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تا فرزند داشت که بزرگترین آنها محمد رضا ۴از موقعی که یادم میاد من تو خونه ی عمه ام بزرگ شدم . عمه ی من 

فرزند به نامهای نسترن و نیما است . پسر دومی عمه بردیا یک روز قبل از اینکه من بدنیا بیام در  ۲است که صاحب 

سال از من بزرگتر بودن تو ۳قلو عمه که۲دختر ۲و شبنم سالگی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت .شقایق۱۱سن 

سال پیش بر اثر  ۶ که من شوهرعمه. میکردیم زندگی بود واقع تهران شهر شمال در که عمه زیبای خیلی ٔ  خانه

 کرد سکونت عمه ٔ  بیماری قلبی فوت کرد. از اون زمان محمد رضا در کنار ما در خانه

 . بیان ها مهمون ٔ  اشو شب شد دیگه االن که همهالنا ,النا ,دختر چقدر میخوابی پ-

این صدای شبنم بود که طبق معمول مثل ساعت کوکی همه رو بیدار میکرد .با این که خیلی خوابم میامد ولی بلند 

 شدم لباسامو مرتب کردم و رفتم پائین .

 سالم عمه خوشگلم صبح قشنگتون بخیر-

 عمه:سالم به روی ماهت

 سال پسرتونو ببینید ۱۶هیجان دارین چون میخواین بعد از عمه حتما خیلی -

سال چی کشیدم در ۱۶در حالی که اشک در چشمنش بود گفت : آره عمه انشا اهلل مادر میشی میفهمی من در این 

 حالی که کنارش ایستا د ه بودم بوسه ای از لپش گرفتمو گفتم : االن که داره میاد دیگه باید خوشحال باشید

 همینطوره قند عسل بیا صبحونتو بخور که باید آماده بشیم بریم فرودگاه .عمه: 

با به یاد آوری که باید برم فرودگاه دلم گرفت چون دوست نداشتم برم و گریه زاری بقیه رو ببینم .کال من دختر بی 

ز هر پسری عاشق احساسی بودم بر خالف دوستم که با دیدن هر چیزی اشکش در میاد یا با گفتن دوستت دارم ا

 سال داشتم اما بسیار شیطون و بازیگوش بودم بطوری که اطرافیانم صداشون در میامد. ۱۶بشم.من با اینکه 

روزهای قبل با خودم فکر میکردم بردیا شاید نتونه مثل بقیه با من باشه شاید هم خیلی آدم جلفی باشه چون علی 

سال بسیار سبک سر و جلف بود و من اصال احساس خوبی نسبت به  ۲ پسر خاله ام که از فرانسه برگشته بود بعد از

 این موضوع نداشتم

با این فکر به حمام رفتم و لباس زیبایی که به تازگی خریده بودم پوشیدم چون دلم میخواست در اولین بر خورد 

 خوب آثری بذارم .

کی و فر داشتم با چشمهای مشکی کشیده و مش موهای من پدرم ٔ  در آیئنه چشم دوختم بر عکس عمه ام یا خانوده

 لبهای کوچک و قلوه ای که خیلی دوستشون داشتم چون لبهای مادرم هم این طوری بوده .

 صدای در منو از افکارم بیرون کشید .

 شبنم: النا بدو سریع که داریم میریم فرودگاه

 میشه من نیام-

 شبنم : چرا؟

 هوع میکنمآخه من حالم بده .احساس خفگی و ت-

 شبنم با نگرانی آمد جلو دستش را گذاشت روی پیشونیم و گفت : تب که نداری صبر کن به مامان بگم بیاد

 بعد از دقایقی عمه با نگرانی داخل شد و گفت : عزیزم حالت خوب نیست
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 نه عمه سر گیجه دارم و تهوع دارم-

 عمه :میخوای پیشت بمونم ؟

 میخورم تا موقعی که شما بیاید خوب شدمنه نه نه شما برید یک قرص 

 عمه: باشه عزیزم و گونه امو بوسید کاری داشتی به مش رحیم بگو

 باشه عمه جون.-

 عمه رفت منم به کتابخونه رفتم و کتابی بر داشتم شروع کردم به خوندن که نفهمیدم چطور خوابم برد .

 

از خواب بیدار شدم اطرافمو نگاه کردم و نشستم که یک دفعه نمیدونم ساعت چند بود فقط هوا تاریک شده بود که 

یادم اومد که عمه اینا رفتن فرودگاه باید تا حاال اومده باشن . با سرعت موهامو شانه زدم و رفتم پایین در حال رفتن 

ه تم پسر عمبه پائین صدای مهمان هارو شندیدم همونجا صبر کردم و از الی نرده ها نگاهی به جمع کردم هر چی گش

رو پیدا نکردم حدس زدم که این پسر عمه ی جلف من از اومدن به ایران پشیمون شده و نیومده. با این فکر در دلم 

 خندیدم به کنف شدن این همه جمعیت .

رفتم پایین سالمی کردم و بینشون نشستم وسط حرفهای شوهر دختر عمو ی عمه فهمیدم که راجع به خرابی وضع 

یزنن چند دقیقه از نشستنم گذشت که شقایق و شبنم رو دیدم که از اشپزخونه بیرون آمدن و تا منو مملکت حرف م

 دیدن آمدن طرفم.

 شبنم: کجا بودی تو ؟

 تو اتاقم-

 شبنم: چی کار میکردی

 خرو پوفف خرو پوفف-

 شبنم: وایی تو خسته نمیشی اینقدر میخوابی؟

 نچ-

 گفت:اذیتش نکن حتما احساس خستگی میکنه که میخوابه شقایق لبخندی زد و در جواب شبنم

 شبنم با غیض جواب داد: آره کوه میکنه در طول روز که خستش میشه

 من خنده ای کردم گفتم :کهنه بچه میشورم ، یخ حوض میشکنم ، پیرزن خفه میکنم ، به اصغر آقا میرسم

 شبنم و شقایق با تعجب پرسیدن : اصغر اقا؟

 نگاه بهشون کردم و گفتم : آره ، نمیشناسینش بعد با حالتی شرمنده گفتم شوهرم منم با تعجب

 شبنم و شقیق پخی زدن زیر خنده

 چیه چیه بی حیاها به شوهر من میخندین-

 شبنم در حالی که میخندید گفت: خدا نکشتت که از رو کم نمیاری

 گفتم : مگر تو میاری ؟

 شبنم: پیش تو آره زیاد

 منم در خندیدن همراهیشون کردم و هیچ کس از نیامدن بردیا چیزی نگفت منم کنجکاوی نکردم . این دفعه
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نصفه شب بود که از بی خوابی بیدار شدم به باغ رفتم و روی تاب نشستم و تاب خوردم . نیم ساعتی گذشت که یک 

کردم که یک دفعه صدا قطع شد  دفعه صدایی اومد از حرکت ایستادم که دوباره صدا رو شنیدم به طرف صدا حرکت

. در حالی که زانوهام به شدت از سرمای به وجود آمده میلرزید به طرف درختی رفتم که راه کوتاه ساختمان کنارش 

بود رفتم که یک دفعه احساس کردم یکی پشت سرم ایستاده با سرعت دمپایی که پام بود در آوردم و محکم به 

لند شد با سرعت به طرف ساختمان دویدم و در اتاقم نشستم قلبم از ترس طرفش پرت کردم صدای آخ گفتنش ب

 تند تند میزد هر لحظه گفتم شاید بایستاد که این طور نشد

 با ترسی که داشتم صندلی را پشت در اتاقم گذاشتم و خوابیدم

زظهر را نشان میداد . بعد ا۱۲گرمی آفتاب به قدری سوزان بود که من از خواب بیدار شدم . به ساعت نگاه کردم

 بر ای تهنوش که رفتم آشپزخانه به همین ٔ  پیراهن ام را مراتب کردم و به پائین رفتم . هیچ کس در سالن نبود واسه

 .کرد جلب را ام توجه یخچال در روی

اسه و مهمانی ؟ مهمانی کدوم گفتم خودم با تعجب با من خرید رفتن مهمانی ٔ  دست خط عمه بود نوشته بود که واسه

چی ؟ حاال که این تحفه نیومد مهمانی نمیخواد دیگه .مقداری شیر و کیک برداشتم و شروع کردم به خوردن که یک 

دفعه صدای زنگ در اومد منم هل کردم تموم کیک رو تو دهنم فرو کردم وبه سرعت به طرف آیفن رفتم گوشی رو 

 بر داشتم با همان دهان پر گفتم : بله؟

 ه باز کن !صدای مردی آمد ک

 باز میکنم اما وقتی خودتو معرفی کردی-

 دوباره مرد گفت : میگم باز کن حوصله ندارم

 ببین آقای محترم بهتره مزاحم نشی-

 جواب داد :اصال تو کی هستی ؟ نزار کاری کنم اخراجت کننا

 صبر کن بیام دم در ببینم حرف حسابت چیه ؟-

فرق سرش.درو که باز کردم مرد جوانی را دیدم که به ماشین مدل باالیی تکیه در بین راه چوبی برداشتم که بکوبم 

 داده و با عصبانیت به من نگاه میکنه .

 یک دفعه مرد گفت: چیه آدم ندیدی ؟

با پوزخندی جواب دادم: آدم آره !اما مزاحم پررو ندیدم.در حالی که دستمو به طرف کمرم میبردم گفتم :حاال چی 

 میخوای ؟

 رگ های بر آمده اش گفت: کلفت جدید آوردن قبلیا بهتر بودن ادب داشتن با

 آره مثل بعضیا که کنار ماشین مدل باال می ایستن و مزاحم مردم میشن و فکر میکنن خیلی محترماً .-

 در حالی که به طرف در ماشین میرفت گفت:حسابت و بدون میرسم .

 گفتم: بای بای !منم دستمو تکون دادم با لبخندی شیطانی 

ساعت بعد عمه اومد وقتی خرید هارو گذاشت تو اشپزخونه  ۲به داخل رفتم و شروع کردم به خوندن کتاب . تقریبا 

 آمد و بوسم کرد و گفت:عمه جون کسی زنگ نزد ؟ یا نیومد

 نه عمه کسی زنگ نزد ولی یک پسر پررو اومد میخواست زورکی بیاد داخل منم حسابشو رسیدم-

 ه با خنده گفت: قربونت برم که این قدر بلدی مواظب خودت باشی عمه این مش رحیم هم معلوم نیست کجا رفتهعم
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 عمه جون نگران نباش !من مواظب خودم هستم مواظب مش رحیم هم هستم-

 عمه خنده کنان به طرف آشپز خانه میرفت .

موهایم را با کرم که مخصوص موهام بود نرم کردم و به  منم به اتاقم رفتم که حمام کنم . وقتی از حمام آمدم بیرون

خودم در آینه نگاهی کردم هر موقع از حمام میامدم بیرون به طرز عجیبی گونه هایم صورتی خوشرنگی میشد و به 

 . میداد خاصی زیبایی رنگم صورتی ٔ  غنچه

ائین ه طرف پائین رفتم تا رسیدم به پبه سرعت پیراهن صورتی که با دو بند به طرف گردن گره میخورد پوشیدم و ب

داد زدم :وای مردم ..یکی کمک کنه ...گشنه امه . صدای حرف زدن از سالون پذیرایی میامد حدس زدم عمه و دخترا 

 باید اونجا باشن .درو هل دادم چشمامو بستم و بلند گفتم :جیگر هر چی آدم خوشگله بزن زنگو !

 مامو باز کردم و از چیزی که دیدم نزدیک بود پس بیفتم .احساس کردم همه به من زًل زدن چش

 اون مرد جوان کنار عمه نشست بود . مرد جوان گفت : نگفته بودین کلفتا به این بی ادبی در نزده وارد میشن

 دوباره دستمو به کمرم زدم گفتم: عمه جون این همون بچه پررو است اینجا چه میکنه ؟

 مه جون؟مرد جوان با تعجب گفت: ع

 عمه در حالی که از خنده قرمز شده بود گفت: خدا نکشتت دختر !این بردیا است دیگه یادت رفته که قرار بود بیاد

 و به طرف بردیا رو کرد و گفت: این خانوم خوشگله هم که میبینی چقدر شیطونه !النا است دختر دایی ات

 نیومد ؟من که شوک بهم وارد شده بود گفتم :بردیا ؟ اون که 

 روز از اومدن بردیا گذشته و تو ندیدیش فکر کردی نیومده هان؟۲عمه:نیومد ؟ آهان حاال متوجه شدم چون 

 آره-

 عمه: آخه هر موقع میامد پیش ما تو نبودی هر موقع تو میومدی این نبود

 تمز رفتم و جایی خالی نشسمی طرف به… بخور ناهارتو عمه بیا ؟ ایستادی چرا حاال: گفت دوباره عمه…گفتم :باشه 

 عصبانیت از شده بلند دود بردیا ٔ  که سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم سرمو که بلند کردم دیدم از کله

 خنده ام گرفت و خنده ای کردم که کسی جز بردیا نفهمید .

 بود عالی همیشه مثل عمه مرسی: گفتم بوسیدم رو عمه ٔ  غذامو که خوردم گونه

 جونت عمه: نوش

 نگاهی به بردیا کردم که هنوز خشمگین بود بی تفاوت از کنارش گذشتم و به طرف اتاقم رفتم .

روز از اون روز گذشته بود که من با دوستم شهره تماس گرفته بودم و قرار بود با باباش بیاد دنبالم بریم  ۳یا ۲

 گردش .

ره با باباش بیاد دنبالم . سارافونی سرمه ای با بلوزی صبح بود که آماده شده بودم و منتظر بودم که شه۱۱ساعت 

چسبان آستین بلند زیرش پوشیدم که شبیه مانتو بشه شال آبی روشنی و سفید سرم کردم و موهامو ساده که از 

تار از موهایم را جلوی صورتم گذاشتم و کمی برق لب صورتی زدم ۲پشت بسته بودم به زیبایی نشان داده میشد . و 

 رمونی زیبایی به چهره ام میبخشیدکه ها

 تلفن زنگ خورد با سرعت به طرف تلفن دویدم و گوشیو برداشتم .

 الو.-

 دقیقه دیگه سرکوچه باش که دیگه دور نزنیم ۵صدای شهره آمدو گفت: الو الو النا تا 
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 دقیقه دیگه اونجام ۵باشه تا -

 شهره: پس میبینمت بای

 بای-

 اس کردم کسی داره نگاهم میکنه سرمو که برگردوندم دیدم بردیا استگوشی رو که گذشتم احس

 به طرز عجیبی نگاهم کرد و گفت :کی بود ؟

 شما عادت دارین هر کس و دیدین با تلفن حرف میزنه گوش وایستید؟ .-

 دهب بردیا: هر کسی که نه ولی تا وقتی که اون کس تو این خونه زندگی میکنه باید به بزرگترش جواب پس

 اوهوم خوب شد گفتین داشت یادم میرفت بزرگترین، خوب بابا بزرگ من دیرم شد بای-

 

همینجوری که به طرف دره خروجی میرفتم اونم پشت سرم میومد با حالتی بی تفاوت به از در باغ خارج شدم و به 

 سر کوچه رفتم .

باالیی جلب شد که به طرف من میومد وقتی به من چند دقیقه صبر کردم خبری از شهره نشد .توجهم به ماشین مدل 

رسید به سر نشینانش نگاهی کردم که همه پسر بودن با قیافه های خیلی مسخره. به راه افتادم و یک خورده اونور تر 

ایستادم که دیدم اونا هم دارن با من میان . دیگه از جام تکون نخوردم و سرمو به طرف ابتدای خیابون چرخوندم که 

دقیقه بود که سر کوچه بودم و خبری از شهره نشد به  ۱۱شین بردیا رو دیدم با سرعت از کنارم رد شد .نزدیک به ما

 دقیقه از وقتی که شهره زنگ زده بود گذشته بود۲۱ساعتم نگاهی کردم 

 اون ماشین با سر نشینای مسخره اش هنوز اونجا بودن که یکیشون پیاده شد و به طرف من اومد

سر که به خیالش خیلی خوشگل بود با قیافه ای مسخره اومد کنارم و گفت خانوم بیا دیگه نیم ساعته مارو اون پ

 گرفتی ؟

 رفتم اونورتر که اومد گفت :بیا دیگه اینقدر ناز کن از دستت میرما

 یکی از کسایی که تو ماشین بود داد زد وحید ولش کن بابا مارو مسخره کرده

 ابروهاشو باال داد و گفت :ناز میکنی؟ ..نازتم میخریم و اومد جلو ترکه اون پسر یکی از 

 در حالی که ترس برم داشته بود یک قدم عقب رفتم و با اخم بهش گفتم :گمشو بیشعور

 پسر گفت: آای اآای حرف بد تو کار مون نیستا به زبون خوش سوار میشی یا نه ؟

وی شونه ام منم که خیلی بدم میاد کسی به من دست بزنه محلش نذاشتم رومو کردم اون ور دستش گذشت ر

دستش و پیچوندم و هلش دادم که صدای فریادش باال رفت : آییی عوضی حاال نشونت میدم مچ دستمو گرفت و به 

 طرف ماشین بردم که با یک دستم چنان زدم تو صورتش که که خون زد بیرون نمیدونم دستم کجاش خورد .

پیاده شد گفت خانوم کوچولو وحشی بازی نداشتیما.از خدا خواستم کمکم کنه که یه دفعه صدای  یکی دیگه از پسرا

عصبی کسی اومد گفت:دستشو ول کن عوضی سرمو که چرخوندم ، بردیا رو دیدم که عصبانی با انگشتش گردن 

 پسری که دستمو گرفت بود فشار میده .

و پشت سرش قایم شدم بردیا فشاری دیگه به گردن پسر آورد  پسر دستمو ول کرد منم سریع به طرف بردیا رفتم

 و هلش داد و گفت :بزن به چاک تا نکشتمت .

 پسر سریع در ماشین نشست و ماشین به سرعت از جا کنده شد
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 بردیا برگشت نگاهی به من کرد و گفت :بیا بریم

نه شدیم برگشت نگاهی به سر تا پای من برای اولین بار ازش ترسیدم و پشت سرش به راه افتادم وقتی وارد خو

 انداخت و گفت :پس با اینا قرار داشتی که دلت نیومد به من بگی آره؟

 م ..من نه نه به خدا-

که داد زد الکی نگو پس وقتی بهت میگم کی بود چرا نگفتی ؟ میدونی اگر من نمیرسیدم چه بالیی سرت میومد ؟ 

 هان ؟ میدونستی ؟

 مظلومانه بود گفتم: بله اما تقصییر من نبود با حالتی که خیلی

 بردیا: نمیخوام چیزی بشنوم دیگه حق نداری تنهایی جایی بری فهمیدی ؟ یا دوباره بگم؟

 باشه-

 به طرف اتاقم رفتم که گفت :کجا ؟

رم ا میبرگشتم گفتم :وایی دیوونم کردی میخوام برم تو اتاقم در ضمن اصال به تو هیچ ربطی نداره که من کج

 فهمیدی ؟ یا دوباره بگم

با یک حرکت سریع خودشو به من رسوند بازوم را گرفت و فشار داد و گفت: یادت باشه هیچ وقت با من کل نندازی 

 کوچولو

 در حالی که دستمو جد امیکردم گفتم:برو بابا

که روی بازویم بود توجهم رو  به طرف پله ها دویدم و سریع رفتم توی اتاقم لباسمو که در آوردم جای دست بردیا

تا انگشتش به قدری معلوم بود که نه خوداگاه گریه ام گرفت کسی با من اینطوری بر خورد نکرده ۵جلب کرد جای 

 بود.با اینکه خیلی دلم میخواست اذیتش کنم اما قول دادم که دیگه حتی محل بهش نذارم .

و در انتهای میز نشستم بردیا هم مثل همیشه اخم کرده بود و آروم  دادم سالمی عمه به رفتم پائین ناهار ٔ  وقتی واسه

غذا میخورد .شبنم وشقایق رو به روی من بودن و با لبخندی من رو همراهی میکردن .غذا رو خورده نخورده ول 

م کن وکردم تشکری کردم و از سالن خارج شدم . که دیدم شبنم با سرعت اومد دنبالم و گفت : بردیا گفته غذاتو تم

 بعد برو من دیگه نمیتونستم خودمو کنترول کنم بلند گفتم :نمیخورم به هیچ کس هم ربطی نداره و رفتم تو اتاقم .

ماه از اومدن بردیا میگذشت منم از اون موقع دیگه نه باهاش حرف زدم نه محلش میذاشتم از عمه شنیده ۶نزدیک 

ا دکتر مغز و اعصاب بود و یکی از بهترین دکترهای جوان در بودم که در بیمارستانی مشغول به کار است . بردی

 فمعرو دارهای کارخونه از یکی شوهرعمه البته بود شلوغ خیلی سرش همین ٔ  همین چند ماه شناخته شده بود واسه

 من جبتع باعث که چیزی البته. بود همه شناخت مورد پدرش خاطر به نبود هم دکتر اگر بردیا دلیل همین به و بود

 .این پیش میان چطوری مریضها بردیا اخمو ٔ  بود این بود که با وجود قیافه

 که بعد ها جواب سوالمو رو گرفتم .

صبح بود ، از اتاقم اومدم ۳ حدود ساعت شدم بیدار خواب از داشتم که شدیدی ٔ  یک باربه خاطر دل درد و سرگیجه

که میرفتم به طرف آشپز خونه صدایی توجه منو  بیرون و به طرف آشپز خونه رفتم که قرص بردارم .همینجوری

جلب کرد با ترس و لرز آرام به طرف صدا گام برداشتم که یک دفعه یک شبح سیاه بزرگی رو روی دیوار دیدم تا 

 به خودم اومدم که جیغ بکشم شخصی جلوی دهنمو گرفت و منو چسبوند به دیوار چشمامو بستم .
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م براق مثل جن رو به رویم بود صدای شخصی اومد که منو صدا میکرد گفت تا چش۲آروم چشمامو باز کردم که 

 :نترس منم بردیا

 اهی کشیدم دستش و پس زدم.

 گفت :اینوقت شب اینجا چه میکنی ؟

 من که دل دردم رو فراموش کرده بودم گفتم : حالم خوب نبود اومدم قرص بخورم

 جاییت درد میکنهدستش و گذاشت روی پیشونیم گفت :داغ که نیستی 

 آره دلم و پشت گردنم-

دستمو گرفت و به طرف مبل برد گفت همینجا بشین تا برگردم .بد از دقایقی آمد با یک قرص و یک لیوان شیر 

گفت اینو بخوری خوب میشی.قرص رو به طرف دهانم بردم و شیر را سر کشیدم که دیدم هنوز چشمانش برق 

 میزنه

 کرد و گفت چیزی شده ؟ تعجب من ٔ  از نگاه خیره

 چشمات برق میزنه و من میترسم-

 خنده ای کرد و گفت :آای واسه همینه هیچ وقت نگاهم نمیکنی ؟

 نه همین امشب فهمیدم-

 سرشو به عالمت فهمیدن تکون داد گفت :دیگه برو بخواب

 آروم شب بخیری گفتم و به طرف اتاقم حرکت کردم .

 ریه میکرد چشمامو آروم باز کردم گفتم چی شده ؟با صدای عمه بیدار شدم که گ

 عمه: خوبی عمه جون الهی بمیرم چرا بیدارم نکردی

 با تعجب گفتم: اما من که خوبم چیز خاصی نبود

 ساعت خوابیدی و تنت مثل کوره داغه ۱۱عمه: اینقدر حالت بد بود که هیچی نفهمیدی عزیزم تو االن 

 عمه من خوبم نگران نباش دوباره با همون حالت گفتم :نه

 عمه: گرسنه نیستی عزیزم ؟

 نه فقط تشنم-

عمه مثل برق از جا پرید و رفت بعد از چند دقیقه با لیونی پر از شیر آمد. در حالی که شیر را میخوردم گفت:صبح که 

ابت غ بود و رختخواز خواب بیدار شدم بردیا گفت حالت بد بوده بیام بهت سر بزنم وقتی اومدم تنت مثل کوره دا

 خیس از عرق

دیگه صدای بردیا زدم چندتا آمپول بهت زد تا تبت یک خورده قطع شد .دوباره زد زیر گریه ,بغلش کردم گفتم 

عمه جون خوبم باور کنید . عمه: میدونم ولی از این به بعد هر چیزی شد اول به من بگو تو برای من با شبنم وشقایق 

تا دوستت دارم تو تنها یادگار داداشمی . بوسه ای بر گونه اش زدم و گفتم :باشه ۲اون  فرقی نداری حتی بیشتر از

 مامان جون .برق شادی رو در چشمهای عمه دیدم و از اینکه عمه ای به این خوبی دارم خدارو شکر کردم .

رد و به خودش که اومد خو جا من دیدن از موندم، همونجا نرفتم اتاقم به بار اولین ٔ  شب وقتی بردیا رسید واسه

جواب سالمم رو داد. وقتی که نشست متوجه سکوت به وجود اومده شدم و گفتم :میخواستم بابت امروز صبح و 

 دیشب ازتون تشکر کنم
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 بدون هیچ لبخندی گفت: خواهش میکنم

ل اوایلی که ازطرز بر خوردش کامال جا خوردم چون دیشب خیلی آروم و مهربان با من حرف می زد ولی االن مث

 اومده بود. با این فکر شانه مو باال انداختم و به طرف اتاقم حرکت کردم .

روزها ,ماه ها,گذشت خیلی طبیعی باهاش بر خورد میکردم ولی هنوز خشک و سرد بود منم دیگه کاری بکار اون 

 ی را تدارک دیده بود .سالگی ام رسید عمه به خاطره تولد من مهمانی باشکوه ۱۱نداشتم تا اینکه روز تولد 

منم توی این چند ساله گذشته به قول شبنم آدم شده بودم اما هنوز شیطنتم رو داشتم .اون روز به اصرار عمه به 

آرایشگاه رفتم وموهایم رو درست کردم بر خالف انتظارم آریشگر موهایم رو به طرز ساده ای جمع کرد و نصفی از 

تا گل رز به شکل تل در آورد که به موهای مشکی و فر من خیلی ۴روی موهام موهایم که روی شانه ام گذاشت و 

 خیلی ٔ  میامد آرایشی خیلی ساده روی صورتم انجام داد با اینکه خیلی کم آرایش کرده بودم اما به صورتم جلوه

پشت  خورد ومی چین پشت وتا بود زانو روی تا جلوش که بود مشکی بودم پوشیده که پیراهنی. بود شده داده خاص

لباس به صورت نیم دایره بلند بود و زیر چین های لباس پارچه قرمز رنگی بود که لباس رو زیبا تر کرده بود یقه ی 

باز بود که بندش از پشت گردن گره میخورد و قسمتی از پشت کمرم معلوم بود که البته به خاطر وجود ۷پیراهنم 

 موهای بلند و بازم اون قسمت معلوم نبود .

همینطوری که خودمو تو آینه میدیدم عمه درو باز کرد و گفت :واییی عروسکم خیلی خوشگل شدی لباست مدل 

 اسپانیاییه خیلی بهت میاد .

 مرسی عمه چشمات قشنگ میبینه-

 عمه: خوب عمه بریم پایین که مهمونا امدن

 پس زود بیا دیگه باشه عمه جون شما برید من تا چند دقیقه ی دیگه میام عمه گفت :باشه-

 طرف به و بیرون اومدم اتاق از داشت عجیبی برق ام کشیده چشمان کردم نگاه آینه تو خودمو بار آخرین ٔ  واسه

 النا من عروسک از اینم: گفت و کرد جمعیت به رو عمه میومدم که ها پله از رفتم پائین

 دفعه صدای دست و سوت بلند شدسکوتی عجیب بود همه با نگاهی متعجب به من نگاه میکردن که یک 

با خوشحالی به طرف عمه رفتم و عمه منو به مهمونهایی که نمیشناختم اشنا کرد توی اون جمع بردیا رو ندیدم شقایق 

 و شبنم در لباس های آبی بسیار ناز شده بودن .

 رزند داشتن یک پسر و دخترتا ف۲عمه منو با خانواده ارجمند که دارای کارخونه ی بزرگی بودن معرفی کرد اونها 

 که پسرش بدون هیچ خجالتی زًل زده بود به من که باعث ناراحتیم میشد .

دقایقی بعد روی صندلی کنار شبنم نشستم و به شقایق که به تازگی نامزد کرده بود نگاه میکردیم که صدای بردیا 

 آمد که گفت: شبنم کجایی مامان صدات میزنه.

روم و به طرف بردیا که نگاهم میکرد چرخاندم و گفتم :چیزی شده؟ با حالتی که حیرت تو  شبنم به طرف عمه رفت

 ش پیدا بود گفت :النا ؟ النا تویی؟

 خنده ام گرفت و گفتم : وا بردیا حالت خوب نیستا معلومه که منم

 دوباره به خودش اومد و گفت : نه آخه قدت بلند تر شده چند لحظه اشتباه گرفتم با کتی

 کتی دختر عموی بردیا بود که من بیش از حد ازش بدم میامد دختری جلف و افاده ای بود
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از اینکه منو با اون یکی کرد دلخور شدم و گفتم :ازین به بعد خوب چشمتو بازکن که منو با اژدهای دو سر اشتباه 

 نگیری

پسرا به وسط سالن ریختن و شروع  و دختر ٔ  و با دلخوری از کنارش رد شدم با شروع آهنگ اول ارکستر همه

سال بزرگتر بود پسر  ۴کردن به رقصیدن که چشمم به نیما پسر محمد رضا افتاد که تنها نشسته بود. نیما از من

بسیار خوبی بود وبا من خیلی خوب بر خورد میکرد .تا بطرفش رفتم چشمم به بردیا خورد که منو نگاه میکرد بدون 

 ستم که نیما گفت: خیلی خوشگل شدی البته بودی االن یک جور خاصی شدیتوجه به اون پیش نیما نش

 مرسی-

 نیما: جدی میگم اول نشناختمت

 خنده ای کردم گفتم نکنه تو هم منو با کتی اشتباه گرفتی

 با تعجب گفت کتی ؟

 جریانو واسش تعریف کردم کلی خندید و گفت نه بابا اون دیو دو سر کجا تو کجا

 م . با شنیدن آهنگ مورد عالقه من از نیما خواستم که با من برقصه اونم با کمال میل قبول کرد .لبخندی زد

اهل دلبری نبودم اما رقصم طوری بود که بعضی از کسایی که منو نمیشناختن و از رابطه ی منو نیما خبر نداشتن به 

پسرا دنس میرقصیدن من درحال  اشتباه می انداخت .آخر جشن آهنگ آرومی شروع به زدن کردن که دختر

رقصیدن با نیما بودم که پسر آقای ارجمند آمد و از نیما درخواست کرد که اجازه بدهد باهاش برقصم منم با اینکه 

اصال دوست نداشتم اما به ناچار قبول کردم . در حین رقصیدن عماد پسر آقای ارجمند دستنش رو گذشت روی 

داد کال دوست نداشتم کسی دستش به بدنم بخوره واسه همین خیلی ناراحت  کمرم که من احساس خفگی بهم دست

بودم از بودن با عماد با هر چرخشی که میزدم دنبال آشنای میگشتم که منو از دست این نجات بده که چشمام خورد 

کردم  نه نگاشبه بردیا که مثل همیشه اخم کرده بود و به جمع نگاه میکرد که یک دفعه چشمش به من خورد ملتمسا

که فکر میکنم منظورم رو فهمید به طرف ما آمد و گفت : عماد جان این دختر دایی ما رو به ما پس میدی کارش 

 داریم

 که عماد با قیافه ای درهم گفت: اشکالی نداره

و این که توقتی از کنار عماد رفتم رو کردم به بردیا گفتم: مرسی پوزخندی زد بی اعتنا رفت این دومین بار بود 

 جشن منو ناراحت میکرد و این باعث شد بقیه جشن ماسک بی تفاوتی رو یه صورتم بزنم و دیگه حتی نگاهشم نکنم

هفته بعد از جشن احساس کردم اتفاقی افتاده و کسی نمیخواد به من بگه چون عمه همش توی خودش بود شبنم ۲،۳

 میشدند . و شقایق همش باهم پچ پچ میکردن تا منو میدیدن ساکت

 اتاقش به من دیدن با بردیا میکرد گریه عمه چون شدم خونه متشنج جو ٔ  یک روز که از سر کالس میومدم متوجه

 مشکله یک عمه نه گفت میکرد گریه که حالی در عمه شده چیزی جون عمه سالم: گفتم و نشستم عمه کنار منم رفت

 فرروز میره س ۲۱ واسه داره شده پیدا بردیا واسه کاری

سالشه خودش  ۲۲خوب این کجاش ناراحتی داره انشاهلل درست میشه عمه جون ماشاهلل بردیا که بچه نیست -

درستش میکنه شما غصه نخور واسه قلبت خوب نیست. عمه: قربونت برم معلومه همه چی درست میشه تو خواستی 

 بلند شو لباستو عوض کن تا واست غذا بیارن .
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زیاد کنجکاوی نکردم چون اصال آدم کنجکاوی نیستم .آخر شب بود که صدای داد بردیا اون روز گذشت و من هم 

 رو شنیدم که میگفت : نه نمیخوام کسی نمیتونه منو زور کنه مجبورم نکن مامان برگردم همونجایی که بودما .

