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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 تو آواره ام. داریدر حسرت د 

 کی_پارت#

 یمسجد محله شان برا یو عباس با بچه ها مشغول آماده ساز ریشدن ماه محرم ام کیرسم هر سال با نزد به

استراحت کردن عازم خانه شدند. از حاج  یبه سر انجام رسانده بودند، برا یبودند. کارشان را که تا حدود یعزادار

 .فتادندکردند و سوار بر موتور به راه ا یبچه ها خداحافظ گریقاسم و د

 د؛یموتور پر یاش از رو یشگیعادت هم یاز رو ریبه خانه ام دهیقدم نرس چند

 :دیقُرقُر کنان به او توپ عباس

 ؟یدار یعادت بدت بر نم نیتو دست از ا یهو -

 کرد و زنگ در را فشرد. یحیمل یخنده  ریام

 از جا برخاست و رفت تا در را باز کند. یبه آرام دیکه مشغول مطالعه بود، رس نیزنگ به گوش حس یصدا

 گفت: ریکه از شدت سرما در خود کز کرده بود. باز با قُر زدن خطاب به ام یدر حال عباس

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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سرما پشت در معطل بمونم. تا آقا داداشت مثل الک  نیحوصله ندارم تو ا اریب دیچند بار بهت گفتم با خودت کل -

 پشت خودش رو به در برسونه،

در  ری. سر به زاوردیخود ن یکرد به رو یاما سع دیاو را شن یبود، حرف ها دهیکه پشت در رس نیهنگام حس نیا در

 را گشود.

 او نهاد و گفت: یخندان و مهربان سالم کرد، دست بر شانه  ییبا رو ریام

 ؟یومدیچرا ن ایجون بهت گفتم با ما ب نیحس یات خالج -

 داد، گفت؟ یقرار م اطیکه موتورش را گوشه ح یدر حال عباس

 .یکن یبدبخت آب م نیقند تو دل ا یباشه چرا الک یکه جاش خال میبرده بود فیمگه جشن تشر -

 ادامه داد: نیبا تشر رو به حس انگاه

 ...ایمادر خونه است  -

 مادرش حرفش را ناتمام رها کرد. یصدا دنیهنگام با شن نیا در

 تو ایب یعباس مادر اومد -

 گفت: طنتیکرد و با ش یاخم دیکش یسرک م رونیرو به مادرش که از در سالن به ب ریام

 بمونم؟ رونیب یعنی یپس من چ -

 زد و جواب داد: یلبخند مادرش

 سرده. یلیوا خداخل ه دیایفکر کردم فقط عباس برگشته بچه ها ب -

راست وارد آشپزخانه شد. در  کی رینمود پشت سر برادرانش وارد راهرو شد. ام یکه ناراحت م یدر حال نیحس

 پشت دست او زد و با لبخند گفت: ریقابلمه را برداشت و خواست به غذا ناخنک بزند که همان موقع مادرش با کف گ

 ؟یستیبچه ن هگیچند بار تذکر بدم ناخنک زدن ممنوع تو که د -

 گفت: زانیآو یبا لب و لوچه ا ریام
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 خوب آخه مامان گرسنمه چه کار کنم؟ -

 کرد، گفت: یم یرا آبکش یکه سبز یدر حال مادرش

 کشم. یآد و سفره رو م یصبر داشته باش االن پدرت م -

 وارد راهرو شد. دیپر از خر یپدربچه ها با دست یهنگام اقاهاد نیا در

رو به آشپزخانه برد. بعد از سرو ناهار آمنه مادر  دهایگفتند و عباس خر دیو برادرانش به او سالم و خسته نباش ریام

شد. سپس  یو مزاح سپر یدور هم با شوخ ی. ساعتوستیبه جمع پسرها و پدرشان پ یبا پنج تا فنجان چا ریام

 :دیرسکشان از جا برخواست؛ آمنه با مکث نگاهش کرد و پ ازهیخم یهاد

 مونم. یو من تنها م رنیم ییبچه هات هم هر کدوم جا یریحاال، تو که م مینشست یریکجا م -

 و گفت: دیخند یهاد

 کم خسته ام برم استراحت کنم. هیخوام  یمعذرت م -

 گفت: ریاش انداخت و رو به ام یبه ساعت مچ یدنبال حرفش به طرف اتاق رفت. عباس نگاه به

 .میتمومش کن دیتا شب با میکار دار یکل میپاشو بر -

 به خودش داد و گفت: یکش و قوس ریام

 .میباشه بر -

 تکان داد. یکرد و سر یحرکتش اخم نیبرخواست، مادرش از ا شیاز جا یو پرش یحرکت ناگهان کیبا  و

 با لحن آرام و مردد گفت: ریاز جا برخاست و رو به ام نیحس

 ام؟یبا شما ب خوام یداداش اگه اشکال نداره م -

 گفت: یعباس از او سبقت گرفت و با لحن تند اوردیبه زبان ب یزد و تا خواست حرف یلبخند ریام

 داره! یمثل تو سازگار یکیتر با  شیخونه ب ،یشیم رمونیخونه بهتره، دست و پا گ یبمون ییایالزم نکرده تو ب -
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 به او زد و گفت: یداد، تنه ا شیبه ابروها یحالت عصب ریام

 ادیبذار ب یعه تو چه کارش دار -

 داد و گفت: کشیبار یبه ابروها ی. گره ادیایبه وجود ب شیبچه ها نیب یخواست کدورت یکه دلش نم آمنه

 یم گهیبه هم د یه نیستیبچه ن گهیبابا شماها که د یکه پدرتون خوابه ا نیتر مثل ا واشیبچه ها چه خبرتونه  -

 به جون هم... یهر کدوم دو،سه تا بچه دارن اون وقت شماها ه دینیاالتون رو ببهمسن و س نیپر

 به حرف مادرش آمد و گفت: یو با شوخ دیخند ریام

 میسر عقل اومد دیباال بزن شا نیبرامون است ستین یقربون دهنت مادر جونم اگه زحمت یا -

 بود، گفت: دهیبخش نتیچهره اش را ز یمایبا لبخند که س آمنه

 دیایبگم فکر نکنم با زن گرفتن هم سر عقل ب یواال چ -

 گفت: یطرف اتاقش قدم برداشت و با لحن گرفته ا یبا ناراحت نیحس

 یبر م ینه کار یآم حق با داداش عباس من بمونم خونه بهتره از دست من که نه کمک ینم گهیمن د دیشما بر ریام -

 بشم، ریو دست و پا گ امیآد چرا ب

 وارد اتاق شد و در را پشت سرش قفل کرد. ریبه ز سر

 گفت: یجنباند و رو به عباس با لحن تند و عصب یبا تاسف سر ریام

 نیا یکش یپاش رو به رخش م تیچرا مدام معلول یشد یناراحت نم یتو به جاش بود یحرف ها رو زد نیچرا ا -

 یگوش زد کن ینداره ه یلیدل فتهیها ب یلیخ یکه براش افتاده ممکنه برا یاتفاق
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 یخوا ینکنه م یو کار نهیشه به خاطر وضع پاش همه اش تو خونه بش ینم لیدل نیگفت ا یچ نیحاال حس مگه

 میانتظار داشته باش هیاز همسا میهواش رو نداشته باش میاگه من و تو که برادرهاش هست رهیبگ یافسردگ
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مبل  یلبه  یانداخت، کاپشنش را از رو ریبه ام ینگاه تند دیایبه اشتباهش برده بود نخواست کوتاه ب یکه پ عباس

 زد. رونیبرداشت و با موتور از خانه ب

 گفت: ریرو به ام یآن ها سپرده بود با نگران یگوش به حرف ها یکه با دلخور آمنه

 ادیسرش ب ییترسم بال یبره م یچرا گذاشت -

 مبل نشست و گفت: یو رو دیکش یپوف عصب ریام

 به درک. ادیب -

 یعباس که مدام در سرش اکو م یسر قرار داده بود و به حرف ها ریدستش را ز دهیتخت طاق باز خواب یرو نیحس

 کرد: یشدند فکر م

کردم مگه من  ینه مگه من چه گناه یزنه ول یحرف حق رو م شهیناراحت بشم اون که هم دیحق با اونه چرا با -

 پام معلول بشه؟ کیخواست  یمبشم مگه من دلم  یجور نیخواستم که ا

 که به در نواخته شد به خود آمد. یتقه ا یصدا با

 حالت خوبه؟ نمیدر رو باز کن بب زمیمادر عز نیحس -

 صاف کرد و جواب داد: یرا کم شیصدا د،یکش سشیبه صورت خ ینشست دست شیسر جا نیحس

 کنم تنهام بذار. یمن حالم خوبه مادر خواهش م -

به  ریمهربان ام ینگذشت که صدا یریمطمئن شد که او درکش کرده و رفته. اما د دیمادرش را نشن یصدا یوقت

 انداز شد. نیگوش او طن

 جونم داداشم در رو باز کن کارت دارم! نیحس -

 نگاهش را به در دوخت. یعکس العمل چیبدون ه نیحس

 ناراحت بشه نه؟ ریام یخوا یشم تو که نم یاز دستت ناراحت م یباز نکن یداداش -
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را چرخاند و طرف تخت  دینشست عصا به دست خود را به در رساند و کل نیبر لبان حس ریحرف ام نیاز ا یلبخند

 برگشت.

 گفت: یگشاد به داخل اتاق پا نهاد و با شوخ ییبا رو ریام

 .ماست یاتاق مشترک هر سه  نیدر اتاق رو قفل نکن چون ا یکن یقهر م یچند بار گفتم وقت -

 گفت: دیجلو رفت و با ترد ریتکان داد. ام یبرادرش سر طنتیهمه ش نیبه ا ریسر به ز نیحس

دلش صافه  ستیحرف هاش از ته دلش ن یشناس یتو که اون رو م ریعباس رو به دل نگ یجون حرف ها نیحس -

 صافه.

 نزد. ینگاهش را به او دوخت و حرف نیحس

 او گذاشت و گفت: یدست بر شانه  ریام

 .یدخترها شد نیع ریرو به خودت نگ افهیق نیا گهیعه پاشو د -

او را  که یگاه یلقب متنفر بود ول نیاز ا نیدانست حس یفاصله گرفت چون م نیحرف زود از کنار حس نیگفتن ا با

 آورد. یکلمه را به زبان م نیسر لج ا دید یناراحت م

 نشانه گرفت و گفت: ریعصاش را طرف ام نیحس

 حرفت رو تکرار کن. گهیبار د هی یرجرات دا -

 و گفت: دیخند ریام

 من غلط بکنم داداش. -

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیخند نیحس

 .وونهید -

 شد و گفت: کیبه او نزد ریام

 قدم زدن. یده برا یجون م هیهم عال رونیب یهوا میدوره دو نفره بزن هی رونیب میپاشو بر -
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 جواب داد: یبا لحن گرفته ا نیحس

ه داداش برو ب یاریاز دلم در ب یکه اومد ینکرد یتو کار یفعال حال و حوصله ندارم در ثان گهیوقت د هی یباشه برا -

 کارت برس.

 کرد و گفت: یاخم مصنوع ریام

 .االی االی زمیبره؟ پاشو پاشو عز ییتونه با برادرش جا یبرادر نم هی یعنی هیچه حرف نیا -

 زد و گفت: یلبخند محو نیحس

 .امیتونم ب یکنم ناخوشم نم یباور کن حوصله ندارم احساس م گهیوقت د هی یگفتم بذار برا -

 و گفت: دیاو لباس در آورد لبانش را برچ یکرد تا برا یرا باز م نیکه در کمد حس یدر حال ریام

 یا گهیحرف د هی نیا یخواد دلخور و ناراحتم کن یکه دلت م نیشه مگه ا ینم ریام یحرف ها حال نیا رمینخ -

 است!

 بر لبانش نشاند.. یشود لبخند یبرادرش نم فیحر دیکه د نیحس

سخت باشد  نیحس یسرد برا یهوا نیدانست ممکنه راه رفتن در ا یکه م ریکردند. اما ام یط ادهیرا پ یمسافت

 مانع او شد و گفت: نیحس ی. ولردیبگ یگرفت تاکس میتصم

 هاست. یکینزد نیبه همون پارک که ا میبر ؟یواسه چ نیپس ماش میقدم بزن یخوا یم یمگه نگفت -

بودند. سرما و بارش برف  یمشغول باز یبود و بچه ها با شادمان تیپارک شلوغ و پر جمع شهیوقت از روز مثل هم نیا

 بود. دهیبخش عتیبه طب ینیدلنش یدرخت ها را پوشانده بود منظره  یکه رو

 گفت: نینگاه از اطراف پارک گرفت و رو به حس ریام

 چسبه؟ یم یالن چ یاگه گفت -

 ادامه داد: ریتفاوت نگاه پرسشگرش را به او دوخت که ام یب نیحس

 گردم. یجا باش االن بر م نیهم یکیذرت مکز -
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به تنش  یکه احساس کرد لرزش ییسرد نشست از حس سرما مکتین یبا نگاه برادرش را بدرقه کرد و رو نیحس

بودند. با  اهیس یها هیچند تن جوان که مشغول چسباندن اعالم دنیزد با د یم دیکه اطرافش را د یافتاد. در حال

داد را خورد. از  یکارها را انجام م نیگذشته که خودش ا یچشم به آن ها دوخت و افسوس سال ها نشینگاه غمگ

 یعموم یلحظه از حضورش در جا کیگرفت.  یه اش متر غص شیب ستین یقادر به انجام کار دید یکه م نیا

هنگام دختر  نیعباس از جا برخاست و به طرف جاده قدم برداشت در ا یحرف ها ادیکرد و به  یمانیاحساس پش

 کرد. جلبنظرش را به خود  ییرو بایجوان و ز

 کرد از کنار یلب زمزمه م ریز ییزهایچ هی تیگشت و با عصبان یرا م فشیک یرفت و تو یکه راه م یدر حال دخترک

 رد شد. نیحس
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و کمک خواستن  غیهنگام ج نیشد به او مشکوک شد. که در ا یم کیکه به آن دخترک نزد یشخص دنیبا د نیحس

 دختر به هوا رفت.

 .نشیریکنم بگ یمن دزد دزد خواهش م یخدا یوا -

شده بود و  جیسوار بر موتور منتظر او بود. گ یگریو شخص د دیدو یکه طرف جاده م دیدزد در حال فرار را د نیحس

 یکرد و ازاو م ینگاهش به دختره افتاد که با التماس نگاهش م رد؟یآن دزد را بگ یجلو دیدانست چگونه با ینم

که دزد دوان دوان از  نیخطور کرد و هم ذهنشبه سرعت برق و باد به  یفکر رد؛یآن دزد را بگ یخواست جلو

که دزد به  نیخوردن دزد شد و تا قبل از ا نیاو قرار داد و باعث زم یپا یتو دستش را جلو یاشد. عص یکنارش رد م

و  دیرا سمت خود کش فیاما دزد مقاومت کرد و ک د،یرا از دستش کش فیخود را به او رساند و ک نیحس دیایخودش ب

را ازاو  فینثار دزد کرد و ک یشتبا تمام قدرتش م فتدیاو ب یتعادلش را از دست بدهد و رو نیحس دباعث ش نیا

را با  نیبرداشت. دزد حس نیزم یو آن را از رو دیدو فشیموقع دختره سمت ک نیپرت کرد. که هم یگرفت و طرف

 پا به فرار گذاشت. تیجمع انیحرکت از خود جدا کرد و از م کی

 تشکر کرد. یگرفت و با شرمندگ شیاو را جلو یدرد کشان از خاک برخواست که دختره عصا نیحس

ه دختره ک دیاش کش یخون ینیبه ب یداده بود. دست هیبغلش تک ریز یکه به عصا یتازه کرد و در حال ینفس نیحس

 کرد. یبه او داد و معذرت خواه یدستمال
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 اش گرفت و گفت: ینیب یدستمال را رو نیحس

 کنم خدا رو شکر که موفق نشد. یخواهش م -

اش گرفته بود و دختره  ینیب یکه دستمال رو نیحس دنیا دوتا ذرت برگشت با دلبخند زنان ب ریهنگام ام نیا در

 سمت آن ها پا تند کرد. یبا نگران ستادهیکنارش ا

 افتاده؟ یشده چه اتفاق یچ نیحس -

 چرخاند و گفت: رینگاه شرم سارش را طرف ام دختره

 بشه شرمنده. یجور نیخوام من باعث شدم ا یمعذرت م -

 کشاند. مکتیرا سمت ن نیقرار داد و حس مکتین یاو را نگاه کرد ذرت را رو یجیبا گ ریام

 نشست و گفت: اطیبا احت نیحس

 خوبم. تینس یزیچ -

 شد و گفت: کیبه آن ها نزد یقدم دختره

 یم مبه سر یدونم چ ینم نیبود اگه شما نبود فیک نیتو ا میازتون تشکر کنم آخه تمام زندگ یدونم چه طور ینم -

 ؟اومد

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یحالت یبا سر در گم ریام

 افتاده بود؟ یجا چه اتفاق نیا نیهست یشما ک دیببخش -

 اش برداشت و با تبسم گفت: ینیب یدستمال را از رو نیحس

 .نیرو بقاپه که خوشبختانه موفق نشد هم شونیا فیخبر قصد داشت ک یاز خدا ب هیداداش  فتادهین یاتفاق -

 گفت: یبرگشت و با دلواپس نیطرف حس ریام

 آد. یهنوز داره از دماغت خون م نیعه حس -
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 کرد ادامه داد: ینگاهش م یاش قرار داد و خطاب به دختره که با نگران ینیب یدوباره دستمال را رو نیحس

 .ستیبه تشکر ن ازین دییکنم شما بفرما یخواهش م -

 دوخت و گفت: نیبرد. نگاه جذاب و نافذش را به حس یم فشیکه دست تو ک یدر حال دختره

 راحت باشه. المیببرم تا خ یزیچ یشما رو به درمانگاه نیکنم اجازه بد یخواهش م -

 زد و از جا برخواست و گفت: یحیلبحند مل نیحس

 .دییمن حالم خوبه شما بفرما -

 باز با اصرار گفت: دختره

د اوم شیپ ینکرده مورد یخدا انایاگه اح دیکارت رو داشته باش نیانگران شما هستم لطفا  یلیمن خ دیببخش -

 .میدر خدمت دیریپدرم پزشک هست تماس بگ

از او دور شد. دختره نگاهش را به رفتن آن ها و  نیکارت را از دست دختره گرفت و همراه حس یحرف چیبدون ه ریام

 که متاثر شده بود به راه افتاد. یدوخت و در حال نیحس یبه پا

 گفت: طنتیب لب نشاند و با ش یلبخند ریام

 کرد؟ ینگاهت م یچه طور یدیفکر کنم دختره عاشقت شده د نیحس -

 به او انداخت و گفت: یینگاه گذرا نیحس

 خون وحشت کرده بود. دنینه اون فقط از د -

 که قصد سر به سر گذاشتن او را داشت با لحن قاطع گفت: ریام

 کن داداشم. اطیاحت رونیب یریم یبه بعد وقت نیمن مطمئنم ازت خوشش اومده از ا یگ یم ینه بابا چ -

 و گفت: دیخند نیحس

 تو. یا وونهید -
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 زد و گفت: یبخش تیلبان خندان برادرش لبخند رضا دنیبا د ریام

 .یشده بود ریدزد درگ هیکه با  یهست یک گهیها بابا تو د یدار ولیواقعا ا یول -

 جواب داد: یلحن گرفته ا با

 ذاشتم دستش بهم بخوره اما... یوضع پام نبود محاله م نیاگه ا -

 او نهاد و گفت: یدست بر شانه  ریام

 !یگ یم گهید زیچ هیتو  ،یدار ولیگم ا یمن م یحرف ها رو زد نیتو که باز ا نیعه حس -

 زمزمه کرد. یدیلب ببخش رینگاه سردش را به او دوخت و ز نیحس

و درشت  زیر یپنجره که قطره ها شهیکنار زد و از پشت ش یبلند رعد و برق پرده را کم یغرش آسمان و صدا با

 گفت: ینیچشم دوخت و با لحن غمگ رونینشست. به ب یآن م یباران رو

 نیکنم من رو از ا داشیتونم پ یبهم بگو کجا م یخبر دار زیز همه چدونم شما ا یکنم من م یمادربزرگ خواهش م -

 عذاب نجات بده.

زانو زد دست  نیزم یشد. رو کیبود نزد دهیآن خواب یرو یرزنیکه پ یآروم به تخت یرا انداخت و با قدم ها پرده

 هر دو دستش گرفت و با خواهش و التماس ادامه داد: نیرا ب رزنیپرچروک و زرد گونه پ

من چه کار کنم مادربزرگ  یاگه تو بر ییتو دمیکنم جواب بده تنها ام یخواهش م ؟یشنو یمادربزرگ صدام رو م -

 جواب بده توروخدا.
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هم نشسته بودند. انداخت  یکه رو به رو نیو حس ریبه ام یینگاه گذرا مود،یکفشش را در آورد طول سالن را پ عباس

 یکه انجام داده بودو کارها ییکردند. سپس عباس از کارها یر سکوت سپررا د یو کنار پدرش جا گرفت. لحظات

او زده بود غم ته دلش را پر کرد. عباس نگاه  هبعد از ظهر که عباس ب یحرف ها ادیبا  نیکرد. حس فیمسجد تعر

 گفت: یدوخت و با لحن آرام نیرا به حس نشیشرمگ
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 ن؟یداداش حس -

 دوخته بود. ونیزیتلو یتفاوت چشم به صفحه  یطور ب نیهم نینگاه ها سمت او معکوس شد اما حس همه

 شد و گفت: کینزد نیاز جا برخاست و به حس عباس

 تند رفتم. یلیمن رو ببخش خ یدونم از دست من ناراحت یم -

و  دیلبخند زنان دست او را کش آمنه اوردیرا به زبان ب یبه آن ها انداخت و تا خواست حرف ینگاه پرسشگر یهاد

 گفت:

 کارت دارم. ایپاشو ب یهاد -

 و جواب داد: دیکه نگاه از پسرانش بردارد دستش را کش نیبدون ا یهاد

 بعدا. زمیباشه عز -

 زد. یشده بود تا بداند عباس از چه حرف م کنجکاو

و  دیرا کش یدست هاد گریداشته باشند با اصرار بار د یدخالت چیه شیبچه ها یکه دوست نداشت تو مساله  آمنه

 گفت:

 لطفا! ایاالن ب نیپاشو هم -

 ریزد ثابت نگه داشت ام یاو لبخند م یکه به رو رینگاه سردش را به ام نیزد و از جا برخاست. حس یلبخند یهاد

او  یکه عباس دست بر شانه  زدیخواست از جا برخ ریسربه ز نیتکان داد،حس یهم قرار داد و سر یچشمانش را رو

 و خوش حالتش را باال زد و گفت: رپ یابروها نیقرار داد و مانع برخاستنش شد و کنارش نشست. حس

تونم  یمن هم نم یبرده بودم اشکال نداره تو برادر بزرگ من ادیاون موضوع رو از  یاصال بکل ستمیمن ناراحت ن -

 ازدستت ناراحت باشم.

 نشست و گفت: نیحس گریو طرف د دیپر از جا طنتیبا ش ریام

 نکنه به اون دختره؟ یات رو فراموش کرده بود یکه ناراحت یکرد یفکر م یبه چ یه -
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 حق بجانب چشم تنگ کرد و گفت: یا افهی. عباس با قنثارش کرد یا وانهیو د دیرو به او کرد و خند نیحس

 کدوم دختره است؟ هیموضوع چ -

 بر لبانش نشاند و گفت: یلبخند گل و گشاد ریام

 امروز چه کار کرده؟ نیشه اگه بگم حس یعباس باورت نم یوا -

 تر کرد و با شوق و ذوق گفت: کینزد نیخود را به حس عباس

 چه کار کرده جون من بگو؟ -

 هر دو را به عقب هل داد و از جا برخاست و گفت: نیحس

 .دیا وونهیشماها د یهر دو -

 گفت: ینشاندند،عباس با لحن شوخ شیو سر جا دندیطرف دست او را گرفتند و کش و عباس همزمان دو ریام

 ه؟یاون ک االبگویبه چاک  یبزن یخوا یحاال که حرف از اون دختره شد م -

 و گفت: دیخند نیحس

 کدوم دختره؟ دیبابا ول کن -

چهره اش را  یمایس یبخش تیپسرانش لبخند رضا یخنده  یصدا دنیکه در آشپزخانه مشغول بود با شن آمنه

 .دیبخش نتیز

 زود بعد از آماده کردن صبحانه در اتاق بچه ها را زد و صدا کرد: صبح

 لنگه ظهره. دیپاش االیبچه ها -

 و از جا برخاست بالشت را برداشت و طرف عباس که به خواب فرو رفته بود پرت کرد و گفت: دیکش یا ازهیخم ریام

 ؟یخواب یپاشو چه قدر م -

 کرد و خواب آلود گفت: یبالشتش مخف ریسرش را ز عباس
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 بخوابم. گهید قهیپنچ دق هیجون مادرت بذار  ریام -

 نگاه کرد و زمزمه وار گفت: نیحس یطرف تخت خال ریام

 کو؟ نیپس حس -

 و تکانش داد: دیعباس کش یرا از رو پتو

 کجاست؟ مینیپاشو بب ستیتو تختش ن نیعباس پاشو حس -

 شد و جواب داد: زیخ میکشان ن ازهیخم عباس

 بخوابه. قهیدق هیآدم  نیذار یآه نم گهید رونهیمن حتما ب زیخب عز -

 .دیآمنه به گوششان رس یهنگام صدا نیا در

 مادر. گهید دیپاش نیعباس، حس ر،یام -

 کرد و گفت: یمکث ریام

 .گهیعباس پاشو د -

 نشست و قرُقُر کنان گفت: شیسرجا عباس

 پا شدم فقط دست از سر کچلم بردار. ایب -

 گفتند. ریسالم و صبح بخ یهر دو هم زمان از اتاق خارج شدند و با سر و وضع آشفته ا سپس

 آن ها با اون وضعشون خنده اش گرفت و جوابشان را داد و گفت: دنیاز د آمنه

 ن؟ینکرد داریرو چرا ب نیحس -

 کشان جواب داد: ازهیمداد خ یبه خودش م یکه کش و قوس یدر حال عباس

 تو تختش نبود. -

 با چشمان گرد شده حرف عباس را تکرار کرد: آمنه
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 تو تختش نبود؟! -

 ادامه داد: ریبه ام رو

 گه؟ یم یعباس چ ریام -

 زد و جواب داد: یلبخند ریام

 کجاست. نمیرم بب یاالن خودم م یهوا خور رونینگران نباش فدات بشم حتما رفته ب -

 آمد داخل و سالم کرد. نیهنگام در سالن باز شد، حس نیا در

 جوابش را داد و گفت: یزد و با مهربان یاو لبخند یسر و وضع آراسته  دنیباد آمنه

 دلواپست شده بودم؟ یقربونت برم کجا بود -

 کرد و گفت: یمعذرت خواه نیحس

 قدم بزنم. یبود هوس کردم کم یامروز هوا عال -

 گفت: ییبا لبخند دندان نما ریام

 .دنشید یرفت یناقال حتما قرار مدار داشت -

 نداد. آمنه طرف آشپزخانه رفت و گفت: یکرد و جواب یخنده ا نیحس

 صبحونه آماده است. دییایخب بچه ها ب یلیخ -

 اش بود و گفت: یقاشق را برداشت، در حال به هم زدن چا عباس

 که؟ دیدارن یبار یبچه ها امروز ظهر کار -

 :دیبا دهان پر پرس ریام

 چه طور مگه؟ -

 و جواب داد: دیاش را نوش یاز چا یجرعه ا عباس
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 زیمسجد رو تم اطیو ح میتمام کارها رو انجام بد دیحاج قاسم گفت امروز با میکارها رو تموم کن میدینرس روزید -

 میکن
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 .ادیچون ممکنه بارون ب میچادر بزن و

 داد و لقمه اش را قورت داد. شیبه ابروها یحالت ریام

 از یکمک چیدانست ه یکرد. چون م یبحثشان نم یشنونده را داشت و خودش را قاط هیفقط حکم  نیب نیا نیحس

لب گفت و رفت تا لباس عوض کند، عباس هم از  ریشکرت ز ایخدا ریداد. ام یم حیآمد سکوت را ترج یدستش بر نم

که سکوت  نیبه حس یبود. نگاه زیم یوکه مشغول جمع کردن ر یجا برخاست و رفت تا آماده شود. آمنه در حال

 کرده بود انداخت و گفت: اریاخت

 زبونت رو که موش نخورده؟ نمیبب یداد یم یو نظر یگفت یم یزیبد نبود اگه چ یتو چرا ساکت -

 زد خطاب به مادرش گفت: یکه کفشش را واکس م یدر حال سعبا

 ؟یندار یمامان کار -

 زد و گفت: یعباس که مشغول واکس زدن بود. لبخند دنیآمد با د رونیاز اتاق ب ریام

 قربون دستت کفش منو هم برق بزن. -

 را بست و جواب عباس را داد: خچالیدر  آمنه

 .دیو من رو آرزو بدل نذار دیش ریاقبت بخنه مادر برو به سالمت انشاهلل که ع -

 و گفت: دیخند شیجوراب ها دنیدر حال پوش ریام

بگم مشترک  دیبا دیآرزو به دل نمون دیخواه یمورد که م نیمتاسفانه در ا یمادر جون ول رتیخ یممنون از دعا -

و بعد  ارهیزن نق نقو تو خونه ب هیرو ول کنه و  یهمه آزاد نیحوصله داره ا یباشد. آخه ک یمورد نظر در دسترس نم

 قد؟ میچندتا بچه قد و ن هی
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 خنده اش گرفت و گفت: ریام هیحرف شوخ نیاز ا عباس

 هیبا دو فرقشون چ ستیسال، ب ستیمورد رو از من نخواه مگه من چند سالمه همه اش ب هی نیواال مامان جون ا -

 د؟یدو ساله فرض کن ینقطه است پس من رو همون بچه  هیفقط 

 گوش سپرد. شیبچه ها زیو شوخ آم نیریش یجمع کرد و به حرف ها نهیس یرا رو شیدست ها آمنه

 کرد و ادامه داد: ریبه ام یاشاره ا عباس

بزرگتره باور کن مامان همه اش  یناسالمت ستیشه و اصال به فکر خودش ن یم ریبگو داره پ رتیآقا ام نیبه ا -

 نگرانم بترشه و رو دستمون بمونه.

 خنده اش را گرفت عباس را به عقب هل داد و گفت: یجلو ریام

 نیمن با ا رینخ هیو هشت سال هم عمر ستیمگه ب مهیجوون یهم دلت بخواد من تازه اوال یلیخ رهیمن پ یکجا -

 .یعل ایپس بگو  یندارم تو که مهندس یحسابشم تازه من هنوز کار درست و  یحرف ها خر نم

 تکان داد و گفت: یرفت سر یکه طرف اتاق م یدر حال نیحس

 .گهید دیجون ما بس کن یزن گرفتن شماها شد بال نیبابا ا یا -

 گفت: طنتیرفت و با ش نیزد و طرف حس یچشمک ریام

 کلیجوون برازنده خوش ه هیما مگه چشه  نیآقا حس نینگران آرزو به دل موندنت نباش ا گهیآهان مادر خانم د -

 .فهیماهه به خدا تازه اش هم عروس خانم رد پیخوش ت افهیخوش ق

 خنده کنان از او فاصله گرفت. ریکند ام رینثار ام یکرد و تا خواست مشت یاخم نیحس

و به راهش ادامه داد  که در حال رفت و امدبودند انداخت یمردم تیبه جمع ییشد. نگاه گذرا مارستانیسالن ب وارد

 گفت: ییمادر بزرگش برود اما پرستار با ترش رو دنیاز پرستار اجازه خواست تا به د دیتا به بخش مورد نظر رس

به  یاجازه ندار گهیشه دکتر گفته د یبعد از رفتنت حال مادر بزرگت بد م یر یم شونیا دنیتو هر بار به د -

 .یبر دنشونید

 پرستار را گرفت و با بغض گفت:خواهش و التماس دست  با
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بار ناراحتش  نیدم ا یرو ندارم قول م یآخه من جز مادر بزرگم کس ششیکنم اجازه بده من برم پ یخواهش م -

 کنم. ینکنم خواهش م

 کرد گفت: یم یباز شیکه با تار مو یو در حال دیدستش را پس کش یبا تند پرستار

 .رونیتا نگهبان رو خبر نکردم مثل سگ بندازتت ب رونیجا برو ب نیاز ا -

 به گوش او خواباند و گفت: یلیس کی تیبا نفرت به پرستار زل زد و با عصبان یچشمان اشک با

 ترسم. یدفعه بعد مراقب حرف زدنت باش فکر نکن از تو و هم امثالت م -

 فشرده شده گفت: به هم یگذاشت و با دندان ها یلیس یجا یدست رو تیبا عصبان پرستار

 .ینیب یشه حاال م یکارت گرون برات تموم م نیا -

ند دانست یچشم به او دوختند. م یآن دو بودند با ورود نگهبان با ترس و نگران یکه شاهد مشاجره  گهید یپرستارها

 :دیبم و خشنش پرس یبود. نگهبان رو به پرستار با صدا ینگهبان مرد خشن و بد اخالق

 جا چه خبره؟ نیا -

 نلرزد جواب داد: شیکرد صدا یم یکه سع یدر حال پرستار

 بخش بذاره. نیهم حق نداره پاش رو تو ا گهید رونیکثافت رو بنداز ب نیا -

 :دیرا به او دوخت و دستش را کش زشیچشمان خمار و ر نگهبان

 جوجه کوچولو. رونیبرو ب ایب -

 :دیپرتش کرد و غر نیزم یر روکشاند دم د یطور که پشت سرش او را م همان

 جا گورت رو کم کن. نیبرو از ا -

 انداختند. یبه او م یزیها نگاه تمسخر آم یکردند و بعض ینگاهش م یدلسوز یها از رو یدر حال گذر بعض مردم

 جا برخاست و با چشمان پر از اشک چشم به نگهبان دوخت و گفت: از
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 .برمیجام نیگردم و مادر بزرگم رو از ا یمن بر م دینبرد تیاز انسان ییبو چیه دیستیشماها آدم ن -

 شد. نگاه پر از ترسش را باال برد و به نگهبان دوخت. دهیدستش به عقب کش فتدیکه خواست به راه ب نیهم

 گفت: یبا لحن آرام نگهبان

 مادر بزرگش سکته کرده بود؟ شیکه چند روز پ یتو همون نمیبب -

 داد. به او یآب وانینشاند و ل یصندل یبغض سر تکان داد. نگهبان که انگار از رفتار خود شرمنده شده بود. او را رو با
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که درحال انجام کار بودند را با  ییداخل مسجد چشم دوخت بود و بچه ها یبه فضا یبیبا حس و حال عج نیحس

 فت:او نهاد و گ یدست بر شانه  ریکرد. ام ینگاه م یشگفت

 .ننتیبب کیوقته دوست دارن از نزد یلیبا بچه ها آشنا شو خ ایب -

سالم کردن و دست دادند. هر  نیشدند و درح کیخندان به آن ها نزد ییهنگام چند تن از دوستان با رو نیا در

 کرد. یلب نجوا م ریدر جواب خوش بختم ز نیگفت و حس یم نیکدام اسمش را به حس

 .یو در آخر عل یمسعود، احمد، موس ن،یرام ا،یپور د،یرضا هستم، مج سالم

 گفت: نیزد و رو به حس یلبخند ییبا خوشرو رضا

 .یبهمون بد ییافتخار آشنا میو منتظر بود میدیو عباس شن ریرو از آقا ام فتیوقته تعر یلیخ -

 به برادرانش انداخت و جواب داد: یزینگاه محبت آم نیحس

 شما هستم. ی مانهیالن خوشحالم در جمع صمبود اما ا ومدهین شیفرصت پ -

 از جمع فاصله گرفت و گفت: عباس

 سر کارهاتون. نیبرگرد االیخوش و بشتون اگه تموم شد  -
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بچه ها قادر به انجام  گریمانند د نیکه حس افتیبود و متوجه وضع پاش شده و در نیقاسم که حواسش به حس حاج

زد و ازاوخواست تا استکان ها را بشورد  شیصدا یکه او را ناراحت نکند با مهربان نیا یاما برا ستیکار سخت ن

 که مشغول به کار شود؛ احمد به کمک او شتافت و گفت: نیو قبل از ا رفتیکار را پذ نیا لیبا کمال م نیحس

 کنم. یبا اجازه من هم کمکت م -

زد و با لحن  یتنه ا یگریاز آن ها به د یکیداشتند.  نظر ریرا ز نیاز مسجد سه نفر از بدو ورود حس یگوشه ا در

 گفت: یالت

در خونه شون رو زده  نیمگه امام حس نمیخوام بب یدِ آخه م میریبگ یجوجه رو کم نیحال ا میبر هیاکبر نظرت چ -

 کمک کنه؟ ادیب شیعزادار یو ازش خواسته برا

 را تنگ کرد و گفت: زشیچشمان ر اکبر

 .یمن یبه تو الحق که دست پرورده  ولیفکر بودم ا نیمن هم تو ا یفر یگ یبد هم نم -

 .ندفتیاشاره کرد تا دنبالش راه ب بیو حب دونیگردنش را جا به جا کرد و از پشت سر به دوستانش فر یرو دستمال

ار تر فش شیکه ب یرا بشورد و در حال شیداد تا دست ها هیتک واریرا به د شیکه کارش را تمام کرده بود عصا نیحس

به  یکه خواست عصا را بردارد اکبر آن را برداشت و چند بار نیآب را بست و هم ریآورد ش یم شیپا کی یرا رو

 گفت: شخندیزد و با ن نیزم

 که محکمه، نینه بابا بچه ها مثل ا -

 گفت: یبلند یباال برد و با صدا یعصا را کم سپس

 تونه؟یکیپا مال کدوم  نیبچه ها ا -

 که متوجه او شدند نگاهشان را به آن طرف چرخاندند. نیحاضر همه

 گفت: یداد و با دلخور هیاحمد تک ینگه داشتن تعادلش بر شانه  یبرا نیحس

 بود بدش به من. یمزه ا یب یاز خنده شوخ میهر هر هر مرد -

 گفت: نیحس یکرد و بااشاره به پا یزیتمسخرآم یخنده  اکبر
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 چه کار؟ یخوا یرو م یسوم یتو که دو پا دار -

 خنده زدند. ریباز شد و ز بیو حب دونیفر شیهنگام ن نیا در

 گفت: یبر هم رفته با لحن تند ییبا اخم ها احمد

 عوض کمک کردنتونه؟ نیاکبر عصا رو بده بهش ا -

 گفت: شیزیمسخره آم شخندیباز با همان ن اکبر

 کمک؛ یخوب شد گفت -

 ادامه داد: نیبه حس رو

 ؟یکن یم تیجمع نیا یخودتو قاط یچ یواسه  یانجام بد یکار یتون یو که نمسه پا،ت نمیبب -

 گفت: یخود را گرفته بود تا به او نپرد با دندان قرچه ا یکه به زور جلو نیحس

 .یدیبدش به من تا بد ند زادیبا زبون آدم -

 :دندیبچه ها کارشان را رها کردند و جلو آمدند و پرس گریو د ریام

 شده؟ یچ -

 گفت: یخواند رو به اکبر با لحن تند نیحس نیرا در چشمان خون یو ناراحت تیکه عصبان ریام

 عوض کمک کردنته؟ نیا یگرد یشر م یپ یریتو چرا هر جا م -

 و گفت: دیقاه قاه خند اکبر

کمک داره اون زمون که محتاج  اجیکمک کنم مگه امام قربونش برم به کمک من و شماها احت یچ یدِ آخه واسه  -

 بشه؟ یکه چ نیآورد نیسه پا رو برداشت نیبود همه بهش نارو زدن رفت حاال ا

 هیقیاکبر را نداشت لنگون لنگون خود را به اکبر رساند و  یها نیتوه دنیکه طاقت از دست داده و تحمل شن نیحس

 گفت: تیو با عصبان دیاو را چسب
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 .یعوض زمیحرفت رو تکرار کن تا تمام دندون هات رو تو دهنت بر گهیبار د هی یجرات دار -

ا اکبر ر ی قهی تیخوردن او شد. عباس با عصبان نیرا به عقب هل داد و باعث زم نیحس یحرکت ناگهان کیبا  اکبر

 :دیگرفت و به او توپ

 شد؟خرفهم  یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ یدور و بر برادرم بپلک نمیبب گهیبار د کی -

. اکبر با چشمان شرور و از زدیکمک کردند تا برخ نیخم شدند و به حس یو عل ریمحکم او را به عقب هل داد. ام و

 گفت: بیمانع او شدند و حب بیو حب دونیحدقه در آمده خواست به عباس حمله کند اما فر

 .میرس یجوجه م نیجا نه اکبر خان به موقعه اش به حساب ا نیا -

 :دیقاسم که تازه وارد شبستان مسجد شده و متوجه آن ها شده بود جلو رفت و پرس حاج

 جا چه خبر شده؟ نیبچه ها ا -

 جواب داد: ایپور

 گرده؟ یخاره و دنبال شر م یاکبر م نیکه باز هم تن ا نیحاج آقا مثل ا یچیه -

 تاسف جنباند و گفت: یاز رو یقاسم سر حاج

 .دیو بکن دیکه هست ییجا نیحداقل حرمت ا دیکن یرو نم گریبابا تو مسجد هم حرمت هم د یا -

 کردند و هر کدام سر کارشان برگشتند. یمعذرت خواه یبچه ها با شرمندگ گریو د ریام
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 :دیانداخته بود کردو پرس ریسر به ز یکه با ناراحت نیرو به حس ریام

 داداش حالت خوبه؟ -

 که ناخودآگاه به جانش افتاده بود را پنهان کند جواب داد: شیکرد درد پا یم یکه سع نیحس
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 من برم خونه؟ یبله داداش خوبم اما اگه اجازه بد -

 تر برادرش را نگاه کرد و گفت: شیبا دقت ب ریام

 حالت خوبه؟ یمطمئن نمتیبب نیحس -

 نگاهش را باال برد و جواب داد: نیحس

 دفعه پام بد جور درد گرفت. کیدونم چرا  یراستش نه نم -

 عباس را صدا زد و گفت: ریام

 گردم تو حواست به بچه ها باشه. یرو برسونم خونه بعد بر م نیحس رمیمن م -

 :دیپرس یبا دلواپس عباس

 شده؟ یزیچ -

 درد داره بهتره ببرمش خونه. یکم نیحس -

 .دیخب بر اریبس -

 جلو آمد و گفت: رضا

 رسونمتون. یخودم م نیبا ماش میبر -

 هر دو به مسجد برگشتند. نیو رضا بعد از رسوندن حس ریام

 :دینشست و پرس نیکنار حس یبا نگران آمنه

 دکترت بذار به برادرات زنگ بزنم. سیپ میپاشو بر یدار ادیمادر اگه درد ز -

 داد، گفت: یرا ماساژ م شیمبل نشسته و پا یکه رو یدر حال نیحس

 کنم. یاحساس سرما م اریپتو برام ب هیشم فقط لطفا  یخوبم االن کم کم بهتر م ستین میزینه مادر جون چ -
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را  یگوش دیتلفن به گوش رس یهنگام صدا نیانداخت. در ا نیحس یپا یآورد و رو ییپتو یحرف چیبدون ه آمنه

 برداشت و مشغول صحبت  شد.

 ن؛یون ها هم خوبن حسبچه ها خوب هستن الحمداهلل ا د؟یسالم مادر جون ممنون شما خوب -

 انداخت و ادامه داد: دیکش یرا بر هم م شیکه چشم بسته از درد مرتب ابروها نیبه حس یکرد و نگاه یمکث

 رونند؛یکنم. بچه ها نه واال ب یبوده به هر حال خدا رو شکر م نیبگم مادر البد قسمتش ا یخوبه واال چ نیحس -

 که از شدت سرما در خود کز کرده بود وارد راهرو شد و گفت: یدر حال ریهنگام ام نیا در

 زنم. یم خیمن، هوا وحشتناک سرد شده دارم  یخدا یوا -

 زد و ادامه داد: یلبخند آمنه

 .یاومد گوش ریهاش مادر ام نهیا -

 گرفت و گفت: ریرا طرف ام یگوش سپس

 مادربزرگته. -

 اد و گفت:را دم گوشش قرار د یمادرش نشست گوش یجا ریام

 ادیگه خواب ز یم ریمعرفت چه خبر هنوز بخور و بخواب؟ بهش بگو ام یممنون از بهرام ب ؟یجون خوب زیسالم عز -

 کنه. یعمر رو کوتاه م

 و ادامه داد: دیخند

 جون! زیقربون شما برم من عز -

 :دیرفت و رو به مادرش پرس نیرا به دست مادرش داد و طرف حس یگوش یاز خداحافظ بعد

 حالش چه طوره؟ -

 دستگاه قرار داد و گفت: یرا رو یکرد گوش یاز مادرش خداحافظ آمنه
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 نشد. یدکتر راض میدرد داشت بهش گفتم بر یلیخ چارهیب -

 گفت: یفیضع یباز کرد و با صدا مهیچشمانش را ن نیحس

 .دینگران یگفتم که حالم خوبه شماها الک -

تب دارد  یدستش احساس کرد متوجه شد او کم ریکه ز یاد از حرارتقرار د نیحس یشانیپ یدستش را رو ریام

 کرد و گفت: یاخم

 حالت خوبه! یلیآره معلومه خ -

 :دیپرس ریام یاخم ها دنیهنگام عباس آمد داخل و با د نیا در

 شده؟ یزیچ -

 با لحن حق بجانب جواب داد: ریام

 .ستیآقا تب کرده و باز قبول نداره حالش خوب ن -

نشست و درد کشان  شیسر جا نیلب به اکبر ناسزا گفت. حس ریکرد ز یم زانیکه کاپشنش را آو یدر حال عباس

اما چون قادر نبود سر پا  زدیاز جا برخ دیسالم و خسته نباش یقرار داد با ورود پدرش خواست برا نیزم یرا رو شیپا

 سالم داد. ریماند و سر به ز شیحرکت سر جا یب ستدیبا

 تر و شیکرد هر دم دردش ب یکه احساس م نیپرداختند. حس ونیزیتلو یدور هم به تماشا یاز سرو شام سبک بعد

 شد لب به دندان گرفت و دست عباس که کنارش نشسته بود را با درد فشرد و نفسش را حبس کرد. یحالش بدتر م

 و گفت: دیکه حواسش به او بود از جا پر ریام

 حالت خوبه؟ نیحس -

 را نگاه کرد. ریپدرش و ام یدست او را گرفت و با نگران عباس

 نشست و گفت: نیکنار حس یبا دلواپس آمنه

 پسرم چش شده؟ نیبب ایب یفاطمه زهرا هاد ای -
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 از جا برخاست و گفت: عباس

 دکتر. میبر ریام -

 برخاست و گفت: یهاد

 بچه ها. میبر -

 پدرش نهاد و گفت: یدست بر شانه  ریام

 .مشیبر یمن و عباس م دیمادر بمون شیبهتره پ پدر شما -

حرف زدن نداشت را سوار  یکه از درد نا نیرا دست پسرش داد و با کمک او و عباس حس نیماش چیسوئ یهاد

 کرد. نیماش

 مبل نشست و با بغض گفت: یرو یقرار یبا ب آمنه

 یبراش بکن اله یکار هیبراش بکنم خودت  یتونم کار یمن که مادرشم نم ایسوزه خدا یم یلیپسرم خ یدلم برا -

 دم پسرم رو شفا بده. یقسمت م نبیتو رو به غربت ز

 منتظر چشم به دهان او دوخته بود گفت: یشانیکه با پر ریفاصله گرفت و رو به ام نیاز تخت حس دکتر

 یتونه اثر منف یش مبدن دهید بیاس یکه بهش وارد شده رو عصب ها یحالش خوبه اما از فشار عصب دینباش نگران

 بذاره.

 برگشت. نیتشکر کرد و طرف عباس و حس ریام

که  نیزد. از ا رونیکردن خود برداشت و از خانه ب زیزد و دست از انال دیبار خود را د نیآخر یبرا ستادیا نهیبه آ رو

ت چرا هر چه به دانس یشناخت اما نم یسر از پا نم یاز خوشحال افتهیبهش خبر دادند حال مادربزرگش بهبود 

اش از  یو شاد یخوشحال یکرد  اما همه را به پا یم سته دلش احسا یقرار یشد دلهره و ب یم کینزد مارستانیب

 حال مادربزرگش گذاشت. یخبر بهبود دنیشن
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تا از  دیکش یقیقدم برداشت نفس عم مارستانیب یرا پرداخت و به سمت درب ورود هیشد کرا ادهیپ نیماش از

شد. به آن حسش  یرفت به استرس و دلهره اش اضافه م یبود. هر چه جلوتر م دهیفا یاسترسش کم شود. اما ب

د نهاد. وار یقدم به جلو م یبه سخت وشدند  نیسنگ شیدانست چرا قدم ها یفرستاد و وارد بخش شد. اما نم یلعنت

که شانه  دهیخم یبا قامت یپسر جوان دنیدوخت با د که بود به ته سالن نگاه نگرانش را ییسالن شد از همان جا

زانو زد و زمزمه وار مادربزرگش را صدا زد. آن جوان که متوجه  نیسست شدند و بر زم شیپاها دندیلرز یم شیها

 و اشکبار نزدش آمد و کنارش زانو زد و گفت: انیرحضور او شد با چشمان گ

 ؟یلعنت یاومد یچ یتو واسه  ستین گهیآوا اون حاال د میمادربزرگ رو از دست داد -

به جلو  یاز جا برخاست و قدم اوردیبه زبان ب یکه حرف نیرا به آن پسر جوان دوخت و بدون ا انشیچشمان گر آوا

 شد: دهینهاد که دستش توسط آن جوان به عقب کش

 ؟یر یم یکجا دار ستین گهیگم مادربزرگ رفت د یآوا م -

 :دیکش ادیفر دیلرز یکه از شدت بغض م یگشت و با لحنبا خشم و نفرت طرف او بر آوا

 .نمتیخوام بب یجا گورت رو گم کن نم نیبرو از ا یهست ییآدم دروغگو هیتو  یگ یتو دروغ م -

 زد و گفت: یپوزخند

 چارهیب یاز رفتن مادربزرگ ناراحت یدونم واسه چ یندونه من که م یهر ک ینگو که از،از دست دادن اون ناراحت -

 ؟یکن داشیپ یتون یم ایدن نیا یمادرت رو بهت نگفت نگفت کجا یاون رفت و جا

 و گفت: دیاو پاش یتمام نفرتش را رو آوا

 .یجا گورت رو گم کن احمق عوض نیجان برو از ا -

 سر داد. ستنیگر یمادربزرگش شد و نا یاتاق خال وارد

 داد و گفت: هیبه در تک شخندیبا ن جان

 و رفت. دیمادربزرگت پر کش یحاال باور کرد -

 را ترک کرد. مارستانیکنان ب هیرا ازاو گرفت و گر نشیتوجه به او نگاه خشمگ یب آوا
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 :دیبعد از خوردن صبحانه از جا برخاست و رو به مادرش پرس عباس

 مامان؟ یندار یکار -

 :دینشسته بود پشت سرش را خاراند و پرس زیکه هنوز پشت م ریام

 ؟یکجا بسالمت -

 خم شد تا بند کفشش را ببندد و جواب داد: عباس

 ساخته. یلیکه خ نیها بخور و بخواب بهشون مثل ا یرم سر کار، نه مثل بعض یبه نظرت کجا دارم م -

 کرد و گفت: یاخم تصنع ریام

ن کن م قیآمپول داره بهش تزر نیحس یظهر که برگشت ینشده راست رتیقدر مزه ننداز برو تا د نیخوب ا یلیخ -

 تا بعد از ظهر برنگردم خونه. دیامروز کار دارم شا

 باز گفت: شینازک کرد و با ن یپشت چشم عباس

 کلک؟ یچه کار -

 او جواب داد: یاز جا برخاست و با ادا ریام

 کلک. ومدهیبه تو ن شیفضول -

 رد و رفت.ک یرفتن شده از مادرش خداحافظ رونیهم آماده ب ریرفت. ام یو بعد از خداحافظ دیخند عباس

 نشست شیشد. سر جا داریاز خواب ب نیبعد حس یکرد و مشغول به کار شد. ساعت شینثار بچه ها یریخ یدعا آمنه

 یاو با صد ستادیدر ا یو ال دیکش یکوتاه ی ازهیدستانش جا به جا کرد و از جا برخاست خم نیبغلش را ب ریز یعصا

را بشورد تا  شیرا داد و ازاو خواست دست و رو وجواب ا یگفت مادرش با مهربان ریخواب آلود به مادرش صبح بخ

 تشکر کرد و گفت: نیصبحانه اش را آماده کند حس

 .رمیدوش بگ هیخوام اول  یدستت درد نکنه مامان م -
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خت ت یو رو دیکش رونیب شیلباس ها انیم یرفت و لباس شیدنبال حرفش به اتاق برگشت سمت کمد لباس ها به

کرد عصا  یم تیبغلش را به جلو هدا ریز یکه عصا یخواب بود در حال جیقرار داد. برگشت طرف در اما چون هنوز گ

 دنی. آمنه با شنفتددیب نیزم یبا ضرب رو وباعث شد تعادلش رو از دست بدهد  نیکرد و هم ریگ یو صندل زیم نیب

که با صورت جمع شده از درد  نیحس دنیخود را به اتاق رساند با د مهیسراس نیزم یبر رو یبر خورد جسم یصدا

 و گفت: دیکش یبلند غیدر حال برخاستن بود ج

 شده؟ یخدا مرگم بده مادر چ -

 نشاند. ریتخت ام یرا گرفت و رو نیحس یبازو ریز

 خورد. چیمامان حواسم نبود پام پ ستین یزیچ -

 نشده؟ که تیزیچ نمیبب زمیآخه حواست کجاست عز -

 انداخت و گفت: ریسر به ز یبا ناراحت نیحس

مشکل رو نداشتم  نیخوام. اگه حاال ا یشما هستم معذرت م یو ناراحت ینگران یباعث و بان شهیشرمنده من هم -

خسته شدم  یزندگ نیانداختم. از ا یو شما رو به زحمت نم امیخودم بر ب یتونستم از پس کارها یراحت م یلیخ

خونه از  رونینه تو خونه و نه ب میشدم. برادر ها یمردم و راحت م یکاش با اون اتفاق م یتحمل ندارم ا گهیمامان د

 ؟یهم شد زندگ نیکنن آخه ا یرم مسخره ام م یندارن هر جا م شیدست من آسا

 گفت: یانداخت رافرو خورد و با لحن آرام و مهربان یکه به گلواش چنگ م نشیبغض سنگ آمنه

فکر  زهایچ نیاصال هم به ا زمیمونم؟ ناراحت نباش عز یمن زنده م یکن یبشه فکر م تیزی، مادر تو چخدا نکنه -

به  یکه تو مواقع  سخت و دشوار نهیهر خانواده ا ی فهیوظ میخانواده ا کیما  یزن یحرف ها رو م نیا یچ یعنینکن 

 شه؟ یچه قدر ناراحت م حرف ها رو بشنوه نیا ریاگه ام یدون یهم کمک کنند تو م

 یمادرش که کنارش نشسته بود نهاد و قطرات اشک از گوشه چشمانش جار یپا یبا عجز خم شد و سر رو نیحس

 شدند.
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 و گفت: دیکش شیموها یرو یدست مادرش

 کنم که تو اون تصادف تو رو از دست ندادم حاال یمن چه قدر خدا رو شکر م یدون ینکن فدات بشم تو نم هیگر -

 .ییایحالت بهتر بشه و سر حال ب ریدوش بگ هیبرو  زمیپاشو عز

انداخت.  یبود نگاه زانیکرد و به حوله اش که آن طرف تخت آو یزد و طرف در رفت سپس مکث یلبخند نیحس

 آمنه از جا برخاست حوله را برداشت و به دست پسرش داد.

لخت و نرمش را با سشوار  یسشوار را به برق زد و موها دنیآمد بعد از لباس پوش رونیحوله پوش از حمام ب نیحس

 خود چشم دوخت. ریو به تصو ستادیا نهیحالت داد. رو به آ

و  کیبار ینیب یگرد و چشمان متوسط نه بزرگ و نه کوچک به رنگ قهوه ا یبود با صورت یخوش چهره ا جوان

داد. خوش قد و باال و  یبه صورتش م یجاذبه خاص که یقلوه ا یپر و صاف دهان با لب ها ییداشت، ابروها یا دهیکش

 کرد. یرا چند برابر م تشیو جذاب دهاش جا خوش کر یشانیپ یرو یخدا اخم ی شهیالغر اندام بود. که هم

کم  ییو ابروها نیهمرنگ چشمان حس یداشت با صورت گرد چشمان بادام یو درشت یکه اندام ورزش ریعکس ام بر

 به طرف باال شانه زده. شهیکم پشت که هم یو موها شیپشت و خوش حالت با ته ر

به سبز بودند که رنگ چشمانش را از  لیتفاوت که رنگ چشمان او ما نیهم خوش چهره و خوش اندام بود با ا عباس

 پدربزرگش به اثر برده بود.

 یمشک یو لبان متوسط موها شیبا ته ر دهیو کش کیبار ینیو پر پشت ب یمشک ییابروها دهیکش یگرد کم یصورت

 زد. اندامش درشت و چهار شانه بود. یداد و شانه م یکه مدام به باال حالت م

 رفت. رونیخود زد و از اتاق ب ریبه تصو یپوزخند نیحس

 مبل انداخت و گفت: یوارد خانه شد. خود را به رو دیبار یم شیکه از سر و رو یبا خستگ ریاز ظهر بود که ام بعد

 شم. یهالک م یو گرسنگ یمادر جون دارم از فرط خستگ یوا یا -

 گفت: یزد و با مهربان یلبخند آمنه

 کنم. یناهارت رو آماده م یتا تو دست و روت رو بشور -
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 کرد نگاهش را طرف او سوق داد و گفت: یتماشا م ونیزیبودو تلو دهیمبل دو نفره دراز کش یکه رو عباس

 ؟یکه ناهار نخورد یمگه تا حاال کجا بود -

 تکان داد و گفت: یاز جا برخاست سر ریام

 نفس تازه کنم. هیگم حاال بذار  یم -

با اشتها غذا  ریاو قرار داد. ام یجلو زیم یغذا رو رو ینیبرگشت و مادرش س شیسر جا شیاز شستن دست و رو بعد

 و گفت: دیرا بو کش

 دستت درد نکنه مامان خانم! ییبه به عجب بو -

 رو به عباس ادامه داد: سپس

 عوض کنم؟ رونیب یرو با غذا یخوشمزگ نیبه ا یغذا یانتظار دار -

 !زمینوش جونت عز -

 لب بسم اهلل گفت و شروع به خوردن کرد. ریز ریام

 یکرده و چشم به صفحه  اریکه گوشه مبل لم داده و سکوت اخت نیبه حس یچشم ریغذا خوردن ز نیح در

 دوخته بود، انداخت. ونیزیتلو

 چشه؟ نیحس دیو اشاره از عباس پرس مایا با

 دونم باال انداخت. یبه عالمت نم ینشست و شانه ا شیسر جا عباس

 را جلب کند گفت: نیبلند که توجه حس ییرا صاف کرد و با صدا شیصدا ریام

 امروز کجا بودم و چه کار کردم؟ دیدون ینم -

زد و  یانداخت. آمنه لبخند ریبه ام یقرار داد و نگاه شیزانوها یرا رو شیت کنارخورد و بالش یدر جا تکون نیحس

 گفت:

 مادر؟ یچه کار کرد -
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 از دوغش را خورد و گفت: یکم ریام

 نیا نییپا ایور برو باال ب نیا ایبرو اون ور ب یچه خبر بود ه دیدون یکار نم یاستخدام یاز دوستام رفتم برا یکیبا  -

جا به اون جا برو پنج ساعت عالفمون کردن تا باالخره مهر و امضا زدن  نیمهر رو بزن از ا نیبرگه رو امضا کن ا

 کنه... دتونییتا ریمد شیپ یبر دیبا حاال یآقا چ ایهمه برو و ب نیبرامون بعد از ا

 و به سرفه کردن افتاد. دیدفعه لقمه تو گلوش پر کی

 از آب کرد و به دستش داد و با اخم گفت: را پر وانیبالفاصله ل مادرش

 چند بار بگم با دهن پر حرف نزن؟ -

 و گفت: دینفس سر کش کیآب را  ریام

 شدم. یداشتم خفه م شیآخ -

 نشست. نیبر لبان عباس و حس یحرکت او لبخند محو نیا از

 :دیداد و پرس کهیمبل ت یبه پشت عباس

 نه؟ ای نیشد دییشد تا یرو بگو آخرش چ جهیحاال نت -

 گفت: یصاف کرد و با لحن شوخ نهیس ریام

 شدم سالم کردم و جلو رفتم: ریتا وارد اتاق مد یفکر کرد یپس چ -

 سالم. کی. علریمد یسالم آقا -

تازه شم گفت اگه مجردم اون  یمشغول به کار بش یتون یم یهر جا دوست دار یدییگفت تو تا دیتا من رو د خالصه

 زنه. یباال م نیبرام است

 گفت: یبا لحن آرام نیحس

 دروغگو رو بردن جهنم. -

 گفت: نیکرد و رو به حس یاخم ریام
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حشمت و برادران دوقلو  یکه االن جلوتون نشسته رسما شده حسابدار شرکت بازرگان ینیبابا ا ینکنه باور ندار -

 اش.

 خنده . ریبلند زدندز یبا صدا نیو حس عباس

 خندن. یمرض م -

 گفت: یبا خوشحال آمنه

 ؟یکرد دایحاال کار پ یعنیمادر  یگیم یجد -

 بله قربونت برم اما نه تو شرکت حشمت و برادران دوقلواش. -

 گفت و وارد آشپزخانه شد. کیرا برداشت و به او تبر ینیس د،یخند آمنه

 گفت:بود  انیاز خنده در چهره هاشون نما ییو عباس که هنوز رگه ها نیبا اخم به حس ریام

 د؟یبگ کیتبر زتونیبه داداش عز دیخواه ینم یشماها چ -

 کردند و عباس گفت: یدو نوچ نوچ هر

 .ستیما دوتا ن کیاز تبر یخبر ینکرد نیریکه دهنمون رو ش یتا زمان -
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 گفت: زانیآو یبا لب و لوچه  ریام

 داشتم امروز خرج کردم. یهر چ دیباور کن نیمعرفت یب یلیخ -

 مادرش را صدا زد و گفت: سپس

دل  گناه دارن یلینگاهشون کن خ یها بد نینمونده به ا یزیپارسال چ ینیریاز ش نیمامان قربونت خوب بگرد بب -

 شه. یآدم براشون کباب م
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 خنده. ریزدندز یهمگ و

 .دیزنگ در به گوش رس یهنگام صدا نیا در

 از جا برخاست و گفت: عباس

 فکر کنم بچه ها اومدن. -

 :دیبه اُپن داد و پرس هیتک ریام

 پس بابا کو فکر کردم خوابه؟ -

 از پله ها افتاده و پاش در رفته. روزیکه د نیسر بزنه مثل ا رزاینه پسرم رفت به حاج م -

 گفت: یخندان با شوخ ییبا رو ریام

 کجا رفته حاال گرفتنش؟ -

 کرد و گفت: یآروم یخنده  آمنه

 .ریدست بردار ام -

وارد سالن شدند. بعد از سالم و  انیاهلل گو ایآمده بودند  نیحس ادتیع یو احمد که برا ی،علیرضا، موس ا،یپور

 .دندیرا پرس نینشست و حال حس یهر کدام طرف ریبا تعارف عباس و ام یاحوال پرس

دن شام تعارف مان یدور هم نشستند سپس عازم رفتن شدند. آمنه که در آشپزخانه مشغول بود آن ها را برا یساعت

 موکول کردند. یگریکرد اما بچه ها تشکر کردند و به روز د

 آماده شدند تا به مسجد بروند. یکه آمد و شام سرو شد همگ یهاد

 یکرد و اشک م یم یزن نهیکز کرده س یگوشه ا نیوارد قسمت زنانه شد و بچه ها مشغول به کار شدند. حس آمنه

 .ختیر

رد ک یکه وانمود م یشد در حال کیبر لب نشاند و به او نزد یطانیش شخندیاز آن طرف که حواسش به او بود ن اکبر

 نیانداخت و ازاو دور شد. حس نیزم یبغل او را زد و رو ریز یعصا شیاست با پا نیدر حال رد شدن از کنار حس
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که  یناخودآگاه نگاهش به دختر و پسر بچه ا امهنگ نیرا برداشت. در ا شیخم شد و عصا یعکس العمل چیبدون ه

اش بود پر رنگ  یشانیپ یرو شهیکه هم یافتاد. اخم ختندیر یصدا اشک م یبودند و ب ستادهیاز مسجد ا یگوشه ا

 .دیگذشت و به آن ها رس تیجمع انیتر شد و طرف آن ها قدم برداشت با زحمت از م

 او با ترس نگاهش کردند. دنیو پسر با د دختر

 :دیپرس یو با لحن مهربان دیبر سر پسرک کش یدست نیسح

 رونیلباس نازک ب نیسرد چرا با ا یهوا نیعمو جون تو ا یکن یم هیچرا گر دیکن یجا چه کار م نیشماها ا -

 ن؟یاومد

 را نگاه کردند و دخترک با بغض گفت: گریهم د یو پسر با چشمان اشک دختر

 ... ه... ما... ما...زی... چیعمو... چ -

دلش در جا فشرده  شیپا ادیآن ها زانو بزند اما به  یبرد و خواست جلو ادیرا از  شیلحظه وضع پا کی یبرا نیحس

 شد و گفت:

 عمو،بگو؟ یبگ یخوا یم یچ -

 و گفت: دیدست خواهرش را کش پسرک

 م؟یها حرف بزن بهیبا غر دیمگه مامان نگفت نبا میبر ایب هیسا -

 شد، گفت: یم دهیکه کش یشت سر برادرش در حالپ هیسا

 مهربونه. یلیعمو خ یآقا نینگاه کن به نظرم ا یول -

 کنه. یاگه مامان بدونه دعوامون م میبر ایب -

 کرد و گفت: یو برادرش ازش دور شده بودن را ط هیکه سا یمسافت نیحس

 د؟یکن یداشته باشم بهم کمک م اجیاگه من به کمکتون احت -
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کرد فقط  یم یکه سع ییبا صدا هی. ساستادندیبرگشتند و ا نیو هر دو طرف حس دیدست برادرش را کش هیسا

 برادرش بشنوه گفت:

 گفتم کارمون نداره. یدید لیسه -

 تر رفت و گفت: کینزد نیکاشت. حس نیبر لبان حس یحرفش لبخند نیا با

 ه؟یتونم اسم قشنگتون رو بدونم چ یم -

 زبان کودکانه اش با اشاره به خودش و برادرش گفت: زد و با یلبخند هیسا

 .لیهم برادرم سه نیا هیعمو اسم من سا -

 ست؟یسرده شما سردتون ن یلیهوا خ نیدار یقشنگ یبه به چه اسم ها -

 انداخت و با بغض گفت: ریسر به ز هیسا

 مادرم پول نداره برامون لباس گرم بخره. یچرا ول -

 انداخت و گفت: نیحس یمشک راهنیبه پ ینگاه یبا ناراحت لیسه

 .میبپوش میندار اهیلباس س یما حت -

 هر دو را نگاه کرد و گفت: یبا ناراحت نیحس

 ؟خرم قبول یم دیدوست داشته باش یخودم براتون هر چ نینکن هیگر گهیو د نیبا من دوست بش نیاگه قول بد -

 را به دندان گرفت و گفت: شیلبان کوچک و قلوه ا هیسا

 .میازتون قبول کن یزیچ میتون ینم میشناس یعمو ما شما رو نم یول -

 گفت: یزد و با لحن مهربان یو برادرش ته دل احست گفت. لبخند هیو عزت نفس سا یهمه با هوش نیبه ا نیحس

 م؟یبا هم دوست باش دیباشم مگه دوست ندار بهیغر ستیمن قرار ن یول یگ یتو درست م -

 رو نگاه کردند و جواب دادند: گریهمد لیو سه هیسا
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 .میچرا دوست دار -

 خندان دستش را جلو برد و گفت: ییبا رو نیحس

 خوشحالم. یلیبا شما هم خ یاست از دوست نیاسم من حس -

انداخت و  یمردم در حال عزادار تیبه جمع ینگاه نیکودکانه دست او را فشردند. حس یبا شادمان هیو سا لیسه

 گفت:

 ست؟یگرسنتون ن یکنم گرسنه ام شده شما چ یبچه ها احساس م -

 جواب داد: ریسر به ز زانیآو یبا لب و لوچه  لیسه

 .میشام خورد شبینه آخه ما د -

 :دیبا تعجب نگاهشان کرد و پرس نیحس

 !؟یچ یعنی -

 جواب داد: هیسا

 .میخور یشام م ونیشب در م کیعمو ما  -

 دوخت و گفت: نینگاهش را به حس لیسه

 خورن عمو؟ یغذا نم ونیشب در م کیآدم ها  یمگه همه  دیکن یچرا تعجب م -

 سوخت. یبچه ها م نیدانست چه پاسخ بدهد دلش به حال ا یبند آمد و نم نیحس زبان

 دست خواهرش را گرفت و گفت: لیسه

 .میبر دیما با -
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 خشک لبانش را با زبانش تر کرد و گفت: ییبا گلو نیحس

 د؟یدعوت دوستتون رو رد کن دیخواه یم میقرار بود با هم شام بخور یول -

 رفتند. رونیرا گرفت و از مسجد ب لیدست سه نیدو معصومانه به او چشم دوختند. حس هر

 به آن ها کرد و گفت: رو

 ها؟ دینر ییگردم جا یاالن بر م دیجا منتظر باش نیهم -

 رو به خواهرش با ترس گفت: لیسه نیاز رفتن حس بعد

 یقبول نکرد میبر ایبهت گفتم ب میآقا گفت نیرو به ا زیکنه چون همه چ یخونه مامان دعوامون م میاگه بر هیسا -

 خونه. میبر ایزود باش ب

 رفته بودانداخت و گفت: نیکه حس یریبه مس ینگاه هیسا

 شه مگه مامان یناراحت م میستیما ن نهیو بب ادیاگه ب میمهربون بود تازه ما با اون دوست شد یلیاون آقا خ یول -

 بهمون بده؟ میبخواه یتا خدا هر چ میرو ناراحت کن یکس دینگفت نبا

 جواب داد: دیلرز یاز شدت سرما م کهیدر حال لیسه

 .میبر دیما با یول -

ن آ یخال یجا دنیبا د دیرا ند هیو سا لیبا عجله برگشت. اما سهسر کوچه چند پرس غذا گرفت و  یاز کباب نیحس

 با خود نجوا کرد: یته دلش مهمان شد و با ناراحت یها غم

 تونن بخوابن؟ یبا شکم گرسنه م یها حاال چه طور یحتما مادرشون اومد دنبالشون،طفلک دمیرس رید -

پناه برده بودند.  یآن ها که از شدت سرما در گوشه ا دنینگاه جست و جوگرش را به اطراف چرخاند با د یبار چند

 مهمان لبانش شد. به طرف آن ها رفت و گفت: یلبخند

 دیخونه اون جا شامتون رو بخور دیبرم شما هم بر دیمن کار دارم با دینیخونه بب نیفکر کردم رفت دییجا نیشماها ا -

 سرده. یلیهوا خ دیبر گهیشم حاال د یناراحت م نیومدین باشه؟ نیایب دیباشه فردا منتظرتونم حتما با ادتونی یول
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 کردند و دوان دوان از او دور شدند. یاز او خداحافظ یبا لبان خندان و با خوشحال لیو سه هیسا

جامعه آن قدر  نیاز ا یشد قشر یگرفته به رفتنشان چشم دوخت و آه از نهادش در آمد باورش نم یبا حالت نیحس

 از دردشان خبر ندارد. یباشند و کس ازمندیو ن ریفق

به آن ها انداخت و  یینگاه گذرا بیو حب دونیاکبر و فر دنیبه خود آمد با د ستادیکنارش ا یکه شخص نیحس ا با

 گفت: یدفعه اکبر سد راه او شد و با لحن الت کیاعتنا به انها پشت کرد؛ که  یب

 نمیبخشم بب یدفعه رو م نیحاال اشکال نداره ا ؟یریم یدار عجله سالم نکرده کجا نیکجا با ا یاز خود راض یه -

 نشده؟ شیزیپات که چ یخورد نیبد جور زم روزید

 از بدنش رو از یعضو هیکه آدم  نیا هیکردم حس بد یرو بهت فکر م شبینباشه به جون تو تمام د یفر نیجون ا به

 دست بده درسته؟

 اش داد و با تشر گفت: یشانیبه پ ینیچ نیحس

 داره. یچه حس ینیتا بب یامتحان کن دیبا -

و از پشت شانه به اکبر که دست بر شانه اش  ستادیبر شانه اش ا یدست ینیقدم ازشان فاصله گرفت با حس سنگ کی

 گفت: شخندیاو وارد کرد و با ن یبر شانه  ینهاده بودنگاه کرد. اکبر فشار

 و تا آخر به گفته هاش گوش ستهیبا دیهست با یکیصحبت با  اکبر خان در حال یوقت یدون یکه هنوز نم نیمثل ا -

 بده؟

 را بر انداز کرد و ادامه داد: نیحس یشده اش سر تا پا زیچشمان ر با

به  یمهرت چ دمتیبگو چرا چون ناخود آگاه از همون نگاه اول که د یهست یحتما تو آدم بدشانس هیچ یدون یم -

 دونم؟ یدلم ننشست حاال چرا نم

 شد گفت: یم دهید شیبازکه تمام دندان ها شیبا ن بیحب

 آد. یسه پا خوشتون نم یاکبر خان حتما شما از آدم ها -
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را لعنت کرد و ازشان فاصله  طانیلب ش ریکدام را ندهد ز چیمقاومت کرد تا جواب ه نیخنده. حس ریهر سه زدند ز و

 گرفت و وارد مسجد شد.

