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کند و  یلبانش، پنهان م نیریرا پشت لبخند ش شیکه غم ها ن،یغمگ یخالصه: دختر
رد دل دخترک را به د شانیکه با حرف ها یگذرد، کسان یدانند در دل او چه م یچه م

که  نیگتلخ، اما غم ینگرد. لبخند یبه آنها م نشیآورند و او همچنان با لبخند دلنش یم
که دخترک داستان را تنها نخواهد  یکرد. کس هدنفر درک خوا کیجنس غمش را فقط 

 دخترک، داده است...! نیریکه دلش را به لبخند ش یگذاشت. کس

 مقدمه: 

را به  شیو جا یی. رفت تنهاامدیکنار ن ییدلم با تنها م،یایکنار ب ییبا تنها خواستمیم
روزگارم. نه در  یو پر شد از شاد میغم ها شهیداد، شکست ش یعشق آسمان کی
 یها... من تو را بنه مثل پرنده در آسمان نم،یبیم دیتو را سوار بر اسب سف میاهایرو
 !نمیبیدر کنار خود م جانیهم ا،یرو

 ادیکه چقدر دوستت دارم و بلند فر یادهیخوب فهم یلیخ م،یپاها یرو یانشسته
منت، بدون خواهش، بدون التماس!  یو شرط، ب دیق یدوست داشتنت را... ب یزنیم

ها کنار من! چند لحظه به وسعت تمام لحظه قایدق یهست نجایمن تو را دارم، تو ا
 .کنمیکه من تو را حس م شودیم نیو هم کنمینگاهت م

ات پر که تو را در بر گرفته و درونم را از عطر حضور عاشقانه انیپا یاحساس ب کی
 .میاو گرم شده دسته یادستانت را به من سپرده م،یازهایقبله راز و ن ییکرده. تو

 نینقطه چ کیخط، بگذار آخر خطمان را نشانت دهم، آخر خط ما  نیهم نجا،یهم تا
 و جاودان است ...! یهمه بدانند که عشقمان ابد خواهمیاست... م انیپا یب

  

که از سوز سرما  فشیپا تند کرد. با انگشتان ظر یرنگ دیسف یمدل باال نیسمت ماش به
را  شهیراننده ش هیپنجره زد. بعد از چند ثان ی شهیقرمز شده بودند، چند تقه به ش

 رهیآورد. با تعجب به دست راننده خ رونیب نیماش یداد و دستش را از پنجره  نییپا
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را از نظر گذراند.  شیسر تا پا ریاو انداخت و با تحق هشد که زن نگاه پر غرورش را ب
ها به حرکت در آمدند. زن پول درون  نیبزند که چراغ سبز شد و ماش یخواست حرف

 دستش را به سمت صورتش پرتاب کرد و به راه افتاد.

گاه ن نیرز قرمز درون دستش انداخت. ا یبه گل ها یانداخت و نگاه نییسرش را به پا 
الش نگاه ها هر روز شامل ح نیشده بودند. ا یعاد شیو پر غرور برا زیآم ریتحق یها
ول را افتاده بود دوخت. پ نیزم یکه رو یشدند. نگاهش را از گل ها گرفت و به پول یم

قل کرد تا حدا یاو کار م رد،ی. گدا نبود که صدقه بگختبه آن اندا یبرداشت و نگاه
 .اوردیخرج خورد و خوراک خود را در ب

و  ستادیا ابانیدور شد. کنار خ ابانیاز وسط خ عیسر یلیبوق اتومب یصدا دنیبا شن 
رگز هکه درون دستش بود نگاه کرد. او  یمنتظر شد تا دوباره چراغ قرمز شود. به پول

 رد؟! ب یخواهر و برادرش م یپول را برا نیداشت اگر ا یرادیکرد؛ اما ا یصدقه قبول نم

 ابانیش، به سرعت به وسط خرنگ قرمز  دنیدوخت و با د ییرا به چراغ راهنما نگاهش
 دوباره به محل ،ییشد. بعد از سبز شدن چراغ راهنما شیآمد و مشغول فروش گل ها

نوز ه یگشت؛ ول یبه خانه باز م دیرفت و با یم یکیخود بازگشت. هوا رو به تار یقبل
 مانده بود.  یباق شیاز گل ها یتعداد

کوچکش، از شدت سرما قرمز  ینیداشت. نوک ب یزمستان بود و هوا سوز بد اواسط
 مادرش را به ادگاریشده بود و دستانش سرد شده بودند. با دست آزادش شال گردن 

 یدور گردنش محکم کرد. او مادرش را سر زا از دست داده بود. فقط خودش و خدا
ا ر درک لبخندش  ییتوانا زین گرانی. چرا که اگر ددندیفهم یلبخندش را م یخودش معن
 د.کردن یبا او رفتار نم نگونهیا دند،یفهم یغم نهفته در آن را م زانیداشتند و م

گشت، خسته بود  یبه خانه باز م دیدوخت. او با کیاسترس نگاهش را به آسمان تار با
 یمانده بود. بر رو یهنوز چند شاخه گل باق یمواخذه شدن را نداشت؛ ول یو حوصله 
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داد. دستان سرما زده اش  یر خودش جانشست و گل ها را کنا ابانیکنار خ یجدول ها
 گرم شوند. یفرو کرد، تا کم واهرشخ یکهنه  یپالتو یها بیرا درون ج

دانست، درست رو به  ینامش را هم نم یکه حت یرنگ یمشک لیهمان لحظه اتومب در
 را برداشت و از جا بلند شد. همزمان با بلند شدن او، شیمتوقف شد. گل ها شیرو
که پشت  یشد. مرد جوان تیهدا نییسمت در کمک راننده، به پا یدود ی شهیش

 یو با چشمان عسل برداشت شیاش را از چشم ها یدود نکیفرمان نشسته بود، ع
 شد. رهیدخترک خ ی دهیکرد، به صورت رنگ پر یرا آب م یرنگش که دل هر دختر

 گل هاتون چقدره؟ متیق -

گرفت، و  شین پسر جذاب رو به رورنگ چشما یعسل یها لهینگاهش را از ت دخترک
د و گذاشت را، بر لب ران یم شیرا به نما شیرا که چال گونه ها نشیریهمان لبخند ش

د ناشناخته را درون خو  یلبخند دخترک، حس دنیگل ها را گفت. مرد جوان با د متیق
از پول  شیب یگرفت و مبلغ شیرو به رو کدختر  یاحساس کرد. نگاه از لبخند دلربا

 چند شاخه گل رز را پرداخت کرد. دخترک لب به اعتراض گشود.

 !ادهیز یلیخ نیاما آقا ا -

 شد.  رهیزد و به چشمان به رنگ شب دخترک خ یجوان لبخند مرد

 باشه از طرف من! یا هیاش هد هیبق -

 نیرنگ فرد مقابلش، ا یچشمان عسل یدخترک خواست دوباره اعتراض کند اما جادو 
ک را بشنود. به او زد و منتظر نماند تا تشکر دختر  یرا به او نداد. مرد جوان لبخند اجازه
بر  را به حرکت دراورد و دخترک را مات و مبهوت نیرا باال داد، ماش نیماش ی شهیش

 گذاشت. یخود باق یسر جا
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 یم دختر گل فروش فکر یطول راه، به لبخند دلربا یاز دخترک دور شد و در تمام پسر
ه با ک یو به دختر شدیهفته بود که قبل از بازگشت به خانه، از آنجا رد م کید. او کر 

. با خود ستینگر یزد، م یفروخت و لبخند م یزمستان گل م یو در سرما یسخت
ن فراوا یفروشد، قطعا مشکالت یو گل م دیآ یم ابانیکه به خ یکه قطعا کس دیشیاند

که قطعا  یبا وجود مشکالت یفرد نیاش وجود دارد. چطور ممکن است چن یدر زندگ
 لبخند بزند. زیبه همه چ یخواهد داشت بتواند به راحت

تنها به  و دخترک، دیبار یم ینیآورد. آن روز برف سنگ ادیرا به  دیکه او را د یاول روز
 آن اتفاق یورآ ادیفروخت. با  یگل م ادهیبود و به عابران پ ستادهیا یدرخت ریز

 .دیاخمانش را در هم کش

. سرش را به طرف صدا دیبه گوشش رس ییبود که سر و صدا ستادهیچراغ قرمز ا پشت
ند اافتاده  سیخ نیزم یبر رو شیگل ها یکه تمام دیرا د یبرگرداند که دختر گل فروش
. دندیخند ینداشت، به او م یدختر که سر و وضع مناسب کیو دو پسر جوان به همراه 

ور دکرد و همراه دوستانش با خنده از آنجا  لگددخترک را  یاز آن پسرها گل ها یکی
 شدند.

ه اشک بار همچنان لبخند بر لب داشت، ب یدختر که با چشمان نیا یبه شدت برا دلش
مکش شد. خواست به ک ادهیپ نیپارک کرد و از ماش ابانیخ یرا گوشه  نیدرد آمد. ماش

 گفت که خود را به او نشان دهد. یبه او م ینصرف شد، حسم مشیبرود که از تصم

اش بود. به سمتش قدم  یافتاد که در حال خوردن بستن یبه پسر بچه ا نگاهش
به دخترک که خم شده بود تا  ینگاه میخود فرو برد. ن بیبرداشت و دست در ج

 نیاز ب گل هارا متیچند برابر ق یبردارد، انداخت و مبلغ نیزم یرا از رو شیگلها
 داد و گفت: شیرو وبهر  یدرون دستش جدا کرد، به پسر بچه  یاسکناس ها



 
 
 

 
 7 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا fa.mهدیه دوست داشتنی ــــــ  

 خته،یر نیزم یکه اونجا گل هاش رو یپول هارو بده به اون خانوم نیعموجون! ا -
 بهش بگو پول خسارت گل هاشه.

گفتن  بچه با تعجب قبول کرد و به سمت دختر رفت. پول ها را به او داد و بعد از پسر
 که به او گفته شده بود، با دو از آنجا دور شد.  یجمله ا

 یرفته شده توسط پسر بچه را دنبال کرد. متعجب به پول ها ریبا نگاهش مس دخترک
 یآور ادیاش را بر لب آورد. با  یشگیشد و سپس همان لبخند هم رهیدرون دستش خ

در  یدانست چه سر یلبانش نقش بست. نم یبر رو یدختر، لبخند نیریلبخند ش
 .شودیاش دلش شاد م یادآوری اب نگونهیدختر گل فروش وجود دارد که ا کیلبخند 

ا به ر رنگش  یباز کرده و پورشه مشک موتی. در را با ردیبه خانه رس قهیاز چند دق بعد
ن آ یشد. به سمت آسانسور رفت، دکمه  ادهیرا پارک کرد و از آن پ نیداخل برد. ماش

 یبقه ط یبرسد. در آسانسور را باز کرد و دکمه  نگیبه پارکرا فشرد و منتظر ماند تا 
 یاآپارتمان سه طبقه  کیاول  یدوبلکس، در طبقه  یا خانهاول را فشرد. خانه شان 

 بود.

ورد. را به صدا در ا شیروبه رو یتوقف آسانسور، از آن خارج شده و زنگ در خانه  با
د. شباز شد و بعد از سالم کردن و گرفتن جوابش، وارد خانه  نایدر توسط خواهرش، د

 مادرش متوقف شد. یرفت که با صدا یبه سمت اتاقش م

 !؟یجان! شام خورد الیدان -

شد.  ، از پله ها باال رفت و وارد اتاقش«آره» یتکان داد و بعد از گفتن کلمه  یسر
ا ر  شیت. بدون آنکه لباس هاکارش انداخ زیم یصندل یکتش را در اورد و آن را بر رو

تخت انداخت و چشمانش رابست. روز سخت و پر مشغله  یعوض کند، خود را بر رو
اش  یاز خستگ یدختر گل فروش، کم ی دوباره دنید یرا پشت سر گذاشته بود؛ ول یا

 لب با خود زمزمه کرد: ریرا در کرده بود. ز
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 !هیبفهمم اسمش چ دیهر جور شده با -

به خواب  نش،یچشمانش گرم شد و با فکر به دختر و لبخند دلنش نگذشت که یزیچ
 رفت.

*** 

بار  نیدرون دستش انداخت. اول یبه پول ها یو نگاه دیبه شکمش کش یدست دخترک
 نیخودش! با ا یبرا یا هیگرفت. هد یم یا هیهد یبود که بعد از فوت پدرش، از کس

ه بکه گرفته است را  یا هیبر لب آورد. دوست نداشت هد یاز سر خوشحال یفکر لبخند
 یمنبود و  یادیدانند. پول ز یمادرشان م رگبدهد که او را مقصر م یبرادر ایخواهر 

 یم پول را از او دیفهم یدانست آن را چگون از دست برادرش پنهان کند. قطعا اگر م
 کرد.  یم شیها یگرفت و خرج کثافت کار

را درون  گرید یآنجا بود دوخت. پول ها یکیکه در نزد یمارکت را به سوپر نگاهش
درخواست  کیک کیگذاشت و وارد مغازه شد. پول را به فروشنده داد و از او  بشیج

 کیکرد و ک یو سر و وضع دخترک نگاه شخوانیپ یکرد. فروشنده متعجب به مبلغ رو
 مبلغ را به دختر باز گرداند. یو باق

ته پنهان کرد. بس شیپالتو یریکوچک لباس ز بیگرفت و درون ج پول هارا از او دختر
به سمت خانه حرکت کرد.  عیسر ییرا باز کرد و در همان حالت با قدم ها کیک ی

 ود.نب یبود؛ ول یاالن خانه م دیدر راه است، چرا که او با یدیمطمئن بود توفات شد

فس بود، نفس ن ستادهیدرب خانه ا یو االن که روبه رو دیخانه با تمام وجودش دو تا
د در زدن به سمت در بر  یتازه کند و سپس دستش را برا یتا نفس ستادیا ی. کمزدیم

ترسان خواهرش در مقابل  یکه همان لحظه در خانه با سرعت باز شد و چهره 
 و گفت: انداختبه او  یشد. با تعجب نگاه انینما دگانشید

 حالت خوبه هما؟! -
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 .دیگفتن به او را نداد و دستش را گرفت و او را به داخل خانه کشفرصت سخن  هما
هال که  کیکوچک،  اطیح کی یشهر بود که دارا نییدر پا یمیقد یخانه شان خانه ا

ه کاتاق  کیدر آن قرار داشت.  یاتاق خواب متعلق به او وخواهرش، و آشپزخانه ا کی
قرار داشت. هما  اطیدر گوشه ح یو حمام یبهداشت سیمتعلق به برادرش بود، سرو

 و به سمت اتاق مشترکشان برد. دیدست او را کش

 با تو ام هما! ؟یکنیم کاریچ یدار -

 اش گذاشت و با حرص اما آهسته گفت: نیب یانگشت اشاره اش را بر رو هما

 ؟یفهمیساکت شو! م -

خت و به اتاق اندا و همراه هما وارد خانه شد. هما او را در اوردیبر زبان ن یسخن گرید
 گفت: یآرام

 ؟یدیفهم ؛یکنیوجه باز نم چیو به ه یکنیدر رو هم قفل م ،ینیشیجا م نیهم -

 زمزمه کرد: یآرام اما مبهوت یاز هما با صدا تیتبع به

 چرا آخه؟ -

 رونیبرش کنم، فقط بخ یحامد االن تو اتاقشه گفت اگه اومد ؟یساعت رو نگاه کرد -
 کنه، خب؟! یکه خفت م این

 شیبرا یزد که قرار است چه اتفاق یتکان داد و در اتاق را بست. حدس م یسر دهیترس
او  از دست داده است؟ مگر زیاو بود که هنگام تولدش مادرش را ن ری. مگر تقصفتدیب

را با  یدوست نداشت که آغوش مادرش را تجربه کند؟حداقل هما و حامد چند سال
 نیا. با ندیمادرش را بب ینتوانست چهره  یاو چه؟ او حت یمادرشان گذرانده اند؛ ول

توانست کرده باشد  یم یکودک چه گناه کیافکار اشک در چشمانش حلقه زد. مگر 
 با او تا شود؟! نگونهیا دیکه با
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هر و خوا تیها و آزار و اذ هیهمسا یسخن پدرش که هرگاه از زخم زبان ها یآور ادی با
را گرفت.  شیاشک ها زشیر یجلو خت،یر یاورد و اشک م یبرادرش به اتاق پناه م
 گفت: یگرفت و م یپدرش او را در آغوش م

 چیشه، ه سیصومت خخوشگل و مع یوقت چشم ها چیمامانت بهم گفت نذارم ه -
 دختر بابا! یکن سیخوشگلت رو خ یرو نداره که تو به خاطرش چشم ها نیارزش ا زیچ

زد.  یآن آغوش آرامش بخش، آن لبخند مهربان  و آن محبت پدرانه پر م یبرا دلش
رفتند،  یکه در روز تولدش همراه پدرش به بهشت زهرا م ییآن موقع ها یدلش برا

 خوردند یم یرفتند و بستن یخواندند، بعد از آن به پارک م یمادرش فاتحه م یبرا
 یم هیز تولدش از  پدرش هددر رو  که یکوچک یعروسک ها یتنگ شده بود. دلش برا

. و در آغوش گرفتن پدرش دنیدوباره د یزد برا یتنگ شده بود. دلش پر م زیگرفت ن
 ود.تنگ شده ب زیبود ن دهیبار هم او را ند کی یکه حت یآغوش مادر یدلش برا یاو حت

ب ل ریقلبش قرار داد و ز یبا ترس دستش را بر رو دیکه به گوشش رس ییسر و صدا با
 کرد: زمزمه

 ! خودت کمکم کن.ایخدا -

 بکشد. یقیکرد نفس عم یچشمانش را بست و سع د،یبرادرش را که شن یعصب ادیفر

 نیتا ا یقتو  یچ یعنیتا نشونت بدم  رونیب ایب ؟یعوض یدختره  یرفت یکدوم گور -
 تا آدمت کنم. رونیب ایب ،یبمون رونیموقع شب ب

 هما بلند شد. یاشکانش کرد که صدا زشیاز ر یریجلوگ یتالشش را برا تمام

 زنم.  یبرو من خودم باهاش حرف م ایحامد جان! ب -

 محل را پر کرده است. یحامد، تمام ادیفر یداشت که صدا نیقی

 ن!به من بگو، ها ایب دیرس یمگه من به تو نگفتم وقت -
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 زنم. یبرو من باهاش حرف م ایحامد گناه داره، تو ب یول ؛یگفت ،یگفت -

که هرچند او را مقصر مرگ  یلرزان خواهرش، خواهر یصدا یآتش گرفت برا دلش
 یخواست برا یکرد. دلش م یم تیدانست؛ اما خواهرانه از او حما یمادرشان م

ما که کرد به حرف ه یبرود؛ اما سع رونیخواهر در اتاق را باز کند و ب نیاز ا تیحما
 گفته بود از اتاق خارج نشود، گوش کند.

