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 با صدای بلند بهرام الی پلک هایش از هم باز شد.  

دیشب تا خود صبح چشم روی هم نگذاشته بود و 

 گریست!  برای بخت سیاهش می

 صدایش هر لحظه بلندتر می شد...  

 مادرش هم طبق معمول در حال دلداری دادنش بود!  

چطور آروم باشم مادر من دیگه نمیتونم سرمو باال _

بگیرم این دختره آبرو نذاشته برامون همه تو محل 

زنن شدیم نقل مجلس غیبت ها حرف ما رو می

 شون..  

صدای شکستن چیزی به گوشش رسید و بعد از آن 

 صدای سیلی که مادرش نثار صورت خودش کرد!  
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خت کز کرده بی هوا در اتاقش باز شد اوهم گوشه ت

بود و باز هم اشک هایش راه خودشان را در پیش 

 شدند. گرفتند وروی صورتش سرازیر می

دانست این همه اشک از کجا خودش هم نمی

 سرچشمه می گرفت... 

 چرا خشک نمی شد...!   

می بینی؟!  خوب چشاتو باز کن ببین حال و روزمون _

 رو..!  

ر بود از سرش را روی زانوهایش قرارداد گوشش پ

حرفهای تکراری اشان عصبانیت بهرام بازهم باعث 

 جوش آوردن مادرش شده بود...!  

دیگر دلش نمیخواست چشمش به هیچ کدامشان  

 بیفتد...  

این باربا ضربه ای که بهرام با دستش به دروارد کرد 

تکانی سرجایش خورد اما بازهم حاضر نبود 

 نگاهی سویشان بیاندازد!  نیم
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بی غیرت شدم که با گوش های خودم انقدر _

زنن اما میشنوم دارن راجع به خواهر من حرف می

 کاری از دستم بر نمیاد!  

پوزخندی روی لبش نشست و چه خوب که روی 

 برگردانده بود و هیچ کدام ندیدند...

 ��2_پارت#

 

وقتی باسکوتش مواجه شدند هر دو از اتاق بیرون 

 رفتند. 

 شد.  در هم پشت سرشان بسته 

بدون هیچ گونه تغییری در حالت نشستنش به اشک 

 ها و بغضش اجازه پیشروی داد.  

دو سال بود که حال و روز هر روز و هر شبش تنها 

ریزش اشک های معصومانه بود نمی دانست به چه 

 امیدی زنده است و نفس میکشد...!  
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 در خانه ای که هیچ کس او را نمی فهمید.. 

 رو نداشتند..!   شاید هم چشم دیدنش

 از خودش می پرسید چرا؟!

 واقعا چرا؟!  

 و باز خودش جواب میداد: 

بخاطر بی آبرویی به خاطر مهربی غیرتی که به »

 «  پیشانی شون کوبیدم

دوباره پوزخندی روی لبش نشست اینبار کمی عمیق 

 تر...  

از جا بلند شد و به سمت حمام درون اتاق به راه 

 افتاد تا شاید کمی دوش آب گرم حالش را جا بیاورد.  

زیر دوش که قرار گرفت آب گرم اشکهای داغش را 

 شست ومی برد...  روی صورتش می

 دستی روی صورتش کشید...  
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تا به حال در حق کسی ظلمی قائل نشده بود و نمی  

 ختی از کجا نشأت می گرفت!  دانست این همه بدب

تیغ را دردست گرفت نگاهش کرد چندین بار به مچ 

 دستش نزدیک کرد وباز پشیمان شد!  

 با خود فکر کرد شاید بهترین راه همین باشد...  

اما باز هم نتوانست با خشم تیغ را گوشه حمام پرت 

 کرد و دوش آب را بست و از حمام بیرون آمد.

 

 ��3_پارت#

 

 آینه قرار گرفت و به تصویر خودش خیره شد. مقابل 

از نظر ظاهر هیچ چیزی کم نداشت تازه هر چه به 

اوج جوانی نزدیکترچهره اش زیباتروجا افتاده تر از 

 قبل می شد!  

 دردل نالید: 
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چه فایده مهم بخت سیاهمه که هر روز زشتیش تو » 

 «  سرم کوبیده میشه

 دلش عجیب گرفته بود...!   

صدای اذان از مسجد محل به گوشش رسید نفس 

 عمیقش را از سینه بیرون فرستاد...  

حال و هوای نماز خواندن به دلش افتاد مثل همان 

 روزها که با خدایش آشتی بود!  

 ر با خدا حرف نمی زد..!  دو سال بود که دیگ

 دو سال بود که دیگر نمازنمی خواند..!  

حتی با این همه مشکالت دهان به گالیه هم باز نکرد 

 و کمک  نخواست..!  

 چون با خدا قهر بود...!  

 آری دو سال بود که با خدایش قهر بود...  

بسته بود روی تمام بدبختی چراکه به نظرش چشم

 هایش..  
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 بود روی تمام خدا خدا کردن هایش..  گوش بسته 

 از همان اتفاق دیگر او را صدا نزد!  

 اما در آن لحظه دلش عجیب هوایش را کرده بود! 

حس عجیبی بر وجودش سرازیر می شد که هوای 

 درد و دل در سرش بپیچد!  

 دوسال حتی با او درد ودل هم نکرده بود...  

هیچگاه به جز او هم دردی نداشت... همیشه تنها 

 مونس و همدم تنهایی هایش .. خدایش بود...  

بی اذن واراده ی عقل و منطقش قدم هایش به 

 سمت سرویس کشیده شد!  

 وضو گرفت...  

 سجاده را از داخل کشو بیرون آورد و پهن کرد...   

 ه بست...  اقام

با هر کلمه گویا گرمایی آرام آرام بر دلش می  

 نشست...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ��4_پارت#

 

نمازش که تمام شد سر به سجده نهاد و لحظاتی بی 

هیچ ذکری یا حرفی همانطوربه سکوتش ادامه داد 

احتیاج داشت به این آرامشی که از سجده کردن در 

 داد...!  برابر پروردگارش به او دست می

 ه که برداشت دستهایش را باال گرفت..  سر از سجد

بعد از دوسال گویا این طلسم جدایی به طور 

 آسایی شکسته شده بود!  معجزه

خدایا میبینی منو.. منم همون بنده قدیمیت.. همون » 

که جز تو هیچ کسی رو نداشت.. همون که با وجود 

اطرافیانش بازم از همه بی کس تره.. خدا خواهش 

 نو.. منم بهار.. اصالً منو یادت هست..!  می کنم ببین م

خیلی وقته که دیگه نگام نمیکنی.. مگه تو نگفتی از 

 رگ گردن نزدیکتری...  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 از عمق وجودش صدا زد : 

 خدا دلم معجزه میخواد..   

 یه معجزه ی بزرگ در حد خدا بودنت..  

 خدا خسته شدم.. خسته.. خیلی خسته..  

 خداااااا نگام کن...  

 یه نگاه کوتاه...   فقط

 فقط درحدی که از آشتی کردنم پشیمون نشم...  

 «  ناامیدتر از این نشم...

آنقدر از عمق وجودش درخواست کرده بود که حسی 

 بر دلش چنگ انداخت..  

 احساس کرد قلبش لرزید و مو بر تنش سیخ شد!  

برای ناهار از اتاق بیرون رفت پدرش تا چشمش به 

 ز سینه اش خارج شد...  او افتاد آهی ا

 مادرش هم با غم نگاهش کرد...  
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نگاه کوتاهی سویشان انداخت بی هیچ حسی سردِ 

 سرد...!  

آنقدر که ازسرمای نگاهش خودش هم یخ زد چه 

 برسد به آنها...!  

از پدرش بیشتر از همه دلخور بود با اینکه در این دو  

سال هیچگاه نه حرفی می زد و نه دعوایی و فقط و 

 کرد..فقط سکوت می
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بیشتر از همین سکوت کردن هایش ناراحت بود 

گاهی سکوتش در برابر بی گناهی و مظلومیتش از 

 خوردن بدتر بود..  هزاران بار کتک

خود داشت از نظر خودشان برای هر مادرش که جای 

 دو عزیز بود و او را بی نهایت دوست داشتند..  
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 اما خبر نداشتند که چه کردند با او و دل شکسته اش!  

می دانست که گاهی حرفهایی که از زبان مادرش 

شد از روی خشم و روی خط قرمزقرار خارج می

 گرفتن بود..! 

از شور و تنشی که هر چند روز یکبار در خانه ایجاد 

 شد..! می

ها همان کارها چه بر اما نمی دانستند همان حرف 

 سرش می آورد.. ! 

 اش آبرو بود.. بزرگترین مشکل خانواده

برویی که زیاد از حد برایشان مهم بود حتی از جان آ 

 جگر گوشه اشان..  

حرف هایشان گاهی از پاشیدن نمک روی زخم زجر 

 آور تر بود!  

بعد از ناهار ظرفها را شست و دوباره به اتاقش پناه 

برد اتاقی که جزء بزرگترین داشته هایش در این دنیا 

 شد!  محسوب می
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د اگر همین اتاق گاهی با خودش فکر می کر

 کوچکش را هم نداشت چه باید می کرد... 

 باید بابت داشتنش شکرگزار می بود..!   

چه شبها و روزها اشک ریخت..غصه خورد.. ناله 

 کرد.. اما صدایش هم در نیامد..  

 بی منت همدم تنهایی هایش شد...  

این اتاق بهترین دوست و همراهش در این دو سال 

 بود...  

 ناکی از گلویش خارج شد!آه سوز
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ها و مشکالتش را همچون زمانی که تمام بدبختی

کرد پازلی کنار هم قرار می داد و به دلیلش فکر می

 رسید..!  تنها به یک نتیجه می
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 ..!  "زن"

 تنها دلیلش همین بود..  

 چون او یک زن بود..  

  "زن"هرچند کم سن اما 

  "زن"جان اما هرچند کم

  "زن "هر چند دل شکسته اما 

 "مونث"او زن بود و تمام مشکالتش مِن باب 

 بودنش ...!  

جان تر شده بود دیرمی در این روزها خورشید هم کم

آمد و زودتر از هرروز بارو بندیلش را جمع می کرد 

ومی رفت انگار سرمای پاییزی کم کم به آن هم غلبه 

 می کرد!  

 اهش از پنجره به غروب آفتاب افتاد..!  نگ
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صدای در اتاق بلند شد متعجب سرش را به طرف در 

چرخاند در این مدت کمتر پیش می آمد صدایش را 

 بشنود..  

 بیشتر بی هوا باز شدنش را به چشم دیده بود...!  

بالفاصله پس از جواب دادنش در باز و مادرش 

  مهری در چهارچوب در نمایان شد ... 

دوباره سرش را به سمت پنجره چرخاند و صدای 

برخورد دست مهری با کلید برق به گوشش رسید و 

پشت بندش اتاق از آن فضای نیمه تاریک خارج 

 شد!  

 چرا تو تاریکی نشستی مادر؟!  _

جوابی نداد آنقدر اطرافش را تاریکی فرا گرفته بود  

  که آن فضای نیمه تاریک اتاق به چشمش نمی آمد. 

مهری آرام نزدیکش شد و کنارش روی تخت 

 نشست.  
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دستی به موهایش کشید بهار سرش را کج کرد تا 

 نتواند به کارش ادامه دهد.  

 مهری باغم نگاهش کرد.. 

 اما بهار هیچ غمی به چشمش نمی آمد.. 

 وقتی حرف هایشان را به یاد می آورد.  

حالش بد می شد از این تظاهر به دوست داشتن 

 شان...های
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 امشب قراره برات خواستگار بیاد!  _

وقتی صدایی از او درنیامد مهری اجازه پیشروی به  

 حرف هایش داد..  

پسره آدم حسابیه.. تحصیل کرده است.. دستش به _

های دهنش میرسه.. خانواده داره.. پدر و مادرش آدم
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خوبین من و پدرت میشناسیمشون.. همین  یه دونه 

رو دارن با هزارتا امیدو آرزو.. اونم مثل خودت  بچه

یک بار شکست خورده.. شاید اینطوری بهترهمدیگر 

 رو درک کنید..  

 کاروبارو خونه زندگیش اینجا نیست تهرانه..!  

هایش تنها همین یک جمله را به خوبی از تمام حرف

 شنید..  

سرش را چرخاند و نگاهی به چشمهای مادرش 

 انداخت.  

 مهری لبخندی به لب آورد. 

توروخدا لجبازی رو بذار کنار پاشو کم کم آماده شو _

 تا یکی دو ساعت دیگه پیداشون میشه..!

بیا همین یه بارخودتو نشون بده با پسره حرف بزن  

 شاید نظرت عوض شد..!  
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کار و بارو "همان طور ساکت نشسته بود و تنها جمله 

در سرش چرخ  "خونه زندگیش اینجا نیست تهرانه

 می خورد.  

 این نهایت آرزویش بود!  

دور شدن از این شهر و آدمهایش.. حتی خانواده 

 اش..!  

دلش دوری از همه را می خواست.. زندگی بی هیچ 

 تنشی در تنهایی و آرامش...  

او فراتر از اینها بود مشکلش ازدواج مجدد اما مشکل 

 بود..!  

 میترسید از ازدواج دوباره.. از پس زده شدن دوباره..!  

 از شکست دوباره وحشت داشت..   

به همین دلیل هرگاه خواستگاری پا به این خانه می 

رفت آنها کرد و بیرون نمیگذاشت در اتاق را قفل می

گذارند روی کولشان هم مجبور می شدند دُمشان را ب

 و بروند..!
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 بارها به خاطر این رفتارهایش کتک خورده بود! 

از برادرش آنها که تنها آرزویشان ازدواج مجدد بهار  

 بود..  

تا خالص شوند از شر مهر مطلقه بودنش و تمامی 

 حرف و حدیث هایی که بین مردم می چرخید...  

بود دلش گرم بود از وقتی که با خدا آشتی کرده 

 هرچند کم سو..  

 اما باز هم حسش می کرد.  

احساسش می گفت در آن لحظه او را میبیند و 

 هوایش را دارد..  

 تنها یک کلمه از زبانش خارج شد.  

 باشه!  _ 
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مهری اول متعجب شد و نگاه خیره اش چند ثانیه 

 روی او ثابت ماند!  

شین تعجب ای طول نکشید که لبخندی جاناما لحظه

 نگاهش شد..  

 شادمان از جایش برخاست و گفت: 

برم به حاجی و بهرام خبر بدم حتما خیلی  _

 خوشحال میشن..!  

 دوباره پوزخندی روی لبش نشست!  

 این کلمه را در ذهنش مرور کرد.  "خوشحال"

آمد آخرین بار کی خوشحال شده بود! یادش نمی 

 اصال آخرین خنده اش را به یاد نمی آورد..!  

 دلش به اندازه تمام اقیانوس های جهان غم داشت..  

با خروج مهری دوباره فکرش درگیر شد که شاید باز 

 هم راه اشتباهی در پیش گرفته باشد..  
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د؟! اما باز مگر آدم دو بار یک اشتباه را تکرار می کن

هایش باید دچار هم برای خالصی از این خانه و آدم

 شد!  اشتباهی دوباره می

اشتباهی که در گذشته به طور دردناکی تجربه کرد و 

 طی همان تجربه قلبش را هم از دست داد..  

خون در تمام رگ هایش یخ بسته بود همچون مرده 

 ای متحرک و تکه چوبی بی هیچ احساس..
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 احساساتش را اطرافیانش نابود کردند!  

همچون قاتلی طنابی بر گلوی احساسش انداختند و 

 کم نفسش را بریدند..!  کم

حاال او چگونه می توانست با این شرایط شریک 

 زندگی دیگری شود..!  
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 در دلش نالید: 

من که عرضه خودکشی کردن ندارم پس با این » 

اه کردن... برای ادامه حساب مجبورم به دوباره اشتب

 «  به زندگی

نمی دانست چه در انتظارش است و تنها خواسته 

خواست آنقدر دور شود اش فرار ازاین خانه بود می

 که چشمش به جمال هیچ کدام نیفتد...!  

 افرادی که روزی او را فروختند پی آبرویشان..  

 نگاهش به ساعت که افتاد از جا بلند شد .  

رفت و اولین لباسی که به دستش  به طرف کمد 

 رسید را به تن زد!  

کسی که روزی لباس  پوشیدنش ساعتها طول می 

 کشید..!  

با صدای مهری که او را صدا زد چادر سفیدی روی 

 سرش انداخت.  
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این هم یکی دیگر از شاخه های آبروی خانواده 

 شد!  محسوب می

 باز هم پوزخندی روی لبش نشست...  

این روزها حساب پوزخند هایش هم از دستش خارج 

 شده بود!  

از اتاق بیرون آمد ویک راست راهی آشپزخانه شد در 

همان لحظه صدای آیفون بلند شد و لحظاتی بعد 

 صدای احوالپرسی ها به گوشش رسید...  

دقایقی را منتظر ایستاد تا مادرش او را برای چایی 

 بردن فرا خواند!
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استکان های داخل سینی را پر کرد و به سمت 

 پذیرایی قدم برداشت..  
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سالمی نثار همگی شان کرد و یک به یک چایی ها را 

 چرخاند..  

 !  "آقای داماد "نوبت به او که رسید همان

 سینی را مقابلش قرار داد..  

 هیچ کدام به یکدیگر نگاه نکردند!  

ی از او بعد از برداشتن استکانی بی هیچ تشکر

فاصله گرفت کارش به اتمام که رسید دوباره راه 

برگشت به آشپزخانه را درپیش گرفت که با صدای 

 سادات خانم سرجایش ایستاد..  

 بیا اینجا کنار من بشین دخترم!  _

 نگاهش چرخید سمت پدرش که با سر تایید نمود.  

روی مبل دو نفره کنار او جای گرفت سادات خانم با 

 دستش را نوازش وار روی دست او قرارداد.  مهربانی 

چهره اش در نظربهار آشنا آمد باکمی فشار به 

 مغزش به یاد آورد کجا او را دیده بود!  
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 همین یکی دو ماه گذشته جلسه قرآن در منزلشان..! 

 بهار هم طبق معمول در اتاقش...  

زمانی که از خروج همه مطمئن شد از اتاق بیرون آمد 

ی آب بنوشد همانجا بود که متوجه حضورش تا لیوان

 در خانه شد!  

به او سالم کرد و متعجب از حضور نداشتن مادرش 

 نگاهش را به دنبال او در اطراف خانه چرخاند.  

 مادرت تا دم در خانمها رو همراهی کرد...  _

سری به تایید حرفش تکان داد احساس کرد حالش 

بقیه همراه  زیاد مساعد نیست و به همین علت با

 نشده بود!
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 با نگرانی از او پرسید: 
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 حالتون خوبه؟!  _ 

 با لبخند مهربانی پاسخ داد.  

 خوبم عزیزم فقط یک لیوان آب به من میدی!  _

به سرعت به آشپزخانه رفت و لیوانی آب برایش آورد 

قرصی از کیفش خارج کرد و با جرعه ای آب فرو داد 

 نگاهی زالل دستی بر سربهار کشید.  و بعد از آن با 

 دستت درد نکنه مادر الهی سفید بخت بشی..  _ 

آنجا بود که بعد از مدتها لبخندی روی لبش نقش 

بست و از آن همه پاکی و مهربانی که نشان دهنده 

 صداقت کالم و نگاهش بود..!  

با ورود مهری از کنارش بلند شد و راه اتاقش را در 

 پیش گرفت.  

فشار خفیف دستش و پشت بند آن صدای آرامش  با

 بخش سادات خانم از فکر بیرون آمد.  
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حاج آقا اگه اجازه بدین این دو تا جوون برن دو _

 کالم با هم حرف بزنن..  

حاجی فرحزاد همانطور که تسبیحش را در دست می 

 چرخاند روبه بهار گفت: 

 بهار جان آقا سهیل رو راهنمایی کن سمت اتاقت..  _

بلند شد و به سمت اتاق قدم برداشت سهیل هم با 

 او همراه شد...  

سادات خانم با لذت نظاره گر هر دو بود. وقتی بهار 

 ارشان شد!  کنارش نشست او هم یادآور اولین دید

 در مورد او زیاد شنیده بود..

 از ازدواج ناموفقی که پشت سر گذاشته بود..   

اما همیشه شاکی اصلی غیبت های زنانه در جلسه 

 بود هیچ از غیبت و قضاوت خوشش نمی آمد..
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 تا روزی که برای اولین بار با او برخورد کرد!  

رک با آن نگاه در همان اولین دیدار عجیب مهردخت

 معصومانه و نگرانش بر دلش نشست...!  

خوشحال بود که هیچگاه تحت تاثیر حرفهای پوچ 

 مردم قرار نمی گرفت..  

 . 

 . 

هر دو وارد اتاق شدند بهار روی تخت نشست سهیل 

 هم روی صندلی میز تحریر جا گیر شد..  

استرسی بر جان دخترک نشست تازه داشت به اوج 

 فاجعه پی می برد...  

کرد.. حتی با این بیچاره ای داشت با خودش چه می

 که روبه رویش نشسته بود..!  

 او که دیگرقلبی نداشت برای شروع زندگی جدید!  
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 مگر می شد  بی قلب پا گذاشت درون یک زندگی...!  

ع کند و چه بهانه ای در پی این بود که از کجا شرو

برای خراب کردن تصمیم احمقانه اش بیاورد که 

 سهیل زودتر از او به حرف آمد..  

می خوام حرف های مهمی بزنم بهتره خوب گوش  _

 کنید!  

باالخره آنجا بود که بهار سرش را باال گرفت و 

 نگاهش به چهره سهیل افتاد..  

هیکلی ظاهر خوبی داشت چهره ای جذاب و مردانه و 

ورزیده و متناسب که در آن کت و شلوار مشکی هم 

 خودنمایی می کرد..!
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 اما هیچ کدام از اینها برایش اهمیت نداشت... 
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هاپیش بود کلی فکر و خیاالت فانتزی شاید اگر سال

 در سرش نقش می بست!  

 اما حاال.. نه..!   

 با کمی تاخیر باالخره صدایش درآمد.  

 بفرمایید من گوشم با شماست!  _

سهیل نفس عمیقی سَر داد و به طور دلربایی 

 انگشتانش را میان مجعد موهایش کشید..  

بود حسابی قند در دلش اگر دختر دیگری جای بهار 

 آب میشد...  

اگه من االن اینجا قرار گرفتم فقط و فقط بخاطر _

 مادرمه!  

نگاهی به صورت بهار انداخت که بی هیچ عکس 

 العملی منتظر ادامه حرفهایش بود..  

زندگی با من شرط و شروط خاصی داره که از همین _

 االن میتونم نظر شما رو حدس بزنم..!  
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بیش از پیش کنجکاوی دخترک را هایش حرف

 تحریک کرد که بداند چه در سرش میگذرد..!  

همان طور بی حس به او خیره بود آنقدر در این 

سالها شک های بزرگی را تجربه کرده بود که در 

 های او عکس العمل خاصی نشان ندهد!  برابر حرف

سهیل مستقیم سر اصل مطلب رفت و وقت را تلف 

 نکرد..  

ن یه زندگی بدون روابط عاطفی و ارتباط شرط م_

 زناشوییه... 

 یعنی فقط روی کاغذ زن وشوهر باشیم! 

 و به عنوان دو تا هم خونه با هم زندگی کنیم..!   

کم کم صورتش از آن بی حسی خارج شد وناخواسته 

 لبخند کمرنگی جایگزینش شد!  

 سهیل متعجب به لبخند روی لبش خیره شد..!   

 شت شاید آرامش قبل از طوفان باشد.. از ذهنش گذ
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ممکن است با کمی بد و بیراه مخالفت خودش را 

 اعالم کند..
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 من مشکلی با این شرایط شما ندارم!  _

 با جواب بهار تعجب در نگاهش نشست!  

 کالفه بار دیگر انگشتانش را میان موهایش فرو کرد..  

 د..!  پاسخ بهارخارج از تمام تصوراتش بو

تنها به خاطر اصرار های مادرش پا به این خانه 

هایش کاری کند که گذاشت و قصد داشت با حرف

مخالفت از جانب آنها باشد تا مادرش دست از 

 سرش بر دارد!  

تا آخر هفته هم که عازم تهران می شد وتا دیدار 

 بعدی خدا بزرگ بود.  
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در آن لحظه تحت شرایطی قرار گرفته بود که واقعاً 

 گفت !  نمی دانست چه باید می

 لبهای خشک شده اش را کمی خیس کرد.  

مادر من بیماری قلبی داره هرگونه استرس، نگرانی _

ج من داره ومی براش سمّه.. مدتیه اصرار به ازدوا

دونم کلی هم استرس و نگرانی بابت تنهایی من 

 داره.. به همین خاطر مجبور به چنین حماقتی شدم..!  

بهار سری به تایید حرف هایش تکان داد و باعث 

 سردرگمی بیشتراو شد!  

سهیل در تالش بود تا با مخالفتش روبرو شود.. اما 

 کرد..!  همه چیز درست برعکس عمل می

ه ای به ذهنش رسید شاید بهترین کار همین لحظ

 باشد!  

حاال که او هم با شرایط تعیین شده اش موافق بود از 

این به بعد هم خیال مادرش راحت می شد و هم 

 اینکه از خط قرمزش رد نمی شد!  
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در آن لحظه خودخواهی تمام وجودش را فرا گرفته 

 بود..  

کرد اگر چه خود وهیچ به حال و روز دخترک فکر نمی 

او هم رضایتش را اعالم نموده بود اما باز هم این 

 شرایط بسیار سختی برای هر زنی بود...
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اما با فکر به تمام مشکالت گذشته اش و تجربیات 

تلخی که پشت سر گذاشته بود هیچ زنی به جز 

 مادرش در این دنیا برایش اهمیت نداشت..!  

 دوباره به حرف آمد.   با لحن جدی و متحکمی

پس با این شرایط باید بگم هیچگاه حق جا زدن _

وسط راه رو ندارید پدر و مادرم با تجربه قبلی من به 

اندازه کافی صدمه دیدن دیگه نمیخوام بار دیگه 
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تجربه کنن مخصوصا مادرم که شرایط بیماریشو 

 گفتم..  

بعید بود بهار بار دیگر به این خانه بازگردد تحت 

 هیچ شرایطی دیگر این کار را نمی کرد..  

هر چقدر هم سرنوشت تلخی و سیاهی پیش رویش 

 داد غیر ممکن بود!  قرار می

 با این وجود جواب داد.  

 باشه فقط منم یه شرط دارم!  _ 

 نگاه پرسشگرسهیل روی چشمانش نشست..  

من هیچی از شما نمی خوام همه شرایطی که گفتین _

من فقط آرامش می خوام اگه آرامش و قبول دارم.. 

من و بدون هیچ دغدغه و تنشی تضمین می کنید من 

 دیگه حرفی ندارم..!  

سهیل با ابروهایی که کمی از حالت عادی به هم 

 نزدیکتر بودند پاسخ داد.  
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اوکی.. من آرامش شما را تضمین می کنم صبح _

رم سرکار و تا شب هم نمیام کاری به کار شماهم می

 رم!  ندا

لحظه ای مکث کرد و خیره در نگاهش با لحن  

 سردی گفت: 

زمانی که ارتباط و عاطفه ای نباشه جنگ و جدل  _

 هم بوجود نمیاد!
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اش غرور می بارید غروری که یک بار بدجور از چهره

شکسته شده بود از آن پس همیشه تحت هر 

 شرایطی سعی در حفظ کردنش داشت..!  

حتی شرایطی که برای ازدواج تعیین نمود هم به 

 خاطر شکستن غرورش بود..!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شاید می توانست با تمام شک و تردیدی که در 

ی مثل باقی وجودش النه کرده بود پس از مدت

 مردانی که شرایط او را تجربه کردند ازدواج کند..  

 اما همسرش را از همه چیز محدود کند..  

بودند همچنین مردانی که گاهی اجازه خروج از منزل 

 را به خاطر شک و تردید هایشان  سَلب می کردند...  

اما از نظر سهیل این کارها تنها دیوانگی محض بود و 

 فکاری در ذهن او نمی گنجید!  هیچگاه چنین ا

داد به خاطر اشتباهش خودش را تنبیه ترجیح می

 کند.. تا دیگری را..!  

 کمی در سکوت گذشت وسهیل دوباره پرسید: 

 شما دیگه حرفی ندارین؟   _

 نه!   _

 بعد از شنیدن جوابش به قصد خروج بلند شد..  
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جلوی درکه رسید روی پاشنه پا چرخید و روبروی 

ر قرار گرفت فاصله میان ابروهایش کمتر از قبل بها

 هم شده بود..!  

 می تونم دلیل جدایی تون رو بپرسم؟!  _

بهار کمی از سوال بی مقدمه اش آن هم حین خروج 

 از اتاق جا خورد..!  

 باز هم یادآوری روزهای تلخ، قلبش را به درد آورد...
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ام زمزمه نگاهش را به فرش زیر پایش دوخت و آر

 کرد.  

 خیانت.. _

 این کلمه چندین بار در ذهن سهیل به صدا درآمد ! 
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چند لحظه بی هیچ حرکتی جلوی در ایستاد و نگاه 

 خیره اش از بهار جدا نمی شد!  

 برق خشم در نگاهش نمایان بود..  

 بهاربه آرامی سرش را باال آورد.  

 متوجه شد با اینکه خیره به اوست اما حواسش جای

 دیگری می گذرد!  

ای بیشتر طول نکشید که سهیل به خودش آمد ثانیه

 و نفسش را پوف مانند بیرون فرستاد..  

نگاهش را از دخترک گرفت در را باز کرد و کنار 

 ایستاد تا اول بهار خارج شود.  

 زیر لب به آرامی نالید: 

 پس باهم همدردیم!  _

 تُن صدایش بسیار پایین بود اما بهار شنید..! 
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گویا غمی آغشته صدای پر جذبه اش شده بود.. به  

محض خروجشان همه چشم ها چرخید و روی آن دو 

 نفر قرار گرفت!  

 هر دو سر جای قبل قرار گرفتند..  

برای هر دو هم مسخره بود و هم تعجب برانگیز که 

در چنین مدت زمان کوتاهی با چند جمله کوتاه تر از 

 آن به نتیجه رسیدند..!  

 اش زبان باز کرد.  سهیل با همان اخم روی پیشانی

ما حرفامون و زدیم و به تفاهم رسیدیم.. فقط _

 میمونه نظر بزرگترها...  

بهار سوق داد و با  حاجی فرحزاد نگاهش را سوی

 تردید پرسید: 

 آره بابا؟!  _

 بهارتنها سری باال و پایین کرد.
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 لبخندی روی لبش نقش بست و گفت: 

پس چی از این بهتر بفرمایید دهنتون و شیرین _ 

 کنید.. 

 به همین راحتی... 

 همه خوشحال بودند جز آن دونفر! 

باور نرسیده انگارهنوز هیچکدام به نقطه ی درک و

 بودند. 

 سادات خانم با خوشحالی دست هایش را باال گرفت.  

 الهی شکر.. خدایا شکرت..!  _

چهار سال بود که انتظار چنین شبی را داشت 

روگرداند سمت بهار و دست هایش را دو طرف 

 صورتش قاب گرفت بوسه روی پیشانی اش کاشت..  
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با ناخودآگاه نگاه دخترک سمت سهیل کشیده شد 

لبخند کم رنگی و با نگاهی سرشار از محبت به 

 نگریست.  مادرش می

مشخص بود مادرش برای او بسیار ارزشمند است و 

 کند..!  به خاطر خوشحالی اش هر کاری می

بزرگترها مشغول صحبت شدند در مورد چیزهایی که 

هیچ ارزشی برای  بهارنداشت حتی صدایشان را هم 

 نمی شنید..!  

ی بعضی دردها نه میتوان گریه کرد.. نه گاهی برا

 توان فریاد زد..  می

برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا 

 شکست..!  

مثل اینکه حرف هایشان به نتیجه رسیده بود که پدر 

 و مادر سهیل با خوشحالی عزم رفتن کردند..  
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و او حتی نفهمید تاریخ عقد را برای چه زمانی تعیین 

نمودند و برایش مهم نبود هیچ ذوق و شوقی 

 نداشت...  

پس از رفتنشان در سکوت ظرف ها را جمع کرد و به 

 آشپزخانه برد..  

کمی خودش را با شستنشان سرگرم کرد بعد از آن 

راه اتاقش را در پیش گرفت که میان راه با صدای 

 مان جا ایستاد..  بهرام ه

 میگم بهار.. تو واقعاً راضی هستی دیگه..!  _

 گویا همگی تردیدی در وجودشان رَخنه کرده بود.
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خواستین؟! منم به حرفتون گوش مگه همینو نمی_

 دادم!  
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چرا فقط خواستم بگم بهترین کار رو کردی ما همه _

 آرزوی خوشبختی تو رو داریم..  

 آن معطل نماند و به اتاقش بازگشت..   دیگر بیش از

کردند بعد از آن او همه چیز را از یاد خواهد گمان می

 برد!  

 نیشخندی به تفکراتشان زد.  

   "ما همه آرزوی خوشبختی تو رو داریم"

 از نظرش حرف هایشان بسیار خنده دار بود..  

 آنها چه میدانستند از آینده ای که در انتظارش بود...  

در آن شب برای بار دوم اشتباهی را تکرار کرد باز  او

 هم به همان دلیل قبل..!  

فرار از این خانه.. شاید اگر هیچ کدام از رفتارهای 

اش نبود روزگار سرنوشت بهتری را برایش خانواده

 زد...  رقم می
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صدایشان را به خوبی می شنید بهرام در مورد 

حزاد تحقیقات خواستگاری در حضور حاجی فر

 داد...  توضیح می

 از ذهنش گذر کرد.  

خدا میدونه چقدر منتظر این شب بودن.. یعنی »  

اینقدر براشون آبرو بر بودم که قبل از حضورشون 

 «  تحقیقات شونُ انجام دادن 

وگوهایشان خطی بر اعصابش می صدای گفت

 کشید..  

طرف آدم حسابیه شرکت معماری داره با چندتا _

 یر دستش کار می کنن...  مهندس که ز

دست روی گوش هایش گذاشت تا بیش از آن 

 صدایشان را نشنود...  

مهری برای شام صدایش زد اما هیچ میلی نداشت 

 نه تنها به غذا حتی به زندگی هم میلی نداشت...!
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 میل ندارم شما بخورین!  _

مهری بی هیچ اصراری از اتاقش دور شد می دانست 

 فایده است!  که اصرار بی

 بازهم کنج تخت نشست و زانوی غم بغل گرفت...   

 بی انکه چراغ را روشن کرده باشد..  

مدتی بود به تاریکی بیشتر عالقه داشت از روشنایی 

آمد حس خوبی را از آن القا نمی کرد به خوشش نمی

 کی برای دل سیاهش بهتر بود...  نظرش همان تاری

فکرش کشیده شد به چهار سال قبل درست شبی 

 شبیه به همان شب!  

 آن موقع هم قصد فراراز این خانه را داشت...  

 اما با یک تفاوت بزرگ...! 

 ساله بود با کلی امید و آرزو.... ۱۸آنجا دختری 
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 نه حاال که فرقی باپیرزن هفتاد ساله نداشت. 

میدوآرزویی دلش تنها آرامش می خواست و بی هیچ ا

 سکوت همین!  

ای که لیاقت کاش خدا هیچ دختری را در خانواده

 ارزشمند بودنش را ندارند قرار ندهد.. 

 

 "فلش بک"

 

باخوشحالی دکمه قطع اتصال تلفن سیار را فشرد 

 وروبه مادرش گفت: 

 واااای ماماااان جواب کنکور اومده بگورتبه م _

 خودم که باورم نمیشه!   چند شده؟

 دست روی گونه هایش گذاشت و ناباور لب زد: 

 وای خداجونم! _

 مهری نگاه بی تفاوتی سوی دخترک انداخت و گفت: 
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حاال هرچی بیخودی خوشحال نشو میدونی نمیذارن _

 بری دانشگاه!  

آنقدر از شنیدن رتبه ی کنکورش شادمان بود که 

را خراب کند هیچ چیزی نمی توانست حال خوبش 

 حتی حرفهای دلخراش مادرش...!
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مطمئنم بابا وقتی بفهمه چه رتبه ای اوردم میذاره _

برم مطمئنم میذاره.. مامان باورت میشه دو رقمی 

شدم.. سیما گفت با این رتبه هررشته ای که بخوام 

 تو هر دانشگاهی قبول میشم.. جونمی جون.. 

سرخوش راهی اتاقش شد همانطورهم زیرلب زمزمه 

 می کرد. 

فت میدونم بابا ببینه بهرام یه چیزی واسه خودش گ_

 این همه تالشم به ثمر رسیده قبول می کنه... 
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مگه میشه کسی از رتبه دو رقمی دخترش خوشحال 

 نشه؟! 

 حتما باباهم خوشحال میشه...!  

بااین فکر سعی داشت استرسی که ازفکر نپذیرفتن 

پدرش درسرش جان می گرفت را از ذهنش پاک 

 کند. 

 . 

 . 

خودت تو اصال کی کنکور چی داری میگی واسه _

 دادی؟

با اجازه ی کی؟ مگه من نگفتم حق دانشگاه رفتن  

 نداری؟ 

بی توجه به حرفهای بهرام روبروی پدرش ایستاد و 

 گفت: 

 باباجون رتبه م دو رقمی شده باورت میشه؟! _
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 طبق معمول در سکوت تسبیح می چرخاند. 

 بهرام دوباره پرسید: 

 ی کنکور دادی؟! نشنیدی چی گفتم میگم تو ک_

 اینبار مهری به جای او پاسخ داد. 

من اجازه دادم دیدم خیلی اصرارمی کنه گفتم حاال _

یه امتحانه مثه امتحانای دیگه گذاشتم بره چه 

 میدونستم اینجور شلوغش می کنه.. 

 توقع چنین صحبتی از جانب مادرش نداشت. 

آن هم در این شرایط حیاتی اما باز هم سعی 

زودتر جواب سوالش را از جانب پدرش  کردهرچه

 بگیرد. 

 باباجون؟_
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بابا چرا معطلی جوابش بده دیگه خالص کن بگو تو _

 خانواده ی ما جا واسه این قرتی بازیا نیست.. 

تمام حرص  "خفه شو"دلش می خواست با فریاد 

 سکوت پدرش را سر بهرام خالی کند. 

 نه! _

 به گوش هایش شک کرد از جواب حاجی فرحزاد!  

 چی؟ _

گفتم نه.. دیگه وقت شوهرکردنتِ درس خوندن به _

درد دختر جماعت نمی خوره از این به بعد بجای 

 اینکارا باید به فکر شوهر و بچه داری باشی!  

 به معنای واقعی وارفت. 

امکان نداشت چطور دلشان می آمد با آینده اش 

 بازی کنند. 

 ناباور لب زد: 

 امکان نداره!  _
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ه کرد و از نگاهش بیرون اشک در چشمانش خان

 چکید. 

 بابا من واسه همچین روزی کلی زحمت کشیدم!  _

بیخود زحمت کشیدی از روز اول میدونستی _

هیچکدوم از ما اجازه رفتن به دانشگاه بهت نمیدیم 

 اما بازم کار خودت کردی! 

 نفسش به زور در می آمد. 

 بهرام نگاه پیروزمندانه ای نثارش کرد. 

مل وزنش را نداشتند با قدم های زانوهایش تح

 سست و لرزان به طرف اتاقش راه افتاد. 

فکرکرده ما آبرومون از سر راه اوردیم که بذاریم یه  _

دختر تک وتنها بره یه شهر دیگه واسه ما درس 

 بخونه.. می خوام صد سال سیاه نخونه..! 

اگرقدرتش را داشت باهمان دستان لرزان قطعا 

رد تا دیگر صدایش که بیشتر بهرام را خفه می ک

 شبیه ناقوس مرگ بود را نشنود!
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 یک ماه گذشت... 

در آن یک ماه نه غذای درست وحسابی می خورد ونه 

 از اتاق خارج می شد. 

اما هیچکدام از این کارهایش گویا برای هیچ کس 

 اهمیتی نداشت! 

چرا که قصد کناره گیری از این ظلمی که در حق او 

 ائل می شدند را نداشتند. ق

برای او که بزرگترین رویای شب وروزش خانم 

 مهندس شدن بود.  

 این قضیه می توانست بزرگترین عذابش باشد! 

 مهری کنارش روی تخت نشست و گفت: 
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اینبار بابات اجازه اومدن به یکی از خواستگارات _

داده بهتره بجای غمبرک زدن خودت آماده کنی 

 ه اونا هم کم کم پیداشون میشه!  آفتاب که بشین

 پس ازخروج مهری از اتاق به فکر فرو رفت.  

باخود فکر کرد مخالفت خودش را اعالم کند و با این 

روش کمی تالفی ظلم که در حقش قائل شدند را در 

 بیاورد.  

اما با فکری که به ذهنش رسیدهمان ابتدا از این کار 

 منصرف شد.  

این قفس همین یه مورد با  تنها راه خالصیت از» 

ازدواج از دست تمامی گیردادناشون راحت میشی و 

به اون آزادی که می خوای می رسی تو این خونه 

هیچی نصیبت نمیشه نه میذارن با دوستات بری 

بیرون نه میذارن درس بخونی پس موندن تو این 

خونه به جز عذاب چیزی واست نداره خدارو چه 
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هم عقیده بود و اجازه داد  دیدی شاید اونم با تو

 «  درست ادامه بدی

 با این فکر لبخند پت وپهنی روی صورتش نشست.
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تو هنوز اول راهی بهار نباید زود جا بزنی مطمئن » 

باش باالخره به رویات می رسی امسال نشد سال 

 «  دیگه

درهمان چند دقیقه تصمیم خودش را برای مهم ترین 

 اتفاق زندگی اش گرفت.  

 ازدواج تنها به بهانه ی رهایی از آن خانه!  

پسرچرب زبانی که با همان اولین دیدار دل دخترک 

 تجربه و چشم وگوش بسته را تکان داد.   بی
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آن هم بهاری که تابحال باهیچ جنس مذکری به جز 

 پدروبرادرش هم کالم نشده بود.  

صوروصات عقد و عروسی به سرعت پیش رفت بی 

 آنکه مدتی نامزد باشند.  

آخر نامزد بودن هم بدون عقد در آن خانواده امکان 

 نداشت.  

تدایی زندگی دوباره درس دخترک از همان روزهای اب

 خواندن را از سر گرفت.  

خیال می کرد حسام عاشق اوست و به همین علت 

 اجازه ی ادامه تحصیل به او را می دهد.  

آنقدر عالقه و اشتیاق داشت که باز هم حاضر نبود 

نظر او را بپرسد می ترسید مخالفت کند و او دیگر 

 دلیلی برای ادامه زندگی نداشته باشد!  

مدتی از زندگی مشترکشان گذشت که رفت و 

 آمدهای مشکوک حسام نظرش را جلب کرد.  
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هربار از او سوالی می پرسید با چرب زبانی سرش را 

 شیره می مالید.  

اما هرچه زمان می گذشت گویا مغز خام دخترک هم 

 پخته تر می شد.
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یکبار که نیمه های شب حسام به خانه بازگشت  

 سرهمین قضیه بحث بزرگی به راه افتاد.  

 وحسام برای اولین بار دست روی اوبلند کرد!  

دخترک لحظاتی ناباور به اونگاه کرد وبعد ناخواسته 

 به زبان آورد.  

به چه حقی رو من دست دراز می کنی؟! من دیگه _

 ل نمی کنم!  یه لحظه هم این خونه رو تحم

 باقدم های تندی وارد اتاق خواب شد.  
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 روی تخت نشست و فکرکرد.  

کجا می خوای بری احمق.. اون خونه که از اینجا » 

هم بدتر اصال فکر کردی حاجی فرحزادی که جون 

میده پای آبروش تو رو راه می ده؟ مثله اینکه یادت 

 «  رفته واسه خاطرچی از اون خونه دراومدی!

اعت گذشت وقتی حسام مطمئن شد قصد نیم س

 رفتن ندارد راهی اتاق شد.  

چیه چرا اینجا نشستی؟ مگه نمی خواستی بری پس _

 چرامعطلی؟ پاشو برو همون جایی که بودی!  

 لبهایش را ازشدت بغض روی هم فشار می داد.  

 مگه با تو نیستم؟  _

 بهار به جز سکوت حرفی برای گفتن نداشت.  

 حسام پوزخندی نثارش کرد وگفت: 

 از این به بعد کمتر قوپی بیا!  _

 واز اتاق خارج شد.  
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 اشکهایش سرازیر شد و به حال خودش گریست.
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روزها می گذشت و حسام بدتر وبدتر می شد 

مخصوصا وقتی متوجه شده بود بهار پای رفتن ندارد 

وپشتش گرم خانواده اش نیست بیشتر از پیش 

 اسبش را می تازاند.  

 تنها امیدزندگی اش همان کتابهای کنکوری بود.  

 باالخره روز آزمون فرا رسید.  

دخترک باشادمانی آماده شد همین که مشغول 

پوشیدن کفشهایش بود در حیاط باز شد و حسام با 

 لبخند مرموزی وارد حیاط شد.  

 ار قرار گرفت.  روبروی به

 کجابه سالمتی؟  _
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 بهار از استرس به من ومن افتاد.  

 من.. من.. دارم می رم.. کنکوربدم..!  _

 حسام نیشخندی زد.  

 کنکور؟ هه اونوقت واسه چی؟  _

بهار از شدت استرس دل وروده اش بهم می پیچید 

 اما سعی کرد حفظ ظاهر کند. 

 می خوام درسم ادامه بدم!  _

صدای بلند زد زیر خنده و دل و روده دخترک حسام با

 بیشتر بهم پیچید.  

منم گذاشتم..! بشین تو خونت دختر حاجی.. درس _

واسه تو نیست.. بشین که دو روز دیگه باید کهنه 

 بچه بشوری!  

بیزار بود از این جماعتی که زن را تنها وسیله ای 

 برای بچه بزرگ کردن می دانستند! 
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میشه تو روخدا بذار برم بعدا راجع حسام داره دیرم _

 به این قضیه حرف می زنیم!  

 خواست قدمی بردارد که حسام سد راهش شد.  

 یه قدم دیگه برداری قلم پاتو خورد می کنم!  _

چشمان به اشک نشسته اش را به او دوخت و 

 ملتمسانه نالید : 

توروخدا.. بخدا قول میدم تو شهر خودمون برم _

هررشته ای که داشت دیگه رشته اش واسم مهم 

 نیست فقط بذار برم!  

 حسام دستش را کشید وبه داخل خانه هلش داد.
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دخترک بانفرت نگاهش کرد این همان پسری بود که 

به خوش خیالی های بچگانه اش فکر می کرد 

 دوستش دارد! 

 دت درماندگی فریاد زد: ازش

دست به من نزن لعنتی برو کنار می خوام برم داره _

 دیرم میشه...  

 حسام دوباره سد راهش شد.  

یکسال دیگر زحمت نکشیده بود که آینده اش توسط 

 آدمهایی امثال او به بادفنا برود!  

ضربه ای نثار سینه اش کرد وسعی داشت از سد 

 راهش کنارش بزند.  

همین امرحسام را آتشی تر کرد وبه جان دخترک 

 افتاد.  

 بهارباصورتی کبود گوشه ای افتاده بود...  
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های او بلکه از سیاه  همانجا مُرد نه از ضرب کتک

 شدن رویای دیرینه اش!  

 دیگر هیچ امیدی به ادامه ی تحصیلش نداشت!  

 خون از گوشه ی لبش چکه کردو روی زمین ریخت. 

با تالش فراوان و کمک دیوار روی پا ایستاد و 

 خودش را به در خانه رساند.  

 حسام باهمان صدای گوشخراشش پرسید.  

 کجا؟!  _

   خونه بابام!_

دردشدیدی از تکان دادن لبهایش به وجودش 

 سرازیر شد.  

 به سالمت!  _

باجواب حسام اشک باسرعت بیشتری روی 

 صورتش روان شد.
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 الهی دستش بشکنه.. ببین صورتش چیکار کرده!  _

مادرمن حتما یه غلطی کرده که این بال رو سرش _

اورده واال طرف مریض نیست که بیخودی به جونش 

 بیفته!  

بگو چیکار کردی؟چرا حرف نمی زنی؟ وای خدامنو _

مرگ بده اگه دروهمسایه با این ریخت وقیافه دیده 

 باشنت چی!  

میگی چه غلطی کردی یا با روش خودم زبونت باز _

 کنم؟  

ای که پا گذاشته بود در خانه پدری فقط  از لحظه

 شنونده ی این سواالت آنهابود.  

باالخره حاجی فرحزاد با نگاه عمیقی که به بهار 

 انداخت سکوتش را شکست.  
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 بهرام زنگ بزن بگو بیاد اینجا!  _

 متوجه شد منظورش حسام است.  

هنوز نیامده حدس می زد قرار است چه غوغایی برپا 

 شود.  

 مدنش پشیمان بود.  از آ

می دانست وقتی به دلیل کتک خوردنش پی ببرند نه 

تنها طرفداری از او نمی کنند بلکه تنها کسی که این 

 بین به عنوان گناهکار محکوم می شود خودش است!  

دلش می خواست همان لحظه قبل از آنکه در پیشگاه 

 حسام خوردتر از آن شود راه آمده را برگردد.  

اینکه دیرشده بود چون همان لحظه صدای  اما مثله

حسام در تلفنی که در دست بهرام بود درون خانه 

 پیچید! 

همه چیز همانطور شد که حدس می زد تنها گناهکار 

 این قضیه خودش شناخته شد!  
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نه کسی به او حق می داد ونه به خواسته هایش 

 توجه می کرد...
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 یانش!  دلش خون بود از تمام اطراف

گناه او فقط عشق به درس خواندن بود گناهش 

 پیشرفت بود!  

 حسام باچرب زبانی همه چیز را به نفع خودش کرد.  

حاج آقا من زن زندگی می خوام نه زنی که مخفیانه _

از من دنبال کتاب وتست زنیه بدون اجازه من می 

خواست بره آزمون بده البد اگه سرنمی رسیدم خانم 

 فیانه قراربود بره دانشگاه..!  همینطور مخ

سنگینی نگاه پدر وبرادرش را که مطمئنا با ده من 

 اخم نگاهش می کردند حس می کرد...  
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باهمان پایی که آمده بود دوباره برگشت سرخانه ی 

 اولش اینبار با امیدی کشته شده!  

یک روز از سر ناتوانی و عصبانیت آتش زد  تمام 

ه جانش بسته بودند وتنها کتاب هایی را که روزی ب

 خاکستری از رویاهایش باقی ماند!  

اینبار حدس که نه مطمئن بود حسام سرش جایی 

بند است چون روزبه روز بهانه گیرتر و بداخالق تر 

 می شد.  

گاهی اوقات شبهاهم به خانه نمی آمد و زمان هایی 

که نیمه شب به خانه بازمی گشت بوی بد دهانش 

 نشان می داد اوضاعش هرروز بدتر از پیش می شود!  

از آن روز به بعد او همچون اللی شده بود که انگار 

 هیچگاه زبانی در دهان نداشته...  

دهایش نه با او بحث می کرد ونه راجع به رفت و آم

 می پرسید اصال کاری به کارش نداشت.
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خدانکند روزی دختری به این نتیجه برسد که هیچ 

تکیه گاهی ندارد خدا آن روز را برای هیچ دختری 

نیاورد که بداند وقتی پا به خانه ی شوهرگذاشت 

 دیگر در خانه پدر به رویش بسته شده!  

به قول ذهن های خاموش قدیم با لباس سفید که 

 رفت باید با کفن سفید برگردد.  

خدا به داد آن دختری برسد که به شوهرش ثابت 

شده باشد هرکاری که دلش بخواهد می تواند انجام 

دهد چرا که خانواده هایی وجود دارند که بین آبرو و 

 جگر گوشه قطعا آبرویشان را انتخاب می کنند.  

رکی که روزی جدا از رویای تحصیلش رویای دخت

 دیگرش زندگی عاشقانه زناشویی بود...  

تصور می کرد قرار است با شوهرش نهایت لذت از 

 جوانی اش را ببرد.  
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درتفکرات بچگانه اش می گنجید شبها که همسرش 

از سرکار برگردد با چای های او خستگی از تنش در 

 می رود..  

 وبه مسافرت می روند..!  باهم فیلم می بینند 

هیچگاه فکرش را هم نمی کرد چندشب در تنهایی 

بدون شوهرسر به بالین بگذارد و وقتی بعد از چند 

روز به خانه برگشت بی گناه مهمان کتک هایی که از 

 سر مستی اش بود شود!  

درآن روزها دیگر به رویاهایش فکر نمی کرد حتی از 

ه بود که او را به هرچه درس و کتاب بود بیزار شد

 این روز انداخته بودند.  

دخترک بیچاره دلش به زندگی عادی در 

کنارهمسرش راضی بود او تنها دلش آرامش می 

خواست اما تنها چیزی که در آن روزها ذره ای از آن 

 بهره نمی برد آرامش بود...
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دلش رضا بود به بچه داری کردن به قول بقیه زن 

ن اما در شرایطی که همسرش به زندگی زندگی شد

 عادی برگردد.  

دست از کتک زدن و رفیق بازی و کثافت کاری 

 بردارد...  

اما حسام بدجور در این گندوکثافت ها فرو رفته بود و 

او با این شرایط راضی نبود طفلی را بی گناه وارد این 

 جهنم کند.  

تنهاکار عاقالنه ی آن زمان خوردن قرص 

 اری بود.  ضدبارد

مدام اطرافیان از بارداری اش می پرسیدند اما 

برایش اهمیت نداشت می گفتند بچه که بیاید زندگی 

هم درست می شود اما باور نداشت دروغ هایشان 

 را...  
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مثله باقی دروغ ها که می گفتند زن ساخته شده برای 

 خانه داری و بچه داری...!  

شرفت و چه کسی گفته هرکس که به دنبال پی

 آرزوهایش برود زن زندگی نیست؟!  

 چه کسی گفته زن ساخته شده که تو سری بخورد؟!  

چه کسی گفته مرد هرکاری که دلش خواست می 

 تواند انجام دهد من باب نر بودنش؟!  

 چه کسی این حرفها را زده؟!  

اینها همه جهل ذهنی افرادی مثله خانواده ی خودش 

 بود!  

حاال هم چه کسی گفته زندگی با بچه درست می 

 شود؟!  

 چه کسی گفته که بچه گندوکثافت را از بین می برد؟!  

 چه کسی گفته بچه عشق بوجود می آورد؟!  
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اگر عشق و عالقه نبود فاتحه ی آن زندگی خوانده 

 شده...!  

ن قضیه به خوبی پی برده بود که مدت و او به ای 

هاست احساس بینشان حتی به مویی هم بند نیست 

 هر حسی به او داشت به جز دوست داشتن!  

مدتها بود که حسام او را نادیده می گرفت طوری 

رفتار می کرد که انگار از اول نه بهاری بود و نه وجود 

 داشت.  

سرو  پس دروغ است هرکس که بگوید زندگی با بچه

 سامان می گیرد!
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 زندگی اگر زندگی باشد بی بچه هم طی می شود...  
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پس ازکجا آمده اند آن مادرانی که بعد از شبها بی 

خوابی کشیدن باخون دل بچه بزرگ کردن تنها هفت 

 سال شد مزد دستانشان!  

پس از کجا آمده اند بچه های طالق و مادران 

 مطلقه...!  

برای همیشه متنفرشد از زن بودنش از اما یک شب 

 مونث بودنش...  

 شبی که حسام شادوشنگول وارد خانه شد.  

 متعجب به رفتارهای سرخوشانه ی او می نگریست...  

باسینی چای به استقبال مردی رفت که کمتر در آن 

 زمان لبخندش را دیده بود.  

دخترک بیچاره دلش گرم شد فکر کرد او هم از این 

ی که برای خودشان ساخته خسته شده و دلش زندگ

 می خواهد همه چیز را سرو سامان دهند.  

 او هم با لبخند کنارمرد سرخوشش نشست.  
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برق خوشحالی در چشمان حسام پدیداربود و این 

 برای دخترک همچون فال نیکی می ماند.  

حسام استکان خالی را درون سینی گذاشت و رخ به 

  رخ بهار قرار گرفت. 

ببین می خوام حرفای مهمی باهات بزنم می دونم _

 اونقدر عاقل هستی که راحت با این قضیه کنار بیای!  

 تمام رادارهای ذهنی اش فعال شدند!  

 پشت این حرف هزاران قصدومنظور نهفته بود! 

 باوقاحت کامل خیره در نگاه بهار گفت: 

من زن گرفتم و برای رسمی کردنش نیاز به اجازه _

تو دارم.. ازت می خوام فردا بامن بیای و رضایت ی 

 بدی محضریش کنم!  

 احساس کرد سطلی آب یخ روی سرش ریختند.

 باصدای بلند شروع کرد به خندیدن..

 شوخی می کنی؟!_
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 اما برخالف تصورش حسام باجدیت کامل گفت: 

 نه! مگه من با تو شوخی دارم...!  _

حس آن لحظه اش توصیف کننده نبود چیزی فراتر از 

 شکستن!  

 اشک به سرعت از نگاهش بیرون ریخت.

 تو.. تو.. راجع به من چی فکر کردی؟!  _

من راجع به تو هیچ فکری نمی کنم فقط ازت یه _

درخواستی کردم که اگه راه دیگه ای داشت عمرا به 

 تو رو می زدم!  

های قلب دخترک هم او با حرفهایش حتی به خرده 

 رحم نکرد!  

چندماه پیش صیغه اش کردم اون بیچاره هم به _

 همین راضی بود..اما تازگیا فهمیدم که حامله است!  

به این قسمت از جمله اش که رسید لبخند پت و 

 پهنی روی لب نشاند.  
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 می خوام رسمیش کنم واسه شناسنامه ی بچه..  _

 ..حس می کرد خانه دور سرش می چرخد
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به او می گفت بیچاره به اویی که خانه اش را روی 

 ویرانه ی خانه اش بناکرده بود..  

پس خودش چی.. چه کسی دلش برای بهار بیچاره 

 می سوخت!!  

اصال کسی در این دنیا بود که دلش برای او به رحم 

 آید.  

االنم باید فردابیای کاری که بهت گفتم انجام بدی _

 ..  وگرنه.

آتش در نگاهش نشست داشت دود از گوشها و بینی 

 اش بیرون می زد باخشم غرید: 
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 وگرنه چی؟!  _

 وگرنه می ری خونه ی بابا جونت بعدشم..  _

دستش را همچون پروازکردن از باالبه پایین فرود 

 آورد.  

 طالق!_

اینبار نیشخندی به صورت رنگ و رو پریده ی بهار 

 پاشید.  

ینه ی اول انتخاب می کنی چون اون البته که گز_

حاجی فرحزادی که من می شناسم سرش بره 

 آبروش نمی ره! 

این کم حرفی نیست واسه آبروی چندین و چند ساله 

 کاسب معتمد محل..  

 داماد حاجی فرحزاد از دخترش رو برگردونده! 

گفته دیگه نمی خوامت معلوم نیست چه عیب و 

 ایرادی داره!  
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هوم؟ مگه نه؟ مطمئنا تا کمتر از چند روز این چوب 

 رسوایی میشه تیتر اول حرف و حدیث های مردم...! 

پدر جنابعالی چی؟! هه فکر کردی نفهمیدم اون 

سری که قهرکردی خونه باباجونت بعدم مثه آشغال 

 چی بود؟  پرتت کردن اینجا دلیلش 

می ترسید یه وقت خبر کتک خوردنت بین مردم 

 بچرخه و یه وقت لطمه به آبروش بخوره...! 

 پس عاقالنه تصمیم بگیر... 

همانطور می گفت و ذره ذره جان دادنش را به چشم 

 می دید.  

بلندشدو تلو تلو خوران خودش را به اتاق خواب 

رساند هرچه دم دستش رسید را پوشید ودرنهایت 

 چادری روی سرش انداخت و از اتاق خارج شد.  

 حسام با پوزخند نگاهش می کرد.  

مدتها بود که می دانست دیگر عالقه ای بینشان 

 نیست اما نه دیگر تااین حد...! 
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این کار اونشان می دادقطعا به مرگش راضی است  

 چراکه جانش را با حرفهایش گرفت! 

 گاهی باید رفت...  

 گاهی تنها راه باقی مانده رفتن است!به همین راحتی 

 

 ��34_پارت#

 

درپذیرایی خانه ی پدری نشسته و عصبی پایش را 

 تکان می داد ازچشمان سرخش خون چکه می کرد.  

مهری گریه می کرد حاجی باحرص قدم می 

های رکیکی نثار حسام می زدوبهرام هم مدام فحش

 کرد...  

ها برای می دانست تمامی عکس العمل هایشان تن

 خودشان است نه دلسوزی دخترک...!  
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مهری می گریست برای آنکه از آن پس نقل مجلس 

 فامیل می شد..  

حاجی حرص می خورد که اگر این خبر در محل 

 بپیچد از فردا روی نگاه کردن به اهل بازار را ندارد.. 

بهرام فحش می داد چون قراربود ازاین پس نام 

 خواهرش بیفتد سر زبان های جوانان ناخلف محل..  

هرکس به فکرخودش بود جز دل خون شده و تکه 

 تکه شده ی بهار...!  

فرو رفتنشان یعنی به دنبال هر  می دانست در فکر

 راهی هستند به جز طالق!  

توچرا پاشدی اومدی اینجا چرا از خودت بی عرضه _

بازی دراوردی به جای جمع کردن سرو ته زندگیت 

 فقط یاد گرفتی زودی قهرکنی خونه بابات!  

میدون خالی کردی تا اون دختره با خیال راحت جاتو 

 تو خونه زندگیت بگیره؟ 
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دخترساده ی من معلوم نیست چیکار تو اون خونه 

 می کرده که دل پسره رو زده!  

آیا با این حرفها هم هنوزمی شد او را  جگر گوشه 

 اش محسوب کرد!  

درمیان آن همه آشوب اینبار استوار مقابل هرسه 

 صمیم خودش را گرفته بود...  ایستاد ت

یک عمر خورد شدن وزخم زبان شنیدن بهتراست از 

ثانیه ای چشم در چشم شدن با نفرسومی که قرار 

 است جایت را بگیرد!  

فکر هرچیز دیگه ای رو از سرتون بیرون کنیدیا _

 طالق یا خودکشی این حرف آخرمه!
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 شد.   پیش روی نگاه متعجب آنها وارد اتاقش
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کنارپنجره ایستاد ونگاهش را به آسمان سیاه شب 

 دوخت.  

 خدا می بینی منو؟ _

سری تکان دادوقطره اشکی روی صورتش سقوط 

 کرد.  

نه نمی بینی! دیگه صدات نمی کنم! دیگه کاری _ 

 باهات ندارم!  

 ازامشب هرچی بین ما بود تموم شد...! 

رحزاد در از آن روز به بعد پای خانواده آبرومند ف

 دادگاه باز شد.  

حسام در دادگاه زیر تمام حرفهایش زد و در حضور 

نگاه ناباورش گفت همسرش را دوست دارد و قصد 

طالق دادن او را هم ندارد و این مزخرفات ساخته ی 

 ذهنی اوست...  

 دادگاه هم تنها شاهد ومدرک معتبری طلب می کرد.  
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 وگفت:  اما بیرون از دادگاه حسام سدراهش شد

اگه واقعا قصد طالق داری باید ازتمام حق و _

حقوقت بگذری و من فقط به طالق توافقی رضایت 

 میدم.  

همانجا در حضور قاضی هم فهمیده بود تمام نقش 

 بازی کردن هایش من باب همین قضیه است.  

 امابهار درجوابش گفت: 

کورخوندی محال از حق و حقوقم بگذرم تاقرون _

 قومت می کشم بیرون..  آخرش از حل

 حسام لبخند پیروزی نثارش کرد.  

 خواهیم دید!  _

گویا او بیشتر خانواده ی فرحزاد را شناخته بود چرا 

که مدتی بعد برای بیشتر رسوا نشدن وهرچه زودتر 

 قال قضیه را تمام کنند. 

 بهار رامجبور به رضایت طالق توافقی کردند!
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برای ارزش مادی اش نبودهدفش انتقام از این 

 طریق بود آن هم حقی که از شیرمادر حالل تر بود!  

 امابازهم خانواده اش پشت او نبودند.

ازحسام که چیزی به او نرسید اما درعوض دیه ی 

کالنی از حاجی فرحزاد به حسام رسید بابت کتک 

 هایی که از بهرام خورده بود!

ازگشت به خانه پدری اما دخترک برای همیشه ب

اینبار با شناسنامه ای خط خورده و حمل مهرننگ 

 طالق روی پیشانی اش!  

بعداز آن، طالق تک دختر حاجی فرحزاد شده بود 

 تیتر اول اخبار مردمی...  
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درست مثل همان حرفهایی که آخرین شب از زبان 

 حسام شنید!  

 گاهی مهری از سر حرص وجوش می گفت: 

تو انقد بدبختی؟ چرا فقط واسه تو باید آخه چرا _

همچین مشکلی پیش بیاد؟ ببین دخترای فامیل چه 

بی سرو صدا زندگیشون می کنن! حاالمن جلو عمه 

 ها و زن عموهات نمی تونم سرم و باال بگیرم!  

ویا برادرش گاهی با دادو بیداد وارد خانه می شدو 

 شروع به خالی کردن خودش می کرد.  

اونقدربدبخت و بی غیرتم که پشت سر یعنی من _

خواهرم میگن دختر حاجی فرحزاد صیغه نمیشه هم 

 جوون هم خوشگل!  

به راحتی نمکی می شدند روی زخم هایش بی آنکه 

 از خود بپرسند مقصر اصلی این قضیه کیست؟! 

 گناه او این وسط چیست؟! 

 وپدرش هم به جز سکوت کار دیگری نمی کرد!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ورتر از هرچیزی بود در زمانی که سکوتی که درد آ

احتیاج داشت به آغوشش او فقط سکوت کرد بجای 

در آغوش کشیدن دخترکش به جای اینکه در 

 گوشش آرام نجواکند.  

 "هیس من هستم من پشتتم از چیزی نترس! "
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 )زمان حال(

از زمانی که درون ماشین قرار گرفتند مهری و 

سادات خانم در حال صحبت کردن بودند و آن دو 

 ساکت و صامت...  

سهیل که حواسش پی رانندگی کردنش بود بهار هم 

 ها...  نگاهش از پنجره سوی خیابان
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شب گذشته آنقدرغرق فکر و خیاالت کرده بود و 

مسجد به  زمانی به خود آمد که صدای اذان صبح از

 رسید..  گوش می

 تنها دو ساعت بعد از نماز چشم روی هم گذاشت!  

و حاال از فَرط بی خوابی و گریه زیاد چشمانش سرخ 

 و مُلتهب بود...  

همان بدو ورودش سادات خانم متوجه ظاهر 

نابسامان بهار شد و نگاهش چند ثانیه روی چشمان 

 او نشست!  

وی خودش نیاورد.. رنگ اما آنقدر فهمیده بود که به ر

 نگاهش با بقیه متفاوت بود!  

ترحم و دلسوزی در آن دیده نمی شد.. چیزی 

 شد..  همچون غم در ته نگاهش حس می

ای را شروع کرد تا با لبخند به سرعت بحث تازه

 دخترک بیش از آن معذب نشود..  
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اما سهیل تا آن لحظه نیم نگاهی هم به سوی 

 اونچرخانده بود. 

ای که سالم کرد نگاهش به منظره پیش حتی لحظه

 رویش بود و تنها به تکان سر اکتفا کرد! 

رد سادات خانم بارها سعی کرد تا هر دو نفر را وا

 بحث هایشان کند.  

اما زمانی که با جواب های کوتاه بله و نه آنها رو به 

 رو شد دیگر دست از تالش کشید...
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قرار بود آزمایش دهند و فردایش هم عقد کنند و بعد 

از ظهرروز عقد به دلیل کارسهیل باید راهی تهران 

 می شدند!  

 ! به همین سرعت داشت همه چیزپیش می رفت
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سهیل گفته بود که نیاز به هیچ وسیله و یا جهیزیه ای 

نیست و در منزل خودش تمامی وسایل مورد نیاز 

 موجود است...  

بهار هم از این قضیه ناراحت نبود خاطرات خوشی از 

جهیزیه اش نداشت همان بهتر که گوشه انبار خاک 

 بخورند...!  

 ماشین متوقف شد و همگی به سمت آزمایشگاه راه

 افتادند...  

بعد از آزمایش هم برای خرید حلقه راهی بازار 

 شدند.  

بهارحوصله هیچ کدام از این کارها را نداشت و به 

نظرش خیلی مزخرف می آمد دلش می خواست هر 

 چه زودتر به اتاق تنهایی هایش پناه ببرد!  

برای باز کردن شان از سرش دست روی اولین حلقه 

از آن باز قصد داشتند  جلوی دیدش گذاشت  بعد

 برای خرید لباس بروند...  
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زمانی که سهیل و مادرش حواسشان نبود مهری را 

 ای کشید و غر زد : گوشه

مامان من حوصله راه رفتن و گشت و گذار توی _

 بازار رو ندارم می خوام برم خونه...  

 مهری سیلی آرامی نثار گونه اش کرد.  

تر میخوای آبرومو خدا مرگم بده خجالت بکش دخ_

 ببری..!
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 بی توجه به اخم هایش نالید: 

 همین که گفتم بهتره خودت زحمتشو بکشی!   _

 و با کنایه ادامه داد.  

 سایزمو که خوب بلدی..  _
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اشاره داشت به این دو سال که بی توجه به حضور 

 نیافتنش خرید لباس هایش را به عهده می گرفت! 

با نزدیک شدن سهیل و سادات خانم مهری دیگر 

ادامه نداد و از ان جایی که خبر داشت بهار یاحرف 

نمی زند ویا اگر بزند سر حرفش محکم می ایستد 

 ناچار خطاب به آنها گفت: 

وخدا بهار کمی سرش درد میکنه میگه ببخشید تور _

 باقی خرید ها رو خودتون انجام بدین..  

 سادات خانم با مهربانی نگاهی سوی بهار انداخت.  

 می خوای بریم درمونگاهی جایی..؟!  _

نه ممنون باکمی استراحت خوب میشم شمابه _

 کارتون برسید..  

آخه اینجوری که نمیشه میخوای بقیه خرید ها رو _

 اریم واسه عصر که حالت بهتر شد؟  بذ

 تبسمی از آن همه توجهش روی لب آورد.  
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نه دیگه شما ومامان زحمتشوبکشین.. سلیقتون رو _

 قبول دارم من روی این چیزا زیاد حساس نیستم..!  

باالخره سهیل با ابروهایی که باال پریده بود نگاهش 

 را سمت او چرخاند. 

دید دختری راجع به حساس اولین باری بود که می 

 نبودنش در مورد خرید لباس حرف می زند..!
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بهار سنگینی نگاهش را حس کرد اما بی توجه به او 

 نگاهش هنوز هم روی سادات خانم بود..  

سادات خانم با لبخند بوسه ای روی پیشانی اش 

 کاشت. 

معلومه که سلیقه خوبی دارم ببین چه عروس نازی _

 اب کردم..!  انتخ
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لبخند خجولی به لب آورد. مهراین زن به دل  

 تاریکش نشسته بود بی اغراق محبت می کرد!  

سادات انگار که ناچار بود به قبول کردن و مَظنّه 

 هایش قرارداد.  حرف

حتما این حالت به خاطر خونیه که ازت گرفتن ببین _

من حواس ندارم این پسرهم از من بدتر.. روگرداند 

 مت سهیل..!  س

سهیل جان مادر بهار جان رو شما برسون خونه سر _

راه هم یه چیزی واسه این بچه بگیر رنگ به روش 

 نمونده ماهم بلکل ازش غافل شدیم... 

وبانگرانی نگاهی به بهارانداخت ومتاسف سری تکان 

 داد.  

با اینکه سهیل میلی به این کار نداشت اما چاره ای 

 جز پذیرفتن نداشت. 

کارتون که تموم شد تماس بگیرین خودم میام _

 دنبالتون...  
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خیر ببینیدی بدرقه راهش کرد و او هم با خداحافظی 

 کوتاهی به سمت ماشین حرکت کرد. 

بهار هم زیر لب خداحافظی گفت و پشت سراو به راه 

 افتاد .. 

نگاهش از پشت سر به لباس های شیک تن او 

 کشیده شد.   

دست چپش را داخل جیب شلوارش با پرستیژ خاصی 

فرو برده بود وگام های محکمی برمی داشت ریموت 

ماشین رافشرد و بی توجه به بهار پشت رُل هیوندا 

 آزرای مشکی رنگش نشست.
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بهار قصد داشت در عقب ماشین را باز کند که سهیل 

 متوجه شد.  
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هنوز دستش روی دستگیره قرار نگرفته بود که 

 سهیل غرید: 

 بشین جلو دارن نگامون می کنن..  _

قدمی برداشت در جلو را باز کرد و روی صندلی قرار 

 گرفت.  

ماشین را که راه انداخت بی آنکه نگاه از مقابلش 

 ان زبان تلخش به حرف آمد.  بگیرد با هم

مثل اینکه تازه متوجه شدی قضیه از چه قراره.. _

هنوزم دیر نشده تا فردا صبح وقت داری خوب 

 فکراتوبکنی!  

 گره کوری میان ابروهای دخترک افتاده بود..  

منظورش را خوب فهمید البد خیال کرده بود از اخم 

 وتَخم های او به این حال افتاده..!  

که ازلحاظ اجتماعی برخی چیزهای دیگر از او درست 

 باالتر بود..  
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اماحق نداشت به او توهین کند دیگر اجازه نمی داد 

 کسی غرورش را نشانه بگیرد.  

ماشین راکنار خیابان متوقف کرد و اینبار رو به نیمرخ  

 بهار پرسید: 

  

 چی می خوری؟ _

  

بهارنگاهش را به روبرو دوخت برخالف سوال او 

 گفت:  

اول اینکه دلیل همراهی نکردنم برای ادامه خرید _

فقط به این خاطر بود که اصالً حوصله این مسخره 

 ای بیش نبود..  بازی ها رو نداشتم  و سر دردمم بهانه

دوما شما همون بار اولی که شرط و شروط هاتون رو 

گذاشتین من تا ته قضیه رو رفتم و االنم میدونم دارم 

 نم پس نیاز نیست مدام تکرارش کنید!چیکار می ک
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 سنگینی نگاه خیره ی او را حس کرد.  

 سرش را سمت پنجره چرخاند و آرام نجوا کرد.  

 میشه منو زودتر برسونید خونه!  _

 سهیل بی توجه به حرف او از ماشین پیاده شد.   

 بهارکه از رفتار او حرصش گرفته بود زیرلب غرزد: 

 پسره ی پررویه از دماغ فیل افتاده.. فکر کرده کیه..! _

نشونت میدم من دیگه اون دختر بچه ضعیف نیستم  

کنم حفظ همین یه من االن به تنها چیزی که فکر می

 ذره غروریه که ازم باقی مونده..  

چندی بعد صدای باز شدن در ماشین را شنید اما باز 

   هم حاضر نشد تکانی به گردنش بدهد.

 این سینی رو چند لحظه نگهدار تا من بشینم..  _
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زمانی که جمله لحظات پیشش را به یاد آورد 

 حرصش بیشتر شد!  

 غرور این پسر عجیب جسارتش را زیاد میکرد.  

دلش نمی خواست از او کم بیاورد مخصوصاً با آن 

لحن دستور طلبش حداقل به خودش زحمت نمی داد 

 یک لطفا بچسباند سرجمله اش..!  

من که میل ندارم پس معلومه واسه خودتون تهیه _

کردین لطفاً همون بیرون ماشین میل کنین و بعد 

 سرجاتون بشینین..!  

ه کرد وخودش زیر چشمی نگاه طوفانی اش را نظار

 را سخت کنترل کرد تالبخند نزند!  

سهیل با صدای بم و خشداری که از خشمش نشأت 

 گرفت حرص زد: می

ببین خانوم کوچولو فقط برای اینکه حرف مادرم رو  _

زمین نذارم اینا رو برات تهیه کردم وگرنه اگه االن 
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جلوروم غش هم بکنی برام مهم نیست.. اما خود خدا 

 ه خودت خواستی..!  هم شاهده ک

چندقدم فاصله گرفت وسینی را با تمام محتویاتش 

که شامل دو برش کیک و دو لیوان آبمیوه بود درون 

سطل زباله کنار خیابان انداخت و دوباره پشت رُل 

 قرار گرفت.
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گره میان ابروهایش انقدر کوربود که مطمئنا به  

 راحتی بازنمی شد!  

 تری با او اینگونه برخورد نکرده بود.  تاحاال هیچ دخ

برای دیگران یک رویای دست نیافتنی بودکه با او 

 درحد یک فنجان قهوه وقت بگذرانند!  

 بهار کمی دلش خنک شد... 
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دیگر تا مقصد هیچ کدام حرفی نزدند جلوی در خانه  

پا روی ترمز فشرد اما قبل از پیاده شدن صدایش را 

 شنید.  

 هم باید بهت تذکر بدم!   یه چیز دیگه_

 سرچرخاند وسوالی نگاهش کرد.  

اینکه از رابطه ما هیچ کس نباید بویی ببره _

 مخصوصاً مادرم..!  

بهارهمانطور که دستش را روی دستگیره قرار می داد 

 زیر لب گفت:  

 باشه حواسم هست..  _

 کنایه زد: 

آره مشخصه چقدر حواست هست.. جلوی _

 بری عقب بشینی!   چشمشون می خواستی

 راست می گفت آن موقع هیچ حواسش به آنها نبود..!  
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در جوابش چیزی نگفت از ماشین پیاده شد و بی 

 خداحافظی به سمت خانه قدم برداشت..  

کلید را درون در چرخاند و وارد حیاط شد به محض 

بسته شدن در صدای جیغ الستیک های ماشین او 

 هم بلند شد! 

 *** 

 قرآن را بوسید و روی رحل قرار داد...  

 نگاهش را به آینه سفره عقدش دوخت...   

 زد به جز آنجا..!  ذهنش هر جایی پرسه می

یگاه قرار شاید آرزوی هر دختری بود که در آن جا 

بگیرد وان لحظات را تجربه کند اما بهار در آن لحظه 

 هیچ حسی نداشت!  

قلبش بجای ضربان گرفتن هرلحظه کندتر وکندتر 

 می شد..  
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دلش هم همان سیاهپوش قدیمی بود حتی سیاهی 

اش کمرنگ که نشده بود بلکه پررنگ ترازقبل هم 

 شده بود..!
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د به لباسهای سفیدی که نگاهش از آینه کشیده ش

بسیار هم بر تنش نشسته بود وآرایش الیتی که 

 زیباتر از قبلش می کرد... 

برخالف تصمیماتی که داشت پس از پوشیدن 

لباسهایش قصد داشت به همان ها بسنده کند بی 

 آنکه دستی به صورت بی روحش بکشد! 

برایش اهمیت نداشت که با همان ظاهر بی هیچ  

 لس عقدش حاضر شود .. آرایشی در مج

دختری که روزی آرایش کردن جزء لذت بخش ترین 

 کارهایی بود که انجام می داد..  
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اماباحضور یافتن خانم جوانی که از طرف سادات 

خانم فرستاده شده بود همه چیز برخالف تصوراتش 

 به سرانجام رسید!  

باصدای عاقد که با نام خدا سپس قرائت سوره 

 د.  کوتاهی شروع کر

 باز هم فکرش درگیر شد.  

 درذهنش چرخ می خورد.  

دارم باخودم چیکار می کنم واقعا این راه »  

 «  درستیه؟!

 دیگرنمی دانست چه کار درست است چه کارغلط!  

 انگار خیلی برای این فکرها دیر شده بود!  

 می خواست خودش را به سرنوشت بسپارد.  

سرگذشت چه یک آب که از »پوزخندی به لب آورد: 

 «  وجب چه صدوجب
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نگاهش ناگهانی از همان آینه بانگاه سهیل برخورد  

 کرد.  

 نگاه او خیره به پوزخند روی لبش بود.  

این دختر عجیب ذهنش را درگیر می کرد دلش می 

 خواست سر از کارهایش دربیاورد!  

درهمان لحظه صدای عاقد دوباره بلند شدواینبار 

 هردو با دقت گوش سپردند.  

برای بارسوم می پرسم سرکار خانم بهار فرحزاد » 

آیا بنده وکیلم شمارا به عقد زوجیت دائم وهمیشگی 

آقای سهیل مهراد به صداق ومهریه یک جلد کالم 

اهلل مجید یک دست آینه وشمعدان وشاخه نبات 

ومهریه تعیین شده... سکه تمام بهارآزادی ویک 

د به عنوان دستگاه منزل مسکونی از طرف پدرآقا داما

 «پشت قباله...

 

 ��45_پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

نگاه ناباورش را سوی پدرومادر سهیل چرخاند 

هردوبا محبت وتبسمی روی لب پلک روی هم 

 گذاشتند.  

چمله ی آخر عاقد چندبار درسرش انعکاس یافت 

 «  آیابنده وکیلم؟»

سکوت همه جا را فراگرفت همه ی نگاه ها روی او 

 نشست.  

 تکشان نگاه انداخت!  چشم چرخاند وبه تک 

اول نگاهش روی پدرش نشست بعد مادرش نگاه 

سردش از روی بهرام سُر خورد. و به این فکر کرد 

شاید بهترین راه همین باشد. نگاهش روی پدر 

 ومادر سهیل نشست!  

اینبارنوبت او بود که به نگاه مهربان اما نگران آنها 

 لبخندبزند وپلک روی هم قراربدهد...  

 هایت نگاهش روی دوگوی سیاه رنگی نشست...  ودرن
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 بانگاه یخ زده ای لحظه ای به چشمانش خیره شد! 

ازسردی نگاهش لرزی بر اندام مردتنومند کنارش 

 نشست...  

 نگاهش آنقدر یخ بود که او را متعجب می ساخت!  

لبهای خشک شده اش را کمی خیس کرد وخیره به 

 سیاهی چشمانش گفت: 

 بله.._
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درون اتاق چرخی زد و با دقت به جای جای آن 

نگریست و در ذهنش ثبت  کرد شاید تنها چیزی که 

 روزی دلتنگش می شد همین اتاق کوچکش بود..!  

 لحظه آخر نگاهش درون آینه افتاد.  

 به تصویر خودش خیره شد و زیر لب زمزمه کرد : 
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ه عاشق کسی که توی آینه میبینی باش اون کسیه ک_

 از خیلی چیزا عبور کرده و جا نزده!  

بغضی را که همچون سدی میان راه گلویش النه 

 کرده بود به سختی فرو داد.  

دخترک تنها با چمدانی لباس و لوازم شخصی  از 

 خانه پدری اش خداحافظی کرد.  

ای خیره به هرسه نفر پیش از حرکت ماشین لحظه

 نگریست!  

پشت نگاه غمزده اش هزاران حرف ناگفته نهفته 

 بود...  

تک بوق سهیل آخرین خاطره ی ثبت شده از آن 

 مکان شد!  

 شد از شهر خارج شده و چند ساعتی می

 تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود...  

 ای بینشان رد و بدل نشده بود!  وتاکنون کلمه
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که پس از ها پیش شد زمانی ای یادآور ساعتلحظه

خداحافظی با پدر و مادرش به منزل پدری سهیل 

رفتند دقایقی را درون ماشین گذراند تا باالخره 

 سهیل و پدر و مادرش جلوی در نمایان شدند!  

 از ماشین پیاده شد و کنارشان قرار گرفت.  

سهیل برعکس او دقایقی را در آغوش هر دو گذراند  

 ...!  و دلش نمی خواست از آنها جدا شود

و آخرین لحظه چند بار پیاپی پیشانی مادرش را 

 بوسید و باالخره از او دل کند... !  

 وجودشان سرشار از عشق و محبت بود.  

رفتارشان خالف تمام تصوراتش از مادر شوهر و پدر 

 شوهر بود!  

او را همچون فرزند خودشان با محبت خالصی در 

 آغوش کشیدند...  

س روسری سادات خانم حس بوی خوش عطرِ گل یا

 و حال خوبی را به او القا می کرد.  
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سهیل چمدان کوچکش را درون صندوق عقب جای 

 داد و پشت رُل قرار گرفت...
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قبل از نشستن داخل ماشین مقابل محمد و سادات 

تنها یک جمله در آن لحظه به ذهنش هجوم آورد وبر 

 زبانش جاری شد!  

 ن لطفاً برام دعا کنید...  پدرجون مادرجو_

با چند قدم خودش را به ماشین رساند روی صندلی  

 قرار گرفت!  

با تمام استرسی که بر جانش نشسته بود باز هم 

 برای دور شدن از این شهر لحظه شماری می کرد.  

اما هیچگاه برق شادی که از لفظ پدر و مادر گفتنش  

 در چشم هایشان نشسته بود را از یاد نمی برد!  
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باالخره بعد از ساعت ها سکوت صدای سهیل به 

 گوشش رسید.  

 میگم این پوششت انتخاب خودته؟!  _

 گردن چرخاند و نگاه کوتاهی به او انداخت.  

اده بود و آرنج دست چپش را به در ماشین تکیه د

 مشت گره خورده اش مقابل لبهایش قرارداشت...  

 دست راستش هم فرمان ماشین را هدایت می کرد.   

 منظورم چادرته!  _

دوباره گردنش را به سمت پنجره چرخاند و نگاهش 

 را به سیاهی شب دوخت.  

 نه!  _

سهیل به عادت همیشه که تعجب می کرد  

ابروهایش باال پرید و نیم نگاهی به سوی بهار 

 انداخت و دوباره به روبرو خیره شد.  

 پس چرا می پوشی؟! _
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 بی حوصله جواب داد.  

انتخاب خانوادمه اونا دوست داشتن بپوشم.. منم _

 پوشیدم..!  

به نظرش چادر خیلی هم خوب بود و به قول گفتنی 

جاب کامل اما زمانی که به انتخاب و عالقه خود ح

 طرف باشد جلوه بسیار زیبا تری خواهد داشت...  

حرمتی چادر حرمت داشت و همین اجبار هم نوعی بی

 شد!  محسوب می

 البد مالک شما هم برای ازدواج همین بوده؟!_

با صدای خشک بهار بار دیگر نگاهش را سمت 

 اوچرخاند.  

ض دید قرارداشت و پوزخندی هم نیم رخش در معر

 گوشه لبش خودنمایی می کرد!  

 اگه دوست نداری ازاین به بعد میتونی نپوشی!_
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دخترک با اکراه نگاه به چشمانش دوخت و باز هم به 

 ثانیه نکشید که نگاه از او گرفت...  

 در جوابش سکوت کرد.  

نش باالخره کسی پیدا شد که عقایدش با اطرافیا

 یکی نباشد...  

 نه اینکه از حجاب خوشش نیاید نه!  

بالعکس حد و مرزی برای خود در نظر داشت اما از 

 بچگی از اجبار متنفر بود..  

شاید اگر اجبار خانواده اش نبود روزی خودش این 

 پوشش را با عالقه انتخاب می کرد!  

 لحن تلخ و سردش سهیل را به فکر فروبرد!  

ازدواجش این چیزها نبود هرچند که هیچگاه مالک 

بیشتر اوقات به خاطر پوشش نامناسب نگین همسر 
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سابقش دچار مشکل می شدند  اما او همیشه حد 

 وسط را انتخاب می کرد.. 

گاه نجابت زن یا دختری را بر و عقیده داشت هیچ

 شود سنجید...! اساس پوشش ظاهری اش نمی

 نگه داشت.   ماشین را جلو رستورانی در میان راه

 پیاده شو..  _

بهار ناچار با او همراه شد بااینکه هیچ اشتهایی 

 نداشت!  

شود به سهیل می دانست با ساز مخالف او روبرو می 

همین دلیل خودش بدون اینکه نظر بهار را بپرسد 

 غذا سفارش داد!  

دقایقی بود که سهیل مشغول خوردن بود و بهار فقط 

 کرد...  با غذایش بازی می

اگه غذا رو دوست نداری یه چیز دیگه سفارش بدم _

گفتم االنه که لجبازیت گل کنه واسه همین خودم 

 انتخاب کردم...  
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کرد با همانطور که با قاشق و چنگالش بازی می

 حرص خفته ای نالید : 

 ا ندارم!  نه ممنون اشته_

 ناخودآگاه از زبان سهیل خارج شد.  

 چرا؟ توکه ظهرم چیزی نخوردی!  _

 دخترک متعجب شد اما به روی خودش نیاورد.  

از توجهش بیشتر حرص می خورد تا خوشحال 

 شود..!  

دندان قروچه ای کرد و پلک هایش را روی هم 

 فشرد.
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 ش...!  صدای سهیل دوباره خط کشید روی اعصاب

 حالت خوبه؟!  _
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با کالفگی چشم باز کرد و این بار خیره به چشمانش 

 گفت: 

بله فقط لطفاً زودتر غذاتونو میل کنین بریم.. من  _

 خیلی خستم!  

 خیلی آرام دوباره مشغول خوردن غذایش شد.  

فقط خواستم بگم بهتره حواست به خودت باشه _

چون من نه از مریض داری خوشم میاد و نه وقت و 

حوصله شودارم! با این شرایط وضعیتت بدتر از اینی 

 که هست میشه..!  

این را گفت که به خاطر حرف هایی که ناخودآگاه از 

 زبانش خارج شده بود غرورش را حفظ کند..!  

که خودش بخواهد گاهی نمی دانست چرا بی آن

 شد!  توجهش جلب اومی

 برد...  اما عجیب از حرص دادنش لذت می
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باالخره پس از دقایقی که برای بهار قرن ها گذشت 

تمام محتویات ظرفش را خالی کرد سپس از جا بلند 

 شد...  

بهار هم فهمیده بود تمام معطل کردن هایش فقط 

 من باب حرص دادنش است!  

 به منزلش رسیدند...   نیمه های شب

 آپارتمانی با ظاهری شیک و بسیار لوکس...!  

 وارد خانه که شدند بغضی بر جان دخترک نشست...  

احساس غربت لحظه به لحظه در وجودش بیشتر می 

 شد...  

سهیل کلید برق را فشرد و به آنی روشنایی جایگزین 

 تاریکی قبل شد!  

 ای کنار دیوار قرار داد...  چمدان ها را گوشه

داخل خانه ظاهرش از بیرون هم شیک تر بود و 

 چیدمان جذابی که مطمئنا کار آدم خُبره ای بود...!  
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اول ازهمه پنجره ی  تمام شیشه ی سرتاسری که 

پشتش تراس کوچکی قرارداشت نظرش راجلب 

 نمود!  

 خ می کشید.  ماه ازهمان فاصله هم درخشش را به رُ 

 سهیل کت تنش را درآورد و روی مبل انداخت.  

نگاه بهار برخورد کرد با عضالت باال تنه اش.. بی 

 حس  از او رو گرفت ونگاهش را معطوف اطراف کرد!
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سهیل با دست به اتاق سمت راستی که در راهرو 

 انتهایی پذیرایی قرارداشت اشاره زد.  

 ببری داخل این اتاق...  می تونی وسایلتو _

 خودش هم راهش را کشید وارد اتاق کناری آن شد! 
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به سمت همان اتاقی که گفته بود حرکت کرد سر  

 راهش هم چمدانش را با خود به داخل اتاق برد.  

دستش را روی دیوارکشید با برخوردش با کلید برق 

 بالفاصله آن را فشرد. 

تخت بزرگ  بی آنکه لباس عوض کند خودش را روی

 کنار پنجره انداخت.  

 دلش تنها خواب می خواست و آرامش...  

آنقدر خسته بود که حتی نای خاموش کردن چراغ را 

هم نداشت و برای اولین بار در این چند سال نفهمید 

کی و چطور چشمانش با آن سرعت گرم خواب 

 شدند! 

  

 سیستم را خاموش کرد و از اتاق مدیریت خارج شد.  

ن چند روزغیابش باعث شده بود کلی کار عقب هما

 افتاده روی دوشش بیفتد!  
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 بافکری مشغول از شرکت بیرون زد.  

روزی که تهران را به مقصد شهرستان ترک کرد 

هیچ گاه فکرش را هم نمی کرد دیگر تنها نخواهد 

 برگشت...!  

موزیک بی کالمی که درون ماشین نواخته می شد 

 ح آزرده اش عمل می کرد!  همچون مسکنی برای رو

کلید را درون در چرخاند به محض ورودش بوی 

 خوش غذا را وارد ریه هایش کرد...  

بهار با شنیدن صدای بازو بسته شدن در دستی به 

تی شرت وشلوار تنش کشید وقصد داشت با این کار 

 مرتبشان کند وبعد از اتاق خارج شد.  

 زیر لب به او سالم کرد.  

 باز هم طبق معمول جوابش تنها تکان سر بود!   

سهیل خودش را به حمام رساند تا آب گرم خستگی 

 را از تنش خارج کند...  
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لباس پوشیده با همان موهای نم دار سر میزغذا قرار 

 گرفت!
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همه چیز برای خوردن یک غذای خانگی مهیا بود 

رج شود که دخترک راهش را کشید تا از آشپزخانه خا

 با صدای سهیل سر جایش ثابت ماند.  

 کجا؟ بیابشین غذاتو بخور..!  _

 ممنون شما راحت باشین... _

 دوباره قدم به خروج از آشپزخانه برداشت.  

 گفتم بشین.. ! _

 طرف اوچرخید. اینبار با لحن متحکم سهیل به 

 سهیل باخشم گفت: 
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اول اینکه وقتی باهات صحبت می کنم به من نگاه _

 کن..  

دوماً من یه حرف رو یک بار تکرار می کنم.. گفتم بیا 

 بشین غذا تو بخوربگو چشم.. 

 خوشم نمیاد تنهایی غذا بخورم   

 اگر بنا به این باشه همون بیرون از خونه میخورم..!  

  لحنش متحکم وخشن بود اما ولوم صدایش باالنبود. 

بهارکمی ضعف داشت از عصریه تنه سرپا ایستاده 

 بود.  

نگاهش که به نیمرخ جدی و اخمالود سهیل کشیده 

 شد.  

بی هیچ بحثی روی صندلی قرار گرفت! انگارضعفش 

 به منطقش غلبه کرد.  
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تمام کارها و غذا پختن هایش فقط به این خاطر بود 

 طور سهیل برای نگران نبودن مادرش بابتکه همان

 تنهایی زندگی کردن مجبور به ازدواج شد... 

بهارهم قصد داشت با این کار دل خودش را آرام  

کند که مادرسهیل از این پس بیخودی دل خوش 

 نیست!  

اماخبر نداشت سادات خانم بیشتراز همه برای دل 

 پسرش نگران بود..  

 نه شکمش..!  

که اگر اینطور بود بجای همسر یک آشپز برایش 

 دام می کرد...!  استخ

اما انگار هردو عالقه داشتند همچون کبک سرشان را 

 زیر برف فرو کنند...  
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بعد از غذا سهیل راهی اتاقش شد بهار هم پس از 

مرتب کردن آشپزخانه قصد داشت به اتاق خود پناه 

 ببرد...  

همین که در اتاق را باز کرد صدای زنگ واحد به 

 گوشش رسید!
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شالی روی سرش قرار داد و به سمت در حرکت کرد 

از چشمی در نگاهش با تصویر دختر جوانی که 

رو ای مضحکی از خودش در می آورد روبهشکلک ه

 شد!  

 به آرامی در را گشود...  

همینکه در باز شد دخترک صدای پر انرژی اش 

 درآمد.  
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 سال.. _

 نگاهش که به بهار افتاد نیمه دیگر کالمش را خورد... 

 متعجب رو به فرد کناری اش نالید : 

 فکر کنم اشتباه اومدیم آرمان!  _

 اندر سفیهی به او انداخت.   آرمان نگاه عاقل

 چی میگی سپیده مگه دفعه اول که میایم اینجا..!  _

 آخه...  _

 آرمان میان حرفش پرید و خطاب به بهار پرسید.   

 بخشید خانم آقا سهیل تشریف دارن؟!  _

 بله هستن!  _

جفت ابروهای سپیده باال پرید و با لحن بامزه ای  

 گفت : 

 ( wowوَاو)_

 آرنج به پهلویش کوبید.  آرمان با 
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صورت دخترک از درد جمع شد و زیر لب چند کلمه 

ای زمزمه کرد که باعث نشستن چندین چین ریز 

 گوشه چشمان آرمان شد.  

ناخودآگاه از ظاهر ریزه میزه ونمکین دخترک لبخندی 

 روی لب بهار نشست.  

 کیه بهار؟!  _

 ت.  با صدای سهیل بهار چرخید و رو به او قرار گرف

 نمیدونم یه خانم و آقایین با شما کار دارن!  _

با قرار گرفتن سهیل میان چهارچوب در بهار داخل 

 رفت.  

چشمش که به آن دو افتاد دستی پشت گردنش 

 کشید.  

 همین یک قلم را کم داشت!  

 بیاین داخل بچه ها...  _

 سپیده با نگاه شیطنت آمیزی به حرف آمد.  
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 ممنون مزاحم خلوتتون نمیشیم.. بریم آرمان؟!  _

سهیل بی توجه به او با اخم های گره خورده دست 

 آرمان را کشید داخل خانه...!  

 سپیده پشت سرش شکلکی در آورد و زیرلب غرزد: 

 دیکتاتور...   _

 به سرعت خودش را به آرمان رساند.  

 ان بیا بریم دیگه زشته!  آرم_

سهیل که فهمید چه در سر دخترک می گذرد با 

 صدای بمی حرص زد: 

 خجالت بکش سپیده.. خانوممه!   _

 ناگهان هر دو جفت پاهایشان میخکوب زمین شد. 

شگفت زده و با دهان باز اول به یکدیگر و بعد به 

 سهیل نگاه کردند!  

 بشینین االن میام!  _
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ناباورشان به سمت اتاق بهار قدم  در مقابل نگاه

 برداشت.
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 با تقه ای به در وارد اتاق شد.  

 بیا بیرون مهمون داریم!  _

 بهار سری به تایید حرفش تکان داد.  

در کمترین زمان ممکن لباس مناسب پوشید و به 

 آنها پیوست!  

لبخندی به لب آورد و رو به هر دو که هنوز هم با 

 نگریستند گفت : به آنها میناباوری 

 ببخشید تورو خدا من به جا نیاوردم!  _
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سپیده هم به تبعیت از او لبخندی به لب آورد و خیلی 

زود خودش را جمع و جور کرد و به حالت عادی قبل 

 برگشت.  

خواهش می کنم عزیزم شما ببخشید که ما بی خبر _

 از همه جا دست خالی مزاحم شدیم.  

به سمت آشپزخانه قدم بر می داشت همان طور که 

 در جوابش با لبخندگفت: 

 این چه حرفیه عزیزم.. خیلی خوش اومدین!   _

بی آنکه زنگ آیفون را بزنند به پیشنهاد سپیده همین 

که در توسط یکی از همسایگان باز شد خودشان را 

داخل انداختند تا سهیل را سوپرایز کنند اما برعکس 

 سهیل آنها را سورپرایز کرد!  

سهیل حواسش پی بهار و متانت و حرف زدنش 

 بود...  

اه مثل اینکه آن لحن تلخ و سردش فقط در پیشگ

 خودش بود!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای با حظ به پوشش مناسبش چشم دوخت لحظه

چیزی که روزی آرزوی انجام دادنش توسط نگین 

 داشت.  

بهارچای ساز را روشن نمود و همانجا منتظر ماند تا 

آب جوش بیاید سپیده پچ پچ وار با آرمان حرف می 

 زد.  

نگاهش که با اخم پررنگ سهیل برخورد کرد صاف 

   سر جایش نشست!

در باطن همیشه از جذبه خاص او حساب می برد اما 

 در ظاهر خالف آن را نشان می داد...  

 میگم داداش باالخره حاج خانم پیروز میدون شد؟!  _

با صدای آرمان سهیل از نگاه اخم آلودش به سپیده 

 دست کشید.  

 حاج خانومِ دیگه!   _

 حاال چرا انقدر بی خبر؟!  _
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 ی پیش رفت...  همه چیز خیلی یهوی_

سپیده پا روی هم انداخت و با صدای آرامی زمزمه 

 کرد.  

با اینکه هنوز قسمت نشده چشمم به جمال _

خانم منوّر بشه ولی خودم ندیده قربون حاج حاج

خانوم تون می رم آخه ببین سلیقشو اصال قابل 

 قیاس با اون عنترخانم نیست..!  

روی اعصاب  زبان دراز آن دختر هر بار به یک روش

سهیل می رفت هرچه که بود دلش نمی خواست در 

 حضور بهار از زندگی گذشته اش حرفی پیش بیاید.  

 چیه چرا قیافتو اینجوری می کنی مگه دروغ میگم؟!_
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 حتی می دانست او را همچون برادرش دوست دارد.   

از نظر همه دختر شیرین زبانی بود اما از نظر سهیل 

زبانش خیلی زیاد از حد دراز بودو احتیاج به مقداری 

 کوتاهی داشت!  

 دو دقیقه زبون به دهن بگیری خدا قهرش نمیاد.  _

سپیده لبخندی به لب آورد او نه تنها از حرف هایش 

نمی شد بلکه از سر به سر گذاشتن مرد  دلخور

 خشکی مثل سهیل خوشش می آمد!  

با ورود بهار سپیده هم ادامه نداد و آرمان بحث را 

 عوض کرد.  

 امروز تو شرکت اثری ازت رؤیت نشد؟!  _

کلی کار عقب مونده ریخته بود سرم حتی وقت _

 نکردم ناهار بخورم!  

فاصله از بهار پس از چرخاندن چای ها کمی با 

 سهیل روی مبل کنار او قرار گرفت!  
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سپیده جرعه ای از چایش را نوشید و خطاب به 

 سهیل گفت: 

اما از ته مونده بوهایی که تو خونتون مونده _

 مشخصه بجاش امشب دلی از عزا دراوردی!  

سبزی های بوی قرمههنوز اگر دقت میکردی ته مانده

شد این بار بر خالف دفعات پیش شام حس می

 لبخندی روی لب سهیل نشست! 

 بد نیست یکمم شما یاد بگیری!  _

سپیده پشت چشمی نازک کرد که باعث خندیدن 

 آرمان شد.  

چی فکر کردی داداش خانم منم هرشب غذاهای _

   متنوع میده به خوردم...

لبخند پت و پهنی از جواب آرمان روی لبهای سپیده 

 نشست اما با ادامه حرفش لبخند روی لبش ماسید!  

 البته از رستوران سر خیابون!  _
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 وبعد غش غش خندید.  

 سپیده مشتی نثار بازوی آرمان کرد.  

 خیلی نامردی مگه پات نرسه خونه!  _

 ید: آرمان قیافه وحشت زده ای به خود گرفت و نال

 یا جد سادات خودمو به تو میسپارم!  _

 از لحن و قیافه آرمان خنده بهار هم درآمد.  

 نگاه سهیل سمت اوکشیده شد.  

اولین باری بود که لبهای کش امده اش را می دید 

 که قطعا زیباترش می کرد!  

این دختر و پسر شاد و با نشاط  در همین اندک زمان 

 شسته بود!  محدود مهرشان بر دل بهار ن

بهاربا همان معصومیت و مهربانی ذاتی اش  دلش 

 نیامد دهان کسی را بیخودی آب بیندازد.  

غذای دست نخورده زیاد اومده می خواین واستون _

 بذارم گرم بشه؟
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 نه ممنون...  _

هنوز حرف آرمان تمام نشده بود که سپیده با پرویی 

 رید.  که مختص خودش بود میان حرفش پ

قربون دستت اگه زحمتی نیست روده بزرگه داره _

 روده کوچیکه رو می خوره! 

 زده دستی پشت گردنش کشید.  آرمان خجالت

ببخشید دیگه این خانم من زیادی زود خودمونی _

 میشه!  

 بهار با لبخند بلند شد.  

خواهش می کنم اینطوری منم راحت ترم از تعارف _

 خوشم نمیاد!  
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به سمت آشپزخانه حرکت کرد سپیده هم برای کمک 

 به او شتافت. 

هنگامی که هر دو از معرض دید دور شدند سهیل با 

 لحن متحکمی رو به آرمان گفت : 

فعالً نمیخوام تو شرکت کسی از ازدواجم باخبر _

 بشه!  

 ت!  اوکی خیالت راح_

همیشه همین طور بود بی هیچ چون و چرایی 

 کرد.  های او را تایید میحرف

سهیل بیشتر از همه از همین اخالقش خوشش می 

آمد هیچ گاه در زندگی شخصی اش سرک نمی 

 کشید مگر اینکه خود سهیل به او توضیح دهد!  

با صدای سپیده که او را برای خوردن غذا 

 ی آشپزخانه شد.  خواند آرمان هم راهفرامی

 سهیل از همان فاصله آنها را نظاره می کرد.  
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بهار به طور دلنشینی مشغول پذیرایی از مهمانان 

 ناخوانده اش بود...  

بر عکس نگین که هر بار با روبرو شدن با آنها جز 

 آورد!  اخم و تَخم چیزی به ارمغان نمی

شد سهیل از حضور اما رفتار و احترام بهار باعث می

دوستانش خوشنود باشد هرچند که دلش نمی 

 خواست تا مدتی کسی از ازدواجش مطلع شود...!  

هار بعد از خوردن غذا باز همگی دور هم جمع شدند ب

 با ظرف میوه به جمع پیوست. 

آرمان که این بار در کنارسهیل جای گیر شده بود با 

 نشستن بهار بار دیگر از او تشکر کرد.  

بهارخانم بازم خیلی خیلی ممنونم غذاتون واقعا _

ها غذای خونگی نخورده بودم این عالی بود مدت

خانم دکتر ما که مدتیه به بهانه کارهای مطب اصال به 

 ن نمیرسه!  م
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خب دیگه آقا گفتم که سر فرصت همش و جبران _

 می کنم..!  

با جواب سپیده بهار متعجب چند لحظه به هردو خیره 

 شد! 

دخترک ریزه میزه و بانمکی که شیطنت از سرو 

رویش می بارید که تصور می کرد کم کم دو سه 

سالی از خودش کوچکتر باشد و یا نهایتاً بیست سال 

 !  داشته باشد

حتی موهای بلوندش هم که ریشه هایش مشکی می 

 زد نتوانسته بود آنچنان سنش را باالترببرد.  

 حال دنبال کارهای مطبش بود...!
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سهیل از نگاه متعجب بهار حدس می زد که چه در 

 سرش می گذرد.  

 چند چین ریزگوشه چشمانش پدید آمد.   

 اس است!  دانست سپیده چقدر روی سنش حسمی

برخالف تمام خانم ها او روی کم سن نشان دادنش 

 بسیار حساس بود.! 

 شد!  طوری که نقطه ضعفش محسوب می

 خبیثانه روبه آرمان گفت : 

هزار بار گفتم قبل از معرفی خانمت بد نیست یکم _

 مقدمه چینی کنی.. خانومم کُپ کرد!  

 از لفظ خانومم هیچ حسی بر دل بهار ننشست!  

اخم های سپیده در هم گره خورده بود و با چشمان 

 کرد...  ریز شده ای او را نظاره می

 نگاه سهیل به چشمان بهار دوخته شد.  
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سردش یخ زد طوری که چند ثانیه ای از نگاه  لحظه

 حرفش را از یاد برد!  

اما زود به خودش آمد تا در پیشگاه دخترک تیزی که 

 چشم از او بر نمی داشت سوتی ندهد!  

سپیده برخالف ظاهرش دکترای روانشناسی داره و _

 تا چند وقت دیگه مطبش راه میوفته...  

ز نقش بهار هم از اخم هایش پی به این برد که از ری

 بودنش آنچنان رضایتی ندارد!  

 با لبخند سمت او چرخید و گفت: 

 عزیزم.. خیلی بهت تبریک میگم...   _

نگاه سهیل مات روی او ثابت ماند که چطور به آنی 

 نگاه بی حس و سردش به گرمی و لبخند تبدیل شد!  

 اخم های سپیده از هم باز شد 

بش با  و با لبخند نمکینی مشغول تشکر و خوش و

 بهار شد.  
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باالخره مهمانان ناخوانده عزم رفتن کردند ساعت از 

 دوازده بامداد گذشته بود!  

آنقدر گرم صحبت شده که گذر زمان را از یاد برده 

 بودند... 

سپیده همانطور که شالش را مرتب می کرد خطاب  

 به سهیل نالید: 

خُب آقا سهیل امشب که شانس آوردی و از زیرش  _

فتی! من و آرمان اومدیم اینجا تا با هم بریم در ر

 رستوران مهمون تو..!  

سهیل زیر لب  پرویی نثارش کرد که سپیده را به 

 خنده واداشت. 

ظاهر و شیطنت هایش دور از تصور همه ازیک دکتر 

 روانشناس بود!  

 سپیده با همان ته مانده های خنده گفت: 

که مراحم دستتون خیلی خیلی درد نکنه ببخشید  _

 شدیم.. 
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البته میدونم که مایه ی افتخار بود براتون که چنین 

 افراد متشخصی با ورودشون خونتون منوّرکنن...  

اما ما اینیم داداش مثه خاک تو کوچه وخیابون می 

 مونیم... 

لبخنداز روی لبهای بهار کنارنمی رفت با این دخترک 

 خوش سرزبان پرشیطنت!
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خب  از شوخی گذشته خواستم بگم از همین امشب _

برنامه هاتون رو جفت وجور کنید آخر هفته خونه ما 

 دعوتین!  

 لحظه ای نگاه هر دو در هم گره خورد. 

ها در ذهن هیچ یک تصور هیچ کدام از این برنامه

 نمی گنجید!  
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اینکه قرار است درجمع حضوریابند وهمچون زن 

 وشوهرهای عادی رفتارکنند!  

 سهیل زودتر به حرف آمد.  

ممنون حاال باشه یه وقت دیگه حتما مزاحم میشیم _

 فعالً این روزا سرم شلوغه...  

سپیده به سمت آسانسور قدم برداشت و قبل از 

ورودش به داخل آن دستش را به سمت باال تکان 

   داد.

همین که گفتم نه و نوچ و بهانه نداریم.. منتظرم _

 بابای!  

و بالفاصله وارد آسانسور شد آرمان که پشت او قرار 

 داشت با خنده سری تکان داد.  

می دونی که مرغش یه پا داره پس بیخود خودتو _

 اذیت نکن فعال!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دو انگشتش را به معنای خداحافظی کنار شقیقه اش 

از بسته شدن در خودش را به تکان داد و قبل 

 سرعت داخل آسانسور انداخت.  

 خنده بی صدایی روی لب بهار آمد...  

مثل اینکه سپیده دوباره شیطنتش گل کرده بود و قبل 

 از ورود آرمان کلید آسانسور را فشرده بود!  

 کارهای دخترک عجیب به او انرژی می داد.  

ت سرش هر دو وارد خانه شدند و سهیل در را پش

 بست...  

های گذشته شان سرحال به هر دو نفر نسبت به شب

اتاق خود پناه بردند و بعد از مدت ها اولین شبی بود 

 که بهار شمارلبخند هایش از دستش در رفته بود!  

حس خیلی خوبی از برخورد با سپیده به او دست داده 

 بود...  

کرد راه برای اولین باردر این مدت احساس می

 تی انتخاب نموده!  درس
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 نیازداشت مدتی از اطرافیانش دور شود...   

با آدمهایی آشنا شود که هیچ تصوربدی از آنها 

 ندارد...  

با آنها هم کالم شود بدون آنکه نگران قضاوتشان 

 باشد...  

درمکان هایی برود که هیچ خاطره ی تلخ از آنها 

 نداشته باشد..  

حالت ممکن زندگی  نیاز داشت مدتی در خنثی ترین

 کند...!  

 دوراز هرگونه هیاهو...!  

هر دو سر روی بالش گذاشتند در دو تخت جدا در دو 

اتاق جدا و دیواری که فاصله انداخته بود میان همه 

 چیز آنها...  

چند روزی میگذشت همه چیز در امن و امان بود 

 خواست رسیده بود!  دخترک به آن آرامشی که می
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روز با صبحانه های او سرحال راهی  سهیل هم هر

ها با چای و غذاهای شد و شبمحل کارش می

 لذیذش خستگی کار از تنش در می رفت...  

تنها پل ارتباطی آنها همان وعده های غذایی و رد و 

 بدل کردن لیست خریدهای منزل بود!
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 هیچ کدام به دیگری کاری نداشت...  

سهیل چند روزی می شد که کارتی در اختیار او قرار 

داده بود تا هر آنچه که نیاز داشت توسط آن 

 خریداری کند....  

اما تنها یک روز به مهمانی آخر هفته فرصت بود و 

 ریالی از آن کسر نشده بود!  
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با  با خودش فکر کرد شاید به این دلیل است که او

هیچ کجا آشنانیست و متاسف شد که زودتر از آنها به 

 یاد نیاورده....  

شب که به خانه بازگشت در این باره با او همکالم 

 شد.  

چرا واسه خودت چیزی خرید نکردی؟ فردا شب _

 مهمونی دعوتیم یادت که نرفته!  

 ممنون چیزی احتیاج ندارم..!  _

 خرید؟   میخوای فردا زودتر بیام باهم بریم_

پوزخندی به لب آورد پشت به او ایستاده و  خودش 

 را با مرتب کردن آشپزخانه مشغول کرده بود.  

آنها که زن و شوهر واقعی نبودند و از نظرش خرید 

دونفره مزخرف ترین کار دنیا محسوب می شد به 

 سردی پاسخ داد: 

 ممنون گفتم که چیزی احتیاج ندارم!  _
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روی تلویزیون قرار گرفته بود سهیل روی کاناپه روب

فنجان قهوه اش را از لب هایش دور کرد و آن را 

 روی میز عسلی جلویش قرارداد.  

سرش را چرخاند و از پشت سر او را نظاره کرد 

آشپزخانه برق میزد در همین چند روز به تمیزکار 

 بودنش پی برده بود.  

نمی دانست که دخترک روزها در پی تنهایی خودش 

 کند!  با تمیز کردن اطرافش سرگرم میرا 

اویی که سالهاپیش این کارها را چیزی جز وقت تلف 

کردن نمی شمرد تمام عزم وعالقه اش تنها درس 

 بود ورویای تحصیل در دانشگاه!  

گفتم شاید با اینجا آشنا نیستی بهتر باشه چند بار _

 کم آشنا بشی.  باهم بریم تا کم

پیش گرفت و بی آنکه به او بهار راه اتاقش را در 

 نگاه کند گفت: 
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ممنون من همه چیزهای مورد نیازمو با خودم آوردم  _

  !.. 

وارد اتاق شد و در را بست و سهیل را دربُهت قرار 

 داد!  

مگرهمین را نمی خواست.. تنها خواسته خودش بود.. 

پس چرا از سردی و کم محلی های او حالش گرفته 

 می شد!  

پوف کالفه ای کشید و خودش هم راهی اتاقش 

 شد...  

 *** 

زودتر از همیشه از شرکت بیرون زد خریدهایش چند 

 ساعتی طول کشید...  

 با رضایت تمامی کیسه های خرید را روی صندلی

 عقب قرار داد و پشت رُل نشست!  
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با صدای باز شدن در بهار که روی مبل مقابل  

تلویزیون نشسته بود زیر لب سالمی کرد و دکمه 

 خاموش کنترل را فشرد.  

های پُرش به آشپزخانه رفت تا توجه به او و دستبی

 استکانی چای برایش بریزد.  

سهیل از کارهای اوحرصش گرفت در را با پایش 

 بست و خریدها را روی مبل قرارداد!  

اینا مال توعه بیا بردار ببر تو اتاقت کم کم آماده _ 

 شو!
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و به سمت  بهار متعجب در میان راه از حرکت ایستاد

او چرخید نگاهش با چندین کیسه ی روی مبل 

 برخورد کرد.  
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 متعجب پرسید: 

 مال من؟!   _

 آره لباس واسه مهمونی امشب!  _

 ناخودآگاه اخم های دخترک در هم فرو رفت..  

 مگه من..  _

سهیل قبل از آنکه باز ساز مخالف بزند زودتر از او  

 گفت : 

بیا بردار ببر زودتر آماده من کاری به گفته تو ندارم _

 شو!  

 بهار لجوجانه پاسخ داد: 

 من خودم لباس دارم نیازی به زحمت شما نبود!   _

باز هم بی توجه به او راهش را کشید که برود اما این 

بار در میانه راه با کشیده شدن دستش توسط سهیل 

 از حرکت ایستاد.  
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اخت گره کور میان ابروهایش نه تنها اورا مطیع س

 بلکه جسورترش کرد!  

قبال بهت گفتم اما مثل اینکه با یک بار توجیه _

 نمیشی..  

 یک :حرفمو یه بار بیشتر تکرار نمیکنم..  

 دو:وقتی باهات حرف میزنم به من نگاه کن..  

 بهار لجوجانه خیره به یقه پیراهنش شد. 

لباسام اونقدر آبرومندانه هست که جلودوستاتون  _

 !  شرمنده نشین

 بعد از آن پوزخندی روی لبش نشاند.  

آنقدر که پوزخند هایش خط روی اعصاب سهیل 

میکشید هیچ چیز دیگری در این دنیا نمی توانست او 

 را تا به این حد عصبانی کند!  

 دستی که هنوز هم در دستش بود را فشرد.  
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ببین خانم کوچولو با زبون خوش می ری کاری که _

 ی..  بهت گفتم انجام مید

در همان شرایط هم کم نیاورد دستور دادنش او را 

 لجبازتر می کرد..  

 اصالً چرا باید به حرف شما گوش بدم؟!  _

سهیل از حرص زیاد شمرده شمرده با دندان هایی 

 که روی هم قفل شده بود کلمات را ادا کرد. 

 چون.. من ..شوهرتم..!  _

مردانه بهار مچ دستش را از اسارت دستان بزرگ و

 اوخارج کرد و مشتی نثار سینه پهنش نمود.  

اینقدر واسه من شوهر شوهر نکن قصدت از این _

 کارا چیه؟!  

عصبانیت دخترک را می دید کمی آرامتر از حال که 

 قبل شد. 
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نگاهش کشیده شد به مچ دستش که قرمز شده بود 

 اما همچون او بی توجه به سمت اتاقش راه افتاد.  

صدای دندان قروچه کردنش را شنید و غرق لذت 

 شد...  

 تا نیم ساعت دیگه آماده باشی! _

 این راگفت و در اتاق را برهم کوبید.  

دوش آب گرم قرار گرفت از یادآوری بچه بازی  زیر

هایشان لبخندی روی لبش نشست در تفکراتش 

 گنجید.  

عجب تخس و مغرور است هر دختری دیگری جای 

 او بود از آن همه خرید غرق خوشی می شد!
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بعد از رفتن سهیل بهار ناچار خریدها را به اتاقش 

 برده بود...  

دلش نمی خواست در برابر او کم بیاورد اما از آنجایی 

که برای دیدار دوباره سپیده لحظه شماری می کرد 

بهتردید بحث را همان جا خاتمه دهد تا شبشان تلخ 

 تر از آن نشود...  

می وسط اتاق نشسته بود و نگاهش بین تما 

 محتویات خالی شده از کیسه ها می چرخید.  

مانتو.. شلوار.. شال.. کفش.. کیف.. لوازم آرایش 

 ..عطر.. همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد! 

 از هر کدام هم چند دست!   

عجیب تر ازآن هرکدام ست کاملش را داشت مثال 

اگر سهیل از مانتویی خوشش آمده بود ست کامل 

 حتی کیف و کفشش را هم گرفته بود!  شلوارو شال و 

 مرتب کردن شان را به بعد موکول کرد..  
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مشغول آماده شدن شد جلوی آینه قرار گرفت و  

 شال را روی سرش مرتب کرد..  

 لوازم آرایشی جدیدش به او چشمک می زند!  

ریمل را به مژه های بلندش کشید وبا رژ کالباسی 

 رنگی به کارش پایان داد. 

و شلوار کرم رنگ با کیف و کفش ست خودش.. مانت

 حتی از بوی عطر هم خوشش آمده بود..  

نامردی بود اگر به خوش سلیقه بودن سهیل اعتراف 

 نمی کرد!  

خروجش از اتاق مصادف شد با بسته شدن در اتاق 

سهیل هر دو نگاه سَرسَری به یکدیگر انداختند و راه 

 خروج از خانه را در پیش گرفتند!  

سهیل هم کت تک اسپورت قهوه ای کم حالی با 

شلوارمشکی  خوش دوختی به تن داشت که جذاب 

 تر از پیشش می کرد.. 

 ناخواسته باهم ست شده بودند!  
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میان راه هر دو سکوت کرده بودند بهار با خود می 

اندیشید اگر او هم اجازه ادامه تحصیل داشت حتما 

 االن برای خودش کسی شده بود..!  

عی کرد فکرهای منفی را از خودش دور کند در این س

زندگی جدیدش تصمیم داشت حالش را خوب کند و 

 به هیچ چیز جز آرامشش فکر نکند! 

از تصور سپیده با آن شیطنت هایش مقابل بیمار  

 گرفت..  اش میخنده

دکتر  "اصالً جدی بودن به او نمی آمد چه برسد

 ...!  "روانشناس

نقشش سپیده سه سال از او برخالف ظاهر ریز

 سال داشت!   ۲۵بزرگتر بود و 

 با توقف ماشین از فکر و خیاالتش بیرون آمد.. 

شانه به شانه هم وارد آسانسور شدند منزل آنها  

 واقع در طبقه پنجم آپارتمانی بود.  

 جلوی در قرار گرفتند سهیل زنگ واحد را فشرد.. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی که در میان راه بار دیگر نگاه بهار به سبد گل زیبای 

 خریده بودند کشیده شد..  

دلش می خواست سرش را میان گلها فرو کند و 

 عمیق بو بکشد..!
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با بازشدن در زن و شوهر جوان مقابلشان قرار 

 گرفتند و با گشاده رویی از آنها استقبال کردند.  

 یک ساعتی از آمدنشان می گذشت 

 بودند  خانم ها مشغول چیدن میزشام 

وپس از اتمامش سپیده اقایان را برای صرف شام  

 فراخواند.  

سهیل اول ازهمه بشقاب بهار را دردست گرفت وبی 

 هیچ حرفی آن را پرشده تحویلش داد. 
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بهارخیلی خنثی بالبخندی که سعی داشت مصنوعی 

 بودنش مشخص نباشد  

 از او تشکر کرد.  

ی آمد اما.. هرچند که از نقش بازی کردن خوشش نم

 مجبور بود...!  

سهیل همین که مشغول غذاشد سرش را به معنای 

 لذت تکان داد.  

 اوووووم دستش دردنکنه!  _

 نگاه تفریح وارش راباال اورد و روبه سپیده گفت: 

 رستوران سرخیابون!  _

سپیده با نگاه وارفته ای خیره آرمان شدوزیر لب 

 نالید:  

 آرمان!  _

 بیچاره آرمان غذا درگلویش پرید 
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وبه سرفه افتاد سپیده پرحرص مشت کوچکش را به  

 کمرش می کوبید.  

 سهیل با نگاه خندانی لیوانی آب به دستش سپرد. 

 آرمان هم یک نفس سرکشید و  

 نگاهش را به چشمان غمزده ی سپیده دوخت.  

 خانومم آخه توچقدر ساده ای.. یه دستی زد!  _

 نگاه خشمگین سپیده روی سهیل نشست. 

 اوهم ابرویی باال انداخت وگفت:  

 دروغ میگم؟!  _

 عه سهیل اذیتش نکن دیگه!  _

لحظه ای بند دلش پاره شد وقتی صدای بهار با آن 

 بان جاری کرد. آهنگ خاص نامش را برز

 نمی دانست  اینطور تصور می کرد  

 یا واقعا تابحال کسی آنطور خاص صدایش نزده بود!  

 سهیل بارها با نام کوچک صدایش می زد.. 
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امابهار تابحال نه نامش رابرزبان آورده ونه  

 غیررسمی مخاطب قرارش می داد!  

 هرچندکه بهار تنها برای ختم قائله 

ه ناخواسته آن جمله را برزبان ودلخورنشدن سپید 

 جاری کرد.  

 اما..  

 دیگرصدایش درنیامد  

مرد گنده با آن همه ابُهَت می ترسید صدایش به 

 لرزه بیفتد!  

  

 حالش همچون پسرهای تازه به بلوغ رسیده ای بود 

 که با دیدن دختری دست وپایشان را گم می کردند  

 وازاین بابت بسیار کالفه بود!   

 ه با یادآوری چیزی رو به بهار گفت:  سپید
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بهارجون یادت باشه بعدغذا شمارتو بهم بدی اون _

 شب یادم رفت ازت بگیرم!
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محتویات داخل دهانش رابه زور پایین فرستاد نمی 

دانست در آن لحظه چه جوابی درپاسخ به سپیده 

 بگوید.  

لبهایش رابه سختی کش آورد تا بلکه نقش لبخند 

 کمرنگی درآید.  

 راستش.. من شمارمو حفظ نیستم!  _

به نظرخودش دروغ بسیار مسخره ای آمد اما درآن 

 سید.  لحظه چیز دیگری به ذهنش نر

اشکالی نداره خوب من شمارمو میگم تو یه میس _

 کال بنداز!  
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با دلهره که مبادا رسواشود نگاهش را به ظرف 

 غذایش دوخت ودوباره لبخند تلخی به لب آورد.  

 متاسفانه گوشیمم خونه جا گذاشتم!  _

 سپیده کوتاه آمد وسری تکان داد.  

 باشه عزیزم حاال فرصت زیاده!  _

دچار تردید شده بود اما دلش خواست  هرچند که

 کوتاه بیاید وادامه ندهد!  

دیگر غذا از گلوی بهار پایین نمی رفت باز هم 

خاطرات تلخش اشتهایش را به طور کامل کور کرده 

 بود!  

سهیل در سکوت حواسش پی او بود که تنها با 

 غذایش بازی می کرد...  

رفت هر روی مبل با فاصله یک نفر کنار سهیل جا گ

 دو به نحوی پکر به نظر می رسیدند..  
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سپیده خندان و پر انرژی با سینی چای به جمع آنها 

 ای پرت او شد.. پیوست نگاه همگی لحظه

بهار لبخندی به لب آورد که از تلخی اش کام  

 خودش هم تلخ شد!  

نگاهش به سپیده دوخته شد چقدر دلش میخواست 

انرژی.. همان قدر  جای او بود همان قدر شاد و پر

 عاشق..  

سپیده دختری تیز و باهوش بود دستش را دور  

بازوی همسرش پیچید و همچون تکیه گاهی به او 

 تکیه داد..  

کمی به رابطه آن دو نفر شک کرده بود هیچ  شباهتی 

به زوجی که تازه ازدواج کرده نداشتند تاکنون 

کم  شان ندیده بود اما همینهیچگونه بدرفتاری بین

حرف بودن شان و یا فاصله هایی که توجه او را جلب 

 انداخت...  می نمود بیشتر بر دلش شک می

 خصوصاً به واسطه شغلی که داشت!  
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کمی خودش را به همسرش نزدیکتر کرد کم مانده 

 بود برود و روی پایش بنشیند!  

اما نمی دانست فردی در آن جمع وجود داشت که از 

تر است و حواسش بود که  او تیز تر و باهوش

 دخترکی زیرکی آنها را می پاید.  

 بی هوا دستش را دور شانه بهار پیچید..  

با کمی فشار دخترک روی مبل کشیده شد و جایی 

 نزدیک آغوشش نشست..!  

 قلب بهار هم چون گنجشکی شروع به تپیدن کرد..  

هیچ احساسی از نزدیک بودن به اونداشت اما نمی 

دانست چرا قلبش آنطور خودش را به در و دیوار 

 سینه اش می کوبید!  

 چشمانش کمی از حد معمول گشادتر شده بود.
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متعجب سرچرخاند که لبهایش به ته ریش های 

چانه ی سهیل برخورد کرد و دلش هری پایین 

 ریخت.  

لحظه ای نگاه هردو در هم غرق شد دخترک آب 

دهانش را بلعید و خیلی زود نگاه از او دزدید و از ان 

 حالت درآمد.  

لبهای سهیل نزدیک بنا گوشش قرار گرفت و پچ  

 زد.  

 اینجاست.  فضول خانم حواسش _

کم کم صورتش به حالت عادی برگشت و ضربان 

 قلبش هم کمی آرام گرفت...  

اما هنوز هم الله ی گوشش ازبرخورد آن نفس های 

 داغ می سوخت! 

 در همان حین صدای سپیده بلند شد.  
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خوب بهار جون یکم از خودت بگو بیشتر با هم  _

آشنا بشیم دفعه پیش که من انقدر حرف زدم مهلت 

 به تو نرسید!  

دلش می خواست این بار هم تنها شنونده باشد تا 

مگر انرژی از دست رفته اش را به واسطه انرژی بی 

 حد و اندازه او به دست آورد...  

کمی مکث ایجاد شد با فشار آرام بازویش توسط 

دست سهیل که هنوز هم دور شانه اش قرار داشت 

 صدایش را صاف کرد و به حرف آمد. 

سالمه...درسمم... یعنی فرصتش پیش  22ن م_ 

 نیومد ادامه بدم..!  

سهیل یاد شب خواستگاری افتاد قبل از رفتن به 

منزل حاجی فرحزاد کلی مخالفت کرده بود از همه 

 مهم تر بهترین بهانه همین تفاوت سنی ده ساله بود.  
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اما مرغ سادات خانم یک پا داشت به قول خودش 

هم فهم و شعور سن فقط یک عدد است م

 آدمهاست!  

او هم آن شب با خودخواهی چشم بست روی همه 

 چیز...  

نگاه خیره ی سهیل به صورتش در آن فاصله کم 

 کرد بزاق دهانش را فرو فرستاد.  کمی معظبش می

 فعالً که خانه دارم..  _

برای سهیل عجیب بود تا آنجا که می دانست  بهار از 

 بود و   ای با اصل و نسبیخانواده

وضع مالی پدرش هم خوب بود پس چرا  نتوانسته 

 درسش را ادامه دهد؟!  

چیزی که خودش هم در همان لحظه با خبر شد. 

اوحتی ازتحصیالت همسرش هم نمی دانست واین 

 جای تاسف داشت! 

 صدای سپیده هم مانع از نگاه خیره اش نشد.  
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 عزیزم در این مورد که هنوز فرصت زیاد داری  _

ما باور می کنی بهارشاید تا حاال جلو آرمان نگفته ا

 باشم! 

 همین منی که کلی واسه درسم وقت گذاشتم.  

خودم دلم لک زده واسه یه رسیدگی کامل به سر و  

 وضع زندگیم.. 

واسه یه غذای خونگی از سر فرصت نه هل هلکی در  

 ادامه حرفش با خنده افزود. 

 سهیل جان تخته سیاه این طرفه..!  _ 

 با این حرف آرمان به خنده افتاد. 

 ای بود قیافه سهیل همچون پسر بچه 

که عروسکش را محکم در آغوش گرفته و به او زل  

 زده تا مبادا کسی از چنگش درآورد..  

اه بهاربه سهیل کشیده شد که این بار با اخم نگ

 چایش را می نوشید 
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اما هنوز هم دست از دور شانه اش باز نکرده بود  

 سپیده دوباره به حرف آمد.  

 البته که اینم شده مراد دل سهیل تعصبی!_
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شایدبخاطر بعضی مسائلی که پیش آمده بود از نظر 

می رسید اما او  آنها سهیل کمی متعصب به نظر

هیچگاه چنین دیدگاهی نداشت که از تحصیل 

همسرش جلوگیری کند و یا اجازه کار بیرون از خانه 

 را به او ندهد!  

دار هرچند که در این مدت متوجه شده بود زن خانه

 هم نعمتی است..  

طلبید اما نه از آن دسته متعصب سهیل حد و مرز می 

  هایی که انها فکر می کردند! 
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شایداختالفاتش با نگین باعث رشدچنین افکاری 

 شده بود!  

 او فقط مردی غیرتی بود...  

 حتی بهارهم به جمله ی سپیده معتقد نبود!  

 به نظر من سهیل اصالً اینطور که میگی نیست!  _

نگاه متعجب سهیل که روی صورتش نشست متوجه 

 شد فکرش را بر زبان آورده...  

 جفت ابروهای سپیده باال پرید.  

حتما همینطوره که تو میگی من فقط من باب شوخی _

 گفتم..!  

به نظر سهیل حتی اگر آن حرف را به دروغ هم بر 

 زبان آورده بود 

فاعش باز هم با این وجود دلش مالش می رفت از د 

 در برابر دیگران... 
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خوب بگو ببینم چطوری با هم آشنا شدین در این _ 

 باره خیلی خیلی کنجکاوم..؟  

نگاهش را که باال آورد گره خورد درنگاه به رنگ 

 شبش!  

 چشم از او دزدید ودرجواب سپیده گفت: 

خوب راستش خیلی سنتی... در حقیقت میشه گفت  _

ورمون محسوب می مادر جون ازهم محله ای های د

 شد توسط ایشون...  

گویا قصد داشت دل مرد محکم کناری اش را بلرزاند 

 با اینگونه حرف زدنش..!    

  

اصالً نمی توانست از لفظ مادرشوهر و یا مادر سهیل  

 به کار گیرد.  

او تنها الیق همین مادر جون گفتن بود مخصوصاً با  

تماسهای هر روزه اش که با بزرگتری اش جویای 

 شد!  احوالش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با این حرف لبخندی جایگزین اخم چهره ی سهیل 

 شد.  

 *** 

در را باز کرد و کنار ایستاد تا بهار اول وارد شود 

پشت سرش وارد شد و قبل از بستن در کلید برق را 

 د. فشر

بهار راه اتاقش را در پیش گرفت اما قبل از ورودش 

 با صدای سهیل سرجایش ثابت ماند.  

برو گوشیتو بیار یه میس کال بنداز شمارتو داشته _

 باشم!  

 سکوتش را که دید ادامه داد.  

شانس آوردیم امشب سپیده شمارتو از من _

 نخواست. 

امابهار بی هیچ حرکتی باهمان دست خشک شده 

 ایستاده بود!   اش
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سهیل از اخم های روی پیشانی اش خیال کرد باز هم 

قصد لجبازی  دارد هیچ حوصله ی جروبحث در آن 

 وقت شب رانداشت ساکت از کنارش ردشد! 

 من... _

 باشنیدن صدایش سمت او چرخید وعصبی غرید: 

توچی؟ ازاینکه شماره ی من توگوشیت باشه _

 خوشت نمیاد..هان؟! 

را آنقدربلند فریاد زد که بهار بیچاره کلمه آخرش 

 تکانی در جایش خورد.
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عصبانیتش بیشتر ناشی از سرسنگین بودن بهار 

 درجمع دونفره اشان بود!  

 هرچندکه او داشت به خواسته
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 خودش عمل می کرد.  

 اما تابحال هیچ دختری اینگونه

 با او رفتارنکرده بودوهمین امر 

 رد!  خشمگین ترش می ک

  

بهارکه از خشم او سردر نمی آورد به آرامی زمزمه 

 کرد.  

  

 فقط خواستم بگم.._

 من اصالگوشی ندارم که بخوام شماره بدم!   

  

 سهیل یکه خورده درجاخشکش زد 

ناباور به بهار ذُل زد که با دلخوری وچشمان غمزده 

 ای وارد اتاقش شد.  
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هنوزهم نگاهش به دربسته ی اتاق بود. گره اخم 

 هایش همانطور

 کورمانده بود کالفه دستی میان موهایش کشید..   

 حس پشیمانی ای به او دست داده

 بود که کالفه ترش می کرد!                            

 باخودفکر کرد اگر نگین جای االن 

بهار بود آبرویش رامی برد اما این دختراجازه نمی  

 داد کسی پی به

 نداشته ها وخواسته هایش ببرد...   

 نمی خواست دوباره قضاوت کند

 که چرا وبه چه دلیل ندارد.  

 می دانستنه چیزی از گذشته اش 

 و نه حاال کنجکاو دانستنش بود!   

 احتمال داد شکسته باشد ویا به هزار

 دلیل دیگر.. 
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اما دراین امر تنها خودش را مقصر می دانست که 

 نباید تااین حد سهل انگاری می کرد. 

 برده که نیاورده بود..!   

او فقط همخانه بود برایش... درست...!             اما 

تاجش همه به عهده خودش بود چرا که تامین مایح

 او همسر شرعی وقانونی اش محسوب می شد

 ودرزندگی اش حق وحقوقی داشت...    

 نفسش را کالفه آزاد کرد و

 راهی اتاقش شد!   

 به این فکر کرد باید از این پس 

 بیشتر حواسش را جمع کند.  

 بهار پشت دراتاق کز کرده بود

 آنقدر بغضش رافرو خورد که  

 احساس خفگی می کرد. 
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از روزی که پا به زندگی جدیدش گذاشت باخودش  

 عهد بست که

دیگر سد اشکهایش را باز نکند بس بود هرچه  

تابحال گریه وزاری کرده بود.. دلش می خواست 

 قوی باشد آنقدر قوی که هیچ بادی تکانش ندهد!  

 ...  اوبه همین زندگی هم راضی بود

 اما امشب غرورش شکست غروری

 که لحظه به لحظه برای نگه داشتن 

 تکه های باقی مانده اش تالش می کرد!   

 ازسهیل هیچ انتظاری نداشت

 همین که سرپناهی بی هیچ منتی 

 به او داد ممنونش بود...!    

 گاهی اوقات عزیزترین افراد 

 زندگی ات ناخواسته بالیی بر سرت
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اگر روزی به آنها بگویی مقصرتمامش می آورند که  

 شما بودید غیرممکن

 است باورکنند!   

  

دستهایش را باحوله خشک کرد از آشپزخانه خارج 

 می شد که ناگهان چشمش به ساک دستی کوچکی

 برخورد کرد نزدیکش شدو دستش 

 را داخل آن فرو برد 

 ومحتویاتش را خارج کرد.  

 درباکس را باز کرد وموبایل را در

 دست گرفت. بی تجربه ترین آدم 

 هم از ظاهرش پی به قیمت 

 باالیش می برد. 
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گوشی را در دست چرخاند ونگاهش به سیب گاز زده 

 ی پشت آن افتاد همیشه عشق آیفون داشت.  

لبخند تلخی گوشه لبش نشست چه برسرش آمده 

بود که برآورده شدن آرزوهای گذشته اش برایش 

 هیچ ارزشی نداشت!  

چراغ اعالن درحال چشمک زدن باالی گوشی 

توجهش را جلب کرد صفحه ی گوشی را روشن کرد 

 ومتوجه پیامکی شد.  

این شماره منه لطفا پاکش نکن شاید یه روزی » 

 «   "سهیل"الزمت شد. 

لبش را زیر دندان کشید وبعد از چند لحظه مکث 

 شماره اش را به نام سهیل ذخیره کرد.  

همان زمان که طی یکی از دعواهایشان حسام 

 موبایلش را شکست دیگر از داشتن آن محروم بود.  
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دران دوسال هم آنقدر دغدقه داشت که به تنهاچیزی 

 که فکرنمی کرد همین یک موردبود!  

 *** 

اصدای در سرش را از نقشه های پیش رویش باال ب

آورد پس از جواب دادنش در باز شد وآرمان 

 درچارچوب در قرار گرفت.  

دوباره سرش را در نقشه ها فرو برد همانطور که 

 حواسش به انها بود پرسید: 

 جانم کاری داشتی؟  _

آرمان روی مبل های مقابل میزکار سهیل جاگیر شد 

 وی میزعسلی جلویش دراز کرد.  وپاهایش را هم ر

نه داداش وقت ناهار گفتم شاید بازم اونقدر غرق _

کار شدی که از غذا یادت بره به منشی گفتم غذا که 

 رسید بیاره همین جا بخوریم!  

نگاهش را باال آورد همین که چشمش به آرمان با آن 

 طرز نشستنش خورد اخم هایش را درهم کشید.  
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 آرمان؟!   این چه طرز نشستن_

ول کن جون داداش از صبح پاهام خشک شده _

 بخدا!  

 صدبار گفتم فرق بین محیط کار با خونه یادت نره!  _

با تقه ای که به در وارد شد وبعد ازآن ورود منشی 

 دیگر ادامه نداد... 

دربدو ورودش نگاهش سمت پاهای دراز شده آرمان 

 کشیده شد. 

به آرمان شد که همین امر باعث چشم غره ی سهیل 

باالخره پاهایش را از روی میز جمع کرد منشی غذاها 

 را روی آن قرار داد.   

لبخند دلنشینی روی لب نشاند که آن صورت 

گردوسفیدش را زیباتر می کرد وخطاب به سهیل 

 گفت: 

 آقای مهندس امری بامن ندارین؟   _
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سهیل با صورت خشک وجدی در برابر لبخند 

 د: دلنشینش پاسخ دا

 خیر...  _

 کمی به لبخندش عمق داد.  

بازم اگه چیزی احتیاج داشتین بامن تماس بگیرین _

 بنده در خدمتم!  

 سهیل اخم آلود و خشک تر از قبل گفت: 

 ممنون بفرمائید.  _

ودستش را به معنای خروج به سمت در گرفت. گویا 

کمی به بَرجَکش برخورد که با چهره ی درهمی عزم 

  خروج کرد. 

 خانم لطفی؟  _

 باصدای آرمان به طرفش چرخید.  

 بله!  _

 بنده خودم هرچی الزم داشتم به شما خبر میدم..._

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ��68_پارت#

 

 بنده خودم هرچی الزم داشتم به شما خبر میدم...  _

دخترک اخم هایش را درهم کشید وبی میل جواب 

 داد: 

 باشه..  _

 با بسته شدن در آرمان غش غش خندید.  

نه مثل اینکه خوش اشتها هم هست همینه روز به _

 روز تپل تر میشه!  

سهیل از روی صندلی چرمی چرخدارش برخاست و 

 روبروی آرمان نشست.  

 خجالت بکش پسر!  _

دروغ میگم مگه ندیدی دلبریاشو واسه تو می اومد _

 تو هم! به من بدبخت که رسید اخماشو کشید 
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 اینبار سهیل توبیخگرانه هشدارداد.  

 ناسالمتی تو زن داری ها...!  _

 نه که تو نداری!  _

حرفهای آرمان از روی مزاح بود اما با اینحال جای 

 سپیده خالی بود تا قیمه قیمه اش کند.  

  

 سهیل نگاه جدی نثار لودگی چهره اش کرد.  

میگم سهیل اگه یه روز خانومت بیاد و دلبریای این  _

بنده خدا رو ببینه چه شود.. خوشبحالت پسر همیشه 

دوست داشتم یه خاطرخواهی مثه این لطفی واسه 

من پیدا بشه یکم سپیده حسودی کنه خیلی 

 لذتبخش جون داداش!  

داد و همانطور که مشغول سهیل با تاسف سری تکان 

 خوردن غذایش بود 
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با خود فکر کرد با شناختی که در همین مدت کوتاه  

از بهار بدست آورده شاید اگر در پیشگاه او هم به 

قول آرمان دلبری کند اخمش هم نباشد ممکن است 

 تنها پوزخندی نثارش کند.  

حتی از فکر کردنش هم حرصش می گرفت که آنقدر 

 یش بی اهمیت بود!  همه چیز برا

 حلقه ات کو؟!   _

باسوال آرمان نگاهش به دست چپش کشیده شد 

 بعد از روز عقد دراورده بود!  

 هیچی خونه جا گذاشتم هنوز بهش عادت نکردم!  _

 نکنه هنوزم نمی خوای کسی خبر دار بشه؟!  _

 فعال نه..  _

آرمان در قوطی نوشابه را باز کرد وقبل از نوشیدنش 

 نگاه جدی به او انداخت.   
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ببین سهیل جان خارج از شوخی این خانم لطفی که _

من می شناسم یا امثال همین اگه از ازدواجت باخبر 

 بشن دیگه پاشون رو از گلیمشون درازتر نمی کنن!  

سهیل خودش را مشغول خوردن جلوه داد ودر جواب 

 آرمان چیزی نگفت. 

آرمان هم دیگر ادامه نداد و سعی کرد بیشتر از آن  

 در زندگی رفیقش دخالت نکند.  

اما نمی فهمید هدفش از این کارها چیست؟ او را 

خوب می شناخت و ترسش از این بود که تنها دلیل 

ازدواجش بخاطر عالقه شدیدش نسبت به مادرش 

 باشد...!  

یل باقی مانده بود که هنوز نیم بیشتر غذای سه

 کنارکشید.  

ای بابا این رستورانم که روز به روز غذاش بدتر _

 میشه!
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 لبخندی کنج لب آرمان نشست.  

نه آقا اشتباه نکن هنوزم غذاش مثه قبله فقط _

جنابعالی روز به روز به غذاهای خونگی بیشتر عادت 

 می کنی!  

بهار را خورده  راست می گفت از زمانی که دستپخت

 بود دیگر مایل نبود در شرکت غذا بخورد...!  

 . 

 . 

 

تلویزیون راخاموش کرد وبه طرف اتاقش راه افتاد 

 یک شب دیگر درسکوت گذشت!  

دستگیره در راچرخاند هنوز پا به داخل اتاق نگذاشته 

 بود که صدای بهار از پشت سر به گوشش رسید.  
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 سهیل!  _

هنوز هم به آهنگ صدایش  پاهایش برزمین چسبید

 عادت نکرده بود. 

این دومین باری بود که در این مدت نامش را آنطور  

 زیبا بر زبان جاری می کرد.  

 نیمرخش در راس دید دخترک قرار گرفت.  

 می خواستم بابت گوشی ازت تشکر کنم...  _

 ناباور سمت او چرخید خیال می کرد 

 روبرو شود.   بازهم مثل قبل با مخالفت سرسختش 

او تمام اینکارها را وظایف خودش می دید اما بهار او 

 را موظف به انجام هیچکدام نمی دانست.  

 به همین خاطر بهتر دید از او بابت لطفش تشکر کند.   

همانطور که موهایش را دور انگشتش می پیچید 

 ادامه داد.   

 ممنون خیلی لطف کردی!   _
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حرکات بهار نه از لوندی بود و نه دلبری از روی 

 سادگی و دستپاچگی آنطور تو دل برو شده بود! 

خودش هم خبر نداشت چگونه ته دل مرد روبرویش  

 را خالی می کند...!  

ت نفس در سینه حبس سهیل بیش از آن نمی توانس

 کند. 

 درجوابش تنها سری تکان داد.   

 وارد اتاقش شد و در را برهم کوبید! 

 بهار چند لحظه ماتش برد وبه دربسته خیره شد. 

 زیرلب حرص زد: 

 پسره ی از خودراضی... _

 *** 

جلسه مهم کاری داشت اما تازه به یاد  ۱۲ساعت 

آورده بود فلشی که فایلهای جلسه امروز داخل آن 
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قرار داشت را در خانه جا گذاشته وفقط یک ساعت 

 فرصت داشت.  

به سرعت از شرکت بیرون زد و به سمت خانه 

 گازداد...  

بهارراهی حمام شد و دوش مختصری گرفت حوله 

ب موهایش را با حوله ای دور خودش پیچید وآ

 گرفت و همانطور نمناک رهایشان کرد!  کوچکتری 

 عادت به خشک کردن موهایش  نداشت. 

لباس های مورد نیازش را روی تخت قرار داد قبل از 

 پوشیدنشان صدای تلفن بلند شد!  

با همان حوله راهی پذیرایی شد و تماس کسی که 

 قصد قطع کردن نداشت را وصل کرد...
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کلید را درون در چرخاند و وارد خانه شد صدای حرف 

زدن بهار به گوشش رسید در را پشت سرش بست 

 و با عجله به طرف اتاقش حرکت کرد...  

سهیل این روزا سرش شلوغه حتما به خاطر همین _ 

 نتونسته باهاتون تماس بگیره!  

_  ....... 

 چشم مادر جون اومد خونه بهش میگم...  _

یک آن در میان راه قدم هایش بر زمین چسبید! 

دخترکی با پوست سفید که تنها نیم متر حوله تن 

وبدنش را پوشانده بود و موهای نمداری که دورش 

توانست صحنه رؤیایی برای هر رهاشده بود  می

 مردی بسازد...  

 آب دهانش را به سختی فرو داد.  

 ی کرد!  خنده های دلربای بهار حالش را دگرگون م

همانطور که پشت به او قرار داشت تلفن به دست 

 سمت آشپزخانه حرکت کرد.  
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پاهای خوش تراشش در معرض دید سهیل قرار 

 گرفت.  

نفسش بند آمده بود عرق روی تیر کمرش به جریان  

 افتاد.  

 دست برد و گره کراواتش را شل کرد!  

بهارگوشی را بین بنا گوش و شانه اش قرارداد و زیر 

 اجاق گاز را چک کرد!  

تمام اعضای بدنش چشم شده بود و از پایین تا 

 باالی دخترک را رسد می کرد.  

 تنش گر گرفته بود!  

در این سال ها آنقدر از زنها بیزار شده بود که حاضر 

  نبود هیچ زنی به حریم خصوصی اش راه پیدا کند...

اما حاال دخترکی که هیچ توجهی به او نمی کرد گاهی 

فکر می کرد شاید اصال برایش وجود خارجی نداشته 

 باشد 
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 آنطور از خود بیخودش می کرد..!   

نه قربونتون برم سالم به پدرجون برسونید _ 

 خدانگهدار...  

با لبخند عمیقی که صورتش را زیباتر جلوه میداد 

نا و چشم درچشم شدنش  چرخید اما چرخیدنش هما

 با دو گوی سیاه همانا..!  

لبخند روی لبش خشک شد و به سرعت خون به 

 هایش دوید.  گونه

خون زیر پوست صورتش سهیل را داغ تر از قبل 

 کرد. 

کم داشت کنترلش تحلیل از این عصبانی بود که کم

 می رفت!  

دخترک گویا پاهایش بر زمین چسبیده بود قدرت 

 س العمل ازاو سلب شده بود!  هرگونه عک

 نگاهی به ظاهرش انداخت.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تمام اندام زنانه اش زیرحوله کوتاهی که تا باالی 

 رسید و بند یک سنجاق بود!  زانو می

از باال قفسه سینه اش و از پایین پاهای لختش در 

 معرض دید قرار داشت...  

 برخودش لعنت فرستاد و لبش را زیر دندان کشید.  

ن حرکت سهیل پلک روی هم نهاد و نفس با ای

 عمیقی کشید.  

با خودش عهد بسته بود دیگر به هیچ زنی نزدیک  

 نشود!
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اما این دختر تمام معادالت زندگی اش را بهم می 

 زد...  

 با اکراه پلک هایش را از هم گشود.   
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 باقدم های آهسته ای به او نزدیک شد.  

 بهار کمی به خود آمد وقدمی عقب رفت.  

هرقدمی که سهیل برمی داشت او هم باعقب عقب 

 رفتنش سعی داشت فاصله بگیرد.  

 یک قدم دیگر که برداشت کمرش به کابینت چسبید.  

 سهیل مقابلش باکمترین فاصله قرارگرفت.   

دخترک  نفس های سنگینی می کشید که سخت 

 سینه اش را تکان می داد.  

سهیل دست زیر چانه اش گذاشت وصورتش را باال 

 آورد.  

 گره کوری میان ابروهایش خودنمایی می کرد.  

بهارلبهایش را که ازشدت استرس خشک شده بود 

را کمی خیس کرد ونگاه شرمزده ای به چهره ی 

 درهم او انداخت.  

 گاه سهیل لحظه ای زوم لبهای او شد.  ن
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تمام تصاویر آن شب لعنتی همچون فیلمی ازجلوی 

 نگاهش رد شد.  

 دوباره غیرت مردانه اش به دردآمد.  

 آتش در چشمانش شعله کشید.  

کینه ای چرکین در نگاهش و زخم در زبانش  

نشست وهمچون ماری گزیده برتن نحیف دخترک 

 نیش زد.  

 خ زنیه؟!  روش جدید م_ 

 بهار با چشمان گرد شده به او خیره شد. 

پوزخندی روی لب نشاند و با لحن تحقیر آمیزی  

 ادامه داد: 

 بهتر ازاینا نتونستن چه برسه.. به تو..  _ 

 خیلی زود داری حرفامو فراموش می کنی..!  

 دلیل حضور یافتنت تو این خونه رو که یادته؟!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حس حقارت به وجود از کلمه به کلمه حرف هایش 

 شد...  دخترک تزریق می

فکرکردی مثل این فیلما یا داستانا مثال ناخواسته _ 

جلوم قرار میگیری منم کنترلمُ از دست میدم بعد از 

 اونم همه چیز درست میشه؟!  

 نه خانوم..  

 اشتباه خیاالت سرهم کردی!  

 اینجا از این خبرا نیست..  

 توهم بابچه طرف نیستی 

 سی و دو سالمه اینو به ذهنت بسپار!   من 

چشمانش پر و گلویش به بغضی نشست چرا هر بار 

 شد!  به گناه نکرده مجازات می

نگاهش را که باالآورد برق اشک چشمانش دل مرد 

 پیش رویش را لرزاند!  
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زبان به دهان گرفت و راهی اتاقش شد و چندی بعد 

 هم به سرعت از خانه بیرون زد...  

 وبهار را بایک دنیا غم رها کرد!  

 کرد. احساس سرگیجه می

 هایش یکی پس از دیگری سبقت می گرفت اشک

 صورتش خیس بود و دید چشمش کم سو...   

 دستش را بند کانتر کرد تا از افتادنش جلوگیری کند

با هر مکافاتی بود خودش را به اتاقش رساند ودر 

 راهم قفل کرد 

تا مبادا دوباره سر برسد وانگشت اتهام به طرفش  

 بگیرد!

 

 ��72_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با اینکه به خودش قول داده بود دیگر اشکهایش را 

حرام نکند اما در آن لحظه فقط گریستن مرحم دل 

 شکسته اش می شد.  

سید جلسه ای که چیزی از سهیل به موقع به جلسه ر

 آن نفهمید چندباری هم مابین 

حرفهایش تپق زد مدام یک جفت چشم که برق  

 اشک معصومیتش را بیشتر به رخ می کشید.  

جلوی دیدش قرار می گرفت درنهایت با عذر  

 خواهی ادامه ی جلسه را به زمانی دیگر موکول کرد!  

 حالش بد بود آن چشم ها لحظه ای رهایش نمی

 کردند  

از خودش بدش می آمد که آنطور دل دخترک را 

 شکسته بود...   

آن بیچاره که تابحال دست از پا خطا نکرده و سر 

 قول وقرارش مانده بود.  
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بخاطر خود دار نبودن خودش آن طفل معصوم را 

 محکوم کرد!  

تا نیمه های شب میان خیابان ها چرخید اما باز هم 

 آرام نشد!  

ه که گذاشت تاریکی بیشتر دلش را به درد پا به خان

 آورد... 

 

 

چندروزی بود که حال خوشی نداشت در شرکت به 

 بهانه های ریز و کوچک دادو بیداد راه می انداخت.  

 حتی آرمان هم پی به ناخوش احوالی اش برده بود!  

 ازهمان روز جلسه به بعد دیگر سهیل قبل نبود.  

آرمان در حال توضیحاتی راجع به پروژه ی جدید بود 

در ظاهر گوش می داد اما در باطن حواسش جای 

 دیگری می پلکید. 
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 به نظرت چطوره؟  _

 باصدای آرمان به خودش آمد و گیج جواب داد: 

 هان؟  _

 میگم چطوره؟  _

 چی؟!  _

 با نگاه توبیخگر او خودش را جمع وجور کرد.  

 به نظرم خوبه..  _

 چی خوبه؟  _

 کالفه دستی پشت پلکهایش کشید.  

 چی شده سهیل چند روزه سازت کوک نیست؟!  _

 چیزی نیست فقط کمی خستم... _

آخر هفته سه روز تعطیلیه برنامه شمال ریختیم _ 

 پایه ای داداش؟ 

از تنت در می ره چند اینطوری یکم خستگی کار  

 وقته زیادی خودتو درگیر کار کردی!  
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 نه.. شما برین راحت باشین...  _

اینجوری که نمیشه قبال بهانه داشتی االن که دیگه _

 سینگلم نیستی!  

لبخندی که آرمان به لب آورد در نظرش مضحک 

 ترین لبخند دنیا آمد...  

 پلک روی هم گذاشت.  

ا جسارت جوابمو میدادی کاش مثل دفعات پیش ب» 

تا من انقدر بهم نریزم... کاش اونقد مظلوم نگام 

نمیکردی! لعنتی.. چرا اون چشات دست از سرم 

 «  برنمی داره! 

 در جواب آرمان با قاطعیت گفت:  

 گفتم نه!_ 
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 باشه هرطور راحتی! _

راه خروج را در پیش گرفت همانطور که به سمت در 

 اشت زیر لب غر می زد: قدم بر می د

موندم اون بنده خدا چطور تو رو تحمل میکنه آخه  _

اون چه گناهی کرده که زن توعه نچسب شده..حتم 

 دارم ازوقتی که زنت شده حتی یه تفریحم نبردیش!  

 آرمان خفه..  _

آرمان که خارج شد سرش  راروی دستانش که روی 

 میز مشت شده بود قرارداد.  

دلش هوای نوازش های مادرش را کرد مثل همان 

ها که هرگاه مرتکب خطایی می شد با نوازش زمان

کرد و راه و چاه درست را اشتباهاتش را گوشزد می

 نشانش می داد!  

  

توانست در این راه اشتباهی که پا گذاشته کاش می

 بود از او کمک بگیرد..  
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ازی کاش هیچگاه دخترک بیچاره را وارد این ب

 کرد گناه او چه بود!  نمی

 دردل نالید: 

واقعاگناه اون این وسط چیه که من نمی تونم به » 

هیچ زنی اعتماد کنم من یکبار عشق پاکمو زیر پای 

زنی ریختم که با خیانتش اعتمادمو سوزوند هنوزم 

غیرتم درد می کنه هنوزم با یادآوریش زخمام 

. خدالعنتت خونریزی می کنه.. خدالعنتت کنه نگین.

 «  کنه..

 زودتر از شبهای دیگر از شرکت بیرون زد.  

  

در راباز کرد و قدم های آهسته اش را به داخل خانه 

 کشاند.  

بهار را در آشپزخانه دید اینبار موهای بلندش 

 زیرشالی که روی سرش قرار داشت پنهان شده بود.  
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دستش را میان موهایش فرو کرد وبه سمت باال 

 کشید.  

 می دانست دلیلش حرفهای خودش بود.  

 پشت کانترقرارگرفت.  

 سالم..  _

بهارتکانی در جایش خورد دست برد و موهایی که 

روی پیشانی اش ریخته بود را داخل شالش فرستاد 

وبدون آنکه نگاهش کند آرام طوری که گوشهای 

 خودش هم به شنیدنش شک داشتند سالم کرد.  

 یک هفته بود.   این اولین دیدار بعد از

 تاسهیل لباس عوض کند وبرگردد میز شام را چید.  

 خواست به اتاقش پناه ببرد که باهم روبرو شدند.  

 کجا؟!  _

 می رم اتاقم... _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بازهم حرص خورد از اینکه به هرجایی نگاه می کرد 

 جز چشمانش..  

 مگه نگفتم خوشم نمیاد تنهایی غذا بخورم؟!  _

 درکمال تعجبش برگشت و روی صندلی قرارگرفت.  

 تمام سعیش در این بود که کمتر با او هم کالم شود.  

درطول غذا مدام نگاه سهیل روی صورت غمزده اش 

 چرخ می خورد از تمام اجزای صورتش غم می بارید.  

 حرف آرمان را به یاد اورد.  

آخه اون چه گناهی کرده! از وقتی زن تو شده حتم » 

 «  دارم یه تفریحم نبردیش

 چمدونتو آماده کن!_
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نگاهش را به ظرف غذایش دوخته بود نه نگاهش 

 کرد ونه سوالی پرسید!  

 قراره آخرهفته بریم شمال..  _

 وبازهم چیزی نگفت فقط سری تکان داد.  

 این یعنی چی؟!  _

 باشه!  _

می دانست جوابش هرچه که باشد سهیل آخر سر، 

کار خودش را می کند پس همان بهتر سری که درد 

 نمی کرد را دستمال نبندد. 

 در دل نالید: 

من در برابر تمام دنیا کوتاه اومدم اینم روش می » 

 «  ه چیا ازش بر میاد!خوام ببینم سرنوشت دیگ

  

نگاه متعجب سهیل چند لحظه روی صورتش ثابت 

 ماند.  
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انتظار نداشت به همین راحتی موافقت کند خودش را 

 برای یک مخالفت جانانه آماده کرده بود! 

  

باید خوشحال می بود بابت اینکه بی دردسر  برنامه 

 ی سفرتدارک می دید اما بالعکس کمی ناراحت بود!  

  

 سردرگم بودازاحواالتش سردر نمی آورد...  

  

اصالخودش را نمی فهمید شاید هم دلش می  

خواست کمی با او کلکل کند مگر از این طریق  

 سکوت چندروزه اش بشکند.  

  

 امافعال مدام به در بسته برخورد می کرد.  
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 کالفه باتشکر کوتاهی از سرمیز بلندشد.  

  *** 

وری که همگی دور آن حلقه  نگاهش روی آتش شعله

 زده بودند ثابت ماند.  

 چقدرجای پیمان و خانومش خالیه!  _

  

 همه حرف آرمان را تایید کردند.  

  

 سهیل پرسید: 

  

 نگفت چرانمیان؟!  _

  

 چرا.. مثل اینکه حال خانومش مساعد نبود.  _
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 ابروهای سهیل بهم نزدیک شد.  

  

 چیزی شده؟!  _

  

 آرمان نگاهش برق زدولبخند روی لبش نشست.  

  

 داره بابا میشه!  _

  

بهار نمی دانست راجع به چه کسی صحبت می کنند 

اما در دلش لبخندی زد هرکه بودند برایشان 

 خوشحال شد.  

  

 اما باری از غم هایش کم نشد.  

  

 پس کی نوبت شمامیشه؟!  _
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ه ی سپیده و نگاهش را باال کشید و به رفتار صمیمان

 سیاوش نگریست.  

  

 ای بابا من هنوز خودم بچم!  _

  

سیاوش از لحن بامزه و لب های آویزان خواهرش به 

 خنده افتاد.  

  

دست دور گردنش انداخت وبوسه ای روی سرش 

 نشاند.  

  

اون که معلومه تو اگه پنجاه سالتم بشه بازم آبجی _

کوچولوی خودمی.. اما فکرنمی کنی یکم داره دیر 

 میشه؟!  
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سپیده سرش را روی شانه ی برادرش گذاشت و 

 کمی خودش را لوس کرد.  

  

 حاال بذار کارام سروسامون بگیره..  _

قول میدم باالخره یه روزی شما رو به عشق دایی 

 م!شدن برسون
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باتالقی نگاهش در نگاه آرمان چشمکی نثارش کرد و 

لبخند زیبایی به لب آورد که تلخی اش را فقط آرمان 

 حس کرد.  
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سپیده خودش را از آغوش برادرش بیرون کشید 

 وبلند شد وکنار آرمان نشست.  

  

آرمان دستش را دور تنش چفت کرد و او را به 

 : خودش فشرد در گوشش غرزد

  

 دفعه ی آخرت باشه سر جای خودت نمی شینی!  _

  

 سپیده با لبخند لب زد: 

  

 چشم آقامون..  _

  

خبرنداشت با اینکارهایش دل دخترکی را خون می 

کرد که درسکوت همچون تماشاچی فقط تماشامی 

 کرد 
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و در ذهنش مرور می کرد آیا تا بحال چنین عشق و  

 ه؟!  صمیمیتی از سوی برادرش دریافت

  

  

 «..! نه »  

  

نه قاطعی که مغزش جوابگو شد اجازه نداد به رابطه 

 قشنگی که با آرمان داشت فکرکند!  

  

 سیاوش بالحن وظاهر جدی گفت: 

  

سهیل داداش به نظرمن زن ذلیلی تو این جمع _

 خیلی پدیدارِمگه نه؟!  
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سهیل نگاهی سوی آن دونفر انداخت و گوشه لبش 

 باالپرید.  

  

 سیاوش اینبار آرمان را مخاطب قرار داد.  

  

خجالت بکش مرد! بَس است زن ذلیلی! بَس است _

خفت وخاری.. مرد باید یکم جذبه داشته باشه مثال 

 عصبانی میشه کمربندشو دربیاره..   وقتی

  

 سیا !!  _

  

صدای متعجب همسرش نیلوفر او را به خنده وا 

 داشت اما دوباره درظاهر جدی اش فرو رفت.  

  

 بندازه دور کمرزنش بگه بوس یا گاز؟  _
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باید وقتی می رسه خونه یه عربده بکشه بگه هی 

ی دختر بیا تو بغلم که سرم واسه بوسیدنت درد م

 کنه..  

  

 صدای خنده همسروخواهرش بلند شده بود.  

  

اصال مرد باید شغل دومش خوشحال کردن _

 خانومش باشه!  