 :دیجمع کرد و با لبان جمع شده نال یز خستگصورتش را ا دیتختش دراز کش یرو ریام

 آد. یخدا چه قدر خسته ام و خوابم م یا -

که در خود غرق شده و به سقف  نیرفت و به حس یاش ور م یبه عباس که با گوش یو نگاه دیبه پهلو خواب سپس

دونم باال  یمت نمبه عال یچش شده عباس شانه ا نیکه حس دیچشم دوخته بود انداخت و با اشاره از عباس پرس

 گفت: یرا صدا زد و با شوخ نیشد و حس زیخ مین ریانداخت. ام

 ؟یکن ینکنه باز به اون دختره فکر م یشده تو فکر یچ نیحس -

 حرکت ماند. ینکرد و همان طور ب یحرکت نیکوچک تر نیحس اما

 رفت او را تکان داد و گفت: نیو طرف حس دیتخت پر یزد از رو یقرار م یکه ب یبا قلب ریام

 حالت خوبه؟ نیحس -

 را نگاه کرد و لب زد: ریبه خود آمد و با بهت ام نیحس

 ؟ید یچت شده چرا هل م -

 و گفت: دیکش ینفس راحت ریام

 ؟یناراحت یزیبهت گفته از چ یزیچ یتو پسر کس ییزدم کجا یساعته داشتم صدات م کی -

 ت:و گف دیهنگام عباس از جا پر نیا در

 ننداخت. ادمیهم  یفراموش کردم کس یرفت اصال به کل ادمیبه خدا  ریآخ آخ ام -

 :دیپرس ریبا تعجب به او چشم دوختند و ام نیو حس ریام

 زده؟ شتیچت شده تو،زنبور ن -

 که خنده اش گرفته بود جواب داد: یدر حال عباس
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 رفت. ادمیمن  یرو بزنم ول نیکه امپول حس یبهم گفت -

 کرد و گفت: یظیاخم غل ریام

 ؟یازت بخوام و تو زود انجام بد یزیبار چ هیدستت درد نکنه آقا,عباس شده  -

 جواب داد: یبا لحن شوخ ریسر به ز عباس

 نع. شییخدا-

که در آن ها حس کرد اشک درون  یهم قرار داد بر اثر سوزش یخورد و چشمانش را رو یدر جا قلط نیحس

 چشمانش حلقه زد و گفت:

 من حالم خوبه. ستین یازین -
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 گفت: نیرو ترش کرد رو به حس ریام

 ؛یتو بهتره ساکت بش -

 رو به عباس با تشر ادامه داد: سپس

 .گهیپاشو د یبابا تو که هنوز از جات تکون نخورد یا -

 رفت. نییکرد و قرقر کنان از تخت پا یاخم عباس

 :دیپرس نیحال آماده کردن امپول رو به حس در

 ؟یرفت یدفعه گذاشت کیکجا  یتو مسجد نبود یراست -

 شد و اضافه کرد: کیپاسخ دهد به او نزد نیکه حس نیاز ا قبل

 برگرد. -
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 .دیشکم خواب یپشتش را به عباس کرد و رو یحرف چیبدون ه نیحس

 داد انداخت و گفت: یبامداد را نشان م کیبه ساعت که  ینگاه ریام

 درسته؟ یص هات رو هم نخوردوقت شب قر نیحتما آقا تاا -

 بود جواب داد: دهیرا بر هم کش شیکه از شدت سوزش سوزن ابروها یدر حال نیحس

 رفت بخورم. ادمی -

 گفت: ختیر یآب م وانیکه در ل یتکان داد و در حال یسر ریام

 .یخورد یم شیدو ساعت پ دیرفت پاشو قرصت رو بخور با ادمیرفت  ادمیبابا همه اش  یا -

شب  گریبرگشتند و به هم د شانیو عباس هر کدام سر جا ریام دیرا خورد و دوباره دراز کش شیقرص ها نیحس

 گفتند. ریبخ

 یاز اشک رو یلیبه خاک نمدار شد و س رهیخ نشیو اشکبار از سر خاک بلند شد و با نگاه غمگ یچشمان اشک با

 :دیغم نال یهمراه با زانو یبغضنشست ،و با  نیزم یخم شدند رو شیروان شد. زانوها شیگونه ها

 یدیآواخر د نیحاال من بعد از تو چه کار کنم مادربزرگ هان جواب بده ا یتنها تو را داشتم تو هم تنهام گذاشت -

رو سرم آوار شد چرا  ایتمام دن هیمادرم ک دمیفهم یآخه چرا وقت یباز به سکوتت ادامه داد یول یندار ایبه دن یعمر

 ؟یاون کجاست هان چرا آخه چرا نگفت یبهم نگفت

 ...ینگفت ینگفت یاصرار کردم به دست و پات افتادم ول یلیخ یسکوت کرد چرا

شد با حس  یشد و آتش درونش خاموش نم یزد آرام نم یکرد و زجه م یم هیاش افزود هر چه گر هیزد و به گر هق

و  دیسف یرو با چشمان سبز پوست بایز یجوانخاک بلند کرد و با  یکنارش نشست سرش را از رو یکه شخص نیا

 مواجه شد. ییزرد طال یموها

 گفت: نیبر لبان جوان نقش بست و با لحن آرام و الت یرا پاک کرد و چشم به او دوخت لبخند محو اشکش

 .میپاشو بر یرسون یم بیفقط به خودت آس یگردون یکارهات مادر بزرگت رو بر نم نیآوا جونم تو با ا -

 قبر گفت: یشد و با اشاره به رو یآوا جار یگونه ها یصدا رو یاشک ب یقطره  قطره
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و  هیمادرم ک میدونست من ک یدونست م یمن رو م یاسرار کامل زندگ دهیخواب ریز نیکه االن ابرنارد اون  -

 رو بدونم. قتیوقت نخواست من حق جیکجاست اون به اصطالح مادر بزرگم بود اما ه

 و گفت: زدیبرخ شیداد خم شد و به آوا کمک کرد تا از جا یگرفته که نشان از ناراحت بودنش م یبا حالت برنارد

 .یکن دایو مادرت رو پ یدم خودم کمکت کنم برگرد یتو آروم باش من بهت قول م -

 دو به راه افتادند و برنارد ادامه داد: هر

 ؟یریگ یچرا از اون کمک نم یکن یچرا با پدرت صحبت نم -

 زد و جواب داد: یپوزخند آوا

 و بزرگم کرده. دهیسال هاست که مادربزرگم برام زحمت کش ستیپدرم ن گهیوقته د یلیاون خ -

نشاند.  مکتین یو رو دیبه حال خراب آوا برده بود دست او را کش یشدند برنارد که پ یکه رد م یمکتیکنار ن از

 ادامه داد: یباز با اشک جار دیشن یاو را نم یآرام باشد. اما آوا که انگار صدا یکنارش جا گرفت و ازش خواست تا کم

 یماهم بود پدرم من رو از مادرم گرفت و با خودش آورد انکارا بعد هم بزرگ کردنم رو به عهده  کیمن فقط  یوقت -

شد همه دار و ندارش رو  ایر دنپد نیبهتر یاون جان لعنت ینکرد. اما برا یوقت برام پدر چیمادربزرگم گذاشت اون ه

کرد. من تنها مادربزرگم رو  یبهم نم ییاعتنا چیبودم ه خترشو من که د ختیاون که فرزند خونده اش بود ر یبه پا

کردن مادرم اون رو تنها بذارم و برم حاال اون که رفت  دایبا پ دیام مطلع شدم ترس یزندگ قیاز حقا یداشتم که وقت

پدرم  ترو که گفتم را بهم گفت، نگف زهایچ نیبرنارد اون رفت و نگفت مادرم کجاست فقط هم اون که تنهام گذاشت

 نگفت. گهید یچیاز کجا ورم داشت و با خودش آورد نگفت ه

 اش نهاد و گفت: نهیس یو رو دیشد سرش را کش کشیهق هق افتاد. برنارد نزد به

 خونه. میپاشو بر یاستراحت کن دیتو با زمیآروم باش عز -

 آوا با چشمان قرمز و اشک آلود نگاهش کرد و گفت: د،یجا بلند شد و دست آوا را کش از

 دربارمون بکنه. یبد یو فکر ها نهیما رو با هم بب نیترسم کاتر یم یکمکم کن یستیتو مجبور ن -

 از حد جذاب کردو گفت: شیبرنارد نشست که چهره اش را ب یشانیپ یرو یاخم
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 نباش اون با من حاال پاشو نیمنه که تو مواقع سخت کنارت باشم نگران کاتر ی فهیوظ نیا میدوست گهیما با هم د -

 اشه؟ب میکن یم دایپ یزیچ یسر نخ ینشونه ا هی میگرد یم یاستراحت کرد یکه کم نیتو رو برسونم خونه بعد از ا

 آوا نشست و از جا برخاست. یبر لبان غنچه ا یتازه ا لبخند

را در قفل چرخاند و او را به داخل دعوت کرد. برنارد با اشاره از او خواست اول  دیبه برنارد انداخت و کل ینگاه

مبل نشست و با غم نگاهش را به اطراف چرخاند و با بغض  یخودش وارد شود آوا بدون مخالفت وارد خانه شد و رو

 گفت:

 .از.. یخونه نشونه ا نیا یهمه جا -

 حرفش شد و گفت: یت و مانع ادامه کنارش نشس برنارد
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 و گذشته تو یمنف یزهایفکر کردن به چ یباش یقو دیبا یکن دایمادرت رو پ یخوا یرو فراموش کن اگه م زیهمه چ 

 باشه؟ یاستراحت کن یکم یبهتره بر زمیاندازه عز یرو از پا م

 زد و از جا برخاست و گفت: یلبخند آوا

 ؟یهنوز هست ای یر یتو م -

 جواب داد: یبا لحن آرام و مهربان برنارد

 .میگرد یاتاق مادربزرگت رو م یشد داریبخواب هر وقت ب ریراحت بگ الیهستم با خ -

زود خوابش  یلیو خ دیتخت خز یلباس راحت رو کیبا  شیلباس ها ضیلبخند زنان وارد اتاقش شد بعد از تعو آوا

 برد.

 ینیکرد و حس سنگ یگوشش را نوازش م یشد و الله  یم دهیشکه کنار گوشش ک یاپیتند پ یحس نفس ها با

زده بود زل زد،  مهیخ شیکه رو یشد با وحشت چشمانش را گشود و به شبح یم دهیگردنش کش یکه رو یدست
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 یکه از شدت ترس م ییو با صدا دیتخت پر یبا دست و پا زدن او را به عقب هل داد و از رو دیکش یکر کننده ا غیج

 زد: ادیفر دیلرز

 .رونیاز تو اتاقم گم شو برو ب یاحمق عوض یکن یکثافت تو اتاق من چه کار م -

 گفت: شخندیو با ن دینداشته اش کش شیبه ر یدست

 آوا خانم. یرس یاوه اوه چه خشن با من مدارا کن به مادرت م -

 با نفرت به او زل زد و گفت: آوا

من برو  یکنم کثافت گم شو از خونه  داشیخوام پ ینم اهیسال سصد  یاگه قرار باشه تو من رو به مادرم برسون -

 .رونیب

 قهقهه زد و گفت: باز

 ؟یش یتر م یبا مزه و خواستن یلیخ یش یم یعصب یوقت یدونست یم -

 به عقب برداشت و کمک خواست! یشد و آوا قدم کیبه او نزد یقدم

 :دیکنترل شده به جان زل زد و خطاب به آوا پرس تیدر ظاهر شد و با عصبان هیهنگام شبح برنارد ال نیا در

 جا چه خبره؟ نیا -

 پاسخ داد: هیسمت او پا تند کرد و با گر آوا

 خواست... یم یاون عوض -

که نگاه  یو در حال دیاو را کش ی قهیطرف جان رفت و  تیسکوت کرد. برنارد آوا را کنار زد و با عصبان هیگر با

 :دیکش ادیرا به چشمان او دوخته بود فر نشیخشمگ

 دم؟ یها احمق حاال نشونت م یبکن یخواست یم یتو اتاق آوا چه غلط -

 اش را از مشت برنارد آزاد کند و گفت: قهیتقال کرد تا  جان

 من... یرسه حاال برا ینداره به تو که م یربط چیبه تو ه -
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 نیباعث ناتمام کردن حرفش شد و نقش بر زم دیصورت او خواب یکه از طرف برنارد رو یموقع مشت جانانه ا نیهم

 و از جا بلند کرد و گفت: دیاو را چسب ی قهیشد. برنارد خم شد دوباره 

 ؟یدیفهم یدور و بر آوا بپلک نمینب گهید یکن یجا گورت رو گم م نیاالن از ا نیهم -

 انداخت. ریرا به آوا انداخت که آوا با ترس در خود جمع شد و سر به ز نشیخشمگ نگاه

 ینشسته بود و م نیزم یو طرف آوا که رو دیانداخت و در را به هم کوب رونیاو را کشان کشان از در آپارتمان ب برنارد

 رتش را باال برد وگرفت و صو دیلرز یزانو کنار او نشست و چانه اش را که از شدت بغض م کی یبرگشت رو تیگرس

 گفت:

اندازه  یسرش رو مثل سگ م یدر رو نبستم خبر نداشتم اون عوض ارمیخوام رفته بودم برات غذا ب یمعذرت م -

 آد تو. یو م نییپا

 خبر خوب برات دارم. هیغذات رو بخور که  اینکن ب هیگر گهید پاشو

 زد. ینم یاش شده بود و حرف رهیو گرد خ یبا چشمان باران آوا

داشت و مدام در  یبرادر نیکرد کاش همچ یو متانت برنارد به وجد آمده بود و ته دلش آرزو م یهمه مهربان نیا از

 کرد! یم تیها ازش حما یبرابر سخت

 :دیمبل نشست و پرس یرو

 شده بهم بگو؟ یچ -

 آوا قرار داد و گفت: یرا که گرفته بود جلو ییغذا برنارد

 گم باشه؟ یهت مبعد ب یخور یاول غذات رو م -

 زد و گفت: یبه غذا انداخت لبخند کمرنگ یکرد نگاه یم یکه احساس گرسنگ آوا

 ؟یخور ینم یتو چ -

 شروع کن. رمینه من س -
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 انداخت. یداشت م یبه برنارد که چشم از او بر نم ینگاه یشروع به خوردن کرد و گاه گاه یبه آرام آوا

 گفت: اقیلقمه اش را قورت داد و با اشت نیآخر

 .رمیم یحاال بهم بگو دارم از دلشوره م -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ برنارد

 .میبر ییجا گهیبا هم د دیپاشو برو لباس عوض کن با -

 و گفت: دیکوب نیبا حرص پا به زم آوا

 بگو. گهینکن د تیاذ -

 و گفت: دیخند

 .یترسم اگه االن بگم سکته کن یگم م یحاال تو برو آماده شو بهت م -

 زد از جا بلند شد و گفت: یحیلبخند مل آوا

 کنه؟ یتو رو تحملت م یچه طور نیکاتر نیدونم ا ینم ینم یبد جنس یلیخ یدونست یم -

 داد و وارد شدن آوا به اتاقش را تماشا کرد. هیمبل تک یو به پشت دیخند برنارد

که مزاحمش بودند را به عقب راند  شیمو اش را سرش کرد و چند تار یکاله بافتن شیبعد از عوض کردن لباس ها آوا

 رفت. رونیو از اتاق ب

و  یشکبلند م یبا چکمه ها یخی نیو شلوار ج دیرس یم شیزانوها کیقرمز که تا نزد یاو با بلوز بافتن دنیبا د برنارد

 زد و گفت: یاو لبخند ییبایکاله به آن همه ز

 .میبر -

 کج کرد و گفت: یسرش را کم آوا

 .میبر -
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طاقت نداشت صبر کند رو به  گریشدند و برنارد به راه افتاد. آوا که د نیزدند سوار ماش رونیدو از آپارتمان ب هر

 گفت: ییبایبرنارد با اخم ز

 ؟یبر یمن رو م یکجا دار یبگ یخوا ینم -

 کنه. یجا که سر نوشتت رو عوض م هی -

 حرف بند آمد وبا لکنت گفت: نیا دنیآوا با شن زبان

 ه؟ی.. ورت... چ. ن... م... منظ.سر... نو....شت... م.. س... -
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 کرد و گفت: یخنده ا برنارد

 چرا زبونت بند اومد؟ -

 گفت: یاو زد و با لحن گرفته ا یبه بازو یمشت آوا

 ؟یانداز یمن رو دست م یتو دار -

 که به او نگاه کند گفت: نیبدون ا برنارد

 خوام چون بدون اجازه جواب دادم. یزنگ زدند البته معذرت م مارستانیاز ب لتیبه موبا یتو که خواب بود -

 :دیپرس یو نگران اقیگرفت و با اشت دهیحرف او را نشن نیا آوا

 بود زنگ زد؟ یک -

 به اون گفته که به تو بگه. ییزهایچ هیکرد اون گفت که مادربزرگت  یکه از مادربزرگت مراقبت م یپرستار -

 گفت: یو با خوشحال دیبرنارد را کش یبازوناباورانه  آوا

 راجع به مادرم گفته باشه. یزیخدا کنه چ یگ یم یب... بر... نارد... تو جد -
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 زد و گفت: یلبخند برنارد

 .یکن دایهر چه زود تر مادرت رو پ دوارمیام زمیطوره عز نیهم -

که در دست داشت  ییها دهیظهر به خانه بازگشت و خر یها یکیزد،نزد رونیبعد از صبحانه خوردن از خانه ب نیحس

 بود سالم کرد. یرفت و به مادرش که مشغول بافتن رونیپنهان کرد، از اتاق ب شیرا به اتاق برد، در کمد لباس ها

 :دیجواب او را داد وپرس یزد و با مهربان یلبخند مادرش

 مادر؟ یکجا بود -

 ومدن؟ینوز نرفته بودم بازار کار داشتم بچه ها ه -

 ؟یستیبشه گرسنه که ن  داشونیاالنه که پ ینه ول -

به عنوان ناهار دارند  ییغذا ایبا خود نجوا کرد که آ هیو سا لیسه ادیبه فکر فرو رفت و به  نیسوال آمنه،حس نیا با

ت دانس یانشان را نمکه آدرس خ نیا ادیآن ها ببرد اما به  یبرا یزیناهار چ یکه برا دینه؟ به ذهنش رس ایتا بخورند 

 :دیطرف او خم شد و پرس یکم خوردهگره  ییته دلش افسوس خورد. آمنه با ابروها

 ؟یمادر حالت خوبه چرا تو فکر نیحس -

 تکان داد و گفت: ینگاه سردش را به مادرش دوخت سر نیحس

 من برم نمازم رو بخونم. انیتا بچه ها ب ستین یزینه چ -

به بشقابش شده بود و دست  رهیخ نیبودند. اما حس شانیمشغول خوردن غذا یدر سکوت مطبوع یناهار همگ وقت

 یخورد؟ آمنه شانه ا یغذاش را نم نیچرا حس دیو اشاره از آمنه پرس مایزد. پدرش که متوجه او شد با ا یبه غذا نم

 کرد و گفت: یا سرفه ری. امدندمتوجه او ش زیو عباس ن ریدونم باال انداخت ام یبه عنوان نم

 ؟یکن یآب لطف م وانیل هیقربونت  نیحس -

 :دینگاهش را طرف او سوق داد و با بهت پرس نیحس

 ؟یگفت یزیچ -
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 قاشقش را در بشقاب رها کرد و گفت: عباس

 داداش؟ یستیانگار اصال تو باغ ن -

 را برداشت از جا بلند شد و گفت: شیعصا نیحس

 استراحت کنم. یبا اجازه برم کم -

 :دیو عباس پرس ریرو به ام یاز رفتن او هاد بعد

 بهش گفته و ناراحتش کرده؟ یزیچ یکس -

 نه تکان دادند. یبه معن یباال انداختند و سر یرا نگاه کردند شانه ا گریو عباس همد ریام

 :گفت یو با لحن گرفته ا دیدست از غذا خوردن کش آمنه

 یخوره نه با کس یغذا م یشه چند وقته نه درست و حساب یده تر مخدا مرگم بده پسرم روز به روز داره افسر -

 ینم غیواسش بکنم خدا شاهده در یتونستم کار یکاش م یده، ا یم حیرو ترج ییتر اوقات تنها شیزنه، ب یحرف م

 کردم.

 و گفت: دیکش یینفس پر سر و صدا یهاد

 شه؟ ینم یطور نیکه ا لیدل یداره ب یلیدل هیحتما  -

 جواب داد: آمنه

سوزه اما  یسازه و م یدرد م نیساله که با ا کیناراحته  یلیبه خاطر وضع پاش خ نمیحس یمشخصه هاد لشیدل -

 .ومدهیباهاش کنار ن

 به هر طرف دیتخت دراز کش یآشفته رو یکرد با ذهن ینم شیلحظه رها کی هیو سا لیکه فکر کردن به سه نیحس

کرد تا  یبست. با خود تقال م ینقش م دگانشید یو تن لرزان آن ها جلو انیچشمان گر ریکرد تصو یکه نگاه م

بسته بود اما ته دلش غوغا به پا شده بود و  شخواب چشمان یاز لحظه ا غیاما در ابدی ییافکار رها نیبخوابد و از ا

 کرد. یم یشب لحظه شمار دنیرس یبرا
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 یو مقابلش قرار داد، هاد ختیر ییچا شینشست. مادرش برا یمبل تک نفره ا یرا کشان به سالن رساند و رو خود

 از جا برخاست و گفت:

 خانم؟ یالزم ندار یزیکار دارم چ رونیمن ب -

 تشکر کرد و گفت: آمنه

 برو به سالمت. -

 قرار داد. شیدهانش برد اما به آن لب نزد و سر جا کیرا برداشت تا نزد شیاستکان چا نیحس

 ینگاه کردند. آمنه با فکر یرا با حالت پرسش گریبرادرانش و مادرش دور نماند هر سه همد دهیحرکتش که از د نیا

شده برگشت و رو به هر سه  چیزد و از جا برخاست وارد اتاقش شد و با سه بسته کادو پ یلبخند دیکه به ذهنش رس

 گفت: ییبایز دقرار داد و با لبخن یعسل یفرزندش نشست و بسته ها را رو

 !نیبپسند دوارمیشماها گرفتم ام یها رو برا نیامادر  -

 :دیسه نگاهش کردند و عباس پرس هر

 هست؟ یچ -

 !زمیسرده براتون شالگردن گرفتم عز یلیهوا خ رونیب -

برداشت و با شوق و ذوق کودکانه بازش کردند و شال  یو عباس هر کدام بسته ا ریتشکر کردند. ام یسه با مهربان هر

از  یشال گردنش را باز کرد با لحن آرام یبه آرام نیرا دور گردنشان انداختند و از مادرشان تشکر کردند. حس

 مادرش تشکر کرد و گفت:

 قدم بزنم حوصله ام سر رفته. یکم رونیخوام برم ب یبا اجازه م -

 گفت: نگاهش را به او دوخت و ریام

 ام؟یباهات ب -

 خوام تنها باشم. ینه م -
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 باشه برو بسالمت. -

 خداحافظ. -
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 انداخت و با بغض گفت: ریآمنه سر به ز نیاز رفتن حس بعد

خودت  نمیپسرم رو بب یطاقت ندارم غم و غصه ها گهیبتونم خوشحالش کنم خدا جون د هیفکر کردم با دادن هد -

 رم رو به تو سپردم.پس نیامام حس ایبکن  یکار هی

 بر سر او زد و گفت: یبوسه ا دیمادرش را در آغوش کش ریام

مدت که بگذره مثل سابقش  هی ستین شیزیچ نیباور کن حس یخور یقدر غصه م نیآخه چرا ا یفدات بشم اله -

 دم. یبهت قول م شهیم

 شد و زمزمه کرد: یآمنه جار دگانیاز د اشک

 طور باشه. نیهم دوارمیام -

 هر دو دستش گرفت و گفت: انینشست دست او را م نیزم یمادرش رو یکنار پا عباس

 ینگرفته که خدا رو شکر مگه شما آقا پسرت رو نم یالعالج یمارینکرده ب یچشه خدا نیبابا مامان مگه حس یا -

و دوست  هیجور هیروزها حال آدم  نیشه کال ا یهم ناراحت م زهایچ نیاز کوچک تر هیحساس یلیآدم خ یشناس

 .میزن یباهاش حرف م صتسر فر ریداره با خودش خلوت کنه. شما خودت رو ناراحت نکن من و ام

 مادرش را پاک کرد و ادامه داد: یجار اشک

 کنم. یعه مامان بس کن خواهش م -

 و گفت: دیبه صورت او کش یدست آمنه

 .زمیباشه عز -
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بود آدم را به  دنیکه در حال وز یباد سرد د،یبخش یآرام م یرا به غروب شیبایغروب آسمان رنگ روشن و ز کینزد

بود  ازیآرام وارد خانه شد به مادرش که در حال راز و ن یبا حالت نیانداخت. حس یآورد و لرزه به تنش م یوجد م

 :فتزد و گ شیسالم کرد و خواست وارد اتاق شود که مادرش صدا

 پسرم. دمیوقته صدات رو نشن یلیمن حرف بزن خ با نیجا بش نیا ایمادر ب نیحس -

 داد و هیمادرش نشست و عصاش را به مبل تک یرو به رو یمبل تک نفره ا یرو یتعجب وار به آرام یبا حالت نیحس

 گفت:

 شما هستم؟ شیشده مامان من که مدام پ یچ -

 باعث یزیکرد چه چ یبه او شد با خود فکر م رهیآرام گرفت و با لبخند خ یاو کم یاز لحن آرام و دوستداشتن آمنه

حال  دنیاو را بپرسد با د یناراحت لیخواست دل یکه م نیبه آرامش برسد؟ با ا نیشده در عرض چند ساعت حس

 کرد. دیاو ترد یآرام و خنث

ش ا یپسرش رخ داده و باعث خوشحال یبرا یندیبوده اتفاق خوش آ رونیکه ب یموقع دیکرد که شا یفکر م نیا به

 یم یشمار هیو خواهرش ثان لیسه یدوباره  دنید یبرا نیشدن ساعت موعود حس کیدانست با نزد یشده اما نم

 کشاند. یم یکرد و او را به آرامش ناخواسته ا

با او حرف  هیو سا لیقصد داشت درباره سه دیاز او بپرس یمنتظر ماند تا سوال دیمادرش را که د رهینگاه خ نیحس

کنه  یو به مادرش بگه  احساس م ادیخودش معتقد بود اگه ب شیخواست خودش شروع کند پ یبزند اما دلش نم

 گذارهیسر بچه ها م یمنت

 :دیکرد و پرس نیرو به حس ریآماده رفتن به مسجد شده بودند. ام یاز شام به رسم هر شب همگ بعد

 مسجد؟ یریمگه نم یچرا نشست -

 کار دارم. یکم هیام  یمن بعدا م دیشماها بر -

 گفت: نینذاشت و رو به حس یکس یبرا یسوال یجا چیه آمنه

 نره. ادتیدرها رو قفل کن  یباشه مادر فقط اومد -
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زد. تمام حواسش چشم شده بود و به راه دوخته تا  رونیکه کرده بود از خانه ب یدیبا خر نیاز رفتن آن ها حس بعد

 دل کوچک آن ها را شاد کند. یدوست داشت اندک ندیرا بب هیو سا لیسه

که وارد مسجد شوند آن  نیافتاد قبل از ا هیو سا لیبه سه نینگذشت که چشم حس یرید دیکش یسرد و زوزه م هوا

 .دندیزدند و طرفش دو یاو لبخند دنیبا د هیو سا لیهاراصدا کرد. سه

 د؟یسالم بچه ها خوب -

 سالم عمو ممنون. -

 دوخت و گفت: نیاب و نافذش را به حسنگاه جذ هیسا

 .میازتون تشکر کن شبیبابت شام د میعمو ما اومد -

 و گفت: دیاو کش هیفرفر یموها یرو یخم شد دست یکم نیحس

 براتون گرفتم؟ یچ دینیبب ینبود. راست یزینوش جونتون عمو اون که چ -

 را دست آن ها داد و ادامه داد: دهایخر

 .نیش یم ضینکرده مر یخدا ستیسرده شماها هم لباس گرم تنتون ن یلیخونه هوا خ دیبر -

 کرد و ادامه داد: یمکث سپس

 کنم؟ تونیتا دم در خونه تون همراه نینداره اجازه بد یاگه اشکال -

 را گرفت و گفت: نیکودکانه اش که قادر به کنترل آن نبود دست حس یبا شادمان هیسا

 .ایعمو با ما ب میش یخوشحال م یلیخ -

 به زبان یانداخت. اما حرف نیبغل حس ریز یبه عصا ینگاه یبا دلسوز هیسه به راه افتادند هنگام راه رفتن سا هر

 .اوردیخودش ن یدور نماند اما به رو نیحس دگانینگاه معصومش از د یول اوردین
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 نیموجود در ا یخانه ها یو نور اندک که از ال به ال یکیدر آن تار نیشدند. حس یو بم بست کیبار یکوچه ا وارد

 یکهنه ا یانداخت و پشت سر بچه ها که پشت در چوب یکرد به اطراف خود نگاه یم یاطراف، کوچه را نوران

 به خود آمد. لیسه یو با صدا اندخانه چرخ یخراب شده  واریو نگاهش را به در و د ستادیا ستادندیا

 .ییجا نیدم که شما ا یاالن به مادرم خبر م جا باش نیعمو شما هم -

 گفت: یبا لحن مهربان نیحس

 برم. دینه عمو جون من با -

 دوخت و گفت: نیسرش را باال برد و ملتمسانه نگاهش را به حس هیسا

 عمو تورو خدا بمون. -

 و گفت: دیدوان رفت نزد مادرش دست او را کش لیسه انیم نیا در

 همون آقا اومده. نیبب ایمامان ب -

 سالم کرد. ریسر به ز یمواجه شد خجالت زده با دست پاچگ لیکه با مادر سه نیحس
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که به  یجواب سالم او را داد و بابت لطف و محبت یبود. خجالت زده با شرمندگ یکه زن جوان و مهربان لیسه مادر

 داشت از او تشکر کرد و گفت: مشیتی یبچه ها

دعاتون کردم خدا از  یلیخدا شاهده خ یکرد ریمن رو س یشکم بچه ها شبیبرادر که د باشه یخدا ازت راض -

 بهتون بده. یخوام عمر با عزت و سالمت یکم تون نکنه از خدا م یبزرگ

 جواب داد: ینگاهش را باال گرفت و با لحن آرام یکم نیحس

آد خوشحال  یاز دستم بر م یتونستم انجام بدم اگه کمک یبود که م یکار نیکوچک تر نینکردم خواهر ا یکار -

 شم کمک کنم. یم
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 بچه ها بود انداخت و گفت: یکه کنار پا ییدهایبه خر ینگاه لیسه مادر

 ستم؟یبه زحمت ن یبه خدا راض نیدیچرا باز هم زحمت کش -

 بچه ها گرفتم اصال هم قابلشون رو نداره. یبرا یچه زحمت -

 :دیدوخت و پرس نیه اش را به حسنگاه خست لیسه مادر

 شما رو سر راه بچه ها قرار داده؟ یخدا چه طور یهست یشما ک -

 داد و گفت: هیتک شیبه عصا نیحس

 .دیقبول کن هیها رو از من به عنوان هد نیکنم ا یآدم ها خواهش م یبنده خدا مثل همه  هی -

 ام؟یبچه ها ب دنیباز هم به د نیبداجازه  دوارمیشم فقط ام یبا اجازه مرخص م ستین یامر اگه

 برادر. دیدار اریکنم اخت یخواهش م -

بغل او  ریز یعصا دنیکرد و با د یپشت سرش را نگاه م لیکرد با دور شدن او مادر سه یتشکر و خداحافظ نیحس

 در را بست و داخل رفت. یدر خود فرو رفت با حالت گرفته ا

کردند با بغض  یم میخودشان تقس نیب یآورده بود را با شادمان نیکه حس ییها دیکه خر هیو سا لیسه دنید با

 کرد. نینثار حس یریخ یدعا

 گفت: یو گرمش را به مادرش نشان داد و با خوشحال یبافتن یلباس ها هیسا

 مامان جون نگاه کن عمو کفش هم واسه ما آورده. -

 از آن طرف صدا زد: لیسه

 آورده.هم  اهیمامان نگاه کن لباس س -

 شد. یبر لبانش نقش بست و اشکش جار یکرد لبخند تلخ یکه نگاهشان م یدر حال مادرشان

 را رو به آسمان برد و گفت: دستش
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 یاله نیمن رو شاد کرد یاز تو و اون جوون ممنونم که دل بچه ها ایخدا یپشت و پناهم بود شهیخودت هم ایخدا -

 رو داره رو از سر راهش  بردار.  شیپ یو گرفتار یهر سخت ایاش خدا یتو زندگ نهیکه غم نب

 صدا زد: یفیضع یخورد و با صدا یبود در جا تکان دهیاز اتاق خواب یکه گوشه ا یرزنیپ

 کنند؟ یقدر سر و صدا م نیجا چه خبر شده چرا بچه ها ا نیمادر ا رایسم -

 رفت. رزنیاشکش را پاک کرد و طرف پ رایسم

 سر بر بالشتش نهاد و به بخواب فرو رفت. یآسوده ا الیانش جا خوش کرده بود با خلب یکه رو یبا لبخند نیحس

 بود، گفت: دهیتختش دراز کش یکه رو ریرو به ام یآرام یبه او انداخت و با صدا ینگاه عباس

 خسته بود زود خوابش برد! یلیخ یانگار -

 طرف او برگشت و گفت: ریام

 ه؟یشده نظرت چ بیعج یلیکه خ هیرفتارش مدت یطوره ول نیاوهوم هم -

 باال انداخت و گفت: ییابرو عباس

شد،  داشیدو ساعت پ یکیازش خبر نداشت بعد  یبگم امشب هم هر چه از بچه ها سراغش رو گرفتم کس یواال چ -

 به نظرت کجا ممکنه رفته باشه؟

 زد و گفت: یدر جا غلت نیهنگام حس نیا در

 کنه؟ یم تیچشمم رو اذ دیاموش کنزحمت چراغ رو خ یشه ب یبچه ها م -

 دهیرا شن شانیحرف ها نیحس نکهیماند. سپس از ترس ا رهیخ نیخشکش زد و به حس شیبا بهت سر جا عباس

 .دیپتو خز ریباشد زود چراغ را خاموش کرد و ز

******* 

 گفت: یآوا کالفه شده بود با لحن مهربان یاشکان جار دنیکه از د برنارد

 ؟یکن یم هیگر یچ یواسه  گهیکجاست د یدیحاال فهم یمادرت بود یدنبال جا یکن یم هیچرا گر یشه بگ یم -
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 کنان گفت: نیف نینداشت ف شیاشک ها یرو یکنترل چیکه ه آوا

تونست  یباشه آخه اون چه طور یحد آدم پست نیشه پدرم در ا یخوام باورم نم یمعذرت م ستیدست خودم ن -

 تو وجودش نبود؟ تیذره انسان هی یعنی یه چه طورکار رو با مادرم بکن نیا

که  ییشه، با آدرس و نشونه ها یدرست نم یزیحرف ها و ناراحت کردن خودت چ نیمن حاال با ا زیآروم باش عز -

 .یکن دایمادرت رو پ یتون یمادربزرگت برات گذاشته م

 را به هم فشرد و گفت: شیدندان ها یزیبا لحن نفرت انگ آوا

 تقاص بس بده. دیاون با رمیکه انتقام خودم و مادرم رو از اون مرد به اصطالح پدرم بگ نیبعد از ا یرم ول یم -

 ...یکار یتون یباشه اون پدرته نم یهر چ ایآوا به خودت ب -

 به حرف او آمد و گفت: آوا

 تهخیکه ر ییو اشک ها دهیدرم کشکه ما ییتقاص تمام دردها دیکار رو بکنم اون با نیخوام ا یاتفاقا چون پدرمه م -

آزار دادن مادرم من رو ازش گرفت و بزرگ کردنم  یپس بده اون فقط برا دمیکه من کش ییتمام دردها یو به اندازه 

 .بودن یوقت برام پدر خوب چیرو به مادربزرگم سپرد اون ه

 آرام کند و گفت: یکرد او را کم یسع برنارد

 کنم. یکه بتونم کمکت م ییدم تا جا یآروم باش بهت قول م -

 گونه اش نازل شدند. یاش شد و قطرات اشک رو رهیو جذابش خ یبا چشمان اشک آوا

 و گفت: دیدماغش را باال کش آب

 برنارد. یکن یکن تو هم برو به کارت برس ممنون که کمکم م ادهیجا پ نیلطفاً من رو هم -

 که بر لبانش نشانده بود، گفت: یابرا متوقف کرد و با لبخند جذ نیماش برنارد

 کنم. ینم غیدر یزیتا هر وقت دلت بخواد من هستم و از کمک کردن چ زمیعز یدار اریاخت -
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کند تا حالش بهتر شود و به  یرو ادهیپ یداد کم حیشد و به راه افتاد با آن حال ملتهبش ترج ادهیزد و پ یلبخند آوا

 ه در سر داشت را به اجرا بگذارد؟ک ییفکر بکند که چگونه فکرها نیا

را از پا در آورد و سر  شیمبل نشست و چکمه ها یانداخت رو یآپارتمان شد کاله را از سرش کند و گوشه ا وارد

دل در دلش نبود اما نگران بود پدرش از  یخواست دنبال مادرش بگردد از خوشحال یکه م نی. از ادیدراز کش شیجا

 ندهد. یاجازه ا نیموضوع با خبر شود و به او چن

زد  یدبود. لبخن ستادهیپشت در ا شخندیکه با ن نیکاتر دنیزنگ در کشان رفت و در را باز کرد با د یصدا دنیشن با

 و او را به داخل دعوت کرد.

 و غرور گفت: ینشست و با دهان کج کاناپه یوارد شد در را پشت سرش بست رو نیکاتر

 چه خبر از آوا خانم؟ -

 باال انداخت و جواب داد: یشانه ا آوا

 .ستین یدیخبر جد ینیب یکه م نمیهم -

 گفت: یابرو اش را باال زد و با لحن معنا دار یتا نیکاتر

 ؟یهوم مطمئن -

 وارد آشپزخانه شد و گفت: آوا

 نه؟ک یاز خودت چه خبر برنارد چه کار م -

 با همان لحنش جواب داد: نیکاتر

 نیبا هم جور شد یلیخ دمیشن رمیاومدم سراغش رو از تو بگ دمشیکه ند هیدونم مدت یمن خوبم اما برنارد رو نم -

 روزها. نیا

 گفت: یآب دهانش را قورت داد و با لبخند مصنوع آوا
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 زده؟ یحرف نیهمچ یک -

 گفته؟ یکنه هر ک یم یچه فرق گهید -

 نشست و گفت: نیکاتر یبا دو فنجان قهوه برگشت رو به رو آوا

 .ستین یخبر نیما رو به هم بزنه جونم واال همچ نیخواسته ب یخبر رو بهت رسونده م یهر ک -

 به کاناپه داد و گفت: هیپا انداخت ، تک یپا رو نیکاتر

 .زمیطور باشه عز نیهم دوارمیام -

 ت:گف یعوض کردن بحث با خوشحال یبرا آوا

 !دمیمادرم رو فهم یباالخره جا هیچ یدون یم نیکاتر یوا -

 خم شد و گفت: یطرف او کم یبا شگفت نیکاتر

 جداً چه خوب حاال کجاست؟! -

 جواب داد: یبا لحن گرفته ا آوا

 .هیا گهیکشور د هیدوره تو  یلیاز من خ -

 مثال کجا؟ -

 .رانیا -

 ؟یبکن یخوا یچه بد حاال چه کار م یوا رانیا -

 .دنشیدارم برم د میدونم اما تصم ینم -

 ؟یذاره بر یم یکن یفکر م یاون وقت پدرت چ -

 .نمشیبرم بب دیو کجاست با هیدونم مادرم ک یبه اون ندارم حاال که م یدونم اما کار ینم -

 گفت: یبا لحن سرد نیکاتر
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 کنم. یم تیموفق یباشه برات آرزو -

 ممنون. -

 فجنان قهوه اش را برداشت که آوا گفت: نیکاتر

 ...نیکاتر یزیچ هی -

 بگو؟ هیچ -

 تونم بکنم؟ یچه کار م نمیندونه تا بب یزیشه خواهش کنم پدرم از موضوع رفتنم فعال چ یم -

 به من اعتماد کن. زمیباشه عز -

 متشکرم. -

 قهوه اش از جا برخاست و گفت: دنیبعد از نوش نیکاتر

 ؟یندار یرم کار یخب من م اریبس -

 از او بلند شد و گفت: تیبا تابع آوا

 .میبا هم بخور یموند یشام م -

 .یبا دمتیبهتره من برم کار دارم خوشحال شدم د زمینه عز -

 مبل نشست و به فکر فرو رفت. یدر را بست و برگشت رو آوا

که بود به خواب فرو رفت با حس درد که در  ییهم افتادند و همان جا یشدند و رو نیسنگ شیکم پلک ها کم

جمع شده از درد ماساژ داد و کشان کشان وارد اتاقش شد  یچشم باز کرد و پشت گردنش را با صورت دیچیگردنش پ

مترادف زنگ در خواب آلود از جا برخاست  یصدا دنیتخت رها کرد و دوباره به خواب فرو رفت با شن یو خود را رو

 کیکه دم در بود  یشخص دنیداد انداخت و در را گشود با د یکه ده صبح را نشان م یواریبه ساعت بزرگ د ینگاه

 و گفت: دیدفعه خواب از سرش پر

 بود؟ یامر -
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 چه طرز صحبت کردنه دختر؟ نیآوا ا -

 داد و گفت: هیباز تک مهیبه در ن آوا

 ادر بزرگ شدم.صحبت کنم آخه بدون م ینداده چه طور ادمی یکس دیببخش -

 در را هل داد و وارد خانه شد و گفت: یپرخاشگر با

 .ایرو جمع کن با من ب لتیچرت و پرت هات گوش بدم زود وسا نیبه ا ومدمین -

 مبل نشست و گفت: یبه او انداخت رو یتفاوت یاز در فاصله گرفت نگاه ب آوا

 ؟یکجا بسالمت -

 خوش ندارم تنها... یکن یم یمن زندگ شیپ ییآ یبه بعد م نیاز ا -

 و اجازه نداد حرفش را تمام کند و گفت: دیمثل مسخ شدها از جا پر آوا

خونه تکون  نیمن از ا یشه در ثان یکه اصال باورم نم اریپدر خوب و دلسوزو در ن هی یمن ادا یکنم برا یخواهش م -

 رم. یجا نم چیخورم و ه ینم

 ناخنش شد. دنینشست و انگشتش را در دهانش گذاشت و مشغول جو دوباره

 کرد و گفت: یظیاخم غل پدرش

 باهات برخورد کنم. گهیجور د هینذار  ییآ یبا من م یش یبا زبون خوش پا م یکن یتو غلط م -

 کرد و گفت: یبا بغض خنده ا آوا

دم من با تو احساس  یادامه م یطور نیمکردم حاال هم ه یشناسم سال هاست بدون تو زندگ یمن تو رو نم -

 کنم. یم یبیغر

 هیدم دخترم تنها تو  یمن هم اجازه نم ستین گهیقبال مادربزرگت بود اما حاال د اریسگ من رو باال ن یآوا اون رو -

 کنه. یخونه زندگ

 با خشم به پدرش زل زد و با چشمان پر از اشک گفت: آوا
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 ستمیخودم با یپا یبزرگ شدم که بتونم رو یدخترم دخترم نکن خدا رو شکر به اندازه ا یالک ستمیمن دختر تو ن -

 به وجود تو هم ندارم. یازین چیه

ه ب یکه درد را حس کرده بود اما مقاومت کرد و حرف نیاو را گرفت و محکم فشار داد آوا با ا یبازو تیبا عصبان پدرش

 و به چشمان او زل زد. اوردیزبان ن
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 درش نفس گرفت و گفت:پ 

 ؟یدیفهم یافت یبا من راه م یکن یرو جمع م لتیاالن وسا نیکه گفتم هم نینکن هم یبا من لجباز -

از پدرش فاصله گرفت و  اوردیاز مادرش و رفتن به زبان ن یحرف تیعصبان یکرد از رو یبغضش را فرو خورد و سع آوا

 با حرص گفت:

 آم. ینم -

 آوا؟ -

 آم. ینم -

 به سمت او برداشت سپس دستش را مشت کرد و گفت: یقدم پدرش

 فرستم دنبالت. یبعدا جان رو م یرو جمع کن لتیوسا یتا شب وقت دار -

 .دیرفت و در را بهم کوب رونیحرفش ب نیدنبال ا به

خودش را حفظ کند تا بهتر بتواند  یخونسرد دیبا دیشیاند یشد با خود م ینگاهش را به در دوخت و اشکش جار آوا

 پروراند برسد. یکه در سر م ییبه نقشه ها

. لباس عوض کرد و از ختیداشت رادر چمدان ر ازیکه به انها ن یگرید لیناچار از جا برخاست ، لباس هاو چند وسا به

 زد. رونیخانه ب
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 بیزنگ تلفنش آن را از ج یبا صدا زد. یها پرسه م ابانیهدف در خ یرا نداشت و ب یکار چیه یو حوصله  حال

 زد و جواب داد: یاسم برنارد لبخند دنیبا د دیکش رونیپالتو اش ب

 بله؟ -

 ؟ییسالم کجا -

 .رونمیب -

 ؟یکن یچه کار م رونیب -

 گردم حوصله ام سر رفته. یعالف م یطور نیهم یچیه -

 نما؟یس میبر ییاتفاقا من هم حوصله ام سر رفته چه طوره دوتا -

 تو حالت خوبه برنارد؟ -

 .میکن دیخر میبر ایب الیخ یرو ب نمایبد باشم؟ اصال س دیآره چرا با -

 باشه موافقم. -

 دنبالت. امیباش تا ب یکه هست ییهمون جا -

 .یاوک -

ن سوار ااو ترمز کرد لبخند زن یبرنارد کنار پا نیبعد ماش یقیکه بود را به برنارد داد و منتظر او ماند. دقا یمحل آدرس

 خندان جواب او را داد و گفت: ییشد و سالم کرد. برنارد با رو نیماش

 ؟یدیخوب خواب شبید -

 ...یاوهوم ول -

 :دیبه او انداخت و پرس ینگاه یرانندگ نیدر ح برنارد

 بگو؟ یچ -
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 جواب داد: زانیآو یبا لب و لوچه ا آوا

 کنم. یخواد تا برم باهاش زندگ یامروز صبح پدرم اومده بود دنبالم از من م -

 گفت: یبا خوشحال برنارد

 .هیخوبه عال یلیکه خ نیا -

تونم تحملش کنم درضمن اون جا جان هم هست راستش من  یم یمتنفرم چه طور کهیمن از اون زن هیکجاش عال -

نم پدرم دست از سرم بر دو یافتادم اگه نرم م ریگ یدونم چه کار کنم تو بد مخمسه ا ینم یترسم برم اون جا ول یم

 تونستم هر چه زود تر برم دنبال مادرم. یکاش م یداره ا ینم

 نزد. یو حرف دیکش یقینفس عم برنارد

 او را صدا زد و گفت: نیبرود حس رونیخواست ب یکه آماده بود و م عباس

 ؟یبهم قرض بد یداشتم دار ازیمقدار پول ن هیداداش  -

 :دیپهن و پر پشتش داد و پرس یبه ابرو ها یحالت عباس

 ؟یخوا یم یچ یواسه  -

 نه؟ ای یبهم بد یالزم دارم دار -

 ؟یخوا یبله دارم حاال چه قدر م یش یم یباشه چرا عصب -

 .صدیس -

 تومان؟! -

 .الینه پس ر -

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: عباس

 کنم. یم زیسر راه برات وارخب شماره کارتت رو برام بفرست  یلیهست ها خ تیزیچ هیتو امروز  -
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 تشکر کرد و گفت: نیحس

 بدونه ازت پول قرض گرفتم. یخودمون باشه دوست ندارم کس نیفقط خواهشا ب -

 دیچرخ یکه در سرش م یزد. از فکر رونیبعد از آماده شدن از خانه ب نیگفت و رفت. حس یلب باشه ا ریز عباس

ر کوچه س دیکند، بعد از خر هیته ییمواد غذا لیسه یخانواده  یاگرفته بود بر میبر لبانش نقش بست تصم یلبخند

را پرداخت و در را زد چند زن که  هیتشکر کرد و کرا دهرو تا دم در رساند از رانن دهایشد و با کمک راننده خر ادهیپ

 دنیدر را گشود با د رایکرد. سم ینم یبه کس ییاعتنا نیکردند اما حس یشدند با تعجب به او نگاه م یاز آن جا رد م

 جا خورد و به او چشم دوخت. نیحس

 سالم کرد و گفت: ریبا لحن آرام و سر به ز نیحس

 تو خونه؟ ارمیرو ب دهایخوام خواهر اگه اجازه هست خر یمعذرت م -

بعد به خود آمد و  یبر نداشت لحظات نیخشکش زد و چشم از حس شیبدهد سر جا یکه مانده بود چه جواب رایسم

 :گفت

 ستم؟یهمه زحمت ن نیبه ا یبه خدا من راض دیکن یچرا به ما کمک م نیهست یواقعا شما ک -

 برد جواب داد: یکه به داخل خانه م یرا بلند کرد و در حال یدستدار نیحس

 .اوردمین یقابل دار زیچ دیباور کن -

را به داخل  دهایخود فشار وارد کند به او کمک کرد و خر یپا یرو ادیتواند ز ینم نیکه متوجه شد حس رایسم

 بردند.

 اش نشسته بود را با پشت دست پاک کرد و گفت: یشانیپ یکه رو یعرق شرم نیحس

 شم. یبا اجازه من مرخص م -

 تشکر کند گفت: نیدانست چگونه از حس یو نم دیچرخ یکه زبانش نم رایسم

 کمتون نکنه یخدا از برادر دیبه دور باش ییکه از هر غم و بال یبده اله یخوام بهتون سالمت و سر بلند یاز خدا م -

 تشکر کنم. یجبران کنم و با چه زبان یدونم چه طور یواقعا نم نیکرد یشما در حق بچه هام لطف بزرگ
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 زد و گفت: یحیلبخند مل نیحس

قدر  نیکرد. لطفا ا یکار رو م نیمن بود حتما ا یجا یانجام ندادم خواهر هر ک یکنم کار انچنان مهم یخواهش م -

 ن؟یو به بچه ها سر بزنم البته اگه اجازه بد امیراحت بتونم ب الیتا با خ نیخجالتم ند

 زد و گفت: یبا چشمان پر از اشک لبخند رایسم

 .نیدار اریاخت -

 که عازم رفتن شد با اصرار به او گفت: نیحس

 !میدر خدمت شما باش یاستکان چا هیبا  دییکنم لطفا بفرما یواهش مخ -
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وارد اتاق شد. نگاه  رایو تعارف سم ییو با راهنما رفتیدرنگ پذ یخواست دل او را بشکند ب یکه دلش نم نیحس

 واریرا کنارش به د شیاو آورده بود نشست عصا یبرا رایکه سم یصندل یاتاق انداخت و رو یبه همه جا ییگذرا

 داد و باز نگاهش را به اطراف چرخاند. هیتک

کوچک که  زیم کیرا پوشانده بود.  نیسطح زم یفرش کهنه و رنگ و رو رفته که رو کیبود با  یمیساده و قد اتاق

 از آن یمنقل که بعنوان بخار کیکمد شکسته و  کیآن قرار گرفته بود.  یرو یدیو سف اهیکوچک س ونیزیتلو

 او انداخته یرو یکهنه ا یو پتو دهیخواب نیمز یخورد که رو یبه چشم م یزن ریاتاق پ یکردند. گوشه  یستفاده ما

 بودند.

ا تبسم ب هینگاه کرد. سا هیبا لمس شدن دستش به خود آمد و با لبخند به سا دیسرد اتاق به خود لرز یاز فضا نیحس

 گفت:

 قشنگ و گرمه ممنون. یلیخ یکه واسمون آورد یلباس دینیعمو بب -

 و برنامه دهیلبخند زنان سمت برادرش که دراز کش هیو با لبخند جواب او را داد. سا دیبر سر او کش یدست نیحس

ا ب نیو پتو را تا گردنش برد تا از شدت سرما در امان باشد. حس دیکرد برگشت کنار او دراز کش یکودک تماشا م

 آن ها دلش به درد آمده بود. دنید
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 اش را برداشت تشکر کرد و گفت: یچا نیتعارف کرد حس نیبرگشت و به حس یبا فنجان چا رایمس

 د؟یکن یتحمل م یسرما چه طور نیسرده تو ا یلیاتاق خ یفضا دیببخش -

 جواب داد: ینیبا لحن غمگ رایسم

و  میوضع سوخت نیاله با ااز گرماش پنچ س ادیتابستون که ب مینال یآد از سرماش م یزمستون که م میندار یچاره ا -

 خدا بزرگه. میساخت

 :دیکرد انداخت و پرس یزن که آه و ناله م ریبه پ ینگاه نیحس

 شده؟ یپدر بچه ها چ -

 کرد بغضش را فرو بخورد جواب داد: یم یکه سع یحلقه زد و در حال رایدر چشمان سم اشک

 ریآد و اون ها ز یاز دوست هاش تو کرمان همون شب هم زلزله م یکی دنیبا پدرم رفته بود د شیسال پ شیش -

 .رندیم یآوار م

اما بعد از فوت شوهرم  میداشت یبهتر بود خونه و زندگ یلیخ نیوضع و حال و روز امروزمون نگاه نکن وضع ما از ا به

به شوهر مرحومم بد و  ینوم کسو بش نمیاومد بب یدر رو از جا کنده بودند. من هم دلم نم یو پدرم بدهکارها پاشنه 

 که مونده یشوهرم رو صاف کردم و با پول کم یها یفروختم و بده روما بود  ییشد خونه که تنها دارا نیراه بگه ا یب

. بعد میجا بمون نیاجازه داده ا یمخالفت چیجا چند ساله بدون ه نیبده صاحب ا رشیجا رو رهن کردم خدا خ نیبود ا

ز رو ا شیینایب درمنبود و ما یباز هم کاف یرهن داده بودم خرج مادرم کردم ول یکه برا یشد و پول ماریمادرم ب نیاز ا

 دست داد.

 شد و دادمه داد: یقطره قطره از چشمانش جار اشک

روز  کیانجام بدم  ینداشتم تا بتونم کار یسخت شد. من هم سواد درست و حساب یلیخ یزندگ نیبعد از ا -

گذروندم پنچ سال  یمون رو م یشستم و امور زندگ یو اون فرش و لباس م نیا یروز برا کیکردم  یم یپرستار

 .یدیخدا برامون فرستاده که به داد بچه هام رس یدونم شما رو چه طور یگذشت واقعا من نم یطور نیهم

 بود. ختنیو اشک ر ازیشده بودم تنها همدمم راز و ن دیخسته و نام یلیخدا چند وقته خ به

 :دیپرس یاش اشکار بود با لحن گرفته ا یکه ناراحت نیحس
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 نبود کمکتون کنه؟ یکس ییآشنا یلیمگه فام -

 و گفت: دیآب دماغش را باال کش رایسم

من  میبود و بعد از مسلمان شدن از خانواده اش طرد شد و بعد از اون با هم ازدواج کرد یحیراستش شوهر من مس -

 برادر داشتم که در غربت کشته شد. هیهم 

 حال ممکن از جا برخاست و گفت: نیبا بد تر نیحس

 یمتشکرم انشاهلل باز خدمت م یشم از بابت چا یخوام که شما رو ناراحت کردم با اجازه من مرخص م یمعذرت م -

 رسم.

 قرار داد و گفت: یصندل یبود را رو بشیکه در ج یمقدار پول سپس

 .دیکن هیلطفا خودتون ته دیداشته باش اجیاحت یا گهید یازهیبه چ دیشا -

 مانع او شد و گفت: نیدهان باز کرد و تا خواست اعتراض کند حس رایسم

 .دیبگ یزیچ ستیکنم الزم ن یخواهش م -

 داد انداخت و قر قر کنان گفت: یبه ساعت که دوازده ظهر را نشان م ینگاه عباس

ناهار  یپس ک یاز گرسنگ میبابا مرد ستین یبابا مامان نگاه کن ساعت دوازده ظهر شده و از آقا پسرت خبر یا -

 ها؟ رونیخوام برم ب یسرم کار دارم م ریخ میبخور

 و گفت: دیعباس خند یبه قر قر کردن ها آمنه

خوش  رونیبذار بچه ام ب یدارآد حاال تو چه کارش  یبذار االن م گریذره دندون سر ج هیعباس سرم رفت  یوا -

 باشه؟

 زد و گفت: یپوزخند عباس

آد  یو م رهیم یبا ک ستیزنه اصال معلوم ن یمشکوک م یلیپسرت چند وقته خ یدون یها مامان نم یالیخوش خ -

 ره؟ یمسجد هم نم یکه حت
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 زد گفت: یدر دست گرفته و ورق م یکه روزنامه ا یبه او رفت و رو به هاد یچشم غره ا آمنه

 زنه؟ یبه برادرش تهمت م یچه طور یشنو یم -

 و گفت: دیرا بر چ شیلب ها عباس

 .گهیگم د یتهمت کدومه راست م -

که  در  ریبه او سالم کرد. ام ریام دنیسالم کرد و وارد اتاق شد با د نیحس دینگاه ها سمت او چرخ نیورود حس با

 اب او را داد و گفت:جو یبود با مهربان شیکتاب ها ییحال جا به جا

 ؟یکجا بود -

 کرد و جواب داد: زانیکاپشنش را آو نیحس

 نبودم. ییجا -
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 او با مادرش صحبت کردو گفت: یو وضع زندگ رایاز سرو ناهار با مادرش تنها شد و درباره سم بعد

 گناه دارن؟ یلیآخه خ میاون ها ببر یبالاستفاده موندن رو برا نیزم ریکه تو ز لیشه اون وسا یمامان م -

سپرده بود سرش را سمت او  نیحس یکرد و گوش به حرف ها یتماشا م ونیزیو تلو دهیمبل دراز کش یکه رو عباس

 چرخاند و گفت:

 ها؟ یدار یچه حوصله ا یبه اون ها کمک کن یخوا یکه م ییآخه مگه تو خدا -

 به او انداخت و رو به مادرش ادامه داد: ینگاه ییاعتنا یبا ب نیحس

 مامان؟ یگ یم یچ -

 در هوا تکان داد و گفت: یدست عباس
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 ها؟ ید یگوش م نیا یبه چرت و پرت ها ینشست یکار یمامان ب -

 به او انداخت و با تشر گفت: ینگاه تند نیحس

 لطفاً؟ قهیدق هی یشه تو ساکت ش یم -

 خم شد و گفت: شیزانوها یرو ینشست کم شیسر جا عباس

 شه داداش من. ینوچ نم -

 عباس کرد و گفت: یبه رو یاخم آمنه

 پاشو برو به کارت برس؟ یکار دار یاصال مگه نگفت نمیبذار بب گریخورده دندون رو ج هیعه عباس  -

 دوخت. ونیزیسکوت کرد و چشم به تلو زانیآو یبا لب و لوچه  عباس

 گفت: نیزد و رو به حس یلبخند آمنه

 ندارم. یکنه من حرف یو خوشحال م یکار تو رو راض نیباشه مادر اگه ا -

 خندان تشکر کرد و گفت: یبا لب نیحس

 رون؟یب میاریب نیزم ریرو از ز لیاالن وسا یشه زحمت بکش یم -

 زد و گفت: یبا همان لحن مهربان مادرانه اش لبخند آمنه

 .میتونم به تو نه بگم باشه بر یمگه م -

و عباس را صدا  نیزم ریرفتند و عباس به آن ها ملحق شد. آمنه در را باز کرد و رفت داخل ز اطیهر دو به ح سپس

 نیزم ریکه بالاستفاده داخل ز یلیزد تا به او کمک کند عباس طبق معمول قرقر کنان به کمک او رفت و تمام وسا

 آوردند. رونیبودند را ب

 کیبار تشکر کرد. آمنه با  نیچندم یکرد از مادرش برا یرا جا به جا م لیکه وسا یدر حال یبا خوشحال نیحس

 گفت: نیآمد و رو به حس رونیب یبرق یبخار

 کار کنه. دوارمیام میرو هنوز دار نیچه خوب ا -
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 به مادرش انداخت و گفت: یزیبر انگ نینگاه تحس نیحس

 شن ممنون مامان. یبراشون خوشحال م میرو ببر لیوسا نیا یمطمئنم وقت -

 آمد و گفت: رونیب نیزم ریبا دوچرخه از ز عباس

 بخوره؟ یبه درد کس دیهم ببر شا نیا ایب -

 زد و گفت: یلبخند نیحس

 به وقتش اومد اتفاقا تو فکرش بودم. هیعال -

و  دیکشهم انباشته شده بودند با دهان سوت  یرو اطیکه وسط ح لیوسا دنیآمد با د رونیب ریهنگام ام نیا در

 گفت:

 جا چه خبره؟ نیا -

 جواب داد: شخندیبا ن عباس

 کنه؟ یکار م راتیمگه ،آقا داداش ما تو خ یخبر ندار -

 داد و گفت: شیبه ابروها یحالت ریتکان داد. ام یبه او انداخت و سر ینگاه نیحس

 ن؟یآورد رونیب یچ یها رو واسه  نیا دمیپرس یجد -

 جواب داد: آمنه

 مادر. میببر میخواه یم ازمندیو ن ریخانواده فق هی یبرا -

احسنت  نیبه حس یو آمنه جواب او را داد. هاد دیرا پرس انیجر لیوسا دنیرفتن بود با د رونیهم که آماده ب یهاد

 کرد و رفت. یگفت خداحافظ

 جمع کرد و گفت: نهیس یداد دستش را رو هیبه موتور عباس تک ریام

 آد در خدمتم ها؟ یاز دستم بر م یاگه کمک -
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 زد و گفت: یلبخند نیحس

 .میکه شب بشه ببر نیرو تا قبل از ا لیبه اون دوستت که وانت داره زنگ بزن وسا ستین یاگه برات زحمت -

 گفت و مشغول صحبت با تلفن شد. سپس گفت: یچشم ریام

 برمت. یم یخودم هر جا خواست رمیبرم وانت رو ازش بگ -

 را در وانت بارزده بودند. آمنه چادر سرش کرد و گفت: لیبعد که تمام وسا یساعت

 .امیمادر اجازه بده من هم باهاتون ب -

 مادرش زد و در را باز کرد تا سوار شود. یبه رو یلبخند نیحس

 شد در را زد و منتظر ماند تا در باز شود. ادهیپ نیاز ماش نی. حسدندیمحل مورد نظر که رس به

بودند با تعجب چشم به آن ها دوختند و دم گوش هم شروع به پچ پچ  ستادهیدم در ا ها که هیزن از همسا چند

 کردند.

