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 :آغازین

 می بیرون منظره روی نگاهم. است نامانوسی جای کند، می توقف

 به که توقف.  کنم می سکوت. چرخد نمی زبانم روی سوال. ایستد

 حرکت. دهد توضیح باید ایستاده که کسی  نبوده، من اراده و خواست

 میان نگاهم. گیرم می باالتر را سرم. کنم می حس سمتم به را کوتاهش

 تمایل شود، می تر طوالنی که سکوت. روند می اسارت به نشچشما

 توقف و سکون و سکوت جای. رود می باالتر دلیل شنیدن به من

 .است حرکت بی همچنان زبانم هستند، ما منتظر نفر چهارصد. نیست

 حال در و گرفته عمق ایستاده، صورتم روی سرکشش، چشمان

 لبش شود، نمی غافل حرکاتش از ای لحظه نگاهم. است ویرانگری

 : نشیند می گوشم در صدایش آوای. گیرد می فاصله هم از متری میلی

 ...فرصت آخرین بدم، فرصت یه بهت خوام می -

 این و اینجا اما است خوبی چیز فرصت. گیرد می نفسم شده، تندتر قلبم

. است چسبیده کامم به سماجت با زبانم باز. دهد نمی خوبی حس زمان

 :شنوم می

 .داشت نخواهد تکراری فرصت این باشه یادت -

 هست، دستم که گلی ساقه ناله صدای. دهم می فشار بیشتر را دستم

 رفته حرفهایی مهمانی به هایم گوش اما کند می صدایم گونه اعتراض

 تنش مشکی کت. اوست روی باز نگاهم. کند می استتار را صدا این که

 نموده محبوس را آنها انهناجوانمرد و نشسته ستبرش های شانه روی

. دارند شدن آزاد فریاد انگار آید، می هایش شانه سر به که کششی. اند

 :رود می ها شانه این صاحب گرو به حواسم کل



 انتها تا توقف بدون دیگه کنم حرکت اگه که راهی! کن گوش خوب -

... نداره تمومی برات، هست سیاهچاله یه عین کرد، خواهد پیدا ادامه

 و هست سقوط فقط. برد خواهی پی عمقش به بیشتر بریم پیشتر درق هر

 ...سقوط و هست سقوط

 میان جایی از. است گرفته بازی به را کمرم تیره عرقی درشت قطره

 هست راه میانه هنوز. باشد می رفتن پایین حال در و گرفته راه گردنم

 :دهد می ادامه قدرم حریف که

 .میدم برگشت فرصت بهت بیشتر نه و لحظه همین در فقط حاال اما -

 کمرم تا درشت قطره آن. کند می توقف باز... باز... کند می توقف

 سیاه هم آن رنگ. ایستد می کراواتش گره روی نگاهم. است رسیده

 حتی بدون... خال بدون... خط بدون... شب رنگ... سیاه سیاه. است

 !سیاه رنگ یک! کمرنگ ای هاله

 :گوید می

 .بده نجات رو خودت جون و برگرد -

 همیشه برعکس صورتش. رود می باالتر کراواتش گره از چشمهایم

 باز موزونش لبهای. سفید ریشی، ته هیچ بدون. است صاف صاف

 :خورد می تکان

 تا... تمومه دیگه کنم حرکت اگه! بهت دم می رو آخر اولتیماتوم دارم -

 اینقدر من و!!! من ییدارا جزو شی می تو... آخر نفس تا... تمومه ابد

 .نکشم دست داراییم از ذره یه از که خسیسم

 می معلق بد و خوب حس بین شوند، می گیج بدنم و فکر و مغز و تن

 نمی... نیست خوب بودن خسیس. است خوب بودن او دارایی. مانند

 اش بینی و دهان و لب چقدر. دانم نمی من و است خوب هم شاید دانم



 نه؟ یا کنم نگاه باالتر به باید نه؟ یا روم باالتر یدبا. دارد جالبی شکل

 :گوید می. نیست هم ریز... نیست درشت

 لحظه این برگشتن حسرت بارها و بارها شاید بگذره فرصت این اگه  -

 رو خودت رفتن فرو این از تونستی می که مکانی و زمان. بخوری رو

 .بکشی بیرون

 باریک، چشمانش روی د،ان ایستاده حساسی جای چشمهایم... اوه

 هم باریکتر. خودش برای است محشری جاذبه، پر نفوذ، پر مشکی،

 :شوند می

 می بخوای جا هر. کنم نمی ولت خیابون وسط وضع و سر این با - 

 ...برمت

 گیر داده، را قولش که است ای سیاهچاله همان دِر تردید بی چشمهایش

 بی لبهایم. ندارم خوردن تکان امکان و ام افتاده گیر همانجا. ام افتاده

 :خورد می تکان اراده

 کنی؟ می کار چی تو اونوقت -

 ها سیاهچاله آن روی اثری خورده، تکان متر میلی یک که لبش گوشه

 گوشم در صدایش هم باز. کنند می جذب تکانی هیچ بی همچنان ندارد،

 :نشیند می

. نیومد ت،نیس عروس گم می و مراسم سر رم می خوب داماد یه عین -

 !!!شد منصرف

 :خورند می تکان لبهایم و

 درسته؟ قصه، بد آدم شم می من و -

 :خورند می چین هم تیره های گودی آن گوشه حاال



 حتی و  بشی دعوا اینکه  بشنوی، حرف اینکه! بشی بده آدم اینکه-

 من که هست جهنمی از بهتر تردیدی و شک هیچ بدون بخوری، کتک

 .کردم مهیا برات

 

 صدایم نشسته، لرز به تنم. هستند پیشروی حال در باز ها طرهق

 :دارد تمنا ناخواسته

 لباس حداقل خاطر به خوای نمی هم شب یه همین امشب، همین -

 کنی؟؟؟ رحم بهم تنمه که سفیدی

 :رود می گوشه یکی این تقارن به هم لبش دیگر گوشه انحنای حاال

 هیچ... تمومه کنم که رکتح ببین. کنم می کارو همین دارم دقیقا -

 کار در برگشتی دیگه بمونه یادت. داشت نخواهی ای دوباره فرصت

 !!!آزادته زندگی دوره پایان اینجا. نیست

 که است آرام انقدر صدایم گرفته، نم ام شده آرایش سنگین چشمهای

 :نرسد کس هیچ گوش به کنم می فکر

 !!!رحم بی -

 :شود می پرتاب بیرون نفسش

 میری؟؟؟ یا مونی می!!! نیست کار در رحمی همینه، منم حرف دقیقا -

 گل ماشین درون سفید، لباس با! جایی چه انتخابی، چه! رفتن یا ماندن

. آید می او به عجیب دامادی لباس که مردی کنار خیابان، میان خورده،

 که چیزی هست؛ هم دیگری چیز اما است، جنگ در احساس و عقل

 که همانی. کشد می جنگ به و گیرد می ردرب هم را خودم نامش

 میان ام ایستاده حاال شده، وجودم ناخوانده و خوانده مهمان سالهاست



  دارد، هدف یک باز بچرخم طرف هر که رحمی بی گرداب... گرداب

 !!!من پیچیدن هم در

 خوش جا دستهایم در که است زیبایی فوق گل دسته روی چشمهایم

 مرواریدی دسته! غنچه همه رنگ، کرم کمی نه اما... سفید. اند کرده

 می کشدار که سکوتم... افزوده آن زیبایی بر و شده رد میانشان از هم

 :نشیند می گوشم به محکمش صدای باز. شود

 نمیشه بسته سرت پشت درهای گاز، رو بره که پام کنم؟ حرکت پس -

 واهدنخ وجود هرگز دیگه شدنش باز امکان که پلمپی شه؛ می پلمپ! ها

 .شد

 کنم می تصور حاال ولی شنیدم را اسمش فقط ام، ندیده را سونامي

 :خورند می تکان لبهایم! کرده طغیان ام سینه میان جایی

 .نیستم کردن رها نیمه آدم من  -

. کند نمی شاد را دلم اش، خنده صدای پیچیدن بعد و سکوت لحظه چند

 :شود می قطع هم ضربتی خندیده، ضربتی که همانطور

 شروع گم می دارم! کنی رها نیمه هم تونی نمی. نکن اشتباه عزیزم   -

 .کن تموم نشده

 کشیده و انقباض. چرخد می سمتش به باز نگاهم. کند می صبر کمی و

 :گوید می. گیرد می کالچ... است واضح چپش پای شدن

  یک -

 می نگاهی نیم بدون. کشد می جلوتر را آن. نشیند می دنده روی دستش

 :ویدگ

 دو -



 توقف شده، تیرتر راستش پای. رود می سومش حرکت روی نگاهم

 :صدایش و کند می کوتاهی

 سه؟ -

.  آید می باال صورتش تا نگاهم. لرزند می و قرارند بی انگشتانم نوک

 را لبانم. اند شده محبوس که خواهد می را اشکهایی شدن آزاد دلم

 :تردید بدون دهم، می حرکت

 سه -

 آرام و روان ماشین. گردد می فشرده پایش زیر پدال یرو پایش و

 :خورد می چین چشمش گوشه. کند می حرکت

 .اومدی خوش من زندگی جهنم به -

 . شود می له ام پنجه میان دستم زیر تور

 ...آخر نفس تا شود می آغاز حرکت                       

 

 :اول فصل

 هدف که آنجایی از ولی ترسم می تاریکی از که کنم می اعتراف

. زدم خیابان به تاریکی در و خریدم جان به را ترس این داشتم، خاصی

 سرعت کمی دلم است، متعادل همیشه ماشینم سرعت که وجودی با

 ویراژ تا نیستم خیابان در موجود ماشین تنها متاسفانه ولی! خواهد می

 کردم، نمی ثابت را حرفم تا ولی خوردم، می حرص هم مدام! دهم

 . نمود نمی قبول کسی

 کشیدم کنار را ماشین. کردم کم را سرعتم تبلیغاتی بزرگ تابلوی زیر

 ولی نیست توقف برای مناسبی زیاد جای دانستم می خودم. ایستادم و



 از را اول عکس. رفتم پایین برداشته را دوربینم. داشت را ارزشش

 دلم به کدام هیچ نشد، نه! را سومی و دومی و گرفتم ماشین کنار

 نظرم مد نورپردازی و شده بهتر عکسها کیفیت اینکه برای. ننشست

 به نگاهی. رفتم می اتوبان وسط تا باید شود، دیده عکس در قشنگ

 کشیدم محکمی نفس. انداختم کردند، می عبور سرعت با که ماشینهایی

 وسط تا است مناسب کردم حس که  ای لحظه در زدم، را دزدگیر و

 به خدا شکر ولی شنیدم هم کشیده بوق دو یکی چند هر. دویدم اتوبان

 تنظیم دیگر بار را دوربین و زدم ای پیروزمندانه لبخند. رسیدم سالمت

 و شدند خوب عکسها بار این. گرفتم دیگری عکس دو یکی و کردم

 .بخورم حرص بیشتر شد، موجب همین

 ماشینها محج از نبود قرار انگار کشید، درازا به اتوبان میان توقفم

 اتوبان وسط فهمیدم تازه داشت، هم محاسنی توقف این اما. شود کاسته

 چقدر زدن زل آنها هدف بی و هدف با و سریع حرکت به و ایستادن

 وسط ریل گارد روی خواست دلم. دانستم نمی من و بود بخش لذت

 و کردم کنترل را فکر این از حاصل خنده. بشمارم را ماشینها و بنشینم

 سمت آن به بود، آمده پیش ماشینها حرکت بین که کوتاهی اصلهف در

 یک از هم جانداری فحش و بودند بلندتر ها بوق بار این. دویدم خیابان

 فحش آن به دلش کاش اصال ندادم، اهمیت ولی کردم دریافت راننده

 .شدم سوار و انداختم باال شانه. شد می خنک و شد می خوش

 آینه از نگاهی. زدم استارت و گذاشتم ریکنا صندلی روی را دوربین

 کوچک خرس کنم، نگاه بیرون به اینکه از قبل ولی انداختم عقب به

 و گوشها سفیدی رقصید؛ چشمانم مقابل آینه، از شده آویزان ای قهوه

 نبود قرار هرگز انگار خودش ولی گرفته کهنگی رنگ شکمش گردی

 رقصانی منحنی لبم فتد،بی آن به چشمم هم دیگر بار هزار شود، کهنه

 شد بسته چشمانم آگاه خود نا. کردم لمسش برده باال را دستم. شد خواهد



 آهنگی خوش ملودی دست، کف یک قد خرس این لطافت و نرمی و

 راه دوباره برای آن از شده کسب انرژی. نواخت ام ذهنی های داده بین

 .کردم حرکت... بود کافی افتادن

 تو دقیقه دو فقط االن تا خریدی وقتی از» ندیدم،خ و برداشتم را موبایل

 می نشان رفته دست از تماس شش. بود بهزاد گفته این!« نبوده سایلنت

 می دلشان خصوص به و دارند دوستم خیلی مابقی و خان بهزاد که داد

 این زدم، زنگ مامان به و نکردم ریسک. باشم دستشان دم خواست

 :پیچید گوشم در مادر نگران صدای. بود گزینه بهترین همیشه

 کجایی؟ من، بشم چشات قربون فدات، به مامان آخه  -

 :کرد گرم را قلبم معمول طبق او همتای بی محبت

 .ام جاده تو. میام دارم سالم  -

 :گفت فقط نزد، بیشتری حرف

 .کافیه شنیدم رو صدات که همین باشه،  -

. نیست راضی همین به تنها او بود، این نشانگر پدر غرولند صدای اما

 و ایستادم فروشی شیرینی مقابل. نمودم حرکت و کردم قطع را گوشی

 هر کنم، باز را حیاط در تا شدم پیاده خانه دم. گرفتم شیرینی ای جعبه

 را در ام گفته پدر به بار چندین آید، می زدنم غر کار این هنگام بار

 تنبل دهد، می دپن حکیمانه خیلی بار هر ولی کند برقی جک به مجهز

 دویست. بود هم بابا ماشین. بستم را در و آوردم داخل را ماشین. نباش

 و مهمان شدم، پیاده و زدم لبخندی. بود هم امیر رنگ مشکی شش و

 .بیزارم تنهایی از دارم، دوست را مهمانی

 تا بدهی دست از باید را نعمتها برخی گاه. شدم وارد و دادم بلندی سالم

 پی ارزششان به تا بخوری تلنگری باید گاهی و دانیب را قدرشان



 خرج به عاطفه بهزاد. بالم می خود به ام خانواده داشتن از چقدر ببری،

 سعی. گرفت ام خنده. داد تکان برایم را موبایلش کاناپه روی از داده،

 خاموشی تذکر دانم می ولی! سالم یعنی کنم؛ فکر مثبتش جنبه به کردم

 !موبایلم داشتنبرن برای بود هم

 آشپزخانه از مادرم کرد، گردش خانواده دیگر اعضای پی در چشمم

 .ایستادم کنارش و رفتم جلوتر. داد سالم

 را بازویش یک و برگشت. خواهم می چه دانست، می بهتر خودش

 سیب کردن سرخ مشغول باز زد، کوتاهی بوسه کرد، حلقه گردنم دور

 :پرسیدم. شد ها زمینی

 کجان؟ بقیه پس  -

 نمی دقیق یعنی بودم بلد را نگاهش مفهوم کرد، نگاه هال به و برگشت

 شیرینی عاشق همیشه کردم، باز و گذاشتم میز روی را جعبه. دانم

 :کشید سرک آشپزخانه دم همان از پدر. بودم ای خامه

 شه؟ می تعطیل چند ساعت شما شرکت خانم بهار  -

 مهربانتر را مهربانش هچهر سفیدش موهای. شد کج طرف یک به سرم

 :گفتم داد، می نشان هم

 :گفتم

 .بیام و برم شرق تا شدم مجبور داشتم کاری یه  -

 :داشت ای آمرانه لحن ولی نبود بلند اینکه با صدایش

 !ببر بردار همرات رو بهزاد بیا داری کار تنها؟ تنها شب؟ وقت این  -

 :کرد فضل اظهار هال سوی آن از جانم از مهربانتر برادر



 بیکارم؟ من مگه بذارید، مایه خودتون از لطفا بابا -

 هم ما گفت می ذهنش در دانستم، می خورد، تکان تاسف به پدر سر

. بودیم برادر هم ما داشتیم، غیرت هم ما بودیم، مرد هم ما بودیم، جوان

 :گفتم و خندیدم

. بیرونن شب نصف دو تا همشون زن و مرد حاال کنید، ول بابا -

 .گرفتم ای خامه شیرینی ماییدبفر

 پدر از قبل هال، سوی آن از بهزاد که نشده آشپزخانه داخل هنوز بابا

 :رسید میز دم

 کجاست؟ کو؟ -

 :زدم بازویش به جعبه درب با و خندیدم

 .خوره می هم شیرینی ذاره، می مایه که کسی برو، -

 تا دو کنم تعارف پدر به و آورده بشقاب من تا. نبود بدهکار گوشش

 :شد بلند معترضانه صدایم تا. بود خورده سرپا را شیرینی

 .نزن دست بهزاد -

 :کرد حمایت پسرش دانه یک یکی از سریع مادر

 بریزم شیر برات بهزاد. بخوره بذار نخورده، چیزی عصر از بچم -

 مادر؟

 را میز کنار صندلی که آمد خوش مذاقش به خیلی انگار مادر حرف

 :کوبیدم سرش به دوباره را جعبه درب. ستنش و کشیده بیرون

 .بریز خودت برو پاشو. بکش خجالت -

 :گفت آمده، کش لب گوشه با



 !!ریزه می بهار چرا، شما مامان -

 :که نچرخیده حرف این زدن به زبانم حسابی و درست هنوز

 ...بیجا -

 :گفت مادر

 تدوس رو یکی این ها، بریزی چرب پر اون از فدات مامان، بهار -

 !نداره

 نمی زمین هرگز را مامان حرف. انداخت باال شیطنت به را ابرویش

 عین. کوبیدم میز به کمی مقابلش را لیوان و ریختم را شیر انداختم،

 نشد خنک دلم. کشید سر و برداشت را لیوان راحت و نبودد هم خیالش

 :خندید پررو پررو. کردم بازویش حواله هم مشتی و

 !خوری می صحر کنم می کیف آی -

 در به. رفتم اتاقم سمت به و برداشتم را کیفم. شد نمی آدم کال بشر این

 هال در و بود ما خانه امیر ایستادم؛ افتادم، امیر ماشین یاد نرسیده اتاق

! بودند بازی نامزد حال در بیتا پیش حتمی پس نداشت، حضور هم

 و آوردم در تنم از را پالتو.  شدم بهزاد اتاق وارد و زدم گرد عقب

 رویی و دست کردم، تن را آن. برداشتم بود، جالباسی روی که مانتویی

. چیدم حوصله با را میز. رفتم پایین مامان به کمک برای و شستم

 دسر و ساالد بود، گذاشته تمام سنگ دامادش برای معمول طبق مامان

 صدا خودش مامان آماده میز دیدن با... خورشت نوع دو و ماست و

 :کرد

 .ها آمادست شام جان، مامان بیتا -



 نداشت حضور مامان اگر و نشست میز پشت نفر اولین عنوان به بهزاد

 باید داد، می اجازه عمرا مامان اما. زد می ناخنک غذاها همه به

 ! بعد رسید می دامادش

 قد با است پسری امیر. دادم سالمی و برخاستم آمدند، هم امیر و  بیتا

 بیتا به نگاهی. است بزرگتر من از سال دو ودب،م خیلی و متوسط

 تا. داد کوتاهی چشمک با را جوابم بود سرحال معمول طبق کردم،

 شیرینی دوران نامزدی دادم، می حق او به. بود خنده چشمانش خود

 !همه برای نه ولی است

 آن از کردم، خالی بود، خاطره چه هر از را ذهنم و کشیدم آهی

 و شیک خیلی و باشند ساکت شام طول در که یمنبود هایی خانواده

 .شد می گفته شام همین طی در روز ماجراهای کل کنند، عمل مجلسی

 :کرد اعالم خوشحالی با امیر

 مراسم آینده ماه دو تا اجازتون با دادن، تحویل رو آپارتمانم باالخره  -

 .کنیم برگزار رو عروسی

 از! شد زده ذوق کلی هم مامان. نداشت مشکلی و بود راضی بابا

 خانه به زوج تا بود معتقد و نداشت خوبی خاطره نامزدی دوران

 می خوب من و شود نمی جاگیر وجودشان در محبت نروند، مشترک

 از قبل. است زده دامن اش نگرانی این به هم بد های خاطره دانستم

 :گفتم همه

 .مبارکه سالمتی، به  -

 :گفت زده ذوق هم بیتا

 خونه باقیمونده، وسایل خرید بریم بگیر مرخصی روز چند یه بهار  -

 .نداره وجود مشکلی ست آماده هم



 :دادم تکان موافقت به سری

 .بگیرم مرخصی روز سه دو کنم می سعی فردا باشه،  -

 :آمد حرفمان میان بابا

 کارت یا بعد. کنید انتخاب بگردید برید ندارم، آزاد وقت من ببینید  -

 رو همه و بیام باهاتون منم بذارید وقت روز یه یا یریدبگ رو ها مغازه

 .بخریم جا یه

 از و انداخت پدر گردن دور دست تر زده ذوق بیتا و گفتم چشمی

. کردم حسودی تغاری ته این راحتی همه این به من و بوسید صورتش

 تولدها و اعیاد در جز ولی ببوسم را پدر صورت بود خواسته دلم بارها

 .توانستم نمی

*** 

 چهار سه کشیدم، سرم باالی تا را دستهایم و بردم عقب را صندلی کمی

 خسته حسابی و بود مونیتور روی ضرب یک چشمانم شد می ساعتی

 :کردم کج الهام سمت به را نگاهم بودم، شده

 اومد؟ یارو این  -

 :آورد باال اش طراحی میز از سر الهام

 .باشه کنده الششب از دل کنم فکر دوازدهه، ساعت دیگه  -

 باالخره شناسم وقت رییس ببینم و بروم تا شدم، بلند و برداشتم را فلش 

 جمعه پیش روز کردم حساب ذهنم در! نه یا اند داده حضور افتخار

 در سمت به چشم با مهدوی خانم دیدن با! بخوابد کال را شنبه که نبوده

 تکان ثبتم عالمت به سرش و زد نیشخندی. کردم اشاره راستی سمت

 تمام هم غرغرهایم یعنی نداشتم، کردن غرغر حوصله. خورد تکان



 زیر دستمان فعال کرد، شد نمی کاری زدم؟ می نق باید چقدر بود، شده

 چهره کردم، صاف ممکن حد تا را کمرم. بود جماعت این ساطور

 آرام هم زیاد که زدم در به ای ضربه و گرفتم خود به محکمی و جدی

 .نبود

 :آمد طرف صدای

 !زمانی خانم داخل بفرمایید  -

 من اندازه به کسی شرکت این در انگار دادم، فرو سختی به را ام خنده

 بی. بود شده جاری زبانش بر اسمم نشده، باز در که زد نمی در خشن

 که چایی و کیک روی چشمم. رفتم داخل کرده، باز را در تر تفاوت

 وجود تاسف به هم آن ن،داد تکان سر وقت. رفت بود، میزش روی

 نفتی چراغ و برق از صحبت زد، زنگ گوشم در الهام حرف. نداشت

 و فقط شاید که فسقلی این به جانب به حق رفتم، جلوتر! همیشه کرد می

 و راحت سالمم جواب. دادم سالم بود، بزرگتر من از سال یک فقط

 :شد داده ریلکس

 کنم، وصل زنگ یه در این برا کنم می فکر دارم زمانی، خانم سالم  -

 شماست دست از ترسم ها، گم می شکستنش خاطر برا کنی فکر که نه

 !   نبینه آسیب یهو که

 

 بدهم اجازه اینکه بدون. نشست ام چهره در خنده رد تالشم تمام با  

 :رفتم مطلب اصل سر مستقیم آید، پیش متفرقه صحبت

 کاره چی شرکت این تو نم بدونم دقیقا خوام می مهدوی، آقای ببینید  -

 بررسی مسئول و طراح من اگه کردین؟ استخدام منو چی برا اصال ام؟



 طوری هر کی هر تاییدم از بعد باید چرا پس هستم، ها طرح نهایی

 کار؟ پای باشه من امضای هم بعد ببره، دست درش داره دوس

 و شنیده مرا طلبکارانه حرف انگار نه انگار کشید، سر را اش چایی

 :گفت

 .بشینید  -

 :گفتم حرصی. نبود هم بار اولین! کردم می کنترل را خود داشتم مدام

 .کنم آماده باید بنر تا سه امروز. دارم کار  -

 اخمها این بدانم که داشتم شناخت او از آنقدری رفت، درهم اخمهایش

 چرا و بنر کدام کرد، نمی یاری هم ذهنش ولی نبود، عصبانیت حاصل

. شد راست و چپ و نکرده شنوی حرف سرم بار این! وقت چه و

 ما هم تالشی هر نداشت، خبر هم کار از بود، آمده که دوازده ساعت

 سر. دادند می تغییر داشتند دوست خودشان جور هر دادیم، می انجام

 ! صفر هم امور از رشته

 ناکرده خدای شده، حاصل فرجی بلکه زد، ورق را میزش روی تقویم

 :گفت بعد. باشد کرده یادداشت را شکارهای رویش

 !!الزمه فردا پس برا بنرا. آهان  -

 :گفتم و گذاشتم میز روی را فلش. کردم باز دوباره و بستم را چشمهایم

 دادم؟ من که هست همونی این آخه. کنید نگاه رو اینا لطفا  -

 آن نداشت، بیشتر فایل یک نمود، باز و کرد وصل تاپش لپ به را فلش

 :زد جلو یکی یکی را عکسها و کرد زبا را



. دادید خودتون که هست طرحی همون دقیقا این چیه؟ مشکلش خب  -

 رو فایلش کنم باز خواید می همینه، دقیقا دارم، هم رو اولیش طرح

 .ببینید

 کار به چه را محض شیمی لیسانس آخر خواست، می کشیدن جیغ دلم

 :شدم خم تاپلپ سمت به ایستادم، میز دم درست تبلیغات؟

 گفتم؟ من که همونیه این بکنید، نورپردازیش به نگاه یه آخه  -

 :آمد من سمت به نگاهش گیج کمی. بود نیاورده در سر هم هنوز

 اپسیلون یه کنن دقت بودم گفته بار این اصال. عینش خودشه، خود  -

 .نشه جابجا طرحتون

 :گفتم و ذاشتمگ ام پیشانی بر دست! فهمید نمی فهمید، نمی... خدایا

 من. گم می رو پروژکتور جای نیست، کشیدم که طرحی به منظورم  -

 اونم بتابه باالیی چپ سمت گوشه از باید دادم شرح براتون اینجا دقیقا

 ثانی در بده پوشش رو بیلبورد کل اوال که درجه سی زاویه با

 این جای حاال. باشه نظرمون مورد شامپوی خود دقیقا مرکزیتش

 یعنی ره می هدر داره نورش کل و بیلبورد وسط کجاست؟ تورپروژک

 !هوا باد همه کردم، کتاب حساب و کشیدم زحمت من چی هر

 جور بار این که شدم متوجه. گرفت بیشتری دقت نگاهش بار این

 :کرد فضل افاضه باالخره. کرد می نگاه را آن دیگری

 یه نداره، خوردن حرص همه این اینکه ولی گید می راست آهان،  -

 زنگ قراردادمون طرف دیروز تازه. رفته شده تموم افتاده، که اتفاقیه

 .بود راضی خیلی هم طرح از کرد، تشکر هم کلی و بود زده

 بود؟ او جایگاه واقعا بود؟ او جایگاه اینجا اصال. کردم نگاهش خوب

 پرکن، دهن تبلیغاتی شرکت یک رییس ساله شش و بیست شاید پسری



 کرده افتتاح را اینجا خود رسم و اسم با پدرش!! محض یمیش مدرک با

 شرکت فالن رییس. است کاره فالن بگویند تا کرده رییس را پسرش و

 اش حوصله و داشت را حالش اگر ظهر دوازده ساعت هم آقا. است

 دو دیگر چیز هزار... و نداشت بازی قرار و نیامد خوابش و کشید

 و کنیم می جان که هایی طرح ودس کل و رود می و آید می ساعتی

 می حقوق ماه سر و شود می سرازیر جیبشان به کنند می خراب ایشان

 را حرصش گفت می که طرحی همین شک بدون! دویست و یک دهد،

 چه او به باید من. است داشته درآمد برایش میلیون چندین کم کم نخور

 فقط داشت؟ وجود گفتن برای هم حرفی گفتم؟ می چه واقعا گفتم؟ می

 بی یک را جایش و نبود خبری ام اولیه حرص از کردم، نگاهش

 :زدم را آخر زور. بود گرفته تفاوتی

 داد، سفارش شرکت به رو طرح این بود اومده که اونی مهدوی آقای  -

 مال که بزنه رو طرحش همونی گفت گفت؟ چی بهتون دقیقا یادتونه

 بود این معنیش بود؟ یچ معنیش این... زده رو نسترن غذایی شرکت

 و اصول سر چیش همه چون بود، اومده خوشش بیلبورد اون از که

 رو خدا بگیم شه نمی تموم که کار یه این با فقط ما کار. بود برنامه

 هم بعدی نفر که باشه باید جوری کارمون والسالم، و بود راضی شکر

 بفرستین نفرو یه کنم می خواهش ما، به بسپره رو تبلیغش و بشه جذبش

 بودم خیابونا تو ساعت سه دیشب من. کنه عوض رو نورپردازیش تا

 از مشکل بدم نشونتون و بگیرم عکس ازش نزدیک از و برم که

 امضای به بعد و کنه نگاه بهش وارد آدم یه که نباشه جوری. کجاست

 .      ناواردن کارکناش و شرکت این چقدر بگه و کنه نگاه زیر

 

 کمی با. گرفت دست به را گوشی و زد تبسمی. دکر نگاهم دقت با

 :گفت مکث



 باید کردین نصب پیش روز دو که بیلبوردی پروژکتور جای هادی،  -

 .باشه باید چطور بگم، بزن زنگ بهم اونجا رسیدین وقتی بشه، عوض

 مخم روی دیشب از موضوع، این. کرد پیدا بیرون به راه نفسم انگار

 :دکر ای خنده. بود رفته راه

 هست؟ مشکلی باز دیگه؟ زمانی خانم خب  -

 بود، رو در کار زیر از اگر بود، تنبل اگر کردم می شکر را خدا باید

. کرد نمی لجبازی باز ولی نداشت تخصصی بود، که کاری در اگر

 هم الهام همین. بود نعمتی کرد، می قبول را حق حرف حداقل که همین

 استخدامش تا کردم معرفی یمهدو به خودم که خوبم دوست و اتاقی

 می خود اسم به را هایش طرح کل که کرد می کار شرکتی در کند،

 جواب محترمانه. دادند می حقوق هم تومان هزار ششصد ماهی و زدند

 :دادم

 .متشکرم نه  -

 :خندید بلند صدای با

 دهی سود تو ولی کنه؟ می فرقی شما حقوق تو مگه چی؟ برا تشکر  -

 .هکن فرق شاید من

 :سمتم به داد سر را کیکش و

 خوردین؟ صبحونه  -

 :گفت رفت، ساعت سمت به که نگاهم

 .هست سخت خودش دنیا نگیر، سخت بابا  -

 تامل کمی با. کنم بحث او با آن آسانی یا و سختی درباره نداشتم تمایل

 :گفتم



 ممکنه؟ اگه البته. خواستم می مرخصی روز دو یکی برا راستش  -

 :شد جدی صریمخت اش چهره

 دقیقا؟ روز چند  -

 :گفتم

 .فعال روز سه  -

 :گفت و زد ورق را تقویمش باز

 کنید، تمومش بدین، تحویلش فردا پس تا بود قرار که بنری سه اگه  -

 .بینم نمی مانعی من

 :شد تر راحت خیالم

 فایلش فردا نشد، هم اگر کنم می تمومش وقت آخر تا امروز حتما  -

 .کنم می ایمیل براتون رو

 .آمدم بیرون کرده تشکری. داد تکان موافقت به سری

 آنقدری بیتا. شد نمی سرش خستگی که شادی ولی بودم خسته کمی

 شد، همنوا او با هم من دل شوقش، و شور دیدن از که داشت ذوق

 :بوسید و انداخت گردنم دور دست رسیه کردم، سوارش که همین

 ماه، دیدم خوری غذا نفره هیجده ظرف سرویس دونی نمی بهار، اوه  -

 .بدم نشونت رو عکسش وایستا! قشنگه اینقد. ببینی باید

 :گفت نکرده، باز و گرفت دست به را موبایلش و

 دادم؟ نشونت رو بلور سرویس اصال  -

 آنقدر کردم، ای خنده. کرد رو و زیر را گوشی باز حرف این با و

 :داد ادامه نکرده، پیدا هم را این که بود عجول



 .کردیم هنر کنیم، پسند بتونیم رو خواب سرویس و مبلمان امروز  -

 دانست می خدا فقط نازنینم، ساله نوزده خواهر کردم؛ نگاه سمتش به

 و سر پر و شادتر بود، من از تر راحت همیشه. داشتم دوستش چقدر

 توی حرف آنقدر و داد نمی گوش هیچوقت هم حرف! من از تر صدا

 زبان به احیانا را اعتراضش توانست نمی کسی که آورد می حرف

 می قرار مویش های نصفه در شالش همیشه من برعکس. بیاورد

. آورد می دوام ثانیه دو فقط هم کس هر و بابا و مامان حرف و گرفت

 خواندن درس... کال بود راحت ولی شناخت می را حرمتها دانستم می

 کنید ول خدا رو تو گفت گرفت، که دیپلم نداشت، دوست هیچوقت را

 خواهرت، گفتند، بابا و مامان وقتی و بخونم درس خوام نمی من

 :گفت ببین، رو برادرت

 . کنم شوهر میخوام! کنم کار نه و بخونم درس خواد می دلم نه من آقا  -

 :گفت می که بودم مخاطبش تنها من بقیه چشم از دور البته و

 سشوار بزنم، الک روز هر کنم، آشپزی کنم، آرایش دارم دوست  -

 ...و بخندم و بگم بکشم،

 و خوب مرد امیر. داد مثبت جواب خواستگارهایش از یکی به خالصه

 اند گرفته تصمیم نگذشته، سال یک هنوز شان نامزدی از. بود راهی به

 :پرسیدم بروند، مشترک خانه به

 آباد؟ یافت سمت برم پس  -

 و کانال و فیلم و عکس داخلش آنقدری بود، درگیر موبایلش با هنوز

 خیلی دانستم می که کرد می ذخیره آشپزی و تزیینی و آرایشی گروه

 به برگشتن بدون کند، پیدا را نظرش مورد عکس تا کشد می طول

 :گفت سمتم



 ...کردن معرفی هم رو جا دو یکی دوستام. ببینیم بریم هم رو اونجا  -

 :داد دستم و آورده بیرون را کارت چند کرده، کیفش در دست و

 .بزنیم سر هم اینجاها  -

 !!بود مرتب کیفش موبایلش برعکس

 ولی کردیم رو و زیر بود مبلمان مغازه چه هر پیاده تمام، ساعت چهار

. ایستادم ای مغازه مقابل! بود نشده ساخته هنوز کند، پسند بیتا که چیزی

 مقایسه ستمد در کارت با را آن و «وفا»  کردم، نگاه مغازه اسم به

 حالی خستگی بیتا. بود همینجا شده داده های آدرس از یکی بله. کردم

 :شد نمی اش

 مشابهش جا هیچ نظیره، بی طرحاش اینجا گفت، می نازیال بهار،  -

 .نیست

 :بودم شده خسته او برعکس من

 دیگه نیومد. اومد اومد، خوشت چیزی اگه آخریه، مغازه این بیتا  -

 .سرپام هفت ساعت صبح از کشم نمی دیگه کن باور. ..فردا برا بمونه

 :بوسید را صورتم و کشید گردن مغازه مقابل خیابان وسط همانطور

 !!دیگه مغازه تا سه دو و همینجا فقط. خودم خواهری قربون  -

 و بزرگ فضای شدیم، که وارد! نه گفت شد می مگر گرفت، ام خنده

 مغازه انبوه میان در آن، یسهمقا قابل غیر و مرتب چیدمان و نظیر بی

 جلوی نتوانست بیتا که بود نواز چشم آنقدر بودیم، زده سر که هایی

 :بگیرد را زبانش

 !قشنگه اینجا چقدر بهار؟... واوو  -



 مبل ست ده حداقل. خورد چرخ آنجا شکل مربعی فضای روی چشمم

 و فضا زیبایش چیدمان بر عالوه کدام هر و بود شده چیده راحتی

 بی. بود دارا هم را مبلمان سرویس آن شکل و رنگ به منحصر وارهدی

 می منی را این بود، برده بهره ای العاده فوق طراح از مکان این شک

. داشتم طراحی و تبلیغ کار در دست شد می سال چند که بفهمم توانستم

 پسری که بودیم نشده رها آنجا فرد به منحصر زیبایی طلسم از هنوز

 :داد پایین سری محترم و مودب خیلی. دش نزدیکمان

 کنم؟ کمکی تونم می  -

 می او به بسیار سادگی عین در پسر مشکی شلوار و سفید شرت تی

 یاد را آدم و کرده شانه سمت یک به را اش خورده چرب موهای. آمد

 و آوردند می در احترام و ادب ادعای فقط که انداخت می پسرهایی

 فعال. نیاورند هم کم و کرده بارت متلک تمام هما یک قادرند بیفتد پایش

 :دادم جواب من بود، رفته آنجا زیبایی گرو به بیتا باز نیمه دهان

 .کنیم دیدن مبلمان و خواب سرویس از خواستیم می بله،  -

 :شد داده احترام کمال در باز جواب

 استیل؟ کالسیک، راحتی، هست، مبلی نوع چه نظرتون مد بیشتر  -

 :گفتم. ببندد را دهانش بلکه تا انداختم بیتا به اهینگ نیم

 خوایم می هم رو هاتون غذاخوری سرویس البته... باشه راحتی  -

 .ببینیم

 :آمد پایین احترام به کمی سرش

 سرویس سوم طبقه استیل، دوم طبقه هستن، ها راحتی طبقه همین بله  -

. داریم وریخ ناهار میز و کالسیک نمونه چند چهارم طبقه و خواب

 .خدمتم در داشتین سوالی جا هر باز بفرمایید



         

 جاهای برعکس! پسندید را آنجا مبلهای نصف. کشیدم را بیتا دست

 می حق او به واقعا نبود، پسندش مورد هم یکی مغازه کل در که دیگر

 .بودند جدید همه. داشت وجود تکراری مورد کمتر دادم،

 انتخاب هم شیکی بسیار خوری ناهار میز و پسندیدیم را خواب سرویس

 نظر زیبایی، بسیار راحتی سرویس. آمدیم پایین طبقه به دوباره. کردیم

 از و نداشت دوست را رنگش بیتا اما. کرد جلب خود به را هردومان

 با داشت حساب همین روی و! خواست نمی هم نفره تک اصال سویی

 :گفت پسر. زد می چانه و چک چرب مو پسر

 می رو همون ما کنید انتخاب که ای پارچه هر و رنگ هر شما خانم  -

 و تعداد هر صد در صد خودمونه، کارخونه مال دقیقا کار چون و دیم

 .بدیم سفارش تونیم می بخواید که جور هر

 :پرسید سریع بیتا

 یعنی؟ شه می آماده کی  -

 :بود صحبت خوش خیلی پسر

 قطعی تصمیم کنید، انتخاب اول ن،داری عجله هم چقدر ماشاال هزار  -

 ...بگیرین

 :شدم وارد صحبتشان میان

 درسته؟ داره، تاثیر هم قیمتش در تعداد و پارچه نوع  -

 شلوغ دختر بود، نیامده خوشش من از زیاد انگار. برگشت سمتم به

 :گفت! بود جالبتر بپر بپر همه آن با روبرویش دار زبان و سر و پلوغ

 .صد در صد  -



 و نکردم ریسک که بودم کشیده ها فروشی مبل این دست از رآنقد

. شد مشخص چیز همه تکلیف باید اول. بدانم دقیق را چیز همه خواستم

 :کردم سمتش به رو

 دو تا دو و نفره سه یه مدل این از اگه بگید، و کنید حساب دقیقا پس  -

 شه؟ می آماده کی و شه می چند میزش با البته بخوایم نفره

 حساب برداشته، را حساب ماشین داشت قصد. افتاد راه میز سمت به

 :گفت ها پله سمت به نگاه با و کرد بلند سر که کند

 .بپرسین دارین، سوال چی هر اومدن، خودشون بفرمایید آهان  -

 اول. آمد می پایین ها پله از داشت یکی رفت، او نگاه پی در نگاهم

 اسپرت شلوار که گرفت قرار دیدم در اش کشیده و بلند پاهای فقط

 به نزدیک ای سرمه پلیور کم کم و داشت دربر دوختی خوش ای سرمه

 نهایت بی ولش، و شل نسبتا مدل وجود با که شد دیده رنگش نفتی آبی

 لباسهایی این صاحب دنبال همچنان نگاهم بود، برازنده صاحبش تن به

 . بود جور من سلیقه با که گشت می

 صورتی. گرفت قرار دیدم معرض در که کشید طول نیهثا نیم فقط شاید

 گره هم در چند هر که ابروهایی مشکی،! ریش ته نه و ریش با پوشیده

 بدون که داشتند انحنا پایین سمت به طوری ابتدایشان ولی بودند نخورده

 ای برازنده بسیار صفت مردانه، شد، می منتقل اخم حس همان هم اخم

 ...نگو دیگر هم را کشباری چشمان. بود برایش

 در تنم کل خوردند، می چرخ و خوردند می چرخ ذهنم در افکار

 هم تر رحم بی موهایش. بود رفته تاراج به نکردنی باور تالطمی

 کوتاهی تکه باز بودند، براق و شده شانه و مرتب کامال چند هر. بودند

 می بازی به را دینم و دل و شده رها پیشانی چپ سمت روی آن از

 . گرفت



 ستاره دنیا یک که جایی... وسطش وسط بودم، کهکشان میان آنجا من

 . بگردند و بگردند و بگردند دورت

 متمایل زیبا های راحتی همین روی نشستن به تنم و رفت ضعف دلم

 .شدند

 هزار. کرد می عوض هم دیگر رنگ هزار گذشت، می هم سال هزار

 خودش، بود، همان باز! آدم هامیلیون میان شد، می بلندتر هم دیگر متر

 !خودش خود

 لب دندانهایم، تا گلویم تا کرد رشد بعد و سوخت ام سینه میان جایی اول

 عکس تنها. چشمانم تا کشید تیر چیزی گلو ته آن از و... دماغم و

 افکارم تا کوتاه، مدت برای بود چشمانم شدن بسته تنم؛ منطقی العمل

 عضالت و کرده صادر منطقی دستور تنم حسی اعصاب به و شده آزاد

 .کنند شان تسلیم آورده، در خود قدرت سیطره به را حسهایم و

 انداخت، کارش از توان نمی نوع هیچ که است عجیبی چیز شنوایی قوه

 :گفت موچربه آن که شنیدم

 .داشتن سوال مبلها این درباره ایشون  -

 کدامین شوند، زبا چشمانم تا کندم جان. بود شده فراموشش زدن قلبم

. دانم نمی بود، کشانده سمت این به مرا قدمهای ای شده نفرین عامل

 وقتی... بود داده مکان تغییر. نبود آنجا شد، باز سابق جای به که نگاهم

 :شنیدم

 .بفرمایید  -

 به زودتر بیتا خوشبختانه. چرخیدم چپ به بود، هم تر نزدیک صدا

 کرد، می سوال بقیه و مدل و نگر و تعداد درباره بود، گرفته حرفش

 :بود عادی و حالت هیچ بی صدایش



 .بدیم تغییرش تونیم می باشه شما پسند مورد که طور هر  -

 می دلم. کرد آمد و رفت مغازه در تا نگاهم دیدمش، می پهلو به حاال

 باشد، فرار اسمش بگذار اصال. بروم بیرون و کشیده را راهم خواست

 !جهنم به باشد، خب

 به منجر حرکت این ولی کرد، حرکتی ام چسبیده زمین به پاهای        

 :داشت باز مرا بیتا صدای که بود نشده جابجایی

 .ببین رو کاتالوگ بیا بهار؟  -

 هیچ نگاهش و چهره در چرخید، سمتم به بود روبرویم که مردی نگاه

 :گفتن حال در و کرد باز را زبانش شد نمی خوانده حسی

 ...بفرمای  -

 حالت ابروی دو میان شد، هم ریزتر باریکش، چشمهای. کرد توقف که

 گویند می که حرکتی از کهکشان. دید شد، می هم را خطی دارش

 در چیز همه و شده زده زمان ساعت! ایستاد باز است، ابدی و دایمی

 احساس شده، کشیده زیر به تن ریاست از منطق. بود مانده معلق هوا

 .نداشت وجود انتخابی بود، نآ منصوبی جانشین

 چهره ولی... شد مشت راستش دست و نشست هم روی دمی لبهایش

 هم از باز لبهایش و! تفاوت بی قبل، مثل... بود طور همان دقیقا اش

 :گرفت فاصله

 .ببینید رو کاتالوگهامون تونید می بفرمایید،  -

 شدن ذوب به را وجودم چنین این که کشید زبانه دیوارها کجای از آتش

. بود شده گم صدایم بودند، باخته را بازی لبهایم. زدم پلک. کرد نزدیک

 تنم اعضای میان باز بودم کشیده خود تسلط به که سوزشی آن همه



 که اند گرفته حجم قدری به گلویم عضالت کردم می حس. شدند پخش

 . یافت نخواهد پایین به راه هم هوا هیچ، که آب

 در که موچرب پسر بود، دوخته چشم من خوردنن تکان به متعجب بیتا

 و شده نزدیکتر کمی رسید، گوشم به محکمی گام تک صدای. نبود باغ

 حالت شده، درهم بیشتر و بیشتر اخمهایش ولی بود کرده کم را فاصله

. داد نسبت آن به مثبتی لقب هیچ شد نمی باز بود هم چه هر لبهایش

 .کشیدم باال هشنگا تا را نگاهم کرده جمع را جراتم

 دانستم، نمی را این زبان بودم، نخوانده را یکی این. شد ام خیره کوتاه

 بود ناخوانا من برای گفت، می سخن زبانی چه به حالتش و چهره این

 که توپکی آن حرکت مگر. داشت گفتن برای حرفها دانستم می ولی

 بود؟ طبیعی لغزید، می مدام گردنش زیر

 ترین پرت من نظر به حجم، آن کاهش حین رد و گرفت حجم اش سینه

 :آمد زبانش به زمین روی حرف

 شدین؟ منصرف  -

 شده نزدیکتر حالیکه در و داد نشان العمل عکس من از زودتر بیتا

 :کرد اعتراض بود،

 !اومده خوشم مدل یه از زور به چیه؟ منصرف بابا نه  -

 :کرد مختصری حرکت سمتش به مرد سر

 ؟هستن خواهرتون  -

 مهم زیاد بیتا برای! کسی؟ چه از جایی چه در! ربطی بی سوال چه

 :گفت و گرفت را بازویم آمد، کنارم خنده با. نبود

 .بدین رو کاتالوگها حاال. تره سلیقه خوش من از بله،  -



. آمد ما سمت به گرفته، دستش در را پارچه کاتالوگ چند موچرب پسر

 :کشید را بازویم بیتا

 .بیا  -

 به را چشمهایم درون آب و گرداند بر تنم به را حس بیتا لمس و تکان

 و کشیده بازویم از دست بیتا. داشت باز ریختن از ای محترمانه طرز

 کشید، باال را ابرویش یک روبرویم مرد. رفت کاتالوگها سمت به

 :خورد تکان لبهایش

 !!سلیقه خوش  -

 هم آبرو حفظ برای گردید، موجب شد، ایراد طعنه به که ای کلمه همین

 :شوند روان آن پی در لبانم و افتاده کار ام وامانده مغز شده،

 شن؟ می آماده کی سفارش صورت در  -

 درک قابل تعللش کمی. شد صاف ابروهایش و کشید عقب را سرش

 بیگانه یک نگاِه نگاه، این گفتم می اگر. شدنی حس نگاهش عمق و بود

! ممکن غیر و محال بود، محال. دمکر می شک خودم عقل به باید بود

 سوار بار کیست؟ شده، قفل زمین به روبرویش که کسی دانست می پس

 !!کاش ای نبود، یادش حداقل کاش ای. شد هم تر سنگین دلم بر شده

 

 :دوم فصل        

 و ذوق با بیتا. بود عروسی گرماگرم در داشت، عجیبی هیاهوی خانه

 لباس از پرداخت، می اش عالقه مورد کارهای  به فراوان، شوق

 جا همه غیره، و باغ و آتلیه و ماشین گل و آرایشگاه تا گرفته عروس

 گرفته تحویل خانه. کرد می سپری امیر با را روزش کل. زد می سر

 همه که داشت اشتیاق آنقدر. کردند می رنگ زدند، می کابینت را اش



 خانه یا. کرد یم مهمان شور این به خود با هم را خانواده اعضای

 سر به تنها شب یک نداشت امکان... ما خانه یا و بودند امیر مادر

 :گذاشت می امیر سر سربه مدام بهزاد. برند

. همید با روز هر که شما خونتون، رین می چی برا خدا، به خلی  -

 .ندارید هم خرج

 گذشته، روزهای مثل که بود این نشانگر بیتا بلند و سرخوش صدای

 :کشید داد حیاط همان از رسیده، خرید جور باهزار

 !کمک بیا بهزاد  -

 :داد جواب تکانی اندک بدون مبل روی از بهزاد

 ...بابات نوکر  -

 ریخته، بهم را موهایش سر پشت از شود؛ تمام اش جمله ندادم، اجازه

 :گفتم می بیتا به ها پله باالی از حالیکه در. رفتم حیاط سمت به

 .اممی خودم االن  -

 :آمد می خانه از هم تنبل آن ویز ویز صدای

 .باش تالفی منتظر بهار  -

 خورده، را حقم اول همان از بودم معتقد که پسری این به و خندیدم

 :دادم جواب

 .ترسم می ازت من چقدر وای  -

 من از ماه یازده فقط نشنیدم، را جوابش ها پله از رفتن پایین با

 زیر داشتم حتم ولی! بودم شده بزرگتر خواهر زود خیلی بود، کوچکتر

 بوسه رسید، می نظر به ناپذیر خستگی  حالیکه در بیتا زد، می غر لب



 صندوق از بیتا همراه را سنگین های جعبه. فرستاد برایم هوا در ای

 موهای که حالی در. رسید هم خان تنبل... که گذاشتیم زمین و برداشتیم

. رفت داخل و برداشت را ها جعبه نگذاشت بهره بی کشیدن از را سرم

 برای خواهرانه دلم و کردم نگاهی اش مردانه قامت به سر پشت از

 شهرهای از یکی به طرحش گذراندن برای باید رفت، ضعف برادرم

 ولی بود پزشکی اش تحصیلی رشته که این با رفت، می مرکزی

 .نبود راضی کرد، می غرولند اش تحصیلی رشته برای همچنان

 کردن درست سراغ. آمدیم بیرون کرده، جابجا انباری داخل را لوسای

 درست را خیارها پوست هنوز. بودم کرده رها نصفه که رفتم ساالدی

 این مامان. رفت مادرم های قراری بی پی نگاهم که بودم نگرفته

 می غم از ای هاله چشمانش کرد، می نگاه مرا که بار هر روزها

 یخچال دلیل بی مادر. نداشتم قبولش ولی فهمیدم می را دلیلش. گرفت

 بدون بود، دوخته چشم آن فضای به که بود لحظاتی و کرده باز را

 :گذاشتم اش شانه روی سر و ایستادم سرش پشت. بردارد چیزی اینکه

 ناراحته؟ چرا خوشگلم مامانیه  -

 یخچال در. شد زمان هم دهان، سمت به دستش رفتن با اش شانه تکان

 :ایستادم روبرویش و بستم را

 مامان؟ چیه  -

 بازی گربه و موش این از واقعا من. دزدید چشم! بود سرخ چشمانش

 داشتنی دوست چشمهای در و کردم کج را سرم بود، رسیده لبم به جانم

 :شدم خیره مادرم

 کنید؟ می اذیت رو خودتون الکی چرا مامان  -

 :شد حلقه کمرم دور دستهایش و زد باز سر تازه بغضش



 می خرید بیتا برا وقتی خدا به مادر، دورت بگردم دلت، برا بگردم  -

 !بزرگتری بیتا از سال هفت تو. قلبم تو ره می شه می خنجر کنیم

 مهر از غیر نداشتند، حسابی و درست عمق هیچ برایم حرفهایش

 :خندیدم. مادری

 می ازدواج و کنه ازدواج داره دوست بیتا حرفیه، چه این مامانم  -

 .کنه

 :کردم می فکر من که بود چیزی از تر پریشان مادر        

... بهارم...بهار! آخه زخمیه چه دونی نمی مادر من برای خدا، ای  -

. بیان بذار ماشاال، آقاست پسرش زده، زنگ باز خانم معصومه خدا به

 تو وقتی هم پیرزن من نظامیه،. اومد خوشت بلکم دیدی، چه رو خدا

 عزیزم؟ کنی نمی قبول چرا ره، می براش دلم بینم می فرمش لباس

 ...خودش برا داره بیایی برو

 نیم از کمتر مادر با را ام عاطفی فاصله باز کشیدم، کنار کمی را خود

 شده کشیده میان به آقا بهمان و خانم فالن پسر پای و بودم کرده متر

 را مادر غمگین دل حرفهایم کردم سعی و کشیدم پری نفس بود،

 :نکند تر غمگین

 دلم. تونم نمی. خوام نمی. فداتون به خودم مادرم، عزیزم، مامانی،  -

 !کنم کار چی جوشه، نمی کسی مهر به

 :کشید جلوتر که بود یافته امیدی روزنه انگار مادر

 قبلش اصال کردیم؟ ازدواج چطور ماها مگه نگو، اینطور بهار ببین  -

 هم به گیرن، می قرار که هم کنار ماآد خب بودیم؟ دیده رو هم چقدر

 .شن می عاشق میاد، خوششون هم از. کنن می پیدا محبت



 بود، ساخته مبتال خودش درد به مرا! گویا بود مسری مادر بغض

 پیدا دیگر بار را آرامشم بتوانم، بلکه چرخاندم را چشمانم مردمکهای

 :گفتم و دادم فرو را بغضم. کنم

 گفتین یادتونه؟ بهم، گفتین هم دیگه بار یه رو حرفا این شما مامان  -

 دونید می چیزی یه حتمی گفتم چشم، گفتم منم. شه می گفتین. تونی می

. دونم نمی که ندیدم البد گفتم. گیرم می سخت دارم من گفتم. گید می که

 به منو خواید می باز چرا آخه. نشد که دیدین من مادر... نشد ولی

 .زدم پا و دست درش بار یه که بدین هل سیالبی طرف

 :گفت تر کالفه و کرد سکوت کمی مادر

 ...تونست می کنه، جذبت تونست می بود اگه نبود، مردش اون  -

. آمد می بدم مرگ حد تا دروغ حرف از بودم، بیزار انصافی بی از

 محمداحسان از شنیدم، حرفی چنین که جا هر مثل و گذشته هربار مثل

 :کردم دفاع

 واقعا؟ شده بگم؟ بد ازش من شده اصال نبود، بدی پسر محمد مامان،  -

 کرد؟ بل و کرد ال گفتم بهتون بار چند

 :کرد می قضاوت مادرانه هم هنوز مادر،

 درد به نشناسم رو دخترم من. بودنت صبور از خانومیته، از اونم  -

 ...ندیده خیر پسره خورم؟ می چی

 :کردم قطع را حرفش و شدم کالفه جدا دیگر

 در من اگه که همه مثل بود آدم یه اون گید؟ می دارید چی مامان  -

 ...نکرده اون خدا به باشم، نکرده بدی حقش

 :زد غر تر عصبانی مادر



 چرا شدی؟ جدا ازش چرا نموندی؟ باهاش که بود مرگت چه پس  -

 ...بود خوب اینقدر اگه گرفتی؟ طالق

 میان. نداشت شدن جدا قصد هک بود نشسته ام سینه میان ای گلوله اینبار

 :گفتم و کشیدم نفسی و کردم باز را لبهایم

 داشته دوسش کردم کاری هر. نداشتم دوسش مامان، نداشتم دوسش  -

 .نشد ولی دادم فرصت اون و خودم به. نشد خدا به نشد، باشم

 زیر که دردی بلکه تا کردم مشت چپم دست بین را تنم شرت تی و

 :کنم مهار بود، واداشته کشیدن تیر به را ام سینه قفسه

 چرا؟ نشد؟ چرا پس ولی شه می البد خب گفتم شه، می ایجاد گفتید  -

 :دنیا مادرهای همه های مادرانه از امان

. نیستن طور یه که همش مردا نبوده، بلد بوده، سرد یکی اون مامان  -

 !!بمیری براش تو کنه کار چی بود بلد بود، مردش اگه

 ولی شوم مسلط خود به بتوانم بلکه گذاشتم هم روی را چشمهایم

 بود آسانتر پیش روز چند شاید لعنتی شدم، هم قرارتر بی برعکس

 نمی که شد، نمی که شد، نمی... زمان آن در ولی حال و حس این مهار

 :گرفت راه چشمم گوشه از اشک. شد

 کنار که کرد مردونگی نتونستم، من. نبود سرد خدا به مامان، نبود  -

 دید. کشم می عذاب دارم که دید. نگفت چیزی که کرد مردونگی. کشید

 ...تونم نمی که

 روی ساالد ظرف کردم، باز را چشمهایم چیزی افتادن صدای با        

 روی را دستش مادر بود، ریخته زمین به محتویاتش کل و افتاده زمین

 همه. گرفتم ار بازویش زیر و رفتم جلوتر عجله با. بود گذاشته سرش

 :کردم صدا هول. شد جایگزینش اضطراب و رفت یادم از چیز



 .مامان... بیا زود خدا رو تو بهزاد بهزاد؟  -

 خواند را جریان آخر تا نگاه یک با. رسید آشپزخانه دم نشده، ثانیه دو

 حواسش کل. نشاند صندلی روی و گرفت را مادر بازوی آمد، جلوتر و

 :گفت من به کردن نگاه بدون ،بود مادر پریده رنگ به

 .بیار سنجو فشار بدو  -

 که چیزی هر خالصه و کیف و سنج فشار بهزاد، اتاق از هولکی هول

 برادرم کنار میز روی و برداشتم شود، الزم است ممکن رسید نظرم به

 کامال ظاهر در ولی بود نگران خیلی چشمهایش اینکه با. گذاشتم

 دهانم در قلبم. گرفت را مادر فشار میآرا به داد، می نشان خونسرد

 :پرسیدم زد، می

 

 چطوره؟  -

 :گفت و گرفت نفسی. نیست خوب که بود مشخص هم نگفته

 .بیار رو داروهاش... باالست خیلی  -

 یکی او تا. گذاشتم بهزاد دست کنار را داروها کل و کردم باز را کشو

 . نهادم دستش رکنا را آبی لیوان سریع کند، جدا را آنها از تا دو

. شد منتظر ای دقیقه ده و خواباند هال در کاناپه روی را مامان بهزاد،

 روی چشمم دقیقه ده آن در بود، الزم زمان دارو اثر برای دانستم می

 و بود قشنگ او با فقط و فقط دنیا. مادرم بود، جانم از عزیزتر چشمان

 می را مادر فشار دیگر بار که بود برادرم دستهای روی چشمم! بس

 :داد را جوابم خودش نچرخیده، پرسش برای زبانم. گرفت

 .نباش نگران شده، کم تا دو  -



 :گرفت قرار مادر پیشانی روی نوازش به دستش بار این و

 خوبی؟ مامان  -

 :زد لبخندی سوالش جواب در و شد باز قشنگش چشمان الی

 .شدم بهتر. نباش نگران دلم، عزیز آره  -

 زدم زانو مادر پای پیش بود، کشیده صف چشمانم در مد درست اشک

 :دادم تکیه بازویش به را سرم و

 چرا آخه. باشین خودتون فکر به فقط خدا رو تو... من بشم فداتون  -

 کنید؟ می الکی فکرهای

 اش معنی. نمود کوتاهی اخم و کرد کج سمتم به کمی را سرش بهزاد

 بگذار و نگیر سر از را انقبلیت حرفهای یعنی دانستم؛ می خوب را

 .رفتم حیاط سمت به و برخاستم کشیدم، آرامی نفس. شود بهتر حالش

 و کرده گیر گلویم بیخ بغض، گرفتم، کامی زمستان اوایل سرد هوای از

 می خوب بود؟ چه تکلیفم کردم؟ می چه باید. نداشت خوردن تکان قصد

 ولی بودم آمده کنار وزر آن تا که همانگونه بیایم، کنار خودم با توانستم

 نفسشان و باشند فکرت به شان همه که باشد داشته عزیزانی آدم وقتی

 کنار و آدم خود دیگر اینجا. شود می سخت کار شود، بند نفست به

 یا خانم مریم پسر ولی. کند نمی بازی نقش احساسات و خودت با آمدن

 به توانست می کدامشان بهمان، و حاجی فالن یا خانم معصومه

 .رفتم وا ها پله روی!... هیچکدام باشد، احسان محمد صبوری

 مگر ولی بگریزم خاطرات رحمانه بی هجوم از تا بستم را چشمهایم

 بد حس هیچ هم داد می که دست محمد افتاد، دستم روی نگاهم. شد می

 همه من و بود گذشته مان رسمی عقد از هفته یک. نداشتم خوبی یا

 به اصال آمد، می که ما خانه. بودم گریخته او با بودن تنها از جوره



 را ساله چهارده بیتای مادر، مدت، تمام. کردم نمی دعوتش خودم اتاق

 به را نامزدم من و شود حاصل فرجی بلکه تا داشت می نگه خود پیش

 یک. آمد می مان خانه به دیدنم برای روز هر که نامزدی. بخوانم اتاقم

 می تشکر بماند، شام گفت می مادر هم قدر هر و نشست می ساعتی

 هم قدر هر. بودیم کرده دعوتش قبل از اینکه مگر. رفت می و کرد

 در باشیم، تنها ای دقیقه اتاق به ببرمش که رفت می ابرو و چشم مادر

 .رفت نمی که رفت نمی کتم

 بود شوهرم خواستم؟ می باید چرا خواستم، نمی را او با تنهایی        

 هجی و آید فرود سرم بر مرتبه یک که بودم ای معجزه نزول منتظر و

 جاگیر آنجا او محبت کل و شده باز دلم در مرتبه یک الترجی مجی

 عقد از بعد روز چند دانم نمی. بود ای بیهوده انتظار عجب ولی شود

 :گفت احتیاط کمی با که بود

 بدی؟ نشونم خوای نمی ها، ندیدم رو اتاقت هنوز من  -

 که بود ما پیش گوشش کل واقعا انگار کرد، استفاده فرصت از مه مادر

 :گرفت امتیاز خود برای سریع و آمد بیرون آشپزخانه از بالفاصله

 مامان به زنم می زنگ من. باال برید شما مادر پاشو پاشو، بهار آره  -

 .باشین راحت هم شما. مونه می اینجا شام گم می و محمد

 و کالفه من و نشست احسان محمد ایه گونه روی کمرنگی تبسم

. گریختم می شوهرم با بودن تنها از باید چطور دانستم نمی عصبی

 در را دستم که بودم رسیده ها پله باالی تازه. رفتم باال ها پله از ناچار

 همسر من نزنم، حرفی کردم سعی و بستم را چشمم. گرفت دستش

 کردم می دعا دعا... کردم می عادت باید و بودم او قانونی و شرعی

 .کنم عادت حداقل که



 به هم مختصری فشار که داد شجاعت او به دستم نکشیدن این انگار

 در. بود می خوب باید یعنی... احتماال بود خوب این. بدهد انگشتانم

 بدنم بین مطلوب گرمی یک دستم از باید حاال که بودم خوانده رمانها

 نبود، چرا ولی بتپد بیشتر قلبم و شود تر عاشقانه نگاهم و شود پخش

 درست چیزی شاید. افتادم می شک به خود سالمتی در گاه. دانم نمی

 !!چیزی قلبی، حسی، هورمنی، نبود،

 نگاهی. شد اتاقم مهمان بار اولین احسان محمد و کردم باز را اتاق در

 :پرسید و کرد دیوار و در به

 هستید؟ مشترک بیتا با رو اتاقت  -

 :کردم آزاد دستش بین از را دستم آرامی به و دمکشی نفسی

 .بیارم شیرینی برم من بشینید، بفرمایید بله  -

 می شدن تنها این از و شد می حاصل فرجی شاید. رفتم می در داشتم

. افتاد گیر اش مردانه انگشتهای میان بازویم نکرده حرکت اما. گریختم

 حتم به اما... تپید می شدت به داشت قلبم حاال دادم، قورت را دهانم آب

 ...نخواستن تردید، ترس، به که گرمی به نه

. کرد حلقه کمرم دور را دیگرش دست و گرفت قرار مقابلم محمد

 همراه مالیمت با قدری به رفتارش. بود آمده باال گلویم خود تا بغض

 نفسهایم. پاشیدم می هم از آورد می وارد بیشتری فشار اگر گویا که بود

 می ناتوانم که زد می ناهماهنگ قلبم و افتاده شمارش به ریجو یک

 می فرار محرمم این آغوش از توانستم می چطور من خدایا کرد،

 هیچ کردم می سعی کوکی عروسک عین گفتم؟ می چه باید کردم،

 خواهد می دلش کاری هر دهم فرصت او به و نکنم اضافه حرکت

 !!من همراهی بدون البته صد... بکند



. گذاشت می ام دخترانه حیای پای به را این شاید بود، هم راضی ارانگ

 روی گذاشتن دست برای قلبم گرفت، قرار اش سینه روی سرم وقتی

 چه که کشیدم می کنار ولی زد می بال بال کشیدن کنار و اش سینه

 !شود

 دیگری و بود مانده کمرم روی یکی رفتند، سرم پشت دستش دو هر

 آغوش چرا بودم، شده جمع خود در. کرد می زشنوا را موهایم روی

 مشت را دستم زیر پیراهن که دستم بود؟ غریبه برایم اینقدر آشنا این

 بین جایی و آمد تر پایین هم صورتش که کرد حسی چه دانم نمی کرد،

 .بوسید را چشمم گوشه و شقیقه

 کن رحمی خدایا نالیدم، دل در نداشتم، را احساسم حبس توان دیگر

 هر و ریخت بیرون اشکهایم و کرد تابی بی نفسم. بدارم دوستش ذاربگ

 ام شده محصور تن و نشد کنم، کنترلشان که آوردم فشار خودم به چه

 نگاه و شد باز دورم از سرعت به دستهایش. داد لو را روزم و حال

 :کرد سیر صورتم روی نگرانش

 چرا؟ کنی؟ می گریه داری خانومم، بهار،  -

 این پس بدهم؟ او به داشتم جوابی چه اصال دادم؟ می باید جوابی چه

 برگرداندم دیگر سمتی به را صورتم بگیرد؟ شکل بود قرار کی محبت

 .نشد ولی نشود چشمانم خیسی متوجه بلکه

 خودش سمت به را صورتم و گرفت قرار ام چانه زیر انگشتش دو

 :برگرداند

 کرد؟ درد جاییت شدی؟ اذیت شد؟ چی  -

 :شد دوخته صورتش به مظلومانه نگاهم

 نه  -



 :نمود پاک را ام گونه روی اشک دستش

 کنی؟ می گریه چرا پس  -

 و دار ریش ته صورت و زده باال موهای کردم، نگاهش        

 از خودم که مردی. بود هم خوب هیچ که نبود بد واقعا پرش ابروهای

 هم... تیسن ازدواج یک بودم، کرده انتخاب خواستگار چندین بین

 ...فرهنگ

 معیار و خودمان مثل اش خانواده. لیسانس بود، خودم عین تحصیالتش

 چاق زیاد نه و الغر زیاد نه باال، به معمولی قد بود، اش چهره ام بعدی

 بود نکرده مجبورم کسی یعنی بود، نکرده اجبارم کسی... پر تو ولی

 من و بودند مصر ازدواجم به همه ولی کنم انتخاب را خاص فرد این

 .برگزیدم تصوراتم به را نزدیکترینشان ها گزینه بین از

 چیه؟... بهار؟  -

 :دادم تکان را لبهایم

 بشناسمت؟ بیشتر کنم؟ عادت بهت بدی زمان بهم کم یه شه می  -

 :کرد نگاهم متعجب

 بهم و بشناسیم همو اینکه. همینه برای نامزدی دوره خب معلومه،  -

 .کنیم عادت

 :گفتم انکن من من

 ...و بوسه و بغل برای شه می... منظورم... که اینه منظورم  -

 :گرفتم گازی را لبم و

 بدی؟ مهلت شه می  -



 صورتم سمت به بعد و ماند زمین روی لحظه چند برای نگاهش

 :نمود بررسی را ام چهره تر دقیق و برگشت

 چقدر؟ بگی شه می فقط... باشه  -

 چهره از نشاط و خورده پرش تو اضحو طور به ولی بود نکرده اخم

 :گفتم کالفه. بود کشیده پر اش

 .کن صبر مدت یه فقط... مدت یه. دونم نمی محمد، دونم نمی  -

 :زد لب

 اکی  -

 سرعت. رفتم ها پله دم تا دنبالش. زد بیرون و رفت اتاقم در سمت به و

 را یشصدا. بود رسیده ها پله پایین به او و بود من از بیشتر قدمهایش

 :گفت می که شنیدم

 .شم می مرخص اجازه با من ببخشید  -

 :مامان زده بهت و نگران فوق صدای و

 به زدم زنگ من مونید؟ نمی شام مگه کجا؟ احسان محمد آقا!! اوا  -

 خونتون؟

 :شد هم سردتر و تر عجوالنه صدایش

 .اجازتون با فعال. شم می مزاحم باز دیگه، موقعیت یه انشااهلل  -

 که باری اولین بود، بار اولین. نداشتم رفتن پایین نای. نشستم پله ویر

 گیج و تر آواره من و زد می بوسه و گرفت می برم در مخالفی جنس

 پس لنگید؟ می کار کجا نبود؟ درست بین این چیزی چه... تر گم و تر

 آمد؟ نمی فرود چرا عقد؟ از بعد محبت آن کو



 ؟هپروت تو رفتی چیه باز هان  -

 :کشیدم عمیقی نفس. کردم نگاهی بهزاد صورت به و بگرداندم را سرم

 هیچی  -

 :رسید گوشم تا پوزخندش صدای

 !نفهمیدی تو و اینجام ربعه یه!! دراز گوشام که منم آهان  -

 :دادم روبرو به و گرفتم او از نگاه

 شد؟ بهتر مامان  -

 :شد کمتر اش فاصله

 چرا شد؟ چی. کنه استراحت باید ولی. نیم و سیزده بهتره، کمی آره  -

 اعصابش؟ رو رفتی باز گفتید؟ چی باال؟ زد فشارش باز

 دیگر که فهمید نمی یکی این اگر کردم، ای خنده خودم حال به        

 :گفتم جمله دو یکی در. فهمید نمی هم دیگر کس هیچ

 خواست می که بود کرده پیدا مریمی سوسنی، نرگسی، یه باز  -

 !کنه قالب بهم رو پسرش

 :نشست کنارم

 نه؟ گفتی هم تو  -

 :گفت. دادم تکان سری

 ؟ چی دیگه باره؟ اولین مگه  -

 :زدم غر نداشتم، حوصله

 .ندارم رو حالت برو پاشو بهزاد  -



 :کرد جفت هم روی را پاهایش تر راحت

 زده؟ قاط پیچات سیم شدی، چی باز  -

 به. نداشت شدن بلند قصد بود، داده لم اینطور که پسری این خیر نه

 شدن بلند از قبل ولی کنم خالی برایش را صحنه تا دادم تکانی خود

 :شد جدی لحنش بار این. شدم کشیده پایین دوباره

 اشکی چشاش میون در یک مامان چیه جریان بدونم خوام می بهار  -

 شده؟

 :شد کشیده سمتش به نگاهم

 .دیگه وقت یه بهزاد  -

 :کشید را لوسش لحن

 برا زدم جا چند از هم حاال نیستن، بیکار خودت مثل که همه  -

 .گذاشتم وقت ات مشاوره

 :کردم کج سمتش به را ام شده درشت چشمهای

 زدی؟ جاهایی چه از بگی دقیق شه می  -

 :گفت. گرفتند خنده طرح چشمانش فقط صورتش اجزای بین از

 هفت. ببینم کردم لوددان فیلم تا سه  داره، بازی بارسلونا االن ببین  -

 بگم؟ بازم... اممم! کنم چت باهاشون تا کشیدن صف گوشی پشت نفر

 جای مالش ضمن و کرد کوتاهی خنده. کوبیدم سفتش بازوی به مشتی

 :گفت مشت

 بود؟ کم چیه؟  -

 :گفتم بودم، آمده بیرون هوا و حال آن از. کشیدم نفسی



 سال هفت زتا بیتا که کنه می گریه چپ و راست همش هیچی  -

. همینه مطلب لپ... دلمی ور همچنان تو خونش، ره می داره کوچکتره

 منو کال دوماه این عرض در تونست، می و داشت رو زورش اگه یعنی

 خواهر این نگن مردم که خری نره یه خونه برم بیتا از قبل فرستاد می

 .رفته کوچیکه خواهر مونده، بزرگه

 :کرد نگاهم

 !ها بودی تر ادب با میاد یادم قبلنا  -

 :رفتم ای غره چشم

 قشنگت ادبیات شدم، صحبت هم خودم از تر مودب توی با وقتی از  -

 !شده منتقل هم من به

 از را پاهایش و داد قرار باالیی پله روی سرش پشت را آرنجهایش

 :گذاشت هم روی قبل حالت برعکس اینبار و کشید هم روی

 .دادم یادت خوب بهم، رینآف که خودمم معلمت اگه آهان،  -

 :داد ادامه مکث کمی با

! ها نداره ریپالی دکمه زندگی بیای؟ کوتاه خوای نمی بهار، جدی  -

 محترمه، گلهای های شازده فامیل، کارت، محل آدم، همه این بابا خب

 طبع باب یکیش آدم اینهمه خب... مریم و نرگس و نیلوفر و سوسن

 نیست؟ پسند مشکل توی

 :کردم فوت را نفسم

 نشد، خواستم بار یه دیدی. نکن شروع دیگه تو خدا به رو تو بهزاد  -

 کنه؟ می فرقی چه محمد، مثل هم بقیه



 متوجهم صدایش. بود شده سردم حسابی. شد برقرار سکوت لحظاتی

 :کرد

 یعنی! زدین بهم مرتبه یه و هویی یه چرا تا دو شما نفهمیدم آخرش  -

 نگفتی؟ مبه که بودم غریبه اینقدر

 کسی به توانستم نمی که را علتم سر بر خاک احمِق من آخر        

 :شدم وارد منطق در از... هایش بوسه و بغل از گفتم می. بگویم

 هر. باشم داشته دوسش نتونستم داشت، عمده علت یک فقط بهزاد  -

 .گفتم بهت بارها که اینو. نشد کردم کاری

 :کرد می نگاه سمانآ به و کرده خم گردن روی را سرش

 بی و سالم پسر یه طفلک، نداشت عیبی. ره نمی من کت تو آخه  -

 !صدا سرو

 :گفتم تند

 و سر بی و سالم این از. باشم داشته دوسش شن می دلیل اینا اونوقت  -

 بشم؟ عالقمند بهشون من قراره خیابون، کوچه تو فراوونه و فت صداها

 :شد هم من از تندتر او لحن

. بود شوهرت که نبود خیابون کوچه تو پسر یه اون نگو، فمزخر  -

 کرده مجبورت کسی کردی؟ ازدواج باهاش چرا نداشتی دوسش اگه

 بود؟ گردنت زیر چاقو بود؟

 :گفتم حرصی و محکم. برگشت بدم حس کل

 خب کن، انتخاب عاقالنه حاال شی، می عالقمند بهش بعد گفتن همه  -

 دایی و خاله و عمو و عمه کردم فکر. سرم خیر کردم انتخاب عاقالنه

 راست دیگه زهرمار  کوفت تا هزار و مشاور و تبار و ایل و مامان و



. نشد من، برادر نشد. کنم فراموش رو دنیا دیدنش با قراره بعد گن می

 نمی هم درد به که فهمیدیم می بچه یه با بعد خونش رفتم می بود خوب

 .مینه کشیدم، کنار شه نمی دیدم. خوریم

 :خورد هم به لبهایش بعد و شد طوالنی سکوت

 .دردیه بد عشق  -

 هال در سمت به رفتن حین در و تکاند را لباسش پشت و برخاست

 :گفت

 .ندادی سرما رو خودت تا بیا پاشو  -

 مات اش گفته ترجمه برای  و نگریستم شدنش دور به سر پشت از

 کردن باز برای و آمدم خودم به تازه آمد که بابا ماشین صدای. ماندم

 .رفتم پایین حیاط در

 هم خواب برای یعنی که دانستیم می و بود رفته امیر خانه را شب بیتا

 پدر باز گذشت، می برنامه این از که ماه چندین از بعد. آمد نخواهد

 را آن نحوی به کرد می سعی مامان و زد می غر آنجا، ماندنشدر برای

 .کند ماستمالی

 :گفت مامان به رو پدر که گذاشتم می میز روی را میوه ظرف

 ...مبلها سفارش برا فروشی مبل بودم رفته امروز راستی  -

 کردن مرتب مشغول را خود و انداختم پایین را سرم. نزد دم یک قلبم

 .بیایم بیرون پدر کالم ناگهانی پرتاب آن از کمی بلکه تا کردم ها میوه

 :گذاشت بشقاب داخل و برداشت یخیار و شد خم راحت خیال با مادر

 .ده می تحویل کی پرسیدید. شد حل اینم پس شکر، رو خدا خب  -



 :گفت عجله با پدر

 رو کی کن فکر ولی ده، می تحویل هم موقع به. شد حل بابا آره  -

 دیدم؟

 نبض و بود شده گوش تنم کل. شدم مشکل دچار نفسم دادن پس برای

 و رفتم وا خودم نزدیک مبل تک روی نکردن سقوط برای. زد می

 دست با که فشاری با کردم سعی و دادم قرار هم روی را دستهایم

 را مزخرف لرزش حس آن نحوی به کردم، می وارد چپ به راست

 :گذاشت بابا مقابل را شده قاچ و کنده پوست خیار مامان. بپوشانم

 کی؟  -

 را رشخیا تا ماند سال یک گذر عین. رفت پدر دهان روی چشمانم

 :بگوید اشتیاق با و بخورد

 !فرهودی آقای پسر  -

 

 می گوشی بازی ام سینه حرکات فشردم، تر سفت را چپم دست        

 :پرسید گنگی کمی با مادر. کردند

 فرهودی؟ کدوم  -

 :نیامد خوشش زیاد یادآوری عدم این از انگار بابا

 پیش سال چند که مون روبرویی همسایه همین... دیگه فرهودی بابا  -

 .رفتن و کردن کشی اسباب

 :شد گشاد مادر چشمهای

 خانم؟ زهرا پسر  -



 :گفت خوشحال پدر

 !ماشااهلل هزار!! شده پسری شیر چه دونی نمی آره،  -

 :پرسید تردید کمی با مادر

 کدومش؟  -

 :آمد پدر لب بر لبخند

 صدرا  -

 ...شد متوقف و آمد باال من صورت تا مادر نگاه

 !!فهمد می کسی چه نفهمد فرزند دل راز دیگر، بود مادر

*** 

 آمد، می خوشم کار محیط و کردن کار از بود، شده تمام ام مرخصی

 وقتی از. بود کارش گرم سرش کس هر و نبود صدایی سرو پر شرکت

 شده هم بهتر اوضاع بود، آمده همراهم ام دانشگاهی هم و دوست الهام

 .بود

 اندام خوش و باریک. نشست تنش فیت و رنگ کرم مانتو روی نگاهم

 :گفت خنده با و کرد شکار را نگاهم. بود

 ندیدی؟ خوشگل چیه؟ هان  -

 :گفتم خنده با

 .باشه خان عطا مبارکه  -

 :داد ای عشوه را سرش خنده با

 !جونش نوش  -



 :پرسیدم

 تعطیل؟ قهر و دعوا دیگه خوبید؟  -

 دیگر گرفتمش، هوا در من و کرد پرتاب سمتم به همانجا از را فلش

 می خودم کامپیوتر به حالیکه در تعامل، نوع این به بودیم کرده عادت

 :گفت زدم،

 شورش ذره یه بذار گفتیم بود، شده کم زندگیمون نمک کم یه بابا آره  -

 !شه می چی ببینیم کنیم

 :گفتم خوشحال

 ینم هم عسل من یه با مواقع اینجور ها خودمونیم ولی شکر رو خدا  -

 .خوردت شه

 :شد خم مونیتور طرف به کمی. آمد سمتم به و برخاست

 دلم به جوریه یه... کن بررسی رو بروشور از بخش این بهار ببین  -

 .شینه نمی

 :گفتم و دادم تکان سری

 آره؟ شده، اکی هم شوهرت خانواده با روابط خدا، شکر پس  -

 :داد تکیه میز لبه به و کشید نفسی

 و نیش کنن، می اذیتم بهار... نیاز رفع حد در فقط نه، واقعیتش  -

 .کنه می اذیتم جدا کنایشون

 :کردم نگاه الهام چشمهای به

 گفت؟ چی دکتر؟ رفتی  -

 :کشید آهی



 که ساله سه ولی ندارین مشکل گه می همیشگی، حرفهای هیچی  -

 می کابوس عین ماه هر. دونم نمی نشده، هم خبری هیچ پیشگیری بدون

 اون برو دکتر این برو شنوم می اون و این از هم مدام. رامب مونه

 نه و گذاشت نه شوهرم خواهر پیش هفته. شدم خسته خدا به دکتر،

 یه سال دو از بیش اینکه یعنی نازایی گفت می دوستم گفت، برداشت

 !!نازایی تو اینکه یعنی. نشه حامله پیشگیری بدون نفر

 :دادم تکیه صندلی به        

 .نبوده تو به منظورش اصال شاید! شدی حساس الهام، شدی ساسح  -

 :داد تکان تاسف به سری

 وجود اونجا شرایط این با من غیر کسی مگه بوده؟ کی به پس  -

. بدم دست از رو عطا بگن، اونقدر ترسم می بهار، ترسم می. داشت

. جنگم دنبال همش انگار ذاره، می اثر برخوردام و رفتار رو هم همین

... قهر و دعوا و خوره برمی بهم ابروئه، چشت باال گه می عطا تا

 .است بهونه دنبال حتمی رسه می ذهنم به همش

 :گفتم متاثر

 گه؟ می چی عطا خود  -

 :زد تبسمی

 اگه خدا گفته شده حرفش وقت هر طفلی هیچی، که، شناسیش می  -

 .توکل نمیده، نخواست هم اگه میده خواست

 :زدم لبخندی

 اذیت هم رو شوهرت شدی؟ گیر بهونه خودت که داری قبول پس  -

 ببین قهر؟ فاز رو ری می روز چند کشه می داد یه هم بعد کنی، می



 با شده، هم اون خاطر به باید داری، دوست رو عطا و زندگیت اگه

 !دروازه رو گوشت یه کنی در رو گوشت یه و بیای کنار ها حرف

 :داد تکان سری

 خواستم بار چند یه بودی که مرخصی بهار راستی... واال دونم نمی  -

 .شی می عصبانی گفتم نکردم، جرات بزنم، زنگ بهت

 :گفتم خنده با

 شدم؟ خور خور لولو حاال تا کی از  -

 :انداخت باال ابروی

 .هست دیگه چیز یه این آخه ولی بودی هم اولش از  -

 :شدم کنجکاو

 چی؟  -

 :خاراند را لبش گوشه

 .بگم تا نکنی پرت سمتم به چیزی بده قول و باال ببر رو دستات  -

 :خندیدم

 کردی؟ کار چی بگو الهام  -

 :گفت آهسته

  دیدی؟ تولدش تو رو عطا دوست یادته... باش مسلط بخودت  -

 :کردم می فکر داشتم کردم، جمع را ابروهایم

 کدوم؟  -

 :گفت تر آهسته و گرفت گاز را انگشتش پشت



 داده؟ طالق رو زنش نشده سال یه مگفت که همونی  -

 :شد جمع بیشتر ابروهایم

 خب؟  -

 :داد ادامه خندان

 .معذور و مامورم من ها، کنی کنترل رو خودت  -

 :گفتم تند

 نه؟ یا زنی می رو حرفت  -

 :شد تر رنگ پر اش خنده        

. بشید آشنا هم با بیشتر تا بزنم حرف باهات خواسته عطا از هیچی  -

 .بگیره اجازه خودت از باید گفته عطا ولی خواسته رو شمارت گویا

. کشیدم پوفی. نداشت هم اهمیتی یعنی. آمد نمی یادم فرد آن قیافه اصال

 نمی خبری ماه شش به ماه شش گاه و بودم گرفته طالق بود سال سه

 :گفتم تفاوت بی. شدند می هوار هم با تا چند هم گاه شد،

 .دونی می منو نظر که تو گی،ب بهم نبود الزم اصال  -

 :گفت. رسید نمی نظر به راضی زیاد

 از اینم خدا، به بود خطا هفت اون از زنه خوبیه، پسر کن باور ببین  -

 بهم حالم دیدم می رو زنش من کن باور. دیگه نکشید ها، غیرتی اون

. بود افتضاح پوشیدنش لباس و داشت آرایش الیه الیه اونقدر خورد می

 .کن فکر روش ها، داره مایه طرف بهار هم بعد

 :غریدم تا

 الهام؟  -



 :گفت سریع

 خدا دیدی شو، آشنا باهاش کن، ازدواج باهاش زرتی برو که نگفتم  -

 هر خوب نشد شد، که شد اگه. شد نرم یکی با سنگت دل اون خواست

 .خودتون سی برید کدوم

 :گفت دید، را چپم نگاه تا

 که نیست آشنا و فامیل هم ارزه، می شامتحان به کن باور بهار  -

 رو خدا. بزن محک رو خودت دیگه بار یه هم و بپیچه بینشون حرف

 پیدا حس بهش و بیای راه نتونستی محمد با فقط واقعا شاید دیدی چه

 بود، مالیم نبود، گرم کافی اندازه به نبود، بلد رو راش شاید اصال کنی،

 .نده هدر به رو جوونیت گم می فقط! بدونم چه َاه،.... بود خشن

 فشار رفتن باال. زد می حرف مادرم عین چقدر دادم، پس را نفسم

 الهام. شدم نمی آسوده فکرش از هیچوقت کرد، می اذیتم همیشه مامان

 :کرد استفاده سکوتم از

 بهش؟ بدم رو شمارت. خدا امید به مخت تو برگشته عقل انگار  -

 حق همه باز یعنی. کردم می چهارتا ات دو دو داشتم. بستم را چشمهایم

! کند نفوذ دلم به نتوانست محمد فقط شاید کردم؟ می اشتباه من و داشتند

 ولی... ولی... کردم می اشتباه نباید دیگر نه کشیدم، درهم را هایم اخم

 می و شکست می طلسم شاید... صحبت بار چند نبود، ازدواج که این

 من. آیم بیرون بود، کرده درست خودم یبرا که باتالقی این از توانستم

 خاطره چه هر با باید. پروراندم می سر در را ای کودکانه خیال نباید

 فراخوانی گذشته از را احساسی هیچ نباید. کردم می خداحافظی بود،

 ...وگرنه! عشق از تصوری بود، مهر از تصوری فقط این. کردم می

 ...دیگر یکبار



 ...دیگر بار یک فقط

 محبتی شاید شد، می شاید. بدهم زدن محک مهلت خودم به واستمخ می

 حتی حس، کمی فقط خواستم، نمی عشق اصال زد، می جرقه

 هم به حالم بودنش از و راضیم دیدنش از بفهمم که جوری... کوچولو

 .خورد نمی

 :پرسید الهام

 بدم؟  -

 :کردند پیروی منطقم از فقط لبهایم

 .بده  -

        *** 

 را ماشین صبح. کردم بهزاد بار بیراه بدو و رفتم پیاده خیابان دم تا

 یک. برد می هم را ماشین کال طرحش آغاز با بود گفته و برداشته

 بود نگرفته گواهینامه هنوز بیتا چند هر شد، می همین بچه سه و ماشین

 من به کمتر روزها این ولی بهزاد یا بود من دست یا معموال ماشین و

 :خندید می کردم، می اعتراض وقت ره و داد می

 هست؟ حرفی. برم می رسه، می بهت زورم  -

 دربست و کردم باال دست نداشتم، را شدن سوار تکه تکه حوصله

 رانندگی مشغول حرف بی اش راننده که بود مواقعی نادر از. گرفتم

 برای باید که بود گفته مامان. شد می پخش هم مالیمی موسیقی و بود

 بروم خیاط به بپوشم بیتا عروسی برای بود قرار که لباسی نکرد سایز

 از بعد. بودم شده خسته و بود زیاد کارم. نداشتم را اش حوصله ولی

 .بود شده ریخته سرم ریز خرده کار کلی مرخصی، روز سه



 نگاهم. بخورد سرم به هوایی تا شدم پیاده خیابان سر خستگی رغم علی

 زندگی همینجا بودم آمده دنیا به وقتی از. چرخید مان قدیمی محله روی

 کشی اسباب آنجا به اخیر سال سه دو در که کسانی از اگر. کردیم می

 و سالم ها همسایه و اهالی اکثر با کردم، می صرفنظر بودند، کرده

 بود، راهم مسیر بچگی از که راهی. داشتیم آمد و رفت گاه و علیک

 شدم، می بیدار صبح... یکنواخت زندگی یک و یکنواخت مسیر یک

 در. گشتم می بر عصر زدم، می غر کردم، می کار رفتم، می سرکار

 از بیش که مادری و پدر و ساکت بهزاد و صدا و سر پر بیتای هم خانه

 باشم راضی زندگی گذران از کردم می سعی. داشتم دوستشان جانم

 تنوع، خواست، می را این از غیر چیزی دلم گاهی. شد نمی ولی

 ...هیجان

 برای و بودند در این اهلی بودند، شده متوقف خودم اراده بی پاهایم

 .نداشتند تامل و فکر به نیاز آن مقابل توقف

 باز راستی سمت خانه در که بود کلید دنبال به جیبم داخل دستم هنوز

 :گفت کشید، می را مادرش دست حالیکه در دخترکی و شد

 .ها رسه نمی من به شه می مومت ها بستنی بیا، تندتر مامان  -

 که کنم باز را در خواستم و چرخیدم چپ به. نیامد لبم بر لبخندی

 :آمد صدایی

 خوبه؟ حالت جان، بهار سالم  -

 زورکی لبخند. خواست نمی احوالپرسی سالم دلم. بستم را هایم چشم

 :برگشتم عقب به و زدم

 ممنون سالم  -



 رسم دخترش، اصرار به وجهت بی او ولی کشید می را دستش دخترک

 :آورد جا به را ادب

 .خدمتشون برسونید سالم هستن؟ خوب هم مادرتون  -

 :دادم پایین سری

 .رسونم می رو بزرگیتون چشم متشکرم،  -

 :شد کشیده دخترش دنبال به و زد لبخندی

 اجازه با  -

 از تر احمق آدم. کشیدم پوفی و برگشتم خودمان در سمت به دیگر بار

 بود نشده مسجل خودم برای هم هنوز یعنی؟ شد، می پیدا دنیا در هم من

 کردند، می زندگی خانه آن در که هایی بیچاره این با خصومتی چه

 به که بود اخالقی خوش بسیار و محجبه خانم مهدیه، حالیکه در. داشتم

 بودند ساکن خانه آن در که بود سالی شش فرزندش، دو و شوهر همراه

 .نداشتند ما برای مشکلی یا آزار کوچکترین تمد این در و

 قدیمی و سانت سه نمای روی نگاهم در بستن از قبل و شدم حیاط داخل

 به پوزخندی بسازند؟ نو از کوبیدند، نمی را خانه چرا نشست، آنجا

 همه کال که رفرش یا و نداشت دیلیت گزینه انسان مغز چرا زدم، خود

 و شود آپدیت و کنی ریزی برنامه برایش نو از و کنی پاک را چیز

 نوسازی به نیاز برنامه که نگیرد غلط و نزند ریپ و نکند هنگ دایم

 .دارد

 خواست می که هیاهویی به کردم سعی و کندم در از را کمرم        

 یعنی... نبود وقتش حاال. باشم توجه بی بگیرد، شکل ذهنم در دیگر بار

 به حکومتشان عمر لگن، آفتابه عین افکار این. نبود وقتش وقت هیچ

 اکثر عین ولی. شدند می انداخته دور باید بود، ها مدت و رسیده سر



 راست یک شدن، ریخته دور عوض به که خانه این قدیمی های آشغال

 کردند، می باستان عهد موزه شبیه را آنجا و زمین زیر در رفت می

 .شتندندا را خود بستر ترک قصد هرگز انگار هم افکار این

 و نبود هیچیک شدند، می پارک حیاط داخل معموال که ماشینی سه از

 عدم و درختان بودن لخت. شد می دیده همیشه از تر خالی حیاط

 وسعت بیشتر بودن، خالی این به مامان متعدد های گلدان حضور

 را خود بیشتر کرده، خوش جا حیاط کنج غریبانه که تابی و بخشیده

 اش حوصله هم من بود، افتاده غریب بدجور وزهار این. دهد می نشان

 .نداشتم را

 با در دم همان از عادت طبق. شدم وارد آورده، در را هایم کفش

 با و آمد بیرون اش همیشگی جایگاه از مامان. کردم سالم بلند صدای

 :داد جواب خوشرویی

 مادر؟ خوبی بهارم، سالم  -

 :پرسیدم. بود من ایدنی مادر بوسیدم، صورتش از و رفتم جلوتر

 نیست؟ بیتا  -

 :داد تکان سری

 و شه می بند خونه تو خودش نه رفته، کجا نیست معلوم باز بابا نه  -

 میزنه زنگ ریز یه بیاره، دووم سرکارش بیچارش شوهر زاره می نه

 بیاد کنه می مجبور هم رو بیچاره اون که زنه می نق اونقدر و بهش

 .دنبالش

 :رفتم ها پله متس به و زدم لبخندی

 .نکنید خسته زیاد رو خودتون کمک، میام کنم می عوض لباس االن  -



 :داد جواب محبت با

. بخواب ساعت یه ای خسته بودی سرکار صبح از قربونت، نه  -

 .من ندارم کاری

 پله دو. برسد اش نداشته کار به تا رفت آشپزخانه به حرف این با و

 :گفتم می حالیکه در. خورد زنگ تلفن که بودم نرفته باالتر

 .دم می جواب من  -

 :برداشتم را گوشی و رفتم تلفن سمت به

 .بفرمایید سالم  -

 :گفتم دوباره و کردم گوشی به نگاهی متعجب. نرسید جوابی

 .بفرمایید... الووو  -

 :شد داده معقولی فاصله با جواب بار این

 زمانی؟ آقای منزل  -

 من نوبت بار این. دادم قورت سختی به را دهانم آب. شد خشک کامم

 بر خاک. نشستم مبل روی و کردم حبس را نفسم. کنم سکوت که بود

 پشت از صدایش شنیدن که سرم بر خاک بود، آمده بند زبانم که سرم

 زود که احمقم سر بر خاک. برد می تاراج به را ام نداشته عقل هم تلفن

 بزرگ و بکشد دست یشها بچگی از نبود حاضر هیچوقت و بود باور

 :شد محکمتر بار این صدایش. شود

 خطید؟ پشت هنوز  -

 در. کشیدم صدایی بی ولی عمیق نفس و نهادم ام سینه روی دست کف

 :گفتم نداشت، را اولیه بودن سفت آن صدایم حالیکه



 .بفرمایید رو امرتون. بله  -

 :تگف وقتی بینم، می را خندی تلخ خطی پشت های لب روی کردم حس

 خوبه؟ حالتون  -

 چه من حال اصال. بود نشده خوب دیگر کی از من حال من؟ حال

 :گرفتم را میانه پاسخگویی، به میل بی داشت؟ او به ربطی

 بله  -

 :گفت خونسرد

 ...گرفتم تماس وفا فروشی مبل از هستم فرهودی من  -

 :زدم لب حرفش میان        

 .شناختم  -

 نفس ریتم... کردم نمی اشتباه نه کردم، نمی اشتباه. شد سکوت باز

 :تلختر و سردتر لحنش ولی بود شده تند کشیدنش

 اگه خواستم می. باشند داشته تماس زمانی آقای با داشتن تمایل پدر  -

 .بدین رو موبایلشون شماره داره امکان

 از بیش. نبود معقولی سوال داشت پدر با کاری چه اینکه پرسیدن اصال

 بودند، باهم را هفته روزهای نصف و بودند کرده گیهمسای سال سی

 :گفتن با. شد می مربوط دوستی تجدید یک به قضیه بود مشخص

 بله  -

 هر تعجب کمال در ولی بنویسد تا بگویم برایش را شماره خواستم

 به ای ضربه ام خالی دست با. نیاوردم یاد به را بابا شماره کردم کاری



. آوردم بیرون را موبایلم کیفم از و مبرخاست سریع و زدم خود سر

 :آمد باز صدایش

 .منتظرم  -

 :گفتم عجله با

 ...االن لحظه، یه  -

 شماره که همین. خواندم برایش خودم موبایل روی از را بابا شماره و

 :گفت گفتم، را

 .خداحافظ. متشکرم  -

 مدتی. کنم خداحافظی هم من نشد منتظر حتی کرد، قطع را تماس و

 مزخرف حال به.  شدم خیره دستم در گوشی به و نشستم مینز روی

 یک ولی نبود یادم بودم خورده چه صبحانه اینکه زدم، پوزخندی خودم

 رفتند می راه ذهنم در زنده و باز آنچنان که بودند خاطراتی و حوادثی

 ایفاگر لحظه آن در خودم من و بودند نشده خاطره وقت هیچ انگار که

 .بودم اولش نقش

 .شوم می ویران آرام برس، فریادم به بغضم

 شوم می ناالن روز هر کسی، بی سرای این در

 .کند می فروکش دردم بگذرد، زمانی گفتم

 .شوم می طوفان انگار خاطره، نسیم هر با

 حال بی و سست قبل دقیقه چند از بیشتر خیلی که پاهایی و برخاستم

 نبود هم جدیدی فکر نبود، جدیدی حال. کشاندم خود سر پشت بودند،

 بدون. گرفت می را ام انرژی قدیمی، زخم یک کردن عود عین ولی

 چیزی به تا بستم را چشمهایم و رفتم وا تخت روی تن از لباسهایم کندن



 موجب موبایلم صدای که بودند، شده سنگین تازه پلکهایم. نکنم فکر

 !محلی بی خروس هر بر لعنت. کنم جمع را ام لوچه  و لب شد،

 نگاه شماره به میلی بی با. کشیدم بیرون کیفم از را گوشی و شدم خم

 مشخص ام خمودی تا کردم تر جدی کمی را صدایم. بود ناشناس کردم،

 :نشود

 بله  -

 :داد قرار مخاطبم ای مردانه بم و آرام صدای

 زمانی؟ خانم سالم،  -

 عموالم زیادی تماسهای نکردم، تعجب زیاد. بستم دوباره را چشمهایم

 :دادم جواب خونسرد. داشتم آن نحوه و تبلیغات بخش از

 .بفرمایید هستم، خودم  -

 :بود محکم و مسلط خط پشت صدای

 .هستم رحمانی سپند من  -

 به چیزی شد، گفته که اسمی ولی خواندم فرا را ام نداشته تمرکز

 :دادم جواب تعلل با. نیاورد خاطرم

 امرتون؟ بفرمایید  -

 :گفت یمکث اندک با

 خوبه؟ حالتون  -

 جواب به لزومی داشت؟ او به ربطی چه من حال کشیدم، باال را ابرویم

. بدهم احوالپرسی به تن که نبود طوری هم احوالم اصال و ندیدم دادن

 :گفتم وار تاکید



 .بفرمایید رو امرتون  -

 :گفت فاصله با بعد و کرد تعلل دادن جواب برای

 نیاوردین؟ جا به  -

 و گفت نمی را حرفش چرا َاه کردم، فرو بالش داخل بیشتر ار سرم

 داده چیزی کارتی حرفی جایی یک مردک حتما کارش؟ پی رفت نمی

 :دادم جواب حوصله بی... بوده

 فرمایشتون منتظر. دارم می نگه یادم رو افراد اسم کمتر متاسفانه نه  -

 .هستم

 و بود پرانده را چرتم. آمد نمی خوشم کرد، می که هایی مکث این از

 دادن توضیح این از انگار! لعنتی داد، می جان زدن حرف برای

 :شد طلبکار کمی صدایش چون آمد، نمی خوشش

 !الهام دوستتون شوهر هستم، عطا دوست سپند، من بهارخانم،  -

 

 

 گرفتن برای و کندم بالش از سر. فشردم هم روی محکم را لبهایم  

 :گفتم و منشست تخت کنار بیشتر تمرکز

 .دونستم نمی رو اسمتون من شرمنده،. شدم متوجه االن بله،  -

 :آمد کوتاهش خنده صدای

 !نکنم خوش دل رابطه این به زیاد بگه که داشت حق عطا معلومه  -

 :کردم ول و بردم دندان زیر را لبم



 فوق ندارید، کار این به اجباری هم شما... ایشونه با حق دقیقا بله  -

 شماره یه کردن پاک نهاییش سختی و شده گرفته وقتتون دقیقه ده فوقش

 .هست گوشیتون رو از

 :داشت بیشتری نمود اش خنده بار این

 !مشتاقید چقدر  -

. چرخاندم حدقه در را هایم مردمک و دادم فاصله گوشم از را گوشی

 :گفتم محکم و جدی

 و هستید کی کال و دیدمتون کی میاد یادم نه من رحمانی، سپند آقای  -

 اشتیاق باید چرا. دونستم می پیش دقیقه یک همین تا رو اسمتون نه

 باشم؟ داشته

 وقت پسر دارد، نمی بر سرم از دست و کند نمی قطع چرا کردم فکر و

 :نداشت شدن عصبی قصد طرف انگار! مزاحم نشناِس

 و ندارید رابطه ایجاد به ای عالقه شما که شد حالیم کامال خب، خیلی  -

 مالقات قرار یه با حاال. بریزم دور الزمه رو ابلهانم افکار من

 موافقین؟

 چه برای. بودم کرده غلطی عجب کشیدم، صورتم روی کالفه را دستم

 اندازه به من مگر شد؟ می چه مثال بدهد؟ را ام شماره دادم اکی الهام به

 آدم عین کسی با باشم داشته انتظار که بودم کرده تغییر سوزنی سر

 مبل نمایشگاه صاحب با ای دقیقه دو مکالمه یک حالیکه در کنم؟ رفتار

 اول این تازه دانستم می خوب و بود ریخته همم به چنین این وفا،

 بی و کوتاه مکالمه این بار ده روزانه ماه، یک کم دست و ماجراست

 از بار هر و شد خواهد لود دوباره و دوباره ذهنم در حس بی و ربط

 و کرد خواهد کوچک ای نقطه کشیدن در سعی آن مثل میتیاه بی چیز



 کنه باز آن و گفت خواهم بیراه و بد خود به و زد خواهم پسش هی من

 یک ایجاد و شماره دادن به مرا آخر. کرد خواهد سوراخ را مغزم وار

 بشید خیال بی کال بگویم که کردم باز را دهنم کار؟ چه جدید آشنایی

 فرد این و بودم داده اجازه احمقم خود. نچرخید نمزبا در حرف ولی آقا،

. نداشت خوشی صورت الهام برای حتم به و بود الهام شوهر دوست

 :گفتم آهسته

 ...تلفنی تماس حد در فعال  -

 :گفت بعد و کرد کنش خورد اعصاب های توقف آن از باز

 هن و بترسید ساده قرار یه از که هستید کوچولویی بچه دختر شما نه  -

 وقتی. خوام می چی شما از ندونم که ساله یک و بیست جوون یه من

 فرصت و زدن محک آشنایی این از قصدمون دونیم می دومون هر

 نه، یا خوریم می مشترک زندگی درد به بدونیم تا همه به دادن شناخت

 که رو هایی حرف نداره، وجود کردن تلف وقت و تعلل برای دلیلی

 کدوممون هیچ نه. زنیم می رو در رو زنید،ب تلفن پشت دارین قصد

 که عقلیم کم اینقدر نه و کنیم تحمیل یکی اون به رو خودمون قراره

 ناتموم نامزدی یه هم دومون هر متاسفانه یا و خوشبختانه. بشیم وابسته

 دیگه پسرهای و دختر عین و چی یعنی ازدواج دونیم می دقیقا و داشتیم

. خبریم با مشکالتش از حدی تا و داریمن ازدواج از رویایی شکل یه

 و بشم آشنا شما با خواست دلم من که هست مهمی دالیل از یکی این

 از که کنم پنهون بینم نمی دلیلی و بودمتون دیده هم عطا خونه تو البته

 از چون ببینیم، همو بار یه بدین اجازه پس. اومده خوشم هم ظاهرتون

 دوم مالقات برای. ندارید یاد هب منو اصال شما پیداست امر ظاهر

 تا الزمه حتم به دیدار یه ولی کرد نخواهم اصرار اینقدر باشید مطمئن

 تو من از شکلی یه زنید می حرف باهام هم تلفن پشت وقتی  حداقل

 .باشه ذهنتون



 بود منطقی حرفش. نداشتم گفتن برای حرفی من ولی کرد صبر کمی

. کرد می فرار منطقی هر از که بود خاصیت بی من مغز مشکل ولی

 :گفت که کرد معنی چه به را سکوتم دانم نمی

 ساعت. هستم منتظرتون الله شاپ کافی تو کاریتون، وقت بعد فردا  -

 !چهار

 کارها این اهل اصال. نشست نمی دلم به قرار این جورهایی یک هنوز

 شروع من که آشنایی! بود آشنایی بر قرار خودش قول به ولی نبودم

 :پراند را افکارم باز صدایش. خواست می را زدنش پس دلم شده،ن

 من؟ با ندارید امری  -

 :زدم لب

 نه  -

 :گفت راحت و خونسرد

 .فردا تا فعال پس  -

 اهل من داد، می آزار را دلم کمرنگی دلشوره. کردم قطع را تماس

 می فقط من زدن، جا اهل کردن، اذیت اهل نبودم، نفر یک دادن بازی

 بقیه مثل خواست می زندگی یک دلم. کنم درمان را دردم تمخواس

 بزنم، غر شوهر کردن دیر برای بپزم، غذا بیایم، بروم، که ها زندگی

 را سرم وقتی نهایت در و بخورم، حرص رومیزی شدن کج برای

 قرار هم دلم حتی که باشد نفری یک خوابم، می گذاشته، بالش روی

 را آغوشش وقتی. نکند زجرممن حضورش ولی نرود برایش باشد

 بهم او و خودم از حالم نبرد، هجوم گلویم تا معده اسید کنم، می تجربه

 من. کردم نمی طلب را فرهاد و شیرین رویایی عشق که من. نخورد



 وقتی که اینهایی همه عین خواستم می زندگی یک روزمرگی و آرامش

 :کلمه یک از غیر ندارند زدن برای حرفی هیچ خبر، چه پرسی می

 سالمتی  -

 و بیتا ای دفعه یک حضور و شدن کوبیده و در شدن باز صدای        

 سرم متعجب. پراند را ذهنم در افکار تخت روی به کیفش شدن پرت

 گوشه یک به شدنش پرت و اش روسری شدن کنده به و بردم باال را

 و دوختم چشم عصبی صورت به مانتواش های دکمه کردن باز و اتاق

 :گفتم رامآ

 خوبی؟ سالم،  -

 دو هر. نشست تخت کنار و کرد پرت دیگری گوشه به هم را مانتو

. شدند گشاد هایم چشم! گریه زیر زد و نهاد صورتش روی را دستش

 کنارش و او تخت روی و برخاستم. گذاشتم تخت روی را موبایل

 :پرسیدم آرام و کردم حلقه اش شانه دور دست. نشستم

 ه؟شد چی بیتا  -

 بیشتر دلم. داد تکیه آغوشم به را سرش و کشید سمتم به را خودش

 شش نداشتم، را اشکش قطره یک طاقت بچگی همان از خورد چنگ

 می موظف همیشه را خودم من و بود کوچکتر من از ماه سه و سال

 :پرسیدم احتیاط با. باشم مراقبش دانستم،

 شده؟ حرفت امیر با  -

 بلند ام شانه روی از را سرش اینکه بدون .شدند هم بیشتر هایش اشک

 :داد جواب کند،

 .ببینمش وایستا میارم، در رو پدرش ولی نه هنوز  -



 :کرد نگرانم بیشتر

 کرده؟ کاری امیر شده؟ چی بیتا  -

 خودم که کرد می ردیف هم پشت را ها بدترین آنچنان فعالم فکر یعنی

 و کرد بلند ام شانه روی از را سرش. ماندم می نظر دقت این در هم

 :گفت حرصی

 !الدنگ پسره نکرده، کاری چون خورم می حرص همین،  -

 :گفتم مصرانه و کالفه

 شده؟ چی ببینم بگو کشتی، منو بیتا، وای ای  -

 ای شده کلید هم روی های دندان با و کرد نگاه من به کالفه و عصبانی

 :غرید

... پایین باال ور، اون ور این کنم، می بدو بدو است هفته یه دارم  -

 ندارین، بزرگتر شما مگه گه، می برگشته خواهرش امروز اونوقت

 !دوزین می و برین می خودتون

 :کشیدم باال را ابروهایم

 دونستن؟ نمی اونا مگه  -

 :گفت حرص با و کرد تخت حواله مشتی

 !بگه خودش امیر بود قرار. دونم نمی  -

 :گفتم متعجب

 نکردین؟ مشورت اونا با اولش از شما یعنی  -

 می ابلهانه های حرف چرا گفت، می انگار که بود جوری نگاهش

 :کرد جمع را لبش! زنی



 باهاشون بخوایم که داره اونا به ربطی چه امیره، و من زندگی  -

 کردم می فکر من که بهشون دادیم می اطالع الزمه فقط کنیم؟ مشورت

 برای که کردم رایشگاهآ از حرف که امروز ولی گفته بهشون امیر

 چپ چشم مامانش. بگیریم وقت زودتر باید و شلوغه خیلی عید روز

 و کردم حیرت منم خبره؟ چه مگه گفت، برگشت خواهرش و کرد

 می و برید می خودتون واال، خوبه گفت اونم نگفته؟ بهتون امیر گفتم،

 دو که الکیه عروسی مگه. کنید نمی حساب آدم هم رو هیچکس دوزید،

 و بیاید بعد. کنید تعیین را زمانش و بکنید رو کاراش همه و برید تایی

 امکانش و اید خونه روز اون اگه بگید و بدید بابا و مامان دست کارت

 .بیارید تشریف هست

 :بود بهت نگاهم در هنوز

 بهشون اینکه بدون شما یعنی! گفته راست زده؟ بدی حرف مگه خب  -

 شه؟ می مگه دادید؟ مکان و زمان سیتونعرو برای رفتید بزنید حرفی

 می زدید، می حرف باهاشون و نشستین می باید نیستن، غریبه که اونا

 ...نیستین هستن، راضی گن، می چی دیدید

 :گفت خشمگین و آمد حرفم بین

 جیب تو هم امیر دست داره؟ ربطی چه اونا به خودمونه، زندگی  -

 .شه می ادعاشون که ننک خرج برامون خوایم نمی ازشون خودشه،

 :دادم تکان تاسف به سری

 برای فقط مادر و پدر و خونواده مگه بعیده، تو از حرفا این بیتا  -

 بیست رو بچه یه مامان، و بابا یعنی خورن؟ می درد به آدم مالی تامین

 بدن؟ نظر عروسیش زمان رو ندارن حق کنن می بزرگ سال سی

 :کرد پرت هوا در حرصی را دستش



 حاال کرده، فرق زمون و دور نزن، حرف مادربزرگا عین بهار  -

 چه براشون کی ببینن بشینن هی نیست الزم و هستن مستقل جوونا دیگه

 خواد می دلمون ما داره، اونا به ربطی چه اصال. گیرن می تصمیمی

 !!سقف یه زیر بریم

 :دادم تکان سری

 زمون و دور به مه ربطی شه، نمی کهنه هیچوقت احترام باشه یادت  -

 از نخواستن نظر و نکردن مشورت برا خوبی دلیل هم استقالل. نداره

 اصال مربوطه، بهشون هم خیلی که دونی می هم خودت. نیست اونا

 .دارن خودشون برای دلیلی شاید

 ولی بگیرم را طرفش خواست می دلش نیامد، خوشش حرفم از انگار

 شروع برای امیر و تابی هم داشتند، حق طرف دو هر من نظر به

 عروسی درباره حرکتی هر از قبل اینکه برای آنها هم و زندگیشان

 :رفت من به ای غره چشم. بدانند پسرشان

 داری بگیری، منو طرف اینکه عوض ببین، منو خواهر خدا رو تو  -

 کنی؟ می طرفداری اونا از

 :گفتم آرامی به

 قبل از باید مگ می من. نگرفتم رو کسی طرف من دلم، عزیز  -

 رو دالیلتون مودبانه و خواستین می رو نظرشون و گفتین می بهشون

 کجاست؟ مشکل حاال. کردین می راضیشون و کردین می بیان براشون

 نه؟ گن می

 :کشید پوفی

 .دارن کربال بلیط مامان و بابا تاریخ اون برا گه می مونا  -

 :دادم تکان سفتا به سری و دوختم او به را ام شده گشاد چشمهای



 بودین؟ نگفته بهشون هم رو تاریخش واقعا یعنی  -

 :کرد زدن قدم به شروع و شد بلند تخت کنار از حرصی

 تصمیم که هست هفته یه خودمون من، جون نرو اعصابم رو بهار  -

 مناسب هم جفتمون نظر به که زمانی یه و باغ رفتیم امروز بعد گرفتیم،

 بعد. بود اونا خونه بدیم، خبر رفتیم که هم جا اولین و کردیم اکی بود

 ...شدن هم طلبکار تازه

 :گفتم کردن رها حال در و بردم دندان زیر را لبم گوشه

 می مشورت باهاشون باید گرفتن تصمیم قبل گم می وقتی ببین  -

 می هم اونا خب گفتین، می بهشون قبلش اگه. گم می همین برا کردین،

 مناسبی زمان کی دونستین می هم شما نیستیم، ااینج ما تاریخ فالن گفتن

 ...هست

 :گفت تند کرد، آرامش شد نمی که بود عصبانی آنقدر

 برن؟ کربال به قراره کی بودن گفته ما به اونا اصال  -

 :زدم پوزخندی ربطش بی حرف به

 بگیرن؟ اجازه ازتون و بگن بهتون قبل از بود قرار مگه  -

 :زد تخت کنار به لگدی

 رو تاریخ اون رفتن ما دادن حرص برا پرسی می من از صالا  -

 ...که سرشون تو بخوره کربال یعنی کردن، تعیین

 :توپیدم بلندی صدای با و شدم عصبی

 بهت رو توهم این خری کدوم اصال... که واقعا بیتا، بکش خجالت  -

 به چی هر خوری؟ می مشترک زندگی درد به و شدی بزرگ که داد



 بهشون امروز گی نمی خودت مگه چی؟ یعنی گی، می میاد زبونت

 برن تاریخ دونستن قبل تونستن می چطور اونا گفتین، رو مراسم تاریخ

 پایین باال عوض کنن؟ زمان تعیین سفرشون برا خاص زمان اون برا

 تاریخ باید مسلم قدر. بکن حسابی درست فکر یه بشن بگیر پریدن،

 .نباشن مامانش بابا که شه نمی کنین، عوض رو عروسیتون

 :زد کمر به دست

 شه؟ می چی کنن، عوض رو رفتنشون تاریخ برن اونا مثال  -

 مِن های حمایت با تغاری ته این کال کردم، فوت بیرون به را نفسم

 ابرویی چشمت باالی نشنود، هیچوقت که بود شده بزرگ جوری احمق

 :گفتم محکم. دارد وجود هم

 اونوقت کردین، غلطی کار یه! کنی می وردخ رو اعصابم داری بیتا  -

 جبران کنین سعی و بخواید معذرت و باشین شرمنده اینکه عوض

 کجاست؟ امیر حاال کنی؟ می بارشون هم بیراه و بد اینجا اومدی کنین،

 آهسته کمی که صدایی با و کشید هایش دندان بین کامل را زیرینش لب

 :گفت بود، شده تر

 و شدم عصبانی منم گفت، بهم اونطور مونا تیوق حموم، بود رفته  -

 !بیرون اومدم پوشیدم لباس

 :شد راست و چپ تاسف به سرم

 تاریخ یه. نکن بازی زندگیت با هم الکی درنیار، بازی بچه! بیتا وای  -

 ...کارش پی بره کنید عوض عروسیه

 کمی لحنش و چرخاند سمتم به را صورتش بود، خرد حسابی اعصابش

 :گرفت تمسخر بوی



 رو خودت زندگی بودی بلد اگه تو آسونه، رفتن منبر رو بقیه برا  -

 !!کردی می حفظ

 آتش از تنم کل. نکرد رهایش دیگر و انداخت چنگ دلم به چیزی

 سال هیجده از بیش! محرمم! نزدیکترینم بود، خواهرم سوخت، حرفش

 به رو فقمنامو نامزدی حاال. بودیم کرده دل درد بودیم، خوابیده هم کنار

 هر از که اویی تازه. داشت حق بله داشت، حق. کوبید می سرم

 چه دیگران از بود، این فکرش وقتی بود نزدیکتر برایم نزدیکی

 .رفت می انتظاری

 

 بیرون اتاق از بیاندازم، او به دوباره نگاه اینکه بدون و برخاستم      

. کشیدم نمی بود، بس امروزم برای بود، ترکیدن شرف در سرم رفتم

 و بیتا هم حاال و سپند از آن صدرا، از آن اش، زندگی و الهام از آن

 !احسان محمد با ناموفقم نامزدی بیان آخر، سر و حرفهایش و کارها

 اتاقم، در ماجرای آن از بعد وقتی! احسان محمد... آخ احسان، محمد

 تا! من نه و گرفت تماسی او نه. نشد خبری هیچ هفته یک تا رفت؛

 البته. کرد دعوت شام به بعد روز برای مرا و زد زنگ مادرش اینکه

 قبول خبرم، بی جا همه از مادر و بود گفته مامان به و نبودم خانه من

 که کنم چه بروم؟ تنهایی خودم نروم، بروم، بودم مانده. بود کرده

 :رسید روز همان رسید عصر محمد پیامک

 .دنبالت میام باش آماده هفت ساعت  -

 نداشت برادر پوشیدم، مناسبی لباس. کرد تر ساده برایم را کار پیامش

 وقتی. بودند مجرد هم خواهرش دو. بگیرم حجاب شان خانه در که

 خیلی او برخورد ولی دادم سالم شرمندگی کمی با نشستم، ماشین داخل

 :بود عادی



 خوبی؟ سالم،  -

 لبخندی. کنم نگاه سمتش به دادم، جرات خود به و گفتم ممنونی لب زیر

 :گفت و زد

 غیر اینقدر من کار خانوما، خانم چی؟ یعنی شمایل و شکل این چیه؟  -

 بگیری؟ باهام تماس یه نخوای حتی کامل هفته یه که بود بخشش قابل

 :گفتم نداشت، اخمی هیچ کشیدم، راحتی نفس

 گرفتی؟ پیش دست  -

 :کرد نگاهم چپ چپ

 نباید هم شما نگرفتم. گرفتم فتم،گر تماس من یعنی! پررو دختر  -

 بره؟ تماس یه به دستت

 :گرفت ام خنده

 شدی؟ عصبانی دستم از خیلی کردم فکر  -

 :داد جواب خونسرد

 باید بگیرن، ندیدش نمیان که بشه عصبانی یکی وقتی. باشم شده خب  -

 .بیارن در دلش از کنن سعی

 داشتم هفته این ،نگفتم و کردم نگاه دیگر سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 به کردن فکر بدون! وجدان عذاب بدون کشیدم، می راحتی نفس

 ! چیزی

 وقتی. نگرفت هم را دستم حتی ولی خندید و گفت فقط خانه در شب آن

 :گفت شدن پیاده از قبل گرداند، برم خانه به هم



 بتونی که مدتی یه برای ولی ذارم می احترام ات خواسته به من بهار  -

 تا خونتون نمیام هم مدت این تو دیگه، هفته دو مثال بیای، نارک باهاش

 کمی که بیرون بریم ساعتی دو میام عصر روز هر ولی نشی، معذب

 خب؟ بگیریم، انس بهم

 زد می لبخند وقتی چرا پس. بود منطقی هم چقدر زد، می حق حرف

 اینکه از چرا شدم؟ نمی حل نگاهش مردمک در و شد نمی آشوب دلم

 اینقدر چرا کردم؟ نمی ذوق بیرون، برویم دنبالم بیاید روز هر بود قرار

 :زدم لب و دادم تکان سری بود؟ السویه علی برایم نبودش و بود

 باشه  -

 می. نکنم سقوط تا زدم چنگ پله کنار نرده به و کردم باز را هایم چشم

 آن تعاقب به و آیفون صدای که کنم کمک مامان به رفته، پایین خواستم

 :شنیدم را مامان صدای

 !امیره مامان، بیتا  -

 سر را ام روسری و مانتو تا برگشتم اتاق به ناچار و زدم گرد عقب

 اخم، بی و حرف بی. کرد می نگاهم و داده تکیه دیوار به بیتا. کنم

 .زدم بیرون اتاق از و کردم تن را مانتو

 با و کشیدم نفسی .آمد باال ها پله از امیر که بودم نرفته بیشتر قدم یک

 آمد جلوتر و داد را جوابم کوتاه. کردم سالم اخمش پر چهره به نگاهی

 .رفت داخل و کرد باز را اتاق در زدن، در بدون و

 می نهیب خودم به. کردم نگاهی بسته در به گردانده روی دلشوره با

 خود زندگی عهده از خود بتواند باید بیتا و ندارد ربطی من به که زدم

 در هم درخشانی کارنامه چنان خودش قول به که خصوص به آید، بر

 .نداشتم زندگی



 :شنیدم را امیر حرص پر صدای که بودم نهاده اول پله روی پا

 !گوشت تو بخوابونم حقته  -

 

 بخواباند نداشت حق احدی هیچ. نهادم قلبم روی دست و ایستادم      

 رسید، می زبانش به چه هر اگر حتی! کس هیچ من، خواهر گوش در

 بغض پر بیتا صدای. کرد می خواست، می دلش کاری هر و گفت می

 :بود بلند و

 بری اینکه عوض اونوقت کرد، بارم داشت دوست چی هر خواهرت  -

 گفتن؟ چیا دونی می اصال! دعوا من با اومدی کنی دعوا اونا با

 :بود عصبانی خیلی صدایش ولی کشید نمی داد امیر

 خواهم تو زبون هم بار یه رو، صحبتا شنیدم اونا زبون از بار یه  -

 احمق، یه عین که اینه سر نیست، حرفها این سر من بحث ولی. شنید

 حتی ری، می در اومده، پیش که مشکلی کردن حل و وایستادن عوض

 بزنی رو حموم در کم دست بیای که کنی نمی حساب آدم اینقدر هم منو

 چشمت باال بگه بهت زندگی تو یکی تا قراره یعنی. رفتم من بگی و

 آره؟ بیرون؟ بزنی ابروئه،

 :کرد می گریه داشت بیتا

 بگن؟ بهم دارن دوست چی هر که موندم می  -

 :بود شده آرامتر کمی امیر صدای

 نداره ارزش اینقدر تو و من زندگی یعنی. موندی می باید دقیقا آره،  -

 اونا با من هم بعد حیانا؟ا بشنوی درشت تا دو و بمونی خاطرش به که

 تو، به نه گفتن می من به باید بود حرفی اگه که گفتم و زدم حرف هم



 که شه نمی دلیل این ولی! تو نه شدم مرتکب من بوده، اشتباهی هم اگه

 نیست، مهم برام هم زدنت بیرون دلیل. نباشم عصبانی هم تو دست از

 هم سال صد بیرون، زدی و کردی قهر ببینم دیگه بار یه اگه باشه یادت

 شد؟ حالیت سراغت، نمیام من بکشه طول

 آنها خصوصی حرفهای به و بودم ایستاده چه برای دادم، تکان سری

 بودم کرده سعی همیشه و بودم حساس بیتا روی ولی. دادم می گوش

 صدای که بودم رفته پایین پله دو. بگوید او به حرفی کس هیچ نگذارم

 که شناختمش می آنقدری دیگر. زدم لبخندی شنیدم، را بیتا هق هق

 .است یکی آغوش در سرش که است وقتی برای گریه نوع این بدانم

 برگشت برای دانستم می. بودم مردد و کالفه آمدم، بیرون شرکت از

. کردم می اعتراض دیروز همان باید نروم بود قرار اگر است، دیر

. افتادم راه زنان قدم و لهعج بی بود، باالتر خیابان یک الله شاپ کافی

 عوض هم را ام روسری حتی! همیشه مثل گذراندم، نظر از را لباسم

 می و دید می جوری مرا باید اصال انداختم، باال ای شانه. بودم نکرده

 نود احتمال به و نبود هم مهمی زیاد آدم تازه. هستم همیشه که شناخت

 می الهام قول به فقط. شد نمی منجر عاقبتی به آشنایی این درصد

 بزند؟ جرقه را احساسم تواند می ازدواج از قبل آشنایی آیا ببینم خواستم

 باید دانستم نمی اصوال انداختم، میزها به نگاهی و کرده باز را در

 بود، نپرسیده حتی زیادم، باهوشی از. بگردم ای چهره نوع چه دنبال

 تماس و آورده رد را موبایلم تا کردم کیفم در دست بشناسمت؟ چطور

 راست سر. شنیدم مقابلم از را سالمی صدای که رسیدم بگویم و بگیرم

 پیراهن و خاکستری شلوار و کت با بود ای شانه چهار مرد کردم،

 های آدم یاد به را انسان ناخودآگاه که مشکی کرم چهارخانه مردانه

 انمبتو اینکه از قبل بود؟ خودش یعنی انداخت، می آداب مبادی بسیار

 :کرد معرفی را خودش خودش برسم، نتیجه به



 .سپندم خانم، بهار سالم  -

 با که دادم را سالمش جوب کوتاه و دادم تکان ادب رسم به سری

 :گفت تبسمی

 .شناختمتون نگاه یه با شما برعکس من  -

 ذهن به در تیزی شمه و همید عین هم تون همه خدا شکر که نگفتم

 ام راهنمایی میزی سمت به محترمانه. ریددا ها خانوم تصویر سپردن

 ضعف احساس کمی او بودن پوش شیک و بودن رسمی مقابل در. کرد

 :گفت و گرفت سمتم به را منو. بودم معمولی خیلی من کردم،

 .هامون صحبت سر میریم بعد کنید انتخاب اول  -

 بودم، آمده بارها و بود من کار محل نزدیک اینجا زدم، کنار را منو

 :فتمگ

 اسپرسو  -

 دست و داد سفارش کیک با اسپرسو تا دو گارسون به ای اشاره با

 :گفت نهاده، میز روی را هایش

 .خوشحالم دیدنتون دوباره از  -

 صاف و تیغ سه صورتش چرخید، اش مردانه صورت روی نگاهم

 صدرا، برعکس درست بود، مربعی اش چانه! صدرا برعکس بود،

 زیر را دستم... صدرا برعکس باز دند،بو درشت و گرد چشمهایش

 دقیقا من کردم؟ می چه داشتم! من به لعنت. کردم مشتش و بردم میز

 که نه کنم فراموش را تصویر این بتوانم که داشتم حضور آنجا

 را خودم لجوجانه. بزنم محک نامناسب میزان یک با را معیارهایم

 هیچ چون است بخو بسیار مقابلم تصویر این کنم فکر کردم، وادار

 .ندارد دهد، می جوالن ذهنم در چه آن با نسبتی



 رو خواستگارهایم همه روزی یک ماند، می زدن گول خود عین       

 احسان محمد و باشند نزدیک آلم ایده تصویر به که دیدم می چشم این با

 سعی حاال! نشد و داشتم ذهن در چه آن به نزدیک بسیار بود تصویری

 بی خود باشد، دور او از کامال که کنم انتخاب یتصویر کرد می

 بتوانم اینکه از قبل. روم می بیراهه به دارم باز دانستم می هم شعورم

 :گفت کنم، آزاد را مغزم و کنم پیدا حرفش به درمانی درست جواب

 درسته؟ ندیدید، منو کال کنید می فکر دارید -

 :گرفت ام خنده

 .نمیارمتون ادی به کنم می فکر چی هر راستش -

 :داد تکیه صندلی به را کمرش

 می فکر مهمونی اون تو شما اصال کردم، می تعجب بود این غیر اگه -

 .ندیدید رو مردی هیچ کنم

 :زدم لب

 .شرمنده -

 :شد تر جدی کمی و کرد جمع را اش خنده

 دونید می راستش... کرد جذب منو رفتارتون همین کال چرا؟ شرمنده -

 خیلی رفتار هم جدایی این عمده دلیل. داشتم ناموفق دینامز یه من که

. بود تحمل قابل غیر من برای واقعا که بود مردا با اون نامناسب و باز

 کنم تحمل تونم نمی من ولی قدیمیه ها خیلی نظر از شاید نظر این

 بکنه پوست میوه بخنده، بگه جوک آشنا غیر و آشنا مردای با همسرم

. باشن هم پسرعموش پسرخاله، فرد این اگه حتی... دستشون بده

 یه با همسرم حضور و وجود با دم نمی اجازه خودم به که همونطور

 اجتماعیش رابطه تونه می آدم معتقدم. بگیرم گرم حد اون تا دیگه دختر



 و سیاست و فوتبال درباره بحث حتی و احوالپرسی و سالم حد در رو

 رابطه برا رو اون از بیش ولی داره نگه اجتماعی اوضاع و فیلم

 برای و هستن مهم واقعا برام اینا. دونم نمی مناسب زن و مرد دوطرفه

 .بدونم رو شما نظر منم شم می خوشحال و گفتم ابتدا همین در هم همین

 :آمد کش لبم

 بزرگ ای خونواده تو کال و موافقم باهاتون مورد این تو منم خب -

 تونم می ولی دارن حرمت شونخود اندازه و حد در روابط که شدم

 یه رفتین چرا بودین حساس موضوع این رو اینقدر شما که حاال بپرسم

 گرفتین؟ زنی همچین

 :گفت و کرد قفل هم داخل را دستش انگشتان

 و شناختیم می رو هاشون فامیل بود، خونواده تایید به من ازدواج خب -

 با نتونستم من سفانهمتا خب ولی بود شده تایید واقعا خونوادگی نظر از

 اول که این رغم علی هم پوشش نظر از. بیام کنار خودش خصوصیات

 ظاهر خونه از بیرون چطوری همسرم دارم دوست من که بودم گفته

 یکی یکی اگه کرد می فکر. بیاره دووم نتونست بیشتر ماه دو بشه،

 امکان من برای خب ولی کنم می عادت من کنه عوض رو پوشش

 انتخاب که شخصی با اول خوام می حاال هم دلیل همین به یقادق. نداشت

 .بشم آشنا کردم

 :چرخید من روی نگاهش و

 نخواهیم مشکلی مورد این تو کال که اینه گویای ظاهرتون چند هر -

 .داشت



 ،«داشت نخواهیم »باشد، نداشته بیرونی نمود پوزخندم کردم سعی

 سکوت کمی ها سفارش رسیدن با. بست جمع را فعل زود چقدر

 :گفت شدیم، تنها دوباره اینکه از بعد. شد برقرار

 .بگید خودتون از شما -

 نکرده هم فکر حتی کال که بود بامزه گفتم، می باید خودم چیز چه از

 :گفتم خودم کردن خالص برای! بگویم چه بودم،

 .بدم جواب بپرسید شما -

 :گفت و کرد فنجان دسته بند را دستش یک

 خورد؟ هم به نامزدیتون چرا شما -

 چه دقیقا نداشتم، را سوال این انتظار نهادم، هم روی میز زیر را دستم

 من و گذشت می عقدمان از تمام ماه یک. دادم می او به باید جوابی

 فرصتی هفته دو بپذیرم، همسرم عنوان به را محمد بودم نتوانسته هنوز

 چه بعد که این دلهره در من و گذشت باد و برق سرعت به بود داده که

 بودیم، خورده بیرون را شام که بود هفته دو آن آخر روز! شد خواهد

 را دستم خداحافظی از قبل شوم، پیاده تا کرد پارک ما خانه در دم وقتی

 برای گرفت، می دست در را دستم زیاد نبود، ای تازه چیز... گرفت

 سمت به مرا شم،بک را دستم اینکه از قبل ولی ندادم اهمیت هم همین

 :گفت و شد جدا سرعت به و نهاد لبم روی را لبش کوتاه. کشید خود

 .بخیر شبت -

 نه و مثبت نه بگیرم، حسی هیچ نتوانستم که شدم رفتارش گیج چنان آن

 :زد چشمکی! منفی

 .کرده دعوتمون مامان ما، خونه ریم می فردا... برو -



 آید نمی یادم نه؟ یا مداد را بخیرش شب جواب کال که آید نمی یادم

 و کند حرکت تا ایستادم در آستانه در منگ و گیج نه؟ یا گفتم خداحافظ

 حس و ماندم جا که منی و افتاد راه کوتاهی بوق با که ماشینی... برود

 انگار و شد می ریز سر قلبم داخل به چگونه دانستم نمی که گناهی

 تصور او ماشین حرکت از بعد که مردی تصویر کابوس، یا بود خواب

... ندارد دیدن در که دارد، ما در به چشم و ایستاده دورتر کمی کردم

 مفهوم گرفتن خشم در برای... نیست الزم حیرت و بهت در برای

 .بودم شده دیوانه شک بی که بودم من میان این... ندارد

 

 او کجا؟ اینجا کجا، او بود، ذهنم پستوی از تصویر یک مرد آن      

 تصویر یک به اینجا من و گذراند می خوش خودش برای ناداکا در

 در و گرفتم باال را سرم وقتی. بودم کرده خوش دل خیالی، لرزان

 بی داشتم شدم، معترف خودم حماقت به کردم، نگاه روبرو به تاریکی

 حدی در ام ناراحتی و گناه حس میزان. رفتم می دیوانگی به رو شک

 یک عین تصویر این شد، می کم من به حمدم فاصله که بار هر که بود

 به پشت و بستم را در لرزان تنی با. شد می ظاهر مقابلم خطر تابلوی

 این رد بلکه تا کشیدم لبهایم روی محکم بار چند را دستم. ایستادم در

 نمی پاک لبم از رد این... شد نمی اما. کنم پاک آنها روی از را گناه

 ...هنمذ از فکر آن که همانطور شد،

 محمد دادم؟ می جوابی چه گفتم؟ می چه روبرویم مرد به باید حاال

 خود در! بود من در عیب شدم؟ جدا او از که داشت عیبی چه احسان

 :گفتم آهسته! من

 دل بهش نتونستم کردم کاری هر من ولی نبود بدی مرد اون واقع در  -

 .ببندم



 آرامش با کرد، می پایین باال مرا جواب داشت انگار. کرد سکوت کمی

 :گفت

 درسته؟ بوده، سنتی ازدواجتون شک بدون  -

 : زدم لب

 بله  -

 :کشید نفسی

 آدم گن می که هست سنتی های ازدواج عوارض از این متاسفانه  -

 مثل میونشون، از هم یکی اونوقت شه، می عالقمند کنه، که ازدواج

 دوست رو کیی زورکی بتونه آدم داره امکان مگه. شه نمی شما، مال

 باشه؟ داشته

 را یکی شد می نه شد، نمی واقعا نه خورد، تکان قلبم میان چیزی

 سپند! نداشت دوست زورکی را یکی شد می نه و داشت دوست زورکی

 :کرد جدایم افکارم از

 !شه می خنک  -

 فنجان. نمود اشاره دادم می اش بازی دستم در که فنجانی به دست با و

 که بود موجود کنی پاک کاش ای داشتم، نگه هایم لب میان برده باال را

 و بنویسی نو از را چیز همه توانستی می و کشیدی می دل روی گاه

 :گفت من به خیره سپند. کنی حک

 موندین؟ نامزد چقدر  -

 :دادم باز دستم در را فنجان

 ماه نه از کمتر  -



 :پرسید باز و داد تکان سری

 شدین؟ جدا وقته چند  -

 داشته دوستش توانستم می یعنی کردم، نگاه درشتش های چشم در

 :دادم جواب باشم؟

 .نیم و سال سه  -

 :داد ادامه هایش سوال به

 سالتونه؟ چند  -

 :افزود خنده با و

 رو فرعیش خواستم خب ولی هیجدهه، همون اصلیش دونم می البته  -

 .بدونم هم

 :زدم لبخندی

 .پنج و بیست  -

 :فتگ من پرسش بدون خودش

 هم رو شغلم خودم، از کوچکتر دارم برادر یه سالمه، یک و سی منم  -

 بدونید؟ خواید می

 :گفتم و زدم چنگال به را کیک از ای تکه

 .بگید تونید می بخواد دلتون اگه خب  -

 :خنده زیر زد و شدند درشت چشمهایش

 شما که بیکرانی لطف همه این با ببره، خوابم نکنم فکر امشب یعنی  -

 .دادین بروز خودتون از



 اگر هم را آن داد، می توضیح هی نپرسیده وقتی. گرفت ام خنده منم

 نخورد، ذوقش در که این برای! گفت می خب بگوید، داشت دوست

 :گفتم

 .بدونم خواد می دلم جدی نه  -

 :گفت بود، هایش لب روی خنده همچنان حالیکه در

 .وکیلم  -

 :زدم لبخندی

 هستین؟ باخبر من شغل از چی؟ شما  -

 :داد جواب خونسرد

 .همکارید خانم الهام با دونم می بله  -

 سر او دوباره که بودیم کیک خوردن مشغول دو هر ای دقیقه دو یکی

 :کرد باز را صحبت

 بزنیم؟ قدم کمی موافقید  -

 که کردم پنهان را تبسمم! دارد نسبتی ها کنه با ظاهرا گذشت، ذهنم از

 :گفتم و نشود تر رو پر

 .ام خسته کمی امروز دیگه، وقت یه برا بمونه  -

 و فشردم ام پنجه میان را کیف دسته صندلی، از شدن بلند حال در و

 :دادم ادامه

 .فعال آشناییتون، از شدم خوشحال  -

 :برخاست هم او



 .رسونمتون می... کنم حساب کنید، صبر لحظه یه  -

 :گفتم و داشتم نگه پایین را ندداشت رفتن باال به تمایل که را ابروهایی

 ...بعد برا بمونه اونم ولی متشکرم  -

 خواستم دیگر بار بستم عهد خود با زدم، گرد عقب و دادم پایین سری و

 در دیگری بار اگر البته بیاورم، ماشین باشد یادم بگذارم، قرار او با

 .باشد کار

 تماس باز اگر ینمبب تا کردم می کنکاش را او ذهن در خانه خود تا      

 مسیر هم همین برای نه؟ یا بدهم اکی بعدی قرار برای باید گرفت،

 درد سر کمی با. بودم مشغول خود با و کردم طی پیاده را زیادی نسبتا

 به شدم مجبور و داشتیم مهمان را شب معمول طبق. رسیدم خانه به

 چند شدند می موجب ها مشغولیت همین چند هر بروم، مامان کمک

 .شوم جدا افکارم از ای دقیقه

 منطق و عقل با و بزنم را دلم های خواهش برخی قید باید دانستم می

 نمی بحث من با دیگر شد بد حالش که روزی آن از مامان. کنم عمل

 مادرم و پدر برای دلم. بود سنگین سر من با هم نمه یک انگار کرد،

 دلشان باز داشتند بچه هم تا هزار و بودند مادر و پدر سوخت، می هم

 :کردم باز را صحبت سر خود. زد می را تکشان تک هر شور

 شد؟ کی اینا بیتا عروسی تاریخ فهمیدین مامان  -

 :داد تکان سر و کشید پوفی

 .افتاد عقب ماه یه  -

 :کردم مشغول میز کردن پاک با را خودم

 نشد؟ ناراحت خیلی که بیتا بوده، صالحی حتمی  -



 :برداشت غذا زدن هم از دست

 بودن، کرده رزرو که اونجایی انگار ولی پرید پایین باال کم یه چرا،  -

 !نداشته جا بعدش ماه تا دیگه

 بلند سالم. گرفتم دستش از را خریدها و رفتم استقبالش به پدر سالم با

 رفتن عوض به. است خوب حسابی حالش که داد می نشان بابا باالی

 :گفت مامان به رو مقدمه بی و آمد انهآشپزخ به لباس، تعویض برای

 زدم؟ حرف کی با امروز کن فکر  -

 بدون بود همینطور همیشه گرفت، گرما هم من دل خوبش حال از

 برعکس درست رفت، می مطلب اصل سر ای مقدمه کوچکترین

 :شد خیال بی را غذا کال مامان... مامان

 کی؟ با  -

 بریزم، چایی بابا برای داشتم برمی استکان داشتم اینکه ضمن در

 .شنیدم می هم را حرفهایش

 !فرهودی آقای با  -

 به نگاهش دیدم نمی و بود آنها به سرم پشت کرد، مکثی مامان

 :داد ادامه بابا خود کجاست،

. گیره می انرژی کال کنه می پیدا رو قدیمیش دوستای وقتی آدم  -

 شده؟ هم ردا نوه دونی می. داشتیم باهم روزهایی چه بخیر یادش

 را الزم گرمای آن صدایش که نبود مامان میل باب زیاد بحث این گویا

 :نگرفت

 !خوب چه  -



 :شنیدم باز. بریزم چایی تا رفتم سماور سمت به

 !آورده عروس هم تا سه تازه  -

 از حاصل گرمای از بیش خیلی ریخت دلم بر که جوشی آب داغی

 را دستم و کشیدم هیکوتا جیغ بود، دستم بر جوش آب شدن ریخته

 آب زیر را دستم مامان. آمدند سمتم به سریع بابا و مامان. بردم عقب

 :نپرسید مامان. بگذارد دستم روی تا برداشت یخ بابا و گرفت خنک

 بود؟ کجا حواست  -

 لرزید هایش مردمک و کرد نگاه چشمانم در فقط! نپرسد بود بعید واقعا

 هایی اشک برای بود شده ای انهبه و بود سوخته دستم که خوب چه و

 .بودند شده جاری ام گونه روی که

 به بزرگ از کردم، مرور ذهن در را خانم زهرا پسرهای اسامی

 بود، مانده پارسایشان فقط پس... پارسا سینا، صدرا، کسرا، کوچک،

 :شنیدم را پدر مهربان صدای. بود بهزاد همسن که همان

 درمونگاه؟ بریم خوای می بهار  -

 :دادم باال سری

 !باره اولین مگه نیست، چیزی نه  -

 :گفت که شد راحت حرف همین با بابا خیال انگار

 ... ناهار برا کرده دعوتم زور به فردا  -

 :پرسید گیجی با مامان

 کی؟  -

 :گفت خنده با بابا



 قبول بیاین، شما ای خونواده بار یه گفتم چی هر! فرهودی که، گفتم  -

 بازی هم رو ها بچه خانم بعد ببینیم رو هم مجردی بیا لاو گفت نکرد،

 .دیم می

 :گفت تندی نسبتا لحن با که شد کالفه مامان انگار

 همش فرهودی این اصال! دیدی رو کی انگار حاال دیگه، کن ول  -

 !!مردساالرن ای طایفه کال بود، همینطور

 :رفت باال متعجب بابا ابروهای

 سر روز هر و بودیم همسایه هم با سال بیست نزدیک خوبه؟ حالت  -

 چی حاال... اینا و سفر و عید و تابستون و زمستون تو همدیگه، سفره

 شدن؟ بد شد،

 :کرد فوت و برد باالتر را دستم بود، مشهود مامان دستپاچگی

 دیگه و خالی و خشک خداحافظی یه. رفتن که رفتن همین برا آره  -

 درازا به سال شش حاال دمشون یم آدرس و گیرم می تماس... هیچی

 .کشیده

 :گفت رفت، می خروجی سمت به حالیکه در بابا

 خبر دیگرون زندگی از که تو نکن، رو و زیر رو گذشته اینقدر  -

 سرمون چقدر مون همه ببین شده، چیزی افتاده اتفاقی شاید نداری،

 خودمون خواهر و برادر به زدن سر برا حتی که مونه زندگی گرمه

 .کنیم پیدا وقت بتونیم که بشه چی سالی هم

      *** 

 کردم می کار تبلیغاتی طرح یک روی داشتم. بود خوبی مشغولیت کار

 صبح از. نیست مهم اش هزینه باشد، خاص فقط بود، گفته طرف که



 کردم می سعی کاری هر برای همیشه من بود، کرده پر را وقتم کل

 انگار تر، خاص که شد می رشسفا وقتی ولی کنم عمل دقت با و خوب

 یک و کنم اضافه آن به که نداشتم مریخی رنگ. کرد می هنگ ذهنم

 اسم رفت، درهم هایم اخم مقابلم، گوشی لرزیدن با. شود خلق جدید چیز

 کردم، جمع را ام لوچه و لب. رفت راه مخم روی انگار رحمانی سپند

 می چه ستمدان می بودم، دل دو گوشی برنداشتن و برداشتن برای

 یک خودم با ارتباط این ندادن یا دادن ادامه برای هنوز من و خواهد

 :زد غر الهام. بودم نشده دله

 .خورد هم به تمرکزم بردار، خب  -

 داشته تمرکز کی کال که داد می نشان اش لبی زیر خنده کردم، نگاهش

 مد عمیقی نفس کشیدن با و بردم دست ناچار!! باشد بار دومین این که

 :دادم جواب سرد داشتم، نگهش گوشم

 .بفرمایید بله  -

 :بود تر گرم او صدای

 هستین؟ خوب شما؟ حال خانم، بهار سالم  -

 او توسط شده گرفته لقمه داشتم که بودم دوخته الهام به مستقیم را نگاهم

 :دادم جواب. کردم می تحلیل تجزیه نحوی به را

 خوبه؟ هم شما حال. ممنون رحمانی، آقای سالم  -

 برخاسته، و شد خیال بی را تمرکز و رفت باال هم با الهام ابروی جفت

 جای به شد می که بود طوری کال اش چهره رسید، کنارم جت عین

 :داد جواب رحمانی. کرد استفاده آن از استیکر

 کنید؟ می کارا چی متشکرم،  -



 فعال. بود جوری یک سوال این یعنی بردم، دندان زیر را لبم گوشه

 که حالی در. کردم می چه که داشت ربطی او به اصال کنم نمی فکر

 :گفتم بکشد، کنار گوشی دم از را گوشش که دادم می هل کمی را الهام

 !همیشه مثل  -

 او به ربطی هیچ که افتاد جا برایش کنم فکر کرد، مختصری مکث

 :اصلی مطلب سر رفت که ندارد

 کار بشه، اجرا قراره کنسرتی یه هفته آخر همین بگم خواستم می  -

 کنم؟ رزرو باشین موافق اگه. خوبیه

 به داد تکان بار چند خنده با و گرفت صورتم مقابل را صورتش الهام

 خودم از نهاده اش سینه روی دست!! ها ندی دستش از که مفهوم این

 :دادم فاصله

 هست؟ روزی چه  -

 :دهد جواب تا برد زمان ثانیه چند

 !8 تا 4 ساعت. بریم بود، نظرم مد پنجشنبه برای من  -

 نمی دلم واقعا من و بود دیر کمی هشت ولی نداشتم مشکل روزش با

 :گفت گوشم در سریع الهام. باشم جوابگو خانه در خواست

 !ما خونه اومدی گی می فوقش کن، قبول ببین  -

 در! بگویم دروغ که ارزید نمی آنقدرها پسر این کردم نگاهش چپ چپ

 :گفتم ضعو

 اگه ولی باشه زود رفتن کنسرت نفره دو برای کنم می فکر راستش  -

 .بینم نمی ایرادی باشن هم شوهرش و الهام



 :گفتن با و خوردم را ام خنده. کوبید سرم به دست کف با سریع الهام

 ندارید؟ ای دیگه امر  -

 کمر به دست سریع الهام. دهم خاتمه اجباری مکالمه این به کردم سعی

 :زد

 چی؟ که بشیم دمتون بیایم ما آخه! خاک سرت، اون تو خاک یعنی  -

 کن باور هم بعد بخوردت بخواد کنسرت تو که ای ساله هفت بچه مگه

 .خوبیه پسر سپند

 :گفتم و دادم مونیتور به را نگاهم

. موندم توش کردم غلطی یه هم جاش همین تا برس، کارت به برو  -

 چرا شه، نمی نرم کسی برای ام مرده بصاح دل دونم می وقتی آخه

 !!دونم نمی دادم، حرفت به تن

 :نشست الهام رخ روی غم

 شکلیه چه ببینم دیدم، می بار یه رو پسره این حداقل کاش ای  -

 !!آورده در پا از رو تو سالهاست

 آن، پشت کوچک جیب از. کشیدم جلوتر را کیفم و زدم پوزخندی

 :گرفتم سمتش به و یدمکش بیرون را فروشی مبل کارت

 .ببین برو  -

 :شدند درشت هایش چشم

 نیست؟ صدرا که منظورت رو؟ کی  -

 :زدم کجخندی

 .خودشه  -



 

 در کارت به نگاهی نیم کرد، می نگاهم ناباورانه داشت همچنان      

 :داد من به نگاه باز و انداخت دستم

 گرفته؟ شوخیت یا گی می جدی داری  -

 :رفتم ور کیبرد با حوصله بی

 .الهام مادرت جون کن ول  -

 :پرسید کنجکاوتر و کشید کنار را برد کی

 باشه؟ کانادا تو نباید حاال اون مگه بگو، رو راستش بهار،  -

 :زدم لب داشتم، نگه ثابت میز کوچک خراش یک روی را چشمم

 .اینجاست که حاال ولی بود می باید اصوال. دونم نمی  -

 :پرسید عجله با الهام

 فهمیدی؟ کجا از دیدیش؟ خودت  -

 میز به چشم مصرانه همچنان! دیدم نمی کاش ای شد، تلخ ام چهره

 :داشتم

 کردیم، می رو و زیر رو ها فروشی مبل داشتیم بیتا جهیزیه برا  -

 کنیم، صحبت شرایطش درباره خواستیم کرد، پسند یکی بیتا باالخره

 .خودشه فهمیدم

 :رفت دهانش روی الهام دست

 دیدین؟ همو یعنی اوه،  -



 نوع از نه تلخش نوع از نه نشد، راست و کج سمتی هیچ به لبم بار این

 :کشیدم میز روی آرام را دستم! کجش

 .آره  -

 :برد دندان زیر را لبش

 نگفتی؟ روز چند این گرفتی خون خفه چی برا پس  -

 :دادم الهام سمت به گرفتم میز از ضربتی را نگاهم

 قدیمی همسایه یه افتاده؟ اتفاقی چه کال مگه شد؟ می چی که گفتم می  -

 نبودیم مهم هم برا اینقدر حتی خدا شکر که دیدم سال هفت شش بعد رو

 آشنایی سابقه به احیانا یا و بپرسیم هم از رو هامون خونواده حال که

 .کنیم اشاره قبلی

 :گفت ای رفته وا لحن با و انداخت میز روی سست را خودش

 نشناختت؟ عنیی  -

 ذهنی به! ام شده سر پای و دست به شد، کشیده روز آن به دوباره ذهنم

 می مردی تصویر به ناباور که هایی چشم به! بود کرده هنگ که

 که مردی. زد می دل عجیب اش غریبگی و سردی بوی که نگریست

!! بد خیلی داشت، دیرینه آشنایی هایش شانه و گردن با بد تنم و صورت

 .است مرض موجب ترکش که عادتهایی بد آن از

 روبرویی همسایه حیاط در بزرگ و فلزی االکلنگ بستم، را هایم چشم

 طرفش یک. کند صرفنظر آن از بتواند کودکی که نبود چیزی مان

 دو فقط بود، سینا دیگرش طرف نداشتم، بیشتر سال هشت بودم نشسته

 بود، تر رشتد من از هیکلش و وزن ولی بود بزرگتر من از سال

 هم همیشه و نکنم اذیتت دم می قول کنیم، بازی بیا گفت می همیشه



 من و ماند می همانجا رسید، می زمین به پاهایش وقتی.  کرد می اذیتم

 :گفت می شیطنت با و خندید می غش غش. کردم می گیر هوا روی

 زمین؟ بخوری شم، بلند  -

 :کشیدم می جیغ من و

 !نه خدا رو تو سینا وای  -

 :خندید می باز او و

 !خری می برام بستنی یه اممم،  -

 رفت می یادش سیناخان رسید، می سر وقتی روزهایم آن َقَدر پسر و

 گرمش آغوش به االکلنگ باالی همان از! است بخش چند کال بستنی

 برادر دست ضرب از نرود، در اگر که دانست می سینا و رفتم می

 ! او نه و گرفتم می عبرت من نه اما.. .ماند نخواهد امان در بزرگتر

 آمرانه!! بود مرد زیادی برایم سنش سال شانزده وجود با که پسری

 :داد می قرارم زمین روی وقتی بود، قشنگ هم هایش

 یا و نکن بازی االکلنگ با گم می وقتی دی نمی گوش حرف چرا  -

 بگو؟ خودم به بیا کنی بازی خواستی اگه

 :رفت می وترجل دلخور که لبهایم

 !سینا مونه می فقط خب است، بچه هم پارسا! داری درس همش  -

 :نشست می لبهایم روی انگشتش دو پشت

 بیفتی باال اون از بار یه کردی فکر!... بچه نکن لبات با کارو این  -

 شه؟ می چی

 !بود تر قشنگ بازی وقتی داشت اهمیتی چه



 :خورد گره لهاما متاسف نگاه به نگاهم و کشیدم آهی       

 .دونم نمی الهام، دونم نمی  -

 :گفت تر عصبی

 هم با سال نوزده هجده آدم ممکنه مگه آخه! دونم نمی چی یعنی  -

 نشناسدش؟ بعد و بشه بزرگ

 دلی با اینها از بیش نگذار نازنین، بیا کوتاه! بیا کوتاه عزیزم، دوست

 بازی دهم، اتشنج فرود و فراز از و کنم هموارش باز کنم می سعی که

 .نکن

. خورد زنگ ام گوشی دوباره او، به مناسب جواب کردن پیدا از قبل

 تخت به بود آمده گذشته شب. زدم تبسمی نشست، بیتا اسم روی نگاهم

 :بود گفته و من

 شب دلم! بره فرستادم رو امیر گلم خواهر خاطر به فقط و فقط  -

 .خواست می خواهرانه

 تخت روی هم انتها در و زده حرف چیز همه از شب های نصفه تا و

 زود بهاری، باد عین بود، طور همین همیشه. بود برده خوابش من

 زود و گفت می پال و پرت زود خندید، می زود شد، می عصبانی

. شد خواهد تنگ برایش خیلی دلم رفتنش با دانستم می. کرد می آشتی

 :گفتم واقعی آرامشی با و برداشتم را گوشی

 بیتا؟ خوبی گلم، خواهری سالم  -

 رود می کجا عجله با دارد باز نبود معلوم زد، می نفس نفس داشت باز

 :گفت تند کند؟ می چه و



 اومدی شرکت از... نگو که دارم کار اونقدر امروز اوف بهار  -

 نمی داره کار هم امیر بیارن، رو ها مبل قراره... ما خونه بیا بیرون،

 !خداحافظ برم فعال. نباشم تنها خوام می باشه، پیشم تونه

 یعنی. خندیدم و کردم نگاهی شده قطع تماس به شده گرد چشمانی با

 :گفتم می الهام به حالیکه در نه؟ یا کنم می قبول ببیند، نشد منتظر حتی

 بگیری؟ حاجت که بستی دخیل اینجا برس، کارت به بدو  -

 .کردم خودم کار گرم را سرم

 قبال چند هر رفتم، امیر و بیتا مشترک خانه به شیرینی جعبه یک با

 بیتا. بود الزم شیرینی و داشت تازگی هنوز خب ولی بودم دیده و آمده

 خودش جای سر شد می آورده ای وسیله هر که داشت ذوق قدری به

 پهن هم فرشها و بودند شده وصل ها پرده و لوسترها کرد، می مرتب

 به ما خانه از رسمی طور به آشپزخانه ریزهای خرده چند هر بودند،

 زندگی شکل خانه شدند، می چیده ها مبل اگر ولی بود نشده منتقل آنجا

 .داشت

 شکالت و شیرینی با و ریخت ای آماده آبمیوه برایم خانومانه خیلی بیتا

 :گفتم خنده با آورد، برایم

 بودی؟ بلد کارا این از هم تو کوچولو، خواهر نه  -

 :دیدخن و داد عقب را سرش

 اینجا دم؟ می هدر پدری خونه تو رو استعدادهام من کردی فکر هان  -

 !خودمه خونه

 که بودم نرسیده نصف به هنوز و برداشتم را آبمیوه او شادی از راضی

 گوشم به مردی صدای. بروم آن سمت به شد موجب آیفون صدای

 :رسید



 .وفا فروشی مبل از اومدیم، مبلمان تحویل برای  -

 :گفتم زد، می تن مانتو تند تند داشت که بیتا به ینگاه با

 پایین؟ بیام تحویل برای  -

 :گفت مرد

 تو باال، میاریم کنین، باز درو شما هستن، محافظ با همشون چون نه  -

 .گیرین می تحویل و کنین می چک خونه

 با ولی بودیم سوم طبقه در اینکه با. کردم باز را در و گفتم ای باشه

 آسانسور داخل که تکه چند فقط و نکشید طول بیشتر دقیقه ندچ آسانسور

 همانی دقیقا تعداد و  طرح و رنگ. شد آورده ها پله از بود، نگرفته جا

 و بودند آورده اشتباه کال را مبلمان میز ولی بودیم کرده سفارش که بود

 زد، می غر داشت عصبی بیتا. داشت مختصری ترک آرایش میز پایه

 :گفتم جدی خیلی من

 تحویل درست و کامل. گیریم نمی تحویل رو کلش باشه اینطور آقا  -

 .بدین

 :گفت خونسرد. بود نیامده خوش زیاد کارگر مرد مذاق به انگار حرفم

 هم میز کنیم، می عوض همینجا رو میز پایه میاریم نداره، اشکال  -

 !!بودین کرده سفارش همینو شما

 گری میانجی کردم فکر که خیدچر سمتش به مرتبه یک جوری بیتا

 :گفتم آرامتر و گرفتم را بازویش کشد، می را مرد نکنم،

 ها فروشی مبل این بدقولی از اونقدر ما بخواید رو راستش شه، نمی  -

 زده اشتباه رو میزها طرح پدری خونه تو. کنم نمی باور که خوردیم

 که اونی دقیقا ما بگذره عید تا دارین نگه رو اینا فعال شما گفتن و بودن



 گذشته سال چند حاال بریم می رو اینا و دیم می تحویل خواید، می شما

 !!شدیم هم بدهکار شدیم، پیگیر دوباره هم وقتی ندادن تحویل تنها نه و

 :گفت عصبی مرد

 ما مورد در ها مشکل این اصال نکنید، قیاس بقیه با رو ما شما خانم  -

 یه اومده، پیش چیزی همچین چرا دونم نمی واقعا هم حاال نمیاد، پیش

 چیه؟ جریان ببینم بگیرم، تماس فرهودی آقای با کنید صبر لحظه

 اش بازی من با هم خدا روزها این زدم، خودم حال به پوزخندی       

 مرا قلب ضربان زد، می حرف که مردی سالم صدای. بود گرفته

 دو یکی! خودم قاحم سر به بکوبم خواست می دلم من و برد می باالتر

 :گفت و برگشت من سمت به مرد شد، بدل و رد شان بین که جمله

 .بزنید حرف خودشون با اصال بفرمایید  -

 بود، مانده خیره مرد موبایل به چشمم. گرفت سمتم به را گوشی و

 بود دیده بیتا از تر آرام و تر منطقی مرا گویا مرد و آمد نمی در صدایم

 از غیر ای چاره مگر کردم؟ می چه. بزنم حرف من داشت اصرار که

 کردم خدا خدا و بردم جلوتر رو دستم داشتم؟ زدن حرف و گرفتن

 لب و گذاشتم گوشم دم را گوشی. نشود متوجه کسی را دستم لرزش

 :زدم

 سالم  -

 :گفت می داشت طرف

 ...پیش مشکلی چه خانوم  -

 :شد کشیده پایین کمی صدایش تن. کرد مکث که

 سالم  -



 زده زل من به که مردی از چشم کردم سعی و کشیدم صدایی بی نفس

 :بگوید خودش شد، موجب سکوتم. بروم جلوتر و بردارم بود،

 اومده؟ پیش مشکلی  -

 آمده پیش مشکلی که بود وقت خیلی کشید، چنگ گلویم به عجیبی بغض

 خاطرات مرور برای مناسبی جای اصال کردم، می تمرکز باید. بود

 :تر سخت انگار بار این و شد بلند دوباره لحنش خشدار نت. نبود

 زمانی؟ خانوم... هست اشکالی تون ارسالی های سفارشی تو  -

 خبر خودم که زمانی خانم بودم شده کی از سوخت، هم ام بینی نوک

 لبم گوشه... بهارم... کوچولو بهار... بهارکم... بهاری... بهار نداشتم؟

 بیرون هپروت از را خودم و باشم آدم که دکر تاکید صدا. رفت باال

 :بکشم

 بامنه؟ حواستون زمانی خانوم  -

 :دادم پس را نفسم

 بودیم داده سفارش که نیست چیزی اون اصال تون ارسالی میز بله،  -

 .داره ترک هم آرایش میز پایه و

 :گفت فکر کمی با

 صالحه،ا قابل ولی باشه کارگرا احتیاطی بی از تونه می پایه ترک  -

 تونید می میز، مورد در ولی کنن تعویضش فرستم می فردا همین

 .بفرستید برام رو میز عکس

 :بزنم حرف او آرامش و خونسردی به هم من که بود این تالشم

 شکل مربع بودیم داده سفارش ما که میزی ولی بفرستم تونم می بله  -

 .هست مستطیلی این ولی درکل، بود



 :گفت محکم

 ...به بده رو گوشی میام، ودمخ االن  -

 :شد آرام باز صدایش بار این و کرد مکث باز و

 .رضا آقا به بدین رو گوشی  -

 نشست، لبم روی تبسمی و برگرداندم صاحبش به را موبایل حرف بی

 او برای بود سخت من برای ها بستن جمع این شنیدن که همانقدر پس

 !بود سخت هم

 و ببینی نه را یکی سال شش از بیش بود، ردا خنده واقعا بود، دار خنده

 راه بی و راه بارها هفته دو مدت در ولی باشی داشته خبر او از نه

 !زندگی است عجیبی بازی شود، مهیا دیدنش

 هر ریشه به بزنم تیشه و کنم باور را ازدواجش که شده پیدایش انگار

 به مبزن تیشه کند، می شریک او با را فکرم هایم خلوت در که چه

 به بزنم تیشه. داشتند ذهنم در محکمی پای رد هنوز که خاطراتی ریشه

 یک به بود خورده پیچ زندگی اول نفس از ای ریشه... خودم ریشه

 قطع آن با هم خودم ریشه کنم، قطع را آن بود قرار اگر که دیگر ریشه

 ...شد می

 :نگریستم او به و کردم کج سر بیتا صدای با

 ی؟ر می کجا داری  -

 دم تا رفتن بیرون قصد به و زدم چنگ کیفم به اختیار بی فهمیدم تازه

 را چشمهایم. بودم دل دو ماندن و رفتن بین کردم، توقفی! ام آمده در

 می کوک و زد می ساز هی ذهنم در قدمی تصنیفی گذاشتم، هم روی

 .شد



 کن فراموشش برو گه می دل یه

 کن آغوشش ترک گه می دل یه

  روزه دو زندگی گه می دل یه

 سوزه می تو دل نباشی عاشق

. کشید می بازی به را مخم عجیب ولی نداشت وضعیتم به ربطی هیچ

 باید چرا بود، خواهرم خانه کردم، نگاهی. شد تکرار بهت با بیتا سوال

 کانتر روی را کیفم... ایستادم داشت؟ معنی چه رفتنم اصال رفتم؟ می

 !!باش منتظرم... ظرمنت... ماندم منتظر... کردم پرت

 خوب حالم. کشیدم سر آبی لیوان و کردم فوت محکم را نفسم       

 پیشانی آمد، که آیفون صدای. ماند می خوب و بود می خوب باید بود،

 !بمانم خوب بود قرار من، به لعنت دادم، تکیه کابینت درب به را ام

 خارج هآشپزخان از. آمد می صدرا و بیتا احوالپرسی و سالم صدای

 :گفت می حرص با بیتا. رفتم جلو کانتر دم تا ولی نشدم

 !بودم نداده سفارش رو میز این من آخه ببنید  -

 پلیور و مشکی شلوار بار این که شد کشیده مخاطبش به چشمم

 میز روی از چشمش. داد می نشانش هم تر کشیده رنگش، خاکستری

. برگشت سمتم به مکثی و گردش هیچ بدون آمد، باالتر و شد کشیده

 ای خنده پیشوند هیچ به هایش لب حرکت کرد، صورتم روی توقفی

 کشیده مختصر فقط... پوزخند نه نیشخند، نه کجخند، نه نبود، منسوب

 دست شد، جمع هایش چشم مغازه روز آن حالت همان به درست و شد

 .ماند خیره صورتم در لحظاتی برای و رفت فرو جیبش در راستش

 مناسب رفتار باید بودم نشده غافلگیر که بار این کردم، جمع را توانم

 :شد منتهی کلمه یک به هایم لب حرکت داشتم، می تری



 سالم  -

 مختصر گرفتن فاصله هم از فقط جوابم و برد عقب کمی را سرش

 :که گفت می داشت بیتا. شد لبهایش

 ...برای بودم داده من که میزی سایز ببینید   -

 :گفت و تبرگش سمتش به

 .نداره عیب باشه هم خیاطی متر دارین؟ متر یه  -

 تاکید صدرا دوباره بود؟ کجا مترش تازه خانه کرد، نگاه مرا متفکر بیتا

 :کرد

 !الزمه بگیرید، ها همسایه از لطفا  -

 تکانی خود به تا ولی کار؟ چه خواهد می را متر بودم متعجب اینکه با

 کرد من به نگاهی چشمی زیر وشانم،بپ عمل جامه دستورش به که دادم

 :گفت بیتا به مستقیما و

 .بیارید بگیرید، تر سریع لطفا  -

 .رفت در سمت به.« باشه»  گفتن با بیتا

 کامل رفتن بیرون تا صدرا نگاه آورد، می در ادا داشت قلبم ضربان

 به تندی به سرش شد، مطمئن شدنش خارج از وقتی بود، در روی بیتا

 داد، نسبت پوزخند شد، می لبش حالت به بار این. تبرگش من سمت

 :زد لب

 گرفتی؟ سنگر  -

 ترجیح کردم، نمی درک هم را منظورش و نداشتم دادن برای جوابی

 :شد نزدیکتر قدمی. کنم سکوت دادم



 گیرن؟ می سنگر کیا دونی می  -

 ُتن همان با... آمدنش جلو گام به گام گر نظاره و بود او به نگاهم هنوز

 :داد ادامه خشدارش و آرام

 ...وایستن رو در رو ندارن، جرات که اونایی  -

 آن روبرویم و کرد پر هم را کانتر تا گام تک که کردم می نگاهش فقط

 :ایستاد کانتر سمت

 .حتمیه خوردنشون زمین باشن، رو در رو دونن می که اونایی  -

 چشم. نکنم سقوط شدن نزدیک این از تا گرفتم دست دو با را کانتر لبه

 هایم چشم تا دوباره و شد پایین باال یکبار کردنم ورنداز برای هایش

 :آمد

 کرد، ول رو ها بچه باید گاهی که رسم می حرف این به دارم حاال  -

 اشتباهی هر فهمن نمی کال باشی، مراقبشون خیلی بخورن، زمین

 !داره تاوانی

 :زدم لب آرام هایش حرف گیج

 .کنم پیدا درستی ارتباط حرفاتون بین کنم می سعی دارم  -

 :زد ای خنده تک و کرد کج را صورتش

 حرف بین کنم می سعی هاست مدت منم... من عین شدی تازه هه،  -

 !کنم پیدا درستی ارتباط مختلف های

 :گفتم حیرتزده و مبهوت

 .فهمم نمی رو منظورتون واقعا  -

 :خورد تکان فکش و شد بسته هایش لب



 !نفهمیدی منو منظور هیچوقت تو گی، می راست آره  -

 ریه به وجود تمام با را عطرش مالیم بوی و کشیدم عمیقی نفس       

 بود، سابق عطر همان شد، پخش عضالتم بین نشاطی. فرستادم هایم

 و بودم کرده گیر سابق در من. بود کرده پر را مشامم بارها که همان

 دوشش، گرمای روی او، های نهشا بین جایی در من نداشتم، رهایی

 جا عطرش همین میان هایش، حرف میان گرمش، های دست میان

 سر کالف این زدم می پا و دست چه هر شد می ها سال و بودم مانده

 سخت تنم دور به تنیده تور این بین از آمدن بیرون و شد می تر گم در

 !تر

 این سوال و نشست کانتر روی اش کشیده کامال انگشتان روی نگاهم

 :آمد لبم بر روزهایم

 !کانادایی هنوز کردم می فکر  -

 به. خورد تیک هم اش سینه هایش، چشم کردن باز و بستن با همزمان

 شد، می که عصبی دوختم، چشم شد می تر باریک باز که هایی چشم

 :زد پوزخندی. شد می تر نزدیک هم به هایش پلک

 بهت را دنیا دختر دترینمتعه و ترین باهوش نوبل جایزه باید  -

 .بدن اختصاص

 :زدم لب فهمیدم، نمی چیزی هایش حرف از زد؟ می طعنه داشت چرا

 چرا؟  -

 کردن خم با همزمان و داد سر سمتم به کمی کانتر روی از را دستش

 :گفت سرش

 ...رو خودت اینکه برا  -



 گرفتن ضمن کشیده، عقب شد، موجب بیتا توسط در شدن باز صدای

 سمتش به را متر آمده، جلوتر بیتا. کند رو او سمت به یقی،عم نفس

 :گرفت

 .بفرمایید  -

 نفسش دادن پس حال در. داشت نگه کمی و گرفت مشتش بین را متر

 :گفت

 بودین کرده انتخاب خودتون که رو میزی فردا همین نیست، مشکلی  -

 .کنه عوض هم رو پایه اون تا بیاد فرستم می کارگر یه با

 در سمت به و گذاشت کانتر روی را متر آورده، باالتر را دستش و

 :رفت

 اجازه با  -

 نگاه کانتر روی بعد و شده بسته در به ای، شده درشت های چشم با بیتا

 :گفت و کرد

 بود؟ خوب حالش یارو این  -

 زودتر رو فضا در ماند باقی عطر تا کشیدم می تندتر را هایم نفس

 :گفتم آهسته. ببلعم

 ناختیش؟نش  -

 :برگشت سمتم به سفیهی اندر عاقل نگاه با

 .دیگه بود مبل نمایشگاه صاحب خب وا؟  -

 :کردم کمرنگی خنده

 میاد؟ یادت خانوم زهرا  -



 :کشید درهم ابرو متفکر

 خانوم؟ زهرا کدوم  -

 :گفتم آرام

 ...داشتن پسر تا چهار بودن، روبروییمون همسایه که همونا  -

 :گفت سریع

 یازده، من کنم فکر کردن کشی اسباب وقتی. افتاد یادم... آره آره،  -

 .بودم ساله دوازده

 :گفت تند و  مرتبه یک

 اونه؟ پسرای از یکی آقا این که نیست این منظورت  -

 :گفت متعجب بیتا. آمدم هال سمت به و دادم تکان تایید به سری

 شناختیش؟ چطور  -

 :کردم رها مبل روی را ام خسته تن

 .نشناسمشون شه می مگه شدم، بزرگ اونا با نم  -

 :داد باال ابرویی

 بودیش؟ شناخته هم مغازه تو همون یعنی  -

 قدم و شوم تنها کمی داشتم نیاز. برخاستم و زدم چنگ کیفم دسته به

 بی. نشناسم نداشت امکان بود هم دیگر جای هر و دیگر وقت هر بزنم،

 :گفتم حوصله

 هستی؟ تو. رمب باید دارم کار آره،  -

 :آمد جلوتر بیتا



 نگفتی؟ روز همون چرا پس اینجا، میاد امیر هستم،  -

 تنش و غافلگیری روز آن بگویم، که بود این جواب ترین صادقانه

 :زدم لب ولی بود برده تنم از جان دوباره، دیدار

 .رفتم من پس... نبود مهمی چیز  -

 خیلی مسافت. کردند می ردد واقعا پاهایم رسیدم، خانه به که شب       

 حداقل یا و نکنم فکر چیز هیچ به بودم کرده سعی و رفته پیاده زیادی

 می تمرکز قدر هر ولی کنم سپند پیشنهاد و کنسرت مشغول را فکرم

 .زد می بیراهه به و رفت می در دستم از چموشم، فکر باز کردم

 ماشین. هستند خانه دو هر بهزاد و بابا شدم متوجه شدم، که حیاط وارد

 بهزاد طرح چون ولی بهزاد دست گاه و بود من دست گاه معموال دوم

 آن باید و دارد احتیاج ماشین به که کرد اعالم بود، افتاده زهرا بویین به

 کنار. بود تر الزم او برای واقعا نکردم، بیشتر اصرار هم من. ببرد را

 لبخندی ایستاد، آینه مقابل کوچولوی خرس روی چشمم و ایستادم ماشین

 روی دستم و نشستم داخلش کرده، باز را ماشین در. آمد لبم روی

 . کرد لمسش و رفت خرس

 یا سال نوزده به شاید گشت برمی زد، زنگ گوشم در ام گریه صدای

 منجر شدیدم سرماخوردگی و چرکین گلوی وقتی... پیش سال هیجده

 را کوچکم وجود امتم ترس دیدنشان با که آمپول تا چهار به بود شده

 بابا زور به پزشک، به مراجعه روز همان را آنها تای دو. بود گرفته

 سه وجود با مامان. بروم خواستم نمی هایش بعدی برای ولی بودم زده

 به لی لی زیاد توانست نمی بود، نشده هم ماهه دو هنوز یکی که بچه،

 ارشد بچه سن، سال نیم و شش با که بگذارد بزرگش بچه الی ال

 .شد می محسوب



 یک من و ببرد تزریقات به مرا بود شده حاضر داوطلبانه، خانم زهرا

 را راه طول تمام و آمد مادرش همراه هم صدرا. کردم می گریه ریز

 مادرش تحویل درمانگاه داخل اینکه از قبل و داشت نگه بغلش در مرا

 :گفت دهد،

 .دم می جایزه بهت باشی، خوبی دختر و نکنی گریه اگه  -

 :پرسیدم گریان داد، نمی پوشش را آمپول درد که جایزه

 چی؟  -

 :گفت و گذاشت زمینم روی

 ...بود اومده خوشت ازش که کوچولویی خرس همون  -

 شد می ها سال. فشردم دستم میان کرده، جدا آینه از را خرسک

 دعوا کلی سرش من و بهزاد و پارسا و سینا که بودم خرسی صاحب

 صورتم به. بود نداده کسی به و برداشته را آن صدرا و مبودی کرده

 پیش ساعت دو یکی که عطری بوی ولی... بوییدم و کرده نزدیکش

 الشعاع تحت را آن بوی که بود رنگ پر قدری به بودم کرده استشمام

 .بود داده قرار خودش

 برده باال را دستم دو. گذاشتم تختم روی را خرس و آورده در را مانتو

 دراز تازه. شود کم دردم سر از کمی بلکه دادم ماساژ را هایم شقیقه و

 در به ای تقه که شود بهتر حالم خواب ساعت نیم با بلکه بودم کشیده

. نشستم برخاسته، میلی بی با. شد وارد بهزاد من بفرمایید با و خورد

 :گفتم نداشتم، زدن حرف حوصله و حال زیاد

 داشتی؟ کاری  -

. شدم نمی متوجهش که بود نگاهش در چیزی کرد، می نگاهم مستقیم

 :گفت و کرد لمس انگشتش با را گوشش پشت



 !پایین کردن احضارت بابا و مامان  -

 :پرسیدم تعجب کمی با کردم، جمع را چشمانم

 چرا؟ دونی می  -

 :شد خندان کمی اش چهره و کشید دندان به را لبش گوشه

 .دارن نقشه برات باز کنم فکر  -

 صلح این که بود این کرد خطور ذهنم به که فکری تنها کشیدم، وفیپ

 بوده افکارش با بابا سازی سو هم عاقبتش، مامان با ای هفته دو یکی

 :گفتم و بردم موهایم میان دست. است

 .ندارم رو انرژیش و حوصله جدا امروز بهزاد  -

 :بود خاص بهزاد نگاه هنوز

 !دیش راضی بار این شاید برو بیا  -

 تخت روی از داشتم؟ رفتن از غیر ای چاره مگر گفتم، نچی لبی زیر

 را در دستگیره از هنوز. بروم صادره امر انجام پی در تا شدم بلند

 کمی با. داشت نگه و گرفت را بازویم بهزاد که بودم نکرده لمس

 تر پایین را سرش. کردم نگاهش سوالی و برگشتم سمتش به حیرت

 :گفت مطمئن ولی آهسته آورده،

 وقتی. نکن فکر باختش و برد به... بجنگ داری که احساسی برای  -

 دیگه بره، رو راه اون مصمم باید مطمئنه، سوش و سمت و راه از آدم

 !رسه می کجا به آخرش نکنه، فکر

 بازویم و زد چشمکی که بودم دوخته چشمانش در طوالنی را نگاهم

 :کرد رها



 .بری تونی می حاال  -

 :کردم ای خنده

 تحویل فیلسوفانه های حرف بهم گرفتن تصمیم هم با همه یا امروز  -

 .فهمم نمی کسی حرف از هیچی و پایین کشیده آیکیوم من یا و بدن

 :خندید

 بره؟ کجا باید بکشه پایین داریم؟ هم صفر زیر آیکیو مگه  -

 یک که برادری اینکه از خورد، سفتش بازوی به ام کرده گره مشت

 زده هم به مردانه تیپ و شده بزرگ اینقدر بود، کوچکتر من از سال

 .آمد می خوشم بود،

 بار این گرفتم، خود به جدی قیافه و کشیدم محکمی نفس ها پله دم       

 من، و هم با مادر، و پدر. بود نابرابر ای ناعادالنه طور به جنگ

 ... تنها

 :گفتم انعطاف بدون حدی تا و نشستم تکی مبل روی

 داشتین؟ کاری من با  -

 با بابا. نیست سرحال زیاد کردم حس چرخید، بابا سمت به مامان نگاه

 :گفت اش ذاتی آرامش

 جریان در هم تو باید که هست ای مساله یه بابا بهارجان راستش  -

 .بگیری قرار

 مساله آن زدن حدس بود، داده بهزاد که فکری زمینه پیش به توجه با

 بعد و دادم می گوش هایشان حرف به باید خب یول نبود سختی کار

 :گفتم! کردم می مخالفت



 .بفرمایید خدمتم، در  -

 :داد تکیه زانویش روی را هایش آرنج و شد خم جلو به کمی بابا

 ...فرهودی آقای دیدن بودم رفته امروز  -

 و کشیده ته ام خمودی که بود کافی اسم این نشستم، تر صاف حیرتزده

 :گفت حاشیه بدون معمول طبق بابا! شود شگو تنم، کل

 .بگم نه بهش نتونستم که کرد درخواستی یه راستش  -

 کلمه سک به نظر اظهار برای تالشم تمام و بودم اش خیره همچنان

 :شد محدود

 چی؟  -

 :گفت و کرد خیس را لبش

 بشه، فامیل باهامون داره دوست گفت بهم بش و خوش کلی از بعد  -

 خیلی و شناسیم می کامل رو همدیگه و بودیم یکی ونهخ ها سال گفت

 .بشه تر نزدیک مون رابطه داره دوست

 بودند کرده قصد باهم همه خاص روز این واقعا. بودم هایش حرف گیج

 بابا حرف این کنم، شک خودم درک در که بزنند حرف من با جوری

 :پرسیدم خورد، نمی من محاسبات با جوره هیچ

 !چیه منظورتون فهمم نمی جدا بابا  -

 :داد تکیه مبل به را کمرش دوباره

 خواستگاری برای پنجشنبه بدم، اجازه خواست ازم اینه خالصش  -

 .بیان



 آقای پسر چهار از پسر سه بودم شنیده کردم، نگاهش حیران و مبهوت

 ولی! کوچکترینشان یکی، فقط ماند می پس کردندف ازدواج فرهودی

 ذهنم به ناگهانی که فکری راستای در. بود کوچکتر من از که پارسا

 :گفتم کرد، خطور

 ...نکرده ازدواج هنوز بیتا کردن فکر اونا احتماال بابا  -

 :گفت حرفم میان و آورد باال دستی

 بهار البته گفت بشه، عروسم بهار دارم دوست گفت دقیقا اون نه،  -

 جلو ومدنشا دنیا به زمان همون از چون هست، و بوده دخترم همیشه

 .شده بزرگ و کشیده قد خودم چشم

 :گفتم سریع

 .کوچیکتره من از ماهی نه پارسا، ولی  -

 بلکه آمد، نمی خوشم باشد کوچکتر خودم از شوهرم اینکه از تنها نه

 دم و بودم می عزیزترینم چشمان مقابل درست باید که بود این مصیبت

 درهم ابرویی بابا. بود تدریجی مرگ از بدتر خیلی این و زدم نمی

 :پرسید. ماند نمی یادش اسامی هیچوقت کشید،

 دیگه؟ کیه پارسا  -

 دخالت آمد، نمی خوشش آن از واضح خیلی که بحثی از کالفه مامان

 :کرد

 ...هست فرهودی آقای کوچک پسر پارسا  -

 :داد من به را اش کالفه و  حوصله بی نگاه و

 !!نکرده ازدواج صدرا فقط پسراش بین از گویا  -



 لحظه برای شد، موجب گلویم و حلق میان تا درست خون سریع پمپاژ

 نکرده؟ ازدواج صدرا کردم، فکر گیج و متعجب مات، کنم، هنگ ای

 نکرده؟ ازدواج صدرا واقعا یعنی

 

