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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  

 ها*** ییبایز ی***بنام خدا

 

 

 

 

آدمها که  یپا یسرد و راکد، آن طرفتر صدا یرفتن هوا یکه عجله داشت برا یآفتاب یبود از شالقها ینارنج آسمان

 دیبه گذشته ها آنجا که شا بردیجانش را م شیسرد ، سرد یبه سنگ رهیو او تنها خ شانینبودنها انیم زدندیقدم م

 نداشت . یبازگشت گریگاه د چیه

در  ریسراز یاز گوشه چشمش اشک ره،یداد اما او همچنان خ یم یآشفته اش را باز یگندم یو موها دیوز یسرد باد

 گذشته................ انیو سقوط م ییراه محو شد ،رها مهین

 کیج یبودصدا دهیکش دیازدل حوض تا ته خورش یکمان نیمثل همه بهارها...،فواره روشن رنگ بابودیز یانروزبهار آه

معطروچمن آب زده  یگلها یانداخت بو یم یتابستان یهایباز ادیشاخ و برگ درختان آدم را یگنجشکها ال کیج

 یبرا  دادیکه جان م بودسبز وخرم یازباغ که دورتادورش  چمن زار یکرد استخرآب گوشه ا یروح آدم راتازه م

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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پر از  یگلدان دیکش یکم رنگها م یرا به رخ همه  شیدیدر کنار استخر سف یچهار نفره ا یو صندل زیم  یگلف باز

 ند دیرقص یم یبهار میلبخندزنان همراه با نس زیم یشده رو دهیتازه چ یگلها

کرد رضا مثل بچه ها با اشتها آب  یرد تماس م یگرفت و فور یرا م یشماره ا رفتیهمراهش ور م یبا گوش آرش

 خورد یرا م کشیپرتقال و ک

 ؟ینخورد کیتا حاال آب پرتقال ک یهمه عمر کرد نیتو ا گمی: م آرش

 اشتهام خوبه؟ نقدریمن ا شهیم تیحسود هیو گفت :چ دیکش رونیرا با اکراه از دهانش که پر بود ب کشیک رضا

 کنمیجبران م یمراد نیه ازنگ بزن ب ایترو خدا ب گهید هی: اشتها چآرش

 نه بابا یکنیرا عوض کرد و صورتش را کج و کوله کرد و گفت:جبران م شیصدا رضا

 ینگفتم که موشک هوا کن یزنگ بزن هیخوام  یامروز م یمزه شد ی: چقدر بآرش

 رشیدر ضمن نمره واسه خودته خودت بگ رهیبار نمره دادن نم ریز یمراد یآقا نیا ونهی: کاش موشک بود پسر درضا

 ینا مرد یلی:خآرش

 زنگ بزن ی:نا مردم دوست دارم تو که مردرضا

 شهیهم که بهش کردم خوشحال م یآور ادیاز  دهیزنم بهم نمره هم م ی:م آرش

 یسش اداچاره ااگه سر کال یب دهیاستاده تا حاا اصال تو رو سر کالس ند نیا یلیتا حاال خدا وک ی:ها ها ها کرضا

 بتیبا اون همه غ یشدیم یکه هست ینیتر ازا چارهیآوردم که ب یدر نم ختتویر یب یصدا

 ینیب یکنم بهم نمره بده حاال م یم یکار هی:آرش

را  شیجابجال کرد و صدا یصندل ی؟رضا خودش را رو  گهیم یاالن چ یدون یده م یزحمت نکش نم نقدری:ارضا

 نفهم یپسر ه یدیدم فهم ینم یمفت به کس یکلفت کرد و گفت:من نمره 

 یتیترب ی:چه استاد بآرش

 با حال و با مرامه مییلیخ ستین تیب تری:اصال هم برضا
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 :خوب پس بهش زنگ بزن آرش

 کلت باشه اما االن مطمئنم  یبه نام عقل تو یزیچ هیمقدار شک داشتم که تو  هیبهت  یدونی:آرش مرضا

 زنم ی:اصال نخواستم االن خودم زنگ م آرش

 : پس زنگ بزنرضا

 زنم یخوب م لهی:خ آرش

 رها کرد یصندل یو خود را رو دیکش یقیتلفن را قطع کرد آه عم یشماره را گرفت بعد از صحبت کوتاه آرش

 ؟ی: چرا نگفترضا

 زنم یبهش زنگ م گهیساعت د کی:خونه نبود  آرش

 یکرد یخودت را راحت م یگفت یکه پشت خط بود م ی:به همونرضا

 گفتم یبهش م یبود چ یخانم هی: آرش

 یشد یم عیواگر نه زا یزد و گفت حتما دخترش بود خوب شد نگفت یلبخند رضا

 خانمشه دیدخترشه شا یدون ی:از کجا مآرش

 دونم زنش مرده ی:نه دخترشه م رضا

 ی:خوش به حالت اطالعات کامل آرش

 گهید مینیما ا یفکر کرد ی:چ رضا

 رهیمخه دختره رو بزنم از باباش نمره بگ شدیم یگم رضا کاشک ی:م آرش

 بهت نمره داد یاگه دامادش بش دیشا یکن یراض یمراد یتون یتو نم دونمیکار رو بکن آخه م نیهم ی:فکر خوب رضا

 زد و به فکر فرو رفت یلبخند آرش

****************** 
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 راهنیسپرده بود پ یبهار مینس یرا به نوازشها شیموها اطیوسط ح قیآالچ ریکتاب به دست ز شهیمثل هم بهاره

 را چند برابر کرده بود شیی بایرنگ ز یصورت یو نازک با گلها دیسف

در گاراژ را باز و  یمراد دیکش رونیرنگش ب ینقره ا یها ایانبوه رو  انیبهاره را م یمراد یآقا نیبوق ماش یصدا

 داریخشت و آجرش مدفون بود لبخند شوق د یبود هزاران خاطره ال شیبایز یرا پارک کرد عاشق خانه  نشیماش

 ختیر یم رونیعالم را از تنش ب یها یعشق سفر کرده اش خستگ

 ی:سالم با با خسته نباشبهاره

 یی:سالم بابایمراد

 مرد ری:چه خبرا پبهاره

 اجاق گاز یرو یچه خبر از قابلمه  زمیتو بگو عز ستیتو جالب ن یی بایبه ز یخانم یمرد برا ریپ هی یخبرا

 یستیمرد ن ریدر ضمن گلم تو پ ی:شما که فقط به فکر شامبهاره

 توئه ریباشم تقص رمیاگه پ یستم؟ولین ایمرد هستم  ریگرفتم مشخص کن پ یدو گانگ یی:بابایمراد

 :من! چرا؟دیرا گره زد و با تعجب پرس شیابرو ها بهاره

 دیآ یم یبنده به چشم همه من جمله جنابعال یرین بعد پهم جو ی:چون تو هم خوشگلیمراد

 نظر نی:آها از ابهاره

 :بله خانم یمراد

 تون یشدم منش یراستک دیداشت ادیبابا امروز تماس ز ی:راستبهاره

 با بات یمنش یآخرش شد یخون یحقوق م یهمه دار نیزد و گفت :ا یلبخند یمراد

 حد اقل سر کارم متهیشدن واسه با با غن یمنش یکار یاوضاع ب نیا ی:تو بهاره

 دییفرما ی:بله شما درست م یمراد

 آقا بود هیکه  هیآخر نی:چند تا خانم که همشون رو دک کردم و هم بهاره
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 بود؟ ی:کارش چیمراد

 داشت یکار مهم نگاری:مگه من فضولم فقط ا بهاره

 :خوب خانما چه کار داشتن یمراد

 همشون اشتباه زنگ زده بودن یچی:ه بهاره

 طونیش ی:ا یمراد

 تلفن بلند شد یساعت هشت بود که صدا بایاز خوردن شام تقر بعد

 را برداشت و گفت:بله یگوش بهاره

 اوردن؟ فیاستاد تشر دی:سالم ببخش آرش

 خدمتتون ی:بله گوش بهاره

 اش گرفت و خطاب به پدرش گفت:تلفن با شما کار داره نهیس یرا رو یگوش بهاره

 در آورد شیبرا یرا از بهاره گرفت و شکلک یبلند شد گوش شیاز جا یمراد

 :جانمیمراد

 هستم ی:سالم استاد ساالرآرش

 آوردم یالسالم بجا ن کمی:عل یمراد

اون  یمزاحمتون شدم برا یقوت یهم راه دوستم آقا شیدو روز پ یکرد و ادامه داد آرش ساالر یسر فه ا آرش

 مسئله

 بله بجا آوردم یزد و گفت :تقو یپوزخند یمراد

 دیفکر کرد میکه خدمتتون عرض کرد ی: استاد خواستم بدونم راجب اون مسئله اآرش

 :بله یمراد
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 کنم یحتما جبران م دی:ممنونم استاد شر منده کرد آرش

 یکن یگفت :البته که ترم بعد جبران م یجد یلیرا جابجا کرد و خ یگوش یمراد

 چ؟یه یعنیصورتش کش آمده بود مظلومانه گفت : یکه حساب آرش

 :بله جانم یمراد

 پاسش کنم دی:پس باآرش

 :گفتم که بله پسر جانیمراد

 :پس خدا حافظ آرش

 :به سالمت یمراد

 یکاناپه لم داد روزنامه رااز رو یگذاشت رو شیرا سر جا یتکان داد و گوش یگره کرد و سر ییابرو یمراد

 زیگل م یرا رو ینیوارد سالن شد س یپر از چا ییدسته طال وانیکه دو ل ینیو آن را ورق  زد بهاره با س زبرداشتیم

روزنامه را تا زده کنار خود  یمراد یره شد آقایپر سشگرانه به پدرش خ یا افهیگذاشت و کنار پدرش نشست با ق

 دو کف دست گرفت انیرا برداشت و م یچا وانیگذاشت ل

 خواست؟ یم یآقاهه چ نی:بابا ابهاره

 یچی:فکر کن هیمراد

 تونم کنجکاوم ی:نم بهاره

 ینبود فضول ادمی:بله یمراد

 نگران شدم دهیصداتون تا آشپز خونه رس دمیمنو باش د الیخ ی:اصال ببهاره

 واست اونم مفتخ یزد و گفت :امان از دست شما جونا نمره م یلبخند یمراد

 دیداد ی:خوب بهش م بهاره

 دادم؟ یبهش م دی:چرابایمراد
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 دینیرو نب افشیق گهیو د دیاز شرش راحت بش نکهی:واسه ابهاره

 دمیند ادیرو ز افشیداشته اصال ق بتیپسره بس که غ نیکه ا نهیسر د اد و گفت : مسئله ا یجانانه ا یخنده  یمراد

 شهیم دایپ ییزد و گفت :عجب دانشجوها یلبخند بهاره

سالم بزرگ و  یتونیپروروندش و تا م دیکه با کهیکوچ یبچه  هیعلم مثل  ستی:با با جان علم مدرک نیمراد

 فیح میرو تنبل کن یرانیا یمغز ها فیح یبزرگترش کن

 مغزا مون تنبل شده متا سفانه نیمقدار ا هی یول میا هست یرانیما ا ایدن یآدما نی:مغزتربهاره

 :با با جان مواظب مغزت باش باشهیمراد

 :چشمبهاره

 :مواظب مغز بچه هاتم باشیمراد

 دینکش جهی:بابا جون لطفا بحث رو به بچه و نوه و نتبهاره

 شد یم دهیکش نجایبحث به ا دی:باالخره امشب با یمراد

 نیشب حوصله ا چیمتاسفم استاد بنده امشب و ه یول دیشد یمبا نقشه وارد مغز من  دی:اوه بله پس شما داشتبهاره

 بحث را ندارم

درست سلولهاش رو به کار بندازه  گمیگم اما بهش م یوقت به اون مغز قشنگ و متفکرت زور نم چی:من هیمراد

 خوان یدرو کندن و از من جواب م نیا یپاشنه ایلیچون خ

 حواسش باشه گمی:به مغزم م بهاره

 نم:ممنو یمراد

 ؟یمونیمنتظرم م شهیبابا فردا زودتر کالسم تمام م ی:راست بهاره

 :چشم خانم خانمایمراد

 گفت و به رخت خوابش رفت ریو شبخ دیدخترش را بوس دیمطالعه روزنامه لپ سف یبعد از کم یمراد
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 کیکرده بود تخت  نییرا تز یآب یوارهاید یقرآن یها هیو آ یعکس خانوادگ یداشت که با قابها یکامال ساده ا اتاق

اتاق کوچک را  نیکه ا یزی.اما چ ایدر ینازک به رنگ چشمان آب یبا پرده ا یکوچک یاتاق کنار پنجره  ینفره گو شه 

خواهد  یبود که خواندنش کار چند روزه م یقطور یاز کتابها  ربود که پ یپر بار یآورد کتابخانه  یبزرگ به چشم م

بعد از چند  دیکش یقیو چشمانش را بست و نفس عم دیکش رونیآنها ب یرا از ال یکتابو  ستادیکنار کتابخانه ا یمراد

که  یدل یبرا ییسرا یم بایچه ز رانیمرد ا یا شهیلب گفت :به به  باز هم مثل هم ریلحظه کتاب را باز کرد و آرام ز

 خورد یاش را م نهیو غم فراق س ستیکنارش ن ارشی

شعررا زمزمه  نیگرفت وا شیتخت نشست و دوباره کتاب را روبرو یلبه  یکه کتاب حافظ در دستش بود رو یحال در

 کنان به لب آورد

 بگو که ز عشقت چه طرف بر بستم ایو دانش از دستم                 ب نیآنکه بشد د بجز

 که عهد نشکستم زتیعز یچه خرمن عمرم غم تو داد به باد              به خاک پا اگر

 وستمیرخت چون به مهر پ یبه دولت عشق        که در هوا نیبب رمیذره گر چه حق چو

 نشستم شیاز بهر ع تیتا من از سرا من           بکنج عاف ستدیباده که عمر اریب

 چرا که من مستم فکنیسخن بخاک م          یگو حتینص یا یاریز مردم هش اگر

 از دستم امدیبسزا بر ن یسر ز خجالت بر آورم بر دست          که خدمت چگونه

 بفرستم چو خاطرش خستم یدلنواز نگفت            که مرحم اریحافظ و آن  بسوخت

و به  دیتخت دراز کش یرا کنار زد رو یکذاشت روتخت یپاتخت یماند کتاب را بست و رو رهیلحظه به صفحه خ چند

 خواب رفت

و نمناک کرده بود آفتاب  سیرا خ ابانهایخ یبود حساب دهیبار شبیکه د یبود از باران یقشنگ دصبحیرس فرا فردا

پسر  دندیرس یگذشتند به چهار راه یم ابانهایاز خ نیسوار بر ماش یبهاره و مراد کردیم یباشک باز میابرها قا انیم

 ی شهیکه در دست داشت ش یفینا مرتب با لنگ کث یاو لباسه فیکث یظاهر شد با صورت نشانیماش یجلو یکوچک

 ی شهیش یآن بوجود آورد مراد یرو یبزرگ یشد و لک ها فتریکه بود کث یزیکرد البته از چ یرا پاک م نیماش

اسکناس به پسر دادند و حرکت  کیزد و به پسر لبخند زد بهاره هم با لبخند به پسر سالم کرد و  نییرا پا نیماش

اش معطوف کرد در راه فقط سکوت فر مانروا بود هوا  یو حواسش را به رانندگ دیکش یقیفس عمن یکردند مراد
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دانشگاه به  دیاسات نگیدر پارک نیافزود پس از پارک ماش یاش م یبایبه نام سکوت بر ز یکیبود که موز بایآنقدر ز

و  کیبار ینیو ب اهیس یچشمان با بایز اریبس یبهاره دختر یمیحرکت کردند نگار دوست صم یاصل یسمت محوطه 

 ییبایلرزاند چشمش که به آنها خورد لبخند ز یرا م یا نندهیدل هر ب یصورت یو لبان گوشت دیسف یکوچک پوست

 آنها دست تکان داد یزد و برا

 :سالم خانم زرنگبهاره

 کرد سالم کرد میتعض یمراد یجلو یکه کم یبلند شد و در حال شیاز جا نگار

 یترم خوب:سالم دخیمراد

 :ممنون خوبمنگار

از تو  یکی ینیبب یچشم ندار هیشما تنبل خانم خوب چ یپشت سرش بود گفت:به خوب بایبه بهاره که تقر خطاب

 زرنگ تره تنبل

 یام زرنگ یلیگفت:نه خ هیبا کنا بهاره

 یلیکنه من خ یم یهم زرنگم استاد بهاره شوخ یلیمن خ یکنیم عیلبش را گاز گرفت و گفت:ا خوب چرا ضا نگار

 رمیگ یم ستیزرنگم همش ب

 دونم یزد گفت :بله م یکه لبخند م یدر حال یمراد

 رمیگ یکه با شما کالس نم نهی:استاد واسه هم نگار

 دن ی:تا دلت بخواد اصال تو کالس بابا راحت نمبهاره

بعدش رو هم که خودت  رنیگ یاستاد تقلب م دمیآخه شن یکن عمیضا ینجوریتو ا ستیدونم الزم ن ی:خودم منگار

 کنم یدرس توقف م هی یرو یده سال هیبدون تقلب  یدون یبهتر م

 استادهات هم سفارش تقلبهات رو بکنم یباشه به بقه  ادمی:یمراد

 میاجازه بدن جزوه را باز کن دیاستاد تر خدا بگ دیکنی:لطف منگار

 نمتونیب یبا خنده:حتما خوب دخترا من کالس دارم بعد از ظهر م یمراد
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 کهیکنی:بابا فراموش نمبهاره

 را؟ ی:چیمراد

 وهمراهت ... شهیامروز زودتر کالسم تمام م نکهی:ابهاره

 یآورد و خطاب به مراد رونیب فشیرا از ک شیعکاس نیدورب نگار

 رمیازتون بگ یادگاریعکس  هی شهی:استاد منگار

 :البته چرا که نهیمراد

 یتا حاال عکاس شد ی:اوه خانم کبهاره

 ایبا با جونمه از استرا ل ی هیهد ادیخوشت م نمی:از دور ب نگار

 رو بذار واسه بعد ستیعکاس ف ری:خوب ،االن عکستو بگبهاره

 مزه ی:اشش بنگار

 کرد و رفت یبا آنها خدا حافظ یرا که گرفتند مراد شانیادگاری عکس

 یمعرفت یب یلی:خنگار

 گفت:چرا گلمشد و  رهیچشمانش را گرد کرد و به نگار خ بهاره

 کنم عتیاستادت ضا یجلو ادی: خوشت منگار

 قبول یپر فسور تو زرنگ دیو گفت :ببخش دیخند بهاره

 که من زرنگم یاستاد بگ یجلو دیبا رمیصورتش را بر گرداند و گفت :نه خ نگار

 خوب یشیم عیسر داد و گفت :ضا یخنده ا بهاره

از  ییبودند که صدا دنیو با دست محکم به شانه اش زد دختر ها در حال خند دیدنبال بهاره دو تیبا عصبان نگار

 پشت سر آنها را آرامش دعوت کرد
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نسبتا لخت  یو قد بلند و موها یاستخوان یبا صورت یاضیر یپسر معدب و محجوب  نفر دهم رشه  یب کشکول شها

 یتشان به هم نم ایبود که روح نیاستداللش ا شهیآمد و هم یبود اما بهاره اصال از او خوشش نم یهم آدم جذاب یرو

 خورد

 :سالم خانم هاشهاب

 :سالم نگار

شهاب روبرو شد  شنهادیزود از او جدا شود اما با پ یلیخواست خ یآرام جواب سالم او را داد و م یلیبا اکراه خ بهاره

 رمیتونم چند لظه وقتتون رو بگ یم یخوام خانم مراد یکه گفت:معذرت م

 دییزد و گفت :بفرما یبهاره  او هم به نگار چشم غر ها یکرد نگار لبخند زنان بازو یمکث کوتاه بهاره

 تنها شهی:اگه مشهاب

 ستین نجایا یا بهی:غربهاره

 رم کار ... ی:من م نگار

 یکشکول یکه حرف آقا نیالبته بعد از ا میرینگار را گرفت و گفت :با هم م یبازو بهاره

 بشه تمام

بگم با استاد  یخوام چ یم دیخوام مزاحمتون بشم احتماال بدون یرا قورت داد و آرام گفت:من نم شیآب گلو شهاب

 ازشون خواستم که خودم با شما صحبت کنم نید ینم تیگن شما رضا  یم شونیهم صحبت کردم اما ا

گم که  ینسبت به شما م با تمام احترامم یکشکول یکرد گفت:آقا ینگاه م نیکه به زم یو در حال ستادیصاف ا بهاره

 را به پدرم دادم و حتما به شما گفته ییمن جواب نها

 شد گفت :بله گفتن یبلند م ائسی یکه از رو ییبا صدا شهاب

 انداخت و گفت:ممنونم خدا نگهدار نییسرش را پا شهاب

که صورتش از خجالت  یشهاب را صدا کرد شهاب سرش را باال برد و به چشمان بهاره نگاه کرد بهاره در حال بهاره

 دیآقا شهاب ازم نا راحت نش دیگفت :ببخش دهیبر دهیسرخ شده بود بر
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 شد دیاز کنارشان رد شد و ناپد یرا گفت و مانند شبح نیناراحت نشدم خداحافظ شهاب ا ری:نه خ شهاب

 ؟یخوب نیپسر به ا یرفت و گفت :چرا ردش کرد یچشم غره ا دیرسیهم ناراحت به نظر م یلیبه بهاره که خ نگار

 دوسش ندارم چکار دلم کنم یدونم خوبه ول ی:مبهاره

 ی:مگه چشه بچه به اون خوب نگار

 ستیبس کن حالم خوش ن کنمی:نگار خواهش مبهاره

 خانم یمون یم یختیر نیتا آخر ا یکنیفکر م یا ونهید یلی:خنگار

 تو حواست به خودت باشه ی:حاال تو چکار به من داربهاره

 واسم بخره از جنس خوبا شویخارج دونهیبابام  گمیم دیهر موقع عشقم کش چمی:ه نگار

 کتابخانه؟ میفعال فکر ت رو بده به درست فکر کنم بهتر باشه بر زمیزد و گفت:نه عز یلبخند بهاره

 زنمیچرت م هی:موافقم منم اونجا  نگار

هم  یرا گرفت و چشمانش را رو شیشانیو پ زد هیتک واریبهاره دستش را به د زدندیکتابخانه قدم م وارید کنار

 را به هم زد شینازک نگار پلکها یگذاشت با صدا

 :چت شد دخترنگار

 ستین میزیچ بهاره

 لهیشهابست بچه پ نیا ری:همش تقص نگار

 :اون چکار دارهبهاره

 تو سمه یکه واسه  ی:خوب ناراحتت کرد ناراحتنگار

 دونستیاز کجا م ی:اون تفلبهاره

 ی:به بابات گفت نگار



 سانیپر

15 
 

 بهش بگم دمی:نه ترسبهاره

 گمیمن م یاگه نگ وانهی:دنگار

 :نگران نباش گلم خوبمبهاره

 نکرده... یترسم خدا ی:م نگار

 را نشان ندادن یزیفعال چ شامی:نگران نباش آزمابهاره

 :مطمئن باشمنگار

 با دست پشت کمر نگار زد و گفت:مطمئن باش بهاره

 یرا رو شانیرها کردند و کتابها یصندل یو خود را به کتابخانه رساند دختر ها خود را رودست نگار را گرفت  بهاره

برگ کتاب  یبود اما بهاره رو یگرید یپهن و شروع به برگه زدن کردند نگار نگاهش آن طرفتر از کتابها جا زیم

 یا آرش و رضا بودند که نگارهر از گاههم در کتابخانه بودند که دو نفر از آنه گریتمرکز کرده بود بجز آنها چند نفر د

که به خود تمرکز  کردیتالش م شتریشده بود اما ب نیسنگ شیکتاب برا یانداخت بهاره برگه ها یم یبه آنها نگاه

سرش به جلو و  کردیم یدوتا احساس خفگ یکیزد  یدور اطرافش قطع شده بود فقط نا خواسته برگ م یکند صداها

نتوانست  شتریرا پوشانده بود ب شیشانیعرق پ یدرون وجودت را احاطه کرده بود حاله  یخورد لرزها یعقب تکان م

 یزیو چ ستادهیا شیکه روبرو دیدیاز جا بلند شد نگار را تار م دیکوب زیتحمل کند با کمک دو دستش که محکم رو م

 بجز تهوع نداشت یاحساس چیه گریکرد و د ینیاحساس سنگ شدیمتوجه نم شیاز گفته ها یزیاما چ دیگویم

که سر شان در کتابها بود از  یکسان یگونه نام بهاره را به زبان آورد همه  ادیشد نگار دست پاچه فر نینقش زم بهاره

 شد خانم؟ یگفت :چ یم یزیجا بلند شدند و خود را به آنها رساندند هر کس چ

 مارستانیب مشیبهتره ببر-

 تا دختره از دست نرفته عتریسر-

 مارستانیرسونمش ب یم کهیمن نزد نی:ماش آرش

 برسه تا در کتابخانه میکن ی:زود برو ما هم کمک م رضا
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چشمانش باز بود اما هوش و حواس  بایکتابخانه پارک کرد بهاره تقر یرساند و روبرو نشیخود را به ماش عیسر آرش

 ...باباستین میزی:من خوبم ...چگفتیو نا مشخص م دهینداشت فقط بر یدرست

 دیرو خبر کن یرو به مسئول کتابخانه کرد و به سرعت گفت :ترو خدا استاد مراد رنگا

 دکتره؟ یمگه مراد مارستانیب میبر دیچهرهاش دگرگون شد و گفت:سوار ش دیرا که شن یاسم مراد آرش

 پدرش که هست یول ری:نه خنگار

بهاره را سوار کردند نگار هم کنار  یرا باز کرد و به سخت نیماش یبه نگار انداخت رضا درب پشت ینگاه معنا دار آرش

 کردیبهاره نشست دستش را دور گردن بهاره حلقه زده بود و با او صحبت م

 میرسی...االن م یبا خودت چکار کرد یدی...دمیرسیاالن م زمی:عزنگار

 ستیزودتر حالش اصال خوب ن کمیشده بود گفت:ترو خدا  مانیپش یکه از اوردن دختر مراد یخطاب به آرش نگار

که رنگ  یبا چشمان بایانداخت بهاره ز نهیدر آ یگذاشت و به سرعت حرکت کرد نگاه نیگاز ماش یرا رو شیپا آرش

و نرمش دل را به لر  فیبرد صورت ظر یکرده بود پوست نازک و سبزه اش دل را م میقا شیرا پشت پلکها شانیبایز

با  نقدریا شبیبود که تا د یدختر استاد بایدختر ز نیا نکهیداد و به ا شیانداخت آرش حواسش را به رانندگ یزه م

اورژانس پارک کرد بهاره را که حاال چشمانش کامال  یرد شد و جلو مارستانیدر ب یاو بد رفتار کرده بود از نگهبان

بزرگ و آرام با  یکه در سالن یفلز مکتین یه رفت آرش روونگار همراه بهار دندیبسته بودند را به اتاق پزشک رسان

 او آمد و کنارش نشست شیبعد نگار هم پ یتند الکل نشست کم یبو

 :حالشون بهتر شدآرش

 به من نگفتن فقط به هوش بود حتما حالش خوبه یزیدونم چ ی:نمنگار

کرد و  ینگاه دیرس ینظر م که مضطرب به یدهانش را کج کرد و چند بار سرش را تکان داد به نگار آرش

 خانم هستن؟ نیپدر ا یمراد یآقا یراست دیگفت:ببخش

 نگاهش را به سمت آرش برگرداند و در جوابش گفت:بله ...چطور مگه؟ نگار

 نشده داشیگفتم چرا هنوز پ یجور نیهم یچی:هآرش

 سوزهیدلم واسش م رهیمیبشه م شیزیاگه بهاره چ یمراد چارهی:بنگار
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 گرفت یاو حرسش م ینگار برا یها یداد و از دلسوز یفحش م یدر دلش به مراد آرش

 دیکالس گرفت ی:شما تا حاال با استاد مرادنگار

 :بله متاسفانهآرش

 زد و گفت:نمره... نه؟! ینگارلبخند

 داد گفت :کامال درسته...نمره یکه سرش را تکان م یدر حال آرش

 یگره کرد و از جا بلند شد مراد ییسالن حرکت کرد آرش ابرو یف در خروجبلند شد و به طر شیهو از جا کی نگار

 گشت یبا استرس واد شده بود و دنبال بهاره م

 :سالم استاد نگار

 شد ؟ ی:نگار جان بهاره چیمراد

 دیحالش خوبه اصال نگران نباش دی:نگران نباش نگار

 ؟ یشده باشه چ ری:اگه دیمراد

 دیبشه نبا رید دیپاسخ داد :نه نبا یگرفته ا یبا صدا نگار

 یمراد سوختیداد ه بود م هیتک واریکه به د یکرد ودلش به حال مراد یکه تا آن موقع ساکت مانده بود سالم آرش

 دیبه آرش کرد و گفت:شما دختر منو رسوند ینگاه

 دیخودتون را ناراحت نکن یضعف عاد هیحالشون بهتر بشه  دوارمی:بله استاد ... امآرش

 کنم نباشه یکه فکر م یزیفقط خدا کنه اون چ دیگ یباشه که شما م یاونجور دوارمی:امیمراد

 ستین ینگران یخوب بوده پس جا شاشیآزما گفتی:بهاره:منگار

رنگ و  یاشک از چشمان خاکستر یمنه و قطره ا ریمنه همش تقص ریسرش را با تاسف تکان داد و گفت تقص یمراد

که او  یاما آن حال ندیاش را بب هیخواست گر یاحساس تنفر داشت دلش م یآرش که از مراد دیلغز نییچرو کش پا

را  زیرا احساس گرفته پس همه چ دشوجو یکه همه  یشکست چه برسد به آرش  یرا م یا نندهیداشت دل هرب

 دیکرد و دست بر شانه او گذاشت و گفت:نگران نباش کینزد یفراموش کرد و خود را به مراد
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 کرد و گفت:چطور نگران نباشم پسرم یآرش نگاه یبایبه چشمان ز یادمر

به او پسرم نگفته بود آب دهانش را قورت داد و  یبود سالها بود کس بیآرش غر یبرا یکلمه  نیبله پسرم ا پسرم

 کرد ینگاه م یفقط به مراد

داد حال بهاره  نانید دکتر به آنها اطمدکتر از اتاق خارج شد هر سه نفرشان به طرف او آمدن یشانیهمه پر نیا انیم

 بماند مارستانیامشب ب نانیاطم یبهتر است اما برا

 نمشیتونم بب یحالش خوبه م یعنیدکتر  ی:آقایمراد

 بهتره که استراحت کنن ی:بله خوبن ولدکتر

 ستین شیبه آزما یازی: نیمراد

 شهیگرفته م یات شیآزما شونی:بله حتما از ادکتر

 دیفکر بد نکن یمراد یداده سالمه آقا شیآزما شی:چند روز پنگار

 باشه دهیمادرشون به اون هم رس یارث یماریدکتر ممکنه ب خوامینگران نباشم معذرت م تونمی:چطور م یمراد

 داشتن یماریمادرشون چه ب دمیحاد ند یماریاز ب ی:بنده که عالئم دکتر

 شهیم دیکه با استرس و فشار هم تشد یخون یمارینوع ب هی:یمراد

 متخصص برن هی شیبهتره پ شنیمشخص م یخاص شاتیبا آزما هایماریب نجوری:خوب ا دکتر

 :ممنونم دکتریمراد

 : درخدمتمدکتر

گفت استاد اگه اجازه  یآرش خطاب به مراد ستادینشست نگار هم کنارش ا مکتین یرو یاز آنها جدا شد مراد دکتر

 ه حال دخترتون هر چه زودتر بهتر بشهک دوارمیام شمیمنم از خدمتتون مرخص م نیبد

 بود یچ تونیلیفام ی:ممنونم پسرم راستیمراد

 یهستم آرش ساالر یکرد و گفت:ساالر یمکث کوتاه آرش
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 هستم نجایزد و گفت:ممنونم پسرم نگار جان تو هم برو دانشگاه من ا یلبخند یمراد

 مونم یم ششی:نه استاد من پنگار

 :برو دختر برو سر درس ومشقتیمراد

 دانشگاه  دیر یشما هم  م دیبلند شد و خطاب به آرش گفت :ببخش شیزد و از جا یلبخند نگار

 رسونمتون ی:بله مآرش

 یکردندو به سمت دانشگاه حرکت کردند نگار از آرش تشکر کرد و با او خداحافظ یخداحافظ یو نگار از مراد آرش

 ادیشد  یچشمانش محو نم یمعصوم بهاره از جلو یو از آنجا دور شد چهره چاندیپ را نیکرد اما آرش فرمان ماش

 شیلبخند زدن نداشت دلش برا یزدند اما بهاره نا یم ندآن با ناز به او لبخ یافتاده که دختر ها  اتورینیم یهاینقاش

شماره رضا را  شیدست نگه داشته بود با گوش کیکه سکان را در  یکرد در حال ینم دایرا پ لشیسوخت و دل یم

 گرفت

 ؟یی:سالم کجاآرش

 :دختره مرد؟رضا

 :نه بابا ضعف کرده بودآرش

 بود؟ یطرف دختر ک یدی:سوپر من فهمرضا

 دمی:آره فهمآرش

 جا اومد سوپر من جان ی:خوبه پس حالت حسابرضا

 سوپر من ینگ شهی:مآرش

 من دریگم اسپا ی:چشم مرضا

 ؟یشد گمش که نکرد ینگو...فقط بگو لب تاپم چ یچی:اصال تو هآرش

کردن به  یغشو غش کرد هر کار یها فهیضع نیاز ا یکی یهست بهت بگم ...تو که رفت یزیچ هی:نه بابا فقط رضا

 کار منه نیا ستین یگفتم باک ومدین ادیهوش ب
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 ؟ینفس مصنوع ای:ماساژآرش

 یغش کن ادیبهت فشار ب ترسمیکدام...بگم م چی:هرضا

 ای:بگو بابا پشت تلفنآرش

 کردیچرا نگاه م دمیکه آخرش هم فهم کردیمرموضانه وارد شد و بد جور به من نگاه م فهیضع گفتمی:داشتم مرضا

 :آره جون خودتآرش

 چیشد و ه نیخالصه دختره نقش زم شهیصداتم ثبت م یزنیحرف م شهیم خیصحنه ثبت تار نی:نپر تو حرفم ارضا

زود خودتو  ای یکالس دار یزنگم نزد هیغشو  هی یپ یمعرفت کجا رفت یلب تاپت ب کنه جز یکس نتونست کار

 برسون

 خونه بخوابم رمیخنده اش گرفته بود :باشه حاال حوصله ندارم حاال هم دارم م آرش

 ینمره گرفت یطور مخ استاد رو با دختر غشوش زد نی:آها که ارضا

 حال نداشت چارهی:نه بابا ب آرش

 طور نی:اوه بله بله که ارضا

 طرفم ایب ریبگ تزای:امشب منتظرتم پآرش

 خودت بخر یخوایم یهر چ یکن ی:سوپر من خودت که پرواز مرضا

 :حوصله ندارمآرش

 یشرفمونو به باد بد یغش نکن ییهو هی:چشم فقط رضا

 :منتظرتمآرش

 گهی:اوامر درضا

 ی:باآرش
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آورد با انگشتش  نییپا مهیرا تا ن شهیرا روشن کرد ش نیاششاگرد گذاشت و ضبط م یصندل یرا رو ی:گوش آرش

 کردیخواند گوش م یکه خواننده با سوز م یرا گرفته بود و به شعر  شیشانیپ

 نهیدر کم ییدونم تا ته قصه جدا یم

 نهیبده حرف من هم دیبه من ام تو

 کهیلحظه شوم نبودنت نزد دونمیم

 کهیچه تار ایبده تا ندونم دن دیام

 دیبا یبدون یسخته با من باش دونمیم

 دیشا یو تنها شم نگو نگو نگو نتون یبر

 رهیگیاز حجوم عشق تودلم م یگ ینم

 رهیبدونمو دل از قصه بم یترس یم

 شمیسنگ و منم از جنس ش سرنوشت

 شهیم یمهم نباشه بعد از تو چ برات

 رمیبده آرامش بگ دیبه من ام تو

 رمیتا راحت بم یمن راحت یب بگو

 کی یرا گرفت با سرعت به سمت خانه حرکت کرد روبرو نیرا باال زد گاز ماش شهیرا خاموش کرد و ش نیماش ضبط

باز بود را هل داد و وارد باغ  مهیکه ن اطیپارک کرد در ح دیکش یم دکیرنگ که قدرت خود را  رهیسبز ت یدر گاراژ

 یجلوه م باتریز ییباییدل نوازشان ز ی حهیکه با را هتاز یبود و بس عطر گلعا ییبایکرد ز یکه تا چشم کار م ییبایز

بلند و  یبود که نام آن را جاده عشق نهاده بود جاده ا یا دهیچیاز درختان انبوه و در پ یجلوتر جاده ا یداد کم

 جاده نیو زرد هنگام قدم زدن در ا خشکییعابران اما برگها یپا ریاز عشق علم کرده بودند ز یا هیسا  ییایرو

 رهیدا میبه حوض عظ میجاده ه برس انیبه پا شدیم دهیشن زین میکنیمان لگد م یپا ها ریمرگ برگها را که ز یقیموس

وسطش روشن است که  یفواره ا ستیبایرنگ ز یساختمان بنا شده بود حوض آب یروبرو قایکه دق یرس یشکل م

نگاه به پشت سرت  کیو  یستیکه با وانیا یباال یکند از سه پله که باال برو یباغ م گریجو را خنکتر از نقاط د
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 یم یا نندهیو قدرت خود را به رخ هر ب بتیاست  ه یمیو قد یسنت ییپر گل امارت  بنا ینیب یم یبهشت یندازیب

داخل هزار بار  یشده است و اما فضا یحکاک ینشسته ا ریبزرگ دو لنگه که برهر لنگه عکس ش یدر چوب کیکشد 

استفاده شده  ینقره ا شتریرنگ که ب بیشده بود ترک یکامال مدرن طراح شیداخل ونیکرد دکوراسیفرق م رونیبا ب

و  بیعج یبا نقش ها ییگل تابلوها یو بلند ب کیبار ییو گادانها دیسف یرنگ با کوسن ها یمشک یبود کاناپه ها

 دوم بودند یدرهم و برهم  اتاق خوابها طبقه 

وقت هواسش  چیه یمواظب بود ول شهیانداخت هم یبود دور اطراف نگاه ستادهیجاده عشق ا یهنوز روبرو آرش

 یصدا گرید ستادیبرد وسط جاده ا یمردن برگها لذت م یزد و از صدا یجاده عشق قدم م یبرگها  یآنجا نبود رو

 قیرا بست و چند نفس عم مانشچش دیرس یشر شر آب حوض به گوش م یاما صدا دیشن یخش خش برگها را نم

دو نبود چشمانش را باز کرد و با خود گفت:حاال که احساس  نیا نیب یتعادل یآتش یسرد و فکر یلبخند دیکش

 یول زارهیدوباره تنهات م یروز هیو  ید یو دلت رو بهش م یباز یو خودتو م ینیبیرو م یکی یکنیم ازیو ن ییتنها

 کنهیداره با من چه م یلعنت ازین نیا

خود را اثبات کرده تمام اسرار و  یکه هنوز هم کنارش مانده و وفا شانینوکر وفادار خانواده گ نیمش حس یصدا

 یم یآنها زندگ یپولدارو پر آوازه بود در خانه  یدانست از زمان پدر بزرگ آرش که مرد یرا م یزندگ یداستانها

شده وجود  زاریود که از جنس زن بب یروان دیشد یماریبزرگ بود دچار ب یکرد پدر آرش که تنها فرزند ساالر

آزاده خواهربزرگتر آرش را  یعنیدختر کوچکش  یکردحت یآرش در آن خانه تحمل م دنیهمسرش را به خاطر زا

خود  دنشیسپرده بود و از د کردیم ینداشت ودر شمال زندگ یآمدن نزد دختر عمه اش که فرزند ایپس از به دن

مادر آرش بر دار اتاق ته  یرفت که شب شیاو تا آنجا پ یروان یماریب ندیرا بب داد مادر ش یکرد و اجازه نم یم یدار

 یلیشده بود آرش آن موقع خ رهیخ زانشیبه همسر او کیاتاق تار یگوشه  وانهیشده بود و مرد د ختهیباغ آو

با مالفه  یو زمستان سرد یکند و در شب یجان م مارستانیت یکوچک بود که مادر را از دست داد و پدرش گوشه 

مش  یپدر بزرگش و با نگهدار هیسا ریداد آرش هم ز انیپر از استر سش پا یتختش خود را دار زد و به زندگ یها

هم او را دوست  یلیمرد مهربان حکم پدر نداشته اش بود که خ ریپ نیهمسرش بزرگ شد و حاال ا ژهیو من نیحس

 داشت

 رفته در رو ببنده ادشیباغ بونه باز  نیدر باز بود حتما ا د؟مگهیی:آقا شمانیحس مش

 نی:در را نبستم مش حسآرش

 خانه یامروز زود ببرگشت ی. راست یباغ بون نیآقا تو هم که بدتر از ا ی:انیحس مش
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 :حال و حوصله نداشتم برگشتم خونهآرش

 نگو حوصله ندارم ی:آقا جواننیحس مش

 بخوابم رمیخستم م نی:مش حسآرش

 نگاه آفتاب کن یش ی:االن نخواب کسل م نیحس مش

را پوشاند هر دو لبخند زدند وبه هم  دیخورش یرو یهر دو سر شان را باال کردند که به آفتاب نگاه کنند که ابر بزرگ 

 نگاه کردند 

 آفتاب هم حوصله نداره نیگفت:بب آرش

آرش هم سال نه سالنه به راه افتاد و از آرش دور شد و به سمت در خانه رفت تا آن را ببندد دیخند نیحس مش

در  یمثل همه  یظاهر یرفت غرور یشد با غرور راه م یاستوار خم نم یمثل علم ستادهیبود قد ا نگونهیا شهیهم

 کرد یکالم فقط نگاه م یب دهیختان خانه بلند و سر به فلک کش

به  یرنگ نور روزنه ا رهیسبز ت یمخمل یپرده ها یو سلطنت کیش یهمانند پادشاهان قاجار با طراح یانیاع یاتاق

بزرگ  نهیآئ کیتخت  یبود روبرو زانیتخت آو یدست باف کاشان باال ی چهیاتاق ندااشت تخت خواب دو نفر ه، قال

 ییخورد دمپا یو تک نفره به چشم م یجمعدسته  یخانوادگ یبود و قاب عکس ها زانیآو واریبه د یسلطنط

بود آرش خود  یسنت نشییکه تز ینشاند تنها اتاق یم یا نندهیبر لب هر ب یزیمکنار تخت خنده تمسخر آ یعروسک

 چشمانش را بست یرا بغل گرفت و به آرام شیزانوها یتخت نرمش رها کرد همانند پسر بچه ا یموجها یرا رو

 کرد دارشیاز خواب ب ییاز ظهر بود که رضا با سر و صدا وارد اتاق آرش شد و با تکان ها بعد

 :پا شو چه وقته خوابه بلند شو تا نزدم لهت کنمرضا

 یامد یخواب الود گفت:سالم ک یپف کرده و صدا یبا چشمها آرش

 گهیزنه پاشو د یداره م یچه نم نم نیبب رونیب ایساعته ب می:نرضا

 ییرا به پا کرد و به سمت دستشو یعروسک ییآمد و دمپا نییرفت و آرش آرام از از تختش پا رونیاز اتاق ب رضا

 آمد رونیو از اتاق ب دیلباسش پوش یرا رو یرفت دست و صورتش را شست روشامبل

 شد به او سالم کرد  یداخل م یکه در دست داشت از در ورود ینیبا س ژهیمن
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 آقا رضا اونجا نشسته وانیا ی:آقا جان برو توژهیمن

به  یباد خنک  دیدر را گرفت و در را به سمت خود کش یرفت دسته  یتشکر کرد و به سمت در ورود ژهیاز من آرش

اش را دور خودش  یلذت کرد رو شامبر رینم وجودت را س یبو دیکش یقیزد نفس عم یصورتش بوسه ا

بود که  ییرضا حواسش به بر گه ها ستادینشسته بود ا وانیا یرو یو صنل زیو کنار رضا که پشت م چاندیمحکمترپ

را برداشت و در  یپر از چا یآن نشست قور یها را کنار زد و رو یاز صندل یکیدستش داشت معطوف بود آرش  ریز

بود به آرش و فنجان  نییرضا که تا آن موقع سر ش پا ختیگرم را ر یچا زدیبرق م یزیرنگ که از تم دیفنجان سف

 نه ختیان ررا واسه مهم یرسمه اول چاه نکهیانگاه کرد و گفت:مثل  یپر از چا

 زد و فنجان رضا را هم پر کرد و به دستش داد یلبخند آرش

 ؟یر یهستن باشون ور م یچ نای:اآرش

 ی:حساب کتاب شرکت جنابعالرضا

 شهیبخورسرد م تی:چاآرش

مش  ادیآنها رافر نینگاه کرد سکوت ب دیبار یکه م یدسته فنجان را گرفت و در دست نگه داشت و به نم باران رضااز

 دیبه گوش رس شیشکست که از ته باغ صدا نیحس

 کرد یزد و دعوا م یحرف م واریداشت با د نیمش حس دندیو رضا به سمت صدا دو آرش

 ؟یهست یبا ک نی:مش حسرضا

 ؟یخوب ی:مشتآرش

 یتو زهیریآشغال م واریاز پشت د هیهمسا تیترب یب یپسره  نیگفت ا تیسرش را برگرداند و با عصبان نیحس مش

 باغ

  نیزدند وآرش خطاب به مش حس یو آرش لبخند رضا

 آشغاال نباش نیتو نگران ا ایمرد ب ریپ اطیح یتو یش یم سی:خرضا

گشتند به اتاقک ته باغ نگاه کردند و آرش سرش را برگرداند و  یخانه برم وانیو آرش به ا نیبه همراه مش حس رضا

 لب گفت  ریز
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 اتاقک را خراب کنند  نیبدم ا دی:باآرش

شد باران هم شروع شده بود  یم کیو رضا به هم نگاه کردند و به راه خود ادامه دادند هوا داشت تار نیحس مش

 سرد شده بود رضا خطاب به آرش گفت  گرید یچا یباغ را روشن کرد فنجانها یچراغها نیمش حس

 یحسابها بکن نیبه حال ا یفکر هیفردا  دی:بارضا

 :چطور مگه ؟آرش

 هم کمه یلیکمه خ یزیچ کی دیآ یدر نم زانیم یزی:چرضا

 شهیفکر نکن در ست م نقدری:اآرش

 شرکت یایب یتو فردا وقت بزار نکهیبه شرط ا شهی:باشه درست مرضا

 حال ندارم باور کن ادیروزها ز نی:رضا اآرش

 :چه مرگته رضا

 دونم ی:نمآرش

 :خدا شفات بدهرضا

کاناپه  یکرد که به خانه برود آرش هم به دا خل خانه برگشت و رو یبلند شد و با آرش خداحافظ یصندل یاز رو رضا

 خود کرد ریلم داد همانجا خواب چشمانش را اس

 شیانداخت و از جا ینگاه یواریکاناپه چشمانش را باز کرد و به ساعت د یوسط آسمان بود که آرش مچاله رو آفتاب

 نیکرد تعجبش از ا لیم مهیآشپزخانه بود نصف و ن زیم یرا که رو یبلند شد دست و صورتش را شست و صبحانه ا

رفت تا لباسش را عوض کند کمد پر از لباسش را باز  االخانم کجا رفته اند به طبقه ب ژهیو من نیبود که امروز مش حس

کرد  ینگاه رونیبه خود زد از پنجره به ب ییها را بر تن کرد ادکلن خوش بو نیکتریاز ش یکیکرد و دودل در انتخاب 

همچنان با  یو آفتاب فیرا به چشم زد و از اتاق خارج شد هوا کامال با روز قبل فرق داشت لط شیآفتاب نکیو ع

به سمت آنها  یروزید یهمان جا دیرا از پشت باغ شن شانیبود که صدا نیو مش حس ژهیسر ش دنبال من یحرکتها

 ختندیریزباله م سهیدر کخم شده بودند و غر غرکنان آشغالها را نیزم یرفت هر دو رو

 دیکنیمردانه  وخس دارش گفت:سالم ...چکار م یبر لبش نشست و با صدا یلبخند آرش
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 کردیم زیهمان طور فقط آنجا را تم نیاما مش حس ستادیخانم دستش را به کمرش گرفت و ا ژهیمن

 در آورده یباغ را به چه روز نیشورش را در آورده بب گهید هیهمسا نی:اژهیمن

کنم ... سرش را بلند کرد و خطاب به آرش گفت:شما  تیبرم از شون شکا گهیم طانهیزمزمه کنان گفت:ش نیحس مش

 شودیم یآشغال دان نجایکنم ، به شما باشه ا یکار کی دیخوب من با دیگینم یچیکه ه

 خدا نگهدار رمیخواد بکن من دارم م یدلت م یباغ دست تو هر کار نیزد و گفت: ا یلبخند آرش

 خم شدند نیزم یکردند و دوباره رو ریخ یدعا شیدو برا هر

                         ******************************** 

پشت چراغ  دادیفشار م شتریگاز ب یرا رو شیشلوغ بود و همه آدمها عجله داشتند آرش هم پا شهیمثل هم ابانهایخ

 دیایحاضر نبود کوتاه ب یو کس دادندیفحش م گریداشت همه به همد یبر نم نشیبوق ماش یقرمز دستش را از رو

را پارک کرد و  نشیزد و به سرعت حرکت کرد در شرکت ماش یباالخره چراغ سبز شد آرش لبخند یازدحام و شلوغ

 را به دربان داد چیسو

از آسانسور باال رفت  بود دهیکش دکیبزرگ با خود  یداشت آوازه اش را از زمان سا الر یبزرگ و پر کار شرکت

بلند شد و  زشیخانم فتانه رادان از پشت م دیرسیبه گوش م یشلوغ یراهرو ساکت بوددر شرکت را که باز کرد صدا

 بر لب داشت به استقبالش آمد یکه لبخند  یدر حال

 ریوقتتون بخ یمراد ی:سالم آقافتانه

 آمدن یتقو ی:سالم خانم آقا آرش

 اتاقشون هستن ی:بله توفتانه

 دیصداشون کن دی:لطف کن آرش

 :چشمفتانه

 دیرضا به گوش رس یصدا دیبه سمت اتاق رضا حرکت کرد و دو ضربه به در کوب یبا دلخور فتانه

 دیی:بفرمارضا
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پهن  ششیکه روبرو یکارش مشغول ور رفتن با اوراق زیدر را چرخاند و وارد اتاق شد  رضاپشت م رهیدسگ فتانه

 دیداشت یش را بلند کردو گفت:بله خانم کارکرده بود سر

 با شما کار داره یساالر ی:بله آقافتانه

 دیآ ینشه حالش جا نم چارهیآقا امد تا ب نیبلند گفت :چه عجب ا یبلند شد وبا صدا شیجا رضااز

مشغول به  دوازده سال بود که در شرکت بایگرفت تقر یکارش جا زیهمراه با رضا از اتاق خارج شد و پشت م فتانه

 یداشت با همه  یداشت اما عالقه فراوانش به آرش او را در شرکت نگه م یخوب یبود وضع مال یکار بود دختر آرام

 ارش باز هم او را دوست داشت یها یکم محل

که داشت به سه  یمناسب دمانیکه با چ کیبود بزرگ و ش یدر بزند وارد اتاق کار آرش شد که اتاق نکهیبدون ا رضا

 کیبود که آرش پشت آن نشسته بود  یکیکار آنت زیم خوردیکه به چشم م یزیچ نیشتریشده ب میقسمت تقس

که متعلق  یشرکت بود و قسمت ساتدر اطرافش که مخصوص جل ییها یقرار داشت با صندل یبلند زیقسمت هم م

 کرد یم رهیا مهربان چشم ها را به خود خبود تند و ن بیغر بیعج وارهایبه کتابها و نقشه ها بود رنگ د

 سالم کرد یآرش شد پس با سرد یالیخ یبدو ورودش به اتاق محو در ب رضادر

 پس خطاب به رضا گفت  ستیکه اوضاع بر وفق مرادش ن دیبر لبش نشست و از سالم رضا فهم یلبخند آرش

 ؟یبد اخالق شد نقدریشده حاال ا ی:چآرش

 نشست گفت یها م یاز صندل یکی یکه رو یدر حال رضا

 ؟یزدیرفته بودم شهرستان مرتب به شرکت سر م یوقت ستی:اصال اوضاع خوب نرضا

 امدم ی: بله گمونم مرتب مآرش

 و گفت  دیکوب شیشانیدستش را به پ رضاکف

 اردهیلیکه حرف چند م ستیقرون دو زار ن هیمن حرف  زیعز یزدی:به گمانت که سر... مرضا

 ؟ میچکار کن دی:خوب  حاال با آرش

 ؟ یپرس ی:از من مرضا
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 بپرسم؟ یزد و گفت :خوب از ک یلبخند آرش

 :از حساب دار محترمترضا

 که کارش را درست انجام داده چارهی:اون بآرش

 نیمقدار به ا هیتهمت بزنم اما  یخوام به کس ینکرده نم یکوتاه گفت:خدا یگرفت و بعد از مکث نییسرش را پا رضا

 پسره شک دارم

 :از چه نظر ؟آرش

 یسواالت نایشده ا ختهیر یپولها کجا رفته به حساب ک نمیبب دیبا ستمیلبش را گاز گرفت و گفت:هنوز مطمئن ن رضا

 هستن که تمام فکر من را به خودشون معطوف کرده

 زنهیمشکوک م ییجورا هیکن  قیدختره رادان در موردش تحق نی:اآرش

گذاشت و به سمت آرش خم شد و  زیم یو دستانش را رو ستادیا زیلند شد و کنار مب شیصندل یاز رو رضا

 روشنه فشینده اون تکل ریدختره گ نیبه ا نقدریگفت:ا

 دهیم یاضاف ری:گآرش

مونده اونوقت تو  نجایدونن بخاطر تو ا یبنده خدا خودش رو خفه کرد همه م یش یآب نم یخی:خوب تو هم مثل رضا

 یگیم

 نیخط ا نیو گفت :ا دیکش یکارش خط زیم یکار خودشه ... بادست رو گمیحرف رضا را قطع کرد و گفت:من م آرش

 نشون

 اتاقم منتظرتم یکن جناب تو دایراه حل رو پ یخود یب یشکا نیا یصورتش را برگرداند و گفت:فعال جا رضا

غرولند کننان از کنار فتانه  دیا محکم کوباز اتاق خارج شد و در ر شدیم دهیکه در بدو ورودش د یبا دلخور رضا

بپرسد به سمتش برگشت با  یبه مغزش خطور کرد که راجب حسابدارشان از فتانه سوال یفکر یگذشت لحظه ا

 رفتیور م وتریکامپ سیبا ک زیم ریفتانه را صدا زد که ز یآرام یصدا

 :خانم رادان ... خانم رادانرضا
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 دیو گفت:درخدمتم بفرمائ ستادیرضا ا یآمد و روبرو رونیب زیم ریاز ز فتانه

 دیکردن حسابها بهم کمک کن ستیراست و ر یتو یکم شهیاگه م خواستمی:مرضا

کارها  نیبه ا یعلو یآقا دیآمده مگه نبا شیپ یگرفته گفت:چطور مگه؟مشکل یبا صدا یپس از مکث کوتاه فتانه

 برسه؟

شم راست و  ی...مزاحم شما نم دیشما وقت ندار نکهیگفت:مثل ا دادین مکه سرش را تکا یزد و در حال یلبخند رضا

 کنمیم سشونیر

 کنمیگرفته بود گفت:نه نه اصال وقت دارم بهتون کمک م یدیکه اضطراب شد یدر حال فتانه

 دیسر بزن هیسرتون که خلوت شد به اتاق م  دی: پس لطف کنرضا

 :چشم فتانه

 شده بود رهیخ ینا معلوم یبود و به نقطه  ستادهیا یاز فتانه جدا شد اما او به همان حالت اول رضا

 خود را جمع و جور کرد عیآرش به خود آمد و سر یبا صدا که

 :حواستون کجاست خانم؟آرش

 جا نیگفت:هم کردیکوتاهش را مرتب م یکه با دو دست مغنعه  یدر حال فتانه

 دیالبته قبلش هماهنگ کن یتقو یاتاق آقا نشیهر کس با بنده کار داشت بفرست دی: پس لطف کنآرش

 :چشم فتانه

 بوجود آمده بود تنها گذاشت شیکه برا یبرزخ انیکه صادر کرد راهش را گرفت و فتانه را م یپس از اوامر آرش

 هی دیشن یصدامو نم کردمیصداش م یه زنهیدختره مشکوک م نیگفت:نگفتم ا یوارد اتاق رضا شد و با تلخ آرش

 دختره خل و چله شهیم شیزیچ

 میکه تا شب کار دار نجایا نیبش ایآرم حاال ب ی:نگران اون نباش ته توش رو در مرضا

                      ******************************** 
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اش با  هیاما روح دیرسیظر مبهتر از قبل به ن شیمرخص شده بود وضعت جسمان مارستانیپس از سه روز از ب بهاره

را  نیدانست ا یم یهلند یها دهیپر از ارک یکه کنارش بود لحظه ها را گلستان یوجود داشتن پدر مهربان و دلسوز

 نشاند یپدرش م یتونیو خنده را بر لبان ق گفتیم یبه مراد شهیهم

که با  یپهن کرده و با هم مشغول خوردن شدند بهاره در حال قیآالچ ریز یمفصل یخروس خوان صبحانه  صبح

 دانشگاه؟ یر یخطاب به بهاره گفت:امروز م یمراد دیآب پرتقالش را سر کش وانیل رفتیور م شیکتابها

 کرد جواب داد:بله با با یکه به کتابها نگاه م یدر حال بهاره

 خبرم کن ستیه حالت خوب نخورد هی یمواظب خودت باش اگه احساس کرد یلی:پس خیمراد 

 کرد و گفت ینگاه پدریکتابها بلند کرد و به چشمان خسته  یسرش را از رو بهاره

 مهربانم ی:چشم بابابهاره

 مارستانیرسوندت ب یاون روز ک یدونیبابا م ی:راستیمراد

 1:نگار مگه نه؟بهاره

 رسهیمرسه آدم به آدم  یکوه به کوه نم گنیم یدیزد و گفت:شن یلبخند یمراد

 :بله چطور مگه؟بهاره

 ... یزنگ زد بنام ساالر ییآقا هی شی:چند روز پیمراد

 نمره  یآقا یوا یگفت:وا یم هیزد و با کنا یلبخند بهاره

 ریکرد و ز یصبحانه جمع م زیم یرا از رو شیکه کتابها یبهاره خنده اش گرفته بود بهاره درحال فیاز توص یمراد

 استاد  میشد ینم عیضا نجایا یداد یبهش نمره م یبه پدرش کرد و گفت:کاشک یگذاشت نگاه یبغلش م

 سفارش نکنم مواظب خودت باش  گهیزد و گفت :دختر بابا د یلبخند یمراد

 باشه زنمیسر م هیظهر به دفترت  سی:نگران نباش رئبهاره

 لبش نقش بست گفت:باشه جانم یگوشه  یکه لبخند مرده ا یدر حال یمراد
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مجبور بود هزار سوراخ را بگردد تا  شهیکند هم دایاز نگار پ یاثر دیکرد تا شا یور وآن ور م نیسرش را ا بهاره

بخت بر  نیکرد با سماجت با دورب دایپشت درختان محوطه پ مکتین یبار او را تنها رو نیکند ا دایباالخره او را پ

 چشمانش گرفت یش رساند و دستانش را روسر یرفت بهاره از پشت سر آرام خود را باال یگشته اش ور م

 جونت رو از رو چشمام بر دار یسرد و ب یزد وگفت:دستا یلبخند نگار

 میمن ک ی:اگه گفت بهاره

  بایمرده که االن تقر هیگفت:خوب...  دیکش یدست بهاره م یکه دستانش را رو یدر حال یاز مکث کوتاه نگارپس

 سه روزه جنازه اش مفقود شده است

 ؟یسه روز کجا بود نیمعرفت ا یچشمان نگار برداشت و غر غر کنان کنار ش نشست :ب یدستش را از رو بهاره

 : کار داشتم مرگ تونگار

 :مرگ خودتبهاره

 شده یعکاس حرفه ا هینده حاال خوشحال باش که دوستت  ری:گنگار

که در دست نگار بود اشاره کرد و گفت:تو عکاس  ینیداد به دورب یتاسف سرش را تکان م یکه از رو یدر حال بهاره

 بشه یاگه چ یشینم یباش

 عکس گرفتم یمکیجنتر من قا هیمتخصص شکار لحظه ها تازه هم از  شمیعکاس م میلیخ چمی:هنگار

 دیاونجا رس ؟بهیچ تیباهات دعوا کرد ؟شکا دی؟فهمیمسخره کردن بود گفت:از ک یکه از رو یبا اضطراب بهاره

 کنمیکار م یپاپا راز کیخبره هستم مثل  هینگران نباش من :گلم نگار

 ؟یخانم یعکس گرفت یمکیقا یاز ک ی:نگفتبهاره

 ی:فرشته نجات جناب عالنگار

 ی:ساالربهاره

 خانم خانما؟ شیاز کجا شناخت نیداد گفت:آفر یرا باال زد و سرش را تکان م شیکه ابرو یدر حال نگار
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 کار داشت هیبار زنگ زده بود خونه  هی:با با گفت تازه بهاره