 زد و سالم کرد. یلبخند گل و گشاد نیحس دنیدوان طرف در آمد و آن را گشود با د لیسه

 جواب او را داد و گفت: یبا مهربان نیحس

 مادرت خونه است؟ -

 زنم. یبله االن صداش م -

 وان برگشت و وارد اتاق شد. مادرش که خواب بود را محکم تکان داد و گفت:دنبال حرفش د به

 مامان مامان پاشو اون آقا اومده کارت داره. -

 و گفت: دیاز چا پر رایسم

 شده کدوم آقا؟ یچ -

 همون آقا مامان. -
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 فیکه به تن ضع یرفت. باد سرد رونیباشد شال سرش کرد و از اتاق ب نیحس لیزد منظور سه یکه حدس م رایسم

با مادر و  نیحس دنیو در را باز کرد با د دیبه صورتش کش یبه جان او انداخت. دست یاو بر خورد لرزه ا فیو نح

 انداخت. ریبرادرانش با شرم سالم کرد و سر به ز

 کرد و گفت: یمعذرت خواه نیحس

 .میشرمنده که مزاحم وقت استراحتتون شد -

 کرد و گفت:لبخند زنان به او سالم  آمنه

 هستم! نیدخترم من مادر حس یخوب -

 در کنار رفت و آن ها را به داخل دعوت کرد. یاز جلو رایسم

 نیحس یدست بر شانه  ری. امقرار دادند اطیرا در ح لیو عباس با کمک هم وسا ریهمراه او به داخل رفت. ام آمنه

 نهاد و گفت:

 رو پس بدم فعال. نیخب داداش من برم ماش -

شعله قرار داد و  یرو یدرست کردن چا یرا برا یدست پاچه شده بود کتر نیمادر حس ییهوی دنیکه از د رایسم

 گفت:
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 .تا.. دیاری یم فیداد که تشر یخبر م نیکاش آقا حس یا نیاومد خوش

 چادرش رو جمع کرد به حرف او آمد و گفت: آمنه

 .میایاصرار داشت تا هر چه زود تر ب یلیهم خ نیشد حس ییهوی زیشرمنده همه چ -

 را صدا زد و گفت: رایخورد سم یدر جا تکان دیرس یکه به گوشش م ییاز سر و صداها رزنیپ

 مادر؟ شتهیپ یک -
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 به او انداخت و جواب داد: ینگاه رایسم

 مادر جون. میمهمون دار -

 وارد اتاق شد و گفت: یبا بخار انیاهلل گو ای نیحس

 گرم بشه. یاتاق کم یروشنش کنم تا فضا نیاجازه بد -

 رو به آمنه گفت: ریسر به ز رایآن را به برق زد. سم سپس

همه لطف و محبتتون تشکر  نیاز ا یدونم چه طور یحاال هم به شما شرمنده نم میزحمت داد نیاول به آقا حس -

 کنم.

 زد و گفت: یلبخند مهربان آمنه

 .یمون یتو خودت رو ناراحت نکن. تو هم مثل دختر نداشته ام م مینکرد یکار زمیعز هیحرف ها چ نیبابا ا یا -

 زد. هیگر ریو ز ردیاشکانش را بگ زشیر ینتونست جلو رایسم

 و گفت: دیاو را به آغوش کش آمنه

 آروم باش گلم. دهیرس انیهات به پا یانشاهلل دوران سخت زمینکن عز هیگر -

 انداخت. یو مادرش م رایبه سم ینگاه یمشغول بود گهگاه هیو سا لیکه با سه نیحس نیب نیا در

 نم اشکش را با گوشه شالش پاک کرد و گفت: رایسم

تون بر طرف کنه انشاهلل  یرو از زندگ یو دشوار یکه هر چه سخت یباشه اله یخدا از شما راض شهیکه هم یاله -

 بده. یخدا بهتون عمر با عزت و سالمت

 انداخت و گفت: ینگاه نیبه حس یچشم ریبا بغض ز آمنه

من  یکنه تنها خواسته  یدلشکسته رو مستجاب م یآدم ها یبذار خدا دعا نمیحس یرو برا رتیخ یتنها دعا -

 است. نمیحس یخوب شدن پا

 شد. یحرف ها اشکش جار نیگفتن ا با
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 بغضش را فرو خورد و گفت: راینزد عباس رفت. سم رونیهمراه بچه ها ب نیحس

دور و برم مبتال به  یکردم آدم ها یفکر نم چیمنه ه بیدرد و غم تنها نص ویکردم هر چه بدبخت یتا امروز فکر م -

 درد باشند.

 کرد و گفت: یمکث آمنه

روزگار داره تنها  نیاز ا یدرد هی یدردهامون متفاوته هر ک ینداشته باشه منته یکه درد و غم ستین یآدم چیه -

 بس. و نمهیدرد من هم حس

 بر لبانش نشاند و گفت: یلبخند تازه ا رایحالت سم رییتغ یبرا سپس

 تو. میاریرو ب لیحرف ها حاال حاال ها هست پاشو دخترم بذار بچه ها کمک کنند وسا نیا یبابا وقت برا یا -

*** 

 :دیو رو به آمنه پرس دیاش را نوش یاز چا یجرعه ا یهنگام هاد شب

 خانم؟ یخب چه کار کرد -

 .دهیکش یسخت یلیخ یجوونه طفل یلیهنوز خ چارهیدختره دلم کباب شد ب دنیبا د یهاد یدون ینم -

 حتما بهم بگو. یداشت ازین یزیبه بعد هواشون رو داشته باش خانم به چ نیانشاهلل از ا مهیخدا کر -

 زد و گفت: یلبخند آمنه

 حتماً. -

 تر کرد و ادامه داد: قیلبخندش را عم سپس

 جا. نیآرن ا یم فیجون با بچه ها تشر زیفردا عز یراست -

 :دیقرار داد و پرس زیم یاش را رو یاستکان چا یهاد

 باشه؟ ریخ -
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 روز هفتم محرم؟ یان برا یموقع م نیرفته هر سال ا ادتیمگه  -

 از جا برخاست و گفت: رینزد. ام یحرف گریگفت و د یآهان یهاد

 مسجد؟ دیبر دیامشب قصد ندار نمیبب -

 بغلش از جا برخاست و گفت: ریز یبا کمک عصا نیحس

 .میمن منتظر شما ها بودم بر -

 را نثار آن ها کرد. رشیخ یاز رفتن هر سه برادر آمنه دست به دعا شد و دعا بعد

رد نک ییاعتنا دیرس دونیکرد به اکبر و فر یپخش م نیحاضر نیکه ب یگرفت و در حال یظرف خرما را از عل نیحس

 آن ها گرفت. یو ظرف خرما را جلو

 زد و گفت: یشخندین اکبر

 که شفات بده؟ یبعد بگ یمنت بذار نیسر امام حس یخوا یکارهات م نیبا ا -

 نگاه سردش را به او دوخت و گفت: نیحس

 که دنبال شفا باشم. ستمین ضیمر -

 !یایسر عقل ب یکنم کم یتو دعا م یبرا یول

خونش به جوش آمده بود دستش را مشت  نیحرف حس نیآن ها فاصله گرفت و به کارش ادامه داد. اکبر که از ا از

 کرد و گفت:

 کم عقله؟ یکنم ک یم تیحال یپرون یم کهیحاال به من ت یعوض -

ه ب هیتک دیاش گل کرده بود. به پهلو خواب یکه شوخ ریسر بر بالشت نهاد و نگاهش را به سقف دوخت. ام نیحس

 گفت: یزیبا لحن شوخ آم نیدستش داد و رو به حس

 چه خبر از دلبر؟ یراست -
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دوخت.  نیداد و چشم به حس هیچانه اش را به هر دو کف دستش تک دیشکم خواب یحرف رو نیا دنیبا شن عباس

بود  اش جا خوش کرده یشانیپ یکه رو یسوق داد و با اخم رینگاه از سقف گرفت و نگاهش را سمت ام نیحس

 :دیپرس

 ؟یبا من -

 .وارمیآره پس با د -

 کدوم دلبر؟ -

 که شب و روز واسه ات نذاشته. یهمون گهیخودت رو به اون راه نزن د نیعه حس -

 و گفت: دیخند نیحس

 تو. یا وونهید -

 برد گفت: یم نییکه پاهاش را باال و پا یدر حال عباس

 بشه؟ وونهید نیآد عاشق ا یم یآخه ک -

 کرد و گفت: یاخم ریام

 بودنش دختره عاشقش شد چه برسه به داداش ما؟ وونهیبا اون د وونهیدلت هم بخواد د -

 به خنده اش افزود و گفت: نیحس

 .میبخواب دیچراغ رو خاموش کن دیا وونهیهر دوتاتون د -

 گفت. ریو شب بخ دیطاق باز خواب ریام

 شوند. داریو آن ها را صدا کرد تا ب بعد از آماده کردن صبحانه در اتاق بچه ها را زد آمنه

مسخ شده از  یداد مثل آدم ها یساعت که هشت صبح را نشان م دنینشست با د شیزد و سر جا یدر جا غلط ریام

 جا برخاست،
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 بالشت را برداشت و بر سر عباس زد و گفت: 

 نشه؟ ریپاشو لنگه ظهره کارت د یه -

 :دیشد و خواب آلود پشت گوشش را خاراند و پرس داریب عباس

 ساعت چنده؟ -

 رفتن جواب داد: رونیدر حال ب ریام

 .گهیاز هشت گذشته پاشو د -

 ریصبحانه حاضر شدند. ام زیسر م یشد و همگ داریب زین نیپتو را کنار زد و از جا برخاست بعد از آن ها حس عباس

 :دیبه پدرش انداخت و پرس یاهنگ دیرا نوش رشیکه عجله داشت تند تند ش

 ؟یستیچه عجب امروز سر کار ن -

 جواب داد: پدرش

 کنم. دیفردا خر ینذر یبرا دیرم سر کار با یامروز کار دارم نم -

 من و من کنان گفت: د،یکش شیبه موها یدست ریام

 ...یول ستین یدونم االن وقت مناسب یم -

 کرد و ادامه داد: مکث

 بگم؟ یچه طور زهیهوم چ -

 زد و گفت: یلبخند آمنه

 شده مادر بگو؟ یچ -

 با همان حال گفت: ریام
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 نباشه؟ یترسم وقت مناسب یآخه م -

 گفت: یبا لحن آرام پدرش

 بگو پسرم. -

 زد و گفت: ریدفعه تو سر ام کی عباس

 ؟یرو عوض کرد متیتصم یزود نیخاک تو سرت کنن به ا -

 با بهت نگاهش کرد و گفت: ریام

 ؟یمیچه تصم -

 تکان داد و گفت: یسر عباس

 خواد بگه مامان خانم! یم یچ گهیمشخصه د -

 انداخت. یبا تعجب به هر دو نگاه پرسشگر آمنه

 کرد و تو سر عباس زد و گفت: یآروم یخنده  ریام

 جونم. ستیاز اون خبرها ن یخبر رینخ -

 شد و گفت: یعصب آمنه

 ه؟یبگه موضوع چ تونیکیبابا  یا -

 و گفت: دیلبانش را برچ ریام

 قربونت برم. یچیه -

 رو به پدرش ادامه داد: سپس

 مقدار پول هیشه  یبخرم خواستم بگم اگه م یکیرسه تا  یدارم و پول هام نم ازیکارم به لپ تاپ ن یراستش برا -

 .رمیتا حقوق بگ یبد یبهم قرض
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 با صورت جمع شده گفت: آمنه

درباره زن گرفتن حرف  یخوا یدفعه به دلم افتاد م کیخواد بگه  یم یال چرو باش فکر کردم حا الیمن خوش خ -

 ؟یبزن

 داد و گفت: هیاش تک یبه صندل عباس

 خاک تو سرت با اون حرف زدن هات منم مثل شما مامان فکر کردم سر آقا به سنگ خورده. -

 نگاهشان کرد و منتظر جواب پدرش ماند. ییبا لبخند دندان نما ریام

 او نهاد و گفت: یبر شانه  دست پدرش

 ؟یخوا یده بگو بابا جون چه قدر م یتا حاال پدر به پسرش پول قرض م یبابا جون از ک هیحرف ها چ نیا -

 ؟یخوا یم یچ گهیکارت د ینیریخرم به عنوان ش یلپ تاپت رو خودم برات م اصال

 .دیپدرش را بوس یشانیخندان تشکر کرد و پ ییبا رو ریام

 صاف کرد و گفت: یرا کم شیصدا عباس

 لطفا چند لحظه سکوت رو -

 .دیکن تیرعا

 رو به پدرش گفت: یگذاشت با شوخ یکه لقمه در دهانش م یدر حال نیحس

 سر کار بهتر نبود؟ یرفت یبابا جون اگه م -

 زد و گفت: یو چشم به عباس دوخت. عباس لبخند گل و گشاد دیخند پدرش

 شدم. یکیسرم بد جور به سنگ خورده و خاطر خواه که بنده  نیعرضم به حضورتون ا -

 :دیرو به او پرس یبا خوشحال آمنه

 مادر؟ هیاون ک یجد -
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 و گفت: دیخند نیحس

 به سر افتاد. یعشق جوان رانهیپ         

 و آن راز که به دل نهفتم به در افتاد.      

 تو سر عباس زد و گفت: ریام

 ؟یحاال خودت خاک به سر شد یکرد یتازه خاک به سرم م -

 از عباس گفت: یبا طرف دار آمنه

 اما نه االن بعد از دهم محرم. ؟یرم برات خواستگار یخودم م هیبه اون ها نداشته باش تو بگو دختره ک یکار پسرم

 :دیرو به پدرش پرس یبا خوشحال عباس

 د؟یندار یشما مخالفت یعنی -

 گفت: یه آمنه کرد و با شوخب یباال انداخت اشاره ا یشانه ا پدرش

من و مادرتون سر و سامان گرفتن شماها و  ینداشته باشه من چرا مخالف باشم؟ آرزو یمخالفت سیرئ یوقت -

 .تونهیخوشبخت

 انداخت و گفت: ریبه ام ینگاه آمنه

 تو هم برسه مادر. یانشاهلل روز -

 گفت: یاز جا برخاست و با خنده و شوخ ریام

 خوره با اجازه من رفتم. یما نموصله ها به  نیا -

 و گفت: دیخند آمنه

 .نمیبب یشما رو تو لباس داماد یکه هر سه  نهیمن ا یخدا شاهده تنها آرزو -

 کرد و گفت: یحیمل یخنده  نیحس
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 امروز کرمشون گل کرده. فتادندیتا به فکر زن دادن شما هم ن میبابا پاشو بر -

 خنده زدند. ریز یهمگ و

 به آمنه انداخت و گفت: یزینگاه محبت آم یهاد

 خوام چه کار؟ یم یمنه من زن دوم یایمادرتون تمام دن -

 داد و گفت: شیبه ابرو ها یگره ا یبا شوخ ریام

 .میبر دیخدا جو شاعرانه شد بچه ها پاش یوا -

 .دندیخند یباز همگ و

 یرو یصبح هر گاه لبخند یحرف ها ادیکرد و با  یم یدگیاش رس یروزمرگ یاز رفتن آن ها آمنه تنها به کارها بعد

 شد. یلبانش مهمان م

و عباس را مرتب کرد تا به  ریتخت ام یکردن اتاق وارد آن شد. رو زیتم یو برا دیدر اتاق بچه ها را کش رهیدستگ

را به برق زد و مشغول جارو  یاو خواند جارو برق یبرا ییو ته دل دعا دیآن کش یرو یدست دیرس نیتخت حس

ذ کاغ کهیچند ت دنیبا د دیکه رس نیتخت حس هکند ب زیتخت ها رو تم ریهر دو زانو خم شد تا ز یشد. رو دنیکش

 تکان داد و با خود نجوا کرد: یمچاله شده سر

 د؟یاز دست شماها مگه سطل آشغال ندار -

 ع کند.کاغذها رو جم کهیرا خاموش کرد و خم شد تا ت یبرق جارو

 از برگه ها را باز کرد. یکیاش گل کرد و  یبرداشت حس کنجکاوا نیزم یرا که از رو همه

 گشت. یجار دگانشیآن کرد و اشک از د اتیتخت نشست و شروع به خواندن محتو یلبه  یرو
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 یشود گاه یشنوند، چه م یرا م میادهایفر نمیدورتر از سر زم یزنم که تمام کوهستان ها یم تیآن قدر صدا یگاه

 ؟یبه حال من کن یو نظر یام پا گذار ییبه اتاق تنها

 ت.روشن اس یکه به دنبال کالم ییرا بشنو صدا میاز بهار کم ندارد، صدا چیکه ه یهمان فصل زمییپا یدلبسته  من

* 

 باز کرد و تند تند شروع به خواندن کرد. یگریرا پس زد و برگه د اشکش

*** 

 ...رمینمازم را با شکوه بر پا کنم و در آغوش خدا آرام گ قتیحق یوضو سازم و در سجاده  میاشک ها خواهم از یم

 

 که از خواندن آن کلمات درد ناک دلش به درد آمده بود با بغض با خود نجوا کرد: آمنه

 دم حال پسرم رو خوب کن. یقسمت م نیتو رو به امام حس ایپسرم چه قدر ته دلش غم و غصه داره خدا ایخدا -

 را برداشت یقرار داد. جارو برق ریام زیم یکاغذها را با عجله در کشو کهیت یزنگ در با دست پاچگ یصدا دنیشن با

 رفت. رونیو از اتاق ب

تر  قیمادرش لبخندش عم دنیبر لبانش نشاند و در را گشود با د یو طرف در رفت لبخند دیبه صورتش کش یدست

 خوش آمد گفت. شانیش باز به اشد و با آغو

بود  ییمهربان خونگرم و خنده رو رزنیهمه را به داخل دعوت کرد. مادرش که پ یطوالن یاز سالم و احوال پرس بعد

 :دیبه دخترش انداخت و پرس یدر حال راه رفتن نگاه

 ؟یکرد هیو گر یآمنه چرا چشم هات قرمزه باز تنها شد -

 خندان گفت: ییبحث رو به الهه کرد و با رو رییتغ ینداد. سپس برا یانداخت و پاسخ ریسر به ز آمنه

 زم؟یعز یماشاهلل چه خانم شد -

 زد و گفت: یبا شرم لبخند الهه
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 ممنون عمه جون. -

 مبل نشست و گفت: یقبل از همه به داخل رفت و رو بهرام

 بنده. یم لیروزها آدم قند نیخدا جون هوا چه قدر سرد شده ا یوا -

 و گفت: دیخند آمنه

سر کار تو که همه اش تو خونه  یوبر یو کلنگ بر دار لیسرما ب نیهر روز تو ا یکنه مجبور یندونه فکر م یهر ک -

 ؟یدون یم رونیب یاز سرما یبخور و بخواب چ

 بهرام بغ کرده گفت: 

 یرم راحت شدم نگو عمه خودم از دست پدر و ماد الیتحمل کنم به خ دیبحث رو با نیا رمیبه حالم هر جا م یوا -

 شده. یکیما با اون ها دست به 

 به آن ها خوش آمد گفت. گریو بار د دیخند آمنه

*** 

آورد و نشست. بهرام  یهمه چا یآمنه برا یو پدرش به خانه بازگشتند بعد از سالم و احوال پرس نیبعد حس یساعت

 او نهاد و گفت: یجا گرفت دست بر پا نیو کنار حس دیپر شیاز جا

 ؟یکن یآقا چه خبر چه م نیخب حس -

 باال انداخت و جواب داد: یشانه ا نیحس

 تو چه خبر؟ یسالمت -

 شد و گفت: کیتر به او نزد شیب یکم بهرام

 من هم مثل خودت، -

 ادامه داد: نیآرام دم گوش حس سپس

 م؟یکم بگرد هی رونیب میبر یحالش رو دار -



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
88 

 

 داد انداخت و گفت: یرا نشان م ازدهیبه ساعت که  ینگاه نیحس

 بعد از ظهر. یساعت چنده بذار برا نیاالن بب -

 و با اصرار گفت: دینداشته اش کش شیبه ر یدست بهرام

 .گهیپاشو د میگرد یبر م میدور بزن هی -

 د؟یکرد و پرس یاز جا برخاست. مادرش مکث شیزد و با کمک عصا یلبخند نیحس

 کجا مادر؟ -

 جواب داد: بهرام

 .میگرد یجا عمه جون زود بر م نیهم -

بود افتاد طرف آن قدم برداشت و  یحوال نیکه ا یکردند. نگاه بهرام به مغازه ا یو مزاح بهرام ط یرو با شوخ یمسافت

 گفت:

 .امیبخرم ب یزیچ هیبرم  -

 رفت. رونیمغازه ببه او بدهد. بعد از پرداخت پول از  یگاریمغازه شد و از فروشنده خواست س وارد

 کرد و گفت: یکه بهرام در حال روشن کردن آن بود اخم گاریس دنیبا د نیحس

 بود نگو که آقا معتاد شده. یچ یپس بگو اصرارت برا -

 زد و با خنده گفت: گارشیبه س یپک محکم بهرام

 .میبر ست،ین یزیکه چ نیمعتاد کدومه بابا ا -

 تکان داد و گفت: یسر نیحس

 ؟یکش یتو م هیچ نیخجالت بکش حاال ا -

 و گفت: دیکش یآه بهرام



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
89 

 

 .یدل صاحب مرده خبر ندار نیبگم داداش تو که از ا یچ -

 خب با خبرم کن تا بدونم. -

 گم. یبه وقتش م -

زد و طرف او قدم برداشت سد  یشخندیافتاد ن نیگذشت و چشمش به حس یم یحوال نیهنگام اکبر که از ا نیا در

 راه او شد و گفت:

خب از  یدم. ول یشانس رو از دست م نیا ارمیب رتیکنم تنها گ یها هر بار خدا خدا م یهست یعجب خوش شانس -

 .دهیبع یلیخ یتوقع نیسه پا همچ هی

انداخت و با پاش خاموشش کرد و دود آن را طرف اکبر فوت کرد. او را به عقب هل  نیزم یرا رو گارشیته س بهرام

 گفت: تیداد و با عصبان

 مراقب حرف زدنت باش. یهو -

 در هوا تکان داد و گفت: یصورتش را جمع کرد، دست اکبر

 خفه. گهید یکیتو  -

 مانع او شد و گفت: نیخواست طرف او حمله کند که حس بهرام

 .میگرده بر یشر م یپ نیهرام اولش کن ب -

 و گفت: دیرا کش نیحس یاکبر شانه  فتندیکه پشت به اکبر کردند و خواستند به راه ب همان

 یبا من حرف بزن دیبا یندادن چه طور ادتیکه  نیمثل ا ؟یخورد یاالن چه گ*و*ه* نیهم نمیصبر کن بب -

 .یعوض

 ت:کنترل شده دست او را پس زد و گف تیبا عصبان نیحس

 بهرام. میبر -



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
90 

 

تش از دس شیباعث شد عصا نیشد و ا دهیبه عقب کش یحرکت ناگهان کیچند قدم بر نداشته بود که دوباره با  هنوز

صحنه خونش به جوش آمد  نیا دنیصورت او نشست، بهرام با د یاز اکبر رو یموقع مشت محکم نی. و همفتدیب

 شد. ریبهم فشرد و با اکبر درگ تیرا از زور عصبان شیدندان ها
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 بود. یپا خود را نگه داشته عاجز از هر عکس العمل کی یکه به زور رو نیحس

 ی. اکبر هر بار مدیرس یاش بود دستش به ان نم یبرسد اما چون به فاصله چند قدم شیکرد دستش به عصا یسع

خورد. چند نفر که  یزد و م یتوان داشت او را م که ییشد و تا جا یهجوم ببرد بهرام مانع او م نیخواست طرف حس

کرد از چنگ بهرام خود را رها  یکه تقال م یدر حال رآن ها سمتشان آمدند. اکب دنیکردند با د یاطراف عبور م نیاز ا

 گفت: یزیانداخت و با لحن تمسخر آم نیبه حس یکند نگاه

 .یکاره ا چیسومت ه یبهت گفته بودم که بدون پا چارهیب -

 تو دهان او خواباند. یموقع بهرام مشت نیهم

ان تک یرا دستش داد با تاسف سر نیحس یعصا یگری. دکردند و اکبر و بهرام را از هم جدا کردند یانینفر پا در م دو

 داد و رو به اکبر گفت:

 ده؟یمعلول رس هیواقعا شرم آوره خجالت داره به خدا زورت به  -

 چیبغلش جا به جا کرد و بدون ه ریرا ز شیدرد آمد و در جا فشرده شد. عصاحرف به  نیا دنیاز شن نیحس دل

 و گفت: دیبه راه افتاد. بهرام دنبالش دو یحرف

 حالت خوبه؟ نیحس -

 و گفت: ستدینداد بهرام سد راه او شد و باعث شد با یبه او انداخت و جواب ینگاه نیحس

 ه کارش نکنه.چشمت کبود شده خدا بگم چ ریز نیآخ آخ بب نمیبب -
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با حس درد صورتش را جمع  نیقرار داد. حس دهیمحل صدمه د یداد و دستش را جلو برد و رو شیبه ابرو ها یحالت

 و گفت: دیخود را عقب کش یکرد و کم

 از موضوع با خبر بشه لطفاً  یخوام کس یولش کن بهرام نم ستیمهم ن -

 و گفت: دیخند بهرام

 زنه. یم دادیچشمت که ب ریدِ آخه عقل کل من نگم ز -

 به راه افتاد و گفت: نیحس

 کنم. یم شیکار هیتو کارت نباشه خودم  -

ده تر ش نیبار غم ته دلش سنگ شیپ قهیچند دق یحرف ها ادیبا  نیگفت و کنار او به راه افتاد. حس یباشه ا بهرام

 د،یچرخ یشد و م یآن مرد در سرش اکو م یبود و مدام صدا

 ده؟یمعلول رس هیه خجالت داره به خدا زورت به واقعا شرم آور -

که از  افتیحرف ها در نیا دنیاما با شن دند؟ید یم یاو را چگونه آدم گرانیبود که د دهیوقت به ذهنش نرس چیه

ود خ یبرا یتوانست کار یکه نم نیاز خود دفاع کند. از ا ستیقادر ن یآدم معلوم و ناتوان است که حت هینظر همه او 

 نینچنیکرد. بارها که ا یتا آخر عمر عصا کمک راه رفتن او باشد از خود احساس نفرت م دیکه با نیانجام دهد و از ا

 باشد. گرانیکه مورد تمسخر د نیداد تا ا یم حیآمد مرگ را ترج یبه سراغش م یحس

رفت. با انگشت شصت  یم یاهیرا درونش پنهان کند،اما از شدت سر درد چشمانش س شیکردناراحت یم یسع

د که سر راهش بو یبه گودال شیرفت و عصا جیلحظه سرش گ کی دندیخانه که رس یها یکیاش را فشرد. نزد قهیشق

 او را گرفت و گفت: یبازو ریشود بهرام با بهت ز نیکه خواست نقش زم نیبرخورد و هم

 حالت خوبه: نیحس -

 نداد. یو پاسخ دیبازواش را از دست او کش نیحس

 غیشد ج نیچشم حس ریز یرا در قفل چرخاند و هر دو داخل رفتند به محض ورودشان آمنه متوجه کبود دیکل

 و گفت: دیکش یبنفش
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 ن؟یکجا رفته بود نمیجا بب نیا ایشده ب یچشمت چ ریز نیخدا مرگم بده حس -

 با اخم رو به بهرام گفت: الهه

 شده؟ یجواب بده چ -

 زد و گفت: یلبخند اوردیبه زبان ن یکه حرف یمعن نیبهرام انداخت به ا به ینشست و نگاه معنادرا نیحس

 بابا خوبم. ستین یزیچ -

 گفت: نیکرد و آورد رو به حس خیپر  یا سهیبا عجله رفت ک الهه

 تا ورمش بخوابه. یکبود یرو بزار رو نیا ریبگ -

 آمنه پشت دستش زد و گفت: مادر

 زدت مادر جون. یچه به روزش آوردن خدا ازش نگذره هر ک دینیخدا مرگم بده بب -

که حس کرد صورتش خود به خود جمع  یآن و درد یچشمش قرار داد. از سرد ریز یکبود یرا رو خی سهیک نیحس

 شد. گفت:

 یچشمم زد. باور نم ریز هوی میکرد یم یشوخ میخواست بزنه داشت یبابا اون بدبخت که نم نیچه قدر بزرگش کرد -

 .دیاز بهرام بپرس دیکن

 زد و گفت: یشخندین بهرام

 بدبخت خواباند. نیشد و مشتش رو تو صورت ا یعصب هویکردن المصب اون  یم یآره بابا داشتند شوخ -

 تکان داد و گفت: یسر یهاد

 گذشت. ریبابا جون حاال خدا رو شکر بخ یبود یها مراقب م نیتر از ا شیب دیبا -

 کرد و گفت: یقفل شده بود. اخم ونیزیتلو یکه طبق معمول چشمانش به صفحه  عباس

 ما رو. نیکشت یکبود هیبه خاطر  گهید دیآه بس کن -
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 آمنه از جا بر خاست و گفت: ریورود ام با

 برم ناهار رو بکشم. -

 و ازشان دعوت کرد که غذا خوردن را شروع کنند. دیهمه غذا کش یناهار که حاضر شدند آمنه برا زیم سر

سوال جواب نباشد چند لقمه را بدون اشتها خورد  یکه سوژه  نیکرد به خاطر ا یکه احساس کسالت م نیحس

 او انداخت و گفت: یبه غذا یسپس از مادرش تشکر کرد و از جا برخاست. آمنه نگاه

 ؟ینخورد یزیمادر تو که چ نیحس -

 کرد و جواب داد: تیرا به جلو هدا شیعصا نیحس

 شدم ممنون. ریس -

که متوجه نگاه او شده بود  ریانداخت ام ریکرد و سر به ز یشد همراه یاو را که وارد اتاق م یبا نگاه معنادار بهرام

 :دیکرد و پرس یمکث

 چشه مگه نه؟ نیحس یدون یبهرام تو م -

 با لکنت زبان گفت: بهرام

 دونم. ینه نم -
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د. بعد را بدان نیحس یناراحت لیو دل اوردیب ریکه حرف بهرام را باور نکرده دنبال فرصت مناست بود تااو را تنها گ ریما

 گفت: تیبرد و با جد یاز سرو ناهار بهرام را گوشه ا

 شده؟ یپس خواهشا طفره نرو و بگو چ یخبر دار زیدونم که تو از همه چ یبهرام من م -

کند.  فیزد کار اکبر باشد از بهرام خواست او را توص یکه حدس م ریکرد. ام فیاو تعر یرا برا زیناچار همه چ بهرام

 کرد و گفت: فیتوانست مشخصات اکبر را توص یکه م ییبهرام تا جا
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 کشتمش. یاگه جلوم رو نگرفته بودن م ریبه جون ام -

 به هم فشرد و گفت: تیرا با عصبان شیدندان ها ریام

 .یدم احمق عوض یزدم خودش باشه نشونش م یحدس م -

 :دیاش شد و پرس رهیبا بهت خ بهرام

 ؟یگ یرو م یک -

 اعتنا به او طرف اتاق قدم برداشت. یب ریام

و  کرد، چشمانش را بست یکه با عباس صحبت م ریام یصدا دنیو به فکر فرو رفته بود با شن دهیکه دراز کش نیحس

 انداخت و گفت: نیبه حس ینگاه ریاس وارد اتاق شدند. امو عب ریخودش را به خواب زد. ام

 .رمیاز اون کثافت بگ یحال هیموضوع ناراحته خدا شاهده  نیاز ا نیپس حس -

 یبه ناراحت ردیتوانست حقش را از اکبر بگ یخودش نم نکهیدلش به درد آمد و از ا ریام یحرف ها دنیبا شن نیحس

خودش خسته شده بود و  یقرار بود. از فکر کردن به درد ها یافزود. فکرش ناراحت و درونش آشفته و ب یاش م

ن ها آ دنید یلبان بسته اش شد و دلش هوا مانمه یلبخند هیو سا لیسه ادیفکر بکند با  یگرید زیکرد به چ یسع

 که سر درد کالفه اش کرده بود اما نتوانست بخوابد. نیرا کرد. با ا

که بال  یدهان او گذاشت، بهرام در حال یدفعه عباس دست رو کیهنگام بهرام با سر و صدا وارد اتاق شد که  نیا رد

 گفت: ینامفهوم یزد با صدا یبال م

 شم. یولم کن دارم خفه م -

 گفت: یآرام یسکوت قرار داد و با صدا یبه نشانه  شیلب ها یانگشت اشاره اش را رو ریام

 خوابه. نیعه حس واشی -

 و گفت: دیکش یدست عباس را پس زد نفس راحت بهرام

 شدم چتونه شماها؟ یداشتم خفه م یوا -
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 زنانه پشت دستش زد و گفت: یبه هر سه نفر انداخت. بهرام با ادا ینشست و نگاه شیسر جا نیموقع حس نیهم

 کردم. دارشیخدا مرگم بده ب -

 تکان داد. یبه او رفت و سر یچشم غره ا ریام

 زد و گفت: یاز جا برخاست لبخند تلخ نیحس

 خواب نبودم. -

 :دیبا مکث نگاهش کرد و پرس ریتخت برداشت و سمت در رفت. ام یلبه  یکاپشنش را از رو سپس

 حالت خوبه؟ یریم یکجا دار -

 از پشت شانه برادرش را نگاه کرد و پاسخ داد: نیحس

 از بچه ها. یکی شیخوام برم پ یخوبم داداش م -

 داد و گفت: شیبه ابروها یحالت باسع

 !ادیممکنه بارون ب هیهوا ابر یول -

 گفت: یبرادرانش کالفه شده بود با لحن تند یجا یب یو دلسوز  یهمه نگران نیکه از ا نیحس

 مگه بارون هم ترس داره؟ ادیخوب بارون ب -

 زد. رونیاز خانه ب تیکند با عصبان یکه خداحافظ نیبدون ا سپس

 زد و گفت: یپوزخند عصب عباس

 .رهیگ یبه درک خواستم بگم با خودش چتر ببره زود پاچه م -

 ادامه داد: ریرو به ام یبا لحن تند سپس

کنم تو و مامان  یم یاگه نگم احساس خفگ ارمیوقته ته دلم مونده به زبون ب یلیهست خ یزیچ هی هیچ یدون یم -

 یآد ه یراست م رهیآه خسته شدم از ناز و ادا در آوردنش چپ م دیکن یپررو رو لوسش م یبچه  نیا دیدار یادیز
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به الالش  یلیل دیخواه یم یحال به هم زدنه به خدا دِ آخه تا ک ستین تیزیحالت خوبه چ دیپرس یم قهیدم به دق

م پسره به ه نیخوره کم کم داره حالم از ا یبه سن و سالش نم گهیکارها د نیبفهمه که بزرگ شده و ا دیبذار د؟یبذار

 ازش بپرسه چه مرگته؟ ستیهم ن یکس ختهیرو سرش ر ایدن یخدا اخم کرده و تمام غم ها ی شهیخوره هم یم

 تاسف جنباند و گفت: یاز رو یناباورانه چشم به او دوخت سر ریام

خدا برات که شرم آوره به  ستینه چرا توقع نداشته باشم بار اولت ن یواقعا که عباس از تو توقع نداشتم ول -

 متاسفم.

 رفت. رونیتکان داد و از اتاق ب یسر یبار چند

**** 

 یکه در خانه تنها م یگذراند و مواقع یو در اتاقش م ییوقتش را در تنها شتریپدرش ب یبعد از رفتن به خانه  آوا

پدر  ابیدر غ یبه کار او نداشته باشد چون چند بار یکرد که جان کار یکرد و خدا خدا م یماند در اتاقش را قفل م

سفرش بود خدا خدا  یبه او برساند. آوا هم که دنبال کارها یزارشد آ یآوا قصد آزار او را داشت اما هر بار موفق نم

حس  چیاش که ه یپدر یخانه  شهیهم یانجام شوند و دنبال مادرش برود و برا شیکرد هر چه زود تر کارها یم

 دده یبه او نم یاجازه ا نیدانست اگر پدرش از موضوع با خبر شود چن یکرد را ترک کند. اما م یدر آن نم یتیامن

 برنارد گذاشته بود. یتر کارها را بر عهده  شیب نیهم یبرا

تخت قرار داد و  یکتاب را بست رو د،یاش به گوشش رس ینامادر یحال کتاب خواندن در اتاقش بود که صدا در

 گفت: یاو سپرد که خطاب به پدرش م یو گوش به حرف ها ستادیاپشت در 

بهتر از جان  یو ک یشوهرش بد دیباالخره که با یخونه نگه دار نیدختره رو تو ا نیا یخوا یم یپژمان تو تا ک -

 ه؟یشه هان نظرت چ یاون م یبرا یمطمئن باش همسر خوب

 گفت: یشد و با لحن آرام رهیکرد و به ژانت خ زیچشمانش را ر دیکش ششیبه ر یآوا دست پدر
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 نیخودم فقط به ا شیندارم حاال هم که آوردمش پ یخوب ی ونهیمن با دخترم م یدون یدونم خودت خوب م ینم

 یاروزه امرزمیفکر افتاده مادر خدا ب نیوقته تو ا یلیدونم خ یگرچه م فتهیخاطر که به فکر رفتن دنبال مادرش ن

 یمن نم یرو به آوا گفته ول زیهمه چ نیمادرش برگردونم به خاطر هم شیاصرار داشت آوا رو پ یلیآخر عمرش خ

ممکن باشه تا اون رو از  زیچ نیفکر ازدواج بهتر دیاون زنه برگرده شا شیهمه سال دخترم پ نیخوام بعد از گذشت ا

 موضوع رو بهش بگم؟ نیا یدونم چه طور یمنصرف کنه نم یانجام هر کار

 داد. شانیحرف ها یو گوش به ادامه  دییرا سا شیحرف ها در خود جمع شد و با نفرت دندان ها نیا دنیبا شن آوا

 کرد و گفت: یظیاخم غل ژانت

و  میمحضر عقدشون کن میامروز بر نیهم ینظرش رو بخوا ستیالزم ن یبکن یتون یم یو هر کار یپژمان تو پدرش -

 خالص.

 و به فکر فرو رفت. داوریبه زبان ن یحرف پژمان

 که از دیلحظه به ذهنش رس کیانجام دهد؟  دیبا یکرد که چه کار یفکر م نیبرگشت و به ا شیبا بغض سر جا آوا

 کارش کارها را بدتر کند. نیبا ا دیبرود و مخالفت خودش را اعالم کند اما ترس رونیاتاق ب

 و گفت: دیاو بغضش ترک یصدا دنیاش را برداشت و با برنارد تماس گرفت با شن یگوش

 کن تو رو خدا. یرفتنم رو اوک یکنم هر چه زود تر کارها یبرنارد خواهش م -

 :دیپرس یبا بهت و نگران برنارد

 افتاده؟ یشده اتفاق یزیچ یکن یم هیگر یحالت خوبه چرا دار زمیآوا عز -

 ...یخوان من رو شوهر بدن اون هم ک یبرنارد اون ها م -

 .دیرفش را برهقش گرفت و ح هق

 :دیپرس یبا نگران برنارد

 ؟یک -

 کنان جواب داد: نیف نیف آوا
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 جان. -

 .ستیدست بردار ن یکثافت عوض نیا یگ یم یدار یتو چ -

 بشم. کهیخوام زن اون مرت یکنم کمکم کن من نم یبرنارد خواهش م -

 تونه بکنه. ینم یغلط چیدم اون ه یمن باشه بهت قول م زیآروم باش عز -

 یانداخت. پدرش با قدم ها ریپدرش تماس را قطع کرد و سر به ز دنیبه در ماند با د رهیدر آوا خ ییهویباز شدن  با

 اش شود گفت: یچاشن یکرد مهربان یم یکه سع یشد و کنارش نشست و با لحن کیآرام و آهسته به او نزد

 دختر گلم؟ یکن یچه کار م -

 نفرت نگاهش کرد.چشمان نمدارش را به او دوخت و با  آوا

 ؟یقدر ناراحت نیشده بابا چرا ا یچ -

 و با خشم گفت: دیمسخ شده از جا پر یدفعه مانند آدم ها کی آوا

آد من بدون پدر بزرگ شدم من پدر  یکه اصال بهت نم اریپدر مهربون و دلسوز رو در ن هیمن نقش  یخود برا یب -

دونم  یم یدونم تو دوستم ندار یمن که م یکن یپدر خوب رو باز هیخواد حاال برام نقش  یندارم نم یفهم یندارم م

 .یخوام که باش ینم یستیتو پدر من ن یگرفتمن رو ازش  یرو زجر بد مارمیکه مادر ب نیفقط به خاطر ا

 زد و گفت: یلبخند عصب ردیشدنش را بگ یعصبان ینمود جلو یم یکه سع یاز جا برخاست و در حال پدرش

امکانات رو  نیتو رو دوست نداشته باشم درسته من تو رو بزرگ نکردم اما بهتر یچه طور یآوا تو دختر من هست -

 که در حقت کردم بابا جون؟ ییها یمزده همه خوب نهیبرات فراهم کردم نذاشتم آب تو دلت تکون بخوره ا

 رفت و ادامه داد: کشیپدرش نزدشد.  شیناخون ها دنینگاه زهر آلودش را به او دوخت و مشغول جو آوا

و ناتوان تنها  ضیزن مر هیاجازه بدم  یاز من انتظار دار یبود پس چه طور ماریمادرت ب یدون یخوبه که خودت م -

 دخترم رو بزرگ کنه.

 بلند گفت: یدفعه آوا منفجر شد و با صدا کی
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 بچه که ادمهیخوب  یستیاون بمونم تو پدر من ن شیپ یچرا اجازه نداد یو ناتوان بود چرا ولش کرد ضیاون که مر -

 یکرد یبهم نم ییتو اعتنا یزدم ول یم ییچه زجه ها یو نازم کن یکه بغلم کن نیا یبرا دمتید یم یبودم وقت

 یتر از من دوست دار شینبود چرا اون رو ب تواون که پسر  یکرد یرو غرق مهر و محبت م یعوضش اون جان عوض

 خبر ندارم. یزیو عاجز نبود فکر نکن من از چ ماریاون زن ب یهان چرا چون بچه 

 کرد و گفت: یعصب یخنده  پژمان

 ؟یکن یم یشه حسود یهمسرت م گهیدختر تو به جان که تا چند روز د -

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر آوا

خوش  یلیبگم خ دیبا نهیاون عاشق چشم و ابرو ام شده اگه فکرهات ا یشم فک کرد یکور خونده من زن اون نم -

 کنه. دایهات دست پ ییمن به تمام دارا قیخواد از طر یاون م یالیخ

کرد نهاد و  یحس و گز گز م یکه ب یلیس یبر گونه اش نشست. آوا شوک زده دست بر جا یمحکم یلیان  س کی

 شد و گفت: یجار شیصدا بر گونه ها یاشک ب

 ؟یاون رو باور کن قتیحق یستیکه قادر ن یدارو دوستش  زهیبرات عز یقدر اون عوض نیا هیچ -

 ؟یبه اون بزن یفیتهمت کث نیهمچ یتون یآوا خفه شو تو چه طور م -

 .دیطعنه گر ژانت نگاه آوا طرف در چرخ یصدا دنیشن با

 آد. یها ازش بر م نیاز ا یلیکه به مادرش رفته باشه خ یدختر زمیخودت رو ناراحت نکن عز -

 با چشمان از حدقه در آمده طرف او حمله کرد و گفت: آوا

 .ارین فتیاسم مادرم رو به زبون کث -

 گفت: ادیکه به اون برسه پژمان سد راه او شد و با فر نیاز ا قبل

 آوا خفه شو. -

 خشکش زد و با چشمان پر از اشک به پدرش نگاه کرد و با بغض گفت: شیسر جا آوا



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
100 

 

 !دیها رو دار بهیمن حکم  غر یمونم شماها برا یجا نم نیلحظه هم ا کی گهیزرگم دگردم خونه مادرب یمن برم -
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 طرف در برداشت و با خشم و تحکم گفت: یچند قدم پژمان

 تا با جان عقدت کنم. یکن یجا خودت رو آماده م نیهم ینیش یم یاز جات تکون بخور یکن یغلط م -

 ابرو اش را باال انداحت و در را بست. یتا شخندیبا ن ژانت

بعد به خود مسلط شد از جا برخاست لباس عوض کرد و آماده  یقیسر داد. دقا ستنیگر ینشست و نا نیزم یرو آوا

 ستین یحوال نیا یمطمئن شد کس یوقت دیسرک کش رونیباز کرد و به ب یرفتن شد. در اتاقش را به آرام رونیب ی

که سر در آورد سر خاک مادربزرگش بود. بر  ییجا نیول. از ازد رونیکرد و از خانه ب یا رو طنوک پا پله ه یدوان رو

 نشست و با بغض گفت: نیزم

وقت  چیاون ه یدونست یمن اون مرد رو دوست ندارم م یدونست یتو که م یاز تو هم گله دارم چرا تنهام گذاشت -

دنبال عفت و  یکه از بچگ یبا آدم یهرم بده اون هم با کخواد به زور شو ینکرد حاال هم اومده م یبرام پدر

 من بود. یدخترونگ

شلوارش  بیرا از ج یزنگ تلفنش هق هقش را خفه کرد و گوش یصدا دنیهق زد و سر بر خاک نهاد با شن هق

 :و جواب داد دیآب دماغش را باال کش نیاسم کاتر دنیبا د دیکش رونیب

 بله؟ -

 ؟یتو رفتم خونه تون نبود ییکجا -

 ؟یداشت یکار ستمیخونه ن -

 گردش حوصله ام سر رفته. میبا هم بر یخواستم کم یم ینه ول -

 .یمن حال ندارم خودت برو با -
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موقع برنارد تماس گرفت. از جا  نیبدهد تماس را قطع کرد که هم نیبه کاتر یگریاجازه حرف د نکهیاز ا قبل

 برخاست و پاسخ داد:

 ه برنارد؟بل -

 نگرانت شدم حالت خوبه؟ یدفعه قطع کرد کیشده آوا چرا  یسالم چ -

 رو ندارم تا بهم کمک کنه. یکنم برنارد کس یم ییاحساس تنها ستمینه خوب ن -

 زد. هیگر ریحرف ها ز نیگفتن ا با

 دختر؟ یتو آوا دلواپسم کرد ییکجا -

 سر خاک مادربزرگم. -

 آم دنبالت. یمخب همون جا باش االن  اریبس -

وقت  چیبهش داشت اما ه یکه با آوا اشنا شده بود حس خاص یتماس را قطع کرد و به سرعتش افزود، از زمان برنارد

ته دلش داشت و نگران بود با  یواهمه و ترس قتیاز گفتن حق شهینتوانست درباره احساسش با او حرف بزند و هم

که برنارد خاطر  دیرس یوقت به فکرش نم چیهاز دست بدهد. آوا هم  شهیهم یدلش آوا را برا یگفتن حرف ها

 دوست دختر او بود و برنارد به او قول ازدواج داده بود. نیخواهش باشد چون کاتر

بود را دوست  یو مغرور یکه دختر از خود راض نیتواند کاتر یکرد نم یرفت احساس م یم شیبرنارد هر چه پ اما

 داشته باشد.

بود دلش به درد آمد و طرف او پا تند کرد  یجار شیوا که کنار قبر مادربزرگش زانو زده و اشک بر گونه هاآ دنید با

 اش گفت: یاو نهاد و با لحن آرام و دوستداشتن ی دهیخم یسمتش خم شد دست بر شانه ها یکم

 .میآوا جونم پاشو بر -

هم  یا همراه با لبخند طرف او دراز کرد و چشمانش رو رورا باال گرفت و به او زل زد. برنارد دستش ر سشینگاه خ آوا

 انداخت. ریو سر به ز دیکش شیبه لباس ها ی. آوا دست در دست او نهاد و با کمکش از جا برخاست دستگذاشت

 اندازم. یتو رو به زحمت م شهیخوام هم یمعذرت م -
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 کرد و گفت: یاخم با نمک برنارد

 .میحاال بر یحرف ها رو بزن نینشنوم ا گهید -

 د.را ز نیاعتنا استارت ماش یآن انداخت و ب یبه صفحه  یشدند که تلفن برنارد زنگ خورد نگاه نیدو سوار ماش هر

 :دیکه تلفنش زنگ خورد آوا پرس گرید بار

 ؟ید یچرا جواب نم -

 زد و جواب داد: یلبخند مهربان برنارد

 باشم. یا گهید زیچ ریوام درگبا ت یولش کن حوصله اش رو ندارم دوست ندارم وقت -

از عالقه  یبرناردنشانه ا یکردتمام کارها و حرف ها یاحساس م یانداخت گاه ریحرف اوآوا داغ شد و سر به ز نیا با

 دیرس یکه به ذهنش م یهستند زود از فکر گریبا هم د نیدانست او و کاتر یاو به خودش است اما چون م ی

 شد. یم مانیپش

 برنارد به خود آمد. یصدا با

 تا حال و هوات عوض بشه؟ میکجا بر یخب آوا خانم دوست دار -

 به او انداخت و گفت: ینگاه آوا

 کنم و دایوقت مادرم رو پ چیه گهیجا بمونم ممکنه نتونم د نیتر ا شیاگه ب رانیتونم برم ا یم یبرنارد من ک -

 نم؟یبب

 سکوت کرد و گفت: یلحظه ا یبا ناراحت برنارد

 .یصبر کن دیبا گهیاز دوست هام کارهات رو درست کنه تا دو سه روز د یکیدادم به  -

 و گفت: دیرا به هم کوب شیدست ها یباخوش حال آوا
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دونم اگه تو رو نداشتم  یممنونم برنارد نم یلیشه از تو هم خ یم یخدا عال یتونم برم وا یم گهیواقعا تا سه روز د -

لطفت رو  نیمطمئن باش تا عمر دارم ا یدوستان من هست نیزتریو عز نیاز بهتر یکیکردم تو  یم دیاچه کار ب

 کنم. یفراموش نم

 گفت: یبا لحن گرفته ا برنارد

 جا؟ نیا یگرد یبر نم گهید یکرد دایاگه مادرت رو پ -

 نگاهش را به رو به رو دوخت و جواب داد: آوا

 چیکنم ه یکنم احساس م یته دلم حس م یدونم چرا ترس یکنم نم دایمنه که مادرم رو پ یآرزو نیبزرگ تر نیا -

نده ز گهیهمه سال مادرم د نیترسم بعد از گذشته ا یکنم نگرانم و م داشیپ یحت ای نمیتونم مادرم رو بب یوقت نم

 نباشه.

 شدند. یجار شیجان سوزش بر گونه ها یحرف ها اشک ها نیگفتن ا با

 اشک او را پس زد و گفت: یرانندگ نیدر ح برنارد

 کنم. یدعات م سایموقع رفتن به کل شهیمن هم هم یکن یم داشیباش حتما پ دوارینباش ام دیناام -

 زد و گفت: یلبخند آوا

 ممنون. -

 

27 

 یخشک ینمود و سرفه ها یکه ناخوش م رایرفته بوددر تمام مدت حواسش به سم هیو سا لیسه داریکه به د نیحس

بود. چند بار خواست جرات به خرج دهد و حالش را بپرسد اما شرم مانع او  اورد،یکرد به رو ن یم یو سع  دیکش یم

ه قلبش ب رزنیپ یناله ها یصدا دنیاو برد. با شن یلبه بد حا یشد پ یم رایزرد گونه سم یاز رنگ و رو یشد. ول یم

مطب  نیتر کیگرفت و خود را به نزد یزد. تاکس رونیآن ها ب یدرد آمد با گفتن با اجازه از جا برخاست و از خانه 

منتظر او بماند راننده هم با تکان دادن سر موافقت خود را  یشد و از راننده خواست تا کم ادهیپ نیرساند از ماش
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 تو سالن نبود یماریب ای یبه اطرافش انداخت کس یجا سالم کرد نگاهآن  یوارد مطب شد به منش نیکرد. حس اعالم

 :دیکرد و با لحن مودبانه و با وقار پرس یمکث

 دارن؟ فیدکتر تشر -

 او انداخت و جواب داد: یاز سر تا پا ینگاه زشیر نکیاز پشت ع یمنش

 داره. ضیاالن مر یدارن ول فیبله خانم دکتر تشر -

 با تبسم گفت: نیحس

 نم؟یرو بب شونیا ضشونیکال نداره بعد از مراش -

 مختصر جواب داد: یلیبه او انداخت و خ یباز نگاه یمنش

 البته. -

 ییوهاکه به تابل نیبه حس یینگاه گذرا یرفت. منش یآمد و طرف منش رونیب یبعد در اتاق دکتر باز شد و زن یقیدقا

صاف کرد و  یرا کم شیبعد صدا یکرد انداخت و وارد اتاق خانم دکتر شد. لحظات یزده بودند نگاه م واریکه بر د

 گفت: نیخطاب به حس

 .دییآقا لطفا بفرما -

کرد و از او خواست تا  یاشاره ا شیکنار یزد و به صندل یاو لبخند دنیتشکر کرد و وارد اتاق شد. دکتر با د نیحس

 .دیایآن ها ب ی نهیمعا یو مادرش به او گفت و ازا  خواست تا برا رایوضع سم یتشکر کرد و درباره  نیحس ند،یبنش

از  نیهمراه حس لشیرا قبول کرد و بعد از جمع کردن وسا نیبود درخواست حس یو مهربان انسالیکه زن م دکتر

 گفت: یرفت و رو به منش رونیاتاق ب

 کار دارم حواست باشه تا برگردم. یکم رونیمن ب -

او  به سمت مادر رایسم نهیگفت. دکتر بعد از معا یانداخت و چشم نیبه دکتر و حس ینگاه یبا حالت پرسش یمنش

 گفت: رایکردنش رو به سم نهیرفت بعد از چک کردن حال او و معا
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 یگرم بخور یو غذاها یاستفاده کن دیحتما با سمینو یقرص و دارو برات م یسر هیهات عفونت کرده  هیدخترم ر -

 شه. یانشاهلل هر چه زود تر حالت خوب م اریبه خودت فشار ن ادیز یدار ازیهم تر از همه به استراحت نو م

 چرخاند و گفت: رزنیدکتر نگاهش را طرف پ دیکرد و حال مادرش را پرس یسرفه ا رایسم

 دخترم. ستین ینگران یخوبه جا -

ر ب یکردند. لبخند یم یباز نیکه کنار حس هیو سا لیسه دنیرفت با د اطیکرد و به ح یخداحافظ رایاز سم سپس

 گفت: نیکرد و رو به حس نهیمطمئن شدن از صحت حالشان آن ها را معا یلبانش نقش بست و برا

 خدا رو شکر حال بچه ها خوبه. -

شت دا یکه قدم به قدم دکتر بر م یمادرشان برگردند و در حال شیخواست تا پ هیو سا لیتشکر کرد و از سه نیحس

 زد و گفت: ی. دکتر لبخند مهرباندیو مادرش را پرس رایحال سم

 یاگه بستر مهیوخ یلیقلبش خ تیوضع رزنیمادر بچه ها حالش خوبه فقط سرما خورده اما پ ستین ینگران یجا -

 از دست بره. ینکرده به زود ینشه ممکنه خدا

 :دیکرد و پرس یمکث سپس

 پرسم؟ یسوال رو م نیا دیم البته ببخشپسر یباهاشون دار یتو چه نسبت یراست -

 صورتش را جمع کرد و جواب داد: یسرحال نبود کم ادیکه انگار ز نیحس

 خواسته خدا بوده حتما که از حالشان مطلع شوم. نیباهاشون ندارم اما ا ینسبت -

 کرد و رو به دکتر گفت: بشیدست در ج سپس

 کنم؟ متونیچه قدر تقد دییممنون و متشکرم لطفا بفرما یلیشرمنده شما رو هم به زحمت انداختم خ -

 کرد و گفت: یاخم یبا مهربان دکتر

جازه ا بتیکنم پسرم پولت رو بذار تو ج غیو دخترش در رزنیپ هیاز کمک کردن به  دهیجاها نرس نیهنوز کارم به ا -

 بشم البته با اجازه ات! کیتو شر ریبده من هم تو کار خ
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 کرد و گفت: یآرام یخنده  نیحس

 کنم؟ یاز بابت لطف و محبت شما سپاسگزار یدونم چه طور یواقعا نم دیکن یم یکنم بزرگوار یخواهش م -

 و گفت: دیخند دکتر

ناه داره با گ یبستر یبرا میرو درست کنم تا فردا ببر رزنیپ نیا یکارها رمیمن م یراست ستیبه تشکر ن ازیاصال ن -

 وضعش بمونه البته با کمک خودت. نیا

 انداخت و گفت: دادیبارش باران را م یکه هر لحظه گواه یبه آسمان ابر ینگاه

 .میفردا رو با هم هماهنگ کن یکن تا کارها اداشتینداره شماره تلفنم رو  یاگه اشکال رمیم گهیخب من د -

 بار از او تشکر کرد. نیچندم یکرد و برا ویاو را در تلفنش به اسم خانم دکتر س یگفت و شماره  یچشم نیحس

دارو به بازار  دیبعد از خر نیکند. حس هیته رایسم یدارو ها را برا نیکرد تا حس یادآوری یخداحافظ نیدر ح دکتر

داد و از او خواست کنار  هیبرگشت. داروها را به دست سا رایسم یکرد و به خانه  یداریخر یگرید یزهایرفت و چ

مادرش که تازه به خواب فرو رفته بود بگذارد سپس همراه بچه ها وارد آشپزخانه شد و شروع به درست کردن سوپ 

 یزیشدن مادرش دست به چ داریتذکر داد تا ب لیآن ها کرد بعد از تمام کردن کارش شعله را کم کرد و به سه یبرا

 باشند. یخوب ینزنند و بچه ها
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 شیبرا یسرد و باران یهوا نیبه آسمان انداخت راه رفتن در ا یباران نگاه دیبارش شد دنیرفتن که شد با د عازم

کرد  یآن ها رفت و آمد م یکه در خانه  یآن جا بماند چون در مدت نیتر از ا شیتوانست ب یسخت بود اما نم یبس

 بود. ختهیها را بر انگ هیشک همسا یحساب

شده بود و قطرات آب  سیخ سیخ شیتمام سر و رو دیکرد و به راه افتاد تا به سر کوچه رس یاحافظبچه ها خد از

 .دندیچک یم شیباران از سر و لباس ها

 نبود پس جواب ییو قادر به پاسخ گو دیلرز یچند بار تلفنش زنگ خورد اما از شدت سرما تمام بدنش م نیب نیا در

 برود. ادهیداد تا خانشان راه را پ حیشده بود ترج سیشد و چون کامال خ الیخ یدادن را ب
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 :دیبه او توپ یتند و عصب یمحض ورودش آمنه با لحن به

و سرما تو رو خدا نگاش کن چه به روز خودش آورده دِ  یبارون یهوا نیتو ا یمعلوم هست تا حاال کجا بود چیه -

برو تو حموم تا لباس هات رو  ایر کنم زود باش بخدا از دست تو چه کا یا ؟یخور یسرما م یطور نیا یآخه نگفت

 .ارمیب

وارد حمام شد. بعد گرفتن دوش آب گرم  یکلمه ا نیانداخت و بدون کوچک تر ریسر به ز یبا شرمندگ نیحس

مبل نشست و  یکرد رو یرا با حوله خشک م شیکه موها یآمد و در حال رونیلباس تن کرد و از حمام ب یمختصر

 گفت: ورو به او کرد  ییداد. مادربزرگش با خوش رو هیرا کنارش به مبل تک شیعصا

 چشمت بهتر شد؟ یمادر کبود نمیبب -

 جون. زیخوبم عز -

 صورتش کرد و گفت: یچاشن یاخم مادربزرگش

 ناراحتم. یلیمن از دستت خ یدون یم -

 نان کنار مادربزرگش نشست و گفت:زد از جا بر خاست و لنگون ک یلبخند دینمدارش کش یبر موها یدست نیحس

 جون؟ زیعز یشما بشم چرا آخه ناراحت یمن فدا -

با همان لحن و  نیدور نماند. حس نیحس دهیبه او انداخت که نگاهش از د یو نگاه دیرا بر هم کش شیابروها عباس

 لبخندش دستش را دور گردن مادربزرگش انداخت.

 کرد از او دلخور و ناراحت است جواب داد: یکه وانمود م یدر حال مادربزرگش

 نم؟یمن شما رو بب یپس ک یرونیاما تو همه اش ب نمیهمه راه آمدم که شما ها رو بب نیمن ا -

 مادربزرگش را به خود فشرد و گفت: دیخند نیحس

 االن بنده دربست در خدمت شما هستم. نیمن شرمنده ام چشم از هم -

 رار داد و گفت:ق یعسل یرا رو وهیظرف م الهه
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 آورد. فیتشر نیخوردن داره چون آقا حس وهیم نیحاال ا -

 یگوش به مداح نیسنگ یشد در سکوت یپخش م ونیزیکه از تلو یمداح یکه دور هم نشسته بودند با صدا یهمگ

 دوختند. ونیزیدادند و چشم به تلو

که شعله گاز را روشن گذاشته  نیو از اشد  هیو سا لیچنگ انداخت و نگران سه نیبه دل حس یلحظه دلشوره ا کی

 شده بود. مانیپش

 .اوردیخواست به رو ب یشد اما نم یتر م شیکرد سر دردش ب یگذشت احساس م یلحظه که م هر

 پدرش نگاهش را باال گرفت. یصدا با

 بابا حالت خوبه؟ نیحس -

 کنه. یسرم درد م یکم هیفقط  ستین میزیبله چ -

 گفت: زیبا لحن مالمت آم آمنه

 .رهیهم درد بگ دیخونه با یکه اومد یبا اون حال -

آماده کردن شام همراه الهه به آشپزخانه  یتکان داد و برا ی. آمنه سراوردیبه زبان ن یسکوت کرد و حرف نیحس

 رفت.

 خیکردند بهرام و عباس هم ب یفردا و هفتم ماه محرم داشتند گفت وگو م یکه برا یو پدرش هم درباره برنامه ا ریام 

ه از واقع ییدوخته بود که صحنه ها ونیزیتلو یگفتند، مادربزرگشان هم چشم به صفحه  یم ییزهایچ هیگوش هم 

 داد. یکربال را نشان م

 اش را فشرد و قهیشود، کالفه شده بودبا انگشت شصت شق یتر م شیکرد هر لحظه سر دردش ب یاحساس م نیحس

 :دیهر دو دستش گرفت و نال انیشدن دردش سرش را م دیچشمانش را بست با حس شد

 آخ سرم. -

 کنار او قرار گرفت و گفت: دیاز جا پر یبا نگران پدرش

 چت شده بابا جون؟ -
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 دست او را گرفت و نگاه نگرانش را به او دوخت. ریام

 را برداشت و گفت: نکشیع مادربزرگ

 فضل بچه ام چش شده؟ابوال ای -

 آمد و گفت: رونیاز آشپزخانه ب مهیآن ها سراس یصدا دنیبا شن آمنه

 شده؟ یچ -

 را گرفت و در برخاستن کمکش کرد و گفت: نیحس یبازو ریز ریام

 برمش تو اتاق استراحت کنه. یرفت قرص هاش رو بخوره م ادشیمامان حتما دوباره  ستین یزیچ -

 او را گرفت و به اتاق بردنش. گرید یبازو ریهنگام بهرام ز نیا در

کرد چشمانش را بست و  یکه آه و ناله م یدر حال نیرا به خوردش داد و از او خواست بخوابد. حس شیقرص ها ریام

 به خواب فرو رفت.