  

به اینجای حرفش که رسید ناخودآگاه نگاه سهیل 

 سمت بهار کشیده شد.  

  

 سرش پایین بود وصدایی از او خارج نمی شد..  
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 نفهمید چرا دلش مچاله شد برای مظلومیتش..!  

  

دیگر نمی توانست نگاه از آن همه غمی که در 

 وجودش نهفته بود بگیرد.  

  

 بساط خنده وشادی همگی برپا بود.  

  

سیاوش دستش را به عنوان میکروفن جلوی دهانش 

 قرار داده بود و به خیال خودش خوانندگی می کرد.  

  

ی در می آورد به این قسمت از آهنگ با لودگی ادا باز

که رسید از جایش برخاست و با ظاهری جدی 

همانطور که دستش را جلوی دهانش قرار داده بود رو 

 به نیلوفر با چشمان بسته خواند.  

 گلی گلی گل کند _
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 گلی گلی گل کند   

 کسی بچیند تو رو  

 مگه دلم تحمل کند

 گلی بمون گل بزن 

 فقط به من ذل بزن  

 به دست من دست بده   

 آخ به قلب من گل بزن 

  

فرو رفتنش در نقش خواننده با ان صدای مضحکش 

 باالخره لبهای بهار را کش آورد.  

  

ودر میان آن همه غمی که روی دلش جمع شده بود 

 او را به خنده انداخت.  
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باخندیدنش فروغ باریکی از امید بر دل سهیل 

 نشست!
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 انگار در تمام این روزها منتظر همین صحنه بود.  

نفس عمیقی سَر داد و هوای سنگین را از ریه هایش 

 خارج کرد.  

سپیده از شدت خنده روی آرمان ولو شده بود در 

 میان خنده بریده بریده گفت: 

 یکی.. اینو.. ازبرق.. بکشه..  _

اما سهیل دلش می خواست مسخره بازی سیاوش 

 ل بکشد تا بهار یک دل سیر بخندد.  ها طوساعت

 با اینکه همیشه آدم جدی و سنگینی بود 

 حال لودگی های سیاوش برایش لذتبخش بود.   
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چون او توانست لحظاتی غم را از چشمان بهار 

 بگیردو برق خنده جایگزینش کند.  

آرمان تکه سنگی از روی زمین برداشت و پای 

 سیاوش را نشانه گرفت.  

سرجایش نشست خط خنده هم از روی  سیاوش که

 لب بهار پرکشید.  

مرتیکه گوشام داره زینگ زینگ می کنه با اون _

صدای نَکَرَت.. اگه خواننده اصلی این آهنگ االن 

 اینجابود قطعا خودش تو دریا غرق می کرد! 

 سیاوش خندان نالید: 

بدکردم گفتم یکم دلتون شادبشه.. بشکنه این _

 !  دست که نمک نداره

آرمان بلند شد  وبه طرف ماشین ها حرکت کرد 

 چندی بعد گیتار به دست به جمع ملحق شد.  

 گیتار را مقابل سهیل قرار داد.  
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 سهیل سوالی به او خیره شد.  

 بگیر داداش یکم گوشامونُ مُنوّرکن!  _

 چرا خودت نمی زنی؟!  _

 آرمان ابرویی باال انداخت.  

  

سوت چنین جسارتی نمی نفرمائید در حضور پیشک_

 کنم!  

 گیتار را در آغوش سهیل رها کرد.  

 سالها بود که گیتارش گوشه ی اتاق خاک می خورد.  

  

 ناچار آن را در دست گرفت.  

 لحظه ای نگاهش در نگاه بی حس بهار غرق شد.  

 اما دخترک سریع نگاه از او دزدید.  

 بَدَش نمی آمد کمی خاطره بازی کند.  
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چشم بست و با اولین آهنگی که به خاطر آورد حرکت 

 دستانش را آغاز کرد.  

 شاید صدای بارونو نشناسم _"

   "اما صدا پاتو چرا 

نگاهش خیره دخترکی شد که زانوهایش را بغل 

 گرفته وچشمانش خیره شن های زیر پایش بود.  

رفه ای دستانش روی صدای بی نظیرش و حرکت ح

 سیم های گیتار تصویر زیبایی را به رُخ می کشید.  

 همگی در خلسه ی شیرینی فرو رفته بودند.  

 شاید که دیگه هیچیو "

 حس نکنم اما نفساتو چرا  

 آخه هرشب نفسات توی هوامه 

 هرجا می رم اسمت رو لبامه  

 شاید که راه خودمو گم بکنم  

 اما راه قلبتو نه 
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 دوری هر کیو تحمل می کنم 

 اما دوری تو رو نه  

 آخه دوریت واسه قلبم خود درده 

 یادت منو باز دیوونه کرده  

 شاید یه شب بارون  

 شاید یه شب دریا 

  "دست منو بذاره تو دستات 

بهار سنگینی نگاهش را حس می کرد اما باز هم 

 نشد نگاهش را باال بیاورد.   حاضر

هرچه بیشتر به صدایش گوش می داد راه نفسش 

 تنگ تر می شد.

 

 ��77_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حس خفگی که به او دست داده بود محتویات معده 

 اش را زیرو رو می کرد.  

 حالش از این همه نقش بازی کردن بهم می خورد. 

 شاید همین فردا  "

 ببینمت آروم بگیرم باز  

 شونه کردم موتو  

 باهر گره که وا شد 

 پیش روی من  

 یه راه تازه پیداشد  

 مگه این روزا رو  

 بی تو میشه تکرار کرد  

 تو یه خوابی که ازت 

 نمیشه بیدار شد  

 شاید یه شب بارون  
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 شاید یه شب دریا 

 دست منو بذاره تو دستات  

 شاید همین فردا 

  "آروم بگیرم باز ببینمت 

دستانش که از حرکت ایستاد بهار بیش از آن 

نتوانست تحمل کندازجا بلندشد و با ببخشیدی از 

 جمع فاصله گرفت.  

  

چند نفس عمیق کشید صدای امواج دریا کمی 

 اعصاب متشنجش را آرام کرد.  

 چرا اومدی اینجا؟!  _

پلک روی هم فشرد انگار قرارنبود بویی از آرامش 

 رد!  بب
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سهیل به آرامی دست دور بازویش انداخت واو را به  

 طرف خودش چرخاند.  

بهار اینکارا چیه؟! من بهت گفتم نمی خوام کسی _

 سر از زندگیمون در بیاره!  

مشکلت چیه؟ به من بگو تا باهم حلش کنیم.. نه 

 اینکه جلو بقیه این بچه بازیا رو دربیاری!  

ی و با آرامش بیان می تمامی حرفهایش را به آرام

کرد دلش می خواست هر طور شده قفل زبانش را 

 باز کند.  

 بهارنگاه آتشینی به چشمانش انداخت.  

 آرامش سهیل خشمش را دو چندان می کرد!  

  

 مشکل من تویی..تو..! _

 چیکار کردم؟!  _

 گویا داشت به هدفش نزدیک می شد.  
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 همین نقش بازی کردنات.. حالمو بهم می زنه!  _

  

آخه ما مجبوریم انتظار نداری که جلوی بقیه بزنیم _

 به تیپ و پای هم!  

 مشت کوچکش روی سینه سهیل فرود آمد.  

شانه های پهنش مقابل جسه ی ظریف بهار قرار 

 داشت و باعث می شد کسی به او دید نداشته باشد.  

ادای زن وشوهرای عاشق رو در  نه ما مجبور نیستیم_

بیاریم همین که مثه افراد عادی رفتار کنیم کفاف می 

 ده!  

 منظورش به آهنگ عاشقانه ای که سهیل نواخته بود.  

خودش هم نفهمید چرا از میان آن همه آهنگ هایی 

 که حتی حرفه ای ترهم می نواخت  

 این شد انتخابش وناخواسته بر زبانش جاری شد!  

 ا چرخاند وبه پشت سرش نگاهی انداخت.  سرش ر
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درظاهر باهم حرف می زدند اما درباطن حواس 

 همگی پی آنهابود.  

باشه بعدا راجع بهش حرف می زنیم حاال بیا بریم _

ببین دارن نگامون می کنن زشته..! بیشتر از این 

 آبروی منو نبر..  

  

حرفش همچون کبریتی در انبار کاه عمل کرد آتش  

 نگاه دخترک تازیانه کشید.  در 

  

تصور اینکه او هم فقط به فکر آبرویش بود تنش را 

 به لرزه انداخت.  

 دندان قورچه ای کرد و با نگاه سرخی غرید: 

 ازت متنفرم.. متنفرررر.. سهیل مهراد!  _

 خون در رگهای سهیل یخ بست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چندباری دهانش باز و بسته شد اما صدایی از آن 

 خارج نشد.
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اخم هایش درهم گره خورد بدون آنکه به صورتش 

نگاه کند مچ دستش را گرفت ودنبال خودش به راه 

 انداخت.  

  

 کنار جمع از حرکت ایستاد.  

  

ببخشید بچه ها بهار یکم ناخوش احواله ما زودتر _

 بریم استراحت کنه!  

 سپیده نگاه نگرانش را به بهار دوخت.  

 چی شدی بهارجون؟!  _
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 چیزی نیست عزیزم یکم سرم درد می کنه! _

 باشه پس بهتره همگی برگردیم ویال دیر وقته!  _

 بقیه هم به تایید حرفش بلندشدند.  

 گفت:  سیاوش رو به سهیل

سهیل جان می خوای شما بهارخانوم یه درمونگاهی _

 جایی ببر آخه رنگشون خیلی پریده!  

 بهار لبخند ملیحی به لب آورد.  

 نه نه نیازی نیست ممنون.  _

 سهیل لحظه ای چشم فرو بست.  

 «  لعنتی» 

دلش گرفت از اینکه لبخندش سهم غریبه ای 

 همچون سیاوش شد.  

 دش نشده بود!  اما تابحال سهم خو

نگاه در صورتش چرخاند پوست سرخِ لحظات 

 پیشش حاال تبدیل به سفیدی همچون گچ شده بود.  
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بانگرانی همانطور که بار دیگر تمام اجزای صورتش 

 را از نظر می گذراند پرسید.  

 حالت خوبه؟!  _

بهار دستپاچه در پیشگاه چند جفت چشم که نظاره 

 گرآنها بودند گفت: 

آره.. خوبم.. فقط کمی خستم.. استراحت کنم بهتر _

 میشم!  

 باتردید لب زد: 

 مطمئنی؟!  _

بهار ازلحن و نگاه نگرانش خجالت زده سرش را 

 پایین انداخت.  

 آره...  _

پشیمان بود از حرفی که ناخواسته بر زبانش جاری 

 شد.  
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به سمت ویال راه افتادند به محض رسیدنشان آرمان 

 گفت: 

 ب حاال چجوری بخوابیم؟  خو_

نگاه سهیل و بهار بهم برخورد کرد فکر این یکی را 

 نکرده بودند.  

 سیاوش خودش را وسط انداخت: 

خوب معلومه دیگه زوج زوج زن و شوهری.. تاجایی _

 که من یادمه این ویال سه تا اتاق خواب داره!  

  

 آرمان بدجنسانه نگاهش کرد و ابرو باال انداخت.  

خیر جناب مشکل ما همینجاست! زنونه مردونش _

 می کنیم..! 

 سیاوش که بادش خالی شده بود غر زد: 

 بخوابم!  برو بابا من می خوام کنار زنم_
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آرمان که می دانست سیاوش بیشتر از همه برای 

خوابیدن مشتاق است دلش می خواست کمی سربه 

 سرش بگذارد بالحن جدی گفت: 

همین که گفتم پدرو مادراتون شما رو دست ما _

 سپردن مواظب باشیم دست از پا خطا نکنید..  

 شما هنوز اسمتون تو شناسنامه ی هم نیست!  

 گل به آب ندین!یه وقت دسته 
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 سیاوش نیشخندی نثار آرمان کرد.  

بیشین بینیم بابا این همه راه نکوبوندم بیام بغل تو _

 بخوابم که..!  

 اومدم نومزد بازی مُلتفطه؟!  
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باپرویی جلو چشم همه دست نیلوفر را گرفت و از پله 

 ها باالبرد.  

 شب خوش!  _

آب شود و در زمین فرو نیلوفر کم مانده بود ازخجالت 

 رود.  

باالی پله ها که رسیدند و از مرکز دید خارج شدند 

سیاوش دست زیر پایش انداخت و او را روی 

 دستانش بلند کرد.  

نیلوفر هیجان زده دست دور گردنش انداخت 

 وسیاوش جیغش را با لبهایش خفه کرد.  

  

درپایین پله ها سپیده به پرویی برادرش ریز ریز می 

 خندید.  

 همراه آرمان با شب بخیری آنها را تنها گذاشتند.  

 سهیل در سکوت از پله ها باالرفت.  
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 بهار هم ناچار دنبال او راه افتاد.  

 وارد اتاق که شدندگفت: 

 می رم رو تراس راحت لباس عوض کن.  _

 دقایقی بعد سهیل تقه ای به در تراس وارد کرد.  

 پوشیدی؟ _

 آره بیا داخل..  _

وارد اتاق که شد باز هم نفسش بند آمد از آن همه 

 فاصله ای که بینشان بود. 

  

 «  یعنی می خواد همین شکلی بخوابه!» 

بهار بلوز آستین داری پوشیده بود و بازهم مثل این 

 رارداشت!  چندوقت پوششی روی موهایش ق

  

سهیل حس می کرد هوای بینشان از روزهای دیگر 

 سنگین تر است!  
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بهار گیج وسط اتاق ایستاده بود تا اینکه سهیل به 

 کمکش شتافت.  

 من رو زمین می خوابم تو هم روی تخت بخواب.  _

پتوو بالشی از کمد دیواری خارج کرد و روی زمین 

 انداخت.  

 چراغ را خاموش کرد و دراز کشید. 

حالش خراب بود به این شانه و آن شانه شد اما مگر 

 خوابش می برد.  

 به طرف بهارچرخید.  

 بهار.. من...  _

 کالفه سرجایش نشست و زانوهایش را بغل گرفت.  

 می گرفت.  انگار دیگر از مغزش دستور ن

 بهار بیداری؟  _

بهارغلتی زد و روی شانه ی دیگرش قرارگرفت در 

 سکوت به او خیره شد.  
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 سهیل دستی میان موهایش کشید.  

 من.. من..  _

 پلک روی هم قرارداد.  

 من بابت حرفای اون روزم معذرت می خوام!  _

از سهیل سخت و مغرور گذشته بعید بود چنین 

 صحبتی!  

وجه به حرف او دوباره غلتی زد و پشت به بهار بی ت

 او قرارگرفت.  

پتو را روی سرش کشید و از زیر آن صدای آهسته 

 اش را به گوش سهیل رساند.  

 میشه دیگه چیزی نگی می خوام بخوابم!_
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 این حرفش سهیل رابیش از پیش کالفه کرد. 
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 بی تفاوتی های بهار عجیب برایش دردآوربود!  

 دراز کشیدو ساعدش را روی پیشانی قرارداد.  

 ذهنش آنقدر آشفته بود که خوابش نمی برد. 

 آنقدرفکرو خیال کرد که آخر به این نتیجه رسید.   

هرچه بیشتر از بهار فاصله بگیرد برای هردو بهتر 

 است.  

 ی کرد.  باید مثل بهار بی تفاوت رفتار م

 مدام جمله ی بهار درسرش چرخ می خورد.  

 «  ازت متنفرم... متنفررر» 

 چرا بایدبرایش مهم باشد!  

 خواسته ی خودش بود که چنین بازی را شروع کنند.  

 با خود فکر کرد... 

اگر همان شب خواستگاری چنین فکر مزخرفی به 

 سرش نمی زد هیچکدام از این مشکالت را نداشت.  
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م گرفت از همین فردا بی تفاوت بودن را تصمی

 تمرین کند.  

 برایش مسخره بود!  

کسی که روزی استاد بی تفاوتی بود حاال تصمیم می 

 گرفت بی تفاوتی را تمرین کند!  

به قول بهار نیازی نبود ادای زن وشوهر های عاشق 

پیشه را در بیاورند همین که عادی رفتار کنند کافی 

 بود!  

کرو خیاالت نفهمید چطور کم کم با همین ف

 چشمانش گرم خواب شد... 

 چشم که گشود با تخت مرتب شده ای روبرو شد.  

 بعد از شستشوی دست وصورتش از اتاق خارج شد.  

 اولین نفر با آرمان روبرو شد.  

 صبح بخیر جناب مهندس..  _

 صبح بخیر..  _
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 ناخودآگاه نگاهش به دنبال بهار چرخید.  

 همان لحظه صدایش پیدا شد.  

 سهیل.. _

سرش به جهت صدا چرخید و نگاهش با بهار جلوی 

 آشپزخانه برخورد کرد.  

 بله!  _

 بیا برات چای ریختم.  _

 نگاهش سوی آرمان چرخید.  

راحت باش داداش ما صبحانمون رو خوردیم می _

 خواستیم تو رو هم بیدار کنیم خانومت نذاشت!  

گفت بذاریم استراحت کنی خودشم منتظر موند باهم 

 صبحانه بخورین!  

 چیزی در اعضای بدنش ریزش کرد...  
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قول وقراری که با خود گذاشته بود را به یاد آورد و 

خیال در اینباره  همین باعث شد از هرگونه فکرو

 بپرهیزد.  

 وارد آشپزخانه شد و صندلی برای خود بیرون کشید. 

 بهارباسینی چای آمد و روبرویش نشست.  

 بساط صبحانه روی میز قرار داشت.  

 چندی بعد سپیده وارد آشپزخانه شد.  

 گنجشکای عاشق ما چه می کنن؟  _

 چای در گلوی سهیل پرید و به سرفه افتاد.  

اهمان نگاه خنثی که نه گرم بود نه سرد خیره به بهارب

 چشمانش پرسید: 

 چی شد؟!_
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 سهیل سری تکان دادوگفت: 

 چیزی نیست! _

 بهارنگاه از او گرفت و لبخندی به روی سپیده پاشید.  

 عالی عزیزم.. تو چطوری؟  _

 منم عالی بهتر از این نمیشه!  _

خانه برداشت و وسیله ی مورد نیازش را از آشپز

 بیرون رفت.  

سهیل یکی دو لقمه بیشتر نتوانست بخورد با تشکر 

 کوتاهی بلندشد.  

 تو که چیزی نخوردی؟!  _

حاال که تصمیم داشت بی تفاوت باشد باید اینها را 

 می شنید!  

نفسش را پوف مانند بیرون فرستاد وسعی کرد به 

 چشمانش خیره نشود.  

 ممنون سیرشدم! _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بدون اتالف وقت آشپزخانه را ترک کرد. 

آقایان مشغول کباب کردن جوجه ها بودند و خانومها 

 هم مشغول بگو بخند...  

امروز حال بهار خیلی بهتربود مخصوصا با شیرین 

 ه بود.  کاری های سپیده آنقدر خندید

 که هیچکدام از غم هایش را به یاد نداشت.  

خنده هایش آنقدر خانوم وار و زیبا بود که گاهی 

 حواس سهیل را معطوف خودش می کرد.  

سهیل که بیشتر اوقات اخم و بداخالقی های او را 

 دیده بود حاال دیدن خنده های دلربای دخترک 

 برایش جذاب بود.  

کباب ها را سوزاند  طوری که چندسیخ از جوجه

 وخنده ی آرمان و سیاوش را هم 

 در آورد.  

 بی حدواندازه از دست خودش حرص می خورد!  
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به پیشنهاد سپیده کنار ساحل زیر اندازی پهن کردند 

 و ناهار را همانجا خوردند.  

هوای آفتابی، نسیم مالیم، صدای امواج دریا حس بی 

 نظیری به همه القا می کرد.  

ناهارهمگی سنگین شده بودند و به قصد بعداز 

 استراحت راهی ویال شدند.  

 دوباره هرکدام زوج زوج به اتاق هایشان بازگشتند.  

 نیم ساعت می گذشت اما بهار هرچه تالش کرد 

خوابش نبرد نگاهی به چشمان بسته ی سهیل 

 انداخت.  

 آرام طوری که او را بیدار نکند از اتاق بیرون رفت...  

 سهیل به محض بسته شدن در چشمانش را گشود.  

 دلش گرفت از آن همه سردی و سکوت...!  

 از آن همه دوری و غریبگی...!  

 حاال هم بی خبر اتاق را ترک کرده بود.  
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 باخود فکر کرد شاید بخاطر حضورش در اتاق بوده!  

 نفس کالفه ای سرداد. 

 وارد تراس شد.   

 بهار قدم زنان کنار ساحل قرار گرفت.  

 بادی وزید و شالش را روی شانه هایش انداخت..  

 باد موهایش را به رقص در آورده بود.
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دستان سهیل قفل نرده های تراس شد وبی آنکه 

 پلک بزند به تماشای او ایستاد.  

نگاه بهار از آبی بی کران دریا گرفته نمی شد و نگاه 

 ل هم از او..!  سهی

یک قدم برداشت و پاهایش وارد آب شد حس 

 خنکی آب لرزی بر تنش انداخت.  
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 اما حس دیگری او را تحریک به پیشروی می کرد.  

چندقدم دیگر برداشت و پاهایش تا زانو زیر آب قرار 

 گرفت.  

سهیل از همان فاصله با نگرانی دستش را دراز کرد و 

 زیرلب زمزمه کرد: 

 بسه دیگه!  نرو.._

انگار می خواست از همان فاصله با دستش اجازه ی 

 پیشروی از او را بگیرد!  

 اما بهار قدم دیگری برداشت.  

صدای گومپ گومپ قلب سهیل هرلحظه بیشتر می 

 شد...  

درآن لحظه آرزو کرد کاش قدرتی داشت تا از همان 

 فاصله جلویش را می گرفت!  
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ه سر می برد زیر پای بهار همان موقع که در نگرانی ب

خالی شد و در یک چشم بهم زدنی تنها چیزی که از 

او به چشم می خورد شال مشکی رنگش روی آب 

 بود!  

لحظه ای سهیل نفس کشیدن را از یاد برد چنان 

 نعره ای کشید که گوشهای خودش درد گرفت.  

 بهااااااااااار! _

از کرد شتاب زده در اتاق را به بدترین شکل ممکن ب

 و نفهمید چطور خودش را به ساحل رساند!  

خودش را درون آب سرد دریا انداخت وچندی بعد 

بهار با چشمانی بسته و جسمی بی جان روی 

 دستهایش قرار گرفت...! 

قدم های سنگینی برداشت انگار پاهایش یاری اش 

نمی کردند حتی قدرت گام برداشتن هم از او سلب 

 شده بود!   
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اد سهیل همگی را به طور وحشتناکی از صدای فری

خواب بیدار کرده بود و دوان دوان به سمت آنها می 

 آمدند.  

باضعف و ناتوانی سرش را بین گردن دخترک فرو 

برد وپیشانی به گردنش چسباند. با زانو روی شن ها 

 افتاد. سر بهار را به سینه اش فشرد.  

فسش درد طاقت فرسایی در قلبش پیچید که راه ن 

 را بست!  

آب از سرو رویش می چکید و روی صورت رنگ 

 پریده ی بهار سُر می خورد.  

 مغزش ازکار افتاده بود وصورتش به کبودی می زد.  

جز چشمان بسته ی بهار نه چیزی می دید ونه چیزی 

 می شنید!  

نفهید چه کسی بهار را از روی دستانش خارج کرد و 

 روی زمین گذاشت!  
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انگار که فلج شده بود فقط باچشمانی که به سختی 

باز نگه داشته بود خیره ی جسم نیمه جان او بود و 

درد ذره ذره در جانش نفوذ می کرد و قصد جانش را 

 کرده بود!  

 سپیده دستانش را روی سینه ی بهار گذاشته بود

 وتند تند فشار می داد.  

آنقدر اینکار را انجام داد تا باالخره بهار به سرفه 

 افتاد و آب از دهانش بیرون ریخت!
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سهیل با همان صورت کبود که از فشار درد قفسه ی 

 سینه اش نشات می گرفت!  

با این صحنه کمی به خود آمد و دوباره بهار را روی 

 مت ویال دوید.  دستانش بلند کرد و س
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وارد اتاق شد او را روی تخت قرارداد سپیده هم 

 پشت سرش وارد شد.  

 سهیل باصورتی جمع شده به طرف سپیده چرخید.  

 تامن لباساشو عوض می کنم دکتر خبرکن!  _

  

سپیده تند تند سرش را تکان داد و به سرعت از 

 اتاق خارج شد. 

سهیل لباس گرمی برایش کنار گذاشت و لباسهای 

 خیسش را از تنش خارج کرد.  

انقدر نگران حالش بود که در آن لحظه به جز 

 چشمان بسته ی بهار به جای دیگری نگاه نمی کرد.  

 حتی به لباس زیر هایش هم دست نزد.  

اس گرمی تنش کرد تا در آن هوای عصر که فقط لب

لحظه به لحظه خنک تر می شد از سرماخوردنش 

 جلوگیری کند.  
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 سپیده به کمک سرایه دار دکتری خبر کردند.  

 دکتردر سکوت مشغول معاینه کردنش شد.  

بیچاره سهیل ازشدت نگرانی نفس کشیدنش هم 

 سخت شده بودوچشم از او نمی گرفت.  

ظیم سرم لوازمش را داخل کیف قرار دکترپس از تن

 داد و از اتاق خارج شد.  

 سهیل هم دنبالش رفت.  

 آقای دکتر؟!  _

 چرخید ونگاه مهربانی به او انداخت.  

 بله!  _

 صدایش دیگر مثل قبل محکم و پرجذبه نبود.  

 لرزشی درصدایش نمایان بود.  

 وضعیتش چطوره؟!  _

خوبه خدا رو شکر.. فقط کمی افت فشار داشت که _

 اونم با سرم رفع میشه!  
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 سهیل باحالی آشفته پرسید: 

 پس چرا چشاشو باز نمی کنه؟!  _

دکترچشم درنگاه مضطرب او چرخاندولبخندی به 

 رویش پاشید.  

دلیل بیهوشیش بخاطر شوکیه که اون لحظه بهش _

 وارد شده!  

د چند ضربه ی آرام به مرد میانسال مهربانی بو 

 کتفش زد ولبخندش عمیق ترشد.  

نگران نباش جوون.. کمتر از چند ساعت دیگه _

سُرومُروگنده چشم باز می کنه و غرغراش شروع 

 میشه! 

سهیل لبخندتلخی تحویلش داد وتا دم در بدرقه اش 

 کرد.  

کنار بهار روی تخت نشست چند بار دستش بی 

کشیده شد وبه فرمان اختیار سمت موهای نمداراو 

 نشینی کرد.  عقلش عقب
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اما بار آخر فرمان عقلش را پشت گوش انداخت 

همین که دستش به فاصله چند میلیمتری ازموهای او 

 رسید پلک های دخترک هم تکانخوردند.  

سریع دستش را عقب کشید و منتظر نگاه به  

 چشمانش دوخت که به آرامی باز شد.  

 بهتری؟  _

حواسش را جذب خودش کرد با کمی  صدای سهیل

فشار به مغزش  تمام صحنه ها همچون فیلمی از 

 جلوی چشمش گذر کرد.
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سرش را به آرامی باال و پایین کرد باز هم سکوتی 

 شان حکم فرما شد.  خفقان آور بین

 سهیل نگاهی به سرم که تمام شده بود انداخت.  
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 نژیوکت بازکنه.  برم سپیده رو صدا بزنم بیاد ا_

سپیده آمد و انژیوکت را باز کرد و بهتردید در این 

 شرایط تنهاباشند.  

 به همین دلیل خیلی زود اتاق را ترک کرد.  

شد که سهیل روی تراس رفته و نگاهش دقایقی می

 را به آسمان سیاه شب دوخته بود.  

 نیلوفر پس از چند تقه به در وارد شد.  

 ؟!  خوبی قربونت برم_ 

دلش ضعف رفت از این همه مهر و محبتی که  

 دوستان جدیدش نسبت به او داشتند.  

 لبخند دلنشینی به رویش پاشید.   

 آره عزیزم...  _

نیلوفربا چند قدم کوتاه خودش را به تخت رساند  و 

 سینی حاوی ظرف سوپ را روی پاتختی قرار داد.  

 خودش هم کنار بهار روی تخت نشست.  
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همه رو ترسوندی دختر خوب.. من که توعمرم به _

 این وحشت زدگی از خواب بیدار نشده بودم! 

 بهارشرم زده نگاهش را به گلهای پتو دوخت.   

 ببخشید توروخدا سفر شما رو هم خراب کردم!  _ 

 نیلوفر با مهربانی دستش را در دست گرفت.   

این چه حرفیه عزیزم فقط از این به بعد بیشتر _

 مراقب باش!  

 باخنده چشمکی نثارش کرد.  

درضمن قدرشوهرتُ بیشتر بدون معلومه خیلی _

 داره!   دوست

حس کنجکاوی بهار تحریک شد که بداند چه 

اتفاقاتی افتاده که خداراشکر نیلوفر وقتی با نگاه 

 کنجکاو بهار مواجه شد.  

 شروع به تعریف با آب وتاب ماجرا کرد..!  
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مثل اینکه آقا سهیل وقتی پا میشه میبینه تو نیستی _

ره روی تراس که ببینه اون اطراف پیدات میکنه یا می

نه که با اون اتفاق روبرو میشه.. اون لحظه چنان 

فریاد زد که هممون با وحشت از خواب پریدیم وای 

بهار نمی دونی چه حالی داشت بنده خدا کم مونده 

بود.. سکته کنه وقتی ما رسیدیم دیدیم که جسم 

نیمه جون توروی دستاشه خودشم انگار نفس 

 کشیدن و از یاد برده بود!  

ر با تالش های سپیده نفست باال اومد که خدا رو شک

 و خطر از بیخ گوشمون گذشت.  

بهار از حرفهای او به فکر فرو رفته بود! نیلوفر عزم 

 رفتن کرد.  

من برم دیگه تو هم غذاتو بخورتا از دهن نیفتاده.. _

 راستی آقاسهیل کجاست؟  

 بهار با دست به درتراس اشاره زد وگفت:  

 رفته رو تراس!  _
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 وفر از همانجا صدایش زد.  نیل

 آقا سهیل..  _ 

سهیل با شنیدن صدای او نگاه از آسمان سیاه شب 

 گرفت و به طرف صدا چرخید.
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نیلوفر به آن سمت رفت و سرش را از میان در بیرون 

 برد.  

میخواستم بگم شام تشریف میارین پایین یا _ 

   براتون بیارم همینجا با بهارجون بخورین؟

 ممنون میل ندارم شما راحت باشین!  _ 

 نیلوفر کمی با فشاری کرد  

 تعارف می کنید؟  _

 نه ممنونم گفتم که.. میل ندارم شما راحت باشید.  _ 
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وقتی با صورت گرفته سهیل روبروشد  دیگر چیزی 

نگفت فکرکردحتما هنوز بابت اتفاقاتی افتاده بود 

 ناراحت است.  

سرش را که داخل برد سهیل دوباره چرخید وپشت 

به او قرار گرفت همانطور که نگاهش را به آسمان 

 دوخت صدایش را به گوش نیلوفر رساند.  

 سرما نخوره!  لطف کنید درو هم ببندین بهار _

 نیلوفر لبخندی به لب آورد و ابرویی باال انداخت.  

کرد چرا از وقتی که بهارکه تنها شد به این فکر می 

چشم گشود صورت و صدای سهیل آنقدر گرفته 

 بودباخودگفت: 

شاید حق با نیلوفر باید به خاطر این همه استرسی » 

 «  که بهش وارد کردم عذر خواهی کنم

بعد صدای باز و بسته شدن در تراس او نیم ساعت  

 را از فکر بیرون کشید.  
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سهیل بی انکه نگاهی سویش اندازد برق راخاموش 

 کرد و از اتاق خارج شد.  

بهار به این خیال که شاید برای شام خوردن یا 

 نوشیدن آب پایین رفته دقایقی صبر کرد!  

اما زمان از خوردن یک شام معمولی خیلی بیشتر 

 کشید.  طول 

سعی کرد بخوابد اما مگر ذهن آشفته اش اجازه 

 داد..  می

 مدام به این فکر می کرد این موقع شب کجا رفته!  

روی تراس رفت و زمانی که به سختی سهیل را در 

آن تاریکی روی تخته سنگی تشخیص داد متعجب 

 شد!  

 اما با خودش گفت: 

 «  خواب شدهشاید اونم مثل من بی»  
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ته سنگ رو به ساحل نشسته بود از زمانی که روی تخ

بهار چشم باز کرد نمی توانست فکرش را از درگیری 

 خارج کند.  

هرچه می خواست نسبت به او بی تفاوت باشد اما 

 نمی شد گویا دست خودش نبود!  

اتاق را ترک کرده بود تا بهار با خیال راحت خودش 

 را به دست خواب بسپارد...  

ه که حس کرد دیگر نفس نمی کشد را مدام آن لحظ 

 آورد!  به یاد می

فکر های مزخرف لحظه به لحظه بیشتر در سرش 

 دادند..  جوالن می

کرد که نکند به خاطر نفرتش عمداً به این فکر می 

 این بال را سر خودش آورده بود!  

کنار ساحل آمد تا مگر آرامش دریا نصیبش شود اما  

 دریغ از ذره ای آرامش..!  

 حالش خراب بود...  
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 چرا این وقت شب اینجا نشستی؟!  _

آنچنان پرشتاب سرش را به طرف صدا چرخاند که 

 حس کرد مهره های گردنش جابجا شدند..

 

 ��86_پارت#

 

همان صدا برایش کافی بود در اندک ثانیه ای شد 

 آب روی آتش جانش...  

بی انکه پلک بزند درسکوت خیره به او و حرکاتش 

 بود.  

دخترک آرام آرام نزدیکش شد و پتو سفری که 

 همراه آورده بود را روی شانه هایش انداخت...  

با شما بودما میگم چرا این وقت شب اینجا _

 نشستی؟  

 ر سر و صدا آب دهانش را بلعید.  سهیل پ
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چرخید به زور و بال آن را زبانش برای کلمه ای نمی 

کمی چرخاند تا بیش از آن دخترک را منتظرپاسخش 

 نگذارد.  

 هیچی.. گفتم شما راحت بخوابی!  _

صدای بم و گرفته اش که آغشته ی غم بود لحظه 

 ای دل دخترک را به درد آورد.  

ش را به هم رساند و مقابلش لبه های شال اشارپ

 قرارگرفت.  

 کی گفته من با حضور شما ناراحت می خوابم؟!  _

 سرش که باال آمد با نگاه جدی بهار برخوردکرد.  

 ازآن مرد سخت این همه گیرکردن بعیدبود...!  

حس کردم بعدازظهربخاطر حضورمن تو اتاق _

 اومدی بیرون و.. اون اتفاق افتاد..  

 گاهش می کرد.  بهارمتعجب ن
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نه اصال اینطورنبود.. من فقط خوابم نمی برد اومدم _

 بیرون یکم هوابخورم!  

پس چرا اون کارو باخودت کردی یعنی انقدر از من _

 بدت میاد؟  

 چشمان بهارگردشده بود!  

 اصالمتوجه منظورش نمی شد...  

سهیل خشمگین از روی تخته سنگ بلند شد وروی 

 پا ایستاد.  

 ز روی شانه هایش افتاد اماتوجهی نکرد!  پتو ا

نمی خواد حاشا کنی خودم دیدم که با پاهای خودت _

رفتی تو آب.. قدم به قدم جلو رفتی با اینکه می 

 دونستی خطرناکه اما بازم اینکارو کردی...  

 کدوم کار؟! من متوجه منظورت نمی شم!  _

سهیل کالفه پنجه میان موهایش کشید ویک قدم به 

 نزدیک شد.   او
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 فاصله بینشان به اندازه ی یک وجب رسیده بود.  

لبه های اشارپ را با دستانش گرفت وبرای بهتر 

 دیدن او سرش را کمی به سمت پایین متمایل کرد.  

 چشمانش سرخ سرخ بود.  

ازمیان دندان هایی که از درد حرفهایش روی هم می 

فشرد رو به دخترکی که سر از کارهایش درنمی آورد 

 وگیج به او می نگریست غرید: 

همون که می خواستی هم منو هم خودتو بدبخت _

 کنی همین که رفتی تو دریا.. 

حالش خراب بود انگار چیزی سد راه گلویش شده 

 بود.  

اصورت جمع شده براثر درد زیاد مکثی کرد واینبار ب

 نالید: 

تونمی فهمی دست من امانتی اگه بالیی سرت می _

 اومد من جواب خانوادتو چی می دادم؟!
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هایش را با حرص و صدای نسبتا بلندی تمام حرف

 ادا می کرد!  

اما انگار که جمله آخرش را تنها برای گول زدن 

 خودش گفت...!  

 کمی متوجه منظور او شده بود متعجب بهار که حاال 

 گفت:  

داری اشتباه می کنی من.. من فقط یه لحظه زیر  _

پام خالی شد وگرنه احمق که نیستم بخوام این کارو 

بکنم.. اصالچه دلیلی داره که من بخوام این کارو 

 انجام بدم؟!  

 تنفر از من..!  _
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های لحظه ای از صدای جدی سهیل ماتش برد! حرف

دانست باید چه بگوید گذشته را به یاد آورد نمی شب

 و چگونه از دلش دربیاورد این سوء تفاهم ها را... !  

 کمی دست دست کرد و باالخره به حرف آمد.  

بابت حرفای دیشب واقعا ازت عذر می خوام یه _

لحظه از کوره در رفتم نفهمیدم چی دارم واسه خودم 

 میگم! اگه باعث دلخوریت شدم منو ببخش..!  

تمامی این کلمات را خیره در چشمانش گفت و 

 چیزی جز صداقت نصیب سهیل نشد.  

 کمی آرام گرفت و کنارش ایستاد.  

 ساحل خیره شدند.   لحظاتی هر دو در سکوت به

بادی وزید و باعث لرزش خفیف بهار شد. سهیل پتو 

های او تنظیم را از روی زمین برداشت و روی شانه

 کرد.  

کی گفت تو با این حالت پاشی بیای بیرون نمیگی  _

 سرما بخوری؟!  
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 چیزی نمیشه لباس گرم... _

نگاهش به لباس تنش که افتاد باقی حرفش را خورد 

ه یاد آورد لباسهای بعد از ظهرش تنش و تازه ب

نیست که به احتمال زیاد بابت خیس شدنشان 

 تعویض شده!  

 اما توسط چه کسی؟!  

 نگاهش را باال آورد و پرسید: 

 لباسام..؟   _

نتوانست ادامه دهد از فکر هایی که در سرش می  

گنجید و امیدوار بود اشتباه باشد. حداقل یکی از 

 دختران این کار را انجام داده باشد.  

 سهیل متوجه منظورش شد.  

 من عوضشون کردم!  _

 با نگاه توبیخگر بهار که روبه رو شد گفت:  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چیه؟! انتظار داشتی وقتی من شوهرتم از بقیه  _

 کردم لباساتو عوض کنن؟!  درخواست می

 بهار حرص خورد از کلمه به اصطالح شوهر!  

 نترس انقدردغدغه داشتنم که به جایی نگاه نکنم!  _

گوشه لبش که به سمت باال متمایل شد  بهار دیگر 

 نتوانست خوددار باشد و تیکه ای نثارش نکند...  

 نخیرفقط ترسیدم  خدای نکرده جنابعالی گول_ 

 بخوری و گرنه واسه من اهمیتی نداره!  

نیشخندی به لب آورد و برق پیروزی در نگاهش 

 نشست.  

روی گرداند و دست به سینه باغرورکاذبی پشت به او 

 ایستاد!  

از تخس بازی دخترک چندین چین ریزگوشه ی 

 چشم سهیل پدید آمد.
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 بی توجه به حرف او دستش را گرفت و راهی ویال

 شد.  

فعالً بیا بریم تا سرما نخوری دوباره رو دستم _ 

 نیفتادی!  

  

 طوریکه به گوش بهار برسد غرزد: 

خوبه قبال بهش گفتم نه حوصله این کارو دارم نه _

 وقتشو!  

زیر چشمی پایید دخترکی را که از حرص زیاد سعی 

داشت دست خود را از حصار گرمای دستش خارج 

دست او را میان انگشتانش  ترکند اما سهیل محکم

 قفل کرد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باز هم مثل شب گذشته سهیل روی زمین و بهار روی 

تخت خوابید با این تفاوت که حالشان مثل شب 

 گذشته بد نبود!  

سهیل پس از کلی کلنجار رفتن با عقلش به این 

 نتیجه رسید که بهار دست او امانت است  

باید اجازه می وحال که او را وارد بازی اش کرده بود ن

داد احساس کمبود کند و برای وجدانش هم که شده 

باید امانتدار خوبی باشد و بی تفاوت نبودنش هم از 

 گیرد...!  وجدانش نشأت می

باتمامی این فکرها سعی داشت خودش را گول بزند 

 و از واقعیت فاصله بگیرد!  

 *** 

به پله ها را که پایین می رفت با سپیده روبرو شد که  

 کرد.  سمت باال پله ها را طی می
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چند پله آمده را همراه او باال رفت وقتی که سپیده با 

کنجکاوی خواست دهان باز کند و سوال بپرسد 

 انگشت اشاره اش را روی بینی گذاشت!  

هیس هیچی نپرس فقط گوش بده کارهایی که _

 بهت میگم مو به مو انجام می دی.. 

 سپیده که ساکت نگاهش کرد ادامه داد  

االن می ری پایین به دخترا میگی آماده بشن برین _ 

 خرید خودم می برمتون..  

وقتی رفتی بازار هر چیزی خوب گوش کن روی هر  

ی  و بهار و چیزی که به نظرت خوب بود  دست میزار

 مجبور می کنی بخره.. افتاد؟!  

 بله!   _

 خوب حاال میتونی بری کارتو شروع کنی!  _

 سپیده دستانش را به کمرش زد و ابرو باال انداخت.   

 من به چند دلیل نمیتونم اینکارو انجام بدم!  _ 
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 چی؟!  _

اول اینکه فکر می کنم یادت رفته دیروز واسه یه  

گذاشتین امروز جوجه کباب کردن چه منتی سر ما 

 ناهار با ما خانوماست  

دوم اینکه وقتی شما حضرت آقا به عنوان شوهرش 

سُرومُروگنده اینجا ایستادی چرا من این کار رو 

انجام بدم؟! خودت همه اینایی که گفتی رو انجام 

 ینجوری خوشحال ترم میشه!  بده تازه ا

 گفتم سوال نباشه کاری که گفتم انجام بده!  _

سپیده راهش را کشید که برود سهیل پلک روی هم 

 قرار داد و ناچارسد راهش شدو گفت: 

 خیلی خب االن برات توضیح میدم!   _

 سپیده پیروزمندانه با لبخندی دندان نما نگاهش کرد.  

 میشنوم!_ 
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 یل زیرلب آهسته غرزد: سه

 فضول!   _

 سپیده چشم ریز کرد و گفت: 

 شنیدم چی گفتیا!  _ 

سهیل با اخم نگاهش کرد که باعث شد زبان به 

 دهان بگیرد.  

 ناهار امروز با من خودم واسه همتون میگیرم!   _

 دوباره نیش سپیده باز شد.  

 سهیل کمی صدایش را پایین آورد.  

دست من دلخوره می خوام یه ببین بهار کمی از _

جوری خوشحالش کنم و فکرمی کنم اگه من بگم 

 قبول نکنه!  
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ابروهای سپیده باال پرید و با لبخند به حرف هایش  

 گوش داد.  

و چه بهتر از خرید برای خانمها این شد که  زحمت _

 این کار افتاد روی دوش شما!  

 و کی گوشاش دراز تر از سپیده؟!  _

 آفرین!  _

 سپیده اخم کرد و رو گرداند.  

 سهیل کالفه گفت: 

 شوخی کردم دیگه...   _

در این چند سال سهیل را اینگونه ندیده بود همیشه 

 خودنمایی می کرد!  گره کور میان ابروهایش 

 به همین دلیل دلش نیامد او را بیش از این اذیت کند.  

 باشه فقط به خاطر بهار!  _

 لبهای سهیل کمی کش آمد.  
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سپیده بی توجه از کنار او گذشت و از پله ها سرازیر 

شد البته نه از خود پله از روی نرده سر خورد و پایین 

 رفت!  

داد و سپیده زبانی سهیل به حالت تأسف سری تکان 

 برایش تکان داد که خنده اش گرفت در دل نالید: 

به خدا که آدم سالم بیاد جای تو دیوونه میشه حاال » 

تو چطور میخوای دیوونه ها رو آدم کنی خدا داند و 

 «  بس

 سپیده صدایش را به سرش انداخت.  

خانومای گل زود تند سریع آماده شین میخوایم _

 بریم خرید!  

 مان متعجب نگاهش کرد وگفت: آر

به سالمتی اما گفته باشم ما امروز کاری به _

 ناهارنداریم!  

 باشه عشقم..  _
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 منم حال ندارم ببرمتون!  _

 اونم حله عشقم..  _

 آرمان ابرویی باال انداخت و گفت: 

پس زحمت حمل و نقلتون و کی میکشه تو این _

 شهر غریب؟! 

 سهیل جون!  _

پیشانی نشاند و با چشم به بهار  آرمان اخمی روی

 اشاره کرد.  

سپیده خودش را همچون گربه ای ملوس کرد و تند 

تند پشت سر هم پلک زد که باعث خنده ی آرمان 

 شد.  

 چرخید و رو به بهار قرار گرفت.  

های ریزاو مواجه شد و بوسی برایش که با خنده

 فرستاد.  
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چیزی در دلش نیست شناختند که دیگر همه او را می

 هایش من باب مزاح است!و تمامی حرف
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سهیل آدرس یکی از بهترین مرکز خریدهای آنجا را 

در گوگل سرچ کرد و به کمک جی پی اس وظیفه 

 حمل و نقل خانم ها را به عهده گرفت. 

با توقف ماشین سپیده و نیلوفر به سرعت از ماشین 

 پایین پریدند.  

فش را در دست گرفت و سعی داشت زود بهارهم کی

با آنها همراه شود همین که دست راستش روی 

دستگیره در قرار گرفت دست گرم سهیل روی دست 

دیگرش نشست! نگاهش اول از همه سوی دست 

بزرگ و مردانه ی او رفت که دست ظریفش را سفت 

 گرفته بود و بعد از آن سوی چشمانش رفت!  
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ن پرسشگرش قرار داد سهیل کارتی مقابل چشما

همین که بهار خواست زبان به اعتراض باز کند 

 اوپیش دستی کرد.  

می دونم کارت قبلی که بهت دادم و نه ازش ریالی _

 استفاده کردی و نه همراه داری!  

 تردیدش را که دید با اخم لب زد.  

 بگیردیگه دستم خشک شد.  _

وی اما بهار دست خشک شده او را پایین آورد و ر

 پایش قرار داد و در نگاه اخم آلودش خیره شد.  

من فقط به این خاطر که سپیده از من دلخور نشه با _

 دخترا همراه شدم وگرنه چیزی احتیاج ندارم!  

گره میان ابرهای سهیل بیش از پیش در هم فرو 

 رفت.  

می خوای دو ساعت تواین پاساژ بچرخی بعدم _

 دست خالی برگردی؟!  
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ه هایش را باال انداخت و در جوار نگاه بهار شان

 پرسشگراوگفت: 

 چی میشه مگه؟!   _

سهیل پلک روی هم قرار داد و نفسش را کالفه 

 بیرون فرستاد.  

نگاه جدی نثار بهار کرد و پس از آن دوباره کارت را 

 مقابل او قرار داد.  

 گفتم بگیرش!  _

با بهار نگاهش را به بیرون از ماشین چرخاند. وقتی 

های منتظر دخترها رو به رو شد بی اعتراض چهره

کارت را از دست سهیل گرفت وزیر لب تشکری 

 کرد.  

 به سرعت از ماشین پیاده شد.   

 وسمت آن دو نفر حرکت کرد.  
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سهیل انگشتانش را میان موهایش فرستاد و آنها را 

 به سمت باال هدایت کرد زیر لب زمزمه کرد.  

 خدایا صبرم بده!  _

می دانست که سپیده کارش را به درستی انجام 

دهد وقتی تصویر معترض اما ناچار بهار در ذهنش می

های ریزی پدیدار نقش بست گوشه چشمانش چین

 شد.  

بهاربا قدم های تندی خودش را به آنها رساند که 

 جلوی در پاساژ منتظر ایستاده بودند.  

ت همین که کنارشان قرار گرفت سپیده با شیطن

 چشمکی نثارش کرد و گفت: 

 چی میگفتین دو ساعت توماشین بال؟!  _

 بهارلبخند مصلحتی به لب آورد.  

 چیز خاصی نبود عزیزم!  _
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بعاردست او راکشید و به سمت در اتوماتیک پاساژ 

 حرکت کردند.  
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کرد کسی به سرعت در حال فرو کردن احساس می

سوزن های متعدد کف پایش است تمام طبقات 

پاساژ را بیش از چندین بار زیرو رو کرده بودند 

 دستان هر سه نفر پر از کیسه های خرید بود.  

آمد دست می سپیده روی هر چیزی که خوشش می

 کرد بخرند...  گذاشت و آن دو را هم مجبور می

خرید هایشان شبیه بهم بود و فقط درسه رنگ تمام 

متنوع با این وجود ایده برای هر سه نفر بسیار جالب 

 بود!  
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بهار و نیلوفر با اکراه قدم برمی داشتند و زیر لب غر 

 میزدند.  

آید نگاهی به کنار وقتی دیدند صدای سپیده در نمی

خود انداختند و متوجه نبود اوشدند ایستادند و به 

 ر چرخیدند.  پشت س

سپیده را ایستاده مقابل فروشگاه لباس زیر دیدند هر 

دو نگاه خسته ای  بهم انداختند و به سمت او حرکت 

های خشمگینشان را کردند نزدیکش شدندو نگاه

 سوی چشمان براق او پرتاب کردند.  

توجه به هر دو وارد فروشگاه شد این اما سپیده بی

یقی کالفه جلوی در به بار انها همراهش  نشدند دقا

بردند که صدای سپیده تعجب هر دو را سر می

 برانگیخت!  

خانومای خوشگل لطفاً بیان خریداتون رو حساب _

 کنید.  
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نیلوفروبهار متعجب نگاهی به هم انداختند ومتاسف 

سری تکان دادند با اجبار وارد فروشگاه شدند و پس 

 زدند.  از حساب خرید هایشان همگی از آنجا بیرون 

بهاربا اینکه قصد خرید نداشت و پاهای دردناکش 

توانست منکراین شود که با داد اما نمیعذابش می

 خرید هایش بسیار حالش عوض شده بود 

باسهیل تماس گرفت و او هم اطمینان خاطرش کرد 

 تا یک ربع دیگر آنجاست.  

ماشین سهیل را دیدند و به سمتش قدم برداشتند به 

شدن شان سهیل از ماشین پیاده شد محض نزدیک 

ها خرید هایشان و در صندوق عقب را باز کرد تا خانم

 را آنجا جا بدهند.  

سپیده و نیلوفر زودتر کارشان را انجام دادند و با 

 های عقب جاگیر شدند.  خستگی روی صندلی
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سهیل دستش را دراز کرد تا خریدهایی که هنوز در 

دست بهار مانده بود را از دست او بگیرد و داخل 

 صندوق بگذارد.  

زده آنها را بهارنگاهی به دستانش انداخت و خجالت

 به دست او سپرد.  

 حینی که سهیل در صندوق را می بست.   

 بهار با لحن پر خنده ای زمزمه کرد.  

ا بیامرزم همیشه میگفت کاسه مادر بزرگ خد_

 نمیخوام روباید پر ترش کرد!  

چشمان سهیل برق زد و از خنده روی لب او لبخند به 

 لب اورد.  

 خیره به چشمانش گفت: 

 خوب کاری کردی!   _

 لحنش مملو از مهربانی و جدیت بود.  
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جلوی رستورانی ماشین را متوقف کرد و رو به بهار 

 پرسید.  

 چی میخوری؟_
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 کمی فکر کرد و در نهایت گفت : 

 کوبیده! _

کردو این برای بهار کمی راحت تر از قبل رفتار می 

سهیلی که به نظر خودش حس عذاب وجدان 

 گریبانگیرش شده بود بسیار خوشایند بود.  

داد و از ماشین پیاده شد قبل از  سهیل سری تکان

 اینکه درراببندد.  

 سپیده غر زد: 
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مثل اینکه ما هم آدمیم قدرت انتخاب داریم! سهیل _

با چهره ی جدی دستش را بند درکرد و از قسمت باز 

 شیشه ماشین نگاهی به سپیده انداخت.  

هرچی بهار میخوره واسه همه میگیرم انتظار نداری _

 تک نظر پرسم!  که زنگ بزنم تک 

 

بهار حس کرد چیزی در وجودش تکان خورد اما با 

فکر به اینکه این هم جزئی از هنرنمایی های اوست 

شد را به تمامی فکرهایی که به ذهنش نزدیک می

 گوشه کنارهای مغزش هل داد.  

 

سهیل با فشار کوتاهی در را بست و با پرستیژ جذابی 

به چشمانش  عینک آفتابی اش را از روی موهایش

 منتقل داد و دستش را داخل جیبش فرو برد.  

قبل از حرکت کردن  نیم رخش را به طرف سپیده 

 چرخاند.  
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اگرم اعتراضی هست میتونی به شوهر جونت بگی _

 شخصاً تهیه کنه برات!  

و بی توجه به عکس العمل او راهش را کشید و  

 رفت!  

ان شد با دهان بازمانده ی سپیده باعث خنده ی دختر

های آسوده حرص فراوانی و چشمان ریز شده قدم

 کرد. خاطر او را نظاره می

 و زیر ناسزایی نثار قیافه ی تخس و مغرور او کرد. 

  

سه روز تعطیلی مثله برق و باد گذشت وهمگی دوباره 

 راهی تهران شدند.  

سهیل ماشین را داخل پارکینگ پارک کرد و پیاده 

 شد.  

ز صندوق خارج کرد اما بهار هنوز هم چمدان ها را ا

 داخل ماشین نشسته بود.  
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متعجب سمت او قدم برداشت و در ماشین را باز کرد 

 کمی سرش را خم کرد تا دید بهتری داشته باشد!  

 مشکلی پیش اومده؟! چرا پیاده نمیشی؟!  _

بهار کمی پایش را جابه جا کرد که باعث جمع شدن 

 صورتش شد.  

 چیزی نیست پام خواب رفته!  _

 می خوای کمکت کنم؟  _

جفت  ابروهای بهار باالپرید وبانگاه عاقل 

 اندرسفیهی سرش را کج کردو پرسید: 

 مثال چطوری؟!  _

 سهیل دستی پشت گردنش کشید.  

 خب دستت رو بگیرم دیگه!  _

انطور که سعی داشت باتکان های خیلی ریز بهار هم

و آهسته زودتر از آن شرایط خارج شود گوشه ی 

 لبش به سمت باال متمایل شد.  
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پای من االن مثه سنگ و بی حس شده طوری که _

نمی تونم راحت تکونش بدم بعدتو فکر می کنی می 

 تونم بلندشم و رو پام بایستم!

 

 ��93_پارت#

 

 ه پیشروی به خودش داد.  با این حرف سهیل اجاز

 پس بذاربغلت کنم چاره ی دیگه ای نداریم!  _

درهمین میان خون درپایش به جریان افتاد و از آن 

 خواب رفتگی درآمد.  

بهار کیفش را به دست گرفت وخیره درنگاه منتظر 

 سهیل گفت: 

خب خدارو شکر پای منم ازخواب دراومد و زمان به _

 گول خوردن شما نرسید!  
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از ماشین پیاده شد و بی توجه به او سمت آسانسور 

 حرکت کرد.  

چندثانیه طول کشید تا سهیل از بهت خارج شد 

ریموت ماشین رافشرد و با برداشتن چمدان ها به او 

 ملحق شد که داشت وارد آسانسور می شد!  

 

   

بهار و سپیده مشغول بگو بخند بودند هردو در 

آشپزخانه به کمک هم شام پختند و بعدازآن سپیده 

 یکی از آن کیک های خانگی بهارپز را آموزش دید.  

درنهایت باهم آشپزخانه ی ریخت وپاش سپیده را 

 مرتب کردند.  

سهیل وآرمان هر دو به مهمانی که بیشتر رقبا درآن 

 کرده بودند.  حضور داشتند شرکت 

سهیل بهار را نزد سپیده برد تا تنها نباشد پاسی از 

 شب می گذشت که زنگ واحد به صدا درآمد! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سپیده برای گشودن در دل از سریال محبوبش کشید 

وبهار هم به اتاق رفت تا لباسهایش رابپوشد و زودتر 

 راهی منزل خودشان شوند.  

از اتاق که بیرون آمد متوجه ی پچ پچ سپیده و آرمان 

 شد.  

متعجب از حضور نداشتن سهیل بعد از سالم با 

 آرمان جویای نبودسهیل شد.  

نظرمی رسید اما سعی کرد دخترک را آرمان کالفه به 

 از آن بی قرارتر نکند.  

یه کاری برای سهیل پیش اومد مجبور شد بره _

 انجامش بده...  

 بهارنگاهی به ساعت بزرگ روی دیوار انداخت.  

 ساعت از دوازده بامدادهم گذشته بود!  

یعنی چه کاری آن وقت شب پیش آمده بود که 

 کند؟!  نتوانسته به فردا موکولش 
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 آشوبی بر دلش برپاشد.  

به یاد آورد که هردو با ماشین سهیل رفته بودند با 

 حالت مشکوکی پرسید: 

 شماکه با یه ماشین رفته بودین؟! _

آرمان نمی دانست چه بگوید به دخترکی که نگرانی 

 نگاهش هر لحظه بیشتر می شد!  

خب آره سهیل منو رسوند بعد رفت نگران نباشین _

اجع به شرکت بود تا یکی دو ساعت دیگه کارش ر

 میاد!  

نگفت که وسط مهمانی قبل از خوردن شام با دیدن 

کابوس رویاهایش بی خبر گذاشت ورفت واو 

مجبورشد خودش باتاکسی برگردد تا االن هم به 

 هیچکدام از تماس هایش پاسخی نداده بود!  

دروغ که حناق نبود در گلویش گیرکند به راحتی آب 

 دن دردهان می چرخید!  خور

 اما بهارمتقاعد نشد! 
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چطور می شد تا دم در آرمان را برساند امافرصت 

نکند بهار را به خانه ببرد و بعد از آن کارواجبش را 

 انجام دهد...
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تلفن همراهش را از کیفش درآورد و شماره ی سهیل 

 را گرفت.  

   آنقدربوق خورد تا باالخره خودش قطع شد.

چندین مرتبه تماس گرفت اما باز هم به جزصدای 

 بوق صدای دیگری به گوشش نرسید.  

نا امید گوشی را داخل کیفش پرت کرد و مقابل زن 

وشوهری قرارگرفت که در سکوت او ونگرانی هایش 

 را تماشا می کردند. 

 آقاآرمان من نمی تونم حرفاتون باورکنم!  _
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اگوشیش جواب اگه کاری براش پیش اومده پس چر

 نمیده یا چرا به من هیچ خبری نداد!  

 بجای آرمان سپیده جواب داد.  

 باشه عزیزم من بهت میگم!  _

 سپیده!  _

حتی صدای شاکیه آرمان هم باعث نشد بخواهد 

 حقیقت را از او پنهان کند! 

ببین آرمان دروغ و پنهان کاری کار رو بدتر می کنه _

 دختر بیچاره رنگ به روش نمونده!  

 معلوم نیست تاحاالفکرش به کجاها کشیده نشده!  

 باسکوت آرمان هردودست بهار را در دست گرفت.  

بهارجان امشب تو مهمونی سهیل با همسرسابقش _

ر روبرو شده تحمل اونجاموندن رو نداشته و بی خب

 مهمونی رو ترک کرده! 
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تو از گذشته اش خبرنداری اما منی که می دونم  

بهش حق می دم ازت می خوام آروم باشی و درکش 

 کنی!  

 تنها توانست سری به تائید حرفهایش تکان دهد.  

عزیزم تاوقتی که سهیل بیاد می تونی تو اتاق _

 استراحت کنی!  

 داد.  اما اینبار به معنای منفی سرش را تکان 

انگار زبانش از کار افتاده بود با اینکه راجع به زندگی 

قبل سهیل هیچی نمی دانست جز اینکه خیانت 

 دیده..! 

اما همین یک کلمه باعث می شد به معنای واقعی  

درکش کند بهتر از هرکسی حس آن لحظه ای که با 

 او روبرو شده را بفهمد!  

به زور زبانش را به چرخیدن هدایت کرد و نگاهش را 

 به طرف آرمان چرخاند.  

 میشه منو برسونید خونه؟ _
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 خواست مخالفتش را اعالم کند که بهارگفت: 

 کنم لطفا منو برسونید خونه!   خواهش می_

آرمان نگاهی به سپیده انداخت که با قراردادن پلک 

 هایش روی هم تائید کرد.  

 خودم بهش پیغام میدم میگم رفتم خونه!  _

این جمله را خطاب به هردو گفت که می دانستند 

 سهیل به آنجا دنبالش خواهد آمد.  

به  باتشکر سرسری و خداحافظی کوتاهی از سپیده

 همراه آرمان راهی منزل خودش شد.  

  *** 

چندساعتی می شد ماشین را گوشه ی خیابان رها 

کرده بود و باحالی خراب و ذهنی مشوش در پیاده رو 

قدم می زد بعد از تماس مادرش تلفن همراهش را 

روی سایلنت قرارداد تماسی که با آن حال خراب 

 .  بامشقت تنها جمله ی کوتاهی به زبان آورد
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جایی هستم نمی تونم صحبت کنم بعدا تماس می » 

 «  گیرم

آن را هم باهزار زحمت توانست بگوید تا مادرش را 

 نگران تماس های بی پاسخش نکند.
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امانفهمید که صدای گرفته و خشدارش دل مادرش 

را به لرزه انداخت و آشوبی بردلش برپا کرد که تا آن 

وقت شب هنوز هم پای تلفن منتظرتماسش نشسته 

 بود.  

 به خودش که آمد جلوی آپارتمانش قرار داشت...  

فکر کرد شاید دوش آب سرد بتواند کمی آرامش کند 

شد سراغ بهار نمی چون قطعاً با آن حال و ظاهر

 رفت.  
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وارد خانه که شد یک راست به سمت اتاقش قدم  

برداشت آن قدر حالش خراب بود که متوجه روشن 

 بودن چراغ ها نشد. 

بهار یک ساعتی از آمدنش می گذشت و در آن زمان 

بیش از صدها بار طول و عرض سالن را قدم رو رفته 

 بود! 

 سالم! _

و بهار هم سر جایش با صدایش از حرکت ایستاد 

 خشکش زد وقتی حال و روز سهیل را دید.  

 باکی اومدی؟!  _

صدای گرفته و خش دارش دل دخترک را به درد 

 آورد! 

 با آرمان..  _

سوال بیشتری نپرسید بهتر دید زودتر راهی اتاق 

شود تا این دختر با سرتق بازیهایش حالش را بدتر 

 نکند!  
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بگیرد وقتی رگ برآمده اما بهار نمی توانست آرام 

پیشانی اش و صورت کبود از خشمش را دید با خود 

ترسید گفت باید هر طور که شده آرامش کند می

 بالیی سرش بیاید!  

سهیل کجا بودی تا این وقت شب اونم بی خبر _

 میدونی دلم هزار راه رفت..  

حالش بدتر از آن بود که بابت اعتراف به نگرانی یا 

 هم است خوشحال شود.  اینکه برایش م

 جایی کار داشتم!  _

وارد اتاق شد دلش نمی خواست به او بی احترامی 

کند و اگر به سوال جواب کردنش ادامه میداد ممکن 

 بود این بی احترامی اتفاق بیفتد.  

اما بهار به در بسته برخورد می خواست سر حرف را 

 باز کند.  

 پرت کند.  تا با حرف زدن حواس ذهن آشفته اش را 
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با جرقه ای که به ذهنش رسید به سمت اتاق  قدم 

برداشت نگران بود با آن حال و روز اتفاقی برایش 

 بیوفتد!  

 باخود فکر کرد.  

ریخت باید هر طور شده خشمش را بیرون می

 اینگونه خودخوری وضعیت را بدتر می کرد!  

بی آنکه در بزند وارد اتاق شد سهیل بعد از باز شدن 

ی مقدمه در متعجب چرخید و بهار مقابلش قرار ب

 گرفت.  

 داشتم باهات حرف میزدم!  _

فشار دادن پلک هایش روی هم نشان دهنده سعی 

 در کنترلش داشت.  

 بهارلطفاً برو بیرون االن وقتش نیست!  _

دلش ضعف رفت از این که سعی داشت او را 

 نرنجاند.  
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 گذرد تفاوت از کنارش باما نمی توانست بی

درآن لحظه سهیل حکم رفیقی را داشت که باید با او 

 همدردی می کرد!  

دردی که خوب می فهمید با پوست وگوشت 

 واستخوانش چشیده بود.  

اما حاال که او قصد حرف زدن نداشت باید به روش  

 کرد...!  خودش آرامش می

 اتفاقاً همین االن وقتشه!_
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پافشاری بهارکم کم کنترلش را از دستش خارج 

کرد با چند قدم خودش را به دراتاق رساند و می

 دستش را به سمت بیرون اتاق گرفت.  

 ای نالید: با صدای کنترل شده
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 بیا برو بیرون!  _ 

 اما بهار لجوجانه گفت:  

 نمیخوام اصال نمیرم!   _

 کالفه دستی پشت گردنش کشید.  

 با چند قدم خودش را به او رساند.   بهار باز هم 

 تا نگی چی شد هیچ جا نمیرم.. _

 حالش بد بود و او به بدترشدنش دامن می زد.  

نگاهی به بهارانداخت که دست به سینه باظاهر اخم 

 آلودی مقابلش ایستاده بود.  

دیگر نتوانست بیش از آن تحمل کند با صدای نسبتا  

 بلندی فریاد زد.  

 تو ربطی نداره گفتم برو بیرون..  اصال به _

دخترک به نقطه نزدیک هدف رسیده بود او هم فریاد 

 کشید.  
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اصال نمیرم نمیرم نمیرم مثال می خوای چیکار _ 

 کنی؟!  

نفهمید چطور افسار دستش در رفت و روی صورت 

 دخترک فرود آمد! 

چند لحظه بی آنکه نفس بکشد به نیمرخ او خیره 

 شد.  

ار دستش را روی گونه سرخش قرار داد همین که به

و نیمچه لبخندی روی لبش خودنمایی کرد به خودش 

 آمد.  

 بهاربی هیچ حرفی از اتاق خارج شد.  

دیگر از آن خشم خبری نبود حاال ناباوری جایگزینش 

 شده بود!  

 باورش نمیشد مرتکب چنین کاری شده باشد!  

ایستاده هنوز هم همان جا خیره به جای خالی بهار 

 بود.  
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دقایقی بعد نفهمید چطور از آن چهاردیواری که حس 

می کرد هر آن ممکن است او را ببلعد گریخت و سر 

 ها گذاشت.  به خیابان

دوباره همان راهی را که پیاده آمده بود بازگشت و باز 

هم نفهمید زمان چطور گذشت و کی به ماشینش 

 رسید...  

دیگر بابت آن خاطره های تلخ و گزنده خشمگین 

 نبود.  

انگار بادی در سرش وزیده وهمه را با خود برده بود 

شد از تمام آن خاطرات اما دردی در سینه حس می

 !  عذاب آورتر...

هر چه درد در سینه اش بود را به دستش انتقال داد 

 همان دستی که روی بهار فرود آمده بود.  

با تمام قدرت روی شیشه ماشین کوبید و به اندازه 

 پلک بر هم زدن شیشه ماشین خرد و خاکشیر شد!  
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از شدت ضربه دستش بی حس شده بود سرخی 

 خون کمی سرمابه گرفتگی اش بخشید.  

ستش رنگین تر می شد دلش هم آرام تر می هرچه د

 شد!
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هوا رو به روشنی بود پشت رُل که نشست گوشی 

اش را از جیب کتش خارج کرد تا زمان دستگیرش 

 شود.  

اما قبل از زمان میس کال های فراوان چشمگیرش 

 شد.  

در همان لحظه شماره پدرش روی صفحه گوشی 

 نمایان شد!  
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جانش افتاد آن وقت صبح و تماس دلهره ای به 

 پدرش جز نگرانی چیزی به ارمغان نمی آورد.  

به سرعت دستش را روی صفحه گوشی کشید و آن 

 را کنار گوشش قرار داد.  

 سهیل بابا!  _ 

 جانم بابا چی شده چرا صدات میلرزه؟!  _

 پسرم تو که کشتی مارو از نگرانی!  _

  شرمنده پلک هایش را روی هم فشرد. 

چرا بابا جان من که گفتم نمیتونم صحبت کنم بعداً _

 تماس میگیرم.  

محمد همانطور که درون راهرو بیمارستان قدم میزد 

 نالید : 

آخه پسرم تومگه مادرتونمیشناسی وقتی صدای _

گرفته ات رو شنید آشوب به دلش افتاد تا همین اذان 

 صبح پای تلفن منتظر تماست نشسته بود!  
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 ن زمزمه کرد.  سهیل نگرا

االن بیداره؟ میشه گوشی رو بدی باهاش حرف _ 

 بزنم؟  

محمد نمی دانست چه بگوید هم نمیخواست دروغ بر 

زبان بیاورد و همین اینکه دلش نمی آمد به پسرش 

 را نگران تر از آن کند!  

دنبال راه چاره می گشت که همان لحظه پرستار 

 صدایش زد.  

 حاج آقا دکتر با شما کار دارن!  _

 در دل دعا کردسهیل صدای او را نشنیده باشد.   

سهیل جان بابا مادرت دیشب تا صبح نخوابیده _

بهتره االن استراحت کنه میگم بعدا باهات تماس 

 بگیره!  

 اما متاسفانه سهیل صدای پرستار را شنیده بود.  
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بابا شما االن کجایین؟ این خانم کی بود؟ اتفاقی _

برای مامان افتاده؟ بابا تو رو خدا بگو دارم دیوونه 

 میشم!  

شیرمردش دل او را هم لرزاند اما چاره  صدای لرزان

 ای نداشت.  

چیز خاصی نیست پسرم تو نگران نباش بعد نماز _

صبح دیدم یکم حال نداره اوردمش بیمارستان تا 

 خیال خودم راحت بشه!  

  

با تذکر دوباره پرستار مجبور شد تماس را هرچه 

 زودتر قطع کند و نزد دکتر برود.  

رم باید برم نگران چیزی سهیل من االن کار دا_

 نباش دوباره باهات تماس میگیرم فعال خدانگهدار...  

تماس را قطع کرد و سهیل با تمام قدرت پا روی 

پدال گاز فشرد و صدای ناهنجار جیغ الستیک ها در 

 فضا پیچید.
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 ��98_پارت#

 

باصدای بلند بسته شدن درخانه بهارهراسان به 

دنش از اتاق سمت در اتاق حرکت کرد خارج ش

 باصدای زنگ موبایل سهیل یکی شد!  

 الو بابا من همین االن راه می افتم میام!  _

بهار صدای آن طرف خط را نمی شنید اما آشفتگی 

 سهیل او را هم نگران می کرد!  

 نه نه همه چیز می سپرم به آرمان.._

 بعدازکمی مکث دوباره صدایش درآمد. 

 م؟  الو مامان. خوبی قربونت بر_ 

آنقدرمامان گفتنش مظلومانه بود که دل بهار هم 

 مچاله شد. 
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ببخشید تو روخدا شرمندم آخه دورت بگردم مگه _ 

 من بچم که مدام نگران منی! 

اگه خدای نکرده اتفاقی برات می افتاد من چه خاکی 

 تو سرم می ریختم؟! 

 پلکهایش را روی هم فشرد. 

خودت  باشه چشم نمیام فقط قول بده مراقب _

 باشی! 

 دستی به پشت پلکهایش کشید. 

 قربونت برم باشه عزیزمن باشه خدافظ..  _

گوشی را که پایین آورد کمرچسباند به دربسته ی 

 اتاق وهمانجاسر خورد و روی زمین نشست.  

 سرش را میان دستانش گرفت. 

چرا اینجانشستی پاشو برو تو اتاق استراحت کن _

 حالت خوب نیست! 
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صدای بهار او را به آن فضا برگرداند همانطور که 

سرش را به در تکیه داده بود نگاهش میخکوب 

 صورت دخترک شد.  

بهار نگران به حالت های غیر عادی او می نگریست 

 نزدیکترشد ومقابل پاهایش دو زانو نشست.  

 . سهیل؟.... داری نگرانم می کنی...!  خوبی؟.._

دست ظریفش روی گونه سهیل نشست دستش زیاد 

داغ نبود دمای معمولی داشت اما انگار آتش به جان 

 او انداخت...  

نگاه بی تابی به گونه دخترک انداخت و زیر لب 

 زمزمه کرد.  

 بشکنه دستم..خیلی دردت اومد؟  _

 بهارلبخندی به رویش پاشید.  

 !  نه_
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دیگراز مغزش دستورنمی گرفت قلبش درآن لحظه 

 حکم فرمایی می کرد.  

پلک روی هم گذاشت وسرش را کمی تکان داد تا 

دست دخترک همچون نوازشی روی صورتش عمل 

 کند.  

 یکم نازم کن..!  _

نگاه بی تابش را به چشمان گرد شده ی بهار 

 دوخت.  

 خواهش می کنم.. احتیاج دارم..  _

رک به حالت نوازش وار روی موهایش دست دخت

 نشست...  

آنقدر صدایش مظلومانه بود که جگراو را هم کباب 

 کرد!  

 مستی؟!  _

 سهیل باهمان چشمان بسته لبخندی روی لب آورد. 
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 نمی دونم.. تو چی فکرمی کنی؟!  _

من فکر می کنم مستی واسه همینم گوش به _

 حرفات سپردم!  

 اینبار لبخندسهیل عمیق تر شد.  

این دختر حتی در مواقع حیاتی هم دست از تخس 

 بازی هایش بر نمی داشت!

 

 ��99_پارت#

 

سهیل هومی کشید وبالذت دل سپرد به نوازش های 

 او...  

 دردل نالید: 

 «  پسرسادات خانم وچه به مشروبات الکلی!» 

 چندی بعد دست بهار روی شانه هایش نشست.  

 پاشو کمکت کنم بریم روی تخت بخواب!  _
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 چشمان سهیل به آرامی باز شد.  

 دستت رو بذار رو شونه ی من آروم بلندشو..  _

حتی در آن شرایط هم سهیل از حرف او خنده اش 

 گرفت.  

 فت: دوباره در دلش گ

آخه جوجه من اگه یه فشار روی شونه های ظریف » 

 «  تو بیارم استخونات از هم می پاشه

سعی کرد درظاهر به حرف او گوش کند آرام دست 

روی شانه اش گذاشت بدون آنکه فشاری به آن وارد 

 کند همراه با او وارد اتاق شد.  

روی تخت که دراز کشید بهار خواست از او فاصله 

 دستش اسیر دست مردانه ی سهیل شد.  بگیرد که 

 نرو...  _

 صدایش زیادی مظلوم بود.  

 اینبار بهار یقین پیدا کرد که او حالت عادی ندارد!  
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 کنارتخت روی زمین نشست وگفت: 

من اینجام جایی نمی رم تو به هیچی به جز _

 خوابیدن فکرنکن...  

دستش را هم قصدنداشت از دست سهیل خارج کن 

امر به او اطمینان خاطر داد که جایی نمی و همین 

 رود.  

 پلک روی هم قرارداد و سعی کرد بخوابد!  

  *** 

چشم که باز کرد با خرمن موهایی که بوی بی نظیری 

داشت برخورد کرد دست بهار هنوز هم میان 

انگشتانش قفل بود و سرش روی تخت قرارداشت و 

 به حالت نشسته خوابش برده بود!  

قی کشید وبوی عطرناب آن موها را وارد نفس عمی

 ریه هایش کرد.  

دستش بازهم بی اذن عقلش به طرف موهای او 

 کشیده شد.  
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نرمی و ابریشمی بودن موهای دخترک حس خیلی  

 خوبی را به او القا کرد.  

 یاد رفتارهای چند ساعت گذشته اش افتاد.  

کالفه پلک روی هم فشرد سردردش آرام آرام 

ی شد وشک نداشت تا دقایقی بعد قصد تشدید م

 جانش را می کند.  

 هیچ حالتهای غیرعادی خودش را نمی فهمید...  

درک کردن خودش شده بود سخت ترین کار این 

 روزهایش...!  

بهار تکان آرامی خورد همین که خواست پلک هایش 

را ازهم باز کند پلک های سهیل محکم روی هم افتاد 

ق خواب جلوه دهد قبل از وسعی کرد خودش راغر

 انکه دخترک متوجه نگاه خیره اش شده باشد.  

بهار آرام قفل دست سهیل را ازدستش باز کرد و 

 آرام تر از آن از جا بلند شد.
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 اما باز صدای سهیل مانع خروجش شد.  

 میشه یه قرص مسکن برام بیاری!  _

نگاهش چرخید و روی تیله های سیاه رنگ او 

 نشست.  

 سرم داره می ترکه!  _

 این مرد خوب بلد بود روی مهربان او را تحریک کند.  

بی چون و چرا به آشپزخانه رفت و در جعبه ی 

 مخصوص داروها دنبال قرص مسکن گشت.  

اما ازشانس بد سهیل هرقرصی وجود داشت به جز 

 مسکن...!  

 دوباره نزد سهیل رفت.  

 متاسفانه قرص مسکن تو خونه نداریم..  _

 بافکری که به ذهنش رسید ادامه داد.  
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اما با یه روش دیگه می تونم سردردت خوب کنم _

 چندلحظه صبر کن...  

 شت.  بازهم ازاتاق خارج شد ودقایقی بعد دوباره برگ

بالبخند به سهیل نزدیک شد وکنارش روی تخت 

 نشست.  

این دختر همیشه او را غافلگیر می کرد این لبخند 

 ومهربانی اش برای سهیل زیادی غریب بود.  

سهیل بی رمغ نگاهش کرد موهای بازش دور شانه 

هایش رها شده بود وصورت مهتابی اش می 

 درخشید.  

شود و به حالت فکرمی کرد وقتی حالش کمی بهتر

عادی برگردد با اشتباهی که دیشب مرتکب شده بود 

 بهاردیگر حتی نگاهش هم نکند.  

مگرخودش نگفته بود چون فکر می کند مست است 

گوش به فرمانش شده پس چرا حاال با لبخند ملیح 

 نگاهش می کرد.  
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او هربار روی جدیدی از خودنشان می داد که غیر  

 قابل پیش بینی بود.  

ماساژ دادن پیشونی با دارچین خودش یه نوع _

مسکنِ حتی واسه اونایی که میگرن دارن هم توصیه 

 میشه!  

همانطور که بهارمشغول توضیح دادن بود سهیل 

سرش را به طرف او کشید وروی پای دخترک قرار 

 داد.  

بهار لحظه ای مکث کرد و بعد خودش را عادی جلوه 

 داد.  

به صورت خمیر در آورده بود  مقداری از دارچینی که

را روی پیشانی سهیل قرار داد و حرکت آرام 

 دستانش را شروع کرد.  

سهیل با برخورد انگشتان ظریف دخترک با پوست 

تب دار پیشانی اش لرزشی در قلبش حس کرد و 

 نفس در سینه اش حبس شد!   
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بهارپلک روی هم قراردادوسعی کرد حرفهای آن 

 ر کند!  روزش را در ذهن مرو

 نه از روی کینه!  

برای اینکه جایگاه خودش را به خودش گوشزد کند 

که ازیاد نبرد کار االنش فقط بخاطر حس انسان 

 دوستانه اش است!  

سهیل ترشح هورمون های آرامبخش را حس می 

 کرد.  

دقایقی بعد سردردش به طور معجزه آسایی از بین 

لحظه به رفت وفقط حال خوب بود که لحظه به 

 رگهایش تزریق می شد!

 :��ازدواج مجددVIPکانال��
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بهاروقتی که احساس کرد حالش کمی مساعدشد به 

 خودش اجازه پرسیدن داد.  

خب میشه االن بهم بگی چی شده؟ یه وقت _

فکرنکنی دارم فضولی می کنم فقط واسه مادرجون 

 نگران شدم!  

ی سهیل  چین های ریزی گوشه ی چشمان بسته

 پدیدارشد!  

حتی ازشنیدن صدایش هم سرشار از لذت می شد 

 چه برسد به این شیرین زبانی ها!  

باالخره زبان باز کرد باهمان حال خوبی که 

 دستخوش بهار بود ماجرا را برایش تعریف کرد.  

که بخاطرحماقت هایش مادرش دچارحمله ی قلبی 

رستان شده و خدا را شکر با زود رسیدنش به بیما

خطر از بیخ گوششان گذشته و االن حالش خوب 

است و تاظهرهم مرخص می شود و اصرارهای بی 
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شمار سادات خانم مانع از رفتن سهیل به آنجا 

 شده...!  

بهارنفس آسوده ای سر داد خیالش راحت شد بابت 

 خوب بودن سادات خانم!  

 دستانش از حرکت ایستاد.  

 می تونی بشوری!  یک ساعت همینطوری باشه بعد _

سراو را به آرامی از روی پایش برداشت و بلندشد تا 

 برود ودستهای خودش رابشوید.  

اماهمین که روی پا ایستاد چشمش به دست سهیل 

 که خون زیادی رویش خشک شده بود افتاد.  

تاحاال متوجه نشده بود واحتماال دست سالم دیگرش 

 موقع خواب در دستش بود.  

 سهیل؟!  _

صدای ناله وارش باعث باز شدن الی پلک های 

 سهیل شد.  
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ردنگاه او را گرفت و رسید به دست زخمی اش 

دوباره دلش به درد آمد از گناهی که مرتکب شده 

 بود.  

دلش می خواست دستش را قطع کند آن بریدگی که 

 چیزی نبود.  

بهار به سرعت برق و باد از جلوی چشمانش محوشد 

یقی بعد به همراه جعبه ی کمک های اولیه دو و دقا

زانو روی زمین قرار گرفت و دست زخمی سهیل را 

 میان دستانش قرارداد.  

به آرامی باپنبه مشغول پاک کردن خون از روی 

 دستش شد.  

 سهیل به حرکات با دقتش خیره بود!  

 نمی خوای بگی دستت چیکارشده؟!  _

 قطع بشه...   بیشتر از اینا سزاش بود جاداشت_

 نگاه دخترک گرد شد.  
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سهیل نزد خودش اعتراف کرد بااین نگاه گرد 

 خواستنی تر می شود.  

دیشب حالم خوب نبود یه لحظه کنترلم از دست _

 دادم نفهمیدم چه غلطی کردم.  

برای بهارآن چک هرچند بی گناهی که خورده بود 

 زیاد اهمیتی نداشت!  

چراکه قبال بدتر ازآنها را چشیده بود و حال این 

 دربرابر آنها چیزی حساب نمی شد.  

 یعنی عمدا این بال رو سرخودت اوردی؟  _

 سهیل سری به تائید حرفش تکان داد.  

کار خیلی بی جا..اوووممم.. منظورم اینه خیلی _

 اشتباهی کردی!
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 خط لبخند روی لبهای سهیل نشست.  

بابت اون قضیه هم اشکالی نداره تقصیر خودم بود.. _

 یعنی هدفم همین بود!  

 اینبار نوبت سهیل بود که نگاهش متعجب شود.  

بهار زیر چشمی عکس العمل او راپایید و خنده ی 

 شیرینی به لب آورد.  

انی بودی صورتت کبود و رگ دیشب خیلی عصب_

پیشونیت بیرون زده بود اولش می خواستم سرحرف 

 باهات بازکنم تا با حرف زدن یکم آروم بشی..  

اما تو قصد حرف زدن نداشتی و از قرار معلوم می 

 خواستی همه چیز بریزی تو خودت..  

وقتی که دیدم هیچ جوره حاضر نیستی خشمتُ 

 ده کردم..  کنترل کنی از روش خودم استفا

سهیل با ناباوری به اویی که گاز استریل را دور 

 دستش می چرخاند خیره ماند.  
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 یعنی تو..  _

آره من عمدا کاری کردم که کنترلت رو از دست _

بدی و یه جوری خودت خالی کنی و موفق هم شدم 

چون بعد اون دیدم که دیگه اثری از اون همه 

کم ناباوری عصبانیت تو چهره ات نیست به جاش ی

 دیده می شد!  

 چسب را هم چسباند وبلندشد.  

سهیل هنوز هم باورش نمی شد که او نه تنها قصد 

نداشته سر از کارهایش دربیاورد بلکه فقط بخاطر 

 آرام کردنش طبق نقشه ی ذهنش پیش رفته!  

یک قدم که برداشت  دستش توسط سهیل کشیده و 

 مانع از قدم دومش شد.  

 حظه اینجا بشینی؟ میشه چند ل_

نگاه پرسشگری به چشمان منتظرش انداخت 

وسهیل بادست به کنار خودش روی تخت اشاره 

 کرد.  
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برگشت و روی تخت نشست ونگاه کنجکاوش را به 

 سهیل دوخت.  

سهیل دوباره خودش را به طرف اوکشید و سر روی 

 پایش قرار داد. 

 پلک روی هم گذاشت ولبهایش تکان خورد.   

هفت سالم که بود عموم از باالی داربست افتاد و _

مُرد از وقتی که چشم باز کرده بودم اون و زن عموم 

 و بچه هاش به عنوان خانواده ام می شناختم!  

بعد از مرگش من موندم و سه چهارتا بچه ی قدونیم 

م دیدنم قد و زن عمویی که از همون اول هم چش

 نداشت.  

من عاشق درس و مشق بودم اما اون می گفت اگه 

 قراره شبا جای خواب داشته باشم باید کار کنم!  

همش یه ماه از سال تحصیلی گذشته بود که من 

مجبور شدم درسمُ ول کنم و برم سرکار، سرچهارراه 

 ها فال می فروختم.  
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هرچندروز یکبار هم دو سه ساعتی می پیچوندم و 

ی رفتم پشت پنجره ی کالس می ایستادم تا م

 حداقل بتونم اسم و فامیلم بنویسم!
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یه روز از همون روزایی که کار رو پیچوندم پشت 

همون پنجره که می خورد به ته حیات مدرسه 

 نفهمیدم چطور چشام گرم خواب شد.  

چشم که باز کردم دیدم هوا داره تاریک میشه و منم 

 یه دونه فال بیشتر نفروخته بودم!  اون روز 

بهار بی آنکه پلک بزند خیره به دهان او بود و 

گوشهایش را آنچنان تیز کرده بود که مبادا یک 

 حرفش جا بیفتد.  

 سهیل نفس عمیقی کشید.  
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وقتی رسیدم خونه هوا کامال تاریک شده بود زن _

عموم وقتی فهمید اون روز چیزی نفروختم منو از 

خونه انداخت بیرون و گفت تا تمام فال ها رو 

 نفروختم خونه نرم!  

آخه هرشب که می رفتم خونه همه ی پوالم 

تحویلش می دادم یا به قول خودش خرج شکم 

 وجاخوابمو!  

ریختمو التماس کردم بذاره هرچقدر پشت در اشک 

برم خونه قول میدم فرداش اونروز رو جبران کنم اما 

 گوشش بدهکار نبود!  

باصورت خیس از اشک راه افتادم به طرف خیابون 

اصلی همونطور که اشک می ریختم و می رفتم با یه 

 خانم برخورد کردم و افتادم زمین..  

 یه خانم که حتی از صداشم محبت می بارید!  
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بلندم کرد لباسامو تکوند روی پانشست تا هم قدم 

بشه اشکامو پاک کرد پشت دستاموبوسید وازم 

 پرسید: 

این وقت شب تنها اینجا چیکارمی کنی؟ مامانت _

 کجاست؟  

تاگفت مامانت داغ دلم تازه شد و صدای گریه ام 

 بلندتر!  

واسش تعزیف کردم که چی شده اونم دستمو گرفت 

ونه زن عموم بهم گفت خودش همه و منو برد در خ

 ی فال هامو می خره فقط دیگه گریه نکنم!  

اگرم زن عموم اجازه بده روزی یکی دوساعت میاد 

 خونه و بهم درس میده چون خودش معلم بود!  

رسیدیم جلو در خونه به زن عموم گفت چندبرابر پول 

فال ها رو می ده فقط از این به بعد هوا که تاریک 

خونه اما می دونی اون در جوابش چی  میشه برم

 گفت: 
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 بهار سری به چپ و راست تکان داد.  

گفت احتیاجی به صدقه نداره و باید من خودم مثله _

روزای دیگه یکی یکی فالهامو بفروشم تا درس 

 عبرت بشه برام!  

اون خانم وقتی که حرفهای زن عموم رو شنید دیگه 

جاش برق خشم از اون نگاه مهربون خبری نبود به 

 بود که تو چشاش دیده می شد.  

بدون حتی کلمه ای دست منو گرفت وباخودش برد 

 خونشون!  

دست و صورتمو شست واسم غذا اورد باهم بازی 

کردیم خالصه تا وقتی که شوهرش بیاد کلی بهمون 

 خوش گذشت...  

وقتی شوهرش اومد باتعجب به ما دونفر نگاه می 

کرد اون خانم منو برد تو اتاق واسم قصه گفت تا 

خوابم ببره بعد که خیالش از خوابیدن من راحت شد 
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واب نبودم وتمام رفت سراغ شوهرش اما من خ

 حرفاشون می شنیدم!

 

 ��104_پارت#

 

شوهرش مخالف بردن من به خونشون بود می گفت 

ممکن واسشون دردسر درست بشه و پای پلیس بیاد 

وسط اما اون خانم گفت که تصمیم خودش گرفته و 

می خواد منو نگه داره و حتی شرط ادامه زندگی با 

 شوهرش هم همینه!  

د فقط از دردسرای بعدش می شوهرش آدم خوبی بو

ترسید بهش گفت منو ببرن تحویل پلیس بدن و بعد 

 از روش قانونی برای سرپرستیم اقدام کنن...  

اما ما تو همون چندساعت کلی بهم وابسته شده 

بودیم دلمون نمی خواست حتی چندساعت از هم دور 

 باشیم!  
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دیگه باقی حرفاشون رو نشنیدم چون خوابم برده بود 

دای اون شب سه تایی باهم رفتیم کالنتری اونجا فر

گفتن باید من برم بهزیستی و بعد از اون برای 

 کارهای سرپرستی اقدام کنن!  

اون چندروز سخت ترین روزای زندگیم بود حتی 

سخت تر از اون روزاییکه تا دیروقت کار می کردم 

 ویا بعضی شبها باشکم گرسنه می خوابیدم.  

تموم شدو بعد از اون من شدم اما اون روزاهم 

سهیل مهراد صاحب پدرو مادری که تو رویاهامم 

 نمیدیدم!  

یادمه بابام همیشه بهم می گفت فرشته ی نجات 

اون زمان معنی حرفش نمی فهمیدم اما بعدها که 

بزرگترشدم مامانم برام تعریف کرد که اون شبی که 

 سرنوشت ما رو جلوی هم قرار داد.  

میشه خونه رو ترک می کرده آخه داشته برای ه

مامان از همون جوونیش با بیماری قلبیش دست 
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وپنجه نرم می کرده و بخاطر همین قضیه هم نمی 

 تونسته بچه داربشه!  

مادربزرگمم به خیال خودش دنبال یه عروس دیگه 

واسه تک پسرش می گشته مامانمم که عاشق بابام 

کمی هم بوده همیشه هم میگه آدم که عاشق بشه ی

خودخواه میشه با اینکه پدرشدن حق بابام میدونسته 

اما نمی تونسته اونو کنار یکی دیگه ببینه وبهتر دیده 

واسه همیشه از زندگیش بره بیرون تا اونم راحت 

 بتونه بچه داربشه!  

اما بابامم مخالف سرسخت این قضیه بوده و می 

 گفته بچه ای که بخواد عشقمو ازم بگیره رو صدسال

 سیاه نمی خوام..  

مامان براش بدون بچه هم اندازه ی صدتا پرنسس 

 ارزش داشته...  

بعد از چندوقت که مادربزرگم با وجود من بازم 

قصدعقب نشینی نداشت و حرفا و دخالت های آشنا 
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و غریبه هم همینطور بابام تصمیم گرفت واسه 

همیشه از شهرخودمون بریم واین شد که ما اومدیم 

   اونجا!

هرچه می گذشت بهار متعجب تر می شد باورش 

 سخت بود!  

عشق به آن خالصی که بین خانواده ی سه نفره ی 

آنها موج می زد حاصل بچه ای باشد که هم خون 

 آنها نیست!  

 با ناباوری لب زد: 

 یعنی شما..!  _

آره ما خون تو رگامون یکی نیست اما دالمون یکیه _

 نفسامونم یکیه!
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 بهارخنده ی دلنشینی روی لب آورد.  

وااای چقدر داستان زندگیت جالبه جون می ده _

 چاپش کنی!  

 دل سهیل از خنده ی او گرم شد.  

خواست پایش را از زیر سر سهیل دربیاورد که او 

 متوجه شد و اجازه نداد.  

 برم یه چیزی بیارم بخوری!  _

از پایین به صورتش که روی او خم شده بود نگاه 

 کرد.  

 تا اینجاشو گوش دادی از این به بعدشم گوش کن!  _

 مگه چیز دیگه ای هم مونده؟!  _

 سری تکان دادوگفت: 

 نمی خوای دلیل حالِ بد دیشبم بدونی؟  _

سرجایش محکم نشست وناخودآگاه تمام اعضای  

 بدنش گوش شد. 
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 سهیل دوباره چشمانش را بست.  

تا االن راجع به روی خوش سرنوشت گفتم از این _

به بعد می خوام راجع به لگدی که خودم به بختم 

 زدم بگم!  

 دامه داد: نفسی تازه کرد و ا

تاهجده سالگیم کل عمرم تو خوشبختی گذشت به _

خودم که اومدم جواب کنکورم اومد و من رشته ی 

مهندسی معماری توی تهران قبول شده بودم از 

خوشحالی سر از پا نمی شناختم فقط تنها ناراحتیم 

 جداشدن از خانوادم بود!  

دوسال اول دانشگاه به خیروخوشی گذشت اما از 

م با یه دختر تازه وارد آشنا شدم البته سال سو

 آشنایی مون توسط اون صورت گرفت!  

اسمش نگین بود هرازگاهی می اومد پیش منو در 

مورد مشکالتی که توی درس داشت ازم کمک می 

گرفت آخه من اون موقع شاگرد زرنگ دانشگاه بودم 
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اون هر روز خودش بیشتر به من نزدیک می کرد و 

 بدم نمی اومد!   منم از این قضیه

گذشت وگذشت و ما روز به روز بهم نزدیکتر می 

شدیم تا یه روز اومد وبهم ابراز عالقه کرد.. من 

اولش جاخوردم اما بعد پیشنهاد دوستیشو قبول 

کردم حدودا دوسال باهم دوست بودیم وطی اون 

دوسال من شدیدا به اون عادت کرده بودم میگم 

به برخی چیزها عادت  عادت چون اصوال ما آدما زود

می کنیم اما پیش خودمون یه چیز دیگه معناش می 

 کنیم مثال عشق!  

قرارشد بعد از ارشدم پایان نامم رو که دادم اونو به 

 خانوادم معرفی کنم...  

پدرو مادرم برای دیدن عروس آیندشون عازم 

تهران شدن مامان از همون دیدار اول معلوم بود 

ا بازم چیزی نگفت وازم آنچنان راضی نیست ام

خواست برنامه چند دیدار دیگه رو هم بچینم آخرین 
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بار مامان خواست که خودش تنها بانگین مالقات 

داشته باشه ومنم مخالفت نکردم اما بعد از اون دیدار 

 مامان مخالفتش رو اعالم کرد.  

من بی عقل فکر می کردم بخاطر ظاهرشه اما مامان 

و آدما رو از روی ظاهر و گفت بخاطر اونم نیست 

لباس پوشیدنشون قضاوت نمی کنه فقط گفت این 

 دختر به درد تو نمی خوره!
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اما من نادون گوشم بدهکار نبود گفتم دوستش دارم  

 نمی خوام ازش دست بکشم!  

مامان در کمال تعجبم گفت: باشه و خودم راجع به 

گترم فقط زندگیم تصمیم بگیرم اون به عنوان بزر

نظرش گفته و خواسته تو انتخابم کمی راهنماییم کنه 

 وگرنه تصمیم اول و آخر به عهده ی خودمه!  
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ما باهم ازدواج کردیم و خداشاهده تو اون مدت 

مامان هیچگونه بی احترامی به نگین نمی کرد اما 

نمی دونم چرا اون مدام یه جوری رفتار می کرد انگار 

 زدن زندگی ما رو داره!   مامان دشمنش و قصد بهم

کم کم زندگی از اون روزای گل و بلبلش خارج شد و 

افتادیم روی واقعیتاش.. اختالفاتمون کم کم شروع 

 شد...  

نگین زمین تا آسمون با من فرق داشت ونمی دونم 

چرا من احمق زودتر نفهمیده بودم مدام سر پوشش 

همه اختالف داشتیم من آدم بد دلی نبودم اما واسه 

چیز حدو مرز قائلم نگین همیشه از حدو مرز های من 

رد می شد مثال من می گفتم باید یه تفاوتی بین من 

و پسرخاله و دوست و آشنا باشه اما اون هیچ فرقی 

نمیذاشت پوشش مقابل من با بقیه هیچ فرقی 

 نداشت!  
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به جای اینکه وقتش کنار من که شوهرش بودم 

ای مختلف با دوستاش بگذرونه مدام پی مهمونی ه

 بود.  

منم اونقد بی غیرت نشده بودم که ببینم زنم تا نصفه 

شب وقتش توی مهمونی هایی می گذرونه که ادعا 

می کرد زنونه است اما بازم دلیل نمی شد صدام 

 درنیاد..  

یه مدتی بود مشکوک می زد دیگه کم تو خونه 

پیداش می شد وقتیم که بود یا مدام سرش توگوشی 

 بود یا حرف زدن پای تلفن!  

بالکل یادش رفته بود که منی هم وجود دارم یا اینکه 

 اصال به یاد نمی اورد که اون بود اول ابراز عالقه کرد!  

یه شب تعقیبش کردم دنبالش رفتم وقتی جلوی 

رباغ با چندتا مرد روبرو شدم فهمیدم از من احمق د

 تر تو دنیا وجود نداره...!  
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رفتم داخل سراغش از یکی دوتا دوستاش که می 

شناختم گرفتم اما معلوم بود قصد پیچوندنم داشتن 

اما یکیشون که حسابی مست کرده بود با همون حال 

و احوال فجیحش گفت که دیده با یه مرد از پله ها 

 رفته...   باال

رفتم باال در هرکدوم از اتاق ها رو که باز می کردم 

تازه به اوج فاجعه پی می بردم منی که مرد بودم تا 

بحال توی همچین مهمونی هایی پا نذاشته بودم و 

حاال باید توی همچین فضای فاسدی دنبال زنم می 

 گشتم!  

در آخرین اتاق رو که باز کردم دنیا دور سرم چرخید 

 ...  نگین

 رگ پیشانی اش از یادآوری آن صحنه بیرون زده بود.  

تو بغل یه مرد دیگه بود و داشتن با بوسیدن هم _

خودشون خفه می کردن نتونستم بیشتر از اون تحمل 
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کنم ممکن بود اگر چندثانیه بیشترمی موندم  

 جفتشون باهم بکشم.. 

اما هنوز اونقدرا هم عقلم از دست نداده بودم که 

 ر دوتا آدم کثیف خودم از اون بدبخت تر کنم !بخاط
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به محض بیرون اومدنم از اون کثافتخونه پلیس هم 

 سر رسید. 

نگین ادعا داشت که مشروب به خوردش دادن 

وحالش دست خودش نبوده اما من دیگه نمی 

خواستم حتی صدای کثیفش و بشنوم چه برسه به 

 قیافه اش..!  

هم خرج کردم فقط واسه اینکه  وکیل گرفتم کلی

 دیگه چشم به چشمش نیفته! 
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با اینکه اون محکوم بود وکار واسه من آسون اما دلم 

نمی خواست حتی واسه یکباردیگه قیافه ی 

 منحوسش رو ببینم...  

همه ی کارها رو سپردم دست وکیلم و دیشب بعد از 

 چندسال دوباره دیدمش!  

ز کرد نگاهش به نگاه الی پلک هایش را که از هم با

 بارانی بهار افتاد.  

پرشتاب سر از روی پایش برداشت و کنارش 

 نشست.  

 بهار.. چرا گریه می کنی؟!  _

با هردو دست صورتش را قاب گرفت و انگشتان 

شستش را زیر چشمانش کشید ونم اشک هایش را 

 گرفت.  

حرفام اذیتت کرد؟! دوست نداشتی راجع به زندگی _

 وی؟!  گذشتم بشن
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 سرش را به معنای منفی تکان داد.  

 پس چی؟  _

 من.. من..  _

اینبار گریه اش با صدا همراه شد با هرقطره ای که از 

چشمانش سر می خورد و روی صورتش جاری می 

 شد انگار آتش به قلب سهیل تازیانه می کشید.  

سهیل سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند تا 

 دخترک کمی آرام بگیرد.  

کمی که آرام ترشد واشک هایش بند آمد سهیل 

آخرین قطره های باران چشمانش را هم گرفت 

 ومنتظرتوضیحش ماند.  

من.. دلم داره می ترکه! تو.. چطوری اون همه دردو _

 تنهایی تحمل کردی؟!  

درآن لحظه باشنیدن حرفهای سهیل احساسات 

خفته اش غلیان کرده بود و نمی فهمید چه می گوید 

 ودآگاه لبخندی روی لب سهیل نشست!  ناخ
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 متعجب لب زد: 

 تو.. االن داشتی واسه من گریه می کردی؟!  _

بهار همانطور که با نگاه معصومی به او ذل زده بود 

 سرش را تکان داد.  

دلش می خواست او را محکم در آغوشش فشار دهد 

 تا بتواند لذتی که از حرفش برده بود را توصیف کند.  

 ی کرد خودش را کنترل کند.  اما سع

با انگشت اشاره ضربه ای روی نوک بینی اش زد که 

 حاال کمی سرخ شده بود.  

ازخیر دو مثقال زبون میگذره کله ی چندکیلویی رو _

 تکون می ده!  

بهار از لحن طنز آلودش لبخندی به لب آورد که با آن 

 گونه ها وبینی سرخ بامزه ترش می کرد.
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سهیل ازجا بلند شد و از تخت پایین آمد نفس 

 عمیقی کشید و رو به بهار گفت: 

حس کردم تنها آدمی که می تونه بهتراز هرکسی _

 درکم کنه تویی...  

می دونی آخه تو این دوره زمونه خیانت شده 

شیطنت.. هرزگی شده تنوع طلبی.. باهمه الس زدن 

واسه هم شده اجتماعی بودن.. باید یه اسم خوبم 

 شخصی بودنمون انتخاب کنیم!  

لبخند تلخی به لب آورد و دستش را به طرف بهار 

 دراز کرد.  

دخترک با لبخند دست در دستش گذاشت و سهیل 

 دستش را کشید و از جا بلندش کرد.  

از اتاق خارج شد و به طرف آشپزخانه حرکت کرد 

 بهار هم پشت سرش راهی آشپزخانه شد.  
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بامن می خوام یه املت سهیل پز امروز صبحانه _

 بهت یاد بدم..  

سعی داشت تمام غم وغصه ای که از دیشب تا به 

 حال نصیبش کرده بود را از بین ببرد. 

بهار دستانش را داخل سینک آشپزخانه شست وبه 

عادت بدی که گاهی تکرارش می کرد آنها را با 

 لباسش خشک کرد.  

تماشای سهیل کمرش را به کابینت تکیه داد و به 

 ایستاد که گوجه ها را باطاهر فجیهی خرد می کرد.  

یک دستش باند پیچی شده بود به همین خاطر سعی 

داشت با یک دست اینکار را انجام دهد با هر فشاری 

که توسط چاقو به گوجه ی روی تخته می آورد بجای 

 خرد شدن بیشتر آن را له می کرد.  

 د.  تابه ای روی اجاق گاز قرار دا

خب گوجه ها رو روی حرارت قرار می دیم و بعد _

 بهش چی اضافه می کنیم؟  
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بهار ازظاهر جدی او پای اجاق با آن قاشق چوبی که 

به دست گرفته بود یاد سرآشپزهایی که داخل برنامه 

های تلویزیونی حضور میابند افتاد و همین امر باعث 

 خندیدنش شد.  

سهیل نگاه پرسشگرش را به بهار دوخت و 

 منتظرجوابش ماند.  

 بهار ابرویی باالانداخت و گفت: 

 روغن.. االن تو واقعا داری به من املت یاد می دی؟!  _

سهیل به سمت یخچال حرکت کرد و کره را از آن 

 خارج کرد بشکنی در هوا زد و گفت: 

 خیر، کره!  _

خل تابه می ریخت همانطور که مقداری از کره را دا

 ادامه داد.  

 بله که دارم یاد می دم چیز عجیبیه؟!  _
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بهار بانگاه عاقل اندر سفیهی دست به سینه به او 

 خیره بود!  

سهیل نیم نگاهی برای دریافت عکس العملش سوی 

او انداخت و چین های ریزی از ظاهر حق به جانبش 

 گوشه ی چشمانش پدیدارگشت!  

تراف کرده بود که دستپخت بهار بارها نزد خودش اع

بی نظیر است اما از املت های خودش هم نمی شد 

 به راحتی گذشت!  

وقتی که گوجه ها به روغن نشست تخم مرغ ها رو _

 اضافه می کنیم!
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 بهاربا همان حالت قبل با تفریح به او می نگریست.  
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خودش دقایقی بعد تابه را روی کانترقرارداد و دوباره 

 به دنبال نان و نمک و باقی وسایل رفت.  

میز غذایش که آماده شد صندلی برای بهار بیرون 

 کشید.  

بفرما بخور بعد می فهمی با اون املت های قبلی که _

 می خوردی کل عمرت هدر شده!  

بهار روی صندلی قرار گرفت سهیل هم روبرویش 

 نشست!  

خل تابه دخترک باصورتی جمع شده به محتویات دا

 می نگریست.  

ظاهرغذایش افتضاح بود می توانست حدس بزند 

 مزه اش از آن بدتر است!  

سهیل که عکس العمل های او را زیر نظر داشا گوشه 

 ی لبش باالپرید.  

 لقمه ای مقابلش قرار داد.  
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بهار طوری به آن لقمه نگاه می کرد که انگار تابحال 

 چیزی شبیه به آن ندیده است!  

 بگیر دیگه چرا معطلی!  _

باهمان صورت جمع شده لقمه را از دستش گرفت و 

داخل دهانش گذاشت به آرامی مشغول جویدنش 

 شد.  

کم کم صورتش از آن حالت درآمد و چشمانش از 

 فرط تعجب گرد شد.  

 ظاهرش طعم بی نظیری داشت.   برخالف

 لقمه ی بعدی را خودش گرفت.  

 سهیل با اعتماد به نفس باالیی پرسید: 

 چطوره؟  _

اووومممم.. عالی باورم نمیشه از این ظاهر همچین _

 طعمی دربیاد! 

 در دل نالید: 
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به قول تو با املت های قبلی که می خوردم کل » 

 «  عمرم هدر شده! 

سهیل که لقمه ی آخر را در دهان قرار داد بهار 

 مشغول جمع کردن میز شد.  

 ظرفها را داخل سینک قرار داد.  

 چرخید و دوباره کمربه کابینت چسباند.  

 سهیل!  _

سهیل همانطور که لقمه ی داخل دهانش را می جوید 

 اهی به او انداخت.  نگ

 میگم بیا باهم یه قول و قراری بذاریم!  _

دهانش از حرکت افتاد و باز هم با سکوت نگاهش 

 کرد.  

بیا قرار بذاریم از این به بعد مثله دو تا رفیق باشیم _

 دوتا رفیق صمیمی مثله من و سپیده..  

 لبخند شیرینی به لب آورد وگفت: 
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 فرند!   یا به قول گفتنی همون جاست_

 به زور و بال محتویات داخل دهانش را پایین فرستاد.  

آن لقمه ی آخردیگر مزه اش با باقی لقمه ها فرق 

 داشت گویا چیزی مثله تلخی به آن آغشته شده بود.  

معموال همه ی همخونه ها بینشون رفاقته حاال _

درسته بیشتر هم جنسن اما بیا من و تو ثابت کنیم 

 س هم نیستن دونفر که هم جن

 می تونن مثله دوتا رفیق کنار هم زندگی کنن..
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لبخند شیرینی روی لب آورد و در جوار نگاه خیره ی 

 او ادامه داد.  

ما که نمی تونیم همیشه تو سرو کله ی هم بزنیم.. _

یا اینکه خودمون از هم قایم کنیم.. باالخره ما دوتا 
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دمون پا گذاشتیم تو آدم بالغیم وبا فهم وشعور خو

این راه کسی مجبورمون که نکرده بعدم این یه 

شرایطی بوده که از همون اول دوتامون قبولش 

داشتیم اصال دلیل اصلی ازدواجمون به همین خاطر 

 بود اینا همه درست!  

من خودم تا آخرش پای قول و قرارمون هستم اما 

ببین  امروز با حرف زدن چقدر حال دوتامون خوب 

 د!  ش

 قدمی برداشت و مقابل سهیل قرار گرفت.  

 انگشت کوچک دستش را جلو آورد وگفت: 

 قبوله؟!  _

فقط توانست در پیشگاه آن نگاه زالل و صادق یک 

 کلمه برزبان جاری کند.  

 قبوله!  _

 و انگشتش دور انگشت او قفل شد.  
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قراری که بینشان گذاشته شد برای بهار خوشایند 

 بود.  

درواقع باید برای سهیل هم همین حس را برانگیخته 

 می کرد.  

 اما خودش هم نمی فهمید چرا حالش گرفته شد.  

همچون بادکنکی که به یکباره تمام بادش را خالی 

 کنی!  

 بهار که مشغول شستن ظرفها شد. 

ول پیشانی اش را سهیل هم راهی اتاقش شد ا 

شست و بعد هم لباس عوض کرد تا راهی محل 

 کارش شود.  

 آماده و مرتب از اتاق خارج شد.  

 بهارمن دارم می رم!  _

باشنیدن صدایش بهار سرش را باال آورد و به ظاهر 

 آراسته اش نگاهی انداخت.  
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 داری می ری شرکت؟  _

 آره..  _

 نمی شد امروز نری؟  _

 سهیل نگاه متعجبی به چشمانش انداخت.  

 چرا؟  _

آخه دیشب تا صبح نخوابیدی فقط دو سه ساعت _

دم صبح چشمات گرم شد امروز رو می موندی 

 کردی!   استراحت می

چرا هرلحظه سعی داشت تکانی به او بدهد فقط خدا 

 می دانست!  

نه نمیشه.. اما از اون طرف سعی می کنم _

 زودتربیام..  

 لبخندی به رویش پاشید و گفت: 

 باشه پس مواظب خودت باش!  _
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باهر جان کندنی بود نگاه از آن لبخند گرفت وسعی 

 ود.  کرد با سرعت باالیی فقط از آنجا دور ش

اول از همه رفت و شیشه ی ماشین را تعویض کرد و 

 بعد از آن بی هدف ماشین را به حرکت درآورد.  

 به خودش که آمد دید نیم ساعتی می شود 

فقط مستقیم می راند پشت سومین چراغ قرمز 

 ایستاد!  

 "چرا چرا چرا "مدام کلمه ای در سرش می چرخید 

 خودش هم جوابش را نمی دانست!  

چرا باید حرف او آنقدر سنگین برایش تمام می شد 

 مگر او چه گفته بود!
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فقط می خواست از این به بعد با حال بهتری به 

زندگی اش ادامه دهد چرا باید این حرف به مذاقش 

 خوش نیاید؟!  

 دیگر فکرش به جایی قد نمی داد!  

ناسالمتی مهندس این مملکت بودوچندین نفر زیر 

دستش کار می کردند اما جواب سوال به این سادگی 

 را نمی یافت!  

چراغ سبز شد با اینکه نگاهش خیره چراغ راهنما بود 

اما نفهمید ماشین ها حرکت کردند و پشت سری ها 

 هم بوق بوق راه انداخته بودند. 

هر ماشینی که از پشت در می آمدو از کنارش رد می  

   شد بدوبیراهی نثارش می کرد.

 اما باز هم متوجه نمی شد.  

ماشینی آمدوکنارش قرار گرفت باالخره با چندین 

 بوق او را متوجه خود ساخت.  

 عاشقی؟  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سهیل با نگاه گیجی به او خیره شد.  

 اُه اُه معلومه بدجوری هم هستی!  _

پسرک جوان لبخند به لب چشمکی نثارش کرد 

 وپایش را روی پدال گاز فشرد.  

او همچون بوق خطری در سرش به صدا جمله ی 

 درآمد! 

 بی هوا پا روی گاز فشرد و در اولین بریدگی دور زد.  

سر راه گل و شیرینی خرید نمی فهمید چه کاری می 

 خواهد انجام دهد دیگر از مغزش دستور نمی گرفت!  

نگاهی به کارتی که در دست داشت انداخت و یک 

 نگاه هم به ساختمان پیش رویش..  

 خودش بود!  

 از ماشین پیاده شد و به سمت ساختمان حرکت کرد.  

 وارد آسانسور شد و کلید طبقه ی سوم را فشرد.  
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از آسانسوربیرون آمدو نگاهی به تابلویی که سر در 

 مطب نصب شده بود انداخت.  

   "سپیده مرادی روانشناس ومشاور خانواده"

   وارد مطب شد ومقابل میز منشی قرارگرفت.

 سالم خانم دکتر تشریف دارن؟  _

 باصدای سهیل منشی سرش را باال آورد.  

سالم آقا خیلی خوش آمدین.. بله االن مریض _

 دارن.. ببخشید وقت قبلی داشتین؟  

 خیر مهراد هستم ازدوستان نزدیکشون!  _

 منشی به احترامش روی پا ایستاد.  

 خوب هستین ببخشید من به جا نیوردم!  _

 نگاهی به گل و شیرینی دستش انداخت و گفت: 

حواسم نبود.. لطفا چندلحظه منتظر بمونید تا مریض _

 بیاد بیرون!  

 سری تکان دادو روی صندلی قرار گرفت.  
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 گل و شیرینی را هم روی میز مقابلش گذاشت.  

ق خارج شد حدودا پانزده دقیقه ی بعد خانمی از اتا

 ومنشی رو به سهیل گفت: 

 بفرمائید داخل..  _

باچند تقه وارد اتاق شد سپیده عینکی روی چشم 

داشت و بادقت مشغول چک کردن چیزی درون لپ 

 تاپ مقابلش بود.
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بدون آنکه نگاهش سوی او بچرخد  با دست به مبل 

 های مقابل میزش اشاره کرد.  

 رمائید بشینید.  خوش اومدی عزیزم بف_

 سهیل بی هیچ حرفی رفت و روی مبل نشست.  
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تازه یک هفته از تاسیس مطبش می گذشت نگاهی 

به اطراف انداخت همه چیز همانطور بود که سپیده 

 می خواست!  

به دقیقه نکشید که سپیده با ظاهر جدی که تا بحال 

سهیل از او ندیده بود سر از لپ تاپ خارج کرد و 

 ز روی چشم برداشت.  عینکش را ا

قبل از سهیل گل و شیرینی روی میز توجه اش را 

جلب کرد وبعد از آن نگاه متعجبش را به سهیلی که 

 باظاهر جدی نشسته بود دوخت!  

از روی صندلی چرخدارش بلند شد و وارد همان جو 

 شوخ طبع همیشگی اش شد.  

 به به ببین کی اینجاست جناب مهراد!  _

 گوسفندی قربونی کنیم!   می گفتین گاوی

صدای پاشنه های کفشش درون فضا پیچید روی 

 مبل روبروی سهیل قرار گرفت.  
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شما خودتون به تنهایی فضا رو منور کردین _

 احتیاجی به اینا نبود.  

 به گل وشیرینی روی میز اشاره داشت.  

 ناقابله!  _

 خواهش می کنم.. خب چرا بدون عیال اومدی؟  _

ستی به صورتش کشید اگر اجازه می بی حوصله د

 داد سپیده تا شب حرف می زد.  

 سپیده حرفای مهمی دارم باهات!  _

 به آنی نگرانی در نگاه سپیده نشست.  

 چی شده اتفاقی افتاده؟ بهار حالش خوبه؟  _

 آره آره بهار حالش خوبه!  _

 پس چی شده چرا قیافت تو همه!  _

می دانست شاید کارش درست نباشد این رازی بود 

بین خودش وبهار اما چاره ی دیگری نداشت فعال 

درچاله ای گیر افتاده بود و احتیاج به کمک کسی 
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داشت و این را هم می دانست سپیده برخالف 

 پرحرفی و شوخ طبعی هایش دهان قرصی دارد.  

طوری که مطمئن بود هرحرفی بینشان زده شود 

 جا چال می شود.  همین 

 نه آرمان می فهمد ونه بهار!  

به خصوص به ایفای شغلی که داشت فعال تنها کسی 

 بود که می توانست کمکش کند.  

 دستی به پشت پلکهایش کشید وناچار دهان بازکرد.  

ماجرا از اون روزی شروع شد که تهران و به مقصد _

شهرستان ترک کردم وبازم اصرارهای مادرم برای 

زدواج مجددم شروع شد منی تاب غم نگاهش ا

نداشتم برخالف شکستی که قبال خورده بودم 

ناچارپذیرفتم پا به خونه ای بذارم که یه دخترزخم 

 خورده ازجنس خودم اونجابود.  

بانقشه هایی که تو سرم بود حتی یه درصدهم 

 احتمال جواب مثبت نمی دادم...  
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فتم اون وقتی باغرور و اعتمادبه نفس شرطم گ

برخالف تماس تصوراتم بجای بدوبیراه یه لبخند 

کمرنگ نشوند کنج لبش و شرطم پذیرفت اون 

لحظه تو شرایطی قرارداشتم که زبونم برای ادای یه 

کلمه هم نمی چرخید هرچی سعی داشتم باحرفم 

جواب منفی رو ازش بگیرم انگارتالشم بیهوده بود 

ه تایید چون اون بدون اینکه ناراحت بشه سری ب

حرفام تکون داد انگار تمام درهای برگشت از اون 

 بازی پشت سرم بسته شده بود.
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 همون شب سرنوشت منو وارد بازی کرد که.... 

همه را موبه مو تعریف کرد تا حرفهای چندساعت 

 پیش بهار! 
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درمدت زمانی که او حرف می زد سپیده نه نظری داد 

وت بادقت گوش به و نه حرفی زد فقط درسک

 حرفهایش سپرد.  

حاال از آن سپیده ی قبل خبری نبود با جدیت به او 

 نگاه می کرد.  

خب من که عیب و ایرادی تو حرفای بهار نمی بینم _

هرچند که راه درستی رو انتخاب نکردین اما باالخره 

کاری نمیشه کرد این قراری بوده که از همون اول 

و به نظرم این پیشنهاد  بین شما دوتا گذاشته شده

 بهار خیلیم عاقالنه میاد. 

حق با اونه با این وجود از این به بعد می تونید راحت 

 تر باهم کنار بیاین و زندگی کنید!  

 سپیده سعی داشت او را به اعتراف وادار کند!  

 سهیل دستی میان موهایش کشید.  

این همه حرف نزده بود تا این حرف ها را از زبان 

 سپیده بشنود.  
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خودش هم همین نظر را داشت و به همین علت از او 

 کمک می خواست...  

 بلکل از او نا امید شد! 

سپیده وقتی با سکوتش مواجه شد فهمید باید 

 خودش وارد عمل شود...  

یک تای ابرویش باالپرید و رو به نگاه ناامید سهیل 

 گفت: 

نگو که اومدی من تاییدش کنم.. یعنی تا حاال _

 خودت نفهمیدی؟!  

 باز هم قصد شکستن سکوتش را نداشت.  

 پس بذار مطمئنت کنم آره سهیل تو عاشق شدی!  _

ضربه اش خیلی فنی و تکان دهنده بود طوری که 

 غزوقلبش احساس کرد.  سهیل همزمان تکانی درم

و اینو من نه تنها االن بلکه از همون اول فهمیده _

 بودم حاال که اومدی بفهمی بذار خوب روشنت کنم!  
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اولین بار که تو و بهار رو کنار هم دیدم نگاهت بهش 

خیلی خاص بود من هیچوقت ندیده بودم اونطور به 

 نگین نگاه کنی...!  

طوری که هنوز قلبتم  اونجا تازه استارت خورده بود

 متوجه حال و احوالش نشده بود...  

یاشبی که اومده بودین خونه ی ما یه جوری بهار رو 

تو بغلت گرفته بودی که انگار می ترسیدی آسیبی 

 بهش برسه درست مثله یه عروسک شکننده!  

اون روز تو شمال رو یادته؟! من هیچوقت تورو به 

 اون حال ندیده بودم...  

عد از طالقتم اونجوری نبودی بیشتراز بهار حتی ب

 نگران تو بودم!  

سهیل چطورهمه ی اینا رو دیدی ونفهمیدی که دل 

 باختی... یاشایدم نخواستی باورکنی!  

 انگارمنتظرشنیدن همین حرفها بود.  
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انگارنیاز داشت کسی تاییدش کندو از آن سردرگمی 

 درش بیاورد...  

م راه سختی درپیش داری! ولی باهمه ی اینا باید بگ_

سهیل.. بهار.. خودت گفتی که اون تو رو فقط به 

 چشم یه دوست می بینه!  

فقط می خواست سهیل را بسنجد و ببیند حاضراست 

برای عشقش چقدر تالش کند وگرنه خوب می 

دانست بهار نمونه ی دوم سهیل است چون آن همه 

نگرانی و بی تابی بابت یک دوستی ساده که 

 سی درآن دخیل نیست غیرممکن بود!احسا
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سهیل چندثانیه پلک روی هم فشرد الی پلک هایش 

 که ازهم باز شد نگاه جدی به سپیده انداخت.  

 می دونم.. عشقم یک طرفه است..  _
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انگشت اشاره اش را مقابل نگاه سپیده تکان داد و 

 بالحن متحکمی گفت: 

وطرفه اش می کنم ولی به خدای احدو واحد قسم د_

اینو خوب به خاطرت بسپار.. من.. این عشقُ دو 

 طرفه اش می کنم!  

لبخندی که روی لب سپیده نشست از عمق قلبش 

 نشات می گرفت.  

 منم مطمئنم که می تونی!  _

 جمله اش به سهیل قوت قلب بخشید.  

حاال حال دلش بهتربود سپیده کمی روی مبل جابه 

 ش انداخت.  جاشدوپا روی پای دیگر

خب کارتو از حاال به بعد شروع میشه باید همه ی _

تالشتو واسه بدست اوردن دلش بکنی منم تو این 

 راه کمکت می کنم!  

  *** 
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زنگ واحد به صدا درآمد دخترک از چشمی در نگاهی 

 کرد.  

 سهیل بود متعجب در راباز کرد.  

 سالم خسته نباشی...  _

 «  میشه تو رو ببینم و خستگیم در نره» 

 اما حیف که این حرفها را فعال در دلش می گفت.  

سهیل لبخندی به رویش پاشید و جواب سالمش را 

 داد.  

 مگه کلید نداشتی؟!  _

 «  دلم می خواست امشب تو در رو برام باز کنی» 

 خریدها را روی کانتر قرارداد.  

واسه همین نتونستم باز چرا دارم اما دستم پر بود _

 کنم! 
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دخترک متقاعد شد دیگر به این فکر نکرد که دفعات 

دیگرهم که با خرید هایش می آمد باز هم در را 

 باکلید باز می کرد!  

کت سهیل را از دستش گرفت ولبخند گرمی به لب 

 آورد.  

تا تو یه آبی به دست و روت بزنی منم واست چای _

 می ریزم!  

 همه جا مرتب بود و بوی غذا درفضا پیچیده بود. 

 این صحنه قاب قشنگی را به تصویر می کشید!  

قبال هم بارها با این صحنه روبرو شده بود یعنی 

 هرروز...  

اما اینبار فرق داشت بوی عشق هم مزین برفضا 

شده بود چیزی که سعی داشت تا امروز باورش را 

 نپذیرد!  
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مرتب کردن آشپزخانه بود  بعدازشام بهارمشغول

سهیل هم کمی خودش را با چک کردن ایمیل هایش 

 سرگرم کرد.  

کاش می توانست از او درخواست کند از آن 

آشپزخانه لعنتی دست بکشدوبجایش خودش را 

مهمان آغوش او کند ولی افسوس که فعال نمی 

توانست به زبان بیاورد حداقل تا زمانی که بهار او را 

 م یک دوست می بیند!  تنها به چش

نگاهش به صفحه ی لپ تاپ بود اما فکرش جای 

دیگری می گذشت بی هوا صفحه ی لپ تاپ بسته 

 شد!  

دیشب که نخوابیدی امروزم رفتی شرکت االنم که _

 خودتو مشغول کردی..  

همش کار کار کار یه نگاه تو آینه بنداز ببین چقدر 

 چشات سرخ و زیرشون گود افتاده یکمم به

 فکرخودت باش! 
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اینم یه پارت هدیه چه کنم که با روح و روانم بازی 

 �🨍�می کنید
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دستش را گرفت وبلندش کرد سهیل بی چون وچرا 

 دنبالش راه افتاد.  

بهار در اتاق سهیل را باز کرد و او را داخل هل داد 

قبل از آنکه در راببندد دستی برایش تکان داد 

 وبالبخند لب زد: 

 خوب بخوابی!  _
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صدای بسته شدن دراتاق او را از آن بی حسی خارج 

 کرد.  

دستش را روی سینه اش گذاشت که از ریتم تند 

 ضربان قلبش باالو پایین می شد.  

ال که از احساسم باخبر شدم باید بفهمم چرا حا_

 تمام کارهات بی قصدوغرض!  

  *** 

 هنوز دوبوق بیشتر نخورده بود که تماس وصل شد.  

 بله بفرمائید..  _

 سالم نداجون خوبی؟  _

 سالم بهارجون قربونت تو خوبی؟ _

 فدات عزیزم سپیده هست؟  _

آره عزیزم فعال مریض داره مریضش اومد بیرون _

 م باهات تماس بگیره!  میگ

 باشه پس ممنونم فعال خدافظ...  _
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 تلفن را قطع کرد و دوباره راهی آشپزخانه شد.  

سری به غذای مورد عالقه ی سپیده زد و کمی زیر 

 اجاق را کم کرد تا به دل بپزد.  

نیم ساعت بعد صدای زنگ تلفن در سکوت خانه 

 پیچید.  

شش قرار تماس را وصل کرد و گوشی را روی گو

 داد.  

 بله؟!  _

 هان؟  _

 صدای هان گفتن سپیده لبخندی روی لبش نشاند.  

 امابرخالف لبخندش معترضانه نالید: 

 هان چیه دیگه بی ادب! ناسالمتی دکتر این مملکتی!  _

صدای نچ نچ کردنش بیشتر حوصله ی سپیده را 

 سربرد.  

 !  وای بهار تو یکی نرو رو اعصابم که بدجوری داغونه_
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واچرا؟ خوبه خودت مسئول درست کردن اعصاب _

 مردمی! 

 کالفه گفت: 

دِ همین دیگه دو ساعته یه خانومی افتاده بود به _

 جوتم خِرخِره مو جوید.  

 صدای خنده ی بهار درگوشش پیچید.  

دمش گرم ببین اون کی بوده که تونسته تو رو انقد _

 عصبی کنه!  

 صدایش ناله وار درآمد.  

همینوبگو بخدا از اول تا آخر فقط سعی داشت منو _

متقاعد کنه مگه امون می داد من حرف بزنم انگار 

 اون اومده بود واسه من مشاوره بذاره!  

 صدایش را شبیه همان خانم کرد و حرص زد: 
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م میگه فالن کن من میگم نه باید فالن کنی شوهر_

دروغ میگم خانم دکتر واال به مرد جماعت نباید رو 

 داد.  

اینبار صدای خنده ی بهار بلندتر شد وسپیده بیشتر 

 حرص خورد.
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 دستش را روی پیشانی اش گذاشت و ادامه داد.  

آخرشم بنده متقاعد شدم حق با ایشونه و واسه _

ی آینده دوباره بهش وقت مشاوره دادم فقط از هفته 

االن غصه گرفتم اون موقع باید چه خاکی تو سرم 

 بریزم!  

بهار باصدایی که هنوز هم رگه هایی از خنده در آن 

 موج می زد گفت: 
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خب حاال حرص و جوش بذار کنار می خواستم  بگم _

 امروز ناهار بیا اینجا باهم باشیم! 

بلکل غصه ی آن زن را از یاد  سپیده که با این حرف

برد اما به قول آرمان بد نبود کمی هم تعارف کردن را 

 یاد بگیرد!  

 مرسی عزیزم مزاحم نمیشم!  _

 ساکت بابا این یه مورد اصال به تو نمیاد!  _

 سپیده که خنده اش گرفته بود گفت: 

 جدی؟! حاال گفتم امتحانش ضررنداره!  _

و روی میز قرار داد  بهار تلفن را روی اسپیکرزد

همانطور که فنجان قهوه اش را به لب هایش نزدیک 

 می کرد زمزمه کرد.  

نه بابا اصال اینجور مواقع فکر می کنم سپیده _

 نیستی!  

 سپیده کال بیخیال حرفهای آرمان شد.  
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خیلی خب فقط من تاظهرکه مطبم بعد از اونم اگه _

 سم!  ترافیک فاکتور بگیرم سه ونیم چهار می ر

 بهار جرعه ای از قهوه نوشید.  

 اشکال نداره منتظرت می مونم!  _

 باشه حاال ناهار چی هست؟  _

 فسنجون!  _

ای تو دهنت بهار حاال من تا اون موقع همه ی _

 مریضا رو فسنجون می بینم! 

 بهار بدجنسانه لب زد: 

اومممم نمی دونی چه بویی داره هوش از سرت می _

 پره!  

سپیده دهانش آب افتاد طوری که اگر می توانست 

مطب و مریض هایش را می پیچاند و همان لحظه 

 خودش را به غذا می رساند.  

 کوفت قطع کن تا از پشت تلفن خودتو نخوردم!  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 باخنده خداحافظی کرد وتلفن را قطع کرد.  

ماه آنقدر با او مَچ شده بود واحساس درهمین چند

صمیمیت می کرد گویا سالهای طوالنی از دوستی 

 اشان می گذشت!  

 

سپیده مسئولیت شستن ظرفها را به عهده گرفت تا 

 به قول خودش کمی غذایش هضم شود.  

آنقدر خورده بود که حس می کرد درحال ترکیدن 

 است!  

 ا بود.  بهار مشغول ریختن دم نوش داخل فنجان ه

واست گل گاو زبون دم کردم امروز زیادی حرص _

 خوردی واسه اعصابت خوبه!  

سینی به دست با هم راهی پذیرایی شدند بهار سینی 

 را روی عسلی قرار داد و کنار سپیده نشست.  
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خم شد و فنجانی از داخل سینی برداشت و به دست 

 سپیده داد.  

ه لبهایش سپیده زیر لب تشکر کرد و فنجان را ب

 نزدیک کرد.  

خیلی دوست داشت سر صحبت را با بهار باز کند 

دلش می خواست به این زوج دوست داشتنی کمک 

 کند.
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 هردو برایش بسیار عزیز بودند...  

سهیل که حکم برادری را درحقش تمام کرده بود 

روزی او زندگی اش را نجات داد حاال هم نوبت 

 خودش رسیده بود!  

 باید از یکجایی شروع می کرد.  
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 در همان حین بهار به حرف آمد.  

وای سپیده به نظرم شغل خیلی سختی داری آدم _

خودش کم غم وغصه داره حاالباید بشینی هر روز 

 های بقیه رو هم گوش بدی.. غم وغصه 

 سپیده لبخندی به رویش پاشید. 

آره، البته هرکاری سختی خودشو داره اما اگه عالقه _

داشته باشی سختیاش واست شیرین میشه من 

هرروز به حرفای مراجعه کننده هام گوش میدم 

گاهی اوقات با شنیدن مشکالتشون غصه می خورم 

ر وقتی به با خوشحالیشون خوشحال میشم و درآخ

کمک هم مشکلشون رفع میشه یه حس بی نظیری 

به وجودم تزریق میشه که تمام  سختیاو خستگیا رو 

می شوره می بره.. بهارمن عاشق کارمم وبابت همین 

 عالقمه که تمام سختیاشو به جون می خرم...! 

 جرعه ای ازدم نوش نوشید وگفت: 

 توچی.. تو به چه حرفه ای عالقه داری؟ _
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دوباره غم باسرعت باالیی از قلبش به نگاهش 

 هجوم آورد. 

نگاهش به آرامی پایین آمد ودستانش دور فنجان 

 قالب شد. 

 دیشب هم سهیل سرمیز غذا ناگهانی پرسیده بود.  

 «  تاحاال به ادامه تحصیل فکرکردی؟» 

میقی به امادرجوابش تنهاسکوت کرد ونگاه ع

چشمانش انداخت که پشت آن نگاه هزاران دردو دل 

 وخون دل نهفته بود.  

درسکوت به مردمک های کنجکاو سپیده نگاه  

گذارایی انداخت وباز هم مثله دیشب جوابی به جز 

 سکوت نداشت که بدهد.  

 چه می گفت!  

می گفت آری من ازعشق پیشرفت از عالقه زیاد به 

 وشتم بازی کردم!  خانم مهندس شدن باسرن
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یا اینکه می گفت تمام اطرافیانم باظلم چشم بستند 

 روی خواسته هایم روی تالش شبانه روزی ام!  

 به جز سکوت حرفی برای گفتن نداشت...!  

سپیده که باحرفهای سهیل و پذیرفتن بهاربا آن 

شرایط شستش خبردارشده بود که یک جای کار می 

 لنگد!  

محزون تردیدی در این نداشت  حاالهم با این نگاه

 ی طوالنی پشت این نگاه است!   که یک قصه

 دست بهار را در دست گرفت.  

 بهارعزیزم چیزی هست که به من نمیگی؟!  _

 بهاربازهم تنهاجوابش سکوت بود وسکوت!  

میدونی مدت هاست که اون غم پشت نگاهت منو _

 ترغیب می کنه تا باهات حرف بزنم یکی دو بار تا

 نوک زبونم اومد دراینباره باهم حرف بزنیم..  
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باز به خودم اجازه ندادم گفتم سپیده بشین سرجات  

تو زندگی خصوصی بقیه فضولی نکن اگه چیزی باشه 

حتمابهار خودش پاپیش میذاره اما االن این سکوت 

 واین غم پشت نگاهت نمیذاره آروم بگیرم...
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گوش میشم واسه دردودل بهار من هرروز سرتاپا 

آدمای این شهر مگه االن می تونم ازکنار 

 خواهرخودم با بی تفاوتی بگذرم؟!  

دست زیرچانه اش گذاشت وسرش راباال آورد تا 

 نگاهش را دریابد.  

خواهری بامن حرف بزن انقد نریز تو خودت _

 قربونت برم!  
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بهار به سختی بغضش را فرو خورد دلش دردو دل 

اما نمی دانست چرا زبانش به یاری اش می خواست 

 نمی چرخید! 

 سپیده پا روی پا انداخت وبه پشتی مبل تکیه داد.  

اصال بیا باهم دردو دل کنیم مثله دوتا خواهر می بینی 

خواهرا به هم که می رسن صحبت های تموم نشدنی 

 شون شروع میشه یا پای تلفن!  

 نیم هوم؟!  تاحاال تجربشو نداشتیم بیا االن تجربه ک

 اول من شروع می کنم باشه؟  

اینبار بهار عکس العملی نشان داد وتنها سری به 

تاییدحرفش تکان داد که لبخندی روی لب سپیده 

 آورد.  

این حرفایی که می خوام بزنم سالهاست که تودلم _

مونده... حقیقتا تا حاال کسی رو اونقدر به خودم 

نزدیک ندیدم که بتونم پیشش به اشتباهات زندگیم 
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اعتراف کنم و به همین خاطر این یه مورد رو دلم 

 بدجوری سنگینی می کنه!  

از وقتی کارم شروع کردم هرروز با آدمای متفاوتی 

میشم با زندگی های متفاوت تر از اون.. وقتی آشنا 

هرکدوم باحال خوبی ازپیشم می رن یاد یه نفر 

میفتم.. یه قهرمانی که یهو نمیدونم از کجا پیداش 

 شد و سروته زندگیمو جمع کرد!  

 نگاهش درنگاه کنجکاوبهار دوخته شد.  

باورت میشه من و آرمان یه روزی می خواستیم از _

 هم جدا بشیم؟  

 چشمان بهار از فرط تعجب گرد شد!  

 نه واقعا باورش نمی شد!  

آن زوج عاشق و خوشبخت روزی به این بن بست 

 رسیده باشند...!  
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من وآرمان مثه شما سنتی ازدواج نکردیم از قبل یه _

مدتی باهم دوست بودیم.. اون موقع آرمان یه 

 مهندس بیکاری بود با یه کارت پایان خدمت!  

ع بهش باخانوادم حرف زدم همون اول وقتی راج

مخالفت کردن اما من گفتم می خوامش، دوستش 

 دارم باهمین شرایط...  

 باالخره هرجوربود پدرومادرم راضی کردم...

این چیزاتو خانواده ی ما عادی بود همین دوستی قبل 

 از ازدواج اما تو خانواده ی آرمان نه!  

 مادرش ازهمون اول بامن مشکل داشت.  

آرمان یه مدتی بود تو مغازه ی باباش مشغول کار 

شده بود چاره ای نداشت میدونی که تو این دوره 

زمونه یا باید پارتی داشته باشی یا سابقه کار یاهم 

 یه پول گنده که آرمان هیچکدوم نداشت!

ما بعد از ازدواج طبقه ی باالی خونه ی پدرش 

 می کردیم.  زندگی
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 کم کم فشارهای زندگی بهمون غلبه کرد.  

خانواده ی من وضعیت مالی خوبی داشتند اما هیچ 

کمکی از اونا به ما نمی رسید حتی بابام آشنا زیاد 

داشت اما حاضر نشد آرمان سریه کار خوب که با 

 مدرکش سازگاری داشته باشه بذاره!
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داشت.. حقم داشت اون آرمان اون روزا حال خوشی ن

همه درس نخونده بود که در آخر بره شاگردی مغازه 

 باباش کنه!  

من اونجا ترم دو دانشگاه رو می گذروندم هر روز 

مجبور بودم مسیر کرج تهران رو طی کنم آخه 

 دانشگاهم تهران بود..  

درس ومشغله های زندگی یه طرف حرفای مامان 

 آرمان هم یه طرف!  
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مشکل اصلیش چیه! مشکلش این بود می دونستم 

که به انتخاب خودش عروس نگرفته می گفت پسرم 

 رفته از تو خیابون زن گرفته..  

منم اون زمان بچه بودم وبی عقل هرشب حرفای 

 مامانش می کوبیدم تو سرآرمان...  

یه شب سرهمین قضیه دعوای بدی بینمون افتاد 

آرمانی که ازگل کمتر به من نمی گفت سرم 

دادزد:همینه که هست می خوای بخواه نمی خوای هم 

 به درک!  

منم گذاشتم رفتم خونه بابام انگار اونا هم منتظر 

همین اتفاق بودن که من باپای خودم برم خونشون و 

 بگم خسته شدم نمی خوام دیگه اون زندگی رو..!  

حق طالق داشتم وشرط اصلی پدرومادرم واسه 

 ازدواجمون بود..  
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اونا بجای درست کردن زندگیمون هی آتیش منو 

شعله ور تر می کردن کار به جایی رسید که از سر لج 

 و لجبازی دنبال کارای طالق بودم!  

بعداز رسیدن احضاریه دادگاه به دست آرمان بالخره 

 الم اما من..  پا روی غرورش گذاشت و اومد دنب

 مکثی کردو بغضش را فرو داد.  

بازم بچگی کردم گفتم دیگه قصد برگشت ندارم _

حرف دلم نبود فقط یکم ناز کشیدن می خواستم 

دوست داشتم آرمان بیشتر اصرارکنه اما برخالف 

فکرای پوچ من فقط یه نگاه طوالنی و پراز دلخوری 

 بهم انداخت و رفت..  

 نم با خودش برد.  رفت و بارفتنش قلب م

به خودم که اومدم دیدم دارم دستی دستی خودم 

بدبخت می کنم من که بدون آرمان می مردم داشتم 

 سربچه بازی طالق می گرفتم!  
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راه برگشتی هم واسه خودم نذاشته بودم می 

ترسیدم برگردم و آرمان مثه من بچگی کنه و پسم 

 بزنه!  

ببرن همون همون شبی که فرداش قراربود نفسم و 

 شب که فرداش همه چی تموم می شد...  

یه قهرمان اومد خونه ی پدرم یکی که تاحاال ندیده 

 بودمش مثه اینکه خدا سر راهمون قرارش داده بود!  

 گفت: 

آرمان یه کاری درحیطه تحصیالتش پیدا کرده یه 

 خونه هم اجاره کرده تا از خونوادش جداشیم 

 ن بچه بازیا بردارین..  منم واسطه شدم تا دست از ای

خالصه اون آدم زندگیمون دوباره بهم وصل کرد 

بعدهافهمیدم آرمان توشرکت خودش استخدام کرده 

یه خونه نقلی هم که مال دوران مجردیش بوده بهش 

سپرده گفته هروقت که کارکردپول دراورد اجارش 

 ازش می گیره..  
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 اون قهرمان...
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دانشگاهیای آرمان یه روز اتفاقی سهیل بود از هم 

همدیگرو تو مغازه ی بابای آرمان می بینن و وقتی از 

زندگیمون باخبر میشه همه ی تالشش رو واسه رفیق 

 قدیمیش می کنه! 

بهار زیاد متعجب نشد چون در همین مدت به 

 مردانگی سهیل پی برده بود...  

 سپیده نفس عمیقی کشید واینبار او درسکوت به بهار

 نگاه می کرد حاال او منتظر شنیدن حرفهای بهار بود.  

 بهار بالخره به حرف آمد.  

 سپیده میدونی االن چه حسی دارم؟  _

 سپیده مشتاقانه پرسید: 
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 چی؟  _

 دستش را روی گلویش گذاشت.  

یه چیزی اینجام گیرکرده.. یه حسی مثه حالت _

تهوع می بینی یه وقتایی حالت بدمیشه اما 

یاری دلت می خواد اما نمی تونی دست خودت باالنم

نیست االن دلم می خواد مثه همون مواقع با یه فشار 

به گلوم همه ی محتویات بریزم بیرون همه حرفایی 

 که اونجا دفن شدن...  

بهار بلندشد و با چندقدم خودش را کنار همان پنجره  

 شیشه ای سرتاسری بزرگ رساند.  

خیابان ها وعبور ماشین های مختلف مقابل نگاهش 

 ظاهرشدند.  

دلش می خواست وقتی حرف می زد نگاه سپیده به 

 غرور شکسته ی چشمانش نیفتد.  
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حالم خیلی بد سپیده خیلی.. دلم می خواد باهات _

حرف بزنم تاشایدیکم آروم بگیرم. می خوام سبک 

 شم.. دلم از این دنیا خیلی پره..  

ردای اصلی ازهمون روز شروع شد روزی که دقیقا د

 جواب کنکورم اومد.  

درطول حرفهای بهار بغضی برگلوی سپیده چنگ می 

انداخت برای خواهرک دلشکسته اش برای بهار کم 

سن وسالی که آن همه رنج کشیده بود اما نباید 

اجازه می داد اشک از نگاهش بیرون بریزد باید آنقدر 

 آرام کند...   قوی می بود تا بهار را

بهار گفت وگفت تا دلش کمی آرام گرفت سبک شد 

 به راستی که سبک سبک شد...  

اما وسط اون هول و وال سهیل شد فرشته ی نجاتم _

ومیشه گفت بزرگترین شانس زندگی من.. منو از 

بین آدمایی که هیچ اشتراکی بینمون نبود کشید 

 بیرون!  
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همین حرف بغض سپیده را از بین برد ولبخندی 

 جایگزینش کرد.  

 این جمله چه معنایی داشت؟!  

همین یک  مگرهمین عشق نبود! قسم می خورد که

جمله سراسرش پراز عشق خفته ای بود که خودش 

هم خبرنداشت.. درمیان تمام دردو دل هایش حتی 

یک کالم هم از خودخواهی سهیل نگفت در عوض 

 خودخواهی او را محبت معنا کرد!  

این دونفر را می شد به عنوان کم هوش ترین 

 عاشقان دنیا معرفی کرد...  

ک کلمه نابجا سهیل بهار دوست نداشت حتی با ی

وشخصیتش را زیر سوال ببرد نخواست به هیچ 

 عنوان رازبینشان را برمالکند...  

ازهمه چیز گفت جز رازی که قراربودهمیشه در سینه 

 اش نگه دارد!
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 سپیده کنار بهار قرار گرفت.  

یه جمله ی قشنگی هست که میگه:مهم نیست _

یشتربود مهم نیست آخرین زلزله ی زندگیت چند ر

که تو اون زلزله چه چیزهایی رو از دست دادی مهم 

 اینه که دوباره از نو بسازی...  

 دنیاتُ، زندگیتُ، باورتُ...  

مهم شروع دوباره است که تو االن پله های اولیه 

اش رو پشت سر گذاشتی باید سعی کنی از این به 

بعد به اون خاطرات تلخ فکرنکنی تنها فکرو 

زت باید بشه خودت و سهیل و زندگی که قراره تمرک

 باهم بسازینش!  

 بهار یه سوالی دارم ازت؟!  

بهار نگاه سرخش را که از زور شکسته نشدن 

 بغضش بود به نگاه مهربان سپیده دوخت.  
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تو االن تو این مرحله ی زندگی که ایستادی آرامش _

 داری؟!  

ارد بدون آنکه احساس کند نیازی به فکر کردن د

 قاطع جواب داد : 

 آره!  _

 سپیده لبخندی به جواب قاطعش زد.  

گاهی ما آدما خیلی کم صبر می شیم صبر خیلی _

نعمت بزرگیه آدم با صبر می تونه راحت تر زندگی 

کنه همه ی زندگیا سختی داره یکی بزرگتر یکی 

کوچکتر هرکی هم بگه من هیچ مشکلی تو زندگیم 

   نداشتم بی شک دروغ محضه!

 اما فقط و فقط صبرِکه می تونه کمکمون کنه...  

هر از دست دادنی هرنداشتنی خودش می تونه کلید 

 یک موفقیت بزرگتر باشه...  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

می دونی گاهی اوقات برای بعضی از نداشته هامون 

باید از خداتشکرکنیم بعضی داشته ها آرامشمون 

 ازمون سلب می کنه!  

بعضی نداشتن ها و رفتن ها خیلی پرمنفعت تر از 

 داشتن هاست...  

گاهی باید اعتراف کرد که اگه اونا نمی رفتن ما 

هیچوقت ارزش واقعی خودمون رو نمی فهمیدیم 

همه مهم تر هیچوقت به آرامش بعد از واز

 نداشتنشون نمی رسیدیم!  

 اگر هنوز هم بودند ما آدم جسور االن نبودیم!  

ببین تو االن میگی آرامش داری این خودش مهم 

ترین شرط خوشبختی هر آدمیه آرامش بزرگترین 

نعمت خداست خیلی از آدما همه چی دارن اما 

مین آرامش حاضرن همه ی داشته هاشون واسه ه

 بدن!  
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حرفهای سپیده به او انگیزه می داد وقتی به 

حرفهایش فکر می کرد به حقیقت کالمش پی می 

برد واقعا اگر خیانت حسام نبود شاید باید تا آخر 

عمر زندگی بدون ارامشی را تجربه می کرد یا اگر 

حداقل نمی توانست خانواده اش راببخشد ال اقل 

 ذهنش مرور نکند!  هرروز رفتاراتشان را در 

همه ی ادمها دچار اشتباه می شوند حتی پدرو مادر 

سپیده که پشتوانه ی دخترشان بودند بازهم با 

 رفتارهایشان دچار خطا می شدند!  

چقدر احساس خوبی داشت از اینکه با سپیده حرف 

زده بود حس سبکی که نفسش را راحت تر از زمان 

 های دیگر از سینه خارج می کرد!
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 سپیده؟  _
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 جونم!  _

خوشحالم از اینکه دوستی مثله تو دارم آشنا شدنم _

 باتو یکی از بزرگترین شانس های زندگیمه!  

سپیده از آن جو سنگین خارج شد وبه سپیده ی 

 واقعی پیوست ضربه ی آرامی نثار کتف بهار کرد.  

پس چی! من جای تو باشم هر روز نماز شکر به جا _

بابت چنین فرشته ای که خدا تو دامنم  میارم

 گذاشته!  

 بهار لبخندی به لب آورد و بی اغراق گفت: 

 واقعا همینطوره!  _

 سپیده پر از حس های خوب زمزمه کرد.  

 قربونت برم مهربون...  _

 وبوسه ای روی گونه اش کاشت.  
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چندثانیه طول کشید تا لبهایش از گونه ی بهار 

بخند نگاهی به او انداخت که فاصله گرفت بهار بال

 صورتش مچاله شده بود.  

 چی شد؟  _

 راستشو بگو چندوقته صورتتو اصالح نکردی؟!  _

 بهار خجالتزده نگاه از او دزدید.  

آخرین بار همان شبی بود که مهمان خانه ی سپیده 

 بودند ان هم با تیغ!  

موهای صورتش بور بود به همین خاطر زیاد پیگیرش 

 نمی شد.  

مخصوصا که این مدت زیاد حال و حوصله ی چنین 

کارهایی را نداشت خیلی زحمت به خود می داد کمی 

ابروهایش را مرتب می کرد آن هم چون زیادی به 

 چشم می آمد! 

سپیده دست بهار راگرفت و به سمت اتاق حرکت 

 کرد.  
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بیچاره سهیل معلوم نیست چندوقته بجای پوست _

 می اومده زیر لباش!   نرم و نازک زنش پرز و مو

وارد اتاق شد شال و مانتواش را پوشید کیف به 

دست همانطور که از اتاق خارج می شد رو به بهاری 

که از خجالت حرفش گونه هایش رنگ گرفته بود 

 نالید: 

پنج دقیقه فرصت داری آماده بشی تا ببرمت سالن _

 تبدیل لولو به هلو!  

دهد از اتاق خارج بی انکه اجازه ی حرفی به بهار ب

 شد و در راهم پشت سرش بست!  

 بیرون از اتاق ریز ریز به حالت چهره ی بهار خندید.  

می دانست هیچ رابطه ای بین او و سهیل نیست اما 

 قصد داشت خودش چیزی بینشان بوجود بیاورد!  

  *** 

صورتش کمی سوزناک بود دخترک جوانی مشغول 

کاشته شده اش  سوهان کشیدن به ناخن های تازه
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بود وقتی سپیده پیشنهاد کاشت ناخن داد بسیار ذوق 

 زده شد.  

همیشه دوست داشت ناخن هایش را بلند کند و آن 

ها را باالک قرمز رنگ مزین کند اما باز هم درخانواده 

 ی آنها اینکارها را ناپسند می شمردند...  

 ببین چطور شد عزیزم!  _

ای مانیکور شده اش باصدای دخترک نگاه به ناخن ه

 انداخت.
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 لبخند تشکر آمیزی به رویش پاشید.  

 مرسی عزیزم عالی شده!  _

دخترک سر کج کرد و خواهش می کنمی زیر لب 

 زمزمه کرد.  
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 بهار از روی صندلی بلند شد ومقابل آینه ایستاد.  

ابروهای پهن و مشکی رنگش حاال به رنگ قهوه ای 

د و یک ردیف هم باریکتر از قبل شده تیره درآمده بو

 بود.  

 ترکیب رنگ ومدل جدید بسیار به صورتش می آمد.  

پوست صورتش کمی سرخ و ملتهب بود و حاال 

 بسیار نرم ونازک شده بود.  

 با همین چندکار کوچک کلی تغییر کرده بود!  

سپیده مدام از تغییر وزیبایی اش تعریف می کرد و 

 ماد به نفسش می شد.  باعث باالرفتن اعت

ماشین سپیده مقابل آپارتمان این روزهایش متوقف 

 شد.  

بیا بریم باال زنگ بزن آرمانم بیاد امشب دور هم _

 باشیم!  
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مرسی عزیزم باشه یه وقت دیگه چندتا کار عقب _

 افتاده دارم!  

بهار سری به تایید حرفش تکان داد باتشکر قصد 

پیاده شدن از ماشین را داشت که با صدای سپیده 

 دوباره به طرف او چرخید.  

 بهار!  _

 جانم!  _

 سپیده نگاهش معطوف خیابان بود آرام زمزمه کرد.  

 یکی از استادمون می گفت: _

وقتی وارد یه رابطه ی پخته میشی نگرانیا از اینکه _

 رفت با کی رفت!   کجا

تبدیل میشه به اینکه:االن چی حالشو خوب می کنه؟ 

چطوری فرداشو بسازم؟ کم خوابیده یا خسته 

 است...!  
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رابطه های باستون انقدر محکمه و بهم اطمینان 

میدن که نگرانیشون فقط رفاه طرفشونِ نه ترس از 

 نبودنش!  

ان یه و تو االن تو یه رابطه ی پخته قرار داری به عنو

دوست یا اگه قابل بدونی یه خواهر می خوام بهت 

بگم سهیل رو بیشتر بشناس رفتاراشو، کارهاشو، 

 حرکاتشو با دقت تر ببین!  

درسته شما االن زن وشوهرین اماهنوزم کامل 

همدیگه رو نشناختین اونقدر همه چیز به سرعت طی 

 شده که اصال فرصتش رو پیدانکردین...  

خیانتی که دیدی اینکه بتونی یکی  میدونم سخته وبا

رو از ته دل باور داشته باشی خیلی برات سخت شده 

 من همه ی اینا رو می دونم... 

درکت می کنم و می فهمم بدون اینکه خودت بگی 

 اما..  
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مرد االن تو خیلی باغیرت تر از مردهایی هست که تو 

زندگیت حضور داشتن غیرتش با غیرت برادرت 

 ن فرق داره!  زمین تا آسمو

وجدانش با بی وجدانی همسر سابقت مثله شب و 

 روز می مونه!  

نگاهش را از پیش رویش گرفت و به نگاه آرام بهار 

 دوخت.
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 میدونستی سهیل قبال یه خونه ی ویالیی داشت؟  _

 بهار فقط سری به چپ و راست تکان داد.  

اونو به عنوان مهریه داد به همسرسابقش با اینکه  _

دادگاه نگین محکوم کرده بود وطالق برای سهیل 

آسون بود و می تونست مثله همه ی مردای بی 
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وجدان دیگه که تازه زناشون بی گناه هم هستن از 

زیر مهریه اش در بره اگه می خواست هزار جور 

نبود  راهکار وجود داشت اما سهیل آدم این حرفا

 نامردی تو مرامش جا نداشت..  

 من به این میگم غیرت!  

 بعداز اونم  واسه خودش خونه اجاره کرد...  

می خوام بگم یه آدمی هم هست که هرکاری می کنه 

به جز نامردی اون از خونه ی خودش که باهزار 

زحمت و دسترنج بدست اورده بود گذشت فقط چون 

 غیرت و مردونگی سرش می شد!  

بهار حتی خبرنداشت منزلی که درآن سکونت می 

 کند مال سهیل است یا اجاره ای!  

 سپیده لبخندی به رویش پاشید.  

می خوام دیگه گذشته رو مرور نکنی بهار بازم میگم _

 سهیل بیشتر بشناس!  
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کمی خودش را سمت بهار کشید ودوباره بوسه ای 

 روی گونه اش کاشت.  

 چشمکی نثارش کرد وگفت: 

 به به چقدر نرم ونازک!  _

بهار باخنده از او خداحافظی کرد واز ماشین پیاده 

 شد.  

  *** 

دقایقی می گذشت که دخترک خیره به صفحه ی 

 نمایش تلویزیون بود.  

درظاهر غرق تماشای  فیلمی که از تلویزیون پخش 

 می شد بود اما درباطن به این فکر می کرد که به

 زبان آوردن خواسته اش کار درستی است یا نه!  

اصال سهیل قبول می کند یا اینکه ممکن است سنگ 

 رو یخ شود!  

 اما سهیل خیره به او وحواس پرتی اش بود.  
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همان موقع که در را به رویش باز کرد متوجه ی 

 تغییرات چهره اش شد.  

حتی بوی خوش عطرش هم از چند متری به مشام 

همان عطری که خودش برایش خریده می رسید 

 بود!  

زیبایی اش امشب چندین برابرشده بود وسهیل 

دلش نمی خواست چشم از او بردارد و از حواس 

 پرتی اش نهایت استفاده رو می برد!  

چندشبی می شد که کلید هایش بال استفاده قرار 

گرفته بود دلش می خواست هرشب او در را برویش 

 باز کند.  

اق نزد خودش اعتراف می کرد که همان لبخند بی اغر

همچون معجزه ای تمام  "خسته نباشید"و کلمه ی 

خستگی هایش را در می کرد و آن یک استکان چای 

 که دیگر نیرو بر جانش می بخشید!  
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در این چند شب مدام به دنبال فرصتی برای نزدیک 

 شدن به بهاربود اما تابحال راهی نیافته بود...  

شب فیلمی با خود آورد که تعریفش را زیاد تا ام

شنیده بود تا مگر به این بهانه چندساعتی را باهم 

 بگذرانند!
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نگاهش را از دخترک گرفت و به صفحه ی تلویزیون 

دوخت تا ببیند چه چیزی در آن فیلم وجود دارد که 

 اینطور نظرش را جلب نموده...!  

 باال پرید!   با دیدن صحنه جفت ابروهایش

فیلم زبان اصلی با زیر نویس فارسی بود و از قرار 

 معلوم بدون سانسور!  
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دختروپسرجوانی همانطور که همدیگر را می بوسیدند 

وارد اتاق خواب شدند صحنه داشت به جاهای بد 

 کشیده می شد که سهیل بهار را صدا زد: 

 بهار؟!  _

 د! اما باز هم هیچ تغییری در حالتش ایجاد نش

 اینبار کمی بلند تر صدایش زد: 

 بهااااار؟!  _

نگاه گیج دخترک از صفحه ی نمایش تلویزیون 

 جداشد وسمت سهیل چرخید.  

آن نگاه گیج بیانگراین بود که حواسش نه تنها پی 

 فیلم نبوده بلکه در جای دیگری گذر می کرده...  

اما سهیل قصدنداشت از خیر شیطنتی که به جانش 

 افتاده بود گذر کند.  

چندبار صدات زدم متوجه نشدی.. چی تو اون فیلم _

 داره که اینطور غرقش شدی؟!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بهارنگاه گیجش را دوباره به فیلمی دوخت که متوجه 

 هیچ چیزش نشده بود.  

 نگاهش به آنی تبدیل به نگاه بهت زده ای شد.  

 ی که در سر سهیل می گذشت!  از فکر

خون به سرعت به گونه هایش هجوم آورد از دیدن 

 صحنه ی مالفه ای که سخت تکان می خورد.  

تنهاکاری که آن لحظه از زور شرم توانست انجام 

 دهد به سرعت دستانش را روی چشمانش قرار داد.  

سکوت فضا نشان از خاموش شدن تلویزیون می 

 داد.  

شدت کنترل خندیدنش سرخ شده  صورت سهیل از

 بود.  

 باصدایی که خنده درآن موج می زد گفت: 

 خاموشش کردم دستاتو بردار!  _
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دلش می خواست آب شود و در زمین فرو رود حاال 

چطور به او می فهماند که حواسش پی فیلم که نبوده 

 حتی اصال آن صحنه ها به چشمش هم نیامده بود!  

فکرکرد بلندشود و بی سرو صدا صحنه را ترک کند 

 اما باز هم راه چاره ی مناسبی به نظرش نیامد.  

را از روی با فکری که به ذهنش رسید دستانش 

چشمانش برداشت و نگاه به چهره ی خندان سهیل 

 دوخت.  

خیلی شیک ومجلسی بحث را کشاند به چیزی که در 

 تمام مدت فکرش درگیرآن بود.  

 سهیل می تونم یه درخواستی کنم؟!  _

فاصله ی نزدیک ابروهایش نشان از دقتش می داد 

  حاال نگاه خندانش تبدیل به نگاه منتظری شده بود! 

کمی خم شد و آرنج هردو دستش را روی زانوهایش 

 قرارداد و دستانش درهم قالب شد.  

 آره حتماً!  _
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بهار لبخندی بابت تیری که به موقع رها کرده بود 

 روی لب آورد.
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 می دونم درخواست زیادیه اما...  _

 خیره درنگاهش گفت: 

 میشه به من گیتار زدن یاد بدی؟!  _

مظلومی به چشمانش انداخت ومشغول بازی با نگاه 

 انگشتانش شد.  

 آره چرا نشه!  _

لبخند دندان نمایی به لب آورد وذوق زده دستانش را 

 برهم کوبید.  

 واقعا؟!  _

 سهیل سری به نشانه ی تایید تکان داد.  
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 واااای مرسی نمیدونم چطور ازت تشکر کنم!  _

حرکات شیرین ذوق کردنش برای سهیل دل ضعفه 

 آوربود.  

تشکر بذار واسه وقتی که گیتار زدن به طور کامل _

 یاد گرفتی االن که هنوز کاری نکردم دخترخوب!  

اما بهار از ذوق نواختن گیتار در پوست خود نمی 

 گنجید.  

 ونم یه روزی گیتار بزنم؟!  یعنی واقعا من می ت_

 سهیل لبخندی به آن همه اشتیاق زد.  

مطمئن بود روزی بهار حتی بهتر از خودش نوازندگی 

می کند آن هم با عالقه و اشتیاقی که در نگاهش می 

 درخشید.  

معلومه که می تونی بهت قول میدم یه روزی بهتر از _

 من گیتار می زنی!  

 م برداشت.  بلندشد و به سمت اتاقش قد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بهار متعجب نگاه به قدم های او دوخت.  

 انتظار نداشت به این زودی تنهایش بگذارد.  

دوست داشت حداقل دقایقی شادی اش را با او 

 تقسیم کند.  

 باحالت مغمومی زمزمه کرد.  

 می ری بخوابی؟!  _

سهیل مقابل در اتاقش قرارگرفت لبخند به لب 

 چرخید وگفت: 

 ب کجابود! می رم گیتار بیارم..  نه بابا خوا_

بهار ازشادی دلش می خواست فریاد بزند با اینکه 

برای اینکار لحظه شماری می کرد اما چیز دیگری بر 

 زبان آورد.  

 خب حاال نگفتم که همین امشب باشه سرفرصت!  _

 االن هم وقتشو دارم هم حوصلشو!  _
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 جواب پرتحکم سهیل اجازه ی هرگونه تعارف را از

 اوگرفت.  

 بهار لبخند تشکرآمیزی به رویش پاشید.  

 جمله ی سپیده درذهنش نقش بست.  

سهیل بیشتر بشناس.. رفتاراشو، کاراشو، حرکاتشو » 

 «  بادقت تر ببین!

 چندی بعد سهیل گیتار به دست از اتاق خارج شد.  

 کنار دخترک نشست و گیتار را به دستش سپرد.  

بهار حتی بلد نبود چطور باید گیتار را در دست نگه 

 دارد.  

 سهیل کمی خودش را به او نزدیک کرد.  

دستانش را از دو طرف پهلوهای او رد کرد و به گیتار 

 رساند.  

لرزش بدن دخترک راحس کرد و لبخندی 

 پیروزمندانه روی لب نشاند.  
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سرش میان گردن و شانه ی بهار قرار گرفت و طرز 

 صحیح گرفتن گیتار روی دستانش تنظیم کرد.
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پای راست یکم باال ببین گودی بدنه ی گیتار باید _

 روی پای راست قرار بگیره!  

 ی که گفت را انجام داد.  بهار با دستانی لرزان کار

آفرین االن درست گرفتیش دقت کن همیشه باید _

همینطوری گیتار نگه داری تاحدی هم بهتره دسته ی 

 گیتار به طرف باالگرفته بشه!  

هرم گرم نفس های سهیل بین شانه و گردنش 

 نفس در سینه ی دخترک حبس می کرد.  

مل در ازپشت به بهار چسبیده بودو دخترک به طور کا

 آغوشش قرارداشت.  
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عطر موهایش باعث می شد نفس های عمیق تری 

 بکشد.  

آن موهای نمدار و خوشبو هوس در دلش بیدار می 

 کرد.  