 :خودشو واسه من کشتنگار

 کشن یگفت:آره همه خودشونو واسه تو م هیبا کنا بهاره

 قهرم و صورتش را برگرداند گهید یلوس یلی:خ نگار

تازه همه دوست دارن ...خوب حاال  یهست یخوب یلیزد و لبش را گاز گرفت و با ناز گفت:تو عکاس خ یلبخند بهاره

 ؟یآورد رشیو کجا گبگ

 که صورتش را مچاله کرده بود گفت:اونهاش اونور نشسته ی:در حال نگار

 برم از ش تشکر کنم شدیم یسرش را چرخاند و از دور به آرش نگاه کرد و گفت:کاشک بهاره

شاهزاده خانم  دیفهم یکردم که شازده نم یو واق نم قی:اششششش انگار حاال چکار کرده توفه خوب اگه من جنگار

 کنهیم عتیکه ضا ششیپر افادست نرو پ میلیآقا آرش خ نیولو شده تازه ا نینقش زم

 نگرفت درسته لتیزد و گفت:پس تحو یلبخند بهاره

 ومدیاصال ازش خوشم ن یخورده گرفت ول هی: نگار

 میازش تشکر کن مینداره حاال بهتره بر یبی: عبهاره

 خودت برو میآ ی:من نمنگار

 رم یخودم م ایبلند شد و گفت:ن شیصمم از جام بهاره

 :خوب برونگار

 فقط از دور حواست به من باشه رمی:باشه مبهاره

 لفتش نده گهیروشنه ...برو د نمی: برو دوربنگار

داد و با همان نگاه گربه سانش بر  یآرش را به او نشان م تیدست موقع ینثار نگار کرد او هم با اشاره  یلبخند بهاره

 .دییپا یو بر او را م
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خاک و برگ نم دار به خود گرفته  یآسمان هوا بو یحساب ی هیبعد از گر یزییپا یمحوطه سرد بود از آن سرما یفضا

زده  زییپا یبرگها نیبود تا آنها را له نکند چون اعتقاد داشت ا شیپا ریز یو حواسش به برگها نییبود نگاهش به پا

 نیخواهند گرفت حاال زنده اند اما خواب . در ا عتیرا از طب دخوانند و جان خو یطراوت را م یدوباره ترانه  یبهار

او را از رفتن باز  دندیپر یدرخت یکالغ ها که با هم از رو یقار قار دسته  یبه مقصدش افتاد صدا ادشیافکار بود که 

اوافتاد آب  هبود تا به احترام بهاره از جا بلند شود بهاره چشمش که ب شده زیخ میشده بود آرش ن ریداشت اما د

 یساالر یگفت:سالم...آقا فیظر یدهانش را قورت داد و با نگاه

 :سالم حالتون بهتر شد؟آرش

 ممنونم بابت... یلی:به لطف شما ،از شما هم خبهاره

 ستیالزم به تشکر ن کنمیاجازه نداد بهاره حرفش را تمام کند و گفت:خواهش م آرش

راباال زده بود به  شیکه دهانش را به عالمت تعجب کج کرده بود و ابرو یآمد در حال یازپشت سر به طرفشان م رضا

 به خود گرفت یشد و حالت رسم کیآنها نزد

 حالتون بهتر شده نکهیمثل ا ی:سالم ....سالم خانم به سالمترضا

 منبود فقط ضعف کرده بود می:بله طوربهاره

 مهندس گفته بودن ی:بله آقارضا

 :مهندس؟دیپرسشگرانه پرس یبا نگاه یبهار

 داده بودند صی:با آرش هستم تشخرضا

 گهید کنمیانداخت و سرش را تکان داد بهاره خطاب به آرش ادامه داد:بازم ازتون تشکر م نییسرش را پا آرش

 خداحافظ شمیمزاحمتون نم

 آرام{ یلیخ ی:خداحافظ }با لحنآرش

 شدیاز آنها دور م عیسر یلیکه خ کردندیو آرش به بهاره نگاه م ارض

 به خود گرفت و گفت:خانم اومده بود ن تشکر کنن؟ یگذاشت و ژست بیدستش را در ج رضا
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 :زر زر نکن آقاآرش

 راست شو بگو ازش خوشت اومده نه؟ ییخدا گمی...میزنی:خب باشه،چرا مرضا

 یزنیم یچه حرف نی:بس کن اآرش

 یبود خشیچطور م دمیگه،دینکن د یمعرفت ی:برضا

 ؟یبندینکنه تو چشمات را م نمیبب یتو صورتش نگاه کن یمجبور زنهیباهات حرف م یکی ی:خوب وقتآرش

 زنمی:آره مخصوص با نامحرم که حرف مرضا

 برو... ومدهینامحرم نامحرم نکن برو تا گندت در ن نقدریا ی:خر خودتآرش

 یبود خشیم یلیخدا وک یول الیخ یبزد و گفت :اصال  یلبخند رضا

 یکنیول م یگیبلند گفت: باشه تو راست م یباز سرش را تکان داد و با صدا آرش

 کالس میلبانش نشست و گفت:حاال بر یرو یا روزمندانهیلبخند پ رضا

 :حالش را ندارمآرش

 خچالیتا حاال ...جناب  یدینشن شنیعاشق م یجور نیهست ادما هم یعشق یخبرا هی:نگفتم  رضا

 پسر یریشو تو چقدر گ الیخ یبابا ب ی:اآرش

 مطمئنم یگ یسر داد دستش را دور گردن آرش گره کرد و گفت :تهش به خودم م یبلند یخنده  رضا

 گذاشتند یم گریکدیزدند و سر به سر  یو آرش شانه به شانه قدم م رضا

 مگه نه یفرو برده بود گفت:دختر خوب شیموها انیکه انگشتانش را م یزد و در حال یلبخند آرش

 شهیم یباشه چ سیکه زن آدم خس یدونینباشه م سیمثل باباش خس نیکن بب قی:آره آره فقط تحقرضا

 یدیم ریگفتم که تو گ ی:مگه چآرش

 یریاز باباش انتقام دو نمره رو بگ یخوایم ستی:نامرد پس قصدت ازدواج نرضا
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 سوال کرد هیه از تو ش یاصال نم الیخ ی:بابا بآرش

 یکار هست هیمراحل اول یبه من بگو البته به نظرم تو  ی:هر موقع عاشق شدرضا

 خوام برم کالس یم یبا من ندار ی:کارآرش

 کنهیچقدر آدم را سر به راه م یمتاهل یزندگ نین،ببی:آفررضا

 چه خبره کنهیفکر م شنوهیم یکیزشته االن  یستی:تو ول بکن نآرش

 کردند یو به سمت کالسشان حرکت م کردیرفت و غرولند م یپشت سر آرش راه م رضا

 یمندانه خود را به نگار رساند و با ذوق کنارش نشست نگار متعجبانه به بهاره نگاه کرد و با دهن کج روزیپ بهاره

 و جور کن زشته  دختر خودتو جمع یذوق کرد نقدریگمشده ا ینهایمالقات پادشاه سرزم یمگه رفته بود هیگفت:چ

 نکن تیبود اذ یخوب یلیبخدا آدم خ یلوس یلیکرد و گفت:نگار خ یاخم بهاره

 بود یخرک یدر حد سالم احوال پرس یجور نینه هم ای ینیریش میافتاد یمنتیگفت:حاال به م هیبا کنا نگار

 کالس میاصال پاشو بر تیظرف یب تیترب یگفت:ب یبلند شد و با لحن تند شیاز جا بهاره

 کند  یعوض شده و مثل بچه ها رفتار م نقدریکه چرا امروز ا دادیلب به بهاره فحش م ریبلند شد و ز شیاز جا نگار

 گهیگفت:د یزد و م یم بیبود به خود نح ریاس گرید ییجا یدرس یروزها یکالس حواس بهاره بر خالف همه  سر

 حاال به درست گوش بده  یبهش فکر نکن تشکرت را کرد

قد بلند و  یزد استاد شان که زن یخودش لبخند م یرفت به تخته زل زده بود برا یحرفها به گوشش نم نیا اام

دهانش گرفت و چند بار سرفه کرد بهاره به او  نگاه کرد استاد  یانداخت و دستش را جلو یبود به بهاره نگاه کیبار

گرفت  نییزد و سرش را پا یمتوجه شد و لبخند هارهباال زد و به او فهماند که حواسش به کالس باشد ب ییابرو

 رو به نگار گفت یبار بهاره تمام شد همراه نگار از کالس خارج شد بهاره با نشاط و شاداب یباالخره کالس ب

 م؟یبخور یزیچ هیبوفه  می:بربهاره

 ؟یامروز دست و دلباز شد هی:چ نگار

 کنم  یم ی:احساس گرسنگبهاره
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 یمونیم یرو دست نراد یباشه که اگه چاق بش کلتیه نیکم حواست به ا هیبه اون شکمت دختر کارد بخوره  ی:انگار

 آ

و بهاره دستش را گرفت و به سمت بوفه کشاند و وارد شدند  دیخند یگرفته بود و م ینگار را به شوخ یحرفها بهاره

 کیکاکائو و ک ریبهاره دو ش دیاشتریکه سرما تا مغز استخوان را م رونیداخل گرم و مطبوع بود بر عکس ب یفضا

 کرد  یگذاشت و شروع به خوردن کرد نگاه با اخم و تعجب نگاهش م یزیم یگرفت و رو

 کاکائوت را بخور ریخوب ش یکن ینگاه م ینجوریچرا ا هیدست از خوردن برداشت و به نگار گفت:چ بهاره

 خورم یباال زد و گفت:خوب نخور خودم م یخود را اظهار کرد بهاره هم شانه ا یلیم یسر ب یبا اشاره  نگار

 خانم را نگاه کنم یپر خور نمیبش ستمیکار ن یکار دارم ب ی:زود باش کلنگار

 یشد یامروز چقدر دختر خوب هیدهانش را گرفت و گفت:چ یکه دهانش پر بود با دست جلو یدر حال بهاره

...با  یشد ونهینشست و صورتش را به عالمت  قهر بر گرداند و گفت:خوب بودم اما تو امروز د نهیدست به س نگار

 یدیرو د یساالر نیا یآرام گفت:از وقت یصدا

 نگار  یمزه ا یب یلیدست از خوردن برداشت و گفت:خ بهاره

 زود خودشو ببازه  نقدریا دیزد و گفت:خاک به سرت دختر که نبا یلبخند نگار

خوش مزه است بخور تا  یلیکاکائو ش خ ریش یشیم مونیبه حرف نگار گفت:پش یتوجه یزد و با ب یلبخند بهاره

 سرد نشده 

 گفت و صورتش را بر گرداند یاش نگار

داد که  نانیزد و به او اطم یسر یاستراحت دوباره به کالس رفتند بهاره بعد از کالس به مراد یاز خوردن و کم بعد

 بود ه  یعاده اامروز روز فوق ال

  ارمیواست ب یخوریم یزیچ یی:دختر بابایمراد

 بابا صرف شده  ی:مرسبهاره

 :کالس هات تمام شد یمراد
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 من برم  دیندار یاگه کار رسونهیخونه منو نگار م دیکار دارم شما بر یسر هیهمراه نگار برم  دی:بله اما امروز بابهاره

 زد و گفت:برو به سالمت دخترم یلبخند یمراد

 او را صدا زد  یبلند شد و به سمت در رفت که مراد شیاز جا بهاره

 یکرد یبابا را فراموش نم یموقع بوسه  چیه یی:بابایمراد

 مرد ریو گفت:خوب شد پ دیزد و برگشت و لپ پدرش را بوس یلبخند بهاره

 هربان بدرقه کردزد و بهاره را با همان لبخند و نگاه م یلبخند یمراد

                    ************************************* 

بلند به  یبه صورتش بزند با صدا یرفت تا آب ییگذاشت و به سمت روشو یاز در وارد شد کالستورش را گوشه ا بهاره

 پدرش سالم کرد

مگه قرار نبود مگه قرار  یامد ریقدر دشام بود جواب داد:سالم چ زیکه در آشپزخانه مشغول آماده کردن م یمراد

 ؟ یبرگرد ینبود زود

 سیرئ امی:االن مبهاره

خوش  یو موها دیسرش کش یرا پاک کرد مغنعه اش را از رو نهیو با دست آئ دیآب به صورتش پاش یمشت بهاره

 زد و به آشپز خانه رفت یلبخند ختیر شیشانه ها یحالتش را که با کش باف پشت سر بسته بود باز کرد و رو

ه  ریکتابخانه گ میدوباره برگشت دیبعدشم با نگار رفتم خر دیکالس طول کش یکم هی...  گهید دی:ببخشبهاره

 م؟یدار ی...حاال شام چییبابا دیببخش میشد قمونیتحق

 یریگیمن فقط سراغ غذا را م یتو هم که شد گمی:میمراد

 شهیمثل شما داشته باشه گرسنه م یآدم استاد یگفت:خوب وقت کردیمصورتش را با حوله خشک  کهیدر حال بهاره

 گهید

 یبه گونه اش زد مراد یآشپزخانه گذاشت و دستش را دور گردن پدرش انداخت و بوسه ا یصندل یرا رو حوله

 غذا بخور نیخانم خودتو لوس نکن حاال بش گهیاز سر شوق زد و گفت:خوب د یلبخند
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 کرد شیخوشرنگ و بو یبهاره نشست و شروع به خوردن غذا ییروبرو یصندل یرو یمراد

 ازش تشکر کردم دمیرو د یکه دهانش از لقممه پر بود گفت:امروز ساالر یدر حال بهاه

 ...آهان خوبه خوبه؟یپرسشگرانه گفت :ساالر یمراد

 خواست؟یم یبابا ازت چ ی:راستبهاره

 ؟ ی:کیمراد

 که بهت زنگ زد یاون وقت ی:ساالربهاره

 :بهت گفته بودم که نمرهیمراد

 نیداد ی...خوب بهش م دیگی:آها راست مبهاره

 !ه؟یاز تعجبش بود گفت :منظورت چ یکه حاک یقاشق و چنگالش را کنار بشقابش گذاشت و با نگاه یمراد یآقا

 دیاصال ولش کن یچی:هبهاره

زد و دوباره مشغول  یماند لبخند رهیخود را مشغول خوردن کرد اما پدرش هاج و واج چند لحظه به بهاره خ بهاره

داشت اخبار  ییرایدر سالن پذ یشد پس از اتمام غذا با کمک هم ظرفها را جمع کردند بهاره ظرفها را شست مراد

 دادیرا نشان م قایزده آفر یقحط یه بچه هاشد ک رهیخ ونیزیو به تلو ستادیسر پدرش ا یبهاره باال کردیگوش م

 یسرش را بلند کرد و به بهاره گفت:خسته نباش یمراد

 :ممنون بهاره

 تیبابا شیپ نیبش ای:ب یمراد

 استراحت کنم رمی:خستم مبهره

 بهار بابا ی:هر جور راحت یمراد

 ری:شبت بخ بهاره

 باهات حرف بزنم دیافردا بعد از دانشگاه ب ی...راست ینیخوشکل بب ی:خوابایمراد
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 ؟ی:راجب چبهاره

 !یموضوع هی:یمراد

 دیاالن بگ دیخوای:باشه اگه مبهاره

 :برو استراحت کن خانم برویمراد

 ریخوب شب بخ یلی:خبهاره

 ری:شب شما هم بخیمراد

زانو زد و  یزد و به اتاقش نگاه کرد کنار پاتخت یروشن شد لبخند یبرق را زد واتاق بعد از چند چشمک متوال چیسو

او را ناز کرد  یگرفته بود را برداشت با سر انگشتانش چهره یرنگ جا ییعکس مادرش را که در قاب عکس طال

تخت نشست خطاب به مادرش گفت:مامان گلم حالت خوبه  یاش فشرد و رو نهیس یبه عکس زد و او را رو یلبخند

 یسوزونه م یدلم رو م یلیاما بابا خ یچیحاال من ه یبزار وفا چطور دلت اومد منو بابا رو تنها یدلم برات تنگ شده ب

اش گذاشت لبخند زد و گفت :بابا تنهاست  نهیس یدونم اونم دلش واست تنگ شده از قبل آرامتر شده عکس را رو

هستم دلم  یاضاف شیزندگ یمن تو دمیشا گذرهیتو فکرش م یچ دونمیازم راحت بشه نم ییجورا هی خوادیم یول

منم مثل تو بشم  کنمیخسته حالم بهتره اما فکر م یلیکنه که خوب فکر کنم دلم گرفته خستم خ یبهم کمک نم

ناراحت کننده  یچرا دارم حرفا کناصال ولش  شتیپ امیخوام االن ب یمثل تو همه رو تنها بزارم اما به خاطر با با نم

پنج ساله ،قد بلند،با  ایو چهار  ستیپسر فکر کنم ب کی دمیرو دنجاتم  یافتاد فرشته  یاتفاق هیزنم امروز  یم

خودش را  یکم هیانگار به قول نگار  یول پیهم خوش ت یلیچقدر مودب بود خ یدون یمامان نم یوایعسل یچشما

 گذاشت یپاتخت یمامان گلم وعکس را رو ریشبت بخ شماونم ب الیخ یاصال ب رهیگ یم

 ریشه فتانه درگ یحسابها درست نم نیزد که چرا ا یم یادیرضا فر یآمد فقط هر از گاه ینم ییآرام بود صدا شرکت

شده  رهیخ ابانیبود و به خ ستادهیاتاق ا یپرده  یبزرگ ب یپنجره  یبود آرش روبرو شیبود که روبرو یدفتر بزرگ

 بود

 حسابها بکن نینگاه به ا هی اریب فی:جناب تشررضا

 گذاشته بود گفت:امدم چه خبرته بشیرا در ج شیکه دستها آرش
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 نیا ینثارش کرد و رو به رضا گفت ک یبه ارش انداخت چشم در چشم آرش شد اما آرش اخم ینگاه مهربان فتانه

 خونه دیبر دیتون یم دیساعت نه شبه خانم رادان اگه شما خسته ا شهیکارت تمام م

 ستمی:نه خسته نفتانه

 دیکنیچکار م دی:دارآرش

 کنمیم یرو برس ریچند ماه اخ ی:حسابافتانه

 یبه من کمک کن نجایا یای:بهتره تو هم ب رضا

 کرد و کنار رضا نشست:خوب چشونه یاخم آرش

 ماه کارگرها چقدر تفاوت داره نیماه کارگرها با حقوق ا نیحقوق ا نیرو بب نجای:ارضا

 ه؟ی:خوب تفاوتشون چ دادیکاغذ تکانشان م یشده بود که رو رهیرضا خ یبه دستها آرش

زد و چند  رونیفرو برد و چشمانش را از حدقه ب شیموها یبه آرش کرد و سرش را تکان داد دستش را ال ینگاه رضا

 خود باز گشت و گفت  هیبه حالت اول دیکش قینفس عم

 سر کارمون میو فردا برگرد می:بهتره کار را تمام کنرضا

زد  یکه لبخند م یو در حال دمیفهم هیمشکل چ دمیکه سرگرم کار بود بدون توجه به حرف رضا گفت فهم فتانه

 سرش را باال اورد و گفت 

 رونیب دیپوشه ها کش نیا یاونا رو از تو دیپوشه محبوس هستن با هی یحسابها تو نجایا دینی:ببفتانه

 یا تکان داد رضا اما با ذوق از فتانه که رنگ صورتش از ببلند شد و چند بار سرش ر یصندل یتفاوت از رو یب آرش

 دیبود پرس دهیآرش پر یمحل

 ه؟یپوشه چ نی:منظورتون از ارضا

اون  دیپوشه با کی یرفته تو یعنی شهیم دیمبالغ معلوم ناپد نیب یمبلغ یو قت یاصطالح حسابدار کی:پوشه فتانه

 کرد یبرس قیشده را هم دق دهیکه تا حاال کش ییچکها دیبا نجاستیکرد و اون پوشه ا دایرو پ

 و گفت  دیکش یقیعم ینفس فتانه
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 میکن لیپس کار را تعط دیکنم شما خسته شد یفکر م میخونه و فردا به ادامه کارها برس رمیم نی:اگه اجازه بدفتانه

 بهتره

 بهتره یلیخ ینجوریاتفاقا ا کنمی: خواهش مرضا

را  فشیبلند شد و ک شیاز جا کردینگاه م رونیبه آرش کرد که پشتش را به آنها داده بود و از پنجره به ب ینگاه فتانه

 کولش گذاشت و گفت:خدا نگه دار یرو

 رسونمتون خانم رادان ی:مرضا

 همراهمه نمی:ممنون ماش فتانه

 دی:پس خدا نگهدار سالم برسونرضا

 کردو از اتاق خارج شد یخداحافظ فتانه

 یکنیبد رفتار م نقدریدختره ا نیبا ا یبلند گفت:مرض دار یبه آرش نگاه کرد و با صدا رضا

دختره بمونه  نیا ینداره اصال تو چرا گفت یربط یخواد به کس یگفت:دلم م یبه سمت رضا برگشت با ناراحت آرش

 شرکت چرا

 یدون یه نمکه بهت کمک کن یموقع قدر کس چیتو ه یدیکمکمون کنه فهم نکهی:به خاطر ارضا

 نمیرا بب یک دیخانم بهم کمک کنه با نی:اگه من نخوام اآرش

 به جهنمت کشهیشرکت ازت پول م نیداره تو ا یکی:به جهنم تو حقته که رضا

 :آره بزار پولها رو برداره پول خودمه به تو چهآرش

 به من چه!!!من رفتم یگ یبلند شد و گفت:راست م شیناراحت از جا رضا

 رسونمت یبه رضا کرد و گفت:رضا م ینگاه آرش

 دونه... یکه قدرم رو نم یبهترمه تا با کس یلیبرم خ ادهی:پرضا
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را گرفت و به سمت خود برگرداند و به  شیبازو رفتیبه سرعت از اتاق خارج شد آرش هم پشت سرش راه م و

 چشمان رضا نگاه کرد و گفت

 ازم ناراحت نشو یکنی:تو واسه من فرق مآرش

 ؟یچ یاگه ور شکست بش گمیگم واسه خود خرت م ی:من واسه خودم نمرضا

 ندارم که از دست بدم یزیزد و گفت:چ یلبخند آرش

 یداشته باش یزیچ هی دیبا یدختر ساالر یخواستگار یبر یسرش را تکان داد و گفت:اگه خواست رضا

 داره یو گفت:چه ربط دیخند آرش

 منو برسون خونه شهیهم ربط داره حاال اگه م یلی:خرضا

 حرکت کردند نگیگفت و هر دو به سمت پارک یچشم آرش

 کرد و گفت  یبه آرش نگاه دیرسیخسته به نظر م یلیراند رضا خ یپشت فرمان نشسته بود و به سرعت م آرش

 سرد شده یلی:هوا خرضا

 سرش را به سمت رضا خم کرد و گفت  آرش

 زمییپا ی: عاشق سرماآرش

 یباش یطراوت بهار عاشق دی:نه تو بارضا

 زد و گفت :اون که حتما یلبخند آرش

 نیدر ضبط ماش یدیس کی زدیکرد و لبخند م ینگاه م ابانیممتد خ یزد و ساکت شد به چراقها یلبخند رضا

 زد یم ادیرا فر نیا شیبایز یگذاشت خواننده با صدا

 یزفرارییزده و سوزه و پا سرما

 یبق کرده قنار ،یبهار یحسرت روزا در

 سرما چه کرده نیسوزه و سرده بب یخونه که م اجاق
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 از اون روز که گردونه به کام ما نگرده یوا یا

 دادیکرده چه ب نیرو بب عتیکرده گل گلدونا انگار ،طوفان طب خی

 حرفا ونیدرختا ،سرماست فقط م یرو ستین گهید یبرگ

 برفا ونیم یکیکرده  میقا عتیطب یکه بوده تو یچ هر

 را در نبرد با سرنوشت در تهاجم با زمان آتش زدم،کشتم میتمام هست من

 ننوشتم میکالم در جزوه ها کیباور نکردم  یول دمیبهار عشق را د من

 پوچ افتادم یز مقصد ها ز مقصود ها من

 رفت ارمیرفت عشقم مرد  بهارم

 حالمون رو گرفت دهینا ام یچقدر از زندگ اروی نیضبط را خاموش کرد و گفت :ا رضا

 یخونه چرا خاموشش کرد یمثل منه واسه دل من م نیو گفت :ا دیخند رشآ

گرفته  ریرا ز یزیمنحرف شدند جاده خلوت بود حتما چ یخورد و کم یدیتکان شد نیصحبت بودند که ماش سرگرم

 بود رضا با دست داشبورت را گرفته بود آرش خوشکش زده بود ینیبزرگ سنگ زیبودند اما چ

 میش ادهیپ ایبه خود مسلط شد و خطاب به آرش گفت:آروم باش ب رضا

آن دور اطراف نبود همه جا ساکت و  یرساند کس ابانیخ انیبود خود را م دیشد سوز سرما شد ادهیپ نیاز ماش رضا

 نیکند صورتش را برگرداند و به آرش که هنوز در ماش یافتاد که داشت جان م یگربه  یمرده بود چشمش به الشه 

 نشسته بود نگاه کرد به سمت او رفت و گفت

 کنار جاده مشیجاده بکش ی:گربه بود له شده بهتره از رورضا

گربه نگاه کرد صورتش را  یبگذارد به الشه  بشیرا در ج شیشد سرما باعث شد که دستها ادهیپ نیاز ماش آرش

 مچاله کرد و گفت 

 ::رضا تو بکشش کنار من دلش رو ندارمآرش
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 کردند شیکنار جاده رها دیچکیکه خون از بدن گربه م یدم گر به گرفت در حالرضا از  

 :حالم بهم خوردآرش

 انگار کور بود از وسط جاده رد شد چارهی:گربه برضا

 داستان امشبمون نمیا میتکا ند گفت :سوار شو بر یرا در هوا م شیزد و خطاب به رضا که دستها یلبخند تلخ آرش

در بود نگاهش را به سمت گربه  یکه دستش رو یرا باز کرد و در حال نیرفتند آرش در ماش نیهر دو به سمت ماش 

 مرده برگرداند و خطاب به رضا گفت  ی

 کنه ری:گشتن گربه شگون نداره خدا به خآرش

 سرده یلیخونه هوا خ مینشو حاال سوارشو بر یشده بود گفت:خرافات نیکه حاال سوار ماش رضا

 ختیگاز فشرد و از آنجا گر یرا رو شیشد و پا نیو سوار ماش دیزده اش را از گربه بر خینگاه  آرش

                  ******************************** 

از  یکیبه دانشگاه رفتند نگار منتظر بهاره بود امروز آغاز کالس زبانشان بود  یآن شب بهاره همراه مراد یفردا

تمام مطالب غامض را به  ینشدن فیتوص یدرس خان و با عشق یکه دختر رایآمده بود ز بهاره به وجد یدروس عموم

خواند وارد  ینداشت درس را به خاطر پدرش م ندرس خواند یسپرد اما نگار برعکس اصال حوصله  یحافظه اش م

ا بلند شود اما با تا از آنج دیکرد و دست بهاره را کش ینشست اما نگار اخم ییجلو یصندل یکالس شدند بهاره رو

 نشاند شیکنار یصندل یمقاومت او مواجه شد و در آخر بهاره برنده شد و نگار رو

 شهیکه حاال کار من کسات م مینشست نجایغرولند کنان گفت:بچه ا نگار

 هم غر نزن نقدریا نیاوله بش یجلسه  ستیبهتره تازه امروز کهامتحان ن نجای:باور کن ابهاره

 ؟یداد چ ریاگه بهمون گ نمیش یاستاد نم یروبرو رمیاگه بم ه؟تازهیگناه من چ ی:تو زرنگنگار

 ده ینم ریکه گ ی:لوس نشو الکبهاره

 ننیش یبچه االم نجایا ونهی:دنگار

 کرد و گفت:بله بله یباال زد و به نگار نگاه ییابرو بهاره
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 ندارم یمثل توئه به بابات کار یی:منظورم خر خونانگار

بچه ها کالس را منفجر کرده بود  یشلوغ بود صدا یلیزد و سرش را به عالمت تاسف تکان داد خ یلبخند بهاره

ندادند و همچنان سرشان به کار خودشان گرم  تیاهم ادیوارد کالس شد بچه ها ز دیبا چند ضربه که به در کوب ییآقا

 در خدمت شما هستم ترمهستم که تا آخر  بزادهیگفت:حب یبلند یبا صدا بزادهیبود حب

 یبلند استاد قطع شد آقا یکه آن هم با صدا ییجمالت سکوت در کالس حکم فرما شد فقط زمزمه ها نیا با

 کرد یکه همه را به خود جذب م دیرس یپوش به نظر م کیجوان و ش ریسختگ اریاستاد زبان بس بزادهیحب

دادبهاره لبخند زد نگار در  یو به بهاره نشان منوشت  یم ییزهایکاغذ چ یکرد و نگار رو یزاده صحبت م بیحب

 نکهیبود تا ا دهیفا یاما ب ردیآرام بگ دیتا شا زدیخنداند بهاره با آرنج به نگار م یو او را م کردیگوش بهاره وز وز م

 استاد متوجه آنان شد

 شما خانم و انگشتش را به سمت انان دراز کرد دندیکه خند ی:خانمبزادهیحب

 استاد دیاش گرفت و گفت :با من نهیس یا رودستش ر نگار

 تونیجفت ری:خبزادهیحب

زن خوشحال بود که  یکه تازه متوجه شد بهاره آنجاست لبخند ندیسرش را برگرداند تا مخاطب استاد را بب آرش

 رضا زد یبهاره هم کالسش است رضا با آرنج به پهلو

 نجاستیطرف ا رضا

 کرده بود عشیضا یشد استاد کل رهیسرش را تکان داد وبه بهاره که رنگ به صورتش نمانده بود خ آرش

 دیرا بفرمائ لتونی:ممکنه فامبزادهیحب

 هستم ی:مرادبهاره

دانست چه کار  یبهاره از فرط خجالت نم دمیما هم خند دیشا دیبگ دیخند یم یبه چ دیممکنه بگ ی:مرادبزادهیحب

شده  رهیرحم به او خ یب ادیکه همچون ص ییاز نگاها دیدهن باز کند و او را ببلعد شا نیزم خواست یکند دلش م

 چند کلمه به زبان آورد یبودند راحت شود به سخت

 ستین یزی:استاد چبهاره
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 دیکرد یبه من را مسخره م دیگفت:شا هیبا کنا بزادهیحب

 :نه استادبهاره

 دیسر کالس من نخند دی:لطف کنبزادهیحب

کرد چون برگ برنده او  یداشت به رضا نگاه یگرفت اما ارش چشم از او بر نم نییگفت و سرش را پا یچشم بهاره

 یزیرا درست کند و دل آرش خنک شود رضا از چ زیو شجاع همه چ عیسر شهیمثل هم ستیبا یبود او بود که م

هم  یمر تب بماند کس زیتا همه چ انداخت یم ریخود را در دهان ش دیترس یکس نم چیاز ه حیسر دیترس ینم

را باال زد و آرام در گوش  شیرضا ابروها دیبگو یزیخواست چ یملتمسانه از رضا م یشد آرش با نگاهها ینم فشیحر

 نداره یبابا شوخ نیا الیخ یاو گفت:ب

که به آرش نگاه  یرا محکم به هم فشرد  در حال شیبه او زد و رضا چشمانش را گرد کرد و دندانها یچشمک آرش

بلند شد و  یصندل یرا باال زد رضا انگشت اشاره اش را باال گرفت و از رو شیسرش را خم کرد و شانه ها کردیم

 زد شهیلبخند هم نم یعنیگفت:

 لتون؟ی:فامبزادهیحب

 یاش را صاف کرد و گفت:آقا اجازه رضا تقو نهیس رضا

 بپرونه یزیچوسط حرفم  یاصال دوست ندارم کس دیدونی:مبزادهیحب

 دیباره بگ هیخنده ممنوع سوال ممنوع  یوقت یچه کالس نیا میدیسوال پرس هیفقط  مینپروند یزی:آقا ما چرضا

 گهید یسرباز میامد

 دیآ یخوشم نم کننیکه با من بحث م یاز دانشجوها دیدونیم دیکنیم یزبون دراز یلی:آقا خ بزادهیحب

 بحث کردن هم ممنوعه یعنی:رضا

 رونیب دیو بر دیریوقت کالس را نگ نیاز ا شتریگفتکبله آقا ممنوعه االن هم بهتره ب تیبا عصبان بزادهیحب

 نمینداره عمرن اگه بش یکه آزاد یکالس یخواهم و تو یآزاد هیچون من  لی:با کمال مرضا
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را سر کولش گذاشت و با  فشیرا باال زد رضا ک شیرا به رضا نشان داد و ابرو یبا اشاره دست در خروج بزادهیحب

گفت چرا  یکرد و زمزمه کنان با تعجب م یبدرقه شد آرش فقط به رضا نگاه م بزادهیحب ادیول بچه ها و فر یا یصدا

 ؟چرا؟

تا آخر  بزادهیخنک شده بود حب یبود اما دلش حساب امدهیهم متوجه حضور آنها شد از کار رضا خوشش ن بهاره

کرد بعد از اتمام کالس بهاره و نگار به آرش سالم کردندو از کالس خارج  یبلقور م یسیکرد و انگل یکالس موعظه م

که  یچانه اش گذاشته بود و در حال ریز راگشت رضا دستش  یسر دنبال رضا م یشدند آر ش با حرکات متماد

لبانش نشست  یرو یاو لبخند دنیپله ها منتظر او بود آرش به محض د یفشرد رو یپاها و شکمش م انیرا م فشیک

 گرفته گفت:کالس چطور بود؟ ییشانه اش گذاشت و کنارش نشسترضا با صدا یدستش را رو دیو خود را به او رسان

 کالس راحت نده گهیممکنه د یبود کرد یچه کار نی:اآرش

 کنهیغش م یونیاز زنم دفاع کن منم دفاع کردم البته بگم تو دلم گفتم ح نکهیا یعنی ینگاه کرد یجور هی:تو رضا

 استاده نیا یافتد پا یخونش م

 یمردیم یدفاع نکن یخواست هیزن چ یا 9ونهی:بخدا تو دآرش

 یدلمو سوزوند تو هم اگه نبود شتریب یتازه خانم مراد یکنیبا من دعوا م یدار ینگفت یچیه ی:حاال تو سوخترضا

 نشوندم سر جاش یاستادرو م

 ی:استاد مزخرفآرش

 خودت بود یها هیتو ما  یزیچ هیکرد اصال فرهنگ نداشت  یها برخورد م ی:مثل عقده ارضا

 :من؟آرش

 :نکنه بهت  بر خورد آره تو پرورضا

 :بابت؟آرش

 کرد عشیبا حال ضا یلی:همون دختره خرضا

 یهست یتو کدوم طرف دمی:من نفهمآرش

 خوبه نورشی:هر طرف که باد بهتر بوزه فعال ارضا



 سانیپر

48 
 

زد و گفت:واقعا  یاز او دور شد رضا لبخند یتکان داد و با دلخور یبه او کرد سر یبلند شد و نگاه شیاز جا آرش

 عاشق شده ها"

 امدیخواست جواب دهد اما دلش ن یآرش زنگ زد تلفنش چند بار زنگ خورد اول نم لیبه موبا رضا

 :بلهآرش

 ؟یعاشق،چطور ی:به به آقارضا

 باز؟ هی:چآرش

 یغش نکرده باش نمیخواستم بب یچی:هرضا

 سر بزن هیرم شرکت اگه کالست تمام شد  ی:خفه شو دارم مآرش

رک و پوست کنده  یریرو نگ چارهیدختره ب نیشرکت حال ا یریم یجون من دار یشد ی:اوه اوه چقدر پسر خوبرضا

 واسه خودش بکنه یفکر هیبگو عاشق شدم که اونم 

 ونهید یحال دار یلی:خآرش

 یبا من ندار ی:خوب جناب کاررضا

 :برو حوصله ات را ندارمآرش

 :خداحافظرضا

اش  یکس یب یسالها یگمشده  نیهم دیکه شا گشتیم یا مهیسرگردان به دنبال ن شیها ییتنها یسونام انیم

تنها مانده روزگار  لیدل نیو هم دیترسیبدنبال آن بود اما م شهیهم ردیخواست بپذ یبود که او نم یباشد عشق واژه ا

محال آ ه  شیبرا یرابیو س کردیم یکرد احساس تشنگ یاز درون به او اسرار بر دوتا شدن م یازیبود حاال اما ن

 دیتپیم یگریامروز جور د دیشنیتپش قلبش را م یآهها هم از او خسته شده اند صدا یحت گرید ددیکش یقیعم

 بود: پخش نیماش ییویکه از راد یهمراه با صدا دیشا

 رهیبگ ستیمن حالش خوشه ،اصال بلد ن دل

 رهیبم ترسمیم یگاه شهیتنگ م یلیخ یول
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 زنهیو سوسو م ادیبازم به خودش م اما

 کنهیجارو م نتویخلوت س اطیح باز

 یو بشکن یعاشق بش یخوایم یتا ک گمشیم

 یبا من پرسهیم ارهیخودش نم یرو به

 سر به هوا شهیعاشق پ هیبا تو  میک با

 سر و پا یدر به در ب ی ونهید یتو با

 از دست توئه کشمیدارم م یتو که هر چ با

 اسر در بست توئه رمیتو که هر جا م با

 یمن بردار یدست از سر ابرو یخوایم یک

 یسر جاش بزار یدیکه دوزد یعقل یخوایم یک

 سر جات ینینش نیسنگ یبزرگ بش یخوایم یک

 پات ریز یرو نزار ایو دن یبه راه بش سر

 یرا به در بان داد وارد شرکت شد چشمش که به فتانه ازمش را برا چیشرکت پارک کرد و طبق معمول سو یروبرو

به او سالم کرد و او و  شیشگیهم یآرش با همان سرد ستادیا شیدادن فتانه جزم کرد فقتا نه با لبخند روبرو یفرار

  دیاش را تنها رها کرد و در اتاق را محکم کوب هیسا

و  بایکه در دست داشت با زدن دو ضربه به در وارد اتاق شد دختر ز یز چند لحظه فتانه به همراه پوشه اا بعد

آرش  یو شکننده اش هزاران دل را برده بود اما تا به آن روز نتوانسته بود وارد قلب سنگ فیکه اندام ظر یمهربان

  فتر یور م زیم یشود آرش بدون توجه به فتانه با لب تاپ رو

 کا تابلتون را آوردم خدمتتون یساالر ی:آقافتانه

و  ستادیدر ا یگذاشت و برگشت روبرو زیم یتکان داد فتانه کارتابل را رو یسر یتشکر خشک و خال کیبدون  آرش

 کرد و گفت یسرش را برگرداند و به آرش سرد نگاه دیدر خشک یدسته  یدستش رو
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 ن بشم؟چند لحظه مزاحمتو تونمیم یساالر ی:آقافتانه

 سرش را بلند کرد و به فتانه نگاه کرد و با اشاره دست او را به نشستن دعوت کرد  آرش

 کرد  یم یدستش باز فیها نشست و با انگشتان ظر یاز صندل یکی یرو فتانه

 دیداشت یکار نکهی:خوب مثل ادیکه کالفه شده بود پرس آرش

  امیسر کار ن گهید دنیاگه اجازه بد خواستمی:بله مفتانه

 ندارم یمن که مشکل دیزد و گفت:هر جور را حت یاز خدا خواسته لبخند آرش

  دیش یخوشحال م یلیدونم که شما با رفتن من خ ی:مفتانه

 ه؟ی:منظورتون چآرش

و ازش  دیکه هر روز صبح بهش سالم کن دید یم یمنش هیمنو  شهیشما هم دیدون ی:شما منظور منو خوب م فتانه

و بهتون فکر  دمتونیدیم ینجوریکه ا دیکه منو ببخش دوارمیاما ام دمید یم ییا گهیاما من نه شما را طور د دیبگذر

 کردم  یم

 باهاتون برخورد کنم مگه شما ... یمثل منش دینبا یعنیگفت : یبا خشک آرش

اجازه دهد آرش حرفش را تمام  نکهیبلند شد و بدون ا شیصورتش را پوشانده بود از جا یکه پهنا ییبا اشکها  فتانه

 لیرفت که بازش کند اما س یور م نشیبرداشت و از شرکت خارج شد با در ماش فشیکند از در اتاق خارج شد ک

 کرد  شیپارک کرده بود خود را به رساند و صدا تررا ان طرف  نشیرضا که ماش ندیرا بب یزیداد چ یاشک اجازه نم

 شده؟ یزی:خانم رادان چرضا

 رمیرا پاک کرد و گفت:دارم م شیبا پشت دست اشکها فتانه

 افتاده یمتعجب گفت:چرا اتفاق رضا

 رم خدانگهدار  یم رانیاز ا شهیهم یدارم برا دیخودم انجور خواستم حاللم کن یتقو ی:نه آقا فتانه

تکان داد و با خود  یاز رضا دور شد رضا سر یشانیرا گرفت و با همان پر نیموفق شد در را باز کند گاز ماش فتانه

 باالخره کار خودش را کرد  ونهیگفت:آرش د
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  یداد یرا فرار چارهیدر اتاق آرش داخل کرد و خطاب به او گفت:دلت خنک شد دختر ب یرا از ال سرش

 یمنش هی نیتو ع گفتیخوام برم م یبهش نگفتم خودش گفت م یزیسرش را بلند کرد وبا لبخند گفت:بخدا چ آرش

 یکنیباهام برخورد م

  یکرد یهم باهاش برخورد نم یمنش هی نیتکان داد و گفت:تو ع یسر رضا

 کردم؟! یدوست دختر باهاش برخورد م هی نیع ی:پس چآرش

 کنه  ستیحسابها راراستو ر نیا یگذاشتیحد اقل م ی:خفه شو دختر به اون خوبرضا

 بهمون کمک کنه می:نخواستآرش

 :خاک به سرت تو همون دختره غشو واست خوبه رضا

 حال کردم  یکه تو کرد یامروز با کار یزد و گفت:ول یلبخند آرش

  یبا من ندار یبدم کار یستیراست و ر هیبه حسابها  رمی:م رضا

 خونه رمی:نه منم دارم م آرش

 بخور بعد برو یدرد هیحد اقل به  یریرا بگ چارهیب نیحال ا ی:تو فقط امدرضا

 رمیم گهیخواستم را کردم حاال د یکه م یزد و گفت:کار یلبخند آرش

 امیشب م یکار خهاتو بکن یدارم اگه تا ظهر بمون یاز دختر مراد یخبر هیبه آرش نگاه کرد و گفت: انهیموز رضا

 گم یخونت بهت م

 یدونم چخان یرم خونه چون م ی:م آرش

 دارم یگم چه خبر یبعد بهت م یول یخوب هر جور راحت لهیتکان داد و گفت:خ یسر رضا

 بلند شد و گفت:خوب االن بگو شیاز جا آرش

 کارمندا یزشته جلو یترسم غش کن ی:نه االن کار دارم مرضا

 و شانه به شانه رضا از اتاق خارج شدند دیخند آرش
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خانه پارک کرد  یرا درب ورود نیچرخاند ماش ییبایز یفرمان را سمت فرع ابانهایدر خ یسر گردان یاز ساعت بعد

به گوش  کردندیم یشاخ و برگ درختان باز یکه ال ییگنجشکها  یخلوت وآرام انداخت فقط صدا ابانیبه خ ینگاه

شد  اطیدر را باز کرد و وارد ح دیبا کل دادیم وهجل باتریرا ز ابانیخ دهیسر به فلک کش یدرخت ها ی هیسا دیرسیم

رنگش که به سر داشت در حال  یسرمه ا یبا آن کاله بافتن نیاحساس غرور کند مش حس شدیعظمتش باعث م

 کوتاه کردن چمن ها بود متوجه ورود آرش شد چمن زن را خاموش کرد و به طرف او آمد

 یمگه درس نداشت یبرگشت یزود نی:سالم آقا چرا به ا نیحس مش

 مزاحمم نشه یخوام استراحت کنم کس یخستم م یلی:کالسم تمام شد االن هم خآرش

 کنمیم دارتینهار ب ی:برانیحس مش

 خوام بخوابم ینکن م دارمیشد دستش را باال گرفت و گفت:نه ب یکه از او دور م یدر حال آرش

 :چشم آقا نیحس مش

جمع  یکریرا با چنگال غول پ نیزم یزرد رو یکنار حوض برگها نیشد مش حس اطیبود که رضا وارد ح غروب

پاک کرد و با رضا دست  راهنشیلبخند بر لبانش نشست دستانش را با پ دیه درضا را ک ختیر یم یو در گار کردیم

 دا رضا سراغ آرش را گرفت

 نهار هم نخورد یچش شده حت دونمینم دهیاتاق گرفته خواب ی:آقا از همون وقت که آمده خانه تو نیحس مش

گذاشت و گفت  دیدر چشمانش د شدیرا م یکه دلواپس نیشانه مش حس یرضا دستش را رو ششیپ رمی:مرضا

 ستین شیزیچ ی:نگران نباش مشت

 شونهیپر یلیبچه چش شده ؟خ نیا دیدون ی:آقا رضا نمنیحس مش

 تخت التیمنه خ شی:گفتم که نگران نباش دواش پرضا

روشن  یغهااز چرا یفیبود فقط نور ضع کیباز بود در را هل داد وارد شد اتاق تار مهیاز پله ها باال رفت در اتاق ن رضا

منعکس شده بود رضا خود را کنار پنجره رساند  یقال یرا در اتاق بوجود آورده بود که رو یپرده حاله ا یاز ال اطیح

 یبار رضا کرد اما او لبخند چاریو چند ل دیچیمحکمتر دور خودش پ راحرکت پرده ها را کنار زد آرش پتو  کیو در 

 میپتو قا انیخود را م یرفت و چراغ را روشن کرد آرش که حساب زیزد و چند بار سرش را تکان داد  به سمت پر

 دیآ یآورد و در همان وضع گفت:چراغ را خاموش کن خوابم م رونیکرده بود سرش را ب
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 گذرهیم یدور و برت چ نیحواستو جمع کن بب ستی:بلند شو االن وقت خواب نرضا

 :حواسم هستآرش

 ستی:اتفاقا حواست نرضا

 شفاف باش یزنیحرف م هیبا کنا یلی:منظور؟خآرش

حوض آب   یموجها یرو یکوچک یتخت بلند شد که باعث شد تخت تکان بخورد وآرش را مانند ماه یاز رو رضا

شد پس چند  رهیخ رونیب یبه منظره ستادیرا پشتش قالب کرده بود کنار پنجره ا شیشناور رها کرده باشد دستها

آرش مشکل بود مثل معلم  یداشت که درکش برا یبیصورتش را به سمت آرش برگرداند چشمانش برق عج قهیدق

 بفهمد یزیشاگرد کند ذهنش چ دیکالس اول از الف شروع کند تا شا

 جاده عشق نیشد ا ی:عجب جاده ارضا

 شده یزی:رضا چآرش

 :آرهرضا

 گه؟ی:بگو دآرش

 ؟ ی:قول بده صبور باشرضا

 حرفات چاخان نباشه که حوصله ندارم ؟فقطیجو گرفته شد ؟بازی:درمورد چآرش

 یبیع یهم اگه غش کن نجایمهمه ها بهت که گفته بودم ا یلیخ هیبه آرش کرد و گفت:خوب قض ینگاه معنا دار رضا

 عادت دارم تیما به خول و چل یش ینم عیمرد زا ریپ نیمش حس نینداره منم و ا

 !؟یمراد:راجب دختر آرش

 کرده رونینوا را به خاطر عشقش ب یاسمش را بلده زده دختر ب یبهاره مراد ی:به!! چقدر باهوش شدرضا

 مسئله به اون ربط نداره نی:نه اصال اآرش

خوب بگو عاشقم  یتو اگه عاشق یدختره مراد نیاما ا الشیخ یبود ب یبا فتانه آبا و اجداد نتیخوب تو ک یلی:خرضا

 گهیخوب بگو د یریم یآب ریز نقدریچرا ا
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که آب  یمثل بچه ا شیرا قورت داد چشمها شیتخت نشت آب گلو یو چهار زانو رو دیچیپتو را دور خودش پ آرش

 و گفت  دیباشد و دلش بخواهد شده بود رضا نگاهش را از آرش دزد دهینبات د

 یفکرا نیو ا یلعنت ییتنهال نیا ونمدیرو بکن از شر فتانه و چم هیو قال قض ی:خوب بگو المسب بگو دوسش داررضا

 ؟یترسیپس چرا م یامکانات را دار یتو که همه  یکن یزندگ ینجوریا یخوایم یمزخرف راحت شو تا ک

 ترسم ی:من نمآرش

 یترس ی:چرا م رضا

 زوده یلیانداخت و گفت :خوب حاال خ نییسرش را پا آرش

 یکار از کار م یهم لفتش بد نیاز ا شتریاگه ب رهیهم د یلیجانم خ ریبلند گفت:نه خ یزد و با صدا یلبخند رضا

 گذره

 شده ؟ ی:مگه چ آرش

 ؟یشناس یرا م ی:شهاب کشکولرضا

 بشناسم دی:باآرش

 یدختر مراد  یرفته خواستگار یکه بدون ازین ی:خوب نه ولرضا

 :خوب چکار کنمآرش

 یترس یزد و گفت:نگفتم م یخند رضاپوز

 ترسم یم ی... بگ یچ یبگ نجایا یایکه ب یهمه خودتو جر داد نی:اآرش

شده بود گفت  رهیخ نهیخودش در آئ ریکه به تصو یو در حال ستادیا یقد نهیتخت بلند و کنار آئ یاز رو آرش

 یرا بشنو نیخواست هم یراحت شد دلت م التیخ ترسمی:م

 رو بشنوم نایفقط هم نجایا ومدمی:نچ نشد ...نرضا

 بگم که دلت خنک بشه؟ یچ گهی:دآرش
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 نی...فقط همی:بگو دوسش داررضا

 کنه؟یم یچه فرق گهی:دآرش

 نه؟ ای یفقط بگو عاشقش کنهی:چرا فرق مرضا

 دونم ی:نمآرش

 میجاده عشق قدم نزد یچند وقته با هم تو یدونیم رونیب میبر ایب ستی:تو حالت خوش نرضا

آرش انداخت و سرش را  یبه پاها یآرش نگاه دیرا پوش اش یکرد و روشامبر شیرا پا شیعروسک یها ییدمپا آرش

قلب  انیبود که خود را م یواتاق خارج شدند نگران آتش عشق چاندیآرش پ یچند بار تکان داد دستش را دور بازو

داشت مثل آب مثل ... رضا  ازیخاموشش کند آرش به عشق ن یآب سرد نکهیارش شعله ور کرده بود نگران از ا یخال

آنها  یوجود داشت که جلو یاما موانع دیرس تینهایآرش بود که به ب یازهایمغزش دنبال ن یپراکنده  یواژهها انیم

آرش  کردویرا تماشا م ایدن سیشاعران غزل نو یواژه برا کیداشت نه  یمقدس یرضا معن یکرد عشق برا یرا سد م

 گشتیخودش م یبرا یو بهارش دنبال شکوفه ا زییپا انیرا که م

 کردندیبا هم صحبت م رفتندیزرد جاده راه م یبرگها یکه رو یحال در

 گذاشتم؟ یرا چ نجایکه اسم ا یدون ی:مرضا

 دونمیزد و گفت م ی:لبخندآرش

 مقدسه نجایچون ا میجاده آروم راه بر نیا یتو ای:برضا

 زد و گفت:بله درسته یلبخند آرش

 یو گفت:عاشقش دیکش یقیو نفس عم ستادیا شیسر جا رضا

 دونم ی:نمآرش

 چقدر مقدسه راستش را بگو؟ یدونیجاده که م نیدروغ را بگذار کنار آرش قسم بخور به ا نجاینشد ا گهی:نه درضا

 یآمده خواستگار یپسره کشکول نیا یک یگی:تو که مآرش

 :اونو که ردش کردرضا
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 زد یراند و لبخندکرد و با انگشتانش سرش را خا ییچشمانش را گرد کرد و به رضا نگاه با معنا آرش

 مگه نه حاال قسم بخور به جاده عشق ی:عاشقرضا

 به جاده عشق خورمی:قسم مآرش

فرو برد و به راهش ادامه دادرضا  بشیرا در ج شینگفت فقط دستها یزیاما او چ کردیمنتظر به لبان آرش نگاه م رضا

 گهیبگو د یزد :ترسو بگو عاشقش ادیبلند فر شودیکه دارد از او دور م کردیبود و به او نگاه م ستادهیا شیسر جا

 ازیکه پر از ن یکرد سکوت هیکه ابرها را ودار به گر یادیزد فر ادیمهربان فر یبه سمت رضا برگشت و در سکوت آرش

 ؟یچ یخوا یاز جونم م یزد:چ ادیو فر دیبغضش ترک شدیرفع م یبا عشق دیکه با یازیبود ن

 گهیاما د یترس یخانواده م لیچرا از تشک دونمیاو را گرفت و گفت:م یدست بازوهبود با دو  دهیحاال به او رس رضا

 یبسه بگو که دوسش دار

 لب گفت دوستش دارم ریگرفت و ز نییسرش را پا آرش

 ونهیمگه نه پس بخند بخند د ی:خوشحال رضا

قدم زدن منصرف شدند و به خانه برگشتند کنار  یگرفته بود از ادامه  یسر داد باران هم حساب یبلند یخنده  آرش

 دندیخند یگذاشت و م یروشن نشستند ورضا سر به سر آرش م ی نهیشوم

 یکنیخوب آدما رو درک م نقدریچطوره تو ا گمی:م آرش

جانب  راجب به عشق انواع عشق را کشف  نیا قاتیتحق یدر ط یدونیم یرازه به تو ربط نداره راست هی نی:ارضا

 کردم

 ؟یکی:مال من کدوم رشآ

درخت  هیبه  ی،عشق هند مارستانیب هیخواد با  یمعشوقه غشو م هیهم که فقط  یرانیعشق ا یرانی:مال تو ارضا

 بنده درخت باشه عشم حله،

 دستشونه یبرخورد که دو طرف کتاب تو هیهم به  ییاروپا عشق

 ؟یعشق تو چه جور یرفته بود گفت :راست سهیکه از خنده ر یدر حال آرش
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 یعشق ستیبند ن یچیکه به ه یشد و گفت:عشق من ...عشق رهیخ نهیشوم یزد و به سوختن چوبها یلبخند رضا

 هم عاشق مجهوله هم معشوق نجایا ستیتوش ن یچیکه ه

 یکنیمثل منگالها نگاهم م هیرضا سرش را به سمتش چرخاند و گفت:چ زدیشده بود و لبخند م رهیبه رضا خ آرش

 جهانه یاوضاع و احوال عشق نیخنگ ا یفتگر

 گرفتم بای:تقرآرش

خانمم ممنوعه من  ژهیو من نیاز مش حس یکه بهت گفتم تقلب ییزایاز تمام چ یسینویدفتر صد برگ مشق م هی:رضا

 یندار یبا من کار رمیم گهید

 ی:کجا تازه اومدآرش

 یدون یآزاده م شیپ میبر دینره فردا صبح با ادتیشدم در ضمن  زیحاال عز هیبود گفت:چ ستادهیکه حاال سر پا ا رضا

 یکه تو صحاب بجز اون فقط تو قبرستون دار

 کنهیم چارمی:اوه اوه بآرش

 فعال اولشه نیرفت ا یشد چارهی:بله آقا برضا

 :ممنون رضا آرش

 یکن ی:باشه واسه بعد من جبران مرضا

 یکرد یشوخ ای یعاشق ینگفت ی:راستآرش

 بود یبود بابا شوخ یگفت:شوخ زدیکه لبخند م یدر حال رضا

 ؟یکنارم بمون شهی:رضا مآرش

 :کجات بمونم؟!رضا

 یمونیشام م یبرم نزاشت کیرومانت کهیت هیبابا خواستم  یو گفت:ا دیخند آرش

 دیداشته باش یداره که شام چ یبستگ ی:کار دارم ول رضا
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 یدوست داشته باش ی:هر چآرش

 مونمیار سرش را تکان دادو گفت:مبا ناز چند ب رضا

 یمحبوبش را بدست آورده شاد یشده بود که اسباب باز یکودک دید یبلند شد خود را خوش بخت م شیاز جا آرش

شده بود آرش خود را به او رساند و ماچ  رهیدهان باز به او خ نیکنان به سمت آشپز خانه حرکت کرد مش حس

چند بار تکانش داد و  یدو دست گرفت و با نگران نیگفت و آرش را ب یبسم اله نیاز لپش گرفت مش حس یآبدار

 گفت

 :آقا حالتون خوبه؟نیحس مش

 م؟یدار یشام چ یگرسنمه مشت یلیشم خ ینم نی:خوبم بهتر اآرش

 وقت شامه گهی:آقا دنیحس مش

با چشمان گرد  نیکه سراسر وجودش را گرفته بود چند بار سرش را تکان داد و از او دور شد مش حس یبا شاد آرش

 شده شیزیچ کیرضا شد و در گوشش گفت:آقا رضا نگفتم  کینزد کردیشده به او نگاه م

 خورده ذوق زده شده هی رهیقراره زن بگ ستین شیزیلبش بود گفت:چ یکه رو یبا لبخند رضا

 ؟یگی:دروغ منیحس مش

 برو از خودش بپرس هی:دروغم چرضا

به چهار چوب  یبا خونسرد نهیرضا دست به س کهیهم دنبال او راه افتاد در حال نیوارد آشپزخانه شد مش حس آرش

 رهیو به او خ ستادینشسته ا شیها  یاز صندل یکی یکه آرش رو یغذا خور زیم یروبه رو نیداده مش حس هیدر تک

باال  ییاست آرش ابرو انیدر جر نیکه مش حس مدنگاه کرد رضا سرش را چند بار تکان داد تا بفهشد آرش به رضا 

 ؟یکنینگاه م ینجوریزد و گفت:خوب چرا ا

 دیشیداماد م یخوش کرده بود گفت:اقا راسته که شما دار یچشمش جا یکه گوشه  یبا اشک نیحس مش

 رو به آرش گفت:بگو به ابوالفضل جانیدر حال آماده کردن غذا بود با ه ژهیمن

 یخدا را بلند بلند شکر کرد و با گوشه  یمحل یمادرانه با لهجه  یآسمان گرفت و با مهر یرا به سو شیدستها و

 آمده بود را پاک کرد نییپا شیبایکه از چشمان ز یاش اشک یروسر
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را هم بگم فعال در حد  نیا یول گرفتمیم ها زن نیدامادبشم زودتر از ا دیشیقدر خوشحال م نیا دونستمی:اگه مآرش

 مهیتصم کی

 مه؟یتصم کیدر حد  یچ یعنیگفت: یبا دلخور نیحس مش

 را از عروس نگرفته یهنوز بل نکهیا یعنی:رضا

کم نداره خدا حفظش  ییاز آقا یچیبگه نه ماشاهلل آقا ه تونهیگفت:انشاله که بگه بله آخه چطور م یبا نگران ژهیمن

 کنه

 شهیاالن شام حاضر م نیبش ایخطاب به رضا گفت :ب آرش

 مونمیواسه شام م گهیشب د هیگفت باور کن کار دارم  رضادودل

 ی:هر جور راحتآرش

بغلش  ریاز آنجا خارج شد ند آرش دست رضا را محکم ز گریکدیکرد و همراه  یخدافظ ژهیو من نیاز مش حس رضا

که  یها و گل لبخند ایکرد رضا رفت و اوو ماند و رو شیپله ها همراه یاتا پ کردیگرفته بود و راجب به فردا صحبت م

و  یین درد و تنها ایپر گل بود پا دشیزدد روحش تازه و ام یقلبش لبخند م میخوش کرده بود از صم یبر لبان او جا

 یاز وجودش همه کردیو پر م شیقلب خال یها انهیآند م یم یخود ساخته حاال اما کس یکه برا یاز زندان یآزاد

 یوجودش را خشک و ب زانیبود که برگر یزییپا انیبرد وقت پا یعمر در حسرتشان خوابش نم کیکه  یینداشته ها

 نیو خوشحال از ا دیدیخود م یرو شیرا پ یواقع یشدن خنده ها یوقت بهار بود وقت بهار گریروح کرده بود حاال د

نبود اما ظاهر خشک و رفتار رک  ریمثل امتحان کنکور آزاده سخت گ ددایآزا رش م یمهربانانه فکر فردا کم شامدیپ

 یها فکر کند پس دوباره دنبال سوژه ا یناخوشدوست نداشت به  کردیم یکه داشت ته دل آرش را خال ییپر وا یو ب

 کردیو خدا را شکر م کردیکه به او نگاه م نیو خطاب به مش حس دیکرد بلند بلند خند شیدایگشت و پ کیرومانت

 شم یم داریقصرما فرددا ساعت هفت صبح ب اریگفت:کهن د

 :پس شامتون آقانیحس مش

 کار دارم یلیسبک بخوابم بهتره فردا خ یشدم مشت ری:سآرش

 یواسه شما نم یترسم شاد یاسفند دود کنه م گمیم ژهیرو به من یخوشحال نیکنه انشاهلل ا ری:خدا به خنیحس مش

 افته
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 باکالس باش ستیحرفا ن نیباش االن قرن ا یامروز یخرافاته مشت نای:ا آرش

 شم ی:چشم آقا باکالس منیحس مش

قصر ما  و از او دور  ریپ ریگذاشت و گفت:شبت بخ نیمش حس یشانه  یزد دستش را رو یلبخند م کهیدر حال آرش

 شد

 بدرقه کرد کندیم ریس یعالم هست نیا یزد و با نگاه مهربانانه اش آرش ککه معلوم نبود کجا یلبخند نیحس مش