 زد و گفت: یشخندیآمد، ن یعباس که طرف اتاق م دنیرفت با د رونیکه از حال او مطمئن شد از اتاق ب ریام

 زده. یضیخودش رو به مر -

 انداخت. ریبا بهت به او نگاه کرد و سر به ز عباس

 برگشت و گفت: شیسر جا ریام

 .دیخواب -

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یبا تعجب حالت الهه

 شده اون که حالش خوب بود؟! یدفعه چ کی دمینفهم

 جواب داد: ریبه زرا به هم قالب کرد و سر  شیخم شد دست ها شیزانوها یرو یکم ریام

 گذره؟ یتو دلش م یدونه چ یده اما فقط خدا م ینشون م یطور نیا -
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 گفت: یبا بغض و لحن گرفته ا آمنه

 .ستمیواسه اش ن یشه و من قادر به کار یچشم هام پژمرده و پر پر م یپسرم روز به روز داره جلو ایخدا -

 داد گفت: یم شیکه دلدار یدر حال مادرش

 

29 

روزها  نیدعا کن به حق ا یکه دعاش کن نیا یبراش انجام بد یتون یکه م یآروم باش مادر قربونت برم تنها کار -

 سخته. یلیمسئله براش خ نیخدا شفاش بده اون هنوز جوونه و درک ا

 مادرش نهاد و با بغض که گلواش را به درد آورده بود. گفت: یسر بر پا آمنه

دونم انگار صدام به عرش  یبود اما نم نیمن از خدا ا یکردم تمام وقت تنها خواسته به خدا دعاش  زیعز خواستم

 رسه. یخدا نم

 و گفت: دیپشت لبش کش ینمود دست یکه ناآرام م یهاد

 گه؟ یم یچ نمیکنم بب یبا دکترش صحبت م گهیشه چند روز د یدرست نم یچیه یبا ناراحت خانم مهیخدا کر -

 :دیپرس یگرفته رو به هاد یبا حالت الهه

 بهترن؟ یلیاون جا خ یخارج دکترها نشیبر یبراش کرد چرا نم یجا کار نیشه ا یاگه نم -

 جواب داد: یهاد

نداره اما  یمشکل چیه نیهمشون هم معتقدن حس دنشیتر از ده تا دکتر د شیتا حاال ب میهم فکر کرد نیبه ا -

 کرد؛ رییتغ یحال و روز افتاده بکل نیکه به ا یهر دو پاش راه بره، از وقت یکنند که چرا تا حاال نتونسته رو یتعجب م

 را ادامه داد: یهاد یمادرش برداشت و حرف ها یسر از پا آمنه
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 یدونم ته دلش غم و غصه اش رو پنهان م یآره م یآروم و کم حرف شده سکوتش دلم رو به درد م یلیخ نمیحس -

 به خاطر وضع رونهیب یوقت گرانیکه د نیخسته شده از ا شیگفت از زندگ یم یاز شدت ناراحت شیکنه چند روز پ

 پسرم رو به تو سپردم. ایخدا هد یم حیهم موندن تو خونه رو ترج نیهم یکنند برا یپاش مسخره اش م

 او اشک مادرش و الهه را در آورد. یاشک جار 

 نداخت.ا ریو معنادارش را به عباس دوخت و سر به ز نینگاه غمگ ریام

**** 

 یاخبر که کاره نیا دنیکه با برنارد داشت بعد از شن یکرد بعد از تماس تلفن یم یسفرش لحظه شمار یکه برا آوا

 ینمود عاد یم یشناخت اما سع یسر از پا نم یعازم سفر است از خوشحال گهیرفتنش درست شده و تا دو روز د

 خبر نشوند. اجان از موضوع رفتنش ب یاش و حت ینامادر ایرفتار کند تا پدرش 

 بر لب نشاند و رو به آوا گفت: یناهار که نشسته بودند. پژمان لبخند تصنع زیم سر

 د؟ینیباال  بش یبعد از عقدت با جان طبقه  یاگه موافق باش -

جواب  یبا خونسردداشت دوخت و  یرا به جان که چشم از او بر نم زشیبه زور لقمه اش را قورت داد نگاه تند و ت آوا

 داد:

و  میکن یدم بعد چشم عقد م یدارم انجام م یکار هیدارم  یتر شیبه وقت ب ازیموافقم اما من ن هیاتفاقا فکر خوب -

 .نیانجام بد دیتون یدلتون خواست م یهر کار

 :دیکرد و پرس زیچشم ر ژانت

 ؟یمثال چه کار -

 خندان جواب داد: ییبا اکراه با رو آوا

 تونم بگم. یانجام بدم شرمنده نم دیدارم که با یکیوچکار ک هی -

 قدم شد و گفت: شیجان پ اوردیبه زبان ب یلبانش را تکان داد و تا خواست حرف پدرش

 کنم تا کارهاش رو انجام بده. یاشکال نداره تا هر وقت دلش بخواد من صبر م -
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 رو به آوا ادامه داد: یثیبا لبخند خب سپس

 .زمیکمک کردنم حساب کن عز یصد در صد رو یداشت ازیاگه به کمک ن -

 با اکراه نگاهش کرد و گفت: آوا

 حتما. -

 و گفت: دیکوب نیو با حرص پا به زم ستادیاز جا برخاست پله ها را باال رفت وارد اتاقش شد. پشت در ا سپس

 دینرفته انتقام خودم رو با ادمیشه  ینم یطور نینه ا یها خالص بشم؟ ول نیتونم از شر ا یم یخدا من ک یا -

 تیارائکنم تمام د یم یکار هی یتقاص پس بد دیبا ستمیننشونم آوا ن اهیپدر تا تو رو به خاک س یشرمنده آقا رمیبگ

 .دیچشمان مادرم چک زکه ا یقسم به هر قطره اشک ینیب یحاال م یرو از دست بد

 کرد گفت: یم یباز شیتار مو هیکه با  یو در حال ستادیگرفت پشت پنجره ا یرا برداشت و شماره ا تلفنش

 ؟یخوب تیسالم مارگر -

 ؟یسالم آوا جونم تو خوب -

 برات سراغ دارم. تیمامور هی -

 ؟یتیچه مامور -

 نمت؟یتونم بب یشه بگم کجا م یتلفن نم یپا -

 ما؟ یخونه  یایب یتون یگردم خونه م یتازه دارم بر م من

 .یبا یبوسمت با یاون جام م گهید قهیتا چند دق یاوک -

 شده زمزمه کرد: زیبر لبانش نشاند و با چشمان ر یثیخب لبخند

 متاسفم برات پدر. -

 زد. رونیرا برداشت و از خانه ب فشیاز عوض کردن لباس کالهش را سرش کرد ک بعد
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او شربت  یبرا تیمبل نشست مارگر یوارد سالن شد و رو تیمختصر با تعارف مارگر یاز سالم و احوال پرس بعد

 :دیآورد مقابلش نشست و پرس

 شده؟ یشنوم بگو چ یخوب م -

 گفت: دیجو یرا م شیکه ناخون ها یداد و در حال هیبه مبل تک آوا

 گهیآخه تا دو روز د فتمیخوام تو درد سر ب یماجرا هستم چون نم نیندونه من پشت ا یاول از همه قول بده کس -

 برم. دیمسافرم و با

 :دیموشکافانه پرس تیمارگر

 سفر به کجا؟ -

 .رانیا -

 اون جا چه کار؟ یبر یخوا یدختر م رانیا -

 دنبال مادرم. -

 باال انداخت و سکوت کرد. ییابرو تیمارگر

 سمت او خم شد و گفت: یآمده را از دست بدهد کم شیخواست فرصت پ یکه نم آوا

 حامل مواد قاچاق و اسلحه وارد کشور بشه... ونیکام هیفردا شب قراره  نیبب -

 با تعجب دهانش را باز کرد و با بهت به حرف او آمد و گفت: تیمارگر

 !؟یدختر تو از کجا خبر دار یگ یم یدار یچ -

 گفت: یبا ناراحت آوا

 .نیبهش برسه قصد من فقط رنجوندن اونه هم یخوام آزار یگم اما نم یچون بهت اعتماد دارم م -

 نم؟یدرست حرف بزن بب وونهید یگ یرو م یک -
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 .پدرم

 با چشمان گرد شده زمزمه کرد: تیمارگر

 پدرت؟! -

 تکان داد و گفت: یسر آوا

 اوهوم متاسفانه پدرم سال هاست تو کار قاچاق مواد و اسلحه دست داره. -

 :دیکنار او نشست و با تعجب پرس تیمارگر

 ...یون پدرته چه طورا یکن یچه کار م یدار یدون یآوا م -

 و گفت: دیبا بغض به حرف او پر آوا

بود من رو  ماریکه به شدت ب یدر حقم نکرده اون مادرم رو زجر داده موقع یپدر چیمنه واال ه یفقط اسم اون رو -

دست برداره چون  فشیکار کث نیخواست از ا یکه ازش م نیجا آورد فقط به خاطر ا نیازش گرفت و با خودش به ا

من رو آورد با من چه کار کرد من رو تو  یوقت تیمارگر یدون یداشته باشه. م یآروم و پاک یخواست زندگ یم

 یخواست پدر پاک و مهربون یتونه پدرم باشه سال هاست دلم م ینم ستیگذاشت اون پدر من ن رخوارگاهیش

نکرد. اون با کار قاچاقش باعث  یوقت برام پدر چیباشه اون ه شمیپ ییسخت و تنها یکه موقع ها یپدر داشتمیم

 خوام. یخوام اون پدرم باشه نم یبشن من نم دهیگناه به کثافت و لجن کش یپاک و ب نجوو یشه هر روز عده ا یم

 دیاو را به آغوش کش تیزد. مارگر یشدند و هق م یم یجار شیگونه ها یزد رو یهمان طور که حرف م اشکانش

 و گفت: دیبر سرش کش یدست نوازش

 .یگ یم یفهمم چ یکنم م ینکن درکت م هیگر زمیآروم باش عز -

 قرار دهد. ارشیکه در دسترس دارد را در اخت یآرام شد از او خواست اطالعات کامل یکه آوا کم نیاز ا بعد

 زد. رونیاو ب یاز خانه  یهمان کار را کرد و بعد از خداحافظ زین آوا
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 آوا هم موافقت نتشید که برنارد با او تماس گرفت و از او خواست تا ببز یپرسه م ابانیحوصله در خ یو ب سرگردان

حکم فرما شد برنارد با  نشانیب ینیشد و سکوت سنگ نینگذشت که برنارد دنبال او آمد. آوا سوار ماش یریکرد د

 :دیکرد و پرس یحال گرفته و ناراحت آوا مکث دنید

 زم؟یات شده عز یباعث ناراحت یزیچه چ -

 جواب داد: ریبه او انداخت سر به ز ینگاه چهمین آوا

 پدرم رو لو دادم. -

 :دیبرخورد کند وپرس نیماش ی شهیترمز کرد که باعث شد سر آوا به ش ییهویهنگام برنارد  نیهم

 وونه؟ید یتو چه کار کرد -

 صورتش را جمع کرد و با اخم گفت: دیچیکه در سرش پ یاز درد آوا

 چت شده تو؟ -

 ؟یکن یم یآوا بگو که شوخ -

 گم. یم یهم جد یلیخ ستین یشوخ -

 تو. یا وونهید -

 نداد. برنارد به راه افتاد و گفت: یباال انداخت و جواب یشانه ا آوا

 خوام سرت درد گرفت؟ یمعذرت م -

 .دیخنده زد. برنارد با تعجب نگاهش کرد و خند ریبه او انداخت و ز ینگاه آوا

 ؟یخند یچرا م -

 ؟یخند یتو چرا م -

 خنده ام گرفت. دمیخنده ات رو د -
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 .وونهید -

 او داد و گفت: لیتحو یلبخند برنارد

 کات کردم. نیبا کاتر -

 او زل زد و گفت: مرخیبا تعجب به ن آوا

 وا چرا؟! -

 تونستم باهاش بمونم. یهستش من نم یدختر مغرور و از خود راض نیکاتر میخور یبه درد هم نم دمید -

 ناراحت شد مگه نه؟ یلیچه بد شد حتما خ -

 با من موند که... نیخواسته و دوستم نداشته فقط به خاطر ا یگفت از اول من رو نم یدون ینه اصال م -

 را به رو به رو دوخت و سکوت کرد. نگاهش

 ؟یکه چ -

 نگاه نافذ و جذابش را به آوا دوخت و جواب داد: برنارد

 .میکه من و تو به هم نرس -

 اش شد و با تعجب گفت: رهیبا بهت خ آوا

 است؟! وونهیاون دختر د میعالقه دار گهیباعث شده اون فکر کنه ما  به همد یزیچه چ -

 جا جمع کرد و گفت: کیتمام جراتش را  د،یکش یقینفس عم برنارد

 من دوستت دارم! یول -

 ناباورانه چشم به او دوخت و زمزمه کرد: آوا

 ؟یگ یم یردا یبرنارد تو چ -

 را متوقف کرد و به چشمان آوا زل زد و گفت: نیماش برنارد
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بهت بگم نگران بودم  یزیاز احساسم چ دمیترس یخواستم اما م یرو دوست نداشتم من تنها تو رو م نیمن کاتر -

بود. اما حاال که  یمن کاف یبرا یکه بهم اعتماد داشت نیهم یکه کنارم بود نیاز دست بدم هم شهیهم یتو رو برا

 نسبت به تو دارم. یچه حس یدلم خواست بدون یریم یدار

لب  جمع کرد و نهیرا بر س شیداد و دست ها نیبه ماش هیشد. تک ادهیپ نیبر لبانش نشاد و از ماش یپوزخند عصب آوا

 اش را با حرص با دندان گرفت. برنارد کنار او قرار گرفت و گفت: ینییپا

 ات بشم. یخواستم باعث ناراحت یخوام نم یمعذرت م -

 چشمانش را بست و گفت: آوا

 چرا؟ -

 شد. آوا با همان حال ادامه داد: رهیبه او خ برنارد

 تا اسباب سفرم فراهم بشه؟ یپس چرا کمکم کرد -

 پشت به او کرد و جواب داد: برنارد

خوشحال و شاد  شهیچون دوستت دارم چون دوست دارم هم ینیخواد مادرت رو بب یدلت م یلیدونم خ یچون م -

ن م یو برا یسفرت رو بزن دیدونم محاله به خاطر من ق ی... چون مچون یدیکش یسخت یلیدونم خ یچون م نمتیبب

 .یبمون

او  یاشک جار دنیشوند. برنارد طرف او برگشت با د یانداخت و اجازه داد اشکان جان سوزش جار ریسر به ز آوا

 و گفت: دیشد و او را به آغوش کش کیبه او نزد یدلش در جا فشرده شد. قدم

من هم خوشم تنها  ینکن مطمئن باش هر جا که تو خوش باش هیلطفا گر نمیبب ونیچشم ها رو گر نیدوست ندارم ا -

 تو است. تیمن موفق یآرزو

 از او جدا شد و گفت: آوا

 .یتر شرمنده کرد شیکه بودم ب نیبرنارد من رو از ا یگفت یبهم نم یچیکاش ه یا -

 شد. نیکرد و سوار ماش یتلخ یخنده  برنارد
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و عباس انداخت،  اطرافش  ریام یبه تخت خال ینشست، نگاه شیشد و سر جا داریحال از خواب ب یکسل و ب نیحس

سالمش  یپا یتر فشار را رو شیکه ب یالکرد و در ح زانیرا از تخت آو شیپاها یدنبال عصا گشت اما نبود به آرام

نبود اما نفسش به شماره افتاد و  ادیکه مسافت تخت با در ز نیکرد لنگون کنان خود را به در رساند با ا یوارد م

ا آمد ب یم رونیتازه کرد. الهه که از آشپزخانه ب یداد و نفس هیتک واریزد. در را باز کرد و به د یقلبش تند تند م

به  یبه عصا داد و تشکر کرد نگاه هیتک نیرا دستش داد. حس شیعصا یحرف چیو بدون ه دیکش ینیاو ه دنید

و نگاهش  ستادهیا شیاش زد. الهه با تعجب رو به رو یشانیداد انداخت و بر پ یصبح را نشان م میو ن نُهساعت که 

 به او گفت: نیکرد. که حس یم

 ؟یاریزحمت تلفنم رو از تو اتاق برام ب یشه ب یم -

را برداشت و به او داد و با قدم  نیگرفت و وارد اتاق شد. تلفن حس یبه دنبال حرفش طرف مبل ها رفت. الهه چشم و

 مشغول بود رساند و گفت: اطیتند خود را به عمه اش که در ح یها

 شده. داریب نیعمه جون حس -

 فت:زد و رو به الهه گ یلبخند آمنه

 .امیظرف ها رو ببر تو تا ب نیا ایعمه جون ب -

 :دیکرد و پرس یرفتن بود مکث رونیکه آماده ب نیحس دنیدوان وارد سالن شد با د سپس

 مادر؟ یریم یکجا دار -

 کرد گفت: یکه کاپشنش را تن م یدر حال نیحس

 ن؟ینکرد دارمیبرم چرا زودتر ب دیکار دارم با -

 با بهت نگاهش کرد و گفت: آمنه

 ؟یداشت یچه حال شبیرفت د ادتیمگه  رونیب یبر یپدرت گفت اجازه ندار -
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 زد و گفت: یلبخند نیحس

 شده. رمید یلیبرم تا االن هم خ دیدارم با یکار مهم ستین میزینگران نباش قربونت برم من چ -

 شد. نیرفتن حس رونیب ی رهیسکوت کرد و با بهت خ آمنه

 زد. سالم کرد و گفت: یلبخند یخانم دکتر که دم در منتظر او بود با شرمندگ دنیشد با د ادهیپ نیاز ماش نیحس

 خوام. یتورو خدا خواب موندم معذرت م دیببخش -

 و گفت: دیخند دکتر

 گرفتم ازت. یشماره تلفنت رو م دیمن هم هست با ریسرت تقص یاشکال نداره فدا -

 به در زد و گفت: یتقه ا نیحس

 داخل. نیرفت یکاش قبل از من م یا -

 ینگرانش کنم شما که باش دمیخانم رو به رو بشم ترس رایبا سم یدونستم چه طور یراستش خواستم برم اما نم -

 راحته. المیخ

 :دیانداخت و پرس نیحس ی دهیپر یبه رنگ و رو یتر قینگاه دق سپس

 تو حالت خوبه پسرم؟ -

 زد و گفت: یلخلبخند ت نیحس

 خوبم خانم دکتر. ستیمهم ن -

 کرد و گفت: یآرام یخنده  دکتر

 هستم. یغفار دایبنده ل -

 نشد باهات آشنا بشم؟ بمیافتخار نص نیاتفاق افتاد ا ییهوی زیهمه چ روزید هیتو اسمت چ یراست

 هستم. ییرضا نیحس -
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 کرد. لینگاه مهربانش را معطوف سه نیباز شدن در حس با

 سالم کرد و دوان رفت تا به مادرش خبر دهد؛ یاو با خوشحال دنیبا د لیسه

کرد حالش بهتر شده، شال سرش انداخت و به استقبال آن ها رفت و به داخل دعوتشان کرد.  یکه احساس م رایسم

 مانع او شد و گفت: نیدم کند حس یکه خواست چا رای. سموارد اتاق شدند یو خانم غفار نیحس

 راستش خانم دکتر اومده تا درباره مادرتون  صحبت کنه. میش یحمتون نممزا ادیز -

 :دیچشم به هر دو دوخت و پرس یبا نگران رایسم

 شده؟ یچ -

 داد: حیبر لب نشاند و توض یلبخند مهربان یغفار خانم

 داره درسته؟ یقلب یکه مادرت ناراحت یحتما خبر دار یدخترم ول ستین ینگران یجا -

 تکان داد و گفت: یسر یبا ناراحت رایسم

 نتونستم معالجه اش کنم. مونیدرسته اما به خاطر وضع زندگ -

ل منتق مارستانیهر چه زود تر به ب دیداره و با یبه بستر ازیمادرت ن مییجا نیا نیهم یبرا نیراستش من و حس -

 بشه.

 با بغض گفت: رایسم

 من گفتم که... یول -

 زد و گفت: یحیلبخند مل دیخواهد بگو یچه م رایکه متوجه شد سم نیحس

 .مارستانیب میمادرتون رو ببر نیفقط اجازه بد دیهم فکر نک یچیشما کارتون نباشه به ه -

 شد و گفت: رهیخ نیبا چشمان پر از اشک به حس رایسم

 از شما تشکر کنم شرمنده ام به خدا؟ یدونم چه طور یمن نم -
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 زد و گفت: یلبخند مهربان یغفار خانم

 مادرت رو دارم. یاصال نگران نباش خودم هوا اد؟یحاال اگه اجازه هست زنگ بزنم آمبوالنس ب زمیعز مهیخدا کر -

 دیداد. آمبوالنس که رس یم تشینشان از رضا نیو ا اوردیبه زبان ن یبا گوشه شالش اشکش را پاک کرد و حرف رایسم

گذاشت و  ختیر یبند اشک م کیکه  رایسم یدست بر شانه  یاررا سوار آن کردند. سپس خانم غف رایمادر سم

 گفت:

 یمراقب خودت و بچه ها ییایکنم تا به مالقاتش ب یمادرت رو که انجام دادم خبرت م یکارها زمیناراحت نباش عز -

 گلت باش فعال با اجازه.

 به راه افتاند.شد و دنبال آمبوالنس  یخانم غفار نیکرد و سوار ماش یهم از او خداحافظ نیحس

به داخل خانه رفت و در را  عیکردند. سر ینگاهش م یکه با تعجب و کنجکاو هیچند زن از همسا دنیبا د رایسم

 بست.

 گفت: یخندان و با لحن آرام ییبا رو رایمادر سم یبستر یالزم برا یبعد از انجام کارها یغفار خانم

 .نهیکار تو واقعا قابل تحس نیباشه پسرم ا یخدا ازت راض -

 کرد و گفت: یآرام یخنده  نیحس

 مهم و سخت که افتاد گردن شما ازتون متشکرم. یکارها -
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 گرداند و گفت: نیصورت حس یاجزا یرا رو قشیباز نگاه دق یغفار خانم

 هست؟ تیزیچ هیتو حالت خوبه پسرم از رنگ و روت مشخصه که  -

 جواب داد: نیغمگ یگرفته و لحن یبا حالت نیحس
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 نمیب یم گرانید یلب ها یکه لبخند رو رو نینداره بهتره راجع بهش حرف نزنم هم یدارم که درمان یدرد هیمن  -

 .رمیگ یقوت قلب م یکل

 قدم برداشت و ادامه داد: یبغلش جا به جا کرد و همراه خانم غفار ریرا ز شیعصا

 تونم آروم باشم. یکنم نم یم یقرارم هر کار یآشفته و ب یلیکه خ هیمدت -

 :دیاو انداخت و پرس مرخیبه ن ینگاه یغفار خانم

 هست. یشه بپرسم دردت از چ یم -

 بر آمد و گفت: نیاز نهاد حس آه

 پام. تیمعلول -

 شد و گفت: دهیاو کش یپا یرو یخانم غفار نگاه

 یرو یبد ریتونه تاث یم یدیو نام یافکار منف میزنده ا دیما آدم ها با ام یپسرم همه  مهینباش خدا کر دینام -

 مون داشته باشه. یزندگ

 بحث ادامه دهد مکث کرد و گفت: نیخواست به ا یکه دلش نم نیحس

 مزاحم نباشم؟ گهیمن د دیندار یاگه با من کار -

 شه و یدرست م زیفکر نکن باور کن همه چ یزیپسرم به چ یاستراحت کن یآره بهتره بر هیچه حرف نیا یمراحم -

 زنم. یکارت داشتم زنگ م انایهم داره شماره تلفنت رو هم دارم اگه اح یراه حل هی یهر مشکل

 زد و از او تشکر کرد. یحیلبخند مل نیحس

 سر زد و او را از حال مادرش مطلع کرد. سپس به خانه بازگشت. رایبه سم اول

زد سالم  یبودند لبخند یپختن شله زرد نذر یبرا یده سازمادرش و الهه که مشغول آما دنیکه شد با د اطیح وارد

 کرد و گفت:

 د؟یکمک الزم ندار -



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
123 

 

 با لبخند جواب داد: الهه

 بعدا مهارت خودت رو نشون بده. نیآقا حس میفعال که اول راه -

 عباس و بهرام را گرفت. ر،یسراغ ام نیدند،حسیو مادرش خند نیاو حس یخنده  با

 بچه ها کجان؟-

 جواب داد: آمنه

 ؟یرفتن مسجد مگه تو اون جا نبود -

 کار داشتم. گهیجا د هینه من  -

 وارد خانه شدند و سالم کردند. ریهنگام بهرام و ام نیا در

 :دیکرد و پرس نینگاهش را معطوف حس ریام گرم کردن خودش به طرف شعله رفت. یبرا بهرام

 ؟یومدیچرا ن یبچه ها منتظرت بودن کجا بود یهمه  -

 نشسته بود رفت و جواب داد: اطیتخت گوشه ح یطرف مادربزرگش که رو نیحس

 .میکرد شیبستر میخانم خوب نبود برد رایحال مادر سم -

 حرف بر صورتش زد و گفت: نیا دنیبا شن آمنه

 ؛یخوره طفل یمادرش رو م یغصه  یلیخ رایخدا مرگم بده حتما سم یوا -

 رو به الهه ادامه داد: سپس

با  ایمادر تو هم پاشو با من ب ریام امیبزنم و ب یسر چارهیدختره ب نیالهه عمه جون تو حواست باشه تا من برم به ا -

 .میبهرام تو هم کمک دست خواهرت باش تا برگرد میرس یزود م میبر نیماش

 :دیپرس یجیبا بهت و گ بهرام

 د؟یعجله به ما هم بگ نیچتون شده عمه کجا با ا ییهوی -
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 گفت: ریچادر سرش کرد و بدون جواب دادن به سوال بهرام رو به ام نهآم

 نکنند. یجون لطفا حواست به بچه ها باشه خراب کار زیمادر عز میبر -

 رفت. رونیاز خانه ب ریحرفش همراه ام نیدنبال ا به

 قر قر کنان گفت: بهرام

 بود ها؟ شیزیچ هیما  یعمه  نیا میکن یکه خراب کار میوا مگه بچه ا -

مبل قرار داد و همان جا  یلبه  یگرفت و وارد سالن شد. کاپشنش را رو زدینگاهش را از بهرام که مرتب قر م نیحس

شد و به فکر فرو رفت تا کم کم پلک  رهینامعلوم خ یاش قرار داد و به نقطه ا یشانیساعدش را بر پ دیدراز کش

 .فتواب فرو رشدند و خواب به او غلبه کرد و به خ نیسنگ شیها

 ایو بگ یتوان یتو م زیو از جات برخ نیحس ایگفت بگو  یزد و خطاب به او م یمبهم که او را صدا م ییصدا دنیشن با

 .نیحس

 .دیرس یو باز صدا به گوشش م ابانیب هیشب ییجا افتی بیغر ییبه دنبال صدا گشت اما خود را جا نیحس

 .یزیتا برخ نیحس ایبگو  نیحس ایبگو  زینشده برخ ریتا د زیحاال بر خ نیهم -

و  دیرس یکمک راه رفتنش گشت اما نبود  و همچنان صدا به گوش او م یدر اطرافش به دنبال عصا یجیبا گ نیحس

کرد با  یکمکم کن ندا م نیحس ایکه  یهر دو دستش را بر شن قرار داد و در حال نیحس زد،یخواست برخ یازاو م

 به آسمان انداخت و گفت: ینگاه کتحر نیاز ل یبه جلو نهاد با خوشحال یدمو ق ستادیا شیزحمت سر جا

 .ستمیبا میهر دو پا یتونم رو یممنون من موفق شدم من م ایخدا -

کرد ازشان دور شود موفق نشد و  یم یکه سع یدر حال نیموقع هزاران مار و عقرب طرف او هجوم بردند. حس نیهم

 طرف او دراز شد و او را از جا بلند کرد و باز صدا آمد. ی. که دستدیغلت نیزم یدفعه رو کی

 ماند. یتو در امان خواه -

 شی. سر جادیخشک از خواب پر ییکرد وحشت زده با گلو یلب زمزمه م ریز نیحس ای نیحس ایکه  یدر حال نیحس

 اطیبود با احت دهیکه د یوابخ ادیبه اطرافش انداخت با  یو نگاه دیعرق کرده اش کش یشانیبه پ ینشست و دست
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ه بود ک یتکه سنگ شیکرد پا یم احساسبه جلو بگذارد اما  یکرد قدم یو سع ستادیا شیبدون کمک عصا سر جا

 و گفت: دیکش ینشست آه سوز ناک شیسر جا یو ناراحت یدیقادر به حرکت دادن او نبود با نام

 خدا! یخواب نبود ا یکاشک -

 گیکه دور د هیهمسا یو زن ها تیجمع دنیرفت با د رونیاز سالن ب یرا برداشت و به آرام شیگرفته عصا یحالت با

 انداخت. ریجمع شده بودند سر به ز
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مهمان لبانش شد  یکه کنار او نشسته بود ناخودآگاه لبخند رایسم دنیرا سمت مادربزرگش سوق داد و با د نگاهش

د. تر ش قیبودند لبخندش عم یمشغول باز اطیاز ح یو سالشان گوشه اکه با چند بچه همسن  هیو سا لیسه دنیبا د

 مصرف بود رفت و گفت: کباریدر ظروف  دشله زر ختنیسالم کرد و نزد الهه که مشغول ر نیبه تمام حاضر

 اجازه بده کمکت کنم. -

 زد و گفت: یلبخند الهه

 .ایچرا که نه ب -

 نثار او کردند. ییانداختند و دعا نیبه حس یهر کدام نگاه هیهمسا یها زن

 عازم رفتن شد. آمنه مانع او شد و گفت: رایاز انجام کارها و پخش کردن شله زرد سم بعد

 امروز رو با ما بد بگذرون؟ هیقربونت برم  یبر یخوا یکجا م -

 :رگفتیسر به ز یبا شرمندگ رایسم

 .نیهتون زحمت دادم به خصوص به آقا حسشرمندتون شدم و ب یلیآمنه خانم به خدا خ هیچه حرف نیا -

 زد و گفت: یلبخند آمنه

 لطفا راحت باش. زمیمونه عز یهم مثل برادرت م نیسرت حس یفدا زیهمه چ -
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 قرار داد و گفت: یعسل یرا رو یچا ینیبه ماندن شد. الهه س یخجالت زده راض دیکه اصرار و تعارف آمنه را د رایسم

 خونه تک و تنها چه کار؟ یبر یخوا یکنن م یدارن م یفیبچه ها چه ک دینیگه بب یعمه جون راست م -
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تخت جا  یعباس رو راهنیبه خودش انداخت و متوجه شد پ نهیدر آ یرفتن شده بود. نگاه رونیکه آماده ب نیحس

تاق شد با را برداشت تا در کمد او قرار دهد همان که در کمد را گشود عباس وارد ا راهنیکرد و پ یمانده مکث

 :دیزل زد و نعره کش نیچشمان به خون نشسته به حس

 بچه پررو؟ یزن یم لمیاجازه دست به وسا یتو چرا ب یهو -

 داد گفت: یقرار م شیرا سر جا راهنیکه پ یزد و در حال یبا بهت و تعجب از برخورد عباس لبخند خشک نیحس

 داداش من فقط... -

 گفت: یو عصب و با لحن تند دیوسط حرف او پر عباس

مثل تو  یآد برادر یشرمم م هیچ یدون یاصال م یلوس از خود راض یبرو بابا داداش داداش برام راه انداخته بچه  -

 یمسخره باز نیدِ جمع کن ا یریکه بد جور رو اعصابم رژه م هیمدت یرو اعصابم یلیخ یداشته باشم آه حال به هم زن

 هات رو.

شکست و  یاو در خود م یکلمه کلمه حرف ها دنیبه عباس شده بود با شن رهیبا همان نگاه بهت زده اش خ نیحس

برادرش را بپرسد چشمانش را بست تا به خود  ییهمه تند خو نیا لیباشد و دل یکرد عاد ی. سعختیر یفرو م

 قورت داد و گفت: یمسلط باشد آب دهانش را به سخت

 ات شدم؟ یازم سر زده و باعث ناراحت ییشده خطا یزیعباس چ -

 او تکان داد و گفت: یرا به او دوخت انگشت اشاره اش را جلو نشینگاه خشمگ عباس

ثابت  یخوا یرو م یکارهات چ نیده دِ آخه بدبخت با ا ینگاه چه خودش رو معصوم نشون م اریواسه من ادا در ن -

 یهست یخواه همه است مگه تو ک ریذاره خ یم هیجونش مااز  گرانید یکنه واسه  یکمک م گرانیهان؟ به د یکن

ذاشت به  یاصال نم یخواست تو خوب بش یانداره اگه م ینگاه به حالت م هیخدا  یکن یکارها رو م نیا یفکر کرد
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دِ  یها هست یکه تو از جنس حور یکارهات به خدا ثابت کن نیبا ا یخوا یم ایرو بفهم،  نیا یفتیحال و روز ب نیا

 خدا رو؟ ایهان مامان و بابا  یگول بزن یخوا یرو م یآخه ک

هم سن و سال  یآدم یواال بال خجالت داره برا یدونم چ یدفعه حالم بده و نم هیاندازه  یدفعه پاهام پاهام راه م هی

 تو.

 ی. من بدبخت رو باش فکر میمامان و بابا رو از ان خودت کن یناز و ادعاهات تونست نیبگم با ا دیاحسنت با یول

بده  تیذره بهم اهم هیخوام ازدواج کنم بتونم مامان رو سمت خودم بکشم  یموضوع که م نیکردم با مطرح کردن ا

 .نهیتونه بب یرو نم یا گهینشد اون جز تو کس د یول

 شد بغضش را فرو خورد و گفت: یم نییگلواش از شدت بغض باال و پا کیکه سب نیحس

آدم  هیدم من  یدرسته من حق رو به تو م یدرباره ام گفت یپره داداش درسته هر چ یلیکه دلت از من خ نیمثل ا -

مدام خوشحال باشند.  انمیخواد اطراف یببرم دلم م ادیکنم دردم رو از  یم یکارها سع نیهستم که با ا یبه درد نخور

 هیلوس شدم خودخواه شدم بدجنس شدم. اما  یلیخ درستههمه شدم  یکه ناخواسته باعث رنج و ناراحت یدر صورت

خداست  یهم خواسته  نیخودم نبود ا یحال و روز افتادم دست خودم و به خواسته  نیرو بدون اگه من تو ا یزیچ

 یتو سوار موتور نم یداشته باش اگه اون روز من جا ادیبه  شهیرو هم هم نی. ایاش شک دار یکه به مهربون ییخدا

 افتاد! یتو م یبرا ینکرده اون اتفاق لعنت یبود خدا کنشدم مم

تخت بود برداشتم  یرو راهنتیخاطر پ نیزدم واسه ا لتیبه قول خودت بدون اجازه دست به وسا یدیهم که د االن

 گذاشتم سر جاش داداش.

 ات شدم من رو ببخش لطفا! یمدت باعث رنج و ناراحت نیتو تموم ا اگه

 من رو ببخش  داداش. یاز شر من راحت بش شهیهم یو برا فتهیب یرفتنم اتفاق رونیکن موقع ب دعا

ه او ب یرفت و با بهرام بر خورد نگاه رونیآمد از اتاق ب یبه زور نفسش باال م یکه از شدت ناراحت یدر حال ریبه ز سر

 زد. رونیاز خانه ب یحرف چیانداخت و بدون ه

ه او ب یزینشست نگاه محبت آم شیکرد قرار داد و رو به رو یکه با لبخند نگاهش م ریرا مقابل ام یاستکان چا آمنه

 انداخت و گفت:

 ؟یشد پسرم به حرف هام فکر کرد یچ -
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 شد گرفت و رو به مادرش گفت: یاش بلند م یکه از چا ینگاه از بخار ریام

 خوام. یمادر من گفتم که هنوز زوده نم -

 با لحن ملتمسانه گفت: آمنه

ت برا یخوام قبول کن یاش کنم فقط م یاالن برات خواستگار نیگم هم یمن که نم زمیقربونت بشم، عز نیبب -

 .نینشونش کنم هم

 خندان گفت: ییکرد و با رو یآرام یخنده  ریام

 شما؟ یدار یمن حاال چه عجله ا زیخب عز -

 خواستگار براش اومده بود. هی شیچند روز پ نیگفت هم یبشه مادرش م گهید یکیترسم قسمت  یآخه مادر م -

 شه نگران نباش مادر. یمانع نم زیچ چیهم بخواد ه یباور کن اگه خدا ما رو برا -

 و گفت: دیکش یپوف آمنه

 !ریتو ام یعجب کله شق -

 و گفت: دیخند ریام

 من نوکر شما هم هستم. -

 و ستادیاز جا برخاست و پشت سر مادرش ا ریکرد ناراحت شده رو از او گرفت. ام یگرفته که وانمود م یبا حالت آمنه

 او را بغل کرد.

 نکن. ریعه ام -

 قبول. یشما بگ یکنه باشه هر چ یمادر خوشگلم بشم من که زود قهر م یفدا -
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 و گفت: دیاز جا پر یدفعه با خوشحال کی آمنه

 باهاش حرف بزنم. یعنی -

 هم قرار داد. یو)بله( ریتکان داد و چشمانش را به معن یلبخند زنان سر ریام

به  یکه بر لبانش جا خوش کرده بود نگاه یبا همان لبخند ریام دیورود الهه به آشپزخانه نگاه هر دو سمت او چرخ با

 الهه انداخت و رو به مادرش گفت:

 آورد. فیهم عروس خانم تشر نیا -

مادرش داد و آن ها را تنها  لیتحو یثیلبخند خب ریبه او انداخت. ام ییگل انداخته نگاه گذرا یبا شرم و گونه ها الهه

 گذاشت.

که از شدت  یوارد اتاق شد و در حال تیبود با عصبان دهیگفته را شن نیعباس که به حس یکه تمام حرف ها بهرام

 کرد باال نرود گفت: یم یکه سع یینفسش به شماره افتاده بود رو به عباس با صدا تیعصبان

گن برادر تو از  یباشه دِ آخه به تو م فتادهیدو تا جا ن یکی نیبگرد بب یهات رو زددلت خنک شد تمام حرف  -

از شماها که دلش رو باهاش  ریداره به غ یمگه اون بدبخت چ یکن یم یبه برادرت حسود یکش یخودت خجالت نم

 خوش کنه؟

 حوصله گفت: یصورتش را جمع کرد و ب عباس

 ؟یاستاده بودپس فالگوش و نیبرو بابا تو هم، آفر -

 به چشمان او زل زد و گفت: تیبا عصبان بهرام

 یمگه تو حال و روزش رو نم یدلش رو بشکون یطور نیدلت اومد ا یکردم آخه نکبت چه طور یآره خوب کار -

 یخواسته خداست اون وقت تو ه نیکه براش افتاده به خواسته من و تو نبود ا یاتفاق نیبود ا نیحق با حس ؟ینیب

 یوقت فکرش رو نم چیمتاسفم عباس ه عابراش واق یباش یگاه هیکه تک نیا یبه جا یرو به رخش بکش نیا دیبا

شده بوداون  ریدرگ یکیبد شده بود چون با  نیاون شب چرا حال حس یدون ی. درضمن میباش یآدم نیکردم همچ

دلت اومد  یچه طور رتیغ یته بحرف ها بار اون بدبخت کرد. اون برادر نیبود که از ا یآدم عوض هیهم مثل تو 

اون ها رو  دنیچشم د ای یستین یده راض یانجام م نیکه حس یخوب یاز کارها ادیکه ز نیمثل ا هیچ ؟یناراحتش کن
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 ریبه کمک هست دنبال کار خ ازمندیهمه آدم محتاج و ن نیدر بازه جاده درازه ا ایآد ب یآقا جون چرا زورت م یندار

دهن لقم هر  یبگ یخوا یم مگ یم ریرو به ام زی. من همه چیبد ریکه به اون بدبخت گ نیا یبرو بگرد به جا کیو ن

 فکر کن. یجور راحت

 به بهرام و عباس شد و زمزمه کرد: رهیکه وارد اتاق شده بود با بهت و تعجب خ ریهنگام ام نیا در

 شده؟ یبهرام چ یگ یم ریرو به ام یچ -

 زد و با اشاره به عباس گفت: ی. بهرام پوزخنداوردیبه زبان ن یدوخت و حرف نیرا به زم نشینگاه شرمگ عباس

 شده. یچ یبپرس زتیبهتره از برادر عز -

**** 

به پاسپورتش  یبست هر دم نگاه یسفر م یکه چمدانش را برا یکه ته دلش مهمان شده بود. در حال یبا خوشحال آوا

 یپدرش او را از جا پراند و دست بر قلب ب ادیفر یهنگام صدا نیشد که در هم یتر م قیانداخت و لبخندش عم یم

به پدرش که همانند مرغ سر کنده دور  یباال نگاه نرفت از هما رونینهاد و از اتاق ب دیتپ یقرارش که به شدت م

 او سپرد. یانداخت و گوش به حرف ها دیچرخ یخود م

 نابود شد. ام یبدبخت شدم ژانت تمام دار و ندارم رفت تمام زندگ -

 با چشمان گرد شده گفت: یبا ترس و نگران ژانت

 نم؟یشده پژمان درست حرف بزن بب یچ -

رد و ک یدفعه به سرش زد مکث کیکه  یکه متوجه موضوع شده بود بدون سر و صدا برگشت تو اتاقش اما با فکر آوا

 رفت و گفت: نییدوان از پله ها پا

 ه؟یسر و صدا ها مال چ نیشده ا یچ -

 گفت: یقدم به عقب برگشت. پدرش با لحن تلخ کیو  دیو ژانت هم زمان نگاهش کردند که آوا ترس پدرش

 تمام دار و ندارم رو از دست دادم. -

 د؟یپرس یخود را به ندانستن زد و با لحن نگران آوا
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 شده؟ یمگه چ -

 :دیهر دو دستش قاب گرفت و نال انیمبل نشست سرش را م یرو پدرش

هم االن  ستین دیرو گرفتند بع زیها همه چ سیکه قرار بود از مرز رد بشه رو لو داده پل ییجنس ها رفته یکی -

 گردن. یدنبال ما م

 شد و گفت: کیبا ترس به او نزد ژانت

 م؟یبکن دیمن حاال چه کار با یخدا یممکنه وا یچه طور نیپژمان آخه ا یگ یم یدار یتو چ -

 :دیبه او دوخت و با عجز نال چشمان به خون نشسته اش را پژمان

 دونم. ینم -

 

36 

وضع آشفته همه سکوت کرد  دنیبا د اوردیبه زبان ب یوارد سالن شد و تا خواست حرف مهیهنگام جان سراس نیا در

 :دیو پرس

 افتاده؟ یاتفاق -

 به او انداخت که ژانت جواب داد: یمبل نشست و نگاه یداد رو یکه خود را ناراحت نشان م آوا

 جنس ها رو گرفته جان. سیپل -

 با چشمان گرد شده گفت: جان

 اتفاق افتاده؟ نیآخه ا یچه طور -

 و گفت: دیدستانش را به هم کوب پژمان

 .میفتیها ب سیپل ریممکنه گ میجا بمون نیا میتون ینم گهیما د یچه طور میدون یما هم نم -
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 :دیکه ناآرام بود پرس ژانت

 م؟یآخه کجا بر یول -

 جواب داد: پژمان

 .میمدت خودمون رو گم وگور کن هیتا  دیبا ییهر جا -

 زد و ته دلش با خود نجوا کرد. یشخندین آوا

 .دیاون وقت به فکر جا باش دیها شد ابانیآواره کوچه و خ یوقت دیاول راه تازه

 نگاهش را به آوا دوخت و گفت: جان

 .رمیم ییجا هیبرم  یمن هم آوا رو م دیبر دیشماها هر جا خواست -

 گفت: یکرد و با تند یاخم آوا

 آم پدرم هر جا باشه من هم با اونم. یجا نم چیمن با تو ه رینخ -

 رو به جان کرد و گفت: یاخم پدرش

 برم. یخودم م شیگه فعال اون رو پ یحرف هاست آوا درست م نیاالن چه وقت ا -

دوتا باال رفت و وارد اتاقش شد دستش را مشت کرد و  یکیرو به جان زد و از جا برخاست و پله ها را  یشخندین آوا

 و گفت: دیکش یغیج یبا خوشحال

 شه. ینم نیبهتر از ا -

 در ظاهر شد. یموقع در اتاقش باز شد و جان ال نیهم

 :گفت یظیو با اخم غل فتدیتا چشمش به چمدان بسته اش ن ستادیمقابل او ا یاو جا خورد و طور ییهوی دنیبا د آوا

 اخل.د ادینندازه و ب نییتو در بزنه و مثل بز سرش رو پا ادیخواست ب یکس یخاطر گذاشتن که وقت نیدر رو واسه ا -

 را به هم فشرد و گفت: شیحرف دندان ها نیاز ا تیبا عصبان جان
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 ؟یترس یم یپس از چ یش یزنم م گهیتو که تا چند وقت د -

 با اکراه نگاهش کرد و گفت: آوا

 پنبه دانه. ندیاب بشتر در خو -

 :دیکرد و پرس زیچشم ر جان

 ؟یچ یعنی -

 باال انداخت و گفت: یشانه ا آوا

 خوام لباس عوض کنم. یم رونیبرو ب گهیگرفتم حاال د ادیبود که از مادربزرگم  یرانیظرب المثل ا هی یچیه -

 :دیداد و پرس هیبه چهار چوب تک جان

 :یکجا به سالمت -

 که بهت جواب پس بدم. یهنوز آقا باال سرم نشد -

که روز  نیتخت پنهان کرد از ا ریو چمدانش را ز دیخند زیر زی. آوا ردیبا حرص از جا کنده شد و در را به هم کوب جان

 شیلحظه رها کیبگذارد ته دلش غوغا به پا شده بود و استرس  یبیخواست پا در کشور غر یبعد پرواز داشت و م

 یاجازه ا نیدانست پدرش چن یاو با خبر نشود چون م رفتناز  یرفتار کند تا کس ینمود عاد یم یرد. اما سعک ینم

 به او نخواهند داد.

خود فکر کرد حاال  شیداد انداخت. پ یبه ساعت که هشت شب را نشان م یدستان لرزان لباس عوض کرد و نگاه با

 .دهد یرفتن از خانه به او نم رونیامده پدرش اجازه ب شیدانست به خاطر وضع پ یبرود چون م رونیب یبا چه بهانه ا

 گشت. یم یو دنبال راه چاره ا دیچرخ یدر اتاق به دور خود م یقرار یب با

درنگ  یاش چند برابر شد و ب یاسم برنارد خوشحال دنیپرواز کرد با د یگوش یزنگ تلفنش به سو یصدا دنیشن با

 پاسخ داد.

 بله؟ -
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 ؟یسالم آوا خوب -

 دونم چه کار کنم؟ ینم رمیم یبرنارد دارم از استرس و دلشوره م یوا -

 ه؟یچ یهمه استرس واسه  نیا زمیآروم باش عز -

 سفر رو برم. نیاز رفتنم با خبر بشه و نتونم ا یکس ای فتهیب ینگرانم اتفاق -

رو  لتی. تمام مدارک و وسااریرو دوام ب چند ساعت نینگران نباش تا پروازت همه اش چند ساعت مونده ا -

 ها؟ یجا نذار یزیچ یبرداشت

انداختن اجناس قاچاق پدرم وضع  ریآخه به خاطر گ رونیب امیب یدونم چه طور یآماده است اما نم زیآره همه چ -

 خونه مون آشفته است.

 .رونیب یایب یتون یهست و م یراه هیعجله انجام نده حتما  یعجله نکن و کار رو از رو -

 یبنفش غیدفعه ج کیدور تا دور اتاقش انداخت و  یاش را حفظ کند نگاه یکرد خونسرد یم یکه سع یدر حال آوا

 که برنارد را از پشت تلفن نگران کرد. دیکش

 شده آوا؟ یچ -

 ایکنم هر چه زود تر ب یفقط خواهش م رونیب امیب یچه طور دمیکردم فهم دایپ یراه هی ینشده ول یزیچ یچیه -

 منتظرم باش. ابونیدنبالم و سر خ

 دختر؟ یکار دست خودت ند یبکن یخوا یچه کار م -

 .اینره زود ب ادتی یخوام بکنم فعال با یدونم چه کار م ینترس خودم م -

 دیتخت کش یشد. در اتاق را قفل کرد و ملحفه از رو یتر م شیرا قطع کرد و با ترس و استرس که هر لحظه ب تماس

به  یبه تنش خورد لرزه ا رونیکه از ب یچمدانش بست و پنجره را باز کرد باد سرد یاز آن را به دسته  یو گوشه ا

 انداخت و با خود نجوا کرد: نیپنجره و زم نیبه ارتفاع ب یتنش انداخت نگاه

 نیا دیبه خاطر مادرت با یتون یپس حاال هم م یدیپر یم یبلند بلند یاز جاها یبچه بود ادتهیآوا  یتون یتو م -

 .یش یتو موفق م یکار رو بکن
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کرد.  یآوا را راحت م الیخ یخلوت نیخورد و ا یبه چشم نم یحوال نیا یکه پنجره پشت خانه بود کس نیخاطر ا به

ره پنج لهیبه م یگریزد. ملحفه د یلبخند یبا خوشحال دیکه رس نیچمدانش را از پنجره رد کرد وبه زم اطیبا احت

 به اتاقش انداخت. ینگاه کل بار نیآخر یکرد و برا زانیرا برداشت و به گردنش آو فشیبست ک
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آن و  یها لهیجا نگذاشته از پنجره رد شد و خود را محکم به م یزیمطمئن شد چ یجا را از نظر گذراند وقت همه

که نفسش به شماره افتاده بود با خود  یالملحفه چسباند با ترس آب دهانش را قورت داد و چشمانش را بست در ح

 زد. یحرف م

 .یتون یشه تو م ینم تیزیبپر آوا تو چ -

 مانده را بپرد تمام یمسافته باق دیبا دیفهم دیبه آخر ملحفه رس یرفتن کرد وقت نییآهسته شروع به پا آهسته

احساس کرد  شیکه در مچ پا یو حس درد نیبا برخوردش به زم دیجا جمع کرد و چشم بسته پر کیجراتش را 

 .ستدیکرد سر پا با یو سع دیکش یغیج

از آن جا  عیتند و سر یو با قدم ها دیکه از شدت درد صورتش جمع شده بود لنگون کنان چمدانش را کش یحال در

 شد. یاشکش جار یبرنارد با خوشحال نیماش دنیفاصله گرفت با د

 :دیپرس یاو با نگران یاشک جار دنیشد و چمدانش را گرفت با د ادهیپ نیاو با عجله از ماش دنیبا د برنارد

 حالت خوبه؟ یکن یم هیچرا گر -

را روشن کرد و  نیشد و از برنارد خواست حرکت کند، برنارد ماش نیتکان داد و با دلهره و عجله سوار ماش یسر آوا

 گفت:

 ؟یزن یشده چرا حرف نم یپات چ -

 تازه کرد و جواب داد: ینفس آوا

 حالم خوبه. ستین یزیمجبور شدم از پنجره بپرم چ -
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 گفت: زیبا لحن مالمت آم یرانندگ نیدر ح برنارد

 شد... یم تیزیدختر اگه چ یتو چه کار کرد -

 و گفت: دیاش داد و وسط حرف او پر یبه صندل هیتک آوا

 راحت بشه. المیجا برم تا خ نیاز ا یخدا ک یگذشت ا ریفعال که بخ -

 به او انداخت و گفت: یه محزوننگا برنارد

 مونم. یو من تنها م یریم یدار یجد یجد -

 انداخت و گفت: ریگرفته سر به ز یبا حالت آوا

که  نیجا بمونم بخصوص بعد از ا نیتونم ا یمن نم یدون یذارم اما خودت بهتر م یخوام که تنهات م یمعذرت م -

 کنم با من در ارتباط باش. یفهمه کار من بوده فقط ازت خواهش م یزود م ای ریرفتم و پدرم رو لو دادم د

 به رو به رو چشم دوخت و گفت: برنارد

ر فک نیبه ا چیه ینکرد دایمادرت رو پ انایاگه اح یکرد یپشت سرت رو خراب م یپله ها یهمه  دیرفتن نبا یبرا -

 ؟یبعد از اونجا کجا بر یکرد

 یکیدادم مطمئن باش  یپدرم من دور از مادرم بزرگ شدم اگه من لوش نم فیکثکار  نیبه خاطر ا ستیبرام مهم ن -

 کرد. یکار رو م نیا گهید

 ؟یشام خورد -

 بده. یلیبخورم از ترس و استرس حالم خ یزیندارم چ لیم -

 دست آوا قرار داد و گفت: یدستش را رو ینگاه عاشقانه اش را به او دوخت و به آرام برنارد

چند ساعت مونده رو اجازه بده با  نیکنم ا یتو رو دارم خواهش م ینترس من هوا یچیاز ه یمن شیکه پ یتا زمان -

 .میجدا بش گهیخوش از هم د یتو خوش باشم بذار با خاطره ا

 در چشمان آوا حلقه زد و با بغض گفت: اشک
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 .کنم یلطف و محبتت رو فراموش نم نیتا عمر دارم ا یخوب هست یلیبرنارد تو خ -

در جا  ییگذشت دلش از حجم جدا یکه م قهی. هر لحظه و هر دقاوردیبه زبان ن یبه او انداخت و حرف ینگاه برنارد

 یخوردند و کل گریکرد لبخند را بر لبان آوا بکارد. شام را با همد یم یآورد و مدام سع یشد اما به رو نم یفشرده م

 اش داد و گفت: یدلصنبه  هیبا هم گردش کردند و خوش گذراندند. آوا تک

 .رمیم یم یشه دارم از نگران یخدا پس چرا صبح نم یا -

 آن وارد کرد و گفت: یرو یدست او را گرفت فشار برنارد

 بهم اعتماد داشته باش. یکن یپرواز م یافته و تو بسالمت ینم یآروم باش بهت گفتم اتفاق -

 او گرفت و گفت: یاش را جلو ی. برنارد گوشدیو در جا با ترس پر دیکش ینیزنگ تلفن آوا ه یصدا دنیشن با

 نترس تلفن منه درضمن تو که تلفنت خاموشه. -

 کرد و چشم به برنارد دوخت. یمحو یخنده  آوا

 زد و گفت: یلبخند برنارد

 مادرمه حتما نگران شده و زنگ زده بپرسه من کجام. -

کرد. برنارد سر از شانه اش  یشد و آفتاب طلوع م یدوخت. کم کم هوا روشن م رونیرو از او گرفت و چشم به ب آوا

به آوا که معصومانه به خواب فرو رفته بود  یبه خود داد و نگاه یبرداشت و چشمانش را باز کرد در جا کش و قوس

 او را تکان داد و گفت: یزد و به آرام یانداخت لبخند تلخ

 پاشو صبح شده. زمیعز -

 و گفت: دیرس چشم باز کرد و خواب آلود به برنارد زل زد. برنارد خندبا ت آوا

 دوخت و گفت: رونیآوا نگاهش را به ب یتا کم کم آماده پرواز باش میصبحونه بخور هیپاشو بهتره  -

 کن. ریرو بخ زیخودت همه چ ایخدا -

 از خوردن صبحانه طرف فرودگاه حرکت کردند. بعد
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 چمدان را دست آوا داد و گفت: برنارد

 یکن به من خبر بد یسع دنتینره به محض رس ادتی زمیرو برات آرزومندم مواظب خودت باش عز یسفر خوش -

 مونم. یمنتظرت م

 تکان داد. یاشکش را پاک کرد و سر آوا

 او را نوازش کرد و گفت: سیخ یبا دو انگشت گونه  برنارد

 نکن. سیرو خ تیبایوقت چشمان ز چیه -

ا زد خود ر یکه زار م یو در حال اوردیکرد و به برنارد زل زد طاقت ن دنیاعالم شماره پرواز قلب آوا شروع به تند تپ با

 در آغوش او رها کرد.

را در همان حال ماندند سپس آوا از او  یلحظات دیبر سر او کش یدستش را دور کمر آوا حلقه زد و دست نوازش برنارد

 کنان گفت: نیف نیجدا شد و ف

 ازت متشکرم. زیبابت همه چ -

 به برنارد شده بود. رهیداشت از پشت شانه با چشمان پر از اشک خ یکه به جلو قدم بر م یحال در
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که سال ها در آن شهر و کشور  نیبا ا شهیهم یانداخت و برا رونیبه ب ینگاه د،یکش یشد، نفس راحت مایهواپ سوار

 کرد. یکرده بود، خداحافظ یبزرگ و زندگ بهیغر کیمانند 

**** 

ازاو خبر نداشت و هر چه با او تماس  یخانه را ترک کرده بود. کس تیکه با عصبان یاز موقع نیهنگام بود و حس شب

 گرفتند تلفنش خاموش بود. یم

 کرد و با لحن نگران گفت: ریکه آرام و قرار نداشت رو به عباس و ام آمنه
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 زده؟ بشیکجا غ یعنی ایاون ها نرفته؟ خدا شیپ دینیبب دیتانش زنگ بزناز دوس یکیبه  -

 نمود آمنه را آرام کند گفت: یم یکه سع یصاف کرد و در حال یرا کم شیصدا یهاد

 .گهیشه د یم داشیهر جا هست االن پ ستیکه بچه ن نیحس زمیآروم باش عز -

 کرد و گفت: دییاورا تا یحرف ها زیآمنه ن مادر

با خودش باشه  یبزرگ شده بذار کم نیمادر حس یکن یکه اون طفل معصوم رو ناراحت م یکن یکارها رو م نیهم -

اون جوونه همسن و سال  زمیدلخور باشه خب عز ایناراحت  دیبه خونه برگرده حتما با رید یشه چون کم ینم لیدل

باش حق با پدرشه هر جا هست االنه که ن گرانگردن ن یور و اون ور عالف م نیهاش رو نگاه کن از صبح تا شب ا

 بشه.  داشیپ

 بد به دلت راه نده. تو

ه ب یینگاه گذرا نیسکوت کرد و همه چشم به او دوختند. حس نیبا ورود حس اوردیبه زبان ب یتا خواست حرف آمنه

 مانع او شد، از جا برخاست و گفت: یکه هاد زدیتفاوت وارد اتاقش شد. آمنه خواست از جا برخ یهمه انداخت و ب

 چش شده؟ نمیبب رمیخانم خودم م نیشما بش -

 نشست زد و گفت: یتخت م یکه رو نیرو به حس یبه در اتاق زد و داخل رفت. لبخند یا تقه

 بابا چرا تلفنت خاموش بود؟ میدلواپست شده بود یکم -

 خوام شارژ تموم کرده. یمعذرت م -

 شد و با همان لحن مهربانش گفت: کیبه او نزد یهاد

 شده؟ یزیبابا جون چ یرس یحال م یبه نظر خسته و ب -

 جواب داد: یبا لحن آرام و گرفته ا ریسر به ز نیحس

 .نیخسته ام هم یکم ستین یزیچ -

 کنار تخت نشست و ادامه داد: یصندل یرو یهاد
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به من که پدرت  یخوا یم یهر چ یدار ازین یزیقدر ذهنت رو مشغول کرده به چ نیا یپسرم چ یخسته ا یاز چ -

 رون؟یب زیهستم بگو دردت رو بر

 افزود. یاش م یکه هر لحظه به ناراحت نیحس

 یلحظه حس کرد م کی یبرا ستادیا شیتخت بلند شد و سر جا یدفعه از رو کیبدون توجه  یعصب یحالت با

ه را ب نشینگاه غمگ نیپدرش مانعش شد. حس فتدیکه خواست ب نیهم هویاما  ستدیبا شیهر دو پا یتوانست رو

 پدرش دوخت و گفت:

 رفتار رو نیا یدلسوز یدونم از رو یم ستمیمن که بچه ن دیسوال ها رو از من نپرس نیا گهیکنم بابا د یخواهش م -

خودم  نیمن بکنه اجازه بد یبرا یترحم کار یاز رو یخوام کس یاما من دوست ندارم خسته شدم نم دیکن یبا من م

 فقط رمیبا درد خودم بم دیبدرک نباشه بذار ستیمن دل بسوزونه حالم خوب ن یبرا یخوام کس ینم گهیباشم د

 لطفا! دیرو درک کن نیندارم ا ازین ییجز تنها یزیمن به چ دیدست از سرم بردار

 گفت: یمینهاد و با لحن مال نیحس یهر دو دستش را بر شانه ها دیلبانش را بر چ یهاد

 فقط آروم باش بابا جون. یتو بگ یباشه هر چ -

 هر دو دستش قرار داد. انیخم شد و سرش را م شیزانوها یتخت نشست رو یرو نیحس

چشم به او دوخت و  ینشست، آمنه با دلواپس شیگرفته سر جا ییبه او انداخت و از اتاق خارج شد با رو ینگاه یهاد

 :دیپرس

 گفت؟ یچ نیحس یهاد -

 و گفت: دیکش یینفس پر سر و صدا یهاد

 زد که... یم ییحرف ها هیقدر ناراحته  نیا یدونم از چ ینم یچیه -

 را حبس کرد و ادامه حرفش را فرو خورد. نفسش

داد و  شیبه ابروها یدور نماند، گره ا یهاد دهیبه عباس انداختند که از د یو بهرام هر دو هم زمان نگاه تند ریام

 :دیپرس
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 بچه ها؟ هیچموضوع  -

 انداخته بود ادامه داد: ریسر به ز یبه عباس که با شرمندگ رو

 همه ناراحت بود؟ نیا یاز چ نیحس یدون یعباس تو م -

 نگاهش را باال گرفت و با لکنت جواب داد: یبه آرام عباس

 خواستم ناراحتش کنم. یکه من نم نیا یعنینه  زهیراستش من چ -

 :دیپرس یبا لحن تند یهاد

 حرفتون شده؟ گهیبا هم د یسر چ -

 و بهرام انداخت و جواب داد: ریبه ام ینگاه عباس

زدم قصد نداشتم  نیدونم چه طور شد اون حرف ها رو به حس یبودم نم یعصبان یشرمنده بابا جون به خدا کم -

 ناراحت و دلخورش کنم.

 شانیو سر جاها دندیبهرام و الهه از جا پر ر،یکه هم زمان آمنه، ام ستادیو رو به عباس ا دیدفعه از جا پر کی یهاد

 و زمزمه کرد: ستادیرو به پدرش ا ری. عباس سر به زستادندیا

 خوام. یمعذرت م -

 :دیکنترل شده به او توپ تیبا عصبان یهاد

 دیبا یگریسر د باشه یعصبان ییجا هیاز  یخوره هان خوبه واال هر ک یتو به چه درد من م یمعذرت خواه -

 کنه. یداره بلغور م یکه بفهمه چ نیکنه بدون ا یرو خال تشیعصبان

 اش را حفظ کند. ینشاند و از او خواست خونسرد شیو او را سر جا دیرا کش یدست هاد آمنه

تفاوت باشد چشمانش را بست  یب زیکرد به همه چ یپتو برد و سع ریسرش را ز دیشن یآن ها را م یکه صدا نیحس

 کرد بخوابد. یمطلق اتاق سع یکیتار انیو م
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که  نیبدون ا نیو پشت بندش روشن شدن چراغ حس دیباز و بسته شدن در به گوشش رس یهنگام صدا نیهم

 چشمانش را باز کند. یحت ایسمت در برگردد 
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 گفت: یگرفته ا یصدا با

 خاموشش کن. -

آرام خود را به تختش  یبا قدم ها یکیتار انیاو سوق داد و چراغ را خاموش کرد و منگاهش را طرف تخت  عباس

 گفت: یآرام و با شرمندگ یرساند و با صدا

 خواستم ناراحتت کنم خوا... یبود نم تیعصبان یگفتم از رو یخوام به خدا باور کن هر چ یداداش من معذرت م -

 و گفت: دیوسط حرف او پر دنشیدر حالت خواب رییبدون تغ نیحس

و  یکه تو سبک شد نهیمهم ا دمیشن یو هر چ یگفت یهر چ ستیبشنوم لطفا تنهام بذار. مهم ن یزیخوام چ ینم  -

 .ستیته دلت ن یزیچ گهید

 و گفت: دیشانه اش را کش نیاو نهاد، حس یبرداشت و دست بر شانه  نیحس یپتو را از رو عباس

 تنهام بذار. -

 من... نیحس -

 خودم برم. ای یریم -

 مشت کرد و از اتاق خارج شد. یدستش را با ناراحت عباس

 کیپس  نیگرفت از ا میشد. تصم یشد و اشک از گوشه چشمانش جار رهینامعلوم خ یبه نقطه ا یکیدر تار نیحس

 باشد و کمتر به خانواده اش زحمت بدهد. یگریآدم د
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 داشت میرفتن شده. تصم رونیب یو آماده  دیلباس پوش یا قهیدوش ده دق کیشد بعد از  داریزود از خواب ب صبح

 یرو به بهبود رزنیبه او اطالع داده بود که حال پ یتلفن یرا به مالقات مادرش ببرد. چون خانم غفار رایامروز سم

 است.

با تمام وجود  و دیمادرش را در آغوش کش یشد و با اشک جار کیآرام به تخت مادرش نزد یبا قدم ها رایسم

 خدا را شکر کرد. دید یمادرش را م گریکه بار د نیعطرش را به مشام رساند و از ا

 د.با هم تنها بگذار یگرفت آن دو را کم میبر لبانش نقش بست و تصم یکه ناظر آن ها بود ناخودآگاه لبخند نیحس

 گفت: یبا لحن مهربان و برادرانه ا رایبه سم رو

با من  یکنم اگه کار تونیتونم تا خونه همراه یچون نم دیکار دارم ببخش یکم رونیخوام خواهر من ب یمعذرت م -

 شم؟ یمرخص م یندار

 زد و گفت: یلبخند نیزد با بغض سنگ یکه اشک در آن ها موج م یبا چشمان رایسم

برادر هم در حق  هی یکه انجام داد یازت تشکر کنم به خدا کار یکه در حق ما کرد یدونم بابت کدوم کار ینم -

که  تونم بگم یرو م نیتشکر کنم فقط ا یتونم با چه زبون یدوره و زمونه زبونم عاجزه و نم نیکنه تو ا یخواهرش نم

 و عمر با عزت بده انشاهلل. یسالمتخدا شما رو از شر تمام مخلوقات در امان نگه داره خدا 

 بر لب نشاند و گفت: یلبخند محو نیحس

 ممنونم با اجازه من برم. رتیخ یبابت دعا -

 .یبه دور باش یکه از هر بال و گرفتار یخدا پشت و پناهت باشه اله -

 یتا به درب خروج مودیکرد و طول سالن را پ یاز او خداحافظ رایهمه لطف و محبت سم نیخندان از ا ییبا رو نیحس

 و گفت: دیبخش نتیچهره اش را ز یمایس یلبخند یخانم غفار دنیبا د دیرس

 و تشکر. ریعرض تقد یخواستم شخصا خدمت برسم برا یم دمیسالم خانم دکتر خدا رو شکر که شما رو د -

 کرد و گفت: یحیمل یخنده  یغفار خانم

 ؟یریم یمن کجا دار زینکردم عز یآخه من که کار یتشکر بابت چ -
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 فشرد و جواب داد: نیزم یرا رو شیعصا نیحس

 ندارم. یجا کار نیا گهیخوام برم فکر کنم د یمادرش حاال هم م دنیخانم رو آوردم د رایسم -

 گفت: ییرنگش قرار داد و با لبخند دندان نما دیروپوش سف بیهر دو دستش رو در ج یغفار خانم

 لطفا؟! میبخور گهیفنجان قهوه با هم د هی ید یافتخار رو به بنده م نیرفتن ا یبرا یدار یخوبه حاال چه عجله ا -

 شدند. مارستانیلبخند زنان با تکان دادن سر موافقت خودش را اعالم کرد و هر دو وارد سلف ب نیحس

 خندان گفت: یینشست و با رو نیحس یرو به رو کیبعد از آوردن دو فنجان قهوه همراه با دو برش ک یغفار خانم

 چه خبر؟ گهیکن د فیتعر نیخب آقا حس -

 باال انداخت و گفت: یشانه ا تفاوت یب نیحس

 خبر. یاز همه جا ب -

 :دیفنجان قهوه اش را برداشت و پرس یغفار خانم

 درسته؟ یاگه اشتباه نکنم دانشجو هست -

 آن زوم گرد و گفت: اتیو محتو زیم ینگاهش را رو نیحس

 کردم. لیکه ترک تحص هیدر حال حاظر نه مدت -

 بده؟ یلیکه خ نیچرا ا یوا یا -

 به ادامه درس خوندن نداشتم. یعالقه ا گهید یطور نیهم -

 کرد و گفت: زیچرخاند چشمانش را ر نیصورت حس یاجزا ینگاهش را رو یغفار خانم

 یبرا اقیشوق و اشت یتو چرا ذره ا یدیقدر نام نیچرا ا یشکسته تر شد یلیخ دمتیکه د شیاز چند روز پ -

 کنه؟ یم تتیذکنم باز هم سردردت ا یتو وجودت حس نم یزندگ

 گفت: دیکش یخط م کیک یکه با جنگال رو یدر حال نیحس
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 .روزیمثل پر روزید روزیهر روز مثل د هیتکرار زینداره که براش ذوق کنم همه چ یزیانگ جانیه زیچ یزندگ -

 انداخت و گفت: نیبه حس یگرفته نگاه یبا حالت یغفار خانم

 قهوه ات رو بخور سرد نشه. -

گره خورده به  ییبا ابروها ییرو بایهنگام دختر جوان ز نیزد و فنجان قهوه اش را برداشت. در ا یلبخند محو نیحس

 گفت: یشد و با لحن کش دار کیآن ها نزد زیم

 رو دنبالتون گشتم؟ مارستانیتمام ب ییجا نیبابا شما ا یا -

 گفت: یزد و با مهربان یلبخند یغفار خانم

 تراع کردن؟اخ یچ یمن تلفن رو برا زیخب عز -

 و گفت: دیاش کوب یشانیپ یبا کف دست رو دختره

 رفت. ادمیاز پس که هول بودم  -

 که متوجه نگاه او شد از جا برخاست و گفت: نیانداخت. حس نیبه حس ینگاه پرسشگر سپس

 .شم بابت دعوتتون متشکرم یبا اجازه بنده مرخص م -
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 به هم شدند. رهیخاص خ یلحظه نگاهش را باال گرفت که ناآگاه با نگاه آن دختر گره خورد و هر دو با حالت کی

 صاف کرد و گفت: یرا کم شیشد صدا رشانیکه متوجه نگاه خ یغفار خانم

 خواهر زادمه؛ نیکنم نازن یم یمعرف -

 ادامه داد: نیرو به نازن سپس

 ده است.دوستان بن نیزتریاز عز یکی نیحس -



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
146 

 

 کرد. یخداحافظ یمشغول و آشفته از خانم غفار یسالم کرد و با ذهن نیبا تکان دادن سر به نازن نیحس

 کرد گفت: یرا تماشا م نیکه دور شدن حس ینشست و در حال نیحس یسر جا نینازن

 بود! یچه آدم عجب -

 :دیبا مکث رد نگاهش را گرفت و پرس یغفار خانم

 مثال از چه نظر؟ -

 نگاهش را سمت خاله اش سوق داد و گفت: نینازن

 ه؟یزیهم خوب چ ایتا حاال واال ح دهیکرد انگار آدم ند ینگاه م یجور هیخاله  یدیوا مگه ند -

 کرد و گفت: یبا اعتراض اخم یغفار خانم

 در نگاهش نبود. یمنظور بد دمیکه تا حاال تو عمرم د هیآدم نیپاک تر نیقضاوت نکن اتفاقا حس یطور نیا -

 زد و ادامه داد: نیکرد آرام بر دست نازن یاخم بانمک سپس

 ؟یداد یبا چشم هات جوون مردم رو قورت م یداشت یتازشم شمام دست کم از اون نداشت -

 و گفت: دیخند نینازن

خبر دست اول بهت بدم باالخره  هیخاله اومدم  میحاال بگذر دمید ییجا هیلحظه حس کردم اون رو  کیدونم  ینم -

 .میخواستگار یبرا ادیخواد ب یگفت که م

 را گرفت و گفت: نیدست نازن یو شگفت یبا خوشحال یغفار خانم

 مبارکت باشه خاله جون. یچه خبر خوب -

اش رخ داده  یکه در زندگ ریاخ یزد و به اتفاق ها یپرسه م ابانیهدف در خ یخارج شد. ب مارستانیکه از ب نیحس

 یفکر م دیچرخ یبود و مدام در ذهنش م دهیکه د یو به رفتار عباس و گفتار او و در آخر به خواب دیشیاند یبود م

 کرد.
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بر لبانش ظاهر شد و  یخندینش نیحس دنیگذشتند، اکبر با د یم یاز ان حوال زین دونیهمان لحظه اکبر و فر در

 گفت:

 آوردم! ریسه پا رو تنها گ نیکه اانگار امروز روز شانس منه  ولیا -

 :دیکرد و پرس ینشده بود مکث نیکه تا آن لحظه متوجه حس دونیفر

 ه؟یمنظورت ک -

 کرد و جواب داد: نیطرف حس یبا تکان دادن ابرواش اشاره ا اکبر

 .یش یپشت سرت رو به پا متوجه م -

 آن طرف جاده شد. رو به اکبر برگشت و گفت: نیکه متوجه حس دونیفر

 شر نگرد؟ یاکبر پ الیخ یب یخوا یبدبخت م نیاز جون ا یتو چ -

 و گفت: دیخند اکبر

 مخت کار کنه؟ یکه حاج قاسم خوب  تونسته رو نیمثل ا هیچ -

 در هوا تکان داد و گفت: یدست دونیفر

 .قیرو خط بکش رف یکیور من د یادامه بد یطور نیا یخوا یاز من گفتن بود اگه م -

* 

 بنشان که کام دل به بارآرد. یدوست درخت

 شمار آرد. یدشمن بر کن که رنج ب نهال

 

 بلند قهقهه زد و گفت: یبا صدا اکبر

 .یهم که شد حتیچند روز خوب خرت کردن احمق اهل نص نیکه تو ا نمیب ینه بابا م -
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 تکان داد و گفت: یدر حال دور شدن از او سر دونیفر

 .ومدهیسرت ن نیبدتر از ا ییاز خشم خدا بترس تا بال -

 داد. رییکرد و جهتش را تغ یکه متوجه او شد اخم نیرفت. حس نینثار او کرد و به طرف حس ییبرو بابا اکبر

 دیخند یزیرساند و سد راه او شد و با لحن مسخره آم نیتند خود را به حس یاکبر که دست بردار نبود با قدم ها اما

 و گفت:

 نه؟ یشد مونیپش یاومد رونیب گاردهاتیهم ،چون بدون باد دیشا ای یدیدلم سوخت ترس یآوخ -

 یم یاون وقت چه غلط رهیات رو ازت بگ یاضاف یپا ادیب یکی ینگفت رونیب ادیب یبدون حام دهیسه پا بع هیاز  آخه

 ؟یبکن یتون

 ادامه داد: دیچرخ یم نیکه دور و بر حس یحال در

از خودت دفاع  یتون یم یچه طور نمیخوام بب یآوردم آخه م رتیامروز روز شانس منه که تو رو تنها گ یدون یم -

 تو جواب نداده؟ یها هیچرا تا حاال به دعاها و گر نیامام حس یبرا یکش یهمه زحمت م نیآهان اصال تو که ا یکن

 .دیقه خند قه

 کرد. یم یماها بکنه اون زمان واسه خودش کار یبرا یتونست کار یم نیدِ آخه بدبخت اگه امام حس -

ان از خود نش یدانست چه عکس العمل یمانده بود و نم رهیزد به حرکات اکبر خ یقرار و تند م یکه ب یبا قلب نیحس

 دهد.

