وارد اتاق شد یپنهان یجانیو او با ه کردیبود و به او نگاه م ستادهیا نینوش

 نینوش.را عوض کند شیرفت تا لباسها يگریاز آنها را به هومن داد و خودش به اتاق د یکیآمد  رونیبرداشت و ب

 یتفاوت یب نهمهیو از ا دیکشیاضطراب بر وجودش چنگ م.کردیبود و به حرکات او نگاه م ستادهیساکت و بغض آلود ا

.بردیرنج م

از ذهنش  يانجام کارها فکر نیدر ح.ن شام نموداز افکار عذاب آور خودش را مشغول آماده کرد ياز رفتن آنها برا بعد

.الو:را برداشت  یبعد از چند بوق او گوش.گذشت و به سالن رفت وشماره زهرا را گرفت

.دییبفرما
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.زهرا جان سالم

حالت خوبه؟ يتو چقدر با معرفت شد!سالم به

استراحتت نشدم؟ ؟مزاحميتو چطور متشکرم

اال امرتون؟ح دیستیمزاحم ن چوقتیشما ه!جانم نه

.رو خوندم داستانت

شد؟ تموم

!بله

بود؟ چطور

!دهنده تکان

.الهامه یتکان دهنده تر از اون حال و روز فعل:و گفت دیکش یآه زهرا

چطور؟

الهام از  زهیریخرابه مرتب اشک م یلیحالش خ یطفلک.خواهرش الهه اونجاست.تماس گرفتم مارستانیچندبار با ب امروز

.شده صبح چند بار تشنج

کرد؟ يبراش کار شهینم گهید یعنی

!نیاونو نجات بده هم تونهیمعجزه م هیفقط

؟يمعجزه ا چه

.کرده یخداحافظ دهایانگار که اون با همه ام یبده ول یکه بتونه به اون زندگ يزیچ!تازه دیام هی!معلومه خب

.نمیبب کیاونو از نزد تونستمیکاش م يا یمتاسفم ول واقعا

.برگرده خونه دیاومده که با شیپ يکار هیآخه واسه الهه  مارستانیب رمین دارم ممن اال اتفاقا
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مهمتر از خواهرش؟ یچه موضوع:دیپرس دانستیموضوع را م نکهیبا ا نینوش

!شهیکه اگه بگم باورت نم یموضوع

!کننياز اون خواستگار خوانیهومن و هورش م:پر التهاب سکوت کرد و او ادامه داد یبا قلب نینوش

.چندان هم درست نبود نکاریوضع ا نیبعد؟حاال تو ا يکارو بذارن برا نیا شهینم

.که هورش از طالق الهام خبر نداره الهام خودش از الهه خواسته که برگرده خونه و کار رو تموم کنه نهیمسئله ا آخه

اطالعه؟ یاونم ب يماریهورش از ب پس

!کامال

!یبیمسئله عج چه

نه؟ ایيایبا من م حاال

.امیب تونمیفردا صبح م...آخه مهمون دارم اما تونمیکه نم امشب

دنبالت؟ امیب یساعت چه

مش؟ینیبب میتونیاز ساعت مالقات م ریغ

ام؟یب یک ستین يمسئله ا آره

خوبه؟ میده و ن ده

.پس منتظرم باش آره

.دارید دیبه ام متشکرم

.خداحافظ

زنگ خانه  يآنقدر در افکارش غرق شده بود که با صدا.گوناگون مشغول کار شد به آشپزخانه برگشت و با افکار دوباره

شد تعجب کرد  اطیوارد ح ییهومن که بتنها دنیبا د.را شست و به سالن برگشت و در را باز کرد شیدستها.دیاز جا پر
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پس هورش کو؟:دیتراس رفت و پرس يو با عجله رو

:زد گفت یوج مدر چشمانش م ینگران ،يشاد يکه به جا هومن

!ادیم-

کجا رفته؟-

.گرده یزود برم دینگفت ولش شما نگران نباش يزیدونم، به منم چ ینم-

گرفته بود  شیپنجه ها انیرا در م شیکه موها یمبل رها کرد و در حال يهومن خودش را رو. هم به سالن رفتند با

:گفت

!هیباور نکردن-

:دیپرس دیبا ترد نینوش

سعادت؟ يآقاخونه  دیرفت-

:را به صورت کنجکاو او دوخت و با من و من گفت چشمانش

.ستیمشخص ن يزیهنوز چ یول... یآره ول-

:دیو پرس دیکش یآه

بفهمم؟ هورش کجا رفته؟ دیشده که من نبا یآخه چ د؟یکن یها رفتار م بهیچرا شما با من مثل غر-

:با تعجب به او نگاه کرد و گفت هومن

...یبگم ول یدونم چ یخب من نم-

:دیاو را قطع کرد و پرس حرف

 تیمونه و منم انقدر ظرف یپشت ابر نم شهیاما ماه هم! خب نگو یلیخ ؟ینگ يزیهورش گفته که به من چ ؟یچ یول-

.رمیرو بشنوم و بپذ قیدارم که حقا
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در حال درست کردن . نه رفتنشود بلند شد و به اشپزخا يکه هومن متوجه اشک ها نیا يرا فشرد و برا شیگلو بغض

:ساالد بود که هومن آمد و گفت

.مهموناتون اومدن-

:دست تکان داد و از همان جا گفت شیشد و برا ادهیپ نینادر از ماش. رفت اطیشد و به دنبال او به ح بلند

!رو آماده کن ییزود برو چا-

:دیپرس قیقد یمادر با نگاه. دیمادر رفت و صورتش را بوس يلبخند به سو با

ده؟یچرا رنگت پر-

!دهیچرا رنگت پر نیگیاون وقت شما م میسر حال نیمن به ا! نیزن یم ییچه حرفا! مامان يوا-

:نادر گفت. کرد یدر را هم فشرد و با او احوالپرس دست

.زنم انگار نه انگار یچشمش پرپر م يهمه برات نگرانن اون وقت من که جلو یسالم... تو که ماشاا-

:گفت مادر

!پسره قدر نشناس-

:هم اضافه کرد پدر

!و البته حسود-

نادر . نادر رفت يبه سو یهمن هم بعد از تعارف و احوالپرس. همراه انها از پله ها باال رفت دیخند یکه م یدر حال نینوش

:را برداشت و به دست او داد و گفت یکیک نیخم شد و از داخل ماش

.میکن رشیغافلگ دیبا-

:دیپرس ومنه

نه؟یامروز تولد نوش-
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!بله-

.دونستم یمن نم یول-

.ارزش داره یخودش کل یینجایکه امشب ا نیحاال خودتو ناراحت نکن، هم-

.متشکرم-

شمار  هیچند لحظه او را به خود مشغول کرد و از فکر هورش درآورد اما هرچه ثان يبرا بایز ییایکوچک با هدا یجشن

پدر . نبود يشدند اما از هورش خبر یم کیبه وقت شام نزد. شد یکرد قلب او هم فشرده تر م یمحرکت  شتریساعت ب