********************************* 

به  یو با نگاه دیخود را به تخت خواب نا مرتبش رسان میروشنش شد مستق مهیوارد اتاق ن چاندیدر را پ ی دسته

خت و شمرد چشم دو دیچرخ یتکان ها نگاهش به پنکه که آرام م انیتشک ول کرد م یاطرافشانداخت و خود را رو

 داحساس کر انشانیهم گذاشت و گرما را م یرا رو شیدو سه پلکها کی

حاضر نبود آن  را از دست  یمتیق چیبود و به ه دهیآمد لبخند را به لبانش چسبان نییاز پله ها پا یو پر انرژ سرحال

 لبخند زننان از او استقبال کرد ژهیدادوارد آشپز خانه شد من ینم

 یسر حال شد یلی:سالم آقاما شاهلل خژهیمن

دستش  یکه رو یبا نان گرم نیمش حس دیبود را سر کش ختهیر شیبرا ژهیکه من یگرم ریش وانیلبخند زد و ل آرش

 دادیبود وارد آنجا شد و غر غر کنان به نانوا فحش م

 خشک شدند دهیبه خانه نرس شیپدر نانها ی:بنیحس مش

 شده یچ ی:سالم مشت آرش

کسم  چیه رهیروزم خم هیروز نونش سوخته  هیانصافه  یب یلینانوا هستم خ نیبا ا یچی:صبحت بخر ه نیحس مش

 بگه یزیبهش چ ستین

 رهیآقا امروزخوشحاله نزار حالش بگ ینیب یانقدر غر نزن نم یمشت ژهیمن

 یدوباره شاد نمیب ینمردم و دارم م کنمیکه در حال سرد کردن نانها بود گفت:خدا را هزتار بار شکر م نیحس مش

 خونه شده نیوارد ا
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 یو روبر دیها را کش یاز صندل یکیشده بود  رهیکرد که به آرش خ ژهیبه من یسر داد و نگاه یآه بلند نیحس مش

 آرش نشست

 شده: یزیانداخت و گفت:چ شیو نوران دهیبه صورت چروک ینگاه آرش

 میبر نجایاز ا دیبا گهید میردما فکر هامون را ک قتشیبگم آقا...حق ی:واهلل چنیحس مش

 د؟یبر دیخوای؟کجا م یگفت:چ تیکرد و با عصبان هیرا گر شیابروها آرش

 ده خودمون میگردی:بر منیحس مش

را  میتر خدا شاد ریامروز حال من رو نگ ییخدا نیخونه شما هم هست مش حس نجایا دی:اصال حرفش را هم نزنآرش

 دیریازم نگ

 یتو هم ما شا اهلل ماشاهلل واسه  میشد ریپ گهیده خودمون ما د  میبر میخواه ی:نه آقا به امام هشتم فقط مژهیمن

 پسر نداشتم دوستت دارم نیع یشد یخودت مرد

که کارتون کمتر بشه  رمیگیکار گر م هی دیخسته شد دونمیکنم م ی:ممنون منم شما را دوست دارم درکتون مآرش

 بخاطر من دیاالن حرف رفتن را نزن یول

 میگینم یزیچ گهیچشم د ی:چشم آقا برو نیحس مش

و چند بار سر و وضعش را چک  ستادیا نهیآئ یروبرو دیصبحانه اش را کامل خورد و زود خود را به اتاقش رسان آرش

را باال شانه  شیموها دیرسیم رنگ قد بلند تر به نظر دیسف کیبار یبا راهاهراها پلماتید یکرد کت و شلوار سورمه ا

زد و و از  یتکان داد و چشمک تیوچند ضربهبه صورتش زد سرش را به عالمت رضا دیزد و ادکلن ر اکف دستش پاش

را بود  یعال دهیپهن شده بود شمشادها خنده کنان چکاوکها آواز خوان صبح ا اطیاتاق خارج شد آفتاب وسط ح

 رضا را گرفت یآورد و شماره  رونیب بشیرا از  ج شیآورده بودند گوش

 !؟ییایم یک یی:کجاآرش

 :اومدمرضا

 :منتظرتمآرش

 :باشه باشهرضا
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ترمز کرد خود را عقب  شیپا یباالخره رضا جلو کردیم یباز شیپا ریز یها زهیدر خانه با سنگ ر یروبرو آرش

 چه خبرته یگفت:هو ادیدست و فر یو با اشاره  دیکش

 میکار دار یلیگفت:بپر باال که خ الیخ یداده بود ب رونیپنجره ب که سرش را از یدر حال رضا

کرد و با  میرا تنظ نیماش نهیرا گرفت آ نیرا نبسته بود رضا گاز ماش نیشاگرد نشست در ماش یصندل یرو آرش

فکر  یزیبه چ نگاریا گفتینم یزیبار بود که چ نیاول یدنده را گرفته بود برا یگریازدستانش سکان و دست د یکی

که  ریطولش ندادند هر دو متح ادیکردند و ز یاری قیبود دقا رونیلذت بخش بود آرش هم نگاهش ب شیکه برا کردیم

باال  ییکردند و ابرو یبه هم نگاه ستاندیرا ا نیخانه ماش دریجلو  نندیب یآزاده م یخانه  یچقدر زود خود را روبرو

 زدند

 میبرگرد میبش الشیخ یب گمی:مآرش

 :ترسو من که رفتمرضا

 رایشود آرش دسته  ادهیرا مالطفت بست و با دست به آرش اشاره کرد که زودتر پ نیشد و در ماش ادهیپ نیماش واز

شد و کتش را  ادهیبرات در را باز کنم پ یخوایم گهید االیزد  ادیرضا که فر یکه با صدا یگرفت و پس از مکث کوتاه

آزاده رساند آرش هم آره پشت سرش  یبه در خانه  ارا فشرد و خود ر نیماش ریدزدگ الیخ یدرست کرد رضا ب

 دیآزاده از پشت اف به گوش رس یبود زنگ را فشرد بعد از چند لحظه صدا ستادهیا

 :بلهآزاده

 :سالمآرش

 :سالم آزاده خانمرضا

 باال دی:سالم بفرمائ آزاده

و خود را در آغوش آن  دندیرنگ باز شد و رضا جلو تر از آرش وارد شد دختر و پسر آزاده به طرف آنها دو دیسف در

 دادند یدو جا

 بچه ها نی:سالم چطورآرش

 رضا ییسالم دا می:خوبنایم
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 :سالم خانم گلرضا

به استقبال آنها آمد آرش را در آغوش  یبچه ها راحت کرد آزاده به کرم یها یآزاده آنها را از احوال پرس یصدا

 یمبل ها یکرد رو ییراهنما ییرایمقدم گفت و آنها را به سمتت سالن پذ ریبه رضا هم خ دیگرفت و صورتش را بوس

چند وقت کمتر  نیاز آنها گله کرد که چرا ا یکل ادهآز ندیبنش شیآمد رو یآدم دلش نم یزیکه از تم یسلطنط کیش

شده بودند رضا خود  رهیآنها نشستند و به آنها خ یروبرو نیزم یو به آشپزخانه رفت بچه ها رو زنند یبه آنها سر م

انداخته  نییآرش انگشتانش را به هم قفل کرده بود و سرش را پا کردیو به اطراف نگاه م کردیمبل جابجا م یرا رو

 قال وارد سالن شدپر از آب پرت یبلور یفرانسو یوانهایرنگ که ل ییطال ینیآزاده با س بود

 :خوب چه خبر چه عجباآزاده

 :دلمون تنگ شده بودآرش

 هم هست ییپروا گفت:البته خبرا یو ب دیحرفشان پر انهیبدون مقدمه م رضا

 ؟ ییباال انداخت و گفت:چه خبرا ییابرو آزاده

 خود را جمع و جور کرد و گفت:عارضم خدمتتون که... رضا

 چطوره؟ یعل گمیم ی...سالمت یچیو گفت:ه دیدستپاچه وسط حرف رضا پر آرش

 بگه یزیخواست چ یخوبه رضا م یبه آرش کرد و گفت:عل ینگاه آزاده

 دی:آها ببخشآرش

 خورده عاشق شده هیادامه داد:آرش  رضا

 را باال زد شیکه به آرش که خود را در مبل فرو برده بود نگاه کرد و شانه ها یرا گفت و در حال نیا

داد اما چهره اش  ینم یبد یآرش را برانداز کرد سکوتش نشانه  دارانهیرا باال زد و خر کشیبار یمشک یابروها آزاده

مقدمه رضا را خفه کند اما  یدوست داشت به خاطر حرف ب دادیغلط انداز بود قلب آرش تلپ تلوپ صدا م یچرا کم

 آزاده دهنش باز ماند یاز گفته 

 هست یخانم خوش بخت ک نیزد و گفت:حاال ا یآزادهلبخند
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 مونهی:هم کالسرضا

 :اصل و نصب داره؟آزاده

 :آره ،باباش استادمونهآرش

 اگه... یبود خوب ول یاگر دختر خوب نمیبب دیباباش استاده م تمام با یخب حاال ففکر نکن یلی:خآزاده

 هی:اگه نداره بخدا دختر خوبرضا

 مگه نه؟! نیخبر کرد یبزرگ یمنو واسه نیو دوخت نیدیرا بر زیشما همه چ نکهی:خدا کنه تازشم مثل اآزاده

 من محترمه یحرف را نزن نظر تو واسه  نی:نه بخدا اآرش

پسر  یموفق باش دوارمیلبش نشست و گفت:ام یگوشه  یبه آرش انداخت و در جواب صداقتش لبخند ینگاه آزاده

 رو بهت بگم خوب گوش کن یزیچ هی یاول راه نیا خوامیخوب آرش م

 انداخت و خود را جمع و جور کرد و منتظر ادامه صحبت ازاده شد یمضطربانه به رضا نگاه آرش

 نیو خودتو نباز هم ریبگ یرو جد زیهمه چ ستین یشوخ ی:زندگآزاده

راحت  التیرضا گذاشت و خطاب به آزاده گفت:آقا آقا آرش ما مردشه خ یشانه  یزد و دستش را رو یلبخند رضا

 مگه نه آرش ستیباختن تو وجودش ن

مبل بلند شدند  یآزاده و بهاره از رو دارید یبرا یزیرا انجا بودند بعد از برنامه ر یساعت کیسکوت کرده بود  آرش

زد و صورت آزاده را  یلبخند دیخودش کش یآزاده به سمت آرش حرکت کرد و مچ دست او را گرفت و او را به سو

 ندر را فراموش نکآرش باز به آزاده سفارش کرد که قرا دیبوس

را گرفت  نیبوق گذاشت و گاز ماش یپشت فرمان نشست آرش پس پس کنان سوار شد و رضا دستش را رو رضا

بود خطاب به رضا  نیاز ماش رونیکه نگاهش ب یلبش نشست و در حال یگوشه  یداد لبخند نییرا پا شهیآرش ش

 برخورد کرد یگفت:اصال بامرم نشد اونجور

 میریراحت تا ته تهش م التیتو بود خ یچراغ سبز عشق نیبرخورد امروزش اول نطوری:منم همرضا

 قربان اون دل و جراتت ی:ول آرش
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 گهید مینیزد و مغرورانه گفت:ما ا یلبخند رضا

 مینهار را با هم بخور دیامروز با ریخودتو نگ ادی:حاال زآرش

 کارمیکار دارم مگه مثل تو ب یلی:خرضا

 مجرد یکاری:خودت بآرش

 یباهام حرف هم نزن گهید یبله را که گرفت ترسمی:اوهو خوبه خوبه مرضا

 مهم بعد از ازدواجمه یاز برنامه ها یکی نی:اتفاقا اآرش

 معرفت یکنم ب ادتیگوشه ها پ نیخوب االن هم لهی:خرضا

 یش یراحت تو از من جدا نم التیسر داد و گفت:خ یخنده ا آرش

 شهیناراحت م یبهش نگفت یزیچ یخواستگار یبر یخوایاگه بفهمه م ؟یرو پاک فراوش کرد گهید یکی ی:راسترضا

 ؟ی:کآرش

 گمیرو م بایمعرفت د ی...بی:عمو دمبکرضا

 پاک فراموششون کرده بودم چند وقته بهشون سر نزدم یو گفت:اوه خوبه گفت دیکوب شیشونیبا کف دست به پ آرش

 زنم یسه چهار بار بهشون سر م یبرعکس من هفته ا گهید یمعرفت ی:برضا

 میشرکت تمام شد بهشون سر بزن یکارا نکهی:باشه حاال تو هم ،بعد از اآرش

 :باشه موافقمرضا

مرد پا به سن  انیمحبوب کردیبارش م چاریرا گرفته بود و ل انیمحبوب ی قهیحق پرست  یبر پا بود آقا ییغوغا شرکت

رفت  یانتظار نم کردید اما از او که البته داشت او را به آرامش دعوت مآم یبود از حق پرست بر م ینیگذاشته و مت

خود را به آنها رساند آرش هم  یآورده بودند رضا فور جودرا در شرکت به و یزنندها یاهل شر و شور باشد صحنه

شرکت  داریسرا یرضا و صلواتها یها یگر یانجینبود بعد از م یبدون توجه به اتاقش رفتد امروز از فتانه هم خبر

که از عرق پر بود وارد اتاق شد آرش با تمسخر  یشانیگرد و پ یرضا با چشمان افتی صلهیف هیبالخره قض

 تمام شد یبیصل گ:جندیپرس



 سانیپر

66 
 

 اندازه یدوتا مرد گنده رو به جون هم م کنهیزن چه کار م نی:ببرضا

 به زن دره یگفت:چه ربط اوردهیاز حرف رضا در ن یزیکه معلوم باشد چ یافهایزد و با ق یلبخند آرش

بزن  یحاال نزن ک نمیکرد ا یخواستگار یابانیقول ب نیا ی دهیکرد از خواهر ترش یغلط هی انیمحبوب چارهیب نی:ارضا

 چپوندم ادم زبون نفهم یهر جور بود بهش م دمهیمن جاش بودم خواهر ترش ونهید

 ههم گردن منو بشکون ینکنه مراد گمی:مدیمتفکرانه پرس آرش

 یابانیقول ب نیبا ا یآر یآرش خنده اش گرفته بود گفت:بنده خدا اون را م یتکان داد و از حرف جد یسر رضا

 ملته کیفرهنگ  یمراد

 راحت شد المیو گفت :خ دیکش یقینفس عم آرش

 ومدهیرادانه ن نیا گمیکه در حال خارج شدن از اتاق بود به سمت آرش برگشت و گفت:م رضا

 شیکرده سر دایحتما راه خودش را پ ومدهیگفت:بهتر که ن ییاعتنا یبا ب آرش

 تکان داد و از اتاق خارج شد یسر رضا

در هم برهم هر دوشان را کالفه کرده بود بالخره  یعقب مانده حسابها یکارها امدیروز فتانه به شرکت ن آن

که دارن  دندیوحق پرست را د انیبوبسر و سامان دادند و از شرکت خارج شدند در راه پله ها مح یرا کم شانیکارها

شده بود به محض  ادهیپ طانیحق پرست از خر شر وبودند  دهیبا هم به توافق رس نگاریا کنندیبا هم خوش و بش م

 یدیدوتا رو د نیها ا ییایعجب دن گمیسوار شدن آرش گفت:م

 طرف بچه ها میبر نایا الیخ یحاال ب یلحظه آشت هیلحظه قهر و  هی نهیهم ای:دنرضا

کرد رضا پشت فرمان نشسته بود  دییسر حرف رضا را تا یدور سپرده بود با تکانها یها انهیکه فکرش را م آرش

بود ند که انتها نداشت رضا دستش را طرف  ییایهر کدام در رو نگاریبود ا میقد تیاز حکا یسکوت لبان آنها حاک

خوانده شده  ییترانه ها نجایکدام گوشش به او نبود چون ا چیخوانداما ه یم یدراز کرد و خواننده ا نیضبط ماش

کردند  دایپ یشهر وحش کیسرد و تار یو دوقلو ها را در آن کوچه  بایبار د نیکه اول یشب یشب سرد باران کیبوداز 

 لب به غذا نزده اند ستیکه رنگ رخسارشان مشخص بود چند وقت دهیکوچک الغر و رنگ پر یسه فرشته 
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قدم زنان حس شاعران را  سیخ یابانهاینور مهتاب وخ ریبگذرند و ز شانینهایدادند از ماش حیترج یشب باران آن

رضا پشت سر  ابانیکنار خ ینمناک و سرد نور کم چراغ ها یهوا شدیو نم به وضوح احساس م یسیمحک بزنند خ

 کردیو غرغر م رفتیآرش راه م

 قشنگ نبود لمشی:اصال فرضا

را  شیداد انگار که صدا یبود و به راهش ادامه م دهیچیگرمش پ یپالتو انیاو خود را م یجه به حرفهابدون تو آرش

 شنود ینم

 با توام ی...هو میکوفت کن یزیچ هی میحد اقل بر گمی:مرضا

 یاز فضا کمیبزار  یزن یرضا حسش را به هم زده به طرفش برگشت و گفت:چقدر غر م نکهیاز ا یعصبان آرش

 میاطرافمون لذت ببر

صورتش زد و گفت:خدا مرگم بده پسرم  یو با دست رو ستادیا شیمتعجب سر جا یا افهیچشمانش را گرد و با ق رضا

 کنم هتیکه توج ازهینه ن ای یفهمیشده خره گرسنمه م ونهید

از آن  دیرد که باک شیرستوران وبا عالمت دست راهنما هی یباال ابانیاون خ میخوب بابا حرف نزن بر لهی:خآرش

 بروند ابانیقسمت خ

را زمزمه  یآرش شعر کردندیتنگ عبور م کیبار یرا عوض کردند و کنار چند کوچه  رشانی:آخ جون غذا مسرضا

و خطاب به  ستادیکوچه ا یرضا روبرو دیرسیبه گوش م یپسر بچه ا ی هیگر یاز کوچه ها صدا یکی یاز انتها کردیم

 است هبچ یصدا نگاریآرش که چند قدم از او جلوتر افتاده بود گفت:آرش ا

 یگردیو گفت :ول کن بابا دنبال شر م دیاو را گرفت و به طرف خودش کش یبه سمت رضا آمد وبازو آرش

 گوش کن ستیگر ی:آرش بخدا صدارضا

انداخت رضا در  یکه قلب را به لرزه م یکودکانه ا ی هیمخوف بود گر یکردند بله صدا از کوچه  زیگوششان را ت هردو

قدم شد و پا به آنجا گذاشت آرش به اطراف نگاه کرد و مردد  شیکه با اعتراض آرش روبرو بود اما جسورانه پ یحال

 انیدست دو بچه را م دیرسیاز آنها که بزرگتر به نظر م یکی یتارک انیپشت سر رضا سالنه سالنه راه افتاد اشباح م

 وارهایانان نبود د یبرا یامن یو نمناک جا کیبار یچند قدم به عقب برگشتند کوچه  فشردیپهلو و دستش م

کرد استرس  کیرضا خود را به آنها نزد دیرسیممکن به نظر م ریبودند که فرار از آنجا غ یحسار زندان شانیبرا
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 کشانیاز آنها کوچه را کر کرده بود رضا نزد یکیامان  یب یه هیپر ترس و گر ینفسها یرا گرفته بود صدا شانوجود

 دندیترسیترس غرق بودند و ناچار م انیکرد از او نترسند اما انان م یشد سع

 میندار یما باهاتون کار دی:بچه ها نترسرضا

 کشمیم قیجلو وگر نه ج ادی:ترو خدا ن باید

 میکمکتون کن میخوای:آروم باش ما مآرش

 میبه کمک شما ندار یازی:ما نباید

 خونه دیسرده زود بر یلیهوا خ دینجائیموقع شب ا نی:پس چرا ارضا

سرد روزگارند بود سکوت سرد بر لبان دخترک  یشب ها یکیتار یآنان که گمشده  یها یکس ینم باران گواه ب نم

دل رحم  ی؟رضاییکجا مهتاب به داد او برس ستیاز نور ن یآن همه ظلمت روزنها انینبود م شیب یا هینشاند سا

دختر کم شود رضا خطاب به  یاز سرکش یکه در وجودش بود باعث شد تا کم یشد آرمش کیچند قدم به آنها نزد

 خونه متونیرسونیما م دیایآنها گفت:ب

 میگفت:ما خونه ندار شیایر یبا لحن کودکانه و ب الیدان

 الیدهان او را گرفت و محکم گفت:ساکت دان یجلو باید

 کنان گفت:خوب من گرسنمه هیگر داراب

 :ساکت باشباید

 یقلبشان آنان را به سو انیم یانقالب گرم کردندینگاه م فیبه کودکان نه رشانیس یو آرش شرمنده از شکمها رضا

با پنبه بود اما سرما قدرت  یفوالد وارید دنیمثل کوب باید یبردنشان با سماجت ها یاسرار آنها برا دیکشیخود م

 خره کار خود را کردداشت و بال

 د؟یما را کجا بر دیخوا ی:م باید

 جا که امنه هی:رضا
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کس هم  چیه ستیشهر امن ن نیا یجا جیمتهاجمانه دست دو برادرش را گرفت و به خودش چسباند و گفت:ه باید

 ستیجون مرد ن

 خوبه ابانیرستوران سر خ نیهم میریاصال م متونیبدزد میخوا ی:دختر جون بخدا قسم نمرضا

آرام گرفته بود دو دل بود اما  یکم گفتیچشم به آسمان دوخت لب بسته با ماه سخن م یشب مهتاب یگمشده  باید

 سپرد ایرا شل کرد و دل را به در  شیقدمها

 خونه اونجا هم گرمه هم امنه متونیببر ای:بهمون اعتماد کن برضا

گرفتند و به طرف خانه  یتاکس کی ابانیسر خ رفتیپشت سرشان راه م اطینگفت فقط آرام و با احت یزیچ باید

بوود آخر او چند سالش بود  حتیحتما نص کردیزمزمه م یزیچ شیتمام راه در گوش برادر ها بایآرش حرکت کردند د

باز را هل دادند و  مهیشدند و در ن ادهیپ خانهدر  یروبرو دندیخواست به آنها درس دهد بالخره به خانه رس یکه م

لبخند هم نزد  یاما حت باینشاند د الیسر سبز و زنده لبخند را بر لبان داراب و دان یوارد شدند باغ چند صد تومان

 یوسط باغ روشن بودند صدا یچراغ ها داشتیبر م یآرام یفشرد و قدمها یکوچکش را م ریهمچنان دست دو اس

عطرشان را به عمق وجود  اهینم خاک و گل و گ ینمناک بو نید و زمهوا سرد بو دیرسیشر شر آب حوض به گوش م

به ظاهر کم احساس را را  یباید یعشق  که حت یو اما جاده  ردیدووباره جان بگ یباغ سپرده بودند تا هر خسته دل

ز دست داد دستانش شل شدند و آرام انگشتانش از هم با ستادندیمهلت ا شیهم به خود مجذوب کرده بود به قدمها

و تاب درختان  چیسرش را باال برد به پ باید دندیبه جلو دو ییرها نیبچه ه در هوا رها شد پسر ها کودکانه شاد از ا

کرد که چه آسان  یکودکانه دوقلوها نگاه م یآرش به باز کردیفکر م یقشنگ یها زیشد حتما به چ رهیسرش خ یباال

 ستادهیا شیکه همان جازمان برا کردینگاه م بایبرده اند اما رضا به د ادیکودکانه از  یبه باز اساعات سخت گذشته ر

 بود و تاب قدم برداشتن را از او گرفته بود

 یش یگم م یبمون نجایا ای:دختر جون برضا

 اندازه یم ییجا هی ادیمنو  نجای:اباید

 میبزن ما که رفت خی نجایا یخوا ی:تو اگه مرضا

آنها را باور کرده  کردیم تیو به دنبال آنها راه افتاد انگارانجا احساس امن دیکش رونیب شیبایز یایخود را از رو باید

و  کردیساده و لبخند گرم دلش آرامتر شد استقبال گرمش دلش را قرص م یبا آن لباسها نیمش حس دنیبود با د

 دادیگرما را به او م دینو
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 دیآماده کنشام را  دیخواهر برادر ما هستن لطف کن نایا نی:مش حسآرش

 :رو چشم آقا نیحس مش

پهن شد همه دور آن نشستند بچه ها مهلت  زیم یاش رو یشگیهم یشام با عطر و بو زیکه م دیطول نکش ادیز

 یتنش م بایاندو د دهیگرم را نچش یغذا یاست بو یمعلوم بود که چند وقت دندیغذا را به دندان کش عیندادند و سر

به آرش رضا  یچشم ریگذاشت و ز یدر دهان م اقاشق ر یانیخانم اع کیخورد مثل  یغذا م نیاما آرام و مت دیلرز

من  قیرف نیخونه ا دیگفت:بچه ه راحت باش مانهیصم یبا لحن دیآ یراحت به نظر نم باید دیرضا که د کردینگاه م

 خودتونه مثل خودم یخونه

به  یبلعند و حت یغذا را م ییکرد که با چه اشتها و به بچه ها نگاه دیتکه گوشت برداشت و با ولع به دندان کش کی و

که چرا  گفتیراه م یدهند رضا آب دهانش را قورت داد و در دل به خود بد و ب یرا هم نم دنیخود مهلت نفس کش

از چند لقمه نخورد اما  شتریآرش هم ب دیزود دست از غذا خوردن کش یلیخ بایکند د دایه را حاال پ یطفل نیا دیبا

توانستند تکان  ینم یحت یریرضا و دو قلو ها تا جا داشتند خوردند  بعد از تمام شدن غذا به بچه ها که حاال از س

 یوکاناپه هالروبر یتا سر حال شوند آنها رفتند و آرش و رضا رو رندیدوش بگ کیدادند که  شنهادیهم بخورند پ

 روشن لم دادند ی نهیشوم

 تو داره یلینداره اما خ یسن نکهیختره با ا:درضا

 باشن ریفق دیآ ی... بهشون نمیتوجه کرد نیجور هی:آرش

 گستیجور د هیحرف زدنشون رفتارشون  پشونیطوره ت نی:همرضا

 اری:ته توش را ر ب آرش

 آرم ی:در م رضا

 نیزم یکردند سه فرشته رو یو آرش گرم صحبت بودند که بچه ها وارد سالن شدند دهان باز به آنها نگاه م رضا

 باتریو معصوم از همه ز بایروشن بود ز یبودند پوستشان صورت دهیحتما با چتر نجات از آسمان خود را به آنجا رسان

و لبان قلوه  یا شهیش یآب یچشمان یصورت یو لپ ها دیخانم پوست سف ژهیبلند و گشاد من یبا آن لباسها بایهم د

که  یگشاد راهنیگرفته بود و با پ نییسرش را پا بایاز شانزده سال نداشت د شتریب کیو بار فیظر کلیقرمز ه یا

 باینشستند تا گرم شود د نهیشوم یبود بچه ها روبرو دهیآن لباس خجالت کش دنیانگار از پوش رفتیتنش بود ور م

 کاناپه نشست یهم رو
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 باشه تی:آفرضا

شهر آدم خوب داشته باشه که به هم  نیشد ا یاصال باورم نماز شما تشکر کنم  دیدونم چطور با ی:ممنون نمباید

 نگاه کنه یا گهیجور د هینوعش 

 د؟یبود رونی:چرا بآرش

 می:چون خونه ندارداراب

 که مشخص خوشکل خان نی:ارضا

 :پدر و مادرتون کجان؟آرش

 :فوت کردنباید

 :خدا رحمتشون کنهآرش

 امرزشونی:خدا برضا

 ه؟ی:اسمتون چآرش

 براتون شناسنامه صادر کنه خوادیچون آرش خان م دیبگ قیلطفا دق زیعز ی:بچه هارضا

که چه  نهیشوم یبه چوبها بایآنها خنده شان گرفت اما د یکودکانه  یرضا و آرش هم از خنده  دندیها خند بچه

باران که  یخورد همه ساکت شدند سکوت سالن و صدا یحسرت م شانیآتش شده و برا یشعله ها ریاس رحمانهیب

 بایشد و با انبر آنها را جابجا کرد د لندرضا ب نهیشوم یچق چق تکه چوبها یصدا دیکوب یم شهیمحکم خود را به ش

 شعر سکوت را شکست نیسرش را بلند کرد و با ا

 و خانه خاموش دیشب رس سکوت

 بر دوش رهیت یما را غباس شب

 چنان خواهم که باشم ییتنها به

 موشمردم عالم فرا ادی ز
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 است دیام نیا نانی:مرا با نازنرضا

 است دیشب غم ها ام انیپا که

 از شام تار آسوده دل باش مترس

 است دیروشن فردا ام چراغ

 ستین دارانیهالک جان ب ری:شب غباید

 ستیداران ن دهیسپ دهیسپ گلبانگ

 ست؟یباران ن یهمه ابر قطره ا نیا در

 ست؟ین ارانیاز  یطرف صدائ چیه از

 و باد است جهان؟ چی:هرضا

 !؟یو باور کرد یگفت

 چیروز به اندازه ه کی کاش

 یخورد ینم هودهیب غم

 ه؟یگنا همون چ میستی:ما که شعر بلد نآرش

 :چند سالته؟دیکرد پرس ینگاه م بایکه به د یبدون توجه به گفته آرش در حال رضا

 :شانزده سالباید

 کم آوردن یالبته راستشو بخوا ارمیبود کم ب کینزد یخونیخوب شعر م یلی:خرضا

 امدم با شعر آشنا شدم ایکه بدن یهماهل مطالعه از موقع یلیبا غرور گفت:پدر شاعر بود خ باید

 امرزدشی:خدا برضا
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خواص که هر  یبا برق ستینگر یچشمانش به دور دست ها م دیکش یقیشد آه عم یکردکه مدتش طوالن یمکث باید

هم  نایا باستیاشان را به لب آورد :اسمم د ییرا گشود و راز شب تنها شیبایان زلب کردیرا مجذوب خود م نندهیب

 م هم پدر هم مادر اما االن...یما هم خونه داشت شیدو سال پ الیدو قلومن داراب و دان یبرادرا

 شانیمعصوم از جا یشد بچه ها با چهره یاشک جار لیآمد و س نییپا یاشک چشمشیاز گوشه  اوردیتاب ن باید

بردارد اما او درد را  هیدست از گر گریکه د کردندیو ملتکمسانه به او نگاه م دندیبلندشدند و خود را به او رسان

اما رضا اجازه  فتندیب هیک بود بچه ها هم به گرینزد زدیصورتش گرفته بود و زار م یدستش را جلو کردیاحساس م

خواد  یجاتون امنه نم گهیاما االن د دیدیکش یسخت یلیخکنند آنها را در اغوش گرفت و گفت:معلومه  هینداد گر

 میبهتون کمک کن میتون یما م یکن فیما تعر یرا برا زیو همه چ یخوام آروم با ش یازت م دیباش یزینگران چ

که او را  دیدیگرم م یدستان انیآرام کند خود را م یگرم رضا توانست او را کم یو صادقه و صدا نیریش یها حرف

 خود کرد یداستان زندگ فیشروع به تعر نیریش یشمرده شمرده با لحن خواستیرا م نیکنند او هم یم تیحما

شمال  یچون آب و هوا دادیانجام م یهم پرورش ماه یبجز کشاورز ی:پدرم کشاورز بود البه به طور حرفه اباید

پدر و  شیدو سال پ قایدق یناگهانگرفته بود که متاسفانه به طور  یلیکار پدرم خ دیآ یدو کار م نیبه ا یلیخ

به  شونیمهربان و پول دوستمون البته مهر بان یموهاو ع میفوت کردند ما موند یحادثه رانندگ کیمادرمون را بر اثر 

که از پدرم مونده بود را به لطف  یزیمونده از پدرمون بود دو هفته بعد از فو ت آنها عموهام هر چ یخاطر اموال باق

همه  میبدون یزیچ ایقضا نیاز ا نکهیو ما بدون ا دنیباال کش گهید یدادگاه و جاها یگردن کلفتشن تو یدوستا

مادر بزرگمون  شیاز ما گرفتن و معامله کردن و ما پ میکردیم یکه آنجا زندگ یخونه ا یحت میزمونو از دست دادیچ

 میو اونم رفت و ما واقعا تنها شد ارهیم بماه بعد از فوت پدرو مادرمون نتونست دوا کیما  یکه به خاطر نحس

 میکردیم یتا برادر ما تا چند وقت دور از هم زندگ هس نیکردند ب میعموهامون هم که از ما خسته بودند ما را تقس

 نیو داراب هم با ا الیخونه عموم دان یآوردن واسه کارا رونیمنو از مدرسهب میگرفت یالبته خرجمون رو هم صدقه م

جواب  سیترکه خ هیمال ماست ارث پدرمه با  نایا گفتمیخودشون هر موقع هم م یبابا یند کارگر مزرعه سن کم شد

االن هم دو هفتست که  میکه از اونجا فرار کن میکرد یزیروز با بچه ها برنامه ر هی نکهیدادند تا ا یرو بهم م یهمه چ

 دیترس ته دلم هست باور کن هی گمیرا بهتون م نایحاال هم دارم ا دیدیشما به دادمون رس نکهیتا ا میهست یفرار

 اعتماد کنم یبه کس متون ینم گهیکه د دمید یبد نقدریمن ا ستیدست خودم ن

داراب برادرامون به ما   الیو دان یتو خواهرمون یتنها بمون میزار یو هرگز نم میمونی:مطمئن باش ما باهاتون مآرش

 اعتمادد کن

 مطمئنم نویا میریحقتونو پس بگ میتونی:ما مرضا
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 کرد یکار شهی:مگه نگفت سند ها به نام عموهاشون شده پس نمآرش

 آبم روش هیبخورن  یراحت نی:مگه شهر هرته حق آدمو به ارضا

 آبم روش هی:فعال که خوردن آرش

 دیاستراحت کن دیبچه ها راحت باش الیخ ی:برضا

 اطیح ی:دوست دارم برم توداراب

 منکه سردمه:الیدان

 خودمون یمثل خونه یباغ قشنگ یلیخ امی:منم مباید

 دارن آخوش بحالتون هیهمه ما نجای:ا رضا

 میهوا بخور می:بهتره برآرش

 یچند لحظه به فضا ستادندیپله ها ا یکردند رو یخط راست حرکت م کینفره از کوچک به بزرگ در امتداد  پنج

عشق که  یواما جاده  ریآمدند هوا سرد بود اما دلپذ نییو از پله ها پا دندیکش یقیشدند نفس عم رهیشاعرانه باغ خ

در  ییخنداند درست جا یو آنها را م گفتیبچه ها م یراجاده ب نیاز قوان یزبان نیریقانون خودش را داشت رضا با ش

 خش خش برگها خفه شد یجاده صدا مهین

 میحلقه درست کن هی دیای:برضا

 :چرا؟داراب

 د بستن:واسه عههرضا

 ؟ی:چه عهدباید

 ثبت کرد دیرا با نیخوب پس ا دیشما تا آخر عمربا ما بمون نکهیا یبرا ی:خواهر و برادررضا

 میریهم رو بگ ی:پس دستهاآرش
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که ماه را هم پر نور کرد و سرما را  یزیخواند چ یم یاز برادر یا غهیص ییجادو یقالب شده حلقه ا یدستها انیم

 کردیم هیامان هو یب یباد کردند و زوزها ریشاخ و برگ خود رااس یفرار

ربع اموال به آنها برگشت و  بایتقر شانیبا عموها یقانون قیاز طر یریاز مدتها اسکانن بچه ها در خانه و درگ بعد

رضا مثل  رضا و آرش که صد البته یتهایکنند البته با حما یخانه بخرند که در آن زندگ کیخود  یتوانستند برا

 فعال تر بود شهیهم

 دیدزد رونیب یشدند رضا نگاهش را از منظره دهیکش رونیب روزید یبه هر دو وارد شد و از خاطرات روزها یشوک

گذراندند  یروز ها را م یرنگ دیسوم آپارتمان سف یسه فرشته که در طبقه  یخانه یجلو ستیسر کوچه وا چیپ

 دیگوش رس بهاز پشت اف  باید یبایز یصدا قهیزنگ را فشار دادند بعد از چند دق

 ه؟ی:کباید

 پشت در داد نزن نقدریا میی:مارضا

خانه گرم و  شهیباز از آنها استقبال کرد مثل هم یمشخص بود در را گشود و با آغوش شیکه از صدا یبا شادمان باید

 سراغ بچه ها راگرفت یردو قلوها حذف شده بود رضا فو یفرق داشت سر و صدا یزیبود اما آن روز چ زیتم

 :بچه ها کجان؟رضا

 خونن یدارن درس م نیی:خونه همسارضا

 رونیاز خونه بزنن ب ادی:نگفتم نذار زرضا

 خانم با درسات ی:چطورآرش

 درسام هست انهیرضا در جر ی:عالباید

 بگم اما شرط داره یزیچ هیبهت  خوامی:مرضا

 :هر باشه قبولباید

 یطرف چکارت داره قول ند یدون یگفت:هزار بارذ نگفتم تا نم تیبا عصبان رضا

 تو ی:حتباید
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 من یمحکم گفت:حت رضا

 دمیانداخت و گفت:چشم قول م نییسرش را پا باید

 :خودتو آماده کن که داداشمون عقلشو کانال از دست دادهرضا

 ؟ ی؟کیبه آرش نگاه کرد و مضطربانه گفت:چ باید

 بزند یاما رضا اجازه نداد حرف دیبگو یزیخواست چ یزد م یدباال زد و لبخن یشانها آرش

 زن غشو بسون هیزن بسونه  خوادیعاشق شده م گمیداداش االغمون آرشو م نی:ارضا

اش  نهیآرش هم محکم او را به س دیآرش را در آغوش کش دویکش یکوتاه قیبلند شد و ج شیاز جا یبا شادمان باید

 لبش نشست یگوشه  یشاد یاز رو یچسباند و لبخند

 /یمن چ یبرنامت واسه عروس بای:دآرش

 آرش و زن شهیگفت:من اصال باورم نم دیکشیم روهنیکه خود را از آغوش آرش ب باید

 شترمیشلغم که ب یرضا نیکرد و گفت:مگه من چمه از ا یاخم آرش

من االن  یمعرفت یب یلیخ یول ستیکمتر ن تیچیبه رضا را نداشت گفت:ه دنیخنده اش گرفت اما جرات خند باید

 بفهمم من قهرم دیبا

 یبگم که تا آخر عمرت قهر بمون گهید زیچ هی:تازه رضا

 ؟ی:چ باید

 یمن کل رهیخواد زن بگ یخواست بگه که م یگفت:نم طنتیاما رضا با ش کردیم سیه سیبه رضا اشاره کرد و ه آرش

 بهت بگه باور کن ادیاسرار کردم که ب

را به حالت  شیبلند و دستها شینگرفته بود از جا یرضا را جد یکه حرفها بایتکان داد و دسرش را چند بار  آرش

 تو... یکرد و گفت:متشکرم،متشکرم ...تو داداش مهربون میرضا چند بار تعظ یهم گذاشتت و روبرو یرو شیاین

 رفت و برگشت دست گفت:خوبه خوبه خودتو لوس نکن یصورتش را مچاله کرد و با اشاره  رضا
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 در خانه به صدا آمد یصدا نیح نیدر هم دندیآرش خند باوید

 :حتما بچچه هان باید

 کنمیمن درو باز م اری:تو برو از اون شربت خوشمزه هات برضا

 ییکرد با صدا خیهمانجا  لبخندش دیباز کرد اما پشت در بچه ها را ند نیریش یبلند شددر را با لبخند شیاز جا رضا

 آمد گفت یم رونیب شیاز گلو یکه به سخت

 دی:بفرمائرضا

 دیخانم هست بای:سالم آقا شما حتما برادر درضایعل

 یجواب داد:بله،جنابعال تیبا عصبان رضا

هر چه زودتر کارش را انجام دهد و برود بعد از  دیکه با دیبود از طرز صحبت رضا فهم یا دهیکه پسر فهم رضایعل

 زبان بچه ها را آوردم تیتقو یدیدوم هستم س یطبقه  ی هیگفت:من...من همسا یمکث کوتاه

رضا دگرگون  دیو بدون تشکر در را محکم کوب دیبه سمتش گرفته بود را از دستش کش رضایکه عل ییهایدیس رضا

گونه اش را بوجود آورده  یرو یلبش که چال یبا لبخندرو بایباشد د دهیرس بود که وقت فورانش یشده بود آتشفشان

حرفها بود  نیرضا روشنتر از ا یشربت  اما چهره نمیشربت را در دست گرفته بود رو به رضا گفت:ا ینیبود س

 شدن یشده بچه ها طور یزیگذاشت و به رضا گفت:چ زیگل م یرا رو ینیوارد شد س بایاسترس به د

 خورم بچه ها هم خوبن یشربت نم ریخ :نهرضا

 بود ؟ یلنده هور ک نیگفت:ا ادیشد و با فر کینزد بایمتهاجمانه به د رضا

 رضا؟ هیچشمش سقوط کند گفت:منظورت با ک یبود از گوشه  کیکه نزد یمعصومانه با اشک باید

 رضایاالغه عل نی:همرضا

گفت:آقا  دیچسب یبود م ستادهیکه از رضا دور شد و به آرش که حاال ا یو در حال دیکش یقینفس عم باید

 در ضمن خواهرش با من... کنهیدرسا به بچه ها کمک م یتو یلیخ ستیبخدا همسا رضا،رضایعل
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گرفت و گفت:غلط کرده هم اون هم  شیموها انیکه رگ گردنش باد کرده بود دستش را م یدر حال تیبا عصبان رضا

بخواد بهت کمک کنه صحاب  الیگودز نیکه ا یکس یکه بخواد به تو کمک کنه مگه تو ب یهم هر کتو هم خواهرش 

 میما چکاره ا نجایدختر پس ا یندار

 :رضا ترو خداباید

 یرو نده مخصوص پسرا نقدریا بهیتو ندارم مگه هزار بار بهت نگفتم به غر ایبچه باز نیا یبه قرآن حوصله  بای:درضا

 که جز ... یوحش

 شده یگفت:رضا آروم باش مگه حاال چ شیحرفها انهیادامه دهد و م شترینگذاشت که ب آرش

 کنمیلهت م زنمیحرف نزن چون بخدا م یکیتو  یدوست دار ی:آرش، جان هرکرضا

 شیایرا از سر گرفت چشمان به رنگ در هیگر دیآ یاز دستش بر نم یشده و کار یعصبان یلیرضا خ دیدیکه م باید

 گفت بایو مهربانانه خطاب به د دیانگشتانش گش یرا ال شیرضا نوک موها کردیو دل را کباب م دیبار یم

 نگفتم یزیمن که چ یکنیم هی:حاال چرا گررضا

 یگفتیم یزیسرزنش کنان گفت:نه ترو خدا چ آرش

در خونه  ادی یم یبه چه حق الیگودز نیا نمیبگو بب بایغضبناک به آرش نگاه کرد و گفت:تو خرابترش نکن د رضا

 دونه؟یم یچ گهیمن برادتم د دونهیم دونهیاسمتم م

 دمیقول م یول دینشد ببخش تیموقع یبهت بگم ول خواستمیم نیخوب یگفت:رضا بخدا آدما شیها هیگر انیم باید

 نکنم یازت مخف یچیه گهیکه د

شناسمش رابطه داشته  یکه من نم یا گهیکس د چیپسره  نه خواهرش نه ه نینه ا گهیخوام د ینم باید نی:ببرضا

 یفهم شد ریش یباش

 دمی:آره چشم رضا فقط تو ناراحت نشو قول مباید

 کار دارم یلیخ میرضا نشده بود گفت :پاشو بر تیهمه عصبان نیکه متوجه ا یخطاب به آرش رضا

 ادیحالت جا ب نیبش کمیحاال  می:تازه آمدآرش
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 ادیتکان داد و گفت:من رفتم تو بمون حالت جا ب یحوصلگ یبه آرش دستش را با ب ییاعتنا یبا ب رضا

کرد و با عجله  یاش شدت گرفته بود خدا حافظ هیگر گریکه حاال د ییبایغر غر کنان از خانه خارج شد آرش با د رضا

ست را گرفت و از او خوا شیبازو دینفس نفس زنان به او رس رفتیم نییپا یکیکه پله ها را دو تا  دیدنبال رضا دو

شد آرش پشت فرمان نشست رضا که  نیسوار ماش اهشرضا داد و همر ینشد تن به خواسته  فشیبرگردد اما حر

 آمد یرا گرفته بود به نظر آرام م شیها غهیشغ

 یشلوغش کرد یلیخطاب به او گفت:خ آرش

 نداره ی:به تو ربطرضا

 کنیبهمنم نزد کنینداره بچه ها هر چقدر به تو نزد یبه من ربط یچ یعنی:آرش

 دونم چم شد ی:نمرضا

 قرار داره یسن بد یکه تو یدون یزنگ بزن بهش م هی:آرش

 زنمی:بعدا بهش زنگ مرضا

 االن نی:نه همآرش

ور رفت بالخره با خود راه آمد و شماره را گرفت بعد از مکث  شیبا گوش یآرش کم آورد کم یدر برابر اصرارها رضا

 خط وصل شد یکوتاه

 ..بای:الو درضا

 گرفته و ذوق زده گفت:سالم رضا من... ییبا صدا باید

 خوام تند رفتم یمن ازت معذرت م یبگ یزیخواد چ ی:نمرضا

 کننیفرق م هیبا بق نایباور کن ا یحواسم باشه ول شتریب دیمن بود با ریحرف را نزن تقص نی:اصال اباید

 شناسم یآدمها را من م نیا یکنیم یسادگ یزنان گفت:بازم دار ادیامپر چسباند و فر رضادوباره

 یبد یاونا نظر یدر باره  یتون یپس نم یشناس یتو اونا را نم یول دونمیمسرانه جواب داد:رضا م باید
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 حاال چه خبره یآورد :بهت محبت کردن فکر کرد یحرفش نه م یدارد رو بایکرد د یگر گرفته بود باور نم رضا

 ه؟ی:منظورت چباید

 هستن ییآدما چه جو نورا نیا یفهم ینم یبچه ا یلیکه خ نهی:منظورم ارضا

 دهیخواست رضا را آرام کند فا یشد آرش هر چه م یم دهیشن یهق هقش از پشت گوش یبغض کرد و صدا باید

 ستادیا ینداشت گوشه ا

چرا چون خودت  یدونیسوزه م یهات نم هیدلم از گر گهیگفت:د کردیکه پشت خط فقط گوش م بایخطاب به د رضا

 یخوا یم نویا

رضا  یریهمه سختگ نیشده بود از ا رهیشد آرش مات و مبهوت به او خ ادهیپ نیرا قطع کرد و از ماش یگوش را

شد و خود را به رضا رساند که کنار جوب آب نشسته  ادهیپ نیکرد آرش هم از ماش ینم دایرا پ لشیناراحت بود و دل

 یا ونهید یلیو خطاب به او گفت:خ ستادیسرش ا یگرفته بود آرش باال نییبود و سرش را پا

 دونم ی:مرضا

 ی:االغآرش

 دونم ی:مرضا

 یکه از برق منفجر شده بود محکم گفت:ب یکرد با چشمان دایگشت آن را که پ یم ی گرید یدنبال واژه  آرش

 یاحساس

گرفته گفت  ییصورتش را گرفته با صدا یکه اشک پهنا دید یبلند شد و درچشمانش عکس خود را م شیاز جا رضا

 دونم... یم نمی:ا

شد و از آنجا دور  نشیپس سوار ماش ردیبگذارد تا آرام بگ شیداد تنها حیراه افتاد و از او دور شد آرش ترج ادهیپ

 شد

************************* 
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س خواب و لبا دهیژول شیموها دیرسیشد خسته و خواب آلود به نظر م داریبود که از خواب ب ازدهیساعت  بایتقر

وارد  دیرسیبه هم خوردن ظرفها از آشپزخانه م یبرتن داشت صورتش را شست و لباسش را عوض کرد صدا یبلند

 بر لبش نشست یبسته بود سالم کرد و ناخواسته لبخند یخنده دار شبندیکه پ یشد و به مراد

 خنده داره هیکرد و گفت:چ یبه خود نگاه یمراد

 دارن لیم یکرد و گفت:ملکه خانم چ کیرا بار شیخم شد و صدا یراگرفت و کم شبندشیپ ی گوشه

 میدار یلبخند زنان گفت:چ بهاره

 ی:چایمراد

 :همون خوبهبهاره

 یشده بود مراد رهیخ یچا وانیو کنار بهاره نشست بهاره به بخار ل ختیتازه دم خوش رنگ ر یچا وانیدو ل یمراد

مسئله  هیدر مورد  خوامیخطاب به بهاره گفت:بهاره جان م کردیرا احساس م شیگرفت گرما شیدستها انیرا م وانیل

و صالحت را  ریرا بدان که من خ نیاما ا ادیامکانش هست که اشکت در ب میبا هم صحبت کن یجد یلیمهم خ

 خواهمیم

 دیزنیحرف م یدونم راجب به چ ی:نمبهاره

 ذوقش یتو یزد یکه حساب چارهیب ی:راجب کشکولیمراد

 دیمزه حرف نزن یدرباره اون پسره ب کنمیکرد و گفت :بابا خواهش م یاخم بهاره

نداشته باش به باطنش نگاه کن به فهمش به  یزود قضاوت نکن به ظاهر آدما کار نقدری:دخترم در مورد آدما ایمراد

 معرفتش

 ...؟دمیشا ای یکن رونمیاز خونت ب یخوا یکه م ی:بابا جون مگه از دست من خسته شدبهاره

 یکن یتو فکر م یعنی یزن یچرا حرفتو نم یچ دمیشا ایگفت: یاجازه ادامه صحبت را به بهاره نداد و با دلخور یمراد

 یو تنها یمونیاونوقته که تو م رمیمیزنده هستم نه بابا جان منم م یمن تا ک

...در ضمن من اون کشکول را از خودم راحت یوارم صد سال زنده باش دیام دیزن یکه م یچه حرف نی:بابا جان ابهاره

 کردم
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 دوستش داشتم یلیبود منکه خ یو گفت:پسر خوب دیکش یآه یمراد

 یعنیکرد  یبا هم فرق م زمونیهمه چ میامد یرا باال زد و گفت:خوب بابا جان ما به هم نم شیو شانه ها دیخند بهاره

 خوام ینبود کهد من م یزیاون چ

 جهان رحم ندارد دلشان انیشعر را خواند :خوبرو نیاتکان داد و  یسر یمراد

 لشانیاز جان گذرد هر که شود ما دیبا

 کرشانیاول که سرشتن زگل پ روز

 اندر گلشان بود همان شد دلشان یسنگ

دخترت  نیاز شر ا دیبا یک ینیگل من حاال لطفا منتظر بمون تا بب یبابا نیپدرش دست زد و گفت :آفر یبرا بهاره

 بشه ازیبگم ممکنه به دبه و سرکه هم ن نویالبته ا یراحت بش

 ؟ یامروز کالس دار یکن یرا انتخاب م یآخرش ک نمیبب یآور یتو کم نم یباز سرش را تکان داد و گفت:خانم یمراد

 شده رمی:بله االن هم دبهاره

 یشد داریزود از خواب ب نقدریا نی:واسه همیمراد

 یکه باهاش ندار یمال منه کار نیامروز ماش یبه پدر گفت:راست بلند شد و رو شیو از جا دیخند بهاره

 :نه بابا جان خدا حافظت باشه یمراد

 نمتیب ی:خداحافظ بعد مبهاره

طرف که از وجودش خسته  کیبه وجودش هجوم آورده بودند پدرش  یامواج مثبت و منف دیوز یم یمیمال مینس

 یکند بهران رون هیکه به او عشق را هد یداشت وجود موجود ازین یگریکه به د دید یخود را م یگریشده از طرف د

نگار  یدر اوج افکار بود که با صدا نداشت یتیسنخ یرو بایدخترک ز کیآمده با ذات حساس و رمانت شیپ شیکه برا

 افکارش پاره شد یرشته 

 ؟ی:سالم بهاره خانم چطورنگار

 ستمیکسل در جوابش گفت:بدک ن بهاره
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 ؟ یا پژمرده ا:اوه چته چرنگار

 :امروز صبح با با صحبت کردمبهاره

 زنهیباهات حرف م شهیهم یمراد ینداره آقا یتازگ نکهیصورتش را به عالمت تعجب مچاله کرد و گفت:خوب ا نگار

 کنهیفرق م میلیخ کنهیدفعه فرق م نی:اما ابهاره

 شده باز؟ ی:چطور مگه چنگار

 عاله منه دهیمرد ا دهیکشکول اتو کش نیازم ناراحته به نظرش ا ی:به خاطر رد کردن کشکول بهاره

 قالبت کنه چارهیکشکول ب نیخواد به ا یسر داد و گفت:پس م یخنده ا نگار

 قاینگار خنده اش گرفت و گفت:دق یهم از خنده  بهاره

انه دخترش باشه که دور و زمونه شوهر قهته حق داره بنده خدا نگر نی:خوب به حرفش گوش کن باور کن تو انگار

 دستش باد کنه یرو

 به نگار رفت و بحث را عوض کرد یچشم غره ا بهاره

 ؟یچکار کرد قیدرباره تحق گمیم می:حاال بگذربهاره

کن بعد بده  شیبابا خودت امروز برو کتابخانه کتابارو جستجو کن مطالبو استخراج کن بعدش گرد آور یچی:ه نگار

 خوبه میریگیم ستیهر دومون ب کنمیم شیمن گل منگول

 میگل دار ادینکن ما تو بتا غمون ز تیخواد خودتو اذ یتو نم گهیبه نگار نگاه کرد و گفت:خوب د یچشم ریز بهاره

 کنمیم شیخودم گل کار

 تا ترو دارم غم ندارم یزمی:عزنگار

 کالس بلند شو می:خوب خانم زحمت کش حاال بهتره بربهاره

 ریز مکتین یآنها رضا و آرش رو یچند متر نکهیفت و به طرف کالسشان  رفتند قافل از ادست بهاره را گر نگار

ها سر  یکاراگاه باز نیکرده بودند رضا که معلوم بود حوصله اش از ا نیکالس آنها بود کم یکه روبرو یدرخت تنومند

 زد که ساکت شود یرضا م یآرش با آرنجش به پهلو  کردیرا زمزمه م یلب ترانه ا ریآمده بود ز
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 یخفم کرد گهی:بسه دآرش

 ؟یآور یکرده چرا داغ دلت را به من در م ری:به من چه که خواهرت درضا

 مطمئنم تو هم برو گم شو ادی:مآرش

 ؟یریو گفت:کجا م دیبلند شد آرش مچ دستش را گرفت واو را به طرف خودش کش شیاز جا رضا

 رفترم گم شم من از خدامه چون حوصلم سر  ی:مرضا

 یول کن یبش ونهید یخوا یم روزیمثل د ستین یحوصلگ یسر جات وقت ب نی:بشآرش

 خورم یاحساسم خوب به چه دردت م یام، ب ونهید یگ ینشست و گفت:مگه نم شیجا رضاسر

 ییوقتا هیفقط  یا هیروح یبا مرام یلیرفت که بگم خ ادمی نویاو زد و گفت:ا یبه شانه یزد و دست یلبخند آرش

 یهست یدونه چ یآدم نم یکنیم یقاط یحساب

 یهمش به خاطر خودشه اون امروز رو م یول دونمیداد و متفکرانه گفت:ناراحتش کردم م ریلحن صحبتش را تغ رضا

 من فردا رو نهیب

 به حال خودش بمونه یچند وقت بذار هی دیاونم دختره و حساس بال ی:تند رفتآرش

 رونیتا خونه شون راه رفتم و شام بردمشون ب ادهیو پ ماوردیهم تاب ن نی:درسته به خاطر همرضا

 یهست یک گهیگفت :بابا تو د رتیمتعجبانه به او نگاه کرد و با ح آرش

کالمشان را گسست هر دو همزمان سرشان را به سمت صدا چرخاندند و  یآزاده از پشت سرشان رشته  یجد یصدا

 بلند شدند شانیاز جا

 خنده دار گفت:ا خواهرته یبا حالت رضا

 خنده اش گرفت اما خودش را کنترل کرد آرش

 :سالم بچه ها آزاده

 ؟یکرد رید نقدری:سالم چرا اآرش
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 شه یبد نم یآزاده به او نگاه کرد و گفت:سالم کن کردینگفت و به آن دو نگاه م یزیکه تا آن لحظه چ رضا

 سالم دیدست پاچه گفت:ببخش رضا

 دیکنیبهم نگاه م بیغر بیعج نقدریت چطوره چرا اسالم حال کی:علآزاده

 :آخه...آرش

 به باد... رمشیگیآوردم م رشیکه تنها گ ییجا هیفکر خ.ب دارم  هی:آخه نداره آزاده

 د،آزادهیو تمج فیشده بودند گفت:تعر رهیدادو به چشمان منتظر آنها که به او خ رییاش تغ افهیمکث کرد و ق یکم

که با دست صورت رنگ و رو  یبه باد کتک در حال رمیگیم یفکر کرد یزد و سرش را تکان دادو گفت:چ یلبخند

 شده خوبه خوبه خودتو جمع جور کن یا افهیچه ق نیگفت:بب دادیآرش را نشان م یرفته 

 سوزوند مخصوص عاشقا را یداشت آدم را م زیچ دیبادش که کفت نی:بنده خدا حق داره ا رضا

به او نپرانده باشند خطاب به آزاده گفت:حاال سر کالس  یا کهیت چیه نکهیدر آن حال و هوا نبود مثل ا ابیتقر آرش

 دینیبش دیحاال بفر مائ ییکالس روبرو نیهم شهیکالسش تمام م گهیساعت د مین

بالخره کالس تمام شد بهاره کالستور به دست همراه نگار از کالس خارج شدند  یساعت مگس پران مین بایاز تقر بعد

 آرش آرام در گوش آزاده گفت:اونهاش همونه کردندیکه با هم صحبت م یدر حال

 ؟ینجوریتو چرا ا«با تعجب به آرش نگاه کرد و گفت آزاده

 ؟یمتعجبانه:چه جور آرش

 یدیترس یادیدونم انگار ز ینم یجور هی:آزاده

 بترسم دی:نه ...چرا باآرش

 کارتون کارگاهان بدرد نخور یپ دیو بر دیبد یآدرس درست و حساب هیخوب حاال  لهیباال زد و گفت:خ ییابرو آزاده

 یمشک یگفت:همون دختره که مانتو دییپا یبهاره را با چشم م ریباز کرده و مس یکه چشمانش را حساب رضا

 دهیپوش

 ؟ یگیدختره قلو چه رو مگفت:نکنه اون  یبه شوخ آزاده
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 رهیراه م گهیدختر د هیکه داره با  یکیگفتند :نه نه اون  یجد یرضا و آرش همزمان با لحن که

 نجایهمه دخترها نیاز ا یکیفهمم منظور شما کدام  یبده من که نم قیآرس دق هی تونیکی دیکرد ونمید ی:وا آزاده

 دیبگ قیپنجاهتا دختره دق

 تونه ادرس درست بده یآرش استرس داره نم نی:اآرش

عاشقه حواسش نداره  نیا یگ یبا خودتم هستم تو که م ریبه رضا رفت و گفت :به خودت نگ یچشم غره ا آزاده

 یعاشق یچ یجناب عال

 نداد یآدرس گریانداخت  و د نییرا باال زد و سرش را پا شیابروها و شانه ها رضا

 که از کنارمون رد شد نیهم نهاشی:اآرش

 دنبالش میبر دی:بلند ش آزاده

بهاره و نگار آنجا از هم دورشدند و  دندیبه کتا بخانه رس نکهیکردند تا ا بیدختر ها را تعق اطیسه نفرشان با احت هر

 بهاره وارد کتابخانه شد

 کنمیرا درست م زیهمه چ رمیشناختمش االن م دیبر دیتونیشما م ونی:خوب آقا آزاده

 :خراب نشهآرش

 :نه بابا من استادمآزاده

ها  زیکه در سکوت پشت م ییدانشجوها نیگربه سانش ب یبعد از بهاره وارد کتابخانه شد با چشم ها یکم آزاده

از کتا  یگردد بهاره را تنها گوشه ا یکه دنبال طعمه اش م یادیگشت مثل ص ینشسته و غرق در مطالعه بودند م

و شالش را مرتب کرد و به  دیکش یقیعم فسکرد ن دایل ور رفتن با چند کتاب قطور پپنره مشغو یبخانه روبرو

 سمتش حرکت کرد

 نم؟یبش نجایا تونمیسالم خانم م آزاده

 دیبفرمائ کنمیگفت:خواهش م ییکتاب بلند کرد و با خوشرو یسرش را از رو بهاره

 از کتا بها را برداشت و شروع به ورق زدن کرد یکیگرم کرد آزا ده  شیدوباره سرش را با کتا بها بهاره
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 یدرسهات را دوست دار یلیمعلومه که خ یکنیقطور را مطالعه م یکتابها نیآرام گفت:ا یلیخ ییبا صدا آزاده

 که بر لب داشت گفت:بله یحوصله تر سرش را بلند کرد و با همان لبخند یبار ب نیا بهاره

 یو رشته  دیزود پرس یلیرا خ یگرم کند و سوال بعد شیرا به کتا ب و نوشته هااجازه نداد که بهاره باز سرش  آزاده

 خودشان بافت نیکلالم را ب

 هم حقوقه درسته؟ آزادهرشتتون

 د؟یدیزده گفت:بله از کجا فهم جانیه بهاره

 انداخت نییزد و سرش ر ا پا یکه در دست داشت اشاره کرد و بهاره لبخند یبا ابرو به جلد کتاب آزاده

 دیسوال نپرس گریبار د نیجواب دهد ا شیکرد که به سوالها یبود بهاره را مجبور م شیکه در صدا یبا مالطفت آزاده