 استنتاج ندهند، لو را حالم لرزششان که کردم مشت را هایم دست       

 صدرا دیدن با و بود برده خوابم عصری نکند. بود شده سخت برایم

 نبود، هم بارش اولین. دید می رویا و بافت می خیال خودش برای

 که موقعی همان از درست بودم، شده شریک او با را هایم خواب بارها

 تمام شریک روز آن از. بود رفته و دیدم نمی و نداشتم را خودش دیگر

 ذهن ولی... ساکت هگا دعوا، با گاه خنده، با گاه. بود خوابهایم لحظات

 فکر برای! تر کالفه ها صبح و شد می درگیرترش ها شب من درگیر

 خواب این ولی داشتم راهکار زدن، راه آن به را خود و او به نکردن

 بین پیچکی چون فکرش که ماند می این مانند. بود حل راه بی ها دیدن

. نداشت شدن جدا قصد هرگز و شده تنیده هم در افکارم رشته به رشته

 دوست و رسیدن و خواستن خواب نبودم، بیگانه خواب این با من آری

 ...داشتن

 ...عشق خواب

 گرفته اش جدی زیادی بچه مِن که گذشته، و زمان پس در ای جمله

 :بودم

... منی مال فقط تو باشه یادت... وقت هر و همیشه بمون، منتظرم  -

 !خودم خوِد مال

 می چقدر و فهمد می چه مگر. ..ساله هشت ای بچه دختر یک و

 ! فهمد؟



 گذر از بعد دانه به دانه و ذره به ذره و جز به جز با جمالت این چرا

 تغییر، بدون خش، بدون مبرهن، آشکار، واضح، باز تمام، سال هفده

 آمدن پایین قصد هرگز و کرده خوش جا ذهنم در کامل، و تردید بدون

 سال هفده... انتظار سال فدهه. نداشتند شدن فراموش و شدن کمرنگ و

 بیست... است؟ آدمی عمر از درصد چند سال هفده.... ماندن یاد در

 است عمر یک نیست، کم باشد هم قدر هر چقدر؟ درصد؟ سی درصد،

 !شدن محکم و کردن رشد و زدن ریشه برای کافی شک بدون و

 این... فکرم در ریشه دلم، در ریشه نداشت، قلبم در ریشه صدرا عشق

 یک هر برای من. دید وجودم ذره ذره طواف در شد می را عشق

 .بودم بافته خود به را او مهر کشیدنم قد سانت

 نگاهم. شوم قایل تمییز خیال و واقعیت بین کردم سعی و کردم سربلند

 که شد نمی باز لبم از هم لبم بود، قفل پدر روی تردید و تعجب با

 این از من و شده دریده هم از لخیا پرده این مرتبه یک و کنم سوالی

 بابا که شد تعبیر چه به نگاهم دانم نمی. بیفتم جدا خواستنی رویای

 :گفت

 که کرد مطرح نرمش با و دوستانه اونقدر فرهودی آقای بهار، ببین  -

 علی کنم مجبور هم رو تو که شه نمی دلیل این ولی نه بگم نتونستم من

 .کنی قبول ات خواسته رغم

 :گفت عصبی کمی و داد تکان ریس مامان

 که ذارن می خواستگاری قرار رن می مرد تا دو حاال تا کی از آخه  -

 به خانم زهرا و گرفت می شماره بود، این قصدش اگه باشه، دومی این

 .زد می زنگ من

 :خورد برداشته، بادامی میز روی از و شد خم تر خیال بی بابا



 تو! خوری می حرص داری چی برا دونم نمی واقعا جان پروین  -

 خونواده یه میزبان خوای می پنجشنبه و است ساده مهمونی یه کن فکر

 و روز هر نگیم اگه. خوردیم رو هم نمک و نون ها سال که باشی ای

. بودیم هم سفره سر بار یه ای هفته کم دست ولی بودیم باهم شب هر

. ببرن بردارن رو بهار زور به که خوان نمی بده؟ مگه هم خواستگاری

 ...کنن اجبار که تونن نمی نکنیم قبول... خودمونه دست جوابش

 :گرفت لذت و تحسین باز نگاهش و

 هم و دیدن از کنه می حظ آدم که شده پسری یه صدرا کن باور ولی  -

 !باهاش صحبتی

 بابا مامان بین چشم و دادم قورت زور به را دهانم شده خشک آب

 :گفت مامان. چرخاندم

 می فکر همین برا کنم فکر و داشتن هیکل و قد همشون هم اولش از  -

 !ان کاره همه خونه تو کنن

 :خندید مامان حرف به تعجب، عوض به بابا

 اون خوبه؟ نه، گیم می اومدن بابا! خوری می حرص داری چقدر  -

 اگه هم بعد. باشه گفتم منم خب بذاریم، قراری یه مردونه مرد بیا گفت

 اینه کمش دست. دومادم بشه صدرا میاد خوشم هم خیلی خدا به منه، به

 این تو. نرفتن کج راه و اومدن بار مرد پسراش تک تک دونیم می که

 کرد؟ اعتماد شه می کی به زمونه و دور

 :داد من به را نگاهش

 منم بگیری، تصمیم که جور هر توه، خود نظر مهم بابا، هم بعد  -

 .موافقم

 !بود واقعیت خود انگار نه واقعی؟ اینقدر خوابی



 :کرد بابا به رو دوباره و انداخت من به نگاهی نیم مامان       

 برا خانم سوسن که یادته زدم، حرف بهار با پیش هفته دو همین  -

 زیر بهار گفتم چی هر ولی... موقع همون بود، گذاشته پیش پا پسرش

 کنی حساب ورط هر کن باور کنه، ازدواج خواد نمی گفت و نرفت بار

 چی مگه آرین، ات، عمه نوه همین کنار، به اون اصال. بود سرتر اون

 پیش رو بهار حرف مستقیم غیر و مستقیم بار چند دونی می داره؟ کم

 ...طبقه بیست کدوم هر سازه می داره برج تا دو حاال ماشاال کشیدن؟

 :شد من سهم کامل نگاهش بار این و

 لحاظ هر از آرین کنی، انتخاب رو یکی و یبیا کوتاه باشه قرار اگه  -

 .بهتره

 تبدیل استرس به مامان های حرف با خبر این شنیدن اشتیاق و شوق

 فکرش روی توانست می راحتی به و بود ازبر را بابا زبان مامان. شد

 :بگویم مودبانه کردم سعی بگذراد، اثر

 تو جدیدی دختر یه با روز هر که هست آرینی همون منظورتون  -

 اومد؟ می ها مهمونی

 :گفت مامان و خندید بابا

 می باال پارو از پولش هم و خوشتیپه و خوشگل هم خدا شکر خب  -

 مهم ولی بچسبونن بهش رو خودشون کنن سعی دخترا که معلومه ره،

 .خواد می زندگی برا و گرفته رو تو چشمش که اینه

 بلد است این مکال لپ دانستم می. بود بیخود بحث دادم، تکان سری

 :کرد مداخله بابا. ببرد دل و برود راه همه دل به است



 خواست، آرین! بقیه مثل خواستگار یه اینم... رو حرفا این کن ول  -

 اونا، مثل اینم. نه گفت بهار خواست، خانم سوسن پسر. نه گفت بهار

 ...نه گه می نخواست خب. بیان بذار

 :خندید و

 هم یکی. بره و بله بگه اولش خواستگار به هک شن نمی بیتا مثل همه  -

 بابا. گیره نمی رو چشمش کسی هر و شه می سختگیر خانوم بهار مثل

 .نیست حرفی شون خوبی تو خداییش بگیر، تصمیم و کن فکر خوب

 کردم می سعی ناباورانه. گذاشتم هم روی را ام زده یخ انگشتان نوک

 بودم، دیده را صدرا امروز من. کنم برقرار حوادث بین منطقی ارتباط

 چطور پس. باشد خواستگاری از حاکی که نبود رفتارش در نرمشی

 من خواستگاری به بود قرار بعد روز سه همین واقعا یعنی بود؟ ممکن

 بیاید؟

 است زندگی الزمه اکسیژن، بود، افتاده یادشان به تازه هایم نفس انگار

 شعف، و شوق با قلبم و کردند می جبران یکجا را گذشته کاری کم و

. پرید سرم از کال خواب. کرد می پمپاژ بدنم اعضای بین تازه خون

 زل کوچولو خرس به و نشسته تختم روی که شد می ساعت دو از بیش

 بود عجیب برایم این و آمد نمی نظر به درست چیزهایی یک. بودم زده

 اندم می رویا یک تحقق عین بود که چه هر ولی... زا استرس حتی و

 .بود نکردنی باور برایم و

 با نبود، دلم توی دل داشتم فاصله پنجشنبه تا که روزی سه تمامی در

 وصف نشاط باز شستند می چرک رخت دلم در مدام اینکه وجود

 مثل ماند، می معجزه عین اصال. بود کرده رخنه وجودم در ناپذیری

 !کویر در هم آن منتظره غیر باران یک



 همان. بود نکرده فرق چیزی بود، دیگر وزهایر عین روز سه این

 مثل ولی شهر همان خانه، همان کارها، همان مسیر، همان شرکت،

 برایم طلبید، می خاص کار طرف که هفته اول های سفارش همان

 می و دادند می نور ها رنگ ماند می این مثل. بودند شده خاص

 کنسرت، به تنرف برای دعوتش ردکردن برای سپند به حتی. درخشیدند

 هر. بیاید تواند نمی آمده، پیش کاری بگوید گفتم، الهام به. ندادم هم پیام

 دخترکان عین من ولی بیایند شام از بعد بود قرار فرهودی خانواده چند

 حجم این با توانستم نمی و داشتم هیجان صبح همان از ساله چهارده

 و دیده را او بار یک فقط که مردی کنار بنشینم بروم حرارت از عظیم

 طرز به بیتا. بودم خواسته را نخواستنش بارها بار، یک همان در

 پر نگاه گاه بی و گاه فقط بهزاد. گفت نمی چیزی و بود ساکت عجیبی

 روز دو یکی... خیلی هم آن بود، خوب بابا حال ولی کرد می شیطنتی

 :گفت پیش

 !!بودمت ندیده سرحال اینقدر دیگه کی از بهار  -

 کمی رنگی تن با شلواری. نکردم تردید تونیکم بنفش رنگ انتخاب در

 را خود و ایستادم آینه جلوی. کرد ایجاد دلنوازی خیلی ترکیب سیرتر

 ترکیب شلوارم رنگ مشابه درست رنگ تک شال نگریستم، آن در

 لباس با هم آن که مالیم و کمرنگ بسیار رژ. داد هایم لباس به زیباتری

 .شد تماشایی آینه در لبخندم... شد ست هایم

 به و دیدم آینه از را مادر تصویر که بودم نکنده دل آینه از هنوز       

 ولی بود می خوشحال باید کردم، می حساب جور هر. برگشتم سمتش

 چند این بودن فکر در و سنگینی سر و حوصلگی بی از را این. نبود

 .بودم فهمیده خوبی به روز

 :برگشتم بعق به و زدم لبخندی



 مرتبه؟ چی همه ببین مامان  -

 کمی. نداد جوابی ولی کشید عمیقی نفس و کرد نگاهی را پایم تا سر

 :کردم حلقه گردنش به دست و کشیدم جلو را خود

 همش مگه شده؟ چی دلگیرین؟ چرا آخه برم قربونتون من مامانی،  -

 یه روز چند این چی برا حاال نیارم، بهونه و کنم ازدواج خواستین نمی

 نزدین؟ حرف باهام هم کلمه

 را خود. کرد ای مادرانه نوازش و کشید کمرم روی آرام را دستش

 :کشیدم عقب کمی

 کرده؟ مشغول رو فکرتون همه این چی بگید... مامان بگید  -

 :شد خیره چشمانم در

 .بشی خوشبخت دارم دوست بهار  -

 :کردم ای خنده

 .دونم می من، برم شما فدای  -

 :پرسید آهسته. رفت کنار و کشید ای کالفه نفس

 داری؟ دوسش هنوز  -

 هنوز. گرفتم بازی به را تونیکم دکمه تک و بردم دندان زیر را لبم

 بشود که داشت وسط و آخر و اول داشتنش دوست مگر داشتم؟ دوستش

 نفس مادرم خیره نگاه زیر گفت؟ هنوز و کرد تعیین زمان برایش

 کالفگی از پر اش چهره همچنان مادر. بود شده تسخ برایم هم گرفتن

 :شدم پیشقدم سکوت شکستن در خودم... نارضایتی و بود

 نیست؟ خوب حالتون چرا مامان  -



 :کرد سیر چشمانم مردمک در نگاهش

 خوای؟ می چی زندگی از تو دخترم  -

 سوال خواستم؟ می چه زندگی از من واقعا کردم، نگاهش متعجب

 دیگر... پناه اعتماد، خوب، احساس داشتن، دوست عشق،. بود خوبی

 قدی و؟... ام زندگی شریک دیدن بار هر در دلم کردن قل قل... چه

 و براق هایی چشم و شب رنگ به موهایی و مطلوب هیکلی و بلند

 چشمانم. بدهم مرد لقب او به همیشه بتوانم که مردی مطمئن، صدایی

 می فقط خواستم می چه دگیزن از دانستم نمی افتاد، هم روی دمی

 دیگر و است نفر یک در فقط باشم طالبش که چیزی هر دانستم

 کسانی در نه و دارند او مثل هیکلی که کسانی در نه. نیست مشابهش

 هر با دستم... کشیدم تونیکم روی را دستم. دارند او برعکس هیکلی که

 را درسهم تا روز هر وقتی گرفت می را او بوی گذشته به برگشت بار

 را اول کالس. گشتم برمی دستش در دست و رفتم می دستش در دست

 به ماه دیگر، ارتشی هر مثل پدرم و بود آمده دنیا به بیتا خواندم می که

 به برد می خود با پارسا همراه را بهزاد خانم زهرا! سفر در ماه

 از بعد اینکه با و رفتم می مدرسه دم تا صدرا همراه به من و آمادگی

 به ولی برسد تا بمانم منتظر کمی شدم می مجبور مدرسه شدن تعطیل

 برفی روزهای. ارزید می ساندویچش گاه و شکالت و پفک و بستنی

 !تر آرام و تر سنگین هایش گام و شد می هم تر سفت دستش

 :گفت نهاده، بازویم روی دست مامان

 که آرامشه ولی مهمه خیلی عشق و داشتن دوست دونم می بهار  -

 .زنه می زندگی تو رو اول حرف

 :گرفتم باال سر نشده، کهنه خاطرات از شده کنده

 نیستید؟ موافق صدرا با شما بگید، رو کالم لپ مامان  -



 رویش رفته، تخت سمت به. گرفت من از نگاه و کشید بازویم از دست

 :نشست

 مون همه که ای خونواده هستیم، ای خونواده چطور ما که دونی می  -

 رو غربت غم هیچوقت ولی شمالم اهل اینکه با من داریم، آزادی توش

 بار چند. اومدم خواستم وقت هر و رفتم خواستم وقت هر نکردم، حس

 تو خودت مشهد؟ رفتم خانوما با فقط و فامیل و دوستان با حاال تا

 بگه بابات حاال تا شده اصال اردو؟ رفتی بار چند دانشجویی دوران

 نکن؟ کارو اون بکن، کارو این نرو، ونجاا نرو، اینجا

 :نشستم کنارش و کشیدم صورتم روی دستی       

 .نشده جان مامان نه  -

 :گرفت هدف را چشمانم تر مصمم دیگر بار

 می ساالرن، مرد اونا. نیستن اینطور اینا فرهودی خونواده دخترم  -

 می شوهرش هم تهران همین تو خانم زهرا... گم می چی فهمی

 خونواده این عزیزم. گردوند می برش و مادرش خونه رسوندش

 بیست! نه ان، بدی آدمای گم نمی هیچوقت من. نیست ما مثل زندگیشون

. نیستن نادرستی آدمای کدوم هیچ! هم سفره هم بودیم، هم همسایه سال

 که داشتیم اعتماد بهم اینقدر و خوردیم رو هم نمک و نون بابات قول به

 که بود شده بارها حتی. داریم نگه هم دست دادیم رو مونها بچه بارها

 پیش ذاشتم می رو بهزاد و تو شد، می فوت ناگهانی فامیالمون از یکی

 چیز ازدواج ولی... طرفتون از بود راحت هم خیالم و رفتم می و اونا

 ذارم نمی عیبی صدرا رو من دخترم. زندگیه عمر یه بحث ایه، دیگه

 سر پسراش بین از که دونم می شده بزرگ دمخو چشم جلو چون ولی

 آزادی همه این با که تو مثل کسایی که نیست اونا از ترینشونه، سخت



 هیچ زندگی تو ما کال بگم؟ چطور... کنی تحمل بتونی شدی، بزرگ

 ...ولی نکردیم تحمیل رو هیچی بهت وقت

 :داد ادامه تر کالفه و

 کمی بینشون از حاال... شخود نه و ان جوری این اون خونواده نه  -

 میاد خوشت صدرا از تو دونم می مادرم، یه من. بود تر مالیم سینا

 خوام نمی بکشی، درد خوام نمی بشی، اذیت زندگیت تو خوام نمی ولی

 .بشنوی زور

 یک. خواست نمی را شنیدنش دلم که داد خوردم به هایی حرف مادر

 آنها وقتی... هم را چیزهایی یک و گفت می درست رو چیزهایی

 نوزده نیاورم، خاطر به را چیزی که نبودم بچه کردند، کشی اسباب

 برداشت از متفاوت آنها زندگی اتفاقات از من برداشت. بودم ساله

 .بود مامان

 باید شوهر یک و پسر چهار با خانم زهرا گفت، می راست مادر اگر

 می یادم ات ولی! خستگی و بروب و بشور و بود می آشپزخانه در مدام

 ای خانه با حتی. بود مامان از تر شکیل و تمیزتر و تر مرتب آمد،

 که آمد می یادم خوب حتی بود، قانونمند شان خانه... تر مرتب

 اعضای عهده به ترتیب به شام پخت، نمی شام خانوم زهرا هیچوقت

 پسرها! آقا عباس خود حتی و پارسا سینا، صدرا، ، کسرا بود، خانواده

 برای شام روز یک هفته در بودند موظف شدند می ساله زدهدوا که

 در این!! باشند داشته مهمان اگر حتی کنند، درست خانواده اعضای

 مسئولیت بار یک آمد نمی یادم هم ساله پنج و بیست مِن که بود حالی

 ولی بود درست هم مادر های حرف شاید. باشم گرفته عهده به مهمانی

 وجود مهربانی دنیایی بودم، شده بزرگ ها سال من که ای خانه آن در

 .داشت



 :گرفتم دستم در را مادرم دست و بردم پیش دست

 ولی خواید می رو صالحم دونم می نگرانید، برام دونم می مامان  -

 غلط و درست ای خونه هر داره، خوب و بد ای خونه هر جان، مامان

 و مبل روی ده می لم خونه رسه می بهزاد ما، خونه همین ببینید داره،

 به تا نشده حتی تشنمه، گشنمه، میوه، چایی، کنه می صادر دستور بعد

 درسته؟ اینا کنه، پاک شیشه کنه، کار بشوره، ظرف بار یه امروز

 ادعا همش و بشنوه درشت حرف جمله تا دو تونه نمی اصال بیتا همین

 مکن می قیاس وقتی راستش. نیست مربوط کسی به کارش هیچ داره

 راه کنم می حس شما، های بچه با رو خانوم زهرا های بچه تک تک

 ...بوده تر درست اونا

 :کشید درهم ابرو عصبی مامان

 جوابمونه؟ اینم کشیدیم رو نازتون اینقدر بهار، که واقعا  -

 صورتش روی از شده خم. خواست نمی را رنجشش دلم شدم، نزدیکش

 :بوسیدم

 دارم. هستم ممنونتون دنیاست دنیا تا هک من حرفیه؟ چه این مامان  -

 ...داره شرایطی خودش برای ای خونه هر گم می

 :برد موهایش الی دست مامان

 کال که نشسته دلت تو جوری پسره این عشق بگو بگو، رو خالصش  -

 آره؟ کنی، فکر دیگه کس به تونی نمی

 نگاه زیر اینکه با. گرفتم مامان از نگاه و بردم دندان زیر را لبم گوشه

 :زدم را دلم حرف بودم، مادر سنگین

 بود شده شناخته و دیده اینکه با هم احسان محمد که دیدید مامان، آره  -

 و بیام راه باهاش نتونستم باز شما، تایید و توجه مورد لحاظ هر از و



 بار این بدین اجازه نشد، کردم سعی که دیدین مامان. بشم عالقمند بهش

 !بمونم انتخابم پای بهتون، دم می قول. کنم انتخاب مخود عالقه مطابق

 :برخاست و داد تکان سری مادر

 قسمت جلوی شه نمی انگار قسمته، ازدواج پای یه گفت می مادرم  -

 باید ولی. ندارم حرفی منم تونی، می کنی می فکر اگه باشه. گرفت رو

 که بگیری دست در محکم جوری رو زندگیت اول، از و کنی دقت

 !داری فرق خیلی شناسه، می که دخترایی با تو بگیره یاد هم دراص

 من. کردم دنبالم چشم با را مادر رفتن و کردم بدنم ستون رو هایم دست

 مگر! داری خنده حرف چه داشتم؟ فرق شناخت می او که دخترهایی با

 !!دادم می پس را او های آموخته بود ها سال من شد؟ می

 می بود، همیشه از تر شیک که انداختم سالن به دیگری نگاه       

 می عوض را ها رومیزی خاص های مهمانی برای فقط مادر دانستم

 قرار اگر نداشتم شک. کند می پر تزیینی لوازم با را میزها روی و کند

 نمی دیگر بوی و رنگ خانه اینقدر بیایند ساده مهمان عنوان به آنها بود

 قابل طور به خانه چیدمان شد می موجب خواستگاری اسم. گرفت

 را آجیل و میوه و گرفت می باال دست مامان حتی. کند تغییر توجهی

 دارد شرایط آن در دختر که حالی با بود معتقد. چید می میز روی هم

 و بگیرم چایی که بود این من وظیفه. کند عمل مسلط خیلی تواند نمی

 .والسالم کنم، تعارف شیرینی

 باهم ای لحظه برای همه تقریبا آمد، در صدا هب آیفون صدای وقتی

 :گفتند بابا، از غیر البته باهم، همه تقریبا کنم فکر و برخاستند

 !!اومدن  -

 :گفت خونسردتر بابا. بود ها خواستگاری کل روند این



 !کن باز درو بهزاد. باشن اومده خب  -

 :گفت رفتم، می آشپزخانه سمت به داشتم که من به بالفاصله و

 .بگو خوشامد و باش همینجا ان؟ غریبه مگه بری، نیست الزم بهار  -

 معموال. بود دلشوره از پر تنم کل ولی بگیرم نفس کردم سعی و ایستادم

 چایی وقتی بیتا، برای چه و من برای چه قبل های خواستگاری همه در

 شد، موجب بابا گفته ولی دادیم می سالم شده، جمع وارد بردیم می

 !باشم اول همان از خواست می دلم هم خودم واقع در .بمانم

 و من ولی رفت ایوان تا هم بابا و رفت استقبالشان به حیاط تا بهزاد

 فکر پیچیدم، درهم را هایم دست. ماندیم سالن داخل بیتا و امیر و مامان

 بابا، بفرمایید صدای با. است افتاده کار از کال ام المسه حس کردم می

 العمل عکس از کمی انگار عرصه، آن در. شد وارد نمخا زهرا اول

 گرمش و گشاده چهره ولی رفت مامان به نگاهم. ترسیدم می هم مامان

 و کردند روبوسی خانم زهرا با سفت بکشم، راحتی نفس شد موجب

 :بود مادر از اول گالیه. بردند سر به هم آغوش در را لحظاتی

 بودن باهم هفته روز هفت مکه؟ حاجی حاجی میرید دیگه حاال باشه،  -

 نداشتن؟ خبر هم از سال هفت شه می هو یه

 :کرد ای خنده خانم زهرا

 .هستم شرمندتون من یعنی! داری حق بگی چی هر  -

. نمود تکرار برایم را آغوشش معطلی بی و برگشت من سمت به و

 :گفت آهسته و داشت نگه بازوهایش بین تری طوالنی مدت

 نه؟ بگی تونی می مگه خودمی، تردخ آخرش و اول  -



 پشت خوابیده مهربانی. شد خیره چشمانم در و گرفت فاصله کمی و

 کم بود، نکرده مادری برایم کم کرد؛ مهمان چشمانم به نم هایش، چشم

 نداشته دختر جای من. بود نکشیده را نازم کم بود، نبافته را موهایم

 می لباس برایم مامان که اندازه همان به درست شاید. بودم آنها خانه

 لباس خرید حسرت گفت می هم همیشه. خرید می هم او خرید،

 بیتا که کرد نمی باور شد، واقع عطوفتش مورد هم بیتا! دارم دخترونه

 .باشد کرده ازدواج و شده بزرگ آنقدر

 فرهودی آقای شده تر سفید موهای شد، کشیده سرش پشت به نگاهم

 همه از قبل محبتش پر سالم. بود ستهنکا اش قامتی راست از چیزی

 زهرا مثل یکی که آمدند داخل تر جوان خانم دو بعد و رفت نشانه مرا

 عروسشان اینکه حدس. بود آمده مانتو با یکی و بود چادری خانم،

 او برای دلم حتی که شدم متوجه کسرا سالم با. نبود سختی کار باشند

 !شان کاری و حرف کم و آرام و ساکت پسر بود، شده تنگ هم

 و کت که بود دفعاتی معدود از. زد تر سنگین بعدی، نفر دیدن با قلبم

 و کت ای سرمه رنگ. بود پوش اسپورت بیشتر دیدم؛ می تنش شلوار

 جورهایی یک داد، می نشانش رسمی زیاد خیلی سفید، پیراهن و شلوار

 گونهچ اش سلیقه دانستم می من. دارند اجبار بوی لباسهایش کردم حس

 کمرنگی تبسم نگاهم در... برگشت سمتم به و داد جمع به سالمی. است

 پس را آن لبخندش، کوچکترین بدون و جدی کامال چهره... اما دوید

 داد دستم به را گل کند، نگاهی هایم چشم و صورتم به اینکه  بدون. زد

 خجالت بی و داد ای کشیده سالم که بود سینا بعدی نفر. زد گرد عقب و

 :گفت من به رو

 هستی؟ االکلنگ پایه هنوز خانم بهار  -



 چند هر. بود شده مرد چقدر هایم بچگی بازی هم شد، کشیده کمی لبم

 کرده پیدا تری مردانه چهره حاال ولی بود هیکل خوش هم موقع همان

 .دارد سال هفت و بیست دانستم می هم کتاب و حساب بدون بود،

 .داد نمی پوشش را برادر کیی آن تلخی سینا، خوشمزگی اما

 نظم را نامنظمم های نفس کردم سعی و شدم پا به پا سرجایم کمی      

 سمت به و دادم حرکت دستور پاهایم به. نشد کردم کاری هر ولی بدهم

 لبه به را هایم دست و گذاشتم میز روی را گل. کردم حرکت آشپزخانه

 سوزنی همه این به نسبت کردم سعی و کردم خم را سرم. گرفتم میز

 دوباره. باشم تفاوت بی روند، می فرو زمان هم پایم و دست به دارد که

 کوچکترین کردم، تجسم ذهن در را دادنش گل دوباره و دوباره و

 را هایم نفس تا کردم باز را دهانم! هیچی نکرد، صورتم به نگاهی

 درست میان این در چیزی گفت می حسم چرا دهم، بیرون تر راحت

 !!یست؟؟ن

 روی دست و پریدم عقب متر یک گوشم دم از درست بهزاد صدای با

 :گفت و گذاشت لبش روی دست سریع. گذاشتم ام سینه

 ترسیدی؟ چی برا هیس،  -

 :کردم فوت بیرون به را سرگردانم نفس

 .مردم بهزاد، کنه کارت چی بگم خدا  -

 بار نتشیط کمی جمالتش ولی نداشت لب بر ای خنده من مثل هم او

 :بود

 بچه ها موقع اون نکن نگاه سراغت؟ اومده صدراست کردی فکر  -

 پشتتم، شیر عین حاال ده، می ارد بهت میون در یک نبود حالیم و بودم

 !خبرته چه! نخند بلند! ری نمی سوپری اون به بگه داره جرات



 :گرفت ام خنده بود؟ یادش چیز همه هم چه شدند، درشت هایم چشم

 رو گوشت کم ها، حرف این و تو! پاکتی شیر کن جمع ور خودت  -

 پیچونده؟

 :خندید ریز

 ها، نشده عوض! المصب بردم، می حساب ازش بابا اندازه به  -

 می سینا این عاشق بری شد نمی حاال توهمه، هاش سگرمه همچنان

 شلوغیه؟ پایه جور همه که شدی

 :گذاشت میز روی را شیرینی جعبه و

 رو شیرینی گفتم بهش داد، می دستم باهم رو رینیشی و گل داشت  -

 بود کرده هول طفلی! خودش به بده داره صاحاب گل ولی بیاد بده

 !!!انگار

 صدرا کردن؟ هول! فکرم دیگر بار شدن برهم درهم و دیگر ای ضربه

 بدو بدو ساله شش پارسای وقتی. بود محاالت جزو نه کردن؟ هول و

 شیشه، کل و بود رفته فرو شان نهخا ورودی در بزرگ شیشه داخل

 شده قفل زمین به همه پاهای بود، شده ریخته رویش و سر به شده خرد

 تکان جرات خود در بقیه و خانم زهرا حتی. نداشتند حرکت قدرت و

 بود، کرده بلندش و رفته سمتش به فورا صدرا که بودند نیافته خوردن

 گوشش به ای برادرانه لیسی بعد و سالمه نباشید، نگران بود گفته اول

 بستم چشم! ندو زند، می در وقتی بود گرفته تذکر بارها قبال که بود زده

. نداشت امکان بودم، ندیده را شدنش هول هیچوقت دادم تکان سری و

 :پرسیدم فکرم راستای در

 نیومده؟ پارسا چرا راستی  -

 :بود شیرینی جعبه کردن باز حال در شکمو بهزاد



 و بودن گرفته بلیط قبل از گویا... کیش رفتن نامزدش با گفت باباش  -

 .نکردن کنسلش دیگه

 :گفت متعجب و آمد آشپزخانه داخل مامان

 .باش زود نریختی؟ چایی چرا بهار زشته، بیرون برو بیا بهزاد  -

 به قبلی دفعات کردم، می تجربه خواستگار استرس که بود بار اولین

 می دلم حتی. نبود مهم برایم کیفش و کم اصال که بودم میل بی قدری

 و جدی برایم چیز همه بار این ولی بروند و شده بلند و باشد بد خواست

 هایم چشم و گذاشتم میز روی چندم بار برای را چایی سینی. بود سخت

 هم بیتا کردم؟ می چه باید را لرزانم های دست! من خدای. بستم را

 او کردم می وادارش آمد می گرا بود، نشسته سالن در ها مهمان عین

 !ببرد

 از پر بود ممکن که جایی تا را ام سینه و گفتم اللهی بسم نبود، ای چاره

 شروع مجلس صدر از. افتادم راه و نیاورم کم نفس تا کردم اکسیژن

 بقیه برای ترتیب به بعد و آقا عباس و خانم زهرا به اول و کردم

. بگذرد خیر به که کردم دعا دل در بود، صدرا پنجم نفر. نمودم تعارف

 فنجانی و ایستاد سینی روی نگاهش. گفتم بفرماییدی و ایستادم مقابلش

 داد بابا به نگاه دوباره «ممنون»  لبی زیر گفتن ضمن و برداشت را

 .زد می حرف داشت که

 مسکوت، متفکر، دادم؛ تکیه میز به و برگرداندم آشپزخانه به را سینی

 :گفت و آمد بیتا! مضطرب

 نمیاری؟ رو شیرینی چرا بهار  -

 این تعارف. گرفتم دست در را شیرینی ظرف و کردم فوت را نفسم

 می بودم، تر دقیق بار این رسیدم، که مزبور فرد به... بود تر راحت



 بار این ولی! است قرار چه از جریان بفهمم حرکاتش از خواستم

 را آن دستش مختصر آوردن باال با و نداد خود به هم برداشتن زحمت

 رسید دادم به خانم زهرا که نه یا کنم تعارف بیشتر دانستم نمی. کرد رد

 :گفت من از قبل و

 !!ها کرد رد شه نمی رو شیرینی این مامان جان صدرا  -

 مردمک میان از را نارضایتی حس داد، مادرش به را نگاهش      

 خانم زهرا حرف آن با است ادبی بی کردم حس ولی خواندم هایش

 و گرفت مادرش از چشم. نکردم هم ای دوباره تعارف ولی بکشم کنار

 و شناختمش می من. داد قرار بشقابش روی و برداشت یکی حرف بی

 بار این. شد نخواهد هم نزدیک دهانش به هرگز شیرینی این دانستم می

 :گفت خانم زهرا نشده، کشیده آشپزخانه به پایم

 !تنگه برات وقته خیلی دلم مادر، بشین بهارجان  -

 واقعا روحی شرایط آن در استنتاج. بمانم آرام کردم، سعی و نشستم

 این لحظه لحظه به و رفته خلوتی جای خواست می دلم. بود ناممکن

. بگیرم درستی نتیجه توانستم می شاید کردم، می فکر برخوردها

 :شکست چادری عروس را جمع سکوت

 مشتاق واقعا گفتن، خوانوادتون و شما از امانم که اینقدر خانم بهار  -

 .بودم دیدار

 :کردم بلند سر

 .دارن لطف ایشون  -

 :گفت که بود خانم زهرا باز

 ...هستن کسرا همسر جان مینو  -



 :کرد اشاره دیگر نفر به و

 هست، سوین اسمش هم دیگم عروس... سینا همسر هم جان نسرین  -

 هر چون و بودن کرده رزرو بلیط کیش برا قبل از... پارسا نامزد

 گفتم داشتن، آزاد وقت ترمشون دو مابین حاال و هستن دانشجو دوشون

 .میاین بعد مراسم انشااهلل رو، برنامتون بدین تغییر نیست الزم

. گرفتم فاصله پیش دقیقه چند هوای و حال از کمی او های حرف با

 سمت به چشمی رزی نگاهم. بود برهم درهم و دونفره بیشتر ها صحبت

 و داشت دست در را چای فنجان. رفت جمع ساکت فرد تنها صدرا

 نمی اش چهره از حسی هیچ بود، داشته نگهش دستش با خوردن بدون

 نه و لبخند نه و اشتیاق نه استرس، نه هیجان، نه کنم، برداشت توانستم

. شد پرتاب سمتم به نگاهش آمده، باال ناگهانی خیلی سرش! اخم حتی

 نگاهش بخواهد اینکه بدون! بود شده نزدیک هم به ابروهایش کمی لحا

 و کرد ورنداز را پایم نوک تا سر فرق از واضح خیلی کند قایم را

 و گرفتم را نگاهش پی. شد خیره هایم چشم در و برد باال چشم دوباره

 و بود پوشیده حسابی شالم. شدم تر دقیق خودم وضع و سر به ناخودآگاه

 !گشاد کمی و زانو باالی تا تونیکم

 پوزخندی کردم حس نگریستم، سمتش به و بردم باال باز را نگاهم وقتی

 در. گشت ناپدید بالفاصله و شد پدیدار کوتاهی لحظه لبانش روی

 پدرش سمت به را نگاهش برد، می هایش لب سمت به را چایی حالیکه

 بود هرفت تر رسمی های حرف سراغ شد می ای لحظه چند که کرد کج

 می دلش همیشه اینکه و ها خانواده صمیمیت میزان از داشت و

 است محال و بوده اش نداشته دختر جای بهار و شویم فامیل خواسته

 .گفت می دارند، برنمی دست بگوییم هم نه اگر حتی و بیایند کوتاه

 :داد جواب مودبانه خیلی هم پدر



 دوستون و قائلیم ماحترا بهتون چقدر هم ما که دونید می خودتون  -

 من باشن، جوونا خود باید گیرنده تصمیم مورد این تو خب ولی داریم

 تایید رو صدرا آقا هم و رو شما خود هم جوره همه گفتم هم بهار به

 برام راستی... بگیرن تصمیم خودشون باید نهایتش خب ولی کنم می

 راصد آقا و کردن ازدواج زودتر کوچکتر پسرای شد چی سواله جای

 نه؟ هنوز

 نیمچه گردید، رفع سریع ولی شد گرفته آقا عباس چهره کمی کردم حس

 :زد لبخندی

 و سختگیره انتخاب تو کمی ما صدرای آقا این... قسمت دیگه  -

 اومدیم اینجا هم حاال کنه، شاخه اون شاخه این خیلی نیست عادتش

 و ننبود تفاوت بی هم به نسبت بچگی از اینا دونیم می همگی چون

 نخوان دونن، می رو این مادرا و پدر وقتی نیست انصاف واقعا

 .بذارن هم دست تو رو دستشون

 :کرد دخالت تر گرم خانم زهرا

 آقای اجازه با هم حاال. خودمی عروس جان بهار اینکه خالصه  -

 رو اصلی شیرینی بتونیم تا بزنن حرف باهم کمی برن تا دو این زمانی

 .بخوریم

 ماند، می ابرها روی رفتن راه عین جوشید، دلم میان هچشم عین چیزی

 مرد سمت به چشمم اختیار بی! ناباوارنه همانقدر و سبک همانقدر

 و بود انداخته پا روی پا تفاوت بی و خونسرد خیلی که شد کشیده مقابلم

 .بودند گرفته ضرب مبل دسته روی آرام راستش دست انگشتان

 موجب پدر صدای. داد من پدر سمت به و گرفت مادرش از را نگاهش

 :شوم چشمش در چشم و کنم تنظیم او سمت به را نگاهم جهت منم شد



 .کن راهنمایی رو صدرا آقا لطفا دخترم  -

 

 طرف. برخاستم آهسته برده، مبل دسته به دست و شد حبس نفسم      

 حفظ را قبلی حالت همچنان و بود نداده خود به تکانی هنوز حسابم

 مبل دسته انگشتانش، تکان عوض به حاال که تفاوت این با ود،ب کرده

 دست روی برجسته های رگ شد می و فشرد می اش پنجه بین را

 چرا نچرخید، بفرمایید کلمه به لبم. داد تشخیص راحت را اش کشیده

 فاصله صندلی از قدمی نیم و بردم دندان زیر را لبم گوشه شد؟ نمی بلند

 .گرفتم

 ام شده حبس نفس. برخاست محکم و چرخید سمتم هب ضربتی نگاهش

 و خشونت جور یک بودم، مانده رفتارش تحلیل در کردم، خالی را

 مات و تر گیج وامانده دل این شد می موجب که بود حرکاتش در تندی

 که کنم حرکت همکف طبقه اتاق تنها سمت به خواستم می. شود تر

 گرفته نظر در ها تگاریخواس در چنینی این های صحبت برای معموال

 ها پله سمت به من از قبل و نماند من راهنمایی منتظر ولی شد می

 سه داند می و است وارد ما خانه گوشه گوشه به دانستم می خب. رفت

 بگویم، خواستم. رفتم پله سمت به سرش پشت. داریم باال طبقه در اتاق

 که بود گرفته دیگار ورود دم از واقعا ولی پایین طبقه اتاق بفرمایید

 حرف بی. بکشد انفجار به رو را او تواند می حرفی هر کردم می حس

 !کرد می راهنمایی مرا داشت او که فعال افتادم، راه دنبالش به

 گوشه انگشت نوک با و زدم لبخندی. ایستاد من اتاق در دم درست

 :گفتم خنده کمی و خجالت کمی با و کردم لمس را ابرویم

 .شلوغه کمی اینجا راستش بودیم، کرده آماده رو نپایی اتاق  -

 :زد لب و داد عقب را کتش برده، فرو جیبش داخل را انگشتش چهار



 .نیست مهم  -

 اتاق سمت به دست با حرف بدون. کردم تعارفش کرده، باز را در

 عوض که هایی لباس. نکردم بیشتر تعارف! شما اول یعنی کرد، اشاره

 یک را آنها رفته او از قبل داشتم تمایل بود، لوو تختم روی بودم کرده

 .بچپانم جایی

 کمدم داخل شده، دسته همینطور و برداشته تخت روی از را ها لباس

 خانه از کال او یعنی بود، تمیز بیتا تخت روی خوشبختانه. گذاشتم

 دیگر بود شده مبله شان خانه که وقتی از. بود آمده و شده آماده خودش

 شب و روز اکثر و بود کرده منتقل آنجا به هم را ایشه لباس رسما

 مانده اش فرمالیته مراسم فقط کردند، می سپری آنجا در را هایشان

 .بود

 با چرخیده، سمتش به شوم، مسلط فکرم بازار آشفته این به کردم سعی

 :کردم اشاره بیتا تخت سمت به اتاق اسفناک وضع از شرمندگی کمی

 .بفرمایید  -

 روی کوتاهی خط با و جدی. آمد پیش ام قدمی یک تا و ستب را در

 که ریزی خطوط به و گرفتم باال را سرم. زد زل چشمانم در پیشانی

 شکستن برای شدم، دقیق شده، ایجاد اش شده باریک های چشم کنار

 :گفتم شده، هم سکوت

 نمیای؟ نظر به سرحال  -

 صدادارش پوزخند رفت، من تخت روی تا نگاهش و برگرفت چشم

 :گفت زمان هم و کرد پر را اتاق فضای

 .نیستم چون  -



. بودم مانده معلق نپرسیدنش و علت پرسیدن بین پرید، باال ابروهایم

 این شد می باعث همین و بود نگرفته قرار خودش جای سر قطعه یک

. چیست دانستم نمی که ای قطعه نگیرد، خودش به اصلی شکل پازل

 ربطی کردم می حس کردم می جستجو قدر هر باز بود هم چه هر ولی

 اینجا در واقعا ولی بودم اصلی شخصیت چند هر ، من. ندارد من به

 نامربوط سوال این کردم سعی. داشتم را نقش کمترین آمدنش و بودن

 تکان سمتش به هوا در دستی باشم، نوازتر مهمان و ندهم کش بیشتر را

 :گفتم داده،

 .بفرمایید  -

 رفته، پنجره سمت به نشستن، برای من اصرار و اشاره هب توجه بدون

 قدمی یک تا. شد خیره بیرون به و ایستاد پنجره مقابل. زد کنار را پرده

 به نگاهش جهت نبود، الزم زیاد توجه و دقت. رفتم جلو سرش پشت

 تنها! خودش اتاق بود، اتاق باالترین پنجره تک و خودشان سابق خانه

 دیگر کس هیچ با را آنجا و بود خانه بام شتپ جوار در که اتاقی

 دو تخت دو و بودند مشترک اتاق در دیگرش برادر سه. نبود شریک

 خالی همیشه ولی داشت جا هم او برای حتی که داشتند اتاق در طبقه

 اصوال!! شد نمی شریک کسی با هم را خودکارش حتی او. ماند می

 دست. نزنند او وسایل به دست هرگز که بودند گرفته یاد هم برادرانش

 :کردم زمزمه و زدم سینه به

 .کردن انباری رو اتاق اون اینا  -

 میان چیزی چرخید، من سمت به و گرفت آنجا از را دارش کش نگاه

 چقدر من و انتظار بازخواست، حرص، خشم، سوال، بود؛ چشمهایش

 نمذه در را بست بن کلمه نگاهش طرز. بودم عاجز نگاه این تفسیر از

 سواالت به باز بست بن این از رهایی برای من و کرد می تداعی

 :آوردم روی متفرقه



 برگشتی؟ کانادا از کی  -

 هم روی و بسته سفت را هایش چشم شد، موجب پرتم و متفرقه سوال

 یکی این. کرد ام زده شگفت اش چهره در نشسته درد بار این. بفشارد

 .نداشت تحلیلی و تفسیر هیچ به نیاز

 :رفت نشانه مرا توجیهش بدون خشم تیر و گشود چشم سرعت به      

 متنفرم؟ اجباری های موقعیت تو گرفتن قرار از دونی می  -

 گناهی چه من و چیست منظورش بفهمم کردم سعی سرگردان و گیج

 و گیرم می قرار اش کالمی عتاب مورد حد این تا که ام شده مرتکب

 بیشتری دقت با است؟ قرار چه از انجری فهمم نمی کال آن از بدتر

 :نشستم نظاره به را تلخش چهره

 اجبار؟ چرا  -

... دوخت سرم پشت تخت روی به و کرد رد سرم کنار از را نگاهش

 چه خواست می ایستاد، قلبم دم یک. شد خم و کشید جلوتر را خود کمی

 دلیل بی کامال ترس این باشم راست رو خودم با خواستم می اگر کند؟

 و کنارش تمام سال هیجده ثانیه، به ثانیه و دم به دم که چرا بود

 خب ولی رود نمی کج راه که داشتم ایمان و بودم کشیده نفس نزدیکش

 دانستم می ولی دانستم نمی را بود کرده عوضش چقدر سال هفت این

 تیرگی به نداشت، آشنا رنگ چشمانش نی نی! خیلی هم آن شده، عوض

 .زد می

 به که دستش. نکنم اصابت ستبرش سینه به تا نشستم تخت روی سریع

 حاال که دستی کنار... کنارم درست تا... شدم جمع خود در آمد سمتم

 .کرد راست قد و گرفت مشتش بین چیزی... بود کرده یخ



 با و کرد باز را مشتش و برد باال اش سینه های نیمه تا را دستش

 لحظه چند هراس و شد خالی یکباره به نفسم. بست دوباره نگاهی،

 پنجه میان من کوچولوی خرس. داد عمیق شرمی به را جایش گذشته،

 :گفت محکم و تیز. گردید می فشرده ظالمانه اش

 داشتی؟ نگهش چرا  -

 :را راستش دادم؟ می او به جوابی چه باید

 .هست و بود ارزش با برام  -

. کرد تولید ندیمان «هه»  صدای پوزخندش و شده باز بار این دهانش

 :گفتم حیران و سردرگم

 امروز؟ تلخی اینقدر چی برای شده؟ چی چیه؟  -

 هدف را چشمانم سرعت به نگاهش که داد نمی قد جایی به ذهنم واقعا

 :گرفت

 نقشی هم تو دونم می البته. هست پدرم حرف حرمت به اینجام اگه  -

 گیر قدیمی دوست دو کردن پاره تکه تعارف بین احتماال و نداشتی

 امشب کردن پیچ لقمه هم کمک به دوشون هر مادر و پدر... کردی

 و گرفته رفته، کی دونم، نمی مامان هم رو لباسم و شلوار و کت... رو

 ... کرده تنم

 فرصت! بوده درست حدسم پس نشست، لبم گوشه مختصری لبخند

 داپی ادامه وار سلسله هایش حرف و نشد ایجاد برایم بیشتر فکر برای

 :کرد

 آشنای یه عنوان به. نداشتم امشب سناریوی اجرای در نقشی خالصه  -

 خودم به فقط نباید میون این تو که نشکنم حرمت کردم سعی هم قدیمی

 نه و درسته نه منتفیه قضیه بگم و بیرون برم من اینکه. کردم می فکر



! نیستی موافق گی می تو و بیرون ریم می پس. شه می خوب تو برای

 .شه می خیر به ختم قضیه این هم و شده حفظ تو حرمت هم ینطوریا

. رفت اتاق در سمت به و کرد پرت میزم روی را دستش در خرس و

 باید چرا من گفت؟ می چه داشت این. رفتم وا هایش، شنیده از مبهوت

 اتاقم در بودنش لحظه چند همین برای دلم وقتی زدم می حرفی چنین

 :گفتم برداشته، سمتش به گامی شده دبلن زد؟ می تابانه بی

 چرا؟  -

 :برگشت سمتم به و ایستاد

 چرا؟ چی  -

 :بردم باال چشمانش میان تا را نگاهم

 بگم؟ من باید چرا  -

 :پرید باال راستش ابروی

 هست؟ دخیل قضیه این توی تو، و من غیر کسی بگه؟ باید کی پس  -

 هم بدی حس که ودمب شده عصبانی تنها نه دستورش و قضاوت این از

 گول حتی و شدن زده پس و نخواستن بد حس بود، گرفته را گریبانم

 کردم سعی بود؟ ایستاده کجا او و بودم مانده کجا من... خوردن

 :بکوبم صورتش در را عصبانیتم

 اگه! کوچه تو رهگذران بین نه هست تو و من بین انتخاب دقیقا  -

 من از چرا موافقی اگه ومدی؟ا باهاشون شدی بلند چرا نیستی موافق

 خودم برای تونم می و دارم عقل خودم من خوای؟ می چیزی چنین

 بیرون برو اینه نظرت اگه هم حاال نه؟ یا موافقم بگم که بگیرم تصمیم

 !خوام نمی اومدم، کردم اشتباه بگو خودت و



 ذهنم بین کرده، رد را هایم مردمک و گرفت بیشتری عمق نگاهش

 :کرد رسوخ

 نیست خوب تو برای گم می من گم؟ می چی من فهمی نمی تو یعنی  -

 !!بشه حرمت حفظ تا بگو خودت. خوام نمی بگم من

 نظر حامل نبود قرار من. آمد نمی خوشم اش دستوری مصلحت این از

 در چیزی. باشم من داستان بده آدم که خودم نظر اسم به هم آن باشم او

 می گریه دلم! کنم چه ویرانی این با دانستم نمی و بود ریخته فرو دلم

 :بود گفته روزی که مردی فکر از شدن دور! شدن دور و خواست

 !خودمه پیش جات بیای، پایین بری باال  -

 و تکذیب را چیزی چه داشت طلبکار و سرد نگاه این امروز و      

 و بودم پخته او عشق اندیشه در سفالی ظرف عین من. کرد می نقض

 سال هزاران اگر حتی شد، نخواهد خام هرگز دوباره تپخ که خاکی

 می را ای کوره بوی و ماند می پخته خاک همان باز بماند، خاک زیر

 از نشان رسیده، کمال به خاک. است برده کمال به رو را او که دهد

 خود باستان دوران در من و دارد را خود دوران هوای و حال و عصر

 توپ من!! باستان بهار گذاشت، را قلبم ششجو اسم بشود شاید. ام مانده

 و شوم شوت خودی دروازه سمت به بار یک که نیستم و نبوده فوتبال

 این.... نخواستن و خواستن این!! حریف دروازه سمت به بار یک

 راه بین اگر که ماند می کلنگی اال همان عین... کشیدن پس و طلبیدن

 و بودم راه میانه حاال من و ...پایین نه داشت باال نه شد، می متوقف

 بود، دادن نظر بر قرار اگر... آمدن پایین یا رفتن باال انتخاب بین جایی

 هیچ بی رعایت، بی تعارف، بی گفت، می را خودش نظر باید کس هر

 ...آینده و گذشته به فکری

 :گفتم و کردم صاف قد شدم، رد کنارش از



 .بریم  -

 را ابروهایم. بود هم سردتر یشههم از انگار تلخش و سرد عطر بوی

 با قلبم و ام مانده قوی همچنان بباورانم خودم به که بودم کشیده درهم

! من صدرای صدرا؟. طلبد نمی ریختن فرو و شکستن قوا تمام

 بود؟ شده غریبه اینقدر کی از دانم نمی که صدرایی

 کاری هر و ایستادم آخر پله. رفتم پایین را ها پله او، به تعارف بدون

 سعی چهره به انعطافی با فقط و نکرد خوش جا لبم میان لبخند کردم

 روی لبخند ورودمان با. نیست میان در ناجوری چیز دهم نشان کردم

 شدم منتظر و کردم رعایت را مهمان حرمت باز. نشست حاضرین لب

 نگاهم با جدالی نشستن از قبل و رفت صندلی سمت به. بنشیند او اول

 :درید را سکوت پرده مالیم خیلی مادرش صدای. کرد

 چطوره؟ احوال اوضاع دخترم. ببینم بشین جان بهار  -

 نفر آقا عباس. داند می خدا کردم، شدن کشیده به وادار را لبم چگونه

 :گشود لب که بود بعدی

 دونی می الیق رو ما پسر این چیه؟ نظرت ببینم بگو بهارخانم خب  -

 بدی؟ دست به دست باهاش رو راهت ادامه

 :گفت خنده با و کرد دستی پیش آقا عباس رفت، پدر سمت به نگاهم تا

 هم پدرت. نیست اینجا من غیر هیشکی کن فکر کن، نگاه منو فقط  -

 و خودتی کن فکر... خودت نظر مونده فقط که گفت واضح کامال

 نه؟ یا وصلته این موافق دلت... دلت

 کردم، می حس خودم روی لممقاب درست جایی از را نگاهی سنگینی

 بود گفته آقا عباس. بود شده سخت برایم کشیدن نفس آن زیر که جوری

 را دلم حرف بود قرار و نیست کسی و هستم اینجا من فقط کن فکر



 کمی اگر حتی دهم گوش او حرف به بار این خواستم می من و بزنم

 پایین کمی را سرم و نشستم جایم سر صاف. باشد نهفته تویش لجبازی

 :گفتم مصمم و محکم و بردم تر

 .هست بله  -

 موجب و کرد بازیگوشی قلبم میان چیزی شد، بلند که زدن کف صدای

 اندیِش مصلحت حاکِم این به کنم؛ نگاه روبرو به گرفته باال سر شد

 !!زن قول زیِر و زورگو

 با طرز به ابروهایش و سوال عالمت از بود پر اش تیره تمام نگاه

 می اش حالی مادر و پدر حرمت او. بود شده تر نزدیک هم هب نمکی

 !!خوب دختر یک هم این! خوب پسر بگیر!! نه؟ من مثال و شد

 من و شد گرفته نشانه رویمان و سر سمت به باری چند مبارکه کلمه

 می تشخیص بود زدن حال در که را رعدی ها تبریک این باران میان

 :گفت خانم زهرا گرفت، آرام کمی که باران. دادم

 بدی؟ شیرینی خوای نمی بهارجان پس  -

 خود به تکانی. کنم تعارف بودند، آورده آنها که شیرینی باید دانستم می

 یخ کوه آن صدای که رفتم می آشپزخانه سمت به داشتم. شدم بلند و دادم

 او نداشتم اعتراض حق ریخت، پایین آنا دلم. کنم توقف شد، موجب

 پر و نگران نگاه! شود حفظ حرمتت تا کن رد تخود که بود گفته

 می داشت پدرها سوی به رو که چرخاندم او سمت به را اضطرابم

 :گفت

 عقد و باشیم محرم مدتی کردیم توافق که برسونم اطالع به خواستم  -

 !!بعد ماه چهار سه برا داریم نگه رو



 چنین کی. شدند درشت او عجیب و ربط بی حرف این از چشمهایم

 از که بود قدری به تعجبم میزان نداشتم؟ خبر من که بودیم کرده توافقی

 خیلی که کردم نگاه صورتش به برگشته آشپزخانه ورودی همان

 نمی. بود داده لم هم کمی و انداخته پا روی پا راحت خیال با و خونسرد

 و داد دست او به شدن غرق حس که بود قدر چه چشمانم سایز دانم

 در و گرفت نفس شده، هم گهربار صحبتهای این از تنگرف نفس برای

. شدم پاییدنش متوجه بود، نچرخانده من سمت به چشم اصال حالیکه

 می جرات به و ماند پایدار لبش روی لحظه چند برای مختصری لبخند

 !بود رسیدن لحظه از لبخندش اولین این بگویم توانم

 تمرکز لبخندش روی خیلی توانستم نمی که زد می جوری قلبم      

 حدسم طبق درست و رفت پدر سمت به او از احتیاط با نگاهم کنم،

 که نبودم من تنها انگار. بود رفته نشانه مرا گرش مواخذه های چشم

 حاکی سکوتی حاضر اعضای همه تقریبا. بودند خبر این مات و گیج

 که دانستند می خوب آنها چه و خودمان خانواده چه. داشتند حیرت از

 عنوان هیچ به و است حساس موقت محرمیت این روی پدرم چقدر

 به هم بیتا و امیر و احسان محمد و من برای حتی. آید نمی خوشش

 کار چی تو پرسید، می چشمانش با حال. نداد رضایت موقت محرمیت

 !!کردی؟؟

 صدرای ای شدم، آشپزخانه وارد آهستگی به و انداختم پایین را سرم

 نهاده منگنه در مرا و چیست پدر حساسیت دانست می دقیقا مارموز،

 کردم، منتقل آن روی را تنم و فکر سنگینی و داده تکیه کابینت به. بود

 می واقعا یعنی داشت؟ معنی چه حرفش این آوردم، نمی در سر

 از قبل آقا عباس سپردم، سالن صدای به گوش شویم؟ محرم خواست

 :کرد سخن ایراد بابا



 که باشین نامحرم گرفتین، ای عاقالنه تصمیم اتفاقا ب،خو هم خیلی  -

 !چی

 :گفت تردید و خجالت هرگونه از دور به صدرا

 نه هشت، کم دست شلوغه، من سر واقعا سال آخر ماه سه خب  -

 واقعا پیشش و پس با که دارم پیش در مختلف شهرهای تو نمایشگاه

 از برهه این تو برام اصلی مراسم برگزاری امکان و بره زمان برام

 مراسم یه بعد ماه دو یکی همین گویا هم طرفی از. نداره وجود زمان

 ماهی چهار نظرم به پس. داشت خواهد وجود شما منزل تو عروسی

 فراهم رو زندگی برای جدید شرایط کمی بتونم من هم که باشیم محرم

 .باشین داشته رو دیگه مراسم یه آمادگی شما هم و بیارم

 محرمیت داشت عقیده بابا بود، جوشیدن حال در دلم. شد دایجا سکوتی

 او و دهی می پسر دست ای پشتوانه هیچ بی را دختر که است این مانند

 حالی در این. باشد داشته او از را، زنش از انتظارات همه تواند می

 او از توان نمی جوره هیچ و نیست بند جایی به هم کسی دست که است

 محرمیت نوع این از عجیبی طور به... کرد حق طلب یا و شکایت

 !آمد می بدش

 آهسته آمده، آشپزخانه داخل بیتا که رفت نمی شیرینی چیدن به دستم

 :گفت

 نگه رو خودش زور به بابا زدی؟ بود، حرفی چه این بهار وای  -

 !داشته

 جعبه کردم؟ غلطی چنین کی من. بستم را چشمهایم و دادم تکان سری

 :گفتم داده، هل ابیت سمت به را

 .لرزه می پام و دست بچین رو ها شیرینی  -



 باز آقا عباس. چید ظرف داخل را ها شیرینی و داد تکان سری بیتا

 :کرد وساطت

 نامحرم اینا ندارم خوش منم راستش زمانی، آقای نگیرید سخت دیگه  -

 های بچه که خوبه صدرا؟ از تر شناس دیگه داره؟ اشکالی چه. بمونن

 !شدن بزرگ باهم کال ما و شما

 :گفت تعلل با و کشید نفسی بابا

. کنیم تکلیف تعیین براشون که نیستن کوچیک بچه هرحال به خب  -

 ای چاره باشه... رسیدن نتیجه این به کردن دوتا دو خودشون حتمی

 .کنم می موافقت نیست

 :گفت خوشحالی با آقا عباس

 !خوشی و خیر به انشااهلل خب  -

 :گفت و داد دستم را شیرینی ظرف بیتا

 !!شده گچ عین رنگت ببر، بیا  -

. رفتم سالن به و نکنم غش مختلف های حس هجوم از تا گرفتم نفسی

 بود پرت حواسم قدری به اصال شدند، همراه او با بقیه و زد کف مینو

 ایستادم، که صدرا مقابل. کردم می تعارف همه به چگونه دانم نمی که

 بار این. گرفتم مقابلش را ظرف بفرمایید، گفتن ونبد و کرده اخمی

 کرده تنظیم صورتم روی درست را نگاهش سیبل پیش، دوبار برعکس

 این. داشت نگه همانجا لحظه چند را دستش گرفته، شیرینی به دست و

 هایش چشم. بکشاند او سمت به سوالی مرا نگاه که بود قدری به تعلل

 نی نی شیرینی برداشتن منض و شد ریزتر کوتاهی لحظه برای

 که نبود تفسیر به نیاز اصال. گرفت شیطنت کمرنگ برق چشمانش

 .دادم می پس تقاص اش خیرخواهانه دستور از تمرد جرم به داشتم



 :گفت خانم زهرا که شوم رد مقابلش از خواستم می

 !انگار رفت یادت چیزی یه مادر جان صدرا  -

. است رفته مرموز صدرای این ادی از چیزی چه ببینم ایستادم متعجب

 جیب در دست! بود رفته یادش واقعا اینکه مثل پرید باال ابرویش جفت

. گذاشت ظرف داخل آورده، بیرون کوچکی جعبه و کرد کتش داخلی

 :گفت خانم زهرا

 می خودتون رو حلقه هست، روشنی چشم برای فقط این بهارجان  -

 .خدا امید به کنید می انتخاب رید

 تشکر مادرش از صدرا عوض به و کردم بهانه را مادرش حرف همین

 .نشستم کرده،

 :گفت حوصله با داد، می نشان سرحال واقعا که فرهودی آقای      

 بیارم رو صادقی آقا حاج من فردا همین بدین، اجازه اگه زمانی آقای  -

 ما بفرمایید امر طور هر شما هم بعد. کنن جاری رو محرمیت تا

 عهده به ذاریم می هم ماجراها بقیه و برون بله قراره. کنیم یم اطاعت

 .کنن کار چی دونن می بهتر خودشون که خانوما

 و ها گردش و ها دوستی و گذشته به شد معطوف دیگر ها صحبت بقیه

 های صحبت در دخالت کمترین میان این در! شیرینی و میوه صرف

 نگه رویم را نگاهش هابار که اویی!! او و من به شد می مربوط آنها

 خوشحال شد، خواهم محرمش فردا اینکه از دانستم نمی من و داشت

 !ناراحت یا باشم

 خواب صبح خود تا. گذراندم چگونه را شب دانست می خدا فقط

 بود، نگذاشته توان برایم دلشوره شد؟ چه و کردم می فکر چه نداشتم،

 می چه فردا دانستم نمی. بودم رفته دسشویی به صبح تا بار پنج فقط



 علت بر مزید هم کردم تحمل آنها رفتن از بعد که مفصلی دعوای! شود

 خیلی حالیکه در بود، عصبانی واقعا پدر. بود کرده بدتر را حالم و شده

 من راحِت و خونسرد و آرام پدر. دید عصبانی اینقدر را او شد می کم

 را عمرم کتک اولین کردم، می حس واقعا که بود آورده جوش آنچنان

 از همه اطالِع وجود با که نبود پذیرش قابل برایش. بخورم او از

 منی و باشم گذاشته قراری چنین من موقت، محرمیت باب در نفرتش

 گناه بی داشتم و نداشت خبر جریان این از هم روحم که منی... که

 منوط من کردن تکذیب کنم، هم تکذیب نتوانستم ولی. شدم می سرزنش

 می که خصوص به. شود رو نداشتم تمایل که چیزها خیلی به شد می

 این از و داده مامان دست بهانه تواند می ای نقطه کوچکترین دانستم

 .بزند را بابا رای کال کرده، استفاده روزنه

 که صدرایی... بود من ضعف نقطه این و داشتم دوست را صدرا من

 :بود گفته آرام خیلی خداحافظی موقع

 !کن نوش ضربتی ضربتی، زدی  -

 محبت و خاطره همه این شد می مگر داشت؟ دوست مرا هم او یعنی

 شستم انگشت روی نگاهم. بود امر محال شود؟ نابود و نیست دفعه یک

 .نبود تلخی چیز اصال برایم بخیه چند کمرنگ رد که همانجایی ایستاد،

 صلف. کرد فوت ای دفعه یک مامانم دایی که بودم ساله دوازده

 برای بیتا و مامان و بابا. داشتیم درس بهزاد و من و بود امتحانات

 اولین. شدیم روبرویی خانه مهمان بهزاد و من و رفتند شمال به مراسم

 می که بهزاد. نداشتم هم ترسی و ماندیم می آنها خانه که نبود بارمان

. خوابید می من کنار مهمان اتاق در خانم زهرا و پسرها اتاق رفت

 خواندم می زود زود را هایم درس پخت، می شام باید صدرا که بیش

 .بود بخش لذت برایم کنم، کمکش شام پختن در تا



 آن. شدم می لذت غرق همکاری این از من و نداشت حرف پیتزاهایش

 تقریبا. بود داخلی دکوراسیون دانشجوی و داشت سال بیست روزها

 به. شکست و افتاد زمین مدست از لیوان که بود اتمام به رو کارمان

 :گفت و چرخید سمتم به سرعت

 .بیارم دمپایی برات برم نخور، تکون  -

 صدرا تا. کشیدم می خجالت کلی بودم، شکسته را لیوانی اینکه از

 کنم جمع را لیوان قطعات تا شدم خم بیاید، خانم زهرا و بیاورد دمپایی

 در که اشکی. برید را انگشتم شیشه از ای تکه که شد چه دانم نمی ولی

 و رسیدن محض به صدرا. نبود درد از بیشتر بود، شده جمع چشمم

 :زد تشر و داد تکان سری ام، گرفته را انگشتم سفت اینکه دیدن

 دی؟ نمی گوش حرف چرا نخور، تکون گم می بهت وقتی  -

 می بر کاغذی دستمال چند حالیکه در. بپوشم تا گذاشت زمین را دمپایی

 سفت را ها دستمال و کشید خود سمت به را دستم و آمد سمتم به داشت،

 کردن تمیز خیال بی کال من دیدن با خانم زهرا. داد فشار زخم روی

 بند خونش ولی کرد عوض را ها دستمال بار دو یکی. شد آشپزخانه

 :گشت جاری اشکم شد، کشیده سمتم به سرزنش به نگاهش تا آمد نمی

 .ببخشید  -

 آهسته و زد کوتاهی تبسم داشتم، آگاهی رویش کلمه این معجزه از

 :گفت

 .نداره عیب افتاده، که اتفاقیه  -

 :گفت مادرش به رو و

 .نمیاد بند خونش درمونگاه، بریم باید کنم فکر مامان  -



 بود گفته پرستار انگشتم، روی بخیه چهار به شد منتهی درمانگاه این و

 البته. شود می بد حالم گفت و نتوانست خانم زهرا. بگیر دستش از

 همین دست دستم مچ مدت تمام. بودم واقف لطیفش روحیه به هم خودم

 که هایی جوک پی گوشم و! نه بگو بود، گفته من به که بود مردی

 شد، برداشته هایم بخیه وقتی تا. ورزید می خساست گفتنشان در همیشه

 ...نوشت برایم او را تکالیفم تمام

 می باز حرکت از قلبم شد، می زده که زنگی هر با صبح از      

 موافق صدرا بگوید و بزند زنگ خانم زهرا که بودم منتظر. ایستاد

 ای صیغه چه محرمیت پیشنهاد نبود موافق اگر فهمیدم نمی ولی نیست

 به آهسته و آورد را گوشی بهزاد تلفن، خوردن زنگ از بعد وقتی بود؟

 :گفت مامان

 .صدراست ماماِن  -

. نخورم زمین ای دفعه یک تا نشستم صندلی روی. بست یخ بدنم لک

 تکه چگونه و بکنم باید چه نیست راضی صدرا بگوید، اگر دانستم نمی

 رفته بیراه به واقعا من یعنی نمایم؟ جمع را ام شده شکسته غرور های

 بین دوطرفه عالقه از ذهنیتم همه یعنی نداشت؟ دوستم صدرا و بودم

 و مستقیم های حرف پس بود، نادرست اگر بود؟ تنادرس خودمان

 بود؟ چه برای بیگاهش و گاه نامستقیم

 و بفهمم چیزی توانستم نمی مادرم نه و بله و تعارفی های جواب از

 ! شرمنده دشمنتون کنم، می خواهش که، آخرش حرف

 ولی نداشتم مامان از را سوال پرسیدن جرات تماس شدن قطع با

 :گفت من، ِنپرسید از قبل خودش

 میان شب فردا گفت داشتن، کار امروز برای صادقی آقا حاج گویا  -

 .محرمیت صیغه خوندن برا



. انداخت خنده به هم را مامان که شد رها ام سینه بین از طوری نفسم

 :گفت و گرفت دستش در را ام زده یخ های دست و نشست مقابلم

 نه و خواستگارات یکی اون با رفتارت به نه دختر؟ تو هولی چقدر  -

 خوشحال هم خیلی االن باید تو داری؟ استرس اینقدر چی برای! این به

. داری دوسش سالهاست که کنی می ازدواج کسی با داری که باشی

 پس؟ ای گرفته صبح از چرا

 صدرای نگفتم! ام کرده گیر برزخ در نگفتم و زدم ای خجوالنه لبخند

 او با برای و داده گوش دلم حرف هب فقط من و نه بگو گفت، من به من

 .دادم خرج به لجاجت بودن،

 زدم بار بیست را طرحی که بود پرت حواسم قدری به شرکت در صبح

 برد کی حواله مشتی حرصی و کالفه. داشت ایرادی یک هم بار هر و

 :نالیدم الهام به رو و کردم

 !خرابه حالم  -

 که صبح از. شد می لعمط هایم حرف همه از که بود کسی تنها الهام

 نگفت حتی. کرد سکوت بعد و خندید برایم اول بودم گفته را قضیه

 این حل در هم او. کرد سکوت فقط چرا، نپرسید حتی کردی، اشتباه

 :گفت احتیاط با و کرد نگاه سمتم به. بود مانده معما

 زیر که هست آدمی واقعا صدرا. بفهمم رو علتش تونم نمی اصال  -

 بشنوه؟ زور و بره سیک حرف بار

 سری مطمئن نداشت، وجود دنیا در حرف این از دارتر خنده یعنی

 :دادم تکان

 .امره محاله  -

 :شد خم جلو به کمی



 میاد جلو خودش میل با داره باش داشته اطمینان اینطوره اگه خب  -

 این علت بعد و خواسته چیزی چنین ازت چرا بفهمم تونم نمی فقط ولی

 !چیه میتشمحر پیشنهاد

 :کردم فوت را نفسم

 همه رویاهای به دارم که باشه خوب حالم خیلی حاال باید من ببین  -

 صدرای صدرا، الهام، چیه؟ دلهره این دونم نمی ولی رسم می عمرم

 حتی و بود جدی و خشک و سرد هم موقع اون درسته. نبود قدیم

 فهمید شد می رفتارش رو از فقط و بودن کالم بدون هم هاش مهربونی

 یخه، کوهه عین کردم حس که شدم روبرو مردی با من دیروز ولی

 ...دیدنش و ها حرف از کردم لرز

 :پرسید جدی خیلی الهام

 به هنوز... خالص و بده خودت و من به رو سوال یه جواب فقط  -

 همه پای احیانا که داری دوسش اینقدر داری؟ دوسش همیشه قوت

 بایستی؟ مشکالتش

 به درست بود، واضح خیلی خیلی جواب. نکردم هم تعلل م،نکرد فکر

 و تردید بدون. کشد می نفس است، زنده که کسی بگویی اینکه مانند

 :گفتم مکث

 سال هفت این من الهام. بکنی رو فکرش که چیزی اون از بیشتر  -

 اسالید این انگار تازه و دیدم سفید سیاه اسالید یه پشت از رو زندگی

 .داره وجود رنگ همه این شه نمی باورم خیابون تو حتی رفته، کنار

 :زد تبسمی و بست را هایش چشم

 روزی گردد روز که داند ننالد، شب تیره از عاشق روان روشن  -

 و دست هم دریا خود با باشه الزم شاید بزن، دریا به دل! شبانان شب



 بی مه بار یه نشد، و باشی منطقی خواستی همه این... کنی نرم پنجه

 .باش منطق

 !!دارد عالمی هم دیوانگی... گذاشتم صورتم روی دست

 گفتن بفرمایید دنبالش به و خورد اتاقمان باز در به که ای تقه صدای

 شد، ادا که را صالبتی با و محکم سالم. کنم باز چشم شد موجب رفیقم،

 .گشت پذیرا تنم کل گوشم، بر عالوه

 خود سلیقه به بار این که مردی متس به ای حیرتزده های چشم با      

 پلیور با اش مشکی پالتوی و شلوار. کردم نگاه بود، پوشیده لباس

 کوتاهی توقف. بود کرده تر مردانه را اش مردانه تیپ روشنش طوسی

 خشک پاهای. آمد من سمت به و داد تکان الهام به سری و کرد در دم

 :گفت ای همحترمان لحن با بودند، چسبیده زمین به ام شده

 مرخصی تونی می داشتم، کار باهات ساعتی دو یکی خوبه؟ حالت  -

 بگیری؟

 :برخاست احترامش به و پرید باال باهم الهام ابروی جفت

 درسته؟ فرهودی، صدرا آقای  -

 او سمت به و داد میز به ثانیه از کسری را هایش چشم مردمک

 :برگشت

 خوبه؟ ونحالت... رضایی الهام خانم هم شما بله،  -

 تشکر و مکالمه این. شوند الهام شکل هم ابروهایم که بود هم من نوبت

 چشمانش. برخیزم شده، مسلط خود به کمی بتوانم تا داد فرصتی الهام،

 ولی نداشتم، تفسیری را گنگش نگاه. برگشت سمتم به و شد تر تنگ

 :گفتم پاسخ احترام از میزان همان با را رفتارش



 .بیای اینجا تا نبود نیاز گرفتی، می تماس باهام بلشق اگه... سالم  -

 در انزجاری و شد کشیده پنجره سمت به نگاهش شد، درهم اش چهره

 :گفت شده سخت فکی با تلخ و دار خش آهسته،. زد دو دو چشمانش

 .نداشتم رو شمارت  -

 پیش سالها که بود همانی کارتم سیم شد، کشیده چشمانم روی ای پرده

 متوقف ام سینه به رسیدن راه نیمه در دستم. بود خریده مبرای خودش

 اندازه به آورد فشار آورد، فشار و رفت موس روی جایش به و شد

 کشید سمتم به شیشه از را اش طوالنی نگاه... ام کرده طغیان قلب همه

 :گفت تر مصمم و

 .کن مرخصی ساعت دو تقاضای لطفا  -

 انگار. رفتم اتاق در سمت به لهاما به نگاهی نیم با و دادم تکان سری

 .خورد نمی تکانی که بود شده مرد این مبهوت هم الهام

 جذابش رخ نیم به و بودم نشسته ماشین داخل کنارش نشده، دقیقه پنج

 به فقط که هایی چشم آن در نبود، دلچسبی چیز سکوتش. نگریستم می

 آن هر. دمنبو بلد را خواندنش که بود حرفی بودند، شده خیره بیرون

 و بلندش صدای شدن هوار و بودم انتظار حباب این ترکیدن منتظر

 های خیابان که ماند می این مثل ولی پیش شب بابت کردنم مواخذه

 از چشم اصرار و دقت همه این با که بیند می است بار اولین را تهران

 .گیرد نمی آن

 :گفت شتوصیف قابل غیر حالت همان با ایستاد، که قرمز چراغ پشت

 .بزن تک یه و کن سیو رو شمارم  -

 :لرزاند را هوا های مولکول جوابش در صادقانه ام کرده بغض صدای



 ...هنوز هست نکردم، پاکش من  -

 :گفت نفسی با همراه و زد پلکی. مکید را اش گونه طرف یک

 .کن سیو کردم، عوضش  -

 ذخیره کرد می دیکته که را ای شماره و آوردم در کیفم از را موبایل

 در که طالیی های خواب مالیم آهنگ صدای. زدم زنگی و کردم

 کرد، می حرکت حالیکه در. نشاند هایم لب روی تبسمی پیچید، ماشین

 :گفت

 .کن قطعش افتاد، شمارت خب  -

 :انداختم باال سری

 نیست؟ حیف  -

 گرمای. دانست می او و داشتم دوست را آرام ملودی این هیمشه

 عوض را اش شماره و نداشت را ام شماره دوید، پوستم زیر مالیمی

 وقتی کار چه شماره به مرا... بود آهنگ همان آهنگ ولی بود کرده

 برایش بار چند روزی آهنگ این و بماند استفاده بال بود قرار ها سال

 . شد می نواخته دوباره و دوباره و دوباره

 چقدر. فتر چشمش گوشه نامحسوس خیلی خوردگی چین پی چشمم

 سنج دروغ عین چشمانش و بود داشته نگه حالت بی را لبانش بیرحمانه

 این در بود؟ چه برای سرسختی و کنترل همه این! دادند می اش لو

 بود؟ گشته تضعیف کدام و شده تقویت اخالقش کدامین ها سال

 چیز ولی ایم ایستاده کجا ببینم کشیدم سرک کرد، توقف وقتی      

 :پرسیدم. نشد عایدم زیادی

 بود؟ چی کارت  -



 چهره. داد تکیه صندلی پشتی به را آرنجش و چرخید سمتم به کامل

 :گفت حرص کمی و تحکم با شد، هم ناخواناتر ناخوانیش

 اینقدر بیرون، بری باهاش ساعت دو بخواد ازت مردی هر شما  -

 کنی؟ می قبول ساده

 با من کار؟ چه مردها با مرا اصال بود؟ چه منظورش. خوردم جا

 :گفتم دادم، می تنهایی به تن سختی به هم شوهرم

 !مردی هر با نه  -

 :گفت تر عصبانی

 ...خوان می خاص های ویژگی پس آهان  -

 بغض کمی با فهمیدم، نمی را منظورش واقعا گفتارش، و رفتار مبهوت

 :گفتم

 شناسی؟ نمی منو مگه تو صدرا؟  -

 :شد بلند ناگهانی خیلی صدایش

 چی هر رو کشیدی بطالن خط تو. شناسم نمی اصال رو تو من نه  -

 .دارم ازت کردم می فکر که شناختی

 :شدم جمع خود در بلندش صدای از

 !گی می چی فهمم نمی خدا به  -

 :ساخت مماس صندلی با را کمرش دوباره و کشید عمیقی نفس

 درسته؟ بودی، کرده ازدواج احسان محمد با  -

 قابل غیر و سخت چهره به را نگاهم و بردم دندان زیر را لبم گوشه

 خود در کردن باز لب جرات انگار جورهایی یک. دادم انعطافش



 تکان تایید به سری. داشتم ولی داشتم گناه احساس نباید اصوال نیافتم،

 می نظاره چشمی زیر را اش شده پایین باال سینه قفسه حالیکه در. دادم

 :غرید وار زمزمه کردم،

 رفتی؟ پیش باهاش کجا تا  -

 مرا و کرد می فکر چه به و پرسید می چه از داشت نزد، دمی قلبم

 :نالیدم بود؟ آورده چه برای

 صدرا؟  -

 :گفت ای شده چفت فک با و برگشت سمتم به ناگهانی

 یا بپرسم جز به جز و دقیق خیلی الزمه بپرسم؟ دیگه بار یه الزمه  -

 چیه؟ منظورم شد حالیت

 ! انصاف بی انصاف، بی اف،انص بی

 :شد رخم به رخ تر رحم بی. نکنم گریه تا گذاشتم دهانم روی دست

 فقط؟ بود، بغل و بوسه ببینم خوام می درسته؟ نه؟ دیگه بودین نامزد  -

 می چه از داشت گفتم؟ می چه مرد این به من شدم، می خفه داشتم

 سخت ظهلح آن در گرفتن تصمیم چقدر نداشت؟ داشت؟ حق پرسید؟

 می تر سخت گام به گام را جنگ و دید نمی را ملتمسم های چشم... بود

 :کرد؟

 نمی کسی دست هم رو هام وسیله از یک هیچ من که دونی می  -

 !!دم؟

 ! سنگدل رحم، بی



 دادم؟ می را چیزی چه جواب باید کردم؟ می چه ماشین این داخل من

. دانستم می... زد می لوازمش به دست نباید حتی کسی دانستم می

 ای وسیله من یعنی! مرتبه یک و ارادی غیر خیلی ریختند، هایم اشک

 بود؟ خورده آن به دیگری کس دست که بودم

 همین با من جنگ گرفتم؟ می فاصله باید رفتم؟ می و شدم می پیاده باید

 اگر حتی! داشت حق واقع به... داشت حق اما یعنی؟ بود تمام اش جمله

 اشک بین از و کشیدم پری نفس. آمد نمی خوشم من و نبود من دلخواه

 :گفتم هایم

 !همینه به منظورت اگه. نیست شناسنامم تو ازش اسمی دیگه  -

 چشمانش... بود متفکر کرد، تعلل کمی شد، نزدیکتر هم به ابروهایش

 :گفت کرده، جمع را

 .بشم مطمئن خوام می  -

 :مکن تحلیل مدت کوتاه آن در نتوانستم را حرفش

 چی؟ یعنی  -

 :کرد نگاهم سفیه اندر عاقل

 بهت دیگه نیست الزم... هست دکتر یه ساختمون همین پنج طبقه  -

 برگه با و برو... باشی شده منظورم متوجه کنم فکر بدم، توضیح

 !برگرد

 اینقدر هم آن نفهمم، را منظورش که نبودم خنگ. زد خشکم      

 افتادم؟ می پس داشتم من راچ پس ولی بود هم منطقی حتی... صریح

 ابهت و جذابیت مگر بودم؟ نشده بزرگ خودش های دست در من مگر

 و سرد بود؟ گذاشته زندگیم در دیگری مرد ورود برای راهی مرد این

 :گفت تحکم با



 من دیروز که گی می و بابات به زنی می زنگ یا و میای برگه با یا  -

 کردی؟ کار چی تو و گفتم چی

 :کرد تاکید تر جدی و

 .شو پیاده  -

 صدرا های چشم به و برگشتم. نبود هم ماندن جای یعنی شدم، پیاده

 چشمانش در ولی کرده می بگویدشوخی آخر لحظه شاید کردم نگاهی

 حرف؛ کلی بود، حرف کلی ولی نبود پشیمانی از اثری

 

 کنم گیرش زمین را خاطراتت تا روم می

 نمک تحقیرش ذره یک را عشق تا روم می

 

 ..برداشته آیینه،لک یکِ مانند عشقمان

 کنم تطهیرش لکه از را آیینه روم می

 

 درد می را قلبمان گرگیِ مثل نفرت و عشق

 کنم زنجیرش سینه در را گرگ این روم می

 

 کند می دق منِ" خوردنهای غصه"از مادرم

 !کنم پیرش اندکی را مادرت تا روم می

 



 ..کنی می پایین و باال را کوچه این منِ بعد

 کنم درگیرش کوچه با را توِ چشم روم می

 

 .!تو جنس از آتشی..گرفتم آتش..نه کینه

 کنم تبخیرش تو بی را"ها گریه شب"روم می

 

 محمدپور_مسعود

 

 وقتی ولی بروم قامت راست ساختمان در دم تا کردم را ام سعی تمام 

 ها پله نرده روی را وزنم نداشت، دید بیرون از دیگر که رسیدم جایی

 ...شدم پرت گذشته به و کردم منتقل

 رویم به محمد رمق بی نگاه. بودم داده تکیه دیوار به گناهکارها عین

 کردم می حس. کرد فوت را نفسش بیاید، جلوتر اینکه بدون. بود خیره

 :گفتم. کردم می رجوع و رفع را زدنم عق تا زدم می حرفی باید

 !!نساخته بهم اون ماالاحت بودم، خورده پیتزا شام دیشب -

 چاره راه دنبال سردرگم زد، کمر به دست و شد زیادتر که مکثش

 :گفتم جدیدتر

 چرا؟ دونم نمی شه، می بد حالم زود به زود روزا این  -

 را بود خورده هم به حالم بوسیدنش با که باری چند خواستم می یعنی

 :خورد تکان هایش لب. کنم توجیه یکجا

 !هیچی... نگو هیچی... بهار... بهار  -



 هایم، حرف از خورد، می بهم خودم از حالم. گذاشتم دهانم روی دست

 باید که هایی حس از فکرهایم، از هایم، بهانه از هایم، دروغ از

 :شد تر کوبنده شدن، بلند بدون صدایش! شد نمی و شد می کمرنگ

 قراره کی تا کی؟ تا دیگه؟ سال چند دیگه؟ ماه چند دیگه؟ چقدره  -

 بخوره؟ بهم ازم حالت

 را نگاهش. شدند روان هایم اشک و ترکید گلویم در شده گلوله بغض

 :داد سقف به

 ده بار، پنج با گفتن، زور دوبار با گفتن، زور بار یه با بدونم اگه  -

 ...بار

 :کشید صورتش روی محکم را دستش و کشید کمر از دست

. کنم می وادارت خدا به نی،ک می عادت بهم حداقل نه، که عالقمند  -

 !خیال بی محبت بگیری، انس بهم فقط سرت زیر بالش عین که اونقدر

 :زدم لب! بودم بد چقدر من بود، خراب حالم کشید، می تیر بد ام سینه

 !احسان محمد  -

 :داد تکان سری

 تحمل نه، که حس من از بوسه یه به نتونستی هنوز ماه هشت بعد تو  -

 خودت تو جوری خوره، می بهت دستم هنوزه که زهنو... فقط کنی

 .خوره می بهم خودم از حالم که شی می جمع

 :توپید. ریختند می مقاومت بدون هایم اشک

 !لعنتی نکن گریه گم می بهت نکن، گریه  -

 :زد فریاد عصبی و تلخ و ناگهانی و شد پایین باال اش سینه قفسه



 و نرمش هیچ با هم تو یغریز احساسات که کرده چه تو با صدرا  -

 هان؟ کرده چه شن؟ نمی بیدار محبتی

 صدرا از او. آمد کم هوا و شد تنگ برایم خانه و سقف و دیوار و در

 می سال سه که او کرد؟ می چه ما زندگی بین صدرا دانست؟ می چه

 :گفتم نفس بی و افتادم زمین به زانو دو روی! بودمش ندیده حتی شد

 محمد؟  -

 :گفت مستاصل و گذاشت انشده روی دست

 خونه تا ما خونه فاصله مگه ری؟ می حال از داری چرا هان؟ چیه؟  -

 کردیم؟ نمی زندگی محل یه تو مگه خیابون؟ دو کوچه؟ سه چقدره؟ شما

 چطور؟ نفهمم؟ داشتی انتظار چطور

 :کرد تاکید تر ناراحت

 نگاه یه ؟چرا؟ موندی؟ چرا موندی؟ کجا تو رفته ایران از رفته، اون  -

 .دارم دوست من پیشت، کنارت،... هستم من شوهرتم، من. بکن

 لب شد، می مگر ولی کنم خفه کردم می سعی را تلخم هق هق صدای

 :زدم

 .ببخش منو  -

 کمی ناخودآگاه. برگشت سمتم به دوباره چرخید، خودش دور دور یک

. کرد می خودنمایی بدجور نگاهش در تاسف ایستاد،. کشیدم عقب

 :گفت ستهآه

 !ببخش منو تو نه،  -

 :گفتم بیچارگی با



 ...کن بس خدا رو تو محمد، خدا رو تو  -

 :ریختم چشمانم در را توانم و

 هر اینکه به بیا بده، خاتمه عذاب این به و بیا. کن تمومش و بیا  -

 .تونم نمی من آره تونم، نمی. بذاریم پایان نقطه شیم می شکنجه دومون

 :بود نگاهش در زیادی التماس. نشست زمین روی مقابلم

 شاید. کنیم امتحان دیگه بار یه بیا. بدیم فرصت بهم دیگه بار یه بیا  -

 !بود ممکن شاید تونستی

 

     

 :گرفتم هایم دندان بین را لبم. کردم نگاهش مایوسانه

 دارم اطمینان حاال شه، می کردم می فکر درصد یه امروز تا اگه  -

 .دارم اطمینان شه، نمی

 دونم می گی می و بری می صدرا از اسم داری وقتی کردم فکر و

 !واقعا؟ شه می چطوری شه؟ می چطوری چیه؟ اون به حست

 :شد جدی اش چهره و کرد صاف قد

 .بمونی پیشم امشب که شرطی به باشه،  -

 :کردم باز ممکن جای تا را هایم چشم

 خوای؟ می چی ازم  -

 :کشید محکمی نفس

 داره؟ عیبی باشم قانونیم و شرعی همسر با شب یه مخوا می  -



 :گفت که کردم نگاهش فقط سست  

 !راه تنها بشی، خالص دستم از تونی می که راهی تنها  -

 از را وزنم. برگشتم حال زمان به باز بود آخ شبیه بیشتر که آهی با

 و زدم می زنگ بابا به باید دادم، آسانسور به نگاه و گرفتم ها نرده

 را پنج طبقه دکمه وقتی کردم؟ می چه باید خدایا گفتم؟ می را قیقتح

 ثابت را چیزی چه خواستم می بودم، معلق آسانسور مثل هم خودم زدم،

  کنم؟

 شوهرش و آمد بیرون برآمده شکم با بیماری تا! بود خلوت هم چقدر

 و رد که جمله دو یکی. رفتم دکتر اتاق داخل رفت، جلوتر کمک برای

 و نبود جدید. شوم آماده و پرده پشت بروم خواست من از د،ش بدل

 ... بودم داده تن دیگر بار یک نشدم غافلگیر

 :گفت و کرد نگاهی ام پریده روی و رنگ به دکتر

 .داخل بیان بگید نامزدتون به لطفا  -

 :گفتم و گرفتم گاز را لبم

 .ماشینه تو پایین  -

 :گفت تراح خیلی و زد اش مقنعه روی را عینکش

 .باال بیاد بگید نداره، اشکال  -

 :گفتم دل دو

 .ببرم خودم بدید رو برگه شه نمی  -

 :گفت و زد تبسمی

 .دارم کار خودش با دخترم  -



 فکرهای دکتر ترسیدم هم جورهایی یک. زدم لب زیر نامحسوسی نچ

 گریه دلم شنیدم، را محکمش بله وقتی. زدم زنگ ناچار. کند نادرستی

 :گفتم حرص کمی با ولی. تخواس کردن

 ...باال بیا دارن، حرف باهات دکتر خانم گویا  -

 :پرسید دکتر. کردم قطع را تماس و ندادم او به دیگری حرف اجازه و

 کردین؟ عقد  -

 :زد بیرون هایم رگ که دادم فشار جوری را دستم

 .هنوز نه  -

 :گفتم آرام نوشت، چیزهایی دستش زیر کاغذ روی حرف بی

 .داشتم ناموفق نامزدی یه بالق  -

 :داد باال را ابرویش تای

 .اینطور که  -

 از ماهی عین من که شده کم اتاق در هوا کردم حس. شد زده در وقتی

 غیر ای چهره و  صالبت با خیلی. افتم می پس دارم افتاده بیرون آب

 دکتر به رو و انداخت من سمت به نگاهی نیم و شد وارد نفوذ قابل

 :پرسید

 .خدمتم در  -

 :گفت و گرفت سمتش به را ای برگه دکتر

 .شما خدمت این  -

 :انداخت آن به نگاهی نیم و گرفت را برگه



 .بدین توضیح دربارش میشه  -

 پیش برگشت باز مرورگر عین ذهنم و گذاشتم هم روی را هایم چشم

 ...احسان محمد

 :نشستم زمین روی داده دست از را نیرویم

 خوای؟ می ازم چی میفه می محمد،  -

 پوزخندی و کرد نگاهم بار شماتت. شد داده پس سنگین خیلی نفسش

 :زد

 فکر داری چی به دهنت، میاد ات روده و دل من از بوسه یه با تو  -

 می بیرون اینجا از جنازت صبح که برم آخرش تا بخوام اگه کنی؟ می

 .ره

 :شد خم و کرد مکثی و

 !کنم نگات بذار.. .امشب همین بمون، پیشم فقط  -

 ...کردم نگاهش فقط

 :گفت آرام نهادم، میز روی آورده در را ام حلقه

 نداره؟ راه یعنی بهار  -

 :نالیدم

 !!محمد  -

 :زد لب

 ببوسمت؟ بار آخرین برای تونم می  -

 :گفتم همیشه از تر رمق بی واقعا؟ چرا گرفت؟ می را جانم داشت چرا



 !نکن رت سخت کنی؟ می سختش داری چرا  -

 :خورد تکان هایش لب

 .کن حاللم  -

 :گفتم. نبودم مرد این الیق شک بی من. رفتم وا

 گناه. بودم من کرد، بد که اونی. کنی حاللم باید تو گی می داری چی  -

 چیه؟ تو

 نزدیک تا دستش. نداشت مفهومی برایم که نشست نگاهش در چیزی

 :شد داشته نگه دورتر مردانه ولی آمد ام چانه

 .کنیم حالل رو هم دومون هر بیا  -

 :گفت دید، را ام شده دوخته زمین به نگاه وقتی

 تموم ماه هشت که ببخش. کنیم می تموم. باشه کنم، نمی اذیتت بیشتر  -

 هر. نشد ولی شه می کردم فکر تونم، می کردم می فکر کشیدی، عذاب

 ...دعوا بی حرف، بی محضر، ریم می خواستی وقت

 :فشرد را گردنش پشت و

 .بدم نقد نتونم شاید کنیم بندی قسط مهریه برای باید احتماال فقط  -

 :گفتم بهتزده

... حالل حالِل. خوام نمی چیزی. گذرم می خواست؟ مهریه کی  -

 .کافیه برام ندادی آزارم و گذشتی ازم همینکه

 :کرد جدایم گذشته از دوباره دکتر صدای    

 دقیق یا واضحه. گیرید می تحویل دخترخانم یه دارید شما اینکه یعنی  -

 بگم؟ تر



 نه. لب نه نگاه، نه چشم، نه نشد، ایجاد اش چهره در تغییری هیچ

 تک و شده بزرگ او با که منی برای نه ولی! ناراحت نه و خوشحال

 مالیده شلوارش روی آرام که دستش کف. بودم حفظ را حرکاتش تک

 جدیتی همان به درست!  شده ترآزاد فکرش که داشت این از نشان شد،

 :کرد سوال بود، شده وارد که

 بیام؟ نخواستین برگه این دادن برا تنها زنم می حدس  -

 :گفت و زد لبخندی نشست، دکتر نگاه در احترامی

 .باشید جریان در خواستم که بود ای مساله بله  -

 :گفت مودب و سنگین

 .بفرمایید  -

 :داد روبرویش مرد به را نگاهش بارهدو و انداخت من به نگاهی دکتر

 به که هست طوری نامزدتون وضعیت باشین، داشته اطالع خواستم  -

 و درد احتمال و بود خواهد سخت کم یه اول رابطه اولین قوی احتمال

 حتما کنم می توصیه همین برای داره، وجود براش زیاد خونریزی

 .نباشه سخت براتون بیمارستان به دسترسی که باشید جایی

 سرش، آوردن پایین بدون آنجا در حضورش لحظه از بار اولین برای

 کمی را اش پایینی لب و کشید پایین سمت به را چشمانش مردمک

 :کرد خیس

 این کنترل تو کمی که داره وجود دارویی بپرسم تونم می ممنونم،  -

 باشه؟ موثر حالت

 جان دکتر خانم های حرف شنیدن از من. شدم می آب خجالت از داشتم

 می اوضاع شدن بهتر برای دارو دنبال داشت او وقت آن دادم، می



 ای برگه روی و گذاشت چشمش روی دوباره را عینک دکتر!! گشت

 :گرفت صدرا سمت به و نوشت چیزهایی

 .نیست بد باشین داشته رو اینا  -

 داشتم شنیدنشان از من که داد داروها درباره هم مختصری توضیح و

 متوجه من و بود کرده سکوت هم صدرا بار این چند هر. دادم می جان

 :گفت دکتر وقتی. بودم شلوارش جیب در دستش شدن مشت

 .کنم می خوشبختی آرزوی براتون  -

 کنار و کرد باز را اتاق در صدرا. کنیم کم را زحمت باید فهمیدم تازه

 جور عارفت با واقعا حالم و حس چند هر شوم، خارج من اول تا ایستاد

 و برگردم خواست می دلم. سوخت می چشمانم دلیل با و دلیل بی. نبود

 به اختیار بی که پاهایی با. بزنم داشتم، توان تا را ام سری پشت مرد

 بار چند را آن دکمه و رفتم آسانسور در دم تا شدند می کوبیده زمین

 :آمد سرم پشت از صدایش. زدم هم سر پشت

 .ادمی بزنی هم بار یه  -

 تخلیه در سعی عصبی رنجیده، طلبکار، کردم، رو سمتش به سرعت به

 :نمودم روانم

 هست؟ حرفی خواد، می دلم  -

 به چیزی که داد می این از نشان لبش انحنای باز اش خودداری تمام با

 نبود او این بخندد، هم باید کرد ام کفری همین. است آمده خوش مذاقش

 :گفتم و برداشتم سمتش به گامی .بودم من بود، شده تحقیر که

 ...زمین زدمت می داشتم را زورش خواد می دلم یعنی  -



 او. شدم سوار و برگشتم... رسیده آسانسور که داد نشان ابرو اشاره با

 :گفت بالفاصله و شد سوار هم

 چی؟ بعد زمین زدیم می بده، ادامه خب  -

 خوشش نافرم فریحت این از که بود این گویای چشمانش تا خنده سرایت

 از ولی بود او به پشتم چند هر. برگرادندم رو و کشیدم پوفی. است آمده

 نگاهی چشمانم به آینه در. شد خم و آمد نزدیکتر کمی دیدمش، می آینه

 :گفت گوشم دم و کرد

 !ها کردی سانسور رو جالبش جای  -

 هم سرم به سر داشتم حال خیلی. چرخاندم کاسه در را هایم مردمک 

 .زدم بیرون آن از آسانسور توقف با و دادم تکان سری. گذاشت می

 باز رفتم می تند اینکه وجود با من  و بود من از بلندتر هایش گام    

 از بروم خواستم می نکردم، توقف ماشینش کنار. بود دوشادوشم

 هم بازویم شدن گرفتار با هایش گام شدن تند. بگیرم تاکسی چهارراه

 :شد زمان

 کجا؟  -

 :گفتم عصبانیت با و زدم زل هایش چشم در

 خدا شکر باشه، نرفته کاله سرت که بشه راحت خیالت خواستی می  -

 .برس کارات به برو شما. بلدم خودم رو برگشت مسیر. شد حاصل

 :تر برنده و تیزتر را نگاهش و کرد تر باریک را چشمانش

 می قاطی بد کنم، یقاط دونی می و داری خبر َگندم اخالق از بهار  -

 هات لجبازی برای پس من، محرم شی می دیگه ساعت چند تا. کنم

 خالی رو خودت و کنی بیداد و داد بخوای که جایی تا شو، قایل محدوده



 گم می بار یه ولی. داره اندازه اونم چند هر بیارم، تاب تونم می کنی،

 می کشی می راتو خیابون تو که باشه بارت آخرین... عمر همه برای

 نکن کاری. بیزارم مرگ حد به بودن خود سر و گذاشتن قال از که ری

 این هم حاال! رو منظورم کنم حالیت دیگه های روش با بشم مجبور

. کنم درکت حدی تا کنم می سعی و ناراحتیت پای ذارم می رو رفتارت

 برای رو جریان این هی بخوای و بندازی راه دعوا اینکه عوض هم تو

 .بنداز کار رو منطقت ذره یه بکنی، زرگشب خودت

 و زد را دزدگیر. کشاند ماشین دم تا مرا بازویم کردن رها بدون و

 حالیکه در. شد خم بعد و ایستاد باز در کنار کمی. نشاندم ماشین داخل

 :گفت بود، کرده جاخوش ماشینش سقف روی همچنان دستش یک

 هر که باشه یادت ایدب خدا، امید به نگرفتی مطلق فراموشی اگه  -

 ندارم دوست دیگه اون از بعد و داره بندی زمان برام بحثی و جریان

 و وقت و نادرست و درست موقعیِت هر تو و بشه اضافه بحث سرش

 نمی و ناراحتی خیلی اگه هم حاال. بشه تازه هی موضوع این وقتی بی

 خنک برای چی هر داری فرصت کنی، هضم رو جریان این تونی

 .تمام و بگی الزمه دلت شدن

 :زدم رو دلم حرف و انداختم او به ای موشکافانه و ممتد نگاه

 اعتماد؟ بی همه این بشی؟ نفوذ قابل غیر همه این شده باعث چی  -

 .شناسمت نمی اصال که مونه می این مثل

 زد دور را ماشین. شد خارج دیدم از اش چهره دیگر ایستاد که صاف

 :گفت امآر. نشست فرمان پشت و

 به اعتراض فرصت بیفتم راه اگه بیفتم؟ راه نداری بیدادی و داد اگه  -

 !دی می دست از رو مساله این



 ولی بود محرز برایم بودنش دنده یک و رایی یک. دادم تکان سری

 .بود کرده حذف کال هایش اکشن ری میان از را انعطاف

 و برگشت مسمت به و کرد پارک جایی. راند سکوت در ساعت ربع یک

 :گفت انعطاف بدون

 .شو پیاده  -

 :کرد سرایت هم من به لحنش

 بدم؟ پس باید که مونده امتحانی چه باز  -

 باز مرا سمت درب. شد پیاده توضیح بدون و کرد مختصری مکثی

 :است شده تر مالیم لحنش اندکی کردم حس و کرد

 .بگم تا پایین بیا  -

 پنج و بیست از بعد بود گفته کسی چه. ایستادم کنارش شده، پیاده

 کشیده قد همه این صدرا چرا شود؟ می متوقف قدی رشد دیگر سالگی

 ببینم چرخید اطراف به نگاهم!! بودم شده کوتاهتر من شاید یا بود؟

 راستش دست انگشت چهار دارد؟ وجود چیزی آزمایشگاهی دکتری

 :گفت کرد، می حرکتم به وادار حالیکه در و شد حلقه بازویم دور

 !!مهم امتحان یه  -

 دستش از تا دادم عقب را بازویم و کشیدم سمتش به را اخمم پر نگاه

 :شود رها

 .راحت خیالت کنم، نمی فرار جایی  -

 :کرد ای خنده و داد باال ابرویی تک

 !کنی فرار جایی دستم از تونی نمی بدونی بهتره نکن، اشتباه  -



 کردم، نگاهش متعجب. شدیم شاپ کافی وارد دستش هدایت با وقتی    

 گارسونی که بودیم نشسته تازه. برد می لذت کردنم غافلگیر از انگار

 :گفت بخواهد، نظر من از اینکه بدون. رسید سفارش گرفتن برای

 .بستنی فالوده تا دو  -

 هر شدم، مهمان را لبخندش اولین. نشست چشمهایش میان که چشمانم

 :گفت! کمرنگ چند

 .کنم تحمل باشه، نداشته دوست فالوده که رو زنی تونم نمی کن باور  -

 دلم میان تبسمی باز خوردنم حرص وجود با و بردم دندان زیر را لبم

 در که دانست نمی ولی خورم نمی فالوده که بود یادش کرد، خوش جا

. کردم جبران را نخوردن فالوده سال هیجده کل دوری، سال هفت این

 می ترجیح شکالتی بستنی به را آن که دارد ای زهم چه فهمیدم می باید

 :زدم لب. داد

 .کنی تحمل نیستی مجبور  -

 :شد تر رنگ پر اش خنده

. کنم می عوض خودم نفع به رو شرایط کنم، نمی تحمل معموال من  -

 ... مغز کلی با دم می خوردت به معجون بارم یه تازه

 :داد ادامه دوختم، او به عصبانیت با که را چشمانم

 رو زشتت قیافه تا خرم می هم چیپس و پفک برات راه سر عوضش  -

 .خورد عسل من یه با بشه

 و پرید فوتی با که بود چقدر دلگیریم ضخامت. شدند درشت هایم چشم

 برق هم آینه بدون آمد؟ کش من رای و خواست بی نکنم گوش لبان

 بی و خواستند می گوشی بازی دلشان که دیدم می را خود چشمان



 خودشان ساز به محاسبات همه از جدا و خیال بی و فکر بی و تظاهر

 سر ناگهان که بود شده قایم دلم کجای خفته، کودک این و رقصیدند می

 :شد جاری زبانم بر و برآورد

 ...بخواد دلت هم خیلی  -

 از که رفتم بابا پیش تا باری چند حتی. دادم جان بار ده عصر تا

 نداد اجازه دلم بار هر ولی چیست جریان بگویم و مبردار پرده واقعیت

 هم آن صدرا دادن دست از یعنی گفتن این دانستم می خوب. برگشتم و

 چه آن از بعد و خواستگاری در بفهمد بابا بود محال! همیشه برای

 بود، مشخص هم مادر تکلیف. بدهد ازدواج اجازه باز و افتاده اتفاقی

 سکوت ولی داد نمی رضا دلش هم وریهمینج خواست نمی دلیل اصال

 .کرد نمی مخالفتی و بود کرده

 که چیزی تنها به که بودم شده غرق افکارم در قدری به روز چند این

 مزید هم درگیرم ذهن و فکر. بود لباس تهیه و خرید بودم، نکرده فکر

 که بود مانده باقی مقرر ساعت به ساعت نیم درست بود، شده علت بر

 در مهرش و فکر که شوم مردی محرم بود قرار. رفتم یمها لباس سر

 هیجان باز بود افتاده که اتفاقاتی تمام وجود با. بود شده تنیده وجودم کل

 که انگار نه انگار زد، می تندتر ام جنبه بی دل آن، یادآوری با و داشتم

 .است گرفته را حالم بار چند روز دو یکی همین در

 باشد؛ مناسب مراسم این برای که داشتم روشن رنگ مانتوی یک تنها

 دیده قشنگ واقعا و بود تنم فیت زانو، روی تا اسپورت و رنگ کرم

 هم را ستش شال و شلوار. بودم خریده بیتا عقد مراسم برای شد می

 در. ایستاد کنارم بیتا که رفتم می کلنجار شال بستم برای داشتم. داشتم

 سرم از را شال و زد کنار را دستم .بود تر وارد من از کارها نوع این

 گیره حوصله با و انداخت سرم روی کرده، مرتبش دوباره برداشت،

 .کرد گل کردن درست به شروع را سمتش یک و زد



 کرده، نگاه بود، گرفته قرار سرم روی که شکیلی شال به آینه در

 آغوشم در را خود و شد حلقه کمرم دور بیتا های دست. کردم تشکر

 با. نکردم دریغ او از را ام خواهرانه آغوش و گرفت ام خنده. تانداخ

 :پرسیدم و آوردم باال را سرش متعجب هایش شانه تکان حس

 کنی؟ می گریه داری چیه؟ بیتا  -

 کج دیگر سمت به را صورتش. گذراندم نظر از را خیسش صورت

 :گفت و کرد

 .پایین بریم بیا میان، االن  -

 :داشتم نگهش و گرفتم را بازویش. گیردب فاصله اینکه از قبل

 شده؟ چیزی! تو وضع و سر این با اونم پایین، برم بتونم اگه عمرا  -

 :بزند تبسم کرد سعی و کشید باال را اش بینی

 نه  -

 خواهرم گرفت، می آرام مگر صاحبم بی دل. کردم نگاهش تر نگران

. نداشت انامک نخورد؟ پیچ دلم من و نیست چیزی بگوید و کند گریه

 :پرسیدم عجوالنه

 اومده؟ پیش مشکلی کرده؟ اذیتت امیر بیتا،  -

 :خندید اش اشکی های چشم بین

 اون نکنم، اذیت رو امیر من بافی؟ می خودت برا داری چی بابا، نه  -

 .کنه نمی اذیت منو

 خود کنار هم را او و نشستم تخت کنار کرد، پیدا بیرون به راه نفسم

 :نشاندم



 ی؟چ پس  -

 :کرد رها و گرفت دندانش بین را لبش

 بدی؟ مثبت جواب خواستگارت این به شدی حاضر شد چی بهار؟  -

 اضافی؟ حرف و بحث هیچ بدون اونم

 :کردم نگاهش متعجب    

 چطور؟  -

 :داشت بغضش از نشان لرزانش صدای

... زدم بهت رو حرف اون روز، اون من چون یعنی... اممم... من  -

 ...یعنی

 :داد تکان هوا در دستی تر کالفه و

 خواستگارت اولین به خواستی که شدی ناراحت حرفم از اینقدر  -

 بدی؟ مثبت جواب

 کرد؟ می فکر چه به داشت بچه این کشیدم، باال حیرت با را ابروهایم

 این بود، مانده یادم او عجوالنه های حرف بار چند حرف؟ کدام اصال

 بی و سریع همیشه دوختم، چشم متاسفش های چشم به باشد؟ بار دومین

 می وجدان عذاب بعد و داد می نشان العمل عکس ضربتی و فکر

 را مویش تار چند و بردم پیش دست. خورد می را خودش هی و گرفت

 :دادم هل روسری داخل بود افتاده بیرون که

 زده بهم بدی حرف تو نیست یادم اصال من گی؟ می داری چی  -

 .باش مطمئن نداره، هیچکس یا تو حرف به ربطی من تصمیم. باشی

 از هایی رگه چشمانش در هنوز شد، داده پس تر راحت نفسش انگار

 :بود نگرانی



 خونه به خواستگاری هیچ شدی نمی حاضر اصال که تو چی؟ پس  -

 رو ترتیبش بابا که افتادی ناخواسته خواستگاری یه گیر هو یه بیاد،

 ممکنه؟ چطور شه؟ می مگه شد؟ عوض نظرت هو یه بعد و بود داده

 دیدن از من که مرد این با اونم! حرفی هیچ بدون و مقاومت بدون

 !ایسته می ترس از قلبم حرکاتش و جدی رفتار

 :گرفت ام خنده

 نمیاد؟ یادت هامون بچگی از هیچی واقعا بیتا  -

 :داد باال ای شانه

 یادم پسرا تک تک ولی داشتیم، آمد و رفت خونشون که میاد یادم  -

 از سال شش نزدیک کوچکترینشون و بودن پسر تا چهار خب. نمیاد

 هم پسره همین. دادن نمی بازی منو هم هیچوقت و بود بزرگتر من

 وقتی کنم فکر موند؟ می یادم باید چرا بزرگتره، ازم سال چهارده

 سال، دوازده من و داشت سال شش و بیست اون کردن کشی اسباب

 ساالی یادمه که جایی تا تازه. نداره وجود بمونه یادم ینکها برای دلیلی

 نه این، نه. نبود خونه اصال حرفا این و دانشگاه و سربازی هم آخر

 .بزرگه اون

 سال نوزده هیجده، وجود با داشتم، دوست همیشه را زدنش حرف طرز

 :گفتم. شد می بچه کشید، می عشقش وقت هر باز سن

 هم بزرگش برادر اسم صدراست، اسمش! خترد دیگه چیه اون و این  -

 !کسری

 :داد تکان هوا در دستی خنده با

 شد؟ عوض ازدواج درباره نظرت شد چی بهار... بگیر ایراد حاال  -

 ...اینطوره اگه مامانه؟ حرفای بخاطر پس



 :گفتم حرفش بین

 می ازدواج این در مشکلی تو... نیست هیشکی حرف بخاطر نه،  -

 بینی؟

 :گفت خنده با و داد فشار هم روی را هایش لب

 ولی! خوشگله اصال... تیپه خوش خیلی نگذریم، حق از خب  -

. کنی تحملش نتونستی تو ولی بود تیپ خوش هم احسان محمد خداییش

. بود محبت با و آروم و خنده خوش هم اونقدر که احسان محمد تازه

 خواستگاری مدت تموم تو! طلبکاره انگار! جوریه یه مرد این ولی

 ...درکل!! داشت طلب ازمون رو باباش ارث انگار

 :کشید پوفی

 .نداره انعطاف بگم، چطور دونم نمی اصال  -

 تبسمی. بود شیرین برایم چقدر کوچیکم خواهر کوچک نگرانی همین

 :گفتم آرام و زدم

 بچگی از من که اینه اونم داره، خواستگارام بقیه با تفاوت یه صدرا  -

 .هستم و دمبو عاشقش

 به دیدنشان از که شدند تر درشت جوری بیتا، درشت های چشم        

 :گفت فوری. افتادم خنده

 کنی؟ می شوخی داری  -

. برداشتم را کوچکم کاری منبت زیبای جعبه تخت زیر از و شدم خم

 :گذاشتم مقابلش و کردم باز را درش

 !!اونه یادگاری همشون اینا  -



 این انگار و کرد رو و زیر بود، دیده قبال بارها که ار وسایلی ناباورانه

 :کرد نگاهش دیگری جور بار

 بودی؟ نگفته بهم حاال تا چرا گی؟ می راس داری بهار وای  -

 پشت. کردم کوتاهی نگاه گرفتم، دستش از را ها پستال کارت دسته

 سال... تاریخ زیرش و «مبارک عیدت»  بود جمله یک شان، همه

 روی جعبه داخل باز  را کارتها... یک و هشتاد.... هشتاد... نه و هفتاد

 :برخاستم و بستم را جعبه در گذاشته دیگر کوچک وسایل کلی

 .پایین بریم. شه می دیر بیتا، پاشو  -

 :شد آویزان گردنم از باز کنم، حرکت بتوانم اینکه از قبل

 شه ینم باورم. خوشحالم خیلی خوشحالم، برات! بهار من، خدای  -

 دونستم؟ نمی من و داشته دوست رو یکی مدت همه این من خواهر

 :گشودم گردنم از را دستش خنده با

 .کنی خرابش تونی می ببین بستی، برام شال یه بیتا وای ای  -

 با بود، برگشته اش چهره به شادی و خنده. آورد پایین را هایش دست

 :زد ام گونه روی ای بوسه صورتم، به نگاهی

 بکشم؟ چشم خط برات خوای می کردی؟ آرایش ذره یه راچ  -

 :کردم حرکت در سمت به

 .پایین بریم بدو کافیه، همین نه  -

 پدر و صدرا و صادقی آقا حاج نبود، بیشتر نفر چهار عصرمان مهمان

 شلوار و کت این ولی بود پوشیده شلوار و کت هم بار این. مادرش و

 مدادی نوک رنگ کجا؟ بود، دهپوشی خواستگاری روز که آنی و کجا



 به کامال شده، سازگار آن اسپرت مدل با دارش طرح کرم پیراهن با آن

. نگریست چشمانم در ای ثانیه و داد دستم به را گل. بود نشسته تنش

 پشیمانی، شاید کمی یا ببینم دلجویی کمی ها چشم آن در بودم منتظر

. کنم هضم ای ذره بتوانم را ظهرش کار تا محبت کم دست هم شاید

 حس تنها نگاهش ولی شد می تلخ زبانم زیر اش، یادآوری از هنوز

 به و اقتدار از بود پر نگاهش تیزی. بودند ها همین نداشت که هایی

 !!طلبکاری بیتا، قول

 بدون شدم، متوجه هم را هایش چشم شدن جمع راحتی به ولی

 در او زا را من با سردی عوض و برگشت پدر سمت به احوالپرسی

 .کرد احوالپرسی انرژی پر و گرم و آورد

 که بهزاد. بود راضی وصلت این از وجود تمام با که بود کسی تنها پدر

 پسر این گفت، می جدی و شوخی و گذاشت می سرم به سر وقت تمام

 دندون بزنی گازش خوای می وقتی ولی داره ابهت شیشلیک عین

 .بود معلوم تکلیفشان که هم بیتا و مادر!!! شی می الزم مصنوعی

 دوش به تنهایی به باید را انتخاب این بار که بودم خودم فقط وسط این

 !!طرف دو از هم آن کشیدم، می

 بار این بود که چه هر گذاشتم، میز روی را گل و شدم آشپزخانه وارد

 به... متفاوت کامال قبلی دفعه با و بود خودش اختیار و اراده به آمدنش

 جلب را توجهم موبایلم کوتاه تیک که بریزم چایی تا رفتم سماور سمت

 کردم خم سر کمی باشد مهم برایم تماسی که نبودم موقعیتی در. کرد

. شدند درشت چشمانم صدرا اسم دیدن با که کیست از پیامک بدانم فقط

 محتوای و گذاشتم میز روی را سینی!! بود ام قدمی چند در که صدرا

 :خواندم را پیامک

 .کن عوض رو مانتوت  -



 و پس چرخاندم، چشم کلمه چند این روی باز و دادم قورت را دهانم آب

 خودم حداقل. بود قشنگ انداختم، تنم در مانتوی به نگاهی. نداشت پیش

 نشسته تنم به خیلی و بود زانو روی تا. است قشنگ که کردم می فکر

 تنگ کمی مبگوی توانستم فقط کردم دقت که بیشتری وسواس با. بود

 :کردم تایپ سریع! است

 چرا؟  -

 چایی و برگشتم. شد خرد اعصابم. نیامد جوابی ولی شدم پا به پا کمی

 مانتو اصال. نبود جوابی باز ولی کردم چک را گوشی دوباره و ریختم

 کنم تعویض خواستم می اگر. کنم عوضش که نداشتم دیگری رنگ کرم

. شد می بد واقعا نظرم به هم این و دادم می تغییر را لباسم ست کال باید

 این گفتند نمی گشتم، برمی و دادم می تغییر لباس کال و باال رفتم می

 :نوشتم و کشیدم پوفی است؟ شده دیوانه دختر

 .کنم نمی عوض  -

 

 و برگشتم عصبی. رفتم آشپزخانه دم تا و گرفتم دست به را سینی     

 :کردم صدا تهآهس در دم از و گذاشتم میز روی دوباره

 .بیای لحظه چند شه می بهزاد آقا  -

 :پرسید و آمد آشپزخانه داخل سریع و متعجب بهزاد

 چیه؟  -

 تصور حد از بیش استرسم میزان. کشیدم محکمی نفس و بستم چشم

 :گفتم بود،

 کنی؟ پذیرایی تو لطفا شه می بهزاد  -



 :گفت شیطنت کمی با  بعد و کرد نگاهم بهت با کمی

 انگار؟ خرابه خیلی تحال  -

 :نالیدم و نشستم صندلی روی

 .افتم می پس دارم بهزاد وای  -

 :برداشت را سینی خنده با

 .خودت با مامان و بابا جواب بعدا ولی برم می من خب خیلی  -

 .رفت بیرون و

 متوجه صدا سرو از. نداشتم آشپزخانه از شدن خارج برای ای بهانه

 هایم آرنج. است شده تعارف بهزاد توسط هم شیرینی و بشقاب که بودم

 روی را ام پیشانی. زدم گره هم در را هایم دست گذاشتم، میز روی را

 دوستانم برای چقدر. شد می کنده جا از داشت قلبم گذاشتم، هایم دست

 پس بودم؟ زده منطق و عقل از حرف همیشه چقدر بودم؟ داده مشاوره

 همیشه خورد؟ نمی استارت آنها از یک هیچ کردم می کاری هر چرا

 هر شرایط آن و لحظه آن در ولی کنم عمل عاقالنه بودم کرده سعی

 دل. بود گریزان آن از ذهنم داد، می رای سمت آن به منطق که کاری

 امواج بین خوردن غوطه و شنا خواست، می زدن دریا به ام سرگشته

 دیدرص زند، می آب به وقتی هم ماهری دریانورد هر... متالطم

 تا و شدن دریا از جزیی و رفتن فرو احتمال دهد، می طوفان احتمال

 استخر راکد های آب در شنا فقط که منی حال... ماندن آن بستر در ابد

 هم نگاه بستره از حتی عرضشان و طول که بودم آموخته را هایی

 برای تنها نه که کنم شنا رفته شیرجه آبی درون خواستم می بود، کمتر

 تاریکش و روشن و روز و شب که نبود تصور حدود انتهایش و ابتدا

 رسیدن توان یعنی. خورد می تاب موج در موج و نداشت آرامش هم



 همین نه، امروز نه بود؟ آخر روز امروز داشتم؟ را ساحل به دوباره

 رسمی، غیر یا رسمی. رفتم می که بیرون... لحظه همین ساعت،

 بینمان حرمتی که بود این مهم. ..کرد می فرقی چه دایمی یا موقت

 رازی، هم است، رازداری معنی هم که حرمتی... شد می جاری

 !محرم... همسر خویش، مقرب، معتمد،

 و زد می پر برایش دلم بیداری و خواب در همیشه که کسی با هم آن

 تا منتظر، و نشسته بیرون فرد همین حال... هایش بودن از بود پر ذهنم

 خیلی اخیرا که فردی. بدرم بیگانگی این از پرده ملهج چند با و بروم

 ناشناخته و بودن عجیب و بودن غریبه بوی این و داد می غربت بوی

 !!بود کرده سردرگمم و گیج عجیب شدنش،

 :گفت گوشم دم از صدایی وقتی

 بیرون؟ نمیای چرا بهار  -

 بودم رفته فرو خود در قدری به شدم متوجه و پریدم جا از کشیده هینی

 ام زده یخ گونه روی دست مامان. بودم  نشده مادر آمدن متوجه که

 :گفت و گذاشت

 چته؟ دختر؟ روییه و رنگ چه این  -

 :نالیدم و سپردم اش مادرانه آغوش به را تنشم پر تن

 .میرم می دارم مامان  -

 :داد تابم آغوشش بین کمی

 بیا که افتی یم پس داری صدرا به رسیدن هیجان از اگه بهار ببین  -

 ولی شدی تر آروم کلی که بینی می بعد کنیم، تموم رو قضیه و بریم

 هیچی هنوز داری، تردید کارت درستی تو و افتاده جونت به شک اگه



 برام هم اصال. کنه فکر بیشتر خواد می بهار گم می رم می... نشده

 !توهه زندگی مهم! خوشحال کی شه، می ناراحت کی نیست مهم

 از چقدر مگر گذراند، دلم از ای خنده کردنم، دلگرم عوض رماد حرف

 یادم که گذشت می آیم در احسان محمد عقد به خواستم می که زمانی

 رو تو مامان گفتم، و کردم گریه ریز یک که عقد از قبل روز برود؟

 مگه گفت، جوشه، نمی ازدواج این برا دلم اصال تونم، نمی من خدا

 می که دریایی این به دانستم نمی. کشیدم فیپو!! مان؟؟ مسخره مردم

 شدن غرق بهای به گاه دانستم می خوب ولی است دریایی چگونه زنم

 .زد دل باید هم

 

 را تالشم تمام و نشستم بیتا کنار و شدم پذیرایی وارد مامان همراه     

 و انداخته پایش روی پا که مردی سمت به نگاهم عنوان هیچ به تا کردم

 :گفت می صادقی آقای به

 باشید مطمئن باشم، نداشته هم خودم اگه بیارید، تشریف شما...   -

 ...کنم می پیدا براتون

 .نکنم نگاه

 مبلی، خرید قصد گویا که نرفت هم صادقی آقای حرف پی حواسم

 از داشت صورت در که واضحی شادی با خانم زهرا. داشت را چیزی

. کرد می جو و پرس فامیل یهبق و خاله و فامیل و فک درباره مامان

 کنم مشغول را فکرم خانم، زهرا های حرف به توجه با کردم می سعی

 رویم بار چند را سنگینی نگاه آن شد می مگر ولی نرود دیگر جایی تا

 به دست بود، الزم که بود قدری به اش سنگینی گاهی. نفهمم نشست،

 .کنم تازه نفسی ، گرفته مبل دسته



 :گفت صادقی اآق حاج باالخره 

 رو محرمیت صیغه تا بشینید دوماد آقا کنار لطفا خانوم عروس خب  -

 .کنم جاری

 با کردم سعی و گرفتم نفسی. برخاست صدرا کنار مبل روی از بهزاد

 کاملم نشستن تا و بروم او کناری مبل سمت به محکمی های قدم

 بعد ولی نشست تر صاف و کشید پا روی از پا. شدم پذیرا را نگاهش

 .شد آقا حاج سهم نگاهش

 :گفت صادقی آقا حاج

 کردین؟ صحبت مهریه موقت محرمیت برا  -

 :گفت بابا و انداخت بابا به نگاهی فرهودی آقای

 .نبود هم یادمون اصال راستش نه،  -

 :زد تبسمی آقا حاج

 قبل های محرمیت اینطور معموال. نیست مهم هم زیاد نداره، عیب  -

 ...بدین اجازه اگه. خونم می سکه یک به عرفی صورت به رو عقد

 را بقیه هم و برید را صادقی آقای حرف هم «ببخشید»  گفتن با صدرا

 رنگی ای سرمه جعبه و کرد کتش جیب در دست. کرد خودش متوجه

 صادقی آقای مقابل میز روی را آن. کرد باز را درش و آورد بیرون

 :گفت خونسرد خیلی و داد قرار

 .کنم می پرداخت محرمیت، شدن جاری محض به  -

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرویی صادقی آقا حاج

 این؟ از بهتر چی به، به  -



 بابا به رو و کرد جعبه داخل به نگاهی. برداشت را جعبه و شد خم

 :گفت

 موافقین؟ آزادی، بهار سکه پنج  -

 من. کرد فقتموا وجود این با داشت، نمود هم بابا چهره در تعجب آثار

 پاتی قاطی همه بودم گرفته یاد ضرب جدول چی هر روزها این کال هم

 همان به گاه و تا بیست و صد شد، می ذهنم دوتای دو گاه و بود شده

 !رسید نمی هم یک

 :پرسید و گذاشت میز روی را جعبه آقا حاج

 هست؟ نظرتون مد مدتی چه برای  -

 راضی دل ته از همچنان. یدمد را بابا های اخم رفتن درهم وضوح به

 جدی و راحت خیلی و خجالت کوچکترین بدون که بود صدرا باز. نبود

 :گفت

 .ماه سه  -

 شد می بعد ماه سه و بود ماه دی شش و بیست کردم، حساب تند تند

 بمش لحن با بار این و داد تکان سری آقا حاج. فروردین شش و بیست

 :پرسید

 و ماه سه مدت به رو شما دین می وکالت هبند به خانوم بهار دخترم،  -

 بیارم؟ در صدرا آقا موقت عقد به معلوم، مهر

 نگفته من به کسی چرا. دوختم چشم مامان به و دادم قورت را دهانم آب

 چرا اصال بمانم؟ منتظر بار سه تا یا بدهم جواب اول دفعه باید بود

 شاهد روز آن تا ولی دانستم می دایم عقد برای بودم؟ نپرسیده خودم

 خدا شکر هم مامان. بودم خبر بی شرایطش از و نبودم موقتی عقد هیچ

 برای آقا حاج شد موجب تعللم. زد حرفی نه و کرد ای اشاره نه اصال



 نگفتم، اول دفعه که حاال کردم حس. کند تکرار را سوالش دوم بار

 آقا حاج. باشم بعد بار منتظر باید و بگویم هم دوم دفعه نیست درست

 :گفتم آرام و گرفتم نفسی. کرد تکرار هم را بار سومین

 .بله مادرم، و پدر اجازه با  -

 دسته روی که دستی ولی ببینم را صدرا صورت تا نکردم بلند را سرم

 در. آورد فشار دسته به کمی که بود دیدم در کامال بود، گذاشته مبل

 بدون و اول دفعه همان در صدرا بار این آقا، حاج مشابه سوال مقابل

 خوانده عربی جمالت از دقیق و بود پایین سرم. داد بله محکم و تردید

 هر با که ماند می این مثل بود، که چه هر ولی. آوردم نمی در سر شده

 تا شک و تردید و فکر. شد می سرازیر دلم به آرامشی اش کلمه

 .بود همینجا

 :گرفت صدرا سمت به و برداشت میز روی از را جعبه آقا حاج     

 .بدید خودتون هم رو مهرش و بفرمایید بشید، خوشبخت  -

 سمت به مختصر خیلی و گرفت آقا حاج دست از را جعبه صدرا

 به را اش جاذبه پر نگاه و گرفت سمتم به را جعبه. چرخید راست

 :دوخت چشمانم

 .بفرمایید  -

 از کنم کرف زد، لبخندی مامان. کردم لبی زیر تشکر و گرفتم را جعبه

 :گفت که بود آمده خوشش صدرا کار این

 .بگیر شیرینی دور یه پاشو دخترم  -

 تکانی اندک! مامان دست از امان. رفت درهم ام چهره نامحسوس

 :کرد متوجهم چپ سمت از ای آمرانه و آهسته صدای بودم، خورده



 .نشو بلند  -

 تعارف ینیشیر بود گفته واضح مادر. رفت سمتش به اختیار بی نگاهم

 اصال ظاهرا صدرا نگاه نشو، بلند گفت می ام ای ثانیه دو شوهر و کن

 به بگیرم، تصمیم نتوانستم لحظه چند برای جدا. نبود من سمت به

 :شد ام ناجی خانم زهرا باز ولی. دهم گوش کدامشان حرف

 نیست حالی تو بهار حاضر حال در. بگیر شما پاشو دخترم جان بیتا  -

 !خانومه عروس کنه، تعارف یرینیش بتونه که

 .کردم نگاه خانم زهرا به و دادم پس را نفسم

 دانستم می. بماند شام برای صدرا که کرد تعارف هی مادر رفتن وقت

. بنشاند سفره سر  را دامادش دو هر خواهد می دلش و دیده شام تدارک

 و هستند ما خانه ها عروس امشب گفت می خانم زهرا هم طرفی از

 پاره تکه تعارف بین خالصه. ببریم خودمون با رو بهار بدین زهاجا

 :گفت و حرفشان بین پرید پا جفت صدرا آنها، کردن

 با... اونجا میارم رو بهار نه و مونم می اینجا من نه امشب شرمنده  -

 .کردم رزرو رستوران شام برا امشب اجازتون

 دیگر بود کرده که را کارش همه. کردم صدرا به نگاهی حیران و مات

 روز یک همین در ببینم بشمارم کردم سعی بود؟ چه برای اش اجازه با

 !بودم کرده جان نوش را اش کننده غافلگیر ضربات بار چند

 :خندید خانم زهرا اما آمد کوتاه و کشید نفسی مامان

 .شن نمی تکرار شبا این نداره، عیب برید. انشاهلل بگذره خوش  -

 من به رو بعد و داد مادرش تحویل را نایابش ایلبخنده آن از صدرا

 :گفت محکم لحنی و آهسته صدایی تن و شده تنگ هایی چشم با کرد،



 .بریم کن عوض برو  -

. بود دادنش ارد چندمین این. کشیدم نمی و بودم پر امروز برای دیگر

 :گفتم لجوجانه بود، خراب حالم

 .کنم نمی عوض  -

 :شد تر غلیظ اخمش

 بیرون؟ بیای همینطوری خوای می نه،زمستو  -

 می راست را یکی این شد، نمی باورش کسی کردم قاطی گفتم می

 می لج داشتم مثال. بروم بیرون نازک مانتو همین با خواستم می. گفت

 و کردم باز را همکف طبقه همان جالباسی در خودم؟ با هم آن کردم؟

 و نرم جنس. یدمپوش مانتو روی از و برداشتم را رنگ مشکی اشارپ

 لبه آویزان های نخ از. بود خوشایند برایم همیشه جالبش طرح و پشمش

 آن با را ام سوتی توانستم نحوی به خب. آمد می خوشم نافرم هم آن

 را موبایل فقط و برداشتم آنجا از هم را کوچکم کیف. دهم پوشش

 :گفتم و گذاشتم داخلش

 .ام آماده  -

 :گفت خشک و سرد نهاده، کمرم پشت دست و زد نیشخندی

 .بیفت راه پس  -

 تفریطی و افراط گونه هیچ بدون و راحت خیلی من، با لحنش برعکس

 پیش من فکر هنوز نشستیم که ماشین داخل. کرد خداحافظی بقیه با

 را بعدش و قبل و بود مانده کمرم روی ای لحظه چند لمس همان

 .بودم کرده فراموش



 خواست می دلم. افتاد راه و کرد شنرو را ماشین حرف بدون     

 را کار این ولی! بود شوهرم. زدم می زل صورتش به گشتم برمی

 نه را ماشین سکوت. بود نرفته اسکی اعصابم روی کم امروز نکردم

 شده محرم باهم که روزی درست بود جالب... من نه و شکست او

 های رفح باید اصوال. بودیم هم کنار کرده قهر آدم دو عین بودیم

 توقف!! دادیم می هم تحویل شرم از پر هایی نگاه و زدیم می عاشقانه

 :گفت کرد، که

 .شو پیاده  -

 برای هم کمی البته. ندیدم رستورانی کردم، اطراف به نگاهی شده پیاده

. برویم خواهیم می کجا ببینم تا افتادم را کنارش. بود زود شام صرف

 :پرسیدم متعجب. ایستاد کنار و کرده باز را فروشی مانتو در وقتی

 چی؟ برا اینجا  -

 :گفت غیظ کمی با

 .فهمی می تو برو  -

 برای توانست نمی که اینجا از خب. رفتم داخل و دادم باال ابرویی

 راه کنارش. خرید می من برای باید احتماال پس بخرد چیزی خودش

 به تدق با خودش. بود خواهد چه سورپرایزم شونصدمین ببینم افتادم

 خانم نشان را دوختی خوش کرم مانتوی. کرد می نگاه ها مانتو

 :گفت و داد فروشنده

 .بدین خانم سایز برا مدل، این از یکی  -

 می. ماندم سناریواش کامل اجرای منتظر ولی افتاد ام ریالی دو تقریبا

 و رفتم پرو اتاقک داخل. کشید خواهد کجا به اکرانش کل ببینم خواستم

.  نداشت وجود شکی بود قشنگ واقعا که این در. پوشیدم را مانتو



 و نشست می تنم به. بود گشادتر کمی پایین به کمر از هم مدلش

 خودش که نه یا ببیند تنم در کنم صدایش باید دانستم نمی بود، خوشگل

 مانتو و من روی خریدارانه خیلی نگاهش. کردم باز را در. زد را در

 و چرخاند پشت به و گرفت را ام شانه یروی پر کمال در و چرخید

 :گفت و انداخت هم لباس پشت به نگاهی

 !خوبه  -

 آویز از را خودم مانتوی و کشید اتاقک داخل را خود کمی بعد

 :گفت برداشته،

 .بیرون بیا همین با  -

 می دلم دادم، تکیه اتاقک دیواره به. بست را در و رفت بیرون و

 :گفت و کرد باز را اتاقک در. بکویم آن دیواره به را سرم خواست

 زده؟ خشکت چی واسه  -

 . گرفت بازویم از و داد دستم را اشارپم و

 ظرف داخل بود آن داخل ام قبلی مانتوی که را ای کیسه ماشین نزدیک

 و کرد سوارم بدهد، اعتراضی فرصت اینکه بدون و کرد پرت آشغال

 .بست محکم کمی هم را در

. دهم می تغییر خودم نفع به را اوضاع و کنم نمی تحمل من بود، گفته

 که استارت سمت به دستش و نشست فرمان پشت! بود اش اولی این

 :گفتم عصبانیت با رفت،

 چی؟ یعنی کارا این بگی دقیقا شه می  -

 :رفت باال لبش گوشه روبرو، از نگاهش انحراف بدون



 وگرنه نیک عوض باید که بفهم کن عوض اونو گم می بهت وقتی  -

 .  شم می کار به دست خودم

 :زدم غر تر حرصی

 کردم؟ می عوض باید چرا بگی شه می  -

 و قدرت پر و کرد نگاهم برنده و تیز چرخانده، سمتم به را صورتش

 :گفت عصبی

 تو اونطور باسنت تنگ، مانتو اون با که فهمیدی نمی خودت جدی  -

 بود؟ چشم

 ذهنم از دعوا علت اصال کرد، در را پونگ پینگ توپ سایز هایم چشم

 هفته یک از بعد محمد آمد می یادم بود؟ خوب حالش مرد این رفت،

 از بعد ساعت یک جناب این حاال. شد بد حالم که کند بغلم خواست

 دندان زیر را لبم زد؟ می حرف جایم فالن سایز از موقت محرمیت

 : کردم زمزمه و بردم

 صدرا؟  -

 شیطنت باز اش خودداری تمام با و گرفت تخباث رنگ را نگاهش     

 و داد روبرو به و گرفت من از نگاه. نشست چشمانش نی نی در

 عمیق ولی سرهم پشت نفس دو. کشید لبش کنار به را شستش انگشت

 :دادم تکان سری کالفه. کرد فوت را نفسش و کشید

. شناسمت نمی کنم می حس همش که شدی غریب عجیب جوری  -

 رفتاراش رو از و بره آسونه خیلی شناسه نمی کال رو کیی آدم وقتی

 همه و بشناسی رو یکی وقتی ولی کنه کشف اونو بخواد و کنه تحلیل

 نتیجه تونی نمی کال و شی می گیج باشه، قبل از متفاوت کاراش

 صفر ازت من شناخت کنم می حس صدرا! کیه به کی بفهمی و بگیری



. کشی می خط شناختهام همه رو یدار تو صفره، زیر قدم چندین نیست

 ...غریبه یه از تر غریبه خیلی

 بی و احساس بی داد، تحویلم نیشخندی و مکید داخل از کوتاه را لپش

 :گفت گرفته خش و آمرانه لحنی با و تفاوت

 گذشته صدرای اون. بریز دور داری ذهنیت چی هر خوبه، این  -

 اول از! نشسته روتروب که همینی منم، جاش به و مرده وقته خیلی

 .بشناسم

 :کردم زمزمه و دادم جلو را هایم لب کرده بق

 .دارم دوست بیشتر رو خودم صدرای من  -

 زهره و رفت درهم بیشتر اش قیافه هیچ، که نشد تر باز اش چهره

 :تر کشنده کالمش

 بعد و کن فکر دربارش خوب بیاد، در دهنت از حرفی اینکه از قبل  -

 !!مسئوله زنه می که حرفایی ازای در دمآ. بیرون بفرستش

 جانب به حق و ناراحت و عصبی. بودم دلخور رفت، درهم هایم اخم

 :گفتم

 خونه؟ برسونیم شه می  -

 :کرد زمزمه من نداشته حوصله به تفاوت بی و کرد حرکت

 .شام بعد  -

 موقع همان تا صبح از. شوم مسلط خود بر کمی تا بستم را هایم چشم

 تا داشتم نیاز تنهایی کمی به. بود رفته رژه اعصابم رو یجورهای یک

 این برای حلی راه یا بدهم حق او به باید ببینم کنم فکر تر منطقی

 محرم تازه که نبود کسی شبیه روزم و حال شک بدون کنم؟ پیدا شرایط



 مهر دلم لحظات آن در. دارد دوستش وجود تمام با که است شده مردی

 خواست می اطمینان کمی دلم. خواست می وخیش و خنده و محبت و

 رخت این ولی است درستی مقصد به رو روم می که را راهی بفهمم تا

 دو او که نبود این برای بود؟ چه برای شستند، می دلم در که چرکی

 خواست این بله؟ بودم گفته من و نه بگویم بود خواسته من از پیش روز

 کسی به رسیدن تالطم در انگار. دکر می بد را حالم مدام جواب این و

 فکر این تا بودم زده پس را جریان این مدام رفت، می برایش نفسم که

 ...ندارد باز او به رسیدن راه ادامه از مرا

 :حرف این شنیدن با شد زمان هم پیچید چپم دست پشت که کوتاهی درد

 .نمیاد خوشم کن، ترک ماشینو تو خوابیدن عادت  -

 انگشت دو با که ای ضربه جای روی را راستم دست .کردم باز چشم

 را فرمان راحت و خونسرد که دادم او به را نگاهم و گذاشتم بود زده

 :گفتم آهسته. بود دوخته چشم روبرویش به و داشت دست در

 .خونه برسونم لطفا پره، ظرفیتم امروز برای  -

 :داد تحویلم خندی کج

 .نداره ای نتیجه هیچ اضافه بحث یعنی شام، بعد گم می وقتی  -

 با را او داشت صورت روی که مرتبی ریش. کردم نگاهش خیره

 غیر البته. بود کرده متفاوت کمی داشتم ذهن در قبل از که ای چهره

 به و کرده بیشتر را اش چهره پختگی زمان، گذر که بود تکذیب قابل

 ندازها به هم موهایش. بود افزوده جذابیتش بر ای رحمانه بی طور

 ذهن در و من برای. گفت هم بلند آن به شد نمی البته نبود، کوتاه گذشته

 از اطمینان با من. بود جهان روی مرد زیباترین من چشم و قلب و

 از همیشه مگر. بودم داده بله او به و زده پا پشت منطق تمام به حسم



 قدر هر که بودم نزده دم بارها مگر بودم؟ نخواسته را بودن او با خدا

 امکانش تا هم همین برای کنم؟ می تحمل باشد، میان این در مشکل هم

 بروم را راه این خواستم می من. نکردم تردید قبولش در شد فراهم

 کس هر از بهتر خودم. باشد بست بن ناپیدایش آخر بود، قرار اگر حتی

 بودم افتاده گیر آن در که ای دایره از خروج راه که دانستم می دیگری

 یکبار. است زدن گول خود و زدن جا در بقیه و است راه همین نهات

 خارج آن محیط از باز رفتم می چه هر که گردی این از بودم خواسته

 راه دایره وتر روی ماند می این مثل ولی کنم امتحان را شدم نمی

 خوِد... اول راه اول، جای! محیطش به بودم رسیده باز که بودم پیموده

 و تکرار در فقط. شد نمی برایم هم وتر همان سپند دانستم می هم احمقم

 ...یکنواختی این از بودم فرار راه دنبال زندگی این راه تکرار

 تا راهی کردن پیدا برای امید و بود مسیر تغییر بر قرار اگر     

 راه تنهاترین این بشکنم، را دورم حباب و شوم رها و بزنم گریزی

 دورم مرد این خاطره و خواست و اندیشه و فکر از که هایی الیه. بود

 باید یا بود محال آن با آمدن کنار که بود سنگین اینقدر بود، شده کشیده

 می کم دست یا و دادم می آن در شدن غرق به تن و شدم می آن همراه

 آنها یکی یکی باید و هستند اشتباه دورم شده پیچیده های الیه این فهمیدم

 وجود فرقی چه وگرنه. کنم پیدا کشیدن نفس برای راهی و بشکنم را

 بود؟ بسته کشیدنم نفس راه که منی با نبود زنده که کسی بین داشت

. بود ام رهایی ضامن زیرا خریدم می جان بر را راه این مشکالت من

 نمی بیرون به راهی تنها نه گذشت می چه هر که ای پیله از رهایی

 بودم گفته که ای بله از من. شد می هم تر قطور روز هر که یافتم

 اگر حتی نبود، راضی گفتن بله این به مادرم اگر حتی نبودم پشیمان

 .بود رفتنی برایم راه این! نه بگویم بود گفته هم خودش

 :خورد تکان فکش بیرون، از نگاهش انحراف بدون



 و نفر یه به بزنی زل مستقیم که شدی رو پر اینقدر حاال تا کی از  -

 نری؟ رو از هم ورهج هیچ

 های تیکه و طعنه خیال بی. ندادم تغییری را نگاهم جهت و زدم پلکی

 :کردم زمزمه وار پچ پچ و شدم اش پرتابی

 .بود شده تنگ خیلی برات دلم  -

. شدند تر باریک هایش چشم و کرد تر نزدیک هم به را ابروهایش

 نه و ددا جوابی نه. بود مشهود داشت، فرمان روی که دستی فشار

 .زد حرفی

 نمی دلم. ماند منتظر ای ثانیه چند شد، پیاده و کرد پارک را ماشین

 .رنجاند می را دلم اش زده یخ و سرد  برخورد شوم، پیاده خواست

 اینکه بدون. کرد باز را آن و آمد من کناری در سمت به تعلل کمی با

 :گفت شود، خم سمتم به

 دعوتی؟ منتظر  -

 :آمد کش لبم

 .وماوه  -

. کرد پیاده و گرفت را بازویم وقت فوت بدون و انداخت باال ابرویی

 رخم به رخ تا کرد کج مختصری را سرش و زد را ماشین دزدگیر

 :گفت و شود

 .نفعته به کنی غالف رو بازی لوس  -

 آرام را بازویم. افتاد راه رستوران سمت به بازویم کردن رها بدون و

 نگاهم. آورد پایین را دستش و نکرد یزیاد مقاومت کشیدم، دستش از

 نکرده لمسشان که شد می سال چند رفت، اش مردانه و بزرگ دست به



 به گاهی هم، آن از بعد البته! سال پانزده بر و دور چیزی شاید بودم؟

 ...محدود و کم خیلی ولی بود گرفته را دستم اجبار

 و گرفتن برای دلم و نداشتم دوری برای قانونی و شرعی مانع هیچ

 را خود حالیکه در و کردم حبس را نفسم. رفت می ضعف دستش لمس

 باال را دستم محتاط و نرم کردم، می بارانش تیکه احتماال و اخم آماده

 .دادم سر دستش میان و بردم

 شدنش غافلگیر از احتماال هم آن که کشید طول ثانیه یک فقط تعللش

 این خوب حس از لبریز .شد فشرده انگشتانش میان دستم بعد بود،

 هیچ به و شد خوب باهم دستم و خودم حال دستانش، گرمی و همراهی

 خوب حال این کردن کم در آمد، می انگشتانم روی که فشاری عنوان

 پیشقدم ولی شد نمی قدم پیش شد، داده پس تر راحت نفسم. نداشت اثری

 .زد نمی پس هم مرا شدن

 پنجه میان که دستی هدایت با رفتعا بدون و کرد باز را رستوران در

 دستم میز کنار تا. کرد هدایت داخل به خودش از زودتر مرا بود، اش

 کرده، وارد آن به مضاعفی فشار آخر دم. داشت نگه دستش در را

 در شده پیچیده مطبوع گرمای این تا کردم مشت را دستم. کرد رهایش

 روی زیاده تپش در راینقد که بودم ام جنبه بی قلب از متعجب. نپرد آن

 و نشست دستم روی آرام خیلی نگاهم نشستن محض به. کرد می

 نکرده فراموش هم را خوبش های اخالق همه انگار. آمد لبم بر تبسمی

 و گرفت را بازویم که بودم نشده گیر جا حسابی و درست هنوز. بود

 :گفت نرمش بدون و آهسته

 .بشین ور اون  -

 صندلی و صندلی آن بین فرقی چه ببینم ردمک نگاه حرف این از متحیر

 :پرسیدم نیاوردم، در سر چیزی وقتی! دارد وجود من



 چرا؟  -

 :گفت و کرد فوت واضح خیلی را نفسش

 .شو بلند! نگی چرا زنم می حرفی وقتی بگیر یاد تر سریع هرچه  -

 این تفاوت تنها. کردم عوض را جایم و برخاستم نداشتم، بحث حال     

 !بود دیوار به پشتم دومی در که بود این قبلی با صندلی

 گوشتی غذاهای با. گذراندم نظر از را غذاها لیست و بردم منو به دست

 میز کنار گارسون. آمد نمی بدم مرغ از ولی نداشتم خوبی زیاد میانه

 :کرد متوجهم صدایش که بودم فکر در هنوز. گرفت سفارش و آمد

 اینطور موندن، جا توش انگشتام از نهنک ببینم کن باز رو دستت  -

 !!ندی پسش کردی، مشت

 بسته مشت همان با خواست دلم و رفت دستم سمت به ام زده بهت نگاه

 یک به لبش آوردم، باال را ام حرصی نگاه وقتی! مالجش در بکوبم

 نگاهش کرد، می نگاهم رفته باال ابروی تای با و بود شده کشیده سمت

 .بود شرور و گیرانه مچ و تخس

 و بعد روزهای فکر. نداشتم غذا به زیادی میل شد، سرو که غذا

 اشتهایی بی انی در سوپ. بود نگذاشته باقی برایم میلی ممکن، اتفاقات

 بردم دهانم سمت به را اول قاشق شدن، سرگرم برای بود بهتری گزینه

 حال در بگردانده ظرف داخل را قاشق. سوخت کامم کل آن داغی از و

 باال صدرا لب گوشه. زدم می باد را دهانم هم دستم با کردن، تفو

 سرد که داد می تکان تکان قاشق با را سوپش داشت هنوز او رفت،

 :گفت پوزخندی با. شود

 داشتی؟ طولی رشد فقط نچ، نچ  -

 :زد خود شقیقه به انگشت با و



 !انگار نشده تغذیه اینجات  -

 از کمی بلکه تا برداشتم را مقابلم نوشابه و کردم نگاهش چپ چپ

 دستم از را نوشابه و آورد پیش دست سریع. بگیرد را زبانم سوزش

 تا. ریخت من مقابل لیوان داخل و کرد باز را درش. کرد خارج

 :گفت شوم، امیدوار رفتارش به کمی خواستم

 !ره می آبرومون ریزی می اینم گفتم بخور، بیا  -

 انگار. بود سرحال و سرخوش ،رفتن برعکس خانه به برگشت هنگام

 درهمم های اخم و برده لذت من خوردن حرص از کافی اندازه به

 هایش حرف تیکه تیکه یاد وقت هنوز. بود شده دلچسبی تفریح برایش

 روزنه کوچکترین از عنوان هیچ به آمد، می جوش به خونم افتادم می

 .بود نگذشته کردنم اذیت برای

 هم تشکری یعنی! خداحافظی نه و کردم کریتش نه شدم پیاده که در دم

 کردم؟ می تشکر دادنم حرص برای که نبود قرار نداشت، الزم

 می نهیب خودم به مدام اینکه وجود با گذشت، می دیدارمان از روز دو

 تماس منتظر شب تا صبح از ولی باشد مهم حد این تا نباید برایم زدم،

 دانستم می محق را خودم د،بو ریخته هم به اعصابم. بودم پیامکش یا

 زور بار زیر که نبود کسی صدرا. نشوم پیشقدم گرفتن تماس در که

 خودش از قبل کوچکترش برادر دو حتم به رفت می اگر که برود

 پدر تردید بدون آنها قانونمند خانواده در دانستم می. کردند نمی ازدواج

 مگر بودند، دهکر فراهم را او ازدواج شرایط و امکان بارها مادرش و

 برگشته کانادا از کی او دانستم نمی هنوز من. باشد نبوده ایران اینکه

 و کم میان این در چیزی باز کردم می پایین باال را جریان قدر هر. بود

 . کنم گیری نتیجه دقیق توانستم نمی که بود مجهول



 سردرگم و کننده گیج افکار همه این دست از بلکه دادم تکان را سرم

 سال که هایی شب و روز. شوم رها بودند، شده شبم و روز همراه هک

 لذت جای به رسیدنش با حال و بودم برده سر به آرزویشان در ها

 برای چیز یک ولی. رفت می اتفاقات تحلیل گرو به فکرم مدام بردن،

 دلم به که را قفلی این بودم کرده سعی بارها بود، محرز دلم و خودم

 بدارم دوست را دیگری کس کنم وادار را خود و دهکر باز را خورده

 می را سعیم تمام بار این و بودم درست مسیر در حال. بود نشده ولی

. کنم پیدا بود، قلبم میان دقیق مقصدش دانستم می که را راهی تا کردم

 دوستم شوم مطمئن اینکه بود؛ نتیجه یک به رسیدن نشستنم عقب راه

 .ندارد

 می فراموش نه و شد می کمرنگ نه هرگز که شتمدا ذهنم در جمالتی

 فقط برای شمال به رفتنم بار هر در. بودم شنیده بارها که جمالتی. شد

 خانه ترک در شیطنت و شوخی میان گاهی حتی یا! سفر هفته یک

 !بود متر هشت فقط مان خانه درهای فاصله که حالی در هم آن شان،

 باید چرا فهمم نمی مونی؟ می بمون بگم! بری بذارم ندارم دوست  -

 می... بمون منتظرم!! کنه ازدواج که باشم تنبل کسرای این منتظر

 مونی؟

 این خواسته و گفتار و رفتار و جمالت این بین توانستم می چگونه

 چرا اصال غلط؟ کدام و بود درست کدام بدهم؟ درستی ربط روزهایش

 کشی اسباب هنشد ماه چند چرا رفت؟ یهویی و خبر بی چرا رفت؟

 دیدنم بار یک همان محض به چرا ندادند؟ آدرسی هیچ چرا کردند؟

 نه؟ نگفت، خودش چرا نه؟ بگو، گفت چرا گذاشتند؟ خواستگاری قرار

 داد؟ بازی به تن کشیدن، پس عوض به من بله گفتن با چرا

 بود شده ربایی آهن عین روزها این. رفت موبایل روی تا نگاهم     

 عقب مصرانه من و کشید می خود سمت به مرا چشم و دست تنها که



 های شدن خواب بد از حاصل خواب بی و خسته های چشم. کشیدم می

 .شوم رها گذر این از بلکه تا کردم بسته و باز بار چند را شبم چند

 های چشم جوری مامان. رفتم پایین و کشیدم هایم لب بر تبسمی

 سمت به! رود می جنگ هب بهزاد انگار که کرد می پاک را سرخش

 :گفتم خنده با و رفتم بهزاد

 قورتت اونجا دخترای کافیه پزشک اسم بابا! زدی هم تیپی چه اوف  -

 .خواد نمی زدن تیپ همه این دیگه بدن،

 :توپید مامان سریع

 شدم غربت آواره ها سال خودم ها، ببندی رو قلبت و چشم دِر بهزاد  -

 برام دور راه از عروس نری. کافیه کردم، تهران شمال جاده مدام و

 .بیاری

 :خندید غش غش بیتا

 .مادرشوهر اهلل باریک وای  -

 :چرخاند کاسه در چشم

 !بمونه یادت اینو بهزاد کنم، می دوماد خودم رو پسرم  -

 :گفت خنده با و داد تکان سری بهزاد

 کن، انتخاب شما رو یکیش داره، جا تا چهار تا نزنید، جوش مامان  -

 .نباشید نگران هست جا هم خودم برا بهار، یکی بیتا، یکی

 روی. کوبیدم بازویش به را مشتم بقیه جای به و بودم نزدیکتر من

 :گفت و داد ماساژ را بازویش



 کمی بازوهام کبودی بلکه. رم می در تو دست از دارم دقیقا بهار  -

 ...بشه خوب

 بازوی آن. رفت ما داشتنی دوست برادر سمت به غرورم از پر نگاه

 به رو و زد چشمکی کجا؟ من مشت و کجا یافته پرورش و سفت های

 :پرسید من

 !پیداست کم خبر؟ چه دومادمون تازه از  -

 :کرد امیر به نگاهی خنده با و

 نرمالش یه... تو شوهر اون به نه و سرخونه دوماد این به نه  -

 !نشد نصیبمون

 :گفت خنده با امیر

 ذره یه تا گرفتم رو فعالت بیش خواهر این که بخواد دلت هم خیلی  -

 .بکشی نفس

 به را بشقابش داخل سیب و نماند ساکت هم بیتا بهزاد، خنده میان

 :زد بزرگی گاز و گرفت هوا در را آن امیر. کرد پرت سمتش

 .دنیاست فعال بیش ترین خوشگل ها، بگم البته  -

 اولین نشست، جودمو در امیر محبت اظهار این از مطبوعی گرمای

 از سال یک اینکه با. کرد می ها شیطنت این از زیاد نبود، بارش

 .بود خوب خیلی او با روابطش ولی بود کوچکتر بهزاد

 دم و نیاورد طاقت دلم باز ، دادم می مامان به که هایی دلداری وجود با

 مامان. رفتم اش بدرقه برای حیاط بیرون تا. ریخت هایم اشک در

 از و شده خم کامل حرکت از قبل من. ریخت سرش پشت یآب کاسه

 :گفتم بازش پنجره



 .نرو تند خدا رو تو بهزاد  -

 :خندید خیال بی

 مامان های توصیه به ساعت نیم باید باز حاال نکن، شروع بهار  -

 هم بعد! راهه ساعت چهار سه همش رم می دارم کجا مگه. کنم گوش

 به. میام هفته آخر چیه، به چی ینمبب و بسنجم رو اوضاع رم می فعال

 خلق با که باش این از به ما با بگو و برسون سالم هم دوماد تازه این

 !جهانی

 . کرد حرکت و

. کرد گله بود، آمده نه و گرفته تماسی نه صدرا اینکه از لفافه در خیلی

 دو این شد، آهی نفسم. ندارم او با تماسی هیچ هم خودم که نداشت خبر

 .بود گذشته سال دو یمبرا روز

 

 دو ای هفته بیتا. کرد می تنگم دل بیشتر هم مان شده خلوت خانه     

 شرکت در باز. شد می محسوب رفته و زد می سر خانه به فقط بار سه

 شده بر سر حوصله فجیعی طور به خانه ولی شد می کار گرم سرم

 بار دو خانم زهرا گذشت، می دیدارمان از که روزی پنج در. بود

 و خشک تماس یک از دریغ ولی بود کرده احوالپرسی و گرفته تماس

 !کاری اصل از خالی

 هایم حرف که بود کسی تنها. بود خبر با ما وقایع همه از تقریبا الهام

 انصافا. کرد می دل درد من با فقط هم او البته. گفتم می او به را

 ولی کند وتقضا منطق با کرد می سعی همیشه و بود هم عاقلی دوست

 .بدهد راهکار موقعیت این برای توانست نمی هم او



 اینکه از بار دو یکی همه این با. بود خبر بی ارتباط عدم این از مامان

 چند این در امیر. بود شاکی نزده، سر خانه به اصال روز چند این در

 کم دست و زد می سر ما خانه به روز هر تقریبا شان، نامزدی ماه

 .زدند می حرف باهم هم ربا ده روزی

 به کردم می سعی گذاشته، بالش روی را سرم بود، شنبه چهار روز

 چشم. کنم سرکوب او با گرفتن تماس به را تمایلم و نکنم فکر چیزی

 را ام عصرگاهی کوتاه چرت آیفون صدای که شد می گرم داشت هایم

 پهلو به. ددا می جواب و بود پایین مامان نخوردم، تکان جایم از. پراند

 .بستم را هایم چشم دوباره و نهادم سرم زیر را دستم و چرخیدم

 :کرد صدا عجوالنه که شنیدم را مادر زده هیجان و بلند صدای

 .صدراست بهار،  -

 یا و کنم فکر آمدنش علت به بتوانم اینکه از قبل. پریدم جا از ترقه عین

 شلوار و بلوز. شد کشیده وضعم و سر به نگاهم شوم، خوشحال احیانا

 بودم، رسیده که هم شرکت از و بود تنم منزل رفته رو و رنگ راحتِی

 و کردم حمله کمد سمت به سریع. بودم نکشیده موهایم به هم ای شانه

 خیلی نروم استقبالش به اینکه. برداشتم را سفیدم بلوز و جین شلوار

 هم آن. شوم ظاهر مقابلش اسفناک وضع این با که بود این از بهتر

 !بار اولین برای

 تن از هم را بلوزم. کردم تعویض جین شلوار با را شلوارم سریع

 بلوز که لرزید می پایم و دست و داشتم عجله قدری به. کشیدم بیرون

 و انداختم تخت روی را آن سریع. کرد گیر سرم و دست در بار ده

 تنم روی شدت به و بود چسبان و تنگ خیلی برداشتم را سفیدم بلوز

 باال را آن و پوشیدم را هایش آستین سرعت به. شد می دیده فرم خوش

 .کنم رد سرم از تا کشیدم



 گیره به اش پایینی لبه و داد، هم دست به دست عجله و بودن تنگ ولی

 درش دوباره باید. کردم نثارش لعنتی و کشیدم پوفی. کرد گیر سرم

 نیم صدرا باید حتماالا وقت کمبود این در. کردم می تنم باز و آورده

 خوشحال آمد، که در شدن باز صدای. شد می منتظرم پایین آن ساعت

 :گفتم کمک برای مادر آمدن از

 نمی تکون خورده، گره گیره به چطور بلوز این ببین مامان وای  -

 خوره؟

 بلوز کشیدن پایین در سعی و آمد کمکم به دستش بعد  و شد بسته در

 روی و بردم باال را دستم شد، می پاره یدکش می اینطور اگر. کرد

 :گذاشتم دستش

 ...کرده گیر سرم گیره کجای به ببین اول  -

 لمسش دستم زیر که دستی. دادم قورت را دهانم آب. ماند نصفه حرفم

 آب پارچ که ماند می این مثل. نبود مادرم دست تردید بدون بودم کرده

 اگر اصال نبود، هم بهزاد ود،نب خانه که بابا. باشند ریخته سرم به یخ

 دست این پس. شدند نمی من اتاق وارد زدن در بدون بودند خانه هم

 صدرا از غیر کسی ذهنم در کردم می سعی ناشیانه خیلی یعنی مردانه؟

 .کنم تصورم سرم پشت را

 خواست نمی دلم دیگر حال. بردم پایین را دستم حرکت بی و خشک

 .ببینم را او و رود پایین سرم از بلوز این

 که شدم متوجه بعد و کرد باز موهایم از را گیره اول سری پشت فرد

 نهایت در. دادم قورت صدا با را دهانم آب. کند می جدا بلوزم از را آن

 این نشانگر اش مردانه انگشتان پشت سایش و کرد رد سرم از را بلوز

 حالی در .کند می مرتب تنم روی کشیده، پایین کامل را بلوز که بود



 بازی جنگولک این از و کنم لرز و بگیرم گر دستش لمس از که نبودم

 .مردم می خجالت از داشتم فعال ها،

 خنده صدای. بودم بسته هم را هایم چشم و فشردم می دندان زیر را لبم

 :شد زمان هم خورد، ام چانه زیر به که ای ضربه با کوتاهش

 !شلخته و عجول  -

 :کردم نگاهش شرمنده. کردم باز را هایم چشم لبم، کردن رها بدون

 سالم  -

 :کرد جمع هم را اش لوچه و لب خنده، با

 کشی؟ می شونه موها این به بار چند سالی  -

 