و  داد هیبه در تک دیرا نشن ییصدا یشد و گوشش را به آن چسباند، وقت کیزددر ن به
در بلند  یکه صدا دیکش قیسر خورد. چشمانش را بست و چند نفس عم نیزم یبر رو

 برود. نیهما باعث شد ترسش از ب یبرخاست که صدا شیشد. با ترس از جا

 منم! در رو باز کن. -

به چهره  یدر کنار رفت تا هما وارد شود. مظلوم نگاه یدر را باز کرد و از جلو یآرام به
 اخم آلود هما انداخت. ی

 موقع؟ نیتا ا یخواد خفت کنم، کجا بود ینگاهم نکن که دلم م ینجوریا -

 گفت: یآرام یکرد با صدا یرا باز م شیپالتو یطور که دکمه ها همان

 فروختم. یکجا بودم؟ داشتم گل م -

 ؟یانقدر طوالن -

د که کرد لبخند بزند و با آرامش جواب خواهرش را بدهد. اگر او نبود معلوم نبو  یسع
 افتاده بود. شیبرا یاالن چه اتفاق

 . تازه...دینخر یکنم کس کاریچ گه،ید دیطول کش -

 یفرو م بشیکه دستش را درون ج یمنتظر هما انداخت و در حال یبه چهره  ینگاه
 گفت: اوردیبرد تا پول ها را در ب
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 تراول بهم داد. کی رهیازم گل بگ نکهیبدون ا یخانم کی -

دانست  یها را به سمت هما گرفت و به چشمان ستاره بارانش نگاه کرد. م پول
 آمد. رونیهما از فکر ب یکرد. با صدا یشاد م زیاو را ن نیشود و ا یخوشحال م

عصاب خورد اخونه انقدر  یومدیزود م یپول رو گرفته بود نی! تو که اگهید یخب خر -
 طرف گل گرفته انقدر پولش رو داده. یگفت یبه حامدم م ،یکرد یدرست نم یکن

ش که مشغول عوض کردن شلوار  یوصل کرد و در حال یرا به جالباس شیلبخند پالتو با
 بود گفت:

 گفتم؟  یدروغ م یعنی -

 گفت: یداشت حرف پدرش را که به او م ادی به

 اومد. یبدش م یلیمامانت از دروغ خ-

 زبانش به دروغ باز نشود. هما بلند شد چگاهیحرف پدرش موجب شد که او ه نیهم و
 درون دستش بود گفت: یکه مشغول شمردن پول ها یو در حال

بدم  شمیکنم بق میرو قا نیا مر یخوب بود؟ من م یخورد یجمع کن بابا! االن کتک م -
 یخرج اون کوفت و زهر مار رهیگ یم ها، وگرنه یتراول گرفت یحامد، فقط بهش نگ

 کنه. یهاش م

 لب گفت که هما ادمه داد: ریز یا باشه

 کن. یازش معذرت خواه ششیدر ضمن، پاشو برو پ -

کردن  یعذر خواه یبرا یحرف در هم گره خوردند. مشکل نیاز ا فشیظر یابروها
خواهد شد. مشکل او آن  یکرد، حامد عصبان یکا را نم نینداشت، مطمئن بود اگر ا

و با انزجار  دیزد. چهره در هم کش یاتاق پر از دود و کثافت بود که حالش را به هم م
 گفت:
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 اتاق؟! یبرم تو یعنی -

 اش را نثار او کرد و گفت: ینگاه عصب هما

بود که اون  اگه مامان نمرده بود، بابا هم زنده ؟یکن یم ینجوریرو ا افتیچرا ق ه؟یچ -
 رفت معتاد شه. ینم

 لب گفت: ریز شد،یکه از اتاق خارج م یدر حال و

 نه.دختره تحفه! فقط بلده دردسر درست ک -

خند نگفت و تنها به بر لب آوردن لب یزیباز هم چ یحرف؛ ول نیبه درد آمد از ا دلش
است، او هم  نیاو هم از مرگ مادرش غمگ دندیفهم یاکتفا کرد. چرا نم نشیغمگ
. خواهد یاست را دوست دارد، او هم دلش آغوش مادرش را م دهیرا که هرگز ند یمادر

در پ یجا نکهینبود. چرا عوض ا یین رفتار هاینبود، چن شیب یمیتیکه دختر  ییحق او
 کردند.  یم یخواهر و برادرش را هم خال یجا یاو پر کنند، حت یو مادرش را برا

 رو نیارزش ا زیچ چیه» شکانش را گرفت. ا زشیر یهم بغضش را قورت داد و جلو باز
حرف  یآور ادیاز  یلبخند! «یکن سیخوشگلت رو خ ینداره که تو به خاطرش چشم ها

 لبانش نقش بست. یپدرش بر رو

 یکه به شانه اش م شیبه موها یرنگش را از سرش در اورد و دست یسرمه ا یروسر
دانست چرا  ینم ید؛ ولبلند او و خواهرش بو  ی. پدرش عاشق موهادیکش دند،یرس

که به  یکوچک نهییخواهرانش داشت. به سمت آ یبرادرش اصرار به کوتاه شدن موها
خواهرش برداشت.  یاطیچرخ خ زیم یاتاق وصل بود رفت و شانه اش را از رو وارید

 انداخت. ینگاه زیبود، به چهره اش ن شیهمان طور که مشغول شانه کردن موها

کرد اخالق بد  یبه مادرش دارد و احساس م یبیگفتند که او شباهت عج یم همه
 کردیافتد؛ اما هرچه فکر م یمادرشان م ادیبه  دنشیاست که با د لیدل نیبرادرش به ا
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 ینیرنگ، ب ی.  چشمان درشت مشککردینم دایاحساس پ نیا یبرا یا یمنطق لیدل
وصف  ی. خوشحالکردندیم هیشب کوچک و چال گونه اش، همه و همه او را به مادرش

 شباهت، وجودش را فرا گرفت. نیاز ا یریناپذ

ر خود را ب یکنار اتاق رفت. جا یقرار داد و به سمت لحاف ها شیرا بر سر جا شانه
ه کرا  یا یمیگلبافت قد یبالش قرار داد. پتو یپهن کرده و سرش را به رو نیزم یرو

که پشت  ی. چشمانش را بست و به روزدیخود کش یجزو جهاز مادرش بود را به رو
وانش کدام کارش اشتباه بوده است که تا ندیببسر گذاشته بود، فکر کرد. فکر کرد تا 

 با او رفتار شدن است. نیچن نیا

 به ر،یبعد از خوردن چند لقمه نان و پن شدیم داریمثل هر روز که از خواب ب صبح
رده درست ک یناهار املت ید از آن، برارفته بود و بع کرد،یم یاطیکمک خواهرش که خ

رز  یساعته گل ها میچرت ن کیبود و سه نفره مشغول خوردن آن شدند. سپس بعد از 
 دهیارزان خر یمتیداشت با ق یکه گل فروش شیق هایاز رف یکیرا که برادرش از  یقرمز

رف از خانه خارج شده و به ط اشیشگیهم یلباس ها دنیبود را برداشت و بعد از پوش
 حرکت کرده بود. ابانیخ

 را به صورتش یادیگل مبلغ ز دیکه بدون خر یبا آن زن ش،یاز فروش نصف گل ها پس
که  یرو شده بود و دوباره به کارش ادامه داده بود. در آخر زمانپرتاب کرده بود، روبه

رنگ، آن  یمشک یاالمدل ب نیمانده بود و آن ماش یچند شاخه گل در دستانش باق
آن مرد و  یجذاب  عسل یچشم ها یادآوری با. یو آن چشمان عسل یدود یها شهیش
 شد. زیخ مین شیکرده بود، با سرعت بر سر جا افتیکه از او در یا هیهد

لبانش  یبر رو یاش را لمس کرد و لبخند هیلباسش فرو برد، هد بیرا درون ج دستش
 نیگرفته بود، ا هیاز پدرش هد ریبه غ یشخصنقش بست. او بعد از هشت سال از 

 یجفت چشم عسل کیبود. چشمانش را که بست  یدوست داشتن اریاو بس یبرا هیهد
 عیهما چشمانش را باز کرد، سر بمتعج یشد. با صدا داریپد دگانشیرنگ در مقابل د
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 بیج یخود مرتب کرد و دستش را رو یبالش گذاشت، پتو را بر رو یسرش را بر رو
 لباسش گذاشت.

 ! حالت خوبه؟هیهد -

 که در سر یبه خاطر فکر ای بشیدرون ج یدانست چرا هل کرده، به خاطر پول ها ینم
 گفت: دیلرز یم جانیکه به خاطر ه ییداشت! با صدا

 آره... آره خوبم. چطور؟ -

خود را به  دهیترس هیآمد و دستش را به طرف سرش خم کرد که هد هیبه سمت هد هما
 و گفت: دیشعقب ک

 ه؟یچ -

ش ا یشانیپ یرساند و آن را بر رو هیهد یشانیگرد شده دستش را به پ یبا چشمان هما
 گذاشت.

 و؟از اون موقع که حالت خوب بود. چت شده ت ،ینه تبم که ندار -

 پتو برد و گفت: ریسرش را به ز هیهد

 خوبم خواهرم، خوبم! -

د. اتاق پهن کر  گرید یخود را در گوشه  یلب گفت و جا ریز یا« خدا شفا بده»  هما
مردم  یکردن آن هم برا یاطیبه خواب رفت. خ ینگذشت که از فرط خستگ یزیچ
ر دشده خرجشان را  یبه هر طور دینداشت و با یکرد؛ اما چاره ا یخسته اش م اریبس
 کرد. یاش م یاشیمواد و ع دنیرآورد که البته نصفش را بردارشان خرج خ یم

ن آبود فکر کرد. آنقدر به  یهر دختر یکه آرزو ینش را بست و به آن پسرچشما هیهد
 که گرفته بود فکر کرد، تا خوابش برد. یا هیلحن مهربان و هد ،یچشمان عسل
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 هما چشمان خمار از خوابش را گشود.  یبا صدا صبح

 . میکار دار یپاشو دختر! پاشو که کل -

برخاست. بعد از جمع کردن لحاف و تشکش،  شیبه بدنش داد و از جا یوو قوس کش
خانه قرار داشت، رفت. دست و صورتش را شست و  اطیکه در ح یبهداشت سیبه سرو

ز ا یرا باز نمود. تخم مرغ خچالیوارد خانه شد. به سمت آشپزخانه حرکت کرده و در 
به  ،نتیاز داخل کاب یمس یا تابهیماه نبرداشت و بعد از برداشت خچالی یجا تخم مرغ
 که در آشپزخانه قرار داشت، حرکت کرد. یمیطرف گاز قد

شد  شکست و بعد از اضافه کردن نمک و فلفل به آن منتظر تابهیمرغ را درون ماه تخم
 تا صبحانه اش آماده شود. با ورود هما به آشپزخانه نگاهش را به او دوخت.

 ؟یچند تا درست کرد -

 .یکی -

 تکان داد و گفت:« خاک تو سرت» یرا به نشانه  دستش

 .گهیمنم کوفتم کنم د یشکوند یخب دوتا م -

که از  را برداشت و همان طور تابهیگاز را خاموش کرد. ماه ریرا از او گرفت و ز شیرو
 گفت: شدیآشپزخانه خارج م

 کوفت کن. ایخورم تو هم ب ینم ادیمن ز -

 یخنده ا هیملش شده بود. هدبود که از جانب هما شا یحرفش پس گردن نیپشت ا و
لحظات خوب خواهرانه  نینثارش کرد. چقدر دوست داشت ا ی« مرض»کرد و هما 

کردند و هرگز  یگونه با هم رفتار م نیهم شهیاگر هم شدیشان را. چقدر خوب م
 . دانستند یمرگ مادرشان م بباما افسوس! افسوس که او را مس امد؛ینم شیپ یناراحت
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با کمکم  ش،یها ییدو نفره و بدون حضور برادر و زورگو یاز خوردن صبحانه ا بعد
ا کردن شدند. ظهر شده بود و آنها همچنان مشغول بودند. هم یاطیمشغوول خ گریکدی

 یسلبا یبا نخ و سوزن مشغول دوختن دکمه ها هیبرد و هد یچرخ م ریلباس ها را به ز
 گفت: هیانداخت و خطاب به هد نیزم یخوود را بر رو یبود. هما با خستگ گرید

 در بره. مونیخستگ اریب یی! پاشو برو دو تا استکان چایمردم از خستگ یوا -

 به بدن خود داد. از یرها کرد و کش و قوس نیزم یلباس را بر رو یبا خستگ هیهد
 بلند شد و گفت: شیجا

 مونده؟ گهیچقد د -

 پاسخ داد: یچشمانش را بست و با خستگ هما

 االن بسه. یها تموم بشن، برا نیهم -

به صورتش زد تا  یلب گفت و به طرف آشپزخانه حرکت کرد. آب ریز یباشه ا هیهد
 یاچ ختنیبه خواب رفته بود. بعد از ر رید زیخواب از سرش برود چرا که شب گذشته ن

و به د آنها را دارند، از آشپزخانه خارج ش یاز ک دانستیکه نم یمیقد یدر استکان ها
 یزیکارشان مشغول شدند. چ یشان، به ادامه یسمت اتاق رفت. بعد از خوردن چا

 رسد. یبه گوششان م اطیدر ح یگذرد که صدا ینم

 ه؟یک نیپاشو برو در رو باز کن ببب -

 ییدمپا نکهیاز خانه خارج شده و بعد از ا یحرف چیبلند شد؛ بدون ه شیاز جا هیهد
ه با حرکت کرد. در را باز کرد ک اطیلخ لخ کنان به طرف در ح دیدر را پوش یجلو یها

 یلب گفت که پاسخش تنها اخم ریز ی« سالم» یبرادرش رو به رو شد. با دستپاچگ
 یکه در را م یوارد خانه شد و در حال حامدصورت حامد نقش بست.  یبود که بر رو

 گفت: تیبست با عصبان
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نگاه به  هی ؟یکرد یم یر بود چه غلطپشت د گهید یکیچه وضعشه؟ االن  نیا -
 ؟یلباسات انداخت

خوب بود اما  شیانداخت. لباس ها شیبه لباس ها یانداخت و نگاه تییرا پا سرش
است سر لخت در را باز کرده بود. حامد ر  یحواس یبر سر نداشت و همانطور با ب یزیچ
 لب ریز ی «دیخشبب»رفت.  یم شیاز او پشت در بود، آبرو ریبه غ یگفت. اگر کس یم

 گفت: یگفت که حامد با همان لحن قبل

 ها. نمیرو نب یزیچ نیهمچ گهیبار د -

 چشم. -

اتفاق شب گذشته، لب  یآور ادیبا  هیرفت که هد یداشت به سمت اتاقش م حامد
 گشود.

 داداش! -

ش را سر  هیبرلب راند. هد یا«هیچ» یباز گردد، با کالفگ هیبدون آنکه به طرف هد حامد
 گفت: یانداخت و به آرام ریبه ز

 خوام، من... یمعذرت م شبیبابت د -

 بار آخرت باشه، برو به کارت برس. ست،یمهم ن -

رد کشدن برادرش، به طرف خانه حرکت  یرتیماالمال از شوق، به خاطر غ یبا قلب هیهد
 حامد متوفقش کرد. یکه صدا

 .اریبرام ب ییاستکان چا هی -

حرف ها را از زبان  نیکه ا شدیگفت و با دو وارد خانه شد. باورش نم یلب ریز «چشم»
داشته باشد،  تیبرادرش اهم یبرا یکرد که ذره ا یفکر نم یباشد. او حت دهیحامد شن

را بر لب راند و  نشیریلبخند ش شهیرا خرج او کند. مثل هم رتشیغ نکهیچه برسد به ا
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هما به  یدر استکان بود صدا یچا ختنیمشغول ر کهوارد آشپزخانه شد. همانطور 
 .دیگوشش رس

 بود؟ یک -

 حامد! -

 بهت نگفت؟ یزیچ -

 رفت و گفت: یگذاشت و همان طور که به طرف در م ینیرا به همراه قندان در س یچا

 ببرم. ییگفت براش چا -

د را به طرف اتاق برادرش حرکت کرد. در اتاق که باز بو  هینگفت و هد یزیچ گرید هما
ه ببد داخل اتاق. حالش  یبه صدا در اورد و وارد آن شد. چهره اش در هم شد از بو

تعجب داشت که حامد  یجا شیبود. برا دهیچیکه در آنجا پ یخورد از دود یهم م
 مزمه کرد:لب ز  ریگذراند. ز یرا م بشچگون در آن اتاق حال بهم زن روز و ش

 !کنه؟یم یزندگ نجایا یچه جور -

 گفت: یکه به تند دیرا شن شیحامد صدا ایگو

 کارت رو بکن. ومده،یبه تو ن شیفضول -

نشسته بود داد،  نیزم یاتاق و بر رو یرا به دست حامد که در گوشه  یچا ینیس
 شد و نفس اطیدهانش قرار داد و با دو از اتاق خارج شد. وارد ح یدستش را بر رو

ه . وارد خانشدیحالش بد م ماندیدر اتاق م گرید ی. مطمئن بود اگر کمدیکش یقیعم
د اش بود و با رفتن به آن اتاق پر دو  نهگرس یبه ساعت انداخت. حساب یشد و نگاه

 یبلند یکرده بود. وارد آشپزخانه شد و از همان جا با صدا دیاش را تشد یگرسنگ
 خطاب به هما گفت:

 ناهار؟ یست کنم برادر  یچ -
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د، درست کر  شهیم یچ میکه دار ییزایبا همون چ نیخونه اصال؟ بب یتو میدار یچ -
 درست کن.