چی شده بود ولی خیلی تعجب کردم چون بردیا هیچ وقت سر هیچ کس مخصوصا عمه اینجوری داد نمیزد نمیدونم 

هر چی بود همه ادمهای خونه به غیر از من خبر داشتن .خیلی دلم میخواست بدونم ولی از جایی دیگه هم دلم 

نمیخواست چون نزدیک امتحانم بود دلم نمیخواست فکرم درگیر چیزی دیگه جز درسم بشه .عالقه زیادی که به 

م میخواست دل بکنم مثال رفتن به باشگاه ،گردش البته رشته حقوق داشتم باعث شد از خیلی از کارهایی که دل

گردش میرفتم اما از وقتی که در این رشته قبول شدم مجبور بودم کمتر بیرون برم. امتحاناتمو با موفقیت دادم وهمه 

اقم تچیوفراموش کردم تا این که اون روزی که زندگی منو کامال تغییر داد رسید .جمعه بعد از ظهر بود که عمه به ا

 اومد و گفت :النا جان چند لحظه میای پائین کار مهمی دارم باهات

 باشه-

بعد از اینکه لباسمو مرتب کردم به پائین رفتم عمه رو دیدم که خیلی مضطرب بود منو که دید لبخند خیلی مصنوعی 

 تحویل داد گفت :چیزی می خوری بگم برات بیارن ؟

 نه-

و دختر منطقی و باهوشی هستی ستایش میکنم االن میخوام حرفی بزنم که شاید عمه: من همیشه بخاطره اینکه ت

خیلی ناراحت بشی شاید هم نشی .سرمو تکون دادم و دستمو روی دست عمه گذشتم که عمه گفت: از بچگی پیشم 

ه نطور کبودی مثل دخترای خودم بزرگت کردم همیشه از همچین روزی میترسیدم که به سرم اومد خانواده ی ما همی

میدونی بر روی خیلی از مسائل حساس هستن تو االن دختر بزرگی هستی و منو امیدوارم خوب درک کنی مثل 

 عمه که شد داغ ام کله. کنم خواستگاری بردیا ٔ  همیشه لبخندی زدم که عمه مکثی کرد و گفت :میخوام از تو واسه

خواستم سو استفاده کنم اما میدونی دهان مردمو  و زدم گولت سال همه این که کنی فکر نمیخوام: گفت دوباره

نمیشه بست همه میگن یک پسر مجرد تو خونه است واسه دخترت خوب نیست از اون جایی که خیلی واسم عزیزی 

دلم نمیخواست به کسی شوهرت بدم که درست نمیشناسم و مطمئن نیستم ،از جمله عماد پسر ارجمند اون همون 

اری کرد منم سریع جواب رد دادم بهشون . تو بردیای منو میشناسی همه چیز هم درباره فردای تولد از تو خواستگ

اش میدونی از این جا دیگه تصمیم با تو نمیخوام مجبورت کنم حاال اگر هم رد کنی دختر من باقی میمونی و واسم 

یم با تو بد تو نمیخوام ولی تصم هیچ فرقی با قبال نمیکنی اینو میگم مطمئن باش من جای مادرت بودم تو این چند سال

. 

بردیا میدونه ؟یعنی راضیه به این ازدواج ؟عمه: آره اول از همه به اون گفتم اما کاری به اون نداشته باش نظر تو -

 مهمه

 باشه بذارید فکر کنم جوابتونو میدم عمه چشماشو بست و لبخندی زد.-

چرا ؟ اون که حتی جواب سالمم و به زور میده چطوری میتونه از باورم نمیشد که بردیا از من خواستگاری کنه آخه 

 من خوشش بیاد ؟ عمه گفت که بخاطر حرف مردم پس ..پس یعنی این ازدواج تصمیم عمه است نه بردیا ..

آهان پس بردیا واسه همون این همه داد و بیداد میکرد چون نمیخواست با من ازدواج کنه مجبورش کردن پس اما 

من گفت میتونی بگی نه .اما این چند سال این همه عمه واسم زحمت کشیده اگر بگم نه میگن چه پررو، این عمه به 
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همه سال بهش جا دادیم حاال که چیزی ازش میخوایم سریع رد کرد. با همین فکرا شبو به صبح رسوندم و تصمیم 

 قطعیمو گرفتم .

دام نزد فکر کنم همه میدونستن که صدام نزدن وگرنه تا صبح که شد واسه ی صبحانه به پائین نرفتم کسی هم ص

 حاال شبنم درو از جا کنده بود .

 بود که رفتم پائین عمه داشت بافتنی میبافت که بهش گفتم عمه من ..من فکرامو کردم .۱۲ساعت 

 عمه با نگرانی گفت خب؟

 عمه من قبول میکنم با بردیا ازدواج کنم-

هی قربونت برم حاال شدی عروسم. بغلم کرد صورتمو پر بوسه کرد و گفت نمیدونی چقدر عمه با خوشحالی گفت : ال

خوشحالم هم از این که این پسر به باالخره زن میگیره هم تو که میشی عروسم و زن پسرم ,بهترین عروسی وواست 

میزد با  د شد. حرفمیگیرم در چشمم نگاه کرد و گفت :مطمئن باش خوشبختت میکنه و پیشونیم رو بوسید و بلن

 خودش که وای چقدر کار دارم باید این خبرو به همه بدم .

خوشحال بودم نه از اینکه من عروس میشم از اینکه عمه رو اینطوری خوشحال کردم شاید روزی که بردیا میخواست 

 یاد.موقعی که بردیا ب بیاد اینقدر خوشحال نبود که امروز بود .شب بود برای شام به در خواست عمه ماندم کنارش تا

بردیا که آمد سر میزشا م سرمو از خجالت نمیتونستم بدم باال و تو چشم کسی نگاه کنم که تا چند وقت دیگه میشد 

شوهرم .بعد ازشا م عمه از من خواست که هر حرفی دارم با بردیا بزنم در سالن رو به روی بردیا نشستم و برای 

شانه قد بلند چشم ابروی مشکی با لب و گونه های برجسته بود کال ۴دم .بردیا اولین بار به چشم شوهر نگاش کر

هیکلی ورزیده داشت و من در مقابل اون مثل فیل و فنجون بودم .قده بلندی داشتم امادوره کمره من دور بازوی 

خاطر اینکه بردیا بردیا بود. اما به قول عمه تموم چیزها ظاهر نیست یعنی ظاهر اصال مهم نیست نمیدونم شاید ب

خوشگل و جذابه این حرفو االن میزنم شاید اگر نبود اینو نمیگفتم نمیدونم ولی کال منم باورم اینه که ظاهر مهم 

 نیست مهم باطنه. .

 

 بردیا منو از این افکار کشید بیرون با گفتن خوب من شروع کنم یا تو؟

 متاییمون باید حرفهامونو بزنی۲فرق نمیکنه باالخره -

سالمه اهل سیگار یا هر دودی نیستم به  ۲۲بردیا :پس من شروع میکنم ، دیگه الزم نیست خودمو معرفی کنم ,من 

مشروبات الکلی نگاه هم نمیکنم چه برسه که بخورم ، اهل دختر بازی هم نیستم از آدمای جلف هم بدم میاد ، 

بیرون خانمها موافقم اما بستگی به جاش و کارش داره  دوست دارم زنم با سواد باشه تحصیل کرده باشه ،با کار کردن

,کال آدم قانعی هستم ، وضع مالیم هم که میبینی و به زودی شرکت ساختمان سازی میزنم با تعجب نگاش کردم که 

 فهمید و گفت :من تخصص مغزو اعصاب و فوق لیسانس مهندسی عمران دارم نمیدونستی ؟

 نه-

 بگو بردیا: حاال نوبت توست، تو

سالمه همونطور که میدونی تازه ساله اول دانشگاه هستم ,حقوق میخونم و به این رشته خیلی عالقه  ۱۱خوب منم -

دارم راجع به تجربیات زندگی هیچی نمیدونم ,فقط تنها چیزی که واسم مهمه اینه که شریک زندگیم با من رو راست 

احت از زندگیش میرم بیرون اگرم که نه تا آخر باهاش میسازم ، باشه و وفادار همین اگر منو نخواد بهم بگه خودم ر
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سختی زندگی نکشیدم ولی اگر در زندگی اینده کشیدم میزارمش به حساب تجربه و باهاش کنار میام ، فقط یک 

 چیزی که خیلی واسم مهم که اگر نباشه نمیتونم زندگی کنم .

 با کنجکاوی نگاهی کرد و گفت اون چی؟

 من اعتماد داری ؟ اعتماد !به

 بردیا بلند شد کنار پنجره ایستاد و نگاهی به آسمون کرد و گفت :آره .

 لبخندی زدم و گفتم :من دیگه حرفی ندارم مرسی که به حرفم گوش دادی

 با لبخند کمرنگی برگشت و گفت :خواهش میکنم .

 

من خرید وسایل خونه رو انجام بده اما روزهای بعد که با عمه صحبت میکردم ازش خواهش کردم خودش به جای 

عمه بر خالف تصور من گفت : نمیشه تو اونجا میخوای زندگی کنی ، باید خودت خونه تو اونجور که دوست داری 

 بچینی

اما عمه من سلیقه ی شمارو قبول دارم .عمه دوباره گفت :نه عزیزم بعدا پشیمون میشی از سلیقه ی من خودت برو -

 ری با بردیا بخر .هر چی دوست دا

 هفته وقت داشتیم که تموم کارهای مان را بکنیم . ۳یا ۲ تقریبا بود شده گذشته مرداد اول ٔ  قراره عروسی رو واسه

روزی که میخواستم با بردیا به خرید برم هر چی به عمه و شبنم و شقایق اصرار کردم همراه من نیومدن و هر 

ن مانتوی سفید پوشیدم که به جایی دکمه کمری از پشت میخوردو جلوش م روز اون. آوردن ٔ  کدومشون یک بهونه

را با کمر پشت گره میخورد و کج میشد .با شلواری سفید کتان و شال سفید و مشکی سرم کردم .بوت های مشکی 

 به.شدم رفتن ٔ  که عمه برایم خریده بود که با کیفش ست بود پوشیدم .آرایش خیلی کمرنگی هم کردم و آماده

ائین که رسیدم عمه گفت بردیا تو ماشین منتظر من هست با عمه خداحافظی کردم و به طرف باغ رفتم که ماشین پ

 بردیا رو دیدم اما کسی توش نبود در ماشینو باز کردم و نشستم. بعد از دقایقی بردیا آمد .

 سالم-

 بردیا: سالم خوبی؟

شک و سرد بود با اخمهایی در هم حتی یک نگاهی به من ممنون .هنوز هم که قرار بود زنش بشم همانطوری خ-

 نکرد که ببینه چه شکلی شدم .حرکت کردیم من رو به پنجره کردم و داشتم درختهای بغل خیابون رو میشمردم .

که بردیا گفت کجا بریم همون جوری جواب دادم:نمیدونم که بردیا گفت:نمیدونم یعنی چی ؟کجا دوست داری 

 خرید کنی

اینکه سرمو بچرخونم گفتم :نمیدونم گفتم که خودت هر جامیدونی خوبه همونجا برو .دیگه حرفی نزد وقتی به  بدون

فروشگاه مورد نظر رسیدیم از ماشین پیاده شدیم .به طرف فروشگاه حرکت کردیم بردیا درو برایم باز کرد و وارد 

 فروشگاه شدم .

 یک خونه الزم بود در آنجا وجودداشت .فروشگاه خیلی بزرگی بود و هر چیزی که برای 

اول از همه به طرف کا بینتها رفتیم وکابینت های مورد نظر را خریدیم که کابینت لیمویی بسیار زیبایی بود تقریبا 

 همه چی رو واسه خونه خرید بودیم به جز وسایل اتاق خواب .
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مونده؟ با اینکه میدونستم چی مونده اما به روی  وقتی که خرید تموم شد بردیا نگاهی به من کرد و گفت :دیگه چی

خودم نیاوردم و جواب دادم هیچی دیگه همه رو خردیدیم .بردیا نگاه خیره ای به من کرد و گفت :نکنه قراره روی 

 زمین بخوابیم که من گفتم نه

 گفت چی نه ؟ ما هنوز تخت نخریدیم

فت اما نتونستم به بردیا بگم نمیدونم چرا خجالت میکشیدم به طرف وسایل اتاق خواب رفتیم که تختی چشمم رو گر

 اصال باهاش حرف بزنم و هر چی به خودم نهیب دادم که اون با بردیا قبلی هیچ فرقی نکرده اما نمیتونستم .

 که بردیا گفت :خوب کدومشون رو دوست داری ؟

 ین خوبه ؟دوباره به تختی که چشمامو گرفت بود نگاهی کردم و گفتم به نظرت ا

نفر این میرسه چون این ۲نگاهی به تخت کرد بعد نگاهی به من کرد و گفت :از خوبیش که خوبه اما به نظرت برای 

 .کنی بازی رو تشک نقش بخوای اینکه مگر: گفت پوزخندی با کرد مکثی. من نه هست تو تن ٔ  فقط اندازه

ور حرفشو نفهمیدم رومو کردم اونور و گفتم :پس هر که من بخاطره اینکه مسخره ام کرده بود دلخور شدم و منظ

 کدوم خودت دوست داری انتخاب کن

 بردیا جوابم رو نداد سرمو که چرخوندم به طرفش گفت:خیلی بچه ا ی .

و به طرف صاحب فروشگاه رفت، کاری کرد که باعث تعجب من شد همون تختی که من خوشم اومده بود رو 

بعد از خرید خانه به طرف رستوران رفتیم و غذا خوردیم در حین خوردن غذا سنگینی سفارش داد اما بزرگش رو. .

نگاهی رو به روی خودم حس کردم .که آرش یکی از همکلسی هامو دیدم رنگ از رویم پرید چون چند وقت پیش از 

و گفت :حالت من خواستگاری کرد و من جواب رد بهش دادم .با سرفه ای که من کردم بردیا نگاهی کرد به من 

 خوبه؟در حالی که مقداری از نوشیدنی میخوردم گفتم آره غذا پرید تو گلوم .

بعد که بردیا غذاشو خورد نگاهی به ظرف من انداخت گفت :هیچی که نخوردی ؟با لبخند جوابش دادم :نه سیر شدم 

 زیاد خوردم

گارسن دقیقا پشت سر آرش بود و که سرشو تکون داد سرشو به طرف جایی که آرش نشست بود چرخوند چون 

دستشو تکون داد یک دفعه نگاهی به آرش کرد که بی توجه به کسی زًل زده به من روشو طرفم کرد و گفت :خب 

 زودتر میگفتی جامونو عوض کنیم توام راحت غذات و میخوردی

نی یا و از من مخفی کبا تعجب نگاش کردم و گفتم :برای چی ؟ عصبی گفت :یادت باشه هیچ وقت سعی نکنی چیز

بخوای دروغ بگی فکر کردی من خرم نمیفهمم که این پسر از موقعی که امدیم داره نگات میکنه و تو هم هیچی 

 نمیگی .نکنه میشناسیش هان ؟

 با ناراحتی گفتم :خوب نمی خواستم درگیر بشی گفتم شاید خطای چشمم باشه. اصال حواسش به من نیست

 خوبه حواسش نیست از منی که قراره شوهرت بشم دقیق تر داره نگاه میکنهپوزخندی زد گفت: آره 

 بعد چشماشو ریز کرد سرشو جلو آورد و گفت :نگفتی میشناسیش ؟

 کالس هم: گفتم و پائین انداختم سرمو دوباره کردم بردیا به نگاهی…با من من جواب دادم :نه یعنی آره آخه 

 هستیم

ادم :آره همین .فکری کرد و گفت :این اگر هم کالسی بود میومد سالم میکرد باید یک دوباره گفت :همین ؟ جواب د

 چیز دیگه هم باشه که تو داری از من پنهان میکنی .
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دیدم اصال بیخیال بشم بذار راحت حرفمو بزنم که از حاال سؤ تفاهمی واسش پیش نیاد گفتم: آره ..یکی 

 ازخواستگارام هم بود

:آها پس جریان اینه .با اخم پول رو روی میز گذاشت و از رستوران امدیم بیرون به سمت ماشین عصبی دوباره گفت 

 که رفتیم گفت :لباس رو باید بخریم .

به فروشگاهی که لباس عروس داشت رفتیم متاسفانه لباس مورد عالقمو پیدا نکردم .که بردیا گفت: من یک دوستی 

 ی بریم اونجا روهم ببینیم سرمو به عالمت تائید تکون دادم .دارم که مزون لباس مجلسی داره میخوا

دقیقه ای بعد از ماشین جلوی یک مزون خیلی بزرگ پیاده شدیم وقتی وارد شدیم دختری اونجا بود که با دیدن ما 

 به طرفمون اومد و گفت: به به چه عجب یادی از ما کردی بردیا چی کارا میکنی؟

 استش لباس عروس مورد نظر پیدا نکردیم این شد که مزاحم شما شدیمبردیا لبخندی زد و گفت: ر

 دختر با تعجب گفت :مگه داری ازدواج میکنی؟؟ که بردیا با همون لبخند جواب داد :آره و به من اشاره کرد

 دختر با حالتی عجیب نگاهی به من کرد و گفت: سالم

 منم با لبخند ،سالمش رو جواب دادم

 خوشگله ولی سنش باید کم باشه درسته ؟ که گفت :چه قدر

 سالشه ۱۱که بردیا گفت آره 

دختر نگاهی به من کرد و گفت :به هر حال خوش آمدین بعد رو به من کرد و گفت : برو لباس هارو ببین و انتخاب 

 کن

ا فهمیدم اسمش تشکری کردم و رفتم بر خالف انتظارم بردیا منو همراهی نکرد و همونجا موند و با دختر که بعد

 نازنین بود، حرف میزد .

صدای نازنین رو شنیدم که به بردیا گفت :فکر نمیکنی خیلی بچه است اینجورکه معلومه هنوز نمیدونه معنی ازدواج 

 چیه ؟

بردیا جواب داد :قسمته دیگه و خندید .خیلی ناراحت شدم انتظار داشتم ازم طرفداری کنه نه اینکه حرف اونرو تائید 

ه و مسخرم کنه با این فکر اشک تو چشمم جمع شد که صدای پای کسی رو شنیدم سرمو که بلند کردم،نازنین رو کن

 دیدم، گفت :خوب پیدا کردی؟

سرمو تکون دادم و همونطور به لباس ها نگاه میکردم که از دور لباس زیبایی رو دیدم به طرفش رفتم و دستمو بهش 

ر خالف بقیه لباس های عروس که دامن پفی دارن این دامنش ساده و اندامی بود زدم و گفتم :این قشنگه .لباس ب

 یاربس های دوزی سنگ از لباس کل روی و بود دکلته لباس ٔ  تنه باال و داشت زیبایی توری ٔ  ولی ازپشت دنباله

وش ببین گفت برو بپ و داد من دست به و کرد خارج مانکن تن از رو لبس فاصله بال نازنین. بود شده استفاده زیبایی

 خوشت میاد؟! .

تیکه از موهارو جلوی ۲به طرف اتاق پرو رفتم لباس رو پوشیدم موهایم را از باال دم اسبی کردم و مثل همیشه 

صورتم گذاشتم .وقتی خودمو در آینه دیدم حسابی ذوق کردم لباس قالب تنم بود ولی چیزی که بودمقدری از باال 

 .بود پیدا من ٔ  تنه

 باز کردم که بردیارو صدا بزنم که دیدم نیستش.درو 
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نازنین را دیدم که به طرفم میاد و گفت :واییی چه خوشگل شدی! من موندم بردیا تا شب عروسی چطوری میخواد 

 نه: گفت و کرد تر دقیق نگاهی که ؟ نه زیاد میشه معلوم هام سینه: گفتم همین ٔ  طاقت بیاره.منظورشو نفهمیدم واسه

 تور نداری ، اینجوری فکر میکنی لباس کیپه تنته حرف نداره . االن چون

لبخندی زدم و تشکر کردم درو بستم و لباس رو در آوردم به بیرون رفتم که دیدمش گفت خوب میخریش ؟که 

 جواب دادم بله

 صدای بردیا گفت :لباس انتخاب کردی؟ ببینم!

 عروسی نمیشهکه نازنین پشتش به بردیا بود گفت :آره اما تا شب 

 بردیا گفت: اینجوری که نمیشه شاید من خوشم نیاد از لباس!

دوباره نازنین به جای من جواب داد :مگه تو میخوای بپوشیش؟ عروس میخواد بپوشتش که لباس رو هم پسندیده تو 

 دیگه چی میگی ؟

 نازنین جعبه لباس رو روی میز گذاشت و به بردیا گفت :قابلی نداره.

 نفر نگاه میکردم گفتم :مرسی نازنین جون چقدر میشه ؟۲مال تعجب که به بحث اینمن در ک

که نازنین چشمکی زد و گفت :این هدیه عروسی از طرف من به تو خانوم خوشگله و رو کرد به بردیا و گفت 

 :نمیدونی چه هلویی گیرت اومده اگر میدونستی اینجوری اخماتو توهم نمیکردی !

ولی هر چی اصرار کردیم پول لباس رو بگیره نازنین قبول نکرد .تشکر کردیم و از مزون اومدیم بردیا حرفی نزد 

 بیرون که بردیا در حالی که جعبه رو حمل میکرد گفت :چرا نذاشتی لباستو ببینم ؟

 گفتم :اگر دوست داشتی مثل نازنین میومدی اونجا میدیدی، من که صدات زدم تو نشنیدی

 کرد سکوت کرد .که نگاهی به من 

تو راه که به طرف ماشین میرفتیم بردیا گفت: تاج نمیخوای ؟ گفتم نه من از تاج خوشم نمیاد چیزی نگفت و به طرف 

خونه حرکت کردیم .وقتی به خونه رسیدیم عمه لباسم رو قایم کرد و هر چی شبنم و شقایق اصرار کردن نزاشت 

 فت :تو بگو لباس چه جوریه ؟لباس رو ببینن .شبنم رو کرد به بردیا و گ

 بردیا گفت: واال منم ندیدم یعنی نزاشتن که ببینم .

 

به عروس زیبایی که در آینه بود نگاهی کردم باورم نمیشد که این من باشم و این آینه شمعدان عروسی من باشد 

ه بود و به صورت کج روی .آرایشگر موهای فرم رو باال برده وموهای روی پیشونیم رو کوتاه کرده بود صاف کرد

 پیشونی من قرار داده بود. .آرایشی که آرایشگر منو کرده بود با اینکه زیاد بود ولی خیلی خاص بود .

عمه منو که دید باورش نمیشد من باشم چند بار از آرایشگر پرسیده بود: این النا است ؟مطمئنی ؟ و ارایشگر با خنهد 

 گفته بود :آره خود خودشه.

ه به خودم و به شخصی که کنار دستم نشسته بود نگاه کردم باورم نمیشد این شوهر من باشه یاد قیافه اش دوبار

 رو اسملب ٔ  وقتی که جلوی آرایشگاه به دنبالم اومد منو به خنده انداخت .وقتی از آرایشگاه اومدم بیرون عمه دنباله

ن اومدم بیرون وقتی که جلوش ایستادم گفتم :سالم و م که نبود حواسش بردیا شدم نزدیک بردیا به ، داد دستم به

سرم رو پائین انداختم .هیچ صدایی از بردیا بیرون نیومد سرمو که بلند کردم نگاهی با تحسین کرد و گفت :سالم 

 عروس خانوم و لبخند کمرنگی زد .
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م ازش میترسیدم چون نگاهش تما همیشه فکر میکردم با عشق ازدواج میکنم با اینکه از بردیا بدم نمیومد اما خیلی

بدن منو میلرزوند .وقتی به هتل مورد نظر که جشن در آنجا بر پا میشد رسیدیم تا اون موقع بردیا دستمو نگرفته بود 

 ولی اونجا دستمو گرفت و من از ماشین گل زده اش پیاده کرد .سالن بسیار زیبا شده بود با تزینات طالیی .

 ر کوچولو های زیبایی گرفته بودن که لباس عروس تنشون بود.دنباله لباس من رو دخت

صدای عاقد منو از فکرم بیرون کشید و گفت :عروس خانوم برای بارسوم میپرسم آیا وکیلم شما را به عقد آقای 

 بردیا آزاد در بیاورم ؟

 ئین انداختم و گفتم :با اجازهاز آینه که رو به رویم بود دیدم بردیا مضطرب، درحال نگاه کردن به من است سرمو پا

 ی بزرگترا و عمه ام بله.

صدای سوت، دست ،کل در هم پیچیده بود با نگاه سردرگم و حال عجیبی که داشتم به جمعیت نگاه کردم گریه ام 

 گرفت بود که چرا من در این سن باید ازدواج میکردم آیا کار درستی کرده بودم یا نه ؟

و به طرفش چرخوندم بردیا منو نگاه کرد و تور را که رو صورتم بود باال زد .به چشمانم دستی به بازویم خورد سرم

 ونگاهش معنی کرد من به تندی نگاه و افتاد من ٔ  نگاه کرد و سرشو پائین انداخت در همین حین چشمش به یقه

 . نفهمیدم

یشه اصال دلم نمیخواست برقصم که با شروع آهنگ همه به وسط سالن رفتن و شروع به رقصیدن کردن، بر خالف هم

دوباره با زدن آهنگ مورد عالقه ی من، شبنم و شقایق دست من رو کشیدن و به وسط آوردنم و بقیه دخترا دست 

بردیا رو کشیدن منم که اصال نمیتونستم خودمو کنترل کنم شروع به رقصیدن کردم و با خودم گفتم امشب عروسم 

فقط منو نگاه میکرد و دست میزد منم با هر چرخی که میزدم جواب نگاه بردیا رو چرا باید ناراحت باشم! بردیا 

 میدادم ولی احساس کردم بردیا خوشحال نیست احساس میکردم عصبیه.

 

بعد از شام بود که موقع دادن هدیه ها بردیا به طرف ارکست رفت باهاشون صحبتی کرد و آنها شروع به زدن آهنگ 

گو خیلی دوست داشتم تو همین فکرا بودم که بردیا رو،رو به روی خودم دیدم که دستشو به دل کوک کردن این آهن

طرفم دراز کرد دستشو گرفتم و باهاش به طرف وسعت سالن رفتم دستش رو در کمرم گذاشت و با اون یکی 

ره همان وبادستش دستمو گرفت و منو به خودش فشرد همیشه از اینکه کسی دستش به بدنم بخوره بدم میومد د

احساس بد بهم دست داد نفس های گرم بردیارو، روی گردنم حس کردم که دهنش رو نزدیک گوشم آورد و گفت 

 دیگه اسلب آخه: گفتم و کردم نگاهش تعجب با. میکنی عوضش میری یا میگیری روشو یا بازه خیلی لباست ٔ  :یقه

نداری جلو این همه مرد بگردی .دیگه اشکمو  حق اینجوری بکن فکری یک نمیدونم: گفت بردیا که ندارم ای

نتونستم بیشتر از این نگه دارم و اشکم سر خورد پائین، اصال حواسش به من نبود که گریه میکنم .بعد از رقص به 

 سر جایمان برگشتیم که طوری بغلم کرد که سینه هام به طرف سینه ی خودش باشه و معلوم نشه .

اومد و به بردیا گفت: میشه چند لحظه این عروس خانوم و به من قرض بدی ؟که  چند دقیقه بعد شقایق به طرفم

 بردیا نگاهی بهش کرد و گفت :چی کار داری؟

 شقایق با حالتی عصبی گفت : ای بابا نمیخوام بخورمش، در ضمن کار خصوصی به شما ربطی نداره

 و سر جای بردیا نشست و به بردیا عالمت داد که بره
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و طرف من کرد و گفت : امشب عروس شدی اینشاهلل خوش بخت بشی، ولی حرفی که میخوام بهت بزنم شقایق روش

: گفت ایقشق که شده؟ چیزی:گفتم سردرگمی با کنم کمکت میتونم من و داشتی الزم کمک بعدا شاید اینکه ٔ  واسه

که با گیجی گفتم :دردناک  دردناک هم شاید و تو ٔ  واسه سختیه شب امشب کنی گوش خوب حرفم به میخوام اما نه

 ؟ چی ٔ  واسه

 شقایق گفت :شب عروسیه دیگه!!!

 دوباره گفتم :خوب باشه مگه میخواد کتکم بزنه؟

 و زن امشب, مهمیه شب داماد و عروس ٔ  که شقایق گفت :باورم نمیشه تو هیچ چیزی نمیدونی ببین امشب واسه

 ود که بر سر من میزننب پتکی مثل میزد شقایق که حرفی.… و میشوند یکی شوهر

 شیمونپ اصال کنم ازدواج نمیخوام…وقتی حرفی شقیق تموم شد با حالتی مضطرب و گریان گفتم :من ..من نمیخوام 

 شدم

 شقایق آروم دستمو فشرد گفت :وای باورم نمیشه میدونستم زیاد تو این مسائل نیستی اما این و دیگه همه میدونستن

 ورو خدا نزار !من امشب پیش تو میخوابم. ازت خواهش میکنمگفتم :نه نمیخوام شقایق ت

شقایق دستش روی پیشونیم گذاشت و گفت :عجب غلطی کردم النا جون عزیزم هیچ اتفاقی نمی افته و به طرف عمه 

رفت و عمه اومد باالی سرم وگفت :آخه این چه طرز حرف زدنه؟ اگر میدونستم اینجوری میشه خودم میومدم .النا 

 عمه فدات شه دهنتو باز کن این آب قندو بخور . جون

 بردیا که اون طرف ایستاده بود با دیدن عمه و چند نفر دیگه به طرف عمه آمد و گفت : چی شده ؟

 با دیدن النا بیحال بر روی مبل گفت : چی شده ؟ چرا این طوری شد

 عمه دست بردیا رو کشید و بردش اونورتر وجریانوبراش تعریف کرد.

بردیا با حالتی عصبی گفت :آخه این شقایق چرا این حرفارو به این بچه گفته که اینجوری بشه؟ عمه :خوب شب 

 عروسیه پسرم میخواستم آماده اش کنم فقط تو لطف کن امشبو باهاش کنار بیا اینشاهلل فردا شب وقت زیاده.

همم و بیشعور که نتونم بفهمم!؟ در ضمن اون قدر بردیا حرفشو قطع کرد و گفت :آخه مامان جان یعنی من اینقدر نف

 ..…هم صبرم سر نیومده که این بچه را 

 وبدون اینکه حرفشو تموم کنه از کنار عمه رفت.

. 

آخر شب بعد از جشن عمه، بردیا و النا را دست به دست داد و گفت اینشاهلل خوش بخت بشید همدیگرو دوست 

 ید، هم تو دخترمی هم بردیا پسرم واسم هیچ فرقی نداره .داشته باشید و به هم احترام بزار

 و در گوش النا گفت :امشب و راحت باش و لبخندی زد و به بردیا گفت :اذیتش نکن این دختر گلم رو .

در راه خونه هیچ یک حرف نزدن وقتی النا برای اولین بار وارد خونه اش شد با تعجب دید خانه اش با خانه ی عمه 

ی ندارد باغی به بزرگی خانه عمه اما ساختمان خانه خیلی شیک تر و نو ساز تر بود وقتی وارد ساختمان شد هیچ فرق

 لمانمب از طرف یک که بزرگی سالن گرفت را پایش تا سر عجیب ذوقی و کرد تعجب زیبایی آن به ٔ  از دیدن خانه

 مرتب بزرگتر با مبلمانی سبز روشن به دیگر سمت و بود شده درست مشکی سفید گلیهی پرده با همراه شیری

 بسیار زیبا و ووسایل صوتی و تصویری بسیار جدید و زیبا تزئین شده بود .
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به طرف اشپزخونه رفت و از دیدن ست لیمویی که خودش خریداری کرده بود خوشحال شد رو به بردیا کرد و 

 ی هم به کمک مادرو شقایق .پرسید :چه کسی این وسایل رو چیده است؟ که بردیا گفت :من و مقدار

النا با روی مبلی نشست و گفت :میخوام باهات حرف بزنم بردیا نشست و گفت :بگو میشنوم که النا شروع به صحبت 

کرد و گفت :من خونه داری همه چی بلدم به جز آشپزی بقیه اونا آسونه میتونم یاد بگیرم بردیا خنده ای کرد و گفت 

 . بگیری یاد کنه کمکت میگم مادر به باش راحت همین ٔ  سه:نمیگفتی هم میدونستم وا

انتظار داشتم بگه خدمتکار میگیرم که مثل اینکه فکرمو خوند و گفت :آشپزی باید یاد بگیری اما ازاونجایی که این 

ر نفر میاد کمکت که خونه رو تمیز کنی چون دلم نمیخواد خدمتکا۲روز در هفته۲خونه بزرگه و تمیز کردنش سخته 

 تو خونه ام باشه گفتم دو روز در هفته.

با لبخند تشکری کردم که بلند شد ایستاد و گفت :ازت یک خواهشی دارم .منم ایستادموگفتم :بله؟ که گفت :از این 

به بعد با من راحت تر از این باش من دیگه شوهرتم و گذشته رو فراموش کن نزار روزای شرین زندگی بهت سخت 

 بگذره .