هوس فرو بردن سرش میان موهای دخترک که 

گاهی اوقات مثل امشب با کش باالی سرش جمع 

 نمی شد.  

 همانطور آزاد روی شانه هایش رها می شدند.  

ادست موهایش را جمع کرد وهمه را یک سهیل ب

 طرف روی شانه اش قرار داد.  

 تا بیش از آن تمرکزش را بهم نریزد!  

درهمان حالت که ازپشت درآغوشش بود به او  

توضیح داد که چگونه به کمک انگشتان و کشیدن 

ناخن ها روی سیم به شکلی سریع و یکپارچه می 

ت و تذکرات الزم توان این کار را انجام داد.تمام نکا

 را برایش توضیح داد.  
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خب واسه امشب تا همین جا کافیه فعال همینا رو _

تمرین کن تا به باقیش برسیم بیشتر از همه روی 

حرکات انگشتات کار کن زیادی کُنده البته طبیعیه 

 چون اولین باره اما من از تو توقع بیشتری دارم!  

ز آغوش بعد از اتمام جمله اش بهار به سرعت ا

 گرمش بیرون آمد و روی پا ایستاد.  

 گیتار را کنار مبل گذاشت.  

نفس حبس شده اش را ذره ذره آزاد کرد و با شب 

بخیر کوتاهی با قدم های تند به طرف اتاقش حرکت 

 کرد.  

 کجا با این عجله؟!  _

باصدای سهیل قدم هایش بر زمین چسبید و لبخند 

 تصنعی به لب آورد.  

 ن کنم دیگه!  برم تمری_

سهیل سعی کرد جلوی لبخندی که می آمد روی 

 لبش بنشیند را بگیرد.  
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 بدون گیتار؟!  _

 نگاه وارفته ی بهار بین سهیل و گیتار در حرکت بود.  

حرصی دوباره به آن سمت برگشت وسعی داشت 

 لبخند تصنعی اش را حفظ کند.  

مثال قصد داشت خیلی عادی از آغوش گرم او که هر 

 لحظه به ضربان قلبش می افزود بگریزد.  

 اما بد سوتی داد.  

 رنگ و روی پریده اش از نگاه سهیل دور نماند.  

ه عه راست میگی ها انقدر واسه یاد گرفتنش عجل_

 دارم که خودش جا گذاشتم!  

 کمر خم کرد و گیتار را از کنار مبل برداشت.  

هنوز کمرش صاف نشده بود که سهیل سرش را 

 نزدیک برد و کنار بناگوشش زمزمه کرد.  

راستی یادم رفت بهت بگم امشب خیلی خوشگل _

 شدی!
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کمرش انگار قصد صاف شدن نداشت با هر مشقتی 

صاف کرد و بدون اینکه مثل قبل خیلی راحت بود کمر 

به چشمانش خیره شود لبخند خجولی من باب 

تشکر روی لب آورد وبا سرعت باالیی از جلو دیدش 

دور شد و خودش را به اتاقش رساند تا مبادا کوبش 

 قلبش را بشنود.  

پشت در اتاق کمر به در چسباند و روی زمین 

 نشست.  

 تکیه داد.   سرش را باالگرفت و به در

سهیل مرد دنیا دیده و اجتماعیه و باتو زمین تا » 

آسمون فرق داره زدن چنین حرفهایی هم واسه 

 «  امثال اون چیز خیلی عادیه!

 اینها همه هشدارهای مغزش بود.  
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 با این فکر قلبش کمی آرام گرفت.  

بلندشد اول از همه سعی کرد تمام توضیحات سهیل 

 کند تا از یاد نبرد.  را موبه مو یادداشت 

سهیل گفته بود از او توقع بیشتری دارد باید از فردا 

 تمریناتش را آغاز می کرد.  

  *** 

 بابلند شدن صدای زنگ موبایلش گیتار را رها کرد.  

روزها سخت تمرین می کرد و شبها هم در پیشگاه 

 سهیل آموخته هایش را 

 رو می کرد.  

 نام سهیل روی صفحه ی گوشی نمایان بود.  

 لبخند به لب تماس را وصل کرد.  

 چطوری رفیق؟  _

این رفیق گفتن ها هر بار به نحوی سهیل را آزار می 

 داد.  
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 سهیل در دل نالید:  

باشه وروجک هر چقدر می خوای اذیت کن به » 

 «  وقتش منم تالفی می کنم

 الو..کجارفتی؟.. سهیل؟!  _

 باصدای بهار از فکر بیرون آمد.  

 جانم؟  _

این جانم گفتن ها هم عادی شده بود و مغز گول 

ی بهار اجازه ی هیچ تمرکزی روی این کلمه زننده 

 که پراحساس بیان می شد صادر نمی کرد!  

 حواست هست؟!  _

هست.. آماده شو تا نیم ساعت دیگه پایین _

 منتظرتم!  

 کجا به سالمتی؟!  _

بعدا می فهمی االن در حال رانندگیم نمی تونم _

 حرف بزنم فعال..  
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 داد.  صدای بوق نشان از قطع شدن تماس می 

بهار شانه هایش را باال انداخت و موبایل را روی 

 تخت گذاشت.  

جلوی آینه قراررفت و خط چشم باریکی پشت پلک 

 هایش کشید.  

باکشیدن ریمل جلوه ی مژه هایش چندین برابر شد 

 و با رژ آجری رنگی آرایشش تکمیل شد.  

 سراغ کمد لباسهایش رفت.  

ور کند با دوبار اگر کسی می دید غیرممکن بود با

 خرید اینگونه پرشده بود!  

پالتوی فندقی رنگش را که از شمال خریده بود 

 بیرون کشید.  

 شال وساپورت مشکی را هم روی تخت قرارداد.  

نیم بوت های کرم به همراه کیف ستش تیپش را 

 کامل کرد.
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روی صندلی قرار گرفت ولبخند شیرینی به پهنای 

 لبش نشست.   صورت روی

 سالم خسته نباشی..  _

 سهیل با لبخند لپش را کشید.  

 سالم خانم نوازنده!  _

بهار همانطور که لبخند از روی لبهایش جدا نمی شد 

 کمربندش را بست و پرسید.  

 کجا داریم می ریم؟  _

 یکم دیگه صبرکنی می فهمی!  _

بهار همچون دختری حرف گوش کن بدون هیچ 

اعتراضی سری تکان داد و منتظر ماند تا به مقصد 

 برسند.  
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نمی دانست باهمین کارهایش چطور روزبه روز 

 خودش را در دل سهیل عزیزتر می کند!  

روی صندلی های مورد نظر نشستند و دقایقی بعد 

 فیلم شروع شد.  

را به سینما  هیچ فکرش را هم نمی کرد سهیل او

 بیاورد!  

 نه اینکه خوشش نیاید نه!  

اتفاقا خیلی هم خوشحال شد فقط به سهیل باآن 

پرستیژ خاصش نمی آمد هم پای او روی صندلی 

های سینما جاگیر شود و پابه پایش چیپس و پفک 

 بخورد! 

 باصدای سهیل حواسش را معطوف اوکرد.  

بود که با  یکی از فانتزی های دوره ی نوجوانیم این_

 دوست دخترم برم سینما!  

 بهار با نگاه خندانی ابروهایش را باال فرستاد.  
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 االن  مثال من دوست دخترتم؟!  _

نه پس دوست پسرمی! خوبه خودت گفتی هرچند _

 که من..  

نیم دیگر حرفش را خورد می خواست بگوید هرچند 

 که من دوست ندارم اینطور باشد!  

 بهار خندید و پاپیچ ادامه ی حرفش نشد.  

 برای او هم جالب بود.  

جنس مخالف همیشه مجذوب تر از هم جنس بوده و 

هست آن هم برای بهار که درباره دوستی های دختر 

وپسر تجربه ای نداشته و حاال خودش پیشنهاد 

 دوستی به محرمش را داده بود.  

 خنده دار بود والبته جذاب!  

کلمه ای که در نوجوانی جرعت فکر  "ردوست پس"

 کردن به آن را هم نداشت.  
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اما دروغ بود اگر می گفت همچون دختران دیگر به 

 قول سهیل هیچ فانتزی دراینباره نداشته! 

 مگه پسرا هم فانتزی دارن؟!  _

سهیل با نگاه خندانی که یادآور شیطنت های دوران 

 نوجوانی اش بود پاسخ داد.  

من خودم یادمه اون زمان تا اسم بچه هامم  آره بابا،_

 انتخاب کرده بودم همشونم از دوست دخترم بودن!  

اشاره به خود بهار داشت یعنی فانتزی بچه دار 

شدنم مادرشان تو هستی اما متاسفانه گاهی بهار 

 زیادی خنگ می شد.  

باز هم بدون آنکه به معنای حرفش فکرکند ناخواسته 

 درآمد.   صدای خنده ی بلندش

سهیل غرق لذت شد از دختر شادی که این روزها از 

 پیله ی تنهایی اش خارج شده بود!  
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مردی که چندصندلی آن طرف تر نشسته بودبا 

صدای خنده ی بهار برگشت و با لبخند نگاهی به 

 دخترک انداخت.
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 سهیل با ابروهای گره خورده خیره مرد شد.  

 مرد با اکراه نگاه خیره اش را از دخترک گرفت.  

نگاه سهیل آنقدر خشن و پرتحکم بود که مرد دیگر 

به خود اجازه ی چشم چرانی ندهد و این از نگاه بهار 

 دور نماند.  

لحظه ای ترسید وفکر کرد ممکن است سهیل با او 

مانی که  چشمان خشمگین هم برخورد کند اما ز

سهیل وقتی روی خودش نشست تبدیل به دوچشم 

خندان و مهربان شد فهمید که او واقعا با مردهایی 

 که می شناخت فرق دارد!  
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قرارنیست همیشه او مقصر شناخته شود با اینکه 

 اینبار واقعا صدای خنده اش بلند بود.  

سهیل دلش می خواست او را همیشه شاد وخندان 

یند و همیشه و هروقت که دوست دارد باصدای بلند بب

 بخندد!  

داشتم می گفتم بله خانوم پسرا هم فانتزی دارن و _

 چه بسا تخیلی تر از دخترا فقط رو نمی کنن!  

 اینبار بهار به لبخندی بسنده کرد.  

بسته ی پفک دست بهاربود به محض دراز شدن 

 دست سهیل  دستش را کنارکشید.  

دم بهت میدم ماشاهلل یکی یکی که بذار خو_

 برنمیداری مشت مشت برمیداری!  

 گوشه ی لب سهیل باالپرید.  

 جیره بندی کردی؟!  _
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نخیرم از اون موقع من یکی یکی بر میدارم تو _

 مشت مشت...  

یک عدد پفک جلوی سهیل قرار داد و او هم با دهان 

 باز از دستش قاپید!  

تر از آنهایی بود که با  عجیب مزه داد انگار خوشمزه

 دست خودش می خورد.  

 با نگاه شیطنت باری گفت: 

از کجا معلوم راست میگی من که حواسم نبود شاید _

 خودت تموم کردی داری می زنی زیرش!  

دلش می خواست کمی سربه سرش گذارد گاهی 

اوقات همچون دختربچه های ملوس خوردنی می 

 شد.  

با لحن حق به جانبی  بهار چشمانش را گرد کرد و

 گفت: 

 از اون لبای نارنجیت مشخصه که کی راست میگه!   _
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با این حرفش نگاه سهیل روی لبهای او کشیده شد 

که حاال با ترکیب رژ لبش با رنگ نارنجی وسوسه 

 انگیز تر شده بود!  

 مال خودتو ندیدی پس!  _

چندثانیه بدون پلک زدن خیره لبهایش شد. دستش 

 رد و انگشتش را روی لبهای او کشید.  را دراز ک

 دل دخترک با اینکار هُری پایین ریخت. 

سهیل باچشمانی که شرارت از آنها می بارید انگشت 

 نارنجی رنگش را مقابل نگاه او گرفت و گفت: 

 ببین!  _

 وبعد غیرارادی انگشتش را داخل دهان خود فرو برد.  

دخترک معذب ازحرکات او بسته ی پفک را روی پای 

 سهیل قرارداد.  

 من من کنان گفت: 

 بیا.. باقیشو.. تو بخور.. من دیگه نمی خوام..._

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 ��131_پارت#

 

 دست به سینه نشست و به ادامه ی فیلم پرداخت!  

باقرار گرفتن پفکی جلوی دهانش نگاهش را به 

 چشمان پرخنده ی سهیل دوخت.  

 مرسی نمی خوام دیگه... _

 همش یکی مونده نصف نصف!  _

بازهم گونه هایش رنگین کمان شد از این حجم 

 سوتی دادن!  

نگاه  بی حواس نصف پفک را گاز زد و سهیل مقابل

 متعجب او نصف دیگرش را در دهان خود گذاشت!  

دیگر تا آخر فیلم بهار قصد شکستن سکوتش را 

 نداشت.  
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سهیل از این بابت ناراحت نبود چراکه مشخص بود 

رفتاراتش تاثیر گذار بوده که دخترک اینگونه دست 

 وپایش را گم می کرد! 

 به پیشنهاد بهار شام پیتزا خوردند.  

بهار به خیال اینکه سهیل راه خانه را در بعد از آن 

پیش دارد سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و پلک 

 هایش روی هم قرارگرفت!  

 باصدای سهیل چشم باز کرد.  

 خوابی؟  _

 نه.. رسیدیم؟  _

 سهیل لبخندی به نگاه گیجش زد.  

 آره پیاده شو!  _

از ماشین که پیاده شد نگاهش را درمحیط نا آشنای 

 طراف چرخاند.  ا
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همین که خواست دهان باز کند وچیزی بپرسد با 

دیدن تصویر روبه رویش دستانش را هیجان زده 

 جلوی دهانش گرفت.  

 واااای شهربازی!  _

سهیل بی هیچ حرفی دستش را گرفت و باهم وارد 

 محوطه ی شهربازی شدند.  

درهفت سالگی به شهربازی رفته بود آن هم شد 

 خاطره ی تلخ شهربازی رفتنش!  اولین وآخرین 

باخانواده ی خاله ها و دایی هایش رفته بودند و از 

اول تا آخر بهرام که تازه پسرک نوجوانی شده بود 

تشرمی زد که خودش را قاطی جمع پسرها نکند و 

 مادرش هم چشم غره می رفت!  

  

درآن سن وسال مدام از خودش می پرسید پس چرا 

دخترخاله هایش بی هیچ ترسی آنقدر راحت با 

پسرها بازی می کنند و حتی گاهی که سوار وسیله 
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های بازی می شدند ازهیجان همدیگر را درآغوش 

 می گرفتند مگر آنها هم دختر نبودند؟!  

 پس چه تفاوتی میانشان بود!  

 به طرف ترن کشید.   اول از همه دست سهیل را

 سهیل نگاهی به پیچ وتاب ترن انداخت.  

 فکرنمی کنی زیادی خطرناکه؟!  _

نگاهش که به چشمان مظلوم بهارافتاد بدون هیچ 

 اعتراضی رفت وبرایش بلیط ترن تهیه کرد!  

بهار آنقدر از ترس و هیجان جیغ زده بود که گوش 

یین های سهیل بیچاره سوت می کشید و زمانی که پا

 آمدند رنگ از رخ دخترک پریده بود!  

اما با اینحال گویا قصد کوتاه آمدن نداشت چون 

بالفاصله درسکوت دست او را گرفت و به طرف چرخ 

 و فلک کشاند!
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وارد کابین چرخ وفلک که شدند بهار روبه روی 

سهیل نشست و داشت درذهنش ارتفاع را می 

 سنجید.  

گش پریده بود اما سعی داشت هنوز هم کمی رن

 خودش را محکم جلوه دهد.  

با این وجود هم نمی توانست از خیر چرخ وفلک 

 بگذرد! 

درعالم حواس پرتی دستش توسط سهیل کشیده 

 شد و کنار او جای گرفت.  

تالشت واسه قایم کردن فوبیای ارتفاعت ستودنیه.. _

 اما اینجا که باشی خیال منم راحت تره!  

خم آلود نگاهی به چشمان خندان سهیل بهار ا

 انداخت.  
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 هیچ خوشش نمی آمد ترسو جلوه داده شود.  

سهیل دست دور شانه اش پیچاند و سراو را به 

 بازوی خودش تکیه داد.  

بهار خواست اعتراض کند که با به حرکت درآمدن 

 چرخ و فلک سکوت کرد و همانطورسرجایش ماند.  

را ازیادش برد وبوی  گرمای تن سهیل بالکل ترس

 بی نظیرعطرمارکش مغزش را از کار انداخته بود.  

طوری که متوجه نبود مدام نفس های عمیق می 

 کشد!  

وقتی چرخ وفلک درست زمانی که درباالترین ارتفاع 

 قرارگرفت متوقف شد.  

ناخودآگاه چشمان بسته اش باز شد و مغزش شروع 

 به کار کرد.  

دوباره ترس به او غلبه کرد وقتی که متوجه ارتفاع 

 شد.  
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 باصدای لرزانی نالید: 

 چرا ایستاد؟!  _

انگار نه انگار که دقایقی پیش نمی خواست ترسو 

 جلوه داده شود!  

اینبار سهیل سرش را روی سینه ی خود گذاشت و 

 کنار بناگوشش لب زد: 

هیس چیزی نیست بخاطر هیجانش اینکارو می _

 کنن من اینجام از چیزی نترس!  

باهمین جمله ترسش خوابید وآرامش دروجودش 

 سرازیر شد.  

 سهیل آنجابود در نزدیکترین فاصله به او...  

ختیارش بود و آغوش گرمش هم تمام و کمال در ا

 دیگر دلیلی برای ترس وجود نداشت!  

قصد شکستن سکوت آرامش بخش بینشان را 

 نداشتند.  
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حتی زمانی که چرخ وفلک دوباره به حرکت درآمد وتا 

 زمانی که پایین رسید.  

 بعد از آن آبمیوه ای نوشیدند و کمی قدم زدند.  

درمیان راه سهیل رشته ی تحصیلی دبیرستانش را 

د وبهار بدون آنکه دلیلش را بداند و یا جویای پرسی

 آن شود پاسخ داد.  

 ریاضی... _

روز بعد سهیل با کارتنی پر از کتاب وارد خانه شد و 

 روبه بهار از همه جا بی خبرگفت: 

خب سرکار الیزه از فردا پخت وپزوشستشو و تمام _

 کارهایی که صبح تاشب وقتت رو می گیره ممنوع!  

چشمان متعجب بهار افتاد به کارتن  نگاهش که به

 کتاب ها اشاره زد.
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 بازش کن دلیلش تو اینه!  _

بهار باکنجکاوی فراوانی درکارتن را بازکرد به محض 

خارج کردن کتاب ها چشمانش نمناک شد ناباور لب 

 زد: 

 سهیل!  _

از همین فردا شروع می کنی تا همین االنشم کلی از _

تادی چندماه بیشتر تا کنکور نمونده از بقیه عقب اف

صبح که من می رم تا شب که برگردم تمرکزت فقط 

وفقط روی درست باشه هرجاهم که مشکل داشتی 

 می تونی رو کمک من حساب کنی!  

اشک شوق از چشمان دخترک سرازیر شد باهمان 

 نگاه بارانی خنده روی لبش نشست!  

همه محبتت چی مرسی واقعا نمیدونم در برابر این _

 باید بگم!  

 سهیل لبخند مهربانی به رویش پاشید.  
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هرکاری کردم وظیفم بوده حاال هم پاشو برو یه آبی _

به صورتت بزن سر راهتم مدارکتو بیار تا فردا خودم 

 کارهای ثبت نامتو انجام بدم!  

بهار بلندشد قدم اول را که برداشت مکثی کرد و به 

 طرف سهیل چرخید.  

 عادت مشغول بازی با انگشتان دستش شد.  طبق 

سهیل تو.. واقعا دوست خیلی خوبی هستی.. از _

خداممنونم بابت داشتن دوستای خوبی مثله تو 

 وسپیده!  

بیشتر برای یادآوری به قلبی گفت که این روزها ادعا 

 می کرد کمی بی جنبگی می کند!  

گفت ونفهمید چطور سینه ی سهیل را به سوزش 

 انداخت!  

سکوتش را که دید عقب گرد کرد و او را با عذابی که 

هر بار با به زبان آوردن آن کلمه به جانش می 

 انداخت تنها گذاشت!  
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کرد تمام کارهای سهیل بخاطر  هنوز هم خیال می

همان قرار رفاقتی است که بینشان گذاشته شد و 

درتالش بود که نکند یک وقت دلش بی جنبه بازی 

 درآورد و زیر قول و قرارش باسهیل بزند!  

 سهیل با حالی آشفته زیر لب زمزمه کرد: 

 گفت مثل سپیده یعنی من براش مثل سپیده م!  _

 نیشخندی به لب آورد.  

یعنی هربار سپیده بهش نزدیک میشه همین طور _

 دست وپاشو گم می کنه!  

 نیشخندش عمیق تر شد.  

 باشه خواهیم دید...! _

چایی که مقابلش قرار گرفت از فکر بیرون آمد حتی 

 مدارکش هم روی میز بود.  

 چندثانیه ی کوتاه نگاهشان در هم گره خورد.  
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اندک زمان کوتاه نگاه سهیل پر از حرف بود در همان 

طوری به چشمان دخترک خیره شده بود که گویا 

 قصد داشت حرف دلش را بانگاهش به او بفهماند.  

 اما نگاه بهار گرم وخندان بود!  

 سهیل در دل نالید: 

من همونطور که نگاه یخ تو رو گرم کردم پوزخند » 

روی لباتو تبدیل به لبخند کردم اون قلب خاموشتم 

اونقدر شعله ور که نتونی بدون من  روشن می کنم

 «  نفس بکشی!
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دوباره پشت چراغ قرمز قرار گرفتند و باز هم بهار 

 غرزدن هایش را از سر گرفت!  
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سپیده بی خیال آدامسش را باد می کردوبا ضرب 

 آهنگ روی فرمان ماشین می کوبید.  

 باتو دارم حرف می زنما خانوم دکترررر!  _

 خانوم دکترش را غلیظ وکنایه وار نالید: 

ببین تورو خدا االن دوساعت وسی وپنج دقیقه _

است منو از درس انداخته اورده تو این ترافیک 

 کوفتی!  

زمانی که سوار ماشین شده بود تا بحال هربار بهار از 

که پشت ترافیک قرار می گرفتند غرغرهایش را از 

 سر می گرفت.  

اینبار سپیده صدای ضبط را زیاد کرد تا صدایش را 

 نشنود.  

 در دل نالید: 

آخه مغز کپکی همه ی این کارا بخاطر تو و اون » 

شوهر گوالخته که بر خالف هیکلش قلب کوچیکی 

 «  داره!
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از فکرش لبخندی روی لبش آمد که بهار را جری تر 

 می کرد.  

 همین که دهان باز کرد چیزی نثار سپیده کند.  

 راه باز شد و سپیده پا روی پدال گاز فشرد.  

 رفت.  بهار زبان به دهان گ

سهیل برایش برنامه ای نوشته بود و از صبح تا شب 

 طبق همان برنامه درس می خواند.  

شبها که سهیل می آمد به کمک همدیگر شام می 

پختند و بعد از آن اگر درطول روز اشکال درسی 

برایش پیش می آمد از او می پرسید و بعضی اوقات 

 هم گیتار تمرین می کردند.  

آن یک ساعت استراحت بی خبر از سهیل 

 بعدازظهرهایش را هم گیتار می زد.  

 ازفکرش لبخندی روی لبش نشست.  
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لبخند روی لبش برابر شد باتوقف ماشین روبروی 

 ساختمان شرکت!  

از اون موقع غرغراش واسه منه بیچاره است حاال _

ببین با دیدن شرکت شوهرجونش چطور نیشش باز 

 کرده!  

د نمی دانست آمدنش به آنجا بهار هنوز هم دودل بو

 درست است یانه!  

فکر به اینکه سهیل دوست نداشته باشد به محل 

کارش برود و یا اینکه این کارش را فضولی بنامد 

 بسیار متاسفش می کرد و استرس می گرفت!  

منتظری جناب مهندس گاوی گوسفندی جلو پات _

 قربونی کنه؟!  

از همه جا بی عرضم به حضورتون که اون بنده خدا 

 خبره!  

 نگاه تیزی نثار لودگی سپیده کرد.  
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هرچه می کشید زیر سر او بود هرچه تالش کرد با 

 پیشنهادش مخالفت کند اما او مرغش یک پا داشت!  

سپیده خنده ی بلندی سر داد و با اشاره به 

 چشمانش گفت: 

 جذابِ وحشی!  _

 هردو مقابل میز منشی قرار گرفتند.  

را باالآورد و با دیدن سپیده لبخندی به  منشی سرش

 لب آورد و از جا بلند شد.  

 سالم خوب هستین!  _

 سالم عزیزم ممنونم...  _

نگاهش کشیده شد به بهار هردو بالبخند سری تکان 

 دادند وبهم سالم کردند.
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لطفی دوباره رو گرداندسمت سپیده وبا نازی که 

 همیشه همراه صدایش بود پرسید: 

 اومدین دیدن آقای مهندس؟  _

 سپیده زیر لب نالید: 

 پ ن پ اومدم دیدن تو!  _

بهار صدای آرامش را شنید و لبخندی از جمله ی او 

 رو ی لبش آمد.  

 باتاسف سری تکان داد.  

 کتر متشخص نبود!  هیچ چیزش شبیه به یک خانم د

 ودر تعجب بود چطور به این رتبه رسیده بود!  

 لطفی با ابروهای باالپریده دوباره پرسید: 

 چیزی گفتین؟  _

 سپیده با لبخند سری تکان دادوگفت: 

 میگم آره عزیزم اومدیم دیدنشون!  _
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اتفاقا همین پیش پای شما رفتن تو اتاق مهندس _

 مهراد!  

 به جز آرمان کس دیگه ای هم داخل اتاق هست؟  _

 نه!  _

سپیده چشمکی نثار بهار کرد دستش را گرفت و به 

 سمت اتاق مدیریت راه افتاد.  

 بذارین بهشون خبربدم!  _

باصدای لطفی همانطور که به طرف اتاق قدم برمی 

 داشت گفت: 

 نیازی نیست قراره سوپرایز بشن!  _

 آخه...  _

عزیزم چیزی نمیشه مطمئن باش مهندس مهراد _

 بیشتر ازهمه از این اتفاق خوشحال میشن!  

در راباز کرد ولطفی گیج از حرف سپیده که چرا باید 

 سهیل خوشحال شود سری تکان داد.  
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 هردو وارد اتاق شدند.  

میز بود سهیل نگاهش خیره به نقشه ی روی 

وهمانطور هم به آرمان که کنارش ایستاده بود 

 توضیحاتی راجع به آن می داد!  

باصدای بازشدن در آرمان سرش را باالگرفت که 

 همزمان جفت ابروهایش باالپرید.  

سپیده انگشت اشاره اش را روی بینی قرارداد 

وباچشم بهاری رانشان داد که نگاهش رابه پارکت 

 بود!   های کف اتاق دوخته

بهارمثل هروقت که دچارسردرگمی می شد 

 باانگشتان دستش بازی می کرد!  

سپیده به آرمان اشاره زد سمتش بیاید آرمان نگاهی 

به سهیل انداخت شش دانگ حواسش پرت همان 

نقشه ی روی میز بود باقدم های آهسته و بی 

 سروصدا باسپیده ازاتاق خارج شدند.  
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صدای بسته شدن در بهار را به خود آورد نگاهی به 

 اطراف انداخت اما سپیده ای وجود نداشت.  

خانوم لطفی اگه اون پوشه رو اوردی بذارش رو میز _

 بعدا امضاشون می زنم!  

صدای سهیل رنگ از رخش پراند در دل لعنتی نثار 

 سپیده کرد.  

می لعنت به تو سپیده االن راجع به من چه فکری » 

کنه.. پاشدم باچه دلیلی اومدم محل کارش! االن اگر 

هم بگم همش به اصرار سپیده بود نمیگه پس 

 «  چراتنهایی!

سهیل وقتی صدایی نشنید نگاهش را باالآورد که با 

چشمان معصومی برخورد کرد که همچون دختربچه 

 های خطاکار به او می نگریست.
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 متعجب وشوکه شده پرسید: 

 بهاراینجا چیکار می کنی؟! _

 بهارمن من کنان سعی در جمع کردن خودش داشت! 

من.. یعنی.. سپیده.. چیزه.. اصرارداشت.. بیایم _

 اینجا.. باهم بریم بیرون! 

 اما نمی دونم االن کجاغیبش زد! 

 سهیل لبخندعمیقی به لب آورد. 

 نگاهی به اطراف انداخت اثری از سپیده رؤیت نشد. 

عالی من که خیلی خوشحال شدم بازم مگه  خیلیم_

 سپیده به فکرخوشحال کردن ماباشه! 

با این حرف گویا کمی از استرسش کم شد و 

 لبهایش کش آمد! 

تمام استرسش من باب این بود که یک وقت سهیل 

خیال نکند زیر تمام قول وقرارهایش زده و حاال با 
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 لطف و محبتی که نثارش می کند بی جنبگی از خود

 نشان دهد. 

دخترک بیچاره هنوز حرفهای آن روز سهیل که 

ناخواسته باحوله مقابلش قرارگرفت را ازیاد نبرده 

 بود! 

سهیل بامنشی تماس گرفت وبادست به بهار اشاره 

 کرد روی مبل قراربگیرد! 

 خانم لطفی بگو دوتا قهوه بیارن! _

تلفن را روی جایگاهش قرارداد و خودش هم 

 ! کناربهار نشست

می خواستم خودم یه روز بیارمت اینجارو از نزدیک _

 ببینی! 

 بهار لبخند کمرنگی به لب آورد. 

نمی دانست چرا هرگاه در نزدیکترین فاصله به او 

 قرارمی گرفت ناخودآگاه ساکت ومعذب می شد. 
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 به آرامی زمزمه کرد. 

 احتماال سپیده وآرمان بیرون منتظرما باشن! _

ع تر از آن شرایط و معذب می خواست هرچه سری

 بودن رهایی یابد. 

درهمان حین چندتقه به دروارد شد و منشی با 

 دوفنجان قهوه وارد اتاق شد. 

لبخند مهمان شده روی لبهایش اصال به مذاق بهار 

 خوش نیامد. 

 سهیل متعجب از حضور او بجای آبدارچی پرسید: 

 مگه احمدآقا نیستن؟! _

بی آنکه چشم ازفاصله ی کم میان آنهابگیرد جواب 

 داد. 

چرا هستن اما دستشون بندبود گفتم خودم واستون _

 بیارم! 
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زمانی که آرمان وسپیده بدون دخترکی که موقع رفتن 

 داخل اتاق همراه سپیده بود بیرون آمدند. 

مدام دنبال بهانه ای می گشت تا سروگوشی آب 

 بدهد! 

 وزیر لب تشکرکرد.  سهیل سری تکان داد

لطفی همانطور که سینی را روی میز قرارمی داد 

 پرسید: 

 ببخشید آقای مهندس خواهرتون هستن؟! _

 سوالش حس بدی را به بهار منتقل کرد. 

نگاهش اول به لبخند دلبرانه ی روی لب لطفی وبعد 

 از آن منتظر به دهان سهیل دوخته شد! 

قفل شدوهمان دست سهیل ناغافل دور شانه ی بهار 

 یک ذره فاصله را هم از بین برد.  

 خیر خانومم هستن!_
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 نگاه وارفته ی منشی روی بهار خشک شد. 

 لبخند تصنعی به لب آوردوگفت: 

 تبریک میگم! _

اما اینبار بهارازآن همه نزدیکی به آغوش گرم سهیل 

معذب نشد درعوض لبخند پیروزی روی لبش 

 جاخوش کرد. 

 نونم! مم_

منشی که بیرون رفت قهوه ای خوردند بی آنکه بهار 

 لحظه ای به انتظار سپیده فکرکند! 

برعکس قبل انگار این وقت تلف کردن ها را دوست 

 داشت! 

سهیل بعد از اینکه موبایل و ریموت ماشین را 

 برداشت باالخره قصد رفتن کردند! 
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 درسالن با سپیده وآرمان که منتظر ایستاده بودند

 روبرو شدند.  

سپیده برخالف تصورات بهار که فکر می کرد حتما 

کلی از معطل شدنشان عصبی باشد خنده رو از همان 

 فاصله با صدای بلندی نالید: 

 خب بهارجان دلتنگیت رفع شد؟ _

ازنگاه خیره ی لطفی لبخندی روی لب بهار نشست و 

 از این حرف سپیده مقابل او کیفش کوک شد.  

 سپیده رو کرد سمت سهیل و گفت: 

هرچی بهش گفتم بمون شب خودشون میان بعدمی _

ریم شیرینی ازدواجتون اونم بعداز چندماه تسویه 

حساب می کنید اما مگه گوشش بدهکاربود مدام 

 ز ویز می کرد. پشت گوش من وی

 االو بال باید بریم محل کارش سوپرایزش کنم! 

بهارسرش راتکان داد وبالبخند پلک روی هم 

 قرارداد. 
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سپیده دیگر آبرویی در پیشگاه سهیل برایش 

 نگذاشته بود. 

اما همین که چشم باز کرد نگاهش به تعجب وحرص 

 لطفی افتاد. 

باز هم برق پیروری درنگاهش نشست واین از 

 شمان تیزبین سهیل دور نماند. چ

سهیل خنده ی مردانه ای کرد وبهار دلش زیرو رو 

 شد از صدای خندیدنش! 

 سهیل خطاب به بهارگفت: 

عزیزم چندلحظه اونجابشین یه کار کوچیک دارم _

 انجام بدم بریم! 

بهاربی میل سری تکان داد و روی یکی از صندلی 

 های کنار دیوار قرارگرفت. 

 میز منشی ایستاد.  سهیل مقابل
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صدایشان را واضح نمی شنید اما سهیل تند تند 

 وپشت سرهم برگه هایی را امضاء می زد. 

منشی توضیحاتی می داد وسهیل هم با لبخند به 

 تایید حرفش سری تکان می داد. 

 لبخندش بابت نگاه پیروزمندانه بهار بود. 

 از یادآوری اش دلش غرق لذت می شد. 

بهار را پایید که اخم آلود نگاه خیره ازگوشه ی چشم 

اش از آنها کنده نمی شد وبا پا روی زمین ضرب 

 گرفته بود! 

 دیدن چنین صحنه ای برایش لذت واصفی داشت... 

لطفی جمله ای گفت و سهیل با حواسی که معطوف 

بهار ونگاه حسودش بود ناخودآگاه خنده ی صداداری 

ی بخاطر آن چهره ی شیرین وخوردنی حسود

 کردنش سرداد که لطفی هم متعجب شد!
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حرفش هیچ خنده دار نبود اما با فکر به اینکه حتما 

ازحضور همسرش آنقدر سرخوش شده حرصش 

 گرفت. 

تابحال از او به جز رفتار خشک و سنگین چیزی 

 ندیده بود! 

آرمان وسپیده از شنیدن صدای خنده ی سهیل 

 مکالماتشان قطع شد. 

 نگاهشان همزمان بین بهار و سهیل ردوبدل می شد! 

 آرمان به آرامی پچ زد: 

ناکِسُ ببین حاضرم قسم بخورم تا حاال تو صورت _

 منشی خیره نشده! 

سپیده متاسف سری تکان داد و با اشاره به بهار 

 گفت: 
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 کرم داره خب! _

آرمان با دیدن صورت اخم آلود بهار که نگاه از آنها 

 گرفته بود به خنده افتاد. 

خوش بحالش معلومه االن از دیدن قیافه ی زنش _

 کلی کیف می کنه! 

سپیده با نگاه متاسفی که به سهیل دوخته بودبا 

 نثار بازوی آرمان کرد و حرص زد:  کیفش ضربه ای

 بخدا که شما مردا مریضین! _

کار سهیل تمام شد با قدم های بلند خودش را به 

 بهار رساند. 

 دست سردش را میان گرمای دستش پنهان کرد. 

حس عذاب وجدان به وجودش سرازیر شد از اینکه 

 ناخواسته دخترک را عذاب داده بود. 

سرش راسمت منشی با یادآوری چیزی دوباره 

 چرخاند. 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خانوم لطفی با آقای محمدی تماس بگیر بگو قرار _

 امروز کنسل شد باشه واسه فردا! 

 به حالت قبل برگشت وبا بهار هم قدم شد. 

نگاه حسودش را که دید کمی خوشی میان عذاب 

 وجدانش سرک کشید! 

بهار درآن لحظه دلش می خواست لطفی را نیست 

 باهم همکالم نشوند.  ونابود کند تا دیگر

هرچهار نفر مقابل آسانسور ایستادند آرمان کلید 

 آسانسور را فشرد و رو به سپیده گفت: 

عزیزم فردا زحمت رسوندن منو خودت می کشی _

چون از قرار معلوم ماشینم امشب باید تو پارکینگ 

استراحت کنه و هم اینکه اینطوری سوپرایزتون 

 دلچسب تر میشه! 

 مکی نثار سهیل کرد. با خنده چش

 درآسانسور باز شد و همگی وارد کابین شدند. 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اینبار سپیده دکمه ی همکف را فشرد و پشت چشمی 

 برای آرمان نازک کرد. 

 بهار درسکوت نگاهش را به کفش هایش دوخته بود. 

سعی داشت نگاهش را هرجایی معطوف کند به جز 

 سهیل! 

ن های سهیل هرکاری می کرد نمی توانست آن چی

 ریز گوشه ی چشمانش را پنهان کند! 

آسانسور که درطبقه ی همکف متوقف شد سپیده 

 خطاب به سهیل گفت: 

من یه رستوران رزرو کردم پشت سرما حرکت _

 کنید.
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سهیل سری به تایید حرفش تکان دادو بعد از خروج 

 آنها دکمه ی پارکینگ رافشرد. 

 همین که ماشین از پارکینگ خارج شد. 

آرمان جلوتر از او حرکت کرد تا آن لحظه هنوز هم 

سکوتی بینشان برقراربود که سهیل باالخره قصد 

 شکستنش را گرفت. 

 چیزی شده؟ چراساکتی؟! _

 ار در نمی آمد. کارد می زدی خون به

همین یک جمله کافی بود برای برداشتن سرپوش 

 خشمش! 

 باصدایی که سعی داشت نلرزد غرید: 

ببین سهیل همین االن باید رُک و پوست کنده یه _

 چیزهایی رو بهت بگم! 

مثل اینکه زیاد هم موفق نبود چون بذاق دهانش را 

 فرو داد تاکمی در صدای لرزانش کنترل پیدا کند. 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هیل همانطور که حواسش معطوف رانندگی س

کردنش بود نگاهش بین بهار وماشین آرمان 

 درحرکت بود. 

درسته من وتو زن و شوهر واقعی نیستیم اما این _

 چیزیه که فقط ما می دونیم نه بقیه! 

اسم من تو شناسنامه توعه وهمسر شرعی وقانونیت 

محسوب میشم هرچی که بین ما باشه با این وجود 

 نسبت به من متعهدی! تو 

دیگه مثه سابق نیستی که باهرکی دلت بخواد بگو 

 بخند کنی! 

 خوشم نمیاد حرف وحدیثی پشت سرمون باشه... 

لطفا بخاطر همین قضیه هم که شده بیشتر مراعات 

 کن! 

 کمی مکث کرد واینبار باصدای آرامی زمزمه کرد. 

 من بخاطراسم و رسم وآبروی خودت میگم! _
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سهیل دیگر نتوانست نگاه خندان ولبخند روی لبش 

 را پنهان کند. 

 درآن لحظه عشق بود که دروجودش سرازیر می شد! 

وقتی بهار با سکوت او مواجه شد نگاهی به سویش 

 انداخت. 

نگاه خندان و لبخندی که روی لبش جاخوش کرده 

 نگاهش را وحشی تر کرد. بود خشمش را شدیدتر و

اما تیزی آن چشم ها برعکس عمل می کرد همچون 

 مرهمی دوای درد قلب زخم خورده سهیل می شد! 

سهیل نگاه به آن دو گویی دوخت که برق خشمش 

 مجنون ترش می کرد. 

 چشات وحشی میشن جذاب ترن! _

دخترک به آنی خشمش را از یاد برد و بجایش گر 

که از ضربان شدید قلبش  گرفتگی به سراغش آمد

 نشات می گرفت! 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این تعریف را دقایقی پیش از زبان سپیده هم شنیده 

 بود اما نمی دانست چرا اینباربدجور به دلش نشست. 

سکوت بهترین راه برای نرمال شدن ضربان قلبش 

 بود. 

 هردو ماشین وارد پارکینگ رستوران شدند. 

باتوقف ماشین بهار آفتابگیر را پایین داد تا از مرتب 

 بودنش اطمینان حاصل یابد. 

 آفتابگیر که سرجای اولش قرارگرفت. 

دست سهیل زیر چانه اش نشست و نیمرخش را به 

 طرف خود چرخاند.
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مانطورکه خیره درنگاهش بدون لحظه ای پلک زدن ه

با انگشت شست چانه اش را نوازش می کرد و دین 

 وایمان دخترک را به بازی می گرفت آرام نجواکرد.  

خنده های امروزم فقط وفقط از سر خوشی حضور _

تو بود و گرنه اون منشی تا به امروز گره باز شده ی 

 ابروهای منو ندیده! 

دن بیمار بود یا بی جنبه هرچه که بود قصد کوتاه آم

 نداشت آن قلب تپنده! 

گویا می خواست سمت چپ سینه اش را شکاف 

 بدهد! 

سهیل از ماشین پیاده شد و او را بیشتر در بهت 

 حرفش فرو برد. 

 دست بهار زیر سینه ی چپش مشت شد و تشر زد: 

چه مرگته آروم بگیر.. تا تقی به توقی می خوره _

 واسه من سرعت می گیری! 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لت عادی برگشت و از ماشین باچندنفس عمیق به حا

 پیاده شد! 

بهارکه سمت سرویس بهداشتی رفت زنگ تلفن 

 همراه آرمان هم باعث شد از میز فاصله بگیرد. 

 روبه سهیل لب زد. 

 آقای محمدیه! _

 وبیرون رفت تا راحت تر صحبت کند. 

سپیده هم با موبایلش مشغول بود و در حال چک 

 کردن استوری های اینستاگرامش! 

 سپیده! _

 هوم! _

صدای سهیل هم باعث نشد نگاهش از صفحه ی 

 گوشی جداشود. 

 واسه همه چیز ممنونم... _
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یک تای ابروی سپیده باالپرید همانطور که به 

استوری یکی از دوستانش واکنش ایموجی آتش 

 نشان می داد زیر لب گفت: 

 شیری یا روباه؟ _

 سهیل دستی پشت گردنش کشید. 

 این دوتا! یه چیزی بین _

 پلنگ؟ _

باالخره نگاهش ازصفحه ی گوشی جداشد تا واکنش 

 سهیل را دریابد. 

سهیل برخالف دفعات پیش نه نگاهش تیز شد ونه 

گره میان ابروهایش نشست درعوض گوشه ی لبش 

 به سمت باالمتمایل شد. 

 فکرکنم همین که تو میگی! _

امروز عمدا پاشو کشوندم تو شرکت تایکم چشم _

 وگوشش باز بشه بلکه از اون جاهلیت دربیاد... 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما توهم بلده کاری ها خوب حس حسادتشو تحریک 

کردی من که کم مونده بود با لنگه کفش بیفتم به 

 جونت! 

سهیل لبخندش پهن تر شد پس درست متوجه شده 

بود رفتار بهار حتی سپیده را هم متوجه حس 

 حسادتش کرده بود. 

با آمدن بهار و چندی بعد آرمان سپیده موبایلش را 

گارسون هم آمد و سفارشات را روی میز گذاشت و 

 گرفت. 

درکل یک شب به یاد ماندنی دیگر درکنار سپیده و 

 شیطنت هایش گذشت!
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ماشین ها وارد خیابان که شدند سهیل شیشه را 

 پایین داد. 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 آرمان داداش فردا خودم میام دنبالت! _

 سپیده خمیازه ای کشیدوگفت: 

گرفته بودم که فردا  دستت طال از االن غصه ی اینو_

 مجبورم نیم ساعت زودتر بیداربشم! 

سهیل لبخندی به لب آورد و با تک بوقی از کنارشان 

 سبقت گرفت. 

این روزها حس برادرانه اش نسبت به سپیده بیشتر 

 از قبل شده بود! 

  *** 

 باصدای سهیل الی پلک هایش کمی بازشد.  

برو رو پاشو عزیزم اینجوری گردنت درد می گیره _

 تخت راحت بخواب!  

بهارسرش را ازمیان کتاب های روی میز برداشت و 

بجای اتاق خودش را روی کاناپه انداخت و همانجا 

 دراز کشید.  
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سهیل چراغ ها را خاموش کرد.  

 پتویی از اتاق آورد و روی بهار کشید.  

موهایی که روی چشمانش ریخته بود را پشت 

 پایش نشست!   گوشش فرستاد و همان پایین

 با پشت دست صورتش را نوازش کرد.  

خیره آن صورت مهتابی شد که درتاریکی همچون 

 ماه می درخشید!  

 تمامی اجزای سازنده ی چهره اش را رَسَد کرد.  

 با انگشت اشاره آرام روی ابروهایش کشید.  

نگاهش پایین تر آمد و روی چشمانش نشست که 

 حاال پشت پلکهایش پنهان شده بودند!  

 بینی خوش فرمش را ازنظر گذراند...  

 دلش می خواست میان دو انگشتش بفشارد..  
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وگونه هایی که هرگاه رنگ می گرفت آرزو می کرد 

روزی فرا برسد که طعمش را زیر دندان هایش 

 بچشد!  

 نه اش لبخندی به لب آورد...  از آرزوی خبیثا

ودرنهایت نگاهش به لبهایی رسید که میانشان کمی 

 از هم باز مانده بود.  

گویا کمر به جنونش بست زمانی که نفس های گرم 

دخترک از میان لبهای وسوسه برانگیزش به 

 صورتش برخورد کرد.  

 نگاهش از آن دوتکه گوشت جدانمی شد!  

گوشت نرم نشست انگشت شستش که روی تکه 

 نفس در سینه اش حبس شد...  

آنقدر بی تاب بود که دلش به بوسه ی ریزی هم رضا 

 می داد.  

 تب دار سرش کمی نزدیکتر شد.  
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فقط یک بند انگشت فاصله بود که به سرعت سرش 

 را عقب کشید!  

قلبش پرتب وتاب به درو دیوار سینه اش ضربه می 

 زد اماتنها یک صدا می شنید.  

صدایی که از اعماق مغزش درآمد که حتی قلب  "نه"

 کوبنده اش هم تاییدش کرد.  

 نه...! 

 او آدم اینکار نبود...  

 خائن نبود...  

 خیانت کار هم نبود...  

 زیر قول و قرارش نمی زد...  

بهار فعال او را به چشم یک دوست می دید نه بیشتر 

 نه کمتر...!  

 اگرچه همسرش بود...  

 ش...  محرم
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 حالل تر از هرحالل...  

 اما..  

 آن بوسه فقط زمانی به ثمرمی رسید

 که شوق و هیجانش را در چشمان بهار ببیند!  

 

دستی روی صورت داغش کشید عرق روی پیشانی 

 اش جمع شده بود!
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 ازجابلندشد و یکی یکی لباس هایش را کند...  

فقط دوش آب سرد می توانست کمی از آن گر 

 گرفتگی کم کند!  

صبح باسروصدایی که از آشپزخانه می آمد چشمان 

 بهار بازشد...  
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کش وقوسی به بدنش داد و روی کاناپه به حالت 

 نشسته درآمد.  

 سرش را به طرف پنجره چرخاند.  

های نور خورشید که بازتابش از آن بادیدن اشعه 

پنجره ی تمام شیشه سرتاسری مستقیم به داخل 

 خانه می تابید لبش را زیر دندان کشید.  

دیشب نفهمید کی وچطورچشمانش مهمان خواب 

 شدند!  

حتی متوجه بازگشت سهیل هم نشده بود وبه یاد 

نمی آورد کی از آن همه تست های سخت ودشوار به 

 برده بود!  کاناپه پناه 

بعدازشست وشوی دست وصورتش راهی آشپزخانه 

 شد.  

بادیدن سهیل با ژست جنتلمنانه پشت اجاق گاز 

 خنده ی بی صدایی روی لبش آمد.  
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سهیل یک دستش را داخل جیب گرمکنش فرو برده 

بود وپای راستش از زانو خمیده وجلوی پای چپش 

 قرارگرفته بود.  

ورد عالقه اش را زیرلب شعر یکی ازآهنگهای م

 زمزمه می کرد.  

 دوس دارم یواشکی همش نگام کنی...  _

 وقتی می پوشم لباسمو بگی کجا 

 مثال روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم 

 مثال هی لج کنی راه کج کنی از من 

 مثال شمعا رو تو روشن کنی هرشب 

 مثال بارون بشه چتر وا نشه به به 

 من تو یعنی کار دنیا صده 

 تو یعنی دوری با ما بده من 

 من خب بدون تو حالم بده 

 درکل مگه میشیم ازهم زده 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

درهمان حال هم تند تند بادست آزادش مشغول هم 

 زدن همان املت معروف سهیل پزش بود!  

 بهاربالبخند وارد آشپزخانه شد.  

 چه سروصدایی کله ی صبح راه انداختی؟!  _

باشنیدن صدای دلبرش گردن سهیل به سرعت به 

 طرف صدایش چرخید.  

 به به صبح بخیر خانوم خابالود!  _

 صبح بخیر!  _

 بشین چند دقیقه ی دیگه آماده است!  _

بهاربرخالف حرف سهیل مشغول چیدن میز صبحانه 

 شد.  

 وبه طرف یخچال رفت.  سبدنان را روی کانتر قرارداد 

شیشه ی آب پرتقال را برداشت و چشمش به 

 دوظرف غذا افتاد.  

 دریخچال رابست و روبه سهیل پرسید: 
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 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دیشب شام نخوردی؟!  _

نه دیشب غذا از بیرون گرفته بودم اما دیدم تو _

 خوابی منم میلم نکشید تنهایی بخورم!  

 درکابینت را باز کرد و دولیوان بیرون آورد.
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 درهمان حین هم نگاه شرمزده ای به سهیل انداخت.  

ببخشید از صبح اونقد سرگرم درس بودم که _

 نفهمیدم کی خوابم برد!  

 سهیل لبخندپرمحبتی نثار نگاه شرمزده اش کرد.  

فداسرت حاال بجاش امروز ناهار گرم می کنیم می _

 خوریم دیگه! 

 دلش باز هم هوای بی جنبگی به راه انداخت.  

 بالبخند آبمیوه ها را درون لیوان ها ریخت.  
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این روزا سخت مشغول درس خوندنم خداروشکر _

 که تاحاال خوب پیش رفتم!  

سهیل بشقابی دردست گرفت واینبار برخالف دفعه 

ل املت ها را درون بشقاب کشیدوتابه را به ی قب

 سینک منتقل کرد.  

 کناربهار قرارگرفت و بشقاب را روی کانترگذاشت.  

بخاطر سختگیری های این روزا چیزی بهت نمیگم _

 چون قرار هفته ی دیگه چندروزی استراحت کنی!  

صندلی برای بهار بیرون کشید وخودش هم صندلی 

   کنار او را انتخاب کرد.

بهار لیوان آبمیوه اش را به لب هایش نزدیک کرد 

 وبانگاه پرسوالی پرسید: 

 مگه هفته ی دیگه چه خبره؟!  _

 عیده دیگه!  _

 لیوان را ازلبهایش جداکرد وگفت: 
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اونو که می دونم منظورم اینه چرا نمی تونم درس _

 بخونم!  

 سهیل مشغول لقمه گرفتن شد.  

 قراره بریم شهرستان!  _

 نگاه ماتش روی لیوان ثابت ماند.  

 تابحال به این مورد فکرنکرده بود.  

دراین مدت آنقدر از آرامشش لذت می برد که 

هیچگاه فکررفتن به اصالتگاهش به مخیالتش هم 

 نیامده بود!  

واقعا چرا به ذهنش نرسیده بود که خانواده ی سهیل 

نند وطبیعی است باید هم درآن شهر زندگی می ک

 باهم به آنجابروند!  

 باقرارگرفتن لقمه ای مقابلش ازفکربیرون آمد.  

سهیل نگاه رگ وریشه داری به چشمان محزونش 

 انداخت و خیلی قاطع گفت: 
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 اگه تو دوست نداشته باشی نمی ریم!  _

حواسش به همه چیز بود حتی متوجه تغییر رنگ 

فقط علتش را نمی  نگاهش که تیره وتار شد هم بود

 دانست...  

بهار لبخندی به لب آورد ولقمه را ازدستش گرفت 

 خیره در نگاهش با لحن متحکمی گفت: 

 بریم!  _

این روزها راه خوب کردن حالش را فهمیده بود با 

فکربه اینکه آن شهر دیگر آنقدرها هم تاریک نیست 

حاال درآنجا پدرومادر سهیل هستند که حتی ازفکر 

ان دلش غرق خوشی می شد وازهمه مهم تر دیدنش

 سهیل همراهش بود او حاال مثل گذشته تنها نبود!  

هرچند دروغ بزرگی بود اگر می گفت دلش برای 

خانواده اش هیچ تنگ نشده اما خاطرات تلخ آن خانه 

 واهالی اش جلوی هرگونه احساساتش را می گرفت!
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ه هردویشان را به لبخندش عمق داد تا روز جمع

 خراب نکند!  

لقمه را دردهانش گذاشت نگاهی به ظرف املت 

 انداخت.  

ظاهرش ازدفعه ی پیش بهتربود اما باز هم چنگی به 

 دلش نمی زد!  

اینباریکم پیشرفت کردی اما بدنیست یکم  بیشتر _

 روی ظاهرغذاکار کنی!  

همان لحن شوخ و لبخند عمیق برای آرام گرفتن دل 

 فی بود.  سهیل کا

 تاخنده جایگزین نگاه نگرانش شود.  

ظاهرکه مهم نیست شمافعال باطن بچسب که قراره _

 باهاش انگشتاتم بخوری!  
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  *** 

هرچه مسافت کمتر می شد غم دردلش بیشترخانه 

 می کرد.  

تابلوی پیش رونشان می داد تنها پنج کیلومترمانده تا 

 این فاصله ی چندماهه طی شود!  

 ماشین سهیل مقابل منزل حاجی فرحزاد متوقف شد!  

 درماشین را باز کرد و روی پاهای لرزانش ایستاد.  

قدم اول را برداشت اما انگار پاهایش یاری نمی 

 کردند.  

 رساند.  باتالش فراوانی خودش را به در 

باحضورسهیل کناردستش مکث را بیش از آن جایز 

 ندانست و دستش را روی زنگ فشرد.  

 لحظه ای بعد صدای مهری به گوش هردو رسید.  

 خوش اومدین بفرمائید داخل!  _

 لبخندتلخی روی لب بهارنشست.  
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روزی باناامیدی از این خانه ومحله دورشده بود اما 

حاال پس ازماه ها وقتی درباصدای تیکی باز 

شدوشانه به شانه ی مردی که به خیال اهل این خانه 

 همسرش بود.  

اما در واقعیت فقط دوست بود برایش پابه داخل 

 حیاط نهاد.  

چشمش که به باغچه ی کوچک حیاط افتاد. فهمید با 

خی ها وناامیدی ها دلش تنگ این خانه شده تمام تل

 این را حاال که پا به آنجا گذاشته بود فهمید!  

ازپله های ایوان که گذشتند پدرومادرش جلوی در 

 ورودی منتظرشان ایستاده بودند.  

وقتی به آغوش کشیدنش باز هم به این حقیقت پی 

برد که با تمام داخوری ها ورنجش ها 

 دلتنگشان شده!  چقدردوستشان دارد و

یک ساعت از رسیدنشان می گذشت که بهرام 

 ازبیرون آمد.  
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همان بدو ورودش بهار نگاه ناخوشایندش را 

 دریافت!
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بالبخند غیردوستانه ای باهردو فقط دست داد انگار 

نه انگارکه پس از ماه ها یک دانه خواهرش را 

 مالقات می کند.  

یل نشسته بود نگاه سنگین درتمام مدت که کنار سه

 بهرام را روی خودش حس می کرد.  

سهیل مشغول گفتگو با حاجی ومهری بود و دو 

خواهروبرادر قصد نداشتند خود را درمکالماتشان 

 شریک کنند!  

کمی بعد سهیل از جابلند شد و بالبخندی روبه 

 پدرومادربهار تشکرکنان قصدخداحافظی داشت.  
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می خواستم شام شب عید  کجابا این عجله تازه_

 باربذارم! 

 این را مهری خطاب به سهیل گفت.  

 خیال داشت دخترکش امشب را نزد آنها می ماند. 

سهیل خیلی محترمانه دست روی سینه نهاد و متسف 

 گفت: 

شرمنده مادر، پدرومادرم چشم انتظارن یه سری _

هم به اونا بزنم حاال فرصت زیاده انشاهلل یه شب 

 دیگه درخدمتتونم!  

بهارهم همپای سهیل شد و به تبعیت از او روی 

 پاایستاد.  

 سهیل گردن چرخاند ورو به او گفت: 

بهارجان اگه می خوای شما شما امشب اینجا بمون _

 !  فردا بیام دنبالت

 انگارته دلش خالی شد از تنها شدنش در این خانه!  
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 نه میام باهات!  _

از این بابت میگم که اگه دوست داری یه شب _

کنارخانوادت باشی ازنظرمن هیچ ایرادی نداره االن 

 خسته ای وپدرو مادرمنم اینو درک می کنن!  

لبخندروی لب حاجی ومهری نشان دهنده ی فهم 

 بود.  وکماالت دامادشان 

 مهری هم حرف سهیل را تایید کرد.  

آره مادر حاال که آقاسهیل هم مشکلی نداره امشب و _

 بمون پیشمون!  

امابهار دلش ماندن نمی خواست بنددلش پاره می 

شد ازفکر به اینکه بدون سهیل یک شب درانجا 

 بگذراند.  

درهمین مدت آنقدرسهیل حمایتش کرده بود که 

 ید!  ازتنها شدنش می ترس

 سهیل ته دلش دوست داشت بهار با او همراه شود.  
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می خواست پس از ماه ها وقتی به دیدار پدرومادش 

می رود در اولین دیدار او را کنار همسرش ببینند و 

این می توانست بهترین عیدی برای سادات خانم 

 باشد.  

به جز این قضیه او به همین زیر یک سقف نفس 

ایش بسیارسخت بود اینکه کشیدن هم رضا بود وبر

 یک شب را دور از بهار بگذراند!
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اما می خواست انتخاب را به عهده بهار واگذارکند و 

با این شرایط هم هرطور او راحت باشد به خواسته 

 اش احترام می گذاشت.  

 نه مامان ممنون ترجیح میدم پیش شوهرم باشم!  _

 ار بیرون پرید.  این جمله ناخودآگاه از زبان به

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لب پایینش را داخل دهان کشید وزیر چشمی نگاهی 

 به سهیل انداخت.  

ازظاهرش چیزی خوانده نمی شد اما دردلش جشن 

 وسروری برپابود! 

حاجی ومهری دلخوری پشت کالمش را فهمیدند و 

 به روی خودشان نیاوردند.  

از اینکه او را دلبسته ی همسرش می دیدند بسیار 

 شدند!  شادمان 

بهار پس از خداحافظی زودتر از سهیل در ایوان  

 قرارگرفت و مشغول پوشدن کفش هایش شد.  

سهیل اصرارداشت حاجی ومهری داخل بروند و 

نیازی به بدرقه تا دم در نیست وهمانطور هم قول 

 یک شام را در کنارهم به آنها می داد.  

بهارازپله ها پایین رفت چشمانش را بست 

 عمیق کشید همه حا بوی بهار می داد!   وچندنفس

 مثل اینکه تهرون زیادی روت اثر داشته!  _
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باصدایزبهرام ازآن حال خوب خارج شد و چشمانش 

 به محض بازشدن درنگاه او دوخته شد.  

اخم روی پیشانی اش برای دخترک تعجب برانگیز 

 بود! 

 کامال سرو وضعت رو تغییرداده!  _

کنایه داشت به پوشش وچادر نپوشیدنش و بهار این 

 را به خوبی متوجه شد.  

 مثله اینکه یادت رفته این کارا مال مانیست!  _

 اصال تو خیلی بی جا می کنی از این کارا کنی!  

طوری به دخترک می نگریست که گویا با سری 

  برهنه وپاهایی لخت ظاهرشده! 

انگشت اشاره اش را تهدید کنان مقابل صورت 

 دخترک تکان داد.  

من کاری به شوهرت ندارم اما من هنوز اونقدر بی _

 غیرت نشدم!  
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دفعه ی آخرت باشه با این ریخت و قیافه میای اینجا 

 مِن بعد خواستی اینجوری بیای همون بهتر که نیای!  

نداخته بود بهار درتمام مدتی که او اولدُرَم بُلدُرم راه ا

درجوابش هیچی نگفت و فقط با نگاه بخی به 

 چشمانش زُل زده بود.  

 و عقیده داشت جواب ابلهان خاموشی است!  

 اما با جمله ی آخرش تنها پوزخندی نثارش کرد.  

صدای قدم های سهیل نزدیک شد و وقتی به آنها 

 رسید ریموت را مقابل بهار گرفت.  

 ین منم االن میام..شما برو بشین تو ماش_
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کمی ترسید از اینکه سهیل حرفهایشان را شنیده 

باشد نمی خواست مقابل مرد بافهم وشعوری 

 همچون او سرافکنده شود!  

اما با نگاه پرتحکم سهیل ناچار ریموت را از دستش 

 گرفت و به سمت درحیاط قدم برداشت.  

 ود.  سهیل ناخواسته صدای بهرام را شنیده ب

بهرام طوری حرف می زد که او لحظه ای با شک 

 وشُبهه نگاهی به پوشش بهار انداخت.  

مانتوی مشکی رنگی به تن داشت با اینکه جلوباز بود 

اما مدل لش و آزادش باعث می شد کامال پوشیده 

 باشد.  

گیج شده بود و سراز حرفهای بهرام درنمی آورد و 

 مؤاخذه می کند! نمی فهمید چرا آنگونه بهار را 

 همان لحظه حرف های بهار را به یاد آورد.  

انتخاب خانوادمه اونا دوست داشتن بپوشم منم » 

 «  پوشیدم
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 باجمله ی آخر بهرام خونش به جوش آمد. 

 چطور جرعت می کرد با بهار اینطور حرف بزند!  

اصال وقتی همسرش بود چطور به خود اجازه می داد 

 درمورد ظاهربهار اظهار نظرکند.  

 چیزی که اصال به او مربوط نمی شد!  

جای خوش آمدگفتنش بود آن هم بعد ازچندماه حاال 

 سر از رفتارهای بهار در می آورد و به او حق می داد!  

وقتی بهار از حیاط خارج شد نگاهش را سمت بهرام 

 ق داد.  سو

بهار پشت درفال گوش ایستاده بود ترس داشت 

 بیشتر از برادر کم عقلش... 

می ترسید حرفی بزند ویا به سهیل بی احترامی 

 جبران ناپذیری کند! 

اون تهرونی که شمادرموردش حرف می زنی _

 اونقدرام بدنیست.. تازه برادراشم باغیرت ترن!  
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اخم هایی  بهرام نگاه تیزش را به سهیل دوخت وبا

 گره خورده غرید: 

 منظور..  _

سهیل دستش را مقابل او نگه داشت و میان حرفش 

 پرید.  

هرچند اینکار را ناپسند می دید اما قصد عقب نشینی 

 در برابر آدم جاهلی همچون او را نداشت!  

منظورم کامال واضحه شما به جای حمایت و دل _

بخاطر گرمی خواهرت اومدی مچشو اینجا گرفتی و 

پوششی که ازنظرمن هیچ ایرادی نداره سوال 

 جوابش می کنی!  

حاال گیرم پوششم ازنظر شما درست نیست 

 جنابعالی چیکاره ای؟ من شوهرشم!  

 روی کلمه ی شوهر بسیار تاکید کرد.  

حاال همه ی اینا هم به کنار تو اسم اینو میذاری _

 غیرت؟!  
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 سری به نشانه ی تاسف تکان داد.  

رجون به خودت بیا ماشاهلل نوجوونم نیستی بگم پس_

از اثرات دوران بلوغه.. بجای اینکه ازش بپرسی منه 

شوهر تو این چندماه باهاش خوب بودم یانه.. 

اذیتش کردم یانه.. بجای این حرفا اومدی از چادر 

 سرنکردنش ایراد می گیری؟!  

 اونم بهاری که از برگ گل هم پاک تره!  

ود که انگشتش را مقابل صورت او اینبار سهیل ب

 تکان داد.

 

 ��148_پارت#

 

غیرت فقط صداکلفت کردن و عربده کشیدن _

 نیست..  
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فقط موهاتو بپوشون و بلند نخند و بافالنی حرف نزن 

 هم نیست..  

غیرت یعنی نذاری سفیدی چشاش رگه قرمز بیفته 

 توشون..  

 یعنی مراقب دلش باشی که با حرفاوکارات نریزه..  

یعنی نذاری صداش ازبغض و شونه هاش از غم 

 بلرزه..  

غیرت یعنی بتونی خنده بیاری رو لباش حتی تو 

 بدترین و سخت ترین شرایط.. 

اومی گفت بی خبر از آنکه دخترکی پشت در دیگر 

تاب ایستادن روی پاهایش را نداشت می گفت وقلب 

 دخترک بیشتر به درو دیوار سینه اش ضربه می زد.  

 می گفت درحالی که مغز دخترک فریاد می زد.  

 «  خدا نگو نگو تو رو» 
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اینبار صدای مغزش بر زبان نشست زیر لب آرام ناله 

 کرد.  

تو رو خدانگو سهیل من بی جنبه م.. قلب من جنبه _

نداره.. تو رو خدا انقدر خوب نباش با بقیه فرق نکن.. 

خواهش می کنم تو هم یکی باش لنگه ی بقیه نذار 

 فکر کنم با همه فرق داری..  

 کنه..  این فکرمنو دیوونه می 

سهیل این حرفا و کاراو رفتارا منو ضعیف می کنه.. 

 دست دلمو می لرزونه..  

سهیل من نمی خوام زیر قول وقرارم بزنم تو فقط 

دوست منی.. نمی خوام فکر کنی جنبه ی محبتاتو 

 نداشتم با چارتا حمایت حرفاتو از یاد بردم.. 

من بهت احتیاج دارم نمی خوام اتفاقی بیفته وهمین 

 اندازه که دارمت رو هم ازم دریغ کنی!  

 با درماندگی ناله کرد.  
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غیرت ومردونگیت واسه من خرج نکن خواهش می _

 کنم..سهیل کار منو سخت نکن دل منو به بازی نگیر!  

قطره ای اشک از نگاهش بیرون ریخت و قلبش بی 

 مهابا قصد شکافتن سینه اش را داشت...  

ه بهرام زد اما جوابی سهیل تمام این حرفها را ب

شنید که سرتاپایش غرق نفرت از چنین شخصیتی 

 شد.  

من این چیزا حالیم نیست و اینو بدون آقا مهندس _

 ما تو این محل آبرو داریم..  

 خوش ندارم کسی پشت ناموسم حرف بزنه..  

اون جنگولک بازیایی رو هم که گفتی بذار واسه 

 خودت باشه!  

سپردیمش دست تو و خوب درضمن اینم بدون ما 

 بودن ونبودنتم به معرفت خودت بستگی داره..  

 واسه ما فقط آبرومون مهمه!  
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 دهان سهیل باز مانده بود از آن همه جاهلیت!  

 نگاه متاسف باری به سرتاپایش انداخت.  

برات متاسفم خیلی متاسف و خدارو شکر می کنم _

کنم که تونستم بهار رو از این همه جاهلیت دور

 هرچند دیر اما بازهم خدارو شکر...
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قدمی برداشت تاهرچه سریع از آن شخصیت منفور 

 دور شود.  

 بهار با هردودست صورتش را پوشاند.  

باشنیدن صدای پای سهیل به سرعت ریموت ماشین 

 را فشرد و خود را داخل ماشین انداخت.  

مغزش از حرفهای بهرام درحال انفجار بود و قلبش 

 از حرفهای سهیل به تالطم افتاده بود!  
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درماشین باز شد و بوی عطر بی نظیرش فضای 

داخل ماشین را پر کرد و باز هم ضربان قلب دخترک 

 افزایش یافت.  

بهار سعی داشت خودش را عادی جلوه دهد نفس 

 پیدا کند.  عمیقی کشید تا روی احساساتش کنترل 

اما برعکس بیشتر نفسش تنگ شد از استشمام بوی 

 خوشی که هوش از سرش می برد!  

چندلحظه پلک روی هم گذاشت و سرش را به پشتی 

 صندلی تکیه داد.  

حال خوشی نداشت از یک طرف فشار و خشم 

مغزش و از طرفی دیگر ضربه های کوبنده ای که به 

 سمت چپ سینه اش وارد می شد! 

 کار برای بدست آوردن آرامشش کمک کننده بود.  این

کم کم خشمش فرو کشید وضربان قلبش به حالت 

عادی برگشت اما هنوز هم قصد باز کردن چشمانش 

 را نداشت.  
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 سهیل ریموت ماشین را از روی داشبورد برداشت.  

 ماشین را روشن کرد.  

بهار را درک می کرد خودش هم حال خوشی نداشت 

 این دختر به درد آمده بود.  دلش برای 

 اما سعی کرد او را از آن حال و هوا خارج کند.  

با یادآوری چیزی که قصد داشت برای بهار تعریف 

 کند خودش هم به خنده افتاد.  

با صدای خندیدنش چشمان بهار باز شد و نگاه 

 متعجبی سمت او انداخت!  

با دیدن عالمت سوال و تعجبی که در نگاهش موج 

می زد سهیل شروع به تعریف ماجرایی که در نظرش 

 بود کرد. 

یادمه اون روزایی که تازه وارد زندگی مامان وبابا _

شده بودم مامان یه مادربزرگ پیری داشت که بهش 

 می گفتیم بی بی جان!  
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م بی بی جان زن خیلی با ایمان ومقیدی بود خیلی ه

مهربون بود اما هروقت که منو تو خونه ی مادربزرگم 

می دید تاکید می کرد که این بچه چندسال دیگه 

 بزرگ میشه و به تمام اهل این خونه نامحرم...  

مامان به خاطر عالقه ی شدیدش نسبت به من 

هربار که بی بی جان این حرف می زد دلخور می شد 

من پر از  و می گفت: این بچه ی منه وتمام وجود

 عشق مادریه دلیل از این باالتر واسه محرمیت!
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 اما بابا همیشه منطقی تر رفتار می کرد.  

یه روز به بی بی جان گفت:حرف شما متین اما به 

 نظرتون چاره ای واسه اینکار هست؟!  
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با پیشنهادی که بی بی جان داد همه ی اهل خونه 

ن خندشون کنترل دهنشون باز موند و سعی داشت

 کنن!  

اون روز رو دقیق یادمه من بچه بودم و سر از 

حرفاشون و به خصوص حرف بی بی جان در نمی 

 اوردم...  

بهار بالکل تمام حوادث دقایقی پیش را از یاد برده 

بود و بجایش کنجکاوی شدیدی به جانش افتاده بود 

 تا هرچه زودتر از آن راه و چاره باخبرشود.  

 نه پرسید: مشتاقا

 خب؟!  _

سهیل که لحن و صدای مشتاق او را دید لبخندش 

عمیق تر شد نگاهش را به نگاه کنجکاو بهار دوخت 

 وگفت: 
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بی بی جان پیشنهاد داد تا یه صیغه ی محرمیت _

بین من واون خونده بشه تا من به همشون محرم 

 بشم!  

بهار چندلحظه بدون پلک زدن نگاهش روی سهیل 

 ثابت ماند.  

اما به یک آن چنان شلیک خنده اش پرتاب شد که 

 سرتاپای سهیل از شدت لذت لرزید.  

 میان خنده واگویه کرد.  

 .. شدی.. شوهر.. مادربزرگ مامانت!  یعنی.. تو_

دوباره سرش به عقب پرتاب شد و صدای خنده 

 هایش درآمد.  

نمی دانست با آن خنده ها چطور دل سهیل را زیر و 

 رو می کرد!  

سهیل قیافه ی متاسف و ناراحتی به خودگرفت 

 وبالحنی آغشته به طنز گفت: 
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 بله خانوم من تو هفت سالگی وارد یه رابطه ی_

ناموفق شدم چون یکسال بعدش بی بی جان منو 

 برای همبشه تنها گذاشت...  

 با این حرف خنده ی بهار شدت گرفت.  

 ماشین مقابل دربزرگ منزل پدری سهیل قرار گرفت.  

سهیل پیاده شد و در را با کلید بازکرد و چندی بعد 

 ماشین را داخل حیاط برد وزیر سایه بان پارک کرد.  

 مان لبهای خندان پیاده شد.  بهار با ه

حیاط و نمای خانه بافت قدیمی بسیار دلنشینی 

 داشت که در همان نگاه اول او را شیفته ی خود کرد.  

به خصوص حوض بزرگ وسط حیاط با آن ماهی های 

 کوچک قرمزش!  

سادات خانم باشنیدن صدای ماشین پرده ی پنجره 

 ی بزرگ پذیرایی را کنار زد و بادیدن شاخ

 شمشادش در کنار عروسش گل از گلش شکفت!  
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 ز صبح چشم انتظار چنین صحنه ای بود!  

 سهیل کناربهار قرارگرفت و زیر گوشش پچ زد.  

داشتم به این فکر می کردم که اگه بی بی جان االن _

 زنده بود می شد هووی تو!  

 با این حرف دوباره خنده ی دخترک را درآورد.
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ومحمد مقابل در ورودی خانه که قرارگرفتند سادات 

 با دیدن چنین صحنه ای دل هردو غرق خوشی شد.  

سالهابود که یکی یکدانه اشان را آنطور شاد و خندان 

 ندیده بودند.  

حقش بود سرتاپای دخترک خنده روی کنارش را 

 بوسه باران می کردند برای این محبت الهی!  
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همان ابتدای معرفی او همان دختری بود که سهیل 

 اش بهانه ی یک دهه تفاوت سنی اشان را آورد.  

حاال همان دختربچه خیلی خانومانه در کنارش قدم 

 برمی داشت و دلیل خنده ی روی لبش بود!  

 مگر می شد سادات خانم بی گدار به آب بزند.  

 ازهمان ابتدا این روزها را می دید!  

آغوش پرمحبت هردو به بهترشدن حال خوش بهار 

 دامن زد.  

فضای داخل خانه همچون صاحبخانه ها بنای گرم 

وصمیمی داشت و صدای سوختن چوب های شومینه 

 برای جمع گرم صمیمانه اشان لذتبخش بود.  

 سادات خانم که درچارچوب مطبخ خانه نمایان شد.  

بهاربه سرعت به آن سمت شتافت وسینی چای را از 

 دستش گرفت.  
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سادات خانم با لبخند گرم و پرمحبتی که اصال قصد 

 کنارکشیدن از روی لبهایش را نداشت زمزمه کرد.  

 زحمتت میشه مادر!  _

 بهارهم متقابال لبخندی به رویش پاشید.  

 خواهش می کنم چه زحمتی!  _

همین که سادات خانم قصدکرد کنارهمسرش بنشیند 

 سهیل دستش را کشید و کنار خود نشاندش!  

 بشین پیش خودم که دلم برات یه ذره شده!  _

دست دور شانه اش قفل کرد و لبخند شیطنت آمیزی 

 نثار پدرش کرد.  

بهار پس از چرخاندن چای ها سینی خالی را روی 

 ی گذاشت.  عسل

 بهارجان بابا بیا اینجا بشین!  _

محمد به کنار خودش اشاره کرد و بهار هم از 

 خداخواسته کنار پدرشوهرش جای گرفت.  
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محمد لبخند به لب ابرویی باال انداخت و خطاب به 

 سهیل گفت: 

گذشت اون زمان که با اینکارت فقط حرص می _

 خوردم... 

 وادامه داد.  دستش را دور گردن بهار انداخت 

االن دیگه خدا بهم یه دختر داده شنیدی که میگن _

 دخترا بابایین!  

 واینبار او بود که لبخند پیروزی نثار سهیل کرد.
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 الحق که خدا جای حق نشسته!  _

اشاره داشت به مادری بودن پسرها با این حرف 

 خنده ی هر چهارنفرشان بلند شد.  

 بتی روی پیشانی دخترک نشاند.  محمد بوسه ی پرمح
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آن بوسه آنقدر سرشار از محبت های پدرانه بود که 

 چشمان بهار ازشدت لذت بسته شد. 

 چقدر این زن وشوهر مهربان را دوست داشت.  

انگار خدا آنها را آفریده بود تا بی منت فقط 

 مهرپدرومادری خرج کنند!  

پس از صرف چای سادات خانم یاعلی گویان دست 

 روی زانوهایش گذاشت و از جا برخاست.  

 برم یه سری به غذا بزنم!  _

 رو کرد به طرف سهیل و گفت: 

سهیل مادر بهارجان راهنمایی کن تو اتاقت _

   لباساشو عوض کنه!

 و بعد از آن به مقصد آشپزخانه قدم برداشت.  

 سهیل بلندشد وبهار هم پشت سرش به راه افتاد.  

در را گشود و طبق معمول کنار ایستاد تا اول  بهار 

 وارد شود.  
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 بادست به گوشه ی دیوار اشاره زد : 

 چمدونا رو اونجا گذاشتم!  _

بهار لبخند تشکرآمیزی به لب آورد و با چشم یک 

 دور کامل اتاق را از نظر گذاراند!  

دوباره نگاهش سمت سهیل کشیده شد که همانطور 

 مقابل در بسته ی اتاق ایستاده بود.  

روی آن را نداشت که او را از اتاق خودش بیرون 

 کند.  

به طرف چمدانش رفت ولباسهای مورد نیازش را از 

 آن خارج کرد.  

ه کناری اش تامگر به خودش آید و روی تخت یکنفر

 قرارداد.  

 بلندشد و روی پا ایستاد.  

 سهیل هنوز هم در همان حالت قبل ایستاده بود.  

 بهار با ابروهای باالپریده سری تکان داد.  
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 سهیل گیج پرسید: 

 چی؟!  _

 بهار لبخندش را پشت لبهایش پنهان کرد.  

 میگم چیزی شده؟!  _

 نه!  _

 پس چرا اونجا ایستادی؟!  _

 کجا بایستم؟  _

دخترک با چشمان گشاد شده یک نگاه به سهیل و 

 یک نگاه به لباس های روی تخت انداخت.  

 سهیل تازه متوجه منظورش شد.  

با قیافه ی تخس و بانمکی پشت سرش را خارید و 

 گفت: 

اووممم فکرکنم بابا داره صدام می زنه برم ببینم _

 چیکار داره!  

 به سرعت چرخید و از اتاق بیرون جست.  
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بهار با خنده سری تکان داد و مشغول تعویض لباس 

 هایش شد.  

 از اتاق که بیرون آمد.  

 راهی آشپزخانه شد.  

 مقابل در آشپزخانه قرارگرفت.  

حال تنظیم مشعل سادات خانم را باسری خمیده در

 اجاق گاز دید.  

 داخل شد و گفت: 

 مادرجون اگه کاری هست بدین من انجام بدم!_
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باشنیدن صدایش سادات خانم با لبخند چرخید و 

 روبرویش قرارگرفت.  
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دست گلت درد نکنه دخترم شما راحت باش برو _

 پیش سهیل هنوز خسته ی راهی!  

الم.. می دونم زحمت همه ی اتفاقا االن خیلیم سرح_

کارها رو خودتون کشیدین منظورم کار کوچیکی اگه 

 باقی مونده...  

نگاهش به ظرف گوجه وخیارهای روی میز غذاخوری 

 افتاد.  

به طرف میز رفت و صندلی برای خودش بیرون 

 کشید و پرسید: 

 اینا واسه ساالده؟  _

آره مادر پاشو نمی خواد دستاتو کثیف کنی  _

 رخاصی نیست خودم انجام می دم!  کا

بهار خیاری از داخل ظرف برداشت همانطور که 

 مشغول پوست گرفتنش شد.  

 سرش را به طرف شانه ی راستش کج کرد.  
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مگه به من نمیگین دخترم پس چرا مثله مادرا رفتار _

 نمی کنید؟!  

 سادات خانم بانگرانی روی دستش کوبید.  

 ناراحتیت شده؟!  خدا مرگم بده چیزی باعث _

 دخترک نگاه متعجبی سوی او انداخت.  

خدانکنه مادرجون این چه حرفیه من جز خوبی از _

 شما چیزی ندیدم!  

 پس چی مادر؟!  _

 بهار لبخندی به روی زن مهربان روبرویش پاشید.  

منظورم اینه اگه منو به عنوان دخترتون قابل می _

دونید االن بجای تعارف کردن باید مثه باقی مادرا با 

توپ وتشر منو بنشونید سرمیز تا از زیر کار در نرم 

 نه اینکه آماده بذارید جلوم فقط بخورم!  
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مادربودن که فقط زحمت و مهربونی نیست گاهی 

به معنای مادری اوقات دعوا کردن و کار کشیدن هم 

 کردنه! 

زن بیچاره ترسیده بود یک وقت ناخواسته او را 

 ناراحت کرده باشد.  

بااین حرفش لبخند عمیقی جایگزین چهره ی 

 نگرانش شد.  

 نزدیکش آمد وبوسه ای روی موهایش نشاند. 

بهار هم گردنش را چرخاند و بوسه ی بعدی را او 

 اند.  پشت دستی که روی شانه اش قرار داشت نش

 سادات خانم به سرعت دستش را عقب کشید.  

 بیشتر از این خجالتم نده دخترگلم!  _

عروس سابقش درطول آن چندسال تنها دوبار به 

 منزلشان آمد و هربار هم ادا وواطفاری می آورد.  
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با اینکه زن بیچاره مدام مقابلش خم وراست می شد 

  طوری که گاهی صدای سهیل را هم درمی آورد. 

 اما بازهم به قول گفتنی دستش نمک نداشت. 

اینبار با عشقی که  از سرتاپایش لبریز بود به طرف 

 اجاق گاز رفت.  

دقایقی بعد بهار درحال خورد کردن پیازهای ساالد 

 شیرازی بود.  

بوی آشنایی به مشامش رسید که خبر از حضور 

 سهیل می داد.
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سهیل پشت سردخترک ایستاد و دستهایش را باالی 

 صندلی او قرارداد. 
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سرش را از باالی شانه ی دخترک به طرف صورتش 

خم کرد و نگاهی به چشمان بسته و اشک آلودش 

 انداخت.  

مامان ببین دو دقیقه زنمو باهات تنها گذاشتم _

 اشکش دراوردی!  

دار بهار باخنده همانطور که چشمانش بسته بود هش

 دهنده صدایش زد: 

 سهیل! _

 جووون؟  _

تاروپود دلش تکانی خورد آب دهانش را بلعید وسعی 

 کرد خودش را جمع وجور کند.  

 بی آنکه چشم بازکند گفت: 

 از این شوخیا نکن!  _

سهیل کنارگوشش همراه با هرم گرم نفس هایش 

 زمزمه کرد.  
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 چشم!  _

 هُری دلش پایین ریخت.  

کارپیازها هم تمام شده بود اما دوباره قطره ی اشکی 

 از بین مژه هایش سرازیرشد.  

 اینبار بخاطر تندی پیاز نبود.  

برای دل بیچاره اش اشک ریخت که ساز مخالف می 

 زد.  

  لحظه ای ترسید! 

 ترس از اینکه دلش در این چندروز دوام نیاورد!  

چاشنی های مورد نیاز هم روی میز قرارداشت و 

 بهانه ای برای گریختن نداشت.  

 سادات خانم خنده رو به طرف آنها آمد.  

 سهیل صاف ایستاد.  

چقدر خوشحالم که این روزا رو می بینم نمی دونین _

قوت قلب می ده که هرلبخند روی لبتون چقدر به من 
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این عشقی که بینتونِ چندسال به عمر من اضافه می 

 کنه!  

 دخترک شرمزده نگاهش را از ظرف ساالد جدانکرد.  

احساس عذاب وجدان داشت از اینکه او را بازی می 

 دادند.  

 اما سهیل از اعماق وجودش لبخند زد.  

 امید لحظه به لحظه در دلش بیدارتر می شد.  

 نگاه عمیقی به هردو انداخت و گفت: سادات خانم 

فقط همسربودن مهم نیست.. همسفربودن مهمه.. _

آدما به یکی تو زندگی احتیاج دارن که همه چیزشون 

 باهم شریک بشن..  

باهم رفاقت کنن، عاشقی کنن، ازهمه مهم تر زندگی 

 کنن..  

وقتش که رسید همه کس هم بشن خانواده ی هم 

 بشن!  
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ار سربه زیر دوخت سنگینی نگاهش نگاهش را به به

 باعث شد سرش باالبیاید.  

من به پسرم یاد ندادم که اولویتش مادیات باشه.. _

یاد دادم اولویت زندگیش شادیاش باشه.. اینجوری 

باعث میشه ارزش همه چیزو بدونه نه فقط قیمت اونا 

 رو..  

 اینبارنگاهش روی سهیل نشست.  

 ونه!امیدوارم تا ابد ارزشتو بد_
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مگر می شد چنین حرفهایی از زبانش بشنوی ولحظه 

 به لحظه عشقت به او بیشتر نشود!  

سه پلک روی هم گذاشت و با اینکار به مادرش 

 اطمینان داد!  
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سادات خانم لبخندی به پهنای صورت به روی هردو 

 پاشید.  

 دوباره به طرف اجاق گاز رفت.  

سهیل جان می دونی که بابات غذا خوردن روی _

سفره رو بیشتر دوست داره پس زحمت سفره پهن 

 کردن شما بکش!  

 سهیل با لبخند به طرف مادرش قدم برداشت.  

 چشم!  _

 چشمت بی بال!  _

 کجاست این سفره؟  _

 خیر ببینی مادر داخل کشوی دومی ..   _

وارد آشپزخانه شد و سفره شام شب عید  محمد هم

 به کمک آقایان چیده شد.  

  *** 
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درکمد دیواری مخصوص رختخواب ها را باز کرد و 

 سرش را داخل برد.  

 ازهمان فاصله هم با صدای بلندی  سهیل را صدا زد.  

 سهیل جان؟  _

سهیل هم همچون مادرش از نشیمن با صدای بلندی 

 پاسخ داد.  

 جانم!  _

 یه لحظه بیا!  _

از جمع پدرو همسرش جداشد و با قدم های بلند 

 وارد اتاق شد و کنار سادات خانم قرارگرفت.  

 جونم مامانم؟  _

ببین مادر این تشک اولیه دونفره اس همینو بردار _

تون من پام درد می ببر تو اتاقت پهن کن واسه خود

 کنه نمی تونم!  
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سهیل همان تشکی که مادرش گفته بود را برداشت 

اما قبل از خروجش از اتاق جرقه ای در ذهنش زده 

 شد.  

سادات خانم نوترین پتو را هم سَوا کرد و روی زمین 

 قرارداد.  

متعجب به سهیل که هنوز هم سرجایش ثابت مانده 

 بود نگریست.  

 مادر؟!   چراخشکت زده_

 باصدای مادرش به خود آمد.  

 لبخند خبیثی روی لبش نشست.  

چیزی نیست مامان میگم میشه ما امشب تو اتاق _

 مهمان بخوابیم؟!  

آره عزیزم این چه سوالیه.. اینجا خونه ی خودتونه _

البته که همه ی این خونه متعلق به شماست.. فقط 

راحت  فکرکردم مثله همیشه بخوای تو اتاق خودت

 تر باشی!  
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هرچند که دلش نمی خواست دروغ بگوید اما برای 

 رسیدن به اهدافش مجبوربود.  

 گاهی از دروغ های مصلحتی استفاده کند.  

تشک را روی شانه ی چپش قرارداد و دست راستش 

 را پشت گردنش کشید.  

 مثل هربار که گیر می افتاد.
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آخه چون بهار خیلی از حوض وسط حیاط خوشش _

اومده میگم.. پنجره ی اتاق مهمان هم که روبروی 

 حوضِ اینطوری می تونه راحت از اونجا تماشا کنه!  

سادات خانم دستش را روی کمر سهیل گذاشت و 

 بالبخند گفت: 
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باشه مادر زودتر برو این همینطوری سنگین هست _

 نگهش داشتی!  حاال تو یه ساعته رو دستت 

سهیل خم شد پتو را هم از روی زمین برداشت و از 

 اتاق خارج شد.  

مقابل در اتاق مهمان قرار گرفت و با آرنجش 

 دستگیره را به سمت پایین هدایت کرد.  

 داخل شد و تشک را وسط اتاق پهن کرد.  

همانجا دست به کمر ایستاد و خندان به تشک 

  دونفره وسط اتاق چشم دوخت! 

در این اتاق جایی برای گریختن بهار وجود نداشت 

نه تختی داشت که بین آنها فاصله بیندازد ونه تشک 

 وپتوی اضافه!  

اگر دراتاق خودش می خوابیدند مطمئنا یک نفر روی 

 تخت و دیگری روی تشک می خوابید! 

 به همین علت این اتاق را انتخاب کرد.  
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 به دستش داد.   سادات خانم وارد اتاق شد و بالشی

 اینو یادت رفت!  _

سهیل نگاهی به بالش مستطیلی شکل دستش 

انداخت که طولی به اندازه ی دوبالش معمولی 

 داشت.  

 باخنده پرسید.  

 مامان این دیگه چجور بالشیه؟!  _

خدارحمت کنه بی بی جان همیشه می گفت زن _

وشوهر باید بالین زیر سرشونم یکی باشه چه برسه 

 ترشون!  به بس

 این بالش دونفره س مادر...  

 لبهای سهیل بیش از پیش کش آمد.  

با این یکی دیگر حتی یک درصد هم ممکن نبود 

دخترک تخس راهی برای گریختن از آغوشش 

 دریابد.  
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 میشه یکی از اینا واسه ما هم درست کنی؟!  _

سادات خانم لبخندی نثارش کرد ودستی به صورت 

 پسرش کشید.  

همینو واسه شما درست کردم دیگه می تونین _

 باخودتون ببرینش!  

 سهیل بوسه ای روی گونه ی مادرش نشاند.  

 قربونت برم من!  _

سادات خانم خدانکندی گفت و به طرف در حرکت 

 کرد.  

برم بهار رو صداکنم بیاد بخوابه بچم خسته س _

ماشاهلل اونقدر خانوم که بابات نمی تونه ازش دل 

 بکنه! 

وارد نشیمن شد بهار ومحمد درحال خوش وبش با 

 یکدیگر بودند.  
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محمد از خاطرات جوانی اش می گفت و بهار هم با 

 دل و جان گوش می داد.  

بین او  چقدر همیشه آرزویش بود همچین صمیمیتی

 وپدرش باشد!  

 اماپدرش به قول خودش دوست داشتنش 

 را با عمل نشان می داد...  

که متاسفانه گاهی اوقات درعمل هم چیزی رؤیت 

 نمی شد.
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کاش همه ی پدرها بفهمند گاهی دختران احتیاج 

 دارندبا آنها حرف بزنند و حرف بشنوند!  

ترشود شناخت آنها شاید اگر ارتباط پدرودختری بیش

 هم از جنس مخالف بیشتر می شود... 
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 ودیگر با کوچکترین محبتی اشتباه دل نبندند!  

 سادات خانم مقابل هردو قرارگرفت.  

 چشمکی نثار بهار کرد وخطاب به محمد گفت: 

 می بینم نو اومده به بازار کهنه شده دل آزار!  _

 محمدباخنده گفت: 

 اج سری!  این چه حرفیه خانم شما ت_

بله دیگه چون از این لحظه به بعد قراره دخترت بره _

 پیش شوهرش اینو میگی!  

محمد بلندشد و مقابل چشم بهار سر همسرش را به 

 سینه فشرد.  

 شما عشق منی...  _

بهار لبخندی به عشق بینشان زد و به سادات خانم 

نگریست که در آن سن وسال دلبری کردن را خوب 

 بلد بود.  
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ه این فکرکرد اگر مادرش آنجابود چقدر چشم وابرو ب

 می چرخاند وآن عشق پاک را بی آبرویی می نامید.  

این زن دلبر با موهای نسکافه ای هیچ شباهتی به آن 

 زمان هایی که گیره به روسری اش می زد نداشت!  

سادات خانم سرش را از روی سینه ی همسرش 

 برداشت و با لبخند گفت: 

 حاالشد...!  _

 اینبار بهار با صدا خندید.  

 محمد با کیف کوکی نگاهی به بهار انداخت.  

می بینی کافیه فقط دوجلسه پیشش بگذرونی _

اونوقته که پسرمم مثله باباش هرلحظه جون میده 

 برات!  

 زآغوش همسرش بیرون آمد.  سادات خانم با خنده ا

پسرت همینجوریشم هرلحظه جون میده براش _

 شما هم کافیه بری...  
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بهار بیا دیگه خانوم... مامان مثال شما رفتی بهار _

 صدا کنی خودتم موندی که قربونت برم..!  

درست سربزنگاه از اتاق خارج شد و باشنیدن 

حرفهای مادرش وا رفت از اینکه دستش پیش بهار 

 رو شود.  

ادامه ی حرفش را نگفته می دانست و زودتر دست 

 جنباند تا حکایتی که برایش بافته بود را بازگو نکند.  

که قصد داشت بابت حُسن انتخاب سهیل  ازاتاق 

 مهمان بگوید! 

 سادات خانم دستی به شانه ی محمد زد.  

 بفرما اینم نمونه ش!  _

 وبا خنده ادامه داد : 

 ش یه پا استاده!  دخترمون خود_

بهار خجالت کشید و باز هم حس عذاب وجدان در 

 وجودش نشست.  
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 اما سکوتش بیش از آن جایز نبود.  

 مجبور شد خودش هم وارد بازی شود.  

 اومدم عزیزم..  _

 با شب بخیری به سمت سهیل حرکت کرد.  

سهیل هم شب بخیری زمزمه کرد و هردو وارد اتاق 

 شدند.
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محمد با لبخند عمیقی دست دور شانه ی همسرش 

 پیچید.  

خوشحالم که باالخره به آرزمون رسیدیم.. این _

سهیل با سهیل همیشگی فرق داره.. چشاش عشق 

 داد می زنه..  
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درسته که اون سالها ادعای عاشقی می کرد اما آدم 

عاشق قبل از زبونش نگاهشه که رسواش می کنه.. 

 وقت این نگاهشو ندیده بودم!  من هیچ

سادات خانم هم با تکان سر حرفش را تایید کرد و 

همانطور که نگاهش به دربسته ی اتاق مهمان بود 

 زمزمه کرد.  

خداروشکر.. امشب دیگه با خیال آسوده سر رو _

 بالش میذارم و راحت می خوابم..  

محمد سر خم کرد و بوسه ای روی موهای نسکافه 

 ای اش کاشت.  

 مگه قراره بخوابی؟!  _

زن بیچاره هین بلندی کشید و با چشم به دربسته ی 

 اتاق سهیل وبهار اشاره کرد.  

 ی کرد.  همانطور که او هنوز هم دلبری م

 محمد هم از شیطنت جوانی اش کم نشده بود.  
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باخنده چشمکی نثارش کرد و او را به سمت اتاق 

 خوابشان هدایت کرد.  

 لحظاتی از ورود دخترک به داخل اتاق می گذشت.  

 گویا سرجایش خشکش زده بود.  

 نگاهش از تشک مشترک وسط اتاق کنده نمی شد.  

یشان همچون ویالی خیال می کرد اینبار هم شبها

 شمال می گذرد.  

 سهیل کمی آن طرف تر به نظاره ی او ایستاده بود.  

 سهیل؟!  _

سهیل نگاهش را به چشمان معصومش دوخت که 

 روی تشک دو دو می زد.  

 جان؟ _

 باصدای مظلومی نالید: 

 چرا تو اتاق خودت نمی خوابیم؟!  _

 دل سهیل برای مظلومیت صدایش کباب شد.  
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 دردش را به خوبی می فهمی.   حاال

بهار ترس داشت.. ترس از اینکه دلش را جا بگذارد 

و وقتی به این پله رسیده بود یعنی نیمی از راه را 

 گذرانده!  

بهار الیق خوشبختی بود و خوشبختی اش در حصار 

 بازوهای خودش معنا می شد.  

بهار باید طعم عشق دو طرفه را می چشید تا به 

 ی برسد.  آرامش واقع

باید می فهمید که نامش درالبه الی رگهای قلب 

 همسرش حک شده!  

مامان گفت اینجا بخوابیم چون هواش بهتره منم _

 چیزی نگفتم یه وقت به چیزی شک نکنه!  

 دردلش از خدا طلب بخشش کرد.  

 نگاه بهار بار دیگر دور تا دور اتاق چرخید.
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هیچ پتوی اضافه ای نبود حتی متکای مشترک روی 

تشک هم نشان می داد همه ی درها به رویش بسته 

 شده!  

سهیل خودش را به کلید برق رساند و با فشردنش 

 تاریمی در اتاق حاکم شد.  

پرده ی سفید حریر از مقابل پنجره کنار رفته بود و 

 نور مهتاب مستقیم در اتاق می تابید و همچون چراغ

 خوابی عمل می کرد.  

 حاال کمی بهترشد...  

حداقل از نگاه های خاص سهیل در امان بود و فکر 

می کرد متوهم شده و مشکل از سمت خودش است 

 که می خواهد همه چیز را برای خودش معناکند.  

 حتی نگاه های سهیل را... !  
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قدم های آهسته ای برداشت و زیر پتو خزید سرش 

 شترک قرار داد.  را روی متکای م

 سهیل هم کنارش دراز کشید.  

فاصله ی اندکی میانشان بود که با تکان های 

 هرکدام همان هم از بین می رفت...  

 نگاه هردو به سقف اتاق بود.  

 بوی عطر سهیل نمی گذاشت دخترک آرام بگیرد.  

مدام نفس های عمیق می کشید و لحظه به لحظه از 

ی متر بیشتر فاصله نداشت بوی آن عطر که چندسانت

 سرمست تر می شد.  

طوری که اگر همانطور ادامه می داد ممکن بود سر از 

 سینه اش دربیاورد.  

 برای حفظ آبرویش نفس در سینه حبس کرد.  

اما چندثانیه بعد دوباره بانفس عمیقی بوی خوش 

 عطروارد ریه هایش شد.  
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 نه..!  

 این هم راه چاره ای نبود.  

 کالفه شد و حرصش گرفت.  

ناخودآگاه با حرص فراوانی که از وجودش لبریز بود و 

همه هم مِن باب بی اختیاری خودش بود با کالفگی 

 نالید: 

 میشه لباستو در بیاری؟!  _

یل چنان با سرعت گردنش را به طرف او چرخاند سه

 که صدای مهره های گردنش درآمد.  

 چی؟!  _

 به گوش های خودش هم شک داشت!  

بهار پلک هایش را محکم روی هم فشرد و لبش را 

 زیر دندان کشید.  

 کم مانده بود از درماندگی اشکش سرازیر شود.  

 بیزار بود از این دست پاچگی هایش...  
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یل به پهلو چرخید و چهره ی درمانده اش را از سه

 نظر گذراند.  

دلش می خواست همان لحظه همه چیز را تمام 

 کند...  

 اما نمی شد باید طبق برنامه هایش پیش می رفت.
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با انگشت اشاره لبش را از زیر فشار دندان هایش 

 درآورد.  

 خیسی خون زیر انگشتش حس شد!  

 سرزنش وار نالید: 

 ببین خونیش کردی!  _

 بهار در دل نالید.  
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به درک اصال بذار کنده بشه که تا باز میشه یه » 

 «  گندی باال میاره

سهیل از زیر پتو بیرون خزید و به طرف دیواری که 

 د برق روی آن قرارداشت حرکت کرد.  کلی

 همین که دستش به طرف کلید برق دراز شد.  

 صدای درمانده ی بهار درآمد.  

 روشنش نکن.. لطفاً..  _

تاب نگاه کردن به او در روشنایی را نداشت آن هم با 

 آن حرف زدنش!  

 دست سهیل نرسیده به کلید برق عقب کشیده شد.  

 را برگشت.   درهمان تاریکی راه رفته

از جادستمالی باالی سطل زباله چندبرگ دستمال 

 بیرون کشید!  

 روی تشک نشست و به طرف بهار متمایل شد.  

 باالتنه اش روی جسه ی دخترک سایه انداخته بود.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هنوز هم پلک هایش را محکم روی هم می فشرد.  

صورتش در فاصله ی خیلی کم از صورت دخترک 

 قرار گرفت.  

 رآن نور کم دید بهتری داشته باشد.  تا د

بامالیمت مشغول پاک کردن خون از روی لبهایش 

 شد.  

اخم مهمان پیشانی اش شد وقتی با فشار دستمال 

 صورت بهار جمع شد!  

دلش بدجوری بی قراری می کرد. تا با بوسه ای تمام 

 درد سوزشش را به جان بخرد.  

رای اعترافش اما باز هم قرارومداری که با سپیده ب

گذاشته بودند را به یاد آورد و سعی کرد خودش را 

 کنترل کند.  

دراین میان چه حکمتی بود که بهار هرچه از او فرار 

 می کرد بیشتر نزذیکش می شد.  
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بوی آن عطر تند وگرم دقیقا زیر بینی اش بود و 

 روانش را بیشتر بهم می ریخت.  

 چرا که گویا سهیل هربار با آن دوش می گرفت!  

تا لحظه ای که کار سهیل تمام شود نفس در سینه 

 اش حبس کرد و چشم هایش را هم باز نکرد...  

با فاصله گرفتنش راه ریه هایش باز شد و دوباره 

 همان بو...  

سهیل دستمال ها را درون سطل زباله انداخت و 

 دوباره به پهلو کنارش دراز کشید.
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 بهار باهمان چشمان بسته زمزمه کرد.  

 منظورم.. این بود.. اگه زیر تی شرتت...  _
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حتی توان آب های جمع شده در دهانش را بلعید 

 تمام کردن جمله اش را نداشت.  

 اینبار عزمش را جزم کرد.  

اگه زیر تی شرتت رکابی داری میشه درش بیاری _

 بوی عطرت نمیذاره بخوابم!  

سهیل سرش را نزدیکتر برد و دقیقا زیر گوشش پچ 

 زد. 

 بوی عطرمو دوست نداری؟!  _ 

 چرا دارم.. یعنی.. وااای..  _

یش عجیب شیرین بود و به دل این سوتی دادن ها

 سهیل می نشست!  

 خواهش می کنم!  _

 خواهش تمنایش برای نزدیکی زیادش بود. 

که حس می کرد قلبش دردهانش می تپد که  

 هرلحظه به بدترشدن حالش دامن می زد.  
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سهیل دوباره به همان آرامی قبل با هُرم گرم نفس 

 هایش پرسید: 

 رم؟!  خواهش می کنی لباسمو در بیا_

 دخترک درمانده تر از قبل نالید: 

 تو رو خدا... اصال بیخیال شو.. بخوابیم باشه!  _

آغشته شدن بوی عطرو هرم گرم نفس هایش که با 

 هرکلمه زیرگوشش حس می شد.  

کم کم داشت جانش را می گرفت و حرف زدن را 

 برایش سخت تر از قبل می کرد. 

 ت جمله بسازد!  طوری که نمی دانست چگونه با کلما 

سهیل به حالت نیم خیز درآمد و این حرکت باعث باز 

 شدن چشمان بهار شد.  

با یک حرکت تی شرتش را درآورد و گوشه ی دیوار 

 پرت کرد!  

 زیرآن هم هیچ لباسی نداشت.  
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سینه ی عضالنی و شانه های پهنش مقابل چشمان 

 دخترک قرارگرفت...  

 وشدت ضربان قلبش دوباره افزایش یافت.  

 سهیل زیر پتو خزید.  

دست دور بازوی بهارپیچید و او را به طرف خود روی 

 شانه ی چپش چرخاند...  

پتو را روی بهار مرتب کرد اما دستش را از روی 

 بازویش برنداشت.  

فاصله را حفظ کرد تا بیش از آن دخترک را  کمی

 اذیت نکند.  

 حاال راحت بخواب به هیچی فکرنکن!  _

از بوی عطرش خالص شده بود حاال با تن وبدن 

 عریانش  چه می کرد! 

که با کوچکترین تکانی به بدنش برخورد می کرد و 

 داغی و برهنگی اش را حس می کرد.
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 گوش کند...   سعی کرد به حرف او

بخوابد بی آنکه به چیزی و به آن همه نزدیکی به 

 آغوشش فکرکند. 

عجیب بود که با بسته شدن چشمانش حس خیلی 

خوبی سراسر وجودش را پر کرد و دقایقی بعد هردو 

 چشمانشان گرم خواب شد!  

خوابی عمیق و لذتبخش که تا به حال هیچکدام 

 تجربه اش نکرده بودند!  

ی خورد و با زبری که روی پیشانی اش تکان خفیف

 حس کرد.  

الی پلکهایش را که هنوز هم میل باز شدن نداشتند 

 کمی باز کرد.  
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پلک زد تا چشمانش کامل باز شوند با صحنه ای که 

 دید به سرعت خودش را عقب کشید!  

 ازیاداوری حالتی که درآن قرارداشت گرگرفت.  

م روی صورتش میان گردن سهیل بود وسرش ه

 بازوی برجسته ی او قرارداشت.  

مطمئنا آن زبری که روی پیشانی اش حس شد هم از 

 برخورد پوستش با ریش او بود!  

به آرامی دست سهیل را از زیر سرش بیرون کشید و 

 کنار بدنش قرار داد.  

 لحظه ای پلکش لرزید اما چشمانش باز نشد.  

 نفس های منظمش خبر از خواب عمیقش می داد.  

بهار نگاهی سمت پنجره انداخت روشنایی جایگزین 

 تاریکی و آفتاب جایگزین مهتاب شده بود!  

نگاهش بی اذن خودش کشیده شد به همان سینه ی 

 عضالنی که مقداری مو وسط آن خودنمایی می کرد!  
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خیلی پرمو نبود اما همان مقدارکم جذابیت سینه ی 

مردانه اش را دوچندان می کرد مخصوصا با آن 

 پوست برنزه اش!  

نگاهش کمی پایین تر رفت و روی شکم شش تکه 

 اش نشست.  

 دیک سیکس پک مردانه را ندیده بود.  تا بحال از نز

دلش می خواست دستش را روی آن قسمت بکشد و 

 زیر دستش حس کند.  

اما تشری به خود زد تا دیگر دلش هوای چنین 

 خواسته هایی به سرش نزند!  

در دوران مدرسه همیشه دوستانش از جذابیت چنین 

 مردانی می گفتند...  

 آن روزها چقدر شاد بود...  

تمام سختگیری های خانواده اش بازهم گاهی با

 دلش هوای دوران مدرسه را می کرد...  
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آن زمان از زندگی چیزی سرش نمی شد، چه می 

 فهمید مشکل چیست، درد چیست!  

تمام دغدغه هایش درامتحانات و گیر دادن های گاه 

 وبیگاه بهرام خالصه می شد!
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ن سهیل باال آورد و با دو نگاهش را از نیم تنه ی عریا

 تیله ی براق و خندان روبرو شد.  

 آب دهانش را پرسروصدا بلعید.  

انگار که نفسشرا باهمان آب دهانش خورده بود که 

 هیچ اکسیژنی دم وبازدم نمی شد!  

سهیل زودتر به حرف آمد و باهمان لبخند روی لبش 

 کش و قوسی به بدنش داد.  

 صبح بخیر!  _
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ش را ذره ذره بیرون فرستاد و همانطور دخترک نفس

 که نگاه از او می دزدید زیر لب گفت: 

 صبح بخیر...  _

سهیل باهمان بدن برهنه روی تشک نشست و 

 سردخترک بیشتر در سینه اش فرو رفت.  

انگار نه انگار او همانی بود که لحظاتی پیش دقایقی 

 را خیره به همان بدن عریان بود!  

بازشدن چشمان شیطنت بار سهیل بی آنکه متوجه 

 شود!  

 چیزی رفته تو لباست؟!  _

با این سوال نگاه متعجبش به سرعت باالآمد و روی 

 تیله های پرشیطنت سهیل نشست.  

 دوباره نگاه از او گرفت و به حالت قبل درآمد.  

 بالحن گیجی جواب داد.  

 نه چطور مگه؟!  _
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 اینبار صدای قهقهه ی سهیل در اتاق انعکاس یافت.  

 خم شد وبینی اش را میان دوانگشت فشرد.  

 موش کوچولو!  _

 با این حرکت سر بهار بیشتر از قب فرو رفت. 

 مطمئنی چیزی نیست می خوای من یه نگاه بندازم!  _ 

سرش به سرعت باال آمد و با چشمان گرد شده به او 

 نگریست.  

جش را تکیه گاه بدنش قرار داد و سینه ی سهیل آرن

 عریانش دقیقا مقابل نگاه دخترک درآمد.  

 با تفریح اجزای صورت بهار را از نظر گذراند.  

آخه می بینم هرلحظه سرت بیشتر می ره تو یقه ی _

 لباست گفتم البد چیزی رفته اون تو دیگه!  

 اینبار بهار متوجه دست انداختنش شد.  

 زد و خودش را باال کشید.   پتو را کنار

 بلند شد و روی پا ایستاد.  
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درسکوت نگاه تیز و برنده ای به تیله های شیطنت 

 بار سهیل انداخت و به طرف در اتاق حرکت کرد.  

اون لعنتیا همینجوری چشم هر بیننده ای رو کور می _

کنن حاال نمی خواد با اون نگاه ها جذابیتشون بیشتر 

 به رخ بکشی!  

چیزی درون قلبش فرو ریخت هل شد وشتابزده در 

 را باز کرد.
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 بدون آنکه برگردد و پشت سرش را نگاه کند.  

تا با دیدن چشمان صاحب صدا داغان تر از آن شود 

خودش را از آن چاردیواری که از لحظه ای که پا در 

آن نهاده بود مدام نفسش را می گرفت بیرون 

 انداخت!  
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مانی که از اتاق خارج شد و دست وصورتش را از ز

در سرویس بهداشتی شست و تا لحظه ای که پشت 

میز صبحانه مقابل سهیل قرار گرفت فقط یک جمله 

 پشت سر هم در سرش می چرخید.  

 «  مهربونه، شوخ طبعه، مسئولیت پذیره، باغیرته» 

نگاهش که در نگاه پر مهر سهیل نشست مغزش 

 .  دوباره هشدار داد

اینا همه خصوصیات اخالقی اونه و تو حق نداری » 

 «  بی جنبه بازی دربیاری!

  *** 

چندقدم عقب رفت وبا وسواس به سفره هفت سینی 

 که به سلیقه ی خود چیده بود نگریست! 

دستانش را به کمر زد و چشمهایش را ریز کرد تا با 

 دقت بیشتری کم و کاستی های آن را بسنجد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

عطر آشنا باز هم مشامش را پر کرد و قبل از هرگونه 

عکس العملی صدای گیرای همان بوی آشنا حس 

 خوبی به گوشهایش منتقل کرد.  

 می خوای سال تحویل بریم پیش پدرو مادر تو؟!  _

 چند قدم به میز کنار شومینه نزدیک شد.  دوباره 

دقاب عکس که باالی شومینه قرار داشت را برداشت 

و همانطور که در دو گوشه ی کناری میز قرار می داد 

 گفت: 

 نه!  _

اینبار که از میز فاصله گرفت لبخندی روی لبش 

 نشست.  

 حاال به نظرش بهتر آمد.  

 ل دوخت.  چرخید و نگاه در تیله های شب رنگ سهی

بعد سال تحویل بریم یه ساعت پیش مامانم زنگ _

 زد گفتم شام می ریم اونجا!  
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سهیل سری تکان داد و با لبخند به قاب عکس های 

دوران بچگی اش چشم دوخت که حاال کنار هفت 

 سین جای گرفته بودند.  

بهار جان مادر برو آماده شو نیم ساعت دیگه سال _

 تحویله!  

انم از آشپزخانه به گوش هر دو صدای سادات خ

 رسید.  

بهار با قدم های بلندی به طرف اتاق راه افتاد چون 

شک نداشت بالفاصله سادات خانم سهیل را هم 

 برای تعویض لباسهایش به اتاق می فرستد.  

به سرعت دست جنباند تا قبل از حضور سهیل 

 لباسهایش را تعویض کند.  

با خیال راحت مقابل  زیپ بغل شومیز را باالکشید و

 آینه قرار گرفت.
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مشغول آرایش بود که چند تقه به در وارد شد سپس 

 دستگیره به طرف پایین حرکت کرد.  

نگاه سهیل چند لحظه ی کوتاه روی بهار ثابت ماند و 

 بعد با بی میلی از او چشم گرفت.  

 دخترک سعی کرد خودش را عادی جلوه دهد.  

رنگی را که ست لباسش بود روی  رژ زرشکی

 لبهایش کشید.  

در رژ لب را بست و آن را درون کیف لوازم آرایشی 

 هایش قرار داد.  

 از آینه نگاهش ناخودآگاه به سهیل افتاد.  

پشت به او ایستاده بود و مشغول بستن دکمه های 

 پیراهنش بود.  
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دستش که به کمر شلوارش رسید با صورت گر 

م از او گرفت و خودش را با لوازم گرفته ای چش

 داخل کیفش مشغول کرد.  

باصدای پیس پیسی نگاهش دوباره در آینه دوخته 

 شد.  

سهیل در حال دوش گرفتن با عطر همیشگی اش 

 بود.  

 بی اراده نفس عمیقی کشید و پلک روی هم قرار داد.  

با خود فکر کرد کاش می شد آن عطر لعنتی را 

 نیست و نابودش می کرد.  

 مطمئن بود روزی دیوانه اش خواهد کرد.  

به دنبال راه فراری بود که صدای سادات خانم به 

 دادش رسید.  

بهار جان، سهیل جان پنج دقیقه ی دیگه سال _

 تحویله!  
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باز به طرف در اتاق قدم برداشت قبل از آنکه در را 

کند دست سهیل به انگشتان یخ زده اش گرما 

 بخشید.  

محمد وسادات روی مبل های قسمت نشیمن جاگیر 

 شده بودند.  

سادات خانم با نگاهی که برق می زد به سرتا پای 

ال حول وال قوة »هردو نگاهی انداخت و زیر لب ذکر  

 خواند.  « االباهلل العلی العظیم

بهار شومیز زرشکی رنگی به همرا جوراب شلواری 

مشکی و سهیل هم پیراهن ست شومیز او همراه با 

 شلوار مشکی خوش دوختی به تن داشت.  

لباسهایی که قبل از آمدن به شهرستان به سلیقه ی 

 هم خریداری شد.  

محمد الی قرآن را باز کرد و زیرلب آیه های آسمانی 

 را زمزمه می کرد.  
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دعای تحویل سال از تلویزیون پخش می صدای 

 شد.  

 مبل دونفره ای را برای نشستن انتخاب کردند. 

دلش می خواست امسال را در این خانه ی قدیمی 

که گوشه به گوشه اش را حس ناب و دل نشینی پر 

 کرده بود به تحویل سال نو برود. 

جایی که آدمهایش بوی عشق و بوی زندگی می 

 دادند.
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 لحظه لحظه ی آرزوها بود.  

گاهی اوقات آدمها به نقطه ای از زندگی می رسند که 

 واقعا نمی دانند چه خواسته ای دارند.  
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آنقدر زندگی به آنها سخت گرفته که گاهی از مواجه 

 شدن با برخی از خواسته هایشان می ترسند.  

 حتی از فکر کردن به آن خواسته ها هم هراس دارند.  

که ممکن است آن خواسته به صالحشان نباشد  چرا

 و یا اینکه وضعیت را از آن هم بدتر کند.  

 بهار درآن لحظه دقیقا همان حس را داشت.  

می ترسید از فکری که کم کم داشت در سرش 

نقش می بست از خواسته ای که سعی داشت ذهنش 

 را از آن منحرف کند.  

 ترس داشت...  

ی اوقات باید از ته دل حقیقت این است که گاه

 خودت به دست خدا بسپاری!  

 تنها باید از ته دل گفت: خدا بهت اعتماد دارم...  

 چشم هایش که بسته شد دلش هم به حرف آمد.  
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خدا امسالمو به خودت می سپارم هرچی که صالح » 

 «  می دونی همون بشه

صدای پرتاب توپ مصادف شد با باز شدن 

 چشمانش!  

  *** 

بهار و مهری مشغول جمع کردن سفره ی شام بودند 

 که سهیل هم به کمک دستشان شد.  

 مهری خجالت زده جلویش را گرفت.  

 عه آقا _

 دا خجالتم ندین!  سهیل این چه کاریه تو رو خ

سهیل با لبخند به کارش ادامه داد و خم شد بشقابی 

 از سر سفره برداشت.  

خجالت باید ما بکشیم که از اول زحمت همه چی رو _

 دوش شما بوده!  
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خواهش می کنم نفرمائید.. شما بشینید بهار کمک _

 دستم هست.  

بهار هم مثله شما چه فرقی می کنه خالصه از اول _

 زحمتا رو شما دونفر کشیدین!   همه ی

مهری در دل سادات خانم را تحسین کرد با این پسر 

 تربیت کردنش...  

نگاهی به بهرام انداخت که بیخیال روی مبل لم داده 

بود و با لبخند تمسخر آمیزی نگاهش را به صفحه ی 

 گوشی دوخته بود!  

مطمئنا مشکل اصلی همه ی اینها خودش و همسرش 

 بود.  

عکس بهار چون بهرام پسر بود بیش از حد بر

جلویش را باز گذاشته بودند طوری که گاهی اوقات 

 او تصمیم گیرنده ی اصلی در خانه بود!
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حاجی هم طبق معمول در سکوت تسبیح می 

 چرخاند.  

بهار حین جمع کردن سفره به این فکر می کرد که 

نیست همه   در خانه ی پدر سهیل هیچ از این خبرها

 در هر کاری به یکدیگر کمک می کنند.  

 زن و مرد هم ندارد...  

 زنگ آیفون به صدا درآمد.  

مثل اینکه رضا پسرعمه اش به همراه فرشته 

 همسرش برای عید دیدنی آمده بودند.  

مهری به پذیرایی از مهمانان پرداخت و دقایقی بعد 

جمع پس از اتمام کارهای آشپزخانه بهار هم به 

 پیوست!  

 کنار سهیل جاگیر شد.  
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کنار او که قرار می گرفت ناخودآگاه حس امنیت به 

 وجودش سرازیر می شد!  

 رضا بیشتر با بهرام همکالم می شد.  

 اما بهار هیچ از او خوشش نمی آمد.  

مردک هیزی که چشمانش بی مهابا می چرخید و 

 روی خودش می نشست!  

بهرام از همان فاصله با اخم اشاره زد که بهار به اتاق 

 برود.  

اما او بی توجه به چشم و ابرو آمدن هایش نگاهش 

 را جای دیگری معطوف کرد.  

از این جمع دل خوشی نداشت فقط بخاطر حضور 

  سهیل بود که تحمل می کرد. 

قبال هرگاه مرد نامحرمی به خانه اشان می آمد باید 

 خودش را در اتاق پنهان می کرد.  

 تا مثل امشب نگاه نامحرم روی او ننشیند.  
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خواست خودش را با حرف زدن با سهیل مشغول 

 کند. 

اما همین که چشم چرخاند نگاهش در چشمان 

 آتشین سهیل نشست.  

 رد نگاهش را گرفت وبه رضا رسید. 

که نگاهش را بی مهابا روی خودش دید که قطعا با 

آراستگی بیشتر زیباتر از همیشه شده بود و چشمان 

 هیز او هم حریص تر...!  

 حاجی در سکوت حواسش به همه چیز بود.  

نگاهش از سهیل کنده نشد تا عکس العمل او را 

 دریابد.  

سهیل وقتی اشاره ی دوباره ی بهرام را برای دور 

 ار از جمع دید.  شدن به

 دیگر نتوانست خودش را کنترل کند.  
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دلش می خواست دندان های مردک هیز را در 

 دهانش بریزد.  

دستش را دور کمر بهار قفل کرد و رو به رضا با لحنی 

کنترل شده که فقط مِن باب احترام ریش سفید پدر 

 زنش بود غرید: 

ی رد نگاهت جای دیگه اس خودت بلدی یه نیاز دار_

 بفهمونم بهت!  

رضا خنده ی زشت و کریه ای به لب آورد که آن 

 دندان های کج و مأموجش را به نمایش می گذاشت.
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 چی میگی آق مهندس؟!  _

سهیل با گره کوری که بین ابروهایش جاخوش کرده 

 بود گفت: 
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 خودت خوب میدونی چی میگم!  _

و با همان  رضا دستش را باالی پشتی مبل دراز کرد

 خنده نگاهش را سمت حاجی چرخاند.  

چی میگه این دایی؟! اینه همون داماد مهندستون _

 که پزش تو فامیل می دادین؟!  

حاجی زیر لب استغفراللهی گفت و به سکوتش ادامه 

 داد.  

سهیل سری تکان داد و با اشاره به فرشته که کنار 

 مهری ساکت نشسته بود گفت: 

 از روی خانومت خجالت بکش!   _

 تا این را گفت رضا همچوببر زخمی از جا بلند شد.  

 اسم ناموس منو به زبون نیار!  _

سهیل پوزخندی نثارش کرد و متاسف به او 

 نگریست.  
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نومت! مثله اینکه اسمشو به زبون نیوردم گفتم خا_

 گوشاتم مثله چشات مشکل داره!  

 رضا رو کرد به طرف فرشته و با خشم غرید: 

 پاشو بریم اینجا دیگه جای ما نیست!  _

دخترک ترسیده محکم تر از قبل چادرش را گرفت و 

 از جا برخاست.  

 بهرام هم بلند شد.  

 بیشتر از رضا از بهار حرصش گرفته بود.  

و اگر مثل قبل چادر سر می کرد ویا وبه عقیده ی ا

 اصال در جمع حضور نمیافت. 

 هیچکدام از این اتفاقات نمی افتاد!   

جاهل کم عقل با چنین عقایدی خودش را باغیرت  

 هم می دانست! 

  

 کجا به این زودی؟!  _
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رضا همانطور که به طرف در قدم بر می داشت در 

 جواب بهرام گفت: 

لی ممنون از مهمون دست شما درد نکنه خی_

 نوازیتون!  

بهرام نگاه بدی به طرف بهاروسهیل انداخت و با 

 مهری هم پای آنها تا دم در بدرقه اشان کردند.  

اما حاجی همچون سهیل و بهار از جای خود تکان 

 نخورد!  

 سهیل با لحن شرمنده ای خطاب به حاجی گفت: 

شرمندتونم قصد نداشتم چنین اتفاقی بیفته اما _

 تحمل رفتار اونم نداشتم!  

 حاجی لبخندی روی لب نشاند.  

خوشا به غیرتت جوون کارت درست بود هیچ جای _

 شرمندگی نداره!  
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اولین بار بود که بهار ازشنیده های پدرش لبخندی 

 عمیق روی لب می آورد.
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بهرام غرلندکنان وارد خانه شد و از همه جا به بهار 

 بیچاره توپید.  

مگه من چندبار اشاره نکردم بری تو اتاق با اون _

 ریخت وقیافه ات!  

 سهیل پیش دستی کرد و زودتر از بهار به حرف آمد.  

جایی که من باشم اجازه نمیدم همسرم ازم فاصله _

رو پنهان  بگیره و بخاطر یه آدم بی شخصیت خودش

کنه.. اونی که باید ازاین جمع دور می شد بهار نبود 

 اون آدم بی شخصیت بود!  
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درضمن یه بار دیگه هم به شما گفتم حق نداری با 

بهار اینطوری حرف بزنی دفعه ی بعد تکرار بشه طور 

 دیگه ای برخورد می کنم!  

ناخودآگاه دست بهار روی دست سهیل نشست 

 ظ آرامشش روی آن وارد کرد.  وفشار آرامی برای حف

برعکس دفعات قبل هیچ ترسی از بهرام نداشت 

 اینبار پشتش گرم گرم بود!  

 تنها ترسش بی احترامی به سهیل بود!  

بهرام مقابلشان قرار گرفت هرچه سهیل سعی 

داشت آرامش خودش را حفظ کند و در پیشگاه 

بزرگتر صدایش را باالنبرد اما بهرام هرلحظه 

 را باالتر می برد.   صدایش

شما اگه خیلی ناراحت بودی می تونستی دست زنتو _

 بگیری و رفع زحمت کنی آقای روشن فکر!  

 صدای تشر حاجی و مهری همزمان باهم یکی شد.  

 که نامش را هشدار دهنده صدا زدند.  
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 بهرااام!  _

 مهری پشت دستش کوبید و حاجی هم با اخم گفت: 

 تمومش کن!  _

کر کردند از آن پس سهیل دست بهار را می هردو ف

گیرد و می رود و دیگرپشت سرش را هم نگاه نمی 

 کند.  

اما با جوابی که سهیل داد متوجه شدند هنوز نسبت 

 به او شناخت کاملی ندارند.  

اینجا خونه ی پدر خانوممه و منو همسرم هروقت که 

دلمون بخواد میایم وبهشون سر می زنیم شما 

سه خودت خونه زندگی تشکیل دادی اونجا هروقت وا

 می تونی واسه بقیه تعیین تکلیف کنی!  

 سرتاپای بهار از جواب او غرق لذت شد.  

عجیب بود که حتی حاجی و مهری هم منتظر عکس 

 العمل های سهیل بودند.  
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مالیمت سهیل با آن جوابهای کوبنده همه را به وجد 

 آورده بود.
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ای مهندس من کاری به طرز فکرت ندارم ببین آق_

اما مطمئنا االن باید متوجه ی حرفهای دیروزم شده 

 باشی من این روزا رو به چشم می دیدم!  

 خشم سهیل هرلحظه از نادانی او بیشتر می شد.  

شما هم لنگه ی همون پسرعمه تونی که از کل _

مردونگی و غیرت فقط زورگویی به جنس ضعیف تر 

اد گرفتی به جای اینکه دندونای طرف از خودت ی

بریزی تو دهنش سعی داری همه ی تقصیرا رو 

گردن خواهرت بندازی .. کثیف بودن اون آدم هیچ 

 ربطی به بهار نداره!  
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قبال چنین اتفاقاتی تو این خونه نمی افتاد بهار اصال _

 تو جمع نامحرم پیداش نمی شد.  

سهیل خونش به جوش آمده بود اما باز هم تمام 

 تالشش را کرد که صدایش باالنرود.   

خوبه آدم به جای محدود کردن چشاشو باز کنه و _

آدمای اطرافش رو سنجیده تر انتخاب کنه.. حاال می 

ون آدما فامیل باشن یا غیرفامیل گاهی اوقات خواد ا

یه آدم هفت پشت غریبه خیلی بیشتر از نزدیکترین 

 افراد زندگیت حرمت نگه می داره!  

 نمونه اش آرمان.. که حاضر بود سرش قسم بخورد!  

مهری خواست میانه داری کند و باز او هم حضور 

 بهار را میان کشید.  

خونه بیرون نمی بهار جان کاش اصال از آشپز_

 اومدی!  

سهیل جاخورد و سرش را متعجب به طرف او 

 چرخاند.  
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 مادر! شما دیگه چرا؟!  _

 مهری سکوت کرد و چیزی نگفت.  

اما بهار خوب می فهمید که سهیل فقط زبان خودش 

 را خسته می کند.  

این خانواده طرز فکرشان زمین تا آسمان با او 

 تفاوت دارد.  

بهار در آن جمع حضور نمی یافت هیچ  ازنظرآنها اگر

یک از این اتفاقات رخ نمی داد وکسی به این فکر 

 نمی کرد که او در این میان بی گناه ترین است!  

 حاجی که تا ان لحظه سکوت کرده بود.  

با باز شدن دهان بهرام قبل از اینکه صدایش درآید 

 باالخره به حرف آمد.  

بهرام تمومش کن دیگه چیزی نشنوم حتی یک _

 کلمه!  
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با این حرف بهرام به طرف اتاقش حرکت کرد و جوّ 

 خانه کمی آرام شد.  

 سهیل به آرامی از بهار پرسید: 

 بریم؟  _

دخترک با قراردادن پلک هایش روی هم موافقتش را 

 اعالم کرد.
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 هیل گفت: از جا که برخاستند مهری نگران روبه س

 آقاسهیل تو رو خدا از حرفای بهرام ناراحت نشین!  _

 سهیل لبخندی زد.  

شما نگران نباشید می دونم کلش هنوز باد داره اما.. _

 خوشحال میشم اگه شما مثه اون فکر نکنید.  
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اینبار بی جنبگی نبود بلکه حماقت محض بود اگر 

 بهارسرتاپایش را بوسه باران نمی کرد!  

می شد ماهم مثه تو فکر کنیم اما انگار کاش » 

نمیشه ما گاهی اوقات خودمونم بخاطر آبرومون 

 «  اذیت می کنیم

این جمله تا نوک زبان مهری آمد اما حنجره اش 

 هماهنگی نکرد تا تبدیل به صدایش کند.  

چراغ های خاموش خانه خبر از خواب بودن محمد 

 وسادات می داد.  

 تنها آباژوری در پذیرایی روشن بود.  

 سهیل به آرامی زمزمه کرد.  

تا تو لباساتو عوض کنی منم یه چای دبش آماده _

 می کنم! 

بهار وارد اتاق شد وپس از تعویض لباسهایش روی 

 قسمت طاقچه مانند پنجره نشست.  
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 آسمان سیاه شب می درخشید.   ماه در

پنجره را باز کرد نسیم مالیم بهاری حالش را خوب 

 می کرد.  

قرص ماه کامل بود و به گمانش شب چهارده ماه 

 قمری پیش رو می گذشت.  

نگاهش را به حوض آبی رنگ داخل حیاط دوخت با 

آن فواره ی کوچک وسطش عجیب خودنمایی می 

 کرد.  

حیاط بزرگ پر از دارو درخت  هشتاد درصد زیبایی آن

را همان حوض با شمعدانی های دورش تشکیل می 

 داد!  

 در باز شد و سهیل با سینی چای وارد اتاق شد.  

خوبی سماور همین است که همیشه بساط چای 

 مهیاست!  

 بهار خانوم وار بلندشد وسینی را ازدستش گرفت.  
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روی همان قسمت طاقچه مانند پنجره گذاشت و 

 تکانی از داخل آن برداشت وبه دست سهیل داد.  اس

 خودش هم دوباره روی طاقچه نشست.  

سهیل باحظ نگاهش کرد که گاهی این چنین خانومی 

 کردن را به رخ می کشید.  

پشت سرش ایستاد واو هم به تماشای منظره ی 

 داخل حیاط نگریست.  

صدای شرشر فواره ی کوچک وسط حوض تنها 

 بود.   صدای میان هردو

در خلسه ی لذتبخشی فرو رفته بودند که بهار به 

 حرف آمد.  

امشب هم یه عذرخواهی بهت بدهکارم هم یه _

 تشکر!
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عذرخواهی بابت رفتار بهرام تشکرهم واسه 

 حمایتت!  

 سهیل نگاهی به چهره ی محزونش انداخت.  

من به حرفای بهرام حتی فکر هم نمی کنم چه بخواد 

راحت بشم از نظر من اون آدم تو همون دوره ی نا

 نوجوونیش جا مونده!  

درضمن می خوام اینو تو خاطرت بسپاری تا وقتی 

من زندم هرجا که خواستی پاتو بذاری سرتو بگیر 

 باال چون قبل از ورودت واسه تو جلوِسینم!  

مگر می شود زن باشی، سرتا پا پر از ناز ونیاز باشی 

 و اینگونه بشنوی و دلت نلرزد!  

 تا اینجا دوام آوردنش هم کار حضرت فیل بود.  

بهتر دید زودتر به سراغ خواب برود حتم داشت 

 ضربان قلبش باالی صد می زند.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بیخیال نیم دیگر چایش شد.  

او بلند شد هیجان زده از جا برخاست همزمان که 

سهیل هم استکان چای را ازلبهایش دور کرد و پایین 

 آورد.  

 هنوز نیم بیشتر لیوان پر بود.  

چرخش بهار برابر شد با برخورد دستش با استکان 

چای و به یک آن تمام محتویات ریخته شد روی 

 شلوار سهیل...  

دخترک بهت زده به حرکت دست او که برای خنک 

شدن پوست ملتهبش سعی داشت شلوار را از ران 

 پایش فاصله دهد نگریست.  

دست وپایش را گم کرد وسراسیمه مقابل پایش زانو 

 زد.  

 مشغول باز کردن کمربندش شد.  

سهیل سوزش پایش را از یاد برد و باتعجب به 

سریع با دستانی دخترک هل شده نگریست که خیلی 
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لرزان دکمه ی شلوارش را باز کرد و بعدهم زیپ آن 

 را..  

شلوار را تا زانو پایین کشید و بعد دستی روی ران 

 پایش کشید وبا بغض لب زد: 

 الهی بمیرم.. خیلی می سوزه؟!  _

نگاه اشک آلودش را به چشمان سهیل دوخت و 

 دوباره رد نگاهس را به پای او کشاند.  

ی خم شد و انگشت شستش روی لبهای سهیل کم

 دخترک فرود آمدو اخمی هم روی پیشانی نشاند.  

هیس... نشنوم دیگه این حرفُ.. چیزی نیست نمی _

 خواد بترسی زیاد داغ نبود!  

 ببخشید.. نمی خواستم اینطوری بشه!  _

تکان خوردن لبهای دخترک زیر انگشتش همچون 

 بوسه های ریزی عمل می کرد.  
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ل انگشتش را از روی لبهای او برداشت و با آن بی می

نم اولین قطره ی اشکی که از چشمانش سرازیر شد 

 را گرفت.  

 ابروهایش فاصله کم کردند.  

 میگم چیزی نشد.. چرا گریه می کنی؟!  _

 انگار اصال صدایش را نمی شنید.  

 چقدم این شلوار تو پات قشنگ بود!_
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ی سهیل خانه کرد سرش به طرف لبخندی کنج لبها

شانه متمایل شد و بانگاهی سراسر از عشق 

 چشمانش به نقاشی زیبای خدا دوخته شد.  

انگار خودش هم از یاد برده بود که تنها با شورت 

 مردانه ای مقابلش ایستاده!  
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اما بهار احساساتش به غلیان افتاده و قلبش به 

 جوش و خروش آمده بود.  

 هیچ از گفته و کرده ی خود درکی نداشت.  

ناخوآگاه لبهایش جمع شد و نفسش فوت مانند روی 

 ران پای سهیل نشست!  

 حسی بی نظیر به وجود سهیل سرازیر شد.  

همانجا دلش خواست هرروز و هرلحظه بسوزد اما 

 لحظه هایی را تجربه کند!  چنین 

 انگار این نگرانی ها بهار واقعی را نشانش می داد.  

بهاری که خودش را پشت چهره ی سفت و سختش 

 پنهان کرده بود.  

حاال با یک اتفاق ناگهانی آن پوسته ترک برداشته و 

چهره ی واقعی اش را از میان ترک هایش خودی 

 نشان می داد!  

 روی پایش برداشته شد.   دستان لرزان بهار از
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خواست قدمی بردارد که دست سهیل روی شانه اش 

 نشست ومانع از دور شدنش شد.  

نگاهی که هنوز هم برق اشک درآن خودنمایی می 

 کرد را به نگاه سیاه او دوخت وگفت: 

 برم ببینم پماد سوختگی پیدا می کنم!  _

گفتم که چیز خاصی نیست چایش زیاد داغ نبود می _

ونی که عادت به خوردن نوشیدنی های خیلی داغ د

 ندارم!  

میدونم بخاطر من اینطوری میگی.. ببین تازه قرمزم _

 شده..  

 با دو قدم بلند خودش را به در رساند.  

همه جای آشپزخانه را گشت و باالخره داخل یخچال 

 پماد مورد نظرش را یافت.  

 بی سروصدا راهی اتاق شد.  

 ازه به خود آمد.  با دیدن سهیل ت
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 انگار کسی سطلی آب یخ روی سرش ریخت.  

خون به سرعت به گونه هایش دوید وقتی سهیل را 

پشت به خود تنها با لباس زیر مردانه ای دید که 

 درحال تماشای صحن حیاط بود.  

لبش را زیر دندان کشید و در دل خودش را سرزنش 

 کرد.  

ا وسط اتاق پهن پماد را روی دراور قرار داد وتشک ر

 کرد.  

 خجالتزده گفت: 

 بیا اینجا دراز بکش!  _

سهیل نگاه از منظره ی بیرون گرفت و همچون 

پسربچه های حرف گوش کن که از سرذوق مورد 

اهمیت قرار گرفتن هرکاری که بگویی انجام می 

 دهند.
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 ��174_پارت#

 

 طبق خواسته ی او روی تشک دراز کشید.  

بهار که از آن احساسات فوران شده خارج شده بود 

 و حاال درک بهتری از رفتار و کردار خود داشت.  

 با خجالت نگاه از او گرفت.  

 کمی به او نزدیک شد و کنارش زانوزد.  

سعی کرد خجالت را کنار بگذارد و با دقت به کارش 

 برسد.  

تان سردش با بدن داغ سهیل تپش برخورد دس

 قلبش را تند وگرم می کرد!  

سهیل لذت را پشت چشمانش مخفی کرد تا کار او را 

سخت تر از آن نکند هرچند که نیاز درچشمانش 

 پدیدار بود.  
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اینکه همان لحظه بی هیچ مالحظه ای او راتنگ در 

 آغوش بگیرد و کنار گوشش زمزمه کند.  

 ه اما حیف که نمی شد!  امشب عجیب خوردنی شد

 هنوز وقتش نرسیده بود.  

بهار در تالش بود تا نگاهش از همان قسمت ران 

 پای او باالتر نرود.  

 گونه هایش از شدت داغی به سوزش افتاده بود.  

 کارش که تمام شد به سرعت از اتاق خارج شد.  

آبی به دست وصورتش زد و دستانش را کالفه وار 

 مشت کرد...  روی سینک روشور

ازکارهای بی فکر وسوتی های کشنده اش عصبانی 

 بود.  

دلش می خواست خودش را گم وگور کند تا دیگر با 

 سهیل چشم در چشم نشود.  
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چندنفس عمیق کشید و ناچار دوباره به اتاق برگشت 

و پس از خاموش کردن برق با حال خرابی که از 

یل حجم زیاد سوتی هایش نشأت می گرفت کنارسه

 دراز کشید.  

باخجالت نیمرخش را به طرف او چرخاند و باصدایی 

که انگار از قعر چاه بلند می شد و هنوز هم رگه هایی 

 از نگرانی در آن پدیدار بود پرسید: 

 بهترشدی؟ دیگه نمی سوزه؟!  _

سوزش پای سهیل خوابیده بود اما ناخواسته حرف 

 دلش را بر زبان جاری کرد.  

اما مسکن اول از این پماد هم بهترعمل آره بهترم  _

 کرد حس می کنم اون باعث خوب شدنش شد!  

 اینبار بهار سرش را کامل به طرف او چرخاند.  

 کدوم؟!  _

همین که فوت میکردی برخورد نفست عجیب سینه _

 داغمو خنک می کرد!  
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منظورش از سینه داغ همان عشق داغ و سوزاننده  

ان کرده بود نه سوختگی بود که زیر سینه اش پنه

 جسمی!
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 بهار متعجب با لحن گیجی پرسید: 

 سینه تو مگه روسینتم ریخت؟  _

 و نگاهش جستجوگرانه روی سینه او نشست.  

سهیل خنده اش گرفت یاد آن لحظه ای که بهار 

کرد تا شلوارش را در تندتند کمربندش را باز می

 بیاورد افتاد.  

موهای او را پشت گوشش فرستاد و با همان لحن 

 خندان گفت: 

 نه.. منظورم همون بود بخواب عزیزم من خوبم!  _
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دخترک چشمانش را بست و سعی کرد بخوابد اما 

 کرد.  رده بود را در ذهن مرور میمدام کاری که ک

دلش می خواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد 

آنقدر ذهن خودش را سرزنش کرد تا کم کم 

 چشمانش گرم خواب شد.  

  *** 

هرازگاهی نگاه منتظر سادات خانم روی ساعت 

 چرخی.  می

محمد برای انجام کاری به بیرون از خانه رفته بود و  

 ره آنها حضور نداشت!  در جمع سه نف

 منتظر کسی هستی مامان؟!  _

 با این سوال سهیل نگاه سادات خانم معطوف او شد.  

 آره مادر منتظر آویسا!  _

 آویسا؟!  _
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آره دختر همسایه است هفته ای دو روز اینجا بهش _

 درس میدم!  

 سهیل گازی به سیبی که در دستش بود زد و پرسید: 

 !  کالس خصوصی برداشتی؟_

یه چند تا از بچه های همسایه وقتی مشکلی چیزی _

کردن می اومدن و از من سوال می تو درس پیدا می

پرسیدن به مادراشون گفتم هر کدوم هفته ای دو روز 

بیان براشون کالس بذارم البته همین جوری.. نه 

اینکه خیال کنن واسه پولش میگم نه.. منم که تنهام 

 سه نفر هستن اون یه جوری سرم گرم میشه کال

دوتای دیگه که تعطیالت رفتن مسافرت فعال فقط 

 آویسا هست!  

 نگاهش دوباره کشیده شد سمت ساعت...   

این بچه همینجوری کلی شیطنت داره و حواسش به _

 درسش نیست حاال با دو هفته تعطیلی چه شود!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حتما دوباره سر به هوایی کرده برم می زنگ بزنم 

 ببینم چرا نیومد!  

آیفون به صدا همین که خواست از جا بلند شود زنگ 

 درآمد.  

 فکر کنم خودش باشه چه حالل زاده هم هست!_
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 سهیل بلند شد و گفت: 

 من باز می کنم!   _

 کلید در باز کن را فشرد و در ورودی را باز کرد.  

تصویر دخترکی با موهای خرگوشی و کیفی که روی 

 دوش داشت لبخند را مهمان لب هایش کرد.  
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دخترک کفش هایش را جلوی در ورودی در آورد و با 

لبخند بانمکی که ردیف دندان هایش را که جای دو 

 تا از آنها خالی بود را به رخ می کشید.  

سالم _دستش رو جلو آورد و مقابل سهیل قرار داد. 

 آقای خوش تیپ!  

هر دو تا تای ابروی های سهیل باال پرید. روی 

 هم قد دخترک شود.   زانوهایش قرار گرفت تا

 دست کوچک دراز شده اش را در دست فشرد.  

 سالم پرنسس زیبا...  _

 دخترک به لبخندش عمق داد.  

 من آویسا هستم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم!  _

سهیل حینی که خودش را معرفی می کرد لپش را هم 

 کشید.  

سهیل هستم منم از آشنایی با شما خیلی خیلی _

 م...  خوشبخت
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آویسا لبخند پرغروری روی لب آورد و همینطور که 

 سر کج کرد تا به داخل خانه دید داشته باشد گفت:  

 تعارف نمی کنید بیام داخل؟!  _

های ریزی گوشه ی چشمان سهیل دوباره چین

 پدیدار گشت.  

 روی پا ایستاد و دستش را پشت کمراو قرار داد.  

 اخل پرنسس!  خیلی عذر می خوام بفرمایید د_

گذشت. سادات دقایقی از حضور مهمان کوچک می

خانم و آویسا هر دو روی صندلی های میز غذا خوری 

 داخل پذیرایی جاگیر شده بودند.  

عینک روی چشم سادات خانم او را درعین مهربانی 

 جدی جلوه می داد.  

آویسا ته مداد را به دندان گرفته بود و از ظاهرش 

 کند.  به چیزی فکر میمشخص بود عمیق 

 نوشتی؟  _
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برخالف سوال سادات خانم از همان لبخندهای دندان 

 نما به لب آورد و روکرد به طرف سهیل وبهار...  

 میگما بچه شما دوتا خیلی جیگر میشه ها!  _

 آویسا؟!  _

صدای قهقهه سهیل با صدای هشدار دهنده ی 

 مادرش یکی شد.
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به جای جواب دادن جمع و تفریق هایی که نوشتم _

 داری واسه بچه ی اینا نقشه میکشی؟!  

خورد سهیل می خندید و بهار سادات خانم حرص می

گرفته ناخودآگاه لبخندی روی های رنگهم با گونه

 لبش نشسته بود.  
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آویسا قیافه مظلومی به خود گرفت و انگشت اشاره 

  دست راستش را باال آورد. 

خانم اجازه آخه تقصیر من نیست که شما یا آقای 

جذاب و یه خانم خوشگل نشوندین رو به روی من 

 انتظار داری من حواسم پرت نشه؟!  

سادات خانم هم با این که خنده اش گرفته بود اما 

 سعی داشت ظاهر جدی به خود بگیرد.  

خوب االن این آقای جذاب و خانم خوشگل می 

 ق شما حواست پرت نشه!  فرستم برم تو اتا

 آویسا تند از جا پرید.  

نه نه خانم تورو خدا قول میدم دیگه حواسم پرت _

 نشه خواهش می کنم!  

شد سادات خانم مهربان به آن لحن ملتمس مگر می

 بی توجه باشد.  

حتی اگر خودش هم میخواست نمی توانست آنطور 

 که باید جدی باشد.  
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دیگه ببینم حواست پی  خیلی خب اما اگه یه بار_

 درس نیست می فرستمشون برن!  

 چشم قول میدم...  _

باالخره یک ساعت گذشت با اینکه همیشه دو 

ساعت تمرین داشتند اما امروز را سادات خانم کمی 

 کوتاه آمد.  

حتی در طی همان یک ساعت هم آویسا هر ازگاهی 

 با لبخند به سهیل و بهار نگاه می کرد.  

برخی اوقات سادات خانم متوجه می شد و به روی 

 خود نمی آورد.  

ی پیش آقای جذاب و خانم خب حاال میتونی بر_

 خوشگل!  

از ظاهر آن دو هم مشخص بود که چقدر تمایل دارند 

 مدتی وقتشان با آویسا بگذرد.  

یه چندتا تمرین دیگه هم تو دفترم مینویسم یادت  _

 باشه تو خونه حل کنی جلسه دیگه چک می کنم!  
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 چشم!  _

دخترک در آن لحظه آنقدر ذوق و شوق صحبت با آن 

داشت که هر چه می گفت بی چون و چرا  زوج را

 پذیرفت.  می

بهار به آشپزخانه رفت تا بساط پذیرایی برای مهمان 

 کوچک مهیا کند.  

آویسا کنار سهیل نشست و با صدایی که سعی 

 داشت کمی ولومش را پایین بیاورد گفت: 

 معلومه شما خیلی آقایی باهوشی هستین!_
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را باال فرستاد و با کنجکاوی سهیل تای ابرویش 

 پرسید: 

 چطور به این نتیجه رسیدی؟!  _
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داشتن چنین خانم خوشگلی هوش شما رو نشون _

 میده دیگه!  

آویسای هشت ساله با آن زبان درازطوری کلمات را 

کرد که هر کس چیند و با احترام بیان میکنار هم می

گرفت و با فاکتور گرفتن سن و سالش با او اُنس می

 همکالم شد.  

آره حق با توعه فقط کمی بیش از حد سفت و _ 

 سخته!  

بله دیگه همینجوری تونسته دل شما رو ببره! بهش _

نون جذب یعنی هرچی بیشتر سفت و سخت میگم قا

توجهی کنی اون بیشتر جذبت باشی و به طرف بی

 میشه خود من..  

قری به گردنش داد و خرگوشی هایش را پشت شانه 

 هایش فرستاد.  

یه پسر خاله دارم کالس چهارمه همیشه خیلی _

مشتاقه که با من بازی کنه اما من نسبت بهش بی 
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که ازش خوشم میاد اما یه  اعتنایی می کنم با این

 جوری برخورد می کنم که اون اینطوری فکر نکنه!  

دهان سهیل بازمانده بود جالل خالق این دهه نودی 

 ها اعجوبه هایی بودند و خبر نداشت.  

 بچه تو این حرفا رو از کجا میاری؟!  _

آویسا خندید و دوباره جای خالی دندان هایش را 

 نشان سهیل داد.  

 ول مامانم از تو آستینم!  به ق_

بهار با شیرینی و شربت به آنها ملحق شد و با خنده 

 پرسید: 

 شما دوتا چی با هم پچ پچ می کنین؟  _

 گفتیم!  داشتم از کماالت شما می_

نوشتن تمرینات سادات خانم هم تمام شد و با 

جواب آویسا همانطور که به آنها نزدیک می شد با 

 خنده گفت: 
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داد بنده خدایی برسه که قراره تورو بگیره با  خدا به _

 این زبونت!  

 آویسا پشت چشمی نازک کرد.  

 خیلی هم دلش بخواد...  _ 

 با این حرکت خنده هر سه نفر بلند شد.  

مدتی مشغول خوش و بش بودند و شیرین زبانی 

های آن فسقلی می بردند که آویسا با یادآوری چیزی 

 از جا بلند شد.  

 ی تا یادم نرفته اینو بهتون بدم...  راست_

به طرف کیفش دوید و بسته کادوپیچی شده از داخل 

 آن بیرون آورد.  

خانم مامانم گفت این همون لباسیه که شما واسه _

 عروستون سفارش داده بودین!  

سادات خانم بسته را از او گرفت و به بهار که کنارش 

 نشسته بود داد.
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 خند تشکرآمیزی زد: بهار لب

 دستتون درد نکنه مادرجون به زحمت افتادین!  _

قابل دخترخوشگلمو نداره پاشو مادر جون برو بپوش _

 ببین چطوره سایز هست اصال می پسندی یانه!  

بهار محجوبانه سری به تایید حرفش تکان داد و به 

 طرف اتاق راه افتاد. 

 آویسا چشمکی نثار سهیل کرد وگفت: 

 عموجون شما نمی خوای نظربدی؟  _

 سادات خانم اخم تصنعی روی پیشانی نشاند.  

آویسا خانم خوب نیست بچه ها تو کار بزرگترا _

 دخالت کنن!  
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البته خودش هم با آویسا هم نظر بود واز آنجا که می 

دانست زبان این بچه در اختیار خودش نیست 

وممکن است بهار را با آن سرو وضع به آنحا بکشاند 

و مطمئنا بهار با آن وضعیت نزد آنها خجالت زده می 

 شود.  

 یل گفت : خطاب به سه

 پاشو مادر برو ببین لباس چطوره میپسندی!  _

سهیل از خدا خواسته بلند شد نمی دانست چه مدل 

 لباسی است اما دل در دلش نبود تا او را ببیند.  

 چراکه به سلیقه ی مادرش مطمئن بود.  

بهار وقتی لباس را از بسته خارج کرد حتی از خودش 

 هم خجالت کشید!  

ز رنگی با شلوارک ستش پشت لباس نیم تنه ی قرم

کامل تور بود و قسمت جلو فقط روی برجستگی 

 هایش مقداری پارچه کار شده بود 
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و حتی کنار شلوارک هم به اندازه ی چند سانتیمتر از 

قسمت کمر تا زانو تور کار شده بود و پاهای 

 شد!  سفیدش بیشتر نمایان می

واهد اطمینان داشت که هیچگاه این لباس را نخ

پوشید اما دوست داشت برای یکبار هم که شده 

 امتحانش کند چون زیبایی لباس مجذوب کننده بود!  

مقابل آینه قرار گرفت قرمزی لباس با پوست 

سفیدش زیبایی خیره کننده ای تشکیل داده بود 

آنچنان با لبخند به خود می نگریست که متوجه 

 صدای در نشد.  

 رد و پس از آن داخل شد.  سهیل تقه ای به در وارد ک

نگاهش که باال آمد همانجا جلوی در چند لحظه 

 خشکش زد.  

متوجه شد که بهار هنوز از حضورش باخبر نشده 

قدم های سنگینی برداشت و پشت به او رو به آینه 

 قرار گرفت.  
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بهار با دیدن تصویرسهیل در آینه لبخند روی لبش 

 ماسید!
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ضربان گرفت صدای قلبش کر  قلبش به سرعت

 کننده بود خارج از ریتم عادی می تپید.  

از شدت گرما تنش به عرق نشست و بهار دستپاچه 

 چرخید و سهیل یک قدم به او نزدیک شد.  

 سینه به سینه به هم برخورد کردند...  

لباس سهیل شد تا ناخودآگاه دستان بهار بند یقه ی 

 از افتادنش جلوگیری کند.  

نگاه داغ سهیل  یک دور کامل از باال تا پایین روی 

سرتاپای دخترک رفت و برگشت و این بار به پروا 

 روی لب هایش نشست!  
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با اکراه نگاهش را با نفس های سنگینی که هر لحظه 

بیشتر به قفسه سینه اش فشار می آورد از آنها 

 گرفت و نگاهش در نگاه بهت زده بهار گره خورد.  

در دنیایی دیگر فرو رفتند انگار نه زمینی می چرخید 

 و نه عقربه های ساعت تکان میخورد!  

ط دو جفت تمام دنیایشان در آن لحظه ایست کرد فق

نشینی تیله ی آهنربایی بود که هیچکدام توان عقب

 نداشتند.  

 چیزی سخت در وجود هر دو تکان خورد... 

نگاه گرد ومبهوت دخترک از او کنده نمی شد چرا که 

هر لحظه سرش نزدیکتر می شد و نگاهش روی 

 توت فرنگی های وسوسه کننده ثابت مانده بود.  

ز آن خلسه در آورد و صدای زنگ آیفون آنها را ا

 پشت بندش صدای سادات خانم...  

 ره اومدن دنبالش!  ها آویسا داره میبچه_
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دستان بهار از یقه ی لباس سهیل جدا شد و روی 

 گونه های داغش فرود آمد...  

سهیل چنگی میان موهایش انداخت و با قدم های 

 تند از اتاق خارج شد!  

ت و بهار حتی نیم ساعت از رفتن آویسا می گذش

 برای خداحافظی با اوهم از اتاق بیرون نرفت..  

 هنوز هم در همان اتاق کنار پنجره نشسته بود.  

حدس می زد سادات خانم سرش درآشپزخانه گرم 

 باشد که تا آن لحظه سراغی از اون نگرفته بود!  

روی بیرون رفتن نداشت خجالت می کشید از چشم 

ست که سادات خانم داندر چشم شدن با سهیل می

 او را به اتاق فرستاده...  

خجالتی که با کمی ترس همراه بود باعث پیچیدن 

 شد!  دل و روده اش به هم می

از وضعیت ظاهری نابسامان دفعه قبلش خاطره 

خوشی نداشت و این بار هم می ترسید دوباره بی 
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گناه متهم شود و همین یک ذره داشتن سهیل هم 

 محروم شود.

 :��ازدواج مجددVIPالکان��
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رفتار سهیل درست از روز استارت دوستی شان 

خوب شده بود و او فکر می کرد تمام این مهربانی ها 

 و خوبی هایش به همین خاطر است!  

با تقه ای که به در واردشد نگاه از آسمانی که به 

 استقبال تاریکی میرفت گرفت.  

 بله؟!  _

بهار جان کارت هنوز تموم نشده؟ چرا نمیای _

 بیرون؟!  

ای در وجودش به راه دوباره با شنیدن صدایش زلزله

 افتاد.  
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 سعی کرد این لرزش ها در صدایش تاثیری نگذارد.  

 راه گلویش را صاف کرد و جواب داد:  

 االن میام!  _

روی پا ایستاد دستی به صورتش کشید و بعد از چند 

 نفس عمیق خودش را به در اتاق رساند.  

 ل منتظر چشم در چشم شد...  در را باز کرد و با سهی

لبخند مهربانی که کنج لب سهیل جا خوش کرده بود 

تمام ترسش را از بین برد اما خجالتی که هرازگاهی 

خودی نشان می داد باعث شد خیلی زود نگاه از او 

 بگیرد!  

قصد داشت برای کمک به سادات خانم به آشپزخانه 

برود اما با خروج او از آنجا هم پای سهیل به طرف 

 نشیمن قدم برداشت.  

کرد تا آخرشب هرگاه که نگاهشان به هم برخورد می

 تندوتیز نگاهش را می دزدید.  
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اما رفتارهای خیلی عادیه سهیل باعث شد کم کم هم 

نرم شود و تمامی اتفاقات را روانی قسمت تاریک 

 ذهنش کند!  

  *** 

هر دو دستش روی چشمانش قرار داشت و با خنده 

 پرسید: 

 بازکنم؟ _

 نه!  _

ا چند متر از بهار فاصله گرفت تا از صدای تقریب

 برخورد الستیک ها با زمین متوجه سوپرایزش نشود!  

 حاال بدون اینکه چشاتو باز کنی راه بیفت!  _ 

 آخه چجوری با چشم بسته راه بیفتم؟!  _

 به من اعتماد نداری خودم راهنماییت می کنم!  _

 به او از چشمانش هم بیشتر اعتماد داشت!  

 این حرف بی چون و چرا راه افتاد...   با
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دو قدم بیا سمت چپ تا نصف شبی کله پا  نشدی  _

 تو حوض و مستقیم راهت ادامه بده...  

 از تصور حرفش به خنده افتاد.  

بهار کاری که گفته بود را انجام داد ودر همان حال 

 غر زد: 

 االن داری به چی میخندی؟!  _

 ه زدم!به واقعیت پیوستن حرفی ک_ 
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بله دیگه.. یه ساده گیر اوردی که چشم و گوش _

 بسته هر چی میگی انجام میده بایدم بهش بخندی!  

 سهیل با صدای آرام زمزمه کرد.  

 دور تو بگردم من!   _

 چیزی گفتی؟  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نه خوب همین طور مستقیم حرکت کن!   _

 خودش هم زودتر به راه افتاد راه صاف و سنگ فرش

 شده پیش رویشان بود.  

اما باز هم نگاهش بیشتر به عقب بود تا مراقب بهار 

 انداخت! باشد و هر از گاهی به جلو پایش نگاهی می

شب بود و فردا صبح زود راهی تهران می  ۱۲ساعت 

 شدند.  

اما سهیل به جای خوابیدن قصد داشت خاطره به یاد 

ماندنی از آخرین شب شهرستان را برای بهار 

 بسازد...  

پس از خوابیدن پدر و مادرش از او خواسته بود خیلی 

 زود آماده شود تا کمی شبگردی کنند.  

 به در حیات رسید.  

 همونجا بایست!  _
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بهار سر جایش ثابت ماند سهیل در حیاط را باز کرد 

 و بیرون رفت.  

دوباره راه بیفت مواظب باش یه قدم دیگه به در _

 رسی!  حیاط می

 بهار با مالحظه از در خارج شد.  

 گفتم سه میتونی چشاتو باز کنی یک.. دو.. سه..  _

دخترک دستانش را به آرامی پایین آورد و چشمانش 

 بازشد.  با اشتیاق 

همین که چشمش به جمال سایه کنار موتور تریلرش 

 افتاد هیجان زده جیغ بلندی سر داد سهیل موتور 

 خوشت اومد؟  _

 خیلی زیاد!  _

 جلوتر رفت و دستش را روی موتور کشید.  

 مخصوصاً از این گنده ها!  _
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سهیل با لب خندان در حیاط را بست و سوار موتور 

 شد.  

 پس بپر باال! _

دست روی شانه اش گذاشت و خودش را روی 

 موتور باال کشید . 

همین که از کوچه خارج شدند باران شروع به باریدن 

 کرد.  

سهیل صورتش را باال گرفت و به آسمان بارانی نگاه 

 کرد.  

 چند قطره باران روی صورتش چکید.
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ن ای بابا اینم از شانس ما به نظرت برگردیم باماشی_

 بیاین؟  
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 بهار همانطور که با لبخند به آسمان می گریست.  

 نه!  _

پس بزنیم کنار هر وقت بارون بند اومد دوباره راه _

 افتیم...  می

 نه می بینی که شدتش زیاد نیست!  _

 سهیل نیم رخش را به طرف بهار متمایل کرد.  

 ممکنه سرما بخوری!  _

بهار کف دستش را باال گرفت چند قطره باران روی 

 دستش بارید.  

با لبخندی که عضوی جدا نشده از صورتش شده بود 

 گفت: 

سرما نمیخورم حتی اگه سرما بخورم به نظرم به  _

 لذت االنش می ارزه!  

سهیل سرش را چرخاند و به مقابل چشم دوخت 

 زیرلب زمزمه کرد.  
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 عشقه!  دیوونگی کردن با تو رو _

 شد.  چون هوا هنوز هم شبها کمی سرد می

 هر دو لباس گرم به تن داشتند.  

حقیقت دارد اینکه می گویند دوازده شب به بعد 

 کند!  مغزت خاموش میشود و قلب شروع به کار می

چرا که بهار در آن لحظه سرش را به شانه هایش 

 تکیه داد و زیر لب آرام گفت : 

 حرف بزنیم؟!  _

 ل سرعت موتور را کاهش داد.  سهی

 بزنیم!  _

وارد خیابان اصلی شدند در آن ساعت از شب شهر 

خلوت بود و تک و توکی ماشین بیشتر به چشم نمی 

 آمد.  

 گفته بودم بهت!  _

 چیو؟  _
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 این که اینم یکی دیگه از فانتزیام بود! _

بهار خودش را بغل گرفت و با آرامشی که از بوی 

ی فوق العاده دریافت می کرد پلک باران و آن هوا

 روی هم قرار داد.  

که نصف شب مامان و بابا تو بخوابونی و با موتور _

 بزنی بیرون؟  

 دقیقا!  _

 با همان چشمان بسته خندید و زمزمه کرد.  

 البد با دوست دخترت!  _

 سهیل صدادار خندید.  

نه دیگه مثبت تر از این حرفا بودم با دوست دخترم 

فقط در حد همون سینما و چیپس و پفک خیالبافی 

 می کردم.. این یکی دیگه جز فانتزیام با زنم بود!  
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متاسفانه بهار تمام این حرفها را برحسب شوخی 

تر کرد و قصد نداشت راجع به آنها جدیبرداشت می

 فکر کند.
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این موتور کادوی تولد هجده سالگیم بود اون روزی _

که بابام بهم هدیه داد تو آسمونا بودم اما مامان 

مخالف سرسخت این قضیه بود و تا وقتی که 

گواهینامه موتور نگرفتم اجازه نداد حتی یه دور تا سر 

 کوچه برم!  

بهار به لبخندش عمق داد مشخص بود هرچه او از 

ی نداشت در عوض سهیل این شهر خاطرات خوب

 بیشتر خاطرات به یادماندنی اش از همین شهر بود!  

انگار باران هم قصد داشت امشب آنها را همراهی 

 کند حتی ذره ای به شدتش  نمی افزود.  
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 داد!  همانطور رمانتیک به نم نم باریدنش ادامه می

 سهیل!  _

سهیل حاضر بود برای اینگونه صدا زدن هایش جان 

   بدهد.

 جان؟!  _

تا به این سن رسیدم هیچکس منو انقدر حمایت _

نکرده بود.. هیچ کس منو انقدر نفهمیده بود.. 

هیچکس عقایدش با من اینقدر نزدیک نبود.. این 

روزا دیگه از  زن بودنم ناراحت نیستم تو به طور 

معجزه آسایی شدی جبران تمام نداشته ها و نبودن 

 ها..  

 مرسی که هستی..!  

او خبره ترین بود برای هر ثانیه بیشتر عاشق کردن 

 این مرد!  

سهیل دست چپش را از کنار پهلو رد کرد و به عقب 

 رساند.  
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دست سرد دخترک را میان دستان گرمش گرفت و 

دور شکمش حلقه کرد فشاری به دستش وارد کرد و 

 گفت: 

 فهمیدن یه زن کار خیلی سختی نیست..  _

زن خالصه میشه توی یه  تمام خواسته های یه

آغوش مردونه و حمایتگرانه و یه شونه ی محکم 

 برای تکیه دادن.. همین..!  

این روزها دیگر لرزیدن های دل دخترک اتفاق 

 خاصی نبود شده بود جزئی از روز مرگی هایش!  

سهیل موبایلش را از جیب کت چرمی اش در آورد از 

 داد.  باالی شانه رد کرد و مقابل بهار قرار 

 برو تو لیست پخش اولین آهنگش رو پلی کن!  _

 بهار وارد لیست پخش شد.  

 تنها یک پوشه وجود داشت با نام مورد عالقه!  

 پوشه رو باز کرد و روی اولین آهنگ ضربه زد.  
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 صدایش را تا آخر زیاد کرد.
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دوباره سرش را به شانه سهیل تکیه داد و چشمانش 

 را بست.  

 گاهی وقتا که دلم میگیره از این آدما "

 دل به دریا میزنم تنهایی میشینم یه جا  

 زل میزنم به آسمونو تورو می کنم نگاه  

 آرامشی واسم بد نمیخوای واسم 

 توی این روزای سخت تویی که موندی بازم  

   "این رفاقت بی ریا و صمیمی تو بنازم 

 سهیل زیرلب همراه با خواننده همخوانی می کرد.  