 از. شدم موهایم افتضاح وضع متوجه تازه و شدند گشاد هایم چشم     

 مقابلش حجاب بدون و روسری بدون بار اولین اینکه بدتر، آنها همه

 بدون را سرم که داشتم عجله اینقدر هم صبح که افتاد یادم. بودم تادهایس

 حرص و شرمندگی از ترکیب حالتی با. رفتم و زدم گیره کشیدن شانه

 :گفتم و بردم موهایم میان دست خوردن

 است؟ ریخته بهم که بیاری روم به باید یعنی  -

 :داد باال ابرویی

 !!پایی عجب دمی، چه ،سری چه وای بگم، دروغکی باید آهان  -

 :گفتم طلبکارانه و کردم خالی نفسم از را ام سینه کل

 اتاقم؟ تو اومدی و انداختی رو سرت چی برا اصال  -

 :گفت ای خمیازه کشیدن حال در و کشید سرش باالی را هایش دست



 رفتم؟ می باید کجا پس  -

 :دادم جواب بود، نیامده خوشم زیاد که وضعی از کالفه

 .اومدم می منم تا نشستی می ینپای  -

 ابرویش دو بین خطی و کرد کج اش شانه سمت به اندکی را سرش

 :افتاد

 شد؟ می چی که پایین اومدی می  -

 :گفتم تردید کمی با و کردم تعلل دادن جواب در

 نیومدی؟ دیدنم برای مگه خب... تا پایین اومدم می  -

 :گرفت تمسخر و خنده حالت هایش چشم

 ...کم یه بگیر تحویل رو خودت  -

 آورده در که را هایی لباس. نشست تختم روی و کشید کنار مقابلم از و

 دراز تختم روی حالیکه در و کرد رها زمین روی برداشته، را بودم

 :داد ادامه کشید، می

 خونه برم تا کردم حساب میاد، خوابم دیدم داشتم، کار طرفا این  -

 !شده شب برگردم و خودمون

 :شد پهلو به و کشید ای خمیازه بارهدو

 .کن بیدارم هفت ساعت  -

 داخل دست. زدم زل اش بسته های چشم به و کردم فوت را نفسم

 بود آمده روز چند از بعد نشود، منفجر حرص فرط از تا کشیدم موهایم

 من یعنی بود؟ که دیگر این! احوالی نه حالی، نه سالمی، نه!! بخوابد تا

  کردم؟ می چه جودمو این با باید



 برده خوابش واقعا که داد می این از نشان مرتبش و کشیده های نفس

 کمرنگ اخم خط وجود با. رفتم جلوتر گامی زده، کمر به دست است،

 خواست می دلم. بود تر آرام خیلی خواب در باز اش، پیشانی روی

 آمدنش این از تازه. نداشتم را جراتش ولی بکشم صورتش روی دست

 دوست کردم اعتراف خودم با. بود اعصاب روی واقعا گرفت، ام هخند

 .برود خواب به رسیدن محض به ولو بیاید دارم

 :گفت می که مامان صدای

 .بهار  -

 خارج اتاق از صدا سرو بی و سریع داده، تکانی خود به شد موجب

 آرام رفته پایین. بود ها پله پایین دست، در سینی یک با مامان. شوم

 :گفتم

 .شدنش بیدار از بعد رو پذیرایی بذارید. خوابیده صدرا هیس،  -

 :شد تا چهار مامان های چشم

 خوابیده؟ چی یعنی  -

 :کردم توجیه دادم؟ می توضیحی چه گرفت، ام خنده

 .برد خوابش کشید، دراز تا بود خسته خیلی  -

 :انداخت باال ای شانه متعجب مامان

 و سالم یه و کنم تعارف نایستاد تیح که اومدنش از اون بگم؟ چی  -

 !!این از اینم باال؛ اومد مستقیم خودش و کرد ساده احوالپرسی

 داشت؟ معنی چه حرکت این واقعا گرفتم، دندانم میان را ناخنم گوشه

 شرم با کلی و آمد خانه به گل دسته با عقدشان روی فردای درست امیر

 پایین سری با باالخره ا،بیت تعارف و کنم می خواهش و بله و خجالت و



 من نه هفته یک تا کال هم احسان. رفت باال بیتا با شرم، عرق کلی و

 می ساعتی روز هر ولی گفت چیزی او نه و برود باال کردم تعارف

 و قشنگ ببیند، را اتاقم خواست و زد دریا به دل که هم باالخره آمد،

 !!پرش تو زدم رفته شسته

 ...گاو جناب بالنسبت و آمده روز چند از بعد صدرا اما

 کردم حس ها پله از رفتن باال حال در. بخورم را ام خنده نتوانستم     

 آهسته. هستم گرفتن گر حال در عصبانیت از باز ام خنده رغم علی

 دیده اتاق ترک موقع که حالتی همان در و پهلو به رفتم، اتاق داخل

 .بود خوابیده بودمش،

 یادآوری با برداشتم، زمین روی از آرامی به را ام راحتی های لباس

 بی لمس به تنم پوست کمکش، و بود کرده گیر سرم در که بلوزی

 لمس که بود افتاده یادش تازه انگار. داد نشان واکنش انگشتانش منظور

. مهیج تنم دیدن و باشد برانگیز حس توانست می مردانه دست این

 بگیرم تصمیم بودم، دهنکر فرصت حتی نشست، ام شقیقه روی عرقی

 ولی بود معنی بی مقابلش در حجاب چند هر نه؟ یا کنم سر روسری

 .بود نداده هم را حیا و شرم مثال و رفتن جلو گام به گام فرصت

 وقت هفت تا نیم و ساعت یک گرفتم، دوش سریع و شدم خارج اتاق از

 شانه یک روی لخت کشیده، سشوار را موهایم حمام از بعد داشتم،

 به بود، دقیقه بیست و شش ساعت. گرفتم دوش هم عطرم با. انداختم

 خیال آسودگی با را نگاهم و ایستادم سرش باالی. شدم اتاق وارد نرمی

 موهایش لمس حیایم، بی دل. چرخاندم صورتش اعضای جز جز روی

 که بودم معتادی من... را آغوشش مزه چشیدن حتی و خواست می را

 .بودم شده داشته نگه دور مواد زا سال پانزده از بیش



 تردید بدون بود، خودم شده شناخته و قبل صدرای صدرا، این اگر

 بستم، می چشم خیال آسودگی با و نهادم می بالش روی سر کنارش

 گفته برایم هم خودش وضوح به را این. نبود صدرا همان صدرا ولی

 .بود

 روی سرم پشت را هایم دست. نشستم رویش و رفتم بیتا تخت سمت به

 گنگ و اتفاقات همه وجود با. کردم رها را لختم موهای و گذاشتم تخت

 را دیدنش آرزوی پیش هفته دو همین. بود خوب بینهایت حالم باز بودنم

 .ماند می رویا شبیه بیشتر بود، خوابیده تختم روی اکنون و داشتم

 هر هم نم. بخوابند راحت تا کنید حمامشان گفتند می که نوزادها عین

 بیتا بالش روی سر. شد می خواب گرم چشمانم رفتم، می حمام به وقت

 بیدار را او باید دیگر ساعت نیم. نبندم را چشمانم کردم سعی و نهادم

 ...کردم می

 سیخ و کردم باز را چشمانم مرتبه یک خورد، پشتم به که ای ضربه با

 نمی سیر بخوا ساعت نیم با و بودم خوابی خوش آدم همیشه. نشستم

 خواب این از. بود ساعت دو کمش کم خوابیدم می عصر اگر شدم

 چشمان خیره طلبکاری های چشم زدم، پلک بار چند گیج و کسل نصفه

 :گفت گرانه توبیخ ها آن دیدن با که بود خمارم

 کنی؟ بیدار منو چند ساعت بود قرار شما  -

 هفت از یقهدق بیست کردم، نگاه ساعت به و کشیدم صورتم به دستی

 :گزیدم را لبم. گذشت می

 برد؟ خوابم چطور دونم نمی  -

 از و گرفت را بازویم. ایستاد صاف و داد تکان راست و چپ به سری

 سر دلم و شد کشیده چشمانش سمت به نگاهم. کشید پایین تخت روی



 شده بیشتر بازویم دور انگشتان فشار. خواست را آغوشش در گذاشتن

 را قلبم ضربان رفتن باال. بود خبری اش شده ریکبا چشمان در بود،

 دیوار و در به فاصله این شدن برداشته برای دلم و کردم می حس

 نشان خود از العملی عکس هیچ و مانده حرکت بی ولی شد می کوبیده

 .دادم نمی

 :رفت باال لبش گوشه... افتاد شماره به نفسم... کرد جمع را لبانش

 نداری؟ هم رو کردن بیدار یه عرضه  -

 را بازویم حرصی و فرستادم لعنت خودم مزخرف خواست و حال به

 :کشیدم بیرون دستش از

 می کوک ساعت بشی بیدار موقع به داشتی دوست ساعتم؟ من مگه  -

 .کردی

 :داد رفتن بر مبنی حرکتی خود به و مکید داخل از را لپش

 کاری یه بهت شه می ببینم خواستم می ولی بودم کرده کارو همین  -

 .شه نمی نچ دیدم که! نه یا سپرد

 متلک فرصت او به که بود برده خوابم چرا افتاد، پایین هایم شانه

 اینقدر هم او که شد نمی دلیل ولی بودم کرده اشتباه بدهم؟ پرانی

 اخم با کند، آویزان گردنم به را عرضه بی لقب راحت و ریلکس

 آمیخته کمی را لحنم خودش مثل کردم سعی و کردم صورتش به نگاهی

 :کنم تمسخر به

 سرور سر باال بعد دفعه از ام، شرمندگی سراپا حاال من آخ آخ  -

 .دم می نگهبونی عالیقدر

 با مکث کمی با. برنگشت سمتم به ولی شد متوقف در به مانده گام دو

 :گفت دستوری لحنی



 !باشی در دم آماده و حاضر که داری وقت دقیقه پنج فقط  -

 :گفتم متعجب و رفت یادم عواد

 بریم؟ جایی قراره مگه  -

 :گفت خونسرد کردنش باز ضمن و داد پایین را در دستگیره

 باید هم تو هستن، ما خونه خانوماشون و داداشا ها شب چهارشنبه  -

 !شده دیر که کن عجله. بیای

 را بازویش. رفتم سمتش به سریع و کردم فوت حرصی را نفسم     

 و رفت دستم روی دمی نگاهش. گرفتم اتاق از کاملش خروج از قبل

 :گفتم که کرد می نگاهم موشکافانه. برگشت چشمانم سمت به دوباره

 اومدن؟ موقع کم دست یا گفتی می قبال شد نمی. گن می االن اینو  -

 خبری نه و ری می روز همه این کردی فکر حسابی چه رو هم بعد

 و بیارم در بال باید من میای که بعد و زنی می زنگی نه و گیری می

 باشم؟ فرمانت به گوش سینه، به دست

 انگشت نوک با و آورده باالتر را دستش و کشید پایم سرتا را نگاهش

 :گفت عصبانیت و اخم بدون و زد ام بینی روی اش اشاره

 رو ندازم می میام یا و دری دم موقع به یا... دقیقه چهار شد زمانت  -

 !نفعته به کدوم بیین و کن کتاب حساب. برمت می و دوشم

. افتاد راه ها پله سمت به و کشید موهایش میان وار شانه را دستش و

 :کرد نگاهی سمتم به نرفته پایین

. خریدم برات پیش روز چند که بپوش رو مانتویی همون ضمنا  -

 !انداختنیه دور لباسات از تا چند ببینم میام بار یه نشد، وقت امروز



 را مرد این چیز چه دقیقا من. کردم حبس را نفسم و زدم کمر به دست

 می عمل اش گفته به که این در. رفت ساعت به نگاهم داشتم؟ دوست

 چشم پیش نداشتم دوست اصال. نداشتم شک هم درصد یک حتی کند،

 را کمد. بود خوب هایم لباس. باشیم داشته هم با تندی برخورد مادرم

 برای که روشنی مانتو کشیدم، مانتوهایم روی دستی و کردم باز

 به تردید در. بود خریده خودش که بود همانی باشد برازنده عروس

 به نگاهی با و شد اتاق وارد مامان که بودم حرفش ندادن یا دادن گوش

 :گفت من

 اومدم خودم شه، می بد کنم صدات دیدم پایین؟ نمیای چی واسه  -

 !باشی اتاقت تو نباید که تو ه،پایین نامزدت وقتی... باال

 تا زدم لبخندی زور به شوم، مسلط خود بر کمی تا بستم را هایم چشم

 :نفهمد چیزی بودنم کالفه از

 .مامانش خونه ریم می رو شام شم، می آماده دارم  -

 :کرد نگاهم رفته باال ابروهایی با مادر

 بودی؟ نگفته چیزی چرا پس! وا  -

 گیر جایی عجب نبود، کارگر هم توضیحی. همبد توضیحی خواستم نمی

 :پیچاندم جوری یک! بودم کرده

 اینقدر روزا این... مامانش خونه شن می جمع همه چهارشنبه شبای  -

 .بزنم حرف باهاتون بیام نشد اصال که بود پرت بهزاد رفتن پی حواسم

 :گفت رفتن حال در. نشد پی پا و آمد کوتاه زود

 .پایین بیا زودتر پس خب خیلی  -



 تن را رنگ کرم مانتوی دستپاچه ندیدم، جایز را تعلل آن از بیش دیگر

 با. کردم ست لباسم با را آبی کرم رنگی ترکیب با روسری و  کردم

 هم چشمانم آرایش تنها و زدم رسید، دستم دم که را رژی اولین عجله

 .شد چشمم داخل مشکی مداد و ریمل یک

 نشسته او کناری مبل مامان. رفتم پایین و مگذاشت کیف داخل را موبایلم

 هر مامان گرفت، ام خنده اش شیرینی و میوه از پر بشقاب دیدن با. بود

 در دانستم می باز بود، مخالف او با قبال هم قدر هر و بود هم چه

 .گذارد می تمام سنگ داماد، از نوازی مهمان

 ولی برخیزد که شد جابجا جایش در کمی صدرا رسیدم، سالن به وقتی

 :گفت و کرد دستی پیش مادر

 .بکن پوست میوه براشون بیا. نخوردن چیزی صدرا آقا مادر، بهار  -

 امیدوارانه و بود داده ای دقیقه چهار التیماتوم که دوختم صدرا به چشم

 ولی! برویم نگرفته، جایزه شاهکارهایش برای تا و برخیزد شدم منتظر

 حالیکه در. داد لم قشنگ و شد لخیا بی هم را جزیی تکان همان

 خیلی زد، زل العملم عکس به کشید، می لبش گوشه را شستش انگشت

 :زد تشر مادر. بود مامان دستور اجرای منتظر واضح

 وایستادی؟ چرا دیگه بیا بهار؟... ا  -

 احتماال بود، لذت غرق صورتش و رفته باال صدرا ابروی تای     

 پوست میوه، عوض خواست می دلم یشترب لحظه آن در که بود متوجه

. گذاشتم مقابلش و کندم پوست سیب و نشستم. کندم می او سر از

 بود مشهود آورد، وارد هم روی اش شده کشیده های لب که فشاری

 و ببرم را کافی لذت آمده وجود به موقعیت از نداد اجازه مامان ولی

 :گفت



 دوست سیب صدرا آقا که دونی می بگیر، پوست موز و پرتقال  -

 .ندارن

 در و شد بلند مادر بود، تر آسان که کندم می پوست موز حرصی داشتم

 :گفت آشپزخانه سمت به رفتن حال

 .چسبه می عصر بیارم دیگه چای یه من  -

 چه هر سرعت به که بود این کردم مامان رفتن از بعد که کاری اولین

 :گفت وقتی بود شده کنم با واقعا صدرا نگاه. خوردم را موز تر تمام

 .نشی خفه بپا  -

 :گفتم بود، آمده جا اجحافش، و زور همه آن از بعد دلم حالیکه در

 .بریم بخور رو سیبت نباش، من نگران تو  -

 نشانی هیچ صورتش حالت اینکه با. آمد سمتم به و شد بلند طمانینه با

 هیبت این از من که شد نمی دلیل باز ولی نداشت خشم و عصبانیت از

 نگاه بار این کشیدم، عقب مبل روی را خود کمی وقتی. نترسم

 :گرفت قرار صورتم مقابل بدجنسش

 سیب میاد، خوشم که چیزی از روزا این اتفاقا شده، عوض ام سلیقه  -

 ...آبدارن و رسیده و قرمز های

 :افزود داری معنی چشمک با همراه

 !!موز شده عالقت مورد میوه که هم جنابعالی  -

 بلندتر ورودی در سمت به حرکت حال در. کشید و گرفت را دستم و

 :گفت

 .ریم می دیگه ما اجازتون با شده، دیر ببخشید  -



 از نسیم یک خنک و مالیم جریان مثل رخوت و شوق و آرامش

 خوب و بد دستش، در دست. داد می نوازش را دلم شده جاری انگشتانم

 و گفتن زود و دیر و مانتو رنگ و باختند می رنگ غلط و درست و

 هیچ برایم که بود چیزی حاشیه و حاشیه شد می بردن و آمدن چگونه

 .نداشت اهمیتی

 .او بود، مطلب اصل مهم 

 تا داشت دوست را قانون دانستم می همیشه بود، باال ماشین سرعت

 سه کار زدن، دور برایش بود، اگر نباشد، گیرش پا و دست که جایی

 :گفتم و کنم تحمل نتوانستم بیشتر قیقهد پنج. بود سوت

 خبره؟ چه آرومتر، کم یه  -

 :گفت داد، می ویراژ مسلط و خونسرد خیلی حالیکه در

 .کردیم دیر ساعت نیم شما لطف به  -

 بودنش جانب به حق همه این از چرخاندم، دورانی را چشمم کالفه

 :گفتم مدعی. گرفت می حرصم

 جلو ظهر دم از باید من دادی، بهم رو مهمونی خبر روزه سه که نه  -

 فرمودین، اجالل نزول وقت هر شما که گرفتم می خبردار حالت خونه

 به هم بعد! نره هدر شما... ارزِش با زمان از ثانیه یه تا ماشین تو بپرم

 می کوک هفت ساعت همون برا بودی، کرده تنظیم ساعت چه، من

 .کردی

 :کرد روبرو معطوف را وجهشت باز و انداخت سمتم به نگاهی نیم

. گم می بهت بخواد دلم که اندازه هر و وقت هر رو چیزی هر اول،  -

 نیست بردار شوخی برام اصال چون باشی زمان مواظب باید دقیقا دوم،

 برا دقیقا رو ساعت سوم. کنم نمی تحمل هم رو اش ثانیه یه همون و



 حرفم نداشتم امیدی همچین چون بودم، کرده کوک دقیقه دو و هفت

 اون جلوی بهار هست، بقیه از تر مهم که آخرش اما!! بمونه یادت

 .باشه حواست پس گیرم؛ می من نگیری، رو زبونت

 در بود؟ بسته رو از را شمشیر چرا کردم، نگاه صورتش به متحیر

 چشم با! تیز و کوبنده هم اش همه و بود نکته چهار اش جمله چند همین

 :گفتم دلخور و شده جمع های

 چیه؟ من با مشکلت تو  -

 :داد جواب ضربتی و سریع خیلی

 .گذاشت روت مشکل اسم بشه که هستی اونی از کوچکتر  -

 کنایه باران زیر توانستم می چقدر مگر گرفتم، گاز داخل از را لپم     

 و چرخاندم راست سمت به را نگاهم. داشتم بغض بیاورم؟ دوام هایش

 :گفتم

 ...ماومد می نباید  -

 :گفت تلخ و آمد حرفم بین

 نمی عبرت برات ولی داری اعمالت کارنامه تو زیادی های نباید  -

 تکرار بار ده رو اشتباه یه. بوده سرت رو بچگی از بد عادت این شه،

 !!!!نشد بار این بلکه گفتی می دوباره؟ چرا گفتم می وقتی و کردی می

 گفت؛ می راست را کیی این نشست، لبم گوشه هم ای خنده بغض، بین

 می و خوردم می زمین و دویدم می من و ندو برف روی گفت می

 و االکلنگ و تاب مورد در گفت می. نخوردم سر بار این شاید گفتم

 اعتماد و بازی باز من و نکن اعتماد سینا به خطرناک بازی وسایل بقیه

 خالی دست با گفت می. زد می جر دوباره و دوباره او و  کردم می



. نسوخت بار این شاید گفتم می و زدم می من و نزن قابلمه در به دست

 :گفتم کردنش نگاه بدون

 مونده؟ یادت هم هامون بچگی از چیزی مگه  -

 :زد خندی کج

 رو خاطرات همه و کشیدم پرده گذشته از عظیمی بخش رو نه،  -

 !نیست یادم هیچی گذاشتم، جا پشتش

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 بله؟ گفتم و نه بگم گفتی که اینه برای تلخی همه این  -

 :شد ریزتر چشمانش

 چرا؟  -

 :کشیدم نفسی

 چی؟ چرا  -

 :داد مضاعفی فشار دستش دو هر بین را فرمان

 ندادی؟ گوش حرفم به چرا  -

 صادقانه. بود رو دستم نبودم؛ او به گفتن دروغ آدم من کردم، مکثی

 :گفتم

 اگه. زدم رو دلم حرف من و بزنم رو دلم حرف ،گفتن فرهودی آقای  -

 دلم حرف نه، گفتم می اگه. گفتی می خب بود، ای دیگه چیز تو نظر

 .شد می دروغ و نبود

 :کرد جمع را لبانش و زد پوزخندی



 بمونی؟ روش تونی می چقدر ببینم! بود دلت حرف پس  -

 یجد و سرد و زد زل چشمانم بین درست کرده، نگاهی سمتم به و

 :گفت

 بگی و بابات به بزنی زنگ که وقتی نیست دیر. کنم می پشیمونت  -

 حاال همین نداری، جنگیدن جون اگه. کردم چه من و گفت چی صدرا

 می برت منم شده، چی بگو دقیق و بابات به بزن زنگ. بکش پس

 !ندیدی دیدی، شتر و خونتون گردونم

 :زدم لب کرد؟ می چنین چرا. کردم لرز حرفش سرمای از

 رابطه این به دلت واقعا اگه فهمم؟ نمی حرفات از هیچی من چرا  -

 بود؟ چی محرمیتش پیشنهاد دیگه نبود، راضی

 :رفت باال لبش گوشه و شد زده پس اش پیشانی میان اخم

 به بعد من کنم، ادب رو یکی تو تا خریدم موقعیت و زمان خودم برا  -

 از بیش هستم، هم منصفی گر معامله تازه. کنی گوش بزرگترت حرف

 من شان در خریدن ارزون جنس معتقدم چون. کردم پرداخت قیمت

 .نیست

 :گفتم لجبازانه و حرصی

 اونوقت. مونم می زدم که حرفی سر من. بچرخیم تا بچرخ باشه  -

 ری؟ در زیرش از خوای می چطور تو ببینم

 :گفت ریلکس خیلی ولی خورد چین چشمش گوشه کردم حس

 .خیمچر می  -

 گرانیت نمای با طبقه سه ای خانه. شد حیاط وارد و زد را ریموت     

 برای که نبود شان قبلی حیاط بزرگی به خانه حیاط البته. بود رویم پیش



 و صندلی چند و االکلنگ و تاب شامل و بود کوچکی پارک خودش

 در. بود دلنواز و زیبا خودش برای هم آنجا ولی درخت و دار کلی

 به تر دقیق و شدم پیاده. شدند می جا ماشین سه راحتی به هم حیاط

 می تر دیدنی تابستان و بهار فصل در شک بی دوختم، چشم اطرافم

 حرف آن با چند هر. برویم هم با و شود پیاده هم او تا بودم منتظر. شد

 کرده هم نثار آمدنمان مهمان بار اولین در که ای عاشقانه و قشنگ های

 هر خواست نمی هم دلم خب ولی نداشتم گرمی همراهی انتظار بودیم،

 .باشد داشته خارجی نمود داشتیم هم مشکلی و حرف

 برخالف که شوم پایش به پا تا دادم حرکتی خودم به شدنش، نزدیک با

 سمت به را دستش وقت، فوت و حرف بدون. ایستاد مقابلم انتظارم

 دو پشت. خواهد می چه ببینم کردم، جمع را چشمانم. آورد صورتم

 .کرد پاک را رژم و شد کشیده لبم روی انگشتش

 راه ورودی در سمت به و گرفت را دستم نیفتاده، اتفاقی هیچ انگار بعد

 و شد باز ورودی در که کنم اعتراضی تا آمدم خودم به تازه. افتاد

 سفید دامن بلوز بود، پوش خوش همیشه مثل. آمد بیرون خانم زهرا

 موهای و تنش در رنگ صورتی درشت گل های هشاخ  با دار طرح

 شده ریخته اش شانه از تر پایین کمی که رنگش شرابی کشیده سشوار

 مرتب و پوش خوش همیشه چقدر او که آورد یادم به دیگر بار بود،

 نگذاشته اش زیبایی در تغییری هیچ ها سال این گذر انگار و بوده

 .است

 :کشید آغوشم در رویی وشخ با و آمد پایین را ورودی پله چند

 بخیر عاقبت و خوشبخت الهی الزمه، قربونی عروسم های قدم برا  -

 .بشید



 هم را او بار این چرخید، صدرا سمت به و کرد جدایم آغوشش از و

 :گفت خوشحال و مهربانی با و فشرد اش مادرانه آغوش میان

 .پسرم باشه مبارکت  -

 با و گرم. کرد صاف را قدش مادر، آغوش از شدن رها با صدرا

 :گفت محبت

 !خنده به همیشه لبتون من، برم خودم مامان قربون  -

 همه که رفت نشانه را لبش روی واقعی لبخند و چشمانش برق نگاهم

 دلچسب غیر و نامناسب حس دلم میان. بود شده مادرش سهم اش

 جایی بود خانواده این در که مهری همه این بین اصال پیچید، حسادت

 داشت؟ وجود هم شده ملحق تازه افراد به کردن مهربانی رایب

 و بیایند که بودند راحت و آزاد همه ما خانه در کشیدم، صدایی بی آه

 یادم اصال ولی بگیرند تصمیمی خودشان برای و کنند خوشی و بروند

 !را پدر من یا و بود کرده بغل را مادر اینگونه بهزاد کی آمد نمی

 :چرخید سمتم به سرخوش خانم زهرا

 بگیر رو خانومت دست مامان جان صدرا... عزیزم اومدی خوش  -

 .منتظرتونن ها بچه بیار،

 به و نهاد کمرم پشت را دستش بگیرد، را دستم اینکه جای به صدرا

 ماشین داخل از تر تحمل قابل اش قیافه. کرد هدایت خانه داخل سمت

 در و شد بلند هورا و کف صدای شدیم، که شان خانه سالن وارد. بود

 برف بعد و داد ام سکته ترقه یک بامب صدای اول من، تعجب اوج

 روی و سر آن عظیم حجم که شد اضافه بامزه ترکیب این به هم شادی

 .نماند نصیب بی هم من صورت البته و رفت نشانه را صدرا



 اسپری و برد پیش دست سرعت به صدرا علیک، سالم و خنده میان

 مدام حالیکه در و کرد مقاومت سینا. کشید سینا دست از ار شادی برف

 خنده با و داد برادرش با کلنجار به تن بود، اسپری دکمه روی انگشتش

 :گفت

 رو آوردی سرمون که بالهایی همه صدرا، نداره راه خودم جون به  -

 .کنم می جبران جا یه

 :گفت کردن روبوسی حال در و آمد جلوتر مینو

 عادت بیای بار سه دو... هم کله و سر به بزنن اینا بذار خیال، بی  -

 .کنی می

 او ولی. دادم سالم مودبانه و رفتم او سمت به فرهودی آقای دیدن با

 احتیاط با ولی کشیدم خجالت کمی اینکه وجود با آورد، پیش را دستش

 :گفت خنده با و فشرد را دستم گرم خیلی. نهادم دستش در را دستم

 آخرش برید؟ شه نمی رو قسمت پای و نداری فرار هرا دیدی  -

 .خودمی دختر و عروس

 ولی آمد جلوتر هم نسرین. بود پریده ماشینم داخل بد حس زدم، لبخندی

 معرفی بالفاصله خانم زهرا داد، سالم هم دیگری دختر. داد دست فقط

 :کرد

 .پارسا همسر هست، کوچیکه عروس هم سوین  -

 بیشتر سال بیست شک بدون شدم، قدم پیش دادن دست در خودم

 :گفت. داشت ای بچگانه و بانمک صورت. نداشت

 .برسیم خدمت نتونستیم ما شرمنده  -

 :زدم لبخندی



 .کنم می خواهش  -

 چهره همه این که پارسایی دیدن از و دادم برادرها جمع به هم سالمی

 از که گرفت می دیپلم داشت. شدم حیرت غرق بود، کرده پیدا مردانه

 و کجا زمان آن نوجوان و جوش پر چهره کردند، کشی اسباب ما محله

 :گفتم خوشحال و رفتم جلوتر! کجا تیپ و ریش ته و رشید قد این

 .شناختم نمی دیدمتون، می بیرون اگه شک بدون پارسا، آقا  -

 :خندید مردانه

 .شناسم می هم کیلومتری چند از رو شما که من خانم، بهار نفرمایید  -

 .ببینمش خواد می دلم خیلی چطوره؟ بهزاد راستی

 :گفت خانم زهرا من از قبل بود، بزرگتر بهزاد از ماه دو فقط     

 !شده دکترم ماشاال هزار. ببین و بیا شده مردی یه خداییش پارسا،  -

 :کرد من به رو بعد و

 ای دانشکده هم از هم خانومش خونه، می حقوق ارشد هم پارسا البته  -

 .ان رشته هم اشه،ه

 کشیده سرم پشت به نگاهم. داشتند عاشقانه ازدواج پس زدم، لبخندی

 جدا هم از خوشبختانه! انجامیده کجا به برادر دو دعوای ببینم بود شده

 چهار سه حدود بود، کرده بغل را کوچکی بچه پسر صدرا و بودند شده

 به رو ام دمیق یک در و آمد جلوتر نگاهم دیدن با. داد می نشان ساله

 :گفت پسرک

 .بده سالم عمو  -

 کرد، می نگاهم زیرکی زیر حالیکه در و داد جلو را هایش لب پسرک

 :گفت خنده با صدرا. چسبید صدرا بازوی به سفت



 .عمو دل عزیز و است کسری پسر علیسان  -

 :گفت و گرفت علیسان بازوی به دست خانم زهرا

 بیاین کنین عوض لباس زود... تاتاق ببر رو بهار تو من، به بدش  -

 .کردین دیر که

 مادرش آغوش به را آن و گرفت بچه پسر لپ از محکمی بوسه صدرا

 :گفت کند، می تن از را پالتو حالیکه در. داد

 .نداریم الزم هم کردن عوض لباس. خدمتیم در ما  -

 :کرد نگاهش تر جدی خانم زهرا

 !!اتاق ذارین می که رو شالتون و پالتو حداقل  -

 :زد پچ و شد خم گوشم دم کمی و

 .کن مرتب هم رو رژت  -

. شد حبس نفسم رفت، دیگر سمت به لب روی شیطنتی پر خنده با و

 سنگینی های گام با. بفرما یعنی که گرفت مقابلم را دستش صدرا

 در صدرا در، چند با بود، متری سه کوتاه راهرو یک. شدم همراهش

 .زد بفرما حرف، بی باز و ایستاد کنار و کرد باز را راستی سمت

. بود زیبا واقعا اش العاده فوق ولی ساده دیزاین شدم، اتاقش وارد

 کمد و تخت از اعم چوبی لوازم بود، شده انتخاب تیره بیشتر ترکیبش

 که بود مشکی کامال هم تخت سر باالی دیوار بودند طالیی مشکی

 سه. درخشید می دیوار میان واحد طور به ای ارکیده گل طالیی طرح

 کوچک خیلی های طرح و داشتند طالیی متن برعکس دیگر دیوار

 و مغازه دکوراسیون اندازه به درست. بود بسته نقش رویشان مشکی

 .بود شکوه با آنجا، مبلمان تک تک چیدمان



 بعد. نمود آویزان را پالتویش و کرد باز را کمد در شده، رد کنارم از

 :گفت من به رو

 مامان که دیدی. بده بیار در رو پوشت باال زود زده، خشکت راچ  -

 .دیره گفت

 شنیدِن با و دادم دستش بودم، پوشیده مانتو روی از که را باالپوشی

 آینه به رو سریع ای شده گشاد های چشم با. افتادم حرفش یاد مامان

 پاک وجود با گرفتم، دندان زیر محکم را لبم. کردم کمد درب به متصل

 از رنگم. بود شده پخش مختصر خیلی هایم لب کنار باز رژ، دنش

 و دار معنی خنده. پرید بود، پیچیده صدرا مادر ذهن در که تصوری

 باشد، داشته توانست می معنی یک فقط بود، داده تحویلم او که شیطانی

 !!سوخته دهن و نخورده آش

 :گفتم و برگشتم صدرا سمت به حرصی

 کرد؟ فکر چی مامانت دونی می  -

 :گفت رفت، می در سمت حالیکه در و گذاشت هم روی چشم ای لحظه

 تو هم اینو. بدونم هم خوام نمی و کرد فکر چی به دونم نمی نه،  -

 نه پس. میاد بدم بازیه مادرشوهر و عروس چی هر از کن فرو گوشت

 .گی نمی مامانم از چیزی دیگه هیچوقت نه و حاال

 :ایستادم مقابلش و برداشتم تند گام دو یکی

 رو رژت برو گفت، گوشم تو چیه؟ بازی شوهر مادر و عروس  -

 .کن مرتب

 :دادم تکان تاسف به سری

 بود؟ چی منظورش دونی می یعنی  -



 چنین او فقط یعنی وای بستم، چشم و گذاشتم سرم روی دست و

 بود طبیعی کامال بودند، شده متوجه هم بقیه اگر. بود کرده تصوری

 .چیدند می عاشقانه صحنه ذهنشان در چقدر و رفت می کجا به ذهنشان

. گشودم چشم سریع و خوردم تکانی لبم روی دستش لمس با     

 رژ مابقی داشت احتماال و نشسته لبم گوشه روی درست شستش انگشت

 و شکست سنگینش نگاه طلسم دید، که را نگاهم. کرد می پاک را

 :خندید

 دونیم می خودمون که ما کنن، ذوق فکرش با بذار داره عیبی چه  -

 .نیست خبری

 می کشیده لبم گوشه که انگشتی همان با. گرفتم دندان به را لبم گوشه

 :شد تخس لحنش باز و کشید را ام پایینی لب کمی شد،

 رو خوره می هم دهنت آب میاد، بدم نگیر دندون به رو لبت هی َاه،  -

 !!لبت

 :شد خمر به رخ و کرد خم را سرش کمی

 ما خونه تو دوم، قانون. زنی نمی رژ خونه از بیرون اول، قانون  -

 از سوم، قانون. عالیه بینمون چی همه انگار که کنی می رفتار جوری

 پیش نه چیزا اینجور و برادرشوهر دونم نمی و جاری و شوهر مادر

 مودبانه تونی می اگه زنی، می ربط بی حرف نه و کنی می گله من

 بی از دیگه این تونی نمی اگه. بده بدی، جواب خودت دش،خو سرجای

 ...نداره ربطی من به و خودته عرضگی

 :نداد زدن حرف فرصت ولی شد درهم هایم اخم

 ازش احدی و مونه می باقی ما بین ماست بین چی هر چهارم، قانون  -

 یا روم، رومی یا نداریم، ناله و نک پنجم، قانون. شه نمی خبردار



 اخالقیاتم همه با باید بمونی داری دوست همینم، من. گزن زنگی

 و باز راه نداریم، غر و نفرین و لعن و اخم و قهر تونی نمی بسازی،

 ....ششم قانون اما تموم، و توضیح و بابات با تماس یه دراز، جاده

 :شد بدجنس کامال چشمانش

 تونی می مجریه قوه حد در تو دارم، گذاری قانون حق که منم این  -

 .کنی عمل

 .ماند العملم عکس منتظر و

 پنجم قانون شنیدن با بود شده درهم هایش قانون شنیدن با که هایم اخم

 :گفتم و انداختم باال ابرویی. شد باز هم از

 آره؟ دیگه، ایناست فلک و چرخ و چرخش همون قضیه آهان  -

 :زدم چشمکی و کردم ای خنده و

 .چرخیم می  -

 :داد بیشتری عمق نگاهش به و کشید االب کمی را اش چانه

 بال ره ترک سالمت ره بگزین نیفتی، بال در تا جانا گریز من از  -

 .کن

 :زدم لبخندی خورد، تکان قلبم میان چیزی

 !خارا چو دلی دارد را، ما است کسی خیره  -

 :بردم نزدیکش را صورتم ایستاده، پایم نوک روی و

 .کن بها خون تدبیر نگوید، کس! بُکش  -

 باز نیمه را در. رفتم در سمت به و چرخیدم پا نوک روی همانطور و

 :گفت گوشم دم که بودم کرده



 کنی، تحریف خودت نفع به رو شعری و حرف هر داری عادت  -

 آره؟

 :برگشتم سمتش به و شدم خارج در از

 .گیره می یاد بزرگترش از بچه،  -

 با و گرفت را بازویم تاقا از خروج حال در. پرید باال ابرویش جفت

 :گفت گوشم دم باز خباثت

 .کنیم می منور رو مجلس دلخسته عاشق دو عین حاال  -

 اش گفته در چقدر داد می نشان گفته، این از بعد اش شانه تکان و خنده

 .است نبوده آن سر پشت احیانا سویی نیت و قصد هیچ و بوده صادق

 جمعشان در واقع در. بودند ینوم از غیر همه شدیم، که سالن وارد     

 ها سال که ماند می این مانند بلکه نداشتم، ناراحتی و خجالت حس زیاد

 دختر نبودند، غریبه نگاه هم ها نگاه. بودم مانده دور گرم جمع این از

 سالن میان رنگی، صورتی های لباس با خوردنی و بانمک کوچولوی

 نشستن، عوض به راصد. کرد می بازی پستونکش با داشت و نشسته

 را زیبایش های چشم دخترک. گرفت آغوشش میان و رفت او سمت به

 های لب. خندید و شد راحت خیالش دیدنش با و داد صدرا سمت به

 دادنش قلقلک ضمن و ایستاد دخترک شانه و گردن میان جایی صدرا

 .آورد من لب روی هم لبخندی کوچولو دل ته از های خنده. بوسید

 :گفت آشپزخانه مد از مینو

 .ببرین رو چایی بیاین پارسا آقا  -

 :گفت و آمد من کنار خودش و

 جان؟ بهار سرپا چرا  -



 :گفت و نشست کنارم. نشستم خالی مبل اولین روی اش راهنمایی با

 .سیناست آقا دختر عسل  -

 خیلی و ایستاده صدرا کنار که افتاد علیسان به چشمم و برداشتم چایی

. بود زده چنگ صدرا شلوار به سفت دلخور و اخم پر و طلبکارانه

 مبل روی من دیگر سمت و گرفت هم را پسرک کوچولوی دست صدرا

 نشستِن محض به. بود کشیده درهم ابرو عصبانی علیسان. نشست

 :گفت صدرا

 !ده می بد بو بده، عسل  -

 :بویید را گردنش زیر و کرد ای خنده صدرا

 .میده شیر ویب! ماهی این به دخمل کو  -

 حالیکه در و برد عسل سمت به را هایش دست ناراضی علیسان

 :گفت بزند، را او داشت قصد احتماال

 حرف ره، نمی هم راه کنه، می جیش پوشکش تو ده، می بد بو نه  -

 .زنه نمی هم

 ام خنده. نرسد او به علیسان دست تا کشید کنار را عسل کمی صدرا

 آرام و گرفتم را بازویش و شدم خم. دبو نمکی با خیلی پسر گرفت،

 :گفتم

 .ره می راه هم و زنه می حرف هم بشه که بزرگ اونم  -

 :گفت و کشید بیرون دستم از را بازویش تخس خیلی

 .بزنمش تونم می بزلگم، من  -



 ولی کنم بغلش تا گرفتم را بازویش زیر. گرفت ام خنده اش قلدری از

 :شد صدرا ویزانآ و کشید کنار را خود سریع خیلی

 .زمین بزالش زشته، اون  -

 سمت به را عسل. شد خم و داد تکان سری خندید، می داشت صدرا

 :گفت و گرفت سینا

 .نکشتدش علیسان تا رو دخترت بگیر  -

 روی را او جای سریع خیلی علیسان. گرفت بغل را دخترش سینا

 و ادد علیسان نشان مرا و شد خم کمی مینو. کرد پر صدرا زانوی

 :گفت

 بهشون تازه، زنعموی. هستن صدرا عمو عروس بهارجون مامانی،  -

 دادی؟ سالم

 :گفت حال همان در و چسبید صدرا به بیشتر و کرد نگاهم زیرکی زیر

 .منه مال صدال عمو! خونتون بلو  -

 نگاهش کرد، نگاهم چشمی زیر و رفت باال صدرا ابروی تای     

 مینو. بشنو بچه از را راست حرف بگوید اینکه مثل بود، بدجنس

 :زد تشر بالفاصله

 .زنی می بد حرفای داری علیسان  -

 :زدم تبسمی

 .است بچه نداره اشکال  -

 :گفت خنده با تر طرف آن صندلی چند از کسری



 شده رفته آدم همه این بین از بچه این چرا دونم نمی خانم بهار  -

 خونه، تو داشتیم عنق مآد یه بود؟ قحط آدم آخه صدرا؟ شبیه درست

 !!تا دو شده حاال

 :شد بلند مینو معترض صدای

 !کسری؟؟  -

 :گفت کسری و زدم لبخندی

 .نیست که غریبه خودمونه، از خانم بهار بابا  -

 :گفت من به رو و نشاند پارسا پای روی را دخترش سینا

 کنی؟ می بازی شطرنج هنوز  -

 :افزود شوخی و خنده با و

 نبین ها، بگم تونم نمی بهارخانوم و شما من باشم گفته االح از ببین  -

 .سنگینه برام بهارخانم بگم بیام حاال کشیدم، رو گیسات کلی! رو کسری

 کرده دعوا آن تبع به و بازی بقیه از بیش سینا با گفت، می راست

 باز ولی زدن جر و تقلب اهل زیاد و بود هم شلوغی بچه کال. بودم

 بود بزرگتر من از سال یازده کسری. نبود بازی رایب او از بهتر کسی

 بود کوچکتر من از ماهی نه اینکه با هم پارسا سال، هشت صدرا و

 :زدم تبسم. بود بهزاد فابریک بازی هم ولی

 .راحتین طور هر  -

 :شد کشیده لبهایش

 گذشته؟ یاد به بزنیم شطرنج یه شام بعد  -



 که را هایش چشم مختصر نشد جمع کنم، نگاه صدرا به اینکه بدون

 :گفتم و دیدم بود، نارضایتی از حاکی

 تقلب؟ بی  -

 :خندید بلند صدای با

 .دم نمی قولی ولی کنم می رو سعیم نهایت  -

 :گفت سینا به رو و گرفت پارسا بغل از را عسل شده، بلند نسرین

 !!کمک بیا کنم، عوضش خوام می  -

 ظرف از بزرگی ای خامه یشیرین خیال بی و شد خم برخاسته، سینا

 .افتاد راه همسرش دنبال به خوردن حال در و برداشت

 میز چیدن پایان تا نسرین ولی برگشت سینا دقیقه پنج از بعد اینکه با

 کمکشان خانم زهرا و مینو متعدد های تعارف رغم علی من. نیامد شام

 می تزیین را غذاها داشت بود، رویی خنده و مالیم دختر سوین. کردم

 :گفت من دیدن با که کرد

 شدم مجبور همین برا بودم ندیده رو خونوادم ترم اول از جون بهار  -

 مراسم تو داشتم دوست جدی داشتم، فرصت ترم دو بین فقط. کیش برم

 .بودم می

 :بگذارم کوکو کنار تا برداشتم جعفری شاخه چند

 هستین؟ کیش اهل پس  -

 :داد پارسا دست و برداشت را کوکو

 .کیش ساکن ولی هستن ارومیه اهل مادرم و پدر نه،  -

 :پرسیدم. برداشت را ها نوشابه و رفت یخچال سمت به و



 تهران؟ اومدین دانشگاه بخاطر شما پس  -

 :خندید

 .افتادم گیر و بله  -

 :دادم سینا دست و گرفتم دستش از را ها نوشابه

 کردین؟ نامزد وقته خیلی  -

 میز روی احتیاط با و آورد بیرون را زیبایی دسر یخچال از بار این

 :گذاشت آشپزخانه وسط

 .شه می ماهی هفت  -

 :کرد کمرنگی اخم شوخی، و خنده با من، به رو و

 !تازه عروس شدین شما حاال. شدم کهنه زود ولی  -

 را دسر و زدم لبخندی همین برای نداد، من به بدی حس هیچ لحنش

 بودم رسیده میز دم. بردم سالن در وریناهارخ میز سمت به و برداشتم

 :زد لب آهسته و گرفت دستم از را دسر صدرا که

 !شیرین خود عروس به، به  -

 توسط زیبایی به که را برنجی دیس بار این و برگشتم و خندیدم ریز

 :کردم صدا آشپزخانه دم از و گرفتم بود، شده تزیین مینو

 .میز سر ببر اینو زحمت بی جان، صدرا  -

 نگاهم شدند، می درشت همه این ندرت به که هایی چشم با صدرا     

 :زد پوزخندی گرفت، می دستم از را دیس حالیکه در. کرد

 !ری می فرو نقشت تو خوب بابا نه  -



 :زدم لب

 چی؟؟ پس  -

 راست سمت مرا نشستیم، میز دور خانم زهرا راهنمایی و تعارف با

 را عسل نشست، میز کنار و آمد همه از بعد نسرین. بود داده جا صدرا

 کمی خوشگلش های چشم و مکید می را پستونکش که داشت بغل به هم

 .شد می ماهش نه حدود شاید داد، می نشان خسته

 از قبل را غذا! کرد می عمل مهربان شوهر یک عین صدرا میز سر

 را نیاز مورد وسایل بقیه و نمک و سس و کشید می من برای خودش

 مهمان که من به هم خانم زهرا حواس تمام البته گذاشت، می دستم دم

 می تذکر صدرا به را کوتاهی کوچکترین و بود جلب بودم، اش تازه

 :داد

 بکش، خورشت بهار برای صدرا بهار، دست بده رو ساالد مادر  -

 !داره دوست بهار دست دم بذار رو لبو ترشی جان صدرا

 که سوال این و نشست واضحش خیلی محبت و خانم زهرا روی نگاهم

 زنگ ذهنم در گذاشتند، خبر بی را ما و رفتند سال همه این چرا پس

 هیچ و کردند کشی اسباب سال همه این علتی چه به واقعا. خورد

 مگر بود؟ رفته یادشان یعنی ندادند؟ شان خانه جدید مکان از اطالعی

 فاصلهبال منتظره غیر دیدار یک چرا نبود اینگونه اگر شد؟ می

 عنوان به میز این پشت من شد موجب که آورد پیش را جریاناتی

 گوشم دم را صدرا کوتاه غر صدای باشم؟ نشسته خانواده عروس

 :شنیدم

 !مامانه خواست اجرای صرفا ها، نشی رو پر  -

 :کردم پچ پچ آهسته



 .نداری ها عرضه این از خودت دونم می  -

 عجیب بود، داده نسبت ایمبر اتاق در که ای عرضه بی کردن خرج

 :گفت و داد فشار پایم روی سفت را پایش. چسبید

 .کنم می کوتاه رو زبونت اون جور بد  -

 :بکشم بیرون پایش زیر از را پایم کردم سعی

 .میاد سوختگی بوی که فعال  -

. شد هم بیشتر رویش فشار بلکه بکشم، بیرون نتوانستم تنها نه را پایم

 :خورد راحت خیال با و برد دهانش به خونسرد را قاشق

 !ها نداره بو شکستن گرفتی، اشتباه کن، بو دوباره  -

 درد پایم جدا. نکشم درهم ابرو چشم همه این مقابل در کردم سعی

 :زدم لب بود، گرفته

 .بردار  -

 :خورد قبلی آرامش همان به هم را دیگر قاشق

 .خوبه جاش  -

 رانش روی دست و بردم میز ایینپ دست مانتویم کردن مرتب بهانه به

 :گفتم و بزنم کنارش کردم سعی! آمد نمی کوتاه لعنتی گذاشتم،

 صدرا؟  -

 سر انتها تا را لیوان. ریخت نوشابه خودش برای و برد پیش دست

 :گفت گذاشتنش میز روی با و کشید

 بگی؟ چی باید مواقع اینطور نرفته که یادت  -



 بیاید کوتاه بلکه تا آورم وارد رانش روی مضاعفی فشار کردم سعی

 میز کنار از توانستم می نه کردم، میز دور افراد به نگاهی. نیامد ولی

 هم آن ببرم، باال را صدایم نه و کنم بارش درشتی حرف نه و برخیزم

 آهسته و کشیدم نفسی. بود ادبی بی آنجا، در حضورم روز اولین در

 :گفتم

 .معذرت خب، خیلی  -

 :رفت باال لبش گوشه

 آره؟؟ بود، خوام نمی فعلش بگی، بعد دقیقه ده که!! آهان  -

 با ها بازی این از کم گرفت؛ هم ام خنده کردم، می حس که دردی بین

 می رهایم تا معذرت گفتم، می افتادم، می گیرش اگر بودم، نکرده او

 .خوام نمی... گفتم می شدم، می دور و کرد

 :زدم پچ

 شد؟ خوب ببخشید،  -

 می ماست خودش برای حالیکه در و برداشت پایم روی از را شپای

 :گفت کشید،

 خواد می دلت خیلی! ها نداره خوبیت گذاشتی، رو دستت که جایی  -

 خودم بعد کن بسنده بازو و شونه به همه رو جلو فعال کنی، لمسم

 .کنم می جبران

 ِیلعنت برداشتم، پایش روی از دست سریع و دادم قورت را دهانم آب

 !آزار مردم

 در ندادند اجازه مینو و سوین کردم، اصرار چه هر شام از بعد     

 بغل شام طول در که را عسل هم نسرین. کنم کمکشان ها ظرف شستن



 نشدنیه جدا یار که هم علیسان. رفت کجا دانم نمی و برداشت بود، سینا

 از که بود واضح البته. بود شده بسته او به صدرا دم عین و بود صدرا

 خنده از پر و صمیمی جمع. بیند می را الزم محبت هم عمویش طرف

 مثل شان همه وگرنه اند کشیده قد فقط که داد می نشان پسرها شوخی و

 خانه محیط در گرفتن قرار دوباره از. کردند می شیطنت دوران همان

 محیط از دوری ها مدت از بعد که کسی مانند داشتم خوبی احساس شان

 غریبگی حس عنوان هیچ به. است برگشته آنجا به باز خود، زندگی

 زدن حرف اهل زیاد بهزاد! بودم تنها بیشتر خودمان خانه در. نداشتم

 وجود با هم بیتا بود، خوب فوتبال و فیلم با اش میانه آن جای به و نبود

 بود نامزدهایی آن از ولی بود کرده نامزد شد نمی سال یک هنوز اینکه

 !بازی نامزد به یافت می اختصاص شانوقت کل که

 مرتب و کشیدم علیسان موهای میان را دستم و انداختم صدرا به نگاهی

 مینو به بیشتر اش چهره اخالق، از جدای. بود بانمک و فرفری کردم،

 سرش داد، نشان العمل عکس سریع خیلی علیسان. بود ظریف و رفته

 هیچ به. ریخت هم به باز را اش شده مرتب موهای و کشید عقب را

 .بود خصمانه من به نگاهش و آمد نمی کنار من با عنوان

 :گفت بشنوم، هم من که جوری و بوسید علیسان گونه از صدرا

 رو دست میاد خوشش هی همینطوریه، خانومه این کن، تحمل عمو،  -

 .بکشه آدم پای و سر

 م،کشید باال را چشمانم مردمک. کرد نگاهم خبیث و چشمی زیر و

 :زدم لب و دادم تکان نامحسوس سری

 .بودی تر ادب با قبلنا  -

 سمتم به را صورتش. رفت باال ابرویش تک و کرد صاف را سرش

 :کرد زمزمه چرخانده،



 .کرد رفتار باید خودش شخصیت مطابق کی هر با  -

 :رفت درهم اخمم

 منظور؟  -

 :گفت سینا که بودم نگرفته جواب هنوز

 .شطرنج بیا ا،وف الوعده بهار  -

 صمیمیت این از زیاد گفت می حسم گشت، نسرین پی ناخودآگاه نگاهم

 دیدم، خودمان متوجه که را او. است نیامده خوشش من با شوهرش

 :گفتم

 .بعد دفعات بمونه بازی، برا زیاده فرصت  -

 ها مهره چیدن به شروع حرفم به توجه بی و گذاشت مقابلم را میز

 :گفت کرده،

 زدی حرف خوایم، نمی زن قول زیر داداش زن ما باشم گفته ببین  -

 .کن عمل

 در. بود نکرده فرق قبلش با هم اپسیلون یک پسر این. گرفت ام خنده

 :گفتم خودم های مهره چیدن حال

 .نکردم بازی شطرنج دیگه بعد به موقع اون از من  -

 :گفت و انداخت نسرین به نگاهی نیم

 .نکردم بازی دیگه دمکر ازدواج وقتی از منم  -

 :پرسیدم

 کردین؟ ازدواج کی  -



 :داد حرکت خونسرد خیلی را اولش مهره

 .بود پیش ماه چند ازدواجمون سالگرد سومین  -

 بازی این از خوبی حس باز بودم نکرده بازی ها سال اینکه وجود با

 :گفت سینا که بودیم رفته حرکت دو یکی گرفتم، می

 .کنم ردیف حیاط برا مه االکلنگ یه شد واجب  -

 :خندیدم و بردم باال سر

 شده؟ تنگ هام جیغ برا دلتون چیه  -

 :کرد کج را دهنش

 نفرم؟ چند من مگه چیه؟ دلتون نزن، بهم رو حالم من جون بهار، َاه  -

 دلت؟

 شده مان ویژه تماشاگر علیسان دادم، حرکت را بعدی مهره حرف بی

 بعد خواست می ما از را ها مهره لک اول. بود ایستاده میز کنار و بود

 دیمش می زدیم، رو ها مهره که دونه دونه وایستا همینجا که گفت سینا

 داشتم و بود رفته یادم ها ترفند همه من بود ماهرتر سینا. کنی بازی

 .کردم می بازی ساده خیلی

 کردم جمع را حواسم کرد، می تعارف را شام بعد چایی داشت مینو     

 بود من از بیشتر سنش دهد، می قرار مخاطب چگونه را اسین ببینم

 :گفت وقتی

 .شماست برای لیوانه این سینا آقا  -

 مخاطب نحوه به هم اعتراضی و برداشت را چایش لیوان تشکر با سینا

 چایی هم من! شد می نفر چند ها عروس بقیه برای پس. نکرد شدنش

 :گفتم و برداشتم



 نکردی؟ ترک ور خوردن چای لیوانی عادت  -

 :خندید مرموز

 تر آدم لب فقط ها استکان اون تو چسبه، نمی که نباشه لیوانی چایی  -

 .شه می

 داشت عرصه دهم، حرکت را مهره کدام ببینم تا کردم جمع را حواسم

 ولی شده دیگری جور ها مهره نظم کردم حس. شد می تنگ برایم

 در سینا. دادم حرکت ای مهره کرده، تغییری چه بفهمم دقیق نتوانستم

 مات داشتم، حرکت برای جا کردم نگاه! کیش گفت، بعدی حرکت

 داشته نگهش موقعیتی چنین برای دقیقا که گشت فیل دنبال چشمم. نبودم

 متعجب. بودم کرده اشتباه انگار شدم، خیره صفحه به متعجب. بودم

 :گفتم

 سفیده؟ خونه رو فیَلم دو هر چرا پس  -

 به رو ای خنده نیمچه با و داد فشار هم روی سفت را هایش لب سینا

 :گفت صدرا

 واقعا؟ چرا  -

 :رسید گوشم به نزدیکتر کمی از صدرا صدای

 .دارن دوست خیلی رو سفید رنگ البد  -

 :خندید بلند سینا

 .بکن رو بازیت حاال فهمیدی؟ را دلیلیش شد، حل  -

 :کردم اخم و چرخید سینا و صدرا بین چشمم

 !تقلب بی گفتی ببین  -



 :بود ذوق سر حسابی سینا

 !انجامه نمی موفقیت به آدم سعی که همیشه کنم، می سعی گفتم  -

 هم به بود آنجا شاهش که را صفحه از بخشی هوا بی و بردم پیش دست

 :ریختم

 .بهتره بشه سرنگون شه، برنده تقلب با که شاهی  -

 به کمی. شد خندان هایش چشم شدن عصبانی عوض تصورم، برعکس

 :گفت و زد زل چشمانم میان و شد خم سمتم

 نذاری که باشه میدون جمع حواست اونقدر که اینه بازی از بخشی  -

 نوع بدترین حریف به اعتماد. بخوره رو حقت و کنه تقلب احدی

 به راحتی به رو آدم که نداره منطقی اساس و پایه تنها نه که اعتماده

 با چه من، با چه کنی می بازی که ربا این. ده می سوق باختن سمت

 جمع حواست!! ای دیگه بازی هر چه و شطرنج چه ای، دیگه کس هر

 کن، تقلب گم می حریفم به همیشه من. کنه تقلب نتونه حریفت تا باشه

 !!!جونت نوش تونستی اگه

 :کرد پرت را شاهم اش اشاره انگشت نوک با و نشست تر صاف

 !مات  -

 :گفت علیسان هب رو برخاستن حال در

 به بده کن جمعشون بعد ولی کن بازی خودت، مال همش حاال عمو  -

 .من

 به را عسل و رفت نسرین سمت به که بود سینا حرکت پی نگاهم

 پرت هوا به باری چند و چالند آغوشش در را دخترش. گرفت آغوش

 حق چقدر بود، رفته هایش حرف مفهوم سمت به فکرم. بوسید و کرد



 زیاد!! داشت حق. هست اعتماد نوع بدترین حریف به ماداعت داشت؟

 به! نبره باد بچسب سفت کالتو های مایه در چیزی یک.  داشت حق هم

 .نبود اعتمادی باد

 مزه مزه را دستش در داغ چای حالیکه در و نشست کنارم سوین     

 :گفت کرد، می

 .بودن صمیمی هم با خیلی هاتون خونواده گفت می پارسا  -

 :کردم نگاه بانمکش چهره هب

 حیاطشون تو چون اینا، خونه بیشتر ولی بودیم هم خونه معموال آره،  -

 .گذشت می خوش خونشون بیشتر سرسره هم و داشتن تاب هم

 :گفت خنده با سوین

 وسایل همین برا بوده، سخت شیطون پسر چهار کنترل گه می بابا  -

 ...بکشه نفسی یه مامان که حیاط بود گذاشته بازی

 :کشید پایین را صدایش تن و

 الزم وسایل این از حیاطشون برا هم حاال پرسی می من از واال  -

 .گیرم می سرسام من که هستن هم کول و سر رو اینقدر گاهی دارن،

 بیشتر کنجکاوی صرف. بود آمده خوشم داشت، شیرینی شخصیت

 :پرسیدم

 نداری؟ برادر  -

 :داد جلو را لبانش

 !دیوونه خل دونه، یه یکی پارسا قول به! برادر نه هر،خوا نه  -

 :کردم ای خنده منم. خندید و



 شدین؟ آشنا دانشگاه تو  -

 :گرفت عاشقی بوی و رنگ و رفت پارسا سمت به نگاهش

 کشفم شوهر آقای جناب اول ترم همون از بود درسم گرم سرم من  -

 کل جزوه دیدم و ماومد خودم به مرتبه یه دوم ترم همون تو. بود کرده

 ...داده بهم پارسا رو درسام

 :خندید باز و

 .زنش شدم دیدم بجنبم، خودم به تا دیگه هیچی  -

 :داد ادامه ای شده تر جدی چهره با و

 تنها تهران تو اینکه از همش شدن، خوشحال خیلی مادرم و پدر البته  -

 .راحته خیالشون هست، پارسا که حاال. بودن نگران باشم،

 :گفتم صدرا به رو و زدم لبخندی خوردم، می را چایم حالیکه در

 .بریم شه، می دیر داره بخور، رو چاییت هم تو  -

 :انداخت پا روی پا ریلکس

 .هنوز هستیم  -

 :گفتم. شد می دوازده رسیدیم، می خانه به تا بود نیم و یازده ساعت

 !دیره  -

 :گفت بدجنسی با

 عشقم هم حاال. نیست دیر جا هیچ و توق هیچ شوهرتی، با وقتی تا  -

 .دارم نگهت شبو کشیده



 اگر باز. نبود تشخیص قابل پسر این جدی و شوخی شد، خالی دلم توی

. نبود درست اصال اول بار هم آن چند هر! چیزی یک بودیم دایم عقد

 :گفتم تر جدی

 قبل خوام می میاد، بهزاد احتماال امشب. پاشو نکن، شوخی ببین  -

 .شده تنگ براش دلم. ببینمش دنخوابی

 :دادم ادامه دهد، جوابی اینکه از قبل

 خلق با که باش این از ِبه ما با بگم، بهت گفت رفتن موقع راستی اوه  -

 !جهانی

 :کرد نگاهم سوالی

 بود؟ رفته کجا بهزاد مگه  -

 درباره صحبتی هیچ اصال افتاد یادم تازه دادم، مالش را ابرویم گوشه

 بودم زده حرف مطلب کدام درباره اصال چند هر. نکردم او با بهزاد

 :گفتم. باشد آنها از یکی هم این که

 از چطوریه، شرایط ببینه رفت دوشنبه زهرا، بویین افتاده طرحش  -

 همه اش بدرقه برای. کنه شروع اونجا رو کارش باید رسما بعد هفته

 .خورد می چشم به زیادی تو نبود و بودن

 :زد پوزخندی

 بعد؟ شد، می دار خبر روحش اول باید بودن، ِبه برای نگفتی  -

 :خوردم می حرص بودنش جانب به حق این از

 .شد می خبردار هم روحت رفت، می تماس یه برا دستت اگه  -

 :گرفت هدف را چشمانم وسط درست



 رسوندن آسیب و من شدن تلخ برا راه ترین آسون زدن غر و گالیه  -

 مهم من برا. زدی می زنگ خواست می گرفتن ماست دلت! خودته به

 .گرفتی می تماس خوب بود مهم تو برا اگه نگرفتم، که نبوده

 :گفتم حرصی

 .نگرفتم که نبود مهم منم برا  -

 :رفت باال ابرویش تای دیگر بار

 نشست؟ گلگی حرفت پای و نبود مهم برات  -

 کردم سعی. ام هشد دلخور که داد می نشان چشمانم حالت کنم فکر     

 :بگویم جدی

 تا کنم، کتاب حساب زنم، می باهات که حرفی هر برای نمیاد خوشم  -

 ...و بربخوره بهت حرفم نکنه

 :کردم تاکید و

 .بشی تلخ  -

 :گفت و گرفت دست در را اش چایی خیال بی

 .دم می عادتت خودم هم نکنی... کنی می عادت  -

 :گفت داشت، غلب به همچنان را عسل حالیکه در سینا

 .اجازه با گذشته، خوابش وقت هم عسل بخیر، همگی شب  -

 با کمی من روی نگاهش. داد دست ها خانوم با و آمد جلوتر هم نسرین

. رفتند پله راه سمت به سینا همراه و گفت بخیر شب و شد کنده مکث

 :گفتم آهسته و برخاستم هم من

 .بشم آماده رم می  -



. رفتم اتاقش سمت به خودم ندیدم، او شدن بلند بر مبنی حرکتی چون و

 بیاید صدرا تا کردم معطل کمی. برداشتم را کیف و پوشیدم را باالپوش

 صدرا. شدم خارج اتاق از عصبی نشد، آمدنش از خبری وقتی ولی

 داشت مینو ولی زد می حرف پارسا با انداخته، پا روی پا راحت خیلی

 .پوشاند می را علیسان کاله و شال و کاپشن

 پارسا با بحثش سر دوباره و انداخت سمتم به نگاهی نیم صدرا

 :گفتم خانوم زهرا به رو و شدم پا به پا کالفه. برگشت

 .کنید خبر برام آژانس یه ممکنه اگه  -

. شد کشیده سمتم به متعجب خیلی خانوم زهرا البته و آقا عباس نگاه

. شد هایش صحبت ینب توقف کوتاه دم یک فقط صدرا العمل عکس ولی

 :گفت خانوم زهرا

 شب؟ وقت این اونم چی؟ برا آژانس... ِاوا  -

 :کردم حرمت حفظ

 !بهتره آژانس بیاد؟ بره رو راه همه این شب وقت این صدرا چی برا  -

 ظاهرا. چرخید سمتم به و کشید پارسا با بحث از دست صدرا بار این

 :دادم می تشخیص انشچشم میان را غیظ من ولی بود آرام خیلی لحنش

 .ریم می باهم شم آماده بشین، دقیقه ده  -

 :داد جواب من، جواب از قبل آقا عباس

... بعد برا دار نگه رو کاری مباحث. دیره شو، بلند صدرا، نه  -

 .بذاری منتظر رو خانومت نیست درست



 بلند دیگری حرف بدون صدرا. پاشید دلم بر خنکی آب پدرش حرف

 لبخندی با آقا عباس. رفتند و کردند خداحافظی هم ریکس و مینو. شد

 :گفت

 .دارم حرف باهات بشه، آماده صدرا تا دخترم بیا  -

 از غیر بودم صمیمی خانواده آن اعضای همه با گرفتم، دلهره کمی

 پسرها کل دانستم می. آمد می ترسناک کمی و محترم برایم آقا، عباس

 بچگی همان از بود شده وجبم امر همین و دارند شنوی حرف او از

 و بزنم لبخندی کردم می سعی حالیکه در. ببرم حساب او از هم من

 :گفتم شوم، گیر جا اش کناری صندلی در آرام

 .بفرمایید خدمتم، در  -

 تعداد که نشست اش شده سفید موهای روی هایم چشم من و زد لبخندی

 :گفت مالیم و آرام. شد می دیده بینشان سیاه موی کمی

 از بذار باشه، شوهر برات مردت بده اجازه باشه یادت همیشه دخترم  -

 تو قبال در که بمونه یادش برخوردتون هر تو اول، روز همین

 حمایتت کنه، خرید بیاردت، ببردت، وظیفشه شوهرته. داره مسئولیت

 گردنش به وظایف این وقتی تا. کنه محبت بهت باشه، مراقبت کنه،

 ری، می خودت باشه مطمئن وقتی ولی همسری، ی،زن براش تو باشه،

 دیگه کم کم خودتی، مراقب خودت کنی، می خرید خودت میای، خودت

 گم نمی... جسمش شریک شی می فقط و داره هم زنی ره می یادش

 لزومی هیچ ولی عالیه یعنی خوبه، هم خیلی نیست، خوب توانمندی

 داره؟ ایرادی چه. نیتو نمی کنه فکر بذار بفهمه، شوهرت اینو نداره

 کنه فکر بذار ولی باش، بلد! ترسی می کنه فکر بذار ولی نترس،

 خواهد باقی زندگیت مرد ابد تا بدی مردونگی حس بهش! نیستی

 ...موند



 این بودم، کرده آژانس طلب که این زدم حدس انداختم، پایین را سرم

 :گفتم و بود شده موجب را ها حرف

 ...همین برای مونی، می امشب گفت بریم، گفتم  -

 :داد تکان سری و خندید بلند صدای با

 دلت توی کم یه همچین خواسته! گذاشته سرت به سر سوخته، پدر  -

 ...کنه خالی رو

 عشق کلی نگاهش در هم هنوز داد، خانوم زهرا سمت به را نگاهش و

 :بود

 کار یه باز ولی خانوممه زهرا، که ساله چهل از بیش حاال ببین  -

 اجرای پی میام و کنم می ول رو کارم من باشه، داشته هم کوچولو

 کار یه ببینم وقت هر زهرا، دونه یه و منه زندگی یعنی. خانوم دستور

 چیزه، یه نتیجه هم همیشه و مهمتره کدوم که کنم می قیاس دارم، دیگه

 این اولویت شرایطی هر تحت گرفتن یاد هم پسرا. زهرا شک بدون

 قلق بد صدرا. باشی تو خونت اولویت که کن کاری همیشه ...کیه خونه

 ای دیگه کس هر از بهتر باید خودت که تو نیست، بد ولی هست

 از و کرد تصادف صمیمیش دوست وقتی یادمه. باشی بلد رو زبونش

. شدیم تو دامان به دست تا نزد غذا به لب متوالی روز چند رفت، دنیا

 طلسمش و بدی خوردش به غذا لقمه لقمه تونستی سالگیت ده تو وقتی

 هست، هم بیشتر تواناییت و تجربه شک بدون که حاال بشکنی، رو

 تو بده، حق دلخوریش به. بکشی پایینش شیطون خر از تونی می بهتر

 ...و بودی آموزش دست پرندۀ

 :گفت او به اشاره با و خندید. کرد قطع را حرفش صدرا ورود با



 که زن نرم، دندش. فرمانت به گوش هم ته،رانند هم پسر این بهار  -

 یادش و کنه لمس گوشش روی روز هر هم رو غالمی حلقه باید گرفته

 .بمونه

 خانوم زهرا. کرد نگاهم چشمی زیر و رفت باال صدرا لب گوشه     

 :گفت و داد دستم کوچکی جعبه. بوسید را رویم و آمد جلوتر

 سکه که داده نشون شتندا عروس چهارتا تجربه عزیزم، ناقابله  -

 برا منو سلیقه همشون عروسام که نداره لزومی. هست هدیه بهترین

 .بپسندن خرید

 از بودند داده که هایی سکه تعداد داشت کم کم. کردم تشکری و گرفتم

 به رو صدرا کردم، خداحافظی هم پارسا و سوین با. رفت می در دستم

 :گفت پارسا

 برا هم بعد. داریم نمایشگاه دیگه فتهه بگیر، رو کامل لیست ببین  -

 .ها شدم مطمئن تو به اینو دیگه کن، اقدام کرمان غرفه گرفتن

 :گفت پارسا

 .راحت خیالت  -

 سوار. کرد هدایتم بیرون به و نهاد کمرم پشت را دستش تعارف بدون

 سکوت از بود، باال سرعتش باز. کرد حرکت سریع شدیم، که ماشین

. خواست نمی را شدنش دلخور دلم گرفتم، نمی خوبی حس ماشین داخل

 :پرسیدم ربط بی بودم، سکوت شکستن برای حرفی دنبال

 بمونن؟ رو شب بود قرار پارسا و سوین  -

 :داد را جوابم ولی نگرفت تاریکی از نگاه



 طبقه هم سوین و پارسا شینن، می اونجا دوم طبقه خانومش و سینا  -

 آپارتمان که شه می سالی دو ولی بود مسو طبقه کسری قبال البته. سوم

 شد نمی راضی هم پارسا و بود خالی سه طبقه دیگه شده، جدا و خریده

 قراره. هستن اونجا نامزدی صورت به فعال بمونه، خوابگاه سوین

 .کنن شروع رو زندگیشون رسما تابستون

 سکوت از بهتر. شدم خوشحال بود، داده کاملی نسبتا توضیح اینکه از

 :پرسیدم ،بود

 کنه؟ می کار ساختمونی شرکت همون تو هنوز کسری  -

 :داد تکان سری

 .خوبه کارش همونجاست، آره  -

 :کردم را بعدی سوال

 چی؟ پارسا و سینا  -

 آمد کش لبش گوشه کردم حس آمد، سمتم به کوتاه خیلی نگاهش بار این

 :داد را جوابم ولی

 می کمابیش هم بابا چرخونه، یم رو بابا مغازه داره رسما دیگه سینا  -

 خرج نامزدی خب ولی خونه می حقوق ارشد پارسا ولی. میاد و ره

 .فعال کنه می کار من پیش داره،

 :گفت کنم، فکر بعدی سوال به اینکه از قبل و

 من باشه یادت باز بزنی، بحرف پارسا و سینا از بخوای هم قدر هر  -

 خبر آژانس خواستی می شما نره یادم که هست قوی ام حافظه اونقدر

 .کنی



 سعی. رسم می حرف این به زود یا دیر دانستم می کشیدم، عمیقی نفس

 :دهم جواب خونسرد خودش مثل کردم

 فکری یه خودم برای مجبورم من خوری، نمی تکون شما وقتی خب  -

 .کنم

 :داد جواب سریع

 وبخ خوب فکرای برات زودی به خودم من نیار، فشار ذهنت به تو  -

 .کنم می

 :کشید سفت را لپم و آمد پیش دستش و

 .میان خوشمزه نظر به  -

 :کنم کم را دردش تا دادم مالشش گذاشته، لپم روی دست

 .اومد دردم دیوونه،  -

 :کرد نگاهم ای خنده با

 !جسمی یا روحی یا کردنه، درد همون تنبیه فلسفه اصوال  -

 :کشید نمت روی کننده کنکاش و عمیق خیلی را نگاهش و

 باب بیشتر که کرد تنبیه هم تری دلنشین جورای شه می گاهی البته  -

 هم جوابی بره یادت کال هستیم، هنوز گم می بهت وقتی و باشه من میل

 .داد شه می

 :کردم نگاهش جدی خیلی و چرخیدم سمتش به

 جورایی؟ چه مثال  -

 :گفت و کشید لبش گوشه را شستش انگشت



 بدونی؟ خوای می  -

 :نرفتم رو از

 آره  -

 :زد دور بریدگی اولین از و داد باال ابرویی

 .دم می نشونت اتاقم تو گردیم برمی پس اکی  -

 :گفتم عجوالنه. نداشت عقل واقعا پسر این من خدای     

 گرفته؟ بازیت چرا دیره، خدا رو تو صدرا  -

 :داد گاز راحت خیال با

 بابا که هه حلقه اون رو فتر دستم منم خب آره، نگفتی خودت مگه  -

 نشونت و خونه بریم کرد شه می کار چی دیگه نرم، دندم گفتم و گفت

 .نافرم فرمانتم به گوش جوری؟ چه بدم

 :گفتم سریع. کرد نمی هم کم را سرعتش حتی

 خوبه؟ جوری چه بدونم خوام نمی. گیرم می پس رو حرفم اصال  -

 :انداخت باال ابرو

 !بدم نشونت کنم، فداکاری باید من شه نمی نچ  -

 دهد می دهد، انجام کاری بخواهد اگر پسر این دانستم می خوب خدا ای

 :گفتم عجله با. کرد کاری شود نمی و

 .برگرد من جون! جوری چه شدم متوجه خودم ببین  -

 اش پیشانی روی غلیظی اخم برگشت، سمتم به سریع خیلی نگاهش

 نگه و کشید کنار را ماشین .کردم حس را فکش خوردن تکان و نشست



 حواله محکمی لگد عصبانیت با. کوبید را در شده، پیاده. داشت

 تکیه ماشین کاپوت به من به پشت و رفت جلوتر و کرد ماشین الستیک

 اصال گفتم؟ چه مگر دوختم، چشم حرکاتش به مبهوت و متعجب. داد

 شد؟ چه

 که بودم کشیدنش هوار منتظر لحظه هر. شدم پیاده احتیاط با و آرام

 رفتم، کنارش تا دادم جرات خودم به. نزد حرفی ولی نشوم پیاده بگوید

. بود عصبی کرد، می نگاه آسمان به داده تکیه ماشین به را هایش دست

 :گفتم آهسته. نگرفت آسمان از را نگاهش ولی ایستادم مقابلش

 شدی؟ عصبانی چرا مگه؟ گفتم چی شده؟ چی  -

 :زدم لب نداد، جوابی ولی کردم حس را گلویش سیب شدن پایین باال

 ...کجای آخه برگرد، و جوری چه شدم متوجه خودم گفتم فقط من  -

 :گفت محکم و آمد حرفم میان

 .نکن تکرارش  -

 :داد من به را سردش نگاه و

 هر اگه چطوری؟ داری تجربه قبال اگه جوری؟ چه دونی می اگه  -

 !!بدونم من نیست الزم. بگی مخوا نمی! نگو کردی؟ ای دیگه غلط

 صدرا نبرد، زمان بیشتر ثانیه چند. دادم فشار هم روی را هایم لب

 می رنج داشت، وجود احتماال محمد و من بین که روابطی از داشت

 حتی به هم را تخمش و اخم همین من که دادم می توضیح چگونه. برد

 دادم، می یحترج محمد حد بی و ربط بی های مهربانی و علیک و سالم

 که بوسه دست انگشتان از کمتر شاید بود؟ چه مگر من و محمد رابطه

 این توانستم می چگونه. بود شده بد حالم استثنا بدون هم شان همه در

 دادن دست از بیشتر که اویی برای دهم، توضیح او برای را اتفاقات



. دبو ممکن غیر بوسه از حالم خوردن بهم از توضیح بود، نرفته پیش

 این حاصل و شد جاری ذهنم در او افکار و سابقم ازدواج از بدی حس

 برای مدتی من. شد هایم اشک شدن ریخته و چشمانم شدن تر بد، حس

 محمد کردن تحمل برای مدتی بودم، کشیده عذاب عشقم کردن فراموش

 و! شدم می شکنجه صدرا حد بی سردی و افکار برای داشتم حال و

 نه عشق، کردن فراموش در نه نبودم موفق هم یک هیچ در اینکه جالب

 نمی و کردم می صبوری باید که حال نه و محمد کردن تحمل در

 .توانستم

 سعی صدا بی. نهادم ستبرش سینه روی را سرم و کشیدم جلو را خود

 آن در داشتن جا برای همیشه که کنم جایی مهمان را هایم اشک کردم

 سینه حرکات کم کم ولی نشد حلقه دورم هایش دست. بودم کرده دعا

 از و داد تکانی خود به. برگشت اش همیشگی و طبیعی ریتم به اش

 :شنیدم گوشم نزدیک

 .خونه رسونمت می شو، سوار بسه،  -

 های نزدیکی تا پنجشنبه. نشد خوب هم بهزاد دیدن با حتی شبم، بد حال

 انطورهم.  نداشتم را رختخواب از برخاستن حوصله. خوابیدم ظهر

 کثیر تعداد از شاید. برداشتم را موبایلم و بردم پیش دست بالش بر سر

 از قبل ولی کرد می سرحالم که کردم می پیدا چیزی جوکی ها، کانال

 سرعت به فرستنده دیدن با کرد، جلب را نظرم پیامکی چیزی هر

 :بود کوتاه. کردم بازش

 .هستم تماست منتظر روز، هر دو ساعت این، بعد... بخیر صبحت  -

 با پیام، دستوری حالت وجود با. خواندم را پیام دیگر بار و نشستم     

 را حالم باز شد، می حس آن کلمه به کلمه از خودخواهی اینکه وجود



 این از بهتر خیلی بزنم زنگ دهد دستور و بخواهد اینکه. کرد خوب

 .نکردم درستی کار کنم، حس مدام و بزنم زنگ خودم که بود

 از که صدایی سرو رفتم، پایین و شدم گوشی خیال بی گرفته رژیان

 داخل زده ذوق خاله و بیتا دیدن با کرد، جلب را نظرم آمد می سالن

 :کشید آغوشم به خندان خاله. رفتم

 !!چغندر برگ هم ما کنی؟ می شوهر مخفی مخفی حاال ناجنس،  -

 :خندیدم

 موندن مراسم همه... محرمیت یه و بود خواستگاری یه چیه؟ شوهر  -

 .بیتا عروسی بعد برا

 :کرد بغلم دوباره مهربانی با

 !شدم خوشحال چقدر دونه می خدا. نداره عیب چی، هر حاال  -

 زمین روی های کارت عظیم حجم به نشستم، بیتا کنار و زدم لبخندی

 :گفتم بخوانم، بودم برداشته را یکی حالیکه در. کردم نگاه

 ره؟چطو مهدیس خاله،  -

 :داد تکان سری

 کمی بیا کردی وقت اصال، خونه نمی درس ولی خوبه خودش  -

 .کن کار ریاضی باهاش

 :زدم لبخندی دستم در کارت زیبایی به

 خوبه؟ هم هادی  -

 :کشید پوفی



 به سر روز یه شیطنتاش دست از من یعنی خوبه، بخواد خدا اونم  -

 داری دوست رو هدختر پسر، بگه نیست یکی آخه. ذارم می بیابون

 ایه صیغه چه اجتماعی دوست این کن، ولش نداری. کن ازدواج باهاش

 !!دونم نمی

 عصبی خاله. نشود دیده ام خنده خیلی کردم سعی منم. خندید ریز بیتا

 :گفت

 برم بذار میگم... خدا به نداره عقل جو یه سالشه هشت و بیست واال  -

 !!!!!مونده کارم یه همین گه می خواستگاریش

 :کوبید کمرم پس خاله. خندیدم بلند و دارم نگه را خودم نتوانستم دیگر

 باحاله؟ اینقدر من خوردن حرص هان  -

 :گفت دیدنم با و رسید سر میوه با مامان

 البد دادی انجام تو رو شام کارای کل دیشب شدی؟ بیدار عجب چه  -

 نداشتی؟ شدن بلند نای خستگی از حاال

 :زدم تبسم

 .معافی اولته روز گفتن می نذاشتن، سوین و مینو اصال امانم نه  -

 :پرسید و کرد بلند ها کارت نوشتن از سر بیتا

 داری؟ الزم کارت تا چند بهار  -

 :گفتم فکر کمی با

 .تا پنج جمعا دونه، یه هم الهام برا تا، چهار صدرا خونواده برا  -

 :کرد دخالت مامان



 خواست رو کی هر بگو مادرشوهرت به بده هم اضافی کارت سه نه  -

 بخواد رو آقا عباس برادر دو و خودش خواهر کنم فکر کنه، دعوت

 .کنه دعوت

 کمی. نداشت دست رو پذیرایی و دعوت امور در مامان زدم، لبخندی

 دو به قدر هر بود، ساعت روی مدام چشمم نوشتیم، را ها کارت از

! کنم چه خواستم می ارانگ شد، می بیشتر هم ام دلهره شد می نزدیک

 داشتم دوست رفتم، می رو قدم. رفتم اتاق به و برخاستم دو به دقیقه ده

 لحن از داشتم، وجودم در که کوچکی لجبازی حس آن ولی بزنم زنگ

 ساعت که کردم تا دو دو خودم با قدر آن بود، ناراضی پیامک دستوری

 وتماس دادم نتکا سری... شد می دیر داشت دیگر. شد دقیقه ده و  دو

 را هایم چشم و نشستم تخت روی. گرفتم شوم، پشمان اینکه از قبل را

 را خود. گرفت می ام خنده خودم داشتم که استرسی همه این از. بستم

 :آمد صدایش که بودم کرده دادن سالم آماده

 خودت با رفتن کلنجار به شروع دو قبل ربع یه زحمت بی بعد دفعه  -

 !برسه سرانجام به دو ساعت که کن

 طلبکارانه! که گذاشت نمی. ندادم سالم و کردم فوت حرصی را نفسم

 :گفتم

 !!دیگه است طرفه یه شما شماره آهان  -

 :داد جواب تمامتر چه هر رویی پر با

 !آره کن فکر  -

 :آمد باال کفرم دیگر

 .فعال بزن، زنگ بعد کن اش طرفه دو برو پس  -



 بد اینقدر چرا. انداختم تخت روی ار گوشی و کردم قطع را تماس و

 کردم می قطع نباید کردم حس تازه. نشستم تخت روی کمی بود؟؟؟؟؟

 .بزند زنگ بود امر محال شناختم می را او که من

 ناهار. بود پریده صبحم شادی رفتم، پایین و برداشتم را موبایلم     

 :گفت مامان ناهار، صرف از بعد. بود مان خانه خاله

 رو ها کارت هم اینجا بیاد رو شام بگو صدرا به بزن زنگ ربها  -

 .باشیم جمع هستن، هم امیر و بهزاد هم و ببره

 می را عالم زورگوی ترین شانس خوش جایزه صدرا به باید یعنی 

 هم دیرتر... بزن زنگ خودت بگویم مامان به که توانستم نمی دادند،

 ساعت به نگاهی. ارمد کار گفت می و آمد نمی بسا چه زدم می زنگ

 قطع را تماس پیش ساعت یک سرم خیر بود نیم و سه ساعت انداختم،

 .بودم کرده

 بود، رو پر کم کنم، راضی زدن زنگ به را خود توانستم نمی اصال نه

 :زدم پیامک برایش فکر کلی از بعد. داشت نگهش شد نمی دیگر

 خبر بهم رو تنیومدن یا اومدن... ما خونه بیا رو شام گفت مامان  -

 !نیست طرفه یه پیامکت دونم می چون. بده

 کار ها کارت کردن مرتب و نوشتن بود، شلوغ همگی سر عصر تا

 موبایلم. داشت نگه شام برای هم را خاله اصرار به مامان. نبود آسانی

 از دریغ اما کردم، می چکش دقیقه پنج هر و بودم گذاشته دستم دم را

! بگویم چه مامان به دانستم نمی. نبود لمد تو دل! خالی پیامک یک

 !بله گفتم،. گفتی پرسید، مامان فقط! آید نمی آید، می بگویم

 کارت از تعدادی و رفتیم بیرون بیتا اصرار به ساعتی دو یکی عصر

. رسید ما به ساعتی چند ماشین و بود تهران بهزاد. کردیم پخش را ها



 عروسی لباس و بروم تا ردک وادارم زور به و کرد تقلب بیتا البته

 ممکن شکل بهترین به چیز همه داشت دوست ببینم، هم را اش انتخابی

 هم را او که بودم دوخته چشم موبایل صفحه به آنقدر. شد می برگزار

 :زد می نق و بودم کرده کالفه

 نمی کنار چشت جلو از رو موبایل گرفتی می ایراد من به همیشه  -

 !که شدی من از بدتر حاال ذاری،

! شوهرخاله و صدرا از غیر بودند، همه تقریبا برگشتیم، خانه به وقتی

 ببندد را مغازه تا دانستیم می همگی بود، موجه کامال آقا علی عذر البته

 بوسه و پرید آغوشم به در دم همان از مهدیس. کشد می طول بیاید و

 را آدم دور یک رسما بود، شکلی این تبریکش همیشه. کرد بارانم

 درس متاسفانه که بود بانمکی ساله هفده دختر. کرد می سرویس

 غریبم من ننه اینقدر و امتحان شب برای فقط داشت می نگه را خواندن

 هایش درس یادگیری در تا شدند می بسیج فامیل کل که آورد می در

 .کنند کمکش

 گرفت را لباسش پشت از هادی که بود چسبیده من به کواال عین هنوز

 :گفت خندید، می حالیکه در کشید، کنار و

 .خوام نمی شده له عروس گه می و میاد دوماد حاال بابا، کشتیش  -

 :گفت سریع مبل روی از خوردن تکان بدون بهزاد

 .بخواد دلش هم خیلی  -

 خندانی های چشم با که بود برادرش چنگ در همچنان مهدیس لباس

 :گفت

 .شد من نوبت دیگه جون آخ  -

 :زد کتفش دو میان به ای رفته شسته ضربه و کرد رها را لباسش هادی



 .ده می شیر بو دهنت هنوز بچه، برس درست به بشین! غلطا چه  -

 را ضربه جای و برد پشتش به دست ای رفته درهم چهره با مهدیس

 تن به متوالی ضربه چهار سه با را آن عوض بالفاصله بعد. مالید

 :گفت و کرد جبران هادی

 !!ماه نه و سال یه بزرگتره؟ من از چقدر بیتا مگه چیه، بچه  -

 :گفت بهزاد به رو خنده با امیر

 داشتم راحت منم حاال بودی، زده بیتا به ها گردنی پس این از تا دو  -

 و کارت و خیابون عالف روز هر روز، هر کردم، می رو زندگیم

 .نبودم تاالر و گل و خرید

 :کرد اهنگ بیتا به خنده با بهزاد

 برو پاشو دیم نمی دستت رو دخترمون اصال ها، نشده دیر هم حاال  -

 .نکن عالف رو خودت الکی

 کمی هادی. نشست موبایلم صفحه روی هزارم بار برای نگاهم

 :آمد نزدیکتر

 .شادی به همیشه مبارکه،  -

 قرارم مخاطب دوباره که رفتم می ها پله سمت به داشتم و کردم تشکر

 :داد

 میاد؟ کی دوماد این االح  -

 :گفتم احتیاط با و بردم دندان زیر داخل از را لبم

 هم و دارن زیاد نمایشگاه هم شه، می شلوغ سرشون آخر ماه سه  -

 !دیدش شه می کمتر که اینه شه، می زیاد فروششون و عید قبل دیگه



 :انداخت باال ابرویی

 ره؟ نمی دکوراسیون و طراحی شرکت اون به دیگه  -

 که شرکتی آن با باز دانستم نمی واقع در دادم، قورت را دهانم آب      

 یا رود می بود، زده دانشگاهش های کالسی هم از نفر چند همراه به

. باشد آنها از یکی این که دانستم می دیگری چیز چه کال! رود نمی

 مبل از سر چطور دانستم نمی حتی بود، نزده باب این در هم حرفی

 :دادم جواب احتیاط کمی با! است آورده در فروشی

 .گیره می رو وقتش بیشتر که کاریه فروشی مبل خب  -

 :رفتم پله سمت به و

 .بیام کنم عوض لباس برم  -

 کمی هم اتاق در. کردم می فرار اش بعدی سواالت زیر از نحوی به

. کند فراموش را سواالتش هادی خدا امید به بلکه تا کردم معطل

 همرنگش روسری و کردم تن به منزلی داخل راحتی و کسب مانتوی

 مشغول آشپزخانه در دو هر خاله و مامان. رفتم پایین و کردم سر را

 :پرسیدم و زدم خاله پخت دست خاگینه به ناخنکی بودند،

 من؟ برا دارین کاری مامان  -

 :کرد من به نگاهی نیم و انداخت باال سری

 کم یه برو بیا... کرد درست مهدیس هم رو ساالد نیست، کاری نه  -

 .بیاد خواد می نامزدت مثال وضعیه؟ چه این کن آرایش

 می بد جدا آمد نمی اگر ریخت، دلم چندم بار برای و نشستم میز پشت

 می آرایش آمد نمی اگر ندادم، جواب کال هم آرایش مورد در. شد

 درهم هایش اخم زدم می رژ باز که آمد می هم اگر! کار چه خواستم



 غر مامان. نکردم پیدا مامان حرف اجرای برای دلیلی کال. رفت می

 :زد

 و دیگ تو بریزیم اینو و بیتا اصال پروانه؟ بینی می خدا رو تو  -

 هیچ یکی این بلده زنانگی اون قدر هر شن، نمی قاطی هم بجوشونیم

 .نبرده ازش بویی

 :خندید خاله

 قرار! کنه زندگی رهدا دوس جوری یه کس هر داری؟ کارش چی  -

 .باشن هم عین همه نیست

 شوهرخاله شاید رفت، ساعت به نگاهم. پریدم جا از آیفون صدای با

 ایستاده همانجا. بود زده را آیفون بهزاد رفتم، آشپزخانه دم تا. بود می

 :کرد شیطنت هادی که بودم

 در ذوق داماد آق حضور برای خودت از اینقدر من جوِن بهار،  -

 !بودی مونده دستم رو کنه می فکر ره می آبرومون نکن،

 خیلی کردم سعی بود؟ آمده صدرا واقعا یعنی کشیدم، عمیقی نفس

 و بود کرده باز را در خودش بهزاد. بروم ورودی تا خونسرد

 و کنم چه نیاید اگر دانستم نمی واقعا آمد، باال نفسم. کرد می احوالپرسی

 نگاهش رس تیر در بهزاد، کشیدن کنار با! بدهم جوابی چه بقیه به

 را دستش که حینی در. آمد جلو معمولی و عادی خیلی گرفتم، قرار

 .کرد سالمی بود، آورده جلو دادن برای

 ورودی در و رفت داخل به بهزاد گذاشتم، دستش میان را دستم

 حالیکه در و دادم را سالمش جواب سنگین سر کمی. گذاشت تنهایمان

 :گفتم بکشم، دستش از را دستم خواستم می

 .تو بیا... اومدی خوش  -



 سرش. کشید جلوتر و فشرد هم کمی بلکه نکرد، رها تنها نه را دستم

 :گفت آهسته و آورد تر پایین را

 .کنی قطع روم رو تماس نداری حق دیگه هیچوقت دار نگه یادت  -

 :کشیدم پایین کاپشنش زیپ روی تا و گرفتم چشمانش از را نگاهم

 .هستن هم اینا خاله. کنیم معطل اینجا زشته تو، ریمب  -

 :گفت تر سمج. کنم آزاد دستش از را دستم کردم سعی باز و

 .باشی گفته چشم نشنیدم  -

 :گفتم و چرخاندم دیگر سمت به کامال را صورتم

 .ندارم حوصله نذار، سرم به سر  -

 خودش سمت به را صورتم و آورد باال من دست همراه را دستش

 :برگرداند

 .کن نگام  -

 :گرفتم فاصله دستش از و دادم تکانی را صورتم عصبانی و حرص با

 .بشید فرما تشریف شما منتظرن همه تو اون کنم فکر  -

 آورد باال را دیگرش دست. کرد رها را دستم و داد رضایت نهایت در

 اینکه بدون. شدم دستش در شیرینی جعبه متوجه تازه. گرفت سمتم به و

 :گفتم و کردم هدایتش هال سمت به گیرم،ب

 !اپن رو بذارش  -

 نداشتم، را صورتش میمیک تحلیل تجزیه و کردن نگاه برای فرصت

 دیگر ورودمان با. بود پر گلویم دم تا حاال و بودم کشیده دلهره ظهر از



 رفتم جلوتر. شد گرم احوالپرسی سالم بازار بالفاصله نبود، هم امکانش

 :گفتم آرام و

 دی؟ می رو کاپشنت  -

 دور یک را نگاهش کاپشنش، آوردن در حین در و برگشت سمتم به

 گرد عقب و داد دستم را آن حرف بدون ولی داد حرکت تنم روی کامل

 .زد

 

 .بودند کرده شلوغش داشتند تری مشابه روحیه که هادی و امیر     

 اپن ویر از را شیرینی جعبه و کردم آویزان جالباسی به را کاپشنش

 باز ام ناراحتی تمام با کشیدم، راحتی نفس. بچینم ظرف در تا برداشتم

 بود، رفته سالن به علیک سالم برای که خاله. بودم خوشحال آمدنش از

 :گفت و بوسید صورتم از دوباره و برگشت

 .بشید بخیر عاقبت و خوشبخت الهی! شده خواستنی چقدر ماشااهلل،  -

 این از غیر اگر نشستم، صدرا کنار اخم و ناز بدون هم، شام صرف

 دم باری دو یکی را ساالد و ترشی. آمد می چشم به بیشتر شد، می

 که دانست می هم مامان است، خاگینه عاشق دانستم می. گذاشتم دستش

 ظرف. بود داده را آن کردن آماده ترتیب حضورش بار اولین برای

 که داد تذکر بارها امانم وجود این با. گذاشتم نزدیکش هم را خاگینه

 دو هر شام آخر تا درست ولی. بکش اونو بکش، اینو صدرا آقا برای

 تالفی کردم می فکر که من تصور برعکس و خوردیم غذا سکوت در

 .نگفت چیز هیچ آَوَرد، در شان خانه در را دیروزم های حرف



. بودند گرفته گرم شوهرخاله و بابا. بود تر دوستانه فضا شام از بعد

 به و برادرها از کرد، می سواالتی صدرا از نرمک نرم هادی

 :پرسید مرتبه یک... مادرش و پدر تا گرفته سینا خصوص

 برگشتی؟ چرا و رفتی کانادا به چرا شما نفهمیدیم ما آخرش  -

 راحت خیلی حالیکه در دوختم، صدرا دهان به چشم. شد تیز هایم گوش

 :گفت گرفت، می پوست پرتقال داشت

 !!!بفهمین اصراریه چه  -

 حرف زبانش از توانست نمی کسی خواست نمی تا. شد خالی بادم

 :خندید هادی. بکشد

 !خب موندی می قشنگیه، جای برگشتی؟ چرا فهمم نمی اصال  -

 :گذاشت دهانش در را پرتقال ای پره خونسرد

 ری؟ نمی خودت چرا قشنگیه، جای کنی می فکر اگه  -

 :گفت خنده با و داد تکیه هادی

 بفرستن دعوتنامه براشون که ندارن اونجا عمه یه شما مثل که همه  -

 اگه داره، دردسر کلی برم بخوام من. باشن داشته موندن برا جا بعد و

 .کردم نمی معطل دارم اونجا یکی دونستم می

 :کرد اعتراض سریع خاله

 ،راهی به سر اینجا خیلی ها، نزنه سرت به بیخود فکرای هادی  -

 داری که بکشم دلهره باید شب هر و روز هر دیگه که اونور بفرستمت

 .کنی می کار چی

 :گفت مادرش حرف به اعتنا بی هادی



 برگشتی؟ کی  -

 :گفت هادی به خطاب باز ولی برگشت من سمت به صدرا نگاه

 .برگشتم که ساله چهار از بیشتر.  موندم نیم و سال دو دوسال، حدود  -

 :گفت بهزاد

 نه؟ مگه داشت، پسر یه و دختر یه ات عمه  -

 نفس با را دلم از ای حجمه شدن رها کردم سعی. شد پاره دلم بند

 :شنیدم و بستم چشم کوتاه. نفهمد کسی تا دهم پوشش عادی گرفتن

 .آره  -

 :پرسید دوباره بهزاد

 بود؟ چی اسمشون  -

 :شنیدم ار جوابش! گیتا دختره گذشت، دلم از. دادم قورت را دهانم آب

 .گیتا کیانوش،  -

 :پرسید باز هادی

 داری؟ همکاری دوستات شرکت همون با باز هم برگشتن از بعد  -

 :داد می هم را آنها جواب و خورد می را پرتقالش داشت ریلکس خیلی

 طراحی آموزشی دوره یه شدم متوجه بودم که کانادا تو دیگه، نه  -

 هم برگشتنی. رفتم بود، مرتبط تحصیلیم رشته به شده، گذاشته مبلمان

 کردن کار از بیشتر توجهی قابل طور به کار این فروش و درآمد دیدم

 نمایشگاه یه زدن برای گذاشتم رو انرژیم کل همین برای شرکته، تو

 زدم درجا کمی البته اوایل. شدم هم موفق بیاد، چشم به که خاص مبل

 کارم زود یلیخ بود تکراری غیر و جدید طرحام کل چون خب ولی



 این تقریبا و دارن همکاری باهام مبل تولیدی کارگاه سه حاال. گرفت

 هم اونا که هست زیاد اینقدر ها سفارش حجم واقعا سال آخر ماهه سه

 .بزنم کارگاه هم خودم بتونم هستم فکر تو. رسونن نمی

 بشقاب در کنده، پوست را میوه چند که نشست امیر روی چشمم      

 دو نامحسوس خیلی بیتا. داد می قرار بیتا مقابل را آن و بود چیده

 لبش از سانتی دو یکی و گذاشت لبش روی را وسط و اشاره انگشت

 فرستاده شوهرش به که مخفی بوسه کشیدم، کمرنگی آه. داد فاصله

 چشمک امیر. بودیم کرده شکارش امیر و من فقط کنم فکر بود،

 دونفره مبل روی و انداخت پا روی پا رعایت، بدون بیتا و زد کوتاهی

 این شاید اوایل. کرد بیشتر او با را تنش لمس بودند، نشسته که ای

 شده عادی زمان گذر با ولی بودند نامانوس برایمان حدی تا حرکات

 .بودند

 :شنیدم گوشم دم از را صدرا صدای

 افتاده؟ کار از فعال خدا امید به کرد، می کار زبونت که ظهر تا  -

 و بودم کجا من گرفت، درد ام سینه میان جایی کردم، نگاهش ثانیه دچن

 بود؟ کجا او

 .شود نمی تر خراب این از من خراب دل

 .زند نمی تر خراب این از غمت خنجر که

 مراسم و شرایط از صحبت حوصله. برخاستم کنارش از جواب بدون

 شاید ست،خوا می آزاد هوای دلم شدم، اتاقم وارد نداشتم، هم را بیتا

. کردم پرت تخت روی را خود و کردم باز را پنجره. آمد می باال نفسم

 نشان را اثراتش بودم، کشیده ظهر از که استرسی کرد، می درد سرم

 یک و بودم زده قبول ُمهر چرخش و بازی این به دیروز همین. داد می



 ضعیف من اصال. بود افتاده پت پت به افکارم از کوفته تن نشده، روز

 دوست کمی مگر بود؟ بد خواستن مهربانی کمی مگر چه؟ که بودم،

 بود؟ اشتباه خواستن دوستی و بودن

 چیزی به شده که هم لحظاتی برای کردم سعی و گذاشتم هم روی چشم

 ام انرژی باید. شد نمی عایدم چیزی استهالکی فکر این از. نکنم فکر

 هیچ توانستم نمی دمخو برای فعال کردم، می جمع بیتا عروسی برای را

 نه که کسی مثل. بودم هوا در پا جورهایی یک. بگیرم تصمیمی

 متصور پایانی ماه، سه این برای اصال! نکرده نه و کرده ازدواج

 خاکم خواست می حریف که بود شده بازی یک عین من زندگی. نبودم

 .نداشتم و داشتم جواب چرایش برای نفهمم، را این که نبودم احمق کند،

 هم اتاق تاریکی همین در قامتش گشودم، چشم در شدن باز صدای با

 او از هم چشم ولی ندادم خود به تکانی. بود دید و تشخیص قابل

 روشن تا کنم تنگ را چشمانم کمی شدم مجبور کلید زدن با. برنگرفتم

 اندازه به درست که عطرش پیچیدن با. نکند اذیتم اتاق یکباره شدن

 :زدم لب. شدم سرم باالی حضورش متوجه ود،ب تلخ برخوردهایش

 .کنم ات بدرقه پایین بیام ری، می داری اگه  -

 به که دستش. کرد نگاهم پاسخ بی اش، شده باریک چشمان الی از

 فحش چه هر گرفت، می ضربان جا بی که قلبی به آمد، صورتم سمت

 روی انگشتش دو پشت ماندم، حرکت بی همانطور. دادم بودم، بلد

 سمت به دستش کشیدن پس با. کرد مکث کمی و نشست ام شانیپی

 :گفت و ایستاد سرم باالی دیگر بار. بست را آن و رفت پنجره

 چته؟  -

 تخت کنار. دادم چپ سمت دیوار به را نگاهم و کشیدم پری نفس

 :برگرداند خودش سمت به و کرد لمس را چپم گونه دستش و نشست



 شده؟ چی پرسم می ازت  -

 احساس را خود های چشم کاسه شدن پر و شدم خیره هایش چشم درون

 و ها حرف میان کافی اندازه به اینکه از غیر بود، نشده چیزی کردم،

 این بار کل. گذاشت می قانون و کرد می جاسازی تحقیر هایش خواسته

! دادم می نباید شاید که جوابی و بود من های دوش روی هم بودن هم با

 زانوانم دور را هایم دست نشستم، و برخاستم. دمکشی پس را صورتم

 لب آهسته گذاشتم، می زانویم روی را ام چانه حالیکه در. کردم حلقه

 :زدم

 خواستی ازم چیزی اتاق، همین ساعت، همین روز، همین پیش، هفته  -

 هفته یه این طول تو ممکن نحو بهترین به تو و ندادم گوش من که

 من به رو گفتنش چرا خواستی نمی واقعا خودت اگه. کردی مجازاتم

 دلت اگه یا بگو برو! نشده هم چیزی. نیست دیر هم حاال کردی؟ محول

 !منو نه بده آزار خودتو نه. بگم پایین برم من خواد می

 :شنیدم را پوزخندش صدای

 !!آوردی کم زود چه  -

 محبت اندکی نگاهش و ها حرف پشت دانستم می اگر آوردم نمی کم

 که سردی عرق. نیست کردنم زده برای کارها این همه و است دهخوابی

 چشمانم داخل آب با مداری قرار شک بی گرفت راه و نشست کمرم بر

 چقدر! انگار داشتند عاشقانه قرار پریدند، بیرون هم با دو هر. داشت

 .بودند طاقت بی و عجول هم

 یحت! طوفانی و وار جنون حسی یک داشتم، عاشقی قرار هم من

 شد می منتهی هایم خواستن همه دیدم می وقتی... باخودم! خودخواهانه

 حرف تمسخر پر و سرد قدر این و نشسته کنارم که یخی کوه همین به



 نبودم آوردن کم آدم من. سوخت می دلم برای دلم زد، می آوردن کم از

 .نبودم هم کردن رویی پر آدم ولی

 زانویم بعدی مرجوعی ام شانیپی و تر پایین دادم سر را ام چانه     

 و بودند بلد عاشقی که بودم هایی قطره آن کردن پنهان در سعی. گشت

 !قرار

 هم سانتی بیست همین فاصله از که بود سنگین قدری به نگاهش

 این زیر طاقتم بی های شانه و کردنش حمل برای داشت الزم کامیون

 می بازی شور قغر او متعادل جمله یک از من لرزیدند، می نرم بار

 دانست می. کردم می سقوط ربطش بی جمله تک اصابت با و شدم

 خراشی اش اسکی چوب نوک راه بی و راه و نیستم ماهری باز اسکی

 !مرا های ناماهری داد می

 بهار؟  -

 که کردنی گز گز این از و کردم تر سفت را زانوانم دور دست

 بدون صدایش. مشد تر عصبی بود، شده پخش دستانم در بالفاصله

 :زدم لب. بود جدی خیلی و نرمش

 .میام پایین برو  -

. کردم حس تر نزدیک کمی از را مطمئنش و مرتب های نفس صدای

. سوزاند می را گردنم پشت هم روسری روی از تنفسش نسیم برخورد

 :نالیدم دل در و شدم جمع خود در خورد که کتفم دو پشت دستش

 !ات عمه همون جون برو  -

 برای وقت هیچ. نبود شک و تردید و تعلل کارش در همیشه ثلم

 حرکات و ها حرف داد، نمی کشیدن نفس فرصت ای ذره حریفش



 چه هر در حاال کرد، می توجه جلب خوبش بازی از بیش اش ضربتی

 !چی هر توپی، فکری، بازی باشد، که

 ضربه با و شدم منتقل چپش دست روی به من سرعت همان به درست

 قرار دیدش معرض در را صورتم کامال زد، سرشانه به که هیکوتا

 جویانه ستیزه و جنگنده و داشت اش پیشانی روی غلیظی اخم. داد

 :گفت

 .میاد بدم بازی لوس از چقدر که دونی می  -

 روی را دستم کف! کردن ناز کمی شاید حتی و خواست کشیدن داد دلم

 باید. کنم رها کم فاصله نای از را خود خواستم و دادم قرار اش سینه

 بغض! عقل فقط نه، منطق شاید. سپردم می عقلم دست به را دلم افسار

 :گفتم کرده

 باال؟ بیای که بهت فرستادم دعوتنامه مگه  -

 روی نشسته دست مچ و شد رها ام شانه روی از ثانیه از کسری دستش

 فیمضاع فشار. برگشت اولش جای به دیگر بار و زد پس را اش سینه

 صورتم و زد پس را نخواهم دل و پسند عقل مقاومت کرد، وارد که

 دیگرش دست از تر پایین کمی راستش دست. آمد فرود اش سینه روی

 فشرده دورم های برگ درون ای غنچه چون من و پیچید کمرم دور

 .شدم

 مست باده این بوی به فقط من. زد نهیب منطق و داد هشدار بارها عقل

 و نبود کن گوش حرف قلبم. کرد می بیهوشم چشیدنش شک بی و بودم

 چشم و قلب. بود بلد دروغ و بود تری پایه همراه زبان! بدتر دستانم

 توانست می که بود عضوی تنها زبان. نبود کارشان در حیله و دروغ

 :بگوید و بچرخد فریبکاری به



 .کن ولم  -

 :کرد زمزمه و آمد پایین گوشم دم تا سرش

 ...بده استراحت فرصت جفتمون برا و باش آروم یقهدق چند یه  -

 به و کشید شمشیر عقلم روی به دلم. شد ساکت و آورد کم هم زبان

 زیر ضربان صدای به من و بود من آمال کعبه اینجا. زد نهیب شدت

 با اش مزه که حسی دست سپردم را خودم. داشتم عروج حس گوشم،

 تمام با را آن من گرسنه وحر و بود دلچسب بینهایت بودنش ملس وجود

 که شدند می گرفته عمیق قدری به هایم نفس. کشید می کام به وجود

 بسته بسته را آن قربانی گوشت عین شدم می مجبور دادنشان پس برای

 .بفرستم بیرون

 همان با ام نگرانی و اضطراب و ترس و دلخوری و ذهن و فکر

 متوالی فشار چند با که قلبی مثل. بودند شده درمان استراحت فرصت

 .بگیرد سر از زدن شود، احیا

 یک بودم، دوخته چشم رویم پیش تاریک شب به و نشسته ماشین داخل

 سالن به وقتی. زدیم می چرخ خیابان در کم سرعت با که شد می ربعی

 می کمی ما بود، گفته همه به رو عادی خیلی صدرا بودیم رسیده پایین

 .بیایم بزنیم، دور ریم

 واقع در هم حرفش خبری حالت و بود نداده جوابی کسی تقریبا     

 :گفت بابا فقط بود، نگذاشته جواب برای جایی

 .برگردین زود  -

 سکوت. بودم خبر بی آرام و منظور بی کردن دور دور این فلسفه از

 پخش که بود مالیمی موسیقی پی گوشم. بودم کرده سکوت و بود کرده

 جدا و بود کرده تجربه پیش لحظه چند که یشدن لبریز پی تنم و بود



 نوازش کمی شاید حتی و بود مالیم و دوستانه خیلی انصافا که شدنی

 روی که را موهایی انگشت نوک با اتاق از خروج از قبل! وار

 رها را دستم ها پله دم و فرستاد روسری زیر بودند ریخته صورتم

 یک شدن عاشق بودم، هخواند. دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم. کرد

 .باد تو تقدیم بار هزار لحظه آن است لحظه

 بود، شده پاره دلم بند و بودم کرده تجربه را لحظه آن بار هزار من و

 دیگر کسان به دادن برای ام چندباره تالش تجربه اگر شاید که دلی بند

 برای و نبود شل دل این بند ولی. است شل زیادی گفتم می نداشتم، را

 نشسته کنارم که بداخالقی موجود همین برای ولی رفت نمی کس هیچ

 رویی پر با اینکه بر مبنی روزش آن حرف اگر. شد می پاره بارها بود

 خنده. شدم می اش خیره و گشتم برمی هم حاال. نبود ام، زده زل او به

 .نشست لبم بر حرفش یادآوری از کمرنگی

 و کشید کنار را اشینم و زد راهنما گرفت، می نفسی حالیکه در

 :گفت و برگشت سمتم به و گذاشت فرمان روی را دستش. شد متوقف

 تر تحمل قابل ات قیافه خدا امید به خورد سرت به هوا ذره یه انگار  -

 .شد

 :کردم ای خنده تک و دادم تکیه صندلی به کامل را سرم

 .کنی شروع اول از دوباره تونی می آره،  -

 از دست. کردم نمی نگاهش سماجت با و بودم نگاهش زیر هنوز

 صندلی پشت را دستش و شد خم من سمت به مختصری و کشید فرمان

. نگریست را صورتم جز به جز کاونده و دقیق و عمیق. گذاشت ام

 قرار ام چانه زیر اش اشاره انگشت پشت و آورد پیش را دیگرش دست

 :چرخاند خودش سمت به را صورتم گرفته،



 و بهش زدی زل که دیدی تاریک خیابون این تو چی بگی شه می  -

 شی؟ نمی هم کنده

 خاکستری پلیور روی از آهستگی به را نگاهم صورتم چرخش تبع به

 :نکردم نگاه چشمانش در باز و صورتش روی تا دادم سر اش

 زدم؟ زل بهت و شدم رو پر بشنوم بعد که رو؟ تو کنم؟ نگاه رو کجا  -

 !توه چشای یاهیس از تر منصف شب سیاهی

 این مانع نفوذش پر های سیاهی آن بود، چشمانش در نگاهم اگر شاید

 سمت یک به کمی که شوم لبانش جزیی حرکت متوجه که شد می

 متر میلی دو یکی اش اشاره انگشت پشت. گردید محو زود و شد کشیده

 :زد ام چانه زیر کوتاهی ضربه بار این و خورد تکان جایش از

 کردی؟ قاطی ای دفعه یه چرا شده؟ چی مببین بگو  -

 یک و ای دفعه یک کامال! بود آمده خوب را ای دفعه یک. خندیدم تلخ

 من فقط عالی، و بود خوب چیز همه! ای زمینه پیش هیچ بدون هویی،

 :پرسیدم آهسته!! انگار بودم شده روانی بودم، کرده قاطی مرتبه یک

 .بده رو سوالم یه جواب فقط  -

 :کرد زمزمه و داد فاصله هم از کمی بعد و فشرد بهم ار لبانش

 .بپرس  -

 سرم. کردم جدایش ام چانه زیر از آهسته و گذاشتم دستش روی دست

 :زدم لب. نشست اش مشکی شلوار روی نگاهم و بردم پایین کمی را

 میاد؟ بدت من از  -

 چشمم جلوی بود نهاده پایش روی که دستی شدن مشت. نشست صاف

 کنم بررسی را صورتش و گیرم باال سر خواست می دلم یلیخ بود،



 ترس صورتش روی پوزخند و تمسخر دیدن از. خواستم نمی ولی

. چکید دستم پشت اشکم قطره کشید طول که جواب دادن... داشتم

 کردم می کنترل را خودم قوا تمام با اینکه وجود با نبود؟ واضح جواب

 متعادل نا حرکات باز نگذارد، یریتاث کشیدنم نفس طرز در ام گریه تا

 .بود کنترلم از خارج ام سینه قفسه

 دفعه برعکس بار این و چرخید سمتم به ناگهانی و منتظره غیر خیلی

 آمرانه و خشم پر و کرد بلند و گرفت را ام چانه خشونت با دستش پیش

 :گفت

 .کن نگام  -

 

 عصبانیتش از نشان و شده جمع که نشست چشمانش میان چشمم      

 و کرد مضاعف را ام چانه روی فشار دید را نگاهم که همین. داشت

 :گفت دار خش و بم

 ترس از. کردم بزرگت که خودم بغل نباشی، هم چی هر کم دست  -

 حرکت و ماشین ترمز و تگرگ و برق و رعد تا گرفته گربه میو

 تالال با لی لی زیادی! شدی آویزون گردنم از بار صد سوارا موتور

 بکشن رو خانوم ناز باید زمان و زمین کردی فکر!! این شدی و گذاشتم

 . میاد بدش ازت یعنی ابروئه چشت باال بگه بهت یکی که

 :گفت تر غیظ پر و کرد مکث کمی

 کردن بزرگ بچه کرد می فکر جونت مامان کال اینکه از بگذریم  -

 بهش مسئولیت هیچ و نگفتن هیچی و گذاشتن جلوش رو غذاش یعنی

 بابات. بشکافه اتم خواد می انگار بخونه درس خواد می چی که ندادن

 ور این رفت می و نبود خونه رو سال ماه دوازده از ماه یازده که



 نبود حاضر مادرت چرا که موندم معما این حل تو هنوز من و اونور

 ولی... موند می تنها اینجا همش و ماموریتش های محل به بره باهاش

 به ربطی هیچ بیتا و بهزاد اگه کم دست بینم می کنم می کرف که خوب

 تونستم می که یکی تو رو ولی نبودن هم مهم برام اصال و نداشتن من

 بودم کرده فکر دختره، قحطی ما خونواده تو کال که نه. بذارم تاثیر

 می اشتباه. دارن محض حمایت به نیاز تربیت عوض دخترا یعنی

 می جا نشده، هفته یه خودت قول به و این دیش که شده هم همین کردم،

 اثبات به رو خودت افکار کنی می سعی مقاومت جای به و زنی

 بدم باید چی بیاد،از بدم تو از باشه قرار کن، گوش خوب. برسونی

 پس. نداره نقص تیپت و چهره کم دست که دونی می هم خودت بیاد؟

 محکم بخوام قدر هر و تباالس سر تف اونم که بیاد بدم اخالقت از باید

 باش مطمئن و نکن توهین من شعور به پس!! خودمه مال دردش بزنم

 .بسازم نو از و بکوبم رو یکی تو بلدم

 حرف و عجیب های چشم در نگاهم سردرگم و مبهوت و گیج و گنگ

 باید یا بودم؟ می خوشحال باید بود، کرده گیر ترش عجیب های

 شسته گرفتم، می ای نتیجه چه یشها حرف از کال بودم؟ می ناراحت

 رو خودم با خیلی خواستم می اگر هم و بود کرده توهین هم رفته

 اتم، یک اندازه به شاید! نه هم نمه یک... نمه یک همچین باشم، راست

 همان اندازه به هان الکترون؟ بود؟ چه اسمش کوچولو آن نه هم آن

 ممکن غیر چیز یک مانند به نداشتنم دوست بود کرده اشاره الکترون

 !است

 خوش خیلی پرید، بدم فوق حس و دادم قورت سختی به را دهانم آب

 کردی، بیجا بود؛ این سوالم جواب کردم می نگاه هایش حرف به بینانه

 در حرص حرف کلی بین در را حرف این چند هر! کردی فکری چنین

 :گفتم شده، که هم خودم کردن مبرا برای. بود کرده مومیایی آر



 تا ده وقتی خونه، میاریم عصبانی دیشب وقتی ولی بلدم مقاومت من  -

 دستور بهم زدن، زنگ عوض به وقتی کنی، می بارم درشت حرف

 و اینور دقیقه ده خاطر به بعد و بزن زنگ ساعت فالن دی می

 منو و دی نمی جواب پیامکم به و کنی می بارونم تیکه  اونورش

 نمی حتی که جوری داری، می نگه استرس تو اومدنت دم تا درست

 نمی حتی وقتی بدم چی رو میای کی پرسن می که اونایی جواب دونم

 حق بهم اونوقت! من اال خوبی همه با هم اومدن بعد و نه یا میای دونم

 ...که کنم فکر دی نمی

 :گفت تر سفت و آمد حرفم بین

 که دختری این ببینم خوام می فقط. نمیدم بهت فعال حقی هیچ من نچ،  -

 یادش هم هیشکی حرف زده، رو دلش حرف کرد می ادعا دیروز

 زلزله و طوفان وسط بلده و مونه می یادش حداقل خودش حرف نمونه،

 کنه؟ دفاع زده که حرفی از هم

 ای نتیجه بود سخت. برد می زمان شان هضم و بود ثقیل هایش حرف

 روی که خواست می من از داشت بود، واضح چیزی یک ولی! گیری

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. بمانم حرفم

 .شدم بداخالقیت همه این مستحق چی سر دونستم می کاش ای  -

 :نالیدم آهسته دیدم، که را فکش خوردن تکان

 گچ رو فکم بدی بیمارستان ببریم باید بدی، فشار دیگه ذره یه خدا به  -

 .بگیرن

 و کرد جدا ام نهچا از را اش آهنی انگشتان کرده، فوتی را نفسش

 :زد ام گونه روی ای ضربه

 !حقته  -



 در خیره. بکشم راحتی نفس شد، باعث لحنش و صورت شدن نرم

 :گفتم جذابش چشمان

 رو سواالم ازت کنم نمی جرات حتی که اونقدر شدی، ترسناک خیلی  -

 .بپرسم

 :گرفت صورتم مقابل نموده، خم کمی را سرش و کرد جمع را لبش

 .بپرس  -

 ذهنم گوشه همیشه و بودم نیافته پاسخی برایش بود ها سال که لیسوا

 منطقم که پاسخی به بودم کرده سعی مدام و بود کرده خودش درگیر را

 :پرسیدم باشم، توجه بی کرد، می درگیر را

 کانادا؟ رفتی دفعه یه چرا  -

 :افتاد خط ابرویش دو بین

 .بعدی سوال  -

 :مداد تکان خودم برای تاسف به سری

 رفتی؟ خبر بی چرا  -

 :کشید محکمی نفس

 !بعدی  -

 نمی جواب وقتی ها پرسش این داشت ای فایده چه گرفتم، گاز را لبم

 :کردم شلیک را اصلی تیر داد،

 بودی؟ شده عاشق  -

 :داد روبرو به نگاه و شد جمع چشمانش



 آره  -

! نازتر! ربلندت! تر قواره خوش انصافا، بود زیباتر لعنتی کشید، تیر قلبم

 :کردم بغض کمی! تر عشوه پر

 بری؟ و چیز همه به بزنی پا پشت که اونقدر  -

 :گفت سخت و سفت

 آره  -

 :پرسیدم گرانه مواخذه

 برگشتی؟ و نموندی چرا پس  -

 :فشرد هم روی دندان

 .کرد ازدواج چون  -

 :فشردم هم روی چشم

 .متاسفم  -

 :گفت تلخ

 .باش  -

 :پرسیدم ناراحتی با

 بشی؟ عاشق نتونی دیگه کنی می فکر عنیی  -

 :کشید گردنش به دست

 .دونم نمی  -

 :گذاشتم دهانم روی دست



 .دارم دوست من... من ولی  -

 باز بودن شب وجود با که خیابانی در خیره نزد، حرفی و کرد سکوت

 تکیه صندلی به دوباره هم من. شدند می رد سرعت با هایی ماشین مدام

 زیادی دخترک. دانستم می بود، شده عاشق بستم، را هایم چشم و دادم

 داشتم خاطر به را پاییزی عصر آن تصویر هنوز. داشت حق بود، زیبا

 .رفتم نمی شان خانه به هرگز و شکست می پایم کاش ای که

 به سری کاش ای رفتم، نمی حیاط به بودم رفته که شان خانه کاش ای

 که طنازی سر تصویر هنوز.. .زدم نمی بود او خلوتگاه که پشتی حیاط

 ...بدتر و بود کابوس یک چون برایم بود او دوش روی

 .کشید می ناز و بود شده حلقه او کمر دور که بود دستی بدتر

 شد؟ می او عاشق نباید چرا شد؟ می عاشق نباید چرا! بود شده عاشق

 پنج و بیست مرد یک او و ساله هفده بچه دختر یک بود؟ سالم چند من

 دل اش شوخی و خنده که ساله دو و بیست مهندس یک گیتا و... هسال

 ...شاد و غش و غل بی لرزاند، می هم را دختر من

 اشک به خواستم نمی. ریخت بیرون و شد کشیده آهی چون نفسم       

 دیگر بودم، شنیده هم را او کامل اعتراف بدهم، شدن جاری اجازه هایم

 بکنم؟ دل توانستم نمی که بود حکمتی چه خواستم، می چه

 نزدیکم صورتش. کردم باز چشم در سریع پهلویم به چیزی برخورد با

 بی انگشتش بیایم، خودم به تا. نداشت هم اخمی فراوان حیرت با و بود

 تحریک به و شدم جمع خود در. خورد تکان پهلویم روی تر رحم

 :خندیدم ام حسی اعصاب

 صدرا؟. نکن... ِا  -

 :کرد بدتر را قلقلکش



 گفتم که بهت اینه، نتیجش ماشین تو ببندی دیگه بار یه رو چشمات  -

 .نمیاد خوشم

 :بکشم پس را دستش کردم سعی خنده با

 .خدا رو تو وای  -

 :گفتم سریع که بود رفته راستم پهلوی سمت به دیگرش دستش

 .شه نمی تکرار ببخشید خب، خیلی  -

 :گفت تمصور روی شده خم همانطور و داشت نگه دست

 بهتری؟  -

 اینکه برای! اش کلمه یک نه! اش جمله یک همان به رفت ضعف دلم

 :گفتم دارم، حالی چه ندهم نشان

 پدر به گفتی بهم که بیراهی و بد همه اون وسط رفت یادم نکن فکر  -

 تا شم می جا فلکت و چرخ تو خودم ببین! ها کردی توهین هم مادرم و

 که همونطور کن، خارج دور از رو دمخونوا ولی بخوای که وقت هر

 .نکنم بازی وارد رو اونا خواستی من از خودت

 :گفت آهسته و کرد نگاهم کمی

 .بودم دیده عینه به که گفتم واقعیتی از نکردم، توهینی  -

 :داد ادامه مکث کمی با و

 خوبه؟. ممنوع شرایط هر تحت خونواده از بحث دیگه باشه،  -

 عالمت به را سرم بود، پذیرفته را حرفم کهاین از تعجبم رغم علی

 :پرسید. دادم تکان مثبت

 خونه؟ برگردیم شدی اکی اگه  -



 رو پر بود؟ زده بیرون من حال شدن عوض برای کردم می باور یعنی

 :شدم

 .خوام می بستنی  -

 :کشید باال را ابرویش

 زمستون؟ وسط  -

. نشست صاف و دآم لبش گوشه کوچکی لبخند. دادم تکان تکان را سرم

 :گفت حرکت ضمن و زد استارت

 سنتی؟  -

 :گفتم زده ذوق

 آره  -

 :گفت گرفت، می سرعت کمی حالیکه در

. باشم خودم چیدمان برا خوام می داریم نمایشگاه تبریز، رم می فردا  -

 .گردم برمی شنبه سه یا دوشنبه افتتاحه، هم شنبه یک

 ادامه و کنم کیف حشتوضی و توجه این از نگذاشت خبیث بدجنس و

 :داد

. کنم جمعت شم مجبور و نیفتی پس فردا باز که گفتم هم اینارو  -

 هست؟ کی دقیقا بیتا عروسی راستی! برقراره هم دو های ساعت

 :شد بیتا پرت حواسم

 عروسی های کارت بنداز یادم رسوندنی... پنجشنبه دیگه هفته دو  -

 .بهت بدم رو

 :سوم فصل         



 صدرا دلتنگ عجیبی طور به خواست، می روی پیاده دلم نبهیکش روز

 باورم در. باشد ولی کند، بارم درشت قطار یک بودم، راضی. بودم

 یعنی. باشد کرده را هوایش دلم چقدر روز سه همین در گنجید نمی

 کنم؟ تحمل را اش دوری سال هفت نزدیک بودم توانسته چطور واقعا

 گرفتن تماس دلم باز و بودم گرفته تماس او با که شد نمی هم ساعت دو

 مزاحم اینکه از. شد نمی رویم ولی خواست می را صدایش شنیدن و

 هیجان در مدام دو ساعت تا روز چند این در. ترسیدم می شوم، کارش

 بعد اما خوردم می حرص زدن حرف طول در بودم، او با زدن حرف

 در را حرصم بود بلد خوب. خندیدم می هایش حرف به تماس پایان از

 .بیاورد

 چند. بود خوشایند برایم بارید می وار الت و ول و شل خیلی که برفی

 نام به مرا که صدایی با که بودم نشده دور شرکت در از بیشتر قدمی

 بود، سرم پشت که فردی دیدن با. کردم نگاه سرم پشت به خواند، می

 .دادم سالم سوالی و متعجب

 :گفت و آمد جلوتر طلبکاری فهقیا و درهم های اخم با

 !!دارم کار باهاتون خانوم بهار  -

 داشته من با توانست می کاری چه فرد این کردم، نگاهش تر بهتزده

 :گفتم سرد و رسمی باشد؟

 کاری؟ چه  -

 به حالیکه در. ایستاد رویم در رو و آمد جلو را بینمان فاصله گام تک

 :گفت کرد، می اشاره بود شده پارک خیابان کنار که ماشینش

 .بگم تا شو سوار! شه نمی که خیابون وسط  -



 و محکم بود؟ کرده فرض چه مرا مرد این شد، کشیده سمت یک به لبم

 :گفتم جدی

 .بگید همینجا دارید، حرفی اگه رحمانی آقای  -

 کرده، نگاهی آسمان به و برد فرو جیبش داخل را دستش سپند

 :زد پوزخندی

 .شی سوار خوای نمی و مقصری دونی می! خوبه  -

 :گفتم حیرتزده و دادم باال داشت جا تا را ابروهایم

 شما ماشین سوار من کردید فکر چی برای اصال چی؟ برای مقصر  -

 شم؟ می

 :کرد نگاهم اخم با

 نداری؟ وجدانی عذاب هیچ جدی یعنی  -

 :زدم تمسخری پر خنده تک

 چی؟ برای وجدان عذاب  -

 :غرید و داد فشار هم یرو را هایش دندان

 خودت به چطور بودیم، نشده دوستانه رابطه یه وارد من و شما مگه  -

 پیمانی و عهد دیگه یکی با بری ارتباط این وجود با دی می اجازه

 ببندی؟

 بیدار؟ یا خوابم ببینم تا زدم پلک بار چند ام شده گشاد چشمان همان با

 چه دیگر پیمان و عهد و دوستانه رابطه بود؟ خوب حالش مرد این

 :گفتم رخش در رخ بود؟ ای صیغه



 بین ای دوستانه رابطه چه گین؟؟ می دارین چی معلومه محترم آقای  -

 خواستم منم بدم، آشنایی فرصت یه خواستین من از شما بود؟ شما و من

 عهدی و رابطه چه این نه؟ یا کنم فکر شما شرایط روی تونم می ببینم

 کنه؟ ایجاد شما و من بین تونه می

 :گفت حرصی و تلخ

 که هست آنتیکی موارد اون از یکی سابقم نامزد کردم می فکر  -

 خوشگل و بزنه تیپ دیگه آدم نفر ده برای شوهر وجود با داره دوست

 خودش، کردن رنگی رنگی با اون همید، عین همتون بینم می ولی کنه،

 تور پسر تونید می تا چند هر کنین می سعی دیگه نحو یه به هم تو

 .کنید

 :گفتم عصبانیت با و کردم مشت را هایم دست

 بارم مفت حرف گم نمی هیچی چی هر! آقا بفهمید رو دهنتون حرف  -

 شما بکنم؟ تور رو شما خواستم کی من چیه؟ بکنید تور. کنید می

 نداده کسی به قولی و بودم آزاد موقع اون بذارید، قرار من با خواستید

 یا کنم تحملتون تونم می اصال ببینم و بشناسمتون بیشتر خواستم بودم

 می. کردم فسخ که هم رو کنسرت قراره ندیدمتون، هم بیشتر بار یه! نه

 احیانا؟ بوده شما کردنه تور کار، این کجای بگید شه

 :شد تر بلند صدایش منطقی بی با

 به رفتی دادی مثبت جواب من به وقتی که کردی خوبی کار حتما  -

 دادی؟ مثبت جواب هم دیگه کیی

 :شد می بلند سرم از دود داشت دیگر

 چیه؟ مثبت جواب احیانا؟ کنید نمی مصرف که زا توهم داروی شما  -

 به هم اون که دیدیم رو هم بار یه دادم؟ مثبت جواب شما به کی من



 باشه تلفنی تماس حد در فقط که گفتم بهتون من بوده، شما اصرار

 رو اطمینان این بهتون کجاش دیدار این حاال. دیدنکر قبول خودتون

 دادم؟ مثبت جواب شما به من که داده

 :کرد ای قروچه دندان 

 دادی؟ می منفی جواب جا در نبود، مثبت اگه  -

 :کردم نگاهش تمسخر با

 کنم می فکر که زنید می حرف جوری خوندید؟ وکالت مطمئنید شما  -

 .طرفم سواد بی آدم یه با

 :گفت عصبی و رفتهن رو از

 زدی می زنگ بهم باید بدی بله دیگه یکی به بری اینکه از قبل شما  -

 !ذاشتی نمی انتظار چشم منو و منفیه شما جواب گفتی می و

 به که بود حالتی در من روحی وضع واقعا یعنی. دادم تکان سری      

 نشده هگرفت و ناگهانی تصمیم از و بزنم زنگ و بیفتم دماغ موی این یاد

 بین فاصله فهمیدم من اصال! زدم می حرف برایش نامعلومش آخر و ام

 شدیم محرم کی و شد چه و گذشت چگونه خواستگاری و ماجرا فهمیدن

 و حرص از ای شده جمع لوچه و لب با افتادم؟ می جناب این یاد که

 :گفتم تمسخر

 آقای! نبودی شما بود، یادم که چیزی تنها دار و گیر اون تو یعنی،  -

 کل دیدیم، رو هم شاپ کافی تو بار یه تون زندگی دنبال برید محترم

 شد چقدر بگید زنید، می رو اش هزینه جوش اگه. بود ربع یه زمانش

 .شیم حساب بی تا کنم پرداخت

 :غرید



 به رحمت هزار باز. بیاد بدم دختره چی هر از من شدی باعث تو  -

 از میاد بدم کنه، می چه داد می نشون ظاهرش کم دست که سابقم نامزد

 می روباه عین خودشون و زنن می نمایی مظلوم ماسک که آدمایی

 !!مونن

 :دادم صدایم به را قدرتم تمام و رفتم سمتش به قدم نیم

 آبی اینجا که اینه برا گوشت تو زنم نمی کردی که توهینی برا اگه  -

 ذره یه بشین روب! کنم پاک و بکشم آب بعدش رو دستم تا نداره وجود

 چی من و گفتی چی تو ببین کن فکر آدم عین و بنداز بکار رو عقلت

 یه به رو خودت کردی فرصت! افتاده اتفاقی چه گذشته تو کال و گفتم

 دیدم شما از امروز که چیزی اون با. بده نشون هم مجرب روانپزشک

 اول برو. بودی خودت هم قبلیت ازدواج خوردن هم به مقصر حتم به

 .بکش شونه شاخه دیگرون برا بیا بعد کن، درست رو خودت رفتار

 گام کردم، می تر سفت را شالم حالیکه در. زدم گرد عقب بالفاصله و

 که از نبود معلوم اصال بود، شده خرد اعصابم. برداشتم تندتر را هایم

 :شنیدم سر پشت از را صدایش! بود شاکی چه و

 !باش حرفات تقاص منتظر  -

 .کردم پرت برایش هوا در را دستم رگشتن،ب بدون

 برداشت، را گوشی تا. زدم زنگ الهام به و نشستم تاکسی داخل

 :کردم خالی او سر را عصبانیتم

 بودی؟ گفته چی عطا دوست یاور این به ببینم الهام  -

 :گفت خبر بی جا همه از الهام

 !خورده بهم کنسرت قرار گفتم هیچی،  -



 :توپیدم

 کنه؟ می ازدواج رهدا نگفتی  -

 :پرسید متعجب

 دو یکی نگفتم همین برای. بودی نکرده ازدواج موقع اون شده؟ چی  -

 که بود گفته هم عطا بود، پرسیده تو درباره عطا از انگار پیش روز

 .کردی ازدواج و اومده پیش شرایطش

 کلی هم الهام. گفتم را هایش حرف از ای خالصه و دادم تکان سری

 به را عطا خواست می هم آخر دست. شد عصبانی و خورد حرص

 .نکند مداخله فعال گفتم که بیاندازد او جان

 می ربطش بی های حرف یاد وقت هر کرد، می درد شب خود تا سرم

 آمدم، در مطلق عصبانیت حالت از که کمی. خوردم می حرص افتادم

 فتمگ می او به باید و داشت حق او شاید شد، گریبانگیرم هم بدی حس

 .است منفی او به جوابم

 :زد نق و شد اتاق وارد بیتا

 اینکه عوض ولویی؟ تختت رو همش روزا این چرا تو بهار، بابا ای  -

 تو همش نشی، بند پات رو زیاد شوق و شور از حاال کردی نامزد

 !هپروتی

 :نشستم و برخاستم

 تنامزد از دل که داری کار چی باز چیه؟ ببینم بگو زدن غر عوض  -

 اینجا؟ و اومدی دادی افتخار و کندی

 :آمد ابرو و چشم برایم و نشست کنارم

 .گرفتم وقت خودم آرایشگاه از برات! تشکرته عوض اینم هان  -



 :شد جلب توجهم

 کی؟ برای  -

 :زد پایم به پایش با

 خودم عروسی روز برا بابا زن؟ یا بود مرد لیلی پرسه می تازه  -

 .بیای پیشم تو خوام می! دیگه

 :شد بهتر حالم کمی اش عروسی آوری یاد از

 همرات؟ نمیاد شوهرت خواهر مگه  -

 :کرد کج را دهنش

 می رو شوهر خواهر. گفتم هم امیر به بیای، تو خوام می! بهار َاه  -

 تو به داشتم کاری اونجا. نیستم راحت هم باهاش اصال! کار چی خوام

 .گم می تر راحت

 

 که را وسایلی کردم سعی و نشستم چمدان ایپ خیسم، موهای همان با

 و بودند جعبه در که لوازمی البته کنم، جابجا آن در بودیم خریده

 خریدهایمان، بین ولی بودیم کرده جا ماشین عقب صندوق در بزرگ،

 روی لبخندی شد، کشیده تخت سمت به نگاهم. داشتم لباس هم تعدادی

 .نشست لبم

 ریخته اش پیشانی روی چموشی با یشموها و بود من بالش زیر دستش

 چهره که آرامشی رغم علی و کشید می نفس آهسته و آرام بودند، شده

 را لبم گوشه. نبود کن ول اش پیشانی روی سمج اخم آن باز داشت اش

 کنار احتیاط کلی با صبح شد، گرم هایم گونه خود تا و گرفتم گازی



 و گرفت می برم در شا گنده هیکل آن با شوم، بلند تا بودم کشیده

 .داد نمی خوردن تکان امکان

 ای خنده با برگشت، اولش حالت به دوباره و گرفت غلظت کمی اخمش

 سرو بی دوباره! خواند می مرا فکر کال نکند کردم، فکر چشمانم، پشت

 سال برای خواهد می بود گفته کنم، مرتب را چمدان کردم سعی صدا

 سال ظهر، از بعد نیم و دو حدود ساعت باشیم، خودمان خانه تحویل

 .شد می تحویل

 کنم، مرتب را وسایل تا بودم شده بیدار زودتر رفت، ساعت به نگاهم

 همه تقریبا کردم اطراف به نگاهی و برخاستم. بود نشده هم صبح هفت

 برای. بود مانده بیرونمان های لباس فقط و بودم کرده جاسازی را چیز

 .باشد نمانده جا چیزی تا زدم دور را تخت نهایی کردن چک

 که کنم راست قد خواستم می کردم، نگاه را میز زیر به و شدم خم کمی

 روی پشت به و دادم دست از را تعادلم کمرم دور دستی شدن حلقه با

 .کردم ای خنده و کشیدم جیغی کارش غافلگیری از. کردم سقوط تخت

 :یدرس گوشم به شدنش بیدار تازه از حاصل کشدار صدای

 رفتی؟ در کجا صبحی سر -

 :بوسیدم اش شانه روی از و چرخیدم

 .بریم زود قراره گفتی -

 :کشید خیسم موهای روی را انگشتش نوک

 حموم؟ رفتی -

 :دادم تکیه اش شانه سر به را صورتم بود، خوب گرمش بغل

 .آره -



 :بود شیطنت کلی حاوی اخمش

 تنها؟ تنها -

 بوی و رنگ کمی لحنم و کردم قایم اش سینه روی سفت را صورتم

 :گرفت سرزنش

 صدرا؟ -

 چشمانش هنوز کشید، باال کمی را سرم و کرد مشت را خیسم موهای

 دوست را اش آلوده خواب دار خش لحن چقدر من و بودند خواب خمار

 :گفت و شد خیره چشمانم در داشتم،

 باقلوایی؟ قدر این چرا بچه -

 حجم آن چیزی هیچ و نداشتم یتعریف هیچ بود دلم در که حسی برای

 :گفتم لجوجانه اما کند توصیف توانست نمی را دلخوشی

 .سالمه پنج و بیست من -

 :خندید آرام

 .کن اعالم هی خبر شبکه عین -

 :گفتم صورتش نوازش حال در

 .نبودن دروغ عقد سر حرفات که بگو من جون به رو تو صدرا -

 :داد تکان سری و کشید باال چشم

 ... کن اعالم رو سنت یه بعد -

 :گفت خنده با و زد خیمه رویم حرکت یک در و چرخید

 .کنم ثابت دیگه جور یه بیا گم می -



 جور یک دارم، دوست واقعا کردم حس شرمندگی و تعجب کمال در

 پیشانی به را اش پیشانی. کرد می خوب را حالم بودنش. کند ثابتم دیگر

 :دمدا ناز را صدایم بود، داده تکیه ام

 این اصفهان بمونیم دیگه روز چند دارم دوست اتفاقا ندارم، حرفی من -

 .باشیم خودمون خونه رو تحویل گی می که تویی

 لمس ضمن و شد خم کرد، اخمی و برگشت ساعت سمت به نگاهش

 :برد هم دندان زیر لبم،

 !حال ضد -

 باالی تا را هایش دست. شد بلند تخت روی از و چرخید بار این و

 سمت به سالنه سالنه و داد کمرش به قوسی و کش و کشید رشس

 .رفت سرویس

 .کردم اش حواله لب زیر بدجنسی و کشیدم لبم روی دست

 

 :رفت غنچ دلم عروسی لباس در بیتا تصور از        

 .باشه  -

 :کشید راحتی نفس

 !وقت یه نذاره هیوالت شوهر گفتم داشتما، شک جون، آخ  -

 :گرفتم شبازوی از نیشگونی

 !ها باش زدنت حرف مواظب هی  -

 با مالید، می را بازویش حالیکه در. شد بلند کنارم از و کشید جیغی

 :گفت خنده



 کبود اگه فقط بشه کبود یعنی! ها عروسم دیگه روزه چند! نامرد  -

 کال نشه روت که دربیاره رو عوضش جایی از گم می آقاتون به بشه،

 !!عروسی بیای

 :کردم بدنم ستون و گذاشتم تخت روی را هایم دست. خندیدم

 کنه؟ می گوش حرفت به هم خیلی که نه هان،  -

 :شد شیطنت از پر اش چهره و ایستاد جلویم

 کردین؟ کارا چی بگو، رو راستش  -

 :کردم نگاهش بود، شده تا چهار که هایی چشم با

 بیتا؟  -

 :زد کمر به دست و خندید

 تو گودزیال اون بدونم کنم می غش یعنی. نیستم که غریبه! من جون  -

 !!باشه بامزه خیلی باید. گیره می قلوه ده می دل چطور باهات خلوت

 با و کشید کمر از دست سریع دادم خودم به حرکت بر مبنی تکانی تا

 :آورد داخل را سرش اتاق در از. دوید در سمت به داد و جیغ

 ببینم؟ بگیری فیلم بار یه شه نمی  -

 صدای. کردم دنبالش پایین سالن تا. خارید می بدجوره تنش الاص نه

 قایم بابا سر پشت بیتا. کشاند سالن به هم را بابا مان، شوخی و خنده

 !لوس ممکن، جای تا و بود تغاری ته شد،

 را روز سیاسی تحلیل برنامه داشت و بود نشسته تلویزیون مقابل مامان

 و برگرداند رو سمتمان به ا،م صدای و سر شنیدن با. کرد می تماشا

 :گفت



 بهار. بدین انجام مفید کار یکم بزنید هم کله و سر رو اینکه عوض  -

 یادت جاکفشی نگفتی مگه هم تو بیتا! ها نرفتی لباست پرو برا هنوز

 .برسید کارا این به برید باهم نشده، تادیر بخری، رفته

 :شد خارج پناهگاهش از و زد چشمکی بیتا

 .شم آماده برم من سپ باشه  -

 :زدم غر داشتم، خستگی حس

 !بعد برا بمونه. کردم تکونی خونه انگار کسلم، مامان  -

 :گفت ناراضی مامان

 شی، می خوب بیرون بری. نیست تهران صدرا که اینه از کسلیت  -

 .داری الزم هم ست کفش و کیف لباست، برا راستی

 :گفت بلند صدای با ها پله باالی از بیتا

 .خرن می رن می شوهرش با اونو دیگه  -

 :گفت من به رو مامان

 .بگیر برو خودت. موقتین عقد هنوز بهار، ها نکنی کارو این  -

 وصل کیلویی چند وزنه پاهایم به کردم می حس جدا. دادم تکان سری

 تا زیادی زمان واقعا خب ولی بروم بیرون خواست نمی دلم کردن،

 هم طرفی از. داشتیم کار کلی شک دونب آخر هفته. نداشتیم مراسم

 ما خانه به مراسم از پیش روز چند بود قرار هم ها دایی و جون مامان

 هفته برای نباید همین برای. شد می شلوغ مان خانه حتم به و بیایند

 .داشتیم می نگه کار دیگر



 احمق، مردک آن با شرکت از بعد که بحثی و جر کردم می احساس

 آماده از بعد. شود گرفته حالم حد این تا بود شده جبمو داشتم، سپند،

 دقیقه چند خوبم، شانس از که بردارم را بابا ماشین داشتم تصمیم شدن،

 .بود رفته بیرون ماشینش با بابا ما قبل

 قبولی قابل مقدار و شده سرد حسابی هوا ولی بود شده قطع برف   

 داری دنباله ماکسی کردم، پرو را لباسم. بود نشسته زمین روی برف

 رنگش هم بتوانم که را ای مغازه چند آدرس خیاط. بود پودری رنگ به

 را کردنش پیدا و گشتن نای واقعا ولی داد بیاوردم، گیر کفش و کیف

 جاکفشی دنبال به عوض در و شدم خیالش بی فعال همین برای. نداشتم

 از ناچار که کردیم رو و زیر را ها مغازه آنقدر ولی. گشتیم بیتا برای

 :گفتم خستگی

 .کنن درست بدیم سفارش بریم بیا  -

 :آمد ابرویی و چشم

 نمی تحویل بعد هفته برای بدیم سفارش االن! جنابعالی شوهر به البد  -

 و بگیرم کوچک مراسم یه جشن از قبل دیگه هفته خوام می من دن،

 برا مخوا می ببینن، رو خونه بیان کنم دعوت رو دوستان از نفر چند

 .باشه آماده روز اون

 :پیچیدم خود به بیشتر را شالم

 نمی بدبخت کفشی جا بدون کسی. بیا کوتاه زنم، می یخ دارم بیتا  -

 !شه

 :شد نازکتر صدایش و کرد کج طرف یک به را سرش

 !ببینیم هم رو مغازه دو یکی همین فقط خواهری،  -



. نبود خوبی نشانه زیاد لرزه تن این بود؟ چه چاره دادم، تکان سری

 انتخاب جاکفشی یک که بود ها مغازه تعطیلی زمان نزدیک باالخره

 همان به ناچار ولی نیامد خوشمان زیاد کداممان هیچ البته کردیم،

 آن خیابان دو یکی که بود کرده پیله بیتا آن از بعد تازه. دادیم رضایت

 مورد ست توانستیم شاید برویم شناسد می کفش و کیف مغازه تر طرف

 .بستم می قندیل داشتم کردم، رد شدت به ولی کنیم پیدا آنجا را نظرمان

 گرم ماشین و امیر رسیدن. بیاید دنبالمان به تا گرفت تماس امیر با بیتا

 :گفتم نشستن محض به. بود دلچسب واقعا

 .بستم یخ آخر، بذارید رو بخاری درجه اون  -

 :گفت بیتا به رو کرد، می تنظیم را درجه حالیکه در امیر

 خیال بی رو عصر امروز بودم گفته شما به من کنم فکر خانوم  -

 .برمت می خواستی جا هر خودم فردا شو، رفتن بیرون

 به را اش اشاره انگشت و کرد نگاهش ای شده درشت های چشم با بیتا

 :گرفت سمتش

 داشتهن کاری من رفتن بیرون با گم، می هم باز گفتم بار یه ببین امیر  -

 به باید لحظه همون کنم، تهیه رو چیزی یه که بزنه سرم به من. باش

 .بیارم دستش

 :گفت متبسم و کرد راست و چپ را سرش امیر

 بخری؟ تونستی حاال، خب  -

 :زد برق هایش چشم

. خوبه ولی نشد خواستم می که جاداری اون به چند هر قشنگه، آره،  -

 .خونه بفرستن فردا گفتم



 پاهایم درد بود، سردم باز ماشین بودن گرم وجود با دم،ز ای عطسه

 ربطی عصرم حالی بی معلوم قرار از بودم، شده تر کسل و شده بیشتر

 .است بوده سرماخوردگی اولیه عالیم از و نداشته سپند به

 :رفت غره چشم و برگشت عقب سمت به بیتا

 روز چند این داریم کار کلی ها، نخوری سرما من جون بهار، وای  -

 !آخر

 خوشحال عروسی شدن نزدیک از داد می نشان بشاشش چهره که امیر

 :گفت است،

 هستن؟ خوب خبر، چه صدرا آقا از  -

 :دادم جواب شد، خوب حس از پر دلم اش آوری یاد با

 این. شلوغه سرشون واقعا سال آخر ماه دو این فقط. خدا شکر بله،  -

 .کرمان بعد تههف اواخر دارن نمایشگاه تبریز هفته

 فقط! بود شده تنگ برایش دلم چقدر دوختم، چشم بیرون به پنجره از

 با. نداشت اندازه ام دلتنگی میزان ولی بودمش ندیده که بود روز سه

 کفری برای راهی برخورد، و زدن حرف موقع بار هر که وجودی

 همین کردم، می فکر خودم با صادقانه وقتی ولی کرد می پیدا شدنم

 بی باز داشت، چیز همه اگر دنیا.  کردم نمی عوض دنیا با را شبودن

 .بود خالی زیادی برایم او

 دارد؟ شنیدن جای مگر تو بی سخِن

 دارد؟ دمیدن نای کجا تو بی نفِس

 .است معلوم نبی یعقوب کوری علت

 !دارد دیدن ارزش مگر یار بی شهر



 شهریار

 به را بیرون آرام و ردردس بی دنیای من گذاشتم، هم روی را هایم چشم

 .است نوش برایم باشد هم طوفانی اگر دریا همین بخشم، می اهلش

 باال گوشم دم تا را پتو و رفتم اتاقم به خانه، به رسیدن محض به       

 می اگر ولی خوردم می سرما کم دادم، تکان تاسف به سری.  کشیدم

 برداشتم را لموبای. آمد می کش نوح عمر عین یعنی. بود فاجعه خوردم

 .فرستادم بخیر شب پیام برایش گذشته، های شب عادت طبق و

 ولی نداشتم جوابی انتظار کردم ارسال را پیام که اولی شب همان از

 وقت این تا چرا بخیر، هم تو شب داد، می جواب انتظارم برخالف

 جواب! ندازم می سرت از رو خواب تو بودن نظم بی عادت بیداری؟

 .کردم می دریافت ها پیام ارسال ساعت به توجه با هک بودند هایی

. بخوابم و بخورم را امشب حرف تا داشتم نگه دستم در را گوشی

 :آمد وقت فوت بدون باز جواب

 یا کنی می رفتار آدمیزاد عین و ات کله پس خورده خدا امید به ببینم  -

 مریضی؟

 از کنترل انگار. خندیدم بودم، پتو زیر حالیکه در. شدند گشاد هایم چشم

 ساعت بزند؟ هدف به دقیق اینقدر بود توانسته چطور داشت، دور راه

 زودتر خواستم می بود، پیچیده عضالتم در که دردی علت به و بود ده

 :نوشتم. بخوابم

 فیلمی یه پاشم ناراحتی اگه بخوابم موقع به خواستم بار یه حاال  -

 .بزنم پیامک برات دو ساعت ببینم چیزی

 :خواندم باز لرزید، که شیگو



 می تنظیم بیداری و خواب ساعت هم تو برا. ام خسته کن، کم تو رو  -

 .نباشی برنامه بی اینقدر تا کنم

. نداشتم شکی بود قلدر اینکه در نهادم، هم روی را سوزانم های چشم

 رسانی روز به را خود روزها این ولی داشت قلدری رگه بچگی از

 و  آربزنم در حرص های حرف خورم می سمق گزینه و بود کرده

 :نوشتم. بود افزوده هایش برنامه لیست به را نگویم آن از غیر چیزی

 .میاد خوابم االن بعد، برا بمونه جوابت  -

 :رسید سریع جواب باز

 است؟ خونه بهزاد  -

 :کردم تایپ رفت، می شدن بسته به رو که هایی پلک الی از

 نه  -

 :داد پیام دوباره که بودم اشتهگذ میز روی را گوشی

 بریز توش آبلیمو قطره چند و کن حل داغ آب تو رو عسل شو بلند  -

 .بخور

 در حسی رگ کلی که بود مسخره خیلی فشردم، دستم در را پتو گوشه

 توصیه همین با من نفهم دل. بودند خودشان کشیدن رخ به مشغول تنم

 :نوشتم و مچرخید پهلو به. شد می بیخود خود از کوتاه

 .ببینی خوب های خواب... خوبم  -

 را هایم چشم دهد، نمی جواب که شدم مطمئن وقتی ماندم منتظر کمی

 بود، کرده رخنه تنم در چگونه سرما حجم این مرتبه یک اینکه. بستم

 هم شدن بلند نای ولی نداشتم راحتی خواب صبح تا. بود مجهول برایم

 می بودم، کرده پنهان هم مامان زا را خوردگی سرما جریان. نداشتم



 پایین باال شب نصف بار ده را پله همه این شود، متوجه اگر دانستم

 .کرد خواهد

 خشک چوب عین گلویم انگار که شدم بیدار خواب از حالی در صبح

 مراقبم خیلی باید و دارم سوم لوزه بود گفته دکتر بودم که بچه. بود

 زور به. بودند وحشتناک هایم سرماخوردگی هم همین برای باشند،

 دم ولی بزنم جیم مامان های چشم مقابل از کردم سعی و خوردم چایی

 :گفت رفتن

 !!!خوردی سرما نفهمیدم نکن فکر  -

 و بود آزاردهنده شرکت در بدنم درد رفتم، سرکار نزار حال همان با

 شد، که دو ساعت. بود الهام به گفتن بیراه و بد کلی آن عوارض از

 حرارتشان از تا گذاشتم هم روی را هایم چشم و گرفتم را صدرا ارهشم

 آمد لبم روی لبخندی. بود محکم همیشه مثل سالمش صدای. شود کاسته

 :بزنم حرف انرژی پر کردم را ام سعی تمام و

 .نباشی خسته خوبی؟ سالم،  -

 :کرد مکث دادن جواب در کمی همیشه برعکس

 دادی؟ سرما خودتو کجا  -

 تا بتوانم که خودم ابلهانه فکر به و دادم قرار ام پیشانی روی را دستم

 لب. خندیدم کنم، مخفی او از را سرماخوردگی جریان چهارشنبه روز

 :زدم

 برات خوای می رو حدودش المصب، ده نمی دقیق آدرس واال  -

 .بکشم کروکی

 :بود تعلل بی جوابش بار این



 کرده؟ پرداختش بده، امتغر باید اومدن تو پیش برا بگو بهش  -

 حرفش معنی فهم برای شد، نزدیک هم به ابروهایم و کردم باز چشم

 :پرسیدم. بود الزم فکر

 منظور؟  -

 :داد جواب جدی

 .بیاد سمتت نداره حق هم سرما و منی زن فعال تو! بود واضح  -

 دلی ته از نفس دوستی، و دوری اند گفته که است داشته حکمتی      

 جوابم ولی بخشم بهبود کمی را ام رفته غنچ دل کردم سعی و کشیدم

 :داشت منافات آن خوردن سر  و خواست با درجه هشتاد و صد

 رو؟ راه همه این ره می کی  -

 :گفت نبود، رفتن حاشیه اهل همیشه مثل

 اشغالگر اون ببینم بیام تا شرکتم دم ساعته یه کردم، رد رو کرج  -

 .فعال... کرد بیرونش باید چطور رو غاصب

 فکر آنها مالش حال در و گذاشتم چشمانم روی دست شد، قطع که تماس

 دردی هم خدای! گرامی نامزد عطوفت از پر دلجویی از هم این کردم

 !!!بود کشیدن ناز و

 مرخصی بود، شده دوبل هم شرکت کار من خوب شانس از روزها این

. بودم کرده رجو زور به را بیتا عروسی برای بعد هفته روزه دو

 زمانی برابر ده کارمند، اندک تعداد این با و نبود بلد کاری هیچ خودش

 نبود، مهم کار کیفیت برایش هم زیاد. گرفت می سفارش داشتیم، که

 هفته مراسم برای بودم گفته. داد می اهمیت دهی سود و اجرا به فقط



 یها فرصت از دهم می قول هم من کند، موافقت من مرخصی با بعد

 .بزنم را نیاز مورد تبلیغاتی های طرح و کنم استفاده خانه در اضافه

 تنفسِی راه آن با. دادم تحویل سریع و زدم هم را روز آن آخر طرح

 دانستم می اینکه وجود با. رفتم پایین را ها پله بدو بدو دارم، مشکل

 شرکت دم ماشینش دیدن باز ولی نیست زدن حرف هوا رو آدم صدرا

 طلبکارش قیافه و درهم همیشه های سگرمه آن اگر. بود البج برایم

 هر. بروم آغوشش به دلتنگی رفع برای خواست می دلم واقعا نبود،

 گلم از گل دیدنش از و نشد باز ولی باشم سنگین که کردم سعی قدر

 :چرخیدم سمتش به و شدم جاگیر خودم صندلی در. شکفت

 .میاد بدم نمایشگاهه چی هر از  -

 به اینکه بدون حرکت، ضمن و کشید لبش گوشه را شستش تانگش

 :گفت کند، نگاه من سمت

 دیگه! همیشه مثل هم کار نبود، بد هم هوا ای. گذشت خوش ممنون،  -

 !!نکن احوالپرسی غلیظ اینقدر

 :خندیدم

 روز سه این تو هوا دمای! بپرسم چرا دونم، می رو همشون جواب  -

 می مگه هم کار. بود نوسان در درجه هد منفی تا درجه سه منفی بین

 هم گذشتن خوش نره، فروش شما، مبلمان تنوع همه اون با  شه

 همون موند پس بگذره؟ خوش من بدون ممکنه مگه نداره، پرسیدن

 .میاد بدم نمایشگاه از من که مساله

 با و مکید کمی را لپش. بود کرده حلقه فرمان دور را دستش دو هر

 :گفت بدجنسی

 شده؟ زیاد روت اینقدر مدت این تو چطور وندمم  -



 :چرخیدم پهلو به کامال. کند ناراحتم حرفش که بودم آن از تر سرحال

 !!!من بدون اونم سفر بری نداری حق دیگه  -

 شده پر حیرت همان با و کشید باال داشت جا که جایی تا را ابروهایش

 :گفت چشمانش میان

 شما؟ فرمودین چی! بله بله  -

 کنار شد می وقتی داشت اهمیتی چه گلو و چشم سوزش. شد باز شمنی

 از پوشیده صورت کردن ورنداز حال در. کرد کل کل و نشست او

 بود، داده صورتش به تری مردانه و تر شکوه با هیبت واقعا که ریشش

 :گفتم

 کردی؟ پیدا حرف یه تکرار به نیاز که دارن درمان به نیاز گوشات  -

 روی تارش چند وقتی که پریشانش موهای به چسبید ایشابروه بار این

 را آنها و ببرم پیش دست خواست می دلم مدام ریخت می اش پیشانی

 :گفت بهت با. بزنم کنار

 !افتادی گفتن هذیون به که داری تب انگار، خرابه اوضاعت  -

 :داد تکان تاسف به سری. کردم ای سرفه تعاقبش به و گرفت ام خنده

 .کنی حظ بدم، نشونت انیدرم یه  -

 :گفتم و دادم تکیه صندلی به را سرم کشیدنش، نشان و خط خیال بی

 !بود شده تنگ نافرم دلم  -

 حالت مختصری حالیکه در و داد فاصله هم از کمی را هایش لب

 :بست بود، گرفته

 .بودم کرده سرویست وگرنه خودمن کالمای تیکه که حیف  -



 :پرسیدم تر امآر و کشیدم دلی ته از نفس

 چیه؟ برنامت ماه سه این پایان برای  -

 :برگشت قبلی سرد حالت به باز اش شده نرم اندک چهره

 .ندارم ای برنامه  -

 :پرسیدم احتیاط با و بردم دندان زیر را لبم گوشه      

 چی؟ یعنی این  -

 :رفت درهم باز پشتش پر ابروهای

 می جا داشتی نشده هفته هی پیش، روز چند جنابعالی اینکه یعنی  -

 .باشی بعدش فکر به که بیاری دووم رو ماه سه تونی می ببین زدی،

 :شد باز نفسم راه کمی هم همین برای داشتم، انتظار را بدتری جواب

 بم و زیر اصال. بیام کنار باهات تونم می جوره همه من نترس  -

 .حفظم رو اخالقات

 :داد فشار فرمان روی را دستش دو هر

 نیفتادی؟ حفظیاتت یاد دیر مطمئنی؟  -

 :گفتم آهسته و دادم زمان خودم به حرفش درک برای

 فهمم؟ نمی رو تو منظور چرا من  -

 :گرفت بیشتری تحکم صدایش

 باشه؟ بار دومین این که بفهمی خواستی کی اصال  -

 :گفتم ناراحت و متفکر



 حرف باهم کم تو و من مگه کرده؟ تلخت اینهمه چی بگو خدا رو تو  -

 می مگه بودی، خوب تو ولی... بد من اصال بودیم؟ هم همراه کم زدیم؟

 مدت یه تو تونست چی و کی! ممکنه غیر کنه؟ تغییر همه این آدم شه

 کانادا یه کنه؟ عوض رو اخالقیت تیپ و فکر و ذهن همه این کوتاه

 بودی؟ کی با اونجا اصال کردی؟ تغییر همه این که داشت چی رفتن

 برگشتی؟ چرا بودی اگه بودی؟ راچ

 سهم ناعادالنه چقدر و شد می سهمم کم چقدر برش نفس و جذاب نگاه

 به... پاییزی روز ناعدالتی همان به. شد می بیرون تکراری فضای

 جای نه بود، من جای فقط اش شانه... سردی همان به... تلخی همان

 !!!افشان موهای آن

 :گفت تمسخر پر

 برمی بود، رفته که نادونی موجود همون کردی فکر چیه؟ هان  -

 گرده؟

 :شد پر گلویم میان بغض

 !نبودی نادون هیچوقت تو  -

 :سایید هم روی دندان

 .نیستم حاال بدون حتم بودم هم اگر  -

 :گفتم آرام و کردم مشت را دستم

 داشته؟ تاثیر روت همه این گیتا چرا  -

 :گفت مکثی با و کرد نگاه سمتم به خورد، گره ابرویش دو بین

 !!!البد داشته شو عرضه  -



 آرامش برای جوشید، می سرکه و سیر عین دلم آمد می که اسمش

 :گفتم. بدانم را چیزهایی یک بود الزم روانم

 کرد؟ ازدواج کی  -

 :شدند جمع هم هایش چشم ابروهایش، بر عالوه

 چطور؟  -

 را سرم. است هکرد ازدواج بود گفته خودش دادم، قورت را دهانم آب

 :زدم لب و دادم تکیه صندلی به

 !هیچی  -

 باشد، آدم پیش همیشه یکی وقتی چرا ام مانده معما این حل در هنوز

 راه از تازه یکی وقتی و شود می عادی گفتارش و حرفش و دیدنش

 شود می چگونه یعنی دارد؟ تازگی و جذابیت هایش حرف همه رسید،

 تعبیر کودکی حس به حرفش و مهر کل و شده سپرده عادت به آدم

 .شود

 این شوند؟ می واقعی احساسات گذشت، سال پنج و بیست وقتی یعنی

 احساسات به پایین سنین های داشتن دوست تمام که است قانونی چه

 من نوجوانی حس چرا پس شوند، می داده نسبت گذر زود و نوجوانی

 همچنان نس سال پنج و بیست وجود با من چرا پرد؟ نمی سرم از

 قلب هم بسته چشم دیگر رقصیده بس از که هستم رقصانی حس درگیر

 زیادی او یا ام مانده هایم کودکی در من. رقصاند می را روحم و

 پس در من و رفت نفر یک به حسش که بود من همسن شده؟ بزرگتر

 زندان در مرا و کرده الیه هزار را آن سختانه سر که ماندم ای پرده

 :که بودم خوانده را شعر این بار چند. بود ذاشتهگ جا احساسش

 باشد رفته یاد کز اسیری بر وای ای



 .باشد رفته صیاد صیدی، مانده دام در

 است رحم بی قدر آن دانستم می آورد، نمی تاب را بیشتر توضیح دلم

! نه یا است ناراحت ازدواجش از و داشته دوستش چقدر بپرسم که

 را جواب این تاب من و بدهد را وابمج دغدغه بی و خونسرد خیلی

 .کند ندانستن به وادار را خود آدم است خوب گاهی. نداشتم

 

 به. کشیدم پوفی و رفت کلینیک سمت به چشمم ماشین توقف با      

 :گفتم و برگشتم سمتش

 .کنه می معرفی دارویی یه پرسم می بهزاد از نمیرما، دکتر من  -

 :گفت برداشته، را پشنشکا عقب صندلی روی از و شد خم

 !برمت می من نیست، مهم  -

 می دیگری کس هر از بهتر خودم چرخاندم، حدقه در را چشمانم

 :کردم را تالشم ولی است فایده بی بحث که دانستم

 خودم خونه برم هم بعد شه، نمی مشخص هیچی اولشه روز ببین  -

 .رم می فردا نشد اگه شم می خوب خورم می دارو

 :گفتم کرد، باز را ام کناری درب و زد دور را ماشین و شد پیاده

 ....رو درمان سنتی های راه اینترنت تو کلی  -

 :کرد ام پیاده و کشید را بازویم

 .نترس کنه، می کار فکت هم رفتن راه حال در پایین، بیا  -

 :گفت خبیثانه و داد تکان سری. کردم نگاهش چپ چپ



 ساعته یه هی ذاره، می اثر هم چشا لشک تو البد جدید های ویروس  -

 !شدی چپول نگو شدی، تر زشت چرا گم می

 :گفتن با و کشیدم بیرون دستش از را بازویم و گرفتم گاز محکم را لبم

 !بدی خیلی  -

 نوبت پذیرش از. شنیدم سر پشت از را مالیمش خنده صدای. افتادم راه

 :گفت خنده با و انداخت ام چهره به نگاهی. نشست کنارم و گرفت

 !انگار ویروسیه بد ویروسه  -

 :گفت که ندادم را جوابش و کردم سقف به نگاهی

 .کنیم می نابودش ضربتی خیلی باشه  -

 :برگشت سمتش به ملتمسانه هایم چشم

 !خواهش یه صدرا  -

 :خندید

 .نیستا بد بدی، استراحت ذره یه فکت به  -

 :گفتم باز ولی خواهم می چه دانست می دقیق

 باشه؟ نگو هیچی مطب داخل تو فقط ببین  -

 :کرد جمع را لبانش

 !!که دونی می میاد بدم نافرم ویروس از من آخه  -

 :کردم نگاه شیطنتش پر چهره به

 ...ببین  -

 :کرد بلند و گرفت را دستم



 .شد نوبتمون پاشو  -

 سالن در. نبود هم ای چاره دادم، تکان خودم برای تاسف به سری

 می دلم. بیاید و بخرد را داروهایم و رفته او تا بودم شستهن انتظار

 به دکتر. بزنم سیر دل و گرفته را او بتوانم تا بودیم تنها جایی خواست

 :گفت صدرا که داد می خوراکی بیوتیک آنتی داشت قوی احتمال

 سلین آمپی و سیلین آموکسی داروهای خانواده به ایشون دکتر آقای  -

 .دارن حساسیت

 و داد می را دارو خب کنم، نصیبش لگد یک همانجا خواستم می نییع

 حرص حرفش این از دانستم نمی! افتاد نمی اتفاقی خوردم نمی من

 آن استرس حاال ولی شوم خوشحال بود یادش اینکه از یا و بخورم

 سنگین زدنش کتک وزنه بگیرم، حس خیلی که داد نمی اجازه آمپول

 الزم و باشد می خواهرم عروسی دیگر فتهه بود، گفته تازه. بود تر

 هایم سرماخوردگی بود افزوده و شود خوب حالم سریع خیلی است

 گفته هم کلینیک آرام و پیر دکتر. هستند کننده اذیت و طوالنی همیشه

 :بود

 می خوب خوبه حالش روزه سه آمپول تا چند با جوون، نداره اشکال  -

 .شه

 ترسم، می آمپول زدن از حد چه تا نستدا می فرستادم، بیرون را نفسم

 !کنم حظ که دهد می نشانم درمانی که بود گفته

 فیش و رفت پذیرش سمت کنارم توقف بدون و برگشت داروها کیسه با

 ...کرد تهیه تزریق

 



 اگر تازه. داشتم قهر حالت و بود درهم هایم اخم ماشین داخل      

 بار هر او من عکسبر ولی کردم می هم گریه کشیدم نمی خجالت

 .داد می تحویلم ژکوندی لبخند کرد می نگاهم

 صندوق از. شد پیاده انتظارم برخالف و کرد توقف مان خانه در دم

 :گفت خنده با و برداشت نایلونی کیسه دو ماشینش عقب

 زدی آمپول تا دو جمعا برگشتی، جنگ از انگار! رو قیافه من جون  -

 !دیگه

 :گفتم حرصی

 .زنم نمی دیگه رو ها بعدی  -

 :کرد هدایت حیاط در سمت به و گذاشت کمرم پشت دست

 !فردا تا کو اوه نزنی، فردا تا دم می قول باشه  -

 :زدم غر

 شد؟ نمی گفتی نمی اگه  -

 به مرا و خورد تکان جایش در کمی بود، گذاشته کمرم پشت که دستی

 :کرد تر نزدیک خودش

 .بود کرده رو هوات ذره یه کنم فکر منم دل  -

 و ها حرف و آمپول و دارو و دکتر. زد خشکم ها گرفته برق عین

 دستانم نرفت، غنج دلم لحظه آن در رفت، یادم همگی سرماخوردگی

 این در گیج و مبهوت و مات فقط نزد، هزار روی قلبم نگرفت، گر

 بیدار؟ یا خوابم که خوردم می غوطه اندیشه

 :گفت گوشم دم و زد را آیفون



 !وقت؟ یه نمیری ای؟ دهزن  -

 :گفتم نبود، هم گرفتن حس الیق مرد این که واقعا آمدم، در گیجی آن از

 !!اونوقت؟ چی برا  -

 پر چشمانش داخل خنده باز هم، روی هایش لب دادن فشار وجود با

 مامان. کرد هدایتم حیاط داخل به دادن هل اندکی با در، شدن باز با. شد

 مشخص. کرد استقبال رویی گشاده با و دکر باز را حیاط ورودی در

 شده خوشحال باهم ما دیدن و مسافرت از صدرا برگشتن از که بود

 .است

 :گفت و کشاند شوفاز سمت به مرا صدرا هال، به ورود محض به

 .کن عوض رو لباسات بعد شو، گرم کمی اول  -

 :پرسید بالفاصله مامان

 بهتری؟ چطوری؟  -

 :گفتم دلخور

 .دیمبو دکتر  -

 قرار ضمن. نداد تشکر مجال صدرا. نشست مادر چهره به رضایت

 و داد نشانش هم را ها دارو کیسه اپن، روی دستش در وسایل دادن

 :گفت

 .داره هم فردا پس و فردا برا ولی زدیم، رو آمپوالش از تا دو  -

 نیم بود، تزریقی داروهای قرص پا و پر طرفدارهای از یکی مامان

 :نگریست صدرا به دوباره و انداخت من به نگاهی

 .بزنه بره امره محاله که، شناسینش می  -



 :گفت خونسرد خیلی صدرا

 .برمش می میام خودم  -

 :زد لبخندی مادر

 .باشی زنده  -

 :برگشت سمتم به صدرا

 .دارین کار کلی دیگه هفته کن، استراحت و بگیر مرخصی رو فردا  -

 :بود خبر بی رکتش خراب اوضاع از دادم، تکان سری

 قبل روزای گرفتم مرخصی روز دو زور به دیگه هفته برا شه نمی  -

 .زیادن ها سفارش عید،

 :کرد اخم

 بهش خودم تونی نمی. شدی مریض بگو، بزن زنگ نداره، نشد کار  -

 .بزنم زنگ

 :گفت مامان

 .شه می بدتر حالت بری گه، می راس  -

 :گفت مامان به رو صدرا

 .بخوره زیاد گرم وشیدنین گفت دکتر  -

 :کرد نگاه من سمت به و

 .برم دیگه فعال  -



 بماند، اینجا همیشه خواست می دلم کال. برود نداشتم دوست گرفت، دلم

 می را بغلش و بوس دلم! انصاف بی. بودم نکرده هم دلتنگی رفع هنوز

 :گفت مامان. خواست

 می خالی رو اتج هی پختم، می فسنجون داشتم شام برا اتفاقا کجا؟  -

 .بیان هم بیتا و امیر زنم می زنگ بمون،! بودی کاش گفتم می. کردم

 :گرفت خنده رنگ کمی چشمانش

 !فسنجون خاطر به فقط دیگه  -

 .بودم زده سینه به دست حرصم از که پایید مرا چشمی زیر و

 :گفت ای شده تر راحت خیال با مامان      

 برگشتی؟ کی  -

 :گفت و دکن تن از را کاپشنش

 .رسیدم حاال همین  -

 :گفت که آمد تر خوش مامان مذاق به حرف این انگار

 .ای خسته حسابی پس  -

 :گفت من به رو و

 یکی بعدش میارم، چایی براتون منم کنید، عوض لباس تا باال برید  -

 .کنید استراحت ساعت دو

 شام برای بود قرار اینکه از. شدم کنده شوفاژ از و دادم تکان سری

 بدانم که شناختمش می اینقدر دیگر بودم، آمده سرحال حسابی بماند

 باال هنوز. کند ام عصبانی که ماند می فسنجان خاطر به گفته عمدا

 :کردم نگاه سمتش به مامان صدای با که بودیم نرفته



 نمی سوغات که روزه دو سفر کشیدی؟ زحمتی چرا ان؟ چیه اینا  -

 .خواد

 :گفت صدرا. بود گذاشته اپن روی که افتادم هایی کیسه یاد تازه

 !کرده ضرر نخره، آدم رو اونجا های شیرینی  -

 :گفت و گرفت سمتم به را کیسه دو از یکی مادر

 .باشه تو مال این کنم فکر  -

 جعبه با بود کیف. کردم نگاهش و گرفتم مادر دست از را آن متعجب

 !کفش

 را کفش. بود خوشایند جیبع گرفتن هدیه شد، برطرف کال ام دلخوری

 تعجب بود، پایم سایز کامال اینکه از پوشیدم، و کردم خارج جعبه از

 خریدارانه مامان. بود ست باهم کفش و کیف ای نقره رنگ. کردم

 :گفت و کرد نگاهش

 تر شیک لباست با این بپوش، بیتا عروسی برا همینو بهار گم می  -

 .شه می ست اسیلب هر با که جوریه تازه. شه می دیده

. خورد می پهلو در کوتاهی زیپ که بود زیبا بسیار و سانت ده پاشنه

 شد نمی باورم بود؛ شده تر تحمل قابل ها آمپول درد بود، قشنگ واقعا

 به را براقم نگاه و ایستادم مقابلش. بخرد هدیه برایم و بوده یادم به

 :دادم سمتش

 دونستی؟ می رو پام سایز کجا از... قشنگه خیلی ممنون،  -

 :گفت ها پله سمت به حرکت حال در

 .نداره اساسی سایز تغییر پا سالگی هیجده بعد دونم می که جایی تا  -



 به سرش پشت برداشته، کیف همراه و آوردم در پایم از را ها کفش

 .رفتم ها پله سمت

 :گفت مامان بگذارم، پله روی پا اینکه از قبل

 .کنین صبر لحظه یه  -

 کوچکی جعبه همراه و رفت خودش اتاق به مامان. ایستادیم دو هر

 :گفت گرفت، می صدرا سمت به را آن حالیکه در برگشت،

 برگشتنی و بیرون رفتین ولی بدم پنجشنبه بود قرار رو این راستش  -

 .نداره رو قابلت. نشد نیومدی خونه تو هم

 خودم. کرد یتشکر و گرفت را جعبه آمد، پایین را رفته باال پله صدرا

 به. بودند خریده خودم سلیقه با هست شیکی بسیار ساعت دانستم می

 قبل. شد نمی این از بهتر یعنی بود، خوب خیلی حالم  رفتیم، اتاقم سمت

 از بعد بود معلوم. نشست تختم روی بالفاصله و شده اتاق وارد من از

 .است شده خسته حسابی رانندگی ساعت چندین

 گوشه. رفتم جلوتر محتاطانه و گذاشتم زمین روی را دستم در وسایل

 رابطه دلم نشستم او از اندکی فاصله با تخت روی بود، دندانم زیر لبم

 مردمک میان درست شدم، چشمانش خیره خواست، می نامزدی گرم

 و بود آبکی و خورد می تکان تکان اندکی که همانجا بودم، هایش چشم

 هم روی را لبانم  و گرفتم باال ار سرم. داشت درخشش هم کمی انگار

 هنوز. گذاشتم دستش روی و بردم پیش آرامی به را دستم چسباندم،

 جلوتر کمی را خودم چرخید، می کاوشگرانه چشمانم میان چشمانش

 بد ویروسه. ماند حرکت بی سماجت با و داد باال را ابروهایش کشیدم،

 هم کمی انگار و سوخت می هم گلویم داشتم، تب بود، کرده اثر رقمه

 می تر معصوم داری، که تب بود گفته بار یک. بود برداشته خراش

 ! شوی



 برد؟ می تر پایین هم را منطق کارایی ویروس

 اثر احتماال هم تزریقی داروهای بخش آرام و بودند داغ هایم نفس     

 تکان که دستش. خمارتر دلم و بود شده خمار چشمانم که بودند کرده

 خود. نشست دستم روی دستش از حاصل فشار شد، رو و رزی و خورد

 با و نرم. انداختم گردنش دور را دیگرم دست و کشیدم جلوتر را

 کج گردنش سمت به را صورتم و گذاشتم اش شانه روی سر احتیاط

 :زدم لب گوشش دم و کردم

 .هستی که کنم می شکر رو خدا  -

 می تکان گلویش کسیب و کوبید می گوشم زیر چیزی کرد، مکث کمی

 درد گرفتند؛ می خوبی حس درد، جای به انگشتانش میان دستم. خورد

 گرفتن به اش سینه. است نوش باشد، امن جایت باز باشی داشته که هم

 گردنش از و گرفت را دستم مچ شد، خالی تند و آمد باال عمیقی نفس

 :گفت رویم در رو رفته، باال ابرویش لنگه. کرد باز

 بیاری؟ در رو آمپوال عوض که ردیک همت   -

 داشت درمان به نیاز دارم، تب تن هنوز کشیدم، دهانم توی را هایم لب

 یک هایش، لب لمس شاید و نگاه و دست با من زد، می سنگین قلبم و

. کرد می دریغ رحمانه بی من طبیب و شدم می درمان ناگهانی و مرتبه

 روی کامل دور یک را رشدا معنی نگاه و داد فاصله خودش از را تنم

 .کرد رهایم چرخانده، صورتم

 کرد، لحظه آن در شد می که فکری همه آن بین از بود، حال ضد استاد

 باال را ام کرده مشت دست! بود رسیده ذهنش به ویروس سرایت فقط

 و دادم قورت را دهانم آب. کوبیدم بازویش به تردید کمی با و بردم

 صدرا ولی بود خورده اینها از زیاد هزادب ماندم، العملش عکس منتظر

 :شد خندان چشمانش ولی کرد قاطی مرتبه یک دیدی می دیگر، بود



 به بخوری هم رو اونا. مونده آمپولت دیگه تا سه همش نداره، عیب  -

 .میاد سرجاش عقلت دوباره و بیرون انداختیم رو ویروسه حق، امید

 سرش گذاشته، تخت ویر هم را پاهایش و کشید عقب کمی را خود و

 .نهاد بالش روی را

 انگار و بود مانده من تن به تنش گرمای بودم، مانده جایم سر هنوز من

 بی لبم. بود ام سرماخوردگی از حاصل که بود تبی از بیش حرارتش

 ...بود شده کشیده دندانم زیر اراده

 ربیدا تا بود الزم انگار. بود خوب خیلی خورد، در به که تیکی صدای

 روی و گرفت بالش از سر هم صدرا. برخاستم و کشیدم نفسی شوم،

 را خود نخواست حتی مادر. کردم باز را در رفته، در دم. نشست تخت

 :گفت و داد دستم را سینی. ببیند را اتاق داخل کشیده، جلوتر

 کنه خدا. خودت اتاق بذارش بیار بهزاده، اتاق داخل بخور دستگاه  -

 .داریم برنامه خیلی دیگه ههفت شی، بهتر زود

 و نان... و شکالت و کیک با بود چایی. گرفتم را سینی تشکر با

 !!!املت

 انگار کردم، پرهیز چشمانش در مستقیم نگاه از برگشتم که اتاق به

 سرگرم برای و گذاشتم تخت روی مقابلش را سینی. داشتم شرم کمی

 خریده برایش تیراح لباس ست. رفتم کمد سمت به شده، هم خودم شدن

 با را ست شده، شدنش کادو خیال بی. بود نشده کادو هنوز ولی بودم

 :گفتم و گذاشتم تخت روی نایلونی کاور همان

 .شی می اذیت بیرون لباس با بپوش، راحتی لباس پاشو  -

 :پرسید ای شده تنگ های چشم با و گرفت دستش در را راحتی ست

 کیه؟ مال  -



 :زدم لبخند و سراندم صورتش یرو آرامی به را نگاهم

 شلوار با کردم می فکر همش خوابیدی، اینجا اومدی که پیش دفعه  -

 که خریدم برات اومدم می که راه سر شنبه باشه، سخت کمربند و کتان

 کنی، دور رو رات نخواستی و اومد خوابت کارات وسط هو یه اگه باز

 .بپوشی رو اینا

 :گفت ها لباس برداشتن ضمن و استبرخ جا از. خندید کوتاه و آرام

 رفته بد املت بوی که بیام بپوشم لباس و بشورم رو دستام من پس  -

 !مخم رو

 :پرسیدم سریع

 نخوردی؟ ناهار  -

 :داد جواب برگشتن بدون

 کجا؟ نیم و پنج ساعت و کجا یک ساعت ولی. خوردم راه تو چرا  -

 کردم سعی قدر هر و گذاشتم صورتم روی را دستم دو هر خروجش با

 ویروس آن طلبکارش، خود قول به البته. دارم حالی چه بفهمم نتوانستم

. داشت سزا به تاثیر هایم شقیقه درد و تنم شدن گرم این در هم قلق بد

 جا به را احتیاط شرط دیگر بار این. آوردم در را بیرونم لباس هم من

 بخور دستگاه با وقتی. رفتم بهزاد اتاق به لباس تعویض برای و آوردم

 .خورد می املت داشت لذت با و نشسته تخت کنار هم او برگشتم،

 فیت. گذراند نظر از را تنش در راحتی لباس خریدارانه، نگاهم     

. آمد می صورتش به خیلی هم آن زرشکی مشکی، رنگ و بود تنش

 :گفت و گذاشت دهانش در ای گنده لقمه



 دم نمی بهت هم لقمه یه نکن، مظلوم رو چشات الکی هان  -

 .نیست خوب برات چربه، اینم و سرماخوردی

 را کیک. نشستم سینی سمت آن و دادم تکان سری. گرفت ام خنده

 :گذاشت مقابلم

 .بخواب بگیر برو بخور، رو چاییت و کیک  -

 دستم از سریع خیلی که بردم نان سمت به دست حرفش به توجه بی

 :کشید

 خوب زود. بکشی باال رو بینیت هی نمیاد خوشم ندارما، شوخی ببین  -

 !نریخته بهم اعصابم تا شو

 :گفتم ای شده گشاد های چشم با

 تربیتی؟ بی اینقدر چرا تو آخه  -

 می لذت با حالیکه در و کرد جا اش لقمه داخل را املت کل خونسرد

 :گفت خورد،

 !بخواه بازم هم خوای نمی بخواه، خوای می. هست که همینه  -

 :گفت که کشیدم پوفی

 اون رو برو بردار رو چاییت و کیک کن، حفظ هم رو فاصله ضمنا  -

 به وای ها، باشی داده سرایت بهم رو ویروسه اون اگه! تخت یکی

 !!حالت

 بی لب این اصال آمد، کش لبم عصبی، و حرصی و متعجب و کالفه

 کشیده حساب بی که بود داده دست از را خوب و بد تشخیص صاحب،

 .دش می



 تخت کنار تا نمایشی  گرفت، را آستینم گوشه و برخاست جا از خودش

 :گفت کرده، رهایم آنجا و برد بیتا

 باید چهارشنبه شب برا یعنی! بشی خوب دم می وقت بهت روز سه  -

 !تو و دونم می من وگرنه باشی سالم و صحیح

! گفت می زور هم سرماخوردگی به داشت دادم، تکان مستاصل را سرم

 :فتمگ

 خودمه؟ دست مگه  -

 سمت به را اش چایی حالیکه در. گذاشت میز روی و برداشت را سینی

 :گفت برد، می دهانش

 داره حق بدنت از سلول یه یعنی. هست من دست نباشه، تو دست  -

 .کنم می کارش چی ببینه بشه، اونور اینور من اجازه بدون

 تکیه میز به. نشستم تتخ کنار بخندم؟ یا بخورم حرص باید دانستم نمی

 ژستش به کشید، می سر را چایش و بود میز روی دستش یک و زده

 طرف این به پیش سال هفت از کردم اعتراف خودم به و کردم نگاه

 ! شده تر تیپ خوش خیلی

 :کرد غافلگیر را نگاهم ضربتی خیلی

 چرون؟ چشم اینقدر هم دختر! نشدی مرد تو شده خوب  -

 به را نگاهم. نداشت مالحظه ذره یک یعنی کشیدم، باال را ابروهایم

 :کردم تر خیره کردن، کم جای

 دیدن اصال تو وگرنه چطورین ببینم کردم می نگاه رو لباسا داشتم  -

 داری؟



 شده چفت های لب  و رفته باال ابروی لنگه. نهاد میز روی را فنجانش

 به رمکن نرم. است آمده گیرش خوبی تفریح که بود این نشانگر اش

 انگشتش، نوک با. ایستاد مقابلم و زد کمر به را دستش یک و آمد سمتم

 :گفت کرده، لمس را ام بینی روی

 !شد درازتر سانت سه نچ، نچ نچ  -

 :داد ادامه چهره در مخفی خنده با و کرد کج کمی را سرش و

 دیگه تو بشه تر تحمل قابل ذره یه تا داره الزم اره خودش دماغ این  -

 .نکن ترش ریخت بی دروغات با

 :کوبیدم شکمش در سریع و اختیار بی نداشتم، تامل فرصت دیگر

 .سیاه روت گه می دیگ به دیگ  -

 به کمی. زد برقی چشمانش میان و چسبید هم روی تر سفت هایش لب

 :شد خم سمتم

 نه؟ زبونت، کردن کوتاه درباره بودم داده تذکر بار یه  -

 منتقل آنها روی را وزنم و کردم بدنم تونس را دستهایم راحت خیلی

 :کردم

 چطوری؟ بدونم مشتاقم خیلی  -

 خیلی آمده، ام گونه سمت به انگشتش نوک و شد خم رویم بیشتر

 :کرد لمسش مختصر

 مطمئنی؟  -

 :خندیدم

 !!!نافرم  -



 هوا در که عطری از هایم ریه. گرفت فاصله هم از کمی هایش لب

 پینگ توپ چون نگاهش. ماند همانجا و شد پر کردند، می ولگردی

 جای به باز و خورد ضربه لبم روی دمی و شد رها چشمانم از پونگی

 ابروهایش بین فاصله و تنگ چشمانش... سریع و تند برگشت، اولش

 .شد هم تر تنگ

 بالفاصله. کشید عقب و َکند چشمهایم میان از ُکند خیلی را نگاهش

 بد لحن با کشید، می گردنش پشت دست حالیکه در و زد عقبگرد

 :گفت ای شده اخالق

 .کنم می هم قیچیش وقتش به بخواب بگیر  -

 رها ام سینه گیر نفس های بادکنکی توی در تو در کرده گیر های عطر

 ام، شده داده پس و گرفته عمیق نفس. ریخت بیرون و خواست شدن

 به ار بخور و کرد کج راه صدرا. شدند موجب را کوتاهی های سرفه

 دراز تخت روی بیاندازد، من به ای دوباره نگاه اینکه بدون. زد برق

 .شد پهلو به و کشید

. بزنم کوچکی لبخند که داد را اجازه این بود، من به پشتش اینکه

. بودند آلود خواب و خسته و خمار و غرق هم خودم چشمان

 .بود موقع بد زیادی بود، شده عارضم که سرماخوردگی

 نخورد تکانی هیچ. کشیدم رویش را پتو آهسته و نرم خیلی و برخاستم

 .است بیدار که داشت این از نشان صدایش بی های نفس هنوز ولی

 بود، دلخور و مظلوم حسابی ام قیافه و بودیم نشسته ماشین داخل     

 درمانگاه تا مرا خواهشم به توجه بدون و آمده دنبالم به هم دوم روز

 افتاده راه دنبالش زشت اردک جوجه عین من و بود برده تزریق برای

 . بودم



 سمتش به و کردم تر مظلوم را چشمانم بود، شده بهتر کمی حالم

 :چرخیدم

 نزنیم امروز کنه، نمی درد گلوم ببین! شده خوب حالم خدا به صدرا  -

 !دیگه

 مقابل و زد راهنما خونسرد خیلی شنود، نمی را صدایم اصال انگار

 :گفت نموده، فتوق درمانگاه

 .شو پیاده  -

 از تر معصوم چشمانم شک بدون گرفتم، را بازویش و بردم پیش دست

 :گفتم و کردم کج را سرم! شد نمی بود که اینی

 نریم؟ زیادتره، دردشون شده ضعیف بدنم ببین صدرا؟  -

 امیدوار کمی. داد دست من به سفیه اندر عاقل نگاه حس کرد که نگاهم

 :گفتم شده،

 !دیگه نریم  -

 :داد تکان تاسف به سری

 !!الکی ناله و نک از میاد بدم اینقدر یعنی  -

 ماشین کف به را پایم عصبانیت با. شد پیاده و کشید عقب را بازویش

 کردم امیدوار را خودم بود، یکی امروز کم دست. شدم پیاده و کوبیدم

 عین و افتاد راه من از جلوتر. است بهتر قبل روزهای از اوضاع که

 این به پیش سال هشت هفت از اصال. شدم روان دنبالش به پیش روز

 این دیگر. بزنم را هایم آمپول بقیه اول، روز جز نداشت سابقه طرف،

 کاری شد نمی و داشت هم را بد روی این ام، کودکی روزهای حامی

 .کرد



 لعنتی. رفتم پرده پشت و شدم رد کنارش از اخم کمی با و گرفته قیافه

 دراز. کرد می اذیت بیشتر استرسش طرف، یک به دردش اصال

 فراخوانی چیزی ای سوره دعایی یک کردم سعی معمول طبق و کشیدم

 هر به مامان بچگی همان از بس از. بگذرد خیر به تا بخوانم و کنم

 و ترس شه، خوب زودتر بدین تزریقی گفت می رفت، می دکتری

 آنتی اکثر دانستم می چند هر. بود شده نهادینه وجودم در شدید واهمه

 هم ای چاره واقعا گاهی و سازد نمی بدنم به خوراکی های بیوتیک

 .نبود

. گرفتم گاز را لبم و بستم را هایم چشم کنارم پرستار خانوم حس با

 :گفت پرستار

 !بکش عمیق نفس یه  -

 فشردم، هم روی را چشمانم سریع ولی بکشم عمیق نفس کردم سعی

 راحتی نفس خواستم شدم، فارغ آن درد از که همین! شتدا درد خب

 :گفت که بکشم

 بزنم؟ طرف همین از هم رو دومی  -

 :گفتم دفاعی و سریع

 !نیست من مال اون بود، یکی  -

 :که گفت می داشت پرستار

 ...بود دوتا نه  -

 :آمد صدرا صدای که

 .گرفتم تقویتی برات شدی، ضعیف گفتی  -

 !بدجنس لعنتِی



 حواله لگد و مشت دو یکی بروم که بخورم تکان جایم از توانستم نمی

 ام گریه رسما و بود بقیه از بیشتر خیلی یکی این درد اصال. کنم اش

 که بود مشق از بعد جریمه عین اضافی تزریق این یعنی. گرفت

 .آورد می در را آدم پدر نوشتنش

 بدون. کردم کپا هم را اشکم درهم های اخم با و کردم مرتب را لباسم

 همراهم ام قدمی یک در. افتادم راه خروجی سمت به کنم نگاهش اینکه

 روی اشک قطره یک باز کردم کاری هر و نشستم صندلی روی. شد

 ...و ترسم می آمپول از چقدر دانست می. ریخت ام گونه

 :گفت تخس و کرد نگاه سمتم به زدن استارت از قبل

 زن نرم، دندم بگو، خودم به شدی ضعیف کردی حس وقت هر  -

 .کنم خرجش هم تقویتی باید گرفتم

 .خندید ریز و

 :افزود که بودم کرده اش حواله غلیظی ای غره چشم

 دارم! بوده تقویتی اون داخل ویتامین نوع ده نزدیک گفتن پرسیدم  -

 داره؟ وجود بزنن تک تک اینکه امکان ببینم کنم می تحقیق

 به محکم ام بسته مشت با و رفت دبن اش پلیدی همه این از نفسم

 با شد پر ماشین در که اش خنده انفجار صدای. کوبیدم شکمش

 غر لب زیر دادم، روبرو به را نگاهم و زدم سینه به دست عصبانیت

 :زدم

 شدی؟؟؟ عتیقه این عاشق رفتی بود قحط آدم بهار، سرت تو خاک  -

@romanomidvar 



 درست مسیر وقتی ولی یرمنگ روبرو از نگاه کردم می سعی     

 :پرسیدم مجبوری شد، مان خانه برعکس

 ری؟ می داری کجا  -

 :داد جواب خیالی بی با

 نرفته؟ که یادت. است چهارشنبه امروز  -

 برای حرف قدری به ما خانه در روزها این. بود رفته یادم واقعا اوه،

. بود دهش قاطی و قر چی همه کال که بود دادن انجام برای کار و گفتن

 :گفتم سریع

 .نبود یادم وای، ای  -

 :کرد زمزمه

 !!نیست ای تازه چیز  -

 :گفتم اش پرانی تیکه از عصبی

 یادم دیگه چیز که بودم آمپوله والی و هول و ترس تو بس از خب  -

 من اوال ببین... شلوغه خیلی مون خونه روزها این هم بعد موند نمی

 بیام پاشم وضع این با نیست خوب خوردم سرما ثانی در نیومدم آماده

 .خونتون

 :گفت و کشید ای خمیازه

 چراغ چه ببین کن نگاه رو بیرون همونطور! توضیحت از ممنون  -

 رسیدنی... بشمار هم رو ها ماشین خواستی... هست خوشگلی های

 .کنم می خبرت

 :دادم سمتش به را نگاهم و کردم باد حرص از را لپم



 .نیستم آماده گم می  -

 :گرفت ضرب فرمان روی

 .کنم می آمادت خودم  -

 :گفت گرفته، پیش در را شان خانه مسیر و زد راهنما و

 .ریم می یعنی ریم می گم می وقتی نده، هدر الکی رو انرژیت  -

 به نگاهی! بود کردن تلف انرژی الکی خودش قول به بیشتر، بحث

 زیاد و بودم مانتو اب که هم آنجا نبودند، بد زیاد خب کردم، هایم لباس

 که بودم خوشحال هم ذره یک چند هر. است چگونه بلوزم نبود، مهم

 به اضافه آمپول یک امروز نامرد مردِک چند هر هستیم، هم با را شام

 !بود داده خوردم

 از کدام هیچ. بود نشده هم شش ساعت هنوز رسیدیم شان خانه به وقتی

 کرد، استقبال رفتنمان زود از خانوم زهرا. بودند نیامده هم ها عروس

 می چشمانش حد این تا دیدنمان باهم از کردم می حس که بود کسی تنها

. است پخته آش برایم گفت و بود مطلع ام سرماخوردگی از. درخشد

 هر هم موقع آن. آمد سراغم به بودیم همسایه که دورانی خوب حس

 .فرستاد می ما برای هم کاسه یک پخت می آش وقت

 واقعا کنم، تماشا را خانه تا داشتم بیشتری فرصت شان خانه وتخل در

 درست برایم خانم زهرا که ای جوشانده حالیکه در. داشت زیبایی طرح

 :پرسیدم خوردم، می بود کرده

 زدی؟ تو رو خونه دیزاین  -

 :داد من به را نگاهش

 آره  -



 :گفت مادرانه خیلی خانم زهرا

 و کابینت های طرح همه کال مده،او خوشش دیده کی هر انصافا  -

 .داده صدرا هم رو تزیینات مابقی

 پشت دم اتاق تک آن بود یادم هنوز داشتم، قبول را اش سلیقه و کارش

 حتی کل در بود، زده طرح و چیده چگونه تجهیزات کمترین با را بام

 کار این به هم بخواند دکوراسیون و طراحی دانشگاه در اینکه از قبل

 های شرکت از یکی با هم دبیرستانش دوران در. شتدا عالقه

 :گفتم. بود عالی اش سلیقه کرد، می همکاری دکوراسیون

 !نظیره بی خونه طرح تو کارت، مبل؟ سراغ رفتی نیست حیف  -

 :برگشت من سمت به بعد و گشت شان خانه روی نگاهش

 خیلی درآمدش ولی تحصیلیمه رشته راستای در هم مبلمان طراحی  -

 هم مغازه و خونه طرح توک و تک هنوز میاد پیش چند هر یشتره،ب

 خیلی کردم، کار مختلف های مغازه طرح رو خیلی بخصوص. زنم می

 کار گم می منم کیه، کار مغازتون چیدمان طراح پرسن می میان ها

 دو یکی و زدم مغازه طرح تا پانزده ده کم دست فالنه، رشتم و خودمه

 همین هم بعد. کنم کار هم شون شخصی منزل رو خواستن هم شون تا

 .کم دست دارم دیزاین دو یکی ماهی هم حاال تبلیغ، شده خودش کارها

 برای را گرافیک رشته که عللی از یکی کردم، نگاهش تحسین با

. باشد نزدیک او رشته به که بود این بودم، کرده انتخاب دانشگاهم

 :گفتم

 موثره، زدن طرح تو که تنیس تحصیلی رشته فقط خوبه، خیلی  -

 !مطرحه هم سلیقه



 کرد، می تکه تکه بشقاب داخل را موزی حالیکه در و زد لبخندی     

 :گفت

 یه فقط. دیدم رو شون نمونه چند یه خوبن، هم تو تبلیغاتی های طرح  -

 رنگ از استفاده برای. کنی می افراط گرم های رنگ از استفاده در کم

 بستنی یه تبلیغ برای میای که شادی رنگ مثال ،کنی مهیا بستر باید گرم

 زنی می سفید رو بسترش میای وقتی ولی درستیه کار کنی، می استفاده

 چشم به داره، وجود تبیلغ هزارها که زمونه این تو و تکرار شه می

 رنگ یه از خودش طرف به بکشه رو چشم که باشه متفاوت باید. نمیاد

 بودن نواز چشم به زیاد. کنی ستفادها باید بخور چشم به ولی متضاد

 افراد و نکنه خسته که هست خونه برای بودن نواز چشم نکن، فکر

 چشم به قدر هر گذرا، و هست لحظه یک تبیلغ. باشن داشته آرامش

 جذبت هدف به تو و هست تر جذاب باشه، تر نامونوس و بخورتر

 .شی می تر نزدیک

 این در بود هایمان صحبت ترین تنش بی از یکی انداختم، باال ابرویی

 این موجب کنارمان در مادرش حضور زد، حدس شد می البته! مدت

 :گفتم. است شده امر

 کرد می سعی همیشه قضیه، به بود نکرده نگاه منظر این از جالبه،  -

 !معقول و باشه درست اصول اساس بر کارم

 :گفت و گذاشت مقابلم را موز بشقاب

 تقویت برای خوای نمی اگه البته خوبه، گیتسرماخورد برا بخور  -

 !بشم تقویتی داروهای به متوسل کردنت

 :داد ادامه و خندید. رفتم غره چشم نامحسوس خیلی



 غیر نه و کنه می نقض رو اصول نه باشه، متفاوت کارت اینکه  -

 احسن نحو به افراد کردن غافلگیر حس از داری تو فقط. عقالنیه

 .کنی می استفاده

 :گفت صدرا به رو خاست، برمی حالیکه در خانم ازهر

 بهار. بزنید اونجا رو کاریتون های حرف بقیه و اتاقت برید پاشید  -

 .کم یه کنه استراحت نشده، خوب کامل هنوز هم

 پی بیشتر چشمم شده انجام های صحبت به توجه با شدم که اتاقش وارد

 :گفتم و نشستم تخت کنار. رفت ها رنگ

 مشکی، رنگ کنی؟ می استفاده سرد رنگهای از بیشتر چرا تو ولی  -

 باشه؟ دلگیر کمی کنی نمی حس ولی شکوهه با چند هر طالیی و سفید

 :چرخید اتاقش دیوار و در روی نگاهش

 منو و دلنشینه و خوشایند زیادی خوبی و پاکی کنار قدرت، و وقار  -

 بودن لوکس و جسارت و شجاعت از تونم نمی خب البته. کنه می جذب

 .نداره رنگی هیچ داره، طالیی که گرمی اون من برا. بگذرم هم طالیی

 :پرسیدم بود، جالب تعبیرش

 دارن؟ جایگاهی چه تو آمیزی رنگ تو عشق شادی، اشتیاق، پس  -

 :رفت باال لبش گوشه شد، نزدیکم

 یادآور هم گاهی البته... تبلیغات و خوره می ها بچه نقاشی درد به  -

 خونه تو شه نمی هرگز باشه یادت. هستن جوونی دوران های حماقت

... زنه می رو دل سریع!! کرد زندگی هست مطلق قرمز رنگ که ای

 گذرا و کوتاه و کمرنگ خیلی صورت به شه می رو قرمز رنگ گاهی

 .کرد تحمل مشکی و سفید رنگهای کنار



 عشق تگف می داشت ساده. انداختم پایین را سرم و کشیدم عمیقی نفس

 یک حماقت یادآور بوده چیزی هم اگر و ندارد جایی اش زندگی در

 را بازویم نشد؛ مهیا بیشتر فکر برای فرصت. است بوده روزهایی

 نگاهش و گذاشت ام پیشانی روی را دستش. نشاند تخت روی و گرفت

 :چرخاند صورتم روی را

 