ندی سرمو بلند کردم و نگاش کردم در چشمانم خیره شد و بوسی بر روی پیشونیم زد و گفت:بیا بریم بخوابیم با لبخ

و من رو به اتاق باال هدایت کرد که نگاهی دیگر بهش انداختم . در اتاق رو باز کرد و من رو هول داد توش که گفت 

میز کوتاه در وسط ۲ی که انتخاب کرده بودم به همراه میپسندی ؟ماتم برده بود ،اتاق بیش از حد زیبا بود تختهای

اتاق به چشم میخورد تمام ست اتاق از بنفش کم رنگ و پررنگ بود .به بردیا نگاه کردم و گفتم :خیلی قشنگه ممنون 

 .ابرویی باال برد و لبخندی زد و گفت :خواهش میکنم .دقیقه ای بی حرکت ایستادم نمیدونستم چی کار کنم که بردیا

نگاهی بهم کرد و گفت: تصمیم داری با همین لباس بخوابی؟ گفتم :نه نه آخه نمیدونم لباس هام کجاست؟بردیا: 

اینجاست و به کمدی که پشت سرم بود اشاره کرد و گفت :اما اگر نخود سیاه میخوای میرم که راحت باشی .از اتاق 

 که رفت بیرون سریع لباسمو عوض کردم .

 فت :بیام تو؟ درو باز کردم و داخل شد .که صدای در اومد گ

کتش رو در آورد و به من که معذب روی تخت نشست بودم نگاه میکرد و گفت :راحت بگیر بخواب چراغ روهم 

 خاموش کرد و گفت:نمیخورمت بخواب .

 وقتی به روی تخت دراز کشیدم احساس کردم داره نگاهم میکنه ولی همانطور چشم بسته تکان نخوردم.

که آمد کنارم دراز کشید و پتو هم به روی من هم به خودش انداخت و خوابید.با خودم گفتم :کاش هر شب مثل 

امشب باشه با اینکه اوایل جشن اخم کرده بود اما کم کم این اخم جاش رو به یک لبخند و لحنی بسیار مهربان داد تو 

 همین فکرا بودم که خوابم برد .

ود که از خواب بیدار شدم و سریع به حمام رفتم از حمام که بیرون آمدم طبقه معمول صبح نمیدونم ساعت چند ب

گونه هام صورتی شده بود پیراهنی آبی از کمد بیرون آوردم و پوشیدم پیراهن بسیار زیبای بود که از روی شانه 

 پیراهن اندامی بود تابند میخورد یقه ی بیسری ساده داشت و روی کمر بندی به شکل کمربندی میخورد وادامه ۲

زیر زانو با صندل های آبی ست کردم و بدونه هیچ آرایشی به پائین رفتم .که دیدم هیچ صدای نمیاد این یعنی کسی 

خونه نیست با سرو صدا به آشپزخانه رفتم و لیوان شیری ریختم و شروع کردم به خوردن که سردی روی بازی 

ردیا جیغی کشیدم که گفت :چته نترس منم ببخشید ترسوندمت . خودم حس کردم با صورت برگشتم از دیدن ب

 جواب دادم :نه اشکال نداره .
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 بردیا:خوب خوابیدی ؟

 آره ممنون-

بردیا:صبح اومدم بیدارت کنم دیدم خیلی راحت خوابیدی دیشب هم زیادی ترسیده بودی واسه همین بیدارت 

 نکردم .

 نترسیده بودم فقط دلهره داشتم.با شرم سرمو انداختم پائین و گفتم :نه 

 بردیا با لبخند معنی داری نگاه هم کرد و گفت :آره واسه همین حالت بهم خورد .

 لبخندی زدم سرمو پائین انداختم.

 . بریم شو آماده کرده دعوتمون ناهار ٔ  که شروع به حرف زدن کرد و گفت :مامان واسه

هنی زرد و بلند پوشیده بودم که رنگش خیلی بهم میومد در همون بود که به خانه عمه رسیدیم من پیرا ۱ساعت 

 لحظه اول همه با یک نگاهی ما را نگاه میکردن که من همش سرم پائین بود از خجالت .

عمه بعد از دقیقه ای به کنارم آمد و گفت :همه چیز خوب پیش رفت ؟که طبق معمول مثل خنگ ها جواب دادم :آره 

 خیلی خوب بود .

 با تعجب نگاهی به من کرد :یعنی مبارکه دیگه ؟ عمه

 با تعجب گفتم: عمه دیشب مبارک شد خودتون که دیدین .

عمه :نه عزیزم منظورم چیزی دیگه ای هست االن میام .و به طرف بردیا رفت عمه شروع کرد حرف زدن بردیا 

 گیرم نشد . نگاهی به من کرد و شروع به حرف زدن با عمه کرد از حرفاشون چیزی دست

با ورود خانواده ارجمند همه سر پا ایستادن بردیا به کنارم آمد و دستم رو در دستش گرفت .خانوم ارجمند گفت 

 :تبریک میگم اما آقا بردیا اگر زود اقدام نمیکردین شاید االن این عروسک عروس من بود .

البته در هر صورت النا مال من بود چه حاال چه  بردیا با قیافه ای در هم گفت :پس خیلی خوب شد زود اقدام کردم

 ساله دیگه۱۱۱

 با این حرف همه ساکت شدن ولی عمه با قیافه ای پیروزمندانه لبخندی زد و گفت: بفرماید چایی سرد میشه .

 ماه مثل برق و باد رفت و منو بردیا هیچ رابطه ی زنا شویی نداشتیم جز اینکه تختمون یکی بود .۲

 اخمو ههمیش مثل بردیا کردم مشورت بردیا با و بگیرم خودم ٔ  لدم بود تصمیم گرفتم که جشنی در خانهنزدیک تو

 . بگیری بخواد دلت جشنی هر میتونی و تو ٔ  خونه اینجا: داد جواب

 ندک را من بنفش آرایشی خواستم ازش و رفتم آرایشگاه به تولدم روز. کردم دعوت هارو آشنا و دوستانم ٔ  منم همه

. 

 موهام و آرایشم که تموم شد .به طرف خانه حرکت کردم لباس کوتاه و چسبان بنفشی رو که خریده بودم پوشیدم .

 با که بود زانو باالی تا چسبون تنگ و دکلته لباسی بودم پوشیده که لباس. بودم کرده صاف بار اولین ٔ  موهام واسه

 . میامد بهم خیلی صافم موهای

هر کس من رو میدید تعجب میکرد و از زیبا شدنم تعریف میکرد .وسط جشن بود که در  مهمان ها کم کم رسیدن

حال رقصیدن با دوستم بودم که بردیا آمد از کار آمد .منو رو که دید چند لحظه نگاهم کرد و آمد جلو بوسه ای بر 

 گونه ام گذاشت و رفت تا لباسش رو عوض کنه .تا آخر جشن از جاش تکون نخورد .

 شب بود که جشن تمام شد به طرف اتاقم میرفتم که بردیا گفت صبر کن کارت دارم ۲ت ساع
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 ایستادم گفتم :بله.

روی مبل نشست و گفت :این چه طرز لباس پوشیدنه؟ خجالت نمیکشی تو االن یک زن شوهر داری نباید با این سرو 

مرد بودی که تو شوهرمی بردیا از روی مبل  واز بگردی .نگاهی کردم گفتم :اما این جشن همه دختر بودن فقط تو

ماه از ازدوجمون گذشته و من هنوز با زنم رابطه  ۳بلند شد و گفت :شوهر ؟چه شوهری هستم که االن نزدیک 

 برقرار نکردم .گفتم :باشه دیگه اینجوری لباس نمیپوشم قول میدم .

 دیک کنه .همه چیز مثل اول شد و بردیا هیچوقت سعی نکرد خودشو به من نز

شهره دوستم کلی نصیحتم کرد و گفت: میدونی چقدر گناه میکنی اونم باالخره یک مرده، نیازهایی داره که فقط 

تویی که زنشی میتونه انجام بده وقتی تورو با این سرو واز میبینه اذیت میشه، زن به این خوشگلی و تیکه ا ی داره اما 

ه. النا جان یک فکری بکن تا دیر نشده و بره یک زن دیگه بگیره، نمیتونه بهش دست بزنه چون خانوم میترس

 زندگیت بخاطره همچین چیزی بهم بخوره.

چند روزی بود که فکر میکردم اگر زندگیم بهم بخوره واقعا بد میشه و نباید بذارم زندگی خوبی که داشتم بهم 

 بخوره .

یک سفر و من رو تنها میذاره اما به اصرار خودم خواستم تو  بره باید مدتی چند ٔ  امروزبردیا بهم گفت بود که واسه

روز دیگه پرواز بردیا بود و من از اینکه میخواد بره  ۲خونه بمونم وگرنه اون اصرار داشت که منو خانه عمه بذاره 

با عشق  هناراحت بودم چون دیگه بهش عادت کرده بودم خدایی تو این چند ماه از گل بیشتر بهم نگفته بود.با این ک

 ازدواج نکردیم اما االن احساس میکنم دوستش دارم و طاقت دوریش رو ندارم .

روزی موندم اما ۲ عمه ٔ  روز همه جا رو گشتم با دوستانم، خونه ۱۱روز است که رفته من در این  ۱۱االن نزدیک 

 بردیا حتا زنگی بهم نزد که حتی حالم وبپرسه .

رو نشون میداد امروز حالم به طرز عجیبی خوش بود صبحانه  ۱۱اه کردم ساعت صبح از خواب پا شدم و به ساعت نگ

ای خوردم و شروع کردم تمیز کردن خونه االن چند ماهی بود که خودم غذا میپختم و دست پخت خوبی هم داشتم. 

باز قطع شد  فسنجان غذای مورد عالقه ی بردیا رو درست کردم و به حمام رفتم در حمام بود که صدایی شنیدم اما

سریع خودم رو شستم و از حمام بیرون آمدم حوله ای که دورم بود رو سفت تر به دور خودم پیچوندم که سایه ا ی 

دیدم از ترس جیغ کشیدم که بردیا با عجله اومد گفت :ای بابا مثل اینکه تورو دوباره ترسوندم و نگاهی به سرو تپیم 

یر شکمم رو پنهان کرده بود وقتی بردیا نگاهش رو از من گرفت گفت برو کرد حوله فقط تقریبا فقط روی سینه و ز

 خودتو خشک کن سرما میخوری .

با عجله به طرف اتاق رفتم نفس های تندم باعث میشد قلبم تند تند بزنه .پیراهنی زیبای سفیدی پوشیدم آرایشی 

 به روی ماهت دلت واسم تنگ شده بود نه ؟ کردم موهایم رو کرم زدم و رفتم پائین سالمی کردم بردیا :گفت سالم

 که گفتم :آره خیلی

 با تعجب پرسید :واقعا ؟

 گفتم آره آخه خیلی بهت عادت کردم واسه همین دلم واست تنگ شد .پوزخندی زد و چیزی نگفت .-

آوردم گفت میز غذارو آماده کردم ساالد و دسر های که قبال درست کرده بودم روی میز گذشتم غذا رو که می 

:میدونستی امروز میام ؟گفتم :نه اما احساس میکردم کسی میاد واسه همین اینارو درست کردم .دوباره گفت :چه 

 احساس جالبی .
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با خوشحالی نگاهش کردم و غذا واسش کشیدم .که گفت :چقدر خوشمزه شده دستمو گرفت و بوسی برروی دستم 

 دلم میخواست به بغلش برم و سفت به خودم میفشردمش.زد با خجالت دستم رو کشیدم و غذا خوردم 

 .کرد دعوت را ما شقایق عروسی جشن ٔ  هفته میگذاشت که عمه واسه۲از آمدن بردیا 

بند به جایی آستین داشت ۲اون روز من لباسی زرشکی که یقه ی شل و افتاده داشت انتخاب کردم لباس بلند بود و 

 لوه ای زیبای میداد .ورنگ زرشکی اش بسیار به پوست من ج

موهایم را مثل همیشه کرم زدم و رها کردم به روی شانه ام و گلی هم رنگ لباس به کنار موهایم زدم .عادت به 

آرایشی آنچنانی نداشتم برای همین به آرایشگاه نرفتم و خودم آرایش مختصری انجام دادم که بنظر خودم خیلی 

 د بهم میامد.بیشتر از آنچه که ارایشگر انجام میدا

 . بروم عمه ٔ  خانه به خودم بود قرار و بود رفته کمک ٔ  واسه عمه ٔ  بردیا از صبح به خانه

 دشخو به و رفتم شقایق پیش همه از اول. رفتم سالن به و آوردم در را مانتویم رسیدم عمه ٔ  بود که به خانه۱ساعت

ریش زیادی بر صورت نداشت برای عروسی آ وقت هیچ چون بود شده زیبا بسیار شقایق گفتم تبریک شوهرش و

 بسیار زیبا بود .

همه از دیدن من اظهار خوشحالی میکردن و هر کسی به طرز خاصی نگاهم میکرد و میگفت: النا جان امشب فوق 

العاده زیبا شدی .اما من دلم میخواست بردیا من رو ببینه و ازم تعریف کنه. اما هر چی گشتم بردیا رو ندیدم که 

 ی از پشت سرم گفت :سالم عرض شد خانومشخص

 که ظاهری بسیار زیبا داشت .سالمش را جواب دادم که گفت :من آریا هستم ۲۱, ۲۷مردی جوان بود حدود 

 بله خوشبختم-

 آریا گفت: و شما ؟

 منم دختر بابام هستم-

 چولو اسمتو نگفتیآریا خندی سر داد و گفت: واقعا ؟من فکر میکردم دختر مامانتی ؟خوب خانوم کو

 .اجازه با نماال نگم کسی به اسممو گفته مامانم سفمٔ  من که از پررو بودن آریا حرصم گرفت بود به سرعت گفتم: متا
 

 و به سمت عمه که کنار محمد رضا ایستاده بود رفتم و گفتم :عمه بردیا نیستش شما نمیدونین کجاست؟

 ی که دیدمش ،االن پیداش میشود. .عمه گفت:عزیزم داشت لباس عوض میکرد موقع

من به طرف دخترها رفتم که همه جمع شده بودن و میخندیدن که گفتم :حاال هر جا میرید زورکی باید سر جاتون 

 بلند میز هب بستین ،دخیل صندلی به چسبیدین و میخندین هر هر شما ما ٔ  بنشو ننتون اما از شانس چپکی دختر عمه

بنم که میخواست حرفی بزند دادم و به وسط سالن رفتیم شروع کردیم رقصیدن بعد از ش به عالمتی و دیگه شین

مدتی که رقصیدیم سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم و زیر چشمی به سمت نگاه نگاه کردم آریا رو دیدم از 

ست سرمو م نشرقصیدن باز ایستادم به گوشی از سالن رفتم و بر روی صندلی نشستم که احساس کردم کسی کنار

 مک چیزی تو خلقت ٔ  که برگردندم از دیدن آریا تعجب کردم که گفت: نه خیلی خوشگل میرقصی اصال خدا واسه

 نگذاشته

 با بی اعتناای گفتم: خیلی ممنون

 مکرد انتخاب تورو اینا ٔ  آریا: چرا این قدر ناز میکنی دختر؟این همه دختر ناز اینجا هست نگاه کن من از بین همه
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سی واستون دعوتنامه نفرستاده بود که، میخواستی نیای نکنه انتظار داشتی حاال که بهم گفتی از خوشحالی پشتک ک-

 وارو بزنم ؟

 آریا: نمیخواد پشتک وارو بزنی فقط یک خورده با ما راه بیا

 که صدای بردیا آمد که گفت :آریا میخوای قدم بزنی وراه بری میخوای تا من باهات بیام ؟

خوشحالی نگاهش کردم که دستش و به طرفم دراز کرد و به طرفش کشوندم ، همونطور به آریا عصبی نگاه  با

میکرد.آریا به حرف در آمد و گفت : نه ممنون و لبخند مسخره ای زد و ادامه داد: فقط شما محبت کن این خانوم رو 

 معرفی کن !

دائی بنده و ..آریا حرفشو قطع کرد و گفت :دختردائی زیبایی که بردیا خشمگین نگاهم کرد و گفت: ایشون النا دختر

 دارید و به من نگفته بودی دستش وبه طرفم گرفت و گفت :از آشنایی با شما فوق العاده خوشبختم مادام .

که بردیا گفت :بله ایشون نه تنها دختر دائی بلکه خانوم بنده هستن که آریا لبخندش محو شد و گفت :شوخی میکنی 

 ؟

 بردیا :نه عزیز واسه اینکه مطمئن بشی شب جمعه دعوتت میکنم خونه تا دست پخته خانمم رو بخوری

 آریا :ببخشید بدون حرف از پیش ما رفت .من نفس بلندی کشیدم و گفتم :آخیش مرسی .

 فت .بردیا نگاهی خیره به من و لباسم کرد و گفت :آخر شب منتظرم باش باهم میریم خونه و از کنارم ر

طرز نگاه بردیا معلوم بود که خشمگین هست اما تعجب کردم از اینکه به من گفت باهم میریم خونه این یعنی چی 

؟مگه قرار بود تنها برم خونه که این حرفو زد. عروسی به خوبی تموم شد و من کال این مساله خشمگینی بردیا و آریا 

 رو به کلی فراموش کرده بودم.

که بردیا زد تو برجکش حتی نگاهی به من نکرد و تنها و غمزده به گوشه ای رفت و به جمع نگاه  آریا بعد از اون

 میکرد.

ماه باردار بود به سمتم آمد همراه با مادر  ۶طبق گفته ی بردیا منتظرش شدم که بریم که دخترعمه ی بردیا که 

ترکوندی با لبخندی جوابشو دادم که  شوهرش که فیروزه دختر عمه ی بردیا گفت :خوشگل خانوم امشب حسابی

 ۱بردیا رو دیدم به سمت من می آمد بردیا در کنارم قرار گرفت که مادر شوهر عمه روبه عمه کرد و گفت :فیروزه 

 ماه بارداره تو نمیخوای صاحب نوه بشی ؟۶ماه بعد از عروسی بردیا جون با النا عروسی کرد االن 

تاشون عزیزان من هستن اما چه کنم که این ۲ که النا با بردیا ٔ  ام مخصوصا بچهکه عمه گفت :وای من از خدا میخو

 تا میخوان من بمیرم بعد بچه بیارن .۲

 سال زنده باشین هم نوه هاتونو ببینید هم نتیجه . ۱۱۱بردیا گفت :این حرفا چیه مادر جوون انشااهلل 

و رفتیم به طرف خانه .در راه از صورت بردیا چیزی  منم گفته بردیا رو تائید کردم و از همه خداحافظی کردیم

 نفهمیدم که چشه .

به خانه که رسیدیم بدون حرف به طرف اتاقم رفتم دروبستم و در حال باز کردن زیپ لباسم بودم که بردیا داخل 

 شد سریع موهایم رابه پشت سرم برگرداندم که قسمت لخت بدنم معلوم نباشه .

 یدونی شوهر داری و دیگه مجرد نیستی هان ؟بردیا گفت: مگه تو نم

 چرا داد میزانی چرا میدونم مگه چی شده ؟صداش رو باال تر برد و گفت :چی شده ؟از من میپرسی چی شده ؟-
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با سر در گمی سرمو تکون دادم و گفتم :معلومه که نمیدونم خوب بگو چی شده اینقدر هم داد نزن بدون اینکه 

گفت:واسه چی با این پسره آریا حرف میزدی هان ؟فقط میخواستی منو ضایع کنی که بگی  صداش رو پائین بیاورد

 من هر کاری بخوام میکنم آره ؟

بردیا اشتباه میکنی اون شروع کرد به حرف زدن منم سر باال جوبشو میدادم اما ول کن نبود .بردیا :ول کن نبود -

 ا کسی حرف بزنم .میگفتی آقا من شوهر دارم شوهرم دوست نداره من ب

 آخه من فکرمیکردم میدونه که شوهر دارم یعنی اصال حواسم به این موضوع نبود -

 بردیا :حواست نبود؟وای النا از دست بچه بازیهات خسته شدم بسه دیگه اجازه نمیدم هر کاری دلت میخواد بکنی

و چی؟ مگه تو میری اینور انور من بهت مگس من چی کار کردم که میگی هر کاری دلت میخواد میکنی؟اصال خود ت-

 کاری دارم ؟

بردیا :النا نزار کاری کنم که پشیمون بشی نزار کاری کنم که هر جا خواستی بری بیای اول اجازه بگیری نزار، نزارم 

 نفس بکشی

 تو کی هستی که به من اینجوری میگی ؟-

 ت رفته ؟بردیا: هی مثل اینکه یادت رفته من شوهرتم آره؟ اینم یاد

 شوهرمی باش اما بی خود میکنی با من اینجوری حرف میزنی-

 بردیا :نرو رو اعصابم اون کاری که نباید بکنم و بکنم ؟

 تو کاری نمیتونی بکنی هیچ کاری-

 بردیا به طرفم آمد و گفت: هیچ کاری نمیتونم بکنم؟ میخوای نشونت بدم؟ثابت میکنم بهت.

. 

 مد که منم به عقب میرفتم که گفتم :بردیا مسخره بازی در نیارو همینطور به طرفم میو

 بردیا :مسخره بازی نیست عزیزم جدی جدیه

به دیوار چسبیدم بردیا همینطور به کنرم می آمد و با دستانش محکم دستانم رو روی دیوار فشرد نفس هایش به 

ستش شل شد محکم از خودم دورش روی گردنم میخورد احساس خفه شدگی بهم دست داد که احساس کردم د

کردم و به طرف در رفتم که قبل از من به در رسید در را قفل کرد و گفت :بد بازی و با من شروع کردی خانوم 

 کوچولو

لباس هاش را با ژست خاصی در می اورد و به من نزدیک شد و با یک حرکت زیپ لباسم رو باز کرد و روی تخت 

 زدن و دستو پا زدم . پرتم کرد شروع کردم به جیغ

 کن ولم دستم آای…ولم کن -

بردیا اصال کر شده بود و با قدرت تمام بدنم رو محکم گرفت بود نمیزاشت تکون بخورم هر چقدر سعی کردم از 

دستش در برم نتونستم که به مقصودش رسید .از گرمی بدن بردیا و نفس های تندی که به صورتم میخورد حالت 

 دم اما از دردی که داشتم در امان نبودم .سر گیج گرفت بو

 ازت میکنم خواهش بردیا.…بردیا تورو خدا ولم کن -
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دردی وحشتناک در دلم پیچید و شروع کردم به جیغ زدم با هر حرکت بردیا صدای جیغ من بلند میشد که بردیا 

کسی صداتو نمیشنوه که بیاد  دستش رو بر روی دهنم قرار داد و گفت :هم حنجره اتو پاره کردی هم گوش منو،

 کمکت پس الکی جیغ و داد راه ننداز.

 بردیا ازت خواهش میکنم درد دارم بس کن ..تورو خدا آای .-

بعد از ساعتی بردیا دست از کارش برداشت دم گوشم گفت :هنوزم میگی هیچ کاری نمیتونم بکنم روی حرفت 

 هستی ؟

 بید .که با سکوت من مواجه شد و در کنارم خوا

با خودم فکر میکردم من که بردیا رو دیوانه وار دوست داشتم چرا نمیذاشتم به من نزدیک بشه چرا حاال با اینکه 

 نزدیک شد و به مقصودش رسید البته با زور هنوز دوستش داشتم با این فکرا خوابیدم که با صدای بردیا بیدار شدم .

 ان واسه پا تختیمام ٔ  پاشو النا باید آماده بشیم بریم خونه

شرم زیادی که داشتم باعث میشد که نتونم از جا بلند شم و لباس بپوشم با اینکه باید از دستش ناراحت باشم اما 

نبودم یک جوری هم خوشحال بودم که باالخره من و بردیا مثل بقیه زن و شوهرا شدیم .بردیا به کنار تختم آمد و 

 گفت: عروس خانوم نمیخوای بیدار شی؟

 با تعجب نگاش کردم و گفتم: عروس خانوم من که نیستم شقایق بودا ؟

که با لبخندی معنی داری نگاهی به بدنم کرد که سعی میکردم با پتو بپوشونمش و گفت :دیشب توهم عروس خانوم 

 بودی دیگه

 است . ۱۲سرمو انداختم پائین که دوباره گفت :نمیخوای لباستو عوض کنیم ساعت 

 که سرم پائین بود گفتم :میشه بری بیرون. با تعجب پرسید :چرا ؟همونجوری 

که گفتم :میخوام لباسمو بپوشم.خنده ی بلندی سر داد و سرشو زیر گلوییم آورد و بوسی زد و گفت :قرار نشد دیگه 

 از من خجالت بکشی خانوم کوچولو اما باشه این دفعه رو میرم اما دفعه ی بعدی خبری نیست .

رفت بیرون با خودم گفتم چه پررو، خوبه دیشب زورکی اینکارو کرد اصال هم پشیمون نیست که حتی یک  وقتی که

عذر خواهی کنه. همینطوری که با خودم حرف میزدم از روی تخت بلند شدم که دردی وحشتناک در دلم پیچید 

 و شروع به لباس پوشیدن کردم.صدای آخ گفتنم بلند شد اما مثل اینکه پائین بود و نشنید. خدارو شکر کردم 

.آرایشی ساده کردم و پیراهن آبی آسمانی رو تنم کردم و به پائین رفتم با اینکه درد داشتم اما هیچی به بردیا نگفتم 

. 

 ردینک دیر چقدر: گفت عمه رسیدیم ما تا بودن آنجا نزدیک فامیل تقریبا ٔ  همه رفتیم عمه ٔ  همراه با بردیا به خانه

 دیم که ناهار بخوریم .بو شما منتظر

 هدیه و بود زیبا بسیار که بود دستبندی شقایق به من هدیه داد می شقایق به خودشو ٔ  بعد از ناهار هر کسی هدیه

ساعتی گذشت که دیگه دردم غیر قابل تحمل شد عمه با تعجب به کنارم ۲ تقریبا بود دستبند همان گردنبند بردیا

 دی زدم و تشکر کردم که گفت: چته :چرا رنگت پریده ؟آمد و گفت: حالت خوبه مادر؟ لبخن

 گفتن باشه جز هیچی عمه نشده قانع بود معلوم.باشه اون ٔ  هیچی نیست عمه جون صبح سرم در میکرد شاید واسه-

. 
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با نگاهم به دنبال بردیا بودم چون واقعا نمیتونستم بشینم وقتی باالخره دیدمش همراه با شوهر شقایق بود که 

 نی نگاهمو حس کرد وقتی به کنارم آمد گفت :چیزی شده ؟سنگی

 میشه بریم ؟-

 بردیا با تعجب گفت: بریم ؟کجا بریم ؟

 بریم خونه-

 بردیا :چرا ؟کسی چیزی گفته ؟

 نه چیزی نشده..بردیا دستم رو گرفت و گفت :چی شده چرا اینجوری شدی چقدر یخه دستت ؟-

 بردیا بریم خونه-

 ا به من بگو که بهونه ای جور کنم و بریمبردیا: آخه چر

 لبموبه دندان گرفتم وسرمو پائین انداختم و گفتم :من ..من خیلی درد دارم

بردیا با چشمانی از حدقه بیرون گفت :درد؟ درد چی؟ کجات درد داره ؟یک دفعه مثل اینکه فهمیده باشه گفت :صبر 

ی کردیم که خودم در تعجب بودم که بردیا چی به عمه گفت که کن به مادر بگیم و بریم .به قدری سریع خداحافظ

 راضی شد

تو راه در ماشین به قدری سرعت میرفت که گفتم :تورو خدا بردیا یواش که بعد یواش تر رفت که بردیا با قیافه ای 

 در هم گفت :از کی درد داری ؟

 از همون دیشب-

 بردیا: خوب دیشب که عادی بود اما صبح چی ؟

 موقعی که میخواستم از تخت بیام پائین از

 بردیا: چرا بهم نگفتی ؟

 فکر نمیکردم مهم باشه-

بردیا: تو کاری به مهم بودن و نبودنشنداشته باش تو باید به من میگفتی عزیز من اگر بالیی سرت بیاد من جواب 

 مادرم رو چی بدم

 ببخشید .-

که بردیا نزاشت و من رو تا اتاق باال بغل کرد و گفت همینجا باش تا به خانه رسیدیم خواستم از ماشین پیاده بشم 

 بیام .

وقتی که برگشت کیف کارش و جعبه همراهش بود و ازم خواست که آرام باشم تا معاینه ام کنه اما من شرم داشتم با 

سالته  ۱۲رد گفت :تو من چند دقیقه ای صحبت کرد و راضی شدم که معاینه ام کند. بعد از دقیقه ای که معاینه ک

 درسته ؟

 آره-

بردیا: فکر نمیکردم اونقدر کوچولو باشی که بهت فشار بیاد اما خوشبختانه هیچی نیست جز همون که گفتم کوچولو 

بودی هنوز و لبخندی زد و قرصی بهم داد که بخورم بعد از خوردن قرص گفت :من میرم پائین تو هم راحت بخواب 

 اشتی بهم بگو بدون خجالت باشه کوچولو .به هر چیزای احتیاج د

 باشه مرسی-
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 گونه ام رو نوازش کرد و گفت :یادت نره ها .خوب بخوابی .

 بود اخمو ههمیش بردیا اون ٔ  بعد از رفتن بردیا با خودم فکر کردم این بردیا اون کسی که من میشناختم نیست قیافه

اون داشتم اون به من نداشت اما خیلی گرم تر و بهتر از اون بردیا  به من که رو عشقی شاید این اما بود سرد خیلی و

 بود و من عاشقانه میپرستمش.

. 

هوا تاریک شده بود که از خواب بیدار شدم به طرف پائین رفتم و دیدم هیچ کس خانه نیست به حمام رفتم و آب 

 رم به سوی بردیا پر کشید اون که به منسردی که بر روی تنم ریخته میشد آرامش عجیبی به من دست میداد اما فک

گفت پایینم اما االن نیستش بعد ازبیرون آمدن از حمام مشغول خشک کردن خودم بودم که صدای پای کسی رو 

شنیدم سریع لباسم رو پوشیدم و به بیرون از اتاق رفتم بردیا رو دیدم که با قیافه ای گرفته و اخمو روی مبل نشسته 

 ه جلو تر رفتمو به جایی خیره شد

 سالم-

 بر گشت نگاهم کرد با همون قیافه گفت:سالم من دیگه وا رفتم با طرز حرف زدن بردیا

 روی مبل رو به روش نشستم و گفتم :چیزی شده ؟

 لبخندی بی روح و سردی زد و گفت :مهم نیست

 و به طرف پله ها رفت .

و ندیدم، شد همونی که قبل از ازدواج میشناختم شایدم اخمو تر بعد از اون روز دیگر قیافه ی مهربان و گرم بردیا ر

ماه به همین صورت گذشت یک روز که عمه به خانه ام آمده بود شروع به صحبت کرد و گفت :اگر با بردیا  ۱

مشکلی داری به من بگو کمکت میکنم با تعجب به عمه گفتم :آخه ما با هم مشکلی نداریم اصال یعنی کاری به هم 

 ه نداریمدیگ

عمه با ناراحتی گفت :نمیدونم بچه ام چش شده دیروز اومده بود خونه همیشه با تو میامد اما وقتی دیدم تنهااست 

 ازش از تو پرسیدم که گفت :کار داشت نتونست بیاد گفتم شایدچیزی شده نمیخواین به من بگین

بیام .اما دروغ میگفتم من حالم کامال خوب بود و از  نه عمه جون هیچی نشده دیروز حالم رو به راه نبود نتونستم که-

اومد وقتی ازش پرسیدم چیزی  ۱۱رفتن بردیا به خانه عمه خبری نداشتم یادم به دیشب افتاد بردیا نزدیک ساعت

 خوردی گفت :نمیخوام چیزی. .

ر فرو حاال با گفته عمه به فکحتی به خودش زحمت نداد بگه نه خوردم سیرم یا بگه نه مرسی اما من به دل نگرفتم اما 

رفتم با زنگ تلفن به فکر فرو رفتم یاد مزاحم تلفن ای که این چند وقته میشه بیشتره اوقات وقتی بردیا خونه نیست 

 میشه همیشه از این میترسیدم که بردیا فکر نکنه این مزاحمتها بخاطره من زنگ میزنن!!

وع بگم بردیا گفت :چیه ؟به خودت شک داری ؟ و با لبخندی پر از روزی که تصمیم گرفتم به بردیا راجع این موض

 تمسخر نگاهم کرد اما باز هم لب به سکوت بردم هیچی نگفتم .

هفته بردیا رو اصال نمیدیدم یا اگرم میدیدم در حال رفتن بود  ۲دوهفته ای از آمدن عمه به خانه ما میگذشت در این 

از کارش در بیارم اون روز به دانشگاه نرفتم و نیم ساعت بعد از رفتن بردیا  دیگه طاقتم تموم شد تصمیم گرفتم سر

 با تاکسی به دنبالش رفتم چون اگر با ماشینم میرفتم مطمئنا میدید اما با تاکسی محال بود شک کنه .
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 ن شدن وبردیا دم شرکت پارک کرد و به داخل رفت بعد از نیم ساعت با یک دختر جوان آمد بیرون و سوار ماشی

رفتن دیگه نمیتونستم ادامه بدم به ارننده گفتم منو دم خونه برسون به خانه که رسیدم چیزی رو که دیدم باور 

نمیکردم میدونستم منشیش یک دختره. با خودم گفتم شاید با منشیش جایی میرفته، شاید دختره دوستش بود شاید 

که همونجا روی مبل خوابم برد . با تکان دستی بیدار شدم  گفتم خودم با شایدها این از اینقدر…، شاید ، شاید 

چشمم رو که باز کردم بردیا رو دیدم با همون لبخند زیبایش البته بعد از مدتها وقتی نگاه من رو به روی خودش دید 

 گفت :میخوای نابودم کنی ؟ دختر اینجوری نگام نکن

ه بردیا دوباره شروع به گفتن کرد و گفت :مثل اینکه جایی لبخند سردی زدم چون واقعا نمیتونستم بیخیال باشم ک

 بودی خسته شدی با اینجوری خوابت برده و دست به لباسم اشاره کرد که هنوز تنم بود .