بغل او ثابت کرد  ریز یعصا یانداخت و نگاهش را رو نیحس یبه سر تا پا یتر کرد و نگاه زیرا ر زشیچشمان ر اکبر

 و گفت:

 یچه حال نمیتا بب رمیسومت رو ازت بگ یچه طوره پا رم؟یازت بگ یحال اساس هی یفکرم که چه طور نیتو ا -

 شد؟ یخواه

 خنده زد و باز ادامه داد: ریز یهیکر یصدا با

 ده. یحال م یلیجون خودت خ -
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 گفت: یا محکم گرفت و با لحن تندر شیعصا یبا دست پاچگ نیحس

 هان؟ هیاصال مشکل تو با من چ اوردمیسرت ن ییاز سر راهم گم شو برو کنار تا بال -

 کرد و گفت: یچندش آورش نوچ نوچ یبا همان خنده  اکبر

 تونم دست از سرت بردارم از من خواهش کن. یشرط م هیکنه به  یم دادینگاهت داره ب یدیقشنگ معلومه ترس -

هنگام ناخودآگاه اکبر عصا را از دست او  نیاز او دور شد که هم یرا به او دوخت و قدم نشینگاه خشمگ نیحس

 که یشود و در حال نیاکبر تعادلش را از دست داد اما به خود اجازه نداد نقش زم ییهویحرکت  نیاز ا نیحس د،یکش

 ماند. رکتح یب شیکرد سر جا یسالمش وارد م یپا یفشار را رو نیتر شیب
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 به خنده اش افزود و گفت: اکبر

 خواد کمکت کنه؟ یم نتیامام حس یحاال چه طور نمینشونم بده بذار بب االیگفتن هات  نیحس نیکو حس -

 کنان ادامه داد: قهقهه

 آد به کمک تو. یم دشیاالن که با اسب شاخ دار سف -

 پرت کرد. نیمقابل حس ادیدنبال حرفش عصا را با فاصله ز به

د گشت تا از او کمک بخواه یم یا ادهیبکند با نگاه دنبال عابر پ دیدانست چه کار با یشده بود و نم جیکه گ نیحس

 خورد. یبه چشم نم یهنگام جز خودروها که در حال رفت و برگشت بودند کس نیاما در ا

در حال فوران بود و عرق تمام سر  یفشاندرونش همانندآتش یکه در معرض تمسخر اکبر واقع شده بود ناراحت نیا از

تر  را بلند و بلند شیلب کرد و رفته رفته صدا ریشروع به ذکر گفتن ز یدینموده بود. با عجز و ناام سیرا خ شیو رو

 گفت: یکرد و با التماس م یم

خوارت  رینوزاد ش ابا عبداهلل تو را به ایدهم  یتو را به برادرت عباس قسمت م نیامام حس ایخدا کمکم کن  یا -

 .نبیقسم کمکم کن تو رو به غربت خواهرت ز



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
150 

 

 گفت: یو مدام م دیخند یجمع کرده بود و به او م نهیرا بر س شیدست ها اکبر

خورن االن که فقط و فقط اکبر به درد  یدرد تو نم چیاذکار و اطوار به ه نیسومت رو بهت بدم ا یخواهش کن تا پا -

 خوره خواهش کن. یتو م

 را تکان دهد. شیکرد که پا یداد و سع یاعتنا به او در جا به خود تکان یب نیحس

را به هم فشرد و طرف اکبر برگشت و با لحن تند که  شیداغ کرده بود دندان ها تیکه از شدت عصبان یحال در

 گفت: دیبار یاز آن م تیعصبان

 گفتم دست از سرم بردار تا نزدم ناقصت کنم. -

 کرد برداشت. ینگاهش م یقدم طرف اکبر که با بهت و ناباوردنبال حرفش چند  به

 به او کرد و با لکنت گفت: یبا تعجب و دهان باز اشاره ا اکبر

 شه تو... تو... تو... ی... من... باو... رم... نمیخ... خد... ا -

گرش را به او دوخت. حالت اکبر نگاه پرسش  ییهوی رییکه تا آن لحظه متوجه خود نشده بود با تعجب از تغ نیحس

بر خودش و اک نیب یبه فاصله  یکرده و خود را به اکبر رسانده بود که شد، شوکه شده نگاه یکه ط یمتوجه فاصله ا

د ز یقلبش تند تند م جانیو ه یاز شدت خوش حال برداشت گریدو سه قدم د هی اطیو احت یانداخت ناباورانه به آرام

 بزند. رونیاش را بشکافد و ب نهیس یکرد هر لحظه ممکن است قفسه  یو احساس م

 فیکند چنان خوش حال و شاد شده بود که توص هیگر ایاز خود نشان دهد بخندد  یدانست چه عکس العمل ینم

 نبود. یشدن

 بغض آلود گفت: یاش شده بود با لحن رهیخنگ خ یبرد و رو به اکبر که مانند آدم ها ادیخودش و اکبر را از  تیموقع

 باالخره جواب گرفتم؟ یدیجواب نموندن د یمن ب یدعاها یدید -

 نیبا گفتن ذکر و درخواست کمک از خدا و امام به ا نیشد که حس یبه او زل زده بود. باورش نم یجیبا بهت و گ اکبر

 کند. دایشفا پ یزود

 از راننده خواست او را به خانه برساند. یاو را در آن حال رها کرد با گرفتن تاکس نیحس
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 گرفت با خواهش رو به آمنه ملتمسانه گفت: یپوست م یکه پرتقال یدر حال بهرام

 کنم. یجون من مرگ من قبول کن خواهش م یکن یم تیقدر اذ نیعمه جون چرا ا -

 با اخم سمت او برگشت و گفت: آمنه

 ها؟ یکه تو پاک عقلت رو از دست داد نیهش بگم مثل اب یخود خواهش نکن بچه من االن برم چ یب -

 کم پشت سرش رفت و گفت: یلیخ یرفت بهرام هم با فاصله  خچالیدنبال حرفش طرف  به

 حاال شما فرض کن من عقلم رو از دست دادم شما سر جا بنشونش خب. -

 و گفت: دیعقب کش یو رخ به رخ او شد خود را کم دیسمت او چرخ آمنه

اصال به من چه برو به  یکن یبهش اضافه م یزیچ هیمن بگم  یهر چ نمیدِ برو کنار بب یکالفه ام کرد خدا یا -

 توام؟ یجون بگو مگه من چه کاره  زیبه عز ایمادرت 

 و گفت: دیدست او را کش بهرام

 از شما خواستم ی. حاال مگه من چیدنده تر هیرفته عمه شما که از اون  یبه ک نیحس یدندگ هیگن  یبابا بعد م یا -

 ؟یزن یم رشیز یکه ه

 داد گفت: یقرار م خچالیآب را درون  یکه بطر یو در حال دیدستش را پس کش آمنه

 فدات بشم. رهیباشه همون بهتر که سر نگ یترحم و دلسوز یکه از رو یزنم اما ازدواج ینم یزیچ ریمن ز رینخ -

 کرد و گفت: یاخم زانیآو یهرام با لب و لوچه ارفت. ب نکیرا بست و طرف س خچالی در

خوام ازدواج کنم باور کن از همون نگاه اول  یو ترحم م یدلسوز یگفته از رو یک یعمه جون فدات بشم اله -

 مهرش به دلم نشست.

 گفت: یزیبه بهرام انداخت و با لحن مسخره آم یبود نگاه نکیبشقاب در درون س یدر حال آبکش آمنه

 کرده برو بچه بذار به کارم برسم. دایچه زود تو دلت جا پ -
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 گفت: یمانند الهه نگاه نگران آمنه با نگاه هراسان بهرام گره خورد . با دلواپس غیج یهنگام با صدا نیا در

 افتاده؟ یمن چه اتفاق یخدا -

که خود را به سمت  یت و کرخت در حالسس یرفت. آمنه با پاها رونیزود تر از او به خود آمد و دوان از سالن ب بهرام

 نیآورد به زور خود را نگه داشت تا نقش زم یرا به زبان م نیبلند بهرام که اسم حس یصدا دنیکشاند با شن یدر م

 نشود.

 رو به آمنه گفت: دهیپر ییهنگام الهه هراسان وارد سالن شد و با رنگ و رو نیا در

 ....نیعمه جون حس -
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 رونیکه انگار از قعر چاه ب ییمبل نشست و با صدا یخم شدند و رو شیزانوها ستدیادر نبود سر پا باق گریکه د آمنه

 :دیآمد نال یم

 شده؟ یمن چ نیحس -

 شد و گفت: کیبه او نزد یبه دست داشت با نگران حیکه تسب یدر حال مادرش

 شده حالت خوبه؟ یآمنه مادر چ -

 .اوردیبه زبان ب ینداد و چشم به الهه دوخت و منتظر ماند تا الهه حرف یجواب آمنه

 در چارچوب در ظاهر شد. نیهنگام حس نیا در

ان با چشم نیاما قادر نبود. حس اوردیبه زبان ب یکرد حرف یبا چشمان گرد شده چشم به او دوخت و با بغض سع آمنه

او زانو زد. هر دو دست مادرش را گرفت و  یدرش رساند و کنار پاآرام و آهسته خود را به ما یپر از اشک با قدم ها

 گفت: دیلرز یو شدت بغض م یکه از خوش حال ییداکه نگاهش را در نگاه مادرش دوخته بود با ص یدر حال

هر دو پاهام  یتونم رو یتو رو مستجاب کرده مامان من... من خوب شدم. من م یباالخره خدا دعاها یدیمامان د -

 و راه برم. تمسیبا
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 بغل کردن پسرش باز کرد و با تمام وجود او را به خود فشرد و گفت: یآغوشش را برا یبا اشک جار آمنه

 ازت متشکرم. ایخدا  -

 پر از اشک هر دو دستش را رو به آسمان برد و خدا را شکر کرد. یبا چشمان مادربزرگش

کرد. الهه که اشکش در آمده بود  یاو ابراز خوش حال یو براو او را بغل کرد  دیرا از آغوش مادرش کش نیحس بهرام

 دنیو عباس وارد سالن شدند با د ریام ،یهنگام هاد نیاش پاک کرد. در ا یبا لبخند نم چشمانش را با گوشه روسر

از جا برخاست و با تبسم  نیبزند حس یخواست حرف یچشم به او دوختند و تا هاد یآمنه با دلواپس یاشک جار

 ناباورانه گفت: رینگاهش کردند و ام یطرف او رفت. هر سه با شگفت

 !؟یریراه م ی. بدون کمک دارتو... تو.. نیحس -

 او را بغل گرفت و خدا را شکر کرد. یبا خوش حال یهاد

 ت:انداخت و گف ریسر به ز یبا شرمندگ گرانید یو خوش حال نیحال خوب حس دنیبا د عباس

 من شرمنده ام لطفا من رو ببخش. نیحس -

 خندان طرف او برگشت دست بر شانه اش نهاد و گفت: ییبا رو نیحس

 رو فراموش کن داداش من. زیهمه چ الیخ یب -

 .دندیرا به آغوش کش گریهمد سپس

 گفت: دیلرز یم یکه از خوش حال یبا لحن آمنه

 شام مفصل بدم. هی بیپسر گلم ترت یسالمت یمن برم برا -

 زد و گفت: یلبخند الهه

 کنم عمه جون. یمن هم کمکتون م -

موفق شد بدون کمک  یکند چه طور فیکرد و از او خواست تا تعر نیکه دور هم نشستند رو به حس نیبعد از ا ریام

 راه برود.
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 او بکند لبخندزنان گفت: یاز اکبر و حرف ها یادیخواست  یکه دلش نم نیحس

 ته خدا بود داداش.خواس نیا -

 غروب هر چهار نفر آماده شده بودند تا به مسجد بروند و نماز را همان جا بخوانند. کینزد

 کردند. یاو ابراز خوش حال یجمع شدند و برا نیاز به جا آوردن نماز مغرب و عشاء تمام بچه ها دور حس بعد

 هاد و گفت:او ن یتر بود دست بر شانه  کینزد نیجمع که به حس نیاز ب رضا

 کنه. یجا هست اومده از تو عذر خواه نینفر ا هی نیحس -

ممکن است باشد. همان  یآن شخص چه کس ندیبا بهت چشم به رضا و بچه ها دوخت و منتظر ماند تا بب نیحس

 د،یرس نیاز پشت سر به گوش حس ییآشنا یلحظه صدا

 .یریبنده رو بپذ یعذر خواه دوارمینداشتم ام یدونم باهات رفتار خوب یم -

 جلوتر آمد و ادامه داد: دونیبا تعجب به او زل زد. فر دونیفر دنیاز پشت شانه طرف صدا برگشت با د نیحس

 .دمیرس یها خدمت م نیزودتر از ا دیبا نیمن رو ببخش آقا حس -

 دراز کرد. نیحس یدستش را جلو سپس

 او تکان داد. یبه عالمت مثبت برا یسر ریسوق داد که ام رینگاه بهت زده اش را طرف ام نیحس

 را فشرد و گفت: دونیزد و دست فر یلبخند نیحس

 .یدیناپسند دست کش یو از اون کارها یبه اشتباهت برد یخدا ببخشه خوش حالم پ -

سر بر  یآسوده ا الیو با خ دهیخواست رس یکه دلش م یکرد به آرامش یاحساس م نیشب بعد از مدت ها حس آن

 یبود اما کجا نم دهیاو را د ییجا کیکرد  یفکر کرد احساس م نیبالشتش نهاد، نگاهش را به سقف دوخت و به نازن

 نداشت. ادیبه  یزیآورد چ یدانست و هر چه به ذهنش فشار م

 چنان غرق در افکارش شده بود که متوجه حضور او نشد. نیهنگام بهرام وارد اتاق شد. اما حس نیا در

 رو به او کرد و گفت: یزیبا لبخند و لحن شوخ آم رامبه
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 و سبز شد؟ یخان تو هم درخت عشق کاشت نیحس هیچ -

 آمد و گفت: رونیبهرام از قعر افکارش ب یصدا دنیبا شن نیحس

 ه؟یمنظورت چ -

 کنار تخت او نشست و گفت: یصندل یرو بهرام

از دست  دوارمیفقط ام یبشنو یباهات حرف بزنم حالش رو دار یموضوع هیاومدم درباره  نیحس الیخ یب یچیه -

 ؟ینش یمن ناراحت و عصب

 و گفت: دینگاه پرسشگرش را به بهرام دوخت، به پهلو خواب نیحس

 رو دارم بگو؟ یهمه چ دنیتو دلته اتفاقا امشب اون قدر حالم خوبه که حوصله شن یداداش من چ رونیب زیبر -

 زد و گفت: یرفتن لبخند هیو حاش ینیبدون مقدمه چ بهرام

 خانم و مادرش؟ رایچه خبر از سم یراست -

 داد و گفت: شیبه ابرو ها یحالت نیحس

 تو؟ یریگ یخدا رو شکر خوبن حاال چرا سراغ اون ها رو م -

 بر لب نشاند و گفت: ییلبخند محو یبا دست پاچک بهرام

 بپرسه؟ ویکیمگه بده آدم حال  یطور نیخوب هم -

 ابرو اش را باال زد و گفت: یتا هیبا دقت به او نگاه کرد،  نیحس
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 خوابم یم رمیگ یم ینیبچ یواسه من صغرا کبر یرو بدون بخوا نیا یبگ یخوا یم یحاال بگو چ یبهرام خودت آقا

 ها؟
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 من و من کنان گفت: بهرام

 یکه از عکس العمل تو م نیا یعنیگفتنش برام سخته  یبگم کم یدونم چه طور ینم نهیا زهیخب راستش چ -

 ترسم،

 داد و گفت: رونینفسش را ب نیحس

 گه؟یگذره بنال د یعقلت م یب یکله  نیتو ا یبدونم چ یبابا کنجکاوم کرد ینترس حاال حرفت رو بزن ا -

 و گفت: دیلبانش را برچ بهرام

 دونم چرا مخالفه؟ یمن با عمه جون صحبت کردم اما نم -

 ؟یمخالف چ -

 !یکه... بره برام خواستگار نی. اکه.. نیا -

 خنده زد و گفت: ریز نیحس

 ؟یبر یخوا یم یک یپس تو دوباره سرت به سنگ خورده حاال به خواستگار -

 را نگاه کرد و جواب داد: نیحس ریسر به ز بهرام

 ... را... خانم.یم س... س... یخواستگار زهیچ -

 ماند. نیحرفش را تمام کرد آب دهانش را قورت داد و سکوت کرد و منتظر عکس العمل حس تا

 اخم کرده گفت: یینشست و با رو شیبا نگاه کردن به او سر جا نیحس

 دم که مخالفه. یطوره حاال حق رو به مادرم م نیآهان که ا -

 زل زد و گفت: نیبه حس یبا ناراحت بهرام

 آخه چرا؟ -

 کرد و گفت: یکه قصد سر به سر گذاشتن او را داشت مکث نیحس
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 خوره؟ یخانم م رایتو با سم یمن اصال کجا زیچرا نداره عز -

 به خود انداخت و با صراحت جواب داد: ینگاه زانیآو یبا لب و لوچه  بهرام

 خب همه جام. -

 :دیداد و پرس شیبه ابرو ها ینیتکان داد. بهرام چ یخنده زد و سر ریز نیحس

 ؟یخند یچرا م -

 زن تو بشه. ادیکه ب دهینکش یخانم کم بدبخت رایسم نیگم ا ی،م یطور نیهم -

 از جا برخاست و گفت؟ یبا دلخور بهرام

 دستت درد نکنه مگه من چمه هان؟ -

 نشاند و گفت: شیو سر جا دیدست او را کش نیحس

ه به خاطر نکن یرو گرفت میتصم نیا ییهویشد که  یچ نمیکردم حاال بگو بب یکنه شوخ یزود قهر م نیبش ریدِ بگ -

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوا یم شیفقر و تنگ دست

 اش زد و گفت: یشانیبا کف دست بر پ دیکش یقینفس عم بهرام

 شنوم بابا مگه من دل ندارم؟ یحرف ها رو م نیگم ا یم یبابا چرا به هر ک یا -

 گفت: یبا شوخ نیحس

 .یاما عقل ندار یدل چرا دار -

 شد و گفت: نیحس یبه او رفت که باعث خنده  یچشم غره ا بهرام

 تونم یکه م یاجازه بده باهات رو راست باشم تنها کس ستین یکه گفت ییزهایبه خاطر اون چ نیآقا حس رینخ -

 .ییحرف دلم رو بهش بزنم فقط تو

 چهار زانو نشست و گفت: نیحس
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 سر پا گوشم بگو. ینکرد دایز من پکوتاه تر ا یوارید گهیآره د -

 گفت: دنیبا خط و نشون کش بهرام

 ها؟ ینیب یبد م یدوباره مسخره ام کن -

 زد و گفت: ینزد. بهرام لبخند یو حرف دیخند نیحس

بهش  یلیازش خوشم اومده خ ییجورا هیآد جلو چشم هام راستش  یمرتب م دمشیباور کن از همون روز که د -

 تونم خوشبخت بش... یکه م راسیفکر کردم مطمئنم فقط با سم

 و گفت: دیبه حرف او پر یبا اخم مصنوع نیحس

 خانم. -

 ادامه داد: نیبه او انداخت که حس ینگاه پرسشگر بهرام

 خانم. مرایس -

 کرد و اضافه کرد. یحیمل یخنده  بهرام

 یراب نهیگز نیتونه بهتر یخانم م رایتو ازدواج سابقم موفق نبودم و شکست خوردم باور کن سم یدون یکه م خودت

 من باشه. یزندگ

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست نیحس

 نداره تا... ایدن نیرو جز مادر و بچه هاش تو ا یخانم کس رایبهرام سم یدون یخودت م یول -

 گفت: یو با شوخ دیوسط حرف او پر بهرام

 خوام. یرو با مخلفاتش م رایمن سم یول یبگ یخوا یم یدونم چ یم -

 به او رفت و با خنده گفت: یچشم غره ا نیحس

 کنم. ستیکوفت درست حرف بزن تا نزدم سرو -
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 صدا لبانش را تکان داد و گفت: یچشمانش گذاشت ب یدست رو بهرام

 چشم. -

 گفت: یبا لحن آرام و مهربان نیحس

حرف  نیفرصت برات فراهم کنم بش هیبگذره  گهیدم اجازه بده چند روز د یآد رو انجام م یم بر ماز دست یهر کار -

 ه؟ینظرش چ نیخانم بزن بب رایهات رو با سم

 و گفت: دیهر دو دستش قاب گرفت و دو طرف گونه اش را بوس نیرا ب نیصورت حس دیاز جا پر بهرام

 به خدا نوکرتم داداش. -

 با صورت جمع شده او را به عقب هل داد و گفت: نیحس

 آد. یبکش کنار بدم م -

 شاد و خوش حال گفت: یبا لحن بهرام

 .ریپس من مزاحمت نباشم استراحت کن شب بخ یخوش حالم کرد یلیخ -

 کرد و گفت: یآرام یخنده  نیحس

 مجنون. ریشب بخ -

*** 

شدند نگاه کرد، از جا برخاست و با  یم ادهیکه پ تیو به جمع آوا چشمانش را باز کرد نیزم یرو ماینشستن هواپ با

که چمدانش را پشت  یبا آن نداشت نهاد در حال ییآشنا چیکه ه یشهر نیکرد و پا بر زم یآرام پله ها را ط یقدم ها

و کدام س دانست به یکرد و نم یم دادیکرد غربت در او ب یم هزد. به هر سو که نگا رونیاز فرودگاه ب دیکش یسرش م

 خواستند آن ها را به مقصد برسانند نگاهش را به آن ها دوخت. یچند راننده که از مسافران م ی. با صدادبرودیبا

 د؟یسوار ش دییرسونم بفرما یشما رو م نیبر یم فیخانم کجا تشر -
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کرد رفت و سوار شد. راننده  یکه راننده به آن اشاره م ینیطرف ماش یحرف چیبه او انداخت و بدون ه ینگاه آوا

 چمدان را در صندوق جا داد و سوار شد.

 د؟یبر یم فیکجا تشر -

 را نداشت. ییجا چیاما ه دیشیرفت اند یم دیکه کجا با نیبه او انداخت و به ا ینگاه نهیاز آ آوا
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از راننده خواست تا او را به و کلمات شکسته  یدوخت لبانش را با زبانش تر کرد و با زبان پارس رونیرا به ب نگاهش

 هتل برساند.

تک  شد اکنون یداد و چشمانش را بست باورش نم یبه صندل هیتک یگفت و به راه افتاد. آوا با خستگ یچشم راننده

کشور و شهر  نیا یکه روز نیبا مردمان آن نداشت گذاشته با ا ییآشنا چیکه ه بیغر یو تنها پا در کشور

 .را داشت یاجنب دمآ کیو  بهیغر کیاز مردم حکم  یانبوه انی،زادگاهش بود اما حاال م

 راننده به خود آمد. یصدا با

 هم از هتل. نیا دییخانم بفرما -

 نیرا پرداخت کرد و از ماش هیالجثه دوخت بهت زده کرا میبزرگ و عظ یساختمان یبا دلهره نگاهش را به بنا آوا

سست و آرام  یو با قدم ها دیشد. آوا چمدانش را کش نشیشد راننده چمدان او را مقابلش قرار داد و سوار ماش ادهیپ

 وارد سالن بزرگ و مجلل هتل شد.

از او  نینشسته سالم کرد و با زبان الت زیکه پشت م ییاز مردم در حال رفت و امد بودند گرفت و رو به آقا نگاه

 درخواست اتاق کرد.

 :دیآوا انداخت و پرس ییبه مدارک و کارت شناسا ید نگاهمر آن

 ن؟یمجرد -

 قورت داد و جواب او را داد: یآب دهانش را به سخت آوا
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 بله. -

 .مید ینم هیجا به مجردها اتاق کرا نیمتاسفم خانم ا -

 :دیاش شد و پرس رهیبا بهت خ آوا

 حاال من کجا برم؟ -

 دونم. ینم -

خواست،  یاستراحت مفصل م کیکردند و دلش  یگز گز م شیپاها یزد. از خستگ رونیپکر و بق کرده از هتل ب آوا

 پناه ببرد؟ دیشود به کجا با کیکه هوا تار نیکرد قبل از ا یزد و فکر م یپرسه م ابانیهدف در خ یب

ناخودآگاه  الیفکر و خ نیا آمد، با یلحظه دلش خواست که مادرش از آمدنش خبر داشت و به استقبالش م کی

بود  یکه ان حوال یمکتین یشد،رو یمغلوب خستگ نکهیشدوباز به راهش ادامه دادتا ا شیمهمان لب ها یلبخند

 نشست.

 کیگرفت بعد از خوردن  میرستوران تصم دنیاز جا برخاست و دوباره به راه افتاد با د یبعد با حس گرسنگ یقیدقا

ب ش یاهیرا به س شیبایبه آسمان که کم کم رنگ ز یزد و نگاه رونیباشد. از رستوران بوعده غذا دوباره به فکر جا 

 دهند. یگفتند که به مجردها اتاق نم یرا به او م مکال کیهمه  یزد ول گرسریداد انداخت. به چند هتل د یم

کند با ترس و دلهره به مردمان  دایگذراندن شب پ یبرا ییشده بود و هنوز نتوانسته بود جا کیکه هوا تار نیاز ا آوا

 کرد. یدر حال رفت و امد نگاه م

 شود. مانیلحظه هم از آمدنش پش کی یاستوار به راهش ادامه داد و به خود اجازه نداد برا یاراده و با قدم ها با

و با قدم زد  یدانست آن جا چه خبر بود لبخند یکه نم نیشدند با ا یم هینیکه وارد حس ییزن ها تیجمع دنید با

 شد. هینیتند خود را به آن سمت رساند و وارد حس یها

که او را  یزن یبودند چشم دوخت با صدا ینشسته و در حال عزادار یکه هر کدام گوشه ا ییبهت چشم به زن ها با

 کرد و نشست. دایخلوت پ یکرد به خود آمد و با تعارف همان زن گوشه ا یبه نشستن دعوت م

 و خرما نزد او برگشت کنارش نشست و گفت: یبعدزن با چا یقیدقا
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 دخترم؟ یریکجا م یبار سفرت رو بست -

زن ها انداخت و با  تیبه جمع یکه پاسخ سوال او را بدهد نگاه پرسشگر نیبه چمدانش انداخت و بدون ا ینگاه آوا

 :دیکلمات شکسته پرس

 فوت کرده؟ یشده کس یجا چ نیا -

 کرد و گفت: ین کالم او و سوالش مکثزن با تعجب از لح -

 )ع( است. نیامام حس یمراسم عزادار نیفوت نکرده ا یکس زمینه عز -

 زمزمه وار حرف او را تکرار کرد و نگاهش را به ان زن دوخت. آوا

 که مهربان و خوش برخورد بود دست آوا را گرفت و گفت: زن

 ؟یستین یرونیاز طرز صحبت کردنت معلومه ا یهست ییدخترم کجا -

 نگاهش را از او گرفت و جواب داد: آوا

 جا نبودم امروز از سفر برگشتم اما... نیهستم اما ا یرونینه من ا -

جا  نیاستفاده کند چون تازه وارده و با مردمان ا تشیاز موقع یتک و تنهاست و کس دیبگو دیترس یکرد م سکوت

 نداشت. ییآشنا

 دخترم بگو؟ یاما چ -

 لبخند او دلش آرام گرفت و جواب داد: دنینگاهش را با نگاه مهربان زن گره زد با د آوا

 بده. هیقبول نکرد به من اتاق کرا یهر جا رفتم کس -

 دست آوا را فشرد و گفت: یبا مهربان زن

 م؟مکت کنک یلیالبته اگه ما هیمشکلت چ نمیجا بمون تا بعد از مراسم بب نیهم یدار یدراز یکه قصه  نیمثل ا -

ا ه ابانیاست که آواره کوچه و خ نیجا بماند بهتر از ا نیهم دیشیاند یم نیلبخند اکتفا کرد و به ا کیبه زدن  آوا

 شود.
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برسد بعد از تمام شدن مراسم چادرش را از سرش کند و طرف آوا رفت با  شیاز جا برخاست و رفت تا به کارها زن

 شد. هینیکردن حس زییاو انداخت و مشغول تم یرد و روآو ییاو که به خواب فرو رفته پتو دنید

 ادی را به زیهمه چ هیاز ثان یکه بود با وحشت نگاه کرد اما در کسر ییو به جا دیاز خواب پر دید یکه م یبا کابوس آوا

 آرام گرفت. یآورد و کم

 که متوجه او شد به سمتش آمد و گفت: زن

 حالت خوبه؟ -

 تکان داد. ینگاهش را باال گرفت و سر آوا

 نشست و گفت: نیزم یاو رو یرو به رو زن

 دخترم؟ یشام خورد -

 ندارم. لیممنون م -

 کن خانواده ات کجان؟ فیبعد برام تعر میبا هم شام بخور ایپاشو دست و روت رو بشور ب -

 شد. یداشتبه سیهمان زن وارد سرو ییاز جا برخاست با راهنما یحرف چیبدون ه آوا
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 غذا که یپهن شده بود مواجه شد. بو نیزم یکه رو یو با سفره ا شیاز شستن دست و صورتش برگشت سر جا بعد

 شکمش به قار و قور افتاد. دیبه مشامش رس

 پارچ آب را وسط سفره قرار داد و گفت: زن

 پس راحت باش. ستیجا ن نیجز من ا یکه کس ینیب ینکن م یبگیغر نیبش ایب -

 شناخت در تعجب مانده بود. یهمه لطف و محبت زن که او را نم نیانداخت از ا ریچهار زانو نشست و سر به ز آوا

 گه؟یبخور د یخور یچرا نم -
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 شروع به خوردن کرد و گفت: یبه آرام آوا

 ؟یکن یم یجا زندگ نیچرا شما تنها ا -

رو به جز خدا ندارم، حاال تو بگو پدر و  یکنم خب کس یم یجا زندگ نیکه چرا ا نیا زمیمنه عز یجا خونه  نیا -

 ؟یمادرت کجان و از کجا اومد

از ظاهرش معلوم بود زن خوب و  ینه؟ ول ایدانست به او اعتماد کند  یو به زن زل زد. نم دیدست از خوردن کش آوا

 به او برساند. یبیتوانست آس یو نم سیمهربان

 یشده بود و بعد از ان اعضا یشوهرم بر اثر تصادف مرگ مغز شیاست چهل سالمه دو سال پ مهیاسم من حک -

رو نداشتم. بعد از مرگ  یکس نمیکه من تک فرزند خانواده ام بودم بعد از فوت والد ییبدنش رو اهدا کردم. از جا

خانواده شوهرم بهم  یگه گاهشدم  مین جا مقیجا رو ساختم و خودم هم هم نیهمسرم دار و ندارم رو فروختم و ا

 رو برام پر کنه. امرزیاون خدا ب یتونه جا یکس نم چیخب ه یزنند ول یسر م

 :دیاش شد و پرس رهیخ نشیبا نگاه غمگ آوا

 ؟یبچه ندار -

 خدا قسمت نکرده دخترم. -

 انداخت و گفت: ریگرفته سر به ز یبا حالت آوا

اومدم اما بعد از تولدم همراه پدرم به  ایشهر به دن نیجا و تو هم نیهم ییاسم من هم آوا است نوزده سالمه گو -

مادرم زنده است و پدرم من رو با زور از اون جدا کرده من هم  دمیرفتم. بعد از اون همه سال تازه فهم یا گهیکشور د

 ...نمیرو بب رمخواد ماد یدلم م یلیکنم خ دایاومدم تا اون رو پ

 حرفش را فرو خورد. هیبغض سکوت کرد و بق با

 :دیبا بهت نگاهش کرد و پرس مهیحک

 مادرت االن کجاست؟ یدون یمگه م -

 بغضش را فرو خورد و جواب داد: آوا
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 کنم. دایتونم پ یجا م نیآدرس برام گذاشته و گفته که مادرم رو هم هیمادربزرگم قبل از فوتش  ینه ول -

 .نمیآدرست رو بده بب -

 گرفت. مهیو مقابل حک دیکش رونیدنبال دفترچه اش گشت، آن را ب به فشیک لیوسا انیم آوا

 شده انداخت و گفت: اداشتینگاه به آدرس  هینگاه به آوا و  هی مهیحک

کنم  یتونم کمکت م یکه م یینگران نباش تا جا یول هیمیآدرس چه قدر قد نیا یدون یبده دختر م رتیخدا خ -

 .زمیعز یکن دایمادرت رو هر چه زودتر پ دوارمیام

 ممنون خاله جون. -

 زد و از او خواست تا شامش را بخورد. یبخش تیحرف آوا لبخند رضا نیا دنیبا شن مهیحک

 گفت: دیجو یکه ناخونش را م یدر حال یبا شرمندگ آوا

 زنگ بزنم؟ هیکه من بتونم  یجا تلفن ندار نیخاله شما ا -

 ؟یزنگ بزن یخوا یم یدارم اما به ک زمیچرا عز -

 و حالم خوبه. دمیبهش اطالع ندادم که رس دمیرس یاز دوست هام از وقت یکیبا  -

تلفن همراهش را آورد و به دست آوا داد. آوا تشکر کرد و با شوق و ذوق  یزد و از جا برخاست گوش یلبخند مهیحک

 شماره تلفن برنارد را گرفت.

کرد  یصحبت م نیا سپرده بود. اما چون با زبان التآو یکرد گوش به حرف ها یکه سفره را جمع م یدر حال مهیحک

 شد. یاو نم یمتوجه حرف ها

* 

عباس،  ر،یهمان روز ماتم و غم همان روز پر پر شدن غنچه ها و شکوفه ها، ام د،یدهم ماه محرم از راه رس روز

 پرداختند. یزن نهیو س یبه عزادار شانیبچه ها بعد از انجام دادن کارها گریبهرام و د ن،یحس
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 ای نیحس ایلب  ریو ز ختیر یزد و اشک م یم شیبا قدرت هر چه تمام تر بر شانه ها ریبا زنج تیجمع انیم نیحس

 کرد. یزمزمه م نیحس

خود را به او رساند، دست او را گرفت و  یشده بود شد. با نگران یجار شیکه از شانه ها یکه متوجه او و خون یعل

 گفت:

 تو حالت خوبه؟ یکن یچه کار م نیحس -

دست خودش دهد به سراغ  یکار نیکه حس نیبا ترس از ا یاش ادامه داد. عل یزن ریتوجه به او به زنج یب نیحس

و کشان او را  دیرس نیرا پس زد تا به حس تیجمع یبا دلواپس ریرا از حال برادرش مطلع ساخت ام ریرفت و ام ریام

 گفت: یو لحن تند تیبرد و با عصبان یبه گوشه ا

 هان؟ یرو نصف جون کن چارهیباز هم اون مامان ب یخوا ینگاه به خودت بنداز م هیتو  یکن یچه کار م -

 او نهاد و گفت: یخون یدست بر شانه  یبه آرام ی. علاوردیبه زبان ن یاش شد و حرف رهیبا بهت خ نیحس

 .یمراقب خودت باش دیکه حالت بهتر شده با ستیدو روز ن -

 زد و گفت: یبا چشمان اشکبار پوزخند تلخ نیحس

 شه. ینم میزیمن چ دینگران نباش -

 نبایمراسم شام غر یاستراحت کنند و بعد برا یغروب بود که حاج قاسم از تمام بچه ها خواست بروند و کم کینزد

 به مسجد برگردند.

* 

عاشورا پرداختند.  ارتینور اندک شمع ها به خواندن ز ریروشن شدن شمع تمام چراغ ها را  خاموش کردند و ز با

 .ختیر یصدا اشک م یتک و تنها نشسته بود و ب یداشت گوشه ا یآوا تازگ یکارها که برا نیتمام ا

 نداشت که برود. ییجا نیکند چون بعد از ا دایبود که مبادا نتواند مادرش را پ نینگران ا مدام

 خودش باشد. یبرا  یدیجد یبه فکر زندگ دیکردن مادرش نشد با دایپکرد اگر موقق به  یخود فکر م با
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که  یخبر نیاو را لو داده آخر یکه چه کس دیاو خواهد شد و خواهد فهم ابیزود پدرش متوجه غ ای ریدانست د یم

هر  دیدنبالشان بود با سیکه پل ییگشتند اما از جا یبود که در به در دنبالش م نیبود. ا دهیاز برنارد درباره آن ها شن

 کردند. یچه زودتر شهر را ترک م

 تر با برنارد در ارتباط باشد. شیکند تا ب هیخط تلفن ته شیبخواهد برا مهیگرفت روز بعد از حک میتصم

 یانجام کارها آماده م یکه برا مهیحک دنیعالمه کار، با د کیبا  مهیباز خودش بود و حک بانیاز مراسم شام غر بعد

 زد و از جا برخاست و گفت: یبخندشد. ل

 کنم اجازه بده کمکت کن لطفا! یخواهش م -

 نثارش کرد. یریخ یرا به او داد و دعا یبا تبسم جارو برق مهیحک

 بعد که همه کارها را به سر انجام رسانده بودند. یساعت

 از او تشکر کرد و گفت: مهیحک

 .یسانشاهلل که به مراد دلت بر زمیبده عز رتیخدا خ -

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یگره ا آوا

 ؟یچ یعنیمراد دلت  -

 داد: حیلبخند زنان توض مهیحک

 .یخواد برس یکه به هر چه دلت م نیا یعنی -

 و گفت: ختیر یاو چا یبرا مهیو سکوت کرد. حک دیکش یآهان آوا

 صحبت کردم... دیامروز درباره تو با حم -

 تعجب وار زمزمه کرد: یبا بهت و حالت آوا

 !د؟یحم -
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 کرد و گفت: یآرام یخنده  مهیحک

 کنه. دایپ یآدرس رو که داد نیازش خواستم بگرده و ا ه،یپسر خوب یلیاز دوست هام است خ یکیبله پسر  -

 زد و گفت: یلبخند یبا خوش حال آوا

 از شما ممنون و متشکرم خاله. یگ یم یجد -

 از جا برخاست و گفت: مهیحک

 بخوابم. رمیمن هم م یو استراحت کن یبهتره بخواب -

 نگاه نافذش را به او دوخت و گفت: آوا

 ازتون تشکر کنم. یدونم با چه زبان یرفتم من نم یم دیمن کجا با یدونم اگه شما نبود یاز شما ممنونم نم -

 و گفت: دیخند مهیحک

 یبه همه است تا هر وقت و هر زمان که دلت خواست مجا درسته به نام منه اما متعلق  نیا زمیعز یدار اریاخت -

داشته باشه حاال بهتره  یحکمت هیجا  نیاومدنت به ا دیدونه شا یچه م یقدمت سر تخم چشم هام کس یبمون یتون

 .ریوقته شب بخ رید یبخواب

**** 

گفت در جا  یم ریکه به او صبح بخ ریام یمنتظره  ریغ یصدا دنیکه مشغول آماده کردن صبحانه بود. با شن الهه

 رو به او کرد و گفت: یبا لحن آرام ریزل زد. ام ریو به ام دیکش ینیو ه دیپر

 خوام ترسوندمت؟ یمعذرت م -

 جواب داد: یدر حال دم کردن چا الهه

 اشکال نداره. -

 نشست و گفت: دیرا کش یصندل ریام

 ؟یشد داریهمه که هنوز خوابن چرا تو زود ب -
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 به او انداخت و جواب داد: ینگاه یچشم ریز الهه

 عمه جون خسته است گفتم من به جاش صبحونه درست کنم. -

 به او انداخت و گفت: یزیآم طنتینگاه ش ریام

 .یمادرم بش یبرا یعروس خوب یتون یصورت م نیپس در ا -

 .اوردیبه زبان ن یانداخت و حرف ریبا شرم سر به ز الهه

 کرد و گفت: یزیر یخنده  ریام

 لطفا! یشه قبل از همه به من صبحونه بد یعجله دارم م یلیمن امروز خ -

 به او انداخت و گفت: ینگاه الهه

 چشم. -

را  یالهه که فنجان چا دنیکرد، وارد آشپزخانه شد با د یاش را مرتب م یکه روسر یهنگام آمنه در حال نیا در

لبخند گل و  ریگفت ام ریو به آن ها صبح بخ دیبخش نتیچهره اش را ز یمایس یداد. لبخند یقرار م ریمقابل ام

 مادرش زد و گفت: یبه رو یگشاد

 مامان خانم. یو خوش ریبخ یمتعال یصبح جناب عال -

 زیگفتن سر م ریکرد وارد آشپزخانه شد. بعد از سالم و صبح بخ یرا با حوله خشک م شیکه رو یدر حال یهاد

ند. نشست زیسرو صبحانه سر م یشدند و برا داریب زیبعد عباس و بهرام ن یقیبخورد. دقانشست تا صبحانه اش را 

 از جا برخاست و گفت: یهاد

 ؟یندار یخانم کار -

 برو به سالمت. زمینه عز -

 داد و گفت: یکشان به خود کش و قوس ازهیکرد و از خانه خارج شد. بهرام خم یخداحافظ یهاد

 خواد باز هم بخوابم. یکنه دلم م یخدا تمام بدنم درد م یوا یا -
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 رو به او گفت: یبا لحن معنا دار آمنه

 .یعمه خسته نباش یخدات خواب بود ی شهیتو که هم -

 و گفت: دیشده لبانش را برچ زانیبا صورت آو بهرام

 ؟یعمه جون فدات بشم اله ینکن عمیبگم و شما ضا یزیچ هیشه من  یم -

 و عباس گفت: رینزد. سپس رو به ام یو حرف دیخند آمنه

 نشه مادر. رتونید گهید دیبجنب -

 و گفت: دیاز جا پر ریدفعه ام کی

 شد؟ یچ نیدیآخ آخ د -

 :دیپرس یگرد شده نگاهش کردند. آمنه با دلواپس یبا چشم ها یهمگ

 شده مادر؟ یچ -

 داد و گفت: هیاش تک یبه صندل ریام

 لپ تابم رو شارژ کنم. شبیرفت د ادمی یچیه -

 و با دهان پر گفت: دیدست از خوردن کش عباس

 شده. یبرو بابا فکر کردم حاال چ -

 دنبال حرفش از جا برخاست و ادامه داد: به

 من برم. ستین یامر -

 و گفت: دیبا عجله از جا پر ریام

 م؟یکجا صبر کن با هم بر -

 د.هر دو با هم از خانه خارج شدن یاز خداحافظ بعد
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 شد بعد از سرو صبحانه رو به الهه و بهرام گفت: داریکه از خواب ب مادربزرگ

 شهرمون. میتا بعد از ظهر برگرد نیبچه ها آماده ش -

 و گفت: دیمسخ شده از جا پر ینشسته بود مانند آدم ها زیکه هنوز پشت م بهرام

 جون؟ زیحاال عز یدار یچه عجله ا میهست گهیدو سه روز د هی میکجا برگرد میبرگرد یچ -

 با بهت به او زل زد و گفت: مادربزرگ

 دفعه چت شده پسر جون اجازه بده کامل حرفم رو بزنم؟ کیپناه بر خدا  -
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 کرد و گفت: یحیمل یخنده  آمنه

زنم  یخودم زنگ م یچ یهمه عجله واسه  نیاصال ا میدر خدمت باش گهیچند روز د هی زیگه عز یبهرام راست م -

عباس شما که  یبرا یخواستگار میقراره بر گهیدو روز د یکیجا تازه تا  نیا انیب هیو راض یگم داداش مهد یم

 .میش یخوش حال م دیباش

 بشکن زد و گفت: بهرام

 .میشد یقربونت بشم عمه جونم پس موندن یا -

 صورتش رو جمع کرد و گفت: الهه

فتار بچه ها ر نیسالشه ع یانگار نه انگار که س دیباش تورو خدا نگاهش کن نیسنگ یکارها آقا بهرام کم نیزشته ا -

 کنه. یم

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا بهرام

 مرض تو ساکت شو. -

 گفت: یخطاب به بهرام م یکه با شوخ نیحس یهنگام صدا نیا در
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 .یحرف بزن یطور نیبه زن داداشم ا یحق ندار -

 انداخت. ریگل انداختند و با شرم سر به ز شیگونه ها نیحرف حس نیا دنیلهه با شنهمه را به خود جلب کرد. ا نظر

 و گفت: دیخند بهرام

 لبو شد. نیخواهرم ع یچه کار کرد یدیآقا د نیحس -

 نثار بهرام کرد و گفت: یدر حال نشستن مشت نیحس

 دست بردار تا نزدم تو سرت. -

 .ختیر یچا نیحس یو آمنه برا دندیخند یآرام یبا صدا یهمگ

 وارد اتاق شد تا لباس عوض کند که بهرام پشت سرش وارد اتاق شد و گفت: نیاز سرو صبحانه حس بعد

 .میآماده شو تا بر نیحس -

 :دیکرد و پرس یمکث نیحس

 ؟یکجا بسالمت -

 زد و گفت: ییلبخند دندان نما بهرام

 خانم. رایسم یخواستگار -

 خانم شدند. رایسم یخانه  یتکان داد و لباس عوض کرد. سپس هر دو راه یسر نیحس

خواست  یکه م یاز کار نیلحظه حس کی یخانم وارد خانه شدند. برا رایبا تعارف سم یاز سالم و احوال پرس بعد

به بهرام که آرام  یرا ناراحت و دلخور کند، نگاه رایکارش سم نی. نگران بود از اکردیم یمانیانجام دهد احساس پش

 نیاز ا رایخواست که سم یناراحت کند امادلش م زیخواست او را ن یکنارش نشسته بود انداخت دلش نم ریسر به ز

 کند. یزندگ یو در خوشبخت دیایدر ب یهمه فقر و تنگدست

 وع را مطرح کند.و اشاره ازاو خواست تا موض مایبه او زد و با ا یاو مواجه شد تنه ا یکه با سکوت طوالن بهرام

 تشکر کرد. زیبابت همه چ نیقرار داد و از حس زیم یرا رو یچا یحاو ینیس رایسم
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 و گفت: دیحال مادر او را پرس نیحس

 شه؟ یمرخص م ینگفتن ک یخانم دکتر غفار -

 به او انداخت و گفت: یبهرام معذب بود، نگاه یمنتظره  ریکه از حضور غ رایسم

 شه. یمرخص م گهیگفت تا چند روزد دنیزحمت کش یلیبده خانم دکتر خ رشیخدا خ -

 زد و گفت: هیو سا لیرو به سه یبود لبخند رایحال سم یکه متوجه شده بود باعث استرس و دگرگون بهرام

 م؟یکن یباز رونیب میبر -

 نیاشت و رو به حساش را برد ی. بهرام از جا برخاست استکان چارفتندیزود پذ یبا خوش حال هیو سا لیسه

 زد و گفت: یچشمک

 .خورم یم رونیبرم ب یم -

 ت.رف اطیاعتنا به او همراه بچه ها به ح یاما بهرام ب ندیبنش شیبه او انداخت و ازاو خواست سر جا ینگاه تند نیحس

 اش را بخورد. یاز او خواست تا چا یشد با لحن آرام نیحس یکه متوجه دست پاچگ رایسم

 اش را برداشت و با لکنت گفت: یاستکان چا نیحس

 شرمنده ام. میوقت روز مزاحم شد نیکه ا نیراستش از ا -

 گفت: یبا مهربان رایسم

 .دیخودتون بدون یجا رو مثل خونه  نیا یدار اریاخت -

 نفس گرفت و گفت: نیحس

راستش  یعنیبگم  یچه طور دونم ینم قتشیبذارم اما حق ونیخواستم با شما در م یهست م یمطلب هیراستش  -

 جرات ندارم بگم.

 .دیکنم راحت باش یخواهش م -
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دونستم االن هم  یشما رو مثل خواهر نداشته ام م دمیخانم خدا شاهده از همون روز که شما رو د رایسم یدون یم -

 ...زهیخواستم بگم چ یکه م نهیجا ا نیبودنم ا لیدل

گفت که او را در  یاش نشسته بود را پس زد و نفس گرفت و ته دلش به بهرام ناسزا م یشانیپ یکه رو یسرد عرق

 قرار داده بود. یتیموقع نیهمچ

 ادامه داد: دیرا که د رایمنتظر سم نگاه

 ؟یشناس یام رو م ییبهرام پسر دا -

 تکان داد. یسر یبه آرام دییبه عالمت تا رایسم

 نیتونه بچه دار بشه به خاطر هم یبعد از دو سال از همسرش جدا شد چون اون نم یاون قبال ازدواج کرده بود ول -

 چیگذره و بهرام ه یم یبود. از اون مدت زمان سه سال و خورده ا نیا شونییجدا لیزنش نخواست با اون بمونه و دل

 ...دیکه اون روز شما رو د نیوقت به ازدواج مجدد فکر نکرده بود تا ا

 داد و مکث کرد. رونینفس حبس شده اش را ب دیکه رس حرفش یجا نیا تا

 .اوردیحرفش را به زبان ب یادامه  نیبا بهت منتظر بود تا حس رایسم

 انداخت و ادامه داد: رایبه سم یینگاه گذرا نیحس

 کرد. دایو به شما عالقه پ -

 زل زد. نیبا بهت و تعجب به حس رایسم

 با دلهره نگاه از او گرفت و گفت: نیحس

اره و با شما درب ادیب یا گهیکس د ایموضوع رو مطرح کنم نخواستم مادرم  نیو ا امیسخت بود ب یلیباور کن برام خ -

 .دیدرباره ام بکن یناجور یصحبت کنه چون دوست نداشتم فکر ها هیقض نیا

ام  ییکه پسر دا نیبه خاطر ا هیخوب به حرف هام فکر کن بهرام پسر خوب یدون یواقعا من رو مثل برادرت م اگه

 .دیببر زیبه همه چ یپ دیتون یگم خودتون کم کم م یاست نم

 چند بار لبانش را تکان داد تا صداش در آمد و گفت: رایسم
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 دارم؟ یآخه چرا من مگه من چ یول -
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 هنگام در باز شد بهرام به داخل آمد و گفت: نیا در

ا ب ستیبا داشتن پول ن یصاف، پاک و ساده خوشبخت یدل دار هی ستیثروت آدم فقط به پول که ن یدار زیهمه چ -

دلسوز  یشما باشم و پدر یبرا یهمسر خوب زیدم قبل از همه چ یبهت قول م دیعشق و محبته شما من رو قبول کن

 بچه ها. یبرا

 زد و از جا برخاست و گفت: یهمه رک بودن بهرام لبخند نیاز ا نیحس

 .یشرمنده ام ابج میو گرفتموقع وقت شما ر یکه ب نیاز ا -

 انداخت و گفت: ریخجالت زده سر به ز رایسم

 نکردم. ییرایازتون پذ یخوام که به خوب یمن معذرت م دیدار اریاخت -

 داد و گفت: رایشماره تلفن خود را به سم بهرام

 .دیباشه همون بهتر زنگ نزن یاگه هم که منف دیریاگه جواب شما مثبت بود تماس بگ دیلطفا فکرهاتون رو بکن -

 اش داد و گفت: یشانیبه پ ینیچ نیبه طرف خانه راه افتادند. حس یاز خداحافظ بعد

 .ستیروت رو برم پسر رو که ن -

 با خنده گفت: بهرام

 .ریبگ ادیده داداش  یجواب نم ییاز وقت ها کم رو یبعض -

 و به راهشان ادامه دادند. دیخند نیحس

 یدرست میتوانست تصم یکرد نم یم یکرد. اما هر کار یو بهرام فکر م نیحس یته به حرف هاآشف یبا ذهن رایسم

 بماند. مانیرا از دست بدهد و تا آخر عمر پش تیموقع نیا یبا دادن جواب منف دیترس یم ردیبگ
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دانست کدام کار درست و نادرست  است، دلش  یشده بود و نم جیبچه هاش بود. گ ی ندهینگران آ گهید یاز جا و

 گرفت. یخواست اکنون مادرش کنارش بود و از او کمک م یم

**** 

 گفت: یبا لحن گرفته ا مهیاش را سرش کرد و رو به حک یشال آب آوا

 .نمیوقت نتونم مادرم رو بب چیترسم ه ینشده م رمونیدستگ یزیو چ میگرد یچند روزه که م -

 او نهاد و گفت: یدست بر شانه  مهیحک

 .یکن یم داشیتوکلت به خدا باشه گلم انشاهلل که پ -

 به فکر فرو رفت و گفت: یبا ناراحت آوا

 به شما زحمت دادم شرمنده ام. یلیخاله من خ -

 کرد و گفت: یاخم مهیحک

 تنها بودم شهیبرام فرستاده هم شم ها تو رو انگار خدا یاز دستت ناراحت م یحرفت رو تکرار کن نیا گهیبار د هی -

 چه قدر با بودنت کنار خودم خوش حالم. یدون ینم

 دوخت. مهیبا دلهره چشم به حک نیبوق ماش یصدا دنیزد و با شن یلبخند آوا

 گفت: یزد و با لحن آرام و مهربان یبود لبخند دهیکه حال او را فهم مهیحک

 .زمیبرو عز یبرگرد یخوب یو با خبرها یبار بر نینگران نباش انشاهلل ا -

 نیکه دم در منتظرش بود به او سالم کرد و سوار ماش دیحم دنیکرد با د یرا برداشت و از او خداحافظ فشیک آوا

 شد.

 که نگاهش به رو به رو بود گفت: یجواب سالم او را داد و به راه افتاد. آوا در حال دیحم

 دادم. زحمت یلیبه شما خ دیخوام آقا حم یمن معذرت م -

 با تبسم جواب داد: دیحم
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 سوال داشتم! هی دیمن نوکر شما هم هستم ببخش یدار اریاخت -

 .دییبفرما -

 ؟ینداره که به خاطرش خودت رو عذاب بد یارزش چیه ایدن نیباور کن ا یهست نیناراحت و غمگ شهیچرا هم -

 و گفت: دیکش یتفاوت آه یب آوا

 مادرت رو؟ یدوباره  دنید یحت -

 نداد. یشد و جواب رهیلحظه به او خ کی یبرا دیحم

 :دیپرس دیبا همان لحن آرامش رو به حم آوا

 ؟یمادرت رو دوست دار -

 .یلیخ -

 چه قدر؟ یعنی یلیخ -

 نداره. ییاون قدر که حد و انتها -

 کنارت بوده. شهیخوش به حالت که مادرت هم -

مدت که هر روز با او به  نیدل او باشد در ا یکه تسال اوردیبه زبان ب یبه او انداخت و نتوانست حرف ینگاه دیحم

مادرش بود.  یدوباره  دنیآوا د یگشت خوب متوجه شده بود که تنها آرزو یاز مادرش م یا یدنبال آدرس و نشان

 شده انداخت و زمزمه کرد: اداشتیآدرس  به یگرفتند. آوا نگاه ینم یا جهیرفتند نت یاما به هر جا م

 .نمیکنم و بب دایتونم اون رو پ یوقت نم چیه یعنیشانس منه اگه مادرم اون جا نبود  نیآخر نیا -

 دوخت. نیماش رونیشد و بغض کرده چشم به ب نییگلواش باال و پا کیحرف سب نیگفتن ا با

 خت وبودند اندا یحوال نیکه ا ییبه خانه ها ینگاه دیبم بست بود شدند. حم شیکه انتها کیدو وارد کوچه بار هر

 گفت:

 م؟یبزن دیدر کدوم خونه رو با یده ول یجا رو نشون م نیآدرس که ا -
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 همه جا را از نظر گذراند و گفت: یجیبا گ آوا

 تونه باشه؟ یخونه ها م نیاز ا یکیمادرم تو  یعنی -

درب  یرزنیبعد پ یلحظات ستادیبه آن زد و منتظر ا یشد چند تقه ا کیبود نزد یاز خانه ها که چوب یکیبه در  دیحم

 گشود. شانیرا به رو

 سالم کرد و گفت: دیحم

 د؟یشناس یم یبه اسم منصور مقام یجا کس نیحاج خانم شما ا -

 انداخت و متفکرانه جواب داد: دیبه آوا و حم یقینگاه دق رزنیپ

 شناسم. ینه ننه نم -

 د و چشم به آن ها دوخت.هم همان جا مان رزنی. پستادیا یا گهیاز او تشکر کرد و پشت در د دیحم

به  یدیکردند. آوا با ناام یم یخبر یکرد و همه اعالم ب یزد و سوال م یم یکی یکیطور درب خانه ها را  نیهم دیحم

 آمد و گفت: رونیب یچادر پوش همراه دختر بچه ا یته کوچه رفت در را زد و منتظر ماند زن

 د؟ییبله بفرما -

 با همان کلمات شکسته سالم کرد و گفت: آوا

 د؟یشناس ینم یبه اسم منصور مقام یجا کس نیشما ا -

جلو آمد  دیاو انداخت و حرف آوا را با زمزمه تکرار کرد. حم یاز سر تا پا یآوا نگاه ظیغل یبا تعجب از لهجه  زن

 سالم کرد و سوال آوا را تکرار کرد.
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 داد و گفت:چانه اش قرار  ریدستش را ز زن
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 یم یجا زندگ نیاسم ا نیبه ا یخانواده ا هی شیچند وقت پ یول نیگرد یم یدنبال ک قایدونم دق یراستش من نم -

 جا رفتن. نیشه که از ا یم یماه کیحدود  شیمدت پ هیکردند، اما 

دستش را به عالمت  دیحم اوردیرا به زبان ب یدوخت و تا خواست حرف دیزد چشم به زن و حم یکه تند م یبا قلب آوا

 :دیسکوت مقابل او گرفت و رو به زن پرس

 د؟یخبر ندار یعنیکجا رفتن  دیدون یشما نم یول دیببخش -

 داشت جواب داد: یبا همان نگاه که از آوا بر نم زن

 ن؟یکه رفتن تهران شما از آشناهاشون هست دمیدونم اما شن ینم قیدق -

 فت:و گ دیپر پشتش کش یبه موها یدست دیحم

 .میازشون ندار یخبر میحاال که برگشت مینبود رانیمدت ا هیبله  -

 گفت و اضافه کرد. یآهان زن

 ارتباط داره یمقام یبا خانواده  ییجورا هیکنه و  یم یبتونم کمکتون کنم داداشم تهران زندگ دیشا نیاجازه بد -

 ارم؟یب ریازش گ یزیچ یتونم آدرس یم نمیبب

 یکاغذ کهیکه ت یبعد در حال یقینثار او کرد. زن چادرش را جمع کرد و به داخل رفت دقا یلبخند یبا خوش حال آوا

 در دست داشت برگشت و گفت:

 هیمقام یآقا یاز بچه ها یکیآدرس داد گفت خونه  هینداره اما  یکه ازشون اطالع هیگه مدت یمتاسفانه داداشم م -

 به دردتون بخوره. دیشا

 برگشت. نیاز او تشکر کرد و همراه آوا طرف ماش دیحم

 :دیبه او انداخت و پرس ینگاه دیشد. حم نیسوار ماش یحرف و کالم چیبدون ه آوا

 حالت خوبه؟ -

 اوهوم. -
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 ه؟یچ متیتصم -

 دوخت و جواب داد: دینگاه نم دارش را به حم آوا

 تهران. رمیم -

 اه افتاد.را روشن کرد و به ر نیماش یحرف چیبدون ه دیحم

**** 

او را بهم زد. که  لیو وسا دیرا کش نیحس زیم یکرد کشو ینم دایگشت و آن را پ یم یا لهیکه دنبال وس عباس

پهنش داد و کارت را برداشت و با لحن تعجب وار با خود  یبه ابروها ینظر او را به خود جلب کرد گره ا یکارت کوچک

 زمزمه کرد:

 !کنه؟ یجا چه کار م نیا نیا -

 کرد؟! یچه کار م نیحس یآخه تو کشو یبا خودم آورده باشم ول یزیچ نیآد تا حاال همچ ینم ادمی

کرد و نگاه  یو کشو را باز کرده مکث ستادهیعباس که کنار کمد او ا دنیوارد اتاق شد با د نیموقع حس نیهم

پنهان کرد و با  بشیهول و دست پاچه شده بود، کارت را در ج نیحس دنیپرسشگرش را به او دوخت. عباس که با د

با تعجب از حالت و رفتار  نیزد. حس رونیتند و شتاب زده از اتاق ب یکشو را با پاش هل داد و با قدم ها یلبخند محو

 برداشت و یموز وهیرا روشن کرد، از ظرف م ونیزیکاناپه لم داد و تلو یباال انداخت و به سالن برگشت رو یاو شانه ا

 :دیپرس

 کجاست؟ ریمامان ام -

 لباس عباس و پدرش بود جواب داد: دنیکه مشغول اتو کش یدر حال مادرش

 کار داره. رونیدونم واال گفت ب ینم -

 وارد شد الهه آن ها را از دستش گرفت و آمنه گفت: ینیریبا گل و ش یهاد

 بهتر نبود؟ میگرفت یسر راه م یول یدیزحمت کش -

 چشم و ابرو آمد و گفت: نیحس یبرا بهرام
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 بشه؟ یفرج دیبکشه شا یبر سر من بدبخت دست ادیعباس ب نیکجاست ا -

 و گفت: دیخند نیحس

 !یزن یسکته رو م یکیتو  رهیفکر کنم اگه عباس امشب جواب بله رو بگ -

 هر دو دستش را باال برد و گفت: آمنه

 .نمیون رو ببکه همتون رو داماد کنم و بچه هات یاله -

 کرد و گفت: یخندان اخم ییبا رو نیحس

 من زوده. ینکن حاال حاال ها برا یخواهشا من رو قاط دهیوصله ها به من نچسب نیمامان جونم فعال ا -

 باال انداخت و گفت: ییابرو بهرام

 یزد و قربون صدقه اش م یحرف م یتلفن یکیداشت با  دمیامروز صبح خودم شن نیگه هم یعمه جون دروغ م -

 رفت.

 با چشمان گرد شده و لبان خندان کوسن را برداشت و طرف بهرام پرتاب کرد و گفت: نیحس

 گم شو دروغگو. -

 رو به بهرام گفت: نیاز حس یبا طرفدار مادربزرگ

 .گهینکن د تیدست بردار پسرم رو اذ -

 رو به عباس گفت: آمنه

 .میبرس ریزشته د میفتیراه ب دیبا گهیپاشو برو آماده شو مادر کم کم د -

 وارد سالن شد، سالم کرد و گفت: ریهنگام ام نیا در

 ن؟یبدون من بر نیخواست یمعرفت ها م یب -

 رفت ادامه داد: یرو به عباس که به طرف اتاق م دندیکه خند یهمگ



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
182 

 

 مبارکه داداش. -

 تشکر کرد و گفت: عباس

 هنوز که نه به داره نه به باره. -

 صاف کرد و گفت: نهیس ریام

خت خونه ب یگفتم چشم بسته راه کیو من بهش تبر رهیخواسته سر و سامون بگ یتا حاال هر ک گهید یدِ نگرفت -

 شده داداش من.

 و گفت: دیاز جا پر بهرام

 روشن بشه! فمیبگو بذار هر چه زود تر تکل کیجدا پس لطفا به من هم تبر -

 و با اشاره به بهرام گفت: دیخند ریام

 زود دور برش داشت تو صف واستا تا نوبت به تو برسه. نو،یا -

 گفت: یبا شوخ ریبه او انداخت که ام یبا حرص نگاه بهرام

 خواد زن تو بشه؟ یکه م یچاره اون یب یگم ول یم کیخوب بابا بهت تبر یلیخ -

 ت.پا به فرار گذاش ریمشتش را به هوا گرفت که ام بهرام

 گفت: ریعباس و مادربزرگش آماده رفتن شده بودند، آمنه رو به ام ،یساعت بعد آمنه، هاد مین

 مادر؟ ییآ یکه نشدم تو چرا با ما نم نیحس فیحر -

 زد و جواب داد: یلبخند ریام

 .میریبا هم م یانشاهلل دفعه بعد همگ دیخسته ام حاال شما بر یلیقربونت برم باور کن خ -

 رفت. هیهمراه بق یزد و بعد از خداحافظ یلبخند آمنه
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 آن ها تعارف یکی یکیرا به  یو به سالن برگشت چا ختیر یو بهرام چا نیحس ر،یام یبه آشپزخانه رفت و برا الهه

 گفت: یکرد و رو به بهرام با لحن آرام

 شارژ نداره؟ میتونم از تلفنت استفاده کنم گوش یبهرام م -

 داد و گفت: شیبه ابروها یحالت بهرام

 شه. یام برو فعال نم یتلفن مهم هیمن منتظر  رینخ -

 با لحن ملتمسانه گفت: الهه

 .گهیبده د قهیدق هیکشه  یطول نم ادیز -

 کرد. یاش را برداشت و نوچ نوچ یفنجان چا بهرام

 اش را مقابل الهه گرفت و گفت: یبه او رفت و گوش یچشم غره ا ریام

 از تلفن من استفاده کن. ایرو ولش کن ب سیخس نیا -

 با شرم نگاهش را سمت او سوق داد و گفت: الهه

 .ینه ممنون مرس -

 با اصرار گفت: ریام

 .گهید ریبگ یکن یچرا تعارف م -

 به بهرام رفت و از آن ها فاصله گرفت. یگرفت چشم غره ا ریرا از ام یخجالت زده گوش الهه

 متر به هوا بپرد و با اخم نگاهش کند. کیپشت گردن بهرام زد و باعث شد او  ییهوی نیموقع حس نیهم

 بر هم رفته گفت: ییکه خنده اش گرفته بود با اخم ها یدر حال نیحس

 چه طرز صحبت کردن با خواهرت بود؟ نیا -
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 اش گفت: دهیبرچ یداد با لبها یکه پشت گردنش را ماساژ م یدر حال بهرام

من از دست  یبدون یمن تو که خواهر ندار زیمگه؟ عز یزد یمرض داشت نهیعجب دستت سنگ نیحس یریبم یاله -

 کشم؟ یم یچ نیا

 گفت: یاش را مزه مزه کرد و با شوخ یچا ریام

 ؟یکش یم یمگه تو چ -

 داد و گفت: هیبه مبل تک نیحس

 معتاد شده. زمونیعز ییداداش پسر دا یخبر ندار -

 :دیو بهرام زل زد و پرس نیگرد شده به حس یبا چشم ها ریام

 شده؟! یچ -

 تکان داد و گفت: یدست یبا خونسرد بهرام

 خوره؟ یمن به معتاد بودن م یفقط بلده زر مفت بزنه اصال کجا زتیداداش عز نیبابا ا یچیه -

 :و گفت دیبهرام را بزند که بهرام متوجه او شد و خود را عقب کش گهیبار د کیدستش را باال برد و خواست  نیحس

 ها! ینزد یزد -

 و گفت: دیخند ریام

 داداش. ولیا -

 اش را برداشت. یبهرام باال انداخت و فنجان چا یبرا ییبا خنده ابرو نیحس

 او را صدا زد و گفت: نیکه خواست برود حس نیداد و از او تشکر کرد. هم ریرا به ام یبرگشت گوش الهه

رو ترک  بدبخت نیا یچه طور مینیبب میفکر بکن دیبعد بذار یبذار برا یدار یهر کار میدور هم باش یکم نیبش ایب -

 م؟یبد
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 که خنده اش گرفته بود، گفت: یدر حال نیرو به حس ی. بهرام با اخم مصنوعخنده زدند ریز یحرفش همگ نیا با

 بعدا نگو نگفتم.ها حاال  ینیب یبد م نیحس -

و  دیبالفاصله از جا پر نیبود، زنگ خورد. حس یعسل یبهرام که رو یگوش اوردیبه زبان ب یتا خواست حرف نیحس

 آن را برداشت.