:دیپرس

پس آقا هورش کجاست؟-

:و هومن به هم نگاه کردند و نادر گفت نینوش

!گرده یم یحساب هیهد هیحتما داره دنبال -

:زد گفت یلبخند تلخ نوشن

!برگرده ریبالش گفت ممکنه دامروز از طرف اداره فرستاده بودن دن-

:دیبا تعجب پرس مادر

اداره؟-

.امتحانات مدرسه باشه جهیکنم مربوط به نت یآموزش و پرورش، فکر م-

؟يدونست مهمون دار یمگه نم-

!متاسفانه قبل از تلفن نادر، اون رفته بود! نه-

!کشه یکه تا نصفه شب طول نم يکار ادار یول-

:گفت نادر
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.گرده یبرم مینشده باالخره تا شام بخور ریکه دحاالم -

:به ساعتش انداخت و گفت يپدر نظر. نشد  يهم صرف شد و از او خبر شام

.میرفع زحمت کن گهیخب ما د-

:گفت نینوش

!حاال که زوده-

.هم گذشته ازدهیدخترم ساعت از  گهینه د-

:و گفت دیصورت او را بوس مادر

.نگ به ما بزنز هیهورش برگشت  یوقت-

.چشم-

:کرد و موقع رفتن گفت یبعد از فشردن دست هومن از او خداحافظ نادر

!سالم برسون-

 یاز او خداحافظ یحرف را زده و با ناراحت نیطعنه ا يحس کرد او از رو نیمنظور ادا کرد اما نوش یجمله را ب نیا گرچه

.کرد

. بود دهیفا یکنار تلفن نشست و شماره همراه او را گرفت اما ب دیرس یر مکه کالفه به نظ یاز رفتن آنها، هوم در حال بعد

:دیپرس یبا نگران نینوش

شد؟ یچ-

!خاموشه لشیده، موبا یجواب نم! يا دهیفا یب-

ماند  داریب یان شب را تا صبح با نگران. سالن رفت گرید يبه سو وهیم يجمع کردن ظرف ها يو برا دیکش یآه نینوش

جرات نگاه کردن به  یحت گرید. در حال فکر کردن ایدید یدر حال تلفن زدن م ایآمد هومن را هم  ین مهر به سال
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با روشن شدن . داد یاجازه را نم نیبپرسد اما غرورش ا راگرفت از هومن موضوع  میچند بار تصم. ساعت را هم نداشت

:گفت شیاهومن بعد از عوض کردن لباسه. بر وجودش نشست يشتریب یهوا نگران

!رم دنبالش یمن م-

کجاست؟ یدون یمگه م-

.تونم بمونم ینم نجایا یول! نه-

شده؟ یچ یبه من بگ يخوا یهنوزم نم-

:را برداشت یخودش را به ان رساند و گوش عیسر نینوش. که زنگ تلفن بلند شد ستادیمردد ا هومن

.الو-

.جان نیسالم نوش-

جون، حال شما؟ یسالم کت-

هومن اونجاست؟ نمیبب-

ن؟یدار يباهاش کار! بله-

!شده ییکه دا مارستانیبهش بگو خودش برسونه ب-

؟یگم، ک یم کیواقعا؟ تبر-

!شبید-

بود؟ ومدهیخونه ن نیپس هرش هم واسه هم-

هورش؟-

ست؟یشما ن شیمگه پ! بله-

افتاده؟ یاتفاق! نه-
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!دهومیخونه ن شبیاون د! چطور بگم... ینه ول-

!جا با خودش خلوت کرده هیقبل رفته  ينگران نشو حتما مثل دفعه ها-

:دیاو ناراحت شد و پرس يخونسرد از

ن؟یندار يامر-

.برگشت بگو به من زنگ بزنه یوقت-

.خداحافظ. دیبگ کیتبر هیشما هم از طرف من به هان-

کرد تا هر چه  یاو را وسوسه م یبیرش بود اما حس عجقرارش با زهرا افتاد گرچه نگران هو ادیاز رفتن هومن، به  بعد

.ندیاو را بب يلدایزودتر 

که  یدر حال. نگاهش به دفتر خاطرات او افتاد گریبه اتاق کار رفت بار د یو پنجره ها را بست وقت دیرا پوش شیلباسها

:نشست و ان را گشود، در صفحه اول نوشته بود زیکرد پشت م یاحساس گناه م

.زمیعز يلدایبه  میتقد-

پر سوز شده بود و سرآغاز همه انها  یهر صفحه جمالت. لرزان ان را ورق زد یلحظه سرش به دوران افتاد اما با دست کی

پر اشک ان را ورق زد تا به  یبا چشمان. آورد یمهربانم بود که قلبش را به درد م يلدایایقشنگم و  يلدایمن،  يلدای

:ندخوا نیو چن دیصفحه اخر رس

خواند،  یخود م يزد و مرا به سو یدرد و غم موج م تیدر صدا دم،یتو از خواب پر ادیفر يامشب با صدا زمیعز يلدای

 ادیکنم و هم اغوش با  یعطر تنت را حس م مییتنها يام اما هنوز در خلوت شب ها دهیگرچه مدت هاست تو را ند

 یم راینشدم ز دارتیزدم اما موفق به د يمحله شما سر هته برف يان روزها ادیبه  شبید. نهم یبر هم م دهید زتیعز

ان  دهیو حاال با من اشک د یگذران یناخواسته روزگار م یزندگ کیو در اسارت  یستیدر ان خانه ن گریدانم که تو هم د

.کنم یرا در ذهن مجسم م بایز يروزها
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ال تو گشتمبه دنب رهیاز ان کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خ یتو مهتاب شب یب

****

:دیالهه را در دست گرفت و پرس يدست ها الهام

شد؟ یچ-

:الغر او را نوازش کرد و گفت يدست ها الهه

!پدر موافقت کرد-

:فروغ لبخند زد و گفت یب یبه گود نشسته و نگاه یبا چشمان الهام

.گم یم کیتبر-

:اشک آلود گفت یبا چشمان الهه

 گهیشد، د يچه حا یدون ینم... و طالق تو رو به هورش گفت نایموضوع زن گرفتن س هیو با گر اوردیاما، مامان طاقت ن-

.نزد یخواستن برن حرف یکه م یتا زمان

د؟ینگ يزیمگه من نگفته بودم به اون چ-

هورش و زنده شدن خاطرات گذشته نتونست خودشو کنترل  دنیطفلک با د یسفارش کردم ول یلیمنم به مامان خ-

.هکن

نجام؟ینگفت که من ا-

.کرد یم فیرو تعر زیهمه چ دیپرس یمطمئناً اگه هورش م یرو نگفت ول یکینیخوشبختانه ا-

:گفت يابر یبا نگاه الهام

!الهه-

!جانم-
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.دیکن يکار هینشده  ریپس تا د نمیشما دو تا رو بب یخواد عروس یدلم م-