 ؟ یو گفت:خانم مراد

 دیدونیمنو از کجا م لیسرش را بلند کرد و با تعجب به آزاده نگاه کرد و با نگاه پرسشگرانه اش گفت:شما فام بهاره

 نوشته نجایدست بهاره بود گذااشت و گفت:ا ریکه ز یدفتر ینگشتش را روزد و ا یلبخند آزاده

 سماجت آزاده شد و کتابش را بست میباالخره بهاره تسل دندیرا که گفت هر دو با هم خند نیا آزاده

 یدونم که هم اسم بهار یاما م دیدفتر ننوشت ی:اسمتون رو روآزاده

 خوام شما ی:معذرت م دیبار لبخند  نزد و با تعجب پرس نیا یبهار

 یدیرو دلش را دزد بایز یهستم که تو  یزد و گفت :خواهر کس یلبخند آزاده

 شک زده شد و بله؟! بهاره

فکر کنم  یهستم خواهر آرش ساالر یمن آزاده ساالر زمیبرم سر اصل مطلب بله عز دیبا گهی:حاال د آزاده

 شیبشناس

 :بله ،اما...بهاره
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عاشق دلباخته بشم  هی ونیو مد فتهیاز قلم ب یزیخوام چ یصحبت هام تمام بشه نم دیبزار کنمی:خواهش م آزاده

 یمعصوم بهاره شرم آشکار یکرد و در چهره  یآزاده مکث میفهمیرا خوب م گهیو حرف همد میهر دو مون زن زمیعز

را به شما بدهم و شما هم به  شنهادیپ نیو ا امیبادامه داد آرش از من خواست به عنوان بزرگتر  کردیرا مشاهده م

 کنه هیعاشقانه ها را هد تیعمر برا انیکه تا پا یاون افتخار بد

که از  نهیباال زد و گفت :حاال نوبت ا ییآزاده لذت برده بود به وضوح اثر لبخند ظاهر بود آزاده ابرو انیازطرز ب بهاره

 ییآدمها نیزد و ادامه داد :از ا یچشمک طنتیبا ش مگه نه؟ آزاده گهیطوره د نیکنم ا فیبرادر مثل قرص ماهم تعر

 گذارم یخودت م یماهد پنهان را به عهده  نیا افتنیکنم پس  فیتعر یخود یب یکه از کس ستمین

را گلگون کرده بود گفت:اما متاسفانه من  شیکه گونه ها یاجازه نداد آزاده حرفش را ادامه دهد و با همان شرم بهاره

 دارماالن قصد ازدواج ن

در  یکن یم دایقصد ازدواج پ یآشنا بش یمطمئنم اگه با آرش کم زمیخاص گفت:عز یزد و با لحن یلبخند آزاده

 یتونه تا ابد تنها زندگ یکس نم چیکه ه یدون یم یهست یکرده و خوب لیهم تو که دختر تحص دونمیضمن هم من م

 ینم زمیشه عز یم ینور هم نازکش تیربانچه برسه به تو که از مه یخاک یکره  نیآدم ا نیدل سنگتر یکنه حت

 دیخواست و با گهیرا خواست د یزیچ هیمهم آرش اگه  زیچ هی یفرشته مثل تو را از دست بده راست هیخوام آرش 

 نکن غیرا ازش در تیفرشته خواسته مهربا ن هیحاال  ارهیبدست ب

 فکر کنم دیلب گفت:با ریگرفت و ز نییسرش را پا بهاره

 رمیگیبعد از دو هفته باهات تماس م یریبگ میبا چشم و گوش باز تصم دیگلم البته که با یفکر کن دی:البته که باآزاده

 میتا رسما خدمت خانواده برس

 کیبلند شد و با  شیاز جا روزمندانهیتکه کاغذ نوشت و دست آزاده داد آزاده پ کی یشماره تلفنش را رو بهاره

 از او جدا شد شدیلبخند که در ذهن بهاره حک م

 زدیشده باشد به لبخند بهاره لبخند م زمیپنوتیه نکهیگرد مثل ا یمات و مبهمت به با چشمان بهاره

کرده  نیازساختمان  کتابخانه خارج شد آرش و رضا که همان دور و بر کم شیشگیو خشک هم یبا صورت جد آزاده

 گفت؟ یشد ؟چ یرا به او رساندند آرش به نظر استرس وجودش را گرفته گفت:چاو خود  دنیبودند به محض د

 چه وضعشه پسر نیبه آرش گفت:خودتو جمع و جور کن ا تیباال زد و با عصبان ییابرو آزاده
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 زد و با سر انگشتانش سرش را خاراند یلبخند آرش

آرش حبس بود را آزادکرد و  ی نهیلبانش ظاهر شد نفس که در س یکه بر رو یموضع داد و با لبخند ریتغ آزاده

 راحت باش و سرش را چند بار تکان داد یاونجور یاهایرو یتو یبر یتونیکردم حاال م یگفت:ازش خواستگار

 گفت بله؟ یعنیکه چشمانش را پر کرده بود گفت: یبا برق آرش

 تا جواب برسه یصبر کلو کن هی دیبا گهید یدو هفته  زمی:نه عزآزاده

 ست؟ین ادی:دو هفته چه خبره....زآرش

گفتم دو  یهم کمه پسر جان تازه چون تو عجله داشت یلیگفت:خ یباال زد و با همان حالت خشک اول ییابرو  آزاده

 کمه ندهیفکر کردن درباره آ یدو هفته هم برا نیهفته واگر نه هم

 دختر مورد عالقم نفرستم یتگارخواس یباشه شما را واسه  ادمیزد و گفت: یلبخند رضا

بود ازش خوشم آمد حاال اگه  یلبش نشست و گفت:دختر با وقار یگوشه  یبه رضا انداخت و لبخند ینگاه مین آزاده

 برم خونه خوامیم دیندار یکار

 یریگیازش جواب م یچه جور ی:ولآرش

باهاش  گهیاز آنها دور شده بود برگشت و خطاب به آرش گفت:نگران نباش قراره دو هفته د یکه حاال دو قدم آزاده

 خداحافظ رمیتماس بگ

را باال زدند و لبانشان را  شانیو به عالمت تعجب ابروها شدیکردند که داشت از آنها دور م یو رضا به او نگاه م آرش

 غنچه کردند

 شه؟یم یعنی: آرش

 که بشه دوارمی:امرضا

****************************** 

 یزود از کس نقدریشود آدم ا یگفت مگر م یبودند با خود م دهیاش امانش را بر ختهیپر تالطم افکار درهم ر امواج

 ییآمد آرش آرزو یتصادف که دلش از آرش بدش نم کیبا  شودیازدواج انتخاب کنه مگر م یو او را برا ادیخوشش ب
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آه  ییایر یجنتر من عاشق دختر ساده و ب یمرد یخارج یمثل رمان ها کردیبه فکر م ایدر رو یبود که هر دخترجوان

که  یمرد کردیبه او دست نداده بود پدرش را چکار م یحس نیتا بحال چن کردیدر وجودش حس م یعجب حرارت

کرد و  یرا در فکر دوره م نهاید اباال بزن نیاو آست یبرا دیشا شدیکرده بود بعد از او تنها م هیتمام عمرش را به او هد

کنارش نبود  یدرد و دل کند اما کس یبا کس خواستیاز افکارش کالفه شدهه بود دلش م دیکش یقیعم سنف

دستش را پشتش قالب  یشد مراد اطیخود را به خانه رساند وارد ح عیسر یلیجمع کرد و خ زیم یرا از رو شیکتابها

از  نشیریاز پله ها باال آمد پدر با لبخند ش رامبرد بهاره آ یو لذت م کردیمنظره باغ را تماشا م وانیا یکرده بود و رو

 او استقبال کرد به رسم ادب اول بهاره سالم کرد

 :سالم دختر نازمیمراد

 دیترسم سرما بخور یتو م دیایسرده ب یلیخ نجایگفت :پدر ا دیرسیخسته به نظر م یلیکه خ یبا لحن بهاره

 در آورد شیبرا ی:چشم مامان جون و شکلکیدمرا

مقنعه اش را  دیوارد اتاقش شد و در را کوب میلبخند از پدر جدا شد و وارد ساختمان شد مستق کی یبدون حت بهاره

 رهیخ زدیرنگ به او لبخند م ینقره ا یو به عکس مادرش که در قاب ستادیا نهیآئ یتخت پرت کرد جلو یکند و رو

 شکستبا دو ضربه به در اتاق  قهیبعد از پنج دقسکوت  نیماند ا

 ؟یشد امروز زود برگشت ی:دانشگاه چطور بود؟چیمراد یآقا

 نیخسته بودم بخاطر هم یکم هی:بد نبود اما بهاره

 شده؟ یزیچ یخانم یطور بد نبود و شما خسته ا نیزد و گفت:که ا یلبخند یمراد یآقا

 نیبه پدر انداخت و گفت :خستم فقط هم ینگاه معنا دار بهاره

 استراحت کن زمی:راحت باش عز یمراد یآقا

 :ممنونمبهاره

 اوزد و از اتاق خارج شد یشانیبه پ یبوسه ا یمراد
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 ریتخت رها کرد دستانش را ز یرا را رو فشیظر کلیبسته شدن در مثل انفجار بود د ر اعماق وجود بهاره ه یصدا

کرد و صالح  شهیاما صبر را پ یشد مراد یم دهیخارج از اتاق هم شن شیها هیکرد هق هق گر هیصورتش گرفت و گر

 کردن بغضش با همان وضع خوابش برد یاو را به حال خودش رها کند بهاره بعد از خال دید

تخت نشست و  یدر اتاق را روشن کرده بود نگار لبه  یاز ال یفیکرد نور ضع دارینازک نگار او را از خواب ب یصدا

 دست بهاره را گرفت

 :چر شده دعوا تون شده؟نگار

 یاومد یو کنار نگار نشست و گفت سالم ک دیبا چشمان پف کرده اش را با پشت دست مال بهاره

 چه مرگته؟ نمیشو بگو بب داریشهبیم یرب ساعت هی: نگار

 به نگار کرد یبود را بست و نگاهباز  مهیتخت بلند شد و چراغ را روشن کرد و در اتاق که ن یاز رو بهاره

 ؟یکرد هیچشمات پف کرده گر ی:ترسناک شد نگار

 کردن هم ندارم هیکردم چر حق گر هیغرولند کنان گفت:بله گر بهاره

 نشده یکه طور شاتی:آزمانگار

 :هنوز جواب نگرفتمبهاره

 یکن یم تیاذ نقدریات را ا چارهیب یبابا  نی:پس چته ؟چرا ا نگار

 نجا؟یا یایگفت :بابا گفته ب یعصب یبا حالت بهاره

منم اومدم  یدیخواب ستیگرفت و گفت:بابات نگفت زنگ زدم خونه بابات گفت حالت خوب ن نییسرش را پا نگار

 بخوابم ...

 چه مرگمه آره ینیبب یاجازه نداد نگار حرفش را تمام کند و گفت:امد بهاره

 خود را آرام نشان دهد گفت:خوب آره کردیم یعکه س یخود را جم و جور کرد و در حال نگار

 کم استرس دارم هیفقط  ستین میزیسرزنشکننده به او کرد و گفت:باور کن خوبم چ ینگاه بهاره
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 ؟یچ یبود گفت:واسه  انیدر صحبتش نما شتریکه حاال ب یبا استرس نگار

 مونهیاون موقع بابام تنها م رمیمیباشم م ضیکه اگه مر یدونیم شامی:آزمابهاره

 ستین تیزیتو که چ یزن یم یکه دار ی:چه حرفنگار

 پس چه مرگمه ستمین ضیغش کنم اگه مر امیاون هم دانشگاه نیب دیکنه چرا با ی:پس چرا سر درد ولم نمبهاره

 کننیقالب کرد و سرش را باال برد و گفت :همه بهم ترحم م دشیدستانش را پشت گردن سف بهاره

 ؟ کنهیبهت ترحم م یک ه؟ترحمی:منظ.رت چارنگ

 یخواستگار یاز ماجرا یخواست کس ینم دینگو یزیچ نیاز ا شتریداد ب حی:همه تو بابا . بهاره ساکت ماند ترجبهاره

بهاره از  یهایقرار یب لیمتوجه نبود که دل کردیبه او نگاه م رینگار متح ردیرا بگ ششیزمکاۀآ نکهیبداند تا ا یزیچ

 ستیچ

 میرو تنها نذار یمراد نیا نقدریدونم چه مرگته بهتره ا ی:من که نمنگار

 خورد یرا در چهره اش به چشم م یبر لبانش بود اما نگران ینیریلبخند ش یها از اتاق خارج شدند مراد دختر

 دارند ؟ لی:خانم ها شام میمراد

 بود زد و گفت: مگه نه؟ ستادهیبهاره که ساکت ا یگفت:البته استاد چرا که نه و با آرنج به پهلو یزبان نیریبا ش نگار

 گرسنمه یلی:بله من که خبهاره

 آمادست زیآشپزخانه همه چ یتو دیخوب بفر مائ لهی:خیمراد

کرد که در حال  یبه بهاره م ینگاه مین یهر از چند گاه یشام رنگارنگ نشستند و شروع کردند مراد زیدور م همه

را قورت داد و قاشق و چنگالش را کنار بشقابش گذاشت  شیبشقابش بود بهاره آب گلو یکه تو ییکردن با غذا یباز

 و گفت:بابا

 زده جواب داد:جانم بابا جانیه یمراد

ود اشاره کرد گرفته ب نییمن خوبم و با ابرو به نگار که سرش را پا دیگفت:نگران من نباش یبعد از مکث کوتاه بهاره

 نیها بودم فقط هم شینگران جواب آزما یکم هینبود  میزیوادامه داد :چ
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 زد و گفت:باور کن من نگار را خبر نکردم اون نگران تو بود و امد یلبخند یمراد

 را درست کنه البته از بس که فضوله زیخواد همه چ یم شهیزود نگران م شناسمیلبخند زد و گفت:بله نگار رو م بهاره

 را بفهمه زیهمه چ خوادیم

 ؟ و صورتش را برگرداند یچ گهیحاال من شدم آدم بده و فضوله د هینگفته بود گفت:چ یزیکه تا آن لحظه چ نگار

 مطمئنم نویا یبهاره هست یخواهر خوب برا هی:نه دخترم تو یمراد

کنم لطفا  یبشم و کار خراب طونیش ییهو هیکرد چون ممکنه  نانیبه من اطم شهینم ادیبگم که ز نمی:البته انگار

 دینکن فیمن تعر ادازیر

 تو حساب کرد یرو شهینم نمیواسه هم دونهی:خوبه خودشم مبهاره

هم خوب و مطمئنم  یلیاتفاقا من خ یخواد بگ یدلت م یبه بهاره کرد و گفت:نگفتم حاال هر چ یچشم غره ا نگار

 باور کن حال هم شامت را بخور ستیهم ن فیتعر

نگران است اما  شهایآزما یبهاره برا نکهیدر فکر ا یاز افکار مقشوش نگار و مراد یصحبتها و خنده ها و خالصاز  بعد

کردند نگار بعد  لیشامشان را در سکوت م یاز افکار بود که در هم و بر هم وجودش را گرفته بود ادامه  یبهاره موج

تا  یتونیو در گوشش گفت :م دیبهاره را بوس یبرساند نگار گونه  خواست او را به منزلشان یمراد یاز آقا یازساعت

 یزنگ بزن هیبهم  یفقط کاف یابد رو من حساب کن

دنده را نگه  گریدست فرمان و دست د کیبا  یراه که مراد ی انهیکرد در م یزد و از او خداحافظ یلبخند بهاره

جواب نداد  و نگار او را بلند  یرا صدا کرد اما مراد یمراد انداخت نگار یم نیماش نهیهم به آئ ینگاه میداشته بود ن

 بود یخوام دخترم حواسم به رانندگ یم ذرتکه تازه به خود آمده بود گفت:مع یتر صدا کرد مراد

 بود یحواستون به رانندگ دی:مطمئن انگار

 کردمیهم به بهاره فکر م یکم هیزد و گفت : یلبخند یمراد

 کننده باشه دواریها ام شیکه جواب آزما دوارمیرا محکم فشار داد و گفت :ام فشیک یدسته  نگار

 :توکل به خدا انشا اهلل که خوب باشه یمراد

 ؟ی:اگه نباشه چنگار



 سانیپر

94 
 

بهم  دیدکترا بعد از ناه میبهاره شد تمام زندگ میمادرش را ار دست داد نکهیو گفت :بعد از ا دیکش یآه یمراد

 یعنیبود و مادر بزرگ بهاره هم به اون مبتال بود  یموروث یماریباشه چون ب ماریه هم بهشتار دادن که ممکنه بهار

 ادیبر نم یدیاز دست نا ام یاما کار افتهیداره اتفاق ب کانام یزیتو دخترم چون هر چ یودمو اماده کنم حت دیمن با

نه حتما اگه باشه و  ایو بعد از اون  زترهیعز ایدن یتو زیمن همه چ یکه بهاره برا نمیب یکنم م یبه خودم نگاه م یوقت

 تونم تحمل کنم ینم نمیرو بب شیناراحت

سر بسته  یصندوقچه  یداد که سکوت کند و بگذارد تا مراد حیقرار گرفته بود ترج یمراد یحرفها ریتحت تاث نگار

 دیخواهد بگو یاش را باز کند وهر چه م

 باش دخترم دواری:انشااهلل که خوبن ام یمراد

 عیرا گرفت سر نیگاز ماش یشکست مراد یبه مقصد سکوت با خدا حافظ دنیراه با سکوت گذشت بعد از رس هیبق

 خود را به خانه رساند نگران حال بهاره بود

آخه مگه  یگفت:تو اونو دوست ندار یکه به او هجوم آورده بودند غرق شده بود با خود م ییهم در فکرها بهاره

 ادیتازه بابا هم از اون خوشش نم ادیخوشش ب یاز کس دنیبار د هیآدم با  شهیم

 برق را زد و چراغ روشن شد چیو سو دیاز راه رس یکلنجار رفتن با خود بود که مراد درحال

 ؟ینشست یکیتار ی:چرا تویمراد

 بشه دیمغزم تو ل یهورمون ضد سر طان تو شهیباعث م یکیتمرکز کنم تازه تار شهیباعث م یکی:تاربهاره

 دخترم یعال یکنیم یریگ شیلبخند زد و گفت:پ یمراد

 هم درمان دی:شابهاره

 لب گفت:ال اله اهلل ریانداخت و ز نییشد سرش را پا رهینگفت به چشمان روشن دخترش خ یزیچ یمراد

شذه  یشده بود و گفت:اگر خبر رهینامشخص خ ییکرد که به جا یرا بلند کرد و دوباره به چشمان بها ره نگاه سرش

 دوست دارم بدونم

 دیمنو دوست دار نقدریا یعنیسر داد و گفت: ییخنده ا بهاره

 تو دوست ندارم یرا به اندازه  یکس ایتمام دن ی:تویمراد
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 نه ای مونمیزنده م گمیبهتون م گهی:چند روز دبهاره

 وجود نداره که نگرانمون کنه یبا دکترت صحبت کردم گفت که مشکل شی:چند وقت پ یمراد

 رانهیماه ا کیدر سال فقط  یدکتر خوب رمیهم م گهیدکتر د هی شیپ یخواستم بهتون بگم اما من چند وقت ی:مهارهب

 رمیبگم تا جواب رو بگ یزیخواستم چ یانجام دادم نم شیکرد و چند تا آزما تمیزیاز دوستام و یکیبه سفارش 

و  یخودتو بباز ادیبوجود ب یمشکل نکهیباش تازه از تو انتظار نداشتم قبل از ا دواریام رهی:انشاهلل که خیمراد

 یو منو بترسون یکن یعزادار

 انداخت و آرام گفت:چشم بابا نییسرش را پا بهاره

نگفته بود چون منتظر جواب  یزیچ یآرش از او به کس یخوا ستگار یروز از هفته گذشته بود بهاره درباره  سه

اما ته دلش از آرش که پسر  دینگو یزیداد چ حیاز او ندارد ترج یدانست پدرش دل خوش یر ضمن مبود د شیآزما

هم آرش که  دیبه پدر و شا ای شیبه آزما کنددانست به چه فکر  یآمد بهاره نم یبود بدش نم ییمایجوان و خوش س

 شده بود دایپ شیدر زندگ

 یماریاز ب رهاییتغ نیکند و ا یدر بدنش احساس م یراتیی.مطمئن بود که تغ شیبود روز گرفتن آزما یپر استرس روز

و سرش را بلند کرد و به برج سر به فلک  ستادیمطب ا یداد ترس لرزه بر اندامش انداخته بود جلو یاو خبر م یدرون

به  یمیساختمان شد در آسانسور آهنگ مال واردرا محکم گرفت و  شیکو ل فشیک یچشم دوخت دسته  دهیکش

بود و منتظر باال رفتن آسانسور  ستادهیلبخند به لب کنارش ا دهیعصا زنان دست به کمر خم یزن ریپ دیرسیگوش م

پشت  یکرد منش یم رهیشده بود چشم را خ نییشمرد اتاق انتظار مطب که مدرن تزئ یرا م هیبهاره مضطربانه ثان

 یسیانگل یاز آنها روزنامه ا یکیها نشسته بودند  یصندل یرو هم گریرفت دو نفر د یور م وتریکامپ بوردیبا ک زشیم

وخطاب به بهاره  دیکش رونیرا ب یپاکت زیم یزونکن رو یبه بهاره انداخت و از رو ینگاه یمنش  زدیرا ورق م یزبان

 تو نوبت شماست دیتون بفرمائ شیجواب آزما یگفت:خانم مراد

که پاکت را رو به او گرفته  یخود را به منش نیسنگ یبلند شد و با قدمها یصندل یمکث از رو هیبعد از چند ثان بهاره

در اتاق  یآنها را گرفت و روبرو دید یرا بجز پاکت نم یزیو چ دیشن یرا نم ییصدا گرید دیلرز یبود رساند دستش م

مسن که گرد  یمردنشسته بود  زشیوارد اتاق شد دکتر پشت م ردکت یدو ضربه به در زد و با اجازه  ستادیپزشک ا

هر  یدکتر درست است خود را آماده  صیبود مطمئن بود که تشخ یو یفراوان زندگ یخبر از تجربه ها شیموها

 دعوت کرد یصندل یکرده بود دکتر با لبخندش او را به نشستن رو یخبر
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کرد ه و  خی شیکرد پاها یدکتر گذاشت و دستانش را به هم قالب کرد احساس م زیم یها را رو شیجواب آزما بهاره

 سو ندارند دکتر که متوجه اضطراب او شده بود شیچشمها

 چیه یکه بترس ستیکه بر لب داشت گفت:دخترم الزم ن یها را برداشت و پاکت را باز کرد و همان لبخند برگه

 نداشته باشه یریگ شیپ ایوجود نداره که درمان  یماریب

 ضم؟یمر یعنی:بهاره

به  یو من نگاه دندیاز آلمان رس روزیجوابها رو د نیرا نخوندم ا شاتیکه هنوز آزما ینیبیگفت:مزد و  یلبخند دکتر

 هست رو سر بکش و آرامشت را حفظ کن زیم یکه رو یآب وانیاونا ننداختم آروم باش و اون ل

را  ایدن نیا یها  ییبایز گریشود و د یتمام م زیهمه چ یعنی ینگاه کرد چه آب زالل زیم یپر از آب رو وانیل بهاره

دو قلوپ  فشردیرا م شیکه گلو یرا برداشت با بغض وانیسوخت ل یخودش م یدرد آور بود دلش برا شیبرا ندیب ینم

را به سمت دکتر چرخانند او را سرگرم خواندن  سرشکذاشت  شیرا سر جا وانیاز آن را قورت داد و دوباره ل

 یاش گذاشت و از باال ینیب یرا رو نکشیشد دکتر ع رهیگرانه خرا قورت داد و پرسش شیآب گلو دید شاتیآزما

 آن قرار داد یرا هم رو نکشیگذاشت ع زیم یبه صورت بهاره انداخت برگه ها را رو یینگاه پر معنا نکیع

 شما چند سالتونه ؟ ی:خوب خانم مراد دکتر

 و دو سال ستی:ببهاره

 د؟ی:چند بچه ادکتر

 :تک فرزندم چطور مگه دکتر ؟بهاره

کرده و  شرفتیپ اریبس اریبس ایدر دن یخوب گوش کن در حال حاضضر علم پزشک دی:خ.ب،اگه طاقتش را داردکتر

دارم مقاوم باش و  یپس ازت خواهش کنمیم زیرا تجو یریشگیتو پ یتو برا یکه درمان نداشته باشه برا یماریکمتر ب

از انواع  ینوع یماریب نیا دمیرو برات شرح م ناو یبه زبان پزشک انهیعام یلیخ یمبازره کن یماریکن با ب یسع

اما ممکنه مبتال  دیزنانه وجود داره خوشبختانه شما سرطان ندار یدر هورمون ها یکه به صورت موروث یسرطان خون

داشته  یخوب ی هیو تغذ دیکه خودتون را ناراحت نکن دیکن یو سع دیمراقب خودتون باش یلیخ دیپس با دیبش

 التیخ یمن گوش کن یو از همه مهمتر توکلت به خدا باشه اگه به حرفا دید آرامشتون را حفظ کنیبا شهیهم دیباش

 راحت باشه دخترم
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زنده  یعنیرا پوشانده بود را با دستمال پاک کرد و گفت: شیشانیکه پ یآب دهانش را قورت داد و عرق سرد بهاره

 مونم یم

 راحت التیخ یهست یخوب یمرحله  یچرا که نه تو تو یبه خودت کمک کن یتونی:البته تو مدکتر

و ازدهام آدم ها  ادهیاز مطب دکتر خارج شد عابر پ زدیروشن حرف م ییکه از فردا ییدهایداد ام دیبه بهاره ام دکتر

 یرو دیرس یه پارک آرامبود در راه ب ریدلپذ شیآلوده شهر هم امروز برا یهوا یبود حت ریو دلپذ بایز شیامروز برا

 میگلها و نس  دندیپ یم دهیسر به فلک رس یدرختها یوکالغ غل که از ر ینشست و صدا شیها مکتیاز ن یکی

 دهیربع آن را هم ند دیدر جهان وجود دارد که بهاره شا ییبایلبش نشست اوه خدا چقدر ز یگئوشه یلبخند میمال

آورد و پشت کاغذ که  رونیرا ب شششیآزما یرا باز کرد و برگه  فشیزد ک یکرد و لبخند م یباشد خوب نگاه م

 خودکار سبز نوشت ابود ب دیسف

 یمن سالم زندگ یایدن سالم

 بشنود یکه هست دیبزن ادیسالم مرا فر دیدرختان آن باال که هست ی،آها یکشان یآرام مرا به کجا م پارک

که  یبه سمت خانه حرکت کردبهاره باخوشحال میگرفت و مستق یتاکس کیگذاشت  فشیرا تا زد و در ک برگه

روعوض کردوخودرابه آشپزخانه  دلباسهاشیکش یقیتاسرتاسروجودش رااحاطه کرده بودواردخانه شدونفس عم

 یتکان دخانهیکنم با وخوشحالر دپدرمیبا رمیبگ دجشنیامروزبا ندباخودگفتیراتدارک بب یخوشمزه ا یرساندتاغذا

بزرگ روبه  یا شهیدرش0بدازپخت غذاخانه رامرتب کردهمه جارامرتب کردهمه جارابرق انداخت0اشکرتیکنم خدا

 یرابه نوازش بادسپردولبخند شیدموهایوز یم یمیمال میباغ رادربرداشت بازکردنس یکه مشعله ه  وانیا

 لبش محوشدوبه خودگفت یولبخندازر کبارهیگوشه لبش نشست و یازسرخوشحال

رفت  ییچرا؟برگشت وبه طرف روشو یترسیم نقدرازمردنیا یعنی یموندن خوشحال اززندهنقدریا یعنی بهاره

کرده  یکه ارزان ینعمتها یخودش بابت همه  یوضوگرفت وسجاده اش روپهن کردسربرسجده گذاشت وازخدا

ازفرط  لندکردچشمانشگرفت سرازسجده ب یم زالیال ییرویازن یکردوانرز ینام خدارازمزمه م رلبیتشکرکردز

روشن روبه من نشون بده  اراهیخدا0رابه سمت آسمان گرفت وبلندگفت شیکرده بودند دستها دپفیبارش شد

 یصدا0منوتنهانذار ینابود یعنی نیازتودورشدم وا دبشمیچون اگه ناام دنکنیروناام دمیاامیخدا0ومنوتنهانذار

روجمع  دسجادهیودرابه صورتش مالگرفنه ب سمانبازشدن درگاراج اوروبخوداوردوکف دستانش که روبه آ

 0کردودرکشوگذاشت وبالبخندبه استقبال چدرش رفت

 سالم دخترم0یمراد
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 سالم بابا0بهاره

 0به بهاره انداخت یدار یچشمانش روجمع کردونگاه معن0یمراد

 ؟یکنینگاهم م ینجوریباباچراا هیچ0بهاره

 0یدخترم کرد هیبکه خودتوش یهست ییادم فضا دمیشا یشد اعوضی یخودت نیا0یمراد

 دونمیبراتون دارم که م یراحت فقط امروزخبر التیسردادوبانازگفت نه باباجون من بهاره شمام خ یخنده ا بهاره

مشتاقم که خبرخوشت روبشنوم بهاره بانازوحرکات  مهیزدوگفت سراس یلبخند یمراد         کنهیخوشحات م یلیخ

 یخنده ا یمراد       ه؟یبهت بگم خبرم چ هاگ یریگیم یبهم بگوواسم چ ینقدرمشتاقیگفت خوب که حاالا فیظر

 یشیخوشحال م یلیباورکن خ ستیقبول ن ییدونه اب نبات قبول بهاره ابروانش راکره کرد وگفت بابا هیسردادوگفت 

 باشه لطفا بمیفقط درحدج رمیگیواست م یبگ یگفت هرچ یمراد

 خوب حاالشد بهاره

 دختر گهیفت: د بگو بگو دزد و گ یلبخند یمراد

 رو گرفتم شمی:جواب آزمابهاره

 شد؟ یآرام در خود فرو رفت و گفت :جواب ...چ دیماس یلبان مراد یرو لبخند

کنه اگر  یمهربونش زندگ ییسالها کنار بابا تونهیو م ستیمبتال ن یماریگونه ب چی:در حال حاضر دخترتون به هبهاره

 باشه ایاجازه بده و عمرم به دن ریتقد

 انیاش فشرد بهاره شرش را م نهیو محکم به س دیحلقه زد و دخترش را در آغوش کش یدر چشمان مراد اشک

و سرور را  یهمه شاد نیکه حافظ قلب مهربانش بود تاب نداشت ا یپهن مراد ینهیس یداد مراد یپدر جا ی نهیس

قلب پدرش چه  یآ؛وا  زدیبهاره بانگ م شدر گو عمر پدر هیثان هیثان یو و صدا شدیم نییبه سرعت باال و پا ندیبب

پدر کند و  ی نهیس انیبهاره سرش را از م دیرسیبه گوش م فتریضع یآرام و هم نوا کم تمیبود تلپ تلوپ ر بایز

قلبش را فشرد بهاره دستپاچه شد  یبه او انداخت صورت رنگ و رو رفته و لبان کبود با کمک دستش کم ینگاه

 به دستش داد یآب وانیکاناپه نشاند و ل یودست پدر را گرفت و گفت ر

 حالت خوبه؟ یی:بابابهاره
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 اری:خوبم قرصام را برام بیمراد

 کرد یکذاشت و همچنان مضطربانه به صورتش نگاه م یقرص کوچک زرد رنگ را کف دست مراد بهاره

 دکتر می:بربهاره

 زده شدم خدا را شکر خدا را هزار مرتبه شکر جانیدخترم حالم خوبه فقط ه :نهیمراد

 واریاجازه نداد و د ایآرش هم با پدرش صحبت کند اما حجب و ح یموضوع خواستگار یخواست درباره  یم بهاره

 دیکالمش کش یسکوت را جلو

 یلیسه ینشسته بود و از مهد وانیا یتو یصندل یرو ییایسرد رو زیبرگ ر زییپا ایبهار بود  دیموعود فرا رس روز

 برخاست و خود را به تلفن رساند شیتلفن بلند شد از جا یکه صدا زدیو لبخند م خواندیشعر م

 :بلهبهاره

 ؟یمراد ی:منزل آقا آزاده

 دی:بله بفرمائبهاره

 :بهاره خانم آزاده

 دی:بفرمائبهاره

 که ؟خواهر آرش یشناس یهستم م ی:ساالر آزاده

 شناسمیدستپاچه پاسخ داد :بله م بهاره

 هستم یکه منتظرچ یدونیمکث کرد و در ادامه گفت:بهاره جان م یکم آزاده

 :بلهبهاره

 :بجنب دختر ،خوشحالم کنآزاده

چطور بگم  یعنینتونستم با پدرم صحبت کنم  قتایحق یتلفن را در دست جابجا کرد و گفت:خانم مراد یگوش بهاره

 روم نشد آخه
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مهمه و زن  یلیزن خ هی یبرا نیکه ا کنهیتو را به من ثابت م یایمسئله شرم و ح نیاتفاقا ا کردمی:فکرش را مآزاده

 دیگفتن با شونیگذاشتم و ا انیدر م شونیرا با ا زیو همه چ دمیبا اجازت بنده خدمت پدرت رس یکنیرا نمونه م

 یننداز نیمن را زم یرو دوارمیبهاره اجازه بده که ام

 دینظر لفطونه شما صاحب خانه ا دیممنون که راحتم کرد:بهاره

 یآدرس را بهم بد یفقط اگه لطف کن شمیانشاهلل فردا شب مزاحمتون م زمی:عز آزاده

 دیکن اداشتی:بله چشم بهاره

کاناپه نشست  یدو دست گرفت و رو انیاز دادن آدرس منزل و تعارفات معمول مکالمه تمام شد بهاره سرش را م بعد

 من چقدر کار دارم یو با خود گفت:اوه خدا

کرد  یسع یلیوارد ساختمان شد بهاره خ یمراد قهیباز شدن گاراژ بهاره را به خود آورد بعد ار چند دق یصدا

 یختگیمتوجه بهم ر یشده بود را پنهان کند و خود را سر و سامان دهد اما مراد داریکه در چهره اش پد یآشفتگ

 شده بوددخترش 

 ی:سالم بابا خسته نباشبهاره

 چه خبر؟ یزد و گفت:خسته نباش یلبخند یمراد

 یمکث کرد و ادامه داد :سالمت یکم بهاره

 ؟ یتکان دادو گفت:چه خبر خانم یسر یمراد

 دیدانیرا م زیزد و با شرم گفت:فکر کنم شما همه چ یانداخت و لبخند نییسرش را پا بهاره

 دخترم دانمیکه ممسمم گفت:البته  یمراد

 داد و به اتاقش پناه برد یپدر فرار یخود را از نگاه ها عیرو نداشت راجب مسئله با پدرش صحبت کند سر بهاره

ور  زیم یرو یکارش نشسته بود و با پرونده ها زیآرش را گرفت آرش پشت م یپس از اتمام تماسش شماره  آزاده

 آزاده لبخند را بر لبانش نشاند یتلفنش به خود آمدشماره  یرفت ک  با صدا یم

 :جانمآرش
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 ؟یی:سالم کجاآزاده

 :شرکت چطور مگه؟آرش

 یرفتن آماده کن یخودتو واسه خواستگار دی:باآزاده

 ی:با دختره صحبت کردآرش

 دمینشن ی:بله اما جوابآزاده

 جواب نداده یتچکار کنم وق دی؟حاالد با یچ یعنیکرد و تلفن را دردست جابجا کرد و گفت: یمکث کوتاه آرش

 گهید یخواستگار میری:خوب معلومه مآزاده

 من باهاش صحبت کنم ستی:بهتر نآرش

 یفکرا خارج بش نیو االن از ا یخانه شان نگه دار یکه صحبتت را برا نهیاما بهتر ا یکاررا بکن نیا یتونی:مآزاده

 ؟یخواستگار میریم ی:کآرش

 یعجله دار یلیخ نکهی:آزاده :مثل اآزاده

 زد و گفت:خوب معلومه یلبخند آرش

 :فردا شبآزاده

 آماده بشم دیمن با یزد فردا شب چرا زودتر نگفت ادیبلند فر یبلند شد و با صدا یصندل یاز رو تیبا عصبان آرش

 مرد گنده ی:واچرا هل کردآزاده

 کنمیفردا شب رضا رو هم خبر م یپشت خط خود را جمع و جور کرد و گفت :پس گفت آرش

 یبا من ندار یخوب منتظر تونم تا فردا شب کار لهی:خآزاده

 :نه خدا حافظآرش

 :خدا حافظآزاده
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شانه اش  یو رو دیچرخدار چرمش کش یصندل یدسته  یبوق آزاد تلفن و قطع ارتباط آرش کتش را از رو یصدا

 یدر راهرو در اتاق کار آرش یکه جلو یصندل یبه احترامش از رو یگذاشت و به سرعت از اتاقش خارج شد منش

رضا رساند رضا مشغول صحبت با تلفن بود  اقنکرد و به سرعت خود را به ات یانتظار بود بلند شد اما آرش به او توجه

آرش گرد  یگذاشت و چشمانش را برا شیرا سر جا یخواهان قطع ارتباط با تلفنش بود رضا گوش مهیکه آرش سراس

 نمیکرد و گفت:چه مرگته بنال بب

 رمیگ یو گفت:فردا شب فردا شب بله رو م دیبا ذوق دستانش را به هم مال آرش

 یکه من م یمراد نیا یهمش باز نایا ونهید یستیزد و گفت:نچ تو آدم بشو ن یمات به آرش نگاه کرد و لبخند رضا

 بشه یراض ایراحت نیشناسمش فکر نکنم به ا

 مگه من چمه یکن یم شیراض کنهیآرام گفت:غلط م آرش

معامله نون و آب  هیوسط  یاومد ونهیکن د شی:اوال درست درباره پدر زنت حرف بزن دوما به من چه خودت راضارض

 نیاگه گذاشت اون موقع جناب ذوق ا میکن یقرون کاسب هیسرمون  ریخ میخواستیزن یحرف م یدار از خاله باز

 واسم هخاک بر سرت از جلو چشم برو که تحملت سخت یدختر قشو ه رو داره ا

 قبول یتو بتاش دیو گفت:حتما با دی:خند آرش

خواهد آن را به سمت  یکه م یبود را بلند کرد و به حالت زیم یکه رو یچشمانش را گرد کرد و گلدان کوچک رضا

 آرش پرتاب کند گفت:قبول برو سر کارت بخدا زنه فردا خرج داره حاال مثل بچه آدم برو سر کارت

 ی نهیآئ یکرده بود آرش هم نگران بود روبرو ریرضا د دیو طرف گذشت پس فردا شب رسد یزود لحظه ها برا یلیخ

خود را  یپهنش مردانگ یو باوقار شده بود قد بلند و شانه ها کیش کردیبود و لباسش را مرتب م ستادهیحال ا یقد

را به  شیافتاده بودند با انگشت موها شیشانیپ یکه رو یسوخته ا یقهوه ا یو موها دیپوست سف دیکش یم دکی

در را باز کرد و با عجله گفت:آقا رضا  نیکرده که مش حس ریداد که چرا د یلب به رضا فحش م ریو ز  دیعقب کش

 رید نقدریبود آرش چرا ا ستادهیدر گاراژ ا یخود را به رضا رساند جلو مهینشده آرش سراس ریبجنب تا د االیامد 

 رمیدسته گل بگ یخاص گفت: اول سالم دوم مگه نگفت یگذاشته بود و با آرامش بشیا در جر تانشرضا دس یکرد

 گهید دیخوب طول کش

 گمونم آزاده االن فلکمون کنه میبر یهست ی:ممنون خوب معطل چآرش
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 رونیب باز مهیآنها ترمز کرد و سرش را از پنجره ن یپا یدم در منتظر بودند که رضا جلو یبه همراه شوهرش عل آزاده

 گل معطلمون کرد دیترو خدا خر دیگفت:ببخش یزبان نیریداد و با ش

 شدند نیکنم و هر دو سوار ماش ی:خواهش میعل

 یم تشیگذاشت و اذ یحرکتد کرد رضا سر به سر آرش م یبه سمت خانه مراد میرا گرفت و مستق نیگاز ماش رضا

دلخور بود و  یلیآمدنشان خ ریشدند آزاده از د ادهیپ نیپارک کردند و به سرعت از ماش یمراد یخانه  یکرد روبرو

 کرد  یقر قر م

 ریگلت را بگ ای:رضا بآرش

 :به من چه مگه من دامادمرضا

 چکار؟ نجایا میپس تو رو اورد یمعرفت یب یلی:خآرش

 نه تازه واسش برنامه دارم ایخونه داره  یهوووم زن خوب نمیاومدم بب تیترب یب"رضا

 کنم یلهت م زنمینباش که م زایچ نجوری:رضا االن فکر نقشه و اآرش

 یکرد اهمیکبود و س یچقدر تا حاال زد گمی:خشن به عروس م رضا

 رید یلیخ دیکرد خطاب به آنها گفت:بچه ها چتونه زود باش یکه در دست داشت نگاه م یکه به تکه کاغذ آزاده

 میکرد

 دیبه گوش رس فنیاز پشت آ یمراد یصدا قهیزنگ در را فشار داد بعد از چند دق یعل

 ه؟ی:کیمراد

 میدیخدمت رس ریامر خ یبرا یمراد ی:آقایعل

 تو منتظرتون بودم دی:بفرمائیمراد

کرد  یتعارف م یبع استقبال آنها آمد و احوال پرس ییهم با خوش رو یمراد یشدند آقا اطیباز شد همه وارد ح در

ذوق کرده داره  یلیطرف خ گمیشد و در گوش او گفت:م کیرفتند رضا به آرش نزد یرضا و آرش پشت آنها راه م

 کنهیدختر غشوش رو بهت غالب م
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 شنونیم سی:رضا هآرش

بعد زشترو هم بهمون بچپونن  ستین یزیچ شیجور نیفقط جنسو عوضش نکنن هم گمیبدن توجه ادامه داد:م رضا

 ادینکنه صدات در ن

 :بسه زشتهآرش

 ام به جهنم یگران تو:منو باش نرضا

 :ترو خدا امشب خفه شو فقط امشب دیدست رضا را گرفت و به طرف خود کش آرش

 که من امشب خفم یهمه خفه شدن مثل گربه ها بهم نگاه نکن یکرد ریاگه گ یول شمی:باشه خفه مرضا

 :قبولآرش

هارا به  هیاز عمق ر یقین نفس عمکه طراوتشا یباغ سبز بود که پر بود از گل ها کینبود اما  الیو یمرد ی خانه

 یلهیبه وس ییرایخورد سالن پذ یبه چشم م چکهایباغ کم درخت و پر گل و بوته و پ یبود چهار گوشه  رایپذ یگرم

کوچک پر از  یگلخانه  کیکه با گل و  کرد یخانه را مشخص م یها تیموقع یغذاخور زیدو دست مبلذ و م

خورد  یکاکتوسها هم به وفور در گوشه کنار خانه به چشم م نکهیجالب ا یآپارتمان یچهار فصل و گلدانها یچکهایپ

 یا شهیروشن که کنار در ش یقهوها یبا گلها ییمویرنگ و روکش زرد ل ییطال یبا دسته ها یسلطنت یها یصندل

د امشب مثل دو قلو ها بود رضا و آرش کنار هم نشستن زانیتور بر آن آو یخانه بود که پر ده  وانیمشرف به ا یبزرگ

 هم در جوارشان یبودند آزاده و عل دهیبه هم چسب

 دنشیچ یکه برا یگلها و در آخر از گل یکرد از فراوان فیخانه تعر ییبایاز ز شدیکه م یسکوت کردند در حال همه

موقع کاردان فقط رضاست با  نیدانست در ا یمهر سکوت برلبان همه نقش بر بسته بود آرش که مک یآمده بودند ول

 کیآرش دهانش را نزد کردیم یمحل یبود و ب رفتهآرام گ یتو جه چیرضا زد اما رضا بون ه یآرنج دست به پهلو

 بگو یزیچ هیگوش او برد و گفت:

 که هست ادتی:قرار بود خفه باشم  رضا

 بگو یزیچ هیخوب حاال  لهی:خآرش

 انشا اهلل دیخوب هستخود را جمع و جور کرد و گفت :استاد  رضا
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 شما یزد و گفت:به خوب یلبخند یمراد

 مثل شما قایبه گل عالقه دارن دق یلیجالبه مادر من هم خ یلیپر از گله خ دیدار یقشنگ ی:خونه  رضا

 جمالتونه ییبای: زیمراد

 کرد ری:اتفاقا از بدو ورود به خانه گل و طراوت چشم را تسخآزاده

 :بله درسته یعل

 یانداخت و گفت:اصل مطلب که گفتنش جسارت م یبه عل ینگاه میداد و لبخند زد     آزاده ن یسرش را تکان یمراد

هم با کمال  شونیبا دختر ماهتون هم صحبت کردم ا دیهست انیخواهد قبال که خدمتتون عرض کردم و شما در جر

 وقار و متانت فقط اجازه و نظر شما رو خواستار بودند

 یگفت:آقا آرش ما هم خود ساختست سالهاست دارن تنها زندگ شیدر ادامه صحبتها ید و علسکوت کر آزاده

 کی نیچند سال قبلش هم ع یهستن تو یو دم نزدن کار کرده و درس خوانده به حمداهلل پسر خوب و سالم کننیم

 کرده دایپ شما یخانه  دررا  دشیکل نکهیبود که قفلش گم شده بود و حاال مثل ا یبسته ا یصندوقچه 

درد  یبه ظاهر مظلوم بود و ب کردیآنها گوش م یانداخت و به حرفها نییبه آرش انداخت و سرش را پا ینگاه یمراد

خانواده داماد دوباره  دیو تمج فیگرداند پس تعر یرا به عقب بر م یفراد گرفته بود که مراد یسر اما چشمانش را برق

 دخترانه شان بودند یو خنده ها یخانه مشغول شوخ شپزافکنده بود نگار و بهاره در آ هیسا سیسکوت بر مجل

 یاول زندگ ی:حواست باشه پسر مردم رو نسوزوننگار

 دستش ادیبسوزونمش که حساب کار ب یاول کار نیخوام هم یزد و گفت:اتفاقا م یلبخند بهاره

 کنن یم دیو تمج فیدارن تعر یکه ه نایا یبر دیبا یحاال ک گمی:م نگار

 شهیاصال نرم روم نم ی:بهتر کاشکبهاره

 یآورد گفت:ناز یمظلوم را در م یآدمها یکه بهاره ادا یو با تمسخر در حال دیسر بهاره کش یدستش را رو نگار

 ادیبهت فشار ن یکشیخجالت م نقدریا گمیم

 ادیبهم فشار ن کنمیم ی:نه سع بهاره
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روح خطاب به بهاره  یصورتش گر گرفته بود خشک و ب دیرس یبه نظر نم یراض یلیوارد آشپزخانه شد خ یمراد

 رفت رونیو از آشپز خانه ب اریرا ب یچاه نیگفت:زودتر ا

 هیپا ینیکه در س ییدور طال کیش یسماور برداشت و در استکانها یرا از رو یخود را جمع و جور کرد و قور بهاره

برداشت نگاربا   نتیکاب یرا از رو ینیشالش را مرتب کرد و س ختیخوش رنگ و عطرش را ر یبود چاه دهیچ یدار

 یمراد ی ختهیو بدل نشد  چون حالت به هم ر دآن دو ر نیب یمضطربانه تا دم در بدرقه اش کرد و کالم ینگاه

 حالشان را گرفته بود یحساب

در دستش بود وارد سالن شد با ورودش همه از  یچا ینیکه س یاندام با ناز در حال فیظر یخوش چهره  دختر

تعارف  یبه مهمانانش چا دینیتعارف کرد که بنش ریسالم کرد سر به ز یمیمال میخود بلند شدند بالحن  مال یجاها

که ذهنش را در بر  یامواج افکار انیحا میسکوت کرده بود و ترج یکرد و با ادب تمام کنار پدرش نشست مراد

 رفته بود گرفته بودند فرو

 شروع کرد یعل نکهیا تا

دو جون با هم صحبت هاشون را  نیکه ا نهیا یبرا فاتیتشر نیا یهمه  یو خوش ریانشاهلل که به خ یمراد ی:آقایعل

 که به توافق برسن دوارمیبکنن و ام

 یدر پاسخ به عل یداده بود مراد یدختر خود را در قلب او جا نیا بیعج زدیشده بود و لبخند م رهیبه بهاره خ آزاده

 بود یکه حاال سکوت کرده و منتظر جواب مراد

هم  یرا رو شیکرد و پاها هیتک ییآشنا یکلمه  یدو جوان رو نیا ییآشنا یمراسم برا نی:صدالبته که ا گفت

 یکه جون ها بخوان ساده ازش بگذرن و تفاهم در زندگ ستین یساده ا ی،مسئله  یزندگ نیگذاشت و ادامه داد ا

 مهمتره زیاز همه چ شهیزنه تفاهم هم یاول را محرف 

 نیعروس سر ا هیزیقرمز بودن چطور ممکنه کله جه ای یمهمه آب یلیفو تبال هم خ میگفت:بله ت یبا شوخ رضا

 مسئله پودر بشه

 کرد یکه در مجلس بود را خنث یحرف رضا همه را خنداند وجود خشک نیا

شروع ،پس  یبرا یقشنگ یجا کنمیبود فکر م اطیح یتو قیآالچ هی میامد یاالن که م یمراد یآقا ی:با اجازه یعل

زد که  یم یحرف را حال نیبهتره بچه ها برن اونجا صحبتهاشون را بکننن البته عرض کردم با کسب اجازه از شما . ا

 بود دهیکش یدستش را را به سمت مراد
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 دیما هنم دست شماست بفرمائ ی:بله البته اجازه دیمرا یآقا

 به بهاره گفت:بلند شو بابا جان بلند شو خطاب

شانه به شانه از  یبود با کسب اجازه از مراد ستادهیمبل بلند شد و به سمت بهاره آمد که او هم حاال ا یاز رو آرش

 سالن خارج شدند 

کردند قلبها به  تیشاعرانه و ماه عشق جاودانه را تثب ینبود هوا دیترد دیشدن باشد جا یکیقدم ها آغاز  نیا دیشا

قدم از بهاره جلو تر بود بهاره هم با متانت  مین بایداشت و تقر یرا بلندتر بر م شیخورد آرش قدم ها یهم گره م

امواجد سرشار از  قیبدون کالم از طر ریمس کردیم تیهدا غته با قیآرش را به سمت آالچ ریدخترانه اش سر به ز

پرواز  الیگفت:خ یم نیچن نیزدند پس عشق ا یباز کرده و حرف دل را معشق که فضا را پر کرده بود لب به سخن 

 برگشت  ستادهیاو ا یقدم کیدر  شیلب گفت و به طرف بهاره که حاال سر جا ریرا آرش آرام ز نی؟ا یدارم ؟تو چ

اشه خوب شده بود گفت:اگر بال مطمئن ب رهیگرفته بود آرام در جواب آرش که منتظر به او خ نییسرش را پا بهاره

 پرواز کردن را دوست دارم

 یاحساس م شیشانیپ یغلتان عرق را رو یها دیبود مروار دهیبهاره او را به جنون کش یکه گردش لبان صورت آرش

خوش کرده بود و او را به  یجا یبود کامل بود لبخند  رو دهیکه شن یزد و دو باره برگشت جواب یکرد آرش لبخند

بودند  دهیآن چ ریز یده شده به شکل صندلیبر ینبود چهار تنه  یبزرگ قیبرد آالچ یخوش فردا م یروز ها

را  قیبهار هم چهار ستون آالچ شهیهم یها چکیکاکتوس هم دور و بر آن بجز در وازه اش را پر کرده بود پ یگلدانها

او  یهم خودش روبروبعد  ندیبنش یصندل یداشت آرش به بهاره تعارف کرد کرو یخنک یکرده بود فضا چیپ چیپ

 نشست گرید یصندل یرو

دنبال  نکهیحدر دادند مثل ا میور و آن ور گذراندن و بهتر است بگو نیرا به سکوت و چرخاندن سر ا یلحظه ا چند

 کلمات گم شده بودند . انیآغاز بودند م

 هیقشنگ اطیداشت گفت:آرش:ح نیریش یلرزش شیمردانه اش که انتها یو با صدا دیکش یقینفس عم آرش

 عالقه دارن اهیبه گل و گ یلی:کار باباست خبهاره

 :جدا ؟چه جالبارش

 د؟ی:شما هم عالقه داربهاره
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 ؟ی:به چآرش

 اهیزد و گفت:به گل و گ یلبخند بهاره

 کارگر خونست نیخونه دست مش حس یباغبون یمتاسفانه وقتشو ندارم کارا ی:بله ولآرش

به قلب داغ آن  یشباهت اطیح یسکوت و سرما کردیم تیآرش احساسا رضا یو پاک یهمه سادگ نیدر دل از ا بهاره

 روشن یا ندهیبود به آ دیکه پر از حرف و ام یدو نداشت قلب

 مردا کارشون سختره مگه نه  ینجوریا شهیشروع کنم هم دیمن با نکهی:مثل اآرش

 گرفت و ارش ادامه داد  نییسرش را پا بهاره

ساختمان  یو نه دانشجو یو س ستیو شش سالمه شماره شناسنامه دو ستیب یساالر میلی:اسمم آرشه فامآرش

 حرفش را قطع کرد  دیکه رس نجاینه )به ا گهیکس رو جز آزاده ندارم البته حاال د چیه ایدن نیا یتو

وم او شب تار آرش نگاهش را به عمق چشمان معص انیقصه م یهایمثل پر ییایو رو بایسرش را باال گرفت ز بهاره

 دیباهاش داشته باش یعاطف یبوده که رابطه  تونیزندگ یتو یو گفت:تا حاال کس دیدوخت بهارهه نگاهش رااز او دزد

 زد و جواب داد  یآرش لبخند 

اندازه دوست  نیرا تا ا یکس تونهیخودمم تعجب کردم که آرش احساس داره ،م یدلم شما را خواست حت ی:وقتآرش

خوره چون عاشقه  یترک م یشد زود ینیاما حاال مثل چ یزمان هیبود البته  یبگم که دلم سنگ ی.رنجیداشته باشه ا

 نگاهها و جاذبه ها . انیمکث و شنا م

دوست داشتن  یوقت به خودم اجازه  چیکه روبروتون نشستم ه یلحظه ا نیتازه کرد و گفت:تا هم ینفس آرش

 یلیگفت مردا مردن و زنا زن اما سخت بود خ ید پدرم بود که مهم به خاطر اعتقا دیجنس مخالف رو ندادم خوب شا

 صورت بهاره را ناز کرد  شیکه گرما دیکش یقیسخت نفس عم

که به صورت گر گرفته  یآرش سکوت کرد و در حال نجایباهاتون خوشبخت باشم ا خوامی:من دوستتون دارم م آرش

  دیبگ یزیچ هی دیزد و گفت:شما هم صحبت کن یکرد لبختند یبهاره نگاه م ی

 ... یلیتحص یرشته  نیو همچن مویلیفام دییبگم اسمم و که بلد ی:چبهاره

  دیدفتر وکالتن بزن دیخوا یم التتونیتحص انیرشته بعد از پا دی:اوه بله گفتآرش
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 آرزومه نی:حتما ابهاره

  دیکار کن یا نهیدر چه زم دی:دوست دارآرش

 سخته یلیمرد از زنش خ هیمادر از بچش  هی نمیشدن خانواده ها را بب یه ... دوست ندارم از هم متالش:خانوادبهاره

 از معضالت جامعه است یکی:درسته االن طالق  آرش

 ها را کم کنم  ییاز آمار جدا کمی:و من دوست دارم بهاره

  دیش یمطمئنم که شما موفق م دیکن یم ی: کار فوق العاده اآرش

 د؟یدار یچه برنامه ا لیبعد از تحص یشما چ یوارم ،راست دیبهاره:ام 

 عالمه برج هیدارم و  یشرکت ساختمان هی:در حال حاضر که آرش

 ه؟یکه تا حاال ساخته شده چ یی:برج؟شما نظرتون در مورد برجهابهاره

 نگفتم یآد البته تا حاال به کس یازشون خوشم نم ادی:زآرش

 کرد  یم شتریگونه اش نمک چهره اش را ب یکه چال رو ییند مردانهازد و لبخ یفیظر چشمک

 د؟ی:چرا نگفتبهاره

به  یاالن چ دیشما که متودن بود یساالر یکند (آقا یرا کلفت م شیصدا نجای:اون موقع است که بگن )اآرش

 سرتون آمده؟

دانم  یکه در کالمش بود گفت:جدا نم یتیمیو با صم دیدهانش را گرفت خند یخنده اش گرفت با دست جلو بهاره

 هیجیتدر انیجر هیو فرهنگ  ارن،تمدنیتمدن م دهیسر به فلک کش یساختمانها نیکنن که ا یها فکر م یچرا بعض

 مشت سنگ و آهن و بتن. هینه با  ادیبه وجود م گهید طیشرا یلیو خ یطیمح طیکه با شرا

 زم بهتره؟بسا ی:کامال با نظر تون موافقم به نظر شما چآرش

 خانواده  یبدن بو یزندگ یکه بو ییآجر و سنگشون عشق باشه خونه ها یکه تو یی:خونه هابهاره
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بهاره دستانش را تکان داد و  کردیم انیحسش را ب یشده بود به او که با چه احساس و حرارت رهیبه بهاره خ آرش

 گفت  یاز عشق م شینما یپرده ها انیمثل راو

زد و  یآرش لبخند ییساله که فوت شدن و من ماندم و تنها یلیتنها شدم پدر و مادرم خ یسالگ جدهی:من ازهآرش

 خواد  یبچه م یلیدلم خ نیگفت:به خاطر هم

 چندتا؟ یعنی یلی:خ بهاره

  دیوز یهمان لحظه باد تند و خنک رونیاز خونه بزنم ب ادشونی:اونقدر که از داد و فرآرش

 کردند دنیهر دو شرو ع به خند و

 !ه؟یفوتبال نظرتون چ میت هی:رشآ

  دیخند یدهانش گرفته بود و م یدستش را جلو بهاره

سالم  یزندگ هیخواد  یلبش نشسته بود گفت:دلم آرامش م یکه لبخند گوشه  یو در حال دیکش یقینفس عم آرش

کنه شور  یجذب م یلیمنو خ نیا دی،سر حال دی،شاد دیدار یخوب یاما شما بزنم به تخته انرژ یلیخستم خ یلیخ

  یدو ست داشتن یلیخ یزندگ

 را حتما بهتون بگم یزیچ هی دیبا یساالر ی:آقابهاره

  میرا به هم بگ زیکه همه چ مینجائیما ا کنمی:خواهش م آرش

سخت بود تمام  یلیزنانه عمرش را داد به شما و ما را تنها گذاشت خ یماریب هیبر اثر  شی:مادرم چند سال پبهاره

 نهیتنها نبودم اما مسئله ا یپدرم کنارم بود و تنها  شهیکنم اما هم یرو درک م دیگ یکه شما م یمادر یب یلحظه ها

به ارث بردن و جونشون رو از دست دادن  یکیمادرش به طور ژنت رمادرم از مادر بزرگم اون هم از یزنانه  یماریکه ب

 مگه نه یجالب ی هینه به من هم ارث برسه ارثچون ممک میر دار یارث یماریب نیاسترس ا شهیمن و پدرم هم

 در مان داشته باشه دوارمیزد و گفت:ام یلبخند آرش

 آلمان ی:بله البته فقط توبهاره

 ترسش ای دیرو دار یماریحاال ب دیکه درمان داره که ترس نداره شما هم نگران نباش یزی:پس حله چآرش



 سانیپر

111 
 

 یمشکل چیه شاتمیکه هست آزما ادتتونیکتا بخونه  یتو میدید گرویکه همد ی:خوشبختانه بعد از بار اولبهاره

 زنه مگه نه؟ یم یزندگ یگفتم صداقت حرف اول رو تو یمسئله رو بهتون م نیا دینداشت اما با

کردن  یکه واقعا هنر زندگ دیگم شما نشون داد یم کیصداقتتون اول بهتون تبر نی:آرش:البته و بنده هم به خاطر ا

 نمره هم ارفاق کنه مین ستیحاضر ن فیکرد اما ح تتونیخوب ترب نقدریبه استادم که ا نیو آفر دیرا بلد

  دینمره زنگ زد یگفت :پس برا دیخند یکه م یکردند بهاره در حال دنیهر دو شروع به خند و

چون بار اول  دیردم نکن دوارمیبار زنگ در را زدم ام نیا دمیخونه را زدم جواب رد شن نیبار زنگ ا هی:بله من آرش

 گذرم یبار از شما نم نیسماجت نکردم اما ا

پرسن اما  یم نیاز پول و خونه ماش یطیشرا نیخانم ها در چن دمیآخه شن یزیچ یسوال ی:خوب خانم ساالرآرش

 بگم یزیخوم چ دیمنتظر  ایشما نه 

 ینباشه من قصر رو با غصه نمخوشبخت  یکنه ول یقصر زندگ هیتو  تونهیآدم ک ارهینم ی:به نظرم پول خوشبختبهاره

 نویساده سالمتره ا یمن مهمه نه زرق و برقش زندگ یکردن برا یدم زندگ یم حیرو ترج یخوشبخت یخوام کلبه 

 باور دارم

پولم برگه  کردمیشده بود چشمانش را گرد کرد و گفت:فکر م رهیکه مات به بهاره خ یزد و در حال یلبخند آرش