که تماس قطع شده بود. صفحه را  یاعتنا به او در حال یب نیرا به او بدهد اما حس یبا تشر از او خواست گوش بهرام

 لمس کرد و جواب داد:

 کشه. یم خیگفتم که دستش بنده داره س ن؟یداشت یفعال مشغوله امر شونیالو سالم بهرام، نه ا -

که پشت خط  یبا کس نیو بهرام که باورش شده بود حس دندیخند یصدا م یو الهه غش غش ب ریحرفش ام نیا با

 بکشد. نیرا از دست حس یخواست گوش یکرد و م یزد. تقال م یبود حرف م

 بود و ادامه داد: دهیرا چسب یگوش یتدو دس نیحس

 خوره. ینم یاون بدرد زندگ دیبهرام معتاد رو بزن نیا دیق حتیاز من به شما نص -

 نیحس ی لهیمتوجه ح یرا از دست او گرفت وقت یمبل انداخت و گوش یرا رو نیحرکت حس کیشد با  یعصب بهرام

 بهرام شده بود. میبکند تسل یداد کار یکه خنده امانش نم نیشد با مشت به جان او افتاد. حس

 نشست و با اخم رو به الهه گفت: شیو سر جا دیکش نیدست از زدن حس دیخند یکه م زین بهرام

 .یتو که از خداته هر هر به من بخند -

 باال انداخت. یدست بر دهانش گذاشت و شانه ا الهه

 به بهرام کرد و گفت:بود رو  انیاز خنده در آن نما ییکه رگه ها ییبا صدا ریام

 کنه. یباهات م نیکه حس یحقته هر کار یکن یم یحرصت رو سر الهه خال یداداش من نشد فیحر -

 خندشان به هوا رفت. یباز صدا و

 گرفت و گفت: ینفس الهه
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 ره؟یکه تماس بگ یهست یبهرام منتظر ک میبگذر یاز شوخ -

 بزند و گفت: یاجازه نداد بهرام حرف نیحس

 ؟یمگه آقا بهرام رفته بود خواستگار یخبر ندار -

 :دندیو الهه هم زمان نگاهشان را به بهرام دوختند و پرس ریام

 !؟یک یخواستگار -

 ابرواش را باال انداخت و گفت: یتا نیحس

 روشن شد. فیبعد که تکل یبمونه برا نیا گهینه د -

 با اصرار گفت: الهه

 ه؟یک گهیبگو د -

 رفت و گفت: نیبه حس یچشم غره ا بهرام

 .ستیول کن ن ارهیرو در ن هیقض یتا ته تو نیحاال ا یریدهنت رو بگ یجلو یدهن لق نتونست -

 رو از او گرفت و گفت: یبا دلخور الهه

 .یخب الزم نکرده بگ -

 به او انداخت و رو به بهرام گفت: ینگاه ریام

 .االی دیدو به دو زود بگ میشد یحاال مساو هیاتفاقا من هم کنجکاو شدم بدونم ک -

 بر لب نشاند و گفت: یزیآم طنتیلبخند ش نیحس

 .میش ینم یمصرف اصال مساو یمعتاد ب نیمن با ا ارتیتو با  میستین یاصال هم مساو -

 خنده زد که بهرام با اخم گفت: ریباز ز الهه

 .دیباز هم خند نیعه ا -
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 رو به او گفت: یبا شوخ یبا لحن تند ریام

 م؟یبخند ای میکن هیگر یهمچون تو جلومون نشسته انتظار دار یدلقک هی یتو خوب وقت یرش دارچه کا -
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 زل زد. زانیآو یبا صورت دندیخند یگره خورده به هر سه نفر که به او م ییبا ابروها بهرام

 خنده اش را گرفت و گفت: یجلو نیحس

 عمر تو رو تحمل کنه. هی دیخانم که با رایچاره سم یب -

 کرد چشم دوخت. یتمام کردن حرفش دست بر دهانش گذاشت و به بهرام که با خشم نگاهش م با

 خنده کنان از جا برخاست و گفت: نیحس دیو از جا پر دیکش ینعره ا بهرام

 با اجازه من برم بخوابم. -

 پا به فرار گذاشت. و

**** 

ه صفحه ب ینگاه د،یکش رونیب فشیاش را از ک یگرفت، گوش یاش را از صندل هیزنگ تلفنش تک یصدا دنیبا شن آوا

 جواب او را داد: نیبر لبانش نشاند و صفحه را لمس کرد و با زبان الت یاسم برنارد لبخند دنیآن انداخت با د ی

 ؟یسالم برنارد خوب -

 ؟یینگرانت شدم کجا یچند بار تماس گرفتم جواب نداد ؟یتو خوب زمیسالم عز -

 تو راه تهران. -

 کجا؟ گهیاون جا د -
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دونم چه کار  ینکردم نم داشیشانس منه اگه پ نیآخر نیکنم ا دایتونم مادرم رو اون جا پ یشهره گفتن که م هی -

 کنم و کجا برم؟

 مونم. یبرگرد آوا من منتظرت م ینکرد دایمادرت رو پ انایاگه اح زمیشه عز یدرست م زیهمه چ -

سر منه مطمئنم  ریز زیهمه چ دهیتونم برگردم دوست ندارم برگردم و با پدرم رو در رو بشم حتما تا حاال فهم ینم -

 ذاره. یمن رو زنده نم

 یشدند. از چ ریجان هم با مادرش دستگ ستین یخبر چیدو روزه که از پدرت ه یزن یکه م هیحرف ها چ نیآوا ا-

 تو رو دارم. یمن هوا یترس یم

 کرد و گفت: یض مکثبا بغ آوا

 ذارم. یوقت پام رو اون جا نم چیه گهیمن د -

 گفت: یکه متوجه لحن بغض الود او شده بود با دلواپس برنارد

 من باشه؟ زیفقط آروم باش عز یتو بخوا یخوب هر چ اریبس -

 بودندانداخت و گفت: یشدن م ادهیکه آماده پ تیبه جمع یتوقف اتوبوس آوا نگاه با

 .یقطع کنم برنارد ممنون که تماس گرفت دیبا دمیرس -

 بهیآدم غر کیشد. باز همان حس ناآشنا به سراغش آمد و خود را جز  ادهیچمدانش را برداشت و پ یاز خداحافظ بعد

 .دیکس ند یو ب

وجد خورد حال دگرگون او را به  یزد. باد سرد که به صورتش بر م رونیب نالیآرام و شمرده شمرده از ترم یقدم ها با

 آورد. یم

 ادهیپ یکردند. گذشت و با پا یزدند و مسافر سوار م یرا صدا م یریکه هر کدام مس یو رانندگان تیجمع انیم از

 مهیکه حک نیرفت با ا یم دیکجا با بیشهر بزرگ و غر نیدانست در ا یرو شروع به قدم زدن کرد. نم ادهیپ یرو

 را با خود بکشد و مزاحمش شود. اوجا  نیبود تا ا امدهیاصرار داشت با او همراه شود اما دلش ن
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از راننده خواست او را به  نیاشاره کرد. بعد از توقف ماش ینیکرد به ماش یط ادهیرا پ یکه مسافت نیاز ا بعد

 تواند به هتل برود. یدانست نم یببرد چون م یمسافرخانه ا

 :صاف کرد و گفت یرا کم شیبود. صدا یانسالیکه مرد م راننده

 هتل؟ یر یمثل تو مناسب باشه چرا نم یدختر جوون یفکر نکنم مسافرخانه برا یخوام ول یمعذرت م -

 دوخت و گفت: نهینگاه خسته اش را به او در آ آوا

 دن مجبورم برم مسافرخونه. یاون جا به من اتاق نم -

 باال انداخت و سکوت کرد. ییابرو راننده

 را نگه داشت و گفت: نیماش یساختمان یساعت جلو میاز ن بعد

 .میدیرس -

 را گرفت و رفت. نشیشد. راننده هم بالفاصله گاز ماش ادهیرا پرداخت کرد و پ هیکرا آوا

آن را زمزمه  یبود انداخت و نوشته  زانیدر آو یبه تابلو که باال یچشم دوخت سپس نگاه نیماش یخال یبه جا آوا

 وار خواند:

 (ایآر ی)مهمان سرا 

شده بود نگاهش را باال گرفت و به  زانیدرب آو یکه باال یزنگوله ا یصدا دنیرا هل داد با شن یا شهیدر ش یآرام به

 داخل رفت.

 بفرما. میبانو در خدمت یخوش اومد یلیخ -

 لیدرشت و سب کلیه دنی. نگاهش را سمت او سوق داد با دنشسته بود شخوانیکه پشت پ یمرد یصدا دنیشن با

کردو با  یمانیآمده احساس پش ییجا نیکه به همچ نیلحظه از ا کیاو  دنیاو با ترس آب دهانش را قورت داد با د

 گرفت. شیعرض جاده را در پ ادهیپ یتند و لرزان آن جا را ترک کرد و باز با پا یبا قدم ها دیگفتن ببخش

کرد هر لحظه ممکن بود  یاحساس م یستگزد. از خ یپرسه م ابانیهدف در خ یساعت گذشت و او همچنان ب کی

که به  یلحظه از فکر کیکرد.  یم دایگذراندن شب پ یبرا ییگشت و جا یم دینداشت با یاما چاره ا فتدیپس ب
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 میآورد و تصم رونیب فشیاز ک راکه از آن زن گرفته بود  یاش زد و آدرس یشانیبا کف دست بر پ دیذهنش رس

 کند. دایرا آن جا پ یا گهیکس د ایکه مادرش  دیام نیگرفت به همان آدرس برود به ا

به آدرس  یو توقف آن سوار شد و از راننده خواست او را به همان آدرس برساند. راننده نگاه یاشاره به تاکس با

 شناسد. یرا نم ییجا نیانداخت و گفت که همچ

خواست برسانند هر کدام  یکه م یبه آدرسخواست او را  یطور از چند راننده که م نیشد و هم ادهیبغ کرده پ آوا

جمع کرد و بغض کرده  نهیرا بر س شینشست و از شدت سرما دست ها مکتین یرو یدیگفتند. آوا با ناام یم یزیچ

 .دیرس یبه ذهنش نم یراه حل چی. اما هگشت یم یدنبال راه چاره ا

 دیام نیگرفت به هتل برود با ا میاره به راه افتاد تصمبه تنش افتاد. با عجز از جا برخاست و دوب یباد لرزه ا دنیوز با

 به او بدهند. یکه اتاق

 هتل شد. کیآرام وارد سالن بزرگ و ش یقدم ها با
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 خندان از جا برخاست و گفت: ییاو با رو دنیبود با د شخوانیکه پشت پ یخانم

 در خدمت هستم. دییبفرما -

دهند. آوا با بغض  یبه او انداخت و گفت که به مجردها اتاق نم یاز او درخواست اتاق کرد. خانم نگاه نیبا زبان الت آوا

 نگاهش را به او دوخت و گفت:

 جا بمونم. نیا نیامشب رو اجازه بد هیکنم فقط  یبرم خواهش م دیآخه من کجا با یول -

 ه جا کرد و گفت:اش جا ب ینیب یرا رو نکشینشسته بود. ع شخوانیکه پشت پ یمرد

 .مینکن یرویشه پ ینم نهیخانم مقررات ا -

 نگاه نمدارش را به او دوخت و گفت: آوا

 ها بمونه؟ ابونیدختر جوون شب رو آواره کوچه و خ هیآد  یبه خاطر مقررات دلتون م یعنی -
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 خکوبیم شیهمان مرد او را سر جا یموقع صدا نی. همدیانداخت و چمدانش را کش ریحرف سر به ز نیگفتن ا با

 کرد.

 ؟یریم یو دار یسرت رو انداخت یطور نیو هم یکجا حرفت رو زد -

 با ترس سمت او برگشت و به او زل زد. آوا

 به خانم بغل دستش انداخت و گفت: ینگاه دیرس یبه نظر م یکه آدم مهربان و دلسوز مرد

 .ریلطفا! بعدا هم ازش مدارک بگ دیکن ییراهنما جدهیرو به اتاق صد و ه شونیا -

 رفت. گفت: یکه پله ها رو باال م یبر لب نشاند و از او تشکر کرد و به همراه آن زن در حال یلبخند یبا خوش حال آوا

 رفتم. یم دیدونستم کجا با ینگران بودم و نم یلیخدا رو شکر خ -

 زد و گفت: یلبخند زن

 مقررات بزنه. ریکه ز ستین یقبول کرد بهت اتاق بده واال اون آدم یمقام یکه آقا یخوش شانس باش یلیخ دیبا -

 :دیشد و چشم به خانمه دوخت. او که متوجه آوا شد با تعجب پرس خکوبیم شیلحظه سر جا کی آوا

 هستم. دایکار دارم درضمن من و یمن کل گهید ایچت شده دختر ب -

 رفت گفت: یهمان طور که با بهت پشت سر او راه م آوا

 من هم آوام. -

شالش را از  دای. بعد از رفتن ودیکش یاز سر آسودگ ی، نفسآن انداخت یهمه جا ینگاه یاتاق شد و با شگفت وارد

 موقع تا چشمانش را بست به خواب فرو رفت. نیآن قدر خسته بود که هم دیتخت خز یسرش کند و رو

*** 

 نیکردند لبخند زنان از جا برخاستند. در هم یه با هم صحبت مو الهه ک ریورود عباس، پدر و مادر و مادربزرگ، ام با

 آمد و گفت: رونیب نیهنگام بهرام از اتاق حس

 روباه؟ ای یریعباس خان ش -
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 گفت: ریرو به ام یخندان و لحن شاد ییبا رو عباس

 گفتنت جواب داد عروس خانم بله رو گفت. کیدمت گرم داداش تبر -

 .گفت کیبه او تبر گریو بار د دیکرد و عباس را به آغوش کش یخنده ا یبا شادمان ریام

 خندان گفت: ییبا رو الهه

 پس با اجازه برم شربت درست کنم. -

 گفت: دییبا تا آمنه

 دست درد نکنه گلم. -

 مبل قرار داد، نشست و گفت: یلبه  یچادرش را رو مادربزرگ

 بود. یماشاهلل چه دختر ماه -

 زد و کنار مادربزرگش نشست. یلبخند گل و گشاد عباس

 تکان داد و گفت: یسر آمنه

 بوده. ستیب ستیبگم انتخاب عباسم ب دیجون با زیآره حق با شماست عز -

 :دیانداخت و پرس یبه جمع نگاه یآن ها تعارف کرد و نشست. هاد یکی یکیشربت را به  الهه

 کو؟ نیحس -

 جواب داد: ریام

 تو اتاقشه فکر کنم خواب باشه. -

 از جا برخاست و گفت: مادربزرگ

 من هم برم بخوابم مادر جون. -

 از جا برخاست و گفت: الهه
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 جون اول قرص هات رو بخور بعد بخواب. زیعز میبر -

 یکه چشمانش را بسته بود، انداخت. سپس لباس راحت نیبه حس یگفت و وارد اتاق شد. نگاه ریشب بخ زین عباس

 نیحس زیم یکه از کشو یداد چشمش به کارت یقرار م زشیکوچک م یکه ساعتش را  داخل کشو یو در حال دیپوش

 برداشته بود، افتاد آن را برداشت و به فکر فرو رفت.

 طرف او ینشسته بود، قدم شیکه سر جا نیحس دنیسرش را سمت او چرخاند با د نیحس یسرفه  یصدا دنیشن با

 برداشت و گفت:

 ؟یخواب نبود -

 کنه نتونستم بخوابم. یسرم درد م یکم نه -

 دهانش را چند بار باز و بسته کرد و گفت: دیبا ترد عباس

 ؟یگ یسوال ازت بپرسم راستش رو بهم م هی نیحس -

 به عالمت مثبت تکان داد. یبه او انداخت و سر ینگاه نیحس

 او گرفت و گفت: یکارت را جلو عباس

 ده؟یبه دست تو رس یکارت چه طور نیا یشه بگ یکردم م دایپ لتیرو تو وسا نیمن ا -

 شده کارت را از دست عباس گرفت و متفکرانه جواب داد: زیبا چشمان ر نیحس

 آد. ینم ادمیدونم درست  ینم -

اش  یشانیبا کف دست به پ دیایب ادشی یزیآورد تا چ یکرد به ذهنش فشار م یکه با دقت به کارت نگاه م یحال در

 زد و گفت:

 شده بودم؟ ریدرگ یدزد هیگفت با  ریبار ام هی ادتهیاومد  ادمی آهان -

 تکان داد. یسر دییبا تا عباس

 اوهوم. -
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برام  یزیچ یکارت رو داد تا هر وقت مشکل نیگفت پدرش پزشکه ا دیهمون روز اون دختره چون دماغم صدمه د -

 اومد به مطب پدرش مراجعه کنم. چه طور مگه؟ شیپ

 زد و گفت: یلبخند عباس

 داداش من. یبخواب یریکنجکاو شده بودم بدونم بهتره بگ یطور نیهم -

 .دیدراز کش شیگفت و سر جا ریشب بخ نیحس

 و دیکش یم ازهیکه خم یاز رخت خوابش بلند شد. در حال ختهیظهر بود که بهرام با وضع آشفته و به هم ر کینزد

 یو مثل آدم ها دیآن خواب از سرش پر یخال یاجه شدن با جاخاراند به سراغ تلفنش رفت با مو یپشت سرش را م

 رفت و صدا زد: رونیبرق گرفته از اتاق ب

 دست به تلفنم زده؟ یک -
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 او دست بر قلبش نهاد و گفت: یمنتظره  رهیغ یصدا دنیبا شن مادربزرگش

 .میتر مادر ترسوند واشیوا  -

 زد و گفت: یپوزخند الهه

 گفتنشه. ریجون عوض صبح بخ زیعادتشه عز نیا -

 الهه کرد و گفت: یبه رو یاخم بهرام

 ؟یتلفنم رو تو برداشت نمیبرو بابا بگو بب -

 به او انداخت و گفت: یهینگاه عاقل اندر سف الهه

 دونم کجاست پاشده تلفنم تلفنم راه انداخته. یمن چه کار به تلفن تو دارم چه م -

 :دیبا تشر پرس یحوصلگ یبا ب بهرام
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 کو؟ نیحس -

 .رونیبا عمه جون رفت ب ستین -

 مبل انداخت. یو خودش را رو دیکش یینفس پر سر و صدا بهرام

 یو شلخته  ختهیسر و وضع به هم ر دنیوارد سالن شد با د دیپر از خر یهمراه مادرش با دست نیهنگام حس نیا در

 خنده زد و گفت: ریبهرام ز

 چه وضعشه پسر؟ نیا -

 به خود انداخت و گفت: یا نگاهاعتن یب بهرام

 ؟یمو تو برداشت یگوش -

 ها را دست الهه داد و گفت: دیخر نیحس

 جناب. یخانم نمون رایمنتظر تماس سم گهیبهتره د -

 گفت: یبا بهت به او زل زد و با لحن گرفته ا بهرام

 متوجه شدم. -

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یحالت نیحس

 ؟یرو متوجه شد یچ -

 خانم جواب رد داده. رایکه سم نیا -

 خنده زد و گفت: ریدفعه ز کی نیحس

 تو؟ یمن شک دار ریگفتن داداش ام گیمگه به تبر -

 زد و گفت: یبا چشمان گرد شده لبخند بهرام

 ؟یکن ینم یبگو مرگ من شوخ نیحس -
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 همراه با خنده گفت: آمنه

 .یخواستگار میر شد امشب برقرا میگرد یاون بر م شیمبارکت باشه عمه جون تازه از پ -

را بغل گرفت و  نیاز خود نشان دهد از جا کنده شد و حس یدانست چه عکس العمل یکه هول شده بود و نم بهرام

 او کاشت. یگونه  یرو یآب دار یبوسه 

 با چندش او را به عقب هل داد و با صورت جمع شده گفت: نیحس

 آد. یعه نکن بدم م -

 بوسه را پاک کرد. یبا پشت دستش جا و

 و گفت: دیخند مادربزرگ

 .یخدا رو شکر مادر انشاهلل خوشبخت بش -

 و گفت: دیآشفته اش کش یبه موها یدست بهرام

 من برم تا آماده بشم. -

 به خنده اش افزود و گفت: نیحس

 کجا بابا حاال کوتا شب؟ -

 حرفش الهه، آمنه و مادرش به خنده افتادند. نیا با

 شد گفت: یکه وارد آشپزخانه م یدر حال آمنه

 از دست شماها هنوز وقت نکردم ناهار درست کنم. -

 گفت: ینشاند و با لحن آرام شیبر لبان غنچه ا یلبخند الهه

 با اجازتون ناهار رو خودم درست کردم عمه جون. -

 خندان گفت: ییبه او انداخت و با رو یزینگاه محبت آم آمنه
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 .یه زحمت افتاددلم ب زیدست درد نکنه عز -

 گفت: یرفت با لحن شوخ یکه طرف اتاقش م یاز جا برخاست و در حال نیحس

 هستش. یاالن ثابت کرده عروس نمونه ا نیمامان خانم الهه از هم -

 انداخت. ریگل انداخته سر به ز یبا گونه ها الهه

 برد و گفت: یرا گوشه ا ریاز سرو ناهار آمنه ام بعد

 نه؟ یندار یخوام در باره الهه باهاش صحبت کنم تو که مخالفت یات که اومد م ییمادر امروز دا ریام -

 خندان جواب داد: ییبا رو ریام -

 ندارم. یانجام بده قربونت برم من هم مخالفت یخوا یم یهر کار -

 از جا برخاست رفت و او را تنها گذاشت. یبا خوش حال آمنه

دفعه دم گوش او داد  کیخود را به او رساند و  نیپاورچ نیشسته. پاورچتنها در سالن ن ریکه متوجه شد. ام عباس

 :دیکش

 ؟یچرا تنها نشست -

 گره خورده نگاهش کرد و گفت: ییبا ابروها ریام

 خب؟ هیچه کار نیعه ا -

 و کنار او نشست: دیخند عباس

 ؟یداداش من تو فکر هیچ -

 .ستین یزیچ -

 و گفت: وستیآن ها پ یبه جمع دو نفره  نیبعد حس یچند

 ن؟یکرد یرو م یک بتیبه به دوتا داداش محترم غ -
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 گفت: یو با شوخ دیخود را عقب کش یکم نیبه او رفتن که حس یچشم غره ا ریو ام عباس

 چتونه شماها؟ هیچ -

 آمد و گفت: نیحس یچشم و ابرو برا عباس

 آقا داداش ما عاشق شده. یخبر ندار -

 باال برد و گفت: میحالت تسلهر دو دستش را به  نیحس

 شد من برم تا به درد شما دوتا مبتال نشم. یکه عشق و عاشق هیقض -

 .دندیو هر سه خند 

**** 

آرام و  یکه از پله ها با قدم ها یرفت. در حال رونیاز اتاق ب دیبه خود رس یکه لباس عوض کرد و کم نیبعد از ا آوا

که ممکنه او  نیلحظه با فکر ا کیکرد.  یآن مرد و مادرش فکر م یلیرفت به تشابه فام یم نییشمرده شمرده پا

اخم داد و با خود فکر  کیرا به  شیزود جا یلیبر لبانش نشست که خ یمادرش باشد لبخند محو یاز آشناها یکی

گرفت در  میحال تصم نیبا مادرش نداشته باشد. اما با ا ینسبت ای ییآشنا چیباشد و ه یلیفقط تشابه فام دیکرد. شا

 باره از او بپرسد. نیا

 :دیپرس دایبغ کرده رو به و یمقام یآقا یخال یرفت با مواجه شدن با جا نییپله را پا نیآخر

 ندارن؟ فیتشر یمقام یآقا دیببخش -

 به او انداخت و جواب داد: ینگاه معنادار دایو

 بود در خدمت هستم: یندارن امر فیتشر شونیا رینخ -

 در حقم داشتن ازشون تشکر کنم. یمقام یکه آقا ینه ممنون فقط خواستم بابت لطف -

 .میریگ یپول م مید یکه انجام م یجا بابت هر کار نیخانم ما ا ستیبه تشکر ن یازین -

 زد. رونیگرفت و با گفتن خداحافظ از هتل ب داینگاه تعجب وارش را از و آوا
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 کرد؟ یرفت و از کجا شروع م یم دیدانست کجا با ید نمو به اطرافش نگاه کر ستادیدر ا دم

 که داشت ببرد. یگرفت و از راننده خواست تا او را به آدرس یآرام از هتل دور شد. تاکس یقدم ها با
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 به آدرس انداخت و به راه افتاد. ینگاه راننده

 کرد و از آن جا دور شد. ادهیآوا را پ دیکوچه که رس سر

که بسته بود  ییبه در خانه ها یخلوت و سوت و کور نگاه کرد، آب دهانش را قورت داد و نگاه ی به ته کوچه آوا

 انداخت.

 خواست بپرسد. یرا که م یبود کدام در را بزند و چگونه آدرس مانده

با ترس به اطرافش سرک  ییگفت و گو یصدا دنیماتش برده بود. با شن شیحرکت سر جا یرا همان طور ب یقیدقا

 یترس دنشانیبه او شده بودند. خود را جمع و جور کرد از د رهیو خ ستادهیچند جوان که سر کوچه ا دنیبا د دیکش

هر قدم که  دیایب گریروز د کیگرفت برود و  میآرام و آهسه به راه افتاد. تصم یته دلش مهمان شده بود ،با قدم ها

 قدم به جلو یشدند و با سخت یتر م نیو سنگ نیگسن شیکرد قدم ها یشد، احساس م یم کیبه آن چند جوان نزد

 نهاد. یم

به او پراند. اما  یا کهیبرداشت. در حال عبور از کنار آن ها هر کدام ت یتند تر یرا محکم بغل گرفت و قدم ها فشیک

 زد از کنارشان گذشت و طرف جاده قدم برداشت. یقرار م یکه ب یاعتنا به آن ها با قلب یآوا ب

 شد. یمتوقف نم ینیماش چیاشاره کرد. اما ه نیچند ماش به

 که یمرد دنیو طرف صدا برگشت با د دیکش یبلند نیه دیکه از پشت سرش به گوشش رس ییصدا دنیشن با

 گفت: یخطاب به او م

 .یستیاون ور جاده با دیکنن با یرو سوار نم یطرف کس نیخانم از ا -
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همان مرد او را سر  یگفت و آماده شد تا به آن طرف جاده برود. که باز صدا یلب تشکر ریز دیکش یآسوده ا نفس

 خود متوقف کرد. یجا

 جا خطر ناکه. نیاز ا یرد بش ادهیاز پل عابر پ یتون یم -

 نیدر آوردنش خنده اش گرفت و سمت پل راه افتاد با عبور کردن از جاده و سوار ماش یلحظه از خنگ باز کی آوا

کند. ناهار را همان جا خورد و به هتل بازگشت. در حال  دیخود خر یدر بازار بگردد و برا یت کمگرف میشدن تصم

 کرد و طرف پله ها رفت. دایبه و یسالم تانداخ یمقام یآقا یخال یبه جا ینگاه شخوانیعبور از کنار پ

 او را صدا زد و گفت: دایو

 شه. یما بد م یهمه  یبرا ادیاگه مسوول ب نیبد لیاتاق رو تحو دیخانم شما با -

د و مکث کر یزیآوردن چ ادیطرف راه پله ها برداشت سپس با به  یگفت و قدم یچشم ریگرفته سر به ز یبا حالت آوا

 و گفت: دیچرخ دایسمت و

 بردند؟ فیکه کجا تشر نیا ایآرن  یم فیتشر یک یمقام یشه بپرسم آقا یم دیببخش -

 جواب داد: یبه او انداخت و با دهان کج ینگاه تند دایو

 رو دست شما بسپارم؟ شونیا یداره بنده اسرار زندگ یخانم چه لزوم -

 گرفته به راهش ادامه داد و  پله ها را باال رفت و وارد اتاقش شد. ییبا رو آوا

زار  یها شود ب ابانیکوچه و خدوباره آواره  دیکه با نیاز ا دیتخت انداخت و طاق باز خواب یحال خود را رو یو ب کسل

 بکند. یپس دادن اتاق مخالفت یتوانست برا یدانست نم یبود. اما خوب م

 هم افتادند. و به خواب فرو رفت. یشدند و رو نیسنگ شیافکار پلک ها نیا با

شده به  ضیکرد تب کرده و مر یزد. احساس م یغلت شیشد و در جا داریاز خواب ب یو سر درد وحشتناک یحال یب با

هر  انینشست و سرش را م شیهر چه زود تر آن جا را ترک کند دلش پر غصه شد و با عجز سر جا دیکه با نیفکر ا

 مهیاسم حک دنیبرداشت با د زیم یرا از رو یسر داد و گوش یزنگ تلفنش ناله ا یصدا دنیدو دستش گرفت با شن

 کوشه لبش نقش بست و جواب داد: یرمق یصفحه لبخند ب یبر رو
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 سالم خاله. -

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 .ستمیممنون بد ن -

 دلواپست شدم گفتم زنگ بزنم حالت رو بپرسم؟ ییکجا -

 .گهید یجا هیقراره برم  یاومدم هتل خاله ول -

 اشه؟حتما خبرم کن فدات ب یداشت ازین یزیمراقب خودت باش به چ یشد تیاذ یلیدلم حتما خ زیعز -

 به زحمت انداختم. یلیباشه ممنون خاله شما رو خ -

 .رمیگ یانشاهلل باز هم تماس م رمیگ یوقتت رو نم ادیگلم خب پس ز هیچه حرف نیا -

 متشکرم بابت تماستون سپاسگزارم. -

 خدانگهدار. یندار یکار -

 خداحافظ. -

 فیفخ ینفوذ کرده بود لرزه  فشیکه به بدن ضع ییبالشت قرار داد و با حس سرما یرا رو یقطع شدن تماس گوش با

 کرد و از جا برخاست.

کرد که دلش  یم یمبل لم داد. چنان احساس ضعف و بد حال یو رو دیرا در چمدانش چ لشیوسا یعجز و ناتوان با

 سرش را بر بالشت قرار دهد و بخوابد. گریخواست بار د یم

 له مانند گفت:نا ییوارد شدن چند تقه به در اتاق با صدا با

 د؟ییبفرما هیبله ک -

آوا با چشمان  ی دهیرنگ و رو پر دنیدر ظاهر شد با د یال دایباز شد و و یدر تکان خورد و درب به آرام ی رهیدستگ

 اش شد. رهیگرده شده خ

 :فتگ شانیپر یو با لحن ستادیا شیزد سر جا یکه تند تند م ینگاه او را متوجه نشده بود با قلب یکه معن آوا
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 کردم. ریدونم د یرفتم م یاالن داشتم م نیخوام هم یمعذرت م -

 :دیشد و پرس کیبه او نزد دایو

 شما حالتون خوبه؟ -

 تکان داد و گفت: یسر د،یبه صورت تبدارش کش یدست آوا

 بله خوبم. -

 صورت او نگاه کرد و گفت: یشده اش با دقت به اعضا زیبا چشمان ر دایو

 رنگ به روت نمونده؟ یدید نهیکنم خودت رو تو آ یفکر نم یطور نیمن ا یول -

 نشست و جواب داد: شینداشت سر جا ستادنیکه توان سر پا ا آوا

 .رمیاالن م ستیکنه اما مهم ن یسرم درد م یکم -
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 گفت: تیاو نهاد و با جد یدست بر شانه  دایو

برات  یزیجا بگم چ نیتا به مستخدم ا یحال و روزت بهتره استراحت کن نیبا ا گهینه د یول یبر دیدرسته گفتم با -

 .یبخور ارهیب

 کیتوانست  یحالش نم نی. چون خودش متوجه بود با ااوردیبه زبان ن یبه او انداخت و حرف ینگاه قدر شناس آوا

 بگذارد. شیقدم پ

کرد رفت.  یبود و ناله م دهیت دراز کشتخ یهمراه مستخدم زن به اتاق برگشت و نزد آوا که رو دایبعد و یچند

 او قرار داد و گفت: یشانیدستش را بر پ

 شه. یقرص ها رو بخور حالت بهتر م نیپاشو ا یتب دار -

 .دیآب نوش یگرفت و در دهانش گذاشت و کم دایو قرص را از دست و دیخود را باال کش یکم آوا
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 ست تا اتاق را ترک کند.به مستخدم انداخت و با اشاره از او خوا ینگاه دایو

 داد. هیاز او تشکر کرد و به تاج تخت تک آوا

 به او انداخت و گفت: ینگاه پرسشگر دایو

 ؟یندار یزیچ یدوست یلیفام ییجا آشنا نیا -

 فروغش را به او دوخت و جواب داد: ینگاه ب آوا

 .ستیازش ن ینشونه ا چیه رمیاومدم دنبال مادرم بگردم اما هر جا م ینه ول -

 فشرد و گفت: یاو را با مهربان یبازو دایو

 زن.فقط زنگ ب نمییمن اون پا یداشت اجیاحت یزیاگه به چ یغصه نخور بهتره استراحت کن یکن یم داشیحتما پ -

 که نگاهش را طرف آوا برگرداند، گفت: نیبدون ا ستاد،یچند قدم سمت در رفت و با مکث ا سپس

چون حال خواهرش  ستنین گهیتا چند وقت د یمقام یبگم آقا دیبا یدیپرس شیکه چند ساعت پ یدرباره سوال -

 غیرد ادیاز دستم برب یبه خود من بگو کمک یداشت شونیبا ا یداد کنار او باشد. اگه کار یم حیو ترج ستیخوب ن

 کنم. ینم

او را در سر  یحرف ها گریقلبش به تپش افتاد و بار د دایو یحرف ها دنیرا گفت و به راهش ادامه داد. آوا با شن نیا

 گذشت را بپرسد. یو آن چه در سرش م ندیبب گریرا بار د یمقام یتوانست آقا یمرور کرد. و افسوس خورد که نم

 شد. یو خاموش یخبر یب یایهم افتادند و وارد دن یرو شیگرم شدن چشمانش پلک ها با

*** 

 یجا بر پا کنند. بعد از انجام کارها کیشد تا جشن عقد دو برادر و بهرام را  نیبر ا قرار یاز مراسم خواستگار بعد

 بودند. یمشغول کار یو شادمان یبا خوش حال یجشن همگ یو روز برگزار خیتار نییالزم و تع

شد، رو به آن ها که هر دو با کت و  یرا به برادرانش دوخت و با لبخند که از لبانش محو نم زشینگاه محبت آم نیحس

 بودند گفت: ستادهیاو ا یشلوار رو به رو
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 کنم. یم یخوشبخت یبراتون آرزو نمیروز داماد بب کیرو تو  زمیمن شد که هر دو داداش عز بینص یچه سعادت -

 حق به جانب گفت: یهنگام بهرام با سر و وضع آراسته وارد اتاق شد و با لحن نیا در

 رو. زتیعز ییپسر دا و البته -

 کرد و گفت: یاخم با نمک نیحس

 ؟یدار یو دست از فالگوش واستادن بر نم یش یداماد م یتو دار -

 گفت: ریخنده زدند و ام ریچهار نفر سر خوشانه ز هر

 .رونیب میبهتره بر ومدهیمامان در ن یتا صدا -

بغضش گرفت و  یآن ها از خوش حال دنیرفتند. آمنه با د رونیاز اتاق ب دندیخند یکه م یهر چهار نفر در حال سپس

 خندان اسپند را باال سرشان گرداند و گفت: ییبا رو

 مادر. نیخوشبخت بش یاله -

 .دیمادر بهرام نگاه ها طرف او چرخ هیراض یصدا با

 .گهید دیوقته عاقد اومده دِ بجنب یلیشماها خ دییبابا کجا یا -

 لبخند زنان گفت: آمنه

 مادر. میوقته منتظرن بر یلیوس خانم ها هم خعر -

عروس خانم ها لبخندش پر رنگ  دنیو برادرانش شد و در را باز گذاشت با د ریوارد اتاق کنار اتاق مشترک ام سپس

 تر شد و گفت:

 منتظرن. رونیدخترها آقا داماد هاتون ب -

ن ورود آمنه هر سه داماد وارد اتاق شدند و هر و با اجازه داد دندیرا به جلو کش شانیسه عروس با شرم چادرها هر

 مخصوص خودش قرار گرفتند، گاهیرفتند و در جا اطیکدام دست عروسشان را گرفتند و به ح

 آن ها خواند. یکی یکی یعقد را برا یخطبه  عاقد
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کرد. بعد از  یخود را ابراز م یبا فاصله چشم به آن ها دوخته بود و هر دم با دست زدن و لبخند، خوشحال نیحس

 به جلو رفت. کیعرض تبر یعقد برا یتمام شدن خطبه 

ا و الهه به آن ه ریو سر به سر گذاشتن برادرش ام یشوخ یگفت و سپس با کل کیتبر رایاز همه به بهرام و سم قبل

انداخته بود  ریبه همسر او که سر به ز یدست در دست او گذاشت و نگاه دیبه عباس رس یگفت وقت کیتبر زین

حظه ل کیآشنا شود اما اکنون که نگاهش به او افتاد  ااوو ب ندیبب کیانداخت تا آن روز فرصت نشده بود تا او را از نزد

 به او ماند. رهیخشکش زد و با دهان باز خ شیسر جا

 :دیاو شد با بهت تکانش داد و پرس رییکه متوجه حالت و تغ عباس

 داداش حالت خوبه؟ -

 گفت: یبه خود آمد و با لحن ناباورانه ا زود نیحس

 !یکه شما زن داداش من شد ستین یاصال باور کردن -

 داد و گفت: شیبه ابروها یگره ا نیبا تعجب از لحن کالم حس عباس

 !؟یشناس یمگه اون رو تو م نهیمنظورت به نازن نیحس -

 از او نداشت گرفت و جواب داد: یکه دست کم نیزد و نگاهش را از نازن یلبخند تازه ا نیحس

 .یبود دهیکه درباره اش ازم پرس یشه به همون کارت یبله مربوط م ییجورا هی -

 زد. یلبخند قدر شناس نیانداخت و رو به حس نیبه نازن ینگاه یبا شگفت عباس
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 یظیلبخند غل یم غفارخان دنیمهمان ها انداخت با د تیگفت و نگاهش را به جمع کیبه آن ها تبر گریبار د نیحس

 زد و سمت او قدم برداشت. سالم کرد و گفت:

 خانم دکتر. نیخوش اومد یلیمن شد امروز، خ بینص یبه به چه سعادت -
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 زد و گفت: ییشگفت زده لبخند دندان نما یغفار خانم

 جان؟ نیحس یکن یجا چه کار م نیشما ا یخدا چه تصادف جالب یوا -

 نشست جواب داد: یاو م یکه رو به رو یاو را به نشستن دعوت کرد و در حال نیحس

 من هستند. لیدر واقع هر سه داماد فام یعنیکه آقا داماد برادر منه  نیمگه خبر ندار -

 هر دو ابرو اش را باال زد و گفت: یغفار خانم

 .میشد لیپس فام -

 و گفت: دیخند نیحس

 طوره. نیهم -

 انداخت و موشکافانه گفت: نیبه حس یتر قیدق نگاه یغفار خانم

 !؟یتو خوب شد نیحس -

 هم قرار داد و گفت: یرا رو شیپلک ها نیحس

 به لطف خدا بله. -

 نگاهش را رو به آسمان پر ستاره گرفت و گفت: یغفار خانم

هاست مطمئنم خدا  نیتر از ا شیب یلیخ اقتتیل یهست یآدم خوب یلیتو خ یدون یخدا رو صد هزار بار شکر م -

 ؟یرو شناخت نینازن یخوش حالم راست یلیبابت خ نیتو رو بهت داده از ا یها یجواب تمام خوب

 ادامه حرفش را به زبان آورد. یتکان داد و خانم غفار یسر دییبه عالمت تا نیحس

 در یمونه چ یبهم گفت واقعا آدم م یکه در حقش کرده بود یاز لطف دید مارستانیتو رو تو ب نیاون روز که نازن -

 و متانت تو بگه؟ یهمه خوب نیبرابر ا

 و گفت: دیموشکافانه خند نیحس



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
207 

 

 هیمن هم  دیکنه حاال چه کار کردم باور کن یندونه فکر م یهر ک دیکن یم فیاز من تعر یطور یخانم غفار یوا -

 ممنون. نیلطف دار یلیمثل همه البته شما به بنده خ میآدم ساده ا

 همراه با لبخند گفت: یغفار خانم

 اشکار کرد. دیرو با قتیو حق نهیتو ا قتیحق - 

که با عشق و محبت  یبرد و در حال یرا گرفت او را گوشه ا نیمراسم جشن عقد عباس دست نازن انیاز ختم و پا بعد

 گفت: یبه چشمان او زل زده بود با لحن آرام

 .یابرهام ممنون عشقم که هست یرو یکنم امشب از خوش حال یاحساس م -

 کرد و گفت: یپر عشوه ا یخنده  نینازن

 !زمیعز میهم شد یمن هم خوش حالم که باالخره برا -

 گفت: یبا لحن شوخ عباس

 ام کم بشه. یاز دلتنگ یتا کم یشم تا روز عروس یاز فردا ساکن مطب پدرت م -

 و گفت: دیخند نینازن

 بوده. نیتا بوده کارت ا ستین یبیعج زهیکه چ نیا -

 .دیخند یآرام یبر دهانش گذاشت و همراه عباس با صدا دست

* 

 ییرا روشن کرد و با رو نیگشود و بعد از سوار شدن او کنارش سوار شد و ماش رایسم یرا برا نیدر ماش بهرام

 گفت: رایخندان و لحن آرام رو به سم

خوش حالم بهت قول  یلیخ یکه زن من شد نیبود. از ا ومدهیغم ندارم که تا حاال تو عمرم به سرا یحس هیامشب  -

 بچه ها باشم. یپدر برا نیبرات و بهتر یدم همسر خوب یم

 به او انداخت و گفت: ینگاه ریخجالت زده سر به ز رایسم
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کنم  هیکو بتونم بهش ت ادیام ب یتو زندگ یکه احساس کردم قراره کس یاز وقت یدون یطور باشه م نیهم دوارمیام -

 .میداشته باش یدغدغه ا یب یو زندگ میرو بدون گهیقدر هم د دوارمیکنم. ام یم یاحساس سبک یلیخ

 قرار داد و گفت: رایاو زد، دستش را بر دست سم یبه رو یلبخند پر مهر بهرام

 !زمیکنم تا خوشبختتون کنم عز یخودم رو م یتمام سع -

* 

 شد، گفت: یلبانش محو نم یکه از رو یهر دو دست الهه را گرفت و با لبخند شاد ریام

 .زمیبودم امشب مبارک هر دومون باشه عز دهیامشب ند ییبایتا حاال تو رو به ز -

 .اوردیبه زبان ن یکرد و حرف یحیخنده مل الهه

 گفت: یزیآم طنتیبا لحن ش ریام

 طون؟یش ینگ یزیها و چ یکن وونهیبا خنده هات من رو د یدار میتصم -

 به خنده اش افزود و دست بر دهانش گذاشت. الهه

 باز با همان لحن ادامه داد: ریام

روزه با  کی نیبب یستیکه کنارم ن ییروزها یباشه برا رهینگاهت کنم تا ذخ ریدل س کینگو فقط بذار  یزیباشه چ -

 ؟یو دل ازم برد یمن چه کار کرد

 آرام گفت: ییخندان و صدا ییبا رو الهه

 ات؟ یتو زندگ یآدم عاد هیشم  یبشه و م یبرات عاد زیکه بگذره همه چ یترسم بعد از مدت یم -

 و گفت: دیکرد، لبانش را برچ زیر یچشمانش را کم ریام

 .اریخوره از دلم در ب یکم کم داره بهم بر م یکه بهم زد یتو، از حرف یندار نانیبه من اطم -

 معصومانه نگاهش کرد و گفت: الهه
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 خوام. ینداشتم معذرت م یمنظور -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ ریام

 .اریاز دلم در ب گهیجور د هی ستیقبول ن یطور نیا -

 انداخت و گفت: ریشده بود با شرم سر به ز ریکه متوجه منظور ام الهه

 چون دوستت دارم! یدلخور باش ایمن دوست ندارم از دستم ناراحت  -

 هر دو ابرو اش را باال انداخت و گفت: یبا شگفت ریام

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هیاومد  رونیجونم مثل عسل از دهنت ب یا -

 و گفت: دیخند الهه

 لوس نشو. -

 الهه زل زد و گفت: یکرده  شیو آرا دهیبا همان حال به چشمان خط کش ریام

 هنوز دل خورم ها! -

انداخت و  ریکرد چشمانش گرد شدند و سر به ز یاشاره م شیکه به لب ها ریشاره امکرد و با ا یاخم با نمک الهه

 به هوا برخاست. ریام یخنده  یصدا

دفعه  کیهم گذاشت. تازه به خواب فرو رفته بود که  یتن خسته اش را بر تخت انداخت و چشمانش را رو نیحس

 چشمانش را گشود و نگاهش را به سقف دوخت.
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 کم دوباره به خواب فرو رفت. کم

صبحانه حاضر شد به همه  زیسر م شیشد. بعد از شستن دست و رو داریو آشفته از خواب ب شانیپر یبا حال صبح

 مشغول خوردن صبحانه اش شد. یحرف چینشست، بدون ه شیگفت و سر جا ریسالم و صبح بخ
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 :دیبه او کرد و پرس یقینگاه دق آمنه

 ه؟مادر حالت خوب نیحس -

 زمزمه وار جواب داد: یعکس العمل چیبدون ه نیحس

 خوبم. -

 کرد و گفت: یمکث یاش مهد ییدا

 شده؟ یزیچ ییدا یتو خودت -

 بر لبانش نشاند و گفت: ییلبخند محو نیحس

 من خوبم. ستین یزینه چ -

 داد و گفت: شیبه ابروها یحالت هیراض

 آخه؟ نیدار یچه اصرار ستین یزیگفت که خوبه و چ نیداد ریبابا چتونه شما ها خواهر و برادر گ یا -

 .دیرا از آن نوش یاش را برداشت و جرعه ا یاعتنا به تمام نگاه ها که معطوف او شده بود. فنجان چا یب نیحس

 که نگاهش به الهه بود از جا برخاست و گفت: یدر حال ریام

 ست؟ین یشم امر یخوب با اجازه من از حضورتون مرخص م -

 و اشاره به الهه اشاره کرد، تا دنبالش برود. مایداد و با ا شیبه ابرو ها یحالت

دوباره سمت او نگاه کرد و  ریانداخت. با دور شدن ام نییگل انداخته نگاهش را پا یکه متوجه او شد با گونه ها الهه

 به او کرد. یاشاره ا ریباز ام

 حرکت ماند. یب شیو به دنبال او برود سر جا زدیجمع برخ نیاز ب دیکش یالهه که خجالت م اما

 رو به الهه گفت: یزد و با لحن آرام یشده بود. لبخند کمرنگ ریکه متوجه او و ام نیحس

 که داداشم با شما کار داره! نیزن داداش مثل ا -



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
211 

 

 دوخت که آمنه لبخند زنان گفت: نیبا شرم نگاهش را باال گرفت و به حس الهه

 چه کارت داره؟ نیبرم ببپاشو برو قربونت  -

به در زد و وارد  یتند خود را به اتاق رساند، تقه ا ینگاه کند از جا برخاست و با قدم ها یکه به کس نیبدون ا الهه

 شد.

 گفت: یصورتش کرد و با دلخور یچاشن یاو اخم دنیبود با د راهنشیپ یکه در حال بستن دکمه ها ریام

 ؟یومدین یایچرا همون موقع که ازت خواستم ب -

 نگاهش را باال گرفت و گفت: ریکرد سر به ز یم یاش باز یکه با گوشه روسر یخجالت زده در حال الهه

 خوام. یمعذرت م -

 و گفت: ستادیا نهیرو به آ ریام

 م؟یحاال ما زن و شوهر یناسالمت یکش یخجالت م یچ یدختر خوب واسه  -

 :دیسکوت کرد سپس پرس ریسر به ز الهه

 ؟یکارم داشت -

 و گفت: ستادیبر لب نشاند، مقابل او ا یزیآم طنتیلبخند ش ریام -

 کنم. یو ازش خداحافظ نمیرو بب زمیکه برم سر کار زن عز نیدلم خواست قبل از ا ینه ول -

به عقب بکشد که در  یخواست خود را کم ریخودش و ام نیکم ب یلیخ یفاصله  دنینگاهش را باال گرفت با د الهه

کرد و در چشمان نافذ و خمارش زل زد و  کیدستش را دور کمر او حلقه زد و او را به خود نزد کی ریهنگام ام نیا

 گفت:

 .یش یتر م یخواستن یکش یخجالت که م -

 نیقرار داد تا او را به عقب هل دهد که هم ریام ی نهیس یزد. دستش را بر پهنا یقرار و نا منظم م یکه ب یبا قلب الهه

 سرش را سمت او خم کرد. یاش فشرد و به آرام نهیس یدست بر پشت دست او نهاد و رو ریموقع ام
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 او سپرد. یعاشقانه  یچشمانش را بست و گوش به زمزمه ها الهه

با  ی. بعد از سالم و احوال پرسبزند یسر رایرفت تا به سم یپدرش را گرفت و بعد از خداحافظ نیماش چیسوئ بهرام

خندان به انها سالم  ییو رو یمقابل آن ها خم شد و با مهربان هیو سا لیسه دنیشد با د اطیوارد ح رایتعارف سم

 گفت: رایسم هکرد و رو ب یسالم و احوال پرس رایکرد. سپس با مادر سم

 !زم؟یعز یخوب -

 زد و جواب داد: یبا شرم لبخند رایسم

 ؟یخوبخوبم تو  -

 شدم. یعال دمیشماها رو که د -

 بهرام در حال نشستن گفت: ند،یبا لبخند و اشاره از او خواست تا بنش رایسم

 .یخداحافظ یاومدم برا رمیگ یوقتت رو نم ادیز -

 کرد و ادامه داد: یحیمل یبا چشمان گرد شده اش به او زل زد. بهرام خنده  رایسم

 یخونه  یدون یآم. آخه م یتا کارهام رو سر و سامان بدم بعد دنبال تو و بچه ها م رمیمشهد م میگرد یامروز برم -

 کار داره. یکم هیما از خونه پدر و مادرم جداست و 

 بغض الود به بهرام زل زد و گفت: یبا لحن رایسم

 ؟یهمه به خاطر ما به زحمت افتاد نیازت تشکر کنم که ا یدونم چه طور یمن واقعا نم -

 کرد و گفت: یخم با نمکا بهرام

چند  نی. تو استیجور حرف ها ن نیبه تشکر و ا یازیو ن میخانواده ا کیما  گهیمن حاال د زیعز هیحرف ها چ نیا -

 .ستمین یفقط زنگ بزن اصال هم تعارف نکن چون من آدم تعارف یداشت اجیاحت یزیروز اگه به چ

 زد و گفت: یلبخند رایسم

 متشکرم بهرام جون. -
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 گفت: هیو سا لیزد و رو به سه ییحرف او لبخند دندان نما نیا دنیبا شن بهرام

 باشه؟ دینکن تیو مامان رو اذ دیباش یخوب یبچه ها -

 گفتند: گهیتکان دادند و با هم د یسر هیو سا لیسه

 باشه بابا جون. -

 ز و بسته کرد.با تبسم چشمانش را با رایسوق داد که سم راینگاهش را سمت سم یبا شگفت بهرام

رفت  یشد م یکار م یکه آمنه ب یکرد. بعد از رفتن آن ها گاه یاز آن ها خداحافظ ریوصف ناپذ یبا خوش حال بهرام

 .دیایکه بهرام دنبال او ب یآورد تا زمان یاو را به خانه شان م یزد و گاه یسر م رایو به سم

 گرفته وارد اتاق شد. یبعد از خوردن چند لقمه از شامش به مادرش دستت درد نکند گفت و با حالت نیحس
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زل زده بودند، انداخت و از جا برخاست و دنبال  نیحس یخال یبه جا یبه پدر و مادرش که با دلواپس ینگاه ریام

 رفت. نیحس

 آرام و برادرانه گفت: یتخت نشست و با لحن یلبه  یمکث کنار او بر رو با

 یحرف چیهم ه یبا کس یتو اتاق نشست ای یهمه اش تو فکر ای یستیشده چند روزه اصال رو به راه ن یزیداداش چ -

 افتاده؟ یاتفاق یناراحت یاز دست کس یزن ینم

 و گفت: دیکش یبه او انداخت آه ینگاه نیحس

خواب  نیاز دست ا نمیب یم شونیپر یچند روزه اصال آرام و قرار ندارم و شب ها همه اش خواب ها ریدونم ام ینم -

 ندارم. یخواب درست و حساب یحت یلعنت یها و کابوس ها

 او نهاد و با لبخند گفت: یدست بر شانه ا ریام

 .یفکر نکن یزیکن به چ یخوابه داداش من، سع هیهمه اش فقط  -
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 گفت:گرفت و  ینفس نیحس

 هی یدلم گواه یدونم چرا ول یآد نم یمدام جلو چشم هام م نمیب یهر چه م یداریشه تو ب یکردم اما نم یسع -

 ده. یاتفاق بد رو م

 صورتش کرد و گفت: یچاشن یاخم ریام

تو به خاطر  یافته من مطمئنم، آخه آدم حساب ینم یاتفاق چیتو به دلت بد راه نده ه نیحس هیحرف ها چ نیا -

 چه قدر نگران توان؟ یمتوجه مامان و بابا بود چیه یختیبهم ر یطور نیخواب چند روزه ا هی دنید

 شد و گفت: رهینامعلوم خ یبه نقطه ا نیحس

تونم از دستشون فرار کنم  ینم رمیکنند و هر جا  م یچند سگ بزرگ و درنده دنبالم م نمیب یهمه اش خواب م -

 .لیقب نیاز ا گهید یخواب ها یلیکنند و خ یکه تکه ام مو زنده زنده ت رنیگ یبعد من رو م

 نفسش را از دهانش فوت کرد و گفت: ریام

 ه.افت ینم یخوابه مطمئن باش اتفاق هیها همه اش فقط  نیمن ا زیهم فکر نکن عز یزیبخواب و به چ ریپاشو بگ -

هم چنان همراه  شانیپر یزمان به خواب فرو رفت. اما خواب ها یو بعد از اندک دیدراز کش یحرف چیبدون ه نیحس

 زدودند. یکردند و ارامش شب را از چشمانش م یاو بودند و او را رها نم

له له زدن نگاهش را باال  یصدا دنیتازه کند، با شن ینهاد تا نفس شینفس زنان دو ال شد و دست بر زانوها نفس

 یکه با خشم نگاهش م یکرد در حال نیطرف او هجوم آورد و او را نقش زمالجثه  میموقع سگ عظ نیگرفت که هم

 حمله کرد. نیحسبا شدت هر چه تمام تر به  دیچک یم رونیکرد و بزاق از دهانش ب

خواست خود را از چنگ آن سگ رها کرد اما همان که از جا برخاست با  یزد و کمک م یم ادیکه فر یدر حال نیحس

خواست وحشت زده  یکرد و کمک م یکه ناله م یتنش را پوشانده بودند، مواجه شد. در حال هزاران عقرب که سر و

 اتاق دوخت. کیخشکش زد و نگاهش را به سقف تار شیشد و سر جا داریاز خواب ب

امد، چراغ را روشن کرد و به  نییاز تخت پا یکه شد با آرام نیچشمانش را باز کرد متوجه حس ریهنگام ام نیا در

شد و خواب  زیخ مین شیشد سر جا داریزد و از خواب ب یشد با روشن شدن چراغ عباس در جا غلت کیتخت او نزد

 :دیآلود پرس
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 ر؟یشده ام یچ -

 گفت: یگذاشت و با دلواپس نیحس یکه پاسخ سوال او را بدهد دست بر شانه  نیبدون ا ریام

 ؟یدیخواب د باز هم نیحالت خوبه حس -

 :دیشد و با مکث پرس کینزد نیآمد و به تخت حس نییاز تختش پا عباس

 !؟یچه خواب -

 اداخت و ادامه داد: نیتر به حس قینگاه دق سپس

 بابا؟ یکه رنگ به روت نمونده ا یدید یخواب م یمگه چ -

 گفت: یتعاوت برادرانش را نگاه کرد و با لحن سرد یب نیحس

 .دیبخواب دیمن خوبم بر -

 ؟یمطمئن -

 اوهوم. -

 نگاهش را از او گرفت و سمت تختش برگشت و گفت: ریام

 ذارم بهتره. یچراغ رو روشن م -

با  امدیخواب به چشمانش ن گریکرد د یهر کار نیزود خوابش برد اما حس یلیبرگشت و خ شیسر جا زین عباس

ند شد نیسنگ شیتا کم کم پلک ها دیدراز کش شیاذان صبح نماز صبح را به جا آورد و دوباره سر جا یصدا دنیشن

 و به خواب فرو رفت.

و توقف آن سوار شد تا به محل کارش برود بعد از  یزد با اشاره به تاکس رونیاز خانه ب یبعد از خداحافظ ریام

 شد. ادهیپ نیخندان از ماش ییبا رو هیپرداخت کرا

 عبور کند. ابانیبه هر دو طرف جاده انداخت تا از وسط جاده به آن ور خ ییگذرا نگاه



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
216 

 

 کیآمد  یکه با سرعت به آن طرف م ینیماش د،یبه وسط جاده رس شیکرده بود اما همان که پا اطیکه احت نیا با

 کرد. نیبر خورد کرد و او را خون آلود نقش زم ریدفعه به ام

 و خانواده اش گفت: نینتقل کردند، دکتر با تاسف رو به حسم مارستانیرا که به ب او

 اومد غم آخرتون باشه. یاز دستمون بر نم یبود کار یجد یلیمتاسفانه ضربه اش خ -

 سر داد و گفت: یناباورانه قهقهه تلخ نیحس

 ن نداره داداش من نمرده اون هنوز زنده است.... امکا...نی... ایا یول -

 رفته؟گ تونیشما شوخ دکتر

 دیرا با پارچه سف شیو رو دهیتخت خواب یدر آن رو ریکه ام یو وارد اتاق مودیدنبال حرفش دوان عرض سالن را پ به

 پوشانده بودند، شد.

 گفت: ادیداد و فر با

 یپاشو به همه بگو که زنده ا یداداش پاشو پاشو بگو که نمرد یمن رو تنها بذار یامکان نداره تو حق ندار نیا ریام -

 .گهیپاشو د ریام یتو نمرد

 زل زد و آن را در مشتش گرفت و به ان چنگ انداخت و با بغض ادامه داد: دیچشمان پر از اشک به پارچه سف با

 .یلعنت گهیتورو خدا پاشو دِ پاشو د یدونم تو نمرد یداداش من م -
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 قادر به آرام کردنش نبود. یود و کساشک همه رو در آورده ب دیکش یکه م ییادهایزد و فر یکه م ییزجه ها با

 بود مواجه شد. دهیجان خواب یتخت ب یو با خودش که رو دیکش ریام یدستان مشت شده اش مالفه را از رو با

که باال سرش بودند  ریرا به پدرش و ام سشیبا وحشت چشم باز کرد و نگاه خ شیتکان خوردن آرام شانه ها با

 دوخت.
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 گفت: یو با لحن دلواپس دیو کشبر سر ا یدست نوازش یهاد

 بابا جون؟ یخوب یکرد یتو خواب همه اش ناله م -

 رو به پدرش گفت: یاو نشسته بود را پس زد و با نگران یشانیکه بر پ یعرق سرد ریام

 باالست. یلیتب داره بابا جون تبش خ -

 گفت: ریاو قرار داد و رو به ام یشانیدست بر پ یبا نگران یهاد

 دکتر. مشیرو روشن کن تا ببر نیبرو ماش -

 :دیپرس یبا دلواپس یهاد یحرف ها دنیهنگام که آمنه وارد اتاق شده بود با شن نیا در

 دکتر؟ دیبر یرو م یشده ک یچ -

 جواب داد: یبا لحن آرام یهاد

 دکتر. شیبرمش پ یکسالت داره م یکم نیحس ستین یزیچ زمیآروم باش عز -

 را گرفت و گفت: نیپشت دستش زد و تخت را دور زد، دست حس آمنه

 دلم؟! زیچت شده عز نمیمادر چشم هات رو باز کن بب نیحس -

 نزد. یباز کرد و حرف مهیچشمانش را ن نیحس

 با کمک پدرش از جا برخاست. آمنه دنبال آن ها رفت و گفت: سپس

 آم. یمن هم باهاتون م دیصبر کن -

 کرد مادرش را آرام کند، گفت: یم یکه سع یبر لبانش نشاند و در حال یلبخند مهربان ریام

 نداره. یکه نگران یسرماخوردگ هی ستین شیزیچ نیقربونت برم نگران نباش حس میمن و بابا هست -

 دوخته بود، ادامه داد: ونیزیچشم به تلو الیخ یرو به عباس که ب سپس

 .میحواست به مامان باشه تا برگرد -
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تند از  یحرکت عباس با قدم ها نیبا حرص از ا ریتکان داد. ام یبه او انداخت و سر یگوشه چشمش نگاه از عباس

 رفت. رونیسالن ب

 

 هم ریکند. ام هیداد و از او خواست تا داروها را ته ریاو نوشت و به دست ام یبرا ینسخه ا نیحس نهیبعد از معا دکتر

 نسخه را از دکتر گرفت و رفت. یبدون معطل

 :دیکرد انداخت و رو به دکتر پرس یبود و ناله م دهیتخت خواب یکه رو نیبه حس ینگاه یبا دلسوز یهاد

 دکتر؟ یآقا هیمشکلش چ -

 داد و گفت: هیاش تک یبه صندل دکتر

 پسر شماست درسته؟ -

 طوره. نیبله هم -

 و گفت: دیکش ششیبه ر یدست دکتر

 بره؟ یمشکل رنج م نیسر شما از اچند وقته پ -

 :دیبا تعجب چشم به دهان دکتر دوخت و پرس یهاد

 !ه؟یمشکل پسرم چ قایتا متوجه بشم دق دیدکتر لطفا واضح تر بگ یکدوم مشکل آقا -

 خم شد هر دو دستش را با هم قالب کرد و با لبخند گفت: زیم یرو یکم دکتر

داره عرضم به حضورتون  اکثر  ینکرده مشکل حاد یکه پسرتون خدا ستین نیمنظور من ا دینه نگران نباش -

نگران  چیساده است ه یلیبشن که البته درمانش هم خ یسن و سالشون دچار مشکل روح نیجوون ها ممکنه تو ا

 .دینباش

 قرار و آشفته تمام حواسش را به دکتر داد. یب یبا قلب یهاد

 داد: حیگرداند توض یهر دو دستش م نیکه ب یخودکار را برداشت و در حال دکتر
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 یانرو یبه مشکلش برد پسرتون دچار مشکل روح یشد پ یآسون م یلیخ نیکرد نیکه از آقا حس ییها فیاز تعر -

 بذاره! ونیدر م یخواد با کس ینم یبره ول یرنج م یزیچ هیکه از  نیا یعنیشده 

 خشک شده زمزمه کنان گفت: ییبا گلو و لب ها یهاد

بود. اما االن خدا رو  ریبا خودش به خاطر وضع پاش درگ شیمدت پ هینداره درسته تا  یمشکل چیپسرم ه یول -

 هنیب یکه شب ها م ییکه تو خودشه و از کابوس ها هیمدت ینداره. ول یمشکل چیبهتر شده و ه یلیشکر حالش خ

 داره. تیشکا

 تکان داد و گفت: یسر یبه آرام دکتر

 .دیروانشناس ببر هیرو نزد  شونیا کنم یم هیبهتون توص -

 گفت: یو با لحن عصب دیمشت شده از جا پر یبا دست ها یهاد

حرف ها  نیاز ا گهیخواهشا د ستین شیزیمن مطمئنم پسرم چ یچ یروانشناس واسه  یگ یم یدار یشما چ -

 باشه به روانشناس مراجعه کنه؟ ازیساده آدم ن یتب و سرماخوردگ هیکنم به خاطر  یفکر نم دینز

 و گفت: ندیبا اشاره از او خواست تا بنش یبا خونسرد دکتر

دارم اون چه  فهیزدم فقط به خاطر آقا پسر شماست به هر حال من وظ یحرف نیبنده اگه همچ دیلطفا آروم باش -

 کنم تا حالشون بهتر و خوب بشه. زیدارن رو تجو ازین مارانمیب

 دکتر قرار داد. یرو به رو زیم یهمراه پرستار وارد اتاق شد و داروها را رو ریهنگام ام نیا در

 الزم را داد و گفت: حاتیکرد و رو به پرستار توض یداروها را بررس دکتر

 مرخصه. ضتونیکه سُرم تموم شد مر نیبعد از ا -

** 

 نزدشان آمد و گفت: یآن ها با دلواپس دنیشود. آمنه با د ادهیرا گشود و به او کمک کرد تا پ نیدرب کنار حس ریام

 ؟یمادر حالت خوبه االن بهتر نیحس -
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 بر لب نشاند و جواب داد: یلبخند محو نیحس

 فدات بشم. ستین میزیخوبم چ -

 :دیانداخت و پرس یبه هاد ینگاه آمنه

 گفت: یدکتر چ یهاد -

 ت داره.به استراح ازیگفت ن شبهید یخواب یهمه اش از ب زمینگفت عز یچیه -

 گفت: یزیبا لحن مالمت آم آمنه

 اش. جهیهم نت نیا ایاستراحت کن ب اریبه خودت فشار ن ادیچه قدر بهت گفتم مادر ز -

 و گفت: دیاو کش یتخت انداخت و مادرش پتو را رو یتن تبدارش را رو نیحس

 بخواب قربونت برم. ریبگ -
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 گفت: یکرد و با شوخ یآروم یخنده  ریام

خوب  یحرف ها نیکردم تا از ا ضیوقت خودم رو مر هی ینیب یام م یکه من آدم حسود یدون یمامان خانم م -

 ها؟ یخوب بهم بزن

 به او رفت و گفت: یکرد و چشم غره ا یاخم آمنه

 بذار برادرت بخوابه و خوب استراحت کنه. نمیبب رونیبرو ب اینزن ب یحرف اضاف -

د که اثرات لبخن یزنگ تلفنش سکوت کرد و در حال یصدا دنیبا شن اوردیبه زبان ب یو تا خواست حرف دیخند ریام

 رفت. رونیبه صفحه تلفنش انداخت و از اتاق ب یبود نگاه انیبر چهره اش نما

 زد و گفت: نیداغ حس یشانیبر پ یبوسه ا آمنه
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 دلم. زیبخواب عز -

 زد و چشمانش را بست. یفروغ یلبخند ب نیحس

 زیبود رفت با چشمان ر دهیمبل دراز کش یاش که از طرف الهه بود. سمت عباس که رو یبعد از مکالمه تلفن ریام

 گفت: یشده نگاهش کرد و با لحن دلخور

 شه گفت برادر؟ یدِ آخه به تو هم م یدیپرس یرو م نیو حال حس یاومد یشد اگه م ینم تیزیچ -

 ود صورتش را جمع کرد و گفت:دوخته ب ونیزیطور که چشم به تلو نیهم عباس

داستان از  هیشه هر روز با  یم یطور نیکه ا ستیول کن داداشت بار اولش ن یدوست دار ی،جون هر ک ریاوه ام -

 بشه. یبرامون عاد زیهمه چ دیبا گهید میش یاون مواجه م

 عباس زوم کرد و گفت: یبا چشمان گرد شده از تعجب نگاهش را رو ریام

درکش کن آخه  یکم هیبسوزه اما  میسوزه حاال نخواست یچرا دلت به حال اون نم هیچ نیعباس تو مشکلت با حس -

 دست خود آدمه؟! ایشدن هم داستان داره  ضیمگه مر

 انداخت و گفت: ریبه ام ینگاه مچهین عباس

چه  گهید نیچرخ یانه دور و برش مشه ماشاهلل تو و مامان و بابا مثل پرو یحاال اگه من حالش رو نپرسم خوب نم -

 به من هست؟ یازین

 گفت: یآرام یعالمت سکوت بر لبانش گذاشت و با صدا یآمد انگشت اشاره اش را به نشانه  رونیاز اتاق ب آمنه

 د؟یصداتون کله خونه رو گرفته چتونه شماها مگه بچه ا سیه -

 ریو سر به ز دیکش یخم شد پوف شیزانوها یرو یمنشست و ک یمبل تک نفره ا یبه او انداخت و رو ینگاه ریام

 انداخت.