گفتم :آره و از روی مبل بلند شدم و به سمت پله ها رفتم که احساس کردم نگاهم میکنه برگشتم و دیدم حدسم 

 درست بود گفت :خوب ؟

 وب که خوبخ -

 بردیا :کجا بودی حاال ؟

 یک جایی کار داشتم-

 بردیا: بله دارم میبینم اما کجا ؟

برگشتم که بگم همه چیزو دیدم اما گفتم به خودم آروم باش و بذار همه چیز روشن بشه با گذشت زمان. نا خود 

 آگاه گفتم :رفته بودم پیش یکی از دوستام بعد از دانشگاه

 ناسمش ؟بردیا :من میش

 آره پیش افسانه-

 بردیا ابرویی باال انداخت و جلوتر آمد و گفت :همون که اسم داداشش افشین اره؟

 با تعجب گفتم :تو از کجا میدونی ؟

بردیا: اختیار داری لیست خوا ستگارهایی که رد کردی رو همه رو دارم راستی چرا ردشون کردی اونا که از من بهتر 

 شین شنیدم خیلی پولدار و موفقه ؟بودن مثال همین اف

 خوب همه چیز مادیات نیست-

 بردیا: درسته اما بقیه چی ؟همشون بد بودن

 خودت چی چرا دختر عموتو نخواستی اون که نه کوچولو بود نه ناز نازی دست پختشم بهتر از من بود-

 با لحنی خیلی عجیبی گفت :همه چیز که اینا نیست

 :نگو عاشقم بودی که باورم نمیشهپوزخندی زدم و گفتم 

 بردیا :آره موضوع این مسائل نیست موضوع چیز دیگه است

 باشه-

حتما انتظار داشت که ازش بپرسم موضوع چیه پس ؟اما نگفتم بی تفاوت به اتاقم رفتم و لباسمو عوض کردم دیگر 

ایم رو ش سفید مشکی خیلی ساده موهمثل قبال در پوشیدن لباس حساس نبودم شلوار سفید نخی پوشیدم با تک پو

بستم بدون هیچ اریشی به پائین رفتم با کمال تعجب دیدم بردیا هنوز روی مبل نشسته و به فکر فرو رفته با خودم 

گفتم حتما میگه کاش به جایی این عشق خودم بود نه این دختر وراج از این فکرلبخندی عصبی زدم و به آشپز خونه 
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تم و به سالن برگشتم بردیا گفت :دست پخته سر کار دیگه نصیبه ما نمیشه ؟دیگه غذا هم رفتم لیوان شیری ریخ

 نمیپزی ما که گفتیم دست پختت خوبه

 با لحنی خیلی سردگفتم :غذا رو واسه کسی میپزن که خونه باشه

 بردیا :یعنی من ارزش ندارم دیگه ؟حاال من هیچی خودت چی میخوری ؟

 تن نمیخت باالخره منم یک کاریش میکنمیک نفر آدم که غذا پخ-

 بردیا: پس من چی ؟

 تو هم میتونی یک کاریش بکنی مطمئنا رستورانهای خوبی میشناسی-

 بردیا:اما دلم میخواد یک همراه داشته باشم ؟

 ااون هم پیدا میشه فکر کنم همراهی زبیاا میتونی پیدا کنی که اشتها تو بیشتر کنن-

 کرد :چه از خود راضی اینو گفتی که ببرمت رستوران اره؟بردیا چشماشو ریز 

 من خودمو نگفتم گفتم که ببریش رستوران-

 بردیا جلو آمد و کنارم نشست و گفت :اما من دلم میخواد با زن خودم برم رستوران تا اشتهام باز باز بشه

 نگو زنم بگو شربت اشتها-

 لویمگ زیر بوسی…رد و زیر گلویم گفت :به زن من حرف نزن بردیا دستش انداخت پشت گردنم و سرشو جلو آو

 منی ی النا منی چیز همه تو: گفت میبوید رو گردنم که حالی در و کرد

احساس کردم اگر ادامه بده هر لحظه امکان باال آوردن دارم چون این حرفا اصال به بردیا نمیخورد مطمئن بودم 

یگه اجازه نخواهم داد .از خودم جداش کردم و از روی مبل بلند شدم و گفتم دوباره میخواد با من بازی کنه اما من د

:خسته شدم از این بازیات تا کی میخوای با من بازی کنی مگر من عروسک توام هر جور که دلت میخواد منو بازی 

 میدی؟

 بردیا با تعجب گفت :النا چی شده ؟ چرا اینجوری میکنی ؟یادت رفته زن منی ؟

دیا لطفا از بودن زن تو حرفی نزن خب میدونی زنتم اما هنوز نمیدونی نباید آدم با احساسات هر کس که زن ؟ بر-

 دلش بخواد بازی کنه .

 .نشنیدم هیچی دیگر و رفت گیج سرم…بردیا: اما من 

:عمه جون  ماز صدای گریه ی ارومی بیدار شدم عمه رو دیدم که دستمال خیسی به روی پیشونیم میذاره با لبخند گفت

 چی شده ؟

عمه نگاهی به من کرد و دوید بیرون وقتی آمد بردیا رو دیدم که نفس نفس میزد معلوم شد که دوییده بردیا به 

 کنارم آمد و گفت :خدارو شکر چشمتو باز کردی حالت خوبه

 با تعجب گفتم :آره چطور ؟

 یساعت که بیهوش۱۱بردیا: کوچولو تو مارو حسابی ترسوندی االن 

 با چشمانی گرد شده نگاش کردم و گفتم :بی هوش نبودم خواب بودم داشتم خواب میدیدم

 بردیا خندی کرد و گفت :میگم کوچولو یی نگو نه
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و ادامه داد برم واست یک چیزی بیارم بخوری همون موقع عمه به داخل اتاق اومد و سینی پر از خوردنی توش بود با 

عمه فدات شم مرسی دلم میخواد یک گوسفند کامل رو بخورم االن. عمه لبخندی زد  دیدن خوردنیا گفتم : آخ جون

 گفت بخور عزیزم نوش جونت .

 شروع کردم به خوردن که با تعجب دیدم عمه و بردیا با لبخندی نگاهم میکنن گفتم :چیزی شده ؟

ن شوهر من چیزی ندادین بخوره؟ که عمه گفت نه هیچی نشده عمه راحت باش رو به عمه کردم و گفتم :عمه به ای

 اینم غش کرده بوده ؟

 که عمه گفت :واسه چی عمه بردیا غش نکرده بود

 آخه مثل غش کردها زًل زده به من نمیذاره راحت غذامو بخورم-

 و عمه نگاهی به بردیا کرد که هنوز من رو نگاه میکرد و زد زیر خند ه بردیا با صدای عمه از عالم هپروت آمد بیرون

 گفت :چی شد ؟

 عمه:هیچی برو کنار بذار بچه ام غذاشو بخوره

 بردیا: مگه جلو دهنشو گرفتم خوب بخوره!!

عمه در حالی که میخندید از در بیرون رفت .بردیا به کنارم آمد و دستش رو روی موهای بلندم کشید دستش رو پس 

 زدم و گفتم :فکر نکن خندیدم یادم رفته همه چیز

 اشتمنذ…فت :النا چی شده که تو اینطوری شدی؟اگر واسه اینکه فکر میکنی دوستت ندارم به خدا با تعجب گ

 یستن بهتر پس نداری من به ای عالقه هیچ میدونم خوب یکی من چو نبود این من منظور: گفتم و بشه تموم حرفش

 . کنیم تموم راحت چیزو همه

 بردیا :از کجا اینقدر مطمئنی ؟

که اونشب قبل از ازدواج دقیقا قبل از اینکه بری مسافرت با عمه دعوات شد و خودت گفتی من از اون جایی -

 نمیتونم باهاش زدنگی کنم هیچ عالقه بهش ندارم

بردیا با رنگی پریدگی گفت : نه ببین ..حرفشو باز قطع کردم و گفتم :بهتره با یکی زندگی کنی که عالقه داشته باشی 

 بهش

 نیو بتونی تحملش ک

 بردیا :این حرفا چیه ؟ تو زن منی اگر نمیخواستمت یا نمیتونستم تحملت کنم اصال راضی به این ازدواج نمیشدم

 پس قبول داری که این ازدواج یک ازدواج تحمیل شده بود؟-

 بردیا کالفه دستی به موهاش کشید و از اتاق بیرون رفت و من جواب خودم رو گرفتم .

که گذشت بردیا دیگه سعی نمیکرد خودش وبه من نزدیک کنه اما خیلی بیشتر از بقیه اوقات  توی این یک هفته ای

حواسش به من بود یک روز جمعه که مشغول گرد گیری بودم روی صندلی رفتم تا توی کابینتهارو تمیز کنم اما از 

 ه داخل اشپزخونه آمد و گفتشانس بد من پایه ی صندلی مشکل داشت و من اینو نمیدونستم بردیا در همین زمان ب

 چی کار داری میکنی ؟

برگشتم که جوابشو بدم که صندلی برگشت و خوردم زمین .بردیا به سرعت خودشو به من رسوند و گفت :چرا رفتی 

اون باال ؟خوبی ؟جایت درد میکنه ؟کجا ؟کجا درد داره؟ نگاهی به قیافه ی نگران بردیا کردم و از لحن حرف زدنش 

 گرفت و شروع کردم خندیدن .که با قیافه ی عصبی گفت :کجای حرفم خنده داشت که داری میخندی ؟خنده ام 
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 همه جاش-

 بردیا: آخه عزیز من این چه کاری بود که کردی

 در حالی که بلند میشدم گفتم ببین خوبم هیچیم نیست تا بلند شدم الکی گفتم :اییییی کمرم نمیتوم راه بیام اییییی

 ل شد و گفت :دیدی گفتم!! خدا حاال چی کار کنمبردیا هو

تا اینو گفت دوباره زدم زیر خنده که با تعجب نگاهم کرد با لحنی تهدید آمیز گفت :منو دست میندازی کوچولو ، 

جلو آمد با یک حرکت سریع دویدم اما متاسفانه پام به قالیچه ی توی سالن گیر کرد در حال افتادن بودم که بردیا 

 رسوند و از پشت گرفتم و گفت :تورو خدا بشین اینجا آروم. اینقدر منو اذیت نکن خودشو

ساعت زنگ میزنه میگه کاری نکنی  ۲۴با لحنی که در خودم سراغ داشتم گفتم :آخه خسته شمد این از عمه که 

 خطرناک باشه ,سنگینی بلند نکنی کمرت بگیره اینم از تو که نمیذاری تکون بخورم

یییی هر کی ندونه میگه چه قدر تو گناه داری آخه بچه جون دویدن هم شده کار یا از روی صندلی میری باال بردیا: اخ

 که چی بشه تو کاری داری به همین خدمتکار که میاد خونه رو تمیز کنه بگو انجام بده .

 از توی بغلش آمدم بیرون و رفتم طرف پله ها گفتم باشه چشم

ری شیطانی به سرم زد تا آخرین پله رسیدم و روی نرده ا نشستم و سر خوردم پائین در حالی اما تا نرده رو دیدم فک

 که سر میخوردم با خوشحالی گفتم :هوووووووووووو

 

وقتی به انتها رسیدم دیدم که بردیا دست به کمر وسط سالن ایستاده با چشمانی از حدقه بیرون آماده منو نگاه میکنه 

 ز دست تو چیکار کنم دختر کاری نکن دستو پاتو با طناب ببندماگفت: النا ..النا ا

شکلکی در آوردم واسش و دوباره به طرف پله ها دویدم این دفعه اونم دنبالم اومد که مبادا سر بخورم اما من به 

دم از ا اماتاقم رفتم همین که خواستم درو ببندم درو باز کرد و به داخل آمد گفت :منو دست میندازی آره شیطون ت

دستش فرار کنم منو سفت به بغلش فشرد و گفت دیگه نمیزارم فرار کنی به چشمهایش نگاه کردم نا خواسته ساکت 

 روز صبح.  میکشید پر بخشش آرامش صدای حرفهاو ٔ  شدم و این بار به خواستش جواب رد ندادم چون دلم واسه

م از روی تخت آروم پائین اومدم تا بردیا رو بیدار میکرد شدیدی ضعف احساس شدم بیدار خواب از که موقعی بعد

نکنم تا ایستادم سرم گیج رفت و سریع روی تخت نشستم که این حرکت باعث شد بردیا از خواب بیدار بشود، 

 دستش را روی شانه ام گذشت و گفت : حالت خوبه ؟

 با صدایی که خودم به زور میشنیدم گفتم :آره خوبم تو بخواب

 یگه خوابم نمیاد باید برم شرکت یک عالمه کار دارم و بیمارستان هم باید برم جراحی دارم.بردیا:نه د

 پس من برم واست صبحانه درست کنم.-

موقعی که از پله ها پائین میرفتم دستم را گرفته بودم به نرده ها و آروم آروم قدم بر میداشتم چون چشمانم سیاهی 

 میرفت

به درست کردن وسایل صبحانه کردم،وقتی کارم تموم شد روی صندلی نشستم سر گیجه به اشپزخانه رفتم و شروع 

 روی رب گذاشتم دستانم روی سرمو همین ٔ  و ضعف شدیدی که داشتم باعث میشد که نتونم خوب تحرک کنم واسه

 ؟ خوبه حالت مطمئنی تو: گفت که کردم باز چشمامو بردیا صدای شنیدن با. بستم هم رو چشمم و میز
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آره یک خورده سرگیجه دارم ،فکر کنم چون دیشب شام نخورده خوابیدم اینجوری شدم . با حالتی مشکوک نگاهم -

 کرد گفت :پس چرا نشستی شروع کن بخور دیگه

 و خودش شروع کرد به مالیدن کره و مربا بر روی نان ،لقمه ای دستم داد و گفت بخور

بدی که مربا میداد باعث شد حالم دگرگون بشه و حالت تهوع شدیدی  وقتی از دستش گرفتم که بخورم بویی شدیدا

 بگیرم به سرعت خودم رو به دستشویی رساندم و معده ام رو خالی کردم.

 بردیا پشت سرم ایستاده بود گفت :چته تو ؟ حالت خوش نیست اصال..

 دستم را در دستش فشرد و دیگه هیچ چیزی نفهمیدم .

از گوشه ی لبم سرازیر میشد باعث شد چشم باز کنم و نگاه نگران بردیا رو به خودم دیدم شیرینی مایع خنکی که 

که چیزی رو توضیح میداد به کنارم آمد و گفت :النا تو که منو از نگرانی کشتی چته عزیزم ؟چرا به من نمیگی حالت 

 خوب نیست

به  و کار داشتی خودت گفتی واسه چی از کارتبه سختی لب باز کردم و گفتم :آخه چیز خاصی نبود که نگران بشی،ت

 خاطره من بیفتی

تا اومد لب باز کنه عمه که نمیدونم کی به اونجا آمده بود گفت: عمه به قربونت بره چرا چیزی بهش نگفتی تو دست 

 ما امانتی اگر خدایی نکرده بالیی سرت باید من جواب پدر خدا بیامرزتو چی بدم ؟

 تم :عمه جون گریه نکن به خدا هیچی نیستلبخند کمرنگی زدم گف

 عمه با نگرانی و حالتی که واسه من خیلی عجیب بود به بردیا نگاه کرد ولی هیچی نگفت.دو سه .

روز بعد از رختخواب بلند شدم عمه در این چند روز بهترین پرستاری رو از من کرده بود روز غذاهای مقوی درست 

ترکیدن هستم ،موقعی که به عمه اینو گفتم خنده ای شیرین کرد و گفت :این که  میکرد که احساس میکردم در حال

 چیزی نیست چند ماه دیگه که حامله شدی میفهمی چاقی یعنی چی؟

 خنده ای کردم و گفتم :اووه حاال کو تا اون موقع

 عمه :دیر نیست تا اون موقع شاید االن هم حامله باشی خبر نداشته باشی

م من االن خودم بچه ام فقط خواهش میکنم این حرفو جلوی بردیا نزنیدها که شروع میکنه اذیت کردن نه عمه نیست-

 من باحرفش

عمه ام لبخندی زد و گفت: اون بهتر از هر کس دیگه موقعیت تورو درک میکنه .لبخندی زد و به فکر فرو رفتم عمه 

 بینه این حرفشو پس میگرفت.ی ساده ی من و باش اگر بدونه بردیا حتی چشم نداره منو ب

شب اول خیلی نگران شدم واسش اما بعدش وقتی دیدم واسش مهم  ۳ ۲چند هفته بود که بردیا دیر به خانه میومد 

 نیست که یکی منتظرشه دیگه منتظرش نشدم.

چه  و گفت :تا اینکه یک روز به دیدن عمه رفتم و قصد کردم شب رو اونجا بمونم اما با دیدن من خیلی تعجب کرد 

 عجب اومدی حاال بردیا کجاست؟

 با لبخند جواب دادم: اول عجب جمال شماست دوم بردیا؟ یا بیمارستان یا شرکت.

عمه دیگه هیچی نگفت :شقایق هم به ما پیوست شروع کردم سر به سر گذاشتن اون .گفتم:شقایق مشاهلل خوب چاق 

 شدیا

 رک خوردنهاون صندلی که تو االن روش نشستی در حال ت
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 شقایق با لحنی مثال عصبی گفت: نه خیرم تو زیادی الغر شدی همه رو چاق میبینی وگرنه هیکل من متعادله

 کیلو شد متعادل؟ ۲۲۱از کی تا حاال گفتن -

اینو که گفتم سیبی به طرفم پرت کرد و شروع کردم به دویدن در حیاط باز بود با سرعت ازش خارج شدم که به 

 ی سفتی برخورد کردم .یک چیز خیل

 بردیا رو روبه روی خودم دیدم که بسیار عصبی بود و گفت : تو اینجا چه غلطی میکنی ؟هان؟

 بدنم شروع کرد به لرزیدن و گفتم:خوب حوصله ام سر رفته بود اومدم اینجا

 بردیا:قبلش کجا بودی ؟

 از صبح اینجا هستم-

 ا زنگ بهم نزدی؟بردیا:پس چرا قبل از اینکه برم نگفتی ؟ی

 آخه موقعی که تو رفتی من خواب بودم بعد گفتم وقتی اومدی خونه میفهمی که من اینجام-

 بردیا با صدایی که واسه من تازگی داشت گفت:مگر نگفته بودم هر جا رفتی قبلش باید به من بگی ؟هان نگفته بودم؟

 صحبت کرد: چی شده مامان؟چرا داد میزنی ؟ با صدای فریاد اون عمه و شقایق به باغ آمدن عمه شروع به

بردیا با چشمهای که ازشون کینه میبارید نگاهی به من کرد و گفت: خانوم بدون اجازه اومده اینجا تازه بدو بدو هم 

 میکنه

 شقایق دخالت کرد و گفت: به خاطره همین سرش داد زدی مگه دویدن چیه که سرش داد میزنی

 ت اما نه واسه کسی که ..جمله اشو قطع کردبردیا: دویدن چیزی نیس

من با نگاهی بغض الود گفتم :ببخشید،و به سرعت به سمت خانه رفتم و در اتاق سابقم رفتم گریه سر دادم که صدای 

 پای کسی و شنیدم

 بردیا بود. تقه ای به در زد و گفت: النا درو باز کن.جوابی ندادم

 میکنی یا نه؟؟این دفعه محکم درو زد و گفت :باز 

 نه...نه..نه هر کاری دلت میخواد بکن-

بردیا:آخه عزیز من واسه چی اینجوری میدویی من نگرانت بودم چند دفعه به خونه زنگ زدم دیدم جواب نمیدی 

دیوانه شدم،بعد که اومدم اینجا تا از مادر خبری بگیرم دیدمت در حال دویدن خوب خودتو جای من بذار ببین با 

 چقدر بازی شده. اعصابم

 موقعی که خودت میذاری و میری و هیچی ام نمیگی نزدیکی صبح میای خونه من چی ؟من چی بگم؟-

بردیا با لحنی آروم تر گفت: آخه خانومی من جای دیگه به جز شرکت یا بیمارستان ندارم که برم تازه بهت هم 

 روزی چند بار زنگ میزنم حالتو میپرسم

 دقیقه طول نمیکشه . ۲ی میگی سالم خوبی؟چی کار میکنی و خداحافظ..که بیشتر از آره آره زنگ میزان-

 بردیا:باشه باشه بیاحاال درو باز کن هیجان واست خوب نیست.

مدتها بود که به اخالق بردیا شک کرده بودم چون هر کاری میخواستم بکنم نمیزاشت و همش منو از انجام دادن اون 

علتشو سوال میکردم میگفت از خودت مواظبت کنی مگه بده؟ یا اینکه جواب های سر باال منصرف میکرد و تا ازش 

 میداد که منو حسابی کفری میکرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تماشاییغروب 

3 4  

 

یک روز صبح که پستچی آمده بود با کامل تعجب دیدم جعبه ای رو به دستم داد وقتی فرستنده ی جعبه رو دیدم 

وع به باز کردن جعبه کردم. چند عکس و یک کاست اسم بردیا و آدرس خارج از کشور رو روی اون دیدم شر

ویدئوی در آن دیدم عکس هاروبه دست گرفتم و شروع به دیدن آنها کردم.چیزی شبیه آتش فشان درون من 

 شروع به کار کرده بود عکسها از بردیا بود به همراه دختر کوچکی در بغل و دختر زیبای تقریبا همقد من.

 ته شده بود کنار دریا در آشپزخانه و حتی در تختخواب.عکسها در جاهای مختلف گرف

دلیل بردیا رو تازه فهمیدم که چرا میگفت نمیتونم زندگی کنم چون زن و بچه داشت.دیگه جونی واسه ی دیدن فیلم 

نداشتم تنها کاری که کردم جعبه روبستم و روی میز گذاشتم تا خودش بیاد رک وراست حرفشو بزنه دیگه از این 

 یت خسته شده بودم .وضع

شب موقعی که بردیا به خانه آمد من هنوز در ناباوری به سر میبردم جالب این بود که خودش هم حال درست 

حسابی نداشت سردی کالمش موقعی که سالم کرد کامال مشخص بود من هم با همون لحن جوابش رو دادم و 

 یا نه ؟دو سه مستقیم به اتاقش رفت حتی وقت نکردم بهش بگم شام خورده

هفته ای به همین منوال گذشت، سردی بردیا روز به روز بیشتر میشد و بیخیالی من هم به رفتار اون بیشتر میشد 

موقعی که در خانه عمه دعوت بودیم عمه نیز متوجه این سردی رفتار ما شد و با حالتی عجیب مارو نگاه میکرد در 

شت اما من سعی بر بی توجهی میکردم . به طرف میز رفتم که کمی اون جمع آریا بود که چشم از من بر نمیدا

نوشیدنی بخورم که به کنارم آمد و گفت :احوال شما النا خانوم؟ کم پیدا هستین؟ نکنه شوهرتون در خونه رو روی 

 شما قفل میکنه ؟

،چهارم شوهر من اصال با عصبانیت شدید گفتم : اول از همه چی خیلی ممنون شما چطورین؟ دوم من زیر سایتونم 

 این کارو نمیکنه چون دلیلی نداره

خنده ای کردو گفت : دلیل که زیاد واسش دارم اما مهم تر از این که شاید شما رو بدزدن نیست دیگه البته به بردیا 

حق میدم منم اگر همچین لعبتی گیرم میومد خونه که هیچی توی شیشه قایمش میکردم که مبادا کسی ببنتش از 

 ستش بدم .د

با ناراحتیه بسیار گفتم : بخاطر همین طرز تفکر زشته تونه که تا حاال مجرد موندین دیگه . و قبل از اینکه چیزی بگه 

به سرعت از اونجا دور شدم به سمت بردیا نگاه کردم اما با کمال تعجب دیدم که اصال حواسش به من و آریا نبوده و 

 در حال حرف زدن با دوستش است.

 ا صدای حمیده خانوم مادر شوهر شقایق به خودم آمدم .ب

همگی دوستان ساکت لطفا، میخوام در این جمع خبر خیلی خوبی رو بهتون بدم که به زودی من مادر بزرگ میشم -

چون عروس گلم شقایق یک نوه ی تپلی داره واسم میاره . با شادی به سوی شقایق نگاه کردم در حالی که سرخ شده 

 تبریکاتی که از هر سوی سالن میشنید جواب میداد. بود به

حمیده خانوم رو به عمه کرد و گفت : چرا پس بردیا یک بچه واسه تو نمیاره که از این بی حوصلگی در بیایی اونا که 

 هپاچ دست بسیار حالتی با عمه. چرخید من طرف به سرها ٔ  خیلی زودتر از شقایق عروسی کردن. با این حرف همه

 : نه آخه میدونی النا هنوز بچه است . گفت

 آریا که در حال شنیدن به این حرف بود گفت: عمه جان بچه تو قنداق ! اگر بچه بود که شوهرش نمیدادین.

 عمه گفت: نه آخه میدونین...
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 کنهقبت میصبا خانوم یکی از اشناهای قدیمیه این خانواده بود گفت : نکنه بردیا مثل برادرش داره از این بچه مرا

 با این حرف همه خندیدن نگاهی بغض دار به بردیا کردم که ساکت نشسته بود وحتی نگاهم نمیکرد.

آریا که متوجه ی این نگاه شد گفت: نه صبا خانوم این چه حرفیه ..شاید شما ندیدین اما این قضیه برای مردا اصال 

 داشته باشند .درسته بردیا ؟شوخی بردار نیست مخصوصا وقتی آدم همسر زیبایی مثل شما 

 بردیا با تمسخر نگاه کرد او گفت :نمیدونم مثل اینکه شما تجربه کردین؟

 آریا با حالتی دستپاچه گفت: من..نه..منظورم این بود همچین چیزی امکان نداره

یا در رد بردیا با آرعمه با گفتن بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید بحث رو به پایان رسوند. اما دردی که از برخو

قلبم احساس میکردم پایان نگرفت بلکه بیشتر و بیشتر هم شد چرا که بردیا همیشه در این موقع از خودش عکس 

 العمل نشان میداد اما این بار انگار نه انگار من همسرش هستم.

نگام کند  د کردم بدون اینکهساعتی بعد همه قصد رفتن کردن به اتاق رفتم که مانتویم رو بپوشم که با بردیا برخور

گفت من کار دارم فقط سریع آماده شو تا برسونمت خونه ،بدون هیچ حرفی مانتوم را پوشیدم و از عمه خداحافظی 

 کردم در ماشین نشستم.

تمام مسیر از خونه عمه تا خونه ساکت بودم بردیا هم تالشی برای شکستن این سکوت نکرد. بعد از دقایقی به خانه 

یم بدون اینکه چیزی بگم پیاده شدم و گفتم :خداحافظ، درو بستم. تمام مسیر باغ تا خانه رو در این فکر بودم رسید

حتما میخواد بره پیش زن دیگه اش. باید کاری کنم از این زندگی راحت شم چون اصال دلم نمیخواست سر بار کسی 

 د وجود من رو تحمل کنن.باشم که زن و بچه داره،زن و بچه اون چه گناهی کردن که بای

 تمام شب در این فکر بودم .تصمیم خودم رو گرفت بودم باید سریع دست به کار میشدم قبل از اینکه دیر بشه

 روز امروز گفتم اون به و خواندم فرا را خانه خدمتگار.  باشد بردیا ٔ  فردای اون روز سعی کردم بهترین روز واسه

را به بهترین شکل ممکن تمیز کند. غذای محبوبه بردیا رو درست کردم به  خانه که کردم خواهش ازش و مهمیه

همراه ساالد و دسرهای مختلف . از گلفرشی گل روز سفید و صورتی و بنفش سفارش دادم به مقدار زیادی و آنها را 

 در جاهای مختلف خانه گذشتم.

 

دارم واسش میکنم به نظر اون مسخره بیاد و حتما تو وقتی به حمام رفتم با خودم فکر کردم شاید این کارهای که من 

دلش به کارهای من میخنده ،با خودم گفتم خوب مسخره بیاد فوقش اینه که بخنده اصال بذار مسخره کنه دیگه این 

حرفا از سر من گذشته به سرعت از حمام خارج شدم ،بهترین لباسم رو پوشیدم لباسی بود به رنگ بنفش با یقه ای 

اده ساده و بلند تا سر زانو و حریری از همون رنگ پارچه به صورت هفت هشتی. آرایش مالیم بنفش رنگ شل افت

کردم موهایم را باز گذاشتم و گل بنفش رنگی به کنار موهایم زدم. وقتی کارم تموم شد به خودم در آینه نگاه کردم 

و چی کم داری که تورو پس زد اما با وجود اون و گفتم: اگر بردیا تورو نپسندیده خیلی بی سلیقه است آخه مگه ت

بچه و اون زن معلوم میشه که خیلی ساله که باهم هستن وجود من اینجا اضافی بود ،به خودم با دقت نگاه کردم خیلی 

 سندلی.آوردم در خودم ٔ  تپل شده بودم یاده اصرارهای عمه موقع غذا خوردن افتادم خنده ام گرفت و شکلکی واسه

 لباسم بود پوشیدم و به پائین رفتم. همرنگ که
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رو نشون میداد که صدای چرخاندن کلید در رو شنیدم به سرعت شمعها رو روشن کردم و به جلوی در  ۵ساعت 

 دویدم که بردیا درو باز کرد او گفت: ای تو باز دویدی؟

 

ت: عجیبه یادت اومد که شوهری داری؟ گف و انداخت باال همین،ابروی ٔ  با لبخند گفتم میخواستم بیام جلوی در واسه

 با این حرف عکس زن او بچه اش جلوی چشمم اومد جواب من فقط یک لبخند تلخ بود.

 

 بردیا با دیدن میز و خانه که از تمیزی برق میزد گفت امشب خبریه ؟ گفتم :نه مگه باید خبری باشه

 

 چیزی میخوای بگیبا حالتی مشکوک نگاهم کرد و گفت: نمیدونم احساس میکنم 

 

 در جوابش گفتم اول برو لباساتو عوض کن بد بیا غذا تو بخور تا بعد.

 

 01دقیقه ای طول نکشید که اومد پشت میز نشست و گفت :خوب بگو

 االن که نمیشه غذاا تو بخور بعد -

 

 بردیا: باشه مثل اینکه چاره ای جز این ندارم.

 

بین ما بود سکوت بود حتی بردیا هم حسّ کرده بود اتفاقای افتاده اما من با یک  در حین غذا خوردن تنها چیزی که

 لبخند اون رو همراهی میکردم.

 

 بعد از غذا وقتی چایی واسش بردم گفت: خوب االن وقتشه که بهم بگی .

 

 لبخندی زدم و خونسرد گفتم: باشه 

 

زدم و گفت قراره یک سفر به فرانسه بره و از من شروع کردم به صحبت.چند روز پیش به شهره دوستم زنگ 

 خواست که به همراهش برم .

 

 بردیا با دقت گوش کرد و گفت : از من نمیخوای که بذارم بری ؟

 

 با تعجب گفتم :چرا اتفاقا همین و میخوام

 

 بردیا: اما نمیشه تو نمیتونی بری

 

 آخه چرا؟خوب دلم میخواد یک اب و هوایی عوض کنم-

 

بردیا:اب و هوا میخوای عوض کنی باشه حرفی ندارم،خودم میبرمت شمال میریم ویال االن بهترین اب و هوا رو داره 

 اونجا که هیچ جای دنیا نداره
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 اما من دوست دارم برم جایی که نرفتم،شمال و که همیشه میشه رفت-

 

 بردیا عصبانی گفت: من یک بار بیشتر تکرار نمیکنم نمیشه

 

 اما من میرم-

 

 بردیا:تو بی خود میکنی

 

 آخه چرا-

 

 بردیا:با این وضیعتی که تو داری هواپیما واست خطرناکه چرا نمیخوای بفهمی

 

 مگه وضع من چشه ؟ حالم خوبه -

 

 بردیا: النا..النا خواهش میکنم روی اعصاب من راه نرو

 

 میام هفته بیشتر نیست زود ۲بردیا بذار برم دیگه -

 

 بردیا:گفتم نمیشه چون..حرفشو قطع کرد

 

 در حالی که میستادم گفتم:چون چی ؟و با لجاجت به چشماش ذول زدم

 

 ماه حامله ای  ۴بردیا کالفه دستی در موهایش کشید و گفت :النا..چون تو 

 

ی بذاری برم این بهانه ای چشمانم از تعجب گرد شده بود خنده ای کردم و گفتم : بس کن بردیا اگر تو نمیخوا

 مسخره رو نتراش .

 

بردیا با صدای گرفته گفت: بهانه نیست النا حقیقته واسه چی تحت کنترل مادرمی از همون روز که از هوش رفتی 

 وقتی که دکتر باالی سرت اومد فهمیدیم اما هیچی نگفتیم چون میترسیدم شکه بشی و نتونی از خودت مراقبت کنی.