 لهتعطی هم فردا پس فردا،. یکم شدی بهتر انگار خوشبختانه  -

 .داشت نخواهی مشکل دیگه هفته برا کنی استراحت

 شنبه سه روز برای رییس از تا زدم زنگ وقتی اینکه یادآوری با

 روز دو و گرفتن تماس فرهودی آقای گفت، بخواهم، مرخصی

 کنید، کار ها طرح رو خونه تو حتما ولی! براتون گرفتن مرخصی

 سوالم مقابل در و نداد هم بحث جای صدرا اصال. دادم تکان سری

 گرفتن و ماندن خانه در انصافا خب ولی!!! بود صالحت به گفت،

 دار کش ام سرماخوردگی همیشه مثل بود شده موجب الزم داروهای

 .نشود

 :پرسید صدرا     

 کردی؟ فکری بیتا مراسم سر هدیه برا  -

 :گفتم سوالش این پرسیدن از متعجب

 .گرفتم براش ظریف ست نیم یه آره،  -

 :پرسید سریع

 کی؟  -

 :گفتم را راستش



 .بودم کرده رو فکرش قبل از. شه می ماهی دو  -

 :نشست کنارم

 نداری؟ الزم چیزی عروسی برا! اکی  -

 :زدم تبسمی! بود شیرین برایم سوالش چقدر

 .گیرم می رم می خودم باشم داشته الزم هم اگه. ممنون نه،  -

 :خورد گره ابروهایش

 کی؟ اجازه با  -

 :کردم نگاهش مبهوت

 الزمه؟ اجازه هم رفتن خرید برا مگه  -

 :شد انعطاف بی و جدی اش چهره

 !!ری نمی جایی من اطالع بدون! کی هر با و وقت هر جا، هر  -

 که چیزی تنها و است جدی حرفش در چقدر ببینم زدم زل چشمانش در

 :گفتم ندارد، شوخی اصال که بود این شد عایدم

 .کنم هماهنگ باهات ساده رفتن بیرون یه برا که شه نمی آخه  -

 :گفت خونسرد خیلی

 .بشه باید  -

 برای کنم، دفاع خودم حق از خواستم می نداشتم، کردن جدل قصد

 :گفتم لجباری و تخم و اخم از دور به همین

 رو. نرم یا برم کجا که هست حالیم اینقدر و سالمه پنج و بیست من  -

 کنی؟ مین اعتماد بهم حسابی چه



 :داد جواب تزلزل بدون و محکم

 .داشتنه اطالع سر نیست، اعتماد سر بحث  -

 :گفتم مکث کمی با

 کرد؟ عوض دادن اطالع با شه می رو اجازه کلمه پس  -

 عادی غیر چیز یک منتظر باید یعنی شد می باریک هایش چشم وقتی

 :گفت که نکشید طول زیاد انتظارم! منفی چه مثبت، چه بودم، می

 ری، نمی ندادم اکی وقتی تا یعنی! اجازه همون درست یعنی اجازه،  -

 .بیا کنار باهاش عوضش به و کن تمومش اینجا هم رو بحث

 این باید شاید خواست نمی بحث و جر واقعا دلم. کشیدم کوتاهی نفس

 خواستم مطلبی یادآوری با. کردم می موکول بهتری وقت به را صحبت

 :گفتم تردید کمی با. ببندم قبل از را دعوا دِر

 با گه می آرایشگاه، برم همراش من عروسیش روز داره دوست بیتا  -

 ...تره راحت من

 به. کردم سانسور را دادم اکی هم من و گرفته وقت که را بخش این و

 :شد پر داخلش آرامش کمی کردم حس و کرد نگاه چشمانم

 ها آرایشگاه ونا از که شرطی به بینم نمی توش مشکلی که من  -

 !اونور اینور و ایسنتا تو بشه پر عکستون فردا که نباشه

 اینکه وجود با که بود محسوس آنقدر ام، شده کشیده راحِت نفس

 .دیدم را لبش گوشه خنده من باز برگرداند، دیگر سمت به را صورتش

 صدرا داشتم، دوست را شان خانه به رفتن کردم، سپری را خوبی روز

 تعجب کمال در بار این البته! بود تر آرام خیلی دشانخو خانه در

 و مینو از هم بار هر در و کرد باز من با را صحبت سر بارها نسرین



 و هست خانه کاره همه مینو بود معتقد. داشت شکایت خانوم زهرا

 دوست را مینو من. دهد می بها او به الزم حد از بیشتر خانم زهرا

 فقط. بود هم ریاضی دبیر آمد، می نظر به مالیمی و آرام دختر داشتم،

 !!نداشت قبولم اصال پسرش

 خیلی این آرامشان جمع برای و کرد می شلوغ معمول طبق هم سینا

 صدرا به حدی تا هم پارسا و بود جدی همیشه که صدرا. بود خوب

 در سوین کشیدِن ناز بیشتر، نرمشی با ولی بود کرده پیدا شباهت

 هم کسری. بود عاشقانه خیلی هم نگاهش وده،ب مشهود خیلی رفتارش

 مثل خوبی همسر داشتن الیق واقعا و بود خوبی و مودب بسیار فرد که

 .مینو

 :گفت گوشم دم آرام صدرا مناسب فرصت یک در

 .بشی دمخور نسرین با زیاد نمیاد خوشم  -

 سر که نیستم من این بگویم تا نداشت وجود دادن جواب برای موقعیت

 هم مینو و سوین با بارها آن از قبل البته. کنم می باز را صحبت

 با مشکلش داد می نشان این و بود نداده تذکری او و بودم شده صحبت

 .است نسرین خود

 :چهارم فصل     

. کرد ضعف اش زیبایی همه این برای دلم کردم، نگاه بیتا به لذت با

 صورت ولی خواست را بوسیدنش دلم و خواندم برایش لب زیر دعایی

 گذاشتم مقابلش را هایش کفش. شد می کار این مانع جفتمان شده آرایش

 :پرسید بار چندمین برای درخشید، می شادی از صورتش. بپوشد تا

 اکیه؟ چی همه شدم؟ خوب بهار  -



 اطمینان بود، جا هایم چشم در که جایی تا و گذاشتم بازویش روی دست

 :کردم پر

 !عالی  -

 میان. بود کرده یخ استرس از تنش کرد، حلقه دورم ار دستانش هوا بی

 این در و بودم خوشحال عزیزترینم برای بود، برداشته نم چشمانم

 بیشتر. بودم شریک اش، زندگی شب بهترین مراسم برگزاری هیجان

 :گفتم و فشردمش خود به

 .ببری لذت عروسیت جشن از کن سعی فقط و نباش هیچی نگران  -

 اوج در و شده ساله نوزده تازه. کشید عمیقی نفس و دش جدا آغوشم از

 :گفت شیطنت با و نشست هم من روی نگاهش. بود شادابی و طراوت

 !خیلیه نده، قورتت امشب خانتون گودزیال جناب  -

 بود عروس حاال ولی بود مجازاتش کمترین نیشگون بود دیگر وقت هر

 :کردم نگاهش چپ چپ! داشت خریدار نازش و

 .نداری رو در راه! من نه باشی خودت فکر به باید تو بامش  -

 :خندید سرخوش

 !!روش هم وجب یه گذشته، سرم از آب نباش، من نگران  -

 برایم هوا در ای بوسه. شد همراه سمتش به ای غره چشم با ام خنده

 :گفت افتاد، می راه داشت فیلمبردار اشاره با حالیکه در و فرستاد

 شناسی؟ نمی منو مگه نکن، چپ رو چشات الکی  -



 حالیکه در. زدم لبخندی عجولش روحیه به و دادم تکان تاسف به سری

 چشم لوندش حرکات به کردم می خوشبختی آرزوی برایش دلم در

 .کرد می درخواست فیلمبردار که بود چیزی از طنازتر خیلی که دوختم

 از پر و خیره نگاه. بود منتظرش حیاط در امیر رفتم، پنجره پشت تا

 صدایش چند هر بود، کردن شکار قابل هم دور راه این از امیر ستاره

 به و کردند فیلمبردار درخواست به نمایشی حرکت چند. شنیدم نمی را

 .شدند ماشین سوار آرامی

 همراهمان که ساکی در را بیتا وسایل سایر و کفش و لباس و برگشتم

 مانده شینیونم هنوز ولی دبو شده تمام آرایشم. کردم جا بودیم، آورده

 ساناز، به رو. کردم مرتب را وسایل و پوشیدم را ام مجلسی لباس. بود

 :پرسیدم آنجا ماهر آرایشگر

 شم؟ تموم کشه می طول چقدر  -

 :گفت تردید کمی با ساناز

 !ربع سه حدود ساعت، یه از کمتر  -

 به تا برداشتم را موبایلم بنشینم، مربوطه صندلی روی اینکه از قبل

. بستم چشم عصبی ناشناس شماره از پیامکی دیدن با بزنم، زنگ صدرا

 شماره اینکه با. بود شده شناس بدجور ناشناس شماره این روزها این

 داد می پیامک که آنقدر ولی بودم کرده پاک ام گوشی از کال را سپند

 نمی خسته چرا کردم؟ می کار چه باید. شناختم می را اش شماره دیگر

 هم شان همه محتوای داد، می پیامک برایم میان در روز یک د؟ش

 :بود یکسان تقریبا

 !همیشگی شاپ کافی همون دم بیا پنج ساعت  -



 روزم آن خوب حال کردم سعی و چرخاندم راست و چپ سری متاسف

 اش، بله شنیدن با و گرفتم را صدرا شماره. نکنم مغشوش زیاد را

 :گفتم سریع

 بودن منتظر از اگه ام، آماده ربعه سه حدود هگ می آرایشگره  -

 .نشی معطل تا بیا دیگه ساعت یه نمیاد، خوشت

 :آمد اش خنده تک صدای

 !هولی اینقدر نیست که تو عروسی شب خبرته؟ چه  -

 آنقدر گفت می راست. انداختم پایین را هایم شانه و کردم فوت را نفسم

 :گفتم تر آهسته. نداشت حد که بودم مضطرب

 .بشه برگزار خوبی به چی همه امیدوارم  -

 :شد آرام صدایش

 .بزن زنگ بهم شدی که تموم. نباش هیچی نگران  -

. کنم کم شان عصبی کشیدن تیر از کمی تا پیچاندم درهم را هایم دست

 :زدم لب

 .برم دیگه فعال باشه،  -

 روز چند از که نشست ای حلقه روی نگاهم و کردم قطع را تماس     

 آدمیزاد عین کارش هیچ. نشست لبم روی تبسمی. بود دستم در شپی

 شدن سوار محض به و آمد دنبالم به شرکت دم پیش روز سه دو! نبود

 :گفت و گرفت سمتم به ای جعبه

 !حلقه اینم  -



 چه دارد ببینم تا کرد آمد و رفت جعبه و او بین مرتبه دو یکی چشمم

 و کرد استفاده حیرتم از صدرا است؟ جدی کند، می شوخی گوید، می

 دستش در را دستم برداشته، داخلش از را حلقه. گشود را جعبه در خود

 :گفت کرده، دستم را حلقه و گرفت

 سایلنت؟ رو رفتی  -

 و ساده بود، شیکی و ظریف خیلی حلقه نشست؛ دستم روی نگاهم

 با آرام. آمد می دستم به هم خیلی انصافا. نگین چهار با فقط کوچک،

 :کردم لمسش نگشتا

 خریدیم؟ می رفتیم می باهم اومدی می نبود بهتر ولی قشنگه،  -

 :بود دستش میان هنوز دستم انگشت چهار

 انگشتر تا صد! انتخاب برا بردم می هم رو تو که نخریدم تازه اینو  -

 .همینه ازدواجت حلقه ولی خریم می ریم می هم با بخوای هم دیگه

 حلقه که بود این مهم هرحال به باهم، یا تنها. نکنم بداخالقی کردم سعی

 با را ظریف انگشتر این مساله همین و بود دستم صدرا، با ازدواجم

 :زدم لبخندی. کرد می ارزش

 .ممنونم  -

 :گفت و کشید انگشتر های نگین روی را شستش انگشت

 وقتی باشی نداشته حلقه بیتا عروسی تو نیست درست کردم فکر  -

 .کردی نامزد

 :گفت و داد تکان کمی دستم در را انگشتر و

 .کنه اندازش بدیم محمد عمو طالفروشی بریم شله، کمی انگار ولی  -



 هر شد، منجر هم طال ست برداشتن به عمویش، زرگری به مان رفتن

 عروس خرید و خودشان خانه ببرد را ست این باید که گفتم من هم قدر

 :گفت خیال بی. نرفت که نرفت ششگو در بیاورند باید تشریفات با را

 !دیگه چیه ها بازی مسخره این  -

 برای بود گفته که روزی از کردم، لمس هم را گردنم در طالی ست

 خرید ولی بودم تاب بی و دلنگران ندارد، ای برنامه ماه سه این پایان

 به نگاهی نیم اش گفته برخالف که داد می نشان طال ست و حلقه

 .دارد هم دیج مراسم برگزاری

 دیدن با که افتاد یادم نشستم، می مخصوص صندلی روی حالیکه در

 :گفت شده، درشت چشمان با بیتا حلقه

 گرفتین؟ چند رو حلقه این بهار وای  -

 :دادم جواب وقتی

 .دونم نمی  -

 :گفت

 میلیون ده کم دست که باشه اصل نگیناش اگه گرونن، خیلی اینا اوف  -

 .بگیر نظر در رو

 ارزش با را آن که چیزی نبود، مهم برایم قیمتش اصال گرفتم، سینف

 که بود کسی و من نامزدی حلقه دستم در حلقه که بود، این کرد می

 .بودم عاشقش

 را کوچکی تاج انداختم، خود به دیگری نگاه آرایشگر کار شدن تمام با

 از رشته چند دیگر سمت و زده موهایم سمت یک کج، صورت به هم



 حرف کارش انصافا. بود کرده رها دار حالت و خورده فر را مموهای

 :گفت خنده با ساناز. نداشت

 .بودی تر سر عروس از پوشیدی، می عروس لباس  -

 :کردم اعتراض خواهرانه

 .شد خوشگل خیلی عروسمون نگید،  -

 :داد باال سر مغرور

 نشه؟ خوشگل و کنم آرایش من شه می مگه  -

 بیشتر و تر الیت را بیتا انداختم، انارم رنگ یها لب به دیگری نگاه

 اندکی که لباسم رنگ علت به مرا ولی بود کرده کار ای قهوه تن روی

 .بود نموده آرایش گرمتر و شادتر داشت، تمایل صورتی به

. زدم زنگ صدرا به بودم، کرده پیدا که جدیدی چهره از راضی     

 :گفتم صدایش شنیدن با

 .ام آماده  -

 :داد بجوا

 .بیا درم دم  -

 :گفتم تردید کمی با

 .زیاده وسایلم حیاط؟ بیای تونی می  -

 .باشه  -

 تازه. بود هم خودم کیف. بود بیتا و خودم وسایل کشیدم، راحتی نفس

 .بود دستم هم نایلونی کیسه یک بود نشده جا ساک در وسایل کل



 می. کشیدمن سرم روی را روسری آید، می حیاط داخل تا فهمیدم وقتی

 و زنانه من و رفت خواهد مردانه بخش او برسیم که تاالر به دانستم

 به ورود با. شد نخواهد مهیا تاالر در مراسم آخر تا هم دیدن امکان

 و کت با. افتاد شیکش و شلواری و کت وضع و سر به نگاهم حیاط

 تیپش معمول برعکس بار این سفید پیراهن و رنگ ای نقره شلوار

 .بود تر روشن

 راه آرامش با خیلی بودم مجبور ماکسی لباس و بلند پاشنه های کفش با

 لباسم با روسری رنگ و بودم پوشیده لباس روی از سفیدی مانتو. بروم

 تر باریک چشمانش شد، متوجهم نگاهش اینکه محض به. بود ست

 هم اخم! هیچ نگفت، چیزی ولی رفت باال چپش ابروی کمی و شدند

 .کرد

 :گفت و گرفت دستم از ار وسایل

 .کن سرت رو روسریت  -

 اظهار یا و داد می کش بیشتر را نگاهش اگر مثال کردم، مشت را دستم

 را روسری شده دمق شد؟ می کم هیبت این از چیزی کرد می محبت

 تا که را اش آفتابی عینک و ایستاد روبرویم. گرفتم قیافه متقابال و بستم

 :گفت و گرفت سمتم به بود، برده باال موهایش روی

 .بریم بزن اینو  -

 این. زدم چشم به را عینکش و فرستادم بیرون هایم لب میان از را نفسم

 ناراضی باز کردم حس و شد کشیده پایم تا سر تر خیره نگاهش بار

 .است

 بود، خورده ذوقم در کمی. کرد حرکت ماشین، در نشستن محض به

 تمجیدی تعریفی بودم، شده زیبا قدراین نظرم به که حاال خواست می دلم



 بعد دقیقه چند. نزنم حرف و بنشینم ساکت دادم ترجیح هم من. بشنوم

 :پرسید

 !خوردین که ناهار  -

 :گفتم آهسته

 .خوردیم چیزی یه اومدیم می خونه از وقتی  -

 :کرد نگاهم اخمو و متعجب

 درسته؟ هآرایشگا بیاین بود قرار یازده ساعت یادمه که اونجایی تا  -

 :زدم لب

 .آوردمون امیر ده ساعت  -

 :گفت جدی و کشید پوفی

 پس؟ نخوردین ناهار چرا ساعت؟ هشت نزدیک  -

 :گفتم خالصه نداشتم، زدن حرف حوصله

 خوردیم؟ می چی آرایشگره دست زیر  -

. کرد تر جذاب را جذابش قیافه و رفت درهم المصبش های سگرمه

 سر این به کردم سعی ولی نشست می دلم به جوره همه من صداری

 .نکنم رو پر را یخ موجود این تا بمانم اعتنا بی دلم خوردن

 چشم با. شد پیاده و کرد پارک کشیده، کنار را ماشین بعد دقیقه چند

 خدای بزنم، لبخندی دادم اجازه خودم به شدنش دور با و کردم تعقیبش

 چه شلوار و تک با دانست نمی شاید. بود ابهت خدای مرد این من،

 باز کرد، باز را در تا. پوشید نمی را آن همیشه که شد می دلربایی



 نداده دستم به حتی داشت، دستش در بزرگی لیوان. گرفتم قیافه سریع

 :گفت و گرفت سمتم به را آن. است چاکلت هات فهمیدم خوبش بوی از

 .خوره نمی بهم هم آرایشت بخوری نی با بیا  -

 رفت شد دود نکردنش تعریف از ام دلخوری و مکرد نگاه سمتش به

 .داشت ارزش دنیایی برایم کوتاهش توجهات همین هوا،

 :زد غر و گرفت نزدیکتر را لیوان     

 که نرسیده فکرش به چرا عقل بی امیر این دونم نمی... خب بگیرش  -

 .میرید می گشنگی از تو اون شماها

 :زدم تبسمی

 .ممنون  -

 :گفت بداخالقی با

 یه که نبود حالیت اینقدر هم خودت. بخورش کردن، تشکر عوض  -

 یه که زدی می زنگ من به حداقل یا خوردی می و آوردی می چیزی

 تویی این جا، یه شینه می ره می حاال عروس بخورم؟ بیار بگیر کوفتی

 !!!کنی داری مهمون باید ضرب یه ساعت پنج چهار که

 عوضش به و نداد شدن احتنار برای فرصت دلم. کردم مکث کمی

 من اصال!! بود کردنش محبت از هم این آمد، لبم گوشه ای خنده تک

 بیاورد؟ و بخرد چیزی گفتم می و زدم می زنگ شد می رویم کجا

 :کشید باال کمی و گذاشت لیوان ته را دستش

 .لباست رو ریزه می بیفتم راه دیگه، باش زود  -



 این ولی. زد می گوشم در الاحتما بار این نکردم، دوباره تشکر

 زیاد را شکالت مزه کل در. آمد خوش مذاقم به شدت به گرم نوشیدنی

 که بودم خورده را لیوان نصفه. بودم هم گرسنه البته. داشتم دوست

 :گفتم

 گیر گلوم تو زنی می زل بهم طور این خریدی، می هم خودت برا  -

 .کنه می

 :گفت تند .نداشتند شدن صاف قصد ابروهایش انگار

 برم، رو قدم بتونم مهمونا مقابل تا شکمم تو چپوندم غذا پرس دو من  -

 !که نیستم فکر بی تو مثل

 :گفتم دلخوری لحن با و آوردم پایین را لیوان

 !کردیا بارم درشت شدم سوار که وقتی از  -

 لبهایم میان هم را نی. داشت نگه دهانم مقابل و کشید دستم از را لیوان

 :گفت و کرد هدایت

 .داره می نگهت پا سر ساعت چند و هست زا انرژی زود، بخور  -

 چشمش در چشم برداشتم، چشمم از را عینک و کشیدم عقب را صورتم

 :گفتم

 .نباش تلخ اینقدر  -

 دیگر بار را عینک. شد من سهم باز و چرخید روبرو به دمی نگاهش

 :دش تر آرام صدایش تن کمی کردم حس و زد چشمانم به

 .کن عجله بگی، آمد خوش مهمونا به تا باشی اونجا زودتر باید تو  -



 می حسابی بود، نوشیدنی خوردن به دلم واقعا. نکردم بیشتر لجبازی

 رد بینمان حرفی تاالر خود تا. کرد حرکت خوردم، که انتها تا. چسبید

 .نشد بدل و

 که رفت یادم کال کوچکم، خواهر شدن عروس خوب حس از سرشار

 مرد کردم فراموش حتی! یانه ام خورده ناهار یا و باشم خسته باید

 مادرم. بود کرده ام همراهی تاالر به ورود دم تا درست که را اخمویی

 :گفت گوشم دم هم بار یک کرد، می نگاه ما دوی هر به تحسین به

 تو بیتاست، جشن که امروز اگه کنم شکر رو خدا چطور دونم نمی  -

 .نبودن کردن جمع قابل دلم های شکسته یگهد نبودی نامزد

 مادر. شود می له پایت زیر هم منطق باشی که مادر دیگر، بود مادر

 عمر یک حتی که چیزی آن همه به چربد می ات مادری حس باشی که

 .کنی اثبات خواهی می و زنی می حرف و دهی می شعار

 وضیحت و بگویم داشت دلیلی چه اصال. نگفتم چیزی و نزدم حرفی

 که حاال. بود من به عشق از پر حرفش تمامیت مادرم وقتی دهم،

 راحتی این هرگز من که بماند باقی راحت بگذار شده، راحت خیالش

 .کرد نخواهم مخدوش را او خیال

 

 از. بود همیشه از تر خوشحال و درخشید می مجلس میان هم بیتا     

 کلی با گاهی از هر و بنشینند که نبود رنگینی و سنگین های عروس آن

 می و بود سرپا مجلس آخر تا اول از مجلس، وسط بیایند اطوار ادا

 .شد نمی خسته رقصید، امیر با هم باری دو یکی. رقصید

 کل در که بود انرژی پر آنقدر سوین. بودند آمده همه هم صدرا خانواده

 مثل بود تر سنگین و تر متین مینو. کرد کمک و ماند من کنار مراسم



 مجلسی لباس در اش خوشگلی و بود بلندتر ما همه از قدش همیشه،

 خوش و دوستانه ولی آمد دیر کمی نسرین. خورد می چشم به بیشتر

 گوشم دم آهسته گفتم، می آمد خوش داشتم وقتی. کرد رفتار برخورد

 :گفت

 ماهی شاه نکردن، ازدواج کردن خوب صدرا آقا ها خودمونیم ولی  -

 .داشتن تور تو

 :گفت خاصی تخسی با هم خانم زهرا

 دستش؟ دادی قند آب دیدت که صدرا گم می  -

 آن دیدن با که دانستند نمی زدم، لبخند فقط هایشان حرف مقابل در

 .بودم شده الزم قند آب که بودم من این خورده، گره ابروهای

 رنگارنگ و شلوغ خانوم عروس روحیه اندازه به درست سلفی، شام

 اینکه در! رسمی غیر حتی و متفاوت و گوناگون غذاهای و دسر بود،

 بی ولی نداشت وجود شکی بود، بامزه میز بودن رنگارنگ همه این

 و تر سنگین غذایی دادم می شام سفارش من اگر نبود، من سلیقه شک

 در اینکه از همیشه. دادم می سفارش کمتر تنوع با حتی و تر رسمی

 بودیم، شده متفاوتی روحیه دارای اینقدر او و من چگونه خانه یک

 می خدمتی خوش صدرا خانواده برای امکان جای تا. شدم می متعجب

 عروس خدمتی خوش صرف و داشتم شان دوست هم واقعا البته کردم،

 .نبود مادرشوهری و

 گفته ها جوان بود، جدا آقایان و ها خانم برای مراسم کل که آنجا از 

 بزن ساعتی دو یکی تا شد خواهند جمع ما خانه در مراسم از بعد بودند

 خانه از دارد دوست را بیتا بود گفته هم پدر. کنند شادی و بکوب و

 خودی که نفری هشتاد هفتاد شام از بعد همین برای. کند راهی خودمان

 !تر شلوغ و شد تر صمیمانه جمع. آمدند ما خانه به بودند، تر



 حجاب کشف زیادی تعداد یول بودم مانتو با صدرا دعوای ترس از من

 بگو بیشتر البته و بودند وسط همه نداشت، رسمی حالت جمع. کردند

 ایستاد، جا یک شد نمی بودیم میزبان ما که آنجایی از. بود بخند

 . باشم تکاپو در مدام شد می موجب تعارف و پذیرایی

 را دستش حالیکه در. بردم امیر کنار و کشیدم را بیتا دست بین این در

 :گفتم دادم، می امیر دست به

 ها بخوره تکون تونه نمی تموم هفته یه. دارین نگهش جا یه یکم اینو  -

 !رقصیده بس از امروز

 :گفت بهزاد به رو و انداخت بیتا بازوی دور دست خنده با امیر

... فعال بیش اینقدر هم دختر آخه. کردین قالب بهم رو این خدا به  -

 سرعت با فنر عین صندلی، رو نشونمش می تا مونه می فنر عین

 !!اونور شه می پرت دوبرابر

 :خندید گرم بهزاد

 !!ها برگرده نذاری. دار نگهش سفت شم، فدات امیر دیگه  -

 خانم با پارسا و سینا او خانواده از. رفتم صدرا سمت به و خندیدم

. بودند کرده خداحافظی تاالر همان از مابقی بودند، آمده هایشان

 :گفتم صدرا به و کردم مختصری الپرسیاحو

 .کن پذیرایی مهمونات از خودت شیره، تو شیر کال که بینی می  -

 :گفت آهسته و شد خم سمتم به کمی

 .کن کم یکم رو آرایشت اون برو یا نده جولون مجلس وسط اینقدر یا  -

 چه او گفتم، می چه من بکوبم، میز وسط را سرم خواست می دلم یعنی

 صدایی که بودم نکرده پیدا پاسخگویی برای فرصت هنوز ؟گفت می



 از را لبم گوشه سرم، پشت آرین دیدن با. بزنم گرد عقب شد موجب

 :گفتم سنگین و زدم پیشانی بر کمرنگی اخم. گرفتم گاز داخل

 .اومدین خوش خیلی خوبه؟ حالتون  -

 و چرخاند رویم را نگاهش خودش مخصوص خیالی بی همان به آرین

 به قدمی حالیکه در. کشاند صدرا سمت به را کاونده نگاه همان دبع

 :گفت داشت، برمی او سمت

 کرده انتخاب اش زندگی برا بهار که کسی با بودم مشتاق واقعا یعنی  -

 !بزنه من سینه به رد دست شده موجب که کیه ببینم بشم آشنا

 بود همین دقیقا شخصیتش! خل پسره دوید، صورتم به سرعت با خون

 را چیزی اش زندگی کل در کنم فکر! خیال بی و خونسرد و راحت

 .بود نگرفته جدی

 

 

 و راند جیبش داخل را انگشتش چهار و راند عقب را کتش صدرا     

 با و دواند آرین سمت به را حرفش هزار حاوی نگاه گرفته، ژست

 :گفت فهمیدم، می را تمسخرش من فقط شاید که لحنی

 پسنده؟ مورد! یدکن نگاه خوب   -

 :گفت خندان آرین

 عنوان به بخواد دلم منم کنم فکر یعنی ها، ای سلیقه خوش بهار  -

 .باشه همراهم گاهی پارتنر



 جور اصال پسر این رسید، هایم گونه تا ام گرفتگی گر کردم حس

 می را اخالقیاتش خیلی روی گاه اش چهره ذاتی زیبایی. بود خاصی

 :گفت خنده با آرین به رو و آمد پیش سینا. پوشاند

 .داداش نکنی دل رو  -

 :شد بلند آرین خنده صدای

 ظریف جنس با مذاقم اصوال هم بعد. نترس باالست ظرفیتم من  -

 خدا صاحبش، دست سپرم می هم رو لبخند بی شکوه این. سازگارتره

 .ببخشه بهش

 :کشید خودش سمت به کمی و شد حلقه کمرم دور صدرا آزاد دست

 .شدیم آشنا کافی اندازه به کنم فکر خب  -

 :خندید ریلکس آرین

 اینو ماست فامیل همیشه برای که بهار خب شیم، می آشنا هم بیشتر  -

 نه؟ مگه کرد، کاری شه نمی

 صدایش ولی کردم حس پهلویم در را صدرا های انگشت رفتن فرو

 :بود دار منظور و جدی و شده کنترل همچنان

 احترامشون و هستن منم های فامیل بهار های یلفام بعد من خب بله  -

 .واجب

 تکانی حالیکه در. بخشید عمق و برگرداند من سمت به را نگاهش آرین

 :گفت و زد چشمکی داد، می خود به حرکت برای

 ...شدی محشر امروز  -



 عقب را خود کمی و! دانستم می شد می دیوانه صدرا. رفت بند نفسم

 :کشید

 .باشید خوشبخت  -

 کرد صاف کمر. کشید موهایش میان را دستش دو هر و زد گرد عقب

 می که منی چند هر. بود سوزانده را الزم آتیش رفت، دیگر سمت به و

 هر و ندارد رعایت است، همین اش اخالقی تیپ دانستم می شناختمش

 عاشقم اینکه به. گوید می دارد، دوست طور هر کس، هر به را حرفی

 برای برایش بودم انتخاب یک من احتماال نبودم، معتقد باشد، شده هم

 !آرام زندگی یک

 این از تنم. داد فشار را کمرم تر رحم بی دستش و شد خم کمی صدرا

 گوشم دم درست. شد می مور مور منظورش با و منظور بی تماس

 :گفت

 !کن تر سبک رو آرایشت برو گم می بهت دارم  -

 زده یخ دستم اینکه با. باشم طمسل خودم به کردم سعی و کشیدم پوفی

 :گفتم آرام و دادم باال را صورتم ولی بود

 !شکلیه این کال نگیر، جدیش  -

 :غرید لب زیر سوزاند، می را گوشم دم داغش نفس

 بود؟ خواستگارت  -

 طمانینه با. بدهم را جوابش جویانه صلح بتوانم تا کردم مشت را دستم

 :گفتم تفاوت بی امکان حد تا و

 .پیشه وقت خیلی مال نه، گفتیم بالفاصله سرش، خیر بابا آره  -



 فاصله هم از داشت  لبش و بود فرستاده باال تمام جدیت با را ابروهایش

. داد چپش سمت به را نگاهش و کرد توقف مرتبه یک که گرفت می

 را دستش سینا شد، معطوف سمت آن به او سر چرخش با هم من نگاه

 :گفت خودش خاص لودگی با و اشتبرد صدرا شانه روی از

 !خلوت دارین نگه رو هیجده مثبت کارای نشسته، بچه و زن اینجا  -

 که دستی با. گفت می راست کردم، خارج سینه از توان تمام با را نفسم

 میلی فاصله و اش آمده پایین سر و بود کرده حلقه کمرم دور صدرا

 صدرا. بود همین کرد، شد می که برداشتی تنها صورتم، اش متری

 با بالفاصله بود شده آزاد کمرم دور از که دستی و ایستاد تر صاف

 :نشست سینا کتف پشت ضرب

 .موقوف فوضولی  -

 :خندید و انداخت عقب سر پروا بی سینا

 .ابد تا جفتتونیم نوکر که ما  -

 روی شدن خم موقع که موهایی کردن مرتب برای صدرا دست     

 دل و داد باال را آنها و رفت موهایش بین بود هشد ریخته اش پیشانی

 طور به مرد این. گرفت اوج موها آن با هم من نفهم شعوِر بی

 هر نوتر، بار هر. ساخت می باز و پیچاند می خود در مرا ویرانگری

 مرد این نه؟ دیگری چرا همین؟ فقط چرا یکی؟ همین چرا! تر تازه بار

 هم لب کس هیچ دیدن برای من دل چرا نداشتند؟ دیگران که داشت چه

 همه آن با آرین اصال شد؟ می آشوب یکی همین دیدن با و کرد نمی کج

 بی که حرکاتی و اش چهره خاص خوشگلی حتی و اش کبکبه دبدبه

 و بود شده آبدیده آنها در متعدد، های پارتی در شرکت علت به شک

 را دلم هم ذره یک بود، همراه جذابیت و مهارت با حرکاتش و رفتار



 او به نسبت وجودم در حقارت با همراه حسی برعکس و داد نمی تکان

 گرفت؟ می شکل

 نگاه سینا سمت به تر مسلط و دادم نامعلومی سمت به را نگاهم کوتاه

 :کردم

 .کن پذیرایی خانومت و خودت از  -

 :گفت خنده با سینا

 در. باشن نگران تو کردن، پر رو شکمشون ظرفیت حد تا همه اوال  -

 خودت فکر به یکم تو کنم فکر... بگذره بد بهمون ذارم نمی نترس ثانی

 ...بهتره باشی

 :زد پچ و کشید سمتم به را سرش کمی

 غیرت دز دونی می! دریاب رو ما بداخالق داداش این هم کم یه  -

 من!! شه بلند جوشیدنش بوق صدای دیگه که االناست باالست، میرتش

 !!!دستش از بدم نجاتت بار هر تونم نمی که

 :گفت خنده با کردم، نگاهش رفته باال ابروهای با

 اون با اونم ترکونین، می الو بودم کرده فکر واقعا کردی فکر یعنی  -

 !چلمنگه؟ یارو حرف

 حس. کرد تنگ چشم و برگشت سمتم به صدرا نگاه که گرفت ام خنده

 و رفتم زخانهآشپ سمت به. نیست کداممان هیچ صالح به ماندن کردم

 انگشت سفت و سرد لمس هنوز. دادم باال ضرب یک را خنکی آب

 آخر. ماندم همانجا کمی. کردم می حس پهلویم در را اش فوالدی های

 زدم می دست جوری هر کنم، تر سبک را آرایشم شد می چطور

 .ماند می یا کردم می پاک باید یا شد می خراب



 صندلی روی که ای دقیقه ده البته .بود غلغله هم آشپزخانه خود تا حتی

 پوست را پرتقالی و موز. کند می درد پاهایم چقدر شدم، متوجه نشستم

 رفتم بیرون آشپزخانه از و گذاشتم بشقاب داخل شیرینی همراه و کندم

 اش خواسته خیال بی و بمالم شیره را سرش محبت کمی با بلکه تا

 چشم جلو زیاد کم تدس و کنم رعایت کمی گرفتم، هم تصمیم.  شود

 جای سرپا همه و نبود رسمی مجلس چون چند هر. نروم آرین

 .نداشتند هم مشخصی

 جیبش داخل دست یک کنم، پیدایش تا چرخاندم چشم دست، به بشقاب

 را ام شده مات و متعجب نگاه!! خندید می راحت و خوش سر و نهاده

 اختمش،شن می. بود رویی و بر خوش دختر دادم، روبرویش فرد به

 .بود بیتا خواهرشوهر خواهرشوهِر

. بود خوشایند اش زرشکی دار چین یقه بلوز و سفید شلوار و کت با

 چه صدرا دانم نمی. بودند پخش اش شانه روی هم لختش موهای البته

 پیشش رفتِن از. خندید و انداخت عقب را سرش هم دختر که گفت

 و بود من مال تخمش و اخم تمام رفت، درهم هایم اخم و شدم منصرف

 .دیگران مال بخندش بگو

 دستم، در بشقاب با دستی لمس حس با که بودم نرفته کنار کامل هنوز

 گل برای حتم به که باز دختر موجود این با باید. شدم روبرویم متوجه

 چه بود، نیاورده همراه خودش با دختر دوست دوتا دوتا مادرش روی

 :گفت و برد دهان به بود رفته کش بشقاب از که موزی تکه کردم؟ می

 .نوازیتم مهمون مرده کشته من یعنی  -

 :کرد بشقاب بند را انگشتش دو و

 نه؟ مگه دیگه، منه برا  -



. بود آبدار مشت یک بدهم، او به خواستم می لحظه آن که چیزی تنها

 ادبی از دور رفتار هر. کنم خرد سرش در را بشقاب آمد نمی بدم البته

 :گفتم و نشاندم لبم کنج لبخندی زور به دیدم، نمی خودم شان در را

 .جونتون نوش  -

 خوردن به شروع اشتیاق با و گرفت دستم از را بشقاب رو، پر رو پر

 :کرد

 !غنیمته هم کندن خرس از مو یه یعنی نکنه، درد دستت  -

 :گرفت ام خنده حرفش از! رو و چشم بی الت پسره

 مو؟ این یا خرسم من حاال  -

 :کرد جا دهان در درسته را پرتقال سوم یک

 عین تو کنم می نگاه چی هر ولی دو، هر ها بگم خوام می  -

 خرس به نمه یه دادی مثبت جواب بهش که اونی ولی! خرگوشکی

 .تره نزدیک بودن

 لب کنار از خنده و نشد دادم، فشار هم روی را هایم لب قدر هر     

 :گفتم. ریخت بیرون ام بسته های

 .نباشه بد بدید، جا حرفاتون بین احترام ذره یه کنم فکر  -

 آن کرد می سعی حالیکه در. خورد تکان صدایش بی خنده از اش شانه

 :گفت دهد، قورت را دهانش در حجم

 اینقدر. بریم و باشیم خوش صباح چند اومدیم دنیا به بیا، کوتاه  -

 .نگیر جدی رو زندگی

 :داد ادامه داشت، رمیب هم را شیرینی حالیکه در و



 خوری؟ نمی خودت  -

 :گفتم کنم، کنترل را ام خنده نتوانستم واقعا دیگر

 مونده؟ هم چیزی مگه  -

 :گفت خنده با

 .کردم نمی تعارفت که بود مونده اگه  -

 :گفت و داد دستم دوباره را بشقاب و

 .شناسمش می دورادور جنتلمناست، اون از شوهرت  -

 روی کسی دست که بودم جمله دنبال حرفش تایید برای. زدم لبخندی

 مرا و زد می ام بینی در تنش عطر هم نکرده نگاه حتی. نشست کمرم

 یعنی. یافتم نمی خود در نگرانی برای دلیلی. ساخت می آگاه هویتش از

 با کلمه دو آدم نفر هشتاد چشم جلوی بود، نداده رخ آنچنانی اتفاق

 ناگهانی حضور این از دلم چرا ینکها ولی نبود جرم زدن حرف دیگری

 .دانم نمی ریخت، اش

 :گفت خودش، کن خورد اعصاب خیالی بی همان با آرین

 بود؟ هم شماها عروسی شب امشب خواست می دلت چقدر صدرا آقا  -

 مشتش با که شدم داشت قرار کمرم پشت که دستی شدن مشت متوجه

 :گفت و چالند هم را دستش زیر مانتوی از بخشی

 همسرم و من با شدن آشنا از غیر ای دیگه کارهای امشب کنم فکر  -

 !باشی داشته هم

 کشیده، باال ابرویی آرین. کردم رد گلویم از سختی به را دهانم آب

 سر جایش در کمرم پشت دست. کرد خالی را صحنه و گفت فعلنی



 بازویم به فشاری. شد قفل همانجا شده، کشیده بازویم سمت به و خورد

 ولی ترسیدم می نباید اصوال. کشاند ها پله سمت به مرا و آورد اردو

 بارش دومین این که بود جور اصول و منطق با پسر این رفتار کی

 باشد؟

 :گفتم نیمرخش به نگاه با و دادم باال سر

 شده؟ چی  -

 شده فشرده بهم های دندان بین از کند، کج من سمت به نگاه اینکه بدون

 :غرید اش

 .نزن حرف فعال  -

 دادم تحویل لبخندی کردیم می عبور کنارشان از که نفری دو یکی به

 رها و  تامل و توقف بدون. بودم آگاه بودنش مصنوعی از خودم که

 کردم سعی ها پله انتهای به رسیدن با. برد باال ها پله از مرا کردن،

 هم روی دندان و چسبید تر سفت ولی بکشم بیرون دستش از را بازویم

 :سایید

 !نکنی اضافی حرکت هیچ نفعته به  -

 کم بودند، بسته یخ هایم دست. کرد پهن پرده چشمم پشت تا اشک

 می قاطی بد کند، قاطی بخواهد دانستم می نبودم، ندیده را عصبانیتش

 و بست را در. کشاند داخل مرا و کرد باز را اتاقم در صدرا. کند

 :شد چشمم در چشم بالفاصله

 کنی؟ می لجبازی باهام یدار چرا  -

 محبتی هیچ امروز. گرفت بغضم اش، شده سرخ های چشم دیدن از

 آهسته. بودم شنیده بولدرم اولدرم هم کلی هیچ، که بودم نکرده دریافت

 :گفتم



 پر با و دید آرین بودم، آورده تو برا رو میوه بشقاب اون کن باور  -

 ...رویی

 :فتگر صورتم مقابل و آورد باال را دستش

 چرا نخاله اون پرسیدم کی من. نکن بدترش و نگو نگو، هیچی  -

 بهت وقتی گم می دارم من بود؟ روبروت چرا یا و زد می حرف باهات

 دی؟ نمی گوش چرا کن کم رو آرایشت برو دم می تذکر

 مقابلش سفت. خواست ریختن و شد دهنده آزار چشمانم نم و برچیدم لب

 :گفتم و ایستادم

 دارن آرایش همه داره؟ آرایش اونجا که هستم آدمی تنها من مگه  -

 قبوله؟ قابل غیر و عجیب کجاش این! من هم یکی

 نگاهش. پوشاند را اش چهره غلیظی اخم و آورد تر پایین را سرش

 :گفت عصبی و شد میخ هایم لب روی

 این با که ندارن رو تو چشم تو و درشت مصِب بد لبای این اونا ولی  -

 بهش چشمش قصد بی چه و قصد با چه و ببینه کی هر ،اناری رژ

 !!رسه می ذهنش به چیز یه فقط بیفته،

 

 فرو ذهنیتش و فکر و حرف از دلم گفت؟ می چه داشت صدرا     

 :توپید او و. گرفت شکل دوباره و پاشید

 هان؟ دی نمی گوش چرا  -

 همه، نه که  تصویری تصور از. فشردم سفت و بردم دندان زیر را لبم

 گرفت، گر تنم کل بود، ساخته ذهنش در روبرویم مرد یک همین بلکه

 قبل و همه ذهن به که چیزی آن. گفت خودش خوِد! دیگر گفت خودش



 فکر اصال باشد؟ توانست می چه بود رسیده مرد این ذهن به همه از

 داشت؟ الزم

 کشید، جلوتر را بازویم که بودم گفتارش تحلیلی گرماگرم در هنوز

 حتی یا و بدهد العمل عکس یا و مقابله برای فرصتی اینکه ونبد

 دست تر، تمام چه هر سرعت با باشد، داشته فکر برای جا خودش

 روی رحم بی و محکم و وحشیانه هایش لب بالفاصله و نهاد سرم پشت

 .گرفت قرار هایم لب

 ...بود ملهتب و داغ عجیب که ریختنی فرو ریختم، فرو من و

 های لب بین قدرت تمام با و کرد ایست همانجا طوالنی یلیخ ثانیه چند

 .ماندم محبوس اش قوی

 ...بود غافلگیرانه بود، تند داشت، درد بود، سخت

 ...اما

 من و... شد لبریز همانجا و کوبید همانجا و کرد دل دل همانجا دلم

 تکرار دلم که دادنی جان دادم، می جان خشونتش همه آن بین شده مسخ

 .طلبید می بارها را دادن انج همان

. خواستم نمی شدن آزاد من ولی دانم، نمی را شدن محبوس این زمان

 و زد می نفس نفس کشید، عقب میلی بی با و شد فشرده شدیدتر بازویم

 خط آن هنوز و بود چشمانم در باال همان از نگاهش. زدم می نفس نفس

 سینه قفسه شدن پایین باال و کرد می وفاداری ابرویش دو میان وفای با

 .داشت بودن کالفه از نشان اش

 که بودم چشمانش میان هنوز. کشید پایین و کرد شل را دستش دو هر

 پنجره دم تا قرار بی و حرصی و عصبی. کشید پس و شدند تر باریک

 . برگشت و زد گرد عقب توقف بدون رسیدن محض به و رفت



 لبان و نگریستم می اتشحرک به ناباورانه و بود زده خشکم آنجا من

 به که ای بوسه بودند، مانده دل دو نخواستن و خواستن بین عطشانم

 آن شده مراعات و مهر پر و نرم بوسه از من. داشت خشم مهر، جای

 کنم، فراخوانی توانستم نمی نیز را اسمش گرماگرم آن در حتی که یکی

 عین غیظ از آکنده و طوفانی تماس این برای حال و خورد می بهم حالم

 .زدم می حرص آب دم تشنه

 سمت به و گرفت مرا تر سخت و تر سفت مقابلم، رسیدن محض به

 کرد، پرت ای گوشه و برداشت سرم از را ام روسری. کشید خود

 .کردند میزبانی هایم لب دیگر باری و گرفت قرار گردنم پشت دستش

 .دشو تمام بود قرار انگار که قرار بی آنقدر محکم، آنقدر

 مدهوش چشیدنش با حاال بودم دلداده بویی شنیدن به که دل بی مِن و

 که دردی اصال. کوبید می و نالید می بیشتر زدن برای قلبم و شدم می

 پر و داغ نرمه دو آن وقتی داشت، اهمیتی چه پیچید می شان بین

 گرمش های نفس. بودند گرفته برش در انحصارطلبانه اینقدر عطش،

 قوی، اینقدر مهمانم و کم اینقدر فاصله و سوزاند می را ام گونه روی

 .نبودند همراهی و خوردن تکان به قادر لبهایم که

 نزدیک فاصله این از زد، می دو دو چشمش های مردمک میان چشمم

 !!تر روشن و بودند تر رنگ کم چقدر

 آن که بود آزادم دست یک داشتم را انجامش توان که العملی عکس تنها

 که را منی نکند! بکشد پس نکند نهادم، گردنش پشت و بردم البا را

 بمانم؟ خام من و بکشد بیرونم شدم می گداخته آتش کوره این در داشتم

 میان نگاهش. داد فاصله کمی را لبش و کرد تر شل کمی را دستش

 روی مرتب تندش و کشیده و پر های نفس و بود گردش در چشمانم



 هم روی های دندان با و خورد تکان شهای لب. زد می موج صورتم

 :کرد زمزمه گرفته، قرار

. بشی خوشگل اینقدر نداری حق شدی؟ خوشگل اینقدر چرا! لعنتی  -

 فهمی؟ می! نداری حق

 مغز میان تا و کرد می داغ همه این که بود چه منبعش تنوره این

 و کرد نمی آبروداری چرا لعنتی قلب این کرد؟ می قل قل استخوانم

 کرد؟ می کر را فلک گوش کوبیدنش ایصد

. است کار در بعدی سانس فهمیدم شد، بیشتر گردنم پشت فشار همینکه

 درست من و نشست کمرم پشت و شد آزاد بازویم از دیگرش دست

 پایین باال تپنده و محکم و قرص که ای سینه آمدم، فرود اش سینه میان

 . شد می

 :گفت تند که ،انگار داشت دعوا. کرد جدایم آغوشش از

 بی خیلی کرد، نق نق و گرفتم بغلم بار اولین که کوچولویی دختر  -

 .باشه شده جذاب اینقدر انصافیه

 آغوشش. نبود لمس قابل برایم زمین و بودم آسمان میان جایی من و

 آنجا برایم. رفت بند گرمی همه این از نفسم... تر فشرده و شد تر تنگ

 ... دبو دنیا پایان و آغاز نقطه

 کار؟ چه خواستم می را بیشترش بود، کافی تنگ مکان همین من برای

 به فشاری. داد فاصله خودش از کمی و گرفت را کمرم طرف دو     

 جدا زمین از پاهایم و کشید باال به مرا مختصری و کرد وارد هایم پهلو

. نشاند آرایشم میز کنار و کرد بلندم نموده، بیشتر را دستانش فشار. شد

 .بود شده کمتر مان قدی تفاوت حاال



 عمیق خط آن که بود عجیب و دوخت صورتم به چشم گستاخ و خیره

 راستش دست. بود نشسته عقب و بود آورده کم انگار هم ابرو دو میان

 بیشتری احتیاط با بار این. داشت نگه همانجا و نهاد ام گونه روی را

 گشود آغوش مطبوعی مینر به سوزانم لبان و کشید جلو را هایش لب

 .کرد پیدا همراهی فرصت و

 دورش گرفتن فاصله نوع هر از و بود گردنم پشت باز هم چپش دست

 را صورتش و داد رضایت باالخره که گذشت چقدر دانم نمی. کرد می

 حال. شد پخش صورتم در محکمش فوت. داد فاصله صورتم از کمی

 .بود خوب زیادی دلم

 در حساب این با دانستم نمی و بود خاصی برق چشمانش میان درست

. کشید هایم لب روی آرام را شستش انگشت. است خبر چه من چشمان

 و رفت می پایین باال آنچنان ام سینه. داشتم دوست را سوزش این چقدر

 دریا به خشکی از را ماهی انگار که کرد می خالی و کشید می نفس

 .ببلعد ایکج را آب کل بخواهد او و باشند انداخته

 هایی رگه هنوز داد، قرار ام پیشانی روی و کشید جلوتر را اش پیشانی

 وجود اش شده دار خش و بم صدای در بودن، عصبی و کالفگی از

 :داشت

 که بار اولین همون از موندم، ظرافت همه این خلق حکمت تو  -

 و حریصانه چقدر الکردار. بود سرخ سرخ صورتت کل و دیدمت

 می راه مولوچ ملچ و دهنت بردی می و گرفتی می رو دستم عجوالنه

 .نداختی

 :کرد نگاه چشمانم در و



 به بهزاد که بودی ماهه یازده و اومد دنیا به پارسا که بودی ماهه نه - 

 می راه نه هنوز که تو و. شد شلوغ سرشون مامانا دو هر و اومد دنیا

 .خودم مال شدی زدی، می حرف نه و بری تونستی

 :زد حرص و نهاد هم روی را نهایشدندا و

 بزرگ خودم رو ماهه یازده توی و ساله سه سینای! خودم خوِد مال -

 . کردم

 :گفت اخمو و کشید عقب را صورتش و

 !دا گفتی می دیدی، می منو بود؟ دا گفتی که ای کلمه اولین دونی می -

 لحن کرد می فرقی چه کردم، می تجربه را پرواز داشتم زدم؛ تبسمی

 را چیز همه جز به جز او که بود این مهم! باشد رنگی چه هایش حرف

 :گفت و گرفت انگشت دو با را ام چانه. داشت بخاطر

. پروروندم من که خاکیه تو ات ریشه دادم، پرورشت خودم رو تو  -

 .بکشه قد تا خواد می رو خودش باغبان و نور و آب و خاک گیاهی هر

 :شد خیره چشمانم در و

 و شدن شاداب برای. بیاد کنار باغبونش با باید هم گل یه ولی  -

 بسته برگش و شاخه گاهی بشه، حرس گاهی الزمه گرفتن طراوت

 تعداد یه به تن باید بهتر رشد برای کنه، تحمل رو کود گاه بشه،

 .داد ها محدودیت

 ندادم هم جوابی را، شدنش عنق بد رفت یادم و کشیدم دلی ته از نفس

 وقتی هم آن! کنم اعتراض کردم، می غلط داشتم؟ راضیاعت من مگر

 حرف اینقدر و داشت گذشته رنگ چشمانش اینقدر و بود نزدیکم اینقدر

 .داد می آشنایی بوی هایش



 تیک اش سینه. نهادم اش شانه روی و بردم پیش را سرم و زدم لبخندی

 :زد لب مغرورانه و خورد کوتاهی

 !خواه زیاده  -

 باید. کردم می شک بودنش صدرا در گفت نمی را ینا اگر یعنی     

 سیر دل خودش. شد نمی شب روزش وگرنه زد می هم را اش کنایه

 بلند را سرم. بود خواهی زیاده من از حرکت یک و بود گرفته کام

 :گفتم جانب به حق و کردم

 بودی؟ گرفته گرم مهری با چرا  -

 :رفت باال ابرویش جفت

 کیه؟ دیگه مهری  -

 :گفتم عسری

 نباشی تلخ اینقدر بلکه بخوری بدم که بودم کنده پوست میوه برات  -

 ...که برگشتم منم زنی، می حرف مهری با دیدم ولی

 :گفت متفکر

 های دانشگاهی هم از یکی! باشه حسنی خانم باید منظورت احتماال  -

 شه نمی تغییر همه این با رو خانوما خدا شکر البته. بود من سابق

 برد زمان کمی منم فرهودی؟ آقای گفت، و جلو اومد خودش ،شناخت

 اگه اونم داشتیم، باهم گروهی کار دو یکی دانشگاه تو بیاد یادم تا

 وقتی حاال. افتاد نمی یادم اصال نبود استادمون یه با اش جانانه دعوای

 برگشتی؟ چرا دیدی، من با اونو

 :دادم جواب کنان من من

 .باشم مزاحمت نخواستم  -



 :گفت جدی و داد تکان تاسف به سری

 رو خودت تو اگه. نیستن هم مزاحم هیچوقت شوهر و زن باشه یادت  -

 برگشتن، عوض به داشتی اطمینان بهم و کردی می حس نزدیک بهم

 معرفی بهت اونو هم من و شدی می صحبتمون وارد و جلو اومدی می

 !!داره هم بچه تا دو گفت انگار هم بعد. کردم می

 کنجکاوی نه؟ یا دارد بچه خانم مهری دانستم نمی کشیدم، خجالت میک

 امیر مادر خانه در جمعی مهمانی در محدود خیلی گاهی. بودم نکرده

 ام چانه زیر که اش اشاره انگشت تک با ام رفته پایین سر. بودم دیده

 :دوید صدایش در شیطنت کمی. شد برده باال بود، گرفته قرار

 رو ما و کشون عروس رن می همگی حاال پایین، بریم شو بلند  -

 .ره می یادشون

 :نشست لبش گوشه خنده باز اش خودداری تمام با و

. کشیدم رو زحمتش خودم کنی، سبک رو آرایشت نیست هم الزم  -

 کشی اعصاب شم، می کار به دست خودم تذکر عوض به بعد ِمن اصال

 !!نداره هم

 :گفت که بودم داده دیگر سمتی به را نگاهم تر خجول

 رنگ یه سال روِز هر خرم، می رژ تا پنج و شصت و سیصد برات  -

 .زنی می خودم برای فقط هم رو همش جدید،

 :کردم نگاهش خنده پر و شده گشاد های چشم با

 کیه؟ خواه زیاده اونوقت  -

 :کشید پایین میز روی از و گرفت را بازویم



 نه، بگو گم می من و خوای می منو که تو تردیدی و شک هیچ بدون  -

 !!بودم فداکار اولش اول از که منم! بله گی می

 

 چند هر داشت دیگری مزه کشون عروس تهران خلوت های خیابان در

 :گفت همه به جدی خیلی پدرم منزل از خروج موقع

 .کنم نمی حاللتون بشه، بیدار نفر یه که بزنید بوق یه  -

 تازه. رساندیم اش خانه در دم تا را ابیت شور کلی با ولی صدا سرو بی

 رسیدیم، خودمان خانه به وقتی. گذشت بخند بگو به ساعتی نیم هم آنجا

 به برگشتند، ما منزل به زیادی تعداد. بود شب نصف سه ساعت

 صدرا. بودند آمده شمال از عروسی برای که کسانی و دایی خصوص

 .برود و کند یخداحافظ مادر و پدر از تا آمد خانه داخل تا هم

 زیاده به شک بی زدم، می حرفی اگر ولی بماند خواست می دلم خیلی

 .شدم می محکوم دوباره خواهی

 .است شده تر سخت اش دوری که کردم اعتراف خودم به رفت وقتی

 

 شده پخش موسیقی صدای با را تنم حالیکه در بود گوشم در هدفون     

 نبود، کردنی باور. شستم می هم را ظرفها دادم، می تکان ریتمیک

 می حس طوریکه. بود شده خالی ای مالحظه قابل طور به بیتا جای

 خلوت خانه این به نیز بهزاد رفتن البته. است شده دلگیر خانه کردم

 .زد می نیش شده

 همزمان خورد، کمرم به که ای ضربه با گوشم از هدفون شدن کشیده

 : زد غر نگریستم را مادرم عصبی چهره و برگشتم متعجب گشت



 جواب چرا این گم می هی و زنم می حرف باهات دارم ساعته نیم -

 !گوشت کردی رو ماسماسک این دیدم سر آخر نمیده

 سمتش به گذاشتم، سبد روی را دستم در ظرف و کردم کوتاهی خنده 

 :برگشتم

 !ها داری دعوا مامان -

 :آمد ابرو و چشم برایم

 !خواب یا هپروت یا شرکتی یا اخد شکر باشم؟ داشته نباید -

 : زدم تکیه سینک به و بستم را آب شیر

 شده؟ چی برم قربونت بگو -

 : نشست رویش و کشید بیرون میز پشت از را صندلی مامان

 زدی؟ حرف ماه سه این بعد مورد در صدرا با بهار، گم می -

 هرظوا ولی ندارد ای برنامه بود، گفته او و بودم زده حرف یکبار فقط

 سرویس دستم، در حلقه. نیست برنامه بی هم زیاد که داد می نشان امر

 ... آخری این طال،

. نشست لبم به تبسمی دیروزش تفاوت بی ظاهر به جمالت یادآوری از

 .بخرد آپارتمان دارد، قصد بود، گفته

 بود داده قرار عنایتم مورد مرا هم کمی خودش کوبنده جمالت با البته

 !!ندارم؟ چی دارم، چی پرسی مین اصال چرا که

 : آمد زبانم به چرا دانم نمی کردم، فوت را نفسم نامحسوس

 آرین اون زن بود، سال چندین حاال که نداشتن و داشتن دنبال اگه -

 !بیشتره؟ ما خونه قیمت از ماشینش که بودم



 در مادی نظر از که نیست و نبوده مهم برایم اصال که بود این منظورم

 که چرا آوردم می را آرین اسم نباید شاید ولی است یتیموقع چه

 : گفت که شدم مواجه اش ناگهانی العمل عکس با بالفاصله

 حرف سابقت خواستگارهای از منفی چه مثبت، چه نمیاد خوشم بهار -

 بیاد؟ میون به غریبه اسم باید چرا خودمونه بحث وقتی افتاد؟! بزنی

 روی حد این تا قدیمها نیستم ثروت دنبال که بود این منظورم فقط من

 حرفم ترمیم در سعی نبود، حساس ام استفاده مورد اسامی و حرفها

 :گفتم و کردم

 دونم می. نداری چی داری، چی نیست مهم برام که بود این منظورم -

 .کنی اداره رو زندگی یه بتونی که داری توانمندی و عرضه اینقدر

 : افزودم من من کمی با و

 داری ای برنامه چه ماه سه این آخر برا پرسیدم ازت بار یه تنها -

 .شدم پشیمون دیگه پرم تو زدی

 :داد جواب بدجنس و تخس

 برا کردم قصد فقط!! دارم برنامه ماه سه پایان برای نگفتم هم هنوز -

 !!!ببین بیا خواست دلت اگه هم تو بخرم، آپارتمان یه خودم

 :گفتم مامان به رو نشستم، زمی دیگر سمت و کشیدم محکمی نفس 

 می اینکه به توجه با ولی نزدیم حرف مورد این در جدی راستش -

 .بیاره فراهم رو مقدماتش خواد می کم کم کنم فکر بخره، خونه خواد

 : گرفت رضایتمندی حالت مادر نگاه

 طبقات از یکی ببردت بخواد کردم می فکر همش! خوب چه! واقعا؟ -

 .شکر رو خدا... شون خونه



 به نسبت و کنم صبوری مامان حرف مقابل در تا کردم مکث کمی 

 : گفتم  آرامی به باشم نکرده ادب اسائه مادرم

 خودشم به اینو نداشتم مشکلی من برد می هم اونجا اگه حتی مامان -

 ...گفتم

 :آمد حرفم بین سریع مامان     

 نکنه. بگیره اربذ بگیره جدا خونه خواد می که حاال نکن، بچگی بهار -

 !نری اونجا ولی کنید اجاره ام راضی من کن باور بزنی رو رایش

 : پرسیدم متعجب

  چرا؟ آخه -

 : داد جواب جدی خیلی

 .شکنه می حرمتها کمتر. بهتره دوستی و دوری همیشه -

 ببرم سوال زیر را اش عقیده نداشتم قصد هم من. بود مادر عقیده این 

 صدرا به را این حتی بودم موافق آنجا به نرفت با بالشخصه خودم ولی

 : گفت جدی او ولی گفتم هم

 من بود هم خالی حتی. هستن پارسا و سینا پره طبقه دو هر اوال -

 ترجیح رو بودن مستقل شناسی می که منو. اونجا بریم نبودم حاضر

 برای زدنمون حرف آهسته و بلند رفتن، و اومدن نمیاد خوشم دم می

 .هبش سوال بقیه

 برخورد آرامش با امکان حد تا هایش حرف مقابل در بودم کرده سعی

 من به ربطی خرد می که آپارتمانی گفت می خودش نزنم حرفی و کنم

 برایم اش پوشیده سر جمالت همین زد می حرف بردنم از بعد و ندارد

 .پراند را افکارم چرت مامان صدای. بود کافی



 ! بخره؟ خواد می واقعا شد؟ چی آخرش خب  -

 :زدم لبخندی

 سر مورد دو یکی به بریم دنبالم بیاد قراره پنج ساعت امروز آره،  -

 !نه یا میاد خوشمون ببینیم بزنیم

 : گفت خوشحال خیلی مادر

 .شکر رو خدا کردی، راحت رو خیالم -

 : نگریست صورتم به بیشتری شادی با و

 وسایل تموم البته! خدا امید به باشیم هم جهیزت بقیه فکر باید پس -

 همه کردم، می خرید که بیتا برا ان، آماده ریزات خورده و آشپزخونه

 باید خب ولی برداشتم دوتا دوتا بخرم اون برای فقط کشید نمی دلم ش

 نداری؟ کسری و کم چیزی ببینیم

 :گذاشتم هم روی چشم اطمینان با 

 نشده، رجخ ریال یک کردم کار که سال چند این نباشید هیچی نگران -

 . کنم می تهیه خودم بود کم چی هر

 :شد بلند میز کنار از مامان

 مشکلی کرده، انداز پس جداگانه همتون برا باباتون گی؟ می چی اوا -

 تا جوریه چه ببینم باید خریدین که خونه فقط! خدا امید به نمیاد پیش

 .بخریم رو وسایل بقیه اونجا با متناسب

 نبود وصلت این با دلش زیاد مامان دانستم یم. برخاستم و زدم لبخندی

 خوب خیلی اش خانواده با چه صدرا، با چه رفتارش و برخورد ولی

 . کردم تشکری و بوسیدم رویش از بود



 از بعد تصورم خالف بر و گذشت می بیتا عروسی از ای هفته دو

. بود نشده تکرار دیگر شد سهمم بیتا عروسی شب که داغی های بوسه

 روزهایی خوب ولی نبود تهران را هفته دو این از هفته یک چند هر

 .بود خودم یخمکی پسر همان باز بود که هم

 تمرین قبل از هم قدر هر که کرد می برخورد سخت و سفت هم جوری

 نمی داشت، خواهم گرمتری برخورد خودم دیدار این در که کردم می

 کال که بکشد ور و زیر مقابلم آنقدر بود بلد یعنی. شد نمی که شد

 دوست به ای لطمه وجود این با ولی. بدهم دست از را الزم تمرکز

 البته. بودم کرده انتخاب خودم که بود راهی این آمد، نمی وارد داشتنم

 یک. بود گرفته جدیدتری شکل گذشته به نسبت داشتنش دوست

 چه هر...  گذاشتن احترام بردن، حساب به بود شده آمیخته جورهایی

 رابطه با ارتباطمان نوع فهمیدم می بیشتر آنقدر گذشت، می ربیشت

 .است کرده فرق گذشته دوران

 تر مدعی و تر عجول و تر رنج زود بودم، تر لوس من روزها آن شاید

 صدرا کردم؛ می غالف را قدیم رفتارهای از کلی باید انگار حاال ولی

 را مانبرخوردهای ی همه. داد نمی راه شدن شل و بودن شل برای

 .کنم چارچوب حفظ کرد می وادارم و بود کرده بندی چارچوب

 زمان به خیلی شوم، آماده آرام آرام کردم سعی. بود پنج به ساعت نیم

 یکی. نبود بخشش قابل هم دقیقه دو یکی برایش حتی. داد می اهمیت

 تلخ و سرد آنقدر بودم کرده دیر دقیقه چند سرقرارهایمان که دوبار

 . بودم افتاده کردن غلط به که بود هکرد برخورد

 کیفم داخل برداشتم، را موبایلم گوشی و انداختم آینه به آخری نگاه

 .کشیدم پوفی بهزاد طرف از رفته دست از تماس سه دیدن با که بگذارم

 :گفتم عجله با چیزی هر از قبل تماس، اتصال محض به     



 خوبه؟ حالت بهزاد -

 : گفت تعاقبش به که دمشنی را اش عصبی فوت صدای

 بزنم، زنگ من شده هم بار یه برای نشد بهار یعنی بعد سالم، اولش -

 !برداری تو

 خواهر ولی. باشد خوب باید حالش داد، می نشان اش شاکی صدای

 :پرسیدم باز و کشیدم راحتی نفس! شاکی برادر همین بند دلم و بودم

 که؟ خوبه حالت -

 : کشید عمیقی نفس

 !خوبن هم اینا مامان چطوری؟ تو م،خوب آره -

 : دادم جواب تری راحت خیال با و گفتم شکری خدایا دلم ته

 داشتی؟ کاری. خوبن همه -

 :شد تر جدی صدایش 

 که؟ ای خونه. من اتاق برو آره، -

 :زدم لب

 اوهوم -

 هشت هفت بردار، رو سبز پوشه کمدم از اتاقم برو... پس خوب -

 عجله فقط بهار. برام بفرست بگیر، سعک ازشون. هست توش صفحه

 ! بهت زنم می زنگ دارم هی ساعته نیم کن،

 : زد غر و

 !گرفتی موبایل چی برا اصال نیست معلوم -



 :گرفت ام خنده غرش، از

. بود رفته یادم سایلنت رو بودم گذاشته. داشتیم جلسه شرکت تو صبح -

 !خونه به زدی می زنگ خب

 : گفت کالفه

 !اشغاله ریز یه ولی کنم می همینکارو مدار هی واال -

 زدم، لبخندی آمد، می مامان زدن حرف صدای شدم، خارج اتاقم از

 باز را کمدش و شدم بهزاد اتاق وارد. زد می حرف خاله با داشت حتما

 : پرسیدم و کردم

 .هست سبز پوشه چندتا اینجا. کدومش -

 : گفت مکث کمی با

 . N.N نوشتم روش ببین -

 : گفتم کردنش پیدا با

 تا باشه یادت خان برادر جناب ولی. فرستم می برات االن خب، خیلی -

 !ها افتی نمی ما یاد نیفته، کارت

 :گفت و کرد تامل ثانیه چند

. نمیاد پیش فرصتش ولی بزنم حرف باهات خوام می هی راستش -

 روزا اون که ام خونه شب پنجشنبه چهارشنبه، یه نمیشه هم تلفن پشت

 .نمیشه و ما خونه اون یا اینایی صدرا خونه تو ای هم

 :پرسیدم مضطرب و شدم نگران ثانیه دو سر

 شده؟ چیزی -

 :داد جواب



 .بفرست رو عکسا فعال. زنیم می حرف بعدا! نه -

 .نمودم گرفتن عکس به شروع و کردم خداحافظی

 این روی نبود، خودم دست. بود کرده مشغول رو فکرم بهزاد حرف

 .بودم حساس زیاد خیلی م،برادر تک

 بلند جت عین و انداختم ساعت به نگاهی سریع آمدم، خودم به وقتی

 به دستم در گوشی همان با. گذشت می پنج ساعت از دقیقه ده شدم،

 پایین را ها پله بدو بدو و زدم چنگ را کیفم سریع. کوبیدم ام شقیقه

 احتماال و زد می حرف خاله با داشت همچنان که مامان با و رفتم

 در هی. کردم خداحافظی کردند، می چک آنجا مرا جهیزیه کل داشتند

 .برسد دیرتر و باشد کرده گیر ترافیک در صدرا که کردم خدا خدا دل

 وجود گرفتن تماس و کردن چک به نیاز دانستم می خودم البته     

 :گفت می وقتی نداشت

 ...پنج ساعت -

 داشت را عادت این بچگی همان از. ودب در دم پنج به دقیقه چند حتم به

 .داشت دعوا کرد، می دیر خدا همیشه که سینا با هم مدام و

 که چیزی اولین. دادم قورت را دهانم آب ندیدم، در دم را ماشین وقتی

. است افتاده برایش اتفاقی ناکرده خدای نکند که بود این رسید ذهنم به

 را توجهم موبایل پیامک که بزنم زنگ تا برداشتم را موبایلم سریع

 .کرد جلب

 .رفتم من! دقیقه پنج و پنج ساعت -

. نبود انداختم، نظری کوچه انتهای و ابتدا به و بردم دندان زیر را لبم

 کند، اذیتم خواسته حتمی که دادم دلداری خود به بود؟ رفته واقعا یعنی

 .بودن ولی آنجاست، حتما کردم، فکر باورانه خوش و رفتم کوچه سر تا



 برمی و کند تنبیهم خواهد، می کردم فکر و رفتم رو قدم کمی باز

 را موبایل گرفت، بغضم دیگر. شد نیم و پنج ساعت وقتی ولی. گردد

 بپرسم و بزنم زنگ خواست دلم چندبار. بودم داشته نگه دستم در

 نمی تماس این از خوبی حس. شدم منصرف بار هر ولی کجاست

 مامان به. نیست شدنی هم آن دیدم ولی برگردم خانه به خواستم. گرفتم

. نرفتم چرا پرسید، می گشتم می بر اگر. دارم قرار صدرا با بودم گفته

 واقعا بابا. شد می عصبانی گفتم، می را رفتنش علت اگر داشتم حتم

 برخورد مسائل با منطقی و راحت و خونسرد خیلی و بود صبوری مرد

 ساعت نیم کداممان هر حرکت یا فرس قبل آمد می پیش گاهی. کرد می

 :گفت می بابا ولی دیرکنیم هم

 می فرق چقدر اونور اینور ساعت نیم! که نداریم عجله نداره، عیب -

 .کنه

 .بود آرام و اخالق خوش خیلی بودم، قائل احترام پدرم صبوری به من

 رسید می نظر به بچگانه شاید دادم، فشار هم روی حرص با را چشمانم

 گریه حتما نبودم، کوچه در اگر خواست می کردن گریه دلم قعاوا ولی

 .کردم می

 ساعتی دو یکی نحوی به باید. برگشتم خانه به نه و گرفتم تماس نه

 .کردم می کشی وقت

 می فکر خودم با مدام. کردم نگاه کوچه سر از باز و برگشتم هم بار ده

 که بود گذشته ساعتی یک. نبود خبری خیر نه ولی برگردد شاید کردم

 :نوشتم پیامک برایش دلخوری با

 نداشتم؟ ارزش دقیقه ده اندازه به برات -



 دقیقه یک. خورد سر صورتم روی اشکم قطره باز کردم، کاری هر و

 :آمد جوابش بعد

 حرفم به که ندارم ارزش اینقدر برات دادم؟ تذکر بار چند چی؟ تو -

  بذاری؟ احترام ام خواسته به و کنی گوش

. بود آمده پیش فقط. بود مهم اینها از بیش و داشت ارزش اینها از شبی

 .باشم آماده موقع سر خواستم می که روزی درست هم آن

 بدعنق و شق کله آنقدری دانستم می ولی خواست می را دیدنش دلم

 روز تا درست امروز برنامه با اصوال و برگردد ندارد امکان که است

 .نداشتم تحمل. کنم صبر دیدنش برای باید چهارشنبه

 :نوشتم و کشیدم دندان زیر سفت را لبم

 اگه باشه؟ اینا از تر مهم دلیلش کردنم دیر شاید نکردی فکر هم اصال -

 !نیا نداری هم دوست خیابون، سر درمونگاه بیا داری دوست

 . کردم دل دل کمی نفرستادن و فرستادن بین تردید در

. بمانم زنده نبود تضمینی زیاد ولی آمد می شک بدون فرستادم می اگر

 !دیگر روز سه به ماند می مان بعدی دیدار فرستادم، نمی اگر

 ترس و تردید با و فشردم هم روی را هایم چشم... ببینمش خواستم می

 .زدم را ارسال دکمه

 قلبم نبود، کردنش حذف امکان دیگر شدم، پشیمان ارسال محض به

 باشد او تا... بود حقش. بود کرده یدنکوب به شروع ارسال دم از درست

 .نگذارد قال مرا

 نفس جوری ولی رفتم می درمانگاه سمت به آرامی های گام با اینکه با

 . ام کنده کوه انگاری که زدم می نفس



 چیز صدرا با کردن شوخی. بودم کرده هم عرق زمستان سرمای در

 کرده تالفی ،کارش ازای در بود خواسته دلم خب ولی نبود منطقی زیاد

 .باشم

 .گرفتم دندانم زیر را انگشتم نوک و ایستادم درمانگاه مقابل کمی

 دانستم می. بایستم جا یک توانستم نمی که داشتم استرس قدری به     

 اینکه بر عالوه ولی باشم تخمش و اخم منتظر باید تردید و شک بی

 دیگر ریبا اگر خواستم می ذهنم زمینه پس در ببینمش، داشتم دوست

 اطالعی من از بداند موظف را خود کم دست بیاید، پیش شرایطی چنین

 .بگیرد

. بود شده ام دلخوری موجب شدت به و کرد می اذیتم رفتنش مرتبه یک

 این اگر شاید. نشستم انتظار صندلی روی و رفتم درمانگاه داخل

 به سر کمی با رسیدنش محض به بود، خودم گذشته صدرای صدرا،

 می هم قضیه ته و سر شوخی ذره یه و زیرکی نگاه چند و نشد زیر

 .نبود همان صدرا ولی آمد

 

 اما همراه یک حامی، یک رفیق، یک بود، دوست یک گذشته صدرای

 نمی خطایی کوچکترین از که بود سختگیر مرد یک حاال صدرای

 رو برای را خود باید حال هر به خب... کشیدم عمیق نفس چند. گذشت

 .کردم می آماده رویی در

 ته اینکه رغم علی آمد، داخل درمانگاه در از که بلندش قامت دیدن با

 انگشتانم نوک تا و آورد در بازی دیوانه هم قلبم ولی رفت، مالش دلم

 سرشان به سر زیاد بشود که نبود هایی آدم آن از صدرا. بست یخ

 . زد کلک و گذاشت

 . نشست رویم نکشیده هثانی به و چرخید سالن در بالفاصله نگاهش



 هم آن نداشتم دوست اصال را اش پیشانی عمیق خط آن من که وای 

 . کرد می همراهی هم را اش شده تر باریک چشمان که وقتی

 ! نگذارد قالم دیگر باشد او تا... دادم قورت را دهانم آب

 در همینجا اگر. نشدم بلند و گرفتم گاز داخل از سفت را لبم گوشه

 !! بودم آورده شانس زد، نمی گوشم

 و گرفت را بازویم علیک، سالم بدون و گرفت قرار مقابلم سرعت به

 برگشت راه کندتر و شد کشیده پایم تا سر از بالفاصله نگاهش. کرد بلند

. کشید جلو گامی مرا تعاقبش به و رفت عقب قدمی نیم. کرد طی را

 عکس فتم،گ نمی چیزی هیچ. شد خالی و پر طوالنی اش سینه قفسه

 .  بود جالب برایم العملش

 : زد لب

 ! رفته؟ باال خونش فشار مامانت خوبن؟ بابا و مامان -

 : گفتم آهسته و گرفتم دندان زیر محکم محکم را زیرینم لب

 ! گم می ماشین تو بریم -

 بد چشمهای آن خورد، تکان فکش و گذاشت هم روی را هایش دندان

 فرستاد بیرون لبانش مابین از را شنفس شده، ریزتر عمقش پر و مصب

 به وادار داشت، دستش در که بازویی همان هدایت با حرف، بدون و

 . کرد ام همراهی

 درست. بودم افتاده کردن غلط به آمد می وارد بازویم به که فشاری با

 به حاال و بودم شده ناراحت و خورده حرص نهایت بی رفتنش از که

 . داشت ولی...  ولی بودم هگرداند برش شده، ترفندی هر

 .  بست را در و داخل داد هلم و کرد باز را ماشین در



 بخواهد اگر تا کشیدم هم سر پشت نفس چند شود سوار اینکه از قبل

 . باشم داشته ذخیره کمی کند، ام خفه

 را دهانم آب.  بود درهم شدت به هایش اخم. شد جاگیر خود صندلی در

 نه مشت انتظارم برعکس ولی ماندم بیدادش و داد منتظر و دادم فرو

 بودم زده گره هم در را دستانم. افتاد راه و زد فرمان به محکمی چندان

 دور که بود دستانش پی نگاهم داشتم، نظر زیر را العملش عکس و

 داشت این از نشان دستش شده برجسته رگهای و شد می فشرده فرمان

 به مرا بود قرار حرف یب همینطور اگر. ندارد درستی اعصاب که

 حالیکه در و دادم فرو را دهانم آب. یافت نمی بهبود چیزی برساند خانه

 :گفتم چالندم، می را کیفم بند

 بودی؟ تر راضی بود، افتاده اتفاقی برام واقعا اگه -

 :گفتم مظلومانه و دادم جلو لب که کرد نثارم ای غره چشم

 !گرفتی نمی یافهق اینقدر دیگه اونوقت خب، گم می راس -

 آرام. نشست را مزخرفش سکوت آن و شد تر سفت فرمانش دور دست

 :گفتم

 رفتی؟ گذاشتی خبر بی چرا -

 :زدم لب. کرد نگاه سمتم به عصبی و تند

 شاید پرسیدی؟ می رو علت نباید کنی؟ می نگام اونطور چرا خب -

 !بود منطقی

 :غرید نگاه بدون

 !نداره وجود نتکرد دیر و نظمی بی برای منطقی -

 :کشیدم محسوسی نا پوف کشیدم باال را چشمم مردمک



 !بود افتاده بقیه یا مامانم برا اتفاقی واقعا شاید اصال -

 :خورد گره بیشتر ابروهایش

 حاال اومده، پیش قضیه این گفتی می و گرفتی می تماس باید اونوقت -

 !!نه یا کردم می قبول یا

! زد می حرف جانب به حق چقدر دایاخ کردم، فوت را نفسم بار این

 :توپید گرانه توبیخ

 گفتی؟ دروغ بهم جراتی چه با-

 :بردم دندان زیر را لبم

 .برگردی خواستم فقط -

 فرمان روی را اش شده مشت دست و بست دم یک را هایش چشم

 :  زد غر اش شده جفت هم روی های دندان بین از کوبید،

 !کردی بیجا خیلی -

 

 : زدم لب و کردم بغض  

 !! صدرا؟ -

 : گفت کوبنده و محکم ولی نشد فریاد صدایش

 میاد؟ بدم دروغ از چقدر هست که یادت -

 : گفتم و دادم بازی را دستم یک انگشت



 مرده طرف ببین بگیر، اطالع گذاشتن قال قبل گفتم گفتم؟ دروغ مگه -

! نیا هم نخواستی درمونگاه، بیا خواستی گفتم هم بعد! است زنده است،

  بود؟ دروغ حرف این کجای

 سمت به را صورتش بعد و کرد نگاهم چشمش گوشه از لحظه چند

 . چرخاند مخالف

 ببینم؛ حدی تا توانستم می بغلش، شیشه روی را اش چهره تصویر

 . رفت باال لبش گوشه

 در های سگرمه باز برگشت من سمت به وقتی کرد، مکث ثانیه چند

 تر راحت من نفس اما. شناختم می که بود بداخالقی مرد همان همش،

 .آمد باال

 : گفت کالمش تحکم همان حفظ با

 هوس دیگه که بمونه یادت داری عمر تا که بپیچونم ازت گوشی یه -

 !!! بزنی کلک نکنی،

 ...کردم نگاه صورتش به و بردم باال را سرم

 مطبوع، و مالیم خیلی هوا و بود بهار فصل نداشتم، بیشتر سال هفت

 ها شب و بودند گذاشته پله راه در را هایشان تشک و لحاف پسرها

 . خوابیدند می بام پشت روی

 کردم، می اصرار مامان به قدر هر من ولی شد می انگیز خاطره خیلی

 بخوابم، بامشان پشت روی آنها همراه هم من بدهد اجازه شب یک

 شدم می ریکف نه، من و داشت اجازه بهزاد اینکه از. داد نمی اجازه

 .  نداشتم حلی راه ولی

 . بفهمم را مادر تبعیض این علت توانستم نمی هم اصال



 : گفت سینا که بود روزها همین از یکی عصر

 ! ده می کیف اینقده کردم، پیدا بازی یه بهار -

 کمک به و رفتیم بام پشت به. بود بخش لذت خیلی سینا با بازی کال

 .  کردیم پهن هم روی بود تشک و لحاف چه هر هم،

 . رفتیم کش اتاقش از هم را صدرا تشک لحاف، حتی

 به بعد. بودیم کرده ایجاد متر یک ارتفاع به وسیع و نرم مکان یک

 . دادیم قرار صدرا اتاق دیوار کنار و برداشتیم را نردبان سینا کمک

 تشک لحاف روی به اتاقک، سقف روی از و رفتیم می باال نردبان از

 و رفتیم می باال نردبان از دوباره. کردیم می ذوق و دیمپری می ها

 . آمدیم می فرود بودیم، کرده درست که نرمی مکان روی

 فرود ها تشک روی وقتی که بودیم پریده بیشتر باری سی بیست، شاید

 ! نفر یک های انگشت بین رفت جفتمان گوش آمدیم،

 که بود بانیعص آنقدر دیدم، را صدرا کردم، نگاه که سرم پشت به

 ! نگو

 پشته روی از و کرد بلندمان بود، دستش گیر که هایی گوش همان با

 : گفت بود، عصبانی وحشتناک. آورد پایین ها تشک و لحاف

 زمین بیفتید باال اون از اگه کردید فکر اصال کنید؟ می کار چی دارید -

  فته؟ا می اتفاقی چه بیفتید، تر اونور اینور لحظه یک اگه شه؟ می چی

 بود، بزرگتر سال دو که سینا ولی گرفت ام گریه بالفاصله که من

 :  گفت

 . کردم امتحان قبال نمیشه، هیچی -



 : گفت عصبانیت با

 ... افته می بار یه فقط اتفاق -

 : کشید تر محکم را ما دوی هر بیچاره گوش و

 تونجفت سر بالیی کردین، تکرار کارو این ببینم دیگه بار یه من یعنی -

 . کنن گریه حالتون به آسمون مرغای که میارم

 : گفتم زودی من

 . ببخشید -

 : گفت و شد رها دستش از من گوش باالخره و کرد نگاهمان چپی چپ

 ... پایین برو تو -

 : کرد سینا به رو و

 !! دارم کار تو با اما -

 : گرفت حالت لبم و کردم نگاه رخش نیم به

 کردی؟ کار چی ناسی با بوم پشت روز، اون -

 کاسته سنگینش چهره بار از و خورد چین مختصری چشمش گوشه  

 : شد

 !موقوف فضولی -

 :دادم ناز کمی را صدایم

 .ببخشید گردوند، برت شد می اینجوری فقط! ببینمت خواست، می دلم -

 : نشد نرم هم ذره یک اش چهره اصال تخس، لعنتی

  آره؟ ببخشید، هم بعد کنی، می خواد می دلت کاری هر -



 : گفتم تر مظلوم و گرفتم گاز را لبم

 کس هر. بود منزل وحی برام حرفش که بود نفر یه براین، سابق آخه -

 تایید اون وقتی و شد نمی باورم کرد، نمی تایید اون تا زد می حرفی

. نداشتم هیشکی از اضافی پرسش هیچ به نیاز بود، تموم دیگه کرد، می

 و ببخشید بگی باید کردی، اشتباهی کار اگه ودب گفته بهم فرد اون

 ! بخشمت می من باش، مطمئن

 : داد پس دهان از و کشید بینی از طوالنی نفسی

 !نشه تکرار دیگه نفعته به -

 بدون کند؟ رفتار خونسرد و جدی حد این تا تونست می چطور واقعا

 : داد ادامه انعطافی کمترین

  مونگاه؟در اومدی شدی بلند کی اجازه با -

 مردساالر چه هر روی دیگه. کردم نگاهش ای شده گشاد چشمان با

 : گفتم. بود کرده سفید بود،

. نیستی دیدم و بیرون اومدم. دارم قرار باهات بودم، گفته مامان به -

 ازت و رفتی گذاشتی شه می متوجه خونه، تو برگردم کردم فکر

 برگردم بعد کنم فتل وقت ساعتی دو یکی دادم ترجیح. شه می دلخور

 ...که

 : پرید حرفم میان

 ! جلدت تو رفت شیطون که -

 : کرد نثارم ای غره چشم. خندیدم ریز

 !اومده؟ هم خوشش چه -



 :دادم خرج به شیطنت و گرفتم گاز را زبونم

 !پیشمی و گردوندم برت که حاال -

 :گفت و کشید لبش گوشه را شستش انگشت

 ...بدم نشونت بودنی پیشت یه من -

 صفحه به نگاهی. خورد زنگ موبایلش رفتنش، نشان و خط وسط 

 : گفت گوشش دم گوشی، گذاشتن ضمن و انداخت موبایلش

 ! مامان جانم -

 : گفت باز و کرد مکث کمی

  چطور؟... بهارم با آره... ممنون سالم، -

 و رفت هم در دوباره بود، شده باز هم از بود ثانیه چند که هایی اخم

 : دوید صورتش در نگرانی از هایی رگه

  کجاست؟ حاال... چرا؟... کی؟ با -

 : گفت و شکاند لب زیر نچی

 . رسونم می رو خودم االن. نباشید ناراحت شما مامان، خب خیلی -

 . داد مسیر تغییر و گرفت سرعت

 .است افتاده اتفاقی بودم متوجه

 : کردم سوال نگرانی با  

  شده؟ چیزی -

 : گفت و ادد تکان سری حرصی

 .  ندارن نگهش شبو تا بردارم سند خونه برم باید... کالنتریه سینا آره، -



 : گفتم ناباور و تشویش پر و متعجب

  چی؟ برا -

 : کرد فوت را نفسش

 ! کرده دعوا گفت می مامان. دونم نمی دقیق -

 بهتزده. نبود دعوا اهل و بداخالق ولی بود صدا و سر پر و شلوغ سینا

 : گفتم

  چرا؟ کی؟ با -

 : داد تکان سری 

 . دونم نمی رو چراش! نسرین برادر با -

 : شد درشت حیرت از چشمانم

  هم؟ با دارن دعوا سابقه -

 :داد جواب حوصله بی

 !!بگم چی -

 :پرسیدم متعجب

 دارن؟ یعنی -

 :گفت کالفه

 از باالتر مغازه دو یکی مرادیه، آقای دختر نسرین! مفصله اش قضیه -

 .نداریم همخونی هم با زیاد فرهنگی نظر از بازار، تو هستن بابا مغازه

 :کردم نگاهش حیران

 کردن؟ ازدواج چرا پس -



 :کشید پوفی

 سینا که اومد و رفت اونجا به برادرش و بابا هوای به اونقدر نسرین -

 .کرد هوایی رو

 :گفتم ای شده درشت چشمان با

 خورین؟ نمی مه درد به شما که نگفتین چرا خب... وای -

 :داد تکان سری

 موافق مامان شد، کشیده پیش که ازدواجشون بحث شنوا؟ گوش کو -

 بابای. خونن نمی ما با و هستن اپنی خانواده خیلی گفت می. نبود

 می دلم که بود گفته بابا به خودش و اومد می خوشش سینا از نسرین،

 اون بود، زده حرف دختره با! جوون هم سینا. بشه دومادم سینا خواد

 و رفتن بیرون و لباس و پوشش نظر از بگی، تو چی هر بود؛ گفته هم

 نامزد که ماهی چهار سه. شم می همونطور بگی، که جوری هر اینا،

 مهمونی. شد شروع مشکالت عروسی از بعد ولی. نبود بد زیاد بودن

 بره، ذاشت نمی و رفت نمی سینا کت تو اصال داشتن که مختلطی های

 . شد بلند نوقش و نق کم کم هم ننسری

 بودم متوجه بودمش دیده که بار هر. کردم فکر نسرین های حرف به

 خانم زهرا از بودم فهمیده هایش حرف از گاه و جوشید نمی بقیه با که

 نمی خوشش داشت، جا خانواده دل در خیلی که مینو خصوص به و

 : گفتم. آمد

  شدن؟ دار بچه چرا وضع این با خب بد؟ چه -

 :گفت تر کالفه

 به باری ولی داره زیاد کاری شلوغ سینا که، شناسی می. دونم نمی -

 با اینکه خالصه. قائله حرمت خونواده و عقاید برای. نیست جهت هر



 اوضاع کنه می کنترل ای اندازه یه تا نسرین، های گیری بهونه وجود

 می رو سینا شرایط کامال نسرین. نیست کافی من نظر به ولی رو

 از قبل باید. نده تونست می داده، بله خودش اختیار با خودش و دونست

 . کرد می فکر جوانب همه به تعهد بار زیر بره اینکه

 : گفتم سینا زندگی شرایط از متاثر

 . کنه نرم رو سینا تونه می ازدواج از بعد کرده می فکر شاید -

 : انداخت سمتم به نگاهی نیم

 رو مرد یه بکنه، تونه می زن یه که فکریه و حرف ترین احمقانه این -

 بار زیر بره بود نکرده مجبور کسی هم رو نسرین ولی داد تغییر نمیشه

 و کرده قبول که حاال بوده، متفاوت خودش فکر طرز با که زندگی یه

 منصرف و اعتراض حق بپذیره رو سینا های خواسته حاضره که گفته

 ! بچه یه با اونم نداره، شدن

 : گفتم و گزیدم را لبم

  بده؟ اینقدر زندگیشون وضع یعنی -

 :  داد باال ابرویی

 دارن بحث و جر مدام نکنه، دخالت الدنگش برادر اون که وقتی تا نه -

 خوای نمی تو که نسرین دنبال اومده ها مهمونی تو بارها... سینا با

 سرچی بار این دونم نمی. نذاشته سینا ولی میاد ما با نسرین! نیا بیای،

 ! کشیده کالنتری به کارشون که کردن دعوا

 به و گرفت مادرش از را خانه سند. راند سرعت به شان خانه در دم تا

 : گفت من

 . برگردم تا باش مامان پیش -



 .رفت و

 در هم عسل. نبود خانم زهرا روی به رنگ شدم، که شان خانه وارد  

 خیس صورتش که شستن نسرین روی نگاهم. کرد می نق نق بغلش

 . بود اشک

 در و گرفتم خانم زهرا بغل از را عسل و کردم مختصری علیک سالم

 : پرسیدم رفتم، می آشپزخانه سمت به حالیکه

  دارید؟ زبون گاو گل -

 : گفت دار غصه و نشست مبل روی خانم زهرا

 . هست سماور باالی کابینت آره، -

 دست و کندم پوست سیبی .بود میوه میز روی. شدم آشپزخانه وارد

 گاو گل شود مشغول آن خوردن با تا گذاشتم زمین روی و دادم عسل

 . بکشد دم گذاشتم، هم را زبان

 زهرا برای و ریختم زبان گاو گل استکان دو بود، سنگین سالن فضای

 ولی کرد محبتی با نگاه و برداشت خانم زهرا. بردم نسرین و خانم

 : گفت حرصی و زد پسش نسرین

 و بخورم رو سینا حلوای الهی گذشته، زبون گاو گل از من کار -

 .شم راحت

 ریخت، حرفش شنیدن از دلم بودم، قدیمی دوست یک فقط که منی حتی

 ! مادر یک دل به برسد چه

 :گفت مکث با و گذاشت هم روی چشم خانم زهرا

 و نیست خوب حالت فهمم می من نسرین! نکنه خدا بکش، خجالت -

 !بگی میاد، زبونت به چی هر که شه نمی دلیل لیو دلخوری



 :برخاست عصبانیت با نسرین

 شوهر پدر خونه تو چپیدم اومدم بشید، راضی کنم کار چی دیگه هان -

. نکن کارو این نپوش، اینو نرو، اونور نرو، اینور. نمیاد در صدام و

 !!بکنن بدشانس من سر تو خاک شدم خسته دیگه

 :انداخت نم سمت به نگاهی نیم و

 ! واال... همه به بده شانس خدا -

 :گفت اخم کمی با خانم زهرا

 نداره ربطی من به گذاشتین، قرارهایی چه سینا با اینکه نسرین، ببین -

 درباره رو چی همه بهت راست و رک خیلی اول همون من ولی

 وقتی ولی. کنی قبول که بود نکرده زورت کسی. گفتم سینا و خودمون

 روز یه نیست، شوخی که زندگی بمونی، حرفت پای باید کردی قبول

 !دیگه حرف یه دیگه، روز یه. بزنی حرفی یه

 :گفت و برداشت زمین از را عسل و آمده جلوتر نسرین

  خوبه؟ کردم، اشتباه بگم اصال -

 روی گرفته، را بازویش. آمد نسرین کنار و کشید آهی خانم زهرا

 :کند اش پیاده شیطان خر از خواهد می که بودم متوجه. نشاند صندلی

 شرایط تو نباید ولی! ناراحتی هستی، عصبانی فهمم می نسرین، ببین -

 سینا باید تو االن. کنی جمعش نتونی بعدا که بگیری تصمیمی روحی بد

 شه نمی بگیری، عجوالنه تصمیم  هم تو باشه قرار اگه. کنی آروم رو

 ...که

 :برخاست لجوجانه نسرین



 کرده، داغون رو برادرم صورت زده کرده، خوبی کار یلیخ آهان -

 بکنم؟ آرومشم

 :نشاند صندلی روی را او دوباره خانم زهرا

  شده؟ چی ببین بیاد، خودش بذار بده، خرج به حوصله بشین، -

 پیش مستاصل. کند گریه به شروع عسل شد، موجب نسرین بلند صدای

 گناهی چه بچه، طفلک. گرفتم مادرش آغوش از را عسل و رفتم

 سعی همین برا نبودم، جریاناتشان و کارها جریان در زیاد داشت؟

 .نکنم دخالتی کردم،

 و بود نشسته حرص با هم نسرین. کردم گرم عسل با بازی به را سرم

  زد نمی حرفی

 حیاط سمت به نگرانی با چشمم حیاط، درب شدن باز صدای شنیدن با

 سمت به و گرفت آغوشم از را عسل و شد بلند سریع نسرین. شد کشیده

 . رفت حیاط

 :کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس خانم زهرا

 .کن خیر به خدایا -

 آمده صدرا ماشین با. رفتیم پیش خانه ورودی تا خانم زهرا و من

 با و ایستاد شوهرش مقابل بالفاصله نسرین شد؛ پیاده سینا اول. بودند

 :گفت عصبانیت

 ناکار منو برادر بزنی که بود مونده کارت یه همین نکنه، درد دستت -

 .کنی

 :گفت آرام و رفت موهایش میان سینا دست

 .زنیم می حرف هم با بعد باال، بریم -



 :گفت تمسخر به و زد پوزخندی نسرین

 !خونه برگردم من ببینی خواب تو -

 

 :بود داشته نگه آرام را لحنش همچنان فشرد، را گردنش سینا  

 بعد بشم، آروم کم یه وایستا. نیست جاش سر اعصابم! نه حاال نسرین -

 !!گی می چی ببینم

. کند بحث و جر خانمش با ما مقابل نداشت دوست سینا که بود واضح

 نشست صدرا روی من نگاه. رفت خانه داخل و کشید آهی خانم زهرا

 به چشم یک و داشت زنش و سینا کل کل به چشم یک شده، پیاده که

 . من

 سریع و رفتم پیش کنارش تا و پوشیدم کفش. بودم لنگراند هنوز

 :پرسیدم

 ناجوره؟ خیلی جریان بود؟ شده چی -

 :بود عصبی و کالفه

 خون و برادره بینی زده مشت با سینا! بازار وسط شده دعواشون -

 .دونم نمی شکسته، گویا اومده،

 :کوبیدم خود گونه روی تشویش پر

 شه؟ می چطور حاال! من خدای -

 :گفت مطمئن و کشید پایین را دستم اخم با



. دیم می که شه می تعیین دیه فوقش فوق نداره،  وجود نگرانی جای -

 رسم و اسم خوش و قدیمی خانواده دو از بازار تو که آبروییه مهم ولی

 !عقل بی های دیوونه! شده برده

 :پرسیدم ناراحت و متعجب

 کردن؟ دعوا چی سر آخه -

 :رفت اسین سمت به نگاهش

 .دونم نمی نگفت، -

 :کشاند آنها سمت به هم مرا نگاه سینا بلند صدای

 . نیست خوب حالم نذار، سرم به سر فعال نسرین گم می -

 :رفت باال صدایش بدتر نسرین

 برادرم زدی که بگردم هم دورت بیام باید حاال خوبه؟ من حال که نه -

 !فهمی؟ می شکسته، دماغش! کردی داغون رو

 :گفت تند و عصبی سینا

 یکی با الکی دیدی ام؟کی کاری کتک اهل من شناسی؟ نمی منو تو -

 بشم؟ درگیر

 حرصی و گریه با بود مشهود صدایش در کالفگی و عصبانیت نسرین

 :گفت

 زده خودش اونم بینی!! تقصیری بی تقصیره بی تو البد آهان -

 شکونده؟

 :گفت و داد قرار اش پیشانی روی را دستش کف سینا



 من. بپرس ازش بود، هم بابات اصال بود، خودش تقصیر کن باور -

 بار ده منم کرد، بارم مفت حرف هی آخه؟ دارم تو برادر به کار چی

 .نیست کار محل جاش بحث، این گفتم

 :پرید او حرف میان نسرین

 حرف شه می کنه، می دفاع من از اینکه!! مفت حرف! آره هه، هه -

 .مفت

 :رفت باال صدایش ای لحظه برای سینا

 ما قراره اگه. داره اون به ربطی چه تو و من زندگی! مفته حرف آره -

 اینکه. نداره ارتباطی اون به باشه، خودمون بین باید بگیریم تصمیمی

 فقط میایم کجا ریم، می کجا اصال اینکه دارم، می نگه کجا رو زنم من

 داری، مادر ،داری پدر خدا شکر شه، می مربوط ما خود به فقط و

 می مربوط مادرت و پدر به بدم، اعتراض برا فضا بخوام هم خیلی

 .شه

 :گفت زنان نفس نفس نسرین

 نداشتم داشتن نگه زن عرضه بگو میاری، حرف تو حرف الکی چرا -

 نمی کوبه، می صورتم تو رو حقیقت این میاد یکی هم وقتی ندارم و

 کردن، محرم نیست دوماه بگیر، یاد برادرت از ببین. کنم تحمل تونم

 ...   که گیره می خونه براش داره

 :شد فریاد مرتبه یک سینا صدای

 !شو خفه -

 



 تا هم او که داد می نشان عضالتش انقباض. چسبیدم را صدرا بازوی  

 را کشدارش های نفس و پر ابروان میان اخم. است شده عصبی حد چه

 .شناختم می من

 :گفت زنان نفس و گریان نسرین

 تو جبروت و جالل به که شم خفه خودم شه، خفه برادرم چیه هان -

 دو بعد که نکشه رخت به رو لیاقتیت بی کسی که نیاد؟ وارد ای خدشه

 . هستیم پدرت خونه هنوز زندگی سال

 زنش متوجه دوباره و برگشت صدرا سمت به کوتاه سینا ناراحت نگاه

 :گفت کرد، می نترلک را خودش بلند های نفس کشیدن با داشت. شد

 زندگی جور یه کس هر. نداره ما به ربطی هیچ اون و این زندگی -

 سه من اگه بزرگتره، من از سال شش صدرا باشه یادت ضمنا. کنه می

 ماه چند من. کنه می کار داره ساله نه اون کنم، می کار دارم ساله

 درآمدم لک و کردیم ازدواج هم با بودم، شده بازار وارد که نبود بیشتر

 قول به که نشده هم ماه دو هنوز صدرا ولی شد مون زندگی صرف

 خرجی هیچ کرده، می کار که مدتی این تو و کردن محرم خودت

 .بخره خونه بتونه که طبیعیه نداشته،

 :گفت تر عصبانی و شد نزدیک نسرین به قدم یک و

 خبرم، بی صدرا گرفتن خونه از خودم من وقتی چرا فهمم نمی من -

 باشه؟ شده خبردار باید تو روی و چشم بی برادر

 رو از پرید، هم اش نداشته رنگ کردم حس شد، ساکت ای ثانیه نسرین

 :گفت نرفته،

 .گفتم خواست دلم برادرمه -

 :گرفت را نسرین بازوی شد، مشت ای لحظه برای سینا دست



 ...باال بریم بیفت، راه -

 :غرید و کشید پس ناسی دست از عصبانیت با را بازویش نسرین

 .دیدی توهم باال، رفتم من! خودت جون آره  -

 :داد ادامه افتاد، می راه حیاط در سمت به حالیکه در و

 .بدی سور باید ببینی منو سایه تونستی -

 :زدم لب صدرا به رو و بردم دندان زیر محکم را لبم

 .بکن کاری یه -

 :داد هل خانه سمت به و گذاشت کمرم پشت دست

 .نیست مربوط ما به -

 :گفت می تر غیظ پر که شنیدم را سینا صدای. نبود دلم تو دل

 ...آوردم سرت بالیی زدم دیدی... هستما قاطی نسرین -

 نسرین بازوی سینا چرخاندم، سمتشان به را صورتم زایدی نگرانی با

 :بکشد بیرون را بازویش کرد سعی نسرین. بود گرفته را

 رو عسل و من دیگه اگه... خوندی کور ولی! مونده کارت یه همین -

 !بینی می هم رو گوشت پشت دیدی

 بیرون خانومش آغوش از را عسل و برد پیش دست بالفاصله سینا

 :گفت خشم پر کشیده،

 !!برو تونستی -



 که بود آنی از بدتر خیلی اوضاع برگشتم، آنها سمت به کامل و ایستادم

 داخل دست کالفه و تادایس هم صدرا. کرد را تصورش شد، می

 . کشید موهایش

 مادرش و پدر دعوای صدای با که شدم عسل گریه صدای متوجه تازه

 که برم سمتشان به خواستم! بچه طفلک. رفت می ریسه داشت گریه از

 :داشت نگهم صدرا باز

 کجا؟ -

 .ریخت می هم من چشم گوشه از اشک

 .شد هالک بگیرم، رو بچه -

 :کشید پری نفس

 .جلو نرو تو نه، -

 از را عسل تا آمد جلوتر نسرین که کرد حرکت سمتشان به خودش و

 :بگیرد پدرش آغوش

 بگیری؟ ازم رو بچم تونی می کردی فکر -

 :زد پوزخندی سینا

 بودی؟ آورده ای بچه پدرت خونه از تو بچه؟ کدوم -

 :گفت حرصی نسرین  

 ! مادره مال سالگی هفت تا قانونا بچه دختر -

 :زد زخندیپو سینا



 شه می بشه، تشکیل دادگاه و کنی شکایت تا. کن عمل قانونی اکی، -

!! ماه شش این! دیگه ماه سه افته می جلسه و نمیام اول جلسه! ماه سه

 ... رو قضیه کرد پایین باال کمی شه می هم دوم جلسه هم بعد

 :گفت هق هق با نسرین

 ...بهت لعنت -

 :گفت عصبانیت با و شد خارج خانه از خانم زهرا

 عاقل تون یکی بلکه نکنم دخالت گم می هی کنید؟ تمومش خواید نمی -

 خجالت. نیستین بیا کوتاه هیچکدوم بینم می اما کردید، تموم و بودید

 رفته؟ بیرون خونه این از ما صدای حاال تا اصال کشید؟ نمی

 زین؟؟بندا راه آبروریزی هم اینجا باید حاال بود، کم بازار تو آبروریزی

 برد، پیش دست صدرا. چرخاندم آنها سمت به خانم زهرا از را نگاهم

 را دخترش و کشید عقب سینا ولی کند جدا سینا بغل از را عسل

 دیوار به که بود نسرین روی هنوز هم غضبناکش نگاه. گرفت محکمتر

 .کرد می گریه و زده تکیه

 به را او لیکهحا در. گرفت را نسرین  بازوی و رفت جلوتر خانم زهرا

 :گفت کرد، می هدایت خانه داخل سمت

 حاال! که کنی نمی گوش بزنید، حرف شه آروم بذار گم می بهت هی -

 .ننداز سرلج اونم تو، بریم بیا

 :سایید هم روی دندان سینا. شد کج سینا سمت به نسرین خصمانه نگاه

 .رسید دادت به مامان کن شکر برو -

 :گفت تند بکشد، خانم زهرا دست از را بازویش کرد سعی نسرین

 بکنی؟ غلطی چه خواستی می مثال -



 :گفت عصبانی خانم زهرا که بود برداشته سمتشان به قدمی سینا

 .بگیر دهن به زبون لحظه یه هم تو سینا! دیگه کنید تمومش -

 .برد خانه داخل کنان گریه را نسرین و

 صدرا و سینا سمت به .شد همراهشان خانه داخل به آنها ورود تا نگاهم

 دخترش مقاومت بدون بار این بگیرم، سینا از را عسل خواستم و رفتم

. شود ساکت تا دادم تاب آرام آرام بغلم در را بچه. داد آغوشم به را

 :گفت سینا به رو صدرا

 برادر دماغ زدی تو دلیل، بی یا دلیل با غلط، یا درست سینا، ببین -

 ... کردی داغون رو خانومت

 :گفت دفاعی و سریع سینا

 اومد در زبونش از چی هر بازار وسط! بود خودش تقصیر خدا به -

 جای اینجا گفتم، بارها کن باور. داد هلم راست و چپ هی. گفت بهم

 پدرش. زنن نمی کار محل رو خونواده بحث گفتم. نیست ها حرف این

 ولی!! ماندار کاریش من ببین حاجی گفتم، بار چند اصال! بود شاهد هم

 باور و آوردم جوش شد، چی دونم نمی اصال اعصابم، رو رفت هی

 !!صورتش به کوبیدم رو مشتم کی نفهمیدم لحظه یک اصال کن

 :شد تر جدی صدرا چهره

 اومده وجود به بزرگی خطاهای آنچنان ها نفهمیدم لحظه یه همین از -

 کنم، نمی تایید رو نسرین های حرف من نبوده، شدن جمع قابل دیگه که

 گفتم گفتم، هم خودت به اینو و نبودم ازدواجت موافق اول همون از کال

 می ساز مشکل بعدا اونا و ما بین فرهنگی و رفتاری شکاف این که

 کاری نادونت خود ولی بمونید نامزد سال دو یکی گفتم بهت حتی. شه

 یه زیر بیاری داری برش شدی مجبور ماهه  چهار سه که کردی



 ازدواجت گفتم می موقع اون اگه کنه می فرق قضیه حاال ولی سقف،

 !بچه یه با اونم غلطه، شدنتون جدا گم می حاال غلطه،

 :گفتم آروم و نشست سینا شده مشت دست روی نگاهم

 همین از رو حسم دارم حاال ولی نیستم زندگیتون جریان در من سینا -

 نیست خوب تحال و شدین درگیر برادرش و تو درسته گم، می امروز

 یه شوهرشه، درگیری طرف یه چون! خرابتره خانومت حال ولی

 ده، می دست از رو ش خونواده بمونه، اینجا اون ببین. برادرش طرف

 ...میده دست از رو تو بره

 :گفت عصبی سینا

 ...که احمقشه خود تقصیر -

 :شدم حرفش ادامه مانع و آوردم باال را دستم

! دلیلی هر به حاال افتاده، اتفاقی یه. گردیم ینم مقصر دنبال اینجا ما -

 یه منم. بده خیلی حاال اون حال. کنی درکش کمی کن سعی گم می دارم

 امکان بود، کردنت ترک قصدش اگه اون کن باور سینا ببین! زنم

 و نرفته وقتی. رفت می اومدنت قبل خب کنه، صبر اومدنت تا نداشت

 باهات بخواد که بود طبیعی هم االح. بودی مهمتر براش تو یعنی مونده

 ...زدی رو برادرش باالخره کنه دعوا

 :گفت من حرف بین صدرا  

 ببینید گرفتین می فاصله هم از ماهی سه دو خب بره؟ نذاشتی چرا -

 چطوره؟ بهم نسبت حالتون و حس اصال

 :گفت قاطعانه و فشرد هم روی لب سینا

 !بره ذاشتم می عمرا -



 دست. شد آرامتر اش چهره کردم حس و رفت البا صدرا ابروی تای

 :گفت خانه سمت به هدایتش با و نهاد سینا کمر پشت

 گرفتن جدا خونه با کنی می فکر اگه حتی کن، حفظ رو زندگیت پس -

 . شه می تر دلگرم زندگیتون به نسرین اجاره، ولو

 سینا .افتادم راه  دنبالشان به و کردم جابجا بغلم در را شده آرام دخترک

 :پرسید آرام

 پسندیدین؟ چیزی شد؟ چی خونه راستی -

 :شد دوخته صدرا دهان به سریع نگاهم

 !معامله واسه رم می صبح فردا آره، -

 آهسته و کشید نفسی سینا! بود نبرده دیدنش برای مرا گزیدم، را لبم

 :گفت

 .مبارکه -

 بغلم رد کامال که را عسل. بودند ساکت همه حیاط برخالف خانه، داخل

 دخترش برای اش مادرانه آغوش وقتی. دادم مادرش به بود، شده آرام

 :گفت خانم زهرا. کردم درستی کار شدم متوجه شد، سفت

 نسرین و سینا برا مونده کردی، دم که زبونی گاو گل از بهار -

 بریزی؟

 . رفتم آشپزخانه سمت به" بله" گفتن با

. گذاشتم آنها مقابل میز روی را زبان گاو گل فنجان دو حاوی سینی

 :پرسید خانم زهرا

  کجاست؟ باباتون -



 :داد جواب صدرا

 .میام منم برید، شما گفتن بودن، نبسته رو مغازه گویا -

 :پرسید صدرا به رو نگرانی، از پر ای چهره با نسرین

 بود؟ چطور حالش برادرم -

 :گفت و رفت باال صدرا ابروی جفت

 .دونم نمی ندیدمش، من -

 :گفت بلندی نفس کشیدن ضمن ناسی

 گرفت تماس کالنتری تو هم بابا گویا اومد، خون بینیش از فقط -

 از بزن زنگ خب... نبوده بستری به نیاز که گفتن و باهاشون

 .بپرس خودشون

 :گفت اخم با نسرین

 بزنم؟ زنگ شه می روم زدی، که شاهکاری این با -

 :گفت آهسته و انداخت پایین سری سینا

 .بیا بزن، بهش سر یه تو ایستم، می در دم من. بریم پاشو خوای یم -

 :آمد باال متعجب  سریع نسرین نگاه

 !واقعا؟ -

 :داد تکان سری سینا

 !واقعا آره، -

 :گفت آهسته دوخت، دخترش به را نگاهش کرد، مکث کمی نسرین



 هم حرف باهاشون بتونم که برم فردا عصبانین، همشون برم حاال -

 .بزنم

 

 داده پیامک مامان به. بود رفته اتاقش به صدرا که شد می ای دقیقه چند

 برنامه از خواستم می همه این با ولی برگردم کی نیست معلوم که بودم

 کشیدم باال را انگشتم ایستادم، اتاقش در دم. باشم داشته خبر برگشتمان

 .شدم منصرف بعد ولی بزنم در تا

 اجازه او اتاق به ورود برای هم من که زد می در صدرا مگر اصال

 .شدم اتاقش وارد و کشیدم پایین را در دستگیره مصمم خیلی. بگیرم

 سمت به سریع صدرا. افتادم کردن غلط به که بودم نبسته هنوز را در

 . شد کشیده باال ابرویش تای و برگرداند رو در

. نکنم نگاه اش برهنه تنه باال به کردم سعی و دادم قورت را دهانم آب

 .برداشت سمتم به گام دو یکی و کشید کمربندش سگک از دست

 

 

 شد مخلوط برهم و درهم حس کلی با همراه استرس دلهره، خجالت،  

 و دادم تکان هوا در هدف بی را انگشتم کنم؟ چه باید نفهمیدم کال و

 :گفتم در به اشاره ضمن

 . میام بعدا برم من -

 تکان هایش لب و بست کامل ه،گذاشت در روی دست و رسید مقابلم

 :خورد

 !کجا؟ -



 خبطی عجب انداختم، پایین را سرم و کشیدم دندان زیر محکم را لبم

 ! بودم؟ کرده

 پر نگاهش. کشید باال را صورتم و گرفت قرار ام چانه زیر انگشتش

 :کشید پایین را صدایش تن و رفت باال لبش گوشه. بود حرف از

 یه که وقتی اونم...  شیر خونه میاد ودشخ پای با خرگوشک یه وقتی -

 میشه؟ چی دونی می دمش، رو بود گذاشته پا قبلش ساعت

 بی تن به راحتی به که نبودم حیا بی آنقدر باز داشتنم دوست تمام با

 را نگاهم باز بود، کشیده باال که صورتی وجود با. کنم نگاه لباسش

 . دارم نگه صورتش همان روی کردم می سعی

 .بود کرده سفید هم را ها طبل روی دیگر که نفهمم زبان قلب به لعنت

 به کمی داد خود به که ریزی تکان با کرد، می نگاهم تر بدعنق صدرا

 :زد لب داده، فرار جای برایم نامحسوس و کشید راستم سمت

 آره؟ درمانگاه، کشونی می الکی منو حاال -

 کشید هم در چهره. شد جدا در از کمرم و چرخیدم او چرخش با هم من

 :گفت طلبکارانه و

 هان؟ بزنی، گولم دی می جرات خودت به که_ 

 رخ بار این و آورد تر پایین را سرش. بود لبم روی دندانم فشار هنوز

 :گفت رخم به

 اتاقم؟ به بیای پاشی که رسیدی باوری خود به قدر این و_ 

 از نگاهش بار این. شد جدا دستش از ام چانه و رفتم تر عقب گامی 

 تا و تنم و لبم و صورتم روی تا مفهوم پر و دار کش و شد جدا چشمانم



 به دیگر باری اش قوی اسکن قدرت همان با بعد و شد کشیده پایم نوک

 :برگشت اولش جای

 !موندم یافتی، دست نفس به اعتماد این به چطوری -

 بین چیزی یک کردم می حسش لحظه آن ولی بودم شنیده اضداد جمع

 پس و طلبیدن اضطراب، و عشق ایمان، و ترس نخواستن، و خواستن

 برایم صدرا. بود اندازه یک به رفتن جلو و کشیدن عقب به تمایلم زدن،

 شهامت آخر لحظه ولی خواست می را چشیدنش دلم که بود شیرینی تلخ

 .یافتم نمی را کردنش مزه

 :کرد زمزمه کرد، می حرکت سمتم به آهسته حالیکه در

 ... شیر یه قفس ندازن می رو زنده خرگوش یه معموال -

 :داد ادامه. بود شده گرم عجیب کردم، مشت را دستم دو هر

 چرا؟ دونی می -

 سینه عضالت روی نگاهم اختیار بی ولی کردم راست و چپ را سرم

 بند شدن پاره به کردم سعی و رفتم عقب دیگر گامی. افتاد بازویش و

 .بمانم تفاوت بی دلم

 :گفت قاطعانه و شد نزدیکتر بهم بروهایشا

 .بره می لذت کردن شکار از خوردن، از بیش شیر یه چون -

 و نکشم جیغ تا کردم کنترل را خود. برداشت خیز سمتم به بالفاصله و

 ها آنقدر اتاق. بودم چنگش در نرفته قدم سه دو ولی کنم فرار چرخیدم

 .شمبا داشته کردن فرار برای جا که نبود بزرگ

 مبادا که نکشم جیغ نشده، بلند صدایم تا داشتم نگه دندان زیر را لبم باز

 .رود بیرون اتاق چارچوب از صدا و سر



 :زد لب و داد قرار رویم در رو و چرخاندم بازویش میان

 !تنبل پای و دست بی خرگوش -

 :گفت من به نگاهی با و داد قرار میزش با مماس را کمرم

 نه؟. میاد خوشت زیادی دندون، زیر لبت شدن له از_

 زیر را شستش انگشت!! آمد می خوشم بوسیدن از. کردم نگاهش فقط

 تا را صورتش و کشید بیرون دندانم زیر از را لبم و گذاشت ام چانه

 .آورد جلو صورتم متری میلی

 

 با کوفت، می دیوار و در به را خود آمدن بیرون برای هم نفسم  

 .بستم را چشمانم ایش،گرم حس و ها لب نزدیکی

 .بود کرده تمنا بارها تابم بی دل را بیتا عروسی شب دلچسب تکرار

 باز چشم سرعت با شد موجب بود، ام پایینی لب آن مبدا که دردی اما

 نداشت، فاصله چشمانم با بیشتر سانت چند که هایش چشم در. کنم

 .بود خنده مختصری

 خود شانس تا نشست اش سینه روی دستم و شد جمع درد از ام چهره

 .کنم امتحان کشیدنش عقب برای را

 :کشید پس و شد مضاعف دندانش فشار ثانیه از کسری

 خوشت البد! همینه وضع دندونت، زیر بره لبت جا هر و وقت هر -

 !دیگه میاد

 که بدهم جواب بودم نتوانسته هنوز کردم، خالی دهان راه از را نفسم

 که هایم لب شدن بسته با نه اعتراضم راه و شد جایگزین لبانش بار این



 بودم نهاده اش سینه روی که دستی. شد بسته بازیگوشم دل خواهش با

 همانجا و شد مشت که نکرد ایفا کشیدنش عقب در نقشی هیچ تنها نه

 قلب ضربان  و آن توسط شده حس ضربان بین برسم باور به تا ماند

 موزون تپشها این ریتم حد این تا که دارد وجود ناگسستنی پیوندی خودم

 .نوازند می آهنگین و

 سنگدل. سوخت می دادم، قرار لبانم روی دست شد، آزاد که لبهایم

 به هم را آخرش حتی بار این! بود درد به آمیخته هم اش بوسه بدمصب

 . بود نکشیده نرمی

 از نگاه و برده فرو شلوارش جیب در را راستش دست انگشت چهار

 . داشت نیپایی به باال

 را خشنش و حرارت پر غافلگیری این کردم سعی و کشیدم پری نفس

 :شنیدم کنم، هضم

 داشتی؟ هم ای دیگه کار یا بشی شیره آقا خوراک بودی اومده -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 خونه؟ ریم می کی ببینم بپرسم اومدم -

 :پرسید تر مدعی رفته، پایین کمی ابرویش

 بشه؟ چی که -

 :کردم نگاهش جبمتع 

 !بدونم که -

 :داد جواب مکث با

 بشه؟ چی بدونی -



. نداشت فنگ و دنگ اینقدر جوابش. بودم کرده ساده سوال یک! بابا ای

 :گفتم

 !بدونم رو برنامه بدم، خبر مامان به که خب، -

 :کرد خودنمایی باز اش پیشانی روی سمج خط آن

  داری؟ قرار من با که مامانت به نگفتی مگه -

 :زدم لب برسد؟ کجا به خواست می

 .گفتم چرا -

 نیست، الزم آدم و عالم به یعنی! تموم یعنی منی با وقتی بمونه یادت -

 اصال نخواد، هم دلم. گردونم می برت بخواد، دلم وقت هر. بدی جواب

 منه دست تو برنامه کن، فرو مخت تو کامل اینو پس. گردونم نمی برت

 وقت، هر. بدم توضیح کسی به مورد این تو مبین نمی لزومی هیچ من و

 دیگه... والسالم. بریم بپوش، لباس پاشو گم می بهت شد، رفتن وقت

 .نکن اضافی بحث مورد این در وقت هیچ

 سخت من سوال جواب واقعا کردم نگاهش ای شده گشاد چشمان با

. باشد داشته تبصره و بند همه این که نبود سوالی سوالم، اصال نبود،

 :رسیدمپ

  چرا؟ -

 :زد لب و آورد نزدیکتر را سرش

 .خواد می دلم چون -

 چند حرف سریع بگیرم، دندان زیر را لبم گوشه خواستم عادت طبق تا

 :گرفتم قیافه کمی. شدم منصرف و افتاد یادم پیشش دقیقه



 !کنی می قلدری داری -

 :زد نیشخندی

 .کشه می عشقم -

 :زدم غر و کشیدم پوفی

 !منطقی بی و قلدر -

 

 مردانه تن روی سرگذاشتن برای دلم. چسبیدم میز به و شد نزدیکتر  

 :شد نزدیک گوشم به دهانش. کوبید تندتر اش،

 .هست قوی هم خیلی من منطق اتفاقا -

 تا را چشماش مردمک دهد، تکان را سرش اینکه بدون و کرد مکثی

 :کشاند چشمانم توی

 حتی،! نداره ربطی احدی به ،بکنم باهات بخوام هم کاری هر اینکه -

 .میاد خوشم خواد، می دلم! خودت به

 اینو شدی، راضی غلطم و درست اخالقای همه به یعنی دادی که بله

 اگه خوای، نمی اگه تونی، نمی اگه آوردی، کم اگه. نکن فراموش

 از صدرا گی می و پدرت به زنی می زنگ! تماسه یه خرجش نمیشه،

 . موندم توش حاال کردم، غلطی یه منم نبود، راضی هم اولش

 وقتی نشست، رحمم بی مرد روی زیاد حساسیت و وسواس با نگاهم

 کرد، می گزگز هایم لب روی هنوز اش بوسه سخت و سفت و تند رد

 اش برهنه تنه نیم وقتی زد، می موج گوشم روی تندش های نفس وقتی

 شههمی از وقتی کرد، می گرم را سرم فرق تا فاصله همین از

 ... خرید می خانه وقتی بود، نزدیکترم



. داشتم دوستش داشت، ادعا که غلطی و درست همان با را مرد این من

 شدنمان لب به لب هنگام را داغش های دست فشار گردنم پشت هنوز

 دو اجازه حتی که ای طرفه یک بوسه همان هایم لب و کرد می حس

 .کرد می طلب یافت، نمی هم شدن طرفه

 با درمانگاه اسم شنیدن با که بگذرم مرد این از توانستم می مگر

 نرسیده، سفر از خوردم می که سرما و رسید می آنجا به زیاد سرعت

 . ندارم چه و دارم دوست چه بود یادش و کرد می پزشک راهی مرا

 وجود هوای از که بودم هایی نفس آلوده من کشیدم، نفس وجود تمام با

 .باشد شده آگین عطر او

 نوک و بردم باال را دستم. بود داده فرصت من تحلیل به و کرده سکوت

 با را عضالتش انقباض. دادم تماس اش سینه با را ام اشاره انگشت

 :زدم لب. کردم می حس هم انگشت یک همان نوک

 !!تهش ته همون تا هستم -

 یک زبانش. کشید کنارش فشردنش ضمن و نشست دستم روی دستش

 بود، مشتش در که دستم همان با و کرد سیر هایش دندان روی دوری

 :گفت

 ! نمیشه پسر یه اتاق وارد نزده در خوب دختر یه! کن کم زحمتو -

 !بدجنس و رو پر مرد این دست از امان

 :گفتم شدم، می کشیده در سمت به حالیکه در

 زنی؟ می در خودت که نه هان -

 :گفت دیوانه خبیث تخس

 !!محقم بکنم، کاری هر من -



. بود واضح جوابش چرا؛ نپرسیدم، و کردم باد پر حرص از را لپم

 نبود؟

 :گفتم کامل اخراج از قبل که بودم رسیده در دم

 ببینم؟ رو خونه نبردی منو چرا -

 .خواست دلم -

 :نگفتم کرد، نمی سنگینی تنم به سرم چون و کشیدم پوفی

 .ببرن رو سردت صاحاب بی دل شور مرده ای -

 :گفتن با. کرد رها را دستم نموده، باز را در

 !بیرون -

 .زد پشتم به هم محکمی ضربه

 نیشخندی و داد باال ابرویی. کردم نگاهش و برگشتم دریده چشمانی با

 :زد

 .خواست دلم اینم -

 .بست رویم به را در و

 بود؟ جانوری چه دیگر این. نگریستم بسته در به و ماندم در پشت کمی

 ناراحت؟ یا باشم خوشحال باید حاال یدمنفهم کردم فکر چه هر

 !گرفت ام خنده آخر سر ولی

 تا ببوسمش، کلی و بپرم آغوشش به و کنم باز را در گذشت ذهنم از

 زنده بعدش که نبود اعتباری ولی شود، خنک دلم شده حاصل فرجی



 نزدیکی آن کسی دیدم وقتی و کردم نگاه اطراف به آن جای به. بمانم

 .رفتم سالن به بدو بدو و زدم رد به لگدی نیست،

 

 :پنجم  فصل  

 

 کم دست بوسه، بار هر از بعد آمد، می دستم اش رفتاری روند کم کم

 نمی هم عسل من یک با که شد می اخالق بد و بدعنق قدری به هفته دو

 .داد قورتش شد،

 می بهبود به رو چیز همه کردم می حس من که وقتی درست یعنی

 می کردن غلط به کال  که بست می را شدن زدیکن  راه آنچنان رود،

 .افتادم

 می را تندش و زورکی های عاشقانه تکرار دلم دیدمش، می که بار هر

 همان در و آمد می ما خانه به شام به مانده ساعت نیم او ولی طلبید

 بهزاد و پدر با متین و خوب پسر یک عین و نشست می پایین سالن

 .رفت می و کرد می داحافظیخ جا همان از و زد می حرف

 !ها؟ شنبه پنج و چهارشنبه همان به بود شده محدود دیدارهایمان

 ساعت و رسیدیم می شام دم که آمد می دنبالم جوری هم ها چهارشنبه

 .داد می برپا یازده

 هم آن که شدیم می تنها اتاقش در ای دقیقه چند شدن آماده برای تنها

 :گفت می عاطفه بدون و جدی خیلی

 !میشه دیر کن، عجله -



 هم سردتر و رفت می هم در بیشتر هایش اخم شدیم، می که تنها اصال

 .کرد می رفتار

 خانه چند ساعت اینکه داشت، نظارت هم چیز همه روی اصوال

 گزارش کارهایم همه بابت باید یعنی رفتم، کجا کردم، کار چه رسیدم،

 .دادم می ارائه مبسوط

 ای فاجعه طور به سال آخر به شدن یکنزد با شرکت در کارهای

 می زدن طرح به هم بودنم خانه در زمان بیشتر. بود شده زیادتر

 .گذشت

 که بفرستد آنقدر جهنم به بود، شده عادی برایم دیگر سپند های پیامک

 !بمیرد بیفتد

 روز ده ولی بود ریخته بهم را شان همه اعصاب نسرین، و سینا جریان

 قضیه خوشبختانه نسرین، برادر توسط شده، رائها کتبی رضایت با بعد

. بود شده تر بغرنج کمی آنها زندگی اوضاع ولی کرد پیدا فیصله

 حضور تنهایی سینا و آمد نمی پایین هم چهارشنبه های شب نسرین

 بی باز بخند، بگو و خیالی بی به تظاهرش رغم علی و داشت

 .بود مشهود اش حوصلگی

 فضولی کردم می حس کنم، سوال آنها هدربار کسی از خواستم نمی

 زندگی درباره جواب و سوال و بودم جاری من بود، هم چه هر. باشد

 نمی خواستم، می هم اگر البته. نداشت خوشی صورت شاید سینا

 .توانستم

 :گفت پرسیدم، سینا جریان درباره صدرا از که یکبار

 !باشه خودت زندگی به سرت -



 کامل، هفته دو گذشت وجود با ولی کرده املهمع را آپارتمان دانستم می

 که بود قدری به هم اش تلخی اصوال. بود نبرده دیدنش به مرا هنوز

 حس که دیدم می حرفی یا حرکتی وقت هر کرد، اعتراضی شد نمی

 .شود می هم بدتر شود، بهتر است قرار اوضاع کردم می

 کند، می کار هخان دیزاین روی که بودم فهمیده اش تلفنی های تماس از

 .شد نمی که شد نمی نشوم، دلخور خواستم می هم قدر هر

 می بر دوباره جمعه عصر و آمد می چهارشنبه عصر معموال بهزاد

 .گشت

 .بودیم هم دور و کرده جمع را شام سفره ای، شنبه پنج شب

 تر متعادل بیتا رفتار بودند، رفته سقف یک زیر به امیر و بیتا وقتی از

. زد می حرف و نشست می ما کنار بیشتر جمعمان، در و بود شده

 به دارند قصد را عید گفت، می داشت که بود بیتا حرف پی حواسم

 موجب پدر سوال که بروند سفر به بودند، نرفته که عسلی ماه عوض

 . گیرم باال سر بالفاصله شد

 باید حال هر به کردین؟ تنظیم رو ماه سه این از بعد برنامه صدرا آقا -

 . باشیم داشته جمعی ریزی برنامه یه

 بابا به رو بعد انداخته، من سمت به نگاهی نیم و کرد مکثی صدرا

 :گفت

 بهم نسبت اونقدری شما خونواده و ما خونواده که اینه واقعیتش -

 خواستم من هم اگه باشه نداشته وجود نامزدی به نیاز که دارن شناخت

 وجود به فرصتی که بود این رایب باشیم داشته عقد قبل محرمیت مدتی

 پر حدی تا بود، اومده وجود به شما و ما بین که ای فاصله این تا بیاد

 چیزی اومده، وجود به دوری و فاصله مدت این ببینیم اصوال و بشه



 این بعد برای دارم نظر در هم همین برای. نه یا داده تغییر رو

 .باشه هم با عروسی و عقد مراسم محرمیت،

 

 :گفت او حرف مابین بالفاصله ای، شده درشت چشمان با امانم  

 مراسم ترتیب هم باید روز چهل تا یعنی کنی؟ می شوخی داری حتما -

 بشه؟ چیده خونه هم و بشه داده

 :چرخید مامان سمت به صدرا نگاه

 یه من. بدیم انجام خوایم نمی شاقی کار. نیست کار در شوخی نه، -

 و میوه حتی و شام و مراسم مورد در گفته و ارهد تاالر که دارم دوستی

 بیشترین. نداره وجود مشکلی هیچ قبلی  هماهنگی با البته شیرینی،

 به توجه با اونم که مهموناست دعوت میدن انجام ها خونواده که کاری

 کنم نمی فکر دارین، لیست بیتا عروسی برای صد در صد شما اینکه

 .باشین داشته مشکلی

 می حرف جوری کال. بود نشسته صدرا روی حیرانم و مبهوت نگاه

 من حالیکه در ایم، کرده ریزی برنامه قبل از را چیز همه انگار که زد

 :گفت معترض مامان. شنیدم می را ها حرف این بود بار اولین

 نگفتی؟ مورد این در هیچی اصال چرا پس بهار -

 . بزنم مورد نای در حرفی بخواهم که نداشتم خبر اصال بیچاره، من

 :گفت راحت و خونسرد خیلی صدرا

 .نبود جریان در بهار -

 :گفت تند کمی. بود واضح خیلی مامان چهره رفتن درهم



 بگیری، تصمیم تنهایی به بخواید شما که نیست مطلبی این حال هر به -

 .ماست عهده به خونه اون چیدن کم دست

 :گفت هم بیتا

 کم چیزهایی یه هنوز بازم ولی اومدم و بازار  رفتم تموم ماه سه من -

 . دارم

  نامربوطی حرف و کنم کنترل را خودم بتوانم تا کردم مشت را دستم

 سنگین اینقدر توانست نمی کردنم دیر دوبار یکی بهای شک بی. نزنم

 گیری تصمیم در عنوان هیچ به که شود منجر هایی دلبخواه به که باشد

 .باشم نداشته سهمی هیچ من شان

 اگر که شد می مربوط کنم، می پشیمانت جمله همان به احتماال پس

 بود؟ چه برای ها ریزی برنامه این پس کند، پشیمانم بود قرار

 :گفت جدی خیلی مامان

 !ممکنه غیر ماه یه تو کار همه این حال هر به -

 یا تایید منتظر شاید شد، رد من روی از گذرا نگاهش باز صدرا

 داده قرار جریان در مگر. نزدم حرفی ولی ودب من سوی از حمایتی

 بودم خلوتی مکان دنبال تازه. کنم حمایتش بخواهم هم حاال که بودم شده

 .کنم خالی سرش را حرصم که

 باشم، ناراحت یا نیاید خوشم صدرا با مشترک زندگی آغاز از اینکه نه

 .کرد می اذیتم واقعا گرفتنش ندید همه این ولی! نه

 به ماهی یک تیغ عین هم شده خریداری خانه به نمنبرد طرفی از

 .داد می آزارم و بود رفته فرو گلویم در سماجت

 :بود تزلزل بدون همچنان صدرا لحن



 برای که طراحی به توجه با. خودمه عهده به که خونه کل مبلمان -

 توجه با و دارم ذهنم در هم رو تزئینات سایر و فرش تقریبا زدم، خونه

 در. کنم تهیه کجا از و برم کجا دونم می دقیقا قبلیم ایه طراحی به

 مانعی ممکنه، غیر براتون کنید، می حس اگه هم لوازم سایر مورد

 هست؟ مشکلی بازم!! خودم عهده به هم اونا. نیست

 رو. کند میانداری خواهد می کردم حس و داد جواب مامان از قبل بابا

 :گفت کرده، صدرا به

 بشه انجام احسن نحو به چی همه خوان می شناسی، می که رو خانما -

 چیزا طور این و آشپزخونه ریزهای خرده. باشه نداشته وجود نقصی و

 و مکان به باتوجه هم بزرگتر وسایل قلم چند. است آماده کال که

 عهده به خودت رو خونه تزئینات که حاال بشه، تهیه باید خونه چیدمان

 و واردتری حال هر به ردی،ک هم کاری خوب البته که گرفتی

 اختیار در رو هزینه من نداره اشکالی هیچ داری، رو تحصیالتش

 خوبه؟ شما، خود با کارها بقیه دم، می قرار خودتون

 :گفت و نشست تر صاف صدرا

 .خوبه بله ممنونم، -

.  برویم مشترک زندگی سر به زودتر آمد نمی بدش هم زیاد انگار بابا

 را مامان ولی است نشسته رضایتی اش چهره در کردم می حس

 سمت به و شکست را دارش مدت سکوت بهزاد. دیدم می تر ناراضی

 :گفت کرده، نگاه من

 موافقی؟ هم تو تونه؟ دوتایی تصمیم این ساکتی؟ چرا بهار -

 کال که صدرا! بپرسد هم مرا نظر افتاد یادش جمع از کسی عجب چه

 همه با بابا و بود مهمتر شخود عقیده هم مامان. تاخت می کله یک



 تو نظر بهار بگوید، امور نوع این در رفت می یادش باز منطقش

 تصمیم. زند می صدرا که هایی حرف کرد می تصور هم شاید! چیه؟

 .ماست دوی هر

. شد بهزاد خیره من، به نگاه عوض به و انداخت پا روی پا صدرا  

 هراس من جواب از هم شاید نبود، راضی او سوال از زیاد انگار

 من نه گفتم می اگر. داشت بر در سختی جواب سوال، این ولی. داشت

 سوال زیر خودم خانواده جمع در را صدرا تنها نه کال شنیدم حاال هم

 می اگر. نبود کردن جمع قابل که شد می ریخته آبی احتماال بودم، برده

 که را مردی آن بلکه بود، دروغ تنها نه جفتمونه تصمیم آره گفتم

 دوست جور هر که دادم می راه را کرد نمی هم نگاهم نشسته، خونسرد

 هم کاری هر باشد مطمئن و دهد قرار تنگنا در مرا و کند عمل دارد

 نداشتم، زیادی فکر فرصت کم، زمان آن در. تواند می دهد، انجام

. بگیرم ندید و شوم رد بهزاد اول سوال از کردم سعی هم همین برای

 :گفتم

 سقف زیر باید حال هر به دارن ازدواج قصد که کسانی همه خب -

 .همین داره، زود و دیر فقط برن، مشترک

 :پرسید تر دقیق بار این و رفت درهم کمی بهزاد اخم

 آره؟ نیستی، موافق بودنش زود همه این با تو یعنی -

 من سهم کامل رو نگاهش و داد باال را فکش وضوح به صدرا بار این

 گفت می که خواندم را نشانش و خط اش شده باریک چشمان در کرد

 !نیستی موافق بگو داری، جرات

 شروع را مشترک زندگی بالفاصله اینکه با واقعا. کشیدم عمیقی نفس

 خودش، قول به و طرفه یک تصمیم همه این بلکه نبودم، مخالف کنیم

 ستدو آیا چه؟ آخرش ولی. کرد می اذیتم میادش خوشم خواد، می دلم



 که منی رفت، می او برای دلم که من نه؟  یا کنم زندگی او با داشتم

 از مخالف جنس به توجهم و عالقه عدم بودم دریافته وضوح به حاال

 به احساسم حجم فقط و گرفت نمی ریشه جسمی و روحی مشکل هیچ

 مرد هر به نسبت را احساسم و دید مقابل که بود قدری به مرد این

 .بود گرفته دیگری

 خیلی کردم سعی! تیزتر یکی نگاه ولی منتظر، و بود رویم به همه نگاه

 :نشود ای شبهه باعث تا دهم جواب ریلکس

 ...نه -

 :دادم ادامه نشده، شلیک ولی کشید تیر رویم ای لحظه برای طرف نگاه

 .ندارم مشکلی بودنش زود با منم -

 :بود ناراضی بهزاد ولی دیدم چشمانش در را پیروزی برق

 شدن تموم مشکل اگه فهمم، نمی رو عجله همه این به اصرار بازم -

 .کنید تکرار خب محرمیته،

 :برگشت برادرم سمت به صدرا، سخن روی

 آغاز یه به قرار باالخره... دیگه ماه پنج دیگه، دوماه چی؟ که آخرش -

 .بدیم کش بخوایم نداره وجود دلیلی نظرم به پس مشترکه،

 کارت جیبش از و رفت سالن داخل جالباسی سمت به و شد بلند پدرم

 :گفت داده، صدرا دست به را آن و برگشت برداشته، را خود بانک

 بقیه قیمت ضمنا. داماد خرید و حلقه دنبال برید شنبه باشه، دستت این -

 .کنم واریز تا بده اطالع بهم خری، می خونه برا که هم رو وسایلی

 :داد قرار میز روی را کارت و شد خم صدرا



 .دم می اطالع بهتون کردیم، خرید اینکه از بعد بمونه -

 :برگرداند صدرا دست مصرتر و برداشت را کارت بابا

 واسه جایی پس داره، رو خودش رسوم و رسم چیزی هر ببین -

 .باشید خریدها دنبال حتما و باش داشته اینو. مونه نمی تعارف

 :گرفت را کارت و کشید عمیقی نفس صدرا

 .متشکرم -

 :بوسید صورتم از هیجان پر پوشید، می را اش پالتو حالیکه در بیتا

 !عروسیت برا دارم ذوق کلی. بود خوبی سال امسال، چقدر -

 و ترس کمی به آمیخته هیجانم ولی داشتم هیجان هم خودم زدم، لبخندی

 .بود دلخوری حتی و سوال

 .کرد رفتن عزم و برخاست هم صدرا امیر، و بیتا رفتن از بعد

 جوری ولی خواست می را او با زدن حرف و شدن تنها دلم چقدر خدایا

 نمی پیش هم اتاقم به کردنش دعوت امکان اصال که رفت می و آمد می

 .آمد

 تا معمول طبق من و کردند اش بدرقه ساختمان در دم تا ام خانواده

 .رفتم حیاط درب

 گفت بخیری شب کند، می خداحافظی همسایه دختر از اینکه مثل در دم

 کردن گریه دلم ولی باشد، ناباورانه شاید گرفت، بغضم. زد بیرون و

 توان از خارج و بود ثقیل برایم بودنش سرد و جدی حجم این. خواست

 .عاشقم دل تحمل

 



 و زدم دریا به دل زدنش، استارت از قبل که بود نشسته فرمان پشت  

 های چشم. نشستم اخلشد و کردم باز را ماشین در. رفتم جلوتر

 روی نافذش نگاه کشیده، سویچ از دست چرخید، سمتم به متعجبش

 .نشست دلخورم چهره

 به را نگاهم برگردم، او سمت به اینکه بدون و زدم سینه به دست

 .دوختم روبرو

 نمی هم من و پرسید نمی چیزی گذشت، سکوت به ای لحظه چند

 .بزنم حرف و کنم شروع کجا از دانستم

 آن هر شد، هم بیشتر بغضم. شد پیاده و کرد باز را خود سمت در

 به توجه با حتی. کند ام پیاده کرده، باز مرا سمت درب بودم، منتظر

 داخل و ببرد حیاط در دم تا زدم می حدس داشتم او از که شناختی

 .ببندد را در و بفرستد حیاط

 برخالف و شد ام خیره شیشه پشت از و کرد توقف کمی ماشین جلوی

 شنیدم نمی و بودم ماشین داخل. زد زنگ رفته، آیفون سمت به انتظارم

 و کرد چفت را حیاط در بعد و زد حرف ای جمله چند! گوید می چه

 .شد ماشین سوار دوباره

 .کرد حرکت و زد استارت حرف بی

 به زبانم که کردم را ام سعی نهایت و فشردم هم روی را هایم لب

 داده مخالف سمت به را نگاهم زده، سینه به دست. نچرخد اعتراض

 از کامل فراغت در گویا که کرد می رانندگی حوصله با جوری. بودم

 .کنیم دور دور زدیم، بیرون خانه

 خیابان دو یکی از بعد و نشود دور ما خانه از خیلی داشتم انتظار

 خوای می چی پرسد، کم دست یا کند، کم را فاصله و بزند دور دوباره



 از پسر این بینی پیش کال. نیفتاد اتفاقها این از یک هیچ تقریبا یول

 خاصی، مقصد به و راند می هدفدار خیلی. بود روزگار شاق کارهای

 !مطلق سکوت در هم آن

 را ریموت و کرد توقف ای خانه مقابل و پیچید ای کوچه داخل وقتی

 .شد کشیده روبرویم طبقه هشت هفت ساختمان روی نگاهم زد،

. شد باز بود، مشرف پارکینگ به که اتاقکی پنجره در، شدن باز اب

 .داد تکانی و برد باال را چپش دست صدرا

 . بست را پنجره و داد تکان سری ای ساله پنجاه پنج، و چهل حدود مرد

 :گفتن با و شد متوقف. بود مرتبی و تمیز و شیک پارکینگ

 .شو پیاده -

 آنجا که نبود سخت حدسش. رفت پایین و کرد باز را خودش سمت در

 اشتیاق خانه دیدن برای دلم ته آن. است شده خریداری آپارتمان همان

 پیاده شد، موجب تفاوتش بی حتی و خونسرد خیلی رفتار ولی داشتم

 !کار چه بود، آورده مرا هفته، دو از بعد هم آن شبی نصف مثال. نشوم

 سمت به مصممی های دمق با بعد ولی ایستاد ماشین کنار ای ثانیه چند

 بر عالوه. دادم فشار هم روی را هایم لب. کرد حرکت من کناری در

 ترس هم کمی بود، نشسته گلویم ته حرکت دم همان از که بغضی

 .شد اش چاشنی

 بود، شدنم پیاده منتظر احتماال. نمود مکثی و کرد باز را کنارم درب

 :زدم لب

 !خونه گردون برم -



 و آورد پیش را دستش شود، خم اینکه بدون و سایید هم روی دندان

 .کشید بیرون ماشین از و گرفت را بازویم

 :زدم غر صورتش به صورت ام، شده تر چشمان با رسید، زمین پایم تا

 .ببینم رو جایی خوام نمی -

 دست در که بازویی همان با جواب، بدون باز و خورد تکانی فکش

 در را دزدگیر حالیکه در. زد را ماشین دزدگیر و زد کنارم داشت،

 :لرزید صدایم. کشید را بازویم گذاشت، می جیب

 .ببینم را خونت خوام نمی اصال. نمیام -

 دیوار با انگار و آمد وارد بازویم به که بود مضاعفی فشار جوابش تنها

 چند از غیر و بود خلوت پارکینگ. داد ادامه راهش به زنم، می حرف

 بیرون دستش از را بازویم کردم سعی. نداشت حضور کسی ماشین،

 .بکشم

 کار؟ چی اینجا آوردی منو -

 او با داشتم انگار نه انگار. فشرد را آن دکمه و ایستاد آسانسور کنار

 !زدم می حرف

 دکمه و کشید کابین داخل مرا و کرد باز را درش آسانسور، رسیدن با

 .داد فشار را پنجم طبقه

 به توجه بی. بود نواز چشم و وشنر شیک، بسیار آسانسور کابین

 دوباره تالش. نبود خوب خودم حال آن، داخل شده پیچیده مالیم آهنگ

 و کردم او به را پشتم. ماند ثمر بی دستش از بازویم کشیدن برای ام

 پشت در مردی و بود سرخ چشمانش که افتاد آینه در دختر به نگاهم

 با و بود رفته هنشان را سرخ های چشم آن مستقیم و خیره سرش

 .بود مانده حالت بی بدجنسی



 :گفتم آسانسور توقف با

 .کن ولم بیام، تونم می خودم -

 

 

 :گفت که شنیدم شدیم، خارج آسانسور از کردن رها بدون  

 ! دادم فرصت دوبار شدی، می پیاده ماشین از خودت تونستی می -

 :نالیدم. کرد می درد واقعا دادم، تکان را بازویم

 .ستیششک -

 :گفت کلید برداشتن حال در و کرد جیبش در دست

 .نیای ناز شو، پیاده گم می وقتی باشی تو تا -

 :گفتم لرزانم و بغض پر صدای همان با

 !داره خریدار خیلی که نه میام ناز گی می راس آره -

 هلم خانه داخل که بودم این منتظر. کرد باز را در و چرخاند را کلید

 :گفت و کرد رها را بازویم ولی دهد

 !تو برو خودت رو اینجا -

 آمد؟ نمی در آب از درست موردش در حدسهایم هیچوقت چرا

 الهی بسم لب زیر. زدم سرهم پشت پلک چند و کشیدم محکمی نفس

 خواستم می هم فرض به. نیست ممکن لجبازی دیگر دانستم می. گفتم

 . خانه داخل کرد می پرت و گرفت می مرا نکشیده ثانیه به برگردم،



 در کنار کلید در، بستن از قبل و آمد دنبالم صدرا و شدم خانه وارد

 .شد روشن خانه و زد را ورودی

 آن احیانا و نکنم نگاه جا هیچ به تا انداختم پایین را سرم سماجت با

 پررو را طرف و داده نشان ذوق خودش از وجودم مانده بچه بخش

 .نکند

 . بودم انداخته پایین را سرم و ایستاده در دم همان

 هال بخش شک بدون رفت، چپ سمت به و شد رد کنارم از صدرا

 خانه پارکت کف نکندم، زمین  از را نگاهم عنوان هیچ به. بود پذیرایی

 . داشت روشنی خیلی کرم رنگ که بود دیدم در

 آنجا از و رفت پنجره دم تا که دیدم می را هایش قدم چشمی زیر

 . شد رونبی تماشای مشغول

 مهربانی برای دلم چقدر زدم، تکیه ورودی در به و رفتم عقب کمی

 که صدرایی همان! خودش خِود خودش، برای و بود شده تنگ هایش

 که صدرایی همان. کرد می محبت هم بار ده کرد، می دعوا یکبار اگر

 داد، می گوش ام روزانه جریانات و خاطرات تمام به حوصله با خیلی

 عشِق به فقط که همانی! خودمی باهوش دختر گفت، یم که همانی

 . کردم می ردیف هم پشت را ها بیست تشویقش

 خراب سرم روی دنیا! وای کرد، می اخم ام نمره یک برای یکبار اگر

 شدند؛ می تر چشمانم بالفاصله. گرفتم می که نوزده زیر نمره. شد می

  بودم، شده کلفت پوست خیلی نداشتم، را گرش سرزنش چشمان تحمل

 .بودم مانده پا روی هنوز و گرفت می ندیدم همه این که

 .رسید مقابلم آرامی های قدم با و شد کنده پنجره از



 را نگاهش سنگین بار توانستم می هم شده دوخته زمین به نگاه همان با 

 :نشست گوشم در اش داشتنی دوست و بم صدای. کنم حس

  نگی؟ هیچی و نخوری تکون اینجا از صبح خود تا قراره ـ

 :گفتم و دادم بیرون را لرزانم نفس

 . خودمون خونه برگردم میخوام ـ

 :گفت و کرد مکث کمی نداد، جواب ضربتی همیشه مثل

 ! خودمونه خونه هم اینجا ـ

 بیرون چشمم گوشه شده حبس قطره و فشرده هم روی را هایم لب

 :گفتم تند و عصبی و کردم بلند را سرم. ریخت

 خودت بلکه کن، تکرار خودت با دیگه بار چند را گفتی که ای لهجم ـ

 . شدی متوجه اونو مفهوم

 :داد جواب مکث بدون و سریع بار این

 کجاست؟ مشکل بگو دقیقا ـ

 :پیوستند اولی به هم بعدی قطرات

 دونی؟ نمی خودت یعنی ـ

 :گفت چشمانم در زده زل

 .بگی خودت خوام می باز هم بدونم -

 :شد هوار یکجا ام دلخوری انبوه و مکشید نفسی

! زنی نمی حرفی گیری می تصمیم! دی نمی نشون خری می خونه -

 مهم برات ام نداشته یا داشته مشکل که دارم برات هم ارزشی اصال



 یعنی. خواد می دلم که اینه جوابش بگم چی هر که بگم باید چی. باشه

 ذره یه شی می حاضر شه؟ می حل بزنم، حرف مشکلم از حاال من

 بدی؟ تغییر رو برخوردات روند

 

 :شدند باریک چشمانش. فشردم هم روی را لبانم و کردم مکثی  

 .بده ادامه -

 :گفتم ناراحتی با

 دیداری هیچ دیگه ری می که پنجشنبه شب از ولی نامزدیم مثال -

 برام دلت اصال ببینم! شما خونه ریم می که چهارشنبه شب تا نداریم

 بهم کال بزنیم؟ باهم دوری یه بیایی خواد نمی دلت حتی ؟شه نمی تنگ

 و خونه خرید برای اصراری چه نداری اگه داری؟ دوستم بدونم بگو

 گفتی تو داره؟ وجود عقد شدن زود و دیر بدونم چه و مراسم و چیدن

 یه وارد تو میل رغم علی نیست قرار ولی. بله گفتم من آره نه، بگو

 و باش مرد  هست، نه نظرت همچنان اگه! که بشیم مشترک زندگی

 .نکن اذیتم هم اینقدر بگو، همه به برو خودت

 :گفت تحملش قابل غیر خونسردی همان با

 شد؟ تموم -

 . کنم پاک را اشکم در غرق صورت تا نبردم باال دست حتی و

 سانت چند ولی بروم بیرون تا کردم باز را خانه در و زدم گرد عقب

. بست را در و نشست در روی دستش کف که دبو نشده باز بیشتر

 :آمد گوشم نزدیک سرش

  برید؟ می تشریف کجا بفرمایید شه می ـ



 :بگویم تر محکم کردم سعی و کشیدم درهم چهره

 ! خودمون خونه ـ

 :شد خشن صدایش

 ! شب وقت این اونم آهان ـ

 :کردم لجاجت

 ...  آره ـ

 :گفت حرصی

 !!!گذاشتم منم ـ

 و سردی همه آن با داد می خرج به گاه که غیرتی م،کرد مشت را دستم

 همان مان محرمیت دوره قوت نقطه شاید. خواند نمی اش اعتنایی بی

 شده همراه تحکمی و غیظ آنچنان با هم بار هر که بود ای بوسه بار دو

 من. بکشم بیرون محبتی و مهر آن پرده پس از توانستم نمی که بود

 اشتراکی نقطه هیچ وصلت این ولی تمخواس می را معشوق این وصال

 !!! وصلت خود از غیر نداشت، رویاهایم با

 بی نینجامد جایی به هم محرمیت این پایان شد، می قرار واقعا اگر اما

 . مردم می شک

 نمی حرف و کردم می صبر هی که وقتی شدم، می عصبانی که وقتی

 انفجار هب شدن پر این آخر و پر و شدم می پر و شدم می پر. زدم

  شد، می منتهی

 . خواست می شدن خالی دلم فقط...  نادرست حتى شدن، منطق بی حتى

 : شد بلند صدایم لرزان و زنان نفس نفس



 اتفاقی برام ترسی می یعنی شی؟ می نگران یعنی بزاری؟ نباید چرا ـ

 بزنن اصال نیستم، مهم برات که حاال چه؟ تو به! بیفته بزار اصال بیفته؟

 این!  ات خونه این...  شی می راحت شی، می خالص بکشنم،

 !! خودت مال همش!  زندگیت

 و کی نفهمیدم اصال که بود نشده تمام حسابی و درست حرفم هنوز

 و بود روبرویم خشمگینش های چشم. شدم کوبیده دیوار به چطور

 که نفسی و خورد می چرخ گلوش سیبک شدن پایین باال روی نگاهم

 .خورد می صورتم به غدا و محکم خیلی

 با رو فکت تا کن تکرار رو غازت یه صدمن حرفای دیگه بار یه ـ

 . کنم خرد جا یه دهنت

 کرده قاطی بد هم خودم ولی برید، نفسم ای لحظه برای کالمش خشم از

 شوهرت داد به خدا گفت، می مامانم که هایی کردن قاطی آن از. بودم

 دانستم نمی. افتاد می اتفاق یکبار سالی دو سالی، که هایی همان! برسه

 تکرار برایش را همان تا بود، زده آتشش بیشتر هایم حرف بخش کدام

 . کنم

 می روبرویم موجود از چی عین و بود کرده یخ دستهایم اینکه با

 دو از کمتر همین در بود؟ رنگی سیاهی از باالتر مگر ولی ترسیدم

  بودم؟ نزده دم من و بود کشیده شانه و شاخ برایم چندبار ماه،

 :گفتم لجوجانه

 می کجا تا ببینم خوام می! کن تعیین کنم؟ تکرار رو بخشش کدوم دقیقا ـ

 بری؟ پیش خوای

 اشک و سرخ چشمان روی از چندباری سیاهش چشمان تیره مردمک

 .برگشت و رفت ام فشرده بهم های لب تا اخمم و هایم



 

 و کرد ام چانه بند هم را دیگرش دست بود، ام شانه بند که دستش یک

 :گفت اش نشسته هم روی های دندان بین از

 نیستم سینا من بهار، کن وا گوشاتو خوب آره؟ رم، می کجاش تا که ـ

 دارم می نگه رو حرمتت. بیام کوتاه و بخونه کری برام زنم وایستم که

 یه غیرت با بازی بزاری، پا زیر اونو نخوای خودت که ای اندازه تا

 سر به که آتیشه خود با بازی. نیست هم شیر دم با بازی تىح مرد،

 تو دار نگه یادت پس. کاملت شدن خاکستر تا زدی شعله بگیره، آستینت

 یک این نشه، مربوط من به که نداره وجود چیزی تو و من بین رابطه

 ... 