بپزد. بد  ینیسب زم یگرفت تا کوکو میو در آخر تصم دیها سرک کش نتیدر کاب یکم
سفره را به  دنیسفره را در هال کوچک خانه پهن نمود و چ ش،یاز درست کردن غذا

 یخورن ناهار صدا زد. پس از چند یهما سپرد. از خانه خارج شده و برادرش را برا
 شدند. شاندور هم نشسته و مشغول خوردن ناهار  یهمگ

 کرد؛ یم تیو هما را اذ هیحامد گرفته بود، به شدت هد یکه لباس ها یبد دود یبو
 یم هیو صدا نداشت و هدسر  یکدام جرأت اعتراض نداشتند. هما حوصله  چیه یول

 که حقش نبود. ییحرف ها دنیاز شن دیترس

و حال  یزندگ نیاز ناهار، حامد دوباره به اتاقش رفت. خسته شده بود از ا بعد
شت و ترک کردن مواد مخدر ندا یبرا یا زهیخود ساخته بود؛ اما انگ یکه برا یاسفناک

 ادامه دادن به کارش. یبود برا یبهانه ا نیا

سفره را جمع کرد و ظرف ها را شست. بدون فوت وقت وارد اتاق شد تا حاضر  هیهد
ن آ یکه در کنار اتاق قرار داشت رفت و کشو یشود و گل ها را بفروشد. به سمت کمد

ر خانه اش رنگش را از درون آن دراورد و آن را با شلوا یمشک یرا باز نمود. شلوار کهنه 
ا بر اش ر  یبرداشت و آن را به تن کرد. روسر یلباسجا یرا از رو شیکرد. پالتو ضیتعو

 سر کرد و از اتاق خارج شد.

که گل ها را  اطیح یبه سمت گوشه  ش،یکفش ها دنیشد و بعد از پوش اطیوارد ح 
آن  دیاباز گل ها را که هر روز  یقرار داده بودند، حرکت کرد.  تعداد ییدرون جعبه ها

 نه خارج شد.فرخت، برداشت و از خا یمقدار را م

*** 
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واهرش که اتاق خ شیرواتاقش را باز کرده و از آن خارج شد. نگاهش به اتاق روبه در
ز شده و در اتاق با یبه در وارد کرد. پس از چند یبود، افتاد. به سمت آن رفته و تقه ا

 ی. بدون توجه به چهره شودیم انینما دگانشیدر مقابل د نایخواب آلود د یچهره 
واهرش رنگ خ یدر را هل داد و وارد اتاق شد. نگاهش را دورتادور اتاق آب نا،یمتعجب د

 یور رفت و بر  زیرنگ ثابت ماند. به سمت م دیسف ریتحر زیم یگرداند و در آخر بر رو
 متعجب به سمتش آمد و گفت: نایآن نشست. د یصندل

 ؟ی! حالت خوبه؟ چته سر صبحالیدان -

گفت  لب ریز یا«بده خداشفا»نای. دندیکالفه با دستش به او اشاره کرد که بنش الیدان
خواوب  گرید د،یبه صورتش کش یآن نشست و دست یو به سمت تختش رفت. بر رو

 گفت: یحوصولگ یبود. با ب دهیاز سرش پر

 ها؟ کارت رو بگو! -

خودش رنگ خواهرش که درست همرنگ چشمان  ینگاهش را به چشمان عسل الیدان
 را متقاعد کند گفت: نایداشت د یکه سع یبود انداخت و با لحن

 ؟یکن یبرام م یکار هی -

 باال انداخت و با طعنه گفت: شیابروها ناید

 ؟هست ی. حاال چه کاررهیآهان! پس بگو، آقا کارش گ -

 هست... یدختر هی ن،یبب -

 و با ذوق گفت: دیبه وسط حرفش پر عیسر ناید

 چند... ه؟یچ. حاال اسمش شمیآخ جون باالخره عمه م ؟یازدواج کن یخوا یدختر؟ م -

 و گفت: دیکالفه وسط حرفش پر الیدان



 
 
 

 
 22 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا fa.mهدیه دوست داشتنی ــــــ  

 بذار حرفم رو بزنم. ه؟یعه! ساکت باش بچه! ازدواج چ -

 بود گفت: دهیکه بادش خواب ناید

 ! بگو...شیا -

 .یاسمش رو ازش بپرس یخوام بر یفروشه خب؟ م یدختره هست، گل م کی ن،یببب -

 برادرش نگاه کرد و گفت: یمرموز به چهره  یبا لبخند ناید

 فقط اسمش؟ -

از در  نکهیبلند شد، به سمت در اتاق رفت و آن را باز نمود. قبل از ا شیاز جا الیدان
 گفت: نایاتاق خارج شود، بدون توجه به سوال د

 .یباشونجا ا دیزنگ بزن آدرس رو بهت بدم، بعد از ظهر با ،یاگه قبول کرد -

رج شد، از اتاق خا الی. داندینرس الیلب گفت که به گوش دان ریز ییپررو یبه آرام ناید
نکند. دوست نداشت به  یکرد به لبخند مرموز خواهرش توجه یدر را بست و سع

کرد که از آن دختر گل  یکند. باور نم یدادند توجه یکه در سرش جوالن م یاکار
د زود تر خو  دیراهرو انداخت. با وارید یوبه ساعت ر  یفروش خوشش آمده باشد. نگاه

رکت آن ش ییبه تنها دیرساند. پدرش را از دست داده بود و حال او با یرا به شرکت م
 کرد. یبزرگ را اداره م

*** 

پارک  ابانیاز خ یمادرش را که بدون اجازه آن را برداشته بود را در گوشه ا نیماش ناید
دختر گل فروش ثابت  کی یور چها راه گرداند و در آخر بر رونمود. نگاهش را دور تا د

رنگ، چهره  یمشک یچشمان»آورد:  ادیکه برادرش به او داده بود را به  یماند. مشخصات
دخترک  یبه چهره  ی. کمقیآدرس دق نیخنده اش گرفت از ا« خندان و چال گونه. یا
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فاصله  نیچشمانش که از انه. رنگ  ایآدرس را درست آمده است  ندیشد تا بب رهیخ
 دهد. صیمشخص نبود و او تنها توانست لبخند و چال گونه اش را تشخ

ساده  ییانداخت تا از مرتب بودن آنها مطمئن شود. لباس ها شیبه لباس ها ینگاه
را  با او داشته باشد. شالش یشتریب یدختر گل فروش احساس راحت نیبود تا ا دهیپوش
مشغول فروش گل  ابانیسرش مرتب کرد و به طرف دخترک که آن طرف خ یبر رو
ده بود کر  داریاو را از خواب ب الیدان کهرز قرمز رنگش بود، قدم برداشت. از صبح  یها

 بود که چگون سر صحبت را با دخترک باز کند. نیمشغول فکرش به ا

 انیرش را به طرف دس هیسر صحبت را باز کرد. هد« سالم» کیو با گفتن  دیاو رس به
 پاسخش را داد: نشیریبازگرداند و با لبخند ش

 .نییسالم! بفرما -

 اعتراف کرد. متقابال شیلبخند دخترک روبه رو ینیو دلنش ییبایدر دل به ز ناید
 بر لب آورد و گفت: یلبخند

 گل هاتون چقدره؟ متیق -

انداخت و با  هیدرون دست هد یبه گل ها ینگاه نایگل ها را گفت، د متیق هیهد
دوخت و  هیرنگ هد یچشمانش آنها را شمرد. نگاهش را به چشمان درشت و مشک

 گفت:

 ده تا شاخه گل لطفا. -

ه بود ک شیگل و دادنشان به فرد روبه رو یبا لبخند مشغول جدا کردن شاخه ها هیهد
 فرصت استفاده کرد و گفت: نیاز ا ناید

 اسمتون رو بدونم؟ شهیم گم،یم -
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را  از او نامش یداریخر چی. تا به حال هستیمکث کرد و با تعجب به او نگر یکم هیهد
به خودش  عینبود. سر شیب یکه ده سال داشت و کودک یبود، مگر در زمان دهینپرس

 آمد و لبخندش را بر لب نشاند.

 !هیهد -

 را باز کرد و گفت: ششین یبا خوشحال ناید

 .یباش یرستانیخوره دب یبهت م ؟یهستم. کالس چندم نایمنم د -

که خود را  یبه سر و وضع دختر یچشمانش از فرط تعجب گرد شده بود. نگاه هیهد
وضع  یسر و وضع که نشان دهنده  نیدختر با ا کیکرده بود انداخت.  یمعرف ناید
هم  کند و نامش را بپرسد؟ یخود را به او معرف دیکه داتند بود، چرا با یخوب یمال

فرصت را از دست  نیخواست ا ی. نمباتفاق و هم متعج نیخوحال بود به خاطر ا
و که از ا یسوال یادآوریگفت.با  یدوستانه سخن م یداشت با او با لحن یبدهد. شخص

 نایت دتر بود، گل ها را به دس نیمواقع غمگ یکه از همه  یشده بود، با لبخند دهیپرس
 ت:داد و گف

 شتریب ییا راهنماخب ت یباشم؛ ول رستانیدوم دب دیخانوم. من االن با نایخوشبختم د -
 نتونستم بخونم.

 یغم م یبو شیکرد لبخند دخترک روبه رو یلبخند بزند. احساس م زیکرد ن یسع ناید
 داد.

 ؟یاالن هفده سالته؟ آخه چرا نتونست یعنی -

 

 عیسر لیدل نیکرده است؛ به هم یرو ادهیز دیفهم دیرا که د هیمتعجب هد ی چهره
 گفت:
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 پرسم. یمن انقدر سوال م دایببخش -

اعتراف کرد و  شیدر دل به فضول بودن شخص روبه رو د،یکش یقینفس عم هیهد
 سپس گفت:

 یو از من مر سوال ها  نیکه داره ا نیهست یکس نینداره. راستش شما اول یرادینه، ا -
 هم من. شه،یکنم، هم وقت خودتون گرفته م فین تعرپرسه. فقط من اگه بخوام براتو 

باره  کیبر لبانش نقش بست. به  هیاز به حرف آوردن هد یبخش تیلبخند رضا ناید
 گرفت و گفت: هیگل هارا از دست هد یتمام

 .میم بحرفباه کمی میبر ایخرم، ب ینداره، من خودم همه گل هات رو ازت م یاشکال -

 نشان یبتواند عکس العمل نکهیدهانش از فرط تعجب باز مانده بود. قبل از ا هیهد
ه حرکت هم متجب بود، هم خند نیشد. از ا دهیدهد، به طرف پارک کنار چهار راه کش

شاد و  هیروح یدختر نشان دهنده  نیبود. رفتار ا یاش گرفته بود و هم عصبان
عکس  چیهمچنان بدون ه هیهد .کرددرک  یرا به خوب نیا هیبانشاطش بود و هد

 کرد. یحرکت م نایبه دنبال د یالعمل

 یمکتین یکرد را بر رو یرا که همچنان مبهوت به او نگاه م هیهد نایپارک شدند و د وارد
وش باز را تا بناگ ششین ه،یمبهوت هد ی افهیق دنیبود نشاند. با د یکیرا که در آن نزد
 کرده و گفت:

 ه؟یچ -

ر درا  هیگرفت، دستان هد یدر کنارش جا نایزمزمه کرد که د یا «یچیه»لب  ریز هیهد
 گفت: یبا مهربان هیدر چشمان هد رهیدستانش گرفت و خ

 م؟یباهم دوست ش شهیم -
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را رها کرد و  هیدستان هد یبا ناراحت نایلب گفت که د ریز یا «؟یچ»متعجب  هیهد
 گفت:

 ؟یشیباهام دوست نم یعنی -

 یم یکرده بود، شخص یاز او درخواست دوست یکس د؟یودانست چه بگ ینم هیهد
از  یکه حت ینبود؟ شخص شیب یخواست با او دوست شود، با او که دختر گل فروش

پوش بوده و مشخص بود که از  کیاش، ش یمعمول یبا آن لباس ها یسر و ضعش حت
ز با او که هر رو  یبرا باورشاست، از او خواسته بود که دوستش شود!  یچه خانواده ا
ا  بر ر  گرانید زیآم ریو نگاه تحق دیشن یرا م گرانید یطعنه ها  شد،یم یاو بد رفتار

 سخت بود. د،ید یخود م یرو

جود که در گذشته داشت فکر کرد. با و  یانداخت و به تنها دوست ریسرش را به ز هیهد
متعلق به هشت او را که  یلیاز فام یپر دردسرش، هنوز قسمت یفکر مشغول و زندگ

 داشت. درست در روز اول مدارس کالس اولش بود که با او ادیبود را به  شیسال پ
. ذهن مشغول و آوردینم ادیرا به  نامشکرد،  یآشنا شده بود؛ اما هرچه فکر م

 ببرد. ادیو تنها دوستش را از  نیاش باعث شده بود که نام بهتر یمشکالت زندگ

وانست تا او بود و بس. او تنها ت یلیدر فام« راد» یداشت، کلمه  ادیکه به  یزییچ تنها
بماند و پس از آن دوستش از آن مدرسه و از آن  یکالس سوم در کنار دوستش باق

؛ اما را شیکرد حرف دختر روبه رو یشهر رفتند و او دوباره تنها شد. باور نم یمنطقه 
 یبا صدا هیهد هیس از چند ثان. پردیبگ دهیناد زیتوانست صداقت کالمش را ن ینم
 گفت: یآرام

 هیده ام، گل فروش سا کیکه فقط  یمن ن؟یبا من دوست بش نیخوا یچرا؟ چرا م -
 که... یینداره، و شما یچیکه ه یآدم
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ر و س نیکه با ا ییشما دیبگو ای ؟یکه پولدار هست ییشما دی. بگودیدانست چه بگو ینم
سخنان درست نبوده، پس حرفش را  نیدانست گفتن ا یاما م د؟یکن یم یوضع زندگ

دخترک گل  نیچشم دوخت. مهر دل ا نایمهربان د یادامه نداد و منتظر به چهره 
د شناخته است. با لبخن یرا از قبل م او اینشسته بود، گو نایبه دل د بیفروش عج
 گذاشت و سرش را باال اورد و گفت: هیهد یچانه  ریدست ز

منم  ،یرمنم آدمم. تو هم دخت ،یآدم کیبا تو دارم؟ تو هم  یفرق من چه ؟یمن چ -
که من  شهیباعث نم ،یفروش یگل م تیدر اوردن خرج زندگ یتو برا نکهیدخترم. ا

چرا؟ چون ازت خوشم اومده، چون دوست  یپرس ینخوام باهات دوست بشم. م
 . چون...یهست یداشتن

احساس برادرش را.  دیفهم یت و مدانس ی. مدیاش را بگو یاصل لیتوانست دل ینم
دختر خوشش آمده وگرنه با آن لحن کالفه که مشخص  نیاز ا الیمطمئن بود که دان
ادرش دانست که بر  یرا هم م نی. و اآمدیاست، به سراغ او نم ریدرگ زیبود با خودش ن

ختر د نینام ا یبخواهدبه ظاهر از سر کنجکاو هنبود ک یبر خالف او اصوال آدم کنجکاو
 آرام او گوش سپرد. یآمد و به صدا رونیاز فکر ب هیهد یرا بداند. با صدا

فقط تونستم سه  یلداشتم؛ و  یعنیخانوم.  ناینداشتم د یدوست چیمن تا به حال ه -
دوست داشته باشم؛  کیکه  شمیسال از دبستانم رو باهاش باشم. من هم خوشحال م

 قابل باوره. ریمن غ یوع براموض نیکه واقعا ا نیرو هم بدون نیاما ا

ان فرستاد و با چشمان اشک بارش به آسم نییزد را به پا یچنگ م شیکه به گلو یبغض
 شد. رهیتهران خ یآلوده 

نداشتم، همه  یدوست چیپونزده سالم که بود، بابام هم رفت و تنها تر از قبل شدم. ه -
اومدنم جون مادرم رو  ایدونستن که با به دن یمحل من رو نحص م یمردم تو ی
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کشم.  یفکر نکردن که منم از نبود مادرم زجر م نیلحظه هم به ا هیاونا  یگرفتم؛ ول
 شد و... معتاد شد. شتریداداشم ب یها یبعد از فوت بابام، بد اخالق

از  اشک یهم فشرد. قطر ا یچشمانش را با درد بر رو دیرا که شن نایآرام د نیه یصدا
 و ادامه داد: دیچک نییچشمش به پا یگوشه 

داداشم نذاشت که درسم رو  یعنیم رو ول کنم، بعد از اون مجبور شدم مدرسه ا -
خوش  یرفت پ یکنم و خودشم فقط م یادامه بدم. من رو فرستاد تا گل فروش

کرد. خواهرم...  یخودش م یرفت خرج کارا یگرفت و م ی. پول هارو مشیگذرون
 کرده. تمیماوقت ها ح یلیخواهرم مهربونه، خ

م گره در ه فشیظر یخواهرش افتاده بود، ابرو ها یکه برا یاتفاق زجر آور یآور ادی با
 خوردند.