!اون روزا یب تالف یمن رو بزرگ کن يها بچه دیحرفا رو نزن، تو با نیتو رو خدا ا-

.تو رو داشتم يکاش فرصت جبران محبت ها يا-

.راحت بشه المیکردم حاال بلند شو صبحانه ات رو بخور تا من خ یشوخ-

اد؟یم یزهرا ک-

.ازدهیامروز ساعت -

چرا؟-

!ادیبگم قراره با خواهر ناشرش ب دیبا یش یاگه ناراحت نم-

:زد و گفت یتلخلبخند  الهام

!کنه یمنو ناراحت نم يزیچ گهید-

دكیشد و پرس رهیخ رونیتخت نشست و به ب ياز خوردن صبحانه، با کمک الهه رو بعد

مونده؟ یلیخ زییتا پا-

:بلند او گفت يدر حال شانه کردن موها الهه

.تازه اول تابستونه-

پرنده مهاجر بشم  هیخوام  یشدم اما حاال خودمم م یم نیا غمگاون موقع ها از مهجرت پرنده ه زم،ییآخه من عاشق پا-

.پرواز کنم ایاز رنگ و ر یالیخ يایدن هیو به 

****

:دیپرس ییرایمادر در حال پذ. يایارامش ب یاز جنگ و جدال با همسر دومش به خانه پدر رفت تا در انجا کم یعصب نایس

ه؟یخب حرف حسابش چ-
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!طالق ایاروپا  ایکفش که  هیپاشو کرده تو  ،یچیه-

!طالق؟-

ن؟یکرد یاش رو م فیکه تعر یهمون فرشته مهربون نهیا.... کشه یم شیحرف طالق رو پ یبله سر هر مسئله و اختالف-

!هیزن نیهمچ هیخب مادر، مگه من کف دستمو بو کرده بودم که -

.اما به خاطر اون بود که الهام رفت-

:او نگاه کرد و گفتبه چشمان اشک الود  مادر

.یدل گرم کن یاونو به زندگ یتون یذره زبون خوش م هیگم تو با  یهنوزم م-

:بغضش را فرو خورد و گفت نایس

اول که سپهر رو بهانه . رهیگ یمرتب بهانه م نمیشده به خاطر هم یینداره، اون دلش هوا دهیفا گهیدونم که د یم! نه-

.د بره اروپاخوا یکرد حاال به خاطر برادرش م

.مدرسه يثبت نام ببر يسپهر رو برا دیامروز با... یا خوب شد گفت-

االن کجاست؟-

.فکر کنم هنوز خوابه-

:آمد گفت یم نییکه ارام ارام از پله ها پا سپهر

.مامان بزرگ دارمیمن ب-

را دور گردن او حلقه  شیپهر دست هاس. دیبلند شد و او را د راغوش گرفت و بوس نایس. و سالم کرد نایرو کرد به س و

:کرد و گفت

.باباجونم من دوست ندارم برم مدرسه-

چرا پسرم؟-
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.من مامان ندارم یول انیخوان با مامانشون ب یآخه همه دوستام م-

:مهربان گفت یمادر با لحن. و مادرش به هم نگاه کردند نایس

.زمیعز امیخب منم با تو م-

:و گفت دیهم کشرا در شیابروها سپهر

.خواد با مامان خودم برم مدرسه یمن دلم م یول-

:او را نوازش کرد و گفت ينشست و موها نایس

.گرده یبرنم گهیپسرم من که گفتم مامان د یول-

.دعا کردم که برگرده شبیمن د یول-

؟یدعا کن يمگه تو بلد-

همه  شبیمنم د. ن دراز کنم و آرزوهامو به خدا بگمداده بود که دستامو به طرف آسمو ادمیآره مامان خودش -

.ارزوهام رو به خدا گفتم

؟يمگه تو چند تا ارزو دار-

.یلیخ-

مثال؟-

...رهیمامان جونم برگرده، بعدشم فرشته بم نکهیاول از همه ا-

:دیبا تعجب پرس نایس

.تو رو دوست داره یلیچرا؟ مامان فرشته که خ-

:نشست گفت یم يگریمبل د يکه رو یامد و در حال ونریاز اغوش او ب سپهر

.من اونو دوست ندارم یول-
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چرا؟-

!باباجونم باشم شیذاره من پ یاالنم که نم! کنه یآخه همش با من دعوا م-

:سرش را تکان داد و آهسته گفت نایس

.مجازات بشم دیمن با-

:گفت مادر

.یسیمدرسه و اسمتو بنو يا با باباجون برلباساتو عوض کنم ت میبلند شو بر گهیبسه د-

بغل زد و گفتک ریرا ز شیدست ها سپهر

.خوام برم مدرسه یمن نم یول-

:گفت نایس

.پارك میخوب پس برو لباساتو عوض کن تا با هم بر یلیخ-

:رفت گفت یپله ها م يکه به سو یدر حال نییپا دیمبل پر ياز رو يبا شاد سپهر

.دوستت ندارم گهیمدرسه د يو ببرو من یگه کلک بزن-

:شربتش را برداشت و گفت وانیل نایس

!زود برگرد-

؟يکجا بود شبید:دیهورش نگاه کرد و پرس دهیبه صورت رنگ پر نینوش

.گشتمیم ابونایهدف تو خ یب دونمینم:بغض آلود گفت ییبا صدا هورش

جلوه  اسیدر نگاهش غم و .چشم به او نگاه کرد ریزهورش از .دستش را جلو برد و دست او را فشرد دیبا ترد نینوش

 یاوقات سع یلیتا حاال خ.برا بهت بگم که دوستت دارم نیو اخر نیاول يبرا خوادیدلم م:با لبخند گفت نینوش.گرد بود

هیامروز بعنوان  خوادیاما دلم م دمیفهم يعلتش رو تا حد ندهر چ يجمله رو بهت بگم اما تو اجازه نداد نیکردم ا
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.یهمدم راز دلت رو بمن بگ هیدوست و 

انقدر کالفه ام که  نیدست از سرم بردار نوش:و گفت دیکش رونیدستش را از دست او ب.در چشمان سبز او حلقه زد اشک

.شمیم وونهیدارم د

.ستمیام دست برادر ن یراحت نیخودم رو گرفتم و به ا میمن امروز تصم یول

ه؟یچ منظورت

.يریمنو بپذ يتقاضا نیو آخر نیلامروز او خوادیم دلم

تقاضا؟

.یبش یکه باعث بشه تو راض يا گهید زیهر چ ایتقاضا خواهش تمنا  آره

ه؟یچ منظورت

ات است امروز  نهیس يمحبت تو ياگه واقعا ذره ا کنمیخواهش م یول ستمیکه برات اصال مهم ن دونمیمن خوب م...من