 بدم درسته   یدرس زندگ دیبا نکهیبرندست اما مثل ا

  یاز درس زندگ کنهیرو زمزمه م دونیشعر از فر هی شهیپدرم هم یقشنگ فیچه توص ی:کامال درسته درس زندگبهاره

 

 د؟یآور یهم سر در م ی:شما از آشپزآرش

 هستم یخوب یکد بانو یزد و گفت :بله خوب من از نظر خونه دار یلبخند بهاره

  دیکن فیداد گفت:خوب از خودتون تعر یهم قرار م یرا رو شیکه پاها یدر حالسر داد و  یبلندیخنده  آرش

 شما خوبه  یبرا نکهیبا کار خانه آشنا شدم ا ی:به خاطر فوت مادرم از بچه گبهاره

  دیکن تیدم شما خودتون را اذ یمن اجازه نم ستی:شما زحمت کار و غذا پختن گردنتون نآرش
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 انداخت و گفت:ممنونم نییسرش را پا بهاره

  دیماه عسل رو کدوم کشور سفر کن دی:دوست دارآرش

ما فعال قراره فقط در  یساالر یکه صورتش قرمز شده بود با متانت گفت:آقا یسرش را باال گرفت و در حالت بهاره

 مدت فکر کنم هیبا پدرم مشورت کنم و  دیبه شما ندادم با یجواب چیمن ه میمورد خودتون صحبت کن

 و گفت:منو باش که دلم رو خوش کرده بودم دیکش یقیارش آه عم یبود بر تن گر گرفته  یبهاره مثل آب سرد  حرف

 نگفت یزیزد و چ یلبخند بهاره

 در خدمتم دیاگه دار یسوال ی:صحبتآرش

 ریداد گفت:خ یتکان م یکه سرش را به عالمت منف یچند لحظه مکث کرد و در حال بهاره

را  اطیبهاره عرض ح یقدم کیاما ارش سرد و الجون در  یخود بلند شدند بهاره همچنان پر از انر ژ یدو از جا هر

 کردند  یم یط

 یم سهیاز خنده ر هیکرد و بق یم یصبح بهاره را داشت رض شوخ یمهمانان شاداب یقهقه  یاز صدا ییرایپذ سالن

 کردیم فیجمع تعر یش بود که با اب و تاب برارفتن پدر مرحوم رضا از مادر یرفتند صحبت درباره خواستگار

رضا که محکم و مردانه  یصدا بارهضبط صوت بود سکوت و دو دیکل یخنده با ورود آن دو مثل خاموش یصدا

 روباه ای یریارش ش یگفت:ه

ها خود نشست  بهاره از مهمان یگرفت هر دو سر جا نییزد و سرش را پا یگرفت و بهاره لبخند نییسرش را پا آرش

بهاره مثل  دنیبود که با د یو چاه ینیریاجازه گرفت و از سالن خارج شد نگار در آشپز خانه مشغول خوردن ش

 شد؟ ی:چدیپرس یو سر ستادیبهاره ا یو جلو دیپر یصندل یفرفره از رو

 شهیم یبه نظرت راض یجنتر من به تمام معنا نگار با با چ هیبهاره لبخند زد و گفت:

 شهیم یچ نمیدونم تا بب ینم یعنیزد و گفت:گمون کنم  یکرد و لبخند یمکث کوتاه نگار

بهاره در حال  دیرا کنار گذاشتند و مثل برق از تونل زمان عبور کرد ند مراسم به اتمام رس یبار لجباز نیا قیدقا

رضا و  نیا یآهسته گفت:عجب آدم یبا صدا یبود که مراد زیگل م یاز رو ینیریو ش وهیم یجمع کردن ظرفها

 زد  یلبخند
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 پدر دیگرفت به طرف پدرش برگشت و گفت :با من بود یرا گاز م شیکه لب باال یدر حال بهاره

و  کنهیم لمیراهم منو و تو را ف یکرده مطمئنم تو لمیرا ف ایشوخه دن یلیپسره رضا بودم خ نی:نه بابا جانبا ا یمراد

 بود یپسر بامزه ا خندهیم یکل

آرش  یعنی نیزد و ا یگفت و لبخند م یشده بود چون او فقط از رضا م وسیپدرش ناراحت و ما یاز حرفها بهاره

و متانت  ایح یداشت از رو ینبود در دل آشوب یراض حیتصح نیرد شود اما بهاره به ا دیگرفته و با فیضع ینمره 

 ه؟یچ یساالر رهپس نیگفت:دخترم نظرت راجب به ا یمراد نکهیگفت تا ا ینم یزیچ

 دیطور ... با نیتکان داد و گفت:که ا یسر یرا نشان دهد مراد تشیاز سکوت را بر لبانش نشاند تا رضا یمهر بهاره

بهشون جواب  گهیماه د کیکنم وتا  یاز فردا شروع م ییبا با ی دونهی یکیآخه تو دختر  ادیز یلیکنم خ قیتحق

 دمیم

 نییکه کرده بود شرمنده شد و سرش را پا یاد از جسارتجا حرفش را قورت د نیماه ... هم هیگفت: عیسر بهاره

 گرفت

آدم  هی گهیزمانه که به تو م نیشه شناخت ا یراحت نم یلیرا گره کرد و گفت:دخترم آدمها رو خ شیابرو ها یمراد

با تن آدما  یپول آدما نگاه کن فیبه چشم و ابرو و ک ای یباش یخوام احساس یکردن داره نم یزندگ یچقدر عرضه 

 مهمه فقط باتنشون

 یبایز اطیو وسط ح دیکش رونیرا از اتاقش ب یخواب یصبح بهاره که با چشمان پف کرده از ب ی دهیگذشت سپ شب

 کشد  یم ینیزم یزد و بندها نیا یفرا سو ییگنجشکان آن وقت روح آدم را جا یکرد صدا تیخانه هدا

چشمک زنان سرو بلند و سط  وانیکنار ا یشمدان یپر طراوت بود گلها تازه و زیهوا فوران کرده بود همه چ ژنیاکس

بهاره چشمانش را بست  میرا چه زنده و رقصنده همراه نس یمقتدرانه و استوارآب روان استخر کوچک گوشه ا اطیح

بزرگ آن باال به  یپرده  یب یبر لبانش نشست و قافل از پدر که پشت پنجره  یلبخند دیکش یقیو نفس عم

 شده بود  رهیخ سانشیدخترپر

 زد ادیرابلند فر نیا ینیمردمان زم یا دیشو  داریکرده بود ب دایپ ییکم آفتاب قسط خود نما کم

پشت  عیسر دیرا از چشمان بهاره دزد یصبحانه خواب آلودگ زیصبحانه را آماده کرد و دخترش را صدا زد و م یمراد

 نگاریخوردن نداشت به دخترش نگاه کرد ا یاشتها یمراد دیو به دندان کش دین کره مالتکه نا کینشست و به  زیم

  ییو تنها ییماند و تنها یرود او م یم ششیشود و از پ یدارد بزرگ م شیشد دختر کوچولو  ینم ریاز او س
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خواست باز  یکرده بود اما م لیو پرس و جو را تکم قیدر تکا پو تحق یگذشته مراد یهفته از مراسم خواستگار دو

 تا خود را بعد ها مالمت نکند ردیهم بپرسد باز هم مطمئن شود اشتباه صورت نگ

شاخ و برگ در  یپرندگان از ال یساکت و سوت و کور بود صدا شهیمثل هم هیعلوم پا یبود دانشکده  ییبایز روز

 یدرخت کهنسال ریدو نفره ز مکتین ید بهاره رومبدل کرده بو یعلم یفضا را به متروکه ا دهیختان سر به فلک کش

سالمش تنگ بود از  یدلش برا ییآشنا یداشت صدا یکه م یروشن یا ندهینشسته بود و در حال فکر کردن به آ

 یروبرو ستادندیلبانش او را به ا یمردانه آرش و لبخند رو کلیپشت سر لرزه بر اندامش انداخت سرش را برگرداند ه

 او محکوم کرد 

 ی:سالم خانم مرادآرش

 سالم کیبم جواب داد :عل ییبا صدا ریسر به ز بهاره

 سوت و کوره از دور وشناختتون مزاحمتون که نشدم  نجای:چقدر اآرش

 دیدار اری:اختبهاره

 :خواستم حالتون رو بپرسم آرش

  یخوبم مرس"بهاره

 رم؟یگ یجوابمو م یپا کرد و گفت :من منتظرم پس ک نیپا و ا نیا آرش

 نداد یگرفت وپاسخ نییسرش را پا بهاره

مال شماست اون شب  نیآورد و گفت:ا رونیب بشیرا از ج یکوچک یکتش کرد و جعبه  بیدس چپش را در ج آرش

 نتو نستم بهتون بدم

 تونم قبولش کنم متا سفم یگفت:نم یبعد از مکث کوتاه بهاره

اما  دیکن یدونستم قبول نم یم دیکن یونستم قبول نمد یانداخت و گفت م یزد و بعد اطرافش را نگاه یلبخند آرش

 خواستم امتحان کنم

 یلبخند زد و گفت:امتحان زندگ بهاره
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 گهیدونم ترو خدا د یاما استاد را نم دیراجب به من ندار یدونم که شما نظر بد یمن منتظرم م ی:خانم مرادآرش

  دیآزارم ند نقدریا

 دیدون یکه م نویپدر بده ا دیآب دهانش را قورت داد و گفت:نظر آخر را با بهاره

 دیستین یخودم متا سفم ک شما ماد یبرا دیرو قبول نکرد هیهد دیکرد عمیراستش زا یدونم ول ی:البته که مآرش

ده بود حاال ش کتریرا برداشت آرش چند قدم نزد شیو کتابها فیبرگشت و ک مکتینداد به طرف ن یپاسخ چیه بهاره

 کی یآنها از رو دنیقار قار کالغ ها و پر یبه چشمان هم صدا رهیکردند خ یوجود هم را احساس م یگرما گرید

 درخت آنها را به خود آورد 

 دارید دیکه هر چه زودتر جواب رو بشنوم به ام دوارمی:امآرش

 :به سالمتبهاره

نشست بدنش  مکتین یسپرد بدنش سست شد و رو یشد و خود را در پناه درختان تنومند م یاز بهاره دور م آرش

 فشیفضا راپر کرده بود حال از تنش ربود ه بود و لرزش بر دستان ظر ییعطر آرش را که همه  یداغ شده بود بو

 شد ومح انیعر ی دهیدرختان سر به فلک کش انیبلند شد و م شینشان از جا

 یپنجره  انیکه خود را از م دیخورش یکه اتاق از نور تازه  ینشسته در حال شیبزرگ چوب ریتحر زیپشت م یمراد

جان بنگارد  یبر کاغذ ب وایش یرا با خط نشیریخاطرات تلخ و ش یحصار به داخل دعوت کرده بود تا مراد یب

خاموش  یا نهیرا پوشانده اند و شوم ریتحر زیم تپش وارید دیو جد یمیقد یبا چند قفسه پر از کتاب ها یکتابخانه ا

 یاش را از رو ینیذره ب نکیع یمراد شکستیاش از رقصش باد سکوت را م هیچند ثان زیق زیروان هم با ق یو صندل

به او زد و  یآورد و لبخند رونیکارش عکس همسرش را ب زیم یدفتر گذاشت از کشو یاش برداشت و رو ینیب

 نیدر ا یگذاشت ینم میندارم کاش تنها میطلبم خسته ام توان تصم یتو را م میاهایرو یبای:زتبا  عکس گف نینچنیا

انعکاس  یستیو تو ن یستیخواهم و تو ن یرا م وهیم نیمن نوبرانه تر دیآ یحاال که بهار دارد م یروزگار وحش یتنگنا

 یدهد و ادامه م یفشار م ااش ر نهیس یدست محکم قفسه  ایشود  یعکس منعکس م یرو یاشک ینور قطره 

 است کینزد دارید یدهد:منتظرم باش که لحظه 

باز اتاق کار پدر به او فهماند که پدر در خانه است لباسش را عوض کرد  مهیبدون سر و صدا وارد خانه شد و در ن بهاره

  دیلپش را بوس به پدرش سالم کرد و یهم کارش با خا طره ها تمام شده بود بهاره با شاداب یو اتاقش خارج شد مراد

 :دانشگاه چطور بود؟یمراد
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 :خوب و خلوت بودبهاره

از کنار دخترش گذشت چند قدم که از بهاره دور شد و به طرفش برگشت و  یسرش را تکان داد و بدون کالم یمراد

 خوام باهات صحبت کنم  یم یاستراحت کرد نکهیگفت:بعد از ا

 :چشم بهاره

                         ******************** 

 زیم وانیا یرو یو تازگ یکرد از شور زندگ یها را پر م هیر اطیبا طراوت ح یبود فضا یو خنک بایاز ظهر ز بعد

شده کنار فنجان ها و  یگلدوز یرنگ و دستمال سفره ها دیسف یخوریچا سیکنارش سرو یو دو صندل یگردآهن

همنشسته  یبود پدر و دختر روبرو ییدنماخو افتیکردند ض یم ییخودنما زیم یتازه نرگس رو یگلدان پر از گلها

را نگه داشته بود فنجان پدرش را پر از  یکه با شکست اشاره اش سر قور یرا برداشت و در حال یبودند بهاره قور

 کرد  یم یرانیخوش عطر ا یچا

دانست  یرا تکان داد بهاره مفنجان  یو دسته  دیخود کش یبا لبخند از دخترش تشکر کرد و فنجان را روبرو یمراد

مبهم و تار منتظر به چشمان پر ز عشق  اتیروشن بود اما محتو شیموضوع برا دیبگو یزیخواهد چ یکه پدرش م

  دیطلب یکرد و ملتمسانه از او پاسخ را م یپدر نگاه م

عقلت چه طور؟آخه  گهیم یدلت چ نکهیا یعنیبپرسم  یساالر یخواستم نظرت را راجب به آقا ی:دخترم میمراد

 راحت صحبت کن باشه گلم رنیگ ینم میجور تصم هیوقتا دل و عقل  یگاه

 دیایداد سکوت کند تا دخترش به زبان ب حیهم ترج یگرفت و سکوت کرد و مراد نییشرم سرش را پا یاز رو بهاره

 ه؟ینظرتون چ دیبگ دیسرش را باال :آورد و گفت:حرف من حرف شماست شما با بهاره

من  یزنیم یحرف تکرار هیآخرشم  یکنیفکر م یهات اول کل یسر داد و گفت:هنوز مثل بچه گ یخنده ا یمراد

مطعلق به توئه پس درست  ندهیمال توئه آ یخودت زندگ یخودمک تو هم جا یمن جا یگیم یتو چ گمیدارم م

 ریبگ میتصم

 دیکرد قی:من...خوب شما ...تحقبهاره

 کردم قی:البته که تحقیمراد
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 ه؟ی:پس نظرتون چبهاره

تو هم  ینتونستم بابا جان چشما ارمیب ریبنده خدا گ نیکوچولو از ا رادیا هیگشتم  یچ ی:نظر من مثبته هیمراد

 یدوستش دار یعنیازت بپرسم که دلت باهاشه  خوامیوقته  بهم داده اما م یلیجوابتو خ

باهاش خوشبخت  تونمیکه م کنمیگفت:بله احساس مزد و آهسته  یگرفت و لبخند نیی:خوب...بهاره سرش را پابهاره

 باشم

 دختر جون درسته هی یپرنس آرزوها یعنیلبخند زد و گفت: یمراد

 ییچشمان پدر گفت:با با فیظر یو با نگاه دیخند بهاره

هفته هم خوب فکرات را  هی نیا یبهشون جواب مثبت بدم البته تو گهید یهفته ا خوامیندارم م ی:من حرفیمراد

 بکن

 د؟یدونیم یساالر یار آقا یخوام اما شما چ ی:بابا معذرت مبهاره

 یاز نظر خانوادگ یریو سر بز نیکرده پسر سنگ یخودش تنها زندگ یاز سن شانزده هفده سالگ زایچ یلی:خ یمراد

 یبدون یخوا یم یچ گهیپسره رضاست د تنیدوستش هم هم نیبهتر ستین یاجتماع ادیهم مثبته اما ز

 :اخالقش رفتارش؟بهاره

 نشیریسخته گنگ بودنش هم ش نشیکردنه هم یشناخت زندگ یشه به راحت یکس رو نم چی:دخترم هیمراد

 تو همد مثل آب ذالل و روان باشه  ی ندهیکه آ دوارمیکنه ام یروشن م ندهیرو ا نیهم مشکل و ا کنهیم

و نشاط  یغرق در شاد یخوشبخت انوسیاق انیشد و خود را م رهیخ زیم یو به گلدان رو دیکش یقینفس عم بهاره

که به  یکس نیدوباره اول یو تولد یهفته هم تمام سود و آغاز تازگ نیخواست هر چه زودتر ا یدلش م دید یم

 نگار را گرفت  یشماره  ورا برداشت  ینگار بود اجازه از پدر به اتاقش رفت و گوش دیذهنش رس

 ی:سالم خانمبهاره

 :سالمنگار

 ؟ییکجا ی:خوببهاره
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 ؟ی:خونه واسه چنگار

 امروز بابا جواب مثبت رو داد  یدونینگار م دمیپرس یجور نی:همبهاره

 ؟ی:واسه چنگار

 پسره نیهم گهید ی:خنگه ساالربهاه

 با تعجب:واقعا؟! نگار

 نباشه یامد راض یخودمم باورم نشد آخه بهش م یتعجب کن ی:حق داربهاره

 یکن یو دوستت رو فراموش م یریو م یخوش بحالت تو هم شوهر کرد الیخ یحر فا رو ب نیره خانم ا:خوب بهانگار

 یکه تو فکر بودم بهش بگم تو بود یکس نیدوست کدومه بخدا اول یتو خواهر م یچه حرف نی: نگار ابهاره

 روح گفت:آره جون خودت ید و  نگارسر

 :باور کنبهاره

 رمیگیمقدار کار دارم بعد باهات تماس م هی:بهاره جان من نگار

 :قربانت سالم برسونبهاره

 خدا حافظ ی:سالمت باشنگار

 :خدا حافظبهاره

سپرد و  یرا به گوش جان م مینس یها یآواز خوان دیرقص یکس بجز بهاره بهاره نبود دلش پر شکوفه م چیه امروز

نوا هم در انتظار  یسر تا سر وجودش را احاطه کرده بود آرش ب یداد انرژ یسر م یزندگ یخود چه عاشقانه نغمه 

 یگرفته و عقر به ها به کند شانیها باز هیشمرد ثان یزد را م یتلخ و پر استرس ضربان قلبش را که هر صبح تندتر م

از سقف  زانیآو یچوب یبود به پنکه  دهینرم و گرمش به کمر دراز کش یتخت دو نفره  یرفتند آرش رو یم شیپ

تا خوانش برد مثل  دیچر خ یطف و آن طرف م نیچشمانش هم با حرکت پر ه ها ا دیچرخ یشده بود که آرام م رهیخ

عرق پر شده بود ضربان  یاز گلو له ها شیشانیتمام پ دیاز خواب پر یشود با کابوس وحشتناک زمیپنوتیه نکهیا

خود  یکیآمد در همان تار نییبه دنبال آب از تختش پاخشک شده بود تشنه بود و  شیلبها دیتپ یقلبش به شدت م
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آب  یب ابانیب انیبود خود را م یبیکم آورده بود کا بوس عج ژنیاکس  دیآب را سر کش شهیرا به آشپز خانه رساند ش

آب را دست دارد و به او  یکه کوزه  دیدیبهاره را م یکوه بلند یگرددد و باال یکه تشنه به دنبال آب م دیدیو علف م

فوارها را خاموش بودند ماه  دیخود را به حوض پر از آب رسان یبود غرق در افکار منف یکند کابوس شوم ینگاه م

 ییطال ییهایما ه یهمه در خواب فرو رفته بودندد حت آمدیگنجشک ها نم  یبود صدا یآبتن الوسط حوض در ح

 حوض

آب به صورتش  یزد و مشت یهنگ آب ما ه را رقصاندند خوشش آمد لبخندرا در آب فر برد و امواج هما دستش

عشق حرکت کرد  یبلند شد دستانش را پشستش قالب کرد و به طرف جا ده  شیدو باره لبخند زد و از جا دیپاش

 ییو الال مینس فیکرد نوازش لط یماحساس  شیپلکها انیاز درختها نشست و چشمانش را بست گرما را م یکی ریز

شد کج و کوله مثل کاغذ مچاله  داریب نیمش حس یکشاند صبح با تکان ها  یقیستارگان همانجا او را به خواب عم

 پهن شده بود  نیزم یرو یا

 هوا سرده یخور یسرما م یدیخواب نجای:آقا انیحس مش

 دمیخواب نجایبم گفت:ا یچشمانش بود با صدا یکه خواب تو یو در حال دیکش شیبه موها ینشست و دست آرش

 انشاهلل خدا به مرادت بر سونت یعاشق شد یحساب نکگهی:آقا مثل انیحس مش

 یحوض آب که فوا ره ا یرا گرفت و بلند شد لباسش را تکاند و لبه  نیزد و با کمک دستش محکم زم یلبخند آرش

را در ذهنش  نیبود ا ادیروشن بود داشت دست و صورتش را شست و به اطراف نگاه کرد ،تفاوت روز و شب چقدر ز

 بود دهش دهیچ زیم یگفت وارد آشپز خانه شد صبحانه آماده رو یبا خود م

 خا نم ژهی:سالم منآرش

 آقا ری:صبح تو هم بخژهیمن

 کنه  یگلوم درد م میگرم دار ریخانم ش ژهی:منآرش

 براتون آقا زمیری:االن م ژهیمن

 یهم کم شینیسوخت ب یم شیگلو دید شیداغ را روبرو ریش وانیل نکهیگرم کرد تا ا ریسرش را با نان و پن آرش

قر زنان وارد آشپز  نیمش حس دیمال یرا م شیکه با دست گلو یدر حال یحساب یسر ما خوردگ کیشده عالئم  پیک

 خانه شد 
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 ؟یچ ی:پسر جان حاال اگه سرما بخورنیحس مش

 :فکر کنم خوردمآرش

 :به به نوش جانت نیحس مش

 ه چطور مگه؟:وا خدا نکنژهیمن

  دهیکجا خواب کیآقا کوچ شبید یدونیخانم کرد و گفت:م ژهیرو به من نیحس مش

 زده بود گفت:نه کجا؟ رونیکه چشمان بزرگ و روشنش را از حدقه ب یدر حال ژهیمن

 باغ یدر خت تو ری:ز نیحس مش

او گذاشت و گفت:خاک به  یشانیپ یزد و دستش را رو یآرش جست یصورتش زد و به سمت یخانم با دست رو ژهیمن

 اریظرف اب سرد برام ب هی یمشت شهیآت یکره  نیسرم ع

  دینگران نباش ستین میزیگفت:چ دیخندیکه م یدر حال آرش

 تب یتب دار ستین یزیچ یچ یعنی:زهیمن

 شهیخورم حالم خوب م یقرص م هی:بادمجان بم آفت نداره ارش

 گستید زیدرد تو چ ی:دوانیحس مش

را به  شیروسر یکه گوشه  یبود در حال ستادهیآشپز خانه ا یآمده و گوشه  نییا زکت و کول آرش پا گرید ژهیمن

را  تشیهم از جذا ب یریو چروک پ نیچ یبود حت ییرو بایزن ز ریزد پ یو زنانه لبخند م فیدندان گرفته بود ظر

 یداشت یحال یچ یریب بگاز من جوا نکهیتو هم قبل از ا ادتهی یلب گفت:مشت رینگرفته بود آرام ز

  ریبخ ادشیگفت: ژهیلبخند زد و رو به من نیحس مش

رم بخوابم ساعت ده  یم دیگذشته هاتون کن ادی زارمیگفت:تنها تون م نیصبحانه اش راتمام کرد و به مش حس آرش

 کن دارمیب

 :چشم آقا  نیحس مش
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                      ************************** 

برزخ  نجایاز هم دور ا نقدریخود بود اما قلبها چرا ا یسر جا زیو ماه و روز و شب همه چ دیآرام خورش یهفته  کی

 هفته. کی نیا یعاشقان است آر

بود بنا بر  یروزگار کاغذ ی دهیمرد و سرد و گرم کش یمراد یخوشبخت دینبودن ها و انتظارها و شا انیپا نجاستیا و

 رسومات جواب را به بزرگتر آرش داد 

 دو جون خوشبخت بشن نیانشا اهلل که ا دیلطف دار یلی:خآزاده

 :انشاهلل یمراد

دوتا جون برنا مه  نیو مراسم بله برون ا فاتیتشر یزد گفت:انشاهلل برا یدر آن موج م یکه خوشحال یبا صدا آزاده

 میدیرو انجام م امونی زیر

  ستیانجام بشه بهتره پشت تلفن جاش ن یمسائل حضور نیه ا:البتیمراد

 میرس یخدمت م یانشا اللله امشب من و آقا عل دیفرمائ یالبته که درست م دیلبخند زد و گفت:شما استاد مائ آزاده

  دیکن یخوشحالمون م دیخوش امد یلی:خیمراد

 بازم ممنون  دیسالم به بهاره جان سالم برسون میش ی:پس امشب مزاحمتون مازاده

 دیبا من ندار یکار دیکنم دخترم شما هم سال م برسون ی:خواهش میمراد

 استاد خدا نگهدار ری:خ آزاده

 :خدا حافظیمراد

به  یبعد از مکث کوتاه دیکش یقیاش فشرد و چشمان پر از اشکش را بست و نفس عم نهیس یرا رو یگوش آزاده

 شماره اش را گرفت عیفکر آرش افتاد و سر

 :بله شآر

 یدیچند م ی: مژدگونآزاده
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 یبله رو گرفت هیآمادست چ تی:به خدا مژدگونآرش

 نهی:عروس رفته گل بچ آزاده

 شهی:باورم نمآرش

  یایتو هم م یزیواسه برنامه ر رمیم ی:امشب با علآزاده

 امیب دیمنم با آرش

 یداماد توئ یسر داد و گفت:خوب اره نا سالمت یا یخند آزاده

 امی:پس منم مآرش

 اریدوستت هم با خودت ن نیپس امشب آماده باش لطف کن ا وانهی:دآزاده

 همراهمه شرمنده شهیهم نیآخه ا شهیو گفت:نم دیخند گآرش

 جز خنده میزن ینم یحرف ی:آخه باز مثل اون شبآزاده

 حرف نزنه دهی:قول م آرش

 کردم یخوب به رضا سالم برسون شوخ لهی:خ آزاده

 دونم خدا حافظ ی:م آرش

سرگرم  زیخود را به اتاق رضا رساند که پشت م مهیبلند کرد و سراس یو عطسه ا دیچند دستمال از جعبه کش آرش

 بهه آرش مضطرب انداخت و گفت:چته؟ ینگاه میکار بود ن

 :ضد حال نزن بله گرفتمآرش

 کنم یگم و بغلت م یم کیبزرگ رو بهت تبر بتیمص نیخوب بعد از تمام کارام ا لهیزد و گفت:خ یلبخند رضا

 :چرا؟آرش

 داره یخوشحال نقدریسرش را تکان دا و گفت:خره آخه بدبخت شدن ا رضا
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 ارزه ی:خوب آره مآرش

 لهی:برو گم شو اه اه حالم به هم خورد از حاال زن زلرضا

 بهاره  یخونه  میبر دیبا هیاول یزیواسه برنامه ر ی:امشب هستآرش

 خر ج دره یزندگ کنمیار مدارم ک ی:هستم اگه االن ولم کنرضا

که بله گرفته از کنار  دیبلند به همه بگو یبا خنده از اتاق خارج شد چشمش به فتانه افتاد دوست داشت با صدا آرش

زد فتانه در دلش قند آب شد چقدر از لبخند آرش خوشحتال بود مثل انکه عاشقانه  یکار فتانه گذشت و لبخند زیم

 باشد  دهیرا شن ایدن یکلمه  نیتر

                          ******************* 

رنگ  یب یهمه رنگ چه کس نیا انیپاره پاره عشق و محبت کجاست م یها رهیو آمد و رفتها زنج ینیزم رسومات

 است؟

داشت تا چشم   یو پاش اضاف ختیر یآخر آرش داشت برا ردیمفصل و پر زرق و برق انجام گ یشد مراسم نامزد قرار

هم چه دخترانه ذوق  سانیپر یو خواستن بهاره  یعاشق یکور مند از حسادت چشمانش را بسته و قلبش را باز برا

 یسر جا دیبا زیرا فراموش نکند همه چ یزیچ یبود مراقب بو که کس زیرضا حواسش به همه چ دیخند یکرده و م

 .چیه یعنیم شود وتمام ه یتمام م زیخود باشد اگر نباشد همه چ

هم دور  یبزرگ یعیطب یچشمک زنان فرش قرمز پهن شده و دسته گل ها اطیگل زده در ح ستمیس نیآخر نیماش

و  زیم ذیبودند سرخ و سبز و آب دهیکش سهیآسمان را ر یهمه  یکرد یبودند سر را که باال م دهیتا دور استخر چ

 ادیفر  دادیبود و داد و ب ستادهیبودند رضا وسط باغ ا ادیبود چقدر ز ختهیر ینیاوه چقدر زم ینیریگل و ش یصندل

 زد یم

وسط جمع  نیبچه هاتون را از ا نیعمو گال را او ن جا نگذارخانم ها  ا ی،ه نجایا اریها را ب یصندل نیآقا ا ی:هرضا

 میقد یننت بخدا بچه هم بچه  شیجن برو پ لهیدتیکن

 :آقا تلفن با شما کار دارهنیحس مش

 جماعت باشه نیحواست به ا ستیبا نجای:امدم تو ارضا
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 بگم ی:چنیحس مش

 ...نی:قر قر کن ،همرضا

 :؟!  نیحس مش

 گرفت نیتلفن را از مش حس یگوش رضا

 :بلهرضا

 دنبالمون؟ یایم یک ی:داداشداراب

 دیام دنبالتون آماده ا ی:اوه االن مرضا

 تو اتاقشه بایفقط د میآماده ا الی:من و دانداراب

آنها ترمز  یخانه  یروبرو یگل زده رساند و جلد نیخود را به ماش عی:پس به اونم بگو آماده شه که امدمرضا سررضا

 کرد چند بار بوق زد

 انی:داراب بدو بگو بچه ها برضا

 ادینم رونیاز اتاق ب باید می:ما آماده اداراب

 شن  یخسته نم هایلو سباز نیدونم از ا یزنا نم نیا ادینم رونیب یچ یعنی:رضا

 آمد یم نییکه به سرعت از پله ها پا دیرا د الیشد در راهپله دان ادهیپ نیکرد از ماش یکه قرقر م یحال در

 بچه یوفتی:سالم نرضا

 میبر االی: الیدان

 اومد بای:درضا

  ادی:تو اتاقشه فکر کنم ن الیدان

 امیما االن م نییسرش را تکان داد و گفت:تو برو پا رضا
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و  میمال یزد و با صدا یکار را کرد ولبخند نیاما قفل بود چند بار ا چاندیدر را پ یرساند دسته  بایرا به اتاق د خود

 درو نیبدبختو باز کن ا نهیآئ نیبسهخ ول کن ا گهید یخوشگل شد یهنوز تو اتاق تایوریگفت:سن یفیلط

 نیهم ستیهم بهت بگم شرمندم وقت ن هشگایآرا یبر ی/بخوا یکرد یهمه وقت چکار م نیپس تو ا بای:درضا

 کار دارم یلیکه خ میبر یخوشگل شمیجور

 یاش پخش شده بود لباس خانگ دهیسر و صورتش رنگ پر یلختش که رو یرضا باز کرد موها یدر اتاق را رو باید

چرا  بایچشمانش را گرد کرد  گفت:د ریداد رضا متح یدرونش م یتنش بود چشمانش پف کرده اش هم خبر ار نا آرام

 یاماده نشد

 :باهات کار دارم باید

فقط زود  شگاهیآرا برمتیخوب م لهیداد گفت:خ یکه دستانش را به عالمت مثبت تکان م یزد و در حال یرضالبخند

 میبر

 گستید زیچ هی:نه رضا کارم باید

 بعد از جشن خوبه ستی:باشه حاال فقط وقتش نرضا

 ناال نی:همباید

 بگو عیکنم سر ی:باشه بگو گوش مرضا

تخت نشست رضا هم  یدر رابست و رو بایچها چوب در کنار زد و رضا وارد اتاق شد د یرا از جلو فشیظر کلیه باید

 ستادیا شیروبرو

 طونیش یبپوش ایلباس گردن نیاز ا یخوا ی:خوب بگو نکنه مسئله مرضا

 ؟یرضا تو منو چقدر قبول دار ستین نی:نه مسئله اباید

 داره ؟ یبه به لباس گردن یچه ربط نی،خوب ا یلی:خرضا

 بگم دیبا یدونم چطور ی:رضا من نمباید

 :لوس نشو بگو چه مرگتهرضا



 سانیپر

126 
 

 یش ی:اگه بگم ناراحت نمباید

 :نهرضا

 :من ...من... اصال ولش کنباید

 حتما مهمه یبهم بگ دی:نه نشد بارضا

 که اون روز اومده بود خونه ما بعد تو ناراحت ش.... یهمون یشناس یرا م مونی:تو همساباید

 چکار کرده؟ یگیرو م الیبود گفت:گودز ادیفر هیکه شب ییبر افروخته با صدا رضا

 یچیرضا ه یچی:هباید

 دیبار یگردنش ورم کرده بود و صورتش سرخ از چشمانش آتش م رگ

  یبگ دی:چرا بارضا

 که واسه... رمیازت اجازه بگ یعنیاومد خونه ما بعد گفت که به تو بگم  شیپی:خواهرش هفته باید

 یبه درسات فکر کن دیفکرا واسه تو زوده تو فقط با نیخانم ا باید رنیخوان اجازه بگ یم ی:غلط کردن واسه چرضا

 کنرو تمام  ایبچه باز نیبود حرف مهمت پاشوا نیسرت االغ نشو تازه ا ریخ ییاالن دانشجو گهیتو د

 بهشون ندادم یجواب رمی:رضا خوب من گفتم ازت اجازه بگباید

 مگه نه؟ یرضا کدوم خر یداد ی:نه بابا جواب مرضا

 نگفتم بخدا یزی:رضا من چباید

 کشم یخانواده را م نی:من ارضا

  یهم پسر خوب رضایآقا عل نیخوب ی:نه رضا ،باور کن آدماباید

 کشمیتو رو هم م بای...درضای... آقا علی:چرضا

 :رضا االن چکار کنمباید
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 یدیکن فهم رونیاالغو از مخت ب نی:فکر ارضا

 من... ی:ولباید

شده بود  رهیتخت خ یرو فیچند لحظه همان جور ماند رضا هم به تکه گوشت ظر یگرفت و برا نییسرش را پا باید

بلند  یرا گاز گرفت با صدا شیو لبها دیرا به هم مال شیرا نداشت دستها باید ی هیرضا به اطراف نگاه کرد تحمل گر

 زد  ادیفر

 برات مهم بود نقدریا یعنی یگفت یبعد از مراسم بهم م شدیحاال نم یکنیم هیخوب حاال چرا گر لهی:خرضا

 یشد و گفت:م رهیرا قورت داد و به چشمانش خ شیآب گلو ستادیرضا ا یتخت بلند شد و روبرو یاز رو باید

 یچیه دونستم حرف حرف خودته من

 نیرا ب باید فیظر یرضا دستها ختیر یهمچنان اشک ک بایگفت د ینم زیچ چیکرد ه ینگاه م بایآرام به د رضا

 اش محکم فشار داد نهیس یگرفت و رو شیدستها

 ی:دوسش داررضا

 کرد  هیگر دترینگفت فقط شد زیچ چیه باید

 آرش منتظره میبر دیکنم االن با قیتحق دیمن با ی:پس دوستش داررضا

لختش زد و سرش را  یبه موها یاش چسباند و چنگ نهیخود را در آغوش رضا جا داد رضا او را محکم به س باید

 دیبوس

 خوب زود آماده شو لهی:خرضا

وسط  شدیکرد فقط ضربان قلبش بود که داشت از جا کنده م یو احساسا نم دید ینم یزیاز اتاق خارج شد چ رضا

نفس  دیانگشتانش کش یراال شیسوخت سرش را باال بردو موها یعرق شده بود م سینش ختمام بد ستادیحال ا

 دندیرا گرفت در خانه آرش که رس نیاشبعد آمد رضا گاز م قهیهم چند دق بایرفت د نییازپله ها پا دیکش یقییعم

 کرد  ادهیرضا بچه ها را پ

 گردم یکار دارم بر م یی:من جارضا

 ی:رضا خوبباید
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 :خوبم رضا

برود  دیدانست با یفقط م دید ینم جیرضا ه دیبار یآتش م یآفتاب سرخ شده شراره  چاندیفرمان را پ رضا

داد سرش  نییرا پا شهیش  دیکش یقیکرواتش را باز کردد و دکمه اش را باز کرد نفس عم شدیچشمانش داشت تر م

کردند رضا با  یم سیرا خ نیباد زم یهلورضا اوج گرفت و در پ یآورد اشکها رونیب نیرا کج کرد و از پنجره ماش

با مردم وداع کرده  دیخورش گریرا باال زد  د شهیداد ش یراژمیاتوبان و یها به خود آمد داشت تو نیبوق ماش یصدا

هر  که یو به محل چاندیفرمان را پ دیبه آخر خط رس زدیرضا را م یچشم ها یگریپس از د یکیزرد  یبود چراغها

را پارک کرد در  نیشهر ماش ینقطه  نیدر باالتر ییبود پناه برد جا شیو خستگ ییتنها گاهیجاوقت دلتنگ بود و 

 یو به چراغها ستادیرضا لبه دره ا کردیاخبار رااعالم م ویراد ندهیشد گو ادهیروشن بود پ نیکه چراغ ماش یحال

کرد آتش  یاز سرما در وجودش احساس نم یاما حس دیوز یکه م یباد سرد یشد سکوت و زوزه  رهیروشن شهر خ

کوهستان را کر  شیزد انعکاس صدا ادیزد  فر ادیفر زانیسوزاندش اشک ر یبه عمق وجودش رخنه کرده بود و م

 کرده بود 

چراغ  یشهر ب نیا یاز گرگا یکیکه  یینامرد رضا یآشغال رضا یمنم رضا آره رضا نیخوب گوش کن ا باید بای:درضا

 یب یآره منم همون رضا یتو تو گوش نکرد یکن ول یشهر گرگن ازشوندور نیمردم ا گفتیم شهیکه هم ییرضا

 ستین چیکه االن ه ییرضا رضا نیا کنخوب نگام  نیشه حاال بب یوقت عاشق نم چیه یگفت یکه م یاحساس همون

خورد عاشقت شدم عاشق  تیایدر یکه چشمم به چشما یشب نیاز اول یکرد چارشیب یچون امروز خوردش کرد

لعنت به  رمیمیم یفهم یم رمیمیمن برات م یچ ینیمثل من بدونه عشق ع ینه کمون نکنم کس یعشق را بلد یمعن

پس تو  ایخدا یزندگ نیعشق المذهب لعنت به ا نیعشق که تو رو از من گرفت لعنت به من لعنت به ا یجاده 

بگو چرا  یزیچ هی ید یخدا چرا جواب نم گذرهیم یدلش چ یتو یدون یکه فقط تو م ییرضاست رضا نیا ییکجا

 الیخ یب الیخ یچرا باشه ب یتنهام گذاشت

 یم ریزد اشک از چشمانش سراز هیتکه سنگ بزرگ تک کیبه  نیزم یبود رو دهیهق هق رضا فضا ا پوشان یصدا

 کرد یشعر را زمزمه م نیلب ا رینداشت ز انیشد و قسط پا

 روزیرا د یگل

 دوست  یا یمن آورد داریبه د 

 تو نیاز رخ نازن دور

 پژمرد! امروز
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 را  شیبایلطف و ز همه

 خورد و  یتو م یحسرت به رو که

 برد  یاز سرما به تاراج م هوش

 شب برد ! یگرما

 است داریپا یتو اما گل یصفا

 بهار است  شهیهم یبهشت

 مهر تو در دل و جان  گل

 خزان گل تا زنده ام ماندگار است یب گل

                     ******************************* 

 سرگرم آب دادن به گل ها بودند  نیماه گذشت رضا بر افروخته وغر غر کنان وارد باغ منزل آرش شد مش حس سه

 :سالمرضا

 شده؟ یباز چ هی:سالم چآرش

 کنهیم وانهیمنو د گهیددختره تا چند وقت  نی:نو بره به خدا ارضا

 ه؟یچ هی:کدوم دختر قضآرش

 گهیخانم د بای:درضا

 ؟یچ گهیمحرم بشن که شدن د دیبا ی:بنده خدا مگه نگفتآرش

 یندار میدرباره لباس عروس یرضا نظر گهیامروز به من م یوجب می:دختره نرضا

 پرسه  یصد بار بهاره از من م یروز نوی:خوب اآرش

 االغ نجات بده نیمنو از دست ا ایپرسه خدا ی:نه بابا از تو مرضا
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 یکن یمسائلو درک نم نی:رضا تو اآرش

 بمونه نیزم یمرد رو هیخاله جون حداقل بذار  هیکاف یکن یکه تو درک م نی:همرضا

 ی:حتما مرده هم فقط توئآرش

 نباشه نیتوه نیخوب معلومه منم مش حس ی:نه توئرضا

 یچون عضب یستی:راحت باش پسرم اما تو االن مرد کامل ننیحس مش

 رو نخواستم یمرد نیمن ا یشرمنده ول دیبگ یواضح مرد یونگید نیاز شما انتظار نداشتم به ا نی:مش حسرضا

 یشد ریپ یکن زود نجنب دایرو پ یکیواسه خودت  یریگیسخت م یلی:رضا بخدا تو خآرش

 گهی:آقا درست منیحس مش

کنه بسه تو رو  حتمیفقط ننم نص خوادیمن دلم م دیدونیقوم ناصح نجاتم بده اصال م نیخدا از ا یبلند :ا یبا صدا رضا

 خدا بسه

 شیکردند آرش با ابروها دنیشروع به خند کندیکم آورده و غر غر م یرضا حساب دندیدیکه م نیو مش حس آرش

 در آورد  شتریرضا شکلک در آورد و حرسش را ب یبرا

خنده خدا  گهیآقا آرش شما هم چند وقت د ستیشما که خندت از ته دل ن نیمش حس دیخوب بخند دی:بخندرضا

بد بخت  یپوشک بخر دیخر یبر یکهنه بچه بشور دیبا گهیبهت گفتم چند وقت د یک نیحاال بب یکنیم یحافظ

 بخند بخند

 را جواب داد  شیلبان آرش محو کرد گوش یتلفن خنده را از رو یصدا

 زم؟یعز ی:سالم خوبآرش

 ماسه ی:نگفتم خنده به لبت مرضا

 ی:چه عجب خانمآرش

 روزا سرم شلوغه  نی:عجب به جمال با معرفتا من ابهاره
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 فعال من خوب چه کارا؟ یخانم نی:آفرآرش

 سوال دارم هیخوب هزارتا کار حاال من  یپرس ی:تو هم که فقط سوال مبهاره

 :بپرسآرش

 ؟ی:از رضا خبر نداربهاره

  یکرد دای.اسش زن پ هی:چشآر

 و گفت:حاال دیخند بهاره

 چون امروز اعصاب نداره ی:خوب بگو چه کارش دارآرش

 ینوبت سوال منه آقا تازشم کارم خصوص نکهی:مثل ابهاره

 یاوک ستین نمونیب یخصوص زیمن و تو چ یخصوص ی:چبهاره

 نه؟ ایکجاست  یدونیم نمیحاال بگو بب ستیمعذورم آخه واست خوب ن نویا یول ی:اوکبهاره

 را بهش بدم.... یگوش نجاستیگفت:ا دیکرد و با ترد یمکث آرش

پرسشگرانه گفت:با تو  یو با نگاهها دیکرد گش یبحث م نیرا سمت رضا که هنوز هم داشت با مش حس یگوش آرش

 کار داره؟

 مگه جن پشت خطه؟ یکنینگاه م ینجوریچرا ا هی:چرضا

 :بهارست با تو کار دارهآرش

 خوب... لهیرو ...الو آره خ یگوش نیا بدهیدلت خوشه زن گرفت ستیول کن ن نمیبابا ا ی:ارضا

 نشد  رشیدستگ یزیرضا چ یاز آنجا دور شد آرش از صحبتها و

 یندار ی:خوب با من کاررضا

 :چکارت داشتآرش
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 یفهم یشه بگم شرمنده بعد خودت م ی:قول دادم نمرضا

 :خوب حاال بگوآرش

 نداره خوبه یو ربط:اصال به ترضا

 یری:کجا م آرش

 نداره ی:به تو ربطرضا

فکر بهاره با رضا چکار داشت آرش را سخت به خود  ندیاو را ش نیگاز ماش یاز باغ خارج شد آرش فقط صدا رضا

 بیرا خاموش کرده بود وسواس به دلش افتاده بود به خود نه شیمشغول کرده بود به بهاره تلفن کرد اما بهاره گوش

رضا هم که مطمئن است اما اگه رضا زبانش را گاز  گهیدداشته  یحتما کار یده یخود را آزار م نقدریزد که چرا ا یم

 مرد  ریآروم بگ یخواد مثل پدرت وسواس و بد دل بش یگرفت و به خود گفت:نم

 رفت یآرام و قرار نداشت و با خود کلنجار م چیه اما

                   *********************************** 

 کرد یجمع کرد نگار هاج و واج به بهاره نگاه م زیم یرا از رو شیبا عجله کتا بها بهاره

 ؟ی:چته با آرش قرار دارنگار

 :نهبهاره

 دهیشوهر جد طونیش یبا ک طونی:شنگار

 :خفه شو رضاستبهاره

 جت بهترهبرن ریاز ش یکی نی:اتفاقا انگار

 نکن نی:نگار به آرش توهبهاره

 دیحاال کجا با هم قرار گذاشت دی:ببخشنگار

 میکن یزیجا برنامه ر هی میدنبالم که بر ادیدونم رضا گفت کنار دانشگاه مک ی:نمبهاره
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 ؟ی:واسه چ نگار

 زی:سوپرابهاره

 دونه؟یم ی:آرش چنگار

 دونهیکس نم چیه یداد یری:چه گبهاره

 بلند شد  زیرا سر کولش گذاشت و از پشت م فشیک بهاره

 بهتره یکجا بر گمیبهاره م سای:وانگار

 :کجا؟بهاره

آن نوشت و با لبان  یپاره کرد و آدر س را رو یهمراهش بود تکه ا شهیکه هم یآخر کتاب شعر یاز صفحه  نگار

انگشتانش نگه داشته بود  یکه تکگه کاغذ را ال یجا ماند در حال شیکیبر تکه کاغذ زد ورد لبان مات یقرمزش بوسه ا

 به طرف بهاره دراز کرد

 :خوش بگذرهنگار

خوب واسه تولدش انتخاب  یجا هی میخوا یتونم بهت نگم واسه تولد آرشه م ینرفتم در ضمن نم ی:واسه خوش بهاره

 میکنم کادوت رو اماده کن که جشن دار

 آرام با خود گفت:اوه کو تا اون موقع!!!! نگار

 داد  نییرا پا شهیترمز کرد ش شیپا یجلو نیدر دانشگاه منتظر رضا بود ماش بهاره

 نیآم یقوم عاشق نجات بده الله نیخدا منو از ا ی:سوار شو ارضا

 دیدر را باز کرد و سوار شد و در را محکم کوب بهاره

 و خداتر واشی یزبون دار یب نی:چکار ارضا

 سفته یلیاخه خ دی:ببخش بهاره
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 شیبند ینم مینجوریا یزن یخشکتره حرف نم نیشوهر خودت که درش از ا نیماش ینجوری:اش خوب مدلش ارضا

 نه شهیرسه دره سفت و چپل چپول م یبه من که م

 یداداش گهید دی:خوب ببخشبهاره

 ؟یکرد دادیرا برا مراسم پ ییجا می:رضا خوب حاال کجا بررضا

 آورد و به سمت رضا گرفت رونیب فشیتکه کاغذ را از ک بهاره

 آدرسشو نگار داد  نجای:برو ابهاره

 خوره یدنجه بدرد جشن نم یلیجاش خ نیگم ا یبه آدرس انداخت و گفت:م ینگاه رضا

 هست ییچجور جا مینیبب می:حاال بر بهاره

 ره خو ی:باور کن فقط پاتوقه جوناست بدرد جشن تولد گرفتن نم رضا

 دونم من که تا حاال نرفتم مگه کجاست ی:نمبهاره

 کجاست ینیبب می:بر رضا

 می:بربهاره

 چون با مرامم  امیم شمیاومدم با تو بق نجایمن االغ تا ا می:بررضا

 ی:مرس بهاره

  میگفت یبه آرش م یکاشک ی:ولرضا

 کنم رشیخوام غافلگ یم ی:تو قول دادبهاره

 سر داد  یو خنده ا ستهیا یبشه قلبش م ریبابا قافلگ یشناس ی:آخه آرش رو هنوز نمرضا

 را بکن تیکرد و گفت :را نندگ یاخم بهاره

                          **************************** 
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سرد شال گردنش را دور  یپارک و هوا ی یرنگ و رو رفته ا مکتیگذاشته بود ن شیزانوها یدستش را رو آرش

درختان به  انیبلند شد و از م مکتین یو چند بار شماره بهاره را گرفت اما تلفنش خاموش بود از رو چاندیگردنش پ

 شد دوباره شماره را گرفت نیسوار ماش دیرس نگیپارک

 :بلهبهاره

 چند دفعه بهت زنگ زدم یدون یم یی:سالم کجاآرش

 خونه رمی:دارم مبهاره

 دنبالت امیب یخوا ی:مآرش

 امی ی...خودم م ستین ازینهنهد ن بهاره

 ی:هر جور راحتآرش

 زمیعز ی:مرسبهاره

شد و  نیشده او را کالفه کرده بود سوار ماش بهیغر نقدریچرا با او ا نکهیاز قطع تلفن آرش باز هم در فکر بود ا پس

 به سمت خانه بهاره حرکت کرد رنگ در خانه را زد 

 :بلهیمراد

 :سالم پدر منم آرشآرش

 تو  ایب ی:خوش آمدیمراد

 به استقبالش آمد  یمراد یمنزل شد آقا اطیشلوارش بود وارد ح بیکه دستانش در ج یباز شد در حال در

 شده می:بهاره کجا قایمراد

 ستی:بهاره همراهم نآرش

 ست؟ی:با تو نیمراد

 کجاست؟ دیدون ی:نه...شما نمآرش
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 :نه فکر کردم با توئه یمراد

 دونم کجاست؟نگرانش شدم  ی:نمآرش

 افتادهیکه ن زی:اتفاقیمراد

 بود  یجور هیباهاش صحبت کردم  ی:من امردز چند بار تلفنآرش

 تو ایب شهیم داشیپ گهیاالن د دونمی:نمیمراد

بجز به بهاره  زیچ چیکا ناپه نشستند  آرش حواسش به ه یشدند و رو ییرایوارد سالن پذ یبه همراعه مراد آرش

 نبود

باز شدن  یوارد سالن شد همزمان صدا یچاه ینیبا س قهیرفت بعد از چند دق بلند شد و به آشپز خانه یمراد یآقا

 دیهم به گوش رس اطیدر ح

 بهاره خانم نمی:ایمراد

 شدم ینگران م شتریلبخند زنان گفت:خدا رو شکر داشتم ب آرش

 زدیلب با خود حرف م ریو ز دیکه حواسش به آرش و پدرش نبود وارد شد و در را محکم کوب یبا سرعت در حال بهاره

 یکرد ری:سالم بهاره دیمراد

 کار داشتم ییداد زد :جا اتاقشیبلند از تو  بهاره

 نجا؟یا یایب شهی:حاال میمراد

 رفت وارد سالن شد  یبود و داشت با حلقه اش ور م دهیپوش یکه لباس راحت یدر حال بهاره

 :بله بابا جون بهاره

 ارش شکه شد  دنیبا د بهاره

 /یاومد یک ی:سالم خوببهاره

 اومدم گفتم که بزار برسونمت ستین ادی:سالم زآرش



 سانیپر

137 
 

 از دوستام اومدم یکی:با  بهاره

 دیاتاقم شما راحت باش یتو رمی:من میمراد

 اتاقم لباسام رو عوض کنم رمی:منم مبهاره

 هم خوبه نایهم ستین یازی:نآرش

 خوبه؟ شی:چبهاره

کاناپه نشستند همچنان دستش را  یو هر دو رو دیبه سمت بهاره آمد و دستش را گرفت و کنار خودش کش آرش

 کردیگرفته بود و به چشمانش نگاه م

 کار را نکن نیوقت با ممن ا چیه گهی:دآرش

 ؟ی:چه کاردیمتعجب پرس بهاره

 ه؟یبگو برنامت چ هاتیکار یمخف نی:همآرش

نده ارش االن که  ریکردم به خاطر کار مهم بود که خودم ربط داشت گ ریندارم اگه هم د یبرنامه ا چی:برنامه؟!هبهاره

 میخوب حرف بزن زیچ هیدر مورد  ایاومدب خونه ما ب

 زد هیکاناپه تک یو به پشت دیکش یدست بهاره را ول کردوآه بلند آرش

 ی:باشه هر جور راحتآرش

 یشام خورد زمی:عزبهاره

 خوام دوست دارم باهات حرف بزنم ی:نه شام نمآرش

 :خوب صحبت کنبهاره

 یو حوصله ندار یخسته ا یلیانگار تو خ ی:ولآرش
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را  راهنشیپ یگشاده و با دست گشاد یلباسها نیگفتم برم لباسهامو عوض کنم به خاطر ا یکن ی:اشتباه مآرش

تو رو نداشته باشم  یه حوصله من اگ یزنیحرف م ینجوریآرش چت شده چرا ا نیو گفت :هم دینشان داد و خند

 رو داشته باشم یک یحوصله  دیبا

 یبود رونیکه تا حاال باهاش ب یاون ی:حوصله آرش

 چت شده؟ ستیبودم اصال تو معلوم ن رونیمطمئن ب یلیآدم خ کینکن من با  نیتوه کنمی:آرش خواهش مبهاره

 یشد بهیبا من غر نقدریروزا ا نیتو چت شده چرا ا ای:من چم شده آرش

 :بخدا کار دارمبهاره

 بهت کمک کنم دیچرا من نبا یول یدونم کار دار ی:خوب مآرش

 به کمک ندارم یازی:خوب نبهاره

 من نه؟ یول یدار ازی:چطور به کمک رضا نآرش

من رضا از خودمم  یکه گفت یشده مگه تو نبود تینکنه به رضا حسود یشد ونهید هیکرد و گفت:چ یاخم بهاره

 شده  تیزیچ هیکنم اما تو  یبا رضا هم صحبت نم گهید یخوب اگه تو دوست ندار لهیدارم اما خ نانیاطم شتریب

 :به من حق بده آرش

قابل تحمله من  ریمن غ یبرا نیو ا یمنو محدود کن یرفت و آمدا یخوا یبهت حق بدم تو از حاال م دی:چرا با بهاره

 چطور رفتار کنم دیدونم با یرا خوب بلدم و م زیدختر آزاد بودم اما همه چ هی

  یانجام بد یمکیرا قا تینکردم دوست ندارم تو کار ها نی:من بهت توهآرش

 دم باشه یم حیرا توض زیبعد قشنگ بهت همه چ میشام بخور میبر ایآ ب یداد ری:آرش گبهاره

و به کارات  یکه تو راحت شام بخور کنمیکا ناپه بلند شد و گفت:من رفع زحمت م یدلخور با اخم و تخم از رو آرش

 یبرس

 بهت بگم  نی:آرش کجا کا را کدومه تورو خدا بمون  ناراحت نشو اصال بشبهاره

 خدا حافظ یکجا بود یالزم نکرده بگ ستمی:ناراحت نآرش
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 ...ینطوریا بهارهخوب

 فت:باور کن دوست دارم را گرفت و گ شیو بازو دیاز کنار بهاره رد شد و از او دور شد بهاره دنبالش دو آرش

  یبرام مهم نقدریکه ا نهی:منم دوست دارم بخاطر اآرش

  یتو هم دوسم ار دونمی:مبهاره

آرش زد اما آرش همان اخم را بر صورت داشت بعد از  یبر گونه  یو بوسه ا دیخود را به سمت باال کش بهاره

سحر بود که به خانه برگشت  دهیسپ بایتقر دیشک یشهر سرگردان یابانهایاز افکار در خ یبا کوله بار یخداحافظ

 دیحال دراز کش یمبل ها یجا رو همانخسته بود چشمانش رمق نداشت تا خودرا به اتاقش برساند پس  یلیخ

 دادیلب به رضا فحش م ریشد ز داریرضا از خواب ب یادهایبود که با فر ازدهیساعت 

 گندت کل خونه را گرفت یتنبل خان بو ی:آقارضا

وقت  رید شبینکن خستست د دارشیداخل شد و خطاب به رضا گفت:آقا رضا نگفتم ب یاز درورود نیحس مش

 برگشت خونه 

  یمشت ی:پس شرکت چرضا

  دیصبحانه را بخور دیایتکان داد و رو به آرش گفت آقا ب یسر نیحس مش

 نده ریخوب و خطاب به رضا گفت:خستم گ لهی:خآرش

 ر دارمکا یلی:چه غلطا بلند شو خرضا

 رمیمیدارم م ضمیمر ستی:حالم خوب نآرش

دکتر در مونت کنه حتما مرض تو درمون نداره من از دکتر  میریم مارستانیب میبر ایب ستین می:به جهنم من حالرضا

  شهیخونه حالت خوب م یاریب یریدختره رو بگ نیدست ا دیتو با دمیهم بهتر نسخه م

کرد و به  یرفت رضا به دنبالش حرکت م ییدست شو یکاناپه بلند شد و به سو یاز رو دیکش یقیآه عم آرش

 ادامه داد  شیحرفها

 خفه شهی:مآرش



 سانیپر

140 
 

منو باش  ایخر تو دن نهمهیا میکشت یما رو باش خودمونو واسه ک زنهیحرف م نطوریبا بزرگترش ا یکس تیترب ی:برضا

 آخه خر شناسم دونمیدرد تو رو فقط خودم م یدوست شدم دوا ایخر دن نیبا خر تر

 از بهاره جدا شدم بس کن یبا دلخخور شبی:تو رو خدا آرش دآرش

با من در  ایصبحانه دبش بخور ب کیبعدش  ییشده حاال برو دستشو یختی:نگفتم عشقه نگاه کن بچه مردم چه ررضا

 کنمیم تیدو دل کن منم راهنما

 لهیمشاوره پ امی:االن مآرش

 خورد  یبود را با ولع م شیکه جلو یو چا ریصبحانه نشسته بود و نان و پن زیپشت م رضا

 ؟یخور ی:چرا خونه خودتون صبحانه نمآرش

 صبحانه یگ یم ریتو به نون پن سی:خسرضا

 از در وارد شد شیگل گل یبا روسر ژهیمن

 ؟یبخور یصبحانه چ یآقا دوست دار ری:صبح بخ ژهیمن

 باشه ینوری:نه بابا هوا تو خوب دارن فکر نکنم بهاره ارضا

 ؟یدون ی:تو از کجا کآرش

 کرد و آرام گفت:مرگته یخانم نگاه ژهیچه ...به من نمیبب نیبابا معلومه چت شده؟بش یگفتم ا ینجوری:همرضا

 یروبرو یچا وانیه لرضا نشست و ب یبرسد روبرو شیتواند برود به کارها یگفت که اشتها ندارد و م ژهیبه من آرش

 شد  رهیرضا خ

 بهش نگاه نکن ینجوریشه ا یتر م دهیکه هست پر ینیترسه رنگش از ا یاالن م یچا نی:ارضا

 ی:با منآرش

 چه مرگته که زود مشکلتو حل کنم نمی:بگو ببرضا

 بهاره چش شده/ یدون ی:تو مآرش
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  ستین شیچی:هرضا

 شدم رشیی:من متوجه تغآرش

 االغ شده یاون خره که زن تو فیح یدیم ریگ یخود متوجه شد ی:تو برضا

  یخوام مشاورم کن یتکان داد و گفت اصال ول کن نم یسر آرش

زنم با خانم صد و  یمشاوره کشور در ارتباطم هر روز هم زنگ م ی:نه ترو خدا بزار مشاورت کنم آخه من با صدارضا

 کنمیده در و دل م

 ستینظورت دوست دختر که نم هیچ گهیمشاوره د ی:صداآرش

 یدیفهم یمشاوره راستک یمنحرف منظورم صدا یآقا ری:نه خرضا

 دمیرا باال زد و سرش را تکان دا د و گفت:فهم شیابرو آرش

تا  یخودتو واسه خر کار میدار شیدر پ یشرکت که امروز روز سخت میکوفت کن بر ی: صبحانه ات را به سالمترضا

 شب آماده کن

 :من حالشو ندارمآرش

 من حرف بزنم یزاریم یش یخفه م یکنیتو هم لطف م رشیز ینزن میمعامله توپ دار هیامروز  ی:غلط کردرضا

 معامله کنم ی:دوست ندارم با الوانآرش

 ونهید رهیگ یمعاملش برات م یشد ونهی:چرا؟درضا

 التماس کن ششیبرو خودت پ یخوا ی:دوست ندارم مآرش

 یهم هستن که بپرن قلفت ایلیخ رشیز یاگه بزن یکاره نه بچه باز نیا یتو واقعا عقلتو از دست داد هی:التماس چرضا

 به چنگشون رنیبگ

 گوش کنم فتویاراج خوامیمن خستم نم  ی:نوش جونشون ولآرش
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خوب معامله  لهیخ یچطوره اگه دوست نداشت مینیبب میشو بر ادهیپ طونیامروز رو از خر ش هیو  ایبابا ب ی:ارضا