درست بعد از چند ماه پدرم فوت کرد.  یرد؛ ولکخواهرم هجده سالش که بود ازدواج  -
خوام و رفت. به مدت  یکه نه پدر داشته باشه نه مادر رو نم یشوهرش گفت من زن

 یسال هما، خواهرم تو خودش بود، هم به خاطر از دست دادن بابا و هم ماجرا کی
 .شهیمحسوب م فرهاداون هنوز هم زن  ؟یدون یرفتن شوهرش. م

ا شده بود به او نگاه کرد و ب سیخ دش،یکه به خاطر درد دوست جد یبا چشمان ناید
 گفت: یکنجکاو

 چرا؟ -

 را حس کرد. نیا یبه خوب نایزد که د یلبخند تلخ هیهد

 طالق که نگرفتن!  -
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چه خواهر فداکار و چه  ،یزیغم انگ یگفت و به فکر فرو رفت. چه زندگ ی«آهان» ناید
 نیرا از آن حالت غمگ هیهد یکرد کم یدختر! لب از هم گشود و سع نیداشت ا یبرادر
 .اوردیدر ب

 حاال نوبت منه. ،یکرد فیخب تو تعر -

 به او نگاه کرد.زد و منتظر  یرنیلبخند ش هیهد

درس  کیگراف یسالمه و االن دارم رشته  هفدیاسمم رو که بهت گفتم، منم مثل تو ه -
 داداش دارم که از خودم هشت سال بزرگ تره و...  کیخونم.  یم

 شد و گفت: رهیخ هیپدرش لبخندش جمع شد. با غم به هد یادآوری با

 یعد داداشمه که بار روفوت کرده و از اون موقع به ب شیو پدرم که پنج سال پ -
 تر شده. نیدوشش به خاطر من و مامانم سنگ

ه کند، شروع ب یبیکمتر احساس غر هیکرده باشد و هد یبا او همدرد یکم نکهیا یبرا
 کردن کرد. فیتعر

که  شدیدونم چ یمبعد اون ن م،یکرد یم یاطراف زندگ نیهم یتو میما تا نه سالگ -
ا مشرکت راه انداختن و اون موقع  کیشدن،  کیاز دوست هاش با هم شر یکیبام با با

 .میخونمون رو عوض کرد

پارک شده بوود  ابانیو شش قرمز رنگ مادرش که در آن طرف خ ستیدستش به دو با
 اشاره کرد و گفت:

 منه. نیاون ماش ؟ینیب یاون رو م -

 آرام زمزمه کرد: ییبا صدا بعد

برش داشتم اومدم  یواشکینداشتم  نامهیمال مامانمه؛ چون گواه ستا،یالبته مال من ن -
 .رونیب



 
 
 

 
 30 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا fa.mهدیه دوست داشتنی ــــــ  

 و گفت: ستیبا تعجب او را نگر هیهد

 ن؟یندار نامهیگواه -

 هینم بره دعا کن ماما ،یخیب نویدختر؟ راحت باش! نه ندارم، حاال ا هیچ نیندار -
 بشه مال من. نیا رهیبگ گهید نیماش

 او فرو کرد. یانگشتش را در چال گونه  نایکرد که د یه اخند هیهد

 داشتم چال گونه داشت. یدوست هیعه، چه باحال! منم  -

 کرد بشیبه سرعت دست در ج نایبه صدا در آمد. د ناید لیموبا یهمان لحظه صدا در
 اش نگاه کند تماس را وصل کرد. یو بدون آنکه به صفحه گوش

 !دییبله بفرما -

 .دیهم رس هیمادرش به گوش هد یگونه  ادیفر یصدا

 !خونه یایتو که م نامه؟یبدون گواه ؟یمن رو برداشت نیتو باز ماش -

 با خنده گفت: نایبود. د دشیبا لبخند نظاره گر حرکات دوست جد هیهد

 ارم.درو دوست  نیبرا خودت بخر. من ا گهید یکیبرو  گه،یشو د نیماش نیا الیخیب -

. یاریب نمیسر ماش ییبه حالت بال یخاطره دارم. وا نیون ماشاتوچه بچه؟ من با به -
 ؟یدیفهم

 هیرا از درون آن در آورد. آن را به دست هد یکرد و مبلغ بشیبا دست در ج ناید
 سپرد، گل ها را برداشت و خطاب به مادرش گفت:

 یکن یم فیک دم،یخر یوشگلخ یگال هیخونه، برات  امیب سایمواظبم بابا! حاال وا -
 اصال!

 هم باش. نیخونه، مواظب خودت و ماش ایزود ب -
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ه بتماس را قطع کرد. گل ها را در دستش جا « خداحافظ» کیکرد و با گفتن  یا خنده
 بود دوخت. رهیدرون دستش خ یکه به پول ها هیجا کرد و نگاهش را به هد

 ؟یبا من ندار یجون! کار هیخب هد -

 ت:گف عیاجازه نداد و سر نایپول ها بکند که د ادیبه مقدار ز یست اعتراضخوا هیهد

 عال.ف. میبا هم خوش بگذرون شتیپ امیخوشگله! فردا م گهیخب من برم د -

 یلب گفت و به جا ریز ی« خداحافظ»تنها  ریمتح هیاز او دور شد. هد یبا چشمک و
 شد. رهیخ ناید یخال

 شیگل ها یبرخاست و به طرف خانه حرکت کرد. حال که تمام شیاز جا یاز چند پس
ت توانست مد یم نگونهیکرد؟ ا یآواره م ابانیبه فروش رفته بود، چرا خود را در خ

 را صرف کمک به خواهرش کند. یشتریب

 و پر از بیکرد. روز عج یپشت سر گذاشته بود فکر م کهیطول راه داشت به روز  در
 شیبرا یاتفاقات نیکه چن دید یهم نم شیاهایدر رو ید. حترا گذرانده بو  یا یشاد

 یزندگ کرده و با او از دایپ یدیرا خرج کند، دوست جد رتشیاو غ یبرادرش برا»: فتدیب
 «.همه را به فروش برساند قهیچند دق رضرا در ع شی. گل هادیاش سخن بگو

و مقدار  کیش یاپل، به لباس ها یو شش، به گوش ستیدو نیبه ماش یتوجه چیه
رد موا نیکدام از ا چیگفته بود که ه زین نایداشت نکرد. چرا که د بیکه در ج یپول
در دلش،  «دوست»یندارد. آنها باهم دوست بودند.با تکرار کلمه  یتیاهم شیبرا

دوست  کیدوست داشت،  کیحاال  اوفرا گرفت.  ریوصف ناپذ یوجودش را شوق یتمام
 !یواقع

شد. حامد داشت با  دهینگاهش به سمت خانه کش د،یکه رس خانه شان یسر کوچه  به
کرد. استرس تمام وجودش را پر کرد. حتما باز با صاحب خانه شان  یدعوا م یشخص
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که مشغول دعوا با  یشخص دنیشده است. به سمت خانه پا تند کرد و با د شیدعوا
 کرد: هثابت ماند. در دل زمزم شیحامد بود بر سر جا

 روز آخه؟ کی ی! من طاقتش رو ندارم، چقدر شوک توایخدا -

 وخانه شان بود پنهان شد  یکیکه نزد یبرداشت و پشت درخت یرا به آرام شیها قدم
 به سخنان آن دو گوش سپرد.

 ؟یکجا بود ،یول کرد یکه خواهرم رو تو اوج بدبخت ی! زمانیمردک عوض» : حامد
گوش کن  ؟یبود یکدوم گور شدیم رهیخ واریبه د شستیکه گوشه خونه م یزمان

 «کن. رونیفرهاد! فکر خواهر من رو از سرت ب

 ..«گوش کن حامد! به خدا من اون موقع مجبور بودم، توروخدا بذار با هما.»: فرهاد

 ینیه هیانداخت. هد نیشد و او را بر زم دهیمشت حامد بود که بر دهان فرهاد کوب و
 داد.دهانش قرار  یو دستانش را بر رو دیکش

 اریآشفال، اسم خواهر من رو با اون دهن نجست ن کهیدهنت رو ببند مرت»: حامد
 «...یعوض

به گوشش  شدیکه بار فرهاد م یکیرک یفحش ها یرا برگرداند و فقط صدا شیرو هیهد
 نیدر ا یشخص چیه یعنیآمد آن دو را از هم جدا کند؟  ینم ی. چرا کسدیرس یم

 محله، در خانه اش حضور نداشت؟ اصال هما کجا بود؟

 که از زور درد دورگه شده بود، با نفس نفس گفت: ییبا صدا فرهاد

 ... کنم... حامد! تو رو... به روح مادرت...یخواهش... م -

ر سر بهما باعث شد  یکه صدا دیحامد باال آمد تا دوباره بر صورت فرهاد فروود آ دست
 .ثابت بماند شیجا

 بسه! -
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 گفت: یو با لحن سرد ستیفرهاد نگر نیخون یسرد به چهره  یبا نگاه هما

 ؟یدار کاریچ ه؟یچ -

برخاست و به سمت هما قدم برداشت که حامد مقابلش  شیباره از جا کیبه  فرهاد
 گفت: دهیبر دهی. برستادیا

که دوست  ین هرکبدم، تو رو جو  حی... توضامیکنم بذار ب یهما! خواهش... م -
 ... بذار باهات حرف بزنم.یدار

 یکه او را پس از چند ماه زندگ یملتمسش را به چشمان همسرش دوخت. همسر ننگاه
فرهاد،  خواستیرا از او برگرداند، دلش نم شیمشترک رها کرده و رفته بود. هما رو

 به خواست زی. وارد خانه شد که فرهاد نندیشوهرش اشک حلقه زده در چشمانش را بب
 دنبالش برود که حامد با دستانش مانع شد و گفت:

 !یهر ست،یها ن بهیغر یکجا؟ خونه ما جا -

کند؟ با  انیکارش را ب لیگذاشتند تا دل یخونش به جوش آمد. چرا نم گرید فرهاد
 گفت: تیعصبان

و ر تونه جلوم  یهم... نم یک چیزنمه آقا، منم شوهرشم. ه ه؟یچ بهیغر ؟یچ یعنی -
 ؟یدیهمف ره،یبگ

 به او دست داده« زن» یکلمه  تیمالک «میم» دنیکه از شن ینیبر خالف حس شر هما
 به او نگاه گرد و گفت: سشیبود، به طرف فرهاد بازگشت و با چشمان خ

 . اونم فقط به مدت چند ماه.یزنت بودم، شوهرم بود -

 وار گفت: دیتاک

 فقط به مدت چند ماه! -



 
 
 

 
 34 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا fa.mهدیه دوست داشتنی ــــــ  

چند سال  نیداند که او در ا یدلش به درد آمد از سخن همسرش، فقط خدا م فرهاد
 و گفت: امدیاز موضع خود کوتاه ن یاست؛ ول دهیهما کش یاز دور یچه زجر

 !یخانوم یتو بگ یبدم، بعدش هر چ حیبذار توض -

فت ر  یسه سال تنها با فکر او بود که به خواب م نیکه در ا ییگفت هما؟ هما یچه م 
رفتند. مگر  یبود که در ذهنش رژه م زشیجمالت محبت آم نیر طول روز تنها همو د
ک و تا تلحن پر از احساس مقاومت کند؟ اما باز هم خود را از  نیتوانست در برابر ا یم
 و گفت: انداختین

 باشه. یمنطق لتیدل دوارمیباشه، ام -

 گفت: یلب به آرام ریبا لبخند به او نگاه کرد و ز فرهاد

 فدات بشم من. -

 ییبایو ز بتیبا چشم غره و نگاه غضبناک حامد رو به رو شد. درست بود که ه که
خود را حفظ کرده بود.  یجذبه  تشیوضع نیگذشته را نداشت؛ اما همچنان با ا

 .دیتوانست بگو ینم چیمتاسف بود به خاطر حامد و ه

ه ببا بسته شدن در  هیارد خانه شدند. هد بیهما، بعد فرهاد و حامد به ترت ابتدا
ه بآمد و  رونی. از پشت درخت بدیخود کوب یشانیبا دست به پ یخودش آمد و با کالفگ

دستش در  دیکه به ذهنش رس یسمت در خانه حرکت کرد. دستش را باال آورد، با فکر
بحث  رفت و در یبه خانه م تیموقع نیاو هم در ا ربد اگ یهوا معلق ماند. زمان مناسب

ره توانست آوا یهم نم ابانیرا نداشت. در خ یگرید یاما او که جا شد؟یم کیآنان شر
 به در وارد کرد. یبماند پس مطمئن چند تقه ا

امد هنوز وارد خانه نشده بودند. ح ایهمان لحظه در خانه توسط حامد باز شد، گو در
 ابروانش را در هم کرد و با خشم گفت:
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 ؟یکنیم یچه غلط نجایا -

 با لبخند پاسخ طرف مقابلش را شهیکرد استرسش را کنترل کند و مثل هم یسع هیهد
 بدهد و موفق هم بود.

 من هم اومدم خونه. د،ینفر اومد همه رو خر کی -

 منم خرم حتما! د؟یهمه رو خر -

اورد و به او داده بود را از آن در  نایرا که د یکرد، پول بشیبه سرعت دست در ج هیهد
 گرفت و گفت:آن را به طرف حامد 

 هم پولش... نیباور کن! ا -

هما باعث شد  یکه صدا دیبگو یزیگرفت و خواست چ هیپول را از دست هد حامد
 سکوت کند.

 دم در؟ هیک -

 موقع از روز در نیدر ا هیهد دنیوارد خانه شد. هما با د هیو پشت سرش هد حامد
 هیهد دنیهاد با دنبود. فر  دنیخانه چشمانش گرد شد؛ اما اکنون وقت سوال پرس

 بر لب آورد و گفت: یلبخند

 جان! هیسالم هد -

د لبخندش را بر لب آورد و خواست پاسخش را بدهد که حامد خطاب به فرها زین هیهد
 گفت:

 حرفت رو بزن زود برو. -

 و گفت:  دیاخمانش را در هم کش فرهاد

 نجا؟یا -
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« تو نیایب» یاز حامد هما به طرف خانه به راه افتاد و در را باز کرد. با گفتن کلمه  قبل
ند و نشست نیزم یوارد خانه شده، بر رو یبه داخل خانه دعوت کرد. همگ زیرا ن گرانید

ا در دل هم ینیداند چه حس دلنش یاش را به هما دوخت. فقط خدا م رهیفرهاد نگاه خ
 .آوردیخود نم یبه رو یپا افتاده بود؛ ول به رهینگاه خ نیاز ا

 با اخطار حامد به حرف آمد: فرهاد

 که... که سرطان دارم. دمیماه بعد ازدواجمون فهم کیمن... من  ن،ینیبب -

از اشک و با  سیخ یحامد با چشمان گرد شده و مبهوت با چشمان د،یکش ینیه هیهد
 مه داد:انداخت و با غم ادا ریرا به ز شدند. فرهاد سرش رهیمبهوت به فرهاد خ یچهره ا

گفت  یرفتم م یم یهرک شیبگم، خودم رفتم دکتر، پ یزیچ یبه کس نکهیبدون ا -
 یگکه دارم زند یخواستم با وجود سرطان ی. من... من نمستیبه زنده موندنم ن یدیام

 کنم. اهیهما رو س

 گفت: یدر چشمان هما به آرام رهیباال آورد و خ سرشرا

 و دارم. فقط... به خدا من هما رو دوست داشتم -

 را قورت داد و ادامه داد: شیکرد، بغض خانه کرده در گلو یمکث

ام رو،  هی. تمام سرمارانیا ینه تو یکه رفتم، گفت درمان داره ول یدکتر نیآخر شیپ -
 تیبل رانیرفتن از ا یکه داشتم و نداشتم رو فروختم و برا یو هرچ نمیخونه، ماش

با  نکهیبرم تا ا دیتونم بمونم و با ینم گهیبهانه بودم که بهت بگم د هیگرفتم. منتظر 
 …فوت احمد آقا

برخاست، دست  شینام پدرش. حامد از جا دنیحلقه زد از شن هیدر چشمان هد اشک
بودند را تنها  دهیرا که پس از سه سال به هم رس یرا گرفت و زن و شوهر هیهد

 .دیرس یبه بعد به خودشان مربوط بود. بعدا به حساب فرهاد م نجایگذاشت. از ا
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 را رها کرد و گفت: هیهد دست

 .ینر رونمیکار دارم، ب رونیب رمیها! من م یتو نر -

رهاد فصحبت هما و  انینداد و از خانه خارج شد. تا پا هیسخن گفتن را به هد ی اجازه
 هما کمک کند و چه شد! خواست به یسرش م ریچرخ زد و فکر کرد. خ اطیدر ح

اد و فره دندیسه سال کش نیکه در ا یشان، از زجر یگفتند از دور یهما و فرهاد م و
من رو ببخش »کرد:  یکلمه را تکرار م کیگرفت و تنها  یتنها هما را در غوش م