.من گوش کن و خواهشم رو رد نکن يبه حرفا

...پس ستیمن حالم اصال خوش ن نینوش نیبب

!نه اییکنیخب فقط بمن بگو خواهشم رو قبول م یلیخ:او قطع کرد و گفت حرف

!يدار یتو چه درخواست دونمیمن نم یول

.قول بده تا بگم فقط

...اما

.کنمیم خواهش

که  یمیدر مورد تصم يلحظه ا يراکه دل او را به لرزه انداخت و ب ینگاه.به چشمان او نگاه کرد يبا کنجکاو هورش

 نیآخر يبرا:و گفت دیکننده دزد ریاو بود که نگاهش را از آن نگاه تسخ نباریگرفته بود مرددش ساخت اما ا
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.کنمیخواهش م!بار

!خب بگو یلیخ

.یتو هم باش خوادیکه دلم م ییجا هیقراره امروز برم  من

...از دوستاته یکیتولد  اییمهمون اگه

.ستین يزیچ نی چناصال!نه!نه

کجا؟ پس

!ایفقط ب نپرس

!ها يوضع آزارم بد نیمنو تو ا ادیبدت نم نکهیا مثل

؟يایم

.بار هینیفقط هم:داد و بلند شد و گفت رونیاش ب نهیرا از س ینینفس سنگ هورش

فت و هورش ر فونیآ يزهرا پشت در است بسو دانستیکه م نینوش.زنگ خانه و زنگ تلفن با هم بصدا در آمد يصدا

:تلفن را برداشت یهم گوش

.الو

.اقا هورش سالم

؟ییالهه تو...سالم

حالتون چطوره؟ بله

؟يتو چطور متشکرم

.دیاریب فیتشر یعروس خیتار نییتع يمزاحم شدم که بگم پدر گفت امشب برا...خوبم

امشب؟
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.مراسم انجام بشه نیهر چه زودتر ا خوادیاومده که دلم م شیپ يمسئله ا هی...نیدونیآخه م...بله

سوال بپرسم؟ هیازتون  تونمیم:آهسته گفت ییبود انداخت و با صدا فونیکه در حال صحبت با ا نیبه نوش ينظر هورش

!دییبفرما

کنه؟یم یزندگ یحاال با ک الهام

!معلومه با خودمون خب

کجا بود؟ روزید پس

.رفته مسافرت:سکوت کرد و بعد گفت یکم الهه

گرده؟یبرم یک

!دونمینم

؟یگیبمن راست م يکه دار یمطمئن

ن؟یندار يبا من کار شهیاالن تلفن قطع م دیببخش:گرفته گفت ییبا صدا الهه

...الو..؟الویزنیمگه از کجا زنگ م:دیبا تعجب پرس هورش

 يبرا شیو پس از پاك کردن اشکها دیکش یآه.کردیم یگره ضشیخواهر مر يپر غم برا یاو قطع کرده بود و با دل اما

و ناخودآگاه دلش  دیرا شن یآمبوالنس ریهنگام آژ نیدر هم.برود مارستانیب اطیرفت تا به ح نیینفس ازاد از پله ها پا

آنکه خودش بخواهد قدم زنان به آنسو  یپرستاران شد ب ياهویاز دور به بخش اورژانس نگاه کرد و متوجه ه.گرفت

افتاده؟ یچه اتفاق:دیاز پرستارها پرس یکیر همان حال از و به اطراف نگاه کرد و د ستادیچند لحظه ا.رت

!بده یلیکه حالش خ هیتصادف هی:گفت پرستار

جوونه؟

!!بنده خدا آره
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با دقت به اطراف نگاه !صدا اشنا کی.توجه اش را جلب کرد يبچه ا هیگر يو خواست برگردد که صدا دیکش یآه الهه

سپهر .و او را صدا زد دیبا عجله بدنبال آنها دو.رفتیکه از پله ها باال م دیاز پرستارها د یکیکرد و سپهر را در آغوش 

.خاله جونم:دیکش ادیاو فر دنیو با د گشتبدنبال او  هیگر انیو در م دیاو را شن يهم صدا

و  او را در آغوش گرفت سیخ یالهه با صورت.دیالهه دو يو سپهر خودش را از آغوش او جدا کرد و بسو ستادیا پرستار

؟یکنیچکار م نجایتو ا:دیپرس

.تصادف کرد نیپارك که با ماش میرفتیبا بابا جونم م:اش را به او نشان داد و گفت یزخم يدستها سپهر

زم؟ینشده عز تیزیتو که چ:دیاو نگاه کرد و پرس يبه سرتاپا یبا نگران الهه

.از سرش خون اومد نیافتاد زم یبده وقت یلیباباجونم حالش خ یول نه

شد و  کیاز پرستارها به او نزد یکیهنگام  نیدر هم.کرد آرامش کند یاو را در آغوش گرفت و سع گریبار د الهه

د؟یدار یاقا نسبت نیشما با ا:دیپرس

کدوم اقا؟:دیبلند شد و پرس الهه

!بچه نیپدر ا!هیتصادف همون

.من دختر خاله ا ش هستم بله

.فوت کردن شونیا متاسفانه

گفت؟ یپرستاره چ نیشد خاله جون؟ا یچ:دیسپهر گوشه لباس او را تکان داد و پرس.کردیه او نگاه مبا بهت ب الهه

فرو  يبا سر نایس.آنها رفت و ملحفه را کنار زد يلرزان بسو ییبا قدمها.اوردندیکه به آنسو م دیرا د یاز دور تخت الهه

 دانستیالهه نم.الهه گذشتند يو از جلو دیصورت او کش يپرستار دوباره ملحفه را رو.را بدرود گفته بود یزندگ دهیپاش

بعد از شستن دست و صورت او و پاك کردن .رفت اطیبا بغض سپهر را بغل کرد و به ح!شده بود جیواقعا گ!چه کند

.نشستند یمکتین يبا هم رو شیلباسها
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15فصل

.يکرد میرا اونو قاچ دمیحاال فهم!پهیشوهرت انقدر خوشگل و خوشت دونستمینم:ارام گفت زهرا

.ریزبونت رو بگ يتو رو خدا امروز جلو:زد و گفت يلبخند نینوش

گفتم؟ یمگه من چ!وا

.ستیجلودارش ن یکس گهیناراحت بشه د ياگه از مسئله ا پیخوشگل و خوشت ياقا نیا یول!یچیه

.نزد یحرف گریرا به حالت تعجب باال برد و د شیابروها زهرا

؟ياورد نجایچرا منو ا:دیشدند هورش با تعجب پرس ادیپ نیز ماشا مارستانیب يجلو یوقت

!يباشه قول داد ادتی:لبخند زنان گفت نینوش

.دیصبر کن:گفت نیگرفته بدنبال آنها راه افتاد اما هنوز وارد نشده بودند که نوش يبا چهره ا هورش

.من برگردم تا دیلحظه صبر کن هی:و زهرا با تعجب به او نگاه کردند و او گفت هورش

هورش بر گلها  انینگاه حر.برگشت میدسته گل مر کیبا  قهیبعد از چند دق.رفت  یگل فروش يبا عجله بسو سپس