 :کشید باال را سرم مضاعفی فشار با و

 ساقطت هستی از بزنی، یبخوا که بزنی زیرش میکنی غلط دادی بله ـ

 ... دو این کنم، می

 دیگر باری و کشید حرصی پر نفس و آورد تر پایین هم را سرش و

 :خورد تکان گلویش سیب

 می من رضایت و اجازه با فقط و فقط شی، می خونه این وارد وقتی ـ

 !سه اینم بزاری، بیرون در این از پا تونی

 مچ تا هم را ام شانه روی دست و کشید ضرب به ام چانه از دست

 از وقتی و شدم کشیده چپ سمت به و کرده سفت کشانده، پایین دستم

 بسیار ای سرمه و سفید راحتی مبلمان سرویس توانستم ایستاد، حرکت

 شیک خیلی و ای دایره صورت به سالن سمت یک که ببینم را شیکی

 که شد یم دیده مشابه رنگی تن با فرشی هم مبلها مابین. بود شده چیده

 و  لوکس العاده فوق شکل. شد می دیده زیبایی ای دایره میز رویش



 لجبازی مانع و کرد پرت حرفهایش از را حواسم کمی آنجا عالیه

 . شد ام دوباره

 :گفتم کرده بغض شدم، تیزش نگاه متوجه شد، کج سمتش به که سرم

 آره؟ طلبکاری، تو من عوض شده، برعکس قضیه -

 :گفت رخم به رخ و کشید را مچم

 !وقت همه و همیشه -

 !لعنتی! لعنتی! لعنتی

 یکی آن مچ و آورد جلوتر را دیگرش دست که بود زده موج چشمانم

 :داشت نگه خود مقابل مرا و گرفت هم را دستم

 برای حرف قدر هر باشی، دلخور قدر هر باشی، عصبانی قدر هر -

 ناراحتی. شکنیب رو مرزهایی یه نداری حق بازم. باشی داشته گفتن

 بری اینکه بدون داری حرف چی؟ از بگو راست و رک خیلی خب

 رو این. مطلب اصل سر برو بیاری، حرف تو حرف تا هزار و حاشیه

 به ماهی شاید کنی آلوده گل رو آب تونی نمی من با برخوردت تو بدون

 حاال. کشیدنم بیرون ماست از مو استاد خودم من چون. بخوره تورت

 چه بگو آدم عین بعد. کن فکر کمی بکش، نفس ذره یه بشین، بگیر هم

 مرگته؟

 درشت کلمات از. هیچ بود، کرده دعوایم هم کلی بود، بد حالم که خودم

 بود؟ سخت سر همه این چرا کرد، می استفاده هم سخت و

 می که جایی تنها به را ام پیشانی و انداختم پایین را سرم لرزید، لبانم

 !اش سینه به دادم، تکیه م،ده تکیه توانستم



 محبت با صدرای من گفتم می زبانی چه به کردم، گریه آرام اما تلخ

! بود سنگدل چقدر! لعنتی بود، رحم بی چقدر و خواهم؟ می را گذشته

 باال کردنم آرام و کشیدن آغوش به برای را هایش دست حتی که

 !قعا؟وا شد، تلخ و سرد و سنگ حد این تا شد می چگونه. نیاورد

 ام، شده آرامتر کرد حس وقتی شود، آرام ام گریه تا ماند حرکت بدون

 :گفت و کرد جدایم خود از

 زنی؟ می هندل داری هنوز یا افتاده کار منطقت -

 و کردم می بلند را پایم و بودم بلد کاراته خواست دلم ای لحظه برای

 با بعد و برود عقب و بخورد تلوتلو تا کوبیدم می اش سینه به محکم

 خنک دلم شایدم. شود زمین نقش تا زدم می شکمش به محکم دیگر پای

 !!شد می

 گام دو یکی با صدرا جایش به و ماند رویا حد در آنها همه ولی

 پر مصرفی یکبار لیوان با بعد ثانیه چند. نشاند مبل روی مرا حرکت،

 :گفت آهسته و ایستاد مقابلم آب از

 !ریختی بیرون چشمات از آب پارچ یه بخور، یکم بیا -

 بخورم خواست می دلم و داشت آب به نیاز واقعا ام شده خشک دهان

 اصرار بدون. خورم نمی یعنی دادم، باال سر و شد غالب لجبازی ولی

 نگاهش و بردم باال سر. نشست روبرویم و گذاشت میز روی را لیوان

. بود کنده تن از آشپزخونه به رفتن موقع را پالتواش احتماال کردم،

 کردم سعی. آمد می اش عضالنی تن آن به عجیب سفیدش جذب بلوز

 .کنم جور و جمع را افکارم و شوم مسلط خود به کمی

 :گفت

 نه؟ یا چیه دردت گی می حاال -



 :گفتم و زدم پوزخندی

 خواست؟؟؟ دلم بدی جواب بعد که بشه؟ چی که -

 :کشید پوفی

 نه؟ مگه دیگه، شدی ماشین سوار اومدی که داشتی حرفی خب -

 :دادم جلو را لبانم

 .گفتم قبال رو ها گفتنی -

 :زدم غر اش رویی پر همه این مات

 .گفتم رو ها گفتنی همه -

 اخم نه نگرفتم، نگاهش از چشم. بود شده ام خیره زده، سینه به دست

 نگاه تمام سماجت با و رسید می نظر به متفکر بیشتر لبخند، نه داشت

 من از العملی عکس وقتی گذشت سکوت به دقیقه دچن. گرفت برنمی

 دم تا گرفت دست به را موبایلش و برخاست جا از نکرد، دریافت

. داشت نگه گوشش دم را گوشی گرفته، ای شماره و رفت پنجره

 بود؟ گرفته تماس کسی چه با شبی نصفه کردم، جمع را چشمانم

 :گفت و کرد صاف گلویی 

  ما؟ های حمتز با خوبه؟ حالتون سالم، -

 :شد برگردانده بر و چرخید من روی نگاهش نیم

 رو بهار نتونم امشب احتماال بدم، اطالع گرفتم تماس راستش -

 !برگردونم

 :گفت باز کرد؟ می شوخی داشت یعنی شد، گرد چشمانم



 مراسم ریزی برنامه برای خواستیم می فقط نیفتاده، خاصی اتفاق نه -

 این شلوغه من سر هفته کل. باشیم داشته هم با صحبتی کارا بقیه و

 اصال هم دلیل همین به. کنیم نمی تعطیل هم ها جمعه حتی آخر روزای

 به داره حرفامون دیدم هم حاال نمیشه، پیدا نظر تبادل برای فرصتی

 ... میکشه درازا

 لب زیر آهسته. رفت باال لبش گوشه و کرد نگاه من به حرفش میان

 :کردم زمزمه

 !خودت برا گی می یدار چی -

 و کرد فوت را نفسش نامحسوس و کشید لبش گوشه را شستش انگشت

 :داد ادامه

 بعد و بزنیم حرف کمی بخوایم تا نیمه و یک ساعت که حاال گفتم -

 !!صبح دمای دم شه می همون برگردیم، رو راه اینهمه

 کنم؟ چه دانستم نمی بودم، مستاصل. رفتم سمتش به و برخاستم جایم از

 !بابا یا هست مامان خط پشت دانستم نمی اصال

 :گفت کالفگی کمی با صدرا

 باشه؟ درست نباید چرا...  شبه دونم می بله -

 :زدم لب گرفتم، ام پیشانی بر دست و ایستادم مقابلش عصبی

 .کن تمومش -

 :انداخت باال ابرویی تک و کرد نگاهم چشمی زیر

 !منه همسر بهار زمانی آقای -



 بود مانده کم فشردم، دهانم روی و برداشتم ام پیشانی روی از را دستم

 ولی شد خیره من چشمان در صدرا که شوم آب خجالت شدت از

 :پرسید خطی پشت به خطاب

 ندارید؟ اعتماد من به شما -

 :گفت تر مودب و کرد مکث کمی

 .بخیر شبتون! اعتمادتون از ممنونم -

 :کردم حمله سمتش به عصبانیت با

 !آدمی؟ تو آخه -

 :کشیدم حرصی پر نفس. گرفت هوا در را دستم مچ و خندید کوتاه

 میدی؟ ام سکته چرا چیه؟ من با مشکلت بگی شه می -

 میان اخم که بود شده سیراب گویا و سوزانده آتش کافی اندازه به

 :گفت صدایش در نهفته شیطنتی با بود، رفته بین از اش پیشانی

 !!!!بهار؟ -

 عصبانیت از کنند، می فکری چه بابا و مامان اینکه تصور از اصال

 :توپیدم عصبی بودم، انفجار حال در

 چی؟ یعنی بازیا مسخره این -

 دیدن از و رفته شهربازی به او گویا من، کردن ولز و جلز برعکس

 :گفت تمسخر به آمیخته لحن با برده؛ را کافی لذت آنجا

 قاطی روغن آب جوریاین هورموناته، ریختن هم به زمان نکنه -

 کردی؟



 صدرا، صدرا، شد؛ گرد حرفش مفهوم از چشمانم و شدم ساکت

 !!صدرا

 کمی با و ریلکس خیلی صدرا که بود شده کور نطقم و آمده بند زبانم

 :گفت خنده

 !میاد خوابم بخوابیم، بریم بیا -

 این قبل های حرف همه کال! مونده کارم یه همین وای گفتم، خود با

 چه باید حاال یعنی کشید، پنجه وجودم به جدیدتری استرس و رفت یادم

 !ریختم؟ می سرم به خاکی

 خانه سمت به مرا و گرفت را بازویم کرد، استفاده سکوتم از صدرا

 :چرخاند

 !بودی دیدنش هالک که ببین رو خونه کردن، جیغ جیغ عوض بیا -

 را حواسم و کنم تمرکز کردم سعی و برگشت خانه سمت به نگاهم

 سمت یک بود، رنگ و دیواری کاغذ از ترکیبی دیوار. بدهم اطراف

 بود، خالی هنوز دیگر سمت ولی بود شده چیده ها راحتی که سالن

 قشنگی این همه ولی داشت نوازی چشم و قشنگ بسیار طرح آشپزخانه

 :بگیرم را زبانم جلوی نشد، باعث ها

 !مهمه؟ برات مگه من ندیدن یا دیدن -

 کشید را بازویم ولی ببینم را اش چهره حالت نتوانستم و بود وا به پشتم

 :گفت کشانده، ورودی راست سمت به و

 !نیستا بد بدی استراحت فکت به ذره یه -

 می دلم آی. دادم استراحت فکم به او قول به و کشیدم پری نفس

 ! بکوبم فرمش خوش فک آن در خواست



 شد می بازشان در از که بود اتاق دو روبرویمان شدم، کشیده دنبالش به

 نفس زیبایی از شدم دیگر اتاق وارد وقتی. بود خالی کامال یکی فهمید،

 .پرید باال ابروهایم آنجا گیر

 اتاق دیزاین و بود اتاق میان کامل سرویس با بزرگی سفید خواب تخت

 دیده طرح میان هم مشکی رنگ محدود طور به که بود بنفش و سفید

 . کرد غلیان قلبم یانم جریانی. شد می

 ...  دانستم می خوب بود، خودش خاص سلیقه اتاق این

 از بیشتر دقت با...  مشکی و سفید و روزهایش آن دلخواه رنگ بنفش

 این. کردم پیدا ردی تختی رو و و دیوار طرح هایالیت میان هم طالیی

. بود گرفته بر در را او مطلوب رنگهای همه توجهی قابل طور به اتاق

 و بودم اتاق زیبایی محو و رفته فرو جالب بسیار طرح این بحر در

 بغلش در شک بی بود، قدیم صدرای همان مرد این اگر کردم می فکر

 با لحظه آن ولی کردم می ذوق یونیکش سلیقه همه این از و پریدم می

 وجودم از بزرگی بخش استرس داشتیم، که مدتی کوتاه محرمیت وجود

 !  بود بینی پیش قابل غیر صدرا بود؛ کشیده خود سیطره به را

 : نشست گوشم در همیشه از آرامتر صدایش

 . بودم زده خودمون مختص رو طرح این ـ

 دستی و رفتم جلوتر کمی. کرد ول را بازویم حرف، این گفتن با و

 ! خودمون مختص...  کشیدم تختی رو روی

 . شد آب دلم در عسل و قند کلی حرفش از

 بیرون اتاق از داشت کردم، نگاه سرم پشت به صدرا حرکت حس با

 . رفت می



 برای را چشمانم. نشستم تخت روی و کشیدم عمیقی و طوالنی نفس

 . کنم کم خود استرس از کردم سعی و گذاشتم هم روی ثانیه چند

. بترسم او از نباید که قبوالندم می خودم به باید...  ترسیدم می نباید

 پیش سالهای صدرای با صدرا این چند هر. بود صدرا نبود، که غریبه

 .نداشت تشابهی وجه کوچکترین

 .برخاستم جا از آمدم، کنار خود با و شدم آرام که کمی

 تا شد موجب ساز چای صدای رفتم، بیرون و دادم جرات خودم به

 . شوم کشیده آشپزخانه

 وجود داخلشان ای کیسه چای با مصرف یکبار لیوان دو کابینت روی

 :گفتم متعجب داشت،

 ! انگار کامله تجهیزات ـ

 :گفت ریخته، لیوان داخل را جوش آب

 . باشه اینجا شد، الزم کارگرا برا اگه که آورده مامان آره ـ

 :شدم ناراحت دوباره

 . ام غریبه من فقط! من غیر دیدن رو اینجا همه ـ

 : بود نشسته سرزنشی چشمانش میان. برگشت سمتم به

 ببینم، منم بریم گفت مامان. نیاوردم ببینیم رو اونجا ببر ومن گفتی کی ـ

 . ندیدن هم ای دیگه کسی. آوردم منم خب

 :فرستادم جلو را لبانم

 دیر دقیقه ده بخاطر نیاوردی؟ چرا خودت تو گفتم؟ می باید حتما ـ

 . بیاریم اصال نشدی حاضر کردنم



 :گرفت خباثت از ای نمه نگاهش

 .بود تنبیهی که اون -

 :داد ادامه آمده، کش کمی لبش که بودم رفته سمتش به ای غره چشم

 . آوردم می خواستی می بعد اگه ولی ـ

 :گفتم و رفتم جلوتر داشتیم؟ حق کداممان واقعا کردم، فکر کمی

  کنم؟ کمکت ـ

 :شد بلند اش خنده

  خوردنش؟ برای ـ

 . شوم خندیدنم مانع نتوانستم ولی کردم نگاهش چپی چپ

 . رفت دستشویی به و کرد روشن را پکیج صدرا خوردیم، که را چایی

 در گشتی شده هم استرس رفع برای  آمد، سراغم به استرس دوباره

 .بود جور و جمع و خوشگل و کوچک. زدم خانه

 در نگرانی از قلبم. شد نزدیکم و آمده بیرون که بودم ایستاده پنجره دم

 :گفت و ایستاد کنارم. زد می دهانم

 کنی؟ نمی ول دیدی، چی بیرون اون دو ساعت شب نصف ـ

 می زور بوی و رنگ هم اش معمولی حرف که بود گفته زور بس از

 :گفتم داد،

 !نزار اینم خوای می ـ

 :کشید کنارم و گرفت را بازویم خونسردی با

 .ام خسته بخوابیم، بگیریم بریم بیا. زارم نمی باشه ـ



 در هم آن صدرا کنار شب دنکر سپری تصور از افتاد، دم در فشارم

 نگاهش مظلومانه. بودم گرفته قرار کردن غش شرف در شرایط، این

 :گفتم و کردم

 !دیگه خونمون ببر ـ

 کشید، بازویم از دست و رفت بین از اش چهره نرمش اندک بالفاصله

 :گفت سرد

 .نزن هم مفت حرف بخواب، بگیر بیا ـ

 .رفت وابخ اتاق به من روز و حال به اهمیت بدون و

 اینکه از کردم احساس. بردم دندان زیر را لبم و دادم تکیه پنجره به

 .کنم اعتماد او به داشته انتظار احتماال. بود شده عصبی بودم، ترسیده

 از دیگری کار البته رفتم، اتاق طرف به و گفتم خدایایی و کشیدم نفسی

 و موبایل حتى بودم، شده صدرا ماشین سوار وقتی آمد؛ نمی بر دستم

 . بودم برنداشته هم را کیفم

 احتمالش. گذاشتم کنار هم را موجود های راحتی روی خوابیدن گزینه

 پرت پایین به پنجم طبقه پنجره همین از صدرا توسط که داشت وجود

 . شدم می

 از هم را کمربندش و آورده در را بلوزش صدرا شدم، اتاق وارد

 روی چشم کشیده، دراز بیرون شلوار همان با و بود کرده باز کمرش

 .بود گذاشته هم

 تنم از را مانتو. کوبید می هی و آمد نمی راه من با اصال قلبم ضربان

 کنار بود، نشسته عرق به تنم کل زیاد استرس از حالیکه در و کندم

 نداشت، تکانی هیچ انداختم، صدرا سمت به نگاهی نیم. نشستم تخت

 . بود برده خوابش انگار



. نداد اجازه دلم ولی بخوابم اضافه حرکت هیچ بدون گفتم خودم به هی

 کشیدم، رویش به ممکن حالت ترین آهسته با را لحاف و شدم خم

 .نشد بیدار خوشبختانه

 پشت او به نیامد دلم از ولی کشاندم تخت بخش ترین انتهایی به را خود

 و ریش پر صورت به بودم قادر بود، بسته چشمانش که حاال. کنم

 . بود داشتنی دوست خواب در چقدر کنم، نگاه بلندش نیمه موهای

 و بود باز چشمانش اگر خورد، تکان ای خنده کوتاه تیک به ام سینه

 .کرد می بارم درشت قطار یک حتم به بیدار،

 واقعی جرات  دادم، پر سمتش به ای بوسه و گذاشتم لبم روی دست

 .نداشتم را کردنش

 ولی کنم تماشایش صبح تا آمد نمی بدم واست،خ نمی خواب دلم هم زیاد

 .افتاد هم روی هایم چشم چگونه و کی دانم نمی

  بود؟ شده صبح واقعا. زد را چشمانم اتاق روشنی کردم باز چشم وقتی

 بود دستی بلکه نبود صبح روشنی بود، شده حیرتم موجب که چیزی اما

 کرده قفل را مپاهای جفت که بود پایی و داشت قرار ام شانه دور که

 و منظم های نفس عمیق، خواب در پا و دست این صاحب و!! بود

 .    کشید می هم سر پشت

** 

 :شنیدم که بود بیرون به نگاهم و نشسته ماشین داخل

 خانوم؟ بهار احوال ـ

 : گفتم و دادم هادی به را نگاهم

  کنی؟ می کار چی خودت. خوبم ممنون ـ



 :داد جواب و کرد کم را آهنگ صدای

 . بخواب و بخور کار، ـ

 :گفتم خنده با

 . بکن خودت برا فکری یه خب ـ

 :کرد چپ را چشمانش

 مثال؟ کاری چه ـ

 : گفتم جدی

 برای ولی کن انتخاب دونه یه. نپر اون و این با  نگرد، ول اینقدر ـ

 ! همیشه

 :خاراند ناخن با را ابرویش گوشه

 ! ظلمه اصال  کرد، انتخاب دونه یه شون بین از نمیشه کن باور بهار ـ

 :کردم کنترل را ام خنده و گزیدم را انگشتم

 !! چیزیه خوب هم خجالت ـ

 . خندید جانانه و بلند

 سر دستش از بود مانده کم واقعا خاله دادم، تکان برایش تاسف به سری

 . بگذارد بیابان به

 نجاما را داماد خرید بابا، خواست به. شد کشیده قبل روز دو به حواسم

 مورد در اما. بودیم خریده هم شمعدان و آینه و قرآن و  بودیم داده

 بود، رای خود تصوری قابل غیر طور به خانه دکوراسیون و چیدمان

 تماس او با ماشین در من حضور هنگام شانسی، خیلی وقتی حتى



 هم من که نگفت کند، بررسی را پرده دکور و برود که گرفتند

 .باشم همراهش

 بوسه یاد وقتی ولی کرد می ام کفری واقعا گاهی بودنش یرا خود

 به که گرمی حس و افتادم می ام پیشانی از صبحش روز آن مالیم

 . بردم می باال را بخششم میزان  شد، پخش وجودم

 :پرسیدم هادی به رو

 امتحان فردا افتاده، یادش امروز همین درست تو خواهر این یعنی ـ

  داره؟

 :داد رخیچ را هایش مردمک

 دلت تا عوضش نیست، اش کله اون تو مغز سوزن سر اندازه به ـ

 . داره رو بخواد

 سمتم به نگاهی نیم. گرفت ام خنده بود، حرفش در که حرصی از

 :گفت و انداخت

 ای که شده پا صبح ده، می رو تغاریش ته به مامان که اینقدر! واال ـ

 کردی، غلط گفتم خوندم،ن هیچی دارم امتحان فردا بیداد، امان، وای،

 داری بگه اینکه عوض مامان حاال بخونی، اول همون از خواستی می

 زنم می زنگ االن نخور غصه گه می برگشته زنی، می حق حرف

 خوب باز داشتند، جنگ هم با خدا همیشه دادم، تکان سری. بیاد بهار

 روز اینکه وجود با داشتیم، تعطیلی روز یک ای هفته وسط که بود

. داشت وجود بپذیرم، را خاله خواسته اینکه امکان باز بود، کشنبهی

 هم با زیادی آمد و رفت و بودم ام خاله دانه یک یکی همین عاشق

 برای روزها این. برگردم باید ظهر تا که بودم گفته خاله به. داشتیم

 چند هر. دیدم می بیشتر را صدرا عروسی اولیه مراحل کردن فراهم



 برنامه بعدازظهر برای گفت می دو ساعت اینکه احتمال ولی بود نگفته

 شلوغ خاله دختر به بکوب ساعتی سه دو. داشت وجود است، چیده ای

 خاله کردم، رفتن عزم یک ساعت نزدیک و کردم تدریس ام سرزنده و

 :که گفت خیلی

 .بیاد نهار برای هم صدرا بزنم زنگ ـ

 بلکه بود، شلوغ نهایت بی سرش روزها این تنها نه نکردم، قبول ولی

 مهمانی دعوت ای دفعه یک اینگونه، باشد حاضر کردم نمی تصور

 . کند قبول را خاله

 :گفت زور به خاله ولی نداشتیم شان خانه از زیادی خیلی فاصله

 . رسونتت می هادی ـ

 وجود با. بود منتظرم و چیده ای دونفره میز مامان رسیدم، خانه وقتی

 .بیاید تهران به بود، نتوانسته هزادب هفته، وسط تعطیلی

 ما با سر یک که پیش روز از البته بود، گرفته حدی تا مامان چهره

 . بود شده اخمالوتر بود، دیده را شده خریداری خانه و آمده

 :بوسیدم مامان صورت از و شدم خم کردم، می جمع را میز حالیکه در

 آخه؟ این، گرفته چی برای مامان ـ

 :شد غذا کردن جور و جمع مشغول و ددا تکان سری

 ! بگم چی -

 :گفتم خنده با و گذاشتم یخچال داخل را آب ظرف

 ! داشتا کارایی فحش تا ده اندازه به تون بگم چی همین مامان ـ

 :نمود باز را کابینت در و کرد چپ چشم



 ! دی می اهمیت خیلی که نه ـ

 :گفتم تر مهربان و شدم نزدیکش کمی

  شده؟ چی بگید شما ونم،ج به دردتون ـ

 :داد تکیه کابینت به و برگشت

 !ام؟ غریبه من بهار ـ

 :شد گرد چشمانم

  حرفیه؟ چه این ـ

 :نهاد سرش پشت کابینت روی را دستش در ظرف

 می رفتار ها غریبه عین چرا زنی؟ نمی بهم رو حرفات چرا پس ـ

  گی؟ نمی خرید، می خونه کنی؟

 :پریدم حرفش بین

 ! بودم گفته که من مامان -

 :گفت تر جدی

 دارن البد گفتم می پرسیدم، نمی منم این، خونه دنبال بودین گفته ـ

 ...  نگفتی بهم اصال و خریدین فهمم می هفته دو بعد. گردن می دنبالش

 می اگر. نزدم حرفی چرا نداشت خبر که مامان انداختم، پایین را سرم

 دارد؟ خواب چند هست، لیشک چه کجاست، گفتم می باید خریدیم، گفتم

 اصال که شدم می جوابگو را سواالتی باید خالصه است؟ طبقه چند

 زیر گفتم؟ می چی مامان برای حاال دانستم، نمی را کدام هیچ جواب

 :گفتم لبی



 خونه میام که عصر سرکارم، همش روزا این دونید می که خودتون ـ

 دو یا اومده بیتا یا اینجاست صدرا یا بیرونم یا زنم می طرح دارم باز

 پیش زدن حرف برای فرصت. است خونه بهزاد رو هفته آخر روزه

 . اومد نمی

 :شد پر مامان نگاه میان سرزنش

 بگو میری، در واضح جواب دادن از بهار، کنی می توجیه داری ـ

 . کردم اطاعت منم نگو، کسی به بود گفته صدرا

 :کشیدم ای کالفه پوف

 ! هنبود اینطور خدا به ـ

 :گفت تر عصبی کمی

 کار همه این آدم میشه مگه چیدین، رو خونه نصف بوده؟ چطور پس ـ

 از که تویی اونم بگه مامانش به نکنه فرصت نمونه؟ یادش بعد بکنه

 تو شده؟ چی حاال. بود من پیش حرفات پیک و جیک بچگی همون

 مبه رو ما همه این که اومده وسط این سومی نفر یا من؟ یا شدی عوض

 کرده؟ غریبه

 می چطور واقعا  بود، زیاد چقدر مامان دلخوری حجم. بستم را چشمانم

 بین کنتاکتی نوع هر مقابل که بود این تالشم. بگویم را واقعیت توانستم

 دوست چشمان در بودند، عزیز برایم دو هر بگیرم؛ را صدرا و مامان

 :کردم نگاه مادرم داشتنی

 شرایط وقتا بعضی...  نگم بود نخواسته ازم صدرا کنید باور مامان ـ

 ...  پیش جوری

 :پرید حرفم میان



 می کاش ای موندم، خواستت این درک تو! نده ادامه بهار، نده ادامه ـ

 از رو موقعیتها بهترین تو تونم، نمی ولی کنم درکت ذره یه تونستم

  چی؟ بخاطر دادی دست

 :کشیدم کمرنگی آه

 همه برای معنیش داره، افراد برا مختلفی معنی موقعیت بهترین مامان ـ

 !نیست یکی

 :گفت جدی

 یکی داره عامل تا دو زن، برای امروز خوشبختی! نده شعار بهار ـ

 .نرمش و محبت و مهربونی یکی پول،

 معنی چی رو خوشبختی کنی، می عوض چی با رو چی تو دخترم آخه

 محبت محمد ازهاند به نه و داره پول آرین اندازه به نه صدرا کنی، می

 کرده معرفی بهت من که ای دیگه کس هر حتی یا اینا با اگه واال... 

 رو پات تا سر بسازت و مالیم اخالق این با کردی، می ازدواج بودم،

 .کردن می حلوا حلوا سرشون رو و گرفتن می طال

                              ��� 

 را مادرم و خودم بین کریف شکاف این توانستم می چگونه من! خدایا

 :زدم لب  من؟ یا داشت حق او اصال. کنم پر

 .دارم دوستش من مامان ـ

 :گفت کردن باز حین و بست را چشمانش

 من ببین کنی؟ تحمل تونی می حد چه تا کنی می فکر چقدر؟ کجا؟ تا ـ

 یهو خودت که نگو. شناسم می رو هام بچه حرکات همه مادرم یه



 نمی خودت! بپوشی مانتو تونیک، بجای امیر مقابل گرفتی تصمیم

 ... کنی آرایش بیتا مثل خوای

 :کرد راست و چپ را سرش و

 .بهتره نگم که دیگه چیز تا هزار و ـ

 . بودم نگفته مامان به صدرا درباره چیزی هیچ من تازه گزیدم، را لبم

 ساعت روی چشمم سریع رسید، گوشم به که موبایلم زنگ صدای

 پرت را حواسم مامان با بحثم و جر. بود ربع و دو اعتس. شد کشیده

 مادرم دلخوری از پر های حرف شد نمی کال هم طرفی از بود، کرده

 موبایلم. رفتم می نامزدم به زدن زنگ سراغ و کردم می قطع نیمه را

 . بود میز روی همانجا

 

 از نداشتنم حوصله از عاری لحنم کردم سعی و زدم را تماس دکمه

 : گفتم باشد، مامان اب بحث

  خوبی؟ سالم، ـ

 :گفتم که کرد مکث کمی

  خبرا؟ چه ـ

 احیانا شود متوجه که بزنم حرف جوری خواست نمی دلم مامان مقابل

 گوشم به استهزایش پر صدای.  است عرف از خارج برخوردمان

 :رسید

 کم دست بفهمم، تصمیم قبل بودی گفته! خدا امید به سالمی سالم، ـ

 !است مرده است، هزند طرف



 برای نبود درست که بود شده حساس ما رابطه به قدری به مادرم

 تمام بحث این اینکه برای و بروم دیگر جای به صدرا با زدن حرف

 چقدر دانستم می خوب که کرد دیر این از هم را صدرا حواس شود،

 : گفتم کنم، پرت است مهم برایش

 .رسوند سالم بهت الهخ راستی برادرا؟ چطورن؟ اینا مامان -

 : دهد جواب تا برد زمان ثانیه دو یکی

 . اونجاست ات خاله! آفرین بپیچونی؟ بلدی خوب -

 زد، می حرف داشت کم دست و نداشت را اش اولیه سرد لحن اینکه از

 : گفتم

 . شون خونه بودم رفته من صبح نه، -

 : گفت! رسید می تعلل با هایش جواب چقدر

  بودین؟ رفته کجا بله؟ -

 مامان مقابل در بگیرم، گاز را لبم گوشه خواست دلم اینکه وجود با

 امر خاله خانه به من رفتن اصوال ندهم، نشان العمل عکس کردم سعی

 : گفتم سریع نبود، مهمی زیاد

 .  کنم کار باهاش کمی بودم رفته داشت امتحان ام خاله دختر فردا -

 : گفت جانب به حق کامال

  ؟رفتی چطور -

 کوچکتر ظرف داخل را غذا مانده باقی داشت که رفت مامان پی نگاهم

 : گفتم آرامتر کشید، می

 . کشید رو برگردوندنم زحمت هم بعد دنبالم، اومد کرد لطف هادی -



 : پیچید گوشم در بلندش صدای

  کی؟ ی اجازه با -

 من ولی بداند باید بروم جا هر بود گفته قبال. دادم قورت را دهانم آب

! خاله خانه نه بودم کرده تعبیر غریبه و نامانوس جاهای به را جا هر

 : گفتم

 ...  برگشتم یک و رفتم ده ساعت صبح -

 حرف تو حرف کلی مامان توجه جلب و شدنش آرام برای خواستم می

 : شنیدم دیگر بار را حرصش پر صدای. بیاورم

  ی؟رفت شدی پا کی اجازه با پرسیدم رو؟ سوالم نشنیدی -

 : زدم لب آهسته

  خب؟ خالمه، ی خونه -

 : گفت می که شنیدم را حرصش پر صدای

 بزنین؟ بودم گفته من که رنگیه این! نیارین پایینش! وایستین وایستین، -

   خونه؟ می مکانش و دکور با اصال رنگ این

 !!باشه مغازه سفارشیم رنگ باید عصر تا گردونید، برش

 هم خط پشت کسانی یا کسی با داشت ،کردم فوت نامحسوس را نفسم

 : گفتم و کردم استفاده فرصت از. کرد می دعوا

 . گیرم می تماس بعد کم یه برو خوای می شلوغه، سرت ببین -

 : گفتن با

 !شد چی من سوال جواب گرفتی، یاد رو در راه کلی انگار بابا نه -



 ریت خلوت جای به داد می نشان این و شد کمتر خط پشت صداهای 

 . است رفته

 : گفتم آرام و کردم نگاه مامان به چشمی زیر

 . ببخشید -

 خرد اعصابش هم دیگر جایی یا کسی از انگار بود، عصبانی صدایش

 :گفت می داشت بود،

 و بدی انجام خوای می جوری هر و کاری هر کردی فکر جدی ببین -

 حله؟ چی همه ببخشید، بگی بعد

 که کردم نگاه مامان به و برگشتم تعجبم. شد کشیده دستم از گوشی که

 : گفت صدرا به خطاب رسید، می نظر به عصبی واقعا

  رفته؟ کجا مگه -

 تا بردم پیش دست و کردم نگاه مامان به ای شده درشت چشمهای با

 : گفت دوباره و کشید عقب مامان بگیرم، پس را گوشی

 نداره حق هم اش خاله خونه رفته؟ که بارشه اولین بوده؟ بدی جای -

  بره؟

 : زدم لب ترسیده و گذاشتم دهانم روی دست

 ! مامان وای -

 را صدرا صدای حدی تا! نزن حرف تو یعنی که آورد باال را دستش

 : گفت می که شنیدم می

 . باشم داشته اطالع باید بره جا هر گفتم بهار به من -

 : داد جواب تر حرصی مامان



 کجا کشه نمی عقلش خودش مگه است؟ بچه مگه چی؟ برای چرا؟ -

  بده؟ اطالع شما به ش خاله خونه به رفتن برای باید چرا بیاد؟ کجا بره،

 و بشنود درشت که نبود مردی صدرا. شدم می دیوانه داشتم وای،

 : آمد صدرا صدای باز. بماند ساکت

   داره؟ کسی به ربطی همسرم با من قرار -

 : داد فشار هم روی را لبانش مامان

 و پدر سایه زیر هنوز کنه، می زندگی خونه این تو داره فعال بهار -

 هست، هم حقش کال که چیزی سر که نیست کار و کس بی مادرشه،

  کنه؟ خواهی معذرت بشه مجبور بعد و بشنوه زور

 : گذاشتم موبایل روی و بردم جلوتر را دستم

 . من به بده خدا رو تو مامان -

 : گفت و کرد اهنگ صورتم به خشمگین مامان

 چیه؟ حسابت حرف ببینم ما، خونه بیا پاشو شه، نمی اینطور -

 . داد پس را موبایل و

 : گفتم و گذاشتم گوشم دم را گوشی. کرد می ام خفه داشت بغض

  صدرا؟ -

 .بود شده قطع تماس کردم، نگاه موبایل صفحه به. نیامد صدایی

 :باشد مودبانه لحنم مكرد سعى كنم كنترل را خودم تا كشیدم نفس چند

 كردین؟ چكار مامان -

 :گفت زیاد حرص با بود، كفرى واقعًا مامان



 مفت حرف داره وقتى بگه؟ زور بهت همه این ذارى مى چرا بهار -

 رفتنت خاله خونه مگه آخه خواى؟ مى معذرت ازش چرا زنه مى

 عاقالنه چرا اینه، وضع نرفتى خونش هنوز اصاًل داره؟ اون به ربطى

 كنى؟ نمى كرف

 :گفتم و وارفتم صندلى روى بود، برداشته نم چشمانم،

 .كردین نمى دخالت بود بهتر مامان -

 :كرد درشت چشم مامان

 رفتار طور هر حاال بمونه یادت اینو نباش، شل اینقدر اولش از بهار -

 كار حساب بایستى كاراش جلوى چندبار! عادت شه مى اون كنى

 .میاد دستش

 صدرا و من روابط از چقدر مگر مامان گذاشتم، انیمپیش روى دست

. داشت را خودش به مخصوص قلق زنى یا مرد هر اصاًل. دانست مى

 كردم؟ مى چه عصبانى صدراى این با باید یعنى

 :گفتم كالفه

 كنم سعى یا و بزنم محكش بخوام كه نیست غریبه یه صدرا مامان -

 با و شناختم مى زیادى دح تا رو اخالقیاتش و اونو من. كنم اصالحش

 .دادم مثبت جواب بهش شناخت

 :داد جواب سریع مامان

 خودت داره، فرق اونا با ما زندگى نوع گفتم بهت بار هزار كه من -

 اونم خب كردى، قبول و واردى اخالقیاتش به گى مى نرفتى، بار زیر

 و دونست مى رو ما خانواده خصوصیات تو، خواستگارى اومد وقتى

 كوتاه باید تو همش چرا. بیاد كنار شرایط این با اونم باید پس اومد،

 بیاى؟



 و كنم رد بود گفته او كه است این در فرقش نگفتم و كشیدم تندى نفس

 :گفتم فقط. بودم نكرده رد من

 .ندارم مشكلى هاش خواسته با من كن باور مامان -

 :گفت تر عصبى مامان

 تندت آتیش این كه فردا مى،فه نمى و هستى جوونیت و شور اوج تو -

 نیست، حالیت تو گم مى همش. كردى خبطى عجب فهمى مى خوابید،

 یه روز هر خواد نمى دلم من بهار كنم، حالیت نباید هم مادر منه

 بگى، بیاى، برى، خواد مى دلم خون، چشمت یه باشه اشك چشمت

 .بخندى

 :گفتم كرد، مى درد سرم كشیدم، ام پیشاني روى دست

 كنم وادار رو خودم حتى نتونستم كردم كارى هر من خدا به انمام -

 كنید باور ، باشم داشته دوست رو اى دیگه مرد هر یا احسان محمد

 ...نشد

 :فهمید مى مادرم باید آخر، سیم به زدم و

 خواست احسان محمد بار هر نامزدیم ماه هشت تو دونستین مى مامان -

 بس از بودم شده خسته دیگه یندون مى خورد؟ بهم حالم ببوسه، منو

 !شدم حتمًامسموم بودم گفته

 :شد گشاد مامان چشمهاى

 !نه؟ دیگه كنى مى شوخى دارى بهار من خداى -

 :دادم تكان سر متاسف

 !نه -



 :گفت درهمي چهره با مامان

 فقط تون مشكالت یعني نمیاي كنار هم با گفتي نداري، دوسش گفتي -

 بود؟ همین

 :آوردم مي جوش هم خودم داشتم كم كم

 چیزیه؟ كم مگه -

 :گفت گذاشته، سرجایش دوباره و برداشت سینك از لیواني ناراحتي با

 به تو حس بگم؟ چي تو به من آخه كردي، مي عادت كم كم بهار -

 به تو بوده، باهات بچگي از دیدیش، بچگي از كه اینه برا فقط صدرا

 .همین بودي، كرده عادت هم صدرا

 :گفتم سریع

 چهار اونا بودم؟ دیده بچگي از من كه بود كسي تنها صدرا مگه -

 ندیدم، هم رو هادي بچگي همون از مگه یكي؟ همین چرا. بودن برادر

 اگه نكردم؟ عادت ها یكي اون به چرا آخه داریم؟ فامیل تو پسر كم مگه

 نشد؟ ترك عادت این ندیدنش سال هفت شش با چرا عادته

 صندلي روي و گرفتم را دستش و برخاستم .كرد فوت را نفسش مامان

 :نشاندم

 خدا به مامان! میره باال فشارتون كنید؟ مي ناراحت رو خودتون چرا -

 .ندارم مشكلي من ام، راضي من

 :گفت تر حرصي

 .دادي دست از رو عقلت -

 :دادم دستش را فشارش قرص



 .بخورین اینو -

 و ریختم آبي نلیوا برایش گرفت، دستم از را قرص حرف بي مامان

 كاري كردم مي دعا دعا هي. بیاید صدرا خواستم نمي. دادم دستش

 آرامتر مامان هم تا برساند زود آنقدر را خود نتواند و بیاید پیش برایش

 .خودش هم و شود

 خبر را رفتنم نزدم زنگ رفتن از قبل صبح كه بود احمقم خود تقصیر

 .بگویم ام خاله به ورچط نرو، بگوید اگر دانستم نمي چند هر دهم،

 صداي وقتي. داشتم دلهره نرفت، هم ظرفها شستن براي دلم و دست

 .پریدم جا از مضطرب من و رفت درهم مامان هاي اخم آمد، آیفون

 آمدنش منتظر اینكه بدون و زدم را دكمه آیفون در تصویرش دیدن با

 .زدم حیاط به سریع باشم،

 بیشتر و ترسیده بود، هم در شدت به اخمهایش انتظارم طبق بر درست

 :ایستادم مقابلش نگران

 میكنم خواهش. دارم قبول منه، تقصیر چي همه ببین صدرا...  سالم -

 .نگو چیزي گفت چي هر مامان

 مایوسانه را دستانم. گذشت كنارم از و رفت سمتم به ایي غره چشم

 مي سرم به خاكي چه باید حاال بستم، را هایم چشم و انداختم پایین

 .بایستن هم روي در رو صدرا و مامان نداشتم دوست اصال. ریختم

 كنارش به را خودم عجله با و آمدم خودم به ساختمان، به ورودش با

 .رساندم

 سالم دلخورش حالت همان با و داشت كاري طلب چهره كامال مامان

 .داد را سالمش جواب لب زیر هم صدرا. داد



 صدرا به رو باشم، خونسرد ردمك سعي و دادم قورت را دهانم آب

 :گفتم

 .بیارم چایي یه بشین -

 :بود تحكم پر و سرد صدایش

 .خورم نمي چایي من -

 :داد مامان به را نگاهش و

 شد نمي كه رو حرفهایي اون بفرمایید. اومدم منم بیام، خواستید شما -

 !خدمتم در گفت، تلفن پشت

 :زدم گره هم در را ام زده یخ دستهاي

 ... مشكلي كه وگرنه بدم اطالع رفتن قبل رفت یادم صبح قطف من -

 :گفت حرفم بین سریع خیلي مامان

 .بدي خبر نبود هم نیاز -

 هنوز. نشست صدرا منقبض چهره و درهم هاي سگرمه روي نگاهم

 :داد ادامه مامان كه بود نداده جوابي

 يای خانواده چطور دوني مي شناسي، مي خوب رو ما تو صدرا ببین -

 یه كه نیست قجر عهد هم حاال. میایم چطور ریم، مي چطور هستیم،

 چرا نمیفهمم اونوقت بگیره، اجازه یكي از هم كشیدن نفس براي زن

 اییه؟ صیغه چه دیگه كي، اجازه با و رفتي

 خودم به نسبت را بود عتاب از پر كه را صدرا چشمي گوشه نگاه

 :گفت دیدم،



 مي مارو هم شما آیا چي؟ شما ولي اسمشن مي و دیدم رو شما من بله -

 باشه؟ ما خونواده عروس دخترتون كردین قبول و شناسین

 :كشید حرص مامان

 نمي هم درد به میگم هم هنوز نیستم و نبودم راضي هم اولش از من -

 عین دارم دوست هم خیلي رو خودت بخصوص و خونوادتون. خورید

 رو كه نمیشه باعث دارم ستدو اینكه ولي بیشتر حتي بهار عین بهزاد،

 .مناسبید هم برا بگم و ببندم چشم تفاوت همه این

 :رفت نمي باال داشت، مشخص حد صدرا صداي

 باید بود، كردن رد به قرار اگه دیره؟ حرفا این براي كنید نمي فكر -

 گفتین؟ مي اول همون

 :گفت عصبانیت با باز مامان

 ... نیست دیر هم حاال نوا؟ش گوش كو ولي گفتم هم اول همون از من -

 :گفتم مامان حرف بین عجله با

 .میكنم خواهش مامان -

 :توپید و كرد اخم

 حاال همین داشتي؟ خواستگار كم بهار؟ بفهمي خواي نمي چرا واقعا -

 ... كني تر لب كافیه

 :گفتم تند

 !مامان؟ -

 :داد جواب سریع مادر



 رو تو كه كسي كه؟ ندينمو دستمون رو. گم مي بیراه دارم مگه چیه؟ -

 !كنه قبولت هستي كه طوري همین باید میخواد

 : رفت باال صدرا لب گوشه

 قصد اصال دارین؟ قبول هست که همینطور رو بهار آیا چی؟ شما -

 حد این تا بهار های خواسته اگه ندارین؟ رو نظراتش کردن عوض

 یم مقابلش چرا ذارین؟ نمی احترام بهشون چرا مهمه، شما برای

 کردن تکلیف تعیین یعنی بفهمی؟ خوای نمی چرا گین، می و ایستین

 و زن رابطه حیطه به کامال که بزنم بهش حرفی من و درسته شما

 غلطه؟ مربوطه، خودمون شوهری

 : گفت عصبی و مستاصل مامان

 ! اینه وضع و دارین موقت محرمیت هنوز شما. شوهر و زن! هه -

 : گفتم زود شد، چفت صدرا فک

  دائم چه موقت، چه! محرمیته محرمیت، مامان -

 باشیم تنها خواهد می دلش کردم حس که کرد نگاه من به جوری مامان

 : گفت! ام کله پس بکوبد و

 و نیست محکم هم اونقدرها رابطتون هنوز شما نیستی؟ متوجه چرا -

 ! شنوی می نکن بکن هی تو

 : شد باریک صدرا چشمان

  برسید؟ کجا به احرفه این با خواید می -

 خیلی مامان. داد می جوالن صدرا ذهن در که فکری از ایستاد قلبم

 : گفت صریح



 و نداری بهار قبال در حقی هیچ فعال تو که برسم اینجا به خوام می -

 شده، بزرگ اون با و داره که شرایطی با باید خوای می اونو واقعا اگه

 آزاد من های بچه. دیمنکر تربیت اینطوری رو بهار ما! بیای کنار

 ! شدن بزرگ

 عصبانیت از نداشتم شک چرخید، صدرا سمت به زیاد ترس با نگاهم

 نبض برعکس و بود شده مشت راستش دست. است گرفتن گر حال در

 : داد می نشان خونسرد همچنان صدایش اش، پیشانی رگ گرفتن

 اولین من گویا که زنید می حرف شدنشون بزرگ مورد در جوری -

 بوده شما دست نصفش بهار تربیت هم بعد گذاشتم، خونه این تو پا ارهب

 به رو بهار کسی بوده، من خود دست اش دیگه نصف شک بدون باشه،

 و داده مثبت جواب خودش اختیار به خودش بود، نگفته زور گفتن بله

 چون حاال که نیستم آدمی هم من کرده، فکر جوانبش همه به یعنی این

 بعد و بودن خوب مثال به کنم تظاهر بیام شما، قول به عقدمون موقته

 دونستید می هم خودتون اول همون از من. باشم ای دیگه جور بخوام

 حق مورد در اما! همینم هم فردا همینم، هم حاال هستم، جوری چه

 ...  نداشتن یا داشتن

 : گفت تحکم پر و جدی و قاطعانه چرخاند، سمتم به را صورتش

 می فکر این از غیر اگر اما هیچی که ندارم حقی کنی می فکر اگه -

 . باش در دم ای دقیقه ده کنی،

 در سمت به چرخیدن حال در و ماند خیره چشمانم در لحظه چند و

 : گفت ورودی

 . تون اجازه با -

 . رفت و



 : زدم لب ریخت، اشکهایم و گذاشتم ام سینه روی دست

  زدین؟ رو حرفا این چرا آخه مامان؟ -

 : غرید عصبی مامان

 ! موندی دستمون رو نکنه فکر! کنه جمع رو پاش و دست یکم تا -

 : دادم پس را ام گریه از حاصل نفس

 دست شنیدن درشت با صدرا. کردین خرابش مامان، کردین خرابش -

 . بلدم رو زبونش دارم، دوسش من مامان. کنه نمی جمع رو پاش و

 صدرا من. برداشتم را کیفم و مانتو و رفتم جالباسی سمت به کنان گریه

 محال من قلدر و سرد و مغرور مرد. شناختم می بهتر کسی هر از را

 . بدهد من به بعدی شانس دوباره نروم، اگر بود

 : گفت مامان

  بری؟ خوای می -

 : دوختم مامان به را مستاصلم نگاه

 . بدم دستش از خوام نمی -

  :کرد فوت کشدار و کشید عمیقی نفس

 این بود الزم بمونه یادت اینم. کن آرومش و برو پس خب خیلی -

 و جمع رو خودش کمی بعد دفعات از باش مطمئن بشنوه، رو ها حرف

 . کنه می جور

 : گفت وقتی داد، می نشان نگران کمی مامان بستم، سرم هم را روسری

 !بده پیام بهم نذارها؛ خبرم بی -



 می. رفتم بیرون و انداختم مدوش روی را کیفم و دادم تکان سری

 می خدا خدا که شوم روبرو صدرا نام به آتشفشانی با است قرار دانستم

 .  کرد تحمل بشود که باشد ای اندازه داغش های گدازه کردم

 و دعوا با که نیست آدمی صدرا دانست نمی و شناخت نمی را او مامان

 .بکشد کنار هایش خواسته از کردن بار درشت

 و مادرم از عزیزتر زمین، روی. بود اندازه بی ام حتینارا شدت

 باید دانستم نمی و بودم شده له دو آن بین حاال و نداشت وجود صدرا

 .برگردانم جوب به را ریخته آب چگونه

 بدی حال  آن با بردم، باال نگاه مضطرب شدم خارج که حیاط در از

 به دست که دیدم را او وقتی. برود کال نبود بعید داشتم، خبر او از که

 نصفه راحتم نفس زده، تکیه ماشینش به جانب به حق چهره با و سینه

 این تا چرا اصال کنم؛ هوار سرش را فریادم و داد خواست دلم و ماند

  گفت؟ می زور حد

 نمود اشاره سر با. کرد باز را در و گرفت ماشین از کمر من، دیدن با

 .شو سوار که

 درد از دیگر فشردم قدرت تمام با را ام انیپیش و نشستم ماشین داخل

 .بود شده متمایل کردن زق زق سمت به کردن

 نداشته اعصاب نشانگر که زمختش حرکات و عصبی حالت همان با

 .کند جا از تندی گاز تک با را ماشین بود، اش

 .بستم را کمربندم سریع بودم، شده فشرده صندلی به که حالی در

 و عجیب کارهای با خواستم می که بار هر .بود پر گلویم بیخ تا

 چند هضمش برای که آمد می پیش دیگری سوژه بیایم، کنار غریبش



 سوژه نشده، سپری زمان این حتی و باشم داشته الزم زمان روز

 .شد می شروع جدیدی

 :گفتم داشتم، که ای کننده خفه بغض همان با

 م؟باشی نداشته کاری هم خانواده با نبود قرار مگه -

 :کشید حرصی نفس

 زنم منو حرف میون ایشون خود داشتم، مادرت با کاری من مگه -

 .پرید

 :گفتم همش در چهره خیره

 که نیستی هم متوجه کشی، می داد تلفن پشت همش خودته، تقصیر -

 .باشه پیشم یکی شاید

 :نشست رویم وحشتناکش نگاه نیم

 جای ری نمی چرا زنیم می حرف هم با ساعت اون دونی می وقتی -

 خلوت؟

 :کردم مشت را دستم

 برات باید و رباطم آدم، عوض من انگار که ذاری می قانون جوری -

 حرف باهام داشت و بود دلخور دستم از مامان. بشم ریزی برنامه

 که نبود جوری هم شرایط برنم، زنگ بهت دو نتونستم همین برا میزد،

 رو؟ چیزا این فهمی می کال دیگه، جای برم پاشم

 :کرد نگاهم خشم پر

 دستت از رو گوشی که بودم من این انگار زنی می حرف جوری -

 چه؟ کسی به بکشم، داد سرت خواد می دلم زنمی. کشیدم



 خود توانستم می چقدر مگر. بودم آدم هم من کوبیدم، ماشین کف را پایم

 کار بودم معترف دلم تهای ته آن البته. باشم صبور و کنم کنترل را

 :گفتم لرزیدم، می حرص از که حالی در. است نبوده درست انمام

 ام، خاله خونه بودم رفته. بخواد دلت که بودم کرده چیکار مگه اصال -

 کجاست؟ مشکلش عیبه؟ گناهه؟

 :شد می خالی داشت پایش زیر گاز سر عصبانیتش

 چرا بگو، بهم ری می جا هر گفتم بهت وقتی! عیبه گناهه، آره -

 نی؟ک می لجبازی

 :بود بلندتر معمول حد از صدایم

 دونستم نمی رفتنم خاله خونه کردم؟ بازی لج کی نکردم، لجبازی من -

 .شه می تبصره و بند شامل

 :کرد می خودنمایی صورتش روی حرصش پر پوزخند

 کجای شه، می تبصره و بند شامل هم رفتنت مامان خونه این، از بعد -

 کاری؟

 :تمگف ایی شده گشاد چشمان با

 !خدا به شدم خسته گی؟ می زور اینقدر چرا -

 :زد ایی خنده تک

 شدی؟ خسته آوردی تاب سال چند! خدا شکر مقاومی هم چقدر -

 در دست. آمد ام گوشی پیامک صدای که بدهم را جوابش خواستم می

 : بود مامان حدسم طبق. داشتم برش و بردم کیفم

 مرتبه؟ چی همه خوبه؟ حالت بهار -



 :نوشتم. شود نگران داشت حق جفتمان بد حال آن با و بود مادر

 .نباشید نگران مامان آره -

 :گفتم شمرده شمرده و دادم فشار دستم در را گوشی

 زنگ ساعت فالن نرو، خاله خونه دی؟ می کشیدن نفس برا راه آخه -

 هامم نفس برا مونده فقط. نکن کارو فالن بکن، کارو فالن بزن،

 .نداری هم کشیدن نفس حق بیشتر تعداد فالن بگی و بذاری شمارنده

 :سایید هم روی دندان و کرد نگاه صورتم به ایی ثانیه 

 .هست که همینه! کنی تحمل باید هم تو. میدم انجام دارم، دوست -

 !منطق بی صدرای ای

 افتاده سوزش به درد سر شدت از که گذاشتم چشمانم روی دست کف

 :گفتم. بودند

 چرا؟ کنی؟ می اذیتم چرا -

 :غرید لب زیر

 دهنتو زنم می نمونده، برام که اعصابی این با که نزن اضافه حرف -

 !کنم می سرویس

 حالش واقعا انگار نداشت، شدن درشت برای جا آن از بیش چشمانم

 صدای دیگر بار. بود رفته دست از هم کالمش پرستیژ که بود خراب

 صبر کمی مامان چرا دم،کشی ایی کالفه پوف. آمد ام گوشی پیامک

 کرده روشن را صفحه دیگر بار. بگیرم تماس او با خودم تا کرد نمی

 صندلی روی داشت قصد و کشید دستم از را گوشی حرص پر که بودم

 .نشست صفحه روی کوتاهش نگاه که کند پرت عقب



 عقب صندلی به کردنش شوت از خورد، گره بیشتر هایش اخم

 یک که حالی در. گرفت چشمانش لمقاب را گوشی و شد منصرف

 :زد لب گوشی، به چشمش یک و بود رو به رو به چشمش

 گه؟ می چی این -

 نوشته چه مامان  ببینم کشیدم گردن بود؟ زده بدی حرف مامان یعنی

 .نزد دیگر قلبم صفحه دیدن با که است

 . منتظرتم همیشگی شاپ کافی همون دم چهار، ساعت -

 جریان باید چگونه صدرا، خراب حال این با .بست یخ ترس از دستانم

 دادم؟ می توضیح را سپند

 .بود آمده بند زبانم

 رژه چشمانش مقابل چیزی چه دانستم می کشید، ام صفحه روی انگشت

 .رود می

 شاپ کافی همون مقابل پنج ساعت -

 شاپ کافی همون مقابل سه ساعت -

 شاپ کافی همون مقابل هفت ساعت -

 :کردم زمزمه. رسد نمی مغزم به گردی خون کردم حس

 .میدم توضیح -

 می نگاه را ساعت داشت احتماال چرخید، مقابلش صفحه روی نگاهش

 :بود وحشتناک صدایش کرد،

 شاپ؟ کافی کدوم -

 :گذاشتم گردنم روی دست



 .بدم توضیح برات دار، نگه ماشینو لحظه یه صدرا -

 :لرزاند را ماشین های پنجره ناگهانی خیلی طور به صدایش

 .بده آدرس فقط و شو خفه -

 از کردم؟ می کار چی باید. بود رسیده پیامش موقع بد عجب! لعنتی

 :گفتم لرزان و ترسیده. کردم می غش داشتم دلهره شدت

 ... تو خواستگاری از قبل سپند -

 :کوبید فرمان به محکم

 !آدرس فقط -

 :گفتم خرابم حال همان با کنم؟ چه دانستم نمی واقعا

 .کن گوش لحظه یک. کردنم اذیت برای فقط هستن، الکی ها پیامک -

 :غرید تر خشمگین و تر سمج

 !آدرس -

 برایش بودم، رفته سپند با بار یک فقط که شاپی کافی آدرس بغض با

 :گفتم و کردم دیکته

 ... دیدیم رو هم اونجا تو دیدن از قبل یکبار فقط -

 :دادم ادامه لرزانی نفس با ولی بودم مرگ شرف در وحشتناکش نگاه با

 قبل. الهام شوهر هست، عطا دوست سپند. کن گوش خدا به رو تو -

...  ازدواج قصد به بشه آشنا باهام بود خواسته ببینم رو تو دوباره اینکه

 ... بعد...  یکبار همون فقط...  دیدیم رو هم یکبار فقط

 :جوید را حرف دوجو تموم با اش، شده چفت هم روی دندانهای بین از



 !خفه -

 می داشت هایم شقیقه دیگر. دادم تکیه صندلی به را سرم و بستم چشم

 شاپ کافی دم سپند کردم می خدا خدا. بود شده بریده امانم و کوبید

 شاپ کافی دم الکی روز دو ایی هفته بود ممکن چگونه چند هر نباشد،

 چه؟ بود اگر ولی! بایستد

 !شد؟ ریخته سرم بر که بود خاکی چه دیگر این

 نمى خود در را كردنش نگاه جرات كه بود وحشتناك اش قیافه بقدرى

 مگر ولى شوم مسلط خود بر اندكى تا گذاشتم هم روى چشم. یافتم

 .خواندم مى را اشهدم باید داد، مى امان هایم شقیقه كوبش

 :گفت آمرانه و كرد توقف شاپ كافى از فاصله با

 كافى داخل چه كه شاپ كافى مقابل درست ىایست مى پایین، رى مى -

 !ببینتت خارجش، چه باشه شاپ

 :دوختم او به مایوسانه را چشمانم

 .نیست اون و من بین چیزى هیچ قسم خودم جون به صدرا -

 :داد من به را اش طوالنى نگاه

 .بكن گفتم، كه رو وكارى پایین برو -

 :گرفتم دست در را بازویش

 گفت و بود عصبانى اون، به نه دادم، مثبت بجوا تو به اینكه از -

 !بزنه بهم رو تو و من رابطه خواد مى اون...  كنه مى تالفى

 :كشید دستم از خشونت با را دستش

 !زود پایین، -



 بود؟ چه چاره داشتم، نگه دهانم روى و كشیدم صورتم روى دست

 سست به دیگری كس هر از بیش خودم كه هایى قدم با و شدم پیاده

 .ایستادم مقابلش و رفتم شاپ كافى سمت به بودم واقف شدنشان

 باشد آنجا احیانًا اگر كه نكردم نگاه اطراف به و انداختم پایین را سرم

 :شنیدم را نحسش صداى كه بودم نایستاده بیشتر دقیقه چند. نبینمش هم،

 .دادین افتخار! خانم به؛ به -

. زدم گرد عقب دنكر باز وضمن فشردم هم روى سفت را چشمانم

 :گفتم تمامتر چه هر نفرت با. بود گرى موزى از پر اش چهره

 كنى؟ نمى تموم چرا جونم، از خواى مى چى -

 :داد جواب باخنده

 بزنیم آبمیوه یه بریم بیا اومدى اینجا تا پره، توپت هم چقدر اوه، اوه -

 .شیم روشن بدن، به

 :آمد نمى باال ناراحتى شدت از نفسم

 نمى ازدواج هم صدرا با اگه من. جهنم به برو بردار، سرم زا دست -

 .باش مطمئن اینو دادم، نمى مثبت جواب تو به هیچوقت باز كردم،

 :خندید

 دادى؟ حضور افتخار زدى، بهم باهاش!! نكن التماس -

 :گفتم عصبانی

 نمى حسابت آدم من باشى، هم زمین روى مرد تنها تو گمشو، برو -

 .كنم

 :رفت باال ابرویش تاى



 مى پیدا راه دلم به بیشتر همونقدر پرونى، مى لگد بیشتر چی هر -

 .كنى

 :گفتم لرزان صداى و تن با

 . اى كرده تحصیل مثاًل بفهم رو دهنت حرف شعور، بى كثافت -

 :شد تر نزدیك قدم یك

 بلدى؟ هم دادن فحش جوون، -

 كه كنم داپی بودنش آشغال همه این براى جوابى بودم نتوانسته هنوز

 برگردانده عقب به سریع و ضرب با و نشست سپند شانه روى دستى

 .شد

 :شد بلند صدرا آلود غیظ صداى

 چیه؟ حسابت حرف -

. ندارند را بدنم وزن تحمل توان پاهایم كردم حس و شدم جابجا كمى

 رو از كرد سعى ولى بود غافلگیرشده وضوح به صدرا دیدن با سپند

 :گفت تمسخر با و نرود

 بود؟ گذاشته قرار شاپ كافى همین داخل هم تو با چیه؟ هان -

 .شدند گشاد شرارت همه این از چشمانم

 

 :گفت و زد پوزخندى صدرا

 سننه؟ تورو آره، كن فرض -

 :چرخید من سمت به نگاهش و زد نمایشى كف سپند



 .بذارى كالس باید. آفرین ایول، -

 خود سمت به ضرب با را سپند گونه و رفت باال صدرا دست

 .برگرداند

 حرف وقتى بمونه، خودش كاسه تو چشمات خواى مى اگر مرتیكه -

 !!منم تو مخاطب. کن نگاه منو زنی، می

 :خندید بلند جواب در

 . کردی تور رو خرابش کله یه رفتی!! بابا نه -

 :داد ادامه صدرا به خطاب و

 !قلدری خوب -

 :رفت باال لبش شهگو رفت، نمی باالتر مشخصی حد از صدرا صدای

 بینی؟ می درش مشکلی -

 صدرا سمت به باز سرعت به و چرخید من سمت به کوتاه سپند نگاه

 :برگشت

 موش درشتات شنیدن با کنارته فعال که اینی عین منم نکن فکر ببین -

 !شنوی می تا سه بگی یکی شم، می

 :گفت خونسرد و زد ایی خنده تک صدرا

 .کن امتحان -

 :شد تر جدی کمی اش چهره و

 من زن موبایل به حقی چه به بده، رو سوال این جواب اول حاال -

 دی؟ می پیامک



 :شد تر رنگ پر سپند نیشخند

 .هستین موقت هنوز که خبرم با. نکن زنم زنم -

 صدرا گردن رگ شدن برجسته ایستاد؟ می قلبم که بود بار چندمین

 حرف این روز کی طول در که بود بار دومین این. بود چشمم مقابل

 خوردن حرف آدم صدرا. ترسیدم می عاقبتش و آخر از شنید می را

 گرفته ضربان و شده برجسته که رگهایی و شده مشت که دستی. نبود

 شوند، درگیر فیزیکی صورت به که این از. برد می تنم از حس بود،

 را او سپند، رخ به رخ صدرا تحکم پر صدای. داشتم وحشت شدت به

 :گرفت هدف

 هم کردن واق واق به تونم می نداری جنبه. پرسم می آدم عین دارم -

 داری؟ چیکار زنم با گم می. بندازمت

 :گرفت تالفی و انتقام رنگ سپند نگاه

 ازدواج قرار من با قبلش زنی، می سینه به رو سنگش داری که اینی -

 !!داشت

 تعیین پیش از تالفی همان این شدند گشاد گفت که دروغی از چشمانم

 کش صدرا سمت به زیاد ترس با چشمم. کردم حس را سقوط بود؛ شده

 در هم هایش مردمک حتی نشد، کج سمتم به او سر تنها نه ولی آمد

 :گفت تمسخر از پر و تلخ. نچرخید من ایستادن جهت

 منو و ندونسته الیق رو تو که این از سوزی؟ می داری چی از حاال -

 داده؟ ترجیح تو به

 دیگری العمل عکس منتظر انگار. بود واضح خیلی سپند دنخور جا

 :گفتم هایشان حرف بین فورا. بود



. ندیدیم رو هم بیشتر بار یک چیه؟ ازدواج قرار میگه، دروغ داره -

 بود؟ کجا مدارش قرار

 گرفته هدف را  سپند مستقیم چشمش نکرد، نگاه سمتم به صدرا باز

 :بود

 رنگ کردن اسپری با که اونه از ترسفید بهار! جناب کن گوش خوب -

 روی و شن می جاری رنگ تیره ذرات. بشه خاکستری روش، سیاه

 فکر تو که بود خواهد زمینی شدن تیره اثرش تنها و ریزن می زمین

 !ته برنده برگ کردی می

 :زد پوزخندی سپند

 کنی؟ می باور رو بهار دروغای تو یعنی عجب -

 : کشید خود سمت به کمی و کرد مشت را سپند یقه صدرا، دست

. کنم می یکسانت خاک با بار این بیاری زبونت به منو خانم اسم یک، -

 انگ سه،! بگی شما ایستاده تو از باالتر که کسی به بگیر یاد دو،

 هم شدن رو و زیر به قرار دنیا چسبه، نمی کسی هر به بستن دروغ

 !! گه نمی دروغ من خانم باشه،

 غلیان به شروع ام، سینه میان از چیزی یک باز بد، حس همه آن بین

 و تردید و ترس. کردم نمی باور را سرسختانه دفاع این. کرد کردن،

 به بودنش حامی حس این طرف، یک به نگرانی و اضطراب و تلخی

 همان از غریبه و آشنا مقابل. بود همین آمد می یادم تا! طرف یک

 از دمار بعد بود ممکن دچن هر. کرد می حمایت وجود تمام با بچگی

 .آورد در روزگارت

 

 : زد پوزخند دوباره سپند



 جامون روز فردا شاید اونوقت! بزنه دور هم رو تو تا وایستا باشه -

 ! من جای تو! تو جای من. شد عوض

 :کشید بیشتر را سپند یقه صدرا

 نفسه این داری تمایل که وقتی تا کن، باز رو گوشت خوب مردک -

 تماس و تلفن و گوشی نه، هم شرکتش نه، که بهار نزدیک. بیاد و بره

 زنم و من شبیه مردی و زن دور راه از کردی حس اگه حتی نه، هم

 روزی فردا اگه! دیگه سمت یه از برو و کنی کج رو خرت سر دیدی

 ات سایه. کنیم می خرید مون پنجم فرزند برای داریم خانومم و من که

 شو محو جوری پس. دم می باد به رو مانتدود مغازه ویترین به بیفته

 پا و دست هم الکی. نداره وجود زمین روی موجودی چنین کنم فکر که

 تانک نه، که تلنگر با خانومم به نسبت من باور و اعتماد دیوار نزن،

 . کن گم رو گورت پس. خوره نمی هم تکون تو امثال همچون

 سمت. کشید لوارشش کنار به را دستش کف. کشید او یقه از دست و

 .بودم مردن شرف در ترس از هنوز. آمد من

 : گفت گرفت، می را دستم حالیکه در و زد آرامی لبخند

  بریم؟ -

 در بدنم جز به جز اینکه وجود با و کشیدم نفس. دادم فرو را دهانم آب

 : بدم را جوابش عادی کردم سعی بودند، لرزیدن حال

 .بریم -

 خوبی حال خاص روز این! فهمیدمش نمی. مافتادی راه ماشین سمت به

. نبود خوب اوضاع شک بی سپند جریان و حرفها با هم حاال. نداشت

 دستش میان که دستم ولی شدم همراهش. بود کننده گیج برایم حرفهایش



 حرف زیاد هایش حرف پشت داد می نشان. بود شدن چالنده حال در

 : گفت میتبس با باز و کرد باز را در ماشین، دم. بود

 ! خانوم بفرمایید -

 . افتاد راه و نشست فرمان پشت. بست را در نشستم،

 فکی و بود چسبیده هم به که ابروهایی. نشست رخش نیم روی نگاهم

 همان از نبود، سازگار پیشش لحظات لبخند با زیاد بود، شده چفت که

 : گفت اش شده قفل بهم های دندان

 ! بده رو موبایلت -

 : زدم لب

 ! صدرا -

 : گفت تر محکم

  نشنیدی؟؟ -

 .دادم دستش احتیاط با آورده در را موبایل

 را كارتش دى اس و كارت سیم اول و داد فشار دستش میان را موبایل

 زد استارت. كرد نصف ام زده حیرت چشمان مقابل در و آورد بیرون

 جرات. كرد مى روحم قبض اش شده چفت هم روى فك. كرد حركت و

 ی شیشه زمان هم و گرفت سرعت. نداشتم هم را حرفى چهی گفتن

 بود گذشته دقیقه چند بود، دستش همچنان موبایلم. كشید پایین را ماشین

 .كرد پرت بیرون پنجره از كه

 شد رد رویش از كه شدم سنگینى ماشین متوجه و كردم مشت را دستم

  نماند باقی آن از چیزی مطمئنا و



 وقتى. بودم ندیده عصبانى حد این االن تا را صدرا آمد، نمى در جیكم

 پیچید، بودیم كرده آمد و رفت آن به زیاد روزها این كه اى كوچه به

 به. خواست نمى را او با شدن تنها دلم شرایط این با خورد؛ پیچ دلم

. نكرد بلند هم ساختمان نگهبان براى دست حتى كه بود عصبانى قدرى

 او اینكه از قبل باز زیادم، ترس ودوج با پاركینگ در شدن متوقف با

 نشد این مانع هم كارم این ولى شدم پیاده بكشد، بیرون گرفته، را دستم

 خانه داخل تا بار این پنجه این. نشود اش آهنى پنجه گرفتار بازویم كه

 .نشد رها هم

 .نكنم تر بغرنج هست كه آنى از را تاشرایط نكردم مقاومتى

 چیزى اینكه از قبل كرد، رها را ازویمب فشار با خانه داخل وقتى

 :گفتم سرعت به بگوید،

 تو بار یه فقط رو مردك اون من پرستم، مى كه خدایى همون به قسم -

 ... و دیدم شاپ كافى

 :بود عصبانى و زخمى و دار خش صدایش

 شوهر دنبال دیگه آشغالدونى هر و شاپ كافى و خیابون و كوچه تو-

 آره؟ گشتى، مى

 به من بیهوده سعى و نداشت دادن قورت براى آبى ام شده خشك دهان

 :نرسید جایى

 تا ده روز هر مامان كه بودم شوهر دنبال اگه گى؟ مى دارى چى_ 

 .كرد مى ردیف خواستگار

 :لرزاند را قلبم فریادش

 !یكى اون...  سپند...  آرین نگو، مزخرف_ 



 :شد حس بى كم كم زدگى یخ میزان از دستانم

 .نیست عجیبی چیز این داره، خواستگار یدختر هر -

 روی های دندان الی از رفتم، عقب قدم یک من و آمد سمتم به قدم نیم

 : غرید اش نشسته هم

 مدعی مردک که کردی غلطی چه! نه مدعی ولی آره خواستگار -

  شده؟

 هیچ کردم می ثابت باید چگونه. دوختم سقف به بیچارگی با را نگاهم

. کرد نمی کار حسابی و درست هم ذهنم بلبشو آن در ام؟ نکرده غلطی

 :گفتم

 بشه؟ باورت بدم توضیح طور چه کنی؟ باور بخورم، قسم چی به -

 .بپرس اونا از شوهرش به بزن زنگ الهام، به بزن زنگ

 با و واقعا بکشم، عقب به خواستم که بود برداشته سمتم به گامی دوباره

 بازویم برد پیش دست. نداد امان ولی ترسیدم می عشقم از وجود تمام

 :داشت نگهم گرفته، را

 نگفتی؟ بهم قبال خودت چرا نگفتی؟ بهم چرا -

 :گفتم کرده، بغض

 کردم می فکر. کنه می اذیتم سابقم خواستگار گفتم می گفتم؟ می چی -

 ارزش پشیزی قد برام. جهنم به بره و شه خسته که بده پیام اونقدر

 .بگم بهت بخوام که نداشت

 : کشید جلوترم و داد فشاری را بازویم

 من نداشته حق از و وایسته جلوم آشغال مرتیکه تا بودی منتظر -

  خواستی؟ می همینو نیستی؟ زنم هنوز بگه که آره؟ بزنه، حرف



 کمی است زده آتشش چقدر ها حرف این دانستم می خوب دانستم، می

 :کشید باالترم

  آره؟ نیست، محکم نمو رابطه بگه برسه بهم کی هر که -

 این شنیدن از را او ناراحتی میزان سوخت، قلبم با همراه چشمانم

 .کردم می درک حرف

 :گفت تلخ و قاطعانه

  آره؟ دی، نمی گوش گم، می چی هر که کنی می فکر اینطور هم تو -

 :نالیدم

 !خدا به نه -

 :شد هوار ناگهانی صدایش

  ری؟ نمی جایی من اجازه بدون بودم نگفته مگه چی؟ پس -

 :گفتم وار زمزمه و خورد تکان لبانم

 !بود خالم خونه -

 :گفت خشمگین و غیظ پر

 بود؟ خالت خونه که -

 :آورد تر پایین را صورتش و کشید تندی نفس

 خونه بعد من. حریفم رو تو مثل تا ده بیاد، میون به لجبازی و لج پای -

 بگه که بشه؟ حریفم هتون می کی ببینم بذاری پا ذارم نمی هم مادرت

  ندارم؟ حق



 و سریع گفت؟ می گفت، نمی که راست ماند، باز حیرت از دهانم

 :گفتم دفاعی

 . کردم نمی لجبازی باهات هیچوقت من -

 به که بود واضح قدری به اش تیره چشمان در شده پر تمسخر رنگ

 :باشد دیدن قابل راحتی

 کنی، سبک رو آرایشت گفتم کردی؟ کنی، عوض را لباست گفتم -

 تو و من زندگی جریان از گفتم گفتی؟ بگو، ری می جایی گفتم کردی؟

  کردی؟ عمل بشیم، خبردار باید خودمون فقط

  کردم؟ می چه خراب وضع این با گرفتم، گاز محکم را لبم

 :دهم جواب منطقی کردم سعی

 ...  دادم گوش تونستم می که جایی تا -

 :گفت حرفم بین

 !بتونی بخوام، من که جایی تا که کنم می وادارت ونستی؟ت که جایی تا -

 :گفتم زنان نفس نفس

 !بگی زور بهم نداری حق -

 

 : گفت سر پشت دیوار به دادنم تکیه ضمن و برد باال را ابرویش جفت

 ! شما؟ فرمودین چی -

 : زد نیش چشمانم گوشه اشک داشت، اندازه صبرم و بودم آدم منم



 من صدرای ندارم، دوست رو میگه زور مهه این که صدرایی من -

 .کرد نمی ظلم بود، هم بدعنق وقتی حتی

 :داد چشمانم عمق به را نافذش و خیره نگاه و شد ریزتر چشمانش

 که فهمید بعدها صدرا اون. این شدی که کرده عادتت بد صدرا همون -

 .نیست جالبی چیز هم زیاد روابط، تو دموکراسی

 به بیشتر را کمرم شد، می له داشت دستش در که بازویی همان با و 

 : فشرد دیوار

 گزینه. والسالم کنی، می اطاعت تو و گم می من بعد، به این از -

 . نداریم میز روی دیگری

 :گفتم بود، برخورده بهم حسابی هایش حرف حالیکه در

 و شخصیت کل که نمیشه دلیل ولی دارم دوست بریم، هم با شو پیاده -

 ...  چشم بگم گی، می چی هر و بذارم پا زیر رو بودنم آدم و غرور

 :  شوم کنده دیوار از خواستم و

 این درباره دوباره جفتمون هر الزمه انگار خونه، گردون برم -

 .کنیم فکر وصلت

 . شدم کوبیده بدتر که بودم نگرفته فاصله دیوار از متری میلی هنوز

 : گفت فراوان خباثت با

 هنوز گه می مامانت که. شد تموم دیگه! عمرا ؟خونه گردونم برت -

 خوب زن یه عین و مونی می همینجا موقت همین آخر روز تا موقتیم؟

 ! کنی می تمکین شوهرت از

 :ریخت پایین ضرب با و شد جدا قلبم میان از چیزی



  شدی؟ دیوونه تو -

 امکانش اصاًل ولی شوم جدا دیوار و او بین فاصله از خواستم باز و

 . دنبو

 :رفت باال لبش گوشه

 روز اون دیگه بودم نگفته ولی کنم می پشیمونت بودم گفته...  آره -

 . نداره سودی برات پشیمونی

 : بود مشهود هم خودم برای صدایم لرزش. بدم امید خودم به کردم سعی

 دیگه. شدم مجازات کن باور کردنمه، مجازات برا حرفا این همه اگه -

 . نده ادامه دیگه داری دوست چی هر به رو تو. کشم نمی

. بود پیچیده آن در گنگی حس یه که گذاشتم سرم روی را دستم همزمان

 :گفت سرد و حالت بی و خونسرد

 چی؟ یعنی شدن، مجازات بفهمی تا مونده -

 مى حس برانمش، عقب كمى وخواستم گذاشتم اش سینه روى دست

 زور باز نخورد، كانت مترى میلى ولى است شده بسته نفسم راه كردم

 :گفتم و زدم

 !كنار بكش -

 پوزخندش ریختند، سرم به یخ آب كردم حس آن یك. نخورد تكانى هیچ

 :زدم لب. دیدم مى معوج و كج را

 .بده حالم -



 بهم ابروهایش و بست بود، كرده باز حرفى زدن براى که را دهانش

 تكان تكان همه این تا بستم چشم. گرفت فاصله اندك خیلى و شد نزدیك

 :كردم زمزمه آهسته. نبینم را چیز همه

 .كن ولم كنم مى خواهش -

 كه دهم تشخیص توانستم نمى خرابم وضع آن در را صدایش حالت

 :گفت

 .باشه كن، باز رو چشمات اول -

 :زدم لب و كنم باز را چشمانم تا زدم زور

 .كن ولم -

 به دست یك. شد برداشته بازویم روى از آهستگى به دستانش فشار

 اول گام همان در كه بردارم در سمت به گامى خواستم و گرفتم دیوار

 قدرتش پر دست كه شوم زمین نقش بود مانده كم. چرخید سرم دور دنیا

 .داشت نگهم و شد حلقه كمرم دور

 دست و ساخت نزدیكتر خودش به كمى مرا و كرد تر سفت را دستش

 :گفت كه بود هم روى چشمانم. گذاشت گردنم پشت را دیگرش

 شد؟ چى -

. كردم مى حس سرم دور را چیز همه چرخش هم بسته چشمان همان با

 :داد تكانم كمى گردنم زیر دست با

 شنوى؟ مى رو صدام بهار -

 پایین كمى را گردنم پشت دست. دادم تكان سرى بسته چشمان همان با

 تدس و دارد نگهم دست یك همان با كه كرد تنظیم طورى و برد تر



 در را دستم بعد و گذاشت ام گونه روى و كشید كمرم از را دیگرش

 .گرفت دستش

 .بودم یخ چقدر و بود داغ چقدر

 آهسته گوشم دم. كرد بلندم و انداخت زانوهایم زیر دست بالفاصله

 :گفت

 .افتاده فشارت نیست، چیزى -

 . بست را کمربندم و شد خم شدم، منتقل ماشین به آغوشش در

 چشمانم کردن باز به قادر ولی بودم هوش به بود، باال نماشی سرعت

 : گفت که گذشت می حرکت از دقیقه چند. داشتم شدیدی سرگیجه نبودم،

 . دار نگه باز رو چشمات -

 از نه؟ یا کنی باز رو چشات تونی می پرسید، نمی حتی کردم، بغض

 : گفتم حال بی و سست لبهایم میان

 . تونم نمی -

 : گفت گرفتنش ضمن و نشست دستم روی دستش

 ! بده فشار رو دستم -

 که داد می فشار محکم و گرفت می را سرم دستی، دو یکی کاش ای

 گوش حرفش به کردم سعی. کردم نمی بودن هوا در پا حس قدر این

 . آوردم فشار دستش به کمی و دهم

 بالفاصله شد، سست دستم بار هر و ماند دستم در مسیر آخر تا دستش

 : داد ردستو

 ! بده فشارش -



 . شود مطمئن ام هوشیاری از خواست می انگار

 قرار اورژانس تخت روی پرستار، یک راهنمایی با رسیدن محض به

 . گرفتم

 . شد گرفته هم قلبی نوار و شد تایید کمم فشار بالفاصله

 . بود شده مشکل دچار رگم گرفتن در پرستار که بود کم قدری به فشارم

 صدرا. آمد بیرون و رفت فرو پوستم داخل سوم بار رایب سوزن وقتی

 : گفت زیادی تحکم با و تند

 . بیاد دیگه پرستار یه بگید لطفا -

 ولی کنم نگاه را پرستار چهره حالت توانستم نمی بسته چشمان با

 داخل درستی به چهارم سوزن بعد دقیقه دو یکی بود، ساده تصورش

 واردتر کارش به دوم پرستار که شتدا این از نشان و گرفت قرار رگم

 . است بوده

 روی کشم دراز حالت و شد می بدنم وارد آرام آرام که سرم قطرات

 . داد می نجاتم گنگی حالت آن از کمی تخت

 تنم به تعادل حس کم کم که بود شده هایم رگ وارد سرم چهارم سه

 . دارم نگه باز را چشمانم توانستم و برگشت

 دست داده، تکیه تختم به که را مردی جذبه پر و شتدر و مردانه تیپ

 اشک از ای پرده. گرفتم نظر زیر را بود کردن فکر حال در سینه به

 این وجود با چرا داشتم؟ دوستش حد این تا چرا شد، کشیده چشمم روی

   رفت؟ می برایش دلم باز بود کرده که اخالقی بد همه

 من به و بگیرد دست ردو از چشم شد موجب که کشیدم عمیقی نفس

 : شد نزدیکتر و گرفت تخت از تکیه بازم چشمهای دیدن با. بدهد



  بهتری؟ -

 خیره نافذش چشمان در. کشید می تیر هم کلمه یک آن شنیدن از دستانم

 شاید مردم می برایش اندازه چه تا کرد می باور و فهمید می اگر شدم،

 از جوابی نیست قرار کرد حس وقتی. کرد نمی تا من با سخت قدر این

 : گفت و داد خود به تکانی بشنود، من

 . بیارن درش بیان بگم برم شه، می تموم داره دیگه سرمت -

 : گفتم شود، دور گامی اینکه از قبل

  صدرا؟ -

 : برگشت سمتم به و ایستاد

 ! جانم -

 .شد بیشتر بغضم. رسید هم ام سینه و قلب تا دستانم کشیدن تیر بار این

 

 : گفتم تهآهس

  بدی؟ لحظه یه رو موبایلت شه می -

 انگشتش. گرفت دست در را موبایلش و کرد جیبش در دست حرف بی

. داد دستم و زد را رمزش احتماال و کرد حرکت صفحه روی کمی

 : گفتم که شود دور خواست می دوباره

 ! بمون -

 . کرد نگاهم و ایستاد

  دلم زد، که بوقی هر با و گرفتم را بابا موبایل شماره لرزانم دستهای با

 .ماندم منتظر و گذاشتم دلم روی پا ولی کنم قطع را تماس خواست



 : صدای وقتی

 . بفرمایید سالم -

 آهسته و کردم فوت نامحسوس را نفسم شنیدم، را پدرم خاص و جدی

 : گفتم

  خوبه؟ حالتون بابا، سالم -

 : بود لمس قابل پدرم صدای شدن مهربان و نرم

  زدی؟ زنگ صدرا موبایل با چرا خوبی؟ تو ممنون، دخترم، سالم -

 : گفتم خالصه بودم، نگرفته تماس موبایلم درباره توضیح برای

 . شد خراب و ماشین زیر رفت خودم موبایل. نیست چیزی -

 : پرسید نگرانی با

  نشده؟ که طوری -

 : شد کنده فورا و نشست صدرا روی کوتاه نگاهم

 . بگم بهتون چیزی یه خواستم می فقط نه، -

 : گفت آرامش با پدر

 بابا بگو -

 گفتن برای را ام انرژی کل کردم سعی و دادم پس دهانم از را نفسم

 :گفتم و شدم صدرا چشم در چشم. کنم جمع بزنم، خواستم می که حرفی

 ... نه بگم بهش خواست ازم صدرا خواستگاری روز -

 :دادم ادامه رعتس به شد، نزدیک بهم صدرا ابروهای

 .داشتم دوسش چون آره، گفتم من ولی -



 :گفتم عجله با که بود آمده موبایل نزدیک صدرا دست

 ... بوده اون با حق فهمیدم حاال -

 اعتراض مجال که این از قبل و شد کشیده دستم از شدت به موبایل

 .شد قطع تماس و نشست موبایل روی صدرا دست باشم داشته

 لب که این از قبل ولی کشید زبانه عمقش پر و شیدهک چشمان در خشم

 :گفتم کند، باز لب از

 نه؟ دیگه میخواستی همینو. میگم تبریک رسیدی، خواستت به -

 :گفت لبهایش بین از و مکید را لبهایش

 !!سرمی زیر که حیف -

 نسخه بود رسیده معمول حد به فشارم. کرد ام معاینه و آمد دکتر اول

 های ویتامین و بدهم خون آزمایش یک حتما که کرد تاکید نوشت ایی

 .کنم مصرف را تجویزی

 صدرا شد، بلند چندم بار برای که موبایل صدای نشستیم، ماشین داخل

 .کرد پرت ماشین داشبورد روی و گذاشت سایلنت روی عصبی را آن

 اسپرت، و خاکستری پیراهن با مشکی کاپشن شد، کج سمتش به نگاهم

 چقدر که دانستم می بود، گرفته بر در را اش انهمرد عضالت آن

 :گفتم آرام است، شده پر نگاهم در حسرت

 که چی هر و زندگیت دنبال برو بعد و بابام ی خونه برسون منو -

 !شدی راحت شدی، خالص. داری دوست

 جمع آب آن تا کشیدم باال را چشمانم و زدم هم سر پشت پلک چند و

 .بکشد ته میانشان شده



 .کرد حرکت و زد استارت حرف بدون کرد، نگاهم ارکشد

 اگر البته. دادم فرصت شدن آرام برای خودم به و گذاشتم هم روی چشم

 هم داروها تاثیر البته و بود گذشته ساعتی نیم شاید بود کار در آرامشی

 .خواست می خواب دلم که بود

 

 با که یمکجای ببینم کردم باز چشم و کردم پشت بدنم طبیعی خواست به

 :شدند گشاد چشمانم بیرون آشنای نا ی منظره دیدن

 ریم؟ می کجا داریم -

 در اضطراب. نداد جوابی و شدند تر سفت فرمان، دور به دستهایش

 :نشست وجودم

 .خودمون ی خونه برگردون منو -

 جواب بی حرفم باز و کرد سیر هایش دندان روی ای لحظه زبانش

 .ماند

 بگذارم جگر روی دندان کردم سعی و کشیدم داندن زیر را لبم ی گوشه

 .شناختم می را لواسان انجامد، می کجا به مسیر عاقبت و آخر ببینم و

 را ماشین و  کرد باز را حیاط در شد، پیاده و ایستاد ویالیی مقابل

 . برد داخل

 وجود خطری هیچ شوم، مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم نفس چند

 می دست از را خود معنای باید، ترس، بود، مکنار او وقتی. نداشت

 های دست آن گرفتار معمول طبق بازویم و شد باز ماشین در. داد

 : گفتم و شدم پیاده. شد سنگش

 کجاست؟ اینجا -



 رحم به را حریفم دل تنها نه ولی بود نمانده رویم به رنگ کنم فکر

 .کرد هم سردتر که نیاورد

 کسی و است خالی که بود مشخص کامال. شدم هدایت ویال داخل تا

 آنجا کسی که داد می این از نشان خانه داخل سرمای. ندارد حضور

 سمت به و نشاندم سالن های کاناپه از یکی روی. کند نمی زندگی

 .کرد روشن را پکیج و رفت آشپزخانه

 با و کشید بیرون جیبش از را گوشی. ایستاد مقابلم و برگشت سالن به

 .کرد راست و چپ سری نآ صفحه به نگاه

 :گفت گلویش کردن صاف ضمن و گرفت ایی شماره

 قطع تماس مرتبه یک فقط نیفتاده، اتفاقی...  نه نه...  ممنون...  سالم -

 شرمنده...  نداره وجود مشکلی هیچ نه...  خوبه حالش...  بله...  شد

 .ندیدم رو تماسها نبود، دستم موبایل

 سمتم به ای غره چشم. خورد انتک گلویش سیب و کرد مکث کمی

 : گفت و رفت

 می ناز داشت بود، شده حرفمون کوچولو یه...  نیست چیزی...  نه -

 نمیشه اصال...  کردین لوسش خوب آقا حاج ها خودمونیم ولی...  کرد

 ... ابرو چشمت باالی گفت بهش

 نگاهش بودند، شده پنگ پینگ توپ اندازه حیرت از که چشمانی با

 من روی نگاهش. بود زمین روی آدم ترین بینی پیش قابل یرغ. کردم

 : گفت نشست، که

 کشدار از راستش نداره، امنیت معلق پل یه عین نامزده وقتی آدم -

 ...  اجازتون با. نمیاد خوشم وضعیت این شدن

 : گفت! چیست جدیدش سورپرایز ببینم گذاشتم دهانم روی دست



 ! جا یه عروسی و عقد جشن جمعه همین -

 از. ماند باز عجیبش رفتارهای همه این از هم دهانم چشمانم، بر عالوه

 چه بابا دانم نمی. دوختم او به را ام شده دریده های چشم و برخاستم جا

 : گرفت شوخی بوی و رنگ صدایش اش، چهره برعکس که گفت

 وقت کامل روز چهار جمعه تا است، یکشنبه امروز آقا، حاج نفرمایید -

 !! که کنید کاری نیست قرار. نباشید نگران شما هم بعد. داریم

 کنار را سرش که بودم برده موبایلش سمت به دست آمد، نمی باال نفسم

 : گفت آرامی خنده با و کشید

 ! عاشقی حساب به بذارید شما -

 و کرد باز را دری. کشاند سمتی به و گرفت مرا بازوی مرتبه یک بعد

 گوشی در بود، بهداشتی سرویس روشویی بخش. داد هل آنجا داخل مرا

 : گفت

 گم می اومد، که دستشویی از نیست، اینجا راستش! راضیه بله، -

 ! بگیره تماس باهاتون خودش

 : گفت بزنم، حرفی اینکه از قبل ولی دادم پس را حرصم پر نفس

 .تون اجازه با فعال -

. زد مى بیرون آتش دهانش از كه بودم شده اژدهایى عین كنم فكر

 بدجنسى با و كرد نگاه را پایم تا سر و آورد پایین را گوشى صدرا

 :     گفت

 نیست؟ محکم ما نسبت بگه خواد مى كى ببینم خوام مى حاال خب -

 :گفتم لرزید، مى عصبانیت از پایم و دست حالیكه در و رفتم پیش



 گفتى؟ پدرم به كه بود حرفایى چه این! سرت به زده رسمًا تو -

 :گفت آرام و نسردخو

 !عزیزم...  آوردمت بیمارستان از تازه نیار، جوش -

 :داد ادامه تندی با و كشید آمیزى تمسخر جور را عزیزم و

 گى مى و زنى مى زنگ بابات به میاى خوب دختر یه عین هم االن -

 .هست هم خودت دل حرف این

 :زدم حرصى پر خنده

 مامانم با پیش ساعت چند كمه؟ عقلم مگه زنم، نمى حرفى چنین من -

 هست؟ امكانش اصاًل گذاشتم؟ عقد قرار باهات بگم حاال كردى دعوا

 كرد، خم سمتم به كمى را سرش و آمد پیش حوصله با و آرام خیلى

 :خواند مى شاگردش گوش در درس داشت انگار

 هست كه یادت كن، گوش رو بزرگترت حرف و باش خوبى ی بچه -

 بابات به خوش زبون با هم حاال. چشم بگی گم، می چی هر شد، قرار

 شوهرم حرف با وجود تمام با من خوبم بابای گی می و زنی می زنگ

 . موافقم

 :گفتم تمامتر چه هر عصبانیت با

 محرمیت این حاضرم اصال ببین! ببینی رو خوابش مگه نداره، امکان ـ

  زنی؟ می بعدش روز سه از حرف تو که بکنم دائمیش رو

 و  داد و دعوا وقتی کشید؛ می داد کاش شدند، تر باریک هایش چشم

 دهم، پوشش را ترس این تا کردم اخم ترسیدم، می بدتر نداشت، بیداد

 :گفت بود، شده کشیده باال که لبی گوشه با



 گوشت از رو پنبه اون! زنی می تازه حرفهای شدی، بزرگ! به به ـ

 در مونی می نم با عمر آخر تا شما کن، گوش خوب و بکش بیرون

 کثیف منو و خودتو خون اینکه عوض پس...  نداره وجود شکی این

 . بکن رو قضیه قال بکنی،

 این بازتاب تصور. طرف یک نبود، خوب ام جسمی و روحی وضع

 همه از بیش و کرد می اذیتم آشنا و دوست و فامیل در عجوالنه خبر

 بدی حس ا؛اینه همه بر عالوه! دیگر طرف یک مادرم، و پدر آنها

 بلکه خواهد نمی مرا واقعا صدرا اینکه بود، گرفته را گریبانم

 این مقابل باید. باشد می غرورش شدن زخمی علت به اصرارش

 دانستم نمی که بودم بدی موقعیت در واقع در. ایستادم می اش خواسته

 .چندم چند خودم با

 :گفتم رفتم، می در سمت به مصمم خیلی حالیکه در

 .نکن هم رو کرشف هرگز، ـ

 :شد چنگالش گرفتار بازویم دوم قدم همان در

 زنی می زنگ  گم، می بهت خوش زبون به دارم آخر بار برای بهار ـ

  افتاد؟ کنی، می تایید منو حرفای منطقی و آرام خیلی و

 :كردم رو سمتش به تند و ایستادم

 . کشم نمی دیگه کافیه، امروزم برای صدرا ـ

 :ترف باال لبش گوشه

 . بکشی کنم، می کاری یه ـ

 نگاهش حالت. شد سر پایم و دست نشست، هایش چشم روی که نگاهم

 . بنگرد شکارش به ای درنده حیوان که انگار بود، تفسیر بی برایم



 بیرون دستش از را بازویم کردم سعی بود، گرفته ضربان که قلبی با

 به تکیه با هاینک از غیر نداشت، عایدی کشمکشم ی نتیجه ولی بکشم،

 . شدم کشانده آنجا های اتاق از یکی سمت به باالیش بدنی قدرت

 عجیب. ایستاد رویم در رو و کرد رها ضرب به را بازویم اتاق داخل

 سلطه جوری یک نگاهش برق آن جای به و نداشت اخمی هیچ که بود

 . بود رفته نشانه را پایم سرتا گرانه

 شک بدون کردم می فکر ولی منداشت کردن سکته تجربه روز آن تا

 .داشتم لحظه آن در که بود حسی همان به نزدیک چیزی

 کشید ام چانه زیر انگشت بود، شده شرارت از پر که چشمانی همان با

 :گفت و

 ! ای خوشمزه شک بی ـ

 :زدم لب بازیابم، کردم سعی را ام رفته بند نفس

  کنی؟ چیکار خوای می ـ

 :رساند انجماد نقطه به را دنمب دمای تلخش، و سرد کالم با

 !کنه؟ می چیکار زنش با شوهر یه است ساده ـ

 :شد گشاد حیرت و ترس از چشمانم

 ! خاص منظور برای داریم معمولی محرمیت یه فقط ما ـ

 :کرد نگاهم برنده و تیز

 یا کن وا رو گوشات خوب نمیاد؟ یادم من چرا بودی؟ کرده شرط ـ

 کنی می تایید منو های گفته تمام و نیز می زنگ پدرت به حاال همین

 . کنم می تمام کارو حاال همین و جا همین یا



 و منطق شد موجب و بود باورم از خارج حرکتش این و حرف این

 : گفتم شود، له درایتم

 میگم االن نه؟ بگم نگفتی مگه خوام، نمی دیگه خوام، نمی چی؟ برا ـ

 . دم می رو همشون جواب خودم! نه

 :آمد صورتش به خنده داشتم، که انتظاری عکس بر درست

 . نیست تو دست دیگه این! نشد دیگه نه ـ

 :گفتم حرص با

 . هست هم خوب خیلی هست، ـ

 :خندید نمایشی

 .شه می الزمت بعد دقیقه چند برا دار نگه رو انرژیت...  هه هه ـ

 :گفتم عصبی و بغض پر

 کنیز ایشون خورم، مین شازده این درد به من میگم رم می...  عمرا ـ

 !  دیگه نیستم...  همسر نه زن، نه خواد، می گو قربان بله! خواد می

 : گفت خردکنش اعصاب خونسردی با همانطور حرفهایم، به توجه بی

 آره؟ ندارم، حقی هیچ تو قبال در من گن می جونت  مامان دیگه حاال ـ

 ! شه نمی الحا نری، بار زیر اول همون از خواستی می...  کرده فکر

 :لرزیدند می واقعا پاهایم و دست

 جار رم می اصال. کردم غلط دیگه، وقتاست همین برای کردم غلط ـ

 . کردم اشتباه که زنم می

 :کشید باال ابرویی تک و داد پس نفس



 ! مونی می هم غلطت پای ولی کردی که رو غلط ـ

 :دادم جواب سریع

 هیچ دیگه تو شد تموم وقتی و...  تمومه و داره مدت غلطم خیر نه ـ

 . ری می و کنی می گم گورتو  هیچی، فهمیدی؟. بکنی تونی نمی کاری

 پرت زمین به و کند سرم از را روسری حرصی و آمد جلوتر گامی

 . کرد

 :گفتم لرزشم از پر صدای با

 بهت چشمم خوام نمی دیگه عقب، برو کنی؟ می غلطی چه داری ـ

 . بیفته

 : گفت ریلکس

 . نیست تو دست یگهد این ـ

 باز به شروع تک تک و رفت مانتوَام های دکمه سمت به دستش و

. کشیدم جیغ کردم، می سنکوب داشتم زیاد استرس از. کرد کردنشان

 :گفت ها دکمه کردن باز حال در

 ویالی این و  توییم و من که فعال داری، دوس قدر هر بکش، هوار ـ

 !درندشت

 :کوبیدم اش سینه به محکم دست کف با و کشیدم جیغ هم باز

 اینقدر کی خوره، می بهم ازت حالم صدرا، میخوره بهم ازت حالم ـ

 ! عقب برو شو گم تو؟ شدی حیوون

 :خندید و انداخت عقب را سرش

   حرفیه؟ خواست، دلم شدم، ـ



 چه باید خدایا. کرد پرت زمین به و کند تنم از خشونت با را مانتو و

 ... سرش به بود زده رسما دیدم، می که مردی کردم؟ می کار

 :گفتم بیچارگی با

 !کردی قاطی هستی، عصبانی...  بزنیم حرف بده مهلت ببین -

 :گفت آمدن جلو حال در و شد شیطانی نگاهش

 .زدن برا نمونده هم حرفی نداره، وجود ای دیگه مهلت -

 : گفتم و رفتم عقب عقب

 !تو نه من نه دیگه نزدیکتر، بیای قدم یه خدا به صدرا ـ

 بینمان فاصله اختالف حالیکه در و بود شده ترسناک شدت به اش چهره

 تنش از کرده باز را خودش پیراهن های دکمه دانه دانه کرد، می پر را

 :گفت و کرد ول زمین روی هم را آن و آورد در

 !گذشته حرفها این از تو کار بهار ـ

 :گفتم فت،ر می و آمد می سختی به ترس شدت از هم نفسم

 !نمایشو این کن تموم هان؟ کنی، چیکار خوای می مثال ـ

 :گفت تحکم با و آمرانه

 ...  یا قبوله بگی بابات به باید یا ـ

 :پریدم حرفش بین سریع

 ! فهمن می همه کنی؟ می کبودم و سیاه کنی؟ می کار چی نگم چی؟ یا ـ

 :کرد آور رعب پیش از بیش را فضا صدادارش پوزخند



 همینجا یا گی می یا دارم، کار باهات فعال کنم؟ کبودت نیست حیف ـ

 !تمومه کارت

. بود باورتر قابل انگار حاال ولی بود زده را حرف این دیگر یکبار

 : گفتم لجبازانه

 نبر، بین از خودتو احترام این از بیشتر صدرا. گم نمی هم بکشیم ـ

 ! بمونه خاطرم تو ازت مردی جو یه حداقل بزار

 :زد قهقهه اثتخب با

 دستم از کاری هر سرم، به بزنه که خرابم کله اینقدر دونی می بهار ـ

 . میاد بر

 :گفتم تمسخری پر لحن با

 !میاد بر ازت کاری هر تو! آره ـ

 :آمد بلوزم سمت به دستش

 کن قبول و بزن حرف پدرت با قال و داد بدون بیا پس فهمیدی، خوبه ـ

 . نکن سختش خودت برا رو کار و

 :زدم فریاد

  خوام؟...  می ِن که بفهمی تونی نمی ـ

 :رفت باال ناگهانی صدایش

 ! کنی می غلط ـ

 :نروم رو از کردم سعی

 ولی خواستم می خوامت، نمی...  داره؟ درد چیه ها؟...  خوامت نمی ـ

 . خوام نمی دیگه االن



 رد سرم از را بلوز حرکت یک با کشید، جلوتر و گرفت را ام شانه

 :کرد

 ! تونی نمی ـ

 :گفتم سریع. مردم می داشتم کشیدم، جیغ وجود تمام با

 .تونم می خوبم تونم می ـ

 :گفت غضبناکی چهره با

 راه دیگه نگفتی که حاال گفتی می باید نه، بگو گفتم بهت که روز اون ـ

 !هرگز هیچوقت، نداری برگشت

 : گذاشتم فریادهایم و ترس از حاصل شده خشک گلوی روی دست

 همینجا منو. دم نمی هم ادامه ولی! گردم برنمی! گردم نمی بر باشه -

 ...  منتفرم ازت. دم نمی ادامه بقرآن کنی چالمم و بکشی

 محکمش های دست با را هایم شانه زور به مقاومتم وجود با و آمد جلو

 : کرد مهار

 . هم عین شدیم تازه! عالیه خوبه، -

 . کرد وارد آسیب ام یصوت تارهای به شک بدون دادم و جیغ

 روی قدرت تمام با و آمد جلوتر گامی روبرویم شده دیوانه مرد اما

 انگشتش بود، شده وحشی ناخوانایی صورت به چشمانش. داد هلم تخت

 : زد رد تنم روی خشونت با

 !کوچولو خودمی مال امشب -

 خود از دفاع در سعی فقط ام شده کور عقل با و لرزید ترس از تنم

 پس با که بزنم چنگ صورتش به کردم سعی و بردم باال دست. داشتم



 پوستش روی قرمزی رد و نشست گردنش روی ناخنم تیزی کشیدنش

 : گفت و زد دستم زیر عصبانیت با ماند، باقی

  آره؟ کنم، تموم و کار میاد خوشت هم خودت انگار -

 تشصور روی و بردم باال دست قوا تمام با. آمد تخت روی زانو دو و

 اش چهره ولی نشد هم کج مویش پر و زبر و زمخت صورت کوبیدم،

 کنم، تحلیل را موقعیت بتوانم اینکه از قبل و رفت هم در بالفاصله

 .  نشست صورتم روی بر نفس و سنگین دستش

 فراموش  هم را کشیدن نفس انگار و ایستاد لحظه یک برای زمان

 و کردم حرکتی من نه انیهث چند برای بودم، شده شوکه نهایت بی کردم،

 .زدم نمی هم پلک حتی! او نه

 دل هم زانویم روی زخم برای که صدرایی همان بود؟ صدرا مرد این

 داد؟ می تذکر کسری بلند صدای برای که صدرایی همان سوزاند؟ می

 دختر یک بهار باشد، یادت گفت می سینا به بارها که صدرایی همان

 می خالی او شانه روی ام روزانه ضبغ و گالیه کل که همانی است؟

 شد؟

 خشکم حس بی و مات و گنگ. باشم خورده سیلی او از شد نمی باورم

 .کشید می سوت گوشم و سوخت می شدت به صورتم بود، زده

 به و کردند پردازش به شروع هم با بدنم های حس ی همه انگار بعد

 و بردم باال ستد شدند، سرازیر چشمانم میان از هایم اشک. افتادند کار

 صدرا که کردم می باور باید واقعا یعنی. گذاشتم سوزناکم گونه روی

 بود؟ کرده بلند رویم دست



 از را مساله حل قدرت باشد، معلق گردبادی میان در که آدمی مانند

 کشیدن جیغ به شروع و رفتم عقب عقب تخت روی. بودم داده دست

 . کردم

 محکم را ام شانه و آمد جلوتر شد،با شده بلند خواب از هم او انگار

 . داشت م نگه گرفته

 و کردند زدن ضربه به شروع تنش روی به هدف بی هایم دست

 . کردم می جیغ جیغ همزمان

 : کرد صدا آهسته و آرام بود، شده ناراحتی از پر چشمانش داخل

  بهار؟ -

 : داد تکانم مختصر و

 . ببین منو بهار -

 که بودم آن از تر دیوانه. زدم می پا و دست دستش، میان همانطور

 مختصری سرش و چرخید صورتم روی نگاهش. بشنوم را صدایش

 : گفت آمد، می صورتم سمت به دستش حالیکه در و شد راست و چپ

 ! لحظه یه کن نگاهم...  بهار -

 و کشیدم کنار شدت به را صورتم صورتم، به دستش رسیدن از قبل

 می کنم فرار لحظه آن و آنجا از خواستم می فقط. کشیدم جیغ دوباره

 کمی نیست چیزی دیدی، می بد خواب بگوید و کند بیدارم کسی خواستم

 . است مرتب چیز همه...  بخور آب

 : روم بیرون دستش زیر از خواستم

 ! آشغال کثافت...  کثافت -



 . داشت م نگه و گرفت را بازویم دیگر بار

 ! من به بده رو تحواس لحظه یه گم می دارم بهار -

 کنان گریه زدن پا و دست حال در. شوم رها دستش از کردم سعی

 : گفتم

 کردی فکر هان؟ کنی، می بلند من رو دست آوردی؟ گیر مظلوم -

  کارم؟ و کس بی اینقدر

 سرد صدایش تعاقبش به و نشست گوشم در اش کالفه پووف صدای

 : شد

 !خواست دلم -

 : گرفت دنیا کل اندازه به دلم

 ! ازت میاد بدم -

 :زدم هق و

 !عوضی خودخواِه -

 : گفت اخم با

 . نیست حالیت که آدمیزاد زبون -

 : گفتم بریده بریده های نفس با

 دست بهم. داره شرف بودنش حیوون باشی، تو که آدمیزادی آره، -

 ! نزن

 : گفت تر تلخ کشید، جلوترم و گرفت را بازویم دو هر



 باشه، خب خیلی. بگو بابات به بیا گفتم هتب خوش زبون به بار ده -

 .کنیم می امتحان هم رو بودن حیوون

 

 کتک رفتار، این حرکات، این ها، حرف این کردم، گریه دل ته از

 می صورتم همچنان. کنم باور را کدام هیچ بودم نتوانسته هنوز! زدن

 . سوخت

 : گفت دردآور و خبیث و تخس

 .تره دلچسب دوم راه انگار بزنی زنگ بابات به خواد نمی اصال -

 به گریه شدت از. بود بریده را امانم هق هق آمد، می در زور به نفسم

 دستش که بود سنگدل و رحم بی مقابلم مرد چقدر و بودم افتاده سکسکه

 تکه روی نگاهم و گرفتم را دستش دستی دو. رفت شلوارم سمت به

 : فتمگ بیچارگی با ماند، خیره زمین روی لباسم تکه

  کنی؟ می کار چی -

 : زد خیمه رویم و داد هلم

 خوردن گره این دونستی می باید خورد، گره اسمم با اسمت وقتی -

 ! داره هم عواقبی

 ترس کرد، لمس را آن کنج سرم و کشیدم عقب تخت انتهای تا را خود

 : بود ناچیزی ی کلمه کردم، می تجربه آنچه برای

 ...  تجا اسمش این -

 عالوه و خورد ام سینه به ضرب به دستش بود، شده دیوانه هم وا گویا

 : آورد بند هم را نفسم ام، جمله بر



 خون بوی که ام گرگی همون من! بگیر فاصله بچگیت رویاهای از -

 !!!شده هار و خورده دماغش به

 : گفتم عجله با شد، سفت کمرم روی که دستش

 دیگه! صدرا اون مرد دون،ب رو چیز یه ولی...  باشه. باشه گم، می -

 .  کشتی خودت با بهارم مردی،

 : کرد زمزمه و نشست رویم به خنده بی نگاهش بار این

 ...  مرده که وقته خیلی صدرا اون -

 .کشید کنار رویم از و

 جیغ نه گریه، نه خنده، نه بودم، مانده مات نداشتم، بدن در توان دیگر

 و خوردن تکان قدرت حتی. بود مانده تخت روی وارفته و شل تنم... 

 . یافتم نمی خود در هم شدن بلند

 قدم حال در بود کشانده ورطه این به مرا که سنگدلی مرد درشت سایه

 . شد می رد و افتاد می رویم گاهی اتاق در زدن

 روی دستش لمس که بود آمده بند ام سکسکه و شده حس بی بدنم

 . بنشینم نده،ک تخت از سر کرد وادارم ام برهنه بازوی

 رد سرم از مالیم و نرم را بلوزم و کرد ستون کمرم پشت را پایش یک

 . کرد مرتب تنم روی و کرد

 تاج به طوریکه کشید، تر عقب کمی و گرفت را بازویم دو هر زیر

 . زدم تکیه تخت

 به اخم و شد ریز چشمانش که آورد سمتم به را آب لیوان بعد لحظه چند

 از و شد خم. شنیدم گفت، لب زیر که نچی یصدا. برگشت اش چهره



 عکس هیچ. کشید لبم ی گوشه و برداشت کاغذی دستمال پاتختی روی

 . نداشتم العملی

 بیشتری دقت با. بود گرفته من صورت مقابل کرده کج را صورتش

 فاصله هم از را لبانم کمی و گذاشت ام چانه روی انگشت و کرد نگاهم

 . کشید لبم روی دوباره را کاغذی تمالدس بیشتری وسواس با و داد

 . نشست دستمال قرمز های لک روی ام خالی و حس بی نگاه

 به توجه بدون و رساند لبهایم به و گرفت دستش را لیوان دیگر بار

  : زد لب. کرد دهانم روانه آب مقداری من نخواستن یا خواستن

 صدات باید زنی، می حرف بابات با داری وقتی...  بکش نفس تا چند -

 .  باشه عادی

 .نداشتم هم زدن پوزخند نای

 :گفت شماره گرفتن ضمن و گرفت دست در را موبایلش

 .  بمونه بلندگو رو هم تماس! گی می چی باشه حواست ـ

. داشت نگه مقابلم را موبایل. نداشت اندازه دلم روی غم نکردم، نگاهش

 ی دهنده پناه و بم صدای. شد می پاره دلم بند آمد، می که بوق صدای

 . دادم پس دهان از را نفسم. سوخت چشمانم آمد، که بابا

 آهسته! بزن حرف یعنی گردید؛ فشرده زورمندی دست میان بازویم

 : گفتم

 .بابا سالم ـ

 :شد آزاد هم پدرم نفس انگار

   کردی؟ قطع مرتبه یه رو تماس چرا دخترم ماهت، روی به سالم ـ



 :باشد عادی امکان حد در صدایم تا کردم را تالشم

 رو تماساتون هم بعد دیگه. شد قطع مرتبه یه...  نبود مهمی چیز ـ

  داشتین؟ کاری من با. بودم نشده متوجه

 :شد تر جدی پدر صدای

 باشه، هم با عروسی و عقد جمعه خواین می گفت می صدرا آره، ـ

  درسته؟

 :زدم لب. شد بیشتر فوالدی پنجه آن فشار کردم، مکث کمی

 .درسته بله ـ

 :گفت پدر تا کشید طول

  چرا؟ ـ

 :دادم می جواب تعلل با همچنان دادم، قورت را دهانم آب

 .بدن توضیح بهتون بهتر بپرسید، مامان از رو دلیلش کنم فکر ـ

 :گفت و کشید پوفی پدر

  بود؟ شده دعواتون همین سر شنیدم، رو جریان ـ

 :گزیدم را لبم گوشه

 بله ـ

 :داشتم دوست را پدرم ممحک لحن چقدر

 و تو بین نداشته حق و نبوده درست کارش. گفتم هم مامانت به من ـ

 دلیلی هر به کسی دست از گوشی کشیدن اصال. کنه دخالت شوهرت

 کنم، درک کنم می سعی رو اش مادرانه حس و مادره ولی نیست موجه



 کنم نمی فکر ولی بزنه حرف تند هاش بچه با کسی کنه تحمل تونه نمی

 بخواهید عجوالنه اینقدر اینکه، برای باشه درستی دلیل مسئله این

 . بگیرید تصمیم

 : گفتم آهسته

 ... که شرطی به شماست با حق بله ـ

 به را نگاهم سماجت با همچنان داشتم، بغض فشردم، هم روی را لبانم

 :بودم داده روبرو

 گفته هم ماش به اگه نشه؛ گذاشته مرد یه غرور رو پا که شرطی به ـ

 هنوز و موقتین اینکه ندارین، همراتونه که اینی به نسبت حقی شد می

 می سعی اینکه از غیر کردین؟ می کار چی نیست، قوی بینتون رابطه

  ببندین؟ ها حرف نوع این روی به رو راه تر سریع چه هر کردین،

 :گفت صبورانه بابا. شد کم بازویم روی فشار محسوس طور به

 ته از و واقعا تو اینکه! بده را سوالم یه جواب چیز هر از بلق دخترم ـ

  هستی؟ راضی وصلت این از دل

 مختصری تکان و فشردند را بازویم دیگر باری انگشتان کردم، سکوت

 :آمد بابا صدای باش، زود یعنی که کردند وارد

 نمی اجازه احدی هیچ به من نباشی راضی خودت اگه بهار، کن گوش ـ

 راضی پرسم، می ازت دوباره پس...  بکنه کاری به مجبور رو تو دم

   کنی؟ عروسی صدرا با جمعه روز هستی

 :رفت طفره جواب از و پیچاندم را حرف

 دیر فقط مشترک، سقف یه زیر برن باید باالخره زوجی هر بابا خب  -

 ... دالیلی به بنا حاال داره، زود و



 :گفتم مجبوری د،نچرخی زبانم روی صدرا اسم کردم کاری هر

 اجازه شک بدون البته. باشه زودتر کمی جریان این گرفتیم تصمیم ما -

 ! مهمه خیلی برامون شما رضایت و

. خورد گوشم روی درست راضی خود از موجود یک طوالنی نفس

 :گفت پدر

 یه به فقط من دخترم ولی...  ولی ست عجوالنه کمی تصمیمتون خب -

 باشم مطمئن که اینه اونم برم، عجله این بار زیر شم می حاضر دلیل

 واقعا تو. کن مطمئنم حاال داری، دوستش وجود تمام با رو صدرا که

  داری؟ دوست کردن زندگی برای رو مرد این

 می هی و بود آتش از پر چشمانم داخل گذاشتم، دهانم روی دست

 مچ طرف به و شد جدا بازویم از دست. سوخت می هی و سوخت

 :زد پچ گوشم در کردنش جدا ضمن و آمد انمده روی دست

 !کن مطمئنش -

 قطرات. بگو که داد تکان را سرش و کشید صورتم مقابل را صورتش

 حین و ریخت پایین جوش نقطه با برابر دقیقا دمایی با اشک درشت

 :زد آتش هم را قلبم صورتم، بر عالوه ریختن

 .داشتم دوست بچگی همون از رو صدرا من بابا -

 

 .بود کردن حس قابل ام روبرویی مرد نفس یکمرتبه شدن لیخا

 :گفت شمرده شمرده پدرم

 خیلى اگه كنم، نمى باز لب از لب اگه میام، كنار صدرا رفتار با اگه -

 كه توه، دل براى فقط و فقط دم، مى رضایت خودم عقیده خالف جاها



 اینقدر هندار امكان نیست، باهاش دلت دیگه كه بفهمم لحظه یه فقط اگه

 رضایت براى فقط كنم، مى موافقت اگه دخترم. كنم رفتار صبورانه

 .توئه

 

 :زدم لب صمیمانه پاشید، دلم بر خنكى آب پدر حرفهاى

 .ممنون دارم، دوستتون خیلى -

 :گفت محبت با پدر

 .دارم كارش صدرا به بده گوشیو حاال باشى، زنده -

 کنار بلندگو حالت از آوردن در ضمن و كشید مقابلم از را موبایل

 شنیدن قابل برایم پدرم هاى حرف دیگر...  ناجنس مرد. نهاد گوشش

 نگه گوشش دم را گوشى زدن قدم حال در و رفت پایین تخت از. نبود

 .داشت

 ... بله...  ممنونم...  بفرمایید خدمتم، در -

 :شد متعجب اش چهره كردم حس و ایستاد و

 .متوجهم بله...  كنم مى خواهش نفرمایید،...  دارین اختیار -

 :نشست من روی نگاهش و

 .خوبه حالش...  البته -

 .هست حواسم چشم، -

 نبودم؟ من خوب، از منظورش که احیانا. دادم تکان تاسف به را سرم

 رو چی همه مسئولیت خودم نباشید؛ هیچی نگران ولی. کنید می لطف -

 خواستم می فقط...  امم...  چیدمان هم مراسم هم گیرم می عهده به



 که خودتون باشه، من پیش بهار رو روز چند این!! بگیرم اجازه ازتون

 و آمد تو رو مونده باقی زمان نصف باید تهران ترافیک این با واقفین

 شب تا صبح دم همون از باشیم هم با اگه. کنم سپری بهار رسوندن شد

 ... داریم هم رو الزم های همفکری و رسیم می کارها به

 تو پدربزرگم ی خونه نیستیم خودمون ی خونه نباشید، نگران نه -

...  بله...  نداره وجود مشکلی...  هست چی همه اینجا هستیم، لواسون

 می دستتون به رو ها کارت عصر تا فردا من...  شماست با حق کامال

 .نگهدار خدا...  باشین سالمت...  چشم...  رسونم

 کج برای لبم. دوختم سقف به نگاه و ادمد تکیه تخت به را سرم پشت

 حاضر کردم می فکر که بود ای ابلهانه تصور. نداشت حالی هم شدن

 .گرداند برم خودمان ی خانه به شود

 هیچ هایش تماس بین. شنیدم می را همش سر پشت های تلفن صدای

 هایش تماس محتوای از کمابیش و بود باز اتاق در. داد نمی ای فاصله

 بدون و کرد نگاهم ای ثانیه چند پدرم با تماس از بعد. شدم یم خبر با

 دوست بدون که دنیایی و ماندم من و رفت بیرون اتاق از حرف

 .نداشت رنگی هیچ داشتنش

 به که مادرش با صحبت از غیر بود، کوتاه بیشتر متعددش  های تماس

 نم اندازه به درست هم مادرش. زد چانه تلفن پشت زیاد کشید، درازا

 دهان از که داشت دلیلی دانستن به اصرار احتماال و بود شده غافلگیر

 .نیامد که نیامد بیرون اش قفله چهار و بیست

 از خواستم نمی کردم، می مبارزه دستشویی به رفتن با بود ساعتی نیم

 بودم، کرده جان نوش پیش ساعتی که سرمی ولی شوم خارج اتاق

 نیازهایی آن از. شود بیشتر هداشتیب سرویس به نیازم بود، شده موجب

 .انداخت گوششان پشت شد نمی که بود



 هنوز ولی بود شده کم سوزشش که کشیدم صورتم روی را دستم پشت

 مانده ام ناباوری و بهت پشت جایی هم بغضم. داشت گزی گز حس

 .بود

 زمین روی نگاهم. رفتم اتاق در نزدیکی تا آمدم، پایین تخت از ناچار

 و بودند شده پخش زمین روی نامرتب که افتاد ام روسری و مانتو پی

 ساله پنج و بیست زندگی طول در زد، قلبم درون نیش عین چیزی باز

 آن صدای کردم حس وقتی. بودم نکرده تجربه را بدی حس چنین ام

 دیوار از کمر. شد دورتر کمی آورده، سرم به را بال آن که هیوالیی

 اتاق از! جدی بود، توانم در که جایی تا و خما و گرفته چهره با و کندم

 .رفتم بیرون

 نبود و بود به و باشد نداشته اضافی حرکت هیچ تا زدم مهار نگاهم به

 را موجود درهای کل بود قرار اگر. بماند توجه بی بودنش کجا و او

 آن به کار خوشبختانه. پرسیدم نمی سوالی او از ولی کردم می کنم، باز

 .کرد آسان را کارم بهداشتی سرویس در روی عالمت و نرسید مرحله

 پریده روی و رنگ افتاد، حالتم بی صورت به روشویی آینه در نگاهم

. بود قرمز حسابی هنوز سمتش یک که صورتی با سرخ چشمان و

 رفته اشتباه را کجا دوختم، نگاه آب جریان به و انداختم پایین را سرم

 خیال این یا را؟ داشتن دوست این پای ماندن را؟ داشتنش دوست بودم؟

 میان چیزی یک دارد؟ وجود ضعیف ولی متقابلی حس هم او در که را

 .بود گیج هنوز برود، سمتی کدام دانست نمی و بود کرده توقف قلبم

 

 قد آن با که بروم پناهگاهم به تا چرخیدم پشت به و بستم را سرویس در

 نپوشیده را پیراهنش هنوز شدم، مواجه برهنه نیمه و درشت هیکل و

 نوک تعاقبش به و زد دلم میان موزی ای موریانه عین ترس بود،



 های زمینه پس تا حتی نداشتم خودم با تعارفی شدند، سرد انگشتانم

 کنار بودند، کرده تحمل پیش لحظه چند که شدیدی اضطراب با هم ذهنم

 .آمد نمی

 کنارش از و کنم جک راه خواستم کنم، نظری صورتش به اینکه بدون

 را سرم. کرد سد را راهم دوباره حرکت قدم نیم با که کنم عبور

 عمق با نگاهش. کشیدم رخش به را ام گرفته قیافه و بردم باال ضربتی

 اولش جای به باز و شد کشیده پایم نوک تا چشمانم داخل از انتها بی

 نگاهش به که نگاهم. نداشت پیشانی در اخمی من برعکس برگشت،

 .دادم دیگر سمتی به و گرفتم چشم خورد،

 که بود کرده حرکت صورتم سمت به و آمده باال اش اشاره انگشت

 تک به اینکه بدون و داد باال ابرویی تک. کشیدم پس صورت سریع

 بازویم دور هوا بی دیگرش دست کند، نگاهی اش مانده هوا در انگشت

 از اطمینان با بار این و کرد سلب را رفتنم عقب امکان و شد حلقه

 قرار ام چانه زیر اش شده معطل انگشت بکشم، پس توانم نمی اینکه

 همان روی را نگاهم سماجت با من و کشید باال را صورتم و گرفت

 :گفت آهسته. داشتم نگه معلوم نا گوشه

 !انشااهلل شده، بهتر که ما خانوم بهار احوال -

 تا کشیدم پس هم را ستمد سرم، کشیدن عقب ضمن و شد منقبض تنم کل

. ببرم پناه بودم، زده خودم اسم به که اتاقی کنج به و شوم رها دستش از

. افتاد گیر هم دومم بازوی بالفاصله که نشد رها بازویم تنها نه ولی

 برای او اراده. کرد نزدیکتر خودش به و شد بیشتر هایش دست فشار

 و داشت تداخل نشد دور برای من اراده با فاصله رساندن صفر به

 پا و دست بین صدا بی و حرف بی که بود خاموشی جدال حاصلش

 پایین گوشم دم تا لبانش. گرفت می صورت او بازوی زور و من زدن

 :آمد



 !که نشده چیزی خبره؟ چه! آروم عزیزم، بگیر آروم -

 خوب هم من حال! که بود نشده چیزی لرزیدم، ناراحتی و حرص از

 . بود عالی...  خوب خیلی...  بود تادهنیف هم اتفاقی. بود

 و بود نابرابر ماند، حاصل بی شدن دور برای ام باره چندین سعی

 یخ گلویم پس در انگار که خاموشی بغض همان با. چربید می زورش

 باال را ام بسته مشت نبود، مشخص هم خودش با تکلیفش و بود بسته

 و مردانه عضالت نآ به چسبیدن از تا کوبیدم اش سینه به و بردم

 .شوم دور محکم

 :گفت دادنش پس حال در و کرد حبس را نفسش ای لحظه برای

 .بزن کنه می آرومت اگه -

 همانجا و افتاد پایین و خورد سر اش سینه روی از ام شده مشت دست

 شوم، آرام خواستم نمی هم کرد می اگر و کرد نمی آرامم چیزی. ماند

 تنفس اثرش، و نفس و بو از فارغ و مشو دور او از خواستم می فقط

 گذاشت، اش سینه روی دیگر بار و گرفت را ام شده مشت دست. کنم

 :زد لب

 !کنه می خالیت -

 و لبانم و قلبم! بد خیلی...  بد...  بود بد حالم کردم، حبس را نفسم

 می مرد این از دیگر ترسیدم، می اصال لرزیدند، می باهم چشمانم

 کاری هر بود قادر که مردی از. ترسیدم می جودو تمام با ترسیدم،

 غریبه برایم همه از که مردی...  شناختمش نمی که مردی دهد، انجام

 .بود شده تر

...  شدند تر سفت هم ام شده مشت دست زیر عضالت کردم احساس

 :خورد گوشم دم نفسش



 خواد؟ می دلم چی حاال دونی می -

 ... نبود مهم

 :زد لب دیگر بار همانجا

 رو لباسات مونده باقی های تیکه و پیش ساعت نیم به برگردم اینکه -

 .بکنم هم

 !لعنتی. کرد گیر ام سینه میان همانجا نفسم

 :بود بدجنسی از پر چقدر صدایش

 راند بریم چیه نظرت...  حاال همین پیش؟ ساعت نیم چرا اصال -

 بعدی؟

 !سنگدل لعنتی...  لعنتی

 :زد پچ گوشم میان دوباره

 بیاره؟ کاچی برات بگم و مامانت به بزنم زنگ هم بعد -

 مشت زد، می لرز حرص از تنم. رفت بند اش پلیدی همه این از نفسم

 به داشتم سراغ خود در که قدرتی تمام با و کردم بلند را ام کرده گره

 :کوبیدم لختش سینه

 ... نامرد -

 :زدم باز من و کرد نگاهم حرف بی

 ... عوضی -

 :زدم دوباره من و گرفت بیشتری عمق نگاهش

 ... سنگدل -



 میان دستم دو هر با وقفه بی و هم سر پشت او، سکوت میان من و

 :کوبیدم و کوبیدم اش سینه

 کی؟ شدی؟ بد اینقدر کی کی؟ از شدی؟ پست اینقدر کی از -

 پایین شده، خسته هایم دست ولی. گفتم بیراه و بد و زدم چقدر دانم نمی

 اما داشتند آمدن فرود قصد و شدند تا آنها تعاقب به هم مپاهای. افتاد

 شد تر سفت بود، شده گرفته قرار کمرم پشت کی از دانم نمی که دستی

 .داشت نگهم برترش، زور به تکیه با و

 بی و کرده سکوت عصبانیتم فوران مدت تمام در زدم، می نفس نفس

 از که شدم وجهمت و کشید خود سمت به را تنم کمی. بود مانده حرکت

. کرد خم سر و داد پس یکجا را نفسش کل. کرد پرهیز کامل دادن تکیه

 :گفت آهسته و نرم

 شدی؟ آروم -

. بود اش مردانه سینه نگاهم و چشم راستای ندادم، انجام حرکتی هیچ

 آن از صدایش لحن و شد قفل هم در کمرم پشت هم دیگرش دست

 :آمد در زمختی

 و آوردم بیرون تنت از همیشگی عرف از خارج بلوز یه فقط بچه -

 !کردی می تسلیم آفرین جان به جان داشتی

 با بود، پر گلویم بیخ آن تا. کشیدند تیر یکجا دستانم و تن و روح و قلب

 :گفتم تمسخر از پر داغونم، اعصاب

 !داده اثر هاری واکسن که خدا امید به کرده فروکش خون بوی انگار -

 صورتش روی بندی نیم خنده تصورم برخالف و دپری باال ابرویش تای

 :نشست



 قرار فعال کنم چه ولی مخمه رو بدطور بوش هنوز عزیزم، جون نه -

 .بشم آدم روز دو یکی برای شده

 برنمی بود، عزیزترینم روزی که کسی از را نامردی همه این دلم

 می محبت خواست، می گرمی طلبید، می لطافت دلم و بودم زن. تافت

 می جستجو مهر به را آن بود آغوشی به قرار اگر حتی...  ستخوا

 زمانه کجای از صدرا این بفهمم توانستم نمی من و! غریزه به نه کرد

 .بودند تجزیه قابل غیر برایم حرکاتش حد این تا که است برآورده سر

 به و کردند مضاعف را فشار اندک خیلی کمرم پشت کرده گره دستهای

 :کشیدند نزدیکترم یمتر میلی اندازه

 دونستی؟ می خودمی، نارنجی نازک و لوس -

 و شده پرتاب. شوند می رها اراده بی که تیرهایی...  تیرها این از امان

 !امان گیرند، می نشانه را تنت عضو به عضو مدام گیری هدف بدون

 زور باز گرفتن فاصله برای و دادم قرار اش سینه روی را دستم کف

 حرف ولی زدم سرش به و کردم صادر قانون و ادمد دستور و زدم

 نفس حرارت و آمد تر پایین سرش. ماند همانجا و شد جمع و نداد گوش

 :کرد تزریق ضربان وجودم به هایش

 به ناسورم دل تا نگو نه هیچوقت و نکن مقاومت هیچوقت مقابلم -

 خب؟ نشه، کوک اذیتت

 آمدم، فرود تپنده عضالت آن روی فشار یک با فقط بار این وقتی و

 بر در و خواستن وگرنه خوردم بازی حتم به را این از قبل فهمیدم

 !برایش بود آن یک گرفتنم،



 من قلب تپش چرا و دادم؟ می جان وجودش گرمای این برای من چرا

 می نوسان و گشت می جمع هم روی و شد می تشدید او قلب تپش به

 گرفت؟

 سرم موهای روی از شد می سهمم بار اولین برای که ریزی های بوسه

 پشت کی نفهمیدم و شد می پخش ام گونه و چشم گوشه و شقیقه تا

 دراز آن روی دستهایش هدایت با و چسبید سرم پشت کاناپه به پاهایم

 .شدم کش

 جفت روی را پایش و کشید دراز کنارم پهلو به جا سانت چند همان در

 با و کرد حرکت موهایم یرو آزادانه آزادش، دست و داد قرار پاهایم

 :زد لب. نرفت تر پایین گردنم از اصال وسواس

 .داشتی بدی روز بخواب، آرامش با و ببند رو چشات -

 صدرا کرد، حلش ناز کمی با نشود که بود زیاد آنقدر ام دلگیری حجم

 دم هر داد، می بازی دستش در مرا انگشتی های عروسک عین داشت

 زندگی من. نکن مقاومت گفت می هم وضوح به و! لحظه هر و

 در هیچ که ای سویه یک زندگی نه خواستم، می را او با مشترک

 بدترین در مشترک آغاز این. باشم نداشته نقشی هایش گیری تصمیم

 به پیش از بیش مرا و گرفت می صورت داشت شرایط بدترین و زمان

 غزیدنل از شد نمی باعث باز ولی کرد می تردید دچار تصمیمم درستی

 نمی خودم روی به چند هر نگیرم، خوبی حس موهایم بین انگشتانش

 .آوردم

 می زنده ذهنم در را دور های سال آشنای حس موهایم با دستش بازی

 بود من بدن حواس گیرایی این هم شاید بود، هم بهتر انگار حتی و کرد

 بردن لذت حس به روزها آن آرامش حس از و بود کرده تغییر که

 کمترین بدون بتوانم تا بودم بسته را چشمانم. بود داده هویت تغییر



 از گذشت می چقدر مگر بمانم، باقی حرکاتش به نسبت العملی عکس

 داشت؟ را دریدنم ادعای گرگ عین که زمانی

 چرخید. شدم میلش بی پوف متوجه شد، بلند که موبایلش زنگ صدای

 به نگاه با و رداشتب را موبایلش میز روی از نشست، کاناپه کنار و

 .گذاشت میز روی و زد بلندگو روی را آن گیرنده تماس اسم

 :گفت کرد، می صاف گلویی حالیکه در و نشست تر صاف

 .شهرام جانم -

 :شد بلند خط پشت مردانه و دار خش خیلی و بم صدای

 !توپ کردم پیدا برات تاالر یه آقا...  دوباره سالم -

 :راند عقبشان و ردب خودش موهای میان را دستش

 اصال؟ شه نمی خودت تاالر -

 :گفت عذرخواهانه اما جدی طرف

 االن تا حتم به. کرد کاری شه نمی کردن، رزرو ماهه شش -

 می شاید بود پیش ماه یه اگه باز. کردن پخش هم رو کارتهاشون

 جدا بعد روز چهار برا خوب تاالر کردن پیدا آخه. کنم کاری یه تونستم

 درجه یه کردم پیدا که جایی زده، شانستون کن باور ببین ولی...  سخته

 .باالتره قیمتش هم کمی اون تبع به البته بهتره، خودم تاالر از

 :داد جواب سریع صدرا

 .باشه خوب فقط نیست، مهم اینش -

 :گفت مطمئن



 زدم زنگ تاالر تا بیست ده به کم دست کن باور. نکن شک عالیه، -

 گرفتم تماس باشه، جا کردم نمی تصور اصال هم رو اینجا دیگه... 

 جمعه روز عروسی دلیلی به بنا یعنی! شده باز جا امروز همین گویا

 می کمی درصد. کرد کمک خودش خدا که این خالصه! افتاده عقب

 .کرد پیدا یک درجه جای یه بشه دادم

 حله؟ حاال پس ممنون، -

 :داد جواب راضی

 عهده به خودم رو خدمات همه نباش، هیچی نگران. حله داداش آره -

 و پذیرایی تا گرفته خدماتی کادر از. اوناست با مکان فقط گیرم، می

. هستم هم سرشون باال و فرستم می خودم رو چیز همه خالصه و شام

 .اومد نخواهد پیش مشکلی هیچ باش داشته اطمینان پس

 :کرد فوت را نفسش

 .فراوون تشکر -

 :گفت بیشتری آرامش با شهرام

 برام کردید پسند که رو اونی فرستم، می براتون رو شام منوی من -

 باشه؟ خواید می چی میوه. بفرستید

 :گفت فکر کمی با

 ... خیار موز، پرتقال، سیب، -

 :آمد حرفش بین شهرام

 رو شام انتخابی منوی و ها میوه اسامی برام...  مونه نمی یادم -

 ارسال برات هم رو عقد سفره لفمخت تزیینات اون بر عالوه. بفرست

 موند؟ چی دیگه. بگو بهم شد، پسند کدوم هر کنم، می



 :گفت صدرا

 ... گل -

 تزیین و گل دسته فرستم، می هم رو گلفروشی لینک برات آره، آهان -

 سفارش اونجا از هم رو عقد سفره گلهای. کنید انتخاب رو ماشین

 دیگه؟. خوبه کارش داد، خواهم

 :انداخت سمتم به نگاهی نیم

 کنی؟ پیدا جایی عروس لباس دوخت برا تونستی -

 :کرد کوتاهی خنده

 اونور، اینور زدم زنگ تا پنجاه ساعت نیم تو کرده، کف دهنم واال -

 آدرس کردم، بازی پارتی دیگه آره چیه؟ برای عجله همه این آخه

 ببین. باشید اونجا باید هشت ساعت صبح فرستم، می برات رو مزون

 سه تو عروس لباس دوخت یعنی ها، نشه دقیقه پنج و هشت ت،هش

 هم بعد روزای احتماال چون رو مدلتون کنید انتخاب واقعا، نوبره روز

 .برید باشه الزم پرو برای دوباری یکی

 :گفت مکثی اندک با خودش

...  ردیفه که پذیرایی و تاالر و گل و عقد سفره و عروس لباس پس -

 .کردین تهیه رو عروسی کارت بود، افتاده یادم چیزی یه آهان

 :زد میز کنار را اش بسته مشت

 جایی یه ببین. بپرسم ازت خواستم می هی انداختی، یادم شد خوب -

 .باشه آماده عصر بدیم، سفارش صبح فردا که کن معرفی

 :گفت خنده با شهرام



 مگه؟ زودپزه -

 :گفت جدی خیلی صدرا

 به فردا پس کم دست و بنویسیم که باشه دستمون فردا باید چیه، چاره -

 !که مراسم به نمونده چیزی برسونیم؟ مهمونا دست

 :گفت خنده نیم همان با شهرام

 که شناسم می رو جایی یه ببین باشه عالمی، آدم زورگوترین کال -

 می سفارش منم اونجا، برید مزون بعد فردا شما زیاده، کاراش تنوع

 هست؟ چیزی بازم. شه می حل که انشااهلل خدا، به توکل کنم،

 :داد جواب تامل با صدرا

 مراسم با روز هر که واردتری خودت بارمه، اولین که من دونم نمی -

 .داری کار و سر عروسی

 :شد آهسته صدایش

 رزرو آرایشگاه موند، چیز یه فقط...  کنم چک رو لیستم وایستا -

 عروس؟ برا کردین

 :گفت حرصی

 ... گرفتیم تصمیم ساعته دو گم می بهت دارم من -

 :خندید بلند

 کدومیک دونم نمی حاال...  خب خیلی! تو های تصمیم دست از امان -

 می سراغ ها بهترین از تا چند از من. ندارن کدوم و دارن جا سالنها از

 باقی مراسم برا چیزی دیگه کنم فکر. دم می اطالع بهتون و گیرم

 .کنم نمی دریغ بربیاد دستم از کمکی بازم. باشه نمونده



 :کشید ریشش و دهان روی دست

 بده حساب شماره فقط. کنم می جبران کردی، مدیونم دستت، قربون -

 به ها هماهنگی همه برای دیگه ضمنا...  حسابت به بریزم ای بیعانه

 .شدم مطمئن تو خود

 :گفت صمیمانه

 نتخابیا موارد فقط...  فرستم می هم حساب شماره چشم. نباش نگران -

 تاالر به سر یه کنید فرصت فردا اگه. بگید سریعتر چه هر برام رو

 هم رو تاالر های عکس من البته. شه می تر راحت منم خیال بزنید،

 .بهتره ببینید، نزدیک از هم خودتون ولی فرستم می برات

 .برات شد زحمت خیلی تشکر، -

 رو ها عکس کل دقیقه پنج تا...  ها زحمت این از باشه تا خواهش، -

 .اجازه با فعال. کن می ارسال برات

 به کششی حرکت و کرد گره درهم را دستهایش تماس قطع با

 روی را سرش و چسباند شکمم به کامل را کمرش و داد، بازوهایش

 من و دوخت صورتم به نگاه و کرد کج را سرش. گذاشت کاناپه پشتی

 .شدم دیگر سمتی معطوف و برگرفتم نگاه برعکس

 با. ماندم حرکت بی و کردم حس صورتم سمت را دستش شدن زدیکن

 باز حرف بدون و زد گوشم پشت را مویم از ای تکه انگشت نوک

 روی دوباره و کرد لمسش کمی و برداشت را موبایلش. نشست صاف

 :گفت که دادم تشخیص را پارسا صدای بوق چند از بعد. گذاشت میز

 ... گوشی لحظه یه -

 :گفت خنده با بعد ثانیه چند و



 !نظامیه حکومت خونه تو بابا؟ کردی کار چی. دوماد آق سالم! به به -

 :خاراند را سرش پشت و زد تبسمی صدرا

 مگه؟ شده چی سالم، -

 :بود شوخ باز پارسا صدای

 خوش لواسون تو خودت برا و رفتی در و خونه انداختی ولوله هیچی -

 .گذرونی می

 :رفت باال ابرویش تای

 ... شود کور ات -

 :پیچید پارسا بلند خنده

 .خدمتم در جانم...  شود کور -

 :کشید پری نفس

 بده، ما خونه به رو استیل مبلمان ارسال ترتیب عصر فردا پارسا -

 بیان، پرده نصب برای بود قرار فردا ضمنا. باش اونجا هم خودت

. باشی سرشون باال بتونی و باشن زمان هم که کن هماهنگ جوری

. ببری مغازه از باید که هم رو خوری ناهار میز و تلویزیون میز مناض

 .باشن شده ردیف گم می که اینهایی همه شب فردا خوام می

 ال مو که کرد می ریزی برنامه جوری یعنی بود، جالب و عجیب برایم

 العاده فوق ریز برنامه دانستم می بچگی همان از چند هر. نرود درزش

 بیا صدرا گفتند، می معموال هم مادرش و درپ که طوری هست، ای

 از روزها آن چقدر من و! چیه مساله این مورد در تو نظر ببینم بشین

 . بردم می لذت دقتش



 :گفت تری جدی لحن با پارسا

 اسپیلت و صوتی سیستم و تلویزیون که گفتن بابا راستی. حتما چشم، -

 براتون هم یکاد وان تابلوی یه انگار. برداریم مغازه از بریم رو

 هم رو اونا برم خونتون رفتن قبل فردا خوای می...  دادن سفارش

 هم رو دلخواهتون تلویزیون سایز و نوع ضمنا...  ببرم خودم با بردارم

 .بگو بهم

 :داد جواب مکثی اندک بدون صدرا

 سینا، به سپرم می هم رو سیستم نوع. برس گفتم که کارهایی به تو نه -

 .بیاره گم می هم خودش به واردتره، مورا این تو اون

 :گفت مکث با پارسا

 !که دونی می نیست، خوب زیاد روزا این سینا روز و حال آخه -

 :گفت قلدرانه

 کال شه نمی که افتاده اتفاقی یه چون حاال. نیست خوب کرده غلط -

 یا خودشونه خونه کجاست؟...  لک تو بره کنار بذاره رو چیز همه

 شماست؟ پیش

 .شدیم فراخونده الزم های مشورت برای همگی فعال پایینه، نه -

 :کشید لبش گوشه شستی انگشت

 .دارم کارش کن، صداش پس خب خیلی -

 می صدا را سینا که شنیدم را اش شده آهسته صدای «االن» گفتن با

 .کرد

 :گفت شوخی به و برگشت سمتم به سینا آمدن تا



 .بخواب تونستی -

 فراتر طاقتم حد از پا امروز ندادم، نشان حرفش یبرا اکشنی ری هیچ

 تا و کرده صبوری موقع آن تا اگر. بیایم کوتاه بود محال و بود گذاشته

 ای عالقه میزان علتش بودم، مانده ساکت رفتارش برابر در امکان حد

 بی اویی به نسبت دادم نمی اجازه خودم به. داشتم او به که بود

 من حتی. داشت را هوایم جوره همه ها الس انصافا که کنم احترامی

 هیچوقت زدند، می غر هایم کالسی هم که را هایی کیف سنگینی

 اصال. بودم حملش مسئول مدرسه دم تا فقط چون. بودم نکرده احساس

 دلخوش او دفاع به هست، مشکلی یا حرفی جا هر بودم کرده عادت

 اهل از پسری ای دختر هیچ کنارم صدرا حضور و وجود با کل در. کنم

 از صدرا تنها نه چون. پیچیدند نمی پایم و پر به عنوان هیچ به محله،

 می خوب بلکه بود، قلدر حتی و محکم و مردانه عجیب، اول همان

 در او، با افتادن در و است گرم هم برادر چند داشتن به پشتش دانستند

 .است شمشیر تیز لبه با افتادن

 

 همین روی و بودم کرده پادشاهی یادیز او های حمایت سایه در من

 می خودرایی دلیلی هر به روزها این اگر دانستم می حقش هم حساب

 .کنم تحملشان در سعی کند

 که سرم زیر بود، ریخته هم به ام روحی اوضاع خاص روز این اما

 کرده دعوا مادرم با بود، ترکانده رسما که هم را موبایلم بودم، رفته

 همه از...  بود گرفته تصمیم مان زندگی برای نهخودسرا خیلی بود،

 اتاق در رفتارش و ها حرف از که بود جوری نا بسیار حس بدتر آنها

 در محکمش کشیده صدای هنوز گذشتم می هم اینها همه از. بودم گرفته

 خیلی ولو اش، دلجویی متوجه نبودم؛ که خنگ. زد می زنگ گوشم

 که بود خورده تکان قلبم و هنذ آن در چیزی یک ولی. بودم کمرنگ،



 گذشته صدرای که ماند می این مثل. بود نیافته را مناسبش جای انگار

 فکر ادامه به شد می قرار اگر و بود  مانده جا روز این پس در جایی

 مرد این دیگر یکبار و اول از بار این و کردم می شروع نو از باید کنم

 .شناختم می را جدید

 که بود جدیدی شمایل مرد این. بود مرده نم های کودکی صدرای

 او دست به بودم معتقد هنوز که من و داشت قبلی به را شباهت کمترین

 بار این باید او به نسبت احساسم همه و اندیشه و فکر. ام شده کشته

 سوی و سمت شدن احیا این در دانستم نمی من و شد می احیا جدیدتر

 .گرفت خواهد شکل جهت کدامین به آن

 با و آمد می جذاب برایم تکانش و حرکت هر هنوز که بود رازی چه

 او با زدن حرف و کردن نگاه از تر تمام چه هر اصرار با اینکه وجود

 های داده قدری به. بود گرم حضورش به دلم باز کردم، می پرهیز

 پردازششان امکان که بود شده برهم درهم احساسم و منطق و عقل

 .نداشت وجود

 کلی باز ولی نبود انرژی پر همیشه مثل چند هر سینا سالم صدای

 :زد می موج آن در خنده و شوخی

 به ساعته نیم رو مون همه خوب...  دنیا داداش ترین حال با بر سالم -

 کردی؟ کار چی ناقال بگو رو راستش! کردی صف

 :گفت محکم لبش، روی خنده برعکس درست ولی آمد کش لبش

 حرف درست بزرگت برادر با تا بخوری گردنی پس یه باید گاهی -

 .بزنی

 :بود همراه خنده با همچنان سینا لحن



 ولی...  تر باریک مو از هم گردنمون رسیده، زیاد ما به شما از آقا -

 همون تو افتادی و گرفتت بالفاصله من آه ببینم بگو صدرا من جون

 بهار و تو نی نی عموی که اینم عاشق خدا به بودم؟ افتاده من که چاهی

 !باشم

 را خندانش چهره و کرد فوت را نفسش و کشید گردنش پشت دست

 :کرد جمع

 .کنما می ات لوله میام نکنی، غالف سینا -

 :خندید بلند سینا

 هلک هلک و کنی ول رو لواسون و بهار شما...  من داداش نیا بلوف -

 !عمرا کنی، لوله منو که بیای

 :خندید هستهآ و گذاشت دهانش روی دست کف

 .درازه زبونت کنن، جونت به جون -

 :گفت شیطنت پر سینا

 نفر منتظر دیگه ماه چند. رم نمی که نگی تا نرو، طفره داداش ببین -

 کردین محرم ماهه دو حدود...  کنم حساب وایستا باشم؟ زندگیتون سوم

... 

 مده فشار هم روی محکم شدم مجبور را لبانم باز ام داری خود تمام با

 :گفت سریع صدرا. کنم مهار را ام خنده تا

 سینا؟ -

 :گفت مزه با

 .خدمتم در بفرما. موقوف فوضولی...  گرفتم گرفتم، آهان -



 :کرد فوت را نفسش

 خونه ببر و بردار خودت انتخاب به رو وسایل بقیه و تلویزیون فردا -

 .اشباه شو هماهنگ داره کلید پارسا. بده هم رو نصبشون ترتیب...  ما

 !دیگه چشم، به -

 :گفت و کرد مکثی

 .ببینی رو برادرت خونه نیومدی هنوز که هست یادم -

 :داد جواب معطلی کمی با هم سینا

 .بودم ریخته بهم کم یه روزا این که دونی می...  معذرت -

 :داد جواب سریع

 نکنی جمع چون کن، جمع وقت اسرع در رو ریختگی بهم. کن جمع -

 !عادت برات شه می

 :رفت پایین سینا لحن

 کنم؟ کار چی دونم نمی -

 :کشید درهم را اخمهایش

 باید اول نه؟ یا کنی حفظ رو زندگیت خوای می بدونه؟ باید کی پس -

 .کنی مشخص رو سوال این تکلیف

 ... خب که عسل بخاطر تنها نه. خوام می که معلومه -

 :داد ادامه و کشید نفسی

 .نیست بد نسرین کن باور -

 :داد ادامه و کشید سینف



 .نیست بد نسرین کن باور -

 اینا همه خب ولی نیستیم فرهنگ هم که گفتم بارها من بده؟ گفته کی -

 ... انتخاب قبل به گرده برمی

 :گفت تر سریع سینا 

 ره می نه بیرون، ره می نه خونه، نشسته هست هفته دو از بیش حاال -

 ده. بود اولش همون عواشد و غر همه. زنه می حرفی نه کسی، خونه

 چی دونم نمی. ره نمی هم خرید برا حتی نمونده، عید به بیشتر روز

 می کنترل رو خودم باید دارم قبول خودم. موندم چی عین کنم؟ کار

 .شه نمی همیشه خب ولی کردم

 به اش دوباره شدن معطوف با و برگشت من سمت به صدرا نگاه نیم

 :زد لب موبایل سمت

 شه نمی که اینه مساله ولی! نیست امکانش همیشه. فهمم می آره، -

 فکر بعد به باید داد تغییر رو افتاده اتفاق و برگردوند عقب به رو زمان

 یه کردم می سعی بود، تو زندگی پی فکرم مدام که بود روز چند. کرد

 ماه چهار جمعا شما دیدم کردم فکر خوب وقتی. نرم قاضی به طرفه

 یه خونه پاتون یه و بود حامله نسرین خونتون که یناومد. بودین نامزد

 و بیداری شب همش و اومد دنیا به عسل بعد...  بیمارستان پاتون

 شناختی می رو نسرین اول از تو کن فکر کم یه! کوچیک بچه خستگی

 ... مهمونی و دوستاش با و تفریح و بیرون همش دختریه، چطور

 :گفت بالفاصله سینا

 خب نمیام، کنار چیزا این با من بودم گفته بودم، ردهنک زورش که من -

 .کرد نمی قبول

 :کشید ابرویش روی دست صدرا



 نسرین اگه مهمی، تو نیست مهم نسرین من برا ببین دونم، می  -

 که موافقم منم. داری برام تو که هست ارزشی برای داره هم اهمیتی

 دختری گم می ست،ا دیگه چیز یه حرفم ولی بمونه پاش باید کرده قبول

 دفعه یه اون و کرد محدودش هم شرایط که تو، تنها نه بود آزاد مدام که

 کار چی براش تو...  داده دست از رو قبلش های آزادی همه کرد حس

 دادی؟ چی بهش کردنش محدود مقابل در کردی؟

 :بود کالفه سینا صدای

 بعضی نم گفتم بیرون، نرو که نگفتم. نداشتم کاریش اصال که من -

 برادرش و مادر و خواهر خونه با هم اصال ندارم، قبول رو ها مهمونی

 جاهای یه تو خاص رفتار و پوشش منظورم. نداشتم کاری که فامیل و

 .بود خاص

 :گفت محکمتر صدرا

 جایگزین یه گم می دارم گفتی، زور بهش گم نمی که من خب، خیلی -

 دونی می که روزی. اشهب نداشته دلتنگی حس تا بذار تفریحاتش برای

 تا بیرون برید دار برش مامان، پیش بذار رو عسل دارن، مهمونی

 یه ببین. کاره در مهمونی اصال بیفته یادش نذار کنید تفریح شب، نصف

 زنگ بهم خواهرم کردم فکر و برادرش جا گذاشتم رو خودم لحظه

 شده، اسیر بره، جایی ذاره نمی شوهرش نداره، روحیه که بگه و بزنه

 برادرش رفتار بگم خوام نمی...  گرفته دلش شده، بسته پاش و دست

 برای سینا. بود پذیرش قابل برام حسش اون گم می! نه بود، درست

 این. بذاری مایه بیشتر خودت از باید شده، که هم زندگیت حفظ

 وقت زندگیت برا بیشتر بوده، هم تو انتخاب غلط، یا درست انتخاب،

 .بذار



 که من به چرا درک همه این باشد؛ داشته نمود زیاد پوزخندم نگذاشتم

 :داد جواب طوالنی مکث با شد؟ می کور رسید می

 و ام مغازه نه ساعت عصر تا هشت ساعت صبح ام، خونه کمتر من -

 .ندارم نا واقعا میام خونه وقتی

 :داد جواب زود

 کم .نیست استراحت برای فقط که خونه چی؟ یعنی دیگه، اشتباهه -

 برا و خونه بیا رو عصرها میون در روز یه کم دست! سینا گذاشتی

 مونه نمی لنگ هم مغازه کار. بده اختصاص زمان ات بچه خانوم

 شدن بهتر به ارزه نمی بره، فروش کمتر تا ده ماهی اصال. نترس

 زندگیت؟

 :داد جواب آهسته سینا

 .ارزه می -

 :آمد کش لبش

...  زندگی یه وسط افتادین کله با خت،شنا کمترین بدون تا دو شما -

 جنگ حس نسرین اینقدر داشتی توجه زندگیت به این از بیشتر تو شاید

 .نداشت رو همه با

 :گفت لبخند با صدرا شد، طوالنی که سکوت

 خوابیدی؟ -

 :کشید نفسی

 نامزدی ماه دو با چرا خودت حساب این با. کردم می فکر داشتم نه، -

 مشترک؟ خونه سر بری خوای می نیمه و نصف



 زمانهایی محدود از ولی زد نمی لبخند برگشت، من سمت به نگاهش

 شانه روی موی تکه انگشت نوک با داشت، آشنا رنگ چشمانش که بود

 :گفت و کرد لمس را ام

 !!ها بهاره من طرف -

 :شد شوخ باز سینا صدای

 گیبچ از رو زنشون که ندارن رو شانس این همه! دیگه شانسی خر -

 .کنن بزرگ خودشون بال و دست تو

 :گفت سینا به خطاب ولی شد خیره چشمانم در

 !دیگه برو -

 :گفت تر خنده پر سینا

 تشنه خونت به بابا نشه پیدات اینورا روز دو یکی ولی رفتم من باشه -

 ... زد حرف مامان با بهار مامان قبل، یکم است،

 گوشش دم را موبایل. کرد خارج بلندگو از و گرفت دست در را گوشی

 و آهان و بله با هم رو جوابها کل گرفت، فاصله کاناپه از و داشت نگه

 .داد جواب دیگه

 !!!!کردم می آزاد پرش و میالد برج باالی رفتم می دستش از آخرش

 :گفت عادی خیلی و آمد نزدیکم اش، مکالمه پایان از بعد

 .شام برا ونبیر بریم پاشو خوای می نیست، خوردن برا هیچی -

 مخالف سمت به را سرم و کردم نصیبش دار آب فحش چند دلم در

 !بود کم مان شاعرانه نفره دو شام دار و گیر این در فقط. چرخاندم



 گذاشته، میز روی کنارم و برداشت را سیم بی تلفن و چرخید خیال بی

 :گفت

 کاری هم تو. میام کنم می خرید کمی رم می من پس خب خیلی -

 برمی زود خرم، می سرخیابون همین از. بگیر تماس باهام داشتی

 .گردم

 .بود رو پر زیاد خیلی نبینمش، کم دست تا چرخیدم پهلو به

 هم من بیجنبه و عرضه بی دل و نشست تنم روی پتویی رفتن از قبل

 با هرگز دادم قول خودم به و کردم اخم شدت به شد، گرم تنم همراه

 خانه در شوم بلند نداشتم حوصله و لحا. نشوم خر بیخودش حرکات

 چشم کردم سعی نداشتم، هم کردن فکر برای انرژی اصال بزنم، گشت

 .کنم جلوگیری سرم کردن زق زق از کمی تا بگذارم هم روی

 با نگاهم. نشستم ترس با و گشودم چشم سریع تقی صدای شنیدن با

 بود، زگا اجاق سر که هیوال جناب دیدن با چرخید، اطراف به وحشت

 .بود برده خوابم شدم متوجه حیرتزده

 :گفت خندی نیم با. برگردد من سمت به نگاهش شد باعث خوردنم تکان

 !فهمی نمی بباره هم سنگ آسمون از خوابی، می وقتی هنوزم -

 راحتی نفس دیگر، چیز نه بود او به مربوط شده شنیده صدای اینکه از

 صدرا. کشاند ضعف به را دلم کرده سرخ سوسیس خوش بوی. کشیدم

 :کرد صدا

 .زنم می دارم هم رو مرغش تخم دیگه بیا، پاشو -

 اتاق به و گذاشتم کناری را پتو و برخاستم. بود بهتر خوردم، می کوفت

 به قرار دیگر روز چند واقعا کردم فکر و نشستم تخت روی. رفتم

 باشم، صدرا خانه خانم که بودم کرده دعا چقدر بود؟ مشترک آغاز



 و هضم قابل غیر برایم حد این تا که بودم کرده اشتباه را دعایم کجای

 آمد؟ می سخت

 لبه را دستانم بودم؟ کشیده چه اتاق این در دادم قورت را دهانم آب

 چه خانم زهرا به مامان یعنی انداختم، پایین را سرم و گذاشتم تخت

 چه و ندکرد می چه یعنی. بزنم زنگ که نداشتم هم موبایل بود؟ گفته

 !بود شده بدی شرایط عجب بودند؟ حالی

 :گفت در دم از نگرفتم، باال سر حضورش حس با

 .شام بیا بدو -

 العمل عکس در. کنم نگاهش تفاوت بی کردم سعی و بردم باال را سرم

 چشمی زیر. کشیدم دراز تخت روی و دادم تنم به چرخشی حرفش به

. رفت بیرون بعد و بود انیهث چند فقط ولی دیدم اتاق در دم را تعللش

 کشی منت بود ممکن مگر داشتم؟ انتظاری چه زدم، خودم به نیشخندی

 کند؟

 از بعد عجب بود، شب نصف یک نشست، دیواری ساعت روی نگاهم

 خوابم مگر ولی بگذارم هم روی چشم کردم سعی! بودم گذرانده ظهری

 .بود پرانده سرم از خواب چرت، همان برد، می

 می فکر اصال نکنم، فکر چیزی به کردم سعی و شدم پهلو هب پهلو هی

 جناب به زیاد که بود معلوم آشپزخانه صدای و سر از کار؟ چه کردم

 چرخیدم پهلو به باشم، تفاوت بی بودم داده قول خودم به. گذرد نمی بد

 .ببرد خوابم کردم دعا و کشیدم باال گوشم دم تا را پتو و

 نبوده، گیرا دعایم فهمیدم کردم حس تاقا در را قدمهایش وقتی ولی

 ولی بخوابد صدا سرو بی بودنم، خواب باور با بلکه نخوردم تکان

 حواله پوزخندی دل ته در شد موجب کرد، لمس را ام شانه که دستش



 پمادی در خونسرد خیلی و برگرداند خود سمت به را صورتم. کنم خود

 به انگشتش نوک با را آن از مقداری و کرد باز داشت دست در که را

 .آورد صورتم سمت

 ریختن اجازه سرسختانه ولی شد جابجا ام سینه داخل کرده گیر بغض

 سریع کند، پیدا تماسی صورتم پوست به انگشتش اینکه از قبل ندادم،

 به هم را دیگرش دست بار این و کرد مکثی. کشیدم کنار را صورتم

 :گفت لبی یرز و داد قرار مخالف گونه روی و آورد کمک

 .بمونه ردش نباید عروسی، دیگه روز سه دو باش، آروم -

 آن بودم عروس دیگر روز سه دو دادم، فشار هم روی سفت را لبهایم

 ول چسبیده، گلویم بیخ به که بود چه بغض این ولی عشقم عروس هم

 پخش صورتم روی را پماد آرامی به انگشتانش نوک با. کرد نمی هم

 می دلم. نداشت شدن جدا قصد انگار داد، ساژما هم کمی و کرد

 آن تا بودم کرده منقبض شدت به را خودم کنار، برود زودتر خواست

 چیزی بعد به نیم و یک ساعت از نشود، بلند شکمم لعنتی قور و قار

 ...تمام ساعت دوازده نزدیک بود، نخورده

 را نگاهش سنگینی ولی شد نمی کج سمتش به چشمم اصال وجودیکه با

 روی ثانیه چند را دستش کف داشت، برنمی هم دست. کردم می حس

 :داشت نگه همانجا و گذاشت ام گونه

 کنی؟ نگام نداری قصد  -

 روی نگاهش کردم حس. کردم حبسش سینه داخل و کشیدم کمرنگی آه

 صدای که بودم نهاده هم روی چشم خالصی برای! شده زوم چشمهایم

 .گرفت را حالم بدجور شکمم قور و قار

 :شنیدم را اش خنده آهسته صدای



 بیای؟ ادا الکی مجبوری کنی، می ضعف داری وقتی  -

 یادش تازه دادم، فشار محکم و گذاشتم شکمم روی پتو زیر را دستم

 .کند هوار و داد بود افتاده

 کشید را بازویم برگشت محض به. برخاست کنارم از و داد تکان سری

 گرفت سمتم به را آن بود، دستش در بزرگی چساندوی لقمه کرد، بلندم و

 :گفت و

 ! که شکمت با نه قهری من با  -

 بار چند بود؟ داده لقمه برایم دیگر بار چند رفت، باال چشمانش تا چشمم

 بی برایش کردن قهر اصال بود؟ شده قدم پیش کردن آشتی برای دیگر

 کجا من صدرای رفت؟ کجا پس... کرد نمی ورزی کینه بود، معنی

 جلو و نزدم حرف باهاش روز چند بود پیچانده که را گوشم رفت؟

 و آمد مان خانه به بستنی و چیپس و پفک با خودش نشدم ظاهر چشمش

 همیشه و دارم دوست هوله هله دانست می داد، خوردم به شان همه از

 هم ها محدودیت از کردن آشتی برای روز آن ولی بخرم داد نمی اجازه

 .بود کرده نظر صرف

 مرغ تخم سوسیس نداد، بیشتر لجبازی اجازه ام گرسنه و خالی شکم

 خیلی گذاشتم، بالش روی را سرم وقتی. نبود مزه بد زیاد هم شده سرد

 این از دفاعی و اختیار بی که دستی. شدم کشیده سمتش به ناگهانی

 با. کشید پس و گرفت را بودم داده تکیه اش سینه به اش یکباره حرکت

 لحن با و گذاشت هم روی چشم و کرد چفتم بغلش در پایش و دست

 :گفت خماری

 و نرم دختر یه بالش عوض چسبه می چه به، به... بخواب بگیر  -

 !بخوابی بگیری، بغل رو اخالق بد و گرم



 اصال بودم گرفته تصمیم. بستم بود، شده باز اعتراض برای که دهانم

 آن به که زورم ،نزدم هم الکی پای و دست. نشوم صحبتش هم

 می و بستم می را چشمانم که همین رسید، نمی قوی و پر بازوهای

 تالش و نبرد خوابم ساعتی دو یکی چند هر بودم، تر سنگین خوابیدم،

 .ماند ثمر بی بازوهایش از شدن رها برای ام باره چند آرام

 نخوابیده بیشتر ساعت سه دو شاید شد، نمی باز چشمانم واقعا صبح

 را صبحانه. شوم بیدار کرد وادارم و رفت موهایم الی دستش که بودم

 را موبایلش ماشین داخل. دادیم رضایت سرپایی کیک و شیر به هم

 :گفت و داد دستم

 عکس هم تاالر از. کن انتخاب رو شام منوی و گل و عقد سفره  -

 براش، نوشتم هم رو میوه لیست. بنداز نگاهی یه هم تو قشنگه، گرفته،

 .کن اضافه خواستی چیزی کن، هنگا

 کجای کردم، پرت ماشین سینه روی کردن نگاه بدون را موبایلش

 :گفت جدی و کرد اخمی. باشد یکی این که بود من نظر به عروسی

 بار یه روزا این. کنی جابجا رو قهرت روز دو یکی نفعته به ببین  -

 کنم انتخاب خودم رو همش که ندارم مشکلی من افته، نمی اتفاق بیشتر

 .نبود من میل به که نزنی نق روز فردا خب ولی

 قول به خب ولی نداشتم شکی بود، سلیقه خوش بینهایت که این در

 بدون اما. باشد من میل به داشتم دوست را چیزها برخی گاهی خودش

 ترسناکی مرد کل در. ترسیدم می زندگی این عاقبت و آخر از تعارف

 .زد آب به بیگدار مقابلش شد نمی و بود شده

 من کار ولی بودیم مواجه عروس لباسهای متعدد ژورنال با مزون در

 و چرب زبان آن با مزون صاحب چند هر. دادم نمی نظر بود، آسان

 و کول و کت و تیپ از جوری و کرد معرفی رو برتر مدل چند نرمش



 صدرا. شدم می خودم عاشق داشتم کم کم که کرد می تعریف کمرم

 کرد انتخاب لباسی آخر سر و انداخت سمتم به نگاهی نیم باری دو یکی

 .نداشت وجود کال آن از تر کار پر و تر سنگین کنم فکر که

. رفتیم بود، فرستاده کارت انتخاب برای شهرام که آدرسی به آنجا از

 که بودم متوجه. داشتم را جالیز سر مترسک نقش کنارش بیشتر من

 ها کارت مورد در ولی. رفت می رژه اعصابش روی مطلقم سکوت

 تایی سه دو صدرا البته. داشتم دوست خیلی من که شد انتخاب کارتی

 چند توقف متوجه دانم نمی ولی بود گذاشته هم کنار و کرده انتخاب

 گلبهی روبان و بود توری و زیبا خیلی که شد کارتی روی نگاهم باره

 .کرد انتخاب را همان ولی نه؟ یا خورد می رویش رنگی

 

 سرپا عصر خود تا بودیم شده خارج خانه از که هفت ساعت صبح از

 بود اینجا جالب رفتیم، فروشی فرش به اول بدو، بدو حال در و بودیم

 تمرکز خاص های رنگ تن روی بیشتر. داشت آشنا هم جا همه که

 خاص طرحی روی توقفم کوچکترین که شدم می متوجه ولی داشت

 تماس بیست کم دست. شود بیشتر آن ویر دقتش که شد می موجب

 کردن شل هم کمی البته و بازی زبان با عصر. داشت هم تلفنی

 خانه به مرا آنها، گرفتن محض به بودند، شده آماده کارتها سرکیسه

 :گفت و رساند خودشان

 .بیام تا کن استراحت کمی ای خسته -

 صمیمت چرایی درباره اضافه سوال هیچ خانم زهرا تصورم برعکس

 دوختن در گفت می فقط نداشت، هم ناراحتی و اخم نپرسید، صدرا

 رفتارش در هم کلی. است شده مشکل دچار وسایل خرید و لباس



 از بخورم، ها میوه همه از کرد می وادارم حالیکه در. بود مهربانی

 ... عروسی مقدمات سایر و گل و عروس لباس از پرسید، تاالر

 کارهای همه احتماال. کرد می چک را آن اممد و بود آورده هم دفتری

 و پرسید آرایشگاه از وقتی. بود کرده لیست را عروسی در مربوط

 :گفتم

 .کرده رزرو صدرا شناسم، نمی من راستش -

 :کرد اخمی

 .بده کارشون واقعا بعضیا نیست بردار شوخی آرایشگاه -

 زد انهچ کمی که بودم متوجه. گرفت تماس و آورد تلفن دفتر خودش و

 وقت خواست می خودش که آرایشگاهی از توانست نهایت در ولی

 :گفت و داد دستم را مهمانان لیست هم بعد. بگیرد

 .بنویس کن شروع را ها کارت. نداریم فرصت اصال شم، فدات -

 ها کارت نوشتن همین عروسی در من جدی مشارکت اولین واقع در

 می جو و پرس هم عروسی خریدهای درباره نوشتن حین در البته. بود

 کردم می حس باز اش عادی ظاهرا رفتارهای تمام وجود با. کرد

 و میوه کرد تاکید و گرفت تماس هم آقا عباس با. دارد خاصی کالفگی

 و زد زنگ هم صدرا به. برساند دستش به زودتر چه هر را شیرینی

 :گفت

 !!بخر ربها برا مهمونی لباس خیابون سر بوتیک همین از برگشتنی -

 پنجره دم داد، کسی آمدن از خبر اتوماتیک درب شدن باز صدای وقتی

 :گفت رفتن بیرون ضمن. انداخت بیرون به نگاهی نیم و رفت



 شب تا خوام می باشن شده تموم ساعت یه تا باید ها کارت شم فدات -

 .برسن مهمونا دست

 ولی بودم نوشته کارتی سه دو. بنویس بشین یعنی بود، واضح پیام

 کردم، نگاه را حیاط و رفتم پنجره دم تا. نداد امانم دلشوره و کنجکاوی

 و زدن حرف نوع. بود داده تکیه ماشینش به صدرا بود، درست حدسم

 و جر صدرا با رسما که داد می نشان خانم زهرا های دست حرکات

 فشرد، می را گردنش پشت باره چند به که صدرا دست. کند می بحث

 .نیست میلش باب بحث که بود این نشانگر

 نوشتن توان دلشوره حجم این با ولی شد کشیده ها کارت روی تا نگاهم

 دم تا آرام. شد می مربوط هم من به آنها بحث تردید بدون. نداشتم

 ای مساله هم شوم دیده اگر حتی کردم فکر خود با و رفتم ورودی

 !!رمس خیر ام، رفته یخم کوه جناب پیشواز به مثال. نیست

 بلندشان، چندان نه صدای تن وجود با و بود من نفع به نشده، چفت در

 :بود عصبی حسابی خانم زهرا لحن. بشنوم توانستم می

 تونم می هرکسی از. شه نمی باورم واقعا! صدرا شه نمی باورم...  -

 که بچه. نمیاد تو به سبکسرانه رفتارهای این...  نه تو از ولی کنم باور

 کردی؟ لج کی با مثال! نیستی

 :زد غر باز و نگرفت جوابی کرد که مکثی وجود با

. بذار دفاع برای جا کم دست خوب پسر آخه کنم؟ کار چی موندم جدا -

 چیه؟ برای کنی می که کارایی این

 :بود تر آرام صدرا صدای

 وجود بحث برای جایی دیگه کنید، درک منو نخواید هم شما وقتی -

 .نداره



 :گرفت گر بیشتر شدن، آرام ضعو خانم زهرا

 با رو دعوات و بحث رو؟ گفتنهات زور دقیقا؟ کنم درک رو چی -

 این رو؟ بردنش و برداشتنش رو؟ کشیدنت داد بهار سر مادرزنت؟

 کمال در رو؟ دیگه روز چهار سه برای عروسی و عقد ناگهانی تصمیم

 رو؟ زدنش...  آخری همین نه یا رو؟ داشتنش نگه شب وقاحت

 داده دیوار به کمر. شد پر گلویم بیخ تا بغض و دادم قورت را دهانم آب

 العمل عکس خواست می دلم خیلی نباشم دید قابل بیرون از تا بودم

 خواهد ها پنجره روی نگاهش که نداشتم شک ولی ببینم را صدرا

 خشم تعجب، بر عالوه جوابش در. ارزید نمی ریسکش به پس چرخید،

 :بود هم

 ه؟گفت خودش -

 :گفت تر عصبی خانم زهرا

 دربارش اینطوری که کردی پیدا آزادی میدون از رو بهار مگه آخه -

 هفت شش وقتی کردنه؟ چغلی اهل بهار شناسیش؟ نمی زنی؟ می حرف

 حاال؟ به برسه چه داشت، بست و چفت دهنش بود، سالش

 خوبی حس مادرش سرسختانه دفاع این از چقدر. کشیدم عمیقی نفس

 دیگری کس هر با چه سینا با چه صدرا با چه بچگی همان از. داشتم

 هم آسیب اگر حتی دادیم، می هل خوردم، می زمین کردیم، می دعوا

 .است شده دعوایم فالنی با بگویم کسی به نبود ممکن دیدم، می

 :زد لب صدرا

 چی؟ پس -

 :گفت تند خانم زهرا



 شناسمت نمی. شد برطرف حاال داشتم، هم شک ذره یه اگه! که واقعا -

 آوردی رحمی بی کمال در که رو تویی من!! شناسمت نمی صدرا،

 دادی، زنت پدر دست به را ها کارت بردی و اینجا گذاشتی رو زنت

 کنی؟ می مجازات داری رو کی بشه؟ چی که نبردی مثال. شناسم نمی

 حتی که بود آورده اینجا مرا واقعا یعنی! وای بردم، لب زیر را لبم

 زهرا زبان از دلم حرف ندهد؟ نشانشان مرا هم ها کارت دادن موقع

 :آمد در خانم

 قراره اگه چیه؟ آخرش برسی؟ کجا به کارات این با خوای می -

 رو عروسی این امشب همین. شم نمی جرمت شریک من بدی، عذابش

 .کنم می کنسل

 ولی کردم برگشت قصد سریع آمد، که خانم زهرا قدم اولین صدای

 :آمد راصد صدای

 مامان؟ -

 :گفت خانم زهرا. ایستادم دوباره

 و بودی گذاشته کنارش تو بگی خوای می بگی؟ چی خوای می چیه؟ -

 اشتباه گی، می راس هان آره؟ خواستگاریش؟ بریم کردم اصرار من

 وجودته تو گذشته شکل همون به داشتنش دوست کردم می فکر. کردم

 یادش مردونگی که هیوالیی یه به باشه کرده تبدیلت کردم نمی فکر... 

 .بیار دستش به تونستی اگه...  برو و کن ولم حاال! رفته

 در را مادرش بازوی کردم، نگاهش ورودی پرده کنار از آهسته خیلی

 :بود آرام صدایش. داشت دست

 بهار فعال مامان! زنش مادر بشه هم آدم خود مادر که روزی به وای -

 ... کنه عوض تونه نمی کسی اینو و منه همسر



 :آمد حرفش بین خانم زهرا

 می جرات کی ببینم دارم می نگهش همینجا رو محرمیتش زمان کل -

 !!کنه نگاش حتی کنه

 :گرفت خنده تن کمی صدایش

 .نداد خواهر ما به خدا بوده حکمتی گم می اوخ، اوخ -

 :کشید نفسی و

 دیر حال هر به خب ولی باشه بوده عجوالنه کمی دیشبم تصمیم شاید -

 هیچ صالح به کردنش عوض حاال. بیفته بود قرار اتفاق این زود یا

 ... شده فراهم هم مقدماتش که خصوص به نیست، کس

 :شد جدی لحنش و

 بودمش گذاشته کنار آره...  خودمه مال آخرش و اول بهار هم بعد -

 شناسید، می هم منو و خورد استارت شدن نزدیک این دلیل هر به ولی

 ... نیستم کاری کردن رها نصفه اهل

 :آمد حرفش بین عصبانی خانم زهرا

 زدنش؟ کردنش؟ اذیت قیمت به -

 :داد جواب تعلل کمی با

 نمی هیچوقت متاسفانه و اومد پیش بشه، اینطور خواستم نمی خدا به -

 کارتها بردن برا هم حاال اگه. برگردوند عقب به رو زمان شه

 به هم مادرش یا پدر دل نخواستم فقط نبود، بدجنسی رو از نبردمش،

 !بشه پاره شما دل اندازه

 :گفت سریع خانم زهرا



 اینجا بیان قراره امشب چون کنه نمی فرقی هم زیاد نبردنش یا بردن -

 ... کنیم صحبت هم با

 :گرفت فاصله قبلی آرامش آن از صدرا لحن بار این

 چرا؟ -

 !ها دخترشونه چرا؟ پرسی می تازه -

 :صدایش شدن بلند با شد همزمان محکمی مهایقد صدای

 .بیا شو، آماده سریع بهار بهار؟ -

 ثانیه چند بزنم تخمین کردم سعی. کردم مکث و رفتم عقب عقب کمی

 را در خودش که بودم راهرو اول. برسم آنجا به سالن از کشد می طول

 :گفت دیدنم با و کرد باز

 .بریم بپوش لباس -

 :شد دوار و زد کنارش مادرش

 خریدی؟ لباس بهار برا هست، دیرهم. رید نمی جایی -

 :گفت کالفه صدرا

 ... ولی خریدم بله -

 :کرد همراه خود با و گرفت را بازویم رسید، کنارم خانم زهرا

 ... اینجا میان اینا مامانت امشب. داریم کار کلی بیا -

 :کرد صدرا به رو و

 ساعت نیم تا باید. کارتها پای بشین هم بعد بیار، رو ها لباس اول -

 .پخششون برا بیان ها بچه زنم می زنگ االن. باشن شده تموم



 :گرفت سرزنش رنگ کمی صدرا لحن

 مامان؟ -

 :نرفت رو از خانم زهرا

 ... کن عجله. ببینم بیار رو لباس بدو...!!  و مامان -

 

 

 از و زد لبخندی خانم زهرا. برگشت حیاط سمت به باز و کشید پوفی

 :بوسید ورتمص

 خودش آوردنش دست به برا نباشه ارزش با صدرا برای چیزی اگه -

 رو دلش ته اون ذره یه نیست بد ولی زنه نمی آتیش و آب به رو

 .دارم دوست چقدر که دونی می...  ها نشی دلخور تو بلرزونم،

 دلخوری شنیدم، نمی را هایشان حرف اگر شاید زدم، کوتاهی تبسم

 دست از را لباسها کیسه صدرا ورود با! نه االح ولی داشت معنی

 :داد من دست به و گرفت صدرا

 هم تو صدرا. میاد بهت ببینم بیا بعد کن عوض ما اتاق تو برو بیا -

 ... ها کارت پای بشین

 :برد موهایش میان دست صدرا

 .بریم بپوش لباس بهار. باشیم هم ما شب نیست درست مامان -

 :گفت حرصی رخش به رخ ادرشم. ایستادم راهرو میان

! خدا امان به برو یعنی نداره، برگشت رفتن این ولی بری تونی می -

 ما قراره اگه! گردی برنمی خونه این به دیگه. زندگیت اینم تو، این



 به وگرنه باشه باقی دفاع برای راه باید کنیم دفاع ازت و بایستیم پشتت

 زنم می زنگ االن ینهم عزیزی، برام چقدر دونی می که خودت جون

 ما تایید مورد تو کارای از کدوم هیچ گم می و بهار مامان و بابا به

 بهت و نیستیم پشتت ما کنن حس امره، محاله باش مطمئن و نیست

 نمی بیشتر ماه یه بیاری، در بازی قلدر بخوای خیلی هم تو. بدن دختر

 !ببینیش گذاشتم من اگه اونم تازه داری نگهش تونی

 می من از نگاه حالیکه در. کشید پوفی و چرخید من سمت به نگاهش

 :گفت کند،

 رفتن موقع شب بگیرین، نظر در هم اینو بهتره ولی مونیم می باشه -

 !!دایمیه رفتن این ببرن، و بگیرن رو دستش بخوان مادرش یا و پدر

 :گفت گرانه توبیخ خانم زهرا

 صدرا؟؟؟ -

 :رفت ها کارت سمت به خونسرد خیلی

 روی در رو خوام نمی چون بمونیم خوام نمی. گفتم رو ها گفتنی من -

 جوری یه خودتون باید باشیم، دارین اصرار اگه. بایستم مادرش و پدر

 .کنین جمع رو وضعیت این

 گفته نه، بگویم بود گفته. بودم فکر در گذاشته، تخت روی را ها لباس

 می حاال و گرفت بله دعوا و تهدید زور به نه، گفتم دیروز! بله بودم

 به اگر باشم، راست رو خود با خواستم. رفتی که یعنی بری اگه گفت

 به من آیا ارعاب، و لجبازی و زور بدون و بود خودم خواست و اراده

 نه؟ یا بودم راضی وصلت این



 اش تجربه سالی چند کردم، فکر او بدون دنیای به و بستم را هایم چشم

 هیچگونه بدون صبح کردم، فوت را نفسم...  کار درس، بودم، کرده را

 :گفت برگشت موقع و پایین رفت و ایستاد ما شرکت دم خواهی نظر

 .شد حل مرخصی -

 و اتاقم بعد و کار عصر تا باش، بیدار صبح. بود خطی کامال زندگیم

 بیشترین...  نو از روزی و نو از روز فردا و موبایل کردن پایین باال

 استخری فوقش فوق یا مادری دیار به بود یکبار یسال مسافرِت تنوعش

 از پر برایم قدری به که دیروزها از خاطره دریایی البته صد و الهام با

 .رفتم نمی هم پنجره دم تا آن مرور برای حتی که بود حسرت

 زندگی به توانستم می آیا شد؟ می چه بعد گشتم، برمی جا همین از اگر

 این آخر واقعا آمده؟ خانی نه رفته خانی هن انگار برگردم؟ قبل معمولی

 چرا نداشت؟ باور او از را تلخی همه این دلم ته آن چرا بود؟ کجا راه

 بیدار او شانه با سر را صبح اینکه از باز داشتم که بدی روز وجود با

 قهر و نزدن حرف وجود با چرا بود؟ کرده خوب را دلم حال بودم، شده

 آمد؟ می خوشم کمرنگش توجهات از باز صبح دم همان از بودنم

 بین بارها همچنان خودمه مال آخرش و اول بهار جمله چرا اصال

 شکستها بعضی گفت، می ای نویسنده یک. داشت نوسان ذهنم و گوشم

 پیش بست بن تا ولو را راه باید یعنی بود، ساده مفهومش. خورد باید را

 خواهد وول مسیرش انتهای پی مدام ذهن شود، رها نصفه که چرا رفت

 نصفه باید چرا پس نیست راهی برایم او جز دانستم می که من. خورد

 گشتم؟ برمی

 کشید موهایم روی دست دیدنم با. شد وارد و کرد البابی تق خانم زهرا

 :گفت و



 حل چی همه دم می قول بهت. نباش هم نگران. نکن فکر هیچی به -

 خوبن؟ مببین کن عوض رو لباسات پاشو هم حاال بشه،

 :برخاستم

 من؟ خواستگاری بیاد کردین وادار رو صدرا شما -

 :کرد حرفش قاطی سرزنش خانم زهرا

 دادی؟ می گوش حرفامون به -

 :زد لبخندی! بودم داده گاف ساده عجب گرفتم، گاز را لبم

 راضی کاری به خودش صدرا تا باش، مطمئن چیزی یه از ببین -

 حاال اگه گرفته، بله اگه اومده، هاگ پس. کرد زورش شه نمی نباشه،

 .دلشه و خودش خواست که نکن شک داره، نگهت خواد می

 :گفت خنده با. ریخت تخت روی را لباس کیسه و

 ... خریده بوده، چی هر مغازه تو کنم فکر بیا -

 چهارتا بلوز و بود گلبهی و سفید شلوار دو چرخید، لباسها روی نگاهم

 رفته بیرون خواستم نمی. پوشیدم همرنگش وزبل با را گلبهی شلوار... 