به او نگفته است و  یزیکه چرا چ ختیر یکرد و اشک م یم هیو هما گال. «یخانوم
 خواست یخواست هما را نگران کند، نم یم. نافتی یسوال نم نیا یبرا یفرهاد پاسخ

ر ب ییدانست که رفتنش ممکن است چه بال یبخت کند؛ اما نم اهیاو را در آن زمان س
 .اوردیسر دل عاشق همسرش ب

! یدوست داشتن ی هیو آن هد یکرد به آن چشمان عسل یکرد! فکر م یفکر م هیهد
کرد به  ی! فکر مدشیکرد به دوست جد یکرد به کار صبح برادرش و فکر م یفکر م

 یممشغول بود و ن ی! فکرش حسابنایبا د شیکرد به قرار فردا یآمدن فرهاد و فکر م
ن افکار در ذهنش جوال نیا ی. تمامندکدام متمرکز ک چیه یتوانست ذهنش را برر رو

جفت  کیآن افکار  نیو پررنگ تر بودند ختهیاعصابش را به هم ر یدادند، حسب یم
 رنگ بود. یچشم عسل

*** 

 توانست لبخند ینم زیچ چیخوشحال بود و ه یلی. خندیرا بب نایقرار بود د امروز
 دهیشپو  نایبا د دارید یرا برا شیلباس ها نیلبانش بردارد. بهتر یرا از رو نشیدلنش
 نبود! یزیکم چ ند،یخواست دوستش را بب یبود. م

آورد و لبخندش وسعت گرفت. چقدر فرهاد منت هما و حامد را  ادیگذشته را به  شب
کرده بود ببرد؛  یداریخر رانیکه روز بعد ورودش به ا یتا هما را با خود به خانه ا دیکش
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. اوردیحرف برادر بزرگ ترش ن یبر رو یاجازه را به او نداد و هما هم حرف نیحامد ا یول
 بود. دهیدر هال خواب هیاتاق و هد کیهما و فرهاد در  شبید

 یگل هیاو هم مثل بق نکهیزد و به گمان ا یکه به سمتش آمد، لبخند یپسر جوان به
 زد و به تمسخر گفت: یشخندیگفت. پسر ن ی«دییبفرما»خواهد،  یم دیخر یبرا

 خانوم خوشگله؟ یفروشیگل م -

 امدهیخوشش ن شیاز لحن صحبت فرد روبه رو چی. هدیاخمانش را در هم کش هیهد
 یصدا خته،یر نیزم یبر رو شیشد، گل ها دهیدستش کش د،یایبود. تا به خود ب

 شد. شیکنار کیبار یتوسط دست بزرگ پسر خفه شد و وارد کوچه  غشیج

ند؛ پارک کرد، نگاهش را دور تا دور محوطه چرخا یشگیهم یرا همان جا نیماش الیدان
رد ک یبه اطراف نگاه م یکه با نگران نای. غضبناک نگاهش را به ددیند را هیهد یول

 دوخت و گفت:

 ؟یکرد کارشیچ ست؟یکه ن یبهش گفت یپس کوش؟ چ -

 گفت: دهیقلبش گذاشت و ترس یدستش را بر رو ناید

 جا. نیمه امیبعد گفتم فردا م م،ینگفتم، باهم دوست شد یچیبه خدا من ه -

 نبود؟ گشتمیکه من از شرکت بر م شبید یچیبرا -

 را باز کرد و گفت: نیکالفه در ماش ناید

 کار؟یبمونه چ خواستیمن، م دمیگل هاش رو که خر یخب همه  -

 رفت و گفت: نایآمد. به سمت د نییرا باز کرد و از آن پا نیدر ماش زین الیدان

 حداقل! نمشیبب اومدمیمن م یکرد ی! صبر میدیهمه رو خر یکرد خودیاصال تو ب -

 گفت: یرا دراورد و با دهن کج شیادا ناید
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 یکنیبهش نگاه م یایفقط م یبراچ ،یبروبابا! تو که انقدر دوستش دار -

 را دوست داشت؟ او به هیخشکش زد. او هد شیبرر سر جا نایحرف د نیبا ا الیدان 
 گفت: عی؟ سردلربا یدختر با لبخند کیدختر گل فروش عالقه مند شده بود؟  کی

 نه، من دوستش ندارم، من فقط... -

 سخنش آمد و گفت: انیبه م ناید 

 یچ یبرا یاگه دوستش ندار !یکه دوستش دار هیچرت نگو خواهشا! قشنگ تابلو -
 ؟یزن یبال بال م یاالن دار

 حرکت هیهد یشگیهم یبه جا یو نبودش بر سر چهار راه، با نگران هیهد یادآریبا  
گل  یوکند. نگاهش بر ر  دایاز او پ یکرد. نگاهش را دور تا دور چرخاند تا بلکه نشان

 شده بود ثابت ماند. ختهیکوچه ر کیدر کنار  نیزم یکه بر رو یرز قرمز رنگ یها

 یانگذشت که صد یزیبود. چ رهیخ بایز یترسان و بهت زده اش تنها به آن گل ها نگاه
 .دیبه گوشش رس ناینگران د

 است؟ هیمال هد نایا یعنی -

ل دنبا نیزم یرا بر رو یشدن کفش دهیآب دهانش را قورت داد و نگاهش رد کش الیدان
ه ک یآمد؛ اما کم یوارد کوچه شد، کوچه به نظر بن بست م نایکرد. بدون توجه به د

. به قدم یشدیرنگ ته کوچه م یدر کنار در آب گرید یمتوجه کوچه ا یکرد یدقت م
هش به راه  افتاد.  نگا یحرف چیاو بدون ه رپشت س  زین نایود د دیسرعت بخش شیها

 هیبود؟ هد هیکرد، زوم شد. او هد یتقال م یکه در چنگال پسر  یفیجسم  نح یبر رو
 به ه،یشدن صورت پسر به صورت هد کیزده شد؛ اما با نزد رتیفکرش ح نیاو؟ از ا ی

 برد. ورشیه سمت پسر ب یخودش آمد و قبل از افتادن هر اتفاق
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را در  افتاده بود نیزم یحال بر رو یرا که ب هیحرکت او را به عقب هل داد و هد کی با
ه که پشت سرش بود سپرد و ب نایرا به د هیاغوش گرفت. پسر خواست فرار کند که هد

 نیکس متوجه چن چیاست که ه یخلوت یچه کوچه  نیدانست ا یدنبال پسر رفت. نم
 یم هیبر سر هد ییچه بال دیرس یتر م رید یکم رکه اگ نیبا فکر به ا نشده. یاتفاق

 آمد، خونش به جوش آمد.

 کچه را لرزاند. یخانه ها واریبود که د ادشیپسر را گرفت و فر ی قهی

 ؟یکرد یم یچه غلط یناموس داشت یب -

 بود تو... یبه تو چه؟ اون که خودشم راض -

 :دیو داد کش دیمشت بر صورت پسر کوب با

 ونجا؟احال افتاده  یبود که االن ب یخودش راض ؟یبود؟ آره عوض یخودش راض -

بود.  هیدر به هوش آوردن هد یسع یبا نگران نایکردند و د یو پسر با هم دعوا م الیدان
 یبدن سرد شده  یبرا یدانست چه کار یجمع شده بود و نم نایاشک در چشمان د

 ختهیر رونیاش ب یکه از روسر هیرنگ هد ییخرما یموها انجام دهد. نگاهش به هیهد
رنگش که مشخص بود دست باف است،  یژاکت بافت کرم یشد. دکمه ها دهیبود، کش

 .گرم کند یسرد زمستان یهوا نیدانست چگونه او را در ا ینم نایپاره شده بود و د

 یبلند یبدنش کاسته شود. با صدا یاز سرما یرا سخت در آغوش گرفت تا کم هیهد
 را صدا زد و گفت: الیدان

 .ستینحالش خوب  نجا،یا ایولش کن داداش! تو رو خدا ب -

آمد و پا به فرار  رونیدستش ب ریبرگرداند که پسر از ز نایسش را به سمت د الیدان 
 یه گون یپا تند کرد. دستش را بر رو نایبدون توجه به او به سمت د الیگذاشت. دان

صورتش به شگفت آمد. به سرعت کاپشنش را از تن در  یقرار داد و از سرما هینرم هد
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که از کوچه خارج  ی. او را در آغوش گرفت و در حالدیپچ هیهد فیاورد و دور تن نح
 گفت: نایبه د شدیم

 .مارستانیب میبر دیزود باش، با -

ا ر  هیرا باز کرد و هد نیدر عقب ماش الیبه حرکت در آمد. دان الیپشت سر دان ناید
فرمان  پشت الینشست و او را در آغوش گرفت. دان هیدر کنار هد زین نایآنجا خواباند. د

 یبه حرکت در آورد. با صدا مارستانیب نیتر کیرا به سمت نزد نیگرفت و ماش یجا
 .وختنگاه نگرانش را به او د ناید

 رو روشن کن. ی! بخاریدان -

جمع شده  یکرد استرسش را کنترل کند. اشک ها یکرد و سع ادیرا ز یبخار ی درجه
 :دیدر چشمش را پس زد و در دل نال

 دوستش دارم؟ دمی! چرا االن که فهمایخدا -

 یهوش شده است؛ اما م یب نگونهیاش آمده که ا هیهد یبرا یدانست چه اتفاق ینم
قت دلش طا رد،ینگ لیرا تحو شیدانست که اگر چشمانش را بار نکند و آن لبخند دلربا

 کردن را ندارد. یزندگ

نمود.  شد و در عقب را باز ادهیپارک کرد. از آن پ مارستانیدرب ب یرا روبه رو نیماش
هم  یداد. چشمانش را بر رو یجدا کرد و در آغوش خود جا نایرا از آغوش د هیهد

ود فر  هیهمچون برف هد دیو بر صورت سف دیچک انشیاز م یاشک یفشرد که قطره ا
 آمد.

اه ر اشک بار به  یپشت سر او با چشمان نایشد و د مارستانیوارد ب د،یکش یقیعم نفس
بود. به  یافتاد که در آنجا مشغول صحبت با شخص یچشمش به پرستار نایافتاد. د

 سمتش قدم برداشت و با بغض گفت:
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 ن؟یکمکمون کن شهیم ست،یسالم خانوم پرستار! من دوستم حالش خوب ن -

 ! کجاست؟زمیجانم عز -

با کمک  زیبود اشاره کرد و پرستار ن هوشیب الیکه در آغوش دان هیبه هد ناید
لشان رفتند. به دنبا زین نایو د الیبرانکارد گذاشته، بردند و دان یهمکارانش، او را بر رو

 کرد بغض درونش را نشان ندهد گفت: یم یکه سع ییبا صدا نایخطاب به د الیدان

 ؟یشماره تلفن ،یآدرس خونه ا ای ه؟یچ یدون یرو نم شیلیفام -

 کار؟یچ یخواینه، م -

 کرد و گفت: ستینگر یم هینگاه چپ چپش را نثار او که با اشک به هد الیدان

 خوام به خانواده اش خبر بدم باهوش. یخب م ش،یبرم خواستگار خوامیم -

، با نقش بسته بود نایلب د یبر رو الیاول از دهان دان یجمله  دنیکه با شن یلبخند
 رفت. نیدوم از ب یجمله  دنیشن

 خب، از کجا بدونم؟ دونمینه، نم -

رد درا دنبال کرد. چشمانش را با  هینگفت و نگاهش تنها رفتن هد یزیچ گرید الیدان
سرش  یرا از باال ناید یمتعج یدرون راهرو نشست. صدا یصندل یبست و بر رو

 :دیشن

 ؟یاینم ؟یچرا نشست -

 آنکه چشمانش را باز کند گفت: بدون

 نه، تو برو! -

بردند تا به او  یبر لب راند و دنبال پرستاران که او را به اتاق یا« باشه» متعجب ناید
به او داده  نایکه د یفکرش مشغول بود. مشغول اطالعات الیسرم بزنند، حرکت کرد. دان
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مضوع را با  نیچگونه ا نکهیاکه در دلش جوانه زده بود، مشغول  یبود، مشغول عشق
افتاده و مشغول  شیبرا یدانست چه اتفاق یکه نم یا هیدکند؟ مشغول ه انیب هیهد
 چگونه به خانواده اش اطالع دهد؟! نکهیا

د، بو  ستادهیا یکه مغموم در کنار در اتاق یینایرا باز کرد که نگاهش به د چشمانش
 برخاست و به طرف او رفت. شیاز جا یافتاد. با نگران

 افتاده؟ یاتفاق شده؟یچ -

 تکان داد و گفت:« نه» یسرش را به معن یبا ناراحت ناید

فقط بهش سرم  دمیمن د اش کنه، االنم که نهیتا دکتر معا رونیمن رو پرت کردن ب -
 وصل کرده بودن.

 وش رفتند به سرعت به طرف الیو دان نایاز اتاق خارج شده، د یهمان لحظه دکتر در
 گفت: عیسر ناید

 شده؟یچ شد؟یچ -

 طرز صحبت کردنش رفت و دکتر گفت: نیبه خاطر ا نایبه د یچشم غره ا الیدان

وده... بهشون وارد شده و فشارشون افتاده ب یفقط شوک عصب ومده،ین شیپ یمشکل -
 ه؟یچ ماریشما نسبتتون با ب دیببخش

 گفت: نایهم رد و بدل کردند و در آخر د نینگاهشان را ب الیو دان ناید

 دوستمه. -

 تکان داد و گفت: یسر یدکتر

 حتما. دیپس به خانوادشون خبر بد -

 ونه شون و نه شماره شون رو ندارم.خراستش، من نه آدرس  -
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 یدانست چه اتفاق یکه نم یا هیکند؟ مشغول هد انیب هیمضوع را با هد نیا چگونه
 چگونه به خانواده اش اطالع دهد؟! نکهیافتاده و مشغول ا شیبرا

د، بو  ستادهیا یکه مغموم در کنار در اتاق یینایرا باز کرد که نگاهش به د چشمانش
 برخاست و به طرف او رفت. شیاز جا یافتاد. با نگران

 افتاده؟ یاتفاق شده؟یچ -

 تکان داد و گفت:« نه» یسرش را به معن یبا ناراحت ناید

فقط بهش سرم  دمیمن د اش کنه، االنم که نهیتا دکتر معا رونیمن رو پرت کردن ب -
 وصل کرده بودن.

و  به سرعت به طرفش رفتند الیو دان نایاز اتاق خارج شده، د یهمان لحظه دکتر در
 گفت: عیسر ناید

 شده؟یچ شد؟یچ -

 طرز صحبت کردنش رفت و دکتر گفت: نیبه خاطر ا نایبه د یچشم غره ا الیدان

وده... بهشون وارد شده و فشارشون افتاده ب یفقط شوک عصب ومده،ین شیپ یمشکل -
 ه؟یچ ماریشما نسبتتون با ب دیببخش

 گفت: نایهم رد و بدل کردند و در آخر د نینگاهشان را ب الیو دان ناید

 دوستمه. -

 تکان داد و گفت: یسر یدکتر

 حتما. دیپس به خانوادشون خبر بد -

 دارم.نشون و نه شماره شون رو راستش، من نه آدرس خونه  -

 با شک به با آن دوو نگاه انداخت و گفت: دکتر
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 دوستتونه؟ یپس چجور -

 فرستاد و گفت: رونینفسش را به ب یبا کالفگ ناید

 شش،یباهاش دوست شدم. امروز خواستم برم پ روزیفروخت، منم د یگل م هیهد -
 حالش بده. میدید میکرد داشیپ یو وقت میکرد داشیتا پ میگشت کمی ستین دمید

 گفت: نایبدون توجه به سخنان دکتر و د الیدان

 اد؟یبه هوش م یک -

 نایدرا داد. سرش را به طرف  الیپاسخ دان «یبه زود»تکان داد و با گفتن  یسر دکتر
 برگرداند و گفت:

 .شهیبه هوش که اومد مشخص م -

 که هیبه سمت هد ناید. دوارد اتاق شدن الیو دان نایآن دو را ترک کرد و د دکتر
آمد، حرکت  یمعصوم تر به نظر م شهیچشمانش را بسته بود و حال چهره اش از هم

کنار تخت نشست. دستان او را در دست گرفت و مشغول نوازش  یصندل یکرد و بر رو
و  نایه گر دنظار  نیغمگ یداد و با لبخند هیتک آنبه  ستاد،یا وواریکنار د الیآنها شد. دان

اتفاق را  نیو مسبب ا هیشد. در دل خدا را شکر کرد به خاطر سالم بودن هد هیهد
 لعنت گفت.