 نشست و گفت: شیرا جمع کرد و سر جا شیپاها عباس

 زنه ها؟ یبگو همه اش به من حرف زور م ریبه ام یزیچ هیمامان خانم من خسته شدم  -
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 با تعجب نگاهش را باال گرفت و به او زل زد با اشاره به خودش گفت: ریام

 حرف زوره؟ یبرادرت رو داشته باش یهوا یخوام کم یکه ازت م نیحرف زور زدم ا یمن ک -

 تکان داد و گفت: یطلبکارانه سر عباس

 کردنتون. نیحس نیحس نیما رو با ا نیبابا کشت یبله حرف زوره ا -

 شد و گفت: رهیبا تعجب به عباس خ آمنه

 !ستیعباس اون برادرته دشمنت که ن -

 و گفت: دیپر مثل فنر از جا عباس

برام  نیخوام اما کارها و رفتار حس یبگم مامان من معذرت م یزیتونم چ یدونم متاسفانه برادرمه که نم یبله م -

در  یباز وونهیرو اعصابمه شب ها از د یلیآخه خ ستیتونم تحملشون کنم دست خودم هم ن ینم ستندیقابل هضم ن

 یو نم رهیگ یام م ازهیصبح ها سر کار همه اش خم هیندارم آخه گناه من چ یآوردنش اصال خواب درست و حساب

 تونم خوب به کارهام برسم.

 یکه دست کم از او نداشت انداخت. عباس نفس ریبه ام یکرد نگاه یکه همان طور با بهت و تعجب نگاهش م آمنه

 تازه کرد و ادامه داد:

 تا...اتاق رو برام آماده کن  یکیمامان لطفا اون  -

 که از شدت بغض ییعباس خواباند و با صدا یگونه  یرو یمحکم یلیدستش را باال برد و س یبا بغض و ناراحت آمنه

 گفت: دیلرز یم

 تیترب یجور نیعباس من شماها رو ا د،یاتاقتون رو جدا کن دیکدومتون حق ندار چیه یکه ازدواج نکرد یتا زمان -

اندازه دوست داشته  کیشما رو به  ینذارم و هر سه  یکدومتون فرق چیه نیب و تالشم رو کردم تا ینکردم تمام سع

و  داره اگه من احیو به ما احت ستیاون حالش خوب ن هک ینیب یم میکن یتوجه م نیبه حس ادیز ینیب یباشم اگه م

 هواش رو داشته باشه هان؟ یک یتوقع دار میشماها کنارش نباش

 او زد و گفت: یبر شانه  یمادرش را گرفت بوسه ا یهر دو شانه  ریام
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 آروم باش قربونت برم. -

 به عباس رفت. ینهاد و چشم غره ا ریدست بر دست ام آمنه

 مبل انداخت. یو خود را بر رو دیکش یپوف عباس

 بغضش را فرو خورد و گفت: آمنه

 بخشم. یوقت تو رو نم چیخورم ه یقسم م یحرف بزن یجور نیبشنوم درباره برادرت ا گهیبار د کیعباس  -

و از پشت مادرش را بغل  دیعباس از جا پر ردیکه خواست از آن جا فاصله بگ نیرا پس زد و هم ریدست ام یآرام با

 گفت: یگرفت و با شرمندگ

 کردم. تیخوام مامان لطفا من رو ببخش باز هم خر یمعذرت م -

 از او فاصله گرفت و وارد آشپزخانه شد. یبه او انداخت و با دلخور یاز گوشه چشم نگاه آمنه

دور هم  یبهتر شده بود آمدند، ساعت یکرد حالش کم یکه احساس م نیحس ادتیهمان روز تمام دوستان به ع عصر

 کردند و رفتند. یو عباس خداحافظ ریام ن،یبرادرانه از حس یها هیتوص یخوش گذراندند و بعد از کل

 ز بعد...رو چند

 حوله به دست پشت در حمام رفت چند تقه به در زد و غر غر کنان گفت: عباس

 خوام برم. یمن بدبخت کار دارم م ییساعت اون تو کی گهید رونیب ایدِ ب نیبابا حس یا -

 در را گشود و گفت: ییکرد با لبخند دندان نما یرا با کاله حوله خشک م شیکه موها یحوله پوش در حال نیحس

 عرضم به حضورت آب گرم تموم شده. -
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 و گفت: دیکوب نیبا حرص پا به زم عباس
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 باشه دارم برات حاال بخند. -

 به خنده اش افزود و وارد اتاق شد. نیحس

را دراز کرده بود لبخند  شیداده بود و دستش را پشت سرش قرار داده و پاها هیکه به تاج تخت تک ریام دنید با

 که قصد سر به سر گذشتن او را داشت گفت: یبر لبانش نقش بست و در حال یزیآم طنتیش

 

 نفرستاد. یامیاست که دلدار پ یرید

 نفرستاد. یو کالم ینوشت سالم نه

 

 با همان لحن شوخش گفت: نیچهار زانو نشست. حس شیبر لبانش نشاند و سر جا یلبخند مهربان ریام

 شده. اریداداش من دلش تنگ  یاوخ -

 و ادامه داد: دینم دارش کش یبه موها یدست نی. حسدیتکان داد و خند یسر ریام

گرفته دعوت  یعروس یکه به جا یمهمون یما رو برا یبهرام زنگ زد همه  روزینرفته بذار بهت بگم د ادمیآهان تا  -

 دلبر. اری دنید یریم یکرد. خوش حال باش داداش که دار

 خنده زد و گفت: ریبلند ز یبا صدا ریام

 تو. یا وونهید -

 یبا سرعت رو ریزنگ تلفن ام یصدا دنیبرود با شن شیزد و همان که خواست طرف کمد لباس ها یچشمک نیحس

 از خود نشان دهد برداشت. یعکس العمل ریکه ام نیقبل از ا زیم یرا از رو یو گوش دیپا چرخ یپاشنه 

 تر شد و صفحه را لمس کرد و جواب داد: قی، لبخندش عمزد یصفحه چشمک م یاسم الهه که رو دنید با

 چه خبر؟ یخوب زمیبه به زن داداش عز -

 و ادامه داد: دیخودش را عقب کش نی. اما حسردیرا از دست او بگ یزانو بلند شد و خواست گوش یرو ریام
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 ؟یباهاش داشت یخوابه کار ریام -

 را بدهد. یگفت تا گوش یو با اشاره به او م دیاو را کش یشانه  ردیرا از دستش بگ یباز تقال کرد تا گوش ریام

 و در ادامه حرفش گفت: دیرا محکم گرفت، شانه اش را عقب کش یگوش نیحس

 راحت سالم برسون خداحافظ. التونیگم خ یباشه حتما بهش م -

 رفت، گرفت. یمبه او  یکه چشم غره ا ریرا رو به ام یگوش ییاز قطع تماس با لبخند دندان نما بعد

 داشت گفت: یکه از او بر نم یبا نگاه تند ریام

 باهاش حرف بزنم؟ یچرا نداد -

 طرف کمد رفت و گفت: نیحس

 .رونیبرو ب -

 اش شد. رهیبا تعجب از لحن کالم او خ ریام

 و با اشاره کردن به در گفت: دیخند نیحس

 .رونهیعشقت اون ب رونیدِ برو ب یچته هنگ کرد -

 گفت: یبا تمسخر با دهان کج ریام

 ؟یدونست یم یمزه ا یب یلیخ دمیهههه خند -

 او گفت: یبا ادا نیحس

 نکن. یکن یهههه باور نم -

 گفت: دنینه؟ سمت در رفت و با خط و نشون کش ایاو را بارو کند  یدانست حرف ها یکه نم ریام

 !یبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا -
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به  ینگاه یکرد با شگفت یم یالهه که با مادرش سالم و روبوس دنیبا د دیسرک کش رونیدر را گشود و به ب سپس

 گفت: یانداخت و با شوخ نیحس

 دفعه. نیا یشانس آورد -

 با خنده و اشاره گفت: نیحس

 کردم. خیتا من لباس بپوشم  رونیحاال لطف کن برو ب -

 گفت: یرو به بهرام با شوخ یرفت. بعد از سالم و احوال پرس رونیکه لباس تن کرد از اتاق ب نیاز ا بعد

 ها! یآدم شد یلیخ یخانم آشنا شد رایبا سم ینگاهش کن از وقت -

 کرد و گفت: یهمه بهرام اخم دنیخند با

 خان؟ نیحس میداشت -

 با خنده گفت: نیحس

 تموم شد جون تو. میداشت یهر چ -

ان لرز ییو با صدا ستادیمقابلشان ا دیلرز یتمام بدنش از شدت سرما م که یهنگام عباس حوله پوش در حال نیا در

 گفت:

 ؟یبه روزم آورد یچ نیبب نیحس رمیگ یرو م حالت

 رو به او کرد و گفت: یاخم آمنه

 .یبرو لباس بپوش سرما نخور -

 .دیچیخنده همه در فضا پ یبر هم رفته و غر غر کنان طرف اتاق رفت و صدا ییبا اخم ها عباس

 رو به آمنه کرد و گفت: بهرام

 م؟یعمه جون بر -
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 زد و گفت: یلبخند آمنه

 !زمیعز میبر -

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یحالت نیحس

 د؟یبر یم فیکجا تشر دیگ یبه ما نم -

 جواب داد: یبا مهربان آمنه

 .رایدنبال سم میر یم میبهرام دنبال زنش اومده مادر دار -

 رخاست و رو به مادر گفت:گفت و از جا ب یآهان نیحس

 .یکنم گفتم تا دلواپس نباش رید یممکنه کم رونیب رمیمامان من دارم م -

 از جا برخاست و گفت: آمنه

 باشه مادر فقط مواظب خودت باش. -

 زد. رونیب یاز خانه به قصد رفتن به مطب خانم غفار یگفت و بعد از خداحافظ یچشم نیحس

 یکرد رو یکه به ذهنش خطور م یکاپشنش قرار داده بود با افکار جور وا جور بیکه هر دو دستش را در ج یحال در

 رفت. یرو راه م ادهیپ

 دنیکرد با شن یفکر م زیو به همه چ دید یکه م ییاش رخ داده و خواب ها یکه در زندگ ریتمام اتفاقات اخ به

 به خود آمد. ییصدا

 قلبم. یرو یپات باش آخ پا گذاشت ریمواظب ز یریمراه  یچند بار گفتم وقت -

شتاب زده قصد دور شدن از دو جوان که  یکه با قدم ها یدختر جوان دنیبه اطرافش انداخت با د یمکث نگاه با

 شد. نیقصد مزاحمت او را داشتند، خشمگ

، داشتند یگام به گام او بر م بغض الود رو به دو جوان که دست بردار نبودند و یمکث کرد و با صدا یلحظه ا دختره

 :دیتوپ
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 .دیگم ش دیبر نیخواه یاز جونم م یشماها چ -

 گفت: یکرد با لحن الت یکه آدامسش را باد م یاز آن دو در حال یکی

 م؟یدر خدمت باش ییقشنگت من رو کشته خوشگله اهل کجا یچشم ها -

شان را  افهیتوانست ق یحرف ها خونش به جوش آمد اما چون پشت آن دو جوان به او بود نم نیا دنیبا شن نیحس

 فکر کرد. دیکه شن ییمکث کرد و به آن صدا یلحظه ا ندیبب
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دستش را مشت کرد و طرف آن  تیتر که دقت کرد صدا را شناخت با عصبان شیب ینظرش آن صدا آشنا بود. کم به

 :دیو با خشم بهشان توپ ستادیرو به آن ها ا ها با شتاب قدم برداشت.

و ت یو مزاحمشون بش یفتیجا برسه و دنبال ناموس مردم راه ب نیتو تا ا یها یکردم کثافت کار یاکبر فکر نم -

 ؟یهست یا یچه قدر آدم عوض گهید

 و گفت: دیقهقه خند اکبر

بذار باد  یدم حاال هم هر یخواد انجام م یدلم م یدِ مگه به تو ربط داره من هر کار یتو باز هم سر راه من سبز شد -

 .ادیب

 زد و او را به عقب هل داد. نیحس ی نهیرا بلند کرد و به س دستش

 دست او را گرفت و محکم به عقب هلش داد و با اکراه گفت: نیحس

 دستت رو بردار تا نشکوندمش. -

 گفت: دهیکرد ترس یکه وانمود م یتر کرد و با لحن زیرا ر زشیچشمان ر اکبر

 گفت؟ یجوجه چ نیا یدیخدا جون مردم از ترس احسان شن یوا -

 نثار صورت او کرد. یو مشت دیرا چسب نیحس ی قهیحرفش  نیدنبال ا به
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 شدند. ریبا شوک به او زل زد و باهم درگ نیحس

 یم نیبه حس یهم هر دم لگد نبود تا آن ها را از هم جدا کند. احسان یحوال نیا یزدند و کس یرا م گریدو هم د هر

 را رها کند. نیکرد تا حس یاز اکبر خواهش م انی. دختره با ترس و چشمان گردیکش یزد و خود را عقب م

 او خواباند و نفس نفس زنان گفت: یلگدش را در پهلو نیبار مشت و لگد گرفته بود، آخر ریکه اکبر را ز نیحس

 ادتی یآرم تا عمر دار یسرت م ییبال هیوگر نه  یچشم هام گم کن یاالن گورت رو از جلو نیهمون بهتر هم -

 بمونه.

وار در حال دور شدن انگشت اشاره اش را تکان داد و  دیو او را از جا بلند کرد. اکبر تهد دیدست اکبر را کش احسان

 گفت:

 هیآسمون زار زار به حالت گر یآرم که مرغ ها یسرت م ییبال هی ینیب یحاال م ید یکارت رو پس م نیتقاص ا -

 کنند.

که از اکبر خورده بود را فرو بخورد در حال  ییکرد درد مشت ها یم یکه سع ینثار او کرد و در حال ییبرو بابا نیحس

 گفت: یتکان دادن شلوارش رو به دختره با لحن آرام

 شما حالتون خوبه؟ -

 لبانش را تکان داد و گفت: یتکان داد و با سخت یسر ستیگر یو م ختیر یکه مانند ابر بهار اشک م دختره

 ...نیبله خوبم از شما متشکرم اگه شما نبود -

 اش افزود. هیو به گر اوردیادامه حرفش را به زبان ب نتوانست

 :دیاو متاثر شد و پرس یاشکان جار دنیبا د نیحس

 د؟یکن یم هیشده چرا گر یزیچ دیببخش -

 گفت:و  دیآب دماغش را باال کش دختره

 یجا هیجا در آوردم من داشتم  نیسر از ا یدونم چه طور یو راهم رو گم کردم اصال نم بمیشهر غر نیمن تو ا -

 رفتم. یم گهید
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 بود اشاره کرد و گفت: یحوال نیکه ا یمکتیبه ن نیحس

 کنم. ینم غیکه در دیآد بدون یبر م یاگه از دستم کمک دیلطفا آروم باش -

 کرد قادر  یکه احساس م دختره

 نشست و گفت: ستدیسر پا با نبود

 از شما تشکر کنم؟ یدونم چه طور یممنون من نم -

 کرد و گفت: یاو شد مکث ظیغل یکه متوجه لهجه  نیحس

 است خانم. فهیوظ ستیبه تشکر ن یازین -

 و ادامه داد: دیکش شیبه موها یدست سپس

 ن؟یبرد یم فیشما کجا تشر -

 بود گفت: هیکه از شدت گر یدو رگه ا یگرفت و با صدا نیحس مقابل یکاغذ کهیت دختره

 لطفا؟! یآدرس ببر نیمن رو به ا یتون ینم -

 با بهت آدرس را خواند و جواب داد: نیحس

 م؟یبه اون جا بر گهیبا هم د رمیبگ یتاکس یدوره اگه موافق باش یلیجا خ نیآدرس از ا نیا -

 زل زد و گفت: نیبه حس دختره

 شم متشکرم آقا... یالبته خوش حال م -

 با تبسم گفت: نیحس

 هستم. نیحس -

 زد و دستش را جلو آورد و گفت: یحیلبخند مل دختره

 من آوا هستم. -
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 با بهت به دست او نگاه کرد و گفت: نیحس

 با نامحرم دست بدن. دیخوام اما دخترها نبا یمعذرت م -

 شد و گفت: رهیبا تعجب به او خ آوا

 !م؟یرو فشار بد گهیدست هم د دیمگه موقع سالم کردن نبا یچ یعنی -

 داد: حیبا لبخند توض نیحس

 شه. یکار حرام حساب م نیمذهب ما ا تو

 ابرواش را باال زد و گفت: یتا آوا

بزرگ شدم و اون جا آموزش  یا گهیکشور د هیتو  یدونستم آخه من از همون دوران بچگ یرو نم نیا دیببخش -

 .دمید

 گفت: ریقرار دهد سر به ز دیکرد کم تر آوا را در معرض د یم یکه سع یدر حال نیدو به راه افتادند حس هر

 ران؟یا یاومد ییتنها یچ یو برا یکن یجا چه کار م نینباشه شما ا یخوام اگه فضول یمعذرت م -

 پاسخ داد: به او انداخت و یشد. نگاه نیحس یریراه رفتن جذب متانت و سر به ز نیدر ح آوا

 که در دست شما است. هینشون نیکه از اون دارم فقط ا یاومدم دنبال مادرم بگردم تنها نشون -

د هر دو سوار شدن نیدست تکان داد با توقف ماش یتاکس یو برا ستادیکند ا چیخواست او را سوال پ یکه نم نیحس

 از راننده خواست تا آن ها را به همان آدرس ببرد. نیو حس

 شدند. ادهیکه قبال آوا آمده بود پ یسر همان کوچه قبل یکردن مسافت نسبتا طوالن یبعد از ط 

 از راننده تشکر کرد و رو به آوا گفت: نیحس

 م؟یجاست اما در کدوم خونه رو بزن نیهم یخواست یکه م یآدرس -

 زمزمه کرد: نیبا الت آوا
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 دونم. ینم -

 د نگاه از او گرفت و گفت:زو یلیاو شد و خ ی رهیخ یلحظه ا نیحس

 ؟یستیاز مادرت بلد ن یزیچ یلیفام یاسم -

 دوخت و جواب داد: نینگاهش را باال گرفت و به چشمان حس آوا

 .لشیفام یبود. بله درسته مقام یمقام میاسمش مر -
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 به آدرس کرد و با لبخند رو به آوا گفت: یانداخت و نگاه یبه اطرافش نگاه نیحس

 نشده بودم. نیمن متوجه ا یه طوربابا چ یا -

 داد: حیتوض نیبه او انداخت که حس ینگاه پرسشگر آوا

 کردن خوشبختانه. دیجا ق نیشماره پالک رو ا -

 خوردند انداخت و با اشاره لبخند زنان گفت: یبه چشم م یکه دم هر در ییبه پالک ها ینگاه

 جاست. نیهاش ا نیا -

 یهر دو دستش را مشت کرد و رو جانیپشت در قرار گرفت، از شدت استرس و ه نیهمراه حس یبا خوشحال آوا

 اش نهاد. نهیس

 نینگشود. در ا شانیدر را به رو یبه او انداخت و زنگ در را فشرد. اما هر چه منتظر ماندند کس ینگاه مچهین نیحس

 رد و گفت:و آوا نگاه ک نیبه حس یآمد با کنجکاو رونیب یبغل یاز خانه  یرزنیهنگام پ

 مادر جون. ستنین -

 :دیطرف او برگشت و پرس نیحس
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 کجا رفتند؟ نیخبر ندار دیببخش -

 جا رفته. نیاز ا یمقام ینه مادر جون خبر ندارم حدود دو ماهه که آقا -

 :دیپرس یبا لحن آرام ردیبغضش را بگ یکرد جلو یم یکه سع یو در حال دیکش یپوف یدیبا نام آوا

 د؟یشناس یرو م شونیداشت شما ا میبه اسم مر یخواهر هی یمقام یآقا -

او شود نگاه از آوا  یداشت نتوانست متوجه حرف ها یظیغل یبه آوا زل زد و چون آوا لهجه  نکیاز پشت ع رزنیپ

 کرد. نیگرفت و رو به حس

ش چانه ا ریدست ز رزنیبر لب نشاند و پرسش آوا را تکرار کرد. پ ینگاه او شده بود لبخند یکه متوجه معن نیحس

 گذاشت و گفت:

 !ن؟یش یم شونیشما ک نیگرد یچرا دنبال اون م -

 زل زد و گفت: رزنیبا چشمان مشتاق به پ آوا

 ن؟یشناس یرو م شونیا یعنی -

 تکان داد و گفت: یسر رزنیپ

 نشناسم؟ یمثل دختر خودم بود چه طور میشناسم مر یبله م -

 نمود انداخت و گفت: یقرار م یبه آوا که ب ینگاه نیحس

 م؟ینیرو بب شونیا میتون یکجا م دیشه از شما خواهش کنم به ما بگ یمادر جون م -

 کرد و جواب داد: زیچشمانش را ر رزنیپ

 .دمشیند نیبود بعد از ا مارستانیتو ب دمشیبار که د نیآخر -

ه گرفته نگاهش کرد و رو ب یبا حالت نیمتوجه اشکانش نشود. حس یداد و چشمانش را بست تا کس هیتک واریبه د آوا

 گفت: رزنیپ
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 دایپ میتون یرو کجا م شونیا دیخبر دار ای دیدون یکنم اگه م یخانمه خواهش م میدختر مر شونیمادر جون ا -

 .دیبه ما بگ میکن

 اش جا به جا کرد و ناباورانه گفت: ینیب یرا رو نکشیبود ع دهیکه انگار تازه آوا را د رزنیپ

 دنید یچه قدر آرزو میچاره مر یب ستین یمن باور کردن یخدا ی! وانه؟یا میدختر مر یعنیشنوم  یم یچ -

 دخترش را داشت.

 و ملتمسانه گفت: ستادیا رزنیگرفت رو به پ واریاش را از د هیتک آوا

 کنم کمکم کن بهش برسم. یخواهش م یشناس یشما مادرم رو م -

 سکوت کرد و به فکر فرو رفت. سپس گفت: رزنیپ

شد و تو بستر  ضیمر میکه مر نیجا قبال خونه برادرش بود اما بعد از ا نیباور کن دخترم من خبر ندارم کجاست ا -

 جا را ترک کرد و رفت. نیدونم چرا ا یافتاد برادرش نم یماریب

 ازشون ندارم. یخبر گهیهم د من

 و گفت: دیو پشت گردنش کشبه موها  یدست یبا کالفگ نیحس

 از یزیچ یشماره تلفن محل کار کانتونیاز نزد یکی ایشما  یمادر جون ول میخوام وقت شما رو گرفت یمعذرت م -

 د؟یندار یمقام یآقا

 تکان داد و گفت: یبه عالمت منف یسر رزنیپ

 نه مادر. -

چند قدم به جلو برداشت و با  یحرف چیبه آوا که بغض کرده بود انداخت. آوا بدون ه یتشکر کرد و نگاه نیحس

 .ستادیکرد ا یرا صدا م نیکه حس رزنیپ یصدا

تونم کمکتون کنم راستش  یم یچه طور نمیبب نیشماره تلفن از خودتون به من بد هیشه  یپسرم حاال شما اگه م -

 بل از...دخترش رو ق میخواد که مر یدلم م یلیمن خ

 ادامه داد: ریکرد و سر به ز یمکث
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 .نهیرو بب دخترش

 برگشت و گفت: رزنیطرف پ یبا خوش حال نیحس

 ممنون مادر جون. -

داد. از او تشکر و  رزنیکه شماره را نوشت و به پ نیبعد از ا نیهمراه با خودکار مقابل او گرفت. حس یبرگه ا آوا

 کرد. یخداحافظ

 نگاه کند گفت: نیکه به حس نیراه رفتن بدون ا نیدر ح یو گرفته ا نیبا لحن غمگ آوا

 لطف و محبت شما رو جبران کنم! نیتونستم ا یکاش م یا نیمن شما رو به زحمت انداختم شرمنده آقا حس -

 ریآوا شد. به خود که آمد نگاهش را به ز ییبایلحظه نگاهش را سمت او سوق داد و جذب آن همه ز کی یبرا نیحس

 انداخت و گفت:

 ؟یکه بر یدار یی. حاال شما جاادیاز دستم بر ب یشم کمک ینکردم خوش حال م یکار -

 و گفت: دیکش یآه آوا

 یراحت م یهمه در به در نیکردم و از ا یم دایکاش مادرم رو پ ی. استین یکنم مشکل یم دایجا پ هی یفعال نه ول -

 شدم!

 .یکن یم داشیانشاهلل که هر چه زودتر پ -

. من بود که باد هوا رفت نیتونست من رو به مادرم برسونه ا یکه م یکنم تنها نشون داشیبتونم پ گهیفکر نکنم د -

 ...نمیتونم مادرم رو بب یوقت نم چیدونم ه یم

 شد. یجار شیگونه ها یصدا رو یدنبال حرفش اشک ب به

 کرد آرامش کند و گفت: یاو سع یاشک جار دنیبا د نیحس

 تنهات نذارم و کمکت کنم. ینکرد دایکه مادرت رو پ یدم تا زمان ینکن من بهت قول م هیکنم لطفا گر یخواهش م -

 زل زد و گفت: نیبا چشمان نمدارش به چشمان حس آوا
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 متشکرم. -
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 زد و گفت: یآوا لبخند ی هیعوض کردن روح یبرا نیحس

 سرما بچسبه؟ نیکه تو ا میبخور یزیچ هی میبر یموافق

 تکان داد و گفت: یسر آوا

 موافقم. -

افتاد و  یبرنارد م ادیبه  دید یاو را م یکرد و هر بار مهربان یم تیبود احساس آرامش و امن نیکه با حس نیا از

قبل را فراموش کند از خود خوشنود  قهیچند دق هیکه موفق شده بود آوا ناراحت نینشاند. حس یبر لبانش م یلبخند

 بود.

برود و ساعت  رونیبا او نداشت ب ییآشنا چیکه ه یتعجب بود که چگونه به خود اجازه داده با دخترحال خود در  از

کرد مدت هاست که او را  یاش با او نگذشته بود اما احساس م ییکه چند ساعت از آشنا نیها کنار او خوش باشد با ا

 شناخت. یم

که با لذت چشم به  یهر دو دستش گرفت و در حال ناینشسته بود، فنجان قهوه اش را م نیحس یکه رو به رو آوا

آرام و شمرده  یشد و با صدا رهیخ نیخاست دوخته بود. نگاهش را باال گرفت و به حس یکه از آن بر م یبخار

 شمرده گفت:

 که االن دارم بهم دست بده! یحس ومدهین شیها بودم و آشنا شدم اما تا حاال پ یلیتا حاال تو عمرم با خ -

 :دینگاه تعجب بارش را به او دوخت و پرس نیحس

 !؟یچه حس -

 کنم. یم تیجور حس امن هیدونم  ینم -

 کرد و ادامه داد: یآرام ی خنده
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خوب و مهربون هم چون شما سر راهم قرار  یمن رو داره که همه اش آدم ها یخدا هوا رمیکه هر جا م نیمثل ا -

 .رندیگ یم

 بر لب نشاند و فنجان قهوه اش را برداشت. یخند محوحرف آوا لب نیخجالت زده از ا نیحس

و  رانیکرد تا زمان آمدن به ا فیاش رخ داده بود تعر یشد و از تمام اتفاقات که در زندگ رهینامعلوم خ یبه نقطه ا آوا

 لو دادن پدرش.

 ناباورانه نگاهش کرد و گفت: نیحس

 چیه ینکرد داینکرده مادرت رو پ یاگه خدا ینذاشت یخودت باق یبرا یراه بازگشت چیه یکه کرد ییکارها نیبا ا -

 ؟یبر یخوا یکجا م یفکر کرد

 تفاوت جواب داد: یب آوا

 یم یگردم شده تنها زندگ یبر نم گهیمونم و د یجا م نیکه باشه ا یطیخودم رو گرفتم تحت هر شرا میمن تصم -

 گردم. یکنم اما به اون جهنم بر نم

 شد سکوت کرد. واختکنیکه با بغض  لحنش

 .دیو قهوه اش را تا آخر سر کش دینپرس چیه گریهم د نیحس

 که کم کم رو به یابر مهیبه آسمان ن یقدم زدن کنار او نگاه نیدر ح نیبه تن آوا افتاد. حس یوزش باد سرد لرزه ا با

 غروب بود انداخت و گفت:

 :یمون یشه شب رو کجا م یداره شب م -

 نداد. یباال انداخت و جواب یشانه ا آوا

 متفکرانه گفت: نیحس

 .یشب رو اون جا بگذرون یجا برات سراغ دارم که بتون هیفکر کنم  -

 داد: حیتوض نیبه او انداخت و حس ینگاه پرسش آوا
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 .هیامن ینباش جا نگران

 زد و گفت: یلبخند آوا

 من به شما اعتماد دارم. -

 انداخت و گفت: ریرا به او زل زد. سپس شرم زده نگاهش را به ز یناخواسته لحظات نیحرفش حس نیا با

 .میریبعد م میرو از هتل بردار لتیاول وسا -

به راننده داد و  یآدرس نیکه چمدان آوا را از هتل برداشتند حس نیو سوار شدن و بعد از ا نیاشاره کردن به ماش با

 از او خواست آن ها را به آن جا ببرد.

شد و زنگ در را  ادهیهمراه آوا پ هیبعد از پرداخت کرا نیتوقف کرد. حس نیماش یدم در خانه اساعت بعد  مین

 فشرد.

 گشود. شانیدر را به رو یرزنیکه پ دینکش یطول

 سالم کرد و گفت: نیحس

 دارن؟ فیخوام مزاحم شدم حاج قاسم تشر یمعذرت م -

 جواب داد: یبا مهربان رزنیپ

 تو. ایبله پسرم ب -

 بود انداخت و گفت: ستادهیبه آوا که آن طرف تر ا ینگاه نیحس

 براتون مهمون آوردم. ستمیشرمنده حاج خانم تنها ن -

 .دییخداست بفرما بیدشمت پسرم، مهمون حب -

 وارد خانه شد. نیسالم کرد و قبل از حس ریسر به ز آوا

 کرد ادامه داد: فیآن ها تعر یکه وضع آوا را برا نیبعد از ا نیحس
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 چند وقت گفتم آوا خانم مهمون شما باشه؟ هی ستین یحاج خانم اگه مورد -

 گفت: نیزد و رو به حس یگرداند لبخند یانگشتانش م نیرا ب حیدرشت تسب یکه دانه ها یقاسم در حال حاج

چشم پسرم آوا خانم تا هر وقت دلش  یخوبه که به فکر ناموس مردم هست یلیخ نیاحسنت پسرم بارک اهلل ا -

 بابا جون. یکرد یماست کار خوب زیبخواد مهمون عز

 از جا برخاست و گفت: نیحس

 حاج آقا. نیننداخت نیمن رو زم یکنم ممنون که رو یپس من رفع زحمت م -

واست که او را خ یکرد انداخت احساس کرد با نگاهش از او م یبه آوا که با نگاه ملتمسانه نگاهش م ینگاه سپس

 کرد. یخداحافظ ریو سر به ز دیزود نگاهش را از او دزد یلیتنها نگذارد خ

 یداد؟ چون نم یبهش دست م یبیزد و حاالت عج یبودقلبش نامنظم م دهیکه آوا را د یدانست چرا از موقع ینم

 اش گذاشت. یخستگ یبه خرج دهد همه را به پا تیموضوع حساس نیا یرو ادیخواست ز

 سالم و اعالم حضور کرد و گفت: یبلند یقرار داد و با صدا یخانه شد. کفشش را در جا کفش وارد

 ؟یافتم از گرسنگ یکه دارم پس م میدار یآمنه خانم شام چ -

 زد و گفت: یاو چشمک یاز همان جا که نشسته بود برا ریام

 ه؟یخبر یزن یشده ناقال فاز شاد م یچ -

 که متوجه لحن کالمش باشد گفت: نیزد و بدون ا یبشکن نیحس

 !یاون هم چه خبر -

 صورتش کرد و ادامه داد: یچاشن یخودش که شد اخم تیمتوجه موقع سپس

 تو هم؟ یمثال چه خبر -

 و گفت: دیخند ریام

 دهد از سر درون. یرنگ رخساره خبرم زمیعز -
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 گفت: یو با شوخ دیخند بهرام

 نه؟ گهیپس تو هم بله د -

 که شام یلدر حا آمنه

 کرد و گفت: یکرد اخم یآماده م را

 .دیعه بچه ها سر به سر پسرم نذار -

 طرف او رفت و گفت: نیحس

 ها نجات بده. وونهید نیفداتون بشه مامان من رو از دست ا نیحس یاله -

 خنده زدند. ریز یهمگ و

رفت و آن ها را به آغوش  هیو سا لیخندان طرف سه ییشگفت زده با رو نیحس شیو بچه ها رایورود الهه، سم با

 کرد. یسالم و احوال پرس رایو با سم دیکش

و رو به آمنه  فتندیخواست آماده شود تا راه ب رایسرو شد. سپس بهرام از سم یو با شوخ یریدر جو آرام و دلپذ شام

 گفت: گرانیو د

 م ها!ش یناراحت م نیومدیعمه جون ن میمون یخدا پس فردا منتظرتون م دیبه ام -

 گفت: یبا مهربان آمنه

 ن؟یافتاد یصبح راه م نیموند یکاش م یا یول میآ یانشاهلل که م زمیچشم عز -

 .میکار دار ینه عمه جون کل -

 گفت: دیبا تاک نیرو به حس سپس
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 شه. ینم میحال زهایجور چ نیکه بهانه و ا یدون یخان منتظر تو هم هستم ها م نیحس -

 کرد و گفت: یحیمل یخنده  نیحس

 چند روزه کار دارم اگه کارم تموم بشه چشم. نیدم چون ا یقول نم یباشه ول -

 کرد و گفت: یاخم تصنع بهرام

 آرم؟ یبه سرت م یچ نیبعد بب ایشناسم حاال تو ن یگفتم من که تو رو خوب م یدید -

 و گفت: دیخند نیهمه حس دنیخند با

 نشسته وگر نه... شتیزنت پ فیح -

 با لحن شوخ و خنده اشاره به بهرام کرد و گفت: مرایس

 ندارم. یمن کار نیراحت باش حس -

 خنده شان به هوا رفت. یباز صدا و

با بسته شدن  دیتخت دراز کش یتن کرد و رو یوارد اتاقش شد لباس راحت نیحس رایاز رفتن بهرام و سم بعد

. دیشیمهمان لبانش شد و به او اند یناخود آگاه لبخندآوا  ادیظاهر شد با  شیاز آوا پشت پلک ها یریچشمانش تصو

افکار به  نیبود با گرم شدن چشمانش با هم دهراحت و آسو الشیکه او را نزد حاج قاسم و همسرش برده خ نیاز ا

اش نشسته بود را پس زد نفس  یشانیکه بر پ یعرق دیاز خواب پر شانشیپر یخواب ها دنیخواب فرو رفت. باز با د

 لب نام خدا را زمزمه کرد. ریو ز دیکش یتازه ا

 شیسر جا یداد انداخت و به آرام یرا نشان م قهیکنار تختش که چهار و پنجاه و پنچ دق یزیبه ساعت رو م ینگاه

و  رفت نییکرد نتوانست دوباره بخوابد، پتو را کنار زد و از تخت پا یو نگاهش را به سقف دوخت هر کار دیدراز کش

شروع به  یآرام یمبل نشست و با صدا یبه دست رو ناز اتاق خارج شد. بعد از وضو گرفتن و نماز خواندن قرآ

 خواندن کرد.

 یبود فکر کرد. پوف دهیکه د یو باز به خواب دیمبل دراز کش یقرار داد و رو شیبعد قرآن را بست و سر جا یقیدقا

 به خواب فرو رفت.و چشمانش را بست تا کم کم دوباره  دیکش
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در جا  نیاو انداخت. حس یتکان داد پتو آورد و رو یبود. سر دهیمبل بدون پوشش خواب یاو که رو دنیبا د آمنه

 زد و خودش را کامل با پتو پوشاند. یغلت

 کارش شد. یکرد و راه یشد. آمنه صبحانه را آماده کرد بعد از خوردن صبحانه خداحافظ داریکه ب یهاد

ز و ا دیآشفته اش کش یبه موها یکشان در جا نشست دست ازهیچشمانش را  باز کرد و خم رینگ ساعت امز یصدا با

 جا برخاست.

 و خواب آلود گفت: دیعباس کش یرا از رو پتو

 سر کار؟ یبر یخوا یپاشو مگه نم یه -

 زد و با ناله گفت: یغلت عباس

 .رمیامروز حال ندارم نم -

مبل  یکه رو نیحس دنیرفت با د رونیانداخت و از اتاق ب نیحس یخال یبه جا ینگاه یحرف چیبدون ه ریام

 بر لب نشاند و طرف او رفت. یزیآم طنتیبود لبخند ش دهیخواب

 بلند داد زد: یو با صدا دیاو کش یدفعه پتو را از رو کی

 پاشو مارمولک پاشو. نیحس نیحس -

 و گفت: ستادیمبل ا یو رو دیاو مثل فنر از جا پر یصدا دنیبا شن نیحس

 کو کجاست؟ -

 خنده زد. ریشکمش گذاشت و ز یدست رو ریموقع ام نیهم

کرد  یکه وانمود م ریکرد. ام زیگره خورده چشمانش را ر ییاو شده بود با اخم و ابروها ی لهیکه متوجه ح نیحس

 شد. میو وارد آشپزخانه شد و پشت سر مادرش قا دیبود دو دهیترس

 اشاره کرد و گفت: ریاش طرف ام گهیدستش را به پهلواش زد و با دست د کی نیحس

 .ستمیول کنت ن رمیتا حالت رو نگ ریام -
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 به هر دو نگاه کرد و گفت: آمنه

 ن؟یاول صبح مگه بچه شد هیکارها چ نیوا ا -

 با همان لحن جواب داد: نیحس

 رو به آقا پسرت بگو. نیا -

 او باال انداخت و گفت: یبرا ییابرو ریام

 حال کردم. یلیخ شیخدا -

که صورتش را  یبعد در حال قهیشد چند دق سیخنده اش را گرفت و وارد سرو یکه خنده اش گرفته بود جلو نیحس

 و مقابلش ختیر یاو چا یو نشست. امنه برا دیرا کش یآمد، وارد آشپزخانه شد صندل رونیکرد ب یبا حوله خشک م

 اش را داغ بخورد. ییعادت ندارد چا ودانست ا یکرد. چون م یپر چا زیرا ن ریقرار داد. سپس استکان ام

زند ب یزد و از جا برخاست، آمنه با بهت نگاهش کرد و تا خواست حرف یثیاو لبخند خب یاستکان چا دنیبا د نیحس

 .اوردیبه زبان ن یبا نمکدان برگشت و با اشاره از مادرش خواست حرف نیحس

 گفت: ختیر یم یکه مشت نمک را در چا یحال در

 ها! یمامان تابلو نکن -

 او لبخند زد و گفت: طنتیبه ش آمنه

 گناه داره. یمادر اول صبح -

 نشست و گفت: شیسر جا نیحس

 شورش نکردم. ادینگران نباش ز -

 وارد آشپزخانه شد. ریهنگام ام نیا در
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 زد و با لبخند گفت: نیبود. پشت حس دهیبخش نتیاو را ز یمایکه لبخند س یحال در

 ن؟یچه خبر آقا حس گهیخب د -

 زد و جواب نداد. یلبخند نیحس

 و در حال نشستن رو به مادرش گفت: دیرا کش یصندل ریام

 !یخوش رنگ یبه به دستت درد نکنه مامان خانم عجب چا -

 نزند. یو اشاره ازش خواست تا حرف مایبا ا نیرفت. حس نیبه حس یحرفش آمنه چشم غره ا نیا با

 کرد و گفت: یمکث آمنه

 ن؟ینکرد داریعباس رو چرا ب -

 اش را برداشت و گفت: یاستکان چا ریام

 ره سر کار. یکسالت داره نم یگه کم یکردم م دارشیب -

 از جا برخاست و گفت: یبا دلواپس آمنه

 چشه؟ نمیوا برم بب -

 ریبه ام یچشم ریدر دهانش گذاشت و ز یدانست مادرش دنبال بهانه بود تا آن جا را ترک کند لقمه ا یکه م نیحس

 کرد انداخت. یم کیاش را به دهانش نزد یکه چا

صورتش جمع شده بود دوخت  یچا یکه از شور ریو چشم به ام دیاو از جا پر یرو یشدن چا دهیموقع با پاش نیهم

 خنده زد. ریو ز

 به او انداخت و گفت: یتند نگاه ریام

 .نیحس رمیگ یپس کار توعه حالت رو م -

 با خنده گفت: نیحس



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
245 

 

 حقت بود داداش. -

 زد و گفت: نیهنگام که عباس با چشمان خواب آلود وارد آشپرخانه شده بود محکم پشت گردن حس نیا در

 ساعت بخوابه. هیآدم  نیذار یکوفت نم -

 اش را برداشت و گفت: یاش گل کرد استکان چا یعباس باز شوخ دنیبا د ریام

 .ایبخور سر حال ب یکم هیداداش من  ایب -

 که به زور خنده اش را کنترل کرده بود. گفت: نیگرفت و رو به حس ریزد و استکان را از دست ام یلبخند عباس

 .ریبگ ادی -

 ادیو فر دیپاش نیو حس ریصورت ام یا روهر چه در دهانش بود ر عیرا خورد و سر یجرعه از چا کیدنبال حرفش  به

 :دیکش

 .رمیگ یحالتون رو م -

او به خنده شان  زانیآو ی افهیق دنیبا د اورندیرا به زبان ب یکه از شدت خنده قادر نبودند حرف نیو حس ریام

 افزودند.

ن آ یبه صفحه  یهنگام تلفنش زنگ خورد، نگاه نیوارد اتاق شد تا لباس عوض کند ا نیاز سرو صبحانه حس بعد

به  یکه پشت خط بود حالت یزن مسن یصدا دنیکرد و جواب داد با شن یشماره ناشناس مکث دنیانداخت با د

 کرد و گفت: یگونه معرف نیداد. زن خود را ا شیابروها

 .رمیگ یتماس م یبه خاطر خانم مقام یخوام مزاحمت شدم مادر جون ول یمعذرت م -

 شگفت زده گفت: نیحس

 .دییبفرما دیکنم مراحم یش مخواه -

 تشکر کرد و گفت: رزنیپ
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 هیمحلمون  یاز بچه ها یکیکنم  دایخانم پ میاز مر یپرس و جو کردم تا رد یکل نیکه رفت نیمادر جون بعد از ا -

 .دینیرو اون جا بب یمقام یآقا دیتون یم ادیبهم داد و گفت که به احتمال ز یآدرس

 تشکر کرد و گفت: یبا خوش حال نیحس

 زحمت. یب دیلطفا آدرس رو برام اس ام اس کن میکن یوقت فراموش نم چیلطف شما رو ه نیممنون ا -

 باشه پسرم. -

 با عجله آماده شد تا به دنبال آوا برود و آن خبر را به او بدهد. نیحس امیپ افتیو در یاز خداحافظ بعد

 :دیو پرسکرد  یمکث نیسر و وضع مرتب حس دنیبا د آمنه

 مادر؟ یریم ییجا -

 شد جواب داد: یلبانش محو نم یکه از رو یبا لبخند نیحس

 .یبرنگردم گفتم تا دلواپس نمون دیدارم مامان ظهر هم شا یکار مهم هی -

 او شد و گفت: ی رهیبا بهت خ آمنه

 باشه مادر مواظب خودت باش. -

 سالم کرد و گفت: یاو با لحن شاد دنیکرد و به دنبال آوا رفت. آوا با د یخداحافظ نیحس

 .نمیتونم بب یشما رو نم گهیلحظه فکر کردم د کی -

 زد و گفت: یلبخند نیحس

 قولم هستم. یمن قول دادم بهت کمک کنم و هنوز پا یول -

 کرد و گفت: یموشکافانه خنده ا آوا

 متشکرم. یلیازت خ -

 انداخت. ریبه او کرد و سر به ز ینگاه نیحس
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را  شیخواست ازاو بخواهد تا کامل موها ینکرده معذب بود و دلش م تیآوا کامل حجابش را رعا دید یمکه  نیا از

 دلخور شود سکوت کرد. ایحرفش ناراحت  نیفکر که ممکن است آوا از ا نیشالش ببرد. اما با ا ریز

و  انداخت نیبه حس ییاه گذرااسم برنارد نگ دنیزنگ تلفن آوا نگاهش را سمت او سوق داد. آوا با د یصدا دنیشن با

 گرفته به راهش ادامه داد. یمکالمه با او تماس را قطع کرد و با حالت قهیجواب او را داد بعد از چند دق

 :دیپرس یحال او با دلواپس ییهوی رییاز تغ نیحس

 افتاده؟ یخوام اتفاق یمعذرت م -

 دوخت و زمزمه کرد: نیرا به حس نشینگاه غمگ آوا

 شده. ریپدرم دستگ -

 گفت: یو با ناراحت ستادیا زی. آوا نستادیدفعه از حرکت باز ماند و ا کی نیحس

 کردم. یبد جنس یلیکنم در حق پدرم خ یاحساس م -

 و گفت: ندیبنش مکتین یآرام باشد و رو یازاو خواست کم ندیخواست او را ناراحت بب یکه نم نیحس

بودکه هر روز به راه خالف  ییهم کمک به آدم ها ندقصدتویدش را ببب یاعمال کارها یسزا یروز هی دیبا یهر آدم -

 شدند. یم دهیکش ادیو اعت

 گفت: رینشست و سر به ز آوا

 درسته اما... -

 فاصله نشست و گفت: تیکنار او با رعا نیحس

 بهت بدم. یفعال من اومدم تا خبر خوب الیخ یحرف ها رو ب نیا -

 .اوردیحرفش را به زبان ب نیبا شوق و ذوق به او زل زد و منتظر شد تا حس آوا

 داد گفت: یاش م یکه نشان از خوش حال یبا لحن نیحس
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 یم یمقام یکه ما رو به آقا یآدرس هیتماس گرفت و  میدید روزیهست که د رزنیاون پ شیساعت پ کی نیهم -

 رسونه داد.

 و گفت: دیکش ینیناباورانه ه آوا

 خدا جون ازت ممنونم. یوا یگ یم یجد -

 

67 

 از جا برخاست و ادامه داد. سپس

 گه؟ید میپاشو بر یپس چرا نشست -

 حالت آوا از جا برخاست و گفت: رییاز تغ یبا شادمان نیحس

 .میبر -

 .دندیمحل مورد نظر که رس به

 چند طبقه و مجلل آن جا زل زد و گفت: یبه خانه ها آوا

 کجاس؟ گهیجا د نیا -

 جواب داد: یبا لحن شوخ نیحس

 .هیپولدار و باال شهر یمعلوم شد مادرت از اون دسته آدم ها -

 زد و گفت: یحیلبخند مل آوا

 از اون خانه هاست؟ یکیمادرم تو  یعنی -

 به جلو نهاد و گفت: یقدم نیحس

 .دوارمیام -
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 :دیسالم کرد و پرس ییروآمد با خوش  یم رونیاز خانه ها ب یکیکه از  یپسر جوان دنید با

 جاست؟ نیهم یمقام یمنزل آقا دیببخش -

 اشاره کرد و گفت: کیبزرگ و ش یاز خانه ها یکیجواب سالم او را داد و با اشاره به در  جوان

 .ستندین شونیا یجاست ول نیبله هم -

 گفت: یو با ناراحت دیکش یبغ کرده پوف آوا

 خدا پس کجاست؟ یا -

 نگاهش را به او دوخت و گفت: جوان

 در خدمتم؟ دییبود بفرما یبنده خبر ندارم امر -

 او پنهان کند و گفت: دیتا آوا را از د ستادیمقابل جوان ا یبود طور امدهیکه از نگاه آن جوان به آوا خوشش ن نیحس

 .تونییممنون و متشکرم بابت راهنما دییشما بفرما ریخ -

 به راهش ادامه داد. یحرف چیانداخت و بدون ه نیبه حس یهبا صورت جمع شده نگا جوان

 نمود کرد و گفت: یرو به آوا که ناراحت م نیحس

 .ستین یجاست مشکل نیخونشون ا میدیحاال که فهم میبرگرد گهیروز د هیو  میبهتره بر -

 تکان داد و به راه افتاد. یگرفته سر یبا حالت آوا

 را به آوا دوختند. زشانینگاه ه نیآوا و حس دنیچند جوان تجمع کرده بودند. با د ابانیخ سر

که بود با دور شدن از  یکرد خود را کنترل کند، به هر حال یکه متوجه آن ها شد خونش به جوش آمد. اما سع نیحس

 باشد رو به آوا گفت: میکرد مال یم یکه سع یآن ها با لحن

 یکه با من هست یتونم ازت خواهش کنم تا زمان یم یازت بخوام ول یزیچ نیهمچ دیدونم نبا یخوام م یمعذرت م -

 ؟یموهات رو بپوشون یکم هی
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را  شیاز موها چیکه البته باز ه دیبه جلو کش یشالش را کم یحرف چیبا بهت و تعجب نگاهش کرد و بدون ه آوا

 نپوشاند.

سکوت را  یآرام و گرفته ا یکردند سپس آوا با صدا یرد و بدل شود ط نشانیب یکه حرف نیرا بدون ا یمسافت

 شکست و گفت:

ر همه سال ب نیترسم بعد از ا یم نمیوقت نتونم مادرم رو بب چیرو از دست بدم و ه دمیام کی نیترسم بازتنها ا یم -

 بود. ضیهم گفت که اون بد حال و مر رزنیاون پ یزنده نباشه حت یماریاثر ب

 داد. حیپس سکوت را ترج دیبگو دیدانست چه با یآوا موافق بود. نم یه با حرف هاک نیحس

 :دیشدند و از آوا پرس نیماش سوار

 خونه حاج آقا؟ یبرگرد یخوا یم -

 جواب داد: ریسر به ز آوا

 .یبر یتون یم یدار یخوام قدم بزنم شما اگه کار یدلم گرفته م ینه کم -

 بر لبانش نشاند و گفت: ییلبخند محو نیحس

 تونم بمونم! یندارم البته اگه مزاحم نباشم م یکار چینه من ه -

 زل زد و گفت: نیحس ینگاهش را باال گرفت و به چشمان نافذ و دوستداشتن آوا

 باعث افتخار منه که با شما بمونم. -

 او داد. لیتحو یداغ شد و لبخند یحرف او کم نیاز ا نیحس

داشتند، آوا باز از خودش و از دوران  یکه کنار هم قدم بر م یه سر سبز پارک شدند و در حالدو وارد محوط هر

 کرد. فیتعر نیحس یاش برا یسخت کودک

 هم نشستند. یوارد آن شدند و رو به رو نیحس یشدند با اشاره  یکه رد م قیکنار آالچ از

 خم شد و گفت: زیم یرو یکم ییبایبا تبسم ز آوا
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 ؟یگ یدرباره خودت نم یزیچرا چ یشما چ -

 کرد و گفت: یآرام یخنده  نیحس

 کنار پدرم، مادرم و دو برادرم دارم. یساده ا یزندگ هی ستیمن مثل شما پر ماجرا ن یزندگ -

 کرد و گفت: یحیمل یخنده  آوا

 .برادر بزرگ تر از خودم داشتم تا در مواقع سخت پشتم باشه هیخواست  یدلم م شهیچه خوب هم -

 لبخند اکتفا کرد. کیدر جواب او تنها به  نیحس

 دوخت و با تبسم گفت: یابر مهینگاهش را رو به آسمان ن آوا

کنم واقعا اگه شما  یتا عمر دارم لطف و محبتتون رو فراموش نم دیرو بدون نیا یکرد یشما در حق من لطف بزرگ -

 کردم. یم دیچه کار با بیشهر غر نیدونستم تو ا ینم ینبود

 لبخند زنان گفت: نیحس

 نکردم. یتورو خدا من که کار دیحرف ها رو ول کن نیبابا ا یا -

 کرد و ادامه داد: یمکث سپس

 ست؟یشما گرسنتون ن -

 کرد و گفت: نییسرش را چند بار باال و پا آوا

 هم گرسنه امه. یلیچرا اتفاقا خ -

 از جا بر خاست و گفت: نیحس

 .میناهار بخور میخب پس بر اریبس -

و آوا با دقت به آوا نگاه کرد و او را  نیحس دنیزد با د یپرسه م یحوال نیشدند اکبر که ا یدو از پارک که خارج م هر

 با نفرت زل زد و با خود نجوا کرد: نیشده به حس زیشناخت با چشمان ر
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 بچه رمیگ یحالت رو م هیگن ک یه ماکبر ک یدیکه هنوز نفهم نیدهنت مثل ا یذار یم یکش یلقمه رو از دهنم م -

 ؟یافت یبا اکبر در م گهیپررو حاال د

 آمدند. رونیدلبرانه آوا سرو شد و هر دو دوشا دوش هم از رستوران ب یدر جو دوستانه و خنده ها ناهار

 اش انداخت و با تعجب گفت: یبه ساعت مچ ینگاه نیحس

 اصال متوجه گذر زمان نبودم چه قدر زود وقت گذشت. یوا -

 گفت: یبا لحن ساده ا آوا

 بگذره. یوقت با خوش یطور نیهم شهیکاش هم یا -
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 نیداد اما زود به خود آمد و خود را جمع و جور کرد. ا لشیتحو یبه چشمان او زل زد و لبخند نیحس یا لحظه

 د.ش یاش م رهیخ دیتپ یکه نا آرام م یشد و با قلب یم دهیآوا کش یسو بود که ناخود آگاه نگاهش به یبار نیچندم

 یداده بود برگشت تا سراغ آقا رزنیکه پ یحاج قاسم رساند خودش دوباره به آدرس یکه او را به خانه  نیاز ا بعد

 .ردیرا بگ یمقام

 اش رهیاو با بهت خ دنیاو گشود و با د یدر را به رو یزن مسن یمعطل قهیزنگ در را فشرد و بعد از چند دق دیترد با

 :دیشد و پرس

 ؟یداشت یکار -

 سالم کرد و گفت: نیحس

 دارن؟ فیکار داشتم تشر یمقام یبا آقا -

 را ورانداز کرد و گفت: نیحس یسر تا پا رزنیپ

 ؟یشما هم از طلبکاران اون هست -
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 داد: حیزد و توض یلبخند نیحس

 رم؟یوقتشون رو بگ قهیچند دق نیدارن اجازه بد فیدارم لطفا اگه تشر شونیبا ا یا گهینه نه من کار د -

 ابرو اش را باال زد و گفت: یتا رزنیپ

 .ستنین -

 گفت: یبا لحن خواهشمندانه ا نیحس

 .کنم یخواهش م نیبرسونه بد شونیکه بنده رو به ا یزیچ یشماره تلفن هیشه ازتون خواهش کنم  یمادر جون م -

 و گفت: دیبه اطراف سرک کش رزنیپ

 .یآقا متوجه نشه که شماره رو از من گرفت یخب ول اریبس

 گفت: یبا خوش حال نیحس

 بابت تخت باشه. نیاز ا التونیخ -

 کرد. یکرد و بعد از تشکر فراوان خداحافظ اداشتیدر تلفنش  نیشماره را گفت و حس رزنیپ

گشت.  یآوا به دنبال مادرش م یال بود که انگار خودش به جاخوش ح یبه شماره انداخت طور ینگاه یشادمان با

داد که  نانیمنظم و آرام شدند. مادرش که با او تماس گرفت به او اطم شیتا نفس ها دیکش قیچند بار نفس عم

 درزن گرفته بود زنگ زد بعد از چند بار بوق آزایکه از پ یحالش خوب است. بعد از قطع تماس باالفاصله به شماره ا

 .دیچیپ یدر گوش یرسا و بم مردونه ا یصدا

 سالم کرد و گفت: نیبا لحن مودبانه و مت نیحس

 ؟یمقام یآقا دیببخش -

 خودم هستم شما؟ -

 مالقات کنم لطفا؟ کیخواستم شما رو از نزد یخوام مزاحم وقت شما شدم اگه امکانش هست م یمعذرت م -

 عرض کردم شما؟ -
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 .نمیبب کیشما رو از نزد نیکنم اجازه بد یگم خدمتتون فقط خواهش م یم -

 تا... ستمیکار ن یبنده ب دیمحترم لطفا مزاحم نش یآقا -

 و گفت: دیبه حرف او پر نیحس

 خانم. میشه به دختر مر یکنم موضوع مربوط م یخواهش م -

 ؟یهست یخانم؟! شما ک میدختر مر -

 یزود تاکس یلیاو برود. خ دنیتا به د ردیبگ یمقام یاز آقا یس موفق شد آدرسخواهش و التما یبعد از کل نیحس

 گرفت و به محل مورد نظر رفت.

بااو تماس گرفت و به او  گریشناخت بار د یرا نم یشاپ شد و با نگاه به دنبال او گشت اما از آن جا که و یکاف وارد

رده ک نییتع یمقام یکه آقا یزیشاپ که گفته بود منتظرش است. سپس پشت م یاطالع داد که اکنون در همان کاف

 بود نشست و منتظرش ماند.

 کم پشت مقابل او قرار گرفت. یو موها ینگذشت که مرد چار شانه با کت و شلوار قهوه ا یرید

 :دیاو از جا برخاست و پرس دنیبا د نیحس

 ...یآقا -

 به حرف او آمد و گفت: دییبا تا مرد

 هستم. یمقام -

 با او دست داد و گفت: نیحس

 هستم. نیحس -

 انداخت و گفت: نیبه حس ینگاه پرسشگر یمقام یهم نشستند. آقا یاز سالم هر دو رو به رو بعد

 شنوم؟ یخب م -
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قالب کرد و نگاهش را به  گریدانست از کجا شروع کند انگشتانش را به همد یکه دست پاچه شده بود و نم نیحس

 آن ها دوخت.

 کرد. یآورد و دل او را شاد م یلحظه دلش خواست آوا را با خود م کی

 بود انداخت و گفت: یکه آدم جد یمقام یبه آقا ینگاه زیم یقرار گرفتن دو فنجان قهوه رو با

 گردد. یکه دنبال مادرش م دمیدو روز قبل با آوا آشنا شدم و فهم -

 :دیکرد و با تعجب پرس یمکث یمقام یآقا

 آوا؟! -

 تکان داد و ادامه حرفش را به زبان آورد و گفت: یسر دییبا تا نیحس

 کنم. دایکه در دست داشت موفق شدم شما رو پ ییبله از آدرس و نشونه ها -

 شد و گفت: نیبه حس رهیبا بهت خ یمقام یآقا

 کنه؟ یرو ثابت م نیا یزیخواهر من است آخه چه چ میآوا دختر مر یشما مطمئن -

 داد: حیتوض نیحس

 گم؟ یجا نبودم درست نم نیاگه نبود من االن ا -

ناباورانه  یمقام یکرد و منتظر عکس العمل او ماند. آقا فیتعر یمقام یآقا یبود را برا دهیهر آن چه از آوا شن سپس

 زد و گفت: یلبخند تلخ

رو داشت رو  دنشید یهمه سال دخترش که آرزو نیتونه بعد از ا یباور کنم که خواهرم باالخره م یعنیمن  یخدا -

 !نه؟یبب

 :دیپرس یبا لحن آرام نیحس

 مادر آوا خانم ناخوش احواله درسته؟ دمیطور که شن نیا -

 جواب داد: یبا لحن گرفته ا یمقام یآقا
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 دنیرو زنده نگه داشته دکه اون  یدیکنه اما تنها ام یبله خواهر من سال هاست که با مرگ دست پنچه نرم م -

 دخترشه. یدوباره 

 .نمیمشتاق شدم اون رو هر چه زودتر بب یلیخ یآورد یکاش آوا رو با خودت م یا

 زد و گفت: ییلبخند محو نیحس

 هیخواستم اول خودم  ده،ینکش یو سخت یچاره کم ناراحت یمطمئن نبودم اون ب ادیکردنتون ز دایراستش از پ -

 کنم بعد بهش اطالع بدم. دایازتون پ ینشون

 :دیزل زد و پرس نیبه حس یمقام یآقا

 ؟یبا خواهر زاده ام دار یتو نسبت یراست یجوان مرد یلیخ -
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 کند؟ لبخند بر لبانش  یآب دهانش را قورت داد. مانده بود چگونه خود را معرف یبه سخت نیحس

 آشفته گفت: یو با ذهن دیخشک

شناخت راهش را گم کرده بود و به  یرو نم ییجا چیرو تو تهران نداشت و ه ییچون جاکه آوا خانم  نهیا تشیواقع -

 از من درخواست کمک کرد نتونستم تنهاش بذارم. یگرده وقت یکه دنبال مادرش م دمیو فهم دمشید یطور اتفاق

 زد و گفت: یموشکافانه لبخند یمقام یآقا

تونم خواهر زاده ام رو  یم یکنم. حاال ک یوقت فراموش نم چیلطف و محبتت رو ه نیجوون مطمانا ا یش ریپ -

 نم؟یبب

 خوبه؟ امیب یکجا و چه ساعت دیبگ ستین یبده فردا صبح فقط اگه زحمت قیاگه خدا توف -

 تشکر کرد و گفت: یمقام یآقا

 مونم. یرو مرخص کنن پس تو منزل خودم منتظرتون م میامروز قرار است مر -
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 نیحس یرا بر شانه  گرشیبرخاست با او دست داد و دست د زین یمقام یاز او آقا تیا تابعاز جا برخاست و ب نیحس

 قرار داد و گفت:

 آقا. نیباز هم ممنون و متشکر هستم حس -

 زد و گفت: یحیلبخند مل نیحس

 ام بود. فهیانجام ندادم وظ یکنم کار خاص یخواهش م -

به آوا اطالع دهد اما فکر کرد بهتر است فردا  یزیست قبل از هر چگرفت. خوا شیراه خانه را در پ یاز خداحافظ بعد

 کند. زشیکه به دنبال او رفت سوپرا

تر از  شیکه ب نیکرد و در آخر به آوا با ا یاش رخ داده بود فکر م یکه در زندگ ریاتاق نشسته بود و به اتفاقات اخ در

کنارش بماند و ازاو جدا  شهیخواست تا هم یکرده و دلش م داینسبت به او پ یکرد حس یدو روز با او نبود احساس م

 نشود.

 ریکه سخت ذهنش درگ یآورد و در حال رونیب زشیم یاز کشو یزد و دفتر و خودکار یاحساسش پوزخند نیا به

بود با مکث آرام و آهسته از جا  نیحس زینوشت. عباس که مراقب تمام حرکات نرم و ر یم ییزهایبرگه چ یبود. رو

حرکت  کیمشغول نوشتن بود متوجهش نشد. عباس با  ریکه سر به ز نیشد حس کیخاست و به تخت او نزدبر

 گفت: روزمندانهیپ یو با خنده  دیکش نیدست حس ریدفتر را از ز عیسر

 خودش کرده؟ ریقدر ذهن و فکر تو رو درگ نیا یامشب چ نمیبب -

 :دیبه او توپ تینگاه تندش را به او دوخت و با عصبان نیحس

 .ومدهیها به تو ن یفضول نیعباس بدش به من ا -

 شد. نیحس تیتر باعث حرص و عصبان شیکرد که ب ینوچ نوچ عباس

 کرد و رو به عباس با تشر گفت: یانیپا در م ریام

 .نمیموقوف بدش به من بب یفضول هیکارها چ نیعه ا -
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 یکه عصبان نیبه حس ییداد و نگاه گذرا ریرا دست امعباس زد. عباس دفتر  یبرا یچشکم نیدور از چشم حس و

 نمود انداخت. یم

 گفت: یزد و با مهربان یطرفش بود لبخند ریکرد ام یکه فکر م نیحس

 ممنون داداش بدش به من. -

 بر لب نشاند و گفت: یثیلبخند خب ریام

 االن. نیچشم داداش من هم -

 نوشته بود کرد. نیکه حس ییبلند شروع به خواندن نوشته ها یبا صدا سپس

 و گفت: دیکوب نیبا حرص پا به زم نیحس

 .ستنیخوب ن گهیدِ نخون د -

 اعتنا به او ادامه داد: یو ب ییبا لبخند دندان نما ریام

 

 دوست ری... دل اسدل ... ریاس جان

 داند؟ یچه م دوست

 اوست! ریدل اس                           

 شد. دایمن هو اشک

 شد. ایام چو در دهید                     

 شد. دایتو پ ی هیاشک من سا انیم در

 زد ادامه داد: یاش م نهیس یرو یکه با ادا در آوردن به آرام یباال انداخت و در حال نیحس یبرا یا ابرو
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 عاشقم  ......  عاشق ترم کن. ایخدا   

 و مجنون بدترم کن. یلیز ل     

 .ستین یو مجنون ...... بدتر یلیزل

 .ستین یکه درد کم یدرد عاشق  

 گفت: یو با شوخ دیکش یبا دهان سوت بلند عباس

 کدوم دوست؟ ریاس نمیشده بگو بب ریاون دلت که اس یفدا یبرات داداش اله رمیبم یوا یا -

 حرف عباس گفت: دییشده با تا زیبا چشمان ر ریام

 کرده؟ ریدلت رو اس یاعتراف کن ک عیزود تند سر االی نیاوهوم حق با توعه حس -

 و گفت: دیآن ها خند یبه هر دو نیحس

 .نیجا خوندم و نوشتم هم هیها رو  نیواسه خودتون ا دیگ یم یشما چ دیا وونهید -

 کرد و گفت: یبه او انداخت نوچ نوچ یبا دقت نگاه ریام

 ؟یگفتم داداش من رنگ رخساره چ -

 ادامه داد: عباس

 دهد از سر درون. یخبر م -

 و گفت: دیتختش خز یرو نیحس

 .ریشب بخ دیفکر بکن نیهر جور راحت -

 چهار زانو نشست و گفت: ریام

 جون؟ زیخونه عز میبر یایفردا با ما ب یخوا یچرا نم یستیاگه ن -

 گشت و گفت: یسکوت کرد و به دنبال جواب قانع کننده ا یلحظه ا نیحس
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 که کار دارم. نیاطر ابه خ زهیخوب خوب چ -

 نیو حس ریخندان رو به ام ییتلفنش انداخت و با رو یبه صفحه  یهنگام تلفن عباس زنگ خورد عباس نگاه نیا در

 گفت:

 .ردیگ یاست که تماس م اری -

 رفت. رونیدنبال حرفش از اتاق ب به

 شد و گفت: کیبه تخت او نزد ریکه خواست دراز بکشد ام نیکرد و هم یآرام یخنده  نیحس

 ؟یکن یرو از ما پنهان م یزیچ هی یکنم تو دار یتو دلته من احساس م یبگو چ میبگذر یاز شوخ نیحس -

 یکه رو ریگفت ام ریرا به ام زیو همه چ اوردیدرباره آوا با او نزند اما طاقت ن یبه او شد خواست حرف رهیخ نیحس

 ت:او نشسته بود با دقت نگاهش کرد و گف یتخت رو به رو

 ؟یبکن یخوا یحاال چه کار م -

 باال انداخت. یشانه ا یبا کالفگ نیحس

 زد و گفت: یلبخند ریام

 رو از خودت دور کن داداش من و بهش بگو. دیترس و ترد -
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 زل زد و گفت: ریبا چشمان گرد شده به ام نیحس

 دو روز من عا... نیکه تو ا نیرو بگم ا یچ -

 حرفش را فرو خورد و سکوت کرد. ادامه

 او نهاد و با لبخند گفت: یاز جا برخاست دست بر شانه  ریام
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 کیکه عشقت  یبهت داره تا بفهم یاون چه حس یفهم یم یجور نیداره حداقل ا یآره بهش بگو مگه چه اشکال -

 .ستیطرفه ن

کرد و با خودش  یفکر م ریام یه حرف هاانداخت. تمام شب ب ریگرفت و سر به ز ریبا شرم نگاهش را از ام نیحس

 بکند؟ دیگرفت که آخرش با دلش چه کار با یم میرفت و تصم یکلنجار م

 دنیرفتن بود. آمنه با د رونیشد. دوش گرفت و آماده ب داریبود. صبح زودتر از همه ب دهیکه تمام شب را نخواب نیا با

 گفت: یاو با لحن شاد

 مادر؟ یایتو هم با ما ب یگرفت میخدا رو شکر پس تصم -

 زد و گفت: یخواست مادرش را دلخور و ناراحت کند لبخند یکه دلش نم نیحس

 دارم. یکار مهم هی امیخوام با شما ب ینه مامان نم -

 :دیداد و با تعجب پرس شیبه ابروها یحالت آمنه

 گه؟یروز د کی یحاال کارت رو بذار برا زمیآخه عز یچه کار -

 مهمه. یلینت برم گفتم کارم ختونم قربو ینم -

خطاب به  یخندان با لحن شوخ ییبا رو دیرا شن نیحس یآمد و حرف ها یم رونیکه از اتاق ب ریهنگام ام نیا در

 مادرش گفت:

 دق همه بشه. نهیو آ میما بهتره تا با خودمون ببر یهمه  یبره به کارش برسه برا نیمامان خانم بذار ا -

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا آمنه

 ه؟یحرف ها چ نیوا ا -

 .شد سیزد و وارد سرو نیحس یبرا یچشمک ریام

با  جا به جا شد و یتلفن را برداشت و شماره گرفت. بعد از چند لحظه معطل یگوش نیرفتن آمنه به آشپزخانه حس با

 گفت: یلحن آرام
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 با آوا خانم کار داشتم. ستین یموقع مزاحمتون شدم اگه زحمت نیسالم حاج خانم شرمنده ا -

 گفت: دیتپ یکه تند تند م یشد و با قلب نیمهمان لبان حس یلبخند یآوا در گوش نیآرام و دلنش یصدا دنیچیپ با

 .ریسالم صبحت بخ -

 .ریسالم صبح شما هم بخ -

 پشت تلفن کرد و گفت: یمکث نیحس

 شده؟ یآوا خانم حدس بزن چ -

 و گفت: دیچسب یتلفن را دو دست یگوش یبا شگفت آوا

 شده؟ یاز مادرم خبر -

 زد و جواب داد: یحیلبخند مل نیحس

ات است رو مالقات کنم و درباره ات  ییکه در واقع دا یمقام یموفق شدم آقا روزیمن د یدرست حدس زد -

 صحبت کنم. شونیباا

 و با بغض گفت: دیکش یغیج یاز پشت تلفن از فرط خوش حال آوا

 ؟یکن ینم یبگو که شوخ نیحس -

 کرد و گفت: یآرام یخنده  نیحس

 اون ها منتظر تو هستند. میزنگ زدم بگم آماده شو تا با هم بر ستین ینه اصال شوخ -

 منتظرتم. ینکن ریشم تورو خدا د یاالن آماده م نیباشه هم -

 گفت و تا خواست تماس را قطع کند آوا او را صدا زد و گفت: یباشه ا نیحس

 .یضرور یموقع ها ینداره شماره تلفنت رو بهم بده داشته باشم برا یاگه اشکال دیببخش -

 کند. اداشتیزد و شماره اش را گفت تا آوا  یلبخند پر رنگ نیحس
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 گفت: ینگاهش کرد و با لحن شوخ یبا نگاه معنادار ریصبحانه که نشست ام زیم سر

 .یخدا بسوزه پدر عاشق یا -

 به او رفت. یورتش کرد و چشم غره اص یچاشن یاخم نیحس

 :دیو پرس دیخند یهاد

 ه؟یبد زیچرا مگه عشق چ -

 با نگاه به عباس جواب داد: ریام

 ها شب ها خواب ندارن. یچاره بعض یآره ب -

 خنده اش گرفت و گفت: ریام طنتیاز ش نیحس

 .یتو که دست کم از اون ندار  -

 داد و گفت: شیبه ابروها یکه خنده اش گرفته بود رو به او حالت یدر حال ریام

 بد جنس هوات رو داشتم ها! یا - 

 بروند. نیبدون حس یشدند تا به سفر دو روزه ا یآماده م یو مزاح صبحانه سرو شد و کم کم همگ یشوخ با

 گفت: نیکرد رو به حس یکه چادرش را سرش م یدر حال آمنه

 یکنم مواظب خودت باش شب هم زود برگرد خونه هوا سرده سرما نخور یسفارش نم گهیجون مادر د نیحس -

 شم. یزنم دلواپس م یتلفنت رو هم مشغول نذار زنگ م

 و گفت: دیخند نیحس

 .دیهست سالم به همه برسون زیراحت حواسم به همه چ التیچشم مامان من چشم برو خ -

 فت:گ یبا شوخ نیدر حال سوار شدن داخل ماش ریام

 ؟یاریرا به خانه ب زتیوقت به سرت نزنه دوست عز هیپسر جان  یاها -
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 و گفت: دیبلند خند یبا صدا نیحس

 .برو گم شو -

 تکان داد. نیحس یبرا یرا بست و دست نیبا خنده در ماش ریام

سر و وضعش را مرتب کرد و  گریو بار د ستادیا نهیبه داخل خانه برگشت با وسواس جلو آ نیحس نیدور شدن ماش با

 کرد. یذهنش مرور م ددریخواست به آوا بگو یراکه م ییحرف ها

 کرد گفت: یم انیاش را نما یو خوش حال یکه شاد ییراه آوا با او تماس گرفت و با صدا نیب در

 ؟یکرد رید یلیوقته منتظرت هستم خ یلیخ ییپس کجا -

 را تند کرد و گفت: شیقدم ها نیحس

 خوام. یآم معذرت م یدارم م تو راهم -

 یدونم چه طور ینم یکه در حقم کرد یخوام که به زحمت انداختمت واقعا از لطف یاشکال نداره من معذرت م -

 کنم. یازت تشکر و قدر دان

 کرد و گفت: یآرام یخنده  نیحس

ن رو کنم م یخواهش م ستیحرف ها ن نیبه ا یازیتونستم بکنم اصال ن یکه م هیکار نیکم تر نینکردم ا یمن کار -

 شرمنده نکن.