 داخل که کردم صدا را خانم زهرا. بروم رژه رو پر مردک آن مقابل و

 :گفت تر بلند و شد لذت از پر نگاهش. بیاید اتاق

 .اینجا بیا صدرا -

 صدرا باز کرد می ادعا هم قدر هر دادم، پس را نفسم محسوس نا

 شد، کشیده رویم صدرا نگاه تا. داشت دوستش عاشقانه و بود پسرش

 یقه و آمد پیش. بود مجازاتش کمترین قهر کردم، گره درهم را ابروهایم

 :کرد مرتب را لباس



 .میاد بهت -

 :برد بیرون و گرفت را بازویش خانم زهرا

 .کن امتحان هم سفیدها از بهار -

 بیرونش و کنم مشتش خواست دلم و گذاشتم ام دیوانه قلب روی دست

 را ام حسی اعصاب کل انگار گردنم روی انگشتانش تماس در. بکشم

 :آمد خانم زهرا صدای. بود کشانده همانجا به

 پوشیدی؟ -

 سفید بلوز با بار این را سفید شلوار. کردم عوض را ها لباس عجوالنه

 نفس نفس. بود خریدها بین هم رنگ سفید بلوز البته پوشیدم، ای سرمه

 :گفتم زنان

 .بله -

 :گفت در دم همان از خانم زهرا و شد باز اتاق در

 .تره قشنگ این -

 :گفت داد، می هل اتاق داخل گذاشته، صدرا کمر به دست حالیکه در و

 خواب تو به باشن، غمگین همینقدر بهار چشای اومدنی بیرون اگه -

 .کنی بسنده باید دیدنش

 .گذاشت تنها اتاق در را ما و بست را در

 باری چند نگاهش و برد جیبش داخل دست یک و داد تکیه بسته در به

 کامال بلوز با سفید تنگ شلوار. کرد آمد و رفت تنم و صورتم بین

 تکیه در به اگر. شد می دیده قشنگ واقعا ربع سه های آستین با چسبان

 .رفتم می بیرون اتاق از زد، نمی



 دم و زدم گرد عقب بالفاصله نشست، تنم به عرق عمیقش نگاه این از

 تا را هایش قدم آرام صدای. شد بدتر که نشد بهتر اوضاع. رفتم پنجره

 و داشتم بیشتر نفس به نیاز قلبم بیشتر ضربان برای شنیدم، سرم پشت

 شکمم روی سر پشت همان از دستانش. کنم کنترلش کردم می سعی

 :چسبید ام شانه به اش چانه و شد قفل

 .باشن خوشگل حد این تا زناشون نباید غیرتی خیلی آدمای -

 دادم قورت را دهانم آب! خودش روش به ولی خوشگلم گفت می داشت

 را صورتش. نیاید چشم به زیاد دلم رفتن غنج آن تا گرفتم قیافه بیشتر و

 فشار. لرزیدم و گرفت قرار گردنم با مماس لبش و چرخاند کمی

 :شد بیشتر شکمم روی دستهایش

 چیه؟ گرفته غم قشنگ چشای این با من تکلیف حاال -

 داخل جوشش آن تا دادم فشار دندان زیر توان تمام با را ام پایینی لب

 :داد جایم اش سینه مابین جایی بار این و گرداند برم. نریزد چشمم

 زیادیه؟ خواسته بخندی، ذره یه و کنی آشتی بخوام حاال -

 دل که چشمانی همان با کنم بلند اش سینه از کمی را سرم تا زدم زور

 :گفتم کردند، می دل

 !گوشم تو بزنی و بشی گرگ خوای می نکنم، عمل اگه هم حتما هان -

 :گفت ای خنده نیمچه با و آورد جلوتر را صورتش

 .کنم نمی حس رو لزومش فعال -

 بود؟؟؟؟؟؟ بدجنس چقدر یعنی بود، بدجنس چقدر خدایا

 هب دوباره سخت و سفت ولی شوم رها بازوهایش بین از کردم تقال

 :گفت گوشم دم آهسته. شدم چسبانده اش سینه روی



 کردن قهر اصال. شدی لوس شدم، غافل ازت سال هفت شش، همش -

 .دور ریزی می رو غمه شمرم، می پنج تا هم حاال! نبودی بلد

 آغوشش از تا زدم را زورم تمام!! بود زورگویی آخر هم اش دلجویی

 شنوایی حس دوباره شخندان صدای نداشت، امکان اصال ولی شوم جدا

 :کرد تحریک را ام

 خوای می رو شب جمعه رفتی، در حاال گیرم ری؟ می در داری کجا -

 کنی؟ کار چی

 اش خنده صدای کوبیدم، پایش ساق از پا نوک با. نشد رها دستم وقتی

 :شد بلندتر

 .نداره فایده هم لگد -

 :کرد چفت ام چانه زیر و کشید کمرم دور از دست یک

 رم، می پیش جایی یه تا شناسی می که منو ولی کشم می ناز دارم -

 .امروزه امروز، و موند دیروز تو دیروز

 :گفتم عصبانیت با

 !بدی خیلی خیلی -

 :گفت خندانش صورت همان با و داد فشار هم روی را لبانش

 ... خالته کشکه آش -

 :گفتم زنان نفس نفس

 .متزد می سیر گرفتم می داشتم رو زورش کاش ای -

 :خندید بلند

 ... نداد شاخ بهش شناخت می رو طرفش خدا -



 پس در زور چه هر بار این و شد بسته سفتش بوسه با لبانم باز و

 .نشد که نشد کردم، کشیدنش

. آمد فرود تخت بین جایی تپشم پر و شده آرام تن که داد ادامه آنقدر

 :گفت پرخنده چشمهایی با و برد موهایم الی دست

 نه مسته آدمای شبیه بیشتر خمار چشای این کنم؟ صدا مامانو -

 !!غمگین

 نگهم محکمتر ولی شود کاسته کاملش تسلط از تا دادم تکان را سرم

 :داشت

 دلت به میدم قول منم نکنی، تلخش برامون خودت رو روز چند این -

 تحمل بتونم کجا تا دونم نمی آری، در بازی عنق بد بخوای اما. بیام راه

 .کنم

 بوسه یک با چرا خدایا. بوسید را ام گونه کوتاه و نرم و شد خم و

 داشتم؟ دوست حد این تا را مرد این چرا ُمردم؟ می چنین این آرامش،

 خواستم. بودم داده وا رسما! آمد نمی در جور عقلی و منطق هیچ با

 هیچ به شوم، رها فجیع وضع آن از و کنم جور و جمع را خود کمی

 و دهد انجام کشد، می عشقش کاری هر که دادم نمی حق او به عنوان

 برای تالش حال در! شود دراز متر سه گوشهایم بوسه دو یکی با بعد

 :گفتم زدنش، کنار

 و پیش ماه سه برگشتی کن فکر! کنی تحمل نکرده مجبورت کسی -

 و نه بگو گفتی تو و پیشه ماه دو کن فکر نه. ندیدیم رو همدیگه اصال

...  نه اینم! نه گفتم بیرون اومدم و بود ام کله تو عقل ربا این هم من

 ... خودم من نگن، چه بگن چه اومدن مامان بابا که حاال

 :زد لب و گرفت قرار لبهایم روی راستش دست انگشت چهار



 .نده ادامه...  هیسس -

 می که من به گفت می داشت دوست قدر هر را چیزی هر خودش

 که بودم شده مرتکب اشتباهی چه مگر صالا نده، ادامه شد می رسید،

 کنار را دستش شرایط؟ این به بود کشیده کارمان روز دو از کمتر در

 :گفتم عصبی و زدم

 به کشیده حاال که شد دار ادامه اینقدر رفتنم خاله خونه یه مثال؟ چرا -

 من اونوقت...  ضربتی عروسی و عقد و زوری بله و خوردن کتک

 ندم؟ ادامه

 سال که حرفی. بست را چشمانش دم یک و داد فشار هم روی را لبانش

 بیرون را خود کرد، می ام خفه داشت و شده گلوله حلقم پس در ها

 :جهاند

 باشن تنها خاله دختر عمه، دختر با تا که خودتن مثل همه کردی فکر -

 می حرمت ولی اومدیم بار آزاد ما بکنن؟ بخواد دلشون کاری هر

 !!نامحرم بغل ریم نمی. شناسیم می اندازه. شناسیم

 :کرد زمزمه لب زیر متفکر و شد نزدیک بهم ابروهایش

 گی؟ می داری چی -

 :پرسید و کرد کج شانه سمت به کمی را سرش. دادم پس را نفسم

 چیه؟ منظورت ببینم بگو تر واضح -

 تعارف بی یعنی خواست، نمی را شدنش عصبانی دیگر بار دلم اصال

 در قبل روز وحشت هنوز. ترسیدم می شدنش صبانیع از دل ته از

 :گفتم آرام و دادم قورت را دهانم آب بود، وجودم

 ... هیچی -



 :خورد گره بدتر ابروهایش

 چی؟ یعنی نیستی، من مثل ببینم بگو گم می بهت دارم -

 خم رویم حالیکه در و شرایط آن در کند تصور توانست می دانم نمی

 :کردم بغض نه؟ یا بودم شده هراس و خوف دچار اندازه چه تا شده

 .گفتم الکی اصال -

 ام شانه پشت دست بعد و کرد توقف صورتم اعضای روی لحظه چند

 بین گره حجم از و کرد مکث اندکی. کرد بلندم تخت روی از و انداخت

 :گفت و کاست ابروهایش

 کی من چیه؟ جریان بدی؟ ادامه تهش تا باید حاال گفتی، چیزی یه -

 شکستم؟ رمتح

 :کردم رها و گرفتم دندان زیر را لبم گوشه

 .بودی کرده بغل رو گیتا دیدم خودم -

 :ماند ام خیره کمی و برد باال را ابرویش یک

 کجا؟ -

 :کردم بازی به شروع انگشتم نوک با

 حیاط اومدم. نبودی خونه تو. بدم نشون رو ام کارنامه بودم آورده -

 ... پشتی

 :ادد تکان سری متفکر

 خب؟ -

 :گفتم نفسم دادن بیرون ضمن



 !دیگه خیال بی -

 :آورد باال را سرم آرام و گذاشت ام چانه زیر دست

 .بده توضیح نه، -

 :شد اشک از پر چشانم

 بودین، نشسته تاب روی. بودی کرده بغلش خب ؟!بدم توضیح من -

 من برا اونوقت...  کمرش دور هم تو دست بود، شونت رو سرش

 و بغل رم می باشم، کسی پیش تا منم کردی فکر! کشی می آب جانماز

... 

 !!!نداشت که درمان و درست اعصاب کردم، قطع را حرفم

 از اختیار بی خیلی کنم فکر بود، شده خیره چشمانم در تمام دقت با 

 :شد خارج لبانش بین

 ... کنی می غلط -

 :شدم تر جری

 وقتی. درسته کارات مهه شما ولی کنم می غلط کنم کاری هر من آره -

 بگو و رید می مغازه اون به مغازه این از و گیری می رو دستش

 ام خاله خونه برم اگه بیچاره من فقط. نداره ایرادی هواست، بخندتون

 مجازات مستوجب و غلطه بدم درس دخترخالم به تا ساعت یه اونم

 !وحشتناک

 :شد تیزتز نگاهش و کرد باریک را چشمانش

 کردی؟ می تعقیب رو ما تو -



 بود بد ام روحی حال قدری به روزها آن دادم، دیگر سمت به را نگاهم

 آمد می یادم خوب. دهم انجام بود ممکن که بود چیزی آخرین تعقیب که

 رنگی مداد گفت، خواهرش که بودیم مهمان احسان محمد مادر خانه که

 ره، می سر ات حوصله خونه بیا هم تو بهار گفت، هم او دارد، الزم

 بود، بد صدرا بغل دیدن از حالم که هم من. نکرد مخالفتی مامان

 محمد که بودیم راه های میانه ولی شود خوب حالم کمی بروم خواستم

 :گفت احسان

 نیست؟ صدرا اون -

 شد می مگر...  قواره و قد خوش دختری دست در دست بود، صدرا

 مالیم صدرا دست! انیایر غیر حدی تا تیپی با هم آن نشناسم؟ را گیتا

 :برگرداند خود سمت به را صورتم و نشست صورتم کنار

 !!توام با -

 حتی است، حساس چقدر دانستم می. نزدم احسان محمد از حرفی

 :گفتم حرص با! آورد نمی هم را اسمش

 .آره کن فرض -

 :گفتم که بود کرده توقف چشمانم میان همچنان

 البدم دیگه؟ بودی شده عاشق!! ناداکا پیشش کال بردین تشریف هم بعد -

  هوم؟ برگشتی، که کرد ازدواج

 زده زل چشانم در آشکار تعجبی با گذشت، سکوت به ای لحظه چند

 :گفت عصبانیت بدون تصورم برعکس و کرد کوتاهی خنده تک. بود

 بود؟ شده حسودیت نکنه -



 پرت اش سینه سمت به که را مشتم. آوردم جوش بیجایش خنده از

 نظر از را صورتم بیشتری هرچه دقت با. گرفت اصابت از قبل م،کرد

 قابل غیر و عجیب حرکتی در. کرد سرایت چشمانش به خنده و گذراند

 فرود اش سینه روی درست سرم و کشاند خودش سمت به مرا تفسیر

 اش خنده از نشان اش سینه حرکت پیچید، تنم دور دستش دو هر. آمد

 :داشت

 به چه رو بچه اصال! ... من خدای کارا؟ این به هچ رو بچه یه آخه -

 فضولی؟

 :گفت خنده حال در نگریست، صورتم به و کرد جدایم آغوشش از و

 بری، جایی اطالع بدون ذارم، نمی هم رو تو حرفیه؟! خواست دلم -

 حرفیه؟ بازم

 خنده، پر ی سینه آن روی دوباره و نشد ممکن ولی بکشم کنار خواستم

 هایش دلبخواه تعداد! نداشت هم منطق! گفت می زور .خوردم برگشت

 برد، می لذت من خوردن حرص از داشت قشنگ. بود گذشته تسبیح از

 زمزمه گوشم زیر که بود کرده پیدا کردنم اذیت برای تازه راه انگار

 :گفت وار

 .کنی حض که آرم در ازت پدری یه -

 که چسباند ما پیشانی به را اش پیشانی و گذارد کمرم پشت دست و

 .شوم خم عقب به کمی شد موجب

 

 هایش خنده کردم می حساب جور هر زد، چشمانم روی گشتی نگاهش

 بودم زده حدس درست کی کال ولی شد می عصبانی باید و نداشت دلیل

 :کشید گردنم پوست روی را لبش. باشد دوم بار این که



 .کنی تورم تونستی که بودی زرنگی چه تو ببین -

 .بست گرمش لبهای با را زدنم حرف راه شدند، درشت نمچشما تا

 

*** 

 وارد و کردند علیک سالم عادی خیلی مامان و بابا ریختم، را ها چایی

 .کردم می حس کامال را مامان چهره بودن گرفته من البته. شدند

 اطمینان صدرا اینکه از بعد بودم، راضی صورتم روی آرایش از

 نخواهد حضور دیگری کس باباها و انمام از غیر بود کرده حاصل

 داده نظر کلی و زده زل کردنم آرایش به حوصله با خودش داشت،

 و کننده سفید به شد می محدود آرایشم کل بود، او دست اگر البته. بود

 برایم وسواس با خیلی خودش که گونه رژ البته صد و! آلبالویی لب رژ

 انگیزی حیرت طور هب ولی زدم ریمل و ابرو سایه هم خودم. زد

 بوی و رنگ کمی خندانش چشمان داخل یعنی بود، شده خوب حالش

 .بود گرفته آشنا

 :صدای شنیدن با

 رو کارا همه کنه می فکر حاال جونت، مامان پیش بشین برو بیا -

 !تو گردن انداختیم

 می نگاهش چپ چپ. گذاشتم قلبم روی دست و پریدم جا از متر یک

 :داد امهاد خنده با که کردم

 .برو بیا بابا، بود خودم جون مامان منظورم -

 قبل. داد هلم آشپزخانه خروجی سمت به و گذاشت کمرم روی دست و

 زیر را دستش یک داشت، نگه و گرفت را بازویم کامل خروج از



. کرد هدایت پشت به را همه و انداخت ام کشیده سشوار لخت موهای

 :زد چشمکی

 .برو االن -

 :گفت و آورد را چایی بچینم، را بشقابها تا

 .شدی خسته سرپایی، صبح از. بشین شما عزیزم بهارجان، -

 کرد اشاره و گرفت دستم از را شیرینی گذاشته، میز روی را سینی و

 و بابا ورود دم از نکردم، لجبازی. بنشینم و دهم گوش را حرفش که

 پدرم .کرد می خرج که بود عزیزم و شما و جان جوره همه مامان

 :گفت آقا عباس به خطاب و کرد شروع را بحث

 دلیل راستش ولی گرفتن اجازه من از و زدن زنگ صدرا آقا درسته -

 کدورت دخترم عروسی علت ندارم دوست شینه، نمی دلم به کار این

 .باشه

 انداخت سرم پشت را دستش و نشست کنارم میوه تعارف از بعد صدرا

 :گفت زنند، می حرف ما از انگار نه انگار و

 بگیرم؟ پوست میوه برات -

 و مامان آمدن از قبل کاملی بحث صدرا. چرخاندم نامحسوس را نگاهم

 زهرا کنار که من و زدند حرف اتاق داخل چند هر داشت، پدرش با بابا

 نزدیک اتاق به ذره یک شده که هم فضولی محض نتوانستم بودم، خانم

 :گفت گوشم دم خنده با اتاق به رفتن از قبل البته. شوم

 اتاق این از اگه سرم، پشت کن فوت بخون دوتا یکی دعاهات اون از -

 .کردم رد رو آخر خان گفت شه می اومدم، بیرون زنده

 :گفت پدر جواب در آقا عباس



 گفت می هم صدرا است، آماده خونشون چیه؟ کدورت دارین، اختیار -

 هم رو شرایطش. باشن خودشون خونه رو تحویل سال داره دوست

 باور. کنه نمی فرقی زیاد اونور، اینور ماه یه حاال بود، کرده فراهم

 مونه، می حکمتش تو آدم که شده جور و جفت چی همه جوری کنید

 تو دست بودن، ناراحت عوض بهتره، بزرگتر عنوان به هم ما و شما

 .بشن انجام کارا همه ممکن شکل بهترین به تا بدیم هم دست

 :گفت مامان

 داشته تونیم می اعتراضی چه ما باشن، راضی دوشون هر وقتی خب -

 و برداره بهارو صدرا آقا نیست، درست هم مراسم قبل خب ولی باشیم

... 

 :گفت سریع نداد، بیشتر توضیح اجازه خانم زهرا

 یعنی دختره، نیست، عروس من برا بهار ولی. شماست با حق کامال -

 ...  صدرا دست نه من دست سپردید رو بهار کنید فکر دقیقا شما

 :گفت گوشم دم صدرا

 !بخور کجایی؟ -

 به ای پره خونسرد بود؟ کنده پوست پرتقال کی کردم، نگاهش متعجب

 :زد پچ و برد دهانش

 .بخور رو ات میوه تو. میان کنار هم با خودشون...  بیخیال -

 و گرفتم دستش از سریع. گرفت سمتم به و برداشت هم پرکی و

 :گفت آهسته باز. بگذارد دهانم در همه مقابل نبود بعید اصال وردم،خ

 !!زیره لباس ترینشون قشنگ کنیم، خرید فردا داده لیست یه مامان -



 جواب حرفش شان در نتوانستم همه مقابل در و کشیدم خجالت واقعا

 از آنها های حرف ریتم کال و کردم فوت نامحسوس را نفسم فقط بدهم،

 مورد رنگ و مدل از داشت که هایش شیطنت میان. ترف در دستم

 :گفت جدی مرتبه یک زد، می حرف نظرش

 مزاحم هم مدت یه شکست، افتاد گوشیش راستش. نبود جدی موضوع -

 فردا. کنیم عوض کال رو کارتش سیم دادیم ترجیح همین برای داشت،

 نشد داشتیم، کار خیلی امروز. فرستیم می براتون رو جدیدش شماره

 .موبایل دنبال بریم

 !بود پرسیده موبایل درباره یکی احتماال

 :کرد عوض را حرف ماهرانه خانم زهرا

 کدوم دیدین که هم تاالر گرفتم، وقت آرایشگاه برای مرجانه از -

 تاالره؟

 باز!! است راضی مرجانه و تاالر از مامان کردم حس تعجبم کمال در

 :کرد گرم را جو خانم زهرا

 .عالین واقعا...  بده رو عروس لباس و عقد سفره ایعکس صدرا -

 شروع تر آهسته خانم زهرا که بود رسیده مامان دست به صدرا موبایل

 حرف مسایل بقیه و خرید از داشت انگار کرد، مامان با زدن حرف به

 :گفت صدرا به پدر. زد می

 .کردم شارژ باز رو کارت امروز -

 :داد جواب خونسرد صدرا

 .متشکرم -

 :گفت مامان



 باید رو ریزها خرده سایر و آشپزخونه وسایل ما چهارشنبه روز -

 .وسایل بقیه دنبال بریم تا باشه باید فردا بهار ولی بچینیم،

 این مامان بار هر کردم حس گرفت، قرار پایم به مماس صدرا پای

 مداخله خانم زهرا دوباره. خورد می حرص کند، می تکرار را حرف

 :کرد

 ببرم رو بهار که گفتن جان مرجانه هم بعد خرید، برن باید صبح افرد -

 ... ببینه پیشش

 :گرفت را مادرش حرف ادامه صدرا

 شب خود تا...  چیدمان کردن چک برای خونه ریم می هم عصر -

 .هستیم خدمت در چشم هم چهارشنبه! شلوغه سرمون

 :داد قرار مخاطب را صدرا باز مامان

 .باشه آماده چهارشنبه برا تا بیاریم باید رو وسایل شب فردا -

 می همکالم مامان و صدرا که بار هر کردم فوت محسوس نا را نفسم

 اذیت شود، بحثشان هم با اینکه از. خورد می تکان خونم فشار شدند،

 :گفت و نهاد دستم روی دست صدرا. شدم می

 من بفرمایید امر وقت هر شما. خودتونه خونه نیست، طوری -

 .خدمتتون بدم هم کلید خواستین اگه حتی میارم، فراهم رو ایطششر

 :نشست صدرا روی تر عمیق و بهت با مامان نگاه

 .نیست خوشایند برام واقعا عجله همه این بخوای رو راستش -

 :شد فشرده کمی صدرا دست زیر دستم



. باشه داشته وجود کمبودی ذارم نمی ولی شد ای عجله کمی درسته -

 برا و نیست خودش سرجای و نادرسته کنید می حس که یچ هر شما

 شده طوری هر دم می قول من بگین، بهم کافیه الزمه مراسم شدن بهتر

 .کنم فراهم

 ممکن جای تا هم خانم زهرا. بود آمدن موقع از بهتر مادر حال و حس

 .کرد می آرامش

 :رفت وا مبل روی واقعا خانم زهرا مامان، و بابا رفتن محض به

 دلهره چقدر دونه می خدا فقط. بیار برام گالب شربت یه صدرا -

 !پسر دستت از امان! کشیدم

 :کرد اضافه کرد، می دنبال چشم با را صدرا درحالیکه و

 تخسی؟ اینقدر چرا تو آخه بریز، بهار برا هم دونه یه -

 :گفت خنده با و انداخت من سمت به نگاهی نیم صدرا

 .رسم نمی نتیجه به کنم، می فکر سوال این جواب به چی هر واال -

 یعنی بودیم، سرپا ضرب یک شش ساعت صبح از شدم، اتاق وارد

 روی بود، نمانده برایم هم نفس خستگی از دیگر! تمام ساعت نوزده

 که کردم دعا آقا عباس مادر و پدر ارواح به و شدم ولو صدرا تخت

 :گفت و شد لواسان به رفتنمان مانع جدی خیلی

 !بذارم نداره امکان اونجا، برین بکوبین داره معنی چه شبی فهنص -

 بود قدری به ام آلودگی خواب و خستگی میزان گذاشتم، هم روی چشم

 که بود افتاده هم روی چشمم. کنم فکر دیگری چیز به توانستم نمی که

 هر. نبودم چشمانم کردن باز به قادر کردم، حس اتاق به را ورودش



 رفت می خب ولی ام کرده قبضه را اش نفره تک ختت دانستم می چند

 !!چه من به کرد، می پیدا خواب جای خودش برای

 از خبر تشک رفتن فرو و شد کشیده تخت دم تا قدمهایش صدای

 می حال از خستگی از داشتم نکردم، باز چشم سماجت با. داد نشستنش

 با. بود ندهکن آرام انصافا و داده مزه خیلی گالبش شربت چند هر رفتم،

 کشید دیوار سمت به کمی و گرفت را بازویم تمامتر چه هر خونسردی

 دست و رفت سرم زیر چپش دست. داد جای کنارم را خودش و

 کنارش که شبی دو مثل شدم متوجه تازه. شد پهلویم گیر راستش

 را سرم و کشیدم عمیقی نفس. است لباس بی اش تنه نیم بودم، خوابیده

. بوسید نرم و ایستاد موهایم بین جایی لبش. کردم بمرت بازویش روی

 بدون. زد می گشت شکمم روی و بلوزم زیر داشت هم آزداش دست

 :زدم لب چشمهایم کردن باز

 .بخوابم بذار کنم می غش دارم -

 :خورد تیک آرام اش سینه

 .بخواب ندارم، کاریت -

 باز را چشمانم الی. کرد پیدا مانور برای بیشتری فضای دستش و

 :کردم

 نمیاد؟ خوابت خودت -

 :ایستاد حرکت از دستش و شد خیره چشمانم میان

 بهار منه، تخت رو امشب که دختری این کنم باور کنم می سعی دارم -

 .خودمه کوچولوی



 را دستم بود؟ چه پس نبود محبت اظهار این اگر. شد باز بیشتر چشمانم

. کردم حلقه کمرش دور و بردم جلوتر تر تمام چه هر احتیاط با

 :شد تر تنگ آغوشش

 .بخواب راحت و آروم تخت، خیال با -

 کشیدم، تری راحت نفس بار این و دادم تکیه اش شانه به را صورتم

 :زد لب آهسته بود، شده خمار هم او صدای

 .بگیرم دوش یه پاشم شی می اذیت اگه -

 را تمصور. خوردم را ام خنده شوم، منظورش متوجه تا برد زمان کمی

 برای را دلم خواهش گرفت، قرار تنش با مماس لبانم و دادم تکانی

 .بستم چشم و زدم مهار بوسیدنش

 ... بود ام زندگی شبهای آرامترین از یکی شب آن شاید

 رفتن بعد عروس، لباس پرو اول بود، شلوغ خیلی هم شنبه سه روز

 مغازه از متعدد های تماس هم طرفی از...  خرید بعد مرجانه، پیش

 بود شده دار مشکل چیزی چه دانم نمی. بود کرده کالفه را صدرا واقعا

 شاگرد آن و پارسا گوشی پشت از خواست می صدرا بود، چه هر ولی

. بود تری آرام موجود ها شب اصوال. دهد پیوند ابدیت به را سوسولش

 دیشبم بیجای آرامش از و رفت می نشانه هم مرا خوردش اعصاب

 بی آغوش یاد وقتی چند هر! نداشت کردن آشتی جنبه. کرد می پشیمان

 .رفت می ویلی قیلی دلم افتادم، می گرمش و حاشیه

 :گفت داد، می فاصله گوشش از اندکی را موبایل حالیکه در

 .نکن هم معطل کن، انتخاب لوستر مغازه همین از برو -



 و کشیدم پوفی. کرد رو پیاده در زدن قدم و زدن حرف به شروع و

. کشید عقب را سرش که بود رفته موبایلش سمت به دستم. رفتم جلوتر

 :گفتم طلبکارانه

 عروسی کاریت شلوغ اوضاع این تو که نکرده مجبورت کسی -

 !بزنی من سر رو غرش هم بعد بگیری،

 :گفت خطی پشت به خطاب

 من نرسید. رسید رسید، مشتری دست امروز سفارشای شب تا پارسا -

 ... برو هم حاال!! کنم می یکی تو کله از پوست

 :گفت و کرد قطع را تماس و

 نه؟ یا برمیای عهدش از ببینم خواستم، ازت کار یه -

 :چرخاندم چشم

 چیزی کردن انتخاب لوستر تا دو. نیست نتونستن و تونستن مساله -

! کاری هر برا اونم کردنته، تکلیف تعیین و دادن ارد من مشکل. نیست

 دیگه گیری، می زوری بله و گردنم ذاری می رو شمشیر لبه وقتی

 .شه نمی مربوط من به عجوالنه تصمیم این مشکالت

 :آورد پایین صورتم دم تا را سرش و داد باال ابرویی تک

 !شدی رو پر -

 :کردم خرجش را خودش جمله

 .خواست دلم -

 :کرد زمزمه لب زیر. رفت باال لبش گوشه و کرد صاف را سرش

 .ناپیدا سرش اون دم می نشونت دلخواهی یه -



 اینقدر شد نمی باورم. کشاند مغازه سمت به و گرفت را بازویم و

 کفشی جا یک انتخاب برای کنم، انتخاب را چیز همه بخواهم ضربتی

 بیست از کمتر در ولی بودیم کرده متر را خیابانها بیتا با روز نصف

 .بود شده خریداری و انتخاب لوسترها دقیقه

 به نگاه با خورد، زنگ باز موبایلش که بودیم نشسته ماشین رد تازه

 می که بود مامان. کرد حرکت و داد من دست به را گوشی شماره،

 . آورد خواهند را وسایل هفت ساعت گفت

 :گفتم آرام. بود دقیقه ده و پنج کردم، ساعت به نگاهی

 بدم؟ اکی بیان، خوان می هفت ساعت -

 به تا و ایستاد فروشی موبایل یک دم. فتگر سرعت و داد تکان سری

 :گفتم برگشت، سمتم

 بپر وقت اتالف بدون و کن انتخاب موبایل یه ای دقیقه ده و پایین برو -

 !ماشین تو

 :زد لب و کرد ریزتر را چشمانش

 نه؟ خاره، می بد تنت -

 فروشی موبایل مغازه به ورود محض به. شدم پیاده و گرفتم گاز را لبم

 :پرسید

 نظرته؟ مد خاصی چیز -

 ... گفت را مدلی و مارک اسم خودش دادم، باال سر تا

. بودیم خانه هفت به دقیقه ده گرفت، هم شیرینی ای جعبه خیابان دم از

 رها کاناپه روی را ام کوفته تن. کرد می زق زق درد از پاهایم واقعا

 :گفت که بودم کرده



 .رسن می االن بده رو چایی ترتیب شو بلند -

 :بستم هم را چشمهایم

 این میام بعد به جمعه از من...  تویی صابخونه فعال چه، من به -

 !خونه

 سر از. کند می نگاهم چپ چپ و زده کمر به دست حاال دانستم می

 ساز چای صدای. بود کرده اذیتم خیلی خواست، می تالفی دلم صبح

 پشتم به ای رفته شسته ضربه که شد می بردنم لذت موجب داشت تازه

 :نشستم و برخاستم و کشیدم جیغی. خورد

 .داری سادیسم تو خدا به -

 :کشید اش بینی روی را انگشتش پشت

 متین و مودب شو، بلند کاناپه، رو شه نمی ول نرسیده مهمون یه -

 !انشااهلل جمعه بعد بشین،

 و دادم فحش دو یکی لبی زیر. نداد بیشتر بحث اجازه آیفون صدای

 .رفتم در دنکر باز برای

*** 

 اتاق اطراف به نگاهی و برخاستم و کردم مرتب ساکی داخل را وسایلم

 کشیدم را زیپش. نداشتم کنم، اضافه ساک به بخواهم که چیزی انداختم،

 خبری هیچ شد، کشیده موبایلم صفحه روی هزارم بار برای چشمم و

 داخل راصد دوم کارت سیم گرفتم، گاز را ام اشاره انگشت پهنای نبود،

 مقاومت. بود نیامده پیش جدید شماره خرید برای فرصت بود، ام گوشی

 حدود چیزی شاید بودمش؟ ندیده بود ساعت چند نگرفتم، تماس و کردم

 آوردن از بعد وقتی بود؟ چه برای دلتنگی حجم این ولی ساعت سه



 خطاب و شدم آماده هم من بودند، کرده رفتن عزم بابا و مامان وسایل،

 :گفتم کرد، می چک را تلویزیون داشت که صدرا به

 .باشی داشته خوبی شب...  فعال -

 کردم حس آن یک که برگشت سمتم به تعجب با قدری به نگاهش

 دالیل برگردم، خانه به خواستم می ولی شنیدم را گردنش ترق صدای

 در و کردم می جمع را مانده باقی وسایل باید تنها نه. داشتم هم زیادی

 نگه زوری نوع این کردم، می مشورت ام خانواده با امور برخی

 می باید کردم می فکر جوری هر یعنی کرد، می اذیتم هم داشتنش

 کمی اش خیره نگاه فقط کجا؟ نگفت حتی. نبود درست ماندنم رفتم،

 .نشست نگاهم در طوالنی

 بودم پیامکی حرفی، تشری، تماسی، منتظر خانه، از خروج زمان از

 شب دو از ولی نبودم قهر اینکه با هم من. نبود تماسی کترینکوچ ولی

 عمده از یکی اصال. کردم می رفتار سنگین سر حدی تا طرف این به

 هیچ روی توانستم نمی بودم کنارش وقتی که بود این برگشتم دالیل

 وقتی. بود تمرکزم زدن برهم استاد کنم، تمرکز رفتاری و حرف

 احساساتی بر عالوه گذاشتم، می هم کنار را روز چند این برخوردهای

 در هم دیگری حس یک بود، کرده درگیرم خاص های لحظه آن در که

 کمی لحظات آن بدی همه وجود با که نشست می دلم بر زمان گذر

. بود کرده ماندن به وادار مرا زور به صدرا آمد؛ می خوشایند برایم

 وادار را او زور به من کردم می فکر قبال که بود آن از بهتر خیلی این

 .ام کرده ماندن به

 منطقم زمینه پس ولی گنجید نمی ذهنم در رفتارش باور هنوز چند هر

 آهی. زد می پس را بودنش واقعی باز لحظات آن همه لمس وجود با

 خود بیشتری دقت با و بردم جلو را صورتم. ایستادم آینه مقابل و کشیدم

 کل در داشتم، سفیدی صورت و دمبو مشکی ابرو و چشم نگریستم، را



 ام خوشگلی درباره که دوباری یکی از انگار. بود شرقی خیلی ام قیافه

 هم لبانم. بود شده بیشتر ام چهره روی حساسیتم بودم، شنیده زبانش از

 لعنتی زدم، تبسمی و بردم دندان زیر را لبم. بود ای قلوه و درشت

 کنده برای قلبم بار هر که بود عجیب چقدر و بوسید می خشن خیلی

 با بیچاره احسان محمد کشیدم، محکمی نفس. شد می قدم پیش شدن

 هر از حالم برد می کار به که نرمشی و مهربانی و احتیاط تمام وجود

. گرفت می بر در گناه حس را وجودم کل و خورد می بهم لمسش نوع

 مچپ گونه به بیشتری دقت با و بردم نزدیکتر آینه به را صورتم

 با هنوز نبود، باقی اش کشیده از ردی هیچ گفت شد می نگریستم،

 بد قدری به لحظات آن در حالم چند هر. کردم می بغض اش یادآوری

 و زده چنگ حتی و بودم کرده بارش بود، آمده زبانم به چه هر که بود

 حالم که شرایطی در کردم نمی باور خب ولی بودم زده هم صورتش به

 روزی مدت، این تمامی. کند مثل به مقابله بخواهد بود، خراب حد آن تا

 ناراحتی از ای سایه نگاهش بار هر و زده پماد صورتم به بار چند

 برایم درشتش های حرف که شد می موجب هم همین شاید بود، گرفته

 .شود تر تحمل قابل

 شده آغوشش معتاد ساده چقدر گرفت، دلم و کشیدم دراز تختم روی

 را تنش بوی و خواست می را اش شانه سر روی گذاشتن رس دلم! بودم

 که را اش راحتی لباس کمدم داخل از و شدم بلند جت عین. طلبید می

 با و گرفتم ام بینی مقابل کاری هر از قبل و برداشتم بود، ما خانه در

 ... کشیدم بو وجود تمام

 را ادبهز صدای و شد زده اتاقم در بروم، تختم طرف به اینکه از قبل

 :شنیدم

 نخوابیدی؟ -



 پشت و بستم را کمد در کردم، پرت کمد داخل السیر سریع را ها لباس

 :ایستادم آن به

 .تو بیا نه، -

 خودم از کوچکتر ماه یازده برادر باالی و قد به لذت با من حالیکه در

 بین دستی ساکم، دیدن با و زد اتاق در گشتی هم او نگاه نگریستم، می

 :کشید موهایش

 .بزنیم حرف یکم داری وقت -

 :داشتم وقت همیشه جانم از عزیزتر برادر برای

 .دین می افتخار دکتر، آقای البته -

 :پرسید من به رو و نشست بیتا تخت روی و کرد کوتاهی خنده

 خوبی؟ -

 :زدم ای خنده تک

 ... باشید جویا ما احواالت از اگر -

 :آمد حرفم میان

 .مپرس می جدی دارم بهار، -

 :دادم باال ابرویی

 داری؟ بودنم بد برای دلیلی تو -

 :بود هم همیشه از تر جدی اش چهره حاال ولی نبود شوخی آدم بهزاد



 نبودنم تهران ولی بزنم حرف باهات خوام می مدتهاست. دونم نمی -

 جمعه بیا که گفتن بهم دیروز اومدم خودم به تا نتونم، شه می موجب

 چرا؟ ... بهاره عروسی مراسم

 :نشستم خودم تخت روی

 چرا؟ چی -

 :شد خم جلو به

 عجیب رفتارای خودت؟ عجیب رفتارای بودن؟ یهویی عجله؟ اینقدر -

 پنجشنبه همین مگه چیه؟ اینا همه علت چرا؟ مامان؟ تخم و اخم صدرا؟

 با من تازه داره، مراسم برگزاری به تصمیم فروردین برا نگفت صدرا

 .دارم مشکل نداشتی رخب اصال تو که هم همونش

 :کشیدم نفسی

 نشنیدی؟ موردش در هیچی یعنی -

 :کرد اخمی

 بفهمم تونم می من بهار؟...  نیستن کافی دلیل ولی چیزایی یه شنیدم -

 حتی. کنم درک صدرا به رو تو عالقه میزان تونم می چی، یعنی عشق

 دالیلم از یکی. دارم دوست برادراش بقیه از بیش رو صدرا من خود

 تو رابطه ولی بود مسئول همه به نسبت بقیه برعکس صدرا که اینه هم

 زندگی شراکتیه، رابطه یک نیست، دوستانه رابطه یک صدرا و

 تو حاال دارین، هم با که سالی هشت تفاوت وجود با یعنی! مشترک

 رابطه از من. بگیرین تصمیم هم با باید که هستین هم به نسبت موقعیتی

 و تو نگاه هنوز که اینه اونم گرفتم، نتیجه یه مدت این تو تا دو شما

 انگار هم از بودنتون دور سال هفت و است گذشته نگاه مثل بهم صدرا

 هجده دختر همون صدرا برا تو یعنی زده، دامن هم بیشتر مساله این به



 که ساله شش و بیست پسر یه برات اون و موندی تر بچه حتی و ساله

 !نه یا درسته کنی می که کاری بدونی تا بودی نظرش منتظر همیشه

 به پایم انگشتان نوک شدن کشیده به و گرفتم تخت های کناره به دست

 :زدم لب. گفت می راست داشت بهزاد شاید دوختم، چشم زمین

 یعنی غلطه؟ مون رابطه شکل یعنی داره؟ معنی چه این حاال خب -

 چی؟ اشتباهه؟ ازدواجمون

 :گفت آهسته

 شاید. تونم نمی خب ولی غلطه ازدواجتون بگم تونستم می کاش ای -

 کنم می فکر همش من بهار! نه حاال ولی تونستم می پیش سال دو یکی

. شی می گم رابطه این تو خودت نیستی، خودت صدرایی با تو وقتی

 داری؟ خوشبختی حس واقعا صدرایی با وقتی تو بگم؟ چطور دونم نمی

 زیاد تفکر به نیاز هم جوابش و ودب سختی سوال رفتم، فرو فکر به

 :دادم جواب صادقانه. داشت

 چیزی یه ولی نه یا دارم خوشبختی حس صدرا با دونم نمی من بهزاد -

 که مونه می این مثل نیست وقتی که اینه اونم ندارم شک درش رو

 غیر دیگری چیز هیچ با که بخشی خالیه، زندگیم از بزرگی بخش

 دور از به خدا به ندیدمش و نبود که یسال هفت. شه نمی پر خودش

 گه که این به خوبه، حالش بدونم که این به. بودم راضی هم دیدنش

...  همین بهش بدم سالمی ای خونه دری، ای، کوچه پیچ بین گداری

 می لج میارم، جوش ای دیگه آدم هر عین منم داره بازی قلدر که گاهی

 نبودنش به رو بودنش ازب نهایت در ولی ریزه می بهم اعصابم کنم،

 .دم می ترجیح

 :خندید و کشید گردنش پشت دست



 !!عاشقی پدر بسوزه گفتم، همیشه -

 :خندیدم منم

 چاهش؟ تو افتادی نکنه -

 :برخاست و داد تکان سری

 هر و داره معنی تا ده کلمه یه گاهی! کنی معنیش تو که عشقی نه -

 آرزوی برات. کنه می استفاده اونو خاصش معنی یه به فقط کس

 .شد مطمئن خواستت و ات عالقه از خیالم کم دست دارم، خوشبختی

 :پرسید رفت، می در سمت به حالیکه در و

 بیداره؟ صدرا -

 :انداختم باال ای شانه

 .دونم نمی -

 :گفت و ایستاد

 تو نداره، خوشی صورت شب وقت این دادنم پیام من بپرسی؟ شه می -

 !بهتره بدی

 :دادم پیامک و برداشتم. بود خوبی بهانه

 بیداری؟ -

 :بیاید جواب تا کشید طول ثانیه چند

 داره؟ تو به ربطی -

 :گفتم بهزاد به رو. بود عصبانی حسابی

 .بیداره آره -



 :نوشتم و

 .داشت کار باهات بهزاد -

 :آمد زود جوابم

 .بیدارم -

 دستی شماره، گرفتن ضمن و آورد در جیبش از را موبایلش بهزاد

 من اتاق در کاش کشیدم، پوفی. رفت بیرون اتاق از و داد تکان مبرای

 اگر بود بلد بهزاد نداشت، فایده هم ایستادن گوش فال. زد می حرف

 کسی گوش به صدایش که بزند حرف جوری بشنود، کسی نخواهد

 .نرسد

 می خوابم مگر. فشردم آغوشم بین و برداشتم کمد از را لباسش دوباره

 شد طاق طاقتم دیگر که بود گذشته ربع یه شدم، پهلو به پهلو هی برد؟

 :دادم اس و برداشتم و

 گفت؟ می چی بهزاد -

 :داد جوابم سریع خیلی

 ... زمین زیر بردن فضولو -

 :نوشتم! خواست می را آغوشش دلم چقدر وای. گرفت ام خنده

 !!!افته می بهم تو کار روزم یه -

 :بود زمین روی آدم ترین رحم بی

 .زدی بودن مهم متوه -

 صدای. گذاشتم میز روی را موبایل و کردم فوت وجود تمام با را نفسم

...  گذشت ثانیه ده. نیست مهم برام اصال گفتم، خودم با آمد که پیامک



 ده باز...  کن ولش اصال گفتم...  دیگر ثانیه ده...  کنم نمی نگاه گفتم

 نوشته کردم، نگاه کپیام به و زدم چنگ را گوشی زود...  دیگر ثانیه

 :بود

 ... نشه دقیقه ده و هفت هفت، ساعت صبح -

 :نوشتم و خوردم حرص

 .خوابم می ظهر لنگ تا ام خسته -

 :نوشت

 ندادیم؟ آزمایش که نرفته یادت تعالی حق امید به -

 اصال گفت، می راست. نشستم برخاستم، ای شده درشت چشمهای با

 ولی گرفتم دلهره. بود شده هویی هی چیز همه که آنقدر یعنی نبود یادم

 :بنویسم بدجنسی با خودش عین کردم سعی

 نه؟ ده، می کیف کار اینهمه بعد نیاد در درست حاال جون، آخ -

 :نوشت

 مشکلی دادم آزمایش که ماهه شش از کمتر نزن، صابون رو دلت -

 .نداره وجود

 .گذاشتم بالش روی سر دوباره و شد داده پس تر راحت نفسم

 من از نبود نیازی که بود خوب چقدر رفتیم، آزمایشگاه بعدش زرو

 همان از البته رساند، خودمان خانه به مرا بعد. بگیرند خون آزمایش

 . بود اخمو مدام و نزد حرف هم جمله یک رساندن تا صبح

 بخند بگو هم بودند، آمده فامیل از نفر چند و الهام و بیتا و خاله و مامان

 برای فرصت اصال کارها تند ریتم. چیدند می را لوازم هم و کردند می



 آن. شدم صدرا منتظر و نرفتم اینا مامان با عصر. داد نمی کشیدن نفس

 های خستگی برای کشیدن ناز کمی و خواست می ماندن هم دلم ته

 :گفتم تا رسیدن محض به ولی روزم

 .شدم خسته خیلی اوف  -

 :گفت

 .شو آماده  -

 محض به و رساند پدری خانه به مرا درهم های سگرمه همان با و

 !رفت و گرفت را گازش شدنم، پیاده

 :ششم فصل

 و ایستاد بیرون منظره روی نگاهم. بود نامانوسی جای کرد، توقف

 سکوت او که روزی دو مثل کردم، سکوت. نچرخید زبانم روی سوالی

 و میل به توقف. کرد هضمش هم عسل من یک با شد نمی و بود کرده

 .بود ایستاده که ماندم اویی توضیح انتظار در پس نبود من اراده

 فکش. رسید می نظر به متفکر و بود بیرون به عمیقش و خیره نگاه

 باالتر را سرم. کردم حس سمتم به را کوتاهش حرکت و خورد تکانی

 تر طوالنی که سکوت. رفتند اسارت به چشمانش میان نگاهم و گرفتم

 سکون و سکوت جای آنجا. رفت می باالتر شنیدن هب من تمایل شد، می

 بی همچنان را زبانم ولی بودند ما منتظر نفر چهارصد نبود، توقف و

 شده سایلنت دو هر عیجبی طور به را قبلش روز. داشتم نگه حرکت

 حرف برای من که دیدم نمی دلیلی بود کرده سکوت او وقتی بودیم،

 در را خونم پیشش روز چند که موقعیتی در هم آن شوم، قدم پیش زدن

 تاریخی بود گرفته ای بله دعوا و زور و ضرب به و بود کرده شیشه

 .رفت نمی یادم داشتم عمر تا که



 دانست می گرفت، عمق و ایستاد صورتم روی سرکشش، چشمان

 است؟ خوبی ویرانگر

 شود نمی خرابتر دگر من خراب دل

 .زند نمی خرابتر این از غمت خنجر که

 هم از متری میلی لبش شد، نمی غافل حرکاتش از ای لحظه منگاه

 :نشست گوشم در صدایش آوای و گرفت فاصله

 ... فرصت آخرین بدم، فرصت یه بهت خوام می -

 آنجا اما است خوبی چیز فرصت. گرفت نفسم و شد تندتر قلبم ضربان

 با زبانم باز. نداشتم دادنش فرصت این به خوبی حس زمان آن و

 :شنیدم. بود چسبیده کامم به سماجت

 .نداره تکراری فرصت این باشه یادت -

 اعتراض بود، دستم که گلی ساقه صدای. دادم فشار بیشتر را دستم

 صدا این که بود رفته حرفهایی مهمانی به هایم گوش اما. شد بلند گونه

 روی تنش مشکی کت نشست، او روی باز نگاهم. کرد می استتار را

. بود نموده محبوس را آنها ناجوانمردانه و نشسته شستبر های شانه

 کل. داشتند شدن آزاد فریاد آمد، می هایش شانه سر به که کششی

 :بود ها شانه این صاحب گرو در حواسم

 که راهی کن، گوش خوب! زنی می زوری بله از حرف روزیه چند -

 هچالهسیا یه عین داره، ادامه انتها تا توقف بدون دیگه کنم حرکت اگه

 پی عمقش به بیشتر بریم پیشتر قدر هر...  نداره تمومی برات، است

 ... سقوط و هست سقوط و هست سقوط فقط. بری می



 میان جایی از بود، گرفته بازی به را کمرم تیره که عرقی درشت قطره

 بود رسیده راه میانه هنوز. بود رفتن پایین حال در و گرفت راه گردنم

 :داد ادامه قدرم حریف که

 برگشت فرصت بهت بیشتر نه و لحظه همین در فقط و فقط حاال اما -

 .میدم

. رسید کمرم تا درشت قطره آن. کرد توقف باز...  باز...  کرد توقف

...  سیاه سیاه. بود سیاه هم آن رنگ. ایستاد کراواتش گره روی نگاهم

! کمرنگ ای هاله حتی بدون...  خال بدون...  خط بدون...  شب رنگ

 !سیاه رنگ یک

 :گفت

 .بده نجات رو خودت جون و برگرد. برگرد هستی، شاکی -

 همیشه برعکس صورتش. رفت باالتر کراواتش گره از چشمهایم

 باز موزونش لبهای. سفید ریشی، ته هیچ بدون. است صاف صاِف

 :خورد تکان

...  تمومه دیگه کنم حرکت اگه! بهت دم می رو آخر اولتیماتوم دارم -

 من و!!! من دارایی جزو شی می تو...  آخر نفس تا...  تمومه ابد تا

 .نکشم دست داراییم از ذره یه از که خسیسم اینقدر

. ماندند معلق بد و خوب حس بین شدند، گیج بدنم و فکر و مغز و تن

 شاید دانم نمی...  نبود خوب بودن خسیس. بود خوب بودن او دارایی

 شکل اش بینی و دهان و لب چقدر .دانستم نمی من و بود خوب هم

 یا کردم می نگاه باالتر به باید نه؟ یا رفتم می باالتر باید. داشت جالبی

 :گفت. نبود هم ریز...  نبود درشت نه؟



 لحظه این برگشتن حسرت بارها و بارها شاید بگذره فرصت این اگه -

 مهلکه این از رو خودت تونستی می که مکانی و زمان. بخوری رو

 .بکشی رونبی

 باریک، چشمانش؛ روی بودند، ایستاده حساسی جای چشمهایم...  اوه

 هم باریکتر. خودش برای بود محشری جاذبه، پر نفوذ، پر مشکی،

 :شدند

 می بخوای جا هر. کنم نمی ولت خیابون وسط وضع و سر این با -

 ... برمت

 بود، داده را قولش که بود ای سیاهچاله همان دِر تردید بی چشمهایش

 لبهایم. نداشتم خوردن تکان امکان و افتاده گیر شان جاذبه تحت بدطور

 :خورد تکان اراده بی

 کنی؟ می کار چی تو اونوقت -

 سیاهچاله آن روی اثری بود، خورده تکان متر میلی یک که لبش گوشه

 در صدایش هم باز. کرد می جذب تکانی هیچ بی همچنان نداشت، ها

 :نشست گوشم

. نیومد نیست، عروس گم می و مراسم سر رم می خوب داماد یه عین -

 !!!شد منصرف

 :خوردند تکان لبهایم و

 درسته؟ قصه، بد آدم شم می من و -

 :خوردند چین هم تیره های گودی آن گوشه



 کتک حتی و بشی دعوا اینکه بشنوی، حرف اینکه! بشی بده آدم اینکه -

 مهیا برات من که نمیهجه از بهتر تردیدی و شک هیچ بدون بخوری،

 .کنم می

 می خوب بود، نشسته لرز به تنم و بودند پیشروی حال در باز ها قطره

 بله به اعتراضم بار دو یکی و حرفش گرفتن ندیده بهای به دانستم

 شاید البته! تنبیهی چه و جایی چه ولی شوم می تنبیه اش اجباری گرفتن

 چشمانم. دهم خیصتش توانستم نمی من و داشت دیگری منظور هم

 تمنا ناخواسته صدایم و نشست نگاهش سیاهرنگ جذبه تحت هنوز

 :گرفت

 لباس حداقل خاطر به خوای نمی هم شب یه همین امشب، همین -

 کنی؟؟؟ رحم بهم تنمه که سفیدی

 :رفت گوشه یکی این تقارن به هم لبش دیگر گوشه انحنای

 هیچ...  تمومه کنم که حرکت ببین. کنم می کارو همین دارم دقیقا -

. نیست کار در برگشتی دیگه بمونه یادت. نداری ای دوباره فرصت

 !!!آزادته زندگی دوره پایان اینجا

 فکر که بود آرام انقدر صدایم گرفته، نم ام شده آرایش سنگین چشمهای

 :نرسد کس هیچ گوش به کردم می

 !!!رحم بی -

 :شود می پرتاب بیرون نفسش

 میری؟؟؟ یا مونی می نیستم، دلی رحم آدم ینه،هم منم حرف دقیقا -

 گل ماشین درون سفید، لباس با! جایی چه انتخابی، چه! رفتن یا ماندن

. آمد می او به عجیب دامادی لباس که مردی کنار خیابان، میان خورده،

 نامش که چیزی بود؛ هم دیگری چیز اما بود، جنگ در احساس و عقل



 بود سالها که همانی. کشید می جنگ به و گرفت می بر در هم را خودم

 بودم گرداب میان لحظه آن بود، شده وجودم ناخوانده و خوانده مهمان

 داشت، هدف یک باز چرخیدم می طرف هر که رحمی بی گرداب... 

 من جرم همه شاید. دانستم نمی جرمی؟ چه به!!! من پیچیدن هم در

 شاید پیوند، این برای اصرارم نکردنش، فراموش بود، داشتنش دوست

 غرورش حفظ برای هم رسیدنمان اینجا به شاید نداشت، دوستم واقعا

 !بود

 کرده خوش جا دستهایم در که رفت زیبایی فوق گل دسته به چشمهایم

 از هم مرواریدی دسته! غنچه همه رنگ، کرم کمی نه اما...  سفید. بود

 کشدار که کوتمس...  بود شده افزوده آن زیبایی بر و شده رد میانشان

 :نشست گوشم به محکمش صدای باز. شد

 نمیشه بسته سرت پشت درهای گاز، رو بره که پام کنم؟ حرکت پس -

 .نداره وجود هرگز دیگه شدنش باز امکان که پلمپی شه؛ می پلمپ! ها

 می تصور دم آن ولی. بودم شنیده را اسمش فقط و ندیده را سونامي

 تکان محکم و قاطعانه لبهایم! کرده طغیان ام سینه میان جایی کردم

 :خوردند

 .نیستم کردن رها نیمه آدم من -

. نکرد شاد را دلم اش، خنده صدای پیچیدن بعد و سکوت لحظه چند

 :شد قطع هم ضربتی بود، خندیده ضربتی که همانطور

 شروع گم می دارم! کنی رها نیمه هم تونی نمی. نکن اشتباه عزیزم -

 .کن تموم نشده

 شدن کشیده و انقباض. چرخید سمتش به باز نگاهم. کرد صبر یکم و

 :گفت و گرفت کالچ...  بود واضح چپش پای



  یک -

 :گفت نگاهی نیم بدون و کشید جلوتر را آن. نشست دنده روی دستش

 دو -

 توقف گرفت، گاز روی راستش پای. رفت سومش حرکت روی نگاهم

 :صدایش و کرد کوتاهی

 سه؟ -

 صورتش تا نگاهم. لرزیدند می و کردند می قراری بی انگشتانم نوک

 شده محبوس که خواست می را اشکهایی شدن آزاد دلم. رفت باال

 :تردید بدون دادم، حرکت را لبانم. بودند

 سه -

 حرکت آرام و روان ماشین. گردید فشرده پایش زیر پدال روی پایش و

 :خورد چین چشمش گوشه. کرد

 .عزیزم... اومدی خوش من زندگی جهنم به -

 آخر نفس تا شد آغاز حرکت و شده فشرده ام پنجه میان دستم زیر تور

... 

 

 را فرمان دستی دو تخم و اخم بدون حتی و استرس بدون و خونسرد

 دریای در مرا و راند می را ماشین نیفتاده، اتفاقی هیچ انگار و چسبیده

 .بود کرده رها عجیبش های خواسته و افکار



 داشتن پیش در با روز آن و بود نزده من با حرفی هیچ ملکا روز دو

 چه این داد، می انتخاب حق میهمان کلی و تاالر و عروسی مراسم

 .برگردم لحظه آن من است محال که دانست می خوب داشت؟ معنی

 در سمت به و شد پیاده ولی. ایستاد و رسید مقصد به کی ماشین نفهمیدم

 روی را سرم تور. شد خم هم کمی در کردن باز ضمن. آمد من کناری

 گوشم دم شدن پیاده از قبل. گرفت را بازویم و کرد مرتب صورتم

 :گفت آهسته

 و سکوت بری اینکه عوض پس بود، همینجا تا بود فکر چی هر -

 .بده مراسم به دل...  کنکاش

 هر بود، شده گذشته شبیه اش چهره چقدر کردم، نگاهش تور زیر از

 توجهی قابل طور به ریشش زدن ولی بودند وحشی یشموها هنوز چند

 .بود داده تغییرش

 :آمد در فیلمبردار صدای

 ... سریعتر لطفا داماد آقای -

 :بود آهسته باز صدایش

 .شماست با حرفش روی بیشتر خانوم عروس -

 لباسم بلند بسیار دنباله کرد، کمک شدن پیاده برای و کرد راست قد و

 :گفت بردار فیلم شدیم، که آتلیه اردو. بود گیر پا و دست

 حرف هم با ای جمله دو یکی و کنید نگاهش و بیارید در رو شنلش -

 .بزنید



 دوشم روی از را شنل احتیاط با و حوصله با خیلی و گرفت قرار مقابلم

 جفت حالیکه در و داد ام شده آرایش صورت به را نگاهش. برداشت

 :گفت داد، می باال را ابرویش

 !!شدی ُبر سنف -

 می پس را افکارم چه هر. کردم جمع را ابروهایم چقدر؟ تناقض؟ چقدر

 بگو. بودم دیده نقیض و ضد رفتارهای کلی ماه دو در. شد نمی زدم،

 عجب در هم آن برگشت؟ فرصت بری، تونی می بله، بگو نه،

 یا پری می بگویند کسی به پرتگاه دم که ماند می این عین! موقعیتی

 ریخته مقابل هی و زد می نیشتر چشمانم به هی اشک ؟کنم پرتت

 می اگر. داد نمی تمرکز اجازه ام آشفته ذهن. گرفتم می را شدنشان

 :زدم لب اختیار بی شد؟ می چه بروم، کردم می قبول اگر رفتم؟

 .برگردم گرفتم تصمیم کن فرض -

 :شد خنده پر هم با لبش و چشم باشم، زده داری خنده حرف انگار

 .فرصتت شد تموم گرفتی که تصمیم...  رو پیش ثانیه دو دور ریزب -

 :گفت بدهم، جوابی من اینکه از قبل فیلمبردار

 .بچرخونید دور یه و بگیرید رو دستش -

 که بود نگاهش در نگاهم هنوز. برد باال و گرفت را دستم صدرا

 و عکاس چشم مقابل هم آن من همراهی با و داد دستم به چرخشی

 پایین را دستم شدیم رو در رو دوباره. چرخاندم دور یک دارفیلمبر

 !بوسید و برد لبانش سمت به نمایشی خیلی و آورد

. زد لبخندی باز و کرد مهار فشردنش با را دستم کشیدن به تمایل

 :زد کف عکاس



 .ها عکس گرفتن برا بریم!! بود عالی -

 و بودم ادهایست کنارش من و نشسته صندلی روی صدرا را عکس اولین

 دستانم به را ام چانه و گذاشته اش شانه یک روی را دستهایم جفت باید

 :گفت عکاس. دادم می تکیه

 .بزنید لبخند خانم عروس -

 می که عکاس حرف شنیدن با و انداخت سمتم به نگاهی نیم صدرا

 :گفت

 .کنید نگاه رو اینجا -

 :گفت عکاس. دادیم او دست به را نگاهمان دو هر

 حلقه کمرشون دور دستتون یک دوماد آقا بایستید، هم روبروی الحا -

 هر حاال. بگیرین رو خانوم عروس دست دیگتون دست با و کنید

 .کنید نگاه دوربین سمت به دوتون

 عکاس کنم، عمل عکاس های حرف به وار اتوماتیک کردم می سعی

 :زد غر باز

 دیده هم ندوناتوند که جوری...  لبخند این؟ گرفته چرا خانم عروس -

 .بشن

 :گفت لبی زیر و شد تر سفت کمرم دور دست

 .بخند -

 :گفت و آمد جلوتر عکاس. زدم ای نیمه و نصف لبخند



 عروس لبای نزدیکی تا رو لباتون شما دوماد آقا بمونید، حالت همین -

 آرایشش ببوسید، واقعا نیست نیاز کنید، نگاه چشماش تو. بیارید خانوم

 .بگیرید بوسه حالت ولی خوره می بهم

 لبانم متری میلی تا لبانش چشمم در چشم و آورد تر پایین را سرش

 :زدم لب بودیم، ممکن حالت نزدیکترین در. شد کشیده

 جهنمم؟ این کجای من -

 پچ ممکن حالت آرامترین در باز من و گرفت بیشتری عمق نگاهش

 :زدم

 جهنم؟ چرا -

 :گفت عکاس

 .باشین آماده -

 :دادم تکان آهسته را لبانم باز من و گرفت بوسه حالت ازب لبانش

 جرمی؟ چه به -

 :گفت عکاس

 ... دو یک -

 :گفت عکاس و گرفت مختصری فاصله هم از لبانش

 سه -

 می این مثل داشت، لبانم با کوتاهی خیلی لمس لبش تحیرم کمال در و

 و نکشید کنار هم عکس شدن گرفته با را سرش! شده اشتباه که ماند

 :گفت چشمانم در خیره ماند، همانطور لحظه چند

 .آتیش میون...  جهنمی وسط درست -



 :گفتم نگاهش در نگاه

 کجاست؟ جهنمت -

 نگه آنجا و برد کتش زیر و کشید را دستم در دست. کرد صاف قد

 :داشت

 ... اینجا -

. بود شده داده قرار قلبش روی درست کت، زیر که کردم دستی به نگاه

 :گفتم

 آتیشه؟ میون اونجا -

 :زد می رکورد داشت نگاهش عمق

 ... خودش خود...  وسطش وسط -

 :گفت من به خطاب و آمد جلوتر عکاس

 رو چپتون دست. بدین قرار دوماد آقا گردن پشت رو راستتون دست -

 قلبش نزدیکی تا رو صورتتون. بذارین شون شونه سر روی صاف هم

 و باشه خانوم عروس سر پشت هم شما چپ دست دوماد آقا. ببرید جلو

 دوربین به تون دو هر. شلوارتون جیب داخل راستتون دست انگشتای

 .کنید نگاه

 :گفت خنده با و داد تکان سری بار این

 .بودم ندیده اخمو اینقدر خانوم عروس قهرین؟؟؟؟؟ -

 :گفت و کرد رو عکاس سمت به صدرا

 .بذارید تنهامون دقیقه پنج لطفا -



. رفتند بیرون فیلمبردارش دوست همراه و انداخت باال ییابرو عکاس

 نظر مورد عکس حالت از تا گذاشتم عقب گامی و دادم پس را نفسم

 در. داشت نگهم و شد تر سفت کمرم پشت دست ولی شوم خارج

 :زد زل چشمانم

 .بزن لبخند و باش آروم -

 :گفتم نشست، اشک به چشمانم بود؟ زدن لبخند جای چه

 لباس در عروسی هیچ و کنه نمی ازدواج شدن بدبخت برا یکس هیچ -

 .کنه نمی ذوق جهنم به رفتن برای عروس

 همیشه آمد، می پیش کمتر که بود هایی موقعیت آن از کرد، مکث کمی

 :گفت آهسته. داد می جواب ضربتی

 با جهنم و داشتنش بدون بهشت بین بده اختیار بهت خدا روز یه اگه -

 کنی؟ می انتخاب رو کدوم داشتنش،

 :گفت. کردم نگاهش

 خدا؟ یا بهشته هدفت -

 بهشت برای خیر کار خدا؟ یا بود بهشت هدف واقعا بود، سختی سوال

 خواهانه خدا تعالی، حق به رسیدن برای خیر کار و بود خودخواهانه

 :بستم را افکارم راه و دادم تکان سری... 

 داره؟ تو و من رابطه به ربطی چه این حاال -

 :داشت نگه چشمانم میان درست را اش شده ریز چشمان و زد تبسمی

 .کنی فکر جوانبش همه به زنی می حرفی وقتی خواستم فقط -



 که را اشکی انگشت نوک با و برد چشمم گوشه سمت به را انگشتش و

 میان و آورد نزدیکتر را صورتش. برداشت بود، شده جمع اش گوشه

 را چشمانم میان نم نفسش از حاصل کیخن. کرد فوت ترتیب به چشمانم

 :گفت و داد باال را صورتم. کرد می خشک

 . نکن مشغول رو فکرت پس شد، تموم کردی قبول هم حاال -

 دم. چسبیدم تنش به کامل که شد تنگ جوری بار این کمرم دور دست

 :زد لب گوشم

 ... حاال تا ندیده زیبایی این به عروس دنیا که کن فکر این به فقط -

 پوزخندی نه. کردم نگاهش بهتزده! بود محکم و برنده عجیب تعریفش

 حس و کشید عمیقی نفس. بود جدی واقعا انگار نیشخندی، نه و داشت

 :زد غر کالفه کمی کردم

 !شب تا کو اوف -

 :خواست می جنسی بد دلم. گرفت ام خنده بدم حس و دلخوری میان

 ؟شبی فکر حاال از که گم می رو بله ببین -

 نزده، حرفی ولی گرفت فاصله هم از لبانش و رفت باال ابرویش تک

 گردنم سمت به دهانش و لب آن جای به و نشست هم روی دوباره

 ولی دهم هلش کردم سعی خنده با. ام قلقلکی چقدر دانست می رفت،

 :رسید بلند صدای با خنده به کارم و نشد

 ... من جون صدرا...  خدا رو تو -

 :گذاشت نمایش به را اش خنده پر چشمهای و کشید کنار را سرش

 کارگر هم آیه و قسم بار این...  نخند و کن اخم داری جرات یعنی -

 .نیست



 صدا را عکاسها صدرا فاصله این در بیاید، جا نفسم تا برد زمان کمی

 خوشبختانه و شد انداخته زیادی دوتایی و تکی های عکس. بود کرده

 .نزد غر عکاس دیگر

 از پر چشمهای با مادرم مهر پر آغوش در اول رسیدیم که تاالر به

. است نگرانم ولی زند نمی حرفی چند هر دانستم می. رفتم فرو اشکش

 مدام و بود اشتیاق از پر چشمانش خودم، مادر عکس بر خانم زهرا

 دقیقه چند برای. رفت می جفتمان صدقه قربان و کرد می تعریف

 امر ظاهر چند هر داشت، نگه آغوشش میان را صدرا هم طوالنی

 را مادرش انگار قامت و قد آن با صدرا یعنی داد، می نشان برعکس

 .بود گرفته دربر

 :گفت مادرش مدتی از پس نشست، کنارم صدرا و شدیم عقد اتاق وارد

 آقا حاج دیگه ربع یه که بکن آقایون با هم احوالپرسی سالم یه برو -

 .خوندن خطبه برا میان

 برود، پایین ها پله از باز اینکه از قبل کردم، اش همراهی در دم تا

 :گفت خانم زهرا

 . کنید فسخ رو موقتتون محرمیت دوره مابقی صدرا -

 :کرد مکث کمی

 چرا؟ -

 :داد توضیح مادرش

 می فقط نداره، هم سختی شه، نمی جاری دایمتون عقد اینکه برای -

 .بخشیدم رو محرمیت زمان بقیه گی

 :نشست من روی شنگاه



 یعنی؟ نامحرم شیم می اونوقت -

 :گفت خنده با خانم زهرا

 .شه می جاری دایم عقد صیغه بعد...  ساعت نیم برا همش -

 :دوخت من به را نگاهش دوباره و شد پا به پا

 فسخش عقد خطبه شدن جاری قبل هست حواسم حاال، از کاریه چه -

 .کنم

 :گفت متعجب خانم زهرا

 .شه می خونده عقد خطبه باال میای وقتی خب مونده؟ قدرچ مگه اوا -

 :گفت قاطعانه باز و رفت ها پله سمت به

 !چشم وقتش به -

 برگرداندن ضمن و گرفت را دستم. داد تکان سری و خندید خانم زهرا

 :گفت سالن سمت به

 من صدرای بهار. بشین بخیر عاقبت و خوشبخت الهی بچم، هالکه -

 و خوب دختر حقش هم واقعا ها، داره فرق پسرام قیهب با زار دو تومنی

 !توئه مثل ماهی

 دو تومنی پسر این دانست می چه او کردم، تشکری و زدم لبخندی

 بودند همه. برگشتم سالن داخل به. آورد می در من از پدری چه زارش

 به نسرین شاید صدرا قول به شدم، خوشحال نسرین دیدن از ولی

 می خوب و بود مهم خیلی سینا ولی نبود مهم برایم زیاد خود خودی

 پیشقدم خودم. شد می تلخ برایش چقدر آمد نمی همسرش اگر دانستم

 شده خوشگل انصافا. گفتم آمد خوش خوشحالی با رفتم جلوتر و شدم

 :گفت خجالت کمی با و داد دست بود،



 گفتم چیزی یه زیاد عصبانیت از روز اون نیستا، شور چشمم خدا به -

 .بشی دچار من وضعیت به هم تو خواستم نمی یول

 او وضعیت به که داد توضیح شد می نفر چند به مگر گرفت، ام خنده

 :فشردم را دستش و زدم لبخندی. ام نشده دچار

 .دیدمت شدم خوشحال خیلی. حرفا این خیال بی...  دونم می -

 :کشید و گرفت را بازویم بیتا

 .شدی نظیر بی بهار من خدای وای وسط، بیا -

 :که زد می غر ماند، ثمر بی دستش از رهایی برای سعیم

 !!مغرور عروسای از میاد بدم اینقدر -

 بودند کرده گرم را مجلس وسط کمی. گرفت کمک هم را سوین و الهام

 .آید می عاقد شد اعالم که

 را شنل خانم زهرا. شد تر رسمی مجلس آمد، باال بقیه از قبل صدرا

 را کالهش و انداخت دوشم روی را آن احتیاط با او و داد صدرا دست

 از پس و فشرد را دستم نشستیم، هم کنار. کرد مرتب سرم روی هم

 :گفت کردنش رها

 .حاللت محرمیت مدت باقی -

 ! بود کرده صبر فسخش برای آخر لحظه تا

 نفس. شدند وارد پدرها همراه به عاقد. داد دستمان به را قرآن بیتا

 از پر وجودم کل. داشتم دلهره چقدر دانست می خدا فقط م،کشید عمیقی

 باال کمی که را نگاهم. بود بسته یخ انگشتانم نوک تا و بود استرس

 همیشه برعکس و بود جدی شدم، آینه از نگاهش تیر متوجه کشیدم

 .داشت آرامش



 :زدم لب

 کنی؟ می خوشبختم -

 :شد کشیده لبش

 .اوراشونهب میزان اندازه به آدما خوشبختی -

 :دادم قورت را دهانم آب

 زنی؟ می حرف سخت اینقدر چرا -

 :بود قفل نگاهم در آینه میان از درست چشمش

 فراموش دیرتر بفهمه رو مفهومش و کنه فکر چیزی یه به آدم وقتی -

 .کنه می

 :آمد عاقد صدای

 َرِغَب َفَمْن ُسنَِّتی النَِّکاُح اهلل، رسول قال...  الرحیم الرحمن اهلل بسم -

 امر به زمانی بهار خانم مکرمه، محترمه دوشیزه. ِمنِّی َفَلْیَس ُسنَِّتی َعْن

 را شما معلوم، مهریه با دهید می وکالت بنده به پیامبر شریعت و خدا

 وکیلم؟ بنده بیاورم؟ در فرهودی صدرا آقای جناب داماد شاه دایم عقد به

 می خود حالت تندترین به قلبم گذاشتم، هم روی شنل زیر را دستانم

 :شکاند بیتا شیطان صدای را مجلس سکوت. کوبید

 .بچینن گل رفتن عروسمون -

 گرفته راه سرد عرقی کمرم تیره از. کرد تکرار دوم بار برای عاقد

 چقدر صدرا به من باور میزان. بست می یخ دستانم و ریخت می پایین

 چقدر؟ واقعا بود؟

 :آمد دیگر بار بیتا صدای



 .بیارن گالب رفتن خانوم سعرو -

 :گفت عاقد

 بنده به پرسم می سوم بار برای زمانی بهار خانم مکرمه دوشیزه -

 در فرهودی صدرا آقای جناب دایم عقد به را شما دهید می وکالت

 بیاورم؟

 حاالیم کلمه یک به ام زندگی کل آمد، نمی باال استرس میزان از نفسم

 کنارم که مردی همسر شدم می عمر آخر تا...  تمام دیگر بعد و بود بند

 بودم، شناخته را راستم و چپ دست وقتی از روزگار قضای از و بود

 را سالن فضای و بود نامانوس کمی سکوتم. شناختم می هم را او

 .بود کرده ساکت بدجوری

 :گفت لبخند با سوین بار این

 .خوان می لفظی زیر خانوم عروس -

 جیبش از کوچکی جعبه و کرد کتش جیب در دست بالفاصله صدرا

 :گرفت سمتم به و آورد بیرون

 .بفرمایید -

 :گفت عاقد

 .جوابتونیم منتظر خانم عروس شد داده هم لفظی زیر خب -

 را اش زمزمه و فشرد را دستم شنل، روی از صدرا دست قرآن زیر

 :شنیدم

 هستی؟ چی منتظر -

 :زدم لب



 .بده رو سوالم یه جواب فقط -

 :گفتم من و داد فشار یشترب را دستم

 داری؟ دوسم -

 :شنیدم که نداشت جا بیشتر فشار برای دیگر دستم

 .بکنی رو فکرش که چیزی اون از بیشتر -

 آن. شد باز تنفسم راه انگار شده، برداشته قلبم روی از سنگینی چیز

 ناجور خیلی سالن فضای کردم، بلند را سرم رفت، کنار تردید حس

. داشت هم با را سوال و اخم پدرم ولی کرد می نگاه فقط مادرم. بود

 :گفتم رسایی و بلند صدای با و گفتم اللهی بسم لب زیر

 .بله مادرم، و پدر اجازه و خدا به توکل با -

 صدای ولی کشیدند راحتی نفس همه ام کناری مرد بر عالوه انگار

 با هم عاقد. نشود گم صدا همه آن بین که بود بلند قدری به صدرا نفس

 :گفت ای شده تر راحت خیال

 با که کنید می وکیل رو بنده هم شما فرهودی صدرا آقای جناب -

 به رو زمانی بهار دوشیزه خانم خانم، عروس معلوم شرایط و مهریه

 بیاورم؟ در شما همیشگی و دایم عقد

 :شد انداز طنین سالن در مکثی اندک بدون قاطعش صدای

 .بله -

 و بود او دست بین همچنان دستم شد، بلند وراه و سوت و کف صدای

 :گفت عاقد



 و دار اوالد و بشید خوشبخت. انشااهلل مبارکی و میمنت و سالمتی به -

 رو عقد اصلی خطبه و پایین طبقه ریم می ما. بشید پیر هم پای به

 .دیم می اطالع بعد و کنیم می جاری

 کنار شدنم ختخوشب برای و دوختم قرآن های آیه به باز را نگاهم

 :گفت آهسته. کردم دعا صدرا

 فکر خوب چیزای به فقط و بریز دور رو نگرانی و استرس نوع هر -

 .کن

 :برگرداندم سمتش به را صورتم

 .کنی خوشبختم که بده قول -

 :زد لبخند

 رو هوات جوره همه و کنم حمایتت مردونه و مرد که دم می قول -

 گی می اینا به اگه. بمونم کنارت نفس آخرین تا و باشم داشته

 .کنم می خوشبختت خوشبختی،

 در دستم از حسابش دادم، می پس تمام قدرت با که بود نفسی چندمین

 :گفت گوشم دم الهام. بود رفته

 .بده بهم بچه یه خدا کن دعا کن، دعا هم منو بهار -

 سرمان باالی نفری چند. کردم دعا برایش و شد دوستم پرت حواسم

. شد جاری عقد خطبه که شد اعالم. سابیدند می قند و بودند کرده شلوغ

 عقد سفره روی را آن. بوسید برده، لب به و بست را قرآن صدرا

 :زد لبخندی و برگشت سمتم به. گذاشت

 !مبارکه -

 :زد چشمکی و



 تو تونن نمی دیگه بدن هم دست به دست هم آدم و عالم حاال. شد تموم -

 .بگیرن من از رو

 :ردمک نگاهش

 ازت ولی برام داره زندگی بوی بغلت خوبه، حسم هستم که کنارت -

 .کنه می گمم در سر اخالقت و زبونت تلخیه ترسم، می

 این. برداشت دوشم روی از تمام حوصله با و گرفت را شنل طرف دو

 :کرد نگاهم نوتری نگاه با بار

 !کنی می عادت نیست، مهم  -

 

 :کرد ای خنده رفت،گ هدفش که ام شده درشت های چشم

 .ببر لذت مراسم از و کن ول رو جواب و سوال امروز یه -

 :گفت حرصی و کرد بازی تنم روی چشمانش و

 !بریم پاشو اصال شه؟ می تموم کی مراسم -

 بیتا. کردم غرور حس کمی هم و گرفت ام خنده هم کشیدم، خجالت هم

 دست و رداشتب را حلقه اول صدرا گرفت، مقابلمان را ها حلقه جعبه

 چند و کرد دستم را حلقه نرمی و حوصله با و گرفت دست به را چپم

 من و شد بلند زدن کف صدای. داد فشار دستش در را دستم لحظه

. ببرم لذت مراسم از امروز دامادم قول به کردم سعی و کشیدم نفسی

 من و آورد پیش را چپش دست خودش. برداشتم را حلقه و زدم لبخندی

 میان برقی کردم، نگاه چشمانش در. انداختم دستش به را حلقه هم

 گرفته قیافه نه و داشت اخمی خط نه همیشه برعکس و بود نگاهش

 .بود



 دستهایش کرد، بستن به شروع هم را طالیم سرویس فیلمبردار اشاره با

 نظر از شاید ماند، گردنم پشت گردنبند بستن بهانه به زیادی مدت

 مگر ولی نیست وارد زیاد طرف که رسید می رنظ به اینطور دیگران

 فوت این بود گری ناشی از فقط اگر شناختم، نمی را ام اعجوبه این من

 آدم همه آن چشم مقابل بودند؟ چه دمید، می گردنم پشت که مالیمی های

 می خندیدن دلم حاصله قلقلک از و نبودم هم کردن اعتراض به قادر

 صاف و کشید گردنم پشت از دست و داد افتخار باالخره خواست،

 و کرد بود، داده لفظی زیر عنوان به که ای جعبه به ای اشاره. نشست

 :گفت

 چطوره؟ ببین کن بازش -

! آمد می بدش لفظی زیر از شدت به مادرم گرفتم، گاز را لبم گوشه

 برای که اشتباه تصور این بود شده موجب دادن جواب در من تعلل ولی

 :گفتم لبی زیر. آید پیش ام، دهکر سکوت لفظی زیر

 .خواستم نمی لفظی زیر خدا به -

 :گفت خونسرد

 .شد حاال قسمت بودم، گرفته دیگه زمان یه برا هم اینو. دونم می -

 بود قشنگ آنقدر. بود زیبایی بسیار زمرد ست نیم کردم، باز را جعبه

 نیم از را نگاهم کنم، عوض آن با را طالیم سرویس کال خواست دلم که

 از بودم گفته روزی من بود یادش یعنی دادم، صدرا به و کندم ست

 دل ته از و کشیدم عمیقی نفس بود؟ اتفاقی فقط یا آید می خوشم زمرد

 :گفتم

 .ممنون عالیه،...  قشنگه خیلی -

 :زد لبخندی



 .باشه مبارکت -

 ظرف بیتا فیلمبردار دستور به کنم، احساسات ابراز بتوانم اینکه از قبل

 عسل ظرف داخل را انگشتانمان هم با دو هر. گرفت مقابلمان را عسل

 و کرد می زرنگی داشت. بردیم همدیگر دهان سمت به هم با و کردیم

 انگشت سفت ولی آورد در دهانم از را خودش انگشت اول خواست می

 بکشد، کنار را دستش تا دانستم می بود، داشته نگه دهانش در مرا

 گاز انگشتش نوک از و ندادم مهلت. رود می نشدندا زیر من انگشت

 در. کردم حس انگشتم روی را دندانش تیزی بالفاصله و گرفتم

 همه آن چشم جلوی ولی جفتمان، چشمان در شاید بود، خنده چشمانش

 که دستم. بیاییم کوتاه دو هر بودیم مجبور نبود، زیادی مانور جای آدم

 درد از تا دادم ماساژ را انگشتم کمی عسل کردن پاک بهانه به شد آزاد

 در نداشتم مهارت کاری هر در بود، خوب دلم حال ولی کنم کم دندانش

 دندانهایم رد ای دقیقه چند دانستم می بودم، ماهر عجیب گرفتن گاز این

 دستش نگریستم، را دستش که چشمی زیر. ماند خواهد انگشتش روی

 .بود نیفتاده جانش به اصال من برعکس و بود کرده مشت را

 در ترتیب به شوند، نزدیکتر که داد اجازه مادرها به فیلمبردار باالخره

 گوشش در داشت، نم مادرم زیبای چشمان هنوز رفتیم، فرو آغوششان

 :کردم زمزمه

 .نباشین هیچی نگران -

 :گفت و فشرد را صدرا دست. کشید نفسی

 می رو قلبم رهپا دارم نداری، برام فرقی هیچ بهزاد با دیگه حاال -

 .دستت سپرم



 توقف متوجه و دیدم ریخت، چشمش گوشه از که را اشکی قطره و

 اراده حاصل توقف این دانستم می شدم، صدرا دست در مادرم دست

 :گفت محترمانه صدرا. است طرفین از یک کدام

 .نباشید نگران شم، می خوبی دار امانت -

 که بودم رفته فرو حس در کشید، آغوش در را مادرم کوتاهی لحظه و

 :شد لمس دستش توسط دستم

 !ها کنی نمی گریه -

. بود دادن دستور و توجه و گفتن زور از معجونی همیشه هایش حرف

 :دادم تکان سری و گرفت ام خنده لحنش از

 .تو مثل قلدری شوهر با برسه دادم به خدا -

 نمی خیلی خورد، چین چشمش گوشه و آمد دستم به بیشتری فشار

 و پدرها تا گرفته زنعمو و عمه و خاله از بزنیم، حرف هم با وانستیمت

 و گفتند می تبریک داشتند حضور که کسانی تک تک خالصه و بهزاد

 را شنل دقت با صدرا البته آمدند، هم صدرا برادرهای دادند، می کادو

 تنها نه نبود، برایم ای دهنده آزار و جدید چیز انداخت، سرم روی

 به هم بچگی دوران همان از که بود مقید امور این به هم ودمخ خانواده

 .بودم وارد صدرا رفتار و اخالق

 فرصت هیچ بود، شده موجب جشن و عقد مراسم بودن هم با     

 خواستم می اگر. شد شام وقت کی نفهمیدیم اصال و باشیم نداشته اضافی

 را شام نویم. بود عالی پذیرایی هم تاالر، هم کنم، قضاوت منصفانه

 دانستم می ولی بودم نکرده انتخاب خودم لجبازی، با اینکه با هم

 معرفی هم را انتخابی منوی و خوانده برایم را یکشان به یک چیست،

 .بود کرده



 گذاشته تمام سنگ دوستش برای شهرام و بود قشنگ واقعا شام میز

 ناقص چیزی نکردم حس مراسم اجرای بخش هیچ در من یعنی بود،

 افتتاح صدرا و من را شام میز. نباشد خودش سرجای یا باشد ودهب

 با و پلو سبزی من و کشید پلو زرشک ظرفی داخل صدرا. کردیم

 من و گذاشت من دهان را دستش در قاشق صدرا فیلمبردار، هماهنگی

 و اخم هیچ بدون مراسم کل در کردم نمی فکر اصال...  او دهان به

 یک حتی و دهد تن نمایشی مراحل امیتم به شود حاضر اضافی تخم

 جنگولک این بگوید و بیاورد جوش که داشتم را این دلشوره جاهایی

 .نشد اینطور ولی کنید جمع را بازی

 ندارند نا خستگی از مراسم از بعد دامادها و ها عروس همه شک بی

 داده را خریدها ترتیب هم روزه چهار که مایی برای اوضاع ولی

 واقعا. بود تر بغرنج اوضاع را، مراسم هم و خانه مانچید هم بودیم،

 هم من هایتان، خانه بروید همگی لطفا بگویم خواستم می مجلس اواخر

 .بخوابم ضرب یک ساعت هشت چهل بروم

 به مراسم بعد باید بود گفته خودش مختص عقاید و اصول طبق پدرم

 از باز طمفر خستگی وجود با. کند مان راهی آنجا از و برویم خانه

 جذاب داماد به را نگاهم. کرد صرفنظر شد نمی مسیر شادی و شور

 و برادرهایش به را سبقت راه انرژی پر و سرحال دوختم، فرمان پشت

 کردند، می شلوغی ولی صدا و سر بی شب خیابان در. بست می بقیه

 زنده سر حد این تا و باشد گرفته اش بازی صدرا که آمد می پیش کم

 ... نهادم دستش روی و بردم پیش را دستم. بگذارد مابقی سر به سر

. انداخت باال ابرویی نگاهم شکار با و برگشت سمتم به ضربتی نگاهش

 و شد عوض دستهایمان جای بالفاصله داد انگشتانش به که حرکتی با

 می انس دستانش فشار به کم کم. گرفت قرار دستم روی او دست

 به سرعتمان شدن کم. بود تششخصی و حرکات از بخشی گرفتم،



 فرصت بگیرد جای ما کنار کرد می سعی مسیر اول از که سینا ماشین

 را بادا مبارک بادا بادا و کرده باز را ماشین پنجره. شود نزدیک داد،

 .خندید و داد تکان سری صدرا. خواند می

 دست و آمد ما مقابل بابا داشتیم، حضور دقیقه ده فقط پدری خانه در

 روی را دستش هم صدرا پدر. گذاشت صدرا دست در و گرفت مرا

 :گفت من به رو بابا. نهاد پدرم دست

 شادی از پر زندگیت انشااهلل کنم، می خوشبختی آرزوی برات دخترم -

 .کنی تربیت شیعه و سالم و صالح فرزندانی و باشه

 پدر صدای. ریخت بیرون چشمم گوشه از اشک و زد گلویم بیخ بغض

 :بود شده دار خش هم مهربانم

 ارمغان ابراهیم ثروت خوام، می خدا از خوبی سراسر زندگی براتون -

 .شین پیر هم پای...  شوهر خونه برا باشه قدمت

 :کرد صدرا سمت به را صورتش و

 زندگی باهاش کنم می دعا و دستت دم می امانت به دارم رو دخترم -

 .نکنین خالی رو هم تپش باشین، داشته همو هوای. باشی داشته خوبی

 صدرا پدر. کردند خیس را صورتم و پیوستند اولی به هم بعدی قطرات

 :گفت و فشرد را جفتمان دست هم

 می خیری به عاقبت و خوشبختی آرزوی دوتون هر برای هم من -

 .باشه تون زندگی حاصل خوب فرزندان کنم،

 :گفت پدرم به رو و

 .شیم می تون تیامان برای خوبی دار امانت انشااهلل -



 دست...  پدرم دست از من و بوسید پدرش دست از و شد خم صدرا

 سرم. ماند صدرا دست در من دست و شد جدا ما دست از پدرها های

 هایم اشک به توانستم نمی کردم می کاری هر و بودم انداخته پایین را

 رها گرمش آغوش در را خود و چرخیدم مادر سمت به. کنم غلبه

 میون که بود بیتا بعدی نفر. کرد می گریه آرام و صدا بی کردم،

 گوشم دم بودم، آغوشش در وقتی که...  برادرم بعدی و زد هق آغوشم

 :زد لب

 .پشتتم خودم کنی، اراده که جا هر -

 باور را بهزاد اینقدر روز آن تا شاید شد، هم افزوده بغضم میزان بر

 !خوبم و آرام برادر. بودم نکرده

 :گفت و آمد رجلوت پدر

 .زنن می جاده به دارن دیره، نکنید، معطلشون ها بچه -

 بدون که بود نگاهم منتظر. برگشت صدرا سمت به پدر از متعجبم نگاه

 :گفت آقا عباس. آمد لبش بر تبسمی سمتم، به نگاهی نوع هیچ

. بیفتید راه صبح بخوابید، خونه ساعت دو یکی برید گم می هنوزم -

 !خسته شب، نصفه حاال

 صدرا! من اال داشتند خبر همه که جایی برویم؟ کجا بود قرار مگر

 :داد جواب مودبانه

 چهار. شب تو رانندگی به دارم عادت که دونید می نباشید، نگران -

 .نیست راه بیشتر ساعت

 به سری و داد فشاری را دستم. چرخید سمتش به سوالی باز نگاهم

 :کرد خم پدرم سمت



 .تون اجازه با -

 گرفته قرار بغضش پر و آرام فضای و جمع تاثیر تحت خیلی احتماال و

 مدت تمام در. بود شده همراه نرمش و مالیمت با حرکاتش که بود

 .بود من به حواسش کل شدنمان ماشین سوار و خانه از شدنمان خارج

      

 رو سرت پشت و برو شوهرت خونه میری وقتی گفت، می مادربزرگم

 هی اینکه وجود با. بذاری جا سرت پشت باید رو چیز همه نکن، نگاه

 می جایگزینش عجله با دیگری قطره باز ولی کردم می پاک را اشکم

 :شد طلبکار باز نکشیده ثانیه دو به. افتاد راه و زد استارت. شد

 چیه؟ برا گریه همه این بگی شه می -

 :فشردم هم روی را لبانم

 .شه می تنگ خونوادم برا دلم -

 :داد جواب یعسر

 ... مریخ کره ریم می مگه تازه! نیستی که دنیا عروس اولین -

 نمی بود، همینطور همیشه ریخت، می بهم کردنم گریه از اعصابش

 :بود گفته بارها کند، درک را کردنم گریه توانست

 چیه؟ برا اشک همه این اصال کنی؟ می گریه چی برا کن، توجیه منو -

 فایده چه فهمید نمی وقتی نیست، خودم دست که بدهم توضیح نخواستم

 :پرسیدم تعجب و بهت با عوضش. داشت ای

 ریم؟ می داریم کجا -

 :داد تکان سری و کشید گردنش پشت دست



 مثال بگیرن، تونن نمی رو زبونشون جلو که باباها دست از امان -

 !عسل ماه...  اصفهان. بود سورپرایز

...  هم را سورپرایز داشتم، دوست را اصفهان کشیدم، عمیقی نفس

 یعنی نداره تو به ربطی بخواب، و ببند رو چشات بود نگفته که همین

 کردم سعی و گرفتم را ام گونه روی خیسی! بود کرده پیشرفت کلی

 ماشین در التیماتومش از اگر. کنم پنهان را فکرم این از حاصل خنده

 .بود خوب خیلی را روز بقیه گذشتم، می

 به آمیخته حسی داشتم. کردم نگاهش و گذاشتم طرفه یک را سرم

 دکتر حرف به بارها روز چند این کردم، می تجربه را لذت و استرس

 .بود شده مور مور ترس از دلم بار هر و بودم کرده فکر

 می موجب صدرا رفتن خواب از ترس ولی داشت طلب خواب چشمانم

 از حواسم شدن پرت برای. کنم مقاومت بدنم طبیعی حس این با شد

 آمیز صلح جو خواست نمی هم دلم و بزنم حرف کردم می سعی خواب

 حرف مراسم و کادوها و مهمانها از همین برای کنم، آشفته را بینمان

 بود شده گذاشته باز نیز صدرا سمت پنجره از سانتی ده اینکه. زدم می

 و است سنگین چشمانش اش گفته برخالف هم صدرا داد، می نشان

 .بخورد صورتش و سر به خنک هوای خواسته اعمد

 پیچید، ماشین در موبایلش ملودی که بود نگذشته بیشتر ساعت یک

 دم را گوشی شد، خوشحال دیدم وضوح به و انداخت صفحه به نگاهی

 :داد جواب هیجان پر حدی تا و گذاشت گوشش

 !سالم به، به -

 نگرفته تحویل خط پشت اینطوری را کسی روز آن تا شد، بیشتر دقتم

 :گفت باز. بود



 ...  خوب -

 :خندید بلند و

 ... تربیت بی...  ممنونم...  کارت پی برو -

 گوشم به محو خیلی خطی پشت مستانه و گرم خنده خفیف صدای و

 سمت به فراوان تعجب با نگاهم! زن یک بود؟ زن یک صدای نشست،

 زد نمی فحر اینگونه هم مادرش با نداشت، که خواهر شد، کج صدرا

 !!شب نصف یک ساعت هم آن بود؟ که پس... 

 پیاده و کرد توقف کشیده، کنار را ماشین شد، من نگاه متوجه کنم فکر

 شاید. کرد صحبت به شروع صمیمی و گرم و داد تکیه ماشین به. شد

 و راحت همه این آمد می پیش کم. نبود ماشین باز پنجره به حواسش

 .کند شوخی و بخندد ریلکس

 بابا خب خیلی...  نخور قسم...  بله...  خوبه...  شی نمی آدم...  جانم -

 ...  نزن جوش

 :کرد نگاه آسمان به و کند ماشین از کمر

 هنوزم همینجاست، مشکل...  تونم نمی کن باور...  تونم نمی -

 جیغ اینقدر وای...  است عیان که چیزی...  نیست کار در اعتمادی

 بیای کنی جور تونستی می ولی...  باشه...  میای؟ کی...  نکن جیغ

 ...  همینطور منم...  قبول بابا باشه...  کردی تنبلی ها،

 :خندید و کشید نفسی

 .برسون هم سالم...  برو...  باشه که گفتم...  متشکرم...  انشااهلل -

 داخل دوباره. کشید سرش باالی تا را دستهایش و کرد قطع را تماس

 :پرسیدم کرد، حرکت که همین کرد، شل را واتشکرا و نشست ماشین



 بود؟ کی -

 �همینه باشیم جا هر ما کانال تگ همراه همیشه دوستان

 :بود خیره بیرون سیاهی روی چشمانش

 .دوست یه -

 :شد جوری یک دهانم طعم

 داری؟ هم دختر دوست تو مگه -

 معطوف دوباره و برگشت من سمت به دم یک اش شده باریک چشمان

 :شد بلمقا

 .بخواب بگیر میاد، خوابت انگار -

 :گفتم بود، شده مشغول ذهنم

 .نخوابم ماشین تو گفتی خودت کنم فکر نبود؟ نفعت به سوال چیه -

 :راند می را ماشین خیال بی

 .بخواب بگیر حاال شد، عوض نظرم -

 :کردم اصرار همین برای بود مهمی سوال

 بود؟ کی صدرا؟ -

 :دش کاسته چشمانش حجم از

 .نکش بحث و جر به رو کارمون تنته به عروس لباس -

 :گفتم هوا بی

 بود؟ گیتا -



 :شد بیشتر فرمان روی دستانش فشار

 .آره کن فکر -

 میان از نام این چرا زد، موج دلم میان چیزی باز و گرفتم گاز را لبم

 :زدم لب نگران رفت؟ نمی کنار صدرا و من رابطه

 ایرانه؟ -

 :کرد اخم

 !نه -

 و کردم نگاهش بیشتری دقت با. شد کاسته ام سینه سنگینی از میک

 :بپرسم خواستم

 ... عقد سر -

 :گفت طلبکارانه و آمد حرفم میان که

 می مثال بودی؟ انداخته راه بود ای برنامه چه اون عقد، سر آره آهان -

 بود؟ بامزه خیلی خیالت به یا بترسونی منو خواستی

 :گفتم نبود، موارد این از هیچکدام واقعا من قصد

 نه؟ گفتی، راست -

 :رفت باال لبش گوشه

 .باوریتم زود عاشق -

 :کردم نگاهش اخم پر

 چی؟ یعنی -

 :خندید پقی



 کنی؟ می دروغهایی چه گفتن به وادار رو آدم اینکه یعنی -

 بهت بود؟ گفته دروغ واقعا یعنی شد نمی باورم شد، درشت چشمانم

 :گفتم زده

 اونم خدا شکر که بود کم محسناتت جمیع از گویی غدرو خصلت فقط -

 .کردی اضافه کلکسیونات بار به

 :کرد ای خنده باز و کشید بینی از نفسی

 .کن نوش ضربتی ضربتی، زدی -

 :شد نمی باورم دادم، تکان سری

 چرا؟ ولی -

 :گفت خندان و کرد سمتم به نگاهی نیم

 های دارایی لیست تو رفتی شما فعال تمومه، چی همه کن، ول بهار -

 کردیم شل رو کیسه سر دیگه هم امروز. نزن جوش الکی پس...  من

 آبرو به مجبور دیگه رفت، دادیم، بود قول و اطمینان و تعهد چی هر و

 !!ضرر و جهنم بودم، داری

 :گفتم شده، هم تالفی برای که خوردم حرص قدری به

...  خونوادم آبروی ربخاط فقط برنگشتم، ماشین تو منم اتفاقا خوبه، -

 .خودم از حتی مهمتره، برام چیزی هر از چون

 پاک صورتش از را خنده بود کرده عهد انگار رفت، باال ابرویش تک

 :نکند

 خانواده برای تونی می کجا تا ببینم! ها دستم دادی بد رو آتو جووونم، -

 کنی؟ زندگی محترم



 خودش سمت به و گرفت را بازویم که بودم شده اش خیره حرصی

 :گفت آر در حرص و زد صورتم به محکمی بوسه. کشید

 حاال! کنه کل کل خوشگل فوق دختر یه با آدم چسبه می چقدر وای -

 دو به یکی بخوام که دونی می وگرنه دم می آوانس بهت عروسی چون

 .شه می فنی ضربه طرف کنم،

 :کشیدم باال را ابروهایم

 !شما کنید می مدیون -

 :رزیدل هایش شانه

 !میاد خوشم تو بودن مدیون از من اینقدر -

 کرد سیر ام خسته تن روی نگاهش زدم، سینه به دست و کشیدم کنار  

 :گفت بود، زده لب بر پوزخندی بار این حالیکه در و

 به رو چیزا بعضی پس گذشت، زن یه جسم از شه نمی دونی می -

 .نگیر خودت

 :کشید لبش گوشه انگشت و

 .کنم می روشنت دارم زنی می همتو زود چون -

. شد پاره اش گفته این از دلم بند نشست، تلخی مجسمه این روی نگاهم

 نساخته، که بودم نشنیده ولی کشند می آتش به و سازند می بودم شنیده

 .بچینند رویش را ها سازه دانه دانه و کرده روشن آتش

 می عسل اهم به داشتم گذاشتم، هم روی چشم اندکی شدنم آرام برای

 .بود شده زده نیفتاده، راه سوزاندنش و آتش جرقه که عسلی ماه رفتم،



 مجبور شد، می شدنشان گرم باعث چشمم افتادن هم روی اندک همان

 برد، کراواتش به دست هم صدرا بپرد، خوابم تا بزنم پلک سریع شدم

 هم را پیراهنش باالی دکمه. کرد پرت عقب صندلی روی و کرد بازش

 خواستم. بود باقی مسیر از نصفی و بود دقیقه ده و دو ساعت کرد، باز

 جلوی ولی! شد می چه بودیم افتاده راه صبح اگر مثال که کنم اعتراض

 جواب اول همان از که زدم می حرفی باید چرا گرفتم، را زبانم

 با کمی. شد پیاده و داشت نگه بنزینی پمپ مقابل بود؟ معلوم درشتش

 یکبار لیوان و کرد باز مرا کناری در بعد و فتر ور عقب صندوق

. هست نسکافه که فهمید شد می غلیظش بوی از داد، دستم مصرفی

 .کرد مزه مزه را اش نسکافه و ایستاد باز در کنار هم خودش

 :گفتم و کردم نگاهش

 .بریم رو مسیر بقیه بعد بخواب، ساعتی نیم یه بیا -

 :داد فاصله لبانش از را لیوان

 با که دونی می کرد، سنگین رو چشام ماشین داخل گرمای بابا، نه -

 .بمونم بیدار تونم می هم رو شب چند قهوه تا دو یکی

 :گفت حرکت ضمن و نشست فرمان پشت دوباره

 .کردی می عوض خونه تو رو عروست لباس کاش -

 :انداختم باال ابرویی

 که داشتی عجله مون، خونه از کردنم خارج برا اونقدر جنابعالی -

 .ندادی هم کشیدن نفس فرصت اصال

 :خندید بلند

 .بود شده طاق تحملم دیگه -



 حرف بود دیگر وقت هر شاید. بود کرده قاطی رسما دادم، تکان سری

 برای مجالی صدرا خستگی و شب ولی شدم می سرسنگین و زدم نمی

 رسید، می ذهنم به چه هر از باز شدم مجبور داد، نمی سکوت و قهر

 استقبال هم خودش انصافا نگیرد، خوابش اینکه برای فقط بزنم، فحر

 شد، نمی مان نفری دو رابطه به مربوط ها حرف وقتی یعنی کرد، می

 به صحبت وقتی ولی شد می صحبت همپای راحت و عادی خیلی هم او

. کرد می گل بدجوری چزاندنش حس رسید، می مان نفری دو روابط

 بیاورد، در را جیغم اینکه از که رسیدم می نتیجه این به داشتم کم کم

 .آید می خوشش

 کردم که کاری اولین کشیدم، راحتی نفس هتل پارکینگ به رسیدن با

 حتما رسیدین، وقت هر بود گفته که بود مامان به پیامک یک فرستادن

 :گفت و داد تنش به قوسی و کش صدرا. بده خبر بهم

 .رسیدیم بگو و بده من مامان به هم پیام یه -

 .شد پیاده و

 از را چمدان هم صدرا شدم، پیاده و دادم تکانی را ام شده خشک بدن

 سمت به دستم، گرفتن با و ایستاد کنارم. برداشت عقب صندوق

 .افتاد راه آسانسور

 

 طرفه یک را سرش. کرد مرتب را شنلم وسواس با آسانسور داخل

 نگاهش که رمبخو قسم توانستم می شد، خیره صورتم به و گرفت

 نوک بستن یخ کردم سعی و پیچیدم هم در را دستانم بود، عاشقانه

 .شوم خیال بی را انگشتانم



 تا دو یکی با و بود شده رزرو قبل از نکشید، طول پذیرش دم کارمان

 .گرفت تحویل را کلید امضا،

 اصال شد موجب که بود نشسته مبهمی ترس دلم در شدیم، که اتاق وارد

 :گفتم من من کمی با نشوم، اتاق شکل متوجه

 !بعد بگیرم دوش باید صورت و سر این با من بخواب، ای خسته تو -

 را حرفم اصال انگار. خورد تکان اش سینه دوباری یکی صدا بی

 از را شنل و آمد سمتم به کرده، پرت مبل روی را کتش باشد، نشنیده

 مجالش ولی کند کمکم نیست الزم بگویم، خواستم. برداشت سرم روی

 بوسه آماج زیر بخورند، تکان بتوانند لبانم اینکه از قبل و نکردم پیدا را

 ... رفت هایش

 دست ولی کرد شل کمی را بود گرفته قرار سرم پشت که دستی

. بود داشته نگهم سفت همچنان بود، گردنم از تر پایین کمی که دیگرش

 :داشت خش صدایش

 بری؟ در خوای می حاال کردم، صبر کی از ببین -

 :دادم قورت را دهانم آب

 آره؟ هست، زنه و جسمه همون قضیه -

 فشار با دیگر بار. خندید بلند و انداخت عقب را سرش کردنم رها بدون

 :آمدم فرود اش سینه روی دستانش

 .فهمی نمی ای بچه خیلی چون که دیگه چیزای یه و -

. بزند پر و بال زدن بیرون برای انگار که تند آنقدر زد، می تند قلبم

 نمی رحم تپنده قلب آن به که بود نویی حس ام شانه سر با لبانش لمس



 کمرم تیره تا آرام و گرفت می راه گردنم پشت از که انگشتانی و کرد

 .گشت برمی اولش جای به باز و شد می جاری

 و زد می پا و دست مرتب دلم و مغزم و قلب بین انگار ای لغزنده جسم

 از خبر زیپ صدای که بود دستش آمد و رفت در. کرد می مگر را تنم

 زدن برای قلبم ضربان. شدم جمع خود در من و داد را شدنش باز

 :زدم لب فقط استیصال و ترس کمی با من و نداشت جا بیشتر

 ... صدرا -

 :گرفت جا گردنم گودی در دهانش و لب

 ... صدرا دل و جون -

 کمرم تیره دستش. پرید بیرون و کافتش را ام سینه قدرت تمام با نفسم

 به ام پیشانی روی بار این لبهایش. لرزیدم وجود تمام با و کرد لمس را

 کشیدم باال هیجان پر ولی محتاطانه را دستم. بود مشغول گذار و گشت

 .گذاشتم گردنش پشت و

 بر غوغایی اش تیره چشمان آن در. کرد نگاهم صاف و داد عقب سر

 از چیزی داشت، خروش و جوش داشت، گرما اشت،د آرامش بود، پا

 بین از. کرد می باران ستاره را آنها که کرد می غلیان چشمانش پشت

 نکنم فکر فردایی و دیروز هیچ به امشب گرفتم تصمیم رقصانم، افکار

 !حدیثی و حرف هیچ به... 

 شل را آغوشش کمی. کشاندم تخت دم تا نامحسوس و آرام حرکات با

 :زد لب و نشست لباسم شانه سر روی شدست و کرد

 ... دادی آب بر را همه...  هوشم و عقل و دین و دل -

 :داد رد بازویم از را آن و



 ... ساقی باده کدام ز -

 :کرد آزاد هم را دیگر شانه سر و

 !دادی خراب من به -

 را هایم چشم. افتاد زمین به پاهایم پیش سنگین و بزرگ سفید حجم آن

 را ام بسته چشمان روی بار این لبانش رطوبت و تمبس ای لحظه

 :زد عالمت

 دادی؟ ناب شراب چه را مستت نیمه چشم دو -

 خود نفع به همیشه را شعر شد، پر دلم بین ای خنده حس، همه آن بین

 مست نابش شراب به که بودم من این دانست نمی و کرد می عوض

 عقل به چه کردن، بحسا به چه فهمیدن، به چه را مست آدم و شدم می

 درک؟ و

 موهای بین دستم رسید، تخت روی سفید های مالفه خنکای به که کمرم

 چشمانم به را حرارتش پر نگاه. رفت پایین باال و لغزید پریشانش

 :زد لب و دوخت

 که؟ ترسی نمی دیگه -

 بخواهم که هایی ترس آن از نه ولی ترسیدم می هم خیلی ترسیدم، می

 پایین را سرش. خواست می را بودنش نوع این دجورب دلم بزنم، پسش

 بتوانم اینکه از قبل گذاشت؟ می مگر ولی ببوسمش خواستم و کشیدم تر

 ... بود بوسیده را تا ده برسم منظور به

 فکر که جایی سمت به را دستم بسته، چشمان با و دادم خود به تکانی

 خالی و سرد یفضای به ولی بردم باشد، ای تپنده نبض باید کردم می

 بار چند کردم، نگاه و کردم باز را چشمم گوشه ماند، هوا در و خورد



 را دستم کردن اشتباه خیال به برانم، عقب را خواب کمی تا زدم پلک

 !کشیدم اش خالی جای به هم

 لب. نبود واقعا کردم، نگاه بیشتری دقت با کردم، باز را چشمانم الی

 :زدم

 صدرا؟ -

 بلندتر کمی. کنم باز بتوانم را چشمانم تا کشیدم صورتم روی دست کف

 :کردم صدایش

  صدرا؟ -

 بهداشتی سرویس در به چشم. کردم نگاه او از خالی اتاق به متعجب

 جوابی باز ولی آید می آبی صدای ببینم کردم دقت هی و دوختم

 نیم کردم سعی. خواست نمی را رختخواب از شدن خارج دلم نگرفتم،

 هم روی چشم شد موجب پیچید، کمرم در که ردید ولی شوم خیر

 چشمانم مقابل گذشته ساعت چند جریانات. کنم کوتاهی ناله و بگذارم

. کردم حس صورتم به را خون فوران و گرفتم گاز را لبم گرفت، شکل

 برایم اش عاشقانه های زمزمه طرف، یک به هایش بوسه و ها نوازش

 عاشقانه های زمزمه حد این تا شد نمی باورم. بود دلنشین دیگری جور

 حرص من بود، وجودش از جزیی خشونت انگار ولی کند ام هزینه

 هایش حرف چند هر فهمیدم، می اش شوریدگی و آغوش بین را زدنش

 .داد می دلدادگی بوی

 به فشردم می هم روی را هایم چشم حالیکه در و کشیدم عمیقی نفس

 احساس بردم؛ باال گلویم بیخ تا را لحاف و دادم تکیه سرم پشت بالش

 دقیقه پنج و دوازده شد، کشیده ساعت سمت به نگاهم. کردم می سرما

 لباس گذراندم، نظر از را اتاق. بودم نخوابیده بیشتر ساعت چهار بود،



 را بازوهایم لحاف زیر از. بود مانده زمین روی همانجا درست عروسم

 .بود حساس هایش بوسه جای به هنوز تنم کشیدم، دست

 کجا یعنی نبودم؟ آغوشش در من چرا آمد، نمی خوشم اتاق سکوت از

 صبحانه برای چیزی، نانی گرفتن برای شاید گذشت ذهنم از بود؟ رفته

 را بودنش دلم خواستم، می را خودش لحظه آن در من ولی است رفته

 !شماتت نه باشد، داشته رضایت نگاهش که بود مهم برایم خواست، می

 بود دیده شوم، می اذیت که بود دیده کشیدم، عمیقی نفس و بستم چشم

 اشکهایم واقعا...  بکشم کنار کنم می سعی که بود دیده کشم، می درد

 یعنی گرفت؟ سخت چرا شدن؟ جدا برای را تالشم را؟ ام گریه ندید؟ را

 در که او بود؟ شده حاصل کجا از نبودن مهم این نبودم؟ مهم برایش

 !!داشت مرا هوای نشبود های سال تمام

 آن با یعنی کشید، می خود سمت به را چشمم مدام ساعت تیک تیک

 جسم از شه نمی بود گفته رفت؟ می آخر تا باید بدم حال و خستگی همه

 نه، اگر داشتم؟ ارزش حرفش همان اندازه به من یعنی! گذشت زن یه

  کردم؟ می تعبیر را رفتارش چطور

 به چشمم رفته؟ کی دانستم نمی حتی...  گذشت می هم یک از ساعت

 در موبایلم کال که افتاد یادم بودنش خالی با و رفت ام کناری میز سمت

 .است مانده جا ماشین

 چه کند، کم را فاصله کرد می سعی احسان محمد وقتی افتادم، خودم یاد

 باز کردم، می دادن تن به مجبور را خود اگر حتی کردم؟ می پیدا حالی

 آزاد هوای مدتی بود الزم شدم، می تنها اینکه از بعد و شد می بد حالم

 کل که خیانتی حس آن شود، درمان ام فاجعه حال آن تا بخورد سرم به

 .کشید می آتش به را وجودم



 نتوانسته چون باشد؟ زده بیرون دلیل این به هم صدرا داشت، امکان

 سر آن زا هم عروسی شب که گیتایی را؟ گیتا کند؟ فراموش را عشقش

 و یک ساعت...  زد چشمم گوشه اشک تیز تیغ گیرد؟ می تماس دنیا

 .کرد رد هم را نیم

 این مثل بجنگم، رفتن دستشویی حس با خواستم می کردم، جمع را خود

 بین چیزی. است شده دور کیلومترها بهداشتی سرویس در که ماند می

 همان قلبش بود گفته کرد، می گرم را دلم کمی عجیب افکار همه این

 او قلب در جهنم من. بمانم آن در ابد تا من است قرار که است جهنمی

 .دادم می ترجیح او از خالی بهشت به را

 کمی با را پاهایم. بردم دندان زیر را لبم و کشیدم کنار را لحاف

 لحظه برای پایم زیر سرامیک سردی از و نهادم زمین روی طمانینه

 دردی کردم صاف کمر که همین ولی برخیزم کردم سعی. لرزیدم ای

. بستم چشم و گرفتم را میز کناره و شدم خم اراده بی که پیچید آن در

 کردم، نگاه بهداشتی سرویس سمت به دوباره و کشیدم نفس دو یکی

 نفسم و کشید تیر کمرم که بودم نداشته بر را اول گام. بروم بود الزم

 چرخید، سرم دور هم اتاق شوم، مسلط خود به اینکه از قبل رفت، بند

 .نشستم زمین روی و شدم خم نخورم، زمین اینکه برای

 خیس اشک از چشمم گوشه کشیدم، سرهم پشت نفس چند باز دهان با

 چمدان به چشمم شوم، مسلط خود به که برد زمان دقیقه چند. بود شده

 خود سمت به و گرفتم را اش دسته و شدم خم. بود نزدیک افتاد،

 بخوری درد به چیز دانستم نمی اصال کردم، باز را یپشز. کشیدم

 ... همین بپوشاند، را تنم که خواستم می چیزی نه؟ یا هست داخلش

. کشیدم بیرون رسید، دستم به که لباسی اولین و کردم باز را زیپش

 باال ابرویی! داشت بند تا چهار فقط که بود رنگی قرمز خواب لباس

 هم تا دو یکی. بود هم بدتر رنگ صورتی. .. بعدی سراغ رفتم و دادم



 پوشیدنش به راضی را خود رنگ سفید لباس برداشتن با...  بود مانتو

 و باشد زانویم باالی تا که حدی در البته بود، تر پوشیده کمی کردم،

 ای پارچه نبود، توری فقط ها قبلی برعکس و داشت ای نیمه آستین

 چین کلی چند هر کند، گرمم یکم کردم فکر امیدوارانه و داشت نخی

 .بود چینی

 سر. شدم جمع خود در و دادم تکیه سرم پشت تخت به را دردناکم کمر

 رفت؟ نمی بیرون سرم از گیتا لعنتی فکر چرا گذاشتم، زانویم روی

 بودم، آغوشش در کردم می باز که چشم اگر بود؟ نرفته اگر بود، اگر

. سوخت می چشمانم مقاومتم مامت وجود با...  ولی بود باطل افکار این

 هم من بود مناسب حالم اگر داد، نمی قد هم سرویس به رفتن تا توانم

 .زدم می بیرون

 صدای شود، تیز گوشهایم شد موجب آمد که کوتاهی تیک صدای

 در تردیدی انداخت، طنین اتاق در که ای مردانه و محکم قدمهای

 بودم جایی کردم، حبس ار نفسم. گذاشت نمی باقی شده وارد فرد هویت

 :کرد زمزمه بعد و ایستاد لحظه یک ببیند، مرا توانست نمی که

 ... بهار -

 تر بلند صدایش بفهم، کامال اتاق روی را چرخانش نگاه توانستم می

 :شد

 بهار؟ -

 رد صورتم روی اشک های دانه ترکید، بغضم و گزیدم شدت به را لبم

 این و خواست می ریختن انهبه دلم در شده مهمان بغض انگار. زد

 .بود هایم خواستن همه بهای همان بهانه،



 در صدای شد، کشیده بهداشتی سرویس دم تا اش زده شتاب گامهای

 باز را سرویس در. بدهم خواستم نمی جوابی ولی شنیدم می را زدنش

 :شد همراه نگرانی و بهت با صدایش و کرد

 کجایی؟ بهار -

 برگشته اتاق سمت به باز نگاهش جهت دمفهمی شد، بلندتر که صدایش

 باید زدم حدس که شنیدم را دیگری در شدن باز صدای دوباره. است

 کردم می سعی هی...  را سریعش شدن بسته دوباره و باشد بالکن در

 .داد نمی اجازه بدم حال و افکار ولی نشود بلند ام گریه صدای

 صدای. نبود مخود دست نفسهایم ولی دادم فشار دهانم روی دست

 و ایستاد باز حرکت از رفت، می سمتی یک به شتاب پر که قدمهایی

 ثانیه چند از کمتر فاصله به و کردم حس را شدنش نزدیک بار این

 .فهمیدم کنارم درست را حضورش سایه

 اینجایی؟ -

 بود آن از تر واضح خیلی داد، پس بعد و کشید وجود تمام با که نفسی

 :کرد صدایم نزدیکتر از و شد خم. نفهمم که

 دی؟ نمی جواب کنم می صدات چرا بهار؟ -

 :نشست موهایم روی دستش و نشست کنارم

 شده؟ چی -

 :شد تعجب از پر صدایش. زدم پس را دستش بالفاصله بودم، عصبانی

 نیست؟ خوب حالت شده؟ چیزی -



 می نشان خودی بیشتر و شد می لوس هم تنم درد حضورش با انگار

. دادم فشار تخت به بیشتر را کمرم و گذاشتم شکمم روی دست داد،

 :رفت پایین آرام و کرد لمس را موهایم روی دستش

 کنی؟ می گریه چرا -

 

 

 پرده پشت از کشید، باال را سرم آرام و شد چفت موهایم بین انگشتانش

 با افتاد، نگرانش انگار و بهت از پر صورت به نگاهم چشمانم، خیس

 :زدم لب بغض

 بودی؟ جاک -

 که خطی کرد، پاک را ام گونه روی شده ریخته اشک شستش انگشت

 :گفت سوالی نبود، اخم از بود، اش پیشانی بین بار این

 بودم؟ کجا که اینه برا گریه همه این -

 و بودم شده بیدار که بود ساعت دو از بیش واقعا؟ بود کم مگر؟ بود کم

 موبایل، بدون هم آن ست،کجا دانستم نمی حتی که هتلی یک در نبود،

 پاک که شد آنی جایگزین دیگری اشک قطره! روزی چنین در هم آن

 :گفتم. بود کرده

 خوب حالت نداشتی؟ دوسم نبودم؟ مهم برات گذاشتی؟ تنهام چرا -

 باشی؟ تنها خواستی می نبود؟

 :کرد کج شانه سمت به را سرش

 رسیدی؟ نتیجه این به چطور -



 و داشت خریدار جوره همه نازم و بودم شده لوس برایش عمری یک

 را زمان و زمین خواستم می من و بود گذاشته تنهایم صبحی همچین

 و عصبانیت عمق خواستم می. بدوزم هم به اش توجهی بی این برای

 :گفتم حرصی و دلخور قیمتی؟ هر به حاال بفهمد را بدم حال

 اون با چون نبودم؟ گیتا من چون بودی رفته بودی؟ رفته کجا -

 بخندی؟ اون با بلدی چون تری؟ خوشحال

 زانوی روی که دستی هم و شد مشت بود موهایم الی که دستی هم

 باز. کشید نفس دو یکی بست، دمی را چشمهایش. داشت قرار خودش

 یکی نشدی؟ راضی بودم، کم برات من که بگویم و بزنم داشتم حرف

 همتای بی حامی نای از که شد می مدتی ولی خواستی؟ می رو دیگه

 رگهای روی چشمم. ترسیدم می ام سالگی هیجده زیر دوران تمام

 :گفت و کشید دیگری بلند نفس. شدم ساکت و نشست دستش برآمده

 که گیرم می نشنیده و بدت حال پای ذارم می رو پرتات و چرت همه -

 ... نگیرم نشنیده بخوام

 بلندم کرد سعی و انداخت کمرم پشت و آورد پیش دست. کشید پوفی و

 :زد غر لب زیر و کند

 !نیست هم اولت بار و داری رفتن قاضی به طرفه یه به عادت -

 و کشید کنار را خود کمی. نالیدم و گرفتم پیراهنش به دست بالفاصله

 :پرسید

 نشستی؟ اینجا چرا شده؟ چت -

 :کردم رها و گرفتم گاز را لبم گوشه

 ... کشید تیر هم کمرم رفت، جگی سرم ولی دسشویی برم خواستم می -



 و کشید باالترم کمی و کرد محکمتر را کمرم پشت دست شد، نزدیکتر

 میمیک کل. شد خارج لبهایم میان از کوتاهی آخ. نشاندم تخت کنار

 :نشست روبرویم بود، نگرانی از حاکی صورتش

 بده؟ خیلی حالت -

 روی را تشدس کف کل و کشید جلو را دستش. گرفتند راه باز اشکهایم

 :کشید پایین تا کرد پهن صورتم

 اورژانس؟ بزنم زنگ بده حالت خیلی -

 :کردم نگاهش زده حیرت و متعجب

 .بگیرم هم دوش باید...  باید...  دسشویی برم کن کمکم فقط بابا، نه -

 :گفت جدی

 سریعتر چه هر باید بری، نتونستی سرویس تا که بده اینقدر حالت اگه -

 ... بیمارستان بریم

 :گفتم و گرفتم تخت کنار به دست کرد، کم بدم حال از کمی اش نگرانی

 ... برم باید آخه -

 از. انداخت تخت روی و آورد در را کتش کن، صبر لحظه یه گفتن، با

 :پرسیدم باز کردم استفاده فرصت

 کردی؟ ولم تنها چرا بودی؟ رفته کجا رو ساعت چند این -

 :کشید گردنش پشت دست

 .کنم بیدارت نخواستم خسته، خیلی هم بودی، وابخ هم -

 به و ندانستم درست را گفتنش ولی رفت می راه مخم روی گیتا هنوز

 :گفتم جایش



 از...  اینکه از...  کردم بیداد و داد...  اینکه از...  از...  کردم فکر -

 ... نبودم خوب اینکه

 مقابلم ای لحظه چند و آمد جلوتر کرد، نگاهم تر متعجب و تیزتر

 نفس. کشید آغوشش در مرا ناگهانی و داد تکان تاسف به سری. ایستاد

 و بوسید گوشم بنا از و کشید پایین را سرش بود، شده تندتر کمی هایش

 :کرد زمزمه همانجا

 نشی، اذیت تا باشم آروم کنم، می سعی دارم من و شدی عروس تازه -

 ... بکن لطفی یه بیا پس

 :شد شوخ لحنش و

 همه جات به من نکن، فکر اصال رو عسل ماه این یه زحمت یب -

 !توئه کردنای فکر این از کشیم می چی هر یعنی. کنم می رو فکرا

 خنده هم حرفش کرد، می آرامم قوی مخدر یک مثل آغوشش گرمای

. کردم پرت سمتش به را مشتی و کردم بلند را ام چانه. آورد لبم به ای

 دستش بود، کردن شکار قابل برایم گاهشن شدن مالیم و شدن تر سبک

 :پرسید آرام. شد مشغول نوازشم به باز

 بده؟ خیلی واقعا حالت -

 :گم می کنان من من

 .سرویس برم حتما باید -

 :گفتم. کرد بلندم و گرفت را بازویم و کرد کنترل را اش خنده

 .ره می آبرومون شدن، داغون هم ها ملحفه -

 :گفت می حالیکه در



 .اتاق این اومده عروس یه دیدن همه سرت، یفدا -

 :کشیدم عقب را خود سریع. انداخت زانویم زیر دست و شد خم

 .شه می کثیف لباست نه، -

 در گذاشت، مبل روی و آورد در را پیراهنش و کشید پری نفس

 دیدم مهربانی توجهی قابل حجم گشت، می بر من سمت به که نگاهش

 سمتم به دوباره. دانم نمی را اش که و چه از...  پشیمانی کمی انگار و

 بد حس چه هر قلبم. کرد بلندم و انداخت زانویم زیر دست و برگشت

 تنش عطر. شد سرخ شیرینش توجه این از لپهایم و راند عقب را بود

 :گفتم و کشیدم نفس را

 .میام خودم سنگینم، -

 :زد لبخندی

 دارم؟ن خبر شده، سنگین بهارم فسقل حاال تا کی از -

 با. برد و شست را بدم حال از بخشی زد، اسمم پس که مالکیتی میم

 ... زدم تکیه اش سینه به سر تری راحت خیال

 

 خودش سمت تخت روی مرا بود، کرده بهتر را کمرم کمی گرم آب

 خیسم موهای روی دست. بود کرده سرحال هم مرا خوبش حال. نشاند

 :زدم نق و کشیدم

 .نداریم هم سشوار -

. برداشت را ظرفی میز روی از شد خم و داد باال را ابرویش تای

 :گفت خندان و گرفت من سمت به را آن ظرف در برداشتن ضمن



 گذروندی؟ اومدن ناز درس واحد چند -

 :گرفت ام خنده

 !!من؟؟ -

 :گفت شوخ و گذاشت دستم در را ظرف داد، تکان سری

 بعدش رسه، نمی مغزت به خون افتاده، خونت قند شاید بخور اینو بیا -

 .آوردم سشوار هم

 دستم در ظرف به نگاهی. نشست سرم پشت و زد برق به را سشوار

 :گفتم...  تر سفت و بود کاچی از تر تیره کمی رنگش انداختم،

 چیه؟ این -

 :گفت خنده با و کرد روشن را سشوار

. .. اممم و آمریکایی خروس دم با آفریقایی عنکبوت زهر از ترکیبی -

 .اروپایی شتر شیر آهان...  وایستا

 :کردم کج را ام لوچه و لب

 حلواست؟...  اصال خورم نمی خورد، بهم حالم اه، -

 :خندید بلند صدای با

 قرارداد یه برا که بار یه...  پزن می اصفهان تو است، گداخته اسمش -

 .مقویه خیلی گفت و زد تعارف بهم ام معامله طرف بودم، اومده

 

 :کردم شبو کمی

 نداره؟ که محلی روغن -



 :کشید را ها آن کمی موهایم، کردن پایین باال حال در

 همینجا بمونه، ذره یه. خوری می رو آخرش تا ممنوع، نوق و نق -

 .حلقت تو ریزم می رو کلش و خوابونمت می اتاق وسط

 اش مزه کردم، مزه مزه کمی بردم، دهانم سمت به قاشق یک احتیاط با

 شانزده پانزده از بیش کم دست که منی برای. بود رینشی و خوب

 به شروع. رسید نظرم به خوشمزه خیلی بودم، خورده غذا بود ساعت

 ای بوسه. بود خوشایند برایم موهایم الی دستانش حرکت کردم، خوردن

 :زد لب شد، شدنم مور مور موجب زد، گوشم پشت از که

 .خوب دختر آفرین -

 روی مرا و کرد خاموش را سشوار بود، دهش گرفته موهایم رطوبت

 :کشید زانویش

 خانوم؟ عروس دین، می داماد جناب به هم قاشق یه -

 و کردم پر را قاشق بود، ظرف داخل مصرف یکبار قاشق یک فقط

 :گفتم

 خوری؟ می همین با -

 بعد. خورد را قاشق محتویات کل جواب بی و آورد جلوتر را سرش

 :گرفت دستم از را قاشق

 .کنم تمومش سوته سه من به بدش تنبلی، تو -

 یکی و گذاشت می من دهان به یکی تند تند رسید، او دست به که قاشق

 می نشان امر ظاهر داد، مزه واقعا که من برای خورد، می خودش هم

 .است بوده همینطور هم او برای داد



 جیبش از و برداشت را کتش شد، خم و گذاشت میز روی را ظرف

 :گفت و گرفت من سمت به و آورد در یا جعبه

 .دنیا دختر ترین لوس خدمت بیا، -

 من هم شاید بود، ناخوانا ناخوانای برایم کردم، نگاهش تعجب با

 :گفتم بهتزده بودم، کرده فراموش را خواندنش

 .ممنونم -

 :کشید بهتم از حاصل شده برجسته لبان روی را انگشتش نوک

 !نداره رو شما قابل -

 دور دسِت. زدم انگشتش سر به ای بوسه و کردم استفاده صتفر از

 با بود سفیدی زنجیر کردم، باز را جعبه در آرام. شد محکمتر کمرم

. بود کرده چندان صد را اش جلوه که زیبایی ای فیروزه های بادامی

 لب و کشیدم دستم مچ روی. آویزتر و تر ظریف ولی بود دستنبد شبیه

 :دادم جلو

 .گهبزر برام -

 :گرفت دستم از خنده با

 .خلخاله نیست، که دستبند خنگول نه -

 سفیدم و پر پای مچ به چقدر کردم نگاهی. بست پایم مچ به را آن و

 :بوسیدم و انداختم گردنش دور دست. شد می دیده قشنگ

 .عالیه خیلی -

 :کرد قفل سرم پشت را دستش دو هر



 اومدی، ناز که دیروز ولی بودم گرفته رو زمرد ست نیم اون برات -

 شناسم، نمی زیاد هم رو اینجا های طالفروشی. شد زیرلفظی قسمت

 .شد ای عجله دیگه

 آورد را لباسهایم گذاشت، تخت روی و زد موهایم روی کوتاهی بوسه

 :گفت و

 .کنه ویزیتت دکتر یه بهتره -

 لباس تا سپردم دستانش به را خود میل کمال با و نکردم نوق و نق

 حرکت هر با چند هر بود، شیرین برایم کشیدنش ناز همه این ند،بپوشا

 .کردم می حس را درد باز

 

 چشمان. کند ام معاینه خواست دکتر انتظارم طبق شدیم، که مطب داخل

 :گشود ربطش بی ظاهر به سوال را ام بسته

 ورزشکاره؟ شوهرت -

 در خدا شکر گذشت، ذهنم از ولی ندادم جواب و کردم نگاهش بهت با

 برسد، که تکانی خانه و کمک به ولی ورزشکارند شان همه موارد این

 کنم، پنهان کردم سعی را فکرم از حاصل خنده. گیرند می کمر دیسک

 در. رفت پرده سمت آن به که نبود جوابم منتظر زیاد هم دکتر انگار

 را صدرا صدای بپوشم، را لباسهایم آهستگی به کردم می سعی حالیکه

 :شنیدم

 چطوره؟ حالش دکتر خانم -

 :رسید می عنق بد دکتر نظر به



 از که همینه برا باشین، داشته معاینه حتما رابطه قبل گیم می وقتی -

 .بشین خبر با خانومتون وضعیت

 :داد جواب صدرا

 .داشتیم معاینه -

 دکتر چپ چپ و متعجب نگاه آمدم، بیرون آرامی به پرده پشت از

 :گفت می که کردم شکار را جوان

 آروم و کنید رعایت باید و چطوریه خانومتون وضعیت نگفت دکتره -

 .برین پیش آروم

 رحم بی گذشت، دلم از لحظات آن آوردن یاد با و گرفت گر کمی بدنم

 :داد جواب آهسته ولی جدی! دیگر است

 درد بار چند که بود این از بهتر خیلی کشید، می درد بار یه که این -

 !بکشه

 چند افکار از و کرد سیر شوهرم روی بیشتری عمق با گاهمن بار این

 گویا و شد بهاری پیش پیش دلم هوای. شدم شرمنده ام گذشته لحظه

 قضیه و گذاشت می میان در من با قبلش اگر شاید. تر آسان درد تحمل

 هنوز که ماند می این مثل. کردم نمی قضاوتش آنقدر گفت، می را

 کرد می تنم و دوخت می خودش که ودمب هایمان کودکی بهار برایش

 .کشاند می اوج به مرا توجهش نوع هر باز بود که چه هر ولی

 :گفت و کرد اخمی دکتر

 حالش حاال کردین می رعایت اگه باز بگین، درست شما اگه حتی -

 بودن؟ نداده دارو بودن، کرده شون معاینه که دکتری. نبود اینطور



 روی و آورد در پولش کیف داخل از را ای نسخه و داد تکان سری

 :گذاشت دکتر میز

 .کردم استفاده همش از من و بود لیستش این -

 :داد تکان سری نسخه به نگاه با دکتر

 مقدار یه خانومتون برا. کنید استفاده اینا از باید مدتی تا فعال خوبه، -

 .بشه تزریق باید که کا ویتامین و دم می هم تقویتی

 :گفت دکتر به رو دوباره و برگشت من دمق چهره سمت به صدرا نگاه

 نداره؟ خوراکی -

 :گفت و کرد مکثی دکتر. شد رها دلم میان از چیزی باز

 نه -

 :داد ادامه دکتر که بود گرفته ام چهره

 .کنید تزریق نشدن بهتر اگه کنید صبر فردا تا تونید می ولی -

 چین صدرا شمچ گوشه شنیدنش از کردم احساس که کشیدم بلندی نفس

 . برنگشت سمتم به ولی خورد

 زند، می حرف عادی خیلی چیز یک از که انگار ریلکس، خیلی دکتر

 :گفت

 امکان بدین فاصله هم خیلی اگه ولی باشین، نداشته رابطه امروز -

 میون در روز یک. بشه تحمیل مضاعفی درد خانومتون برا داره

 چون. بکشید کنار داشت ردد کنید، رعایت گم می دارم باز ولی مناسبه

 !شده حل کاری اصل حال هر به



. ببینم اش پیشانی روی توانستم می را نبضی و بود جدی اش چهره

 :پرسید و برگشت من سمت به و کرد تشکری

 کنم؟ کمکت -

 و گرفت آرنجم زیر دست و آمد جلوتر بدهم، را جوابش اینکه از قبل

 .رفتیم بیرون و زدم تکیه آغوشش پهنه به اشتیاق با من

  بود، مرتب چیز همه و نیفتاده بدی اتفاق بودم شده مطمئن که همین

 بردم، می لذت محبتش با حرکات از. بود شده حالم شدن بهتر موجب

 شدن کودک دلم. دارد خریدار حرفم نباشد، خوب حالم دانستم می

 :گفتم و دادم ظرافت را صدایم بود، خواسته

 .بخر پفک برام -

 :خندید و دکر نگاهم

 .چشم  -

 :گفتم و کشیدم باالیی بلند نفس

 .خوام می هم پاستیل و چیپس اوممم،! لواشک -

 :انداخت باال ای شانه و رفت باال ابرویش تای

 ... هست هم کا ویتامین این فقط ندارم، مشکلی من باشه -

 :پریدم حرفش بین و زدم بازویش به را مشتم

 .نشو بدجنس -

 .بود العاده فوق اخالق خوش صدرای چقدر. یدخند فقط جوابم در

 



 

 ناهار عنوان به را خوشمزه بریانی ولی بود شده دیر کمی ناهار برای

 قبول برویم، گردش به را عصر که گفتم هم قدر هر کردیم، جان نوش

 از تازه. کنم استراحت باید که داشت اصرار. برگشتیم هتل به و نکرد

 یک. بود خریده و کرده پیدا را داشتند کا ویتامین که موادی کل اینترنت

 .بود داده خوردم به هم هویج آب پر لیوان

 که را موبایلم. بودیم خورده تر سبک را شام هنگام، دیر ناهار علت به

 نگرانم گذاشتم، میز روی زدم، می حرف مامانم با بود چندم بار برای

 اشتیبهد سرویس سمت به نگاهی نیم. گرفت می تماس هی و بود

 را رنگ قرمز خواب لباس چمدان داخل از سرعت به و انداختم

 و کشیدم بیرون هم را آرایش کوچک دستی کیف. کردم تن و برداشتم

 داد می نشان بود رژ کلی دستی کیف داخل اینکه از. ایستادم آینه مقابل

 همرنگ رژ. بود هم مداد چند البته. است بسته را چمدان خودش جناب

 چشمی خط هم مشکی مداد با زدم، لب به و کردم خابانت را لباس

 برای حدی تا ای قهوه مداد ولی نبود ابرویم سایه چند هر. کشیدم

 .بود مناسب ابرویم

. بود خوب کردم، خود حواله آینه در چشمکی و انداختم خود به نگاهی

 دلم شکل و سر این با صدرا دیدن تصور از و دادم قورت را دهانم آب

 که نشستم مبلی روی و زدم را اتاق داخل ساز چای دکمه .رفت ضعف

 حبس را نفسم اتاق به ورودش با. نباشم دید در آمدن بیرون محض به

 .کشیدم می خجالت هم کمی البته داشتم، هیجان کردم،

. بردارد یکی میز روی گز جعبه از شد خم و آمد جلو خونسرد و عادی

 ضربتی نگاهش که بود جعبه ندب همچنان دستش...  انداختم پا روی پا

 را دستش و شد ام خیره ای لحظه چند. ماند همانجا و چرخید سمتم به



 مبل به را ام تکیه ایستاد، صاف. کشید پس گز برداشتن بدون آرامی به

 :گفتم نیفتاده، اتفاقی مثال و دادم بیشتر

 .گردش بریم باید رو فردا ببین -

 شیطنت رنگ هم با چشمش و لب حالیکه در و کشید باال را ابرویش

 استرس حد آن تا که بود بامزه. برداشت سمتم به گامی بود، گرفته

 مبل دسته به را دستم دو هر کنم، طی خونسردی کردم سعی ولی داشتم

 :برخاستم طنازی کمی با و گرفتم

 .چسبه می گز با بریزم، چایی بشین -

 غنچ دلم ته. رفت وگر به دستم مچ که بودم برنداشته دوم از اول قدم

 زدم باز ولی نگیرم العمل عکس صدرا از است محال دانستم می رفت،

 :گفتم و خیالی بی به

 خوای؟ نمی چای چیه -

 را پایم انگشتان تا سر فرق از واضح خیلی اش کاونده و عمیق نگاه

 شده گرمم هم نگاهش ژرفای از ایستاد، چشمانم روی و کرد اسکن

 :کردم کج سری و زدم گوش شتپ را بازم موهای. بود

 چیه؟ -

 و گرفت راه گردنم کنار از آزادش دست انگشت و کرد خیس را لبش

 به نگاه شد، جمع همانجا تنم نبض کل. آمد کش ام شانه روی تا آرام

 دستم مچ. نداشت همیشه تلخی از خبری هیچ که دادم مشتاقش چشمان

 نفس. چرخاند مخود دور دوری یک آتلیه مثل درست و برد باال را

 ام پیشانی روی را خوردنش موج هم و شنیدم هم را پرش و طوالنی

 و بردم باال را آزادم دست شدیم، رو در رو که دیگر بار. کردم حس

 :گذاشتم سرش به سر و انداختم گردنش پشت



 خاموش و روشن برعکس پنج یه توشون گربه تامی عین چشات چرا -

 شه؟ می

 :شد باریک خنده، شدن پر وجود با چشمانش

 .کنم فکر دادم، بهت تذکرایی یه شیر دم با بازی درباره قبلنا -

 رخش به رخ پایم نوک روی ایستادن با و انداختم باال را ابرویم جفت

 :شدم

 نمیاد؟ یادم من چرا -

 از قبل و کرد بلندم زمین از زد، چنبره کمرم دور بازویش بالفاصله

 :زد حرص گوشم دم. آمدم رودف تخت روی شد، چه بفهمم اینکه

 .میارم یادت -

 :خندیدم

 .زدم هیستوری کلیر کال نه -

 ته از کرد، پیدا خوردن حالت و کرد خوش جا گردنم بین جایی دهانش

 بکشم کنارش بتوانم بلکه بردم فرو موهایش بین دست و رفتم ریسه دل

 !رسید می زورم مگر ولی

 من و بود تند همیشه اش ریرفتا ذات ولی داشتند نوازش هم دستهایش

 سرشار چقدر و شدم می حل عصیانگرش و سخت دستان میان چقدر

 :گفت همانجا رفت، گوشم دم تا که هایش بوسه. شدم می

 .نباش نگران دم می یادت دوباره -

 :کشیدم اش مردانه سینه روی آرام را دستم و شدم پهلو به

 .بنداز یادم زود زود ره، می یادم زود ام تنبلی شاگرد من -



 خبر چه جهنمش در. داد فشار آغوشش به وجود تمام با و خندید بلند

 هم آتش میان گاهی...  کوبیدند می و بودند برداشته پتک انگار! بود

 .رقصید شود می

 عشق بی بهشت ز ِبه عشق از پر جهنم

 پرستم می سوختن عشق این برای از من

 قلبم تمام سوخت تو، عشق ی شراره

 جسمم توان برد تو مهر پر نگاه

 «نجفی ندا»

 

 

 و روز. برد نمی خوابم دیگر و بودم شده بیدار هشت ساعت صبح 

 نخورم، تکان کردم می سعی. بودم کرده استراحت حسابی را پیش شب

 با. کرد می بیدار را او تکانم نوع هر و بود صدرا بازوی روی سرم

 سیبک و بود خواب در اش معصومانه صورت به نگاهم کامل فراغت

 و زدم تبسمی. شد می پایین باال آرامش های نفس با که گلویش

 لحظه این به بودم کشیده که هایی سختی همه ماندم، اش خیره همانطور

 ارزید؟ می خدا به ارزید؟ نمی داشتنش دوست از پر و آرام

 سر پشت که طوفانی هفته است، خسته من برابر چندین او دانستم می

. بود یکشنبه روز...  بود تر کار پر خیلی او برای بودیم گذاشته

 و گذشته هفته یکشنبه به کردم سعی و دادم فشار هم روی را چشمهایم

 و آرامش از پر آغوشش در که بود لحظه آن مهم. نکنم فکر اتفاقاتش

 نصیبم قلدرانه گاهی حتی که بود هایش مهربانی مهم بودم، خوب حس

 تهدیدهایی از بودند لبریز هم هایش شقانهعا زدم، ای خنده تک. شد می



 نازک چشم پشت و بخندم برایشان فقط گرفتم، می یاد داشتم کم کم که

 همه این که شد نمی باورم بود، خوب خیلی برایم روز دو این. کنم

 انتظار بود، کرده محرمیت مدت در که کارهایی با کند، خرجم نرمش

 من و کرد می عمل برعکس همیشه صدرا ولی داشتم را تخمش و اخم

 برایم کند، عمل فکرم خالف توانست می اینکه از. شدم می غافلگیر

 .بود خوشایند و هیجانی

 آرام را انگشتم است، کافی برایش خواب کردم حس نه ساعت دیدن با

 کمی. دادم امتداد اش گونه روی به همانجا از و کشیدم ابرویش روی

 عضله شدن سفت. بوسیدم اش هچان تیزی از و کشیدم باال را خود

 بسته چشمان اما داشت شدنش هوشیار از نشان بود، سرم زیر که دستی

 را ام گونه و بردم جلوتر کمی را صورتم. بده ادامه را بازی یعنی اش

 ضمن. بود حرکت بی همچنان. کشیدم اش مردانه سینه روی نرم

 اش ونهگ روی هم را انگشتم بود تماس در لبانم که جایی بوسیدن

 ... بردم لبش سمت به و دادم حرکت

 شد موجب هم و آورد در را جیغم هم پیچید، انگشتم در که ناگهانی درد

 بین از را انگشتم. بود خندان و باز چشمانش کنم، بلند را سرم سریع

 :زدم غر و کشیدم بیرون هایش دندان

 بمبکو محکم کنم، بیدارت خودت عین باید نمیاد، محبت بهت اصال -

 .بپری جا از متر یه تا پشتت

 خنده با و داشت نگهم تر سفت که بیام بیرون آغوشش از خواستم و

 :گفت

 .کنه کشفش خواد می بینه می ای سنبه سوراخ هر که دستته تقصیر -

 :گفت و کنم کم را دردش تا دادم تکان هوا در را انگشتم



 !نازا همه بشه کوووفتت -

 به و گرفت هوا در را دستم و خورد چین خمارش، هنوز چشمان گوشه

 تالش بگیرد، گاز خواهد می دوباره اینکه فکر با برد، دهانش سمت

 این که بود رسیده او به زورم بار چند ولی بکشم کنار را دستم کردم

 .مکید آهستگی به...  و گذاشت لبانش بین را انگشتم باشد؟ بعدی بار

 چشم. کشید یدک هم را دلم و خورد سر جنبنده دلم میان باز شدم، آرام

 خاطره به جفتمان افکار شاید کرد، می نگاهم هم او شدم، چشمش در

 .بود خورده گره مشترک ای

 شده که هم بار اولین برای حالم، از کردن پیچ سوال کلی از بعد صبح

 و گم می من که ریم می جایی صبح بود، گفته و داده خرج به عدالت

 .گی می تو که جایی عصر

 ذهن در را بهشت که جایی رفتیم، گلها باغ به صبح ترتیب این به

 برگردیم خواست نمی واقعا دلم که بود زیبا قدری به کرد، می تداعی

 نمی و داد می نشان وسواس ای گیرانه سخت طور به صدرا ولی

 اول از دیگر بار چند داشتم دوست وگرنه شوم خسته زیاد خیلی گذاشت

 به وقتی. کنم تماشا را زیباترش آبنمای و بازی گلهای و کنم شروع

 :پرسید خروج هنگام

 اومد؟ خوشت -

 :گفتم واقعی و دل ته از

 .بود عالی -

 :گفت و داد دستم به فشاری

 .شی می گلی لپ هات بچگی عین کنی می ذوق وقتی هنوزم -



 مثل گفت می گذشته از که بار هر. زدم تبسمی و کشیدم راحتی نفس

 می خود جای سر ام ای قطعه هزار پازل از قطعه کی ماند می این

 همان مرد این اینکه باور و شد می تر مشخص برایم تصویر و نشست

 .شد می تر آسان هست، خودم داشتنی دوست صدرای

 شدیم، وارد اتاق به و خوردیم که را ناهار. برگشتیم هتل به ناهار برای

 :داد دستور

 .ریم می بعد خوابی، می کامل ساعت دو -

 

 کمرم هنوز. نکردم مقاومت بودم، خورده که سنگینی ناهار از خمار

 خورد، بالش به سرم تا پیش، روز شدت به نه ولی کرد می درد کمی

 .برد خوابم

 کردیم، دیدن امام مسجد و قاپو عالی از رفتیم، امام میدان به عصر

 ستید صنایع لوازم و وسایل عاشق بود، جالب برایم نیز آنجا بازار

 :گفتم زیبایی، بسیار سنتی بشقاب کاسه دیدن با. بودم

 بگیریم؟ کادو اینا از مامانا برا صدرا -

 :کرد نگاهشان بیشتری دقت با

 نه؟ که چرا خوبه، کنی می فکر اگه -

 :دادم تکان سری

 بخریم؟ چیزی یه هم خواهرامون و برادر برا...  قشنگن آره -

 :گفت معمولی

 .هست هم یدع داره، اشکالی چه -



 و مانده تهران در کارتم و پول کیف کال که افتاد یادم تازه مغازه داخل

 عروس خرید هم کنار تمام هفته یک اینکه. است نیاورده را آنها صدرا

 هر کشیدم می خجالت ولی بود عادی و روتین انگار داشتیم، داماد و

 انتخاب ای هدیه هم الهام برای تازه. کند حساب او را کادویی و خرید

 .بودم کرده

 :گفتم و شدم پا به پا کمی

 .کنیم نگاه هم رو دیگه جای دو یکی...  بعد برا بمونه حاال -

 :گفت آهسته و کرد نگاهم متعجب

 شه می چطور که دادم یادت کافی اندازه به گذشته هفته تو کنم فکر -

 !خرید و کرد انتخاب سرعت به

 :کردم زمزمه گفتم؟ می برایش چطور

 .هم تو برادرای برا...  اممم. برداریم مامانا برا پس باشه، -

 تمرکز و داشت حضور مغازه در هم دیگری مشتری خوشبختانه

 :نشست اش پیشانی روی اخمی کوتاه خط. نبود ما به فقط فروشنده

 خوب نیومد؟ خوشت بگو، راست و رک رو حرفت همیشه ببین -

 نظرته؟ در ای دیگه چیز نیست؟

 :کردم رها و بردم دندان زیر را لبم گوشه

 ... بود توش کارتم نیاوردی منو پول کیف اصال جنابعالی آخه -

 :کرد نگاهم چپ چپ و کشید پوفی

 ... چیه دردت فهمیدم. نده توضیح خب، خیلی -

 :کرد کجکی را دهانش حرصی



 .بخریم تو بردارای برا -

 :گفت فروشنده به رو جدی خیلی و برگشت

 .کنید بندی بسته کردیم، انتخاب که ناییاو همه آقا -

 خورده حرص قشنگ فهمیدم زد، دستم به هم کوچکی نیشگون وقتی

 جیبش از و گذاشت زمین را دستش در بسته مغازه از بیرون. است

 :گفت و داد دستم آورده، در پولی کارت

 روزانه خودم. بمونه تو پیش این بیا ره، می یادم بدم خوام می هی -

 .کنم می شارژش و نمک می چک

 :دادم پایین سر شرمندگی با

 .برنداشتین جنابعالی فقط هست خودم کارت بابا، نه -

 :گفت عادی ولی شد کشیده کمی لبش گوشه کردم حس

 .داره اشکالی چه باشه، اونم باشه، اینم باشه -

 از یکی این و آمد می خوشش کردن خرید از بود، خرید خوش خیلی

 غرولند بازار به رفتن برای همیشه. نداشت پدرم هک بود مثبتش نکات

 همه هم همین برای. آمد نمی خوشش بازار در گشتن از کرد، می

 کردِن غر غر از گفت می و داد می انجام تنهایی به مادرم را خریدها

 .بهتره بابا

 وارنگ رنگ اجناس بین گذار و گشت از خودم عین صدرا ولی

 صنایع ست یک خرید به شد منتهی انگذارم و گشت کرد، می استقبال

. من برای ای نقره ساعت و خودمان برای خوشگل خیلی مسی دستی

 .داد مزه خیلی امام، میدان دور سواری درشکه هم سر آخر

 



 که را وسایلی کردم سعی و نشستم چمدان پای خیسم، موهای همان با

 و دندبو جعبه در که لوازمی البته کنم، جابجا آن در بودیم خریده

 خریدهایمان، بین ولی بودیم کرده جا ماشین عقب صندوق در بزرگ،

 روی لبخندی شد، کشیده تخت سمت به نگاهم. داشتم لباس هم تعدادی

 .نشست لبم

 ریخته اش پیشانی روی چموشی با موهایش و بود من بالش زیر دستش

 چهره که آرامشی رغم علی و کشید می نفس آهسته و آرام بودند، شده

 را لبم گوشه. نبود کن ول اش پیشانی روی سمج اخم آن باز داشت شا

 کنار احتیاط کلی با صبح شد، گرم هایم گونه خود تا و گرفتم گازی

 و گرفت می برم در اش گنده هیکل آن با شوم، بلند تا بودم کشیده

 .داد نمی خوردن تکان امکان

 ای خنده اب برگشت، اولش حالت به دوباره و گرفت غلظت کمی اخمش

 سرو بی دوباره! خواند می مرا فکر کال نکند کردم، فکر چشمانم، پشت

 سال برای خواهد می بود گفته کنم، مرتب را چمدان کردم سعی صدا

 سال ظهر، از بعد نیم و دو حدود ساعت باشیم، خودمان خانه تحویل

 .شد می تحویل

 کنم، مرتب را وسایل تا بودم شده بیدار زودتر رفت، ساعت به نگاهم

 همه تقریبا کردم اطراف به نگاهی و برخاستم. بود نشده هم صبح هفت

 برای. بود مانده بیرونمان های لباس فقط و بودم کرده جاسازی را چیز

 .باشد نمانده جا چیزی تا زدم دور را تخت نهایی کردن چک

 که کنم راست قد خواستم می کردم، نگاه را میز زیر به و شدم خم کمی

 روی پشت به و دادم دست از را تعادلم کمرم دور دستی شدن حلقه با

 .کردم ای خنده و کشیدم جیغی کارش غافلگیری از. کردم سقوط تخت

 :رسید گوشم به شدنش بیدار تازه از حاصل کشدار صدای



 رفتی؟ در کجا صبحی سر -

 :بوسیدم اش شانه روی از و چرخیدم

 .بریم زود قراره گفتی -

 :کشید خیسم موهای روی ار انگشتش نوک

 حموم؟ رفتی -

 :دادم تکیه اش شانه سر به را صورتم بود، خوب گرمش بغل

 .آره -

 :بود شیطنت کلی حاوی اخمش

 تنها؟ تنها -

 بوی و رنگ کمی لحنم و کردم قایم اش سینه روی سفت را صورتم

 :گرفت سرزنش

 صدرا؟ -

 چشمانش نوزه کشید، باال کمی را سرم و کرد مشت را خیسم موهای

 دوست را اش آلوده خواب دار خش لحن چقدر من و بودند خواب خمار

 :گفت و شد خیره چشمانم در داشتم،

 باقلوایی؟ قدر این چرا بچه -

 حجم آن چیزی هیچ و نداشتم تعریفی هیچ بود دلم در که حسی برای

 :گفتم لجوجانه اما کند توصیف توانست نمی را دلخوشی

 .لمهسا پنج و بیست من -

 :خندید آرام



 .کن اعالم هی خبر شبکه عین -

 :گفتم صورتش نوازش حال در

 .نبودن دروغ عقد سر حرفات که بگو من جون به رو تو صدرا -

 :داد تکان سری و کشید باال چشم

 ... کن اعالم رو سنت هی بعد -

 :گفت خنده با و زد خیمه رویم حرکت یک در و چرخید

 .کنم ابتث دیگه جور یه بیا گم می -

 جور یک دارم، دوست واقعا کردم حس شرمندگی و تعجب کمال در

 پیشانی به را اش پیشانی. کرد می خوب را حالم بودنش. کند ثابتم دیگر

 :دادم ناز را صدایم بود، داده تکیه ام

 این اصفهان بمونیم دیگه روز چند دارم دوست اتفاقا ندارم، حرفی من -

 .باشیم خودمون نهخو رو تحویل گی می که تویی

 لمس ضمن و شد خم کرد، اخمی و برگشت ساعت سمت به نگاهش

 :برد هم دندان زیر لبم،

 !حال ضد -

 باالی تا را هایش دست. شد بلند تخت روی از و چرخید بار این و

 سمت به سالنه سالنه و داد کمرش به قوسی و کش و کشید سرش

 .رفت سرویس

 .کردم اش حواله لب زیر بدجنسی و کشیدم لبم روی دست

 

 



 

 برگشتن موقع شک بی کردیم، حرکت که بود نشده هم هشت ساعت

 در آجیل دانه دانه. بود بهتر خیلی اصفهان به آمدن موقع از حالم

 حمله انگشتم سمت به و کرد می شیطنت هم گاهی و گذاشتم می دهانش

 که خوشحالم کردم، اعتراف خودم به و کشیدم راحتی نفس. کرد می

 .هستم اش شرعی مسره

 :گفت و کرد سمتم به نگاهی نیم

 .دار نگه هم بعدت روزای برا -

 :انداختم دستم به نگاهی

 رو؟ آجیل -

 :خندید مردانه و بلند

 .شم می تموم بخوریم، بخوای اینطوری...  منو -

 :گفتم آر در لج ولی نشد کنم، اخم خنده، عوض کردم کاری هر

 کردی؟ کسب کجا از رو باوری خود همه این موندم من جدی -

 روی و گرفت را دستم جواب جای به و کرد فوت را نفسش خنده با

 :گذاشت پایش

 گذشت؟ خوش عسل ماه -

 :گفتم دل ته از

 .باشه خوب اینقدر کردم نمی رو فکرش اصال بود، عالی -

 :داد فشاری را دستم



 کردی؟ نمی فکر چرا -

 :دادم جواب کنان من من و دادم جلو را لبانم

 !کردی اذیتم نامزدیمون ماه دو تموم خب -

 :کرد درشت چشم

 اذیتت کی بگذریم، گذشته هفته جریانات از اگه کی؟ انصاف، بی -

 کردم؟

 آن جای به و نکردم باز را بحثش ولی نبود چیزی کم گذشته هفته البته

 :گفتم

 مهربون باهام اصال زدی، می ذوقم تو دادی می دستور همش خب -

 اونو بپوش اینو نزن، رژ نکن، دیر برو، اونجا نرو، اینجا...  ینبود

 باید بری، دکتر باید. بزن حرف اون با نزن، حرف این با نپوش،

 .میاد خوشم دارم، دوست خواست، دلم بشی، تقویت

 :کشید باال را ابروهایش

 ... برو بگو بهم گفتم من نرو، اونجا برو اینجا گفتم کی من -

 :گفتم حرفش بین

 .بگیر اجازه گفتی -

 :گفت شده کنترل و کرد ایست کمی عقبش دندان روی زبانش

 گفتم؟ نرو، جا فالن بگم نشده ولی بگیر اجازه گم، می هنوزم -

 :گفت باز دادم، باال سری. بود نگفته نه کردم، فکر کمی

 ... بیاد موقع به قرارش سر باید آدم نیست، بد اینکه نکن، دیر گفتم -



 :گرفت باال دست کردم باز اعتراض برای را دهانم تا

 به هم خودم باش، موقع به گم می بهت من وقتی نکن، بحث بهار ببین -

 یا و نزن رژ. بکارم قرار سر ساعت نیم رو تو نمیام یعنی مقیدم، این

 من باید چرا کنی، رعایت خودت هم نپوش رو اون و بپوش رو این

 اصال من آخه هم بعد. نکن شک گم، می بازم نکنی، رعایت ولی بگم

 گفتم؟ بار یه حتی...  بزن اون با نزن، حرف این با بگم بهت شده

 را مختلف های موقعیت و کردم فکر کمی بود؟ نگفته جدی یعنی

 گفته کردم، می فکر چرا پس کردم مرور ذهن در و کردم بررسی

 :گفتم منصفانه بود، جوابم منتظر است؟

 .نگفتی انگار نه. نمیاد، یادم راستش -

 :گفت خنده با و کشید نفسی

 مشکل باهاش تو بچگی از کال که هم تقویت و دکتر و دوا مورد در -

 باید موقعی یه که خواد می دلم و دارم دوست و میاد خوشم منم داشتی،

 .بگم

 بگوید بود ممکن کند؟ دلجویی بود ممکن داشتم، انتظاری چه خندیدم،

 می بعدش تازه که زد می حرف شههمی جوری یعنی توست؟ با حق

 !! بوده او با حق کال گفتم

 :دادم دستش و کردم باز گزی

 .بمون اخالق خوش همیشه -

 :گفت و گرفت گازی

 شم؟ اخالق بد ام دیوونه مگه نکنی اخالقم بد -

 



 به که بود دو ساعت. خریدیم ماهی و سبزه و سین هفت وسایل راه سر

 و مانتو عجله با. بود نمانده یلتحو سال به چیزی رسیدیم، خانه

 روی سنتی سبک به را ای سفره و زدم جالباسی به را ام روسری

 خریده که را وسایلی بعد و گذاشتم را قرآن اول کردم، پهن زمین

 آن به داشتیم که هم را آجیلی و شکالت و گز. چیدم رویش بودیم،

 :کردم صدا و افزودم

 .موند دقیقه ده فقط صدرا -

 پیک و شیک شد، خارج اتاق از آستینش سر کردن مرتب حال در

 رفت بودم، ریخته سینک داخل که هایی میوه سمت به چشمم. بود کرده

 :شدم لوس برایش کمی آنها، شستن و لباس تعویض بین شدم دل دو و

 کنم؟ عوض لباس برم من شوری می رو ها میوه -

 :گفت و فتر آشپزخانه سمت به نکرد، تعلل اصال تصورم برخالف

 .کن عجله آره، -

 به اگر شک بی رفتم، اتاق سمت به بدو و کشیدم نفسی جوابش از

 بد مامان احتماال زدند، می غر کلی زدیم می را حرف این بابا یا بهزاد

 خانم زهرا خانواده مردهای مثبت نقاط از یکی این بود، داده عادتشان

 .داشتند عادت کار نای به شدند، می شریک خانه کار در همگی که بود

 را موهایم نداشتم، زیادی فرصت پوشیدم، کوتاهی پیراهن عجوالنه

 نمی وقت که گرفتن دوش عطر با البته. زدم رژ فقط و کردم شانه

 :گفت صدرا...  خواست

 .دقیقه دو -

 در را ها میوه صدرا رفتم، سالن به و بستم هم را خلخالم سرعت با

. بود کرده روشن هم را تلویزیون افزوده، سفره به و چیده ظرف



 به را چپش دست. نشست سفره کنار و انداخت من پای سرتا به نگاهی

 روی را دستش که بودم ننشسته...  اینجا بیا یعنی که کرد دراز سمتم

 یک زیر زمان انگار ولی شد پر شیطنت چشمانش در و کشید خلخال

 .نداد اضافه حرف اجازه تحویل سال به دقیقه

 جفتمان مقابل را قرآن و انداخت ام شانه دور دست نشستم، سریع

 شد می پخش تلویزیون در تحویل سال مخصوص آهنگ صدای. گشود

 در که ای ترقه دو یکی صدای با شد زمان هم توپ صدای بعد و

 تمام با و بستم چشم. بود شده بلند تحویل سال مناسبت به خانه از بیرون

 به و گذاشت سفره روی را قرآن. ردمک دعا مان خوشبختی برای وجود

 طبق. شدم پیشقدم روبوسی برای خود و ندادم مجالش. برگشت سمتم

 در ای لحظه چند و کرد حرکت موهایم الی وار شانه انگشتانش معمول

 :کرد زمزمه گوشم بیخ ماندم، آغوشش

 .مبارک عیدت -

 :کشیدم راحتی نفس

 .هم کنار سال صد انشااهلل -

 :بوسید بود، تماس در بانشل که همانجایی

 .انشااهلل -

. گرفتم سمتش به را شکالت جعبه و شدم جدا آغوشش از میلی بی با

 :گفت و برداشت یکی

 !رفته یادم عید هدیه دیگه که بود شلوغ سرمون اینقدر روزا این -

 :گفتم صادقانه

 .نبود الزم عید هدیه که گرفتی هدیه اینقدر روزا این -



 :گرفت سمتم به و کرد باز را قرآن

 .بردار تبرک کم دست خب -

 :گفتم تشکر ضمن و برداشتم قرآن داخل های اسکناس بین از اسکناسی

 بزنیم؟ زنگ مامانا به -

 :داد تکان سری

 .بزن زنگ...  حتما آره، -

 تبریک و زدم زنگ آنها به اول او مادر و پدر باالتر سن حرمت به

 بود، دلتنگی از سرشار مامان صدای خودم، مادر و پدر به بعد و گفتیم

 :گفت

 .ما خونه بیایید رو شام بهار -

 

 که است این منتظر مامان دانستم می رفت، صدرا سمت به نگاهم

. گرفت می تصمیم خودش همیشه مشابه، موارد در چون. باشه بگویم،

 هر شکل هم نبود قرار من زندگی ندیدم، کاری پنهان برای دلیلی ولی

 :پرسیدم راحت خیلی صدرا به رو شد،با دیگری کس

 ای دیگه برنامه شون، خونه بریم رو شام گن می مامان صدرا، -

 نداری؟

 :انداخت باال سری

 .ریم می ندارم، ای برنامه نه -

 :گفتم گوشی در و کشیدم راحتی نفس نامحسوس

 .آییم می باشه -



 ند،زد زنگ تبریک برای هم پارسا و سینا نداد، دست برخاستن فرصت

 مسافرت هم نسرین و سینا و بودند رفته کیش به خانومش و پارسا

 آرامش بودم، کرده پهن که ای ساده سین هفت سفره به نگاه با. بودند

 کامل اینکه از قبل رضایت، حس از پر کردم، می دریافت نظیری بی

 می نگاهم عمق پر و خیره. انداختم صدرا سمت به نگاهی شوم، بلند

 مچ آورد، پیش دست «چیه» کردم؛ اشاره چشم با و زدم لبخندی کرد،

 .نشاندم دوباره و گرفت را دستم

 تکان ام چانه زیر نرم انگشتش پشت بود، عمیقی حس چشمانش در

 خیس را لبم. کرد می نگاهم فقط و نداشت لبخندی خورد، می تکان

 نمی کم ام ساله چند دلتنگی میزان چرا شد، تر پلکهایم پشت و کردم

 بی پسر یافت؟ نمی التیام بودم، کشیده نبودنش از که دردی چرا ؟شد

 بگذارد؟ تنهایم اینگونه بود، داده اجازه خودش به چطور! دیوانه رحم

 خوبی اندازه به! بود مسئول برابرم در من کردن عاشق اندازه به او

 مهم برایم او که آنقدر اگر حتی...  نبود عاشقم اگر حتی! هایش کردن

 بود، کاشته دلم در که احساسی مقابل در باز نبودم، برایش نم بود،

 .داشت مسئولیت

 کردم، سعی نفسی با همراه رسید، که صورتم متری میلی به صورتش

 و بودم کنارش االن که بود این بود مهم که چیزی. بزنم پس را افکارم

 سریع است، بدجنسی چه دانستم می. باشد دایمی بودن این بود قرار

 :گفتم

 !ها گیری نمی گاز -

 نگاهش حالت باز خورد چشمش گوشه که چینی وجود با کرد، توقف

 دل ته از نفسی! بوسه بدون داد، قرار لبم روی را لبانش. نکرد تغییر

 همانجا و گذاشت اش سینه روی را سرم بعد و کرد مکث کمی کشید،

. مکرد نمی عوضش دنیا تمام با که داشت ای خلسه آغوشش. داشت نگه



 بلند را سرم و دهم خود به تکانی خواستم نرم گذشت، که ای لحظه چند

 لمس. شد مانع و آورد وارد بیشتری فشار سرم پشت دست ولی کنم

 .داشتم دوست موهایم روی را لبانش

 :گفت و کشید دراز آهسته داشتم، اش سینه بر سر که همانگونه

 جا، همین...  خواد می استراحت دلم. بریم جایی امروز ندارم دوست -

 !طوری همین

 :دادم خود به تکانی. کردم تعجب بود، افتاده صدایش روی که خشی از

 زنگ االن...  کردی رانندگی ساعت چند باشی، خسته بایدم معلومه، -

 .میایم فردا و ای خسته گم می مامانا به زنم می

 بازش نیمه چشمان الی از شد، داده پس تر راحت نفسش کردم حس

 :گفت و کرد اهمنگ

 ... دیدنشون بریم باید اولی سال شه، نمی بابا، نه -

 :گفتم جدی خیلی

 .ریم می عصر بخواب، ساعت دو یکی داریم، وقت شب تا کلی -

 هم مرا و شد پهلو به و گذاشت هم روی را هایش چشم خواسته خدا از

 :داشت نگه سفت

 .بخوابیم بخواب، پس -

 بیرون را خود آغوشش از کردم، می سعی حالیکه در و کردم تبسمی

 :گفتم بکشم،

 .کنم آماده ناهار رم می من بخواب، تو -

 :گفت چشمانش کردن باز بدون



 .بخواب...  خواد نمی -

 :گفتم بیشتری نرمش با گرفت، ام خنده

 .میام زود...  دقیقه ده فقط -

 :گفت و کرد ول را مچم میلش، رغم علی کرد، وری یک را لبانش

 !دقیقه ده فقط -

 آشپزخانه سمت به عجله با و گذاشتم سرش زیر را مبل روی کوسن

 تنظیم را اش درجه و ریختم پلوپز در برنج پیمانه دو سریع رفتم،

 هم را آن بود، مرغ رسید، فکرم به که هم سریعی خورشت تنها. کردم

 .دادم زمان و افزودم را مخلفاتش و گذاشتم بخارپز داخل

 

 خسته واقعا داد می نشان صدرا کشدار های نفس تم،برگش که سالن به

 کمی که دادم پیامک مامان دو هر به و برداشتم را موبایلم...  بوده

 احتیاطًا گذاشتم، سایلنت روی را موبایل دو هر بعد و آمد خواهیم دیرتر

 دلم از. کشیدم رویش و آوردم سبکی پتوی. کشیدم پریز از هم را تلفن

 می بودن کنارش به سفت زمین بروم، تخت ویر خواب برای نیامد

 .گذاشتم هم روی چشم و کردم جا نزدیکش را خود رویی پر با. ارزید

*** 

 فهمیدم ماندم، مادرم آغوش در طوالنی لحظه چند تمام دلتنگی با وقتی

 آغوش. شود کم سن شدن زیاد با که نیست حسی فرزندی و مادر حس

 شناخت، نمی مکان و زمان که ودب هایی دلچسب آن از مادر نظیر بی

 همینگونه که افتادم صدرا مادر و پدر آغوش یاد! هم پسر و دختر حتی

 لب روی خنده وجود با که چشمی گوشه رطوبت و شد صدرا سهم گرم



 ولی بود دیده شام تدارک برایمان بود، مشاهده قابل باز خانم زهرا

 .ایم داده قول قبل از من مامان به که گفت من از قبل صدرا

 :انداخت صورتم به ای مادرانه نگاه و کرد جدایم آغوشش از مامان

 گذشت؟ خوش مامان؟ خوبی -

 :کشیدم نفسی

 واقعا اصفهان هوای. بود عالی هم مسافرت خوبم، خدا شکر بله -

 .خالی جاتون بود، خوب

 از پدر عشق. کشید آغوش به مرا و کرد رها را صدرا دست هم پدر

 کمرم به که حمایتگری دست و بود دنیا جانشین قابل رغی های عشق آن

 .نداشت نظیر دنیا جای هیچ کشید، می

 به آمد، خوشش هم خیلی کرد، تشکر دادم، مامان به را ها سوغاتی

 شلوغی بود، خالی خیلی عیدی اول روز بیتا جای. بودم وارد اش سلیقه

 .  کرد می گرم را خانه همیشه هایش

 خواست می نشاندم، سالن داخل زور به را مامان خوردیم، که را شام

 به را چای سینی و شستم را ها ظرف دهد، انجام خودش را کارها همه

 که خوبی سفر از من و بودیم رسیده پدری خانه به وقتی از. بردم سالن

 و گرفته آرامش بوی و رنگ مادر چهره بودم، کرده تعریف داشتیم

 .بود هنپرسید بیشتری سوال تصورم برعکس

 اش گوشی با و داده لم که بهزاد به و گذاشتم میز روی را چای سینی

 :زدم تلنگری بود، مشغول

 !ها مهمونم من بگیر، تو هم رو شیرینی پاشو -

 :داد لم بیشتر و انداخت من به نگاهی چشمی زیر



 کنم می دعا رو دوماد تا دو این مادر و پدر شام و ظهر و صبح واال -

 !روش منت تا ده و دین می چایی یه که بردن نداشت برتون که

 :زدم پایش مچ به کوچکی لگد

 خودت خونه تو ببینم من بهزاد روز فردا یعنی تنبل، نشناس قدر -

 ... ها زدی سفید و سیاه به دست

 :گفت خنده با و گذاشت کنار را موبایل

 !بازی شوهر خواهر بی بازی، شوهر خواهر بگم، حاال از -

 :مدآ کش لبانم

 .ندارم شوهر خواهر که خودم حال به خوش -

 :انداخت صدرا به نگاهی نیم و داد باال ابرویی تای

 از یکی...  راسته سر حاال همین از زندگیت از بخش یه واال -

 .هستن شوهرا خواهر همین امروز جامعه معضالت

 :کوبیدم اش سینه به و برداشتم را کوسن عصبانی

 زدی، می حرف کی با موبایل اون تو بگو ور راستش...  تربیت بی -

 شدی؟ پر

 :خندید جانانه و بلند

 داری؟ شوهری خواهر حس هم نفر یه بودن توهِم به یعنی -

 :داد ادامه صدرا به رو سرش پشت کوسن گذاشتن حال در و

 شده؟ بهادر بزن کنی، می کار رزمی ورزش باهاش بگو رو راستش -

 به تا که ورزشی ترین خشن که دیمدا تحویل بهت آروم دختر یه ما

 !بوده منچ کرده، امروز



 :داد جواب و خندید

 یادگیری در عجیبی استعداد شناسی، می رو ها بچه که خودت -

 برا هوش ذره یه از دریغ مثبت برا ولی دارن، منفی رفتارهای

 یاد آیا که داد یادشون جایزه و شعر و قصه تا هزار با باید یادگیری،

 .نگیرن یا بگیرن

 