صورت متعجب او را  یبا خوشحال نایچشمانش را باز کرد. د هینگذشت که هد یزیپ
 الیرنگ دان ینگاهش در چشمان عسل هیبه طرفش قدم برداشت. هد الیو دان دیبوس

 قلبش یباره باال رفت و او ناخودآگاه دستش را بر رو کیقفل شد. ضربان قلبش به 
 شد. الیلبان دان یبر رو نیدلنش یندکارش باعث بوجود آمدن لبخ نیقرار داد که ا

 رد و بدل کرد. با بهت لب گشود: الیو دان ناید نیمبهوت نگاهش را ب هیهد

 کجاست؟ نجای... انجایا کنم؟یم کاریچ نجایش... شما د... دو تا؟ من... من ا -
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 بود، پاسخ را داد: هیاز به هوش آمدن هد یشاد که ناش یبا لبخند ناید

 !زمیتعب نکن عز -

 اشاره کرد و گفت: الیدستش به دان با

 ادینم ادتی. گهید مارستانهیبهم که  نجایا .الهیاون آقا، داداش منه و اسمش هم دان -
 شده؟یچ

 :دیدر دل نال هیهد

 ؟ امروز هم اضافه شد؟ چقدر شوک آخه؟بسم نبود روزی! دایخدا -

که  یاتفاق یآور ادیباشد. با  نایمتعلق به برادر د یکه آن چشمان عسل شدینم باورش
 شیبرا یافتاده بود اشک در چشمانش جمع شد. در دل دعا کرد که اتفاق شیبرا
 دوخت و گفت: نایباشد. نگاهش را به د فتادهین

 برام افتاده؟ یمن... چه اتفاق -

مه که از نگاهش درد دلش را خواند، او را در آغوش گرفت و در کنار گوشش زمز  ناید
 کرد:

 داداشم نجاتت داد. نگران نباش. میدیگلم، زود رس فتادهین یاتفاق -

 الیاناو داد و د لیدوخت، تنها لبخندش را تحو الینگاه خجالت زده اش را به دان هیهد
به گوشش  هیهد یخجالت زده  یگرفت. صدا هیهد نیریلبخند ش دنیدوباره از د یجان
 در آغوش گرفتنش. یو دلش ضعف رفت برا دیرس

 !الیواقعا ازتون ممنونم آقا دان -

 شد و با لبخند گفت: رهیرا برده بود، به او خ هیکه دل هد یبا چشمان الیدان

 بود. فهیکنم، وظ یخواهش م -
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 گفت: عیسر ه،یهد یخانواده  یادآوری با

پرونده تو  یاهم بر  م،یتا هم خانوادتون رو مطلع کن د،یمشخصاتتون رو بگ ،شهیاگه م -
 الزمه.

 ه،یدچشمان باز ه دنیبه همراه دکتر ارد اتاق شد. دکتر با د یهمان لحظه پرستار در
 زد و گفت: یلبخند

 ؟یباالخره به هوش اومد -

 یم یکه بعد به هوش آمدن هر فرد ییکردن او شد و سوال ها نهیمشغول معا و
نگاهش را  انداخت و بعد الیو دان نایبه د ینگاه میدکتر ن نه،یپرسند. بعد از اتمام معا

 دوخت. هیبه هد

 خانوم دوست شما هستن؟ نیخب دخترم! ا -

 گفت و دکتر ادامه داد: یا« بله»متعجب  هیهد

 .میریا خانوادت تماس بگخب دخترم! مشخصاتت رو بگو ب -

 کرد. اداشتیتکان داد، گفت و پرستار  یسر هیهد

 خونمون هم... یهفده سالمه ، شماره  ،ینیمع هیهد -

د. که دوم دبستان بود پرتاب ش یذهنش به گذشته، زمان هیهد یلیفام دنیبا شن ناید
«. داشتم چال گونه داشت یدوست هیمنم :» زده بود افتاد  هیکه به هد یحرف ادی

 آورد: ادیاش را به  یخاطرات کودک

 .گهیخونه مون د ای! بهیهد - »

 !ای. تو برمیاز بابام اجازه بگ دی! چند بار بگم؟ باناید -

 .«رمیاز بابام اجازه بگ دیخب منم با -
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بستان تا کالس سوم د زیگفته بود تنها تا سال سوم دبستان با دوستش بوده، او ن هیهد
که  هینگاه اشک بارش را به هد« !ینیمع هیهد»خود را با دوستش گذرانده بود. 

ه نگاهش را ب هیهمچنان مشغول صحبت با دکتر بود دوخت. با خروج دکتر از اتاق، هد
 کرد، دوخت. متعجب گفت: یبه او نگاه م سیخ یکه با چشمان ناید

 حالتون خوبه؟ -

 الیانرا صدا زد و سپس محکم او را در آغووش گرفت. د هیلب نام هد ریبا بغض ز ناید
زور  که از ییجدا شد و با صدا هیاز هد نایکرد. د ینگاه م نایمتعجب به حرکات د زین

 گفت: دیلرز یبغض م

 ! کالس اول...ارادیک نای. دنامی! من... من دهیهد -

 . دهانش از شدت تعجب باز مانده بود و کم کم اشک بوددیدانست چه بگو ینم هیهد
 الیو دان ختندیر یدر آوغوش هم اشک م هیو هد نای. دشدیم یکه از چشمانش جار

را نداشت. در آخر  هیهد یاشک ها دنیانجام دهد. طاقت د یدانست چه کار ینم
 گفت: یو با کنجکاو اوردیطاقت ن

 چه خبره؟ نجایا نیبگ شهیم -

 زد و خطاب به یرا پاک کرد. لبخند شیجدا شد و با دستانش اشک ها هیاز هد ناید
 گفت: الیدان

 که تا کالس سومم باهاش بودم. یکردم. همون دایرو پ یمیدوست قد هی! یچیه -

 ناید یمیهمان دوست صم هیدوخت. هد نایگرد شده نگاهش را به د یبا چشمان الیدان
 زیاورد؟ او ن یشان نام او را بر زبان م ییکه تا چند سال بعد جدا یبود؟ همان دوست

 دهیخواست از مدرسه به خانه برش گرداند، د یکه م یرا زمان نایدوست د یچند بار
آن دو شگفت زده بود و حال  یو وابستگ تیمیبود. او در همان زمان هم از صم
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از اتاق خارج  الیکرده اند. دان یهمه سال جدا از هم زندگ نیمتعجب بود که چگونه ا
 انشخو یبگذارد. به سمت پ شانیآمد؛ اما با خود گفت بهتر است تنها یشد. دلش نم

 اطالع دهد... هیهد یرفت تا به خانواده 

ل بود اتفاقات روز قب فیمشغول تعر هیزدند. هد یهم حرف م یدر اتاق برا نایو د هیهد
 یکه ط ییافتاده و شوک ها هیهد یکه برا یبا لبخند اما متعجب به خاطر اتفاقات نایو د
با  هیدهکرد که ناگهان در اتاق باز شد.  یچند روز بر او وارد شده، به او نگاه م نیا

حامد که با اخم و  س،یخ یکه نگاهش به هما که با چشمان تنشس شیترس بر سر جا
ر دخود را  هینگذشت که هد یزیکردند، افتاد. چ یبه او نگاه م یفرهاد که با نگران

 آغوش هما احساس کرد.

او اکنون در آغوش  در چشمانش جمع شد. هما او را در آغوش گرفته بود؟ اشک
 گذاشت: انیخود در م یرا در دل با خدا یتکرار یخواهرش بود؟ دوباره همان جمله 

 ! چقدر شوک آخه؟ایخدا -

 آمد و از او جدا شد. رونیبغض دار هما از فکر ب یصدا دنیشن با

 نشده؟ تیزیحالت خوبه االن؟ چ -

 ! حالم خوبه.یخوبم آبج -

 نگران فرهاد باعث شد که نگاهش را به او بدوزد. یصدا

 جان؟ هیهد یندار یمشکل -

وم فکر هج نیکرده است؟ با ا فیآنها تعر یرا برا زیهمه چ الیخود گفت نکند دان با
بار حامد  نیلب گفت که ا ریز ی«خوبم!»خون را به صورتش احساس کرد. با خجالت 

حامد  یبرود که صدا رونیاز اتاق ببلند شد و خواست  شیاز جا نایجلو آمد. د
 متوفقش کرد.
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 صبر کن! -

 نیاکه معتاد است و  دیفهم شدیاش م افهیترس آب دهانش را قورت داد. از حالت ق با
 یممرد  نیکرده بود به شدت از ا هیکه هد یفاتیاست. با تعر هیهمان حامد برادر هد

 گفت: یکه حامد به ارامگفت  یا« بله». سرش را به طرف حامد برگرداند و دیترس

 !نیکه کرد یازتون ممنونم به خاطر کمک -

لب گفت و خانواده  ریز ی«کنم یخواهش م»زد،  یلبخند یقیهمراه با نفس عم ناید
مدن ا ایرفت. نگرانش بود، درست بود با به دن هیرا ترک کرد. حامد به طرف هد هیهد ی
 خواهرش بود. زین هیمادرش را از دست داده بود؛ اما هرچه که بود هد ه،یهد

 ؟یستیچرا مواظب خودت ن -

 گفت: یآرام یانداخت و با صدا ریبا خجالت سرش را به ز هیهد

 ...شدیدونم چ یباورکن مواظبم، من نم -

 گفت: تیسخنش آمد و با قاطع انیبه م حامد

 .یگل بفروش یبر یحق ندار گهیاز فردا د -

قرار بود  یرا بر گرداند، تا ک شیکردند. حامد رو یو هما با دهان باز به او نگاه م هیهد
سرش  ریوضع اسفناک بماند؟ خ نیقرار بود در ا یها کند؟ تا ک ابانیخ یرا آواره  هیهد

آن  و او پول ها را خرج آوردندیخرج خانه را در م دیمرد خانه بود و خواهرانش با
 به خود انداخت. یکرد؟ نگاه یها م یزهرمار

گذشته را ندارد؟ سه سال است  ییبایو ز بتیه گرهیشد؟ چرا د نگونهیشد که ا چگونه
 یبرا یهمه سخت نیکه خود را غرق در مواد مخدر کرده است، بس نبود؟ بس نبود ا

پشت در به  الیدان یبرخورد وقت رتشیخانواده اش؟ او مرد بود؟ به شدت به غرور و غ
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تا خرج خونه رو  رونیرو از خونه بفرسته ب شآدم خواهر  ستیدرست ن»ه بود: او گفت
 .«ارهیدرب

دست  دانست آن را از کجا به یکه نم یقو یرا با درد برهم فشرد. با اراده ا چشمانش
 آورده است، به سمت در اتاق رفت و گفت:

 گردم. یهر وقت درست شدم بر م رم،یمن م -

 زیفرهاد ن به فرهاد اشاره زد که به دنبالش برود. یبا نگران از اتاق خرج شد و هما حامد
 دایخاهرش از پ یبرا یبا خوشحال هیاز اتاق خارج شد و دو خواهر را تنها گذاشت. هد

خواهرش  نیریبا لبخند به لبخند ش یاش گفت و هما متعجب ول یمیکردن دوست قد
 سخنانش ناگهان با تعجب گفت: تمامبعد از ا هیکرد. هد ینگاه م

 االن حامد بود؟ نگران من شده بود؟ خواست بره ترک کنه؟ نیا یعنی -

 زد و گفت: ینیلبخند غمگ هما

 میانت باشنگر  می! حق دارهیهد یی! حامد بود، منم همام. تو خواهر مازمیآره عز -
 یخانواده از  یتو باز هم عضو میهرچند با اومدنت مادرمون رو از دست داده باش

 .میدوستت داشته باش میحق دار م،یکه نگرانت باش می. حق دارییما

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ییرف هاح دیاومدن تو مادرم رو از دست دادم، شا ایفراموش نکنم که با به دن دیشا -
 یبهت زدم که دلت رو شکونده؛ اما بدون که دوستت دارم. حامد هم دوستت داره. م

که  ییها یکه بهت زده، نصف اون بداخالق یینصف اون حرف ها کنمیفکر م ؟یدون
 .ذاشتهیم ریروح و روانش تاث یبوده که رو یباهات کرده، به خاطر اون مواد کوفت

 یپاره شده  نیزد، اشک حلقه زده در چشمانش را با آست یلبخند یبا خوشحال هیهد
 لب گفت: ریز یژاکتش پاک کرد و هما را سخت در آغوش گرفت. به آرام



 
 
 

 
 52 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا fa.mهدیه دوست داشتنی ــــــ  

 و الغر. فیضع ینجورینه ا نم،یها بب میدوست دارم حامد رو مثل قد -

 !یمنم دوست دارم آبج -

رهاد فورود فرهاد به اتاق، از هم جدا شدند و نگاه پرسشگرشان را به او دوختند.  با
 زد و گفت: یلبخند

 کمپ! رهیگفت م -

 زدند و هما گفت: یو هما لبخند هیهد

 !یگرفت یحداقل آدرس کمپ رو ازش م ؟یش نرفتخب چرا باها -

 برام. فرستهیبرم، آدرس هم گفت م خوامیاجازه نداد خب! گفت خودم تنها م -

*** 

 «ماه بعد دو»

 شیه پبمدت که حامد نبود،  نیرا در ا هیخود رفته بودند و هد یو هما به خانه  فرهاد
 هیدهشده بود و  ادیو برادرش ز نایبا د هیهد یمدت رابطه  نیخود آورده بودند. در ا

و هر بار ضربان قلبش شدت  الیو پر از احساس دان رهیاز نگاه خ دیکش یخجالت م
 انیهما در م ای نایاحساسات را با د نیا دیکش یخجالت  م ی. او حتافتیم یشتریب

 خوشش آمده و او را دوست دارد. الیکه از دان دیفهمیم زیبگذارد. هرچند خود ن

فکر کرد. دوست داشت  الیرنگ دان یعسل یبایچشمانش را بست و به چشمان ز هیهد
را  او یواشکیاوقات که  یرنگ را تماشا کند. گاه یعسل یو آن دو گو ندیساعت ها بنش

بود و  هیو صورت سرخ از خجالت هد شدیشکار م الیکرد، نگاهش تسط دان ینگاه م
 امد. رونیاز فکر ب هما یصدا دنی. با شنالیلبخند پر از عشق دان

 .گهید ایب ؟یدختر! عاشق یه -
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گفتن  یمناسب است برا یحرف از هما با خود فکر کرد که االن فرصت نیا دنیشن با
 یبخندها را از او گرفت. ل وهیفکر به سمت هما رفت و سبد م نیحرف دلش به هما. با ا

 گفت: یزد و به آرام

 آره. -

 متجب به سمتش برگشت و گفت: هما

 ؟یگفت یچ -

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 .یهمون که شنفت -

 گرفت و گفت: هیهد یاز بازو یشگونیبا حرص ن هما

 نه؟ یکرد یکوفت! شوخ -

 گفت: یتکان داد که هما با کنجکاو« نه» یرا به معنا سرش

 هست حاال؟ یک -

 !الیدان -

 گفت: ینسبتا بلند یبا صدا هما

 ال؟یدان -

 گفت: یاش گذاشت و به ارام ینیب یدستش را بر رو عیسر هیهد

 خب؟ هی. آره، مگه چی! آبروم رو بردسیه -

ل که مشغو  یکرد و درحال یاحساس خوشحال بد؛ اما اخم نیته دلش از ا نکهیبا ا هما
 ها بود گفت: وهیشستن م
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 پررو. ی. دختره هیزیکوفته آره! خجالتم خوب چ -

ر داو  یرا باز کرده بود و حاضر جواب هیزبان هد نا،یمدت نشست و برخاست با د نیا
شد و  گذاشته بود. خواست پاسخ هما را بدهد که فرهاد وارد آشپزخانه ریتاث زین هیهد
 گفت: عیسر

 .دی! حامد رسگهید نیایب -

را  سشیگذاشت و هما با سرعت دستان خ نیزم یها را بر رو وهیسبد م عیسر هیهد
در  یچککو  یحامد بعد از دوماه به خانه برگردد و آنها مهمان خشک کرد. امروز قرار بود

ند خدشان برگشته بودند. لبخ یقبل یداده بودند و به خانه  بیها ترت هیهمسا انیم
 عیبر لبانش نقش بست. سر یمهمان نیدر ا الیندا دنیو د نایاز آمدن د یخوشحال
 شگفت زده شد. دیجد یبرادرش با ظاهر دنیشد و با د اطیوارد ح

اهر درآمده بود و ظ یگذشته را نداشت، از آن الغر یآن زرد گریپوست چهره اش د رنگ
د. از واکنش حام دیترس یاما م رد؛یداشت. دوست داشت او را در آغوش بگ یآراسته ا

در  هم که از حامد خورده بود تنگ شده بود. ییکتک ها یبرا یدو ماه دلش حت نیدر ا
رفته و نگاهش را به حامد که دوستانش دورش را گ کردنثار خود  یا« خدا شفا بده»دل 

 بودند دوخت.