 

که گریه میکردم گفتم:مگه میشه؟ پس چرا من هیچی نفهمیدم که دوباره شروع کرد به حرف زدن و گفت:  در حالی

 هیچی اما میفهمی خودت میکردیم فکر بود اعالمش اونا ٔ  اون سر گیجه ها حالت تهوع ها هفته پیش یادته همه

وم،مراقبتهای عمه،حرفهای اون بد نمیذاشت که بردیا ، عمه حرفهای یاد به گرفت شدت ام گریه نشدی، متوجه

 ردیاب: گفتم میکردم گریه از که ی حق حق با. گذشتم کنارش از تفاوت بی من که بود نشانی اینها ٔ  شب،و....همه

 کردی؟ من با کارو این چرا آخه چرا؟

 

از  و باید بردیا سعی بر آرامش من داشت اما مگه میتونست،به حال خودم اشک ریختم چرا که از حاال تنها نیستم

 کودکی که چند ماه دیگه به دنیا میامد مراقبت میکردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تماشاییغروب 

3 8  

 

 

 شد ندبل مبل روی از بردیا. برم شمال به روزی چند ٔ  بعد از ساعتی رو به بردیا کردم و گفتم :باشه من میخوام واسه

 .میبرمت من بگو خواستی موقع هر باشه: گفت و
 

 نه تنهایی میخوام برم-

 

 آخه تنهایی بردیا :گفت چرا 

 

یکی از دوستانم در اونجا زندگی میکنه و چندین بار ازمن خواست که برم پیشش یک خورده حال و هوام عوض  -

 بشه بر میگردم.

 

بردیا مشکوک نگاهم کرد و گفت : النا یک سوالی ازت میخوام بپرسم ..دوست دارم راستشو بگی اگر نخواستی 

 جواب نده اما لطفا دروغ نگو.

 

 پوزخندی زدم و گفتم: از من دروغ شنیدی؟

بردیا:نه اصال منظورم این نبود بزار ساده تر بگم این سوال خیلی واسم مهمه پس خواهش میکنم جواب بده. سرمو 

 تکان دادم که گفت: تو از اینکه فهمیدی حامله هستی ناراحت نشدی؟

نمیزارم در شناسنامت اسم ازش بنویسن در همین فکرها  با خودم گفتم ببین چقدر ناراحته که این حرفو میزنه نترس

بودم که بردیا گفت: النا جواب نمیخوای بدی؟سریع به خودم آمدم لبخند مسخره ای زدم و گفتم :چرا خیلی 

 خوشحال شدم اولش کمی جا خوردم اما االن خوشحالم.

 

نی این رو قبول کنی آخه هنوز خودت نفس عمیغی کشید و گفت: خیالم راحت شد آخه همش نگرانت بودم که نک

 خیلی بچه ای 

 

 انگار یادت رفته این دست گل تو بود.-

 خنده سر داد و گفت:آره این درس خوبی واسه تو بود که یادت باشه با من کلّ کلّ نکنی.

 بله-

 

خودش برام میذاره یک جوری خودم خوشحال بودم که اگر بردیا رو میخواستم از دست بدم حداقل یک یادگاری از 

 که هروقت نگاهش کنم یاد بردیا بیفتم و روزهای زندگیم با بردیا.

 

 شب موقع خواب بردیا رو به من کرد و گفت: کی میخوای بری شمال فکری کردم و گفتم پس فردا.

من  ن کهبردیا نزدیکم شد و گفت :خیلی دلم واست تنگ میشه. خنده ای کردم در دلم وگفتم :آره جون خودت همی

 رفتم خیالت راحت میشه تازه نمیخواد از این حرفا به من بزنی که دستتو خوندم اقا.

 

بردیا شروع کرد به حرف زدن و گفت: راستی دوست داری بچه دختر باشه یا پسر؟ با بی تفاوتی گفتم :فرق نمیکنه 

 فقط سالم باشه
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تش دارم زیاد چون از وجود تو ساخته شده و بوسه ای بر بردیا: آره واسه منم زیاد فرق نمیکنه هر چی باشه دوس

روی شکمم گذاشت و دوبار گفت: آخ نمیدونی االن که میدونی که در چه وضع هستی چقدر خیالم راحته.وقتی که 

میدویدی و از روی نردها سور میخوردی دلم میخواست خودمو بکشم . خنده ی آرومی کرد او گفت: مخصوصا اون 

مادرم وقتی داشتی میدویدی شکمت بدجور تکون میخورد حسابی کالفم کردی با این شیطونیهات خدا روز تو خونه 

کنه بچمون مثل تو شیطون نباشه که من دیگه باید سر به بیابان بذارم. در حالی که سرشو بلند میکرد به چشمانم نگاه 

اینجوری خیالم راحت بود،مکثی کرد و  کرد و گفت:النا قول بده مواظب خودت باشی..کاش کی میشد که منم بیام

 دوباره گفت: النا قول میدی مگه نه؟

 

 در حالی که بغض گلومو گرفته بود آروم گفتم: قول میدم . پیشونیم را بوسید و گفت : شب بخیر عشق من.

 

 شب بخیر-

 

 ود و همین بود که من روبردیا پدر خیلی خوبی میشد خوش به حال بچه اش با من که عشقش نبودام بسیار خوب ب

عاشقش کرد چه برسه به اون زنی که عاشقش بود هم مادر بچه اش ..! اما مگه من نبودم منم زنش بودم و مادر بچه 

 که خاطرهایی اون ٔ  اش. اوه خدایا اون غیرتا..عصبانی شدنها،،بر خورد من با آریا،، نگاههای گاه و بی گاهش همه

 عاشق ور من طوری چون هستی خوبی بازیگر خیلی بردیا! بود کشک آنها ٔ  بودیم.همه باهم که شبهایی داشتیم، باهم

 ازب هوس و نامرد مردها ٔ  همه گفت بهم که افتادم شهره یاد. میشه حسودیم هم تنت لباس به حتی که کردی خودت

 بردیا زیبای ٔ  به چهره مرداست؟ اون از یکی بردیا یعنی باشن باز هوس و نامرد که میشه پیدا مردها بین اما نیستن

 حرفهای..بیاره هوو زنش سر بر شد مجبور اون بود، اجباری اون با من ازداوج. باشه نمیتونست اون نه شدم خیر

 شاز میدونم من اینو داره دوست رو تو بردیا بشی مطمئن کن سعی نکن اشتباه النا:  میرفت رژه ذهنم در شهره

 هر تصمیمی بخوای بگیری بگیر ..زندگیت رو الکی خراب نکن کرد اعتراف اگر..بده توضیح واست بخواه

 

اما شهره در زندگی من نبود نمیدونست چه اتفاقی داره میفته ،اگر شهره بفهمه من حامله هستم از تعجب سکته 

 میکنه،در این فکرا بودم که به امید فردا چشم بستم و به خواب رفتم.

 زنگ زدم و همه چیز رو واسش تعریف کردم. صبح فردا اولین کاری که کردم به شهره

 شهره: الو

 

 الو شهره سالم-

 شهره: سالم به به عروس فراری

 کوفت.کسی که دورو برت نیست؟-

 شهره:نه..چیزی شده

 آره شهره-

 با صدای که نگرانی موج میزد گفت :بمیری النا زود بگو چی شده قلبم اومده تو دهنم

 فرانسه ٔ  حبت کردم واسهشهره با بردیا دیشب ص-
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 شهره:خوب خوب چی گفت

 گفتش نه نمیشه-

 شهره:دیدی گفتم دوستت داره نمیذاره بری

 هفته،در ضمن اصال بحث این حرفا نیست۲اما من که بهش نگفتم میخوام برم واسه همیشه گفتم میخوام برم واسه -

 شهره:پس چی؟

 دار هستم.ماه بار ۴شهره شاید باورت نشه اما من نزدیک -

 شهره:چی؟ النا شوخی نکن درست حرف بزن ببینم چی میگی

به خدا راست میگم دیشب بردیا بهم گفت نمیشه بری اولش کلی طفره رفت که نگه بعدش گفت حامله هستی و -

 هواپیما خطرناک واست.

 شهره:آخه مگه میشه؟ شاید الکی گفت که نزاره تو بری

 هیچی خنگ من بود اش نشونه اینا ٔ  که سر گیجه و حالت تهوع داشتم همه یادته پیش ٔ  نه شهره چند هفته-

 .نفهمیدم
 

 شهره: این چیزه طبیعیه که تو نفهمی آخه تو هیچ وقت چیزی نمیفهمی

 

 خوبه خودم گفتم خنگم توام ول نکن-

 

 شهره:حاال چی کار کنیم؟

 

ه و از من خواسته برم پیشش ، آب و هوایی عوض کنم ببین شهره من بهش گفتم یکی از دوستام شمال زندگی میکن-

 اونم بخاطر اینکه به من شوکه وارد نشه و ناراحت نباشم گذاشته که برم.

 

 شهره:کدوم دوستت شمال زندگی میکنه که من نمیشناسمش؟

 

 اه شهره خنگ بازی در نیار من که دوستی ندارم-

 

 موقع میخوای چی کار کنی؟ شهره:حاال اومدیم خودش هم باهات اومد اون

 

 اونم ستمدو ٔ  نه نمیاد بهش گفتم تنهایی میخوام برم بعد بردیا اونقدر نفهم نیست که موقعی که بخوام برم خونه-

 .بیاد باهام پاشه
 

 شهره:باشه بابا توام با این بردیا ایش

 

 شهره به نظرت چی کار کنم-

 

 شهره:در مورد چی؟
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 شمال، تو کدوم قبرستونی بمونم اگر بخوام برم هتل میفهمه االغ جون من رفتم-

 

 داری دوست تنهاست هم خودش طفلی میکنه زندگی شمال شهرهای از یکی تو که دارم پیر ٔ  شهره: النا یک خاله

 .نکنه شک بردیا که میبرمت میام خودم هم بخوای اون پیش بری
 

 اشم ؟الهی من قربونت برم لطف میکنی اما مزاحمش نب-

 

شهره:نه بابا بیچاره اینقدر تنهاست که بعضی اوقات همسایه ها میان پیشش شب میمونن توام که بری از تنهایی در 

 میاد بعدش یک فکری به حالت میکنم که کجا جیم شی.

 

 باشه پس لطف کن بش االن یه زنگ بزن شاید اصال تحویل خودتم نگیره چه برس به من.-

 

 رد و گفت: روت و برم داری مامان میشی هنوز پرروییشهره خنده ای ک

 

 شهره یعنی من مامان میشم اصال باورم نمیشه-

 

 شهره:االن این حرفت از خوشحالی بود یا ناراحتی؟

 

 خنده ای سر دادم و گفتم:دوتاش زنگ بزن بهم خبر بده

 

 ان کوچولو عرض اندام کنم.شهره:باشه همینجا بشین تکون نخور تا خودم بیام اونجا خدمت مام

 

 باشه بیا منتظرتم،خداحافظ-

 

 شهره:خداحافظ.

 

نفس راحتی کشیدم و از خدا خواستم همه چی جور بشه چون دیگه طاقت سر بار بودن و شنیدن به ابراز عالقه های 

م فکر میکنم گوشی رو دقیقه است که دار ۲۱الکی بردیا رو ندارم،با صدای زنگ تلفن به خودم آمدم و دیدم نزدیک 

برداشتم به هوای اینکه شهره است گفتم: شهره چی شد؟ که صدای بردیا رو شنیدم که گفت : سالم النا جون 

 خوبی؟منم بردیا ،شهره نیستما

 

 سالم بردیا ببخشید با شهره صحبت میکردم فکر کردم اونه-

 

 بردیا: سالم به روی ماه خودتو بچه ام.خوبی؟

 

 ممنون آره خوبم-

 

 بردیا:ببین کارای سنگین انجام نمیدی کفه اشپزخونه رو نمیری تی بکشی که مبادا پات لیز بخوره.
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 باشه-

 

 بردیا:خوب داشتی چی کار میکردی؟

 

 میبستم چمدان و میکردم ریزی برنامه فردا ٔ  داشتم واسه-

 

 بردیا:النا دلم یک جوریه یک احساس بدی دارم میشه نری

 

 ه نمیشهن-

 

 بردیا:باشه به خودت فشار نیار بعدا باهات تماس میگیرم پیجم کردن االن

 

 باشه-

 

 بردیا:کاری نداری عزیزم؟

 

 نه-

 

 احساس کردم میخواد چیزی بگه سکوت کرد و گفت:باشه قربونت خداحافظ

 

 خداحافظ-

 

 رد بودم دیگه باید عادت کرده باشه نمیدونم !شاید از سردی کالمم تعجب کرد اما در این چند هفته از بس س

 

شهره بعد از نیم ساعتی از راه رسید درو که باز کردم یک خرس بزرگ و یک دسته گل بزرگ و یک عالم خوردنی 

 آورده بود با صدا بچه گانه واسم شعر خوند و گفت:دالم مامای گشنگم ولودم مبالک ،خندیدم و گفتم :سالم بیا تو

 

حالی که به داخل میومد گفت :ببین چه چیزایی واست خریدم برو حال کن تو باید به من شوهر میکردی نه  شهره در

 به اون تیر برق

 

 اوی راجع به شوهره من درست صحبت کن از شوهر قوطی تو که بهتره-

 

 درجه میچرخه ۲۱متر باشه بردیا وقتی نگاهش میکنم کله ام  ۳شهره:آره خدایش فکر کنم 

 

 بمیری شهره حاال چی شد.-

 

 در حالی که خوراکیها رو در میاورد و نشون میداد گفت :زنگ زدم به خاله ام تازه کلی هم خوشحال شد.

 

 جدی دستت در نکنه-
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 شهره:آره دیگه لباسات وهم جمع کن فردا صبح ماشین رو برمیداریمو میریم ددر

 

 اما من ماشین و نمیارم-

 

 شهره:چرا ؟

 

 آخه دلم نمیخواد چیزی از این خونه بردارم اونا حق من نیست-

 

شهره:دیوونه نشو النا من که هنوز میگم تو اشتباه میکنی نمیدونم چرا اما یک حسی دارم که میگه تو داری اشتباه 

 میکنی

 

شکمته مال اونه بچه اشه، النا این بچه رو بی پدر نکن،اگر هم بگیم اصال بردیا زن داره بچه هم داره این که تو 

نمیتونی ازش دورش کنی،پس فردا بچه ات که یک ذره بزرگ شد میگه پس بابام کو؟ جریانو که هم بگی میگه چرا 

 باهاش حرف نزدی شاید به توافق میرسیدی شاید شاید و شایدهای دیگه.

 

 سرد بردیا هم اول زندگیمون معلومدر حالی که بغض گلومو گرفت بود گفتم:آخه شهره تو که عکسارو دیدی رفتار 

 کنارم هب دستپاچه شهره.رفت باال ام گریه صدای هقه هق. نیست،نمیتونم قلبیش ٔ  بود هم این اواخر که این خواسته

 و باش آروم خدا نیست،تورو خوب برات نکن گریه شم فدات:گفت میکرد نوازش رو موهایم که درحالی و آمد

 یگیم حرفاتو تمومه و میذاری واسش پیام یک چمیدونم یا نامه یک بردیا ٔ  و واسهت عزیزم ببین.حرفم به بده گوش

 ای میخونه اینارو بردیا که موقعی البته میگی هست دلت این تو که چی هر و سردیش ،از بچه و زن اون جریان از

گی خودت ری پی زندمی تو نه که اگر میاد دنبالت به داشت دوستت بردیا که شمالی،اگر توی نیستی تو میده گوش

اونم همینطور تازه دعای اون زن و بچه هم میاد پشت سرت هنوز خیلیها هستن که منتظر یک نیم نگاه تو هستن 

 نمونه اش شهرام داداش خودم قبل از بردیا اون یکی از خواستگارهای پروپا قرصت بود یادت که میاد.

 

 وای بفهمی یا اون یا هیچ کسنه...نه..شهره نمیتونم من عاشق بردیام. چرا نمیخ-

 

 شهره کالفه گفت:پس خفه شو بمون زندگی تو کن

 

 آخه شهره تو اگر بفهمی شوهرت هیچ احساسی بهت نداره چی کار میکنی تازه اون بچه هم داشته باشه-

 

 مگه میشه کسیشهره:قربون اون چشمات برم بردیا دوستت داره خیلی هم زیاد بارها هم بهت گفته اما تو....اصال 

 تورو دوست نداشته باشه؟ من که یه دخترم ضعف میکنم تورو میبینم چه برسه به مردا.

 

شهره واقعاً دوست خوبی بود واسه من، نگاهش کردم با حرفاش و مسخره بازیهاش چقدر بهم روحیه میداد 

 نام رو خیلی دوست داشت.شوهرش بهنام هم مثل خودش بود و شهره رو عاشقانه میپرستید البته شهره هم به
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 شهره: چیه ؟ به چی نگاه میکنی هیز؟

 

خندیدم و بغلش کردم گفتم: به تو دوست خوبم که اگر تورو نداشتم نمیدونستم چی کار کنم به تو که با یک خنده 

 گفت:ات تمومه غصهام رو فراموش میکنم. به چشمم نگاه کرد هاله اشک رو در چشمانش دیدم خنده تلخی کرد و 

بردیا خیلی خره اگر تورو دوست نداشته باشه میدونی چرا چون به نظر من تو بهترین دختری هستی که تا حاال دیدم 

البته بعد از خودم صدای خندهایمان بلند شد تمام وقت که شهره پیشم بود با مسخره کردن من و قلقلک دادن 

 شکمم گذراندیم.

هأش برداشت به اصرار غذای درست کرد تقریبا تمام کارهای که قرار بود شهره بعد از اینکه دست از مسخره بازی

من انجام بدم انجام داد میخواستم و اصال نتونستم مانع ش بشوم.در جواب حرفهای من گفت: بشین بینیم بابا 

 پفک،میخوای راه بری یک کاری دستمون بعدی بد کی جواب اون شوهر کولی تو میده.

 

 جاش کولیغلط کردی بردیا ک-

 

 شهره :کولی دیگه اما کجاش حاال بماند به وقتش تا بگم.

 

منم دیگر سکوت کردم چون میدانستم شهره دهانش چفت چفت وقتی میگه حاال نمیگم واقعاً نمیگه.بعد از ساعتی 

هی که زهمتشهره وقتی کرهرو به پایان رساند قصد رفتن کرد هر چی هم اصرار کردم بماند فایده نداشت،ازش بابت 

 میاد دنبالم. ۲کشیده بود تشکر کردم و فردا رو یادآوری کرد که سات 

 

خندیدم  "بشین بینیم بابا پفک"بعد از رفتن شهره به اشپزخونه رفتم و دیدم شهره گًل کاشت یاد حرفش افتادم

 کردم برم تا سر خیابوننمیدونستم این حرفاشو از کجا در میاره.با یاد این حرف دلم هوس پفک کرد با خودم فکر 

پفک بخرم او بیام، با این فکر با صورت آماده رفتن شدم از در باغ بیرون آمدم اما تا دارو باز کردم ماشین بردیا رو 

 دیدم که جلوی در بود و قصد ورود داشت همین که منو دید اومد بیرون گفت : شالو کاله کردی کجا میخوای بری؟

 

 الن میمسالم.میخوام برم جای ا-

 

 ابروشو باال داد اگفت بله میدونم اما کجا؟ با من من گفتم :میخوام برم پفک بخرم

 

 با تعجب گفت پفک؟

 

 اوهوم-

 

 بردیا:حاال چرا پفک

 

 همش تقسر این شهره است هی گفت پفک پفک منم هوس کردم دیگه خواستم برم بخرم-

 

 بردیا:آها خیلی خوب بیع سوار شو
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 یگه نمیخواد بیع تونه د-

 

 بردیا:بیا سوار شو بچه جون 

 

 درو بستم و سوار شدم گفت :پس هوس پفک کردی؟خندی کرد او گفت؟ ویارهتم بچه گونه است.

 

با این حرفش خیلی ناراحت شدم دلم میخواست یک جواب دندون شکن بهش بدم.به جاش رمو کردم طرف پنجره 

 دستشو روی پام گذشت و گفت :ناراحت شودی؟،با این کار فهمید ناراحت شدم 

 

 نه -

 

 بردیا:کامال معلومه،من که حرف بعدی نزدم 

 

 باشه-

 

تا موقعی که به مقصد رسیدیم هیچی نگفت.دم داره فرشگاهی بسیار بزرگ ایستاد و پیاده شد وقتی دید پید نشدم 

 سرشو خام کرد او گفت: پیاده نمیشی خانوم.

 

 نم بیام؟الزمه که م-

 

 بردیا:آره بهتره که بیایی شاید چیزی دیگه هم خواستی هان؟پاشو

 

 نه من فقط پفک میخوام همین.-

 

 بردیا:پیاده شو خانومم،لطفا!

 

پیاده شدم و باهم به داخل فروشگاه رفتیم نگاهی به سر او وضع خودم انداختم چون زود آماده شدم حواسم نبود چی 

اندامی سفید با منتوی مسکی کوتاه که تا باالی زنویام بود با شال سفید مشکی از خودم تعجب پوشیدم،دامن بلند 

 کردم با اینکه سریع آماده شدم اما تیپم مناسب بود.

 

بردیا یکی از گریهای که واسه خرید بود آورد و به سمت فرشگهی مختلف رفتیم هر چی که دیدم برداشتم بردیا هم 

 که تمبرداش لبشرو از یکی رفت ضعف دلم بچه لبشی دیدن رسیدیم،با بچها ٔ  وقتی به غرفه ساکت همراهم میومد.

 به لباسها ٔ  هبقی دیدن با نازی چقدر کن نگاش خدا الهیییی: گفتم بود کالهش با بود دخترونه کمرنگ صورتی پیرهن

 د، با شرم به سمت بردیا رفتم اوبو رفته یادم رو بردیا وجود از اصال میرفتم سدقشن قربون هی و رفتم اونها سمت

 گفتم :ببخشید اصال حواسم به تو نبود.
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وقتی سرمو باال آوردم دیدم با ائک لبخند داره عمیق نگاهم میکنه و شروع به صحبت کرد او گفت: خوش به حال 

 بچمون.

 

 با تعجب گفتم: چرا؟

 

 ، هم اینکه...... بردیا:چون مامان نازی مثل تو داره،که هم خوشگل هم کوچولوه

 

 همین که چی؟-

 

بردیا سریع حرفو عوض کرد او گفت : اینجارو نگاه به سمتی که اشاره کرده بود نگاه کردم دیدم قسمت اسباب 

بازی هست.همینجوری که از اون قسمت میرفتیم چشمم به یک جوجه بزرگ افتادم که خیلی چاق بود چند لحظه 

کوچولو "واست بارش دارم اما میدونستم با بردستن این بردیا شروع میکنه به گفتن ایستادم و نگهش کردم دلم میخ

چشم از عروسک بردهستم و به رهم ادامه دادم.وقتی که به صندوق رفتیم تمومه چیزای که خرید بودیم  "کوچولو

د از دش گرفت بود. ب:پفک او چیپس او الچ لواشک با چیزای شبیه این بود حساب در نگاهی به ما انداخت بردیا خن

 ٔ  حظهل چند نشستم که ماشین توی. داد جا عقب صندوق توی رو وسایل ٔ  تسویه حساب به طرف ماشین رفتیم همه

 نشو یادهپ ماشین از االن میم:گفت کجا؟ گفتم که من جواب در زدم صداش بیام تا بشین اینجا تو گفت او کرد مکث

 .بیام تا
 

همون عروسک جوجه بزرگ با یک جوجه کوچیک به طرفم اومد تو ماشین نشست و دقیقه بود دیدم با  ۱۱بعد از 

گفت:بفرما خانوم اینم از جایزت. اینقدر از دیدن اروسخا ذوق زده شدم تا بغلشون گرفتم دستمو بردم در گردن 

ی آشت بردیا و ماچش کردم.بردیا از کار من تعجب کرد سر به دورش نگاه کرد وقتی خیلش راحت شد گفت:االن

 کردیم.

 

با حالتی بچگونه گفتم:ما که قهر نبودیم این حرفم باعث خواند بردیا شد و گفت:الهی قربون تو بشم من که اینقدر 

 زود قانع میشی.

 

با این حرفش من او به فکر بود به فکر زنش حتما زنش وقتی قهر میکنه با چیزای دیگه قانع میشه ماسلن طال و 

این چیزا بیرون آمدم چون دلم نمیخواست روزم رو خراب کنم.وقتی به خانه خود بردیا تمام جواهر سریع از فکر 

 خریدهرو جا داد در کابینتها ولی وقتی که از اشپزخونه بیرون اومد اخمش در هم بود.

 

 بردیا :مگر نگفته بودم حق نداری کار خونه بکنی؟

 

 چرا خوب مگه چیزی شده.-

 

 تی چرا رفتی اینقدر تمیز کاری کردی هان؟بردیا :تو ک امیدنس
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نه کار امعان نبود شهره این کارارو کرد نزاشت من دست بزنم حتا غذا هم شهره پخت و تا میخواستم کمکش کنم -

 بهم میگفت پفک بشین واسه همینم شد من دلم هوس پفک کرد.

 

 اما نبید میذاشتی اونم این کارارو انجام بدهبردیا که خیالش راحت شده بود گفت بید زنگ بزنم ازش تشکر کنم 

 

در حالی که از تریشی آلوچه چشمم رو میبستم گفتم:نه بابا اون بدتر از توه حتا میخواستم تلویزیون رو روشن کنم 

 چنان دادی زد که گوشم کار شد تازه من شهره این حرفا رو باهم نداریم.

 

ردم خندش گرفت و با صدای بلند خندید،خودمم خواندم گرفت بود بلند میخو آلوچه که من ٔ  بردیا از دیدن قیافه

 شدم به سمت آینه رفتم او گفتم خنده نداشت که .

 

 بردیا:داشت یک چشمتو بستی یک طرف دهنتم جم کرده بودی خالصه خیلی با نمک شده بودی.

 

 دارم وسعت.-

 

 من ائک قاشق جا به جا کنم. نزاشت حتا.کرد آماده شئم خوردن ٔ  بردیا میز رو واسه

 

وقتی غذا رو آورد با دیدن گوشت در غذا حالت تهوع گرفتم و به صورت به داخل دستشوی رفتم و تمام معدهام رو 

 خالی کردم.بردیا در دستشوی همش در میزد و میگفت :النا..النا..عزیزم دارو باز کن

 

 دارو که باز کردم بردیا با نگرانی گفت خوبی؟

 

رمو با بیحالی تکون دادم و گفتم،بردیا دستمو وال کرد او گفت همینجا وایسا ،خودش رفت وقتی که صدام زد که س

برم دیدم غذاهارو جم کرده . میدونستم گرسنه هستش دلم سوخت که باید به خاطره من غذا نمیخوره رو به بردیا 

 غذا تو بخور بعد میم پائین .اگر هم دیگه از اون نمیتونی کردم او گفتم: بردیا ببخشید حالتو بهم زدم من میرم باال تو

 بخوری من االن یک چیزی وسعت درست میکنم.

 

بردیا با اخم گفت:عزیزم این چه حرفیه نمیخواد تو زحمت بکشی االن زنگ میزنم از بیرون واسمون غذا بیارن اون 

 غذا هم ریختم تو ظرف گذشتم واسه فردا که تو نیستی بخورم.

 

با این حرف یادم آورد که امشب شب آخریه که با بردیا هستم دلم میخواست مینشستم و سیر نگاهش 

 میکردم.بردیا به طرفم آمد و گفت :چیزی شده؟

 

 نه نه اصال یادم رفته بود فردا باید برم.-

 

ی با این حالت تورو بردیا به کنارم آمد و جلوم زانو زد دستانم را در دستش گرفت او گفت:من نمیدونم چطور

 گذشتم که بری اونم تنها.
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 تنها نیستم شهره میاد باهم -

 

 نفس عمیقی کشید و در چشمم نگاهی کرد او گفت:امیدوارم این چشمات به من دروغ بگه.

 

 چطور؟-

 

لو فر کوچوبردیا:نمیدونم النا فقط خواهش میکنم زود برگرد من..من بدون تو میرمیرم مخصوصا که حاال یک مسا

 داریم.

 

 با اطمینان سرمو تکون دادم و گفتم،مطمئن باش.

 

 هک موقعی تا کردم شروع دیدارش اول از ازش نوشتم رو گفت شهره که ٔ  بد از رسیدن غذاها به اتاقم رفتم و نامه

میتونه  کرد احساس که موقع هر که کردم اضافه همه آخرش عاشقم قلب از سردش رفتارهای از بردارم فهمیدم

جای حتا کوچکی در قلبش واسه من به عنوانه همسرش پیدا کنه من برمیگردم.نامه را در جای به همراه عکسا 

 گذشتم که موقعی رفتن بهش بگم.

 

با صدای در از جا پریدم اروسخا بغل بردیا بود وارد اتاق شد و گفت اینرو یادت رفته بود بغلشون کردم و لبخندی 

 ردیازدم و گفتم:مرسی.ب

 

 بردیا :جانم

 

 بردیا دلم وسعت تنگ میشه قول میدی فراموشم نکنی-

 

بردیا با حیرت نگاهی به من کرد او گفت: این حرفا چیه مگه میشه تورو یادم بره در ضمن خانوم خانوما مگه میخوای 

 بری سفر قندهار.

 

 به خودم آمدم و گفتم آره راست میگی.

 

خودم را در داستان قویه بردیا رها کردم و در دلم با بردیا سخن گفتم:بردیا عزیزم امشب اون شب برای آخرین بر 

آخرین شبیه که پیشت هستم،دلم واسی نوازشهات این نفسهای گرمت تنگ میشه اما از یک جهت خوشحالم میتونی 

ی،از و بچیا بی گناهت برستورو خوشحال کنم دیگه الزم نیست وجود منو تحمل کنی و با خیال راحت میتونی به زن ا

خودم تعجب میکنم چرا از زانو بچه بدم نمیاد و کینی به دل ندارم شاید چون از وجود تو هستن و گناهی نکردن این 

 اونا هستن که باید از من متنفر باشن چون من زندگی که حق اونها بود ناخواسته از آن خود کردم.

ش موهایم را نوازش میکرد و میگفت:النا خانومم..بیدار شو گلم وقتی دید صبح با صدای بردیا از خواب پریدم،با دست

ساعت دیگه میاد دنبالت،به سرعت  ۱چشمانم باز شد گفت:صبح بخیر خانومم شهره زنگ زد و گفت آماده باش تا 

ت کمراز تخت پائین امدم که با صدای معترض بردیا برخورد کردم:النا بار آخرت باشه اینجوری میپری پائین 

 میگیره،خطرناکه واست.
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سریع به داخل حمام رفتم دوشی گرفتم وقتی از مقابل آینه رد میشدم نیم رخ ایستادم نگاهی به شکمم کردم که یک 

ذره برجسته شده بود اما با وجود هیکل ظریفی که داشتم خیلی معلوم بود،یاد خنگی خودم قبل از فهمیدن این 

از بس که خوردم چاق شدم،بردیا ضربه هایی به در زد و به داخل آمد همانطور که با موضوع افتادم که فکر میکردم 

حوله ایستاده بودم نگاهی کرد و گفت: این چه وضعیه؟ برو لباس بپوش سرما میخوری ،و خودش به طرف کمدم 

 اول که رفت لباسی در آورد وقتی لباس پوشیدم خودش شروع کرد به خشک کردن موهام در این حین گفت:بار

موهاتو دیدم فکر کردم خودت فر کردی اما یک روز از حمام بیرون آمدی با همون موی خیس امدی سر میز با 

 دیدن موی خیس و فرت گفتم :خوش به حال مردی که تو زنش بشی باورت میشه به خودم حسودی میکردم.

 

 مون میره توهملبخندی زدم و گفتم:ااا حواست باشه به شوهر من حسودی نکنی که کاله

 

 که گفت:دیوونه همین حرفات شدم.

 

بعد از خشک شدن موهام صبحانه خوردم، که صدای در اومد بردیا به سمت در رفت و گفت شهره است بهش گفتم 

 بیاد باال تا تو آماده بشی.

 

 اما من آماده ام-

 

 بردیا:صبحونتو کامل بخور ضعف نکنی

 

 نه خوردم سیر شدم مرسی-

 

بردیا درو باز کرد شهره داخل شد.چقدر زود موقع خداحافظی رسید،بغض گلوم رو گرفته بود نمیزاشت حرف بزنم 

 میدونستم اگر گریه کنم بردیا شک میکنه و شاید نزاره برم.

 

 بردیا:مواظب خودت زیاد باش

 

 در حالی که بغضمو قورت میدادم گفتم:توام همینطور

 

 گفت من تو ماشین منتظرتم و به سرعت از در خارج شد. به طرفم اومد که شهره

 

 بردیا بغلم کرد و گفت:قول بده بهم که برمیگردی

 

 با حیرت نگاهش کردم و گفتم: بردیا...

 

 بردیا نزاشت حرفمو تموم کنم :هیچی نگو النا فقط زود برگرد

 

 دیگر نتونستم ادامه بدم اشکهام دونه دونه از چشمم اومد
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بردیا دلم میخواد بدونی که خیلی دوستت دارم،خیلی،بعد از رفتن ،من یک یادگاری واست گذشتم میری برش -

 میداری روی میز کامیپوترم یه پاکت نامه است،االن هیچی نپرس باشه ؟

 

م تم دلبردیا :باشه هر چی تو بگی عزیزم،منم دلم میخواد بهت چیزی بگم:النا...من دوستت ندارم النا ،من دیوون

 میخواد اینو بدونی از این لحظه بدون یک دیوونه همیشه منتظرته پس زود برگرد و این دیوونه رو منتظر نذار.

 

 بوسهای به گونه ام زد و گفت:خدا نگهدار

 

 خدا..نگه.دار..-

 

ردم ینقر نگاهش کسوار ماشین شدم و به سرعت از آنجا دور شدیم به عقب برگشتم بردیا هنوز اونجا وایساده بود ا

 که یک نقطه سیاه شد.رو به شهره کردم و گفتم:تموم شد

 

 شهره:تموم شد

 

 شهره تمام راه رو منو رو به حال خودم گذاشت، تا موقعی که به در خانه خاله اش رسیدیم.