 شده  رمونید یلیخوب برو اون کت و شلوار خشکلتو بپوش که خ یفسخه حاال مثل بچه ها

 :رضا به جون خودت خستم تو خودت تنها بروآرش

 پاشو تنبل پاشو ارینه ن گهی:ترو خدا درضا

 دهیسیه خودش نرب نکهیزد با ا یرا شانه ا شیرا به تن کرد و موها یو خوش دوخت کیش یکت و شلوار سرمه ا آرش

من از مغازه  یگفت زک یگلها م یادکلنش به بو یکرد بو یم رهیشده بود که چشم را به خود خ بایباز آنقدر ز یبود ول

 شدند  نیهمراه رضا سوار ماش یدلبر رومیمن م دیغاز بچران نجایآمده ام شما ا فلیا یپا ی

 یخاک یکره  نیرا هم قرار است من و آرش به ا یکی دهیشهر آلوده برجها سر به فلک کش ی:امروز سه شنبه هوارضا

 میرا بر پوست مهربانش متحمل کن شینیو سنگ میاضافه کن چارهیب

داد رضا به آرش نگاه کرد و دست بر  یاش را فشار م قهیشق گریگرفته بود و با دست د یدست کیفرمان را  آرش

هم  چارهیب یالوان یدیکه بهش نرس یمسخره دار یآرزوو تو هزارتا  میهنوز جون مونیشانه اش گذاشت و گفت:نکش

 االن منتظرمونه

 :رضا به نظرت بهاره چقدر دوستم دارهآرش

 ارهیب ریتونست گ یکجا م یخوب نیدوست داره آخه شوهر به ا یلیزد و گفت:خ یلبخند رضا

 ؟یش یسوال نم ناراحت نم هیزد و گفت:اگه  یلبخند آرش

 ؟یدونم تو چرا ناراحت یشم من من که م ینه ناراحت نم یا ونهیتو د دونمیچون م یداره ول ی:بستگرضا

 ؟ی: واسه چآرش

با  روزیچون بهاره د ی...خوب تو ناراحتچیبپ چویپ نیجاده اشاره کرد و گفت :اول ا چیبا انگشت اشاره اش به پ رضا

 من کار داشت درسته

 فقط دوست دارم بدونم چه کار داشت ستمی:ناراحت نآرش

 یبخدا آذر ماه م یفهم یآذر ماه م ومدهیبه وجود ن یتخت مشکل التیمال توئه خ زهیقول دادم نگم سوپرا رهی:خرضا

  یفهم
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 دوارمیام آرش

 یبه آرش گفت:خنگ نگرفت رهیچشمانش را گرد کرد و خ رضا

 رو؟ ی:چآرش

 یشرکت الوان نیا نگیساختمونه برو تو پارک الیخ یب یچی:هرضا

بو.د از آسانسور باال رفتند ووارد شرکت شدند  یبزرگ و ترسناک یسه طبقه  نگیشد پارک نگیوارد پارک آرش

 یبا لبخند ارباب رجوع برخورد م ییفضا شیو آرا بیو غر بیبا لباس عج یو منش کیو ش یکامال غرب ونیدکوراس

 کرد

 آمدن  یو تقو یساالر یآقا دیبفرمائ یالوان ی:سالم خانم به آقارضا

  دینیبنش دیکنم بفر مائ ی:چند لحظه خواهش م یمنش

آوردند اشاره کرد که  یبه نظرش م بایز دشیو سف فیرد یرا برداشت و با احترام و لبخند که دندان ها یگوش یمنش

 رضارا گرفت و گفت:من حال ندارم تو برو یوارد اتاق شوند آرش بازو

 ایب میبر ایب ؟ یچ یعنیمچ دست آرش را گرفت و گفت :حال ندارم  رضا

 و وارد اتاق شدند  دیبا پشت انگشت اشاره اش چند ضربه به در کوب رضا

 یسرش را هم م یانداخت موها یم یکارتون یها لمیف ادیبود که شکم کنده اش آدم را  یمرد چاق و قد کوتاه یالوان

 روحیاز آن دو استقبال کرد آرش سرد و ب یهم به گرم یبرخورد کرد الوان یبا الوان ییشد راحت شمرد رضا ا خوشرو

 سالم کرد و کنار رضا نشست

 دوست دارم یلیوقت شناس را خ یسر وقت من آدما قایدق دیخوش آمد یلی:خیالوان

 :متشکرمرضا

 شرکت در چه حاله یساالر ی:خوب آقایالوان

 :خوبه خدا را شکرآرش

 :خدا را شکریالوان
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 مهندس نقشه ها آماده اند یره کرد و گفت:خوب آقابه رضا اشا یپس از مکث کوتاه یالوان

 با ما باشه  تونینکار مایو پ ینقشه کش یپروژه حتما تمام کارها نی:البته که امادن مطمئنم که بعد از ارضا

 ادیمطمئن خوشم م یمن از آدما دیبه خودتون مطمئن یلی:خیالوان

 :نظر لطفتونهرضا

 یو رو دیکش رونیبود را ب یحفاظ استوانمه ا کیبزرگ لوله شکل در  یه بلند شد و نقشه را که برگ شیاز جا رضا

شد  یاز او م یبار بعد از سوال کی قهیو چند دق ستادیدادن کرد آرش هم کنارش ا حیپهن کرد و شروع به توض زیم

 داد  یراجب به کار م ینظر

 جوانتون  ینبوغ و انرژ نیبگم با ا کیبهتون تبر دیمنم با ونیزد و گفت:آقا یلبخند یالوان

 زد و گفت:متشکرم یلبخند رضا

 بذارم  انیباهاتون در م دیمسئله که با هیزد و گفت:فقط  یلبخند یالوان

  دی:بفرمائرضا

 ادیکار گرون در ن خوامی:میالوان

مگه قرار  ادیتونه گرون در ن ینم میکرد یکه ما طراح یو برج ادیگرون در ن یچ یعنیزد و کگفت: یلبخند رضا

 داشت  دیافراد مرفه جامعه باشه پس مشکل فروش نخواه یبرج برا نیا ستین

 دیزودتر ساخته بشه طرف خر دیهست که با نیزم هیالن  ینقشه فوق العادست ول نیکرده ا رییبرنامه تغ ری:خیالوان

 میخوا یبرج م هیاالن ما  محکم و رو پا نه یلیو خ باستینقشه ز نیکرده ا رییمون هم دولته متراژ ساختمون تغ

 کنه راتدیخ خوادیم او حتم خرهیو گدا گشنه دولت هم از ما م ریواسه افراد فق

 زد  یم هیرا با کنا شیحرفها یالوان

شده  یمنتف نینش انیپروژه اع یعنی دیکن یواضح صحبت م یلیمهندس شما خ ینقشه را جمع کرد و گفت:آقا رضا

از  یدرد هیخواد  یو م دهیدولت هم داره به شما پول م فیبا مصالح ارزون و ضع دیبساز نیبرج گدا نش هیو قراره 

شه  یمتحمل دولت م یچه ضرر دیدون یم دیکن یم افبده اما شما آوار رو به در دهاشون اض بامیمردم را الت یدردا
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 یالوان یممنون آقا دیزدیفا رو محر نیبرج جاش همون باال باال ها بود و آدمهاش هم بو قلمو خور باز با خنده ا نیاگه ا

 خونه ها رو بدست آوردن  نیا یآدم که با بد بخت مشتیمرگ  یعنی فیآدم بکشم مصالح ضع ستمیمن بلد ن

  یرانیا یتو که تو فیح یباهوش یلیخ«:و گفت دیزده اش کش غیبه صورت ت یدست یالوان

 شهیکه داره با دوز و کلک امسال شما قطره قطره آب م رانیا فی:حرضا

 دوستان اشتباه کردن نکهی:گفته بودند با شما رک صحبت کنم اما مثل ایالوان

از  رهیجوب نم هیمهندس دوستان اشتباه به عرضتون رسوندن شرمنده آب ما تو  یزد و گفت:آقا یلبخند آرش

 شرکت و معامله هاش مشکل داشتم نیاولشم با ا

  دیگفت یزیچ هی:عجب خوبه شما هم یالوان

 معامله اشتباهه نیتکان داد رضا نقشه اش را جمع کرد و رو به آرش گفت:حق با تو بود واقعا ا یسر آرش

 دیشما خودتونو نابود نکن فیگم که ح یخطاب به آنها گفت:بازم م یشدند الوان یکه آن دو از اتاق خارج م یحال در

 ارزه یواهلل نم ارزهینم

  دیرضا محکم در را کوب و

                           ************************************ 

خوش کرده بود  یهفته گذشته بود اوضاع به ظاهر آرام بود اما آرش نا آرام شک به دلش رخنه کرده بود و جا کی

خواست دلش را بدست  یکرد و م یگذراند هر چقدر هم بهاره با او صحبت م ینگران بود روزه را در سکوت خود م

کارش  زیو شکاک شده باشد پشت م وانهید رشبود که نکند دچار مثل پد نینتوانسته بود در دل نگرانا اوردیب

ضربه به در سر او و رضا را به درد آورده بود چند  شیوقت بود با کسر یلیبود که خ ینشسته بود و غرق در محاسبات

 دیدار یپست یبسته  کی یساالر یزده شد و فتانه وارد اتاق شد و با استرس گفت:آقا

چند بار سرش را باال و  دیرس یم شیشده بود و به کارها رهیخ انهیرا توریبه او توجه کند به مان نکهیبدون ا آرش

 گذاشت و از اتاق خارج شد زیم یکرد و فتانه بسته را رو نییپا

برداشت که چشمش به بسته زرد  زیم یرا از رو چیبلند شد و کتش را برتن کرد سو زیاز اتمام کارش از پشت م بعد

 شیکه برا یزیعطر زنانه ت یشده بود افتاد آن را که برداشت بو نییتزئ یرنگ یرنگ مهر و موم شده که با ور چسبها
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 نگیبرداشت و به طرف آسانسور حرکت کرد به پارک راشد آن  رهیچند لحظه به بسته خ دیآشنا بود به مشامش رس

به  ینگاه میدر راه هر چند لحظه ن چاندیداشبورت گذاشت و فرمان را پ یرا روشن کرد و بسته را رو نشیماش دیرس

پارک کرد بسته را در دست گرفت و  ابانیاز خ یرا گوشه ا نیگل کرده  ماش شیانداخت حس کنجکاو یپاکت م

کرد اشناست اما صاحبش  یعطر زنانه بود احساس م یو با ناخن در بسته را باز کرد و خوب بو رفتگ شینیب کینزد

پاکت نامه بود عکسها نگاه کرد عکس بهاره و رضا بود در  کیشناخت دستش را درون پاکت برد چند عکس و  یرا نم

 کیکرد  الیاش گرفت خ خندهخوردند چند عکس متفاوت در چند حالت  یهم قهوه م یشاپ بود روببرو یکاف کی

 نیکنجکاو شده بود منظور ا یلیکدانم است مرد چشمانت را باز کن خ یگفت شوخ یم یبد یاست اما حس یشوخ

کرد که درست حدس زده اما دلش  یم نیقی شتریو ب شتریپاکت زرد را بفهمد نامه را باز کرد با تک تک کلماتش ب

 را باور کند  نیخواست ا ینم

 کند یرازها را بر مال م یبنام آنکه روز                         

که  ییآدمها ی،نا مرد یو نا مرد یکس یاز ب ییوفا یمن هم دلم خون است از ب یکنم تا بدان یام را با آه آغاز م نامه

لرزان  یتاننامه را نوشتم با دس نیهمانند هم است ا نگاریمن و تو ا ریتقد دندیخند یکنارم بودند و به من م شهیهم

را مزه کند  ییو تنها انتیمثل من دوباره طعم تلخ خ یگریکس د دیزدم و گفتم چرا با بیاما به خود جرات دادم و نه

که  یبر یسر م یروم سر اصل مطلب تو در اوج عشق به کس یباشد م یآهن ییدست آدمها چهیو از همه مهمتر باز

 جمع کن شتریتوست حواست را ب یعشقش مال کنار دست

 بهیغر امضا

 یشوخ کیآنها را به عنوان  اینامه و عکسها را باور کند  نیکه ا دانستیدر سکوت شب گم شده بود نم  آرش

را گرفت و  نیگذاشت گا ز ماش یاو را تنها نم انتیخ یطانیش یو به آتش بکشد اما افکار شوم و صدا ردیمسخره بپذ

 به رضا زنگ زد  وردکرد بسته را همراه آرا پارک  نیبه سمت خانه اش حرکت کرد ماش

 :الو رضاآرش

 ؟ی:سالم چطوررضا

 باهات دارم یاالن خودتو برسون خونه کار .اجب نیهم ستمی:خوب نآرش

 :خوب بگو رضا

 گم  یبهت م یحضور ای:ب آرش
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نشست ربع ساعت بعد رضا  نیزم یزد و رو هیعشق تک یجاده  یاز درختها یکیرا خاموش کرد به  شیگوش آرش

که بسته دستش بود به طرف رضا آمد وسط  یرا تکاند در حال شیبلند شد لباسها شیشذ آرش از جا اطیوارد ح

 جاده بودند 

 کردم لیتعط مویبگو بابا کار و زندگ هیچ هیقض یستیتو ول کن من ن هی:چرضا

 بپرسم که تو... یعنیخواستم بدونم  ی:رضا من مآرش

 حرف بزن که اصال وقت ندارم عتریسر کممیادامه لطفا  ی:من چرضا

 گذره یم یتو و بهاره داره چ نیب یخودت بهم بگ ستی:رضا بهتر نآرش

 یچی:هرضا

 دونم یم زویدونم چه خبره همه چ ی:من مآرش

 مونه یدهنش نم یتو یچیدختره ه نیدونستم ا یمن از اول م ی:خوب االن که چرضا

 :کدوم دخترهآرش

 گمی:بهاره رو مرضا

 یم شیزد اما رضا با حرفها یم بیباور کند به خود نه خواستینم  دیچه بگو دیدانست با یآتش گرفت نم آرش

 سوزاندش

باور کن اون  یکنم ول ینم انتیهمه وقت لو رفت من از اول به بهاره گفتم من به دوست خ نی:بالخره بعد از ارضا

جماعتو ندارم آرش ترو خدا ناراحت نشو چون فکر نکنم خودمم تا آخرش  حوصله دختر یشناسیاسرار کرد منو که م

 را لو داد  زیگفتم حاال چطور همه چ یرا بهت م زیحتما خودم همه چ دمیکش یم

به  تیبسته را با عصبان دید ینم یزیتمام شده بود چ شیبرا زیکرد را کرده بود همه چ یم دیکه نبا یفکر آرش

 سمت رضا پرت کرد 

  دمیفهم نی:از اآرش
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کردد خود را به آنها برساند از دور آنها را  یبه سرعت سع دیآرش را شن ادیفر یاز باغ صدا یگوشه ا نیحس مش

 دیدیم

 جشن تول... هینشده آخه  یطور دیشده مگه ببخش ی:خوب االن چرضا

آرش بود که سکوت را بر لبان رضا نشاند رضا چشمان ش گرد و  دهیکند کش لیاجازه نداد رضا حرفش را تکم آرش

شدو با بغض گفت:چت  رهیشده بود خ وانهیکه د یرا پوشاند و به آرش دهیکش یجا یپر از اشک شده بود با دست رو

 ؟یزنیشده؟چرا م

رو هم همراهت ببر فکر  یلعنت یبسته  نینا مرد ا رونیزد برو گم شو ب ادیسرش گرفت و فر یدستانش را رو آرش

  رونیبرو ب ینامرد باش نقدریکردم ا ینم

آرش را گرفت  ینفس زنان خود را به آنها رساند و بازو نیزد مش حس ینعره م یزخم خورده ا ریهمچون ش آرش

خطاب به رضا گفت:آقا  نیمش حس دیخرخ یها دور خود م وانهیرا پس زد و مثل د نیآرش محکم دست مش حس

 گهیبرو د ستیقا حالش خوب نجان برو آ

 شم  یرم گم م یشده بعدش من م ی:آخه آرش بگو چرضا

 گم نامرد برو گم شو  یشاپ گفتنات م ی:دارم از کافآرش

 ...نقدریدونستم ا ی:من نمرضا

 تا نکشتمت رونیبرو ب یبگ یزیچ خوادیو گفت:خفه شو نم  دیرضا را گرفت و به در خت چسبان ی قهی آرش

 بهت گفته آرش به حرفام گوش کن یچ یدونم ک ینم یکن یاشتباه م ی:داررضا

خواست رضا را از دست  یهم فقط م چارهیب نیزد مش حس یم ادیو فقط فر کردیرضا گوش نم  یبه حرفها آرش

 آمد یبر نم رشیپ یاز دستها یآرش نجات دهد اما کار

 یشیم مانیخودت پش یسرد که شد یچون االن عصب رمی:باشه مرضا

 حاال برو گم شو مینیب یوقت نم چیه گهیزد و گفت:د یپوزخند آرش

در گوش  دیکش یم یاو را به طرف در خروج نیو پشتش را داد رضا مردد بود اما مش حس دیخود را کنار کش آرش

 ایشده سر به سرش نزار و برو بعد ب امرزشیخدا ب یترسونه اخالقش مثل بابا یرضا گفت:آقا منو م
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و زمان را با وجود گر گرفته  نیسوزد و زم یکه داردد م دید یرفت چند بار به پشت سرش نگاه کرد آرش را م رضا

با او کرده اتاقش شد  یبرخورد نیچراآرش چن دانستیرا گرفت شکه شده بود نم  نیکشد گاز ماش یاش به آتش م

آخه چرا زد تو  رمیگیپر رو رو م یپسره  نیاو با خود گفت :حال  دیتخت دراز کش یگذاشت رو زیم یبسته را رو

آرش االغه  نیکنه اصال ا زشیواسه تولدش سورپرا خواستیهم فقط م چارهینکردم تازه بهاره ب یگوشم من که کار

خوردم  یا دهیعجب کش کنمیلهش م زنمیغلط کرده فردا م یحتما با بهاره دعواش شده داغشو سر من در آورد ول

 یبوسه ازم معذرت م ینداره فردا آرش دستم و م بینزده بود تو گوشم ع یجور نیتا حاال ا مه امرزمیخدا ب یبابا

 پر رو. تیترب یخواد ب

 بهتره  ینجوریکنم ا یباهاش قطع رابطه م گهیرو اصال د ونهید نیبخواب ول کن ا گهیاه خفه شو رضا شبه د 

 نهیتش را شست به صورت وا رفته اش در آئرفت و صور ییبه سمت روشو دینه صبح با عجله از خواب پر ساعت

 ؟ یختیچه ر نیشد و با خود گفت:ا رهیخ

برم سر کار اول  رید دیروز مامانم رفته خونه عمه من با هیشد حاال  رمینگاه کرد و گفت:آخرش د شیبه ساعت مچ و

 رو بر دارم بعد برم  ونهیبرم آرش د

 یرا روشن کرد و به سمت خانه  نیبرداشت و ماش نهیائ یرا از جلو چشیکرد و سو شیکمک دست کفشش را پا با

را بلندتر بر داشت به در  شیکالغها ته دلش را لرزاند قدمها یآرش حرکت کرد باغ خانه امروز چه غمزده بود صدا

از پشت سر او را باز داشت به سمتش  نیمش حس یگرفته  یدسته گذاشت که صدا یدستنش را رو دیساختمان رس

 تر شده بود  ریصد سال پ نگاریاو مواجه شد ا ی ختهیبه هم ر یبرگشت و با چهره 

 گرده یبر نم گهیآقا چرا د یدون ی:پسرم نمنیحس مش

 شده؟ یآرش چ یکن یم هیچرا گر نی:مش حسرضا

 رهیمین داره مگرده چو یبر نم گهیدهمون چون د می:آقا گفت که ما بر گرد نیحس مش

 رهیمی:داره مرضا

 شده  ضینکرده اقا مر ی:مگه خدانیحس مش

 مرض بد هی:آره رضا

 کرد  هیبا دو دست بر سرش زد و شروع به گر نیحس مش
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 خودتو نارا حت نکن آرش ارزششو نداره  ینکن مر ضش حماقته ابله هیگر نی:مش حسرضا

حوض  یآزاده را گرفت و لبه  یآمد شماره  یم نییکه از پله ها پا یآورد در حال رونیب بیتلفن همراهش را از ج رضا

 که فواره اش خاموش بود نشست 

 :الو سالمرضا

 ؟ی:سالم رضا چطورآزاده

 ؟یتو از آرش خبر ندار گمی:خوبم مرضا

 آلمان دی:مگه شما با هم نرفتآزاده

 :آلمان ! نهرضا

سپرد من گفتم حتما تو  یشرکت و کارخونه رو به عل یبود آخه کارا یجور هیآرش هم  یصدا بهی:عجآزاده

  افتادهین یکه اتفاق نتونیب یهمراهش

 شهیحل م ستین یزی:نه چرضا

 یبهش برس دی:برو دنبالش فرودگاه شاآزاده

 :خدا حافظرضا

 ارمشیب رمیپله ها نشسته بود گفت:نگران نباش م یکه رو نیگذاشت و خطاب به مش حس بشیرا در ج یگوش رضا

 خدا حافظ

 با چشمان پر از اشکش او را بدرقه کرد  نیحس مش

نفسش را بند  تیگشت اما ازدحام جمع یفرودگاه شلوغ بود دنبال آرش م کردیم یبا حد اکثرسرعت رانندگ رضا

با  ییمایدفتر هواپ یاو گذاشته بود منش یهایبچگ یخنده دار بود فرارش را هم پا شیآورده بود حماقت آرش برا

 دادیآرش را به رضا م یدوباره  دنید دیبخشش نو دیام یصدا

 ...نیمحترم پرواز پانصد و ده به مقصد برل نی:مسافریمنش

 داخل برد  یا رهیدا مین ی شهیرساند و سرش را ار ش ییمایبه سرعت خود را به دفتر هواپ رضا
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  دیکن جیرو واسه من پ نیبرل نیاز مسافر یک هی شهیخانم م دی:ببخشرضا

 هستن  مایهواپ یدر حال سوار شدن تو نیتونم مسافر یخوام نم ی:معذرت میمنش

 نه   ایهست  نیمسافر ستیل یاسمش تو دیحداقل  چک کن کنمیترو خدا خواهش م کنمی:خانم خواهش مرضا

 متاسفم یلیخ یدست خال یاونجور یتونم ول یم دیدار یخوام خالف مقرراته اگه حکم قانون ی:معذرت میمنش

 شماست یگناهش پا دیآقا مرد پسرشو ند نیخود خانم اکگه مادر ا ی:برضا

 حراستو خبر نکردم بزن به چاک نیآقا تا مامور یمحترمانه گفت:ه ریکرد و غ یبه اطراف نگاه یمنش

 رونیب بشیرا ار ج شیچه کند گوش دیدانست با ینم تیجمع نیسرگردان ب دی:نوبره بخدا و خود را عقب کشرضا

 دوستش بهنام را که کارمند فرودگاه بود را گرفت ی آورد و شماره

 :الو بهنام سالمرضا

 ؟یسالم چطور یی:رضا تو بهنام

 ؟یی:خوبم من االن فرودگاهم تو کجارضا

 نجایا ایدفترم هستم ب ی:من توبهنام

 :آمدمرضا

را چک  نیبرل نیمسافر ستیاز او خواست تا ل یبا سرعت به سمت دفتر کار بهنام حرکت کرد پس از احوال پرس رضا

 کند

 ؟یش یموقع عاشق نم چیتو که ه یهست ی:حاال دنبال کبهنام

 :من غلط بکنم عاشق بشم دنبال آرشمرضا

 دیستیچطور با هم ن ی:آرش،راستبهنام

 شم ینه ممنونت م ایهست  ینیپرواز آلمان اگه بب ستیل ی:ول کرده رفته مسافرت بهنام جان تورضا

 کنم  یوقت فراموش نم چیرو ه یکه برام کرد ییکارا ونتمی:چشم حتما من مدبهنام
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 کنم داداش  ی:خواهش مرضا

 می:پاشو با هم بربهنام

 نمیرو بب یمنش نیا ختیخوام ر ی:من عمرا نمرضا

 :دعواتون شدرضا

 :نه بابا بهنام فقط زود برگردرضا

 برگشت  قهیدق ستیاتاق را ترک کرد بعد از ب بهنام

 پروازه؟ نیشد با هم ی:چرضا

 نبود نیپرواز برل ستیل ی:اسم آرش توبهنام

 ؟ یگشت یم گهید یها ستیل ینرفته تو نیبرل دی:شارضا

 پرواز آلمان نبود ستیل ی:اصال توبهنام

 :پس کجا رفته؟رضا

 یبهتر بدون دیبا یقشی:تو رفبهنام

 رانیشک کرده و ح شیدر برادرکه  یقیخاکستر وجود رضا را شعله ور کرد شرمنده از رف ریبهنام مثل آتش ز حرف

را به  شیوانگیرا به آتش بکشد و د زیشناخت سخت مضطرب بود که نکند همه چ یاز آنجا که آرش را م بتشیاز غ

 آخر بکشد 

دنبالش  دی:نبا گفتیشد با خود م نیاز تشکر از بهنام از فرودگاه خارج شد در فکر آرش بود نگران سوار ماش پس

نداره آرش  یناراحت نقدریو احمق باشه حقشه تباه بشه تولد گرفتن که ا فیضع نقدریکه ا یبگردم آخه آدم

ول کرده رفته فکر نکنم پس  نیبخاطر هم یعنی ایبرادرم خدا هی نیمن واسه بهاره ع یشکاک بود ول یلینشناختم خ

 ه؟یچ لشیدل

اش حرکت رد و وارد اتاقش شد پاکت در مغزش به طرف خانه  یکه مثل جرقه ا دیسوال را هزار بار از خود پرس نیا

توانست داشته باشد نامه را باز کرد باور  یم یعکس ها چه معن نیا ایشکه شد خدا دیزرد را باز کرد عکسها را که د
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همش دروغه  نایا یبدون دیبا خود گفت:آرش تو با اشدرا خورده ب ینامه دروغ کیکرد آرش گول چند عکس و  ینم

 ارش کجا رفته؟ یعنیکمکم کن  ایخدا یبفهم دیبا

کردند بهاره به رضا زنگ  یم یاطالع یروز گذشت با تمام دوستانشان تماس گرفت اما همه از وجود آرش اظهار ب سه

بود  شیو دفتر تلفن روبرو یکه در اتاقش نشسته بود گوش یآرش مطلع شود رضا در حال یسه روزه  بتیزد تا از غ

 تلفنش را به صدا در امد

 :بلهرضا

 :سالم داداش رضابهاره

 ی:سالم خوبرضا

 :خوبم ممنون ...بابات چطوره؟بهاره

  رمیاز آرش خبر بگ خواستمیمزاحم شدم م دی:خوبه ببخشبهاره

 :چطور مگه؟!رضا

 چطور بگم سه روزه ازش خبر ندارم  یعنی یچی:هبهاره

 :حتما خونست نگران نباشرضا

 کجاست یندو یگفت تو م نی:نه خونه نبود مش حسبهاره

 زنه  یحتما بهت زنگ م تیرفته آلمان مامور ی:آها راست رضا

 بهم نگفته بود  یزی:مسافرت قرار نبود بره مسافرت چبهاره

 شه نگران نباش یم داشیدونم باور کن خودش پ ی:من نمرضا

 یاما حاال نم زدیزنه و سر م یخبر بزاره بره تازه مرتب بهم زنگ م یب ینجوریوقت سابقه نداشته ا چی:آخه هبهاره

 دونم

 ادیم گهیکه تا چند وقت د ییجا هیو گفت:با من قهر کرده رفته  دیکش یپشت خط آه رضا
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 تولدشه گهیبه من داره تازه چند روز د یچه ربط نی:خوب ابهاره

  گهید ینجوریگرده آرش ا ی:نگران نباش تا اون موقع برمرضا

 یمعرفت یب یلیبهش بگو خ شیدی:اگه دبهاره

 دمشی:اگه درضا

 ستیواسه آرش افتاده بهم بگو چون دل تو دلم ن ی:رضا ترو خدا اگه اتفاقبهاره

باشه سالم  زهیسوپرا هی نیاصال ا شینیب یم گهیکرد و گفت:گفتم که نگران نباش تا چند روز د یمکث کوتاه رضا

 بابات رو هم برسون

 رمق گفت:باشه ...خدا حافظ  یب بهاره

آزاده افتاد و  ادیداشت در اتاقش بسته بود هزاران فکر کرد به  یبیرا قطع کرد اضطراب عج یگوش نکهیبعد از ا بهاره

 داشته باشد شماره آزاده را گرفت  یاواز آرش خبر دیگمان برد شا

 دی:بله بفرمائآزاده

 :سالم آزادهبهاره

 گرفت یواسه تو هم م تیبل هیمعرفت  یگذره ب ی:دور از آرش بد م آزاده

 :مگه آرش کجاست؟بهاره

 دونست یخبر رفته آلمان رضا هم نم یمتعجب:مگه ب آزاده

 ی؟باکی:آلمان ؟کبهاره

 کردئ یکه بهت نگفته اشتباه بزرگ بهیعج یلیآروم باش بهش زنگ بزن خ زمی:عزآزاده

 !؟یکن یم یباهام شوخ یدار شهی:آزاده اصال باور م نمبهاره

 اوناست نیهست رضا خبر داره از اون بپرس مساله ب یدونم هر چ ینم ی:خودتو ناراحت نکن ولآزاده

 نگفت یزیچ دمی:تزش پرسبهاره
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 دهیرا لو نم یزیچ هایسادگ نی:رضا به ا آزاده

 خدا حافظ شمی:ممنون آزاده مزاحمت نمبهاره

 :خدا حافظآزاده

رضا را گرفت بعد از چند بوق  یماره را را قطع کرد و بالفاصله شماره آرش را گرفت اما خاموش بود ش یگوش بهاره

 ممتد رضا جواب داد

 :الو رضابهاره

 :سالمرضا

دونست آرشس رفته آلمان اونوقت  یآزاده م یحت دیکن یم میرا از من قا زیشده چرا همه چ یچ یگ ی:چرا نمبهاره

 بدونم یزیچ دیمن نبا

 کنم تازه بهت گفتم که رفته آلمان  یرا ازت پنهان نم یزی:من چرضا

 :خوب چرا رفته ؟بهاره

 دونم یکرد و جواب داد:من نم یمکث رضا

 یبه من بگ دیرضا با یدونیدونم تو حتما م ینم یچ یعنی:بهاره

 را بگم؟ یچ دی:بارضا

 افتاده؟ یتفاقراستش را بگو ا یگ ینم یزیچرا تلفنش خاموشه چرا چ زنهیآرش کجاست چرا بهم زنگ نم نکهی:ابهاره

 دونم ینم یچیدونم من ه ی:نمرضا

 شده یشم بگو چ یم ونهینگرانم به خدا دارم د یلیمعرفت نشو خ ی:رضا ببهاره

 نداره یمنو آرشه ،به تو ربط نی:ببرضا

 اون شوهرمه یدون ینداره انگار تو نمم یبه من ربط یچ یعنیگفت: یبرافروخته و عصبان ییبا صدا بهاره

 شهیم داشیپ یتازه االن سه روزه ازش خبر ندار شهیم داشیپ گمیشوهرت بهت م نی:تو هم برو با ارضا
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 یدیفهم خوامی:رضا ...رضا...من آرشو از تو مبهاره

 دمیگرفته گفت:فهم ییبا صدا رضا

که حقش  یزیکس ندانستن چ یتنها و ب ابانیب انیخبر م یرا قطع کرد از همه جا ب یگوش یبدون خدا حافظ بهاره

پر رعد و  دیو بار دیباران کرده بود بار یکنند دلش هوا یرا فقط عشاق درک م نیسخت و جان فرسا بود ا شیبود برا

بود و پشت  دهیبهاره را شن یصدا یکرد مراد یدل بهاره را تشنه تر م یبرهوت تشنه ا دندیچک یبرق قطرات که م

 انیو وارد اتاق شد بهاره م دیدر نگاه کرد چند ضربه به در کوب یبود چند لحظه مردد به دسته  ستادهیدر اتاقش ا

کنارش  یگذاشت و هق هق دوباره را سر داد مراد شیپاها انیسرش را م دیدیم رهیرا تار و ت شیناج شیاشکها

 دستان بزرگ و امنش گرفت  انیسرش برداشت و م یظرف دخترک را از رو تاننشست و دس

 ؟یزد یحرف م ینجوریشده چرا با رضا ا ی:چیمراد

 ...ستین یزی:چبهاره

 نشده باشه مگه ارش کجاست؟ یزیفکر نکنم چ یزدیکه تو داد م یبابا جون اونجور یمراد

 دیدادیمن گوش م ی:بابا شما به حرفا بهاره

 ناراحته نقدریمنم حق دارم بدونم چرا دخترم ا یول خوامی:معذرت میمراد

رفته  گهیزده سه روزه ازش خبر ندارم خواهرش م بشیدر ست نشست و گفت:آرش غ یبعد از مکث کوتا ه بهاره

 ستینه آلمان ن گهیآلمان رضا م

 ی:به خونش سر زدیمراد

 کس اونجا نبود چیه ی:بله ولبهاره

 یخودت را باخت نقدرینشده ا یخوب حاال که طور لهی:خیمراد

 خبر کجا کذاشته رفته یب یعنیناراحتم  یلی:خبهاره

 یدونیآمده وقت نشده که بهت بگه اون مرده و هزار جور کار داره شرکت هم که م شیواسش پ ی:حتما کار یدمرا

 ادهیچقدر برنامه هاش ز
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 ؟یافتاده باشه چ ی:بله اما اگه اتفاقبهاره

ازش  یرضا حتما خبر شیپ رمیمن م یداشته باش تازه سه روزه ازش خبر ندار دی:خودت رو ناراحت نکن و امیمراد

 داره

 گه ینم یچی:رضا هبهاره

 دختر من رفتم خدا حافظ ریآبغوره نگ نقدریراحت ا التیخ گهیباشه به من م یزی:اگه چمراده

که دست در دستش داشت از کنارش بلند شد و کم کم ارتباطشان  یو در حال دیپهن بهاره را بوس یشانیپ یمراد

درست  زیکرد تا بهاره بشنود نگران نباش همه چ یله را تکرار مجم نیبرگردد با خود ا نکهیبدون ا یقطع شد مراد

 شهیم

 یاو شد بهاره آرام گرفته بود لبخند یبه بهاره انداخت که محو در تماشا یو از همان جا نگاه مهربان ستادیدر ا یجلو

کت کرد و بسم حر نگیرا برداشت و به سمت پارک نشیماش عیتنش بود پس سر یرونیزد و از اتاق خارج شد لباس ب

که  یا لهیبد پ کیکالفه تراف یها و آدم ها  نیبوق ماش تدمم یرا گرفت چراغ قرمز بود صدا نیگفت و گاز ماش یاله

زد و  یلبخند یمراد دیبار یو زمان م نیگفت از زم یهوا م یاز آلودگ ویراد ی ندهیدر شهر بوجود آمده بود گو

را  یسنت یقیموس یدیرا خاموش کرد س ویکمرنگتر شده بود راد یکم رونیب یشلوغ گریرا باال زد د نیماش ی شهیش

کرد  دایاز آن همه ازدحام نجات پ یزد بعد از چند لحظه راه باز شد و مراد هیتک یدر ضبظ هل داد سرش را به پشت

پس با اعتماد به نفس  کردیم دایبود حتما رضا را در خانه پ لیروز تعط دیرضا رس یدر راه بود تا به خانه  قهیدق یس

 زنگ در را فشار داد 

 :بلهرضا

 هستم ی:سالم پسرم مرادیمراد

  دیکه معلوم بود از تعجب است گفت:بفرمائ یپس از مکث رضا

 نییپا اریب فیلحظه تشر هیشم لطف کن  ی:مزاحم نمیمراد

 :چشم استاد آمدمرضا

که سر شار از  یکرد رضا با لبخند  یم یبازها  زهیگذاشت و با کف کفش با سنگ ر بیدستانش را در ج یمراد

 گشود و معدبانه اسرار کرد که وارد خانه شود  یمراد یو احترام بود در را به رو یمهربان
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 یندار یالبته اگه کار یچند لحظه وقتتون رو بهم بد خواستمیشم م ی:مزاحم نمیمراد

  دیاستاد من در خدمتم بفر مائ ری:خرضا

 دیخدمتتون بفرمائاستاد من در  ری:خرضا

 دارم پس بهم راستشو بگو مانیو صداقتت ا ریزد و گفت:تدب یلبخند یمراد

 گرفت گفت:حتما راجب به آرشه درسته ؟  یانداخت و با صدا نییسذش را پا رضا

را قورت داد و چند بار سرش را تکان  شیآب گلو یشد مراد رهیخ یسرش را بلند کرد و به چشمان روشن مراد و

 داد و گفت:درسته

 دیانتظار کش دیترد یکرد و تو  فشیح ستین فیح یقشنگ زییو در ادامه گفت:پا دیکش یقینفس عم یمراد

 رسهیم انیانشاهلل انتظار به پا یول یقشنگ زیی:البته که پارضا

 اتیکه از روح یاما با شناخت مینگران بش تشبیغ میکه بخوا یکه سه روزه مدت کم دونمی:آرش کجاست؟میمراد

 نگران باشم دیکردم با دایحساس اون پ

 راحت التونیبه بهاره نداره خ یمن و آرشه ربط نیاستاد مسئله ب ستین ینگران ی:جارضا

 پسرم یبهتره دوستانه به من بگ یدونیم یزیانتظار رو تحمل کنه اگه چ نیبهاره ا دی:اگه نداره پس چرا بایمراد

 ستین یزیرا گاز گرفت وگفت:چ شینییشد و لب پا رهیخ یزد و چشمان مراد هیبه چهار چوب در تک رضا

 من بهت اعتماد دارم پسرم ستیپس حتما ن ستین یزیآقا رضا بگه چ یزد و گفت:وقت یلبخند یمراد

 را خاراند و گفت:ممنون شیگلو رضا

 پسرم سالم خانواده را برسون  کنمی:رفع زحمت میمراد

 یرساند صدا نیگذشت و خود را به در ماش ابانیاز عرض خ یکرد مراد یبه رفتن استاد نگاه م تیدر همان وضع رضا

صورتش را برگرداند رضا بود که  دینفس نفس زدن ر پشت سرش شن یساکت را کرد کرد صدا ابانیخ نیماش ریدزدگ

 رانیو ه هالن یب یسپرد همانند پرنده ا یامن م یخود را به پناه مهیسراس
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 ؟یبا من دار یلبخند زنان گفت:کار یمراد

 گهید یجا هی شهیاگه م ستیصحبت کردن ن یبرا یمناسب یجا نجای:استاد ا رضا

 نداره یجاده تموم نیا میهر چقدر قدم بزن کنمیهم داره فکر م یقشنگ یمنظره  یبلند ی:جادهیمراد

 یمراد ستادیخود ا یرضا سر جا مودندیرا بدون کالم پ یزده چند قدم زییشانه به شانه در جاده زرد پا یو مراد رضا

 شد  رهیرضا خ یبه طرف رضا برگشت پرسشگرانه به چشمها ستادیهم که دو قدم از رضا جلوتر افتاده بود ا

 ارش شرمندم یمن از حماقت ها ی:مرادرضا

 :حماقتیمراد

 دیاسمشو بذار دیتونیم دیکه دوست دار یهر چ یاز:بله حماقت بچه برضا

 واضحتر صحبت کن  یزنیحرف م یچ ی:درباره یمراد

 بهارست شیقربان نیسوءتفاهم که بزرگتر هی:درباره رضا

 :چرا بهاره؟یمراد

ادامه دهند قدم زنان ادامه  رشانیرساند دست او را گرفت تا به مس یمراد یگرفت خود را پهلو نییسرش را پا رضا

 داد

رستوران که حتما  هی یروز تو هی میکن زشیکه سورپرا میکردیم یزیبهاره چند وقت بود واسه تولد آرش برنامه ر منو

  دیهست انیشما در جر

 :آره بهاره بهم گفتهیمراد

عکس گرفته و  میرین بگجش میوخواست یکه م ییاز من و بهاره جا هیک دونمیکه نم یکی:خدا را شکر خالصه رضا

 من و بهاره به اونه را داده... انتینامه که خبر از خ هیهمراه 

 داره تیمسئله واقع نیوار زد و گفت:بعدش آرش فکر کرد ا هیکنا یلبخند یمراد

 :بله بعدش گذاشت رفترضا
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 نامه و چن قطعه عکس ؟شک کرد!! کیشک کرد جدا باور کرد فقط با  یعنیلبخند زنان گفت: یمراد

آرش جدا  یشد گفت:من شرمندم استاد ول یبلند م شیگلو یکه انتها ییکه بر لب داشت با صدا ی:با لبخند تلخرضا

 ها را باور کرده نیکرد و ا یبچگ

 ؟یبده حیبراش توض یکن داشیپ یتونی:خوب حاال نمیمراد

 :االنم دنبالشمرضا

که  انیبشه در جر شینکرده طور یخدا ترسمیچون م کنمینگو خواهش م یزیره چکرد و گفت:به بها یمکث یمراد

که  یآدم  یواسه  یسوءتفاهم حت نیخودشو نشون بده و ا یماریممکن باعث بشه ب یاسترس و ناراحت یهست

 شوک و استرسه نیمشکل نداره بدتر

 بهش نگفتم  یزیهم تا حاال چ نی:بخاطر همرضا

بهاره و ارومش  شیخداوند به تو کمک کنه بهتره االن من برگردم پ کنمی:ازت ممنونم رضا من به تو اعتماد میمراد

 کنم 

 کاره نیبهتر نی:بله استاد ارضا

 نکهیروزگار اعتقاد دارم اما تحمل ا یلبم صبر و تحمله به باز ریز یزمزمه  شهیو گفت:هم دیکش یقینفس عم یمراد

 ارنی یکنند کم م یوقتها که خودشون هم موعضه م یبرام سخته بعض نمیبب ینجوریبهاره را ا

 دیگیم دیاز ام شهی:استاد شما که همرضا

گذشت رضا جان تو کوه صبر و  زیاز تو گذشت همه چ گهید یمراد گهیم یحس هیو توکل اما  دیام گمی:االنم میمراد

 شهیسوءتفاهمه که باعث م نیهم ایدن یتو زیچ نیبدتر یتحمل باش و قدرتت را از دست نده مبارزه کن تا بتون

 بشن یجهنم ایلیاز هم بپاشه و خ ایزندگ

 :البته استادرضا

تحمل سرما را  گهیشدم د ریپ یلیخ نکهیو گفت:مثل ا دیچیرا دور خود پ شیو پالتو ستادیخود ا ی:سر جایمراد

 ندارم

  دیشما هم خسته شد می:بهتره برگردرضا
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رو  ایزد و گفت:دن یلبخند یکه آمده بودند نگاه کردند ومراد یریزد و هر دو برگشتند و به مس یلبخند یمراد

 اولمون یسر جا میبرگرد دیو حاال دوباره با یینجایو االن ا یهمه راه رفت نیا یفکر کرد ینیبیم

را باز کرد و بهخ طرف رضا  نیدر ماش یمراد ابانیاز خ یبه نقطه ا رهیبرگشت در سکوت گذشت هر دو خ ریمس

 نشه پسرم خداحافظ رید ادیکن ز یاو گذاشت و گفت:سع یشانه  یبود دستش را رو ستادهیبرگشت که کنارش ا

 ستیبا یکه حاال م یسوخت و شرمنده بود از آرش رمردیپ یبه استادش نگاه کرد و دلش برا یپاسخ چیبدون ه رضا

 را به جان بخرد شیحماقت ها یتقاص همه

                            ******************************* 

 ؟یی:بهاره بابا کجایمراد

 با سرعت از اتاقش خارج شد و خود را به پدرش رساند نفس نفس زنان دست پدر را گرفت  بهاره

 ؟یدی:سالم بابا رضا رو دبهاره

 دمیخواست بهاره را به آرامش خواند و گفت:بله د یبر م شیکه از صدا یبا آرامش یمراد

 :از آرش خبر داشت؟بهاره

 یزیحالتود را به هم بر نقدریا یکه بخاطرش بخوا ستین یخاص زی:آره که داره اما باور کن چیمراد

 چه خبره؟ دیبگ شهیبابا م ستی:من حالم بد نبهاره

 بدم حیکنارم تا برات توض نیبش ای:بیمراد

تا بهاره از درونش  دیایخونسرد به نظر ب کردیم یسع یمراد دیلرزیه در کنار پدرش نشست دستانش م:مضطربانبهاره

 مطلع نشود دیبار یکه خون م

 بابا بگو گهی:خوب دبهاره

 یدیدو تا دوست فهم نیب یمسئله ا هی:یمراد

 به من داره اون دوتا دوستن قهر اونا به من چه؟ ی:خوب اون چه ربطبهاره
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 نشده فقط سه روزه که... ی:بابا جان االن هم که طوریمراد

 نه  ای دیگیراستشو م یدیم لمیرضا را تحو یحرفا ی:بابا تو هم که داربهاره

 مسئله... نی:بهاره ایمراد

را  شیشانیقطرات عرق پ دیکش قیبا دست قلبش را فشرد و چند نفس عم ستادندیاز حرکت ا یمراد چشمان

 ینم یپاسخ یاما اما مراد زدیگرفت و چند بار تکان داد و بلند بلند او را صدا م شیشانه ها پوشاند بهاره پدر را از

و  زدیم ادیرمق بهاره قدرت بلند کردن او را نداشتند بهاره فر یبودند دستان ب سادهیداد و چشمانش همان طور ا

 دیبه گوش رس یفیضع یکه صدا ختیر یاشک م

 :آروم ب...ا...شیمراد

را  شیکه بغض گلو یرا برداشت و شماره اورژانس را گرفت در حال یبه سمت تلفن زد و گوش یاز کنار پدر جست بهاره

رنگ  یب یمانند الماس ها شیاشک ها دیپدر رسان نیفشرد درخواست آمبوالنس کرد و دوباره خود را به بال یم

 دست گرفت دو  انیگل گونش جا خوش کردند دستان پدر را م یگونه ها یرو یمتیق

 منه اصال آرش بره به درک فقط تو خوب شو  ری:بابا جون چت شد همش تقصبهاره

و به پدر که چقدر  ستادهیا یپرده بزرگ یب یو بهاره کنار پنجره  دهیدراز کش مارستانیتخت ب یهوش رو یب یمراد

و آرام چشمانش را باز کرد را به هم زد  شیپلکها یمراد ختیر یکرد و اشک م یشکسته و الجون شده بود نگاه م

 را پاک کرد  شیبهاره با لبخند خود را کنار پدر رساند و با پشت دست اشکها

 یکرد ؟نگرانمی:بابا جون بهتربهاره

 زمی:خوبم نگران نباش عزیمراد

 دکتر را خبر کنم رمی:مبهاره

  دیدست بهاره را فشرد و به طرف خود کش یمراد

 نمشیبب دی:رضا را خبر کن بایمراد

 :چشم بابابهاره



 سانیپر

163 
 

دو پرستار که از چهره شان  دیرسان یپرستار ستگاهیپدر بود خود را به ا یبه بهبود دیکه از سر ام یبا لبخند بهاره

 ریپ یدهایپدرش را به آنها اطالع داد او هم خسته و درمانده بود ب یداریگفت و ب دیخسته نباش دیبار یم یخستگ

هم گذاشت غرق  یرا رو شیو پلکها دیلم مارستانیب ی رفتهرنگ و رو  مکتین یروگرفتند  یم شتریدلش را ب انیعر

 رضا را گرفت یآورد و شماره  رونیروپوشش ب بیهمراه را از ج یپدر افتاد گوش یدر افکار بود که گفته 

 دی:بله بفر مائرضا

 :سالم رضابهاره

 :باور کن حالش خوبهرضا

 ستیمهم ن گهی:دبهاره

 ...ینجوریشده ؟چرا ا ی:چرضا

 نهیترو بب خوادیم مارستانهی:بابا سکته کرده االنم ببهاره

 می:منو...ما صبح با هم بودرضا

 آرش چش شده؟ ؟مگهیبهش گفت یتو که برگشت حالش بهم خورد مگه تو چ شی:از پبهاره

 د؟یمارستانیحاال کدوم ب دمیم حی:توضرضا

 یراز مارستانی:ببهاره

 :آمدم خدا حافظرضا

بود  زانیکه سرش در هوا آو یگذاشت و سرش را به عقب رها کرد در حال بشیرا در ج یاز قطع تماس گوش بعد

چشمش  یشد و از گوشه  رهیبود خ زانیاز آن آو دیچشمانش را باز کرد و به آسمان صاف که فقط چند تکه ابر سف

 یدهایب زشیدرختان لر یال یها  کالغ یکرد صدا یرا احساس م یکس یو ب ییفرود آمد حاال چقدر تنها  یاشک

هم  یو چشمان گرمش را رو دیچیکرد روپوشش ر محکم دو خود پ یسرما را در مغز اسخوان احساس م انیعر

پرستار گردن خشک شده اش را  نیدلنش یآرام و صدا یدانست فقط با تکان ها یگذشت بود نم قهیگذاشت چند دق

 و  دیبه زحمت باال کش

 یمراد ،خانمیاد:خانم مرپرستار
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 شده؟ یزی:بله چبهاره

 دیعمل امضا کن یچند تا برگه را برا دی:باپرستار

 :عمل ؟!بهاره

 عتری:بله لطفا سرپرستار

 دیشده؟بهم بگ ی:مگه چبهاره

 دیبا دکترشون صحبت کن دیتونی:م دیرس یخسته به نظر م یلیکه خ پرستار

خود را به ساختمان  دیمال یکه گردنش را با دست م یو در حال دیکش یقیبلند شد نفس عم مکتین یرو از

اتاق در دو  یکم مصرف ممتد فقط درها یبلند و چراغها یبود راهرو نیسنگ شیرساند چقدر فضا برا مارستانیب

قدرت گام برداشتن نداشت گردنش هم  گریشده بود د نیسنگ شیطرف راهرو که همه شان بسته بودند قدمها

 دیمضطرب رضا را شن یآرام گرفت که از پشت سر صدا یزد و لحظه ا واریش را به ددست دیکش یم خیبدجور س

:سالم بهاره دیتوانست رضا خود را کنارش رساند و آرام و شمرده پرس یخواست سرش را برگرداند اما نم یبهاره م

 شده؟ یبابات چ

 شم یم ونهیعمل کنه رضا دارم د دیبا گفتیدونم پرستار م ی:نم بهاره

 ؟ی:آروم باش با دکترش صحبت کردرضا

 نتیبب خوادیبابا م شیتو برو پ ششیپ رمی:نه دارم مبهاره

 :کدوم اتاقهرضا

 :صد و چهل و دوبهاره

کرد  یخودش را سرزنش م دیخروش یم یطوفان ییایرفت و در دل در یبلند از بهاره جدا شد فقط م یبا گامها رضا

که دنبالش بود  یصد و چهل و دوهمان شماره ا دید یمسئله را گفته خود را مقصر م نیا چارهیمرد ب ریکه چرا پ

و وارد اتاق شد  دیو چند ضربه به در کوب دیکش یقیرا قورت داد نفس عم شیدر انداخت آب گلو یبه دسته  ینگاه

 دیرس یتر به نظر م ریپ یلیبودش خ دهیکه رضا د یدو ساعت قبل یکیبود از  دهیتخت خواب یکه الجون رو یمراد

 تکان خوردن نداشت  یرا باز کرد اما نا شیپلکها یمراد دیرا بوس یدست مراد یخود را کنار تخت رساند و به آرام
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 زد و گفت:سالم استاد حالتون چطوره؟ یلبخند رضا

 :سالم پسرم من....آه ...آهیمراد

 شهیدرست م زی:استاد منکه گفتم همه چرضا

همه سال  نیتونم خستم بعد از ا یاما باور کن من نم یکن یرا درست م زیو با توکل همه چ:من مطمئنم که تیمراد

 یبرام باق یانرز گهیداشتم و دارم اما د دیام شهیو گفت:هم دیکش یقیآه عم نجایخستم تحملشو ندارم ا گهید

 یبگم خسته نباش نمینازنکه به قلب  نهیکه کار منم تمومه و حاال وقت ا دونمینمونده م

داشته  دیام دیگفت:آدما با نشیآرام و دلنش یو سرش را به سمت پنجره پر نور برگرداند و با صدا دیکش یآه یمراد

 ست؟یمفت ن ایدن یتو زیچ چیکه ه یدونیبهشت م یفردا برا یبقا برا یباشن برا

 بود  رهینا معلونم خ یگوشه ا شده بود و که به رهیخ یلبانش را تکان دهد به مراد یحت نکهیبدون ا رضا

 بله دیاما ام ارهی یبقا البته پول بقا نم یبرا ینیمثل پوله زم دیتا بهشت مال تو بشه ام دیکن پر ام ی:پس زندگیمراد

 شهی:استاد شما حالتون خوب مرضا

 چکار کنم استاد؟ دیگفت:من با یداد و بعد از مکث کوتاه نییزد که رضا سرش را پا یلبخند هیبا کنا یمراد

 یزنده بودن بد دیکه بهم ام نجایا یایمن نخواستم ب هیدونه که مشکلش چ یکس بهتر از خود آدم نم چی:هیمراد

کننذار بهاره از دست بره خواهش  دایندارم آرشو پ نانیکس اندازه بو اطم چیبهاره رو دستت بسپارم چون ه خوامیم

 ؟یموقع تنهاش نزار چینره رضا بهم قول بده ه ادتی نویا یرگتر نداشتشاون برادر بز یکنم بعد از من تو برا یم

 ؟! دیزنیشما م ییچه حرفها نی:استاد ارضا

برم بهم قول بده قول  ایدن نیاز ا یغرق در اشک با بغض گفت:بهم قول بده پسر نزار با دلنگرون یبا چشمان  یمراد

 مردونه

از چشمانش سقوط کند با بغض پاسخ  یآنکه اشک یشده بود ب رهیخ یکرد به چشمان مراد یمکث کوتاه رضا

 استاد  یاگه پسم زد چ یاگه منو برادرش قبول نداشت چ یدم قول مردونه ول یداد:قول م

 ینانیکنه چون قابل اطم یم نانیدست رضا را گرفت و گفت:بهت اطم یمراد
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 نذارم دم تنهاتون یمنم قول م دیکنم تنهامون نزار ی:استاد خواهش مرضا

 کنم  یخواهش م رمیکنم بهاره را تنها نزار بزار راحت بم یزد و گفت:بس کن پسر خواهش م یلبخند  یمراد

 کرد  هیهد یمراد یرا به دستها شیو اشکها اوردیتاب ن گرید رضا

 بهاره هاللم کن رضا هاللم کن شی:پسرم برو پیمراد

 یداده بود رو هیتک شیرا به زانو شیخارج شد بهاره آرنج هاسرش را به احترام چند بار تکان داد و از اتاق  رضا

هم خسته بود سرش را بلند و چشمانش را باز  دینشسته بود متوجه حضور رضا نشد شا مارستانیب یراهرو یصندل

 کند

 ؟ی:بهاره با دکتر صحبت کردرضا

هق هق  انیگرفت و م نییشد و دوباره سرش را پا رهیسرش را بلند کرد و به چشمان قرمز رضا خ یبه سخت بهاره

 دیعمل بشه گفت فقط دعا کن گهیتا چند ساعت د دیگفت:با شیها هیگر

خوب باباتم  دنیدر روزچند نفر عمل قلب انجام م یدونیم یچرا خودتو باخت ونهیبهاره زانو زد و گفت:د یروبرو رضا

 دارن  ازیآدما به دعا ن یاز اونا تازه همه  یکی

 کنم ی:تنهام نزار خواهش مهارهب

 هم نکن باشه هیبابات گر شیبرسم تو هم آروم باش برو پ مارستانیب یبه کارا رمیراحت باشه من م التی:خرضا

 :باشه ممنونبهاره

 یپرده خود را رو یب یپنجره  انیاتاق چهار گوش که نوراز م انیم نیزم یناله  یصدا دیرا کنار تخت کش یصندل

 یگونه اش راه گم کرده به چهره  یرا که رو شیدستمال برداشت و اشکها کیپهن کرده بود بهاره  یرنگ یها یکاش

که  یپتو گذاشت مراد ریرا قورت داد و دست پدر را ز شیانداخت و از حسرت آب گلو یپدر نگاه یرنگ و رو یب

 کندیم یقرار یشود و ب ینم داریمدرسه ب یکه صبح برا یمتوجه حضور بهاره شده بود چند بار پلک زد و مثل کودک

 نثار چشمان روشن دخترش کرد  یلبخند کندیمهربان مادر است که او را آرام م یو چهره 

 گفت:گل بابا چطوره؟ یمراد
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 ریلبش نشاند وگفت:خوبم پ یگوشه  یینمایس یها لمیابلح ف یمثل آدم ها یخود را جمع و جور کرد و لبخند بهاره

 ؟یمرد تو چطور

 کشهیاخرش را م یقلبه داره نفسا نیا نگاری:خوبم فقط ابیمراد

 میکنیرا عوض م شی:خوب باتربهاره

نا  یو سرش را به سمت پنجره چرخاند و چند لحظه به نقطه  دیزد و نگاهش را از چشمان دختر دزد یلبخند یمراد

  ییبابا زیتو عز ییگفت:تو دختر بابا قهیماند بعد از چند دق رهیخ یمعلوم

 یهندو ستان کرده م ادی لتینکنه ف ییگفت:خوب معلومه بابا زیماند تند و ت یکوچک م یکه بسان دختر ک بهاره

 یبرسون یزن کرد کی یزن بسون یخوا

 یآماده کن یهر اتفاق یو خوت را برا یباش یقو خوادیو دست دختر را گرفت و گفت:دلم م دیکش یآه بلند یمراد

 اگه اون اتفاق نبودن من باشه یحت

 ؟یزن یکه م هیحرفها چ نیا میترسون یم ی:بابا داربهاره

اون را  یبتون کهیقدرت دار نقدریو حاال وقتشه و تو ا دیرس یاز راه م دیروز با نیمنه ،ا ی نهی:وقت شکافتن سیمراد

 یقبول کن

 یشناس یتونم شما که منو م ی:من نمبهاره

کن اون  برادر بزرگته اگر آرش  نانیباش بعد از من به رضا اطم یشناگر خوب یتونیتا م استیمثل در ی:زندگیمراد

تو  دمیهمون طور که من با مشکالتم جنگ یکن یبازنده زندگ هی نیخوام ع یبرگشت که چه بهتر اما اگه بر نگشت نم

  یریگ یو تو آروم م گردهیآرش بر م یباش روزیهم بجنگ تا پ

چشمان او  یطوفان یایهمه در در امدندیزده کرده بود اگر تمام امداد گران عالم هم م  لیره را سبها یگونه ها اشک

 یتونم بدون شما زندگ یخوام و  نه م یکرد و گفت:من نه م نیدستمالش ف انیمردند بهاره م یشدند و م یغرق م

 زده بشیآرشه که غ ریکنم همش تقص

 به قلب من داره یچه ربط یم که بچه شداو زد و گفت:باز یبه کودک یلبخند یمراد

 کردن مارستانیب یراه یطوریبه شما گفت و شما ا یچ ستیمستعد گفت:چرا داره رضا هم داره چون معلوم ن بهاره
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 گردهیداره که رفته و مطمئن باش اگر خدا بخواد بر م یلیدر ضمن آرش حتما دل یکن نانی:قرار شد به رضا اطمیمراد

 باش فقط بدون سوءتفاهم شده  یقو

 شما مهمه باشه یفقط سالمت یآرش خوبه حاال فقط شما مهم الیخ یب میدر مورد ارش حرف بزن ایاصال ب یی:بابابهاره

 :باشه دخترم باشهیمراد

سرش را به عالمت تاسف تکان داد  یداد مراد دنیبار یاجازه  شیدستانش گرفت و به اشکها انیصورتش را م بهاره

کنم  یفکر نم ییداره تو واقعا بهار سبز با با یها چه معن هیگر نیا یکن یبازنده عمل م کی نیع یگفت:آه...تو دارو 

رو  یگرم و بهار ییسانهایقانون بهاره و بهار پر نیو گرم ا یشسبز با دیتو با یفهم یم یروح یبهار سرد و ب هیاالن 

 یزمستون یسرما ریطلبه نه تو که اس یم

 حر فها را ندارم  نینکن طاقت ا تی:بابا اذبهاره

 بهم قول بده یکن تا بتون نیکن تمر نی:تمریمراد

شدند تا او  یسر محتضر ظاهر م یماند که باال یم سایکل یو بلند مثل را هبه ها دیسف ییبا روپوش و مقنعه ا پرستار

از اتاق بود رفت و  یییکه گوشه ا لچریبه طرف و میزد مستق یداشت لبخند نم یخشن و جد یرا موعظه کنند صورت

 شگاهیببرمتون آزما شیزماآ یسر هیانجام  یبرا دیآن را کنار تخت رساند و گفت:با

 ؟یچ یبرا شیو گفت:آزما دیحرف پرستار پر انیزود م بهاره

 عمل  یبهاره نگاه کرد و گفت:خوب برا یبه چهره  رتیبا ح پرستار

 خطاب به پرستار گفت:من آماده ام خانم یمسمم و قو یمراد

 هیروح ستیکردن ن هیآماده بشن االن که وقت گر یجراح یبرا دیبا دیراتنها بزار ماریرو به بهاره گفت :لطفا ب پرستار

 رونیباش و از اتاق  ب یاز شما بهتره قو یلیخ شونیا ی

 یداد دوباره به محوطه  یرا آب م نیش زمکو دکانه ا یگذشت و اشک ها یم دهیرنگ پر یو از کنار آدمها دیدو