انها را در آوغش گرفت.  یاز آنها گذشت، به سمت فرهاد و هما رفت و هردو حامد
که حامد ساک به دست به سمت او آمد.  ستیزد و به آنها نگر یلبخند تلخ هیهد

 نیا یدو ماه دلش به شدت برا نینگاه کرد. در ا هیمتعجب هد یزد و به چهره  یلبخند
ر آزا یچقدر خود را لعنت کرده بود برا لخواهر کوچک و مظلومش تنگ شده بود. در د

ق مادرش رفته بود؛ اما ح هیکه به او رسانده بود. درست بود که با آمدن هد ییها
 مد:به حرف ا هیاز جانب برادرش نبود. پس از چند ثان ییرفتار ها نیچن مشیتیخواهر 

 دلت برام تنگ نشده بود؟ -
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به سرعت خود را به  هیباز کرد. هد هیدر آغوش گرفتن هد یسپس دستانش را برا و
 نیلاو  یکه برا شدیآغوش حامد پرتاب کرد و دستانش را به دور او حلق کرد. باورش نم

 هیددور ه دستانش را به زیحامد ن هیکند. پس از چند ثان یبار آغوش برادرش را حس م
 یو او سع زدیرا چنگ م شیگلو ینشاند. بغض هیبر روس سر هد یحلقه کرد. بوسه ا

 لب زد: هیدر کنار گوش هد یداشت آن را قورت دهد. به آرام

 .که بهت زدم، به خاطر.. ییبه خاطر حرف ها ه،یمن رو ببخش هد -

از او معذرت  نیاز ا شیبه پا بود. دوست نداشت حامد ب هیدر دل هد یبیعج شور
 سخنش آمد و آرام گفت: انیکند. به م یخواه

 دلم برات تنگ شده بود. یلیخ -

 زمزمه کرد: زیخواهرش. او ن یمهربان نیدلش به درد آمد از ا حامد

 منم دلم برات تنگ شده بود. -

 امد. رونیتوام با تعجب از آغوش حامد ب یا یبا خوشحال ناید یصدا دنیشن با

 .نیشد یاحساس یادیحالم بهم خورد، ز! گهیخب بسه د -

ه بود، کرد فیاو تعر یرا برا هیو هد ناید یکه با حامد داشت ماجرا ییها داریدر د هما
ت با هربار که قصد مالقا هیکرده است. هد دایاش را پ یمیدوست قد هیگفته بود که هد

او را در آن  هیآمد هد یخوشش نم ایحامد را داشت، حامد مخالفت کرده بود؛ گو
رش . حامد سندیکه حامد دوست ندارد کال او را بب ردک یگمان م هیو هد ندیبب تیوضع

 برگرداند و فت: نایرا به طرف د

 درسته؟! د،یخانوم باش ناید دیسالم، شما با -

 ...یسالم، بل -
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بر  وحامد نداشت و تنها نگاهش ناید انیبه سخنان رد و بدل شده م یتوجه گرید هیهد
ست دگذاشته بود و با  بشیاز دستانش را درون ج یکیثابت مانده بود.  ینقطه  ا یرو
را  هیهد رهیخ رهیشانه اش انداخته، آن را نگه داشته بود و خ یکتش را بر رو گرشید

 یبه صداها یمهربان بود و توجه ینگاهش زوم آن چشمان عسل هیکرد. هد ینگاه م
 قلب عاشقش بود. یآوا د،یرس یش مکه به گوش ییاطرافش نداشت و تنها صدا

 الیگلگون رنگ نگاهش را از دان ییحامد خجالت زده با گون ها یتک سرفه  یصدا با
ار گذاشت و همان طور که از کن نیزم یانداخت. حامد ساکش را بر رو ریگرفت و به ز

 لب زد: یا یبرود، کنار گوشش با لحن عصب الیکرد تا به سمت دان یعبور م هیهد

 من بعدا با شما کار دارم. -

 ایو. گشدیرد و بدل م الیخواهرش و دان انیکه م ییبود از نگاه ها امدهیخوشش ن چیه
و  هیهد یرخ داده بود و او بازگشته بود تا برا یادیز راتییکه نبوده تغ یدوماه نیدر ا

 آورد. یاش را به جا یهما حق برادر

ده دانست که نزد او هم رسوا ش یادرش نم. تنها بر دیبه صورتش کش یکالفه دست هیهد
 نگاهش را به او دوخت. ناید یبود. با صدا

 زشته؟ یچطور -

 گفت: یبه او رفت و با ناراحت یغره ا چشم

 داداشم رفت. شیدوما آبروم پ ،یاوال زشت خودت -

 زد و گفت: یلبخند مرموز ناید

 .گهید دیفهمیزود م ای رینداره، د یاشکال -

 د؟یفهمیرو م یچ -
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بود  انیکه آثار خنده در آن نما یرا به خنده وا داشت. با لحن ناید ه،یمتعجب هد لحن
 گفت:

 ...یکه تو داداشم رو دوست دار نیهم -

 گفت. یکشدار «سیه»گذاشت و  نایدهان د یدستش را بر رو عیسر هیهد

 ؟یدونیساکت شو! تو از کجا م -

 گفت: دیکه کش یقیبا پس از نفس عم انیبرداشت که د نایدهان د یرا از رو دستش

اون به تو نگاه  ای ،یکنیتو به اون نگاه م ای! گهید هی. تابلویدختر خفم کرد یریدرد بگ -
 .کنهیم

 را نگاه کرد و زمزمه وار گفت: نایمبهوت د هیهد

 اون هم دوستم داره؟ یعنی -

ور چشم از راه د الیرا به دنبال داشت. دان یبعض ی رهیخنده زد و نگاه خ ریز یپق ناید
 گفت: هیخنده اش را جمع کرد. خطاب به هد عیرفت که سر نایبه د یغره ا

هرت هارو جلو خواهر شو  نیا یایم یکش ی. خجالت نمیدختر! تو چقدر باحال یوا -
 ؟یگیم

 نایکه د شدیم شد؟یم یعنی« خواهر شوهر!». دیزد خجالت کش نایکه د یاز حرف هیهد
خم اکلمه آب شده بود؛ با  نیکه در دلش از ا ییخواهر شوهرش باشد؟ با وجود قند ها

 را داد: نایپاسخ د

 ه؟ی. خواهر شوهر چایح یب یکوفت! دختره  -

 گفت: یرا در اورد و با دهان کج شیادا ناید

 نکه تو هم بدت اومده! -
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را  شیبا حرص پا هی. هدرا بشنود هیبه سمت هما رفت و منتظر نماند تا پاسخ هد ناید
ه وارد خانه شد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد. مشغول فکر کردن ب د،یکوب نیبه زم
غول مش هیوارد آشپزخانه شدند. هد زین نایاش بود که هما و د ندهیآ یایو رو الیدان
 هیو به دست هد شستیها را م وهیبود و هما م یخور وهیم سیدرون د وهیم دنیچ
 خانه بود. اطیهرچند کم در ح ییمهمان ها یمشغول تماشا زین نایداد. د یم

 و الینگاه دان ینیسنگ هیخانه برگزار شده بود، هد اطیکه در ح یا یطول مهمان در
درش که در نزد برا کردیرا م شیکرد و تمام سع یخود احساس م یحامد را بر رو یگاه

 کیتار بود، هوا دهیرس انیشان به پا ینکند و اصال موفق نبود. مهمان یتوجه الیبه دان
 در آنجا حضور داشتند. الیو دان نایو د هیهد یبود و تنها خانواده 

 خود یجمع را ترک گفته و به سمت خانه  ،یبا همگ یپس از خداحافظ الیو دان ناید
 و مشغول صحبت با او شد. دیکش یروانه شدند. هما، حامد را به گوشه ا

 ها. ینکن تشیباش، اذ هیدحامد جان! داداشم تو رو خدا مواظب ه -

 تکان داد و گفت: یندارد، سر یخوب یجلوه  زینزد هما ن نکهیناراحت از ا حامد

 خواهرمه ها. ن؟یدر مورد من فکر کرد یبابا شما ها چ -

 با طعنه گفت: هما

 قبال خواهرت نبود، االن خواهرت شده؟ -

 ندیاز شن دهیکش یچه م هیهد دیکه به او زد. حال فهم یعنه ابه درد آمد از ط دلش
 گفت: یا یعصب ی. با صداشیطعنه ها و زخم زبان ها

راحت  التیت خودم نبود، تو برو خاز کارهام دس یلیگوش کن هما! بخدا من قبال خ -
 باشه.

 .یزد و ادامه داد: در ضمن خودت هم کم از من نداشت یپوزخند
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 .دندیپر یخود از جا یکیاد در نزدفره یصدا دنیشن با

صفش هم خودم ن ن،یکرد تیدختر رو اذ نیهردوتون ا ست،یحرف ها ن نیاالن وقت ا -
 .نیرینگ رادیپس از هم ا دم،یبه چشم د

 بشنود گفت: زین هیکه هد یبلند یدست هما را گرفت و با صدا سپس

 خداحافظ. م،یما رفت -

 نیپاورچ نیافتاد که پاورچ یا هیکه کردند، حامد نگاهش به هد یا یاز خداحافظ پس
 ی رهیخ ینگاه ها یآور ادیداشت. با  یبه سمت خانه قدم بر م یهمانند پلنگ صورت

 گفت: یبلند یبا صدا الیدان یبر رو هیهد

 من با تو کار داشتم. نم،یبب سایکجا؟ وا -

ه شد. حامد، آب دهانش را قورت داد و با دو وارد خان زیآم دیلحن تهد دنیبا شن هیهد
حامد  وارد آن شد و در را از پشت قفل کرد. عیبه سمت اتقش رفت و در را باز کرد. سر

 پابرجا بود. تشیاما همچنان عصبان هیحرکت هد نیخنده اش گرفته بود از ا

 پررو! ی. دختره نمیبب رونیب ایب -

که  دیکش یقیداد. چشمانش را بست و نفس عم هینگفت و به در تک یزیچ هیهد
 حامد بلند شد. یدوباره صدا

 !رونیب ایب گمیبهت م ستم؟یمگه با تو ن -

 وار گفت: دیگفت که حامد تهد ی«خوامینم»لرزان  ییبا صدا هیهد

 .دمینشونت م رون،یب یایآره؟ باشه. باالخره که م یخواینم -

نفسش  هیداد. هد یحامد بود که نشان از دور شدنش از اتاق م یقدم ها یبعد صدا و
گذشته را نداشت فکر  یفیآن کث گریفوت کرد و به اتاق حامد که اکنون د رونیرا به ب
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کردن آنجا گذرانده بودند. چقدر آن روز حالش  زیرا صرف تم یکرد. به همراه هما روز
 بد شده بود.

بلند.  شیدست حامد فرار کند و سپس از جادل خدا را شکر گفت که توانست از  در
شود. نفس  از اتاق انداخت تا از نبود حامد مطمئن رونیبه ب یدر اتاق را باز کرد و نگاه

حامد بود  یو چشمانش را بست. به محض باز شدن چشمانش چهره  دیکش یآسوده ا
 ستش ازو خوواست دوباره به اتاق برگردد که د دیکش یغیکه در مقابلش ظاهر شد. ج

 شد و در آغوش حامد افتاد. دهیپشت کش

 آوردم؟ رتیگ یدیکجا؟ د -

 گفت: یخر کننده ا نایبه قول د ایمظلوم  یبا لحن 

 !یداداش -

 سرش را به سمت صورتش خم کرد و گفت: حامد

 کنم. یولت نم رمینگ نچ، نچ! راه نداره. من تا جوابم رو -

 یزی. چشدیخدا را شکر کرد که پشتش به حامد است وگرنه از خجالت آب م هیهد
 ادامه داد: یا ینگفت که حامد با لحن عصب

 ؟یردک یبه اون بنده خدا نگاه م کسرهی یشما به من بگو براچ -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: هیهد

 .کردمینگاه نم یمن که به کس ؟یبه ک -

 رو بشکونم. الیردن دانگ. حاال جواب من رو بده تا نرفتم ایگفت یقبالها دروغ نم  -

 دیبه او بگو توانستینشست. نم هیحامد در دل هد یتو خال دیتهد نیاز ا یبد ترس
 گفت: یشده است و دوست دارد به چشمانش نگاه کند، پس به آرام الیکه عاشق دان
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 .شهیتکرار نم گهیخودت ببخش، د یشما به بزرگ -

 رها کرد و گفت: را هیهد حامد

 آها! حاال شد. -

ز قبل ابار آرام تر  نیانداخت و خواست به اتاقش برود که حامد ا ریسرش را به ز هیهد
 گفت:

 !یکن ینگاه م الیبه دان یدار ینجوریا دمیبود که د یبار آخر ه،یهد -

وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.  عیلب گفت، سر ریز ی«چشم» یبه آرام هیهد
 یرا در جا شی. جادیبلعیو او را م کردیدهان باز م نیاالن زم نیدوست داشت هم

 .دیکش یغیاتاق پهن کرد، سرش را درون بالش فرو کرد و از ته دلش ج یشگیهم

اد و د ینم دنیخواب یبه او اجازه  الیکرد بخوابد اما فکر دان یرا بست و سع چشمانش
رد. اش فکر کرد تا خوابش ب یو چشمان عسل الیشب آنقدر به دان یها مهیدر آخر در ن

 زشیاتاق تم دنیبه اتاقش، به اتاق سابقش بازگشت. از د هیبعد از ورود هد زیحامد ن
ال اش را به رو  ی. خوشحال بود که توانسته بود زندگستلبانش نقش ب یبر رو یلبخند
 خود برگرداند. یعاد

*** 

ع را موضو نیچگونه ا دانستیصورتش قرار داد. نم یبالشش را بر رو یبا کالفگ الیدان
نظر  هیهد یچه؟ مطمئنن برا کردیبگذارد! اگر مخالفت م انیدر م هیبا برادر هد
 هیکه هد دیموضوع را به مادرش گفت و مادرش فهم یمهم بود. وقت یلیبرادرش خ

و تنها  دانستیفقت مادرش را که مخوشحال شد. موا یلیاست، خ نایهمان دوست د
 ...ماندیم هیبرادر هد
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کا  نیا دیکه هرچه زود تر با دانستیو چگونه به سراغ حامد برود اما م یک دانستینم
شته بود، را انجام دهد. دو ماه بود که منتظر برگشت حامد به خانه بود و حال که او برگ

غوش در آ گریبار د یبرا زدیدلش پر مرا تحمل کند.  هیاز هد یدور توانستینم گرید
 .هیگرفتن هد

 نایگفت که د ی«دییبفرما»صورتش برداشت و  یدر، بالش را از رو یصدا دنیشن با
 وارد اتاق شد.

 ها. شهیم رتیشرکت؟ د یبر یخوای! نمالیدان -

 به سمتش رفت و گفت: یبا نگران نایلب گفت که د ریز یا«نه» یکالفگ با

 حالت خوبه؟ -

 و گفت: دیکوب الیبا بالش بر سر دان نایگفت که د یا« نه» دوباره

 خب بنال چته؟ -

دستانش گرفت و  نینشست. سرش را ب شیگرفت و بر سر جا نایرا از دست د بالش
 گفت:

 برم به داداشش بگم؟ یدلم براش تنگ شده! چه جور -

 مد...حا شیبرو پنداره. برو خونه شون بعد  یکه کار نیپسر! خب ا یناز بش ،یآخ -

 گفت: یسخنش آمد و عصب انیبه م الیدان

 ودمم بلدم.رو خ نیا ،یاوال آقا حامد، دوما خسته نباش -

 گفت: حوصلهیچشمانش را در کاسه چرخاند و ب ناید
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 نیبب گفتم،یمن حرفم رو بزنم. داشتم م یذاریخب حاال همون آقا حامد، تو که نم -
 کیخواهر کوچ یحا... آقا حامد بعدش بهش بگو که من عاشق و دلبسته  شیبرو پ

 چون دلم براش تنگ شده، بعدش هم بگو... یخواستگار امیب خوامیشما شدم و م

ز ا الیبا حرص بالشش را به سمت او پرت کرد که با خنده حرفش را خورد. دان الیدان
فت، ر  نییخارج شد. از پله ها پاکرد و از اتاق  ناینثار د یبلند شد، مسخره ا شیجا

 نگاهش را به مادرش که در حال صحبت با تلفن بود، دوخت و به سمت او حرکت کرد.
 برگرداند. الیمادرش راصدا زد که سرش را به طرف دان یبه آرام

 جان من قطع کن کارت دارم. ،یمامان! زهره خانوم -

ا قطع تلفن ر  یا یبود با خداحافظنگران شده  الیدان یخانوم که از لحن درمانده  زهره
 کرد و نگاه منتظرش را به او دوخت.

 بگم؟ دیبا یچ اصال ؟ی. چه جورکنم کاریاالن چ دونمیمامان! من نم -

 ؟یدونیرو نم یچ -

 اش افزود. یمتعجب زهره خانوم بر کالفگ لحن

 .گهید هیهد نیهم -

 خب! -

 و گفت: دیمادرش را صدا زد که زهره خانوم خند باحرص

 کردم آخه؟ یرخواستگا ی! مگه من تا حاال از کسیکن کاریچ دیتو با دونمیمن چه م -

 برو شما باهاشون حرف بزن. ایمامان! ب -

 خانوم چشمانش را گرد کرد و گفت: زهره
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بعد  ری! قبال هم گفتم، تو برو از داداشش اجازه بگیریزن بگ یخوایبه من چه؟ تو م -
 !یوقت من رو گرفت ی. حاال هم برو فقط اومدکنمیم شیگاربرات خواست امیمن م

ت نداش هیاز هد یدستانش گرفت. سه روز بود که خبر انیسرش رام یبا ناراحت الیدان
 تدانسی. اصال نمدیترسیاز مخالفت حامد. م دیترسی. مکردیترش م قراریب نیو ا

 چگونه سر صحبت را با او باز کند؟!