 شد و ادامه داد. نیسوار ماش نیب نیا در

 نداره؟ یبا مادرت باهات در مورد خودم صحبت کنم البته اگه مورد داریخواستم بعد از د یم -
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 ام بدهم.ات انج یو مهربان یتونم در برابر تمام خوب یکه م هیکار نیکم تر نیا دیشا رمیپذ یم لیالبته با کمال م بله

 بر لب نشاند و گفت: یلبخند پر مهر نیحس
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 رون؟یب ایب کمینزد یم ییاالن کجا -

سوار  نیکه حس نیماش دنیزد با د رونیکرد و از خانه ب یتماس را قطع کرد، از حاج خانم خداحافظ یبا شادمان آوا

 تر شد و طرف او پا تند کرد. قیآن بود لبخندش عم

 آدرس مورد نظر را به راننده داد و از او خواست تا آن ها را به آن جا ببرد. نیکرد و سوار شد. حس یمختصر سالم

 تکان داد و به راه افتاد. یسر راننده

 گفت: نیخطاب به حس یبا لحن آرام آوا

 ؟یدیشما مادر من رو د -

 به او انداخت و جواب داد: ییاز پشت شانه نگاه گذرا نیحس

 .مینیرو بب شونیقرار است امروز ا یراستش نه ول -

 .اوردیبه زبان ن یحرف دند،یدوخت و تا به مقصد رس نیماش رونیچشم به ب یبا لبخند شادمان آوا

 اش زد و گفت: یشانیافتاده باشد بر پ یزیچ ادیکه انگار تازه به  نیشدند. حس ادهیکه پ نیماش از

 رفته؟ ادمیرو  نیا یمن چه طور یوا -

 :دینگاهش کرد و پرس یآوا با دلواپس -

 شده؟ یچ -

 زد و جواب داد: یلبخند نیحس

 هماهنگ کنم. یمقام یرفت قبل از اومدنمون با آقا ادمینشده فقط  یزیچ یچیه -

 نزد. ینگاهش را به او دوخت و حرف آوا

 دوخت.گرفت و منتظر چشم به آوا  یشماره ا دیکش رونیشلوارش ب بیتلفنش را از تو ج نیحس

 نگاه از آوا گرفت و گفت: یدر گوش یمقام یآقا یصدا دنیچیپ با
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شرمنده باز هم مزاحمتون شدم فقط خواستم بگم با آوا خانم االن دم در منزلتون  یمقام یآقا ریسالم وقت بخ -

 .میهست

 دوخت. نیبا شوق و استرس چشم به دهان حس آوا

 تماس را قطع کرد و رو به آوا گفت: نیحس

 .میو برگرد میدور بزن یکم هی میندارن بهتره بر فیمنزل تشر یمقام یآقا میزود اومد یلیکه ما خ نیمثل ا -

 بزرگ و مجلل ساختمان انداخت و با کج کردن سرش موافقتش را اعالم کرد. یبه بنا ینگاه آوا

 انیرا با او در م دیا بگوخواست به آو یکه م ییآمده استفاده کند و حرف ها شیگرفت از فرصت پ میتصم نیحس

 بگذارد.

کرد کم کم بحث را عوض  یم یسع نیکردند. حس یصحبت م گریداشتند با هم د یطور که کنار هم قدم بر م همان

 خواست برسد. یکند تا به آن چه م

 گفت: یبا شوخ یبا او تماس گرفت بعد از سالم و احوال پرس ریهنگام ام نیا در

 روباه؟ ای یریششد داداش دل نگرونم  یچ -

 کرد و جواب داد: یآرام یخنده  نیحس

 .دمیرس یم یا جهینت هیبه  دیمحل نبود شا یکدوم اگه خروس ب چیه -

 و گفت: دیکه متوجه منظور او به خود شد خند ریام

 کنم برو داداش من به اعتراف عشقت برس. یمعطلت نم ادیپس ز -

 و ارتباط را قطع کرد. دیخند نیحس

د ش نیو آوا باز خشمگ نیحس دنیگذشت با د یم یحوال نیاحسان شده بود و از ا نیاکبر که سوار ماش نیب نیدر ا 

 مشت شده گفت: یو با دست ها
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 نیهمچ هیشده. نگو که خودش دنبال  یرتیدختره غ یوانمود کرد برا یکثافت نگاهش کن اون روز طور یعوض -

 دم. ینشومت م یبوده عوض یچرب و نرم یلقمه 

 زد و گفت: یپوزخند احسان

 .من زیدلشون خواست انجام بدن عز یدن تا هر غلط یخودشون رو فرشته نشون م گهید نهیدِ هم -

 را به هم فشرد و گفت: شیدندان ها اکبر

 فته؟یبا من در ب دیو نبا هیاکبر ک دهیهنوز نفهم یول -

 گفت: یرو به آوا با لحن آرام اوردیبه زبان ب توانست حرفش را یکرد و نم یدست م نیکه هنوز آن دست و ا نیحس

 گردم. یجا باش االن بر م نیهم -

 :دیکرد و پرس یمکث آوا

 ؟یریم یکجا دار -

 که آن طرف جاده بود کرد و گفت: یاشاره به مغازه ا نیحس

 .امیو ب رمیگرم بگ هیدنیبرم نوش -

 تکان داد و گفت: یسر ییبایبا تبسم ز آوا

 چشم. -

خواست را آن جا  یکه م یزیاما چ دیزد. از جاده رد شد و به مغازه رس یقرار م یب یکه از فرط شاد یبا قلب نیحس

ر آن طرف ت یکه کم یگریکرد انداخت و طرف مغازه د یبه آوا که با تلفن صحبت م یآمد نگاه رونی. از مغازه بافتین

 بود قدم برداشت.

 خواست از جاده عبور کند... یهمان که م خندان یبا لب یدنیدوتا نوش دیاز خر بعد

زد و رو به  یشخندیکه تنها بود ن دنشیبا د اوردیدر ب یخواست از او تالف یمنتظر او بود و م یحوال نیکه ا اکبر

 احسان گفت:
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 .رمیازش بگ یحال اساس هیکن بذار  تیجوجه رو اذ نیذره ا هی -

 .دیحرفش فرمان را از دست احسان کش نیدنبال ا به

 و گفت: دیبا ترس سر او داد کش احسان

 .نمیول کن بب یما رو به کشتن بد یخوا یم یکن یچه کار م -

 کرد جواب داد: یکه هنوز فرمان را کنترل م اکبر

 .نیهم رمیخوام حالش رو بگ ینترس بابا فقط م -

زد و ازاو  یمرتب سر او داد م د،اوریکرد فرمان را از چنگ اکبر در ب یم یکه ترس ورش داشته بود با تقال سع احسان

 کارش بردارد. نیخواست دست از ا یم

کردند. احسان با  یکرد و اکبر و احسان سر کنترل فرمان تقال م یاز وسط جاده عبور م نیهنگام که حس نیا در

 بر خورد کرد و چپ شد. نیبه حس نیرا از دست داد و همان موقع ماش نیکنترل ماش نیحس دنید

 گفت: نیبرنارد با زبان الت ینشست و با خنده از حرف ها مکتین یزد. رو یحرف م یکه با برنارد تلفن آوا

 جا چه کار؟ نیا یایب یخوا یآخه م یتو حتما عقلت رو از دست داد -
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 خوام انجام بدم؟ یم یکار اشتباه هیدنبال عشقم مگه چ امیخوام ب یم

 کرد و گفت: یلحنش را جد یکم آوا

فکر  یا گهید زیمادرم به چ دنیکردن و د دایتونم بجز پ یاشتباهه و اصال نم یدرسته و چ یدونم چ یمن که نم -

 دلم برات تنگ شده. ینگ یبگ نیهمچ یا نمتیشم بب یاتفاقا خوش حال م ایباشه ب یایب یخوا یبکنم م

 ؟یکم هیبد جنس فقط  یا -

 با خنده جواب داد: آوا
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 .یلیکه نه خ یکم هیخوب  -

برده بود. بعد از قطع ارتباط با مکث  ادیرا از  نیحس قهیچند دق یحرف زدن و سر به سر گذاشتن هم برا یاز کل بعد

 گشت. نینگاهش را به اطراف چرخاند و دنبال حس

طرف  آن اطیاحت پاسخ گو نبود. از جا برخاست و با یبه تلفن او زنگ زد اما کس یاز او نبود با دلهره و نگران یخبر اما

 نبود. نیاز حس یجاده رفت اما باز خبر

 خود نجوا کرد: با

 ده؟ یخدا پس کجا رفت چرا تلفنش رو جواب نم یا -

و ناراحت شده. اما خودش جواب  دهیاو را شن یحرف ها نیلحظه فکر کرد موقع صحبت کردن با برنارد حس کی

 خودش را داد:

 ست؟ین یا گهید زیچ ین و اون به جز دوستم نیناراحت بشه ب دیآخه چرا با یول -

 شیمردم که هر لحظه ب تیو با دقت به جمع دیآمبوالنس دلش در جا لرز ریآژ یصدا دنیو شن تیانبوه جمع دنید با

 و گفت: دیکش یشدند نگاه کرد. پوف یتر م شیتر و ب

 بکنم؟ دیخدا حاال من چه کار با یتا منتظرت نمونم ا یداد یکاش بهم خبر م یا یآخه کجا رفت -

از حال  یبرگردد و بعداً تلفن یمقام یگرفت به منزل آقا مینشد. تصم نیاز حس یباز خبر یبعد منتظر ماند وقت یکم

 شود. ایجو نیحس

 باز گشت. ییراه آمده را به تنها یدیدور شدن آمبوالنس با نام با

 کرد. یرت اکبر با مرگ دست پنجه نرم مو نف نهیبه خاطر ک نیکه اکنون حس نیخبر از ا یب

 تماس دونیکرد با فر یاو را چک م تیکه پرستار وضع یبه در برده بود. در حال یتصادف جان سالم نیکه از ا احسان

 گرفت و گفت:

 مارستان؟یب ایپاشو ب یهر جا هست ییکجا -

 افتاده؟ یاتفاق یچ یواسه  مارستانیب -
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 و جواب داد: دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ احسان

 کرده خودش هم جون سالم به در نبرده احمق. ریز نیرو با ماش نیاکبر خر حس نیا -

 و با لحن مضطرب گفت: دیحرف ها مثل فنر از جا پر نیا دنیو رضا نشسته بود با شن یکه کنار عل دونیفر

 چه طوره؟! نیاالن حال حس یگ یم یدار یتو چ -

 انشیپر یبعد از قطع تماس با حال دونیدوختند. فر دونیرا نگاه کردند و چشم به فر گریو رضا با تعجب هم د یعل

 آن ها بازگو کرد. یاحسان را برا یگفته ها

 رساندند. مارستانیاز جا برخاستند و هر چه زود تر خود را به ب یو دلواپس یبا نگران یو عل رضا

او را چنگ  ی قهی تیخود را به آن ها رساند. رضا با عصبان یرفت و با شرمندگ نییآن ها از تخت پا دنیبا د احسان

 زد و گفت:

 تا خودم به حسابش برسم؟ یکو اون عوض -

 اش را حفظ کند. یرضا را از او جدا کرد و ازاو خواست تا خونسرد یعل

داد و  هیتک واریداو رضا به  نیخون یسر و رو دنیشدند با د تیدر آن بود هدا نیکه حس یپرستار به اتاق ییراهنما با

 زمزمه کرد:

 ؟ینیتا داداشت رو بب ییکجا ریبر من ام یوا یا -

 برد و گفت: رونیاو را از اتاق ب یعل

 رضا؟ میبه خانواده اش خبر بد یحاال چه طور -

 گرفت و با بغض گفت: یتلفنش را مقابل عل رضا

 اومده. نیسر حس ییبدونن چه بال دیعباس زنگ بزن با ای ریبه ام -

جواب نداد. با عباس تماس گرفت و باز هم  یرا گرفت اما هر چه زنگ خورد کس ریشماره ام یحرف چیبدون ه یعل

 پاسخ گو نبود. یکس
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 رو به رضا گفت: یکالفگ با

 دن. یجواب نم -

 خواست تا دوباره تماس را بر قرار کند. یو از عل دیکش یپوف یو آشفتگ یبا کالفگ رضا

 یبه رضا که نگران م یدکتر نگاه دیرا پرس نیستار به اتاق رضا دنبال آن ها رفت و حال حسورود دکتر و چند پر با

 نمود انداخت و جواب داد:

 به عمل داره. ازینداره چند جاش شکسته و ن یخوب تیوضع -

 حاضر بودند. مارستانیکم که تمام دوستان با خبر شدند در ب کم

 بغضش را فرو خورد یدر گوش ریشاد و سر حال ام یصدا دنیچیاس گرفت با پتم ریبا ام گریکه ناآرام بود بار د محمد

 و گفت:

 ؟یداد یجواب نم میزد یساعته زنگ م کیتو پسر  ییبابا کجا یا -

 لرزه؟ یشده محمد چرا صدات م یزیرو جا گذاشته بودم چ میبودم گوش رونیخوام ب یمعذرت م -

 نفس گرفت و گفت: محمد

 ها باشه؟ یگم هل نش یبهت م یزیچ هیگوش کن  -

 .یمحمد حرف بزن نگرانم کرد -

 .میهست مارستانیمن و بچه ها االن تو ب -

 دِ حرف بزن؟ دیکن یاون جا چه کار م -

 تصادف کرده. نیحس -

 ؟یکن یم یشوخ یشده محمد دار یچ نیحس -

 .ستین یخوب تیتو وضع نیحس دیبود هر چه زود تر خودتون رو برسون یشوخ یکاشک ریام -
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 گفت: یکرد در دست گرفت و با ناراحت یرا که چشم بسته آه و ناله م نیدست خون آلود حس رضا

 ؟یشنو یداداش صدام رو م -

 آورد. یگفت و دل همه را به درد م یلب م ریز ینامفهموم یها زیبا آه و ناله درد کشان چ نیحس

ش کنار نیتنها بود و حس ریسخت و نفس گ یلحظه  نیکه در ا نیآوا با دست لرزان دستش را به زنگ در رساند، از ا 

 کرد. یم یو دلتنگ ینبود احساس ناراحت
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او و برنارد  نیکه ب ییاز حرف ها نیکرد حس یدانست همه اش فکر م یاو را م امدنیرفتن و ن لیخواست دل یم دلش

 رد و بدل شده بودناراحت شده.

شد و از  یحس م یگذشت تنش از شدت استرس سرد و ب ی. هر لحظه که مدر را فشرد و از در فاصله گرفت زنگ

 .دیجو یرا از شدت استرس م شیعادت ناخون ها یرو

 چهار شانه که با تعجب یمرد دنینگاه نگرانش را به آن دوخت با د دیتپ یم ینظم یکه با ب یباز شدن در با قلب با

 بود؟ دهیچشم به او دوخته بود با چشمان گرد شده به او زل زد و به ذهنش فشار آورد که او را قبال کجا د

 مهربان او به خود آمد. یصدا دنیشن با

 د؟یکن یجا چه کار م نیشما ا -

 بغض کرده جواب داد: آوا

 م... م...ن... آوا... هس... تم. -

 جب حرف او را تکرار کرد:با تع یمقام یآقا

 آوا؟! -

 تکان داد و نگاه مشتاقش را به او دوخت. یبا بغض سر آوا
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 از خود نشان دهد ناباورانه گفت: یدانست چه عکس العمل یکه نم یمقام یآقا

 ؟یمن یتو... تو... آوا کوچولو -

 او باز کرد. دنیبه آغوش کش یدنبال حرفش دستش را تا آخر برا به

 اش انداخت و هق هق کنان گفت: ییخود را در آغوش دا ختیر یو اشک م ستیگر یم یکه به سخت یدر حال آوا

 کردم. داتونیکه باالخره پ نمیب یخواب نم یعنیمن  یشه خدا یباورم نم -

 اش فشرد و گفت: نهیاو را بر س یمقام یآقا

 .نمتیب یهمه سال م نیخوش حالم که بعد از ا ینیب ینه دخترم خواب نم -

 آمد و گفت: رونیبعد آوا از آغوش او ب یلحظات

 مادرم کجاست؟ -

 تو اون منتظر توئه. میبر -

 یخانه را از نظر گذراند و در آخر نگاه پرسشگر یجا یدو وارد خانه شدند. آوا با نگاه مشتاق و جستجوگرش جا هر

 اش انداخت. ییبه دا

 گفت: یاو را به نشستن دعوت کرد و با مهربان یمقام یآقا

 .زمیآروم باش عز -

 در حال نشستن گفت: آوا

 مادرم... -

 زد و به حرف او آمد و گفت: یلبخند یمقام یآقا

 برم فقط آروم باش. یمادرت م شیاالن تو رو پ نیچشم هم -
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اش که در حال دور شدن از او بود دوخت. باورش  ییاش را حفظ کند و منتظر چشم به دا یکرد خونسرد یسع آوا

خود فکر کرد چه  شید او همان مرد مهربان صاحب هتل که اجازه داده بودچند شب مهمانشان باشد بود. پش ینم

 بود و خبر نداشت. کیقدر به مادرش نزد

 از جا برخاست و نگاهش کرد. یمقام یآمدن آقا با

 لبخندزنان گفت: یمقام یآقا

 دخترم. میبر ایب -

بود اشکش  دهیتخت دراز کش یالغر الجثه که رو یزن دنیآرام و آهسته وارد اتاق مادرش شد با د یبا قدم ها آوا

 شد. کیسست و کرخت به او نزد یشد و با قدم ها یجار

 بر لب نشاند و دستش را طرف آوا دراز کرد. یبا چشمان پر از اشک لبخند میمر

 سر دادند. هیگر یو هر دو نا دیش کشهر دو زانو نشست و مادرش را در آغو یکنار تخت رو آوا

 .ختندیاشک شوق ر یحرف چیرا در همان حال ماندند و بدون ه یقیدقا

 بر لب نشاند و گفت: ینیریاشکش را پاک کرد، لبخند ش یمقام یآقا

 جان چشمت روشن خدا رو شکر باالخره خدا تو رو به آرزوت رسوند. میمر -

 کرد با بغض لبخند زد و گفت: یآوا را نوازش م سیکه صورت خ یو در حال دیخود را باال کش یکم میمر

 خدا رو شکر. -

 داریآرام شده بودند با نگاه مشتاق و تشنه به د یبعد که هر دو کم قهیچند دق دیآوا را در آغوش کش گریبار د و

 هم شدند. ی رهیخ

 سه بر پشت آن نواخت و گفت:دست مادرش را گرفت چند بو دیلرز یو بغض م هیکه از شدت گر ییبا صدا آوا

ردم ک داتونیتا پ دمیکش یسخت یلیمامان من خ نمیکه نتونم شما رو بب نیاز ا دمیترس یهمه اش نگران بودم و م -

 تنهام نذار. گهیکنم د یخواهش م
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 او را بغل گرفت و گفت: میمر

 بخشم. یوقت نم چینامردت رو هدلم به خاطر تو اون پدر  زیتوس که تا االن زنده ام عز دنید دیتنها به ام -

 گفت: یبا تمام وجود عطر تن مادرش را استنشاق کرد، دستش را دور گردن او حلقه کرد و با لبخند آرام آوا

 مامان دوستت دارم! یرو فراموش کن از امروز تو تمام وجود من زیهمه چ گهیحاال د -

 یکه برا رزنیپ دنیو در را گشود با د دیدر را کش ی رهیدستگ یمقام یبه در اتاق وارد شد آقا یهنگام تقه ا نیا در

 ورود داد. یدر کنار رفت و به او اجازه  یآمده بود. از جلو میاز مر یپرستار

 داد و گفت: یمقام یدر دست داشت آن را نشان آقا یکوچک ینیکه س یدر حال رزنیپ

 ...نیاگه اجازه بد دهیخانم رس یوقت داروها -

 را از دست او گرفت و گفت: ینیحرف از جا برخاست س نیا دنیبا شن آوا

 .رمیگ یمادرم رو به عهده م یدم از امروز خودم تمام کارها یخودم بهش م نیاجازه بد -

*** 

 مهیسراس یحال ممکن به خانواده اش رساند و همگ نیخبر را با بدتر نیحس میبه محض مطلع شدن از حال وخ ریام

 پرواز به تهران بازگشتند. نیبا اول

آن ها به  دنیبچه ها که همچنان آن جا حضور داشتند با د گریشدند. رضا و د مارستانیوارد ب یشانیحال پر با

 سالم کردند. یطرفشان رفتند و با لحن تاسف بار

 :دیگرفته رو به رضا پرس ییبا صدا ختیر یصدا اشک م یکه ب امنه

 اومده؟ نمیسر حس ییپسرم کجاست چه بال -

 حال و روز آمنه متاثر شده بود، جواب داد: دنیکه از د رضا

 بردنش اتاق عمل. شیپ قهیچند دق نیهم -

 زد. هیگر ریداد و هق هق کنان ز هیتک واریاش زد و به د یشانیبر پ آمنه
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کس با  چیبرد. ه یبه سر م یکردند و هر کدام در عالم یم یرا پشت در اتاق عمل سپر یکشدار و سخت ساعات

شکست و با  یرا بر هم م نشانیجان سوز او سکوت ب یها هیآمنه و گر یزجه ها یزد و تنها صدا یحرف نم یگرید

 شد. یم کنواختی مارستانیمبهم ب یسر و صداها

 :دیآرام نال یبغض آلود و گرفته ا یمشت شده بود با صدا شیدست ها تیکه از فرط عصبان یدر حال ریام

 کنم. یم اهینرسه روزگارش رو س یکه دستم به اون اکبر نامرد عوض نیمگه ا -

 تاسف جنباند و جواب داد: یاز رو یسر یعل

 .دهیرس فشیاعمال کث ینگران نباش اون هم به سزا -

 دوخت. یکرد و نگاه پرسشگرش را به عل یمکث کوتاه عباس

 که متوجه نگاه او شده بود. جواب داد: محمد

 به زنده موندنش ندادن. یدینداره و دکتر ها ام یان خوباون هم حال چند -

 انداخت و سکوت کرد. ریسر به ز یبا ناراحت ریام

 آمنه را گرفت و گفت: یبازو ریز یهاد

 یدرست نم یزیکه چ یو زار هیداشته باش با گر مانیشه به خدا ا ینم شیزیچ نیآروم باش انشاهلل حس زمیعز -

 .یش یتا صبح هالک م یادامه بد یطور نیهم یشه اگه بخوا

 شد. یاز اشک بر گونه اش جار یلیدوخت و س یهاد نینگاه غم بارش را در چشمان غمگ آمنه

 آمد. رونیبود ب دهیجان خواب یبر آن ب نیهنگام در اتاق عمل باز شد و تخت روان که حس نیا در

 با لحن تند رو به همه کرد و گفت: یپرستار دیپرس یاز پرستارها م یطرف تخت هجوم بردند و هر کدام سوال یهمگ

 ل بشه.منتق ژهیو یبه بخش مراقبت ها دیبا ماریب نیاز دکترش بپرس نیداشت یکنم هر سوال یکنار خواهش م دیبر -
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 داد. یرو به او نم یحرف چیه یاش اجازه  هینشست و بر سر و صورتش زد. اما شدت گر نیبر زم آمنه

 هیو او را با گر دیدلش به درد آمده بود کنار او نشست و او را به آغوش کش دیکه مادرش را در آن حال د ریام

 کرد. یهمراه

 یروح مادرش را از جا بلند کرد و با خواهش از او خواست تا به خودش مسلط باشد. او را رو یو ب فیتن ضع سپس

 نشاند و اشکش را پاک کرد و گفت: یصندل

 کنم. یشه آروم باش مامان خواهش م یش خوب محال نیحس -

 داد. ریمادرش باز کرد و به دست ام یبرا یا وهیآبم عباس

 را به مادرش خوراند و رو به پدرش گفت: وهیاز آبم یبا اصرار و خواهش کم ریام

 .مید یکه شد بهتون اطالع م یهر خبر میجا هست نیخونه من و بچه ها ا دیبابا شما مامان رو ببر -

 معترضانه گفت: آمنه

 .رمیجا نم چیو از حالش مطمئن نشدم ه نمیخورم تا پسرم رو نب یجا تکون نم نیمن از ا -

که  یاز آن ها فاصله گرفت و سراغ دکتر یحرف چیداد و بدون ه رونینفس حبس شده اش را با سر و صدا ب یهاد

 را عمل کرده بود از پرنسل پرستارها گرفت. نیحس

 کرد. ییا سمت اتاق دکتر راهنمااو ر یپرستار

 دکتر وارد اتاق شد. یصدا دنیبه در نواخت و با شن یخود را جمع و جور کرد تقه ا یکم یهاد

که  ی. دکتر در حالدیرا پرس نیبود نشست و حال حس کینزد زشیکه به م یصندل یاز سالم با اشاره دکتر رو بعد

 کرد نگاهش را باال گرفت و جواب داد: یم یرا بررس یپرونده ا

 ...یباهاتون رو راست باشم آقا نیاجازه بد -

 گفت: یبا لحن گرفته ا یهاد

 .یمهدو -
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 ازیان نزم یبدم به کم یدواریکه بتونم بهتون ام ستین یمتاسفانه در حال حاضر پسرتون تو وضع یمهدو یبله آقا -

 .میرو چک کن شیاتیهست تا عالئم ح

 :دیشد و زمزمه وار پرس رهیچشمان گرد شده به دکتر خبا  یهاد

 ست؟یبه زنده موندن پسرم ن یدیام چیه یعنی یچ یعنی -

 جنباند و گفت: یبا تاسف سر دکتر

 .میکن ینم غیآد در یاز دستمون بر م یما هر کار یمتاسفم ول -

شدند آن جا را  یدکتر در سرش تکرار و اکو م یکه مدام حرف ها یاز جا برخاست و در حال یمانند آدم آهن یهاد

 .ترک کرد

کنار آن ها حاضر بودند  زین دیو خانواده اش رس نیآن روز بهرام و خانواده اش به تهران آمدند. خبر که به نازن یفردا

 .دندیطلب یرا م نیحس یدادند و از خدا شفا یم یرا دلدار هیآمنه و بق یو هر کدام به نحو

دکتر است هر آن چه درباره  زیاو ن دیخواست دکتر که فهم حیصحبت کرد و از او توض نیا دکتر حسب یغفار خانم

 داد و اضافه کرد: حیاو توض یدانست را برا یم نیحال حس

 .ستیاز دست ما ساخته ن یکار چیتو کماست و ه ماریمتاسفانه در حال حاضر ب -

ه گون یصدا رو یشد و اشک ب رهینامعلوم خ یبود به نقطه ا شوکه شده یحرف که انگار نیا دنیبا شن یغفار خانم

 گشت. یجار شیها

تخت خواباند و با خواهش  یرو ستیگر یو م ختیر یاشک م زیر کیبا اصرار آمنه راکه آرام و قرار نداشت و  رایسم

که حال و روز او  یبرود. خانم غفار نیخواست نزد حس یکرد و م یاستراحت کند اما آمنه تقال م یاز او خواست کم

 کند. راحترا است یکرد تا چند ساعت قیبه او تزر یآرام بخش دیرا د

 د.ش رهینامعلوم خ یلم داد و به نقطه ا یبه خانه بازگشتند. هر کدام گوشه ا یهمگ نیخواهش و التماس پدر نازن با

او زل زد و با  یرا صدا زد، وارد آشپزخانه شد، به چشمان متورم و به خون نشسته  ریکه داشت ام یبا حال زار الهه

 لحن ملتمسانه گفت:
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 هیرو همه اش گ نیریغم بغل بگ یکه زانو ستیراهش ن نیا یول نیبر یبه سر م یتیدونم تو بد موقع یجون م ریام -

 د؛یکن یو زار
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 نیریغم بغل بگ یکه زانو نینه ا نیبه اون ها قوت قلب بد دیدارن شماها با یچه حال نینگاه به عمه و عمو بنداز بب هی

 سخته اما... یلیدونم سخته خ یدونم به خدا م یم

 شد دلش در جا فشرده شد و سکوت کرد. یم یجار ریام یقطرات اشک که بر گونه ها دنید با

 هر دو دستش گرفت و گفت: انیو نشست سرش را م دیرا کش یصندل ریام

کدوم از  چیاما دست ه یگ یم یدونم چ یسخته الهه م یلیخ میرو از دست بد نیکه حس نیمن اصال باور ا یخدا -

 .میتون ینم ستیما ن

را  ریام یشد به آرام یم نییگلو اش باال و پا کیکه سب یو با بغض در حال ستادیا شیشد رو به رو کیبه او نزد الهه

 سر داد. هیگر یو سرش را بغل گرفت چانه اش را بر سر او قرار نهاد و نا دیطرف خودش کش

** 

نمود و فکر  ینا آرام م اوردیبه دست ب نیاز حس یسه روز گذشته تا حاال موفق نشده بود خبر نیکه در ا نیاز ا آوا

شده بود و هر چه با او  توانست به او فکر نکند کالفه یکرد نم یم یکرد. هر کار ینم شیلحظه رها کیکردن به او 

 گرفت تلفنش خاموش بود. یتماس م

 :دیپرس یآرام یبرده بود با صدا شانشیبه حال پر یکه پ مادرش

 دلم؟ زیافتاده عز یاتفاق -

 انداخت و جواب داد: یداده بود نگاه هیبر لب نشاند و رو به مادرش که به تاج تخت تک ییلبخند محو آوا

 .ستین یزینه قربونت برم چ -

 :دیعوض کردن بحث رو به مادرش پرس یبرا سپس
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 د؟یکن یم یتنها زندگ ییمامان چرا تو و دا -

 را به دخترش دوخت و جواب داد: مارشینگاه ب میمر

م رو نداشت یمبتال شدم و پدرت تو رو از من گرفت تنها شده بودم و به جز مهران کس یماریب نیکه به ا نیبعد از ا -

بود  یوقت تنهام نذاشت. اون موقع ها تازه ازدواج کرده بود. زنش هم دختر خوب و ماه چیه بده رشیاون هم خدا خ

م تونست ینم یکار چیکرده بودم اما ه نیداداشم رو سنگ وشام بار رو د یماریب شرفتیکنار من بود با پ شهیو هم

 داد. یاز تو عذابم م یدور گهیو از طرف د یماریطرف ب هیانجام بدم از 

 یام باشه اما اون روزها افسرده شده بودم و دوره  یبه بهبود یدیام دیمعتقد بودند با درمان به موقع شا دکترها

 دیکردند که خوب شده بودم اما چند سال بعد دوباره حالم بد شد و دکتر گفت با یدرمانم رو ادامه ندادم همه فکر م

شدم ممکن بود اوضاعم بد  یو اگر به موقع درمان نم داشتم نهیسرطان س دمیبشم اون جابود که فهم یدرمان یمیش

 و بد تر بشه.

 یخواست دوست داشتم کنارم بود یاون دلم تو رو م دنیمهران صاحب دختر ناز و خوشگل شده بود با د نیب نیا در

 تا بغلت کنم و تا دلم بخواد غرق بوسه ات کنم.

ود ب دیشد لدایبه  یماه عالقه ام به قدر کیکردم فقط  یرماه برات ماد کیماه تو رو داشتم فقط  کیفقط  ینبود اما

 داد اما اون هم... یحس جنون بهم دست م دمید یساعت اون رو نم کیکه اگه 

 اش افزود و ادامه داد: هیبه گر دیآب دماغش را باال کش دیجا که رس نیا تا

 و پاره کنه. کهیدلم رو ت گهیاما انگار اون هم قصد داشت بار د -

 چشم به دهان او دوخته بود. یبا دلواپس ختیر یمادرش اشک م یکه پا به پا آوا

 یو مادرش رو فرستاده بود تا به خانواده اش سر بزنن ب لدایمرخص شده بودم مهران  مارستانیاون روز تازه از ب -

 یتیشکا دمیدوقت ن چیرفت اما ه یخانواده اش م دنیکم به د یلیکه داشتم خ یچاره اون به خاطر من و وضع

 سوگند برسه. یبه پا ستتون یوقت نم چیداشته باشه واقعا اگه خواهر داشتم حتم دارم ه

تند. هس مارستانیتو ب لدایکه با مهران تماس گرفتند و به او خبر دادند سوگند و  میپا تو خونه گذاشته بود تازه

 که سوارش بودند تصادف کرده بود و اون ها رو از ما گرفت. ینیماش
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 زد ادامه داد: یکه زجه م ینداشت در حال شیاشک ها یرو یکنترل چیکه ه میمر

تو رو از من گرفتند اون روز  گهیاون روز احساس کردم بار د میسه ساله ام رو از دست داد یلدایاون روز سوگند و  -

 و متنفر بودم آخه کارش با ما منصفانه نبود. زاریب ایاحساس کردم از تمام دن

خانواده بده من و داداشم سال هاست که تنها  لیاون زمان تا حاال مهران قبول نکرد دوباره ازدواج کنه و تشک از

اما هر روز پر پر شدن  دمیکش یدوباره ات زنده بودم و نفس م دنیتو و د دیحاال خوبه من به ام میکن یم یزندگ

 تونستم بکنم. ینم یو کار دمید یچاره ام رو م یداداش ب

پر درد مادرش به حال گرفته  یاش افزود. حرف ها هیکرد به آغوش مادرش پناه برد و به گر یم هیکه گر یدر حال اآو

 او پنهان کند. دهیکرد از د یم یافزود اما سع شانشیو پر

شد و به خواب فرو رفت آوااتاق  نیسنگ میمر یکم کم که پلک ها شیاز آرام کردن مادرش و دادن داروها بعد

 رو ترک کرد و وارد اتاق خودش شد. مادرش

 با بغض با خود نجوا کرد: نیحس ادیو به  ستادیپنجره ا پشت

 رونیتونم فکرش رو از سرم ب ینگرانش باشم چرا نم دیاز من نگرفت چرا با یسراغ گهیخدا اون که رفت و د یا -

 کنم آخه چرا؟

را را ف نشیغمگ یچهره  یمایس یاسم برنارد لبخند دنیسوق داد با د یزنگ تلفنش نگاهش را سمت گوش یصدا با

 گرفت و جواب او را داد.

 ؟یبه به آقا برنارد خوب -

 شه صدات رو بشنوم و خوب نباشم! یسالم مگه م -

شد. آن را با نوک انگشتش پس زد و  یکه گوشه چشمانش بود بر گونه اش جار یکرد و قطره اشک یآرام یخنده  آوا

 گفت:
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 ز اون ورها؟چه خبر ا 

 خواهد امد. اری داریبه د گهیتا دو روز د زیاست که برنارد عز نیا دیخبر جد یول ستین یخبر چیه -

 چشمانش را تا آخر گشود و گفت: آوا

 ؟یگ یدروغ م -

 . یزتریعز زیبه جون تو که برام از همه چ -

 .دیمبل نشست و به او خند یرو آوا

آم و تو  یم یکرد دایتصاحب کنم حاال که مادرت رو پ شهیهم یآم  تا تو رو برا یبخند چون دارم م یخند یآره م -

 نداره. یطاقت دور گهیکنم دلم د یم یرو از اون خواستگار

 و گفت: دیباز به او خند آوا

 بسازه؟ یجا بمونه و برام زندگ نیازدواج کنم که هم یکیخوام با  یکنم من م یگفته من قبول م یک یول -

 سازم. یم یآم و هر جا دلت خواست برات زندگ یداره م یاشکال خوب چه -

ارد از برن یشانیو با حال پر دیکش یاو پوف ادیظاهر شد با  دگانشیجلو د نیاز حس یریبه فکر فرو رفت و تصو آوا

 یو دلواپس او م شانیافتاد پر یاو م ادیداشت که تا به  نینسبت به حس یدانست چه حس یکرد. نم یخداحافظ

 شد؟

 از او داشته باشد. یکه اطالع دیام نیاش بپرسد به ا ییاز دا نیگرفت درباره حس میتصم

 گفت: یاش با لحن آرام و کشدار ییاز سرو ناهار رو به دا بعد

 ؟ییدا -

 جونم! -

 ؟یدار نیشما خبر از حس ییدا -

 !ن؟یحس -
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 ...که من رو به شما یبله همون -

 اش به حرف او آمد و گفت: ییدا

 چه طور مگه؟ دمشیند یو تو اومدآهان بله بله شناختم راستش نه بعد از اون روز که تماس گرفت  -

 اش پنهان کند جواب داد: ییمادر و دا دهینمود از د یم یبا لحن گرفته و ناراحت که سع آوا

 یشکر کنم اما هر چه با همراهش تماس مکه در حقم کرد ازش ت یخواستم بابت لطف یراستش م یطور نیهم -

 بشیغ ییهویدونم چرا  یاما نم میازش ندارم اون روز با هم بود یو خبر دمشیند گهیخاموشه از اون روز هم د رمیگ

 زد.

 آوا گفت: یحرف ها دییبا تا میمر

 رو بهم برگردوند. میچون اون زندگ میکن یازش تشکر و قدر دان میتونست یم ییجورا هیکاش  یآره مهران جون ا -

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست مهران

 هم ازش ندارم متاسفانه. یاطالع و خبر چیه دمشیبار د کیشناسم و فقط  یواال من که اون رو نم -

 یکالفه و ناراحتش م نیخبر بودن از حس یوارد اتاقش شد. ب یحرف چیگرفته از جا برخاست و بدون ه یبا حالت آوا

 رد؟یاز او بگ یدانست چگونه سراغ یکرد. اما نم

 انداخت. ریکه به در وارد شد نگاهش را به در دوخت با ورود مادرش به اتاق سر به ز یتقه ا با

 :دیکنارش نشست و پرس میمر

 دلم حالت خوبه؟ زیعز -

مادرش از نگاهش  دیترس یو مادرش را نگاه کند م ردیسرش را باال بگ دیکشیتکان دادخجالت م یسر ریسر به ز آوا

 به احساسش ببرد. یپ

 ؟یقدر ناراحت نیشده چرا ا یزیآوا مادر چ -

 خود را در آغوش مادرش انداخت و با بغض گفت: آوا
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 .نیدلم گرفته هم یکم ستین یزیچ -

 او را نوازش کرد و گفت: یموها میمر

 و بهت بگم. امیسفر چند روزه رو داده ازم خواست ب هی بیات ترت ییدا -

 به چشمان مادرش زل زد و زمزمه کرد: اآو

 سفر چند روزه؟! -

 !زمیبله عز -

 نزد. یشد و حرف رهینامعلوم خ یبه نقطه ا آوا

*** 

 یو زار هیکه با گر یزانو زد و در حال نیحس یجان و کفن شده  یرا پس زد و کنار کالبرد ب تیزجه کشان جمع آمنه

 کشان گفت: ادیاو خم شد و فر یزد رو یبر سر و صورتش م

پاشو مادر تنهام  نیاون قد و باالت بشم حس یدلم پاشو فدا زیمادر پاشو تو رو چه به مرگ آخه پاشو عز نیحس -

 تو هنوز زوده قربونت برم پاشو مادر. یبه خدا مرگ برا نینذار حس

 با التماس به او گفت: یگرفته و اشک جار ییو با صدا دیرا کش ریام دست

به داداشت بگو جواب من رو بده بگو من بعد از  رینکنه ام یخودت بهش بگو بگو پاشه بگو با من شوخ ایمادر ب ریام -

 بهش بگو. ریاون چه کار کنم بگو ام

 زد. هیگر ریبلند ز یمادرش را بغل کرد و با صدا ریام

ار حفره رساند و با قرار دادند آمنه چهار دست و پا خود را کشان کن کیو تار قیرا که داخل حفره عم نیحس جسد

به او  ییکس اعتنا چیکرد تا او را خاک نکنند اما ه یخواهش م دندیپاش یجسد او خاک م یکه رو یاز کسان هیگر

رفت. آمنه  ییکامال با خاک پوشاندند و هر کدام سو راجسد  یدادند تا کم کم رو یادامه م یکرد و به خاک سپار ینم

 زد. یرا صدا م نیو حس دیکش یم ادیزد و فر یزجه م
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که در آن بود  یطیزد با وحشت چشمانش را باز کرد و به مح یکه در خواب هق م یعرق کرده در حال ییسر و رو با

راه باز  شیبود اشک ها دهیکه خودش بر آن خواب نیحس یو تخت خال شیاتاق مشترک بچه ها دنینگاه کرد با د

 زد. هیگر ریصدا ز یکردند و ب

 رخ نداده بود. نیحس تیدر وضع یرییتغ چیشان همان بود و ههفته حال و روز کی

 کرده بودند. دیقطع ام یهم از او به کل دکترها

نشست و  یصندل یشد. رو کینزد نیآرام و کرخت به تخت حس یبا لباس مخصوص وارد اتاق شد و با قدم ها ریام

 کرد. یسخت م شیشد و حرف زدن را برا یم نییگلوه اش باال و پا کیچشم به او دوخت از شدت بغض سب

 یلبانش را از هم باز کرد و با لحن تلخ یبر آن وارد کرد با سخت یفشار یرا در دست گرفت و با گرم نیحس دست

 گفت:

 ؟یو بر یقدر زود تنهامون بذار نیا یخوا یکه م یرسم برادر نهیمعرفت من ا یسالم داداش ب -
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 شد و ادامه داد: ریسراز شیقطره قطره بر گونه ها اشک

شد  یشد داداش چ یپس چ یتو که خوش حال بود یو به عشقت اعتراف کن یبر یخواست یم یگفت یتو که م -

 ؟یزد یشد اون همه عشق که ازش حرف م یچ یکه داشت یاقیاون همه شوق و اشت

همه رنج و عذاب نجات بده پاشو  نیبه خدا خسته ام داداش تورو خدا پاشو چشم هات رو باز کن و ما رو از ا نیحس

 سه.ب گهیکنم خواب د یکنه خواهش م یمامان بدون تو دق م یتو که نباش نیچه به حال مامان و بابا اومده حس نیبب

 :دیچشم بسته نال یداده بودباعجز و خستگ هیتک واریکه به د یدر حال عباس

داشت چرا  نیبا حس یکنم دِ آخه چه دشمن یلخا یتونستم تمام حرص و دقم رو سر اون آدم عوض یکاش م یا -

 بال رو سرش آورد آخه چرا؟ نیا

 او نهاد و گفت: یدست بر شانه  بهرام
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شه،نه!  یدرست م یزیچ یبکن یهم  بخوا یحاالهر کار زمیعز یکن یترم شیحرف ها فقط دردت روب نیبا ا -

 باش. دداشتهیکار به خودش هم ضرر رسونده به خدا ام نیداشت با ا یاون چه حال وروز یدیخودت که د

* 

 آمنه قرار داد و با خواهش گفت: یغذا را جلو ینیس الهه

لقمه بخور تا  هیکنم  یشه خواهش م یخوب نم نیکارها که حس نیدِ آخه با ا ینخورد یچیعمه جون چند روزه ه -

 .یریجون بگ

 را به عقب هل داد و گفت: ینیس آمنه

 خورم شرمنده تو رو هم به زحمت انداختم. یباشه هر وقت گرسنه ام شد م زمیندارم عز لیمبه خدا  -

 عمه جون مگه من چه کار کردم. هیچه حرف نیا -

 حبس کرد و گفت: نهینفسش را در س آمنه

 نشد؟ یخبر مارستانیاز ب -

 نه. -

 راست وارد اتاق شد. کیسالم کرد و  یفیضع یوارد خانه شد با صدا ریسر به ز ریهنگام ام نیا در

 به آمنه انداخت و از جا برخاست و دنبال او رفت. ینگاه الهه

 داد. هیو به آن تک ستادیدر ا پشت

 :دیبود پرس ستادهی. الهه همان طور که ااوردیبه زبان ن یبه او انداخت و حرف یینگاه گذرا یبا خستگ ریام

 ر؟یشده ام یچ -

 و گفت: دیآشفته اش کش یبر موها یدست دیچرخ یدور خود م یشانیکه با پر یدر حال ریام

 .ستین یخبر چیه -
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 ادامه داد: ینیو با لحن غمگ ستادیرو به الهه ا سپس

 یبر م نیحس یتمام دار و داستگاه ها رو از رو نیوقت دادن بعد از ا گهیو چهار ساعت د ستیالهه دکترها فقط تا ب -

 ؟یچ یعنی یدون یم نیدارن ا

 ادامه حرفش را زد. ریبا چشمان پراز اشک به او زل زد و ام الهه

 گهیو چهار ساعت د ستیداداش من مرده الهه تا ب یعنی مید یاز دست م شهیهم یرو برا نیکه حس نیا یعنی -

 .رهیشه م یپر پر م نیحس

 سر داد. هیگر یناخواست به گوش مادرش برسد  یکه نم یآرام ینشست و با صدا نیزم یعجز رو با

 اش زد و با بغض گفت: یشانینشست و بر پ نیکه بود بر زم ییالهه خم شدند و همان جا یزانوها

 امکان نداره. نیآخه چه طور ممکنه ا ستین یمن باور کردن یخدا یوا -

 قرار داد و هق زد. شیسرش را بر پاها ریام

* 

 و دید یبار بود آن جا را م نیاول یشدند. برا یحضرت امام رضا)ع( ناخواسته اشکانش جار ییگنبد طال دنیبا د آوا

 کرد. یم ارتیز

 را بپوشاند افتاد. شیخواست موها یکه از او م نیحرف حس ادیسرش کرد و به  یدیگلدار سف چادر

 گشت. یاشکش جار یبار از شدت دلتنگ نیاو دلش در جا فشرده شد و ا ادیبا  باز

 به دور باشد. ییدعا کرد که هر جا هست از هر درد و بال نیحس یتنها کز کرد و از ته دل برا یگوشه ا ارتیاز ز دبع

کردند؛دست  یم ییها خودنما نیتریچادر که پشت و یانواع مدل ها دنیهمراه مادرش به بازار رفت باد ارتیاز ز بعد

 بخرد. شیبرا یو از او خواست چادر دیمادرش راکش

 آن چه او خواسته را انجام داد. یبا خوش حال میمر
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 یاز او تشکر کند سرش کرد و از همان روز دختر زیو بابت همه چ ندیرا بب نیحس یکه روز دیچادر را به آن ام آوا

 شد. یمحجب و چادر

را  نیحس یدوباره  داریو از خدا د ختیرفت و آن جا تا دلش خواست اشک ر ارتیروز آخر سفرشان باز به ز در

 خواست.

*** 

اش شد بار  رهیتکان خوردن دست او شگفت زده خ دنیبا د دیکش یم نیکه سرم را از دست حس یدر حال پرستار

 بر لبانش نشاند. یلبخند یانگشتان دستش را تکان داد. پرستار با خوش حال یبه آرام نیکه حس گرید

 .زدیکرد از جا برخ ینگاهش را به پرستار دوخت و سع دید یکه تار م یچشمانش را باز کرد و در حال نیحس

تکان بخورد با آه و ناله لبان خشکش را تکان داد و  شیکرد و قادر نبود از جا یدر تمام بدنش م ینیاحساس سنگ اما

 شد. یگفت که پرستار متوجه آن نم یم یمبهم یزهایچ

 ه بخش را داد.او درخواست انتقالش ب تیو چک کردن وضع نهیبعد از معا دکتر

 خواستند به مالقات او بروند. اما دکتر مانع آن ها شد و گفت: یم یرا که به بخش منتقل کردند همگ نیحس

خدا  دیجا که حالش بهتر شده با نیتا ا میهواش رو داشته باش دیبا اوردهیکاملش رو به دست ن یهنوز سالمت ماریب -

 معجزه بود. هیشب یزیچون خوب شدن اون چ دیرو شکر کن

 و عباس. ریکنار او ماندند. سپس ام قهیوارد اتاق شدند چند دق یاز همه آمنه و هاد قبل

که به خود داده بود درد کشان ناله اش به هوا  یبر لب نشاند و از حرکت ناگهان یجان یآن ها لبخند ب دنیبا د نیحس

 برخاست.

 دست او را گرفت و گفت: ریام

 معرفت؟ یب یچه طور -

 نزد. یاش شد و حرف رهیفروغش خ یبا نگاه ب نیحس
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 و گفت: ستادیاو ا گریطرف د عباس

 خوش حالم که حالت بهتر شده داداش. -

 :دیپرس یبه هر دو نگاه کرد و با لحن آرام نیحس

 جام؟ نیچند وقته که من ا -

 به عباس انداخت و جواب داد: ینگاه ریام

 .یا رو شکر که بهترخد ستیمهم ن یتر از ده روز ول شیب -

 انداخت و گفت: نیزم یخواست او را نزد مادرش ببرد مالفه را چنگ زد و رو یکه م یآوا و روز ادیبا  نیحس

 کنم. یجا برم خواهش م نیکمکم کن بذار از ا ریجا باشم ام نیا دیمن نبا یول -

 او نهاد و گفت: یدست بر شانه  ریام

کنم آروم باش هر جا  یبعد از ده روز امروزحالت بهتر شده خواهش م نیحالت حس نیبا ا یبر یخوا یکجا م -

 برمت. یخودم بعدا م یخواست

 هم نهاد. یرا رو نشیسنگ یپلک ها یگریحرف د چیبدون ه نیحس

 روز بعد. چند

چ گشکسته و  یکه هنوز از دست و پا نیکردند. حس یبردن به خانه آماده م یرا برا نیو عباس حس ریکه ام یحال در

 سراغ اکبر را گرفت. ریگرفته اش ناراحت بود رو به ام

 جواب داد: یبا لحن تاسف بار ریام

 شده. نینش لچریرو از دست داده و و شیمتاسفانه اون هر دو پا -

 کرد. تیرا هدا لچرینشست و عباس و لچریو یو عباس رو رینمود با کمک ام یکه ناراحت م یدر حال نیحس
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 یحالش خوب شده بود ابراز خوش حال نیکه حس نیاز ا یکرد و همگ یقربان یورود او به خانه پدرش گوسفند با

 کردند.

و از مادرش خواست تا تلفنش را به او بدهد دنبال فرصت بود تا با اوا  دیتخت با کمک پدرش دراز کش یرو نیحس

 کند؟ یکنون او کجاست و چه کار ممدت ا نیدانست در ا یو از حال او مطلع شود نم ردیتماس بگ

 گذاشت. شیکه ازش خواسته را انجام داد سپس با درخواست او اتاق را ترک کرد و تنها یکار آمنه

 گزارش تماس شد. ستیرا برداشت آن را روشن کرد و زود وارد ل یبا دست سالمش گوش نیحس

اش هجوم  یصفحه گوش یدوستان رو گریآوا و د یپاسخ داده نشده  یو گزارش تماس ها امیپ یموقع کل نیهم

را دم گوشش  یشماره را لمس کرد و گوش یرو دیبا ترد دیآوردند. همه را رد کرد و تنها نگاهش شماره تلفن آوا را د

 پاسخ گو نبود. یقرار داد. اما هر چه زنگ خورد کس

تکان  شیکه برنارد باشد از جا نیبه فکر ا دیزنگ تلفنش دلش لرز یصدا دنیکه سر سجاده نشسته بود با شن آوا

با او صحبت  گریاو جواب رد داده بود. اما برنارد اصرار داشت بار د ینخورد. چون با برنارد بهم زده بود و به خواستگار

 بود تا او را فراموش کند. استهتوانست با برنارد باشد از او خو یکند. آوا که نم

که  یاش را برداشت و بدون توجه به شماره و کس یاز جا برخاست گوش تیا عصبانتلفنش ب یزنگ خوردن دوباره  با

 گفت: یپشت خط بود با لحن تند

 ؟یدار یچرا دست بر نم -

 لحظه شوکه شد و ناخواسته چشمانش پر از اشک شدند. کی نیحس نیآرام و دلنش یصدا دنیشن با

انگار قدرت تکلمش را از دست داده  نیحس یصدا دنیا شن. اما بدیایدر ب شیلبانش را تکان داد تا صدا یبار چند

 بود.

 ؟ید یالو الو چرا جواب نم -

 تماس را قطع کرد. یخواهد با او حرف بزند با ناراحت یکرد آوا از دست او ناراحته و نم یکه تصور م نیحس

 یبر لب نشاند و بدون معطل یبه خود آمد و با بغض لبخند دیچیپ یم یمتداوم بوق که در گوش یصدا دنیبا شن آوا

 با بغض گفت: نیشماره گرفت و با الو گفتن حس



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
291 

 

 ؟یکه با من تماس گرفت یخودت نی... واقعا انیح... حس... -

 داد و گفت: شیبه ابروها یبا تعجب از لحن او حالت نیحس

 ؟ییآوا تو کجا -

 آخه؟ یزد کجا رفت بتیدفعه غ کیچرا  ییازت بپرسم تو کجا دیرو من با نیا -

من شرمنده ام قرار بود  رمیافتاده بود که امروز بهتر شدم و تونستم باهات تماس بگ یخوام برام اتفاق یمعذرت م -

 مادرت. شیببرمت پ

 گفت: یبا بغض و خوش حال ختهیآم یبا لحن آوا

 ینم یبرگردوندرو بهم  میکنم تو زندگ دایمن مادرم رو پ یمادرم هستم تو باعث شد شیشه من االن پ یباورت م -

 ازت تشکر کنم یدونم چه طور

 :دیپرس یگفت که آوا با نگران یخنده آخ انیکرد و م یآرام یخنده  نیحس

 شده؟ یچ -

 جواب داد: نیحس

 حواسم نبود دستم رو تکون دادم. ستین یزیچ -

 ییهمراه مادرش و دا یتشکر حضور یبوده با اصرار آدرس از او گرفت تا برا مارستانیدر ب یکه متوجه شد او مدت آوا

 اش به منزل آن ها برود.

 کرد. یم یآمدن او لحظه شمار یتعارف کرد و آدرس را داد و برا یکم نیحس

 یاش خواست تا برا ییاز مادرش و دا یریوصف ناپذ یبرده بود با خوش حال ادیاش را از  یتمام ناراحت یکه به کل آوا

 اق هم بروند.و تشکر از او به اتف نیحس دنید

 .رفتندیپذ لیبا کمال م زیو مهران ن میمر
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 ییاش پوشاند و آن را سنجاق زد و چادرش را سرش کرد با رو یرا کامال با روسر شیموها ستادیا نهیمقابل آ آوا

 رفت. رونیخندان از اتاق ب

 به او انداخت و گفت: یزیاش نگاه محبت آم ییدا

 م؟یبر -

 تکان داد: یسر آوا

 .میبر -

 و به راه افتادند. دندیخر نیریراه گل و ش نیب در

 گفت: یکرد خم شد و با لحن کشدار یم یاش که رانندگ ییسمت دا یکم آوا

 جون؟ ییدا -

 !ییجون دا -

 ؟یکن یشما چرا ازدواج نم ییدا -

 و گفت: دیاش خند ییدا

 .ستیازرواج مناسب ن یبرا گهیجون سن من د ییازدواج  کنه دا رمردیآد با من پ یم یدِ آخه دختر خوب ک -

 

79 

 زد و گفت: یلبخند طنتیبا ش آوا

 خواد. یخاطر شما رو م یلیهست که خ یکیاتفاقا  -

 :دیو پرس دیاش موشکافانه خند ییدا

 نم؟یجدا کو کجاست نشونم بده بب -



 امتو آواره داریدر حسرت د

 
293 

 

 داد و گفت: هیاش تک یبه صندل آوا

 .دایو -

 :دیبه آوا نگاه کرد و پرس نهیاش با تعجب چشمانش را تا آخر گشود و از تو آ ییدا

  ؟یشناس یرو از کجا م دایتو و -

 آمده باشد ادامه داد: ادشی یزیکه انگار تازه چ سپس

 اومد. ادمیآهان  -

 کرد و گفت: زیچشم ر آوا

 ؟یخواستگار میبر هیخوب نظرت چ -

 و گفت: دیاش خند ییدا

 من رو بخواد؟! دایجون حاال از کجا معلوم و ییدا یک یخواستگار -

 .گهیبهش بگو د یزیچ هینکن مامان شما  یحاال بهانه تراش ییاون شما رو دوست داره دا -

 و رو به مهران گفت: دیخند یآرام یبا صدا میمر

 پس قبول کن. هیخوبدختر  دمیرو د دایو یمن هم چند بار یکن یتنها زندگ یخوا یم یگه تا ک یدخترم راست م -

 شد و گفت: میبا خنده تسل مهران

 شم باشه بابا قبول. یمادر و دختر نم فیدونم که حر یم -

 و گفت: دیدر جا پر یبا خوش حال آوا

 آخ جون. -

 .دیبخش نتیچهره اش را ز یمایس یبه او انداخت و لبخند یینگاه گذرا میمر
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به  یرا آماده کرد و همگ ییرای. مادرش تدارکات پذدیایمهمان ب شیخواهد برا یبه مادرش خبر داده بود که م نیحس

 انتظار آمدن مهمان ها نشستند.

 را داشت. نیو سر به سر گذاشتن حس تیاش گل کرده بود و قصد اذ یکه شوخ ریام

 تخت نشسته بود، گفت: یکه دراز کش رو نیخندان رو به حس ییاتاق رفت و با رو به

 تو پسر؟ یدار یعجب دل یوا یآن جا نشسته ادر راه است و تو  اری -

 و گفت: دیبه او خند نیحس

هم  یحرکت نیتونم کوچک تر یدست و پام نم نیکه با ا ینیب یم نمیکجا باشم خوبه برم دم در بش یخوا یپس م -

 بکنم؟

 گفت: یشد و باز با لحن شوخ کیبه او نزد ریام

 غمت نباشه خودم همه جوره در خدمتت هستم. یبرات برادر دلم کباب شد. ول رمیجانم بم یا -

 باز با خنده گفت: نیحس

 به کمک تو ندارم. یازیممنون من فعال ن -

 گفت: دیکرد و با تاک زیچشم ر ریام

 ؟یمطمئن -

 گفت: میانداخت و با تسل لچرشیبه و ینگاه نیحس

 نه. -

سالم و  یهنگام صدا نیدر ا ند،یآن بنش یرو کمک کرد نیرا جلو برد و به حس لچریو ریخنده زدند. ام ریهر دو ز و

 .دیبه گوششان رس یاحوال پرس

 زد و گفت: یچشمک ریام

 شود. یاست که وارد م اری -
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 او کرد و گفت: ی نهینثار س یمشت نیحس

 گم شو. -

 خم شد و گفت: نیسمت حس یکرد در اتاق را باز کرد، کم یم تیرا به جلو هدا لچریکه و یدر حال ریام

 کن و خودت رو خالص کن. یجا ازش خواستگار نیامروز هم نیهم یشنو یاز من م -

 کرد و گفت: یاخم با نمک نیحس

 .ریام -

ماتش برد و به او  یاش لحظه ا دهیآوا با چادر و حجاب پوش دنیبا د نیو هر دو به سالن رفتند. حس دیخند ریام

 سالم کرد. میبه خود آمد و با مهران و مر ریام یسرفه  یشد با صدا رهیخ

 به او انداخت و گفت: یزینگاه محبت آم مهران

 !میدیرس یواال زودتر خدمت م میآقا شرمنده خبر نداشت نیبال بدور باشه حس -

 آوا نشود. ییبایکرد تا جذب متانت و ز یرا م شیانداخت. تمام سع ریبا تبسم از او تشکر کرد و سر به ز نیحس

کرد. آوا  یم فیآمنه تعر یآوا انجام داده بود برا یبرا نیکه حس یاز کار میبه گفت و گو با مهران پرداخت و مر یهاد

 یدلش به درد م دید یکه او را در آن وضع م نیانداخت از ا یم نیبه حس ینگاه یزد گه گاه یقرار م یکه ب یبا قلب

 آمد.

قرار  یقند را در دل ب شیحرف ها نیدانست با ا یاز آوا کرد. نمکردن  فیاز رفتن آن ها آمنه شروع به تعر بعد

 کرد. یپسرش آب م

 ماه بعد** کی

 تشیگذاشت و اذ یتوانست سر به سر او م یرا باز کند تا م شیآمده تا گچ دست و پا نیکه همراه حس یدر حال ریام

 .دیخند یگفت فقط به او م ینم چیهم ه نیکرد حس یم
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 کرد افتاد با یم تینشسته بود و پدرش آن را هدا لچریو یشدند، نگاهش به اکبر که رو یکه خارج م مارستانیب از

که متوجه او شده بود دست بر شانه اش نهاد و ازاو خواست به راهش ادامه  ریو با تاسف ناظر او شد. ام ستادیمکث ا

 دهد.

 ت و گفت:پشت فرمان نشس زین ریشد. ام نیسوار ماش یحرف چیبدون ه نیحس

 خوام برم؟ یاالن کجا م یاگه گفت -

 متفکرانه جواب داد: نیحس

 خوب معلومه خونه. -

 کرد و گفت: ینوچ نوچ ریام

شلخته  یطور نیهم یخوا یمنه م زیداداش عز یامشب شب خواستگار یآخه عقل کل برم خونه چه کار ناسالمت -

 مردم تا بهت دختر ندن؟ یخونه  یبر ختیو بد ر

 به خودش انداخت مشتش را باال گرفت و گفت: ینگاه کل نیحس

 خته؟یمن بد ر یکجا -

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا ریام

 همه جات. -

 .دندیهر دو سر خوشانه خند و

خندان رو به آوا که از خجالت سر  ییبا رو نیو آوا رسما نامزد شده بودند. حس نیکه حس یاز مراسم خواستگار بعد

 بود گفت: انداخته ریبه ز

 ؟ید یقول بهم م هی -

 عاشقانه نگاهش را به او دوخت و زمزمه کرد: آوا

 ؟یچه قول -
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 با تبسم گفت: نیحس

 !میهم باش کیشر یو تو غم و شاد میکنار هم بمون شهیهم یکه برا نیا -

 زد و گفت: یحیلبخند مل آوا

 نخواهد شد. یا گهید زیچ نیمطمئن باش جز ا -

 

80 

 گفت: یبا چشمان پر از اشک با لبخند به هر سه پسرش نگاه کرد و رو به هاد آمنه

 .مینیبب یداد تا بچه هامون رو تو لباس داماد قیخدا رو شکر خدا توف -

 تکان داد و گفت: یسر یهاد

 خوشبخت بشن. دوارمیخدا رو شکر ام -

 گفت:را هر کدام کنار عروس خودش قرار داد و  نیعباس و حس ر،یام بهرام

 ازتون بندازم. یعکس دست جمع هیها بذار  یاریدر ن یمسخره باز ریام -

 خود را مظلوم نشان داد و رو به الهه گفت: ریام

 .ارهیاالن برام نقش برادر زن شجاع رو در ن نیبه برادرت بگو تا از هم یزیچ هی -

 .دیخند یآرام یدست بر دهانش نهاد و با صدا الهه

 گفت: یبا شوخ بهرام

 خانم خودش از من خواست مدام هواش رو داشته باشم. یکه خبر ندار نیمثل ا -

 و رو به آوا گفت: دیخند نیحس

 خدا رو شکر کنم که زن من برادر نداره. دیپس با -
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 خنده زدند. ریز یحرفش همگ نیا با

 گفت: یبا لحن گرفته ا عباس

 پس خدا به داد من برسه چون زنم چهارتا برادر داره. یوا -

 .دندیسر خوشانه خند یباز همگ و

****** 

 تن و توانم همه تو ،یزندگ یا

 

 دل و جانم همه تو یا ،یو دل یجان

 

 همه من یاز آن ،یمن شد یهست تو

 

 شدم در تو، از آنم همه تو ستین من

 

 موالنا#

 

 .ستیآمد دفتر قصه ها هم چنان باق انیپا به

 که وقت گذاشتن و لحظه به لحظه همراهم بودند. یدوستان یسپاس و تشکر از تمام با

 ��مدد یعل ای گهیرمان د هیقصه و  هی تا

 انیپا
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 تو آواره ام داریحسرت د در

86/2/22 

 قلم: به

 یعثمان ایناد

 کانال یدیآ

@Romansarashirin 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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