 من نفسم بند میاد نداشته باشم تورو  "
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 دستمو ول نکنی بگی که تنها برو  

  "آخه از کجا بیارم یکی مثل تو رو 

زبانی دیگر چطور باید به او می فهماند با زبان بی

 زد!   داشت عشقش را فریاد می

 کرد!  متن آهنگ بدجور با دل هردو باز می

 من روسیاهم دستم و پس نزن "

 میمیرم حواست نباشه به من  

 تو خودت جون دادی  

 به دل بی تاب و تابم  

 عاشق نبودم و تو عاشقم کردی 

 واسه قلب عاشقم دوای هر دردی  

   "هر موقع دلم گرفته بغلم کردی 

 سمت چپ سینه ی بهار درد عمیقی پیچید. 

 قدرت بازگو کردن دوای دردش را نداشت...   
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انگار باز هم ترس هاله ای از تاریکی مقابل قلبش 

 قرار می داد!  

دیگر کم آورده بود حتی قدرت گمراه کردن و گول 

 زدن خودش را هم نداشت...  

 داشت.   وتور را مقابل کافه ای نگهچندی بعد سهیل م

 یه کاپوچینوی داغ تو این هوا میچسبه!  _

کاپوچینو را در همان محوطه بیرون کافه که چند 

 دست میز و صندلی چیده بودند نوشیدند.  

در سکوت کمی در پیاده روی مقابل کافه قدم زدند و 

 از نم نم باران لذت بردند...  

کدام نمی دانست که در  فکر هر دو مشغول بود هیچ

فکر دیگری چه می گذرد در فکر بهار سهیل بود و 

ای که گذشت و در فکر سهیل هم این یک هفته

 همیشه تنها یک نام وجود داشت...  

 بهار...!  
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داد اینکه هر بدنش هیچ رغبتی به مقاومت نشان نمی

چه زودتر چشمانش را باز کند و از آن آغوش گرم 

 بیرون بیاید!  

توجه به تپیدن در داد اما قلبش بیمغزش هشدار می

 آغوش گرم او ادامه می داد!  

 هوس در دلش بیدار شده بود...  

 هوس عاشقی...!  

 دن...!  هوس دوست داشتن و دوست داشته ش

اما با این وجود باز هم مغزش قصد عقب نشینی 

 نداشت... 

 هر چه فریاد می زد نه.. نه..! 

 اما گوش های قلبش دیگر بدهکار نبودند. 
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برد از این انگار این بار واقعا از ته دل لذت می 

 وضعیتی که در آن قرار داشت!  

گرفت از آن گرما و حس امنیتی که از آغوش او می

 فریاد زد: مغزش 

آره بهار می دونم دل باختی اما با این وجود هم » 

 نباید به خودت اجازه بدی.. عقب بکش بهار..  

نذار قلبت ضعیف تر از این بشه اجازه نده عقب 

 بکش...!  

از شنیدن صدای تند نفس کشیدن های سهیل و 

برخورد هرم داغ نفس هایش حتی گوش هایش هم 

 !  به نفس نفس افتاده بودند

 کم کم مغزش داشت پیروز می شد...  

همین که خواست الی پلک هایش را باز کند خیلی 

 آرام روی تخت فرود آمد.  

کمی بعد کفش هایش هم درآمد و پتویی روی تنش 

 کشیده شد.  
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با حس بوی عطر همیشگی زیر بینی اش چشمانش 

را محکم تر روی هم فشرد و نفسش در سینه حبس 

 شد!  

د تا بوسه ای از آن صورت زیبا بچیند سهیل خم ش

 اما باز هم وسط راه سرش را عقب کشید.  

 «  یکم دیگه دووم بیار.. فقط یه روز دیگه!» 

با این فکر از اتاق بیرون رفت و در را هم پشت 

 سرش بست!  

با بسته شدن در چشمان بهار باز شد خودش را باال 

 کشید و به تاج تخت تکیه داد.  

مغزش همچون مادری سخت گیر  سرزنش های

 شروع شد.  

دیدی گفتم بی جنبه بازی در نیار.. دختره ی احمق » 

 اون فقط دوستته دوست.. نه بیشتر نه کمتر!  

 چرا نمی خوای بفهمی حاال خوب شد!  
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تا االن همیشه حال خوب ازش دریافت می کردی اما 

 از این به بعد باید درد بکشی...  

حقته گفتم جنبه داشته باش تو جنبه محبتاشو 

 نداشتی این دل وامونده ات دووم نیورد!  

حاال هر بار که باهاش چشم تو چشم میشی قلبت  

 بیشتر به درد میاد چون اشتباه میتپه اشتباه...!
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 فکر کردی از ماشین تا اینجا بغلت کرد خبریه؟!  

نه.. هیچ خبری نیست دیدی که گذاشتت رو تخت 

 پتو روی تنت کشید و رفت!  

 درست مثه یه دوست مهربون همین...  

 نکنه انتظار دیگه داشتی؟  

 خواستی قبل رفتن ببوستت!  نکنه می
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وایسا ببینم نکنه.. نکنه فکر کردی مثل یه هفته 

 گذشته قراره کنار هم بخوابین!  

وای وای وای چقدر بهت گفتم حتی امشب هم گفتم 

 و گوش ندادی... 

همونجا که به خیال خواب بودنت بغلت کرد هشدار  

 دادم چشای المصبتو باز کنی گفتم یا نه؟!  

کنار نگفتم  نگفتم فکر و خیاالت بچه گانه رو بذار

بیچاره اون فقط دلش برات سوخته تمام محبت های 

بی حد و اندازه این یه هفته اول از همه واسه 

خوشحالی مادرش بود بعدهم وقتی رفتار خانوادت رو 

 «  دید دلش سوخت احمق احمق احمق...!

 اشکهایش سقوط خودشان را آغاز کردند درد داشت! 

دردناک تر  اش عجیب درد داشت وسمت چپ سینه 

 از آن این بود که میدانست دوای دردش چیست؟!  

 این اعتراف دلش برایش سخت تمام شده بود!  
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دیگر مثل قبل صبح برای مهیا کردن صبحانه از اتاق 

 بیرون نرفت...  

بیدار بود اما نرفت دلش را نداشت در این اوضاع با 

او چشم در چشم شود و سهیل با همان لبخند های 

تش به او صبح بخیر بگوید او بتواند بی توجه پر محب

دوام بیاورد نه نمی توانست آن لبخند را ببیند و دلش 

 برای آغوش مردانه اش غنج نرود!  

 بعد از رفتن سهیل از اتاق بیرون رفت.  

می خواست فکرش را از همه حوادث نابسامان 

 مغزش دور کند.  

دن هایش رفت تا شاید با کمی تست زسراغ کتاب

 حالش بهتر شود.  

با انگشت شقیقه هایش را ماساژ داد ظهر شده بود 

اما هنوز نتوانسته بود حتی به یک سوال پاسخ 

 درست بدهد!  
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تمرکز نداشت نگاهش روی نوشته های کتاب بود اما 

 هوش و حواسش جای دیگر... 

 با اعصابی داغان الی کتاب را بست.  

لند شد گوشی در همان لحظه صدای زنگ موبایلش ب

 را از روی میز چنگ زد.  

نام سپیده در آن اوضاع و احوال روحی لبخند تلخی 

روی لبش نشاند. به محض اتصال تماس صدای پر 

 انرژی سپیده در گوشش پیچید.  

 سالم جیگر!_
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 سالم عزیزم خوبی؟  _

 فدای تو مارو نمیبینی خوش میگذره؟!   _

 نه بابا دلم برات یه ذره شده!  _
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امروز بریم بیرون اگه راست میگی آماده شو _

 مجردی بگردیم!  

  

 نگاه گذرایی به کتاب های روی میز انداخت.  

با این اوضاع هیچ تمرکز برای درس خواندن نداشت 

و امروز را هم مثل یک هفته گذشته بیخیال درس می 

 شد!  

 باشه!   _

سپیده متعجب شد از سرعت باالی پذیرش بهار  

 پرسید: 

 جون من؟!  _ 

 ای؟  آره کی می_

از وقتی که بهار درگیر درس و کنکور شده بود به یاد 

 نداشت انقدر راحت از درس خواندن دل بکند...  
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با این وجود مشخص بود امروز شانس با او یار است 

 با لحن بشاشی گفت: 

 نیم ساعت دیگه اونجام!   _

بهار پس از قطع تماس بلند شد و به طرف اتاق 

 حرکت کرد.  

 له هیچ چیزی را نداشت.  با اینکه حوص

اما اگر با این حجم از فکر و خیال در خانه میماند 

 مطمئناً از غصه دق  می کرد!  

با خود فکر کرد شاید دیدار با سپیده کمی حال و 

 هوایش را عوض کند.  

برخالف این مدت بی حوصله لباسی به تن زد و بدون 

 هیچ آرایشی از اتاق خارج شد.  

اعت موبایل زنگ خورد و پس از سر نیم س درست

 برداشتن کیفش از خانه بیرون زد.  
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با ظاهر شدن بهار مقابل ساختمان سپیده از ماشین 

 پیاده شد.  

 هر دو در آغوش یکدیگر فرو رفتند.  

با دیدن سپیده به جای بهتر شدن حالش بغض 

 سنگینی راه گلویش سد شده بود!  

همین که از هم جدا شدند نگاه با دقت سپیده 

 کنکاش گر روی صورتش نشست.  

 خوبی قربونت برم!  _

 بهار لبخند غمگینی به لب آورد.  

 خوبم...  _

 پس چرا انقدر رنگ و روت پریده؟  _

می دانست که سپیده چقدر باهوش است به همین 

 خاطر این بار لبخند جانداری تحویلش داد و گفت: 

 چیزی نیست فقط یه خورده کسلم..   _

 انگار هنوز خستگی راه ازتنم در نرفته!  
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سپیده متقاعد نشد اما با این وجود هم بیشتر از آن 

 سوال پیچش نکرد.  

 باشه بشین بریم!  _

ض روشن کردن ماشین دست دراز کرد سپیده به مح

سمت ضبط  پس از رد کردن چند آهنگ بالخره به 

 آهنگ مورد نظرش رسید.
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صدای ضبط را زیاد کرد و صدای جانسوز مرتضی 

 پاشایی درون ماشین پخش شد.  

 حال بهار بدتر از قبل شد...  

سپیده بیشتر اوقات آهنگ های شاد با ریتم تند 

 داد.  گوش می
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حاال باید حتما همین امروز چنین آهنگی را پلی 

 کرد!  می

آهنگ از همه دنیا مرتضی پاشایی درد قلبش را 

 کرد.  بیشتر و بیشتر می

برعکس این بار ذهنش متمرکز شده بود روی متن 

آهنگ با هر کلمه درد به معنای واقعی به جای خون 

 یافت!   در رگ هایش جریان می

 رد و صدای ضبط را خاموش کرد.  بی هوا دست ب

نگاه گرد و متعجب سپیده روی چشمان غم زده اش 

 نشست! 

 ببخشید سرم یکم درد میکنه میشه خاموش باشه؟!  _

 سپیده نگران تر از قبل شد!  

 بهار آجی مطمئنی خوبی؟!  _

 خوبم خواهری!  _
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میخوای بریم خونه ما یه کم استراحت کنی حالت _

 جا بیاد؟  

 لبخندی به خواهرانه هایش زد.  بهار 

 خواست روز او را هم با این حال خراب کند.  نمی

نه عزیزم بیرون بهتره شاید یکم هوا بهم بخوره _

 سرحال بشم!  

هایش او را از آن حال و سپیده سعی کرد با شوخی

 هوا در بیاورد.  

اما انگار آن هم فایده ای نداشت چراکه بهار هر بار 

 فقط لبخندهای خشک و بی حالی تحویلش می داد.  

 که برق غم نگاهش چشمان او را هم می زد.  

با خود فکر کرد مطمئناً به خاطر دوری از خانواده اش 

 نیست مشکل یا بحثی با سهیل هم ندارد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ن امروز اصال این گزینه غیر ممکن بود چون همی

سهیل را مالقات کرده بود و تنها روی یک گزینه 

 دیگر شک داشت!  

وارد پاساژ شدند تا به قول سپیده کمی پاساژگردی 

 کنند.  

مشخص بود که سرنوشت امروز بلکل با روح و روان 

بهار سر ناسازگاری دارد این پاساژ دقیقاً همان 

ای پاساژ بود که قبل از رفتن به شهرستان باسهیل بر

 خرید به اینجا آمده بودند.  

سر تا پای این پاساژ خاطره بود برایش خاطره اولین 

 خرید دونفره!  

 یادآوری مهربانی های سهیل بدون ذره ای غر زدن...  

باحال خوب و لبخند روی لب کل پاساژ را بااو از نظر 

 گذرانده بود تا بهار لباس دلخواهش را پیدا کند.
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خرید نداشتند اما بعد از کلی گشتن و از پشت قصد 

ویترین تماشا کردن کیف و کفش ست مجلسی نظر 

 سپیده را جلب نمود!  

پس از خریدن سپیده با احساس گرسنگی که به او 

 آورد.  فشار می

پیشنهاد داد به فست فودی که در همان نزدیکی ها 

 بود بروند.  

 رامی داشت!  مکان دنج و نقلی بود و فضای ساکت و آ

سپیده به طور مشکوکی ساکت شده بود و تند تند 

متن تایپ می کرد و صدای زنگ اعالنش هم هر از 

 شد. گاهی بلند می

سفارشاتشان که رسید سپیده با لبخند مرموزی دل 

 از گوشی کند.  

بهار هم احساس ضعف می کرد و هم میلی به غذا 

 نداشت.  
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مقداری سس روی ساندویچ ریخت و بی اختیار 

 ذهنش پرواز کرد به چند شب گذشته...  

سهیل مقداری سس کچاپ مقداری سس مایونز 

 روی ساندویچ ریخت...  

که ساندویچ را به دهانش نزدیک کرد متوجه همین

 نگاه گرد بهار شد.  

 با خنده پرسید: 

 چرا چشات اونجوری کردی؟  _

به ساندویچش زد اما منتظر جواب گاز نسبتاً بزرگ 

 چشم به بهار دوخت.  

مگه نمیدونی خوردن چیز های سفید و قرمز با هم _

 بدِ!  

 دوباره گاز بزرگی به ساندویچ زد و گفت: 

از بچگی عادتمه همیشه همینطوری میخورم تو چرا  _

 اینقدر تمیزو باکالس میخوری؟  
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وقتی هوس خوردن ساندویچ اونم تو فضاهای کثیف _

به سرت میزنه باید این باکالس بازی ها رو بزاری 

 کنار!  

هر دوسس را از روی میز برداشت و نا غافل از هر دو 

 روی ساندویچ بهار ریخت.  

 نده دستش را عقب کشید.  بهار با خ

 چیکار می کنی دیوونه!  _

 جون من امتحان کن عجیب مزه میده!  _

بهار گازی به ساندویچش زد اینبار کمی بزرگتر تا به 

 قول سهیل باکالس بازی در نیاورد.  

 آنقدر پرسس بود که گوشه لبش سسی شد.  

دستمالی بیرون کشید تا لبش را تمیز کند اما قبل از 

سهیل دستش را دراز کرد و با انگشت اشاره  خودش

لبش تمیز کرد و بعد غیر ارادی انگشتش را داخل 

 دهان خود فرو برد.  
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لبخند کمرنگی کنج لب های بهار نشسته بود و فارغ 

 حال نگاهش خیره ساندویچ دستش بود. از زمان
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سپیده و سری کج شده نگاهش می کرد وقتی 

 ین دنیا نیست صدایش زد: مطمئن شد در ا

 بهار!   _

متوجه نشد اینبار همراه با ضربه ای به دستش 

 صدایش زد.  

بهار بُهت زده تکانی در جایش خورد وگیج جواب 

 داد.  

 هان؟!  _

 سپیده با لحن پر خنده ای زمزمه کرد.  

 کجا سیر می کنی عاشق؟!   _
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با این حرف بی اختیار پلک چپ بهارپرید و 

 روی سپیده دو دو زد.  چشمانش 

آب های جمع شده در دهانش را بلعید و با صدای 

 گرفته ای گفت: 

 چیزی نیست یاد یه خاطره افتادم!   _

این حال و این احوال تیر خالصی بود برای سپیده 

 دیگر به گزینه سوم شک نداشت.  

وضعیت گویای این بود که سهیل در این یک هفته به 

 ام داده! نحو احسن کارش را انج

مطمئن شد از حس و حال بهار و اینکه بهار پی به 

 خواسته دلش برده...  

سپیده لبخند گلِ گشادی تحویلش داد و مشغول 

 غذایش  شد.  

 انگار بیرون آمون حالش را بدتر هم کرده بود!  
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بعد از آنجا با سپیده راهی تجریش شدند تا کمی 

 برای منزل خرید کنند.  

 دیگر حال و حوصله قدم زدن را هم نداشت.  

اما به خاطر سپیده پا به پایش خواهرانه با همان حال 

 خراب قدم زد ودل به خریدهای او سپرد.  

آن بازار رنگی رنگی و دیدن میوه و تره بار های تازه 

 وجودش می بخشید!  کمی روح به 

اما باز هم برای فراموشی غمی که در سینه اش دفن 

 کرده بود کافی نبود...  

 آفتاب که غروب کرد خریدهای سپیده هم تمام شد.  

همزمان با توقف ماشین صدای زنگ موبایل سپیده 

 هم بلند شد با لبخند دندان نمایی لب زد: 

 !  حضرت یارِ  _

هار دلیل این حجم از دل در دل سپیده نبود و ب

 خوشحالی او را نمی فهمید.  
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شاید هم آنقدر غمش زیاد بود که  شادی بی اندازه 

 او برایش ناشناخته بود.  

 جانم عشقم؟  _

 صدای آرمان را از آن طرف خط نمی شنید.  

اما قلبش فشرده می شد از اینکه سپیده آنقدر راحت 

برد برای احساساتش را با کلماتی که به کار می

 کرد.  همسرش ادا می

 االن تازه رسیدم دورت بگردم!  _

 اوکی فدات خدافظ! _

سپیده تماس را قطع کرد و باز همان بغض لعنتی  

 دردناک به گلویش فشار آورد. 

کرد از ته دل لبخند  به سختی قورتش داد و سعی

 بزند.  

اما انگار زیاد موفق نبود چرا که فقط لب هایش به 

 طور مضحکی کش آمد.  
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 دستت درد نکنه خواهری!_
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سپیده با همان برق شادی که هنوز هم در چشمانش 

 پدیدار بود گفت: 

قربونت بشم دست تو هم درد نکنه امروز کلی  _

 اذیتت کردم...  

شین پیاده شد و سپیده با تک بوقی پایش را از ما

روی پدال گاز فشرد و با قدم های سنگینی حرکت 

 کرد.  

جلوی آسانسور که رسید راهش را به طرف پله ها 

 تغییر داد.  

 شد!  دست به دامن هر راهی برای دیرتر رسیدن می
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کم پیداش می شود و با خود فکر کرد سهیل هم کم

 نمی دانست آن موقع باید چه کند!  

 دوباره جدالی بین مغز و قلبش به راه افتاد.  

 مغزش هشدار داد: 

همین امشب باید باهاش حرف بزنی باید بهش » 

بگی انقدر نزدیکتنبشه باید مثل همون روز اول بشین 

 «  اینطوری برات بهتره!

 بش کمی بی تابی کرد.  اما قل

حاال نمیشه یه روز دیگه حتما باید همین امشب » 

 «  بگم؟ 

انگار با همین حال هم دلش نمی خواست از 

 محبتهای سهیل محروم شود.  

همین امشب فهمیدی هرچه زودتر باید جلوی قلبتو » 

 «  بگیری اگه دیر بشه دیگه نمیتونی

 قلبش باز هم بی تابی کرد.  
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 «  آخه» 

 اما تشر مغزش زبان دلش را بست.  

فقط همین امشب باید بگی نزدیک شدناش اذیتت » 

 میکنه!  

هر جور شده فقط باید جلوش رو بگیری نباید بزاری 

 «  قلبت از این بیشتر پیشروی کنه

 به طبقه پنجم رسید.  

ناتوان روی پله ها نشست دیگر توان نگه داشتن 

 بغزش را نداشت!  

 شمان شروع به باریدن کرد.  باران آسمان چ

برایش مهم نبود کسی در چنین وضعیتی ببیندش 

دیگر هیچ چیز در این دنیا برایش مهم نبود آرام ناله 

 کرد.  

خدایا چرا من انقدر بدبختم.. خدا قلبم درد میکنه.. _

خدا این سخت ترین امتحانی بود که میتونستی از 
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ت من بگیری.. خدا می خوام اعتراف کنم پیش

دوسش دارم خیلی دوسش دارم بدون حمایتاش چه 

جوری زندگی کنم.. خدا بدعادتم کرده خیلی بد 

 عادتم کرده!  

بلند شد و روی پا ایستاد اشک هایش را با خشم 

 پاک کرد و دوباره به راه افتاد.  

 ده طبقه راه کمی نبود.  

اما سختی اش از مقابله کردن با دلش خیلی آسان تر 

 بود.  

 ار اصال به چشمش نمی آمد.  انگ

نفس نفس زنان جلوی در قرار گرفت قلبش با 

سرعت باالیی خودش را به در و دیوار سینش 

 کوبید.  می

 کمی که نفسش آرام تر شد کلید را درون در چرخاند. 

با صدای چرخش کلید درون در سهیل هیجان زده 

 چند نفس عمیق کشید و پشت پیانو نشست.
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 خرابی قدم اول را برداشت.  بهار با حال

 دستش را روی دیوار کشید تا کلید برق را فشار دهد.  

با فشار دستش روی کلید برق انگشتان سهیل هم 

 روی کالویه های پیانو فشاری وارد کردند!  

 همزمان نور با صدای موزیک بر فضا حاکم شد.  

اال قدم های بهار بر زمین چسبید و سرش مبهوت ب

 آمد...  

 بهت زدگی اش در آن حال و احوالی که داشت.  

 همچون ترکیدن بمب در سکوت یک شهر بود!  

 کیف از دستش سر خورد و روی زمین افتاد.  

   

 فرشته ها روی زمین همیشه پیدا نمیشن "
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 فرشته ها تو خونه ی زمینیا جا نمیشن  

  

 تو ماه زیبای منی از آسمونا اومدی  

 تمام دنیا رو دارم تو که به دنیا اومدی 

  

 دوست دارم همیشه به یاد توام  

 تواوج آرامشمی یه جوری معتاد توام  

  

 عاشقتم فرشته ی ناز منی  

  "خودتو با دلبریات دلیل عاشق شدنی 

  

چشمانش همچون دو گوی بزرگ شده بود و قدرت 

 ملی را نداشت!  هیچ عکس الع

 دوست دارم به خدا بیشتر از خودم  "
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 تو اوج آرامشمی با تو یکی دیگه شدم  

  

 عاشقتم فرشته ی ناز منی   

  "خودتو با دلبریات دلیل عاشق شدنی

  

انگار کم کم قلب از کار افتاده اش روی کار آمد و 

آرام راهی مغزش شد که خونی که پمپاژ کرد آرام

 تازه به نقطه درک رسید.  

 تو قلب من قد میکشی "

 قراره بیشتر از اینا دیوونه تر کنی منو  

  

 تو معنی آرامشی   

 محاله یاد بگیری راه رسم دل شکستنو  

  

 د توام دوست دارم همیشه به یا
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 تو اوج آرامشمی یه جوری معتاد توام  

  

 عاشقتم فرشته ناز منی  

 خودتو با دلبریات دلیل عاشق شدنی   

  

 دوست دارم به خدا بیشتر از خودم 

 تو اوج آرامشمی با تو یکی دیگه شدم 

  

  "عاشقتم فرشته ناز منی 

  

 لبخند کم کم مهمان لب هایش شد.  

 کالویه فشرده شد.   و دست سهیل هم روی آخرین

احساسات دخترک تبدیل به اشک شد و در نگاهش 

 نشست.  
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سهیل بلند شد و روی پا ایستاد و لبخند جذابی 

 تحویلش داد.  

 کرد!  دستان باز سهیل او را به آغوشش دعوت می

ضربه ی محکمی که قلب دخترک به چپ سینه اش 

 د.  وارد کرد فرصت نداد که او را بیش از آن معطل کن

 با چند گام بلند به سوی آغوش او پرواز کرد.  

دستانش دور کمر سهیل حلقه شد و سرش دقیقاً 

 روی قلب او قرار گرفت.
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 بازوهای سهیل حصاری دور تنش ایجاد کردند. 

با احساس گرمای بدن او لرزش قلب دخترک تبدیل 

 به زلزله صد ریشتری شد.  
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سهیل سر بهار را روی سینه ی خود فشرد و بوسه ی 

 عمیقی روی شقیقه اش نشاند.  

 کنار بنا گوشش لب زد: 

 تولدت مبارک نفسم!   _

همین چند کلمه کافی بود تا تمام افکار منفی ذهنش 

د و جلو پای مردش به آسانی از سرش بیرون آی

 بیفتد.  

دقایقی ساکت و خاموش در آغوش هم آرام گرفتند و 

دست چپ سهیل زیر چانه بهار نشست و سرش را 

 کمی باال آورد.  

نگاه در نگاهش دوخت همانطور که با انگشت شست 

 کرد.  چانه اش را نوازش می

با انگشت دست دیگرش نم اشک چشمانش را 

 گرفت.  

 نت برم؟!  گریه چرا قربو_
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دخترک سرش را میان سینه ی پهن او پنهان کرد و 

 گفت: 

 کردم تولدم بود!  امروز به تنها چیزی که فکر نمی _

سهیل کمی موهایش را نوازش کرد و او را به خود 

 فشرد.  

 چند لحظه بعد بی میل از آغوش خود جدایش کرد.  

 لباساتو عوض کن زودی بیا!  _

 شدن از آغوش امن را نداشت.  بهار هم میلی به دور 

حتی برای چند دقیقه با اکراه به طرف اتاقش حرکت 

 کرد.  

 پشت در بسته ی اتاق کمر به در چسباند.  

 دستی روی صورتش کشید و چند بار پیاپی پلک زد.  

 توانست راحت همه چیز را هضم کند.  هنوز هم نمی

دانست در آن لحظه در حالت خنثی قرار داشت نمی

 العملی داشته باشد!  چه عکس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شاد باشد.. گریه کند..!  

 سوپرایز عجیبی بود...  

اینکه یک آن از آن همه درد و مرض خارج شوی و به 

چیزی برسی که به هیچ عنوان در ذهنت هم نگنجیده 

 باشد.  

 زیر لب زمزمه کرد.  

 یعنی واقعا اونم منو دوست داره!  _

 و چه لذتی از این فکر به وجود ش سرازیر شد.  

نگاهش معطوف لباس روی تخت شد. پیراهن 

عروسکی صورتی رنگی که مطمئناً توسط سهیل مهیا 

 شده بود.
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 شانه ای به موهایش زد و لبخند شیرینی به لب آورد.  
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 دوستم داره میدونم!  _

 بینم...  وگرنه دلیل دیگه ای واسه این کارش نمی

آرایشی روی صورتش نشاند و لبخندش عمیق تر از 

 قبل شد.  

 بهم گفت نفسم...  _

 تابی کرد از یادآوری آن لحظه!  دل در سینه اش بی

 با همان حال خوب از اتاق خارج شد.  

اینبار با دقت نگاهش روی دکوراسیون مقابل همان 

 پنجره شیشه های سرتاسری نشست.  

های هپی برد نصب شده بود و روی شیشه بادکنک

مقابل میز به آراستگی تزئین شده بودو شمع های 

 کرد.  کوچکی روی آن خودنمایی می

بادکنک های هلیومی از دو طرف کنار میز جا خوش 

کرده بودند و فضا را زیباتر می کرد و بادکنک فویلی 

 مقابل میز قرار داشتند.   ۳و  ۲عددی 
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آن دکوراسیون ساده  نگاهش چندین و چند بار روی

و در عین حال زیبا چرخید و در نهایت روی دو تیله 

 براق مشکی نشست!  

سهیل نگاه شیفته ای به سر تا پایش انداخت و خیره 

 به لباس تنش گفت: 

 میدونستم تو تن تو معرکه میشه!  _

بهار لبخند خجولی به لب آورد و دو طرف لباس را به 

   دست گرفت و کمی پایین کشید.

انگار می خواست با اینکار پاهای لختش را پنهان 

 کند.  

 این کارش لبخندی کنج لب سهیل نشاند.  

با گامهای آهسته ای کنار او قرار گرفت دست روی 

 کمرش قرار داد و پشت میز هدایتش کرد.  

 بریم به تولد بازیمون برسیم!  _
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هر دو پشت میز قرار گرفتند وسهیل شمع ها را با 

 فندک روشن کرد.  

 امشب وارد بیست وسه سالگی می شد.  

 بیست وسه سالگی که قرار بود با شیرینی آغاز شود.  

سرش را خم کرد تا شمع ها را فوت کند که سهیل 

 هشدار داد: 

 اول آرزو!   _

بهار دستانش را در هم گره زد و زیر چانه اش 

 گذاشت و پلک هایش را روی هم قرار داد.  

سهیل با همان نگاه های خاصش فرشته ی زیبایش 

 را نظاره می کرد.  

 شمع را فوت کرد و با چاقو کیک را برش زد.
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همه چیز برایش زیبا بود این تولد ساده دونفره زیبا 

 زندگی اش رقم خورد!  ترین اتفاق 

برنامه تولد از یک روز قبل از رفتن به شهرستان 

 تعیین شد.  

وقتی سهیل به مطب سپیده رفت و در این باره با او 

 مشورت کرد.  

از مهمانی بزرگ و پر تشریفاتش گفت که فکر می 

 کرد سپیده هم تاییدش می کند.  

 اما سپیده برخالف تصمیمات گفته بود.  

هیل جان شاید از نظر تو یا هر کس دیگه ببین س» 

 العاده باشه..  ای این می تونه فوق

ره رو یا هر دختری با قرار گرفتن دراون لحظه می

ابرا.. حتی خود من از تصور همچین برنامه ای که 

بخواد آرمان شب تولدم منو اینطور سوپرایز کنه فوق 

 العاده لذت می برم.. اما..  

 همی اشاره کنم.. می خوام به نکته م
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اما بهار فرق می کنه اینو خودت متوجه شدی کمی  

 متفاوته!  

با این حجم از توجه تو نسبت بهش هر کس دیگه 

 ای بود این مدت بچه بغل داشت..  

ای کنم که با همه ی نمی خوام خیلی فضا رو افسانه

 دخترا فرق داره و آدم خاص و تکی هست..  

   نه.. اونم یکیه مثل ما..

 اما این تفاوت که میگم دلیل داره!  

اولین دلیل.. بهاریه بار شکست خورده و خیانت دیده 

 یعنی نمیتونه مثه بقیه راحت دل ببنده!  

دومین.. اینکه بهار طبق قول و قرار خاصی با تو 

 ازدواج کرده یعنی ازدواجش با بقیه متفاوت بوده!  

راش بگیری تو االن اگه بزرگترین تولد دنیا رو هم ب

 دونی اولین تصوری که تو ذهنش میاد چیه؟!  می
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اولین تصورش اینه که تو بابت نمایش بازی کردن 

 جلوی همکار و دوست و آشنا این کار رو انجام دادی!  

 چرا؟!  

چون از اول قرار گذاشتین مثه دوتا همخونه زندگی 

 کنید اما کسی متوجه این قضیه نشه!  

اگه تو یه کارایی رو توی جمع یعنی یه جورایی حتی 

به خاطر خودش انجام دادی بهار فکر می کرده به 

 خاطر حفظ ظاهر جلو بقیه اس!  

پس بهترین مورد یه تولد ساده ی دونفره اس تو 

 خونه ی خودتون..  

یه تولد خیلی خیلی ساده با یه کوچیک میتونه بهارو 

ر به این باور برسونه که همه چیز فقط و فقط به خاط

 خودشه!  

 االن تو رابطه ی شما مهمترین اصل باورپذیریه!  

 «و همون شب هم میتونی به عشقت اعتراف کنی!
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حلقه ی دست سهیل دور کمر بهار محکم تر شد و با 

دست راست به پیانویی که در سه گوش دیوار 

 جاخوش کرده بود اشاره زد.  

 اینم کادوی تولدت!  _

از بدو ورودش به خانه همه چیز آنقدر شوکه کننده 

بود که بلکل از یاد برده بود تا در مورد پیانو از سهیل 

 سوال بپرسد!  

ر دو دستش را روی دهانش قرار داد و هیجان زده ه

 ناباور لب زد. 

 این مال منه؟!  _

سهیل طره ای از موهایش را که روی پیشانی اش 

 ریخته بود.  
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پشت گوشش فرستاد و با لبخند نگاه در نگاهش 

 دوخت.  

 البته که قابل خانم خوشگلمو نداره!  _

 برق لذت در چشمان دخترک نشست.  

در برابر این همه مهر و محبت نمی دانست چه 

 بگوید با نگاه تشکرآمیزی تنها یک کلمه گفت : 

 مرسی!  _

پشت آن یک کلمه هزاران حرف ناگفته بود که توان 

 بیانش را نداشت.  

من خدا رو تو برق چشای تو می بینم که از حال _

 خوبت حالم خوب میشه!  

زاندن دل کوچک دخترک راحت ترین کار این لر

 روزهایش شده بود.  
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به پیانو نزدیک شد دستش روی کالویه ها لغزید و با 

لذت انگشتان ظریفش از راست به چپ روی آنها 

 کشیده شد.  

 دوباره آن نگاه براق را به تیله های شب رنگ کوبید. 

 نگفته بودی پیانو هم بلدی؟!   _

هجده سالگیم کل عمرم تو  ولی گفته بودم تا_

خوشبختی گذشت.. آموختن موسیقی هم خاطرات 

 همون دورانه!  

زده انگشتانش را یک دور کامل روی تمام بهار ذوق

 کالویه ها فشرد و صدایشان را درآورد.  

 با خنده گفت : 

 خیلی دوسش دارم حتی بیشتر از گیتار!  _

 و باز نگاهش محزون شد.  

 سوزه!  ولی دلم براش می _

 واسه کی؟!   _
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 اینبار نگاهش تخس وخواستنی شد.  

انگشت اشاره اش را روی لپش قرارداد و با لب های 

 غنچه شده گفت:  

گیتارُ میگم دیگه.. شنیدی میگن نو که میاد به بازار _

 کهنه میشه دل آزار.. این جمله وصف حالِ االن منه!  

سهیل با صدای بلند زد زیر خنده و بی هوا بوسه ای 

 روی گونه اش نشاند.  

 شیرینم! _
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 های دخترک رنگ گرفت و سهیل غرق لذت شد.  گونه

پیانورو بیشتر از گیتار دوست راستشو بخوای منم _

 دارم!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پس پیانوی خودت کجاست؟ تو خونه  یمادر جون _

 اینا هم به چشمم  نخورد!  

 برم نشونت میدم!  جاش امنه یه روز می_

البته این یکی نیاز به آموزش تخصصی داره بعد از  

 کنکور میتونی واسه ثبت نام اقدام کنی!  

 غرق خوشی شد.   از تصور فرا رسیدن آن روز دلش

همانطور که با لبخند خیره ی هدیه مورد عالقه اش 

 بود ناغافل با صدای دوربین گوشی برگشت. 

عکس دوم با نگاه خیره اش به دوربین توسط سهیل 

 گرفته شد.  

 چند عکس سلفی دونفره هم با دکور تولد گرفتند!  

چه شب لذت بخشی بود انگار ستاره ها هم از حال 

تب و تاب افتاده بودند و مدام چشمک  خوششان به

 زدند.  می

 سهیل برای سفارش غذا به طرف تلفن راه افتاد.  
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 بهار هم با چشم دنبال کیفش گشت.  

 که به یادداشت موقع رفتن به اتاق همراهش نبود.  

 جلوی در پیدایش کرد!  

به طرف آن قدم برداشت و پس از خارج کردن تلفن 

 غام از طرف سپیده شد.  همراهش متوجه چند پی

روی ویس اول ضربه زد و پس از چند ثانیه صدای 

 سپیده لبخند روی لبش کاشت. 

بهار آجی سالم تولدت یه عالمه مبارک باشه »  

 «  انشاهلل آرزوهات خاطره بشن

 روی ویس دوم ضربه زد.  

ریم سراغ سوپرایز  جی جی جی خب حاال می» 

که صدای من رو جینگ  شنونده ی عزیز همینطور 

می شنوی دستتو ببر داخل کیفت اون گوشه موشه ها 

 «  یه جعبه جا خوش کرده بکشش بیرون!

 بهار همان کار را انجام داد و جعبه را بیرون کشید.  
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 «  آ باریکال حاال در جعبه رو باز کن» 

بهار در جعبه را باز کرد و بوی خوش عطر به 

 مشامش رسید.  

پس از چند ثانیه وقفه صدای سپیده دوباره به 

 گوشش رسید.  

انگار همه چیز را با تصور همین لحظه ی بهار بیان 

 کرده بود.  

کرد تا بهار کاری که گفته بود حتی لحظاتی مکث می

 داد.  را انجام دهد و بعد ادامه می

جون آجی دو روز تمام دنبالش بودم تعریف نباشه » 

بوش حرف نداره ایشاال به خوشی استفاده کنی بازم 

 «تولدت مبارک بوس بوس
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بهار متن تشکر آمیزی برایش تایپ کرد و تشکر 

 اری را به فرصت مناسب تری موکول کرد.  اصل ک

 فهمید سپیده بال از همه ی برنامه ها با خبربوده!  

حتی متوجه نشده بود کی و چطور هدیه اش را در 

 کیفش قرار داده بود.  

  *** 

لباس هایش را تعویض کرد و روی صندلی مقابل 

کنسول آرایش نشست و به تصویر خودش در آینه 

 نگریست.  

هنوز به طور کامل از بهت خارج نشده بود و انگار 

 منتظر بود تا هرچه زودتر از خواب بیدار شود.  

مثل روزهای گذشته میز صبحانه را برای سهیل آماده 

کند و پس از خروجش از خانه مشغول درس و 

 هایش شود!  کتاب

اما با تقه ای که به در وارد شد و ورود سهیل به داخل 

 جشکی شروع به تپیدن کرد.  اتاق قلبش همچون گن
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طوری که مشخص شد همه چیز واقعی تر از همیشه 

 است!  

سهیل با لبخندی که کنج لبش خانه کرده بود پشت 

 سرش ایستاد.  

 نگاهشان از آینه در هم گره خورد.  

انگشتان سهیل همچون شانه ای میان موهایش فرو 

 رفت.  

 زد. چندین و چند بار با آنها موهایش را شانه 

سکوتی در اتاق حکم فرما بود و تنها صدای نفس  

 هایشان به گوش می رسید!  

موهای ابریشمی اش را به سه قسمت تقسیم کرد و 

 مشغول بافتنشان شد.  

صدای ب ومردانه اش مثل همیشه گیرا و گوش نواز 

 گوش های دختر را به نفس نفس انداخت.  
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که چی شد اصال خودمم نه می فهمم نه باورم میشه _

انقدر همه چیز دست به دست هم داد و تو وارد 

 زندگیم شدی..  

بعدام جاتو تو قلبم محکم کردی بدون اینکه خودت 

 بدونی..  

 نفس عمیقی کشید.  

فهمم که هیچی واسم تو فقط همینو خوب می

 نمیشه..  

 تو خاص ترین فرد زندگیمی..  

کش پاپیونی قرمزی را از روی کنسول برداشت و 

 پایین موهایش بست.  

کمی به سمت بهار خم شد و با پشت دست صورتش 

 را نوازش کرد.  

 از آینه نگاهشان در هم گره خورد.  
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از همان لبخند های جذاب دل ضعفه آور روی لب 

 نشاند و گفت: 

 و ناگهانی شدی همه چیز من...   _

موقع که تمام سلول های بدنت  معجزه یعنی همان

 درگیر سرطان درماندگی است...  

یکی از راه می رسد که خودش نوش داروی تمام 

 دردهایت است...  

 سهیل برایش معجزه بزرگ الهی بود...  

او سرطان بدخیم که هیچ قدرت این را داشت که از 

 دل مردم بیرونش بکشد!
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  پایین پای بهار زانو زد. 
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دستان یخ زده او را در دست گرفت و بوسه ای روی 

 آنها نشاند.  

خیلی وقته دلمو بردی.. شاید از همون موقعی که _

 کردم..  حرفای دلمو تو قالب آهنگ بیان می

خودمم نمیدونستم اما بعدها می خواستم از این  

 طریق بهت بفهمونم..  

ا یا از اون روزی که برق اشک چشات دلمو لرزوند ی

شایدم از اولین دیدارکه همه چیز بر خالف تمام 

 تصوراتم پیش رفت!  

 دقیق نمیدونم مهم االنه که جون میدم برات..  

 می خوام یه چیزی بهت بگم که واسم خیلی مهمه..  

بهار من یه دوست داشتن ساده نمیخوام اینکه همین 

 االن بهم بگی دوست دارم نه من اینو نمیخوام..  

 اشاره ضربه ای روی قلب بهار زد.  با انگشت 

 می خوام دلیل هر نبض این باشم...  _
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انگشتش باالتر آمد و روی شاهرگ گردن دخترک را 

 لمس کرد.  

 می خوام عشق من تو اینا جریان داشته باشه..  _

 صورتش را با هر دو دست قاب گرفت.  

 می خوام هم نفس هم باشیم...  

بهار در سکوت فقط خیره لب هایش و صدایی که از 

 شد بود!  آنها خارج می

دانست چه بگوید دوستش داشت در این شکی نمی

 نبود.  

 گفت!  اما آیا واقعاً به همان گونه که سهیل می

شاید خواسته ی خیلی زیادی باشه اما من حاضرم _

چقدر که بخوای صبر کنم واسه همچین اتفاقی هر 

ها طول بکشه من خسته نمیشم تمام حتی اگه سال

کنم که تویه همچین حسی نسبت به تالشم رو می

 من داشته باشی!  
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درست مثه حسه همین لحظه ی من که دلیل هر 

تپش قلبم فقط تویی.. عشق تو رگام جریان داره.. 

نفسم بنده نفسای توست.. من می خوام با گوشت و 

 و استخوونت عجین بشم!   پوست

بهار وقتی رفته بودیم شهرستان مامان باالخره بعد 

از چند سال دلیل  مخالفتش با ازدواج سابقم بهم 

 گفت : 

 نگاه بهار زوم چشمانش شد.  

بهم گفت از همون مالقات اول همه چیز دستگیرش _

شده که اون عاشق ظاهر موقعیت من شده توی 

چی شد که حس کردی  آخرین مالقات ازش پرسیده

سهیل رو دوست داری اونم گفته سهیل پسر باهوش 

و جذابیه و از نظر همه پسردست نیافتنی هست اما 

 من تونستم بدستش بیارم...  
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این مورد از همه برام مهمتره چون وقتی تونستم 

بدستش بیارم نشان دهنده میزان عشق من به اونه 

 دیگه...  

عث شده من بیشتر و اما مامان گفت همین امر با

بیشتر به این باور برسم این راه اشتباهیه چون اون 

 دختر عاشق روح تو نشده!
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اگه فردی چه زن چه مرد فرقی نداره عاشق ظاهرت 

بشه یه روزی تورو به خاطر ظاهر یکی دیگه ول 

 میکنه...  

اما اگه یه نفر عاشق روحت بشه محاله ممکنه روزی 

ته بشه حتی اگه سرنوشت بدترین راه از عشقت خس

ها رو هم پیش رو بزاره اون بازم از دوست داشتنت 

 خسته نمیشه!  
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بهار من یه بار بدجوری شکست خوردم میدونم تو 

هم مثه من خیانت دیدی اما من یه مَردَم باور کن که 

 دیدن اون صحنه ها برای من از مرگ هم بدتر بود!  

 .  االنم نمی خوام چیزی بگی.

تا هر وقت بخوای فرصت داری فکر کنی قلب و روح 

و جسم من از همین االن تا هر وقت که تو بخوای 

مونه واسه اون لحظه ای که  تو به آماده و منتظر می

 چنین حسی برسی...  

دور یا نزدیک بودن اون لحظه مهم نیست مهم اینه 

 تو با تمام وجود به این حس برسی!  

وقعی که به این حس نرسیدی بهت قول میدم تا م

 بهت دست نمیزنم..  

دوست دارم قبل از جسممون روحمون با هم یکی 

 بشه..  

 من قبل از جسمت روحتو می خوام..  
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چون من تورو واسه خاطر خودت می خوام نه رفع 

 نیازهام!  

که اگر بنابراین باشه و فقط اولویت نیاز باشه هر 

برطرف کنه و برای ماده ای میتونه نیاز هر نری رو 

 طرف مهم نیست که اون کی باشه...  

 اما من اولویتم روحمه نه غریزه م...  

نمیگم نیاز ندارم که دروغ میگم نیاز دارم خیلی هم 

 بهت نیاز دارم..  

اما اونقد عشقم بهت قویه که حاضر نیستم حتی 

برای یک بار قبل از رسیدن به اون حس باهات رابطه 

 برقرار کنم!  

 زده نگاه از چشمانش دزدید.  بهار خجالت

 سهیل بلند شد و روی پا ایستاد.  

 دستی نوازش وار روی موهایش کشید و گفت: 

 شبت بخیر عشقم!  _
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قدم اول را که به طرف در برداشت باالخره صدای 

 بهار درآمد.  

 سهیل؟!   _

این آهنگ تا کی قرار بود دست و دل این مرد را 

 بلرزاند!  

 پاشنه پا چرخید.  روی 

 جانم؟!  _ 

 بهار از روی صندلی بلند شد و روبرویش ایستاد.  

 کرد.  نگاه خیره ی سهیل معذبش می

بازی با انگشتان دستش را از سر گرفت و زیر لب 

 زمزمه کرد.  

 میشه امشب.. اینجا بخوابی؟!  _

صدایی از سهیل در نیامد همین که نگاهش را باال 

ل او را دریابد بی هوا در آغوش آورد تا عکس العم

 گرمی فرو رفت.
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 به آرامی دستانش باال آمد و دور گردن او حلقه شد.  

 گوشهایش دوباره از لحن و صدای او داغ شد.  

تا حاال شده دلت برای بغل کردن یکی تنگ بشه که _

 تا حاال بغلش نکردی خیلی حس عجیبیه نه؟!  

قفل دستان دخترک دور گردن او محکم تر از قبل 

 شد.  

 اما من بارها تجربه ش کردم!  _

 هنوز هم زبانش به اعترافات قلبش نمی چرخید.  

 شاید هنوز هم احتیاج به زمان داشت!  

اش باخبر شده بود و ز بود که از عالقهتازه یک رو

اینکه باید می فهمید که چه نوع عالقه ای نسبت به 

 او دارد.  
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تنها دوست داشتن معمولی است یا عشق سوزان و 

 شعله ور..!  

سهیل بدون آنکه قفل دستش را از دور کمر او باز 

کند برق را خاموش کرد و به طرف تخت هدایتش 

 کرد.  

دراز کشید و سر چسباند به سینه در آغوش مردش 

او صدای قلبش درست زیر گوش دخترک بود و با هر 

 ضربانش آرام می گرفت.  

 گفته بود دلیل هر ضربان قلبش است!  

امشب آرزوی خوشبختی کرد وچه خوشبختی فراتر 

از اینکه در آغوش مردت آرام بگیری و دلیل ضربان 

 قلب او باشی!  

سهیل بینی به موهایش چسباند وچندین وچند بار 

 روی موهایش را بوسید.  

 پر حرارت و گرم زمزمه می کرد.  

 خیلی دوست دارم!  _
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 تارهای دلش سخت تکان خورد و سرش را محکم

 به سینه او فشرد.  

ترکیب بوی تنش با بوی عطر روی لباسش حس بی 

 نظیری را برای دخترک به ارمغان می آورد.  

صبح که از خواب بیدار شد جای خالی سهیل  به 

چشمش خورد غلتی زد و سرش را در قسمتی از 

 بالش که سر سهیل آنجا قرار گرفته بود فرو کرد.  

کدفعه انگار که چیزی دیشب قبل از خوابیدن سهیل ی

به یاد آورده باشد بلند شد و به طرف اتاق قبلش 

حرکت کرد و چندی بعد در حالی که منتظرش روی 

تخت نشسته بود با همان بالشی که در آن یک هفته 

 استفاده می کردند مواجه شد.  

 از یادآوری اش لبخندی به لب آورد.  

تش این بالش را هم مثل تمام داشته های این مد

 دوست داشت!  
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بعد از شستشوی دست و صورتش از اتاق خارج 

 شد.  

جای خالی سهیل از همین ابتدای صبح بد جوری به 

 چشم می آمد.  

وارد آشپزخانه شد و در همان بدو ورودش یادداشت 

 روی یخچال نظرش را جلب کرد.  

 سالم عشقم..  » 

 صبح بخیر اولین روز جدید زندگیت مبارک 

دوباره متولد شدی تا من فقط به تو عشق  از امروز 

 بورزم..  

 صبحانه برات آماده کردم داخل یخچالِ..  

 «  مراقب خودت باش شب میبینمت بوس بای...

 لبخندش عمیق تر شد.
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توانست عاشق بودن را آنقدر بلد باشد که  چطور می

 او هر لحظه برایش بمیرد.  

 با سینی پری مواجه شد.  در یخچال را که باز کرد 

 سینی را بیرون کشید و روی کانتر قرارداد.  

 سینی همه چیز مشاهده می شد.  درون

لیوانی شیر و آب پرتقال، عسل، مربا، پنیر، گردو و 

 کنجد...  

 مشغول خوردن شد.  

 دلش گرفت از نبود سهیل!  

در آن لحظه حس کرد حضور بزرگترین خواسته ی 

 اش است.  زندگی

بعد از صبحانه خودش را سرگرم کرد به هر طریقی 

به جز درس خواندن مطمئنا تا چند روز دیگر هم 

 توانست به سراغ درس برود.  نمی
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کمی با سپیده حرف زد و بابت هدیه اش تشکر 

 مفصلی کرد.  

 کمی فیلم دید...  

ساعت روی آهسته ترین سرعت ممکن عقربه های 

 قرار گرفته بودند.  

بلند شد و دستی به سر و روی خانه کشید با اینکه 

تمیز بود دیشب بعد از شام به کمک سهیل همه جا 

 را تمیز کرده بود.  

 باز هم یادآوری اش چنگی به دلش انداخت.   

 اما برای سرگرم کردنش چاره ای نداشت!  

 کرد.  دلش بی طاقت سهیل را طلب می

دوباره نگاهی به ساعت انداخت و کالفه چشم از آن 

 گرفت.  

 هنوز چند ساعت  تا آمدنش مانده بود.  

 بساط شام را به راه انداخت!  
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قلبش با همین چند ساعت دوری سخت بی تابی می 

 کرد.  

جای خون عشق در رگ هایش  نه تنها قلبش به

پمپاژ می کرد بلکه تمام ذرات تنش سلول به سلول 

 او را می طلبید!  

این را حاال که تنها نیم ساعت به آمادن سهیل مانده 

 بود فهمید.  

از شدت هیجان و خوشحالی نمی دانست چه کار 

 کند.  

تازه به یاد آورد با این همه وقت خالی حمام نکرده 

 بود.  

ای نثار پیشانی اش کرد و به سرعت به طرف ضربه 

 حمام  به راه افتاد.  

دوش مختصری گرفت و حوله پیچ از حمام خارج 

 شد!  
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هنوز مشغول گرفتن آب موهایش بود که صدای زنگ 

 واحد بلند شد.  

دستپاچه تند لباس هایی که روی تخت آماده کرده 

بود را پوشید و به سرعت در اتاق را باز کرد که 

مزمان در ورودی خانه هم توسط سهیل با کلید باز ه

 شد!  

 سهیل نگران در را بست.   

گامی برداشت و بهار که جلو در اتاق دلتنگ او را 

تابی تماشا می کرد نتوانست بیش از آن جلو بی

 قلبش بایستد!
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قلبش شور دویدن برداشت وجسمش هم دوان دوان 

 خودش را در آغوش سهیل انداخت.  
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سهیل متعجب از حرکت ناغافل اوچند لحظه شوکه  

 شده سر جایش ایستاد.  

چند ثانیه بعد آرام دستانش دور تن او حصاری ایجاد 

 کردند.  

اما هنوز هم از نگرانی اش کم نشده بود! حتی با این 

 ران تر از پیش هم شد.  حرکتِ بهار نگ

 بهار؟!  _

 جون دلم!  _

قلب او هم به تب و تاب افتاد اولین بار بود که بهار 

 اینگونه جوابش را می داد.  

 چی شده عشقم؟ داری نگرانم می کنی!  _

خواست او را از آغوشش جدا کند تا به سالمت 

جسمی اش پی ببرد اما بهار محکم تر خودش را به 

 د.  سینه اش چسبان

 چیزی نیست فقط دلم برات تنگ شده!  _
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 لبخند آرام آرام مهمان لبهایش شد.  

 آن هم از نوع جذابش...  

سرش را میان موهای نمدار دخترک فرو برد و عمیق 

 بو کشید.  

 حمام بودی؟  _

 اوهوم!  _

 واسه همون درو باز نکردی؟  _

 اوهوم!  _

 رد.  با خنده سر دخترک را از سینه ی خود جدا ک

 ببینم تورو زبونتو موش خورده!  _

بهار دوباره سرش را سفت و محکم روی قلب  او 

 گذاشت و اجازه نداد از آن مکان امن جدایش کند.  

 بذار یکم دیگه بمونم هنوزدلتنگیم رفع نشده!  _

 این بار حصار دستانش تنگ تر از پیش شد.  

 ند.  همین اعترافات کوچک  برایش دنیایی از امید بود
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 چندی بعد هر دو با اکراه از آغوش هم دل کندند.  

سهیل لباسهایش را تعویض کرد و برگشت دخترک 

با سینی چای به او پیوست و کنارش روی مبل قرار 

 گرفت.  

 دلش هوس نشستن روی پاهای مردش را داشت!  

از کی آنقدر عاشق شده بود که از فکر کردن به چنین 

پر تب و تاب  به سینه اش  ای قلبش خود راخواسته

 می کوباند!  

 لیوان خالی سهیل که درون سینی قرار گرفت.  

 نگاهش باال آمد و در نگاه خیره ی بهاردوخته شد.  

انگشت شستش را نوازش وار روی گونه او به 

 حرکت درآورد و گفت : 

 بگو عشقم!  _

 بهارگیج نگاهش کرد.  

 چی؟!  _
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 بگو چی میخوای!  _

انگار سالها بزرگش کرده بود که با یک نگاه پی می 

 برد به احواالتش!
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بهاراز اینکه دستش پیش او رو شده بود این بارنه 

 شوکه شد و نه دست و پایش را گم کرد.  

برعکس گذشته با ناز و عشوه بلند شد و روی پای او 

 نشست!  

و قشنگترین لبخندش را دست دور گردنش پیچاند  

 به لب آورد.  

سرش به طرف شانه کج شد مقداری از موهایش 

روی پیشانی اش ریخت و زبانش شروع به دلبری 

 کرد.  
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 اینو می خوام!  _

سهیل شوکه شده دلبری های او را نگاه می کرد 

دست برد و مقداری از موهایش که روی پیشانی 

 ریخته بود را پشت گوشش فرستاد.  

 ا لذت گوش به حرفهایش سپرد.  وب

حس می کنم حق با توعه انگار واقعا من امروز _

دوباره متولد شدم.. دیگه از اون بهار قبلی خبری 

 نیست!  

این بهار تازه متولد شده از ثانیه به ثانیه ی زندگیش 

داره لذت می بره و بابت هر نفسش از خدا تشکر 

 میکنه...  

ابی کرد بابت دلتنگی در این بین یه کمی هم بی ت

 زیادش...  

 اما به مرور زمان درست میشه!  

لب ونگاهش هر دو با هم خندید و خیره در چشمان 

 سهیل زمزمه کرد.  
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تونم که صبح تا شب قُل و زنجیرت کنم نمی_

 بنشونمت پیش روم تا یه وقت دلم برات تنگ نشه!  

 باالخره زندگیه دیگه...  

ه این بی تابی ها هم یه جور البته که بهار جدید میگ

 شیرینی زندگیه!  

 دل مردش از آب شدن هم گذشته بود.  

 شد با این حجم از دلبری!  کم کم داشت تبخیر می

یک دستش روی کمر دلبرش نشست ودست داغ 

 دیگرش روی گونه ی او...  

بهار دست داغ سهیل را به لبهایش نزدیک کرد و 

بوسه ی پرمهری بابت تمام خوبی هایش کف 

 دستش نشاند.  

دلش هنوز هم اعتراف می خواست اما یک اعتراف به 

ای که نفس یادماندنی مثل اعتراف سهیل که تا لحظه

 کشید از یادش نمی رفت...  می
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ه خواست او هم چنین اعتراف قشنگ و شگفت زدمی

 ای داشته باشد! 

کمی صورتش را نزدیک تر کرد و این بار بوسه ای 

 روی گونه ی مردش نشاند.  

چشمان سهیل از لذت بسته شد و آب دهانش را 

 بلعید.  

 همین امر باعث تکان خوردن سیب گلویش شد.  

 انگشت بهار روی آن استخوان برجسته فرود آمد.  

 چقدر این جذابه!_
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صدای پرنازی همانطور که لمسش می کرد پرسید با 

 : 

 سهیل چرا زنا سیب گلو ندارن؟  _
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دمای بدن سهیل لحظه به لحظه بیشتر می شد و با 

 این حرکت دلش فرو ریخت.  

چشمانش باز شد و نگاه به دخترکی دوخت که غافل 

از اینکه چه آشوبی در دل او به پاکرده خیره به همان 

 شتش را روی آن می لغزاند.  استخوان برجسته انگ

یعنی نمی دانست این کار چه بر سر یک مرد می 

 آورد! 

 باصدای بمی جواب داد.  

چون حنجره ی مردا نسبت به زنا رشد بیشتری داره _

اغلب مردا هم سیب گلوی بزرگتری نسبت به زنا 

 دارن و به همین خاطر صدای مردابم تر از زناست!  

 ی در این مورد نداشتم!  چه جالب تا حاال اطالع_

نگاه سهیل خیره به لبهای برجسته ای بود که با هر 

 کلمه بدجوری دلبری می کردند.  

 با یادآوری چیزی بهار به سرعت از جا پرید.  
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 ای وای غذام االن میسوزه!  _

هنوز یک قدم فاصله نگرفته بود که دست سهیل دور 

 بازویش گره خورد و او را به طرف خودش کشید.  

 نگاه سوالی بهار به چشمانش دوخته شد.  

دوباره او را به روی پایش برگرداند انگشتانش را 

 میان موهایش فرستاد.  

 سرش آرام آرام نزدیک دخترک شد.  

 ش نشاند.  بوسه  ی آرام و کوتاهی گوشه لب

از همان بوسه ی کوتاه آن چنان لذتی به وجودش 

سرازیر شد که دیگر دل کندن از آنها را برایش 

 کرد!  سخت و دشوار می

این بار نوبت بهار بود که آب دهانش را پر سر و صدا 

 ببلعد!  

نگاه سهیل روی گردنش نشست و بعد آرام آرام به 

 سمت پایین سُر خورد.  
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یقه لباسش نسبتاً باز بود نگاه سهیل هم زوم بازی 

 لباسش شد.  

دخترک هل شد و دست پاچه کمی روی پایش وول 

 خورد.  

 و من من کنان گفت: 

اوومم میگم.. فک کنم غذا سوخت.. داره بوی _ 

 سوختنی میاد!  

 اهی به چشمان مضطربش انداخت.  سهیل نگ

دخترک را از روی پایش به روی مبل انتقال داد و 

 خودش هم از جا بلند شد.  

طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده به طرف آشپزخانه 

 راه افتاد.  

 برم ببینم سوخته پلومون در چه حاله!  _
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از گوشه ی چشم دخترک را پایید که همانجا سر 

و دستش روی رد بوسه چند  جایش نشسته بود

 لحظه پیشش بود.
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 لبخندی به لب آورد.  

اگر آن بوسه به ثمر نمی رسید قطعا آتش جانش 

 کرد.  تبدیل به خاکسترش می

 در دل نالید: 

تقاص این همه دلبری بیشتر از ایناست من گرگ » 

 «  مهربونیم بره کوچولو

 رفته بود.  غذا زیاد نسوخته بود فقط کمی ته گ

 کمی بعد بهارهم  با لبخند وارد آشپزخانه شد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هر دو بدون اینکه به روی خود بیاورند مشغول چیدن 

 میز شدند. 

هر دو در جمع و جور کردن خود بازیگران قهاری  

 بودند! 

هر کدام به فکر دیگری بود و تند تند از محتویات 

 روی میز برای هم می کشیدند! 

 گر جایی نداشت . ظرفهای هردو دی 

لحظه ای نگاهشان در هم گره خورد و قهقهه شان 

 به هوا پرتاب شد.  

باز هم مثل شب گذشته آشپزخانه را به کمک 

 یکدیگر تمیز کردند.  

با صدای زنگ آیفون نگاهی به هم انداختند و لبخند 

 روی لبشان نشست.  

 تو هم همون فکر می کنی؟!  _

 سهیل این را گفت و به طرف آیفون حرکت کرد.  
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آره دیگه بجز شیطون بال کی این وقت شب میاد _

 اینجا!  

نگاه سهیل که به مانیتور آیفون افتاد لبخندش عمیق 

 تر شد و رو به بهار گفت: 

 بفرما حدسم درست بود...   _

 دکمه ی دربازکن زد و در واحد را باز کرد.  

دست هایش به طرف اتاق  بهار پس از خشک کردن

 رفت تا لباس مناسب تری مقابل آرمان بپوشد.  

همین که دست برد تا لباس تنش را بِکَنَد با صدای 

 سهیل دست نگه داشت.  

 چی شده سپیده چرا تنهایی؟ گریه کردی؟!  _

با این سوال لبخند روی لبش ماسید و با نگرانی از 

 اتاق بیرون رفت.  

بسامان سپیده افتاد متعجب چشمش که به ظاهر نا

 لب زد : 
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 سپیده!  _

سپیده با چند گام بلند خودش را در آغوش بهار 

 انداخت  وصدای گریه اش دل هر دو را به درد آورد.  

سهیل به بهاراشاره کرد که چیزی نپرسد تا کمی 

 آرام شود.  

 اما دل درد دل هردو نبود از نگرانی...  

سپیده دقایقی در آغوش بهار زار زد تا کمی سبک 

 شد به کمکش روی مبل نشست.  

بهار به آشپزخانه رفت و لحظاتی بعد با لیوان آب قند 

 کنارش قرار گرفت.  

 یه کم از این بخور قربونت برم...  _

 لیوان را به لبهای لرزان سپیده نزدیک کرد.  

دیدن سپیده ی همیشه شاد و خندان با این حال دل 

 در سینه اش می فشرد.
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 کمی از آب قند خورد ولیوان را از لب هایش جدا کرد.  

 نمیخوام دیگه!  _

 صداش گرفته و لرزان بود.  

 سهیل به حرف آمد و پرسید: 

 آرمان کجاست؟  _ 

 خونه!  _

 دعواکردین؟  _

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.  

 دختر تو که مارو کشتی فکر کردم چه اتفاقی افتاده!  _

 بهار هم سعی کرد کمی آرامش کند.  

عزیز دلم همه ی زن و شوهرا دعوا میکنن واسه _

 همین چشای خوشگلتو به این روز انداختی!  
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 سهیل گفت: 

 مادرش چیزی گفته؟   _

 .  سپیده سرش را باال انداخت

کاش مادرش چیزی می گفت مطمئنا انقدر درد _

 نداشت!  

اشکی از گوشه ی چشم سپیده سر خورد و روی 

 گونه اش جاری شد.  

 اخم های سهیل بیشتر در هم گره خورد.  

این دختر برایش عزیز بود او را همچون خواهر 

نداشته اش دوست داشت و دیدن اش در این حال 

 عذابش می داد!  

با این پسره ی احمق صحبت می کنم من خودم _

 خواد بزرگ بشه! پس کی می

از دست آرمان کفری بود که نمی توانست به تنهایی 

 سروته زندگی اش را جمع کند.  
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 دعوای زن و شوهر چیزی نبود که همه خبردار شوند!  

فکر کرد شاید  سپیده دلش بخواهد با بهار درد و دل 

صت با آرمان کند و تصمیم داشت خودش هم سرفر

 حرف بزند.  

 از جا بلند شد و رو به هر دو گفت: 

 من تنهاتون میذارم راحت باشین!   _

 صدای سپیده درآمد.  

سهیل لطفا بشین حضور تو مانع حرف زدن من _

 نیست!  

 با این حرف سهیل سرجایش نشست.  

 سپیده با درد شروع به تعریف ماجرا کرد.  

بچه دار شدن مشکل دو سال پیش فهمیدیم واسه _

داریم پیش دکتر که رفتیم گفت باید هردومون 

 آزمایش بدیم.. 
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قبل از گرفتن آزمایش من و آرمان با هم قرار 

گذاشتیم مشکل از هر کدوممون که بود کسی خبردار 

 نشه..  

قضیه ی بچه دار شدن چیزی بود که به خودمون دوتا 

شد نه کس دیگه ای پس لزومی نداشت مربوط می

 سی در این باره چیزی بفهمه...  ک

 جواب آزمایش ها رو که گرفتیم مشخص شد.  

خم شد و لیوان را از روی میز برداشت و دوباره 

 ای از آب قند خورد.جرعه
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نگاهی به چشمان منتظر آن دو انداخت که با دقت 

 گوش سپرده بودند به حرف هایش با بغض ادامه داد: 

 مشخص شد مشکل از آرمانِ..  _
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من اون موقع هنوز درسم تموم نشده بود زیاد میل به 

بچه دار شدن نداشتم فقط به خاطر آرمان بود که 

 خیلی در این باره رغبت داشت..  

بهش گفتم واسه بچه دار شدنمون دیر نمیشه هنوز 

 هردومون سنی نداریم و فرصت زیاده  

اما اون اصرار داشت که از همون ابتدا درمان شروع  

  کنیم.. 

کلی دکتر رفتیم و این وسط من سعی داشتم 

 امیدوارش کن..  

چند وقت پیش آخرین آزمایش رو هم ازش گرفتن  

 دکتر گفت با این یکی نظر قطعی شو بهمون میگه..  

امروز آرمان بی خبر از من رفته جواب آزمایش رو 

 گرفته و برده نشون دکتر داده..  

ونه بچه دار دکترهم به طور قطعی گفته آرمان نمیت

 بشه!  
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اونم پا شده از مطب دکتریه راست رفته خونه پدرش 

قضیه رو واسه اونا گفته بعدم رفته پیش پدر و مادر 

 من...  

 دوباره هق هق گریه اش بلند شد و گفت : 

گفته من نمی تونم شما رو نوه دار کنم از این به  _

بعد هر تصمیمی بگیرین بهش احترام میزارم.. یعنی 

وسط منو هیچی حساب نکرده خودش بریده و  این

دوخته حتما انتظار داره فردا روزم تنم کنه منم هیچی 

 نگم!  

با با دست صورتش را پوشاند و دوباره گریه اش 

 شدت گرفت.  

بهاراو را در آغوش کشید و دستش را نوازش روی 

 کمر او قرار داد.  

 هیچ حرفی برای دلداری دادنش نداشت!  

دانست چگونه و با چه کالمی می تواند  اصال نمی

 آرامش کند!  
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 سپیده میان هق هقش نالید: 

 بهار اون حق نداشت به جای من تصمیم بگیره..  

بهم قول داده بود بین خودمون بمونه نه اینکه بره 

 همه جا جار بزنه.. اون به من خیانت کرد.. خیانت..  

حق میدم میبینی بهم چی میگه؟ میگه من کامال به تو 

هر تصمیمی که بخوای بگیری.. حتی اگه بخوای ازم 

 جدا شی!  

 بهار همانطور که نوازشش میکرد گفت: 

آروم باش قربونت برم.. آروم باش انقدر خودتو _

 اذیت نکن..  

از آغوش بهار بیرون آمد و چشمان سرخ و بارانی 

 اش را به او دوخت. 

کرد..  چطور آروم باشم اون به من و عشقم توهین_

فکرمی کنه من عشقمو به بچه می فروشم.. من بچه 

کنم اما  نه بیشتر از آرمان.. دوست دارم انکار نمی
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منواسه آرمان میمیرم زندگی بدون اونو نمی خوام 

 یعنی تو این سالها نفهمیده!
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 اینبار نگاهش را سمت سهیل چرخاند.  

سهیل من یه بار اشتباه کردم خودت هم میدونی _

توی این قضیه آرمان کم مقصر نبود اما حس می کنم 

 هنوز فراموش نکرده!  

سهیل از حرص زیاد بلند شد و طول سالن را قدم رو 

 گشت...  رفت و برمیمی

 لحظه ای از حرکت ایستاد.  

مشت گره خورده اش را جلوی دهانش قرار داد و 

 تکیه گاه کمرش شد.   دست دیگرش
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بابا این پسره  یه تختش کمه آخه یکی نیست _

 بهش بگه مرد حسابی این کارا چ یه تو می کنی!  

زندگی همینه دیگه هر روز ممکنه به مشکل برخورد 

 کنی اما راه حلش این نیست که همه رو خبر دار کنی!  

در همان لحظه تلفن همراهش که روی میز عسلی 

   بود زنگ خورد.

نگاه بهار و سپیده سمت گوشی کشیده شد که نام 

 آرمان روی آن نمایان بود.  

 سپیده گفت: 

 خودشه جوابشو نده!  _

سهیل خودش را به میز رساند و گوشی را در دست 

 گرفت.  

اینطوری نمی شه که خدا میدونه تا االن چقدر _

 نگران شده! البد خودتم جوابشو ندادی؟  

 گوشیم خاموش!  _
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یل سری تکان داد و دستش را روی صفحه سه

 گوشی کشید و آن را کنار گوشش قرار داد.  

 بله؟  _

 صدای نگران و خشدارآرمان درون گوشی پیچید.  

 سهیل سپیده اونجاست؟  _

 آره اینجاست!  _

 همونجا نگهش داراالن میام! _

 نگاهی به رنگ و روی پریده سپیده انداخت و گفت: 

 شب بذار همین جا بمونه!  نمی خواد بیای ام_

 صدای ریموت ماشین آرمان به گوش رسید.  

 من دارم میام!  _

آرمان االن جفتتون ناراحتین بذار امشب اینجا بمونه _

 فردا میتونی باهاش حرف بزنی!  
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آرمان ناچار در ماشین را بست و دستش را روی 

سقف ماشین قرار داد و پیشانی پر نبضش را به آن 

 چسباند.  

بگو چرا گوشیشو خاموش کرده میدونی از نگرانی _

 چند بار مَردم و زنده شدم!  

االن حالش خوب نیست بذار یکم دوتاتون آروم _

 شدین بشینین مثه دوتا آدم بالغ حرف بزنین!  

 آرمان ناچار پذیرفت.  

باشه داداش شرمنده شب خوش شما رو هم خراب _

 کردیم فقط تو رو خدا مواظبش باشین!  

 لبخند کنج لب سهیل نشست.  

دانست آرمان جانش به جان این دختر وصل می

 است.  

 چطور از تصمیمات احمقانه می زد!
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خیالت راحت حواسم بهش هست وبهارهم مثل _

 چشاش مراقبشه!  

 دستت درد نکنه جبران کنم...  _

 تر شد.  لحن سهیل جدی

 فعال به جای این حرفها بشین به کارات فکر کن!  _

 آرمان چیزی در جوابش نگفت.  

 فقط پلک روی هم فشرد.  

 داحافظی گفت و تماس را قطع کرد.  سهیل خ

 با فکری که به ذهنش رسید رو به سپیده پرسید: 

 یه وقت به پدر و مادرت زنگ نزده باشه!  _

 سپیده سری باال انداخت و گفت : 

خواستم از خونه بیام بیرون گفتم اونجا نمی نه می_

 رم سراغم ازشون نگیره!  
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 سهیل رو گرداند به طرف بهار...   

ار جان من می رم تو اون یکی اتاق توهم امشب به_

 کنار سپیده باش!  

 بهار در جواب لبخندی به رویش پاشید.  

 باشه عزیزم...  _

 سپیده معترضانه گفت: 

چی چیو باشه شما راحت باشین من حالم خوبه _

 احتیاج به مراقبت ندارم!  

 بهار نگران نگاهش کرد.  

 آخه...  _

آخه ماخه نداریم میدونی که اهل تعارف نیستم من _

تو خونه ی شما احساس راحتی می کنم.. این 

 رفتاراتون فقط باعث میشه معذب بشم! 

 با این حرف سپیده هر دو ناچار پذیرفتند.   
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بهارپس ازراهی کردن سپیده به اتاق قبالً سهیل وارد 

 اتاق خودش شد که حاال اتاق مشترکشان شده بود.  

در آغوش هم فرو رفته بودند و دلیل سکوت بینشان 

 درگیری ذهن هر دو بود.  

بهارسرش را از میان سینه ی سهیل بیرون آورد و 

 روی بازویش قرار داد.  

 همانطور که ته ریش او را لمس می کرد گفت: 

کردم سپیده هیچ غم و غصه س من همیشه فکر می

 نه!  ای تو زندگیش نداره که همیشه لبش خندو

 سهیل لبخندی به رویش باشید.  

 بینیم!  شتباه ما آدما همینه که همیشه فقط ظاهر می_

واقعا.. من حتی گاهی اوقات حسرت سپیده رو می _

خوردم اما امشب که از مشکالتش گفت دلم براش 

کباب شد که همیشه سعی داشته غماشو پشت 

 لبخند روی لبش قایم کنه!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کرد وبوسه اش را روی سهیل موهایش را نوازش 

 آنها به جا گذاشت.  

 حسرت چی رو میخوردی قربونت برم؟!  _

 نگاه به تیله های سیاهش انداخت.  

کردم به خاطر راستشو بخوای همیشه فکر می_

عشقی که بینشونِ خیلی خوشبختن و هیچ دغدغه 

 ای تو زندگیشون به جز چیزای پیش پا افتاده ندارن!  

سهیل نفس عمیقی کشید و با خود فکر کرد چرا 

آنقدر دیر فهمیده بود که نفسش به نفس این دختر 

 بند است!  

 چرا باعث شده بود که او حسرت روی دلش بماند.
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توهمه ی زندگیا مشکل هست فقط مدالش با هم _

فرق میکنه اینا همه قانون زندگیه اگه یه زندگی 

 بره که زندگی نمیشه!  بخواد روی یه خط 

یکی بچه دار نمیشه.. اون یکی بچش مریضه.. یکی 

پول نداره.. هر کسی تو این دنیا یه دغدغه داره فقط 

باید صبر داشته باشی بعضی چیزا رو فقط زمان حل 

های عاشق دردشون از بقیه بیشتره میکنه البته آدم

چون اونا به جزغصه های خودشون غصه های عشق 

 جون میخرن!  شونم به 

 االن سپیده بیشتردردش واسه آرمان!  

چقدر قشنگ حرف می زد طوری که دخترک دلش 

میخواست ساعتها بنشیند و سهیل برایش حرف بزند 

 او فقط گوش دهد.  

دوباره سرش را میان سینه ی او  فرو برد و عمیق بو 

 کشید.  
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عطرتو دوست دارم خیلی  بوی خوبی میده هیچوقت _

 !  عوضش نکن

  *** 

حال سپیده کمی بهتر از شب قبل بود از صبح که 

بیدار شده بود سعی داشت مثل گذشته لبخند روی 

 لبش بیاورد.  

توانست غم پشت نگاهش را هرچند که این بار نمی

 از بهار دور نگه دارد.  

تلفن همراهش را که روشن کرد با حجم زیادی از 

 میس کال ها مواجه شد.  

گذشت که صدای هنوز دقایقی از روشن کردنش نمی

 زنگ خوردنش درآمد.  

 سالم مامان!  _

 خوبم ممنون..  _

 بهار مشغول دم کردن دمنوشی در آشپزخانه بود.  
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 اما صدای سپیده را واضح می شنید.  

 نی مامان!  این حرفا چیه میز_

 مادر سپیده از آن طرف خط گفت: 

دختر چقدرتو ساده ای من از اول گفتم این پسره و  

اش وصله ی تن ما نیستن اما تو گوشت فرو خانواده

 نرفت! 

گفتی اال بال میخوامش نه می تونه خونه زندگی که 

من واسه دخترم میخواستم رو برات بسازه نه چیزی 

 که تو الیقشی!  

ر کردیم اما حاال که این پسره عقیمه اجاقش بازم صب

کورِ نمی تونه تو رو تا آخر عمر مادر کنه این دیگه 

 کم چیزی نیست!  

زد حتی صورت سپیده از خشم زیاد رو به کبودی می

بهار هم از دیدن چهره اش ترسید و به سرعت به 

 سراغش آمد.  
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مامان به جون آرمان قسم.. دارم جونشو قسم _

ه جون خودش که می خوام دنیاش نباشه.. میخورم ب

فقط اگه یه بار دیگه این حرف و این کلمه رو از 

زبونت بشنوم تا آخر عمرم دیگه پامو تو خونتون 

 نمیزارم این واسه اولین و آخرین بار میگم..  

االنم حوصله ی جنگ اعصاب با شما رو ندارم 

 خدافظ...
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د و سرش را میان موبایل را روی میز پرت کر

 دستانش گرفت.  

 بهار نگران کنارش نشست.  

 سپیده آجی خوبی؟!  _

 نگاه غمبارش را به چشمان نگران بهاردوخت.  
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بازهم لبخند از روی لبهایش پر کشیده بود و 

 گرفت.  بازداشت نفسش را می

به آرمان من میگه عقیم.. میگه اجاقش کوره.. من _

فقط یه بار چنین کلمه ای  خودم کور میشم اگه یه بار

 به گوشش بخوره!  

اشک همچون قطره های باران روی صورتش 

 سرازیر شد و از چانه اش به سمت پایین چکید.  

 بهار سرش را در آغوش گرفت.  

اشک او هم از لحن جانسوز سپیده درآمد بوسه ای 

روی سرش کاشت و اجازه داد دخترک خودش را در 

 کند.   آغوش خواهرانه اش آرام

کمی بعد دمنوشی برای سپیده آورد که به بهتر شدن 

 کرد.  حالش کمک می

سرشروی شانه ی بهار قرار داشت که دوباره تلفن 

 همراهش زنگ خورد.  

 به نگاهی به صورت بی حالش انداخت و گفت : 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کاش اصال روشنش نمی کردی انگار قرار نیست _

 بذاره یکم آروم بگیری!  

 نگاهی به صفحه گوشی انداخت و متعجب لب زد: 

 مامان آرمانِ!   _

 قبل از اینکه تماس را وصل کند زیر لب گفت : 

 اینو دیگه کجای دلم بذارم...  _

 انگشتش آرام روی صفحه گوشی لغزید.  

تماس را روی حالت اسپیکر قرار داد و گوشی را روی 

 میز گذاشت.  

 الو؟  _

 سالم سپیده جان خوبی عزیزم؟  _

 سپیده متعج جفت ابروهایش باال پرید.  

 سالم مامان ممنون شما خوبین بابا خوبه؟  _

 شکر خدا ما هم خوبیم چه خبر؟  _

 سالمتی!  _
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 آرمان خوبه؟  _

 ه!  اونم خوبه سالم می رسون_

سالمت باشین مادرغرض از مزاحمت زنگ زدم _

 واسه امشب دعوتتون کنم...  

 چشمان سپیده ازفَرط تعجب گرد شده بود.  

ما که همین چند روز پیش اونجا بودیم دستتون درد _

 نکنه نمی خواد خودتون به زحمت بندازین!  

چه زحمتی مادرجون ما که به جز شما کسی رو _

 ین اومدنای شما خوشه..  نداریم دلمون به هم

نمی دانست در این گیر و دار در جواب دعوت کردن 

 او چه بگوید.  

لب هایش را روی هم فشار داد و باالخره سعی کرد 

 بهانه ای بتراشد.  

شرمنده اما فکر نکنم بتونیم بیایم آخه آرمان _

 گرفتاره میدونید که تا شب سرکاره!  
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می ره  ای وای بچم تو این روزای عیدم_

 سرکاربمیرم براش!  

سپیده چشمانش را در کاسه چرخاند و این کارش 

 لبخندی روی لب بهار آورد.
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بله دیگه متاسفانه شرکت فقط همون هفته ی اول _

تعطیل بود بازم من به آرمان بگم انشاهلل آخر هفته 

 مزاحمتون میشیم!  

خواهش می کنم عزیزم این چه حرفیه شما مرا _

حمین هر وقت که اومدین قدمتون روی چشم.. خب 

 دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم کاری نداری؟  

گونه حرف زدن او را باور نداشت سپیده هنوز هم این 

 با همان چشمان گشاد گفت: 
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 نه قربون شما سالم برسونید خدانگهدار!   _

تماس را قطع کرد و نفس کالفه اش را پوف مانند 

 بیرون فرستاد.  

بهار سعی کرد با شوخی، کمی حال و هوایش را 

 عوض کند با خنده گفت: 

یشه پیش بال مادر شوهر به این خوبی داشتی و هم_

 من می نالیدی!  

نمیدونم واال خودمم هنوز متعجبم من فکر می کنم _

 بابت اتفاق دیروز انقدر مهربون شده!  

 بهار دستی روی کتفش کشید.  

حاال چیکار به دلیلش داری مهم اینه االن باهات _

 خوب شده!  

 سپیده سری تکان داد و متاسف گفت: 

 آرمان!  به چه قیمتی به قیمت درد کشیدن  _

 نمیخوام همچنین مهربونی رو..  
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 حتی مامانشم داره با این رفتار به من توهین میکنه..  

فکر می کنه نمی فهمم همه ی اینا از ترسشه 

ترسه من پسرشو ول کنم.. هیچ کدوم از این آدما می

عشق منو باور ندارن هر کدام با این رفتاراشون یه 

 جور عذابم میدن..  

کرد اگه مثه گذشته سرسنگین رفتار می باور کن بهار

راحت تر بودم اونجوری می دونستم هیچوقت 

 همچین فکری تو سرش نیست..  

غمش آنقدر زیاد بود که بهار جمله ای برای آرام 

 کردنش نمی یافت!  

سپیده بلند شد و به طرف سرویس راه افتاد تا اشک 

 های خشک شده  ی روی صورتش را بشوید.  

د از سرویس خارج شد و قدم به سالن دقایقی بع

 گذاشت.  

 با دیدن آرمان قدم هایش ثابت ماند.  
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آرمان مرتب و خوش پوش که بوی عطرش از همان 

 رسید.  فاصله هم به مشامش می

با دسته گل رز آبی که سپیده عاشقش بود روی مبل 

های قسمت پذیرایی نشسته بود و انگار که هیچ 

 لبخند می زد.  اتفاقی نیفتاده به او 

سپیده بی توجه به حضورآرمان راهش را کج کرد و از 

 او فاصله گرفت.  

دست به سینه مقابل پنجره ی تمام شیشه ی 

پذیرایی ایستاد و از آن ارتفاع چشم دوخت به فضای 

 بیرون...  

صدای نزدیک شدن قدم هایش را می شنید و به 

 روی خودش نمی آورد.  

همین چند ساعت بسیار حقیقت این بود که با 

دلتنگش شده بود اما خطایش را هم تا آخر عمر از 

 یاد نمی برد!
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آرمان کنارش قرار گرفت دسته گل را به طرفش دراز 

 کرد.  

 سپیده از گوشه چشم نگاهی به او انداخت.  

 غم پشت آن لبخند کنج لبش را حس می کرد.  

 حس نمی کنی اشتباهت با این چیزا جبران نمیشه؟  _

 ببخشید!  _

سر سپیده به سمت مخالف آرمان چرخید و نگاه از او 

 گرفت.  

 آرمان سرش را به سمت شانه کرد و گفت:  

 نگام نمیکنی؟  _

دلش برای آن لحن و صدا غنج رفت اما باز هم قصد 

 ت کوتاه بیاید.  نداش
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بهار از آشپزخانه مستقیم راهش را به سمت اتاق 

 کشاند تا آنها راحت تر حرف بزنند.  

 در آن بین هم لبخندی به ناز کردن های سپیده زد.  

آرمان پشت سرش قرار گرفت و دستهایش حصاری 

 دورتن او ایجاد کردند.  

دسته گل هنوز هم در دستش بود و با در آغوش 

 پیده مقابل صورتش قرار گرفت.  گرفتن س

 عشقم؟ _

دستان ظریف سپیده روی دستان مردانه ی آرمان 

 قرار گرفت تا از حصار دلچسبش رهایی یابد.  

 آرمان حصار دورش را محکم تر کرد.  

قطره ای اشک دوباره از روی صورتش سُرخورد و 

 روی دسته گل چکید.  

 رسید.   ترین فاصله به گوششصدای آرمان از نزدیک

 بهم حق بده سپیده!  _
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اینبار با تمام توان خودش را از آن حصار خالص 

 کرد.  

 با خشم چرخید و رو به روی آرمان قرار گرفت.  

از نگاهش آتش می بارید و باران چشمانش شدت 

 گرفت.  

از کدوم حق حرف میزنی؟! حقی که خودت با _

 خودخواهی ازم گرفتیش؟!  

خنجری در قلب آرمان فرو هر قطره اشکش همچون 

 می رفت.  

آرمان تو حق نداشتی به جای من تصمیم بگیری _

مگه همون اول خودت نگفتی که مشکل از 

 هرکدوممون بود بین خودمون بمونه!  

 مگه ما با هم دیگه همچین قرار نذاشتیم!  

 چرا زدی زیر همه چی؟ 
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چرا بدون اینکه منو آدم حساب کنی رفتی مشکالت  

 خصوصی زندگیمون پیش بقیه جار زدی؟  

انقدر به من و عشقم اعتماد نداشتی که قبل از هر 

 چیزی با من حرف بزنی؟
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 سرش را به چپ و راست تکان داد.  

تو به من خیانت کردی آرمان.. خیانت.. حرفهای _

 دیشبت آتیشم زد..  

 تو چطور تونستی به جدایی فکر کنی!  

شاید آن لحظه زمان مناسبی برای متقاعد کردن 

 سپیده نبود.  

صورتش با دستانش قاب گرفت و لبهایش را روی 

 رد اشکهایش کشید.  
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غلط کردم تو فقط این اشکارو نریز من ارزش این _

 اشکای پاک تو رو ندارم!  

زد نه پر میهرچند که دل سپیده برای آن آغوش مردا

 اما پا روی دلش گذاشت و چرخید.  

 دوباره پشت به او قرار گرفت.  

 االنم برو نیاز دارم یه چند روز نبینمت!  _

 آرمان بوسه ای روی شانه اش گذاشت و گفت: 

 میکنم اما..  هرچند که بدون تو، تو خونه دق 

 سپیده در دل نالید: 

 خدا نکنه!   _

یشی باشه هرچی تو اگه تو اینطوری آروم م_

 بخوای...  

دسته گل را روی میز کناری اش قرار داد و به طرف 

 در حرکت کرد.  
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لحظه ی آخر نگاه درد آلودی به سپیده انداخت ودر را 

 پشت سرش بست.  

بهار که از اتاق خارج شد سپیده را دراز کشیده روی 

 کاناپه دید و با جای خالی آرمان مواجه شد.  

پتوی سفری نازکی برای سپیده آورد و روی تنش 

 کشید.  

مشخص بود شب گذشته درست و حسابی نخوابیده 

که اینطور از چهره اش خستگی می بارید و 

 چشمانش گرم خواب شده بودند!  

انه رفت و خیلی آرام وبی سروصدا مشغول به آشپزخ

 مهیا کردن بساط ناهار شد.  

زیراجاق گاز را کم کرد موبایلش را از روی کانتر 

 برداشت و با قدم های آهسته ای راهی اتاقش شد.  

روی تخت نشست و شماره سهیل را گرفت و گوشی 

 را کنار بنا گوشش قرار داد.  

 شی پیچید.  پس از چندبوق صدای سهیل درون گو
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 جانم عشقم؟  _

 سالم عزیزم!  _

 سالم خانوم..  _

 خسته نباشی..  _

سهیل روی صندلی چرخی خورد و رو به پنجره قرار 

 گرفت.  

نشینی لبخند مهمان لبهایش شده بود و قصد عقب

هم نداشت خسته که چه عرض کنم حقیقتش اینه 

صدای تو رو که شنیدم بالکل از تنم فرار کرد و 

 نمیدونم کجا رفت!  

 خنده شیرینی نیز روی لبهای بهار نشست! 

 خودت خوبی سپیده چطوره؟!  _

 با این سوال دوباره غم به دلش نشست.
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خوبم سپیده هم میشه گفت زیاد خوب نیست یک _

ساعت پیش آرمان اینجا بود اما مثل اینکه زیاد به 

نتیجه نرسیدن چون خیلی زود رفت و الن هم سپیده 

 خوابه!  

 سهیل بازدمش را بیرون فرستاد.  

زمان همه چیو حل میکنه راستی تا یادم نرفته بهت _

 بگم!  

 اوی فاصله کم کردند.  ابروهای بهار از فَرط کنجک

 چیو؟!  _

یه سفر کاری یه روزه واسم پیش اومده باید برم  _

شمال امروز عصر حرکت می کنم چون فردا صبح زود 

 باید به کارام برسم که تا شب برگردم!  

 از فکر یک شب دوری دلش مچاله شد زیرلب گفت: 

 یعنی امشب نیستی؟!   _
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فردا شب خودمو نه دیگه فدات شم.. اما قول میدم _

برسونم خیالم راحته تنها نیستی و سپیده هست.. 

 مواظب همدیگه باشین..  

دخترک با جرقه ای که در ذهنش زد به سرعت 

 لبخندی جایگزین غمش شد.  

 سهیل؟!  _

 سهیل پلک روی هم قرار داد و لبخندش عمیق شد.  

جان دلم! چیه خانم میخوای با این صدا زدنات از _

 م کنی؟!  رفتن منصرف

 بهار خنده ریزی کرد و لبش را گاز گرفت.  

 نه یه چیزی بگم؟  _

 شما دوتاچیز بگو!  _

 با لحن پرنازی زمزمه کرد.  

 یه درخواست خدا پسند دارم!  _
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سهیل خندید و دلش ضعف رفت برای دخترک 

 نازدار...  

 بگو وروجک!  _

 میگم میشه هممون باهم بریم؟ _

 یعنی من و تو و سپیده و آرمان...  

 سهیل مکثی کرد و بهار ادامه داد.  

این جوری هم این دوتا رو باهم آشتی میدیم همین 

 اینکه...  

 باز هم صدایش نازدار شد.  

 من دلتنگی اذیتم نمیکنه.. هوم نظرت چیه؟  _

 تن سهیل گرم شد از شدت خواستن!  

خواست راه داشت تا از همان پشت تلفن دلش می

هایی که حتم داشت االن گل انداخته بودند را گونه

 گاز بگیرد.  

 با شیطنت پرسید: 
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راستشو بگو اولویتت آشتی اون دوتاست یا دلتنگی  _

 خودت!  

دخترک لب زیرینش را زیر دندان کشید و دلبرانه 

 خندید.  

صد خودخواهی اوممم راستش.. خدامنوببخشه ق _

ندارم نمی خوام واسه خواهرم کم بذارم اما چه کنم 

 که دلِ دیگه این چیزا حالیش نیست..  

 اولویتم دلتنگی خودمه!  

دل در سینه سهیل محکم تپید گرم و پر حرارت و باز 

 هم تنها عشق بود که به جای خون پمپاژ می کرد.  

ین کرد آن هم با اروز دیوانه ترش میدخترک روزبه

 اعترافاتش...
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 با لحنی که عشق از آن می بارید گفت: 

 تو جون بخواه شمال که چیزی نیست!  _

 زده از جا پرید. بهار ذوق

 وااای سهیل راست میگی؟!   _

 لب های سهیل بیش از پیش کش آمد.  

 به خاطر این ذوقت چند روزم می مونیم!  _

 بهار گل از گلش شکفت و ناخواسته به زبان آورد.  

 فدات بشم من مهربونم!  _

 سهیل از شدت گرما کمی گره کراواتش را شل کرد.  

 این دختر امروز قصد جانش را کرده بود.  

تپید بهتردید زودتر قلبش پر تب و تاب برای او می

 خداحافظی کند تا قلبش را از سینه بیرون نکشیده!  

رمان می سپارم وسایل سپیده رو برداره فعال به آ_

کاری نداری من برم دیگه زودتر کارامو سر و سامون 

 بدم عصر میبینمت!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نه عزیز دلم مراقب خودت باش از دور می بوسمت _

 بای!  

 سهیل با خنده تماس را قطع کرد و سری تکان داد.  

 در دل نالید: 

رم زیر از دست تو و دلبریات میترسم طاقت نیا» 

 «  قولی که بهت دادم بزنم

دقایقی از قطع تماسش نگذشته بود که صدای در 

 اتاق بلند شد.  

حدس می زد آرمان باشد چون به منشی گفته بود به 

 محض آمدنش او را به اتاقش بفرستد.  

 بفرمایید!  _

در اتاق بازشد و هیکلی چهارشانه آرمان جلوی در 

 نمایان شد.  

 شد و مقابل آرمان قرار گرفت.   سهیل از جا بلند
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پس از دست دادن به او اشاره کرد به مبل های 

 مقابل میز...   

 بشین!  _

از چهره ی آرمان مشخص بود که حوصله ی بحث 

 جدیدی را ندارد!  

 با همان چهره ی درهم گفت: 

زودتر کارتو بگو داداش دیر اومدم کارای خودم  _

 عقب افتاده!  

حهای امروزتو تکمیل کنه واسش سپردم پیمان طر_

اضافه کار میزنم تو نمیخواد امروز کاری انجام بدی 

 بشین باهات کار دارم!  

 آرمان نشست و دستی پشت پلک هایش کشید.  

این بچه بازیا چیه از خودت  درآوردی! زندگی همینه _

دیگه ممکنه روز به روز با مشکالت بزرگتری برخورد 

فتارهای تو نیست.. آرمان کنیم اما راه حلش این ر
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من واقعا نمیدونم چی بهت بگم.. چرا زدی زیر قول و 

 قراری که با سپیده گذاشتی؟!  

آرمان کالفه دستی به صورتش کشید و نگاه سرخش 

 به سهیل دوخته شد.  

من اون روزی که واسطه شدم همه چیز رو از  _

نوشروع کنید و هر چی تو گذشته اتفاق افتاده بود 

 ش کنید یه قول از دوتاتون گرفتم!فرامو
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از تو قول گرفتم خوشبختش کنی از سپیده قول 

 گرفتم توی خوشبخت شدنِ همراهت باشه!  

از حرف های سپیده مشخصه سر قولش هست اما 

 تو..  

 متاسف سری تکان داد.  
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اشتباه کردی آرمان تو نباید به جای سپیده تصمیم _

مب گرفتی باید قبل از هر چیزی اول با اون مشورت 

 می کردی!  

آرمان طاقتش برید و خشمگین از جا بلند شدو تن 

 صدایش از اختیارش دررفت.  

تو منو نمی فهمی سهیل فکر کردی واسه من آسون _

 بود زدن اون حرفا؟! 

ق نمیدین شما چه میفهمی از هیچکدومتون به من ح

 حال من! 

 تو نمیتونی منو درک کنی چون جای من نیستی..  

خداراشکر دیوارهای اتاق عایق صدا داشت و کسی 

 فریادهای او را نمی شنید.  

 اینبار دردش با فریادش یکی شد.  

میدونی هر بار که مادرم خبر بارداری بقیه رو به _

عی داشت بهش سپیده می داد و از این طریق س

 داد!  بفهمونه داره دیر میشه چه حالی به من دست می
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اینکه هر بار هم سپیده تمام تقصیرها رو گردن 

گفت هنوز آمادگی مادر شدن نداره گرفت و میمی

 من چه دردی کشیدم!  

یا اینکه مادر خودش می گفت این همه تامل آخر یه 

چه عیب وایرادی سرش میاره و ممکنه همین برای ب

دارشدنش مشکل ایجاد کنه من چند بار مُردم و زنده 

 شدم!  

وقتی سپیده با لبخند جواب می داد هر اتفاقی هم که 

 بیفته آرمان منو دوست داره...  

نه تو نمیتونی بفهمی چون تو این حال قرار نگرفتی.. 

چون تلخی لبخندای زنت حس نکردی.. چون غم 

تا سپیده  پشت چشماشو ندیدی.. من بهشون گفتم

 رو از تمام سوال جواب کردناشون خالص کنم..  

چون تنها کسی که این بین همیشه سوال و جواب 

 می شد فقط اون بود..  

 چون دیگه طاقت نداشتم به خاطر من درد بکشه..  
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 تو اینا رو نمی فهمی چون هیچ وقت جای من نیستی!  

دیشب بهش گفتم حق میدم اگه بخواد ازم جدا بشه 

 دونی من چند بار بابت همین یه جمله مُردم؟!  می

درد داره سهیل خیلی درد داره این که به زنت به 

عشقت بگی من نمیتونم تورو مادر کنم اما اگه 

دوست داری مادر بشی مجبوری با کسی دیگه ای به 

 این حس برسی!  

سهیل نمی تونی بفهمی با همین یه جمله من چیا 

 کشیدم..  

 یم، همه جام پردرده!  غیرتم، مردونگ

 بفهمین اینارو...  

 درمانده رو برگرداند.
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سهیل تمام مدت با درد او درد کشید و در سکوت 

 گوش به حرف هایش سپرد.  

بلندشد وکنار آرمان که پشت به او ایستاده بود 

 ودستش را پشت گردنش می کشید ایستاد.  

اش گذاشت و فشار آرامی به آن دستی روی شانه

 وارد کرد.  

باشه داداش تو راست میگی اصال حق با تو من _

جای تو نیستم و به همین خاطر نمی تونم 

ربه بفهمم..جای تو نبودم و چیزایی رو که گفتی تج

 نکردم . اما فقط اینو خوب می فهمم..  

تک سپیده انقدر تورو دوست داره که حاضر تک

 دردای تو رو به جون بخره اینو میدونی؟  

 آرمان پلک روی هم فشرد و با درد آرام زمزمه کرد.  

میدونم اما باید می گفتم باید اون حرفا رو میزدم _

 سخت بود خیلی سخت..  
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م کرده اما باید از جدایی می یه شب دوریش دیوون

 گفتم..  

باید اجازه می دادم راجع به همه چی خوب فکر کنه 

 شدم!  نباید خودخواه می

 سهیل نفس عمیقی کشید.  

های آرمان را شنیده بود درک می کرد حاال که حرف

 واقعاً شرایط سختی بود.  

 هر دو یک درد داشتند...  

 دردشان عشق بود!  

 آورد.  عشق که آدم را به زانو در میامان از این 

امروز رفتم تا راجع به این قضیه کمی منطقی حرف _

 بزنیم اما بهم گفت نیاز داره یه مدت منو نبینه!  

 خیلی شاکیه ازت!  _

 آرمان پنجه میان موهایش کشید و کالفه نجوا کرد.  

 هم به اون حق میدم هم به خودم! _
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 سهیل دوخت.  گردن چرخاند و نگاه در نگاه 

 توبد شرایطی قرار گرفتم سهیل!  _

 سهیل نگاه جدی به چهره ی درمانده آرمان انداخت.  

محاله خدا یه مشکلی سر راه قرار بده که راه حل _

نداشته باشه االن هم به جای اینکه مشکلتو بذاری 

یه گوشه مثه آینه دق بهش نگاه کنی دنبال حل 

 کردنش باش...  

یه بچه رو به دنیا بیاری گاهی اوقات  همیشه که نباید

 بهتره یه بچه رو به دنیا برگردونی!  

نگاه آرمان میخ چشمان او شد کمی مکث کرد و به 

 معنای حرفش فکر کرد.  

 یعنی...  _

 سهیل پلک روی هم قرارداد.  

 آره راجع بهش فکر کن!  _
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آرمان لب پایینش را داخل دهان کشید و نگاه به 

 دوخت.زمین 
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االنم یه کار سختی پیش رو داری باید بری واسه _

 سپیده چمدون ببندی!  

نگاهش به سرعت از زمین کنده شد و به نگاه جدی 

 سهیل برخورد کرد.  

 چمدون! کجا میخواد بره؟  _

 تمامی حس ها در صدایش بیدار بود.  

 ترس نگرانی و خشم!  

 ابروهای های سهیل بهم نزدیک شدند.  

دیشب یه حرفی زد که خیلی به دلم نشست میدونی _

 چی گفت؟  
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 آرمان نگران به او چشم دوخته بود.  

گفت بچه دوست دارم انکار نمی کنم اما نه بیشتر _

ازآرمان گفت من واسه آرمان میمیرم زندگی بدون 

چرا یه اونو نمی خوام یعنی تو این سالها نفهمیده.. 

 جوری رفتار می کنی که منم حس کنم نفهمیدی!  

فهمیده بود خیلی خوب هم این را فهمیده بود اما 

اینکه در این هیاهو ترس نبودنش مثل خُره به جانش 

 افتاده بود دست خودش نبود!  

سهیل با اخم به تکان خوردن های سیب گلویش 

 نگریست.  

دهانش  مشخص بود بغض مردانه اش را مدام با آب

 پایین می فرستد.  

شاید چیز عجیبی نباشد اگر گاهی یک مرد یک دل 

 سیر گریستن بخواهد برای دردهایش!  

کاش میشد مرد ها همچون زن ها بی پروا گریه 

 کنند...  
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گاهی مرد بودن کار سختی است همچون مرد 

 ماندن...  

سهیل ضربه ای به کمرش زد و لبخندی به رویش 

 از آن فضا در آورد.   پاشید تا او را

کجا میخواد بره نه.. بگو کجا میخوایم بریم صفایی _

 رو که یادته؟  

 آرمان به تایید سری تکان داد.  

 همون مایه دار جواهرفروشه!  _

آره قراره صفر تا صد کاراش خودش دست بگیره از _

طراحی جواهرات گرفته تا ساخت و سازش... 

ه ما می دونی که معماری همچین جایی رو سپرده ب

قبل از طراحی باید مکانش رو از نزدیک ببینیم و طبق 

 شرایط طرحی در نظر بگیریم.  

قرار بود امروز بعد از ظهر حرکت کنم که شب اونجا 

باشم و از فردا صبح هم برم دنبال کارها و بعدهم 

 عقد قرار داد...  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما بهار خانم پیشنهاد دادن همگی با هم بریم تا بلکه 

 ما دوتا را هم به همین بهانه آشتی بدیم! ش

 سهیل خنده ای کرد و در ادامه گفت:  

میدونی داداش منم که زن ذلیل گردنم از مو باریکتر _

 چاره ای جز پذیرفتن نداشتم!  

 با این حرف لبهای آرمان هم کش آمد.  

یه جوری گفتی کار سختی پیش رو داری فکرم تا _

 ناکجاآباد کشیده شد!  

 سهیل ابرویی باال انداخت.
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سخته دیگه داداش بستن چمدون یه خانم از نظر _

 من سخت ترین کار دنیاست!  

 آرمان با خنده چشمکی نثارش کرد.  
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دمت گرم جبران کنم پس من برم به کار سختم _

 برسم زیاد وقت نداریم...  

آرمان سرخوش از شرکت بیرون زد فکر یک شب 

از سپیده از پا درش آورده بود و حاال با  دیگر دوری

 این قضیه گل از گلش شکفت.  

  *** 

 زیپ چمدان را بست و بغل دیوار تکیه اش داد.  

تازه دیروز لباسهای داخل چمدان ها را خالی کرده و 

در ماشین لباسشویی ریخته بود و باز دوباره باید 

 چمدان می بست.  

 رد.  چمدان سهیل را هم خودش آماده ک

دلش توان دیدن سپیده را در چنین شرایطی 

 نداشت.  

دوست داشت هر چه زودتر او آرمان را در شرایطی 

 قرار دهد تا از این حال و هوا در بیای.  
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به نظرش این سفر غیر منتظره بهترین بهانه برای  

 این اتفاق بود.  

با خروج از اتاق متوجه صدای آهسته ی آهنگ شد 

 که از گوشی سپیده پخش میشد!  

 دلتنگی یعنی من یعنی تو یعنی من و تو بی هم » 

 میمیریم ببینیم کسی رو به جای هم  

 «  بیا تا بگیریم غمو از چشای هم 

 با قدم های آرامی به طرف نشیمن حرکت کرد.  

 دو زانو نشست.  پایین کاناپه روی زمین به حالت 

 دستش نوازش وار روی موهای سپیده قرار گرفت.  

با این حرکت سپیده ساعدش را از روی چشمانش 

 برداشت و صدای گوشی را خاموش کرد.  

به حالت نیم خیز درآمد و پشتش را به دسته ی 

 کاناپه تکیه داد.  

 بهار پرسید: 
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 حرف زدین؟  _

 خت.  دوباره بغض به گلوی سپیده چنگ اندا

آره.. البته فقط من یعنی محلت ندادم از خودش _

 دفاع کنه بس که دلخور بودم...  

 گوشه ی پتو میان دستش مچاله شد.  

 حس می کنم زیادی تند رفتم!  _

 بهار دست سردش را میان هر دو دستش گرفت.  

 چرا بهش زنگ نمی زنی؟  _

 لب برچید وسری باال انداخت.  

 نمی خوام فعالً قصد کوتاه اومدن ندارم...  _

 چشات داره دلتنگی رو فریاد میزنه!  _

باید بفهمه چقدر ازش دلگیرم بخدا اینبارقصد ناز _

 کردن ندارم فقط می خوام متوجه اشتباهش بشه!  

 بهارلبخندی به رویش پاشید.  
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ته گل اومده سراغت عزیز دلم وقتی پا شده بایه دس_

یعنی متوجه اشتباهش شده دیگه تو هم باید بهش 

 فرصت بدی حتما یه دلیلی واسه این کارش داشته...  

سپیده لبخند تلخی زد و سری به چپ و راست تکان 

 داد.
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هر روز با ساده ترین راه حل مشکالت چندین نفر _

عشق و  رو حل می کنم اما االن خودم گیر کردم بین

ها کوتاه نیا اما منطق منطق بهم میگه به این زودی

 عشق سعی داره منو به سمتش هُل بده!  

 بهار من روزی چندبار بهش زنگ می زدم...  

گاهی اوقات تا با خنده وشوخی دوست دارم رو از 

 زیر زبونش نمی کشیدم ول کن نبودم..  
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قبل همه جا با هم بودیم بعد از اون اتفاق بیشتر از 

 قدر همدیگر رو می دونستیم..  

سیاوش همیشه بهم می گفت مثه دم می مونی 

 واسش دائم دنبال خودش می کشوندت.  

 تو این پنج سال یکبار تنها خونه  ی مامانش نرفته..  

بهارتمام بدنم از دلتنگی درد میکنه اما بازم امروز 

نذاشتم بغلم کنه از خودم رنجوندمش چون حس می 

 منطقی تصمیم بگیرم..   کنم باید

واسه خودم نه واسه خودش باید بفهمه خُرد کردن 

 خودشون خُرد کردن منه..  

 درد کشیدن خودش درد کشیدن منه..  

باید یکم سخت بگیرم تا دوباره چنین خطایی ازش 

 سر نزنه..  

بهار فکرکرد با این شرایط چگونه قضیه شمال را به 

 او بگوید.  
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 م قول میدی ازم دلخور نشی...  سپیده یه چیزی بگ

 سپیده بانگاه کنجکاوی پرسید: 

 چی؟!   _

 بهار من ومن کرد.  

راستش.. من.. میدونی قرار بود سهیل واسه سفر _

 کاری بره شمال اما من..  

 نگاه پشیمانی به چشمان منتظر سپیده انداخت.  

من گفتم چهار تایی با هم بریم.. االنم تا دو سه _

 ساعت دحرکت می کنیم..  

سپیده متعجب به او می نگریست این همه حرف زد 

از تصمیمات منطقی اش گفت حاال با شنیدن این 

 حرف دلش عروسی برپا کرده بود! 

 اخم روی پیشانی اش نشاند.  

 بیشتر سعی داشت در برابر ذوق دلش قد علم کند.  

 در دل نالید: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 «  اون اشتباه کرده اشتباه چرا نمیفهمی»  

دو سه ساعت دیگه حرکت می کنین اون وقت تو _

 االن داری بهم میگی؟!  

بخدا خودمم همین یه ساعت پیش فهمیدم بعد هم _

 به سهیل پیشنهاد دادم همگی باهم بریم..  

ومی به خود گرفته بود که سپیده را به خنده ظاهر مظل

 وا می داشت.  

لبخندی را که قصد داشت هر چه زودتر روی لبش 

 خودنمایی کند با فشارلبهایش روی هم پنهان کرد.  

 ظاهر حق به جانبی به خود گرفت و گفت: 

این سهیل عاشق پیشه هم که از خدا خواسته که  _

 به سپیده و تصمیماتش فکر میکنه!

 بهار بیچاره نگاه ندامت واری به او انداخت.  

 آجی ناراحت شدی؟!  _

 سپیده به حالت قهر رو برگرداند.
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ببخشید خو فکر کردم به این بهانه شما دو تا هم _

آشتی می کنید تو هم از این حال و هوا در میای.. فکر 

نمی کردم ناراحت بشی.. االنم دیر نشده بذار به 

 نگ میزنم میگم خودش بره ما نمی ریم...  سهیل ز

می ری.. دیدنش آرومت میکنه و راحت با منطقت » 

کنار میای اما از تصمیماتت کوتاه نمیای قرار نیست 

 «  به این زودی آشتی کنی

سپیده با این فکر تصمیم نهایی اش را گرفت تا نه 

 سیخ بسوزد نه کباب!  

بگیرد که  بهار از جا بلند شد تا با سهیل تماس

 سپیده دستش را کشید.  

ولش کن دیگه حاال که کار از کار گذشته اشکال _

 ریم.  نداره همه با هم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پتو را کنار زد و بلند شد به طرف آشپزخانه راه افتاد.  

همانطور هم کش موهایش را باز کرد و مجددا 

 موهایش را باالی سرش جمع کرد.  

بوی خوش غذا را به مشام کشید و با لبخند چرخید 

 رو به بهار گفت: 

 چه بویی هم راه انداختی حاال غذا چی هست؟   _

بهار متعجب ازسرعت باالی تغییر حالتش آرام 

 زمزمه کرد.  

 زرشک پلو با مرغ!  _

 سپیده لبخندش عمیق تر شد و چشمانش برق زد.  

ه صدای قار جووون پس چرا معطلی زود بیا بکش ک_

 و قور شکمم در اومده!  

وارد آشپزخانه شد در قابلمه را برداشت و عطر غذا را 

 وارد ریه هایش کرد.  

 کنه!  اوومم لعنتی با لب ولوچه ی آدم بازی می_
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 در قابلمه را گذاشت و به طرف کابینت ها رفت.  

 بهار بشقابا کجاست؟ _

بود همان  کرد شدهدر کابینت ها را یکی یکی باز می 

 سپیده همیشگی..!  

جا سر جایش ثابت مانده بود و با چشمان بهار همان

 کرد.  گرد شده او و حرکاتش را نظاره می

تا همین چند دقیقه پیش مدام بغض می کرد و 

چشمانش نمناک می شد حاال به یک آن چنان 

 برانگیز بود! تغییری تعجب

کند که سپیده چرخید تا دو باره سوالش را تکرار 

 نگاهش در نگاه گشاد بهار گره خورد.  

 چرا چشاتو شبیه بابا قوری کردی؟!  _

بهار دست به کمر زد و این بار با چشمانی ریز شده 

 نگاهش کرد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سپیده بیخیال رو برگرداند و به کارش پرداخت و زیر 

 لب گفت: 

 با خودش مشکل داره خدا شفات بده!  _

 سپی؟!  _

از را پیدا کرد از کابینت بیرون بشقاب های مورد نی

 کشید همانطور هم جواب او را داد.  

 هوم!   _

 خوشحال شدی نه؟!  _

 خودش را به نفهمیدن زد ابرو باال انداخت و گفت: 

 بابتِ؟  _

! اینبار بهار دیگر گول ظاهرش را نمی خورد با خنده 

 خیره خیره نگاهش کرد.  

 سپی!_
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سپیده در یخچال را باز کرد و شیشه آب و ظرف 

 ماست را بیرون آورد.  

 در یخچال را بست و چرخید.  

 اصال آره خوشحال شدم خب که چی!  _

بهار غش غش خندید و کنارش آمد وسایل دستش 

 را گرفت و شانه ای باال انداخت.  

مشغول ریختن ماست درون کاسه بود که صدای 

  سپیده به گوشش رسید. 

البته این دلیل نمیشه که به این زودیا آشتی کنما _

 گفته باشم!  

بهارلبش را زیر دندان کشید تا صدای خنده اش 

 درنیاید.  
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کرد البته حاال که مثل سپیده را خیلی خوب درک می

او دلش گرفتار بود وگرنه اگر چند ماه پیش بود به 

 هیچ عنوان او و رفتارهایش را نمی فهمید! 

ی شوخ طبع و خنده رو قوی تر از بقیه ی آدم ها

ها هستند چرا که همیشه دنبال بهانه های کوچک آدم

 برای شاد بودن می گردند.  

دهند مشکالت کمرشان را خم گاه اجازه نمیهیچ 

 کند.  

حاال اگر این آدم ها عاشق باشند و به بهانه هایشان 

 شود.  تر میکوچک و کوچک

ش پر از درد بود دردش به درست مثله سپیده که دل

خاطر عشقش بود و مقصر دردش هم عشقش بود و 

 این بدتر از تمام دردهاست!  

اما بهانه شادی اش باز هم خود عشقش بود این 

 عشق عجب چیز عجیبی است...!  
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سپیده مشغول خوردن غذایش بود بهار هم از این 

حالت که او دوباره به سپیده قبل تبدیل شده بود لذت 

 برد.   می

میگم بهار فک کنم تو با همین دست پختت سهیل _

 شیفته خودت کردی!  

 بهار کج خندی به این حرف زد.  

سپیده با یادآوری چیزی سریع نیم تنه اش را کج 

کرد و سعی داشت همان طور که روی صندلی 

 نشسته بود به سر تا پای بهار دسترسی پیدا کند.  

 !  راستی خوبی تو؟! االن سالمی؟_

 بهار متعجب پرسید: 

 چی شد یهو؟!  _

 سپیده هیجان زده گفت: 
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هیچی بابا از شب تولدت به بعد فرصت نشد درست  _

و حسابی باهم حرف بزنیم اون شب چه اتفاقاتی 

 افتاد؟  خیلی مشتاقم بدونم؟  

بهار لبخند دلنشینی از یادآوری آن شب روی لب 

 آورد.   

ترین به یادماندنیهیچی دیگه خیلی سوپرایز شدم _

 تولد عمرم بود بال تو هم خبر داشتی رو نمی کردی!  

ناسالمتی قرار بود سوپرایز بشی حاال اینارو ول کن _

 چه اتفاقاتی افتاد؟ 

 بهار نگاه مشکوکی به او انداخت. 
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چه اتفاقی مثالً؟! سوپرایز شدم دیگه سهیل هدیه _

 تولد واسم پیانو خریده بود!  
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سپیده محتویات داخل دهانش را پایین فرستاد و با 

 لبخند شیطنت باری گفت : 

 منظورم اعترافات و اتفاقات بعد اعترافاتِ!  _

 سپس چشمکی نثارش کرد.  

لیوانی غذا در گلوی بهار پرید و به سرفه افتاد سپیده 

 آب به دستش داد.  

 معلوم نیست چیکار کردین که اینجور هُل کردی!  _

 خون به صورت بهار هجوم آورد.  

گذشت بیشتر نه برای فکر هایی که در سر سپیده می

 چرخید.  به خاطر گمان هایی که در سر خودش می

 لیوان را از لب هایش دور کرد.  

 کند.   هنوز هم سعی داشت مثله قبل حفظ ظاهر

 منظورت چیه چرا واضح حرف نمی زنی!  _
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سپیده قاشق و چنگال  را داخل بشقاب قرار داد 

خندید و با انگشت اشاره ضربه ای نثار گیجگاه بهار 

 کرد.  

اُسگُل منظورم اینه بسه دیگه نقش بازی کردن من _

 همه چیو میدونم!  

 بهار بهت زده حتی پلک هم نمی زد.  

 برایش تعریف کرد.   سپیده همه چیز را

از همان روزی که سهیل پا به مطبش گذاشت تا 

برنامه ی سوپرایز کردنش  و بعد هم اعتراف به 

 عالقه اش!  

البته قبال از سهیل کسب اجازه کرده بود بابت تعریف 

این ماجرا برای بهار چون به نظرش شنیدن این 

 اتفاقات مطمئناً برایش خیلی شیرین بود.  

همیشه دوست داشت خودش تمام و کمال همه ی 

ماجرای عاشق شدن و تالش سهیل برای بدست 

آوردن دلش را برای بهار تعریف کند سهیل هم با 
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قضیه مشکلی نداشت چرا که هیچ چیز پنهانی با این 

 بهار نداشت.  

 بهار ناباور به دهان سپیده خیره بود.  

 متعجب لب زد: 

 یعنی سهیل...   _

آره تمام اون مدت دل باخته بود و سعی داشت اینو _

 بهت ثابت کنه اما تو خنگ تر از این حرفا بودی!  

نده ی بهار سپیده با خنده دست دراز کرد و فک بازما

 را بست.   

 خب حاال اینو ببند مگس نره توش!  _

 و بعد هم غش غش به ظاهر بهت زده ی او خندید.  

دخترک بیچاره نمی دانست از روی سپیده خجالت 

بکشد و یا اینکه به لذت واصفی که  از شنیدن این 

 ماجرا در وجودش سرازیر شده بود بپردازد.  
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با سهیل تماس بگیرد دلش می خواست همان لحظه 

و با تمام وجود فریاد بزند عاشقتم، دیوونتم، میمیرم 

 برات...
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مردی که برای ثابت کردن عشقش کلی تالش کرده 

بود و حاالهم برای رسیدن به اوج احساس او حاضر 

 بود کلی صبر کند.  

 نباید برای چنین مردی جان داد؟!  

او را لحظه به لحظه به  زد وقلبش پر تالطم ضربه می

 هر چه زودتر اعتراف کردن وا می داشت!  

 اعترافی شیرین و به یاد ماندنی!  

 خب حاال نوبت شماست خانم بگو ببینم چی شد؟  _
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بهار بلند شد بشقابش را داخل سینک قرارداد چرخید 

و کمر به آن چسباند با نگاهی که ماالمال فقط 

 گفت: خواستن سهیلش را فریاد می زد 

اتفاق خاصی نیفتاد سهیل از احساسش نسبت به  _

من گفت وبهم گفتم دوست داشتن معمولی رو نمی 

خواد می خواد منم به همون حسی که بهم داره برسم 

 یعنی اوج احساس یک آدم!  

 سپیده بادش خالی شد آرام نالید: 

 یعنی هیچ کار نکردین؟!   _

 بهار خجالت زده نگاه ازاو دزدید.  

ه قول داد تا وقتی به اون حسی که میخواد نرسیدم ن_

بهم دست نمیزنه گفت دوست داره قبل از جسم و 

 روحمون با هم یکی بشه!  

 سپیده دلش غنج رفت.  
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عزیزمممم.. چه مرد با احساسی منو باش فکر _

میکردم با اون همه عشق و خواستن همون جا پای 

 بساط تولد ترتیبتو میده!  

بازجویانه شد و اجازه ی خجالت  نگاهش به سرعت

 کشیدن به بهار نداد.  

خب تو چی گفتی یعنی میخوای بگی هنوز به این _

حس نرسیدی اون روز که از عشقش افسردگی 

 گرفته بودی!  

 بهار دوباره نگاهش پر از عالمت تعجب شد.  

از کجا فهمیدی اینو دیگه جز دل خودم کسی خبر _

 نداشت!  

 ازک کرد.  سپیده پشت چشمی ن

 چی فکر کردی منو دست کم گرفتیا!  _

بهار لبخند به لب آورد آن روز چقدر بیخود غصه 

خورده بود حس میکرد سخت ترین روز عمرش را 

گذراند اما ساعاتی بعد حسش کامالً تغییر کرد و می
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حاال عقیده داشت بهترین و به یاد ماندنی ترین روز 

 زندگی اش بود.   

ازه شب قبلش از احساس خودم خب راستش من ت_

باخبر شده بودم بعداز اونم دیدی که اونروز چقدر 

حالم بد بود همش فکر می کردم زیر قول و قرارم 

 باسهیل زدم..  

بابت این قضیه هم مدام خودمو سرزنش می کردم 

اصالً فکرشم نمیکردم سهیل به من احساسی داشته 

ق زده باشه بعدش هم با سوپرایزش اونقد گیج و ذو

 بودم که نمیدونستم چی باید بگم..  

اما االن تصمیم خودمو گرفتم می خوام تو این سفر 

به عشقم اعتراف کنم دوست ندارم بیشتر از این 

 اذیتش کنم!  
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آرمان برشی سیب پوست گرفته شده را به سر چاقو 

 زد و مقابل سپیده گرفت.  

 خانومم؟!   _

سپیده بدون آنکه نگاهش کند سیب را از سر چاقو 

 جدا کرد.  

گازی به آن زد و دوباره نگاهش از پنجره معطوف 

 بیرون شد.  

سهیل بهار نگاهی به هم انداختند و بی صدا به 

 کارهای او خندیدند.  

سپیده نه قصد آشتی کردن داشت ونه دل رد کردن 

 دست آرمان را...! 

آرمان از بهار خواسته بود که او جلو بنشیند و خودش 

 عقب کنار سپیده جاگیر شد.  

سپیده از همان ابتدا اخمی روی پیشانی نشانده بود و 

نگاهش هم هر جایی می چرخید به جز صورت 

 آرمان!  
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نبود گویا کمر بسته بود به اما آرمان هم کوتاه بیا 

 خریدن ناز های او...  

آرمان فالسک چای را برداشت اول لیوانی برای 

 سپیده پرکرد و به دستش سپرد.  

اینبار هم سپیده مثل دفعات قبل در سکوت لیوان را 

از دستش گرفت نه حرفی زد و تشکر کرد اما همین 

که دستش را رد نمی کرد کمی دل آرمان را گرم می 

 کرد.  

 بهارخانم واسه شما هم بریزم؟  _

بهار سرش را به عقب چرخاند و در جواب آرمان 

 لبخند باوقاری روی لب آورد.  

 جان شما راحت باشین!   ممنونم نوش_

 سهیل داداش تو چی؟  _

 سهیل از آینه نگاهی به آرمان انداخت.  

 نه داداش پشت فرمونم خطرناکه!  _
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آرمان سری به تایید تکان داد و لیوانی برای خودش 

 پر کرد.  

سهیل با لبخند شیطانت واری طوری که فقط به 

 گوش بهار برسد زیرلب گفت: 

 شین لخت بشم!  همین مونده تو ما _

بهار نگاه متعجبش را به طرف او چرخاند  وبا تیله 

 هایی که برق شیطنت در آن پدیداربود روبرو شد.  

چای خوردن اونم پشت فرمون احتمال سوختنم _

 داره دیگه مگه نه؟!  

های به یک آن با سرعت برق و باد خون به گونه

 دخترک هجوم آورد.  

متوجه منظورش شد که اشاره دارد به شبی که 

 ناخواسته چای روی شلوارش ریخت.  

 هایش داغ تر از قبل شد.  از یادآوری آن شب گونه
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نگاه از تیله های پر لذت او گرفت و لبش را زیر 

ر محکمی به آن دندان کشید و با دندان هایش فشا

 وارد کرد.  

سهیل در همان حالت رانندگی کمی به سمت بهار 

متمایل شد و با انگشت لبش را از زیر دندان بیرون 

کشید وبعد سرجایش قرارگرفت و با اخم به روبرو 

 خیره شد.
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زده ای برگشت و به عقب نگاه بهار با نگاه خجالت

 کرد.  

 به جلو نبود.   آن دوهیچ کدام حواسشان

سپیده همانطور از پنجره به بیرون نگاه می کرد و 

آرمان هم با فاصله کمی کنارش نشسته بود و خیره  

 کرد.  به نیمرخ او پچ پچ می
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نفس آسوده ای کشید و نگاهش به اخم های گره 

 خورده ی سهیل برخورد کرد.  

سهیل همانطور خیره به روبرو بی آنکه مثل قبل 

 ت کند گفت: آهسته صحب

از این به بعد حق نداری به داشته های من آسیب  _

 بزنی!  

نگاه جدی و اخمویش لحظه ای به لب های های بهار 

 دوخته شد که کمی گوشه ی لبش متورم شده بود.  

آن هم تنها با دقت بسیار باالیی تشخیص داده 

 شد.  می

نگاهش که باالتر آمد و در نگاه گیج و خوشمزه ی 

اش کمرنگ شد اما گره خورد اخم روی پیشانیبهار 

 از جدیت صدایش کاسته نشد.  

اصل مطلبم  مثل این میمونه که یه وسیله ای داشته _

باشی اما طبق شرایط ازش استفاده نکنی و این 
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استفاده نکردنِ دلیل نمیشه روش حساس نباشی 

 چون به هر حال اون مال توعه افتاد؟!  

هیچکدام باعث نشد  نتعجب خجالت و نه تعجب

 بهار بتواند لبخندش را کنترل کند!  

با شلیک خنده ی سپیده سر هر دو به سرعت به 

 عقب چرخید.  

در حقیقت تنها آرمان بیچاره متوجه حرف های سهیل 

نشده بود چون سپیده بال همانطور که نگاهش 

 معطوف بیرون بود حواسش پی حرفهای آنها بود.  

همه نزدیکی آرمان و پچ پچ به همین دلیل به آن 

 داد!  العملی نشان نمیهایش عکس

 از شدت خنده اشک از چشمانش سرازیر شد.  

خنده های از ته دلش حتی لب های سهیل را هم 

 کش آورد.  

 میان خنده بریده بریده گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دَ.. مت.. گرم.. خیلی.. باحال.. بود..!  _

زده عرق روی تیر کمرش سرازیر بهار خجالت

 شد.  می

سپیده دست روی شکمش گذاشت و سرش به 

 سمت شانه متمایل شد.  

آخ خدا دلم.. خدا خیرت بده خیلی وقت بود _

 اینجوری نخندیده بودم.. یکم دلمون شاد کردی!  

آرمان با لبخند مالیمی که از ابتدای خندیدن سپیده 

روی لبش نشسته بود و با لذت به او می نگریست 

دستش را دراز کرد و موهایی که روی چشمش 

 ریخته بود را پشت گوشش هدایت کرد.  

با این کار نگاه سپیده چرخید و باالخره روی صورت 

 او نشست.  

 ی شد.هنوز هم لبخند عمیقی روی لبش دیده م
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آرمان آنچنان خاص نگاهش می کرد که دل دخترک 

مثل همان روزهای اول آشنایی لرزید و توان دل 

 کندن از آن چشمان پر احساس از او سلب شد.  

 دلم واسه این خنده هات لک زده بود!  _

بی توجه به حضور آن دو نفر سرش نزدیک شد و 

بوسه ای مملو از عشق و دلتنگی روی گونه اش 

 نشاند.  

سرراه، چهار پرس غذا برای شام و مقداری  

 مایحتاج چند روزه خرید کردند.  

سپیده شستن ظرف ها را به عهده گرفت و بهار هم 

 جابجایی خریدها را...  

شید و در جاظرفی سپیده آخرین بشقاب را هم آب ک

 قرارداد.  
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چند بار دستانش را درون سینک تکان داد تا آب 

 اضافی از آنها گرفته شود.  

 چرخید و رو به بهار گفت: 

 کمک نمیخوای؟!   _

بهار همانطور که میوه ها را درون یخچال جا می داد 

 جواب داد.  

 نه عزیزم تموم شد دیگه تو برو منم االن میام!  _

 از آشپزخانه خارج شد.  سپیده که 

بهار به طرف اجاق گاز رفت آب کتری جوش آمده 

 بود.  

 زیر اجاق را کم کرد و مشغول دم گرفتن چای شد.  

 نمی خوای از این آشپزخانه دل بکنی؟!  _

گردنش را چرخاند و از سرشانه نگاهی به قسمت 

ورودی آشپزخانه انداخت که با نگاه خیره سهیل 

 روبرو شد.  
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 ند شیرینی به لب آورد و چشمکی نثار او کرد.  لبخ

گفتم یه چای دارچین واسه آقامون دم بگیرم بعد _

 بیام!  

سهیل نگاهی به نشیمن انداخت آن قسمت از سالن 

 دیدی به آشپزخانه نداشت.  

ب چندگام بلند خودش را به بهاررساند و از پشت 

 بغلش کرد.  

 دستانش روی شکم دلبرش قفل شد.  

بهار قوری را روی کتری گذاشت با لبخند دستانش 

 را روی دستان بزرگ و مردانه ی سهیل قرار داد.  

سهیل سرش را میان شانه و گردن دخترک فرو برد و 

 لبهایش نزدیک به گوش او تکان خورد.  

 این روزا بدجوری دلبری می کنی!  _

 بهار از گوشه چشم نگاهش کرد و بانازلب زد: 

 ی؟!  دوست ندار_
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 چرا اما...  _

 دخترک بی هوا بوسه ای روی چانه اش نشاند.  

 اما چی؟!  _

نفس سهیل حبس و لذت دروجودش سرازیر شد لب 

 به گوش دلبرش چسباند و آرام نجوا کرد.
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اما کم کم داره زانوهامو در برابرت شل می کنه می _

 ترسم سرقولم نمونم!  

یکجا آزاد کرد و گوش  و بعد نفس های داغش را 

 دخترک را به آتش کشاند.  

لبهایش آرام روی گوش او لغزید این بار بهار بود که 

 نفس در سینه اش حبس شد.  
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حرکت لبهایش گوشه ی پیشانی دخترک ثابت ماند 

و بوسه ی پر حرارتی به جا گذاشت. پلک های بهار 

 از شدت لذت روی هم افتاده بود.  

ی خواست هنوز از بوسیدن او سهیل دلش پیشروی م

سیر نشده بود اما آنجا نه جایش بود و نه زمانش 

 رسیده بود.  

سعی کرد تا دیر نشده و افسار مقاومتش از دستش 

 در نرفته بود دل از آن آغوش هیپنوتیزم کننده بِکَنَد.  

 بی میل قفل دستانش شل شد و از او فاصله گرفت.  

را از آبچکان باالی به طرف سینک رفت و استکان ها 

 آن برداشت و درون سینی قرار داد.  

 مشغول ریختن چای در استکان ها شد.  

نگاهش چرخید به طرف دخترک که همانجا 

 سرجایش ثابت مانده بود.  

 گوشه ی لبش باال پرید و گفت: 
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 قندون رو بهم میدی عشقم!   _

بهار با صدای او نفسش را ذره ذره بیرون فرستاد و 

 ی به خود داد.  تکان

 قندان را کنار استکان ها جای داد.  

سهیل سینی به دست قدم به خروج از آشپزخانه 

 برداشت و او هم شانه به شانه اش همراه شد.  

سهیل سینی را روی میز عسلی قرار داد و نشست و 

 بهار خودش را با کمترین فاصله به او چسباند.  

هایش پیچیده شد وبهار نزد دست سهیل دور شانه

خود اعتراف می کرد لذت می برد از این شل شدن 

کرد به رو کردن های او و این کار بیشتر ترغیبش می

 ناز و اطوارهای زنانه اش!  

نگاهش کشیده شد سمت دخترک اخمویی که از سر 

شب تا به حال در حضور آرمان قصد باز کردن گره 

 ایش را نداشت.  میان ابروه

 اخمی که بیشتر بامزه نشانش می داد تا جدی!  
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لبخند روی لبش نشست از قیافه ی تخس او سعی 

داشت در ظاهر خودش را مقابل حرف های آرمان بی 

دانست که توجه نشان دهد اما بهار خوب می

 حواسش خیلی خوب جمع حرفهای اوست!
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مزه و شیرینش کرده آنقدر آن ظاهر حق به جانب با

بود که بهار دوست داشت گاز محکمی از لپ های 

 برجسته او بگیرد!  

های تنش نگاهش پایین تر رفت و بر روی لباس

 نشست.  

سپیده همیشه در پیشگاه سهیل هم خیلی راحت 

پوشید حاال هم تیشرت بنفش و شلوار لباس می

 سوسنی به تن داشت.  
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ر آرمان لباسهای برخالف بهار که همیشه در حضو

پوشیده تری تن می زد و پوششی هم روی سرش 

 داد.  قرار می

تابحال سهیل در این باره نظری نداده بود اما خودش 

 تر بود.  اینطور راحت

او و سپیده دو فرد با عقاید متفاوت و فرهنگ 

 خانوادگی متفاوت تر از آن بودند.  

برای اما با این وجود هر دو جای خالی خواهر را 

همدیگر پر کرده بودند و به عقاید هم احترام 

 گذاشتند!  می

سپیده خمیازه کشان از جا بلند شد و آرمان هم با 

گیری از روی لبهایش را لبخند عمیقی که قصد کناره

 نداشت بلند شد و پشت سرش ایستاد.  

قد بلند آرمان در برابر قد کوتاه سپیده تضاد با نمکی 

 کرد.  ایجاد می
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های سپیده و رو به آن دو رمان  دست روی شانهآ

 گفت: 

 ما دیگه بریم بهوابیم!  _

چشمان سپیده همچون دو گوی بزرگ شدند از 

سرشب به خاطر این رفتارهای آرمان که انگار آب از 

آب تکان نخورده و خطایی مرتکب نشده حرص 

خورد و حاال وقتش رسیده بود که حرص و جوش می

 دلش خنک شود!   هایش را کم کند و

هرچند که دل خودش هم بی تاب آغوش مردانه ی او 

 بود اما هنوز هم قصد کوتاه آمدن نداشت.  

بهار با فشار لب هایش روی هم سعی کرد جلوی 

 خنده اش از ظاهرحرصی سپیده را بگیرد.  

سپیده به آرامی دست های آرمان را از روی 

بهار آمد هایش پایین آورد و بی توجه به سمت شانه

 و دستش را در دست گرفت.  
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پاشو بریم بخوابیم آجی قرار شد امشب زنونه _

 مردونه ش کنیم!  

نگاه بهار متعجب به او دوخته شد و سهیل هم گویا 

قصد نداشت دستش را از دور شانه های بهار باز 

 کند.  

سپیده دستش را کشید و بلندش کرد و به طرف 

 ها هدایتش کرد.  پله

نفرمبهوت به سپیده و تصمیم ناگهانی اش هر سه 

 می نگریستند.  

کردند بهار گردن همانطور که پله ها را طی می

چرخاند و  نگاه بی تاب و دلتنگش را به سهیل 

 دوخت. 

با فشار دستش توسط سپیده نگاه از او گرفت و به 

 قدم هایش سرعت داد.
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از صبح تا حاال هر دو لحظه شماری میکردند برای 

 یک شب دیگر خوابیدن در آغوش هم...   

ها که رسیدند سپیده نگاهی به لبهای باالی پله

 آویزان بهارانداخت.   

ببخشید تو رو خدا نمی خواستم تو عمل انجام شده _

قرارت بدم اما مجبور شدم از سر شب تا حاال دارم 

رم که یه جوری رفتار میکنه از دستش حرص می خو

انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و این آخرین راه برای تنبیه 

 ش بود!   

جبران _بوسه ای روی گونه ی بهار کاشت و گفت: 

 می کنم!   

 بهار سعی کرد لبخندی به لب آورد.   

لب هایش را کمی کش آورد و به این فکر کرد که 

عمل  خودش هم با تصمیم سر خودش سپیده را در
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انجام شده قرار داده و حاال چیزی که عوض دارد گله 

 ندارد!   

آرمان نگاهی به نگاه خشک شده ی سهیل روی پله 

 ها انداخت لبخند شرمنده ای روی لب آورد و گفت:  

ببخشید داداش مثل اینکه تو هم مجبوری به پای  _

من بسوزی پاشو که امشب باید ریش وسبیل منو 

 تحمل کنی!   

 ز این حرف خنده ای به ظاهر وارفته ی او زد.   پس ا

سهیل با اخم نگاه از پله ها گرفت قندی از قندان 

 روی میز برداشت و سوی او پرتاب کرد.   

ببند بابا نکنه فکر کردی قراره تو بغل تو بخوابم دو _

 تا اتاق دیگه خالیه یکیش مال من یکیشم مال تو...   

 ه ها باال رفت.   پس از این حرف با حرص از پل

آرمان سرش را ماساژ داد پرتاب سهیل درست به 

 هدف خورده بود و به قدم های سنگین او نگاه کرد.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ساعت دو نیمه شب بود اما هرچه از این شانه به آن 

 برد.   شانه می چرخید خوابش نمی

 آغوش سهیل بدجور معتادش کرده بود!   

یده قرار گرفت هر دو دوباره غلتی زد و اینبار رو به سپ

روی زمین تشک پهن کرده بودند و هیچ کدام از 

 تخت یک نفره ی گوشه ی اتاق استفاده نکردند!  

 داد.   نفس های منظم سپیده خبر از خوابیدنش می

 بغ کرده سرش را زیر پتو برد.   

دلش نفس کشیدن میان بازوهای سهیلش و 

 استشمام بوی عطرش را می خواست.   

آنکه مهمان پلک هایش روی هم قرار داشتند بی

 خواب شوند.   

ناگهان موبایلش که روی تشک کنار بالش قرار 

 داشت ویبره رفت و صفحه اش روشن شد.   
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به سرعت گوشی را در دست گرفت و پیامک 

 .   دریافتی را باز کرد

 «   بیداری؟» 

پیام دریافتی از طرف سهیل بود با لب های آویزان 

 تایپ کرد.   

 «مگه من بدون تو خوابم می بره» 

 

 ��234_پارت#

 

چند ثانیه بیشتر طول نکشید که گوشی دوباره در 

 دستش لرزید.   

 «   پس پاشو بیا تو اتاق بغلی» 

 لبخند مهمان لب هایش شد.   

 در پاسخش نوشت:  

 «   چجوری؟» 
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چه جوری نداره قشنگ من خوب از در میای » 

 «   دیگه!

با خود فکر کرد حتماً سهیل به عاقل بودنش شک 

 کرده با این سوال پرسیدن هایش!   

دست خودش نبود در موقع حساس در جمله بندی 

 کلمات دچار مشکل می شد.  

را گاز بگیرد که با یادآوری حرف سهیل  خواست لبش

 لبخندش پهن تر شد.  

منظورم اینه چجوری بیام که سپیده بیدار نشه آخه » 

 «   این درِ موقع باز و بسته شدن زیادی صدا میده! 

 این بار کمی طول کشید تا جواب به دستش برسد.  

 «   بیا رو تراس تا بهت بگم» 

 متعجب تایپ کرد.  

  « تراس؟!» 
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آره اون که دیگه درش صدا نمیده اگه دنبال » 

 «  ایبهانه

 سریع جواب داد.  

نه بخدا دنبال بهانه نیستم فقط واسه سپیده بد » 

 «  خواب نشه گفتم

 «  پس بیا رو تراس منتظرتم» 

پتو رو کنار زد و بلند شد روی پا ایستاد و گام های 

آهسته ای همانطور که نگاهش روی سپیده بود به 

 طرف در تراس حرکت کرد.  

گرفت از این دزد اش میهم هیجان زده بود هم خنده

 و پلیس بازی در را به آرامی باز کرد.  

 وارد تراس شد و در را به همان آهستگی قبل بست.  

گردن که چرخاند با قامت ایستاد سهیل روی تراس 

 اتاق بغلی روبرو شد.  
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شکی که خیلی دست به سینه ایستاده بود با رکابی م

آمد و بازوهای بزرگ و هم به آن بدن برنزه می

 داد.  برجسته اش را به خوبی نشان می

 لبخندی به رویش پاشید.  

کند وقتی دید سهیل درسکوت خیره نگاهش می

 نگاهی به خودش انداخت.  

تاپ دوبنده قرمزی جایگزین شومیز قبلش شده بود 

و ساپورت جذبی که پاهای خوش تراشش را در 

 داد.  معرض دید قرار می

سهیل دست از نگاه خیره اش برداشت و دستانش را 

 روی نرده تراس قرار داد.  

ببین فاصله خیلی کمه فقط کافیه ترسُ بذاری کنار _

 من خودم می گیرمت! 

 شد.   نگاه بهار گرد

 منظورت این نیست که از روی تراس بیام؟!  _
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 چرا دقیقا منظورم همینه!  _

 متعجب لب زد.  

 سهیل!  _

 جان دلم؟  _

 شوخی می کنی دیگه!  _

 نه عزیزمن شوخیم کجا بود نصف شبی کامال جدیم!_
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 آخه چجوری؟!  _

نمی خواد کار خاصی کنی فقط بشین روی نرده من _

 خودم بغلت می کنم!  

نگاهی به فاصله ی بین دوتراس انداخت یک ونیم 

متر بیشتر نبود و با این روش به راحتی می توانست 

 رد شود.  
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 اما ترسش از ارتفاع را چه می کرد! 

 نگاهش معطوف ارتفاع شد.  

   سهیل کالفه دستی میان موهایش کشید.

قربونت برم اصال تو نمی خواد کاری کنی همونجا _

 نزدیک نرده بایست چشاتم ببند تا نترسی!  

 بهار کاری که گفته بود را انجام داد.  

 چسبیده به نرده ایستاد و چشمانش را بست.  

سهیل یک پایش را از روی نرده رد کرد و به حالتی 

نشست که یک پایش آن طرف نرده بود وپای 

 طرف دیگر نرده بود.  دیگرش 

تا به اینگونه هنگامی که بهار را بغل می گیرد 

 تعادلش را هم حفظ کند!  

کمی به طرف بهار متمایل شد و دستانش را به زیر 

 بغل او رساند.  

 دستاتو دور گردنم محکم حلقه کن!  _
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دستان دخترک دور گردنش محکم حلقه شد و در 

نده شد و توسط کمتر از چند ثانیه جسمش از زمین ک

 دستان سهیل روی پاهای او قرار گرفت.  

لحظه ای چشم باز کرد و باز ترسیده به سرعت پلک 

روی هم فرار داد و اینبار پاهایش را هم دور کمر 

 سهیل قفل کرد و سر روی سینه اش گذاشت.  

 سهیل کنار گوشش لب زد.  

 خب خدا رو شکر بخیر گذشت!  _

دوباره پا از روی نرده رد کرد و روی تراس قرار 

 گرفت و وارد اتاق شد.  

 یی تراس را با پا بست.  در کشو

نور آبی رنگ چراغ خواب اتاق را از تاریکی در آورده 

 بود!  

 بهار همانطور سفت ومحکم به آغوشش چسبیده بود.  
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نه حلقه ی دستانش را شل می کرد و نه پاهای قفل 

 شده دور کمرش را...  

 سهیل با خنده پرسید: 

 جات راحته؟  _

 بهار بینی به گردنش چسباند.  

 خیلی!  _

 اینبار بلند ومردانه خندید و او را بیشتر به خود فشرد.  

 با چند قدم بلند خودش را به تخت رساند.  

 روی تخت قرار گرفت و به تاجش تکیه داد.  

بهار روی پاهایش نشسته بود و درهمان حالت هم 

 قصد شل کردن دست وپایش را نداشت!  

 .  درسکوت از آن آغوش مردانه لذت می برد

سهیل هم سکوت کرد واجازه داد تا هروقت که دلش 

 می خواهد در همان حالت بماند.
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چند دقیقه گذشت تا اینکه بهار سر از روی شانه ی 

او برداشت و دستانش را از دور گردن سهیل به روی 

 سینه اش انتقال داد.  

نگاهشان درهم گره خورد ویک آن صدای خنده ی 

 اتاق را پر کرد.  بهار فضای 

سهیل هم از خنده های او به خنده افتاد و هم غرق 

 لذت شد.  

بهار باصدایی که هنوز هم رگه های خنده در آن موج 

 می زد گفت: 

خیلی کار خطرناکی بود امکان داشت دوتامون _

 بیفتیم پایین!  

 سهیل لبخند جذابی تحویلش داد.  

  ولی به لذت االنش می ارزه مگه نه؟! _
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بهار هومی کشید و چانه روی جناق سینه اش قرار 

 داد ونالید: 

محض رضای خدا در اون یکی اتاق درست کن _

 ناسالمتی مهندسی ها!  

 سهیل باخنده گفت: 

مشکل لوالی در چه ربطی به مهندس بودن من _

 داره!  

داره دیگه باالخره در هم یه ابزاریه که به خونه _

وساختمون ربط داره خونه و ساختمون هم که کال به 

 مهندس معماری ربط داره!  

 از لحن حرصی اش خنده ی سهیل تشدید شد.  

خب حاال چرا انقدر حرص می خوری؟ فقط یکم  _

 روغن می خواد!  

آخه اگه اون صدا نمی داد انقدر درد سر نمی _

 کشیدیم!  
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 موهایش را نوازش کرد.  

همش تقصیر اون سِرتق خانومه که ما رو از هم جدا _

 کرد!  

 بهارتازه آرمان را به یادآورد و پرسید: 

 راستی آرمان چیکار کردی؟!  _

 بوسه ای روی گونه اش نشاند وگفت: 

خیال کردی من اون مردک تو اتاقم راه میدم! تو _

ی که من می خوابم فقط باید اون یکی اتاق ِ.. تو اتاق

 صدای نفسای تو بپیچه!  

 بهار لبخند شیرینی روی لب آورد.  

 نبض قلب او را زیر دستش حس می کرد.  

هرچه ضربان قلب سهیل شدت می گرفت حسی 

همچون عزت نفس دروجودش بیشتر می شد و از 

 آن طریق لذت در وجودش سرازیر می شد.  
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اهی به بازوهای سرش به طرف شانه کج شد و نگ

 لخت وبرجسته ی مردش انداخت.  

 دستش نوازش وار روی آنها نشست.  

آقامون چندسال پای برجسته کردن این بازوها _

عمرش گذاشته تا من بجای بالش سربذارم رو اینا 

 مگه نه؟!  

 قبل از لبهای سهیل چشمانش خندید.  

بانگاه براقی که قصدنفوذ کردن درون چشمان 

 داشت سری تکان داد.  دخترک را 

بهار همانطور که بازوهای او را نوازش می کرد به 

 دلبری کردنش ادامه داد.
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و من به این باور رسیدم که این شوهرجنتلمن اجازه _

نمیده هیچ چیزی تو این دنیا منو از جایگاه 

 اختصاصیم دور کنه!  

 و اینجاست که شاعرمیگه: 

نزدیکتر از رگم چجوری بهت بگم نمیدونی مگه دق "

   "می کنم اگه دورت کنن ازم

 بازهم بدن سهیل گرم وبی طاقت شده بود.  

فشاری روی کمر دخترک وارد کرد وهمان فاصله ی 

 کم بینشان را به صفر رساند.  

 بدن هایشان بهم چسبید.  

 انگشتان دستش میان موهای او لغزید.  

 وندی بلد بودی و رو نمی مردی؟!  تو این همه ل_

بهار لوندانه خندید وبوسه ی کوتاهی روی سینه اش 

 نشاند.  

 نفس های سهیل داغ وکشدار شد.  
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پیشانی اش را به پیشانی دلبرش تکیه داد و نگاه بی 

 تابش زوم لب های غنچه ی او شد.  

نگاهش خمار ومملو از خواستن آنها بود که زیادی 

 می رسیدند.  خوشمزه به نظر 

 بهار باشیطنت نفسش را روی لبهای او آزاد کرد.  

نگاه خمار سهیل باال آمد و روی تیله های پر 

 شیطنتش نشست!  

طاقتش طاق شده بود سعی داشت فاصله بگیرد اما 

 سرش برای عقب نشینی یاری اش نمی کرد.  

می ترسید طعمشان را بچشد و نتواند جلوی 

  پیشروی هایش را بگیرد!

قبل از آنکه نگاهش دوباره خیره ی آن توت فرنگی 

 های خوشمزه شود تاعمق جانش سوخت.  

اینبار بوسه ی کوتاه بهار روی لبهایش مهرشد و 

 قلبش را تا مرز ایستادن پیش برد.  
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همین که بهار خواست سرش را عقب بکشد دست 

پشت سر او گذاشت واجازه ی فاصله گرفتن نداد. 

نفس بکشد بوسید مثله تشنه ای که بی تاب بی آنکه 

 تازه به آب رسیده باشد.  

پرحرارت وباولع پلک های بهار با ضعف روی هم 

 افتاد.  

 عطش ونا آرامی سهیل بسیار مشهود بود.  

قلب دخترک از بوسه های پرحرارت وتسخیر کننده 

 ی او درحال سقوط کردن بود!  

درهمان حال هم از آن همه عشقی که از طریق 

 لبهایش به وجودش تزریق می شد لذت می برد.  

نفس که کم آورد دستش روی سینه ی مردش مشت 

 شد و سهیل بی میل عقب کشید.  

 هردو نفس نفس می زدند.  
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دستانش قاب صورت دخترک شد وبوسه ی خیسی 

روی پیشانی اش نشاند وسعی کرد از طریق آن 

 بوسه تمام احساس نابش را به او منتقل کند!  

لبهایش که جداشد دوباره پیشانی اش را به پیشانی 

 او چسباند.  

 مرد و قولش اما بازی با دم شیر هم مجازات داره!_
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شرم درنگاه دخترک موج می زد اما زبانش خالف 

نگاهش عمل می کرد وقصد نداشت دست از دلبری 

 بردارد آرام لب زد: 

 چه مجازات شیرینی!  _

 نگاه سهیل گرد شد.  
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بی هوا گاز محکمی از لپش گرفت که صدای او را 

 درآورد.  

 آاااااای!  _

دست سهیل روی دهانش نشست و با خنده روی 

 کشید و او را هم روی تنش کشید.   تخت دراز

 هیس.. آروم باش االن فک می کنن چه خبره!  _

 آرام دستش را از روی دهان او برداشت.  

 بهارسرش را باال گرفت.  

 با اخم نگاهش کرد و غر زد: 

 خیلی بدی دردم اومد!  _

 بوسه ای روی گونه ی سرخش نشاند.  

 ی می کنی!  قربونت برم تقصیر خودته که انقد دلبر_

 بهار با ناز نگاه از او گرفت.  

سهیل بی تاب سرش را به سینه کشید و کنار 

 گوشش لب زد: 
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بگیر بخواب وروجک با این همه ادا و اطوار بال مال _

 سرت نیارم!  

نگاهش را از میان آن حصار تنگ وتاریک باال آورد و 

 با شیطنت ابرویی باال انداخت و پرسید: 

 ی؟!  مثال چه بالی_

این بهار، بهار همیشگی نبود هرچند که سهیل هم 

بسی لذت می برد از شیطنت های او با خنده جواب 

 داد: 

حیف اتاق از دو طرف تحت محاصره اس وگرنه یه _

 بالیی نشونت می دادم اون سرش ناپیدا...  

 لبهای بهار غنچه شد ومتاسف سری تکان داد.  

 واقعا حیف شد!  _

انی شده بود که تمام معلم ها از سر شبیه بهار نوجو

شیطنت هایش عاصی بودند وهمیشه تنها نمرات 

باالی درسی اش باعث می شد از زیر تنبیهات خانم 

 مدیر در برود.  
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سهیل با یک حرکت جاهایشان را عوض کرد و روی 

 تن او خیمه زد.  

دستانش را دو طرف سر دخترک قرار داد با لبخندی 

بود نگاهش را سمت در حمام که کنج لبش نشسته 

 داخل اتاق سوق داد وآرام کنارگوشش لب زد.  

احتمال بیرون رفتن صدا از داخل حموم نسبت به _

اتاق خیلی کمتره مخصوصا اگه شیر آب رو هم باز 

 بذاریم نظرت چیه؟ هوم؟  

نگاهش به خون های هجوم آورده زیر پوست صورت 

شد و لبهایش او که افتاد لذت در وجودش فراوان تر 

 هم بیشتر کش آمد.  

بهار لبخند خجولی روی لب آورد وسعی کرد خودش 

 را نبازد.
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 چی میگی دیوونه داشتم باهات شوخی می کردم!  _

سهیل از خیمه گاهش بلندشد و ناغافل او را از تخت 

جدا کرد وروی دستانش بلندش کرد و روی پا 

 ایستاد.  

بهار جیغ خفه ای کشید و هردودستش را دور گردن 

 سهیل قفل کرد.  

 چیکار می کنی سهیل؟!  _

 سهیل با تفریح نگاهش کرد.  

می خوام اولین حموم دونفره مون تجربه کنیم.. _

 داری؟!  دوست ن

یک قدم به طرف حمام برداشت نگاه بهار اینبار 

واقعا ترسیده بود فکر نمی کرد شیطنت هایش به 

 اینجا ختم شود.  

به حلقه ی رکابی اش چنگ انداخت و ناله وار نامش 

 را برزبان آورد.  
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 سهیل؟!  _

 سهیل از حرکت ایستاد وبا نگاه داغی جواب داد.  

 جووون!  _

 ن وقت این خل بازیا نیست!  بذارم زمین اال_

 ابروهای سهیل باالپرید.  

 خل بازی! تو اسمشو میذاری خل بازی؟!  _

 بهار اخمو سری تکان داد.  

آره خل بازیه دیگه وقتی که سپیده و آرمان هردو تو _

اتاق های کناری هستن بازیت گرفته نمیگی صدا بره 

 بیرون!  

یعنی می خوای بگی صدات زیادی بلند میشه؟ آخه _

من از عکس العمل های تو بی خبرم میشه یکم 

 بیشتر توضیح بدی!  

 بهار چشم روی هم فشرد در دل نالید: 

 «  م این چقدر بی جنبه اسعجب غلطی کرد» 
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 سهیل دوباره به حرکت در آمد.  

بهار از دیوانه بازی های او هم شرمش می آمد و هم 

 خنده اش می گرفت.  

باخنده ای که سعی داشت کنترلش کند مشتی نثار 

 سینه ی او کرد.  

ای بابا داشتم باهات شوخی می کردم چرا انقد _

 قول ندادی؟!  جدی می گیری.. اصال مگه تو به من 

اینبار که قدم هایش ثابت ماند جلوی در حمام قرار 

 داشتند.  

سهیل با همان ابروهای باالگریده یک نگاه به 

 درحمام و یک نگاه به چشمان گرشرم بهار انداخت.  

 شرط داره؟!  _

 دخترک به سرعت سری تکان داد.  

 چه شرطی؟!  _

 اگه اسمشو درست بگی نظرم عوض میشه!  _
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 ابروهایش فاصله کم کردند.  

 اسم چیو؟!  _

 همونی که به اشتباه گفتی خل بازی!  _

اول گیج نگاهش کرد اما بعد که متوجه منظورش شد 

لبش کج شد تا به زیر دندان بکشد اما با نگاه جدی 

 سهیل که مواجه شد.  

 را بست!   لبش را صاف کرد ودهان باز شده اش

همون جمله ی قبلی رو دوباره تکرار کن بجای خل _

 بازی از اسم درستش استفاده کن!  

 شیطنت وشرارت از نگاهش لبریز بود.
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 بهار قیافه ی مظلومی به خودگرفت وگفت: 

 یعنی هیچ راهی نداره؟!   _
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 باسرخوشی ابروباال انداخت.  

 نُچ! _

م برخورد کرد فهمید چاره ای نگاه بهار که به در حما

 ندارد.  

 پلک روی هم قرار داد و آرام زمزمه کرد.  

 بذارم زمین االن وقت اون کارا نیست...  _

 کدوم کارا دقیقا؟واضح تر بگو!  _

 آب دهانش را پرصدا قورت داد وآرام تر از قبل گفت: 

 وقت عشق بازی نیست!  _

روی لب نگاه سهیل برق زد وخنده ی دندان نمایی 

 آورد.  

 بی آنکه او را زمین بگذارد به طرف تخت حرکت کرد.  

 بهار غرلندکرد.  

سگفتم بذارم زمین مثه اینکه به اول جمله م توجه 

 نکردی!  
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 درسته چون من فقط به آخر جمله ت دقت کردم!  _

دخترک سرش را با خجالت میان سینه ی او پنهان 

 کرد.  

 با این حرکت خنده روی لبهای سهیل پهن تر شد.  

درحقیقت قصد چنین کاری را نداشت فقط من باب 

 سربه سر گذاشتن بهار تاپای در حمام پیش رفت.  

دوباره روی تخت دراز کشید و دلبرش را در آغوش 

 گرفت.  

 زد:  باز هم کنار بناگوشش لب

امشب از زیر دستم در رفتی ببینم فرداشب که _

همین اطراف ویال اجاره کردم و می خوای چیکار 

 کنی!  

بهار نیشگونی از بازوی سفت و برآمده اش گرفت که 

 بیشتر انگشت خودش به درد آمد تا بازوی او!  

 هیس پشت گوشم حرف نزن من خوابم!  _
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سهیل بوسه ی عمیق و محکمی روی گونه اش 

 نشاند.  

دلش می خواست یک لقمه ی چپش کند بس که 

 خوشمزه بود.  

ز حتی صحبت کردن های عادی اش هم سرشار ا

 دلبری بود!  

نُچ نُچی کرد که بهار سر از میان سینه اش بیرون 

 آورد.  

 چی شده؟ _

تو خواب حرف می زدی من خبر نداشتم نکنه تو _

 خواب راهم می ری بهم انداختنت!  

بهار باخنده با آن مشت های کوچکش ضربه ای به 

بازوی سفت او وارد کرد که باز هم بیشتر دست 

 خودش درد گرفت.  

 احرص پشت سر هم مشت نثار بازویش می کرد.  ب
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 اما باز هم انگار نه انگار که به او ضربه می زند.  

سهیل مشت کوچکش را قاپید و بوسه ای پشت آن 

 نشاند.  

 نکن عشقم دردت می گیره!  _

بهار بیشتر حرص خورد وسهیل بیشتر لذت برد وقتی 

 حرص می خورد خوردنی تر به نظر می رسید.  

ار بوسه ای محکم اما کوتاه روی لبهایش نشاند و اینب

 انگار چیزی به یاد آورده باشد گفت: 

 گفتی بهت قول دادم؟!  _

دوباره همان بوسه ی کوتاه را تکرار کرد و دل در 

 سینه ی بهار بیش از پیش لرزید.  

درسته اون قولی بود که خودم به خواسته ی خودم _

رو نگرفتی.. قول  دادم اما مثه اینکه تو اصل مطلب

دادم تا وقتی روحمون یکی نشده جسممونم یکی 

 نشه..اما..  
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 بهار با کنجکاوی گوش سپرد به حرف او...  

با چارتا ماچ و بغل و نوازش وحتی حموم دونفره و _ 

یه کمی هم عشق بازی که دوتا جسم یکی نمیشه 

 منظورم اون اصل کاری بود!
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صورت دخترک تا پشت گوشهایش سرخ شد. فکر 

کرد سهیل چه می خواهد بگوید که انطور با دقت 

 گوش به حرفش سپرده بود.  

سهیل با دیدن چهره ی رنگین کمان او قهقهه ای 

 سرداد و بیشتر او را در آغوشش چالند.  

 اینبار لحنش جدی تر به نظر می رسید.  

این بود که اول  اگه تا حاال پاپیش نمیذاشتم واسه_

 کم کم با خلق وخوی من آشنا بشی...  
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انگشتش را روی لبهای متورمش کشید و خیره به 

 آنها گفت: 

که هم من یکم روی این خلق وحشیم کارکنم تا تو _

کمتر آسیب ببینی و هم تو یکم آمادگی پیدا کنی که 

امشب خودت شجاعت به خرج دادی و اومدی به 

حیف که آقا گرگه زیادی استقبال آقا گرگه اما 

مهربون و دلش برای بره کوچولوی سفیدش به رحم 

 اومد.  

خیلی وقته این لبها بهم چشمک می زنن اما بازم 

سعی داشتم جلوی خودم بگیرم فکر می کردم با 

اینکار ممکن از دستم دلخور بشی اما وقتی متوجه 

شدم طاقت تو هم مثه من سرریز شده دیگه تأمل 

 بیجا بود!  

بهار بیش از آن نتوانست مقابل نگاه داغ وسوزاننده 

 ی او دوام بیاورد.  
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پلک روی هم فشرد و جنین وار خودش را 

 درآغوشش پنهان کرد!  

 دقایقی بعد که بهار به خواب عمیقی فرو رفت.  

آهسته از روی تخت پایین آمد و به طرف حمام 

 حرکت کرد!  

ش خارج کرد و در میان راه رکابی مشکی اش را از تن

 وارد حمام شد.  

حقیقتا راحت نبود کوتاه آمدنش اما به سختی با 

 نَفْسَش جنگید و هرطور شده باید کوتاه می آمد.  

 وگرنه معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد!  

دخترک روز به روز حرارت او را بیشتر می کرد و این 

برای مردی مثله سهیل که حتی برای یک لبخند 

 ن می داد کار بسیار دشواری بود!  کوچکش جا

حاال هم گر گرفتگی شدیدش را تنها دوش آب سرد 

 می توانست خاموش کند!  
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  *** 

با داغ شدن پیشانی اش الی پلک هایش به آرامی 

باز شد و نگاهش برخورد کرد به تیله های سیاهی که 

 در کمترین فاصله از صورتش قرار داشتند.  

 بیدارت کردم نفسم؟  _

عطر نفس های گرمش در صورت دخترک پخش شد 

و بهار با جان ودل هوایی که نفس های او در ان 

 پیچیده بود را وارد ریه هایش کرد!  

 لبخندی به رویش پاشید.  

 سر سهیل کمی از صورتش فاصله گرفت.  

همین که چشمش به ظاهر آماده ی او افتاد سریع 

 سرجایش نشست!  

 جایی قراره بری؟!_
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سهیل بلند شد و روی پا ایستاد و اینبار نگاه بهار 

 روی کت وشلوار رسمی اش نشست.  

همانطور که یقه ی پیراهنش را مرتب می کرد در 

 جوابش گفت: 

 آره دیگه خوشگلم یادت رفته قرار کاری دارم!  _

بهار پتو را از روی پاهایش کنار زد و از تخت پایین 

 آمد.  

ه به طرف سهیل قدم برمی داشت آرام همانطور ک

 زمزمه کرد.  

 کی برمی گردی؟!  _

 احتماال نا بعدازظهر کارم طول بکشه!  _

حال روبرویش قرار گرفته بود دستی روی کت 

 مردش کشید.  

 کروات نزدی؟!  _
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 سهیل لبخندی زد وشانه ای باال انداخت.  

 نمی دونم کی گره کرواتم باز کرده؟!  _

 کش امد.   لبهای بهار

 من بازشون کردم!  _

 جفت ابروهای سهیل باال پرید.  

 بازشون کردی؟ چندتاشو؟  _

 اینبار لبخندش دندان نماشد.  

 همشو!  _

چشمان سهیل به حالت بامزه ای گرد شد و نگاهش 

 مبهوت روی او ماند.  

 دخترک چه کرده بود!  

خنده دار بود اما او واقعا بابستن کروات مشکل 

 .  داشت

زیاد تالش کرده بود اما تابحال نتوانسته بود موفق 

شود به هنین خاطر از همان زمان که آنها را 
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خریداری می کرد توسط فروشنده تنظیم می شد واو 

 هربار تنها شل و سفتش می کرد!  

بهار از او فاصله گرفت سهیل با هنان نگاه مبهوت 

 گام های او را نظاره می کرد.  

روی اندام بی نقصش دران تاپ قرمز  دوباره نگاهش

 رنگ وساپورت جذب مشکی  نشست.  

 آب دهانش را بلعید وسعی کرد نگاه از اوبگیرد.  

 بهار کروات به دست برگشت.  

دوباره مقابلش قرار گرفت روی پنجه ی پا ایستاد و 

کروات را دور گردنش پیچاند و مشغول گره زدنش 

 شد.  

بالعکس سهیل بهار اینکار را به صورت حرفه ای 

 انجام می داد.  

چون بااینکه دختر بود اما همیشه عالقه ی واصفی 

نسبت به کروات و آدمهایی که از آن استفاده می 
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کردند داشت و به همین خاطر خیلی راحت آموزش 

 گره مخصوص آن را یاد گرفته بود!  

بود سهیل با همانطور که با دقت مشغول تنظیم آن 

 پشت دست گونه اش را نوازش می کرد.  

قربونت برم فکر نکردی البد یه دلیلی داشته که _

 گره هیچکدوم رو باز نکردم؟!
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بهار نگاه گذرایی به چشمانش انداخت و باخنده 

 گفت: 

می دونم تنها دلیلش می تونه این باشه که بلد _

دم تا از این به نیستی ببندی.. منم همشون باز کر

 بعد خودم اینکارو انجام بدم!  

 نگاه سهیل برق زد: 
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بهار دستش را به پشت گردن او رساند ویقه ی 

 برگشته ی پیراهنش را درست کرد.  