 ؟یبگم بهش؟ اگه مخالفت کرد چ یمامان! چ -

 خانوم متعجب نگاهش کرد و گفت: زهره

د بع یهمه با مردم ارتباط دار نیا ،یشرکت کی سیسرت رئ ریبگم؟ خ یچ یچ یعنی -
 ،یکار که دار ،یبعدشم چرا مخالفت کنه؟ پسر به اون خوب ؟یحرف بزن یندار ادی

 خونه هی یتون یم نجایا شیرایب یتون یم ،یخونه هم که هر جور خودت و زنت خواست
 خواد؟یم یچ گهید ،یهستکه  پمی. ماشاال ماشاال خوشتنیریجدا بگ

از تصور پسرش در لباس  شدیدر دل زهره خانوم آب م یچه قند دانستیخدا م فقط
 بلند شد و گفت: شیاز جا الی. دانیداماد

 بغلم. ریخب، حاال انقدر هندونه نذار ز یلیخ -

 کرد گفت: یبه پسر بچه ها م هیکه او را شب یبا لحن مظلوم سپس

 . من رفتم.رونیبمامان! دعا کن از خونشون پرتم نکنن  -

مت سآرام از پله  ها باال رفت، به سمت اتاقش حرکت و در آن را باز کرد. به  آرام
  هنکی. پس از ادیها را بر گز نیبهتر شیانبوه لباس ها  ایکمدش حرکت کرده و از م

 روبه رو شد. نایرا برداشته و از اتاق خارج شد که با د نشیماش چیحاضر شد سو

 خب صبر کن منم حاضر شم. ه؟یهد شیپ یبر یخوایکجا؟ م -

 گفت: عیسر الیخواست وارد اتاقش شود که دان ناید
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 !یایتو ب ستین یازین رمینه، نه! تو کجا؟ من خودم م -

 گفت: عیسر د،یکه به ذهنش رس یبا فکر دیبگو یزیچ ناید نکهیاز ا قبل

 هم بخرم؟ ینیریگل و ش دیبا گم،یم -

با اخم  الینخنده زد. دا ریحرف ابتدا با تعجب او را نگاه کرد و بعد ز نیا دنیبا شن ناید
ز ا ییها هیکه در آن ته ما ییبا صدا نایگفت که د یا «هیچ»لب ریو ز ستیبه او نگر
 بود گفت: انیخنده نما

 یخوایم ینیریکه گل و ش یخواستگار یبر یخوایمگه م ،یخدا! تو چقدر باحال یوا -

 خواهر کوچک ترش او را دست انداخته بود، حرصش نکهیخود و ا یجیکه از گ الیدان
از پله  دیخندیکه همچنان م نایلب گفت، بدون توجه به د ریز ی«کوفت»گرفته بود، 

 با مادرش از خانه خارج شد. یرفت و بعد از خداحافظ نییها پا

ا ر  اطیدر ح موتیقدم برداشت و در آن را باز نمود. سوارش شد، با ر نیسمت ماش به
 بود، حرکت کرد. هیهد یباز کرد و از خانه به مقصد مورد نظرش که خانه 

بود، پارک کرد. چرا که دوست  هیهد یبه محله  کیکه نزد یابانیرا در خ نیماش
فکر  یبرا یشتریفرصت ب نگونهیر آن محله جلب توجه کند. اد نشینداشت با ماش

 آمد، کتش را مرتب کرد و به سمت خانه نییپا نیداشت. از ماش شیکردن به حرف ها
 به راه افتاد. هیهد ی

. از شدت استرس رو به موت بود. مردد دستش را باال آورد و به ستادیدر ا یرو روبه
و آن  دیدر را شن یخانه بود که صدا اط  یحامد در ح ایدر را به صدا در آورد که گو یآرام

چهره  یاخم رو دنیاز د الیاخمانش را درهم کرد و دان الیدان دنیرا باز کرد. حامد با د
تنها دو سال از حامد کوچک تر بود؛ اما به  نکهیشد. با ا چندانحامد استرسش دو  ی
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کرد  ینش را بست و سعحامد چشما یجد یصدا دنی. با شنبردیشدت از او حساب م
 اعتماد به نفس از دست رفته اش را به دست آورد.

 .دییسالم، بفرما -

 چشمانش را باز کرد و گفت: یقیبا نفس عم همراه

 باهاتون صحبت کنم. خواستمیسالم، م -

 در مورد؟ -

 یبرا یپاسخ دیقرار گرفته بود با تشیفکر نکرده بود؛ اما حاال که در موقع شینجایا به
 گفت: یانداخت و به آرام نییکرد. سرش را پا یم دایسوال پ نیا

 در مورد... در مورد خواهرتون. -

فت ر در کنار  یاز جلو نیرا بشنود، بنابرا ییکه قرار است چه حرف ها زدیحدس م حامد
 به خانه باز نمود. الیورود دان یو راه را برا

شده  ردایو از صبح که از خواب ب اتاقش نظاره گر آن دو بود یاز پشت پنجره  زین هیهد
رو شود. با برادرش روبه دیکش ینگذاشته بود. خجالت م رونیرا از اتاق ب شیبود، پا

گرفتند.  یاز خجالت رنگ م شیرسوا شدنش نزد حامد گونه ها یآور ادیهنوز هم با 
 ینمنه هم به سمت خا یقدم یرا بشنود؛ اما آنها حت شانیباز کرد تا صدا یپنجره را کم

 پنجره نظاره گر حرکاتشان شد. یواضح شود. پس تنها از گوشه  شانیآمدند تا صدا

 گفت: یا یبا لحن جد حامد

 .دییبفرما -

 گفت: دیلب نال ریو با عجز ز دیبه گردنش کش یکالفه دست الیدان

 صحبت نکنه؟ یحاال انقدر جد شهینم -
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 ؟یچ -

 ! من... راستش من...یچیه ،یچیه -

 را از حامد گرفت و گفت: نگاهش

 خانوم رو... هیمن هد -

ا در ر فکر کرد که اگر کارمندان شرکت او  نیکه سخنش را ادامه دهد. به ا شدینم شیرو
 ودر شرکت کجا  یجد الیهرگز از او حساب نخواهند برد. دان گرید ندیحالت بب نیا

« اشتندوست د» نیگزیجا یبرا یکجا! حرفش را رها کرد و به دنبال کلمه ا نجایا الیدان
 که حامد گفت: گشتیم

 ؟یدوست دار -

 نیمحض بود اگر ا ییبود خوشحال بود؛ اما پررو دهیحامد حرف دلش را فهم نکهیا از
 یا «بله»داد؟ زمزمه وار  یکه دوستش دارد نشان م یرا در مقابل برادر کس یخوشحال

 گفت که حامد گفت:

 خب؟ -

به ذهنش فشار آورد و  یداشت؟ کم یخب چه معن نیاو که حرفش را زده بود، ا خب؟
تاد. خود فرس یجیبه گ یزده شود، لعنت دیبا تیموقع نیکه در ا یآوردن حرف ادیبا به 

 مکث کوتاه لب به سخن گشود: هیپس از چند ثان

 ...یخواستگار یبرا میایبا مادرم ب شهیاگه م خواستمیخب... خب م -

 و منتظر پاسخ حامد ماند. حامد پس از دیکش یجمله نفس آسوده ا نیاز گفتن ا پس
 چند ساعت گذشت گفت: یبه اندازه  الیدان یکه برا هیچند ثان

بود، خبرش رو بهتون  یو اگه اون هم راض کنمیصحبت م هیندارم! با هد یمن حرف -
 .دمیم
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 کیهش در نشان دهد. سرش را چرخاند که نگا یچه عکس العمل دانستینم الیدان
به سرعت  هیزدن آنها بود قفل شد. هد دیدر حال د یرنگ که پنهان یجفت چشم مشک
 ماند. یباق الیلبان دان یبر رو یپنهان کرد و تنها لبخند واریخودش را پشت د

حرکت  نشیفقط با سرعت به سمت ماش د،یچه به حامد گفت و چه شن دینفهم الیدان
فس نبا نفس  دیکه رس نیخبر خوش را به خانواده اش بدهد. به ماش نیکرد تا زود تر ا

رکت از کارمندان ش یکی یصدا دنیدر آن را باز نمود و خواست سوار آن شود که با شن
لب گفت. آبرو و  ریز یا«یوا»بود؟  دهید ااو ر  یعنیخود خشکش زد.  یبر سر جا
 به تاراج رفت. شبه کیچند سال به دست آورده بود  نیکه در ا یجذبه ا

 !ارادیک یسالم آقا -

 کتش به سمت آن فرد که از قضا حسابدار ی قهیکرد و بعد از مرتب کردن  یا سرفه
 شرکت بود برگشت.

 د؟یداشت یسالم، امر -

 نجا؟یفقط شما؟ ا ر،یخ -

 گفت: یا یباال انداخت و با لحن جد ییابرو

 بدم؟ حیشما توض یبرا دیبا -

 نیاشخدانگهدار سوار م کیبا گفتن  الیلب گفت که دان ریز یا« نه» یبا دستپاچگ مرد
 شد و آن را به طرف خانه به حرکت دراورد.

*** 

دلربا تر از  شیبایکه در لباس عروس با آن لبخند ز نهینگاهش را به دختر درون آ هیهد
 شیخودش باشد. آرا ندیبیکه م یریکه تصو شدیشده بود، دوخت. باورش نم شهیهم
داده بود، به خصوص آن  رییصورتش کار شده بود او را به شدت تغ یکه بر رو یحیلم
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در  یاریبس رییکه باعث به وجود آمدن تغ اشنازک و صورت اصالح کرده  یابرو ها
 الیامشب کار دست خودش و دان نایچهره اش شده بود. مطمئن بود که به قول د

 .دهدیم

حبت با حامد ص الیدان نکهیلبخندش وسعت گرفت. دو روز بعد از ا الیدان یآور ادی با
ه مادر، به همرا الیخجالت موافقت خود را اعالم کرده بود، دان یبا کل زین هیکرده و هد

 او آمده بود. یکه داشت به خواستگار یا ییخواهر و تنها دا

خوانده  تیمحرم ی غهیص انشانیم الیدان ییتوسط دا یخواستگار یهمان جلسه  در
به  گریرا داشت و د الیدان یدر کنار خانواده  یقصد زندگ نکهیا لیشده بود و به دل

و حال  ماه بعد گذاشته بودند کی یرا برا ینبود، قرار عقد و عروس یازین هیزیجه دیخر
 رو به موت بود. بایتقر یه از استرس و خوشحالیبود و هد دهیروز موعود فرا رس

با  که حال الیدان یمیگرفت و دور تا دور اتاق چرخاند. اتاق قد نهییرا از آ نگاهش
 یه اتاقش را به طبق زین نایشده بود. د لیبه اتاق مشترکشان تبد دیجد یونیدکوراس

 یو حتااختصاص داده شده بود.  الیباال به او و دان یانتقال داده و حال طبقه  نییپا
 الیباز شدن در به طرف دان یصدا . باکردیرا تصور نم یزیچ نیدر خوابش هم چن

 برگشت.

 الیان. ددیبگو الیرا چگونه به دان نیا دانستیو استرس داشت و نم دیترسیهم م هنوز
ت نگاه کردن به او، ناگهان او را در آغوش گرفت و سخ یبه سمتش آمد و بعد از کم

ه با کاز آرامش از دست رفته اش را به دست آورد  یمیآغوش ن نیاز ا هیهد ایفشرد. گو
ود خاو را از  الیکه حال شوهرش بود حلقه کرد. دان الینلبخند دستانش را به دور دا

 لب گفت: ریشد و ز رهیستاره باران به چهره اش خ یجدا کرد و با چشمان

 .یکه تو االن مال خودم هیهد شهیباورم نم شه،یباورم نم -
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ت تنها دوست داش تیموقع نینگفت. در ا یزید پر استرسش را زد و چتنها لبخن هیهد
را دست گرفت و از  هیدستان هد الیباشد و بس! دان الیدر آغوش آرامش بخش دان

 دستانش شگفت زده شد. یسرد

 ؟یخانوم یخی! تو چرا انقدر هیهد -

ر آن ت عیدوخت. دوست داشت هرچه سر نهییگرفت و به آ الینگاهش را از دان هیهد
وال س. پس بدون توجه به اوردیرا در ب کردندیم ینیسنگ شیرا که در موها ییها رهیگ
 گفت: یتوالت نشست و به آرام زیم یصندل یبر رو الیدان

 ارم؟یها رو در ب رهیگ نیا یکمکم کن شهیم -

پشت  یحرف یچیه یپاسخش را نگرفته بود اخمانش را در هم گره زد و ب نکهیاز ا الیدان
 هیشد. هد هینرم هد یموها انیها از م رهیقرار گرفت و مشغول در آوردن گ هیسر هد

 یوهااخم آلود مشغول م یکه با چهره ا الیدان ریسرش را باال آورد که نگاهش به تصو
 شیداص ی. پس به آرامندیبب نگونهیخندان را ا الیدان اشتدوست ند چیاو بود، افتاد. ه

 زد.

 !الیدان -

 جانم! -

 یور آورد بر  یهم آن را به زبان م یدر مواقع ناراحت یکه حت« جانم» نیاز ا یلبخند
 نقش بست. هیلبان هد

 ؟یخوشحال باش دینبا ؟یچرا ناراحت -

 خوشحال باشم؟ دیبا چونه،یپیپرسم و اون م یاز زنم سوال م یوقت -

 الیاو بررداشت. به طرف دان یدست از سر موها الیبلند شد و دان شیاز جا هیهد
 گفت: اوردیداشت از دلش در ب یکه سع یبرگشت و با لحن
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 .دیببخش ؟یناراحت نیبه خاطر ا -

 که در برابر یا یکه مشغول در آوردن کتش بود، با لحن جد یدر همان حالت الیدان
 بار استثناء بود گفت: نیرفت و ا یم نیآن لحن از ب شهیهم هیهد

 نخواستم، جواب خواستم. یمن معذرت خواه -

هر خود به طرف کمد اتاق رفت و در آن را باز کرد. به ظا یلحن جد نیناراحت از ا هیهد
چرا که  ندیچهره اش را نب الیکه دان خواستیرا مشغول نشان داد اما در اصل م

 کلمات. نیکردن ا انیاز ب دیکشیخجالت م

 !الیدان ترسمیمن... راستش من... من م -

ه تخت انداخت. ب یزد و کتش را بر رو یکه حال جوابش را گرفته بود لبخند الیدان
 گفت: یطنتیرفت، او را از پشت در آغوش گرفت و با لحن پر ش هیسمت هد

 ؟یترسیم یاز چ -

 !الیدان -

ود خرا به طرف  هیاو را به خنده وا داشت. هد هیهد یخجالت زده و اعتراض گونه  لحن
 داد. یاو را در آغوش آرامش بخش خود جابرگرداند و دوباره 

 یمن کار یکنیخب، فکر م یگفتین اول بهم مترس نداره که خانوم قشنگم! همو  -
 که نفسم ناراحت بشه؟ کنمیم

او گوش  نیدلنش یفرو رفت و به صدا الیدر آغوش دان شترینگفت، ب یزیچ هیهد
 سپرد.

با هم حرف  میمونیم دارینترسه، امشب تا صبح ب گهیخانوم من د نکهیا یاصال برا -
 . چطوره؟میزنیم
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به  الی. دانکردیحال او را درک م نگونهیا الیدان یوقت شدیقلبش مملو از عشق م هیهد
 رفت و گفت: هیسمت هد

 اون موهات رو درست کنم. امیمن ب نیبش یصندل یبرو رو یخب خانوم -

ند رفت و با لبخ هیبه سمت هد الید، سپس دانگوش دا الیبا لبخند به حرف دان هیهد
ند کرد. بل یرا گرفت و او را از جا هیپس از اتمام کارش دست هد الیشد. دان رهیبه او خ
را بر لب داشت انداخت و او را سخت در  نشیریبه چهره اش که لبخند ش ینگاه

 لباسش شد. یباز کردن بند ها مشغولرا برگرداند و  هیآغوشش فشرد. هد

به  وگفت  ی«جانم»با لبخند  الیرا صدا زد که دان الیلب با استرس نام دان ریز هیهد
 زیتخت انداخت و خود ن یدست لباس از آن درآورد و بر رو کیطرف کمد رفت. 

و لباس  ستادیخجالت زده پشت در کمد ا هیشد. هد شیلباس ها ضیمشغول تعو
 طنتیخندان و جشمان پر ش ی را عوض کرد. سرش را باال آورد که با چهره شیها
اره او دست او را گرفت و دب الیکه دان دیاز ترس کش یکوتاه غیرو به رو شد. ج الیدان

 یآهنگ بود که فضا یرا به سمت تخت برد. ظبط کنار تخت را روشن کرد و سپس صدا
 اتاق را پر کرد.

 گرده یپوشه ساده م یساده م» -

 کاراش عاشقم کرده نیهم با

 گرده یاخالقش برنم خوبه

 عاشقم کرده زاشیچ نیهم با

 آل من دهیا یمال من تو هست یشد

 به قلبم یحاله من خوش اومد بهیتو عج با

 ییایدن هیواسه خودت  ییبه تنها تو
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 «به قلبم یخوش اومد یینجایخوبه که ا چقدر

ه با . دستانش ر دیدر کنارش دراز کش زیتخت خوواباند و خود ن یرا برو هیهد الیدان
 او گذاشت. یشانیپ یبر رو یحلقه کرد و بوسه ا هیدور هد

 با اون چسبهیشهر م نیپرسه تو ا» -

 کافه ست عاشقه بارون عاشقه

 رهیهم سر به ز رهینظ یب هم

 رهیگیاون خنده م م یخنده  با

 یعشق باز یو دل بازه تو دست

 یراض میروزا راض نیا ازش

 با عشق منو برد سمتش سرنوشت

 آرامش یعنی ششیپ بودنم

 آله من دهیا یماله من تو هست یشد

 به قلبم یحاله من خوش اومد بهیتو عج با

 ییایدن هیواسه خودت  ییبه تنها تو

 «به قلبم یخوش اومد یینجایخوبه که ا چقدر

و  سیخ یقرار داد و با چشمان الیستبر دان ی نهیس یسرش را با عشق بر رو هیهد
 گفت: یپر از احساس به آرام یلحن

 .یلیخ ال،یدوستت دارم دان یلیخ -
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او را سخت در آغوش گرفت. سرش  هیهد حیاعتراف صر نیشوکه و ذوق زده از ا الیدان
 را به سمت گوش او برد و زمزمه وار گفت:

 من! یدوست داشتن ی هی... هدهیدوستت دارم هد یلیمنم خ -

 

 «انیپا»

 

 :سندهینو سخن

نقد  وکه داستانم رو دنبال کردن و با نظرات  یکسان یممنونم از تمام یلیسالم. خ با
 نیااز خوندن  دوارمیدادن. ام زهیداستان انگ نیا یادامه  یبه من برا باشونیز یها

 .    نیداستان من بوده، لذت برده باش نیداستان هر چند کوتاه که اول

                                                                                                                   
                                                    فاطمه مهرجرد                                                            
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 گرافیست : کوثر بیات

 www.98iia.com  جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس
 مراجعه کنید. 
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