 

 ینیش.شهره پیاده شد و گفت: بیا پائین النا لطف کن اشکات رو پاک کن عزیزم ..انشاهلل به زودی میب

 

 تو دلم گفتم انشاهلل اما هیچی نگفتم.

 

 گهایمادربزر یاد رو من و میخورد تکون لپش میخندید وقتی بود تپل خیلی که بود باال سنّ خانوم یک شهره ٔ  خاله

 و نظیر بی میکردم،استقبال راحتی احساس باهاش خیلی و اومد خوشم ازش اول ٔ  لحظه همون میانداخت،از قصه توی

کرد که باعث هیجان من شد،بعد از معرفی در همون حین که به داخل خانه میرفتیم نگاهی به اطرافم کردم.  ای ساده

 . بود زیبا یخیل اما بود قدیمی اینکه با بود بالکن روی خانه ورودیه داشت،دره بزرگی باغ که بود زیبایی بسیار ٔ  خانه
 

بود گفت:خاله این دوست من لحظه های خیلی بدی رو پشت سر بعد از ورد به خانه، شهره به خاله که اسمش خاتون 

 گذاشته با اینکه االن ناراحته اما شیطونه زیاد خالصه حواست به این نینی باشه لطفا.

 

 خاله خنده ای کرد با دقت منو نگاه کرد و گفت: تو حامله هستی؟

 

 با خجالت گفتم :بله

 

 خاله :چند ماه؟

 

 ماه ۴-
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 د سالته؟خاله :چن

 

-۱۲ 

 

 خاله :دقیقا سن تو بودم که بچه ی دومم را بدنیا آوردم.

 

لبخندی زدم خاله بلند شد به طرفم اومد دست راستش رو روی سرم گذشت و دعای خواند و گفت:انشاهلل خوشبخت 

 بشی.

 

 الم خوراکی آمدتشکر کردم که به اشپزخونه رفت:و صدای شهره زد ،بعد از دقایقی خاله شهره با یک ع

 

 زحمت نکشید خاله جان-

 

خاله با لحن بسیار شیرینی گفت: نه عزیزم زحمت کجا بود زن حامله هیچ وقت نباید گشنه بمونه مخصوصا تو سن 

 تو.

 

به قدری با خاله و شهره بهم خوش گذشت که وقت رو فراموش کردم ،با اینکه صبح رو با جدایی از بردیا شروع 

اما مثل صبح ناراحت نبودم یک حس خاصی داشتم که هیچ وقت نداشتم،احساس میکردم که بردیا به کرده بودم 

 دنبالم میاد و منو با خودش به خانه میبره،با این امید به خواب رفتم.

 

شهره صبح فردا به سمت تهران حرکت کرد و من وخاله ماندیم،خاله رو به من کرد و گفت:شهره واسم تعریف کرد 

 اسه چی اومدی؟که و

 

اما دخترم یک نصیحت از من بشنو،مردا با کسی تعارف ندارن وقتی زنی رو نخوان باش نمیمونن،شهره از شوهرت 

خیلی تعریف کرده که چقدر آقاست پس مطمئن باش چون هم تحصیل کرده است هم اینجور که شنیدم خیلی هم 

 ئن باش دوست داره .اخالقش خوبه ،شک و دودلی رو از خودت بیرون کن و مطم

 

با یاد بردیا اشک به چشمم آمد و گفتم:خاله اگر داشت که به من دروغ نمیگفت،دست خاله رو روی گونه ام احساس 

 کردم و گفت:عزیز دلم از کجا میدونی که دروغ گفت ؟شاید تو باورش نکردی اما اون راست گفت.

 

 نه خاله عکساش بود که زن و بچه داره؟-

 

تی عکسهایی که دیشب داشتی نشونم میدادی یک عکسی بود تو و یک پسر دیگه که گفتی پسر پسر عمته خاله:

 درسته؟ خوب من از کجا بدونم تو راست میگی شاید عکس تو با شوهرت بوده نمیخواستی بگی؟

 

 آخه خاله جان من که دروغی ندارم بگم که-
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ون شخصو ننوشتن از کجا میدونی زنش بوده ؟هان؟شاید همکارش خاله:میدونم عزیزم میگم تو عکسا اسم نشانی ا

بوده؟یا شاید یکی از دوستانش بوده؟هیچ وقت یک طرفه قضاوت نکن.دخترم من چند پیراهن بیشتر از تو پاره 

 کردم اگر فکر میکردی اون زنشه باید عکسارو نشون میدادی و ازش میپرسیدی؟

 

سرد بود این چند وقت اخیر هم سرد بود،اما بعد که جریان حاملگیمو گفت  آخه خاله اوایل ازدواجمون هم خیلی-

 بهتر شد،،نمیدونم خاله دیوونه شدم.

 

خاله دستی به سرم کشید و گفت:شهره گفت واسش نامه نوشتی با سر تائید کردم که گفت : پس صبر داشته باش 

 .میکنه ثابت بهت اینارو ٔ  زمان همه

ز به روز بزرگ تر میشد ،کم کم به این نتیجه پی بردم که کار درستی کردم و بردیا با روزها میگذشت و شکمم رو

زن و بچه ش زندگی خوبی داره.روز به روز با خاله صمیمی میشدم با وجود اینکه زیاد باهاش حرف نمیزدم چون من 

ماهم بود که به بانک رفتم و  ۷همیشه در خودم بودم و منتظر پدری که بچه ش در حال به دنیا آمدن است.نزدیک به 

از دیدن رقم حساب بانکیم تعجب کردم به سمت مدیر بانک رفتم و گفتم که:ببخشید فکر میکنم پولی اشتباهی به 

میلیون است،مدیر بانک با گفتن:میتونم  ۲۴۱میلیون بود االن ۴۱حساب من واریز شده است،چون حساب من 

 دفترچه بانکی شما را ببینم.

 دٔ  ییبله بفرما-

میلیون به حساب شما  ۲۱۱مدیر بانک از طریقه کامپیوتر حساب من را چک کرد و گفت نه خانوم همه چی درسته 

واریز شده.با تعجب دفترچه را گرفتم و گفتم خیلی ممنون،با خودم گفتم یعنی کار کی میتونه باشه ؟شاید،عمه یا 

 بردیا؟

م:اینو داد که هیچ دینی گردنش نمونه.دیگر منتظرت نمی مونم، با آره کار بردیا است پوزخندی زدم و با خودم گفت

این کارت ثابت کردی که حدس من درست است و همه چیز واقعیت داشت. پول اونقدر زیاد بود که من احتیاج به 

م هکار کردن نداشته باشم میخواستم خانه ای اجاره کنم و در آن زندگی کنم که خاله اجازه نداد و با گفتن :تو 

 بخوای من را تنها بذاری هیچ وقت نمیبخشمت تصمیمم را عوض کرد.

زندگی خودم را میکردم سیسمونی را که تهیه کرده بودم در اتاقی که خاله در اختیار بچه ام قرار داده بود 

امش آر من به این و میشد باز باغ سمت به اتاقها ی پنجره ٔ  همه و بود بزرگ بسیار خاله ٔ  چیدم،اتاقهای خانه

میداد.بارها به اصرار شهره میخواستم برم سونو گرافی اما خاله اجازه این کار را نداد و میگفت: هر چی باشه سالم 

 باشه با این کار لذت زایمان بیشتر میشه و درد کمتر به سراغت میاد چون فکرت کشیده میشه به جنسیت بچه.

روز به روز این شکمت گنده تر میشه "ه من رو میدید میگفتبار به دیدنم میامد ،هر دفعه ک ۱شهره چند هفته ای 

با این حرفش همیشه من رو میخندوند،اما خودم نگران میشدم چون شده بودم مثل یک "فکر کنم بچت خیلی هیکلی

قلو باشه شاید هم نباشه تا موقعی ۲توپ قل قلی،به اصرار شهره به دیدن دکتر رفتیم و دکتر گفت :ممکن بچه اتون 

سونو گرفی نرفتید نظری نمیتونم بدم،اما نگران نباشید کامال طبیعیه،با این حرف خیال خودمم هم راحت شد که 

 چون همش نگران این موضوع بودم که مبادا دلیل دیگری داشته باشد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – تماشاییغروب 

5 3  

 

پرید و  بهفته بعد از اینکه به دیدن دکتر رفتیم دارد وحشتناکی در پهلویم پیچید با صدای من شهره از خوا ۲دقیقا 

 با عجله گفت: چیزی شده؟

 وای شهره دارم میمیرم .اییییییخدا-

شهره به سرعت خاله رو بیدار کرد ،خاله با دیدن من گفت زنگ بزن به اورژانس دیگه وقتشه،شهره گفت:اما خاله 

 ماهشه ۱تازه نزدیک 

 خاله با جدیت گفت:اینقدر فس فس نکن دختر زنگ بزن به اورژانس.

باز کردم و خودم رو در بیمارستان دیدم،دستی به شکمم زدم و از خالی بودن آن شروع به گریه چشمم رو 

 کردم،شهره با دیدن چشمهای باز و خیسه من گفت:چرا گریه میکنی؟

 بچم..بچم مرد.-

 شهره دستم رو گرفت و صورتم رو بوسید و گفت:عزیز دلم بچت نه اما بچه هات سالم و تپل مپل هستن

 جب به شهره نگاه کردم و گفتم:چی میگی شهره؟با تع

تا پسر قلدر ویک دختر ملوس و ۲قلو به دنیا آوردی، ۳شهره در حالی که گریه میکرد و خندید و گفت:عزیزم تو 

 زیبا مثل خودت.

 با ناباوری به شهره نگاه کردم و گفتم:شوخی نکن تورو خدا.

 شهره:االن که بیارن شیر بدیشون و بخورن.

همون حال به شهره نگاه کردم که از اتاق بیرون میرفت و به حال خودم گریه کردم دلم نمیخواست بچه ام بی  در

تا بچه من چی کار باید بکن؟کاش عمه ،شقایق،شبنم پیشم بودن،از همه مهمتر بردیا پدر بچه ۳پدر باشه اما االن با 

 هام.

ونقدر که با دیدنشون شوکه شدم،اما دخترم خیلی ملوس و زیبا تا پسرا چاق و تپل بودن ا۲وقتی بچه هام رو آوردن 

 بود.اینقدر از دیدنشون ذوق زده شده بودم که دردهایی که داشتم به کل یادم رفت.

تا بچه هام،خاله بچه هایم را در بغلش ۳تا گوسفند زمین زد به نیت من و ۴بعد از مرخص شدنم از بیمارستان خاله 

 یخوند.میگرفت و واسشون دعا م

هفته ها گذشت هنوز اسم مناسبی برای بچه هام در نظر نگرفته بودم،یک بار که با شهره سر این موضوع حرف 

میزدیم به یاد بردیا افتادم که میگفت:دلم میخواد اسم بچه امو اگر پسر بود بذارم باربد اگر دختر اال،اال به زبان 

 یونانی یعنی ستاییش.

 نظرت راجع اسم باربد چیه ؟همون موقع به شهره گفتم 

 شهره:باربد؟ آره قشنگه یکی و بذار باربد اون یکی هم بذار برنا که به اسم پدرشون هم بیاد.

 برنا،باربد..آره قشنگن خوبه-

 شهره:دختر چی؟

 دختر اال به معنی ستایش.-

 شهره:اال؟نه بابا این چه اسمیه موسیقیش قشنگه اما نمیدونم ، نظر خودت چیه؟

 نمیدونم اما فکر کنم قشنگه-

 شهره:آره به اسم تو میاد،خوبه مبارکشون باشه.
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ماه از زایمانم من به هیکل سابقم برگشتم و اصال حتا یک  ۲ گذشته ،با میکرد دود اسفند ها بچه ٔ  خاله هر روز واسه

 ذره اندامم بهم نریخت،به قول شهره حتا بهتر از اون زمانی بود که حامله بودم.

چه ها روز به روز شیرین تر و با نمک تر میشدن پسرا خیلی قلدر بودن و بیشتر شیر سینه هام رو پسرا ب

 میخوردن،اما هیچ وقت شیر کم نیاوردم و با لذت به بچه هام شیر میدادم.

ری شاید یشهره عاشق بچه ها بود هر هفته به دیدن بچه ها میومد تا اینکه یک روز گفت: نمیخوای خبری از بردیا بگ

 پشیمون شده؟

. 

ماه گذشته هیچ خبری ازش نشده،پس دلیلی نداره ازش خبر  ۶نه شهره نه..اگر منو میخواست میومد دنبالم اما االن -

 بگیرم اون زندگی خوبی داره نمیخوام مخل اسایشش بشم.

 شهره خواهش میکنم .-

 رد .شهره دستش رو به طرف دهانش برد و به عالمت زیپ بسته در آو

شهره بعد از بازگشتش به تهران با من تماس گرفت و گفت برای سالگرد ازدواجشون در ویالی بهنام جشنی برگزار 

 میکنن،و در ادامه گفت:النا میخوام بترکونی..با بهترین شکل ممکن بیا چون خواهر شوهرام هم هستن.

پوشم کم کم خودمم حساس شده بودم.تقریبا شهره بارها زنگ زده بود و به من یادآوری کرد که چطوری لباس ب

 شهره.نبود وقت دیگر چون بخرم خودم ٔ  روز به روز جشن مانده بود که به اصرار خاله به بازار رفتم تا لباسی واسه۵

 .بشیم مستقر اونجا در و بریم بهنام ویالی به جشن از قبل روز چند بود خواسته من از
 

چه گشتم لباس مد نظرم را پیدا نکردم.با خرید لباسهای بچه ها مقداری خیالم راحت  با این فکر به بازار رفتم اما هر

شده بود.به سمت در خروج پاساژ میرفتم که لباس سبزی چشمم را گرفت،دکلته بود و دستکشهای بلند تا ارنج 

 ازه رفتم و لباسمغ داخل داشت،به وجود زیبایی دوزیهای سنگ لباس ٔ  داشت.پارچه ی لباس براق بود و روی سینه

رو پرو کردم،صدای در اومد در و که باز کردم فروشنده که خانوم جوانی بود گفت: اگر بخواید از این لباس سفیدش 

هم موجوده،فکری کردم و ازش خواستم سفیدش رو هم بیاورد.سفیدش خیلی زیبا بود خیلی بیشتر از سبزش بهم 

 از و کردم خارج تنم از را لباس فرستادم بوسی خودم ٔ  د واسهمیامد ،چشم و ابری مشکی ام خیلی جذاب شده بو

 .رفتم خانه سمت به و کردم حساب رو بیرون،لباس اومدم پرو اتاق
 

 در خانه لباس را نشان خاله دادم و با گفتن:مبارکت باشه مثل همیشه خوش سلیقه بودی.

 

ا ساک جا گرفت چون دلم نمیخواست بچه هام لباس ت۴لباسهای خودم را در ساکی جا دادم اما لباسهای بچه ها در 

صبح فردا به دنبالمان آمد به همراه خاله  ۱۱کم بیارن اونجا و مقداری لوازم ضروری در ساک جا دادم.شهره ساعت 

 هسوار ماشین شدیم.باربد در راه با در آوردن صداهای خنده دار با دهانش ما را تا ویال خنداند،برنا و اال مثل همیشه ب

 کارهای باربد نگاه میکردن و خنده های شیرینی میکردن.
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 و ردک باز را ویال در ،باغبانش زد بوق و ایستاد ویال در جلوی داشت،شهره راه ساعتی نیم خاله ٔ  ویالی بهنام تا خونه

مراه اون به ه گفت که گرفتم رو بهنام سراغ شهره کردیم،از جا به جا رو وسایل که ساعتی از بعد رفتیم داخل به ما

 روز دیگر میاید،با اینکه بهنام رو مثل داداشم دوست داشتم اما احساس راحتی بیشتری میکردم. ۳ ۲دوستانش 

 

اون روز شهره گًل کاشت ،مثل پروانه دور من و بچه ها میچرخید،حتا موقعی که بچه ها گریه کردن شهره آهنگ 

عاً هم کارساز بود ،به قول شهره: باربد و برنا مثل خاله شهرشون شاد گذاشت و واسشون رقصید تا ساکت بشن که واق

 بی حیا هستن.

 

روز که در ویال بودیم اینقدر خوش گذشت که تو عمرم بهم خوش نگذشته بود ،با وجود بچه ها اصال  ۲،۳این 

بودن،همیشه فکر احساس خستگی نمیکردم چون بچه ها اصال اذیت نمیکردن و همش در حال بازی با شهره یا خاله 

میکردم باربد و برنا با الی کنار نمیان اما اصال اینطور نبود،بعضی اوقات که اال گریه میکرد،باربد و برنا ساکت نگاه الی 

تاشون ساکت ۲میکردن و ساکت میماندن فکر میکردن اال بخاطر اونا گریه کرده واسه همین در این جور موقعها هر 

 بشه. میماندن تا گریه ی اال قطع

 

تا از خبره ترین آرایشگرهای اون شهر میاد به ویال و قراره من و ۲روزی که مهمونی بود شهره به من گفت بود 

 .کنه حاضر جشن ٔ  شهره رو واسه
 

آرایشگر که بعدا فهمیدم خواهر هستند به اسم خانوم های،سیاپور آمدن.و مشغول درست کردن من و ۲ساعتی بعد 

ساعت بود  ۴پائین صداهای کارگرا می امد که در حال تمیز کردن ویال و چیدن صندلیها بودن، ٔ  شهره شدن از طبقه

اتاق مختلف،با صدای خانوم سیاپور به خودم آمدم: عزیزم کارت تموم شد  ۲که آرایشگرها مشغول به کار بودن در 

 خوشگل بودی با این آرایش جذابتر شدی.

 

 خیلی ممنون زحمت کشیدین-

 

سیاپور: نه اصال عزیزم اصال خسته نشدم میدونی چرا؟چون تو خیلی زیبایی خوش به حال مردی که تو زنشی خانوم 

تا دست گلی شاخ در آوردم چون اصال بهت نمیخوره ازدواج ۳راستشو بخوای وقتی شهره جون گفت تو مادر اون 

 تا بچه.۳کرده باشی چه برسه به 

 

 یبینهخیلی ممنون چشمای زیباتون ،زیبا م-

 

 سیاپور:اغراق نکردم میتونم بپرسم چند سال داری؟

 

 سالمه ۲۱بله من -

 

 تا بچه باشی.۳سیاپور:ماشاهلل! ماشاهلل اصال بهت نمیاد با اینکه سنی نداری اما اصال بهت نمیاد مادر 
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رو از جا پراند.با دیدن  با خودم گفتم میدونم بابا چقدر حرف میزنی دل تو دلم نبود شهره رو ببینم.صدای در من

 شهره کلی ذوق کردم چون خیلی خوشگل شده بود.

 

 شهره وای چقدر خوشگل شدی امشب حسابی بهنام رو سکته میدی.-

 

 شهره هیچی نگفت و همونجوری به من خیر مونده بود بشکنی جلوی چشمش زدم وگفتم :کجایی دختر

 

 .وای النا..وای وای الناشهره از عالم هپروت در اومد گفت: وای النا.

 

 زهرمار چی شده-

 

 شهره خندید گفت: شاهکار شدی دختر ،،،اینقدر زیبا شدی که دارم دیوونه میشم

 

 مرسی عزیزم چشمات خوشگل میبینه-

 

شهره:اون که بله خنده ای کرد و گفت حاال زود آماده شو تا قبل از اینکه مهمونا برسن خدیجه خانوم میگفت 

اشون اومدن.به طرف کیفم رفتم تا مزد خانوم سیاپور و بدم که با بر خورد شهره مواجه شدم و هرچی اصرار بعضیه

کردم فایده ای نداشت تشکری از خانوم سیاپور کردم و به اتاقی که شهره در اختیارم گذشته بود رفتم،لباسم را 

کیف کردم،موهایم مثل موی زنهای روسی پوشیدم نگاهی در آینه به خودم کردم، از دیدن خودم در این شکل 

درست شده بود،جمع به صورت باال و حلقهای زیادی از موهای فرم اویزون بود.بلندی و اندمی بودن لباس قدم را 

 کشیده تر و کمرم را باریک تر نشان میداد.

 

خانوم کردم و ازش قول  گردن بنده مرواریدی که با لباسم خرید بودم به گردن کردم،سفارش بچه ها را به خدیجه

 دقیقه از بچه ها غافل نباشه. ۱گرفتم حتی 

ماهشون بیشتر نبود اما  ۳ اینکه با بودم شیطونیهاشون شهد و بودم بچهها برسند،پیش مهمانها ٔ  تا قبل از اینکه همه

اال بریم نجای یخیلی شلوغ بودن مخصوصا پسرا.صدای باز شدن در آمد شهره بود تا رسید به من گفت:تو که هنوز ای

 نببی تورو اگر ایکبیری ،دختر قشنگه خیلی میکنه فکر اومده شوهرم خواهر النا اومدن،وای مهمونا ٔ  پائین همه

 .میکنه سنگکوپ
 

 بس شهره کم از خواهر شوهرت بد بگو گونه داره بیچاره خوب هر کس یه جوری هست.-

 

ه من بریم پائین زشته.وقتی از پلها پائین میرفتیم کسی حواسش بدر حالی که دستم آو میکشید میگفت: باشه حاال بیا 

آو شهره نبود هر کس مشغول یک کاری بود در آن جم ،خانومی را دیدم که احساس کردم میشناسمش اما هر چه 

فکر کردم یادم نیومد کجا دیدمش،با صدای احوال پرسی شخص رو به روم به خودم آمدم،مامان شهره و مامان بهنام 

 ود.ب

 

 مامان شهره گفت:وای النا جان نشناختمت عزیزم چقدر زیبا شودی.
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 مرسی خاله جان-

 

 بد از معرفی کردن من به مامان بهنام شهره صدام زد و گفت: بهنام آو ندیدی ؟

 

 نه ندیدمش هنوز-

 

 شهره:خیلی خوب باشه

 

ن مشغول شدن،من و شهره به وسعت رفتیم به قول با شروع آهنگ که از بانده ارکتسر پخش میشد همه به رقصید

شهره:عرضه اندمی کردیم، بعد ز اینکه برگشتیم سر جاهیمان شهره رو به من کرد و گفت اون : خانوم رو میبینی که 

لباس قرمز پوشیده.با سر اشاره کردم که آره ،ادامه داد :این خواهر شوهر من نگهش کن تورو خدا خودشو چه 

م واقعاً راست میگه انگار سرشو از سطل رنگ کشیدم بیرون،خط چشمهای کشیده رژ لبتیر ازش شکلی کرده.دید

سالش بیشتر نبود.اما چیزی به شهره نگفتم چون میدونستم بول  ۲۶ساله سخته بود با وجود اینکه  ۴۱یک زن 

 میگیره و تا آخر شب قبتشو میکنه.

 

افتادم تا بچها ببینم در چه حالی هستن، در اتاقو که باز کردم ساعتی از جشن گذشت که به سمت اتاقم راه  ۳، ۲

دیدم خدیجه خانوم گریه میکنه و بچها تمام تختو بهم ریختن و دارن غش غش میخندن سر خودمو به خدیجه خانوم 

 رسوندم گفتم چیزی شده ،سرش آو تکون داد آو گفت :گریه زیاد کردن منم از اینکه نتونستم ساکتشون کنم گریم

گرفت،که دیدم شروع به خندیدن کردن دیگه منم ادامه دادم.از سادگی خدیجه خانوم خواندم گرفت ازش تشکری 

 کردم و شروع به خواباندن بچها کردم که تقریبا ساتی وقتمو گرفت.

 

شتم گآروم از اتاق اومدم بیرون و به پائین رفتم که الله گفت:شهره دنبالت میگشت،ازش تشکر کردم اما هر چی 

 شهره رو پیدا نکردم،بهنام رو دیدم که با دوستش مشغول حرف زدن بود رفتم به طرفش و گفتم: آقا بهنام

 

 وقتی سرشو برگردوند از دیدن کسی که رو به روی بهنام بود نزدیک بود سکته کنم،با صدای آرومی گفتم:بردیا

 

 خودم آمدم. بردیا که بهت زده بود خیر نگاهم میکرد.با صدای بهنام به

 

 بهنام:سالم النا جان همدیگرو که میشناسین.

 

 سالم -

 

 خانوم سالم: گفت من به رو هم در ٔ  بردیا نگاهی به من کرد و با قیافه
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وقتی دیدم چقدر سرد باهم بر خورد کرد نزدیک بود ساکه در بیرم،یادم به اون زن افتاد که در کنار بردیا بود 

. نگاهای به بهنام کردم و با بغض گفتم: بهنام نباید اینکارو میکردی و به صورت از کنارشون ،پس،،پس با زنش بود

 دور شدم.

 

تا آخر شب از جام تکون نخوردم،موقعی شم اصال میلی به شم نداشتم اما به اصرار شهره به طرف میز شم 

صحبت کن یا فراموشش کن. اما  رفتم،شهره همه چیزو از بهنام شنیده بود و همش به من میگفت:برو باهاش

 نمیتونستم نه میتونستم فراموشش کنم نه اینکه باهاش با وجود زنش حرف بزنم.

 

 سر میز شم کسی را کنارم حس کردم سرم رو که چرخوندم بردیا رو دیدم که منو نگاه میکرد.

 

تر میشی کلی هم خاطرخواه پوزخندی زد و نگاهی سر تا پا منو کرد و گفت:میبینم که روز به روز خوشکل 

 داری.ازدواج کردی؟

 

 نه همون یک بر بسم بود-

 

 بردیا:چرا حیف نیست تنها بمونی من که تنهایی واسعم سخته و هیچ وقت تنها نمیمانم.

 

 پوزخندی زدم و گفتم:خوبه خوش بهحالت 

 

 اما منم تنهایی تنها نیستم-

 

 یا احوال پرسی میکرد:سالم بردیا؟ خانومت چطوره خوبه؟با صدای شهره به خودم آمدم که با برد

 

 بردیا:محشره چرا باید بد باشه

 

با گفتن ببخشید از کنارشون دور شدم و به طرف باغ رفتم،هوای بسیار خوبی بود،به خودم گفتم دید النا؟ این همه 

 به زد ذهنم تو ٔ  ی نپرسید،جرقهچیز هم بچه از بود،حتا خوش زنش با دید کی؟ ٔ  صبر آو تحمل و آوارگی واسه

 .ممکن اگر بزنم حرف بهات میخوام:گفتم بهنام دیدن گشتمبا بهنام دنبال به و رفتم ساختمون داخل
 

 بهنام:حتما

 

 بهنام جان میدونم از قضیه من و بردیا خبر داری فقط ازت خواهش میکنم راستشو بهم بگو باشه؟-

 

 بهنام گیج نگاهم کرد و گفت:باشه

 

 تو به بردیا گفتی که من بچه دارم-

 

 بهنام:نه اصال راجع این موضوع باهم حرفی نزدیم نه چیزی پرسید نه من چیزی گفتم
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 بهنام داری راستشو میگی دیگه-

 

 بهنام:آره به جون شهره

 

 و بگو لطفامرسی بهنام فقط خواهش میکنم هیچی به بردیا نگو نه تو نه شهره به شهره هم این موضوع ر-

 

 بهنام:باشه

 

بعد از دیدن بردیا دلم دیگه آروم و قرار نداشت دلم میخواست ببینمش و باهاش از دلتنگیام از اینکه چقدر دوستش 

 دارم حرف بزنم ،اما نمیشد.

 

که  بوددر اون جشن تنها چیزی که منو خیلی خوشحال کرد و باعث شد از این حل در بیام فهمیدم باردار شدن شهره 

موقعی که کیک رو بردین این خبر رو بهنام به همه داد. وقتی این حرف رو شنیدم از جام بلند شدم شهره رو بغل 

 کردم و بهش تبریک گفتم.

 

 شهره:حاال که فهمیدی خاله شودی ؟جایزه بهم چی میدی؟

 

 ایناهاش بازش کن ببین با دستم به کادوی بسته شده اشاره کردم-

 

 ا زرنگی این واسه سالگرد ازدوجم اومد واسه نینی بهم چی میدیشهره:اا

 

 تا بودن.۲ساکت شدم و مکث کردم نگاهی به اطرافم کردم که همه در حال دیدن ما 

 

 لبخندی زدم گفتم چی میخوای؟

 

 با دستش به پیانو که گوشهای از سالن بود اشاره کرد و گفت: واسعم نای نای نای بخونی و بزنی

 

 نه شهره نه تورو خدا هر چی قیر از این-

 

 شهره:این یا هیچی بعد با هلتی قهر روشو کرد انور

 

 با دیدن قیفاش گفتم :باشه فقط بخاطر نینی ات

 

 نینی و زیزع شب این افتخار به بچم ٔ  با شنیدن این حرف دستشو به هم کوبید و گفت:دوستان چند لحظه لطفا! خاله

 یی کنه.هنرنما میخواد من

 

به طرف پیانو رفتم همه خیر نگاهم میکردن تنها صدای که میآمد صدای کفشموا کشیدن شدن لباسم به روی زمین 

 بود.
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 شهره مامات از بد بود خالی موسیقی فقط که زدم عاشقانه از زیبا ٔ  روی سندلی نشستم و شروع به زدن کردم.اول تکه

 اما واسه من یک چی بخون ..ااا النا نه نعیار دیگه واسه بچم شب این واسه این: گفت و آمد کنارم به

 

 باشه ولی این اخریش ها-

 

 شهره:ایش خیلی خوب

 

 شروع به خوندن کردم

 

 سیمین بری گًل پیکری آری

 

 از ماه آو گًل زیبا تاری آری

 

 همچون پری افسونگری آری

 

 من از دگر خواهی چه منم رویت ٔ  دیوانه

 

 گشته رویت منم نداری خبر از منسر 

 

 هر شب که مه در آسمان گردد بیاد دامن کشان

 

 گویم زه او راز ناهن

 

 که با من چهها کردی

 

 زه جانم جفا کردی

 

 هم جان آو هم جانانه ی اما 

 

 در دلبری افسانه ی اما 

 

 اما زه من بی گانه ی اما

 

 باآزردهام خواهی چرا توای نو گل زی

 

بعد از پایان این آهنگ تمام دستانم میلرزید چون یادم آمد این آهنگ رو شب آخر جدای من از بردیا،این آهنگ 

 رو برام خواند.
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صدای دست زدنهی مهمانان از هر طرف سالن به گوش میرسید شهره من را در خودش فشرد و گفت:عالی بود 

 دختر غوغا کردی.

 

مت مهمانان برگشتم سنگینی نگاهی رو حس کردم به طرف نگاه ،نگاه کردم بردیا رو دیدم لبخند تلخی زدم .و به س

 با چشمانی غم زده نگاهم میکند ،این چه معنی میداد؟یعنی هنوز به یاد من است.

 

از ن مهمانی زود به پایان رسید من دیگر نماندم از همه خداحافظی کردم و به اتاقم رفتم،تا رسیدم بچها که در خواب

 بودن بوسیدم و گفتم:باباتون اومده .

 

 تمام شب فکرم این بود که بردیا هنوز به یاد من است یا نه؟ اما جوابم رو گرفته بودم جوابم وجود آن زن بود.

 

صبح با شادی بیدار شدم دوش گرمی گرفتم و شلوار لی با ت شرت قرمز پوشیدم،بچها بیدار شده بودن صدای 

 م و بچها پائین بردیم.خدیجه خانوم زد

 

همه تو آشپزخانه بودن اما من حوصله آشپزخانه نداشتم بچها به باغ بردم و در آنجا راه میرفتم و اونها ذوق میکردن 

 و با هیجان خاصی دورو اطرافشون رو نگاه میکردن.

 

سیب را بچینموا همین کارو  چشمم به سیب قرمزی که باالی درخت بود خورد،دلم میخواست از اون درخت باال برم و

 کردم اما خدیجه خانوم با گفتن :خانوم خواهش میکنم این کارا از شما بعیده

 

 خدیجه خانوم من رفتم حواست به بچها باشه -

 

 خدیجه:النا خانوم سیب میخواید میرم واستون میارم این کارو نکنید تورو خدا میفتی یک باالی سرتون میاد

 

ادم و باال رفتم همه چیز خوب پیشرفت پیام رو روی شاخی که نزدیک سیب بود گذشتم و سیب رو با اما من گوش ند

 ائک حرکت چیدم .

 

اما موقعی پائین آمدن شاخ زیر پیام شکست فریاد کوتاهی کشیدم،خدیجه خنو مگفت همینجوری صبر کن برم 

 عجب غلط کرد.:گفتم و شدم پشیمان کردم که ٔ  کمک بیرم،خودمم با کار احمقانه

 

صدای خدیجه خانوم رو شندیم که به همراه بهنام میامد به سمتش نگاه کردم اما دیدم بردیا هم هست که به صورت 

 میدوه،همون موقع چشمم به بچها افتاد که در کالسکه دارن گریه میکنن .

 

گینی که ما متاسفانه بردیا بخاطر وزنه سنبردیا به پائین درخت که رسید بی توجه به بچها گفت همونجا وایسا تا بیام ا

 ول آروم خودتو گفت و گرفت بود اویزن که رو من پای پرش یک با نیاورد کم اما. شکست رو اول ٔ  داشت شاخه

 در رو خودم دقایقی از کردم،بد ول شد شل دستم کن،و ول گفتم:اومد فریادش صدای که میترسیدم من ،اما کن
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ردم که گفت:هنوزم بچه ی صدای گریه بچها منو به خود آورد سریع از بغلش اومدم ک باز چشمامو کردم حس بغلش

 پائین و بغلش کردم برنا بغل خدیجه خانوم بود و سعی بر ساکت کردنش میکرد اما باربد و اال همش گریه میکردن.