دست روی شانه هایش گذاشت و با گونه های 

برجسته که حاصل ازلبخند عمیق روی لبش بود لب 

 زد: 

 حاال شد!  _

 کشید وگفت: سهیل دستی به کرواتش 

حاال مگه من دلم میاد اینو از دور گردنم باز کنم 

 ترجیح می دم شب باهمین بخوابم!  

 اگه به دست همونی که بسته باز بشه چی؟!  _

سهیل نگاه متفکری به او انداخت و بعد طوری که 

انگار به نتیجه رسیده باشد از آن حالت خارج شد 

 وچشمکی نثارش کرد.  

 یه.. موافقم شدیدا...  اینم یه راه حل_
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بهار خندید عمیق وشیرین آنقدر که دل سهیل هم 

 برای آن خنده آب شد.  

 دخترک سرتاپای مردش را از نظر گذراند.  

 نگاه جستجوگرانه ای به چشمانش انداخت وپرسید: 

 راستی اون طرفی که باهاش قرار داری خانم یا آقا؟  _

 گوشه ی چشمان سهیل چندین چین ریز افتاد.  

 آقا.. با خانم بودنش مشکل داری؟!  _

 تند تند سرش را تکان داد.  

نه قطعا اونجوری که تو فکر می کنی نیست فقط به _

این خاطر که با این کت وشلوار و کروات زیادی 

حقیقتا با همکاری کردنت با خانما جذاب شدی میگم 

 مشکلی ندارم اما.. 

 مکثی کرد ونگاهش حسود شد.  

بانگاهی که بشینه روی این همه جذابیت مشکل _

 دارم!  
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قلب سهیل بازهم به تالطم افتاد و وجودش از آن 

 نگاه حسود ولحن معترفانه سرشار از لذت شد.  

 نگاه گرم وعاشقی به چشمان او انداخت.  

مشغول بازی با پایین موهایش شد و با لحنی محکم 

 و صادق وشیفته گفت: 

نگاه من فقط تو رو می بینه حتی اگه اطرافم پر از _

بازم درغیابت فقط این زن های مختلف باشه 

چشماست که جلوی دیدم قرار می گیره  و منو شیدا 

 می کنه!  

 نگاه گیرایش را به چشمان براق و فندقی او کوباند.  

پس وقتی چشای من فقط تو رو می بینه نگران این _

 نباش که چه چشایی رو من می شینه!  

آن لحن اغواگرانه با آن صدای بم و مردانه طوری 

را مست کرد که بی تاب سر روی شانه ی او دخترک 

 نهاد و دست دور کمرش قفل کرد.  

 هنوز نرفتی دلتنگت شدم چطور صبحم عصر کنم؟!_
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بازوهای سهیل دورش حصار تنگ وخواستنی ایجاد 

کردند و لبهای او مهر داغی روی موهایش 

 چسباندند.  

ن تقه ای به در واردشد وپشت بندش صدای آرما

 درآمد.  

 سهیل داداش بیا دیگه دیرمون میشه!  _

بهار باشنیدن صدای آرمان سر از روی شانه اش 

برداشت اما سهیل دست پشت سرش گذاشت و 

 دوباره او را به حالت قبل باز گرداند.  

چرا که می دانست شعور آرمان باالتر از این 

حرفهاست حتی اگر گمان کند تنها سهیل داخل اتاق 

ارد باز هم تا سهیل حکم ورودش را اعالم حضور د

 نکند داخل نمی شود!  
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 اومدم داداش برو پایین منم دو مین دیگه اونجام!  _

بهار می خواست فاصله بگیرد که سهیل محکم تر در 

 آغوشش گرفت.  

 عزیزم آرمان منتظرته!  _

 سهیل حصارش را تنگ تر کرد.  

 لب زد:  بینی به موهایش چسباند و نزدیک بناگوشش

 دو دقیقه تو همین حالت بمون!  _

بهار گوش به فرمانش شد وساکت در همان حالت 

 ماند.  

 کمی بعد قفل دستانش شل تر شد.  

 کاری نداری عشقم..؟ برم دیگه!  _

 بهار سرکج کرد و لبخندی تحویل نگاه عاشقش داد.  

 نه مواظب خودت باش!  _

 به طرف در اتاق حرکت کرد.  
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بهار هم پشت سرش راه افتاد تا دم در بدرقه اش 

 کند.  

دستگیره ی در را که چرخاند بی هوا چرخید و بوسه 

 ای روی لبهای دخترک نشاند وبا لحن بشاشی گفت: 

 بدون این که نمی شد خدافظ عشقم!  _

 خیلی سریع از اتاق بیرون زد.  

 بهار چشم بست وبا لذت دستی روی لبهایش کشید.  

 ب زمزمه کرد.  زیر ل

 منتظرسوپرایزم باش آقاسهیل!  _

 دقایقی بعد از اتاق خارج شد.  

بافکری که به ذهنش رسید جلوی در اتاق سپیده از 

 حرکت ایستاد.  

با لبخند مرموزی در اتاق را باز کرد صورتش ازصدای 

 قیژ مانند در جمع شد.  
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از صدای در چشمان سپیده باز شد و باز بی توجه 

 دوباره بسته شد.  

روی پنجه ی پا  آهسته به طرف سپیده قدم برداشت 

 و آهسته تر شمرد.  

 یک..دو..سه.. _

 و بعد به صورت ناگهانی جیغ بنفشی کشید.  

سپیده بیچاره آنچنان هراسان بلند شد و نشست که 

ت کنار تشک به خاطر نداشتن تعادل سرش به تخ

 برخورد کرد.  

 نگاهش به بهاری که از خنده ریسه می رفت افتاد.  

بالش را با خشم به طرف او پرتاب کرد و با جاخالی 

 دادن بهار بالش به در برخورد کرد.
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 مریضی بیشعور!  _

 بهار با همان خنده سری به تایید حرفش تکان داد.  

ره خورده پیشانی سپیده دوباره نگاهی به اخم های گ

 انداخت و صدای غش غش خندیدنش بلند شد.  

 سپیده نمیدونی قیافه ت چقدر دیدنی بود!  _

 کوفته سپیده زهله م ترکید! _

 با دهان کجی ادای او را درآورد.  

 سپیده نمیدونی قیافت چقدر دیدنی بود!  _

 بهار با خنده گفت: 

 پاشو دیگه چقدر میخوابی!   _

سپیده از زیر پتو بیرون خزید دست او را گرفت و 

 روی قلبش گذاشت.  

ببین چقدر تند می زنه اگه سکته می کردم جواب _

 آرمان چی میدادی؟  
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فعالً که تو اون بیچاره رو بدجوری مَچَل خودت _

 کردی!  

 سپیده پشت چشمی نازک کرد.  

 تاوان اشتباه شو پس بده..   حقشه حاال حاالها باید_

 هردو مشغول جمع کردن تشک هایشان شدند. 

کی بیدار شدی؟ من تازه آفتاب زده بود پاشدم  _

 رفتم دستشویی نبودی!  

بهار لب هایش را روی هم فشرد تا خنده اش معلوم  

نشود اگر سپیده میفهمید دیشب چه کلکی سوار 

 شده بود پوستش را می کند.  

 به او نگاه کند گفت: بدون آنکه 

 بله دیگه من سحرخیزم!   _

 سپیده با چشمان ریز شده نگاهش کرد.  

 که اینطور!  _

 بهار لبخندش را فرو خورد و جدی گفت: 
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 پس چی!   _

  *** 

 با همان لباس های خیس وارد پذیرایی ویال شدند.  

بهار با قدم های تندی به طرف پله ها حرکت کرد 

به سپیده که قدمهای ریلکسی وسط راه برگشت و 

 برمی داشت نگاهی انداخت.  

 بدودیگه همه جارو به گند کشیدیم!  _

 آب از سر و روی هر دو چکه می کرد.  

به پیشنهاد بهار کمی در ساحل آب تنی کردند  تا 

گردن در زیر آب فرو رفته بودند و جای سهیل خالی 

 بود که ببیند.  

 او برخورد می کرد.  مطمئنا اگر می فهمید سخت با 

 مخصوصاً با دسته گلی که دفعه پیش به آب داده بود. 

یا شاید هم با این کله خرابی هایش مجازاتش 

 کرد.  می
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لبخند گَلِ گشادی از یادآوری مجازات دیشبش روی 

 لبهایش نشسته واقعا مجازات شیرینی بود. 

 شیرینی اش را هنوز هم زیر دندانش حس می کرد. 

 بوسه اش ناب بود. چقدر حس 

بی حیایی نبود اگر می گفت هنوز هم دلش مجازات 

 می خواهد! 

 آن هم از نوع سرسختانه اش... 

به چی داری فکر می کنی که نیشت تا بناگوش باز _

 شده؟! 

با صدای سپیده از فکر بیرون آمد و نگاهش معطوف 

 اوشد. 

 کرد.سپیده زودتر از او دست جنباند و در اتاق را باز 
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کردم.. بمیرم براش داشتم به شوهرم فکر می_

معلوم نیست االن داره چیکار میکنه غذا خورده 

 نخورده!  

سپیده با چندش صورتش را جمع کرد و ادای  تهوع 

 درآورد.  

بهار خندید و با شانه اش ضربه ای به شانه ی او 

 وارد کرد.  

تو خورده مثه تو اصالً من از وقتی شونم به شونه ی 

تنبل شدم قبال هر روز صبح زود بیدارمی شدم براش 

کردم اما االن یه مدت اون به جای صبحانه آماده می

 من اینکارو انجام میده!  

 سپیده لبخند دندان نمایی روی لب آورد.  

 خوبه که دیوونه خیلی حال میده!  _

 بهار نتاسف سری به بیخیالی های او تکان داد.  

 و لباس برای خود برداشت تا به حمام برود.   حوله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

همین که چرخید نگاهش به سپیده برخورد کرد که 

 کند.  یکی یکی لباس هایش را همان وسط اتاق می

 با جیغ دست روی چشمانش گذاشت!  

 خجالت نمیکشی جلوی من لخت میشی؟!  _

 سپیده غش به قیافه ی خجالت زده او خندید.  

دم بهار دست از روی من که هنوزلخت نش_

 چشمانش برداشت و خیره در نگاه خندان او پرسید: 

ببخشید شما اسم این وضعیت رو االن چی  _

 میذاری؟!  

نیمه لخت.. لخت زمانیه که لباس زیرامو هم در _

بیارم یکم چشاتو بازکنی میبینی که به اونا دست 

 نزدم!  

بهار چشم در کاسه چرخاند هیچکس حریف زبان 

 شد.  سپیده نمیدراز 

 بی حیا!  _
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 سپیده نیشش تا بناگوش باز بود.  

حیایی اصلی مال وقتیه که پیش آرمانم این در بی_

 برابر اونا هیچی حساب نمیشه!  

 بهار هینی کشید و حوله به دست از اتاق خارج شد.  

 همانطور هم صدای سپیده را شنید که می گفت: 

می بینی چه جوری خودشو واسم به آب و آتیش  _

میزنه دلیل اصلیش همین بی حیا بودنام  تو 

 تختخوابه پیشنهاد می کنم یکم یاد بگیری!  

  *** 

از حمام خارج شد کنار تخت ایستاد و لباس هایی 

 که روی آن آماده کرده بود را پوشید.  

این روزها هوا کم کم داشت گرم می شد و همین 

ساعت غیاب آرمان هم غنیمت بود برای چند 

 های راحت و خنک...  پوشیدن لباس
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تاپ مشکی اش را پایین داد و به طرف میز آرایش 

 قدم برداشت.  

 عطر سهیل روی آن قرار داشت.  

با لبخند در آن را باز کرد و به بینی اش نزدیک کرد و 

 عمیق بو کشید.  

 که سر تا پایش را مست کرد.  

بینی اش دور کرد و دوباره سر جای اولش  آن را از

 قرار داد.  

شود اعتراف کرد وقتی با بوی تنش ترکیب می

 نظیر تر است!  بی

شانه ای به موهایش کشید و به عادت همیشگی 

همانطور نمدار رهایشان کرد همان لحظه صدای 

 زنگ پیامک موبایلش درآمد.
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( روی صفحه )قلب من  My Heartبا دیدن نام

 گوشی لبخند شیرینی روی لبش نشست.  

 همین دیروزنام او را در مخاطبینش تغییر داده بود.  

 «  نفسم آماده باش نیم ساعت دیگه اونجام»  

 حس کنجکاوی در وجودش نشست.  

خواست بپرسد کجا قرار است بروند اما با خود فکر 

کرد حتما در حال رانندگی است و در جوابش تنها 

 وشت.  ن

 «  چشم» 

 و ایموجی قلب و بوس مقابلش فرستاد.  

 دوباره به اتاق بغلی رفت لباس و وسایلش آنجا بود.   

رژقرمز را محکم روی لبهایش کشید و دراآینه 

 لبخندی به تصویر بشاش خودش زد.  
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تلفن همراهش تک زنگ خورد و شماره سهیل روی 

 آن خودنمایی کرد.  

آنقدر در انتخاب لباس و آرایش وسواس به خرج داد 

 که باالخره وقت کم آورد.  

طور درون کیف تمام وسایل آرایشی اش را همان

 ریخت و با عجله از اتاق خارج شد.  

سپیده روی مبلهای قسمت نشیمن نشسته بود با 

شد دای پای بهار که از پله ها سرازیر میشنیدن ص

 گوشی بود گفت: همانطور که نگاهش معطوف صفحه

 یه ساعته چیکار می کنی اون باال؟  _

همین که نگاهش به سر و وضع آماده ی بهار افتاد 

 متعجب پرسید: 

 کجا شال و کاله کردی؟!   _

 با سهیل میریم بیرون...  _
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و در پیشگاه نگاه متعجب او دستی تکان داد و به 

 سرعت از در خارج شد.  

جلوی در با آرمان روبرو شد که قیافه اش خوشحال 

 رسید.  به نظر می

مطمئنا از غیاب چند ساعته ی آنها خوشحال بود و از 

 این طریق کمی با سپیده تنها می شد.  

داخل  هردو سالم کوتاهی به هم دادند و با عجله یکی

 شد ویکی خارج...  

روی صندلی قرار گرفت و با سری که به طرف شانه 

 کج شده بود سالم کرد.  

کردن این سرکج کردن هایش هم جزئی از دلبری

 هایش محسوب می شد.  

 نگاه سهیل اول از همه میخ لبهای سرخش شد.  

سرش را جلو کشید و بوسه ای روی گونه ی دخترک 

 نشاند.  
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 ل خانم!  سالم خوشگ_

 دخترک لبخند دلبرانه ای تحویلش داد.  

 سهیل باحال خوشی ماشین را به حرکت در آورد.  

  . 

  . 

برق نگاهش یک لحظه هم کم نمی شد مدام دست 

آورد و نگاهش روی حلقه ی چپش را باال می

 جدیدش می نشست.  

 دوستش داری؟!  _

نگاهش دوباره معطوف حلقه ی رینگ ساده اش شد 

 نام سهیل روی آن حک شده بود.  که 

 خیلی!  _

 دستش را باال آورد و روی حلقه بوسه ای نشاند.
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دیگه حاضر نیستم یه لحظه هم از خودم جداش _

 کنم!  

سهیل با لبخند به کارهای او می نگریست عشقم 

این کار مال مواقعیه که من نیستم االن خودمو ول 

 بوسی؟!  کردی اونو می

یمرخش در معرض دید بهار قرار گرفت و با انگشت ن

 به گونه اش اشاره کرد.  

 بهارباخنده لب هایش را به گونه ی او چسباند.  

همین که لب هایش برای بوسیدن غنچه شد سهیل 

با سرعت باالیی گردن چرخاند و بوسه روی لبهایش 

 به ثمر رسید.  

هنوز لبهایشان از هم فاصله نگرفته بود که روی 

 لبهای بهار زمزمه کرد.  

 شکار لحظه ها!  _
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نفسهای گرم و پرحرارتش تن دخترک را به آتش 

 کشید.  

نکه کمی فاصله بگیرد در چشم روی هم گذاشت بی آ

 همان حالت ماند.  

انگار یادش رفته بود که داخل ماشین هستند آن 

کرد تکرار همان لحظه به تنها چیزی که فکر می

 بوسه بود!  

ثانیه ای بیشتر طول نکشید که لبهاش در دام  شعله 

 های آتش افتادند.  

هردو از یاد برده بودند که داخل پارکینگ مجتمع 

 و ممکن است هر لحظه کسی آنها را ببیند!  هستند 

کرد و اینبار دخترک هم بی خجالت او را همراهی می

 این سهیل را بیش از پیش بی تاب می کرد.  

جای شکرش باقی بود که شیشه های ماشین دودی 

بودند و داخل آن زیاد معلوم نبود وگرنه ممکن بود 
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تصویر بوسه های داغشان توسط دوربین های 

 کینگ ضبط شود.  پار

آن بوسه ها توسط دلبرش  گدازه های آتش به 

 انداخت!  جانش می

کمی بعد وقتی نفس هر دو بند آمد با اکراه از هم 

 فاصله گرفتند.  

قلب بهار همچون گنجشکی می تپید و سینه اش 

 سخت تکان میخورد!  

هایش هجوم آورد از مرور آن خون به سرعت به گونه

 لحظه ی لذت بخش...  

 و تنش از احساس آن لذت لرزید!  

سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و دستانش روی 

 های داغش نشست!  گونه

 سهیل نگاه به ظاهر او انداخت.  

 ماشین را از پارک خارج کرد و گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سر وقتمون!  زودتر بریم تا حراست نیومده  _

 و پا روی پدال گاز فشرد.  

 در طبقه سوم آن مجتمع جواهری آقای صفایی بود.  

همان که امروز با هم قرار داشتند وقتی وارد 

جواهرفروشی شدند سهیل در حضور نگاه متعجب 

بهار از فروشنده خواست که حلقه های ست را 

 برایشان بیاورد.  

دانست و نمیبهار سر از کارهایش در نمی آورد 

 هدفش چیست؟!  

چرا باید درخواست حلقه آن هم از نوع مناسب 

 ازدواجش کند.  

وقتی متعجب نامش را بر زبان آورد سهیل در 

 جوابش تنها گفت: 

 « انتخاب کن بعدا برات توضیح میدم!»
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بهار دیگر ادامه نداد با دقت حلقه ها را از نظر گذراند 

 آمد. و باالخره یکی از آنها به چشمش
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خیلی ساده وشیک بود سهیل هم ست همان حلقه ی 

انتخابی را درخواست کرد و از فروشنده تقاضای حک 

 کردن نام هردو را روی آنها کرد.  

 وقتی از آنجا بیرون آمدند تو ضیح داد.  

میدونم حلقه ی ازدواجت نه طبق سلیقته و نه خاطره _

ی خوبی رو برات رقم می زنه خواستم حاال که 

این ازدواج رو پذیرفتیم حلقه ی  هردومون

دلخواهمون رو هم به انگشت بندازیم تا هروقت 

 چشممون بهش افتاد فقط لبخند بیاره رو لبامون!  

 دوباره ماشین کنار خیابان متوقف شد.  
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سهیل کمربند ایمنی اش را باز کرد و رو به بهار 

 گفت: 

 یه آبمیوه ی خنک واسه عطش هردومون خوبه!  _

 صله از ماشین پیاده شد.  و بالفا

با لبخندی که کمی خجالت هم چاشنی اش شده بود 

 دور شدن مردش را نظاره کرد.  

او برای این مرد روزی هزار بار جان می داد در 

سرش فکر یک سوپرایز بی نظیر می گذشت و لحظه 

 شماری می کرد تا هرچه زودتر به ویال برسند.  

 بکشاند.  فقط کافی بود او را کنار ساحل 

 بعد از آن برنامه هایش پیش می رفت!  

چندی بعد سهیل با دو آبمیوه ای که در دست داشت 

 به ماشین نزدیک شد.  

 کنار ماشین که قرار گرفت.  
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بهار کمی خودش را به در سمت راننده نزدیک کرد و 

 آبمیوه ها را از شیشه ی باز ماشین گرفت.  

 سهیل روی صندلی جا گرفت.  

دراز کرد تا آبمیوه اش را بگیرد که با خنده دست 

 های ریز ریز بهار مواجه شد.  

 بهار آبمیوه اش را به دستش سپرد.  

سهیل کنجکاوانه به او می نگریست همانطور که با 

 نی محتویات داخل لیوان را هم می زد پرسید: 

 به چی می خندی؟!  _

 یاد اولین آبمیوه ی مشترکمون افتادم! _

 لب سهیل هم به سمت باال متمایل شد.  گوشه ی 

 همونا که راهی سطل زباله شدن!  _

بهار جرعه ای از آبمیوه اش را نوشید و با نگاه 

 خندانی به تایید حرفش سری تکان داد.  
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ابروهای سهیل فاصله کم کردند همانطور که سرش 

 را تکان می داد گفت: 

خط آااخ بهار... اونقد پوزخندات روی اعصاب من _

 می کشید که از یادآوریش تنم به لرزه می افته!  

بهار با خنده دست دور بازویش پیچید و سر به شانه 

 اش تکیه داد.  

 بالبهای غنچه شده نگاه به چشمانش رساند وگفت: 

خب حقت بود دیگه.. قبول کن تو هم زیادی خشک _

 ومغرور بودی!  

 سهیل با ابروهای باالپریده نگاهش کرد.  

 من؟!  _

بله شما.. یادمه اون موقع تو ذهنم صدات می زدم _

 پسره ی از دماغ فیل افتاده!
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 سهیل با خنده گفت: 

ی رو واال من از وقتی که یادم میاد فقط ناز جنابعال_

 می کشیدم!  

بهار دلبرانه خندید و سعی کرد صدایش را مثل او 

 کلفت کند.  

وقتی باهات حرف می زنم به من نگاه کن من _

 حرفمو یکبار بیشتر تکرار نمی کنم!  

سهیل با صدای بلندی خندید و با انگشت ضربه ای 

 به نوک بینی اش زد.  

 ادای منو در میاری وروجک!  _

 غنچه کرد وشانه ای باال انداخت.   بهار لبهایش را

 شوهر خودمه دوست دارم اداشو دربیارم!  _
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سهیل دست دور شانه هایش پیچید نگاهی به اطراف 

انداخت و به حالت دزدکی بوسه ای روی لبهای 

 غنچه اش کاشت.  

 بهار نگاه گردی به چشمانش انداخت.  

 سهیل!! تو خیابون!!  _

غنچه کرد گ  سهیل همچون خودش لبهایش را

 شانه ای باال انداخت.  

 زن خودمه دوست دارم بوسش کنم!  _

 بهار غش غش خندید.  

 حالت چهره اش خیلی مضحک و بامزه شده بود.  

آن لبهای غنچه شده اصال به ریش و سبیل مردانه 

 اش نمی آمد.  

 بهار مشغول خوردن نیم دیگر آبمیوه اش شد.  

 !  همینجا بمون االن برمی گردم_
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سر از روی شانه اش برداشت ومتعجب نگاهش 

 کرد.  

برم تا امالکی اون طرف خیابون ببینم ویالی خالی _

 واسه یکی دوشب اجاره داره یا نه!  

 آبمیوه در گلوی بهار پرید وبه سرفه افتاد.  

سهیل با خنده چند ضربه به کمرش کوبید وخبیثانه 

 پرسید: 

 چی شد عشقم؟!  _

بهار دستش را به معنای کافی است باال آورد و مقابل 

سهیل قرار داد او هم دست از ضربه زدن به کمرش 

 برداشت.  

با چشمانی که از سرفه اشک آلود شده بودند به 

 سهیل خیره شد.  

 !  ویال اجاره کنی! واسه چی؟_
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نیش سهیل تا بناگوش باز شد وچشمکی نثارش کرد 

و وُلوم صدایش را پایین آورد و با لحن پرحرارتی 

 گفت: 

واسه خودمون دیگه.. امشب بریم اونجا.. بی سر _

 خر.. فقط من باشم وتو!  

 تن دخترک از عرق خیس شد.  

اووممم میگم ارمان وسپیده منتظرمونن زشت _

 نیست؟!  

نگاه معصوم تاب نیاورد که همچون سهیل مقابل آن 

 دختر بچه های مظلوم به او می نگریست.
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 دست از سربه سر گذاشتن او برداشت.  

 لپش را کشید و بالحن جدی گفت: 
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واسه خاطر هموناست خانومم نه اون چیزی که تو _

سر تو می گذره تا وقتی ما اونجا باشیم نه آشتی می 

 تونه مقابل ما از خودش دفاع کنه!  کنن و نه آرمان می 

تنها که باشن می تونن راحت تر مشکلشون رو حل 

 کنن!  

اینبار بهار لبخندی به فهم وکماالت شوهرش زد و 

 پلک روی هم قرار داد.  

  *** 

مانتو وشالش را درآورد و آویزان چوب لباسی گوشه 

 ی اتاق کرد.  

ظه کیفش را هم همانجا آویزان کرد و همان لح

 متوجه لرزش موبایلش شد.  

 گوشی را از کیف بیرون آورد.  

 پیامی از جانب سپیده بود.  
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سهیل گفته بود خودش به آرمان خبر می دهد که 

 امشب ویال نمی روند.  

تو که هنوز اعتراف نکردی! پس چرا بردتت خونه » 

 «  خالی؟!

 مقابلش هم چند ایموجی خنده گذاشته بود.  

 لبخند شیطنت آوری روی لب بهار نشست.  

طوری می گفت خانه خالی انگار نه انگار که آنها زن 

 وشوهر بودند!  

انگار که سهیل قصد داشته با دوست دخترش خلوت 

 کند!  

 دوباره گوشی در دستش لرزید.  

میگم بهار االن بهترین فرصت واسه اعترافته » 

 «  دست بجنبون دختر!

 کمتر از چندثانیه ی بعد ویسی دریافت کرد.  

 «  اینم گوش بده بدردت می خوره!» 
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با کنجکاوی ویس را باز کرد و صدای زنی به گوشش 

 رسید.  

رابطه ی زناشویی مهم ترین اصل زندگی محسوب _

می تونن به بهتر شدن میشه که زوجین با آموزش 

 روند این رابطه کمک به سزایی کنند.  

لب واستفاده ی درست از آنها می تونه مقدمات 

 شروع رابطه رو به شکل چشم گیری افزایش بده!  

 بهار خانومم کجاموندی؟!  _

شتابزده و پراسترس تنها کاری که در آن لحظه قبل 

هد از ورود سهیل و رفتن آبرویش توانست انجام بد

 خاموش کردن صفحه ی گوشی بود.  

 که خدا را شکر صدا هم با اینکار قطع شد.  

در دل لعنتی نثار سپیده کرد که کم مانده بود 

 رسوایش کند.  

همین که چرخید با سهیل ایستاده میان  چارچوب در 

 اتاق مواجه شد.  
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 نفس آسوده ای کشید و با لبخند به او نزدیک شد.  

وازش وار به سمت باال هدایت کرد موهای مردش را ن

 و گفت: 

 اومدم لباس عوض کنم عزیزم!  _

نگاه سهیل از روی صورتش سُر خورد و روی تاپ 

 مشکی تنش نشست.
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انگشتش را به بند تاپ که روی بازویش افتاده بود 

 رساند و روی شانه هدایت کرد.  

 بهار مثل قبل خجالت نمی کشید.  

ه خیره ی او روی تن وبدنش کمی معذب اما از نگا

 می شد!  
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سهیل نگاهش را از شانه های لخت او گرفت و 

 دوباره به چشمانش دوخت.  

تا همین امروز فکر می کردم قرمز از همه ی رنگها _

 بیشتر بهت میاد.  

اما االن اعتراف می کنم که سخت در اشتباه بودم 

م روی چون این تاپ مشکی خیلی بیشتر از حد تصور

 پوشت سفیدت نشسته!  

 بهار لبخندشیرینی تحویلش داد.  

نگاهی به ظاهر سهیل انداخت که هنوز هم لباس 

هاییکه صبح پوشیده بود را به تن داشت و تنها کتش 

 را درآورده بود.  

بی آنکه آن لبخند شیرین از روی لبش کنار برود 

دست دراز کرد و گره کرواتش را بازکرد و از دور 

 گردنش خارج کرد.  

  سهیل بی آنکه پلک بزند او را تماشا می کرد. 
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بهار کروات را که درآورد اینبار دستش را به دکمه 

های پیراهن او رساند و یکی یکی شروع به باز 

 کردنشان کرد.  

دوباره نفس سخیل حبس شد و حالش داشت 

 دگرگون می شد.  

دخترک هرچند که قصد و غَرَضی پشت اینکارهایش 

 نبود اما خبر نداشت که چه بر سر او می آورد.  

 را که باز کرد.  آخرین دکمه 

هردو دستش را روی سینه ی مردش گذاشت حتی از 

 روی رکابی اش هم داغی بدنش را حس می کرد.  

 آرام لب زد: 

 بریم لب ساحل؟!  _

 سهیل پلک روی هم قرار داد و گفت : 

 بریم!  _
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نفس داغش به همین یک کلمه روی صورت دخترک 

 نشست!  

پیراهنش را از تنش خارج کرد و چند قدمی از بهار 

فاصله گرفت و آن را روی همان چوب لباسی سیار 

 گوشه ی اتاق آویزان کرد.  

برگشت و دست بهار را در دست گرفت تا باهم راهی 

 ساحل شوند.  

 بهار مکثی کرد وبا او همراه نشد.  

 سهیل سوالی نگاهش کرد که گفت: 

 دارم انجام بدم زودی میام!   تو برو منم یه کاری_

 چه کاری؟!  _

 شخصیه!  _

سهیل دستی که در دست داشت را باال آورد و بوسه 

 ای پشت آن نشاند.  

 بی آنکه لبهایش را از دست او جدا کند زمزمه کرد.  
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 منتظر می مونم کارت رو انجام بده باهم بریم!_
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یاورد تا زودتر بهار دیگر نمی دانست چه بهانه ای ب

 او را راهی ساحل کند.  

اوووممم نه دیگه تو برو من خودم کارم انجام میدم _

 میام باشه؟  

جمله ی بهار اصال به مذاقش خوش نیامد وکمی هم 

 ضد حال زد به حال واحوالش!  

یعنی چه که خودش پیشنهاد رفتن می داد وحاال هم 

 از او می خواست تنها برود و بعد خودش بیاید!  

اما باز هم با این شرایط چیزی نگفت بوسه ی 

 دیگری پشت دستش نشاند و گفت: 

 منتظرتم زود بیا!  _
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از اتاق که خارج شد بهار در دل قربان صدقه اش 

 رفت.  

شی و به روی خودت دورت بگردم که ناراحت می» 

 «  نمیاری

خودش را به محوطه ی بیرونی ویال رساند و گیتار را 

 از داخل صندوق عقب ماشین برداشت.  

این گیتار آوردن های آرمان در مسافرت ها اینبار 

 خیلی خوب و کارساز بود!  

چهارپایه ی کوچک تاشویی را هم با خود همراه کرد 

 برداشت.   و قدم های آهسته ای به طرف ساحل

سهیل دست به سینه نهاده و رو به ساحل ایستاده 

 بود.  

با آن ژستی که گرفته بود عضالت باال تنه اش را به 

 شکل جذابی به رخ می کشید.  

 بهار در فاصله ی چندین متری از او ایستاد.  
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چهار پایه را روی زمین قرار داد و روی آن نشست و 

 گیتار را در دست تنظیم کرد.  

بسم اللهی زیر لب گفت وحرکت دستانش را آغاز 

 کرد.  

 خوندن من یه بهانه است _

 یه سرود عاشقانه است 

 من برات ترانه میگم 

 تا بدونی که باهاتم 

سهیل با چهره ی ناباوری چرخید و رو به او قرار 

 گرفت.  

 دخترک لبخندی به رویش پاشید.  

 تو خودت دلیل بودنم _

  بی تو شب سحر نمیشه

 می میرم بی تو 
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خیره در نگاهش کلمات را ادا می کرد و هرلحظه با 

 دل وجان او بازی می کرد!  

 من عشقت رو به همه دنیا نمیدم _

 حتی یادت رو به کوه وصحرا نمیدم 

 با تو می مونم واسه همیشه 

سهیل انگار نفس کشیدن را از یاد برده بود 

ای چشمانش میخ او و حرکات دستانش روی سیم ه

گیتار و گوشهایش تیز تیز برای شنیدن آن صدای 

 زنانه ودلبرانه بود.  

 اگه دنیا بخواد من وتو تنها بمونیم _

 واست می میرم جواب دنیا رو میدم 

 با تو می مونم واسه همیشه 

 اینبار عمیق و از ته دل خیره در نگاهش خواند.  

 اگه دنیا بخواد من وتو تنها بمونیم _

 واست می میرم جواب دنیا رو میدم  
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 با تو می مونم واسه همیشه 

 دستانش از حرکت ایستاد.
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 گیتار را روی زمین قرار داد و روی پا ایستاد.  

 از همان فاصله صدایش زد.  

 سهیلم! _

 دل سهیل فرو ریخت با آن میم مالکیتش!  

 سهیل؟!  جان _

 دخترک سینه اش از هیجان سخت تکان می خورد.  

 اینبار دستانش را کنار لبهایش قرار داد وفریاد زد.  

 واست می میرم!  _

 صدایش در ساحل انعکاس یافت.  
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دستان سهیل برای در آغوش گرفتنش از هم باز شد 

 و دخترک دوان دوان خودش را به آن آغوش رساند.  

کمرش قفل شد و او را از زمین  دستانی مردانه دور

 جدا کرد و دور خودش چرخاند.  

با جیغ دست دور گردنش حلقه کرد ومحکم به او 

 چسبید.  

صدای جیغ و خنده هایش مردش را بی قرارتر می 

 کرد.  

آنقدر دور خودش چرخاند که باالخره هر دو سرگیجه 

 گرفتند و روی شن ها افتادند! 

 قرار داشت.   سر بهار روی سینه ی سهیل

با هر موجی که می آمد پاهای هر دو خیس می شد و 

 حس بی نظیری را به آنها القا می کرد.  

بهار سر از روی سینه ی او برداشت و به حالت 

 نشسته درآمد.  
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سهیل دستش را زیر سرش قرار داد و نگاه خیره 

 اش خیال جداشدن از او را نداشت.  

بهار دست دیگر او را مه آزاد کنارش قرار داشت را 

 باال آورد و روی قلبش قرار داد.  

با حس گرمای دست او قلبش پر تب وتاب تر 

 خودش را به دیواره ی سینه اش کوباند.  

خودش به در و دیوار سینم بینی؟ واسه تو اینطور می_

 می کوبه!  

 با این حرف ضربان قلب سهیل هم شدت گرفت.  

به راستی که قلب هایشان باهم، هم کالم شده بودند 

و در آن لحظه زبان تنها حکم وکالت قلب را پذیرفته 

 بود!  

کمی به طرف او خم شد و با دستان کوچکش صورت 

 مردش را قاب گرفت.  

دلیل نبض قلبم باشی و عشق تو گفتی دوست داری _

 توی رگام جریان داشته باشه..  
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 می خوام بهت بگم..  

تو خود قلبمی نه تنها عشقت توی رگام جریان داره 

 بلکه تو خودت خون توی رگای منی!  

به خونی که هرثانیه توی رگای هرآدمی می چرخه 

 فکر کن..  

 میدونی اگه نباشه چی میشه؟  

 می میره!  

 خونی نباشی می میرم!تو هم 
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منم اصال نفهمیدم چی شد که اینجدری عاشقت 

 شدم که نفسم به نفسات...  
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سهیل مهلتش نداد که جمله اش را کامل کند بی 

طاقت دست پشت سرش قرار داد و لبهایش را 

 شکار کرد.  

وقتی از او جدا شد لبهای دخترک به گز گز افتاده 

 بود!  

 و مردانه اش نجوا کرد.  با صدای بم 

یه جوری تو روحم نفوذ کردی که حس می کنم _

 فرمونش دست توعه!  

بهار با ناز خندید وصورتش را همچون گربه ای 

 ملوس به بازوی او مالید.  

 اینبار بوسه ی سهیل روی پیشانی اشمهرشد.  

همیشه اولین تجربه ها شیرینن مثه اولین قرار.. _

 ابراز عالقه..   اولین بوسه.. اولین

 تا آخر عمرم شیرینیش زیر زبونم باقی می مونه!  

 دخترک سرکج کرد و با نازلب زد: 
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 قدم بزنیم؟  _

 دوباره بوسه ای نثارش کرد اینبار روی موهایش!  

تو االن به من بگو جونت بده من دو دستی تقدیمت _

 می کنم!  

دقایقی می شد در سکوت دست به دست هم قدم 

 می زدند.  

سهیل نگاهی به صورت بهار انداخت که ساکت خیره 

 به شن های زیر پایش آهسته قدم برمی داشت.  

 نبینم عشقم فکرش مشغول باشه!  _

ال تیله دخترک گردن چرخاند و خیره در سیاهچ

 هایش با لحن جدی پرسید: 

 تو دلیلش رو میدونی؟  _

 دلیل چی رو؟!  _

 از حرکت ایستاد مقابل سهیل قرار گرفت.  
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دست دور گردنش حلقه کرد و لبخند شیرینی روی 

 لب نشاند و گفت: 

اینکه چرا من این مرد رو بیش از حد تصورس _

 دوست دارم!  

ش روی لب لبخند آرام آرام آن هم از نوع جذاب

 سهیل نشست.  

سفت وسخت او را میان بازوانش اسیر کرد و کنار 

 بناگوشش زمزمه کرد.  

جون تو امید زندگی این مردی چون تمام این مدت _

به امید این لحظه ها نفس می کشید و از این به بعد 

 هم به امید داشتن تو و عشقت قراره نفس بکشه!  

 چانه روی سر دخترک قرار داد.  

 مانطور که او را در آغوشش می فشرد.  ه

 پلک هایش را هم باحال خوبی روی هم قرار داد.  
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دخترک را کمی در آغوشش باال کشید پاهای بهار از 

زمین جدا شد و دست هایش را دور گردن مردش 

 محکم تر از قبل کرد.
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سهیل همانطور که او را درآغوش گرفته بود به طرف 

 نار ساحل رفت.  تخته سنگی ک

روی آن قرار گرفت و بهار را همچون مادری دلسوز 

که کودکش را به آغوش می گیرد روی پاهایش 

 نشاند و سرش را به سینه چسباند.  

 نور مهتاب در آن تاریکی شب عجیب دلبری می کرد!  

بهار با انگشت روی سینه اش خط های فرضی می 

یل را کشید و این باز هم داشت کم کم حال سه

 دگرگون می کرد.  
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بی هوا انگشت دخترک را قاپید و به لبهایش نزدیک 

 کرد.  

بوسه ای روی آن نشاند و با چشمانی که روبه 

 خماری بود لب زد: 

 شیطونی نکن...  _

بهار سر روی شانه اش قرار داد انگشتش را از 

اسارت دست او درآورد و خیره به تیمرخ سهیل 

 دوباره به کارش ادامه داد.  

اینبار سرش جایی قرار داشت که نفس های گرمش 

به گردن سهیل برخورد می کرد واین حال او را 

 خراب تر از پیش می کرد!  

بود  با چشمانی که از شدت خواستن باریک شده

 نگاه به چشمان پرشیطنت او انداخت.  

برق شیطنت را که در نگاهش دید خنده ای مردانه 

 روی لبش نشست.  
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من دیگه اون گرگ مهربون سابق نیستم بره _

کوچولو می گیرم یه لقمه ی چپت می کنما خیلیم 

 خوشمزه به نظر می رسی!  

بهار با شرم خندید وصورتش را در گردن او پنهان 

  کرد. 

سهیل دست زیر چانه اش قرار داد و صورتش را 

 مقابل صورت خود گرفت.  

 خیره در نگاهش گفت: 

 خیلی می خوامت خیلی... اجازه می دی؟  _

 بهار شرم زده نگاه از چشمانش دزدید.  

سهیل پیشانی اش را به پیشانی او چسباند وتیغه ی 

 بینی اش را روی تیغه ی بینی او به حرکت درآورد.  

 اگه هنوزم آمادگیشو نداری مشکلی نیست!  _

بی تابی از سرو رویش می بارید اما باز هم قصد 

 نداشت چیزی را به او تحمیل کند.  
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 دلش می خواست نظر دل او را بشنود!  

بهار چشمانش را باز کرد و با عشق در نگاه او غرق 

 شد.  

 چند لحظه درنگاهش خیره ماند.  

ی هم قرار داد و لبهایش را باالخره پلک هایش را رو

روی لبهای مردش گذاشت وبا بوسیدنش جوابش را 

 داد.  

سهیل آنقدر بی تاب آن لحظه بود که بدون آنکه 

 لبهایش لحظه ای جداشود.  

دخترک را روی دستانش بلند کرد ونفهمید کی و 

 چطور خودش را به اتاق و روی تخت رساند.
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آنچنان او را درآغوشش می فشرد که گویا قصد 

 داشت بدن هایشان را در هم حل کند.  

 گردنش را بوسید...  

 گونه هایش را...  

 لبهایش را...  

 چه حس شیرینی داشت!  

 گرمای تنش.. لمس و حس وجودش!  

دلبرش از هرلحظه نفس کشیدن با او لذت می برد و 

 در وجودش غرق می شد.  

دوباره به جان لبهایش افتاد و شراب ناب لبهایش را 

 حریصانه نوشید.  

لباسش را که از سرش خارج کرد دخترک در خود 

 جمع شد.  

 لحظه ای مکث کرد و دستانش از حرکت ایستاد.  
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او دوخت و با  نگاه تب دارش را به نی نی چشمان

 لطافت پرسید.  

 چی شد عشقم؟ اگه پشیمون شدی بگو.. باشه؟  _

 بهار سرش را به دو طرف تکان داد.  

 نه نه اصال.. فقط..  _

 فقط؟  _

 نگاهش را از او دزدید.  

 خجالت می کشم...  _

 دخترک گویا هر لحظه کبریت به آتش نیازش می زد.  

شست و روی لبخند لذت بخشی روی لبهای سهیل ن

 تنش خیمه زد.  

طاق باز روی تخت دراز کشیده بود وسر بهار روی 

 سینه ی برهنه اش قرار داشت.  

 بوسه ای روی موهایش کاشت.  

 اذیت که نشدی؟  _
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 دخترک از وضعیتی که در آن قرار داشت معذب بود.  

مالفه را روی بدنش کشید و سرش را در سینه ی 

 مردش پنهان کرد.  

 نه..  _

سهیل دوباره و چندباره بوسه هایش را روی موهای 

او به جا گذاشت و به نوازش موهای دخترک پرداخت 

 تا زمانی که چشمانش گرم خواب شود.  

چشم که باز کرد با تیله های مشکی و براقی روبرو 

شد که با دیدن چشمان باز او لبخند جذابی مهمان 

 صورت مردانه اش شد.  

 صبح بخیر عشقم!  _

 صبح بخیر!  _

 خمیازه ای کشید.  

انگشتانش را میان انگشتان سهیل فرو یرد و دوباره 

 پلک روی هم قرار داد.  
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 سهیل با خنده گوشه ی لبش را بوسید.  

 پاشو دیگه خوابالود چقدر می خوابی!  _

بهار سرش را میان سینه ی او فرو برد وبوسه ای 

 وسط سینه اش کاشت.  

این سینه زیادی وسوسه کنندست آدم نمی تونه _

 ازش دل بکنه!  

از تکان خوردن سینه ی سهیل متوجه ی خندیدنش 

 شد.
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نه مثه اینکه دیشب روت تاثیرداشته.. خب عشقم از _

این به بعد هرشب با همین روش پیش می ریم تا 

همین یه ذره خجالتی که گاهی اوقات سَرَک می کشه 

 ین بره! از ب
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از یادآوری شب گذشته خون به سرعت به گونه های 

 دخترک هجوم آورد. 

 اُه اُه گونه هاشو ببین آب نشی یه وقت! _

صورتش را به سینه ی او فشرد و لبش را زیر دندان 

 کشید. 

 سهیل دستش را دور بدن دخترک پیچاند. 

 از لمس بدن برهنه اش گُر گرفت. 

 اشد. اما سعی کرد کمی خود دار ب

لبهایش را به الله ی گوش او چسباند و آرام زمزمه 

 کرد. 

هرچند که خجالت کشیدناتم لذتبخش اما من _

 دوست ندارم پیش من خجالت بکشی! 

دلم می خواد کنار من بی حیاترین باشی.. فقط کنار 

 من وفقط برای من باشه؟! 
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بهار تندتند سرش را تکان داد و به همان آرامی 

 جواب داد. 

 سعی می کنم! _

آفرین دختر خوب حاال پاشو بریم یه دوش دونفره _

 بگیریم بعدم بریم صبحانه بخوریم! 

 بی هوا مالفه را از روی بهار کنار زد. 

دخترک جیغی کشید و دوباره مالفه را تا روی سرش 

 باال کشید. 

صدای غش غش خندیدن سهیل فضای اتاق را پر 

 کرده بود! 

من که دیشب همه چیزو دیدم دیگه این اداها چیه؟! _

 نترس بابا اونقدرام بی جنبه نیستم که دووم نیارم! 

با اینکه ازشدت خجالت در حال ذوب شدن بود اما از 

 ف سهیل حرصش گرفت. این حر

 روی تخت نشست...  
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سهیل هنوز هم با چشمان پر شیطنت وخندانی 

 نگاهش می کرد. 

 بهاردر دل نالید: 

 « دارم برات» 

همانطور که مالفه را دور بدنش پیچانده بود از تخت 

 پایین رفت و به طرف حمام حرکت کرد. 

 جلوی در حمام متوقف شد. 

بجای حموم دونفره برو یه دست لباس واسه من _

تهیه کن که از حموم بیام بیرون لباس تمیز ندارم 

 بپوشم! 

دستش را از روی سینه برداشت و مالفه با یک چشم 

 برهم زدنی پایین پایش افتاد. 

 نیمرخ تمام تنه اش در معرض دید او قرار داشت. 

 ازگوشه ی چشم نگاه پرحرارت سهیل را روی بدن

 خودش دید.
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لبخند پیروزی روی لب آورد و در جَوار نگاه مبهوت او 

 وارد حمام شد. 

به دقیقه نکشید که تقه ای به در وارد شد وصدای بی 

 تاب سهیل درآمد. 

 بهار.. باز کن درو منم می خوام بیام! _

بهار ریز ریز خندید و دوش آب را باز کرد وبا لحن 

 . پرنازی زمزمه کرد

عشقمممم .. لباس ندارما نیم ساعت بیشتر فرصت _

 نداری! 

ان هم با   "عشقم"اولین بار بود که به او می گفت 

 این همه ناز وادا واین سهیل را جری تر می کرد. 
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پلک روی هم قرار داد و با مشت گره خورده اش 

 ضربه ای نثار در کرد. 

 لعنتی حاال من با این حال و روزم چطور ازت دل_

 بکنم! 

 *** 

از اتاق خارج شد و سهیل را ایستاده مقابل یخچال 

 مشغول چیدن خرید ها داخل آن دید. 

 لبخندی روی لب آورد. 

مرد همیشه مرتب و اتو کشیده اش از فَرط تهیه ی 

لباس برای او پیراهن چروکی که معلوم نبود دیشب 

در کدام گوشه کنار پرت شده بود را پوشیده و دکمه 

 م تا وسط سینه باز بود! هایش ه

فقط از این متعجب بود که چطور به آن سرعت نیم 

ساعته هم مقداری خورد و خوراک و هم لباس برای 

 بهار خریده بود. 

 با قدم های آهسته ای به طرف او گام برداشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ازپشت در آغوشش گرفت. 

دستانش دور شکم او قفل شد و سر روی شانه ی 

 پهنش گذاشت. 

یخچال را بست گردن چرخاند و از سر سهیل در 

 شانه نگاهی به او انداخت. 

 با چشمان ریز شده ای غرزد: 

 یکی طلبت بهار خانوم! _

 بهار ریز خندید وبوسه ای روی کمرش نشاند. 

 خودت گفتی بی جنبه نیستی! _

 سهیل چرخید ودست دور شانه های ظریفش پیچاند. 

 عه پس بگو خانوم از کجا حرصش گرفته.. _

 اصال من غلط کردم آقا من بی جنبه ی عالمم! 

 اینبار بهار با صدای بلندی خندید. 

سهیل سر میان گردنش فرو برد و بوسه ای در آن 

 قسمت به جا گذاشت. 
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 متوجه نم دار بودن موهای بهار شد. 

 باز تو موهاتو خشک نکردی؟! _

 بهار شانه ای باال انداخت و گفت: 

 مهم نیست عادت دارم!  _

 دستش را کشید و به طرف اتاق راه افتاد.  

م چی چیو مهم نیست خودم برات خشک می کن_

 اینطوری سرما می خوری!
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سهیل بی خیال شو دیگه کی تو این هوا سرما می _

 خوره!  

سهیل بی توجه به نق زدن های او وارد اتاق شد و او 

 را روی صندلی مقابل میز آرایش نشاند.  
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از آینه نگاهی انداخت به لباس هایی که بسیار هم به 

 تن بهار نشسته بود.  

 ویش باال پرید وگفت: یک تای ابر

 سلیقم حرف نداره!  _

با این حرف نگاه بهار هم به لباسهای تنش کشیده 

 شد.  

نیم تنه و شورتک مشکی رنگی که عکس خرگوش 

 هم روی آن چاپ شده بود!  

 نیشخندی به لب آورد.  

 نپوشیدنش از پوشیدنش سنگین تره!  _

سهیل همانطور که سشوار را به پریز برق وصل می 

 کرد خنده ی دندان نمایی روی لب آورد.  

 پیشنهاد خوبیه شدیدا موافقم!  _

 بهار ضربه ای نثار بازویش کرد و گفت: 

 بی جنبه!  _
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می دونم خودم اعتراف کردم که آقا من بی جنبه م _

 بی جنبه!  

 تو رو حتی با چادر هم لخت تصور می کنم!  

بهار هینی کشید و چشمانش را به حالت بامزه ای 

 گرد کرد. 

 سهیل غش غش به حالت چهره ی او خندید.  

این همه شیطنت از آن مرد سخت وخشک قبل بعید 

 بود!  

با حوصله موهای دخترک را سشوار کشید و وقتی که 

از خشک بودن حتمی آنها مطمئن شد باالخره کوتاه 

 آمد.  

 نه شدند.  دوباره راهی آشپزخا

 صندلی برای بهار بیرون کشید و او را روی آن نشاند.  

خودش هم به طرف اجاق گاز رفت تا نیمرویی برای 

 صبحانه مهیا کند.
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 تابه را که روی میز قرار داد.  

دست بهار را کشید و او را از روی صندلی به روی 

 پای خودش انتقال داد.  

گرفت و در دهان دلبرش با حوصله لقمه می

 گذاشت.  می

 صبحانه با خنده و شوخی هایشان خورده شد.  

 یک ساعت بعد از صبحانه راهی ساحل شدند.  

 دست در دست هم قدم زدند...  

اهم بودنشان لذت خندیدند و از لحظه به لحظه ی ب

 بردند...  
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هیچ کدام فکرش را هم نمی کردند که روزی قرار 

است سرنوشت باالخره روی خوشش را به آنها 

 نشان دهد!  

فهمی برای عاشق شدن و رود میسن که باالتر می

عاشق ماندن نه سیاست الزم است نه دلبری نه پول 

  نه هیکل نه هیچ ترفندی برای ماندن طرف مقابل... 

 همین که بلدت باشد و بلدش باشی کافی است!  

 سهیل زیر لب شعری را زمزمه کرد.  

دستی که دستهای تو را گرفته پرنده ها را نمی _

 کشد  

ما مجروح بوسه این و دستهایمان به کشتن عادت 

 ندارند 

میبینی محبوبِ من کسی که به چشمهای شما مبتال  

 شود  می

 قفس باز نمی پرد!  حال پرنده را دارد که از 
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دخترک از فَرط لذت از حرکت ایستاد و دست دور 

 کمر مردش پیچاند.  

 خودش را در آغوش او جای داد.  

 خیلی دوست دارم خیلی...  _

دستان سهیل هم دور تنش حصار شد و او را محکم 

 به خود فشرد.  

 طوری که صدای آخ گفتن بهار درآمد!  

 همیشه شدت عشقش را این گونه توصیف می کرد.  

هرچه فشار بیشتر یعنی عشق بیشتر حاال که شدت 

 دوست داشتنش در حال لبریز شدن بود.  

های دخترک میان بازوانش خرد جا داشت استخوان

 شود!  

ار از ظهر گذشته بود که به طرف ویال راه افتادند از کن

استخر که گذر می کردند دخترک نگاه پر شیطنتی 

 اول به استخر و بعد به سهیل انداخت.  
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تر گذاشت و در یک عمداً پایش را کمی آن طرف

چشم برهم زدنی هر دو با هم داخل استخر پرتاب 

 شدند.
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سهیل از شوک آن اتفاق چشمانش گرد و دهانش باز 

 مانده بود!  

دست دور کمر دخترک انداخت و او را  به خودش آمد

 با خود به گوشه ی استخر کشاند.  

 به دیواره استخر تکیه داد و بهار را به خود چسباند.  

با لبخند به او نگریست که قیافه ی مظلومی به خود 

 گرفته بود.  

حتی با آن ظاهر مظلوم هم نتوانسته بود برق شیطنت 

 نگاهش را پنهان کند!  
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خندان سهیل را دید لبش را آرام زیر  وقتی نگاه

 دندان کشید.  

سهیل با انگشت لبش را از زیر دندان درآورد و بوسه 

 ای روی آن نشاند.  

 باز تو به اموال من دست درازی کردی!  _

دخترک خنده دلبری به لب آورد و دست دور گردنش 

 حلقه کرد.  

 سهیل با خنده گفت: 

وست داری روت من که میدونم حموم دونفره د_

 نمیشه بگی!  

اشاره داشت به اینکه متوجه شده بهاراین کار را 

 عمدا انجام داده!  

 فهمیدی؟!  _

آخه من این حجم از دلبری و لوندی و شیطنتُ _

 کجای دلم جا بدم!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بهار با لحن لوس و بچه گانه ای همانطور که 

لبهایش را غنچه کرده بود با سری که به طرف شانه 

 بود گفت:  کج شده

 دوست نداری؟!  _

سهیل پیشانی به پیشانی او چسباند و از میان 

دندانهای به هم فشرده شده اش پرتب وتاب جواب 

 داد.  

 واسه تک به تکش می میرم!  _

بالفاصله لب های دلربایش را به کام کشید و با  ولع 

 شیرینی اشان را چشید.  

کمی بعد که لبهایشان از هم جدا شد با یک حرکت 

دخترک را روی دستانش بلند کرد و لبه ی استخر 

 نشاند.  

 بهار بلند شد و روی پا ایستاد.  

 لبخند شیطنت باری به لب آورد و گفت : 
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عشقم تا من لباس عوض می کنم یه زنگ بزن غذا _

 سفارش بده...  

تا سهیل به خود بجنبد و خودش هم از استخر بیرون 

 آید پا تند کرد و از مرکز دیدش خارج شد.
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کرد اینکه او را هر لحظه حریص و حریص تر می

 برایش لذت بخش بود!  

 سهیل در بُهت گریختن او مانده بود.  

 دستی به صورتش کشید و در دل نالید: 

ره باالخره که لعنتی آتیش به پا میکنه و در می»

 «  گیرت میندازم آهوی گریز پای من

  *** 

 ظرف ها را داخل سینک قرار داد.  
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 دست روی دهانش گذاشت و خمیازه ای کشید.  

ریخته بودن بدجوری  لعنتی انگار قرص خواب توغذا_

 خوابم گرفته!  

گر سهیل با چشمان ریز شده در سکوت فقط نظاره

 حرکات او بود.  

بهار لبخندش را پشت لب هایش پنهان کرد و رو به 

 او پرسید: 

 تو خوابت نمیاد؟  _

باز هم در سکوت تنها سری تکان داد و با او همراه 

 شد.  

تخت دراز  بهار زودتر از او وارد اتاق شد و روی

 کشید.  

 صدای زنگ اعالن موبایلش بلند شد.  

 در همان حالت دراز کشیده گفت: 
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سهیل جان میشه چک کنی ببینی کی مسیج داده  _

 حال ندارم بلند بشم!  

موبایلش از همان دیروز روی میز آرایش قرار داشت 

رفت بهار همانطور که سهیل به طرف گوشی می

 نجواکرد.  

 رمز نداره انگشتتو روی صفحه بکش باز میشه!  _

سهیل صفحه گوشی را روشن کرد دستش را روی 

 صفحه گوشی کشید.  

تبلیغاتی است صدای همین که خواست بگوید پیامک 

زنی که از قرار معلوم همان ویس دیروزی بود که 

بهار از هول و والی ورود سهیل تنها صفحه گوشی را 

 د!  خاموش کرده بود درآم

استفاده از لب ها در رابطه راهکار مناسبی برای _

افزایش و ایجاد ارتباط عاطفیه.. زوجین با این روش 

می تونن خودشون رو برای رابطه گرم و داغی آماده 

 کنند..  
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پیشنهاد اینه که آروم آروم پیش برن تا رابطه ی داغ 

 و لذت بخشی رو تجربه کنند..  

 ار نرن سر اصل مطلب...!منظور اینه که همون اول ک
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جفت ابروهای سهیل باال پرید و بهاربا هین بلندی 

 سرش را زیر مالفه پنهان کرد.  

سهیل صفحه گوشی را خاموش کرد و با لبخند 

 مرموزی به طرف تخت حرکت کرد.  

 کنارش دراز کشید و او هم زیر مالفه خزید.  

 ؟!  که استفاده از لب راهکار مناسبیه_

 خیلی خب من که آمادم!  

با همان لبخند خیره صورت او شد که چشم روی هم 

 داد.  می فشرد و خودش را غرق در خواب جلوه می
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لبهایش را به بناگوشش چسباند و با نفس های 

 داغی زمزمه کرد.  

باشه خودتو به خواب بزن.. شکار هر چی دست _

 ه!  نیافتنی تر باشه لذت چشیدنش هم بیشتر میش

دقایقی می شد که چشم باز کرده بود و صورت غرق 

 در خواب مردش را نظاره می کرد.  

 کرد انگار سیر نمی شد!  هرچه نگاهش می

این مرد طوری خودش را در قلب و روح و جانش جا 

 داده بود که نفس کشیدن بدون او غیر ممکن بود!  

هوا تاریک شده بود و او با روشن کردن چراغ خواب 

 وی پاتختی کمی نور به فضای اتاق بخشیده بود.  ر

 سهیل پلک هایش باز شد.  

 دخترک لبخندی به رویش پاشید و گفت: 

بیدار شدنم با عطرتن و گردنت و بین حصار دستات _

 کنم!  بهترین لذتیه که روز تجربه می
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سهیل دست پشت سرش قرار داد و با لبخند زمزمه 

 کرد.  

 بیا اینجا ببینم!  _

سرش را به سینه چسباند و بوسه ای روی موهایش 

 نشاند.  

بهار چانه روی جناغ سینه اش قرار داد و باز هم 

 شیرین زبانی هایش را از سر گرفت.  

 و خواب آلودگی را به کل از تن سهیل گرفت.  

 من بغلتو به دنیا نمیدم..  _

 بینی به گردنش چسباند و گفت: 

 بوی گردنت دوست دارم..  _

 سهیل با لذت تماشایش می کرد.
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 دیگه چیمو دوست داری؟!  _

 صدای نفسات کنار گوشم وقتی که خوابی..  _

 دستی روی ته ریشش کشید.  

ته ریش مردونتو سرش را باال گرفت و خیره در _

 نگاه مشتاق و پر لذت او بی اغراق نجوا کرد.  

من کال همه چی تو رو دوست دارم خیلی زیاد _

 اونقدری که نمیتونی تصور کنی!  

 اعترافات دخترک قلبش را از تکاپو انداخت! 

شاعرمیگه به زن سخت نگیرید مگر به هنگام در _

 .  آغوش کشیدنش..

تب دار و پر نیاز او را در آغوش فشرد طوری که انگار 

 می خواست دو جسم را با هم یکی کند...  

 کرد!  های دلبرش سرمستش میصدای خنده

نفس های گرمش را بین شانه و گردن دخترک آزاد 

 کرد.  
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 انگشتانش را آرام آرام روی کمر ظریف او لغزاند.  

 ق بازی می کرد.  گویا داشت با مهره های کمرش عش

 کنار گوشش آرام زمزمه کرد.  

 عطر تنتو دوست دارم...  _

صدای نفسات.. پیچ و تاب بدنت.. ناز و اطوار 

 دلبریات.. طعم خوش لبات.. شیرین زبونیات..  

منم اونقدر عاشقتم که واحدی برای اندازه گیریش 

 پیدا نمی کنم!  

دخترک غرق خوشی شد و ضربان قلبش شدت 

   گرفت.

 انگار لحظه به لحظه دُز عشقش باالتر می رفت.  

انگشت اشاره دستش روی ته ریش مردانه او 

 نشست.  

 آرام آرام سُر خورد و به طرف گردنش آمد.  

 روی استخوان ترقوه اش مکث کرد.  
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 سهیل در سکوت بی تاب نگاهش می کرد.  

تر رفت و دوباره انگشتش به حرکت درآمد و پایین

 اش متوقف شد.  باز هم روی سینه

حاال چهار انگشت دیگرش هم باز شد و با کف دست 

 موهای سینه اش را به بازی گرفت.  

سهیل هر لحظه بی تاب تر می شد و بهار این را به 

 کرد...  خوبی حس می

 ی داد.چرا که دمای بدنش حال درونی اش را لو م
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سرمست از اینکه می توانست او را آنطور بی تاب 

 خودش کند.  

 لبخند پرقدرتی روی لبهایش نقش بست.  
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فکرش کشیده شد به شب خواستگاری که آنطور 

خشک و سرد از زندگی بی عشق و بی رابطه ی 

 زناشویی می گفت!  

این مرد بی تاب که نفس های داغش به شمارش 

بود و سخت سینه اش را تکان می داد هیچ افتاده 

 شباهتی به مرد آن شب نداشت...  

 بهار چند لحظه در سکوت به او خیره شد.  

 ولی ناگهان برق شیطنت در چشمانش نشست!  

همانطور که با ناز و اطوار دستانش را دور گردن 

 مردش قفل می کرد.  

کمی به او نزدیکتر شد و بدن هایشان کامال بهم 

 بید. چس

حاال نفسهایش روی لبهای مردش رد داغی به جا 

 می گذاشت که آتش تنش را شعله ورتر می کرد.  

می دونی چرا شب خواستگاری با اون شرایط _

 موافقت کردم؟  
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سهیل با آن چشمان خمار که خواستن دلبرش را 

 فریاد می زد.  

 با آرامش دلیل سوال بی مقدمه اش را پرسید: 

 چرا؟!   _

آخه وقتی تواون شرط گذاشتی اولش تعجب کردم  _

 اما..  

مکثی کرد و اینبار برق شیطنت نگاهش بیشتر او را 

 آتش زد.  

 بعدش دلم برات سوخت!  _

 سهیل متعجب لب زد: 

 دلت سوخت؟!  _

 دخترک بال سعی داشت ظاهرش را حفظ کند.  

آره دیگه فقط مردی می تونست این شرط و بذاره _

که از لحاظ جنسی مشکل داشته باشه منم حقیقتاً 

 دلم برات سوخت واسه همین قبول کردم!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آمد روی لبهایش بنشیند را سهیل خنده ای که می

فرو خورده و در عوض اخمی روی چهره نشاند و 

سعی داشت خودش را در مقابل این دخترک شیطان 

 و را دست انداخته بود جدی جلوه دهد.  که ا

با همان ظاهر جدی خیره صورت او بود که هرم داغ 

 انداخت!نفس هایش آشوب به دلش می
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 یعنی با اتفاق دیشب نظرت عوض نشد؟!  _

با لبهای آویزان کمی سرش را تکان داد که باعث 

 شد لبهایشان روی هم کشیده شود.  

 بگی نگی!  _

ه داغ و سوزان سهیل را که دید خنده اش را نگا

 پشت لب هایش پنهان کرد.  
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وتنها رد کمرنگی از لبخند روی لبهایش دیده می 

 شد.  

با یک حرکت سهیل را هل داد و مجبورش کرد طاق 

باز درازبکشد و بعد خودش هم روی شکمش 

 نشست!  

سهیل گفته بود دوست دارد در پیشگاه او بی حیا 

 باشد!  

شد او چیزی درخواست کند و دخترک برای ر میمگ

 به دست آوردنش تالش نکند...  

هرچه شرم خجالت زنانه در وجودش بود را دور 

 ریخت.  

 در آن لحظه فقط می خواست مردش را آرام کند!  

سهیلی که اگر از او جانش را هم طلب می کرد دو 

 دستی تحویلش می داد! 
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ته اش می کاست می فهمید چطور از خودش و خواس

تا او اذیت نشود همان دیشب متوجه این امر شده 

 بود!  

سعی داشت از این طریق کمی تحریکش کند تا 

 های خفته اش را بیرون بریزد.  خشونت

 تاپش را از سرش خارج کرد و گوشه ای پرت کرد.  

هر دو دست سهیل را بین دستان کوچکش گرفت و 

 باالی سراو نگه داشت.  

ا به طرف او خم کرد و در یک وجبی از سرخود ر

 صورتش نگه داشت!  

چاک ممنوعه هایش درست مقابل صورت سهیل قرار 

داشت و هر لحظه نفس کشیدن را برایش سخت 

 می کرد.  

 در سکوت فقط نفس هایشان به هم برخورد می کرد.  

سهیل ابرویی باال انداخت و با نگاه داغی که قصد 

 دخترک را نداشت زمزمه کرد.  جدا شدن از باالتنه ی 
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 باشه خودت خواستی!  _

شد اینبار نگاه خماری دخترک تقریباً داشت موفق می

 به لبهای برجسته ی مردانه اش انداخت.  

با نازدستهایش را به کمرش رساند و قفل لباس 

 زیرش را باز کرد و آن را هم گوشه ی اتاق پرت کرد.
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با این کار سهیل بی تاب تر از قبل دستانش را از 

 حصار دستان کوچک دلبرش درآورد.  

چرخید و جاهایشان عوض شد روی تن دخترک 

 خیمه زد و غنچه ی لب های دلبرش را به کام کشید.  

دلبرش دستانش را دور گردنش پیچاند و سفت و 

 محکم به بوسیدنش پرداخت.  
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ز چنگش  درآمد های وحشی اش اافسار هورمون

 انگار واقعاً تن او هم خشونت مطلبید!  

عنان از کف داد و شروع کرد به بوسه هایی که مهر 

مالکیتش را روی بدن او با اثری از کبودی به جا می 

 گذاشت...  

طوری پوست سفید گردنش را میان لب هایش می 

کشید که مطمئناً اثر کبودی اش تا چند روزی مهمان 

 گردنش بود.  

های ریزدخترک هر لحظه حریص ترش صدای ناله

 می کرد!  

با خشونت تب داری که به جانش افتاده بود با یک 

حرکت رکابی اش را از تنش خارج کرد وآن را هم 

 گوشه ی اتاق کنار لباس های بهار پرت کرد. 

 . 

 . 
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آرام از بغلش بیرون خزید همین که پاهایش از تخت 

آویزان شد و روی زمین قرار گرفت دستان سهیل 

 هم دور کمرش قفل شد.  

 کجا؟!  _

 دن چرخاندند و نگاهی به مردش انداخت.  گر

عصر زیادخوابیدم االن دیگه خوابم نمی بره برم یه _

 دوش بگیرم!  

 سهیل نیم خیز شد و روی تخت نشست.  

باشه فقط چند لحظه منتظر بمون برم وان و برات _

 آماده کنم!  

 سهیل به طرف حمام حرکت کرد.  

 دخترک درد خفیفی زیر دلش حس کرد.  

 زد دلیلش چه باشد!  حدس می که

 کرد!  همیشه از یک روز قبل خبرش می

 ممکن بود همین امشب یا فردا اتفاق بیفتد!  
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آرامش و حال خوب مردش را امشب به چشم دیده 

 بود و با تک تک سلول هایش حس کرده بود.  

با این اتفاق تا یک هفته ی دیگر نمی توانست 

 آرامش کند!  

بت به تصمیمی که در ذهنش به همین خاطر نس

 داشت مصمم تر شد.
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همانطور که مالفه را دور بدنش پیچانده بود به طرف 

 حمام قدم برداشت.  

با صدای باز شدن در حمام سر سهیل به طرفش 

 چرخید.  

 با دیدن بهار لبخندی به رویش پاشید.  

 شیر آب را بست و به وان اشاره زد.  
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بیا عزیزم اینم از وان یکم داخل آب گرم دراز بکش _

 حالت جا بیاد...  

بهار مقابل چشمان حریص او که در همان حال هم 

 سعی نداشت نگاه از باال تنه اوبگیرد.  

 مالفه را از دور بدنش باز کرد و وارد حمام شد.   

 سهیل آب دهانش را بلعید!  

نگاه حریصش را با اکراه از بدن او جدا کرد و به 

 چشمان خسته و بی حالش دوخت.  

 لبخندی زد و دستی پشت گردنش کشید.  

میدونی شوهرت چفت و بست نداره بازم میخوای _

 اذیت کنی؟!  

 بهار داخل وان شد و بدنش را زیر آب گرم فرو برد.  

 سهیل سعی کرد هرچه زودتر از آنجا دور شود.  

تا موقع من برم یه چیز آماده کنم برات اومدی _

 بیرون ضعف نکنی!  
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قدم اول را که برداشت دستش توسط بهار کشیده 

 شد.  

 جون ندارم خودمو بشورم نمیخوای کمکم کنی؟!  _

 تر از قبل تکان خورد.  این ار سیب گلویش سخت

 هنوز هم او را می خواست!  

 سیرمانی ندارد!   امشب فهمیده بود از این تن و بدن

یه چرت کوتاه توبغلت زیر آب گرم فکر کنم زیادی _

 بچسبه!  

باید ازسنگ می بود که می توانست مقابل اینگونه 

حرف زدنش حتی بخاطراذیت نشدن خودش خود دار 

 بماند.  

داخل وان فرو رفت و بدن دخترک را به آغوش 

 کشید.  

 از برخورد بدن لخت و خیسش پلک هایش را روی

 هم فشرد.  
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با صدای بسته شدن در اتاق الی پلک هایش کمی 

 باز شد و دوباره با ضعف روی هم افتاد!  

دیشب قبل از خوابیدنشان سهیل گفته بود صبح زود 

 دوباره با همان آقای جواهرفروش قرار دارد.  

مثل اینکه در مالقات قبلی برای وکیلش مشکلی 

 پیش آمده و عقد قرارداد به تأخیر افتاده بود!  

دقایقی بعد دل دردی به سراغش آمد و اجازه گرمتر 

 شدن چشمانش را از او گرفت.  

با درد غلتی روی تخت زد و جنین وار در خودش 

 جمع شد.  

شد اما نه به درد مواجه میهر بار در این مواقع با دل

 این شدت!  
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 اینبار کمی غیر طبیعی بود.  

به  با حس گرمی خون روی تخت نیم خیزشد و تازه

 یاد آورد پد بهداشتی ندارد!  

 کالفه با صورت جمع شده از درد از تخت پایین آمد.  

موبایلش را از روی دراور برداشت و شماره ی سپیده 

 را گرفت.  

چاره ی دیگری نداشت فعالً تنها راه چاره همین یک 

 مورد بود.  

بعد از چندین بوق صدای خواب آلود سپیده درون 

 گوشی پیچید.  

 هان؟  _

 الو سپید زود خودتو برسون که دارم از درد میمیرم!  _

دست زیر دلش گذاشت و از درد کمرش کمی خم 

 شد.  
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صدای خواب آلود سپیده به آنی از آن حالت در آمد و 

 به جایش نگرانی در صدایش موج زد.  

 بهار چی شدی فدات شم؟!  _

 ناله وار گفت: 

رد میمیرم هم پد عادت ماهیانه شدم هم دارم از د_

 بهداشتی ندارم!  

صدای مضطرب سپیده از آن طرف خط به گوشش 

 رسید.  

باشه باشه فقط تو لوکیشن بفرست من همین االن _

 خودمو می رسونم!  

همان طور که از درد با حالت خمیده درون اتاق راه 

 می رفت با صدای آرامی زمزمه کرد.  

نیست چاره ببخشید توروخدا مزاحم تو شدم سهیل _

 ی دیگه ای نداشتم!  
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سپیده گوشی را بین شانه وبناگوشش قرار داد 

طور که تند تند مشغول تعویض لباس هایش همان

 بود و گفت: 

این چه حرفیه قربونت برم میدونم آرمانم باهاش _

 رفته منم تنها بودم تا یه ربع دیگه اونجام!
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خوشبختانه این فاصله ی هردو ویال زیاد نبود 

 وسرپانزده دقیقه سپیده خودش را رساند.  

نگاهش که به سر و گردن کبود بهار افتاد دهانش باز 

 ماند!  

به او نزدیک شد و پد بهداشتی را به دستش سپرد و 

 با خنده پرسید: 

 از باغ وحش دراومده چه کرده با تو؟!   _
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 ه از او گرفت.  بهار خجالت زده نگا

روی آن را نداشت که بگوید همه چیز زیر سر 

 خودش بوده...  

به طرف سرویس داخل اتاق راه افتاد که صدای 

 سپیده دوباره درآمد.  

میگم بهار فکر کنم این دل دردت هم به خاطرهمین _

 قضیه باشه مثل اینکه زیاده روی کردین!  

 خودش هم متوجه شده این قضیه شده بود.  

همین که در سرویس را باز کرد گرمی و سرازیر 

 شدن خون را روی پاهایش حس کرد.  

سرش گیج رفت و اگر سپسده خودش را نرسانده 

 بود سرش به زمین برخورد می کرد.  

 سپیده نگران زمزمه کرد.  

 برم چی شدی یهو؟!  قربونت_

 ضعف در بندبند وجودش رخنه می کرد.  
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 وض کن باید بریم دکتر!  پاشو کمکت کنم لباس ع_

 به یکی از کلینیک های نزدیک ویال مراجعه کردند.  

 حدودا یک ساعتی منتظربودند تا نوبتشان سربرسد.  

آنقدرحالش بد بود و درد امانش را بریده بود که 

 منشی دلش به رحم آمد و گفت: 

 این بار که مریض بیرون اومد می تونید برین داخل...  

فن همراه سپیده زنگ خورد سهیل درهمان حال تل

 بود.  

کمی فاصله گرفت و همین که تماس را وصل کرد 

 صدای عصبانی سهیل به گوشش رسید.  

 الوسپیده بهار پیش توعه؟!  _

 آره!  _

سهیل پلک روی هم فشرد گوشی را با شانه اش نگه 

 داشت و در ماشین را باز کرد و پشت رُل قرار گرفت.
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 با صدایی که سعی داشت آن را کنترل کند نالید: 

 واسه چی گوشیش جواب نمیده مردم از نگرانی!   _

 سپیده لب هایش را روی هم فشرد.  

نمی دانست چطور به او بگوید تا نگران تر از آن 

 نشود.  

 دوباره صدای سهیل به گوشش رسید.  

 چرا یه خبر به من نداد که میاد پیش تو؟  _

سکوت سپیده که طوالنی شد دل سهیل هم در سینه 

 فرو ریخت.  

سپیده چرا ساکتی؟ بهار حالش خوبه گوشی رو بده _

 بهش!  

 من من کنان گفت: 
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آره.. یعنی.. ببین سهیل نگران نشو خب.. یه خرده _

 دلش درد می کرد اومدیم دکتر!  

 پرید.   رنگ از رخ سهیل

 چیییییی؟!  _

 ازصدای فریادش سپیده پلک روی هم فشرد.  

 بخدا اصال جای نگرانی نداره حالش...  _

 سهیل میان حرفش پرید.  

یعنی اونقد حالش بد بوده که رفتین دکتر بعد تو به _

 من میگی نگران نباش!  

لبش را گاز گرفت نگاهش را به بهار رنگ رو پریده 

 دوخت.  

 ...  سهیل جان_

 آدرس؟  _

 ناچار گفت: 

 میفرستم برات!   _
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تماس را که قطع کرد چندی بعد مریض هم از اتاق 

 دکتر بیرون آمد و منشی اشاره زد.  

 بهار داخل برود.  

سپیده همراهش نشد چرا که فکر کرد ممکن است 

 دکتر سواالتی بپرسد وبهار مقابل او معذب شود.  

 تاق دکتر شد.  بهار با چند تقه به در وارد ا

 سالم!  _

دکتر جوانی بود که با گشاده رویی جواب سالمش را 

 داد.  

 سالم عزیزم خیلی خوش آمدی!  _

با قدم های سست و ناتوان برداشت و روی صندلی 

 جا گیر شد.  

دکتر داشت با حوصله و یکی یکی ازاو سوال می 

چهارشانه پرسید که در اتاق بی هوا باز شد و هیکل 

 ی سهیل میان چهارچوب در نمایان شد.
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 آقای محترم گفتم که نمی تونید برید داخل! _

بی توجه به غر زدن های منشی وارد اتاق شد و با  

 چندگام بلند خودش را به بهار رساند.  

 مقابل پایش زانو زد و دستانش در دست گرفت.  

 پرسید.  بی توجه به حضور آنها با نگرانی 

 چی شدی تو دورت بگردم نفسِ سهیل؟!  _

دستان سرد دخترک را باال آورد و بوسه ای پشت 

 آنها نشاند.  

 نگریست.  دکتر با لبخند به او و حرکاتش می

دستش را رو به منشی باال آورد و پلک روی هم قرار 

 داد که مشکلی نیست ومی تواند برود.  
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هم پشت سرش منشی از اتاق خارج شد و در را 

 بست.  

 سهیل با پشت دست گونه ی دخترک را نوازش کرد.  

 دردت به جونم چرا انقد دستات سرده؟!  _

دستان سردش را میان دستان بزرگ گرم و مردانه 

 اش پنهان کرد. 

 چرا یهو اینطوری شدی تو که خوب بودی؟!  _ 

اگه شما اجازه بدین االن اینجاست که دلیلش رو _

 بفهمیم!  

با صدای دکتر تازه به خود آمد بالکل حضور او را از 

 یاد برده بود.  

 از روی زانوهایش بلند شد.   

 و رو به او سالم کرد.   

داد با دست اشاره زد دکتر همانطور که جوابش را می

 روی صندلی قرار بگیرد.  
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ار بهار جاگیر شد و انگشتانش را روی صندلی کن

 میان انگشتان یخ زده ی دلبرش فروبرد.  

خب داشتی میگفتی اولین بار که توی دوران _

 قاعدگی به این شدت دل درد شدی؟  

با این حرف دکتر نگاه نگران سهیل با ابروهایی که 

 فاصله کم کرده بودند روی بهار نشست.  

 .  بهار به تایید حرفش سری تکان داد

 خونریزی چی؟ تا به حال به این شدت نبوده؟  _

 دخترک معذب از نگاه خیره ی سهیل زیر لب گفت: 

 نه!   _

دیگر هیچ مرزی بین او وسهیل نبود اما باز هم زدن 

چنین حرف هایی برای اولین بار مقابل او کمی 

 کرد.معذبش می
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دستش را محکم تر میان انگشتانش گرفت وبا 

 انگشت شست مشغول نوازش پشت دست او شد.  

دکتر حرکات، عکس العمل و نگاه نگران او را زیر 

 بین نگاهش قرار داده بود.  ذره

تا بحال در این چند سال سابقه کاری با چنین زوجی 

روبرو نشده بود و همین امر باعث می شد کمی 

 عمل های او کنجکاو شود.  نسبت به عکس ال

 آخرین رابطه جنسی تون کی بوده؟ _

ناخودآگاه ابروهای سهیل در هم گره خورد و 

 هایش روی هم فشرده شد.  لب

کم کم داشت حدس هایی در مورد این حال بهار می 

 زد!  

 دخترک با شرم زمزمه کرد.  

 دیشب!  _
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 چندبار؟!  _

بر روی دکتر  با این سوال نگاه هر دو نفر باال آمد

 نشست.  

ای که داشت با چند کلمه می توانست دیگر با تجربه

 همه چیز را حدس بزند.  

 آن هم با این نگاه شیفته و عاشق سهیل!  

دخترک با شرمگین ترین حالت ممکن همانطور که 

 سرش را پایین انداخته بود آهسته زمزمه کرد.  

 دو بار دیشب یه بارم پریشب!  _

 انه ات منظمه؟  عادت ماهی_

 بله!  _

خب پس یعنی میدونستی قرار امروز عادت بشی و _

 با این شرایط هم رابطه برقرار شده؟  

 سری به تایید حرف او تکان داد.  

 کرد.  نگاه متعجب سهیل روی صورتش سنگینی می
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گوشه لبش را گزید و با فشار دستش توسط دست 

 ون کشید.  سهیل لبش را به آرامی از زیر دندان بیر

 سهیل رو به دکتر پرسید: 

 یعنی دلیل دل دردش...  _

 دوباره لب هایش را روی هم فشرد.  

بله البته جای نگرانی نداره داروهاشون رو سر وقت _

 بخورن انشاهلل که خیلی زود خوب میشن!  

مهر را روی نسخه داروها فشرد و با لبخند نگاهی به 

 هر دو انداخت.  

از این نگاه عاشقتونم مشخصه که چقدر تبتون تندِ _

فقط از این به بعد دو سه روز به عادت ماهیانه و دو 

از اتمام عادت ماهیانه سعی کنید رابطه  سه روز بعد

 برقرار نشه درغیراینصورت مشکلی وجود نداره!
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دخترک از حرف دکتر کم مانده بود از خجالت آب 

 شود.  

 آخر همه چیز زیر سر خودش بود!  

سهیل نسخه دارو را از دکتر گرفت و پس از تشکر 

دست پشت کمر بهار قرار داد واز اتاق دکتر بیرون 

 آمدند.  

ریموت ماشین را از جیب و خارج کرد ومقابل قابل 

 سپیده گرفت.  

 تو بشین پپشترُل من مراقب بهار باشم!  _

سپیده با لبخند ابرویی باال انداخت وریموت را از 

  دستش قاپید. 

 انداخت.  هر از گاهی از آینه نگاهی سوی آنها می

بهار سرش روی شانه ی سهیل قرار داشت و پلک 

 هایش را با ضعف روی هم گذاشته بود.  
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 سهیل هم با دست مشغول ماساژ شکم بهار بود.  

سپیده با خنده سری تکان داد و طوری که صدا به 

 گوش سهیل برسد گفت: 

 روش!  حیا رو خوردن قی رو هم _

در همان لحظه سهیل بوسه ای روی موهای 

بهارکاشت نگاهش را باال آورد و تیزی اش را نثار 

 سپیده کرد.  

سپیده نگاه از او گرفت متاسف سرش را تکان داد و 

 زیر لب گفت: 

کی میگه انقدر زیاده روی کنی که حاال به این حال  _

 و روز بندازیش!  

ت و پرت های او سهیل که اصال حال و حوصله ی چر

های بهم فشرده شده اش را نداشت از میان دندان

 غرید: 

 سپیده ساکت میشی یا ساکتت کنم!   _
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سپیده با خنده دستهایش را به حالت تسلیم باال 

 آورد.  

با یادآوری چیزی دوباره از آینه نگاه به سهیل 

 انداخت.  

راستی سهیل پیمان و خانمش آخر هفته رو قراره _

یال احتماال شب برسن میگم زشت نیست شما بیان و

 نباشین؟!  

همانطور که موهای بهار را نوازش می کرد درجواب 

 سپیده گفت: 

برو سمت اون یکی ویال وسایلمون برداریم _

 برگردیم ویالی خودمون!  

سپیده زیر لب باشه ای گفت و کمی فشار پایش را 

 روی پدال گاز بیشتر کرد.  
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با باز شدن در اتاق سپیده نگاهش را از گوشی به 

 چارچوب در منتقل کرد.  

 سهیل در را به آرامی بست و داخل اتاق شد.  

 خوابید؟!   _

 سپیده از روی صندلی راک بلند شد.  

یک ساعتی میشد کنار بهار  به توصیه ی سهیل

 نشسته بود تا او برگردد.  

 اوهوم داروهاشو بهش دادم بعد هم خوابید!  _

 سهیل نگاه تشکرآمیزی به سپیده انداخت.  

 مرسی جبران کنم!  _

 سپیده لبخندی به رویش پاشید.  

 وظیفه اس داداش خواهر خودمه!   _
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ع پس یه زحمت دیگه دارم برات جیگرگرفتم تا موق_

سیخ ها روآماده می کنی که وقتی بیدار شد براش 

 کباب کنم؟  

 بالبخند دستی روی چشمش گذاشت.  

 به روی چشم!  _

 سهیل هم متقابال لبخندی به رویش پاشید. 

 چشمت بی بال!  _

سپیده که از اتاق خارج شد سهیل با خستگی کتش 

 را از تنش در آورد. 

ه بود حتی یک از صبح مدام گرفتار بود و فرصت نکرد

 استکان چای بنوشد.  

لباس هایش را با لباس راحتی تعویض کرد و روی 

 تخت کنار بهار دراز کشید.  
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موهای روی پیشانی دخترک را با دست پشت 

گوشش فرستاد و آرام طوری که بیدارش نکند بوسه 

 ای روی گونه اش نشاند.  

از کی اینطور عاشق شده بود که با درد کشیدن او 

ر بود زمین و زمان را به هم بدوزد و تمام دردش حاض

 را به جان بخرد!  

 چه داشت بر سرش می آورد این دخترک دلبر؟!  

 هر روز بیش از پیش دیوانه ی او می شد!  

هرچند که امروز هم حسابی نگران شده بود وهم 

 حسابی از دستش دلگیر بود.  

حاال که مریض بود اما به وقتش به حسابش می 

 رسید.  

درست که جانش به جان او بند بود و نفسش با 

 کرد.  نفسهای او رفت و آمد می

اما با این وجود هم نمی توانست به راحتی از کنار 

 خطایش بگذرد!  
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با همین افکار نفهمید که کی و چطور چشمانش کم 

 کم گرم خواب شد.
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با تقه ای که به در وارد شد الی پلک هایش از هم 

 باز شد.  

 سهیل.. بهار.. پاشین دیگه چقدر میخوابین!  _

 پایین آمد.   سهیل بلند شد و از تخت

 نگاهی به ساعت مچی اش انداخت.  

 ساعت سه بعدازظهر را نشان می داد.  

 پنجه ای میان موهایش کشید.  

خواست ناهار برای بهار جگر خواب مانده بود مثال می

 کباب کند.  
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ساعت سه شده بود و او با آن بدن ضعیف هنوز 

 چیزی نخورده بود!  

خواب بود هم چیزی جز دلیل اینکه بهار تا آن موقع 

 مسکن هایی که خورده بود نداشت!  

از اتاق بیرون رفت از پله ها که سرازیر شد سپیده را 

 صدا زد.  

سپیده.. بی زحمت اون سیخ های جیگر رو بیار که _

 خواب موندم!  

 با صدایش سپیده از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: 

ره ساعت خواب حضرت آقا آرمان زحمتشو کشید دا_

کباب میکنه تو برو بهار بیدار کن ضعف میکنه از 

 صبح هیچی نخورده!  

 و بعد با سینی که حاوی نان بود به کمک آرمان رفت.  

سهیل وارد آشپزخانه شد قوری و کتری روی اجاق 

داد که سپیده زحمت چای را هم کشیده گاز نشان می

 است.  
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و روی پاشنه پا چرخید و عزم خروج گرفت تا برود 

بیدار کند دلبرش را تا بیش از آن ضعف بر بدن کم 

 جانش غلبه نکرده!  

 مقابل درب ورودی آشپزخانه با بهار روبه رو شد.  

نگاه نگرانش یک دور کامل روی صورت دخترک 

 چرخید.  

 عه بیدارشدی؟  _

 دخترک خودش را در آغوش مردش مچاله کرد.  

دست سهیل نوازش وار روی سرش نشست و کنار 

 بنا گوشش لب زد: 

 بهتری؟!   _

همچون گربه ای ملوس بینی اش را به سسین ی او 

 مالید.  

 اوم!   _

 درد نداری؟  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نه خوبِ خوبم!  _

 خب خداروشکر!_
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دست پشت کمرش نهاد و او را به سمت میز 

   غذاخوری وسط آشپزخانه هدایت کرد.

 صندلی برایش بیرون کشید و بهار را روی آن نشاند.  

بعد از آن لیوانی چای برایش ریخت و از داخل ظرف 

پاسماوری کنار اجاق گاز شاخه نباتی برداشت و 

 داخل لیوان قرار داد.  

صندلی کناری بهار را برای نشستن انتخاب کرد و در 

 سکوت مشغول هم زدن شاخه نبات داخل لیوان شد.  
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لیوان را به دست دخترک سپرد و در همان لحظه 

سپیده هم با سیخ های جگر که بویش از خودش 

 زودتر اعالم حضور کرد وارد آشپزخانه شد.  

 کنار میز غذاخوری قرار گرفت و رو به بهار پرسید: 

 خوبی آجی؟  _

 بهار لبخند پر انرژی روی لب نشاند.  

دسر خوبم عزیزم ببخشید امروز تو هم به در_

 انداختم!  

 سپیده جگرها را روی میز قرار داد و گفت: 

 ساکت بابا نشنوم دیگه این حرفُ!   _

پشت بند این حرف آرمان هم با سالم پر انرژی به 

 جمع آنها پیوست.  

سهیل بی توجه به حضور آن دو نفر به محض تمام 

شدن لقمه ی بهار لقمه ی دیگری به دستش می 
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سکوت اجازه نداد خودش حتی  سپرد و تا آخر غذا در

 یک لقمه بگیرد.  

 انداخت. سپیده گهگاهی نگاه  پر شیطنتی به آنها می

با آرنج ضربه ای به پهلوی آرمان وارد کرد و کنار بنا 

 گوشش پچ زد.  

 یاد بگیر!  _

 آرمان خندید و زیر لب گفت: 

 زن ذلیله!   _

خدا را شکر همان دو شب تنهایی کار خود را کرده 

 بود و آنها با حرف زدن مشکل خود را حل کرده بودند.  

هوا تقریباً رو به تاریکی بود که پیمان و میترا هم 

 رسیدند.  

در اولین برخورد بیش از هر چیزی شکم گرد و جلو 

 آمده میترا بود که نظر بهار را جلب نمود!
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ترک خوش برخوردی بود که خیلی زود با بقیه دخ

 اُنس می گرفت.  

خانم ها در آشپزخانه مشغول خوش و بش بودند و 

بهار هم گه گاهی در بحث آنها شرکت می کرد اما 

 فکرش کمی مشغول بود! 

از زمانی که حالش مساعد شده بود سکوت سهیل 

هم کمی بی اندازه به چشمش می آمد و این اصالً به 

 ش خوش نمی آمد. مذاق

 هیچ رفتار بدی از او ندیده بود! 

 حتی توجه اش هم کم نشده بود.  

اما این سکوت و اینکه حتی مثل قبل درست به  

 کرد!  شد بدجور اذیتش میچشمانش خیره نمی
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طوری که موقع صرف شام طاقت نیاورد و به آرامی از 

 او پرسید:  

 «  چیزی شده؟! »

ها سری به نشانه ی منفی اما سهیل در جوابش تن

 تکان داده بود.  

طبع پیمان حواسش را معطوف اطرافش صدای شوخ

 کرد.  

سپیده خانم چیزمیز جدید یاد خانومم ندی میترا _

جان اصال پاشو بیا پیش خودم اونجا واسه بچمون 

 بدآموزی داره!  

 میترا ریزریز به حرف همسرش خندید.  

د سعی داشت صدایش پیمان از پذیرایی با صدای بلن

 را به گوش آنها در آشپزخانه برساند.  

 هرسه بلند شدند و از آشپزخانه بیرون زدند.  

 هرکس کنار همسر خودش جای گرفت.  
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دست سهیل دور شانه اش پیچیده شد اما باز هم  نه 

 ازنگاهش خبری بود و نه از لبخند روی لبش!  

درجواب  سپیده همانطور که کنار آرمان جاگیر می شد

 پیمان گفت: 

نترس خانمت خودش یه پا  استاد احتیاج به _

 آموزش نداره!  

 کمی دور هم خنده و شوخی کردند.  

که سهیل و بهار هیچ در بحث آنها شرکت نمی 

کردند و تنها لبخند کم حالی روی لب هر دو می 

 نشست! 

بهار دعا می کرد تا هرچه زودتر به سراغ خواب 

 ه دلیل این رفتار های سهیل پی ببرد.بروند و بتواند ب
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 با خمیازه ی پیمان کمی امید به دلش نشست.  

 کم بریم بخوابیم دیگه!  خب کم_

 پیمان بلند شد و روی پا ایستاد.  

های بهار یخ اما باز هم با صدای سپیده خون در رگ

 بست.  

 امشب قراره زنونه مردونه بخوابیم آقا پیمان!  _

 قلب دخترک پر استرس به تپش درآمد.  

در آن لحظه دلش می خواست ضربه ای نثار دهان 

 سپیده کند.  

نگاهش روی مردش نشست اما سهیل در سکوت بی 

ازد بحث آنها را تماشا آنکه نیم نگاهی روی او بیند

 کرد!  می

دلش میخواست حداقل سهیل مخالفتش را اعالم 

 کند.  
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اما با سکوت او و چهره ی سرسنگینش کم کم 

 داشت  بغض به گلویش راه پیدا می کرد.  

کنیم من تا صبح چند بار چی چیو زنونه مردونش می_

بیدار میشم مراقب میترام که یه وقت به پشت 

اف دور گردن بچه بپیچه اگه امشب شما نخوابه بند ن

این کار رو به عهده می گیری که من دیگه حرفی 

 ندارم!  

سپیده با ظاهر پشیمانی خندید و دستی درهوا تکان 

 داد.  

نه داداش اشتباه کردم حرفم رو پس می گیرم _

 بفرما برو خودت مراقب زن و بچه ات باش!  

استرس دخترک کمی جان گرفت کم مانده بود از 

اینکه تا صبح باید از فکر و خیال رفتارهای سهیل 

 پلک روی هم نگذارد از حال برود!  

پیمان کمک کرد تا میترا روی پا  بایستد و بعد با 

 شب بخیر از جمع فاصله گرفت.  
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 آرمان و سپیده هم رفتند و فقط آنها ماندند.  

سهیل بی توجه به او بلند شد و به طرف پله ها قدم 

 برداشت.  

بهار متعجب به قدم های او می نگریست وقتی دید 

شود بلند نه انگار واقعاً دارد بدون او راهی اتاق می

 شد و پشت سر او به راه افتاد.  

 کرد.  اما بغض داشت خفه اش می

ده انتظار چنین رفتاری از سهیل که به جز نازپرور

کردنش چیز دیگری از او به یاد نداشت برایش خیلی 

 سخت و عذاب آور بود!  

 روی تخت نشست.  

سهیل تی شرتش را از تنش خارج کرد و بدن 

 عضالنی اش مقابل دید او قرار گرفت.
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 همین که خواست دهان باز کند و سوالی بپرسد.  

صدای سرسنگین سهیل بی آنکه نگاهش کند به 

 گوشش رسید.  

چراغ خواب روشن کن می خوام چراغ خاموش _

 کنم!  

با فشرده شدن دستش روی کلید چراغ خواب نورِ 

 مهتابی اتاق هم خاموش شد.  

 اشک بی اذن خودش به چشمانش هجوم آورد.  

 دراز کشید و سرش را زیر مالفه فرو برد.   روی تخت

 لب هایش را روی هم فشرد تا صدایش در نیاید.  

 سهیل هم کنارش دراز کشید.  

اول طاق باز دراز کشید اما دقایقی بعد انگار خودش 

 هم طاقت نیاورد روی شانه چپ چرخید!  
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خواست دخترک را در آغوش بکشد که با تکان 

و صدای آهسته ی فین خوردن های خفیف مالفه 

کردن های او به سرعت مالفه را از روی سرش کنار 

 زد و متعجب لب زد: 

 بهار داری گریه می کنی؟!  _

با این حرف طاقت دخترک برید و صدای گریه اش 

 بلند شد.  

با گریه خودش را در آغوش سهیل انداخت و 

 صورتش را میان سینه او پنهان کرد!  

 کشید.   سهیل دستی روی موهایش

 نریز اون اشکارو دیوونه میشم!  _

 های او خیس شده بود.  سینه اش از اشک

 جاییت درد میکنه دردت به جونم؟ _

همان طور که اشک روی صورتش روان بود زیر لب 

 نچی کرد.  
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 پس چی شده؟!  _

با این سوال به جای آرام شدن گریه اش شدیدتر 

 شد.  

صورت بهار را سهیل دست زیر چانه اش گذاشت و 

 از سینه اش فاصله داد.  

 خیره در نگاهش گفت: 

میکنم به بودن وقتی اینجوری اشک میریزی شک_

 خودم به مردونگیم.. چی شده نفسم؟  

 چانه دخترک لرزید و با همان نگاه بارانی اش لب زد.  

 اول تو بگو!  _

 چی رو؟!  _

چرا نگاه تو ازم می گرفتی چرا باهام سرسنگین _

 ی؟!  شد

سهیل دستی روی صورتش کشید و اشک هایش را 

 پاک کرد.
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 ریزی!  به این خاطر اینطور این مرواریدا رو می _

 دوباره قطره ای اشک از نگاهش بیرون چکید.  

کم چیزی نیست سهیل.. تو نگاهتو از من برگردونی _

 من امید واسه زندگی ندارم..  

تو نمیدونی جونِ من به تو بنده.. بخدا این 

سرسنگین بودنا از صدبار کتک خوردن برام عذاب 

 آور تره!  

 دلیل داشت!  _

 چی؟  _

 تواول بگو ببینم من امروز مُرده بودم؟  _

دخترک هینی کشید و دست روی دهان او قرار داد و 

 با بغض نالید: 
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 خدا نکنه این چه حرفیه سهیل!   _

سهیل بوسه ای کف دستش نشاند و بعد دست او را 

 از روی لبهایش برداشت.  

 جواب سوال منو بده!  _

 چی میگی سهیل چرا اینجوری می کنی؟  _

 اینبار نگاه سهیل همچون لحنش جدی شد.  

 جوابش یک کلمه است بهار آره یا نه؟  _

 دخترک بیچاره با نگاه دلخوری ناچار جواب داد: 

 نه!   _

آفرین من نمرده بودم پس چرا به جای من زنگ _

 زدی به سپیده؟  

 آخه.. خب تو کار داشتی نخواستم مزاحمت بشم!  _

 ابروهای سهیل فاصله ی کم کردند.  

 کار داشتم اما نمرده بودم!  _
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باره اشک از نگاه دخترک روی صورتش سرازیر دو

 شد.  

 تورو خدا دیگه این کلمه رو به زبون نیار!  _

نگاه دقیق و جستجو گرانه اش در صورت دخترک 

 چرخید.  

 باشه حاال تو هم نریز دیگه این اشکارو نفس من!  _

 کمی خودش را باال کشید و به تاج تخت تکیه داد.  

دست دور شانه ی بهار پیچید و او را هم کمی باال 

 کشید.  

 دخترک سرش را به بازو تکیه داد.  

اینو می خوام آویزه ی گوشت کنی بهار تحت هر _

شرایطی هر شرایطی اگه اتفاقی برات افتاد یا 

مشکلی پیش اومد اولین نفری که باید خبر دار بشه 

 منم..  
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نم  برای تو من اگه پیش از عزرائیل باشم بدو

مشکلی پیش اومده حتی از دم مرگ هم فرار می کنم  

 کار که دیگه سهله!
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 بهارسری به تایید حرفش تکان داد.  

 نشنیدم؟  _

 چشم!  _

 آفرین خب حاال بعدی!  _

بهار متعجب سر از روی بازویش برداشت و نگاه به 

 صورت جدی او انداخت.  

 ده؟!  مگه چیز دیگه ای هم مون_

 این بار گره ابروهایش کورتر از پیش هم شده بود.  
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تو که میدونستی امروز قراره عادت بشی چرا به من _

نگفتی؟! بهار واقعا تو منو اینطوری شناختی که 

 سالمتی تو رو پی نیاز خودم بفروشم؟!  

 نه بخدا اصالً این طور که تو میگی نیست فقط...  _

 فقط چی؟  _

واست آرومت کنم چون تا یه هفته فقط دلم  می خ_

 بعدش دیگه نمیتونستم آرومت کنم!  

چرا فکر کردی آرامش من توی این قضیه خالصه _

میشه من یه هفته که هیچ من واسه خاطرتو حاضرم 

تا آخر عمرم صبر کنم! چون قبال هم بهت گفتم قبل 

 از جسمت  روحتِ که برای من اولویت داره!  

رات فقط منو می رنجونه از اینکه این کارها و این رفتا

 فکر کنم هنوزم منو اونطورکه باید باور نداری!  

دخترک با دستان ظریفش  صورت مردانه ی او را 

 قاب گرفت.  
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بخدا باورت دارم بیشتر از خودم تو این دنیا بعد از _

خدا همه کس و کارم تویی همه جونم، همه امیدم، 

 ه اونم تو...  همه زندگیم خالصه شده توی یک کلم

فقط خدا میدونه چقدر دوستت دارم تو موندگارترین 

 آدم تو قلب منی!  

عشق تو بزرگترین قدرتِ من تو دنیاست من واسه 

 داشتن تو نفسمُ میدم!  

سهیل ازت خواهش می کنم دیگه هیچ وقتِ هیچ 

وقت نگاهتو ازم برنگردون نگاه تو تنها امید زندگیمه 

 نمی!  تو تنها دلیل نفس کشید

هایش آنقدر شیرین که تمام چقدر شیرین بود حرف

دلخوری ها را می شست و به جایش شهدی از 

 کرد!های مردش تزریق میشیرینی در رگ
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 دوباره قطره ی اشکی روی صورتش سرخورد.  

سهیل با لب هایش رد اشکش را گرفت و رسید به 

لبهایش مماس با لب های دخترک کمی مکث کرد 

 وبعد نگاهش را به نی نی چشمانش دوخت.  

 تعداد شمارش نفسمام بندِ حضورِ یه نفره..  _

اگه تو آغوشم باشه عمیق نفس میکشم مثل نفس 

عمیقی که تو طبیعت بُکر بدون هیچ آلودگی می 

 کشی...!  

 اگه کنارم باشه آروم و بی دردسر نفس می کشم...  

 اگه ازم دور باشه یکی در میون نفس میکشم...  

 اما اگه یه روز نباشه منم دیگه نفس نمیکشم...  

 ویی نفسم...!  اونی که نفسم بنده حضورشه ت

در آن لحظه عشق در رگهای هر دو به جوشش 

 درآمده بود.  
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اینبار دخترک بوسه ای عمیق از عمق وجودش روی 

سیب گلوی مردش نشاند و بوی گردنش را با دل 

 وجان استشمام کرد و داخل ریه هایش فرستاد.  

بی تو میمیرم سهیل به خدا که میمیرم قول بده تا _

 باشی قول بده!   آخرین نفس کنارم

سهیل سر دلبرش را میان بازوانش پنهان کرد و 

 بازهم حصار محکمی دورش ایجاد کرد.  

بوسه ای روی موهایش نشاند و او هم از عمق 

 وجودش نجوا کرد.  

خرم.. من همیشه با من همه غماتو به جون می_

تموم وجودم کنارتم اینو بدون که با ارزش تر از تو 

 داره!  برای من وجود ن

بهت قول میدم آخرین نفسمُ کنار خودت بکشم قول 

 میدم دلیل نفس کشیدنم!  

  *** 
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نگاهش را از خنده های سپیده گرفت و به هیبت 

 چهارشانه ی آرمان که کنارش ایستاده بود دوخت.  

 راجع به اون قضیه با سپیده حرف زدی؟  _

هایی کش آمده ی نگاه محزون آرمان هم معطوف لب

 ه بود.سپید
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اگر هر کسی واقعی بودن آن خنده ها را باور می کرد 

 او یک نفر نمی توانست باور کند!  

چرا که همه پشت نگاهش را با جان و دل حس می 

 کرد!  

 آره..  _

 خب نظرش چی بود؟  _
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لبخند تلخی روی لبش نشست و نگاهش از سپیده 

 روی پیمان و میترا نشست.  

در این دو روز تمام هَمّ و غم پیمان شده بود میترا 

خبر نداشت ناخواسته چطور دل آن دو را خون 

 کند!  می

حاال هم میترا هوس کرده بود کمی پاهایش خیس 

 بخورد.  

پیمان هم یک دستش را روی کمر میترا و دست 

دیگرش را روی شکم برآمده اش نهاده بود و زیر 

میترا هم مدام کش می  زد و لب هایگوشش پیچ می

 آمد.  

 گفت موافقه!  _

این را گفت و دوباره نگاهش را سمت سپیده 

 چرخاند.  

در ظاهر می خندید و با بهار کمی آن طرف تر بگو 

 بخند راه انداخته بود.  
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 شد.  اما در باطن حواسش ناخودآگاه پرت میترا می

 سهیل ضربه ای روی کتفش زد و گفت: 

 یق انشاهلل همه چی ردیف میشه!  نبینم غمتو رف _

بغض همچون تیزی بر گلوی آرمان فشار وارد می 

 کرد.  

پیمان که خم شد و بوسه ای روی شکم میترا نشاند 

 چشمانش کمی نمناک شد.  

دارم خفه میشم سهیل وقتی خنده های ظاهریش _

 رو می بینم دلم میخواد فریاد بزنم...  

بیش از آن  لب هایش را روی هم فشرد تا بغض

 غرور مردانه اش را نشانه نگیرد.  

 دست سهیل دور شانه های پهنش پیچیده شد.  

آروم باش مرد گنده چرا اینجوری شدی توآرمان! _

کو اون آرمان محکمی که من میشناختم کجا رفته 

 هان؟!  
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بخدا قسم تمام ناراحتی های من فقط و فقط به _

ندیده شو با خاطر سپید اس وگرنه من یه تار موی گ

 صدتا بچه عوض نمی کنم..  

نمی تونم.. نمی تونم نگاه پر حسرتشو روی میترا 

 ببینم و دَم نزنم!  

 تونم خنده های تلخ شو تحمل کنم..  نمی

 سهیل بخدا نمیتونم!
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 دل سهیل هم برای آنها خون بود با خود فکر کرد.  

 می آمدند!  کاش اصال پیمان و میترا دراین اوضاع ن

هر چند که آن بیچاره ها هم گناهی نداشتند و از همه 

 جا بی خبر بودند!  
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آرمان باورکن سپیده هم همین حس تو رو داره _

 تمام ناراحتیش واسه خاطر توعه نه بچه!  

اگه واقعاً دوستش داری سعی کن لبخند روی لب 

خودت واقعی باشه چون با این وجودِ که خنده های 

 اونم واقعی میشه!  

 بچه ها بیاین جرات، حقیقت بازی کنیم!  _

 با صدای سپیده نگاه هر دو معطوف او شد.  

قوطی نوشابه کوچکی به دست داشت و همراه بهار 

 به طرف آنها می آمد.  

 پیمان و میترا هم با صدایش به آن سمت آمدند.  

آرمان سعی کرد به گفته ی سهیل لبخند واقعی روی 

 لب بنشاند.  

با لبخند اولین نفری بود که روی زمین چهار زانو 

نشست و دستش را به نشانه قرار گرفتن سپیده 

 نارش باز کرد.  ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 همگی دور هم حلقه ای ایجاد کردند. 

 سپیده قوطی را چرخاند. 

قوطی پس از چند چرخش از حرکت ایستاد. سرش 

 به طرف آرمان و تهش به طرف پیمان قرار داشت.  

پیمان با خنده دستهایش را بهم مالید و با نگاه ریز 

 شده ای گفت: 

   خب بگو ببینم داداش جرات یا حقیقت؟! _

های پیمان باخبر بود و به همین آرمان از دیوانه بازی

 علت حقیقت را انتخاب کرد.  

 حقیقت!  _

پیمان با همان نگاه ریز شده چند ثانیه خیره ی او 

 شد و بعد از کمی مکث گفت: 

یکی از حقایق زندگیتو که فکر می کنی تا حاال باز  _

 بگو!  گوش نکردی و یا به زبون نیوردی رو همین حاال 
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آرمان کمی فکر کرد نگاه خیره ی سپیده را روی 

 خودش حس می کرد.  

نگاهش را باال آورد و مقابل چند جفت چشم که 

منتظر جواب او بودند خیره در نگاه براق سپیده 

 زمزمه کرد.
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زندگیِ من خالصه شده تو خنده های تو شاید تا _

بدون که خنده های  حاال به زبون نیورده باشم اما اینو

 از ته دل تو مثل اکسیژن می مونه برام.. 

هرچی واقعی تر و پر انرژی تر باشه نفس منم راحت 

 ره!  تر و پر انرژی تر میاد و می

برق اشک در نگاه سپیده نشست و اینبار خنده ای از 

عمق وجود روی لبهایش آمد که به راستی با آن خنده 

 تر آمد و رفت!  ی شیرین نفس آرمان هم راحت 
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آرمان بی توجه به حضور جمع سرش را به آغوش 

 کشید و بوسه ای کُنج ابرویش نشاند.  

 پیمان ادای عق زدن را درآورد و با خنده نالید: 

 پاشین بریم بابا اینا اتاق خواب الزمن!  _

جوّ بینشان گرم شده بود و بساط خنده و شادی به 

 راه بود.  

 د جرعت را انتخاب کرد.  نوبت به پیمان که رسی

مجبورش کردند از آب شور دریا به اندازه ی یک 

 لیوان آب بنوشد تا او باشد که باد به غبغبه بیندازد! 

 سپیده بار دیگر قوطی را چرخاند.  

این بار سر قوطی رو به سهیل و تهش رو به خودش 

 قرار گرفت.  

نگاه سپیده از شیطنت زیادش برق زد با لحن و نگاه 

 مظلومی گفت: 

 توروخدا حقیقت رو انتخاب کن!   _
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 سهیل خنده ای مردانه کرد و سری تکان داد.  

 باشه هرچی تو بگی!  _

چشمان سپیده ستاره باران شد همچون دختر بچه 

 ذوق کرد.   ها

با یه جمله ی فوق العاده احساسی ببین فوق العاده _

 احساسی همین لحظه توی جمع از بهار تعریف کن...  

سهیل از همان لبخند های جذاب که دل دلبرش را 

حسابی آب می کرد روی لب نشاند گردن چرخاند و 

تیله های شیفته و عاشقش را به تیله های دخترک 

 کنار دستش کوباند.  

همه ی نگاه ها روی او زوم شده بود و هیچ کدام به 

جز سپیده فکرش را هم نمی کردند آن مرد 

سرسخت و مغرور قدیم به خوبی از پس این کار بر 

 بیاید.
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انگار زمان برای همگی همچون شمارش معکوسی 

 کرد.  سخت و جانگداز عمل می

 می آید.  تا ببینند سهیل چطور از پس این آزمون بر

بی آنکه پلک بزند قبل از زبانش نگاهش عشق را به 

نگاه دخترک انتقال داد و بعد از آن لب هایش به 

 آرامی تکان خوردند.  

 تو اونقد دلبری که دل من از صدات میلرزه...  _

اونقد خانومی که گاهی اوقات دوست دارم ساعتها 

 زُل بزنم تو چشات و نگات کنم...  

اونقد با کماالتی که لذت میبرم از اینکه پیش بقیه تو 

 رو به عنوان خانومم معرفی  می کنم...  

اونقد ساده و بی آالیشی که خوشحال کردنت راحت 

 ترین کار این روزامه...  

 بارزِ خدا به منه...   داشتن تو نمونه ی عشقِ
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نگاه عاشقش بالخره از دخترک کنده شد و با نگاه 

 خندانی معطوف سپیده شد.  

 بسه یا هنوز بگم؟!  _

 با این جمله صدای اوووو کشیدن جمع بلند شد. 

 *** 

 بهار خانومم بیا دیگه داره دیر میشه!  _

 با صدایش بهار دوان دوان از خانه خارج شد.  

   اومدم عشقم!_

پشت سرش به راه افتاد و هر دو با هم وارد آسانسور 

 شدند.  

سهیل دکمه ی پارکینگ را فشرد و نگاه به ساعت 

 مچی اش انداخت.  

ساعت مونده فکر نمی کنی  7_8از االن تا شب _

 ری سالن آرایشگا؟!  خیلی زود داری می

 بهار لبخندی به رویش پاشید.  
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 کرد گفت: همانطور که کراوات او را مرتب می

می دونم عشقم.. کار من زیاد طول نمیکشه به _

رم آخه تاکید داشت خاطر سپیده دارم این وقت می

 باشم!  از صبح حتماً کنارش 

ناسالمتی اونم خواهرِ دامادِ دیگه مطمئنا قراره کلی 

 تغییر و تحول کنه!  

 سهیل سری تکان داد و گفت: 

نمیدونم واال من که سر از کارای شما خانوما در  _

نمیارم به نظر من که تو همین طوری بدون آرایش 

 امشب از همه سرتری!
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 ردش... دلش ضعف رفت برای تعریف های م
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آسانسور متوقف شد و هر دو با هم به سمت ماشین 

 حرکت کردند.  

 سهیل مقابل سالن آرایشگاه روی ترمز زد.  

گردن چرخاند و با لبخند چهره ی دلبرش را از نظر 

 گذراند.  

بگو زیادی خوشگلت نکنن من حسودم چشم اینو _

ندارم نگاهی روت سنگینی کنه یهو میبینی طرف و با 

 رو در جا باهم میارم پایین!  نگاهش 

یکی از همان لبخندهای شیرینش را تحویل او داد 

سرش را نزدیک برد و بوسه ای روی گونه مردش به 

 جا گذاشت.  

دیگه زن خوشگل این دردسرها رو هم داره آقا _

 سهیل!  

 سهیل نوک بینی اش را بین دو انگشت فشرد.  

 دلبرش کاشت.  و او هم متقابالً بوسه ای روی گونه ی 
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 وروجک کمتر شیرین زبونی کن!  _

 با خنده از ماشین پیاده شد و قبل از بستن در گفت: 

از اون طرف با سپیده میام تو یه راست از شرکت _

 برو خونه!  

سهیل باشه ای زیر لب گفت و با تک بوقی از او 

 خداحافظی کرد. 

 پاهایش خشک شده بود!  

 صندلی نشسته بود.  از صبح چند ساعت مداوم روی 

زیر لب در حال غر زدن به جان سپیده بود که 

باالخره این بار که سیما خانم متخصص رنگ ومش 

 سالن موهایش را چک کرد گفت: 

 خب به پایه رسیده عزیزم میتونی موهاتو بشوریم!  _

 کالفه سری به تایید حرفش تکان داد.  

احساس خستگی می کرد با این که هنوز کارش تمام 

 نشده بود!  
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 شد!  چون بعد از آن تازه میکاپ و شینیون شروع می

 به اصرار سپیده موهایش را هایالیت کرد.  

سهیل خبر نداشت و نمی دانست عکس العملش 

 چیست؟!  

آید یا همان موهای مشکی اش را اصال خوشش می

 بیشتر دوست دارد!  

مقابل آینه قرار گرفته دهان خودش باز ماند از  وقتی

 آن همه تغییر!
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موهای فندقی رنگی که هایالیت های بلوندی بینشان 

 کرد!  خودنمایی می

وبا آن شینیون زیبا که به درخواست خودش مدل باز 

درست شده بود زیبایی اش خیره کننده بود و آن 
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میکاپ الیت اما فوق العاده که خیلی روی صورتش 

 نشسته بود!  

 امیدواربود همه چیز به خیر بگذرد..  

چون سهیل روی اینکه زیاد زیبا نشود تاکید کرده بود 

 نیلوفر مختلط بود!   چرا که مجلس عروسی سیاوش و

 کار سپیده هم تمام شد.  

او هم بسیار زیبا شده بود و ظاهرش کامال برازنده ی 

 خواهر داماد بود. 

سپیده پس از رساندن بهار یکراست راهی منزل 

 خودش شد تا زودتر لباس بپوشد و راهی تاالر شود!  

داد سهیل وارد اتاق شد صدای دوش آب نشان می

  هم حمام است. 

لباسش را برداشت و راهی اتاق قدیم سهیل شد در 

 را بست و کلید را درون در چرخاند. 
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لوازم سهیل از حمام که خارج شد با دیدن کیف و

 بهار روی تخت متوجه آمدنش شد.   

 با همان حوله از اتاق خارج شد.  

 بهار کجایی تو؟  _

بهار با لبخند شیطنت باری لباس را باال کشید و 

ایش را داخل آستین های گیپور لباس دست ه

 فروبرد.  

 اینجام تو اتاق بغلی!  _

 سهیل با شنیدن صدایش پشت در اتاق قرار گرفت.  

دستگیره را چرخاند و با باز نشدنش متوجه قفل 

 بودن آن شد.  

 چرا در رو قفل کردی؟!  _

 بهار ریز ریز خندید و گفت: 

 تا تو آماده بشی کار منم تمومه!   _

 ای به در وارد کرد. سهیل ضربه
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 میگم باز کن می خوام ببینمت!  _

 برای دیدنش لحظه شماری می کرد.  

از صبح بارها او را با آرایش در آن لباس شب تجسم 

 کرده بود! 

 دارم لباس می پوشم عشقم!  _

 !تو که نمی تونی تنهایی بپوشیش بذار کمکت کنم_

 بهارسرتقانه نالید:

 نه!_
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 سهیل دوباره ضربه ای نثار در کرد.  

 بهارم!  _

دلش برای آن لحن داغ و ملتمسانه غنج رفت اما 

 بازهم قصد کوتاه آمدن نداشت.  
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با مشقت درحال باالکشیدن زیپ لباسش بود و در 

 همان حال هم گفت: 

می خوام سهیل جان اصرار نکن عشقم باز نمی کنم _

 وقتی لباسمو پوشیدم منو ببینی!  

سهیل ناچار دستش را از روی دستگیره برداشت زیر 

 لب غر زد: 

 سرتق!   _

 از در فاصله گرفت...  

 ده دقیقه بعد حاضر و آماده مقابل آینه ایستاد.  

بار دیگر چسب مو را روی موهایش اسپری کرد و آن 

 را روی میز آرایش قرار داد.  

باز شدن در گردنش به سرعت به آن سمت  با صدای

 چرخیده شد!  

نگاهش چند دورِ پیاپی از باال تا پایین دخترک را 

 رصد کرد و در نهایت روی صورتش ثابت ماند.  
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بهار قدمی برداشت و صدای پاشنه ی کفشش به 

 ظاهر دلبرش افزون شد.  

 با کمی فاصله مقابل او قرار گرفت و لوندانه  خندید.  

 وره؟!  چط_

قلب سهیل از آن همه زیبایی محکم به در و دیوار 

 سینه اش کوبیده می شد.  

آب دهانش را بلعید و یکبار دیگر نگاهش را از باال به 

 پایین و از پایین به باال چرخش داد.  

آن لباس شب مشکی آنقدر به تنش نشسته بود که 

 گویا آن را از ابتدا تنها برای تن او ساخته بودند!  

اینبار نگاهش را به طرف موهایش سوق داد که قرار 

 بود که نفسش را بند بیاورد!  

 در دل نالید: 

 «  تو داری بامن چیکار می کنی!!» 
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ود بهار از سکوت او کمی استرس به جانش نشسته ب

و حس می کرد ممکن است سهیل هر لحظه 

 مخالفتش را اعالم کند.  

نگاه سهیل میخکوب چشمان پر استرس دلبرش شد 

 و باالخره صدایی از حنجره اش خارج شد.  

 امشب از کنار خودم جُم نمیخوری!  _

نگفت آرایشت راکم کن یا لباست را نپوش که باعث 

ز کنارمن دوچندان تر شدن زیباییت است فقط گفت ا

 جُم نخور!
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یعنی کنار من که باشی همه چیز در امن و امان است 

و چه لذتی از شنیدن این جمله به رگ های دخترک 

 تزریق شد.  
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لبخند به سرعت مهمان لبهایش شد و با صدایی پر 

 از عشوه وناز زمزمه کرد.  

چند ساعت که سهله تو بگو یه عمر.. حاضرم بدون _

وردن ساکت بشینم کنارت فقط به صدای جُم خ

 نفسات گوش بدم..  

 نگاه سهیل ستاره باران شد.  

 برق نگاهش چشم هر بیننده ای را کور می کرد.  

 دوباره نگاهش روی صورت دخترک دودو زد.  

 من همه چیز این دختر ججذابرو دوست دارم! _

هم صورتشو.. هم اون چشاشو که دل و ایمونمو 

ون قلب کوچیکشو که حاال شده خونه ی برده.. هم ا

همیشگی من.. هم اون زبونِ شیرینشو که افسارمُ 

 دزدیده!  

قلبش گنجشک وار می تپید از احساسات لبریز شده 

 ی جان و جهانش...  
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اما باز هم با آن لب های سرخ و وسوسه کننده همراه 

 با چشمکی دلبری کرد.  

وقتی تو بخشیه آخه نمیدونی چقدر صحنه ی لذت_

 واسم غیرتی میشی!  

روزی بیزار بود هر آنچه را که اطرافیانش غیرت 

 نامیدند.  می

حاال مردی در قلبش حضور داشت و جای پایش را 

محکم کرده بود که غیرت مردانه اش را به طور 

 معجزه آسایی برایش لذت بخش کرده بود!  

نه مثه اینکه کال دلت عروسی نمیخواد باشه من که _

 خدامه!   از

 با دو قدم بلند فاصله ی بینشان را پر کرد.  

بهار پاتند کرد که بگریزد اما دیر شده بود از پشت 

 محکم در آغوشش گرفت.  

 صدای جیغ و خنده ی بهار با هم آمیخته شد.  
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 سرش را میان گردن دخترک فرو برد.  

 جا سر داد...  و نفس داغش را همان

پاهای بهار شل شد و نفس هایش کشدار از بوسه 

 های ریزی که زیر گلویش مهر و موم شد!  

 آرام زیر لب صدایش زد.  

 سهیل!  _ 

 هیس..._
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سعی کرد خودش را از آغوشش خارج کند اما زور او 

 کجا و دستان قدرتمند مردش کجا؟!  

 ره دیر میشه ها!  عشقم دا_
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سهیل با هر جان کندنی بود دستانش را شل کرد و 

دلبر خانه خراب کنش به سرعت از آغوشش 

 گریخت.  

همان طور که با مشقت قدم به بیرون از اتاق برمی 

 داشت با لحن قاطعی گفت: 

تا دو دقیقه ی دیگه بیرون نباشی قید عروسی رو  _

 میزنم!  

 شد.  و بالفاصله از اتاق خارج 

نفس های بهار هم تند و گرم شده بود کمی با دست 

خودش را باد زد تا شاید از آن گرمایی که به جانش 

 افتاده بود رهایی یابد.  

 مانتو و شالش را پوشید.  

لحظه ی آخر کراوات سهیل را که قطعاً باید به دست 

خودش بسته می شد از روی تخت چنگ زد و از اتاق 

 خارج شد.  
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اشین که شدند قبل از اینکه ماشین به حرکت سوار م

درآید کمی خودش را به آن نزدیک کرد و کراوات را 

 دور گردنش پیچاند.  

 اینو یادت رفت!  _

نگاه خیره ی سهیل روی صورتش سنگینی می کرد 

 اما به روی خودش نیاورد و به کارش ادامه داد.  

خدا را شکر کرد که داخل آسانسور کراواتش را 

نبست چرا که ترسید کار دست خودش بدهد و حاال 

این نگاه های سهیل لو می داد که اگر در آنجا این 

نکشیده راهی داد مطمئناً به ثانیه کار را انجام می

 اتاق خوابش می کرد!  

  *** 

 دست در دست هم وارد محوطه تاالر شدند.  

در بدو ورود به سالن با خانم و آقایی مواجه شدند که 

آمد از قرار معلوم پدر و مادر سپیده بودند و خوش

 گویی می کردند.  
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مادرش زنی بسیار شیک و خوش پوشی بود و چهره 

 ی بسیار جوانی داشت!  

طوری که اصالً به اون نمی آمد دختر و پسر عروس و 

 داماد کرده باشد!  

 پدرش هم مرد محترم و خوش برخوردی بود.  

چشمشان به پیمان و میترا که افتاد به آن سمت 

 رفتند.  

میترا لباس شب آبی کم حالی به تن داشت که اینبار 

با وجود آن شکم گرد و برآمده اش کمتر از قبل 

 مشخص بود.
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 بهارجان بیا باهم بریم اتاق پرو آماده شو!  _
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کمر بهار با این حرف میترا سهیل دست پشت

 گذاشت ودرجوابش گفت: 

ممنون میترا جان شما راحت باش خودم همراهیش _

 می کنم!  

میترا با لبخند سری به تایید حرفش تکان داد و روی 

 صندلی قرار گرفت.  

هیچ عنوان حتی دقیقه ای از  سهیل قصد نداشت به

 او جدا شود.  

 آن هم با آن همه زیبایی خیره کننده و نگاه های هرز!  

قدم به سمت اتاق پرو برداشت و دخترک هم با او 

 همراه شد.  

 مقابل در اتاق پرو ایستاد و رو به بهار گفت: 

من همینجا منتظر می مونم عزیزم ممکنه خانم _

 اعث مزاحمت بشه!  داخل باشه و حضور من ب

 بهار با لبخند پلک روی هم قرار داد و داخل اتاق شد.  
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سهیل پشتش را به دیوار تکیه داد و دست هایش را 

 داخل جیب شلوارش فرو برد.  

 نگاهش را به استیج رقص دوخت.  

 شد.  مجلس هر لحظه گرم تر می

ناخداگاه تصویر بهار در آن لباس و آرایش در آخرین 

 ل از خروج از منزل در ذهنش تجسم شد.  لحظه قب

آن موهای فر شده با آن رنگ هایالیت که قلبش را 

 پر تب و تاب به تپش می انداخت!  

خواست پوششی با خودش فکر کرد کاش از اون می

 روی موهایش قرار دهد.  

دلش می خواست آن همه زیبایی فقط برای خودش 

 باشد!  

 هی هایش...  کرد عاشقی بود و خودخواچه می

 اما باز فکر ککردشاید اینگونه راحت نباشد!  
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آن هم در مجلس عروسی او حتی لباسش را هم 

کامالً پوشیده انتخاب کرده بود و تا حاال دل به دلش 

 و گوش به حرف هایش سپرده بود!  

فکر کرد بیش از آن سختگیری نکند و ناخواسته او را 

 از خود نرنجاند. 

 در آینه نگاهی به تصویر خودش انداخت.   

حتی آن توربان حجاب روی موهایش هم چندان از 

 زیبایی اش نکاسته بود! 

همان موقع خرید لباس متوجه حساسیت سهیل روی 

 این قضیه شده بود.
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 طلبید!  به قول خودش بَددل نبود اما حد و مرز می
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وهای تازه حتی خودش هم دلش نمی خواست آن م

رنگ شده که با آن شینیون بسیار هم زیبا شده بود را 

در معرض توجه دیگران قرار دهد و بیش از آن جلب 

 توجه کند.  

همین که وقتی به منزلشان بازگشتند همسرش یک 

 دل سیر از زیبایی اش بهره ببرد برایش کافی بود!  

مقداری از موهای فر شده اش را روی پیشانی ریخته 

   بود.

برای بار آخر نگاهی به ظاهرش انداخت و کیف و 

 لوازمش را برداشت و از اتاق خارج شد.  

 مقابل سهیل قرار گرفت.  

سهیل با دیدن او و موهای پوشیده اش نگاه تحسین 

آمیزی به سر تا پایش انداخت و دست دور کمرش 

 پیچاند.  

و از سر لذت پهلویش را فشرد طوری که نزدیک بود 

 خ بهار درآید.  صدای آ
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سرش را نزدیک برو وکنار گوشش آهسته زمزمه 

 کرد.  

 فتبارک اهلل احسن الخالقین...  _

گرمی بی اندازه ی نفس هایش گوش دخترک را 

 سوزاند و درد اعتراف کرد.  

 «  خدا امشبُ بخیر بگذرونه» 

 دوشادوش هم به سرجای قبلشان بازگشتند.  

در همان لحظه هم دی جی ورود عروس و داماد را 

 اعالم کرد.  

سپیده نفس نفس زنان خودش را روی صندلی وِلو 

کرد و با بادبزنی که در دست داشت مشغول باد زدن 

 خودش شد.  

 رو کرد به بهار و غر زد.  

سبیدی به حاال این حامله است نمیتونه تو چرا چ_

 اون شوهرت جُم نمیخوری؟!  
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 با خنده چشمکی نثارش کرد و گفت : 

 نترس بابا نمی دزدنش!  _

 بهار شیرین خندید و شانه هایش را باال انداخت.  

 از کجا معلوم شاید دزدیدنش تو ضمانت می کنی؟ _

 سپیده با خنده سری تکان داد.  

 نو نو نو...  _

 بهار با ناز ادامه داد.  

 بله دیگه پس بشین سرجات هیچی نگو!_
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نگاه سپیده معطوف پوشش روی سرش شد با اشاره 

 به آن گفت: 

راستی من صبح هواسم نبود تو که قرار بود موهات _

 پوشیده باشه چرا چیزی نگفتی و شینیون زدی؟!  
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 بهار بدون مکث در مقابل چند جفت چشن قاطع

 جواب داد: 

 برای شوهرم!  _

با این حرفش سر تا پای سهیل غرق لذت شد و 

 عشق در وجودش فوران کرد!  

دستش را زیر میز برد و به ران پای بهاررساند و 

 فشار محکمی به آن وارد کرد.  

دست خودش نبود باید یک طوری آن همه عشق و 

 کرد!  لذت را خالی می

 ید.  دخترک گوشه ی لبش را آرام گز

سهیل خیلی آرام طوری که فقط به گوش بهار برسد 

 نالید: 

 خدا به دادت برسه دلبر!  _
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سپیده با چشمان ریز شده خیره بهار شد و انگاراو 

هم با نگاهش قصد داشت جمله ی سهیل را به او 

 بفهماند. 

گذشت سهیل و پیمان گرم چند ساعتی از مجلس می

را همکالم شده صحبت شده بودند و بهار هم با میت

 بود. 

اما هر از گاهی سنگینی نگاهی را روی خودش حس  

 می کرد.  

سپیده دوباره  از استیج جدا شد و کنار آنها قرار 

 گرفت و حطاب به بهار میترا گفت: 

دخترا پاشین بیاین می خوایم با نیلوفر عکس دسته _

 جمعی بندازیم!  

ر نگاهی میترا به آرامی از روی صندلی بلند شد وبها

به چشمان سهیل انداخت با قرار گرفتن پلک هایش 

روی هم به تبعیت از میترا بلند شد و با سپیده همراه 

 شدند.  
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کرد حواسش سهیل همانطور که با پیمان صحبت می

 پی بهار هم بود!  

با قرار گرفتن خانومی کنار میزشان سهیل به 

 احترامش از جا بلند شد.  

آنجایی که سهیل در بیشتر  خاله ی سپیده بود از

مجالس خانواده ی سپیده شرکت کرده بود. طی 

 شناخت!  همین قضیه او را می

 مشغول احوالپرسی به او شد.  

 هنگامه خانم به صندلی اشاره کرد.  

 بشین پسرم باهات حرف داشتم!_
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سهیل روی صندلی قرار گرفت و هنگامه هم صندلی 

 کناری او را برای نشستن انتخاب کرد.  
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 بفرمایید خاله جان گوشم با شماست!  _

 تر اشاره کرد.  هنگامه با دست به چند میز آن طرف

بینی پسرم نویدِ بیست اون کت وشلوار طوسی رو می

وهشت سالشه و تو شرکت خودمون مشغول به کاره 

 ر به راهیه و قصد دارم براش آستین باال بزنم!  پسرس

 ابروهای سهیل ناخودآگاه فاصله کم کردند!  

نگاه گیجی به هنگامه انداخت و به این فکر کرد چرا 

 دارد آن حرفها را به او می گوید!  

آورد و دم به تله نمی داد تا تا حاال خودش بهونه می_

 امشب...  

لبخندی روی لب هنگامه نشست یک نگاه به پسرش 

 و یک نگاه به سهیل انداخت.  

 چشمش خواهرتو رو گرفت!  _

گره کوری میان ابرهای سهیل نشست و متعجب 

 پرسید: 
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 خواهرم؟!  _

بود  آره دیگه همون دختر خانم زیبایی که همراهت_

 مگه خواهرت نیست؟!  

 آمد!  زدی خون سهیل در نمیکارد می

صورتش از عصبانیت کبود شده بود و به آنی رگ 

 شقیقه اش بیرون زد!  

چی دارین میگین خاله جان من اصال خواهر ندارم _

 اون خانم هم همسر بنده اس!  

 جفت ابروهای هنگامه با تعجب باال پرید.  

 کردی؟! چرا انقدر بی خبر؟!   همسرت؟! توکی ازدواج_

طور که نگاه سهیل با دندانهای قفل شده همان 

 شد زیر لب زمزمه کرد.  تیزش از نوید جدا نمی

 چند ماهی میشه!   _

 هنگامه خجالت زده با عذرخواهی برخاست.  
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شرمنده پسرم من خبر نداشتم بازم عذر می خوام _

 انشاهلل خوشبخت بشین!  

اد و با همان اخم های گره خورده سهیل سری تکان د

 نجوا کرد.  

 خواهش می کنم!  _ 

هنگامه که دور شد پیمان هم قصد شکستن 

 سکوتش را نداشت.  

فهمید در آن لحظه سهیل چه حالی دارد و بهتر می

 حرفی نزند تا کمی آرام شود.
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 شد.  نگاه سهیل از میزآنها کنده نمی

 هنگامه کنار پسرش قرار گرفت.  
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کمی با هم پچ پچ کردند نوید نگاه شرمنده ای سوی 

 سهیل انداخت و پس از آن از جا بلند شد.  

 سهیل قدمهای او را نظاره می کرد.  

طاقت نداشت همانطور ساکت بنشیند سرجایش و 

 هیچی نگوید.  

شد طوری که صندلی روی زمین  او هم از جا بلند

 کشیده شد و صدای بدی داد.  

 پیمان نگران نگاهی به او انداخت.  

 کجا سهیل؟!  _

 بی توجه به او گام برداشت و تنها زیر لب گفت: 

 گردم !  برمی _

نوید وارد سرویس بهداشتی شد آبی به صورتش زد 

 و دستهایش را به روشویی تکیه داد.  

 ید.  چند نفس عمیق کش
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حرص خورد و با خود فکر کرد کاش اصال به مادرش 

 چیزی نمی گفت!  

 پشیمان بود از کرده ی خودش..  

کاش الاقل قبل از اینکه حرفی بزند آمار آنها را از 

 سپیده می گرفت!  

آدمی نبود که چشم روی ناموس کسی داشته باشد و 

به همین علت حاال بسیار از اشتباه خودش حرص می 

   خورد.

با قرار گرفتن دستی روی شانه اش سرش باال آمد و 

های خشم نگاهش ازآینه به دو تیله ی سیاه که رگه

 شد افتاد.  در آنها دیده می

آب دهانش را بلعید و شرم زده با سری پایین افتاده 

 برگشت و رو به سهیل قرار گرفت.  

 من.. من..  _

شود سهیل فشاری به شانه اش وارد کرد تا مجبور 

 سرش را باال بگیرد.  
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با ابروهایی که دیگر فاصله بین شان نبود نگاهی به 

 چشمانش انداخت و گفت: 

من مَردَم توهم مَردی.. پس االن خوب حالمو _

 میفهمی غیرتم به درد اومد.. خونم به جوش اما..  

نیومدم دعوا راه بندازم چون آدم این کار نیستم.. 

بشه سرلوحه ی فقط اومدم یه چیز بهت بگم 

 زندگیت...  

مِن بعد قبل از اینکه چشمت کسی رو بگیره اول در 

موردش کمی پرس و جو کن بعد مادرتو بفرست 

 واسه خواستگاری!
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دندان روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید تا روی 

 آرامشش کنترل داشته باشد!  
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وقتی به کلمه ی آخر جمله م فکر می کنم دلم می _

خواد فکت رو بیارم پایین.. اما بازم میگم.. آدمِ این 

 کار نیستم!  

خواست ازاو فاصله بگیرد که اینبار دست نوید بود که 

 رشدنش شد! روی شانه اش نشست و مانع از دو

آقا سهیل میدونم ..همه ی حرفاتون درست.. من _

شرمنده ی شمام بخدا قسم من آدمی نیستم که 

 چشمم دنبال ناموس کسی باشه..  

 زنم جسارت نباشه اما..  ببخشید این حرف می

من از نجابت خانم شما خوشم اومد و در موردش با 

 مادرم حرف زدم که ای کاش نمی زدم!  

م اون هم به این سرعت میاد و به شما چه میدونست

میگه.. من بازم عذر می خوام به قول خودتون جا 

 داره االن یکی بزنید تو دهنم..  

 اما یه چیزی رو هم من به شما بگم..  

 ممکنه اتفاق بازم تکرار بشه!  
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 نگاه تیزسهیل به سرعت در نگاهش کوبیده شد.  

 نگه داشت.  نوید دستش را باال آورد و مقابل سهیل 

صبرکنید حرف من ادامه داره منظورم اینه که تعداد _

محدودی فقط از ازدواج شما خبر دارن و شما قضیه 

ی به این جدی ومهمی رو اونطور که باید علنی 

 نکردین!  

ما خودمون تا همین امشب از ازدواج شما اونم بعد از 

 چند ماه خبر نداشتیم و این دیگه تقصیرشماست!  

می گفت حتی برخی از کارمندان شرکت هم درست 

هنوز ازدواجش خبر نداشتند و این چیزی جز سهل 

 انگاری او نبود!  

کمی مکث کرد بدون آنکه مقداری از اخم روی 

 اش کاسته شود سری تکان داد و گفت: پیشانی

 حق با توعه!   _

قدم تند کرد و زودتر از نوید از سرویس بهداشتی 

 بیرون زد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 را چرخاند و بهار را کنار دخترها دید.   نگاهش

 گویا هنوز عکسبرداری شان تمام نشده بود!
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آرمان تا نگاهش به سهیل با آن ظاهر که قطعاً نمی 

شد با یک مَن عسل هم خورد افتاد سرش را نزدیک 

 میکروفون دی جی برد و با خنده گفت: 

 به  افتخارِآقا سهیل! _

به طرف سهیل چرخید و صدای سوت ها همه ی نگاه

 و دست زدن جمع بلند شد.  

 سعی کرد کمی از آن ظاهر تلخ بیرون آید.  

 اما انگار زیاد هم موفق نبود!  

چون باز هم اخم مهمان پیشانی اش بود و قصد 

 گیری نداشت!  کناره
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دوباره خواست بی توجه به هیاهوی جمعیت به سر 

جای قبلش باز گردد که صدای آرمان دوباره قدم 

 هایش را متوقف کرد.  

 سهیل جان افتخار بده یه دهن برامون بخون!  _

 خواست قدم بر دارد و باز هم بی توجه از او بگذرد.  

اما طی یک تصمیم ناگهانی قدم هایش را به طرف 

 روانه کرد!  دیگری و آرمان

دخترها که آنقدرغرق عکس برداری با ژست های 

مختلف بودند و مدام از اداهای سپیده هم حرص می 

خوردند و هم می خندیدند که حواسشان اصالً به 

 گذشت و صدای آنان نبود!  اتفاقاتی که می

وقتی سهیل کنار دی جی قرار گرفت و آهنگ 

آرمان روی درخواستی اش را به او گفت نگاه متعجب 

 اونشست!  

 او همانطور از روی مزاح گفته بود.  
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چون سهیل تا به حال هیچ گاه در چنین مجالس 

وجمعیتی نخوانده بود و بیشتر صدای او را گاهی 

اوقات در جمع های دوستانه و صمیمانه خود شنیده 

 بودند!  

گیری کرده بودند و مشتاق همه از استیج رقص کناره

 س جذاب و اخمو بودند.  شنیدن صدای مهند

 که صدای آهنگ باال گرفت.  

 حواس سپیده معطوف آن قسمت شد.  

چند ضربه نثار کتف بهار کرد و با چشم به آن قسمت 

 اشاره زد.  

 همین که بهار چرخید صدای سهیل هم درآمد.
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 تو خواب ببینن آدما این رابطه از هم بپاشه "
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 شقم یه ثانیه از من جدا شه تو خواب ببینن دشمنا ع

 دلشو یه جوری بردم که خودشم 

   "نمیخواد بی من توهیچ جمعی باشه

نگاه دخترک معطوف چشمان شده بود وسهیل خیره 

در نگاه او بدون پلک زدن تمام حرفهای دلش را 

 بازگو می کرد.  

بهار شستش خبردار شد که خبرهایی هست دیگر او 

 را شناخته بود!  

توانست چیزی را به راحتی سهیل همیشه وقتی نمی

بازگو کند و در موردش حرف بزند سعی داشت آن 

 از طریق خواندنش بازگو کند.   ها راحرف

   "آره من یه تنه کردمش عاشق"

دستش را به طرف بهار دراز کرد و با اشاره به ادامه 

 داد.  

   "این یه نفر مال من همه جون منه بدونین همه"
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صدای سوت و دست و همهمه ی جمعیت باال گرفت 

آنکه نگاهشان توجه به جمع بیو آن دو نفر بی

 ای از هم جدا شود دل به دل هم سپرده بودند.  لحظه

 نه به دنیا نمیدم یه تارموشو نفس منه  "

 تک گل باغ دلمه مثلش خیلی کمه خط قرمزمه 

  "قفله چشماشم و اون فقط حواسش به منه

ی به دست از آوازه ی عشق آنها فیلم همه گوش

 گرفتند.  می

 اما سهیل در آن لحظه حواسش فقط پی یک نفر بود.  

دخترکی که نجابت و زیبایی اش در آن جمعیت از 

 نظر او تک بود!  

در آن مجلس زیباتر از او کم نبودند اما مهم این بود 

 که به چشمش زیباترین دختر دنیا فقط بهار بود.  

 یه نفر مال منه همه جونه منه بدونین همه این  "

 نه به دنیا نمیدم یه تار موشو نفس منه 
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 تک گل باغ دلمه مثلش خیلی کمه خط قرمزمه 

 قفله چشماشم و اون فقط حواسش به منه 

 اره غیریتیه عشقه من چشماش قیمتیه 

   "اخ عجب دلبریه خدا عجب دلبریه

 حتی لبخند روی لب نوید هم نشسته بود.
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 نگریست.  گوشه ای به دیوار تکیه داده و به آن دو می

 کرد جمله اش تا این حد تاثیرگذار باشد.  فکر نمی

سهیل آن جمعیت را که هیچ حتی تمام ایران را در 

فاصله ی زمانی بسیار کمی از وجود عشقش باخبر 

 کرد!  

چرا که تا دقایقی دیگر ویدئو خواندنش استوری 

 شد.  حاضر آن مجلس می افراد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حتی برخی هم آنقدر دیدن آن صحنه برایشان جذاب 

 بود که الیو می گرفتند.  

 چشماش میگیره ادمو کنار اون چه خوبه حالمو "

 شده همه دار و ندارمو قلبمو بش دادمو 

 این یه نفر مال منه همه جونه منه بدونین همه 

 نه به دنیا نمیدم یه تار موشو نفس منه 

   "گل باغ دلمه مثلش خیلی کمه خط قرمزمه تک

این بار با دست به بهار اشاره کرد که به طرفش 

 بیاید وکنارش قرار بگیرد.  

دخترک با قلب کوبنده انگار منتظر یک اشاره بود که 

 با چند قدم بلند خودش را به عشقش برساند.  

  "قفله چشاشم و اون فقط حواسش به منه "

 با اتمام آهنگ بهار کنارش قرار گرفت.  

 آور بود.  صدای سوت و دست جمعیت سرسام
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مقابل آن همه نگاه افراد گوشی به دست دلبرش را 

 گرفت و بوسه ای روی پیشانی اش نشاند.   در آغوش

 این بار صدای جیغ هم به دست و سوت اضافه شد.  

 با صدای دی جی همهمه ها خوابید.  

ها آقایون داریم کم کم به پایان مجلس خب خانم_

نزدیک میشیم لطفاً زوج زوج بیاین وسط پیست 

رقص دور عروس و داماد گل حلقه بزنید می خوام یه 

 اید؟  نگوی دلبر براتون پلی کنم همه آمادهآهنگ تا

 صدای دسته جمعی بله گفتن جمع باال گرفت.  

سهیل دست دور کمر بهار حلقه کرد و او را با خود به 

 پیست رقص برد.  

چراغ ها خاموش شد و تنها نور کم حال رقص نورها 

 روشنایی خیلی کمی به فضا بخشیده بود.
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صدای آهنگ قسم هنگامه فضا را پر کرد و جز صدای 

 او چیز دیگری به گوش نمی رسید.  

دخترک کامل به سینه ی او چسبید و دست راست 

سهیل روی گودی کمرش نشست و دست دخترک 

 میان انگشتان دست چپ مردانه ی او فرو رفت.  

 این اولین رقص مشترکشان بود!  

 زده بود!   دخترک از این بابت بسیار هیجان

 سرش را روی سینه ی مردش قرارداد.  

نهایت سینه اش را از روی لباس هم حس داغی بی

 خوردند.  می کرد و با هم تکان های آرامی می

سر سهیل هم خم شد و کنار بنا گوشش آهسته 

 زمزمه کرد.  

 نمیگیره هیچکس جای خاک پاتو _

 نمیمیره این عشق قسم میخورم  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بم هنوز میزنه تا روزی که قل 

 تا وقتی که جونی توی این تنه  

 تو روزای خوب تو روزای بد  

 همیشه باهاتم قسم میخورم  

گویا گدازه های آتش به گوشش آویزان کردند از آن 

 نفس های داغ و سوزاننده!  

عشق به شدت گرمای آن نفس ها به وجودش 

 سرازیرمی شد.  

 بهارهم آرام زمزمه کرد.  

 منم قسم میخورم!  _

بوسه ای روی سینه ی مردش نشاند سرش را که 

 باال آورد.  

 سهیل سر به پیشانی اش تکیه داد.  

 خیره در نگاهش نجوا کرد.  
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نمیشه قید شامَ بزنیم همین االن بپیچونیم بریم _

 ه؟  خون

 دخترک با نگرانی پرسید.  

سهیل اتفاقی افتاده؟ حس می کنم تو همین چند _

 دقیقه یه چیزایی پیش اومده که من بی خبرم!  

خبر باالتر از این که بند بند وجودم تو رو فریاد می _

 زنه.. باالتر از این که می خوام برات بمیرم!  

آن نفس های داغ کم کم داشت حال او را هم خراب 

 می کرد.  

 خدا نکنه سهیل این حرفا چیه میزنی؟!  _

 میدونی چقدر دوست دارم؟!  _

 میدونم میدونم منم خیلی دوست دارم!  _

 خوبه که میدونی هیچ وقت منو از یاد نبر!  _

 سهیل؟  _

 انگشت اشاره اش روی لب های دخترک فرود آمد.
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ورد هیس.. االن هیچی نگو.. چون فقط بغلت خ_

شدن استخوونات بین بازوهام و حس گرمای 

 وجودت میتونه آرومم کنه.. که االن امکانش نیست!  

فقط لحظه شماری می کنم هرچه زودتر این مجلس 

تموم بشه بریم خونه هر چقدر که خواستی تا صبح 

 برام حرف بزن دلبری کن باشه؟  

دخترک پلک روی هم قرار داد وبا بوسه ای که روی 

 ش نشاند موافقتش را اعالم کرد.  چانه ا

تانگو دی جی اعالم کرد زمان بعد از اتمام رقص

 صرف شام فرارسیده!  

سیاوش که دست در دست نیلوفر از کنار او رد می 

شد تا به جایگاهشان بروند با این اعالم دی جی 

شروع کرد به صلوات فرستادن صدای موسیقی بلند 
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د که صدایش به بود و اصالً فکرش را هم نمی کر

 گوش کسی برسد.  

اما از شانس خوبش همان لحظه دی جی صدای 

موزیک را قطع کرد تا آهنگ مختص صرف شام پلی 

 کند!  

با این حرکت صدای بلند صلوات او به گوش همه 

 رسید!  

سیاوش لحظه ای مبهوت از حرکت ایستاد و متعجب 

 برگشت و به پشت سرش نگریست.  

 با این حرکت او صدای خنده ی همه بلند شد.  

خجالت زده دستمالی از جیب خود خارج کرد وبا آن 

 عرق روی پیشانی اش را گرفت.  

دی جی با خنده سرش را به طرف میکروفون 

 مقابلش خم کرد و گفت: 
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عزیز لطفاً هر چه زودتر برین برای صرف مهمانان _

شام مثل اینکه آقا دامادمون طاقتش بریده و منتظر 

 هر چه زودتر همگی رفع زحمت کنیم! 

 با این حرف همه از خنده ریسه رفتند.  

سیاوش با اخم نگاه چپ چپی به دی جی که یکی از 

دوستان قدیمی اش بود انداخت و این کارش لبهای 

 او را بیشتر کش آورد.  

همه یکی یکی برای کشیدن غذا به طرف میز سرو 

 رفتند.  می

سهیل و پیمان رفتند تا برای هر چهار نفرشان غذا 

 بیاورند.  

بهار نزدیک فاصله شان که زیاد شد میترا کمی به 

 شد و آهسته پرسید: 

 سسهیل چیزی بهت نگفت؟  

 ابروهای بهار از سر کنجکاوی به هم نزدیک شد.
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 درمورد چی؟!  _

میترا همانطور که سعی داشت خنده اش را کنترل 

 کرد.  کند خیره در نگاهش زمزمه می

 خواستگارِ تو!  _ 

 ب زد.  جفت ابروهای دخترک باال پرید ومتعجب ل

 چی؟!  _

پیمان گفت اون موقعی که رفتیم عکس بندازیم _

خاله ی سپیده اومده سراغ سهیل گویا گلوی پسرش 

پیش تو گیر کرده بوده اونم از همه جا بی خبر خیال 

کرده تو خواهر سهیلی و از ازدواجتون خبر نداشته 

اومده و تو رو از سهیل برای پسرش خواستگاری 

 کرده!  
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 همچون دو گوی بزرگ شده بود.   چشمان بهار

 فهمید!  حاال دلیل رفتارهای مشکوک سهیل را می

 دلش ضعف رفت برای مرد باغیرتش!  

با اینکه بهار می فهمید چقدر این موضوع چقدر 

باعث به هم ریختگی اش شده اما باز هم به روی او 

نمی آورد واقعا حقش بود برایش روزی هزار بار 

 بمیرد!  

شدند بهار از همان فاصله یمان نزدیک میسهیل و پ

 نگاه نگران اش سر تا پای او را رصد کرد.  

در دل کلی قربان صدقه ی مرد جذاب و جنتلمنش 

 رفت.  

 سهیل که کنارش قرار گرفت لبخندی تحویلش داد.  

دلش می خواست همان لحظه همانجا برای آن لبخند 

 جان دهد که آنقدر خوب و مهربان بود.  
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دلش میخواست از ته دل فریاد بزند که چقدر 

دوستش دارد تا شاید از این طریق کمی از آن حال 

بدی که با شنیدن حرفهای خاله سپیده نصیبش شده 

 بود را کم کند!  

قی بد شده بود حتی خودش هم حالش از چنین اتفا

 چه برسد به سهیل!  

حواسش به نگاه خیره ی سهیل روی خودش نبود که 

طور لحظه به لحظه لبش را بیشتر بین همان

 فشرد.  دندانهایش می

با قرار گرفتن سهیل روی صندلی کناری اش به خود 

 آمد.

 

 ��306_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگاه جدی او را که روی لبهایش دید به سرعت آنها 

دندانهایش بیرون کشید و نگاه مظلومی به را از بین 

 او انداخت.  

می دانست از این کار خوشش نمی آید و باز هم به 

 اموالش دست درازی کرده بود و آسیب رسانده بود! 

سرش را نزدیک گوش سهیل برد همراه با کالمش 

داد و با لحن بچه گانه ای های گرمی هم سر مینفس

 گفت: 

ت درازی به اموال شما ببقشید یادم نبود دس_

مجازات داره جریمه ش هر چی که باشه بنده در 

 خدمتم!  

و دوباره قبل از آن که فاصله بگیرد بازدم گرمش را 

 سر داد و بعد فاصله گرفت.  

خوب یاد گرفته بود چطور حواسش را پرت کند و 

 روز دیوانه ترش کند!  روزبه
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نش چرا که نگاه داغ سهیل چند ثانیه روی چشما

 نشست وآن نگاه داغ گویای همه چیز بود!  

سهیل نگاه از چشمان هیپنوتیزم کننده ی دخترک 

 گرفت و خیره به بشقاب غذایش زیر لب گفت: 

 زود شامتو بخور که وقت رفتنِ!  _

لبخند شیطنت آمیزی روی لبش نشاند و او هم به 

 همان آرامی زمزمه کرد.  

 چشم هرچی آقامون بگه!  _

واست یک لقمه ی چپش کند امشب دلش می خ

 شماردلبری هایش از دستش در رفته بود!  

باالخره مجلس به خیر و خوشی به انتها رسید با 

خداحافظی از نیلوفر و سیاوش و آرزوی خوشبختی 

 برایشان از تاالر بیرون زدند.  

واصرارهای سپیده برای عروس کشانی هم بی فایده 

این کار نداشتند و  بود هیچ کدام به هیچ عنوان به
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خواست هرچه زودتر راهی منزل خود دلشان می

 شوند.  

میلی به اینکار نداشتند ودلشان می خواست هرچه 

 زودتر راهی منزل خود شوند.

وبهانه ی خستگی اینبار کارساز بود چرا که سپیده 

 بیش از آن اصرار نکرد.

 دست در دست هم به طرف پارکینگ حرکت کردند.
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بهار که دستش را از دست های مردانه ی او جدا کرد 

تا داخل ماشین بنشیند سهیل چند ثانیه نگاه گیرایی 

 نثارش کرد.  

ها که زنند از هماناز همان نگاه ها که با آدم حرف می

 گویند کلکت کنده است! می
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 و بعد از چند ثانیه مکث پشت رُل قرار گرفت.  

ماشین که به حرکت درآمد بهارآهنگ مورد نظرش را 

 پلی کرد.  

نگاه آغشته به همان لبخند های دلبرانه ای به سهیل 

 ای پرنازی گفت: انداخت و دلبرانه تر از آن با صد

 عشقم؟  _

 نگاه مجنون وار سهیل روی چشمان براقش نشست.  

 سان روفُ می زنی؟  _

در سکوت گوش به فرمانش شد و دکمه سان روف 

 را فشرد.  

 نسیم مالیمی داخل ماشین وزید.  

کردن هایش را بهار صدای ضبط را زیاد کرد و دلبری

 از سر گرفت.  

 خواندن کرد.   همراه با خواننده شروع به
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به این قسمت آهنگ که رسید خودش را به مردش 

 نزدیکتر کرد.  

دست دور بازویش پیچاند و دست دیگرش روی 

چانه او نشست و اینبار با صدای بلندتری همخوانی 

 کرد.  

 تو بخند خوبه خنده هات ای جان ای جان _

 میرم واسه اون قدوباالت ای جان ای جان  می 

 شگله چشات ای جان ای جان مست و خمار خو

 چقده خوشگل چشات ای جان  

باالخره لب های سهیل کش آمد و همانطور که 

نگاهش معطوف پیش رویش بود از شیرین کاری 

 برد.  های لذت می

کند و دید در جمع آنطور خانمانه رفتار میوقتی می

ها و دلبری هایش فقط برای خودش تمام شیطنت

 ذت می شد!  است سر تا پایش غرق ل
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وجوش وخوانندگی کردن باز هم آرام بعد از کلی جنب

 و قرار نداشت.  

اینبار دستش را به گردن سهیل رساند و گره 

 کراواتش را باز کرد و از دور گردنش درآورد.
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سه دکمه اول پیراهنش را هم باز کرد و دست روی 

 سینه ی مردانه اش کشید.  

 مقابل درب پارکینگ قرار گرفت.  همان موقع ماشین 

نگاه داغ و متعجب سهیل روی تیله های دخترک 

 نشست.  

 همانطور که ریموت در را می فشرد متعجب لب زد.  

 بهار؟!  _

 مظلوم نگاهش کرد و با لبهای غنچه شده نالید: 
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می خوام وقتُ تلف نکنم چون تا چند دقیقه ی دیگه _

 می رسیم به اتاق خواب!  

با این حرف انگاراو هم جری تر شد که پایش را 

روی پدال گاز فشرد و با یک حرکت حرفه ای ماشین 

را در جایگاهش پارک کرد و دوباره با فشار پدال 

 ترمز صدای جیغ الستیک های ماشین را درآورد.  

و ماشین را دور زدو خیلی جنتلمنانه در را  پیاده شد

 برایش باز کرد.  

دست دلبرش را گرفت و به طرف آسانسور حرکت 

 کرد.  

وارد آسانسور که شدند دخترک کراوات را دور کمر 

 سهیل انداخت وهمان مقدار فاصله را هم کم کرد.  

نگاهشان همچون آهن ربایی مجذوب یکدیگر شده 

 بود.  
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ید همین که سرش نزدیک شد و طاقت سهیل بر

خواست غنچه ی لبهایش را بچیند آسانسور متوقف 

 شد! 

وارد خانه که شدند دیگر از آن دخترک شیطان خبری 

 نبود.  

ای بلد بود چطور او را وروجک خیلی خوب و حرفه

 دیوانه ی خودش کند!  

خیلی خانومانه کفش هایش را درآورد و لبخند ملیح و 

 د.  شیرین تحویلش دا

زودتر از سهیل قدم برداشت و به سرعت خودش را 

 به اتاق خواب رساند.  

سهیل کتش را از تنش خارج کرد و با یک پرتاب 

 روانه ی یکی از مبل های سر راهش کرد.  

داشت همانطور که به سمت اتاق خواب قدم برمی

پیراهنش را از داخل شلوارش بیرون کشید و مشغول 

 شد.باز کردن دکمه هایش 
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مقابل در اتاق قرار گرفت دستش روی دستگیری در 

 نشست.  

بعد از یک مکث چند ثانیه ای دستگیره را به طرف 

 پایین هدایت کرد و پا به داخل اتاق نهاد.  

دخترکی مقابل نگاهش قرار گرفت که زیبایی اش با 

 آن لبخند دلبرانه قصد جانش را کرده بود!  

در آن لباس شب مشکی رنگ همچون مرواریدی 

 درخشید.  داخل صدف می

موهای فر شده اش را از هر دو طرف روی شانه 

هایش رها کرده بود و از قرار معلوم رژلبش را هم 

گاه اول سرخی لبهایش تمدید کرده بود چون در ن

 اش را معطوف آن ناحیه از صورتش می کرد.  توجه
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قدم های آهسته ای به طرف عروسکش برداشت که 

 با هر قدم دخترک یک قدم به عقب برمی داشت.  

آنقدر این کار را تکرار کرد که در وَهله ی آخر دخترک 

سردی دیوار را حس کرد و تنش بین دیوار و سینه 

 ی شد.  ی سهیل زندان

ی  سر سهیل به طرف صورتش خم شد و در فاصله

 یک بند انگشت از لبهایش ثابت ماند.  

 دخترک بی تاب همان مقدار فاصله را پر کرد.  

همین که خواست لبهایشان به هم برخورد کند 

 سهیل سرش را به سرعت عقب کشید.  

بهار خشمگین از این کار او چشم روی هم فشرد و 

وقتی که الی پلک هایش از هم باز شد نگاه وحشی 

 نثار چشمان شیطنت وار سهیل کرد.  

اینبار روی پنجه پا بلند شد دستش را به پشت سر 

 ا به طرف خود کشید.  سهیل رساند و سرش ر
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اما باز هم قبل از اینکه بوسه اش به ثمر برسد سهیل 

سرش را کج کرد و بوسه به جای لب هایش روی 

 چانه اش نشست!  

 ابروهای دخترک در هم گره خورد و با حرص نالید: 

 بازیت گرفته؟! _
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سهیل با خنده چند قدم به عقب رفت و خودش را 

خت پیراهنش را با یک حرکت از روی تخت اندا

تنش خارج کرد و به تاج تخت تکیه داد و دستانش 

 را پشت سرش قالب کرد.  

با این حالت نشستن بازوهای برجسته اش بیشتر از 

قبل خودنمایی کردند و دل دخترک هم برای فشرده 

 شدن میان آنها بیش از پیش آب افتاد.  
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ب به او می بهار دست به کمر زده بود و حق به جان

 نگریست.  

 گوشه ی لب سهیل باال پرید.  

موبایلش را از جیب شلوارش درآورد و روی پاتختی 

 گذاشت.  

تکیه اش را از تاج تخت جدا کرد و ناغافل دست 

 دخترک را کشید و او را روی پاهایش نشاند.  

دوباره به تاج تخت تکیه داد و دستانش را دور 

 کمرش حلقه کرد.  

 قهر رو برگرداند.  بهار با 

با اینکار استخوان ترقوه اش مقابل صورت سهیل 

 قرار گرفت.  

سهیل بوسه ی عمیق درآن قسمت به جا گذاشت و 

 کنار گوشش پچ زد.  
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نمیگی یه لقمه ی چپت می کنم وقتی اینطور _

 خوردنی قهر می کنی؟!  

بهار اخم هایش را در هم کشید بی آنکه به او نگاه 

 ر زد.  کند زیر لب غ

از قرار معلوم امشب خوردنی در کار نیست واحتماال _

 شما هم مثل یک هفته ی گذشته گرسنتون نیست!  

ابرو های سهیل با دهانی بازمانده باال پرید و چند 

 ثانیه نگاهش روی ظاهر تخس او ثابت ماند.  

دخترک می فهمید چطور از سر شب تا به حال 

گار شرارت در وجود حرارت از نگاهش می بارد اما ان

او هم نشسته بود و گویا قصد داشت با این لوندی 

 های زیرزیرکانه اش او را خاکسترکند.  

سهیل سرش را میان گردن او فرو برد و همان طور 

 که بوسه های ریزی آنجا می نشاند آرام زمزمه کرد.
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 پاشو یکم برام شراب بریز مست بشم!  _

بهار با تعجب گردن چرخاند و نگاه خوردنی به نگاه 

 پر حرارت او انداخت.  

 شراب؟! شراب از کجا بیارم؟!  _

سهیل دست دراز کرد و موبایل را از روی پاتختی 

 برداشت.  

 از همان لبخند های جذاب روی لب نشاند و گفت : 

 رام برقص!  منظورم اینه که یکم ب _

 بهار چند لحظه به چشمانش خیره شد.  

سعی کرد دَرگاه هرگونه خجالتی را روی خودش 

 ببندد.  

نگاه از او گرفت و خیلی دلبرانه از روی پایش بلند 

 شد و درست وسط اتاق روبه روی تخت ایستاد.  
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سهیل با لبخند خیره اش بود همانطور که دلش نمی 

به سرعت آهنگ مورد خواست از او چشم بر دارد 

نظرش را پلی کرد سپس بی آنکه پلک بزند به او 

 خیره شد.  

بهار با ضرب آهنگ خیلی طنازانه و حرفه ای هر دو 

 دست و بدنش را تکان داد.  

چرخی زد که باعث شد موهای فِرَش یک طرف شانه 

اش بریزد و هماهنگ با آهنگ کمرش را تکان می 

به نمایش می داد و آن گودی کمر جذابش را 

 گذاشت.  

دوباره چرخید و پشت به او قرار گرفت با ضرب 

 آهنگ قری به کمرش داد.  

همین که خواست بچرخد و رو به سهیل قرار بگیرد 

مردانه ای دور کمرش حلقه شد و دستان بزرگ و

 های داغش دوباره او را هم آتش زد.  نفس

 سهیل سرش را میان گردنش فرو کرد.  
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همان طور که دستش را روی شکم تخت دخترک به 

آورد پوست گردنش را بین لبهایش حرکت درمی

 کشید.  

 روی هم قرار داد و نفس عمیقی کشید.  بهارپلک 

دسته سهیل روی زیپ لباسش نشست قبل از باز 

 کردنش کنار گوشش نجوا کرد.  

 مطمئنی مشکلی پیش نمیاد؟!  _

 دخترک با همان چشمان بسته آرام زمزمه کرد.  

آره دکتر گفت سه روز بعد از عادت ماهیانه، االن یه _

 هفته گذشته!  

مام حرفش سهیل زیپ لباس را بالفاصله پس از ات

پایین کشید و در یک چشم به هم زدنی لباس پایین 

 پایش روی زمین افتاد.  
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با قرار گرفتن دست سهیل روی دستش و فرو رفتن 

انگشتان او میان انگشتانش گردنش را به طرف او 

 چرخاند.  