 :بود آمده خوشش بحث از نشست، صاف

 ها، کنن می حفظ هم سالگی نود تا رو سال ده زیر خاصیت این وای -

 تموم برای بدی، یادشون رو در راه یه کافیه یعنی ما پرستارای مثال

 زور تا درسته کار این بگی بخوای حاال ولی حفظن از عمرشون مدت

 .شه می مختل هم شون شنیداری بخش کال نباشه، سرشون باال

 :خندید هم صدرا

 ساعت هشت از ساعت هفت جماعت خانم کاری، امور در اصوال -

 ... رو ساعت یه و هستن کردن سمبل دنبال به رو روز

 :گفتم و دادم باال ابرویی حرفش بین

 !داریما هم خونه ما! عزیزم صدرا؟ آقا -

 :خندید غش غش

 یعنی درست کار خانوما، یعنی ممنظ جان، بهزاد گفتم می داشتم هان -

 ... خانوما فقط راننده خانوما،

. بود ماجرا همه آن بعد خنکی آب برایم مادرم و پدر خندان چهره

 :گفت آنها کل کل بین مامان



 .بیاین هم شما شمال، بریم فردا پس یا فردا خوایم می -

 ولی بودند آنجا مان فامیل و فک کل که خصوص به بودم، شمال عاشق

 :گفتم

 که هست روزی ده دونید می که خودتون ولی بیایم دارم دوست -

 ولی بود خسته واقعا صدرا هم امروز همین نداشتیم، کافی استراحت

 .بیایم باید دیدن عید برای گفتیم عیدی اول روز دیگه

 درست کرد می حس که چیزی مورد در که بود بعید مامان از خیلی

 می الزم عروسی از بعد است معتقد که نداشتم شک نکند، بحث است

 فقط ولی باشیم داشته بزرگترها از تا دو یکی خانه از بازدیدی داند

 :گفت

 هر خب ولی میان عید دوم هفته هم امیر و بیتا بیاین، داشتم دوست -

 !!صالحتونه جور

 :کرد دخالت صدرا

 مونید؟ می شمال کی تا شما -

 .هستیم سیزده تا -

 :گفت بعد و کرد توقف من روی کمی صدرا نگاه

 .میایم بود امکانش اگه بعد باشیم، داشته استراحت روز سه دو -

 :گفتم متعجب

 .شه می باز شرکت پنجم از ولی -

 :گفت و رفت باال کمی لبش گوشه

 .خوره می روزا همین درد به مرخصی -



 کنارش دخترش و پسر خواهد، می دلش چقدر دانستم می که هم مامان

 :گفت باشد،

 !نیست که همیشه مادر، گه می راس -

 .بود کرده مشغول را ذهنم پس چیزی نزدم، حرفی

 :پراندم. گرفت شیرینی و شد بلند زور به بهزاد

 .شه می پیر داره کم کم باشید، هم ما داداش این فکر به دیگه مامان -

 :گفت سریع که بود حرف همین منتظر بابا انگار

 خونواده داره، دختر یه منصوری ایآق گم می مامانت به هی آره -

 ... هستن هم خوبی خیلی

 :شدند درشت چشمانم

 بفرستین رو ها بچه سه هر ماهه چهار سه کردین همت بابا یعنی -

 آره؟ خودشون، خونه

 این خندید، می زیرکی زیر و بود کرده چفت محکم را هایش لب بهزاد

. گفت نمی ندنشما زنده برای فعال که گذشت می ذهنش در حرفی یعنی

 :گفت دلخور مامان

 .کنه می کج لب میارم رو کی هر اسم بگو، شمشادت شاخ این به -

 :گفت و گرفت دست در را موبایلش باز بهزاد

 !وقتش به جان، مامان وقتش به -

 خواست می دلم. شدم آماده و برخاستم خوردم، را چایی که همین

 ای بهانه کوچکترین صدرا که باشد جوری خودمان خانه در رفتارم

 .نکند پیدا تذکر برای



 کرده مشغول را ذهنم که را سوالی بالفاصله کردیم حرکت که همین

 :پرسیدم بود،

 بودی؟ گرفته مرخصی برام روز چند تو صدرا -

 :گفت و کشید لبش گوشه شست انگشت

 !سنتیش نوع از اونم چطوری؟ بستنی یه با -

 جواب دادن از که لنگید نمی کار جای یک اگر رفت، درهم ام قیافه

 :گفتم سریع. رفت نمی طفره

 .نیست من جواب این -

 :گفت خونسرد و عادی

 پاستوریزه؟ پس -

 :پرسیدم جانب به حق و نشستم وری یک

 بری، در جواب دادن زیر از بخوای که نیست ای مساله این صدرا؟ -

 بودی؟ نگرفته مرخصی برام سال آخر تا مگه تو

 من سمت به هم نگاهی نیم حتی و بود بیرون به تمام تسماج با نگاهش

 را فلش داخل های آهنگ از یکی و برد پیش دست. کرد نمی حواله

. بود کاسه نیم زیر ای کاسه اینجا آوردم، می جوش داشتم. کرد انتخاب

 :گفتم عصبانی و کردم خاموشش نشده شروع آهنگ

 .توام با -

 :گفت اوتتف بی و کرد باز را خودش سمت پنجره

 !خونه بیام رو ناهار که گرفتم کارم محل نزدیک رو خونه -



 ذهنم به چیزهایی یک کنم، پیدا سوالم با را ارتباطش تا کردم فکر کمی

 :پرسیدم تند. کردم نمی باور نرسد، که نه یعنی! رسید نمی و رسید می

 داره؟ من سوال به ارتباطی چه این اونوقت -

 :شد خارج تفاوت بی و شوخ تحال از و شد جدی اش چهره

 می خونه برسی بیای تا چهاره ساعت تا تو کار که اینه در ارتباطش -

 و هست چهار تا دو ساعت ناهار برا اختصاصیم زمان منم پنج، شه

 .باشه خونه خانومم دارم دوست

 :گفتم ناباورانه و بخوانم را حرفش ته آن تا کردم مکث کمی

 چیه؟ حرفا این از منظورت حاال -

 :آمد کش لبش باز

 .باشم داشته منظوری اگه تو جون -

 :گفتم عصبی و عجوالنه

 رییس امره محاله گرفتی؟ مرخصی چقدر دقیقا بگی؟ چی خوای می -

 و تق رو عید قبل ماهه سه تموم من باشه داده مرخصی هم عید بعد برا

 .رفتم لق

 :گفت و کرد روشن را پلیر دوباره

 بهتر روت و رنگ کنم فکر اینکه مثال کن، رفک تر قشنگ چیزای به -

 نه؟ شده

 :کردم خاموش را آهنگ دوباره و گذاشتم هم روی دندان

 باید پنجم از من کردی؟ کار چی گرفتی؟ مرخصی روز چند صدرا؟ -

 درسته؟ شرکت برم



 :گفت و گرفت فرمان روی به دست دو هر

 !بعدی گزینه نیست، درست -

 :زد می بیرون دود گوشهایم از داشت دیگر

 چی؟ پس -

 :داد جواب خیال بی

 !راحت خیالت داری، مرخصی ثانوی اطالع تا فعال هیچی -

 کمی با و عصبی داشت، معنی چه حرف این شد، درشت چشمانم

 :گفتم تمسخر

 ... شد نمی این از تر راحت خیالم یعنی خوبه، آهان -

 :شد بلند ناخواسته صدایم و

 کار چی تو روز؟ چند چقدر؟ دقیقا یعنی چی؟ یعنی ثانوی اطالع تا -

 .بده مرخصی این از بیشتر ممکنه محال اصال کردی؟

 :کرد اخمی

 دیگه کس از رو زنم اجازه کاری هر و سفر هر برای نمیاد خوشم -

 .بگیرم ای

 :شدند گشاد چشمهایم! ذکری قابل و مهم دلیل عجب

 گفتی؟ چی مهدوی به بگو دقیق خدا به رو تو صدرا -

 :گفت محکم و گذاشت هم روی داندن

 برای عروسی گم می بهش احمق. کرد نوق و نق خواستم، مرخصی -

 گفتم منم گیره، می قیافه من برا افته، نمی اتفاق که بار ده کس هر



 دردش کنم فکر...  خواد نمی کردن فکر دیگه حقوق بدون مرخصی

 .بود همین

 :کردم سوال تر واضح

 گرفتی؟ کی تا رو حقوق بدون خودت قول به مرخصی این -

 :داد جواب جدی

 !ثانوی اطالع تا که گفتم -

 می سوت داشت مغزم. بستم را چشمانم کمی و دادم تکیه صندلی به سر

 عصبانیتم میزان تا گشتم می چیزی دادی ای، جمله حرفی، دنبال. کشید

 :گفتم خشم از پر چشمانم کردن باز با. دهد نشان را

 تصمیم من شغل ی درباره خود سر نداشتی حق کردی؟ کار چی تو -

 گفتن بدون که شوخیه شغل مساله مگه فهمی؟ می نداشتی، حق بگیری،

 کسی هیچ به همکارام و من ارتباط اصال بگیری؟ تصمیم براش من به

 خودم گفتی، می خودم به اومدی می داد نمی مرخصی. نداره ربطی

 ... بودم بلد بهتر رو زبونش

 :گفت عسری حرفم بین

 !بلدی رو زبونش کنی می غلط تو -

 :گفتم حرصی! گفت می چه او گفتم، می چه من شدند، گشاد چشمهایم

 پنج من گم می کنی؟ می تعیین نرخ داری دعوا وسط خوبه؟ حالت -

 به هم که بزنم حرف باهاش چطور دونم می و کنم می کار اونجا ساله

 .هنخور کارم به ای لطمه هم و برسم ام خواسته

 :دادم ادامه عصبانی و کالفه و



 نه؟ یا کرد جمعش جوری یه شه می گفتی؟ چی دقیقا ببینم بگو حداقل -

 :گفت و کشید ای خمیازه

 .بعد برا نگهدار رو بحث این -

. نبود چیزی کم ماشین، شیشه به بکوبم حرص از را سرم خواستم می

 :رفت باال صدایم برافروخته

 چی بهش تو! بعد برا بذار گی می قتاونو شم، می دیوونه دارم -

 ... شرکت رم می پنجم همین از من اصال گفتی؟

 :گفت سریع

 !کنم می کار چی من ببین برو تو -

 نظر از بود کارش ترین منطق بی این بود، شده اشک پر چشمانم

 :گفتم کردم؟ می اش حالی چگونه باید خودم،

 دونم نمی نرو، اونجا برو اینجا بپوش اینو اینکه گی؟ می زور داری -

 تو که نیست چیزی شغل مساله ولی کنم تحمل تونم می رو حرفا این از

 .کنی تکلیف تعیین برام دربارش بخوای

 :گفت خودخواهانه و کرده کوچکی اخم

 هست؟ حرفی سرکار بره زنم اصال ندارم دوست -

 :گفتم نکشد، سوت تا گذاشتم ام پیشانی روی دست

 نداری حق یعنی این...  شاغلم دونستی می اریم،خواستگ اومدی وقتی -

 .ده نمی بهت رو اجازه این هم قانون حتی سرکار، نرو بگی بعدا

 :زد پوزخندی

 .دونستم نمی اصال گفتی، شد خوب آهان -



 :داد ادامه تر جدی و

 الکی که حاال داری، مرخصی ثانوی اطالع تا گفتم بهت بهار -

 ور همیشه زنم کشه می دلم اصال. کار بی کار پس کنی، می شلوغش

 همش تو دارم سفر تا ده کم دست سالی من تازه و باشه خودم دل

 سازگار ها مرخصی گرفتن و کارت با این و ببرم رو تو دارم دوست

 .کن بیرون ذهنت از رو فکرش پس نیست،

 :گفتم عصبانی دهم، نشان را مخالفتم عمق چگونه دانستم نمی

 .نخوندم درس که لکیا. تونم نمی شه، نمی -

 :کرد نگاهم چشمی زیر

 چقدره نشستگیت باز حقوق شدی، نشسته باز ساله پنج کن فکر اصال -

 .کنم پرداخت خودم بگو

 :نداشت اندازه که خوردم می حرص قدری به

 فعالیت از گم، می کار درباره دارم من زدم؟ حرف پول از من -

 کن سعی همیشه تیگف نمی خودت مگه اصال. زنم می حرف اجتماعی

 که شده چی حاال شد؟ چی پس باشی؟ موفق هم اجتماعیت زندگی تو

 چشم؟ بگم، گی می چی هر خوای می ازم

 :زدم زانویم به مشتی کالفه و

 جدی کردی؟ کاری همچین رفتی خود سر که کردی فکر چی آخه -

 رنگی هر که هستم خونت و ماشین عین هم من کردی فکر جدی

 های قرمزه خط از یکی این بکشی؟ خواستی طرف ره یا بکنی بخوای

 کنی؟ رعایتش باید تو و منه

 :زد پوزخندی



 قرمز؟ خط به چه رو بهارک -

 :گرفت می ام گریه داشت

 چیدمانش و خونه این نگم، هیچی که نیست عروسی مراسم دیگه این -

 ... بلدتر و طراحی اصال بگم که نیست

 :گفت و کشید لپش به داخل از زبان

 !نپوشیدی رو صورتی خواب لباس اون هنوز یادمه کن، ولش رو اینا -

 ربطش بی حرف با ندادم اجازه و نکشم داد تا کشیدم باال چشم حرصی

 :گفتم کند، منحرف را بحث

 داری؟ مشکل کردنم کار با که نگفتی خواستگاری روز همون چرا -

 :شد بدجنس اش قیافه

 هالکت من عشق دیگه جنابعالی ه،ن بگو گفتم بهت دقیقا روز اون من -

 !!بله گفتی بود، کرده

 :گفتم زنان نفس نفس. خندید ریز و

 کاری هر که اینی به نه گفتم، بله شناختم می که صدرایی به من -

 یادت نذاشتی، خودت همین نه، گفتم بعد اصال! کنه می داره دوست

 بودی؟ شده گرگ و بود رسیده مشامت به خون بوی که میاد

 :کرد فوت کوتاه را شنفس

 فرصت بهت هم بعد البته...  برسی آرزوت به کردم فداکاری دیگه -

 ... که دادم

 :گرفتم مقابلش و بردم باال را دستم



 مطرح تو و من ی نه یا بله حاال نپیچون، الکی رو بحث خب خیلی -

 .منه کردن کار سر بحث االن نیست،

 :داد ونبیر را دستش و کرد باز را اش کناری شیشه

. نامعلوم مدت تا داری حقوق بدون مرخصی فعال نکن، بحث پس -

 آرایش و پیک و شیک خانومم خونه میام وقت هر کشه می عشقم اصال

 .نباشه هم خسته و خواب بی باشه، خوشگل و کرده

 :گفتم شده هم کردن لج برای

 ... خونه میارم گیرم می رو کارم رم می اصال -

 :گرفت بل سریع

 تو تفننی کنه قبول مهدوی اگه ولی قبل حجم به نه! خوبه فقم،موا -

 !صورتی لباس سراغ بریم حاال تمام، این...  موافقم بزنی طرح خونه

 :گفتم و بزنم آر در حرص خنده خواستم کفری

 مطرح که نامعلومی مدت همون برای اونم آره؟ صورتی خواب لباس -

 !!مرخصی رفته کردی،

 پارکینگ وارد و زد را ریموت خنده با کرد، می تفریح داشت انگار

 ساعته چهار و بیست نداشت، خواب نگهبان جناب این دانم نمی. شد

 .بود بیدار

 در را بیرونم لباس شدیم، خانه وارد تا بودم، عصبانی دستش از جدا

 دانستم می خوب بخوابم، آغوشش در باز بروم خواستم نمی. آوردم

 بستم، را در و رفتم دیگر اتاق به. باشم کنارش دارد دوست چقدر

 خواستم نمی. خوابیدم زمین روی همانجا و برداشتم لحافی و بالشت

 .دادم نمی حق او به عنوان هیچ به بروم، حرفش بار زیر



 برای خورد، دیوار به محکم اتاق در که بود نگذشته بیشتر دقیقه چند

 را خودم جلوی ولی بپرم جا از بود مانده کم ایستاد، قلبم ای لحظه

 هم رویم لحاف کنم، کار چه حاال کنم فکر بخواهم اینکه از قبل گرفتم،

 کرد بلندم ضربتی و گرفت را بازویم! طرفتر آن متر دو بود شده پرت

 :گفت تندی به و داشت نگهم رو در رو و

 آره؟ شدی، رو پر خندیدم روت به تا دو -

 :کشید نزدیکترم کمی و

 نمی تخت رو باشه بارت آخرین کن، فرو تمغز تو قشنگ رو این -

 !دلیل هر به حاال خوابی،

 مهربانی و محبت پر حرفهای سهمم که بود روزی چند گرفت، بغضم

 رفته یادم را صدرا جدید روی این! هایش بوسه و آغوش و بود اش

 !بود

 و نشاندم تخت روی خشن کمی. برد خواب اتاق تا و کشید را بازویم

 :زد کمر به دست

 .هستیم خودمون خونه که شبیه اولین ناسالمتی -

 :شد تر چشمانم و لرزید لبم

 می چی هر کنم می سعی همش که من کی؟ تقصیر هان؟ کیه تقصیره -

 .کنم رعایت گی

 شانه شد خم و کرد مکثی. کشید کمر از دست و کرد صورتم به نگاهی

 به پشت و چرخیدم سریع. گذاشت بالشت روی را سرم و گرفت را ام

 .خوابید می که کردم سمتی



 خواستم می. بودم حساس حرکتش هر به کردم، حس را کشیدنش دراز

 عکس و گذشت ای دقیقه چند. بزنم عقبش بالفاصله بیاید سمتم اگر

 باشم؟ خوشحال باید االن یعنی کردم فکر خود با. نکردم دریافت العملی

 بدتر حالم خوابد،ب بگیرد اهمیت بی اینکه از که بود این واقعیت ولی

 تا بستم زور به را چشمانم. زد می نیش چشمم گوشه اشکم و شد می

 .بخوابم بلکه

 اعصاب کل شد می موجب حرکتش نوع هر و شد می پهلو به پهلو هی

 روی را سرش که بود گذشته ای دقیقه ده شاید. شوند هوشیار ام حسی

 حلقه تنم ردو هم دستش. دادم قورت را دهانم آب. گذاشت من بالشت

 از هم لحظه آن بخوابد، اعتنا بی خواست نمی دلم اینکه وجود با. شد

 و فکر واحد آن در بود دار خنده. خوردم می حرص باز شدنش نزدیک

 .کرد می تحلیل جور هزار ذهنم

 :کرد زمزمه

 .بغلم بیا نباشه، فکرت -

 به که شنیدم را اش خنده صدای. کوبیدم شکمش در آرنجم پشت با

 :گفت آن قبتعا

 !بازی عاشق که منم گیری، می یاد چموشی کم کم میاد خوشم -

 تعارف بی حالیکه در. برگرداند خودش سمت به و داد چرخی مرا و

 :گفتم آمد، می خوشم توجهش و گرمی این از

 !گفتن زور برا ساختنت کال هان؟ گی می زور چرا -

 :گفت و کشید رویم را لحاف

 .بخواب بگیر نزن، غر -



 :کردم بلند سر باز

 .کنی می شوخی داری بگو -

 :زد ام بینی نوک به انگشت با

 و گرفته مرخصی خیلی که کرد نوق و نق بگیرم مرخصی رفتم بین -

 برگشت. داریم کار کلی کنیم؟ کار چی مونه عروسی حاال گفتم اینا

 رو طرحاشون خونه اینکه شرط به هم قبال من که گفت پرت و چرت

 بدون مرخصی اصال گفتم منم...  مونه می کارا و دادم مرخصی بزنن

 این گفت...  ثانوی اطالع تا گفتم منم! چقدر گفت اونم بده، حقوق

 !!ماه شش کم دست گفتم منم چقدره ثانوی اطالع

 .خندید ریز و

*** 

 مینو. بودند هم کسری خانواده بودیم، مادرشوهرم خانه عید سوم روز

 . بود جالب یخیل برایم که داشت آرامشی

 موج هایش صحبت در مالیمت حس هم زد می حرف من با وقتی حتی

 می کمتر داشت، دوستش حد این تا خانم زهرا که نبود بیخود زد، می

 . کرد پیدا هایش حرف بین تلخی یا کنایه یا درشت حرف شد

 هم کن ول صدرا، به بود چسبیده محکم رسیدن موقع از هم علیسان

 .کرد می نگاه چپ چپ خونی دشمن حد در هک هم من به. نبود

 یک این از کم دست بلکه باشم سرسنگین کردم می سعی شب همان از

 که کرد می رفتار معمولی و عادی قدری به او ولی بیاید کوتاه مورد

 .  است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار



 را ها جوجه که انداختم مینو به نگاهی ساالد، کردن درست حال در

 :گفتم آهسته و کرد می سیخ

 نبودن؟ مخالف شما کردن کار با کسری آقا -

 :زد لبخندی و کرد بلند سر

 مورد در زدم، می حرف کسری با که باری اولین همون من نه، -

 .بودم زده حرف باهاش کارم

 :پرسیدم احتیاط با. بود کرده خوبی کار

 نداشتین؟ بحث باهاشون مورد این در هیچوقت بعد دیگه -

 :کرد نگاهم بیشتری دقت با و گذاشت سینی روی را دستش در سیخ

 برامون مشکالتی یه علیسان اومدن دنیا به بعد البته! هیچوقت نه، -

 مادر هر برای که هست مشکلی این چیه، چاره خب ولی اومد پیش

 .داره وجود شاغلی

 :گفتم و زدم برش را دستم در خیار حوصله با

 مهد؟ ذاریدش می -

 :داد تکان سری

 ... مهد ره می امسال از ولی ذاشتم می مامانم پیش سالگی سه تا -

 :کرد نگاهم دقت با و

 مخالفن؟ کردنت کار با صدرا آقا نکنه اومده؟ پیش برات مشکلی -

 :کشیدم پوفی

 !!ماهه شش حقوق بدون مرخصی گه می فعال دونم، نمی -



 :گفت خاطر آسوده خیی

 خونه زندگیتون اول ماه شش که هست هم خوب نیست؟ بد اینکه خب -

 از بیشتر رو صدرا آقا باید که خودت. برسی زندگیت به بیشتر باشی

 با کامل مخالفت منظورش اگه نیست، کاری مالحظه آدم بشناسی، من

 اصال گفت می بهت صریح و رک خیلی باش مطمئن بود، کردنت کار

 .هست امیدی جای یعنی ماه شش گه می که همین. نرو

 :گفتم کالفه

 مونه، می زمین شرکت تو کارم منه؟ ی مسخره شرکت مگه آخه -

 یکی باید یا ماه شش این تو. کنن تعطیل رو بخش اون که تونن نمی

 بخش اون یا و شه می گرفته من جای مسلما که کنن استخدام رو دیگه

 .لنگه می کارشون که بمونه خالی

 :گفت سپس و رفت فرو فکر در کمی

 حاضره گه؟ می چی زدی؟ حرف رییست با گی، می راس که اینو -

 کنه؟ قبول

 .نزدم حرف خودم نه، -

 :برداشت دیگری سیخ

 ببین بزن حرف باهاش اول نکن، مشغول رو فکرت زیاد پس، خب -

 .بخور غصه بعد گه، می چی

 :کشید پایین کمی را صدایش و

 و آرامش با تونی می نندازش، لج سر و نکن بحث شوهرت با زیاد -

 بندازی، راه دعوا و کنی بحث و جر ولی کنی قانعش فرصت سر

 .بره حرفت بار زیر نداره امکان



 :گفتم عصبی

 .داره پا یه مرغش شناسیدش، نمی -

 :داد جواب مکثی اندک با

 ولی واردی خلقیاتش بیشتر به دونم می شدین، بزرگ باهم دونم می -

 صداقت اونم شن، می عقان چیز یک با فقط صدرا آقا بپذیر، من از اینو

 خب نری، سرکار زندیگتون اول ماه شش خواد می ازت...  درایته و

 جای یه تونی می و داری کار سابقه هم تو نشده، تموم که شرکت نرو،

 .بندازی راه کار خودت برا اصال یا بگیری کار دیگه

 :گفت سریع «آخه» گفتم؛ تا

. شم نمی توجهم نکن فکر فهمم، می خوب رو تو حال من ببین -

 می حس ولی نرو داره، حق کنی می حس اگه بشنو، کامل رو دالیلش

 بخاطر رو زندگیت اوِل ولی کن قانعش خب کنی، قانعش تونی می کنی

 .نکن تلخش مساله این

 :گفت و داد دستم را کبابها جوجه حاوی سینی و

 ینا کنم می فکر دارم صبح از هی بهش، بده رو اینا برو بیا هم حاال -

 تاپ و تیپ به زدین نگو شدن، حرف کم چرا تازمون دوماد عروس

 .هم

 علیسان همراه به صدرا. رفتم حیاط سمت وبه گرفتم دست در را سینی

 به گاهی خنده با و داشت ذوق علیسان. زدند می باد را ها زغال داشتند

 و گذاشت می سرش به سر هم صدرا. پرید می هم صدرا کول و سر

 پسر این آمد، لبم بر تلخی خنده. داشت می نگه دوشش روی کمی

. بودم گرفته عوضی عشقی چه با را آن نادان من و بود ها بچه عاشق



 جلو داشتم، صبح سر از که درهمی قیافه همان با و کشیدم بلندی نفس

 .رفتم

 هم را علیسان کشید، گرفته گر های زغال زدن باد از دست دیدنم با

 :گفت و کرد من سوی به رو. گذاشت زمین

 .رسید راه از هم کمک به، به -

 :گفتم و گذاشتم زمین روی کنارش را سینی

 .چسبیدین بهم صبح از که کنه کمکت علیسان بگو برو -

 :خنده زیر زد پقی و داد باال را ابرویش جفت

 شدی؟ حسود همه این کی از -

 که بود نرسیده برداشتن قدم به کار ولی کردم گرد عقب جواب بی

 :گرداند برم و گرفت را بازویم

 .هاست بچه برا قهر ساله پنج و بیست خانم -

 :گفتم مستاصل

 .باش نداشته کاری شغلم با غیرتًا باال بیا -

 انگشتهای با. کشید ام گونه روی و آورد باال را دستش انگشت چهار

 :گفت بود، شده دیدنی صورتم حتما سیاهش و زغالی

 .ببر لذت زندگی از -

 انگشتهای با. کشید ام گونه روی و آورد باال را دستش انگشت چهار

 :گفت بود، شده دیدنی صورتم حتما سیاهش و زغالی

 .ببر لذت زندگی از -



 :گرفتم را بازویش

 صدرا؟ -

 :کرد اخمی

 آدرس الدنگ، همون بود، سپند بود سهند دونم، نمی بود مرتیکه اون -

 بی خور مفت رییس اون از بگذریم هم این از. شناسه می رو اونجا

 می من به برگشته ثانی در نفهمه زبون اوال نمیاد، خوشم هم خاصیتتون

 خداش باید نکردم خرد رو فکش یعنی! بیاد زمانی خانم خود بگید گه

 ماه شش گفتم صراحت با براش خیلی من هم بعد و کنه شکر رو

 ی،انداخت زمین منو حرف رسما یعنی بری تو و حقوق بدون مرخصی

 ... روی اون الکی الکی و کنی درست شر اینکه عوض به پس

 و کرد بود، آویخته شلوارش پاچه به که انداخت علیسان به نگاهی نیم و

 :کرد زمزمه

 ماه شش سر دم می قول بهت من. شو بیخیال بیاری، باال رو خوشگلم -

 !بیشتر حقوقش هم و باشه بهتر هم کنم پیدا کاری یه

 اما بود قوی خیلی کنم مقاومت بخواهم که حس این دادم، تکان سری

 بهتر گذشت ذهنم از کنم، بیان دلیل و علت و کنم باز زبان اینکه از قبل

 .کنم فکر هایش حرف روی بیشتر است

 :گفت خنده با و زد ام بینی نوک به را سیاهش انگشت نوک بار این

 .بزن باد بیا -

 :گفت تندی علیسان

 .بره این بذار زنم، می باد من عمو -

 :گفت صدرا. نشست نمکش با چهره روی نگاهم



 .بگی تونی می هم جون بهار...  زنعمو بگو چیه؟ این -

 :گفت بدعنقی با

 .خودشون خونه ببرش -

 :خندید و گرفت باال سر

 .بچه تا دو بین کنه گیر آدم که روزی از امان -

 دراص باز کوچولویم، هووی های اخم وجود با هم غذا میز سر

 برای را ترینش برشته هم ها کباب جوجه بین از. بود من به حواسش

 .باشد شده سرخ زیادی دارم دوست دانست می کرد، می سوا من

 :گفت آقا عباس به رو خانم زهرا که کشیدم می ساالد داشتم

 نبودی؟ خونه بود، زده زنگ عید تبریک برای گیتا دیروز گفتم -

 :داد جواب و کشید خوردن از دست آقا عباس

 بودن؟ خوب بود؟ چطور حالشون نه، -

 :گفت خانم زهرا. بردم میز زیر و کردم مشت آرام را دستم

 یه کردی فرصت رسوندن، سالم همگی بودن، خوب خدا شکر آره -

 .تبریک برا بزن زنگ

 :گفت دوغ لیوان برداشتن با خانم زهرا. داد تکان سری آقا عباس

 .ایران میاد گهدی ماه یه تا گفت راستی -

. نزد حرفی ولی پایید هم مرا چشمی زیر و برد باال را نگاهش صدرا

 :گفتم باشد، نداشته نمود صدایم روی بدم حال کردم می سعی حالیکه در

 شوهرشون؟ با -



 :برگشت من سمت به متعجب خانم زهرا نگاه و رفت درهم صدرا اخم

 گیتاست؟ منظورت -

 :گفت آهسته و کشید آهی دادم، تکان تایید به سری

 .شده فوت شه می سال چند که شوهرش -

 حال ولی داشت می ربطی من به نباید اصوال زد، چنگ قلبم به چیزی

 :بپرسم عادی کردم سعی باز. دارد ربط ظاهرا که داد می نشان بدم

 چرا؟ -

. کشید اش پیشانی به دست و گذاشت بشقاب روی را قاشقش صدرا

 :گفت متاسف خانم زهرا

 .نخواد جوونی هیچ برا خدا. شد مریض -

 :زد غر لب زیر صدرا

 .بخور رو غذات -

 !بود مانده میلی دیگر مگر

 صدرا از خواست می دلم مدام خوابیدن تا رفتن خانه به مدت تمام در

 نداشته حوصله و درهم های اخم ولی کنم گیتا ی درباره های پرسش

 اینکه با صدرا. شود اخالق بد باز نداشتم دوست کرد، منصرفم اش

 سر آبی لیوان هم رسیدن محض به. نبود هم حال سر ولی نزد حرفی

 باز شرکت دیگر روز دو دانستم می. برود اتاق به خواست می و کشید

 به راضی را او توانستم می که داشت وجود راهی کاش ای شد، می

 :گفتم آهسته کنم، نظر تجدید

 بیای؟ کوتاه یخوا نمی کارم مورد در واقعا صدرا -



 :شد عصبی ناگهانی خیلی

 یه گم می چی هر یا کنی می هم توجهی من های حرف به اصال تو -

 جای به کنی می وادارم این، بعد یعنی دروازه؟ گوِشت یه دره گوِشت

 بهت دقیق خیلی! نرو نکرده الزمه بگم فقط آوردن، دلیل و توضیح

 ... خودته میل هم خوای نمی بپذیر، خوای می حاال...  رو علتم گفتم

 :کرد نگاه چشمانم در و

 !کن تموم هم رو باره این در بحث شرکت، اون بری دیگه خوام نمی -

 :دادم بیرون را نفسم

 .شخصیه خیلی دیگه این گی؟ می زور داری -

 :نشاند اش پیشانی بر غلیظی اخم

 اما...  اولش این نشه مربوط من به که نداری شخصی چیز هیچ تو -

 بدون مرخصی ماه شش گفتم بود؟ چی زدم بهت من که حرفی د،بع

 پیدا برات بهتر کار یه مدت این تو گفتم هم بعد بیشتر، چیز نه و حقوق

 نمی که حاال. کنیم می فکر قبلیت کار رو باز نشد هم اگر کنم، می

 دیگه ندارم، حرفی باشه کنی، قبول رو مشخصی این به چیز یه تونی

 .والسالم ار،سرک بری نداری حق

 زمزمه. شد هم بدتر نشد، حل قضیه تنها نه بردم؛ لب زیر محکم را لبم

 :کردم

 صدرا؟ -

 :بچسبم دیوار به شد موجب که برداشت سمتم به دیگر گام یک

 چی؟ صدرا چیه؟ هان -



 سر همان از اعصابش. نبود پیش روزهای عین بود، شده نفوذ غیرقابل

 :گفتم شاکی و کردم بغض. بود ریخته بهم شام

 آره؟ کردی، قاطی تو و اومد گیتا اسم باز -

 و محبت با صدرای من. ترسیدم چشمانش حالت از خورد، تکانی فکش

. کردم می تهی قالب شد می که اینطور ولی داشتم دوست را خودم گرم

 :گفتم حرصی و فشردم هم روی کمی را لبهایم

 باز هم دنیا سر اون و دور راه از لعنتی اون اصال دیدی؟! گفتم دیدی -

 .بریزی بهم تو شه می موجب

 :کشید باال را صورتم و گرفت را ام چانه آورد، پیش دست

 ببینم و بشنوم دیگه بار یه هم بعد! بزرگتره ازت خانم، گیتا نه، اون -

 شد؟ حالیت تو؟ و دونم می من زدی، بهش ربط بی حرف

 بغضم بود، لقای گیتا به نسبت که حرمتی از و اش مهری بی از

 :ریخت هایم اشک و شکست

 داری دوست کاری هر. بشه حالیم ندارم دوست بشه، حالیم خوام نمی -

 شی؟ می اخالق معلم رسی، می که من به بعد و کنی می

. رفت ام گونه روی غلتان اشک دنبال به نگاهش و کرد مکث کمی

 صبر نفس دو یکی اندازه به. زد کمر به دست و کرد رها را ام چانه

 :گفت بود، شده بهتر ذره یک که لحنی با و کرد

 .نریز بهم رو جفتمون اعصاب شبی نصف بخواب، برو بیا -

 کمی و گذاشتم اش سینه روی را دستم کف. بود ام سینه به سینه درست

 :دادم هلش عقب به



 تو هم اصال ریزم، می بهم رو اعصابت و منم مقصر همیشه آره -

 .شی خالص هم تو بمیرم برم رکنا بکش. نداری تقصیری

 یک اگر حتی نداشتم، پشیمانی حس گفتم که هایی حرف از هم اصال

 طرف که برد کار به منطق باید جایی کل در. بود آن در منطقی بی نمه

 برگردانده شدت به که بروم و بکشم را راهم خواستم. باشد منطقی هم

 سرش. دوختم ینشخشمگ های چشم به نگاه پرهراس و ایستاد قلبم. شدم

 :گفت قاطعانه ولی فریاد بدون و کشید تر پایین را

 فکر گذاشتم، الالت به لی لی و کردم نوازشت و ناز روز چند اینکه -

 بگی؟ تونی می رسه، می زبونت اون به چی هر و خبریه کردی

 عاقبت و آخر از ندهم، جوابی تا دادم فشار هم روی سفت را لبهایم

 .ترسیدم می زیادش شدن عصبانی

 :کشید خود سمت به و داد فشاری را بازویم

 هم جایی تا. هستم و بودم بیزار لوس آدمای از اولش اول همون از -

 بار لوس نذاشتم رو یکی تو کردم می تصور کنه، می یاری ذهنم که

. دونم نمی! این شدی که شده چی سال هفت این اینکه ولی بیای

 بار یه اگه حالت به وای ولی. باش دلخوری، باش، هستی، عصبانی

 .بزنی بچگونه و ربط بی حرف دیگه

 اشک جلوی کردم کاری هر و لرزید ام شده چفت هم روی های لب

 :گفتم بریده بریده. نشد که نشد بگیرم، را مصرفم بی های

 می کشه می عشقت کاری هر که لوسم...  لوسم من گی می راس -

 هست، حالت به وای جوابم آد در دبخوا بار یه و نمیاد در صدام و کنی

 صبر برام دقیقه ده خونه خریدن برا که درستی، کار درسِت کار هم تو



 زمان تعیین برای و خوای نمی نظری ازم چیدنش برا کنی، نمی

 ... مرِز تا کال که عروسی

 .کشیدم پایین پیراهنش های دکمه روی تا را نگاهم و کردم سکوت و

 رفتن پایین باال ایستاد، تر صاف. شد پخش صورتم در محکمش پوف

 از را بازویم کردم سعی آهسته. بود چشمانم مقابل اش سینه قفسه

 بیشتر بازویم روی انگشتانش فشار که نشد تنها نه ولی کنم آزاد دستش

 !کمتر اش سینه تا سرم فاصله و شد

 فاصله رسیدن صفر به از تا دادم قرار اش سینه روی دست کف

 نه بدهم، آغوش این به تن خواستم نمی. نیامد کوتاه ولی کنم جلوگیری

 بعد و بگوید خواست چه هر اینکه از ولی بیاید بدم کردنش بغل از که

 دوست را بیاورد هم را قضیه ته و سر بوسه چند و بغل یک با بخواهد

 بین خاموش و صدا بی جدال لحظه چند به برابرش در مقاومتم. نداشتم

 «آروم هیس،» زمزمه؛ و دیگرم بازوی گرفتن با ولی انجامید او و من

 .کرد اعالم را ماجرا این خاتمه گفت، گوشم دم که ی

 نحو به و باشم می آغوشش گرمای رام چقدر دانست می خوب لعنتی

 می اشک اش سینه روی صدا بی کامال. کرد می استفاده آن از احسن

 کرد منتقل سرم تپش و کمر به بازوهایم روی از را دستانش که ریختم

 :گفت آرام و

 و زیر الکی و کنی لج بخوای وقتی ولی خرم می کنی، ناز قدر هر -

 .شم می کفری بکشی، رو

 :کرد پیدا انعطاف لحنش کمی و کشید طوالنی نفس باز

 تا صفر از رو عصبانیتم درجه تونی می هم دقیقه دو سر خدا شکر -

 .نکنه رد رو نیبحرا درجه تا باش مراقب پس باال، بکشی صد



 :گفتم طلبکارانه و کردم بلند را سرم کمی پیشانی در اخم با

 شه؟ می چی بکنه رد -

 :شد راست و چپ اندکی سرش

 .دیدی که رو اش نمونه یه -

 لبش. گذاشت ام چانه زیر و کشید سرم پشت از را راستش دست

 :شد کشیده مختصر

 تو آدم تنها و کنی انیمعصب حد اون تا تونی می که دنیایی تو آدم تنها -

 ... رو شدنت مظلوم دلم بعدش باز کنی عصبانیم هم قدر هر که دنیایی

 مردمک بین کمی. کشید باال را ام چانه و کرد قطع نیمه را حرفش

 :زد لب و زد چرخ چشمانم

 .کن اعتماد بهم -

 :گفتم شد، کاسته ام سینه روی حجم سنگینی از

 صدرا؟ -

 در گفت که ای «بله» با زد موج ای لحظه یبرا نگاهش در که جانمی

 :گفتم بلندی نفس با همراه. بود تضاد

 آشنای یه که کسی دارم؟ تو پیش جایگاهی چه من دقیقا بگو بهم -

 از که کسی یا کنی ازدواج باهاش شدی مجبور که کسی بوده؟ قدیمی

 نیاز کال نه، یا. باشی باهاش خواستی کنی کم رو و لجبازی روی

 ... داشتی که ای مردونه

 :گفت جدی خیلی ندادم، ادامه مالمتش پر های چشم به نگاه با و



 هیچکدوم برای هیچوقت مرد یک...  بار یک فقط گم، می بار یک -

 .دار نگه یادت اینو کنه، نمی ازدواج کردی اشاره بهش که دالیلی از

 .رفت و کرد رهایم و

 سنگین کردم، می رفک حرفش معنای به داشتم ماندم، همانجا مدتی

 حرف این. بود سن کم وقتی حتی بود، همینطور همیشه زد، می حرف

 یا و بودن مهم یا و بدهد را داشتن دوست معنی توانست می هایش

 به بود گفته. نیست بد باشد، هم چه هر اش خانه در بودنم دلیل اینکه

 !داشتم اعتماد او به که من کن، اعتماد من

 

 اتاق در به نگاهم و زدم در دم جالباسی به را مبیرون لباس و مانتو

 مثال و آمد می بیرون اگر بروم، اتاق به بود سختم. رفت خواب

 آشپزخانه به. خوابیدم می و پریدم می اتاق به جلدی رفت، می دسشویی

 ممکن سرعت کمترین با و ریختم خودم برای آب لیوانی و رفتم

. انداختم برق را ساز چای لاستی الکی و برداشتم را دستمال. خوردم

 که بار هر نبود، خودم دست اما! زدم می حرف گیتا درباره نباید شاید

 می جوش شد، می او سهم که افتادم می سرحالش و براق چشمان یاد

 !نداشت شوهر دیگر حاال که گیتایی. آوردم

 نمی داشت جا افتادم، راه اتاق سمت به آرام خانه، مطلق سکوت حس با

 می «حالم به وای» احتماال خوابیدم نمی خودم جای سر اگر لیو رفتم

 .شد

. نزنم اضافه غلت هیچ کردم سعی. خزیدم خودم سمت گوشه آهسته

 کوبشش پر جهنم هم آن بود، ناقص چیزی یک شد، نمی گرم چشمانم

 می که دم همان درست. بود کرده معتاد صدایش به بدجور مرا که بود

 بود، افتاده خارش به بدنم کل ندهم، انجام اضافه حرکت هیچ خواستم



 پشت بعد و بخارانم را ام بینی نوک کردم سعی نامحسوس خیلی اول

 !را سرم کف یواشکی بعد را، گوشم

 نیم راحت. خوابیدم می باید دادم، فشار هم روی تر محکم را هایم چشم

 بی تنه نیم از نگاهم شدم، پهلو به پهلو آهسته خیلی بود، گذشته ساعت

 اینکه از قبل. چشمانش و صورت تا و اش چانه تا رفت باال لباسش

 گوشه. شدم غافلگیر اش خیره نگاه با ببندم را چشمانم سرعت به بتوانم

 .بود داده صورتش به شیطنتی پر حالت و رفته باال هم لبش

 دستش نزدیک و بردم پیش دست آرام خیلی و دادم قورت را دهانم آب

 روی تعلل بی انگشتش. بگذارم دستش روی نکردم جرات دادم، قرار

 میان از باالخره نفسم. کرد پنهان اش پنجه میان بعد و زد رد دستم

 هایم پلک زیر شدن گرم بالفاصله و بستم چشم شد، رها ام سینه قفسه

 عین برایم کردم، می لمس را حضورش که همین کردم، احساس را

 .بخشید می آرامش و شد می آرامبخش

*** 

 روی چشم و کشیدم ای خمیازه. نبود سرجایش کردم، باز که را چشمانم

 چای آب جوشیدن صدای که بود نشده گرم چشمانم دوباره گذاشتم، هم

 تخت کنار و برخاستم سنگینی به. بیاید لبم بر لبخندی شد موجب ساز

. کرد شره خوب حس یک از دلم و کشیدم ام گونه روی دست. نشستم

 را خوابم ام گونه روی لبانش لمس که بودم داریبی و خواب میان

 .بود کرده تر شیرین

 دیشب. شوم تر سرحال کردم سعی و کشیدم سرم باالی تا را دستهایم

 خوابیده بودم، پوشیده صدرا مادر خانه در که شلواری و بلوز همان با

 .بودم



. کردم شلوار بلوز جایگزین را رنگی صورتی و سفید شلوارک تاپ

 در که هم رژی انبوه از. کردم رها آزاد و زدم ای شانه را موهایم

 پا به هم را خلخالم. کردم انتخاب صورتی رژ بود، خریده خرید، هنگام

 می خوشم رفتن راه هنگام به جرینگش جرینگ از زیاد خیلی بستم،

 نان بوی شدم، آشپزخانه راهی برهنه پای با و فرشی رو بدون. آمد

 با. بود شده بیدار من از زودتر خیلی یعنی بود، پیچیده خانه در تازه

 جا رفت یادم کال و بردم لذت صبحانه شده چیده و آماده میز دیدن

 :گفتم انرژی پر. باشم سرسنگین کمی داشت

 .دنیا مرد زورگوترین بر سالم -

 :رفت باال ابرویش تای. زد گرد عقب و گذاشت جایش سر را قوری

 !!سالم -

 و کشیدم خجالت که نوردید در را پایم سرتا عمقی نآنچنا با نگاهش و

 مقابلم بتوانم، اینکه از قبل اما. بنشینم میز پشت راحت خیلی کردم سعی

 بگیرد، چشمانم از نگاه اینکه بدون. شد مانع دستم گرفتن با و ایستاد

 :دیگر خط به زدم. کشید بازویم روی را انگشتش پهنای

 گرفتی؟ تازه نون رفتی کی -

 :گفتم باز نگرفتم، جوابی تیوق

 .ام تازه نون با صبحونه عاشق من که وای -

 جمله اینکه از قبل. بوسید را لبم گوشه و کرد کج را سرش. خندید ریز

 کنار و کرد بلند و گرفت پهلویم به دست دو کنم، پیدا دیگری پرت

. کرد نگاهم تر دقیق و گرفت فاصله کمی کردنم رها بدون. نشاند کانتر

 و کشید خلخالم روی انگشت بود، رضایت از پر چشمانش که حالی رد

 :زد لب



 داری؟ دوستش -

 :دادم جواب صادقانه

 .دنیاست هدیه بهترین -

 :شد چشمم در چشم

 .قشنگه تو تن به فقط دنیا های زینت کل -

 حس دلم، ناگهانی کردن ریز سر از و کشیم دندان زیر را لبم گوشه

 دور دست و شدم قدم پیش خودم کشید که لوترج. روم می حال از کردم

 ... انداختم گردنش

 مربای کره لقمه و کشیدم هایم ریه به را نان غلیظ بوی دیگر بار

 :گفت خنده با صدرا گذاشتم، دهان به را بزرگی

 .بردار دهنت اندازه لقمه -

 :زدم نق پر دهان با 

 .ام گرسنه خیلی کنم، می ضعف دارم -

 لقمه. خندید و افتاد هم روی باز و گرفت اصلهف هم از کمی لبش

 :گرفت سمتم به و کرد درست کوچکی

 .گیره نمی دستت از کسی نترس -

 . خوردم اشتیاق با و گرفتم دستش از را لقمه

 :گفت چای کردن مزه مز حال در صدرا

 .کنیم می حرکت شو، آماده صبحونه بعد -

 :شد درشت چشمانم و ماندم باز جویدن از



 ا؟کج -

 :کشید سر را چای بقیه خونسرد

 .شمال -

 :گفتم و دادم قورت را لقمه زور به

 گفتی؟ می دیروز شد نمی -

 :پرسید خودش برای دوم چای ریختن حال در و برخاست

 بریزم؟ هم تو برا -

 دیگر یکی و برداشت را فنجانم باشد، جوابم منتظر اینکه بدون و

 :زدم نق. ریخت

 صدرا؟ -

 :شد ندهخ از پر صورتش

 رو ات شده غافلگیر و تعجب از پر چشمهای این گفتم می دیروز آخه -

 .دادم می دست از

 :کردم پرت سمتش به را قندی حبه و کردم کنترل را ام خنده

 .تخس بدجنِس -

 :خندید بلند

 امروز؟ شدی ادب بی اینقدر دیدی، چی خواب دیشب -

 :دادم جواب سریع و تند

 .رو تو -

 :شد مخ میز روی کمی



 .کنم ادبت بلدم خودم نیست، مهم -

 دارش نم و شده زده شانه و مرتب موهای و کردم استفاده فرصت از

 :توپید و کشید عقب سر سریع. ریختم بهم را

 .ندارما شوخی موهام با ببین -

 :گفتم شدن، بلند حال در و کردم درست بزرگی پنیر و نان

 .کردم ادب رو تو من بلکه دیدی، چه رو خدا ثانیا دارم، من اوال -

 .رفتم در و کشیدم جیغی اش شده خیز نیم تنه دیدن با

 هم بار این داشتم، ذوق فامیل و فک پیش و شمال به رفتن برای همیشه

 ولی داد می جوالن ذهنم در همچنان شغل مساله چند هر. نبود مستثنا

 زیبای مناظر به سپردن چشم و تنقالت کلی خریدن با شد نمی دلیل

 که دادم می هم دلداری خودم به البته. نگذرانم خوش خودم به اطراف

 پیدا قول هم آن بعد برای و گرفته مرخصی ماه شش برای بود گفته

 .است داده را خوب شغل کردن

 :گفتم مقصد به مانده کیلومتر صد حدود

 آیم؟ می بدم خبر بزنم، زنگ -

 :انداخت باال سری

 .دیم می خبر عدب بشیم مستقر اول بذار نه، -

 :کردم نگاهش متعجب

 بشیم؟ مستقر کجا -

 :داد پاسخ خونسرد

 .هتل -



 :کردم نگاهش بهتزده

 .ریم می اونجا همیشه! هست جون مامان خونه چی؟ برا هتل -

 :کرد دهانش روانه پفکی و کرد دستم در پاکت داخل دست

 .نبودم من که بود وقتی همیشه -

 :کشیدم کنار را پاکت

 بعد ری، می غره چشم خریدن موقع نزن، من پفک به ستد اوال -

 .خوری می خودت رو همش

 :گفت و برداشت دیگر یکی

 .نشی مریض که کنم می فداکاری دارم -

 :کردم سوال و چرخاندم حدقه در چشم

 جون؟ مامان خونه ریم نمی مگه -

 نه -

 :گفتم جدی و حیران

 نیستیم تو و من طفق. شه می ناراحت بفهمه جون مامان چی؟ برای -

 .داره مهمون کلی عیدا همیشه که،

 :گفت عادی خیلی

 هتل اول. ریم نمی اونا خونه اصال که نگفتم بشه؟ ناراحت باید چرا -

 .خونشون ریم می بعد و گیریم می

 :نباشد طلبکارانه لحنم و باشم آرام بار این کردم سعی



. میان هم امیر و بیتا اینا، مامان هم هستن، خونشون اینا خاله هم ببین -

 یعنی میاد، خونشون به کرمان از کرده ازدواج تازه که هم داییم دختر

 .نیست عادی غیر و معمول غیر چیز خونشون به ما رفتن

 عادیه؟ غیر گفتم، من -

 :گفتم گیجی کمی با

 جون مامان کن باور گذره، می خوش کلی نریم؟ چرا چی؟ پس -

 .شه می ناراحت

 :گفت و برد بیرون ماشین باز رهپنج از را دستش

 اینطور من شوهر که کنی می شون توجیه تو بشه، ناراحت نباید -

 شریک هاشون خوشی تو که ریم می کافی اندازه به هم بعد تره، راحت

 .هتل گردیم برمی رو شبا فقط. نترس بشی،

 :گفتم احتیاط کمی با

 ... هست هم هادی چون نکنه -

 :آمد حرفم بین

 .بهار نکن توهین رمشعو به -

 :پرسیدم تعلل با

 توجیه باید چطور بدونم کم دست که بگی بهم رو دلیلت تونی می -

 کنم؟ شون

 :کرد تبسمی

 خوابن؟ می چطور شبا مونن، می اونجا که آدمی همه این -

 :آمد لبم به لبخند بودم، گذرانده آنجا که خوبی های شب آوری یاد با



 که دارن هم بزرگ اتاق تا دو جون، مامان خواب اتاق بر عالوه -

 باشه خوب هوا یا هال، تو معموال هم آقایون. خوابن می اونجا خانوما

 .خوابن می ایوان تو

 :انداخت من سمت به نگاهی نیم

 نمیاره؟ تو ذهن به رو چیزی این خب -

 :دادم باال شانه

 بیاره؟ باید نه، -

 :رفت باال لبش

 با بخوای تو که بخوابم جا یه برادرام با حتی من حاال تا دیدی اصال -

 باشم؟ مکان یه تو آدم ایل یه

 برای را بام پشت دم اتاق کال آمد، می یادم وقتی از رفت، باال ابروهایم

 :چرخیدم سمتش به. ماند می آنجا و بود کرده آماده خود

 خوابی؟ می تنها همیشه چرا جدی چرا؟ ولی گی می راست آره -

 :کرد اصالح را حرفم

 !البته خوابیدم، می -

 :گفت و زدم خجلی لبخند

. هست سرمایی خیلی مامانم من برعکس درست ام، گرمایی اول از -

 تا بیارم، در رو بلوزم خودم تونستم می کم کم که بچگی همون از

 می لحاف بدون و آوردم می در رو بلوزم سریع رفت می خواب مامان

 من غیر اتاق تو اینکه به هتوج با و شدم بزرگ که کم کم. خوابیدم

 خود تا و بخوابم بلوز بدون تونستم نمی دیگه بود، هم سینا و کسرا



 یه تا که بود این...  گرما از شدم می هالک یعنی برد، نمی خوابم صبح

 رو باال اتاق بنشونم، کرسی به رو حرفم تونستم و شدم تر بزرگ ذره

 .شخصیم محوطه شد و زدم خودم اسم به

 :گفتم خنده با

 .اونجا دادی نمی راه هم رو هیشکی -

 :بود انداخته برق چشمانش گذشته یادآوری از کنم فکر

 .سینا و تو غیر البته -

 :کردم ذوق

 دادی؟ می راه رو ما چرا -

 :خندید

 در و دادین می گوش حرفم به و بردین می حساب ازم ذره یه چون -

 .ریختین نمی بهم رو اتاقم نظم نتیجه

 :رفت کوتاهی رهغ چشم و

 !کردین می شلوغی هم گاهی البته -

 :کشیدم نفسی روزها آن آوری یاد از

 کردی؟ کار چی سربازی پس اوصاف این با راستی -

 :زد غر و کشید محکمی پوف

 مگه بخوابم تونستم نمی شبا. شه تموم سال دو اون تا مردم نیار، یادم -

 تهرانه از سردتر اونجا چند هر شدم، می بیهوش خستگی از اینکه

 .خودمونه



 دوران اصال شد، گلوله گلویم میان بغض روزها آن آوری یاد با

 رفت، سربازی به که بودم ساله ده من نداشتم، دوست را اش سربازی

 دو هم آن و آمد می خانه به بار دو یکی ماهی و بود همدان هم خدمتش

 تصمیم حس آن و دیدمش می کمتر. گشت برمی و ماند می روز

 گفت مادرم شد، تمام اش سربازی هم وقتی. بود باخته رنگ گذشته

 صدرا و ام شده بزرگ چون بروم اتاقش به باال طبقه ندارم حق دیگر

 بام پشت ویالی آن در یا و بود دانشگاه در یا را زمانش بیشتر که هم

 داشت، کمتری فراغت. داد می شدن دور بوی اش سربازی...  خودش

 چند هر. شد می سپری دانشگاه در زمانش یشترب و بود دانشجو

 خیابان در من همکالسی دخترهای از یکی رفتن کما به منجر تصادف

 مدرسه گاهی حتی و زبان کالس به آوردنم و بردن برای شد، موجب

 به هم شاید نداشت، روابط نوع این با مشکلی مادرم. شود همراهم

 او دایمی حضور با لحا هر به چون دانم، نمی داشت اعتماد صدرا

 جراتش نه و داشت را من به شدن نزدیک امکان نه هم دیگری کس

 !!را

 گذشت، می اتاق آن در من زمان کل اش سربازی از قبل حالیکه در

 شرط یعنی. ماندم می آرام و ساکت آنجا حتی خواندم، می درس آنجا

 به تا منزن حرفی نداده، اجازه وقتی تا که بود این نکند بیرونم اینکه

 .انجامید می هم خوابیدن به شدن ساکت این گاهی. برسد درسش

 :گفتم منظور بی

 .بود خوب خیلی سربازیت قبل دوران -

 :رفت باال لبش گوشه

 اومدی؟ می پنجره از کردم، می بیرونت در از دیگه، آره -

 :رفتم ای غره چشم



 بیار، بآ لیوان یه بهار که کردی می صدام خودت هم اومدم نمی ئه؟ -

 .بیار کیک یه

 :زد پرشیطنتی خنده

 درمون دم گربه اون اندازه و حد در چیزی یه کرد، شد می چی دیگه -

 .بودم کرده عادت بهت

 :کردم بازویش حواله مشتی بالفاصله

 !بیشعوری خیلی -

 :گفتم حرص با من و زد قهقهه

 می باز که بودم خوبی خیلی دختر من ولی کردی می اذیتم هم کلی -

 .اومدم

 :پرسید سریع

 کی؟ اذیت؟ -

 :دادم جلو لب

 همش دستم، رو زدی ولی باال بودم آورده چای زحمت کلی با برات -

 .بود سالم پنج هم

 می یاد به تازه انگار. کرد می فکر داشت کرد، جمع را چشمانش

 :آورد

 رو داغ چای که بودم داده تذکر بهت بار چند گی، می اونو آهان، -

 عوضش! که دادی نمی گوش حرف ولی باال ها پله از ریبیا برندار

 .نیاوردی دیگه اون بعد

 :رفت درهم هایم اخم



 .هست وجودت تو کال رحمی بی -

 منتقل خود پای روی به و گذاشت دستم روی را دستش. زد لبخندی

 :کرد

 می بار یه چای که بود این از بهتر دستت، روی ای دقیقه دو سوزش -

 .سوخت می و اتپ و دست به ریخت

 می بهتر خودم را علتش بودم شده بزرگتر که حاال یعنی دانستم، می

 خواستم می حالیکه در. بکشد را نازم نخواهم شد نمی دلیل ولی دانستم

 :گفتم بکشم، بیرون دستش زیر از را دستم

 هم تو برا نبود یادش کسی و خوردن می چایی همه پایین اون خب، -

 .بیاره

 :چرخاند سمتم به لحظه یک برای را نگاهش و گرفت ترمحکم را دستم

 .بیاری چایی برام داری وقت عمر آخر تا حاال عوضش -

 با بود ممکن چگونه. بوسید نرم را دستم پشت و کشید باال را دستم و

 کند؟ هیاهو بگیرد، تالطم آدم دل دست، پشت از آهسته و نرم بوسه یک

*** 

 :هفتم فصل

 هوا به بخارش حالیکه در و کشیدم ای پیاله زگا روی پز نیم آش از

 :گفتن با بیتا. بردم دهان به قاشقی بود،

 !نترس شن، نمی پال و پخش هات جوجه بدی، خودت به تکون یه -

 :گفتم خنده با بسوزد، کمتر تا کردم فوت را دهانم. شد آشپزخانه وارد

 کنی؟ می مستفیض داری رو کی -



 :آمد جلوتر و کشید باال چشم

 جیره بی نوکر کنن، می فکر گیرن می زن وقتی رو، تنبل امیر -

 .گرفتن مواجب

 ظریفش اندام به نگاهی. رفت کابینت سراغ کشید، می بو حالیکه در و

 :انداختم

 گذشت؟ خوش سفر -

 :ایستاد دست به کاسه

 در بازی خسیس جناب این اگه شد می هم بهتر یعنی نبود، بدک ای -

 !آورد نمی

 :پرسیدم و شود خنک تا کردم آش زدن بهم شروع

 چطور؟ -

 :کرد کج لبی

 دو که نه. بخریم اومد، خوشمون چی هر از کردیم عادت ماها خب -

 !تره صرفه به کدوم ببینیم کنیم تا چهار دوتا

 بود، خریده که هایی لباس و بودم دیده را ساکش قبال اینکه به توجه با

 :گفتم

 .کردی خرید خوب که تو -

 :برگشت سمتم به و ریخت آش خودش برای

! بار یه همین باره؟ چند جوونی مگه! منبرها سر نرو بهار، من جون -

 چی خوام می وارنگ و رنگ لباس دیگه شدم، ساله پنجاه چهل که فردا



 نه دیگه بخرم هم بخوام تازه بعد. بپوشم بخرم میاد، خوشم االن کار؟

 .رو اش حوصله نه دارم، رو جونش

 :دادم االب ابرویی

 !بگم چی -

 :رفت یخچال سمت به و گذاشت میز روی را کاسه

 گیرشون پول خر شوهر که همه بگی، که نداری هم چیزی دیگه، آره -

 .نمیاد

 :گفتم داشت، برمی یخچال از که بود کشکی پی نگاهم

 دیگه داره، زندگی داره، شغل داره، خونه امیر حرفیه؟ چه این بیتا -

 نخرید؟ و داشت یعنی خوای؟ می چی

 :گفت. بریزم خودم برای کشک از هم من تا رفتم جلوتر کمی

 .نمیاد خوشم کنم، خرج کنم، کتاب حساب باید اینکه از دیگه، همین -

 :ایستادم رویش در رو

 هیچوقت. کشه می رو تو ناز جوره همه خوبیه، مرد که اینه مهم -

 .شوخه مهربونه، کنه، نمی تندی باهات

 :گفت و کشید کام به را آش بوی ن،خورد از قبل

 می پهنش شورم می جوری بره باال صداش! بکنه هم تندی بیاد بابا نه -

 .بگیرم تحویلش خشک آلو که آفتاب تو کنم

 بود بیتا کرد، شد نمی کاری کردم، نگاه سقف به و کشیدم عمیقی نفس

 سمت به بیتا دست که بود نرفته کشک سمت به دستم هنوز. دیگر

 :زد لب گردنبند لمس ضمن. آمد مگردن



 دیگه؟ بود لفظی زیر قشنگه، خیلی -

 ابرو. ریختم ظرفم داخل کشک توجهی قابل مقدار و دادم تکان سری

 :کشید باال

 غلفتی رو پوستمون مامان دربیاریم، اداها این از خواستیم می ما واال -

 نگفت؟ هیچی کند، می

 واقعا داد؟ توضیح برایش ار جریان شد می چگونه کردم، فوت را نفسم

 :زدم لب فقط. نداشت راه

 .نه -

 کردم سعی هم من. کرد آش خوردن به شروع و زد تکیه کابینت به

 مامان که آوردم می در را آش دوم کاسه ته داشتم نزنم، بیشتری حرف

 ما سمت به و کرد چک را غذاها شعله. رفت گاز سر به و شد وارد

 :برگشت

 .بیارید چای سینی یه زدن، حرف به بشینید اینجا اینکه عوض -

 :انداخت باال شانه بیتا

 .ببره خودش بیاد خواد می چای کی هر -

 :کرد اخمی مامان. بود پسرها و بهزاد و امیر به منظورش دانستم می

 !خواد می چای بابات -

 :کردم میانجیگری من و خورد را اش خنده بیتا

 .میارم االن -

 :گفت آهسته ولی طلبکار کمی مامان. رفتم سماور سمت به و

 گرفتین؟ اتاق رفتین داره معنی چه -



 :گفت سریع بیتا

 !برازندگی دارندگی جان، مامان -

 :گفتم و رفت بیتا به ای غره چشم مادر

 !بود شلوغ خیلی هم اینجا بهتره، کردیم حس اینطور که گفتم -

 مامان چند هر نیست راضی مامان بود مشخص گفتیم که اولی همان از

 اتاق رفتید، کارید و کس بی اینجا شما مگه» گفت؛ بار چند هم جون

 :گفت شاکی ولی پایین صدای همان با.« گرفتید

 کنن؟ می فکر چی همه حاال گذروندین، می بد خودتون به روز دو -

 :خندید ریز بیتا

 !!!سخته بابا کردن، عروسی هست هفته یه مامان، -

 :کرد نگاهش چپی مامان

 .کنن می رو فکر همین هم بقیه اش، نمونه یه این بیا -

 بود سخت برایم جورهایی یک کردم، حبس ای لحظه برای را نفسم

 همان از. خواست صدرا اینکه یا و خوابد می جور فالن چون بگویم

 :گفتم جدی خیلی.« شد این مون تصمیم» گفتم؛ اول

 اصوال نه و مهمه دزیا برام نه کنن می فکر چی بقیه اینکه مامان، -

 آدما گاهی بکنن، نادرست فکر دیگه نفر یه زندگی درباره دارن حق

 با و نشنیده خواد می کسی اگه و بدونه کسی خوان نمی که دارن دالیلی

 !خودش پای گناهش. بکنه بذارید بکنه، قضاوت خودش فکر



 ایستاد، مقابلم مامان. بروم بیرون خواستم و برداشتم را چای سینی و

 بعد و شد کشیده بیتا دنبال به نگاهش. داد بیتا دست و گرفت را سینی

 :گفت او خروج از

 زندگی مدل کنیم سعی باید و جمعه یه تو ما زندگی عزیزم، دخترم، -

 .باشه هماهنگ بقیه با که کنیم تنظیم جوری رو مون

 :نرفت بین از جدیتم

 زندگی مدل پس ،دارن فرق هم با آدما نیستم، موافق حرفتون این با -

 جور یه بیتا و من برای شه نمی حتی دارن، تفاوت هم با هم هاشون

 طرف. داریم رو خودمون مشخص خصوصیات کدوم هر. پیچید نسخه

 عین امیر با اون رفتار نیست قرار پس دارن، فرق هم با هم هامون

 .صدرا با باشه من رفتار

 :داد تکان سری

 اگه پس کشیدی، می بال جون مامان خونه برا که آدمی همون که تو -

 ولی باشین اینجا نخواسته اون که معلومه و شوهرته کرده، فرق چیزی

 نگو، چشم گه می اون چی هر اول همین از بهار بشنو، من از اینو

 .شن می عادت بد زود مردا کن باور

 :گفتم آرام بعد و کردم فکر سکوت در کمی

 شوهر و سخت زندگی چه کردم می فکر همش بودین غریبه اگه -

 خواست می دلش صدرا ببینید. گین می اینطور که داشتین سختگیری

 حرمت به ولی بودم خسته هم من واقع در باشیم، تهران تو روزها این

 رو شب اینکه پس. اومدیم فامیل، بزرگترای حرمت به و شما حرف

 از گفت، وضوح به هم صدرا باشه، مهمی امر تونه نمی باشیم کجا

 .شب تا آیم می بگید جا هر بحص



 :گفت و کشید پوفی

 خجالت شما جای من راستش ولی! کرد شه می کار چی دیگه باشه، -

 شب سه دیگه، جای یه برید پاشید شب خوابیدن یه برای که کشم می

 .شد نمی طوری خوابیدین نمی هم کنار رو

 :خندیدم کوتاه و متاسف

 .نیست مهم -

 و قضاوت اگر شاید. هستم ماهیانه بگویم حتی دمندی دلیل و افتادم راه و

 از ای عمده بخش کردند، می حذف ها ایرانی ما زندگی از را دخالت

 .شد می حل مشکالتمان

 و صمیمی جو این از همیشه شدم، جون مامان خانه سنتی هال وارد

 پی هم نگاهم. بردم می لذت پیچید، می شان خانه در که پاکی بوی

 خشک آلو و کشمش مثل طبیعی محصوالت کلی و میوه و بادام و گردو

 مثل و افتاد بود، کرده درست جون مامان خود که لواشک حتی و

 .رفتم لواشک سراغ معطلی بی همیشه

 :گفت رویی پر با مهدیس

 .ها نکنی تمومش -

 آنجا انقدر اینکه با و بود لواشک عاشق خودم عین گرفت، ام خنده

 :گفتم. کردیم می کل کل هم با همیشه ولی نیاید کم که بود لواشک

 .بمک رو پستونکت تو بچه، سرجات بشین -

 :زد نق هادی به رو سریع

 آدما قاطی هم منو حاال بودم، کرده ازدواج خواستگارم اون با اگه بیا، -

 .نذار تو باز کردن، می حساب



 

 :زد غر هادی

 .نزن بیخود حرف و درست به بده رو حواست تو -

 :پرسید خاله از صلهبالفا بیتا

 بود؟ کی خواستگارش -

 :کرد کج دهنی خاله

! شده بزرگ کنن می فکر همه درازه زبونش که اونقدر! نفتی چراغ -

 .نیست مخ اش کله اون تو هم ساله ده بچه یه قد ولی

 سیب بالفاصله و نکرد نامردی هم مهدیس. خندید غش غش بهزاد

 و برداشت را سیب بهزاد. کوباند سرش فرق میان به درست را درشتی

 :گفت

 .باشیم درمونش دوا فکر به باید کم کم کنم فکر خاله -

 :گفت کالفه خاله

 نداری؟ سراغ رو کسی خدا، به آره -

 :گفت صدرا چرخاندم، راست به را سرم. شد پرت حواسم دستم لمس با

 زده؟ خشکت چرا بشین -

 و بهزاد و هادی با خوب خیلی بودیم، رسیده وقتی از. نشستم کنارش

 البته آمد، نمی خوشش ام دایی دختر شوهر از کمی. بود جوشیده امیر

 که زد می حرف جوری یعنی بودم، مشترک او با حس این در هم من

 اندازه به درست چیز هر از اصوال ولی باشد می دهر عالمه انگار



 شد، می جابجا اینترنت در که نادرستی و درست های پیام و ها جوک

 .بود بلد

 :گفت و کرد پر پرت و خرت از بشقابی بالفاصله

 .الزمه برات بخور -

 اشتهایم آمدم می که آنجا همیشه کردم، خوردن به شروع تعارف بی

. داد می مزه جون مامان خوشمزه غذاهای عجیب شد، می برابر چند

 :گفتم و افتاد جون مامان های گلدان انبوه به باز پنجره از نگاهم

 .ام خونه این عاشق من -

 :گفت لذت با

 صبحا. باشیم خودمون فقط که بیایم زمانی بعد دفعه. صفاست با خیلی -

 .بزنه قدم حیاط این تو آدم بخشه لذت

 :گفتم آهسته

 جا بار این چون میاد، در هم جون مامان دل از شه، می خوب آره -

 .رفتیم دیگه

 :گفت خونسرد

 .میارم در دلش از نرفته من نباش، نگران تو -

 :گفت تر آهسته و

 اشکالی من. بمون بمونی، رو شب خواد می دلت واقعا اگه بهار -

 .بینم نمی درش

 :نشست دلم ته ناراحتی جور یک

 .نداره ایراد بمونم اینطوریه، وضعم من که حاال دیگه، آره -



 :کرد درشت چشم متعجب

 تو؟ گی می چی -

 :کشید نفسی و

 .بمونی نداری حق هم بخوای صالا خب، خیلی. کن خوبی و بیا -

 :زد غر و

 !زدا حرف جماعت زن با شه نمی مواقع اینطور گن می -

 :کردم عوض را صحبت سوی و سمت و خوردم را ام خنده

 .چای هم برنج، هم بخریم، زیتون هم بازار، بریم فردا صدرا -

 :داد تکان تایید به سری

 .دارم دوست هم رو اینجا سیرای ترشی -

 میزان. بود آمده خوشش خیلی صدرا از جون مامان تصورم برعکس

 و بود بیشتر دیگر داماد دو از توجهی قابل طور به صدرا به محبتش

 انعطاف جون مامان مقابل در عجیبی طور به هم صدرا زبان البته

 .داشت

*** 

 که بودیم گرفته ساحل کنار پالژی هتل، جای به بیتا، تصور برعکس

 ای تازه جای من برای شمال البته. بود قشنگ و منظره خوش خیلی

 با. بود دلچسب خیلی باشی، دریا کنار کردنی باز چشم اینکه ولی نبود

 پالژ به بود، چسبیده آن به ماسه نیمه تا که شلواری و خیس پاهای

 :گفتم خنده با بود، نشده گلی اصال و بود تمیز و تر صدرا. برگشتیم



 منم شه، می دیر داره ماشین، بذار رو وسایل پاستوریزه آقای بیا -

 .بیام بشورم رو پاهام

 :گفت داشت، برمی را لباسها کوچک ساک حالیکه در

 .ها موندی سال ده زیر دوران همون تو تو، بهار -

 :دادم باال ابرویی

 !حاصل چه شدن بزرگ از -

 پر باز گرفتم می آب مدام اینکه وجود با حمام کف. شدم حمام وارد و

 قدری به آنجا. آمدم بیرون و شستم را پاهایم عجله با. بود سهما از

 بدی حس جون مامان خانه در نماندن شب از که بود گذشته خوش برایم

 شلوار پوشیدن به شروع و کردم خشک را پاهایم سرعت به. نداشتم

 زدن قدم با شام و صبح بس از آوردم می کم شلوار داشتم کم کم. کردم

 می موجب هم شمال مرطوب هوای و کردم می یسخ را همه ساحل در

 .بکشد طول خیلی شدنشان خشک شد،

 :گفت و آمد پالژ داخل صدرا

 داری؟ برنمی چیزی دیگه -

 :دادم باال سری

 دست دو یکی فقط من میارن، جون مامان خونه از رو وسایل همه نه -

 .کنیم استفاده بشه، الزم اگه که برداشتم لباس

 :ایستاد مقابلم

 .خریم می هوله هله کمی هم ما راه تو -

 :گفتم و برداشتم را موبایلم دادم، تکان موافقت عالمت به سری



 .بزنم حرف باهاش هم خودم و بزنم مهدوی به زنگ یه من -

 :بگویم تر سریع شد موجب شد، ایجاد اش پیشانی در که کوتاهی خط

 نزنم، فحر باهاش و نباشم ماجرا دنبال اصال شه نمی واقعا خب -

 .کردم می کار اونجا که ساله پنج حال هر به. شه می بد خیلی

 :پرسید جدی و نشست تخت کنار

 بهش؟ بگی چی خوای می -

 :گفتم و گرفتم شماره رویی پر با

 !فهمی می بدی گوش -

 :صدای شنیدن با. شد سینه به دست و داد باال ابرویی تای

 .بفرمایید بله -

 :کردم تر محکم و تر جدی ار صدایم کمی و کشیدم نفسی

 خوبه؟ حالتون مهدوی، آقای سالم -

 چه عید بعد اولیه روزهای گرفت، ام خنده. بود خوابیده کردم حس

 ساعت صبح هم آن باشد اداره بود، ممکن اصاًل جدًا داشتم؟ انتظاری

 :گفت! نه

 هستین؟ خوب هم شما. زمانی خانوم متشکرم سالم، -

 باشد، تاثیر بی کالمم استحکام در تا کنم رلکنت را ام خنده کردم سعی

 :دادم جواب

 .باشه مبارک هم عیدتون. بله خدا، شکر -

 :بود پریده سرش از خواب کمی انگار



! رو تون عروسی هم بهتون گم می تبریک رو عید هم منم،. ممنونم -

 خودتون به حضورا که نشد ولی بودم رسیده خدمت عروسی برای البته

 .بگم تبریک

 :گفتم و کردم شکریت

 ... کار مورد در گرفتم تماس مهدوی آقای -

 :گفت حرفم میان و شد تازه دلش درد انگار

 می خودتون...  سالی اول اونم داره؟ معنی چه این آخه زمانی خانم -

 وابسته شما حضور به جورایی یه ما تبلیغات طراحی بخش که دونید

 شرط این زنه، می آسیب ما رکا به واقعا شما ای دفعه یه رفتن و هست

 .نیست همکاری

 :گفتم و کردم صدرا به نگاهی

 اتفاق یه کس هر برای هم ازدواج خب ولی دم می حق بهتون من بله -

 .ناپذیره تکرار و خاص

 :گفت سریع

 خودتون بشه، وارد آسیب شما زندگی به که نخواستم منم خب خیلی -

 بقیه هم و رو شما هم مکن رعایت کردم سعی جوره همه دونید می هم

 کنار رو کار ضربتی و مرتبه یک بخواید اینکه ولی...  رو کارمندا

 لطمه کارمون به شدنش پر تا که کنیم می پیدا خالی جای یه ما بذارید

 .میاد وارد

 

 :دادم تکان سری



 بدون مرخصی فقط من فعال البته...  رو حرفتون دارم قبول من بله -

 .دیگه چیز نه و خواستم ماهه شش حقوق

 :داد جواب مکث کمی با

 طرفی از و کرد تعطیل رو کار شه نمی که رو ماه شش این اوال -

 طراح گن می میان مثال خودتونه، شخص به ما های سفارش از برخی

 .کنه کار ما تبلیغ رو طرح، فالن

 :گفتم آرامش با

 طرح چنین باشه ممکن اگه که گرفتم تماس همین برای متوجهم، -

 می براتون و کنم می کار روشون شرکت از خارج من بدین، رو اییه

 .دم

 :کرد تعلل دادن جواب برای باز

 شدین؟ مشغول دیگه جای زمانی خانم -

 :دادم جواب جدی

 خوام می فقط گفتم، می بهتون صراحت به که بود اینطور اگه نه، -

 چند همکاری ضمن، در. همین بذارم، وقت زندگیم برای ماهی چند

 پس بیاد، وارد آسیب شما کار به نخوام که شه می موجب هم مون ساله

 .بمونه زمین هاتون سفارش ذارم نمی بتونم که جایی تا

 :گفت دلخوری با

 آره؟ دیگه، باشم جدید کارمند دنبال مدت این تو من یعنی -

 :گفتم و کردم اخمی. شد خواهد ختم جا همین به آخرش دانستم می



 صرفا من. مختارید بگیرید تصمیمی هر و دتونهخو شرکت شرکت، -

 البته. کنم کمک باشه، توانم در که حدی تا تونم می بگم گرفتم تماس

 ... خواید نمی هم اگه

 :کرد قطع را حرفم دوباره

 آره؟ قاضی، رفتین پیش پیش خورد، توقی به تقی تا باز زمانی؟ خانم -

 نه، یا اومدنه واقعا ،چیه تون نهایی تصمیم پرسم می تون از دارم من

 شش بعد واقعا اگه باشید مطمئن...  براتون باشم جایگزین فکر به من

 با حاال کنم، کاری یه رو مدت این تونم می دارین برگشت قصد ماه

 یه نهایتش یا و ها بچه برای کاری اضافه یا شما خود به کار دادن

 .گردین برمی ماه شش بعد حتما بدونم ولی...  وقت پاره نیروی

 :افزود من من کمی با

 دربارش بیشتر تونیم می باشه، آمد در و حقوق مشکل اگه ضمنًا -

 .بزنیم حرف

 :گفتم آهسته دادم؟ می جوابی چه

 تری دقیق جواب فرصت سر و کنم فکر مورد این در بدین اجازه اگه -

 باشین، داشته سفارشی اگه که بدم رو قول این تونم می ولی بدم بهتون

 .فرستم می براتون و کنم می کار طرحش ویر من

 زمان و ها سفارش متن و هستم جوابتون منتظر من خب، بسیار -

 حداقل شرایط این تو که متشکرم. کنم می ایمیل براتون رو تحویلشون

 .نمونه لنگ ما کار که بودید این فکر به

 :کشیدم راحتی نفس

 به زمان نکمتری در رو ها طرح کنم می سعی کنم، می خواهش -

 .برسونم دستتون



 :گفت احتیاط کمی با

 هست؟ مقدور براتون که گذشته حجم همون با کار زمانی خانم -

 :دادم جواب متفکر

 .داد خواهم اطالع بهتون نشد دیدم هم اگه. بدم انجام کنم می سعی بله -

 .دارم موفقیت و خوشبختی آرزوی براتون خب، بسیار -

 :زدم تبسمی

 .اجازه با عالف...  ممنون -

 :گفتم صدرا به رو و کردم قطع را تماس

 فهمیدی؟ حاال -

 :گفت و برخاست

 .فهمونم می هم تو به االن -

 می را کشیدنم جیغ جلوی حالیکه در و گرفت ام خنده نگاهش رنگ از

 .پریدم بیرون پالژ از سریع گرفتم،

 :پرسیدم نشست، ماشین داخل تا

 بودی؟ راضی بود؟ چطور -

 :زد چشمکی

 .بله فعال -

 :پرسیدم سریع

 چی؟ یعنی فعال -



 :داد جواب طمانینه با و زد استارت

 ... معنیه به لغت در فعال -

 :زدم غر حرصی

 صدرا؟ -

 :کرد حرکت ریلکس

 شرایط شاید دیدی، چه رو خدا خداست، روز فردا...  فعال یعنی فعال -

 .گرفتی دیگه تصمیم یه خودت که شد طوری

 :گفتم و تمبس را کمربندم

 ... دیگه طور شرایط چی یعنی -

 را تماس. کنم رها نیمه را حرفم شد، موجب صدرا موبایل زنگ که

 :کرد برقرار

 ...  برید نباشید منتظر نه...  باشه آهان...  کجایین؟ خبر؟ چه سالم -

 :گفت خنده با و

 .آیم می داریم می بر ما برید شما خب، خیلی باهوش، آدمای به به -

 :پرسیدم کرد، قطع را استم

 بود؟ بهزاد -

 :داد تکان سری

 مونده رفته یادشون رو پرت و خرت کمی و چای فالسک گویا آره، -

 .برداریم بریم ما گفتن خونه،



 نفسی بیرون مرطوب و خنک هوای از و دادم تکیه صندلی به را کمرم

 تا و برویم نزدیک آبشار یک به بودیم، گذاشته قرار امروز کردم، تازه

 تواند نمی بود گفته جون مامان. بگذرانیم خوش خودمان برای عصر

 .بمانند پیشش بودند، گرفته تصمیم هم خاله و مامان بیاید،

 روی تا نبود، بیشتر دقیقه ده جون مامان خانه و پالژها بین فاصله

 :گفت زد، ترمز

 .بیام بیارم جلدی برم من باش، تو -

 .شد پیاده و

 به سالمی و بروم خانه داخل خواست دلم که بود هنگذشت دقیقه یک

 فقط و بود باز همیشه جون مامان خانه در. شدم پیاده. بدهم جون مامان

 این اهالی بین اعتماد. شد می بسته صبح نماز تا شب دوازده بین فاصله

 باز را درهایشان راحت خیال با همه که بود آنقدر شمالی کوچک شهر

 .کنند آمد و رفت راحتی به همدیگر خانه به حتی بگذارند،

 از که داشتیم عادت یعنی شدم، وارد زدن در بدون عادت طبق منم

 البابی تق را ساختمان داخلی دِر یا و کنیم صدا را جون مامان حیاط،

 .کنیم

 بود، گرفته خود به متعجبی و کالفه نگاه و ایستاده ساختمان کنار صدرا

 واضح صدای ساختمان باز پنجره از کنم، صدایش خواستم که همین

 :گفت می که شنیدم را مامان

 !درصد یه حتی کن فکر خدا به بودم؟ موافق صدرا با من مگه... -

 صدرا نگاه. دوختم چشم صدرا به زایدی نگرانی با و بستم را دهانم

 :گفت خاله. نشست من روی چرخید



 خب هست، کنی گوش حرف دختر شناسم می بهارو من که جایی تا -

 .کردی می قانعش

 :بود عصبی مادر صدای

 هر به یعنی. نشد کردم سعی جوره همه نتونستم، نتونستم، خدا به -

 ... بود این با دلش ولی گفتم بهش زبونی

 های حرف و ایستادیم می نبود درست اصال گذاشتم، جلو قدم یک

 را بازویم صدرا اما. شد نمی این از بدتر یعنی شنیدیم، می را مامان

 :آمد می باز مامان صدای!« نگو هیچی» که؛ داد باال ابرو و گرفت

 داشتیم، آمد و رفت نداشت، مشکلی طفلک احسان محمد کن باور -

 برا بار یه ندیدم اصال. بود خوبی پسر جوره همه بود، شده شناخته

 .کنه اخم بهار

 نگاه صدرا چشمان در و کردم باز دوباره و بستم درد با را چشمانم

 مشت تنش کنار دستش و بود هایم چشم میان نگاهش درست. دمکر

 :گفت می داشت مادر! شده

 ندارم، دوسش که کفش یه تو کرد رو پاش تا دو خودم دختر این ولی -

 .کنم قبولش تونم نمی کنم می کاری هر گفت! خوامش نمی تونم، نمی

 :زدم لب. گرفتم را دستش و بردم پیش را دستم

 .بریم بیا -

 :شنیدم می باز. کرد راست و چپ سری

 برا کنه، عاشقت نبوده بلد پسر این اصال گفتم بهش چی هر -

 جان به...  نکرد که نکرد قبول بده فرصت ات دیگه خواستگارای

...  نه که نه گفت بهار ولی دیدیش؟ اصال ماهه، مرجان پسر خودم



 اگه نیست، ای چاره دیگه دیدم. کنم کار چی بودم مونده دیگه یعنی

 .بره رو راه این باید بخوره هم بست بن به قراره

 و کشیدم را دستش. شد باریک چشمانش و رفت باال صدرا لب گوشه

 :کردم زمزمه

 .بریم بیا خدا رو تو -

 :گفت جون مامان که خورد نمی تکان و بود ام زده نم چشمان خیره

 بن از حرف تازه زوج یه برا نداره خوبیت گی؟ می چیه اینا پروین -

 بیامرزم خدا شوهر یاد بینم می که رو پسر این من واال زنی، می بست

 یعنی شه نمی لوس زمون و دور این جوونای بقیه عین اینکه افتم، می

 اما خودشون، برا کشیدن همه بود، همه به ِچشم سفره سر دیشب بده؟

 دانگ شش همیشه که دیدم کردم، دقت یکم. کشید غذا بهار برا اول این

 می زنش شدن راست و خم و لباس به غیرتش اینکه. زنشه با حواسش

 دلبرکم دلکم، عسیسم، ها یکی این عین اینکه داری؟ دعوا کشه،

 کنه، پذیرایی اومد بهار وقت هر هستی؟ شاکی کنه، نمی خرجش

 پذیرایی و گرفت دستش از رو سینی خودش و پاشد حرف بی شوهرش

 .نبود هم یالشونخ عین اصال بقیه اونوقت...  کرد

 :خندید خاله

 .ها افتادین راه شمام مامان -

 :گفت مادر

 حاال حاال، برا نه بود پیش سال شصت پنجاه مردای برا اداها این ولی -

 .کنن کار چی کشه می عقلشون خودشون دخترا

 :گفت حرصی و متعجب جون مامان



 یجد کشه؟ می شما کشید نمی عقلمون ما یعنی پروین نکنه دستت -

 دو هر از که آرن می بار هایی بچه که کشه می زمونا و دوره این عقل

 طالقه؟ یکیش ازدواج

 :گفت سریع مامان

 ... بودن مرد دوران اون مردای بابا -

 :گفت حرفش بین جون مامان

 پسرای و بودیم آورده بار ماها هم رو زمون و دور اون مردای آخه -

 .کشه می عقلتون که شماها رو امروز نارنجی نازک و سوسول

 را دستش بیشتر کرد، عبور صدرا چشمان از گذرا کوتاهی تبسم

 :کشیدم

 صدرا؟ -

 :آمد مامان صدای باز که بود کرده حرکت قدم یک

 از دلم واال. ماهید که شما نبود، کردنتون ناراحت که قصدم مامانم -

 هنوز کنید باور چرخید، دل درد به زبونم بود، گرفته پسر این رفتارای

 اجازه من از! نرو اینجا برو اینجا کنه، می اجازه اجازه نشده، هیچی

. نیست زمون و دور این برای دیگه ها حرف این آخه رفتی؟ گرفتی

 !نکرد گوش رو حرفم که خودمه دختر تقصیره

 :گفت آهسته. کرد رها و فشرد را دستم

 .ماشینم دم من بیا، بگیر رو وسایل -

. بدهم التیام کمی را داغم چشمان کردم سعی و مگذاشت دهانم روی دست

 .بود شده ریخته آبی عجب



 

 جا از شد موجب و زد ویبره موبایلم که بود زده خشکم چقدر دانم نمی

 :دادم جواب و کردم نگاه سریع. بپرم

 چیه؟ -

 :گفت اضافه حرف بدون

 موندی؟ کجا پس -

 :کشیدم نفسی

 .میام االن -

 زدم ای تقه را ورودی در و رفتم جلوتر و دمفرستا بیرون را داغم نفس

 :کردم صدا و

 جون؟ مامان -

 :آمد مادربزرگم صدای

 .بهار تو بیا -

 مامان روی نگاهم. کردند می پاک سبزی خاله و مامان رفتم، داخل

 چقدر ولی شنویم می را هایش حرف ما دانست نمی دانم می نشست،

 :گفت نگرانی با هک کشیدم آهی! بود تیره من زندگی به نگاهش

 قرمزه؟ چشات چرا شده؟ طوری مادر بهار -

 کنترل را خودم کردم می سعی حالیکه در شد، هم بیشتر بغضم میزان

 :گفتم آهسته کنم،

 به بردارن، رفته یادشون رو سبد دو یکی ها بچه گویا. نیست چیزی -

 .برداریم بیایم گفتن ما



 :شد بلند خاله

 .گفتم بهشون زدم زنگ دیدم، تا...  تنگذاش جا آشپزخونه تو آره -

 :گفت من به رو باز مامان

 کردی؟ گریه شده؟ دعواتون شده؟ چیزی بهار -

 خودم به کردم سعی و نگران همیشه و بود مادر زدم، پوزخندی

 :گفتم و شدم نزدیکش کمی...  خودش شیوه به بقبوالنم

 یه من باز ،هم با باشیم داشته مشکل هم قدر هر صدرا و من مامان، -

 و نیلوفر و مرجان پسر دونم نمی و احسان محمد با رو موش تار

 .کنم نمی عوض بقیه و نرگس

 :گفت سریع جون مامان

 می عوض دیگه کس با رو شوهرش کسی مگه بده، مرگم خدا اوا -

 طرفش دیگه مگه. بسازه خوبش و بد با باید کرد شوهر که آدم کنه،

 .باشه نامرد باشه، نااهل

 و نبود موافق هم احسان محمد و من طالق با جون مامان کشیدم، ینفس

 :گفتم و گرفتم خاله دست از را وسایل. بود زده حرف من با کلی

 .ممنون -

 :گفت بهت با مامان که بودم چرخیده تازه

 بودی؟ وایستاده فالگوش -

 :زدم تلخی لبخند

 من گشت،بر اون...  ببریم رو وسایل اومدیم می صدرا با داشتیم -

 .اومدم



 :زد صورتش به خاله

 !عالم خاک ای -

 :گفت لب زیر جون مامان و بود زده خشکش مامان

 .استغفرااهلل -

 .رفتم بیرون و دادم تکان سری

 ماشین به صدرا. کنم برخورد چطور و بگویم چه دانستم نمی واقعا

 به چشم و بود درهم هایش سگرمه و بود انداخته پا روی پا و زده تکیه

 :گفتم و شدم نزدیک کمی. داشت زمین

 صدرا؟ -

 صندوق در و گرفت دستم از را وسایل آمد، سمتم به و کشید نفسی

 :رفتم نزدیکش کمی باز. بود گرفته و متفکر اش قیافه. کرد جا عقب

 ... ببین -

 :گفت سریع

 .ماشین تو بشین نگو، هیچی فعال -

 بود، گذاشته را وسایل که همانجایی. نشستم و گرفتم گاز را لبم گوشه

 سیر دیگر جایی فکرش بود، گذاشته صندوق روی دست و بود مانده

 بدتر او حال باید دانستم می کرد، می آشوب را دلم ته بغض. کرد می

 تصورم برعکس و بخورد تکان سرجایش از تا کشید طول. باشد من از

 را در. آمد من کناری در سمت به برود راننده سمت به اینکه عوض به

 یا حرف توانستم نمی کردم، نگاهش ناراحتی با. شد خم کمی و کرد باز

 :گفت و زد زل چشمانم داخل. کنم بینی پیش را رفتارش



 گفتی؟ نه بهم مامانت بخاطر فقط تو بگو، بهم رو راستش -

 بگویم، نه اون به خواستم می اینکه خب کردم، نگاهش بیشتری دقت با

 برخورد همان مهمش عوامل از یکی شک بی که داشت زیادی عوامل

 :زدم لب. بود او مخالفت و مادرم

 .نیست مهم زیاد دیگه حاال حرفا این -

 :گفت بالفاصله

 .مهمه من برای -

 :دادم بیرون تیکه تیکه را نفسم

 وجود به در هم تو خب ولی بود همین مهمش دالیل از یکی آره -

 .نبودی تاثیر بی تصمیم و فکر این آوردن

 می فکر داشت که بود مشخص. ایستاد صاف و زد ای طرفه یک ندهخ

. کوبید ماشین سقف به آرامی به باری دو یکی را اش بسته مشت کرد،

 .بست را در و کشید کنار بعد

 اش چهره. شد کشیده فرمان پشت نشستنش و حرکتش دنبال به نگاهم

 وتسک در. است دلخور بود مشخص ولی داد نمی نشان عصبانی زیاد

 به را دستم نرم و چرخیدم سمتش به کمی کرد، حرکت به شروع

 :گرفتم بازویش

 ... فقط مامان ببین -

 

 

 :خورد تکان لبهایش



 .نده توضیح -

 :دادم خرج به بیشتری نرمش

 ... ببینه مامان کن باور صدرا -

 :گفت و کنم تمام را حرفم نگذاشت باز

 خوبه آدم گاهی ولی دادیم می گوش حرفاشون به و ایستادیم می نباید -

 !!بشنوه رو ها حرف برخی

 :دادم قورت را دهانم آب

 .بشی ناراحت دم می حق بهت -

 :زد نیشخندی

 اجازه! شه نمی ناراحت ها واقعیت شنیدن از که آدم چی؟ برا ناراحت -

 گفت شد خوب. باشه است، گذشته زمان مال! پس نیست خوبی چیز

 .رسید نمی عقلم من یعنی

 :دادم حرکت بازویش روی را دستم

...  همین برا ناراحته مونیم نمی جون مامان خونه شبا اینکه از ببین -

 ... وگرنه

 وگرنه کردم؟ می تمام چگونه را ام جمله باید چی؟ وگرنه کشیدم، پوفی

 و رفتارها از و شود دامادش صدرا نداشت دوست مامان! که نداشت

 نرم کردم؟ می دفاع او از باید چگونه. آمد نمی خوشش هایش حرف

 :گفتم



 مادرا خب نکنه، نباید باید اش بچه به هیشکی داره دوست مادر یه -

 چی همه ببینه وقتی. بگه زور شون بچه به کسی کنن تحمل تونن نمی

 ... شک بدون نداریم، مشکلی ما خوبه،

 :گفت حرصی کمی

 .کنی تموم شه می بهار -

 بهتر را شرایط توانست نمی فیحر هیچ واقعا زدم، تکیه صندلی به

 .کند

 و بودند کرده پهن را بساط قبال ها بچه رسیدیم، آبشار کنار وقتی

 صدرا. کنند شکم روانه ما رسیدن با را دوم صبحانه تا بودند منتظر

 پنیر من که بود یادش صبحانه سر باز کرد، می رفتار عادی خیلی

 برای را کمرنگ چای یا دهم می ترجیح پاستوریزه پنیر به را محلی

 امیر و هادی خوشمزگی به ولی زد می حرف کمتر. کند سوا من

 :گفت صبحانه اتمام از بعد. زد می هم لبخندی

 .بزنیم قدم کمی پاشو -

 از بتوانم که بیاید پیش شرایطی خواست می دلم واقعا. نکردم معطل

 از عبور برای گاهی و زد می قدم حرف بی و آرام. بیاورم در دلش

 می ساکت حد این تا وقتی ولی گرفت می را دستم بلندی یا سنگی روی

 .باشد خوب زیاد نباید حالش دانستم می شد،

 در. بود دیدنی خیلی پایین منظره بودیم، رفته آبشار باالی تا تقریبا

 خود روبروی مرا و گرفت را بازویم که بودم غرق منظره تماشای

 و شده ام خیره حرف بی ست،نش دلم میان ناخواسته استرسی. کشید

 .کرد می حرکت ام گونه روی آرام خیلی انگشتش نوک



 نگاهش با نگاهم اصابت تا را صورتم و کشاند ام چانه زیر را انگشتش

 :گفت کشید، باال

 آره؟ دادی، بله بهم همه نظر خالف بر تو پس -

 :گفتم کشیدم، می نفسی حالیکه در و خورد موج چشمم

 .اوهوم -

 :شد جدی اش چهره باز و زد ای خنده تک

 چرا؟ -

 :کردم تبسمی آنها برخالف و شد بیشتر چشمانم سوزش

 .دارم دوِست چون دادم، بهت قبال رو جوابش -

 :بود زده زل چشمانم مردمک میان درست

 بینی؟ می چی تو رو داشتن دوست تو -

 :داد باال را صورتم باز سریع خیلی که بکشم پایین چشم خواستم

 .بده جواب و کن نگاه ومن -

 :گفتم کردنش رها ضمن و بردم دندان زیر کوتاه را لبم گوشه

 به و کردم فکر اش درباره خیلی. دونم نمی ندارم، براش جوابی -

 ولی باشم داشته دوست رو یکی کردم سعی خیلی نرسیدم، نتیجه

 ... و نتونستم

 :کشیدم نفسی



 دونستم می اگه. نشد ولی باشم نداشته دوست رو تو کردم سعی خیلی -

 برم که روزی همون نداشت، یا و داشت دوست رو یکی شه می چطور

 .نداشتم دوست دیگه و بودم کرده ترکت برگه، گرفتن برا بردی داشتی

 :دادم ادامه و کرد پیدا انحنا کمی اش بسته های لب

 !بمونم دلخور خیلی ازت تونم نمی چرا دونم نمی اصال -

 :گفتم که بود کشیده تر دیکنز کمی را صورتش

 .بندازم راه دعوا و کنم قهر باهات نیستم بلد اینکه منه، ضعف این -

 :گفتم باز من و گرفت خنده رنگ چشمانش داخل

 .گی می زور بهم و بری می ازش رو استفاده نهایت تو و -

 ... نشست لبم روی لبش و کرد سرایت هم صورتش و لب به خنده

 :گفت آهسته و گرفت فاصله صورتم از متری میلی

 .نیستن خوبی همچین چیز نگیر، یادم -

 :خندیدم کوتاه

 .کنی تکلیف تعیین تونی می تری راحت خیال با اینطوری دیگه آره -

 :زد لب. شدم گم آغوشش بین

 .دارم دوس اینطوری اوهوم، -

 :پرسیدم طلبکار و تعجب با و کردم بلند سر

 چی؟ برای آخه ولی -

 :رفت االب لبش گوشه

 .دونم نمی تو، عین منم -



 

 :کردم اش حواله هم مشتی و کشیدم بیرون آغوشش از را خودم

 کردی؟ ام مسخره بدجنس، -

 :کرد ای خنده

 کردی؟ فکر چی پس دقیقا، -

 بود افتاده زمین که ای شاخه دیدن با انداختم، اطراف به نگاه حرصی

 :گفتم سمتش به حرکت حال در و برداشتم را آن

 .دم می نشونت -

 بودیم، کرده هم دنبال مقداری بود، سراشیبی مسیر. رفت در و خندید

 هم مسیر آن بر عالوه رسیدم، نمی او به و بود خوب دقتش و سرعت

 سر پایم که بودیم مسیر اواخر. رفت تند خیلی بشود که نبود جوری

 نقش برسد صدرا تا بود، کرده خیس را زمین دیشب باران نم نم خورد،

 و لذت با دیدنم با بدجنس. بود شده گلی لباسهایم کل و بودم شده زمین

 جواب بی خنده این که است نامردی اوج دیدم هم من خندید، دل ته از

. کردم زمین نقش هم را او و کشیدم کرد می بلندم داشت وقتی بماند،

 !!بود تر عادالنه اینجوری

 هادی شد، ها بچه تفریح و خنده موجب برگشت موقع وضعمان و سر

 اتاق خدا به» گفت؛ هم دیوانه امیر. خواند برایمان بود بلد لغوز چه هر

 !«چیزی یه بگی رو ما باز حاال کاراست، همین برا جدا

 بود این داشت اهمیت که چیزی نبود، مهم ها حرف این از هیچکدام اما

 .گذاشت نمی جواب بی را آنها های حرف و بود آمده سرحال صدرا که



 بدون و عادی قدری به جون مامان خانه در حضورش بعدی، روزهای

 .بودم شده متعجب خودم که بود ناجور حرکت هیچ

 هماهنگ مهدوی با. برگشتیم زودتر و نماندیم شمال در بدر سیزده تا ما

 از البته کنم، کار ها طرح روی خانه در کردم می سعی و بودم کرده

 حداالمکان و کردم می کار به شروع رفت، می صدرا که صبح همان

 ندهم، دستش احتمالی بهانه تا باشد چشمش جلوی کمتر کردم می سعی

 وجود مشکلی هیچ و بود عالی چیز همه بودیم هم با خانه در وقتی

 .نداشت

 در را آن بعد و زدم می کاغذ روی را اولیه طرح همیشگی عادت طبق

 خارج فریز از را کرده چرخ گوشت بسته. کردم می پیاده کامپیوتر

 اتاق به بعد و کنم درست ماکارونی ناهار، برای تا کنار گذاشتم و کردم

. کردم کار به شروع و بررسی رو طرح جزییات دیگر یکبار رفتم،

 تلفن زنگ با رفت، می در دستم از زمان شد می کار مشغول که سرم

 .آمدم خودم به

 تکیه زمین به ار کمرم و برداشتم را گوشی شده هم استراحت برای

 همیشه مثل مامان صدای شنیدن با. زدم تکیه دیوار به را پاهایم و دادم

 :گرفت آرامش دلم

 مامان؟ خوبی -

 :دادم کمرم به قوسی و کش

 بهزاد؟ بابا؟ چطورین؟ شما عالی، خدا شکر بله -

 در کار حال در همچنان که بود معلوم هم زدنش حرف طرز از

 :است آشپزخانه



 بگیرم، پاگشا یه خوام می پنجشنبه بهار بگم خواستم می یم،خوب همه -

 بدم رسمی شام یه نشد هم بیتا برا حتی که شد شلوغ سرمون اینقدر

 برنامه تو ببینم خواستم. بدم شام یه خوام می جفتتون برا حاال بعدش،

 نداری؟ ای

 به باید که بود این برنامه سخت بخش همیشه دادم، قورت را دهانم آب

 را این تا.« کنم هماهنگ صدرا با قبلش بدین اجازه» گفتم؛ می انمام

 برنامه مورد در بود؟ چه چاره ولی خورد می حرص مامان گفتم می

 با بگم، بدین اجازه گفتم مامان به که اول دفعه آنها خانه به رفتن هفتگی

 خواهد همیشه هفتگی مهمانی این که کردم قانعش و زدم حرف صدرا

 می ترتیب این به. ندارد وجود بار هر آن گفتن تکرار به زنیا پس بود،

 اصرار مامان که بود اینجا مساله ولی شد حل مشکل این گفت شد

 نه گفت صدرا کردم کاری هر ولی بروم شان خانه به صبح از داشت

 !نه که

 :داد جواب رک و صریح خیلی

 می کرف و نباشم من خواد می هم حاالش همین رسما شما مامان این -

 بهمانی و فالنی پسر از هنوز من، وجود با و کردی اشتباه تو کنه

 .برگردی خودم با بری، خودم با دم می ترجیح زنه، می حرف

 و مادر های حرف شنیدن از بعد اش معمولی رفتار و سکوت وجود با

 امید به هم من کند، فراموش را آن نتوانسته که بود مشخص خاله،

 همراه به را بیتا نق نق و مامان غرولند چند هر. پذیرفتم اوضاع بهبود

 چند هر. دهم می رو صدرا به دارم زیادی بودند معتقد دو هر. داشت

 آمد خواهم صدرا با دادم اطالع فقط و خواسته صدرا نگفتم اصال من

 .نبود سختی کار حدسش خب ولی

 :گفتم و کشیدم نفسی



 بهتون نداره، ای نامهبر ببینم بپرسم صدرا از بدین اجازه باشه، -

 .بدم اطالع

 کند، عادت من زندگی تیپ به که نیست مدتی هفته سه دانستم می

 :شنیدم را اش کالفه صدای

 آخه؟ چی برنامه ما، خونه میاین همیشه ها پنجشنبه خب -

 :دهم جواب آرام کردم سعی

 جایی هفته این مثال شاید کنید، دعوت مهمون کلی خواید می شما خب -

 !شری خیری نداشتم، خبر من و بود دعوت

 :کشید پوفی

 .بده خبر بهم باشه، -

 :برداشت دوم زنگ با. گرفتم تماس صدرا با و کردم قطع را تماس

 !خدمتم در خوبی؟ سالم، -

 همیشه همکارانش یا و مشتری حضور علت به بودم، وارد عادتش به

 بود، یدیگر حرف به نیاز احیانا و زد می حرف احترام با و مودب

 بیشتر جوالن برای جا من. است رفته تری خلوت جای که فهمیدم می

 :داشتم

 که هست یادم ولی نیستم بدک که من جان؟ شوهر احوال علیکم، سالم -

 .خوردی هم منو چایی صبح

 :گرفت خنده حالت کمی لحنش

 داشتی؟ کاری. متشکرم -

 :گفتم خنده با بزند، حرف توانست نمی اصال یعنی! به به



 سفید و سرخ قلقلیه، دارم توپ یه بخونم، شعر برات زدم زنگ آهان، -

 ... آبیه و

 :کشید عمیقی نفس

 نداری؟ ای دیگه کار! خوبه بله، -

 :خنده زیر زدم

 بخونم؟ برات گرفتم یاد هم دیگه شعر یه چرا -

 :بود شده خنده پر صدایش مشخصا

 !فعال کنم، می مشخص رو تکلیفش میام بعدا اینه، جریان پس آهان -

 :گفتم سریع

 !دارم کارت ها نکنی قطع -

 :گفت احتیاط با

 قبلی؟ مورد غیر -

 :خندیدم غش غش

 تا برام رو من عاشقتم شعر باید بعد دارم کاری یه اول آره، هان -

 !بخونی آخرش

 :شنیدم و کرد فوتی

 .بیام من تا بنویسید رو خرید فیش شما فربد آقا -

 :گفت. رود می خلوتی جای انستمد می آمد، پیش مکث کمی

 بخونی؟ خواستی می رو شعر کدوم حاال آهان -

 :گزیدم کوتاه را لبم



 !رو من عاشقتم شما، نه، من -

 :شد شیطنت پر لحنش

 !دور بندازی رو شعرت کتابای کل کال که بخونم، برات شعری یه -

 :گفتم هیجان با

 .بخون بخون -

 را کرد، می راست و چپ که را سرش توانستم می هم خط پشت از

 :گفت. کنم حس

 تو رفته شسته همچین میام ام، خونه دیگه ساعت سه نمونده چیزی -

 نداری؟ کار شاعری و شعر غیر حاال. خونم می برات خونه

 :گفتم و کشیدم نفسی

 خواد می پنجشنبه برای مامان. رفت می یادم داشت چرا؟ اوخ -

 ... بده مهمونی

 :گفت حرفم بین

 .نیست ای تازه چیز -

 :گفتم سریع

 خونواده تو، خونواده بکنه، مانندی پاگشا یه خواد می آخه، کن صبر -

 بدم؟ اکی نداری، ای برنامه ببینم خواستم فامیل، و فک و امیر

 :گفت تعلل کمی با

 .کنم فکر باید -

 :گفتم متعجب



 کنی؟ فکر چی به -

 :گفت جدی

 ؟نه یا بیام تونم می پنجشنبه که این به -

 :نشستم برخاستم

 .ریم می موقع همون که هفته هر داری؟ ای برنامه صدرا -

 :گفت مکث با

 دو با باشیم داشته ماهی با پلو سبزی رو ناهار شاید کنم می فکر دارم -

 خوشمزه دسر یه البته و پرورده زیتون و ترشی سیر البته و ساالد نوع

 .دادم اکی و رسید جایی به فکرم شاید

 :کشیدم صدایی بی و راحت نفس

 آره؟ باشه، بگم بهشون پس خب خیلی! شکمو ای -

 :زد می جدی هم را شوخش های حرف

 .باشه آماده سفارشیم منوی اگه البته -

 :گفتم خنده با

 هم ساالد وسایل اممم...  ندارم هم رو سبزیش خونه، تو نداریم ماهی -

 .نداریم

 :داد جواب شیطنت با

 تا بکشی زحمت باید هم ماهی برا است، کوچه سر که فروش سبزی -

 .داره هم ماهی هست، فروشه مرغ اون بری، خیابون وسطای

 :دادم تکان سری خندان



 بد تو کنم خرید من گفته بابات ها باشه یادت ولی. باشه خب، خیلی -

 .شی می عادت

 :گفت آهسته

 .نشم بدعادت کنم می سعی رو بار یه همین حاال -

 :فتمگ شدن بلند حال در

 بخونم؟ رو شعرم حاال -

 :گفتم عجله با و شنیدم را اش خنده ریز صدای

 و چشم کوتاهه، باالم و قد...  هلو مثل صورتم توپولو، توپولویم -

 ... سیاهه ابروم

 :گفت خنده با

 .خواست دلم هلو! میام االن خونه، بشین شد، عوض نظرم -

 :گفتم رفتم، می آشپزخانه سمت به حالیکه در

 فعال. میره در کار زیر از همش گنده، مرد چی یعنی سرجات، شینب -

 .خرید برم من خداحافظ دیگه

 مانتو بعد. شام برای بماند تا گذاشتم یخچال داخل را کرده چرخ گوشت

 در شدم، آسانسور وارد صلوات و سالم با برداشتم، را کیفم و کردم تنم

 طبقه هم ما. بودند ردهک گیر داخلش ها همسایه از بار دو هفته سه این

 .رفت ها پله از شد نمی و بودیم پنجم

 هم مامان آمد، خواهیم دادم اطالع و زدم زنگ مامان به خرید مسیر در

 عزا من ولی داشت هم حق البته بروم، کمکش برای پیش روز از گفت

 !گفتم می همسرجان به چگونه باید دیگر را این یعنی گرفتم،



 . کردم خرید و رفتم فروشی سبزی مغازه بعد و خریدم ماهی اول

. بود شده درست برایم کار ساعت دو یکی جناب سفارش این با

 شب آن شام برای تا بودم کرده خیس برنج قبل، روز از خوشبختانه

 .کنم آماده

 خیلی کردم، شروع و زدم باال را هایم آستین رسیدم خانه که همین

 . بچینم رنگی سفره اینکه از آمد می خوشم

 را گوشی خورد، زنگ موبایلم دوباره که بودم شسته را ساالد وسایل

 :داشتم نگه ام شانه و گوش بین

 چطوری؟ الهام، سالم -

 :گفت طلبکارانه الهام

 راه؟ نیمه رفیق باشم باید چطور کنی می فکر دقیقا -

 بار هر و زد می زنگ بار چند ای هفته شستم، می را کاهو حوصله با

 :فتمگ. زد می غر

 !بزنی حرف آدم عین بزنی زنگ بار یه نشد یعنی الهام -

 :گفت حرصی

 اینکه از ها بچه عین بهار خدا به بود؟ چی گرفتنت مرخصی آخه -

 کنم، کار باهات ات خونه تو میام منم اصال. کنم گریه خوام می نیستی

 شه؟ نمی

 :خندیدم

 نیمک می غیبت زنیم می حرف شینیم می! شه می شه، نمی چرا -

 !عالی هم خیلی گیم، می خاطره



 :است رفته درهم اش لوچه و لب دانستم می

 بعد عصری بهار شوهرت، دل ور بشین. نخواستم بابا، خب خیلی -

 بریم؟ باهم آی می خرید، برم خوام می شرکت

 :گفتم بودم، راحت الهام با

 ،دارم کار حاال الهام فقط. دم می پیام بهت. بگم جان شوشو به بذار -

 .کنم می خبرت گم می اومد که خونه

 داری؟ کار چی باشه، -

 :بستم را آب شیر و شستم هم را کاهو آخر دانه

 ... ساالد و شده ماهی با پلو سبزی سفارش -

 :گفت حرص با

 .سردش نوع از اونم آوردم، کتلت ناهار برا من بشه، کوفتت -

 :کردم ای خنده

 خبر؟ چه شرکت از! نیستا معلوم بودنت دشمن و دوست -

 :گفت حوصله بی

 !قبل عین نیست، خبری همیشه، مثل -

 زدم نمک و زعفران و آبلیمو و گذاشتم ظرف داخل را شده شسته ماهی

 :گفتم. شود دار مزه کامل تا گذاشتم و

 .فعال کنم، می خبرت الهام خب خیلی -

. کردم ساالد کردن درست به شروع و گذاشتم کانتر روی را موبایل

 . بود آماده میز و ساالد نشده ساعت یک نبود، سختی کار



. آخر ساعت برای گذاشتم هم را برنج کردن دم و ماهی کردن سرخ

 ماهی و کردم دم را برنج آمدنش نزدیک و کردم کار طرحم روی کمی

 که آرایشی تنها و پوشیدم دامن تاپ شود، سرخ گذاشتم کم شعله با را

 .زدم لب به را داد می تشخیصش

 برای کرد می باز را در خودش کلید با همیشه و زد نمی در وقت یچه

 آسانسور صدای با اخیرا چند هر بود، غافلگیرانه آمدنش هم همین

 می لذت کردنم غافلگیر از کردم می حس ولی شدم می آمدنش متوجه

 . برد

 شنیدم، را در آهسته خیلی تیک و کردم ماهی کردن سرخ گرم را سرم

 یعنی که کردم زمزمه شعری لب زیر بود، آماده ذایمغ. زدم لبخندی

 نزدیک با. آمد می خوشم هم خودم بازی این از. نیستم آمدنش متوجه

 .رفت می باال هم قلبم ضربان شدنش

 شدن نزدیک نوع این از زدم جیغ جدی که تظاهری نه بازویم لمس با

 شکمم دور پشت همان از را دستانش. شدم می زده هیجان لمسش و

 .بوسید چشمم و شقیقه فاصله از و کشید جلوتر را سرش و پیچید

 :گرفتم قرار رویش در رو و زدم چرخ 

 چیه؟ کردنم روح قبض از ات انگیزه -

 :خندید

 !نگو که داره کیفی یه -

 سمت به لب و کشیدم باال را خودم و زدم بازویش به جانی کم مشت

 نگذاشت همیشه معمول طبق و داد تکان سر من از قبل. بردم اش گونه

 می را لبهایش که کشید می جایی به کار گاهی. بوسید خودش و ببوسم

 .دار نگه حرکت بی رو اینا من جون که داشتم می نگه و گرفتم



 کرده سرایت هم من به بودنش خوراک خوش بود، شده خوشمزه ناهار

 غر غذا خوردن بعد بدجنس. بود شده زیاد وزنم کیلو دو ماهه یک و

 :زد

 جریمه یه مستوجب نداشت، هم دسر و بود جور یه ساالدش -

 .وحشتناکی

 :کردم چپ چشم

 کردنته؟ تشکر از اینم -

 :شد خیز نیم

 !تشکر بعد جریمه اول -

 می دلم به هیجان و استرس گرفت، می حمله حالت اش چهره که همین

 بیرون آشپزخانه از من که بود نخورده تکان جایش از او هنوز. نشست

 . بودم ریدهپ

 سر کنارش کرد، می خستگی رفع و کشید می دراز ساعتی نیم همیشه

 :گفتم و گذاشتم بالشت روی

 .بود زده زنگ الهام صدرا -

 :کرد باز را چشمانش الی

 خب؟ -

 کردم، می احتیاط گفتنش در آمد، می پیش ای تازه مطلب وقت هر

 :مگفت مالیم. نبود بینی پیش قابل گاهی هایش العمل عکس

 هم امروز خواست می رفتیم، می باهم معموال داره، خرید گفت می -

 .برم



 :کرد نگاهم تر دقیق

 گفتی؟ چی تو -

 :گفتم صادقانه

 .دم می خبر بهت بگم، جانم شوهر به بذار گفتم -

 :گذاشت هم روی چشم

 هم خودت خوبیه فرصت. خوبه دلش حال دوستاش با آدم نداره، عیب -

 رین؟ می کی. بکن داشتی خرید

 :گفتم بود، شده تر خوب حرفش این از دلم حال

 خونه بره چون خرید، بریم مستقیم شرکت تعطیلی بعد دیگه کنم فکر -

 .بریم جایی رسیم نمی

 :گفت و کشید را دستم

 .رسونمت می رفتنی کن، استراحت کم یه خب خیلی -

 :دادم باال سر

 .همه مخالف مسیرمون بابا نه -

 :شد پهلو به

 خب ولی واجبه ماشین یه برات ذارم، می برات رو سوییچ اشهب -

 سرمایه از تونم نمی کرده، خالی رو دستم فعال خونه و عروسی هزینه

 .گیرم می هم ماشین برات کنی صبر سالی یه. کنم کم

 :نیاوردم خودم روی به ولی آمد خوشم حرفش از تعارف بی

 .رم می آژانس با کن ول -



 :کرد اخمی

 دهن به زبون ذره یه هم بعد. ترم راحت باشی شخصی ماشین با نه، -

 .شن می گرم کم یه من چشای این بگیری

 و هایش عاشقانه در نه که، نداشت رعایت دادم، جلو دلخور را لبهایم

 بود نگذشته بیشتر ثانیه چند! هایش دادن دستور و ها گفتن زور در نه

 پیام الهام برای تا فتمر موبایلم سراغ و شدم شدن دلخور خیال بی که

 .بدهم

 بر بودنمان هم با بار آخرین شاید داد، مزه واقعا الهام با گردش و خرید

 جدید های اتفاق قدری به فاصله این در ولی پیش ماه پنج به گشت می

 دور هایم گشتن آزاد آن از ها سال کردم می حس که بود داده رخ برایم

 . ام شده

. دادیم سفارش بستنی و گذاشتیم میز ارکن را خریدهایمان پر کیسه

 :پرسیدم

 شد؟ چی کنید، اف وی آی بود قرار الهام راستی -

 :کشید آهی

 .نشد -

 :پرسیدم متعجب

 نرفتین؟ یعنی نشد، چی یعنی -

 :کرد آن جعبه با بازی به شروع و کشید پیش را کاغذی دستمال جعبه

 .بشه تکرار هدیگ باره چند باید گفت دکتر. نشد ولی رفتیم چرا -

 :دادم تکان سری تاسف با



 .کنید تکرار خب نداره، عیب -

 :آورد باال سر

 چی هر ساله دو کن باور شه؟ می چقدر اش هزینه بار هر دونی می -

 !دکتر و درمون و دوا دیم می میاریم در

 :کشیدم پوفی

 .نباش فکرش به دیگه حاال شه، می حل انشااهلل. باشه خدا به توکلت -

 :گرفت باال سر و زد یلبخند

 دست از امان ولی نیست مهم برامون زیاد که باشه خودمون به اصال -

 سوپرَمنت؟ این با کنی می کار چی ولش، رو اینا حاال! ها خانواده

 می حرف هم با هم مشکالت درباره معموال و بودم راحت الهام با

 گاهی و کرد می ام کفری اوقات گاهی جدا که صدرا یادآوری با. زدیم

 :گفتم. آمد لبم بر تبسمی بکشم، داد دستش از خواستم می

 .ام راضی کل در -

 :کشید راحتی نفس

 حاال داشتی بهش که ای عالقه زمینه پیش اون با شکر، رو خدا -

 سر نامزدی دوران اندازه به هنوزم. داشت سوال جای نبودی راضی

 ده؟ می گیر و ذاره می سرت به

 :خندیدم

 کم یه خب ولی شده بهتر خیلی سقف یه زیر رفتن با راستش نه -

. باشم اون نظر به همش داره دوست بگم، چطور...  هم کم یه قلدره،

 خب ولی بده اکی تا رو حرفم بگم چطور گیرم می یاد دارم منم درسته



 می بحث و جر دلم شه، می سخت وقتا بعضی برام پذیرشش واقع در

 سه رو بحثی نوع هر اما. نیست درست کارش که کردنش قانع و خواد

 ... بنده می سوته

 :داد باال ابرویی الهام

 خیالش بی و نگیری رو بحث ادامه که داری دوسش اینقدر هم تو و -

 آره؟ بشی،

. برود گذاشته میز روی را ها بستنی گارسون تا کردم سکوت کمی

 :گفتم

 حرف نای از کدوم یک کنم می فکر همیشه. همینطوره حدی تا آره، -

 هیچ، کردم می حالل رو خونش کرد، می احسان محمد رو کارها و ها

 .جونش به انداختم می هم رو ام خونواده کل

 :زد لبخند

 تو پاکه، چشم خیلی شوهرت بهار، شوخی بی ولی احسان طفلک -

 این که چطوریه خودش چطوریه، رفتارش ببینم، کردم می دقت تاالر

 در حاضر افراد رو حتی دیدم ولی دهدا قرار تاثیر تحت رو تو همه

 .بود تو به حواسش بیشتر چرخونه، نمی هم چشم سالن

 .است شده تنگ برایش دلم کردم حس و شد پخش دلم ته شیرینی مزه

 را بود گذاشته یخچال در که ای کرده چرخ گوشت اول رسیدم، خانه تا

 . جوشاندم هم را ماکارانی بعد باشد، آماده تا کردم سرخ

 افزودن با و نکنید دم دیگر گفتند می آشپزها که بودم شنیده بارها تهالب

 بیشتر ماکارانی کرده دم مزه از من ولی کنید جان نوش الزم مواد

 روشن را زیرش ولی ریختم قابلمه در همین برای آمد، می خوشم



 ماکارونی نهایی گذاشتن دم بود، مانده ساعت دو صدرا آمدن به. نکردم

 . آخر ساعت نیم رایب گذاشتم را

 روی خیلی نتوانم بود شده موجب مخصوص غذای و خرید روز آن

 از طرح دو نیاید در هم مهدوی صدای اینکه برای کنم، کار طرحم

 روز دو البته. کردم ایمیل برایش کنم، آماده بود قرار که طرحی چهار

 .هستند بر زمان دانستم می ولی داشتم وقت دیگر

 سعی و کشیدم دراز زمین روی کنم در هم را ام خستگی اینکه برای

 کار رویشان چقدر دانم نمی. کنم آماده را اولیه طرح دو یکی کردم

 .افتاد هم روی چشمانم که بودم کرده

 کردم فکر اول. شدم هوشیار کمی دستم، از چیزی شدن کشیده حس با

 کسی حضور حس ولی گذاشتم هم روی چشم دوباره بینم، می خواب

 .بنشینم داده، وضعیت تغییر سریع شد موجب کنارم

 :گفتم و دادم کمر به قوسی و کش و زدم لبخندی صدرا دیدن با

 برد؟ خوابم چطور دونم نمی اصال اومدی؟ کی -

 بود دستش ام طالیی خودکار. چرخید سمتش به نگاهم جواب نگرفتن با

 وای رفت، ساعت سمت به عجوالنه نگاهم. کرد می نگاهش دقت با و

 هر سرعت با بکشد، دم ماکارانی تا کشید می طول ساعت نیم کم دست

 به که بروم آشپزخانه سمت به خواستم و شدم بلند جایم از تر تمام چه

 و کردم توقف. شد دستش گرفتار بازویم صدرا کنار از عبور هنگام

 :گفتم

 ... کنم روشن رو غذا زیر برم زودی بذار -

 :گفت حرفم میان

 داشتی؟ نگه چرا رو رخودکا این -



 و دستش در رنگ طالیی خودکار روی اول زده بهت و متعجب نگاهم

 :گفتم افتاد، اش گرفته و ناخوانا چهره روی بعد

 داره؟ اشکالی چه مگه -

 :رفت درهم بیشتر هایش اخم

 دلت سال همه این که داشته برات ارزشی چه این بدونم خوام می -

 دور؟ بندازیش نیومده

 :بودم یرانح همچنان

 دور؟ انداختمش می باید چرا آخه -

 :کرد نگاهم مستقیم و شد تند نفسش

 اینو داره، می نگهش دل و جون با رو مهم چیزهای آدم معموال -

 نه؟ مگه گفتی، قبال خودت

 ای کننده ناراحت یا و کننده عصبانی چیز چه آوردم، نمی در سر واقعا

 :گفتم داشت؟ وجود خودکار آن در

 .داشتم نگهش که بوده ارزش با و مهم برام هم این خب -

 :بود گزنده و تلخ وضوح به آمد لبش بر که ای خنده

 آره؟ بوده، ارزش با و مهم برات پس -

 :گفتم و کشیدم نفسی بودم، شده گیج

 .آره -

 منتظره غیر و ناگهانی خیلی. کرد نگاه سقف به و زد پوزخندی

 :رفت باال صدایش



 نموندی؟ همون با چرا کنی؟ می غلطی چه ینجاا بگی شه می پس -

 عقب قدم یک ترسیده و حیرتزده اش منطقی غیر العمل عکس از

 :گذاشتم

 موندم؟ می باید کی با گی؟ می داری چی شده؟ چی صدرا -

 :فشرد هم روی دندان

 نه؟ دونی نمی تو -

 :دادم قورت را دهانم آب

 .زنی می حرف چی از بدونم اگه خدا به نه -

 خودکار و کرد جبران مرا رفته عقب گام و کرد ای خنده حرصی زبا

 :گرفت چشمم مقابل را

 نمیاره؟ یادت به چیزی کن، نگاه خوب -

 :بود شده کشیده چشمانم به اشک اش تلخی و تندی از

 مسابقه تو دبیرستانم آخر سال که میاره یادم کنم نگاش بار هر چرا، -

 .بودم شده اول ناحیه تو نویسی قصه

 :بود خندی تلخ از نشان اش سینه کوتاه تیک باز

 اش؟ کننده اهدا فرد نه شه می ساز خاطره برات همین فقط! جالب چه -

 :رفت فرو قلبم به و شد نیش چیزی یک

 !عزیز هم مهم هم مهمه، برام هم اش کننده اهدا فرد که معلومه -



 قابل رغی حد این تا برایش مادرم ی هدیه یعنی شد، بیشتر بغضم و

 از ای هدیه من خواست نمی دلش حتی که بود جوری یعنی بود؟ تحمل

  بود؟ حد این تا مادرم از نفرتش میزان یعنی بدارم؟ عزیز را مادرم

 :خورد صورتم به اش شده تند های نفس ریتم و آمد نزدیکم

 با و مهم آدم این کنار رو عمرت تموم چرا نموندی؟ باهاش چرا پس -

 چیه؟ برا عاشقیت ادعای اومدی؟ من با چرا دی؟نکر سپری ارزش

 :نهادم اش سینه روی و بردم باال دست

 می باهاش عمر آخر تا باید چرا شده؟ چی بگو خدا رو تو صدرا -

 .خودش خونه ره می و کنه می ازدواج باالخره کسی هر موندم،

 :شد فریاد مرتبه یک صدایش

 باهاش؟ عمر آخر تا نموندی چرا عزیزه و مهم برات که حاال خب -

 دارم مطلبی چه سر دانستم نمی اصال. شد جاری ام گونه روی اشک

 :گفتم مستاصل! شوم می مجازات

 مامان موندم؟ می باهاش عمر آخر تا باید چی برا گی؟ می داری چی -

 زنه، می حرفی یه دلسوزی روی از حاال دیگه، مامانای همه مثل منم

 ازش اینقدر خدا رو تو! که کنم اموششفر و بذارم کنارش شه نمی دلیل

 !باهاش نکن لج اینطور نیاد، بدت

 باور مادرم مقابل در را کردنش رفتار عادی همه این دانستم، می

 قبل آرامش ها این و شد خواهد سرریز جایی یک دانستم می نداشتم،

 .است طوفان

 :گفت وقتی بود سرخ چشمانش داخل تا



 تو کنی می جرات حاال تا کی از!  ردمک باور منم! مامانم هه، هه -

 بگی؟ دروغ من به و بزنی زل چشام

 و آوردم نمی در سر هایش حرف از اصال کردم، سکوت لحظه یک

 :زدم لب. بگیرم نتیجه توانستم نمی

 یه مورد در باید چرا فهمم نمی من گی؟ می داری چی صدرا -

 روغد بهت کی من اصال بگم؟ دروغ بهت کوچکی این به موضوع

 گفتم؟

 باال را دستش در خودکار عصبانی فوق و بریده بریده های نفس با

 :آورد

 فرد نگفتی مگه کن، نگاش خوب فهمی؟ نمی نه؟ دیگه، فهمی نمی تو -

 زنی؟ می زیرش داری عزیزه؟ نگفتی مگه مهمه؟ برات اش کننده اهدا

 :گفتم سریع و دفاعی

 مهمه، واسم بشه مربوط ام خانواده به که چی هر معلومه خب -

 برام شدم، برنده نویسی قصه مسابقه تو وقتی مامانم که این خصوصا

 خوب خاطره اون یاد منو و بود ارزش با و قشنگ برام خیلی. گرفت

 عوض رو مغزیش بارها داشتم، نگهش همیشه همین برا اندازه می

 .داشتم نگه نویسشم خود بود، نویس خود خودکار ست کردم،

 :گفت عصبانی همچنان ولی شد باریک چشمانش

 .گی می دروغ داری -

 :رفت باال ناخودآگاه هم من صدای. گرفتم آتش وجود تمام با

 تا اصال گه؟ می دروغ داره کی هان؟ زنی؟ می تهمت داری چرا -

 شنیدی؟ دروغ ازم حاال



 :گفت رویم در رو رویی پر با

 .آره -

 :نبود خودم دست ام گریه دیگر

 کی؟ -

 :گفت سریع

 کادو برات احسان محمد اینو...  زیرش زنی می داری که حاال همین -

 .بگو رو راستش خب کنی؟ می پنهونش داری چرا بود، گرفته

 صورتم از اشک دست پشت با خشکید، هایم اشک شوک شدت از

 :گرفتم

 آخه داده کادو بهم مامانم اینو بخورم قسم خوای می کی هر جون به -

 یا بپرس ازش مامان، به بزنم زنگ بریم بیا ؟بگم دروغ بهت باید چرا

 .بپرس رو در رو شون خونه بریم شو پا اصال

 می فکر داشت انگار بود، من به نگاهش درهمش های اخم همان با

 :پرسیدم و کردم استفاده فرصت از. کرد

 کردی؟ رو فکر این حسابی چه رو -

 :گفت محکم ولی فریاد بدون 

 که دختری یه برای خریدم اینو گفت، قبلش روز بود، داده بهت اون -

...  بهش بدم برم می دارم چطوره؟ ببین عزیزیه، و مهم خیلی دوست

 .بود تو دست فرداش

 :شد گلوله گلویم در دهانم آب

 ... خریده مامانم رو این. نیست اینطور خدا خداوندی به -



 :کشیدم هال سمت به و گرفتم را دستش و

 .بگه ودشخ بزنم، زنگ بیا اصال -

 بدون را خودش ولی بود گرفته فرا تردید از ای هاله را اش چهره

 دست با بعد و شوم آرام تا کشیدم نفس دو یکی. سپرد دستم به مقاومت

 بوق در. گرفتم را مادرم خانه شماره عجله با لرزید می هنوز که هایی

 :گفتم و زدم بلندگو روی داد، جواب دوم

 .مامان سالم -

 :گفت استرس با و متعجب است، کار مشغول بود معلوم

 نیومده؟ هنوز صدرا شده؟ طوری خوبی؟ بهار، سالم -

 و سوال از پر چهره به. زنم نمی زنگ باشد خانه صدرا دانست می

 :گفتم و دوختم چشم صدرا متفکر همچنان

 چی برام شدم، برنده نویسی قصه مسابقه تو من وقتی یادتونه مامان -

 گرفتین؟ کادو

 :گفت تر متعجب مانما

 سواله؟ این وقته چه ِاوا -

 :گفتم سریع

 .بدین جواب مامان، خدا رو تو -

 :کرد مکث کمی

 .بودم گرفته ای جعبه خودنویس خودکار یه برات کنم فکر -

 :پرسیدم عجوالنه



 بود؟ رنگی چه -

 :گفت حیرتزده مامان

 .رنگ طالیی که، دستته همیشه تو؟ شده چت خوبه؟ حالت -

 به نگاهی. بدهم پس صدا سرو بی کردم سعی و کشیدم طوالنی نفس

 از. رسید می نظر به متفکر و بود نزدیک بهم ابروهایش کردم، صدرا

 محمد بپرس» نوشت؛ رویش و برداشت یادداشتی کاغذ تلفن کنار

 نزدیک را ابروهایم هم من «نه؟ یا داشت خبر جریان این از احسان

 !چی یعنی که دمدا تکان مختصر را سرم و کردم

 سعی و بستم چشم «بپرس یعنی» زد؛ کاغذ روی محکم را انگشتش

 شک زیاد که بپرسم جوری چه و بپرسم چه ببینم کنم تمرکز کردم

 :گفتم. نباشد برانگیز

 بود؟ پیشتون کسی خریدین می اینو که موقعی مامان -

 راست سر یعنی که داد تکانی را بازویم و رفت درهم صدرا های اخم

 فعال که گذاشتم؛ لبم روی دست و کردم اخمی متقابال هم من. بپرس

 :پرسید بود، کرده حیرت مادرم. باش آروم

 سواالته؟ این وقت چه حاال آخه جریان؟ چیه ببینم بگو -

 :گفتم جدی

 محمد تون هدیه خرید موقع بگید، و کنید فکر کنم می خواهش مامان -

 نه؟ یا داشت اطالع ریدخ این از نحوی به یا و بود هم احسان

 :بود شده کالفه

 نوشت یه مقابل گفتم دنبالمون، اومد خرید بودم رفته مامانش با آره، -

 می اولش. خریدم برات رو این منم شدیم، پیاده باهم دار، نگه افزار



 یادم که جایی تا ولی بگیرم برات دار قفل خاطرات دفتر یه خواستم

 .داد هادپیشن اینو احسان محمد خود میاد

 روی تعجب عالمتهای تعداد شد، درشت حرف این شنیدن از چشمانم

 به را نگاهم حیران چشمهای همان با. رسید می بینهایت به داشت سرم

 دوباره. کرد می نگاهم بهتزده و مستقیم هم او. کردم کج صدرا سمت

 :پرسیدم خودم

 گرفت؟ اینا از هم احسان محمد مامان، -

 صرف زمان هایم سوال به دادن جواب برای دمدا می حق مادرم به

 :گفت. بود پیش سال چند برای جریان کند،

 بهار...  خرید اونم میاد خوشم گفت کنم فکر ولی نیست، یادم خوب -

 افتاده؟ اتفاقی. کنی می نگرانم داری

 :گفتم سریع

 قطع را تماس و خداحافظ فعال. گم می بهتون بعدا نشده، چیزی نه -

 فکرمان دو هر. کردیم نگاه هم به سکوت در ای لحظه چند. کردم

 :دادم حرکت را هایم لب او از قبل من بود، مشغول

 بوده؟ داده من به اینو احسان کردی فکر چرا تو -

. رفت رو قدم کمی و چرخید. کشید گردنش به دستی چشمانم، در خیره

 و اشتمد نگه و گرفتم را بازویش رفتم، جلو داشت؟ معنی چه این یعنی

 :گفتم عصبانی

 دوست من مگه داده؟ من به رو این احسان کردی فکر حسابی چه رو -

 بودم؟ دخترش

 :گفت و کرد نگاهم دقت با بود، برجا پا ابرویش دو مابین گره همچنان



 میاد مامانت که پیچوندی منو داشتی زبان کالس که روز اون چرا -

 دنبالت؟

 بی جریان یک چرا زد؟ می حرف کی از داشت کشیدم، محکمی پوف

 :گفتم عصبی داد؟ می ارتباط دیگر تر ربط بی جریان یک به را ربط

 ناکجا دختر دوست به خودکار یه احسان اینکه شده؟ چت امشب تو -

 داری که داره من به ربطی باشه، من مال عین اتفاقا که بده هدیه آبادش

 کشی؟ می داد سرم

 :گفت تند و کالفه

 دوست برای چی که چه من به اصال داد؟ نشون من هب آورد چرا پس -

 داد نشون من به آورد رو اون اینکه علت کنی می فکر! خریده دخترش

 بود؟ چی

 :گفتم. نبود نامرد احسان محمد...  نه...  ماندم مات

 االن؟ بدم جواب باید من واقعا بگی؟ خوای می چی -

 :گفت تر محکم

 !کامل و دقیق آره، -

 :گفتم مستاصل

 روزه؟ کدوم منظورت -

 :کشید محکمی نفس

 اون گفتی دنبالت، اومدم می من و بودن عصر زبانت های کالس -

 !اومد احسان محمد ولی گردونه می برت مامانت روز



 احتیاج فکر به زیاد کنم، فکر گذشته به خوب کردم سعی و بستم چشم

 :گفتم سریع! برود یادم که بود آمده دنبالم به بار چند مگر نبود

 و بودیم دعوت شام یعنی خونشون، بود رفته مامان بود، اتفاقی آره -

 دیدم ولی دنبالم بیاد اونجا از خودش بود قرار بود؛ رفته زودتر مامان

 که بیاد خواسته می مامان گویا ولی کردم تعجب منم اومد احسان محمد

 .میارمش ماشین با رم می بیکارم، من گه می و ذاره نمی احسان

 :پرسیدم تعجب با و

 نه؟ یا گم می رو راستش ببینی بودی اومده و نداشتی اعتماد بهم تو -

 

 :کرد راست و چپ سری

 .بود ای دیگه جور جریان...  نه -

 :گفت متاسف و متحیر. گزید لب و برد فرو موهایش الی دست و

 گفت، احسان محمد. بودیم زده شرکت تازه دوستانم و من موقع اون -

 مغازه دکوراسیون که بهش بدم قیمت حدود و ببینم رو داییش ازهمغ بیام

 .میاد در چند براش

 :گفتم سریع

 ... ربطی چه این خب -

 همان در اش دایی مغازه که آمد یادم. کردم قطع را خودم حرف

 شدن گشاد برای جا چشمانم. بود من زبان کالس که بود خیابانی

 :نالیدم نداشتند،

 چیه؟ ها حرف این از منظورت بگو صدرا من جون -



 :سایید هم روی دندان

 درصد چند یعنی...  داده بازیم قشنگ مردک فهمی؟ نمی خودت -

 ساعتی دقیقا و بودم تو قدمی دو تو من باشه؟ اتفاقی همش ها این ممکنه

 تو، شدن تعطیل ساعت با بود منطبق داییش مغازه برم بود قرار که

 تنها باشه، نیومده مامانت وقت یه ببینم نمبز سر یه اینجام که حاال گفتم

 . برنگردی

 و شدم کنجکاو پارکه، موسسه دم احسان محمد ماشین دیدم اونوقت

 تو بعد و زد حرف باهات جلو اومد اومدی، بیرون که تو. وایستادم

 .رفتین و شدی ماشینش سوار

. بودم مانده واج و هاج شد، ریخته سرم بر جوش آب سطل یک انگار

 :گفتم رفته وا. باشد داشته توانست می معنی چه ها این

 بعدش یا و خریده کی رو خودکار این که نپرسیدی خودم از چرا -

 دنبالت؟ بود اومده اون چرا نگفتی

 :شد بلند باز صدایش

 گفتی چیه؟ این گفتم دیدم دستت که رو خودکار هان؟ پرسیدم می چی -

 .مسابقه تو شدنم برنده بخاطر گرفتم، که اِی هدیه ترین ارزش با

 :رفت باال هم من صدای

 داده؟ کی نپرسیدی چرا خب -

 :رفت پایین هم صدایش تن. بست چشم و گرفت باال به سر

 این غیر کردم نمی فکر هم ذهنم ته تِه حتی دونم، می کردم می فکر -

 .باشه



 بود، کرده بازی تمیز چقدر. رفت می و آمد می ذهنم در چیزهایی یک

 . داد نمی دست از چیزی باز شد می رو هم دستش حتی هک جوری

 کرده فکر چه من درباره صدرا روزها آن در واقعا نبودند، اتفاقی اینها

 بود؟

 درد سرم. است زده بیرون که فهمیدم خانه در شدن بسته صدای با فقط

 بگیرم، نتیجه و بگذارم هم کنار را هایم شنیده توانستم نمی و کرد می

 . است بوده خوبی بازیگر اینکه بود، واضح چیزی یک چند هر

 زیاد آنها با من سالگی هفده از آمدمان و رفت چقدر برگشتم، گذشته به

 خانه عصر که بار یک. بودیم هم خانه ناهار و شام برای مدام. بود شده

 فردایش پروژه برای که گفت احسان به کوچکترش خواهر بودیم، آنها

 :گفت هم احسان محمد. دارد وسایلی به نیاز

 .بریم بپوش لباس پاشو پس باشه -

 :گفت من مامان به بپوشد لباس خواهرش تا. بود آماده خودش

 بهار بدین اجازه بخره، رو نیازش مورد وسایل ریم می مهسا با داریم -

 !رفته سر اش حوصله خونه تو بیاد هم

 فکر روم،ب بیرون کمی خواست می دلم خودم هم و داد اجازه مامان هم

 که چرا شود، خوب حالم کمی و باشد بهتر نشستن خانه در از کردم می

 بود ریخته بهم را اعصابم بدجوری مان روبرویی خانه در گیتا حضور

 از کم سرعت با داشتیم. رفتم نمی و شکست می پایم قلم کاش ای ولی

 :گفت احسان محمد که گذشتیم می بوتیکی مقابل

 نیست؟ صدرا اون -

 چرخید، نظر مورد تصویر سمت به تر تمام چه هر سرعت با سرم

 :پرسید احسان که بودم نیامده در بهت از هنوز...  بود صدرا



 دخترشه؟ دوست کیه؟ کناریش دختر اون -

 :گرفت شیطنت لحنش و

 .ندارم خبر من کرده نامزد رفیقمون این نکنه -

 :گفت مهسا که چرخید نمی جواب به زبانم

 .مونه می ها خارجی عین گله،خوش هم چقدر -

 گیتا بود، صدرا دست در بزرگی خرید کیسه. زدم چنگ مانتویم به

 احسان محمد...  زد می حرفی داشت صدرا خندید، می ناز با داشت

 ... گرفت سرعت

 عمدی اصال. شد نمی جوره هیچ باشد عمدی توانست نمی دیگر این نه

 در که این ولی برد نجاآ مرا و دانست می احسان محمد گیرم و باشد

. نشستم زمین روی و بستم را داغم چشمان. کرد نمی فرق قضیه اصل

 بود؟ ممکن یعنی بود؟ کرده چه احسان محمد

 انگار حاال ولی داشتم گناه حس احسان به نسبت که بود سالی چند

 خیلی آخرش ی لحظه «کن حاللم» جمله و گشت برمی ورق داشت

. بود ریخته بهم را اعصابم هم فنتل زنگ صدای. گرفت می رنگ

 شد، بلند موبایلم صدای آن از بعد و نداشتم را دادنش جواب حوصله

 .بود مخصوص او آهنگ نیست، صدرا دانستم می

 از نشان کلید چرخیدن صدای ولی بودم نشسته چقدر دانم نمی

 من و بود؟ کرده فکر چه من درباره صدرا کشیدم، نفسی. داد برگشتنش

 برگردم سمتش به اینکه بدون. بودم زده صحه افکارش به جمازدوا با

 :گفت که بود زمین به همچنان نگاهم. کردم حس را شدنش نزدیک

 نشستی؟ اینجا چرا -



 :شنیدم دوباره. نبود خوب حالم ندادم، جوابی

 زنگ من به بود شده نگران مامانت دی؟ نمی جواب رو تلفن چرا -

 .زد

 :کردم مشت را دستم

 .نداشتم دوست رو احسان محمد وقت یچه من -

 :کرد مکث کمی. شد مشت هم او دست

 .بخوریم چیزی یه بیا بعد بزن، مامانت به زنگ یه اول شو بلند -

 :شد می کشیده هم گلویم و بینی به چشمانم سوزش گرفتم، باال سر

 نمی اصال نبود، مهم برام. نداشتم اون به احساسی هیچ هیچوقت من -

 فهمی؟ می! دیدمش

 خیلی. بود چشمانم جلوی اش شده مشت دست شده برجسته رگ

 :شد خشن لحنش ناگهانی

 کردی؟ ازدواج باهاش چرا پس -

 به هم من صدای بجوشند، ام شده خشک های اشک باز بود کافی لحنش

 :رفت باال او صدای تعاقب

...  گیتا پیش اونم...  کانادا به اونم...  بودی رفته تو. بودی رفته -

 .ندادن هم تماس شماره یه حتی کردن، کشی اسباب خونوادت هم بعدش

 کرده گریه چقدر بودم، خورده غصه چقدر بود، بدی خیلی روزهای

 کنترل را ام گریه صدای کردم سعی و گذاشتم دهانم روی دست! بودم

 به رخ. کرد بلندم زمین از و شد دستش اسیر دستم مچ سریع و تند. کنم

 :توپید رخم



 !دیگه یکی نشد این باشه گفتی هم تو نوقتاو -

 نمی مرا شرایط ولی گفت می راست داشت واقعا گفت، می راست

 :نداشت فریاد از کم هایم حرف. دانست

 باشم؟ داشته دوسش تونم می ببینم خواستم. همینطوره آره آره، -

 ... همه قول به بدونم خواستم بودم؟ کرده عادت تو به فقط ببینم خواستم

 :دادم ادامه! مامان قول به نگویم بود یادم هم ام ناراحتی اوج در حتی و

 حس یه داشتم تو به که حسی اینکه شه؟ می ایجاد بعد عالقه -

 بود؟ نوجوونی

 :لرزید می گریه از داشت ام سینه دیگر

 که اونایی همه گفتن می کشکه، همش عاشقی و عشق گفتن می همه -

 .شن می دیگه یکی عاشق ورهبخ توقی به تقی عاشقن، گن می

 :بردم جلوتر را صورتم و

 دیگه یکی عاشق خواستم می...  کنم فراموش رو تو خواستم می -

 .بشم

 شده گرگ که شبی آن حتی بودم، ندیده عصبانی حد این تا را اش چهره

 :گفت و بست را چشمهایش. زد گرد عقب و کرد رها را دستم. بود

 .نباش چشمم جلو فعال بهار، دیگه جای یه برو -

 

 

 



 هم تر نزدیک شدن دور عوض. گرفتم را هایم اشک دست پشت با

 روزهای تمام اندازه به. کشیدم مقابلش را خود بازویش گرفتن با شدم،

 نداشتمش که روزهایی تمام اندازه به و وجدانم عذاب تمام اندازه به بدم،

 :گفتم محکم. بودم عصبانی دستش از

 این خواستم می باشم، نداشته دوست کنم وادار ور خودم خواستم می -

. نشد اما! همسایه پسر یه فقط بودی، همسایه پسر یه تو بفهمه نفهمم دل

 نمی که بودی قلبم و فکر کجای دونم نمی که بهت لعنت...  بهت لعنت

 دست از حتی دونی می کشیدم؟ چی دونی می. بندازمت بیرون تونستم

 شد؟ می بد حالم هم باهاش دادن

 :زدم هق

 .باشم داشته دوسش ازدواج با بود قرار -

 :سایید هم روی دندان

 !اتاق تو برو...  دم می اخطار بهت دارم بهار -

 :بیاید باال نفسم تا کشیدم باال را ام بینی بار چند

 باید ولی بکن داری دوست کاری هر. رم نمی جا هیچ رم، نمی -

 فرار باهاش شدن تنها از مدتها تا. کشیدم دردی چه بدونی باید. بشنوی

 تنها هم ریختن چایی برا آشپزخانه بیاد هو یه اینکه ترس از حتی کردم

 دردی شدت فهمی می. داشت حق بود، شوهرم اون...  خدایا. شدم نمی

 ... ببوسه خواست وقت هر بود؟ دلم رو که رو

 :داد هلم هم کمی و کرد رهایم ضرب به

 .کن بس -

 :مگفت زنان نفس نفس



 ببوسه خواست بار هر بدونی باید! باید...  بدونی باید. کنم نمی بس -

 .آوردم باال زدم، عق پیچید، بهم ام روده و دل

 تلخی کردم، گریه وجود تمام با و گرفتم صورتم مقابل را دستم دو هر

 مقابلم فرد تند های نفس صدای. زد می آتش را قلبم میان تا روزها آن

 :گفت و زد حرصی خنده نفرت با وم،بشن توانستم می را

 چشم جلو کثافت اون وقتی چرا پس! زدی می عق کردم، باور آره -

 نشد؟ هیچیت بوسیدت، من

 صورتم از دست. زد می بلوف داشت. نداشت امکان نه ماندم، مات

 :گفتم سریع و کشیدم

 کی؟ کجا؟ -

 :گفت. زد می حرص شدت به داشت کرد، جمع را لبانش

 !اوایل همون. کرد می ات پیاده داشت وقتی تون، خونه جلو -

 ای خاطره یک. کنم جور و جمع را ذهنم کردم می سعی کردم، مکث

 سایه...  سایه یک...  تاریکی در...  شب آن خورد، می جرقه ذهنم در

 :گفتم سریع...  که مردی...  مرد یک

 بودی؟ کوچه تو شب اون واقعا یعنی -

 لب! من خدای! من خدای. زد می نبض اش پیشانی رگ نداد، جوابی

 :زدم

 این از بود محال. کرد نمی کارا این از شدم، شوکه فقط شب اون -

 ولی شد پرتت حواسم دیدم، رو ات سایه کردم حس بعد بکنه، کارا

 .بود خیاالتم کردم فکر. نبودی

 :شنیدم را اش زمزمه صدای



 حالت؟ همین برا شدین؟ جدا چرا -

 :دوختم صورتش هب را مظلومم نگاه

...  نه هم وابسته نه، که هم دلبسته نه، که عاشق کردم سعی چی هر -

 به بخوره لبش خواست می تا. نشد که نشد کنم، عادت بهش کم دست

... 

 :شد فریاد صدایش

 .نگو رو کلمه این اینقدر نگو، -

 :شدم تر جری

 ،دیگه جای یه رفتی گذاشتی وقتی نه؟ داره درد هم شنیدنش هان -

 جات کرد سعی بده، دلم به دل کرد سعی هی که بود یکی نبودی، وقتی

 بودم احمق من این ولی بشه رنگ پر حضورش کرد سعی بگیره، رو

 که دکتر بردی برداشتی منو. نبود دختر یه بکر روان دیگه روانم که

 ... که بود وقت خیلی من نه،...  سالمم بدونی که بشه چی

 بیرون تیکه تیکه هایش نفس و بود دهش منقبض صورتش عضالت کل

 :کشیدم جلو سر. شد می داده

 سالها من حس و روح بودی، کرده خودت مال رو روحم نرفته تو -

 تو نشونی و اسم هیچ بدون اونم بود، گرفته فاصله بودن دختر از پیش

 .شناسنامم

 :دادم ادامه و کردم نگاهی را چشمانش سرخ رنگ

 طالقم کردم خواهش تونم، نمی گفتم. بکشه دست ازم کردم التماسش -

 .بده

 :گفت خشمگین



 اته؟ قصه کجای سپنده مرتیکه اون پس -

 :گفتم و کشیدم منقطع نفس چند

 و پدر. کنی نمی ازدواج چرا که میدادن گیر بهم همه بیتا ازدواج با -

. نشد کردم امتحان تونم، نمی گفتم می هم چی هر بودن، ناراحت مادرم

...  نداشته رو قدرتش اون نبوده، اهلش اون نبوده، بلد اون گفتن، می

 کله سرو که بعد دادم، نمی ازدواج به تن و کردم نمی ریسک دیگه ولی

 ازدواج از قبل تونم می ببینم بدم فرصت خودم به خواستم شد پیدا سپند

 ... نه یا کنم پیدا حسی بهش

 :کشید جلوترم و گرفت تاپم یقه به دست

 بخوای کردی می غلط خیلی! کنی پیدا حس بهش کردی می بیجا تو -

... 

 :کشیدم داد حرفش بین

 .بودی رفته...  نبودی تو...  نبودی -

 به کلمه به کلمه هایش حرف که جوری کشید تر پایین را صورتش

 :کرد می اصابت صورتم

 .بذاری حراج به رو احساست نداشتی حق تو نبودم، چه بودم، چه من -

 :آوردم پایین را صدایم کمی. ترسیدم اش رهچه حالت از

 تا هان؟ شدم، می طرفه یه حس یه درگیر باید کی تا انصاف، بی آخه -

 .داشتی دوست رو دیگه یکی تو کی؟

 را دستش مچ. شد نزدیک بهم بیشتر ابروهایش بست، را چشمانش

 :نالیدم و گرفتم



 .کنی می ام خفه داری -

. گرفت را بازویم بار این و کرد رها ار تاپم یقه کرد، باز را چشمانش

 .بست را در و داد هلم اتاق داخل کشید، خواب اتاق تا

 تخت سمت به. بودم تنها اتاق داخل کردم، نگاه بسته در به و برگشتم

. باشم خسته خیلی اینکه مثل داشتم، سنگینی حس نشستم، رویش و رفتم

 حس که بود ینا اش اصلی علت البته و بودم آورده جوش مرتبه یک

 نمی هم را فکرش اصال که خوردم کسی از بدی دسِت رو کردم می

 . کردم

 شاید شدم، جمع خود در. بستم را هایم چشم و نهادم بالشت روی سر

 دلم فقط لحظه آن. بودم گفته ولی زدم می نباید را ها حرف از بخشی

 کشیده که عذابی آن در خواست می دلم حتی و خواست می شدن خالی

 .است گذشته من بر چه بداند و کنم سهیم هم را او بودم،

 :زد می حرف تلفن با داشت که شنیدم را صدرا صدای گذشت که کمی

 خوابیده رسیدم، خونه وقتی...  اممم...  ام خونه بله ممنون، سالم، -

 نداره وجود مشکلی نه،...  کنم بیدارش دارید واجبی کار اگه...  بود

 .برسونید سالم...  خب بسیار... 