!یهست یچه آدم با احساس:زهرا گفت.ثابت شده بود

!ریبگ:هورش گرفت و گفت يگلها را بسو نینوش

چرا من؟:دیبا تعجب پرس هورش

.من گوش کن يروز به حرفهافقط ام:بغضش را فرو برد و گفت نینوش

ساختمان  يسپس هر سه بسو.نگاه کرد نینوش دهیچند لحظه به صورت رنگ پر دیزهرا با ترد.گلها را گرفت  هورش

.براه افتادند مارستانیب

کیو به نزد ستادیبا تعجب ا.دیکه از دور آنها را د رفتیپنجره م يرا پاك کرد بسو شیآمد و اشکها رونیاز اتاق ب الهه

 نینوش کنمیم یاومدم معرف ریامروز د دیسالم ببخش:او آمد و گفت يبسو گرانیزهرا جلوتر از د.شدن آنها چشم دوخت
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.یمیابراه يخواهر ناشرم و همسرشون آقا

الهه دست او را .او دراز کرد يلبخند زنان سالم کرد و دستش را بسو نینوش.نگاه کرد نیچند لحظه بصورت نوش الهه

که در دست داشت نگاه کرد و از  ییدرهم به گلها يهورش با افکار.هورش دوخت يتعجبش را بسوفشرد و نگاه م

نجاست؟یا یک:دیپرس نینوش

از  يبکنم که بتونم ذره ا يکار تیبرا خواستیدلم م شهیهم:و گفت ستادیاو ا ياشک آلود روبرو یبا چشمان نینوش

و به وجود تو  نجاستیتو ا يلدایقلبت رو مال خودم بکنم  هر چند کوچک از يخودم بخرم و گوشه ا يمحبتت رو برا

.داره اجیواقعا احت

.کنمیتا هر وقت که الزم باشه صبر م:او نگاه کرد و او ادامه داد يناباورانه به اشکها هورش

.خداحافظ:اندوهناك گفت يکرد و بعد از بوسه ا کیلرزانش را به صورت او نزد يلبها سپس

؟ینگفت يزیچرا بمن چ:دیرا گرفت و پرس شیو بازو دیاو دو يزهرا بسو.پله ها راه افتاد  يبسوو آرام آرام  برگشت

.حلش کنم خواستیدلم م یلیبود که خ ییجواب معما نیا:زد و گفت يلبخند هیگر انیدر م نینوش

...من...اما

.اتفاق افتاد نیو خوشحالم که ا دونمیم

؟يریکجا م حاال

نداره  ییجا یقلب کس يتو یانسان وقت.کنم دایقلب هورش راه پ ينتونستم تو چوقتیمن ه که قبال بودم ییجا همون

.نداشته باشه ییجا شمیپس همون بهتر که تو زندگ

!اون شوهر توئه اما

.سپرده بود يا گهیکه قبال دلش رو به کس د يشوهر

!که عاشق بوده ستین يتنها مرد اون
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 یتفاوت یاز ب شهیبودم اما هم میمن عاشق زندگ.کشمیم رونیشوهرم ب یزندگ که خودم رو از ستمین یمنم تنها زن و

.نبره ادیکه منو از  نهیارزو دارم و اونم ا هیحاال فقط .بردمیهورش رنج م

.کنهیفراموشت نم چوقتیمطمئنم ه يکه تو کرد يکار نیا با

.گرفتم ادیاون  يلداییعنیاز داستان تو  نکارویا من

.کنمیم تیموفق يبرات ارزو:و گفت دیت او را بوسبا بغض صور زهرا

الهه از زهرا .کندیو به گلها نگاه م ستادهیهورش هنوز مستاصل ا دیزهرا برگشت و د.تشکر کرد و رفت نینوش

ه؟یموضوع چ:دیپرس

.شدم جیمنم گ:گفت زهرا

من کجاست حالش چطوره؟ يلدای:دیبه الهه نگاه کرد و پرس هورش

.ستیبه بهبودش ن يدیاتاقه ما ام يتو:با بغض گفت الهه

صبر :که الهه گفت رفتیدر اتاق م يبسو نیسنگ یهورش با بغض.کرد فیهورش تعر ياو را برا يماریب يماجرا سپس

.ارمیکن سپهر اونجاست بذار برم اونو ب

اونو آورده؟ یک:دیپرس زهرا

.تصادف فوت کرد هیامروز تو  نایس:و گفت دیکش یآه الهه

 هیمیبا هم بر ایخب سپهر جان حاال ب:در حال صحبت با سپهر بود که الهه گفت يالهام با شاد.و به اتاق رفتبرگشت  بعد

.استراحت کنه دیمامان با میکم بگرد

.بمونه نجایاما من حالم خوبه بذار ا:گفت الهام

.نهیتو رو بب خوادینفر اومده م هی:سپهر را بغل کرد و گفت الهه

.بمون تا من برگردم نجایخدا هم شیپ يمامان جونم دوباره نر:و نگاه کرد سپهرگفتبا تعجب به ا الهام
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.رفت مارستانیب اطیاز اتاق خارج شد و همراه زهرا و سپهر به ح الهه

را  شیپلکها يبا ناباور.دیالهام سرش را بلند کرد و او را د.در را باز کرد و وارد اتاق شد قینفس عم کیبعد از  هورش

او رفت و  يهورش ارام آرام بسو.شد يجار شیبر گونه ها اریاخت یاشک ب.شرد و دوباره چشمانش را باز کردهم ف يرو

.من يلدایسالم :تمرتعش گف ییگذاشت و با صدا شیپاها يگلها را رو

قدرت حرف .ندیبیخواب م کردیفکر م.گلها را لمس کرد و دوباره به او نگاه کرد انیگر ییلرزان و چشمها ییبا لبها الهام

!هورش:زدن نداشت فقط آهسته نجوا کرد

!لدای:شد و گفت کیبه او نزد هورش

دار؟یب ایخوابم :دیپرس الهام

:او را پاك کرد و گفت ياشک ها هورش

.من و لطف خدا دوباره ما رو به هم رسوند يلدایيداریتو ب-

****

 یاشپزخانه م يکه به سو یکرد و در حال یاحوالپرس یمیابراه يو با آقا دیرا بوس یمیصورت خانم ابره رتیبا ح الهه

:دیپرس جانیالهه با ه. احسان هم بلند شد و دنبال او رفت . رفت به احسان اشاره کرد دنبالش برود

شدن؟ یچطور راض-

:و گفت دیاو را کش ینیب احسان

.آخه عاشق چشم و ابروت شدن-

-احسان سربه سرم نذار، راستشو بگو... ا!