سهیل نگاه پر محبتی نثار چشمان پر استرسش کرد 

 و گفت:  

 استرس نداشته باش فداتشم!  _

تونم دست خودم نیست اگه خراب می خوام اما نمی_

کنم اگه این همه زحمتم به باد بره و یه سال دیگه 

 عقب بیفتم چی؟!  

 سهیل نگاه خندانش را بار دیگر به نگاه او رساند.  

د رو واسه همین روزها ساختن هیچی دانشگاه آزا_

 دیگه!  

دخترک با صورت جمع شده و لبهای آویزان نگاهش 

 کرد.  
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سهیل خیلی بدی اینطوری نگو استرسم زیاد میشه _

 این همه زحمت نکشیدم که آخر سر برم آزاد!  

 در همان هنگام ماشین متوقف شد.  

 سهیل کمربندش را باز کرد.

 ار گرفت.  کمی چرخید و کامل رو به او قر

دستش را به چانه ی دخترک رساند و با اینکار 

 مجبورش کرد در نگاهش خیره شود.  

نگاهش یک دور کامل اجزای صورتش را کاوید و در 

 وَهله ی آخر روی تیله های مضطربش نشست.  

طبع لحظاتی پیش خبری نبود حاال از آن نگاه شوخ

 زد!  جدیت خاصی در نگاهش موج می

ردن لب هایش حجم عظیمی از انرژی و با تکان خو

 قوت قلب را به وجود دخترک تزریق کرد.  

من تو رو با تمام وجود باور دارم و این باور به من _

میگه که تو االن می ری اون تو بدون هیچگونه 
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اضطرابی تمام حواست رو از اطراف و اتفاقات پرت 

می کنی و تمرکزت رو فقط و فقط میذاری روی 

بعد از چند ساعت خیلی راحت با موفقیت  سواالت و

گردی پیش آزمونت رو به اتمام می رسونی و برمی

خودم چرا که من ازت فقط چنین انتظاری دارم و با 

شناختی که تو این مدت ازت به دست آوردم مطمئنم 

 های من هرکاری می کنی هر کاری!  تو برای خواسته

نه ی دستش از چانه ی او باالتر رفت و روی گو

 دخترک نشست.  

 با پشت دست گونه اش را نوازش کرد.  

بهار با لذت پلک هایش را روی هم گذاشت و سعی 

های او گرفته بود را به کرد حال خوبی که از حرف

 تمام وجودش انتقال دهد.  

این بار که الی پلک هایش باز شد اثری از اضطراب 

 در آنها دیده نمی شد.  

 بود.   لبخند کنج لبش نشسته
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 سهیل؟  _

 جونم!_
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سرش را نزدیک تر برد و کنار بنا گوشش با صدای 

 آهسته ای زمزمه کرد.  

 خیلی دوست دارم خیلی مرسی که هستی!  _

بوسه ای روی الله گوشش نشاند و از او فاصله 

 گرفت.  

کوله اش را روی دوشش انداخت و دستش را به 

 دستگیره رساند.  

در را باز کرد اما قبل از این که پایش به زمین برسد 

دست سهیل دور بازویش پیچیده شد و او را به طرف 

 خودش کشید.
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 کجا؟!  _

بهار متعجب با انگشت اشاره به ساعت مچی اش 

 ضربه ای زد و گفت: 

 شروع میشه!   تا نیم ساعت دیگه آزمون _

 نگاه سهیل باز هم شیطنت بار شده بود.  

دونی کنکور مثل حج و زیارت عتبات عالیات  می_

 میمونه؟  

دخترک باز هم از همان نگاه های گرد و خوشمزه 

 نثارش کرد.  

منظورم اینه قبلش باید قرض و طلب هاتو  صاف _

 کنی!  

 شد.  بهار باز هم متوجه منظورش نمی

با همان نگاه گرد بدون پلک زدن خیره ی او 

 وشیطنت نگاهش بود.  
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سهیل این بار سرش را نزدیک برد دست پشت سر 

دخترک قرار داد و بوسه ی عمیقی روی پیشانی اش 

 نشاند.  

 و لبخندی روی لبش نشست.  از او فاصله گرفت 

 خب حاال قرض و طلب هات صاف شد!  _

اشاره داشت به بوسه هایی که هر دو نفر رد و بدل 

 کردند.  

 بهار خندید.  

 خنده اش اینبار واقعا سرشار از انرژی بود.  

از ماشین پیاده شد خم شد از قسمت باز شیشه 

 بوسه ای برایش فرستاد.  

ندلی اش رد کرد و با سهیل دستش را از پشت ص

 چشمان ریز شده گفت: 

در ضمن قبل از رفتن اینو هم بهت بگم که طلب من _

سنگین تر بود اما از اونجایی که من خیلی آدم 
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بخشنده ای هستم به همین مقدار رضایت دادم و از 

 خیر بقیش گذشتم.  

 سپس بی پروا خیره لبهایش شد.  

 بهار با خنده صاف ایستاد.  

را روی شانه مرتب کرد و دستی برای او  کوله اش

 تکان داد.  

با قدم های استوار و پر انرژی به سمت جایگاه 

 آزمون حرکت کرد.  

برگه های آزمون که مقابلش قرار گرفت پلک روی 

 هم قرار داد.  

چند نفس عمیق کشید و در نهایت با بسم اهلل شروع 

 کرد.   

از دور سهیل را دید که دست به سینه به ماشین 

 تکیه داده بود.  
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قدم هایش را به طرف او هدایت کرد و با نزدیک 

 شدنش سهیل در ماشین را برایش باز کرد.  

 با خستگی روی صندلی نشست.  

 سهیل در ماشین را بست و پشت رُل قرار گرفت.  

 خسته نباشی خانومم!  _

حال جواب ش کشید و بیبهار دست روی پیشانی ا

 داد.  

 سالمت باشی!_
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دقایقی گذشت اما گویا سهیل قصد نداشت راجع به 

 آزمونش سوالی بپرسد.  

 بهار گردن چرخاند و رو به او پرسید: 

 نمی خوای بپرسی آزمونم چطور بود؟!   _
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سهیل نیم نگاهی  سویش انداخت و لبخندی نثارش 

 کرد.  

 را معطوف رانندگی اش کرد وگفت:  دوباره حواسش

 نه!  _

 بهارمتعجب لب زد.  

 نه؟!  _

 سری تکان داد.  

اوهوم از االن تا روزی که جواب کنکورت بیاد _

زنیم نمیخوام بیخود دراینباره هیچ حرفی نمی

استرس به جونت بیفته تو تمام تالش خودتو کردی 

 اینه که برای من ارزشمنده!  

اق نگاهش روی او ثابت مانده دخترک با چشمان بر

 بود.  

سهیل با ابروهای باال پریده و نگاه مرموزی گردن 

 چرخاند و گفت: 
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 چی شده؟!  _ 

 جوابی که شنید قلبش را به بازی در آورد.  

 دوست دارم...  _

 اما با این وجود هم قرار نبود دست از شیطنت بردارد!  

 نگاه پرشیطنتش را درنگاه او دوخت.  

 االن.. یعنی بریم خونه؟!   این_

 بهارچند ثانیه همانطور خیره اش ماند.  

 وقتی متوجه برق شیطنت نگاهش شد.  

 تازه فهمید منظورش چیست!  

هم خنده اش گرفته بود و هم اینکه از دست او و 

 خورد.  کارهایش حرص می

 با کوله چند ضربه نثار بازویش کرد.  

 سهیل باخنده پرسید: 

چیه خب مگه چی گفتم؟ منظورم اینه بریم خونه _

 استراحت کنیم.. چیکار کنم ذهن تو زیادی منحرفه!  
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 این بار قهقهه بهار درآمد.  

هر دو دستش را دور بازوی او پیچاند و سر روی 

 شانه اش قرار داد.  

استنش از بین دندان هایی که از زور شدت زیاد خو

 روی هم می فشرد نالید: 

 دوست دارم لعنتیِ من.. دوست دارم..  _
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آنقدر هیجان زده بود که بیش از بیست بار به آرمان 

 زنگ زده بود.  

 هایش شد.  بار دیگر وارد لیست تماس

اما قبل از لمس اسم آرمان پشیمان شد و صفحه 

 رد.  گوشی را خاموش ک
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مطمئناً فعال در حال رانندگی بود و ترسید تماسش 

 حواس او را پرت کند.  

دل در دلش نبود تا هرچه زودتر آرمان برسد و با هم 

 راهی خانه نور شوند.  

از دیشب که از آنجا تماس گرفتند و گفتند 

مدارکشان تایید شده و برای دیدن بچه ها و انتخاب 

توانند به خانه دگی مییکی از آنها برای فرزندخوان

نور برود از هیجان نمی توانست خودش را کنترل 

 کند!  

حتی امروز هم به مطب نرفته بود در خانه ماند و حاال 

هم از شدت هیجان و اضطراب رسیدن آرمان کم کم 

 داشت از حال می رفت!  

با به صدا درآمدن زنگ موبایلش آنچنان هیجان زده 

مبل روی پارکت ها کشیده  از جا بلند شد که پایه ی

 شد و صدای بدی به وجود آمد.  
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بی اهمیت به آن چنگی به موبایلش انداخت و با 

قدمهای پر سرعتی که بیشتر به دویدن شبیه بود از 

 خانه بیرون زد.  

با لبخند گلِ گشادی سوار ماشین شد و سالم پر 

 انرژی نثار آرمان کرد.  

 عشقم؟!   سالم خانم.. چرا نفس نفس میزنی_

 از پله ها اومدم!  _

آرمان متعجب ابروهایش باال پرید قبل از آنکه سوالی 

 بپرسد سپیده خودش جوابش را داد.  

آسانسور توی طبقه ی همکف بود طاقت نداشتم _

 منتظر بمونم ترجیح دادم از پله ها بیام!  

با همان لبخندی که روی لبش جاخوش کرده بود 

 مشغول بستن کمربندش شد.  

آرمان در حین حال که از خوشحالی او شادمان بود 

 بغضی هم در راه گلویش سد شده بود.  
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چگاه نفهمید سپیده تا بیشتر از این بابت که چطور هی

 این حد بچه دوست دارد!  

حتی بیشتر از خودش و همیشه این کمبود و غمش را 

 پشت لبخند ها و شوخی هایش مخفی می کرد.
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کرد که در تمام این سال وقتی به این قضیه فکر می

ها خواسته اش را به خاطر او در دلش دفع کرده 

 قلبش آتش می گرفت!  

هم خوشحال بود که روی پیشنهاد سهیل فکر  حاال

 کرده بود و در موردش با سپیده مشورت کرد.  

حتی دل خودش هم غرق خوشی می شد از تصور 

اینکه تا چند وقت دیگر فرشته ی کوچکی شور و 

نشاط به زندگی شان می بخشد و روزهایشان از آن 

 یکرنگی در می آید.  
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چه های خانه نور سر راه مقداری اسباب بازی برای ب

 خریدند.  

سپیده شبیه دختربچه های کوچک شده بود و با 

 دیدن هریک از اسباب بازی ها کلی ذوق می کرد.  

همانجا هم پیشنهاد داد تاهرچه زودتر درهمین روزها 

 اتاق فرشته ی کوچکشان را آماده کنند.  

  *** 

خانم موحد مدیر پرورشگاه در اتاق را باز کرد و کنار 

 ستاد.  ای

 با دست به آن دو اشاره زد که وارد اتاق شوند.  

آرمان که مکث سپیده را دید دست روی کمرش قرار 

داد و سعی کرد با این کار به قدم برداشتنش کمک 

 کند.  

هم ذوق دیدن کودکان شیرخوار را داشت و هم اینکه 

کشید برای آن تعداد چپ سینه اش عجیب تیر می

 ن و سال بی سرپرست بودند.  کودکانی که در آن س
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نگاهش دور تا دور اتاق چرخید و از روی تک به تک 

 تخت های نوزادی گذر کرد.  

دو خانم داخل اتاق حضور داشتند و یک به بک به 

 نوبت نوزادان را تر و خشک می کردند.  

یکی مشغول تعویض پوشک یک کدامشان بود و 

 دیگری مشغول شیر دادن به یکی دیگر...  

در آن لحظه احساساتشان چنان به جوش و خروش 

آمده بود که دلش می خواست اگر توان داشت 

 سرپرست تمامشان می شد!  

یکی ازآن فرشته های کوچک که تقریباً شش هفت 

 رسید.ماهه به نظر می
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مشخص بود تازه نشستن را یاد گرفته روی تخت 

نشسته بود و با جغجغه ای که در دستش بود بازی 

 می کرد.  

 قدمهایش ناخودآگاه به سوی او به حرکت درآمدند.  

 مقابل تختش ایستاد و با لبخند به او نگریست.  

 رسید!  زیادی خوردنی به نظر می

مده مخصوصاً با آن پوست سفید و گونه های برآ

 اش...  

 سپیده کمی به طرف او خم شد.  

فرشته ی کوچک همین که متوجه او شد خنده ی 

شیرینی روی لبش آمد و با آن دو دندان کوچک 

ردیف پایینش که تنها سفیدیشان مشخص بود و 

 هنوز کامل در نیامده بود دل او را بُرد!  

هایش را از شدت اشک در نگاهش نشست و لب

 .  بغض روی هم فشرد
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گردن چرخاند و نگاهی به آرمان که شانه به شانه 

 اش ایستاده بود انداخت.  

 نگاه براق او هم معطوف آن فرشته ی کوچک بود!  

از لباس های کودکانه ای که به تن داشت مشخص 

 بود پسر است!  

نگاه سپیده از روی آرمان سُر خورد و دوباره روی 

 پسرک خندان نشست.  

باال آورده بود و آنها را تند تند دستان کوچکش را 

داد و برای رفتن به آغوش سپیده سخت تکان می

 تالش می کرد.  

 قلب سپیده بر تب و تاب به سینه اش می کوبید.  

نیم تنه اش  را کامالً به سوی او خم کرد و پسرک را 

 از روی تخت بلند کرد و به آغوش کشید.  

ری هایش بی اذت خودش یکی پس از دیگاشک

 روی صورتش سُر می خوردند.  
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سپیده کودک را در آغوشش فشرد و بوسه ای روی 

 گونه اش نشاند.  

با همان بوسه آنچنان عشق عمیقی به رگهایش 

تزریق شد که هرگونه توان جدایی را او را سَلب می 

 کرد!  

دیگر توان جدا شدن از آن فرشته را نداشت و دیگر 

را از آغوشش دور  دلش نمی خواست تا برای ثانیه

 کند!
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پسرک با همان دستان تپل و کوچکش به شانه او 

ضربه می زد و با آن صدای شیرینش مدام اصوات دَ 

 دَ دَ دَ می کرد!  

 سقوط سیل اشک هایش دیگر دست خودش نبود!  
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در همان چند دقیقه آنچنان حس وابستگی به آن 

در وجودش فرشته را داشت و حس عمیق مادرانی 

نشسته بود که انگار آن کودک تازه از پیکرش جدا 

 شده بود.  

 دست آرمان دور شانه های سپیده پیچیده شد.  

دست کوچک پسرک را گرفت و بوسه ای پشت آن 

 نشاند.  

 نگاه بی تابش روی چشمان بارانی سپیده دو دو زد.  

 گریه نکن قربونت برم ببین بچه میترسه!  _

پسرک سرش را روی شانه ی سپیده گذاشته بود و 

 دیگر مثل قبل نمی خندید! 

چنگ انداخته بود به مانتوی سپیده انگار او هم دلش 

 خواست!  جدایی نمی

 آرمان؟  _
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صدای بغض آلود و گرفته اش دل آرامان را به درد 

 آورد.  

 جانم!  _

رم.. یه حسی که تا حاال تجربه ش یه حسی دا_

نکردم.. طوری که برای خودمم خیلی عجیبه.. 

نمیتونم درکش کنم اصال غیر قابل توصیفِ.. فقط 

 همینو میدونم که این حس خیلی خیلی شیرینه!  

 لبخندی روی لب آرمان نشست.  

 با دست اشک های او را پاک کرد و گفت: 

 دوسش داری؟  _ 

ته کوچک انداخت که در سپیده نگاهی به فرش

آغوشش آرام گرفته و سر روی شانه اش قرار داده 

 بود.  

چشمانش کم کم داشت سنگین می شد و در آغوش 

 امن و پرمهر او به خواب می رفت.  
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کشید پاسخ همانطور که روی سر پسرک دست می

 داد: 

دوسش دارم؟! میمیرم براش.. آرمان من همینو می  _

رم مثه همون مادری که تازه خوام یه حس عجیبی دا

بچش بدنیا اومده فقط نمیدونم چطوری ازش جدا 

شد همین االن با خودمون بشم؟ ای کاش می

 ببریمش!
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خانم موحد که تا آن لحظه ساکت و صامت گوشه ای 

به تماشای آنها ایستاده بود با چند قدم کوتاه خودش 

 ت.  را به آنها رساند و کنارشان قرار گرف

نگاهی به فرشته ی کوچک غرق در خواب انداخت و 

 با لبخند گفت: 

 خوابید؟!  _ 
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سپیده لبخندی به لب آورد و بوسه ی آرامی روی 

 سرش نشاند طوری که او را بیدار نکند!  

 خانم موحد نگاهش روی سپیده نشست و ادامه داد: 

گفتی حس مادری رو داری که تازه بچش به دنیا _

 اومده!  

دیدی یه وقتایی بعضی از مادرها بابت برخی از 

مشکالت خودشون از بیمارستان مرخص میشن و 

مجبور میشن بچشونو چند روزی اونجا بمونه؟! حاال 

یا بابت بیماری یا گاهی زودتر به دنیا اومدن نوزاد و 

هادم اینه توهم توی این از این قبیل مشکالت.. پیشن

مدت سعی کن مثل همون مادرها کمی صبوری کنی.. 

سخته اما شدنیه.. اونا بابت سالمتی فرزندشون 

صبوری می کنن تو هم بابت قانونی بودن فرزندت 

صبوری کن.. به این فکر کن اون لحظه ای که واسه 

همیشه می بری پیش خودت یه شناسنامه خوشگل 
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و و همسرت به عنوان پدر همراهش هست که اسم ت

 و مادرش اون تو نوشته شده!  

نگاهش را در چشمان بارانی به گردش درآورد 

 ولحظه ای که ثابت ماند زیر لب زمزمه کرد.  

 باشه عزیزم؟  _

سپیده پلک روی هم گذاشت و لبخندی تحویلش 

 داد.  

 چشم!  _

 پسرک را روی تخت قرار داد.  

همچون مادری دلسوز پتو را روی او کشید. دستی 

هم روی سرش کشید و با قلبی بی تاب از تو دل 

 کند! 

از زمانی که داخل ماشین قرار گرفته بودند یکریز 

 فقط در مورد پسرکش حرف می زد.  
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آنقدر ذوق و هیجانش زیاد بود که آرمان هم از ذوق 

 او ذوق می کرد.
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 اسمشو چی بزاریم؟   راستی آرمان_

آرمان با لبخندی که عضوی جدا نشده از صورتش 

 شده بود نجوا کرد.  

 هرچی تو بگی!  _

 سپیده لبهایش را آویزان کرد.  

 لوس نشو دیگه من وتو که نداریم!  _

تو بگو منم میگم در نهایت با نظر همدیگه به تفاهم 

 رسیم!  می

 گفت:  آرمان شانه ای باال انداخت و صادقانه
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راستیتش من تا حاال به اسم پسر فکر نکردم همه  _

 ی اسم های توی ذهنم دخترونه س!  

 با این حرفش نیش سپیده تا بناگوشش باز شد.  

پسرونه تو ذهنم دارم در عوض من کلی اسم_

مهمتریناشم رادین، آرمین، شارمین سه تاشون به 

 اسم تو میاد آخرش نون داره!  

 لذتبخشی ابرویی باال انداخت.  آرمان با خنده ی 

نه خوشم اومد بیشتر از این که تو نظرت بود که _

 حتماً به اسم من بیاد خوشم اومد ایوال!  

سپیده با همان حال خوشی که داشت وارد فاز لوتی 

گری شد و با لحنی که سعی داشت همچون داش 

 لوتی ها باشد زمزمه کرد.  

شتر از این ما رو چاکرتیم آقا خاک زیر پاتونیم بی_

 خجالت زده نکنید شما رو سرما جادارین ملتفته؟!  

آرمان با کبک خروس خوانی دنده را عوض کرد 

 وگفت: 
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ملتفته چه جورم! خب اگه نظر منو میخوای من  _

رادین از همه بیشتر به دلم میشینه حس می کنم به 

 پسر کوچولومونم میاد!  

 ه زد.  نگاهش را چرخاند ودر نگاه سپیده گر

 هوم نظرت چیه!  _

سپیده دلش غنج رفت از لفظ پسر کوچولو ایشان 

توسط آرمان دستش را به ته ریش مردش رساند و 

 گونه اش را نوازش کرد.  

الهی قربونت برم آرمان یعنی تو بابا شدی وای خدا 

باورم نمیشه فکر کن قراره از این به بعد به من و تو 

 نه مگه نه!  بگه مامان و بابا خیلی شیری

آرمان با لب خندان همان طور که پسرکشان را در آن 

زند تصور می کرد سری به لحظه که او را بابا صدا می

 تایید حرفش تکان داد.  
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 بوسه ی ریزی روی لبهایش نشاند.  

ابروهای دخترک به هم نزدیک شد و صورتش کمی 

 جمع شد اما باز هم الی پلک هایش از هم باز نشد! 

بینی اش را به نوک بینی او مالید و چشم 

انتظارهمانطور که لبهایش را می بوسید به چشمان 

 بسته او نگریست.  

 نفسم.. زندگیم.. خانومم.. نمیخوای بیدار بشی!   _

گونه ی او مالید و انگشتش را  این بار صورتش را به

 از باال تا پایین روی کمرش به حرکت درآورد.  

 از زبری ریشش چشمان بهار باز شد و نالید: 

 سهیل خوابم میاد نکن!  _

 سهیل باری دیگر غنچه ی لب هایش را بوسید.  

 پاشو دیگه خانومم که امروز کلی کار داریم!    _
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تورو خدا بذار یکم دیگه بخوابم تازه نزدیک صبح _

 چشام گرم شد!  

 سهیل چشمکی نثارش کرد وباخنده گفت: 

 قول میدم یه دوش دو نفره سر حالت بیاره!  _

با این حرف دخترک مالفه را روی سرش کشید و 

 دوباره قصد کرد بخوابد.  

ی هوا مالفه را از روی تنش کنار زد و گوشه سهیل ب

 اتاق پرت کرد.  

دست زیر سر و زانوهایش انداخت و او را روی 

 دستانش بلند کرد و به طرف حمام به راه افتاد.  

بهار جیغ کشید و سرش را بین شانه و گردن او 

پنهان کرد و همان طور هم با دست ضربه هایی نثار 

 بازویش می کرد.  

گه شاید من اصالً نخوام با تو بیام حموم کی آقا گر_

 رو باید ببینم؟  
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منو تو چه بخوای چه نخوای تنهاراه و چاره ت فقط _

 منم منم منم!  

بهار که بلکل خواب از سرش پریده بود با خنده 

 گفت: 

 رم...  رم میرم میمنم قربون گرگ بی منطقم می_

 سپس به هوا گاز محکمی از بازوی سفتش گرفت

 طوری که صدای فریاد سهیل را درآورد.
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 رسم!  گیری وروجک االن حسابتو میمنو گاز می_

سرحال و قبراق وارد حمام شد و در را با پشت 

 پایش بست.  

 دخترک را داخل وان آب گرم قرار داد.  
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انگار ازقبل فکر همه جا را کرده بود وقبل از بیدار 

 کردن بهار وان را برای استحمامش مهیا کرده بود.  

خودش هم داخل وان قرار گرفت و دلبرش را 

 دراغوش کشید.  

بدن خیس و برهنه ی بهار همچون ماهی درآغوشش 

سُر می خورد وبازهم هورمون های مردانه اش را 

 فعال می کرد. 

این مدت دیگر تمام حالت های او رارمی بهار در

 شناخت و درک می کرد!   

سهیل نفس عمیقی کشید و قصد کرد از وان بیرون 

 آید تا دوباره کار دستش نداده!  

 اما صدای دخترک مانعش شد.  

 سهیل؟!  _

انگار عمدا با آن لحن وصدا نامش را برزبان می آورد 

 شد.   طوری که از سر لذت موبرتن سهیل سیخ می
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 جون دلم؟!  _

همانطور که مشت های کوچکش از آب گرم داخل 

وان پر می کرد و روی سینه ی سهیل می ریخت 

 ادامه داد.  

 اولین حموم مشترکمون...  _

کمی مکث کرد و اینبار کف دستش را روی سینه ی 

 سهیل به حرکت درآورد.  

داغی سینه اش را و دگرگون شدن حالش را به 

 کرد.  خوبی حس می 

 وعجیب لذت می برد از اینگونه بازی کردن با او! 

نگاهش را به چشمانش کوباند و شرم را پشت آنها 

 پنهان کرد.  

می دانست سهیل لذت می بُرد زمانی که اینگونه 

 مقابلش بی حیا می شد! 
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و به گفته ی سپیده و علم روانشناسی مردان 

ین بیشترشیفته ی همین زنها می شوند و زندگی چن

زنهایی دراکثر اوقات موفق تر از زنهای خجالتی 

 است!  

یک دور چشمانش را در تیله های بی تاب وسیاه او 

چرخاند و بعد به لبهای برجسته ی مردانه اش 

 دوخت.
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لذتبخش ترین تجربه ی داغ وعاشقانه مون بود که _

 دوست دارم دوباره تکرار بشه!  

روی هم قرار داد وآهسته  سهیل با حال خرابی پلک

 لب زد: 

 همون که راهی دکترت کرد؟!  _
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بهار انگشتش را روی هاله ی سینه ی مردانه ی او به 

 حرکت درآورد و اینبار طاقت سهیل برید.  

مچ دستش را گرفت تا حرکت انگشتش رامتوقف 

 کند.  

بانگاه خماری که هرلحظه آتش درونش شعله ور 

 ترمی شد درنگاه داغ و پرشیطنت دخترک خیره شد.  

همینطوری درحالت عادی جون میدم برات چه _

 برسه با این همه لوندی!!  

از خر شیطون بیا پایین وروجک سالمتیت از همه چی 

 برام مهم تره!  

 بهار چرخید و خودش را روی تن او قرارداد. 

 بالغزش بدن خیس او روی بدنش

 نفسش برای چندلحظه قطع شد.  

 با مشقت لبهایش را تکان داد.  

 بهار بامن بازی... _
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ادامه ی حرفش باقرار گرفتن لبهای دخترک روی 

 لبهایش قطع شد وپلک هایش روی هم افتاد. 

 حریصانه لبهای مردانه اش را می بوسید. 

لبری کم مگر می شد مرد باشی و مقابل همه د

 نیاوری! 

هنوز هم سعی در استقامت داشت اما با گازی که 

دخترک از گوشه ی لبش گرفت طاقتش طاق شد و 

 بایک حرکت چرخید وجاهایشان عوض شد. 
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صدای زنگ موبایلش حواسش را معطوف آن قسمت 

کرد و خودش را به گوشی موبایل رساند شماره ی 

 سپیده بود. 
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نفس عمیق کشید تا صدای هیجان زده ذوق زده چند 

 اش همه چیز را لو ندهد.  

انگشتش روی صفحه گوشی کشیده شد و بالفاصله 

 گوشی را کنار گوشش قرار داد.  

سهیل که مقابل مشغول پوشیدن لباس هایش بود 

که با صدای زنگ موبایل حواسش معطوف او شده 

 بود.  

 جانم؟ _

 صدای سپیده درگوشش پیچید.  

 م عزیزم چطوری کجایی؟  سال_

 سالم خونه م نفس تو کجایی؟  _

سپیده روی چرخدار چرخی خورد و همانطور که با 

انگشت شَست سر خودکاری که در دستش بود را باز 

 و بسته می کرد گفت: 
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فعال که مطب اما قراره تا نیم ساعت دیگه با آرمان _

 بریم بیرون!  

 بهار با خنده پرسید: 

 کجا شیطون؟   _

 سعی کرد طوری رفتار کند که طبیعی به نظر برسد.  

یقتا خودمم نمیدونم فقط نیم ساعت پیش آرمان حق_

زنگ زد و گفت مریض های ظهر به بعد رو کنسل 

 کن ناهار بریم بیرون!  

 توهم که از خدا خواسته!  _

سپیده دوباره چرخی خورد و اینبار رو به پنجره قرار 

 گرفت.  

خدایی این روزا دیگه کاسه ی صبرم لبریز شده _

ل پرانرژی و با عالقه به فقط زمانی می تونم مثل قب

 کارم ادامه بدم که رادین واسه همیشه بیاد پیشمون!  
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نگاه بهار از آینه روی هیبت چهارشانه ی سهیل 

 نشست که پشت سرش ایستاده بود.  

 لبخندی به لب آورد و در جواب سپیده گفت: 

انشاهلل عزیزم.. همین روزاس که گل پسرتو بدن _

لحظه به بعد برای  بغلت و بگن مامانش از این

 همیشه سپردیمش دست تو!  

 سپیده غم آلود زمزمه کرد.  

 خدا از زبونت بشنوه!_
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 سپس نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد.  

خیلی خب عزیزدلم خوشحال شدم صداتو شنیدم _

 فعال کاری نداری؟  

 نه قربونت برم مراقب خودت باش فعال..  _
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ستی روی قلبش گذاشت و تماس را که قطع کرد د

 به طرف سهیل چرخید.  

وای سهیل من بیشتر ازاون هیجان دارم خیلی _

 سوپرایز میشه!  

 سهیل با لبخند بوسه ای روی گونه اش کاشت.  

 پس زودتر لباس بپوش که داره دیر میشه!  _

  *** 

 وارد محوطه ی خانه ی نورکه شدند.  

ایی افتاد که در هنگاه بهار با لبخند محزونی روی بچه

 حال بازی با یکدیگر بودند.  

 عموسهیل عموسهیل..  _

 نگاهش به طرف صدا چرخید.  

سهیل روی زمین زانو زد و دخترک با دو خودش را در 

 آغوشش انداخت.  

 دلم برات تنگ شده بود!  _
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 سهیل بوسه ای روی سر دخترک نشاندو گفت: 

 دل منم برات تنگ شده بود عزیز دلم..   _

با انگشت اشاره و شَستَش دایره ی کوچکی درست 

 کرد و مقابل نگاه دخترک گرفت.  

 اینقده شده بود!  _

دخترک با لپ های گلی خنده ی شیرینی روی لب 

 نشاند.  

 جای یک دندان خالی او بهار را یاد آویسا انداخت.  

جوب کجا و آن آویسای البته این دخترک آرام و مح

 زبان دراز کجا!  

هایش خنده اش گرفت رو کرد به از یادآوری شیطنت

 طرف سهیل و با لبخند پرسید: 

سهیل جان نمیخوای منو این خانوم خوشگله رو  _

 بهم معرفی کنی؟!  

 سهیل بلند شد و روی پا ایستاد.  
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با دست راستش دست کوچک دخترک را گرفت و 

 کمر بهار نشست.  دست چپش هم روی 

 ایشون رومینا خانم دخمل خوشگل من! _
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بهار دستش را به موهای او رساند زیاده لخت و پر 

کالغی بود و هوس بهم ریختنشان را به دل آدم 

 انداخت!  می

 انگشتانش را میان موهای او فرو برد و تکان داد.  

 منم خیلی خوشبختم خوشگل خانم!  _

ذوق وسط هر دو قرار گرفت وانگشتان  رومینا با

 کوچکش را میان دستان هردو فرو برد.  

عموسهیل من تازگیا یاد گرفتم آهنگ تولد تنهایی _

 بزنم!  
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 سهیل ابرویی باال انداخت و با گشاده رویی گفت: 

 واقعاً؟!خیلیم عالی.. پس بزن بریم ببینم!  _ 

تند تند رومینا با لبخندعمیقی پلک روی هم قرارداد و 

 سرش را تکان داد.  

 هر سه نفر به طرف سالن اصلی حرکت کردند.  

رومینا دست هر دو را به طرف اتاقش کشید در این 

ساعت بیشتر بچه ها داخل محوطه ی بیرون بازی 

 می کردند و به همین خاطر کسی داخل اتاق نبود!  

 وارد اتاق شدند.  

رومینا به سمت پیانویی که کنار دیوار جاخوش کرده 

 بود رفت و پشت آن قرار گرفت. 

با حرکت انگشتان کوچکش روی کالویه ها هر دو 

نفر نگاهی بهم انداختند و لبخند روی لبشان عمیق 

 تر شد.  
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حرکت انگشتان دخترک حس و حال خوبی را به آنها 

 القا می کرد.  

گار که چیزی به ذهنش با تمام شدن آهنگ بهار ان

 رسیده باشد.  

 دستش روی بازوی سهیل نشست!  

نگاه پر مهرسهیل هم از رومینا جدا شد و روی 

 چشمان بهار نشست.  

 جانم؟!  _ 

میگم به نظرت خانم موحد اجازه میده رومینا رو با _

 خودمون ببریم تولد سپیده!  

 سهیل دستی پشت گردنش کشید.  

ی پرسم حاال فعال پیش رومینا نمیدونم بذار ازش م_

 چیزی نگو بچه هوایی میشه تا ببینیم چی میشه!
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 بهاربا لبخند سری تکان داد و گفت: 

 چشم!  _

رفت برای اینگونه چشم گفتن دل مردش ضعف می

 هایش!  

هر دو پس از بوسیدن رومینا و دادن هدیه ای که بین 

خانم موحد راه برایش خریده بودند راهی اتاق 

 شدند.  

چند دقیقه ی بعد چندتقه به در وارد شد و با بفرمایید 

ای خانم موحد در باز شد و خانومی با یونیفرم قهوه

 رنگی که رادین را در آغوش داشت وارد اتاق شد.  

رادین در آغوشش به خواب رفته بود و تندتند 

 پستونکی که در دهان داشت را می مکید.  

 ن موجود کوچک و جذاب ضعف رفت.  دل بهار برای آ
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از جا بلند شد و آهسته او را از آغوش آن خانم 

 تحویل گرفت.  

همان خانمی که رادین را آورده بود پس از کسب 

 اجازه از خانم موحد از اتاق خارج شد.  

رادین تکانی در آغوش بهار خورد بهار آرام آرام 

 مشغول تکان دادنش شد تا بیدار نشود.  

سهیل با لبخند به او می نگریست و در دلش اعتراف 

 کرد که مادر شدن عجیب به او می آید!  

پس از تشکر از خانم موحد هر دو با هم از اتاق 

 خارج شدند.  

انجا منتظرش سهیل وارد اتاق رومینا شد و بهار هم

 ماند.  

خانم موحد اجازه داده بود تا رومینا هم در جشن تولد 

 سپیده شرکت کند.  

 اما قول گرفته بود شب نشده او را بازگردانند.  
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دقایقی بعد سهیل ورومینا دست در دست هم به بهار 

 پیوستند و همگی با هم به راه افتادند.  

نگاه بهار هر از گاهی می چرخید و روی رومینا که 

لبخند عضوی جدا نشده از صورتش شده بود می 

 نشست!  

دخترک با شادمانی از پنجره خیره ی خیابان ها و 

و شادی اش  ماشین های اطرافش بود و میزان ذوق

 از نگاهش نمایان بود!  

همانجا با خودش عهد بست هر از گاهی او را بیرون 

 ببرند.
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حتی اگر سهیل وقت نکرد خودش این کار را انجام 

 دهد!  
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نگاهش روی چرخید وروی رادین نشست که آرام در 

 آغوشش خوابیده بود.  

لپ های برجسته اش زیادی خوردنی به نظر 

 رسید.  می

 تولد سپیده تازه دو روز دیگر بود.  

اما از آنجایی که دیشب از خانه ی نور به آرمان خبر 

 داده بودند که امروز برای تحویل گرفتن رادین بروند.  

آن هم تصمیم گرفت که تولد سپیده را در همین روز 

 برگزارکند.  

چرا که رادین می توانست بهترین وزیباترین هدیه 

 ی سپیده باشد!  تولد برا

این شد که آرمان با خانم موحد هماهنگ کرده بود و 

از سهیل بهار هم درخواست کرده بود تا آنها رادین 

 را بیاورند و از این طریق سپیده را سوپرایز کنند. 

با صدای سهیل نگاهش از او کنده شده و به نگاه 

 براق مردش خیره شد.  
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این مامان  مادرشدن خیلی بهت میاد االن شبیه_

 خوشگل خوردنیا شدی!  

بهار لب پایینش را داخل دهان کشید و از همان نگاه 

هایی که کمی گرد می شد و آبِ لب و لوچه سهیل را 

آورد نثار چشمانش کرد وبا لحن لوس و در می

 خوشمزه ای صدایش زد.  

 سهیل؟  _

سهیل نگاهی به عقب انداخت حواس رومینا  معطوف 

   ها بود.خیابان

 با صدای آهسته ای جواب داد.  

جون سهیل؟ وقتی اینجوری صدا می کنی گشنم _

 میشه!  

بهار با شیطنت لبش را زیر دندان کشید و نگاه 

 سهیل معطوف آن نقطه شد.  

 با اخم تصنعی گفت: 
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 بازم دست درازی به اموالم؟!   _

 دخترک با شیطنت سری تکان داد.  

 اوهوم!  _

 سهیل سرخوشانه خندید و گفت : 

 حاال چی میخواستی بگی که انقدر ناز و ادا میای؟!  _

 بدون مقدمه چینی رفت سر اصل مطلب!
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 بچه می خوام!  _

 نگاه گرد سهیل روی صورتش ثابت ماند.  

 بهارلبهایش را غنچه کرد و بغ کرده نالید: 

 چیه چرا اینجوری نگام می کنی؟!  _

 ل با خنده سرکج کرد و گفت: سهی
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 شوخی می کنی؟!   _

 بهاربا همان لبهای آویزان سری باال انداخت.  

نخیرم خیلی هم جدیم اصال همین امشب بچه می _

 خوام!  

سهیل با دهانی باز مانده متعجب نامش را زیر لب 

 زمزمه کرد.  

 بهار؟!   _

دوباره خنده ی دندان نمایی به لب آوردو با ادا اطوار 

 سرش را تکان داد و خودش را لوس کرد.  

سهیل با خنده نگاه از او گرفت و حواسش را معطوف 

 رانندگیش کرد.  

 سهیل جدیم باهات میگم بچه می خوام!  _

 همانطورهم با انگشت گونه رادین را نوازش کرد.  

ر جیگره میشه اینو ببینی و آخه ببینش تورو خدا چقد_

 هوس بچه نکنی؟!  
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 اینبار نگاه سهیل جدی شد.  

 اصال حرفشم نزن!  _

 لبهای بهار آویزان شد.  

 چرا؟!  _

چون شما هنوز جواب کنکورت نیومده! بهار تا وقتی _

 دَرسِت تموم نشده حرف بچه رو نمی زنی!  

 بهار معترضانه نالید: 

 سهیل!!!  _

نیم نگاهی سوی چشمانش انداخت و دوباره نگاهش 

 را به پیش رویش دوخت.  

نفسِ سهیلی ولی خودت میدونی حرفمو بیشتر از یه _

بار تکرار نمیکنم تا وقتی دَرسِت تموم نشده دیگه 

 کنی!  بهش فکرم نمی

دخترک که بادش خالی شده بود با لبهای آویزان از 

 ابان ها شد.  او روی برگرداند و نگاهش خیره خی
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سهیل همانطور که میدان را دور می زد باخنده سری 

 تکان داد وگفت: 

نگاه کن توروخدا خودش هنوز بچه اس اونوقت _

 زنه!حرف از بچه می
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 بهاربی آنکه نگاهش کند زیرلب غرزد.  

 باهات قهرم!  _

 سهیل لپش را کشید.  

لپ سپس انگشتان جمع شده اش را که با ان 

دلبرش را کشیده بود به لبهایش نزدیک کرد وبوسه 

 ای روی آن نشاند.  

 جوووون قهرتم دوست دارم!  _
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بهار لب هایش را روی هم فشرد تا خنده اش را از او 

 پنهان کند.  

 سهیل ماشین را داخل پارکینگ رستوران پارک کرد.  

در همان لحظه هم چشمان رادین باز شد و نگاه 

 ر صورت بهار چرخید.  دلبرانه اش د

کم کم لبهایش داشت جمع می شد که بهار از 

ماشین پیاده شد و فضای بیرونی گویا گریه کردن را 

 از یادش برد! 

بهار بوسه ی محکمی از لپش گرفت و همانطور که 

بوسید تند تند و پشت سر هم دستان کوچکش را می

 زمزمه کرد.  

کم شما رو تا موقعی که نرفتیم پیش مامانت من ی_

بخورم چون بعد از اون فکر نکنم اجازه بده اینجوری 

 ببوسمت!  

 بوسه ی محکم دیگری روی گونه ی دیگرش کاشت.  

 چقدر شما شیرینی خاله جون!  _
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 سهیل دست در دست رومینا کنارش قرار گرفت.  

سبهار بار دیگر رادین را بوسید و عمدا طوری که به 

 گوش سهیل برسد گفت: 

خاله خوبه که با وجود تو الاقل خاله میشم..  عشقِ _

 این عموی بَدِت که نمیزاره من مامان بشم!  

دست آزاد سهیل دور کمرش قفل شد وفشاری به 

 پهلویش وارد کرد.  

همانطور که به طرف درب ورودی رستوران قدم 

 برمی داشتند کنار بنا گوشش لب زد.  

 تنت می خاره نه؟  _

بهار از گوشه ی چشم نگاهی به ظاهر جدی اش 

 انداخت و با خنده سری به تایید حرفش تکان داد.  
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نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و رو به آرمان 

 گفت: 

 پس چرا گارسون نمیاد سفارش بگیره؟!  _

 در همان لحظه موبایل آرمان داخل جیبش لرزید.  

به صفحه اش انداخت از جیبش و درآورد و نگاهی 

 پیامکی از طرف سهیل بود.  

 «  ما رسیدیم» 

 لبخند مهمان لب هایش شد.  

 از جا بلند شد و گفت: 

 بذار االن خودم می رم میگم یکی رو بفرستن!   _

 ازاو فاصله گرفت.  

طرف تر به خانواده سه نفره نگاه سپیده چند میز آن

 ای برخورد کرد.  
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پسرکی دو، سه ساله که مادرش هرچه را از مقابلش 

برمی داشت دوباره با یک چیز دیگر شیطنت هایش 

 داد.  را ادامه می

 جعبه ی دستمال کاغذی را که از مقابلش برداشت.  

چرخاند پسرک چندین و چند بار نگاهش را روی میز 

وقتی که دید دیگر چیزی روی آن وجود ندارد سر 

 جایش آرام گرفت.  

لبخند ناخودآگاه روی لب سپیده نشسته بود 

وهمانطور که به او می نگریست در ذهنش 

 های رادین را تجسم می کرد.  شیطنت

 همانطور که در خیاالت خودش بود.  

 باالخره گارسون به اون نزدیک می شد.  

بار با میز چرخداری که کیکی روی آن قرار البته این

 داشت.  

 شوک اول کیکی بود که روی میز قرار داشت!  
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در سکوت خیره ی کیک شد که عکس رادین روی 

 آن نقش بسته بود.  

شوک دوم صدای آرمان بود که از اسپیکرهای 

رستوران به گوشش رسید و گوشهایش را به نفس 

 نفس انداخت.  

رین اتفاقی هستی که تو زندگیِ بی شک تو خاص ت _

من رخ داده و حضورت تو زندگیم بهترین لطف خدا 

به من بوده و هست!  اگرچه شاید نتونم هر روز 

زندگیتو جذاب و فوق العاده کنم اما می خوام تولد 

امسالتو به خاص ترین روز زندگیت تبدیل کنم.. 

 تولدت مبارک بهترین همسر و مادر دنیا!  

لحظه ای افتاد که سهیل و بهار قدم  وشوک سوم هم

شدند و رادین از همان فاصله با به قدم نزدیکش می

 های دلبرانه اش دل او را آب می کرد.خنده
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خورد و دستانش را تند تند در آغوش بهار تکان می

برای رسیدن به آغوش امن و مادرانه ی او تکان 

 داد.  می

با قلبی که با آخرین سرعت خودش را به قفسه سینه 

 اش می کوباند و به کمک میز از جا بلند شد.  

حتی قدرت برداشتن یک گام را هم نداشت تنها 

نجام دهد باز کردن کاری که توانست در آن لحظه ا

 دستانش برای در آغوش گرفتن پسرکش بود! 

رادین که درآغوشش جای گرفت طوری پسرکش را 

درآغوش گرفته بود که گویا می ترسید کسی 

 پسرکش را بدزدد!  

 اشک تمام صورتش را خیس کرده بود.  

سر رادین را به سینه می فشرد وتندتند پشت سرهم 

 نشاند.  بوسه به جای جای صورتش می 
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آن لحظه آنقدر صحنه ی عاطفی ولذتبخشی بود که 

بیشتر حضار رستوران دست از غذاخوردن برداشته 

 بودند و به آنها می نگریستند.  

 لحظاتی بعد که کمی سپیده آرام گرفت.  

 جوی که ایجاد شده بود هم خوابید.  

سپیده روی صندلی اش قرار گرفت وآرمان هم شمع 

  ها را روشن کرد. 

 سپیده دوباره بوسه ای روی سررادین کاشت وگفت: 

آرزوی خاصی ندارن فقط از این لحظه به بعد تنها _

 آرزوم اینه پسرم همیشه سالم و سرحال باشه!  

 سپس شمع تولدش را فوت کرد.  

همین که سپیده حواسش پی چاقو و برش زدن کیک 

 رفت رادین دستش را دراز کرد.  

وچشم و بینی خودش را درست وسط کیک انداخت 

 درآورد.  
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 با اینکارش خنده ی همه بلند شد.  

رادین بی توجه به خنده ی بقیه مدام دستش را 

مقابل نگاهش می چرخاند وبا کنجکاوی به 

 شاهکارش می نگریست!  

آرمان که کنار صندلی سپیده ایستاده بود و سرخوش 

 وخندان دستش را دورشانه ی سپیده پیچاند.  

ش برم از همین اول کاری داره خدمت رسانی قربون_

 هاشو رو می کنه!
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 همانطور که داشت قربان صدقه ی وروجک می شد.  

او هم بی هوا دست خامه ای اش را به صورت آرمان 

مالید وخودش هم سرخوشانه در آغوش سپیده 

 خندید.  
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 با این حرکت همگی از خنده ریسه رفتند.  

آرمان باخنده دست کوچک رادین را در دست گرفت 

و داخل دهانش فرو برد و بارولع مقدارکمی از خامه 

 که روی آنها مانده بود را چشید.  

 سپس دست کوچکش را با دستمال تمیز کرد.  

 سهیل با لبخند به حرکات او و سپیده می نگریست.  

 لبخند لحظه ای از لبهایشان جدا نمی شد.  

بود که باالخره آنها هم به مراد دلشان خوشحال 

 رسیده بودند.  

رادین وکارهایش آنقدر بامزه و خوردنی بود که دل او 

 هم ضعف می رفت.  

 از تصور بچه ی خودشان دختربچه ای شبیه بهارش!  

 اما سرسختانه سرتصمیمش ایستاده بود.  

تا تکلیف درس و دانشگاه بهار روشن نمی شد قصد 

 نداشت به هیچ عنوان حتی به این قضیه فکر کند.  
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نگاهش از آنها جداشد و روی دلبرش نشست که 

 چطور بانگاه پرستاره ای به رادین می نگریست.  

دستش را روی ران پای بهار قرار داد وفشاری به آن 

 وارد کرد.  

 طوف او شد.  با اینکار حواس بهار مع

 با لبخند پرشیطنت سهیل که مواجه شد.  

 پشت چشمی نازک کرد ونگاه از او گرفت!  

سهیل سرش را نزدیک گوشش برد و کنار 

 بناگوشش لب زد.  

 خیلی دلت بچه می خواد؟!  _

دوباره نگاهش برق زد بی آنکه نگاهش کند با لبخند 

 ملیحی سرش را به معنای مثبت تکان داد.  

 دلم می خواد!  منم _

نگاه براق دخترک به سرعت چرخید وروی او نشست 

 ولبهایش آرام آرام کش آمد.
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سهیل نگاه شرورانه ای به لبخند روی لبش انداخت 

 و دوباره لب به بنا گوشش چسباند.  

البته فقط تولیدش رو یعنی به زبان عامیانه همون _

 مرحله ی کاشتش رو!  

ترک جدا کرد و به حالت دست به سر از گوش دخ

سینه درآمد که بازوهایش درآن حالت گویا قصد پاره 

 کردن کت مارکش را داشتند.  

 نگاهش دوباره معطوف سپیده وآرمان شد.  

باهمان لبخند کنج لبش که جذاب تر هم به چشم می 

 آمد خیره به آن دونفر گفت: 

که واسه مرحله ی داشت وبرداشتش هم راه حلی _

 ارن!  د
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 بهار گیج لب زد: 

 چی؟!  _

 ابروهای سهیل باال پریدند.  

 نگاهی به بهار انداخت و شرورانه زمزمه کرد.  

قرص ضدبارداری که به کمکش میشه کل اون _

مراحل تولید بچه رو طی کرد بدون اینکه اتفاقی رُخ 

 بده!  

نگاه مبهوت بهار چند لحظه بدون پلک زدن خیره ی 

 او شد وتازه متوجه دست انداختنش شد.  

حرصی بی توجه به حضورجمع نیشگونی از ران 

 پایش گرفت.  

های او کشید سهیل باخنده دستی روی رد ناخن 

ونگاهی به لبهای آویزان و گره ابروهایش انداخت و 

 در دل قربان صدقه ی ناز واداهایش رفت!  

 نوبت هدایا رسید.  
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 دستبندطالیی برای سپیده خریده بودند.  

بهار پس از بوسیدن سپیده و رادین دستبند را به 

 دستش بست ودوباره سرجایش نشست.  

 دم!  منم می تونم هدیه م رو ب_

با صدای رومینا حواس همگی معطوف او شد که کنار 

 بهار جای گرفته بود.  

سپیده یک دستش را برای درآغوش کشیدن او باز 

 کرد وگفت: 

بیا اینجا به من یه بوس بده قربونت برم که خودش _

 بهترین هدیه ی دنیاس!
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رومینا با لبخند محجوبانه ای کنارش قرار گرفت 

ده با دست آزادش سر او را درآغوش گرفت و وسپی

 بوسه ای روی موهایش کاشت.  

سپیده بوسه ی دوم را روی گونه ی او کاشت و با 

 لبخند زمزمه کرد.  

 بهترین هدیه ی عمرم بود!  _

رومینا لبخندی به رویش پاشید که دل سپیده برای 

 آن چال گونه هایش ضعف رفت.  

 اون آقا اجازه بدن!   اما من جدی گفتما البته اگه_

با دست به مردی که گوشه ای از رستوران پشت 

پیانو نشسته بود و موزیک آرامبخش بی کالمی می 

 نواخت اشاره کرد.  

 آرمان دست رومینا را در دست گرفت وگفت: 

 چرا اجازه نده! خودم االن باهاش حرف می زنم!  _

 و با او به طرف پیانو حرکت کرد.  
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مرد در همان ابتدا با روی خوش از درخواست آنها 

استقبال کرد و رومینا با ذوق وصف ناپذیری در 

 جایگاه او قرار گرفت.  

انگشتان کوچکش با شادمانی روی کالویه ها 

 نشستند وآهنگ تولد را نواخت.  

حواس بیشترافرادی که در رستوران بودند معطوف او 

 شده بود.  

بهار وسپیده هر دو همزمان هم لبخند روی لبشان 

نشسته بود و هم بغض برگلویشان چنگ می 

 انداخت.  

و با به محض تمام شدن آهنگ بهار از جا بلند شد 

 چندقدم از میز فاصله گرفت.  

رومینا که از جا بلندشد هر دو دستش را برای 

درآغوش گرفتن او باز کرد و دخترک با لبخند دوان 

 دوان خودش را در آغوشش جای داد.  
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قبل از تاریک شدن هوا رومینا را تحویل خانه ی نور 

 دادند.  

 نگاه بهار در سکوت معطوف پیش 

 لحظه با سهیل همکالم نشده بود.   رویش بود و تا آن

 نفس سهیل؟!  _

با اخم های درهم نگاهش را از پیش رو گرفت و از 

 پنجره به بیرون دوخت.  

با اینکار حتی نیمرخش را هم از معرض دید او 

 گرفت.
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 مثال قهری االن؟!  _

 بازهم چیزی به جز سکوت دستگیرش نشد.  

 کنی خوردنی تر میشی!  می دونستی وقتی قهرمی _
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اینبار دخترک واقعا کنترل خندیدنش سخت شده بود 

 با این حجم از پرویی او...  

 مگه دلت بچه نمی خواست؟!  _

از آنجایی که بهار می دانست قطعا باز هم سعی دارد 

 او را دست بیندازد.  

 عکس العملی از خود نشان نداد.  

 صدای سهیل دوباره به گوشش رسید.  

ینبار از فاصله ی نزدیک تری و با وُلوم پایین تری ا

طوری که نفس هایش به الله ی گوشش برخورد می 

 کرد.  

 اونم همین امشب!  _

سرش فاصله گرفت و حواسش دوباره معطوف 

 رانندگی اش شد.  
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درهمان حال هم با لبخند جذابش که از ظهر تا بحال 

 قصدعقب نشینی از روی صورتش را نداشت ادامه

 داد.  

دِ آخه لعنتی یه جوری درخواست کردی همین _

 امشب بچه بسازم که خودمم هوس کردم!  

 ماشین را کنار خیابان متوقف کرد.  

درحال باز کردن کمربندش بود که متوجه نگاه خیره 

 ی بهار شد.  

 در ماشین را باز کرد و پیاده شد.  

در ماشین را که بست سرش را از میان شیشه ی 

نیمه باز ماشین داخل آورد و رو به چهره ی پوکر بهار 

 زمزمه کرد.  

می خوام امشب به آرزوت برسونمت.. االن برمی _

 گردم!  

 وبالفاصله باقدم های بلندی از او فاصله گرفت.  
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 لبخند کم کم مهمان لبهایش شد ولبش را گزید.  

 کرد.   زیرلب زمزمه

 یعنی واقعا راضی شد!  _

چندی بعد سهیل باهمان کیف کوک پشت رُل قرار 

 گرفت.  

دست داخل جیبش برد و بسته ای قرص مقابل 

 صورت دخترک گرفت.  

 ابروهای بهار فاصله کم کردند.  

 این چیه؟!  _

 سهیل قبل از لبهایش نگاهش خندید.
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 قرص ضدبارداری!  _

 دخترک روی او خشک شد.   نگاه مبهوت
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 چرا اینجوری نگام می کنی؟!  _

 به یک آن صدای جیغ بهار در فضای ماشین پیچید.  

 سهیللللللل می کشمت!  _

بامشت های کوچکش تند تند و پشت سرهم ضربه 

 نثار سینه ی او می کرد.  

سهیل با خنده سعی داشت جلوی ضربه های او را 

 بگیرد.  

عه عشقم خو تقصیر خودته آدم به هوس میندازی.. _

یه جور تحریک کننده ای گفتی همین امشب بچه می 

 خوام که از فکر مراحل تولیدش دل ضعفه گرفتم!  

دخترک هم از شیطنت های او خنده اش گرفته بود و 

هایش دلش می هم اینکه از دست اذیت کردن 

 خواست گریه کند.  

خب عزیزم حاال مثه یه دختر خوب بشسن سرجات _

و وقت تلف نکن تا بریم به مراحل ساخت بچه 

 برسیم!  
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 اینبار بهار دیگر نتوانست خودش را کنترل کند.  

 باصدای بلندی زد زیر خنده وگفت: 

 سهیل عاشق همین دیوونه بازیاتم!  _

  *** 

پلک هایش را روی هم قرار داده بود و در دل تند تند 

 صلوات می فرستاد.  

صدای برخورد انگشتان سهیل را با دکمه های کیبورد 

 شنید.  می

 که کد ملیت!   ایناهاش بهار فرحزاد اینم_

 با شنیدن صدای سهیل ضربان قلبش افزایش یافت.  

دو، سه، چهار، پنج، شیش اوووو چه کردی تو  یک،_

 دختر اصالً رتبه ت قابل خوندن نیست! 

با این حرف چشمانش به سرعت برق و باد باز شد و 

 در همان حین هم سهیل صفحه لپ تاپ را بست.  

 دست دور کمربهار پیچاند و او را روی پایش نشاند.  
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 دخترک مضطرب تر از قبل نالید: 

ه ی لپ تاپ رو بستی بذار ببینم سهیل چرا صفح_

 چه گندی زدم!
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 سهیل سر میان موهایش فرو برد و عمیق بو کشید.  

 بهت افتخار می کنم نفس سهیل!  

 دخترک بیچاره کم مانده بود گریه اش بگیرد.  

داری مسخرم می کنی؟!سهیل من دارم سکته می _

 کنم!  

دخترک فرو برد انگشتان مردانه اش را میان موهای 

 وسر به پیشانی اش تکیه داد.  

 خدانکنه دورت بگردم!  _
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مکثی کرد و با احساس ترین لحن ممکن صدایش 

 زد. 

 بهار! _

آن صدا و آن لحن و نوا کم کم داشت تمام اضطراب 

 برد.  هایش را از بین می

اضطرابی که تا چند ساعت قبل داشت از پا دَرَش می 

 آورد.  

رقام مهمترین آزمون زندگی اش فکر بی آنکه به ا

 کند جواب داد.  

 جون دلم؟  _

 سهیل اول بوسه ای روی گونه هایش کاشت.  

 سپس با لبخند زمزمه کرد.  

 رتبه ت سه رقمی شده نفسِ سهیل!  

دخترک چند ثانیه بدون پلک زدن نگاهش بین دهان 

و چشمان سهیل رد و بدل شد و به یک آن در همان 
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حالتی که روی پای او نشسته بود چرخید و با دستان 

 لرزانش صفحه ی لپ تاپ را باز کرد.  

نگاهش روی نام خودش دو دو زد و سرش از راست 

 به چپ چرخید و روی ارقام رتبه اش ثابت ماند.  

انگار باورش نمی شد با شک و تردید ارقام را زیر 

 لب تکرارکرد تا باورش شد.  

بی هوا جیغ بلندی سر داد و دوباره خودش را در 

 آغوش سهیل انداخت.  

دست دور گردنش انداخت و سر به سینه اش 

 چسباند دست سهیل دور تنش پیچیده شد.  

   باخیس شدن لباسش سر او را از سینه اش جدا کرد.

 خیره در نگاه خیسش زمزمه کرد.  

میدونی از تنها بارونی که بَدَم میاد بارون چشای _

 توعه...
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لب هایش را به صورت دخترک چسباند و 

 هایش را با بوسه هایش پاک کرد.  اشک

بهار دوباره سرش را روی سینه ی امن و مردانه ی او 

 قرارداد.  

اینبار درست روی قلبش.. صدای ضربان قلب او 

 اهنگ این روزهایش بود.  ترینقشنگ

با انگشتش مشغول کشیدن خط های فرضی روی 

سینه ی مَردَش شد و با آرامش بخش ترین لحن 

 ممکن زمزمه کرد. 

گفتنش سه ثانیه میدونی کلمه ی دوستت دارم _

بیشتر طول نمیکشه اما ثابت کردنش یه عمر.. تو 

توی این مدت به اندازه ی یک عمر به من عشق 

 دادی و به بهترین نحو ممکن بهم ثابت کردی!  
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باورم نمیشه همه چیز داره همون طور که می 

 ره..  خواستم پیش می

دستانش را قاب صورت سهیل کرد و در نگاهش 

 خیره شد. 

 به قربان خدا چونکه مرا غمگین دید  من_

 بهر خوشحالی من در دلم انداخت تو را 

حس خیلی خوبی بود اینکه با دستان مردانه اش 

حصار سفت و سختی دوره تنش ایجاد کرد و او را 

 محکم در آغوشش فشرد.  

 با لحن گرم و پرلذتی کنار گوشش زمزمه کرد.  

ونی من تو مال خودمی تا آخرش مال خودم می م_

واسه اون لبخندای خوشگله گوشه ی لبت مانع های 

 سر راه که هیچ زمین و زمان و بهم می دوزم!  

 اینو تا ابد به خاطر بسپار... 
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اینبار دخترک قشنگترین لبخندش را روی لب نشاند 

و به تقلید از سهیل سربه گوشش چسباند وبا 

 نازترین لحن ممکن نجوا کرد.  

که برای مادر « خیر ببینی هایی» تو هم پاداش تمام _

 نخ کردم هستی!  بزرگم سوزن

سر از گوشش جدا کرد ومشغول دست کشیدن روی 

 ته ریشش شد.  

 سهیل؟  _

چه کیفی داشت وقتی نام کوچکش را از ته دل صدا 

 زد.می
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لبخندی روی لب های سهیل نقش بست و آرام 
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 جان سهیل؟  _

میگم شیرینی بخریم بریم خونه ی سپیده اینا این _

خبر خوب رو بهشون بدیم.. هم اینکه یه دل سیر 

 رادین کوچولو رو ببینیم!  

 نگاه سهیل باز هم پر از شیطنت شد.  

هرچند که االن دلم میخواد بریم زیر دوش _

ه دیوار دستم بره زیر فَکِت هی لباتو بچسبونمت ب

 ببوسم هی لباتو ببوسم اما..  

 ابروهای بهار با لبهای کش آمده باالپرید.  

از اونجایی که دل منم برای اون فسقلی یه ذره شده _

حس می کنم میشه این کار رو به آخر شب هم انتقال 

 داد پس فعال هرچه زودتر آماده شو...  

وسه ی محکمی روی گونه اش دخترک با خوشحالی ب

 کاشت.  

الهی من فدای صدات.. چشات.. خنده هات.. _

 دستات.. قد و باالت.. 
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دست روی چانه اش گذاشت وادای فکر کردن در 

 آورد.  

 اووووم دیگه کجات؟  _

 سهیل دست زیر فَکَش گذاشت.  

با این کار لبهای دخترک غنچه شد ولپهایش 

 برجسته!  

هیل بی هوا گاز محکمی از لپ چشمانش که خندید س

 برجسته اش گرفت.  

بالفاصله قبل از آنکه صدای اعتراضش درآید کام 

 محکم و پرولعی از لبهای غنچه شده اش گرفت.  

سرش که جدا شد ازبین دندان هایی که از سر 

 خواستن زیاد روی هم قفل شده بود نالید: 

پنچ هزار بار گفتم این همه دلبری تقاص داره االن  _

شش دقیقه بهت فرصت میدم بری آماده بشی وگرنه 

 کنم!  یه لقمه ی چپت می
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با این حرف بهار با خنده از روی پایش پایین پرید و 

 دوان دوان راهی اتاق شد.  

 *** 

به محض باز شدن در واحد بهار بی توجه به حضور 

 سپیده با دست او را از مقابل در کنار زد. 

 جیگر من؟  بِکِش کنار حاجی کو_ 

 سپیده با خنده گفت: 

 مرسی آجی من خوبم تو چطوری؟  _

بهار همانطورکه به سمت رادین قدم بر می داشت 

 جواب داد.  

 گمشو کی حال تو روپرسید._
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سپیده پوکرفیس چند بار پیاپی و پشت سر هم پلک 

 زد.  

گردن چرخاند نگاهش را معطوف سهیل کرد که هنوز 

هم دم در ایستاده بود با دیدن قیافه ی سپیده با 

 خنده پرسید: 

 چطوری سپید؟ _

 قربونت از احوال پرسی های عیال شما بیا تو..  _

سهیل قدمی به داخل خانه برداشت و نگاه سپیده به 

 جعبه ی شیرینی که در دست داشت افتاد.  

ا بناگوش کش آمد در را بست و همگام لب هایش ت

 با سهیل قدم برداشت.  

 آره؟!  _

 سهیل نگاه متعجبی به او انداخت.  

 چی چیو آره؟!  _
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چشمانش ستاره باران شد و با همان لب های کش 

 آمده به جعبه شیرینی اشاره زد.  

 خبریه؟  _

 نگاه سهیل گرد شد.  

 در همان حال هم آرمان کنارشان قرار گرفت

داد با لبخند از سهیل همانطور که با سهیل دست می

 پرسید: 

 یعنی دارم عمو میشم؟   _

 نگاه گرد سهیل بین هر دو رد و بدل شد.  

چی دارین میگین شما دو تا شیرینی جواب کنکورِ _

 بهارِ!  

 سپیده ذوق زده گفت: 

راست میگی ها امروز اعالم نتایج کردن از شیرینی  _

 ه انتخاب رشته شده؟  مشخصه که مجاز ب

 سهیل لبخندی تحویلش داد.  
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 مثل اینکه خانم منو دست کم گرفتیا!  _

سپیده همانطور که به طرف آشپزخانه قدم بر می 

 داشت با صدای بلندی گفت: 

ره این همه راه رو خب بگو ببینم رتبه ش کی می _

 چند شده؟  

 با شنیدن رتبه ی کنکور بهار از زبان سهیل همانطور

که کلید چای ساز را لمس می کرد متعجب چرخید 

 ونگاهی به او انداخت.  

 راست میگی؟!  _

 سهیل با لبخند سری به تایید حرفش تکان داد.  

سپیده با خنده و سر و صدا از آشپزخانه خارج شد و 

به طرف بهار که مشغول بازی با رادین بود قدم 

 برداشت.
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سهیل وآرمان سخت گرم صحبت با یکدیگربودند که 

با سنگینی نگاهی حواس سهیل معطوف بهار و 

 سپیده شد.  

روی زمین کنار رادین نشسته بودند و تعدادی 

 بازی هم اطرافشان ریخته بود.  اسباب

 در همان حال هم مشغول صحبت با یکدیگر بودند!  

و سپیده با چشمان ریزشده به سهیل می نگریست 

 کرد.  های شومی برایش ردیف میدر ذهنش نقشه

سهیل زیر چشمی او را می پایید بی آنکه نگاهش از 

سهیل جدا شود ضربه ای با دست نثار بهار کرد و در 

 گوشش چیزی پچ زد.  

 و این سهیل را کنجکاوتر ازقبل کرد.  

هنگامی که لب های سپیده از گوش بهار فاصله 

 شده ی بهار شد.  گرفت متوجه چهره ی سرخ
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هرچه که بود مطمئنا سپیده پیشنهاد بی شرمانه ای 

 به او داده بود که آنطور گونه هایش گل انداخته بود.  

وقتی که بهار هم همچون سپیده در گوش او چیزی 

گفت شَستَش خبردار شد که هر دو دست بهم کردند 

 وبرایش نقشه می کشد!  

 در فکر فرو رفت.  

دآورد احتماالً در مورد چه چیزی بحث زمانی که به یا

 کنند.  می

صورتش سرخ شد هم از خنده ای که از شر شیطنت 

آن دو کنترل کردنش سخت شده بود و هم 

ازعصبانیت اینکه دو دختر بچه برای دست انداختن 

 کردند.  او و گول زدنش نقشه طراحی می

آرمان هم وقتی که دید حواس هیچ کدام به بچه 

شد و سراغ رادین رفت و او را در آغوش  نیست بلند

 گرفت و همراه رادین به سر جایش بازگشت!  
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به نظرم دارین واسه طراحی یکم عجله می کنید _

این ساختمانی که شما دارید براش نقشه میکشید تا 

 چهار سال دیگه بنا نخواهد شد!  

با این حرف سهیل نگاه هر دو چند ثانیه روی 

 صورتش میخکوب شد.  

هر دو نگاه مبهوتشان بین هم رد و بدل شد از این 

 که دستشان پیش او رو شده بود.  

سهیل بی توجه به نگاه آنها به طرف آرمان چرخید و 

دستهایش را برای در آغوش کشیدن رادین  دراز 

 کرد.
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 بده به من این شیرین عسل رو ببینم!  _

 سپیده دندان هایش را از حرص روی هم فشرد.  
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یکی از عروسک سوتی های رادین را در دست 

گرفت و با حرص فراوانی همانطور که او را می فشرد 

 خطاب به آنان گفت: 

 گندش بزنن لعنتی از کجا فهمید؟!   _

عروسک از شدت فشرده شدن زیاد صدای سوتش 

 به طور خفه ای درآمد.  

سپیده با همان نگاه حرصی که بهار را به خنده وا می 

 سهیل خیره شده بود و دوباره نالید:  داشت به

بمیرم برات خواهر که با همچین آدمی آرزوی یه _

 مونه!  نقشه ی خوش رو دلت می

لبهای بهار به شدت کش آمد بیشتر هم از یادآوری 

 نقشه های شوم او بود.  

اول پیشنهاد داد که به طور پنهانی قرص هایش را 

ش را به آب نخورد و از این طریق بتواند دسته گل

 بدهد.  
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اما وقتی بهار گفت خودسهیل هرشب قرص را به 

 خوردش می دهد.  

پیشنهاد دیگری داد اینکه بهانه جور کند تا برای 

پیشگیری از قرص ضد بارداری استفاده نکنند و از 

 این طریق نقشه دوم سوراخ کردن کاندوم بود!  

ر بهار از تصور این نقشه شوم اینبار نتوانست خوددا

 باشد و صدای خنده اش بلند شد.  

سپیده که هنوز هم در حال حرص خوردن بود با 

شنیدن صدای خنده اش عروسک را به طرف او پرت 

کرد و اینبار از برخورد آن با سر بهار صدای سوتش 

 درآمد.  

 امروز که جواب کنکورش آمده بود.   

هر لحظه نسبت به آینده امیدوارتر می شد و به این 

جه رسیده بود که حق با سهیل است  فعالً باید نتی

تمام فکر و ذکرش درسش باشد و آینده ی 

 درخشانی که قرار است برایش سخت تالش کند.  
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  *** 

کوله اش را روی دوشش مرتب کرد و وارد کالس 

 شد.  

 تعدادی دختر و پسر داخل کالس حضور داشتند.  

کرد  درهمان ردیف اول صندلی برای نشستن انتخاب

 و روی آن جاگیر شد.
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 نفیسه هستم دانشجوی ترم یک معماری!  _

با صدای دخترک کنار دستش نگاهش چرخید و و 

 روی اونشست.  

لبخندی روی لب نشاند و دستش را به طرف او دراز 

 کرد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بهارهستم خوشبختانه هم رشته هستیم منم ترم _

 یک معماری!  

ا فشرد و از آشنایی با او نفیسه به گرمی دستش ر

 ابراز خوشبختی کرد.  

کم هرلحظه کالس شلوغ ترمی شد و یکی یکی کم

 شدند.  دانشجویان وارد کالس می

لحظاتی بعد درکالس باز شد و با ورود استاد سکوتی 

 حکم فرما شد.  

 همه به احترام او از جا برخاستند.  

بهار همانطور که با زیپ کیفش سرگرم بود بی توجه 

به ورود استاد و برخاستن هم کالسی هایش همانطور 

نشسته در تالش بود که زیپ کوله را که وسط راه 

 گیر کرده بود را ببندد.  

ووییییی اینکه همون پسر جنتلمن جلو درسالنِ _

 خدای من اصال فکرشم نمیکردم این استاد ما باشه!  
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صدای دخترک پشت سری اش هم باعث نشد حتی 

 سرش را باالبگیرد.  

جلوی در سالن باهاش روبرو شدم خیلی جنتلمنانه _

 عقب رفت و با دست اشاره کرد اول من وارد بشم!  

بهار هنوز هم با کوله اش درگیر بود اما اینبار صدای 

دخترک پشت سری حواس گوش هایش را معطوف 

 های او کرد.  حرف

جذابه لعنتی چه شونه های پهنی هم داره  چقدرم_

ببین قدش چه بلنده.. جوووون خیلی جیگره از همین 

 حاال بگم کراش زدم روش شدیدا!  

ناخودآگاه لبخندی از حرفهای همکالسی اش روی 

 لب های بهار نشست.  

آهسته سرش را باال آورد تا ببیند چه تحفه ای است 

 کند.  این استاد جذابی که تعریفش را می

پشت به او رو به تخته وایت برد ایستاده بود وگویا 

 چیزی روی آن می نوشت.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 قد بلند و شانه های پهنش او را یاد سهیل انداخت.  

در دل قربان صدقه اش و دلش از یادآوری او دلتنگ 

 درسینه تپید.
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نگاه از او گرفت اینبار با یک فشار آهسته زیپ کوله 

 رکت درآمد و بسته شد.  اش به ح

خوشحال از موفقیتش لبخند پهنی روی لبش 

 نشست.  

وایی خدای من داره اینجا رو نگاه می کنه ببین _

چشاشم داره میخنده.. گوشه ی چشاش چند تا چین 

 ریزافتاده جذاب لعنتی چشم مشکیم هست که..  

دوباره با تعریف دخترک و سنگینی نگاهی که روی 

 اهش معطوف رو به رویش شد.  خودش حس کرد نگ
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آرام باال رفت از شلوار از کفش های ورنی براق آرام

 خوش دوخت مشکی رنگ هم همینطور..  

شد نگاهش ریزتر از کمربند مارک چرمی که رد می

 رسید!  شد آن کمربند آشنا به نظر می

به کراوات طوسی رنگ که رسید نگاهش همون جا 

 ثابت ماند.  

این یکی هم چقدر آشنا بود چشمانش هرلحظه ریزو 

ریزتر می شد در حدی که به اندازه ی دو خط باریک 

 رسید.  

د که ساعتی پیش به درست شبیه همان کرواتی بو

 دست خودش گره خورده بود!  

با فکری که به ذهنش رسید به سرعت چشمان 

ریزش را چندوجب باالتر سوق داد واینبار با لبخند 

 آشنایی مواجه شد.  

خدایا من غش کردم این چه امتحان الهی بود نگاه _

 کن لبخندش چقدر جذابه!  
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شنیدن صدای اینبار نه تنها لبخند بلکه اخم غلیظی از

 دخترک پشت سرش روی پیشانی اش نشست!  

حاال چشمان ریز شده اش هر لحظه گشادتر می شد 

وقتی از بینی او هم ردشد و باالخره روی دو تیله سیاه 

رنگ خندان نشست که بی توجه به حضور بقیه خیره 

 او بود.  

 دید! باورش نمی شد انگار که خواب می

 چندین بار پیاپی پلک زد تا شاید از توهم خارج شود. 

 اما انگار واقعی تر از آنچه بود که فکر می کرد.  

 اصالً کی استاد دانشگاه شده بود ! 

او که همیشه تمام وقت کاری اش پی شرکت و 

 مشغله های آن بود.
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 سرکار الیزه؟  _

 با صدای سهیل به خودش آمد.  

هر بار که در شرایط بحرانی قرار  بازهم مثل

گرفت حالت گیجی به خود گرفت وبه اطراف می

 نگریست.  

دوباره نگاهش معطوف سهیل شد که هنوز هم روی 

 خودش ثابت مانده بود.  

 بی توجه به حضور بقیه زیر لب زمزمه کرد.  

 با منی؟  _

 صدای پرحَسد پشت سری هایش را می شنید.  

 کنه!  یشه مفرد هم صداش میچه زودم خودمونی م_

با شنیدن حرف های آنها پر استرس تر از قبل به 

 سهیل نگریست.  

 بله با شمام یه لحظه تشریف بیارین اینجا!  _

 بازهم همان طور به او نگریست.  
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با ضربه ای که نفیسه با آرنجش نثار پهلویش کرد به 

خود آمد و نگاه خیره اش را از سهیل گرفت و به او 

 فیسه دوخت.  ن

نفیسه لبخند دندان نمایی به رویش پاشید و چشمک 

 زنان به سهیل اشاره کرد.  

 سعی کرد هر چه سریعتر خودش را جمع و جور کند.  

از جا بلند و خیلی خانوم وار در مقابل آن همه چشم 

 کردند به طرف سهیل راه افتاد.  که او را نظاره می

ذهنش زد لبخند در میان راه از جرقه ای که در 

 کمرنگی هم روی لبش نشست.  

خواهد او را به عنوان با خود فکر کرد حتما می

 همسرش معرفی کند!  

 حتی از تصورش هم ته دلش مالش رفت.  

به خصوص مقابل همان دخترک پشت سری که به 

 قول خودش روی مرد او کراش زده بود.  
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رد نزدیک که شد سهیل با دست به کنار تخته وایت ب

 اشاره زد.  

 اینجا بایستید لطفاً!  _

بهارهمان جایی که گفته بود ایستاد و با لبخند پر 

غروری نگاهی به همکالس هایش علی الخصوص 

 همجنسهای خودش انداخت.  

 حسادت در نگاه تک تک شان نمایان بود!  

 لطفاً متن روی وایت برد رو بخونید!_
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با صدای سهیل نگاه متعجبش روی او نشست 

وناخداگاه از شنیدن چیزی که اصالً انتظارش را 

 نداشت متعجب از زبانش پرید.  

 هان؟!  _

 با این حرف صدای خنده در کالس منفجرشد.  
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حتی سهیل هم از طرز بیان آن لحن بامزه اش خنده 

اش گرفته بود و با فشار دادن لب هایش روی هم 

 مشخص نشود.  سعی داشت 

اما چشمان براق و خندانش را که نمی توانست از 

 دید او پنهان کند.  

نگاه بهار به چشمان پرخنده او که افتاده باز هم مثل 

مواقعی که حرصش را درمی آورد نگاه وحشی نثار 

 سهیل کرد.  

سهیل که گویا از آن جوّ به وجود آمده لذت می برد 

 بی توجه به آن نگاه جذاب و وحشی گفت: 

 عرض کردم متن روی وایت برد رو بخونید!  _

بهار با حرص فراوانی پلک روی هم فشرد چرخید و 

 رو به تخته وایت برد قرار گرفت.  

 با دیدن متن ابروهایش باالپرید.  
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هایی که روی هم فشرده   از گوشه ی چشم با دندان

می شد نگاهی به سهیل انداخت و زیر لب طوری که 

 به گوش او برسد غرید: 

 مگه پات نرسه خونه جناب استاد مهراد!  _

 استاد مهراد را با حرص بسیار فراوانی بیان کرد. 

بالفاصله قبل از آنکه اجازه ی هر حرفی را به او بدهد 

 شد.  مشغول خواندن متن روی وایت برد 

 سهیل مهراد سی وسه ساله..  _

 مکثی کرد و دوباره زیر لب غرید: 

چه سنشم نوشته.. خجالت نکش میخوای روز _

 وماهشم من بگم  البد منتظر کادوهاشونم هستی!  

 سهیل اصالً قصد اذیت کردن او را نداشت!  

کرد که این دخترک وقتی که حسادت اما چه می

و خواستنی تر از  کرد عجیب به چشمش زیباترمی

همیشه می آمد و این کرم های زیر پوست او را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کرد تا کمی شیطنت کند و از آن ظاهر تحریک می

 لذت بیشتری ببرد!  

مورد دیگرهم این بود که دلش می خواست اولین 

 روز از دانشگاهش را برای بهار خاطره ساز کند.  

اما خبر نداشت که بااینکارهایش هرلحظه چوب 

 ش او پرتر می شود.  خطش پی

 خب ادامه بدین!  _

دخترک اینبار نزدیک بود دود از گوش هایش بیرون 

 بزند.
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صدای پرحرصی ازبین دندان های به هم قفل شده 

 اش خارج شد.  

 دکترای معماری ساکن تهران..  _
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 پس از یک مکث دو ثانیه ای افزود.  

 متاهل..  _

با اینکه این مورد ذکر نشده بود اما از یادآوری 

حرفهای ندا همان دخترک پشت سرش نتوانست 

خوددار بماند عمدا این مورد را ذکر کرد تا پایشان را 

 از گلیمشان درازتر نکنند.  

 با این حرف نیش سهیل تا بنا گوش بازشد.  

حسادت کردن های بهار یکی از لذت بخش ترین 

 شد.  اش محسوب میتفریحات زندگی 

عه چرا دروغ میگی استاد اصال این مورد رو ننوشته _

 بود!  

 ندا باز هم همچون نخود آش خودش را وسط پراند.  

بهار گردن چرخاند نگاه تیزی نثار دخترک کرد از 

همان نگاه هایی که چشمانش را جذاب و وحشی 

 کرد.  می
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 های سهیل بخاطر خنده تکان می خوردند.  شانه

بی خبر از اینکه چندین نفر از خنده های جذاب او در 

 حال غش وضعف بودند.  

 آره تازه حلقه هم دستشون نیست!  _

اینبار صدای یکی دیگر از همان خاطرخواه های 

 شوهرش بود که به طرفداری از ندا بلند شد.  

 زدی خون بهار در نمی آمد!  کارد می

 خنده روی لب سهیل ماسید.  

نگاه وحشی به سرعت برق و باد چرخید و  وقتی آن

 روی دست چپش نشست!  

نگاه دخترک بالفاصله باالتر رفت و روی چشمانش 

نشست که حاال دیگر اثری از خنده در آنها دیده 

 شد!  نمی

گورت را "از نگاه بهار چیزی همچون این توصیف که 

 خوانده می شد!  "با دست خودت کندی
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له دوش گرفت و از حمام بیچاره صبح آنقدر با عج

بیرون زد که حلقه اش را همانجا جا گذاشته بود و 

بهار از فکر اینکه این کار را عمدا انجام داده در حال 

 انفجار بود.  

ای از اولین روز تمام هدف سهیل این بود که خاطره 

 دانشگاه را برایش بسازد.  

 کرد پیش نرفت!اما اوضاع اصالً طوری که فکر می
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ها در حال پچ پچ کردن با یکدیگر بودند و اکثر بچه

جوّ کالس بلکل به هم ریخته بود سعی کرد هرچه 

 سریعترجوّ پیش آمده را بخواباند.  

 خب بچه ها اینم یه بیوگرافی از من بود!  _

 نگاه از جمع دانشجویان گرفت و رو به بهار گفت: 
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 میتونید تشریف ببرید سر جاتون بشینیند!   _

بهار پلک روی هم فشرد و سپس به سمت 

جایگاهش گام برداشت از کنار سهیل که رد می شد 

 عمداً از روی پایش رد شد.  

از فشار پاشنه ی کفشش صورت سهیل از درد جمع 

 شد.  

بهاراز گوشه چشم او را پایید و وقتی صورت جمع 

شده اش را دید لبخند زیر پوستی زد و کمی دلش 

 خنک شد.  

 ه به نگاه های سهیل سرجایش بازگشت.  بی توج

 دوباره صدای ندا خط کشید روی اعصابش!  

خب خدا رو شکر مجردم هست.. خدایا یه توانی به _

 من بده تا آخر ترم مُخ اینو بزنم..  

صورتش از خشم سرخ سرخ شده بود طوری که 

 نگاه نفیسه با تعجب روی صورتش نشست.  
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 بهارجان خوبی عزیزم؟!  _

نطور که نگاهش خیره ی  دست چپ سهیل بود هما

 تنها سری تکان داد.  

خب یکی پاشین خودتونُ معرفی کنید که زودتر _

 بریم سراغ درس!  

صدایی که روزی آرامبخش ترین آهنگ دنیا بود 

 برایش اینبار بد جوری روی اعصابش می رفت.  

شدند و پس از معرفی خود یکی یکی بلند می

 نشستند.  می

آنکه نگاهش کند همانگونه ت به بهار که رسید بینوب

سرجایش نشسته بود و بی توجه به بقیه نگاهش 

معطوف کفش های خودش بود که روی زمین ضرب 

 گرفته بودند.  

 بهارجان نوبت شماست بلند شوعزیزم!  _

ترین فاصله به گوشش صدای نفیسه از نزدیک

 رسید.  
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با چشمان ریز  به حالت دست به سینه در آمده بود و

 نگریست.شده به سهیل می
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دلش می خواست همان لحظه بلندشود و درپیشگاه 

 همه بگوید که او همسرش است!  

بگوید او تنها مال اوست تا کور شود هر آنکس که 

هایی که چیز تواند ببیند.. تا الل شود زباننمی

 گویند..  دیگری می

 اد!  اما غرورش هم اجازه نمی د

چرا که دلش می خواست خود تسهی این کار را 

 انجام دهد.  

تا به این سبب کمی دلش خنک شود از سوختن 

 دخترانی که چشم داشتند روی دنیای او..  
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اما سهیل قصد چنین کاری را نداشت چرا که دوست 

نداشت برای بهار بد شود و مطمئناً این که بقیه از 

زن و شوهر بودن آنها با خبر شوند ممکن بود در 

آینده باهوش بودن و سخت کوش بودنش را زیر 

 سوال ببرد!  

 که نمره هایش تنها بابت نسبت زناشویی آنهاست! 

ید اما او ده قدم دخترک پیش پایش را می د

 جلوترش را می دید!  

تصمیم داشت تا آخر کسی از نسبت آنها با خبر 

 نشود.  

وقتی متوجه شد بهار باز هم مثل گذشته در پوسته ی 

یکدندگی اش فرورفته با دست به نفر بعدی که ندا 

 همان پشت سری بهار بود اشاره کرد.  

 است!  بی خبر از آن که بداند دلبرش به خون او تشنه

 سرکارخانم بفرمایید شما خودتون رو معرفی کنید!  _
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هم اینکه دخترک آمد با کلی ناز و ادا از جا بلندشود 

بهار آنچنان با سرعت از جا برخاست که صندلی اش 

 روی زمین کشیده شد.  

نگاه گرد سهیل روی صورت سرخ از خشم او 

نشست اصالً نمی توانست این حجم از خشمش را 

 ! هضم کند

باصدای کنترل شده ای که سعی داشت لرزشش را 

 مخفی کند زمزمه کرد.  

 نوبت من بود جناب استاد مهراد!  _

بازهم استاد مهرادش را طوری با حرص ادا کرد که 

 گوشه ی چشم سهیل چندین چین ریز پدید آمد.

 :��ازدواج مجددVIPکانال��
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سهیل سعی کرد با لطافت رفتار کند تا دخترک کمی 

 آرامش خودش را حفظ کند. 

 بله حق باشماست بفرمایید خودتون رو معرفی کنید!  _

 صدای ایش گفتن ندا از پشت سر به گوشش رسید.  

آنچنان گردن چرخاند که صدای مهره های گردنش 

درآمد نگاه تند و تیزی نثارش کرد که دخترک زبان 

 ن گرفت.  به دها

سهیل دست خودش نبود که مدام از حسودی کردن 

 برد!  های او لذت می

بهارکه خودش را معرفی کرد دلش برای صدای 

 لرزان دلبرش ضعف رفت.  

دانست آن نگاه و آن صدا فقط با یک چیز آرام می

 می گیرد.  

اینکه دخترک را در آغوشش بگیرد و با مخلوط بوی 

کند کنار که او را مست می عطر و بوی تنش همانطور

 گوشش با هُرم گرم نفسهایش زمزمه کند.  
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 «  من فقط مال توام.. فقط مال تو» 

و به این طریق بود که دخترک آرام می گرفت یک 

 آرامش دلچسب پراز اطمینان خاطر...  

در دل دعا کرد امروز را خدا ختم به خیر کند تا به 

با جان و دل وقتش دل عروسکش را به دست آورد و 

 نازهای او را بخرد!  

پس از اتمام معرفی خیلی زود سراغ درس رفت تا 

 دیگر حرفی در میان نباشد!  

  *** 

 ماشین را مقابل پایش نگه داشت.  

دخترک سرتقانه روی گرداند و دوباره راهش را 

 کشید و از او فاصله گرفت.  

سهیل دوباره ماشین را به حرکت درآورد و همپای او 

 شد.  

 شیشه را پایین کشید.  
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 بهارجان خانومم بیا بشین زشته تو خیابون!  _

 بهار بازهم بی توجه به او به راهش ادامه می داد.  

ترش ابانی که چند مترآن طرفانگار نه انگار در خی

 شد به ساختمان دانشگاه!  منتهی می

اگر کسی آنها را در این شرایط می دید ممکن بود 

 برای هردو بد شود.
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اینبار دیگر سهیل کفر درآمد با صدای نسبتا بلندی 

 تشرزد: 

بهار دیگه داری اون روی منو باال میاری میگم بیا  _

 بگو چشم!  بشین تو ماشین 
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نگاه دخترک به چهره ی خشمگین او که افتاد بی 

چون و چرا در ماشین را باز کرد و روی صندلی جاگیر 

 شد.  

 سهیل دوباره ماشین را به حرکت درآورد.  

 نیم نگاهی سوی او انداخت.  

کوله اش را در آغوش گرفته بود و بغ کرده نگاهش 

 را به بیرون دوخته بود.  

برای عروسک دل نازکش اما سعی دلش ضعف رفت 

کرد فعال چیزی نگوید تا کمی خشم دخترک فرو 

 نشیند.  

به محض ورود به خانه بهار با قدم های بلند خودش 

را به اتاق رساند و تمام حرص و جوشش را سر در 

 بیچاره خالی کرد.  

 سهیل پلک هایش را کالفه روی هم فشرد.  
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میخواست احساس خستگی فراوانی داشت و دلش 

مثل همیشه با چای های خوشرنگ او به خصوص در 

 کنار آن لبخندهای شیرینش خستگی اش را در کند.  

اما این رفتارهای بهار بیشتر به ناخوش احوالی اش 

 زد!  دامن می

فکر کرد شاید احتیاج به تنهایی داشته باشد و این 

 کننده باشد.  امر برای بدست آوردن آرامشش کمک

ز صفحه تلویزیون جدا شد و روی ساعت نگاهش ا

نشست حدوداً دو ساعت بود که بهار خودش را داخل 

اتاق حبس کرده بود و انگار که قصد بیرون آمدن 

 نداشت.  

دل مردش برای در آغوش کشیدنش تنگ شده بود و 

تا به این حس نمی رسید نه آرام می گرفت ونه 

 رفت!  خستگی و آشفتگی اش از بین می

 ا از جا بلند شد و به طرف اتاق راه افتاد.  بی هو

 تنهایی و فکر کردنش تا همین حد کافی بود!  
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 پشت در اتاق ایستاد و تقه ای به  در وارد کرد.  

 بهار خانومم نمیخوای بیای بیرون؟!  _

 صدایی از او خارج نشد.  

نفسِ سهیل مگه تو از دل بی طاقت من خبر نداری _

 از کی انقدر بی انصاف شدی!  

وقتی باز هم صدایش در نیامد دستش روی دستگیره 

در نشست با تکان خوردن دستگیره و باز نشدن در 

ابروهایش به سرعت فاصله کم کردند و صدایش از 

 آن لحن آرام خارج شد.
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 این بچه بازی ها چیه چرا در قفل کردی؟!  _

چندین بار پیاپی دستگیره را تکان داد و با دست 

 دیگر به در ضربه وارد کرد.  
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 باز کن درو!  _

 باالخره صدای دخترک هر چند ضعیف اما درآمد.  

 نمی خوام می خوام تنها باشم!  _

سهیل پلک هایش را روی هم فشرد و از بین 

 قفل شده غرید:  دندانهای به هم

بهار دارم برای آخرین بار بهت هشدار میدم باز کن _

 این وامونده رو!  

 بی توجه به هشدار او روی تخت دراز کشید.  

پتو را تا باالی سرش باال کشید و از همان زیر 

 سرتقانه گفت: 

بهتره امشب تشریف ببرید اتاق سابق تون جناب  _

 باشم!   استاد مهراد چون من می خوام تنها

این حرفش خون سهیل را به جوش آورد و دستش 

 را باال برد و با تمام توان روی در فرود آورد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از صدای ناهنجاری که به وجود آمد دخترک تکانی در 

جایش خورد و پشت بند آن صدای خشمگین سهیل 

 که بر اثر خشمش بم تر از همیشه به نظر می رسید.  

صاحاب مونده رو باز  ستا سه می شمارم یا این بی

میکنی یا میشکنمش یک.. دو.. سه.. باشه خودت 

 خواستی!  

یک قدم عقب رفت و پایش را باال آورد تا با آن 

ضربه ای نثار در کند که در همان حین در اتاق باز 

 شد! 

نگاه دختر ک روی زانوی خمیده او نشست که آماده 

 شکستن در باال آمده بود.  

ن آورد و کنار پای دیگرش روی سهیل پایش را پایی

 زمین قرار داد.  

 دست داخل جیب گرمکنش فروبرد.  
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نگاه بهار کمی باالتر رفت و روی اخم های گره 

خورده اش نشست این اخم و این چهره ی خشک 

 یادآور اولین دیدارشان بود.  

 آن موقع هم همینقدر اخمالود و جدی بود!  

 سهیل قدمی به او نزدیک شد.  

ترکهمانطور که نگاهش ازاو کنده نمی شد عقب دخ

 رفت.  

با هر قدمی که سهیل برمی داشت بهار هم یک قدم 

 عقب می رفت.  

این بار عقب رفتنش برابر شد با افتادنش روی تخت 

و بالعکس دخترک از این اتفاق اصالً هم ناراحت 

نشد بلکه بیشتر کرم های وجودش شروع به تکان 

 خوردن کردند.  

ازهمان نگاه های مظلوم نثار مرد اخم آلود روبرویش 

 کرد.  
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از همان ها که دل او را آب می کرد و کنترل از 

 کرد!  میدستش خارج 

 حتی گوشه ی لبش را زیر دندان کشید.

 

 ��❤��من قربون نویسنده قشنگمون میرم
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اما انگار اینبار سهیل قصد کوتاه آمدن نداشت نگاه 

اخم آلودش را از او گرفت و پنجه میان موهایش 

 کشید ونفسش را یکجا آزاد کرد!  

باز هم دخترک مست شد از عطر نفس های او با 

تمام دلخوری هایش هنوز هم جان می داد برای تک 

 تک حرکاتش..  

 حتی همین خشمگین شدن هایش!  
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 نگاه سهیل دوباره روی او نشست.  

به جای اینکه مثل هر بار از فرصت استفاده کند و بر 

روی تنش خیمه بزند آن هم با این ظاهر خوردنی 

اش که مشخص بود کمی هم ترسیده و با این ادا 

 ارهایش قصد فریب دادن او را دارد.  واطو

دست به کمر با ژست دخترکشی مقابل او ایستاد و با 

 لحن خیلی جدی گفت:  

 میشنوم!  _

دخترک نگاه چپ چپی نثارش کرد و اخم آلود از او رو 

 گرفت.  

 حرفی با شما ندارم!   _

می دانست سهیل از اینگونه خطاب کردن هایش 

 کرد.  ار را عمدا میهیچ خوشش نمی آید و این ک

 اما من باهات حرف دارم!  _
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بهار از گوشه ی چشم نگاهی به او انداخت و دوباره  

 به حالت قهر نگاه از او گرفت.  

شما هم بهتری با همون دانشجوهاتون حرف بزنی  _

مثل اینکه امروز کلی هم تلفات داشتن واسه خاطر 

شما.. یکی دو نفری که جلوی چشم خودم داشتن 

 پرپر می شدن!  

 خنده با قدرت باالیی تا پشت لب های سهیل آمد.   

اما با هر سختی که بود کنترلش کرد چون می 

 تر از آن می کند!  دانست در این اوضاع را بد

نگاه دخترک چرخید و با چشمان ریز شده روی او 

 ثابت ماند.  

 با نگاه دلخوری گفت: 

فکرمی کردم تو این دنیا من از هر کسی بهت  _

 نزدیکتر باشم!  

لبخندبه طور کامل از صورت سهیل پر کشیده بود 

 سرکج کرد نگاه شیفته ای به او انداخت.  
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همین که خواست طبق معمول با قربان صدقه هایش 

ناز های او را بخرد که صدای دخترک از یادآوری 

مجدد حرفهای ندا این بار با شدت بیشتری اخم را 

 مهمانیک پیشانی اش کرد.  

ام بذاری و به یاد گذشته هر کدوم االن هم بهتر تنه_

تو اتاق خودمون بخوابیم اگه به یاد داشته باشی 

 اینجا ازاول اتاق من بود پس بهتر تشریف...
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نگاهش که باال آمد ادامه ی حرفش در دهانش 

 ماسید.  

رگ پیشانی سهیل بیرون زده بود و صورتش رو به 

 کبودی می زد.  

او خم شد و هیکلش روی جلسه  باالتنه اش به طرف

 دخترک سایه انداخت.  
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دستش را به چانه ظریف او رساند نه مثل هر بار 

نوازش بار این بار با خشم چانه اش را میان دستش 

 فشرد.  

جرات داری یه بار دیگه فقط یه بار دیگه تا آخر _

  تکرار کن!   ُعمرت این حرف

 صدایش را باالتر برد و خشمگین غرید: 

 شیرفهم شد؟!  _

دخترک در سکوت تنها نگاه دلخوری به چشمانش 

 انداخت.  

 تا به حال سهیل را اینگونه ندیده بود.  

بغض سنگینی راه گلویش سد شد زمانی که سهیل با 

همان ظاهر نگاه از او گرفت و به طرف کلید برق 

 حرکت کرد.  

تاریکی همه جا را فرا گرفت دوباره به طرف تخت 

شت و پس از روشن کردن چراغ خواب قدم بردا

 روی تخت دراز کشید.  
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 بغض دخترک هرلحظه سنگین و سنگین تر می شد.  

اوتنها کمی دلش ناز کشیدن می خواست تمام ادا و 

 اطوارهایش هم فقط من باب همین قضیه بود.  

سهیل طاق باز دراز کشیده بود و ساعدش روی 

 چشمانش قرار داشت.  

چه شد خودش را روی تخت باال  کرد وچه فکر می

کشید و همین که خواست سر روی بالش بگذارد 

ای دورتنش پیچیده شد و سرش را به دستان مردانه

 جای بالش روی سینه ی خود قرار داد.  

 صدایش همانطورجدی به گوشش رسید.  

ناراحتی، دلخوری، عصبانی هر حسی که داری فقط _

 من فهمیدی؟!  کنی رو سینه ی همین جا خالی می

 با لب های آویزان سرش را تکان داد.   

 نشنیدم؟!   _

 باشه!   _
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 باشه؟!   

منظورش را فهمید که لبخندی کمرنگ روی لبش 

 نشست.  

 چشم؟!   _

 سهیل بوسه ای روی سرش نشاند.
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آفرین حاال هر چقدر میخوای ناز کن قهر کن عصبی _

 شو اما همه اینا رو روی همین سینه خالی کن!  

بینی اش را به سینه او مالید و عطر تنش را عمیق بو 

 کشید.  

چطور توانسته بود این همه ساعت از آغوشش دور 

 بماند.  
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دقایقی در سکوت در همان حال ماند آن آغوش 

ار خودش را کرد چون باالخره قفل هیپنوتیزم کننده ک

 زبانش باز شد.  

 من حسودیم میشه!   _

صدای آرام و نازدارش لبخند را مهمان لبهای سهیل 

 کرد.  

دستی روی موهایش کشیدو همچون خودش به 

 آرامی جواب داد.  

 چرا؟!   _

 موقعی که دخترا نگات می کنن!  _

 حسودی نکن عزیزم!  _

چانه اش را روی جناغ سینه او قرار داد و نگاه در 

 نگاهش دوخت.  

 نمیشه!   _
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انگشت شَست سهیل نوازش وار روی چانه اش 

 نشست.  

 میشه چون تو چیزی داری که اونا ندارن!  _ 

 چی؟!   _

 دوباره سر دخترک را روی سینه اش بازگرداند.  

و  قلبم.. تمام دارایی من قلبی که تو سینه دارم _

 برای تو میتپه!  

دخترک سرش را میان سینه ی او پنهان کرد و  

 بوسه ای روی قلبش نشاند.  

زنها ازعادی شدن از تکراری شدن از مثل روز اول _

 نبودن میترسن!  

کی گفته تو واسه من تکراری شدی تو هرروز داری _

 منو دیوونه تر از دیروز می کنی!  

 با بغض لب زد: 
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ا امروز وقتی که اون دختره داشت کسی نگفته ام _

زد چنین راجع به اینکه روت کراش زده حرف می

حسی بهم دست داد یه لحظه ترسیدم.. تا آخر 

کالس منتظر بودم تو منو به عنوان همسرت معرفی 

کنی اما هر لحظه که می گذشت ترسم بیشتر و 

 شد!  بیشتر می

 سهیل حصاری که دوراو ایجاد کرده بود را تنگ تر

 کرد.  

دست دخترک را گرفت و روی سینه ی خود او 

 قرارداد.
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قلبش همچون گنجشکی می تپید و تپیدن هایش را 

 کرد.  زیر دست کوچکش حس می
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لبهایش را به گوش بهار رساند و باتُن آهسته و آرام 

 بخشی زمزمه کرد.  

گوش کن به صدای تپشهای قلب خودت حاال تو _

 قلبت اسممو صدا کن.. اسممو صدا کردی؟  

 سری به تایید حرفش تکان داد.  

حاال گوشتُ بچسبون به سینم فریاد عشق و _

و شنیدی؟ صدایی که از قلب من بود همون فریاد ت

 بود!  

منم فریاد زدم دوست دارم.. اونی هم که تو قلب تو 

 بود احساس من بود.  

وقتی معجزه تویی دیگه هیچ اتفاق تازه ای جز 

 افته!  دوست داشتن تو نمی

به همین سادگی آرامش را به طور کامل به تک تک 

سلول هایش تزریق کرد طوری که در آن لحظه 

صد خوابیدن هم آرامش تنها حزبی دارش بود که ق

 نداشت.  
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لباس مردش زیر دستش چنگ شد و خودش را 

خواست در وجودش بیشتر به او چسباند انگار که می

 حل شود. 

های سهیل با انگشت شست و اشاره فشاری به گونه

 دلبرش وارد کرد.  

 با این کار لبهایش غنچه شد.  

بوسه ی محکم و پرولعی روی لبهایش نشاند و 

 بار آن بوسه را تکرار کرد.   چندین و چند

اصالً چه معنی داره که ما قهر نکنیم بوسه های _

 آشتی رو دیوونه وار دوست دارم!  

با این حرفش صدای خنده سرخوشانه ی بهار 

 درآمد.  

 من!  جونم همیشه لبت بخنده نفس_

 خنده اش تبدیل به لبخند کمرنگی شد.  
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ره در با دستانش صورت مردش را قاب گرفت وخی

 نگاهش زمزمه کرد.  

سهیل من بدون تو هیچم هیچ هرچی دارم هرچی _

هستم همش از وجود توعه از عشق توعه اگه یه روز 

 نباشی من میمیرم اینو هیچ وقت از یاد نبر...  

 نگاه سهیل کنکاش گرانه روی صورت او چرخید.  

بهارجان این حرفا چیه قربونت برم من همیشه _

رتم تو جون منی منم بدون تو پیشتم همیشه کنا

میمیرم یادت رفته چی بهت گفتم نگفتم تعداد 

شمارش نفسم بنده حضورته چی شده نفسم چرا 

 اینقدر بی قراری!
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 لبخندی به رویش پاشید و گفت: 
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چیزی نیست از عشق زیاده ببخشید امروزیه خرده  _

 لوس شدم!  

اش هنوز همان طور جدی بود کمی اما سهیل چهره

خودش را باال کشید و به تاج تخت تکیه داد و بهار را 

هایش هم همراه خودش باال کشید و دست دور شانه

 پیچید.  

بوسه ای روی موهایش نشاند و همانطور که 

کشید ن شانه میان موهایش میانگشتانش را همچو

 نجوا کرد.  

امروز هم بیشتر از تو دوست داشتم تو رو به عنوان _

همسر معرفی کنم من مَردمَ بهار خودتم خوب 

میدونی آدم بَددلی نیستم اما غیرت دارم.. دوست 

 ندارم نگاه هرزی روی تو بشینه..  

تو خوشگلی، خانومی، با وقاری یه وقتایی همین با 

هایی جلب این خصوصیتت ت باعث میشه نگاهوقاری

ها بگم که بشه.. دلم می خواست پیش همه ی نگاه
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تو مال منی.. مال من.. مال سهیل.. عشق سهیل.. اما 

 نگفتم میدونی چرا؟  

 دخترک سرش را به معنای ندانستن تکان داد.  

 به خاطر تو!  _

نگاه دخترک از چشمانش جدا نشد تا ادامه حرفش 

 را بشنود.  

ببین من تو این مدت به هوش و استعداد باالی تو _

پی بردم کسی که در کمتر از چند ماه به چنین رتبه 

 ی عالی برسه کم چیزی نیست!  

ومی دونم آدم بسیار سخت کوشی هستی و از االن 

لم می روی آینده ی درخشانت حساب می کنم اما د

هایی که در آینده به دست میاری رو خواست موفقیت

کسی رو حساب اینکه همسر استاد اون دانشگاهی 

بذاره! مطمئناً با فهمیدن این قضیه با هر موفقیت و 

نمرات باالی تو ممکنه این اتفاق بیفته و تنها دلیل 
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ومهم ترین دلیل سکوت امروزم فقط و فقط همین 

 بود!  

 فرو رفت.  بهار کمی به فکر

امروز آنقدر حرفای ندا روی احساساتش تاثیرگذار 

 کرد. بود که کمی منطقی فکر نمی

اما حاال که با سهیل حرف زده بود خیلی حس بهتری 

 داشت اینکه دیگر حسودی نکند! 

 نه اصال حسودی نکند نه.. 

حسودی نکردن زنها مثل غیرتی نشدن مردها می 

 ماند. 

آن هم برای فردی که چیزی که غیر ممکن است 

 عاشقش هستی! 

های سهیل می توانست تالش کند که از اما با شنیده

 تر گذر کند. کنار چنین چیزهایی راحت
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هر بار اوقات خوش شان را بابت این قضایا تلخ 

 نکند!

 

 آنچه خواهید خواند....

 

به طرف تخته وایت برد قدم برداشت و این بار هم 

ایش با زمین صدای هبه جز صدای برخورد کفش

 دیگری به گوش نمی رسید. 

ماژیک را به دست گرفت در آن را باز کرد اما همین 

که خواست از سُر خوردن آن با تخته نوشته ای به 

 وجود بیاورد  پشیمان شد و دوباره در آن را بست! 

طی یک تصمیم ناگهانی چرخید و مقابل آن همه 

 :چشمی که خیره اش بودند صدایش زد

 بهار؟!  _
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متاسفانه یا خوشبختانه تنها یک بهار در آن کالس 

 شناختند. وجود داشت و همه هم او رامی

های متعجب حاال از روی سهیل به روی او نگاه

جا شده بودند و هنوز هم صدایی از کسی در جابه

 آمد. نمی

بهار دلواپس از جا بلند شد فکر کرد سهیل طی 

ام فامیلی اسم اشتباه و حواس پرتی به جای ن

 کوچکش را بر زبان آورده! 

 بله استاد؟! _

 بیا اینجا! _

 با دست کنار خودش اشاره کرد. 

 دخترک قدمی به طرفش برداشت. 

نگاه سهیل روی چهره ی درهم ندا نشست و لب 

 هایی که از حرص روی هم فشرده می شدند. 

 شکی نداشت که کار خودش است!
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یه چیز دیگه هم باید برات توضیح بدم تا به طور _

 کامل از سوء تفاهم در بیای!  

با صدای سهیل از فکر بیرون آمد و حواسش معطوف 

 های او شد.  حرف

 چی؟  _

اینکه من امروز اولین باری بود که توی دانشگاه 

 تدریس می کردم!  

چند سالی میشه که پیشنهاد تدریس بهم داده میشه 

اما هیچ وقت موافقت نمی کردم تا امسال که جواب 

کنکورت اومد بعد از انتخاب رشته باز هم مثل هر 

سال این پیشنهاد رو بهم دادن.. اولش یکم دودل 

یه دلیل بزرگ وجود داشت که منو برخالف بودم اما 

هر بار به سمت موافقت سوق می داد که با تمام 
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دغدغه های کاری و وقت پرم روی این مورد فکر 

کنم واین دلیل تنها تو بودی اینکه بتونم در طول روز 

حداقل چند ساعت بیشتر کنارم باشی برای من یه 

 جور نعمت محسوب می شد وقتی دانشکده پذیرفته

 شدی دیگه جای هیچ شک و دو دلی باقی نمی موند! 

 سهیل؟  _

 جان سهیل؟!  _

من به داشتن همسری مثه تو افتخار می کنم تو _

تمام طول عمرم از غیرمنطقی بودن آدمهای زندگیم 

عذاب کشیدم تو بزرگترین لطف خدا به من بودی 

 واسه داشتن تو هر روز و هر ثانیه از خدا شکرگزارم!  

لک روی هم گذاشت و سرش را به چپ و سهیل پ

 راست تکان داد.  

 آخ لعنتی!  _

 بهار نگران به او نگاه کرد و پرسید: 

 چی شد؟!   _
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همین که الی پلک هایش باز شد برق شیطنت 

 نگاهش اولین چیزی بود که نظر دخترک را جلب کرد.  

 حاال که چراغ راهنمایی زرده باید انقدر دلبری کنی!  _

بهار از فرط کنجکاوی فاصله کم کردند با  ابروهای

 تعجب پرسید: 

 چراغ زرد دیگه چه صیغه ایه؟!   _

لبخند پر شرارت روی لبهای سهیل به چشمان پر 

 شیطنتش نیز اضافه شد.  

چراغ راهنمایی رو بلد نیستی همینجوری قراره خانم _

 مهندس بشی!  

 بهار پشت چشمی برایش ناز کرد.  

اتفاقا خوبم بلدم سبز یعنی عبور، زرد یعنی احتیاط، _ 

 قرمز هم یعنی ایست... 
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فقط نمی فهمید چرا با هر کلمه ای که از زبانش 

خارج میشد نیش سهیل هم بازتر می شد در ادامه 

 گفت : 

 فقط ربطش به خودم نمی فهمم _! 

 نگاه متعجبش روی لب های خندان سهیل نشست!   

اغ قرمز میشه و فعال توی  چند روز دیگه چر_

 شمارش معکوس چراغ زرد هستیم باید احتیاط کنیم!
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نگاه متعجب بهار به لبهایش دوخته شده بود و 

 شد.  هایی که از دهانش خارج میحرف

 اولش همانطور که به دهان او خیره بود!  

که ناگهان با فکری که به ذهنش رسید نگاهش گرد 

 شد.  
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ن باز نگاهش را از روی لبهای سهیل به روی با دها

 چشمان خندانش سوق داد.  

 سهیل منظورت...  _

با شلیک خنده ی سهیل جیغ بنفشی کشید و بی هوا 

بالش را از پشت سهیل بیرون کشید و تا او به خود 

 بجنبد آن را با ضرب به صورتش کوباند.  

  *** 

راه  از کالس بیرون زد و به طرف دفتر اساتید به

 افتاد.  

ساعت بعد با بهار کالس داشت از فکرش لبخندی 

 روی لبش نشست.  

در این مدت دخترک هر روز بیشتر او را نسبت به  

 کرد.  زده میهوش و استعدادش شگفت

خورد که کاش زودتر با حتی گاهی سهیل غبطه می

بهار آشنا شده بود و حتی این چند سال را هم عقب 

 نمی ماند!  
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خواست داخل اتاق شود مقابل در بار امی که میهنگ 

 ی دیگر باهمان دخترک روبرو شد.  

 عقب رفت تا ندا بیرون آید.  

سالمی زیر لب گفت و سهیل هم در جوابش بی آنکه 

 نگاهش کند تنها سری تکان داد.  

 زیاد ازاو خوشش نمی آمد!  

بیشتر از اینکه از همان ابتدا باعث دلخوری بهار شده 

 د.  بو

بهارجزو یکی از شاگردهای زرنگش بود و بیشتر 

آمد همیشه اولین اوقات هم پرسش و پاسخ پیش می

 شد.  نفری بود که داوطلبان حاضر به پاسخ دادن می

اما مدتی بود ندا حس رقابت گرفته بود و این از 

تیزبینی سهیل دورنمانده بود که بیشتر برای جلب 

  توجه حس رقابت برداشته بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برخالف هر باراینبارنع خنده ای به لب داشت ونه 

سعی داشت مثل همیشه با خنده و پرچانگی نظر او را 

 جلب کند.  

 به سرعت از مقابل چشمانش محوشد.  

وارد اتاق شد و پس از سالم و احوالپرسی با 

 همکارانش روی صندلی قرار گرفت.
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مشغول نوشیدن چایش بود که متوجه پچ پچ های 

 مشکوک برخی از همکارانش شد.  

زیر چشمی همه را پایید و متوجه نگاه غیردوستانه 

 آنها روی خودش شد!  

 آقای مهراد؟  _
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با صدای دکتر شکیبا رئیس دانشکده نگاهش به 

 طرف اوچرخید.  

 جانم دکتر شکیبا؟  _

  یه لحظه تشریف میارین اینجا! _

 از جا بلند شد و به طرف  میز او حرکت کرد. 

 مقابل میزدکتر شکیبا که ایستاد.  

ابروهایش از فرط گفته های او کمی فاصله کم 

 کردند. 

عذر می خوام اما یه مسائلی هست که باید شما _

 کمی رعایت کنید!  

 متعجب پرسید:. 

 چیزی شده دکتر؟!  _

.. نگاهش من نه قصد جسارت دارم نه قضاوت اما._

 لحظه ای روی دست چپ سهیل ثابت ماند.  
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سهیل رد نگاهش را گرفت و متوجه  دقتش روی 

 حلقه ی ازدواجش شد!  

این حرکات و سربسته حرف زدن هایش سهیل را 

 بیشتر کالفه می کرد!  

کف دستش را روی میز قرار داد و کمی به سمت جلو 

 متمایل شد و با لحن جدی گفت: 

 زودتر برین سر اصل مطلب چه مسئله دکتر لطفاً_   

 ای هست که باید من رعایت کنم؟!  

فکر می کنم بهتر باشه اول خانم فرحزاد هم _

تشریف بیارن وبعد راجع به این قضیه کامل توضیح 

 بدم!  

با شنیدن نام بهار ابروهایش بیش از پیش در هم 

 گره خورد.  

جناب دکتر چرا واضح حرف نمی زنید که لُپ _

کالمتون چیه االن این موضوعی که عرض کردین که 

یه سری مسائل را باید به من گوشزد کنید چه ربطی 
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به  خانم فرح زاد داره چرا پای ایشون رو می کشید 

 وسط؟!  

با هم همچون خودش بالحن قاطع اینبار دکتر شکی

 وجدی جواب داد.  

چون یه سر قضیه به ایشون مربوط میشه یه لحظه _

صبر کنید صداشون بزنم بعدا در حضور هردونفرتون 

توضیح خواهم داد.. شما فرد محترمی هستید آقای 

 مهراد اما یه چیزایی هست که باید روشن بشه!  

یتی که به پلک روی هم فشرد و برای کنترل عصبان

جانش افتاده بود و بیشتر هم من باب اسم بهار بود 

که هیچ ربطش را به حرف های سربسته ی شکیبا 

 فهمید!  نمی

 نفس عمیقی کشید تا روی خشمش تسلط پیدا کند!
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هیچ دلش نمی خواست راجع به قضیه ای که هنوز 

خودش هم راجع به آن چیزی نمی دانست پای 

بهارمقابل چند آدم دیگر که آنجا حضور داشتند به 

 آنجا کشیده شود و مقابل آنها سوال و جواب شود!  

با صورت خشمگین که کم کم داشت کنترلش را 

 :  تحلیل می کرد خیره در نگاه شکیبا گفت

ب دکتر لطفاً پای ایشون رو وسط نکشید به من جنا_

 بگید چی شده من خودم حلش می کنم!  

 اما بجای شکیبا صدای دیگری پاسخش را داد.  

آقای مهراد اصل مطلب اینه که شما با شاگرد تون _

 ریختین روی هم!  

اینجا دانشگاه و جای این کارها نیست به خصوص 

 ستید!  شمایی که در ظاهر گویا متاهل هم ه

من خودم بیش از پانزده ساله که تدریس می کنم اما 

طی این سالها با تمام شاگردهام مثل یه رفیق بودم 

 اما چیزی جز استاد و دانشجویی بین ما نبوده!  
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 سهیل صاف ایستاد و به طرف صدا چرخید.  

صدای استاد جوادی یکی از استادان قدیمی 

 دانشکده بود!  

روهایش افتاده بود به این گره کوری که بین اب

 ها باز نمیشد!  راحتی

 چی دارین میگین شما آقای جوادی؟!  _

 استاد جوادی بهتر شما دخالت نکنید!  _

 این جمله راشکیبا خطاب به  جوادی گفت: 

جوادی ال اله اال اللهی زیر لب گفت و به طرف در 

 حرکت کرد.  

 یک لحظه صبر کنید!  _

 رجایش متوقف شد.  جوادی با صدای سهیل س

 دیگر نه لحن ونه صدایش عادی بود!  
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بارید و این یک عصبانیت از تک تک حرکاتش می

درصد هم به خاطر خودش نبود بلکه تماماً تنها یک 

 دلیل داشت...  

آن هم به خاطر نامی که پشت این قضیه از بهاربرده 

 شده بود!  

 دکترشکیبا دوباره پادرمیانی کرد.  

اد اجازه بدین خانم فرحزاد و صدا کنم تا آقای مهر_

 هرچه زودتر همه چیز مشخص بشه!  

 سهیل دستش را مقابل اوباال آورد.  

 یه لحظه اجازه بدین! _
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قبل از اینکه حرفی بزنید لطفاً اول اونو تو دهنتون  _

مزه مزه کنید.. االنم اگه چیزی بهتون نمیگم فقط به 

 احترام آقای شکیباست!  

 صدای شکیبا از پشت سر به گوشش رسید.  

آقای مهراد مثل اینکه چندین بار شما رو با خانم _

فرحزاد دیدن که موقع ورود و خروج از دانشگاه با 

مُراوده داشتید حتی یکبارهم دیدن شما خیلی هم 

اصرار داشتین ایشون رو سوار ماشینتون کنید و سر 

 راهشون قرار گرفته بودید!  

 با دقت به تمامی حرفهای شکیبا گوش سپرد!  

 بدون اینکه نگاه از جوادی بگیرد.  

با این حرف شکیبا جوادی پوزخندی نثارش کرد 

داشت که باصدای وقدمی برای خروج از اتاق بر

 سهیل قدم هایش برزمین چسبید.  

 خانوم فرحزاد همسر بنده هستن...  _
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نگاه ناباورجوادی به سرعت چرخید و روی سهیل 

 نشست.  

 وحدودا یکسال از ازدواجمون می گذره!  _

 همانطور با اخم نگاه از او گرفت و رو به شکیبا گفت: 

آقای شکیبا کاش به جای فاش کردن این  _

اجرامقابل بقیه قبل ازهرچیزی اول یه صحبت م

 محرمانه با من می کردین!  

کیف سامسونتش را از روی میز برداشت و در مقابل 

نگاه متعجب افراد حاضر در اتاق قدم به طرف در 

 برداشت.  

از کنار استاد جوادی عبور کرد و در را باز کرد قبل از 

خروجش روی پاشنه پا چرخید و خطاب به جوادی 

 گفت: 

جناب جوادی من اگر تا االن این قضیه رو فاش _

های امثال شما نکردم فقط به خاطر حرف و حدیث
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بود.. امیدوارم تو این مدت خودتون پی به هوش و 

 باشید!  سخت کوشی خانم فرحزاد برده 

از اتاق خارج شد و قدم های تندی به طرف کالس 

موردنظر برداشت با ورودش همگی به احترامش از 

 جا برخاستند.  

 و او جواب سالمشان راتنها با تکان سر پاسخ داد.  

های دیگر که همیشه تنها کالسی که برخالف کالس

نشست ظاهربسیار جدی داشت لبخند روی لبش می

 !  همین کالس بود

هم به واسطه ی دلبرش هرگاه که نگاهش به او آن

 می افتاد  ناخودآگاه لبخندی روی لبش می آمد!  

اما امروز فرق داشت از همان لحظه ورود آن ظاهر 

خشک در کنار اخم های گره خورده اش اولین چیزی 

 بود که در نگاه بقیه ظاهر شد!  

  کیفش را روی میز قرار داد و روی صندلی نشست. 

 دقیقاً همان چیزی که نمی خواست اتفاق افتاده بود!  
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 حدس می زد این خبررسانی کار چه کسی باشد!  

 سنگینی نگاه نگرانی را روی خودش حس می کرد.
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 بهاربا نگرانی خیره او و اخم های درهمش بود.  

سکوتی کالس را فرا گرفته بود و حتی صدای نفس 

 کشیدن هیچکس هم به گوشی دیگری نمی رسید.  

با تکان خوردنِ صندلی و صدایی که به وجود آمد 

 ها روی او نشست.  همه ی نگاه

به طرف تخته وایت برد قدم برداشت و این بار هم 

به جز صدای برخورد کفش هایش با زمین صدای 

 رسید!  میدیگری به گوش ن

 ماژیک را به دست گرفت در آن را باز کرد.  
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اما همین که خواست از برخورد آن با تخته نوشته ای 

 به وجود بیاورد  پشیمان شد.  

دوباره در آن را بست و طی یک تصمیم ناگهانی 

چرخید و مقابل آن همه چشمی که خیره اش بودند 

 صدایش زد. 

 بهار؟!   _

ه تنها یک بهار در آن کالس متاسفانه یا خوشبختان

 شناختند.  وجود داشت و همه هم او را می

های متعجب حاال از روی سهیل به روی او جابجا نگاه

 شده بودند و هنوز هم صدایی از کسی در نمی آمد!  

 بهار دلواپس از جا بلند شد.  

فکر کرد سهیل طی اشتباه و حواس پرتی به جای 

 ه زبان آورده!  نام فامیلی نام کوچکش را ب

 بله استاد!  _

 با دست به کنار خودش اشاره کرد.  
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 بیا اینجا!  _

 قدمی به طرفش برداشت.  

نگاه سهیل روی چهره درهم ندا نشست و لب هایی 

 شدند!  که از حرص روی هم فشرده می

شکی نداشت کار خودش است از فکر اینکه این 

آنها  موضوع را به همکالسی هایش هم گفته باشد و

را هم راجع به بهار فکر بدی در سر بپرورانند خون 

 جلوی چشمانش را گرفت.  

که بهارکنارش قرار گرفت بی به همین خاطرهمین

هوا دست دور شانه اش پیچاند و با لبخند خیره ی 

 صورت نگرانش شد.  

 های همه نزدیک بود از کاسه در بیاید!  نگاه

ه بسیار متعجب حتی نگاه بهار هم در زمان هایی ک

می شد گرد و خواستنی شده بود متعجب شد 

 وآهسته لب زد: 

 سهیل چیکار داری می کنی حالت خوبه؟!   _
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سهیل لبخندی به رویش پاشید و مثل او آهسته لب 

 زد.
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 خوبم نفس نگران نباش!  _

نگاهش از روی دخترک به روی شاگردانش 

 سُرخورد.  

 بارید.  تعجب از نگاه تک تکشان می

 کمی به لبخندش عمق داد و به آنها گفت: 

من روز اول توی بیوگرافی خودم یه چیزی رو جا _

انداختم و در حقیقت قصد نداشتم هیچگاه در مورد 

این موضوع حرف بزنم اما امروز یه نفری لطف کردن 

و باعث و بانی رونمایی از این خبر خوب به شما 

   شدن..
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بچه ها خانم فرخزاد همسر بنده هستن وبیش از 

یکسال که لطف خدا دامنم رو فرا گرفته تا از این 

 نعمت بزرگ بهره مند باشم!  

شوکه شدنشان چند ثانیه بیشتر طول نکشید چرا که 

ناگهان صدای جیغ  و دست و سوت بلند شد که 

 خنده روی لب بهار نشاند.  

ز خنده هایشان ها خوشحال شدند و این ابرخی

 مشخص بود. 

 برخی دیگر هم حسادت از نگاهشان چکه می کرد.  

نگاه سهیل همانطور که دست دور شانه ی بهار  

 داشت روی ندا نشست و خطاب به او گفت: 

من از شما خیلی خیلی ممنونم خانم کیانی شما  _

 لطف خیلی بزرگی به من کردین!  

 ندا با دست به خودش اشاره کرد و متعجب پرسید : 

 من استاد؟!  _
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 سهیل با لبخند سری تکان داد.  

بله شما.. من بنا به دالیلی تصمیم داشتم این _

موضوع فاش نشه اما این روزها صبر خودم سر 

د که چنین افتخاری رو بخوام مخفی نگه رسیده بو

دارم اما شما امروز به بهترین نحو ممکن به من 

کمک کردین این خبر رو به طور خیلی خاصی به شما 

 عزیزان بگم!  

های بینی دخترک ها و پرهنزدیک بود دود از گوش 

 بیرون بزند.  

بارید سعی کرد لبخندی اش میبا حرصی که از چهره

 ند.  در جوابش بز

اما زیاد هم موفق نبود تنها لب هایش به طور 

 مضحکی کش آمد.  

نگاه پر حسادتی به بهار انداخت و خودکار دستش را 

 باحرص میان انگشتانش فشرد.  
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ای و فوق العاده ای به او سهیل به طرز خیلی حرفه

 فهماند که  متوجه شده کار او بوده!
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زدم بیشتر از روی ایی میاستاد من از اول یه حدس

 نگاه های شما!  

با صدای سپهر یکی از دانشجویان نگاه سهیل 

 معطوف او شد.  

نیایش یکی از دخترانی بود که از این خبر بسیار 

 خوشنود شده بود و شخصیت بسیار مهربانی داشت.  

 به تایید حرف سپهر گفت: 

وای  آره استاد یه وقتایی نگاه های خاصی  به  _

ارداشتین من اون نگاه هاتون رو خیلی دوست به

 داشتم!  
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به هر دو نفر لبخند تشکرآمیزی زد و دستش را از 

 های دلبرش باز کرد.  دور شانه

 خب بهتره بریم سراغ درس!  _

نگاهش روی بهار نشست و همانطور که دوباره سر 

 کرد گفت : ماژیک را باز می

خانم فرحزاد شما هم میتونید برگردین سر  _

 جاتون...  

 نیایش با خنده نالید: 

استادخانم فرحزاد چیه دیگه هم ما که غریبه _

 نیستیم راحت باشین!  

با این حرفش خنده ی بقیه هم بلند شد و به تایید 

 گفتند.   حرفش

 راست میگه استاد!   _

نیما که پسر شرو پرشیطنتی بود چشمکی نثار سهیل 

 کرد.  
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استاد ما که میدونیم شما خونتون فقط با تو عشقم _

نفسم زندگیم صداش می کنید اینو من از تَه مَه های  

نگاهاتون متوجه شدم حاال هم که ما از خودیم راحت 

 باشین بابا!  

بامزه ای این را گفت طوری که  نیما با لحن خیلی

انگار می خواست مچ او را بگیرد و مقابل بقیه 

 شیفتگی هایش را لو بدهد.  

بهار لبخندی نثار مردش کرد و پس از گفتن   جمله 

 به جایگاه خودش بازگشت.  « با اجازه استاد»ی  

 دوباره صدای معترضانه ی نیما بلند شد.  

انم فرحزاد فکر نکن نگاه کن توروخدا این دوتارو خ

ما گوشامون درازه کی بود دیشب  تو خونه ضربان 

 زد! قلبم صدا می

این بار صدای خنده بچه ها همچون بمبی در کالس 

 منفجر شد.  
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همانطور که سعی داشت خنده اش را کنترل کند تا او 

پررو تر از آن نشود ظاهر جدی به خود گرفت و 

 خطاب به نیما گفت: 

یگه بریم سراغ درس داره وقت تلف نیما بسه د _

 میشه!
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نیما دو انگشتش را کنار شقیقه تکان داد و سرش را 

 به طرف شانه کج کرد.  

نوکر داش سهیلمونم هستیم چشم شما امر _

 بفرمایید!  

سهیل با خنده سری تکان داد و مشغول تدریس 

 شد.  
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ر او همانطور که سعی داشت برخورد جدی باشد  د

 عین حال هم با آنها بسیار صمیمی بود.  

شد و کسی حق شوخی موقع درس بسیار جدی می

بین تدریس را نداشت و زمان هایی هم با آنها هم 

 کرد.  شد و جوّ صمیمانه ای برقرار میصحبت می

در همین اندک زمان استاد محبوب دانشکده شده 

 بود.  

هایی که دلبرش هم حضور به خصوص در کالس

 داشت و بباعث لبخندهای مداوم او می شد.  

تنها فردی که در آن کالس از این خبر متعجب نشده 

 بود نفیسه بود!  

در این مدت دوستی صمیمانه ای بین او و بهار برقرار 

 شده بود و  به همین علت  از همه چیز خبر داشت.  

با قرار گرفتن بهار کنارش لبخندی به رویش پاشید 

 زمزمه کرد.   و کنار گوشش

 دیدی آخر خودش طاقت نیاورد _
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  *** 

 )سه سال بعد(  

سری به تأیید حرف آرمان تکان داد و نگاهش از 

 روی او سر خورد روی بهار نشست.  

 نظر شما چیه خانم فرحزاد؟!  _

 بهار لبخند ملیحی به لب آورد و گفت: 

 من ایده ی جذاب تری مد نظرمه آقای مهندس!  _

 از جا بلند شد و به طرف میز طراحی قدم برداشت.  

 صدای پاشنه های کفشش داخل اتاق پیچید.  

مقابل میز قرار گرفت و صفحه سفید رنگ آن را کمی 

به طرف جلو متمایل کرد تا تصویر برای آنها قابل 

 رویت تر باشد.  

 کرد. شروع به کشیدن طرحی 

 کردند.  همه در سکوت تماشایش می
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جلسه ای برگزار شده بود  برای طراحی پروژه ی 

 جدیدی که به شرکت آنها واگذار شده بود.  

ترین پُروسه های از قرار معلوم این پروژه جزء مهم

 شد.  کاریشان محسوب می

دقایقی طول کشید تا یک طرح اولیه ی آزمایشی 

 روی آن ترسیم کرد.  

 منتظرآنها قرار گرفت. خید و رو به نگاهچر
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خب نظر من اینه که همان قدر که طراحی ساختمان _

تاالر مهمه و باید روش وقت بذاریم نمای بیرونی یا 

 همون باغ هم به همون اندازه مهمه..  

اول اینکه وقتی مشتری میاد اونجا اولین نگاه روی 

 یگیره..  فضای بیرونی و دیزاین قرار م
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دوم اینکه یه طراحی خیلی عالی فضای بیرونی باعث 

میشه عروس و داماد عکس ها و کلیپ ها شون رو 

اونجا انجام بدن و نیازی به هزینه ی رزرو باغ دیگه 

ای برای انجام این کارها نباشه و این مورد خودش 

 برای جذب مشتری خیلی کمک میکنه..  

بی عیب و عالی مد  البته بازم میگم اگه یه دیزاین

 نظر گرفته بشه!  

با مداد به تصویری که به عنوان طاق ورودی ترسیم 

 شده بود اشاره کرد.  

ببینید این قسمت می تونیم به عنوان طاق ورودی _

در نظربگیریم که نیاز به دیزاین خیلی متخصصانه 

تری  داره و زحمت این کار رو انشاهلل خانم حسینی و 

اینرهای شرکت به خوبی از پَسش آقای مهربان دیز

 برمیان!  
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داد سهیل هم با لذت سر تا او همانطور که توضیح می

پایش را از نظر می گذراند و با حظ وافری به 

 توضیحات او گوش سپرده بود.  

برخالف برخی از مردان که دوست ندارند همسرشان 

شاغل باشد و بیرون از خانه کار کند او از هر 

لذت می برد و با تمام وجود به دلبرش پیشرفت بهار 

 کرد!  افتخار می

گذراند و ترم آخر رشته مهندسی معماری را می

هوش و استعدادش در زمینه ی پیشرفتش بسیار 

 موثر بود.  

با برداشتن ترم های تابستانی و تعداد واحدهای باال 

توانسته بود در مدت زمان سه سال درسش را تمام 

کند و کمتر از چند ماه دیگر به مقام لیسانس می 

 رسید.  
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شد که در شرکت کنار دست سهیل مدتی هم می

مشغول به کار شده بود و دوره کارآموزی اش را هم 

 میگذراند.

یحات بهار همگی با نظر موافق پس از اتمام توض

بودند و قرار شد به چند گروه تقسیم شود و هر کدام 

 یک قسمت از طراحی تاالر را به عهده بگیرند.  

آخرین نفر آرمان بود که از اتاق خارج شد و در را هم 

 پشت سرش بست.  

 بهارقدمی به طرف سهیل برداشت.  

 این بار قدم هایش مثل دقایقی پیش متواضع و

 خانمانه نبود!  

اینبارکمی ناز و اطوار زنانه با لبخند دلبرانه ای آغشته 

 آن کرده بود.  

داشت و پاهایش را روی زمین عمدا طوری قدم برمی

قرار می داد که صدای پاشنه های کفشش خیلی 

 جذاب و تحریک کننده باشد!
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ند نگاه سهیل هنوز هم پر تحسین بود و اینبار با لبخ

 جذابی به او و دلبری هایش می نگریست!  

دخترک مقابلش که قرار گرفت دستانش را از دو 

طرف روی دسته های صندلی چرخدار سهیل قرار داد 

و با فشاری  او را روی زمین به سمت عقب هل داد تا 

 از میز فاصله بگیرد!  

پای راستش را از زانو خم کرد و روی صندلی درست 

 سهیل قرارداد.  وسط هر دو پای 

 صورتش را کمی جلوتر برد.  

طوری که نوک بینی هایشان به هم برخورد کرد و 

 نشست!  نفس هایش هم روی لبهای مردش می
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ای خمار و جذاب کرد و چشمانش را به طور حرفه

 خیره در نگاه پر تب و تاب مردش زمزمه کرد.  

 چطور بودم استاد؟!  _

روی لبش نشاند و  پس از این حرف لبخند لوندی 

نگاهش را از روی تیله های مشکی به لب های 

 گوشتی و مردانه او سوق داد.  

چند ثانیه خیره ی آن لب ها ماند که کمی بینشان 

فاصله افتاده بود و دوباره نگاهش را به تیله های 

 سیاه رنگ دوخت.  

سهیل نوک بینی اش را به بینی او مالید و زیر لب 

 زمزمه کرد.  

 مثل همیشه عالی دانشجوی دلبر من!  _

بالفاصله پس از این جمله لبهای دخترک را به کام 

کشید حتی نفس کم آوردن او هم باعث نشد که دل 

 از لبهایش بِکَنَد.  
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با فشار دست بهار روی سینه اش با اکراه دل از آن 

 توت فرنگی های خوشمزه کند.  

خت و او با یک حرکت ناگهانی دست دور کمرش اندا

 را به سمت خود جلو کشید.  

با این حرکت دخترک روی پاهای او قرار گرفت و هر 

دو پای بهار روی دسته ی سمت راست صندلی قرار 

 گرفتند!  

سهیل حلقه شالش را از دور گردنش باز کرد و 

سرش را میان گردن سفید دخترک فرو برد و شروع 

 به بوسیدن آن قسمت کرد.  

ه سعی داشت سر او را از خود فاصله بهار همانطور ک

 دهد نالید:  

 سهیل نکن اینجا جاش نیست قربونت برم!  _

همیشه همین طور بود خودش آتش به پا می کرد بعد 

هم سعی داشت به همین راحتی شعله هایش را 

 خاموش کند.
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 سهیل نگاه خماری به چشمانش انداخت.  

 چی میشه مگه بذار اینجا هم تجربش کنیم!   _

 چشمان بهار باز هم طبق عادت از تعجب گرد شد.  

 هینی کشید و دست روی دهانش قرار داد.  

اینجا؟! تو شرکتی که چندین نفر تو اتاق های بغل  _

حضوردارن چی داری میگی فدات شم هر لحظه 

 درو باز کنه و بیاد داخل!   ممکنه یکی

سهیل لبخند به لب با نوک بینی اش به نوک بینی او 

 ضربه زد.  

اوال که کسی بدون اجازه وارد نمیشه حتی وقتی در _

زنند تا اجازه ورود رو صادر نکنم داخل نمیشن هم می

 دوماً..  
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 اینبار لبخدش عمیق ترشد و شیطنت در نشست.  

این بود که یکم بوس  تو چقدر منحرفی منظورم_

 وبغل رو اینجاهم  تجربه کنیم!  

 اش کرد.  بهار با خنده ضربه ای نثار سینه

 خیلی بدی!  _

اش برداشت و سهیل مشت کوچک او را از روی سینه

 به لبهایش نزدیک کرد و بوسه روی آن نشاند.  

 سرش را روی قلب مردش قرار داد.  

 هیل نشاند.  نگاهش را باالتر برد و روی صورت س

دستی روی ته ریش مردانه اش کشید و خیره در 

 نگاه به رنگ شبش زمزمه کرد.  

 قلب منی تو دوست دارم!  _

همین که آمد بار دیگر لبهایش را به کام بکشد 

 صدای زنگ اعالن موبایلش درآمد.  

 سرش فاصله گرفت و زیر لب غر زد: 
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 بر خرمگس معرکه لعنت!   _

ز کرد و موبایل سهیل را از روی بهار دستش را درا

 میز برداشت.  

 با لبخند شیرینی مقابلش قرارداد.  

 بفرمایید جناب مهندس!  _

 سهیل موبایل را از دستش گرفت.  

قبل از چک کردن مسیج دریافتی حلقه دستش را دور 

کمر او محکم تر کرد وبا چشمان ریز شده ای رو به 

 او که قصد داشت از از روی پایش بلند شود گفت: 

وایسا ببینم کجا میخوای فرار کنی هنوز کارم تموم  _

 نشده!
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دخترک با خنده لبش را گزید و سهیل با اخم نگاهش 

  کرد. 

همین که صفحه گوشی را روشن کرد رنگ نگاهش 

 متغیر شد.  

اینبار خودش بهار را از روی پایش بلند کرد و با 

چهره ی جدی از جا بلند شد و قدم برداشت مقابل 

 پنجره قرار گرفت!  

پنجه میان موهایش کشید و آنها را به سمت باال 

 هدایت کرد.  

 بهار نگران نگاهش می کرد.  

 یل؟!  چی شد سه_

سهیل بی آنکه جواب سوالش را بدهد نگاهش روی 

 فایل دریافتی دو دو زد.  

همان عکسی بود که دفعه پیش هم برایش فرستاده 

بودند اما با این تفاوت که اینبار تصویر زن داخل 

 عکس کامال مشخص بود.  
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اش به سرعت با قرار گرفتن دست بهار روی شانه

 ش را روشن کرد.  گوشی را پایین آورد و صفحه ا

دخترک با نگرانی نگاهش یک دورِکامل روی صورت 

 او نشست.  

دستی نوازش وار روی صورتش کشید و روی پاشنه 

 پا بلندشد و بوسه ای روی گونه ی مردش نشاند.  

 خوبی قربونت برم؟!  _

سهیل با انگشت شست و اشاره پشت پلک هایش را 

 فشرد و سری به تأیید حرفش تکان داد.  

 خوبم!  _

پس از این کلمه با دست او را از سد راهش کنار زد و 

 دوباره به طرف میزش بازگشت.  

 حیران و سرگردان نگاهش را روی میز چرخاند.  

 این رفتارش بهار را نگران تر از پیش کرد.  

 ش شد.  نزدیک
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 سهیل جان چی شده چی میخوای عزیزم؟!   _

 کیفم کیفم کو؟ _

 نگاه بهارهر لحظه متعجب تر می شد.  

با دست اشاره زد به کیفش که دقیقا مقابل چشمش 

 قرار داشت.  

 اونجاست چی شده سهیل داری نگرانم می کنی؟!  _

 کیفش را از روی میز برداشت و گفت: 

 چیزی نشده وسایلتو جمع کن بریم! _
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 نگاه بهار روی ساعت مچی اش نشست.  

 هنوز یه ساعت تا اتمام ساعت کاری مونده!  _

 به طرف در قدم برداشت وهمانطور هم گفت: 
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ریم منم خستم اشکال نداره امشب زودتر می _

 راحت کنم!  احتیاج دارم کمی است

دفعگی او می بهار همانطور هاج و واج به تغییر یک

 نگریست.  

جلوی در گردن چرخاند واز سرشانه نگاهی به او که 

 همانجا سر جایش خشکش زده بود انداخت.  

 تو ماشین منتظرتم دیر نکنی!  _

بالفاصله پس از این حرف در را باز کرد و بیرون 

 رفت.  

ندین برابر کرد و دل این کارش تعجب او را چ

 نگرانی اش بیشتر و بیشتر شد.  

 از اینکه هر اتفاقی هست افتاده!  

چرا که امکان نداشت سهیل بدون او لحظه ای از 

 شرکت بیرون بزند.  
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داد برود و داخل حتی گاهی اوقات به او پیشنهاد می

 ماشین منتظرش بماند.  

ت اما محال ممکن بود سهیل بپذیرد همیشه می گف

 منتظر می ماند تا با هم بیرون بروند!  

 چه در خانه چه در شرکت فرقی نداشت!  

 وقت را بیشتر از آن تلف نکرد.  

کیف خودش را هم برداشت و با دلشوره ای که لحظه 

ای دست از سرش بر نمی داشت با قدم های تندی 

 از اتاق بیرون زد.  

  *** 

افتاده بود باضعف از کالفگی و آشفتگی که به جانش 

 سرش را روی فرمان ماشین قرارداد.  

 دوباره تصویر آن عکس در سرش نقش بست.  

لبخند بهار لحظه ای از مقابل نگاهش کنار نمی رفت 

از همان لبخندهای با متانتش که سهیل برای آنها 
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جان می داد روی لب داشت و مردی هم مقابلش 

 ند.  قرار گرفته بود و در حال حرف زدن با هم بود

 کسی هم درهمان حالت از آنها عکس گرفته بود.  

این دومین باری بود که از طرف آن فرد ناشناس 

 کرد.  عکس دریافت می

حدوداً چند روز پیش هم همین عکس را برایش 

ارسال کرده بود بدون حرفی یا توضیحی تنها فایل 

 عکس برایش فرستاده بود.
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عکس قبل از زاویه ای دیگر گرفته شده بود و چهره 

 ی بهار مشخص نبود.  

و سهیل من باب اینکه  حتماً کسی اشتباه آن را 

 برایش فرستاده بود.  
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 زیاد ذهنش درگیر این موضوع نشد!  

 اما اینبار...  

با صدای باز شدن در ماشین سرش را از روی فرمان 

برداشت و نگاهی به بهار انداخت که نگرانی از سر و 

 رویش می باید.  

روی صندلی که قرار گرفت به طرف او چرخید و 

 دست روی دست سهیل قرار داد.  

 نگاه در چشمان سرخش دوخت.  

سهیلم حالت خوبه دورت بگردم چی شدی تو یهو  _

 ت انقدر سرخه؟!  چرا چشا

سهیل نفس عمیق کشید دستش را آرام از زیر 

دستش بیرون کشید و استارت زده ماشین را روشن 

 کرد.  

 چیزی نیستیم سرم درد میکنه! _
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چی داری از من پنهان می کنی حال االن ربطی به  _

 اون مسیج داره؟  

پایش آرام روی پدال گاز فشرد و ماشین را از پارک 

 خارج کرد.  

نه چیزی نیست االن حوصله ندارم میشه چیزی _

 نگی!  

بازهم اولین بار بود که لحن سهیل مثل هر بار 

رسید و اینها مهربان نبود و غیر دوستانه به نظر می

 همه لحظه حالش را بدتر از قبل می کرد.  

سهیلی که برای شنیدن صدایش، حرف زدن هایش 

 جان می داد.  

 وید چرا که حوصله ندارد!  حاال به او گفت چیزی نگ

بازهم اولین بار بود که لحن سهیل مثل هر بار 

رسید و اینها مهربان نبود و غیر دوستانه به نظر می

 همه لحظه حالش را بدتر از قبل می کرد.  
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سهیلی که برای شنیدن صدایش، حرف زدن هایش 

 جان می داد.  

   حاال به او گفت چیزی نگوید چرا که حوصله ندارد!

شاید از نظر بقیه رفتار سهیل آنقدرها هم بد نبود اما 

هضم کردنش برای او که همیشه چیزی جز مهربانی 

و قربان صدقه و عشق ندیده بود کار بسیار سختی 

 آمد!به حساب می
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تنها سری به تایید حرفش تکان داد و دیگر حرفی 

 نزد تا  کمی حال او هم مساعد شود.  

 ت از رسیدن شان به خانه می گذشت.  دو ساع

 الی کتاب را بست و نگاهی به سهیل انداخت.  
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از زمانی که بازگشته بودند هیچ حرفی بینشان رد و 

بدل نشده بود وسهیل در این دو ساعت روی کاناپه 

دراز کشیده و ساعدش را هم روی چشمانش قرار 

 داده بود.  

بدون اینکه لحظه ای تکان بخورد یا اینکه تغییری 

 در حالتش ایجاد شود!  

 سکوت بین شان برای دخترک خفقان آور بود.  

جا بلند شد و راهی آشپزخانه شد تا سری به  از

 غذایش بزند!  

 کمی خودش را در آشپزخانه سرگرم کرد.  

اما باز هم صدایی از سهیل درنیامد دلش داشت 

 میترکید.  

طاقت این حجم از بی توجهی از او را نداشت اصال 

در این چهار سال زندگی مشترک چنین اتفاقی 

 نیفتاده بود.  
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قات که او در آشپزخانه کاری داشت حتی گاهی او

سهیل کمی غر میزد که دوست ندارد وقتی به خانه 

خواهد تمام می آید از کنارش جُم بخورد و دلش می

وقت در کنار او بگذراند و برایش کمی شیرین زبانی 

 کند.  

تصمیم گرفت باالخره خودش سکوت بین شان را 

 بشکند صدایش زد: 

 سهیل جان؟!  _

 وضعیتش ایجاد نشد.   تغییری در

 دوباره صدایش زد اینبار کمی بلند تر...  

 سهیلم عزیزدلم پاشو شام آماده اس!  _

 میل ندارم!  _

در همان حالتی که دراز کشیده بود باز هم بدون 

 ای تغییر یا جابه جایی جواب داد.  ذره
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دخترک از این همه سردی و سرسنگینی احساس 

 خفگی می کرد.  

گلویش کشید و با چند نفس عمیق که دستی روی 

 دم و بازدم کرد توانست بغضش را سرکوب کند.  

 سکوت سهیل از هر دردی برایش دردآور تر بود.  

زخم بر دلش می نشاند این سکوت بی در و پیکر که 

 نمی دانست چگونه سر و کله اش پیدا شده بود.  

از آشپزخانه خارج شد کتابش را از روی میز عسلی 

 اشت و وارد اتاق شد.برد
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سعی کرد ذهنش را از هرگونه فکرهای منفی و 

 متشنج دور کند.  
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باید اولین امتحان آخرین ترمش را به نحو احسن 

 داد.  می

دو ساعت دیگر هم گذشت و باز هم خبری از سهیل 

 نشد.  

از اتاق خارج بیرون آمد و به طرف سهیل قدم 

 برداشت.  

روی زمین پایین پایش نشست و دستی به موهایش 

 کشید.  

با این حرکت سهیل تکانی خورد و ساعدش را از 

 روی چشمانش برداشت.  

نگاه سرخش را به دخترک دوخت که غم از چهره 

 اش می بارید.  

 میخوای برات قرص بیارم؟!  _

صدایش بی نهایت مظلوم بود و بغض سرکوب شده 

 شد.  اش باعث لرزش آن می 
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نگاه سهیل از روی چشمانش سُر خورد و بر روی 

 لبهای آویزانش نشست.  

قلبش به شدت تیر کشید چه کرده بود با دلبرناز 

 دارش خودش او را ناز دار پرورانده بود.  

 اما حاال با یک عکس آنطور بهم ریخته بود.  

چرا؟! چرا باید آن عکس او را بهم می ریخت! مگر _

 وجود داشت!  چه چیزی در آن 

 سعی کرد ذهن آشفته اش را کمی آرام کند  

خجالت بکش مرد حسابی شاید یکی داشته آدرس » 

 «  چیزی ازش میپرسیده

 «  پس لبخند روی لبش چی» 

 با صدای اِرور مغزش پلک روی هم فشرد.  

 نه!  _

 بهار متعجب پرسید: 

 چی؟!  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دوباره الی پلک هایش کمی باز شد.  

«  نه»کرش را بر زبان جاری کرده آن  متوجه شد ف

 صدای محکم قلبش بود.  

 توانست این گونه باشد!  نه بهار او نمی

 نه بهار او پاک بود همچون برگ گل...  

مسبب تمام این حال و روزش تجربه ی تلخ گذشته 

 اش بود!  

 شد!  از یادآوری اش دهانش تلخ و مغزش شکاک می

 .  دست هایش را از هم باز کرد

با دیدن این صحنه شادی همچون بادی  بغض 

 دخترک را چنگ زد و خنده روی لبش نشاند.  

به سرعت سرش را میان خانه ی امن و همیشگی 

 اش فرو برد و عمیق بو کشید.
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صدای ضربان قلبش آرامش را به رگ هایش تزریق 

 می کرد.  

دخترک با پلکهای بسته سر روی قلبش نهاده بود و 

 لغزید.  انگشتان سهیل شانه وار میان موهایش می

 باز هم هر دو سکوت کرده بودند.  

 اما این سکوت کجا وآن سکوت کجا!  

 این سکوت پر از آرامش بود.  

 ش را بیشتر کرد.  صدای آرام دخترک آرام

 سهیل؟!   _

 جان سهیل؟!  _

 لبخندش عمیق تر شد.  

 پلک روی هم گذاشت.  

 نفس آسوده ای کشید!  

 همین را می خواست دیگر چیزی نپرسید.  
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نمی خواست با سوال پیچ کردنش حال خوبشان را از 

 بین ببرد.  

سهیل نگاه منتظری به او انداخت که با پلکهای بسته 

 نه اش گذاشته بود.  سر روی سی

 چیزی می خواستی؟!  _

 با همان چشمان بسته آهسته زمزمه کرد.  

 نه فقط خواستم صدات کنم!   _

کمی روی کاناپه جا به جا شد و با یک حرکت دست 

دور شانه و کمر دخترک انداخت و او را که روی زمین 

نشسته بود را به طور کامل روی کاناپه در آغوشش 

 جای داد.  

ترک به لباسش چنگ انداخت و خودش را به دخ

آغوشش چسباند که انگار می خواست در وجودش 

 حل شود.  

لحظاتی در همان حالت قرار گرفته بودند که 

 کم چطور چشمانشان گرم خواب شد.  نفهمیدند کم
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  *** 

کاغذ را میانه دستش مچاله کرد و این یکی را هم 

 مثل بقیه داخل سطل زباله کنار دستش انداخت.  

پنجه میان موهایش کشید و سرش را میان دستانش 

 گرفت.  

 از جا بلند شد و داخل اتاق قدم رو رفت!  

 کالفگی از سر و رویش می بارید.  

 یک هفته از آن ماجرا می گذشت.  

ه همه چیز به خیر و خوشی گذشته در این یک هفت

بود و سهیل بالکل آن اتفاق را از ذهنش بیرون 

 انداخته بود.
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اما امروز باز هم عکسی از همان فرد ناشناس به 

 دستش رسید.  

 عکسی که بیشتر از بار قبل بِهَمَش ریخته بود!  

 رفت...  آن عکس لحظه ای از ذهنش بیرون نمی

باز هم تصویر آن مرد مشخص نبود اما تصویر زن 

 همان بود!  

 بهارش...  

 بهار او...  

 اینبار  خنده ی عمیق و شیرینی روی لب داشت.  

 از همان ها که برایشان جان می داد!  

از همان ها که همیشه فکر می کرد تنها مختص 

 خودش است!  

ا این بار داشت نثار کس دیگری می کرد! مغزش ام

 در حال انفجار بود.  
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این روزها حضور بهار در شرکت هم کمرنگ تر از 

 قبل شده بود.  

چرا که فصل امتحاناتش بود و سرش گرم 

 درسهایش!  

 سوزش قلبش هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد.  

 دستش زیر سینه چپش چنگ شد.  

 نم... بسه خدا امتحان بسه... خدایا نه دیگه نمیتو_

تقه ای به در وارد شد و خانم لطفی با سینی که 

 حاوی یک فنجان قهوه بود وارد اتاق شد.  

 آقای مهندس براتون...  _

 بروووو بیرررررووووون...  _

 از صدای فریادش تن دخترک به لرزه افتاد!  

به سرعت راه آمده را برگشت و در را هم پشت 

 سرش بست.  
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اینکه هیچ شماره ای از آن فرد ناشناس نداشت 

 اینکه هیچ دسترسی نسبت به او نداشت.  

 بیشتر کالفه اش می کرد!  

 هر بار از طریق اینستاگرام فایلی برایش می فرستاد.  

که آن هم فیک بودنش مشخص بود و هر بار هم با 

 داد!  اکانت دیگری اینکار را انجام می

لحظه ای از سرش بیرون  تصویرآن خنده ی شیرین

 نمی رفت.  

هایی بود که باهر بار  دقیقاً شبیه همان خنده

دیدنشان هوس به کام کشیدن لبهایش را به جانش 

 انداخت!  می

از فکر اینکه نکند آن فردی که در عکس مقابلش بود 

هم چنین حسی نسبت به آن خنده ها داشته باشد تا 

 مرز انفجار رفت!
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بی هوا دستش را به گلدان گوشه ی اتاق رساند و با 

یک ضربه آنچنان با فشار آن را به دیوار کوبید که 

 چیزی به جز خُرده هایش از آن باقی نماند.  

 باز هم آرام نشد!  

رگ گردن و پیشانی اش بیرون زده بود و نبض می 

 زد!  

ده صورتش رو به کبودی بودو آتش به جانش افتا

 بود!  

نمی توانست آرام باشد این آتش هر لحظه شعله ور 

 کرد!  تر می شد و هیچ آبی هم خاموشش نمی

با روشن شدن صفحه گوشی نگاه لطفی از در اتاق 

 سهیل جدا شد و روی گوشی نشست.  

 دوباره استرس به جانش افتاد!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پشیمان بود از کرده ی خود و راه فراری هم نداشت.  

 «  اوضاع چطوره؟ » 

 نگاهش میخ مسیج دریافتی شد.  

همین متن کوتاه متوجه اش ساخت که این حال 

 سهیل مربوط به همین فرد می باشد!  

 تند تند با دستانی لرزان تایپ کرد.  

 «  اوضاع خیلی وخیمه» 

 همان لحظه در جا سین کرد.  

 « خوبه!»

 نگاهش گرد شد دیگر شکی نداشت که این اوضاع

 زیر سراوست!  

 استرسش بیشتراز قبل شد. 

 طوری که سخت می توانست تایپ کند! 
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من پشیمون شدم اصال اشتباه کردم اون ده تومن «

پیش پرداختی که دادی رو هم برمیگردونم.. شما رو 

 «  بخیر و ما رو به سالمت

 چند دقیقه طول کشید تا دوباره مسیجی دریافت کرد.  

دریافتی افتاد با هر یک  نگاهش همین که به متن

 پرید!  کلمه رنگ از رُخش بیش از پیش می

 میگن دخترا بابایین توچی؟!  «

وقتی پیشنهادمو قبول کردی فکر میکردم تو هم 

 همینطوری باشی!  

 راستی باباجونت بیماری تنفسی داره مگه نه؟!  

اگه یه روز.. یه ساعت.. یا حتی یه دقیقه اون دستگاه 

 اکسیژن ازش جدا بشه چه اتفاقی می افته هوم؟!  

 میمیره؟!  

 گوشی از دستش افتاد.
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 نفسش سخت در می آمد.  

 انگار او هم دچار بیماری تنفسی شده بود!  

حدود یک ماه پیش در حال چرخیدن در اینستاگرام 

 امی از طرف فرد ناشناس به دستش رسید.  بود که پی

در مورد مسائل کاری چندین سوال پرسید که جای 

 کرد!  ای را ایجاد نمیهیچ شک و شبهه

چون پیج شرکت دست او بود و چنین مسائلی هر از 

 گاهی اتفاق می افتاد!  

سر حرف را به این روش باز کرد و چند روز بعد از آن 

 شناس پیدایش شد.  ماجرا دوباره آن فرد نا

 اما اینبار دیگر سوال کاری در کار نبود!  

 اینبار به این شکل حضور یافت...  
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دوست داری تو همین روزا پنجاه »با این سوال که   

 «  میلیون پول بیاد به حسابت؟

توجه از کنار چنین پیشنهاد وسوسه اول خواست بی

اشتن کننده ای بگذارد و فکر کند مثل تمام سرکار گذ

 های مردم در این روزها می باشد!  

 اما با فکر به شرایط زندگیش و مشکالتی که داشت!  

 وسوسه همچون موریانه ای به جانش افتاد!  

چند ماه از نامزدی اش می گذشت اما هنوز نصف 

 بیشتر جهیزیه اش مانده بود.  

حقوقش تقریباً خوب بود و گاهی پاداش اضافه کاری 

شد و خودش هم خوب می ده میهم به آن افزو

دانست که سهیل به این بهانه سعی دارد کمی 

 کمکش کند!  

اما بازهم کفاف خرج و مخارج زندگی آن هم در کنار 

داد و این پیشنهاد هر لحظه خرید جهیزیه را نمی
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کرد که بداند چطور ممکن بیشتر وسوسه اش می

 است چنین پولی را به دست بیاورد!  

کاری هم بود باز هم نمی توانست از آن حتی اگر سر 

یک درصد احتمالی که ممکن بود درست باشد 

 بگذرد!  

آن فرد طوری با حرف هایش مغز او را منحرف کرد 

که دخترک ساده بی آنکه بداند چه کاری باید در ازای 

 آن انجام بدهد قبول کرد!  

تنها گفته بود کسی احتیاج به کمک دارد در ازای این 

 نجاه میلیون پول می دهد!کمک پ
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حتی همان لحظه هم از او شماره کارت گرفت و ده 

 میلیون پیش پرداخت به حسابش زد.  
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اما امان از آن روزی که به او خبر داد باید کارش را 

 شروع کند!  

وقتی فهمید کارش تنها خبررسانی و جاسوسی از 

سهیل است همان جا پشیمانی در بندبند وجودش 

 رخنه کرد.  

 اما دیگر دیر شده بود.  

چون آن فرد ناشناس همانجا به او اخطار داد که راه 

 برگشتی در کار نیست! 

به سختی خم شد و گوشی را از روی زمین 

 برداشت... 

 نشکسته بود! 

 اما خطی روی گِلَسَش افتاده بود.   

توجه به آن دوباره وارد دایرکت شد و با دستان بی

 لرزان تایپ کرد.  

 «  توکی هستی؟! « 
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 بدون هیچ وقفه ای جواب داد: 

خیلی دوست داری بدونی من کی ام؟ سرکار خانم » 

 «  آتنا لطفی!

ب و مغز او اینبار نه تنها اعضای بدنش بلکه روح و قل

 هم لرزید.  

 دانست؟  که بود؟ چه کسی بود که نام او را هم می

 «  بگو کی هستی؟» 

 تنها چند ایموجی خنده دریافت کرد.  

به ذهنش رسید شاید بهترین کار اطالع دادن به 

 پلیس باشد!  

در همین فکرها بود که دوباره از جانب او پیامی 

 دریافت کرد.  

زخرفات رو از ذهنت بیرون کن فکر پلیس و این م» 

چون قطع کردن اون دستگاه اکسیژن واسه من هیچ 
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خوای منو ببینی فقط یه دقیقه کاری نداره اگه می

 «  وقت داری بیایی ویدیو کال

همانطور که وحشت تمام وجودش را در بر گرفته بود 

در همان حال به سرعت ضربه ای  روی دوربین 

 باالی صفحه زد.  

بعد با دیدن تصویر فرد مورد نظر دهانش  چند ثانیه

باز مانده بود و شوکه  بدون لحظه ای پلک زدن فقط 

 به او می نگریست!
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در ذهنش کنکاش می کرد که طرف مقابل ممکن 

 است خالفکاری یا فرد بسیار خطرناکی  چیزی باشد!  

اما حاال با دیدن ان شخص تمام وجودش در بهت 

 د!  فرو رفته بو
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 زیر لب زمزمه کرد.  

 نگین!  _

نگین از حالت چهره ی ناباور آتنا خنده ی بلندی س 

 داد  که ترس و وحشت سرتاسر وجود آتنا را پر کرد.  

 چی میخوای از زندگی این دوتا؟!  _

 نگین پاروی پا انداخت.  

سیگاری گوشه ی لبش گذاشت و با فندک طالیی 

 رنگش آن را روشن کرد.  

ای در نگاه آتنا چیزی به جز دود عمیق رؤیت لحظه

 نشد.  

و بعد همان طور که آن لبخند زشت و کریه هنوز هم 

 کرد.  روی لبش خودنمایی می

چیز خاصی نمی خوام فقط یه خورده حساب  _

 !  کوچولو با جناب مهندس تون دارم
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تا االن کجا بودی؟ چرا بعد از چند سال سر و کله _

 ت وسط خوشبختیشون پیدا شد؟  

با این حرف انگار بنزین روی آتش وجود نگین 

 ریخت که شعله ور تر شد.  

اما با این وجود هم ظاهرش را حفظ کرد و پک 

 دیگری به سیگارش زد.  

ز آتنا با خود فکر کرد چه خوب که تصویر او را تنها ا

صفحه گوشی می بیند و گرنه با این حجم از دود 

 مطمئناً نفسش در نمی آمد.  

 اونبر آب بودم تازه دو ماهه که برگشتم!  _

 پوزخندی نثار آتنا کرد و در ادامه گفت: 

چی شده تو انقدر دایه ی مهربان تر از مادر شدی  _

 آمارتو داشتم که بعد از طالق من هوا برت داشته بود!  

 ن حرف صورت آتنا تا بناگوش سرخ شد.  با ای

 خیلی خوب متوجه منظورش شد.  
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 ازفکرهای بچگانه ای که آن اوایل در سرش داشت!  

 شد.  که حاال فقط از یادآوری شان خجالت زده می

 اما تمام آنها هم تا قبل از ازدواج مجدد سهیل بود.
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 ه بود.  از زمانی که بهار در شرکت مشغول کار شد

 روز به روز عالقه اش نسبت به او بیشتر می شد.  

 اخم هایش را درهم کشید و در جوابش گفت: 

 من نامزد دارم!   _

پوزخند نگین عمیق تر شد و این عمل آتنا را هم 

 بیشتر کرد.  

کارت رو درست انجام بده با هر خطایی که مرتکب _

 بشی پدرت یک قدم به مرگ نزدیکتر میشه!  
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پس از این جمله قبل از آنکه اجازه جواب دادن به او 

 بدهد تماس را قطع کرد!  

آتنا گوشی را روی میز پرت کرد و کالفه سرش را 

 میان دستانش گرفت.  

 تا به حال کار خاص و خطرناکی از او نخواسته بود.  

 فقط چند باری  از احوال سهیل پرسیده بود.  

 اینکه وضعیتش چطور است؟  

 خوشحال است!  

 ناراحت است!  

 کالفه است!  

   تمام سواالت این مدت در همین حد بود!

اما حاال که فهمیده بود می دانست هر چه که در 

 سرش هست.  

 مطمئنا خبرهای خوشی در راه نیست!  
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دوباره صدای زنگ اعالن موبایلش درآمد دلش 

میخواست صدای آن را خفه کند که هر بار فقط تن و 

 بدنش را می لرزاند. 

 آمد.  عکسی به دستش رسید که آشنا به نظر می

 اه کرد چشمانش از تعجب گرد شد! با دقت تر که نگ

 تصویر حیاط کوچک منزلشان بود. 

 پلک روی هم فشرد.  

 این تصویر تنها یک معنا داشت. 

 اینکه راه برگشتی در کار نیست! 

با باز شدن در اتاق سهیل چشمانش به سرعت باز 

 شد و روی پا ایستاد.  

سهیل بی توجه به حضوراو که آنقدر ناخوش احوال 

 مطمئنا اصالً متوجه حضورش نشده بود!  بود که

 به طرف در خروجی حرکت کرد.  
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با دور شدن قدم های سهیل دخترک دوباره روی 

 صندلی وا رفت. 

از عشق و عالقه ی آن دو با خبر بود و می دانست  

 سهیل جانش به جان بهارش بند است.
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 حتی قدرت عشق را هم باور داشت!  

استرس داشت از اینکه اتفاق ناگواری  اما باز هم 

 پیش بیاید.  

دلش مثل سیر و سرکه می جوشید و اینکه 

 توانست چیزی بگوید بیشتر بِهَمَش می ریخت!  نمی

 زیر لب زمزمه کرد.  

 خدایا خودت بخیر بگذرون!  _

  *** 
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هدف به شدت پایش روی پدال گاز می فشرد و بی

 می راند.  

گوشی درون جیبش لرزید کمی از فشار پایش 

 کاست و آن را از جیبش در آورد!  

عشقم امتحانم تموم شد من با بچه ها توی » 

 «  محوطه م رسیدی تک بزن

دیگر مثل سابق از دیدن پیام او لبخند روی لبش 

 اش نرفت!  نیامد و در دل قربان صدقه 

 بالکل از یاد برده بود که قرار بود به دنبال بهار برود.  

در اولین بریدگی دور زد و اینبار به طرف دانشکده 

 راند.  