 

 سر بغلشون کردم و گفتم:ش ش ش مامان عزیزم آروم باش کال از وجود بردیا یادم رفت

 

 کیه؟ ٔ  برگشتم به بردیا نگاه کردم که دیدم با حیرت منو نگاه میکنه و گفت :این بچه ..بچه

 

 من ٔ  بچه-

 

صدای بهنام اومد که گفت:آره اینا هم بچههای توان با دست اشاره به برنا و اال کرد.بردیا با حالتی گنگ و گیج 

 تا؟یعنی ....۳گفت:چرا 

 

 قلو هستن۳آره -

 

 رف بچها رفت اال رو بغل کرد و گفت:باورم نمیشهبردیا به ط

 

 تا داری۳تا ۳بهنام:باورت بشه مردم یکی هم ندران تو 

 

 بردیا:اسمشون چیه؟

 

 بهنام جواب داد:این توپوله باربد،اون یکی توپوله هم برنا،این عروسک هم اال

 

جا ها وقت شیرشن ببخشید.بردیا و بهنام را همونبچه هارو که حاال گریشن قطع شده بود در کلسکه نشندم و گفتم:بچ

 در شوک گذشتم و وارد ساختمان شدم.

 وقتی که به داخل ساختمان رفتم،شهره رو دیدم که با عجله به طرفم میا آمد و گفت :چی شد؟بچها دید

 

 آره دید-

 

 شهره:چی گفت

 

 هیچی شوک شده-

 

 شهره:آخه،گناه داره

 

 صال هم گناه نداره !دیشب ندیدی چطوری زنشو بغل میکرد خجالت هم نمیکشیدچی چی گناه داره؟ا-

 

 شهره:دوباره زود قضاوت کردی؟
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در حالی که بغض کرده بودم گفتم :قضاوت؟ چه قضاوتی راست میگم دیگه،یادت میاد موقعیت که من زنش بودم 

ه جشن یا مهمونی بریم که با اخالق سرد این بر ی به باهم ما بر یک نشد میکرد خورد بر من با ٔ  چطوری جلوی بقیه

 وجدان عذاب میسوزه دلش نداره،فقط من به ٔ  نخورم.حاال میگی قضاوت نکن ،بهت ثابت میشه که این هیچ عالقه

 تا بچه رو دستم گذشته۳ گرفت

 

 گی چرا معنیشهره سرشو با تاسف تکون داد و گفت:آخه چی بهت بگم النا ،تمام این کاری که کرد او درست می

 برداشت میکنی رو نمیدونم

 

 اگر بهنام هم با او همچین کاری کنه اینقدر راحت ازش حرف میزدی؟هان؟-

 

شهره ساکت شد،پوزخندی زدم گفتم :شهره بخاطر این بچه تو شکمت خودتو جای من بذار ببین من چی 

 اما داشتم هم ٔ  من چی؟قبالً یه امه میکشم،البته به تو سخت نمیگذره چون هم پدرتو داری هم مامانت اما

 ندارم االن،،،همونم

 

شهره از جاش بر خاصت به سمت یخچال رفت وسایل صبحانه رو آماده کرد،مشغول به دادن شیر به بچها بودم که 

 صدای بهنام از پشت سرم شنیدم که گفت:النا این چه کاری بود که کردی؟

 

 ات حرف میزنم االن وقتش نیستبهنام بذار به بچهام شیر بدم بدن به-

 

 بچها به و نشست شهره کنار و آمد میز سر به نزد حرفی دیگه کردم گریه فهمید من ٔ  بهنام با شنیدن صدای گرفته

 میشه خوشگلی او توپولی این به هم تو او من ٔ  بچه یعنی شهره:گفت و کرد شهره به رو کرد نگاه

 

 بندازن لنگ من ٔ  بچههای این باید جلوی بچه شهره به شوخی با بدجنسی گفت:آره تازه

 

 ودتخ به امید الکی بشه خوشگل من ٔ  بچه مثل تو ٔ  در حالی که بلند میشودم گفتم:بی خود بی خود...عمران بچه

 انج شهره:گفتم بیرون میومدم اشپزخونه در از که حالی در خندیدم و میگیری افسردگی زایمانت موقعیت نده

 بیام. تا باش بچها مواظب

 

 شهره دستشو رو به طرف سرش بود و گفت:اطاعت قربان

 

بد از دقیقی که به اشپزخن برگشتم صدای بردیا میامد وقتی که وارد اشپزخونه شدم از چیزی که دیدم حیرت 

کردم.بردیا اال رو بغلش گرفت بود و داشت میخندندش،با دستش هم باربد و برنا رو که روی سندلی مخصوص بودن 

ازش میکرد به صورت به طرفش رفتم و اال رو از بغلش در آوردم و گفتم:با چه اجازه به بچههای من دست زادی نو

 .فهمیدی نداری منم بچههای به زدن دست حق کن بعضی خودت ٔ  ؟هان؟ مگه تو خودت بچه نداری برو با بچه
 

اشپزخونه بیرون آوردم که صدای شوره سعی بر خونسرد کردن من داشت بچها رو روی سندلیشن گذشتم و از 

 بردیا رو شنیدم:مثل اینکه یادت رفته این بچههای منم هستن ؟اگر یادت رفته یادت انداختم
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 پوزخندی زدم و به طرفش برگشتم و گفتم:بابای بچههای من چند ماه پیش فوت کرد،متوجه شودی؟

 

با من بود میدونستم نبید این حرفو میزدم ،اما زدم چون بردیا به دونه حرف از داره رفت بیرون اما نگاه بغض دارش 

باید دلم خنک میشد ،اما خنک که نشد هیچی آتیش گرفت،چشمهای بردیا رو از یاد نمیتونستم ببرم به طرف اتاقم 

رفتم سرمو روی پاهام گذشتم و گریه سر دادم،برای بدبختی خودم،بی پدری بچهام، به یاد دیشب که بردیا چطوری 

 ساله بود خیلی دلم میختس بدونم شبیه بردیا است یا نه؟ ۴،۵بغل میکرد و میبوسیدش پسرش شاید  بچشو

 

هر موقع چشمم با زنش میخورد با کامل تعجب میدیدم که به من نگاه میکنه ،چشماش حالت خاصی داشت،تنفر نبود 

خیلی آروم با مهربانی باهم حرف میزد  چون منم ازش نفرت نداشتم حتا چند بر هم سر میز که باهم بر خورد کردیم

 البته منم مثل خودش جوابش رو میدادم.

 

شهره وارد اتاقم شد و گفت:این چه کرری بود که کردی احمق؟ اون شهرت به خدا النا یک بار دیگه با این اینجوری 

 حرف بزنی و نزاری بچهاشو بغل کنه و نزدیکشون بشه باید من رو فراموش کنی فهمیدی؟

 

 شهره ولی...-

 

 شهره با خشم نگاهم کرد و گفت:خواهش میکنم حرف نزن و خوب فکر کن.و از در بیرون رفت.

ساعتی به همان حالت ماندم که صداهای خندهی کسانی را از پائین شنیدم در او باز کردم از پلها به پائین نگاه  ۲،۳

پسر جوان به همراه ۳دختر جوان و  ۲بودن،در بین آنها  رسیده بهنام و شهره ٔ  کردم و دیدم مهمانهای جدیدی واسه

 ٔ  ساله به اتاقم برگشتم همام کردم و لباس زیبی پوشیدم چون دلم نمیخواست بردیا دلش واسه ۲یا  ۱ ٔ  یک بچه

 .رفتم پائین به و کردم مالیمی بسوزه،آرایشی من
 

م کردن با همه سالم احوال پرسی کردم،بین وقتی به سالن رسیدم همه به احترم من از جاشون بر خواستن و سال

پسر سیاوش و  ۲ بود،آن آنها مال کوچک ٔ  مهمانهی جدید ائک زوج جوان بود به اسم هومن و نگین که اون بچه

سامان از دوستای بهنام بودن که پسر عموهای هومن میشدن،از همون اول از نگاه سامان به من خوشم نیومد چون 

 عرض خاصی نگاهم کرد و گفت:سالم خانوم من سامان هستمموقعیت احوال پرسی به ت

 

 سالم -

 

 به کنار شهره رفتم ،شهره نگاهی بهم کرد چشمکی زد و گفت :ترکوندی دختر چقدر ناز شودی با این لباس

 

 ناز بودم همیشه چشم بصیرت میخواست که تو نداشتی-

 

 شهره زیر لب گفت :دارم برات 

 

 بچها کجان:بهنام با بردیا و گالره بردنشون بیرون خنده کردم و گفتم
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 گالره کیه؟-

 

 شهره:همون خانوم که با بردیا هست

 

 آها پس اسم زنش گالره است-

 

 شهره :آره

 

 به چه اجزی بچههای منو بردن؟چرا اجازه دادی؟-

 

 و خونه موندن رفتن یک هوای عوض کننشهره:اوال که بهنام هم بهشن در ضمن چرا که نه بچها گونه دارن از بس ت

 

 آخه چرا با وجود اون زن؟-

 

 شهره:النا کوتاه بیا دیگه اه.داری شورشو درا میاری

 

 تا اومدم حرفی بزنم سامان که تا حاال نگاه به من میکرد گفت:شهره معرفی نمیکنی خانوم رو به ما

 

از بهترین دوستای من در واقع خواهرم و بد روشو به طرف  شهره نگاهی بهش کرد گفت:بله ایشون النا هستن یکی

 قلو داره ۳ گفتم که ٔ  هومن و نگین کرد و گفت:این همونه

 

تا بچه داشته باشین شبیه دختر ۳نگین با حیجان گفت:واقعاً ! چقدر دلم میخواست ببینمت اصال باورم نمیشه شما 

 بچها میمونین

 

 سالشه بچه است ۲۱شهره:آخه هنوز 

 

 سامان با چشمهای از هدق در اومده گفت :شما بچه درین؟یعنی ازدواج کردین؟

 

 بله-

 

 سامان:شوخی میکنی؟

 

 نه خیر االن بچهام میان میتونین ببینشن-

 

 شهره:وای بچهاش اینقدر نزن دلت میخت بخوریشن

 

 النا خانوم شوهرتون تشریف نیاوردنسامان با قیفی در هم گفت:خوش به حال باباش بر رو کرد به من و گفت:
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با من..من گفتم:راستش..همون موقع شهره صدام زد و به طرف شهره رفتم:ای قربونت برم داشت از من راجع 

 شوهرم.

 

میپرسید. شهره: باک شنیدم خانوم تا کی میخوای طفره بری دیدی همین سامان اگر نمیگفتم بچه داری داشت با 

 چشماش میخوردت.

 

 دستمو تو هوا تکون دادم گفتم:اوو خوبه توام شلوغش کردی

 

با این حرف صدای بچهها رو از تو باغ شنیدم از در با صورت رفتم بیرون به طرف مشینشن کرفتم که بهنام رو دیدم 

 ددر حال پیاده کردن بچها از ماشین بود که گفت :بیا با این وروجکات اگر فکر کردی دلشون وسعت تنگ شده بو

 باید بگم اصال حتا یک ذره گریه هم نکردن

 

 زیر تا دماغش آب که تو ٔ  در حالی که ماچشن میکردم گفتم:پس چی فکر کردی بچههای من مودبن مثل بچه

 .نیستن اویزون گلوش
 

 خنده کرد او گفت:دختر تو خجالت نمیکشی جلوی بابای بچه اینجوری حرف میزانی 

 

 :باباش که ههیچی جلوی ننه بچه هم اینجوری حرف میزنم.زبونم او در آوردم و گفتم

 

 بردیا و گالره رو دیدم که از ماشین پیاده شدن و خریدهاشنو در میاوردن.

 

 گالره با دیدن من قدم بر داشت و به طرفم آمد با لبکهنی گفت:سالم النا جون با خودم گفتم چه زود خود مونی شد

 

 خوبی النا جون؟

 

 ه خوبی شما نیستمسالم ب-

 

 گالره:نبایدم باشی نمیدونی چقدر با بچهات خوش گذشت،جات خالی.

 

 نمیان حساب به هیچن تو بچه مقابل در یعنی ندران من بچهای از کمی دست که هم تو ٔ  مرسی اما بچه-

 

ن صال خسته نمیشدستمو به گرمی گرفت و گفت:نه عزیزم بچه تو خیلی شیرین و شادان آدم از بودن باهاشون ا

درست مثل خودتان.البته فقط از اهز اخالقی،چون پسرا خیلی شبیه توان اما اخلگن اصال چون خیلی شیتنن اما اال 

اخلقش مثل توه خیلی ارمو مهربون.صدای بردیا آمد که گفت :من با گالره موافق نیستم به نظر من پسرا هم شبیه 

 خانوم خودشون هم یک پا اتیشن و با شیطنت خنده کرد. شما هستن هم اخلقن آخه گالره خانوم النا

 

خیلی ممنون گالره خانوم واسه من فرق نمیکنه بچهام شبیه کی باشن مهم اینه که اخلقشن خوب باشه حاال شبیه من -

 یا کسی دیگه مهم نیست.
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 گالره :آره منم موافقم 

 

 م زحمات این یکی او تو میکشی ؟تا از بچه هارو بغل کردم و به بهنام گفت۲با اجازه -

 

 بهنام:بردیا بیا بچتو جم کن

 

 شودی؟ متوجه من ٔ  با اخم به صورت بهنام نگاه کردم و گفتم:بهنام برنا بچه

 

 بهنام :آخه النا همین که گفتم پیش بچه بمون اینارو بذارم پیش شهره میام خودم برنا رو بر میدارم.

 

هنام بود گفت:میتونم بچهرو واستون بیارم بد پوزخندی زد و گفت نترس نمیخورمش تا بردیا که شاهد بحث من او ب

 داخل سالن فقط بغل من.

 

 چشمی نازک کردم و گفتم:لطف میکنید

 

وقتی با بچها وارد سالن شدیم به صورت نگاه سامان به صورت بردیا کشیده شد و گفت:النا خانوم شوهرتون هستن 

 نه؟

 

چها توی سندلی مخصوص میزاشتم گفتم:نه خیر ایشون آقا بردیا شوهر گالره خانوم هستن لطف کردن در حالی که ب

 بچمو تا داخل سالن آوردن.

 

 سامان:بله،پس کی با شوهر شما شنا میشیم

 

 با اتماد به نفس زیادی گفتم:شما چه اصراری درین که با شوهر من اشنا بشین؟

 

 تا بچه۳که حاضر شده خانوم به این خوشکلی رو تنها بفرست شمال اونم با وجود  سامان:آخه میخوام بدونم کیه

 

 شما نگران من نباشین-

 

بردیا در حالی که برنا رو توی سندلیش میزشت با اخم نگاهم کرد،و لبش رو به دندان گرفت،هر موقع بردیا از 

 اد.چیزی عصبانی میشد و نمیتونست حرفی بزنه همین کارو انجام مید

 

شد و وقت  ۵ساعتی بعد به پیشنهاد بهنام به کنار دریا رفتیم تا غذا رو اونجا بخوریم اما تا همه حاضر شدن ساعت 

استراحته بچها بود ،بچها رو شیر دادم و خوباندم پیش خدیجه خانوم گذاشتم،به پائین رفتم همه حاضر بودن به لبشی 

 م با تشرت سفید.خودم نگاه کردم،شلوار جین تنگ پوشیده بود
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وقتی به کنار دریا رفتیم بهنام و شهره شروع کردن به آماده کردن غذاها . روی تخت سنگی نشست بودن و با چوبی 

 که دستم بود شکلهی مختلفی میکشیدم بر روی شنها،صدا سامان من رو از فکر بیرون آورد :میتونم اینجا بشینم

 

 دٔ  بفرمایی-
 

 بچه باشید ۳نظیر اصال نمیتونم باور کنم شما مادر  سامان:زیبایی شما بی

 

 باور کنید هستم-

 

 سامان:بله ،اما اصال بهتون نمیاد

 

 میدونم-

 

 سامان:میتونم بپرسم چند سالتون بود که ازدواج کردین؟البته اگر دوست درین بگین هیچ اجباری نیست

 

 خوردیی ۱۱اهش میکنم لحن مودب سامان مجبور به جواب دادنم کرد:بله خو

 

 سامان:آها

 

ادعای شهره میومد که صدام میکرد سرمو رو که چرخندم بردیا رو دیدم که دست به سینه با اخم شدیدی در حال 

نگاه کردن من هست به هیچ اعتنایی به سامان نگاه کردم و گفتم:ببخشید از سر جام بلند شدم و پیش شهره رفتم 

اشتم شنیدم که گفت:تو هیچ وقت بزرگ نمیشی بی تفاوت به گفتش راه م رو ادامه دادم. موقعی که از بردیا میگذ

 تا گیتار آورد۲بعد از صرف غذا سامان 

 

 یکی رو خودش بردهست و گفت:این یکی گیتار واسه کسی که بخواد منو همراهی کنه حاال کی میخواد؟؟؟؟؟؟؟

 

 بده به من سیاوش که پسر خیلی مودب و مهربانی بود گفت :

 

 سامان شروع کرد به زدن آهنگهای شاد گالره و شهره شروع کردن به رقصیدن نگین و هومن هم همراهیشان کردن

 

بعد از تمام شدن آهنگهای شاد سامان نگاهی به من انداخت و گفت:النا خانوم شما چه اهنگی رو دوست دارین ؟بگید 

 واستون بزنم یک ته صدای دارم

 

 دم و گفتم:هر چی دوست داری بزن لبخندی ز

 

 بعد از مکسی نگاهی دوباره به من انداخت و گفت:خیلی دلم میخواد بدونم االن شوهرتون تو چه فکری؟

 

 نگاهی از تعجب بهش کردم و گفتم :چرا
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 سرشو پائین انداخت و گفت :چون..لبخندی زد و هیچی نگفت

 

سالی پیش از دست  ۱یا حرف نزن با بی رحمی تمام گفتم:شوهرم تقریبا برد جلوی شهر از دیگه اینکه ٔ  من واسه

 دادم.

 

همه ساکت شدن بهنام،شهره،گالره،هومن ،نگین ،سیاوش،سامان شوک شده بودن فقط بردیا بود که پوزخند زد و 

 سرشو تکون داد ،بغضمو فرو خوردم و گفتم:بله لطفا دلم نمیخواد سالی ازش بپرسین

 

 سفمٔ  اراحتی گفت:متاسامان با ن

 

 نگاهی کردم و گفتم :ای بابا مگر قرار نبود شما یک آهنگ بزنی ،چرا معطلی

 

 سامان شروع کرد به زدن آهنگ:

 

 ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن

 ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من 

 من و گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه 

 پر می گیریم از تو لونه به هوای دیدن تو 

 باز میاییم که مثل هر روز برامون دونه بپاشی 

 من و گنجشکا می میریم تو اگه خونه نباشی 

 

 همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام

 

 انگار حرف دل من رو میزد نگاهی به بردی اندختم نگاش به من بود اشکم سرازیر میشد 

 داره نفس هام بسکه اسم تو رو خوندم بوی تو

 

 صدای هق هق گریهم بلند شد،اما سامان ادامه داد بردیا به کنارم آمد روبه روم نشست اشکامو پاک کرد 

 

 عطر حرفای قشنگت عطر یک صحرا شقایق

 تو همون شرمی که از اون سرخه گونههای عاشق 

 

 مان هنوز تو گوشم بودنگاهش کردم نگاهش هنوز عشق بود متوجه دورو اطرافم نبودام صدای سا

 شعر من رنگ چشاته رنگ پاک بیریایی

 بهترین رنگی که دیدم رنگ زرد کهربایی

 

 دست بردیا رو پس زدم و به طرف ویال دویدم اعتنایی به شهره و سامان نکردم که صدام میزدن
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ی رو روی شونههام حسّ کردم دست گرمی کرد پور رو ویال گریهم بردیا،صدای ٔ  آره هنوز عشق بودم..عشق و دیوانه

 شهره بود

 

شهره اینو میخواستی بگم؟ آره؟ عاشقشم دیونشم هنوز فراموشش نکردم شهره دارم میمیرم،،،از تنهایی از خودم 

 بیزارم دیگه شهره،،،شهره بهم بگو چی کار کنم،،قلبم تند تند میزد،نفسم گرفت بود

 

گفت:آروم باش آروم باش عزیزم،میدونم اونم تورو دوست داره النا شهره در حالی که پا به پای من اشک میریخت 

 زندیگتو تباه نکن

 

 باال نفسم شهره.. حال ،اما زندگیشم ٔ  شهره وقتی اونو پیش یک زن دیگ امیبینم دیوونه میشم ،اون گفت من همه-

 نمیاد

 

 شهره به شدت تکانم میداد النا..النا تورو خدا..النا

ایههای سیاه میدیدم،از تشنگی لبهام بهم چسبیده بود و باز نمیشد،با صدای که خودم به زور شنیدم صداهای مبهم و س

گفتم :آب..آب میخوام ،دستی جلو آمد و آب به خوردم داد،چشمم رو دوباره بستم،این بر که چشمامو باز کردم هیچ 

صبح را نشان میداد از روی تخت  ۶:۱۱ه کسی رو جز شهره ندیدم که کنارم بخواب رفته بود،به ساعت نگاه کردم ک

اومدم پائین با تعجب به دورو ورم نگاه کردم ،به دنبال بچها از اتاق اومدم بیرون که صدای شهره من رو از رفتن باز 

 ایستاد .

 

 شهره:النا،،النا

 

 به عقب برگشتم گفتم:بله

 

 شهره:النا خوبی؟

 

 لبخندی زدم و گفتم:آره مرسی

 

 ا هلتی عجیب نگاهم کرد و گفت:متمنیشهره ب

 

 آره شهره ،شهره بچهام،بچهام کجا هستن؟-

 

 شهره:نگران بچها نباش خوابن

 

 میخوام ببینمشون-

 

 شهره:عجله نکن النا چند سات دیگه بیدار میشن،االن بیدرشن کنی همرو از خواب بیدار میکنن

 

 ورو خدا شهره بگو تو کدوم اتاقنشهره نه بیدرشن نمیکنم فقط نگاهشن میکنم ت-
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 شهره با حالتی خاص گفت:تورو خدا سر صدا نکنیا ،اتاق جفتی اتاق خودت هستن

 

با عجله اما بی صدا از پلها باال رفتم:به اتاق مورد نظر که رسیدم دارو آروم باز کردم از چیزی که دیدم داشتم شاخ در 

 وت بچها،اشک ٔ  کنارش خوابید بودن و دستشو گذشته بود روی سینهمیاوردم،بردیا روی تخت خوابید بود بچها 

 گونهاشن بر بوسهی رفتم آروم کنارشون چشیدن،به او داشتن پدر طعم بر یک حداقل بچهام که شد جم چشمم

 .اومدم بیرون اتاق از و کشیدم بلندش موهای به بود،دستی خوابید مظلوم چقدر که کردم نگاه بردیا زدم،به
 

 ئین رفتم شهره رو دیدم که در حال آماده کردن صبحانه است.به پا

 

 شهره یک لحظه بیع به من بگو دیشب چه اتفاقی واسعم افتاده-

 

روز غاش کردی فقط دیروز صبح به هوش امدی گفتی  ۲شهره به طرف من برگشت گفت:دیشب؟ خواهر من االن 

 او اینجوری میکنی.آب بهت آب دادیم دوباره از حل رفتی،چیه چرا چشمات 

 

 روز حتما شوخی میکنی. ۲شهره -

 

 شهره:مگه من بهات شوخی دارم،النا دلم میخواد خفت کنم

 

 و! چرا ؟مگه دست من بوده؟-

 

شهر:آره پس چی فکر کردی همش تقسر خودت بود اگر اونقدر کلی بازی در نمیاوردی از حال نمیرفتی.پوزخندی 

ارش شده یک جا نشستن و خیر شدن به دیوار اگر بهنام نمیگفت به خاطره بچها به زد و گفت:بردیا رو دیدی ک

خودت بیا تا همین االن بیدار بود و زول میزد به این داره اتاق که صدای من بیاد بگم به هوش اومده ،سرشو تکان داد 

 یک فکر احمقانه خراب میکنی. بخاطر زندگیتو هم و بچهاتو هم خودتو هم داری سفم،کهٔ  و ادامه داد:النا واست متا

 

شهره خودت که دیدی فکر نبود اگر بود به دنبالم میومد من واسعش به گفتی تو نامه نوشتم اما اون نیومد -

 دنبالم،خوب چی کار کنم نمیتونم من زندگی زن او بچش بشم.

 

موقع خواست حرف بزنه جلوی  شهره:بهترین کار اینه که باهاش صحبت کنی،تو حرفاتو زادی حاال نوبت اونه هر

همه ضایعش کردی ،خواست بچهاشو بغل کنه دورش کردی،النا هدت حقوق خوندی میدونی که ایتن راحت ازت 

شکایت کنه و بچهاشو ازت بگیر تازه میتونه بندازت زندان چون از خونه رفتی یادت نر اون هنوز شوهره توه حق 

 ببرتت. همهچیز داره حتا اگر بخواد زورکی به خونه

 

 وای نگو شهره بردیا حمصهین عدمی نیست که اجازه بده من برم زندان -
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شهره:چرا نکنه میکنه مگه هامن خودت نیستی که هر کاری میکنی واسه اینکه از بچهات جدت نکنه پس ببین هر 

 چیزی امکان داره.

 

 شهره اگر این کارو کرد چی کار کنم؟-

 

باهاش حرف بزنی،بخدا النا اگر نتعه دفعه باهاش حرف نزدی خودم با همین دستم بچهرو  شهره:بهترین راه اینه که

 میدم بهش دیگه هم نمیزارم اسم منو ببری ،پسر مردمو داری دق کش میکنی.

 

 سرمو به عالمت تأیید حرفش تکان دادم و گفتم:حاال که تو اینجوری میخی باشه

 

 اگر نکنی خدا شاهد دوره اسمتو خط میزنم،دیگه هم اسمتو نمیارم.شهره:آره النا من اینجوری میخوام ،

 

شهره از داره سالن خارج شد با خودم فکر کردم شهره راست میگه اون راحت میتونست از من شکایت کنه و بچها 

رو از من بگیر باید به حرف شهره گوش بدم و در اولین فرصت باهاش حرف بزنم،شاید حرفش چیز دیگی 

قی که همه از خواب بیدار شدن شروع کردن به احوال پرسی از من و بهنام واسعم تعریف کرد که دکتر باشه.م

گفت:این یک شکه عصبی بوده که خطرناک نیست اما باید مواظب باشم چون شاید یک بر اینجوری بشم به شما برم 

. 
 

 اشپزخونه آورد بود . ا صدای بردیا از جا پریدم بچه رو روی صندلی خودشون گذشته بود و به

 

 بردیا:سالم

 

 همه بلند جواب دادن:سالم،صبح بخیر،نگاهی به من کردو گفتم:سالم ،صبح بخیر

 

 بردیا فقط نگاه میکرد هیچ جوابی نمیداد در سرعتش معلوم نبود ناراحته،خوشحاله یا عصبی فقط یک نگاه بود

 

خوردن دست کشیدم و به سمت بچها رفتم و در اقوششون کشیدم  نگاه خیر بردیا منی از خوردن صبحانه م میشد،از

 در همون حال به شهره گفتم:به بچها شیر خشک دادین؟

 

 شهره:آره مجبور شدیم 

 

از اشپزخونه به بیرون آمدم در سالن جای خلوتی نشستم و شروع به شیر دادن بچها کردم،باربد با عجله شیر رو 

نزدیکش بشه از دیدن بچها در اون حالت خندیدم بردیا رو دیدم که به طرفم میامد،و میمکید و اجازه نمیداد کسی 

باربد رو که سیر شده بود از دستم گرفت،نگاهی گذرا به من انداخت ،من که یقهم باز بود از خجالت سرخ شدم،و 

ی میخورد و گفت:این یکبردیا خودشو مشغول با بعضی کردن باربد و برنا کرد نگاهی به اال انداخت که هنوز شیر 

 تا مثل خودت هستن،لبخندی زدم و گفتم:آره اال خیلی آرومه اما باربد و برنا خیلی شلوغن۲فقط شبیه من این 
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تا نبود اما ۲بردیا خندید و گفت:دیروز که بهشون شیر میدادم،اال در حال بعضی با بهنام بود اصال هوسش به این 

 تا چشم ازش بر نمیدشتن و نگاهش میکردن،خیلی جالب بود.۲ موقعی که به اال شیر میدادم این

 

 لبخندی زدم،اال رو به بردیا دادم و به بازی باهاشون ادامه داد .

 

بعد از مدتی گفت:میخواستم باهات صحبت کنم اما تو هیچ وقت فرصت بهم ندادی این دفعه رو خواهش میکنم بهم 

 تکان دادم و گفتم:باشه.یک فرصتی بده تا منم حرفمو بزنم،سرمو 

 

 با تعجب نگاه کرد و گفت جدی میگی

 

 خنده کردم گفتم؛آره جدی میگم هر موقع خواستی بگو باهم حرف بزنیم

 

نگاه خیریه بردیا رو رو صورتم سنگینی میکرد،نگاهش مثل رزای اول زندگیم بود که هر موقع از سر کار میامد و به 

 به من میکرد. من که برای استقبالش میرفتم

 بودم خوشحال خیلی من روز ،آن بخوریم جنگل در تا کردیم جم رو وسایل ٔ  همه ناهار ٔ  به اصرار شهره واسه

 شتدا که دیدم رو بهنام.بودم سزوندن آتیش حال در همش بودم مجرد که زمانی مثل میدونستم من فقط هم دلیلش

م،و جایی قا ییم شدم،وقتی از ماشین آمد بیرون از پشت برداشت قدم سرش پشت آرام آرام میرفت ماشینش سمت به

سرخت امدم و قبل از اینکه روشو به طرف من کند جلوش ایستادم همین که برگشت با صدای وحشتناک گفتم:پخ 

بهنام به هوا پرت شد اون لحظه به حدی خواند در بود که صدای خندام بلند شد،بهنام به طرف من حمله کرد منم با 

یدم،وقتی از کنار بچها ردّ شدیم با جیغی که من زدم همه سرشون رو به طرفم چرخندن با دیدن بهنام در سرعت دو

اون حالت هر کس یک چیزی مپرند ،بهنام که از دویدن خسته شده بود ایستاد و نفسی گرفت و بلند گفت:دارم 

اسعش در آوردم بعد از دقیقی که به واست النا خانوم به موقعاش نوبت من هم میرسه.برگشتم با خواند شکلکی و

 ودب شیطنت از پر که نگاهی با هم میخندیدن،بردیا همه و میکرد تعریف بچها ٔ  بچها رسیدم،بهنام جریان رو واسه

 کیه؟ بعدی نفر حاال.داریم رو خانوم النا یه همین کنیم کار چی دیگه:گفت

چه میدونم مگر من بهنام رو ترسندم خودش ترسید  در حالی که سرمو تکان میدادم با مظلوم یت گفتم :واا! من

 وگرنه من فقط جلوش ایستاده بودم همین.

بهنام:آره آره عمم بود گفت پخ.با صدای شهره که بهنام رو مخاطب قرار میداد از اون حالت امدیم بیرون:بهنام پاشو 

هت کوتاهی کردیم در این میان شروع کباب هارو درست کن.ناهار را با خنده و شوخی گذرندیم،و بعد از غذا استر

کردم به شیر دادن بچها،صدای سامان را شنیدم که گفت:خوب حاال وقت چیه؟وقت بازی،،پاشید،پاشید ببینم نگاه 

 خرس هارو همه از هم و رفتن.

 ؟نمیاید شما خانوم النا:گفت نشستم هنوز من دید وقتی سامان نشستم من اما شدن بلند جاهاشن از بچها ٔ  همه

 میم اول بذرید بچها رو بخوابونم،شما بازی کنید.-

 بعد از مدتی بچه به خواب رفتن به سمت بچها رفتم که در حال بازی وسطی بودن 

 که ندهخ زیر زدن میکنین،همه لغت لٔ  بلند گفتم بکشید کنار،نوچ نوچ ماسلن داری وسطی بعضی میکنین یا گ

ی کردم دیدم بردیا داخل زمین گفتم نه میم تو گروه بزنیم،فکر میای یا وسعت میری گفت سامان
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تو.سامان،نگین،شهره جزو کسایی بود که تاپ میزدن منم به کنار سامان رفتم که بزنم.اولین کسی که زدم بهنام 

 بود،وقتی زدمش صدای خندهام فضا رو پر کرد بهنام گفت:تو با این دستای کوچیکت چطوری اینقدر محکم زدی؟

 یادت نر من جزو گره والیبال بودم خانومت که میدون بپرس خودش میگهبهنام خان -

 شهره:راست میگه بهنام هم بسکتبال هم والیبال

 بهنام خندید گفت خطر که از سر ما گذشت خدا به داده شما برس.