 یلیتو و هومن خ يبرا دیبچه با نیا! مسئله به هومن هم جواب مثبت دادن نیکرده و اونا از ذوق ا مانیزا هیهان شبید-

!باشه بگم اسمشو بذارن خوش قدم ادمیخوش قدم باشه، 
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!نگو فعال نفهمن بهتره يزیدر مورد هورش بهشون چ-

!رو راحت کردخ الشونیقبل از ما خ گهید یکی-

؟یک-

.رن مسافرت یمدت م هیيهمسر هورش زنگ زده و گفته که برا-

!هیچه آدم باهوش-

!و باگذشت-

:وارد اشپزخانه شد و گفت یبا خوشحال مادر

؟ياریب ییپا يخوا یعروس خانم نم-

:لبخندزنان گفت الهه

.ارمیاالن م-

:ا نگاه کرد و گفتاحسان با تعجب به انه. ناگهان اشک در چشمان مادر و دختر حلقه زد اما

شده؟ یچ-

:شد و مادر با بغض گفت يچا ختنیبرگشت و مشغول ر الهه

!هیالهام خال يجا-

:دیپرس یمیابراه خانم

الهام جان چطوره ؟ هنوز ازدواج نکرده؟-

:و گفت دیکش یآه مادر

!نه-

.ناراحت شدم یلیخ دمیشن هیاز هان یوقت دیباور کن-
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:سعادت گفت يآقا

.داره یسرنوشت هیهر کس  د،یجنگ شهیرنوشت نمبا س-

:گفت یمیابراه يآقا

!بده يریخدا عاقبت به خ-

:گفتند یهمگ

....انشاا-

****

 يداشت و شاد يرنگ تازه ا شیبرا ایدن. داشتند ییبایان شب ستاره ها درخشش ز. نگاهش را به اسمان دوخت  الهام

. بود دهیو خدا سپهرش را هم به او بخش دید یرا م زشیباره هورش عزبعد از چند سال دو. در دلش خانه کرده بود

جنگل  انیم ا،یکنار در یبدود مثل زمان کودک ستخوا یشده، دلش م دهیدوباره در کالبدش دم یکرد جان یحس م

 هیوارد رتازه را  يهوا قیعم یچشمانش را بست و با نفس. صورتش را نوازش داد یخنک مینس. درختان و همراه باد بدود

 نیمعجزه عشق هم ایا. بار هم سرش درد نگرفته بود کیاز صبح که هورش آمده بود تا به حال ! بود بیعج. کرد شیها

؟بود

:دیبه صورت مهربان او چشم دوخت و پرس اقیالهام با اشت. به در زد و وارد اتاق شد يضربه ا هورش

؟يکجا بود-

:کنار تخت نشست و گفت یصندل يرو هورش

.نماز خونه بودم-

.قبول باشه-

؟یخوب ؟يتو چطور... ممنونم-



کتابخانه نودهشتیا  مریم داالیی -بازیچه تقدیر 

w W w . 9 8 i A . C o m 305

!یعال-

!خوشحالم-

:و گفت دیکش یآه الهام

!مثل اون روزها یخواد برام شعر بخون یدلم م-

:او نگاه کرد و سپس خواند یچند لحظه به صورت مهتاب هورش

میگر یتو م الیسوزم شادم که در خ یکه در شرار تو م شادم

.میگر یزوال تو م یدر عشق ب نسانیکه بعد وصل تو باز اشادم

ستیتو در سر ن الیمرا خ گریکه چون ز تو بگسستم د یپنداشت

ستین گریآتش برجان من شراره د نیکه جز ا متیچه گو اما

:او را لمس کرد و گفت دهیالهام انشگتان کش. کرد و وادار به سکوتش کرد یم ینیسنگ شیکم بغض بر گلو کم

دارد يعادیشب کوچک من، افسوس باد با برگ درختان م رد

؟يشنو یگوش کن ورزش ظلمت را م ستیرانیشب کوچک من دلهره و در

خود معتادم يدینگرم من به نوم یم یخوشبخت نیبه ا بانهیغر من

؟يشنو یکن ورزش ظلمت را م گوش

:گرمش گرفت و گفت يدست ها انیاو را در م فیسرد و ظر يدست ها هورش

 یگرم از هست یسوازان، در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حس يرا چون خاطره ا تیسبز دست ها تیسراپا يا

:عاشق من بسپار و هر دو با هم، هم صدا شدند و ادامه دادند يلبها يبه نوازش ها

ما را با خود خواهد برد باد ما را با خود خواهد برد باد

:گفت هیگر انیالهام م. ک مبدل شدو اش هیهر دو به گر يصدا
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!هورش-

!جانم-

شه؟ یم یچ یکن یتو فکر م-

.خدا بخواد یهر چ-

؟یگیبپرسم راستش رو م يزیچ هی-

!زمیبپرس عز-

؟ياومد نجایشد به ا یچ-

!دوست هیلهیبه وس-

همسر کجاست؟-

!رفته-

:فقط گفت يبدون کنجکاو الهام

.متاسفم-

:را پاك کرد و گفتشیاشک ها هورش

!يحاال نوبت توئه که به سوال من جواب بد-

؟یچه سوال-

؟يمنکر عشقت شد يچرا اون شب که اومدم خواستگار-

.مجبور بودم، قول داده بودم-

؟یبه ک-

به مادرتو-
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؟یچه قول-

نگم و خودمو بکشم  يزیچ یموضوع به کس نیو از من قول گرفت در مورد ا ضهیمادرت به من گفته بود که نگار مر-

!کنار تا مانع ازدواج شما نباشم

!يتو هم راحت قبول کرد-

!اون منو به جون تو قسم داد-

.کنه یم ینبود و حاالم با شوهر دومش تو کانادا داره زندگ ضیوقت مر چیاما نگار ه-

:و گفت دیکش یاه الهام

 یدر کنارم م زامویاخر عمر، عز ياما خوشحالم که حداقل روزهارقم خورده بود  نطوریمن ا يبرا ریبه هر حال تقد-

.نمیب

.دارم يادیز يمون نقشه ها ندهیا يحرفا نزن من برا نیاز ا گهید-

!مون؟ ندهیآ-

.من و تو و سپهر ندهیآ-

:زد و گفت يلبخند

گذرد ماه سرخست و مشوش یم يزیشب اکنون چ در

است ابرها همچون انبوه عذاداران ختنیفرو رمیبام که هر لحظه در او ب نیبر ا و

.را گوشش منتظرند دنیبار لحظه

16فصل

سپهر چند گام به داخل . را به دست وزش باد سپرده بود شیبایز يو موها دیدو یم سیخ يماسه ها يساحل رو کنار
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:گفت دیدو یکه م یهورش در حال. دیکش یم غیگشت و ج یساحل برم يموج ها به سو دنیرفت اما با د یم ایدر