بهاراز دور دستی برایش تکان داد و لبخند به لب با 

 شد.  گام های بلندی به ماشین نزدیک می

در ماشین باز شد و استشمام عطر گرم زنانه اش و 

بند آن با صدای پرنازش قلب از کار افتاده اش  پشت
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انگار دوباره جان گرفت و خون به سمت رگ هایش 

 پمپاژ کرد.  

 سالم زندگیم!  _

سعی کرد لبخندی در جواب آن لحن پر انرژی 

 بیاورد.  

اما هر چه تالش کرد موفق نشد تمام زورش ختم 

 یک کلمه شد.  

 سالم!  _

می بست پر انرژی  بهار همانطور که کمربندش رو

 مشغول تعریف ماجراها و اتفاقات امروزش شد.  

قبال از این کار سر تا سر وجود سهیل پر از لذت می 

شد و با دقت و سرخوشی گوش به حرف های او می 

 سپرد.  

از اینکه هیچ چیز پنهانی از او نداشت و همیشه 

کرد همچون یک دوست همه چیز را برایش بازگو می

 حس خوبی داشت.  
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 اما حاال دیگر از آن حس و حال خوب خبری نبود!  

بالعکس از حرف زدن او بی حوصلگی و کالفگی در 

 وجودش نشسته بود.  

دستش را به طرف ضبط دراز کرد و موسیقی پلی  

 د.  کر

تنها به این بهانه که از این طریق صحبت های بهار 

 را قطع کند.
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 اما باز هم دخترک شروع کرد.  

 زیر لب با آهنگ همخوانی کردن!  

  

 با همان لبخند روی لب با آهنگ همخوانی می کرد.  

 وقتی بهت خیره میشم چشام از تو سیر نمیشن  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رویای شبهای منی تو همونی که عاشقشم 

 سهیل حتی برنگشت نیم نگاهی سوی او بیندازد.  

دقیقا برخالف گذشته که در چنین شرایطی نگاه 

شیفته ای نثار او می کرد و لبخند از روی لبش کنار 

 کرد.  نمی رفت و گاهی هم با او همراهی می

ا االن صدای دخترک تنها روانش را بیش از پیش ام

 به هم می ریخت.  

 پلک هایش را روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید.  

آن سهیل صبور گذشته با این سهیل زمین تا آسمان 

 کرد!  فرق می

 بی حوصلگی سر تا پایش را فرا گرفته بود.  

 سزندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصورشم  

 باشی تو فکر توام حس می کنم پیش منی  هرجا که 

 دوباره تصویر آن عکس در ذهنش جان گرفت.  
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آنقدر جاندار بود که گویا دقیقا در همان لحظه آنجا 

قرار داشت و لبخندی که نثار آن فرد  می کرد را از 

 نزدیک با جفت چشمانش می دید.  

 باور قلب من اینه که ماتاآخرش مال همیم...  _

های خنده ای که آن فرد ناشناس پایین موجیانگار ای

آن عکس برایش فرستاده بود در سرش به صدا در 

 آمدند و شروع به خندیدن کردند!  

 کنترلش را از دست داد.  

دهانش باز شد و صدای بلند و خشمگینی از حنجره 

 اش بیرون پرید.  

 خفه شووووو...  _

انده به لبخند روی لب دخترک ماسید و با دهان باز م

صورت سرخ از خشم سهیل و رگ برآمده 

 اش نگریست.  پیشانی

سهیل با خشم ضربه ای روی صفحه ی مانیتوری 

 ماشین کوبید تا صدای موسیقی را خفه کند.
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بهار کم کم از آن حالت بهت زده درآمد و ناباور لب 

 زد.  

 سهیل!  _

 صدای آن ایموجی های خنده در ذهنش هر لحظه

 بلندتر می شد.  

اینبار مشت گره خورده اش روی فرمان ماشین 

کوبیده شد و نگاه خون آلودش به چشمان گرد شده 

 دخترک کوبیده شد.  

ساکت شو.. فقط ساکت شو.. نشنوم صدا تو _

 فهمیدی؟  

آنقدر کلمه فهمیدی را بلند فریاد زد که دخترک در 

 جای خود تکانی خورد.  
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 فشار پایش روی پدال گاز بیشتر شد.  

دخترک با ترس محکم به صندلی چسبید. ظاهر 

سهیل آنقدر وحشت زده اش کرده بود که جرات 

 نداشت بابت سرعت زیاد ماشین هم اعتراض کند.  

ست راهی اتاق به محض ورود به خانه سهیل یمرا

 خواب شد و در را هم پشت سرش محکم بست!  

دخترک با چهره ی آویزان بغض آلود وارد اتاق 

 کناری شد تا لباسهایش را تعویض کند.  

چند ساعت با همان حال خرابش گذشت اما خبری از 

 سهیل نشد.  

حالش هرلحظه خراب تر می شد از آن بدتر از زمانی 

د درد لحظه ای امانش نمی که پا به خانه گذاشته بو

 داد!  

 چه شده بود؟!  

 چه بر سر سهیل عاشق آمده بود؟!  
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 فقط خدا می دانست!!!  

با یادآوری امتحان فردایش به طرف کتابخانه حرکت 

 های مورد نیازش را برداشت.  کرد و کتاب

 حالش خراب بود!  

اما باز هم نمی توانست از یاد ببرد چطور برای به 

اینجا رسیدنش تالش کرده بود! نباید اجازه می داد 

هیچ چیز سد راهش شود و هر طور شده باید دست 

داشت و ذهنش را متمرکز از غصه خوردن برمی 

 درس خواندنش می کرد!  

با برخورد نور به صورتش الی پلک هایش به آرامی 

 باز شد.  

 نگاهی به اطرافش انداخت.  

سرش روی میز عسلی قرار داشت و اطرافش هم 

 چندین کتاب خودنمایی می کرد.
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به یادآورد که دیشب تا دیر وقت مشغول درس 

 .  خواندن بود

با یادآوری امتحانش به سرعت سرش را از روی میز 

 برداشت و نگاهش به دنبال ساعت چرخید.  

با دیدن ساعت همچون برق و باد از جا پرید و دوان 

 دوان خودش را به اتاق خواب رساند.  

جای خالی سهیل روی تخت و تخت نامرتب نشان از 

 داد!  نبود او می

ان دستش فشرده زانوانش شل شد و دستگیره می

 شد.  

ها اولین جدایی از بسترشان اتفاق افتاده پس از سال

 بود!  

 رگ به رگ و سلول به سلول تنش پر از دلخوری بود.  
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دیشب تا دیر وقت منتظر سهیل ماند. چشمش به در 

 خشک شد.  

 ای بیرون آمدن از آن چار دیواری!  اما دریغ از لحظه

خودش نرفت چرا که دلیل این کارها و رفتارهای او را 

نمی فهمید و تا سهیل توضیح نمی داد قصد نداشت 

 پا پیش بگذارد. 

 و حاال هم بدون تو از خانه بیرون زده بود.  

دوباره با یادآوری ساعت به طرف کمد قدم تند کرد و 

 با خود فکر کرد االن وقت این فکرها نیست!  

تمام تمرکزش روی امتحانش باشد االن فقط باید 

که تنها چهل وپنج دقیقه ی دیگر تا شروع آن 

 فرصت داشت!  

 *** 

به محض خروج از دانشکده کنار خیابان برای اولین 

 تاکسی دست تکان داد. 
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 دربست! _

 سمند زرد رنگ مقابل پایش روی ترمز زد.  

روی صندلی عقب جا گرفت و سرش را به شیشه 

 تکیه داد.  

تیر کشیدن معده اش پلک هایش آرام روی هم  با

 قرار گرفتند.  

نزدیک به بیست وچهار ساعت بود که چیزی نخورده 

 بود!
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آخرین وعده غذایی اش ظهر روز گذشته در سلف 

 دانشکده بود.  
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امروز هم سهیل دانشکده نیامده بود و همین امر 

له باعث دلتنگی شدیدش شده بود و دلش را مچا

 کرد.  می

 کرد!  قلبش باهرنفس او را طلب می

دلش نوازش هایش را می خواست و هوس ناز کردن 

 آورد.  های سهیل بیشتر دلش را به درد می

شد آهنگ غمگینی که از ضبط ماشین پخش می

 حالش رابد ترمی کرد.  

 با همان چشمان بسته خطاب به راننده تاکسی گفت: 

 قطع کنید؟ آقا میشه صدای ضبط و  _

راننده تاکسی که مرد میانسالی با موهای جوگندمی 

بود همانطور که صدای ضبط را قطع کرد از آینه 

 نگاهی به رنگ روی پریده ی او انداخت.  

 حالت خوبه دخترم؟  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بازهم بی آنکه چشمانش را باز کند تنها سری تکان 

 داد.  

 راننده بیش از آن سوال نکرد.  _

ام حواسش پی او بود و از آینه اما تا مقصد مد

 رسیدیم دخترم!  _هرزگاهی  نگاهی به او می انداخت 

با صدای راننده الی پلک هایش کمی از هم باز شد 

پول را روی صندلی جلوی قرار داد و با تشکر زیر لبی 

 از ماشین پیاده شد.  

 رنگ و رویش  حسابی پریده بود.  

دخترم مطمئنی حالت خوبه؟!میخوای برسونمت _

 درمانگاهی جایی؟!  

سعی کرد لبخندی در جواب آن نگاه نگران و مهربان 

 راننده بیاورد.  

نه مچکرم نگران نباشید حالم خوبه فقط کمی _

 خستم!  
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خیلی دلش می خواست به جای این جمله حرف 

دلش را بر زبان بیاورد و بگوید: دوای درد من تنها 

 میان بازوان مردی است که قلبم متعلق به اوست!  

بگوید که فقط کافی است در آغوش او فرو بروم و 

 سر روی سینه ی ستبرش بگذارم!  

درمانم به طور معجزه آسایی درمان تمام دردهای بی

 شوند!می
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و اگر مثل همیشه لبهایش را به گوشم بچسباند و با 

 :  آن نفس های گرم زمزمه کند

 «  دوستت دارم» 

 شود!  زا به رگهایم تزریق میدیگر داروی انرژی

 دوای دردمن دکتر و دارو نیست!  
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 صبرکن دخترم باقی پولتو بگیر!  _

به معنای قدم برداشت و در جوابش تنها دستش را 

 نیازی نیست باال آورد و از خیابان رد شد.  

مانتواش را روی مبل پرت کرد و مقنعه اش را با 

خشم از سرش بیرون کشید. هوای خانه خفه تر از 

 کرد!  تر میبیرون بود و هر لحظه بغضش را سنگین

یک راست راهی حمام شد تا شاید کمی دوش آب 

   گرم نیروی به جسم بی جانش ببخشد.

 *** 

های سنگینش سهیل کلید را درون در چرخاند و قدم

 را به داخل خانه هدایت کرد.  

 صبح زود از خانه بیرون زده بود.  

ها می اما نه شرکت رفت نه دانشکده تنها در خیابان

 چرخید.  
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آنقدر چرخید و فکر کرد که باالخره به یک نتیجه 

 رسید.  

 م پاک تر است!  آن هم اینکه بهار او از برگ گل ه

 چرا که در این چند سال نه خطایی از او سر زده بود!  

نه چیزی که او را مشکوک کند و این مسئله کمی 

 برایش بودار بود.  

اینکه یک نفر قصد دارد خوشبختی آنها را بگیرد و 

تنها هدفش از این کارها هم همین یک مورد می 

 باشد!  

 گذاشت...  نباید می

 می داد....   نباید اجازه

 کرد....  باید هر طور شده این فرد ناشناس را پیدا می

بهاری که با آن همه سختی و تالش دلش را بدست 

آورد و خوشبختی که برای به دست آوردنش هر دو 
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ها از آنقدر تالش کرده بودند را نباید به این راحتی

 دست می داد!  

چند باری وسوسه شد سراغ سپیده برود اما باز هم 

 منصرف شد!  

 اینبار با غرور مردانه اش سروکار داشت! 

ای برایش خیلی راجع به چنین مسئلهصحبت کردن 

 سخت بود. 

زد و اما ای کاش میگفت کاش با سپیده حرف می 

الاقل او از این مصیبتی که ذره ذره در زندگیشان 

 شد!کرد باخبر مینفوذ می
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 اما نگفت...  
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سعی کرد خودش تنهایی از پس این مشکل بر بیاید 

زندگی اش همین  شد گفت بزرگترین اشتباهو می

 مورد بود! 

کتش را از تنش بیرون آورد و دکمه های پیراهنش را 

 یکی یکی باز کرد. 

با خستگی به طرف حمام قدم برداشت پیراهنش را 

 های چرک انداخت.  داخل سبد لباس

چرخید و قدمی به داخل حمام برداشت که با همان 

ا قدم اول پاهایش بر زمین چسبید. بهار پشت به او ب

 بدن برهنه زیر دوش ایستاده بود!  

های جذابش های بدنش با آن برجستگیپیچ و تاب

 نفس مردش را بند آورد.  

دیدن بدن برهنه ی او هر بار هم چون اولین دیدار  

 دین و ایمانش را به بازی می گرفت! 
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با قدم های آهسته به او نزدیک شد. دیروز با او 

ست حاال کمی دلخور خیلی بد حرف زده بود و می دان

 است! 

 ناغافل دستانش را دور کمر دخترک پیچاند.  

 لرزش او را زیر دستش حس کرد!  

سرش را میان گردن و شانه ی دخترک فرو برد و 

 هایش را به گوشش رساند.  لب

 منم نفسم!  _

 بهار در آغوشش چرخید تا رو به رویش قرار بگیرد.  

خودش را هم به برخورد بدن خیس و برهنه اش بدن 

 لرزه انداخت!  

دخترم اخم هایش را در هم کشید و سعی داشت 

 دستان سهیل را از دور کمرش باز کند.  

هرچند که خودش بیشتر از او محتاج ان آغوش گرم 

 بود.  
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اما حاال که او پا پیش گذاشته بود دلش کمی ناز 

 خواست!  کشیدن می

حتی نازکردن هایش هم برای مردش سرشار از 

 لوندی بود.  

سهیل سرش را به گردن او رساند و پوست سفید آن 

 قسمت را محکم میان لبهایش کشید.  

دخترک با آن دستان کوچکش سر او را از گردنش 

فاصله داد و با لبهای غنچه شده و اخم های درهم 

 نالید: 

 نکن سهیل باهات قهرم!_
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های او با دستانش قسمت سهیل بی توجه به نق زدن

 های مختلف بدن دلبرش را به بازی گرفت.  
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اش سخت نفسهای دخترک سنگین شد و سینه

 خورد.  تکان 

مشخص بود در تالش است که صدایش را در گلو 

 خفه کند.  

این را از فشار لب هایش روی هم فهمید! سرش را  

میان قفسه سینه اش فرو برد. صدای آه مانندی از 

بین لبهایش خارج شد. با شنیدن صدای ناله هایش 

 حال او هم خراب تر شد.  

ناله  کمر دلبرش را به دیوارحمام چسباند و صدای

 هایش را با لب هایش خفه کرد. 

  *** 

دخترک را روی صندلی میز آرایش نشاند و مشغول 

 خشک کردن موهایش با سشوار شد.  

 کارش که تمام شد.  

 سراغ کشو لباس های بهار رفت.  
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یکی یکی لباسهایش را زیر و رو می کرد تا یکی را 

 به سلیقه خودش انتخاب کند!  

 بهم ریختی!  سهیل همه کمدم رو _

سهیل تاپ شورتک قرمز را از کمد بیرون کشید و با 

لبخند دندان نمایی لباس را باال آورد و مقابل چشمان 

 دخترک قرارداد.  

فداسرت عشقم به جاش این خوشگله رو پیدا _

 کردم!  

 بهار با ناز چشم چرخاند و نگاه از او گرفت.  

 خوشم نمیاد کمد لباسام نامرتب باشه!  _

ین را گفت و از روی صندلی بلند شد تا لباس هایش ا

 را بپوشد.  

 سهیل لبخندی به ناز کردن های او زد.  
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مشخص بود هنوز هم دلخور است! مقابلش قرار 

گرفت و با دست چانه اش را باال آورد و مجبورش 

 کرد که نگاه به تیله هایش بدوزد.  

 هنوز ازم دلخوری؟  _

 ش کرد و چیزی نگفت.دخترک در سکوت تنها نگاه
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 من که ازت معذرت خواهی کردم عشقم!  

اینبار نگاهش یک دورِ کامل روی چهره ی مردانه ی 

 سهیل چرخید و لب هایش تکان خورد.  

من ازت معذرت خواهی نخواستم فقط دلیل _

رفتارهای این چند وقتت رو خواستم تا وقتی هم 

 توضیح ندی دلخوریم رفع نمیشه!  
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به آرامی دست سهیل را از روی چانه اش پایین آورد 

و به طرف تخت حرکت کرد که لباسهایش روی آن 

قرار داشت. همین که یک قدم فاصله گرفت سرش 

دچار سیاهی ش! برای  گیج رفت و چشمانش

جلوگیری از سقوطش دستش را دور بازوی سهیل 

 پیچاند. 

سهیل دست دور شانه هایش پیچاند و با نگرانی 

 پرسید: 

 چی شده نفسم!   _

بهار الی پلک هایش را باز کرد و نگاه خسته ای به 

چیزی نیست یه لحظه _چشمان نگران او انداخت. 

 سرم گیج رفت!  

 تخت نشست.   به کمک سهیل روی

نگاه نگران سهیل هنوز هم از صورت رنگ پریده اش 

 جدا نمی شد. 

 دستی روی صورت دلبرش کشید.   
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 اذیتت کردم!  _

 بهارمتوجه منظورش شد.  

 سری به معنای منفی تکان داد و زیر لب گفت: 

نه.. فقط.. یعنی ضعف دارم یه چیزی بخورم خوب  _

 میشم!  

 دند. ابرهای سهیل فاصله کم کر

 صبحانه خوردی؟ _

بهار نچی کرد و سرش را باال انداخت. سهیل نگاه  

سرزنش واری نثارش کرد. اگر می فهمید از دیروز 

دانست چقدر سرزنشش می چیزی نخورده خدا می

 کرد.  

 با لحنی جدی گفت: 

بارها گفتم بازم میگم حواست باشه تو امانت منی  _

 دست خودت!  

 دخترک حوصله سرزنش های او را نداشت.  
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 سری به تایید حرفش تکان داد.  

 خواست از جا بلند شود که سهیل اجازه نداد.
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دست روی شانه هایش گذاشت و دوباره او را 

 سرجایش برگرداند.  

 کجا؟!  _

 چیز آماده کنم بخوریم دیگه!  برم یه _

 الزم نکرده زنگ می زنم از بیرون سفارش میدم!  _

 کمکش کرد لباسهایش را بپوشد.  

بوسه ای روی گونه اش نشاند و همانطور که موهای 

 دلبرکش را نوازش می کرد زمزمه کرد.  

من برم زنگ بزنم غذا سفارش بدم تا تو هم تا غذا _

 برسه یکم دراز بکش!  
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روی تخت دراز کشید وسهیل هم پتو را تا زیر 

 گردنش باال کشید.  

 از اتاق خارج شد و یک راست به طرف تلفن رفت.  

پرس چلو کباب با مخلفات سفارش داد غذای  دو

مورد عالقه بهار و بعد از آن راهش را به طرف 

آشپزخانه کج کرد تا لیوانی شربت برای دلبرک کم 

 جانش مهیا کند.  

شیشه شربت را از یخچال خارج کرد. مقداری از آن 

را داخل لیوان ریخت و مقدار کمی هم گالب به آن 

 خواب شد.   افزود دوباره راهی اتاق

بهارجان _کنار تخت قرار گرفت و صدایش زد: 

 عزیزم پاشو اینو بخور یکم حالت جا بیاد!  

بهار الی پلک هایش را از هم باز کرد. کمی خودش 

 رو باال کشید و به تاج تخت تکیه داد.  

 خواست لیوان را از دست سهیل بگیرد که اجازه نداد.  
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دش این کار را به لیوان را به لبهایش چسباند و خو

 عهده گرفت.  

 هنوز هم ذهن بهار کمی آشفته بود.  

 اصال رفتارهای چند وقت اخیرش را درک نمی کرد!  

 اینکه بی دلیل بهم می ریخت...  

آورد و بعد هم باز مثل آن رفتارها را از خودش در می

 زد!  االن نگرانی در نگاهش موج می

ه خوردش می همانطور داشت شربت را با حوصله ب

 داد که صدای زنگ اعالن موبایلش بلند شد.
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بی توجه به آن تا آخرین قطره ی شربت را به خورد 

 دلبرش داد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لیوان را که از لب هایش جدا کرد بهار با سر به 

 موبایلش اشاره زد که روی پاتختی قرار داشت.  

 مسیج اومد برات!  _

دلش نمی خواست  خودش هم متوجه شده بود اما

فعالً به سراغ گوشی اش برود. در این چند وقت 

خاطره خوشی از مسیج هایش نداشت و به همین 

خاطر هیچ دلش نمی خواست حال خوبشان را از بین 

 ببرد!  

لیوان را روی پایتختی قرار داد لبخندی به رویش 

 پاشید.  

اونو ولش کن فعالً خودمونو عشقه! دخترک دوباره _

ت دراز کشیده درآمد و با نگاه مظلوم و لبهای به حال

 آویزلنی گفت : 

 پس میشه تا وقتی که غذا می رسه یکم بغلم کنی!  _

 این را گفت و خودش را در آغوش او مچاله کرد.  
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سهیل چانه روی سر دلبرش قرارداد و به نوازش 

 موهایش پرداخت.  

دخترک کمی در سکوت مشغول بازی با موهای سینه 

 ی او شد.  

 آهسته صدایش زد: 

 بهار؟  _

 بهارهمچون خودش با نوای آهسته ای جواب داد: 

 جونم!   _

 دلم بچه میخواد!  _

جفت ابروهای دخترک باال پرید و سرش را از میان 

 گردن او بیرون آورد.  

نگاه به چشمانش دوخت تا از نگاهش دریابد شوخی 

می کند یا اینکه جدی است! لحنش که کامالً جدی 

 بود!  
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وقتی نگاهش در تیله های سیاه او نشست اثری از 

 ها هم نیافت! شوخی در آن

سهیل با انگشت شست مشغول نوازش چانه ی او 

 شد.  

دلم یه تغییر و تحول اساسی میخواد درس تو هم _

داره تموم میشه حس می کنم دیگه کم کم وقتش 

 رسیده!  

دخترک در سکوت خیره ی لبهای او بود و کالمی که 

 از آنها خارج می شد.  

 هوم؟ نظرت چیه؟_
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 ن شد.  نگاه بهار ستاره بارا

 لبخند کم کم مهمان لبهایش شد.  
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دستانش را دور گردن سهیل حلقه کرد ونگاهش را 

 به مظلوم ترین حالت ممکن درآورد. 

 سهیل؟! _

 نفسِ سهیل؟ _

با لبهای غنچه شده سرش را دوباره میان گردن او 

 فرو برد و روی گردنش لب زد: 

 یه چیز بگم؟ _

 بگو نفسم! _

 دای خنده اش بلند شود.  لبش را گاز گرفت تا ص

 بی آنکه سر از مخفیگاهش در آورد گفت: 

راستش من مدتیه دیگه قرص ضدبارداری  _

 خورم!  نمی

چند ثانیه سکوت بینشان برقرار شد و پس از هضم 

حرفش سهیل به سرعت سر دخترک را از میان 

 گردنش بیرون آورد و خیره چشمانش شد.  
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 چی؟!  _

بهار با قیافه ی مظلومی نگاهش کرد و با لبهای 

 آویزان نجوا کرد.  

تو که موافقتت رو اعالم کردی  دیگه چه فرقی _

 میکنه یکم زودتر این اتفاق بیفته هوم؟!  

 سهیل همانطور که در سکوت برّوبر نگاهش می کرد.  

با همان نگاهی که سعی داشت زیادی مظلوم جلوه 

هیل بی هوا روی تن ظریفش دهد خیره او بود که س

 هایش را شکار کرد.  خیمه زد و لب

 اینبار زیاد طوالنی اش نکرد.  

چرا که از ضعف دلبرش باخبر بود و دلش 

 خواست باعث اذیت شدن او شود.  نمی

دستی روی لبهای دخترک کشید وبا نگاهی که از آنها 

 کنده نمی شد زمزمه کرد.  

 نقدر هیجان زده کنه!به جزتوهیچکس نمیتونه منو ا_
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 بهار خنده ی دلبری روی لب آورد.  

 سهیل هم از خنده او شادمان شد.  

 بوسه ای روی گونه اش کاشت و گفت: 

 تو فقط بخند عروسک!   _

 چرخید و دوباره جاهایشان را عوض کرد.  

از دو طرف پهلو های دخترک را گرفت و او را روی 

 شکم خودش نشاند.  

ستش را زیر سرش قرار داد و با دست دیگرش د

خب _مشغول بازی با پایین موهای دخترک شد.

 سرتق بگو ببینم مخفیانه دیگه چیکارا کردی؟!  

نگاه دخترک خندید و لب هایش بیش از پیش کش 

 آمد.  
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همانطور که با انگشتش خط های فرضی روی سینه 

 ی برهنه ی سهیل می کشید با شیطنت زمزمه کرد.  

 نیست که تو هم خیلی بدت میاد!  _

خواد واسه همین فهمیده بودم مدتیه دلت بچه می

 من خودم زودتر دست به کار شدم!  

سهیل ابرویی باال انداخت و خیره به یقه ی باز 

 لباسش گفت : 

 اوم دست به کار دوست دارم!  _

 بهار با خنده ضربه ای نثار سینه اش کرد.  

منتظری یه چیز از دهن آدم سوء استفاده گر فقط _

 بپره بیرون!  

لبخند سهیل کمرنگ شد و اینبار جدیتی در نگاهش 

 نشست.  

چند ثانیه بدون پلک زدن به چشمان بهار خیره شد 

 سپس زمزمه کرد.  
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 دلم یه دختر می خواد بهار!  _

انگشتانش را میان موهای دلبرش فرو کرد و ادامه 

 داد.  

 یه دختر شبیه تو..._
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 بهار سعی کرد متقابال لبخندی نثارش کند.  

 اما من دلم پسر میخواد!  _

درست که از وقتی با سهیل ازدواج کرده بود دیگر از 

 زن بودنش ناراحت نبود.  

ت تلخ گذشته اما باز هم نمی توانست منکر خاطرا

 شود. 

به همین خاطر دلش نمی خواست فرزندش دختر 

 باشد. 

 شود.  با اینکه میدانست سهیل بهترین پدر دنیا می 
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 کرد دختر بودن سخت است!  اما باز هم حس می

 خیلی سخت...  

 سهیل لپش را کشید و گفت: 

 هر چی باشه سالم باشه!   _

 و با خنده افزود: 

 ه نور علی نور میشه...  اما اگه دختر باش _

دخترک با خنده سر روی سینه اش قرار داد و با آن 

صدای زنانه و جذابش آرامش را به سر تا پای 

 مردش تزریق کرد.  

 آرامشی از جنس عشق و دوست داشتن...  

 ضربان قلب منی نباشی قلبم نمی زنه!  _

گردن سفیدش درست مقابل نگاه مردش قرار 

 داشت.  

 بهار؟!  _
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بی آنکه سر از روی سینه اش بردارد تنها نگاهش را 

 باال آورد.  

 جانم؟!  _

 سهیل چشمکی نثارش کرد.  

گردن سفیدت زیادی وسوسه کننده اس طوریکه دلم 

می خواد رد خون مردگی رو با لبام تا ابد روش تتو 

 کنم!  

دخترک اینبار از ته دل به مرد سوء استفاده گرش 

یط بحرانی هم دست از خندید که حتی در شرا

 فکرهای منحرفانه اش برنمی داشت.  

سهیل بوسه ی خیس و محکمی روی گردن سفیدش 

 نشاند و گفت: 

 قربون خنده هات برم من!  _

 اینبار لبخند دخترک واقعی و از ته دل بود.  

 زیر پتو خندید و بهار را به آغوش کشید
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دخترک جنین واردر آغوشش مچاله شد و عطر گردن 

 مردش را با جان و دل استشمام کرد.  

سهیل بوسه ای روی موهایش نشاند و کنار گوشش 

 نجوا کرد.  

من میمیرم واسه این تن خوشگلت وقتی تو بغلم _

اینطوری مچاله میشی و سر تو میبری تو گودی 

 گردنم و لباتو میذاری روش!  

 آهسته روی گردنش تکان خورد.  لبهای دخترک 

منم این حس خوب بغلتو با هیچی تو دنیا عوض _

 نمیکنم هیچ وقت ازم دریغش نکن!  

دومین بوسه که روی موهای دخترک نشست صدای 

 زنگ آیفون هم در آمد که مطمئنا پیک غذا بود.  

  *** 
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از صدای نفس های منظم بهار مشخص بود که 

 خوابش عمیق شده!  

م ذهنش کمی مشغول بود و به همین خاطر هنوز ه

 خوابش نمی برد.  

آهسته از روی تخت پایین آمد و به طرف کیفش 

رفت لپ تاپ را از داخل آن خارج کرد و دوباره به 

 طرف تخت قدم برداشت.  

سعی داشت کمی خودش را با چک کردن ایمیل 

 هایش سرگرم کند.  

واردر  تا شاید خواب به سراغش برود. دخترک جنین

آغوشش مچاله شد و عطر گردن مردش را با جان و 

 دل استشمام کرد.  

سهیل بوسه ای روی موهایش نشاند و کنار گوشش 

 نجوا کرد.  
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من میمیرم واسه این تن خوشگلت وقتی تو بغلم _

اینطوری مچاله میشی و سر تو میبری تو گودی 

 گردنم و لباتو میذاری روش!  

 گردنش تکان خورد.  لبهای دخترک آهسته روی 

منم این حس خوب بغلتو با هیچی تو دنیا عوض _

 نمیکنم هیچ وقت ازم دریغش نکن!  

دومین بوسه که روی موهای دخترک نشست صدای 

 زنگ آیفون هم در آمد که مطمئنا پیک غذا بود.  

  *** 

از صدای نفس های منظم بهار مشخص بود که 

 خوابش عمیق شده!  

هنوز هم ذهنش کمی مشغول بود و به همین خاطر 

 خوابش نمی برد.  

آهسته از روی تخت پایین آمد و به طرف کیفش 

پ را از داخل آن خارج کرد و دوباره به رفت لپ تا

 طرف تخت قدم برداشت.  
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سعی داشت کمی خودش را با چک کردن ایمیل 

 هایش سرگرم کند.  

 تا شاید خواب به سراغش برود.
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 نگاهی به بهار انداخت.  

جنین وار خوابیده بود پتو را روی تنش مرتب کرد و 

 دوباره حواسش را به گوشی داد.  

وارد قسمت دایرکت های اینستاگرامش شد همانی 

 بود که حدس می زد.  

مسیجی از فردی ناشناس  اینبار هم با یک اکانت 

 دیگر!  

 دستش را روی مسیج دریافتی چند ثانیه نگه داشت.  

روی گزینه دیلیت ضربه بزند  اما همین که خواست

 پشیمان شد!  
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متنی که تنها چند کلمه ی اولش قابل خواندن بود 

 بدجوری وسوسه اش می کرد.  

 «  سرتو از زیر برف بکش...« 

 باقی اش قابل خواندن نبود.  

 کرد.  مگر آنکه مسیج را باز می

 پلک هایش را روی هم فشرد.  

یک طرف  بین دوراهی سختی گیر کرده بود از

خواست حال خوبش را از بین ببرد و از یک طرف نمی

 گذاشت!  هم کنجکاوی ادامه آن متن راحتش نمی

باالخره پس از کلی کلنجار رفتن تسلیم وسوسه اش 

 شد که همچون خوره به جانش افتاده بود.  

همین که مسیج را باز کرد ناخودآگاه پلک هایش 

 شد.  روی هم افتاد و ضربان قلبش تشدید 

چه چیزی در آن وجود داشت که هنوز نخوانده آشوب 

 به دلش انداخته بود.  
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 آرام الی پلک هایش را  باز کرد.  

سرتو از زیر برف بکش بیرون آقای مهراد وقتش » 

 «  رسیده یکم به خودت بیای

و باز هم مثل همیشه  عکسی باالی متن خودنمایی 

 می کرد.  

زد قلبش هم یکبار میآمد و نفسش یکی در میان می

 زد.  و چندین بار نمی

رگ پیشانی اش بیرون زده بود  گوشی از لرزش 

دستش که تنها از خشم و غیرت مردانه اش نشات 

 می گرفت تکان می خورد.  

باالخره دل را به دریا زد و نگاهش را معطوف عکس 

دریافتی کرد و اینبار با دقت باالیی به آن عکس خیره 

 شد.  

ه سرعت به سفیدی چشمانش هجوم آورد و خون ب

 لرزش دستش جنون آمیز بیشتر شد.
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 سمت چپ سینه تیر می کشید.  

 مغزش در حال انفجار بود!  

 دو نیمکره مغزش گویا قصد جانش را کرده بودند.  

در نیمکره راست تصویر بهار با همان لبخند های 

شیرینش در کافه ای مقابل مردی و نیم کره ی چپش 

 تصویر بوسه ی همسر سابقش با مردی دیگر...  

گوشی از دستش افتاد و با پاهای لرزان از تخت 

 پایین آمد.  

 داخل اتاق قدم رو رفت.  

 نفهمید چندبار شد.  

 ار..  ده بار.. صد بار.. دویست ب

 فقط آنقدر رفت و برگشت که سرگیجه گرفت.  

 کارهایش دست خودش نبود.  
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 خواهد!  نمی فهمید چه می کند و یا چه می

 شروع کرد به لباس پوشیدن باید می رفت!  

دانست کجا اما در آن لحظه فقط باید از آن نمی

زد وگرنه بعید نبود بالیی سر چهاردیواری بیرون می

 نیاورد!  خودش یا بهار 

فعالً تنها راه و چاره فرار از خانه بود که حس می کرد 

سقفش هر لحظه کوتاه تر و دیوارهایش هر لحظه به 

 شدند.  او نزدیکتر می

همانطور که پایش را محکم روی پدال گاز می فشرد 

بی هوا روی ترمز زد و صدای بدی تولید کرد و گرد 

 وخاک شدیدی را پشت ماشین بوجود آورد.  

 از ماشین پیاده شد. 

نگاهش به جاده ی خاکی پیش رویش و خلوتی آنجا 

که افتاد خودش هم متعجب شد! اصالً نفهمیده بود 

 کجا می رود.  
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ظه ای که از خانه بیرون زده بود فقط بی هدف از لح

 می راند.  

 تا وقتی که سر از آنجا درآورد!  

سرش را باالگرفت و نگاهش را به آسمان سیاه شب 

 دوخت.  

قرص ماه کامل بود که در آن برهوت عجیب دلبری 

 می کرد!  

 صدایی از ته حنجرش بیرون پرید.  

سمشو؟! اسمشو چی بذارم؟! خدااا چی بذارم ا_

امتحان؟ مصلحت؟ حکمت؟ چیه خدا؟ کدوم یکی از 

 ایناست؟!  

چرا حاال؟! حاال که منو بدجوری وابسته محبتاتو 

 مهربونیات کردی!
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چرا حاال؟! حاال که منو بدجوری وابسته محبتاتو 

 مهربونیات کردی!  

 چرا حاال که به خوشبختی عادتم دادی!  

 خدا مغزم داره منفجر میشه!  

حاال میفهمم یه وقتایی مرگ مغزی چه نعمتیه کاش 

 منم از این نعمت بهره مند کنی!  

 خدااا مغز المذهبم پر از شک و تردیدِ اما قلبم!  

چه کنم با قلبم که هیچ منطقی حالیش نیست! هرچی 

مغزم سرش فریاد میزنه هرچی اون عکس های 

 بازم حالیش نمیشه!  لعنتی رو سرش میکوبه 

 فقط یک کالم میگه نه..  

 میگه بهار من از برگ گلم پاک تره..  

 چه کنم خدااا که باورنمی کنه..  
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میگه هر کی هست قصد خراب کردن عشق و 

 خوشبختی ما رو داره..  

 نمیفهمه!  

 حرف حساب حالیش نیست که نیست!  

 اما مغزم هم کوتاه بیا نیست...  

هزار بار اون عکسها رو مرور می کنه و تو هر ثانیه 

 هزار فکر ناجور میزنه به سرم!  

 خدا من طاقتشو ندارم!  

بسه دیگه.. یه بار امتحان کردی بسه.. خودت 

 سرراهم قرارش داشت دادی!  

یادته چه قشنگ همه چی دست به دست هم دادن و 

 همه چی رو کنار هم چیدی تا بشه خانوم خونم!  

 ردام!  تا بشه مرهم د

 تا زخمامو ترمیم کنه!  
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اما حاال همونی که دردامو درمون می کرد همون که 

 زخمامو ترمیم می کرد خودش شده زخم!  

خدا زخمای قدیمیم سربازکردن و چرکاشون بدجور 

 عذابم میده!  

 همانجا روی زمین نشست وبه ماشین تکیه داد.  

 سرش را باال گرفت و رو به سیاهی شب با ضعف و 

 ناتوانی که داشت از پا درش می آورد زمزمه کرد.  

خدا بین مغز و قلبم گیر افتادم کاش الاقل یکیشو از _

 کاربندازی!
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پلک روی هم قرار داد و سرش را هم به ماشین تکیه 

 داد.  

 چند لحظه در همان حالت ساکت و صامت ماند.  
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راستش اما با چکیدن قطره ای باران روی گونه ی 

 پلکش لرزید.  

 با دومین قطره باران پرواز کرد به یک شب بارانی...  

 بهار.. _» 

 به قدم هایش سرعت داد.  

 اما هنوز هم با دخترک فاصله داشت.   

 باالخره با چند گام بسیار بلند خودش را به او رساند.  

از پشت در آغوشش گرفت و سرش را میان گردن و 

 شانه ی دلبرش فروبرد.  

 مگه با تو نیستم وروجک!  _

هیجان زده همانطور که نفس نفس می زد و آب از 

 سرورویش می چکید.  

 با خنده گردن چرخاند.  

سهیل تو این هوا فقط دلم میخواد بُدوَم اونقدر که _

 از کت و کول بیفتم!  
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 سرش تکیه داد.  پیشانی به 

 نوک بینی اش را به نوک بینی سرخ شده او مالید.  

 حاضری مسابقه بدیم؟  _

 زده خندید.  بهار هیجان

 پایه م شدیداً!  _

جایزه اش رو هم هر کی برنده شدهمونجا اعالم _

 کنه!  

دخترک با فکرهای شومی که در سرش داشت همین 

الم که دستان سهیل از دور تنش باز شد قبل اع

 شروع مسابقه شروع کرد به دویدن!  

 سهیل تا به خود آمد کلی از او فاصله گرفته بود.  

با خنده شروع کرد دنبالش دویدن هر چه به او 

شد صدای جیغ و خنده ی دلبرش هم نزدیکتر می

 رفت!  باالتر می
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همین که به او رسید دست دور کمرش انداخت و از 

 زمین جدایش کرد.  

 غوشش چرخاند.  او رادر آ

اینبار صدای جیغ دخترک بلندتر شد و با هر دو دست 

 محکم به گردنش چسبید.
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ساعت دو نیمه شب بود و در آن پارک و زیر آن 

شد به جز آن بارانی که لحظه به شدتش افزوده می

 زد!  دو دیوانه پرنده هم پر نمی

الی با صدای رعد و برقی به زمان حال برگشت... 

 پلک هایش کمی باز شد.  

 کف دستش را رو به آسمان گرفت.  
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با خیس شدن دستش توسط بارش باران دوباره 

 صدای ظریف و زنانه ای در سرش جان گرفت. 

انقدر دوست دارم که دلم میخواد تا آخرش همین »   

 قدر زیاد..  

 همین قدر قشنگ..  

 همین قدر پاک..  

 و همین قدر خاص دوست داشته باشمو.   

حتی تصویر بوسه ای که پس از این حرف زیر باران 

 صورت گرفته بود هم جلوی نگاهش زنده شد!  

نفهمید قطراتی که روی گونه اش سر خورد و  پایین 

 افتاد اشک خودش بود یا آسمان!  

 زیر لب زمزمه کرد.  

رم با دو چطور این همه عشق و احساس رو از یاد بب_

تا عکس بهش شک کنم یعنی تمام این حرفا دروغ 

 بود؟!  
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  *** 

 با استشمام بوی سوختنی از فکر بیرون آمد.  

 شتابان به طرف آشپزخانه قدم برداشت.  

غذا به طور کامل سوخته بود و دود فضای آشپزخانه 

 را پرکرده بود.  

شعله گاز را خاموش کرد و تابه را داخل سینک قرار 

 د و شیر آب را باز کرد.  دا

چند ثانیه بعد شیر را بست و کمرش به کابینت تکیه 

 داد.  

 جا سر خورد و روی زمین نشست!  همان

زانوهایش را در آغوش گرفت و سر روی آنها قرار 

 داد.  

این هم از غذای امشبش آنقدر در فکر فرو رفته بود 

 که بلکل از غذای روی گازش غافل شده بود!  
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ی باز و بسته شدن در اتاق را شنید اما به روی صدا

 خودش نیاورد و تکانی به خود نداد.  

صدای نزدیک شدن قدم هایش را می شنید و از  

 این بابت ضربان قلبش شدت گرفت.
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 دو هفته ی تمام تشنه ی آغوشش بود..  

دو هفته ی تمام دلش لک زده بود برای حرف زدن با 

 او..  

شد از یادآوری بوسه هفته ی تمام دلش مچاله میدو 

 هایش..  

دو هفته ی تمام شده بود همان سهیل اوایل ازدواج 

 همانقدر سرد و خشک و جدی!  

 اُه اُه چه دودی خونه رو برداشته!  _
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با شنیدن صدایش انگار به قلبش دستگاه شوکر 

 وصل کردند.  

 اما باز هم تغییری در حالت نشستنش نداد! 

سهیل دستش را مقابل صورتش تکان داد و هود را 

 روشن کرد.  

چرا اینجا نشستی اینبار صدای سهیل از باالی _

سرش به گوشش رسید و هیبت چهارشانه ی او 

  روی تنش سایه انداخته بود. 

بی آنکه نگاهش کند همانطور که سرش روی 

 زانوهایش قرار داشت زیر لب زمزمه کرد.  

 غذام سوخت!  _

 سهیل مقابلش روی دو زانو قرار گرفت.  

دست زیر چانه اش قرار داد و سرش را از روی 

 زانوانش بلند کرد.  

 این اولین برخورد پس از دو هفته بود.  
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ن هم به هم در این دو هفته حتی دست هایشا

 نخورده بود!  

 فداسرت واسه همین اینجا غمبرک زدی!  _

 بهار برخالف دلش از او روی برگرداند.  

حقیقتا دلش لرزید از اینگونه حرف زدن پس از 

 چهارده روز...  

 دلش لرزید...  

اما بازهم خواست دوباره سر روی زانوهایش بگذارد 

 که سهیل اجازه نداد.  

 تر از قبل میان انگشتانش گرفت.   چانه اش را محکم

 منو ببین!  _

خودش هم شده بود بهار اوایل ازدواج همانقدر 

 تخس و لجباز و یکدنده!  

 نگاهش را به یقه ی لباس سهیل دوخت.  

 به من نگاه کن!  _
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 تر از قبل بود.  اینبار صدای سهیل جدی

درست مثل سهیلی که در اولین دیدار با او حرف زده 

  بود. 

کمی به خود زحمت داد و اینبار نگاهش را به چانه 

 اش رساند.  

سهیل پلک روی هم قرار داد و نفس کالفه ای کشید 

 پلک که باز کرد.  

 چانه ی دخترک را باال گرفت.  

 صورتش را کمی نزدیکتر برد.  

با اینکه حوصله نداشت اما باز هم سعی کرد با 

 آرامش کامل با او رفتار کند.  

 چشام نگاه کن بهار!   به_

 لجوجانه به همان چانه اش خیره ماند.  
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سهیل با اخم های درهم فشار آرامی به چانه اش 

وارد کرد و با این کار مجبورش کرد نگاهش را باال 

 بیاورد.

 

 ��404_پارت#

 

 دخترک اینبار نگاهش را به سیاهی چشمانش رساند.  

 اما دست سهیل را از چانه اش جدا کرد و پایین آورد.  

 دلش زیادی از او پر بود!  

از فشار کنترل بغضش چشمانش سرخ سرخ بود و 

 رنگش به سفیدی می زد.  

 چی شده حالت خوبه؟!  _

 صدای سهیل در کمال جدی بودن نرم و آهسته بود.  

 خترک کمی لبهایش را خیس کرد.  د

 با اینکار نگاه سهیل روی آنها نشست.  
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 چه داشت بر سرشان می آمد؟!  

دو هفته ی تمام بود که طعن آن توت فرنگی 

 هایشان را نچشیده بود.  

از تصور و یادآوری طعم خوششان آب دهانش را 

بلعید و باز هم مثل سابق با اینکار سیب گلویش 

 تکان خورد.  

 نگاه دخترک معطوف آن ناحیه شد.  

 پلک هایش را با بغض روی هم فشرد.  

 صدایی در سرش پیچید. 

 «  چقدر این جذابه.. سهیل چرا زنا سیب گلو ندارن..« 

 دلش خون بود!  

تمام این دو هفته با خاطرات این چندسال زندگی 

 کرد.  می

 چشمانش را که باز کرد نگاه به تیله هایش کوبید!  

 برق اشک نگاهش دل مردش را مچاله کرد.  
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 داشت از بغض او جان می داد!  

 اما خودش هم نمی فهمید...  

چرا سعی ندارد مثل گذشته آرامش کند و غم هایش 

  را به جان بخرد! 

 چرا نمی تواند مثل گذشته گرم شود!  

چرا آنقدر سرد شده که گرم شدنش دیگر کار آسانی 

 نیست!  

 خوبم خوب.. خوبِ خوب...  _

 دخترک این را گفت و از جا بلند شد.  

هنوز از آشپزخانه خارج نشده بود که صدای سهیل 

 قدم هایش را بر زمین چسباند.  

میگی حالت خوبه اما لبات دیگه نمیخنده.. صدای _

 خنده هات تو خونه نمیپیچه!  

ها در زبانش نشست وقتی که نفهمید چرا آن حرف

 دانست!خودش از هر کسی بهتر دلیلش را می
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مله اش لب هایش را روی هم فشرد پس از اتمام ج

 و نگاه از او گرفت.  

سنگینی نگاه بهار را روی خودش حس می کرد و از 

 گفته خودش پشیمان بود.  

سنگینی نگاهش که طوالنی شد باالخره جرات به 

 خرج داد نگاه به نگاهش دوخت.  

انگار سعی داشت در سکوت با همان نگاهش 

بهتر از خودش می جوابش را بدهد و سهیل این را 

 فهمید!  

پس از چند ثانیه نگاه از او گرفت و دوباره گام 

 برداشت.  
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اما دو گام بیشتر برنداشته بود که دوباره از حرکت 

 ایستاد.  

اینبار همانطور پشت به او ایستاد و نچرخید تا چشم 

 در چشمش شود.  

بی آنکه بچرخد تنها گردن چرخاند واز سرشانه نیم 

 او انداخت.  نگاهی به 

 میگن درون یک زن چهار زن متفاوت وجود داره...  _

 یه دختر شر و شیطون و شاد...  

 یه دختر نوجوان جسور و مغرور...  

 یه زن میانسال بی حوصله...  

 و یک پیرزن غرغروی اخمو...  

اما تمام اینا تنها به رفتار یک مرد بستگی داره که 

 کدوم زن پررنگ تر باشه!  

و نفهمید چطور سهیل زیر بار همان یک جمله  گفت

 لِه شد!  
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نفهمید چطور قلبش مچاله شد و نفس کشیدنش 

 سخت!  

ای مکث از مقابل گفت و بالفاصله بدون لحظه

 نگاهش دور شد!  

سهیل از فشار زیادی که به مشت گره خورده اش 

 وارد می کرد رنگ دستش به سفیدی می زد.  

 یش را نداشت!  توان ایستادن روی پاها

قدمی برداشت و صندلی برای خود بیرون کشیدو 

 روی صندلی ولو شد.  

 سرش را میان دستانش گرفت.  

 میفهمید رفتار سردش چه بر سر دلبرش می آورد.  

 اما دست خودش نبود!  

آمد به او نزدیک شود مدام آن تصاویر هرگاه که می

 مقابل نگاهش قرار می گرفت.
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بعد از آن شب بارانی بهارچندباری پا پیش گذاشته 

 بود و سعی داشت دلیل رفتارهایش را بفهمد.  

 اما نگفت و باز هم سکوت کرد! 

 انگار قفل بر زبانش زده بودند...  

 گرفت!  شک و تردید داشت جانش را می

نگاهش که می کرد لعنت بر خودش می فرستاد بابت 

 شک و تردید هایش...  

 آن نگاه معصوم قلبش را می فشرد!  

 کرد.  اما وقتی به مغزش مراجعه می

گرفت حتی ته دلش هم در هاله ی سیاهی قرار می

توانست به همین راحتی از کنار چنین که نمی

 ای بگذرد!  قضیه
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توانست بند نبود و نمی این که دستش به هیچ جایی

آن فرد ناشناس را پیدا کند بیشتر از همه کالفه اش 

 می کرد.  

برای رسیدن به آن فرد تنها یک راه داشت آن هم 

پلیس و فعال نمی خواست پای پلیس را در میان 

 بکشد.  

چون این امر امکان داشت آبرویش را مورد خطر 

 بویی ببرد.   قرار دهد و فقط کافی بود یک نفر از ماجرا

تمامی رفتارهایش سردی و بی تفاوتی هایش بیشتر 

 از سر ترسش بود.  

ترسید به او نزدیک شود و دوباره با قرار گرفتن می

 آن تصاویر مقابل نگاهش کنترلش را از دست بدهد.  

 ناپذیر...  کاری کند جبران

 حرفی بزند که دیگر نتواند از ذهن بهار پاک کند.  

 ه می گرفت بیشتر بخاطر خود بهار بود.  اگرهم فاصل
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عجیب بود اما رفتار سردش بیشتر از روی دوست 

 داشتنش بود!  

توانست اینها را به او بگوید اما افسوس که کاش می

جز ای کاش و افسوس خوردن کاری از دستش بر 

 آمد.  نمی

دخترک زیر پتو مچاله شده بود و اشک هایش 

 دادند!  امانش نمی

 ون بود برای خودش...  دلش خ

 برای روزهای خوبش...  

 برای خنده و خندیدن های از ته دلش...  

برای خوشبختی که فکر می کرد دیگر نخواهد روی 

 آن را ببیند!
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در اتاق باز شد و بالفاصله با صدای آهسته ای بسته 

 شد.  

دخترک لبش را زیر دندان کشید و نفسش را حبس 

 کرد تا صدای گریه هایش در نیاید!  

با پایین رفتن خوشخواب متوجه قرار گرفتن سهیل 

 روی تخت شد.  

بیشتر در خودش مچاله شد و سعی کرد با هر 

 رل کند!  مشقتی که هست گریه هایش را کنت

 دقایقی در سکوت گذشت دوباره تخت تکان خورد.  

خواهد چراغ را خاموش بهار به این فکر کرد حتما می

 کند!  

 شنید! چرا که صدای قدم های آهسته اش را می

سهیل تخت را دور زد و مقابل دخترک پایین تخت 

 روی زمین نشست! 

 آخر دلش طاقت نیاورد...   
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دجور زخم بر دلش نشانده آن جمله ی آخر بهار ب

 بود!  

 بی هوا پتو را از روی سرش کشید.  

بهار از این اتفاق ناگهانی چند لحظه بهت زده به او 

 خیره شد.  

نگاه سرخ و چشمان اشکی اش همچون شمشیری 

 در قلب سهیل فرو رفت.  

دخترک خیلی زود به خود آمد و ساعدش را روی 

 نشود.   چشمانش قرار داد تا رسواتر از آن

 بهار!  _

صدای آهسته ای سهیل حاکی از ضعف درونی اش 

 بود!  

 دلش می خواست در جوابش بگوید.  

جانِ بهار ضربانِ قلب بهار.. بگو بازم صدام بزن « 

 «  دلم برا صدات تنگ شده
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 اما تنها سکوت کرد.  

غرورش این اجازه را به او نداد که باز هم مثل 

 مه چیز را زود از یاد ببرد!  گذشته پا پیش بگذارد و ه

 به خصوص حاال که گریه هایش را هم دیده بود.  

اما مشخص بود به دلیل اشک هایش پی برده است 

 که آنقدر ساکت و صامت مانده بود!
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چند ثانیه سکوتی که دوباره برقرار شد داشت نفس 

 گرفت! دخترک را می

 خواست... دلش نازکشیدنش را می

دلش میخواست مثل همیشه تاب گریه کردن او را 

 نیاورد.  
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اما این سکوت ترک های قلبش را بیشتر و بیشتر می 

 کرد!  

 نفسِ سهیل؟  _

 !  انگار تمام مدت منتظر شنیدن همین دو کلمه بود

 ساعدش را از روی چشمانش برداشت.  

دیگر سعی نداشت گریه اش را کنترل کند یا 

 صدایش را خفه کند!  

اینبار با شدت تر و با صدایی که دل هر کسی را به 

 درد می آورد.  

 چه برسد به مردش با گریه نالید: 

 سهیل!  _

 جانِ سهیل؟  _

 چرا شنیدن این کلمات به جای آرام کردنش بیشتر

 به دلش چنگ می انداخت.  
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چیزی نگفت و فقط با همان نگاه اشکی که از زور 

 اشک او را تار می دید.  

باز هم قصد نداشت نگاه از چشمان به غم نشسته 

 اش بگیرد دوباره صدایش زد: 

 سهیل!   _

 عمرِسهیل؟  _

 هایش با شدت روی صورتش جاری بودند.  اشک

 بودند!  حتی بالش و پتو را هم خیس کرده 

 اینبار با همان نگاه گریان لبخندی کنج لبش نشست.  

 سهیل!  _

 قلبِ سهیل؟  _

 سیر نمی شد...  

خواست به اندازه ی تمام این دو هفته دلش می

 دوری فقط صدایش بزند.  

 سهیل!  _
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 این بار دیگر دل سهیل هم تاب نیاورد.  

به سرعت او را به آغوش کشید و سرش را به سینه 

 چسباند.  

بوسه هایش را بی مکث روی سر و صورت دلبرش 

 نشاند.  می

در همان حال هم پشت سر هم قربان صدقه اش می 

 رفت.  

جونِ دلِ سهیل.. نفسِ سهیل.. زندگیِ سهیل.. قلبِ _

 سهیل.. خونِ تو رگهای سهیل..  

ند و عطرش را عمیق بو بینی به گردن دلبرش چسبا

 کشید.  

ای به رگهایش تزریق با هر نفس انگار جانِ تازه

 شد.  می

 چطور توانسته بود این همه روز دوام بیاورد؟!  
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چطور تاب آورده بود دو هفته هم خودش را و هم او 

 را از آغوش آرامبخششان محروم کند؟!
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قابل بی مغزش انگار باز هم سعی داشت او را م

 توجهی هایش مقابل هشدار هایش قرار دهد!  

 توجهی کرد.  اما سهیل باز هم در برابر ارورهای آن بی

حقیقت این بود که دلش میخواست االن دل به دل 

 دلش بدهد!  

 حتی اگر اشتباه هم باشد...  

دلش نمی خواست این آرامش را از خودش سَلب 

 کند.  

را روانه ی قسمت  هر چه فکر سیاه و منفی بود 

 تاریک ذهنش کرد.  
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 از پایین تخت بلند شد و روی تخت نشست.  

با یک حرکت بهار را روی پایش نشاند و سر دخترک 

 را روی قلبش تنظیم کرد.  

بوسه ای روی موهایش نشاند و به نوازش آنها 

 پرداخت.  

 بهار با چشمان بسته از آن حس و حال لذت می برد.  

حسی که در آن لحظه بینشان به وجود آمده بود 

 توصیف ناپذیر بود.  

سهیل با پشت دست گونه ی لطیفش را نوازش کرد 

 و با انگشتانش صورت خیس از اشکش را پاک کرد.  

 بوسه ای پشت پلک های بسته اش نشاند.  

 های بهار باز شد.  با این حرکت الی پلک

انداخت و با  سهیل نگاه به چشمان سرخ و متورمش

 قلب سوزان زمزمه کرد.  

 بمیرم برا چشات!  _
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 دخترک لبخندی به رویش پاشید.  

سرش را کمی کج کرد و بوسه ای کف دست او که 

 روی گونه اش قرار داشت نشاند زیر لب گفت: 

 خدا نکنه!   _

انگار هر دو سعی داشتند در آن لحظه تنها از قلبشان 

 پیروی کنند.  

خواست سوالی بابت رفتار این نه بهار دلش می

 خواست!  مدتش بپرسد و نه سهیل دلش می

خواست از همان لحظه و اینبار فقط هر دو دلشان می

 حس ناب بینشان لذت ببرند.  

دستش را میان انگشتان دخترک فرو برد و 

 انشان را به صورت خودش چسباند.دست
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همانطور که بوسه های ریزی به نوک انگشتان یخ 

 زده ی بهارمی نشاند از او پرسید: 

دوست داری بریم بیرون یه کم حال و هوات عوض  _

 بشه؟  

 بهار شانه ای باال انداخت.  

فرقی نداره فقط تو کنارم باش هرجا که باشم چه _

 ن برام فرقی نداره!  خونه چه بیرو

 سهیل بوسه ای روی پیشانی اش نشاند.  

دورت بگردم.. پس پایه ای بریم خونه ی سپیده _

 یکم حال دوتامون عوض بشه؟ 

 بهار نگاهی به ساعت روی پاتختی انداخت.  

 پایه که پایه م فقط دیر وقت نیست؟!  _

سهیل هم متقابالً نگاهی به ساعت انداخت و ابرویش 

 رید.  باال پ
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هنوز ساعت ده واسه اونا تازه سرشب محسوب _

میشه غذای خودمون که سوخت الاقل بریم امشب 

 رو سر سپیده چتر بشیم!  

بهار با لبخند سری تکان داد واز روی پایش بلند 

 شد.  

سهیل از تخت پایین آمد همانطور که به طرف کمد 

 داشت خطاب به او گفت: لباسهایش قدم برمی

ه آبی به دست و صورتت بزنی منم لباسهات تا تو ی _

 رو آماده می کنم!  

  *** 

نگاهی به ساعت انداخت هنوز بیست دقیقه به 

 آمدنش مانده بود.  

 این لحظات آخر عجیب دیر می گذشت!  

 لبهایش کمی آویزان شد.  

 روی برگرداند و اینبار نگاهش به مچ دستش افتاد.  
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دوباره با دیدنش چشمانش برق زد و لبخندی 

 جایگزین لب های آویزانش شد.  

چشمانش را بست و دستش را روی مچ دستش به 

 حرکت درآورد.  

متورم شده بود و همین باعث می شد به خوبی با 

 حرکت انگشتانش حسش کند.  

درست مثل نابینایی که لذت را تنها با حس المسه 

 اش کشف می کند!  

را باال آورد و بوسه ای روی آن برآمدگی که  دستش

 حاصل از زخمی شدنش بود نشاند.  

 امروز را به خودش اختصاص داده بود.
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در آن دو هفته آنقدر بی حوصله و دل مرده شده بود 

 که بالکل شکل ظاهری اش به هم ریخته بود.  

به همین خاطر امروز را چند ساعتی در خوشگالسیون 

 ذراند.  گ

در لحظات پایانی کار با یک تصمیم ناگهانی تصمیم 

 گرفت تتو بزند!  

 اولش بخاطر تجربه نداشتنش می ترسید.  

تواند کمی مردش را اما با فکر به اینکه می

 سوپرایزکند بیخیال ترس شد و دل را به دریا زد.  

 حسی آن لحظه درد را حس نکرد!  حقیقتاً با بی

 شد که کمی سوزش داشت.  فقط دقایقی می

 آن هم خیلی کم در حدی که قابل تحمل بود!  

 از جا بلند شد و راهی آشپزخانه شد.  

زیر کتری را روشن کرد سهیلش اینگونه چای را 

 بیشتر از چای چایساز دوست داشت.  
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پس از آن به طرف کنسول و آینه راهرو ورودی خانه 

 قدم برداشت.  

 ینه قرار گرفت و نگاهی به ظاهرش انداخت.  مقابل آ

تاپ یقه شلی به همراه دامن کوتاهی که به زور ران 

 پوشاند پوشیده بود.  های خوش تراشش را می

دستی به موهایش کشید پایین موهایش به طور 

 آراسته ای بابلیس شده بود.  

لبخندی در آینه به روی خودش پاشید از دیدن 

 وی چهره نشانده بود.  آرایش بی نقصی که ر

با صدای زنگ واحد هیجانی به جانش نشست و 

 قلبش پر تب و تاب به تپش افتاد.  

با قدمهای پرهیجانی پشت در قرار گرفت و آهسته 

 آن را باز کرد.  

 خودش هم همانجا پشت در ماند.  
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باسالم بهار سهیل قدم به داخل خانه برداشت و او 

 .  هم سالم پرنشاطی نثارش کرد

 سالااا...  _

همین که گردن چرخاند و با او چشم در چشم شد  

 نیمه دیگر کالمش در دهانش ماسید.  

 ابروهایش ناخودآگاه باال پرید.  

لبخند آرام آرام مهمان لبهایش شد و نگاه شیفته 

 اش جستجوگرانه روی سر تا پای دلبرش چرخید.
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با دست راست در را بست و با دست چپ دست بهار 

را باالی سرش گرفت و با اینکار برای چرخیدن 

 هدایتش کرد.  
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بهار سرخوشانه چرخید و دوباره وجود همسرش را 

 پر از لذت کرد.  

 با عشق او را در آغوش کشید و محکم به خود فشرد. 

  *** 

با قرار گرفتن دخترک کنارش نگاهش از صفحه  ی 

لویزیون جدا شد و به چهره ی دلبرش که همچون ت

ماه می درخشید دوخت و دستش را دور شانه هایش 

 پیچاند.  

بهار سر روی شانه اش قرار داد و بوسه ی سهیل 

 روی موهایش نشست. 

از آن فرد ناشناس و مسیج هایش دیگر خبری نشده 

بود و همین امر باعث آرام گرفتن ذهن سهیل 

 شد.  می

 دانست اینها همه خاموشی قبل از طوفان بود!  اما نمی

 دست بهار روی گونه اش قرار گرفت و آرام لب زد.  
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 یه لحظه چشاتو ببند!  _

 سهیل بی آنکه سوالی بپرسد پلک روی هم قرار داد.  

 گرفت را دوست داشت.  آرامشی که از آغوشش می

بهار دست مردانه اش را در دست گرفت و روی 

 ی خودش قرار داد.   قفسه ی سینه

از برخورد دستش با گرمای تنش هم نفس سهیل 

 بند آمد هم خودش مورمورش شد.  

دست مردانه اش آرام آرام توسط بهار روی قفسه ی 

سینه اش لغزید و از یقه ی لباسش رد شد و روی 

 سینه ی چپش متوقف شد.  

سهیل برآمدگی که به حالت زخم در آمده بود را زیر 

 کرد.  دستش حس 

ابروهایش فاصله کم کردند همین که خواست چشم 

 باز کند.  

 صدای دلبرش مانع از این کارش کرد.  
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 تاوقتی نگفتم چشاتو باز نکن!  _

اینبار انگشت اشاره او را میان دستش گرفت و روی 

حرف به حرف تتویی که روی سینه ی چپش حک 

 شده بود لغزاند.
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اش طوری که انگار با انگشت او روی سینه

 نوشت!  می

 «  قلب قلبِ خودمه اما ضربانش تویی«

وچه خوب آن نوشته را با حس المسه به سهیل 

 فهماند. 

دستش را از روی سینه اش برداشت و روی مچ  

 دست چپش قرارداد.  
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درست روی شاهرگ دست چپش و اینبار هم همان 

 اش تکرار کرد.  کار را توسط انگشت اشاره 

نماد بی نهایت وزیر آن هم نام سهیل به التین تتو 

 شده بود!  

 اینبارسهیل دیگر نتوانست تاب بیاورد!  

 چشمانش ناخودآگاه باز شد.  

 مچ دست دخترک را مقابل نگاهش قرارداد.  

 دوباره نگاهش چرخید و اینبار یقه لباسش را کنار زد.  

 نگاهش روی آن نوشته که در قسمت برآمده ی سینه

ی چپش تتوشده بود دو دو زد وقلبش را به بازی 

 گرفت. 

  

در آن لحظه کالمی در برابر دلبری اش با این روش 

 در دهانش نمی گنجید.  
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ی  لبهایش را به سینه ی دلبرش چسباند و بوسه

 داغی روی آن قسمت نشاند.  

همانجا در همان لحظه به خودش قول داد اجازه 

ندهد کسی خوشبختی که خدا نصیبش کرده بود را 

 بهم بزند!  

تصمیم گرفت هر گاه مسیج ناشناسی دریافت کرد 

 بی برو برگشت حذف کند.  

حرکت آرام لب هایش روی سینه ی دخترک دل 

اسش آن تکه دخترک را بی تاب وصدای پراحس

 گوشت تپنده را بی تاب تر از قبل کرد! 

وقتی عاشق میشی همه دنیات محدود میشه به یه _

 نفر چه خوشبختم من که دنیا خالصه شده به تو...  
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جام مشروب را از لب هایش دور کرد و مستانه 

 خندید.  

شیشه ی مشروب را برداشت و دوباره جام خالی را 

 پر کرد.  

 ینبار همه را با یک نفس سر کشید!  ا

موبایلش را از روی میز برداشت و وارد اینستاگرام 

 شد.

   

حتی در آن حالت مست هم استوری فرد مورد نظر 

 نظرش را جلب کرد!  

با کنجکاوی که سر تا پایش را فرا گرفته بود خیلی 

 زود استوری مورد نظر را باز کرد.  

باز کردن استوری همانا و خشم وحسادت غیر قابل 

 توصیف همانا!  
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لرزشی نشأت گرفته از خشم زیادش به جانش 

 افتاده بود.

   

با یک حرکت جام و شیشه مشروب را به طرف دیوار 

و تنها خرده شیشه هایی از پیش رویش پرتاب کرد 

 آنها باقی ماند.  

 دستانش هنوز هم به حالت هیستریک می لرزید.  

دوباره آن عکس بخصوص متنی که روی عکس 

 نوشته شده بود در ذهنش جان گرفت!  

 عکس دست بهار بود!  

همان قسمت مچ دستش که تتو زده بود و روی آن 

 عکس نوشته شده بود.  

 «؟!چطور نمیرم براش« 
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ای برای چند ثانیه سیاهی چشمانش باال رفت لحظه

و تنها سفیدی بود که کاسه ی چشمانش را پر کرده 

 بود!  

 از جا بلند شد با همان سرگیجه ای که داشت!  

 با چند قدم خودش را به پنجره بزرگ سالن رساند.  

دوباره گوشی را باال آورد و اینبار وارد مخاطبینش 

 شد.
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 انگار باید می رفت سراغ آخرین گزینه!  

 همان که گذاشته بود برای روز پایانی...  

همانی که گذاشته بود برای روزهای پایانی نقشه 

 اش... 

 همان تیر آخر...
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نظرش این بود که پله پله جلو برود و لِه شدنش را 

 آرام آرام ببیند! 

 ! اما انگار با عکس و مسیج کاری پیش نمی رفت

 

روی شماره مورد نظر لمس کرد و گوشی را کنار بنا 

 گوشش قرار داد.  

دید و دلیلش چیزی جز مستی چشمانش کمی تار می

 و خشم نبود!  

اما انگار مستی هنوز هم مغزش را به طور کامل از کار 

 نینداخته بود!  

صدای فرد مورد نظر که در گوشش پیچید بی برو 

 برگشت رفت سراغ اصل مطلب... 

  

 برام پیداش کن داماد سابق حاجی فرحزاد!  _

 شد.  نگاهش داشت هر لحظه تارتر می
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 اسم شهرستان و محله رو برات مسیج می کنم!  _

 این را گفت و گوشی را از گوشش فاصله داد.  

تاد و زانوهایش شل دستش بی رمق کنار بدنش اف

شد و همان جا روی پارکت های کف سالن نشست 

 وتکیه اش را به دیوار داد.  

 شد!  سوی چشمانش هر لحظه کمتر و کمتر می

وقتی پلک هایش روی هم افتاد دیگر چیزی 

 نفهمید...

 

 ��416_پارت#

 چند تقه به در اتاقش وارد شد. 

و نیما پس از کسب اجازه اش در اتاق آهسته باز شد 

دوشادوش همان مردی که قول پیدا کردنش را داده 

 بود وارد اتاق شدند! 

 نگین خانم؟ _
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پشت به او رو به پنجره ایستاده بود و از آن ارتفاع به 

 نگریست! ها میها وعبور ماشینتماشای خیابان

 زود کار تو بگو حوصله ندارم!_

  

نیما نگاهی به حسام انداخت و بعد با لب خندان 

 زمزمه کرد. 

 مشت ولق بده خانم باالخره پیداش کردم! _

با شنیدن این حرف همزمان گردن و بدنش را به 

 سرعت به طرف آنها چرخاند. 

نگاهش یک دور کامل از باال تا پایین و از پایین تا 

 باال رفت وبرگشت.

  

در همان نگاه اول از ظاهراو همه چیز دستگیرش شد 

 تر می کرد!  و این مورد او را خوشحال
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توانست با یک پیشنهاد چرا که خیلی راحت می

 وسوسه کننده او را همچون موم میان مشتش بگیرد! 

 با سربه نیما اشاره زد. 

 تونی بری! می_

 

بی برو برگشت اتاق را ترک کرد  "چشمی"او هم با 

 و آنها را تنها گذاشت. 

 بارید. خماری از سرو روی حسام می

کشید وفین فینش به هر از گاهی بینی اش را باال می

 راه بود. 

صدای پاشنه های کفش نگین درون اتاق پیچید و 

باعث شد سر حسام کمی باال بیاید و نگاهی به او 

 بیاندازد. 
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با چند قدم بلند خودش را به مبل رساند و روی آن 

قرار گرفت و با دست هم به حسام اشاره کرد روی 

 مبل مقابلش بنشیند.
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های شل و ولی روی مبل قرار گرفت و نگاه با قدم

 منتظرش را به نگین دوخت. 

 زد. چشمانش برای ذره ای مواد دو دو می

 کرد!فهمید و حس می نگین هم این را به خوبی می

  

 حتی لرزش دستانش هم همه چیز را عیان می کرد 

باالخره لب های کبودش را که حاصل از اعتیاد چند 

 ساله اش بود تکان خوردند. 

آقا نیما گفتن که شما با من کار دارین میشه بپرسم _

 چه کاری؟!
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 دیگر از آن حسام زورگوی گذشته خبری نبود! 

انداخت یی که به غبغبه اش میانگار تمام آن بادها

خالی شده بود و این مورد هم از لرزش صدایش 

 مشخص بود!

  

 نگین پا روی پای دیگرش انداخت. 

طوری به چشمان کم سوی حسام خیره شده بود که 

 انگار می خواست در آنها نفوذ کند! 

 عمدی در این کارش بود! 

شنود می خواست وقتی حسام پیشنهادش را می

 عملش را از چشمانش دریابد! العکس

 

 می خوام یه کاری برام انجام بدی! _

حسام کمی درجایش تکانی خورد و کمی خودش را 

 جمع و جور کرد. 
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 دست زیر بینی اش کشید و دوباره آن را باال کشید. 

های او را العملنگین با دقت تمام حرکات و عکس

 زیر ذره بین نگاهش قرار داده بود. 

 یک تای ابروی نگین باال پرید.
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نه انگار هنوز هم کمی بلد داشت که به غبغب 

 بیندازد! 

 آنقدرها هم بی دست وپا نشده بود! 

 رسید. اینبار صورت حسام جدی به نظر می

 می شنوم! _

 یه کاری که در ازاش پول خوبی گیرت میاد! _

 چه کاری؟ _

 دست نگین باال آمد و مقابلش نگه داشت! 
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اول قبل از هر چیزی چند تا نکته رو باید بهت بگم 

 ریم سر اصل مطلب! بعد می

ه.. یک : هیچ احدالناسی نباید از این قضیه بویی ببر

دو: وقتی که قبول کردی دیگه حق جازدن تا آخر راه 

رو نداری و سه: که مهمترین مورده صد میلیون پول 

 به عالوه تهیه ی توشه ی شش ماهه ات! 

 چشمان حسام برق زد. 

هیجان زده کمی خودش را روی مبل جلو کشید و لبه 

 آن قرار گرفت. 

 هرچی باشه قبوله! _

 تر شد. نیشخند روی لب نگین پررنگ

 انگار شانس با او یار بود. 

 خوب آدمی به تورش خورده بود! 

 ریم سر اصل مطلب...می

 خاله بهار؟ _
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بهار همانطور که در کابینت رومی بست جوابش را 

 داد. 

 جونم خاله! _

 بیبین چقد ژنتلمن شدم! _

با این حرف بهار با خنده چرخید و نگاهش روی آن 

 تر ایستاده بود ثابت ماند. وروجک خوردنی که کنار کان

رادین از همان خنده هایی که بهار موش موشی 

 نامید روی لب آورد. می

همان ها که چینی روی بینی اش می انداخت و 

 چشمانش را می بست! 

دانست از قیافه ای که برای خودش ساخته بهار نمی

 بود زار بزند یا بخندد! 

 نگاهش اول از همه روی موهای او نشست. 

 مطمئناً قوطی ژل را روی آنها خالی کرده بود!
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طوری که مقداری از ژل روی پیشانی اش چکه کرده 

 بود.  

 کت کرم رنگ سهیل را هم پوشیده بود که تا مچ

 رسید.  پایش می

همانی که سهیل خیلی دوستش داشت و رویش 

 حساس بود.  

رد دست های کوچکش روی یقه ی کد مشخص بود 

و آن هم چیزی جز خالی کردن کرم پودر خودش 

 نبود!  

و در نهایت کفش های ورنی سهیل را هم پوشیده 

 بود.  

وقتی با سکوت و قیافه ی آویزان بهار روبرو شد 

ی لبهایش پر کشید و ظاهر ناراحتی به خنده از رو

 خود گرفت.  
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بهار که دلش برای مظلوم نمایی او ضعف رفت به او 

 نزدیک شد.  

 مقابل پایش زانو زد و پرسید: 

 چی شد؟!   _

 رادین نگاه ناراحتش را باال آورد و در نگاه او دوخت.  

هیچی دیگه نیازی به دُفتن نیست خودم از چشات _

 نشدم!   فهمیدم ژنتلمن

 دل بهار برای آن صدای ناراحتش قنج رفت.  

بوسه ی پرسروصدایی روی لپ های برجسته اش 

 نشاند.  

 الهی دور تو بگردم تو خیلی هم جنلمنی! _

 رادین سرش را کج کرد و گفت: 

 راست میگی؟!   _

 بهار با خنده سری به تایید حرفش تکان داد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رادین دوباره خنده ی موش موشی به لب آورد و 

 اینبار دیگر طاقت بهار برید.  

او را محکم در آغوش گرفت و سرش را به سینه 

 کشید و بوسه باران کرد.  

از الی دندان هایی که از فشار دوست داشتن زیاد او 

 روی هم می فشرد نالید: 

 ا تو انقد شیرینی جیگرمن؟! چر _

همانطور که او را در آغوش گرفته بود از جا بلند شد  

 و روی پا ایستاد.  

 به طرف اتاق حرکت کرد.  

 بزن بریم که حموم الزمی!  _

 رادین با خوشحالی دستانش را دور گردن او پیچاند.  

 آااااخ جون آب بازی!_
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مشغول خشک کردن موهایش با سشوار بود که با 

کج شدن گردن رادین متوجه شد همان طور نشسته 

روی صندلی خوابش برده! سشوار را خاموش کرد و 

آهسته طوری که بیدار نشود او را از روی صندلی بلند 

 کرد و روی تخت قرار داد.  

پتو را تا زیر گردنش باال کشید و بوسه ای پشت 

 نشاند.   دستان کوچکش

 چهره اش در خواب زیادی مظلوم جلوه می داد.  

اصال به آن ظاهر معصومانه اش ان همه شری و 

 آمد!  شیطنت نمی

آهسته مشغول جمع کردن اتاق خوابشان شد که به 

 لطف رادین تفاوتی با میدان جنگ نداشت.  

امشب سالگرد ازدواجشان بود و قصد داشت سهیل 

 را سوپرایز کند.  

 ای از اتمام آخرین امتحانش می گذشت.  هفتهیک 
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 ای برای شرکت نرفتن جور کرد.  امروز را بهانه

وگرنه از زمانی که امتحاناتش تمام شده بود صبح با 

سهیل به شرکت می رفت و شب هم با او برمی 

 گشت!  

صبح هم سپیده تماس گرفت و گفت که امروز برای 

 ی تواند بیاید.  پرستار رادین مشکلی پیش آمده و نم

با اینکه خیلی کار داشت اما چیزی به سپیده نگفت و 

 قبول کرد که رادین را پیش او بیاورد.  

این بچه برایش خیلی عزیز شیرین بود و از کنار او 

 بودن لذت می برد.  

فقط زیادی پرشر و شور بود و لحظه ای آرام و قرار 

 نمی گرفت! 

 مگر در مواقعی که خواب بود.   

 جمع و جور کردن اتاق خواب نیم ساعتی طول کشید.  
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از اتاق بیرون آمد صدای زنگ آیفون خبر از آمدن 

 داد.  سپیده می

سپیده همانطور رادین را خوابیده از او تحویل گرفت 

 و رفت!

 :��ازدواج مجددVIPکانال��
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پس از رفتن آنها از غذای سری زد و دستی هم به 

 سر و روی خانه کشید.  

 همه چیز مهیا بود.  

راهی اتاقش شد به طرف سرویس قدم برداشت تا 

آبی به دست و صورتش بزند و پس از آن هم کم کم 

 آماده شود.  

 چون تا یک ساعت دیگر سهیل می رسید.  

 جلوی در سرویس متوقف شد.  
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 عقب گرد کرد و کیفش را از داخل کمد بیرون کشید.  

 دستش را داخل آن فرو بود.  

 زده شروع به تپیدن کرد.  قلبش ناخودآگاه هیجان 

 بِیبی چک را باال آورد و مقابل نگاهش قرارداد.  

تازه دو روز بود که از تاریخ عادت ماهیانه اش رد 

شده بود و حتی حس می کرد هنوز برای این کار زود 

 است.  

اما هیجانی به جانش افتاده بود که اجازه نمی داد به 

 همین راحتی از کنارش بگذرد!  

به دریا زد و باالخره با همان بِیبی چک راهی  دل را

 سرویس بهداشتی شد.  

 روی تخت نشست هنوز هم باورش نمی شد.  

بار دیگر بِیبی چک را باال آورد و مقابل نگاهش 

 قرارداد.  

 دو خط قرمز روی آن قرار داشت.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

قلبش گویا قصد داشت سینه اش را بشکافد و از آن 

 بیرون بپرد.  

 ه اش بی نظیر بود.  حس آن لحظ

 احساس بسیار پاک و خوبی داشت!  

 حسی که تا به آن لحظه تجربه نکرده بود!  

دستی زیر چشمان نمناکش که حاصل از اوج 

 احساساتش بود کشید.  

بِیبی چک را داخل کشو پاتختی انداخت و مشغول 

 هایش شد.  تعویض لباس

ازم رژ قرمز را روی لبهایش کشید و آن را کنار لو

 آرایش دیگرش قرارداد.  

 کت قرمز رنگ به همراه شلوار مشکی پوشیده بود.

 

 ��422_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تازگی برایش خریده بود.  همانی که سهیل به

اولین باری بود که به تن می زد و خیلی هم به تنش 

 نشسته بود!  

کفش های پاشنه بلند مشکی رنگش هم به آراستگی 

 افزود.  و شیک پوشی اش می

 با لبخند رضایت بخشی از اتاق خارج شد.  

  *** 

با باز شدن در اتاق سهیل آتنا با اضطراب از جا بلند 

 شد اضطرابی که لحظه ای رهایش نمی کرد.  

به طرف درب خروجی قدم برداشت که با صدای آتنا 

 از حرکت ایستاد.  

 آقای مهندس تشریف می برین؟!  _

 د.  سهیل سری به تایید حرفش تکان دا

 بله امروز کمی زودتر می رم.. چیزی شده؟!  _

 سعی کرد خودش را جمع و جور کند.  
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 لبخندی به لب آورد و گفت : 

 نه چیزی نیست خدانگهدار!   _

او هم خدانگهداری زیر لب گفت و گام هایش دوباره 

 به حرکت درآمدند.  

مقابل درب خروجی که قرار گرفت دوباره صدای 

 مد.  مصطرب آتنا در آ

 آقای مهندس؟ _

انگار دست خودش نبود استرسی که به جانش افتاده 

 بود غیر قابل کنترل بود.  

دلش میخواست قدرتی داشت و او را از رفتن 

 منصرف می کرد.  

 نگاه سهیل اینبار روی چشمانش نشست.  

 با ابروهایی که فاصله کم کرده بودند پرسید : 

 حالتون خوبه خانم لطفی؟!   _

 آتنا تند تند سرش را تکان داد.  
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 بله بله!  _

 اما ظاهرتون چیز دیگه ای میگه!  _

توانست بر خودش لعنتی فرستاد که نمی

 احساساتش را کنترل کند.  

اینبار تمام تالشش را کرد که لبخند جانداری 

 تحویلش بدهد.  

 نه فقط خواستم بگم به بهار جون سالم برسونید...  _

ل مشخص بود که گویا حرفش را از چهره ی سهی

 باور نکرده اما باز هم بحث را نکشید.
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ای تحویلش داد و از شرکت او هم لبخند دوستانه

 بیرون رفت.  
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با رفتنش دخترک روی صندلی وا رفت و مشغول 

 صلوات فرستادن شد.  

 دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد.  نمی

اما ازعصر که نگین از او خواسته بود ساعت دقیق 

 خروجش را اطالع دهد.  

 ای رهایش نمی کرد.  اضطراب لحظه

 با دستان لرزان مسیجی برای نگین ارسال کرد.  

 لعنتی نثار او و خودش کرد.  

گوشی را روی میز قرار داد و کالفه دستی به 

 کشید.  صورتش 

 گوشی روی میز لرزید.  

 با اجبار آن دوباره آن را در دست گرفت.  

 کارت تموم شد امشب باقی پولتو واریز می کنم!  _

این پیام نه تنها خوشحالش نکرد بلکه اضطرابش را 

 بیشتر کرد.  
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 زیر لب زمزمه کرد.  

 خدایا خودت بخیر بگذرون!  _

  *** 

   نگاهش روی برج پیش رویش نشست.

 آرام طبقه به طبقه شمرد و باال رفت.  از پایین آرام

بیست، بیست ویک، بیست ودو، بیست وسه.. _

نگاهش متوقف شد و روی طبقه بیست و سوم ثابت 

 ماند.  

نیشخندی روی لبش نشست و با پشت انگشت 

 اشاره زیر بینی اش کشید.  

 صدای نگین در سرش انعکاس یافت. 

ه بیست و سوم برج هیراد به مناسبت تولدش طبق« 

رو به نامش زده دختر حاجی تو این سال ها بیشتر از 

 « کوپنش خوش گذرونده!

 زیر لب زمزمه کرد.   
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مشخصه تو این سالها هرچی من بدبختی کشیدم _

 در عوض تو بجای منم خوشی کردی!  

زیپ کاپشنش را باال کشید و به طرف برج قدم 

 برداشت.  

هر چیزی نگاهش به نگهبان  وارد البی شد قبل از

 افتاد.  

 مقابل نگهبان قرار گرفت.  

سالم خسته نباشید نگین خانم سالم رسوندن _

 گفتن پیامک بانکی تون رو چک کنید!  

 پس از آن به طرف آسانسور حرکت کرد.
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 درهمان هنگام هم از ذهنش گذر کرد.  

 این پول چه چیزی است؟! 
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 با آن می توان همه را خرید!   

 همه را بی برو برگشت!  

 در این دوره زمانه با پول همه چیز می توان خرید!  

 شرافت...  

 آبرو...  

 وجدان...  

 انسانیت...  

 *** 

 دخترک نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند.  

 همه چیز همانطور بود که می خواست!  

خانه ی جدیدشان را خیلی دوست داشت و حس 

 خوبی از انجا می گرفت.  

دلت نمی خواست دیگر هرگز تا آخرعمر خانه اشان  

 را عوض کنند.  

 وابسته آنجا شده بود!  
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می خواست بزرگ شدن بچه هایشان را در همین 

 خانه ببیند.  

لبش آمد و ناخودآگاه با این فکر لبخندی روی 

 دستش روی شکمش نشست!  

تمامی چراغ ها را خاموش کرد و تنها آباژور وسط 

راهرو را روشن گذاشت که آن هم تقریباً نور کافی به 

 فضا می بخشید!  

 شمع های روی میز هم که روشن بود.  

با بلند شدن صدای زنگ واحد هیجان زده از جا بلند 

 شد.  

ز به صدا درآوردن آیفون تنها کسی که قبل ا

 کرد سهیل بود.  حضورش را با زنگ واحد اعالم می

آنقدرهیجان زده بود که اصالً نگاهش روی ساعت 

ننشست که ببیند هنوز یک ساعت تا آمدن سهیل 

 مانده است!  

 با قلب کوبنده به طرف در قدم برداشت.  
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 به شدت هیجان زده بود.  

مه ریزی اش دلش می خوست همه چیز طبق برنا

 پیش برود وخیلی خاص عشقش را سوپرایز کند.  

 دستش را روی قلبش قرارداد.  

 چند نفس عمیق کشید و بعد به آرامی در را باز کرد.
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بالفاصله پس از باز کردن قفل در با قدم های تند 

 یخودش را به پیانو رساند و پشت آن قرار گرفت!  

وبا ذوق واصفی انگشتانش روی کالویه ها فشاری 

وارد کردند و موزیک بی کالمی که به تازگی نواختن 

بی نقصش را آموخته بود را به عشق سهیلش 

 نواخت!  
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ز کرد و قدم به داخل حسام خونسردانه الی در را با

 خانه گذاشت!  

قبل از فضای داخل خانه صدای نواختن پیانو 

 توجهش را جلب کرد.  

بهار با لبخند همانطور که سرش را با ریتم موزیک 

 تکان می داد.  

آنقدر در حس نوازندگی اش فرو رفته بود که یک 

 لحظه برنگشت به طرف در نگاه کند. 

 نواختنش بود!   همانطور باذوق وشوق مشغول 

همیشه همان طور بود آنقدر با عشق این کار را انجام 

داد که بلکل از اطرافش غافل می شد و دران می

لحطه تمام ذهنش روی نوازندگی اش متمرکز می 

 شد تا این کار را به نحو احسن انجام دهد.  

 شد.  حسام با قدم های آهسته به او نزدیک می

 به اطراف خانه انداخت.   در همان هنگام هم نگاهی
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 زیادی شیک و زیبا بود!  

ای درگیر خودش طورب که نگاه بیننده را چند لحظه

 می کرد.  

در فاصله یک متری از دخترک ایستاد و به دیوار تکیه 

 داد.  

چقدر هم شانس با آنها یار بود بهار هنوز هم غافل از 

 ورود او بود!  

ت پیانو قرار باورش نمیشد آن زن زیبایی که پش

 گرفته بود.  

 همسر سابقش باشد!  

این زن خیلی شاد تر وبشاش تر از آن دخترک 

 پژمرده بود و طراوت از سرو رویش می بارید.  

در آن لباس های شیک و زیبا زیر نور کم زیاد از حد 

 درخشید!می
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 لبخندش زیادی غریب به نظرش آمد!  

ه همسرش بود هرگز چنین چرا که در آن دو سالی ک

 لبخندی از او ندیده بود.  

در سکوت همانجا ایستاده بود و تماشایش می کرد 

 نگاهش لحظه ای از او جدا نمی شد!  

 وچیزی همچون حسرت در وجودش نشسته بود!  

 قرار نبود کار خاص و سختی انجام دهد.  

آمده بود تا با حضور نحسش زندگی اشان را بهم 

 بزند و برود همین!  

 کارش هم بسیار راحت بود.  

همین که سهیل نگاهش به او می افتاد کفایت 

 کرد!  می

 قرار بود بابت همین کار راحت صد میلیون پول بگیرد.  
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 حاال که شانس هم خیلی زیاد با آنها یار بود!  

بیشترین اضطراب و نگرانی اشان با نگین این بود 

که بهار سروصدا راه بیندازد و از این طریق باز هم 

سهیل عاشق پیشه به نقطه باور این ماجرای 

 ساختگی نرسد!  

 زیر لب شمارش معکوس را آغاز کرد.  

  ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج... _

ای که زنگ رفت لحظههمه چیز روی برنامه پیش می

 واحد را فشرد.  

چند لحظه قبل نگین خبر رسیدن سهیل به پارکینگ 

 را به او داده بود. 

طبق زمان تعیین شده سهیل سرچهار دقیقه به طبقه 

 رسید.  مورد نظر می

 چهار، سه، دو، یک...  _
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صدای چرخش کلید درون در با آخرین شمارشش 

 ی شد.  یک

 سهیل با لبخند پا به داخل خانه گذاشت.  

 برخالف همیشه در را با کلید باز کرد.  

 می خواست دلبرش را سوپرایز کند!  

 دلیل زودتر آمدنش هم همین بود.  

با پیچیده شدن نوای موسیقی در گوش هایش 

 لبخندش عمیق تر شد.  

 در را با پشت پایش بست.  

اال آورد لبخند روی لبش اما همین که نگاهش را ب

 خشک شد.

 

 ��427_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بهار هنوز هم متوجه ورود سهیل و صدای در نشده 

 بود!  

حسام هم طبق نقشه طوری جلوه داد که انگار او هم 

 متوجه حضور سهیل نشده!  

با فشردن آخرین کالویه حسام به دخترک نزدیک 

شد و با قراردادن دستانش باالی صندلی باز هم در 

 سکوت کبریت را به انبار باروت انداخت.  

صدای افتادن سبد گل از دست سهیل و پیچیدن 

 صدایش در خانه با صدای حسام یکی شد.  

خیلی عالی بود عشقم دلم برای این دلبریات تنگ _

 !  شده بود

بهار نفسم واقعا متاسفم ببخشید که اون دوسالی که 

خانوم خونم بودی قدرتو ندونستم و اذیتت کردم.. 

 اینو وقتی که برای همیشه تنهام گذاشتی فهمیدم!  

اما میدونستم تو هم هنوز منو دوست داری و قلبت 

مهربون تر از ایناست که منو نبخشی.. فقط تنها 
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اس میشه زودتر کارای مشکل این روزام این پسره 

 جدایی ت رو انجام بدی من دیگه طاقت ندارم!  

دخترک آنقدر شوکه شده بود که گردنش به حالت 

 اِسلوموشِن چرخید.  

 جرأت سریع چرخاندن گردنش را نداشت!  

اصال نمی فهمید چه اتفاقاتی در عرض چند ثانیه 

 افتاده است و قرار است چه بالهایی بر سرش بیاورد!  

 ن صدا زیادی به نظرش آشنا می رسید...  آ

 نگاهش هراسان به سوی سهیل چرخید.  

رد نگاه سهیل را گرفت و روی دستانی که باالی 

 صندلیش قرار داشت نشست.  

 زیادی شوکه بود!  

انگار مغزش ازکار افتاده بود ونمی توانست بمبی که 

 منفجر شده بود را درک کند.  
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که افتاد دهانش  نگاهش به صاحب آن دستان

چندین بار همچون ماهی باز و بسته شد اما صدایی 

 از آن در نیامد.  

 دوباره نگاهش روی سهیل نشست!  

همانجا جلوی در ایستاده بود و نگاهش روی آنها 

 خشک شده بود.
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کرد می خواست حرفی بزند اما هر چه تالش می

 شد.  صدایی از حنجره اش خارج نمی

خورد و نفسش هر لحظه ط لب هایش تکان میفق

 سخت تر باال می آمد!  
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از چهره ی کبود سهیل و رگ برآمده ی پیشانی و 

گردنش که هر آن ممکن بود گردن و پیشانی اش را 

 بشکافد و خون های جمع شده زیر انها بیرون بپاشد.  

سهیل با دیدن پوزخند روی لب حسام باالخره خون 

 اش رسید.   به پاهای خشک شده

ضربه ی محکمی به سبد گل که سد راه شده بود 

وارد کرد و شتابان خودش را با چند گام بلند به 

 حسام رساند.  

 خون از چشمانش چکه می کرد!  

با یک حرکت یقه لباس او را بین دستانش گرفت و 

 تنش را بین دیوار و خودش حبس کرد.  

 با زانو فشار محکمی به شکمش وارد کرد.  

از فشار زیاد هر لحظه وحشت بیشتر در وجود 

دخترک می نشست و رنگ حسام هم بیشتر می 

 پرید.  
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از بین دندان هایی که روی هم می فشرد و از فشرده 

شدن زیاد از حد شان هر لحظه امکان خرد شدنشان 

ممکن بود با دست راست فشاری به گلویش وارد 

 کرد.  

آنقدر تمام حرکات و کارهایش در یک لحظه اتفاق 

العمل را از حسام افتاد که فرصت هرگونه عکس

 سَلب کرده بود!  

س کشیدنش غیرممکن شد دیگر هیچ اینبار دیگر نف

 اکسیژنی وارد ریه هایش نشد!  

و سیاهی چشمانش هم از کمبود اکسیژن باال رفته 

 شد.  بود و تنها سفیدی اشان دیده می

اما سهیل انگار هیچی نمی فهمید که هر آن ممکن 

 بود به راحتی اسم یک قاتل را روی خود بگذارد!  

دیدن این صحنه به بهار باالخره وقتی که بار دیگر از 

 شوک دیگری وارد شد.  

 راه حنجره اش باز و صدایی از آن خارج شد!  
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 سهیل نکن داری میکشیش!_
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این صدا همچون بنزینی روی شعله های آتشش 

 عمل کرد.  

دستانش از دور گلوی حسام باز شد و گردنش چنان 

ا با شتاب به طرف آن صدا چرخید که صدای جابج

 شدن مهره هایش در آمد.  

دخترک برای اولین بار بود که از دیدن چهره او ترس 

 تمام وجودش را پر کرد!  

 طوری که دست و پاهایش بی اراده به لرزه درآمد.  

های بینی سهیل باز شده بود و موهایش طوری به پره

ای هم گره خورده بودند که انگار از اول فاصله

  بینشان وجود نداشته! 
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با دیدن بهار در آن ظاهر با آن همه زیبایی آتشی 

 مقابل نگاهش قرار گرفت.  

 از حسام فاصله گرفت و اینبار خودش را به او رساند.  

دست وپای بهاربه شدت می لرزید طوری که صندلی 

 خورد!  که روی آن قرار گرفته بود هم تکان می

حسام روی زمین پخش شد و باالخره اکسیژنی وارد 

 یه هایش شد.  ر

 رمقی در تنش باقی نمانده بود.  

به شدت سرفه می کرد و سعی داشت اکسیژن وارد 

 ریه هایش کند.  

باهر مشقتی که بود از غفلت سهیل استفاده کرد و 

 روی پاهایش ایستاد.  

 به کمک دیوار خودش را به در رساند.  

سهیل آنقدر حالش خراب بود و جنون طوری  به 

 ه بود که مغزش به درستی کار نمی کرد!  جانش افتاد
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دیگربلکل از حسام غافل شد و باز با یک حرکت 

چنگ انداخت به یقه لباس بهار و او را از روی 

 صندلی بلند کرد.  

شد هایی که رویه هم سابیده میاز بین همان دندان

 غرید: 

 نگرانشی آره؟!   _

دخترک با همان لرزش تندتند سرش را به معنای 

 منفی تکان داد.  

 نه نه.._
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های خانه هم به لرزه در چنان فریادی زد که شیشه

آمد چه برسد به دخترک که در آن لحظه ترس سلول 

 به سلول وجودش را پر کرده بود!  
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 خفه شووووو...  _

 فشار محکمی به چانه اش وارد کرد.  

وری که انگار قصدش تنها خرد شدن چانه ی او ط

 بود.  

 دهن کثیفتو ببند.. نشنوم صداتو.. نشنوم..  _

اما بهار نمی توانست تاب بیاورد باید هر طور شده به 

 او می فهماند.  

کند و در برایش توضیح می داد که دارد اشتباه می

 این اتفاق بی گناه ترین است!  

انگشتانی که روزی توسط همانطور که چانه اش بین 

 آنها تنها نوازش می شد فشرده می شد.  

 سعی کرد لبهایش را تکان دهد.  

هرچند که در آن شرایط چیزی جز اصوات نامفهوم از 

 شد.  دهانش خارج نمی
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اما باید به او می فهماند که دچار سوء تفاهفم شده 

حتی اگر قرار بود توسط او کشته شود باید قبل از 

و را متوجه اشتباهش می کرد و قبل از مرگش ا

 مردنش به او می فهماند قلبش تنها برای او نی تپد.  

 سُـ..هـیل تو.. داری.. اشـ.. تـباه.. می.. کنی..  _

فشار دست سهیل بیشتر از قبل شد طوری که دیگر 

 توانست لبهایش را تکان دهد!  نمی

سهیل در آن لحظه فقط یک تصویر قدیمی مقابل 

 نگاهش رد می شد.  

تصویر بوسه ای که با چشمان خودش از نزدیک 

 دیده بود.  

بوسه ی نگین و معشوقه اش و از فکر اینکه ممکن 

است این اتفاق توسط بهار هم افتاده باشد مرگ را 

 با بندبند وجودش حس می کرد!  

 زمه می کرد.  همچون دیوانه ها زیر لب مزم
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نه.. نه.. نمیذارم.. اینبار دیگه نمیذارم..  دیگه اشتباه _

 قبل تکرار نمیکنم..

 

 ��431_پارت#

 

گوید و راجع به چی حرف شد چه میبهار متوجه نمی

 می زند.  

کرد خرد در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نمی

 شدن هران چانه اش بود.  

 وبیشتر از هرچیزی نگران مردش بود!  

 کسی که نفسش به نفس هایش بند بود.  

دیدنش در آن حالت  او را هم هر لحظه به مرگ 

 نزدیکتر می کرد.  

 سهیل بی هوا چانه اش را رها کرد رد.  
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چانه اش بی خس شده بود و رد انگشتان سهیل 

 روی آن باقی مانده بود! 

دخترک رساند و قدم دستش را به یقه پشت لباس  

های بلندی به طرف اتاق برداشت طوری که دخترک 

 روی زمین کشیده می شد.  

در اتاق را باز کرد و با یک حرکت دلبرش را داخل 

اتاق پرت کرد با پرت شدن بهار زیر چشمش به لبه 

 مبل برخورد کرد و درد تا مغز استخوانش نفوذ کرد.  

ت از تالش با همان حال باز هم قصد نداشت دس

 بردارد با صدایی که به زور درمی آمد نالید: 

بذار.. برات.. توضیح.. بدم.. داری.. اشتباه.. می  _

 کنی..  

با همین یک جمله دردی طاقت فرسا به جانش 

 نشست از تکان دادن چانه ی دردناکش!  

های اوازاتاق خارج اما سهیل باز هم بی توجه به گفته

 شد و در را بست.  
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 یش ازهمانجا به گوش دخترک رسید.  صدا

هوای عشق سابقت به سرت می زنه؟ با _

 شوهرسابقت ریختی رو هم!  

 حتما از اول هم بانقشه وارد زندگی من شدی؟  

 آره آره حتما همینطوره..  

 نشونت میدم..  

 بهت می فهمونم باچه کسی درافتادی..  

 بچرخ تابچرخیم دخترحاجی!  

صدای چرخش کلید درون در و پشت بند این حرف 

 اتاق پیچید.

 

 ��432_پارت#

 

 سرش را با ضعف لبه تخت تکیه داد.  
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هایش سیل وسیعی روی صورتش به راه اشک

 انداختند!  

دستش روی شکمش نشست و دلش بیشتر خون 

 شد برای جنین بی گناهش...  

 دلش آتش گرفت برای معصومیتش...  

   برای آمدنش در این دنیای کثیف...

 برای اینکه نشد آمدنش را جشن بگیرند...  

 نشد حضورش را با شادی و سرور جار بزنند...  

دلش سوخت برای جنین بیچاره اش که آمدنش با 

سوگواری مادرش یکی شد! همانطور که دستش را 

روی شکمش نوازش وار می کشید زیر لب هم آرام 

 کرد.  زمزمه می

غصه نخوری مامانی خودم قد تموم دنیا دوست _

 دارم باشه؟  
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حتی بابایی هم دوست داره خودم میدونم.. ببخشید 

 ونت برم..  مامانی ببخشید قرب

اما انگار چاره ای نداریم فعال نباید تو این اوضاع 

 کسی از وجودت باخبر بشه!  

آخه بابایی االن عصبانی وناراحته دلم نمیخواد چیزی 

بگه یا حرفی بزنه که دیگه هیچوقت من و تو 

 فراموش نکنیم!  

وقتی که آروم شد وقتی که همه چی درست شد اون 

نتو باهم جشن می گیریم موقع بهش میگیم و اومد

 باشه مامانی؟  

نفهمید چرا با جمله ی آخرش اشک با شدت 

بیشتری روی صورتش روان شد و قلب دردش هم 

 بیشتر شد. 

 انگار خودش هم جمله ی آخرش را زیاد باور نداشت! 

کم رمق از بند بند انگشتانش آنقدر گریست که کم

 خارج شد.  
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ت و پایش را هم طوری که حتی توان تکان دادن دس

نداشت و نفهمید کی و چطور از شدت ضعف و 

 ناتوانی پلک هایش روی هم افتادند.  
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صدای چرخش کلید را شنید اما باز هم نگاه شاز 

 پنجره جدانشد.  

 دیگر هیچ حسی نداشت!  

 نه غمگین بود..  

 نه خوشحال..  

 نه عصبی..  

 نه خونسرد..  

 بی حس بی حس...  
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اش آتش می گرفت آنقدر که اگر در همان لحظه خانه

شد و یا حتی دنیا نابود یا سقف روی سرش آوار می

 شد برایش مهم نبود!  می

 دیگر هیچ چیزی اهمیت نداشت...  

 در باز شد و سهیل قدم به داخل اتاق گذاشت.  

 تاریکی مطلق همه جا را فرا گرفته بود.  

ی دیوار کشید و با برخوردش با کلید دستش را رو

 برق با یک فشار کوتاه نور بر فضا حاکم ش.  

د از برخورد نور با چشمان دخترک پلک هایش 

 ناخودآگاه روی هم قرار گرفتند.  

اما باز نکردنشان دیگر ناخودآگاه نبود عمدا آنها را 

 بیشتر روی هم می فشرد.  

 نگاه سهیل روی پاتختی نشست.  

سینی حاوی ظرف غذا از ظهر هنوز همانطور دست 

 نخورده روی آن قرار داشت.  
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بهار صدای نزدیک شدن قدم هایش را می شنید و 

 ضربان قلبش هرلحظه باال می رفت.  

 مستش می کرد.  بوی عطرش 

در این سه روزی که از آن اتفاق می گذشت بیشتر از 

 هر وقتی دیگری دلتنگ عطر تنش شده بود.  

در این چند سال زندگی مشترک هیچگاه پیش نمی 

 آمد.  

 جای خواب شان جدا شود.  

همان طور با چشمان بسته مشغول عمیق نفس 

 کشیدن بوی عطرش بود.  

از استشمام آن بو غافل نمی خواست حتی لحظه ای 

 شود.  

 واسه چی غذاتو نخوردی؟!  _

 صدایش سردِ سرد بود.  

 دریغ از ذره ای مهربانی..  
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 پوزخندی رولبش نشاند.  

دخترک با همان چشمان بسته هم پوزخندش را حس 

 کرد و قلبش بیشتر به درد آمد.  

 هِه داری لج می کنی با من؟  _

میام و همه چی رو خیال کردی با این کار کوتاه 

 فراموش می کنم؟!  

سه روز بود برایش غذا می آورد اما حتی یک قاشق 

 هم لب نزده بود.
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هر بار هم کلی التماس و درخواست می کرد که اجازه 

 بدهد برایش توضیح دهد. 

اما هر بارسهیل بدتر از بار قبل از کنار التماس هایش 

 می گذشت.  
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د اینبار آخری باشد که از او به خودش قول دا

 کند.  درخواست می

 آهسته لبهایش را تکان داد.   

 بذار برات توضیح...  _

هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای فریاد سهیل 

 چهارستون تنش را لرزاند.  

خفه شو.. فقط خفه شو دیگه هیچوقت نمی خوام _

 صداتو بشنوم هیچ وقت..  

 شکست...  

 این بار دیگر به طور کامل شکست...  

 قلب ترک خورده اش از هم پاشید...  

قلبی که تا بحال تکه هایش با چسب کنار هم قرار 

 خودشان را حفظ کرده بودند...  

 اما اینبار دیگر فروپاشید...  

 خرد و خاکشیر شد... 
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 نگاهش در نگاه سرد و خشن مردش نشست. 

چند بار پشت سر هم پلک زد وهر بار اشک درشت 

 تری از نگاهش بیرون ریخت.  

 خفه شد..  

 به راستی که خفه شد..  

طوری که دیگر اطمینان نداشت بار دیگر بتواند 

 صدایی از حنجره اش تولید کند.  

 و روی تخت قرارداد.  سهیل ظرف غذا را برداشت 

 کوفت کن!  _

دخترک حس کرد آجر و مصالح های خانه روی 

 سرش آوار شد.  

طوری که دیگر بعید بود از زیر آن همه آوار جان 

 سالم در بیاورد.  

به طور ناگهانی اشک چشمانش بندآمد و خشک شد 

 و بی حسی مطلقی جایگزین نگاهش شد.  
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ریض داری میگم بردار کوفت کن حوصله ی م _

 ندارم..  

یا بهتره بگم خیاالت برت نداره به هوای مریضی و 

 دکتر و دوا پاتو از این اتاق بذاری بیرون.. 

 های خوشت بسه دیگه!  دیگه تموم شد روز

عجیب بود که قلب خودش بیشتر از دخترک از حرف 

 هایش می سوخت و آتش می گرفت!
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 ش بود!  هایش بیشتر از حرص خودحرف

توانست نسبت به او بی تفاوت باشد مثل اینکه نمی

همین حاال که نمی توانست از کنار این که سه روز 

 تمام لب به هیچی نزده بود راحت گذر کند!  
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وقتی چهره ی بی تفاوت و یخی بهار را دید آتش 

 جنونش شعله ورتر شد.  

 به طور قطعی دیوانه شد..  

 به سرش زد..  

 دیگر رفتارهایش دست خودش نبود!  

ظرف غذا را از روی تخت برداشت و قاشق را داخل 

محتویات بشقاب فرو کرد و به لبهای دخترک نزدیک 

 کرد.  

 باز کن دهن واموندتو!  _

 از سهیلِ بهار بعید بود چنین حرف زدنی!  

او همیشه در اوج عصبانیت و خشم روی رفتارش 

 !  تسلط داشت

بهار بی آنکه  پلک بزند همانطور خیره ی او و 

 رفتارهایش مانده بود.  

 مگه با تو نیستم کری؟ میگم باز کن دهنتو!  _
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 این را گفت و با قاشق فشاری به لبهایش وارد کرد. 

 لبهای دخترک ناخودآگاه روی هم قفل شده بود.  

از روی لجبازی نبود از شوک هایی که هر لحظه 

 ر و بیشتر می شد!  شدتش بیشت

 باز هم رنگ پیشانی و گردنش بیرون زده بود.  

با من لجبازی می کنی میخوای اینبار با این روش _

 پیش بری و به هدفت برسی!  

نگاه بهار هر لحظه یخ تر می شد طوری که دیگر 

 رنگی به رویش نمانده بود.  

 چیه چرا اینجوری نگاه می کنی؟!  _

کشی آره خودم میدونم شه میحتما داری تو سرت نق

 داری واسه بعد طالقت بامن  نقشه می کشی..  

خانم فیلش یاد هندستون کرده بعد این همه سال 

 هوس عشق سابقش به سرش زده!  
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اما کور خوندی اگه فکر کردی من طالقت میدم 

بعدش می ری با اون یارو به عشق وحالت می رسی 

 کورخوندی!   

  

  چرا ساکت نمی شد.. 

  

هایش او را تا پرتگاه مرگ چرا هر لحظه با حرف

 پیش می برد.
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با هر کلمه فشار قاشق را به لبهای دخترک بیشتر 

 کرد.  می
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با صورتی سرخ از خشم و دیوانگی با دست دو طرف 

گونه های دخترک را فشرد تا با این کار دهانش را 

 باز کند و غذا را در دهانش بریزد!  

های دخترک از فشار رفتارهای او  روی هم اما دندان

 قفل شده بودند.  

 طوری که گویا چسب بین دندان هایش ریخته بود.  

سهیل با لبه قاشق فشاری به بین دندانهایش وارد 

کرد وفشار انگشتانش روی گونه های دخترک هم هر 

 لحظه بیشتر می شد.  

حالم ازت بهم میخوره.. دیگه دوست ندارم.. دیگه _

نمیخوام ببینمت.. اما با این وجود هم فکر این که 

بذارم بری رو از سرت بیرون کن.. باید غذاتو 

برابر عذابهایی که قراره بکشی جون بخوری تا در 

 داشته باشی و دووم بیاری..  

با باال رفتن سیاهی چشمان بهار و دستش که روی 

 سینه ی چپش مشت شده بود تازه به خودش آمد.  
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های دخترک پایین دستش به سرعت از روی گونه

 افتاد.  

 چرخید.  بهار درآن لحظه تنها یک صدا درسرش می

 «  م میخوره دیگه دوستت ندارمحالم ازت به« 

و این صدا هرلحظه با انعکاس بیشتری در سرش 

 آورد.  می چرخید و نفسش را بیشتر بند می

 سهیل از دیدن ظاهراو دستپاچه شد.  

 پایین پای دخترک نشست.  

 بازهم همچون قبل دیوانه وار رفتار می کرد.  

  اما اینباردیوانگی اش باعشق و جنون همراه بود. 

چی شدی نفسم؟! بهارعشقم .. نفس بکش.. غلط _

 کردم.. بهارنفس بکش... 

 دست و دلش به لرزه افتاده بود.  

 طاقت دیدن بهار در آن شرایط را نداشت!
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فشار دست بهار از تنگی نفس روی سینه اش بیشتر 

می شد و لباسش هم بیشتر زیر دستش چنگ می 

 شد. 

ن لیوان آب داخل سینی را سهیل با دستانی لرزا

 برداشت و به لب های او نزدیک کرد. 

 بازکن لباتو از هم نفسم! _

این بار صدایش با گریه همراه بود و اشک از نگاهش 

 بیرون می چکید.  

های دخترک کمی از هم باز شد و باالخره قفل دندان

 سهیل توانست مقداری آب به خوردش دهد.  

دن و راه یافتن به سمت با وارد شدن آب و روان ش

معده اش انگار کمی راه نفسش باز شد و توانست 

 کمی هم اکسیژن به بدنش برساند.  
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چند قلپی ازآب خورد سپس با کج کردن سرش به 

معنای نخواستن سهیل لیوان را از لب هایش فاصله 

 داد.  

 دوباره پلک هایش روی هم قرار گرفتند.  

طبیعی برمی کم کم داشت نفس هایش به حالت 

 گشت و منظم می شد!  

 سر سهیل کنار پایش روی تخت قرار گرفت.  

 با اینکار الی پلک هایش کمی باز شد.  

لرزش شانه های مردش سلول به سلول تنش را 

 لرزاند.  

العملی نشان اما با این وجود هم نتوانست عکس

 دهد.  

 حس شده بود.  تمام بدنش بی

دلش داشت از لرزش آن شانه های مردانه آتش می 

 گرفت.  
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 اما باز هم نتوانست حرفی بزند یا آرامش کند.  

در آن لحظه تنها عضوهای از کار نیفتاده ی بدنش 

 چشم ها و گوش هایش بود.  

 زبانش هم که دیگه قادر به تکان خوردن نبود!

 

 ��438_پارت#

 

 ر؟ چرا؟ چرا اینکارو با زندگیمون کردی؟  چرا بها

لرزش صدای همیشه محکم مردش که از زور گریه 

 بود.  

 او را کشت..  

به طور قطعی مُرد و تبدیل شد به یک مُرده ای که 

دانست چرا هنوز هم بینایی و شنوایی اش از کار نمی

 نیفتاده بود!  
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 من که برات چیزی کم نذاشته بودم.. ما که با هم_

خوشبخت بودیم.. تو زندگیمون کمبودی حس 

کردیم.. چرا؟ فقط به من بگو چرا؟ چطور دلت نمی

 اومد اون همه عشق و احساس منو نادیده بگیری؟!  

 چطور دلت اومد بهم دروغ بگی؟!  

چطوری بپذیرم تموم اون دوست دارم هاا دروغ بود.. 

 چطور؟!  

ردانه این بار بی هیاهو بی آنکه از شکستن غرور م

 اش بترسد با صدا شروع به گریستن کرد!  

 های دخترک خشک شده بود!  اما اشک

 فقط می دید و آتش می گرفت...  

 می شنید و خاکستر می شد...  

حق هم داشت مگر مرده ها هم توان انجام کاری یا 

 العملی را دارند؟!  عکس
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صدای گریه های مردانه اش فضای اتاق را پر کرده 

 بود! 

 اما به یک آن دوباره جنون به او دست داد. 

 با فکری که از سرش خطور کرد!  

پرشتاب سرش را از روی تخت بلند کرد و نگاه سرخ 

 بی حس بهاردوخت.  و آتشینش را در نگاه 

 دوباره گره کوری میان ابروهایش افتاد.  

به اونم از اون دوست دارم هات گفتی؟ واسه اونم _

 کردی.. هان؟  همون طوری دلبری می

کلمه آخرش را آنچنان فریاد زد که گلویش به 

 سوزش افتاد!  

 با همان حالت جنون آمیز بلند شد و روی پا ایستاد.  

آدمت می کنم.. درستت می کنم.. اینبار دیگه اشتباه _

کنم.. نمیزارم خیلی راحت بری گذشته رو تکرار نمی
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مثل اون یکی به خوشگذرونیات برسی بعدم به ریش 

 من بخندی!  

 فقط بشین و تماشا کن...
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 م برداشت و در اتاق را باز کرد.  به طرف در اتاق قد

اما قبل از خروجش گردن چرخاند و با سردترین و 

 بی رحمانه ترین لحن ممکن زمزمه کرد.  

با روزای خوشت خداحافظی کن دختر حاجی _

 فرحزاد!  

پشت بند این حرف صدای بسته شدن درو دوباره 

 چرخش کلید به گوش دخترک رسید.  

  *** 
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بود دوساعت بود پنج ساعت  دانست یک ساعتنمی

 بود بلکل زمان از دستش در رفته بود!  

همانطور خیره به دری بود که پشت سر سهیل بسته 

 شد.  

زمانی که گردن چرخاند ونگاهش از پنجره به آسمان 

کم خورشید افتاد متوجه روشنایی هوا شد که کم

 داشت از پشت ابرها خودنمایی می کرد.  

فهمید اتاق بیرون نرفته بود اما میدر این چند روز از 

 رود!  که سهیل هم سرکار نمی

دانست چه بهانه ای برای نرفتنش جور کرده بود نمی

و در این اوضاع شرکت که بیش از همیشه نیاز به 

حضورش داشت از خیر همه چیز گذشته بود و بَست 

 در خانه نشسته بود!  

 .  پوزخندی روی لب هایش نشست از فکری که کرد

 کرد!  قطعاً همین طور بود که فکر می
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ترسید با خروجش ازخانه بهار هم به البد سهیل می

یک طریقی راهی برای رفتن پیدا کند و با معشوقش 

 برود و به خوشگذرانی هایش برسد!  

 تر شد.  اینبار پوزخندش عمیق

 آنقدر عمیق که گلویش تلخ شد.  

به اشتباهش طوری که اگر از این پس سهیل هم پی 

برد دیگر او بهار سابق و زود قضاوت کردنش می

 شد!  نمی

او همان دیروز مُرد و از این پس هم دیگر زنده 

 نخواهد شد!
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 روحش با همان یک جمله مُرد...  
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حالم ازت بهم میخوره دیگه دوست ندارم.. دیگه «  

دوست ندارم.. دیگه دوست ندارم.. دیگه دوست 

 «  ندارم..

این جمله آنقدر در سرش انعکاس یافت که دوباره 

حمله ی عصبی به او دست داد و دوباره نفسش 

 گرفت و بدنش به لرزش افتاد!  

 دستش روی سینه اش چنگ شد.  

 دی اش انجام نمی داد.  هیچ کاری برای بهبو

حتی لبخند تلخی هم درآن اوضاع روی لبش نشسته 

 بود!  

 خوشحال بود از این اتفاق...  

حس می کرد اینبار دیگر بدون دردسر به خواسته 

 اش می رسد.  

 آن هم چیزی نبود جز مرگ...  
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اما به یک آن با یادآوری اینکه حاال دیگر تنها 

 نیست..  

و حال و احوال دیگر یک نفر  حتی در این وضعیت

نیست که بخواهد خودش به تنهایی برای مرگ و 

 زندگی اش تصمیم بگیرد!  

 کشد...  جنینی در بُطن او نفس می

 جان دارد...  

تواند خودخواهانه به جای او هم تصمیم چطور می

 بگیرد...  

 این یادآوری انگار رمقی به زانوهایش داد.  

با هر مشقتی که بود به کمک دیوار با همان نفس 

هایی که یکی در میان در می آمد روی پا ایستاد و 

 خودش را به سرویس رساند.  

 شیر آب سرد را باز کرد و سرش را زیر آن فرو برد.  
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ای نفسش قطع شد و پس از چند با اینکار لحظه

 اال آمد و منظم شد.  ثانیه ب

 شیر آب را بست و سرش را باال آورد.  

 در آینه به خودش نگریست!  

زیر چشمانش کبود شده بود و هاله ای سیاه رنگ 

 دورش را احاطه کرده بود.  

های همیشه برجسته اش حاال چیزی جز گونه

 فرورفتگی از آنها باقی نمانده بود.
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بود و دیگر مثل سابق برق  چشمانش بی فروغ شده

شادی در آنها دیده نمی شد بلکه حاال تاریکی مطلق 

 آنها در نگاه اول مشخص بود!  
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لبهایش هم چیزی به جز کویر از سرخی سابقش 

 باقی نمانده بود!  

آب از موهای پریشانش چکه می کرد و مقابل 

 پاهایش فرو می ریخت.  

با احساس ضعفی که به او غلبه کرد دوباره سرش 

گیج رفت در همان حین هم صدای باز شدن در اتاق 

 به گوشش رسید.  

دستانش را به روشویی تکیه داده و سرش را پایین 

 انداخته بود.  

اما سایه ی سهیل را مقابل در سرویس حس کرد و 

 باز هم تنها عکس العملش پوزخند کنج لبش بود.  

د فکر کرد حتما ترسیده که نصف شبی با با خو

های معشوقش فرار کرده باشد آن هم از طبقه نقشه

ی بیست و سوم برج چطورش را دیگر خدا عالم 

 است و ذهن خراب او... 
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چند ثانیه بعد دوباره صدای بسته شدن در و دوباره 

 چرخش کلید...  

از سرویس که خارج شد در نگاه اول چشمش به 

 روی پاتختی افتاد.   سینی صبحانه

برایش عجیب بود اگر سهیل از او متنفربود پس چرا 

تمام این چهار روز از یک وعده غذایی اش هم غافل 

 نشده بود!  

دوباره یکی دیگر از همان جمله های زهرآگین را به 

 یاد آورد.  

باید غذاتو بخوری تا در برابر عذاب هایی که قراره  

 «  م بیاریبکشی جون داشته باشی دوو

 شوند.  رحم میگاهی اوقات کلمات زیادی بی

هایی زورشان از زور دست و کتک هم حتی یک وقت

 بیشتر است...  

های کلمات آنقدر پرتوان و پرقدرت است گاهی ضربه

 که جای دردش باهیچ دوا و دکتری درمان نمی شود!
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اما طوری که دلت میخواهد هزاران بار کتک بخوری 

 گوشهایت یک بار هم آن کلمات را نشنون!  

 د روی تخت قرار گرفت.  

 با همان روح مرده  کمی ازمحتویات صبحانه را خورد.  

 هرچند که باز هم چند لقمه بیشتر نتوانست بخورد...  

فرستاد حسی چرا که با هر لقمه ای که پایین می

 کرد.  همچون حالت تهوع براوغلبه می

 لقمه عقب کشید.  با چهارمین 

چون با اینکه هنوز هم احساس گرسنگی می کرد اما 

خورد همان مطمئن بود اگر تنها یک لقمه ی دیگر می

چهار لقمه را هم باال می آورد و در این اوضاع دلش 

 نمی خواست بیش از این رمق از دست بدهد.  
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تمام این سه روز به این فکر کرده بود که  حسام  

 پیدایش شده بود!   بی هوا از کجا

اما بازهم ذهنش به چیزی قد نداد جز اینکه همه چیز 

دست به دست هم داده بودند تا خوشبختی را از 

 میان دستان او بیرون بکشند. 

 *** 

 دو روز دیگر هم گذشت...  

 همان مُرده ی متحرکی بود که بود!  

فقط با این فرق که با تمام ناامیدی هایش یک هدف 

 نشدن نفسش داشت.  برای قطع 

 آن هم جنین داخل شکمش بود.  

 هنوز هم زبانش برای یکبار هم نچرخیده بود.  

طوری که انگار تا به حال زبانی در دهان نداشته و 

 تاکنون حرفی از زبانش خارج نشده باشد!  

 شد.  سهیل روز به روز سنگ تر می
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مثل تمام این شش روز باز هم کنج اتاق روی تخت 

نشسته بود و در سکوت به در و دیوار اتاق 

 نگریست!  می

صدای زنگ موبایل سهیل را به خوبی می شنید و 

 سپس صدای حرف زدن او...  

زدنش مشخص بود فرد پشت خط بدجوری  از حرف

 کالفه اش کرده...  

انگار که مشکلی برای شرکت پیش آمده بود و 

 خواستار هرچه سریعتر رفتن سهیل به شرکت بود.
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سهیلی که تمام این شش روز یک لحظه هم خانه را 

 ترک نکرده بود!  
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حتی برای تهیه مایحتاج منزل هم با سوپرمارکت 

تماس می گرفت و درخواست فرستادن خرید هایش 

 کرد.  با پیک می

 اما حاال گویا چاره ای نداشت.  

 نیم ساعت دیگه اونجام! _

را سهیل بالفاصله پس از گفتن این جمله تماس 

 قطع کرد.  

 بهار صدای باز شدن در اتاق کناری را شنید.  

در این روزها باز هم مثل سابق اتاق کار به اتاق 

 سهیل تبدیل شده بود.  

چند لحظه بعد هم صدای بسته شدن در خانه را 

 شنید.  

گذشت و همانطور خیره ده دقیقه از رفتن سهیل می

 به دیوار بود.  
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آورد ه بر گلویش فشار میبا احساس حالت تهوعی ک

از جا بلند شد و با شدت یافتن این حس به سرعت 

 خودش را به سرویس داخل اتاق رساند.  

سرش را باال آورد شیر آب را باز کرد و داخل 

 روشویی را شست.  

از دیروز جنین داخل شکمش هر از گاهی با همین 

 کرد.  تهوع هایش بیشتر خودنمایی می

خواست حضورش را به یق میانگار از این طر

 مادرش یادآوری کند.  

 نگاهش در آینه به چهره ی رنگ پریده خودش افتاد.  

 فکری از ذهنش خطور کرد.  

با قدم های پرشتابی سرویس را ترک کرد و سراغ 

 پایتختی رفت.  

 کشوی پایینی را بیرون کشید.  

 در دلش دعا کرد همانجا باشد.  
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به یاد داشت آخرین بار کلید زاپاس را همانجا 

 انداخته بود.  

پس از زیر و رو کردن چیزی که می خواست مقابل 

 نگاهش ظاهر شد.  

 پس از بیرون کشیدنش میان مشتش پنهانش کرد.  

چند لحظه به فکر فرو رفت که آیا این تصمیمش 

 درست است یا نه!  

از هم با یادآوری جنینش برای تصمیم ناگهانی اما ب

 اش مصمم تر شد.
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 کلید را درون در چرخاند.  

 با خستگی قدم برداشت و در را پشت سرش بست.  

 یک راست راه اتاقش را در پیش گرفت.  
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 کالفگی، خشم،عصبانیت و خستگی...  

 همه و همه از چهره اش می بارید!  

یک طرف و مشکالت شرکت  مشکالت شخصی اش

 و غیاب چند روزه اش هم یک طرف دیگر...  

 به طور کلی رمق را از بدنش گرفته بود.  

از صبح تا حاال که نزدیک به نیمه های شب بود 

 درگیر کارهای شرکت بود!  

بی توجه به درنیمه بازاتاق بهار که قبل از رفتنش  

 قفل بود از مقابل آن ردشد.  

ودش که رسید به طور ناگهانی سرش مقابل اتاق خ

 به سرعت چرخید و عقب گرد کرد.  

با دیدن درنیمه باز اتاق بهار ضربان قلبش به سرعت 

غیر قابل باوری شروع به تپیدن کرد و با هر ضربه 

 گویا قصد داشت سینه اش را بشکافد و بیرون بپرد.  

 سرعت حرکاتش روی اسلوموشن قرار گرفت.  
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 ک تک اعضای بدنش غلبه کرده بود.  انگار ترس به ت

طوری که دیگر توان مواجه شدن با اتفاق دیگری را 

 نداشت.  

دستش خیلی آرام روی در قرار گرفت و آرام تر از آن 

 فشاری به درنیمه باز وارد کرد تا کامل باز شود.  

پلک روی هم قرار داد و نفسش از شدت ترس و لرز 

 چند لحظه قطع شد.  

کراتی که در سرش می چرخید و جوالن ترس از تف

 داد.  می

همچون سرطانی کم کم داشت به سرتاسر بدنش 

 ریشه می دواند.  

الی پلک هایش را که گویا دو وزنه سنگین به آن 

 وصل کرده بودند به سختی باز کرد.  

 در نگاه اول چشمانش روی تخت خالی ثابت ماند.  
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ضربان قلبش قطع شد اما باز هم سعی کرد خودش 

 را نبازد.  

با این فکر کردن داخل سرویس بهداشتی است 

 قدمی به داخل اتاق گذاشت.
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قدم هایش طوری سنگین شده بودند که به جای 

 گام برداشتن آنها را روی زمین می کشید.  

نفس نفس زنان جلوی در سرویس ایستاد و فشاری 

 هم به آن وارد کرد.  

با باز شدن در سرویس و نبود بهار انگار سقف روی 

 سرش خراب شد و زانوهایش ال خورد.  

موبایلش را از جیبش در آورد و شماره ی دلبرش را  

 گرفت.  
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 کشید.  قلبش به شدت تیر می

 اش چنگ شد.  دستش روی سینه

اولین بوق همین که خواست امید در دلش بیدار  بار

شود با شنیدن صدای زنگ موبایلش حس از تمام 

 بدنش فرار کرد و گوشی از دستش افتاد.  

نگاهش روی موبایل بهار که روی دراور قرار داشت 

 ثابت ماند.  

همچون تکه گوشتی بدن بی حسش روی زمین 

 پخش شد. 

 *** 

 ت.  سه روز از نبود بهار می گذش

در تمام این سه روز یک گوشه نشسته بود و به 

 دیوار خیره می شد.  

 هنوز نتوانسته بود همه چیز را به درستی هضم کند.  
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کرد چشمها و تنها عضوهایی که در بدنش کار می

 گوش هایش بود! 

سکوت سرسام آور خانه همچون فریاد مرگباری 

یوار داد و چشمانی که به جز دگوشهایش را آزار می

 پیش رویش چیز دیگری نمی دید.  

 تلفن خانه باز هم به صدا در آمد.  

نمی دانست این بار چندمی بود باز هم بی جواب می 

 ماند!  

پس از چندین زنگ طبق معمول روی پیغام گیر 

 رفت.  

بهار.. سهیل.. هیچ معلوم هست کجایین؟! چرا  _

 گوشیاتون جواب نمیدین!  

 و خدا با من تماس بگیرین!مُردم از نگرانی تور
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 و دوباره مثل تمام این سه روز تماس قطع شد.  

نه صدای تلفن نه صدای سپیده و نه قطع تماس 

 هیچکدام نگاهش را از دیوار جدا نکرد!  

 نمی دانست چقدر گذشت!  

اما با صدای زنگ واحد به خودش آمد و باالخره 

 نگاهش از دیوار کنده شد و روی در نشست.  

صدای زنگ که گویا قصد قطع شدن نداشت و همراه 

 شد.  با آن ضربه هایی هم به در وارد می

 باید خودمون هر طور شده در رو باز کنیم!  _

سکوت مطلق خانه باعث شد صدایشان را به خوبی 

  بشنود! 

 صدای سپیده بود که نگرانی از آن صدا لبریز بود.  
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دوباره چندین ضربه محکم به در وارد شد و چندین 

بار دیگر زنگ واحد به صدا در آمد اما باز هم جز بی 

 جوابی چیزی نصیبشان نشد!  

با قطع شدن همزمان صدای در و زنگ متوجه شد 

 دور شدند.  

ه گوشش چون صدایشان هم دیگر مثل قبل باز ب

 رسید!  نمی

 لحظاتی بعد دوباره صداها نزدیک شدند!  

نشانی تماس گرفتم حاال شما خانم من با آتش_

 مطمئنید اتفاقی افتاده؟  

 شاید رفتن مسافرتی جایی!  

 یه وقت برای من بد نشه!  

آقا چیزی نمیشه اول اینکه به همین خاطر گفتم _

تا از راه  نشانی تماس بگیریدبجای کلیدساز با آتش

 قانونی تری اقدام کنیم 
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دوما اگر چیزی شد من خودم جوابگوی آقای 

 مهندس و خانمشون هستم شما نگران نباش!  

 فقط خداکنه اتفاق بدی نیفتاده باشه!  

دوباره با نگرانی نگاهی به در بسته خانه ی عزیزانش 

 انداخت.  

از فشار اضطراب زیادی که روی دوشش بود بند 

 را میانه دستش مچاله می کرد.کیفش 
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سپیده جان آروم باش عزیزم انشاهلل که چیزی نشده 

و به قول این آقا مسافرتی جایی رفتن و خواستن 

 چند روزی خلوت کند!  

لب هایش را روی هم فشرد و نگاه سرخ و براقش را 

 به آرمان دوخت و زیر لب گفت: 
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 خدا کنه همین طور که تو میگی باشه!  _

نشانی هم باالخره پس از دقایقی انتظار مأمور آتش

 سر رسید و توسط او در باز شد.  

با بازشدن در اضطراب بیش از پیش به جان سپیده 

 افتاد!  

 ترس در بندبند وجودش رخنه کرده بود.  

 طوری که قدرت قدم برداشتن از او سلب شده بود.  

 سید خدای نکرده اتفاق بدی افتاده باشد!  ترمی

از روبرو شدن با اتفاقاتی که در ذهنش احتمال 

داد نمی توانست خیلی راحت پا به داخل خانه می

 بگذارد!  

با قرار گرفتن دست آرمان پشت کمرش گامی 

 برداشت و زیر لب خدا را صدا زد.  

پا به داخل خانه که گذاشتند سکوت مطلق بر همه جا 

 اکم بود.  ح
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نگهبان و آتش نشان داخل نیامدند و همان مقابل در 

 منتظر ایستاده بودند! 

 ها رفت.  سپیده اول از همه سراغ اتاق

 وقتی آنجا هم پیدایشان نکرد.  

نفس حبس شده اش را آزاد کرد و خطاب به آرمان 

 گفت: 

 مثل اینکه حق با تو بود!  _

 آرمان لبخندی به رویش پاشید.  

دی گفتم الکی خودتو نگران می کردی قربونت دی_

 برم!  

 همینکه آمد لبخندی نثار آرمان کند.  

بهت و ناباوری جایگزین لبخندش شد و زیر لب 

 بهت زده زمزمه کرد.  

 آرمان!  _
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آرمان رد نگاهش را گرفت و به گوشه ترین نقطه 

 سالن رسید.  

نگاه او هم با دیدن سهیل که روی صندلی راک 

ه بود بی آنکه تکان بخورد یا صدایی از او نشست

 خارج شود رنگ تعجب گرفت!
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 نگرانی به جان او هم افتاد. 

دیگر هیچ کدام شک نداشتند که اتفاق ناگواری  

 افتاده!  

با وجود آن همه سر و صدا سهیل در خانه بوده بی 

 آنکه عکس العملی نشان دهد.  

 به ترس لب زد.   آرمان با همان تعجب آغشته

 سهیل!  _
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نگاه سرد و مرده اش چرخید و روی آن دو قرار 

 گرفت.  

هر دو هراسان به طرفش گام برداشتند و مقابلش 

 ایستادند.  

 سهیل داداش حالت خوبه؟! چی شده؟!  _

 تنها پاسخش نگاه خیره اش بود! 

 نگاهی که از سرمایش تن هردو یخ بست! 

نشان هنوز هم همان مقابل در نگهبان و آتش 

 ایستاده بودند.  

هنگامی که از حضور سهیل مطلع شدند مرد نگهبان 

دست آن یکی را گرفت و از او خواست تنهایشان 

 بگذارند!  

بی آنکه عذاب وجدانی داشته باشد که شاید همان 

ورغریبه ای به برج دریافته پولی که بابت اجازه صد

 بود ربطی به حال االن سهیل داشته باشد!  
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 رفت...  

 ای عذاب وجدان یا هر فکر دیگری...  بدون ذره

 رفت و در را هم پشت سرش بست...  

 به همین راحتی...  

 سهیل بهار کجاست؟!  _

 با صدای لرزان سپیده نگاهش رو ثابت ماند.  

کم اعضای بدنش واکنش و با شنیدن نام بهار کم

 نشان دادند.  

اولین واکنشش گره خوردن ابروهایش در هم و 

 مشت شدن دستانش بود!  

های او را زیر نظر داشت و العملسپیده تمام عکس

 کرد!  هر لحظه ترس و اضطراب بیشتر به او غلبه می

 ز قبل...دوباره تکرار کرد اینبار با صدایی لرزان تر ا
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سهیل بهار چی شده؟ کجاست؟ چه اتفاقی براش _

 افتاده؟  

 تو رو خدا حرف بزن دارم سکته می کنم! 

اینبار دندان های قفل شده اش و فشردن پلک  

 هایش روی هم نیز به واکنش هایش افزوده شد.  

 بهار...  _

همین که سپیده بار دیگر دهانش را باز کرد تا سوالی 

پرسد آن چنان از جا برخاست که صندلی راک ب

گوشه ای پرت شد و صدای بدی از این اتفاق به 

 وجود آمد.  

 با صدای بلندی فریاد زد: 

 بهار مُررررد... _
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طوری فریاد کشید که به عالوه ی چهار ستون بدن 

آن دو شیشه های خانه هم به لرزه افتاد و گلوی 

 خودش هم به سوزش!  

قدمی برداشت و رو به پنجره قرار گرفت اینبار تن 

 صدایش ضعیف تر شد.  

 برای من مُرد واسه همیشه!  _

 و باز به سرعت روی پاشنه پا چرخید.  

 فت.  رو به سپیده قرار گر

انگشت اشاره اش را تهدید کنان مقابل او تکان داد 

 و از میان دندانهای بهم قفل شده غرید: 

 دیگه اسمشو جلو من نمیاری شیرفهم شد؟   _

افتاد که آنقدر واکنش هایش پشت سر هم اتفاق می

هر دو در شوک فرو رفته بودند و قادر به هیچ 

 العملی نبودند!  عکس
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یده خودش را جمع و جور کرد و آرمان زودتر از سپ

 قدمی به او نزدیکتر شد.  

دست روی شانه اش گذاشت و با همان نگاهی که 

 هنوز هم رنگ تعجب داشت آرام از او پرسید: 

سهیل داداش چی داری میگی؟! چی شده؟! این  _

 حرفا چیه میزنی؟! بهارچی شده؟! اصال کجاست؟!  

 ید: دوباره صدای فریادش در فضای خانه پیچ

 گفتم اسم اونو جلو من نیارین! _
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سپس دست آرمان را با ضرب از روی شانه اش پس 

 زد و پشت کرد و دوباره رو به پنجره قرار گرفت.  

حالم ازش بهم میخوره.. دیگه نمیخوام اسمش رو _

 بشنوم.. بره به جهنم.. بره بمیره..  
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درد با عمق شد با هر کلمه ای که از زبانش خارج می

 بیشتری در قلبش می پیچید!  

زد ها را برای قلب زبان نفهمش میبیشتر این حرف

که هنوز هم اگر تپشی در آن صورت می گرفت تنها 

 برای همان یک نفر بود!  

 اما سعی داشت پنهانش کند.  

سعی داشت با آتش انداختن به قلبش خودش آن را 

 د!  از کار بیندازد تا دیگر برای او نتپ

 کرد طاقت فرسا بود.  دردی که در قلبش حس می

تا مغز استخوانش پیش می رفت و داشت ذره ذره 

 آبش می کرد.  

باالخره سپیده پس از دقایقی که در بهت فرو رفته 

 بود از آن حالت درآمد.  

سهیل درست حرف بزن ببینم چی میگی! چه اتفاقی _

 یزنی؟  بینتون افتاده که تو داری این حرفا رو م
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اینبار بدون آنکه بچرخد مشت گره خورده اش روی 

شیشه فرود آمد و باز هم تن و بدن سپیده را به لرزه 

 انداخت.  

میخوای بدونی چیکار کرده؟ میخوای بدونی چطوری _

 با تیشه به ریشه من افتاد؟  

دوباره چرخید و با گام های بلند از آنها فاصله گرفت 

 و خودش را به پیانو رساند و کنار آن قرار گرفت.  

  …درست همین جا نشسته بود و_

پلک روی هم فشرد و از میان نفس هایی که از 

 یادآوری آن شب باال نمی آمد نالید: 

 زد.  داشت برای اون مرتیکه پیانو می_

و آرمان به دوگوی بزرگ تبدیل  به آنی نگاه سپیده

 شد.  

 چـ..چی داری میگی؟!  _

 پوزخندی نثارزبان بند آمده ی سپیده کرد.  
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تو هم باور نمیکنی نه؟ تو هم مثل من گول ظاهرش _

 رو خوردی؟
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 آنکه نگاهش از او جدا شود.  سپیده بی

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  

 نه باور نمیکنم.. باور نمیکنم..  _

با این حرف سهیل با خشم صندلی مقابل پیانو را 

همانی که همیشه جایگاه مخصوص بهارش بود 

 برداشت و پر شتاب به طرف دیوار پرتاب کرد.  

 فریاد زد: 

 خودم دیدم.. با جفت چشمام..   _

دیوار روبروی پیانو  انگشت اشاره اش را رو به

 گرفت.  
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اون مرتیکه هم دقیقا همین جا ایستاده بود و به _

برد دیوار تکیه داده بود و با لبخند داشت لذت می

 همون مرتیکه همون همسر سابقش!  

اینبار دیگر به جنون رسید و سپیده هر لحظه به 

 جنونش می افزود.  

مم با نه سهیل باور نمیکنم.. نه نه.. حتی اگه خود_

کردم.. من به بهار از چشام می دیدم بازم باور نمی

چشمای خودمم بیشتر اعتماد دارم.. به چشام شک 

 می کنم اما به اون نه!  

سهیل با همان جنونی که به او دست داد بود مشتش 

 را باال برد و با تمام توان روی پیانو فرود آورد.  

مد و طوری که تعدادی از کالویه هایش از جا در آ

 صدای خیلی بدی در فضای خانه ایجاد شد.  

اشتباه می کنی تو هم داری اشتباه می کنی چون _

 اون یه هرزه کثیفه!  
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ای که با کج شدن صورتش به طرف شانه و ضربه

برق از سرش پراند الل شد و از آن حالت هیستریک 

 درآمد.  

 دیگر نه لرزش داشت و نه جنون..  

 ساکت و صامت شد...  

تنها واکنشی که توانست انجام دهد نگاه بی حس و 

 سردش روی سپیده بود!  

که با بدن لرزان و چشمانی پر اشک مقابلش ایستاده 

 بود.  

آرمان هم خودش را به آنها رساند و کنار سپیده قرار 

 گرفت.
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 چیکار می کنی سپیده؟!  _
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 سپیده دستش را مقابل او باال آورد.  

 دیگر به سهیل نزدیک شد.   یک قدم

حاال دقیقا رودرروی او سینه به سینه اش ایستاده بود 

و اینبار او بود که انگشتش را مقابل صورت سهیل 

کسی که روزی حق برادری را برایش تمام کرده بود 

 تکان داد.  

تو که سهله اگه کل دنیا هم راجع به بهار اینطوری _

 م!  حرف بزنن مقابل دنیا هم می ایست

 چرا دیگه نمی شناسمت ها؟!  

اون سهیلی که من می شناختم به چشماش شک 

 کرد اما به بهارش نه!  می

اصال حرفاشو شنیدی؟! بهش اجازه ی حرف زدن 

 دادی؟! یا یه طرفه به قاضی نشستی؟!  

هایش گلوله گلوله روی صورتت همانطور که اشک

 می چکید سری به معنای تاسف تکان داد.  
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 میتونم بگم برات متاسفم. متاسف.. همین..  فقط_

های بلندی به طرف درب خروجی چرخید و با گام

حرکت کرد تا هرچه زودتر از آن خانه ای که دیگر 

 رنگ و بوی حرمت نداشت بگریزد. 

آرمان هم در سکوت نگاه طوالنی به او انداخت و 

 پشت سر سپیده به راه افتاد. 

را به خودش آورد و از  ها اوانگار آن چَک وآن حرف

 جنون رهایش ساختند.  

 انگار باید این اتفاق زودتر از این ها رخ می داد.  

تازه داشت به عمق فاجعه ای که با کارهایش به 

 کرد.  وجود آورده بود فکر می

 چه کرده بود؟!  

 با زندگی شان چه کرده بود؟!  

 چرا اجازه نداد بهار حرف بزند؟!  
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ار همچون فیلمی از مقابل نگاهش رد التماس های به

 می شد.  

 اما باز هم مغز معیوبش قانع نمی شد!  

 خواست باور نکند...می
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به جای فکر کردن به عشقی که در نگاه بهار بود به 

 زد!  جای التماسی که از بندبند وجودش فریاد می

مغز پرتردیدش بجای اینها کشیده می شد به همان 

 شب لعنتی...  

 همان شبی که جان هر دو نفرشان را گرفت.  

 آرام و قرار نداشت!  

راتر جدالی بین مغز و قلبش برپا شده بود که او را ف

 از نابودی می کشاند!  
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 فراتر از نابودی...  

 یعنی نهایت بیچارگی...  

 یعنی تهِ تهِ دنیا...  

و در آن لحظه دقیقا در همان لبه ی پرتگاهِ تهِ دنیا 

 قرار داشت.  

 ضربه ی محکمی با مشت نثار دیوار مقابلش کرد.  

از ضربه ی محکمش فرورفتگی روی دیوار ایجاد 

 شد. 

 ا هیچ چیز قرار نبود آرام شود!  انگار ب

 آرام نشد...  

 باز هم دلش خون شد اما آرام نشد!  

انگشتانش از شدت ضربه بی حس شده بودند و 

 رنگشان رو به سفیدی می زد.  

دوباره تصویر التماسهای بهار از مقابل نگاهش رد 

 شدند.  
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چنگی به موهایش انداخت و آنها را محکم میان 

  دستانش کشید. 

با درد دندان هایش را روی هم می فشرد طوری که 

 احتمال داشت هر لحظه خرد شدنشان اتفاق بیفتد!  

 های بلندی برداشت.  گام

در آن لحظه فقط باید از آن چهار دیواری خالص می 

 شد.  

 گام هایش را به طرف در خانه هدایت کرد.  

دیگر توان یک لحظه ماندن و نفس کشیدن در آنجا 

 داشت.  را ن

تردید داشت جنون را به تک تک سلول هایش 

 کرد.  تزریق می

دستش روی دستگیره ی در نشست و پرشتاب آن را 

 چرخاند.
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اما همین که سرش باال آمد و خواست خودش را از 

 آنجا بیرون بیندازد انگار چسب کف پایش ریختند.  

 از دیدن کسی که حاال مقابلش ایستاده بود.  

 حتی پلک هم نمی زد!  

 همانطور خیره به او مانده بود!  

  ِدر این اوضاع و احوال دیدن کابوس رویاهایش خود

 خودِ جهنم بود.  

 زناک تر از آن...  حتی سو

گویا کسی داشت گدازه های آتش روی سرش می 

ریخت و تکه تکه شدن گوشت هایش را حس می 

 کرد!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگین با همان نیشخندی که گوشه ی لبش داشت 

دستی که در فاصله ی یک سانتیمتری از زنگ واحد 

 مانده بود را پایین آورد.  

باال نگاه  یک تای ابرویش را باال فرستاد و از پایین تا

 اجمالی به او انداخت.  

 چشم در چشم در نگاهش خیره شد.  

به به آقای مهراد پارسال دوست امسال آشنا _

خودتون تشریف اوردین استقبال؟! هنوزم حس 

 ششمتون خوب کار می کنه؟!  

 این بار پوزخندی نثارش کرد.  

بی توجه به او از کنارش رد شد و پا به داخل خانه 

 گذاشت.  

 هنوز همانطور مبهوت مقابل در ایستاده بود.  

 باالخره به خودش آمد.  

 روی پاشنه پا چرخید.  
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با ابروهایی که طوری بهم گره خورده بودند که گویا 

 جنگی در پیشانی اش به راه افتاده بود.  

اش هم بیرون زده بود و مشت گره رگ پیشانی

   خورده اش هر لحظه بیشتر در هم فشرده می شد.

 چند قدمی از در فاصله گرفت.
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 مقابل او ایستاد و با صدای نسبتا بلندی فریاد زد: 

 اینجا چی میخوای؟!  _ 

کرد ها درک نمیبه هیچ وجه حضور او را بعد از سال

 که لبخند دندان نمایی به رویش پاشید.  

 که حال را بدتر از پیش کرد.  

آروم باش جناب مهندس.. لطف کنید بنشینید تا _

 براتون توضیح بدم!  
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 گفتم تو خونه من چه غلطی می کنی؟!  _

 برد.  از فریاد سهیل تنها لذت می

ماه ها طبق برنامه پیش رفته بود برای همین لحظه و 

 دیدن همین صحنه ها! 

 قدمی برداشت.  

صدای پاشنه های کفشش همچون کشیدن سوهان 

 روی مغز سهیل می ماند!  

 دور سهیل چرخید.  

 با همان نیشخند کنج لبش!  

 سهیل پلک هایش را روی هم فشرد.  

قدر خشم و جنون از او آویزان بود که منطقش به آن

 ته خط رسیده بود و هر کاری از او بعید نبود!  

بعد از یک دوره کامل گردش دور سهیل و دیدن حال 

 خرابش مقابلش از حرکت ایستاد.  

 وقتش رسیده بود... 
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 وقت انفجار... 

انفجار بمبی که دست ساز خودش بود و حاال باید 

فشرد واز دسترنج خود نهایت ا میدکمه انفجار ر

 لذت را می برد!  

 خانمتون تشریف ندارن؟!_
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 با این حرف الی پلک های سهیل باز شد.  

 نزدیک بود خون از نگاهش چکه کند!  

با چشمانی باریک شده چهره ی خندان او را از نظر 

 گذراند و فهمید حضور بی موقعش برای چیست؟!  

 ه بسوزاند و از سوختنش لذت ببرد!  آمده بود ک

در واقع آمده بود تا شکستن سهیل را باچشم خود 

 ببیند!  
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حتی اگر سهیل بهار را باز می گرداند و دوباره 

شان را از نو با هم می ساختند برایش مهم زندگی

 نبود!  

 هدف اصلی اش بهم زدن زندگی شان نبود! 

شدن  بلکه دیدن خرد شدن و شکستن و تکه تکه

 سهیل بود.  

 درست مثل خودش...  

همانطور که او سالها پیش غرورش را مقابل چندین 

 آدم خرد کرده بود.  

حاال وقتش رسیده بود که تالفی سالها سوختن از 

 یادآوری آن صحنه را دربیاورد!  

همانجا که وکیل سهیل ترتیب تمام کارهای 

 طالقشان را به عهده گرفته بود.  

زمانی که قاضی علت حضور نیافتن سهیل را پرسیده 

 بود.  
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تنها با یک کلمه سر تا پای او را خورد کرده بود و 

غرورش را به بدترین شکل ممکن به زمین مالیده 

 بود!  

حتی برای جناب مهراد فرمودند که حاضر نیستند » 

چند دقیقه با خانم سهرابی رودررو بشن و ایشون رو 

مالقات کنند به همین خاطر با وکالت تام االختیار از 

ایشون ترتیب تمام کارهای طالق به عهده من 

 «  واگذار شد

این جمله سالها وجودش را به آتش کشیده بود 

دخترکی ناز پرورده از کودکی تا به آن سن کسی به 

 نداده بود که غرورش را زیر پا بگذارد!   خودش اجازه

 باالخره دکمه را فشرد.  

دکمه ای که براساس  تنظیمات از پیش تعیین شده 

قرار بود تا کمتر از پنج دقیقه دیگر با انفجارش همه 

 جا را به آتش بکشد.
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حدوداً یک ماه پیش تصمیم گرفتم با یه اکانت فیک _

  کارمو شروع کنم... 

با یه عکس نامفهوم شروع کردم.. می خواستم کمی 

 ذهنتو درگیر کنم!  

تصمیمم این بود آسه آسه جلو برم و آروم آروم فرو 

 ریختنت رو ببینم...  

 پوزخندی زد و خیره در نگاه مبهوت سهیل گفت: 

 به خصوص شکستن اون غرور لعنتیت رو...  _

هره ی مکثی کردو دوباره با همان پوزخند نگاه از چ

وارفته ی سهیل گرفت و با چند گام خودش را به 

 پنجره بزرگ پذیرایی رساند.  

 از آن ارتفاع همه چیز در نگاهش ریز و کوچک بود.  

 از بچگی عادتش بود همیشه از باال نگاه کند! 
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از خرد کردن و کوچک دیدن بقیه لذت می برد و 

 غرور سر تا پایش را فرا می گرفت!  

 سهیل هنوز هم از بهت در نیامده بود!  

بدون پلک زدن با دهانی باز مانده همانجا به تماشای 

 او ایستاده بود.  

 در آن لحظه درست شبیه مرده ای بود.  

ا کشید و نه توانایی عکس العملی رنه نفس می

 داشت!  

 بی حسِ بی حس ...  

اولش زیاد وا نمی دادی مشخص بود زیادی بهش _

اعتماد داشتی.. همونجا بود که فهمیدم اینبار شانس 

بدجوری بهت رو کرده.. دقیقا همونی که میخواستی 

 نصیبت شده بود..  

اما منم  خوب کارمو  بلد بودم و تو هم بد لگد زدی به 

 بختت..   
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 ه با او چشم در چشم شد.  چرخید و دوبار

از دیدن ظاهر سهیل با آن وضعیت لذت تمام 

 وجودش را فرا گرفت.  

حدود هشت سال پیش تو منو طوری خرد کردی که _

 افتاد!  هر بار از یادآوریش آتیش به جونم می

 هشت سالِ تمام شبا با فکر انتقام خوابیدم!  

االن وقتش رسیده جناب آقای مهندس سهیل 

 مهراد..
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 اونا همه نقشه و صحنه سازی بود همش..  

 هیچکدومش واقعیت نداشت...  
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حتی حضور همسر سابقش هم طبق صحنه سازی 

های از پیش تعیین شده بود و خانومت حتی روحشم 

 از این قضیه خبر نداشت!  

 پوزخند ش اینبار عمیق و نیش دارشد.  

مه چی میشه خرید همه تو این دوره زمونه با پول ه_

 چی..  

 از شیر مرغ تا جون آدمیزاد! 

اونقدری هم تکنولوژی پیشرفت کرده که قرار دادن 

 دوتا عکس کنار هم کار خیلی سختی نباشه!  

 دیگر رمقی در زانو های سهیل نماند.  

 زانوهایش الخورد و هیبت مردانه اش وارفت.  

 ولو شد.  بدنش روی مبلی که مقابل آن ایستاده بود 

 دستانش هم بی حس کنارش افتا.  

 نگین نزدیکش شد... 

 مقابلش ایستاد و با نگاه پر کینه ای زمزمه کرد.  
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تمام این کارها رو کردم.. خودمو به این درو اون در _

زدم.. کلی پول خرج کردم فقط به خاطر دیدن این 

 صحنه...  

 صحنه ی خرد شدنت جلو چشام...  

 سال آروم گرفتم...  دیگه بعد از هشت

 حاال دیگه می تونم راحت به زندگیم ادامه بدم!  

 امشب ساعت هشت پرواز دارم آقای مهراد..  

دارم برمیگردم همون جایی که این سالها بودم دیگه 

 اینجا کاری ندارم!  

انگشت اشاره و میانه اش را کنار ابروی راستش 

 تکان داد.  

 ایام به کام جناب مهندس...  _

 سپس صدای پاشنه های کفشش در فضا پیچید!  

 و پشت بند آن هم صدای بسته شدن در...  
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بالفاصله پس از بسته شدن در طبق تنظیمات 

شمارش معکوس بمب یک ثانیه بعد انفجار صورت 

 گرفت.  

 سهیل بی هوا از جا بلند شد.
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دستش را روی سینه ی چپش گذاشت و پیراهنش 

 زیر دستش مچاله شد.  

انگار کسی با چاقو افتاده بود به جان قلبش و در حال 

 تکه تکه کردنش بود!  

 بهااااااااار...  _

گویا کسی اسید داخل حلقش ریخت از شدت نعره 

 ای که کشید و سوزشی که در گلویش راه افتاد.  

 بهار من چیکار کردم.. خدایا.. وای خدایا.. وای...  _
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من چه غلطی کردم خدا.. چرا نذاشتم از خودش 

دفاع کنه.. چرا من اجازه ندادم حرف بزنه.. چطور 

 التماساش نادیده گرفتم..  

 با زانو روی پارکت های سردخانه فرود آمد.  اینبار 

 بهارم.. خانومم.. عشقم.. من چه غلطی کردم..  _

منه بی همه چیز چطور به خودم اجازه دادم که به تو 

 شک کنم تویی که از برگ گلم پاکتری..  

تو کجایی االن نفسِ من.. کجایی دردت به جونم.. 

 کجای آروم جونم..  

 رعت از جا بلند شد.  با یادآوری چیزی به س

دستی روی صورتش کشید و کالفه موهایش را 

کشید به سمت باال طور که میان پنجه اش میهمان

 هدایت کرد.  

با این فکر که ممکن است به خانه ی پدرش رفته 

 باشد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هم امیدی به دلش نشست هم غم سرتاسر وجودش 

 کرد.  را داشت نابود می

که ممکن است در آن خانه از فکر اذیت و آزار هایی 

 برایش اتفاق افتاده باشد!  

 به خصوص با شناختی که راجع به خانواده او داشت.
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 زیر لب زمزمه کرد.  

 نکنه تو این چند روز اذیتت کرده باشن..  _

 نکنه زخم زبون به دل کوچیکت زده باشن..   

 نکنه هوای قلب مهربونت نداشته باشن.. 

 نکنه با کارها ورفتاراشون دلت خون کرده باشن..   

 نکنه.. نکنه...  
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تر میان دستانش کشید از اینبار موهایش را محکم

 سرزنش قلبش...  

 صدایی از اعماق وجودش فریاد زد.  

 مگه تو نکردی؟!  » 

 مگه تو زخم نزدی؟!  

 ی؟!  مگه تو هوای قلبش داشت

وقتی خودت همه این کارا رو کردی دیگه از بقیه چه 

 «  انتظاری داری!

 دوباره از جا بلند شد.  

 نمیخواست وقت را تلف کند.  

 در این اوضاع و احوال یک ثانیه هم برای او کلی بود!  

دارم میام عشقم.. میدونم بد کردم.. می دونم.. _

می دونم که خودم همه ی اینا رو می دونم.. اما اینم 

 تو چقدر قلب مهربونی داری.. دارم میام جبران کنم..  
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کمی دور خودش چرخید تا باالخره ریموت ماشین را 

 روی میز غذاخوری پیدا کرد.  

 چنگی به آن انداخت و به سرعت از خانه بیرون زد.
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 )سه روز قبل(  

ای از  شد که روی نیمکت گوشهچند ساعتی می

 ال نشسته بود.  ترمین

تا اینجا را با پای خودش آمده بود اما از این پس را 

 دانست!  نمی

 اصال کجا را داشت که برود؟!  

معموال در این مواقع دخترانی همچون او کجا می 

 روند؟!  

 خانه ی پدری؟!  
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 پوزخندی از این فکر روی لبش نشست.  

به آن فکر  ای بود که تا ابد بایدمطمئناً این تنها گزینه

 هم نمی کرد!  

 ری؟  مشهد.. مشهد.. مشهد.. آقا مشهد می_

با صدای راننده تاکسی حواسش معطوف آن قسمت 

 شد.  

 بی هوا از جا بلند شد.  

کیفش را روی دوشش تنظیم کرد و قدم های بی 

 رمقش را به طرف همان تاکسی سوق داد.  

مقابل راننده که قرار گرفت خود راننده ی تاکسی 

 پرسید: 

 مشهد می ری خانم؟  _

 در جوابش تتها سری تکان داد.  

 دربست؟  _
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شد و سواالت قدم میچه خوب که تود راننده پیش

 الزم را می پرسید.  

چرا که هنوز هم حنجره اش قادر به تولید صدایی 

 نبود!  

این بار هم تنها کاری که توانست انجام دهد باال و 

 پایین کردن سرش بود.  

پس از قرار گرفتن روی صندلی راننده در را بست و 

 ل قرار گرفت.  ماشین را دور زد و پشت رُ

 زیر لب بسم اللهی گفت و استارت زد.  

 خانوم خانوم...  _

 با صدای راننده آرام الی پلک هایش را باز کرد.  

 کمی گردنش را تکان داد وصاف سرجایش نشست.  

اصال نفهمید بود کی و چطورچشمانش گرم خواب 

 شدند.
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کمر و گردنش از نشستن طوالنی مدتش کمی 

 خشک شده بود!  

 با صدای دوباره راننده نگاهش به نگاه منتظر او افتاد.  

و باز هم تنها جوابی که دستگیر راننده شد تکان 

 سرش بود!  

 شیشه ی سمت خودش را پایین داد.  

 نسیم مالیمی وزید.  

احساس گر گرفتگی داشت و آن نسیم مالیم حالش 

 را کمی بهتر می کرد.  

 شده بود.   هوا کامال تاریک

صدای بوق ماشین ها و شلوغی شهر کمی کالفه اش 

 کرده بود.  
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با شنیدن صدای زمزمه ی زیرلبی راننده نگاهش را 

از خیابان ها و ماشین های اطراف گرفت و حواسش 

 معطوف آن صدا و پیش رویش شد.  

السالم علیک یا غریب الغربا السالم علیک یا ضامن _

 آهو...  

دلش لرزید وقتی که گنبد طالیی رنگ از همان فاصله 

 مقابل نگاهش درخشید.  

 ش انگار کمی جان گرفت.  قلب مُرده ا

 ضربان گرفتنش را خودس به خوبی حس می کرد.  

 نگاهش از آن گنبد طالیی لحظه ای کنده نمی شد.  

خواست زمان همانجا بابستد و او یک دل دلش می

 سیر به آن همه زیبایی خیره بماند.  

 ببخشید خانم دیگه نمیشه جلوتر از این رفت!   _

داخل کیفش درآورد و روی با این حرف چند تراول 

 صندلی جلو قرار داد.  
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بالفاصله بدون هیچ حرف اضافه ای در ماشین را باز 

 کرد و پیاده شد.  

قدم های بی رمغش با دیدن آن گنبد طالیی انگار 

 جان گرفته بود.  

هر چه به آن عظمت و روشنایی نزدیکتر می شد 

 لرزش دلش هم بیشتر می شد.  

 وان رسید.  به قسمت ورودی بان

دقایقی منتظر ماند تا صف ایجاد شده یکی پیش 

 برود.
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 نوبت به او رسید.  

مقابل خادم که قرار گرفت متوجه نگاه متعجب او به 

 روی خودش شد.  
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 عزیزم چادرت کو؟!  _

به طور کلی از یاد برده بود که برای ورود نیاز به چادر 

 دارد!  

 ای کلمه ای نچرخید.  باز هم زبانش برای اد

 فقط همانطور مات و مبهوت به او می نگریست!  

بانوی خادم در جواب نگاه تیره و مات او لبخند به 

 رویش پاشید و گفت: 

های اطراف حرم تهیه کنی عزیزم می تونی از مغازه _

 لطفاً زودتر برو که بندگان خدا پشت سرت منتظرن!  

خواست از صف جدا شود و راه آمده را برگردد که با 

 صدایی از صف کناری سر جایش ثابت ماند.  

 صبر کن دخترم!  _

نگاهش چرخید و روی پیرزن کنار دستش نشست  

که نرده ای فلزی بین شان فاصله اندکی ایجاد کرده 

 بود.  
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پیرزن با همان لبخند دلنشین دست میان ساکش 

فرو برد و چادر رنگی گل گلی زیبایی را از آن بیرون 

 آورد و رو به بهار گرفت.  

مادرجون نمیخواد بعد از این همه منتظر موندم _

دوباره برگردی اینو بگیر و بنداز و سرت رو که آقا 

 چشم انتظارته!  

 نداخت.  چادر را از دستش گرفت و روی سرش ا

 بوی گل یاس می داد!  

بویی که خاطرات سادات خانم را برایش زنده 

 کرد.  می

 پلک روی هم گذاشت و عمیق نفس کشید.  

الی پلک هایش را از هم باز کرد و تمام تالشش را 

 کرد که در جواب این محبت لبخندی نثارش کند.  

 با هر جان کندنی که بود لب هایش را کش آورد.  

 از هم انگار زیاد موفق نبود لبخند تحویلش دهد.اما ب
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 چرا که لبهایش تنها به طور مضحکی کش آمدند! 

پس از بررسی بدنش و چک کردن کیفش اجازه 

 ورودش صادر شد.  

همین که پا به صحن گذاشت صدای اعالن ساعت 

 بزرگ حرم بلند شد.  

 نگاهش از زمین جدا شد و روی ساعت نشست.  

داد و بالفاصله صدای صلوات هشت شب را نشان می

 خاصه  امام رضا علیه السالم پیچیده شد.  

 » اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی « 

 این صدا موهای تنش سیخ شد.  

 حس بی نظیری به وجودش تزریق کرد.  

 نگاهش را چرخاند.  
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اینبار از فاصله ی نزدیک تری به گنبد طالیی چشم 

 دوخت.  

 خواست.  در آن لحظه دلش گریستن می

از آن گریستن هایی که پس از مدت های طوالنی 

بینی و از ذوق دیدنش ناخودآگاه اشکت عزیزی را می

 در می آید.  

 در آن لحظه از همان اشک ها می خواست.  

 اما دریغ از یک قطره اشک!  

 انگار چشمه ی اشکش خشک شده بود.  

 ه با دلش مُرده بودند!  و آنها هم همرا

آنکه نگاهش از گنبد طالیی جدا شود گام بی

 برداشت.  

صدای دعا هنوز هم از بلندگوهای صحن به گوش می 

 رسید.  

 واین خواسته ی گریستنش را تشدیدتر می کرد.  
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 لحظه ای از حرکت ایستاد.  

 نفسش دوباره گرفته بود و سخت باال می آمد!
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دستش را روی سینه اش مشت شد و با مشقت 

 خودش را به سقاخانه مقابل دیدش رساند.  

 کمی آب نوشید.  

 آبی که گویا مزه اش با آب های دیگر فرق داشت.  

 انگار بوی بهشت می داد.  

چند مشت از همان آب خنک را به صورتش پاشید تا 

 کمی جان بگیرد.  

نوشیدن آب راه نفسش باز شد انگار هر بار با 

 اش می کرد!  بغضش را راهی معده

 چرا که بعد از آن حالت تهوعی به جانش می افتاد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با همان چادری که بر سر داشت صورتش را خشک 

 کرد و قدم های بلندی طرف گنبد طالیی برداشت.  

چند ساعتی  از نشستنش در همان قسمتی از صحن 

 که با فرش پوشیده شده بود می گذشت.  