من زدمش حاال فقط هوبعد از اون همش سعی میکردم بردیا رو نشونه بگیرم اما زبل تر از اون بود که بباز،اما باالخره 

تا گول مانده بود که ببره،که محکم زدمش و ۳موند بود و سیاوش،هومن رو سامان زد فقط موند بود سیاوش ،تقریبا 

توپ خورد قشنگ وسعت قفسه سینهاش صدای اخش بلند شد،اولش فکر کردیم دروغ میگه بد دیدم نه کبود 

 ی کارش کردین؟شد،بهنام که به ما نگاه میکرد سریع اومد و گفت چ

من با من من گفتم:بخدا تقصیر من نبود فکر نمیکردم بخوره اینجاش.بهنام با عصبانیت نگاهی به من کرد و بلند داد 

 زد:بردیا بیع این زنتو جم کن ببین چی کار پسر مردم کرده؟

ا تقصیر تو بغلش :بخدبردیا به صورت اومد گفت چی شده؟با این حرفش زدم زیر گریه بردیا دستشو باز کرد رفتم 

من نبود یک دفعه سرشو بلند کرد،من نمیخواستام طوریش بشه،بردیا:آروم باش هیچش نیست فقط نفسش رفت 

 االن خوب میشه

نگاهی به سیاوش کردم و دیدم مثل اینکه حالش بهتر شد چون رنگش به حالت عادی برگشت و گفت:هیچی نیست 

شد ایستاد.از بغل بردیا بیرون اومدم و گفتم :ببخشید به جون خودم دلم  تقسر خودم بود االن حالم خوبه و بلند

 نمیخواست طوری بشه

خنده کرد و گفت :میدونم اشکال نداره پیش میاد، سامان با لحنی پر از تعجب گفت:بردیا.بهنام گفت بیا زنتو جم کن 

گفت:النا زن بردیا است سامان با لحنی منظورش با کی بوده؟بردیا نگاهی به من کرد تا خواستم چیزی بگم بهنام 

غمگین گفت:اما ....بهنام دوباره گفت:دعوا زن او شوهری همیشه هست سامان جان شما جدی نگیر نگاهم به سامان 

کشیده شد که منو بردیا رو نگاه میکرد،اشکم رو پاک کردم تا خواستم چیزی بگم از کنار ما دور شد.بردیا که داشت 

 گفت:میبینی با پسرای مردم چی کار میکنی؟ به ما نگاه میکرد

بدون توجه به حرف بردیا به سمت ویال راه افتادم اما نگه سنگین بردیا رو بر خودم حسّ میکردم.تا بد از زهر خبری 

از سامان نشد وقتی به شهره جریان رو گفتم جواب داد:تقصره خودته اینقدر واسه این پسر قمیش امدی که آخرش 

من از اول میدونستم که سامان خوشش اومده ازت اما نه در این حد،تو همیشه با جوابهای سر باال اون  اینجوری شد

 رو گمراه کردی از اول باید جریانو بهش میگفتی.

 

 شهره یک چیزی میگیا برم چی بگم؟بگم بردیا پدر بچهای من؟بعد نمیگی اون زنیکه که باهاشه کیه؟-

 

میگیری،چیزهای اتفاق افتاده که خبر نداری به نظر من هر چه سریع تر بهتره که با بردیا  شهره:النا خیلی توام سخت

 حرف بزنی

 

آره خودمم تو همین فکرم اما میترسم شهره اگر بردیا بخواد بچهمو عزم بگیر چی ؟من بدون بچهها میمیرم.شهره -

سالشن نشده  ۱شه تازه بچهها تازه هنوز دستشو روی دستم گذشت و گفت نگران نباش انشاهلل همه چیز درست می
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خودت که ماسلن داری وکالت میخونی این چیزارو که بهتر از من میدونی،سرمو آروم تکان دادم و گفتم :آره اما بازم 

 میترسم تو بردیا رو نشناختی اون هم پول در هم قدرت تو این دنیا این چیزا حرف اول رو میزنن.

 

 رنب رستورانت به که گرفتن تصمیم همه شم ٔ  م با این شوهرت.لبخندی زدم.واسهشهره خندی کرد و گفت:توا

 سمت گاهان همه پائین بردمشن خانوم خدیجه کمک به وقتی کردم تنشون زیبای لباسهای و بردم همام به بچها قبلش

شو نثار اال ابدر بوسهی و خدا کن نگاهش من به عسلو قند این بده گفت و من طرف دوید بود،شهره بچها و من

کرد.مانتو آبی آسمانی من با دامن سفیدی که پوشیده بودم ترکیب جالبی با لبشی بردیا داشت چون بردیا تک پوش 

سفید پوشیده بود با شلوار جین آبی کمرنگ،حتا شهره هم وقتی این قضیه رو فهمید چشمکی به من زد.موقعی سوار 

اشینش بشم اما به سمت شهره رفتم و سوار مهسین شهره شدم بهنام شدن در ماشینها بردیا منتظر بود که من سوار م

و دوستانش هم با یک ماشین آمدن در رستورانت طوری نشستم که نگاه بردیا روی من نباشه شهره سرشون کنار 

 گوشم آورد و گفت:چته تو دوباره سگ شودی.

 

 آای گمشو-

 

بچهاش بشینه تو نمیذاری و بد رو کرد به بردیا گفت:آقا شهره:راست میگم دیگه این بیچاره دلش میخواد پیش 

بردیا بیع پیش بچهاا بشین که منو توف بارون کردن.بردیا خندید و با سر خوشی گفت:ایی به چشم قربون تفاشن هم 

 بشم.شهره در حالی که جاشو عوض میکرد داره گوشم گفت:آدم باش یک امشبی 

 

 سعی میکنم و موذیانه خندیدم.-

 

بردیا به اصطالح اومده بود مواظب بچها باشه اما تمام نگهش به من بود آروم طوری که بقیه نشنون گفتم:شهره گفت 

بچها نه مامان بچها،بردیا آروم تر از من گفت:آخه مامان بچها هم کوچیکه لبخند زد اما من از خنسردیش حرصم 

 گرفت بود و زیر لب به همه چیز بدو بیراه میگفتم.

ستور شهره بد از شم همه به پارک واسه قدم زدن رفتیم اما متاسفانه قدم زدن من با گریه بچها خراب شد و به د

همش جیغ میکشیدن و گریه میکردن شهره که کنارم ایستاد گفت اینجوری نمیشه این طفلیا باید گشنه باشن ،شیشه 

 شیرشنو اوردی ؟

 

شیره خودمو بهشون میدم همیشه شیره خشک نمیدم  نه آخه گفتم تا اون موقع بر میگردیم بد من-

بهشون،شهره:خوب پس صبر کن من برم سوئیچ ماشینو بگیرم باهم بریم تو ماشین بهشون شیر بده.سرمو تکون 

دادم ،بعد از دقیقی به همراه بردیا آمد و گفت:النا تو با بردیا برو چون بهنام کارم داره ،در اون لحظه به جز بچها به 

یگه فکر نمیکردم با صورت به سمت ماشین بردیا رفتیم،وقتی در ماشین نشستم اال رو بغل گرفتم که بهش چیزی د

تا رو سر گرم میکرد تا کار من تموم شه،اما متاسفانه با وجودی شلوغی اونجا نمیشد من ۲شیر بدم بردی اهم اون 

 وضوع شده بود به من گفت:چند لحظه صبر کنیقمو باز کنم چون همه میتونستن راحت ببینن،بردیا که متوجه این م

بریم یک جای خلوت،با این حرف ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد بعد از دقیقی شروع کردم به شیر دادن بچها 

دست گول بهم داد شکرش  ۳بشون نگاه کردم که با چه لذتی شیر میخوردن در از اینکه خدا به من لطف کرد و 
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که به باربد در بغلش خوابید بود نگاه میکرد،با خودم گفتم:چی میشد همگی کنار هم بودیم کردم.به بردیا نگاه کردم 

و هم بچههای من لذت پدر در بودن ببرن هم بردیا از وجود بچههای گل.کارم که تمام شد بچها که با سیر شدن 

 شکمشن خوابشون برده بود نگاه کردم 

هر موقع بخوای میتونی بغلشون کنی.شکست.با تعجب گفتم  بردیا سکوت ماشین رو با گفتن:خوش بهحالت که

خوب توام میتونی،پوزخندی زد و گفت:واقعاً؟من که اینطور فکر نمیکنم همه توئی اون ویال میتونن جز من انگار نه 

انگار که من پدر این بچها هستم.جوابی ندادم یعنی جوابی نداشتم که بدم خوب راست میگفت پدرشون بود اما من 

جازه نمیدادم زیاد به بچهام نزدیک بشه البته شهره برها اینو بهم گوش زد کرده بود اما کوو گوش شنوا من دالیل ا

 خودمو داشتم.

 

بردیا:چیه:چرا چیزی نمیگی؟النا تو با من چی کار کردی؟با تعجب گفتم:من؟من کاری با تو ندارم این توئی که دست 

 خودتو میکردی منم زندگی خودمو،هر دو راحت بودیم.از سرم بر نمیداری تو داشتی زندگی 

 

بردیا که به شدت عصبی شده بود گفت:معلم هست چی میگی؟تو زن معنی اما مقی که حمله بودی وال کردی رفتی 

دقیقا مقی که از همه لحاظ بهت احتیاج داشتم ،شب قبلی که بری یادته بهت گفتم بهم قول بده که بر میگردی تو قول 

 اما سر قولت نمندی ،اما من همیشه سر قولم بودم خودتم میدونی.دادی 

آره اما اینجوری نمیخواستام تو به قولت عمل کردی که همیشه کنار من باشی،و به یاد من باشی اما هیچ وقت قول -

 ندادی که بهم وفا در باشی درسته؟نگو نه چون واسه حرفم هم دلیل دارم.

 

منظورت این نباشه که بهت خیانت کردم چون حسابی قاطی میکنم،پوزخندی زدم و گفتم  بردیا:دلیلت چیه؟امیدوارم

:اتفاقا منظورم این بود.بردیا با تعجب و چشمهای گرد شده گفت:النا چی داری میگی خودت میدونی من تورو با دنیا 

 هم عوض نمیکنم.

 

اینو تکرار کردی اما بهش عمل نکردی.بردیا:آخه  بردیا دیگه این جمله رو نگو که حالت تهوع گرفتم از بس که تو-

 مگه من چی کار کردم به کدام گناه منو مقصر میدونی؟

 

با قیافه حق به جانبی گفتم:خودت بهتر میدونی.محکم با دستش به روی فرمان زد و گفت میگی یا نه؟،نه نمیگم دیگه 

 تمومش کن میخوام برگردم ویال،خسته شدم.

 

منو نعدی هیچ جا حق نداری بری،به طرفش نگاه کردم و گفتم:باشه تو نمیای خودم میرم اما همین که بردیا:تا جواب 

دستم به روی دستگیر در گذشتم ،منو کشید و درهارو قفل کرد و گفت :به خدا قسم اگر از ماسین پیاده بشی با 

ا ماشین رو روشن کرد بد از دقایقی همین ماشین از روت راد میشم فهمیدی یا نه؟با بغض سرمو تکون دادم ،بردی

 خودم رو جلوی ویالای دیدم رو به بردیا کردم اما با دیدن قیافهای اعصبانیش از پرسیدن سوال خودداری کردم.

 

باهم به داخل ویال رفتیم با دیدن داخل ویال دهنم باز مانده بود،همجای ویال سفید بود مبلمان پردهای زرد خوشرنگی 

سایهی نارنجی در پردها خودنمای میکرد،در دلم گفتم:مثل همیشه خوش سلیقه یادمه یک بر قبل از  وجود داشته که
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اینکه ترکش کنم این جمله رو گفت بودم و او در جواب من گفت:اگر خوش سلیقه نبودام که تورو انتخاب 

د این ویالای زیبا زندگی خودم نمیکردم.در دلم خندیدم اون روز با این حرفش زندگیم را بهشت کرد اما حاال با وجو

 مدور تقسم باال ٔ  را جهنم میدانم.با صدای بردیا که گفت:کجای ؟بیع بچها رو ببریم باال از فکر بیرون آمدم.طبقه

 از یکی سمت به بردیا.هستن خواب اتاق درها این ٔ  در آنجا بود که بدن فهمیدم همه ۵.بود بسیار که بود ساختمان

باز کرد وقتی که چراغ را روشن کرد از چیزی که دیدم شکه شدم عکسی از روز عروسی  رو اتاق در و رفت درها

کامل روی دیوار بود انگار آن را بر روی دیوار نقاشی کرده بودن.بر روی دیواری دیگر عکسی از من بود که چشمانم 

ش م این عکسی بود که خودبسته بود و بعد موهایم را به عقب میخند و دستم به حالتی خاصی روی موهایم میکشید

آزم گرفت بود به خوبی این عکسو بخاطر داشتم،تخت خوابی چرم و بزرگ در آنجا در مرکز اتاق قرار داشت 

،میز،سندلی،مبل،همه ست با تخت خواب بودن.اما چیزی که منو به شک مینداخت این بود که بردیا زن داره پس این 

این بزرگی،و خیلی چیزهای دیگه.بردیا:اگر دست از تماشا کردن کارا چیه که کرده؟عکس من روی دیواره به 

برداشتی لطف کن باربد رو بیار اتاق جفتی.باربد رو همونجور که بغلم بود به داخل اتاقی که ماده نظر بود بردم،اتاق 

رتی صو ۱تخت بچه در آنجا وجود داشت،از دیدن ملفهی آبی و  ۳پور از عروسک و اسباب بازیهای مختلف بود،

حدس زدم که بچها رو باید کجا بخوابانم.تخت اال در وسعت قرار داشت اما تخ باربد،برنا در اطراف تخت اال بود،از 

 دیدن اتاق بچها خیلی خوشحال شدم چون همه چیز با سلیقه چیده شده بود.

 

یقی بعد بردیا آمد و بد از اینکه بچها در تختشن خواباندم بوسهای برگنهسن گذشتم و از اتاق خارج شدم دقا

 گفت:چیزی نمیخوای؟ نگاهی کردم و گفتم:نه فقط میشه بگی چرا منو اینجا آوردی ؟من میخوام برگردم پیش شهره

 

بردیا با خونسردی گفت:زن هر جای که شوهرش رفت میره مگه نمیدونی؟پوزخندی زدم و گفتم:شهر؟شهر کیلو 

 کارم؟چنده؟بردیا:منظورت چیه ؟پس من این وسعت چی 

 

 همین؟:گفت و انداخت باال ابری بردیا.بنده ٔ  پسر عمه-

 

 بله همین-

 

 من اسهو وقت خیلی من بچههای پدر کیان؟ بچها این پدر بگم بهتر.....کی رو بچها این دٔ  بردیا:بعد میشه بفرمایی

میتونم این موضوع رو ثابت  و منم تو بچههای پدر باش،چون خیال همین به پس:بردیا.شدیم جدا هم از و نداره وجود

 کنم البته احتیاج به ثابت کردن نداره همه این موضوع رو میدونن.

 

بردیا بهتره این موضوع رو تموم کنی.بردیا:نه اتفاقا تازه داره شروع میشه،باید به من جواب پس بعدی چرا از خونه -

اد کارو نمیکنی.چرا عتفاقا هر چیزی که بخورفتی میدونی که میتونم ازت شکایت کنم.نگهش کردم و گفتم:تو این 

نظر من به هدفم برسم از سر راهم بر میدارم.با این حرفش سرم به چرخش افتاد.با صدای گرفته گفتم:نمیدونستم 

 اینقدر نمرد باشی که بخوای یک مادرو از بچهاش جدا کنی.
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بچهاش محروم کردی،مگه نه؟پس تو نامرد تر  بردیا در چشمانم زول زد و گفت:اما تو خیلی وقت یک پدرو از دیدن

 ،بی معرفت تر،سنگدلتر از من هستی.

 

من ؟ یا تو که رفتی یک زن دیگه گرفتی البته من همچیزو میدونم،میدونم که ازدوج ما اجباری اما نمیدونم تو چرا -

 همش انکار میکردی.

 

ودم شهره واسعم تعریف کرد که واسعم نامه نوشتی و بردیا:اشتباه میکنی،من تورو واقعاً دوست داشّم و عاشقت ب

گذشتی جریان عکسا زن بچه همش دروغه النا باور کن.ازت میخوام هیچی نگی و به حرفم گوش کنی باشه؟سرمو 

 تکان دادم که گفت:

 

روز اولی که دیدمت ازت خوشم اومد از جواب هزریت هیچ وقت نفهمیدی اون کسی که واسعش لنگ دمپایی در 

اون شب پرت کردی کی بود ،آره من بودم النا،من بودم،دلم نمیخواست باور کنم که عشق یک بچه شدم واسه همین 

برابر تالفی میکردی،هر موقع کسیو میدیدم که داره  ۲همیشه بهات سرد آاوو خشک برخورد میکردم که تو هم 

ادر رو مجبور کرد من آاوو مجبور با ازدواج نگاهت میکنه از حسودی میمردم،تا اینکه حرفاهی الکی درست شد که م

با کتی بکنه اما من قبول نمیکردم آزم پرسید که کسی دیگی رو دوست دارم یا نه؟من چی میتونستم بگم واسه اینکه 

از دستت ندم به مادر گفتم که تورو میخوام اما مخالفت کرد،اون شب منو مادر جرو بحث بدی داشتیم،مادر 

ازدواج کنم چون النا هنوز بچه است و مردم پشت سرمون حرف در میارن اما من حالیم نمیشد،و  میگفت:باید با کتی

بهش گفتم:که من فقط النا رو میخوام،با کتی ازدواج نمیکنم،اصال نمیتونم باهاش زندگی کنم و بدم میاد ازش که تو 

که رفتم مسافرت واسه این بود که  رزی ۲۱متاسفانه این جملرو شنیدی و بعدا بر علیه من استفادش کردی.اون 

 بتونم تورو فراموش کنم اما نشد مادر هم نتونست با من در بیفته واسه همین راضی شد که با تو صحبت کنه.

 

النا تو با شیطنتت با شادیت زندگی سرد منو گرما بخشیدی همیشه دوست داشتم،بهت قول داده بودم دست نزنم 

ردی که واقعاً حساس میشودم مخصوصا اون شب که گفتی هیچ کاری نمیتونی بکنی بهت اما بعضی اوقات کاری میک

دیگه من دیوانه شدم همیشه منتظر یک فرصت بودم اما تو خیلی بیخیال تر از اینا بودی البته تقصره تو نبود هنوز 

نمیتونی  ربه نکنیبچه بودی ،نمیدونستی چی خوبه چی بده نمیخواستام وسعت پدر بشم و بهت یاد بدم چون تا تج

 چیزی بفهمی.

النا تو یک بچه بودی که عاشقانه دوست داشتم و دارم اما این بچه بعضی اقتش من رو به مرز جنون میکشند با کارش 

،با رفتارش،با حرف گوش نکردنش هر دفعه که چیزی میشد میگفتی منو تورو دوست ندارم و اجباری باهات زندگی 

لبم فرو میکردی،یادت میاد تو اشپزخانه از حال رفتی وقتی دکتر به من گفت که بارداری میکنم انگار چیزی رو در ق

اولش خیلی خوشحال شدم اما بعدش که یاد تو افتادم اون خوشحالی به پایان رسید،تو منو به زور تحمل کردی پس 

ن موضوع بودم که بچه من با وجودی که خودت هم بچه بودی چطور میخواستی تحمل کنی چند ماهی نگران ای

مهمانی مادر رسید آریا با اون حرفاش به قلبم خنجر میزد اما تو با نگاهت من رو از این رو به رو میکردی،وسعت 

حرفش گفتم:اما تو اون شب هیچی نگفتی تو ک امیدنستی من چقدر ناراحت میشم اما هیچی نگفتیدلم میخواست 

 ت کردی چرا بردیا؟مثل شهرهی دیگه آزم حرف بزنی اما تو فقط سکو
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بردیا:چی میتونستم بگم،بگم زن من با این همه زیبای نمیذاره بهش دست بزنم این همه زیبای مال من نیست اون 

خودش رو مال من نمیدونه؟ اینرو میگفتم ؟النا تو هیچ مرد نبودی که بدونی چقدر سخت زن عدم با وجود این همه 

کنی بهش نزدیک بشی میدونم همه چیز در این مساله خالصه نشده و واسی ن داری بهش که ٔ  زیبای و عشق و عالقه

من معنائ نداره اما بودنش هم گناهی نداره چون من به زن خودم نظر داشتم نه ناموس دیگران.دکتر گفت بود که 

وضوع م بهت نگیم حامله هستی چون شاید شوک بهت وارد بشه و واسه تو و بچه خطرناک باشه.تا موقعی اینکه این

فهمیدی من فکر میکردم که این موضوع باعث عذاب تو میشه اما تو خوشحال شودی یعنی توری شودی که از این 

موضوع ناراحت نبودی،این بود که همهچیز واسه من بهشت شد دوباره النا خودم،مادر بچهام و بچههای که تا چند ماه 

ا اینکه تو دوباره عوض شودی و بهم قول دادی و ترکم بعد قرار بود به زندگی من بیان،همهچیز خوب پیشرفت ت

کردی،موقعی که رفتی گفتای یک نامه واست گذشتم من بعد از رفتنت به سراغ اون نامه رفتم اما از شانس بده من 

مقی که نامه رو باز کردم تلفن زنگ خورد از بیمارستان بود و خبر دادن یکی از بیمارانم حلش بد شده دیگه وقت 

م نامه رو بخونم توی این موقع نامه از دستم جای افتاد و من نامه رو گمش کردم،با گم شدن نامه تورو هم گم نکرد

کردم باورم نمیشد برنگردی هر روز منتظرت بودم،چندین بر به شمال اومدم و در جاهای مختلف گشتم که شاید 

فهمید راهیه بیمارستان شد.همش خدا خدا بتونم پیدات کنم،نمیدونی چه روزهای داشتم مادر وقتی موضوع رو 

 چون رفتم دوستت شهره ٔ  میکردم که هر جا باشی حالت خوب باشه و اتفاقی واست نیفتاده باشه،چند بر به خانه

 رو خونشون آدرس همسایهها از کس هیچ و بودن کرده کشی اسباب اونجا از اما کجای تو میدون اون میدونستم

م گزش و گریه سر داد :النا تو منو بیچاره کردی اما از اونجایی که خدای من خیلی پاها روی سرشو بردیا.نداشت

دوستم داشت به تور اتفاقی بهنام دوست قدیمیمو دیدم یک روز به اصرار بهنام به خونشون رفتم که شهره رو دیدم 

بهنام اون روز فهمید بود که از دیدن اون در آنجا شاخ در آورد بودم،که بعد فهمیدم بهنام شوهر شهره است،از غذا 

داره پدر میشه من از شهره خواستم که بگه تو کجای اما هیچی نگفت من اون رو به بچه در راهش قسم دادم که 

شهره با گریه تعریف کرد که چرا تو رفتی ؟ماجرای عکس،زن و بچه همه چیز رو باورم نمیشد النا هیچ وقت 

ون بچه از شهره پرسیدم که آیا اون عکسرو دیده بوده که گفت آره و چنتا نفهمیدم اون زنی کبا من دیدی کی بود ا

 امهن توی حرفای ٔ  را برای من گذشته بودی تو پاکت نامه ،موقعی که واسعش تعریف کردم که نامه را گم کردم همه

شتی که اون فر یعنی میگفتم خودم باشی،با خودت نمیکردم باور دیدم تورو بهنام جشن در که روزی.گفت برام را تو

رو به روی من ایستاده الناای من؟اما تو با رفتار سردت همه چیزو بر سرم خراب کردی.بردیا خندی کرد و گفت:اون 

تا بچه خوشگل و تپل باورم ۳روز که از درخت رفتی باال بهترین روز برای من بود چون برای اولین بر بچهام رو دیدم 

تا بچه رهمل میکردی.النا من بخاطر تو و بچه هم همه ۳این هیکل ظریف چطوری نمیشه اینا مال من باشن آخه تو با 

کار میکنم فقط ازت میخوام پیش من بمونی باور کن دوست دارم،هر موقع سامان بهت نگاه میکرد دل من آتیش 

مورد  نمیگرفت تو هنوز زن من بودی چطوری میتونست کسی دیگه به تو نگاه کنه،موقعی که گفتی پدر بچههای م

 دنیا به در سرم چرخید اما برقهای عشق رو تو چشمات میدیدم،میدونم توهم دوستم داری پس با من بمون.

 

بردیا من دوست دارم خیلی زیاد اما از همه چیز گفتی جز اون زن و بچه در عکس،همنی که در ویال شهره باهات -

نگاهم کرد بد زد زیر خنده و گفت:النا میخوام یک راز  ٔ  بود فقط بهم نگو نمیشناسیش که باورم نمیشه.بردیا لحظه

 خانوادگی رو وسعت بگم اما قول بده این را به هیچ کس تا موقعی که من نگفتم نگی باشه؟
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 با حالتی گیج گفتم:راز خانوادگی؟بردیا :آره فقط ازت میخوام خوب گوش کنی باشه؟

 

ه چند ساله پیش به همراه پسری که دوستش داشت به خرج ک محمدرضا دختر است سوگند من ٔ  اون زن برادرزده

 از کشور رفت بدون اجازه پدر و مادر .

 

 یعنی فرار کرد؟-

 

بردیا:نه فرار نکرد چون محمد رضا میدونست که رفته بذار راحت تر بگم چون خانواده سوگند با پسر موافق نبودن 

اد میگفت یا اون یا من خودم را میکشم تا اینکه محمد رضا اونو قبول نمیکردن سوگند هم به حرف کسی گوش نمید

گفت اگر میخوای با اون پسر ازدواج کنی دیگه تو این خونه جای رو نداری این شد که اونا باهم ازدواج کردن و باهم 

سال برگشته چون شوهرش ولش کرده البته من توی این مدت زیاد میرفتم  ۷،۱از ایران رفتن و االن بد از ،

ساله خیلی سختش بود و من دلم نمیآمد که ولشون کنم  ۵یدیدمش و ازشون مراقبت میکردم،چون اون با یک بچه م

 به امان خدا.

 

 با حالتی گنگ گفتم:پس اون عکسا با سوگند بود؟

 

 رو موضوع این واسط برسان عکسا که موقعی میخواستم فرستاد من ٔ  بردیا:آره سوگند یک سری عکس واسه

کنم اما تو هیچ وقت راجع عکسی باهم صحبت نکردی منم به هوای اینکه عکسا هنوز نرسیدن چیزی  تعریف

هفته است که سوگند به ایران  ۳نگفتم،هیچ وقت فکر نمیکردم این عکسا باعث جدایی تو از من میشه.االن نزدیک 

به تو نگفتم،گویا اینکه یک روز از  آماده و میخواد برای همیشه بمونه،قبل از این هم چند بر آمد اما من هیچ وقت

 همین رضا که من با سوگند بیرون میرم تو منو میبینی و فکر میکنی اون زن من درسته؟

 

با شرمندگی سرمو تکون دادم.بردیا گفت خوب فعال که خیلی خسته شدیم بریم بخوابیم.دستمو گرفت و منو بلند 

ادیم،وقتی به در اتاق رسیدیم رو به بردیا کردم و گفتم شب بخیر و کرد به طرف همون اتاقی که وسایلم بود راه افت

داره اتاقو باز کردم،که دیدم بردیا با من داخل شد و گفت:دیگه نمیزارم از دستم بری،دیگه همه چیز تموم شد.بردیا 

از  یکردم.بعدبا نوازشهاش من رو از خود بی خود کرده بود،گرمای نفسهای بردیا به هادی بود که احساس سوختن م

ماها در آغوش مردی بودم که پدر بچهام و ملک روح و جسم من بود بودم،با خدای خود سخن گفتم:خدا ازت 

متشکرم که زندگیمو بهم باز گرداندی و به خودم قول دادم که هیچ وقت بردیا رو تنها نظرم،با امیدی به فردای دیگر 

 به خواب رفتم.

بود،یادم آمد که به بچها باید ساعت  ۱۱:۳۱بیدار شدم،به ساعت نگاه کردم حدود از صدای خندههای بچها از خواب 

شیر میدادم از تخت پائین آمدم و از اتاق خارج شدم و به اتاقی که بچها در آنجا بودن رفتم از چیزی که  ۲:۱۱

هان اال بود و بردیا با دمیدیدم شاخ در آورد بودم،بچها به ترتیب روی زمین خوابید بودن و لباسها از روی شکمشن ب

روی شکم بچها صدا درست میکرد و بچها میخندیدن و صداهای خواند داری از خودشون درست میکردن،به سمتشن 
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رفتم و گفتم چی کار میکنی؟ در حالی که میخندید سرشو بلند کرد و گفت:آا تو بیدار شدی؟آره میبینی که بچها باید 

 گرسنه باشن بده ببرم شیرشنو بدم.

 

از اون روز به بعد زندگی من و بردیا رنگ بوی دیگه گرفت،وقتی که به شهره زنگ زدم و خبر دادم که پیش بردیا 

 ٔ  برگشتم از خوشحالی جیغ کشید ولی بهنام تبریک زیاد گفت همون روز به سمت تهران حرکت کردیم که به خانه

 چهب ٔ  ل نمیکنه بردیا در طول راه همش قربون صدقهقبو منو عمه میکردم فکر میزد شور دلم همش راه در بریم عمه

 تیم،ازرف داخل به و کرد باز رو پرککینگ داره بردیا گرفتم لرزش رسیدیم عمه خانه در به که موقعی میرفت من و

 طرف به و کردم خندی.نشان شکه بیرم یکی یکی رو بچها بعد من تا برو اول تو:گفت من به بردیا شدم پیاده ماشین

ن رفتم،عمه رو دیدم که پوش به من نشست و متوجه ورود من به ساختمان نشده آرام بهش نزدیک شدم و ساختما

 وت شبنم:گفت و گذشت امٔ  دستمو آرام بر روی شأنه اش گذشتم،در حال خواندن روزنامه بود دستشو روی شانه

پر از اشک نگاهم کرد و  چشمنی با چرخند طرفم به سرشو نمیاد در من از صدای دید وقتی..بشین هستی؟بیا

گفت:بوی تورو حسّ کردم،اما فکر میکردم فقط یک حسّ باالخره امدی عزیزم،امدی خانومم نمیگی این دل من 

طرف صورتم  ۲پیرزن چقدر باید بلرزه ،با صدای آروم گفتم:مامان جون عمه جواب داد:جانم مامان جانم با دستش 

به آغوش عمه رفتم و گریه سر دادم،چند دقیقی همینطوری گذشته رو گرفت و گفت:قربون اون صورت ماهت برم 

تا از بچها در آغوشش بودن و برنا در ۲صدای بردیا رو شنیدم که گفت:ببخشید دیر شد به طرفش چرخیدم دیدم 

بغله یکی از خدمتگار ها،عمه با تعجب نگاهی به بچها کرد و گفت:اینا چی هستن؟ بردیا خندها کرد و گفت:طفلک 

 مان،،اینا فرشتههای بنده و نوهی شما هستن.ما

 

تا پسرای من ۲عمه نگاهی گیج و گنگ به من کرد و به بچها و گفت:اینها بچههای شما هستن؟آره مامان جان این 

هستن برنا و این قلدور که این مامانشه باربد .و این ملوسک دخملم اال نگاهش کن چقدر شبیه من.عمه به طرف بچها 

:الهی فداشون بشم،کدوم رو اول بغل کنم،بردیا زد زیر خواند و گفت:مامان جان همشون مال خودمون  رفت و گفت

هستن فرار نمیکنن که فرق نمیکنه،از حرف بردیا خودمم خندم گرفت.عمه بچها روی پاش نشاند و گفت بچم شبنم 

قایق رو پرسیدم،و واسعم تعریف کرد که تا دست گول حسابی ذوق میکنه از عمه حال ش۳بیاد ببین النا اومده با این 

شقایق یک دختر داره و شبنم هنوز مجرده و خیال ازدواج نداره،شبنم و شقایق وقتی آمدن کلی جیغ و داد کردن با 

دیدن بچها،شقایق به هادی ذوق کرد که با دیدن بچها زد زیر گریه و قربون صدقشون میرفت،اما شبنم تا رسید جیغ 

 موقعی ماندیم،شب عمه ٔ  د.بردیا در تمام این لحظات نگاهش به من بود،آن شب در خانهکشید دست زد رقصی

 دادی،ازت بهم که بودی من زندگی هدیه بهترین تو النا:گفت و کرد حلقه کمرم در به رو دستش بردیا خواب

 متشکرم،

 

پس من و بچهام ازت تشکر اما بچها چی؟بچها که تاج سرم هستن اما اگر تو نبودی بچههای هم در کار نبود -

 میکنیم.
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بردیا من باید ازت تشکر کنم شاید اگر تو سعی نمیکردی که واسعم توضیح بعدی من االن اینجا نبودم و......بردیا -

دستش رو روی لبهام گذشت و گفت:این خدا بود که مارو بهم رسوند ما باید از اون تشکر کنیم،بخواب عشق من که 

 تظارمان هست.روزهای خوبی در ان

 

 ۲۲سال بعد چهارمین فرزندم و دومین دخترم الیا به دنیا اومد که شباهت بسیار به بردیا داشت و من در سنّ ۲

 را دنیا این جوانهای تمام برساند،و بهم هارو عشق ٔ  سالگی صاحب بهترین زندگی بودم،از خدا میخواهم که همه

و بردیا عبرتی بود برای کسانی که زود قضاوت نکنند و با  من زندگی.برساند ارزوهاشن به و کند خوشبخت

غروهایشان زندگی را تلخ نکند چون زندگی شیرینتر از قند و میتونه تلخ تر از زهر هم باشه.پس چه بهتر با غرو و 

 خودخواهی این شیرینی را تبدیل به زهر نکنیم.

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