.خودت را خسته نکن نقدریا گهیبسه د-

:دیو در حال نفس نفس زدن پرس ستادیا الهام

؟يمسابقه بباز يتو یترس یم ه؟یچ-

:دستش را دور شانه او حلقه کرد و گفت هورش

.تمومه گهیولش رو ببازه د یآدم وقت..... وقته که باختم یلیمن خ-

:چسباند و گفتاو  نهیسرش را به س الهام

!یو دلدادگ یاتفاقاً اون موقع اول کاره، اول عاشق-

:مواج او برد وگفت يموها انیدستش را م هورش

.خودت را خسته نکن نقدریا ياول کار نیپس هم-

:را جمع کرد و گفت شینشست و زانوها نیزم يرو الهام

!دارم یبیاحساس عج هی-

؟یچه احساس-

!یزندگ-

!عروسک یهست یزندگ آخه تو خود-

او را گرفت و شروع به  يهورش دستها. هورش چسباند يانها امد و خودش را به پاها يدوان دوان به سو سپهر

پاك ان رخت  يایتمام غمها و دردها از دن ایگو. را هم به وجو آورده بود ایشادشان در يخنده ها يصدا. کرد دنیچرخ

.بربسته بود

:به هورش گفت. دهد یکه دست تکان م دیرا د الیو داریاز دور سرا الهام
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!کارت داره بیفکر کنم آقا حب-

:کرد نگاه کرد و گفت یکه الهام اشاره م ییگذاشت و به سو نیسپهر رو زم هورش

کار داره؟ یچ مینیبب میبر-

.دندیدو الیو يبلند شد و هر سه با هم به سو الهام

:تلفن را برداشت یگوش هورش

.الو-

.م داداشسال-

سالم آقا هومن، حالت چطوره؟-

!یعال=ه-

نه؟ ایتو خرج  يافتاد یحساب نمیخب خدا رو شکر، بگو بب-

د؟یگرد یبرم یشما ک!.... چه جورم-

!احتماال فردا-

:دیسپهر بود نگاه کرد و آهسته پرس يهورش به الهام که در حال عوض کردن لباسها. لحظه سکوت برقرار شد  چند

ه خبر؟چ-

.امروز دادگاه اخر بود-

جه؟ینت-

.شد یباالخره راض نینوش-

ناراحت بود؟-

.ادیدعوتش کرد هرچند ممکنه ن یعروس يمادر برا....خواست نطوریخودش ا یول! یلیخ-
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 کییمشترك بدون حت یزندگ کید،یشیاند یم نیمشترکش با نوش یکه به دو سال زندگ یسکوت کرد در حال هورش

:هومن او را به خودش اورد يصدا. د.گذاشته ب یباق شهیهم يحاال او رفته بود اا خاطره گذشتش را برا! ه مشتركخاطر

؟يندار يخب داداش کار-

شد؟ یچ یعروس خیچرا صبر کن، تار-

.گه بعد از عمل االهام خانم یحرفش مونده و م يالهه رو-

؟يصحبت کرد ؟یبا دکتر چ-

.داشته باشه تا عمل جواب بده یخوب هیروح دیفعال باضتونیگفت مر. آره-

:با لبخند به الهام نگاه کرد و گفت هورش

.همه سالم برسون رم،بهیگ یخب وقتت رو نم... دهیکه جواب م... انشاا-

.خداحافظ ن،یسالمت باش-

خداحافظ-

با . فشارد یبا نوك انگشتان م بستن در برود که متوجه شد الهام سرش را يرا گذاش و خواست برا یگوش هورش

:برگشت و کنار او نشست و گفت ینگران

شده؟ یچ-

.رفت جیلحظه سرم گ هی! ستین یمهم زیچ-

.ندو ادیبهت گفتم ز-

.ترکم یم ادیز یو گرنه از خوشحال زمیبر رونیرو ب جاناتمیه يجور هیدیخب با-

:گفت سپهر

.مامان جونم یبترک یستیتو که چاق ن-
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.خنده ریدو زدند زهر

****

:بود انداخت و گفت دهیخواب نیعقب ماش یصندل يسپهر که رو يبایبه صورت ز ینگاه الهام

.حالش رو جا آورده یمسافرت حساب نیا-

:گفت نیدر حال روشن کردن پخش ماش هورش

.درست مثل مادرش هیبچه باهوش و مهربون-

رنگ و  شیماه پ کیبه صورت او که نسبت به  يهورش نظر. شد رهیخ شیرو شیزد و به جاده سبز پ يلبخند الهام

:گرفته انداخت و گفت ییرو

.نمیب یکنم خواب م یهنوزم فکر م-

.عشق و محبت ایدن هیمن و تو کنار هم با  ،يداریب ست،ین ایخواب و رو نیاما ا-

:و گفت دیکش یاه هورش

!میرو گذروند ییچه سالها-

.مونه یاطره هاشون مکه فقط خ ییسال ها-

.رو نشونمون بده ایخوش دن يکشند تا رو یکه انتظار ما رو م ییو سال ها-

.کوتاهه يلحظه ها نیخوش دنبا هم يرو-

ه؟یمنظورت چ-

!فرار کرد قتیاز حق دینبا! یفهم یمنظورم رو خوب م-

حاال که عشق تو وجودت  ،یش یخوب م شهیهم يشه و تو برا یانجام م تیدفعه عمل با موفق نیمن مطمئنم که ا یول-

.کنه یمطمئناً فرار م يماریخونه کرده ب
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:برلب آورد و گفت یلبخند تلخ الهام

رو  یخوشبخت نیریبود تا طعم ش یمدت برام کاف نیندارم چون هم یتیشکا ادیبه هر حال اگه مرگم به سراغم ب-

.بچشم

:گفت زیغم انگ یشد و با لحن رهیو خرو کنار جاده گه داشت و به صورت ا نیماش هورش

کنم تنها  یبخشمت چون فکر م یوقت نم چیه. شمیواقعا ناراحت م یحرفا بزن نیاز ا گهیبار د هی! گوش کن الهام-

.ستیگذاشتن من برات مهم ن

:انداخت و گفت نییبا بغض سرش را پا الهام

.که بذتم مهمه وجود تو و سپهره يزیتنها چ یدون یخودت م-

:و گفت دیعاشقانه او را د راغوش کش هورش

.یحرفا نزن نیاز ا گهیپس قول بده د-

:شد و گفت رهیعاشق به نگاه سبز او خ یسرش را بلند کرد و با چشمان الهام

.ده یم ینگاه تو به من زندگ-

****

هام بغضش را فرو خورد و ال. کرد یداشت و دستش را رها نم یاشک بار همراه تخت الهام گام برم یبا چشمان هورش

:گفت

.تو رو خدا آروم باش هورش-

.یمن؟ من آرومم فقط قول بده نترس-

.ترسم یاما من نم-

.داره اجیکه چقدر بهت احت یدون یم. به سپهر فکر کن-
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ار از بوسه تبد کیکرد هورش را از تخت جدا کند اما او باز هم دست الهام را گرفت و خم شد و پس از  یسع پرستار

:گونه اش آهسته نجوا کرد

.به خاطر من زنده بمون-

 يپرستار اشک ها. اتاق عمل بسته شد يکه درها یشد و لحظه لحظه از او دورتر شد تا زمان رهیاو خ سیبه نگاه خ الهام