روی حرم نشسته بود و تنها کاری که از دستش روب

 آمد ذل زدن به آن عظمتطالیی رنگ بود.  بر می

نه گریه نه لبخند بی هیچ حسی.. بی حسِ بی حس 

واین بی حس بودن کم کم داشت از پا درش می 

 آورد!  

توانست در در آن لحظه آنقدر ناتوان بود که نمی

 دلش کمی راز ونیاز کند.  

از فشار عصبی که داشت حمل می کرد دوباره 

 نفسش گرفت.  

اینبار با شدت تر ازقبل لباسش زیر دستش چنگ 

 د.  ش
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خواست تسلیم برخالف همیشه حاال اصالً دلش نمی

 شود!  

با این همه مشکل و دردسر بازهم دلش تسلیم شدن 

 نمیخواست! 

روز بیشتر تنها بخاطر جنینی که درب بطنش روزبه

 کرد.  رشد می

 تمام تالشش را برای استشمام اکسیژن می کرد.  

اما هرچه بیشتر تالش می کرد نفسش تنگ تر می 

 شد! 

سینه اش سخت تکان می خورد وصورتش رو به 

 کبودی بود.  

 مقابل چشمانش سیاه شد.
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همان لحظه که فکر کرد همه چیز تمام شد و دنیای 

 سیاهش رو به پایان بود.  

 دستی تکانش داد وصدایی به گوشش رسید.  

 عزیزم حالت خوبه؟!  _

بانوی خادم کنارش نشست وبا دست صورتش را 

 قاب گرفت.  

وقتی که صورت کبودش وچشمانی که بزور الی پلک 

هایش کمی باز مانده بود را دید هراسان شانه هایش 

 را تکان داد.  

 وای خدا چت شد نفس بکش عزیزم!   _

 با حرف او آخرین تالشش را کرد.  

 ارج شد.  اما اینبار صدای ناهنجاری از گلویش خ

 کمکش کرد روی زمین دراز بکشد.  

در همان لحظه که او تمام تالشش را برای باالآمدن 

 نفس بهار می کرد.  
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توان از تک تک  سلول های دخترک خارج شد و 

 پلک هایش روی هم افتاد! 

با احساس ضعف شدیدی که به او غلبه کرده بود به 

ناآشنایی آرامی الی پلک هایش را باز کرد و با فضای 

 مواجه شد.  

دستانش را از دو طرف روی تخت قرار داد و به کمک 

آن کمی خودش را باال کشید و به تاج تخت تکیه 

 داد.  

در همان لحظه در اتاق باز شد و خانم خوشرویی که 

 لبخند دلنشینی روی لب داشت وارد اتاق شد.  

 چهره اش آشنا به نظر آمد.  

به یاد آورد همان بانوی کمی به مغزش فشار آورد و 

 خادم دیشب است!  

فقط ربطش را به خودش نمی دانست و دلیل 

 حضورش را در این اتاق...  

 که چگونه وچطور از حرم به آنجا رسیده بود!  
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 با همان روی باز به طرف پنجره رفت.  

 پرده ها را کنار کشید.  

 نور درکمتر از چندثانیه فضای اتاق را دربر گرفت.
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سپس به دخترک نزدیک شد و اول از همه سِرُمَش را 

 چک کرد.  

خب سِرُمِتَم آخراشه تا من یه صبحانه ی لذیذ  _

 برات آماده کنم اینم تموم میشه!  

بلند شد تا از اتاق خارج شود اما هنوز یک قدم 

بیشتر برنداشته بود که دست بهار دور مچش پیچیده 

 شد.  

با همان لبخندی که گویا عضوی جدانشده از 

 صورتش بود برگشت ومنتظر به او چشم دوخت.  
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 جانم؟!  _

 بهار عمانطور خیره به او مانده بود.  

 بازگو کند.  دلش می خواست تمام سواالت ذهنش را 

 اما باز هم زبانش یاری اش نکرد!  

 شیرین متعجب به او ونگاه خیره اش چشم دوخت.  

 چیزی می خواستی عزیزم؟!  _

دخترک از فشار عصبی که روی دوشش بود و از سر 

ناتوانی در حرف زدنش نشات می گرفت پلک هایش 

 را روی هم فشرد.  

شیرین بانگرانی کنارش روی تخت نشست و دستی 

 به صورت دخترک کشید.  

دخترم.. عزیزم.. من هنوز اسمتم نمی دونم میشه _

 باهم حرف بزنیم!  

 چشمانش را که باز کرد نگاهش سرخ سرخ بود.  

 ازفشاری که هرلحظه سنگینی اش بیشتر می شد.  
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 بگو قشنگم حرف بزن!  _

 بخش و مهربان بود.  صدای شیرین زیادی آرامش 

تنها کاری که از دستش برآمد تکان دادن سرش به 

 طرفین بود.  

 ابروهای شیرین فاصله کم کردند.  

با دست موهای دخترک را به پشت گوشش هدایت 

 کرد.
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همانطور که خیره ی تمام حرکات وعکس العمل 

 هایش بود پرسید: 

 نمی تونی حرف بزنی؟!  _

 به تایید حرفش تکان داد.   بهار سری
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می خوای برام بنویسی؟! و باز هم جوابش تنها _

 تکان سر شد.  

خب اول برم برات صبحانه بیارم بعد از اون می _

 تونیم یه دل سیر باهم حرف بزنیم!  

پس از این حرف از جا بلند شد و اینبار با قدم های 

 بلندی از اتاق خارج شد.  

 دقایقی بعد با سینی صبحانه کنارش قرار گرفت.  

کاغذ وخودکاری هم داخل سینی کنار محتویات 

 صبحانه قرار داشت.  

تکه ای نان تست در دست گرفت و روی آن را با 

 مقداری کره وعسل پر کرد.  

آن را به دست بهار می داد آهسته زمزمه  همانطور که

 کرد.  

نگاه پر از عالمت سوالت میگه که بهتره اول من _

 شروع کنم!  
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دیشب بعد از اون اتفاق که حالت بد شد خواستم  _

برسونمت بیمارستان اما یهو وسط راه وقتی که 

صدای هذیون هاتو شنیدم ومتوجه شدم نفس 

فقط هنوز تو  کشیدنت به صورت عادی برگشته اما

حالت ناهوشیاری قرار داری نمی دونم خودمم 

نفهمیدم که چی شد و چرا چنین ریسکی کردم اما 

 بجای بیمارستان سر از خونه ی خودم در اوردی!  

سر راه هم برات داروهای مورد نیاز تهیه کردم واز 

اونجایی که من پرستار هستم و تا یه حدی خودم از 

 پسش بر می اومدم!  

 ه ی دیگری به دستش سپرد و ادامه داد.لقم
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یه حس قوی نسبت بهت دارم نمی دونم چرا اما تو _

 منو یاد دخترم میندازی..  
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انگار از دیشب احساسات مُردم زنده شدن.. دقیقا 

 همون حسی که به بیتا داشتم رو نسبت به تو دارم..  

آنقدر نگاهش مادرانه  بود که تمام حس خوب 

 جودش را از طریق نگاهش به او انتقال می داد.  و

حدودا سه سال پیش توی تصادف برای همیشه از _

 دستش دادم..  

همسرمم سال ها پیش وقتی که بیتا خیلی کوچیک 

بود به رحمت خدا رفت و من االن سه سال که 

 تنهام..  

اما از دیشب این خونه حس وحال زندگی به خودش 

خونه که روح از توش پر  گرفته وجودت برای این

 کشیده بود مثل یه چراغ پر نور می مونه!  

آخرین لقمه اش را که خورد شیرین کاغذ وخودکار را 

 به دستش سپرد.  

 خب اول از همه بگو ببینم اسم قشنگت چیه؟  _

 از ماشین پیاده شد ودرب حیاط رابست. 
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نگاهی به فضای حیاط ونقش تنگار های قدیمی خانه 

  انداخت.

 لبخند تلخی روی لبش نشست. 

 بهار عاشق خانه ی پدری او بود. 

ساعت دو نیمه شب بود و به نظرش رفتن در این 

ساعت از شب به خانه ی پدر بهار کار شایسته ای 

 نبود! 

به همین خاطر به خانه ی پذر خودش إمده بود تا 

 شبش را صبح کند. 

شبی که قطعا سخت تر از هر زمانی قرار بود صبح 

 شود. 

طوری که حس می کرد این شب آسمانش قرار 

 نیست سپیدی صبح را به خود ببیند! 

چراغ های خانه خاموش بود ومطمئنا در این وقت از 

 شب پدر ومادرش غرق خواب بودند. 
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آهسته پله های ایوان را طی کرد وآهسته تر از آن در 

 از کرد.ورودی را ب

 

 ��470_پارت#

 

 با ورودش به داخل خانه پلک روی هم نهاد.  

 این خانه بوی عشق و زندگی می داد!   

با همان قدم های آهسته به طرف اتاق سابقش به 

 راه افتاد.  

 اما قبل از آن که دستش روی دستگیره ی آن برسد.  

در اتاق پدر و مادرش باز شد و بالفاصله پس از آن 

 نور بر فضای تاریک حاکم شد.   

 با دوگام بلند خودش را به پدرش رساند.  

 سالم بابا!  _

 محمد با لبخند او را در آغوش گرفت.  
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 هنوزم خوابتون سبک؟  _

محمد با دست دو ضربه نثار کتفش کرد و سپس از 

 آغوشش فاصله گرفت.  

 صدای ماشینت رو شنیدم!  سآره 

 سهیل نگاهش را پایین انداخت و زیر لب زمزمه کرد.  

 شرمنده نصف شبی بیدارتون کردم!  _

محمد دست زیر چانه اش گذاشت و سر پایین افتاده 

 ی پسرش را باال آورد.  

 دشمنت شرمنده پسرم!  _

مکثی کرد و دنبال بهار نگاهی به اطراف انداخت 

و روی نامرتب سهیل  سپس نگاهش روی سر

 همیشه آراسته نشست. 

 خیر باشه بابا.. تنهایی؟  _

بغضی در گلوی سهیل خانه کرده بود و باعث بم تر 

 شدن صدایش می شد.  
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 بابا؟ _

نگاه محمد یک دورِ کامل در صورت به غم نشسته 

 اش چرخید و در نهایت در چشمانش ثابت ماند.  

 جان بابا؟! _

 آب دهانش را بلعید.   

 کرد.  بغض داشت خفه اش می

 سیب گلویش تکان خورد.  

محمد که از ظاهراو فهمید اتفاقات ناگواری در پیش 

است ال آهسته در اتاق مشترک خود و سادات خانم 

 را بست.
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سپس دستش را پشت شانه های او قرار داد و به 

  طرف اتاق سابق خودش هدایت کرد. 
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با بلند شدن محمد و قرار گرفتنش کنار پنجره سهیل 

 سرش را از میان دستانش بیرون آورد و باال گرفت.  

 محمد پرده را کنار زد.  

در تمام مدتی که سهیل تمام ماجرا را تعریف کرد 

 داد.  ساکت نشسته بود و با دقت گوش می

از همان بچگی صمیمیت خاصی بین او و پدرش 

 وجود داشت.  

کرد هرگاه که مرتکب محمد هیچگاه سرزنشش نمی

 کرد.  اشتباهی می شد با مالیمت نصیحتش می

 داد!  راه چاره مقابلش قرار می

 اما اینبار نمی توانست مثل قبل رفتار کند!  

توانست به روی سهیل نیاورد که چه اشتباه نمی

 بزرگی مرتکب شده!  

 دلش برای دخترمظلومش خون شده بود.  

 ار را همچون دختر واقعی خودش دوست داشت.  به
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خدا شاهد بود که هیچ تفاوتی با سهیل برایش 

 منت مهر و محبت نثارش می کرد!  نداشت و بی

 اشتباه کردی سهیل خیلی هم اشتباه کردی!  _

 با این حرف پاهای سهیل سست شد.  

اولین باری بود که پدرش اینگونه اشتباهاتش را به 

   رخش می کشید.

 محمد چرخید و رو به او قرار گرفت.  

اش جا پدر همیشه خندانش حاال اخمیروی پیشانی

 خوش کرده بود و غم بزرگی در نگاهش نمایان بود.  

 سهیل کمرمُ خم کردی بابا!  _

سهیل حس می کرد هرلحظه امکان دارد ایست قلبی 

 کند.  

 ضربان قلبش هرلحظه کندتر وکندتر می شد.  
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رو اینطوری بزرگ نکرده بودم.. من به تو این من تو _

چیزا رو یاد نداده بودم.. من به تو یاد دادم قضاوت 

 فقط کار خداست..
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همین که آمد دهان باز کند و توجیهی در جواب 

 سرزنش های پدرش بیاورد.  

 محمد دستش را باال آورد و اجازه نداد.  

هیچی نگو.. فقط گوش بده.. تا االن تو گفتی و من _

 گوش دادم حاال نوبت توئه..  

 باید بهش اجازه حرف زدن می دادی..  

تو دادگاه محاکمه هم به قاتال اجازه ی حرف زدن 

 میدن..  

 اجازه میدن از خودشون دفاع کنن..  
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 ؟!  تو چطور تونستی سهیل

 چطور دلت اومد؟!  

چی به سرت اورده بودن که اونقد سنگ دل شده 

 بودی!  

وای وای وای سهیل اون طفل معصوم چی کشیده 

 ببین چی به سرش اوردی که بی خبر گذاشته رفته..  

 تو حتی اجازه ندادی از خودش دفاع کنه!  

 سرش را تکان داد و دستی به ریشش کشید.  

کنم این اتفاق به ری فکر نمیراه سختی در پیش دا_

 این راحتی ختم به خیر بشه..  

 اشتباهت خیلی بزرگتر از اون چیزیه که فکر می کنی! 

با هرکلمه رنگ سهیل بیشتر می پرید و ته دلش 

 خالی تر می شد!  

 از فکر اینکه نکند بهارش دیگر نخواهد او را ببیند..  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و نکند بهارش هم اشتباه خودش را دست بگیرد 

 زندگیشان از این هم بدتر شود!  

محمد جانش داشت برای رنگ و روی پریده و ظاهر 

 نابسامان پسرهمیشه استوارش در می رفت.  

 اما باید می گفت..  

 کرد!  باید او را متوجه اشتباهش می

 سهیل؟  _

با صدای پدرش دوباره سرش را باال آورد و چشمان 

 خت.  کم سویش را در نگاه قهوه ای او دو

 جانم؟  _

مادرت به هیچ عنوان نباید از این ماجرا بویی ببره _

 خودت یه جوابی برای تنها بودنت جور کن!  

 این را گفت و قدم به طرف در اتاق برداشت.
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کرد دلش طاقت نیاورد از کنار ساحل که گذر می

 همینطور او را در آن حال رها کند.  

 او محمد بود...  

 نباید احازه می داد ناامیدی به جان شیرمردش بیفتد!  

 آنچه را که باید می گفت را گفته بود!  

دستش را روی شانه ی سهیل قرار داد و دوستانه 

 فشاری به آن وارد کرد.  

نخور بابا اتفاقی که افتاده.. اما تو مرد روزهای غصه _

تونی همه چیز از نو بسازی.. با اینکه سختی می

ساخت یه خونه ی آوار شده خیلی سخت تر از زمین 

 خالیه اما میدونم تو میتونی..تو پسرمنی..  

 زنه..  پسر من به این راحتیا جا نمی

ن تونی رو مهرجا هم که به کمک احتیاج داشتی می

 حساب کنی..  
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این را گفت و اینبار وقتت را تلف نکرد و هر چه 

 سریعتر از اتاق بیرون زد.  

به نظرش بهتر بود او را تنها بگذارد تا  خوب به همه 

 جوانب فکر کند! 

 *** 

با صداهایی که از آشپزخانه به گوشش رسید از 

 پنجره فاصله گرفت.  

یرون آمده خیلی وقت بود که آفتاب از پشت ابرها ب

 بود و منتظر بود پدر و مادرش بیدار شوند.  

 تا خود صبح پلک روی هم نگذاشته بود!  

 کرد!  همانطور پشت پنجره ایستاده بود و فکر می

قبل از آنکه در را باز کند دستی به موهای آشفته اش 

 کشید و آنها را به سمت باال هدایت کرد.  

دستی هم روی لباس هایش کشید و سعی کرد با 

 این کار آنها را کمی صاف کند.  
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 خروجش با باز شدن درب ورودی خانه یکی شد.  

با ورود محمد بوی نان بربری های تازه داخل خانه 

 پیچید.  

 چشمش که به سهیل افتاد لبخندی نثارش کرد.  

 صبح بخیر پسرم!  _

 صبح بخیر!  _

ه دست و صورتت بزنی ما هم صبحانه تا تو یه آبی ب_

 کنیم!  رو آماده می

 سری به تایید حرف پدرش تکان داد.
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پس از شستشوی دست و صورتش راهی آشپزخانه 

 شد.  
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سادات خانم مشغول ریختن چای داخل استکان های 

 کمر باریکش بود.  

باالخره بعد از مدتها آنجا بود که لبخندی هرچند تلخ 

 هایش را کمی کش آورد.  اما بازهم لب

 سالم! _

سادات خانم با شنیدن صدای شاخ شمشادش مثل 

 هربار که او را مالقات می کرد.  

 گل از گلش شکفت...  

را بست تا زودتر خودش را به تکدانه  شیر سماور

 پسرش برساند.  

سهیل با چند گام بلند زودتر خودش را به مادرش 

 رساند و در آغوشش فرو رفته.  

با استشمام بوی عطر همیشگی اش بغض دوباره راه 

 گلویش را سَد کرد.  
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دلش نی خواست سر روی شانه های مادرس قرار 

 دهد و یک دل سیر گریه کند!  

 ندبار پیاپی پیشانی مادرش را بوسید.  چ

 یاد بهار لحظه ای آرامش نمبگی گذاشت.  

بهارش عاشق عشق و صمیمیت بین کانون گرم 

 خانواده ی آنها بود.  

کرد همیشه از احترامی که نثار پدر و مادرش می

 برد.  نهایت لذت را می

عالقه ی خاصی که بین او و مادرش وجود داشت 

 ز حس خوب و آرامش می کرد!  وجودش را پر ا

نفس عمیقی کشید تا کاسه چشمش پر نشود آرام 

 زمزمه کرد.  

 بمیرم برای دل مهربونت بمیرم..  _

 سادات خانم از آغوشش فاصله گرفت.  

 با همان لبخند دلنشینی که روی لب داشت پرسید : 
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 چیزی گفتی مادر؟!  _

 سهیل متقابالً لبخندی نثارش کرد.  

 دلم..   نه عزیز_

 این را گفت و صندلی برای او بیرون کشید.
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سادات خانم روی صندلی جاگیر شد وسهیل سینی 

حاوی چای را از کنار سماور برداشت و روی میز 

 غذاخوری وسط آشپزخانه قرار داد. 

صندلی روبرویی مادرش را برای نشستن انتخاب 

 کرد. 

برایش عجیب بود که چطور سادات خانم در مورد 

 بهار و حضور نداشتنش چیزی نمی پرسد! 
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ود که صدای سادات خانم او را از در همین افکار ب

 افکارش بیرون کشید. 

 چقدر جای بچم بهار خالیه! _

 با این حرف سهیل پر اضطراب آب دهانش را بلعید. 

 محمد گفت که بردیش خونه ی پدرش! _

نگاه سهیل از روی مادرش سُرخورد و روی پدرش 

 نشست. 

که تا آن لحظه ساکت نشسته بود وبه آن دو می 

 نگریست! 

با برخورد نگاهش در نگاه تشکرآمیز سهیل لبخندی 

 نثارش کرد و پلک روی هم قرار داد. 

 باصدای سادات خانم نگاهش دوباره روی او نشست. 

کار خوبی کردی مادر فقط من ناهار آماده می کنم تو _

هم برو دنبالش ناهار دورهم باشیم.. دلم براش خیلی 

 تنگ شده.. هرچه زودتر چشم انتظار دیدنشم.. 
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سهیل سرش را پایین انداخت و همانطور که چای 

 داخل استکان را هم می زد زیر لب زمزمه کرد. 

 چشم! _

 *** 

 آورد و روی زنگ آیفون قرار با استرس دستش را باال

 داد. 

 دلش همچون سیر و سرکه می جوشید. 

نمی دانست چرا از زمانی که چشمش به منزل پدری 

 بهار افتاده بود. 

 آنچنان اضطراب به جانش چنگ می انداخت!
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 طوری که راه نفسش را می بست! 
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د باالخره دل را به دریا زد وفشاری به زنگ آیفون وار

 کرد. 

چندثانیه بعد درحیاط بازشد و صدای مهری به 

 گوشش رسید. 

 بفرمایید! _

 قدم های سست و ناهموارش را روی زمین کشی د. 

 مهری روی ایوان به استقبالش ایستاده بود. 

 لبخندی که روی لبش خودنمایی می کرد. 

 برای سهیل بسیار عجیب به نظر می آمد. 

 پس از احوال پرسی با او وارد خانه شد. 

 از قرار معلوم پدر بهار درمنزل حضور نداشت. 

 بهرام هم که چندماهی از عروسی اش می گذشت! 

 دلش برای دیدن دلبرش پر می کشید. 

 اما باز هم دندان روی جگر گذاشت. 

 رده بود. خودش را برای این اتفاق آماده ک
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انتظار نداشت که با آن همه ماجرا بهار به استقبالش 

 بیاید. 

حدس می زد نخواهد فعال با او رو در رو شود یا از 

 دیدنش خوشنو شود! 

مهری باسینی چای به او پیوست و مبل کناری سهیل 

 را برای نشستن انتخاب کرد. 

سهیل اصال نمی توانست رفتار خوب وخوشنود او را 

 . هضم کند

هرچه که بود این لبخند را اصال نمی توانست روی 

 حساب خیر بگذارد! 

بیشتر در دلش آشوب به راه می انداخت تا خ 

 شنودش کند. 

 دیگر طاقتش برید. 

 بیش از آن نمی توانست خوددار باشد. 

 همین که آمد دهان باز کند و از بهار بپرسد. 
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باسوال مهری انگار تشتی آب یخ روی سرش 

 د و خون در رگهایش یخ بست. ریختن

بهار کجاست آقاسهیل؟ چرا باشما نیومد هنوز _

 امتحاناتش تموم نشده؟!
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مهری سری تکان به چپ وراست تکان داد ودرادامه 

 گفت: 

این دختر از همون بچگی تمام هوش وحواسش پی _

 درسش بود.. 

می دونم االنم احتماال به همین دلیل باشما همراه 

نشده.. می ترسم این عشقی که به دری خودندن 

 داره لطمه ای به زندگیتون بزنه.. 

 خدای نکرده مشکلی که در این مورد ندارین؟ 
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آنقدر همه به سهیل و عشقی که بین آنها بود اعتماد 

داشتند که جای هیچ شکی برای هیچ کس نمی 

 گذاشت. 

 به همین خاطر مهری با شناختی که از هردو داشت.  

حتی یک درصد هم فکرش به چیزاهای دیگر خطور 

 نمی کرد. 

 زبان سهیل قفل شده بود. 

 قدرت هیچ عکس العملی را نداشت. 

مغزش از کار افتاده بود و نمی توانست شنیده هایش 

 را تجزیه وتحلیل کند. 

 آقاسهیل.. آقاسهیل.. _

 باصدای مهری حواسش را معطوف او کرد. 

نگاه بهت زده اش را به او دوخت و تمام تالشش را 

 برای جمع وجور کردن خودش به کار برد. 
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بله همه چی خوبه.. منم یه کار کوچیکی شهرستان _

 برام پیش اومد..  

نفهمید چرا چنین چیزی از زبانش در رفت و چیزی 

 فت! راجع به بیچاره شدنش به مهری نگ

 مهری نفس آسوده ای کشید. 

خب خداروشکر.. دیروز با بهار تماس گرفتم _

 گوشیش خاموش بود. 

 تلفن خو نه رو هم جواب نداد. 

راستش یکم نگرانش شدم اما این احتمال رو هم 

دادم که حتما درگیر درس و دانشگاهش یا اینکه 

 پیش سپیده اس!
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 ل نمی شنید. او حرف می زد اما انگار سهی
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 درسرش تنها صدای بوق بلندی می پیچید! 

بوق خطری که هرلحظه صدای آژیر قرمزش بلندتر 

می شد واو را به لبه ی پرتگاهی که به دست خودش 

 ساخته بود نزدیکتر می کرد. 

 قلبش هم انگار دیگر نبض نداشت! 

 راستش منو پدرش این روزا خیلی پشیمونیم.. _

م ازدواج کرده.. وقتی حمایت مخصوصا از وقتی بهرا

های پدر زن وبرادر زناشو می بینیم جیگرمون آتیش 

 می گیره.. 

حاال می فهمیم دوره زمونه خیلی فرق کرده.. دیگه 

مردم مثل قدیم فکر نمی کنن که دختر با لباس سفید 

 می ره خونه ی شوهر با کفن سفیدم باید دربیاد.. 

مردم بگه باال حاال دیگه کسی جرعت نداره به دختر 

 چشمت ابرو.. 

زودی پای طالق و حق و حقوق می کشن وسط و 

 خانواده هاشون حمایتشون می کنن! 
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 مهری لبخندی روی لب آورد ودر ادامه گفت: 

اما خداروشکر می کنیم که همسری مثل تو نصیبش _

 شد. 

سهیل جان پسرم تو که غریبه نیستی.. یعنی تو این 

ه ی ما شدی خیلی خوب چندسالی که داماد خانواد

شناختیمت.. می دونم آدمی که فردا روز بخاطر این 

 حرفا سر دخترمون منت بذاری نیستی! 

از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون این بچه از 

 خونه ی پدریش هیچ خیری ندید! 

می دونم خیلی هواشو داری و بیشتر از اون چیزی که 

فکر کنیم خاطرشو می خوای اما بازم دست احتیاط 

میگم هواشو بیشتر داشته باش بیشتر از همه هوای 

 دلش رو... 

 دیگر نتوانست دوام بیاورد. 

چیزی راه گلویش را بسته بود که هرلحظه نفس 

 کشیدنش را سخت تر می کرد.
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 لش زیادی بد بود به یک آن از جا بلندشد. حا

نگاه متعجب مهری روی او نشست که ایستاده بود 

 وعرق از سرو رویش فرو می ریخت! 

 چی شد چرا بلند شدی مادر حالت خوبه! _

دستی روی پیشانی اش کشید و عرق های جمع 

 شده روی آن را پاک کرد. 

که  فقط اومدم احوالتون بپرسم.. بهتره زودتر برم_

 شب نشده برسن! 

مهری هم به تبعیت از او از جا بلند شد و روی پا 

 ایستاد. 

 آخه چاییت رو هم نخوردی که! _
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ممنون میل ندارم خوشحال شدم از دیدنتون به _

 حاج آقا سالم برسونید.. با اجازه.. 

 این را گفت و به طرف در خانه حرکت کرد. 

 مهری هم برای بدرقه به دنبالش رفت. 

 یل اجازه نداد که از پله ها پایین برود. سه

 همانجا باهم خداحافظی کردند. 

در حیاط را که بست لحظه ای چشمانش سیاهی 

 رفت. 

دستش را روی دیوار گذاشت تا از سقوطش 

 جلوگیری کند. 

شاید از زمانی که مهری شروع به حرف زدن کرده 

 بود تا بحال پنج دقیقه بیشتر زمان نبرد! 

پنج دقیقه به اندازه ی پنج قرن به او اما همین 

 گذشت. 

 دلش داشت ذره ذره آب می شد. 
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 بهارش کجابود؟! 

 چه برسرش آمده بود؟! 

 حاال باید چه خاکی برسرش می ریخت؟! 

 چطور او را پیدا می کرد؟! 

اینها سواالتی بود که همچون گلوله های آتش 

هرلحظه مستقیم در قلبش فرو می رفت و آن را تکه 

 تکه می کرد! 

 تلو تلو خوران خودش را به ماشین رساند. 

به محض نشستنش سرش را روی فرمان ماشین 

 قرار داد. 

 هنوز هم باورش نمی شد چه برسرش آمده! 

 فرمان کوبید.چندبارپیاپی پیشانی اش را محکم به 
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 در آن لحظه دلش فقط مرگ می خواست... 

 دلش می خواست خودش را نیست ونابود کند... 

خدایا غلط کردم.. خداغلط کردم.. می دونم زود _

قضاوت کردم.. می دونم اشتباه کردم.. ولی مگه تو 

 ارحم الراحمین نیستی؟! 

 مگه تو هنیشه از خطاهام نگذشتی؟! 

 م بگذر... اینبار

یه رحمی بکن وبگذر.. خدابگذر ازم.. خودت کمکم 

 کن یه راهی پیش روم بذار... 

 یعنی کجارفته؟! 

 تک وتنها.. بی خبر!! 

 به معنای واقعی داشت نابود می شد.. 

 مغزش از کار افتاده بود و درک درستی نداشت! 

باید می رفت.. باید هرچه سریعتر می رفت به 

 دنبالش.. 
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 ورش را خودش هم نمی دانست.. کجا وچط

تنها این را می دانست که نباید بیش از آن وقت را 

 تلف کند! 

تلفن همراهش از داخل جیب کتش درآورد و شماره 

 ی پدرش را گرفت.  

هرچه توان در جانش باقی مانده بود را جمع کرد و 

 در صدایش ریخت و به محمد گفت: 

اومده منو بهار  بابا سالم یه کاری تهران برام پیش _

باید هرچه زودتر خودمون برسونیم شرکت از طرف 

من از مامان عذرخواهی کن انشاهلل سریه فرصت 

 دیگه خدمت می رسیم..  

مراقب خودتون باشید و چه خوب که یک بار هم که 

 شده شانس با او همراه بود..  

 محمد بیش از آن سوالی نپرسید..  

ببوس باباجان قدرشو باشه بابا از طرف من دخترمو _

 بیشتر بودن.. شما مراقب خودتون باشید خدانگهدار!  
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پس از قطع تماس گوشی را روی داشبورد ماشین 

 پرت کرد.
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 خورد...  حالش از خودش بهم می

 از دروغ هایش...  

 از همه چیزش..  

با همان حال خراب پس از استارت زدن ماشین را به 

 حرکت درآورد.  

 سر کوچه با ماشین بهرام روبرو شد.  

پایش را محکم روی پدال ترمز فشرد و ماشین را 

درست مقابل ماشین بهرام نگه داشت که اگر او هم 

 زودتر ترمز نمی گرفت با هم برخورد بدی می کردند.  
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اشین پیاده شد و قدم های هراسان و جنون آمیز از م

 بلندی به طرف او برداشت.  

 درماشین را باز کرد.  

از یقه ی لباسش گرفت و او را از ماشین بیرون 

 کشید و جنون آمیز مشتی بر دهانش کوبید.  

 به معنای واقعی دیوانه شده بود.  

خواست فهمید در آن لحظه فقط دلش میهیچی نمی

 سر او خالی کند.   تمام حرق و بدبختی هایش را

از سهیل باشعور و منطقی قبل بعید چنین کارهایی 

 بعید بود.  

حتی بهرام هم آنقدر شوکه شده بود که قدرت هیچ 

 عکس العملی را نداشت.  

 با ضربه ی بعدی که زیر چشمش خورد به خود آمد.  
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همین که سهیل آمد ضربه ی سوم را به او وارد کند 

و با اینکار به او اجازه  بهرام مچ دستش را گرفت

 نداد.  

 با یک حرکت او را هل داد.  

با اینکار سهیل که انتظارش را نداشت تعادلش را از 

 دست داد و با جدول کنار خیابان فرود آمد.  

نگاه بهت  زده ای به بهرام که خون از گوشه ی 

لبس سرازیر بود و کبودی زیر چشمش کم کم 

 انداخت!شد داشت نمایان می
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ها دقیقا تمام حرکات و رفتارهایش همچون دیوانه

 بود.  
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سرش را میان دستانش گرفت و با همان بغضی که 

 کرد نالید: داشت خفه اش می

 لعنت به تو.. لعنت به من.. لعنت به این زندگی..  _

بهرام که متوجه شد سهیل حالت عادی ندارد کنار 

  دستش روی جدول نشست. 

 سهیل داداش چی شدی تو؟! حالت خوبه؟!  _

نه خوب نیستم.. داغونم داغون بیچاره شدم.. _

 بیچاره.. 

با این حرف بهرام نگران تر از قبل شد و دست روی 

 شانه ی وارفته سایه گذاشت.  

چرا چی شده مگه؟! برای بهار اتفاقی افتاده؟! اصال _

 کجاست؟! چرا همراهت نیست؟!  

همین سوال کافی بود برای شکستن بغض چند روزه 

 ی مردان اش...  
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بی مهابابی آنکه نگران این باشد که کسی او را در 

آن وضعیت ببیند برای بدبختی هایش و مصیبت 

 .  بزرگی که بر سرش آمده بود اشک ریخت

باز هم با همان حالت دیوانگی از جا بلند شد و به 

 طرف ماشینش قدم برداشت.  

بهرام که از حالت غیرعادی او باخبر بود به دنبالش 

 رفت.  

رفتار و حرکات سهیل او را هم بد جوری نگران کرده 

 بود.  

 تفاوت از کنارش بگذرد ...  توانست بینمی

رفت او هم همین که سهیل داخل ماشین قرار گ

 بالفاصله در ماشین را باز کرد و کنار دستش نشست.  

چشمان به خون نشسته سهیل و اخم های گره 

 خورده اش روی او نشست.  

همین که آمد دهان آن باز کند چیزی بگوید بهرام 

 دستش را مقابلش نگه داشت و اجازه نداد.
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بگو چی شده.. بهار کجاست؟ چه بالیی سرش 

 اومده؟ 

 سهیل نگاه از او گرفت.  

نام بهار هر بار همچون شمشیری درقلبش فرو 

 رفت.  می

انگار احتیاج داشت با کسی درد و دل کند حتی با 

بهرامی که هیچگاه حس دوستانه ای نسبت به هم 

 نداشتند.  

 همه چیز را برایش تعریف کرد.  

از همان اولین مسیج ناشناس تا همین چند دقیقه ی 

 اش نیامده!  پیش که فهمیده بود بهار به خانه پدری
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هر دو سکوت کرده بودند و آن سکوت داشت هر 

 دویشان را آتش می زد.  

 پس از دقایقی که همچون قرن ها گذشت.  

سهیل گردن چرخاند و نگاهش را از مقابلش گرفت و 

 به نیمرخ بهرام دوخت.  

خشک  کامالً کبود شده بود و خون گوشه ی لبش هم

 شده بود.  

 زیر لب زمزمه کرد.  

 متاسفم!  _

با صدایش نگاه بهرام چرخید ودر تیله های غمگین و 

 متاسف او نشست.  

 زد.  پشیمانی در نگاه بهرام فریاد می

ها رو حقم بود کاش چند سال پیش یکی این ضربه_

 نثار مغزم می کرد تا زودتر سر عقل بیاد.  

 متاسف سرش را به چپ و راست تکان داد.  
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سهیل من بد کردم.. یعنی هممون به بهاربد _

کردیم.. کاش تو این کار رو نمی کردی.. سهیل پلک 

 روی هم فشرد.  

 گرفت. قلبش هر لحظه بیشتر از قبل آتش می
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کشم.. دوماهه پشیمونی مثل دوماهه دارم عذاب می_

خوره افتاده به جونم.. دقیقا از همون روزی که زنم 

اش دادخواست طالق داد.. همنجا که خانواده

حمایتش کردن.. از همونجا که برادراش پشتش در 

اش وایسی طالقش اومدن و گفتن اگه جلو خواسته

ن فقط گفته بودم دوست ندارم زنم ازت میگیریم.. م

بره سر کار همین.. اما دو ماهه که روزها هرچی 

میگذره من به اشتباهات خودم و خانوادم بیشتر پی 

 می برم..  
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دوره زمونه خیلی وقته که تغییر کرده.. طرز فکر آدمها 

عوض شده.. دیگه طالق یه چیز عادی شده مثل 

 ..  تمام اتفاقات روزمره ی دیگه ی آدما

ولی افسوس که دیر فهمیدم خیلی دیر وقتی که 

برادر زنام تهدیدم کردن تمام مهریه ی خواهرشونو 

از حلقومم میکشن بیرون.. وقتی که گفتن تنها راه 

های بهم نخوردن زندگیمون راه اومدنم با خواسته

خواهرشونه.. وقتی که.. آب دهانش را به سختی 

 بلعید.  

خواهر خودم دلش آتیش گرفته بود تیکه تیکه شده _

بود.. وقتی که فهمیدم هیچوقت هیچوقت براش 

برادری رو به جا نیوردم.. نه تنها من  بلکه پدر و 

مادرمم حق پدر مادری رو به جا نیوردن..کاش این 

 زد..  چک ها رو بابام بهم می

کاش مادرم از جلوم در می اومد مثل تمام مادر های 

 گه که طرفداری دختراشون میکنن.. کاش کاش..  دی
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 اینبار صورتش را با هر دو دستش پوشاند.
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کرد اما سهیل تو این مدت درسته پشیمونی اذیتم می

تمام دلخوشی من و خانوادم تو بودی.. میگفتیم اگه 

از خونه ی ما خیری ندید خدا رو شکر شوهری 

لش تکون بخوره.. نصیبش شد که نمیذاره آب تو د

خدا رو شکر که سهیل مثل ما نیست.. خدا رو شکر 

 که همیشه حمایتش می کنه..  

 دستانش را از روی صورتش برداشت.  

نگاه او هم سرخ شده بود از زیر فشاری که تحمل 

 می کرد.  

کاش تو سر درس غیرتی که به من دادی می 

 موندی.. کاش تو مثل ما نمی شدی!  
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 کردی!  از تنها داشتش محروم نمیکاش بهار رو 

 سهیل سوخت.. آتش گرفت و دودش بلند شد..  

 اما صدایش در نیامد..  

 فقط در سکوت شنید و سوخت همین!  

مشت گره خورده ی بهرام با تمام توان روی پای 

 خودش فرود آمد.  

 خاک بر سر من...  

 خاک بر سر من...  

غیرت غیرتم من بیسهیل تو راست میگفتی من بی

 ترین آدم روی زمینم..  

گرفتم.. کاش کاش یکم غیرت از برادر زنام یاد می

یکم چشمامو باز می کردم واز اون جهل بیرون می 

اومدم.. ببین من چیکار کردم ببین ما چه ها سر اون 

طفل معصوم اوردیم که حاضر نشده  تو سخت ترین 
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دگیش توی اوج بی کسی وتنهاییش به ما روزهای زن

 پناه بیاره..
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خاک برسرت بهرام خاکبرسر بی غیرتت کنن که 

ازاُلدُرم بُلدُرم تو معلوم نیست خواهر یکی یه دونه ت 

االن کجا هست.. تو این روزا باید پیش تو می بود.. 

کرد تو غماشو به جون باید با تو درد و دل می

بر ما.. خدا ما چیکار کردیم خدا چیکار  میخریدی وای

 کردیم.. تو چطور میخوای از سر تقصیرات ما بگذری!  

کلمه به کلمه حرف هایش همچون بنزین عمل می 

 کرد و آتشش را شعله ور تر می کرد.  

 روشن کن!  _

 با صدای بهرام نگاه سهیل بار دیگر روی او نشست.  
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دوباره تکرار  همانطور که به رو به رویش خیره بود

 کرد.  

گفتم روشن کن هرچه زودتر باید بریم نباید وقتو  _

 بیشتر از این تلف کنیم!  

 کجا؟!  _

گردن بهرام چرخید و با همان چهره ی  درد آلود و 

 جمع شده خیره ی سهیل شد.  

دنبال بهار فعال باید از همون تهران خودتون شروع _

 کنیم!  

 ره زد.  سهیل با سر به ماشین او اشا

 اینو می خوای همینطور به امون خدا ول کنی!  _

نگاه بهرام روی ماشینش نشست همانطور روشن با 

 رها شده بود.   دری باز وسط خیابان

دستش روی دستگیره نشست قبل از باز کردنش 

 زیرلب گفت: 
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 یه لحظه صبرکن االن برمیگردم! _
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رم بلندشو داری خواب بهارجان.. بهار.. عزیزم.. دخت_

 می بینی.. 

 با حس شوری روی لبهایش چشمانش را بازکرد. 

 دستی به صورتش کشید. 

 خیس خیس بود! 

 داشت گریه می کرد؟! 

 کابوس دیده بود!  

 خداراشکر کرد که خواب بود. 

 باالخره بعد از مدت ها سد اشک هایش شکسته بود. 
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شاید به همین خاطر بود که اینبار بافشار عصبی 

 نفسش نگرفته بود.  

هربارکه نفسش می گرفت تنها بخاطر حجم سنگین 

 بغضی بود که راه گلویش را می بست!  

 حاال کمی احساس سبکی می کرد.  

 هنوز هم زبانش باز نشده بود اما...  

 انگار داشت کم کم از آن مردگی درمی آمد.  

 یکی از نشانه هایش هم همین گریه کردنش بود!  

شیرین او را درآغوش کشید وسرش را روی شانه ی 

 خودش قرارداد.  

 آهسته کنارگوشش زمزمه کرد.  

گریه کن عزیزم گریه کن.. گریه اصال هم بد نیست _

ار سبک یه وقتایی خیلیم خوبه.. نریز تو خودت بذ

 بشی!  

 انگار منتظر همین جمله بود.  
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 صدایش راکشید واز ته دل زجه زد.  

طوری اشک می ریخت که دل شیرین  راهم زخمی 

 می کرد.  

دلش داشت برای این دخترک مظلوم و بی نوا می 

 ترکید.  

همان روز بهار تمام ماجرای زندگی اش را برایش 

 روی کاغذ نوشته بود.  

 مادرانه ها خرجش کرده بود.دراین چندروز 

 شیرین تمام حرفهایش را با دل وجان باور کرده بود.  

اما در این بین به معجزه ی عشق هم باورخاصی 

داشت و به اینکه هیچ کار خدا بی حکمت نیست و 

 برگی بی اذن او از درختی نمی افتد.
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 که اگر سهیل عاشق واقعی باشد...  

 ش را پیدا می کند! هرطورشده بهار

درست که هیچ رد ونشانی از او نداشت اما شیرین 

این باور قلبی را داشت که اگر عشق عشق باشد 

 هیچ چیزی غیر ممکن نیست!  

چرا که ادم عاشق قبل از چشم و گوش وعقلش 

 قلبش زودتر از تمام حواسش کار می کند.  

آدم عاشق قبل از چشمش قلبش حس می کند وقبل 

 از مغزش قلبش درک می کند!  

 تنها اگر عشق عشق باشد!  

 *** 

 کالفه و ناامید روی تخت نشست.  

همه ی خانه را زیر و رو کرده بود اما دریغ از یک 

 انی...  نش
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همانطور کالفه مشغول ماساژ پیشانی دردناکش بود 

 که چشمش به پا تختی افتاد.  

 تنها جایی که چک نکرده بودکشوهای پاتختی بود.  

 کشو اولی را باز کرد چیز خاصی نبود...  

 با ناامیدی کشو دومی را هم بیرون کشید. 

 کاغذی که رویش نوشته های خود نمایی می کرد.  

آمد دستش را ی که هرلحظه سخت تر در میبا نفس

 داخل کشوفرو برد و کاغذ را بیرون کشید.  

با بیرون کشیدن کاغذ تازه نگاهش به قطعه ی 

 مستطیل شکل سفید رنگ زیرش افتاد.  

قلبش تا آخرین توان خودش را به در و دیوار سینه 

 اش می کوبید.  

دست دیگرش را هم دراز کرد و بیبی چک را هم 

 رون کشید.  بی

 جرعت نگاه کردن به آن را نداشت.  
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فکرهای خانه خراب کن ذهنش یکی پس از دیگری 

در سرش ردیف شده بودند و کم کم داشتند همان  

یک ذره جان ورمقی که با هزار بدبختی برای سرپا 

 گرفتند.  شدنش به دست آورده بود را می

 ..چرخاندن  بیبی چک همانا و شل زانو هایش همانا.

 

 ��490_پارت#

 

از بی هوا سقوط کردنش کمرش با لبه ی تخت 

 استارت کرد.  

اما دیگر هیچ دردی را حس نمی کرد به جز درد 

 قلبش...  

 درد عمیقی که در قلبش می پیچید.  

با آن دوخط قرمز رنگ روی بیبی چک هرلحظه 

 بیشتر وبیشتر می شد.  
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بش را انگار کسی چنگ انداخته بود به سینه اش وقل

 میان مشتش باتمام توان می فشرد!  

نگاهش از آن قطعه ی کوچک مستطیلی جدا نمی 

شد وباز هم مثل تمام این دو روز التماس هایش 

 مقابل نگاهش قرار گرفت! 

سهیل بذار برات توضیح بدم داری اشتباه می « 

کنی.. سهیل تو رو خدا.. سهیل التماس می کنم فقط 

 «  دهچندلحظه به حرفام گوش ب

اتاق دورسرش می چرخید و آن دو خط قرمز دور 

 مغزش را احاطه کرده بودند!  

دراتاق بازشد وصدای بهرام درسرش انعکاس 

 یافت!  

 چی شد داداش تونستی چیزی پیدا کنی؟!  _

 بهرام قدمی برداشت وبه او نزدیک شد.  

وقتی نگاهش به ظاهرسهیل افتاد ترس در بند بند 

 وجودش نشست!  
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 با هردو دست شانه هایش را تکان داد.  

 سهیل داداش چی شده؟!  _

 بیبی چک و نامه را از دستش بیرون کشید.  

وقتی نگاه او هم به آن دوخط قرمز رنگ افتاد روح از 

 تنش جداشد و همانجا پایین تخت نشست.  

ی باز وبسته شد اما کالمی از آن دهانش چندبار

 خارج نشد.  

سهیل باهمان حال زار به نامه اشاره کرد و باصدایی 

 که انگار از قعر چاه در می آمد نالید: 

 بخونش..._
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 بهرام نگاهی به سر و وضع او انداخت.  
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می توانست حدس بزند نوشته های آن نامه آنچنان 

 خوشایند نباشند.  

ح می داد با آن حال وروزی که سهیل داشت ترجی

 فعال اینکار را نکند!  

 االن حالت...  _

 سهیل میان حرفش پرید.  

 گفتم بخون...  _

نگاه دو دلش بین سهیل و نامه ی دستش رد وبدل 

 شد.  

 بخون خواهش می کنم.. فقط بخون..  _

 بهرام ناچار شروع به خواندن کرد.  

کمتر می شد و درآن سوی چشمانش هرلحظه کمترو

لحظه تنها عضوی که خیلی خوب کار می کرد 

 گوشهایش بود.  

 سالم عشقم... » 
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 می خوام قبل از رفتنم ازت معذرت خواهی کنم..  

 ببخشید سهیلم.. 

ببخشید که خیلی دوست دارم ومی خوامت 

 وعاشقتم..  

 ببخشید که تو این مدت با حضورم اذیتت کردم..  

ببخشید که اونقد خوب نبودم که نتونی بهم شک 

 کنی..  

 ببخشید که تو این چندروز خواب از چشات گرفتم..  

 ببخشید که همش نگران حالتم..  

 «  ببخشید که شدی دین ودنیام..

حتی نفس بهرام هم سخت درمی آمد سهیل که 

 جای خود داشت!  

 برای چندثانیه صدای بهرام قطع شد.  

توان باز کردن الی پلک هایش رانداشت با مشقت 

 لبهایش را تکان داد.
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 مشقت لبهایش را تکان داد.  

 بِـ.. خون..  _

بهرام صورت خیسش را با دستش پاک کرد و دوباره 

 نگاهش معطوف نامه شد.  

 ببخشید اگه لیاقتت رو نداشتم..  « 

بخشید که روزهاست که آغوشم از بی تو بودن خاک ب

 گرفته.. 

 یادته نگام می کردی و حواسم نبود..  

 حواسم بود!  

 فقط می خواستم بیشتر نگام کنی..  

 همینا خاطرن..  

 من ازت خاطره دارم.. بخدا خاطره درد کمی نیست..  
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 ببخشید اگه از بی تو بودن دنیامو غم گرفتع..  

 ببخشید اگه بدون تو من نمی تونم..  

 اصال ببخشید اگه دیگه دوسم نداری..  

 میشه زمان به عقب برگردونی؟!  

 میشه بازم مثل قبل دوستم داشته باشی؟!  

ببخشید اگه دیگه نمی تونم بمونم آخه من تحمل 

 دن رو ندارم..  این همه دوری در عین نزدیک بو

ترجیح می دم دوری درعین دور بودن تحمل کنم.. 

 می رم..  

می رم یه جایی که وجودم، دیدنم، نفس کشیدنم 

 عذابت نده!  

آخه من تحمل درد کشیدن تو رو ندارم.. ترجیح می 

 دم از دوریت بمیرم اما تو یه ثانیه اذیت نشی..  

 ببخشید که می میرم برات.. ببخشید خب؟  
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صورت بهرام هم خیس خیس بود وقتی نگاهش را 

 باالآورد کاغذ از دستش افتاد.  

دست سهیل با چشمان بسته وصورتی کبود روی 

 ده بود!  سینه ی چپش چنگ ش

نفسش داشت کم کم به طور کلی قطع می شد و 

 درآن لحظه آرزو کرد کاش برای همیشه قطع شود.  

 الو اورژانس...  _

آخرین کلماتی که شنید وبعد از آن تنها عضو فعال 

 بدنش هم از کار افتاد و دیگر هیچ چیز نشنید!  
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تاق به روی شانه چپ دراز کشیده بود و از پنجره ا

 آسمان صاف و آبی خیره شده بود!  

 با چیزی که حس کرد.  
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انگار چیزی در وجودش فرو ریخت نه از سر ترس 

 واضطراب نه...  

 بالعکس اینباراز حس خوبی که به او منتقل شد.  

به آرامی با ضربان قلبی که از شدت هیجان و شوق 

 ریتم گرفته بود دستش را روی شکمش قرارداد.  

 ه حسش کرد!  دوبار

ها طلسم لبهایش شکست و باالخره پس از هفته

 لبخندی روی آنها نشست!  

چند تقع به در اتاق وارد شد سپس صدای پر انرژی 

 شیرین گوش هایش را به منوّر کرد.  

بی آنکه گردن بچرخاند نگاهش هنوز هم خیره 

 یدستش بود که روی شکمش قرار داشت!  

 ی به او نزدیک شد.  شیرین با قدم های آهسته ا

 نگاهش مات لبخند کنج لب بهار شد.  

 لبخند آرام آرام به مهمان لب های او هم شد؟  
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کنارش روی تخت قرار گرفت و با هر دو دست 

 صورت دخترک را قاب گرفت.  

 الهی قربونت برم چقدر با لبخند خوشگل تر میشی!  _

باخیس شدن دستانش نگاهش از آن لبخند زیبا 

 کنده شد و به چشمان نمناک بهار خیره شد.  

همین که خواست دلیل خیس شدن چشم هایش را 

در حین لبخند شیرینی که روی لب داشت بپرسد 

باالخره برای اولین بار صدای دلنواز بهار به گوشش 

 رسید.  

 حسش کردم!  _

دن در شوک صدای او شیرین چند ثانیه بدون پلک ز

 ماند.  

پس از چند ثانیه در اوج احساسات سر او را به سینه 

 کشید و روی موهایش را بوسید.
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دختر قشنگم عزیز دلم باالخره حرف زدی دورت  _

بگردم.. چقدر صدات شبیه بیتای منه همون طور 

 ظریف و گوشنواز!  

 اینبار دل بهار هم برای او خون شد.  

 س دلتنگی بی حد و اندازه او را کامال درک می کرد!  ح

شیرین وقتی او را از آغوشش جدا کرد دستی نوازش 

 وار روی صورتش کشید و با لبخند پرسید: 

 تکون خورد؟  _

 بهار هم متقابالً لبخندی به رویش پاشید.  

 لبخندی که تلخی اش کامش را هم تلخ کرد.  

هایش را برای  چرا که همیشه دوست داشت اولین

 سهیلش تعریف کند.  

 اوهم از ذوقش ذوق زده شود.  
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 ولی افسوس...  

 افسوس که روزهای خوبش به سر رسیده بود.  

 هایش به آرامی تکان خورد.  بار دیگر لب

نه.. ولی اینبار با همیشه فرق داشت.. انگار _

میخواست حضورشو بهم اعالم کنه.. اینکه نفس 

میکشه و همیشه باهامه.. اینکه دیگه من اونقدرام که 

کنم تنها نیستم.. یکی هست که با هر نفس فکر می

کنه.. یه من نفس میکشه و توی دلم داره رشد می

نبود چون  حس عجیبی بود تکون خوردن یا لگد زدن

دونم مطمئناً هنوز زوده و وقتش نرسیده.. نمی

چطوری توصیفش کنم.. فقط با تمام وجودم حسش 

 کردم!  

 شیرین به خوبی متوجه منظورش شد.  

 تنها باید مادر شده باشی تا منظور او را دریابی!  

 یه چیزی مثل نبض زدن بود؟ _
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 بهار خوشحال از اینکه او متوجه منظورش شده بود 

 تندتند سرش را تکان داد.
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آره آره خودشه دقیقا همین بود.. انگار شکمم درحال 

نبض زدن بود و من کامال نبض نبض شدنش رو 

 حس می کردم!  

نگاه شیرین ازپنجره معطوف آسمان شد که امروز 

 کرد!  حسابی صاف بود و دلبری می

قدیما وقتی که این حس به مادر دست می داد می _

 گفتن جنین داره زنده میشه وجون می گیره!  

 نفس عمیقی سرداد.   

منم اولین بار که چنین حسی بهم دست داد رو _

 م!  خیلی خوب یادمه چقدر ذوق و شوق داشت
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 بغض سنگینی راه گلویش را بسته بود.  

 اما سعی کرد مقابل دخترک حفظ ظاهر کند.  

این روزها بیشتر از همیشه یادآور مادرانه هایش می 

 شد.  

 با لبخند تصنعی از جا بلند شد.  

 نباید این احواالتش حال بهار را هم می گرفت.  

حاال که نسبت به روزهای اول کمی داشت بهتر می 

 شد!  

 برم یه چایی دبش مادر دختری آماده کنم وبیام!  _

بالفاصله پس از این حرف قدم هایش را به بیرون از 

 اتاق هدایت کرد.  

اما بهار خیلی خوب غم پشت نگاهش و بغض 

 سرکوب شده پشت صدایش را حس کرد.  

  *** 

 خراب کردم جلوت "
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 هرچی که ساخته بودم   

 از خودم برا تو 

 ردم ولی  خراب ک 

 هواتو همین االنشم دارم

 بلد نبودمت  

 نتونستم بهت بفهمونم   

 حرف دلم رو 

 تو رو رنجوندمت  

 فقط غصه نخور  

   "بیابگیر جونم برا تو

شمارش گوش کردن به این آهنگ از دستش خارج 

 شده بود.  

 احتماالً از بی نهایت هم گذشته بود.
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انگار که شاعرش تنها برای او سروده بود که آنقدر 

 حرفهای دلش درسطر به سطر آن نشسته بود!  

 چیکار کنم االن   "

 با این دستایی که  

 دارن هنوز عطر موهاتو 

 زنه  دلم پر می 

 یه بار دیگه بشم 

 ساکن توی شهر چشاتو   

 آدم عاشقه 

 بچه میشه دلش میگیره  

 آدم که عاشقه  

 ازش بگیرن عشقشو   
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  "میرهدق میکنه تنها می

 همین که آهنگ دوباره از اول پلی شد. 

 صدای زنگ موبایلش باعث قطع شدن آن شد.   

نگاهش روی نام بهرام که روی صفحه گوشی خود 

 نمایی می کرد دو دو زد.  

 قلبش دوباره سعی در شکافتن سینه اش داشت.  

جانب او وحشت را بیش از بار قبل  هر بار تماس از

 انداخت. به جانش می

 دو روز تمام کل تهران را باهم زیر و رو کرده بودند.  

از آشنا و همکالسی بگیر تا آنها که در حد سالم و 

 علیک ارتباط داشتند.  

 اما دریغ از یک نشانی که به بهار وصل شود.  

 تمام دیروز را هم بهرام خودش به تنهایی کل

شهرستان را زیر و رو کرده بود اما باز هم هر بار 

 ناامیدتر از قبل می شد. 
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پس از ناامید شدن از پیدا نکردن بهار مجبور شده 

 بود به گزینه آخر روی بیاورد.  

 آن هم چیزی نبود جز پزشکی قانونی...!  

انگشتش آرام صفحه ی گوشی را لمس کرد و 

 رده شد.  بالفاصله پلک هایش محکم روی هم فش

در آن لحظه آرزو کرد کاش قدرت شنوایی اش را 

 برای همیشه از دست بدهد! 

 الو سهیل.._
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نه انگار که مهر باطل به آرزوهایش خورده بود و قرار 

اش برسد چرا که نبود هرگز برای ثانیه ای به خواسته

هایش حتی بهتر از قبل می حس می کرد گوش

 شنوند.   
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خدا رو شکر سهیل خدا رو شکر توی پزشک  _

قانونی و کالنتری هم نشونی ازش نبود و گفتن تو 

ن موردی با این نشونی این دو هفته اخیر اصالً چنی

 نداشتن!  

 نفسی که در سینه اش حبس شده بود بیرون آمد.  

انگشتش به جهت قطع تماس صفحه گوشی را 

 لمس کرد.  

 لبهایش آهسته تکان خورد.  

خدایا بهارم بهم برگردون تا آخر عمر نوکریتو می _

 کنم بازم مثل همیشه دست من گناهکار بگیر!  

  *** 

گاه فشار خون را از دوردست شیرین چسب دست

 بهار باز کرد ونگاهی به چشمان منتظرش انداخت.  

فشارت یکم باالست از این به بعد باید بیشتر _

مراعات کنی.. منم بالکل نمک از غذات حذف می 

 کنم!  
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 نگرانی را از چشمان دخترک خواند.  

لبخندی به روش پاشد و دستی به صورتش کشید. 

برم این چیزا توی بارداری  نگران نباش قربونت

 طبیعیه!  

 نگاه بهار معطوف شکمش شد.  

 برای بچه نداره؟  _خطری 

 شیرین دستش را روی دست او قرار داد و گفت : 

نه عزیزم اگه مراعات کنی نه.. خطری نداره.. بیشتر _

از هر چیزی استرس که خطرناکه حتی فشار باالت 

.. نباید هیچ تونه استرس زیادت باشههم  دلیلش می

گونه هیجان و استرس و فکر و خیال های بیهوده به 

 وجودت راه پیدا کنه!
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چند ساعتی از رفتن شیرین به بیمارستان می 

 گذشت.  

مقابل آینه قدی که روی دیوار نصب شده بود قرار 

 گرفت.  

لباسش را باال قرار گرفت این روزها برآمدگی اش را 

 کرد.  به خوبی حس می

ازتصور روزی که جگرگوشه اش را درآغوش بگیرد 

 قند در دلش آب شد.  

 ذهنش ناخودآگاه کشیده شد سمت سپیده..!  

حس دلتنگی بی اندازه اش عجیب بر دلش چنگ می 

 انداخت.  

قدم هایش پیرو از قلبش به طرف تلفن سیار گوشه 

 ی پذیرایی کشیده شد.  

تلفن را از جایگاهش برداشت و به سینه اش 

 چسباند.  
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 دو دل بود نمی دانست کار درستی است یانه؟  

 دل را به دریا زد.  

 شماره ی موبایلش را گرفت.  

 با اولین بوق ضربان قلبش تشدید شد.  

سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند چرا که هیجان 

 برایش خوب نبود!  

 بفرمایید؟  _

 چقدر دلتنگ این صدا بود!  

 چرا دیگر مثل سابق پرانرژی نبود؟!  

 سپیده وقتی صدایی نشینید دوباره تکرار کرد.  

 الو بفرمایید...  _

های کشدار بهار در اما صدایی جز صدای نفس 

 نیامد.  

اشک به سرعت به چشمانش هجوم آورد و از 

 نگاهش بیرون ریخت.  
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چقدر دلتنگ خواهرانه هایش بود همان ها که بی 

 منت به توقع نثارش می کرد.  

 الو...  _

تلفن را از گوشش فاصله داد و انگشتش دکمه ی 

 قطع تماس را فشرد.  

نداده بود که در هنوز تلفن را در جایگاهش قرار 

 دستش زنگ خورد.  

 نگاهش روی شماره ثابت ماند!  

 خودش بود خواهرش!  

 خواست جواب ندهد اما مگر دلش تاب می آورد.
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بی تاب بار دیگر شنیدن صدایش تماس را وصل 

 کرد.  
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 الو..  _

وباز هم به جز صدای نفس هایش چیزی به گوش 

 سپیده نرسبد.  

 خودتی مگه نه؟!   بهار آجی_

 خون در رگهایش یخ بست.  

 کجایی تو بی معرفت؟!  _

ننیگی بی خبر میذاری می ری من دق می کنم از بی 

 خبریت یعنی انقد بی معرفت شدی!  

باالخره لبهایش تکان خورد وتارهای صوتی اش 

 صدایی تولید کردند.  

 سپیده؟  _

 این بار صدای گریه ی سپیده بلند شد.  

 جانِ سپیده؟  _

 خوبی؟  _

 خوبم آجی خوبم!   _
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 بهار فین فین کنان بینی اش را باال کشید.  

صدای خنده های بغض آلود سپیده وسط گریه 

 کردنش به گوش بهاررسید.  

 هنوز این عادت بد ترک نکردی!  _

 حالم بهم خورد طاقت برو بینی تو  خالی کن لعنتی!  

 بهار هم همچون او بین گریه هایش خندید!  

سپیده نبود اگر در شرایط بحرانی هم خنده را به لب 

 هایش هدیه نمی کرد!  

برات قد بگو کجایی همین االن خودمو برسونم دلم_

 یه ارزن شده!  

 ن نیستم.. تهرا_

 مکثی کرد و در ادامه گفت: 

 سپیده؟   _

 جانم؟  _
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می دونی چقدر بهت اعتماد دارم؟ قول بده بین  _

 خودمون بمونه مثل تمام خواهرانه هامون؟  

 قول!  _

 خوبه قوالت برام سنده!_
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 همه چیز را برایش تعریف کرد. 

از همان مسیجی که همه چیز شروع شد تا به همین 

 لحظه اش! 

با چیزی که سپیده گفت بهار شوکه چندلحظه 

 صدایش درنیامد.  

می دونستی تمام این اتفاقات زیر سر نگین _

 همسرسابق سهیل بوده؟! 

 صدایی که از او خارج نشد سپیده دوباره صدایش زد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بهار؟ _

 باصدای سپیده به خودش آمد. 

 نفس عمیقی کشیدوگفت: 

 تو از کجا می دونی؟! _

 سپیده دوباره بغض بر گلویش چنگ انداخت. 

 از یادآوری آخرین دیدارش با سهیل... 

همانجا که سهیل با حال خراب به خانه ی آنها آمده 

 بود! 

یل همیشه سخت ومغرور به او التماس می کرد سه

 اگر از بهار خبر دارد به او بگوید! 

هنوز هم یادآوری آن حال و احوالش قلبش را می 

 فشرد! 

سهیل فهمیده تو بی گناهی.. خیلی پشیمونه.. _

حالش خیلی خرابه.. دربه در داره دنبالت می گرده.. 
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شوتی از داره به هر ریسمانی برای پیداکردن یه رد ون

 تو چنگ میندازه! 

از شنیدن نامش واز یادآوری اش قلبش شور تپیدن 

 برداشت. 

 اما با تشر محکم وپرصالبت مغزش خفه شد.  

خفه شو و آروم بگیر.. دیگه نمیذارم گول بخوری » 

 «  فهمیدی؟ نمیذارم!

 دل بیچاره اش آرام در کنج چپ سینه اش کِز کرد. 

می دونم سخته..  بهار میشه ببخشیش وبرگردی؟_

 اما قلب مهربون تو...  

هنوز جمله اش را تمام نکرده بود که صدای سرد 

 وجدی بهار او را از ادامه ی جمله اش بازخواست!

 :��ازدواج مجددVIPکانال��
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نمی خوام درمورد اون آدم چیزی بشنوم.. لطفا 

 تمومش کن سپیده!  

از سردی که در در باورسپیده نمی گنجید این حجم 

 لحن بهار نشسته بود!  

بهاری که همیشه حتی جاری شدن نام سهیل بر 

 زبانش لبخند را مهمان لبهایش می کرد.  

واقعا بعید بود چنین لحن سرد آن هم در مورد 

 سهیلش.. سهیل بهار...  

 بَها..  _

 وباز هم اجازه نداد سپیده ادامه دهد.  

 تمومش کن سپید...  _

واینبار خون در رگهای سپیده یخ بست از آن همه 

 جدیت!  

نه مثل اینکه این قصه سر درازی داشت و به این 

 سادگی ها قرار نبود همه چیز ختم بخیر شود!  
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 این بهار با بهار همیشه فرق داشت!  

 ذره ای احساس درلحن وصدایش حس نمی شد!  

 سرد سرد همچون کوه یخ!  

 کوتاه آمد!  

 یعنی چاره ای نداشت!  

 فعال باید با او راه می آمد تا کمی آتشش بخوابد!  

بهاری که خودش یک قدم برداشته بود و با او تماس 

 گرفته بود. 

نباید کاری می کرد که او را از کار خودش پشیمان 

  کند! 

  

 هنوز داغ دلش تازه بود!  

 فعال باید می شد مرحمش...  

 چیز دیگری نگفت و دل سپرد به خواسته ی او..  

 باشه آجی هرچی تو بگی!  _
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 بهار چرخی زد ودوباره مقابل آینه قرارگرفت.  _

 خیره به تصویر چهره ی سرد ویخی خود زمزمه کرد.  

ی از تماسمونم هیچکس نباید باخبر بشه.. حت_

 آرمان!
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سپیده هنوز هم نمی توانست درست وحسابی این 

 سردی که در لحنش جاخوش کرده بود را هضم کند!  

 چطور ممکن بود...  

نام ویاد سهیل اینگونه او را به یک آن تبدیل به کوه 

 یخ کند!  

 وباز هم چیزی حز اطاعت در زبانش جاری نشد.  

 چشم!  _

 حنمظلوم سپیده به رحم آمد!  دل بهار برای آن ل
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 زیرلب آرام زمزمه کرد.  

 بی بال.. من دیگه برم فعال کاری نداری؟  _

سپیده دستی زیر چشمانش کشید ونم اشک را از 

 زیر آنها پاک کرد.  

 سعی کرد کمی لحنش را بشاش تر کند.  

باشه گلم مراقب خودت و فندق خاله باش الهی _

 خاله سپیده قربونش بره!  

 خدانکنه عزیزدلم!  _

پلک هایش را روی هم قرار داد و دوباره قطره ای 

 اشک از بین آنها فرو ریخت. 

 دلش داشت برای تنهایی رفیقش می ترکید. 

 رفیقی که بی شک از خواهر هم به او نزدیکتر بود! 

که روی صورتش روان می شد و از با اشک هایی 

 چانه اش به روی دستش می چکید.  
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خنده را مهمان لبهایش کرد و با لحن خندانی از او 

 خداحافظی کرد.  

  *** 

روی صندلی چرخدار نشسته بود و نگاهش از پنجره 

 ی بزرگ اتاقش در شرکت خیره ی خیابان بود!  

 حیاتش.. جانش.. از حرکت جا مانده بود!  

 م می خورد که هیچکدام را حس نمی کرد.  قس

 گویا همچون جسمی بی جان درهوا معلق بود!  

 مرگ همین بود دیگر...  

 مرگی که برخی از آن فراری بودند..  

برخی هم برای یک روز دیرتر رسیدن به آن حاضر 

 به انجام هرکاری بودند...  

 همین جا بود...  

 کنارش...  

 بیخ گلویش...
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 مرگ که فقط زیر خروارها خاک خوابیدن نیست!  

 مرگ که فقط مردن واقعی ونفس نکشیدن نیست!  

همین که با خنده خداحافظی کنی وبا غم پیمان ابدی 

 ببندی..  

 خودش به تنهایی می شود یک مرگ واقعی!  

آن هم برای او که ادعا داشت بی بهارش نفس 

نخواهد کشید و در آن لحظه چه خوب مرگ را حس 

 می کرد.  

 با پوست و گوشت و استخوانش..  

 تک به تک..  

 سلول به سلول..  
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انگار نه هوایی وارد ریه هایش می شد و نه از آنها 

 خارج می شد!  

 قلبش هم انگار دیگر خون پمپاژ نمی کرد...  

گویا تمام اعضای بدنش از کار افتاده بود به جز 

 مغزش..  

 مغز لعنتی که هرچه می کشید زیر سر او بود!  

فقط انتظار می کشید هر چه زودتر کسی دست 

 بجنباند و زیر خاک دفنش کند.  

 زنگ تلفن اتاق به صدا درآمد.  

در دل لعنتی فرستاد به مرده ای که هنوز هم حواس 

 ر می کند!  پنچ گانه اش کا

اما باز هم نه تکانی خورد و نه عکس العملی انجام 

 داد.  

 همانطور خیره به ویوی پیش رویش ماند.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تلفن پس از چندثانیه بی جواب قطع شدوپشت بند 

 آن چندتقه به در وارد شد.  

 اینبار که بی جواب ماند.  

در اتاق باز شد و آتنا با چهره ای نگران پا به داخل 

 هاد.  اتاق ن

 نگاهش از پشت سر به سهیل که افتاد.  

انگار کسی چنگ بر دلش انداخت و اشک درنگاهش 

 نشست.  

 روزها بود که عذاب وجدان امانش را بریده بود.

 

 ��504_پارت#

 

با اینکه هنوز هم کامال مطلع نبود که چه اتفاقاتی رخ 

داده اما با حال و روز سهیل و غیاب بهار می توانست 

 ضاع آسفناک این روزهایش پی ببرد!  به او
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اگر از سهیل بیشتر عذاب می کشید قطعا کمتر نمی 

 کشید.  

بارها تصمیم گرفته بود حقیقت را به سهیل بگوید اما 

باز هم با فکر به بدبختی ها وپدر بیمارش که گوشه 

 ی خانه افتاده بود پشیمان می شد!  

ت می ترسید همین آب جوی باریکش را هم از دس

 بدهد.  

هرچند که در حقیقت همکاری و بود ونبود او آنچنان 

فرقی نداشت ونمی توانست جلوی نقشه های نگین 

 را بگیرد.  

فقط توانسته بود کمک کند کارهای او راحت تر و 

 باسرعت تر پیش برود وبه ثمر برسد.  

 آرام صدایش زد: 

 آقای مهندس؟  _

 باز هم صدایی از او درنیامد.  
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آقا آرمان گفتن یه کار واجب پیش اومده باید زودتر _

 برن!  

 اینبار بی جواب نماند.  

 اما جوابش هم شد تنها تکان سر...  

نا تشکر زیر لبی گفت و عقب گرد کرد تا از اتاق آت

 خارج شود.  

همین که دستش روی دستگیره قرار گرفت صدای 

 سهیل مانع از خروجش شد.  

 خانم لطفی؟  _

 آتنا در همان حالت گردن چرخاند.  

 بله آقای مهندس؟  _

 شاید اصال آرمان هیچ ربطی به بهار نداشت.  

اما این روزها به دنبال هرراهی بود که به بهارش ربط 

 دهد.  
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هرحرفی از زبان هرکسی که بیرون می آمد کلی آن 

را در ذهنش تحزیه وتحلیل می کرد که شاید یک 

 سرش به بهار مرتبط شود.  

 صندلی را چرخاند و رو به آتنا قرار گرفت.   

 آ مان نگفت کار واجبش چیه؟  _

 د وگفت: آتنا سری تکان دا

گفتن مثل اینکه کار واجبی برای خانومشون پیش _

 اومده که باید برن خارج از شهر!

 

 ��505_پارت#

 

ابروهای سهیل ازفَرط بی تابی قلبش و کنجکاوی 

مغزش برای دستگیری چیزهایی که شاید اصال به او 

 مربوط نمی شد باال پرید.  

 آرمان هم باهاش می ره؟  _
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 نداخت.  آتنا شانه ای باال ا

 نمی دونم دیگه چیزی در این مورد نگفتن!  _

 سهیل سری تکان داد.  

 تونید برید!  ممنون می_

آتنا که رفت کوهی از آشفتگی به ذهن خسته ی 

 روزهایش افزوده شد.  این

حتماً یک کاری براشون پیش اومده کارها و » 

 «  های مردم هیچ ربطی به زندگی تو ندارهمشغله

 این هشدارمغزش دربرابر آشفتگی هایش بود!  

 شد!  اما قلبش این چیزها سرش نمی

توجه به هشدارهای مغزش موبایلش را از جیب بی

 کتش درآورد.  

ش قرار با آرمان تماس گرفت و موبایل را کنار گوش

 داد.  

 پس از دوبوق تماس وصل شد.  
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 جانم سهیل؟  _

 کجایی آرمان؟!  _

 همین االن از پارکینگ شرکت زدم بیرون!  _

می دانست پرسیدن این سوال ممکن است صحیح 

 نباشد اما چاره ای نداشت!  

 میشه بپرسم چه کاری پیش اومده؟!  _

 آرمان که وارد خیابان اصلی شد فشارپایش را روی

پدال گاز بیشتر کرد وهمانطور هم درجواب به او 

 گفت: 

 واسه من نیست داداش واسه سپید اس!  _

سهیل آب دهانش را بلعید و با بدترین حالت ممکن 

 آهسته زمزمه کرد.  

 میدونم.. منظورم همونه!  _

 سهیل تو خوبی داداش؟!  _

 متعجب بودن از لحن آرمان مشخص بود.
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 لحن خسته ای نجوا کرد.  سهیل با

 خوبم.. میشه جواب سوالمو بدی؟!  _

آرمان انگشتانش را میان موهایش فرستاد و آنها را 

 به سمت باال هدایت کرد.  

راستش داداش من خودمم دقیق نمی دونم فقط _

چند دقیقه پیش سپیده خیلی هول هولکی تماس 

گرفت و گفت یه کار خیلی واجب براش پیش اومده 

کنم سمیناری ربوط به کارشم میشه فکرمیکه م

چیزی باشه.. از محل مطب یه راست می ره فرودگاه 

منم برم خونه پیش رادین که منیر خانم تا ساعت 

 چهار بیشتر خونه نیست!  

توضیح آرمان تا همینجا توانست مغزش را متقاعد 

 کند!  
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 با تشکر کوتاهی تماس را قطع کرد.  

 وجودش حمله کرد.   دوباره سیل ناامیدی به

دلش می خواست زمین و زمان را بهم بدوزد فقط 

 یکبار..  

 فقط یکبار دیگر  بهارش را ببیند.  

  *** 

دستش را باال آورد و نگاهی به ساعت مچی اش 

 انداخت.  

 ساعت یازده شب بود.  

این وقت شب مقابل خانه ی رفیقش چه 

 خواست؟!  می

 به چه بهانه ای می خواست برود؟!  

ای حقیقت این بود که هرچه فکر کرد نتوانست بهانه

 برای تماس با آرمان جور کند.  

 قلب بی تابش هم لحظه ای امانش نمی داد!  
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همین که آمد انگشتش را روی زنگ آیفون فشار دهد 

 پشیمان شد.  

 دستش را پایین آورد و دوباره راه رفته را برگشت!  

اما قبل از نشستن درون ماشین صدای باز شدن در 

 ساختمان به گوشش رسید.  

 ای گردن چرخاند و پشت سرش را نگاه کرد.لحظه
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که آن را هم متوجه بالفاصله صدای رادین بود 

 حضورش ساخت!  

 عمو سهیل...  _

پسرک دستش را از دست پدرش جدا کرد و دوان 

 دوان خودش را به سهیل رساند.  

 سهیل روی پاهایش نشست و او را در آغوش گرفت.  
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 بوسه ای روی سرش نشاند.  

 اینجا چیکار می کنی؟!  _

با صدای آرمان که از باالی سرش به گوشش رسید 

دین را از آغوشش جدا کرد و بلند شد و روی را

 پاهایش ایستاد.  

ظاهرش مثل تمام این روزها آشفته و رنگ و رو 

 پریده بود.  

 آرمان می تونم چندلحظه با سپیده حرف بزنم؟  _

 آرمان دستی پشت گردنش کشید.  

داداش سپیده امشب خونه نمیاد االنم رادین یکم _

ستم ببرمش هایپر بهانه اش رو می گرفت می خوا

 یکم سرش رو گرم کنم!  

 سهیل متعجب زمزمه کرد.  

 نمیاد؟! کجا رفته؟!  _

 مشهد!  _
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 برای چند ثانیه ضربان قلبش از کار افتاد. 

 سپس با ضربان خیلی سرسام آوری شروع کرد.  

 طوری که به نفس نفس افتاد.  

 آرمان داداش همین اآلن زنگ بزن به سپیده!  _

 دست آرمان روی شانه اش نشست.  

 خوبه؟!  سهیل جان حالت_

 پلک هایش را روی هم قرار داد و زیر لب زمزمه کرد.  

 زنگ بزن آرمان!  _

آرمان با همان دستی که روی شانه اش قرار داشت 

 فشاری به شانه اش وارد کرد.  

 باش!  باشه تو فقط آروم _
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سپیده نگاهی به چهره ی غرق در خواب بهار 

 انداخت.  

امروز از نگرانی اش تا پای مرگ رفته بود وچیزی تا 

 مرز سکته نداشت.  

آهسته پتو را تا زیر گردنش باالکشید سپس باقدم 

 های بسیار آرامی به طرف دراتاق حرکت کرد.  

نگاه گرم به محض خارج شدنش از اتاق نگاهش در

 ومهربان شیرین گره خورد.  

 خوابید؟!  _

 اوهم متقابال بالبخندی جوابش را داد.  

 آره..  _

این زن مهربان درهمین اندم زمان کم مهرش 

 حسابی در دلش افتاده بود.  

رفتار گرم وصمیمانه اش طوری بود که هیچ احساس 

 غربت و معظب بودن به آدم دست نمی داد.  
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 سال هاست او را می شناسی!   طوری که انگار

همین که روی مبل قرار گرفت متوجه لرزش 

 موبایلش شد که روی میزعسلی قرارداشت.  

 همین که آمد تماس را وصل کند قطع شد.  

نگاهی به لیست تماس هایش انداخت دوازده میس 

 کال از جانب آرمان داشت.  

نگران از این همه تماس خواست روی شماره اش را 

 لمس کند که دوباره گوشی دردستش لرزید.  

 تماس را وصل کرد و بالفاصله گفت: 

جانم عزیزم.. ببخشید گوشیم روی سایلنت بود  _

 متوجه تماست نشدم!  

 را از دست آرمان گرفت.   سهیل گوشی

 سپیده؟  _

سپیده متعجب از شنیدن صدای سهیل بجای آرمان 

 پرسی: 
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 سهیل تویی؟!  _

 سپیده تو از بهار خبر داری مگه نه؟! _
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 لحظه ای سپیده ماتش برد.  

به بهار قول داده بود و حاال نمی دانست در مقابل 

 سوال سهیل چه پاسخی بدهد.  

 که غم پشتش قلب او را هم می فشرد.  صدایی 

شیرین که در آشپزخانه بود با دیدن چهره ی مبهوت 

 سپیده راهی پذیرایی شد و با اشاره پرسید: 

 کیه؟   _

سپیده از باتالقی که در آن گیر افتاده بود پلک هایش 

 را با درد روی هم فشرد.  

 هر دو نفر برایش عزیز بودند...  
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نمی دانست چه کاری درست در آن لحظه واقعاً 

 است...  

اینکه مثل همیشه سر قول و قرار با بهترین دوست و 

 خواهرش بماند...  

یا اینکه تمام کند این عذابی که قطعا تنها دلیل حال 

 این روزهای بهار هم همین دوری بود!  

موبایل را از گوشش فاصله داد و روی اسپیکر 

شد و  گذاشت در همان لحظه صدای سهیل پخش

 اشک از نگاه سپیده روی گونه هایش سرازیر شد.  

سپیده میدونم االن اونجا پیش بهاری.. میدونم االن _

 زیر یک سقف نفس می کشید..  

 پاهای سهیل دیگر تحمل وزنش را نداشتند...  

سپیده قلب من به من دروغ نمیگه.. تو رو به اون _

اهر نون ونمکی که خوردیم.. تورو به اون حرمت خو

برادری که کم بینمون نبوده بگو که االن پیشته.. بگو 

 منو از این کابوس نجات بده..  
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سپیده دستش را روی دهانش قرار داد تا صدای 

 گریه اش به گوش او نرسد.  

شیرین که تا آن لحظه تنها شنونده بود طی که یک 

 تصمیم ناگهانی گوشی را از دست سپیده گرفت.  

سپیده شوکه شده به حرکت ناگهانی او می 

 نگریست.  

گوشی را از روی حالت اسپیکر برداشت و کنار 

 گوشش قرار داد.  

قلبت بهت درست گفته.. بهار اینجاست تو خونه ی _

 من!  
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 استرس لحظه ای رهایش نمی کرد.  

 شیرین شیف بود و بهار هم که خواب...  
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 ای خواب به چشمان او نیامده بود!  اما لحظه

 نگاهی به ساعت انداخت چهار صبح را نشان می داد.  

حدود یک ساعت پیش سهیل به محض رسیدن به 

 فرودگاه پیغامی برایش فرستاد  

ایش بفرستد و حاال تا لوکیشن منزل شیرین را بر 

 مطمئنا تا دقایقی دیگر کم کم پیدایش می شد.  

بلند شد تا آب به دست و رویش بزند و شاید کمی 

 جان بگیرد. 

صدای زنگ آیفون با خروجش از سرویس بهداشتی  

 یکی شد.  

کوبید که قلبش طوری خودش را به سینه اش می

حس می کرد ممکن است هر آن سینه اش را 

 بیرون بپرد.  بشکافد و 

 ای حس کرد.  سهیل که مقابلش قرار گرفت لحظه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این مردی  که روبرویش قرار گرفته را تا به حال 

 ندیده است!  

ظاهر نابسامان وزیر چشمان گود افتاده.. ریش بلند و 

نامرتب  و تارهای سفید موهایش که در همین روزها 

 .  چندین برابر افزایش یافته بود سپیده را شوکه کرد

 باورش نمی شد او همان سهیل باشد!  

کسی که بوی خوش عطرش از فاصله چند متری 

 هوش از سر آدم می پراند.  

 کجاست؟ _

 با صدای سهیل به خودش آمد.  

 سالم..  _

سهیل با تکان سر جوابش را داد و دوباره بی تاب 

 پرسید: 

 کجاست سپیده؟ _
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چیزایی رو فعالً بیا بشین قبل از دیدنش باید یه _

 برات توضیح بدم...
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فعالً بیا بشین قبل از دیدنش باید یه چیزایی رو _

 برات توضیح بدم...  

 نفس نفس زنان الی پلک های دخترک باز شد.  

نگاهی به اطرافش انداخت و خدا را شکر کرد که 

 دید.  خواب می

ها کی قرار بود دست از سرش بردارند این کابوس

 دانست!  میخدا 

 کمی خودش را باال کشید و به تاج تخت تکیه داد.  
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چند روزی بود که فشارش گهگاهی باال می رفت و 

خوب می دانست این اصالً برای جنینش خوب 

 نیست! 

اش یک حتی دیروز هم با یادآوری خاطرات گذشته 

 آن فشارش باال زده بود و راهی بیمارستان شد.  

وقت بود تا به حالت عادی چند ساعتی هم بستری م

 برگردد.  

 هوا رو به روشنی بود و حالت گرگ و میش داشت.  

 پاهایش را از تخت آویزان کرد!  

انگار خواب از سرش پریده بود و قرار بود دیگر به 

 سراغش نیاید!  

شد صدای پچ پچ تر میهرچه به در اتاق نزدیک

 واری هم بیشتر به گوشش میرسید. 

 قلبش ناخودآگاه ضربان گرفت!  نفهمید چرا 
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پشت در اتاق که قرار گرفت لرزش دستانش نیز به 

 ضربان قلبش افزوده شد.  

 صدایشان واضح نبود...  

 اما همان پچ پچ ها برای آشفتگی اش کافی بود.  

دستش آرام روی دستگیره قرار گرفت و آرام تر از 

 آن الی در را باز کرد.  

 را می شنید!   حاال دیگر واضح صدایشان

حالتهایی که در حال دست دادن با او بود داشت کم 

کم خبرش می کرد که باز هم قرار است فشارش هر 

 لحظه افزایش یابد!  

نگاهش از آن نیمرخ شلخته که در همان حالت هنوز 

 هم برایش جذاب بود کنده نمی شد.
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چند دیروز باهاش تماس گرفتم جواب نداد.. تا عصر 

بار دیگه هم تماس گرفتم اما بازم کسی پاسخگو 

نشد.. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید دلشوره یه 

 لحظه دست از سرم بر نمی داشت..  

تا جایی که با یک تصمیم ناگهانی اولین پرواز تهران 

 به مشهد رو رزرو کردم..  

هیچ آدرسی ازش نداشتم جز اینکه فقط میدونستم 

 توی مشهدِ.. اما چاره ای نداشتم!  

دیگه یه لحظه هم نمی تونستم اون همه دلشوره رو 

تحمل کنم.. همین که رسیدم فرودگاه دوباره تماس 

ه ای هم که داشتم تلفن خونه بود.. گرفتم تنها شمار

 بازم کسی جواب نداد!  

دو ساعت دیگه هم توی شهر چرخیدم و باالخره بعد 

 از دوساعت اینبار جواب تماس بی پاسخ نمود،  
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شیرین جون جواب داد و گفت که تا اون موقع 

بیمارستان بودن و تمام نگرانی های من بیخود 

 نبوده..  

رس، هیجان یا شوک  رو االنم دکتر هرگونه است

براش ممنوع کرده و ممکنه با دیدن تو دوباره اون 

اتفاق بیفته.. نباید همین طور بی هوا به دیدنش 

بری.. بذار قبلش یکم آمادش کنم تا خدای نکرده 

 دوباره حالش...  

هنوز جمله اش را کامل نکرده بود که با صدای افتادن 

ولین واکنش چیزی نگاه هر دو شتاب زده چرخید و ا

از جانب سهیل بود که با صدا زدنش به سرعت 

خودش را به جسم پخش شده دلبرش روی زمین 

 رساند.  

 بهااار...  _

اما نگاه بهار تنها به سپیده بود و چشمانی که هر 

 شد.  لحظه دیدش تارتر می
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سرسنگینش را به سختی تکان داد و با صدایی که 

 لب زمزمه کرد.   انگار از قعر چاه در می آمد زیر

 من بهت اعتماد کردم...  _
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با قرار گرفتن سپیده کنارش روی نیمکت سرش به 

 طرف او چرخید.  

 چی شد؟!  _

سپیده متاسف نگاه از چشمانش گرفت و زیر لب 

 زمزمه کرد.  

 بهتره فعالً نبینیش.. فشارش هنوزم نوسان داره!  _

سهیل نفسش را یکجا آزاد کرد و پنجه میان 

 موهایش کشید.  

 میدونی آخر خط واسه زن کجاست؟!  _
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با صدای سپیده نگاهش دوباره باال آمد و روی 

 صورت او نشست.  

همونجا که حس کنه پشتش خالیه اونجا میشه ته _

 خط میشه لبه پرتگاه..  

یه زن وقتی از شوهرش ناامید بشه تنها دلگرمیش 

 ش..   یشه خانوادهم

بعد از خونه ی شوهرش تنها سرپناهی که واسش 

 مونه خونه پدری شه..  باقی می

 اما بهار...  

 دوباره باغم سری به نشانه ی تاسف تکان داد.  

بهار اونقدر پشتش خالی بود اونقدر خونه ی پدرش _

یادآور تلخ و سیاهی بود که دیگه امیدی برای پناه 

 بردن به اونجا نداشت!  

 درد از این باالتر واسه یه زن مگه هست؟!  
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حاال هم همتون توقع دارین خیلی راحت تمام این 

 اتفاقات رو فراموش کنه و بشه همون آدم سابق...  

 کنه!  محاله مم

با غمی که سر تا پای او را هم فرا گرفته بود از جا 

 برخاست.  

 سپیده؟ _

گردنش را کمی چرخاند و از سرشانه نگاهی به 

 سهیل انداخت.  

 وقتی خوابید صدام بزن بیام ببینمش..  _

 آب دهانش را به سختی بلعید.  

 دلم براش یه ذره شده.._
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 لب آورد.   سپیده لبخند محزونی به
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 باشه..  _

 سپس با قدم های بلندی دور شد. 

  *** 

حس دستی که نوازش وار روی موهایش نشسته بود 

 بی نظیر بود!  

 طوری که دلش نمی خواست چشمانش را باز کند.  

و بوی عطر آشنایی که نفس کشیدن را برایش لذت 

 بخش می کرد.  

 همان بوی آشنای گل یاس..  

 نجوا کرد.   به آرامی زیر لب

 مامان! _

 و صدایی که روح بر بدنش بخشید.  

 جانِ مامان..  _

 هنوز هم الی پلک هایش بسته بود.  

 کرد خواب می بیند!  خیال می
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رویای شیرینی که دلش نمی خواست به این زودی 

 ها تمام شود...  

 نمیخوای بیدارشی عزیزمادر؟!  _

 در همان حالت خواب و بیدار نالید: 

نکن.. از پیشم نرو.. بمون نه نه.. نه مامان بیدارم _

مامان.. بمون که پسرت خیلی تنهاست.. بمون که 

 بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره..  

سادات خانم همانطور که به نوازش موهایش 

 پرداخته بود زمزمه کرد.  

ادر.. پاشوشیر من همینجام کنارت.. پاشوعزیز م_

 مردم.. چشاتو باز کن..  

 دوباره سرش را به نشانه منفی تکان داد.  

نه باز نمی کنم میدونم اگه چشامو باز کنم تموم _

 میشه این رویای شیرین..  
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مگه سفارش نکرده بودی بهار که خوابید خبرت _

 کنن بری دیدنش؟!  

 پاشو تا بیدار نشده عزیز مادر..  

سرعت برق و باد الی پلک هایش باز با این حرف به 

 شد. 

 از حالت درازکشیده درآمد و روی زمین نشست. 

نگاهش روی چهره سادات خانم دو دو زد و 

چشمانش چند دوره کامل تمام اجزای صورتش را 

 کاوید.
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 دستش را به صورت او نزدیک کرد.  

هنگامی که پوست صورتش را لمس کرد آنجا بود که 

 تازه باورش شد!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بی هوا خودش را در آغوش مادرش انداخت و 

ها دستانش را دور گردن او قفل همچون پسربچه

 کرد.  

 لحظاتی در سکوت در همان حالت ماند.  

 سپس با صدای سادات خانم از آغوشش دل کند.  

ببینی زودتر دست عزیز مادر اگه میخوای بهار رو _

 بجنبون تا بیدار نشده!  

 انگار مادرش از همه چیز باخبر بود.  

چه خوب که دیگر نیاز به یادآوری و تعریف آن 

خاطرات تلخ نبود و بهتر از همه اینکه با وجود 

فهمیدن این قضایا حال سادات خانم خدا را شکر 

 خوب بود.  

 نگاهی به اطراف انداخت.  

 یمارستان بود.  داخل نمازخانه ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به یاد آورد ساعاتی پیش با سردرد شدیدی که  به 

جانش افتاده بود به آنجا پناه آورد و نفهمید کی و 

 چطور چشمانش گرم خواب شده بودند.  

 آهسته دستگیره را چرخاند.  

 زیر لب بسم اللهی گفت و پا به داخل اتاق گذاشت.  

سرش را که باال آورد نگاهش به چهره ی رنگ پریده 

 دلبرش افتاد.  

 نم اشک به سرعت به چشمانش هجوم آورد.  

کمرش را به در تکیه داد و با یک فشار آهسته در 

 پشت سرش بسته شد.  

 از همان فاصله به تماشایش ایستاد.  

 ای پلک بزند.  بی آنکه لحظه

 چه کرده بود با او؟!  

ی بود که روزی هزار بار از خودش می این سوال

 پرسید!
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 چه کرده بود با عشقش؟!  

 با زندگی اش چه کرده بود؟!  

 فقط به خاطر یک قضاوت زود هنگام..  

به خاطر لجبازی وصلب کردن حق دفاع از دلبرش به 

 کجا کشید وضعیت زندگی شان را...  

 ...  زندگی آرامی که همه حسرتش را میخوردند

 حال به کجا کشیده شده بود!  

 خودش را مقصر اصلی تمام این حوادث می دانست!  

 حتی بیشتر از نگین!  

چرا که عقیده داشت اگر او با تمام وجود بهارش را 

ای تردید را به دلش راه نمی داد باور داشت و لحظه
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هیچ اتفاقی نمی توانست کارشان را به اینجا 

 بکشاند!  

ترین عشق باور قلبی آدمهاست که مهممهم تر از 

اصل برای ادامه ی زندگی در کنار هم بودن از آن 

 سرچشمه می گیرد!  

البته که اتفاقات ناگوار گذشته و خیانت قبلی اش 

 بیشتر از هر چیزی در این امر تاثیر گذار بود.  

شاید هم اگر یکبار دیگر این اتفاقات را تجربه نکرده 

ار می کرد و می توانست با عقل بود منطقش بیشتر ک

 و منطق پیش برود.  

 چند گام آهسته برداشت...  

پریده ی بهار قرار حاال درست مقابل صورت رنگ

 گرفته بود.  

 دستش به طرف صورت او دراز شد.  

اما در فاصله یک سانتی متری از صورتش عقب 

 کشید.  
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ترسید بیدار شود و چشمش به جمال او بیفتد و 

 ه حالش بد شود.  دوبار

دکتر گفته بود هرگونه استرس برایش همچون سم 

 ماند!می
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 تواند خطرات جبران ناپذیری به وجود بیاورد.  می

در دل قربان صدقه ی گودی زیر چشمانش و 

 های فرو رفته اش رفت.  گونه

دلش پر میکشید برای بوسیدن لب های خشک و 

 کویری اش....  

 برای نوازش موهای ابریشمی اش...  

اما افسوس که باید فعالً جُور اشتباهاتش را می 

 کشید.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لبهای بهار تکان خورد.  

 های او...  نگاهش به سرعت کشیده شد روی پلک

ترسیید یک وقت الی آن ها باز شود و کار از آن 

 خراب تر شود.  

 اما نه...  

در همان حالت با چشمان بسته دوباره لب هایش 

 تکان خورد.  

سرش را به او نزدیک تر کرد تا متوجه کلمات 

 کرد شود.  نامفهومی که زیر لب زمزمه می

 . سهیل.._

 لب هایش روی هم فشرد. 

من دوست داشتم ..به خدا دوست دارم.. بذار حرف  _

 بزنم.. بذار برات تعریف کنم..  

 شد.  قلبش داشت از جا کنده می

 مشخص بود بهار کابوس می بیند.  
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 نباید اجازه می داد بیشتر از این کابوس اذیتش کند.  

 شد.  باید هرچه زودتر بیدار می

عی اینجا بود که در آن لحظه نمی توانست اما درد واق

خودش بیدارش کند و مثل گذشته را در آغوشش 

 بگیرد و آرامش کند!  

نگاه آخرش را به صورت دخترک انداخت و قدم های 

بلندی به طرف در برداشت تا هر چه زودتر کسی را 

 خبر کند تا او را از آن کابوس رهایش سازند.  
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باالخره پس از دو روز بستری بودن قرار بود مرخص 

 شود.  

همانطور که مهری وسایل بهار را و جمع وجور می 

 کرد.  
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 سپیده خطاب به بهار گفت: 

رزرو کردم.. پرواز ساعت شش عصر.. بهار سری _

 به تایید حرفش تکان داد وزیر لب زمزمه کرد.  

 خوبه..  _

 خت.  مهری نگاه محزونی به دخترکش اندا

کاش میشد یه مدتی می اومدی شهرستان تا حالت _

 کمی رو به راه بشه!  

 تهران نمیرم! _

با این حرف نگاه تمام حضار داخل اتاق چرخید و 

 روی چهره ی او نشست. 

 شد.  از چهره اش چیزی خوانده نمی

 بی حسِ بی حس بود.  

از پدر و مادرش گرفته تا پدر شوهر و مادر شوهرش 

 اتاق حضور داشتند.   همگی در

 سهیل هم که بیرون اتاق کنار در ایستاده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هنوز هم بهار به دیدار با او رضایت نداده بود! 

 هنوز هم قصد روبرو شدن با سهیل را نداشت!  

با این حرف قلب او پر استرس شروع کرد به 

 تپیدن...  

تا به حال با این فکر که باالخره بهار در منزلشان 

به روبرو شدن با سهیل می شود وآنجا می  مجبور

تواند برای دلجویی تالش کند خودش را دلداری 

 داد.  می

 اما حاال با این حرف ته دلش خالی شد.  

 میام شهرستان اما... _

نگاهش را لحظه ای  روی و از روی مهری به حاجی 

 فرحزاد انتقال یافت.  

 خونه شما نمیام!  _

 روی او ثابت ماند.نگاه مبهوت هر دو نفر 
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بهار نگاه از آنها گرفت و رو به سادات خانم و محمد 

 گفت: 

 مادر جون میشه من یه مدتی مزاحم شما بشم؟   _

 سادات خانم لبخند پر مهری به رویش پاشسد.  

این چه حرفیه دورت بگردم اونجا خونه خودته تا _

هر وقت که دلت بخواد قدمت رو جفت چشای ما جا 

 داره!  

محمد به او نزدیک شد و بوسه ای روی موهایش 

 نشاند.  

 تو دختر اون خونه ای جات باالی سرماست...  _

ها لبخندی از عمق باالخره دخترک پس از مدت

 وجودش روی لب آورد.  
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وحاجی گوشه ایستاده بودند و به رابطه ی مهری 

خوب بین تکدانه دخترشان با محمد و سادات خانم 

 نگریستند.  می

طوری نگاهشان به بهار با محبت بود که شک 

داشتند تا به حال خودشان چنین نگاهی به او داشته 

 باشند و این برای هردو دردآور بود.  

ته آن هم حاال که پشیمانی از رفتارهای گذش

 سرتاپای شان را فرا گرفته بود.  

 اما هیچ کس از دل خالی شده ی سهیل خبر نداشت!  

شد اما کاری هم نمی دلش داشت از جا کنده می

 توانست انجام دهد.  

باید باز هم دندان روی جگر می گذاشت تا آبها از 

 آسیاب بیفتد.  

 ترسید هرگونه مخالفت حال بهارش را بد کند.  می

 خواست همان جا مقابل همه فریاد بزند.   دلش می
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خودم تا آخر عمر نوکری تو می کنم.. مراقب »  

خودت و بچمون هستم.. تو فقط نگاهتو از من دریغ 

نکن.. فقط یه بار دیگه تو چشام زل بزن.. یه بار 

 «دیگه اسممو به زبون بیار..

 

 ��520_پارت#

 

 با صدای پاشنه های کفشی سرش را باال آورد.  

 شیرین بود...  

زنی که تا آخر عمر مدیون او و مهربانی هایش بود و 

هیچ راهی برای قدردانی از زحمات این مدتش پیدا 

 کرد.  نمی

 سالم شیرین خانم!  _

 شیرین لبخند پر محبتی به رویش پاشید.  

 سالم پسرم چرا دم در ایستادی؟!  
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 با این سوال سهیل سرش را پایین انداخت.  

 نمیخواد ببیندت؟!   هنوزم_

 سهیل سری به تایید حرفش تکان داد.  

یه روزی که بهار تمام ماجرا  و اتفاقاتی که بینتون _

رخ داده بود رو برام تعریف کرد با خودم گفتم اگه 

عشق بینشون واقعی باشه هر طور شده بهار رو پیدا 

 کنه.. تو این مورد یک درصد هم شک نداشتم..  می

شق،عشق باشه قلبها یه جوری به هم میدونی اگه ع

 گیرن..  راه پیدا می کنن و دوباره سر راه هم قرار می

نگران نباش زمان همه چیو حل میکنه چون حتی اگه 

خودش هم نخواد قلبش این اجازه رو بهش نمیده.. 

فقط خواهشم ازت اینه یه مدت راحتش بذار.. چون 

 طول میکشه تا بشه همون بهارسابق..  

 این را گفت و قدم به داخل اتاق گذاشت.  

با صدای پر انرژی اش همه را متوجه ورودش 

 ساخت.  
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 سالم به همگی!  _

 دل کندن از شیرین برای بهار سخت بود.  

اما روزگار همین بود دیگر باالخره یک روزی باید از 

 چیزهایی که به آن دل بسته ای دل بکنی...  

که هر از گاهی به آنها سر شیرین به او قول داده بود 

 بزند.  

چرا که حاال دیگر مثل سابق تنها نبود دختری داشت 

به نام بهار و از این پس چشم انتظار خبر به دنیا 

 آمدن نوه اش می ماند!
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 تاکسی که به حرکت درآمد دلش طاقت نیاورد.  

برای لحظه ی کوتاهی گردن چرخاند و به سهیل که 

 بیمارستان ایستاده بود نگاهی انداخت.   مقابل در
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 نگاهی که شاید یک ثانیه بیشتر طول نکشید.  

اما با همان یک ثانیه قلبش را همانجا مقابل در 

 بیمارستان جا گذاشت!  

 *** 

 در کمد دیواری را باز کرد.  

 پیراهن را از آن بیرون کشید.  

دوباره در کمد دیواری را بست و کمرش را به آن 

 کیه داد.  ت

 پیراهن را بین هر دو دستش گرفت و باال آورد.  

 مقابل بینی اش قرار داد.  

پلک هایش را روی هم گذاشت و چند نفس عمیق 

 کشید.  

ای به جانش تزریق با هر نفس انگار نیروی تازه

 شد.  می
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بی آنکه پیراهن را از صورتش جدا کند با چند گام 

 بلند خودش را به تخت رساند و روی آن نشست.  

دوباره نفس دیگری گرفت و دوباره جان تازه ای 

 گرفت.  

 وقتی که وروجکش لگدی نثار شکمش کرد.  

 لبخندی روی لبش نشست.  

دستش را روی همان قسمتی از شکمش قرار داد و 

 زیر لب گفت: 

 دلت برای بابایی تنگ شده بود؟ آره؟!  _

 چند روزی بود ویار بوی عطرش را می کرد.  

ویارش آنقدر شدید بود که او را از خود بیخود می 

 کرد.  

طوری که مقابل نَفْسَش اراده ای نداشت و سر از 

 کمد لباس های سهیل در می آورد.  
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پاهایش را روی تخت دراز کرد و سرش را روی 

 بالش قرار داد.  

 ای پیراهن را از بینی اش جدا نکرد.حتی برای لحظه
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همانطور در حالت دراز کشیده آن را به صورتش 

 چسبانده بود.  

وز جنینش هجده هفتگی اش را پشت سر امر

گذاشت و حدودا دو ماه از آخرین دیدارش با می

 گذشت.  سهیل می

شبی  نبود که از دلتنگی اشک نریزد و دلش هوای 

 آغوشش را نکند!  

 اما هنوز هم قصد کوتاه آمدن را نداشت!  

 در این دوماه سهیل بارها تماس گرفته بود.  
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به هم کالم شدن با او  اما حتی یک بار هم حاضر

 نشده بود.  

سفارش کرده بود چند ماهی راحتش بگذارد و او باز 

 هم شده بود همان سهیل با فهم و کماالت سابق!  

 داد!  همان که برای خواسته هایش جان می

 دانست...  می

کرد که این حتی بهتر از سهیل می دانست و درک می

 روزها او چه می کشد!  

 زد!  احتی بهار تحمل می کرد و دم نمیاما برای ر

با همین افکار نفهمید کی و چطور چشمانش گرم 

 خواب شدند!  

 آهسته دستگیره در را چرخاند.  

قدم به داخل اتاق گذاشت و در را آهسته تر از قبل 

 پشت سرش بست.  

 نفس حبس شده اش را آزاد کرد.  
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همین که سرش را باال آورد نگاهش روی دخترک 

حیفی که برجستگی شکمش از همان فاصله هم به ن

 خوبی نمایان بود ثابت ماند!  

 لب هایش را روی هم فشرد و ته دلش خالی شد.  

از آن همه جذابیتی که در حالت خوابیده اش تشکیل 

 شده بود!  

ای از آن برجستگی جذاب جدا نگاهش لحظه

 شد.نمی
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نم اشک به چشمانش هجوم آورد از دردی که در 

 سینه اش پیچید.  

 کردند!  باید تمام این روزها را با هم سپری می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

میدانست مقصر تمام اینها خودش است و به همین 

 خاطر گله ای نداشت!  

 های سنگینی که به طرف دلبرش برداشت.  قدم

 انداخت.  ای به گلویش چنگ میبغض مردانه

 وی تخت قرار گرفت.  کنارش ر

تازه آنجا بود که متوجه در آغوش گرفتن پیراهن 

 خودش توسط بهار شد.  

در همان حالتی که پیراهن را به بینی اش چسبانده 

 خوابش برده بود!  

 دلش ضعف رفت برای دلبرک معصومش...  

در آن حالت با آن شکم گرد و برجسته اش معصوم 

 تر از همیشه بود!  

طرف شانه کرد و زل زد به حالت سرش را به 

 خوابیده ی او...  
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دستش ناخودآگاه به طرف شکم برجسته ی بهار 

 دراز شد.  

 هوس بوسیدن آن حجم گرد و بامزه را کرد.  

چطور این همه مدت دوری را تاب آورده بود؟! فقط 

 خدا می دانست!  

از آخرین دیدارشان جلوی درب بیمارستان حدود دو 

 گذشت.  ماه می

اما امروز که مشغول دیدن عکسهای بهارش بود 

 دیگر دلش طاقت نیاورد!  

 پی همه چیز را به تنش مالیده بود!  

ه گرفتن از سرزنش پدر و مادرش گرفته تا نادید

 های بهار...  

 هیچ چیز برایش مهم نبود جز دیدن دلبرش!  

 حاضر بود بهار مقابل همه خردش کند...  

 بی اعتنائی کند...  
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 نادیده بگیردش...  

 اما فقط یکبار دیگر یک دل سیر نگاهش کند...  

 بی مقدمه راهی شهرستان شد!  

ا هرچند که به مادرش قول داده بود تا مدتی بهار ر

 راحتش بگذارد.  

 اما بیش از آن تحمل کردن و دوری در توانش نبود!
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دستش نوازش وار روی شکم برجسته ی دلبرش به 

 حرکت درآمد.  

خیلی آهسته سرش را روی آن حجم برجسته 

 چسباند و لبهایش را روی آن گذاشت.  

 بوسه ای سرشار از عشق و دلتنگی روی آن نشاند.  
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آن بوسه نه تنها آرامش نکرد بلکه دلتنگی این مدت 

 را بیشتر به رخش کشید!  

 چطور تاب آورده بود؟!  

 این سوالی بود که مدام در سرش می پیچید.  

 این همه مدت دوری را تاب آورده بود؟!   چطور

دخترک با حس بوی عمیق آشنایی پلک هایش 

 لرزید.  

 این روزها گویا حس بویایی اش قوی تر شده بود!  

با کمترین بویی حس بویایی اش به سرعت واکنش 

 داد.  نشان می

 با همان پلک های بسته نفس عمیقی کشید.  

ای در دلش زلزلههمان یک نفس عمیق کافی بود تا 

 برپا شو!  

 بار دیگر نفس کشید...   

 هر بار مست از قبل می شد! 
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 این بوی خاص و بی نظیر ویار این روزهایش بود.  

 طوری که گاهی کالفه اش می کرد این ویار لعنتی...  

 صدای آهسته ای به گوشش رسید.  

سهیل همانطور که سرش را به شکم دلبرش 

د و پشت سر هم زیر لب زمزمه چسبانده بود تند تن

 می کرد.  

عشقم، نفسم، زندگیم، عمرم، همه وجودم، درد و _

بالت به سرم، عشق زندگی من، قلب من.. من چطور 

 این همه مدت دوریتو تحمل کردم!  

لحظه به لحظه بزرگ شدن شکمت رو ندیدم! چطور 

 این روزا رو کنارت نبودم!  

 من بمیرم برات.. بمیرم..  

 ین جمله انگار ته دل بهار خالی شد.با ا
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 هنوز هم از تکرار این کلمه متنفر بود!  

طوری که قلبش نتوانست طاقت بیاورد و مقابل 

عقلش که قصد سکوت داشت قد علم کرد و باالخره 

 ها سهیل را مخاطب قرار داد.  پس از ماه

 بازم خدا تو رو بیشتر دوست داشت..  _

 بازم شد خواسته ی دل تو نه من!  

قلب سهیل از جا کنده شد با شنیدن صدایش سرش 

بلند کرد و نگاه خیس را  را پرشتاب از روی شکم او

 به دلبرش دوخت.  

 اما نگاه بهار خیره به شکم خودش بود.  

 هنوز هم قصد نگاه کردن مستقیم به او را نداشت!  

 هنوز هم دلش پر از غصه و درد بود.  

هنوز هم به اندازه ی تمام روزهای عاشقی اشان 

 دلخور بود!  
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 آهسته ادامه داد.  

دیروز با مادر جون رفتیم پیش دکتر جنسیتش _

 مشخص شد.. همونی که تو میخواستی.. 

 زیرلب زمزمه کرد.  

 دختر...  _

 لبخند تلخی کنج لبش نشست.  

فقط ای کاش بختش مثل جنسیتش به مامانش _

اش دلش مثل مامانش پر از زخم نشه.. نره.. فقط ک

کاش جنسیتش مایه ی شرمندگی اطرافیانش نشه.. 

 کاش هیچ وقت مورد قضاوت آدما قرار نگیره.. 

 صدای ناله واری از بین لب های سهیل بیرون آمد.   

 بهار!  _

دل بهارش خیلی پر تر از آن چیزی بود که فکرش را 

 کرد.می
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 ب دخترک نشست.  نیشخندی روی ل

 دستش را روی شکمش قرار داد وگفت: 

میدونی دخترم سخت ترین جای دختر بودن _

های دونی نگرانیاونجاست که یه وقتایی نمی

 خانوادت برای خودته یا آبروشون!  

تونه درد آورترین نقطه ی زندگی هر دختری این می

باشه.. وقتی به این باور برسه که همه ی نگرانی ها 

 ای آبروشونه نه خودش!  بر

 اینبار قلب  سهیل از جا کنده شد!  

دیگر نتوانست آن حجم از غم پشت صدایش را 

 تحمل کند.  

 صورت بهار را با هر دو دست قاب گرفت.  
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الهی سهیل بمیره برا اون دل زخم خورده ات.. کاش _

 مرد و نمی دید این غم پشت صداتو..  سهیل می

غلط کردم نفسم.. غلط کردم زندگیم.. اشتباه کردم.. 

میدونم بد کردم.. میدونم ظلم کردم ولی تو ببخش.. 

 قول میدم جبران کنم..  

قول میدم تمام این روزها رو از ذهنت پاک کنم.. 

 قول میدم..   بهت

 فقط بگذر از گناهم!  

 باالخره نگاهش را به چشمان مردش رساند.  

 به تیله های سیاهی که دیگر برق گذشته را نداشت.  

 تاریکی سر تا سرش را فرا گرفته بود.  

لحظه ای ته دل سهیل از آن همه سردی که در 

 نگاهش نمایان بود خالی شد.  

 نگاهش سرد سرد بود.  

 وه یخ!همچون ک
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 در جوابش سری به چپ و راست تکان داد و گفت: 

حتی اگه من ببخشم من فراموش کنم دخترمون  _

 کنه..  فراموش نمی

 من سخت ترین شبامو با اون گذروندم..  

تو بدترین شبای زندگیم بباهاش دردو دل کردم.. تو 

 اوج ناتوانی دخترم  همه جا همراهم بود..  

که درد کشیدنامو و دید و با وجودش، با  اون بود

حضورش گاهی هم با تکون خوردناش بهم نشون 

داد که هست و تنها کسیه که هیچ وقت قرار نیست 

 تنهام بذاره..  

اگه من اون روزا رو فراموش کنم.. اون فراموش 

 نمیکنه!  
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پس از این حرف دستان سهیل که قاب صورتش 

   شده بود را از صورتش جدا کرد.

 از روی تخت بلند شد و به طرف در اتاق حرکت کرد.  

مقابل در از حرکت ایستاد و گردنش را چرخاند و نیم 

 رخش مقابل دید سهیل قرار گرفت.  

ازسرشانه نگاهی به جسم ثابت مانده ی سهیل روی 

 تخت انداخت و گفت: 

 باورم نکردی سهیل.. باورم نکردی..  _

ا باز کرد و از مقابل این را گفت و سپس در اتاق ر

 دیدش محو شد.  

بعد از رفتن بهار سهیل به دیوار تکیه داد و سر 

 خورد!  

 روی زمین نشست و سرش را میان دستانش گرفت.  

 واقعاً دیگر نمی دانست چه کاری باید انجام دهد! 
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در این روزها آنقدر فشار عصبی اش زیاد بود که 

 توان مقابله با مشکل دیگری را نداشت.  

نه تاب یک ثانیه ی دیگر دوری از او را داشت و نه 

 می خواست او را اذیت کند!
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صدای زنگ آیفون به گوشش رسید دقایقی بعد 

 صدای مهری را تشخیص داد.  

داد و به کمک آنها روی  دستانش را روی زمین قرار

 پا ایستاد.  

مقابل آینه قرار گرفت و نگاهی به سر و وضعش 

 انداخت...  
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چند ماهی می شد که موهایش را اصالح نکرده بود 

دقیق ترش را می شد گفت از همان زمانی که پای 

 مشکالت به زندگی آرامشان باز شد.  

بلندی اش به حدی رسیده بود که به راحتی با کش 

 شد.  سته میب

انگشتانش را میان آنها فرو برد و به سمت باال 

 هدایتشان کرد.  

 نفس عمیقی کشید و از اتاق خارج شد.  

بهار جان مادر تا همین االنشم به حاج آقا و حاج _

خانم کلی زحمت دادی بهتره چند روزم بیای بریم 

 خونه ی ما!  

مهری  سادات خانم به آشپزخانه رفته بود و جز بهار و

 کسی در پذیرایی نبود.  

 اما سهیل واضح صدایشان را می شنید!  

بهار نگاهش را باال آورد و نگاهی به چشمان ندامت 

 بار مادرش انداخت.  
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 مامان یه سوالی دارم ازتون؟!  _

مهری بی آنکه لحظه ای نگاهش از او جدا شود 

 گفت: 

 جانم؟   _

   من تا حاال به شما بی احترامی کردم؟!_

 مهری سری به نشانه ی منفی تکان داد.  

نه قربونت برم تو انقدر دل پاک و مهربونی داری که _

 تابحال آزارت به یه مورچه هم نرسیده!

 

 ��529_پارت#

 

 بهار لبخند تلخی کنج لبش نشاند.  

االنم می خوام این کار منو بنا به بی احترامی به _

ی بقیه خودتون نذارید.. مامان شاید باورش برا

سخت باشه اما من اینجا حتی از خونه ی خودمم 
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راحت ترم.. من تو این مدت یک بار حس نکردم 

اینجا مهمونم یا اینجا خونه ی پدر شوهر و 

 مادرشوهرمه.. حس کردم اینجا خونه ی خودمه!  

مامان شاید شما یادتون نباشه ولی از من توقع 

 نداشته باشید همه چیز فراموش کنم!  

من هنوزم همون بهارم همون دختری که جز 

آبروبری چیزی براتون نداشت.. من همونم هیچی 

 تغییر نکرده!  

 نگاه پشیمان مهری پایین افتاد.  

سهیل قدم های بلندی به سویشان برداشت تا بحث 

 بین شان بیشتر از آن کش پیدا نکند!  

پس از سالم و احوالپرسی با مهری روی مبل کنار 

 گرفت.   مهری جا

در همان حین هم سادات خانم با گشاده رویی از 

آشپزخانه بیرون آمد وبساط پذیرایی را روی میز قرار 

 داد.  
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مهری و سادات خانم در حال گفتگو با یکدیگر بودند 

 و بهار و سهیل شنونده...  

این حالشان برای هر دو یادآور خاطره ی روز 

 آزمایش بود.  

نده بود چرا که حواس سهیل البته بیشتر بهار شنو

تمام وکمال پی دلبرش بود که با سری پایین افتاده 

 مشغول بازی با انگشتان دستش بود.  

 نگاه سهیل متمرکز شکم گردو برآمده ی بهار بود.  

خواست سر روی آن حجم دلبر و زیبا چقدر دلش می

 قرار دهد.  

 نوازشش کند و با دختر کش حرف بزند.
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 با صدای در ورودی باالخره سر بهار باال آمد.  
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ها لبخند آن هم از همان نوع تو دل برو هایش همان

 که قند در دل سهیل آب می کرد روی لبش نشاند.  

از جا برخاست و با قدم های آهسته ای که به خاطر 

سنگین تر شدن این روزهایش بود به طرف راهرو 

 ورودی حرکت کرد.  

و سادات خانم هم  نصفه و نیمه ماند گفتگوی مهری 

 و نگاه هرسه روی او نشست.  

 سالم پدرجون!  _

محمد با لبخند عمیقی کیسه های خرید را روی زمین 

 قرار داد و با دست صورت دخترک را قاب گرفت.  

مثل همیشه بوسه ی پدرانه  ای روی پیشانی اش 

 نشاند.  

 سالم عزیزِ بابا!  _

بهار خم شد تا یکی از کیسه ها را از روی زمین 

 بردارد که محمد اجازه نداد.  
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بهار بی آنکه لحظه ای لبخند از روی لبش پاک شود 

 سرش را به طرف شانه کج کرد.  

 نگران نباشید سَبُکه!  _

محمد دوباره کیسه ها را از روی زمین برداشت و با 

م بهار لبی خندان و چشمانی درخشان با سر به شک

 اشاره کرد.  

 این خانوم خانوماست و هزار ناز و ادا...  _

های این چندوقته رو بذار بیاد خودم تالفی تمام اذیت

 سرش در میارم..  

اونقد بچلونمش اونقد بچلونمش دختر منو اذیت 

 کنه نمیذاره یه شب تا صبح راحت بخوابه!  می

 صدای خنده ی بلند بهار درآمد.  

 با صدای خندیدنش ته دل سهیل سخت تکان خورد! 

 دلش برای اینگونه خندیدنش تنگ شده بود!  
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محمد به طرف آشپزخانه گام برداشت و بهار هم با او 

 تا همراهی اش کند.همگام شد 
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سر راه محمد با مهری احوالپرسی کرد و دوباره هردو 

 راهی آشپزخانه شدند.  

لبخند تلخی روی لب مهری هم جا خوش کرده بود 

 از رابطه ی گرم و صمیمانه  ی آن دو...  

در دل خدا را شکرکرد برای چنین خانواده ای که خدا 

 د!  سر راه دخترش قرار داده بو

حاال به بهار حق می داد دلش نخواهد به خانه ی آنها 

 برود!  

آخر این کانون گرم کجا و خانه ای که جز گیر دادن و 

 تعصب های بی جا چیزی ندیده بود کجا!  
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 یک ساعتی از رفتن مهری می گذشت.  

 همگی سر میز غذا نشسته بودند.  

سهیل حس می کرد کسی برگلویش چنگ انداخته و 

 کند.  حظه هم فشار دستش را بیشتر میهرل

 دیگر تاب بی توجهی های بهار را نداشت!  

 حتی حاضر نبود نگاهی سوی او بیندازد.  

رفتار پدر و مادرش با او همچون سابق بود اما 

 توانست دلخوری را از ته نگاهشان بخواند.  می

صدای خنده های بهار هرلحظه بی تاب ترش  

 کرد.  می

 ن آن همه دوری را نداشت.  دیگر توا

خواست همانجا او را در آغوش بکشد و دلش می 

مثل سابق از شدت زیاد خواستنش بچالندش وبا هر 

 اعتراض میزان فشردنش را بیشتر و بیشتر کند!  

 غذای همگی تمام شده بود.  
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 کرد.  به جز سهیل که فقط با غذایش بازی می

 ون کشید.  صدای سادات خانم او را از فکر بیر

 سهیل جان مادر چرا چیزی نخوردی؟!  _

بی آنکه نگاهش را باال بیاورد خیره به بشقاب پیش 

 رویش آهسته زمزمه کرد.  

 ممنون میل ندارم! _
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ترسید نگاهش را باال بیاورد و با دیدن  نگاه می

مهربان مادرش قدرت نگه داشتن بغض مردانه اش 

 را از دست بدهد!  

بهار که هنوز ذره ای از دلخوری اش کم نشده بود 

باز هم قلب مهربانش طاقت نیاورد تا در برابر حال او 

 آنقدر بی تفاوت باشد.  
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نگرفت نفهمید  انگار اینبار زبانش از عقلش فرمان

 چطور شد که به فرمان قلبش گفت: 

 می خوای برات دوغ بریزم؟  _

نگاه متعجب سهیل به سرعت باال آمد و روی 

 چشمان غمگین او نشست.  

 ها او را خطاب قرار داده بود.  باالخره بعد از ساعت

تند تند آب دهانش را می بلعید تا با این کار بغضش 

 را فرو دهد.  

 ردر چشمانش نشست!  نگاه بها 

هنوز هم چشمانش مثل سابق گرم نبود اما نگرانی 

 درآنها دیده می شد.  

 با لحن نگرانی  زمزمه کرد.  

 حالت خوبه؟!  _

 شکست!  
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باالخره شکست بغض مردانه ای که ساعت ها به 

 سختی کنترلش کرده بود!  

سرش پایین افتاد و دستش روی دست بهار که روی 

 میز قرار داشت نشست.  

 بهار... _

 اینبار گریه امانش نداد تا جمله اش را کامل کند.  

دل محمد و سادات برای یکی یکدانه اشان داشت 

 نزدند.  می ترکید اما باز هم حرفی 

آنقدر فهمیده بودند که در این مدت هیچ گاه راجع به 

 این موضوع دخالتی نکردند!  

بهتر می دیدند این قضیه بین خودشان دونفر حل 

 شود.
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محمد با آنکه تاب دیدن آن حال شیر مردش را 

 نداشت.  

باز هم تمام تالشش را کرد که تحمل کند و به روی 

  خودش نیاورد. 

 از جا برخاست و خطاب به همسرش گفت: 

 خانم فک کنم سریالت شروع شده...  _

 و این یعنی بهتر است تنهایشان بگذارند.  

 هردو از جا برخاستند و راهی پذیرایی شدند.  

سهیل همانطور که دست سرد بهارش را در دست 

 فشرد دوباره زمزمه کرد.  می

بهار من بهت بد کردم.. خیلی.. خودم می دونم.. _

امروز که خنده های از ته دلتو دیدم فهمیدم دیگه 

حتی روی عذر خواهی کردنم ندارم.. فهمیدم پدر و 

 مادرم خیلی بیشتر از من هوای دلتو داشتن..  

 ش را با دست پاک کرد و از جا بلند شد.  زیر چشمان
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بی آنکه خیره به چشمان دلبرش شود با لحن 

 شرمنده ای گفت: 

 فقط میتونم بگم خیلی شرمندتم خیلی...   _

این را گفت و به قصد خروج از آشپزخانه قدم 

 برداشت.  

چندباری نامش تا نوک زبان بهار آمد تا صدایش 

 را خوب کند.  بزند تا باز هم مثل قبل حالش 

 بگوید که چقدر دلتنگش بود!  

بگوید که شبها با یاد او چشم روی هم می گذاشت و 

 شد!  روزها هم با خاطرش از خواب بیدار می

 دانست چرا فقط تا نوک زبانش آمد!  اما نمی

 حنجره اش یاری اش نکرد تا تبدیل به صدایش کند!  

به  سادات خانم محمد هردو متفکر و ساکت خیره

 تلویزیون خاموش نشسته بودند.  
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با صدای قدم های سهیل نگاه هر دوچرخید و روی او 

 نشست.
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 با همان سر پایین افتاده خطاب به آنها گفت: 

کنم تا به دنیا اومدن بچه بهتر باشه بهار فکر می _

پیش شما بمونه.. میدونم که بیشتر از چشاتون 

کنه.. منم امروز رمم میمراقبش هستید همین دل گ

 عصر برمیگردم تهران..  

بالفاصله پس از اتمام حرفش قدم هایش را به طرف 

اتاق مهمان هدایت کرد و چند ثانیه بعد صدای بسته 

 شدن در اتاق به گوش هر سه نفر رسید.  

لحن و صدای بم و پر از غمش بر دل دخترک چنگ 

 انداخت!  
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نگار دوباره جان دخترکی که از صبح با دیدن او ا

 گرفته بود.  

باز هم ویار بوی عطر مردش به جانش افتاد و این 

 حالش را بدتر می کرد! 

با قرار گرفتن دستی روی شانه اش نگاهش  باال آمد 

 و روی  سادات خانم نشست.  

سادات خانم با دیدن چشمان اشکی او باحالی گرفته  

جاگیر صندلی کناری بهار را بیرون کشید و روی آن 

 شد. 

با دست اشکهای دخترک را که روی صورتش روان 

 بودند را پاک کرد.  

 چرا گریه می کنی قربونت برم؟!  _

دستش را روی دست سادات خانم قرارداد و زیر لب 

 زمزمه کرد.  

 مادر جون؟  _
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 جونم عزیزم!  _

خودش را در آغوش مادرانه ی او انداخت و اینبار از 

 ته دل گریست.  

دیدن حال و روز سهیل حالش را بدتر می کرد واز 

یادآوری گریه های مردانه اش دلش می خواست از 

 جا کنده شود!
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نه می تونم ببخشمش نه طاقت دیدن این حال و 

روزش رو دارم.. نه می تونم مثل سابق بشم.. نه می 

ای که توی سینه م دارم تونم منکر عشق و عالقه

بشم.. هم دلم تنگ عطر تنشه هم دلم کشش نمیده 

 مثل گذشته تو آغوشش آروم بشم..  

مادرجون توی بد حالی گیر افتادم.. دیگه نمیدونم 

 درسته چی غلط.. خودمم نمیدونم چی می خوام!  چی 
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سادات خانم موهایش را نوازش کرد تا کمی آرام 

 بگیرد.  

 چقدر آغوش مادرانه اش خوب بود...  

چقدر خوب بود که بهار آنقدر راحت می توانست با او 

درد و دل کند و حرفهای دلش را به راحتی پیش او 

 بازگو کند...  

 مادر بود...  او معنی واقعی واژه 

 مادر یعنی همین...!  

کمی که آرام گرفت از آغوش سادات خانم بیرون 

 آمد.  

دستمالی از جادستمالی روی میز بیرون کشید و 

 صورتش را تمیز کرد.  

نگاهی به چشمان به غم نشسته سادات خانم 

 انداخت.  

 ببخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم!  _
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ارش کرد و دستی به سادات خانم لبخند پرمهری نث

 صورتش کشید.  

 این چه حرفیه مادر جون االن بهتری؟ آروم شدی؟  _

 آهسته سری به تایید حرفش تکان داد.  

 آرهحس می کنم یکم سبک شدم!  _

سادات خانم هر دو دستان او را میان دستان خود 

 قرار داد.
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تو زندگی ما آدما چیزی به اسم گذشتن وجود داره.. _

مثل همون عبور کردن می مونه.. عبور از خیابان، 

 عبور از رودخونه، گذشت کردنم همینطوریه!  

 سختی و آسونیش به خودمون بستگی داره!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فرض کن میخوای از روی یک پل که زیرش یه 

رودخونه ی وسیع جاری هست رد بشی اگه مدام به 

پایین نگاه کنی و به این فکر کنی که ممکنه با   اون

یه اتفاق کوچیک بیفتی توی رودخونه رد شدن از اون 

 پل برات خیلی سخت میشه!  

اما اگه  به هیچی جز عبور کردن از اون پل وهرچه 

ای به سریعتر  ردشدن فکر نکنی بدون هیچ دلهره

 آسونی می تونی از اوت پل رد بشی..  

وش می تونیم راحت تر بگذریم و حاال با این ر

 گذشت کنیم..  

 بدون این که برگردیم و به پشت سرمون نگاه کنیم..  

 گذشتن از آدمهایی که ما رو رنجوندن...  

 گذشتن از قضاوت هایی که دلمون رو شکوندن...  

وقتی بگذری آروم میشی و آرامش به قلبت راه پیدا 

 میکنه...  
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ر دلت پاک وبزرگه دلم تو که انقدر مهربونی انقد

نمیخواد توی اون قلب مهربونت ذره ای کینه یا 

 سیاهی راه داشته باشه!  

بگذر نه بخاطر آدما به خاطر خدا و بعد از اونم به 

 خاطر آرامش خودت...  

 *** 

بهار از ظهر که به اتاقش همان اتاق سابق سهیل 

 پناه برده بود هنوز بیرون نیامده بود!  

ت می ترکید برای یک بار دیگر دل سهیل داش

 دیدنش...  

 دلش میخواست قبل از رفتن بار دیگر او را ببیند. 

 الاقل یک دل سیر نگاهش کند.  

 اما بیرون نیامد که نیامد!
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 حس کرد بهتر است کمی به حال خودش باشد.  

فعال آرامش او  برای سالمتی خودش و فرزنشان از 

 ود.  تر بهر چیزی مهم

پس از در آغوش گرفتن  پدر و مادرش و خداحافظی 

 با آنها بار دیگر نگاهش روی در اتاق نشست.  

با ناامیدی  نگاه از در اتاق گرفت و قدم به خروج از 

 خانه برداشت.  

 نه ساکی داشت نه چمدانی...  

 مقدمه راه افتاده بود...  بی

 های تنش...  خودش بود و لباس

ال خراب تر از قبل آمدنش باید باز حاال هم با ح

 گشت!  می
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با قلبی که در اتاق دوازده متری گوشه  ی پذیرایی 

جا مانده بود و تنها باید جسمش را همراه می کرد و 

 می برد!  

ای به از پله های ایوان که گذر می کرد لحظه

 هایش شک کرد. گوش

 سهیل؟! _

 همان لحن بود!  

 همان که برایش می مُرد...  

 دقیقا با همان صوت خاص گذشته...  

هایش را شنید طوری گردنش چرخید که صدای مهره

و توجهی به دردی که از این حرکت ناگهانی نشأت 

 می گرفت نکرد!  

نگاهش از یک پای دخترک باال رفت و روی لبخند 

 ملیح کنج لبش ثابت ماند.  

 جان سهیل؟!  _
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 چند لحظه منتظر می مونی منم آماده بشم؟  _

 خواب می بیند!  چند بار پیاپی پلک زد که نکند 

اما نه انگار واقعی تر از آن چیزی بود که فکرش را 

 کرد.  می

ها از همان لبخند های جذاب باالخره پس از ماه

 معروفش روی لبش نشست!  

برق شادمانی را می شد از نگاه سادات و محمد که 

 روی ایوان ایستاده بودند هم خواند.
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شد و لبخند عمیقی روی نگاهی بینشان رد و بدل 

 لبهای هر دو نشست.  

سهیل با چشمانی که ستاره هایش را می شد به 

 راحتی شمرد نجوا کرد.  
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تو بگو یه عمر من حاضرم روی همین پله منتظرت _

 بشینم!  

 محمد با خنده خطاب به سهیل گفت : 

 ای زن ذلیل!  _

 صدای خنده ی بهار بلندشد.  

 محمد چشمکی زد.  گردن چرخاند و  در جواب 

 خوبه زن ذلیل می دوست! _

 با این حرف صدای خنده ی همگی بلند شد.   

 دوباره نگاهش را چرخاند و رو به سهیل گفت:  

 فقط...   _

دانست چه باید بکند و در آن سهیل که از ذوق نمی

لحظه اگر به او میگفت بمیر هم بی چون و چرا می 

 مرد سری در جوابش تکان داد.  

 جونم؟  _
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نظرم اینه امشب بریم خونه ی مامان و بابام شب _

پیش اونا باشیم فردا صبح زود راه بیفتیم نظرت 

 چیه؟!  

گونه اش قرار  مثل سابق انگشت اشاره اش را روی

داده بود و با لب های غنچه شده با حالت متفکری به 

 او می نگریست.  

 دل سهیل دیگر تاب نیاورد.  

هوا دست دور دو پله ی پایین رفته را برگشت و بی

کمر او پیچاند و بی توجه به حضور پدر و مادرش از 

 زمین جدایش کرد.  

قفل  دخترک باجیغ و خنده دستانش را دور گردن او

 کرد.  

 سادات خانم نگران هشدار داد.  

 سهیل بچه..  _

 های او پیچاند و گفت: محمدبا خنده دست دور شانه
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 نگران نباش خانم..   _

سادات خانم هنوز هم با نگرانی به دیوانه بازی های 

سهیل می نگریست که روی ایوان دخترک را با آن 

 شکم برآمده اش می چرخاند!
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لبته خودش حواسش بود و با آهسته ترین حالت ا

 داد.  ممکن این کار را انجام می

اما باز هم نگرانی های سادات خانم جای خود 

 داشت. 

 آخه برای بچه خطرناک نباشه!  _

 صدای خنده هایشان فضای حیاط را پر کرده بود.  

محمد فشار دستی که دورشانه های او بود را بیشتر 

 کرد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی هیچ اتفاقی نمیفته.. اون غم و غصه اس از خوش_

 که خطرناکه و آدم و از پا درمیاره..  

 *** 

 بهار فرحزاد!  _

 با صدای منشی سهیل زودتر از جا بلند شد.  

 دست دلبرش را گرفت و کمکش کرد روی پا بایستد.  

دست دیگرش را روی کمردخترک قرارداد و با 

گامهای های کوتاهی به طرف اتاق دکتر هدایتش 

 کرد.  

دکتر پس از بررسی آزمایش هایش ازاو خواست 

 روی تخت دراز بکشد.  

از صبح هرچه به او گفته بود همین چندروز پیش با 

سادات خانم نزد دکتر متخصص رفته و حال خودش 

 هیل گوشش بدهکار نبود. و دخترشان خوب است س
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می گفت تا خودش مطمئن نشود خیالت راحت نمی 

 شود.  

 به همین خاطر به اصرار او دوباره نزد دکتر آمده بود.  

 سهیل دوباره کمکش کرد روی تخت دراز بکشد.  

با پیچیدن صدای آهنگ گوش نوازی نم اشک به 

 چشمان سهیل هجوم آورد.  

 البته اینبار اشکش از سر شوق بود!  

با هرضربانی که درون گوشش می پیچید دلش به 

 لرزه در می آمد.
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 دکتر با لبخند مشغول توضیحاتی بود.  

 خب خدا رو شکر حال خانوم کوچولومونم   خوبه..  _

 گاه را روی شکم بهار به حرکت درآورد.  دست
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این پاهاشه.. این دستاشه.. باباش ببین دخملتو.. _

 ای جونم دستشو گذاشته روی پیشونیش..  

 قطره ای اشک روی گونه ی سهیل سرازیر شد.  

هنوزهم باورش نمیشد آن روزهای سخت و طاقت 

 فرسا تمام شده است!  

 شد!  هنوز هم نتوانسته بود خودش را ببخ

تا زمانی که تمام آن روزها را از خاطر بهارش پاک 

 کرد خودش را هرگز نمی بخشید.  نمی

سهیل ببینش از االن مشخصه قراره چقدر خودشو _

 لوس کنه!  

همین که نگاه دخترک باال آمد و روی صورت مردش 

نشست خنده روی لبش ماسید و نگرانی در نگاهش 

 نشست.  

 چی شده عشقم؟! _
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با همان نگاه اشکی لبخند پر مهر و محبتی سهیل 

 نثارش کرد.  

خم شد ومقابل نگاه دکتر بوسه ی عمیق و پر عشقی 

روی پیشانی اش نشاند و چندین بار اینکار را تکرار 

 کرد.  

 وقتی لبهایش را از پیشانی دخترک جدا کرد.  

خیره در نگاهش با پشت دست گونه اش را نوازش 

 کرد. 

گیه من اشک شوق یعنی باور کنم  چیزی نیست زند_

اون روزا دیگه تموم شده و قراره همیشه کنار خودم 

باشی و چند وقت دیگه جمع سه نفره مون کامل 

 بشه؟!
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 بله که باید باور کنی!  _

با صدای دکتر نگاه هردو چرخید و روی صورت او 

 نشست.  

 لبخندی نثارهر دو کرد.  

جعبه ی دستمال کاغذی را باال آورد و رو به آنها 

 گرفت.  

سهیل دستمالی از داخل آن بیرون کشید و شکم 

 دلبرش را تمیز کرد.  

دکتر دوباره پشت میز قرار گرفت مهر را روی نسخه 

 فشرد.  

 دی به روی هر دو پاشید و گفت : دوباره لبخن

 برید به سالمت! _

سهیل با عشق به دلبرش که با لذت لواشک می 

 خورد می نگریست.  
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هر از گاهی تعارف الکی می کرد و باز بیخیال به ادامه 

 پرداخت.  خوردنش می

 مطمئنی نمی خوری؟ _

می دانست  هم دلش نمی آمد تنها بخورد و هم 

هایش را با کسی شریک  دلش نمی خواست لواشک

 شود.  

 سهیل باخنده لپش رو کشید.  

آره عشقم خیالت راحت ته ته ته ته تهش مال _

خودته تازه یه بسته ی دیگه هم گرفتم ترسیدم 

 فشارت بیفته واسه همین االن بهت ندادم.  

بسته دیگر لواشک را از جیب داخلی کتش بیرون 

 آورد و مقابل نگاه دلبرش قرار داد. 

مین که بهار آمد آن را از دستش بقاپد سریع  ه

 واکنش نشان داد و دستش را عقب کشید.  

 دخترک با لبهای آویزان نگاه از او گرفت.  
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سهیل از بین دندان هایی که روی هم می فشرد 

 نالید: 

نکن اون خوشمزه ها رو اونطوری اون لبا  _

همینطوری حال منو بهم ریخته یه کاری نکن همین 

وسط خیابون ماشین یه گوشه پارک کنم و  میک جا 

 الو راه بندازم!
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با این  حرف بهار نتوانست خودش را کنترل کند و با 

 صدای بلند غش غش خندید.  

نگاه سهیل چند ثانیه روی لبهای خندانش  ثابت  

 ماند.  

 و در دل خدا را هزار مرتبه شکر کرد.  
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خانه شان رد شدند  بهار وقتی متوجه شد مسیر

 متعجب پرسید: 

 مگه خونه نمی ریم؟!  _ 

سهیل با لبخند نگاهی به او انداخت و دوباره 

 حواسش را معطوف رانندگی اش کرد.  

نه نفسم شرکت کار دارم می برمت پیش سپیده _

 تنها نباشی...  

 چشمات دخترک ستاره باران شد.  

 اومدن؟  _

 سهیل سری به تایید حرفش تکان داد.  

 آره دیشب رسیدن!  _

 ووویییی خدا دلم برا وروجکش یه ذره شده!  _

در همان لحظه ماشین مقابل ساختمان منزل سپیده و 

 آرمان متوقف شد.  
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بهاربوسه ای روی گونه ی مردش نشاند و بالفاصله 

 از ماشین پیاده شد.  

 سهیل با لبهای آویزان نالید: 

 کجا فرار می کنید سهم منو ندادی؟!   _

 دخترک با خنده چشمکی نثارش کرد.  

 مزه ش به اینه تو خماریش بمونی!  _

بعد از آن دسته برایش تکان داد و به طرف ساختمان 

 حرکت کرد. 

 *** 

 وااای سپیده خفه شدم..  _

سپیده بی توجه به حرف او فشار دستانش را دور 

 گردن بهار محکم تر کرد.
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بهار به سختی  دستان او را که همچون ماری سفت 

وسخت دور گردنش پیچیده شده بود را باز کرد و 

 نفسی گرفت.  

 خفه شدم دیوونه!  _

سپیده پشت چشمی برایش نازک کرد و قری به 

 گردنش داد.  

 بی لیاقت عوضِ ابراز احساساته!  _

گونه اش  بهار با خنده بوسه ی پر سر و صدایی روی

 نشاند.  

اینو میگن ابرازاحساسات اون کار تورو میگن _

 وحشی بازی!  

جستجوگرانه سری چرخاند و دور تا دور خانه را از 

 نظر گذراند. 

 رادین خونه نیست؟! _

 نگاه سپیده روی ساعت دیواری نشست.  
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 مهدِ االناس سرویسش برسه..   _

هر دو باهم به طرف مبلمان قسمت پذیرایی گام 

 برداشتند.  

خیلی لطف کردین دوهفته بعد از بازگشتتون یه _

 یادی هم  از رفیقتون کردین!  

 بهار با چشمانی گرد شده  به پررو بازی او نگریست.  

عه عه عه عجب پرویی هستی تو دختر خیلی _

ببخشید که شما مسافرت تشریف داشتین و دیشب 

 سیدین!  ر

 سپیده شانه ای باال انداخت و بیخیال گفت: 

حاال گفتم قبل از اینکه تو گله کنی خودم دست به  _

کار شم میدونی که من تحت هیچ شرایطی کم 

نمیارم.. شنیدی که میگن پیشگیری بهتر از درمان 

 است..  

 بهار باخنده مشتی نثار بازویش کرد.  
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 زیات تنگ شده بود!دلم برا این برا این دیوونه با__
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 با صدای زنگ آیفون بهار هیجان زده از جا بلند شد.  

 سپیده نگران نگاهی به او انداخت.  

چه خبرته دختر آروم.. االن اگه شوهرت اینجا بود  _

 تیکه بزرگه من گوشم بود!  

بهار بی توجه به هشدارهای او به طرف اتاق رادین 

 قدم برداشت.  

 به رادین چیزی نگو می خوام سوپرایزش کنم!  _

 چند ساعتی از آمدنش به خانه ی سپیده می گذشت.  

 هوا تاریک شده بود.  

 سهیل خبری نبود!  اما هنوز از 
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کم کم داشت نگرانی به سراغش می آمد که صدای 

 زنگ موبایلش بلند شد.  

با دیدن نام سهیل روی صفحه گوشی نفس آسوده 

 ای کشید.  

 هنوز هم به همان نام سابقش ذخیره بود.  

  )My Heart  )قلب من 

 لبخندی روی لبش جاخوش کرد.  

انه اش به محض وصل شدن تماس صدای بم و مرد

 باز هم همچون روزهای اول دلش را تکان داد. 

 عشقم آماده باش تا پنج دقیقه ی دیگه اونجام!   _

 *** 

به محض ورودشان به داخل خانه سهیل دستش را 

روی دیوار کشید و با فشردن کلید برق نور به فضای 

 تاریک خانه حاکم شد.  
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بهارخم شد تا کفش هایش را در بیاورد که سهیل 

 اجازه نداد.  

جلوی پایش نشست و خودش کفش های دخترک را 

 بیرون آورد و صندل هایش را مقابل پایش گذاشت.  

گاهی از این رفتارهایش و از این همه مهربانی  بهار

 کشید!شرمنده می شد و خجالت می
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 نگاه شرم زده ای به او انداخت و تشکر کرد.  

سهیل از روی زانوهایش بلند شد و لبخند مهربانی 

 نثارش کرد.  

دخترک به طرف اتاق خوابشان به راه افتاد تا لباس 

 ی تعویض کند.  هایش را به لباس راحت
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مشغول شانه کشیدن به موهایش بود که سهیل 

 صدایش زد.  

 بهار جان؟  _

دستش از حرکت ایستاد و همچون او با صدای بلند 

 جواب داد.  

 جانم عزیزم؟  _

 یه لحظه بیا!  

برس موهایش را روی میز آرایش قرار داد و بدون 

این که موهایش را با کش ببندد با همان موهای باز 

 از اتاق خارج شد.  

 نگاهی به اطراف خانه انداخت و سهیل را ندید.  

 صدایش زد: 

 سهیل کجایی؟   _

 اینجام عشقم تو اتاق..  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهربانو                                                      زدواج مجدد ا

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آمد احتمال داد از آن یکی صداشی از اتاق کارش نمی

اتاق دیگر باشد همان اتاقی که  از آن استفاده ای 

ن نمی شد و قرار بر این بود در آینده اتاق دخترشا

 شود!  

با باز کردن در اتاق نگاهش چند لحظه مبهوت 

 اطراف شد.  

 چند بار پیاپی پلک زد.  

 باورش نمی شد!  

چطور ممکن بود آنها که همیشه باهم بودند به جز 

 امروز..  

 او که گفته بود شرکت کار دارد!  

چطور چند ساعته توانسته بود اتاق دخترشان را 

 تکمیل کند!  

ناباورش چرخید و روی دو گوی سیاه براق نگاه 

 نشست.
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 سهیل با لبخند پرسید: 

 چطوره؟ مورد پسنده؟   _

 درآن لحظه چیزی در دهانش نگنجید! 

تنها کاری که توانست انجام داد این بود که با 

چندگام بلند خودش را به آغوش امن و مردانه ی او 

 برساند.  

سرش را روی شانه ی مردش قرارداد و آهسته کنار 

 گوشش زمزمه کرد.  

 دوست دارم..  _

 باالخره گفت...  

 باالخره سهیل پس از ماه ها انتظار شنید...  
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برای یک بار دیگر شنیدنش از  ای که حاضر بودکلمه

 زبان او هر کاری انجام دهد!  

 بازوهای  دورتنش حصار تنگی ایجاد کردند.  

 دقایقی بعد از آغوش مردش بیرون آمد.  

 اما دست سهیل هنوزهم دور شانه هایش بود.  

 بخشید. همچون شال گردنی گرما به وجودش می

ان تخت نگاهش بار دیگر دور تا دور اتاق چرخید هم

و کمد ای بود که خودش انتخاب کرده بود و چند روز 

 پیش عکسش را به سهیل نشان داده بود!  

اتاق پر از عروسک های رنگارنگ و اسباب بازی های 

 مختلف بود.  

 دلش غنج رفت برای این سوپرایز جذاب!  

دوباره نگاه تشکر آمیزش روی چهره ی مهربان 

 مردش نشست. 
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زت تشکر کنم خیلی عالیه خیلی نمیدونم چطوری ا_

 قشنگتر از اون چیزی که تصور می کردم!  

سهیل موهای روی پیشانی او را به پشت گوشش 

 هدایت کرد و در جوابش گفت : 

تشکر الزم نیست نفس سهیل تازه یه سوپرایز _

 دیگه هم دارم برات!
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 چی؟  _

را  سهیل دست روی شانه های ظریفش قرار داد و او

 چرخاند.  

 با اینکارپشت بهار به طرف او قرار گرفت.  

 هر دو دستش را روی چشمان دخترک قرارداد.  

 حاال راه بیفت میفهمی!   _
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 به کمک راهنمایی های سهیل راهی پذیرایی شدند.  

 همینجا وایستا!  _

 با این حرف قدم هایش ثابت ماند.  

 دستمو برمیدارم اما تو چشاتو باز نکن باشه؟  _

 تند تند سری به تایید حرفش تکان داد.  

 چشم..  _

سهیل صندلی را بیرون کشید و خودش کمکش کرد 

 و دلبرش را روی آن نشاند.  

 سپس آهسته نجوا کرد.  

 حاال میتونی چشاتو باز کنی!  _

 با باز شدن الی پلک های دخترک نگاهش روی پیانو

 پیش رویش دو دو زد.  

 ای سرشانه ی لخت او نشاند و گفت:  سهیل بوسه

میدونم اون یکی رو بیشتر دوست داشتی اما یکی _

 بهتر از اونو برات خریدم..  
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 مکثی کرد و دوباره آهسته زمزمه کرد.  

 بهار؟  _

 جانم؟ _

نگاهش  روی چهره ی معصوم او چرخید و در نهایت 

 .  روی چشمانش ثابت ماند

 منو میبخشی؟  _

 دست بهار روی لبهای او نشست.  

دیگه نمیخوام این حرف بشنوم سهیل.. هرچی بود _

گذشت تموم شد رفت پی کارش.. من هیچکدوم از 

اون اتفاقات به یاد ندارم.. تو هم انقدر خودتو اذیت 

 نکن..
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 گفت ..  دروغ می
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 این را سهیل بهتر از خودش می دانست!  

شاید او را بخشیده بود اما مطمئنا نمی توانست به 

 راحتی از یاد ببرد و آن روزها را فراموش کند!  

فقط با گذشت زمان می توانست این اتفاق به مرور 

بیفتد آن هم شاید کمی کمرنگ ترمی شد اما 

 فراموش دائمی نه..  

ولی بهار مهربان تر از این حرف ها بود که به روی 

 خودش بیاورد.  

از زمانی که با او همراه شد و به خانه خودشان 

بازگشت حتی یک بار هم آن اتفاقات را به روی 

 نیاورده بود!   سهیل

چرا که مشخص بود او را از ته دل بخشیده و گذشت 

 کرده..  

دلش نمی خواست دیگر راجع به آن مسائل حرف 

 بزند و یادآوری کند.  
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سهیل کف دست دلبرش که روی لب هایش قرار 

 داشت را  بوسید.  

 دوست دارم عشق من..  _

 دخترک لبخندی نثارش کرد.  

 منم دوست دارم..  _

 هیل به پیانو اشاره کرد.  س

 میشه یه آهنگ درخواستی بزنید مادمازل؟  _

 خنده ی دندان نمای روی لبهای بهار نشست. 

 آمد...  بَدَش نمی

دل خودش هم برای پیانو زدن و موسیقی تنگ شده 

 بود.  

 سری تکان داد و گفت : 

 چرا که نه...  _

صب نگاهی به نت آهنگ مورد نظرش که باالی پیانو ن

 شده بود انداخت.  
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انگشتان دخترک به آرامی روی کالویه های پیانو قرار 

 گرفت.
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زیر لب بسم اللهی گفت و با فشردن انگشتانش 

 نوای موسیقی فضای خانه را پر کرد.  

صدای سهیل همچون سابق گوش هایش را نوازش 

 و قلبش را به تب و تاب انداخت.  

 از رو عالقه بود  حرفایی که زدم همش "

 هرکی میبینه منو میگه چته بال به دور 

 همش از درده مریضم کرده   

 عشق زیادی نمک رو زخمه 

 اگه بهت گیرمیدادم   

 نبود دست خودم 
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 نمیخواستم اذیتت کنم دسته گلم  

 تو به دل نگیر عزیز دیوونه شدم  

 تو بزرگی کن و برگرد من دست پرم 

 هرچی گفتم و پس می گیرم   

 می خوام عشقتو دست بگیرم 

 هرچی گل واست هست بچینم  

 بریزم رو سرت جشن بگیرم تو بیااا...  

 انگشتان دخترک که از حرکت ایستاد.  

 سهیل پایین پایش روی دو زانو نشست.  

 دستان دلبرش را میان دستان گرم خودش پنهان

 کرد و خیره در نگاه بی تاب او زمزمه کرد.  

 هرچی گفتم و پس میگیرم..  _

 دل دخترک دیگر تاب نیاورد.  

خودش را در آغوش او انداخت و دل به نوازش ها و 

 ناز دادن های مردش سپرد. 
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به محض قرار گرفتنش مقابل میز منشی نگاه آتنا باال 

آمد و چند ثانیه ای روی شکم گرد و برآمده اش که 

 این روزها زیاد از حد برامده شده بود مکث کرد.  

 نگاهش کمی باالتر رفت و روی صورت بهار نشست. 

با دیدن چهره ی خندانش به سرعت از جا بلند شد  

 و روی پا ایستاد.  

 بهار خانم!  سالم _

 سالم عزیزدلم خوبی آتنا جان؟  _

باز هم مثل این چند وقت از آن همه محبت رو 

 صورتش از شرم سرخ شد.  

 ممنون شما خوبین؟  _

 دوباره لبخند دلنشینی نثارش کرد. 
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 قربونت عزیزم.. سهیل هست؟  _

 آتنا سری تکان داد و گفت:  

بله هستن فقط جلسه دارن چند دقیقه ای نی تونید  _

 منتظر بمونید؟  

 مشکلی نیست!  _

بهار این را گفت وبعد از آن نزدیک ترین صندلی به 

 آتنا را برای نشستن انتخاب کرد.  

خب چه خبر عزیزم؟ بابا خوبن؟ نامزد چطوره؟ پس _

 ما کی باید شیرینی عروسیتون رو بخوریم؟!  

هربانی و صمیمیت حال دخترک را بد این حجم از م

 می کرد.  

دست خودش نبود اگر بغض بر گلویش و اشک به 

 چشمانش هجوم آورد.  

دستش روی دست بهار نشست و در همان لحظه 

 قطره ای اشک روی صورتش سرازیر شد.  
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 بهار جون...  _

اش پاک شد و نگرانی لبخند دلنشین بهار از چهره

 جایگزینش شد.  

 جان چی شده عزیزم؟!  آتنا _

آتنا لب هایش را روی هم فشرد تا فشار بغضش را 

 کمتر کند.
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می دونم شما از همه چی باخبرید.. میدونم آقای 

مهندس همه چیزو براتون تعریف کرده.. من خودم 

همه چی رو براشون گفتم.. ایشونم مثل شما به من 

واقعا لطف داشتن و از خطام گذشتن.. ولی من 

نمیدونم در برابر این لطف شما دوتا چی بگم.. بخدا 

هر بار که باهاتون چشم تو چشم میشم دلم میخواد 

 زمین دهن باز کنه و برم توش..  
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سر بهار با لبخند به طرف شانه اش کج شد و 

 دستش را نوازش وار روی دست تکان داد.  

دختر خوب فکر کردم چی شده نگرانم کردی.. آره _

ا توئه سهیل همه چیو برام تعریف کرده.. نه من حق ب

نه سهیل هیچکدوم تو رو مقصر نمی دونیم.. نمیخوام 

اغراق کنم یا بگم کارت درست بود.. کارت اشتباه 

بوده اینکه ندیده و نشناخته به کسی اعتماد کردی اما 

آدمیزاده دیگه خطا میکنه.. ولی همین میشه درس 

سی زود اعتماد نکنی.. عبرت تا از این به بعد به ک

االنم اشکاتو پاک کن دیگه نبینم در موردش حرف 

 بزنی باشه؟  

حتی سهیل از او خواسته بود تا از نگین و حسام 

 بابت آن توطئه شکایت کنند اما بهار رضایت نداد!  

واقعاً دیگر کشش یک درگیری دیگر را نداشت و در 

تقاد این میان به کارما و اینکه زمین گرد است اع

 داشت.  
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می دانست اگر هیچ کاری دراینباره نکند کسی هست 

که شاهد تک تک این اتفاقات بوده و خودش 

 قدرتمند تر از هر کسی هست... 

و در این دوران حساس درگیر کردن خودشان  و 

 سَلب آرامششان سود دیگری نداشت.  

 بالخره لبخند روی لب های آتنا نشست.  

ان داد و دستمالی از جا سری به تایید حرفش تک

 دستمالی روی میز بیرون کشید.  

نگفتی باالخره کی باید شیرینی عروسیتون رو 

 بخوریم؟!
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هایش را پاک دخترک همانطور که با دستمال اشک

 کرد با لبخند جواب داد.  می
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 آخر همین ماه..  _

 مبارکه انشاهلل خوشبخت بشی..  _

در همان هنگام در اتاق سهیل باز شد و تعدادی از 

 مهندسین شرکت از آنجا خارج شدند.  

همگی با دیدن بهار با او سالم و احوالپرسی کردند و 

 اق کارشان رفتند.  سراغ ات

بهار آهسته از روی صندلی بلند شد و به طرف اتاق 

 سهیل حرکت کرد.  

درد عمیق و کوتاهی در کمرش پیچید طوری که برای 

 لحظه ای نفسش حبس شد.  

 تقه ای به در وارد کرد و بعد از آن وارد اتاق شد.  

با باز شدن در سهیل که به طرف صندلی چرخدارش 

 ردنش را چرخاند.  کرد گحرکت می

با دیدن بهار ابروهایش باال پرید و لب هایش به دو 

 طرف کش آمد.  
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 راه رفته را برگشت و مقابل دلبرش قرار گرفت.  

اش نشاند و بعد اول از همه بوسه ای روی پیشانی

 هم خم شد و بوسه ای نثار شکمش کرد.  

دخترک کم کم داشت دردهایش عمیق و زمان 

 شد.  دردهایش هم طوالنی تر می

 لب هایش را روی هم فشرد تا صدایش در نیاید.  

 آید از صبح خودش فهمیده بود که وقتش رسیده...  

 خفیف تر بود!  اما درد هایش خیلی 

به همین خاطر راهی شرکت شد تا سهیل را در 

جریان بگذارد چرا که نمی خواست با تماسش او را 

 نگران کند.  

 در همین دو دقیقه دردش طاقت فرساتر شده بود.  

تا به حال خودش را مقابل آتنا خودش را کنترل کرده 

 بود.
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 لبهایش آهسته تکان خورد.  

 بشینم؟   میشه_

 سهیل ازمقابلش کنار رفت.  

 آره حتما..  _

کمکش کرد و او را روی مبل های مقابل میزش  

 نشاند.  

نگاه کنکاش گرش روی صورت رنگ پریده ی 

 دخترک نشست.  

 و نگرانی در نگاهش رنگ گرفت.  

 حالت خوبه نفسم؟!  _

بهار سعی کرد لبخند پر انرژی در جوابش روی لب 

 بیاورد.  

 خوبم فقط..  _
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 ابروی چپ سهیل باال پرید.  

 فقط میشه زنگ بزنی به دکتر فک کنم وقتشه!  _

 به آنی رنگ از رُخ سهیل پرید.  

 درد داری؟  _

 بهار با لبخند شیرینی اینگونه جوابش را داد.  

 دخترمون داره میاد!  _

ری رنگ و رویش پریده بود که گویا قرار سهیل طو

 بود او به جای بهار زایمان کند!  

 دخترک با همان حال خرابش خندید وگفت: 

چیه چرا اینجوری شدی من قراره زایمان کنم نه _

 تو..  

سهیل هراسان موبایلش را از جیبش درآورد و 

همانطور که شماره دکتر بهار را می گرفت و به او 

 نالید: 
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ش میشد درداتو من تحمل کنم.. بخدا که کا _

اینطوری راحت تر بودم.. اینکه االن تو باید درد 

 بکشی حتی فکرشم منو دیوونه میکنه..  

 درهمان لحظه صدای دکتر درون گوشش پیچید. 
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 آااااااای دارم می میرممممم.. _

دست گرمش را داخل آب فروبرد ونوازش وار روی 

 ر کشید. کمر لخت بها

جونم نفسم.. جونم زندگیم یکم دیگه تحمل کن _

 دورت بگردم.. 

 نفس نفس زنان گفت: 

 نمیتونم.. دیگه جونی.. تو تنم.. نمونده.. _
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ناله ی دیگری سر داد و سرش را باضعف به لبه ی 

 وان تکیه داد. 

سهیل باصورتی سرخ وجمع شده حاصل از درد 

صدای بلندی  کشیدن های او رو به دکتروپرستار با

 غرید: 

چراعینهو تماشاچی بروبرنگا می کنین یه کاری کنید _

 دیگه! 

آقا زایمان طبیعی همینه دیگه فعالتنهاکاری که از _

دست ما برمیاد اینه که ایشون به آرامش دعوت 

 کنیم... 

 سهیل زیرلب گفت: 

 برو بابا تو هم با این دکترشدنت! _

آنقدر از دردکشیدن عشقش کالفه بود که دلش می 

خواست زمین وزمان را بهم بدوزد تا درد کشیدن او 

 هرچه زودتر تمام شود.  
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آقاشنیدم چی گفتینا لطفا احترام خودتون نگه _

 دارین! 

 نگاه وحشتناکی به صورت دکتر انداخت. 

یه وان آب گرم واسه من گذاشتین وسط اتاق و یه _

ین میگین زور بزن اینو که خودمم می گوشه وایستاد

 تونستم تو حموم خونه انجام بدم! 

 دکتربرای حفظ کنترلش چندنفس عمیق کشید. 

از زمانی که بهار را برای زایمان به بیمارستان آورده 

 بود.  

هرچنددقیقه یکبار باناله های او همین بساط پهن می 

 شد.  

کالفه شده حقیقتا دکتروپرستار هم از غر زدن های او 

 بودند.  

بَست نشسته بود کنارش و باهر درد کشیدنش زمین 

 وزمان بهم می دوخت.
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اتاق خصوصی برایش گرفته بود با زایمان داخل آب  

 که کمتر درد بکشد و زایمان راحت تری داشته باشد.  

 اما بازهم دخترک درد طاقت فرسایی داشت.  

گه ای هم انجام میدیم ما موقع زایمان کارهای دی_

مثه نوازش ومنحرف کردن ذهن مادر از درد که شما 

 اجازه ی اینکار رو هم از ما سلبَ کردین! 

بااین حرف سهیل دستی به موهایش کشید وبوسه 

 ای روی سرش کاشت. 

مگه من مُردم که شما اینکارو انجام بدین شما فعال _

رد یه کاری کن دردش زودتر تموم بشه  زنم داره د

می کشه منه بی شرفم شاهده دردکشیدنشم اما هیچ 

 کاری از دستم برنمیاد. 
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 درد عمیقی درون کمربهار پیچید و جیغ کشیدم.  

 سهیییییییییل! _

بافریادش سهیل به سرعت سرش را به طرف او 

 چرخاند. 

 جانم عشقم؟ _

 دکتروپرستارشتابزده به طرفش دویدند. 

 دکترگفت: 

 عزیزم! آرامش خودت حفظ کن _

سهیل صورتش را باهردو دست قاب گرفت وبوسه 

 ای روی لبهایش نشاند تا ذهنش را منحرف کند.  

پرستار با دیدن این صحنه حین خارج شدن جنین از 

 رحم مادر هین بلندی کشید.  

 *** 

هایش لرزید اما با حس نوازشی روی گونه اش پلک

 بازهم چشمانش را باز نکرد.  
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سهیل خم شد و بوسه ی عمیقی روی پیشانی اش 

 نشاند.  

 خانومم.. عشقم..نمیخوای بیدار بشی؟ _

با انگشت اشاره آرام گونه ی نرم دخترکش را  

 نوازش کرد و لبخندی از ته دلش روی لبش نشست.  

 من گشنمه نمی خوای بهم شیربدی..بگو مامانی _
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با این حرف انگار دخترکش متوجه حرفش شد که 

لب برچید و بالفاصله صدای گریه اش فضای اتاق را 

 پر کرد.  

با شنیدن صدای گریه اش باالخره بهار الی 

 های بهار باز شد.  پلک

 آهسته مردش را صدا زد: 
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 سهیل؟   _

 جان سهیل؟!  _

 خوبه؟  بچه _

سهیل با چشمان پرستاره نگاه پرمهری نثار 

دخترکش کرد و بوسه ای پشت دست کوچکش 

 نشاند.  

آره نفسم فقط فکر کنم گشنشه نمی خوای شیرش _

 بدی!  

لبخند کم جانی روی لب آورد و دستش را برای در  

 آغوش گرفتن دخترکش دراز کرد. 

لباسش را باال زد وپستانش را در دهان کودکش 

 گذلشت.  

 صدای شیرین شیر خوردنش فضای اتاق را پر کرد.   

 سهیل با لذت به آن دو می نگریست.  
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با لبخندی که از روی لبش کنار نمی رفت در دلس 

 خداراشکرکرد و از دلبرش پرسید: 

 چی شد تصمیمت رو گرفتی؟ اسمش چی بذاریم؟  _

بهار که از شیر خوردن دختر کش آرامش وصف 

ناپذیری سرتاپایش را در بر گرفته بود آهسته زمزمه 

 کرد.  

 آرامش!  _

 سهیل هم همچون او آهسته زیر لب تکرار کرد.  

 آرامش..  _

 نگاه بهار باال آمد و روی نگاه پر مهر او نشست.
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 چطوره؟!  _
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عالیه.. آرامش خانم قراره از این به بعد آرامش _

 مامان و بابا شو تا آخر عمر تضمین کنه!  

 زد.  عشق،لذت ،آرامش در نگاه هر دو موج می

 سهیل نگاهی به ساعت مچی اش  انداخت و گفت: 

 یک ربع دیگه وقت مالقاته!  _

 مامان اینا رسیدن؟  _

 سری به تایید حرفش تکان داد.  

گ مادربزرگاش هر چهارتایی شون چشم پدربزر_

انتظار ساعت مالقاتن تا آرامش مامان و باباشو 

 ببینن!  

 مکثی کرد و اینبار با لبخند عمیق تری افزود.  

 سوپرایز دارم برات..  _

بهار همانطور که حواسش به شیر خوردن دخترکش 

 بود پرسید: 

 چی؟!   _
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 شیرین..  _

به چشمان براق  نگاهش از صورت آرامش جدا شد و

 سهیل نشست.  

نیم ساعت پیش خودم رفتم فرودگاه دنبالش اومده _

 دیدن دخترو نوه ش! 

. 

. 

. 

نران مرا ز  |خدایا من تو را دارم به عشق تو گرفتارم 

 درگاهت که پایان می رسد کارم...  

 

 ازدواج مجـــدد 

 اولین اثر ترانه)مهربانــو(

 

 پایان...
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