کم بود چند  شیها هیر یهوا برا ژنیاکس ریپ مکتیهمان ن یرو دویهمان ب ریپناه برد  ز مارستانیساختمان ب یرونیب

رفت و توان فکر  یم یاهیچشمش س یبود جلو هآب فرو رفت ریچند نفر سنگ ز نکهیمثل ا دیکش قیبار نفس عم

 ماند رهیخ یکردن نداشت به نقطه ا
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  ستمیمنم ن یمثل آرش تنهام نزار اگه تو نباش کنمی:پدر خواهش مبهاره

 شیو با چشمان پر سو دییپا یدرمانده دور خود را م ییچرخاند مثل آدمها یطرف و آن طرف م نیسرش را ا رضا

او حرکت کرد  یبه سو نانیاز سر اطم ییکرد با قدمها دایپ دیدرخت ب ریاز بهاره بود او را همان جا ز یی هیدنبال سا

 ییسکوت کشننده غار غار کالغ ها و مغز ها تسکوت کذش یسالم چند لحظه ا یکالم حت چیه یکنارش نشست ب

 و سرش را به سمت رضا بر گرداند  دیکش یقیبهاره نفس عم رهیخ ییبود به نقطه ا چیاز ه یکرد و خال یکه فکر نم

 شد؟ ی:چبهاره

 بود رهیخ ینامعلوم یکه همچنان به نقطه ا رضا

خدا  نکهیقبل لز عمل را انجام بده و ا یها شیاست حاال هم رفته آزما گهیعمل بشه و عملش هم سه روز د دی:بارضا

 خودشه یسر جا زیرو شکرهمه چ

 شد و گفت:به جز ارش رهیخ یلیو به آسمان ن دینگاهش را از رضا دزد بهاره

 غصه نخور شهی:اونم درست مرضا

 ستی:بابا حالش خوب نبهاره

 :خوب آرهرضا

 از اتاق عمل بر نگرده گهی:ممکنه دبهاره

 :ممکنهرضا

 یاصال تو به بابا چ نمیممکنه آره ...بب نیزد:هم ادیو بر افروخته سرش را به سمت رضا چر خاند و فر رتیبا ح بهاره

 یگفت

 شد و گفت:آروم باش رهیه خبهار یزده  رونیاز حدقه ب یبه چشمها یبا خونسرد رضا

 وقته... یلیپدرت به آرش ربط نداره بابات خ قلب

 یفهمیهم ربط داره م یلیو گفت:اتفاقا خ دیادب وسط حرف رضا پر یب یمثل بچه ها بهاره

 دیدو تاتون کم صبر و احمق دیشد دهیهم آفر یزد و گفت:الحق که تو و آرش برا یلبخند رضا
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کرد واقعا کم  هیگرفت و بلند بلند گر بانیبلند شد بهاره مات ماند و سر در گر مکتین یرا گفت و از رو نیا رضا

 یبه قول استاد مراد بیفراز دارد و نش یداد زندگ یصبر نم یحق را به آدم ب تیهم داشت اما واقع دیآورده بود شا

 است مالز یزندگ شیشود تصاحب کرد آزما یبهشت را که مفت نم

                              ************************** 

شالگردنش  انیو آشنا پهن کرده اند آرش صورتش را م بیرا بر سر غر نشانیسنگ ی هیافسرده شهر سا یوارهاید

گذشت ترس و  یم بانهیبود غر بهیبا رنگ چشمانشان غر یکه حت یکرده و مثل دزدها به سرعت از عابران میقا

 کی یداشت روبرو یخودکش یا زهیپوچش را پوچتر از قبل کرده بود انگ یوجودش را احاطه کرده و زندگاسترس 

 یقیانداخت و نفس عم یشده بود نگاه نیروشن تز ئ یآن که با رنگها یسرش را باال برد و به تابلو ستادیداروخانه ا

سم مورچه کش نداشت  دیشا ایو  یچند قرص قو دنیجر ات خر ینادم راهش را کج کرد و از آنجا دور شد حت دیکش

 خرد و نادان یاز انسان ب فیو صد ح فینجات دهد اما ح ایدن نیظاهر از ا بهتا با خوردنش خود را 

گذشت  یهم م یو او آنجا از خود بودن خسته شده بود روز ها از پ ختیر ینبودش اشک م یبرا دیدرخت ب ریز بهاره

که کنار  یبهاره فالکس چا دیرس یبهاره خسته تر از هر روز به نظر م یغصه ها ینینگس ریپ مکتیو ن دیو درخت ب

به پر  رهیشد بهاره خ یرفت و سرد م یتند به هوا م تند یرا پر کرد بخار چا وانشیخود گذاشته بود ر ا برداشت و ل

 زدند  یدانه نوک م ین ب یکه آنطرفتر به زم ییگرسنه ا ینده ها

 نفس نفس زنان خود را به بهاره رساند و با اسم کوچک نام بهاره را بر زبان آورد  دیروپوش سف پرستار

 :بهاره جان بهاره جانپرستار

 شده؟ یبا اضطراب صورتش را به سمت بهاره چرخاند و گفت:جانم چ بهاره

  شینیاالن بب یتون یبره اتاق عمل م دیبا گهیساعت د می:پدرت تا نپرستار

کرد  یچشمانش را پوشانده بود شانه به شانه پرستار حرکت م یکه اشک حاله  یشدد در حال بلند شیاز جا بهاره

 یکه پدرش آنجا بود رفت و مراد یبه سمت اتاق زانیگرفت اشک ر یشیرا بلند تر برداشت و از پرستار پ شیقدم ها

  کرد یرا زمزمه م ییلب دعا ریهم گذاشته بود و ز یرو فیلط یرا با آرامش شیپلکها

هم  یبه آن زد لبخند یلبه تخت نشست و دست پدر را در دست گرفت و بوسه ا یآرام نام پدر را صدا کرد رو بهاره

 فرشته وار او کرد  ینثار چهره  شیصدا یب یاشکها دیراه بارش شد
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 دخترم؟ ی:خوبیمراد

 با بغض:خوبم بهاره

 دوست دارم؟ یلیخ یدونیشد و گفت:م رهیبعد از چند سرفه به دخترش خ یمراد

 دونم ی:البته که نمبهاره

 !؟یکن یم هی:پس چرا گر یمراد

 دوستون دارم  یلی:چون خبهاره

ذهنت کن چون انسان فراموش کاره  یبهت زد را خوب ملکه  ییکه بابا  ییزد و گفت:دختر گلم حرفا یلبخند یمراد

 را فراموش کنه زیممکنه همه چ

 کنمیحرفا رو فراموش م یهمه  یعنیکنم  یرفتن باشه فراموش م یکه در باره  ی:من حرفهابهاره

 یو حرف یزیاما نه هر چ یوقتا الزم و اجبار ی:فراموش کردن گاهیمراد

 دیدار ییباال ی هیو روح دیهست یبشه تازشم شما آدم قو یکه ته دلم خال دینگ یزیچ گهید کنمی:خواهش مبهاره

که هستم  یزیدارم اما اشک تو اون چ مانیاحد و واحد ا یباالست چون به خدا میهستم و روح ی:البته که قویمراد

 یباش یقو خوامیمن سخته ازت م یبرا نیکنه و ا یم فیو تضع

 نکنم هیگر گهید دنمیرا پاک کرد و با بغض گفت:قول م شیبا پشت دست اشکها بهاره

بست  یپرستار سرم را م دیدیمواج چشمان دخترش م ی نهیکه در آ ینداشت به جز لبخند یزیچ گرید یمراد

 داشته باش دیوقت رفتنه به اتاق عمله بخند و ام گهید زمیخطاب به بهاره گفت:عز

را از  یوارد اتاق شدند و تخت مراد گریتخت بلند شد دو پرستار د یو از رو دیچند بار دست پدرش را بوس بهاره

به هق  وارهایو پر نورنشست د یوانست خود را کنترل کندوسط اتاق خالرا فشرد نت شیاتاق خارج کردند بغض گلو

 دندینال یدادند و همراه با او م یهق بهاره پاسخ م

زد و سر تکان  یبود و به او لبخند م ستادهیکنارش ا سانیاتاق عمل همسر مهربانش که پر ینور چراغ ها ریز یمراد

 سقوط کرد  یچشم مراد یاز گوشه  یاشکهمسر وفادارش دراز کرد و  یداد دست به سو یم
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کردند  یتمام تالش خود را م یپزشک میهم انجام نشده بود دستگاها و ت یهوشیب یدست پاچه شدند حت پزشکها

 دیمال یرا به حالت التماس به هم م شیو دستها ستادیاز اتاق ا یشده بود گوشه ا یمیبا بهاره صم یلیکه خ یپرستار

  ختیر یو اشک م

 سوزه یدلم براش م چارهیبهاره ب دیکن یکار هی:ترو خدا پرستار

 

وارد  دیرا کهنشن شیکند صدا یاما منتظر بود تا خوب خود را خال دیشن یهق هق بهاره را م یاتاق صدا رونیب رضا

گفت:پاشو شده خود را کنارش رساند و  رهیخ یکه چمپاتمه زده و به نقطه ا دیاز اتاق د یاتاق شد و ائو را گوشه ا

 یکن یبا خودت چه کار م یبسه بلند شو دار گهید نمیبب

 بهاره:رضا بابا بابا

 نمیپاشو بب ینشست ینجوریبردنش اتاق عمل اما اجازه ندادند باهاش صحبت کنم بلند شو چرا ا دمیرضا:د

 بشیو دستش را در ج ستادینشست و بهاره کنارش ا مکتین یهر دو خود را به پشت در اتاق عمل رساندند بهاره رو 

 فشرد یاش م نهیرا به س فشیکرد بهاره محکم ک

 آمد  یجون داشت تا حاال صداش در م چارهیب نی:اگه ارضا

  ومدیدونم چرا نگار ن یبود نمس نجایآرش ا یکنم کاشک یم ییترسم احساس تنها ی:مبهاره

 هستم یچ نجای:دستت درد نکنه پس من ارضا

 داشتم یاالن چه وضع دونمینم یم تنهام بزار:ناراحت نشو اگه تو هبهاره

شد استرس به وضوح در عکس  یاما نم اوردیکرد که بهاره را سر حال ب یگذشتند و رضا سع یهم م یاز پ قیدقا

 یسوزاند در دل به آرش فحش م یکرده اش دل رضا را م خی یشد صورت زرد و دستها یم دهیبهاره د یالعمل ها 

 یو کم نور و افسرده بو یشدند راهرو خال یمپا بند ن یار گذشته بود پشت در اتاق عمل روکار از ک گریداد اما د

 یموها یو دست ال دیکش یقیزد رضا آه عم یرا به هم م یدل و روده  یمارستانیب ینامطبوع الکول و مواد ضد عفون

باز شدن در در آن سکوت مو بر  یکرد که با صدا یرا زمزمه م یلب شعر ریپر پشتش کرد و شروع به قدم زدن کرد ز

  دیشد و مضطربانه پرس رهیو به چشمانش خ ستادیدکتر ا یکرد و به طرف صدا برگشت بهاره روبرو خیبدنش س
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 :حال پدرم چطوره؟بهاره

انداخت بهاره دوباره سوال خود  نییشد و سرش را پا رهیبهاره خ یکرد و به چهره  ی...مکث کوتاه ی:خانم مراددکتر

 دیبلند تر پرس یبار با صدا نیار کرد اما ارا تکر

 :بابام حالش چطوره؟بهاره

 بودند یمتا سفم استاد بزرگ یلی:خ دکتر

 یزیچ هیشد و گفت:تو  رهیو به چشمان اشکبار رضا خ ستادیشده بود رو به رضا ا یخیدست وپا لرزان قالب  بهاره

 ؟یکن یم هیگر یتو چرا دار یچ یعنیفهمم متاسفم  یبگو نم

 کنم آروم باش ی:آروم باش خواهش مرضا

 گهید ایگفت:خدا یتلخش م یها هیگر انیاشک امانش نداد م دید ی. تنها م کهیتونل وحشت  انیخود را م بهاره

  دونستیدونست م یرو ندارم بابام م یکس گهیتنها م د

 شاند ن مکتین یشد رضا به کمک دکتر بهاره را رو نیبهاره سر خورد و نقش زم فیظر کلیه

 :ترو خدا بهاره خودتو کنترل کنرضا

 تونم یتونم ادامه بدم نم ینم گهیشد گفت:د یاز سوز دلش بلند م ییبا صدا بهاره

جز اشک و آه جز حسرت و  دید ینم چیه دیفهم ینم چیبهاره ه گریخواند اما د یاو را به آرامش م زانیاشک ر رضا

  ییتنها

 بخاطر پدرت  یبتون دیتونم با یموقع نگو نم چیه یگ یم یچ ی:داررضا

 ستیکس ن چیه گهید ستین گهی:اما اون دبهاره

 قول را به پدرت دادم نیکه زندم برادرت بمونم تا زندم  ا یدم تا وقت یحرفو نزن من بهت قول م نی:ارضا

                          *************************** 

دانشگاه دلش  یرفت محوطه  یدستها م یکردند تابوت روان رو یاع مود یجان مراد یبا جسد ب زانیاشک ر همه

تابوت را  زانیاشک ر یفشرد دانشجو ها یم نهیرا در س یجدا شود و آسمانش بغض یمرد آسمان نیخواست از ا ینم
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 یو خاک بر سر م دندیدو یهمه به دنبال لش م بایمنزل آخر کردند چقدر ز یمخصوص گذاشتند و روانه  نیدر ماش

غمش تازه بود ذکر اهلل اکبر و آه و ناله ها گوش آسمان را کر کرده بود تابوت را سه  شهیقبرستان هم مثل هم ختندیر

رفت  دیکرد که چرا با یباور نم ختیر یاشک نم ینداشت حت هیگر یکردند بهاره نا یگذاشتند و بلند م نیبار به زم

دور قبر را  یدور تا دور محوطه  یبزرگ و تازه ا یروز. دسته گلهاعالم بود ام یغمها یماند دلش غمخانه  دیچرا با

 یکردند و بعض یم هیها گر یباشند بعض یزیو آغاز عز انیتا نظاره گر پا ستادندیپوشان ا اهیاز س یگرفته بود انبوه

 تفاوت بودند  یب

کشاند اما  یزد و و خود را به سمت او م یادیآوردند گر گرفت و فر یم رونیپدر که از تابوت ب یجنازه  دنیبا د بهاره

بغل بهاره را  ریرا گرفتند و او را آرام کردند دو نفر از دوستانش از دو طرف ز شیدوستانش مانع شدند و دستها

را  شیتوانست امن ینم گریکه د یخواست آغوش گرم یرا م پدرکرد و چه کودکانه  یلب با پدر صحبت م ریگرفتند ز

 خواندند  یغم غمنامه م یهم ناله  بایغ قبرستان چه زحس کند بلبالن با

اش گرفت و بغض ترکاند نم نم ش اشک عاشقان را  هیقبر گذاشتند آسمان هم گر یدهانه  یرا رو یبزرگ یسنگها

خاک  یبود زانو زد و مشت دهیقرمز پوشان یپنهان کرد چتر ها باز شدند و بهاره کنار خاک نمناک پدر که با  گلبر گها

 یقرار یاز انجا فاصله گرفتند و نظاره گر ب یکم ندکه کنارش بود یکسان دیکش یقیدستانش گرفت و نفس عم انیم

 دیبوئ یفشرد و م یدستانش م انیباران خواند و خواند خاک را م یزد و هم نوا ادیاو شدند بغضش را ترکاند و فر یها

 یسوخت و م یم دیشد د یاز آتش را م یگفتن هم نداشت حاله  تیجرات تسل یکردند کس یم هیهمه به حالش گر

و فضا را پر کرند بهاره  دندیرا روشنتر کرد گلبر گها به آسمان پر دهیزبانه کش یو شعله ها ذیوز یدیشد دسوخت با

ه خاک گذاشت رضا نتوانست تحمل کند خود را به کنار بهاره رساند و گفت :بس یچشمانش را بست و صورتش را رو

 خودتو عذاب نده بلند شو دختر نقدریا

 یبود نگاه م وانهیو به او که حاال د ختیر یدا را اشک م یسرش را بلند کرد و با چشمان بسته سرش را تکان م بهاره

 یم یشد و گفت:تنهام بذار تو از دلم چ رهیبه رضا خ نشیبهاره چشمانش را باز کرد و با نگاه آتش یکرد بعد از لحظات

مادرم و بعد از مکث و  نیخاک مادرش دراز کرد و گفت:ا سمتدستش را به  نیخومو عذاب ندم بب دیچرابا یدون

دلم پدرم و دوباره به چشمان رضا  زیهم عز نیا:«لب گفت  ریبه خاک پدرش نگاه کرد و ز نشیاز چشمان نازن یبارش

 چرامن چقدر تنهام ... نیبب یمنو تحمل کن ییاهمه تنه نیا یتون یتو هم نم ینیب ینگاه کرد و گفت:م دیبار یکه م

 کنارشون بخوابم چرا چرا  نییپا نیا دیسنگ قبرشون من هم با ی؟باال نجامیمن ا

 کنم بسه بهاره ی:خواهش مرضا
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که نه باورم  یعذاب بکشم من تنهام هر چقدر هم بگ دیندارم که کنارشون باشم من با نویا اقتیل ی:من حتبهاره

 یتنهام گذاشتن و رفتن متوجه میزندگ یآدما نیزتریچون عز شهینم

گرفته بود هوا  نییرضا سرش ر پا ختیر یزد و اشک م یم ادیخود فر یداد و از خود ب یدستانش را تکان م بهاره

بلند  نیزم یسرد شده بود باران هم شدت گرفته بود دوستانش خود را کنار  او رساندند دخترها بهاره را از رو یلیخ

 ها که آنطرفتر پارک بودند بردند نیو به سمت ماش کردند

بهاره را تنها  یتیموقع نیکه در چن دادیبه آرش فحش م شیاشک ها لیس انیشد و م نشیتنها سوار ماش رضا

 گذاشته بود

                        *********************************** 

پناه  یاطرافش بودند از کنارش رفتند و هر کس به آغوش گرم که یآنان یهمه  دیفرا رس ییدرد و تنها ی روزها

دلش  ختیر یماند و اشک م یم رهیلرزان خ یزده  زییکس مانده بود و ساعتها به باغ پا یبردند و اما او تنها و ب

 ینشست و از جلو یکه بر لبان مهر بانش م یندلبخ نشیریش یشعر ها و پند ها  یپدر را کرده بود هوا یهوا

دلش  گریو انتظار بود د ییکه همه اش تنها یا ندهیغم به بغل گرفته بود لرزان از آ یشد زانو یچشمش پنهان نم

سنگدالنه  نقدریکرد چرا ا یم یو از او بپرسد چرا؟چرا با او باز دیایکه ب دیکش یآرش را نداشت فقط انتظار م یهوا

به  ستیهنوز ته قلبش روشن است و خاموش ن یفیضع یله داند اما شع یکس نم چیکه ه ییو رفته جا ردهک شیرها

سوزاند که او رفته و هنوز عاشق است  یدلش را م شتریب نیهم ناخواسته سفر کرده و ا دیخوب شا دیگو یخود م

 یمبل ها یو نگار رو یآزاده و عل هعصر جمعه ها دل همه را گرفته تر از آنچه بود کرد بهار یآسمان غم گرفته 

و غم زده بود و سکوت بر قرار بود  نیاتاق سنگ یخوردند هوا یم تیسکویو ب یحال نشسته بودند و چا یراحت

کرد سرش را بلند کرد و خطاب به بهاره  یم یآن باز یدر دستش بود با دسته  یخشک و سرد آزاده که فنجان چا

 درست بشه زیخواست همه چ یگفت:دلم م

 دتو ناراحت نکنتو خو زمیزد و گفت:عز یلبخند بهاره

  میدون یکدممون نم چیآرش را ه ییهو هیسفر  لی:باور کن دل یعل

 دونم   یهم ..نم دیمن آرش رو خوب نشناختم شا دیآقا شا یعل دونمی:مبهاره

  میبرادر خوب کنارته ما هم که هست هی نیرضا هم ع شهیم داشینگو آرش پ ینجوری:اآزاده

 :ممنونم بهاره
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 آرش هستم  یحتما خبرم کن بخدا قسم هم پ یداشت ی:بهاره جان کارآزاده

 ممنون اما کاش االن کنارم بود  بهاره

 شهیم داشیروز پ هیباالخره  زمیکه تا ان لحظه خنس کرده بود گفت:خودتو ناراحت نکن عز نگار

 میکن یرفع زحمت م گهیبهاره جان مواظب خودت باش ما د دووارمی:ام آزاده

  دی:به سالمت سالم رضا را برسونبهاره

  دیکش قیو بهاره آنها را بدرقه کردند نگار دست بهاره را گرفت و اورا به سمت آالچ نگار

  یدستم و کند ونهی:آرومتر دبهاره

 هوا چقدر خوبه نی:بدو ببنگار

 یذشت فقط صداگ قیعم دنیبه نفس کش قیآالچ یها یصندل یرا رو یبند آمده بود چند لحظه ا شانیهر دو نفس

 کردند  یشاخ و برگ درختان با هم دعوا م یامد و گنجشکان که ال ینفس م

 نگار به خود آمد  یشده بود با صدا رهیخ زیم یگلدان رو یبه گلها بهاره

 یی:بهاره حواست کجاست انجانگار

 کردم ی:به آرش فکر مبهاره

کنارت  یزندگ تیموقع نیحساستر یتو ادیخوام صد سال ازش خبر ن یوفا فکر نکن م یپسره ب نیبه ا گهی:د نگار

  یکن یها بهش فکر م ونهیاون وقت تو باز هم مثل د ستین

بود بابا ازش خبر داشت رضا هم داره  زیشده اما هر چ یدونم چ یوجود داره نم یلیدل کیجهت نرفته  ی:آرش ببهاره

 ره  یدونم چرا از جواب دادن تفره م یاما نم

خواهند  یم دیدارند شا ییتو نقشه  یبرا دیاز کجا معلوم شا میکن نانیاطم یلیخ دیرضا نبا نی:به نظر من به اگارن

 بدبخت کنند

  میدار نانیبهش اطم یلیخ امرزمیخدا ب یصحبت نکن هم من هم بابا نجوری:درباره رضا ابهاره
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 نیبار که شده گوش کن بب کی یمن برا یو به حر فها ایاحمق ب یکن یم نانیاطم یلیبه همه خ نهیهم تی:بدبختنگار

 یرس یبه کجا ها م

خواهد سرم کاله بزاره  یهر کس هم م نیمن فقط دوست دارم  بخوابم هم یحال دار یلی:مثال به کجا ها خبهاره

 ندارم که از دست بدم  یزیکنه چون چ ینم یبگذار بزاره برام فرق

 یپسر را رها کن نیبهت بگم تا ا یچ دیدونم با ینم چارهی:بهاره بنگار

 دلت واسم بسوزه ستی:الزم ن بهاره

باز بود در را هل داد و وارد شد چند قدم جلو آمده بود  مهیپارک کرد در خانه ن یخانه مراد یرا ربرو نشیماش رضا

نبودند اما  دنیخوش آ شیبرا دیشن یکه م ییچر خاند و به طرف آنها حرکت کرد زمزمه ها قیسرش را به سمت آالچ

 کرد که آنها متوجه حضورش شوند یبه راحش ادامه داد وسع

 در چرا باز بود نی:سالم خانم ها ارضا

 بر لبش نشست  یبود از جا بلند شد و لبخند مصنوع دهیرنگش پر یکه حساب نگار

 که رفتن در را نبستم منتظر تو بودم ی:آزاده و علبهاره

 ی:ممنون چطوررضا

 دیحال بهاره را بپرس دیفقط با یعنی:نگار

آخه من فقط بابام فوت کرده بهاره هر  میبهاره دو ت ممیتیمن  یهم مادر ول دیهم پدر دار دیی:آخر شما از ما جدارضا

 دوشون

 با ناز سر داد ییو خنده ا دیدار ی:آقا رضا شما دست بر نمنگار

 ؟یکنیبه نگار انداخت و رو به بهاره گفت:چه م ییمحالنه ا ینگاه ب رضا

 به آزاده سپردم سالمت را برسونن ی:سالمتبهاره

  یرا گره زد و گفت:سالمت باش شیابرو ها رضا

  ستین داتیزد و گفت :خوب چند وقته پ یلبخند بهاره
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 :بخدا سرم شلوغ بود رضا

 من من کنان گفت:رضا... بهاره

 :بلهرضا

  یچیلبش را گاز گرفت و گفت:ه بهاره

دانشگاه گرفتن  یفردا بزرگداشت استاده تو نکهیازش ندارم فقط ا یو گفت:نه خبر دیچ یرا در هم پ شیابرو ها رضا

 یایب دیبا یتو هم دعوت

 من برو حال ندارم ی:تو جابهاره

 آآآآآآآ ستین میحرفها حال نیمن ا ستیحال ندارم حوصله ندارم حالم خوش ن یایب دیحال ندارم با یچ یعنی:رضا

 نشد  ی:از آرش خبربهاره

  یش یاز آرش هم خبر دار م ینپرس یتون یچند لحظه مکث کرد سپس ادامه داد :تو نم رضا

 را از دست دادم خوب آرش هم تنهام بزاره  میآدم زندگ نی:چند دفعه گفتم اگه مرده بگو تحملشو دارم بهتربهاره

 میفقط ازش خبر ندار ستین شیزی؟آرش چ ستین یکن یکه فکر م یزی:نه بهاره چرضا

 گرده یبر نم گهیکه آرش رفته و د دیخوب بگ دیرا گول بزن چارهیب نیا دیخواه یم ی:آقا رضا شما تا ک رنگا

 نیسو ئ تفاهمه هم هیگرده فقط  یآرش بر م دیحرف نزن ینجوری:نگار خانم لطفا ارضا

 هست  یسو ء تفاهم چ نیا دیبهم بگ شهیسو ء تفاهمه سو ءتفاهمه م یگ یم ی:تو چند ماهه داربهاره

 یفهم یم زرویوقتش برسه همه چ یبدتر بش یکه هست ینیبشه که از ا ی:بگم که چرضا

زن برادرش در چه حاله  نهی؟بب یزنه که چ یآزاده که هر روز به بهاره سر م دیکن یبه بهاره ظلم م دی:شما دارنگار

 کنه یزندگ دیدختر با نیگرده ا یکه آرش بر م دیگ یشما هم م

 :درسته اما...رضا
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دنبال آرش خان  ستیالزم ن گهینداره رضا تو هم د یزندگ گهیدختر د نیا دیشما نگران من باش ستی:الزم نبهاره

خوام با وجودم با  یخواست بر گرده که االن بر گشته بود فقط خدا کنه حالش خوب باشه من نم یاگه اون م یبگرد

 خراب کنم شویداغونم زندگ هییروح

 دیرو به آرش بگ نایضا ا:آقا رنگار

 گم؟ یدونم آرش کجاست و نم یمن م دیفرمائ یم یعنی؟ هی:منظورتون چرضا

 حرفها را ندارم نیا دنیطاقت شن گهی:دبهاره

 یاالن به فکر دانشگاه و درسهات باش دیگم تو با ی:من مرضا

 یبه چه درد م ستیبابام بود حاال که ن یآرزو نیبشه که حقوق دان بشم ا یکه چ رمی:حالشو ندارم مدرک بگبهاره

 خوره 

 مشکالت مردم را حل کنه ای رهیرفت مدرک بگ یکه دانشگاه م یهست یتو اون بهاره ا رضا

 مشکالت خودم را حل کنه  دیبا یکی:اون موقع خودم مشکل نداشتم  اما حاال بهاره

مردم را  رونیب یدانشگام بر ایاطر بابات فردا بکنم به خ یکنند ست خواهش م دینا ام یلیخ ی:بهاره خودتو باخترضا

 گرده یدوباره باز م تییروح ینیبب

 شهیم یچ نمیچند لحظه سکوت کرد و سرش را تکان داد و گفت:تا بب بهاره

حالشون از تو خرابتره و مشکالتشون هزار برابر از تو بزرگتره اما خودشونو  یلیهستن که خ ییآدمها یدون ی:مرضا

و  ینیب یو نم یرا گم کرد یاما خوشبخت یخوشبخت یلیاونها خ انیبازن به اونا فکر کن و بلند شو باور کن تو م ینم

 یتا به آخر برس یبازیو م یباز یهم م نیبه خاطر هم

درست اما  یتو برادر من الیخ یبابام هم ب تیکارت وص یپ یر یو م یش یبهاره:االن آخرشه باالخره تو هم خسته م

 که هستم بشم ینیداغونتر از ا ایکه چکارش کنم خودمو بسازم  ید یم یتونم تو بهم انرژ یمن نم یوقت یتا ک

 نیفقط هم یبه زندگ دیتوکل به خدا و ام یکه الزم دار یزیدونم تناه چ یمن نم یتون ی:تو نمرضا

 هست یدیباز هم ام یعنیعطر گلها  یشد وزش باد و بو رهیگلدان خ یو به گلها دیکش یآه سرد بهاره
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                         *********************** 

 ینیسال زم کی یهامان را آبپاش نهیو آتش گرم س میسپرد یرا به آن م زانیداشت که تن گرم عز یچه سر خاک

  ید مبه مقصد عجله داشتن دنیرس یکه برا نیسنگ ینهایبهاره فقط ماش کیگذشته بود از اتوبان افکار پر تراف

هم  یکس یو ب ییکرد تنها یاو دو چندان م یوحشت نا کشان ترس و اضطراب را برا  یبوق ها یگذشت که با صدا

  دیهم ناپد دینشود شا دهید گریتا د دیآنقدر مال دیشد پاد زهر مال یم یگاه

 یکه جا ییکتابها دهیآت شرا به جان نخر یگرما ینه اش چند وقت یکه شوم یکتابخانه ا انیبود م یخال شیجا

چلق چلوق بشقاب ها تنگ شده  یصدا یدلشان برا نتیک در کاب یکرد کارد و چنگال یدست دستمال نوازششان م

 نشده اند  یآبپاش یکه با نگاه مهر بان یشمدان یو گلها

 یه و براسرگرم کرده و فکرش را آزاد قینبود بهاره خود را با کتاب و تحق زیچ چیخود بود و ه یسر جا زیچ همه

نشست  یبود و درونش همه درد بود و درد ساعتها کنار پنجره رو به باغ م یکه فقط از ظاهر ییبایها ،ز ییبایز دنید

به جان  ستیبا یاو م یرگها انیبود م یانوریس نتظاربار پلک زدن ا کی یدوخت بدون حت یو فروزان صبح چشم م

 یدرخت سبز سر پا بود و طوفان م کیو هنوز هم مثل  دید یرا م زیوارش همه چ نهیبخرد رضا با قلب مهربان و آئ

 برد یلذت م میو از وزش نس ستادهیاو همچنان ا دیوز

کرد که امروز  یفکر م نیکرد و به ا یم یکفشش باز ریز یها زهیبود و با سنگ ر ستادهیا یپشت در خانه مراد رضا

زد و زنگ را فشار  یرا از غرق شدن نجات دهد لبخند ییا کند و دل طو فان زده حیآرش را تو ج بتیغ دیچطور با

 داد 

 ه؟ی:کبهاره

 :منم منم آقا گر گهرضا

 دهیحال نرس یکرد و به در ورود یرا ط اطیاو گشود رضا عرض ح یدر را به سو دیکه معلوم بود خند ییبا صدا بهاره

 در را چر خاند و در چار چوب در ظاهر شد  یبود که بهاره دسته 

 حقوق دان ی:سالم خواهر کوچولو رضا

 زده  بتیتو هم غ دیگفتم شا یداد یزدم جواب نم ی:هر چقدر بهت زنگ مبهاره

  لیخانم وک می:داشترضا
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 یستیمعرفت ن یکردم تو ب ی:نه شوخبهاره

بلند  ییحرکت کرد رضا هم پشت سرش وارد شد و با صدا ییرایاز چارچوب رد شد و به سمت سالن پذ بهاره

محکم  ی دهیکش هیدم و  یبهش م یحساب یگوش مال هیاولش  کنمیم داشیپ دمیه خواهر من بهت قول مگفت:چت

 زنم تو گوشش  یم

و  چونمیپ یکه از آرش خورده بود را کرفت و ادامه داد :بعد گوشش را م یلیس یسکوت کرد و با دست جا رضا

 شم یو از شرتون راحت م رمیگ یبزرگ م یعروس هیواستون 

رهاند  رونیکرده بود ب میرا که از اول روز قا یانداخت و چشمانش را از او پنهان کرد و آرام اشک نییسرش را پا بهاره

 من و اون تمام شده نیب زینه به برگشت آرش همه چ یدارم ول دیفشرد گفت:ام یرا م شیکه گلو یو با بغض

 یآرش را فراموش کرد یچ یعنی:رضا

 من اونو :آرش منو فراموش کردهنهبهاره

 :نه اون فقط...رضا

  دمیتو چند وقته هزار بار شن نویسوءتفاهمه ا هی:نه اون فقط گرفتاره بهاره

 کردم دیکشف جد هی یدونیم لیخانم وک یزن یخوب چرا م لهی:خرضا

 ؟یچانه اش گذاشت و گفت:بازم چه کشف ریکاناپه جا بجا کرد و دستش را ز یکه خوب را رو یدر حال بهاره

 یسیخس یلی:تو خ رضا

 :چطور مگه؟!بهاره

  ینداد ینیریبه من ش یشد لیچون فارغ التحص یسی:خسرضا

 یقبول ینیریش نمیحبه قند از قندان برداشت و به دست رضا داد و گفت:ا کی بهاره

 میریجشن بگ دی:نچ من قبول ندارم بارضا

خونه نگاه کن  نیبه ا یکمیجانب وقت نداره در ضمن  نیشرمنده ا یول یحال دار یلیخ ای یکار یب یلیخ ای:تو بهاره

 دلت خوشه  یلیخ دمیرس یم نجایداره اگر حال داشتم به ا یچه وضع نیبب
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 پوز خند همراه با تمسخره زد و گفت:جشن اونم من بهاره

نبود رضا سرش را  یرنگ و گل چیه گریافسرده و خاک گرفته د یبه اطراف نگاه کرد و به بهاره حق داد خانه ا رضا

 رمیگ یمن که دارم خودم م ینداره تو حال ندار یبیخواراند و گفت:ع

 اما واسه خودت ری:بگبهاره

 :مدرک من که پدرش در آمدرضا

 یریبگ یخوا یواسه من م یخودت جشن نگرفت یلیواسه فارغ التحص ی:تو چقدر زرنگبهاره

 هست ی:بله زرنگم حرفرضا

 نمفکر ک دیدونم با ی:نمبهاره

 شه یشدن من تمام م لیباشه مگه نه چون فکر تو بعد از فس یعنیدونم  ی:نمرضا

 گفت:باشه یزد یلبخند بهاره

 چطوره؟ میریگ یباغ خونتون م ی:پس جشنو تورضا

  ی:عالبهاره

 یبار سر عقل آمد هی:چه عجب رضا

 کنم یبه بعد درست زندگ نیاز ا خوامی:مبهاره

 :خدا رو شکررضا

 چرا آرش رفت؟ یگ ی:رضا ...چرا بهم نمبهاره

 کرده یبهت بگه چه غلط ادی:منتظر بمون برضا

 :اگه زن گرفته بگو بهاره

 فکر نکن  زایجور چ نیکار ها را نداره به ا نی:نه بابا آرش عرزه ارضا
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 (تی:خوب پس خودت بگو )با عصبانبهاره

 هایری:تو چه گرضا

 که.... گهی:پس حتما نگار راست مبهاره

 

که  دمیتو خراب کنه هزار بار شن شیآرش را پ نیداره که ا یا ینگار خانم چه عالقه ا نینترس حرفتو بزن ا هی:چرضا

 شدم الیخ یب یآ درباره من و آرش گفته ول یچ

 اونه فقط نگرانه ستین ینجوری:نه اصال ابهاره

 ؟ی:نگران چرضا

 دونم ی:نمبهاره

 هان ادی:مگه من بهت نگفتم مرضا

 :بلهبهاره

 کنمیم داشی:پس قبول کن بخدا دنبالشم پرضا

 دونم ی:مبهاره

 کردن خونه زیسر تم میخوب االن بهتره بر لهی:خرضا

 یزد زنده شو خانه ا ادیو بلند فر ستیخانه و امروز افسرده او نگر روزیپر طراوت د یسرش را چرخاند و به فضا رضا

 کید بهاره که از سالن خارج شد از پشت سر رضا را صدا کرد و را بتکان شیها یو غبار خستگ ردیغم گرفته جان بگ

 یدر بر یتون ینم یکن شعر نخون قول داد کزد و گفت:پا یپاکن به او داد و لبخند شهیدستمال و ش

 :چشمرضا

 کرد  یریپاکن را به دست گرفت و شروع به گردگ شهیو ش دستمال
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بزرگ را باز کرد  یا شهیخانه خود را پهن کرده بود رضا در ش یکه از ذرات خاک پر شده بود در اتاق ها دیخورش نور

گلدان ها  دیرا آب و جارو کش وانیمبل ها را گرفت و ا یرهاندند گرد رو یم رونیدرون به سرعت خود را ب یغبارها

و بدون  دیبه آشپز خانه کش یغول بود رضا سرکخانه مش پزکرد بهاره در آش یکرد گلدان ها را آبپاش یرا آبپاش

خاک همه جا را پر  یکرد بو یجمع کرد و آبپاش نیزم یرفت و با چنگال برگها را را از رو اطیبه ح دیبگو یزیچ نکهیا

 آن شد  یآب یانداخت و غرق در ب ینگاه فیو کث یکرده به استخر خال

که  یرا در سطل بزرگ دهیخشک یزباله ها و شاخ و برگها یو جدا کرد همه  دیرا چ یمراد یگلها یهرز ال یها علف

از سطل فاصله  یشعله ها کم دنیبا زبانه کش دیلحظه به آتش کش کیو در  ختیخاکستر وجودش را گرفته بود ر

 یگرفت بهاره هم کارش تمام شده بود خود را کنار رضا رساند و گفت:دستت درد نکنه خسته شد

استخر  امیروز م هیآتش بود نگاهش را به بهاره داد و گفت: یرا پشتش قالب کرده و محو زبانه ها شیهاکه دست رضا

 کنم یم زیرا تم

 تازه دم کردم یخوریم ی:ممنون چابهاره

 بهم زنگ بزن  یداشت یبرم اگه کار دی:ممنون بارضا

 :چشم حتمابهاره

 :پس تا بعد خداحافظرضا

 :خدا حافظ بهاره

طول و عرض  شیرا زد صدا نیماش ریآتش را تنها گذاشت دزدگ یگرفت و بهاره و شعله ها شیت را پراه برگش رضا

 شعر را زمزمه کرد: نیدستانش فشرد و با خود ا انیخلوت را پر کرد سوار شد و فرمان را محکم م ابانیخ

 راهم مهین قیرف یا ییکجا

 اهمیس یمن در چاه شب ها که

 جز غم پناهم یبخشم کس ینم

 تنها از تو نالم گز خدا هم نه
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آورد با  رونیب بشیدستش را از ج ستادیا یدر ورود یرا گرفت و به سمت خانه آزاده حرکت کرد روبرو نیماش گاز

کرد که مدتهاست  یم ییاو را مسمم به اعتراف همه نا گفته ها فونیآزاده از پشت آ یزنگ در ار فشرد صدا دیترد

 اش محبوس بود  نهیدر س

 :بله هآزاد

 :منم رضارضا

 باال ای:سالم بآزاده

کوچک و  یتازه و گلدانها یداشت گلها یکوچک اطیداد و باز شد در را هل داد وارد خانه شد ح ییصدا یورود در

کردند از پله ها  یم ییبود خود نما ییباال یکه به سمت ساختمان خانه در طبقه  یراه پلخ ا یبزرگ کاکتوس که رو

 بود  ستادهیدر ا یجلو جانیباال رفت آزاده با لبخند و ه

 ؟ی:از آرش خبرآوردآزاده

 بم گفت:نه یبا صدا ریسر به ز دیبار ینگاه رضا شرم م از

قد خم  یرینبود مثل درخت پ یخبر یستادگیاز آن ابوهت و ا گریبود د یچند وقت دیلبان آزاده ماس یرو لبخند

بسته  یسست به خانه برگشت رضا هم پشت سرش بدون تعارف وارد خانه شد و در را بست صدا یکرده بود با قدمها

 نییپا دیچشمش هماننند مروار یاز گوشه  اشککه  یشدن در آزاده را به خود آورد و به طرف رضا برگشت و در حال

 ؟یاز آرش دار یکردم خبر یفکر م دیآمد گفت:ببخش یم

  دیداشته باش یشما خبر دیخودم گفتم شا شی:من پارض

 ونهیپسره د نیچرا ا دونمینم  کشمیآزاده گفت:از بهاره خجالت م ستادیا شیکا ناپه نشست رضا روبرو یرو آزادخ

 کن یکار هیگذاشته رفته رضا 

 خبرمون کنن دنشی:من تمام دو ستامون سپردم اگه درضا

در  یقطره که افتاده باشه تو هیپا گذاشتم اما مثل  ریآلمان را ز یابانهایجاها رفت بخدا تمام خ یلیهم خ ی:علآزاده

 نه!؟ یزده ممکنه هم رفته باشه دب بشیغ ای

 ؟یشناس یرا که م ینبود اصالن یکرد و گفت:دب یتکان داد و نچ نچ یسر رضا



 سانیپر

186 
 

 شناسم ی:بله مآزاده

 پا گذاشت اما اونجا هم نبود ریرا ز یدب یجا ی:همه رضا

 :پس کجاست؟آزاده

 بشه بهاره داغونه به زور خودشو نگه داشته دایپ دوارمی:امرضا

 کرد  یم میرا از عالم و آدم قا شیکار داشت بغض گلو نیبا ا نگاریرا به هم فشرد ا شیدندانها آزاده

مسئله مسخره گذاشت رفت  هیبه خاطر  شیچند سال پ ادتهی شهیم داشیپ اریبه خودت فشار ن نقدری:آزاده ارضا

 زد بعد هم خودش برگشت بشیچند وقت غ

 فیضع نقدریکردن ا یم تشیبودن اگه اونا بودن و درست ترب نجایخدا رحمت کنه پدر و مادر م اگه اونا ا ادمهی:آزاده

  یش نگذاشتموقع تنها چیشد البته منم مقصرم تنهاش گذاشتم بازم معرفت تو رو ه ینم تیمسئو ل یو ب

از مغز اندازه  شهیاز سادگ دونمیهم کنه بازم باهاشم چون م یهم کنه هر فکر ی:من دوستش دارم هر غلطرضا

 نخودشه

 سوزهیمن دلم واسه بهاره م یول یکنار ما بود شهیبرادر خوب و مهر بان که هم هی نیزد و گفت:تو ع یلبخند آزاده

 کشم یدختر خجالت م نیا یزد از رو یم بشیصد سال غ رفتیاگه اون نبود جهنم آرش م

 دیانگشتانش کش انیبرد و م شیموها انیکنار آزاده نشست دستانش را م یکالم چیبدون ه رضا

دونستم  یکنم نه واسه آرش واسه بهاره آخه از کجا م یم هیدلم گرفته رضا داغونم خدا شاهده شبا تا صبح گر آزاده

م هستم به  امرزیاون خداب یشدم شرمنده  یواسطه نم اهیر نه صد سال سو اگ زیهمه چ ریز زنهیپسره م نیکه ا

 آدم شناسن ایبعض گنیخبر داشت واقعا م یزیچ هیکه اون از  نگاریاحترام من و تو آرش رو قبول کرد ا

خود بود رو به رضا کرد و ادامه داد :رضا اگه آرش  نیتسک یبرا یافکار در هم برهمش دنبال کلمات انیدر م آزاده

 و به اعماق فر رفت دیمغرور سکوت را برگز یمثل جنگل نجای...ا دیتو با امدین

 را زیحق همه چ دمیشد و گفت:بهت حق م رهیحد و اندازه اش به آزاده خ یبا نگاه مردانه و ب رضا

 هیبهاره خونشون  یلیفارغ التحص یره آخر هفته به بهانه از چند لحظه رد و بدل کردن نگاهها رضا گفت:قرا بعد

 میریجشن بگ
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 شهیخوبه هر چقدر سرش گرمتر بشه تحمل وضع براش آسونتر م یلی:خآزاده

 خبرم کن یداشت ی:اگه کاررضا

حرف زدن نداشت بدون تعارف او را بدرقه کرد و رضا  یبلند شد آزاده نا شیرا به دسته مبل فشرد و از جا دستش

حتما  گفتمینه اگه م یول یرا بگ زیبهش همه چ شدیم یشد و با خود گفت:احمق خوب چ نیوباره سوار بر ماشد

 دیبگم با یزیچ دیدونست برادرش االغه اما من نبا یخودش که م یگفتیبرادر االغ داره خوب م هیکه  شدیم ونهید

 باش یمنتظر بمونم خودتو نباز رضا قو

                     ************************************ 

شده بود ند و فقط در تکاپو بودند  یکیکانیم شیبهاره را بر کرد پاها یدلخوش ییوفا رضا باالخره جشن کذا الوعده

ر به ، کا ستیمال ک نیغرور کار نداشت که زم یب یمنصف همانند درخت یریاس یرفاقت و نا جوانمرد انیم یریاس

ادعا  یکند و چه ب میکه دوست دارد تقس آنانیهمه  نیاش را ب هیکند و سا یکیاش را باخاک  شهیدارد که ر نیا

شوم غار غار و  یکنند و کالغ ها یم یشاخ و برگ درختان با هم باز یکه رو ییگنجشکها  کیج کیج یصدا

و  زیگل م یتکرار زندگ شهیجشن قرار بود با شکوه بر گزار شود مثل هم یگنجشک ها از نحس یدسته جمع دنیپر

 غیشود اما در دایدل خوش هم پ دیبا یماندن ادیو ب بایجشن ز کیکنم چون در  یمکث م نجایو ا ینیریو ش یصندل

 انتظارند  ریاز دل خوش دلها همه اس

باغ  یفضا یمیمال یقیآب زده همراه موس یچمن ها گلها و یشده بودند بو دهیها با نظم دور استخر چ یو صندل زیم

با  ییکردند مهمانها یوارد شدند و مجلس را شاد و پر طراوت م یکرد مهمانها از در ورود یتر م کیزده را رمانت زییپا

رضا را به خود جذب کرده بودند  یلیباغ دو مهمان خلوت کرده بودند که خ یفرهنگ از طبقات مختلف بودند گوشه 

 کرد : یشعر را زمزمه م نیچانه اش نگه داشته بود و ا ریلم داده بود و دستش را ز یصندل یرو

 تو به تار و پودم بسته است عشق

 جهانم بسته است  یروح تو درها یب

 ادیدست تو خواهم که بر آرم فر از

 نگاه تو زبانم بسته است شیپ در
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رو با  بایز یدختر دیسرش را بلند کرد او را د دیکش رونیب شیبهاره رضا را از چا ه تنها ی دهیو کش کیبار یصدا

معلوم نبود چون آنها را  شیاز مو ها یتار یداد حت یشب نما که او را قد بلندتر نشان م ینقره ا یمتوسط ماکس یقد

کرد رضا آه  یم یارزان ایرنگش طراوت را به دن یصورت یاو لبه دینگاه داشته بود پوست سف یدر پناه شال بزرگ

افتاد که آرش بر بهاره گذاشته بود  ینام ادیاو احساس کرد  و  یآرش را شانه به شانه  یخال یو جا دیکش یقیعم

 گاهبه بهاره ن گریداد د حیداند ترج یکه آرش قدرش را نم فیربود اما ح یبود که دل را م یبله واقعا او پر سانیپر

 یگرم یلبش که کم یگوشه  یلبخند یکرد بدون حت یو به اطراف نگاه منکند بهاره هم همان جا سکوت کرده بود 

 باشد  دهیوفا د یب شهیوفادار هم نیا یبرا

 ؟یکن یفکر م یبه چ یبار گفت:دار نیدوباره رضا را صدا کرد و ا بهاره

اصال فکر  یچیکرد و گفت:ه دیراست و دروغ ترد انیزد و م یکرد و لبخند یزد و گفت:به...مکث کوتاه یلبخند رضا

 کردم ینم

نبودش  لیتو و دل ادیدر ب نیکه آرش از ا نهیمن از اول جشن تا حاال فکرم ا یول یکرد ی:خوش به حالت فکر نمبهاره

 بده حیپر سوال تو ض ینگاهها نیا یهمه  یرا جلو

 ادی:عجله نکن اونم مرضا

 ومده؟یآزاده چرا ن ی:راست بهاره

 ادی:حتما مرضا

 دوارمی:امبهاره

شانه  دیبار یکه داشت غم و اندوه از چشمانش م یو کمال ییبایروح از کنار رضا رد شد و با تمام ز یسرد و ب ارهبه

که فکرش را  یزیتنها چ دید یرا نم یاما انگار آن همه سرور و شاد دید یافتاده بودند دوستانش را شاد م شیها

دانست  یسرخ خواهد آمد اما نم یآرش با دسته گل کردیکرده بود آرش بود چشمش به در بود با خود فکر م ریتسخ

ها هم  یبعض گفتندیم کیکردند به او تبر یم یدوستانش اطرافش جمع شدند و شاد ستین شیب ییایهمه رو نهایا

 یادگاریو از همه عکس  دیچرخ یمهمانها م نیدادنگار هم ب یگرفتند اما او سکوت جوابشان را م یسراغ آرش را م

 یهم لذت نم میاز وزش نس یکرد چشمانش را بست حت یم یمهمانها بهاره را عصب نیآرش ب ابیغ زمهمگرفت ز یم

گذاشته  وانیا یکه باال یاستاد مراد یانویپ یعذاب آور تمام شود صدا یمهمان نیبرد دوست داشت هر چه زودتر ا
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 یرضا که با شور م یبه نواختن و صدا مهنواخت نور باغ را کم کردند و ه یبهاره راذ باز کرد رضا م یبودند چشمها

 دادند  یخواند گوش م

 یشیتو ازم دور م هیبه ثان هیثان

  یش یکم نور م یمن دار دکیخورش چرا

 تپش  یب یلحظه ها هیبه ثان هیثان

 دست رو گونه هام نکش زنیاشکام بر بذار

 ستیبخدا حق من ن ییجدا نیا

 ستیصدا حق من ن یب یها هیگر

  ستیخاطره ها حق من ن نیا مرگ

  ستیانتها حق من ن یغم ب نیا

 قرار یشب و هر شب ب هیبه ثان هیثان

 اریرو به روم ن شیتلخ گهیشکستم تو د من

 نفس بشم یبزار ب زنیاشکام بر بذار

 کشم یم یمن دارم چه عذاب یدون ینم

 ستیبخدا حق من ن ییجدا نیا

 ستیصدا حق من ن یب یها هیگر

و رضا را که پس از  ستادندیکرد همه مهمانها ا رابیرا س نیو زم دیامان رهان یبهاره را ب یگهاگرم رضا اش یصدا

 کردند  یم قینشسته بود تشو انویاتمام آهنگ همانجا پشت پ

هم روشن بود آن شب هم گذشت به همه خوش  لشیدل امدیبار سر حرفش نماند و به آن جشن ن نیاول یبرا آزاده

 گذشت جز بهاره و رضا.
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 یو صندل زیچند کارگر در حال جمع کردن م چیه گگریسر حال و نه د یداشت نه مهمانها زیو زینه و گریباغ د یفضا

 آنها نشسته بود  یبه تما شا دیرقص یگرم که بخارش در هوا م یچا وانیل کیپلخ خا با  یها بودند رضا رو

به دست کرده بود و در حال جمع کردن آنها  لونیبهاره که نا وهیو پوست م مچالهیچمن ها پر بود از دستمال ها  یرو

کار  ریرا کم کند او را درگ شیها یخستگ یکم نکهیا یو از خودش ناراحت بود چون جا سوختیم شیبود دلش برا

 رساند  هخود را کنار بهار پله ها بلند بلند شد و یکرده بود از رو

 :بهارهرضا

 :بلهبهاره

 کنم یجمع م ناروی:تو برو استراحت کنمن ارضا

 رضا ازت ممنونم کنهیدم سرگمم م ی:خودم انجام مبهاره

  دیکش یقیزد و نفس عم یلبخند رضا

 را به سمت آسمان دراز کرد و گفت:مطمئنم که آرش هم االن حتما االن مثل توئه دلش گرفته و هواتو کرده سرش

 دوارمی:امبهاره

 دوارمیام یخوبه امشب مثل قبال آگفت یلی:خوبه خرضا

 :واقعابهاره

 زد و گفت:واقعا واقعا یلبخند رضا

 پس کار کن یکار کن یوست داررابه دست رضا داد و گفت:تو انگار د لونینا ی سهیک بهاره

 بود یچشمانش را گرد کرد و گفت:اصفهان رضا

  یبا یبا ینداره خودت اسرار کرد یشد دستش را بلند کرد و گفت :به من ربط یکه از او دور م یدر حال بهاره

                          ************************* 
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پنهان شدن از  یرا برا ییایو رو بایز ییجا عیوس یدالر ونیلیچند م ی سبز و خرم در مزرعه یدر نا کجا آباد آرش

 انیببرد و در پا ادیرا از  زانیعز انتیانتخاب کرده بود تا به قول خود درد خ سوختندیم ابشیدست آنان که در غ

خاص  یبه همراه نظم میمال میزرد گندم که با نس یاز خوشه ها دهیطرف مزرعه پوش کیجان از بدن برهاند  یروز

 یباغ یدست کیو  یرنگ کی نیا یروبرو نواختیم یقیموس شانیکه باد برا نگاریا دندیرقص یم ایهمچون موج در

 دهیچیپر از شاخ و برگ در هم پ بایدو منظره متفاوت و ز نیا نیهم ب یدرخت متیرنگارنگ و گران ق یبود پر از گلها

داد آرش هر روز  یم یباد را تاب باز زانیآو یمیقد یامن گسترده بود تاب چوب یا هیبود سا دهیهم رس نیکه تا زم

 یباد ابیزرد و آس یگندم ها یمزرعه  یروز را روبرو کیکرد  یدر پناه درخت آشفته حال تن افسرده اش را رها م

 نهایهم نه همه ا دیاش دید یبود اما نم شیروبرو ییبایهمه ز نیرنگارنگ رنگارنگ ا یرا جانب گلها یو روز یمیقد

روزها را  شیهایشده بود همدم تنها فینمانده بود الغر و نه یو جذابش آب بایز یچهره  انیشده بود م یتکرار شیبرا

 یآرامترش م یهم کم یکرد رو یکه از داخل نوازشش م یزد و دود یم گاریکه به س ییبوسه ها کردیم یسپر

 کردند 

بزرگ  یکه پنجره ها ییسبز رنگ دو طبقه ا یآرش به خانه ا یفان یایدن نیاز ا دیخورش یروز با خداحافظ هر

بود  نیآرش ا یزندگ اتیح یادامه  یبخورد و بخوابد برا ازین یکردند تا آنجا به اندازه  یداشت حرکت م یحسار

 دیگفت با یروزها م یداشت بعض یخود جنگ باجور وقت گذراندن بود  کیگذاشت  یتوان زندگ یالبته اسمش را نم

او  یمنف یکرد فکرها یفرار م قتیاز حق شهیکار را نداشت هم نیرا بفهمم اما آرش تر سو جرات ا زیبرگردم و همه چ

ستارگان شب  یداد و به تماشا یسر م هیماند و آواز گر یم داریب مهیکرد شبها تا ن یرا از انجام کار درست منع م

چطور بهاره نام همه ستارگان را از بر بود و او هر چقدر  نکهیو ا شیشناس علم ستاره ادیافتاد  یبهاره م ادی ینینش

کند از  دیرفت تا خر یبه شهر م کشنبهی یبار روزها کیببرد در هفته  ادیتوانست نام آنها را از  یکرد نم یم یسع

از آن  ییمحبوس کرده که رها یزندان انیخود را م داشتن نانیکس اطم چیو به ه دیترسیبود از آدم ها م یهمه فرار

 یخانه اش م یحوض و فواره  ادیشرشر آب او را  یبود صدا یجار یچشمه ا شیبایز یمحال بود پشت خانه ا

 یعشق رضا م یجاده  ادیبود که او را  یا دهیچیشهر و مزرعه اش بود از درختان در هم پ نیکه ب یانداخت جاده ا

کرد اما حماقتش  یم یکرد تمام لحظه ها را با آنها زندگ یرا زنده م یاخاطره  شیاطرافش برا زیچانداخت همه 

 درست فکر کردنش را گرفته بود  یجلو

گفت من عاشقم اما  یم شهیرضا هم یگفت:راست یکرده به خود م انتیرضا به او خ نکهیا الیاحمقانه اش خ افکار

بود  سانیعاشق بهاره معصوم من بود بههار من پرنکرده خوب معلومه چون اون  یچرا تا بحال عشقش را به من معرف

از من گرفت اما بهاره مال منه نه  ینجوریاون بهاره را ا هآر لشیو پاک اما رضا او را از من گرفت با اون زبان چرب و چ

 خائن  یمال رضا 
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 کرد  یم نیداد و به خود تلق یبودند که آرش به آنها بها م یافکار نیافکار او احمقانه تر نیا و

                         **************************** 

 یو گلها عطرشان را م دندیرقص یباد م ینشسته بود درختان همنوا ییابر به قدرت نما یب یوسط آسمان آب آفتاب

نگار  یمستانه  یخنده  یکردند صدا یجشن نگاه م ینشسته بودند و به عکس ها قیآالچ ریفشاندند نگار و بهاره ز

 دختر ها دست تکان داد  یخاراند برا یرا م ششیکه ته ر یفضا را پر کرده بود رضا از در وارد شد در حال

 چه خبره؟ نجای:اوه ارضا

 :هنر خودمهنگار

 گرفته یا قهیعت یچه عکس ها نی:بببهاره

 نمی:بده ببرضا

 یصحبت م میکه من و تو داشت نجایبهاره ا نیبب یکجا بود نجایکرد و همراه خنده گفت:تو ا یبه عکس ها نگاه م رضا

  میکرد

 ازتون عکس گفتم دیدونست ی:آره شما نمنگار

بود که  یمسافر بر یکلمه صد بار در مغز رضا تکرار شد مانند بوق کشت نیلحظه ا کی دیدونست ی،نم دیدونست ینم

داد  حیکرد ترج یبه عکس ها نگاه م یشتریو با آرامش ب دیکش یقیگذر گاه تنگ باشد نفس عم کیدر حال عبور از 

کگه به او زده  ییآن حرف ها یافتاد و همه چارهیب یفتانه  ادیبه جانش افتاد  یندیکه لبخند نزند احساس نا خوشا

را تکان  شینیعکس ها ب یبود و در حال تماشا نییکه سرش پا یآمد در حال یبود سبک عکاس به چشمش آشنا م

 : دیسرش را بلند کرد و پرس دیکش یرا بو م یزیداد انگار که چ یم

 ادکلن توئه یبو نی:بهاره ارضا

 :نه مال منه خوش بوئهنگار

  دیزن یادکلن م نیاز ا شهیبرام آشناست هم یلی:خرضا

 :بله چطور مگه؟نگار
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 یلیخوش بوئه خ یلیخ یجور نیهم یچی:هرضا

 ی:مرسنگار

 د؟یخوبه خودتون ظاهرشون کرد یلیعکس ها خ تیفی:کرضا

 کنم یعکسامو اونجا ظاهر م شهیمعروف هم یلیخ یعکاس هی شی:پنگار

 خوام بدم ظاهر کنه یدارم م لمیحلقه ف هیمن  یآدرسشو بهم بد شهی:مرضا

 واست برمیکرد و ادامه داد:خوب بده م یمکث نگار

 دم ی:نه تو رو زحمت نمرضا

 دیآورد و به سمت نگار گرفت و گفت:کاغذ ندار رونیخودکارش را ب بشیاز ج رضا

نوشت برگه را از  بایو ز فیظر یرا با خط یآورد و آدرس عکاس رونیرا ب ادداشتشیدفتر  فشی:من دارمو از کنگار

 دفتر جدا کرد و به دست رضا داد

 یگریرا طور د زیچاو آشنا بود انگارامروز همه  یدو انگشتش نگه داشت دست خط هم برا انیتکه کاغذ را م رضا

 کردیم یچون آب زالل جار شیرا برا قیباز شده و داشت حقا شیبسته به رو یپنجره ا دیدیم

بود  یسال و اند کیکرد که  یفکر م ییکرد به معما یسخن سپر چیکه در کنار آنها بود بدون ه ییتمام لحظه ها رضا

من  یاش خارج کرد خدا نهیهنوز آن را حل نکرده بالفاصله آن را دو ترک و به خانه رفت و آن سند نحس را از گنج

روشن  شیبرا زیهمه چ گریبود د یفتو همان عکاس هاعکس  ریبود ز یکینبود دست خط ها  یرضا باور کردن یبرا

 یکه االن بهت زده روبرو ییرضا دیرس یانه به مشام مزن متیادکلن گران ق یهنوز هم بو یبود بعد از مدت طوالن

انبوه خاطراتش  انیکه نگار به بهاره داده بود م یطانیآمد که آن آدرس ش ادشیچند عکس و دو تکه کاغذ نشسته 

خواست  یرا گرفت م نیمثل اول بود گاز ماش زیپنهان است همهن مدارک را در همان پاکت زرد گذاشت همه چ

و به خود گفت:اگه اشتباه  ستادیا ابانیاز خ یاما گوشه ا ردینگار تا از او اعتراف گناهش را بگ شیبرود پ میمستق