.کرد ارامش کند یاو را پاك کرد و سع

مرتب طول و عرض سالن را . قرار نداشت لحظه ارام و کیمدت هورش  نیگذشت و در ا یساعت از زمان عمل م کی

احسان مانع امدن پدر و . کردند یبه در اتاق عمل نگاه م یهومن و الهه با نگران. خواند یلب دعا م ریکرد و ز یم یط

به ساعتش  يقراریهرچند خودش مرتب با ب. را ندارن الحظه ه نیا دنیدانست انها طاقت د یم رایمادرش شده بود ز

.دیشن یتابش را به وضوح م یو تپش قلب بکرد  ینگاه م

:داد و با خشم گفت رونیب نهیرا از س نشینفس سنگ هورش

شه؟ یپس چرا تموم نم-

:گفت متیخواست وارد اتاق عمل شود که احسان مانعش شد و با مال یم

.شه یصبر کن هورش جان االن تموم م-

ساعت  کی. نبود يد اما همچنان درها بسته بودند و خبرش یگذشتند و دلها ذره ذره آب م یم يها به کند لحظه

زنگ زده بودند و هر بار جز التماس دعا جواب  هیبار هم هان کیبار مادر، و  کیبار پدر،  کی. گذشت گرید يجانفرسا

.منتظره بود ریبا هورش غ نیتماس نوش انیم يدر ا. نگرفته بودند يگرید

الو-

- .یمیابراه يسالم آقا...

م، شما؟سال-
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حال الهام خانم چطوره؟ نمیزنگ زدم بب نم،یمن نوش-

:، افکارش را جمع و جور کرد و گفت رتیبا ح هورش

.اتاق عمله يهنوز تو-

.نیخبر نذار یکنم منو ب یداشته باشه، خواهش م يزیآم تیعمل موفق دوارمیام-

!نینوش.... خانم-

!بله-

.متشکرم زیبه خاطر همه چ-

:دیچیپ یض الود او در گوشبغ يصدا

.کنم یبراتون دعا م-

. کردند یبود و پرنده ها دسته دسته مهاجرت م زییپا لیدوخت اوا رونیگذاشت و نگاهش را به ب بشیرا داخل ج یگوش

 لیدرگاه پنجره حا يدو دستش را رو. تپد یم یشده و قلبش به سخت نیهجرت پرنده ها حس کرد نفسش سنگ دنیبا د

را به او  زشیعز يلدایدعا کرد به خدا، عشقش، . کرد اشد و از ته دل دع رهیاشک بار به اسمان خ یچشمان کرد و با

را حس  یدست ینیبا معبود بود که سنگ ازیدر حال راز و ن. دعا کرد که خدا نظر لطفش را شامل حال او بکند . برگرداند

:دینقطع پرسم يبا نفس ها. دید سیخ یبرگشت و احسان را با صورت. کرد

شد؟ یچ-

:دورگه شده بود گفت شیکه صدا یدر حال احسان

.....بود اما زیام تیعمل موفق-

:دیاو را گرفت و به شدت تکان داد و پرس يبازوها

؟یاما چ-
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را در حال  ییها هیرفت سا یاتاق عمل م يکه به سو یهورش در حال. صورتش را با دست پوشاند واز او دور شد احسان

. درها را گشود و به داخل اتاق پا گذاشت. گردنش برآمده شده بودند يچشمانش سرخ و رگ ها. دید یو امد م رفت

. و با تعجب به او چشم دوختند دندیدست از کار کش وا دنیبا د. بودند یجراح لیپرستارها در حال جمع کردن وسا

برگشته او برهم افتاده  يمژه ها. شد رهینگش خر یبه چهره ب. ستادیسست و لرزان کنار تخت او ا يهورش با پاها

او خم  يسرش را رو. بلندش کرد یسر او برد و کم ریدستش را اهسته ز. به هم دوخته شده بود شیبایز يبودند و لبها

:گفت هیکرد و با گر

اال من بدون تو ح ؟يخود قول داد یچرا ب يبر یخواست یتو که م! شه یعاشق که بدقول نم! يتو به من قول داده بود-

.رو دوست ندارم پس حداقل منم با خودت ببر ایدن گهید. رو دوست ندارم لدایيشب ها گهیچکار کنم؟ د

:زد ادینمناك برگشت تا دستگاه کنترل قلب را خاموش کند که ناگهام با شعف فر یاز پرستار ها با چشمان یکی

.عجزه اسم میمن ا يکنه، خدا یاون زنده اس، قلبش داره کار م-

****

خانم . ساخته بود باتریرا به چشم هومن و الهه ز یجوانان جشن عروس یکوبیو دود و اسپند و رقص و پا یقیموس يصدا

:را در اغوش داشت به ه ومن گفت هیکه بچه هان یدر حال یمیابراه

.نییخجالت بکش پسر، پاشو برو طبقه پا-

:گفت طنتیبا ش هومن

!خوام ینم-

.به عروس يدیچسب يه، از وقت اومدآخه زشت-

.رونیکه عروس رو به خودم نچسبوندم و نبردم ب دیخدا رو شکر کن-

:دیپرس الهه
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ه؟یمنظورت چ-

.خودشون جشن دو نفره گرفتن يبرا رونیکه رفتن ب نیمنظورم خواهر و شوهر خواهر جنابعال-

!آان منظورت داداش و زن داداشته-

. انها در کنار هم چند بار خدا را شکر کرد دنیالهه با د. وارد شدند  بایدسته گل ز کیهورش با  هنگام الهام و نیهم در

:گفت یمیخانم ابره

.بچه هام اسپند دود کن يبرو برا-

الهام گل را به . هومن بلند شد و دست برادرش را فشرد و به او خوشامد گفت. گفت و رفت یزد و چشم يلبخند هیهان

:دیالهه اهسته پرس. گفت کیو تبر دیورتش را بوسالهه داد و ص

خوش گذشت؟-

:انداخت و گفت يکرد نظر یچشم به هورش که عاشقانه نگاهش م ریاز ز الهام

!چه جورم-

!سرحال شده یهورش که حساب... ماشا-

!یحاال چشمش نکن... اُه-

.ستینترس چشمم شور ن-

چه خبر؟ همه اومدن؟-

.فرستاده نیل بزرگ که اون گوشه است نوشبله، اون دسته گ-

:هومن گفت. که او گفته بود نگاه کرد یبرگشت و به گل الهام

.میبنداز يادگاریاونجا چند تا عکس  میآهان همونجا مناسبه بر-

هورش دست او را در . ردیتا هومن از انها عکس بگ ستادندیهورش و الهام کنار گل ا. سالن رفتند يبه ان سو یهمگ
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:دست گرفت و اهسته نجوا کرد

.من يلدایبا من بمون  شهیهم-

 کیپاك  یکران و اسمان بلند و به رنگ ناب اب یب يایبه وسعت در يلبخند. زد يشد و لبخند رهیدر نگاه سبز او خ لدای
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