آرش فرمان را  شمیموقع منم م اونزود تهمت زد، نقدریدوست ا هیشه به  یاگه مثل فتانه بشه ؟نم یکرده باش

را از  امیخط شناسش ارژنگ ت قیساختمان موزه پارک کرد سراغ رف یعبور کرد و روبرو ین فرع ابایو از خ چاندیپ

بود که خط  رستانیدوران دب طانیپسرک ش امیکرد ارژنگ ت یمعرف سینف یدربان گرفت او را به قسمت کتا بها
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ممکن بود اشتباه کند رضا با خود  ریداشت که غ ییکار بلد دستگاهها رفسورحرف نداشت به اندازه پ شیشناس

 بهش بگم  یشناسه بعد ار چند سال چ ی:حتما االن منو نمگفتن 

 خواند بر گرداند یم یاز پشت سر که او را رضا تقو ییاو منصرف شود که صدا شیخواست از رفتن پ یم

  شهیباورم نم ی:رضاتوئارژنگ

 حالت چطوره ؟ امی:ارژنگ ترضا

 به هنر و تارخ عالقه مند شدن ؟ یتقویشده آقا  ی:چارژنگ

  یکن یچکار م نجایشن از خودت بگو ا ی؟آدما عوض م گهی:خوب د رضا

 جا هستم نیا ی:بله چند سالارژنگ

 احوالتو از بچه ها گرفته بودم یمشغول نجایبودم ا انی:در جررضا

 زد ی:ممنون بامرام و لبخندارژنگ

 خوبه تی:هنوزم خط شناسرضا

 دانشگاه روم خوندم نیدرسشو تو بهتر یدار اری:اختارژنگ

 آرژنگ خپله نی:آفررضا

 گفتند  یاو قد کوتاه و تپل بود به او ارژنگ خپله م نکهیا لیهمه بچه ها به دل لیدوران تحص دیخند ارژنگ

 کجاست؟ تیاز اون دوست مامان ی:راستارژنگ

 شونیکی:کدوم رضا

 گم یرو م ی:ساالرارژنگ

 :اوه آه گذاشته رفته نا کجا آبادرضا

 :کجا ارژنگ
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 :ولش کنرضا

 یدار ینه کار ایموزه  ی:حاال تو واقعا اومدارژنگ

 یانجام بد یکار هیخواستم برام  یگرفت و گفت:م نییسرش را پا رضا

 برم ینم ادیموقع اون روزا را از  چیباشه من در خدمتم ه ی:هر چارژنگ

 نیکیفت:داد و آن سه خط را به او داد ارژنگ با نگاه اول گ حیتوض شیمسئله را برا یبا شرمندگ رضا

 ی:مطمئنرضا

 کارمه ها نی:اارژنگ

 اش بگو من در خدمتم نهیالبته هر چقدر هم هز یکن ی:ارژنگ ازت بخوام با دستگاه بررسرضا

 دنبال جواب ایحر فو نزن ظهر ب نی:اارژنگ

 کنم ی:ازت ممنونم جبران مرضا

 یوقته جبران کرد یلی:تو خارژنگ

که  ییها سر گردان کرده بود به عکس ها ابانیظهر تمام وقت رضا را در خ یکردند قرارشان برا یهم خدا حافظ از

 یمگه کور بود یبود دهیگفت :رضا تو چرا تا حاال نفهم یشاگرد پخش بود نگاه کرد خطاب به خودش م یصندل یرو

چطور  دختره پررو کنارت بود نیو ا یامد ارهزار ب یدیکش یمگه بو نم یدید ینگار را نم یخرک یو عشوه ها

همون فتانه عکس ها را گرفته باشه آخه نگار  یخودش نباشه کاشک یکاشک ایتوشه خدا یحتما حکمت یدینفهم

 شه یباورم نم یحد پست نیتا ا ینامرد نقدریدوست بهاره است ا

بود  یکینسخه ها  سندهیارژنگ رفت متاسفانه حرف اول ارژنگ درست بود و نو شیظهر شد طبق قرار رضا پ باالخره

 رضا از ارژنگ تشکر کرد شماره بهاره را گرفت

 :بله بهاره

 ؟ی:سالم خوبرضا

 ؟ی:خوبم خونه ابهاره
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 یدار یباهام کار ستمی:خونه نرضا

 خواد یم ریدونم چش شده تعم یاستخره نم نی:ابهاره

 یدینگار را بهم م ایکنم شماره  یکارو م نی:فعال سرم شلوغه بعدا حتما ارضا

 ؟ یدار یاز آرش خبر :نگار!رضابهاره

 ی:خودتو نگران نکن راجب اون عکاسرضا

 کن ادداشتی می:آها ترسوندبهاره

زد و گفت:خدا را شکر رضا هم از  یرا گذاشت و لبخند یکرد بهاره گوش یشماره را از بهاره گرفت و خدا حافظ رضا

 نگار مثل من نشه یزندگ دوارمینگار خوشش امد ام

 رتا گرفت یشماره  یهمراه با نفرت انداخت وبعد از آه بلند ینگار نگاه یبه شماره رضا

 نازک زنانه اش جواب داد:بله یآن طرف خط با صدا نگار

 :سالمرضا

 ی:اوه رضا توئنگار

 نمتونیبب دیبا دی:بله نگار خانم امروز وقت داررضا

 مینیبب گرویکجا همد یمکث کرد و ادامه داد:خوب معلومه وقت دارم دوست دار نگار

انجام شد  یعکاس آماتور شده بود قرارشان بدون معطل کی یگوش یباز یشاپ را داد که آنجا قربان یآدرس کاف رضا

کنند اما امان  یزیتولد آرش برنامه ر یکنار بهاره نشسته بود تا برا یبا سادگ شیسال پ کینشست که  ییهمان جا

بود که  یداد منتظر کس یرا تکان م شیبود و پا چانهاش گذاشته ریروح دستش را ز یسرد و ب ییاز دست آدمها

کرد مثل گربه با ناز خود را به او  دایرضا را پ شیخراب کرد نگار از در وارد شد با چشمان شکار یاش زندگ سهیدس

بلند و  یو با صدا دیکوب زیرا به م شیبود نگار دستها نییرساند رضا متوجه حضورش شد اما همچنان سرش پا

 ؟ییکجا یگفت :ه دهیکش

 نیفقط گفت:بش اوردیسرش را باال ن رضا
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 کند یرفتار م نمگونهیمتعجب که چرا رضا دارد با او ا دیرا کش یصندل نگار

 :خوب من امدم بگونگار

 کلمه هم نداشت  کیسش را باال برد برق چش مانش نگار را ترساند نفس نگار بند آمده بود جرات گفتن  رضا

 کجاست؟ نجایا یدونی:م رضا

 شاپ یزد و گفت:خوب معلومه کاف زیمسخره آم یلبخند نگار

تولد  یبرا میکه االن ما نشست ییجا نیمن و بهاره هم شیسال و سه ماه پ کی ارمیب ادتیبزار  ستین ادتی:نه رضا

 یبود نجایتو هم ا میکرد یم یزیآرش برنامه ر

دنج دراز کرد و ادامه داد:گمونم همون جا بوده مگه نه بعدش خانم اون لحظه هوس  یایاز زوا یکیرا به طرف  دستش

 تویسوزه توئ یکه م یکس ایاون دن یبدون تو یول یبسوزونه الحقم سوزوند یکرد زندگ

من  یزن یگفت:پسر بد چرا داد م یو به آرام یکنترلش را از دست داد اما نگار خونسرد دیکش یم ادیداشت ر رضا

 یحرفات مدرک دار نیتازه تو واسه ا یزن یحرف م یدربارهد چ یدونم دار ینماصال 

آکنده از نفرت انگشت  یتر کرد نفسش به شماره افتاد چشمانش را گرد کرد و با برق ینگار رضا را عصب یخونسرد

به طرفش  زنم همان موقع پاکت زرد رنگ را یاشاره اش را به سمت نگار گرفت و گکفت :من بدون مدرک حرف نم

 هم مدرک نیا یفهم یگرفت و گفت:االن م

 شیگوشها یکه داشت رو یرا با لرزش فشیو ظر دیرا قورت داد دستان سف شیشد آب گلو یبهت زده باورش نم نگار

را از سر  شیتمام عشوه ها یرکیگرفت با ز نیینداشت سرش را پا یدانست و راه فرار یز را م یگذاشت رضا همه چ

نشسته بود  شیکه روبرو یچشمش فرود آمد اما آن کس یآرام سرش را باال آورد اشک از گوشه  یگرفت حرکات 

 کارش از اشک و آه گذشته بود  گریبود که د ییز را باور کند او رضا یهمه چ هایسادگ نیآرش احمق نبود که به ا

 دونه که من نامه را نوشتم یم نمنگو آرش ه یزیبه بهاره چ کنمیخواهش م مونمیبگمپش یچ دیدونم با ی:من نمنگار

 ؟یکارو کرد نی:چرا ارضا

 :چون دوستش داشتننگار
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باعث مرگ  یچکار کرد یدن یکنم نگار نم یباور نم ایداره...خدا یسر داد و. گفت:آخه آرش چ یتلخ یخنده  رضا

  یآرش و بهاره هم توئ ییباعث جدا یتوئ یمراد یآقا

 ضهیبهش نگو اون مر یزیبه خاطر بهاره چ کنمی:جبران منگار

 ضه؟یمر ی:چرضا

 :سرطاننگار

 کنم  یباور نم یگ ی:تو دروغ م رضا

 یتونه با آرش زندگ یخودشو نشون داده اون نم یماریپدرش مرد و آرش رفت ب یگم از وقت ی:باور کن دروغ نمنگار

 تونم  یمن م یکنه ول

 ی:بسه کن کثافت چرا به من نگفترضا

 خواستم بگم ی:اون نذاشت منگار

  یگ ی:مثلد سگ دروغ مرضا

 گم یدروغ نم نگار

شاپ  ینور کم رنگ کاف ریتنها ز یساعت کیدانست کدام را باور کند  یاز افکار که نم یرا برداشتبا کوه فشیک نگار

بلند شد و به  یصندل یو از رو دیکش یقیشناور بود آه  عم شیها ییتنها انوسیاق انیم دیپر از دود غرق در ترد

 را گرفت نیگاز ماش ؟ویچکار کن یخوا یمحرکت کرد رضا خطاب خطاب به خود گفت :االن  نشیطرف ماش

 دیبار یبود اما نم یتنگنا به دادش برسد آسمان ابر نیکهنسال در ا ریآن پ دیپناه برد که شا یبه خاک سرد رضا

کرد و لبخند  یگذشت به سنگ ها نگاه م یقبر ها که م انیز مروز مبادا نگه داشته اند ا یانگار ابرها بغضشان را برا

اش را خواند و خطاب به سنگ سرد گفت :سالم استاد  فاتحه دیرس یزد بر سر مزار مراد یم خیلبش  یگوشه  یتلخ

 نیا یو تو دیبود نجایا یتونستم استاد کاشک دمیفهم زویحرفم هستم کنار بهاره موندم استاد همه چ یهنوزم رو

 ادمی دیخوند یبرام م شهیکه هم یشعر نیموقع ا چیه دیستیکه ن فیاما ح یکاشک یکرد یبهم کمک م تیموقع

 داستا رهینم

 کالس روزگار در
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 گونه گونه هست یها درس

 به آب و نان  افتنیدست  درس

 و آن نیکنار ا ستنیز درس

 مهر درس

 قهر درس

 آشنا شدن درس

 با سرشک غم ز هم جدا شدن درس

 معلمان و درسها  نینار اک در

 ستیب یصفر و نمره ها یکنار نمره ها در

 زیمعلم بزرگ ن کی

 تمام لحظه ها تمام عمر  در

 ستیکالس هست و ن در

 اوست مرگ نام

 دهد  یآنچه را که درس م و

 است یزندگ

 چیه ستین یکس ابد چیه یجا برا نیدونن آخرش جاشون کجاست ا یمگه نم کننیم یبد نقدریچرا مردم ا جدا

 کس

 یعنینه  ایدونم باور کنم  ینم ستیآرش ن گهید هیبه بهاره نگم اما االن قض یزیقول دادم تا آرش بر نگشته چ بهتون

سنگ را پاک  یکرد و با کف دست خاک رو یالبته بهش شک کردم و مکث کوتاه دمیفهم یاگه بود م ضهیبهاره مر

 کرد و ادامه داد
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 ریاز ز یکالم یقلب شکسته اش را خواند حت ی هیو ور س ختیاشک ر یمراد ساعت هت در کنار خاک سرد رضا

 یبود صدا یباران حساب کیوقت  گرید نگاریزد ا یشده نم نم باران م ینارنج دیخورش دیخاک با او سخن بگو

 او را به خو د آورد لشیمبا

 :بلهرضا

 :سالم رضاآزاده

 شده؟ یزی؟چیرضا:چطور 

 ده یزنم جواب نم یبه بهاره زنگ م ی:هر چآزاده

 خونه نباشه دی:شارضا

 :همراهش هم خاموشهآزاده

 رونی:حتما رفته برضا

 دونم چرا نگرانم ی:نم آزاده

 زنم ی:نگران نباش بهت زنگ مرضا

 شیمجاز بود اما پا ریشده بود سرعتش غ کیرساند هوا تار نشیبلند شد و به سرعت خود را به ماش شیاز جا رضا

روشن نبود مثل  یچراغ چیدر را باز بود نگران شد وارد خانه شد ه دیفشرد به خانه بهاره رس یگاز م یرو شتریراب

 زد  ادیبلند فر دیهم تارک بود ترس آنجارا روشن کرد وارد ساختمان شد  اطیمتروکه چراغ ح یخانه ها

 ؟یینجای:بهاره ارضا

 کار باز داشت  نیبهاره او را از ا فیض یبرق رفت تا چراغ را روشن کند صدا زیطرف پر به

 :روشنش نکن      بهاره

 افتی شانیزده بود تنها و پر هیتک وانیرو به ا یا شهیکه به در ش یدر حال نیزم یبهاره او را رو یبه دنبال صدا رضا

 را به سمت شکمش جمع کرد  شیچشمانش گذاشت و زانوها یرضا چراغ را روشن کرد بهاره دستش را جلو

 شده؟ ی:چارض
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حرفهاش دروغه تو برادر  یملتمسانه به رضا کرد و گفت :دروغه مگه نه همه یقرمز و پف کرده نگاه یبا چشمان بهاره

 مگه نه؟ یمن

 دروغه؟! ی:چرضا

 را بهم گفت زی:نگار همه چبهاره

 جادو گره هینگار  ایزد:خدا ادیبرد و فر شیموها یدستش را ال رضا

 ی:تو منو آرشو از هم جدا کرد بهاره

را  زیاالن وقتش باشه که همه چ گهیدروغه فکر کنم د یدیشن یکنار بهاره نشست وو گفت:هر چ شیزانوها یرو رضا

 آروم باش و گوش کن یبفهم

 کنمی:گوش مبهاره

 به او شک نداشت بر عکس رضا یذره ا یداشت حت نانیاطم یلیزانو نشست مثل بچه ها به رضا خ چهار

از آرش مرگ پدرش و از همه مهمتر  شیجدا لیکرد هر چه که گذشت دل فیتعر شیرا مو به مو برا زیهمه چ رضا

 کرد یم یکه تمام عمر او را همراه یدوست انتیخ

 :اون مدرک االن کجاست؟بهاره

 ارمشونیب نیماش ی:تورضا

 :بلهبهاره

 خوردن بهاره او را بر گرداند  نیزم یتا دم در حال رفته بود که صدا اوردیب نیبلند شد تا پاکت زرد را از ماش رضا

 رمیمیرمق گفت:من دارم م یسرش رساند بهاره ب یشده بود رضا خود را باال نینقش زم بهاره

 ی:چرا بهم نگفترضا

 گذاشت ی:نگار نمبهاره

  یلیخ یساده ا یلی:تو هم خرضا
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 دیبه بهاره ام ختیریکه اشک م یبرساند در حال مارستانیدستانش گرفت و او را بلند کرد تا به ب انیبهاره را م رضا

 نترس یمون یگفت:تو حالت خوبه تو زنده م یداد و م یم

 کنم یکن خواهش م دای:آرش را پبهاره

خواست  یکند انگار آب شده بود م شیدایشد رضا هر چقدر دنبال نگار گشت نتوانست پ یبستر مارستانیدر ب بهاره

و سببش نگار دوست مهر  مردیحاال بهاره هم داشت م ردیبکوبد تا با زجر بم ایدن یسر نگار را به تک تک کوهها

 که تمام لحظه ها در کنار بهاره بود اما حسد باعث شد که به تنها دوستش هم رحم نکند  یبانش بود نگار

نشسته بود پرستار از دور  مارستانیب مکتین یچند روزه اش بود رو یخواب یو ب یکه خبر از خستگ یشیبا ته ر رضا

 جا بجا کرد و صاف نشست مکتین یآمد رضا خود را رو یبه طرف او م

 دیزار یخونه اما خواهر تون گفت که شما تنهاش نم دیو رفت دیگفتم حتما خسته شد یتقو ی:سالم آقاپرستار

 حبت کنهص تونهی:حالش چطوره ؟مگه مرضا

 دی:بله با دکترش صحبت نکردپرستار

 :بله رضا

 گفت ی:اون چپرستار

 شده رید یلیآرام جواب داد :خ یکرد و با لحن یمکث کوتاه رضا

 نتیخواد بب یتر نشده چون م ری:پس بلند شو تا دپرستار

باز داخل  مهیدر ن یبلند شد و به همراه پرستار به اتاق بهاره رفت پرستار در را باز کرد سرش را از ال شیاز جا رضا

 داداشت لوس خانم نمیکرد و خطاب به بهاره گفت:ا

بر لبانش ظاهر شد پرستار از کنار در گذشت رضا در را هل داد و وارد اتاق شد بهاره از  یلبخند یبه سخت بهاره

 فضا را پر کرد شیصدا دیرا کنار تخت کش یود را جابجا کرد رضا صندلذوق و خ دنید

 ؟یآرام و خسته :خوب یلحن رضابا

 دونم ی:نمبهاره
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 یبهتر یلیخ گفتی:پرستار مرضا

 رمیالجون زد و گفت:دوست ندارم بهتر بشم دوست دارم بم یلبخند بهاره

 یزن یم یچه حرف نی:ارضا

 شده یاون قربان نمیآرشو بب دیشدم با جی:رضا گ بهاره

و چند جرعه به بهاره داد آرامتر که شد ادامه داد:من از نگار انتظار  ختیآب ر وانیل کیبه سرفه افتاد رضا  بهاره

 را نداشتم یکار نیچن

 مهمه تیاالن فقط بهبود یمسائل فکر کن نیبه ا ستی:الزم ن رضا

 کشم ینم گهیبهم م یزیچ هی:رضا  بهاره

 مطمئنم یتونیو م؟ت هی:منظورت چ رضا

 خوام  یم زیچ هیاما ازت  کنمیضعف رو از داخل احساس م یبد دیبهم ام ستی:الزم نبهاره

 ؟یخوا یم ی:چرضا

 خوام ی:آرش آرش را مبهاره

 :دنبالشمرضا

 وقت ندارم ادیچون من ز یکن داشی:بهتره زودتر پبهاره

 زنم  یقولم نم ریز یشناسیکنم منم که م داشیپ دمی:بهت قول مرضا

 یصندل یشد رضا از رو رهیبود خ یرنگ مسجد کوچک یکه رو به گنبد آب یسرش را برگرداند و به پنجره بزرگ بهاره

 آمد  یاذان از مسجد م یپشتش را به بهاره داد صدا ستادیبلند شد و کنار پنجره ا

دوستش داشتم که  نقدریخشم که ابگو بب نمی:اگه مردم کنار پدر و مادرم دفنم کن اگه هم نتو نستم آرشو بب بهاره

 ...شویزندگ
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سوزاند رضا کنار بهاره نشست اشک رضا را هم محاصره کرد با  یتلخش قلب را م هینتوانست ادامه دهد گر بهاره

 :ترو خدا بس کنگفتیبه بهاره م هیگر

 ردبر نگ ینکرد دایصورتش را با دستانش پوشاند و بلند خطاب به رضا گفت:رضا تا آرشو پ بهاره

هدف فرمان را  یشد ب نشیرفت سوار ماش نگیاز اشک از اتاق خارج شد به سمت پارک دهیپوش یبا چشمان رضا

 شد ادهیپ نیاز ماش دید مرستانیمسجد پشت ب یبعد از چند لحظه خود را روبرو چاندیپ

مسجد پر بود از  اطیشده بود دور تا دور ح نیتزئ یآب یهایکه با کاش یداشت و حوض یکوچک اطیح مسجد

نبود نمازگزان با  اطیدر ح یرا سبز کرده بودند کس وارهایبهاره همه د شهیهم ییچکهایکه پ یبزرگ یسنگ ییگلدانها

از آن آب خنک  یدرون آب فرو برد و مشت را شیبودند رضا لبه حوض نشست دستها ستادهیبه نماز ا کپارچهینظم و 

بار  نیآب به صورتش زد اما ا گریمشت د کیچشمش فرود آمد  یاز گوشه  یاشک گرم دیرا به صورتش پاش

آرامتر که شد به اطراف  صدایکرد ب هیگر دیند چند با ر همان کار را تکرار کرد بغضش ترک دیبار یم شتریب شیاشکها

 یخواستند از مسجد خارج شوند نگاه یکه نمازشان را خوانده بودند و م یاز اشخاص دپر شده بو گریکه حاال د

که مانند سجاده پهن شده بودند  یسبز رنگ یها یبلوزش را باال زد وضو گرفت شبستان پر بود از قال نیانداخت آست

خود انتخاب کرده بود رضا  یدرد و دل با خدا یرا برا یفقط چهار نفر در شبستان بودند که پراکنده هر کس گوشه ا

خواند  یکه جلوترش قرآن م یمرد یساکت به صداگذاشت  شیدنج نشست مهر را روبرو یمهر به دست گوشه ا

 صورتش را گرفته بود شروع به زمزمه کرد لبانش قدرت نداشتند  یپهنا شیاشکها کردیگوش م

دوستت  شهیاما هم ومدمیاونم با پدر بزرگم مسجد ن امیکه من تو عمرم بجز بچه گ میشناسیسالم رضام م ای:خدارضا

 یکس جز تو ندارم بهم کمک کن خواهش م چیخوام ه یکردم ازت کمک م ریکردم االن گ یداشتم و بهت فکر م

 ارمی یدارم کم م گهی؟د یامتحانم کن یخوا یمنم آدمم چقدر م شکنمیم یبار تنهام بزار نیکنم بهم کمک کن اگه ا

 هم کمک کننبرم ب ادیموقع تو رو از  چیباشم و ه یدم تا آخر عمر آدم درستکار یقول م یاگه جوابم رو بد ایخدا

 یاز آنها که جوان یکیاو بر گرداند  یکه آنجا بودند سرشان را به سو یچند نفر زدیم ادیو فر ختیر یاشک م رضا

شمرده خود را به رضا رساند کنارش نشست منتظر ماند تا آرامتر شود  یبود بلند شد با قدمها مایو خوش س ینوران

 ؟یدار یکار نجایه آقا ایگفت:چ یدرکه گذشت تازه رضا متوجه مرد شد و با قل یمدت

فقط با خدا صحبت  یذوب در خدا باشه من کنارت نشستم اما تو متوجه نشد نقدریا یبودم کس دهی:تا حاال ندجوان

 یرس یم یخوا یکه م یزیو توبه اون چ دهیحتما خدا به حر فهات گوش م یکرد یم
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اگه براش مهم بودم به دادم  دیآ یهام بودم ،خدا هم اصال ازم خوشش نم یمن ذوب در بد بخت یکن ی:نه اشتباه مرضا

 دیرسیم

 رسه خدا ترو دوست داره مطمئن باش ی:خدا به داد همه بنده هاش مجوان

دفعه  کیکجا برم  دیدونستم با ینم دمیبه آخر خط رس شیساعت پ میادامه داد :ن یا قهیپس از مکث چند دق رضا

 دمیمسجد د یخودمو روبرو

 داد یراهت نم نجایکه از ذوقش بود گفت:نگفتم خدا دوستت داره .گر نه ا یبا لبخند جوان

 رسم؟ یخوام م یکه م یزیبه چ یعنی:رضا

چون  میکنیاسرار هم م میخوا یو ما اونو از خدا م ستیدرسته درست ن میکن یکه فکر م یزیاون چ شهی:هم جوان

برتر  یرویده و اون ن یم صیخداست که بهتر از همه خوب و بد تشخ نکهیاما قافل از ا میدون یاز بعدش نم یزیچ

از دست  بتایاما اگه نداد وا مص یمهربون یعجب خدا یوا میگ یکه چه موقع بده و چه موقع نده اگه بده م دونهیم

رورش رو تو وجودشون پ طانیو اون موقع است که ش رنیکه انتقامشون را از خدا بگ کننیم یهر کار یبشر خاک

 ؟یچ نکهیاونم بخاطر ا دنیم

خواستشون بر آورده نشده  نیخدا باهاشون لج کرده و ا کننیخدا بهشون کمک کرده اما اونا فکر م نکهیا بخاطر

 یرس یموقع فراموش کرد حاال شما اگر خدا صالح بدونه به خواستت م چیشه ه یمصلحته خدا رو نم

 دوارمیخشک شده بود محو در صورت مرد گفت:ام شیگونه ها یکه ردشان رو ییبا اشکها رضا

بلند  شیداده نگران نباش و از جا یروزیرا وعده پ دوارانیشانه رضا گذاشت و گفت:خداوند ام یدستش را رو جوان

 اطیبلند شد تا به دنبال جوان برود اما او در ح شیشده بود از جا رهیشد و از شبستان خارج شد رضا به شانه اش خ

 کرد  ترا روشن کرد و به طرف خانه حرک نشینکرد ماش دایمسجد پ

                  ******************************** 

و سرد بود پنجره ها  یداد هوا کامال ابر یحراسان ساعت چهر بعد از ظهر را نشان م یدنگ دنگ عقربه ها یصدا

بود پتو  دهیاش دراز کش یاتاق خال یگوشه  ینفره تخت تک  یاز نور آفتاب نبود رضا رو یغبار گرفته بودند و خبر

تخت گذاشته بود باعث شد  نییزنگ تلفن که پا یملحفه مچاله کرده بود صدا انیافتاده و خود را م نیزم یرو
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گرفته و خواب آلود خطاب به پشت  ییتخت نشست وو با صدا یلبه  یبگردد رو شیبازش دنبال گوش مهیچشمان ن

 گفت:بله  یخط

  ی:همراه تقوارژنگ

 :سالم ارژنگرضا

 صدات عوض شده ی:آقا رضا چطورارزنگ

 ؟ی:خوبم خواب بودم تو چطوررضا

 کردم ئدارتیاز خواب ب دی:خوبم ببخشارزنگ

 شدم یم داریب دیبا گهید یدار اری:اخترضا

 زده درست بشیآرش غ ی:گفته بودارزنگ

 ؟یازش دار ی:بله چطور مگه خبررضا

 :بلهارژنگ

 ؟ی:کجا؟کدیزد و پرس یرضالبخند

 که یشناس یرو م انی:محبتارژنگ

 دونم ینم انی:محبترضا

 ست؟ین ادتی:همون که هم کالس سال سوممون بود ارژنگ

 آمد ادمی:آره آره رضا

 ده؟یاونجا آرشو د نکهیتازه از هلند برگشته مثل ا دمشی:امروز دارژنگ

 نبود ادمیبزرگش چرا  بابایرفته مزرعه  ای:هلند ،خدارضا

 یخوا یرضا االن م یازش فرار کنه ؟راست خواستیآرش م گفتیگفت اصال حالش خوش نبود م یم انیمحبت ارژنگ

 یچکار کن
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 رم دنبالش؟ ی:مرضا

 یکرد ونهید نیخودتو االف ا ستیتو ن فیزد و گفت:رضا ح یخند شین ارژنگ

 کنه ونهیتو هم د ترسمینداد ارژنگ ادامه داد:م یجواب چیو ه دیخند رضا

 شدم ونهیوقته که د یلی:نگرانم نباش خرضا

 یدار اری:اختارژنگ

 بتونم جبران کنم دوارمیممنونم ام یلی:ارژنگ ازت خرضا

 شمیمزاحم نم گهید کنمی:خواهش م ارژنگ

 :قربانت خداحافظرضا

 شهیش را به شزد دست یکرد و با خود حرف م یم یبا انگشتانش باز مودیپ یشد عرض اتاق را م یسر پا بند نم رضا

 یانتخاب م یسرسره باز یو آنجا را برا دندیکوب یقطرات باران خود را به آن م رونیسرد بود از ب شهیزد ش هیتک

 کردند 

 بهنام را گرفت  یشماره  زدیبه دست در اتاق قدم م یگوش رضا

 ؟ی:سالم بهنام جان چطوررضا

 نبود  ی؟پسر ازت خبر یی:قربانت کجابهنام

 روزا بد جور سرم شلوغه نی:ارضا

 یریزن بگ یخوایانشاهلل م رهی:خبهنام

 :نه بابا زن کدومه رضا

 ش شد؟ دایآرش را پ ی:راستبهنام

 نداد یو پاسخ دیکش یآه رضا

 شده بود  داشینشدهاگه پ داشیدر جواب خود گفت:خوب معلومه که پ بهنام
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 واسه آمستر دام  یریبگ طیبل هیواسم  یتونی:مرضا

 هی یخوا یماه تو بازم م یپسره رفته کره  نیبابا جون ا یبر یخوا یدنبالش که االنم م ی:آمستر دام نرفته بودبهنام

 دنبالش اونجا یبر یکن هیموشک کرا

 شم یرا واسم جور کن ممنونت م طیباور کن مجبورم بهنام بل یول یمالمتم کن ی:حق داررضا

  یفقط خودت یزنم راست یکنم خودم بهت زنگ م ی:چشم جور م بهنام

 :بلهرضا

 :پس فعال بهنام

 :منتظرمرضا

 آنها قطع شد  نیب وارتباط

شد  رهیخ نهیو عکس خود را در آئ دیآب به صورتش پاش یرفت مشت ییرفت به طرف روشو رونیاز اتناق ب رضا

 بشه داشیوقتشه آرش پ یپس ک یشد ریرا پاک کرد و گفت:رضا پ نهیزد و با دست آئ یلبخند

و  یگوشت یو لبا یاریو به قول آرش خ یقلم ینیو ب یبه قول آرش گاو ایو  یمشک یزد و ادامه داد:چشما یبخندل

 یت به چه چه در م یو مجعدت و قد صد و هشتاد سانت رهیت یقهوه ا یو پوست سبزه و موها یبه قول آرش شتر

 نیا یشاعرانه  یبه فکر هلند و مزرعه  ستین مدو ساله ه یبچه  هی یمغزت که اندازه  نیتا حاال به ا یخوره وقت

 کنم یکنم تا آخر عمر کچلت م یبشه کچلت م ریفتاد رضا به جان خودت اگه د این ونهید یآقا

زرد  یدست یکه با حوله  یبلند شد در حال شیزنگ گوش یخود مشغول صحبت با خود بود که صدا یروبرو رضا

 زد و جواب داد یاسم بهنام لبخند دنیساند و با در یکرد خودرا به گوش یرنگ دستش را خشک م

 :الوبهنام

 شد ی:سالم چرضا

 واست جور کردم طیاما فردا صبح بل می:واسه امشب پر واز ندار بهنام

 زد  وگفت :دستت درد نکنه زحمتت دادم فردا ساعت چند  شیبه موها یرا در دستش جابجا کرد و چنگ یگوش رضا
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 هفت صبح به مقصد آمستر دام بهنام

 نمتیب ی:ممنون مرضا

 یندار ی:انشا اهلل با من کاربهنام

 کنم یزحمتت دارم جبران م یلیخ ی:سالمت رضا

 حرفو نزن تا فردا خدا حافظ نی:ا بهنام

 :خدا حافظرضا

جاست نکند برود کرد که آرش واقعا آن یفکر م نیداد و چشمانش را بست به ا هیمبل لم داد و سرش را تک یرو رضا

آقا به  یبد یجواب بهاره را چ یخوا یم یبکن یسع دیاگه نباشه تو با یزد و گفت:حت بیاو آنجا نباشد اما به خود نه

 باش  نیفکر ا

 جواب داد عیبه صدا در آمد سر تلفنشیافکار بود که دوباره صدا  نیا در

 :بلهرضا

  یتقو ی:منزل آقاپرستار

 دی:بفرمائرضا

 ...ی:متاسفانه خانم مرادپرستار

 :زندست؟رضا

 متشکرم مارستانیب دیاریب فیتشر دی:بله لطف کنپرستار

در اتاق بهاره گذاشت و  یدسته  یحرکت کرد دستش را رو مارستانیرا تن و به سمت ب شیبه سرعت لباسها رضا

ماند  رهیبه بهاره خ شیشکه شد چند لحظه سر جا دیهوش د یتخت ب یرو دهیآرام در را باز کرد بهاره را با رنگ پر

دستگاهها قلب رضا را  یبهاره رساند صدا تتخ کیکرد خودش را نزد یمعشوقش با مرگ مبارزه م یکه داشت برا

 گفت یکه وقت تنگ است رضا خطاب به بهاره م دادندیلرزاند و به او هشتار م یم
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کم  هیقفط  رمیرا واست بگ یعروس نیدم قشنگتر یل کن قول مکنم تحم یخواهش م ارمی ی:بهاره دارم آرشو مرضا

 تحمل کن  گهید

 یجور نیهم شهیخودتو ناراحت نکن تو حالت خوب م ستمین دیشد و ادامه داد:من نا ام یاز چشمام رضا جار اشک

امتحان  ینجوریکس ا چیه ایگردونم خدا یکنم تو خودتو ناراحت نکن فردا پرواز دارم آرشو بر م یم هیدارم گر

سرش را بلند کرد و  یش غرق شده بود به آرامیاشک ها انینکنآزاده به همراه پرستار وارد اتاق شدند رضا که م

 سالم کرد 

 ؟یامد ی:کآزاده

 ستین ادیکرد گفت:ز یرا پاک م شیکه اشکها یدر حال رضا

 نهیخواد شما را بب یدکتر م دیرا تنها بزتر ماریلطفا ب یتقو ی:آقا پرستار

به اتاق  دهیسست به طرف اتاق دکتر حرکت کردند آزاده نرس ییبه همراه آزاده از در خارج شدند و با قدمها ضار

 تونم تو برو  یگفت:من نم

  نیجا بش نی:باشه تو همرضا

 یتکان داد و چند قدم یصورتش گرفت رضا سر یرا جلو شیسالن نشست و دستها یها یاز صندل یکی یرو آزاده

 که رفته بود را برگشت و کنار آزاده نشست 

 ارمشیرم ب یدارم م دنیهلند د ی:آرش را تورضا

  ادیالزم نکرده ب گهیتکان داد و با بغض گفت:د یسر آزاده

 ترسم یم یلیترسم آزاده خ ی:مرضا

 ...گهیاما حاال د یترس یو نم یسرش را بلند کرد و به رضا نگاه کرد و گفت:رضا جان دلم خوش بود که تو هست آزاده

 شد رضا آب دهانش را قورت دادو گفت رهیخ نیزم یو به کاش دیکش یآه آزاده

 حواست به بهاره باشه ارمشیرم ب ی:دارم مرضا
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و  دیدر گذاشت  دو ضربه به در کوب یدسته  یبلند شد و به سمت اتاق پزشک رفت دستش را رو یصندل یاز رو رضا

 نشسته بود  زیپشت م یته استکان نکیوارد اتاق شد پزشک که مرد مسن با ع

 :سالمرضا

 دی:سالم آقا بفرمائدکتر

 شهی:دکتر وضعش بهتر مرضا

 به رضا انداخت  یرا با دو انگشتش جابجا و نگاه نکشیع یدسته  دکتر

 نداره یوقت گهیدختر د نی:پسرم ادکتر

 تمام یعنی:رضا

بگذار راحت  دیآ یاز دست ما بر نم یهم جواب نئداد کار یدرمان یمیگرفته ش یماریدنش را ب:متاسفم تمام بدکتر

اما  فهیح یلیخ ییبایدختر جوا و ز فهیح یلیفرست کم برسه خ نیا یخواد تو یکه م یزیکن به اون چ یکار رهیبم

 یقانون زندگ نیمتاسفانه ا

 کن بمونه یکار هیدستانش را پشت گردنش قالب کرد و گفت:دکتر فقط تا فرد ا  رضا

تونه  ینم یموجود خاک چیمونه و اگر نه ه یتا فردا باشه م ستیبا یزد و گفت:به خدا توکل کن اگر م یلبخند دکتر

 اونو تا فردا نگه داره

مطلقه اگه  یگفت:خداوند دانا شدیاتاق خارج مکه از  یبلند شد در حال شیاز دکتر تشکر کرد از جا دیکش یآه رضا

 من مخلص خدام یچیاگه نه هم که ه شهیمصلحته م

 شد دیدر نا پد یلنگه  انیم و

گذشت سوار  ابانیخارج شد از عرض خ مارستانیو درشتش از ب زیکرد و غرق در افکار ر یاز آزاده خداحافظ رضا

 ؟یبا آرش چکار کن یخوایشد غروب بود با خود گفت :م نشیماش

شهر دور زد ساعت ساعت پنج صبح به خانه برگشت  یابانهایرا گرفت و بدون هدف تمام شب را در خ نیماش گاز

فرودگاه پارک کرد بهنا  نگیرا در پارک نشیرا برداشت و خانه را به مقصد فرودگاه ترک کرد ماش ازشیمورد ن لیوسا

 منتظر بود  دبو دهیچیپ شیپالتو انیکه خود را م لیدر حا یدر ورود یم جلو
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 ری:سالم صبح بخبهنام

 :سالمرضا

 :ساکت کو بهنام

  نیهم نجایا ارمیب رمیخوام که از گوشش بگ یخوام چکار من آرشو م ی:ساک مرضا

 یکنیزد و گفت:خوبش م یلبخند بهنام

 ؟یکن ی؟چکار م یبرگگشت چ طی:بلبهنام

 کنم یواسش م یفکر هی:اونجا رضا

 کنم با من در تماس باش  یدو تا برگشت رزرو م نترنتیا قی:از طر بهنام

 یلیخ یبا مرام یلیو گفت:خ دیبهنام گذاشت و صورتش را بوس یشانه  یدستش را رو رضا

 شهیم ریدست رضا را گرفت و گفت:نه بامرام تر از تو که پروازتن داره د بهنام

 یکرد رضا رو یاو را بدرقه م یبود و با نگاه ستادهیاو ا یشابه تما  یا شهیش گاهیبهنام از پشت جا دیپر پرنده

لرزش  یبدنش را احاطه کرده بود صدا یبپا شده بود استرس سلولها یکنار پنجره نشسته بود و قلبش آشوب یصندل

 گفت یکرد م یپرواز م انشانیکه م ییکرده بود به ابر ها شیعصب مایو دنگ و دنگ هواپ

 گرم رو رفت یدادو چشمانش را بست و به خواب هیتک یصندل یسرش را به پشت دیباد ری:خوش بحال شما که اسرضا

                           ************************* 

اش را به  شهیر یدرخت یادعا یب ی هیبود سا یدر آسمان آب دیبود فقط چند تکه ابر سف یکامال صاف و آفتاب هوا

انتخاب کرده  ییطال یشود خنک و پر طراوت امروز جانب مزرعه  دواریو نا ام دواریام سر ی هیخاک سپرده بود تا سا

 ترانه را: نیخواند ا یآتش زد خواننده م یگاریبود واکمنش را در گوشش گذاشت و س

 از تو  رمیدلگ یزندگ یا

 کرده  ونهیو غصه منو د غم
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 ایغمو غصه تو دن یچ هر

 تو قلبم لونه کرده نجایا

 پناهم نبود چکسیکه ه یدید

 گاهم نبود  هیتک یکس چوقتیه

 چشم به راهم نبود  یکس چوقتیه

 با دل خسته ام  یکس یحت

 گاهم نبود  هیتک یزندگ در

  یاریبهاره محبت ب دمیند

 یغرق خون شد عجب روز گار دلم

قلبش را شعله خاکستر  ریشد و آتش ز ریچشمش سراز یگرم از گوشه  یکرد اشک یبهاره قلبش را تکه تکه م فکر

 کرد  یورتر م

                   ******************************* 

خالف  یانوسیبود همانند اق تیقلب رضا را احاطه کرده بود فرودگاه مملو از جمع یفرود آمد عجب لرزش مایهواپ

 یخودشان کالفه شده بودند ره کرد از در خروج ینظم یکه از ب یخود را از مردم یکرد و به سخت یجهت آب شنا م

کرد و آدرس مزرعه را  یبا راننده صحبت م یسیگرفت به انگل یتاکس کی یبه سخت دیکش یقیآمد و نفس عم رونیب

مزرعه  نیب ییایرو یرا گرفت و به سمت مزرعه حرکت کرد جاده  نیبه او داد انگار راننده هم عجله داشت و گاز ماش

زد و به خود گفت:کاش  یبود انداخت لبخند تلخ انیپا یب ی زییپا ریاس گریکه د یعشق یجاده  ادیو شهر او را 

 موند یجاده عشق م شهیشد کاش جاده عشق هم ینم ینجریا

با عجله شد و از در وارد شد نگهبان که از او دور بود  ادهیپ نیمزرعه پارک کرد رضا از ماش یدر ورود یروبرو یتاکس

هر دو کالفه شدند رضا چند بار اسم  دیفهم یرا نم شیکرد رضا هم حرفها یصحبت م یشد نگهبان هلند یم کینزد

نشان  شدیم دهید یاو آرش را که آن فاصله به سخت ی رهآرش را تکرار کرد نگهبان متوجه منظور رضا شد و با اشا

 گفت یکرد و با خود م یداد رضا نگهبان تشکر کرد و به طرف آرش حرکت کرد به منظره اطراف نگاه م
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  یرو واسه قهر انتخاب کرد ییآرش نا مرد عجب جا ی:ارضا

شانه  یرا چند بار رو فشیک یدسته  شدیم یدر ذهنش تداع شتریبهاره ب ریتصو شدیم کتریچقدر به ارش نزد هر

 نفسش به شماره افتاده بود اش جابجا کرد

آرش افتاده بود  یکش دار رضا حاال رو ی هیخبر سا یاز همه جا ب شهیدرخت نشسته بود مثل هم ریمعصوم ز چقدر

 بلند گفت یآرش در افکار خود بود رضا با صدا

 بشه؟ یکه چ ینشست نجایا وزیپوف ی کهیمردت ی:هرضا

وجود رضا راباور نداشت و چشمانش را دوباره  نگاریزد ا یچشمانش را آرام باز کرد سرش را خم کرد و لبخند آرش

 کرد یرا هم باور نم تیواقع گریبود که د شیاهایبست آنقدر غرق در رو

را در آرش  کلیوقت فورانش بود با بغض به سمت آرش حمله ور شد و تمام ه گریبود که حاال د یکوه آتشفشان رضا

 جا بلند کرد و به درخت چسباند 

 ؟ی:رضا توئآرش

اشک  لیس دیکش یقیآرش را رها کرد و آب دهنش را قورت داد و سرش را چند بار تکان داد نفس عم یقهی رضا

و داد آخر بهاره  ریچه در آن گ یعنیدانست  یبود احساسات نم یکرد رضا اما عصبان ریآرش را غافلگ یگونه ها

 مرد  یداشت م ایدن آن ور چارهیب

 کرد یتر م یکه رضا را عصب زدیم ییهنوز هم احمق بود مثل سابق حرفها آرش

 بشه؟ یکه چ نجایا ی:نا مرد امدآرش

 بشه؟ یتنها که چ بیتو شهر غر ینه من  دختر مردم رو ول کرد ی:احمق نا مرد توئرضا

 نامرد  ی:تنها نبود توآرش

 یکرد یسرت بود مزخرفات نگار را گوش نم یتو اگه عقل تو ی:نامرد خودترضا

 گردم یمن بر نم یمنو بر گردون ی:من چکار به نگار دارم در ضمن اگه اومد آرش
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خواست  یشد م رهیکه داشت به چشمان آرش خ ییزد و لبش را گاز گرفت با نگاه مردانه ا شیبه موها یچنگ رضا

 دیکش دوباره به آرش حمله کند اما آرش خود را چند قدم عقب

 یبرگرد دیبا رهیمیعمرت عاقل باش بهاره داره م یبار تو هی:آرشرضا

 دهیبر دهیکرد بر یرضا را باور نم یشکه شد ه بود دوقدم به عقب برگشت نفسش به شماره افتاد حرفها آرش

 یگیگفت:ددد...ر...و...غم

 آرش پرتاب کرد  یپا یآورد و جلو رونیب فشیپاکت زرد را از ک رضا

 نامردهیتو  یو بهاره هم پا یخون مراد یاما حواست باشه تو احمق نیمنه بب یهم جواب دروغ ها نیا ای:برضا

آرش انداخت و  یبه چشمها یکرد نگاه لیرا تکم شیرضا حرفها دادیبار بود گوش م نیاول یگفت برا ینم چیه آرش

را برات تو  زیهمه چ یداد یلت مبهم مه قهیدق کیفقط  قهیدق کیمن دوستت دارم اگه همون موقع  ونهیگفت:د

 را زیدادم همه چ یم حیض

کف  کردیبرداشت عکسها دستخط ها احساس م نیزم یو برگشت آرش  خم شد و پاکت رااز رو دیکش یآه رضا

 داشت قتیخفه شده بود باور کردنش سخت بود اما حق ستین ژنیاکس گریو د ستادهیا انوسیاق

  یساختگ نای:رضا ا آرش

  ییایاحمق دن نیهمان طور که پشتش به آرش بود گفت :تو احمق تر رضا

  دیآرش را از پشت سر شن یرفت که صدا شیپ یآرش دور شد به قصد خروج از مزرعه تا در ورود از

 ...میبا هم بر سایزد:وا یم ادینفس زنان  فر آرش

 ؟یشد باور کرد یآرش دوان دوان خود را به او رساند رضا گفت :چ ستادیخود ا یسر جا رضا

 ...ی:من از اولش باور نداشتم ولآرش

 اجازه نداد که آرش حرفش را تمام کند  رضا

  یریبگ طیواسه امشب بل دیبا یکن حیخواد خودتو توج یخوب نم لهی:خرضا
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اش  نهیس یکرد و سرش را رو کیاز رضا دور بود خود را به او نزد یمثل بچه ها به رضا زل زده بود چند قدم آرش

خواست بغلش کند اما فکر بهاره حماقت آرش که  یبدنش قرار داده بود دلش م ی هیرا در زاو شیگذاشت رضا دستها

 کرد و گفت یبود از خود جدا کرد اخم دهیمثل کنه به او چسب

   یآور یر ماز خودت د هیاداها چ نی:خجالت بکش مرد ارضا

 :بهاره چش شده؟آرش

 ساکت ماند دست آرش را گرفت و به سمت خانه حرکت کردند رضا

                           ***************************** 

 یبا درد و دل آرش اشکش سر م کشدیم یعجب عذاب چارهیب ی شهیشبنم ها ش یابر ها سرسره باز انیم پرواز

نباشد  رینوشت دوستت دارم بهاره کاش د یکرد و م یو ها م شدیداد و بخار م یم یجا شیگلوخورد و خود را تا ته 

 کاش

با چرخ روانش  مایمهمان دار هواپ مردیداشت م زشیهر کدام عز نگاریو آرش کنار هم نشسته بودند همه آرام ا رضا

شد طاقتشان  ینم یگذشت پر بود و خال یآمد و م یکس اشتها نداشت چرخ م چیکرد ه یم ییرایپذ نیاز مسافر

 شیپا یرضا کتش را از تنش کند و رو یسفر جهنم نیشود ا یتمام م یفرود ک یپس ک شدیداشت تمام م گرید

نشسته بود در دلشان آشوب بود چرا مگر  شیشانیشب بود عرق سرد پ مهیکرد ن یگذاشت ارش به ساعتش نگاه م

  ریکه فرودش مبهم و سقوطش امکان پذ مایهواپ نیمثل ا ستیمعلوم ن شیروزگار است فردا یچه شده بود باز

 یم ادهیشد مسافران پ یباند فرودگاه سرعت کم و کم تر م یفرود پرنده رو رانیبه وقت ا قهیدق یچهار و س ساعت

آتش از شرق  یحا له  دیوزیم  میمال یمیآتش گرفته نس نگاریهمه عجله داشتند آسمان ا یگریپس از د یکیشدند 

 نداشت  راآتش  دنیبه عمق مردمک آرش برخورد کرد چشمانش را بست طاقت د

جدا  شیلیقدرت نداشتند که او را از ل گریبود که فاصله ها د یمنتظر الحظه  صبرانهیب دیشن یقلبش را م یصدا

را فشار داد  نیماش ریدزدگ رضا دکمه دندیرس نگیرفت به پارک یکنند فرودگاه شلوغ نبود رضا جلوتر از آرش را ه م

 حرکت کردند مارستانیسوار شدند و به طرف ب ورا پر کرد آرش را به خود آورد هر د نگیتمام پارک شیصدا

 :حالت خوبه؟رضا
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شده بود سرعت باال بود به ساعت  رهینداشت تا در مقابل ادا کند به جاده خ یجواب کردیم یاحساس شرمندگ آرش

تا  دیها دزد قهینا معلوم نگاهش را از دق یتا به کجا به مقصد تاختندیدادند م یها مهلت نم قهیدق کردینگاه م نیماش

 همه شتاب لحظه ها را نیا ندینب دیشا

 آنها را گرفت یدم در جلو نگهبان

 کجا؟ ونی:آقانگهبان

 اون توئه ضمونی:مررضا

 و جانمبر  نیرا بب ضتونیمر ایهمه اون توئه فردا ب ضی:شرمنده جون مرنگهبان

 کنم یخواهش م مشینیبب دیبا می:آقا ما تازه از خارج برگشتآرش

 شه مقرراته یگم که نم ی:منگهبان

 بار ترو خدا هی نی:همرضا

 آقا جان... نهی:منتظره که منو ببآرش

 ؟یچه بخش زنمیم یزنگ به پرستار هیمهلت نداد آرش ادامه حرفش را بزند گفت: نگهبان

 وی یس ی:آرضا

:اسم  دیگرفت خطاب به رضا پرس یگوش یکرد دستش را جلو یرابرداشت با پرستار صحبت م یگوش نگهبان

 ه؟یچ ضتونیمر

 ی:بهاره مرادرضا

 دوباره شروع به صحبت کرد نگهبان

 بله-

 چشم -

 متوجهم -
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 ریوقتتون بخ -

 چشم خانم -

  یتقو یکدومتون آقا -

 :منم!رضا

 خدمتتون انیگفتن خودشون م ییرضا خانم

 دیمتوجه نمشیبب دی:من باآرش

 :متوجهم آروم باشنگهبان

انتظار تلخ گذشت  نیاز ا قهیدق ستیداد و به آرش اشاره کرد که منتظر بماند ب هیتک واریبرگشت دستش را به د رضا

پرستار رشته  یکند با صدا دایدانست خود را پ یشده بود نم دیناپد گریها بود حاال د هیثان انیم یآرش که گمشده ا

 دیشن یکرد را م شیها  هیثان نیا یو تا ابد گمگشته  دیشن یپاره شد و آن خبر که کاش نم زمانی

 :سالمپرستار

 :سالم بهاره چطوره؟رضا

 که بهاره منتظرش بود یاون نهیبه آرش نگاه کرد و گفت:ا پرستار

 را قورت داد شیانداخت آب گلو نییسرش را پا آرش

 نمش؟یشه بب ی:بهترشده نمرضا

 بود اما...اما ی:دختر قوتارپرس

حالش بهتر  دیآرش آمده باور کن دیبگ دیهست مگه نه ترو خدا بگو حالش خوبه شما بر ی؟...بهاره قو ی:اما چرضا

 دیبگ ستادیقولش ا یرضا رو دیبگ شهیم

رضا دستش را  ختیپرستار اشک ر دیفهم ینم زیچ چیاصال ه دیفهم یرضا را نم یسرش را بلند کند حرفها آرش

 به داده برس ایزد:خدا ادیبرد و فر شیموها یال
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 به پرستار گفت:مرخص شده مگه نه آرشخطاب

 یآمد رید یلیخ یآمد رید ایدن نیاز ا دیمتوجه ایدن نیاز ا شهیهم ی:بله مرخص شده براپرستار

 من.. ضهیدونستم اون مر ی:اما مننمآرش

 ستین گهیکنه اون د ینم یکار گهینه د ای یدونست ی:م پرستار

 دنگ دنگ  دیشن یضرب را م یکرده صدا ریگ سایبود بر سرش انگار در ناقوص کا یپرستار مثل پتک یحرفها

 واریشده بود کنار د دینا ام دشیام یهمه گریفقط آه بلند بود دل نداشت د دیکش ینفس نم ختیر یاشک م رضا

 به دلش ماند  یکه حسرت زندگ یکس یند بلند براکرد بل هیرا در بغل گرفت و گر شیآرام نشست زانوها

که جز عتش  یبرهوت انیشده م دایها حاال پ هیثانیگمشده  یلیبود خ عقبی لیبود خ جیگ ختیر یاشک نم آرش

 نبود بشینص یزیچ

 شانه اش گذاشت  یرضا زانو زد دستش را و کنار

 :رضا من چکار کردم من نمدونستم رضا من...آرش

و آرش  دینگو یزیبا نگاه به آرش فهماند که چ دیبار یسرش را باال آورد چشمانش قرمز بود خشم از چشمانش م رضا

 گفت  تیرضا را پوشاند با جد کلیاش تمام ه هیسا سادیرا از دست رضا گرفت ا نیماش چیساکت شد سو

  ششیپ رمی:دارم  م آرش

 یرا ندارگفت:جرات اش  یکرد و با خود م یبه آرش نگه م رضا

شد گازش  نیاش برسد سوار ماش دهیپر کش یتا به پرنده  دیپریم  دیبهاره کجاست با دانستیمجنون حاال م  آرش

 ستین گریاو که حاال د ادیزد ب یو لبخند م ختیر یکرد اشک م یابر ها پرواز م یرا گرفت تو

خط  یراند رو یم شیهایدلتنگ یطرف دره به پهنا کیتا آن ور آسمان  دهیطرف کوه که سر کش کی کیبار یا جاده

 ... دیپر یم دیتا برسد به اوج آنجا که با راندیم اهیس یایجاده  دیممتد سف

ضبط روشن  یفقط صدا یییآهمه غبار تنها انیمحو شد از م یآن دوراه انیم کردیکه پرواز م  یرنگ یمشک نیماش

 سرد یخواند از اعماق دره ا یکه م
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 ببوس ،مرا ببوس مرا

 بار تو را خدا نگهدار  نیآخر یبرا

 سرنوشت یبه سو رومی نم

 گذشته  گذشته ها گذشته بهارما

 سرنوشت  یبه جستجو رومیم

 رانها قیبا قا مانیکوه ها هم پ انیم در

 بگذشت تز کوه ها دیاز جان با گذشته

 مانهایپ ارمیشبها دارم با  مهین به

 تانهابر فروزم آتش ها در کوهس که

 آه گذر کنم ریسفر کنم ز ت اهیس شب

 کن انیمن ب یگل من سرشک غم به دامن برا یکن ا نگه

 امشب بر تو مهمانم  بایز دختر

 بر لب من یمانم تا لب بگذار یتو م شیپ در

 گناه تو  یبرق نگاه تو اشک ب بایز دختر

 امشب من  کیسازد  روشن

 ببوس مراببوس مرا

 بار تو را خدا نگهدار نیآخر یبرا

 سرنوشت یروم به سو ینم

 ما گذشته گذشته ها گذشته بهار
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                   ************************* 

را باز کرد به دور و  سشیبود هر دوشنبه چشمان خ نیگشت کارش ا یبر م دیبا زجر با دیایزمان به حرکت در م تونل

 گرفتیم زییکه جانشان را هر پا یزرد درختان خشک یود بود برگهاخ یسر جا زیانداخت همه چ یاطراف نگاه

تا عمق  رفتیکه م یهوا سرد بود سرد بشنودتوانست  یرا خوب م خوردندیپاها لگد م ریناله شان بس که ز یصدا

ز بر پا بود آنجا و اما فکرش همه بهار بود هنو زیعرق ر یسرد نگاریا سوختیاستخوانها مثل چله زمستان قلبش م

 نگاریرقصاند ا یرا م دهایب دیوزیکه م یداد باد یشده م یگالب آب قات یلحظه ها قبرستان بو انیم یهم گمشده ا

  یسو خته ها ظیاز ترس دود غل ایاز سرما و  ایکنند  رخواستند فرا یم

 ایدن نیسهم هر کس از ا یعنیاندازه بود  کیمردگان همه  یلندن آسمان را پوشانده بود خانه  یمثل مه شبها برگها

همه  نیساندند تا خالص شوند از ا ریپرنده رقصان رقصان خود را به آتش سوزان برگها م یاست گلبرگ ها نقدریا

 یدلتنگ

 یزندان یبه چه جرم نجاستیدانست کجاست و چرا ا یهنوز هم متوجه نبود نم دیکشیو آه م کردیتنها نگاه م مرد

 یاجنب متیگران ق لچریو یآمدرو یبه نظر م شتریاما ب دیرس یشده به جرم عشق با نفرت سنش به چهل و پنج م

شده بود پر  زتریچشمانش از سابق گرد و ر نگحاال شده رنگار  شیپر کالغ یمشک ینبود موها دیرش گریبود د لیذل

 که مردند یخاطرات ختیر یزد و اشک م یلبخند م دینالیادعا با سنگ م 

 دونم اشتباه کردم حماقت کردم گول خوردم یم شتیپ امیمنم ب شهیم یک ییمن کجا سانی:بهاره من پرآرش

 زد  ادیاز قبر ها ها دراز کرد و فر یکیآنطرفتر انداخت انگشت اشاره اش را به سمت  یرا بلند کرد و نگاه سرش

موندم که تا ابد  یخودشو کشت مرد اما من چ یون وقت:آره من احمق گول اونو خوردم نگار از من خوشبختره چآرش

وقت نتونستم بهاره جوابم بده  چیتونم ه ینم فمیضع یدون یزجر بکشم موندم تا تاوان حماقتم را پس بدم خودت م

 بهم فحش بده باهام قهر باش اما جوابم رابده

ماند با دو  یجواب م یهمه ب شیغامهایلرزاند پ یدل قاصدک ها را م شیههایهق هق گر دیاشک امانش را بر لیس

  ادزدیآسمان بلند کرد و فر یسرش را به سو دیکوب لچریو یدسته ها یدست محکم رو

 منو بکش منو بکش ای:خداآرش

او گذاشت بله صاحب قدم  یشانه  یبا لطافت دستش را رو شدیم کیآشنا از پشت سر به او نزد ییقدمها یصدا

 مهربانانه گفت یبا لحتنرا همراه داشت  یشگیآرامش هم



 سانیپر

222 
 

 یشرکت برس نیا یلعنت یبه حسابا دیالتماس نکن فعال با نقدریا ستی:حاال وقتش نرضا

 نثار رضا کرد یسرش را بر گرداند و اخم آرش

 مسخرت یحسابها نیبا ا یحس منو خراب کن یایب شهیهم دی:تو باآرش

 نییپا یبنداز یزیچ یدره ا هیترسم دوباره خودتو از  یتو حس م یبر ادیز ستیتو خوب ن ی:بله آخر برارضا

 :خوب بهترآرش

کردند رض سرش را خم  یصحبت م گذشتندیکه از قبر ها م  یرا چرخاند و آن را به جلو هل داد در حال لچریو رضا

 یقر قرو بش نقدریمرد زوده واست ا ریصورت آرش نگاه کرد و گفت :پ یکردو تو

 دهیم ریگ یگفتم ه یچ نکهیصورتم بکش حاال مثل ا یوکچلت را از جل ی:کله آرش

 یمنف یبشکه انرژ هی نی:عرضا

 یسر حال یلی:تو امروز خآرش

 :معلومه چون بابا بزرگ شدمرضا

 ؟یآمدن ک ای:مگه بدنآرش

 :امروزرضا

 که خوبه بای:خدا را شکر دآرش

  میدور توله هامونو از خاطراتمون واسشون حرف بزن مینیکه منو تو بش نهیوقته ا گهی:آره اون خوبه درضا

 باطل مجرد الی:خآرش

 جناب افسرده یدار یمشکل هیخوشم چ یالک مینجوریشم خوشه اصال من ا الی:خوب خرضا

 کن  الیخ یخوا یهر چقدر م یدار ادیز یتو انرژ هیچ یدون ی:اصال مآرش

 خاطراتم باد بخورم ادی:پس خفه شو بزار به رضا
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شدن  داریقصد ب نگاریمن ا سانیاون همه خاطره پر فیانداخت و آرام گفت:ه نییسرش را پا دیکش یآه بلند آرش

 نداره

 نهیجورشه سرنوشت هم هی نمیخودتو زجر نده ا نقدریا گهیآرش زانوزد و گفت:بسه د یجلو ستاندیرا ا لچریو رضا

 باشه ریبهونه نگ گهید نهیهم یقانون زندگ شهیهم

 زد و ساکت ماند یلبخند آرش

پوشاند  یداد برگها لرزان لرزان سنگ فرشها را م یم یقبرستان عابران را فرار یغروب روشن و خاموش جاده  دم

 که روشنتر باشد  ییرفتند تا به فرجام فردا یآرش و رضا م

سرنوشت  یاست باز نیآنان که آمده اند و خواهند آمد ا یبرا شیها یبای...هنوز هم ادامه دارد با تمام زیوامازندگ

 نگاه کرد  باتریز دیبا شیهایبا تمام تلخ باستیز یزندگ

                                                                       17/2/91 

  12:26ساعت                                                                     

  

 

 

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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