 توانستم نمی ولی خواست می خواب دلم و سوخت می خیلی چشمانم

 در دستگیره تا کشید طول خیلی ولی نکردم نگاه را ساعت بخوابم،

 تکان نه و کردم باز چشم نه گذاشت، اتاق به قدم و شد کشیده پایین

 .خوردم

 بود خوب. است کشیده دراز سرجایش که بود این از حاکی تخت تکان

 که حضورش از. خوابید نمی دیگر جایی هم عصبانیت اوج در که

 .کردم خواب گرمای مهمان را چشمانم شدم، مطمئن



 نمی بمانم، حرکت بی کردم می سعی ولی بودم شده بیدار اینکه با صبح

 کردنم بیدار صدد در هم او البته. شوم روبرو او با باید چگونه دانستم

. کندم رختخواب از دل شدم، مطمئن نشرفت بیرون از وقتی. نیامد بر

 و اند کرده پوف چشمانم کردم می حس و داشتم وحشتناکی درد سر

 .اند پاشیده نمک کلی داخلشان

 آینه به دقت با نگاهم. رفتم دستشویی سمت به و برخاستم سنگینی با

 آب باری چند. زدم پوزخندی چشمانم اسفناک وضع به شد، دوخته

 دیدن از. کشاندم آشپزخانه سمت به را خود و پاشیدم صورتم به خنک

 .شد گرم تنم و آمد کش کمی لبم میز روی تازه نان

 کردم می ضعف داشتم ولی نبود خوب زیاد حالم و حس اینکه وجود با

 کشیده گاز اجاق سمت به چشمم سریع بودیم، نخورده هم شام دیشب

 نگاه خچالی داخل به و برخاستم. نبود رویش ماکارونی قابلمه شد،

. بود داده قرار یخچال داخل نخورده دست کامال. زدم لبخندی و کردم

 چیزی یک بودم مجبور بدهم، حرکت پاهایم به بتوانم که این برای

 چیزی. نرفت پایین گلویم از بیشتر لقمه چند تازه نان وجود با. بخورم

 !داد می آزارم

 .دادم سآدر و گرفتم آژانس. پوشیدم بیرون لباس و برخاستم

 

 حرص با را لبهایم شد، کشیده مقابلم ساختمان به نگاهم ماشین، توقف با

 پله. بروم کجا دانستم می دقیق. رفتم داخل مصمم و دادم فشار هم روی

 به ورود برای که نبود چیزی رییسی خوشبختانه. رفتم باال تند تند را ها

 که بود خرد یقدر به اعصابم. باشم گرفتن اجازه به مجبور کارش اتاق

. کردم باز زدن، بدون را اتاق در و ندانستم الزم هم را ادب شرط

 .شدند گشاد من دیدن با چشمانش و آمد باال سرش



 :شد بلند حیران و بهتزده. بستم را در و شدم اتاق وارد

 سالم -

 :آمد بیرون میز پشت از

 .بشین بیا. اومدی خوش! عجب چه -

 :نخوردم هم تکان جایم از و کردم اش حواله پوزخندی

 .بگیرم رو سوالم جواب اومدم فقط. بشینم نیومدم -

 :داد باال ابرویی

 .کرد سوال شه می هم نشسته -

 من از قبل. بود پوش خوش هم هنوز کردم، تیپش به تمسخری پر نگاه

 :آمد حرف به

 .برات کنم می خوشبختی آرزوی دارم، رو عروسیت خبر -

 :رفت باال لبم گوشه

 نه؟ دیگه گی می دل ته از ریدا -

 :کرد نگاهم مستقیم

 .آره -

 :خندیدم باز بغضم بین از

 رو تالشت نهایت که تویی...  دراز گوشامم. کردم باور منم خوبه، -

 خوشبختی آرزوی حاال کنی، بدبین بهم نسبت رو تا دو ما که کردی

 برامون؟ باشی داشته

 :دوخت میز به و گرفت من از نگاه



 اینجا؟ اومدی چی برای -

 :برداشتم سمتش به قدم یک

 بهم رو صدرا و من میونه کردی سعی چرا چرا؟ بگی بهم اومدم -

 و اون به نسبت من که کردی کاری چرا کردی؟ بازی نقش چرا بزنی؟

 خرید بود رفته گیتا با که روز اون چرا بشه؟ بدبین من به نسبت اون

 همش؟ بود نقشه واقعا اونجا؟ بردی منو

 :کشید آهی و زد کمرنگی متبس

 بیای بکوبی رو راه همه این بخوای که نبود سخت اینقدرها جوابت -

 .فهمیدی می کردی، می فکر یکم اینجا،

 :گفتم عصبانی

! زنی می آب زیر داری فهمیدم می موقع همون که داشتم فهم اگه من -

 رو خودکار عمد به و واقعا تو کردی؟ کارو این چرا بگو خودت حاال

 کاری عمدا تو...  پسرمی دوست تو کنه فکر که دادی صدرا نشون

 می اعیاد و ها مهمونی تو عمدا تو اومدی؟ دنبالم بفهمه اون که کردی

 خبریه؟ کنه فکر صدرا که کردی می بخند بگو باهام و من کنار اومدی

 آره؟

 :شد بلند صدایم و

 چرا؟ -

 :شد عصبی نشدن، بلند رغم علی هم او صدای

 از خیلی حتی دادم، انجام من گفتی که کارایی این همه. کردم من ،آره -

 شانش داشتم حق من نداره، خبر ازش کدومتون هیچ رو که چیزهایی



...  ولی دیدی نمی منو اصال تو. کنم امتحان بهت رسیدن برا رو خودم

 .داشتم دوست رو تو من ولی

 :ندشد خیس باز بودند، باریده خیلی دیشب از که هایی چشم

 صدرام؟ عاشق من دونستی نمی مگه انصاف بی -

 :زد میز روی مشتی

 فکر. بودی پیشش همیشه که اینه برای کردم می فکر ولی دونستم می -

 رو دلت تونم می باشی، باهام تو اگه بشه، دور اگه نباشه، اگه کردم می

 باید بفهمونم صدرا به کردم سعی هم بعدش حتی. بیارم دست به

 عمدا. دیدمش رسوندمت، می داشتم که شب یه ه،کن فراموشت

 .بکنه دل ازت تا بره، بکشه رو راهش تا بوسیدمت

 :زدم ضجه

 می دادی، عذابم چقدر دونی می...  بهت لعنت! خیلی آشغالی، خیلی -

 کشیدم؟ وجدان عذاب چقدر دونی

 :گفت جانب به حق

 من دم،ب عذابت تونستم می خواستم می هم اگه نه و خواستم نه من -

 بهت کردم رو ام سعی تمام کنم، نرم رو دلت کردم رو تالشم تمام

 ... کنم محبت

 :گفتم حرفش میان

 ... نیار یادم نیار، یادم دیگه -

 اون نیار یادم» بگویم؛ خواستم می رفتم، سمتش به هم قدمی نیم و

 چشمهای با. شد باز ضربتی اتاق در که!« رو آور شکنجه روزهای



 است آمده اتاق داخل زدن در بدون کسی چه ببینم گشتمبر آلودم اشک

 . زد خشکم که

  صدرا؟

 می را اشهدم باید کرد؟ می چه اینجا افتاد، هم روی دمی هایم چشم

 !خواندم

 محمداحسان روی خورد سر من روی از اش شده سرخ چشمهای

 ترس از دیگر قلبم. گذاشتم تر عقب گامی آمد، جلوتر گام دو. ایستاد

 روی نگاهش آتش سرخ سراسر های شعله. بود کرده فراموش ار زدن

 نیشخندی با همراه و کرد نگاهش تلخ و غیظ پر بود، ایستاده احسان

 :گفت

 !!!نامرد -

 خود به تکانی بتوانم اینکه بدون و برگشت من سمت به ای دفعه یک و

 لحظه برای زدن سکته. کشید خود سمت به و گرفت را بازویم دهم

 و گرفت اش پنجه بین سفت را فکم! بود شده دیوانه صدرا بود، کم هایم

 عصبانیت از هم او که فهمیدم می دستانش در. کشید جلوتر را صورتم

 برد، سرم پشت را دستش و  کرد رها را بازویم...  لرزد می حرص و

. بوسید توان تمام با داد قرار لبهایم روی بیرحمانه و محکم را لبهایش

 !سخت و سرهم پشت بوسه چند

 رود مثل که هایی چشم میان از و ریخت هایم اشک ترس و لرز بین

 افتاد، اش شده سرخ و خشم پر های چشم در نگاهم بودند، جاری روان

 !نکردنی باور داشت موجی

 لبهایم. نزنم هق و بگیرم نفس آرام کردم سعی رفت، کنار که لبهایش

 . شدم آزاد الخرهبا و شد خیره چشمانم در لحظه چند. سوخت می



 اش یقه رفت، محمد سمت به کشید می که سنگینی و محکم های نفس با

 :گفت و گرفت دستانش بین را

 نه و زد عق نه کن، نگاش خوب دیگه؟ حقه نه؟ مگه حقه تقاص -

 !کثافت...  خورد بهم حالش

 از من که نواخت صورتش به محکمی سیلی من ناباوری اوج در و

 کمی اش شده مشت دست. لرزیدم خود به و دمخور جا بلندش صدای

 را قندان میز روی از و شد کشیده باال دیگر بار و ماند تنش کنار

 پر اتاق در شکستنش صدای و خورد دیوار به کرد، پرت و برداشت

 :گفت یکی و شد باز بالفاصله اتاق در شد،

 هست؟ مشکلی مهندس -

 :گفت و برد باال دست محمد

 .بیرون برو و ببند درو نه، -

 :بود طوفانی همچنان صدرا

 برش تونی می چطور!! ها عمره یه فهمی؟ می سال هفت سال؟ هفت -

 چطوری؟ هان؟ گردونی؟

 زده من به که حرفی نکرد جرات احتماال انداخت، پایین را سرش محمد

 داشتم، دوستش هم من کرد می تکرار باز اگر که بگوید هم او به بود

 .کرد می حالل را خونش صدرا

 انگشتانش اسیر را بازویم و آمد من سمت به محکمی و تند های قدم با

 محمد به نگاهش دیگر بار و انداخت من سمت به نگاهی نیم کرد،

 :شد قسمت



 وسط این بود، خواهد همیشه و هست و بود من ماِل کن، نگاه خوب -

 بقیه شکار از کنن می سعی که هست هایی شغال سهم سیاهی رو

 .کنن قارتزا

 العملی عکس هیچ و زد نمی حرفی هیچ نشست، محمد روی نگاهم

 .آمدیم بیرون اتاق از شد، کشیده دستم...  داد نمی نشان

 در ترس از ولی دارم نگه خونسرد را ظاهرم کردم می سعی اینکه با

 کردن رو برای ای تازه رفتار روز هر مرد این. بودم مردن حال

 محمد پیش آمدنم دانستم می یافتم، مین گفتن برای هم حرفی. داشت

 .است قبول قابل غیر کار یک برایش احسان

. کوبید محکم را در کرد، پرت ماشین داخل مرا رسما و زد را ریموت

 و کرده یخ های دست. بودم کرده فراموش هم را کردن گریه ترس از

 بیاید یادم کردم سعی کردم؟ می آرامش چگونه پیچیدم، بهم را لرزانم

 کردنش دعوا زیر از چگونه کردم، می اشتباهی کار وقتی هایم بچگی

 غیر و کننده غافلگیر برایم جوری صدرا ناگهانی رسیدن. رفتم می در

. بودم کرده فراموش را هایش حرف و احسان کال که بود باور قابل

 .بودند افتاده فکری اولویت از یعنی

 پر معموال. کشیدم لفمخا سمت به را خودم اختیار بی شد سوار وقتی

 کرد می حس اگر ولی شود عصبانی بیشتر شد می موجب رویی

. کنم سکوت دادم ترجیح شرایط آن در. گرفت می آرام کمی پشیمانی

 دادم می حق انداختم، پایین را سرم چرخید سمتم به که نگاهش

 جا از شد موجب کوبید فرمان به که محکمی مشت. باشد عصبانی

 .نیامد در صدایم باز ولی ریخت ام ونهگ روی اشک. بپرم

 ولی داد نمی رفتن تند اجازه خیابان شلوغی. کرد حرکت و زد استارت

 قاب به اش بسته مشت کوبیدن و فرمان فشردن با را حرصش عوضش



 پیاده با زمان هم کرد، توقف پارکینگ در وقتی. داد می نشان پنجره

 .نکشد پایین ماشین از گرفته را دستم تا شدم پیاده سریع شدنش

 به را دهانم آب. افتاد راه آسانسور طرف به و انداخت سمتم نگاهی نیم

 داخل. افتادم راه دنبالش زشت اردک جوجه عین و دادم قورت سختی

 باال ذره یک هم را نگاهم و ایستادم فاصله حداکثر با هم آسانسور

 شدن پیاده و سوار برای که همین ولی است حالی چه در ببینم نیاوردم

 .داشت امیدواری جای بود، نگرفته را بازویم آسانسور

 تمام چه هر احتیاط با بروم، داخل تا ایستاد کنار و کرد باز را در وقتی

 یک دیدم بعد ولی اتاق به بروم خواستم اول. شدم رد کنارش از تر

 به و ایستادم در کنار همانجا همین برای شود، می محسوب فرار جور

 در اش مواخذه زیر از نحوی به خواستم می اگر. زدم یهتک دیوار

 .شد می عصبانی بدتر بروم،

 جایش سر کمی. زند می دهانم در دارد قلبم کردم حس بست که را در

 لحظه یک. کشیدم هینی آگاه ناخود برگشت، من سمت به وقتی ایستاد،

 .رفت هال سمت به و کرد پشت برد، موهایش میان دست و کرد نگاهم

 شد می عصبی خیلی وقت هر دانستم می بود، رفتنش رو قدم به شممچ

 .کرد می را کار این کند، آرام را خود خواست می و

 تا زدم پلک بار چند. چرخاند سمتم به را نگاهش و ایستاد باالخره

 :گفتم آهسته و بگیرم را چشمانم خیسی

 .ببخشید -

 قدم سمتم به و چرخید کشید، دلی ته از نفس دو یکی و بست چشم

 یک به. انداختم پایین را سرم دوباره. بردم دندان زیر را لبم. برداشت

 :داد دستور رسید، که ام قدمی



 .کن نگام -

 حالت و شناختمش می. بردم باال را سرم آرام و کشیدم پری نفس

 :گفتم و دادم جرات خودم به. بود شده تر آرام بودم، بلد را نگاهش

 !بیفتم پس ترس از مونه می کم من شی، می انیعصب حد این تا وقتی -

 که مالیمتی آن کرد سعی هم به ابرویش دو کردن تر نزدیک با انگار

 گول توانست نمی که مرا ولی کند پنهان را شد پخش چشمانش بین

 :گفت. بود شده بهتر حالش بزند،

 .ده نمی گوش حرف جوره هیچ که سری خیره دختر برای کمه! کمه -

 کج کمی را سرم. داشت را دعوا یک پتانسیل کنم، آرامش مخواست می

 :بریزم چشمانم داخل بود ناز چه هر کردم سعی و کردم

 .دیگه خواستم معذرت -

 :رفت ای جانانه غره چشم

. بگی بهم باید بری جایی اینکه قبل نگفتم مگه کافیه؟ کنی می فکر -

 ِ... پیش کجا؟؟؟؟ اونم

 :دادم اش شده براق نگاه به را ترم ایه چشم. فشرد هم روی دندان و

 !ذاشتی نمی که گفتم می اگه -

 باال تهدیدی عالمت به هم را انگشتش تک درهمش، های اخم همان با

 :گرفت

 دیگه بار یه ثانی در ذاشتم، نمی معلومه که اوال. کن گوش خوب -

 ... بشه تکرار

 :ردبیاو زبان به را تهدیدش نتواند تا پریدم حرفش بین سریع



 نبود درست زیاد کارم دونم می حتی شدی، عصبانی فهمم می ببین -

 نمی آروم فهمیدم، رو غلطاش گفتم نمی و رفتم نمی اگه خدا به ولی

 ... دونست می باید احسان محمد. شدم

 :شد تر خشمگین اش قیافه

 .نیار زبون به رو اسمش دیگه -

 :گفتم و هادمن قلبم روی و گرفتم بود هوا در که را دستش آهسته

 !حرف و شرط و قید بی تویی، حاکمش اینجا -

 :دادم ادامه تر مطمئن چشمانش به نگاه با و

 ... نگنجند اقلیمی در پادشاه دو -

 و حال. کرد مکث لحظه چند. شدند کشیده پایین اش رفته باال ابروهای

 مابانه قلدر و شدند تر باریک چشمانش. بودم کرده عوض را هوایش

 :گفت

 می زیاد هم رو نظام پیاده اقلیمم، برای که هستم ظالمی پادشاه من -

 .دونم

. کرد پرتاب بیرون را خود دلم آباد کجا نا کدام از دانم نمی نفسی یک

 بیخ از خطر دادم، نگاهش به بیشتری آرامش و آسودگی با را نگاهم

 عشقم همه و کردم حلقه گردنش دور آرام را دستانم! بود گذشته گوشم

 بود، شده ام خیره دقیق خیلی و موشکافی با. ریختم نگاهم در ار

 :داد باال را صورتم و گذاشت ام چانه زیر را انگشتش

 شه؟ نمی کنده دیگه چسبه می آدم که داری چی چشا این تو -

 دست. کردم نگاهش فقط خورد، سر دلم میان لزجی و لیز جسم انگار

 روی و کشید سرم از را ام روسری آورد، باال عجله با هم را دیگرش



 خواست می که همیشه. رفت موهایم میهمانی به دستش کرد، رها زمین

 :زدم لب. کرد می را کار این کند، صرف عاشقانه

 نه؟ نمیفته، راه کارت موهام الی نره دستت -

. بود کشیده تمنا به غضب و خشم از نگاهش رنگ داد، باال ابرویی تک

 :زد لب وشمگ کنار و شد نزدیکتر سرش

 !نمیده پا نشه، قفل بدقلقه، ام مادینه آخه -

 :کردم نازک چشم پشت رساند، لبانم پشت تا را خود لبخندی

 قلق؟ بد من؟ -

 :شکست اش شده سنگین چهره طلسم باالخره

 .نافرم -

 درون را خود و رفت بند نفسم. کردند لمس را چشمانم روی لبانش و

 .کردم رها آغوشش

 :هشتم فصل

 :گفتم و کردم رد را شدست

 !دیگه نکن اذیت -

 :گرفت سمتم به را سیب حاوی چنگال دوباره

 .بخور میوه ذره یه خوردن، حرص عوض -

 :گذاشتم میز روی و گرفتم دستش از را چنگال عصبانیت با

 نرم شه می اصال. داره مهمون نفر هشتاد هفتاد شه؟ می مگه صدرا -

 کمک؟



 :زد میز به کممح چندان نه را اش بسته مشت

 .گردی می بر هم خودم با ری می خودم با نزن، چونه بهار -

 :گفتم عصبانی و کالفه

 بره؟ کی مامان، کمک نرم من! گی می زور داری خدا به -

 :رفت درهم اخمش

 .ریم می زودتر کم یه پنجشنبه کنی، بحث سرش خوام نمی بهار -

 :بکوبم خودم سر در خواست می دلم

 دیگه ریم می زودتر کم یه زنی؟ می منطق بی فحر داری چرا -

 !مامانمه کمک، برا برم قبل روز از باید کم دست چیه؟

 :برخاست پیشانی در اخم همان با

 کسی البته و شوهرتم منم نکرده، توهینی هم کسی و هست مامانت بله -

 نمی...  داره دوسش خیلی و خدمتش داره ارادت خیلی جونت مامان که

 .باشی تنها باهاش خوام

 بی را حرفش هم خیلی توانستم نمی ولی نداشت که حق بستم، چشم

 :گفتم هایم چشم کردن باز با. کنم تلقی ربط

 خونه اون پسر عنوان به تو از داشت مهمون خودت مامان االن یعنی -

 .کمکشون بری نداشت انتظار

 :داد جواب جدی و برگشت سمتم به

 هست تر ماه زن یه برو کن ولش رو زنت که گفت می من مامان اگه -

 .ذاشتم نمی خونه اون تو قدم دیگه من بگیری، اونو تونی می



 می هی دادم، تکیه ام پیشانی به را دستم پشت و دادم تکیه مبل به

 کمک برای باید کردم می حس شد، نمی ولی کنم فکر منصفانه خواستم

 خوشش من از گفت می صدرا مادر اگر کنم فکر کردم سعی. بروم

 گفت می من به را مادرم های حرف مشابه هایی حرف یا و آید نمی

 کردم؟ می ترک را آنجا دادن جواب بدون هم من کردم؟ می چه من

 صدرا نداشتم دوست شک بدون ولی رفتم؟ می شان خانه به دوباره

 به نسبت را ذهنش کردم می تصور چون شود صحبت هم او با خیلی

 گیر شوهرش و مادر بین دختری که روزی زا امان. کند می خراب من

 !!کند

. کردم سر را وارنگم رنگ روسری و پوشیدم را سفیدم شلوار مانتو

 کت آن با که انداختم صدرا سمت به نگاهی. کردم مالیمی خیلی آرایش

 و ندادم نشان ذوق خودم از خیلی. بود عالی رنگش دودی شلوار و

 را سرش. داشت نگهم ولی شوم رد کنارش از سرسنگین کمی خواستم

 :گفت و کرد نگاه پایم سرتا به دقت با و گرفت کج

 .بترکونی امشب خواد می دلم کن، وا رو اخمات -

 :دادم تکان سری

 آره؟ خوشبختیم، خیلی کنن فکر همه که -

 :پرسید جدی

 نیستیم؟ مگه -

 :کشیدم نفسی و کردم تعلل کمی

 همه خوای می کمک، برا لقب از برم نذاشتی وقتی مثال ولی هستیم -

 منو داری هم تو و مامانه با حق کنن می فکر خب کنن؟ فکر چی

 .همینطوره هم واقع در البته که کنی می محدود



 :ایستاد صاف

 .رفتیم نمی کال که کنم محدودت خواستم می اگه -

 .افتاد راه و زد چنگ را سوییچ و

 زود مورد در راصد. بود داده سفارش صندلی و میز حیاط برای مامان

. بودیم رفته هم همراه نیم و پنج ساعت و بود کرده عمل قولش به رفتن

 و داد دستم را کتش مامان، گرفته چهره وجود با هم رسیدن محض به

 کلی خب ولی بود شده داده سفارش بیرون از غذا. چید را حیاط خودش

. بود دهش شسته هم ها میوه. بودند کرده مرتب قبال را خانه. بود کار

 و بود الزم کمک پذیرایی میزهای و شیرینی و میوه چیدن برای ولی

 از را مان های بحث. شدیم مشغول بقیه و مهدیس و بیتا همراه هم من

 حرف آن با که بودم گفته مامان به بودیم، کرده مامان با تلفن پشت قبل

 بینمان روابط اینکه برای و دارد حق حدی تا شنیده صدرا که هایی

 هم مامان. ندهیم کش را موضوع این خیلی است بهتر کند، پیدا بهبود

 نه رسیدیم شان خانه وقتی از انصافا اش ناراضی چهره رغم علی

 .صدرا به نه و زد من به حرفی

 خاص صورت به بود شده موجب جون مامان و مامان های حرف

 حق که شدم متوجه واقعا و شوم دقیق بقیه و امیر و صدرا رفتار روی

 تنبلی یک ولی بود شوخی و خلق خوش پسر امیر بود، جون مامان با

 با صدرا ولی نبود کردن کار اهل زیاد که بود وجودش در خاصی

 تقریبا. داد می کار به تن بیشتر اش، مردانه رفتارهای و جدیت وجود

 طور این و تعارف پذیرایی، آمدگویی، خوش مهمانها، به رسیدگی

 از ویژه طور به پدر شب که طوری بود، خودش دهعه به تماما کارها

 احترام با و راحت خیلی هم صدرا تعجبم کمال در. کرد تشکر صدرا

 .کرد تشکر مهمانی برگزاری برای مادر و پدر از



 مهمانی استرس خیلی واقعا کشیدم، راحتی نفس رسیدیم، خانه به وقتی

 به. بود کرده ما خسته مهمان همه آن به جواب البته. بودم کشیده را

 چشم و کشیدم دراز تخت روی بیرون لباس همان با رسیدن محض

 نشده گرم چشمانم هنوز. بخوابم خواست می دلم واقعا گذاشتم، هم روی

 دکمه آرامی به و شد خم. کردم حس کنارم را صدرا نشستن که بود

 می من به که هایی تکان با. آورد در تنم از و کرد باز را مانتوام های

 خواستم نمی هم نکردم، باز چشم ولی بیدارم دارد حتم دانستم می داد،

 .باشم رفتار خوش خیلی آمد نمی دلم انگار هم و کنم خلقی بد

 :گفت گوشم دم و آورد در تنم از را بیرونم های لباس حوصله با

 !ها اخالقی خوش شدی بیدار فردا -

 خوش بودم ردهک سعی کافی اندازه به مامان خانه در ندادم، جواب

 بود رو پر ولی دادم نمی حق او به جورهایی یک باشم، عادی و رفتار

 کلی من ی بسته های چشم وجود با خواب از قبل. رفت نمی رو از و

 :گفت و بوسید

 !!!!که بهتره هستی که قهر -

 .برسد صد به عصبانیتم درجه رفتن، خواب از قبل شد موجب و

* 

 مرگش چه دانم نمی شدم، آسانسور رسوا لرز و ترس با همیشه مثل

 کار کلی و بود نوساز ساختمان چند هر کرد، می گیر گاهی که بود

 دوربین نصب به اقدام که بود گفته نماینده به بار دو یکی صدرا. داشت

 نفس در شدن باز با! ها پله راه در چه و خانه خارج در چه کند،

 .کشیدم راحتی



. شدم می خسته شنا از بعد بار هر م،خورد آب لیوانی کار هر از قبل

 همان با. انداختم مبل روی و آوردم بیرون تنم از سریع را لباسهایم

 خوش مهدیس و الهام و بیتا با کلی شدم آشپزخانه وارد خیس موهای

 ای تابه کباب بپزم رسید، نظرم به که راحتی غذای تنها. بودیم گذرانده

 آیفون صدای که کردم می خرد را ها فرنگی گوجه داشتم سریع. بود

 متعجب سوین دیدن با. رفتم آیفون دم و شستم را دستهایم متعجب. آمد

 .دادم فشار را شاسی

 اتاق به برداشتم را کیفم مانتو و برداشتم خیز مبل سمت به سریع 

 عجوالنه. کردم باز را در و کشیدم خیسم موهای به دستی. بردم خواب

 معذب آمدنش برای کمی کردم حس. کردم دعوتش داخل به و دادم سالم

 در. نداشت را همیشه بشاش چهره گفتم آمد خوش و زدم لبخندی. است

 ساز چای. کنم پذیرایی اول گرفتم تصمیم نپرسیدن یا پرسیدن بین تردید

 نگاه. گذاشتم میز روی بشقابی با همراه را شکالت جعبه و زدم را

 :نشست من روی به خجالت کمی با سوین

 .شدم مزاحم موقع بد ببخشید -

 :خندیدم

 .ببخش تو. ام ریخته بهم کم یه اومدم استخر از االن فقط چیه؟ بدموقع -

 :گفت شدم، آشپزخانه وارد تا. است معذب بود معلوم

 .نیار چیزی کنم می خواهش -

 :گفتم خنده با

 .میام دارم! بیاره چیزی خواست کی -



 پلوپز داخل و شستم و گرفتم ندازها برنج پیمانه چهار سه حرف این با و

 از. بروند شام بدون شب وقت این نبود درست و بود وقت دیر. ریختم

 :پرسیدم همانجا

 هستن؟ کجا پارسا آقا -

 :گفت من من کمی با

 !!اینجا اومدم دونه نمی -

 :کردم نگه سمتش به ای شده گرده چشمان با

 چرا؟ -

 :کرد اخمی

 .خونه برم هم خواستم مین و ندارم رو کسی تهران من -

 می استفاده خورشت عنوان به هم را ای تابه کباب. زدم را پلوپز دکمه

 :برگشتم هال به. کردیم

 کردین؟ دعوا -

 :دوخت زمین به نگاه

 .آره -

 :گفتم متعجب بودم، شناخته عاقلی دختر را سوین

 بوده؟ مهم خیلی قضیه مگه؟ شده چی -

 :کشید پوفی

 .خیال بی -



 ای میوه ظرف. ندادم بیشتر فضولی اجازه خودم به و دادم نتکا سری

 سریع بود، نمانده چیزی صدرا آمدن به. گذاشتم میز روی و کردم آماده

 :گفتم و برگشتم هال به و کردم عوض خانه لباس با را بیرونم لباس

 کجایی؟ کنه می فکر حاال -

 :زد پوزخندی

 .سایلنت گذاشتم هم رو موبایلم دونه، نمی -

 :گفتم محتاطانه

 هم چی هر حاال. بده بهش خبری یه نیست، درست اینجوری آخه -

 .شه می نگرانت باز باشین کرده دعوا

 :داد تکیه مبل به را سرش و بست چشم

 یه از داره، کار همش پارسا طرف یه از وضع، این از ام خسته -

 هم طرف یه از و باشم پیشش مجبورم نیستن اینجا ام خونواده طرف

 ... عروسی قبل ندارم دوست

 :گفت و گرفت گازی را لبش و

 .سخته نباشیم، و باشیم باهم اینکه خالصه -

 :زدم لبخند

 پریدین؟ بهم الکی چیزای سر پس -

 :داد تکان سری تاسف با

 و سر از چشمم جلو وارد تازه دانشجوهای دانشگاه تو. نیار یادم َاه، -

 .شم می دیوونه. رن می باال کولش

 :دادم باال روییاب



 ده؟ می راه هم شوهرت یعنی -

 :داد تکان سر

 من ولی ده نمی رو که کنه می ادعا. خودته شوهر عیار تو چیزی یه -

 دیگه های باالیی سال از رو اشکاالشون رن نمی چرا پس خب گم می

 کنم می خواهش بگی بار یه گم می! نده رو جوابشون گم می بپرسن؟

 پی رن می نیستم بلد بگی یا بپرسین دیگه یکی از رو سواالتتون

 !کارشون

 :گفتم حیرتزده

 کردین؟ دعوا این سر -

 :کشید صورتش به دست

 ماشین تو شد، قاطی هم دیگه مسایل بود بحثش بود مدتی البته آره -

 ... گفتم بهش بود دلم رو چی هر دیگه منم. کشید بحث و جر به کار

 :کرد اضافه تر آهسته و

 .پایین برو گفت و ماشینو داشت نگه اونم. کردم روی زیاده کمی البته -

 :گفتم زده بهت

 گی؟ نمی که راست -

 :کرد اخم

...  بگرده دنبالم بذار خونه، برگردم عمرا گفتم منم. گم می راست -

 رسید فکرم به که جایی تنها بعد. زدم گشت رو خیابونا ساعت دو یکی

 که هست جایی تنها اینجا. بره یم حساب صدرا آقا از پارسا بود، اینجا

 .گردونه برم زور به تونه نمی



 :پرسیدم بریزم، چایی تا شدم بلند

 کنی؟ کار چی خوای می -

 را در. بروم در سمت به نریخته چای شد موجب کلید چرخاندن صدای

 سریع شود، نزدیکم بتواند اینکه از قبل و کردم باز صدرا روی به

 :گفتم

 .تنهس اینجا جان سوین -

 حالیکه در و کرد علیک سالم احترام با. شد داخل و داد باال ابرویی

 :گفت گرفت، می دست به را موبایلش

 !نگرانه خیلی گیرم می پارسا با تماس یه من -

 :داشت بر هم را کیفش و شد بلند ناراحتی با سوین

 .دیگه جای یه رم می من نگیرید، تماس نه -

 :خندید آرام صدرا

 دو این تو دم، می خبر دارم فقط بشینید. بذارم من کنید کرف لحظه یه -

 .گذاشته پا زیر رو شهر نصف ساعت سه

 :گفت عصبانی سوین

 .بکشه استرس حداقل فردا تا بذارید نگید حقشه، -

 :خندید خونسردی با صدرا باز

 .داشتین ساده بحث گفت که هم جایی تا. نگرانه خیلی بسشه، نه -

 :گفت عصبانیت با داشت، برمی قدم در سمت به که حال در سوین

 پایین؟ برو گفت و داشت نگه رو ماشین همین برا آهان -



 :ایستاد روبرویش صدرا

 حلش من کنید تحمل کمی شما. برید بذارم محاله شب وقت این ببینید -

 .کنم می

 :گفتن با و گرفتم را سوین بازوی و رفتم جلوتر

 حرفتون بذارین، کنار رو هم ینندار قصد که جدی جدی بشین، بیا -

 .شه می حل شده

 می ادا داشت فقط و برود خواست نمی واقعا انگار. نشاندم مبل روی

 .آمد

 ارتباط برقراری محض به و داشت نگه گوش کنار را موبایل صدرا

 :گفت خونسرد و تلگرافی

 .خداحافظ. کردم پیدا رو خانومت بگم، زدم زنگ سالم، -

 اتاق سمت به و گذاشت میز روی را موبایل. کرد قطع را تماس و

 مدام صدرا موبایل زد، لبخندی هم سوین کردم، نگاهش متعجب. رفت

 عوض لباس داشت. رفتم اتاق به گوشی دادن بهانه به خورد، می زنگ

 :گفتم کرد، می

 .زنه می زنگ هی پارسا -

 می حالیکه در و کرد پرت تخت روی و گرفت دستم از را موبایل

 ... رفتم فرو بازوانش حصار در.« کن ولش» گفت؛

 :گفتم کردم، می مرتب را موهایم حالیکه در

 بکشم؟ شام -

 :داد باال سری



 .میاد االن پارسا کن صبر نه -

 کردم، درست هم شیرازی ساالد دارم فرصت دیدم بود، شده آماده غذایم

 هم سوین. گرفتم استرس آیفون صدای شنیدن با که بود نشده ساعت نیم

. بود مشهود رنگش پریدن باز بود، گرفته که ای قیافه و اخم وجود با

 :گفت صدرا که بودم رفته در دم پارسا از استقبال برای

 .باش سوین پیش -

 بود آورده در را کفشهایش رسیدن محض به پارسا. کشیدم کنار کمی

 :پرسید و گرفت در آستانه به را بازویش صدرا که بیاید داخل

 کجا؟ -

 :گفت درهمی چهره با. ایستاد پارسا

 .بیاد بگو پس خب خیلی -

 :گفت جدی خیلی و انداخت پایین دست صدرا

 بیاد؟ کی -

 :گفت و انداخت در دم های کفش به نگاه دیگر بار یک پارسا

 .وقته دیر بیاد، بگو اینجاست، که میدونم -

 :گفت بکشد، کنار در دم از اینکه بدون صدرا

 .بره فرستم می گیرم، می کیش بلیط براش فردا. بیاد خواد نمی -

 پیشانی به ابروهایش من مثل هم او چرخاندم، سوین سمت به را نگاهم

 :گفت عصبی پارسا. بود چسبیده

 مگه ترمی وسط هم بعد دوتا، یکی داره ترم میان هفته این بره؟ کجا -

 .کنیم می حلش خودمون بیاد، بگو شما. شه می



 را در و کشید خانه داخل و گرفت را پارسا ازویب ترشرویی با صدرا

 :رفت باال کمی صدایش. بست

 نبود؟ اینجا خانومت االن که کنید حلش خودتون تونستین می اگه -

 :بود قفل درهم ابروهایش پارسا

 ... کاردانِی از اینم -

. خورد را حرفش بقیه و انداخت سوین به نگاهی  کشید، گردن و

 :بود گر خذهموا صدرا لحن همچنان

 وسط که کاردانی تو البد. فهمیدیم هم رو کاردانی معنی خوبه آهان -

 !!پایین برو گفتی خانومت به و داشتی نگه خیابون

 :رفت پایین کمی پارسا صدای

 .شه پیاده واقعا کردم نمی هم فکر بودم، عصبانی! نگفتم که جدی -

 :گذاشت جلوتر گامی سوین

 سرم گوسفند عین منم بگی چی هر ردیک فکر بودی؟ کرده فکر چی -

 کنم؟ می بع بع و پایین ندازم می رو

 :گرفت گر باز پارسا

 دی؟ نمی جواب رو ات وامونده موبایل اون چرا -

 :زد پوزخندی سوین

 .بدم جواب خواست نمی دلم -

 :کشید جلو کمی پارسا

 .زنیم می حرف بعدا بریم، بردار رو کیفت -



 گذاشت اش سینه روی دست بکشد، کنار لشمقاب از اینکه بدون صدرا

 :داشت نگهش و

 نمی رها کوچه تو تنها هیچوقت رو زنش آدم بگیر یاد برو اول تو -

 .رن نمی جایی ایشون فعال. کن صادر دستور بیا بعد کنه،

 :گفت حرصی و کالفه پارسا

 ... نبود این قصدم که گفتم -

 :گفت تر عصبانی صدرا

 سوارش و پایین رفتی می زود شد، می پیاده تا نبود این قصدت اگه -

 .کردی می

 :کشید گردنش به دست پارسا

 تنها من هم کم یه زنه می قدم اون کم یه گفتم بود، ریخته بهم اعصابم -

 فکر زنیم، می حرف تر منطقی خونه تو و شیم می تر آروم شم، می

 ... که باشه بچه اینقدر کردم نمی

 :زد پوزخندی صدرا

 ازت هم سال چهار که خانومت از اونوقت ای بچه تخود تو -

 سن تو وقتی ببین داری؟ رو ساله سی آدم یه رفتار انتظار کوچیکتره،

 تا بکشی باالتر سنت از رو فهمت و درک باید کنی می ازدواج کم

 دلیلی هر به حاال نفر یه که آوره خجالت. کنی اداره رو زندگیت بتونی

 هیچ من نظر به کنه، ول خیابون و هکوچ تو رو زنش باشه شده هم

 .کنه توجیه رو این تونه نمی توضیحی

 

 . زدم لبخندی



 به حالیکه در پارسا. بود شده بهتر کمی صورتش حالت هم سوین

 :گفت و آمد سوین سمت به شد، می رد صدرا کنار از آرامی

 .بریم بیا حاال. شدیم یر به یر! هم تو کردم، اشتباه منم -

 :گفت و ردک اخمی سوین

 !خوابگاه دنبال رم می فردا از. نمیام -

 :گفت بلندی صدای با. شد تر نزدیک کمی و آورد جوش باز پارسا

 ... خیلی تو -

 :کشید و گرفت را بازویش صدرا

 .پایین بیار رو صدات -

 :گفت سوین به رو و

 .اتاق تو برید شما -

 اش زده یخ یدستها. بردم مهمان اتاق سمت به و گرفتم را سوین دست

 با و نشست زمین روی اتاق داخل. بسوزد برایش دلم شد موجب

 :گفت شرمندگی

 .شدم هم شما مزاحم ببخشید -

 :زدم لبخندی

 می جدی جدی حاال. اینجا اومدی کردی خوب! مزاحمتی چه بابا نه -

 بگیری؟ خوابگاه خوای

 :زد تبسمی



 ذره یه خوام یم ولی خوابگاه برم اگه کنه می سرم از پوست پارسا -

 .براش بشه عبرتی درس بترسه،

 .داشتم دوستش خیلی و بود نازنینی و رو خوش دختر

 :گفت بود، پارسا. کردم باز را در و شدم بلند خورد، در به که تیکی با

 .بزنم حرف سوین با خوام می اجازتون با -

 می پوست با داشت را خیاری صدرا. رفتم بیرون و دادم تکان سری

 :گفتم خورد،

 .بچینیم رو شام میز بیا -

 :داد قلقلک را پهلویم و آمد جلوتر

 !ها شی می تر خوردنی استخر ری می -

 بشقاب حالیکه در و دادم تکان سری گفت؟ می چه او گفتم، می چه من

 صدرا. شد کشیده اتاق سمت به نگرانم نگاه دادم، می دستش را ها

 :گفت خنده با و گرفت را نگاهم جهت

 بیرون، نیان تایی سه شناسم، می من که پارسایی اون نباش، اپسدلو -

 .آوردیم شانس

 :گفت خندان کردم، نگاهش چپ چپ

 اتاق؟ یکی اون بریم هم ما خوای می -

 :زدم بازویش به قاشق پشت با

 .تربیت بی -

 :خندید بلند



 اتاق یکی اون بریم گم می داری منحرف افکار که تربیتی بی خودت -

 .بزنیم حرف ارومیه دریاچه شدن خشک لعل درباره

 :گفت گوشم دم. گرفت ام خنده

 !نباشیم نفره سه حاال خودمون ما دونی می کجا از البته -

 می که کاری از هم اصال. زدم بیرون خانه از و برداشتم را کیفم سریع

 پارسا آقا همراه خوردنمان شام شب یک حاصل نبودم، پشیمان کردم

 که روزی تنها جمعه، روز برای هم آن گذاشتند وهک قرار که بود این

 . ماند می خانه

 کرده بحث و جر تمام روز دو. کردند هماهنگ هم نفر چند با سریع

 به من نگذارد داد می اجازه خودش به او چطور بروی، نباید که بودم

 برود کوه تعطیلی روز خواست نمی دلم هم من خب بروم، مادرم کمک

 . دبگذار تنها مرا و

 خواست، نمی اگر اصوال. کنم قانعش نتوانستم کردم سعی قدر هر اما

 کن گوش حرف بخواهد من از بود بلد خوب ولی داد نمی گوش حرف

 .باشم

 :گفتم و گرفتم تماس بیتا با

 نداری؟ الزم چیزی بیتا -

 :گفت زده ذوق

 .نه -

 هم بیتا اتفاقا و رفت می ماموریت به خیلی که بود طوری کارش امیر

 آماده سبزی بسته یک خواست، می سبزی کوکو دلم چون ولی. بود تنها

 .شکالت جعبه یک و گرفتم



 بپر هایش بچگی عین درست و بود شده خوشحال رفتنم از واقعا بیتا

 . بود پخته فرنی برایم و بود داده خرج به هنر کلی تازه. کرد می بپر

 ولی بودم کرده یبند ته صبح اینکه با. دارم دوست خیلی دانست می

 .خوردیم روزی وسط صبحانه و کردیم درست دبشی املت

 به  و بودم نشسته تخت روی. بود تمیز تصورم برخالف اش خانه

 :پرسیدم. کردم می نگاه بود خریده که هایی پرت و خرت

 باهم؟ خوبین هستی؟ راضی امیر از -

 با و نمببی تا گذاشت تخت روی بود، خریده تازه که را شلوارکی تاپ

 :گفت خنده

 همش و تنبل آزار، بی آروم، ملوس، مونه، می شرک گربه عین -

 مذاقش به چیزی یه بار یه عمری سالی دو سالی حاال. بخواب و بخور

 بهار چطوره؟ صدرا. شه می دست به شمشیر ثانیه چند یه نیاد خوش

 .ترسم می شوهرت از من کنم اعتراف خوام می

 دانستم می خوب خودم. گرفتم استرس و تمگرف گاز داخل از را لپم

 :زدم لبخندی! نترسم کردم می سعی کند، می پا به جنجال بفهمد

 .هست ببرش نوع از شک بی باشه، سانان گربه از اگه صدرا خب -

 :پیچید اتاق در بیتا قهقهه صدای

 تصور تونم نمی کنم می سعی چی هر بهار خودم جون به. بود عالی -

 اش قیافه به اصال آخه کشه می رو نازت یا کنه، می بغلت چطور کنم

 .نمیاد

 :دادم تکان شیطنتش به سری

 نکردی؟ شک بهزاد به اخیرا تو بیتا راستی...  بچه بکش خجالت -



 :نشست تخت روی و زد برق چشمانش

 مشکوک های حرف هم گاهی. گوشیه تو سرش زیاد خیلی چرا؟ وای -

 .رسه می خودش به زیادی هم اخیرا اممم...  زنه می

 :نشستم زانو چهار

 خبریه؟ یعنی -

 :گفت اشتیاق با

 ذوقش تو باشه اینطور داره، گزینه کلی بهزاد برا مامان ولی کنم فکر -

 .خوره می

. کنم جمع را تخت روی های پاش و ریخت تا شدم بلند و کشیدم نفسی

 :گفتم و کردم مرتب را کمدش کمی

 .بپزیم کوکو ناهار برا بریم -

 کردم مشت را دستم. شد بلند موبایلم صدای که بود شده آماده کوکو تازه

 کردم می سعی حالیکه در کنم، جلوگیری اش عصبی کشیدن تیر از تا

 اما. کردم برقرار را تماس برسم، نظر به محکم و تفاوت بی حدی تا

 :شنیدم پرسی احوال و سالم بدون بزنم، حرفی بتوانم اینکه از قبل

 کجایی؟ -

 :دادم جواب حاشیه بی منم و کشیدم صدایی بی نفس

 .بیتا خونه -

 :پرسید تحکم با و کرد مکث کمی

 کی؟ اجازه با -

 :باشم خونسرد چنان هم کردم سعی و گذاشتم هم روی چشم



 .بود شده تنگ براش دلم خواهرمه، خونه -

 :غرید

 !بیخود -

 :گفتم تر آرام. بود کرده عوض لباس که رفت بیتا سمت به نگاهم

 صدرا؟؟؟؟ -

 :رفت هم باالتر صدایش

 .پایین بیا اونجام، نشده ساعت نیم -

 :رفتم پنجره سمت به و گذاشتم دهانم مقابل دست

 خواست دلم شاید دیدی چه رو خدا اصال بمونم، اینجا خوام می ناهار -

 .باشی برادرات با خواست می دلت تو که همونطور بمونم، هم رو شب

 :بشنوم توانستم می هم خط پشت از را هایش دندان نشد ساییده صدای

 .پایین بیای زنم، می تک رسیدن محض به. کنی می بیجا خیلی شما -

 :داد ادامه و کرد مکثی و

 !نفهمه چیزی خوشگلم روی اون از خواهرت داری دوست اگه البته -

 دانستم می بودم، نشده غافلگیر. کردم نگاهی شده قطع تماس به

 دوست او وقتی که بداند خواستم می ولی داشت خواهد دیتن برخورد

 می دلم هم من بگذراند، خوش و باشد تنها برادرهایش با مدتی دارد

 .خواهد

 :گفتم بروم، آشپزخانه سمت به عادی خیلی کردم سعی

 .دنبالم میاد داره برگشته کوه از صدرا -



 :شد گرفته اش قیافه

 .نیا گفتی می خب تنهام، امروز من بهار وای -

 :زدم لبخندی

 .شد نمی -

 :گفت لجبازی با

 .بیاد ناهار برا اونم بگو اصال. نداریم شد نمی -

 :کشیدم کوتاهی نفس

 .بیتا نمیاد -

 بیشتر خواست می دلش نبود، راضی. کرد جمع را اش لوچه و لب

 در. گذاشت ظرفی داخل را کوکو از برش دو حال این با. باشیم باهم

 :گفت شکردن تزیین حال

 .باشین داشته ناهار ببر اینو حداقل باشه -

 پایین داشتم وقتی. کردم خداحافظی بیتا از زد، همراهم به که تکی با

 برخورد عادی خیلی کردم، سعی هایم دست کردن یخ وجود با رفتم می

 . شدم سوار و کردم باز را در بود، نشده پیاده ماشین از. کنم

 و گرفت را گازش بالفاصله. نبود کار رد جوابی ولی دادم سالم خودم

 :گفتم فرمان دور دستانش برجسته رگ به توجه بی کرد، حرکت

 گذشت؟ خوش -

 :دادم ادامه گذاشت، هم روی دندان

 بودن؟ خوب همه داداشا -



 باز بود، سخت شده ایجاد سنگین جو شکستن دادم، قورت را دهانم آب

 :گفتم

 به. ای خسته گفتم ولی بود هاتن ناهار، بیای داشت اصرار بیتا -

 !داده کوکو ناهارمون برا عوضش

 :گفتم و کردم نگاه درهمش های اخم به دزدکی

 .ها نداره تخم و اخم همه این اومدن خواهرم خونه یه صدرا؟ -

. نگفت هیچی باز و زد فرمان به محکم چندان نه را اش بسته مشت

 شدیم که خانه وارد. اشتند فایده نگرفتم، را حرف دنباله و کشیدم پوفی

 آشپزخانه از داشتم. شود گرم تا گذاشتم ماکروفر داخل را کوکو اول

 دو بین را ام چانه. ریخت دلم آنی کرد، سد را راهم که شدم می خارج

 :بود خشم از پر صدایش. کرد بلند را سرم و گرفت انگشتش

 رو پر اینقدر چرا پرسم نمی. دونم می چون رفتی، چرا پرسم نمی -

 تو باشه یادت واکن، رو گوشات خوب ولی. دونم می اونم چون شدی،

 کردی، رو انتخابت تو و گفتم بهت چیزی یه بودی که عروس ماشین

 .بمونی

 انگشتانش فشار. آمد می دور خیلی نظرم به روز آن گرفتم، گاز را لبم

 :شد بیشتر

 .دادم رو خیلی ظاهرا و اومدم راه باهات -

 :نیامد کوتاه من رحِم بی مرد و شد کشیده انمچشم پشت تا اشک

 بدون که بهم گفتن بدون نه بار این دیگه، بار یه فقط دیگه، بار یه -

 و میام خودم. بیا که زنم نمی زنگ بذاری، بیرون در این از پا من،

 شه؟ می چی که دونی می خودت اونوقت



 :تمگف بغض با نریزد، اشکم تا دادم بیرون تیکه تیکه را نفسم

 آره؟ ندارم، حق من و بکنی کاری هر داری حق خودت -

 :کشید جلوتر را صورتش

 !!آره -

 :دادم فرو را بغضم زور به

 ری می و دی نمی گوش نذار، تنهام گم می چی هر ای جمعه روز -

 بود مدتها که منه برا دعوات اونوقت. گذرونی می خوش برادرات با

 منطقیه؟. بود شده تنگ دلم خواهرانه خلوت یه برا

 :گفت غیظ پر

 .هستم منطقی آدم نکردم ادعا هیچوقت -

 :کشیدم باال را ام بینی

 دلت کار هر رسه می که خودت به بپیچی نسخه بقیه برا بلدی فقط -

 .کنی می خواد می

 :شد کاسته دستش فشار از ولی شد نزدیکتر هم به ابروهایش

 حتما رو خودت ری،ذا می پا زیر حدود دونسته و کنی می لج وقتی -

 دقیق نتیجه من العمل عکس و برخورد و کردی هم عواقبش آماده

 .خودته رفتار

 :کرد تنگتر چشم و

. کنم می معنی برات رو جهنمه اون کنی، تکرار دیگه بار یه -

 فهمیدی؟



 باز دادم فشار هم روی را لبانم قدر هر. کرد رها ضرب به را ام چانه

 را هایم اشک تا کردم پشت سریع. تریخ هایم اشک و نکرد افاقه

 !بد خیلی یا بود خوب خیلی یا نداشت، وسط حد. نبیند

 :گرداند برم و گرفت را بازویم

 .نشنیدم چشم -

 :گفتم گریه با

 خواد می صدرا االن وای که بلرزه بدنم و تن اتفاقی هر برا باید چرا -

 !مشترکه زندگی هست خونه اینجا کنه؟ کار چی

 :گفت عصبانیت با

 وقتی. بزنی گول منو نکن سعی هیچوقت بهار ببین اتفاقی؟ هر -

 چی دونستی می دقیقا خواهرت، خونه بری گفتن بدون گرفتی تصمیم

 مشترک این به اگه. نکن نمایی مظلوم الکی پس چرا؟ و کنی می کار

 پس...  بیتا خونه رم می زمان اون منم گفتی، می قبلش بودی معتقد

 نمی تحمل اینو من و کنی تالفی منو رفتن کوه استیخو می چون نگفتی

 اونی بیاد، میون به لجبازی پای. خودت چشم به ره می دودش و کنم

 .نیستم من بازه می که

 :شد بلندتر صدایش و

 !!!!خرید حتی ذاری، نمی بیرون پا من بدون در این از دیگه -

 وانستمت نمی اصال لحظه آن در. کشیدم بیرون دستش از را بازویم

 بودم خواسته و بودم کرده لج گفت می راست بگیرم، تصمیم درست

 تصمیم اینکه از قبل. بود بدتر خیلی العملش عکس ولی کنم تالفی

 با.  شود پرت حواسم شد موجب موبایلم زنگ صدای بگویم، چه بگیرم



. بود خانم زهرا کردم، صفحه به نگاهی و گرفتم را اشکم دست پشت

 :دادم جواب و مکشید عمیقی نفس

 .بفرمایید سالم -

 :بود سرحال خانم زهرا صدای

 چطوره؟ صدرا خوبی؟. جان بهار سالم -

 :گفتم و بود زده کمر به دست که انداختم صدرا به نگاه

 چطورن؟ بابا هستین؟ خوب هم شما. خوبیم شکر -

 .ما خونه بیایید شام برای یکشنبه بگم زدم زنگ جان بهار...  ممنونم -

 :پرسیدم جبمتع

 داره؟ مناسبتی -

 :داد جواب خوشحال

 گفت ما خونه بیا گفتم چی هر. ایران رسه می گیتا عصر فردا آره، -

 جمع هم دور بیاد شام برا یکشنبه گفتم ولی خودشون خونه ره می نه،

 .باشیم

 :گفتم آهسته. بود کم نفر یک همین شرایط این در دقیقا بستم، چشم

 .چشم باشه، تهنداش کاری صدرا اگه -

 :گفت عجوالنه زهراخانم

 فعال برسون، سالم. بزنم زنگ باید هم بقیه به بیاد، کنه جور بگو -

 .خداحافظ



 نزدیکم. دادم تکیه ام پیشانی به را دستم و گذاشتم اپن روی را موبایل

 خودش دست و کرد دور ام پیشانی از و گرفت را دستم مچ و شد

 :پرسید. کشید دست و کرد مکث یا ثانیه حرف بدون. نشست جایش

 گفت؟ می چی بود؟ مامان -

 منطقی بی با. بود شده هم بهتر گیتا اسم شنیدن با بود خوب حالم خیلی

 :زدم غر طلبکاری و

 شام بریم گفت مامان یکشنبه. میاد داره خانومت گیتا روشن، چشمت -

 .ورودش مناسبت به

 چند. بچسبم کانتر به شد موجب و داد هل را ام شانه ناگهانی و ضربتی

 از اخمش باوری قابل غیر طور به بعد و شد خیره چشمانم در لحظه

 :گرفت را جایش اش شده باریک چشمان و رفت بین

 .زنی نمی حرف باهاش ربط بی کلمه یک دار، نگه یادت -

 :گفتم و دادم هلش

 .بدی خیلی -

 .رفتم اتاق به و

*** 

 :پرسیدم آهسته. منشست سوین کنار و کردم بغل را عسل

 نیستی؟ خوابگاه دنبال دیگه ببینم -

 :خندید گرم

 .بابا نه -

 :کردم نگاه بشاشش همیشه چهره به



 مرتبه؟ اوضاع پس -

 :زد چشمکی

 .عالی -

 برای دلم. دادم عسل لطیف و نرم موهای به نگاه و کشیدم آرامی نفس

 بو دوجو تمام با و بوسیدم تا دو یکی. کشید می پر معصومش نگاه

 زانویم به چیزی خوردن با. داشتم دوست را بچه بوی چقدر کشیدم،

 :گفت طلبکاری چهره با علیسان. گرفتم عسل از را نگاهم

 !!گرفتم تازه تفنگ ببین -

 علیسان و دادم سوین بغل را عسل. گرفت ام خنده و دادم باال ابرویی

 :برداشتم را

 !قشنگه چقدر وای -

 :گفت و کرد نگاهی هایش اخم با

 .کنی شلیک باهاش دم می اجازه -

 دهم، نشان اشتیاق خودم از کردم می سعی حالیکه در و زدم لبخندی

 :گفت خوشحال. رفتم نشانه را تفنگش

 .کشم می رو دشمنا همه من -

 :شنیدن با

 !باالست صلح پرچم انگار -

 از بعد اینکه وجود با. کردم نگاه بود ایستاده مبل کنار که صدرا به

 به من ولی بود نزده نامربوطی حرف هیچ دیگر جمعه ظهر ثبح

 بدون بودم، شده حوصله بی و سنگین سر که بود مشغول فکرم قدری



 آغوشم از صدرا که بودم چرخیده علیسان سمت به دوباره جواب

 :گفت آهسته و گذاشت زمین و کرد جدایش

 .دارم کار باهات بیا -

. داد تکیه در به و بست را اتاقش رد. افتادم راه دنبالش و کشیدم نفسی

 :گفت و درنوردید را سرتاپایم عمیقش نگاه

 چته؟ -

 تا گرفتم می بازویش به دست حالیکه در. رفتم پیش و دادم تکان سری

 :گفتم بکشم، کنارش در مقابل از

 .کنار برو داری، کار چی کردم فکر -

 :گفت تکانی هیچ بدون

 هر گفتم یادمه خوب خوردت، هش نمی هم عسل من یه با روزه دو -

 .ذاریم می جا خودش لحظه همون تو رو دعوایی و حرف

 :فشردم لب

 هر قراره اش نتیجه وقتی نشه، کشیده آینده به پیامدهاش که شرطی به -

 .بمونه لحظه در شه نمی پس بده، قراره تاثیر تحت رو روزم

 :گفت رخم به رخ و کشید پایین را سرش

 !افته نمی بدی اتفاق بیاری، فشار ختم به ذره یه گاهی -

 :گفتم عصبی ولی آهسته

 بندری برات داری انتظار بعد و کنی می حبسم خونه تو گفتی رسما -

 برقصم؟

 :کشید پایین ابرو و مکید داخل از را لپش



 کردم می کارو این اول همون از که بودم کردن حبس اهل من اگه -

 ... ولی

 :پریدم حرفش میان

 .خواهرم پیش رفتم من و برادرات پیش رفتی تو خوام، مین معذرت -

 :گفت می خنده با داشت گیتا شدیم، که سالن وارد

 ... خواستید جا هر خودم ما، خونه بیایید شما دایی وای -

 صندلی دسته روی از و کرد قطع را حرفش. دادم سالم محکم و جدی

 روشنش مواج موهای رنگش، زرشکی نازک شال وجود با! برخاست

 بلوز. بود گرفته بر در را بورش حدی تا چهره و بود ریخته دورش به

 ست زیاد اینکه با رنگش کرم شلوار با مشکی زرشکی نخی بلند آستین

 که صدرا. نشست می تنش به باوری قابل غیر طرز به ولی نبود

 :گفت بود، کمرم پشت دستش همچنان

 .بهار همسرم جان، گیتا -

. شد کشیده پایم سرتا به آمیز وسواس حدی تا حتی و دقت با گیتا نگاه

 صورتش به باز بود، کشیده پر لبش از لحظاتی برای که ای خنده

 :گفت طنازی با آمد، می جلوتر که حالی در. برگشت

 بزرگتر خودش از اش کوله که نیستی کوچولویی دختر همون تو -

 بود؟

 :کردم دراز سمتش به دست اکراه با

 .اومدین خوش -

 :گفت صدرا به رو و نهاد دستم در دست



 همونه؟ واقعا من، خدای -

 :شد کشیده صدرا لب به لبخند

 !!باطن و ظاهر دیگه -

 دستم اینکه بدون بعد. کرد روبوسی و کشید پیش را دستم و خندید بلند

 :رفت صدرا به ای غره چشم و کشید کنار مرا کند، رها را

 .زنت به چسبیدی جمع مقابل هزشت آقایون، پیش برو ایرانی مرد -

 :شد وارد میلش باب بحث به خندان هم سینا

 روزه سه که اولش دستشون، از داریم برنامه یعنی گیتا، گفتی آی -

 می فقط که میان همچین کن باور مدت این هم بعد گرفتیم، عروسی

 .شن می جیم بعد و خورن می شام رسن

 :دوید لبم گوشه کمرنگی خنده

 .ندار بر دور سینا -

 :خندید بلند سینا

 در یک هم صدرا کنار، گذاشته بوسیده رو شرکت دیگه که بهار تازه -

 ... هم وقت هر و نیست مغازه میون

 و کرد قطع را حرفش اش پیشانی وسط درست قندی حبه اصابت با و

 انداخت، می پایین باال دستش در را دیگری قند حبه صدرا. گفت آخی

 :گفت سینا

 محجوب شوهر و زن یه دنیا تو گفتم، می داشتم! نظر اون از آهان، -

 !تان دو همین کنی پیدا

 :داد پس نفسی گیتا



 همش من! مریزاد دست واقعا دایی زن ولی! ها حرف این خیال بی -

 دادین؟ زن رو چهارتاشون هر چطور نیومدم، ایران که ساله چند

. نشست کنارم هم خودش. برد نفره دو مبل سمت به و کشید را دستم و

 :گفت خانم زهرا

 نمی ازدواج چرا کیانوش آقا راستی...  بوده لطفش شکر، رو خدا -

 کنن؟

 :خندید بلند گیتا

 گرفتن؟ زن و کیانوش ها، خوشه دلتون دایی زن -

 :کرد صدرا به رو و

 جونوریه؟ چه کیانوش بگو صدرا -

 :کرد نگاهش توبیخی و کرد ای خنده هم صدرا

 !!!ها گیهخونواد جمع -

 :گفت گوشم کنار و خندید ریز باز گیتا

 !شه وا عروسکش گوش و چشم ترسه می البد -

 :گفت شدن بلند حال در خانم زهرا

 .بچینیم رو شام میز کنید کمک پاشید ها بچه -

 را نگاهم. نشاند دوباره و گرفت را دستم گیتا که بودم شده خیز نیم

 :گفت اش کاونده نگاه همان با کشیدم، سمتش به متعجب

 برا اینقدر که داری چی ببینم کنم تماشات خوب خوام می بشین، -

 خاصی؟ صدرا



 :گفتم و نبود صدرایم به شباهت بی که انداختم چشمانش به نگاه

 نتیجه؟ و -

 :داد باال ابرو

 !عادت شاید -

 :گفت کنارم از کسی

 .شن می ترک مدتی بعد ها عادت -

 :زد چشمکی صدرا انداختم، راست سمت به نگاه

 .بخوره خط عادت گزینه تا بود کافی سال هفت -

 :گفت اش آمده کش های لب میان از و داد لم بیشتر گیتا

 .بگو خودت پس -

 :شد خم گیتا سمت به و گذاشت مبل دسته روی دست

 نزنن؟ حرفی احساسشون از دن می ترجیح مردا چرا دونی می -

 همیشگی خبیث صدرای همان صدرا انداخت، باال ابرو حرف بی گیتا

 :بود

 .زنین می توهم زود ندارین، جنبه چون -

 می اصابت بهم کشید نمی کنار صدرا که جوری برخاست، تیز گیتا

 :گفت کردند،

 !!باجنبه بابا -

 :گفت گیتا به رو کردنم، بلند حال در شد، صدرا دست گیر دستم

 .داری آموزی بد نگرد، بهار بر و دور زیاد -



 :رفت باال گیتا ویابر تک

 !!بدید ندید. صاحبش مبارکه بابا، خب خیلی -

 :گفت آهسته و کرد تر نزدیک من به را سرش صدرا

 یه که اینه ده می دست بهم ات قیافه این دیدن از االن که حسی تنها -

 .بگیرم لپت از محکم گاز

 سر بقیه به کمک برای ریزش خنده به توجه بی و کردم نگاهش چپکی

 ساکت جو و بود همه از بیشتر گیتا صدای و سر شام سر. فتمر میز

 .بود داده قرار تاثیر تحت را شام همیشگی

 :پرسید گیتا به رو صدرا کردیم، رفتن قصد همگی وقتی

 ری؟ می چطور -

 :گفت و کرد ریز چشم

 !فضایی سفینه با -

 :گفت جدی خیلی

 .رسونمت می شو، آماده زود پس -

 :انداخت متمس به نگاهی نیم گیتا

 !آخه شم می مزاحم -

 :رفت سمتش به ای غره چشم صدرا

 .باش ماشین دم ای دقیقه دو نکن، لوس رو خودت -

 :گفت هم آقا عباس



 کنم نمی درک چند هر. شب وقت این نیست درست نرو، تنها گیتا آره -

 .نیست راحت منم خیال خونه اون تو تنها مونی، نمی چرا

 :خندید مستانه

 .کنم می زندگی جدا هست، سالی چند هم کانادا تو من ایی،د وای -

 فهمید، اش قیافه از شد می را این نبود راضی داد، پس نفسی آقا عباس

 :گفت صدرا به رو

 .بیفت راه بعد خونه تو بره کن صبر فقط نکنه، درد دستت -

 :خندید صدرا

 هرخوا ما به خدا چرا اینکه حکمت به بیشتر گذره می که روز هر -

 .برم می پی نداده

 بنشینم گیتا پیش عقب صندلی خواستم اول. افتادیم راه گیتا شدن سوار با

 همان از. آمد نمی خوشم ازش دروغ؟ چرا شدم، منصرف بعد ولی

 صدرا با که صمیمیتی و بود شده ایجاد ذهنم در بدی خاطره گذشته

 :داد قرار مخاطب را صدرا نشستن محض به. داد می آزارم داشت

 نه؟ دیگه گرفته چطوره؟ بار و کار -

 :داد جواب مقابل از نگاه انحراف بدون صدرا

 مشغولی؟ شرکت همون چی؟ تو. شکر خوبه آره -

 :کرد جمع را لبانش

 عوض هم رو اونجا شاید ولی ام دیگه جا یه. بمونم نتونستم نچ، -

 .کردم

 :داد باال ابرو صدرا



 مونی؟ می وقت چند -

 :خندید بلند

. گیرن می ازت رفتن آمار نیومده هاست ایرانی همه عادت این نییع -

 نمی که اینه واقعیت ولی روز بیست ده شاید گفتم پرسید می دایی زن

 .موندم بیشتر شاید دونم

 :شد متمایل جلو به کمی و

 .داره وضعیت به بستگی همیشه، برای شایدم -

 حرفش این از واقعا شد، نمی باشم تفاوت بی کردم می سعی چه هر

 :گفتم آمد، نمی خوشم

 موندنتون؟ با ندارن مشکل مامانتون بابا -

 :گفت ای خنده نیمچه با و کرد نگاهم خیره کمی

 !نه...  مامانم بابا -

 :برگشت صدرا سمت به باز و

 خریداری؟ بفروشم، رو بابا مغازه خوام می -

 :انداخت باال سر

 .تنگه دستم فعال -

 :فتر باال گیتا لب ی گوشه

 آره؟ برداشت، خرج خیلی برات خانوم بهار -

 :داد جواب شده، کشیده لبی با صدرا کردم، مشت را دستم

 !!دیگه گرونه ایرونی زن -



 :زد تکیه صندلی به گیتا

 .کنم می صبر پرداخت برا من باش، خریدار تو ایرونی، مرد -

 :داد تکان سری صدرا

 حدی اون بزرگیش نه خوره، نمی هم دردم به که اینجاست مساله -

 .خوبه من شغل برا مکانش نه و دارم برش که هست

 :داد باال شانه گیتا

 آپارتمان فقط دارم، وکالت بابا از. کن کمکم فروختنش برا پس اکی، -

 .داریم می نگه رو

 :کرد من به رو و

 می سینا کردی می کار کجا خبرا؟ چه کنی؟ می کار چی تو بهار -

 .کنار گذاشتی گفت

 :گفتم و کردم نازک صدرا برای چشمی شتپ

 چند مرخصی یه نذاشتم، کنار البته تیزر، و بنر و تبلیغات طراحی -

 .زنم می طرح خونه تو همچنان و گرفتم ماهه

 :گفت و شد خم جلو به کمی گیتا

 فعال بودین، زده دوستات با که سابقی شرکت اون مگه صدرا راستی -

 .اونجا بره تخود جا به بهار بذار خب! نیست

 :رفت تشر و انداخت گیتا به نگاهی چشم گوشه از

 .باشه خودت کار به سرت -

 :گفت خنده با لب زیر و داد تکان سری و زد تکیه صندلی به دوباره



 !!!!!!ایرااانی مرد -

 :گفت شدن پیاده از قبل گیتا آنها، ی خانه در دم به رسیدن با

 .دارم کار باهات کن سبک رو ات هفته این ی برنامه صدرا -

 :گفت صدرا زد، می نیش بد دلم میان چیزی

 .کنیم می هماهنگ فردا برو، وقته دیر -

 :گفت شدن پیاده حال در

 کنی؟ همراهیم در دم تا خوای نمی ایرانی مرد -

 :داد جواب و کرد چپ چشم

 .نکن لوس رو خودت پایین برو -

 :شد خم و دآم من باز پنجره سمت به. شد پیاده و خندید نرم

 .کنی نمی دعوتم تون خونه پسردایی -

 :داد را جوابش راحت صدرا! رود نمی چرا گذشت، ذهنم از

 .خودته خونه -

 :خندید و ایستاد صاف

 !البته صد که اون -

 :شد خم باز و

 .شم می مزاحم کنی، تعیین روز دایی پسر خانوم -

 :گفتم و نبود دیدش در خوشبختانه کردم، مشت را دستم

 .بیارین تشریف خواستین موقع هر -



 :گفت مکث کمی با

 روز همین دیگه هفته ولی دارم کار شلوغه، حسابی سرم هفته این -

 .شم می مزاحم شام برای

 :دادم جواب اکراه با

 .شیم می خوشحال -

 دست در کلید چرخاندن حال در. کشید عقب کمی و کرد نگاهم خیره

 :گفت

 !کردنش وا سخته داره، اشکال رودیمونو در این پایین، بیا صدرا -

 دزدگیر که بود یادش هم همیشه مثل. شد پیاده و داد پس نفسی صدرا

 ماشین داخل من و شد می پیاده ماشین از هم روز وسط حتی. بزند را

 .زد می را دزدگیر بودم،

 داشت گرفته را کلید صدرا. شد کشیده شان سمت به نگاهم بغل آینه از

 داشت ولی آمد نمی بسته پنجره از گیتا صدای. کرد می باز را در

 . گفت می چیزی

 حرص با و محکم گیتا. داد گیتا دست را کلید و کرد باز را در صدرا

 لحظه چند صدرا. بود آمده سراغم به باهم اخم و بغض. زد می حرفی

 که داد می نشان گیتا دست حرکت. داد کوتاهی جواب بعد و کرد گوش

 دانم نمی. بود مشخص کردنش بحث و جر است، عصبانی چیزی از

 .گرفت فاصله و داد تکان برایش دستی ولی گفت چه صدرا

 بود، خرد اعصابم شدت به. شد ماشین سوار که بود در دم گیتا هنوز

 حرکت ماندم منتظر. دانستم نمی من که بود خبری بین این شک بی

 ورودش از میناناط با و شود خانه وارد گیتا که زد چراغ صدرا کند،

 :گفتم و چرخیدم سمتش به بالفاصله. افتاد راه



 داری؟ گیتا با صنمی چه تو -

 :گفت خیالی بی با است، گرفته حالش کمی کردم حس

 .شم پسردایی -

 :گفتم ناراحتی با

 جیکن؟ تو جیک اینقدر ها دخترعمه دایی پسر همه -

 :گفت سریع

 .بهار نکن شروع -

 :زدم پوزخندی

 ارتقا داییم پسر با رو روابطم برم فردا از رفته، کاله من رس انگار -

 .بدم

 :گفت تند. کنم جمع را خودم کمی شد موجب رفت که غلیظی غره چشم

 که یادت دومش. باش میاد در زبونت از که چیزی اون مراقب اولش -

 .دادی دست از رو رفتن بیرون تنها حق دیگه شما هست

 :گفتم تر عصبانی

 ام؟ تو زندونی من مگه گی؟ می چی همیف می اصال -

 :کرد نگاهم خشمگین

 داری؟ اعتراضی آره، -

 :شد هم بدتر حالم



 باهاش ندارم دوست و نمیاد خوشم دختره این از من منطقی، بی خیلی -

 کمک داداشات یکی اون از بره اصال باشی، داشته بیشتری ارتباط

 .میاد بدم ازش. بگیره

 :بود درهم شدت به اخمهایش

 .بیای کنار باهاش مجبوری و خودته مشکل نیست، من مشکل این -

 :گفتم وافر عصبانیت با

 از اینم پیشت، سال چند از اون چرا؟ هان؟ زنه می الس باهات چرا -

 که تو نشده، بزرگ اینجا اون بغلت؟ بیاد دی می اجازه بهش چرا! حاال

 !شدی

 :گرفتم گر بدتر. نداد جواب و زد پوزخندی

 .شی می خیال بی رو دادن جواب کال نیست نفعت به چیزی وقتی آره -

 سکوتش از نداد، جواب باز ولی کرد توقف دندانش روی دمی زبانش

 بدون او و شدم می عصبانی حد این تا وقتی. شدم می تر کفری واقعا

 عصبانی دلم انگار و آوردم می جوش بیشتر ماند می العمل عکس

 :فتمگ حرصی. خواست می را کردنش

. کنم می نگاش و ایستم می وای کنه، بغلم کسی اگه منم فردا از باشه -

 .ببره فیض طفلک بذار! نخواستم که خودم

 کناری در به شد موجب برگشت، سمتم به تند و گرفت که تیزی ترمز

 چهره نداشت، دم و شاخ که ترس دوید، چشانم به اشک سریع. بچسبم

 :گفتم سریع خیلی. زدم یم سکته ترس از شد می شکلی این اش

 .کردم غلط -

 :انداخت سمتم به نگاهی نیم و کشید طوالنی نفس گرفت، چشم



 .بشین درست -

 .افتاد راه دوباره و

*** 

 بحث و جر از بعد. بود سنگین حدی تا ام سینه بودم، مانده حرکت بی

 ریخته ام گونه روی هایم اشک خانه خود تا ماشین در گذشته شب

 ذهنم به که ای کلمه تنها که بودم ترسیده قدری به حظهل آن. بودند

 . داشتم بدی حس بعدش ولی آوردم زبان به رسید،

 بعد و نداد نشان خانه در چه و ماشین در چه العملی عکس هیچ صدرا

 .خوابید و رفت راست یک خانه به رسیدن از

 نمشد بیدار متوجه تا دادم نمی تکان خود به ولی کرد می درد چشمهایم

 چای صدای و کرد می تحریک را اشتهایم که نان بوی بر عالوه. نباشد

 ناراحتی. است شده بیدار است مدتی که داد می نشان هم حرکتش ساز،

 حرف و کنم باز را چشمانم نخواهم که بود قدری به ام دلخوری و

 .بزنم

 فرو اما. دهم تکانی را ام شده خشک بدن تا برود سرکار تا بودم منتظر

 حرکت ام گونه روی انگشتش پشت. داد باد به را انتظارم تخت فتنر

 لبم. کرد انتخاب حرکت برای را لبم روی نرم شستش انگشت و کرد

 :گفت آهسته و آمد نزدیکتر هم سرش. نکرد افاقه ولی فشردم کمی را

 .برم ببینم رو خانومم صبحی خوام می واکن رو چشات -

 دلجویی منتظر گذشته شب از خت،ری فرو چشمم گوشه از داغی قطره

 با. بود داده ام شکنجه اش اعتنایی بی این و بودم توضیحش حتی و

 :گفت و گرفت هم را اشکم انگشت پشت همان

 دی؟ می آزار رو خودت چرا -



 :کردم باز چشم سریع

 بدم؟ آزار رو خودم ام دیوونه مگه -

 :کرد میتبس. بود چشمم مقابل مهربان حدی تا و اخم بدون نگاهش

 .است آماده صبحونه نده، عذاب تخت این رو رو خودت پاشو -

 :شد کشیده موهایم روی کنان نوازش دستش زمان هم و

 که کسی...  صدرا ام؟ کی ببین. کن نگام خوب خوِب! کن نگاه منو -

 و آلها ایده و ها حرف از ای عمده بخش ولی افکارش همه از گم نمی

 اونوقت. دونی می کلی هم رویاهاش از حتی ازبری، رو هاش خواسته

 باشم؟ کردن بازی دوزه دو اهل کنی می فکر

 ولی داده قول که نبود مرد همین مگر ولی زد می حرف خوب همیشه

 مسموم را فکرش احسان محمد فرضا حتی دلیل هر به حاال بود، رفته

 چرا کانادا؟ چرا جنوب، قطب رفت می گذاشت می اصال بود، کرده

 برای کال. زد می درستی از حرف وقت آن بود؟ آنجا هم گیتا که جایی

 چراغ حد در رسید می که خودش به کرد می توصیه چلچراغ همه

 وقتی خواست نمی دوباره بحث دلم کشیدم نفسی. داد نمی نور هم نفتی

 درست حوصله و حال! داشت حاصلی چه کردن بحث داد، نمی جواب

 :گفتم نداشتم، حسابی و

 و بیفته اتفاقی باز ترسم می ندارم؟ حق. باشم زندگیم نگران دارم حق -

 .لرزه می تنم میاد دختره این اسم اصال. بری بذاری

 و لحن آن برعکس ولی دیدم چشمانش بین را خشم واضح خیلی دویدن

 :کرد بلندم و گرفت را بازویم. ماند آرام اش چهره حالت

 !!میفته دهن از شه می سرد کردم، پز آب مرغ تخم برو پاشو -



 زدن غر و کرد راست قد. بود رفتن آماده و داشت تن به بیرون لباس

 :شنیدم را اش لبی زیر

 .شه می هم عاشقیش ادعای بعد -

 انگار. کرد جدایم خواب تخت از کامل و کشید حرصی هم را بازویم

 در. زد محکم بوسه دو یکی عصبانیت با و شد خم باشد، اش وظیفه

 :گفت رفتن حین

 برا بخورم صبحونه تنها بود قرار صبحونه، برای شی می پا فردا از -

 !!گرفتم زن چی

 !رفت و کرد ول را بازویم و

 هم. کردم رها یکجا را ام سینه در کرده گیر نفس کل در شدن بسته با

 و برخاستن حس اصال. بود گرفته ام خنده هم و بودم خورده حرص

 . نداشتم شدن بیدار

 در. کشیدم باال گوشم تا هم را پتو و کشیدم دراز تتخ روی دوباره

 جمله دو یکی همین کردم فکر گذاشتم می هم روی چشم باز که حالی

 خیال با. است بوده دردم برای مسکنی رفتن از قبل هم زدنش حرف

 .گذاشتم هم روی چشم تری راحت

 ماعصاب واقعا گذراندم، که بود هایی هفته بدترین از یکی هفته آن اما

 حرف صدرا با و گرفت می تماس گیتا دقیقه به دم هر شد، می خرد

 ظاهر به و فروش و خرید معطوف بیشتر هایش حرف چند هر زد، می

 . رفت می رژه اعصابم روی ولی شد می ربط بی مسایل

 و بود رفته بین از تمرکزم باز بود آمده ایران به که ای دفعه همان مثل

 و بودم داده گیر چیز همه به مدت این تقریبا گشتم، می بهانه دنبال مدام



 و کوتاه های جواب گاه و خیالی بی گاه هم صدرا چند هر. داشتم دعوا

 . زد می باروت انبار به جرقه اش کننده عصبی

 به ای کننده کالفه طور به من و بود کرده دیر عصرها دوباری یکی

 حتی که حالی در ،ببیند را گیتا خواست نمی دلم اصال. بودم آمده ستوه

 با کردی دیر چرا پرسیدم، می وقتی کرد، نمی هم تکذیب را دیدنش

 !آره گفت می راست سر بودی، گیتا

 هم خانه به صدرا رسیدن از بعد یعنی نداشت، رعایت هم خانم گیتا

 و رسید می گوشم به هم خط پشت از اش خنده صدای و کرد نمی رحم

. بود نمانده برایم هم اشتهایی آشفته جریان این از. ریخت می بهمم بدتر

 گفتم صدرا به. بپزم آنچنانی غذای یکشنبه برای خواست نمی دلم اصال

 :گفت صدرا ولی کنم می دم برنج هم من بگیرد، کباب که

 از مهمونمون هم بعد. زنم می کوبیده خودم بپز، رو برنج همون تو -

 !!داده هم پز صدرا پیتزای سفارش خجالتیه، کم بس

 .خندید قاه قاه و

 مهمانمان این موهای تک تک و بگیرم خواست می دلم چقدر که وای

 داشت تن به لی شلوار گیتا بار این قبل مهمانی برعکس. بکنم ته از را

 سفیدش قرمز ساتن روسری. بود پوشیده قرمزی گشاد و گل باالپوش و

 . بود بهتر کرد، نمی سر کال هم را

 یک هم و شیرینی هم بود، آورده گل دسته هم بود آمده پر دست هم کلی

. بود صدرا برای مابقی من، برای تا دو یکی از غیر که سوغات کیسه

 دادنش حین که بود آورده هدیه برای مادرش و پدر طرف از هم چکی

 :گفت



 چیزی کردم فکر چی هر راستش ولی بخرم چیزی یه بود گفته مامان -

 می صالح خودتون چی هر بدم رو پولش گفتم دیگه نرسید، ذهنم به

 .بخرید دونید

 کمی بگیرم، را زبانم جلوی نتوانستم کردم کاری هر و کردم تشکری

 :کردم شوخ را لحنم

 ور کنید دلبازی و دست اینقدر هاتون دایی پسر همه عروسی برای -

 !شیدها می شکست

 :داد جواب ریلکس خیلی او ولی

 .که شن نمی صدرا همه -

 مضاعفی احترامی بی و کنم هضم را جوابش بتوانم میک اینکه برای

. گذاشتم میز روی را شیرینی و میوه و رفتم آشپزخانه به باشم، نکرده

 . گذراند می خیر به را مهمانی این باید خدا

 :پرسیدم چیدم، می را پذیرایی وسایل حالیکه در

 مونید؟ می ایران کی تا گرفتین؟ تصمیم شد، چی -

 :رفت باال لبش گوشه و ختاندا پا روی پا

 .هستم گذره، می خوش داره هنوز، نه -

 فر داخل را پیتزا تازه. بود تر شلوغ صدرا سر نشستم، مبل روی

 . زد می سیخ را ها کوبیده داشت و بود گذاشته

 :گفت خنده با گیتا

 !کننا نمی کار ایرانی مردای گن می حرفه همش یعنی -

 :شوخی کانال به مزد باز ولی خوردم حرص اینکه با



 مردامون کردیم پخش رو شایعات این اینجوریه، دورنماش بابا آره -

 .نکنن پیدا طرفدار

 :خندید صدرا

 .شدن شناسایی دسیسه عوامل بیا -

 :کرد کج سری گیتا

 .دوست ایرانی مرد هم من آقا. بده شانس خدا -

 اصدر نه و ببندم را دهانش خودم سنگینی جواب با توانستم می نه

 . کشید می را زحمتش

 :گفتم صحبت جهت تغییر برای

 .بفرمایید میوه -

 بیرون یخچال از هم را ساالد بزنم، برنج به سری برخاستم خودم و

 . گذاشتم میز روی و آوردم

 و کشیدم بویی کردم، می نگاه صدرا ماهر های دست به حالیکه در

 :گفتم

 خریدی؟ کجا از رو گوشت -

 :گفت کردن نگاه بدون

 چطور؟ -

 :نکشیدم را بعدی نفس

 .ده می بو -

 :گفت کشیدنش بو ضمن و آورد باالتر را گوشت ظرف متعجب



 !خب گوشته همیشگی بوی -

 را آماده و خورده زعفران کباب جوجه کوچک بسته و انداختم باال شانه

 :انداختم آب داخل و کردم خارج فریزر از

 .کن سیخ هم رو اینا -

 :گفت مقاومت بدون

 .باشه -

 آماده ها کباب تا ماندم منتظر برنج کشیدن برای ولی چیدم را میز

 بیرون بیشتر ولی کرد می آمد و رفت خانه و تراس بین گیتا. شوند

 . بود

 هم را برنج اند، شده آماده ها کباب اگر بپرسم رفتم تراس در کنار تا

 :گفت می که آمد می گیتا صدای خورده، باد پرده البالی از ولی بکشم

 !نکن بهار بهار اینقدر -

 بود آهسته آنقدر گیتا صدای برگردم، خواستم و دادم قورت را دهانم آب

 :گفت صدرا. بشنوم من نخواهد که

 .وایمیستی پاش زدی حرفی یه -

 :داد جواب عصبی گیتا

 شه می کردم می فکر. شه نمی تونم، نمی. خوبه کردم غلط بگم آقا -

 .نیست شامکان بینم می حاال ولی

 :بود برگشته گیتا سمت به یعنی شد، تر واضح کمی صدرا صدای

 بیخود نق پس آخرینه، و اولین من برای بهار دونی می خوب خودت -

 .نزن



 :بود شده عصبانی واقعا گیتا

 ام؟ کاره چی من وسط این پس! روشن چشمات تا دو -

. آمد نمی در و بود گرفته اش بازی هم نفسم گذاشتم، قلبم روی دست

 :داد جواب جدی باز صدرا

 بحث این حاال کردی، قبول و دونستی می رو چی همه خوب تو ببین -

 جا اگه. فهمم نمی واقعا چیه، برای انداختی راه که روزی هر روز هر

 .کنم حذفت زدی،

 :گفت تعاقبش به که آمد گیتا حرصی خنده

 برای یحت کنم نمی درکت! خودخواهی زیاد خیلی صدرا، خودخواهی -

 .نداشتم کاش ای که دارم دوست که حیف فقط! ذره یه

 :گفت تر شمرده و

 !صدرا نداشتم دوست کاش ای -

 و زدم کنار را پرده گوشه بود، کرده داغ تنم کل و سوخت می چشمانم

 از که شد پیدا وجودم در کجا از قدرت همه آن دانم نمی. رفتم بیرون

 . نرفتم حال

 :تمگف جانب به حق و خشمگین

 خبره؟ چه اینجا -

 خیلی صدرا. شد بهتزده دیدنم از و برگشت من سمت به سریع گیتا

 :کرد منتقل سینی به آتش روی از را ها کباب و برگشت خونسرد

 .است آماده بکش، رو برنج -

 :گذاشتم جلوتر گامی



 بود؟ خبر چه اینجا پرسم می دارم -

 :کردم رو گیتا سمت به تر عصبانی و

 به دی می اجازه خودت به چطور ای؟ کاره چی وسط این تو واقعا -

 دارم؟ دوست بگی دیگه یکی شوهر

 به برود، رو از یا و بکشد خجالت اینکه جای به و زد نیشخندی گیتا

 :گفت صدرا

 !جناب بده رو جوابش -

 :برداشت را ها کباب سینی و کشید ها کباب روی نانی صدرا

 !!شام اول -

 :ادمنه صدرا سینه روی دست

 داشتن دوست از تو به که داره حقی چه دختر این پرسم می ازت -

 بگه؟

 :زد پوزخندی گیتا

 .خداحافظ باشین، خوش. آخرینت و اولین اینم تو، این صدراخان، -

 میز روی دوباره را دستش در سینی عصبانیت با و کالفه صدرا

 :گفت رفت، می بیرون حالیکه در و گذاشت دستش کنار کوچک

 شب؟ وقت این ری می کجا وایستا تاگی -

 :گرفتم تراس در دم را صدرا بازوی. بود در شدن کوبیده جوابش ولی

 گفت؟ می چی داشت اون -

 :کرد من به رو و ایستاد لحظه یک



 .زنیم می حرف میام -

 . کشید بیرون دستم از را بازویش و

 تکان جایم از بتوانم نشد باعث هم در دوباره شدن بسته و باز صدای

 جایگیر بدتر انگار ولی ریخت می بهم ذهنم های داده کاش ای. بخورم

 . گرفت می نظم و شد می

 بلندی های گام با که دختری. کرد می تماشا را بیرون اراده بی نگاهم

 از و ایستاد کنارش که آشنایی ماشین کرد، می شدن دور در سعی

 در. گرفت سرعت بیشتر و داد جوابی که دختر. زد حرفی بازش پنجره

 به تند قدِم چند شدن پیاده محض به من شوهر بلند قامت شد، باز ماشین

 و گرفت صورت شان بین کوتاهی کشمکش. برداشت دخترک سمت

 به را او و شده حلقه غریبه بازوی دور که بود انگشتانی پی من نگاه

 .شد بسته شدنش سوار از بعد که دری و کشید می ماشین سمت

 و مهر تنها نه نداشتند، آمدن پایین قصد و بودند بسته یخ مه هایم اشک

 و بود من برای فقط هم عصبانیتش و حرص که صدرا بغل و بوسه

 رفته مسیر به چقدر اینکه. ببرد سهمی آن از دیگری کس نداشت حق

 شده خسته پاهایم شک بی ولی دانم نمی دوختم چشم ماشین توسط شده

 .نشستم زمین روی و خوردم سر اردیو کنار. شدند تا که بودند

 ای نتیجه و کردند نمی پردازش را فکری هیچ بودند، کرده هنگ ذهنم

 . بگیرند نتیجه که خواستند نمی شاید و گرفتند نمی

 تنم در شب خنک باد باز ولی بودیم نزدیک اردیبهشت نیمه به اینکه با

 داص هیچ که بودم گنگ قدری به. کرد می ترش حس بی و نشست می

 بازویم دور دستی وقتی و کنم حس توانستم نمی هم را حرکتی و

 .کشیدم عقب را خود شدت به ترسیده و خورده یکه نشست،



 :شنیدم گوشم نزدیک از درست را صدایش

 زده؟ خشکت چرا چیه؟ -

 . چرخید سمتش به نگاهم احساس بدون و مات

 دستش از شدت به را بازویم بود؟ ناخوانا برایم چندم بار برای نگاهش

 بلندم فرصت دادن بدون و گرفت دوباره نشده ثانیه یک ولی کشیدم پس

 . برد خانه داخل و کرد

 :گفت و گذاشت ام گونه روی دست

 !!بخور سرما تو فقط -

 :گفتم عصبانیت با و زدم دستش زیر

 .نزن دست من به -

 سر. شدند تر باریک چشمانش تعاقبش به و کرد تامل ای لحظه چند

 :گفتم و کشیدم جلو

 کیه؟ گیتا -

 :گفت حالتش بی لبهای میان از

 .ام عمه دختر -

 . سوختند هم با چشمانم و بینی

 :نبود خودم دست فریادم

 دارم دوست گه می متاهلش دایی پسر به مجردی عمه دختر کدوم -

 داییش پسر زن بودن آخرین و اولین بابت ای عمه دختر کدوم هان؟

 م؟کدو زنه؟ می زخم بهش



 چشمان. نداشت هم اخم حتی آن از بدتر و بود خود سکوت سر بر

 کاش ای بود؛ انگیز وهم تخمش و اخم از بیش اش شده باریک

 :فرستادم بیرون را نفسم و کردم باز را دهانم. شد می عصبانی

 .نیست خبری و زدم توهم و گم می چرت دارم که بگو بکش، داد -

 :کردم رد را بحرانی دمای لقشمط سکوت در و رفت باال لبش گوشه

 گرفتی؟ رو بازوش چرا زدی؟ بهش دست چرا -

 :خندیدم سرد و تلخ و

 !!!!!ایرانی مرد طرف، قول به -

 :زد تکیه دیوار به و انداخت باال ابرو

 ... اونم و زنم می دست بهش راحت من که شه می چی کنی می فکر -

 . کرد قطع را حرفش و

 فریادش و داد پس خدایا. افتادم تاب و تب از و زدم چنگ ام سینه به

 :کردم ای زمزمه بود؟ کجا

 !!َمحرمه -

 :شد خیره چشمانم در صاف و زد سینه به دست

 .آره -

 نمی. نکنم سقوط تا گرفتم مبل کنار به دست. بود شده خشک دهانم آب

 :بگویم توانستم چطور دانم

 نیست؟ که زنت -

 :آمد کش لبش و کشید سینه از دست



 باشه؟ اگه -

 :ریخت چشمانم از اشک

! نیستی نامرد اینقدر تو باشه، نیست ممکن! نیست دونم می! نیست -

 .نیست که بگو لعنتی

 زد؟ نمی گوشم در چرا. کرد می نگاهم فقط خدایا کرد، می نگاهم فقط

 :گفتم ای افتاده انرژی از صدای با

 تونستی؟ چطور من خدای -

 کامال. نداشت واقعا نداشت، رحم ای ذره. زد زانو مقابلم آمد، جلوتر

 :گفت خونسرد

 .بودی دیگه مرد یه زن! نبودی نبودی، تو -

 :گفتم درد با لرزانم لبهای بین از

 !نامرد عوضِی...  عوضی -

 . کشید باال را صورتم و برد ام چانه زیر را انگشتش

 و شد می عصبانی باید که انداخت می شبی آن یاد مرا چشمانش حالت

 ظاهرا و بود ام زندگی شب بدترین کردم می فکر که شبی آن. شد مین

 .دانم نمی...  دانم نمی بود، هم شاید. نبود

 :گفت طمانینه با و آرام

 آخرین و اولین که شنیدی هم رو این حرف همه اون بین از کنم فکر -

 !خودت فقط...  تویی خود باشم، داشته دوسش تونم می که زنی



 صورتم روی روان اشک همه آن بین از گرفتم، باال به رو را نگاهم

 می افطار داشتم موقعیتی عجب در را شوهرم دارِم دوستت. خندیدم تلخ

 :گفت سرم کردن صاف با و گرفت گردنم پشت دست. کردم

 که تویی این منی، خونه تو که تویی این منی، کنار که تویی این -

 !!بخوابی کنارم صبح تا داری اجازه

 :زدم دیپوزخن

 دنس یه برات پاشم باید االن. گرفتم قرار لطفت مورد چقدر که وای -

 .برم رمانتیک

 :گرفتم لباسش شانه به دست و

 چیه؟ جریان -

 :بود حرف همین گفتن شاید مرد یک نامردی اوج

 !ها نیست عجیب هم اینقدرها داشتن زن دو -

 داشتم! ولیمعم و عادی آنقدر تفاوت، بی آنقدر راحت، آنقدر هم آن

 عصبانیت با!! شده داده وعده جهنم همان کردم، می تجربه را جهنم

 :گفتم زیادی

 .کردیم عقد که نشده هم ماه دو ما تونستی؟ چطور -

 :کشید پری نفس

 !!سالهاست...  بود محرم من به تو از قبل اون خب -

 :رفت نشانه را المروتش چشمان متعجبم و خیره نگاه

 چی؟ یعنی -



 قابل غیر طور به بکشد، هوار و داد خواستم می که قتیو درست

 :داد می نشان خونسرد باوری

 اونم بود، گیر ای دیگه جای من دل خب ولی داشته دوستم همیشه -

 شش کانادا، برم منم شد موجب که افتاد اتفاقاتی هم بعد. کرد ازدواج

 دبو خراب خیلی روحیش وضع. رفت دنیا از شوهرش که بود نشده ماه

... 

 :گفتم تر تمام چه هر نفرت با

 آره؟...  این از بهتر موقعیتی چه دیدی تو و -

 :فشرد مشتش بین را لباسم یقه و کشید گردنم پشت از دست بالفاصله

 که گیتا از چه. نیستم کردن استفاده سوء اهل باشم، هم خری هر من -

 یه و دارم دوست رو بهار من که بهش گفتم وضوح به هم موقع همون

 نخواهد اون غیر کسی بشم، شریک کسی با رو زندگیم باشه قرار روز

 و نگفتی و بگی نه خواستم خواستگاری روز هم که تو به چه و. بود

 موندن قصد باز داره، هم هایی جهنم زندگی این گفتم که روزی هم

 .کردی

 :نالیدم

 زنته؟ گیتا واقعا یعنی -

 :ددا باال لب و کشید لباسم یقه از دست

 ات شناسنامه تو اسمش که کسِی آدم زن اصوال محرم، گم می من -

 .کن فکر داری دوست جور هر تو حاال! ات خونه تو جاش و باشه

 :زدم اش سینه به دست کف با

 تونستی؟ چطور...  بهت لعنت. میاد بدم ازت. متنفرم ازت -



 پشت کنار کوچک بهشت به که هایی پله رقصیدند، ذهنم در ها صحنه

 شاید که اتاقی پنجره رفتم، می باال شوق با چقدر و شدند می منتهی بام

 ساعات! من رویاهای دنیای به بود ای دریچه ولی نداشت عاشقانه قرار

 نشست می نظاره به بامشان پشت در را او رفتن رو قدم که شبی نصف

 ساخته دنیای که روزی نرسد! وای...  بخوابد و شود تمام درسش تا

 . بایستم پاهایم روی کردم سعی! وای شود، رانوی ذهنت

 :گفتم رفتم، می در سمت به حالیکه در

 .باش خوش محرمت همون با برو پس -

 راه گلویم در کرده گیر هق هق عظیم حجم تا کردم باز را دهانم و

 کوله و کج را مانتوام در کنار جالباسی از حالیکه در و کنند پیدا خروج

 :دادم ادامه کردم، می تنم

 .کن فراموش هم منو -

 و گذاشت در روی دست کف که بود نرسیده در دستگیره به دستم هنوز

 . چرخاند را کلید

 ولی دیر چند هر هایش اخم زد، چنگ را بازویم و برگشت سمتم به

 به رخ وقتی کردند می خودنمایی اش پیشانی روی تمام غلظت با حاال

 :غرید رخم

 عقب به رو راهی هیچ نمونده، برگشتی اهر خانوما، خانوم خیر نه -

 واسه نیست پلی دیگه گفتم. نخواستی و داشتی فرصت قبال نداری،

 !جهنمه گفتم وقتی برگشت،

 نمی ولی برانمش عقب و بکشم بیرون دستش از را بازویم کردم سعی

 :نبود خودم دست بدم حال شد،



 اینقدر مکرد نمی فکر باشی، شده کثیف حد این تا کردم نمی فکر -

 سقوط تونه می چقدر سال هفت شش، تو آدم یه آخه. باشی شده نامرد

 باشه؟ کرده

 تلخ و خشم از پر. بود هم دیگرم بازوی افتادن گیر کشمکش حاصل

 :گفت

 .مونی می زنش و زنشی باز تو باشه کرده سقوط هم قدر هر -

 می محابا بی هایم اشک شوم؟ خالص دستش از رسید نمی زورم چرا

 نفس نفس تقال حال در! نبود من صدرای این شد، نمی باورم. ختندری

 :گفتم زنان

 بزنی دست بهم نداری حق نزن، دست بهم دیگه بردار، سرم از دست -

 یکی، همون پیش برو اصال. تونم نمی دم، نمی ادامه اینجور من... 

 .خودش ارزونی

 در که ای دهخن رنگ مفهوم داد، ام تکیه دیوار به و برداشت جلو گامی

 . کنم تعبیر جوره هیچ توانستم نمی را بود نگاهش

 :گفت و کشید پایین را صورتش

 ... بگیرم رو حقم تونم می بخوام وقت هر من نزن، پا و دست الکی -

 :داد ادامه و زد چشمکی و

 نه؟ مگه دادنی، نه گرفتنیه حق اصوال -

 باز مت،مقاو برای تالش وجود با و نشست لبم روی محکم لبش و

 باال دست رفت، تر عقب کمی صورتش که همین. نبردم پیش از کاری

. زدم صورتش به داشتم سراغ بازویم در که قدرتی تمام با و بردم

 . ماند حرکت بی کمی اش شده کج صورت



 این از خوبی تجربه شدم، جمع خود در کمی برگشت سمتم به وقتی

 ام گرفته گر دل توانست می که بود کاری کمترین این ولی نداشتم عمل

 .دهد التیام را

 :گفت چشمانم در خیره. برد سرم باالی و گرفت را دستم دو هر مچ

 !!باشه سرت باال زور باید فقط -

 :آمد آشپزخانه از صدایش که بودم نشسته زمین روی شد، می مدتی

 !کباب هم و کردم گرم برات پیتزا هم بیا -

 که را دستهایم. نداشت برایم لذتی هیچ هایش بوسه جای. زدم پوزخندی

 بوسید، توانست تا و گرفت را مقاومتم کل بود کرده قفل سرم باالی

 .نبود مهربانی از بود، چه هر که هایی بوسه

 :گفت و آمد آشپزخانه ورودی تا نگرفت حرفش از جوابی وقتی

 .بخوریم خودمون حداقل بیا ندادی، شام که طفلک اون به بیا، -

 بین از شد؟ می پیدا دنیا در هم پسر این از تر رو پر دیموجو یعنی

 :گفتم ام نشسته هم روی های دندان

 .بخور همون با برو -

 :کرد تبسمی

 خونه خریدم، براش نباش نگران. هستم هات مهربونی همین عاشق -

 .شه نمی پیدا هم خشک نون تیکه یه برهوته، عین که اش

 :گفتم انداخت، می کار از هم را منطق و عقل عصبانیت

 !احتمااًل مردشه، عرضگی بی از هم این -

 :رفت باال ابرویش تای



 قبالش در من بود، نرسیده ذهنم به خودم چرا ها، گی می راست آهان -

 .دارم وظایفی

 :برداشت قدم سمتم به آهسته و

 قراره، چه از جریان فهمیدی هم تو که حاال کنم می فکر دارم مثال -

 همسرم به نسبت وظایفی یه من حال هر به کنم، رعایت رو عدالت باید

 !!دارم

 :کرد ریز را چشمانش و

 کنیم، می بندی تقسیم...  باشم تو پیش فقط که نیست عادالنه نه؟ مگه -

 اممم اون، پیش زوج روزهای تو، پیش فرد روزهای...  فرد و زوج

 !ببر رو ِکیفش تو، برا هم جمعه روزای هستی، عقدی تو چون دیگه... 

 جا وجود با. کردم پرت سمتش به و برداشتم را کنارم دمپایی شدم، خم

 . خورد پایش به باز دادن خالی

 :گفت خنده با

 !شما می رو پر نکن، در ذوق خودت از اینقدر -

 :شد تر جدی نگاهش و

 برسیم؟ وظایفمون به بریم یا شام میای حاال -

*** 

 گذشته روز سه دو پرت سمحوا آمدم، خودم به تلفن زنگ صدای با

 شوک شب آن بودم، برده پی فاجعه عمق به زمان گذر با تازه. بود

 کرده کاله و شال بود، گرفته من از را درست فکر و فهم و درک خبر،

 آن ازدواج؟ از بعد ماه دو درست هم آن پدری؟ خانه بروم؟ کجا تا بودم

 می. بودم ایستاده ها خیلی مقابل صدرا به رسیدن برای که ای خانه هم



 شکسته شاهد و کردم اشتباه من عزیزم، مادر و پدر گفتم می و رفتم

 . نداشت امکان نه شدم؟ می شدنشان

 ناامید دوم، بار برای هم را آنها امید که بود این از بهتر مردم می اگر

 البته و گیتا و خودش از غیر جریان از که بود گفته نامرد مرد آن. کنم

 .شد نخواهد مطلع کسی باز نخواهم من اگر و ندارد خبر کسی من حاال

 :دادم جواب و کردم نگاهی شماره به

 خوبه؟ شما حال سالم، -

 هم او مادر از حتی من ولی بود گرم همیشه مثل خانم زهرا صدای

 :گفت احوالپرسی سالم از بعد. گرفتم می بدی حس

 به گفتم. نلواسو بریم خواستیم می همگی جمعه مامان، جان بهار -

 بریم زود صبح کنیم می سعی ما. باشیم هم دور گیتا بودن اینجا هوای

 برنامه. برسید حتما ظهر تا. بیاید خواست دلتون جور هر شما خب ولی

 .بینم می تدارک خودم رو شام و ناهار

 دقیقا. کردم نگاه صبحانه میز به و گذاشتم کانتر روی را گوشی

!! آمد نمی خانه شب و شام زوج وزهایر بود گفته خودش که همانطور

 یعنی چید، می صبحانه و رسید می سر تازه نان با صبحی سر باز ولی

 .بود خانه صبح روز هر

 با و کردم تلخی خنده کشیدم، میز روز ی شده خشک نان روی دست

. گذاشتم دهانم روی دست بود، شده نزدیکم زور به که باری چند یاد

 برگشته بودنم احسان با روزهای بیماری. بود خورده بهم حالم بار هر

 ! بود

 در اما. زدم می عق بگیرد، آغوش زور به خواست می هم صدرا وقتی

. شدم می خوشحال شد، می گرفته حالش که این از سنگدلی کمال



 بیدادش و داد. شد می خنکی آب برایم عصبانیتش و ناراحتی و کالفگی

 این تکرار در!« بخوره بهم حالت نداری حق دیگه» اینکه؛ بر مبنی هم

 . نداشت اثر عمل

 مرا چه بود، گرفته هم را جفتمان احسان محمد آه کردم می فکر داشتم

 مقابل که صدرا چه و بودم کرده طردش داشتنش دوست جرم به که

 دار بد دنیا. بکشد رخ به مرا داشتن دوست خواست می چشمانش

 !بد واقعا بود، مکافاتی

 :بودم گفته اعتنا یب و تلخ و سرد

 .متنفرم ازت ابد تا ولی گم نمی کسی به و مونم می -

 یا و بود خواب در یا زمانم کل نداشتم، هم را خانه به رسیدگی حال

 کم هم پختن غذا در حتی. زدم می طرح تا چهار کردم می همت خیلی

 غیرقابل طرز به مورد این در ولی نداشتم را حالش کردم، می کاری

 می خودش یا و خرید می بیرون از یا داد، می خرج بوریص قبولی

 . پخت

 از غیر البته کرد، نمی بدخلقی من بداخالقی و نزدن حرف وجود با

 هوا به دادش دیگر که خورد می بهم تماسش از رسما حالم که مواقعی

 .رفت می

 وقتی شدیم، لواسان رهسپار او حوصلگی بی و من اخمهای با جمعه

 بعد به روز آن از نشست، لرز به تنم گیتا دیدن با برد داخل را ماشین

 . نداشتیم هم با تماسی هیچ

 صدرا پدری خانه به رفتن از هم چهارشنبه روز ام نداشته حال بهانه به

 :گفت کوتاهی اخم با صدرا شدن، پیاده از قبل. بودم زده باز سر

 .ندونه چیزی کسی خوای می اگه باش رفتارت مواظب -



 رسیده همه از بعد تقریبا. شدم پیاده و دادم تکان برایش تاسف به سری

 و کردند می بازی تنیس که سینا و پارسا بازی صدای و سر بودیم،

 . بود پیچیده آنجا بزرگ حیاط در عسل و علیسان شاد جیغ

 ساختمان داخل به لباس تعویض برای خواستم می و دادم جمعی سالم

 کرده دراز سمتم به را دستش حالیکه در و ایستاد مقابلم گیتا که بروم

 :گفت بود،

 !متاسفم...  سالم -

 :کشید را بازویم سوین. ندادم دست و زدم پوزخندی

 .پونگ پینگ بریم بهار -

 :گفتم و کشیدم را دستم! داشت خوشی حال چه

 .بعد برا بمونه بذار کنه می درد سرم کمی سوین -

 :گفت بود، ساکت اکثرا اواخر این که نسرین

 بدم؟ خوای می دارم، مسکن من -

 

 

 سوخت می برایش دلم روزی یک شاید برگشت، نسرین سمت به نگاهم

 از من درد سر داشتم؛ نیاز بیشتری دلسوزی به خودم االن گویا ولی

 :زدم لبخندی. بود گذشته مسکن

 .شه می خوب خودش ممنونم، نه -

 باشد هایش حرف و خانم زهرا به حواسم کردم می سعی مدت تمام در

 شاد های جیغ و صدا و بپوشم چشم همه شاد تفریح و بازی از و



 متوجه وقتی. بگیرم نشنیده را بود همه از پرواتر بی که را دختری

 کری سره یک گیتا و کنند می بازی تنیس باهم صدرا و گیتا که شدم

 فقط ولی نینداختم سمتشان به نگاهی نیم حتی خنَدد، می و خواَند می

 .است خبر چه من مرده صاحب دل در دانست می اخد

 پیشانی حالیکه در صدرا برگرداندم، روی ام شانه به چیزی اصابت با

 :گرفت سمتم به را تنیس راکت بود، عرق خیس اش

 .کنیم بازی باهم هم دور یه بیا شینی می چقدر -

 :کردم زمزمه و زدم راکت زیر آهسته

 .خوره می بهم ازت حالم بدونن مهه خوای نمی اگه بگیر فاصله ازم -

 گرفت، خنده را جایش بالفاصله و رفت درهم هایش سگرمه ای لحظه

 :گفت و برد گوشم کنار را سرش

 نگی فردا کنم رفتار عادالنه خواستم ولی گذره می خوش بهم که من -

 !!موندم من کردی، بازی اون با

 .رفت و

 خورده قاچ هندوانه ود،ب من کنار را روز بیشتر اش گفته برخالف اما

 من کنار هم ناهار. چسبید هم چقدر انصافا که آورد، من برای اول را

 . گذاشت می سرم به سر گاه من سنگینی سر وجود با و نشست

 بودم گفته چون کال نه یا و بود داشتن دوست بود، عدالتش دانم نمی

 بگو چشمم، مقابل درست چند هر. کرد می تالفی داشت بگیرد، فاصله

 بود فداکار اینقدر ماشااهلل هزار و بود خود جای سر هم گیتا با بخندش

 گیتا دوش روی را شرتش سویی باشد یادش و باشد همه به حواسش که

 و نشده درمان کودکی دوران همان از اش فعالی بیش ظاهرا که بیندازد

 . بود باقی وجودش در همچنان



 برای بود، گرمابخش او یبرا اگر بود گیتا دوش روی که شرتی سویی

 .خواست می کردن فرار دلم و نداشت زمستان سرمای جز چیزی من

 :شد گفته گوشم بغل وقتی. بودم نشسته ها پله کنار چهارپایه روی

 .بگذرون خوش خودت به -

 شده، بلند تا دادم تکانی خود به. است ایستاده کنارم خان عادل فهمیدم

 :گفت آرام باز و فتگر را بازویم که بروم دیگر جای

 دنیا تو کسی هر از بیش رو تو من گم می دارم چندم بار برای -

 .دارم دوست

 :گفت ها پله باالی از سینا که بکشم عقب را بازویم خواستم نرم

 ... خلوِت برای فقط عاشقانه های صحنه -

 قصد خنده با سینا. کشید عقب سر سریع خیلی «سینا» گفتن؛ با صدرا

 که ای نوشابه شیشه چند به پایش پشت زد گرد عقب تا بود، کرده فرار

 هم یکی انگار افتادند، و خوردند بهم ها شیشه. خورد بود، پله ی لبه

 حال در ها شیشه و بود سینا پی صدرا حواس شکست، باال همان

 . افتادن

 اینکه با. کشیدم خود سمت به و زدم چنگ را صدرا پیراهن سریع

 خورد، می کمرش به داشت شیشه باز بودم کرده منحرف را سرش

 . گرفتم نوشابه شیشه مقابل و بردم پشتش را دیگرم دست

 ناخودآگاه و پذیرفت صورت ثانیه از کسری در اتفاقات این همه شاید

 خطر شک بی ولی کرد ریزی برنامه را العمل عکس این وجودم،

 .شد دور صدرا سر از بزرگی



 بقیه تنها نه. بکشم بلندی جیغ شد موجب پیچید، دستم در که شدیدی درد

 باالی همان از سینا. بودند شده اتفاق متوجه تازه هم صدرا و سینا که

 :گفت ترسیده و پرید پایین نرده

 شد؟ چی من خدای -

 خود مقابل و کشید را بازویم دو هر و داد باال سر سرعت به صدرا

 شد متوقف دستم روی انداخت، سرتاپایم به نگاهی عجوالنه. داشت نگه

 . کشید درهم ابرو و

 .شدم بود، رفته فرو دستم در که ای شیشه تکه متوجه هم خودم تازه

 و زد حرفی نه ولی کرد نگاهم عمیق و سوالی و آورد باال را نگاهش

 . پرسید سوالی نه

 گرفت، محکم را دستم چپش دست با و کرد بدل و رد نگاهی سینا با

 سمت به را نگاهم داد، تکیه صورتم به و آورد باال را راستش دست

 . کشید بیرون دستم از را شیشه حرکت یک با سینا و برگرداند دیگر

 و گیتا و سوین و پارسا. شد جاری اشکم و گفتم آرام ولی درد پر آخی

 :گفت سینا به رو بودند، شده جمع دورمان بقیه

 .بیار بتادین -

 آورد جلوتر را دیگرش دست داد، فشار دستم زخم روی را دستش یک

 :گفت آهسته. فشرد اش سینه به را سرم و

 کردی؟ بود کاری چه این -

 :زد لب باز و کرد مکثی

 !که شدی می خالص دیگه، سرم رو افتاد می ذاشتی می خب! دیوونه -



 چشمانم شدم؟ می خالص کردم، نگاهش دقت با و آوردم باال را نگاهم

. نبودم اش ناراحتی ذره یک به راضی هنوز نشست، هم روی درد با

!! بود کرده ام دیوانه خود که کسی دیوانه. بودم دیوانه گفت می راست

 :گفتم اینکه بود حماقتم اوج شاید

 !!نکنه خدا -

 پارسا حرف. کرد خوش جا تبسمی محو و رنگ بی لبش کنج در

 :کرد پرت را نگاهش

 جدیه؟ بریدگیش -

 :گفت و کشید نفسی

 .کنم فکر -

 گردنم پشت از نوازشی با همراه دستش. رسید سر بتادین ظرف با سینا

 . شد جدا و خورد سر

 و من روی نگاهش خیرگی از و شد کج گیتا سمت به کوتاه نگاهم

 سویی و کرد اخمی. خوردم جا متاثرش نهایت بی چشمان و صدرا

 .رفت باال و انداخت ها نرده روی را اش شانه روی شرت

 با که ریخت رویش بتادین مقداری و کشید زخمم روی از دست صدرا

 :گفت دستش در باند کردن باز حال در سینا. گزیدم لب سوزشش

 .کلینیک برید بعد بکن، مختصر پانسمان یه -

 :آمد گیتا صدای که کرد می پاک را زخم روی خون دقت با صدرا

 .برم باید داشتم، کاری یه افتاد یادم هو یه کن باور دایی زن -

 :گفت خبر، بی قضایا کل از و بود ساختمان داخل نمخا زهرا



 .دیدم هم شام تدارک من کجا؟  -

 :بوسید خانم زهرا روی از و شد خم گیتا

 .رفتم نمی نبودم مجبور کنید باور. دونم می ممنون، -

. کرد خداحافظی جمع به رو و گذرا و آمد پایین تندتند را ها پله و

 قرار آن روی را دستش و اشتگذ زخمم روی را استریل گاز صدرا

 :گفت طلبکار و متعجب. داد

 کجا؟ گیتا -

 ایستاده من که جایی سمت به را نگاهش حالیکه در ایستاد، دم یک

 :گفت عجله با کرد، نمی هم کج بودم،

 !شرمنده دارم، کار -

 بعد ولی برود سمتش به و بردارد دستم روی از دست خواست صدرا

 تشر و داشت نگه دست در را دستم دوباره د،توان نمی که فهمید انگار

 :زد

 رو ها راه حسابی و درست هم و تنهایی هم شه، می تاریک هوا داره -

 کنن، پانسمان رو دستش درمونگاه، ببرم رو بهار وایستا شناسی، نمی

 .رسونمت می خودم برگردم

 :رفت در سمت به و کرد پشت توجه بی گیتا

 .برس خانومت به -

 :زد غر سینا

 بینه می ره، می یادشون سنجی موقعیت کال رن می که اونور -

 !ها رو بهار وضعیت



 کاست دستم زخم روی فشارش از گرفتم، صدرا دست مچ به که دست

 :شد جدی صدایش بار این و

 بیار رو ماشین برو بیا بازی لوس عوض نرو، تنها گم می دارم گیتا -

 .درمونگاه ببریم رو بهار

 :شد صدرا اری هم خانم زهرا

 هو یه که کاریه چه این آخه برگردی، تنها شم می نگران منم آره، -

 !افتاد یادت

 :گفت ما سمت به نگاه بدون باز و کشید پوفی کالفه گیتا

 کو؟ ماشینت سوییچ خب، خیلی -

 رانندگی داشت گیتا و بود نشسته عقب صندلی روی من همراه صدرا

 :شکست صدرا را ماشین مطلق سکوت کرد، می

 انداختی؟ راه چیه بازی مسخره این بگی شه می -

 :بود خوردی اعصاب با همراه جوابش

 برم، سمت کدوم از بگو هم حاال. نذار سرم به سر ندارم، حوصله -

 .رم می من رسوندمتون، که درمونگاه

. بود زیاد اش خونریزی داشت، دست در مرا دست همچنان صدرا

 :داد جواب ضربتی

 .کنی می یجاب خیلی تو -

 :گفت حرصی

 !آخر سیم به زدم دیدی یهو! ها باش زدنت حرف مراقب  -

 :گفت اخم با کرد، تعلل کمی صدرا



 پس داره، ای مزه چه دونی می و دیدی هم منو زدن آخر سیم به -

 .کن غالف

 :گفت تند. برگشت عقب به و ایستاد درمانگاه مقابل

 و کنم می کاری اگه تم،نیس شنیدن زور حرف آدم که دونی می خوب -

 !دلیه همش مونم می تعهدی و قول پای و زنم می حرفی

. شد پیاده ماشین از و کرد پرت کنارش صندلی روی را سوییچ و

 :گفت و کشید دستم از دست صدرا

 .گردم می بر االن کن صبر لحظه یه فقط -

. برگرداند و گرفت را بازویش رسیدن محض به. کرد تند پا و شد پیاده

 یا حرف هر. کردند می دعوا ولی گفتند می چه شنیدم نمی دیگر

 به را گیتا هم کمی حتی صدرا شد، تمام صدرا نفع به بود هم دعوایی

 .داد هل ماشین سمت

 :گفت و گرفت مرا دست شد، خم صدرا

 .عزیزم بیا -

 را گازش من شدن پیاده محض به نشست، فرمان پشت دوباره گیتا

 :زد غر لب رزی صدرا. رفت و گرفت

 .عقل بی دختره -

 حتی. بود گرفته آغوشش در مرا تقریبا زدن بخیه و معاینه مدت تمام

 را خود خورد دستم که ای بخیه چهار سه آن درد و ترس از وقتی

 چشم از دور هم ریزی های بوسه فشردم، می آغوشش به بیشتر

 . زد می سالمم دست پشت و سرم روی پرستار،



 ولی آمد نمی خوشم کرد می که محبتی همه آن از بگویم توانم نمی

 را کافی لذت شد می موجب که بود شده کشیده سدی مان بین انگار

 .نشود محبتش گرم دلم و نبرم

 در گذشته روزهای معمول طبق من. برگشتیم خانه به تلفنی تاکسی با

 نمی تلویزیون از چشم یا و خوابیدم می یا خانه در حضورش مدت تمام

 خواست می که شدم تالشش متوجه بار چندین وجود این با ولی گرفتم

 هم لیوان دو یکی. خورد می بست بن به هایش راه و کند خرج عاشقانه

 .داد خوردم به آبمیوه

 قرار به روزها. کردم می تحمل فقط را زندگی این و بودم شده سرد

 خانه را چهارشنبه و دوشنبه شنبه، شبهای صدرا و گذشت می گذشته

 ادامه وقفه بدون روز هر آماده صبحانه و داغ نان چند هر. آمد نمی

 . کرد نمی کم بدم حال از چیزی ولی داشت

 خواب و خوردم می وول خودم جای سر صبح تا نبود خانه که شبهایی

 . شد می بد کجاست شوهرم اینکه تصور از دلم. آمد نمی چشمم به

 حداکثر و زدم نمی رفیح هیچ رفتنش تا خانه به آمدنش از تقریبا

 کم را فاصله این کمی خواست می هم اگر. کردم می حفظ را فاصله

 بعد ولی شد می عصبانی اوایل شد، می مواجه حالم شدن بد با کند

. شد نمی که شد نمی ولی کند حل را مشکل مالیمت با کرد می سعی

 .بود برگشته دوباره که بود ای نهفته بیماری این احتماال

 با هم آن بود، هفته در شام یک همان هم مادرم خانه به آمدم و رفت

 ... خودش حضور

 حس من ولی گذشت نمی قضیه این شدن رو از بیشتر هفته دو اینکه با

 . ام خورده شکست سالهاست کردم می



 او طرف از طرفه یک همان نه، که هم با گذشته شب که بحثی از

 بیانجامد؟ کجا به زندگی این ودب قرار واقعا آمد، چشمم به اشک داشتیم،

 ام خانواده نشدن غمگین بهای به ماندنم کردم، می فکر تر درست باید

 از دور داشتم جایی خواست می دلم چقدر بود؟ چه درست تصمیم. بود

 در خانه یک ماندم، می آنجا عمر تمام برای و رفتم می و آشناها همه

 در فانتزی به ای خنده...  و مرغ چند و مزرعه یک و دور آبادی یک

 .زدم ذهنم

 روزهایم آن مهمان که کسالتی و هپروت از موبایل صدای پیچیدن با

 خواهر تا کشیدم نفس دو یکی دیدم را بیتا اسم وقتی. شدم خارج بود

 با بودم کشیده لب به که زوری لبخند نکنم، آزرده را ام داشتنی دوست

 :کشید پر ملب از او نگرانی از پر و گریان لحن شنیدن

 .کرده چپ تهران به برگشت راه تو...  کرده تصادف بهزاد بهار؟ -

 تا گرفتم کانتر به دست. نشست دلم بر عالم غم و اضطراب و ترس

 :گفتم بودند، بسته یخ آنا که دستهایی با. نکنم سقوط

 خوبه؟ حالش کجاست؟ االن گی؟ می داری چی بیتا -

 :کرد هق هق

 تهران هم امیر...  رم می دارم منم رفتن، بابا و مامان بیمارستانه، -

 .نیست

 و گرفتم آدرس سریع. بودند شده خشک هم هایم اشک نگرانی شدت از

 فقط رساندم بیمارستان به را خودم چگونه اینکه. زدم بیرون خانه از

 . دانست می خدا

 :پرسیدم گریان بابا دیدن با

 شده؟ چی کجاست؟ چطوره؟ حالش -



 به. کرد سوراخ را قلبم وسط تا که بود نیشی عین اباب سرخ چشمهای

 می که کند آرامم توانست نمی هم بابا توضیح که بودم دستپاچه قدری

 :گفت

 ... شده چی دقیقا فهمید شه نمی نیاد هوش به تا هوشه بی فعال -

 خوشبختانه و بودند هم بهزاد های همکالسی و دوستان از نفر دو یکی

 بود تر ساده برایمان کار بیمارستان کادر بین آشنا و استاد چند وجود با

 . بروم بهزاد دیدن به توانستم من و

 سست را پاهایم بود، وصل تنش به که هایی دستگاه و بسته چشمان

 و کرد پرستار به رو بود، آمده داخل من همراه که بهزاد دوست. کرد

 :گفت

 .نیست خوب خانم حال انگار اینجا، بیا افسانه -

 را بازویم زیر و آمد تر نزدیک بود، شده واقع مخاطب که تریدخ

 . گرفت

 کسی مانند. بود خون رنگ چشمانش که چرخید ای افسانه روی نگاهم

 :گفتم زند، می چنگ خسی به نشدن غرق برای که

 شه؟ می خوب -

 :ریخت هایش اشک دخترک

 !نشه خوب خودشه دست مگه -

 :گفت افسانه به رو پسر دوباره

 .نشده بد اینم حال تا بیرون ببرش بهزاده، اهرخو -



. کشاند انتظار سالن تا مرا ریخت می اشک آرام آرام حالیکه در دختر

 :زدم چنگ بازویش به بنشاند، صندلی روی مرا بتواند اینکه از قبل

 چطوره؟ حالش بگو خدا رو تو -

 :کرد پاک را خودش اشک دست پشت با

 هم رو زمانی دکتر آقای. بیمارستانم همین پرستار من باشید، آروم -

 .رضاپوره افسانه اسمم. بگید بهم داشتید کاری هر. شناسم می

 :نکشیدم کنار را دستم

 بگو؟ رو راستش بهم -

 :داد بیرون لرزان را نفسش

 شکستگی نوع هیچ از نشون اولیه معاینه نیومدن، هوش به فعال -

 می بیان، هوش به اگه .شده وارد ضربه گردنشون به گویا فقط نداره،

 .داد نظر تر دقیق شه

 :نالیدم

 کما؟ رفته یعنی -

 :داد تکان سر سریع

 سطح که کنیم می دعا داریم فقط جونش، از دور اصال، نه -

 .نره تر پایین هوشیاریشون

 را پرستار سرخ چشمان و العمل عکس حتی که بود بد حالم قدری به

 . مکن تحلیل شرایط آن در توانستم نمی هم

 . زدم می قدم گاه ایستادم، می گاه نشستم، می گاه



 بستری اورژانس بخش در و رفته باال خونش فشار بهزاد دیدن با مادر

 اورژانس بخش بین کنده پر مرغ عین بابا. بود مانده کنارش بیتا و بود

 .آمد می من کنار هم گاهی و بود سرگردان ویژه مراقبتهای و

 مردی روی نگاهم که بودم داده تکیه اردیو به مستاصل و پناه بی

 سالن در نگاه و ایستاد لحظه یک و آمد داخل در از عجوالنه که ایستاد

 . نداشت رو به رنگ و بود داده تکیه در به من از جلوتر پدر. گرداند

 حرف هم با دقیقه دو یکی رفت، سمتش به که دید را او اول انگار

 باز نگاهش و فشرد را پدر بازوی ولی گفتند می چه شنیدم نمی. زدند

 .کرد توقف من روی و زد اطراف در دیگر دوری

 .بستم را چشمهایم آمد، سمتم به

 

 عصبانی بود، خورده بهم حالم بوسیدنم محض به اینکه از دیشب همین

 رو دلت» که؛ من حرف و شوم، خوب باید بود داده التیماتوم و شده

 و کرده ترش عصبانی.« منیست موندنی وضع این با من نکن خوش

 !«کشمت می خودم بذاری، بیرون خونه در از پا» بود؛ گفته

 کشتم می و کشید می داد سرم اگر حتی داشت اهمیتی چه حاال ولی

 اگر تا کردم باز چشم. بود بد حالش ام قدمی دو در برادرم تنها وقتی

 .بمیرم باز چشم با شوم کشته است قرار

 . آمدم فرود اش سینه روی و شد حلقه دورم دستهایش! نمردم اما

 می ناباورانه برایم آغوش این که بودم دیده نامردی و بدی قدری به

 موجب که بود مرهمی گرم آغوش این بدم، فوق حال آن در ولی. آمد

 نوازش را کمرم مالیم دستهایش. شود هق و بریزد و بجوشد اشکم شد

 :کرد



 درست چی همه انشااهلل ست،نی چیزی. باش آروم عزیزم، باش آروم -

 .شه می

 :نالیدم و دادم فشار را دستم زیر بلوز

 .میرم می کن باور میرم، می منم بشه، طوریش بهزاد صدرا، -

 :شد بیشتر دستهایش فشار

 !شه؟ نمی هم طوریش شه، می خوب حتما شه، می خوب -

 و کردم بلند سر بود، هایش حرف بین که بغضی و خش از متعجب

 گذاشت سرم روی دست بالفاصله بودند، سرخ چشمانش. ردمک نگاهش

 :زدم لب شوم، دقیق چشمانش به نداد اجازه و

 .مرگم حال در ساعته دو -

 :گفت گوشم کنار

 خودته؟ دست مگه داری؟ اجازه مگه ذارم؟ می من مگه -

 :گرفت همیشگی تخسی از هایی رگه صدایش و

 حق ای دیگه چیز هیچ و کس هیچ بکشمت، دارم حق خودم فقط -

 .ندارن رو بهت زدن آسیب

 :زد پچ و

 !منی؟ تملک تحت نرفته که یادت -

 رنگ حادثه این از قبل چیز همه داد، نمی قد اتفاقات و گذشته به مغزم

 گذشته ساعتی. نداشتم هم را دادن جواب پردازش و قدرت. بود باخته

 :گفت و آمد صدرا کنار بابا که بود



 رو پروین دونم می نمونه، تنها بیتا ما، خونه ربب برادر رو دخترا -

 خوب هم خودش حال یعنی بکشم، بیرونش بیمارستان از تونم نمی

 .بمونیم بیمارستان تو همه رو شب نیست هم درست. نیست

 :داد تکان سری

 می رو دوشون هر اجازتون با. باشن تنها خانم بیتا ذارم نمی چشم، -

 خودم و رسونمشون می. تره راحت جااون هم بهار خودمون، خونه برم

 .پیشتون گردم برمی

 :زد اش شانه به دست پدر

 .باشی زنده -

 اندازه به خانه در. رساند خانه به را ما و خرید شام برگشت راه در

 :پرسیدم آهسته کرد، توقف لباس تعویض

 کرده؟ تصادف بهزاد فهمیدی کجا از -

 :کرد اخم کمی

 .گفتی می خودت باید -

 :گفتم انهصادق

 !دیدنش برم ذاری نمی دونستم می چون نگفتم -

 :کرد نگاهم بهتزده

 فکر کردی؟ فکر چی من درباره نکنه، درد دستت بهار، که واقعا -

 طرفی؟ شمر با کردی



 شب آن اینکه با. داشتم زدن برای حرف خیلی وگرنه نبود مناسبی وقت

 خود تا و داشتیمن زدن حرف حال کداممان هیچ ولی ماند ما خانه بیتا

 . گرفتیم تماس بیمارستان با بار ده صبح

 می دستش آخر های تماس در هم صدرا داد، نمی جواب کال که پدر

 . گذاشت می دستمان کف و کند می را جفتمان گوش رسید،

 وقتی...  بود نیم و هشت ساعت صبح ، بودیم منتظرش که تماسی اما

 حاشیه و سالم بدون صدرا ،کردم برقرار را تماس لرزان دستهای با

 :گفت

 !اومده هوش به بهزاد -

 به را خود و نکردیم صبر ما و آید می مان دنبال گفت او اینکه

 جفتمان خواهرانه دل دعوا، نه و بود لجبازی نه رساندیم، بیمارستان

 جان نوش رسیدن محض به که ای غره چشم به هم زیاد. نداشت قرار

 . نگذاشتم وقعی کردم،

 به را مامان زور به خواست می بابا. بود شده منتقل بخش به دبهزا

 . رفت نمی مامان و کند استراحت کمی تا برساند خانه

 دستمال با رضاپور، خانم کردیم، باز را بهزاد اتاِق در بیتا و من وقتی

 برادر بیمارگونه نگاه کشید، می بهزاد های لب روی آهسته مرطوبی

 !بود زشدلسو پرستار با هم عزیزم

 هوا بی بیتا ولی! آمدیم می اتاق داخل و زدیم می در باید کردم حس من

 کرد، بغلش خندید، می هم کرد، می گریه هم رفت، بهزاد سمت به

 . بوسید را صورتش بوسید، را دستش

 می را آرامش نا و شلوغ خواهر نشست، بهزاد لب گوشه تبسمی

 داشت گردن به طبی ندب گردن بخورد تکان توانست نمی زیاد شناخت،



 بدنش از دستگاه همه آن که همین ولی بود وصل سرم هم بازویش به و

 .کرد می تر آرام را دلم نبود، آویزان

 پیشانی از و شدم نزدیکش بودند، روان صورتم  روی که اشکهایی با

 :زد لب. بوسیدم اش

 کردم؟ نگرانتون -

 :گفتم کرده بغض

 .کشتیمون چیه، نگران -

 :کرد رنگیکم تبسم

 .نباشید نگران خوبم، -

 اشکهای رسید، می ذهنم به چیزی تازه. بود کشیده کنار کمی پرستار

 آرام نگاه و بهزاد کنار اش دایمی حضور و خانم افسانه این پیش روز

 :بگویم بهزاد به شد، موجب اش زده خجالت کمی انگار و متین و

 ی؟کن نمی معرفی رو خوب خیلی پرستاِر خانم این -

 :آمد کش لبش کمی

 .نکن شیطونی -

 کردم؛ ای خنده برگشت، افسانه سمت به و زد برق بیتا نگاه که همین

 . بود ساخته کارش

 :گفت تند تند بیتا

 بیمارستانی؟ این پرستار شما جدی جدی -

 نیشش و زد گره پشتش را دستانش بیتا. انداخت پایین را سرش افسانه

 :شد باز



 داره؟ رو بیمار یه همین فقط ستانبیمار این احتماال -

 :گفت آهسته و کرد لمس را دستم بهزاد

 !خجالیته بده، نجاتش -

 ظریف، خیلی ساده، کردم، نگاه خجالتی پرستار این به تر دقیق

 باشم، داشته او درباره توانستم می که بودند تعاریفی اولین گندمگون

 کوچولو و اشتد ظرافت زیادی کمی بهزاد درشت هیکل مقابل در ولی

 . بود موچولو

 عنوان به انگار نداشت، ای برجسته یا خاص چیز هیچ هم اش چهره

 تر قیافه خوش و تر هیکلی کمی عروسمان خواست می دلم خواهر یک

 احتمالی انتخاب به که بودم قائل ارزش اینقدر برادرم برای ولی باشد

 . بگذارم احترام اش

 از تر صمیمانه باید شان رابطه داد، می نشان بودن کنارش همه این

 .باشد ها حرف این

 رابطه به که بپرسم سواالتی و کنم برخورد تر عادی کردم سعی

 :نباشد مربوط شان شخصی

 گفت؟ چی کرد؟ ویزیت رو بهزاد دکتر رضاپور خانم -

 جواب برای مرا سوال انگار و کرد نگاه را بیتا چشمی زیر افسانه

 :گفت که دانست بهتر دادن

 ولی ندارن شکستگی خوشبختانه گفتم هم دیروز کردن، ویزیت بله -

 نخاعش به که بودیم نگران همش بود، خورده ضربه گردنشون چون

 می که همین خوشبختانه ولی بشه ساز مشکل و باشه اومده وارد آسیب

 خب ولی شده رفع خطر یعنی بدن، تکون رو پاشون و دست تونن

 .دارن درد مدت یه طبیعیه،



 :کردم بهزاد به رو تپید، خوهرانه لمد

 داری؟ درد خیلی -

 :گفت آهسته. زد می چنگ را دلم اش پریده رنگ

 .بدم تکون تونم نمی کنه، می درد بیشتر گردنم -

 :گفت نگرانی با و آمد جلوتر افسانه

 بهتون؟ بدم مسکن یه خواید می -

 :زد جانی کم لبخند

 .کنم می تحمل فعال نه -

 :گفت آهسته افسانه

 .کنید صدام داشتین کاری. باز میام بیرون، برم دقیقه چند من -

 :گفت می داشت بیتا

 ... هنوز ولی -

 .داشت نگه و گرفت را دستش بهزاد که

 :گفت و کرد اخمی افسانه خروج محض به

 .دم می خودم بعدا باشه الزم توضیحی هر بیتا، نذار سرش به سر -

 استراحت به مدتی شک بدون بتهال شد، مرخص روزه دو خوشبختانه

 . داشت نیاز

 که زیادی کمک و بیمارستان در اش دایمی حضور وجود با صدرا

 مرد همان شدن، مرخص از بعد ولی داشت بهزاد شدن بستری مدت

 دو یکی مدت همان در بهزاد از من عیادت و بود همیشگی بدجنس



. یمآمد می و رفتیم می خودش همراه که گرفت می صورت ساعتی

 بود کرده عادت روال این به دیگر انگار کرد نمی اعتراضی هم مامان

 هم قدر هر. شوم دور خانه از مدتی که بودم ای بهانه دنبال من ولی

 مامان کمک و بروم خودمان خانه به روزی چند خواهم می گفتم می

 .کرد نمی قبول باشم،

 مامان شارف زود زود رفتن باال بهزاد، تصادف خودم، زندگی شرایط

 ثانیه دو سر و نداشتم را چیزی تحمل بودند، بریده را توانم دیگر

 . کشید می دعوا به کارمان

 بندیل و بار و شوم چیز همه خیال بی که گذشت ذهنم از بار چند حتی

 واقعا ولی عزیزجون ی خانه حتی و بروم پدری ی خانه به و ببندم را

 و پدر برای فکری مضاعف ربا بلبشو شرایط این در آمد نمی دلم از

 .بود شده طاق واقعا توانم ولی بیاورم فراهم مادرم

 روی چشم و کردم خوابید می صدرا که سمتی به را پشتم معمول، طبق

 . گذاشتم هم

 کم همین کردم، مشت را دستم زیر مالفه تخت روی حضورش حس با

 می پیچ ام روده و دل کنم حس که شد می موجب هم فاصله شدن

 . ردخو

 نوازش به و رفت فرو موهایم البالی احتیاط با و نرم خیلی دستش

. کند لمسم خواست نمی دلم شدم، جمع خود در بیشتر پرداخت،

 بغضم. کرد حرکت ام گونه روی و خورد لیز گوشم کنار از انگشتانش

 .شد می بیشتر و بیشتر

 ایبر را صورتش و کشید ام شانه روی لطافت با گونه همان را دستش

 قابل ام گونه روی اشِک گرمی. کشید جلوتر صورتم روی از بوسه

 دست بمانم، العمل عکس بدون نتوانستم کردم کاری هر ولی بود حس



 رفتار همین ولی دهم هلش عقب به کردم سعی و گذاشتم اش سینه روی

 سمت مرا و بگیرد را دستم مچ دو هر بالفاصله شد، موجب کوتاهم

 :گفت تند و ارطلبک. برگرداند خودش

 !ها نمیاری در ادا -

 :گفتم کرده بغض و دادم فشار هم روی لب

 .شه می بد حالم گم می دارم نزن، دست بهم -

 تر نزدیک را صورتش خواست زور به و برد سرم باالی را دستانم

 :بیاورد

 .بیخود -

 :گفتم و برسد منظورش به نتواند تا دادم تکان تکان را صورتم

 .میاد بدم ازت نمیاد، خوشم دیگه خوام، مین تونم، نمی -

 صورتم گرفت، محکم را ام چانه و داد دستش یک به را دستم دو هر

 :گفت حرص با و کرد ثابت را

 .بتونی باید نمیاد، خوشت کنی می غلط -

 هر. کردم حس را گلویم به مایع هجوم آورد، تر نزدیک را صورتش و

 و بزنم حرف که این توان حتی. دنش کنم، آزاد را دستم کردم تالش قدر

 بهم ام روده و دل که بود نشده کامل تماس. نداشتم هم را بگویم چیزی

 .زدم عق و پیچید

 . زد سرم زیر بالشت به محکمی مشت و کرد رهایم زیاد خشم با



 و بستم را در. رفتم روشویی سمت به دوان دوان شدن، رها محض به

 صدایش زد، در به مشتی. آوردم البا بودم نخورده و خورده را چه هر

 :بود خشمگین واقعا

 .کنار ذاری می رو بازی بچه و بیرون میای -

 آرامم گریه صدای و گذاشتم صورتم روی دست دادم، تکیه در به

 .کرد تر سنگین را خانه شده سنگین فضای

 را روشویی در محتاطانه خانه سکوت به توجه با آمد، بند که ام گریه

 . باشد خوابیده کردم می خدا خدا گذاشتم، بیرون قدم و کردم باز

 را بازویم بالفاصله که بودم نگذاشته بیرون پا حسابی و درست ولی

 به اهمیتی هیچ اما کشیدم ای خفه جیغ و ترسیدم. کشید بیرون و گرفت

 و بم صدای تن با بودند، شده وحشتناک واقعا چشمهایش. نداد ترسم

 :غرید بود، کافی قلبم ردنک متوقف برای که پایینی

 ضد قرص. کنی می تمومش هست مرضِی هر کن، گوش خوب -

 تهوع ضد آمپول میون در شب یک ریم می کنه، نمی اثر. بخور تهوع

 .زنیم می

 :داد فشار کردن له حد در را ام شانه عصبانیت با و

 !!باید بشی، درست باید ولی -

 تهوع بار هر از بعد که ضعفی همان با و گرفتم دستش مچ به دست

 :گفتم شد، می گریبانگیرم

 نمی اصال خوام، نمی. داری رو یکی اون که تو آخه؟ مرگته چه -

 رو مادرم و پدر شکستن که اینه برای موندم بینی می اگه. خوامت

 خوام، نمی هم طالق. نداره اهمیتی هیچ برام تو نبود و بود دیگه. نبینم



 برو فقط! باشه خواد می چی دیگه بیراهه بودی، تو راه وقتی چون

 .ببینمت...  ندارم...  دوست. ببینمت خوام نمی...  نیا دیگه بذار، تنهام

 ندارم، دوِست دیگه نیستی، مهم برام دیگه خوشی، که جایی هر برو -

 !بفهم

 :شد ریز چشمانش

 نرفته؟ که یادت! من زن تو و منه خونه اینجا -

 :کوبیدم اش سینه از

 فهمی؟ نمی چرا کنم، تحمل تونم نمی -

 مکث کمی با. کرد فوت را نفسش و زد پوزخندی. کشید عمیقی نفس

 :رفت تر عقب

 موندنت این، بهای ولی رم می من. باشه کنی، تحمل تونی نمی پس -

 چارچوب از پا برسونه گوشم به باد ببینم، بشنوم،. است خونه این تو

 ... دلیلی هر به گذاشتی، بیرون در این

 :داد تکان تهدید عالمت به را نگشتشا و

 می سیاه رو روزگارت کنه، نمی فرقی...  دلیلی هر به! که داری -

 .کنم

 :گفتم حرص با لب زیر

 سفیده؟ حاال که نه -

 :زد پورخندی

 .نکنی امتحان کنم می توصیه -

 . کشید ام شانه از دست و



 کمی رفت، اتاق سمت به که بودم مانده دیوار به خورده تکیه همانجا

 را کاغذی. بود رفتن بیرون آماده و پوشیده لباس. برگردد تا کشید طول

 :گفت و گذاشت کانتر روی

 می زنگ داشتی الزم چیزی هر هست، مارکت سوپر شماره این -

 نمی بیرون چارچوب این از پات هم خرید بهونه به در، دم میاره زنی

 .ره

 برای بترساند، واهدخ می چقدر و گوید می جدی چقدر دانستم نمی

 . کشد می کجا به بازی این آخر ببینم بودم مانده حرف بی همین

 :برگشت سمتم به

 خونه؟ کلید حاال -

 کار؟ چه خواست می را خانه کلید دادم، قورت را دهانم آب. خوردم جا

 :شد فریاد صدایش ناگهانی خیلی نخوردم تکان وقتی

 .بده رو کلیدت گفتم؟ چی شنیدی -

 . کشیدم عقب ترسیده

 کشید می که داد ولی گفت می درشت مواقع خیلی بود، عصبانی زیادی

 کلید لرزانم های دست با برداشتم، آویز از را کیفم. بود خط آخر یعنی

 . گرفتم سمتش و آوردم در را

 :گفت و گرفت باال را کلید

 بیرون، بری خونه از تونی نمی اینکه یعنی چی؟ یعنی این دونی می -

 .نداری برگشت امکان دیگه بری اگه

 . بودم سناریو این شدن تمام منتظر همچنان بود؟ بازی یعنی



 :گفت آن کردن باز از قبل و رفت در سمت به

 .نکن متهمم فردا خودته، خواست به رفتن این بمونه یادت اینو -

 . رفت و

 . رفت...  همین

 تمام با یشپ لحظه چند نبود؟ واقعی زیادی بازی این! شد نمی باورم

 و بگذارد تنهایم خواستم می. بگیرد فاصله و برود خواستم می وجود

 چند خودم با نبود مشخص اصال گرفتم، نمی خوبی حس رفتنش از حال

 .چندم

 

 

 فکر کردم سعی. کردم نگاهی ام آشفته وضع به و نشستم تخت روی

 یدبا رفتنش این از دانستم نمی حتی و بودم منگ. است رفته کجا نکنم

 . ناراحت یا باشم خوشحال

 تنهایم و شده برآورده خب باشم تنها که بروم جایی خواستم نمی مگر

 زود همینقدر آرزوهایم همه کاش ای زدم، پوزخندی بود، گذاشته

 .شدند می برآورده

 ازدواجم از بعد گرم نان و صبحانه بدون روز اولین بعد روز صبح

 باز بود جالب ولی زد می وقمذ در بدجور صبحانه از خالی میز. بود

 . کرد می درد ام سینه جناغ زیر و خورد می بهم حالم

 فکر روز هر. کردم حمله روشویی سمت به و گذاشتم دهانم روی دست

 کند می بد را حالم حضورش و خرد می او که داغی نان بوی کردم می

 !نداشت حضور که صبح این ولی



 جریان که وقتی از. کردم نگاه آینه در خودم تصویر به مبهوت و گیج

 روز هر روند این و خورد می بهم صدرا از حالم بودم، شنیده را گیتا

 .نبود خانه بدم حال عامل روز آن ولی...  ولی بود شده بدتر

 عقب...  بودم بار آخرین دنبال ام حافظه در شدند، گشاد چشمانم

 بیست از بیش روز، دو نه روز، یک نه هم آن وای بودم؟ انداخته

 جریانات نداشت، چطور واقعا چند هر بود؟ رفته یادم چطور!! روز

 حواسم کال بود شده موجب دیگر مساله هزار و بهزاد آن از بعد و گیتا

 .شود پرت

 باید برگشتم، و رفتم پنجره دم تا استرس با. گذاشتم بیرون پا متعجب

 چک بیبی یک و بروم بیرون که نداشتم هم کلید کردم؟ می کار چه

 ترین مسخره خودش به زدن زنگ کردم، می پیدا حلی راه باید. بخرم

 . بود ممکن کار ترین اشتباه و

 باشد؟ حاملگی ها خوردگی بهم حال این همه دلیل داشت امکان یعنی

 فامیل از کسی را جریان این فعال خواستم نمی کنم، تمرکز کردم سعی

 تنها الهام. داشت یادیز عواقب و پیچید می سریع خیلی حرف بداند؛

 . بود ممکن گزینه

 :گفتم الهام به و گرفتم تماس سریع

 .ما خونه بیا و بگیر چک بیبی یه اداره از بعد ممکنه اگه -

 از قبل. بود ما خانه هیجان و استرس کلی با الهام نشده ساعت نیم اما

 ترسیده و مبهوت و مات شد می مدتی. کردم تست پاسخی و پرسش هر

 بیبی روی قرمز خط دو به نقیض و ضد های احساس کلی از پر و

 . کردم می نگاه چک

 :گفت و زد دستشویی در به الهام



 شد؟ چی ُمردم، بهار وای -

 تست، نوار دیدن با و کشید سرک عجله با الهام. کردم باز را در

 :زد برق چشمانش

 ای؟ حامله بهار، من خدای -

 در که بدهم جوابی چه باید دانستم نمی دادم، قورت را دهانم آب

 :گفت احساس با رفتم، فرو آغوشش

 .خوشحالم برات چقدر -

 . داشت خوشحالی هم واقعا من حال آمد، کش لبم گوشه

 من زندگی. انداختم می راه بکوب و بزن خوشحالی این برای باید یعنی

 . داشت کم را کوچولو همین حضور

 :گفت زده حیرت الهام دمقم چهره دیدن با

 باشم؟ تو حاالی جای دارم آرزو چقدر من دونی می ایه؟ قیافه چه این -

 :گفتم خالصه بردارد، سرم از دست اینکه برای

 .قهریم هم با -

 :خندید خیال بی

 خبری یه تو حاال عوضش. زندگیه نمک که آشتی و قهر نداره، عیب -

 !ببری دل ازش حسابی تونی می که داری براش

 . کشید رونبی و گرفت را دستم و

. کرد بغلم دوباره و دوباره آمد، لبم بر لبخند هم من که داشت ذوق آنقدر

 :گفتم



 یعنی بشه؟ بد حالش هم شوهرش از تونه می دوران این تو آدم الهام -

 باشه؟ اینطوری ویارش

 :خندید بلند

 می تعریف چیزایی یه وای. بود شکلی این من خود مامان بابا، آره -

 .خنده از میرم می من کنه

 . گذاشتم شکمم روی دست و نشستم مبل روی

 من که دارد حیات آنجا کوچک موجود یک کردم می باور باید یعنی

 می حالی چه شنیدنش از واقعا پدرش؟ صدرا و...  و هستم مادرش

 !بود ها بچه عاشق صدرا شد؟

 نظریه برایش بخواهم تازه که نداشت ای آینده زندگی این کشیدم، آهی

 قدری به اصال. کنم ریزی برنامه کودکم شدن بزرگ برای و دهمب هم

 .کردم بدرقه را الهام چطور نفهمیدم که بودم گیج

 ! کردن سقط روشهای نوشتم، و نشستم کامپیوتر پشت بالفاصله

 هر اما. کنم یادداشت بینم می چه هر تا کردم باز مقابلم هم دفتری

 گذاشتم، شکمم روی دست. بود حاملگی سن دانستن مستلزم روشی

 و ها روش طبق سنش ی محاسبه سراغ رفتم اول بود؟ وقتش چند واقعا

 هشتم هفته وارد و شده تمام هفته هفت شدم متوجه تعجب با و محاسبات

 و پا و دست و است انگور یک اندازه به که خواندم تعجب به و. ام شده

 این داشتم حق واقعا گذاشتم شکمم روی دست. دارد سر و انگشت

. بستم نکرده باز را مربوطه صفحه ببرم؟ بین از را کوچک موجود

 تر جالب برایم داد می نشان را جنین هفته به هفته رشد که سایتهایی

 .بودم هشتم هفته اول روز ام محاسبه با آمد،



 پیشم نبودنم تنها برای را کودکش صدرا نبودم، تنها باز گرفت، ام خنده

 می خورد، می بهم حالم اینقدر که نبود لتع بی پس! بود گذاشته جا

 کنار حالم خوردن بهم با فهمید، می را قضیه اصل صدرا اگر دانستم

 .نداشت امکان گفتم، نمی ولی آمد می

 تحمل توانستم نمی را غذایی هیچ بود، شده هم بدتر اشتهایم وضعیت

 .رفت می گیج وقت بی و وقت هم سرم کنم،

 سر مارکت تبلیغ برداشتم، بود، گذاشته نرفت از قبل صدرا که کاغذی

 .داشت رایگان سرویس که بود خیابان

 سفارش مقوی غذایی مواد داشتم تصمیم دادم، آدرس و گرفتم تماس

 همه آخر سر ولی کردم انتخاب عاقالنه را بادام و گردو و پسته دهم،

 کردم حس...  پفک و چیپس و لواشک کلی با دادم سفارش شور را اش

 .بخورم توانم می هم ماست

 نگرفته هم تماس یک معرفت بی و گذشت می صدرا رفتن از روز چند

 فراموشش داشتم جدی تصمیم رفتنش از بعد. گرفتم نمی هم من بود،

. بود کرده بغرنج را اوضاع انگار انگور یک حضور حال ولی کنم

 .بود محال بخشیدم، نمی گیتا جریان خاطر به را او هرگز

 گشت برمی من با ازدواج از قبل و گذشته به رابطه این زآغا اگر حتی

 همان از باید بودم معتقد تنها نه. بودم کرده ازدواج من که زمانی به و

 با نداشت حق او بود؛ معترض دلم ته آن بلکه گفت، می من به اول

 ! دهد بها دیگر کسی به من داشتن دوست وجود

 که شد می خسته وریج بدنم بود، خراب شدت به ام روحی اوضاع

 . نداشتم هم را ها طرح زدن حال



 یکی نداشتم، هم پختن غذا حال طرفی از. بخوابم خواستم می اش همه

 با بپزم، چیزی مرغی، گوشتی، برنجی، کردم، تالش که هم باری دو

 آشغال ظرف روانه را غذا کل که شد بد حالم جوری بویش پیچیدن

 . کردم

 کدام یک ولی ماهی و مرغ و گوشت و وباتحب و برنج از بود پر خانه

 . بخورم توانستم نمی هم را

 لواسان در صدرا که ای هندوانه قاچ آن مزه و خواست می میوه دلم

 . بود زبانم زیر بدجور بود، داده دستم

 شماره او و دارند؟ هم میوه پرسیدم، و زدم زنگ مارکت سوپر به

 شدن خوشحال به دلم. نندک می قبول سفارش گفت و داد را میوه سوپر

 خصوص به و ها میوه اقسام و انواع و هندوانه سوخت، می خودم

 سیرم شب تا صبح از توانستند می که بودند هایی میوه تازه آناناس

 دوست خشک نان فقط و بخورم توانستم نمی هم نان اینکه جالب. کنند

 یباتقر داشتم، دوست چیزی هر از بیش را خشک نان و ماست. داشتم

 صاحب هفته یک گذر با دیگر که طوری دادم می سفارش روز هر

 :گفت می و شناخت می را صدایم مغازه

 .بفرمایید زمانی خانم -

 شکالت تا گرفته پاستیل از کردم می هوس را چیزی هر ها بچه عین

 خوردم می بسته چند روزی نبات و نقل عین که را تلخ شکالت...  تلخ

 ! گرم غذای قاشق یک خوردن از دریغ ولی

 به ام شده تنگ دل بابت را خودم که بود نشده سپری بیشتر هفته یک

 نفس را، حضورش خواست، می را دیدنش دلم واقعا ولی. بستم فحش

 !را هایش زورگویی حتی را، هایش



 تنها بروم، بیرون توانستم می بودم، زده زل خانه در به طوالنی دقایقی

 رفتن این دانستم می بود صدرا تهدید مانه رفتن این بازدارنده عامل

 نمی را پدری خانه به برگشت دلم انگار من و است برگشت بی

 . برگردم گذشته به نداشتم دوست واقعا خواست،

 تلفن سمت به و بگیرم در مقابل دیوار از کمر شد موجب تلفن صدای

 ما پیشانی روی اخمی بود، زهراخانم انداختم، شماره به نگاهی بروم،

 بی و بودند داشتنی دوست خودش با صدرا خانواده انگار که واقعا. آمد

 . نداشتند اهمیتی زیاد برایم او

 سرد ام احوالپرسی و سالم چقدر که بودم واقف کسی هر از بهتر خودم

 :گفت همیشه خوشرویی همان با من برعکس او ولی بود

 خونه؟ تو نشستی تنها چرا فهمم نمی واقعا بهار -

 . شد خشک دهانم آب شدند، گرد نمچشما

 خودشان خانه به صدرا دانست؟ می صدرا و من بین دعوای از چیزی

 . بدهم جوابی چه دقیق دانستم نمی. کردم اخمی بود؟ رفته

 :گفتم

 چطور؟ -

 :خندید

 و خونه به چسبیدی تو و ترکیه رفته صدرا روزه سه نداره؟ چطور -

 بیا روز دو یکی شو پا شستی؟ن تنها چی برا بابا خوری، نمی تکون

 از دلم که شده خلوت اینقدر مون خونه صدرا رفتن با راستش. ما خونه

 .گیره می خونه سکوت



 خود به صدایی بی تلخ خنده نشستم، مبل روی و کردم مشت را دستم

 :گفت خانم زهرا بود؟ ترکیه صدرا. زدم

 هستی؟ الو، -

 :زدم لب

 .بفرمایید بله، -

 :گفت نرم

 تا که صدرا...  ما خونه بیا روز دو یکی بگم، زدم زنگ که، مگفت -

 خونه؟ تو بمونی تنها چرا گرده، برنمی بعد هفته

 بویی جریان از زهراخانم تا دارم نگه عادی را صدایم کردم سعی

 :گفتم نبرد،

 کاری حجم روزا این. دارم افتاده عقب طرح کلی دونید می ممنون، -

 .دیگه موقعیت یه انشااهلل شرمنده. بوده زیاد شرکت

 :داد جواب دمق

 تماس صدرا با. اینجا بیای روزی چند خواست می دلم خیلی! بد چه -

 .خداحافظ فعال. برسون سالم بهش داشتی

 پرت و برداشتم را دستم دم کوسن. رسید می بری باغ این از دم هر

 می خوش خودشان برای داشتند حسابی پس ریخت، بهم اعصابم. کردم

 در داشتند آنها بودم محبوس خانه در من که مدتی آن همه در راندند،گذ

 .شد بدتر بدم حال. کردند می حال ترکیه سواحل

 نمی دیگر کردم، نگاه بود نکرده تغییری هیچ که شکمی به تنفر با

 دود بود، گرفته شکل وجودم در که هم خواستنی اندک آن خواستمش،

. کردم گریه سیر دل یک و ابیدمخو تخت روی دمر. رفت هوا به و شد



 شب کل. نداشتم هم را تلخ شکالت و ماست و هندوانه خوردن حوصله

 می دیوانه واقعا داشتم. زدم قدم نشستم، برخاستم، بار هزار صبح تا را

 کنم کنترل را خود نتوانستم دیگر که بود حدی به عصبانیتم میزان. شدم

 :دادم پیام و برداشتم را موبایلم و

 .خوام می طالق نم -

 :بیاید پیام جواب تا کشید طول ای دقیقه ده

 .کنی می بیجا شما -

 :نوشتم و گرفتم گاز را لبم عصبانیت از

 .بشه مشخص تکلیفم خوام می -

 :آمد سرعت به جواب بار این

 .منی خونه تو منی، زن! که مشخصه -

 :نوشتم گرفت، گر نفرت و خشم از تنم تمام

 .شعوری بی خیلی -

 که این. لرزید می حرص از تنم. کردم پرت مبل روی را موبایل و

 خانگی حصر در مظلومانه اینقدر من و ببرد لذت سفر از گیتا همراه

 می نابود شک بی ماندم می فکر این با اگر. کرد می ام دیوانه باشم،

 رفتنی اگر. کردم مکث کمی زدم، چنگ را ام روسری و مانتو. شدم

 :نوشتم و برداشتم را موبایلم دوباره...  نداشت برگشتی بود،

 همراته؟ سفر تو هم گیتا -

 آدرنالین برسد، جوابش تا. بودم منتظر. شدن تمام یعنی مثبتش جواب

 :آمد جواب. بود رسیده خود حد باالترین به خونم



 کنی می بیرونم و تونی نمی گی می وقتی نداره، تو به ربطی هیچ -

 !ام کی با و کجام نداره بهت ربطی دیگه

 هایم اشک شدن ریخته با داشتم. کوبیدم مبل به محکم را ام بسته مشت

 نه! زدمش می حسابی و بود می دستم دم خواست می دلم. جنگیدم می

 !!!!!!بودم شیر بود، وقتی که

 روسری داشتم. پوشیدم را ام مانتو حالم فجیع وضع همان با برخاستم

 :دآم پیام باز که کردم می سر هم را

 همرام هم تو االن شدی، نمی بدی دختر اگه ولی کاریه سفر یه تنهام، -

 .بودی

 ضمیمه بود، شده صادر زمانی بهار اسم به که را بلیطی عکس و

 .کرد پیامش

 داشت نیاز ام شده داغ سر بستم، چشم. نشستم مبل روی و کشیدم نفسی

 ! بود تنها پس. شود آرام کمی

 باری نگاهم. بود خورده را مغزم دنشبو گیتا با فکر پیش روز از

 همان با. کرد ترم آرام انگار و نشست خودم اسم به بلیط روی دیگر

 خواب مهمانی به و بستم چشم کشیدم، دراز مبل روی بیرون لباس

 .بود نبرده خوابم هم دقیقه پنج گذشته شب رفتم،

 

 

 . پراند را ام ساعته چند خواب در، صدای

 .کردم نگاهی در چشمی از. رفتم در سمت به و برخاستم متعجب

 :زدم لبخندی و کردم باز را در باال، طبقه همسایه بود، محمدی خانم



 .داخل بفرمایید سالم، -

 :گفت تند تند خودش عادت طبق و کرد ای خنده

 تشریف فرهودی آقای داشتیم جلسه پیش روز دو یکی فرهودی خانم -

 .نیاوردن

 :گفتم! کجاست ستمدان می که کردم شکر را خدا

 .رفتن کاری سفر یه -

 :داد تکان را دستش در کاغذ

 رو لیست این خواستم زده، حرف باهاشون شوهرم. دونم می بله بله -

 بعد و گرفتن تصمیماتی یه ها همسایه پیش روز چند. بدم دستتون

 . برسونم هم شما اطالع به خواستم. کردن لیستش

 کاری کم ساختمون سازنده کال ه،دار جدی رسیدگی به نیاز آسانسور

 گرفتیم تصمیم همگی نیست، خوب زیاد آسانسور موتور و کرده

 . کنیم عوضش

 قرار هم بعد. داریم نگهش که ارزه نمی خطرش و ریسک به واقع در

 و پله راه هم و در دم برای هم فرهودی آقای پیشنهاد طبق شد،

 کمد یه شد نهادپیش هم پارکینگ برای. کنیم نصب دوربین پارکینگ

 قرار خالصه. بشه جمع توش اضافی وسایل تا بدیم سفارش دیواری

 هم دیگه ریز خرده تا چند بشه، رسیدگی پله راه اوضاع به کم یه شده

 .نوشتیم لیست این تو رو همش که هست

 :گفت سریع کردم، تشکری. داد دستم را کاغذ و

 ها، کنن می یگیریپ سفر از بعد گفتن تلفنی تماس تو فرهودی آقای -

 . کنیم جمع رو هزینه زودتر باید دونید می فقط



 حتما شده قرار منه، شوهر عهده به امور این مسئولیت چون واقع در

 بعد ندارن مشکل هزینه پرداخت برا ها همسایه کل باشیم مطمئن اول

 شوخی که هم آسانسور که دونید می هم خودتون. کنیم شروع کارو

 .میاد پیش بار یه حادثه نکرده خدایی نیست بردار

 محمدی خانم. بود ششصد و میلیون سه انداختم، کل جمع به نگاهی

 :گفت

 اینور کمی ممکنه وگرنه است هزینه برا برآورد یه عدد این البته -

 نظر در شما حاال دونیم نمی رو کارگر دقیق هزینه مثال بشه، اونور

. بشه پرداخت هزینه هنیاز کار شروع برای ولی تومن چهار بگیرید

 !بهتر چه که باشه هم نقد نداره، ایراد هم ماهه یک چک البته

 :پرسیدم. نداشتم چک اصال من. کردم فکر کمی

 دارید؟ خوان کارت دستگاه -

 :خندید

 خوانمون کارت کارمندیم، دو هر شوهرم و من فرهودی، خانم بابا نه -

 !نیستن بازاری شما شوهر مثل که همه بوده؟ کجا

 :گفت حرارتش پر و عجول روحیه همان با محمدی خانم. زدم لبخندی

 پول فردا تا اگه. باشین داشته همسرتون با مشورتی یه شما دیگه خب -

 .افته می راه زودتر کارا و کنید می لطف واقعا برسونید دستم رو

 :رفت ها پله سمت به و

 .خوش شبتون -



 پول کشوی بزنم، سر بود الزم که جایی اولین. کردم فکر و بستم را در

 از که اولی روز همان. برداشتم را پول دسته و کردم باز را کشو. بود

 :گفت و کرد باز را کشو این صدرا بودیم، برگشته عسل ماه

 خودم. بردار داشتی الزم قدر هر ذارم، می اینجا رو نقدا پول بهار -

 .پره هم کارتت تهالب. بگو بهم بود الزم بازم کنم، می شارژش ماهیانه

.« است وظیفه» گفتن؛ با. بودم گفته ممنونی و انداخته پایین را سرم

 آن از ماه دو از بیش کمی فقط. بود چالنده آغوشش در مرا حسابی

 .آمد می نظر به دور من برای چقدر ولی گذشت می روز

 پله راه هزینه توانستم می فعال پس بود، تومنی چهار شمردم، را پول

 نمی که بود مسخره ولی بودند پر کارتم دو هر. کنم اختپرد را

 .کنم برداشت و بروم توانستم

 برای بودم زده باز سر مادرم خانه به رفتن از ای بهانه به اول هفته

 قدری به مامان چند هر کردم، بهانه را صدرا بودن سفر هم دیگر هفته

 تلفن پشت از خواست می واقعا. نداشت حد که شد عصبانی شنیدنش از

 . داد فحش صدرا به کلی دلش ته کنم فکر و بزند کتکم

 البته. بروم آنها خانه به باید من است، سفر در صدرا وقتی بود معتقد

 از جریان دانست نمی که او خب ولی دادم می حق او به حدی تا هم من

 از کاش ای» گذشت؛ دلم از کردم، قطع که را تماس. است قرار چه

 .«دادم می گوش رو شحرف اول، همون

 آماده مان عروسی های عکس هنوز رفتم، آلبوم سراغ و برخاستم تیز

 و زیر را عسل ماه عکسهای. داشتیم عکس هم تعدادی یه ولی بود نشده

 به. بود خوب جفتمان حال و بود مهربان سفر آن در چقدر کردم، رو

 !!!!داشتم؟ دوستش چرا خدایا دادم، تکیه صندلی پشتی



 امیدوارانه و دانستم می را برگشتش حدود خانم زهرا ی تهگف طبق

 . برگردد خانه به سفر از کردم می تصور

 خانه به خواست می دلم واقعا بودم کرده که پورتی و هارت همه با

 عنوان هیچ به چند هر بود، شده تنگ برایش شدت به دلم برگردد،

 .شد می سرش منطق دل مگر ولی ببخشمش نداشت، امکان

 هفته دو از بیش. بودم شده عصبی و قرار بی برگشتش زمان گذر اب

 .بود کرده ترک را خانه که شد می

 آخر روزهای بودم، کرده ولخرجی حسابی که اول روزهای برعکس

 . کردم می جویی صرفه

. شد می تومنی شصت پنجاه کم دست دادم، می سفارش که بار هر

 به کردن نگاه از حالم. بود دهکر تمام را خانه نقدینگی پله راه هزینه

 سعی. بخورم و بپزم بخواهم برسد چه شد می بد هم مرغ و گوشت

 سفارش حین باشم، داشته خرید ممکن حالت ترین عاقالنه کردم

 :پرسیدم

 در؟ دم بفرستید خوان کارت تونید می شما ببخشید -

 :گفت شاکی البته و شوخی و خنده با مغازه صاحب

 کردیم سیار خوان کارت تقاضای وقته خیلی کنید باور زمانی خانم -

 هیچ ندارین نقد خونه اگه ولی. کنن می فردا و امروز اش همه ولی

 می پرداخت بعدی سفارش با خودمونید، مشتری شما نداره، اشکالی

 .کنید

 :کردم پوفی

 بفرستید. آسونتره خوان کارت با پرداخت چون کردم، سوال فقط نه -

 .نداره اشکال



 یخچال آن تبع به و شده تمام خانه در نقد پول که شد می روز دو یکی

 تماس صدرا با که نداشت امکان هم درصد یک حتی. بود شده خالی هم

 می خطر به را جفتمان آبروی هم دیگری کس هر با تماس بگیرم،

 . کنم تحمل را وضعیت این باید کی تا دانستم نمی چند هر انداخت،

 از پرداز خود دستگاه از پول گرفتن برای باید نداشتم ای چاره هیچ

 گشتم؟ برمی چگونه ولی شدم می خارج خانه

. آوردم را کاغذی چسب. کنم پیدا چاره راه کردم سعی فکر کمی با

 کاغذی چسب کلی با را آن و گذاشتم در زبانه روی را سفتی کارت

 . کردم محکم

 زبانه کردم، تربیش را چسب حجم. کردم بسته و باز را در باری چند

 و بود شده ممکن کلید بدون در کردن باز امکان و افتاد نمی هم روی

 بسته کامال انگار بیرون از و شد می چفت در چسب حجم علت به هم

 .بود

 آدم عقل شد می موجب اضطراری شرایط زدم، خود به پوزخندی

 کردن حل قابل نگهبان وجود با هم ساختمان اصلی در. شود شکوفا

 به سری داشتم، رفتن بیرون و شدن آماده برای که استرسی به .بود

 .دادم تکان تاسف

 دلشوره جهت بی و بیخود نبود، دلپذیر برایم زیاد خیابان در زدن قدم

 کارت از باید بگیرم، پول کردم سعی خوان کارت اولین از. داشتم

 از بردارم، داده صدرا که کارتی با ترسیدم می داشتم می بر پول خودم

 . شود متوجه پیامکش

 کردم، امتحان قدر هر بودم، شانس خوش خیلی که آنجایی از اما

 ولی کنم امتحان هم را دیگر بانک دو یکی شدم مجبور. نکرد پرداخت

 نوبت در کلی بعد و شدم بانکها از یکی داخل. بگیرم پول نتوانستم باز



 با و شده تمام کارت اعتبار داد جواب ولی گفتم را موضوع ایستادن

 برداشت قابل ساعت هشت و چهل تا کارت فوری تعویض وجود

 بودم توانسته سختی به دادم، فحش تا چهار سه خودم بد بخت به. نیست

 .بیایم بیرون

 راست سمت و بودم شده خسته. برگشتم خانه به درازتر پا از دست

 . بود شده بیشتر دردش شکمم

 نشده قفل در زدم، لبخندی ستهب در دیدن با و شدم پیاده آسانسور از

 با ولی. دادم هلش و رفتم در سمت به سالنه سالنه. کرد می نگرانم

 و کرده گره سینه به را دستها که نشسته خون به چشم دو با مردی دیدن

 سرعت به فکری هیچ بدون من، به خیره و بود داده دیوار به پشت

 .شدم ویق دستانی اسیر که بپوشم باز را هایم کفش خواستم

 برگردد، خانه به ساعت همین و روز همین اتفاقی خیلی شد می مگر

 دادم، نگهبان به بیراه و بد چند. ام رفته بیرون خانه از دانست، می پس

 محکم گرفتم تصمیم! باشد داده خبر توانست می او از غیر کسی چه

 ولی عصبانی فوق چهره با که بودم نکرده تمرکز هنوز ولی باشم

 :گفت آهسته کامال صدایی

 نبودی؟ منتظرم کجا؟ -

 در به چشمی زیر. ندارم را رفتن داخل دل کردم حس لحظه یک

 قورت را ام شده خشک دهان آب و انداختم حسرتی پر نگاه آسانسور

 دست شد، بسته که در. کشید خانه داخل تا مرا خشونت نهایت با. دادم

 :شنیدم را یشصدا. بود شده پاره دلم بند گذاشتم، قلبم روی

 بودی؟ رفته کجا -

 :رفت باالتر صدایش. ندادم جوابی و کردم حبس را نفسم



 پرسم می ازت! الهی قوه و حول به ندادی دست از که رو شنواییت -

 بودی؟ رفته کجا

 خود خونسردی سر بر و نکنم اعتنایی بیدادش و داد به کردم سعی

 . باشم

 شدم، برگردانده ضرب هب وقتی. کند جواب و سوال مرا نداشت حق

 می حس مدتها از بعد را دستش گرمای اینکه از اما بود مسخره خیلی

 هوایی را دلم هم جوارش در کشیدن نفس حتی. خورد تکانی دلم کردم،

 :غرید رخم به رخ! کرد می

 بودی؟ کجا پرسیدم -

 بود، ترکیه سواحل آفتاب اثر احتماال بود، شده تر تیره رنگش کمی

 مان، عروسی از قبل مثل درست بود، صورتش روی هم مرتبی ریش

 :زدم لب

 .بیرون -

 :شد فریاد ناگهانی صدایش

 بیرون در از پا بودم نگفته مگه جراتی؟ چه به هان؟ ای اجازه چه به -

 ذاری؟ نمی

 هیچ خواست نمی دلم. نداشتم هم توضیح حال نداشتم، جنگیدن حال

 با همراه و تفاوت بی شود، ختم قایله خواستم می فقط. بدهم توضیحی

 :زدم لب پوزخندی

 .ببخشید -

 :گرفت گر بدتر شدن تر آرام عوض به تصورم برخالف



 ببخشید؟ گیری؟ می یاد هم رو زدنم گول های راه داری دیگه آفرین، -

 .نداره عیب کنم، می خواهش بگم خواد می دلت خیلی

 می طلبکار دبای که کسی وسط این واقعا نشست، لبم گوشه تلخی خنده

 هم خاص روز این بودم خسته اش همه که روزها این بود؟ او شد،

 شده تمام ماستم و هندوانه جیره که بود هم روز دو یکی کال تر، خسته

 این و خواست می را بغلش دلم جدا افتاد، پهنش شانه به نگاهم. بود

 نمی وا نه، دیگر نه، اما. بود دیگری حس هر از تر مزخرف واقعا

 :شد همراه دادنم تکان با دادش بار این...  نباید. دمدا

 ازت دیگه جور یه یا بودی رفته کجا گی می خودت زبون با خودت -

 بکشم؟ حرف

 :گفتم آرام و زدم مزخرفم خواست آن به پا پشت

 برو داری؟ کار چی من با. برس زنت به برو! برو زندگیت، پی برو -

 هیچ رم می کجا و کجام من اینکه بودی، مدت این که جایی همون

 نداره؟ تو به ربطی

 این و بشنود درشت ندارد عادت دانستم می شدند، درشت چشمهایش

 لبریز هم من صبر پیمانه ولی. است بوده سنگین برایش چقدر حرف

. شد جمع چشمانم درد از که فشرد جوری را بازویم. نداشت جا و بود

 :کشید جلوتر را سرش

 .بزن حرف -

 :ریخت اشکهایم

 .نیست...  مربوط...  تو...  به -

 : گفت کرد، می طاق را تحملم که بود رسیده حدی به دستش فشار



 .بودی رفته کجا گی می بهم االن همین -

 :زدم لب. بگویم خواستم نمی دهم، جواب خواستم نمی

 .بذار تنهام جهنمت این با منو و اومدی ازش که بهشتی همون به برو -

 و محکم کردم، نگاهی بلندش و کشیده قد  به زد، نیشخندی اول

 :گفت عصبانی

 به چطور ببینم خوام می نداری رفتن بیرون حق گم می بهت وقتی -

 .بری بیرون دادی جرات خودت

 :بود رفته باال هم من صدای

 .نداره ربطی تو به منم آمد و رفت نیستی وقتی -

 :کشید باال ابرو

 بلدم. نیست طوری نترس،! شدی سرخود خوب نبودم روز چند یه -

 .بیارم یادت چطور

 

 خش و بم العاده فوق صدای با رخم به رخ و کشید جلوتر را سرش و

 :گفت آمیز تهدید و دار

 ... یا دی می آدم بچه عین رو جوابم حاال خب، -

 .شد تحمل قابل غیر بازویم روی فشار میزان و

 :نالیدم درد با

 صدرا؟ -

 :کرد زمزمه غیظ پر



 .بزن حرف -

 شدن برجسته و رگش شدن آمده بر ریخت، می صورتم روی اشکهایم

 .داشت عصبانیت عظیم حجم یک از نشان عضالتش

 نهادم مچش روی دست بشکند، نخواستم هم بینمان حرمت اندک همین

 :گفتم سریع و دار خش و نکند له را بازویم دستش فشار تا

 .گم می -

 گرفتم هایم دندان بین را لبم. کرد منگاه منتظر درهمش های سگرمه با

 :گفتم آلود بغض و میل بی. کردم رها و

 .بگیرم پول پرداز خود از بودم رفته -

 ناباورش نگاه. بود سکوتش سر همچنان شد، نزدیکتر بهم ابروهایش

 :کنم کامل را توضیح کرد، وادارم

 .کشید طول بشه تعویض تا بود شده تموم کارتم اعتبار -

 :گفتم هقم هق کردن خفه حال در و گذاشتم دهانم یرو دست و

 شدی؟ خالص حاال...  داشتم الزم -

 همچنان. شد کاسته دستش فشار از ولی شد هم شدیدتر ابروهایش گره

 شده نگاهش قاطی هم فکر و حیرت و بهت بار این ولی کرد می نگاهم

 . بود

 رها را بازویم. برداشت عقب گامی بردارد من از چشم اینکه بدون

 .نمود پاتند خواب اتاق سمت به و زد گرد عقب کرد،



 خورده فرو های نفس تا برداشتم دهانم روی از دست شد، که اتاق وارد

 خیلی حالم نشستم، زمین روی و شد تا ام شده سست پاهای. بکشم را ام

 . بود بد

 چه دنبال دانستم می. آمد می کشو کردن بسته و باز ای عجله صدای

 ایستاد. گردد می بر که داد می نشان هایش گام صدای! تاس چیزی

 در بالفاصله. رفت آشپزخانه سمت به بار این و کرد من به نگاهی

 داخلش به کمی. فهمیدم یخچال دم را شدنش مبهوت کرد، باز را یخچال

 .ماند خیره

 هایش چشم داد، تکیه آن در به را اش پیشانی و بست را یخچال در

 های گام با و کرد نگاهی سمتم و برداشت سر. ندندما بسته لحظاتی

 . رسید مقابلم تری آهسته

 :زد لب و کرد حرکت رویم کامل دور یک نگاهش

 نگفتی؟ خودم به چرا -

 می دارم؟ حالی چه فهمید می واقعا. دادم فشار هم روی را لبهایم

 مصر سوالش روی هنوز گذاشت، زمین را زانویش و شد خم فهمید؟

 :بود

 نگفتی؟ راچ -

 :گفتم عصبانی و آلود بغض

 گفتم می ندارم؟ پول خونه تو گفتم گفتم؟می می هان؟چی گفتم می چی -

 نداشتیم، تماس یه وقتی تونستم؟ می الزمه؟ نقد پول تلفنی خرید برای

 بشه؟ چی که زدم می زنگ داشتم می بر

 :بود کننده مدارا واضح طور به لحنش



 داشت؟ ایرادی چه -

 :شدم می دیوانه مداشت دیگر

 بهت زدم می زنگ رفتی، و منو گذاشتی مدت این اینکه از بعد یعنی -

 دارم؟ الزم پول گفتم می

 :کشید پوفی

 !وظیفمه شوهرتم، من خب -

 روی دست. سوخت گفت، می که ای وظیفه همین اندازه به سوخت، دلم

 . شود کنترل کمی گرفته، حجم بغض این تا گذاشتم گلویم

 :گفتم

 بود؟ همین وظیفت نهات -

 :بود داشته نگه پایین را صدایش تن

 !گفتی می بهم باید همینه، سر بحثمون فعال -

 

 

 :کردم راست و چپ سری

 پول برا هم مردم می گشنگی از خونه این تو اگه. نداشت امکان نه، -

 .زدم نمی زنگ بهت

 ترکم فهمیدم می خوبی به را این. بود کالفه برد، موهایش میان دست

 . بود قدرت موضع در همیشه شود، مستاصل حد این تا آمد می پیش

 :گفت مالیم



 کردم می فکر کن باور بذارمت، مالی مضیقه تو نخواستم وقت هیچ -

 .باشه کافی ماه یه برای حداقل بود، خونه تو که پولی

 :گفتم دادم، می حق او به را یکی این

 راه های هزینه لیست. شد هپل راه هزینه ماه این ششصد و میلیون سه -

 .کشوته تو پله

 . دیدم را دستش شدن مشت و فکش خوردن تکان

 :بود شده مالیم واضحی طور به لحنش

 آره؟. نگیری تماس باهام اما بمیری بودی حاضر -

 بودم، داده دست از را توانم و بود شده طاق طاقتم ریخت، اشکهایم

 که داشتنی دوست قیمت به ارب این حتی کنم، تحملش توانستم نمی واقعا

 خواهشی. کشد می زبانه وجودم در همچنان دانستم می احمقم خود

 :گفتم

. کنم زندگی خودم برا منم بزار. برو فقط برو، ولی خوام، نمی طالق -

 . تونم نمی دیگه. کشم نمی دیگه صدرا، نده آزارم بیشتر

 :دادم ادامه بالفاصله کرد که اخم

 کجام؟ ببین. ببین منو رسیدیم؟ کجا به ببین بنداز خودمون به نگاه یه -

 چند دی، نمی هم کشیدن نفس اجازه داری، که دیگه زن کن، نگاه یه

 ... رفتی می پیش داشتی دستم شکستن تا هم پیش لحظه

 :گفتم سریع که بود اشکهایم باران خیره

 چطور موندم، کردم غلط برنگشتم، کردم غلط کردم، قبول کردم غلط -

 های محبت از ذره یه کردم می فکر کنم؟ کار چی بیای؟ کوتاه مبگ



 تو وجود تو حس هم کم یه شاید کردم فکر مونده، وجودت تو گذشته

 .برو...  صدرا نبود اما...  هست

 :گرفتم گلویم به دست و

 نبودت اصال از تر سخت خیلی نداشتنت و داشتن کشم، نمی دیگه -

 .همیشه برای برو...  برو هست،

 :نزنم هق کردم سعی و

. ده نمی قد بیشتر اینجا از توانم. تونم نمی شده، تموم تحملم دیگه -

 .برنگرد و برو! برو

 :خورد تکان لبهایش آهسته

 آخرته؟ حرف -

 و شنیدم رفت می که را قدمهایش صدای گذاشتم، هم روی که چشم

 رب خدا لعنت. کرد می عزاداری رفتنش برای که من نفهم دل بر لعنت

 . خواستمش می سابق قدرت همان با همچنان که من

 صدرای. نکنم سقوط در صدای شنیدن با تا گذاشتم زمین روی دست

 !! رفت می همیشه برای داشت من

 را عشقی باید. کردم می خاک را خاطراتم همه و مهر و یاد و فکر باید

 و کردم می خاک. کردم می خاک بود، ها خواستن همه هویت برایم که

 این اگر کردم، نمی باور را عشقی هیچ فرهنگی هیچ در هرگز دیگر

 در دیگری حس هیچ شک بی نبود، عشق اسمش داشتم من که حسی

 . بپذیرم عشق عنوان به توانستم نمی را جهان کجای هیچ

 اگر یا و شد می خالی اگر صدرا از قلبم و ذهن و فکر بودن لبریز این

 ربات یک جز ماند، نمی من از یگرید چیز هیچ بشود، خالی بود قرار



 از بخشی تا کند مصرف سوخت بیاید، برود، تواند می که متحرک

 یک جسم این شاید رود، استهالک به رو دارد، نام جسم که وجودم

 یک شاید باشد، برایش سال بنر بهترین شاید کرد، هم کارهایی جاهایی

 ولی دهد نجات را ای گربه گنجشکی، آدمی، یک جایی، یک روزی،

 ...  بود خواهد ابدی شدگان گم از خودش

 ... و آمد در شدن بسته صدای. رفت گیج سرم

 .کردم سقوط زمین روی

تامل کرد،  یبرگشت ماند. کم یاشاره برا کیدر را باز کرد و منتظر 

 چند روز نیرفت؟ ا یواقعا م دیبا

 شیبرا یبه قدر یدور

کرد،  یتمامش م دیود. باتوانست بر یآمده بود که واقعا نم یطوالن

 گریتحمل بار د

 نیزم یکه رو یرا رد کرده بود. نگاهش به سمت دختر یبحران حد

 نشسته و چشم بسته بود برگشت، نه

 یبود که هشت ماه شود ول نیبود، قرار بر ا یقدر کاف نیرفت. هم ینم

 به فشیظر یخب دختر کوچولو

ت و هنوز کامل به بود. دوباره در را بس اوردهیماهش هم تاب ن کی

 یسمت او برنگشته بود که سر بهار رو

 افتاد. نیزم

شان را پر کرد، ناباور نگاه به  نیو بهترده چند گام فاصله ب نگران

 حرکتش انداخت، به یچشمان بسته و ب



بسته بهار  یگرفت. چشمها شیبازو ینشست و سر بهار را رو سرعت

 اش افزود. با یدلواپس زانیبر م

. باورش ختیبا خم شدن سرش، دلش ر یآرام تکانش داد ول بهار! گفتن

 از یسادگ نیشد به هم ینم

رفته باشد. صورتش را به سمت خود برگرداند و چند ضربه  هوش

 شیبه گونه اش زد و صدا میمال

 کرد،

 شیجدا نیزانوانش انداخت و از زم رینگرفتن جواب، فورا دست ز با

 در را چگونه باز کرد و نکهی. اکرد

 نیرفت و بهار را داخل ماش نییو چگونه سوار آسانسور شد و پا بست

 شک اگر از خودش یگذاشت، ب

 بدهد. یتوانست جواب درست یشد، نم یم دهیدوباره پرس هم

 شیراند، در طول راه بارها صدا مارستانیبه سمت ب ادیسرعت ز با

 و تکانش کرد

 از تکان غیاما در داد

شد  یافزود. مگر م یترسش م زانیبر مبدنش هم  نییپا یدما خوردن،

 از حال برود؟ یبحث کس کیبا 

 

 

 



و با  دیرها کرد و بهار را به آغوش کش مارستانیرا مقابل ب نشیماش

 عجله به سمت اورژانس رفت. با

که در مقابل پرستار و دکتر بخش  یتخت، تنها جواب یرو گذاشتنش

 بود.« دونم. ینم» داشت؛ 

است.  نییمشخص شد که فشارش به شدت پا چک کردن فشار خونش با

 به ساعدش وصل یبالفاصله سر م

 :دیبه هر دو انداخت و پرس ی. دکتر نگاهکردند

 ست؟یحامله ن -

 ریغ یدانست ول یبهار را نگاه کرد. خوب نم یچشمان جمع شده ا با

 ممکن هم نبود، از همان روز اول

 بودند، لب زدن دهیند یریشگیپ یبرا یلیدل

 ه باشد.ممکن -

( 

 تکان داد و رو به پرستار گفت: یسر دکتر

 د،یکش ی. آهدیاریو جوابش رو زود ب دیریبگ یاورژانس شیبه آزما -

ها  خیتر نگاهش کرد، واقعا ممکن بود؟ داشت تار قیجلوتر رفت و دق

 نیدهانش گذاشت، با ا یبست و رفتارها را! دست رو یرا جمع م

را  بانشیگر یتر آمد. دلشوره بد یانگار به نظرش جد انیافکار، جر

بود؟ دست کوچک بهار را در دستش گرفت  نگونهیگرفت، اگر واقعا ا

 و با نوک انگشت آرام

هل داد. رنگش  یروسر ریاش را ز یشانیپ یشده رو ختهیر یموها

 بود. نوک انگشتش را از دهیپر یادیز



دلش  یرقابل باو ریتا گونه و لب و چانه اش کشاند، به طور غ یشانیپ

 از آن فاصله شش هفت ساله! شتریب یلیخ یتنگ شده بود. حت

 کرد: زمزمه

 خودخواه مغرورا یدختره  -

 یتماس چیو ه اوردیروز تمام دوام ب ستیشد بتواند ب یباورش نم اصال

 همان روز دوم، سوم رد،یبا او نگ

 شیبرا هیترک یکه برا یطیبرگرد. بل د،یبگو نکهیتماسش بود و ا منتظر

 رو کرده بود تا لحظه آخر پسرز

 تماس دیشا نکهیا دیبود به ام نداده

 روز ستیترک خانه به ب نیکرد ا یو همراهش شد. فکر نم گرفت

خورد.  یشود؛ به غرورش بر م شقدمیخواست پ ی. خودش هم نمبکشد

 بهار خواسته بود خانه را ترک کند

 گشت. یخواست تا بر م یم دیخود هم با و

 آرام بهار تا شکمش یااز نفس ه نگاهش

 عجب ی. نفسش را فوت کرد، ولدیند یرییتغ چیشد، ه دهیکش

شد،  یاش هم حالش از خودش بد م یادآوریکرده بود. از  یاشتباه

کرد که پول نقد در خانه تمام شده باشد، از کجا  یتصورش را هم نم

 خواهد آمد، هر شیمضاعف پ نهیراه پله هز یزد که برا یحدس م دیبا

 راه پله تماس ندهینما چند

و  نهیهز زانیاصال از م یو جلسه را اطالع داده بود ول گرفته

 شیبرا ماتیتصم



 یافت فشارش احتماال از گرسنگ نکهینزده بود. دلش از فكر به ا یحرف

 اطیبود. با احت شیقابل بخشا ریخورد، واقعا غ یباشد، بدجور چنگ م

 گذاشت:خم شد و دست آزادش را کنار سر بهار  یکم

 خانوم زم،بهاریبهار؟ عز -

 

 نگرفتن جواب قد راست کرد و دستش با

 یهمچنان در دست نگه داشت. انگار الغر هم شده بود! وقت را

علت ترک منزل به  یکه برا یبود، تنها حدس دهیرفتنش را فهم رونیب

 طالق بود؛ یبود، تقاضا دهیذهنش رس

داد، بدتر  یجواب نمشد. بهار هم که  یم وانهیداشت د نیهم یبرا

 یشده م یمتیآورد، به هر ق یجوش م

بر  دیرفتنش را بداند. دل تنگ شده اش هم مز رونیعلت ب خواست

 بهار واقعا نکهیعلت شده بود. البته ا

گذاشته باشد، اعصابش را بدتر متشنج کرده بود و همان اول  کنارش

 کار از ترس مضاعف بهار سواستفاده

... اگر حامله بود، اگر یآخر را اول بکوبد ول خیو خواسته بود م کرده

 گذشته اش بخاطر یحال بد روزها

 یبود.... وااا یم یحاملگ

از  یمینباشد که ن ادشینگذشته بود تا  نینسر یاز دوران حاملگ یزیچ

 زمان



 شهیسرم بودند. مادرش هم هم ریو ز مارستانیب ریرا در مس یحاملگ

 دارام یلیبا زن حامله خ دیگفت با یم

شکننده  اریهم بس یکه از نظر روح یچون نه تنها از نظر جسم کرد،

 شود. اگر واقعا حامله بود، به یم

 کلمه گند زده بود!! یواقع یمعنا

به جواب  رانیمشخص شد. متعجب و ح شینشده، جواب آزما قهیدق ده

 برگه چشم دوخته بود. یمثبت رو

آورد  یبال در م یو نرمال بود از خوشحال یعاد تیموقع کی اگر

تر  نیسنگ یعذاب وجدان و ناراحت یکفه  طیحال و شرا نیدر ا یول

 گفت: شیجواب آزما دنیبود. دکتر با د

. 

 اش نهیمعا دیاونور پرده، به ماما با دیلطفا بر آقا

 .کنه

 

 ییصحنه ها کیکرد،  یو رو م ریو گذشته را ز ستادهیپرده ا پشت

 ییحساس شده بود، از غذاها ییبست، به بوها یمقابل چشمش نقش م

 د،یخواب یم یلیخورد، خسته بود، خ یآمد، حالش بهم م یبدش م

را برداشت و در  لشیموبا عیحوصله نداشت. چشمانش گشاد شدند، سر

 و یجستجو زد؛ باردار نترنتیا

هم فشرد،  یمرتبط را خواند. چشم رو تیچند سا عیحال بد مادر... سر

 پس

 و حال بهم یحال یب علت



 یحال بهم خوردگ یموضوع باشد، حت نیتوانست ا یم شیها یخوردگ

 شدنش!! کیحاصل از نزد یها

 تشیاذ چقدر

 بود!!! | کرده

 به سمتش آمد و گفت: پرستار

: 

 دیبر دیتون یهم تموم شده، م نهیتون به هوش اومدن، معا همسر

 !ششونیپ

 یلو یخدا را شکر که به هوش آمده بود ول د،یپشت گردنش کش دست

کرد مثل  یو سع دیکش یسخت تر شده بود! نفس دنشید یانگار کم

و تعلل  دیمحکم به نظر برسد. پرده را کنار زد و بدون ترد شهیهم

 :دیپرس یماما! م ایکه احتماال دکتر بود  یوارد شد. فرد

 ن؟یبه سواالتم جواب بد دیتون ی. م

درا کرد. ص یشد، اخم دهیبهار از دکتر به سمت صدرا کش نگاه

 نداشت که یبرعکس او نه تنها اخم

 هم بود. دکتر گفت: انهیدلجو نگاهش

 حامله ست؟ نیدونستی.م

 

 

 

 



خواست عکس العملش را  یدر عمق چشمان صدرا مکث کرد، م یکم

 نفس کش دار او، دنی. با دندیبب

 را به سمت دکتر کج کرد: نگاهش

 بله. -

 تکان داد: تیبه رضا یسر دکتر

 چند وقتشه؟ دیدون ی. خوبه، م

 نفس

اش بدهد، بغض  یبار نخواست نگاه به مرد کنار نیو ا دیکش یجان کم

 شیدر گلو یبد

 زده چمبره

 

حاال اواخر هفته دهم  دیحساب کردم با نترنتیطبق گفته ا یدقیق نه ول -

 باشه.

 :دیپرس ادداشتیدر حال  دکتر

 ن؟یداشت یقبل امروز هم مشکل -

 قسمت راست شکمش گذاشت: یموج خورد و دست رو چشمانش

خورم،  یم یتونم بخورم، هر چ یهم نم یچیکنه، ه یدرد م نجامیا -

 ...دیببخش

 :دیسکون کرد. دکتر واضح تر و راحت پرس و

 د؟ی. فقط حالت تهوع دار



 

 را گاز گرفت: لبش

 مونه، به محض یتو معده ام نم یچینه ه -

 .ارمیباال م خوردن

کنترل چهره و نگاهش را مثل  یدستش را مشت کرده بود ول صدرا

 :دیداشت. دکتر پرس شهیهم

 اده؟یدردتون ز -

 بغض زانیاز م دلش

 ترکید: یم داشت

 است. شهیاز هم شتریبله، امروز هم ب -

 نگران افزود و

: 

 نگرانتر افزود: و

 

 فته؟یبرا بچه ب یممکنه اتفاق یعنی -

 دیکش ینفس دکتر

 تونم دقیق ی. نم

 ییتونم نظر بدم. بعد هم نظر نها ینم نینش نهیعام قایبدم، تا دق جواب

 به دیرو با



 ن،یداشته باش یبه سونوگراف عتریبده. فعال الزمه هر چه سر متخصص

 چون فشار خونتون هم به

 برنگشته هنوز. یعاد حالت

 سکوتش را شکست: یبا نگران صدرا

 بوجود اومده باشه؟ یمشکل نیزن یشما حدس م یعنی -

 شیگلو بکیس

خواست آن قدر جلو  یشد، نم کترینزد گریذره د کیخورد،  تکان

 تیبرود که موجب اذ

 دست سرم دارش گذاشت: یشود. دست رو شدنش

 .میبهار؟ الزمه باهم حرف بزن -

 :دیکش رونیدست صدرا ب ریرا به شدت از ز دستش

 باهات ندارم. یحرف گهی. من د

 فت:گ نهیطمان یرا به سقف داد و چشم بست. با کم نگاهش

 یدونست یمن برم م نکهیسوالم رو جواب بده، قبل ا هی نی: فعال هم

 ؟یباردار

 باال داد. نفسش ینگاهش را به سمت صدرا کج کند، سر نکهیا بدون

 راحت تر پس داده شد، پس او یکم

 یبرد و رو شیهر چه تمامتر پ اطیدانست. دستش را باز با احت ینم هم

 شکم بهار گذاشت:

 ؟یبهم نگفت ،یدیفهم یچرا وقت -



پر  یموجود دو پا نیبا ا دیبا یعنیو چپ چپ نگاهش کرد،  چرخاند

 رو چه

 کرد؟ گفت: یصورتش را به سمتش م عیسر

 .یرو از رو برد نیقزو یسنگ پا -

 

 :دیکش یآه صدرا

. 

دادم که  یشده به درصد احتمال م یفهمم. فقط اگه حت یخب، م یلیخ

 حال بد اون روزات برا

 حال بود...م ه،یحاملگ

 دیخود کش یشانیدست به پ و

 محال بود اجبارت کنم. -

 :دییهم سا یبود. دندان رو یواقعا عصب بهار

. 

 کنه. نه تو عوض ینم هیتو اصل قض یفرق چیه

 که خونه زدم یحرف ی! هنوز روطینه شرا ،یش یم

 .هستم

پرت کرد.  یشکمش به سمت یصدرا را هم گرفت و از رو دست

 به سمتش خم شدن یتخت گذاشت و کمصدرا دست کنار 

 واضح تر بگو. طیمنظورت رو از شرا -



رحمانه بود، پر حرص  یدوباره اش زجر آور و ب انیخواستن ب حتى

 :دیتو پ

- 

 یدون یبهتر م خودت

 و

توانست صدا و نگاه خود را خونسرد نشان  یبود که م یآن مواقع از

 دهد:

 ۔یخوام خودت بگ ی. م

 

 

هم  یمرد خاطرت بدتر نیبدون داد ا یها و حرف یخونسرد از

 خوردیحرص م شتریهم ب نیهم یداشت. برا

. 

 ... حبستایبه گفتنه؟ گ الزم

ندارن  یهات... بازم بگم؟ تموم ییتو خونه... کار... زور گو کردنم

 که!

بودم تا  دهیخوام تحمل کنم، برا خودم زمان خر یتونم و نم ینم گهید

 یول رمینگ میعجوالنه تصم

 !یکیهمون  شیخوام. برو پ یشه، نم یمن

برد و چانه بهار را گرفت. به سمت خود برگرداند و باز با  شیپ دست

 آرامشش گفت: انهم



- 

 شیبرم پ دیمن چرا با ؟یکی کدوم

 تا؟یگ

که مدتها منتظر بود  یآمد، حرف یحرف هم به درد م نیاز گفتن ا دلش

 در خانه باز شود و صدرا آن را

 یروزها چ،یصورت نگرفت که ه بیتکذ نیا کهیحال کند، در بیتکذ

 شیتنها یمتماد

 پر زخم و گذاشت،

 گفت: ناراحت

 محرمته؟ ی. مگه نگفت

 صورتش را حفظ کرده بود: متیمال

تو چون  شش؟یبرم پ دیچون محرمه منه با یزنم. ول ینم رشیگفتم، ز -

 یر یبهزاد محرمته، م

 شش؟یپ

 ید است و سر به سرش محالش چقدر ب دیفهم یواقعا نم صدرا

 گفت: یگذاشت؟ تلخ و کفر

- 

 بهزاد برادر مه. یگ یم یدار یچ

 



کرد؟ راحت و بدون  یدخترک چه م یباورها نیبا ا دیکرد، با نگاهش

 دغدغه گفت:

 هم خواهر منه. تای. خب گ

 یمنطقش، شناختش همه باور م ش،یمکث کرد. باورها یماند، کم مات

 کردند و خودش ناباور بود،

 زد یپوزخند

 جدیده؟ هیباز نمیا -

بود.  هودهیب دنیفهم یشدند، انتظار برا زینگران و ناراحتش ر چشمان

 جواب داد: یجد یلیخ

- 

 کرد. یکه بشه باهات باز یستین یتیوضع تو

 صدرا متوقف یتر رو قیرا دق نگاهش

 که حدس دیند یحالت ایپوزخند و  چیه کرد،

 حرفش از سر بزند

 شده بود: ریاشد، كل ذهنش درگغلط ب ایو  یشوخ

 . چطور ممکنه؟

 د،یکش یدست به پشت گردنش م کهیتکان داد، در حال یسر کالفه

 شد: یطلبکار و عصبان یلحنش کم

مگه منو  ؟یبهار؟ واقعا چطور تونست یبهم شک کن یچطور تونست -

 ؟یشناخت ینم



 

 

 

خواست  یبود که م یمهم تر زیدقت نکرد، چ شیبه حرف ها ادیز

 صدرا را نیخم شد و آست یداند، کمب

 : |گرفت

 یچ ؟یکن یخودت رو تبرئه م یدار ؟یچ یعنی نیگم ا یبهت م -

 تایچطور ممکنه گ ؟یگ یم یدار

 تو باشه؟ خواهر

 هم فشردن یرو لب

 آخه دختر... -

 نفسش را فوت کرد: و

- 

نامحرم بود به قول خودت  تایآخه گ ؟یشناس یمنو خونوادم رو نم یعنی

 یرو شونه من چسرش 

اون  یومدیمحرمه؟ چرا ن یلحظه فکر نکرد هیبرا  یکرد؟ حت یم کار

همه  نیصدرا چرا ا یصاف بگ یومدیچرا ن ؟یموقع از خود من بپرس

 چهار تا برادر نیشده که از ب یچ ؟یهست یمیصم تایبا گ

 اد؟یره م یفقط با تو م اون

زد! لب  یس محد دیزد، چرا با یحدس م دیبرده بود، چطور با ماتش

 زدن



 اون دختر عمه ات بود. ی. ول

 زد یپوزخند

فقط شش ماه از من بزرگتره. من  انوشیک ی: آره دختر عمه امه ول

 عمه رو خوردم. ریش یادیمدت ز

 

. دیاش کش نهیبه حجم کل س یاش نهاد و نفس نهیقفسه س یرو دست

 یکه مدت ها بود رو یبار ینیسنگ

حرف ها هم  نیکه با فوت و نفس و ا بود ادیز یداشت، به قدر نهیس

 واقعا ممکن یعنیشد.  یبرداشته نم

برگشت به  یبرا یراه یعکس العمل منطق نیصدرا؟ اول تا؟یگ بود؟

 باور سابق بود، با اخم گفت:

 شه. یمحرم نم یشکیخوردن ه ریدو سه بار ش یکیبا  -

 کنارشان آمد و گفت: پرستار

. 

 یسونوگراف میبر دیبا

 درا را گرفتدست ص بهار

 با توام! -

بار باشد که دستش را  نیدست بهار رفت، انگار اول یرو نگاهش

 یگرفته، از فرصت استفاده کرد و کم

 خواست. گفت: یدلش لمسش را م بیرا فشرد، عج دستش



 سشیدو سه بار نخوردم. من دو ماهم نشده بود که مامان آپاند یکی -

 مراجعه مارستانیبه ب ره،یگ یم

 شیبره پ یعمل بشه. بابا هم منو م دیبالفاصله با گهیدکتر م کنن، یم

 عمه. زمان جنگ

 و بود

چهار پنج  سیعمل آپاند یشد. اون روزا برا یم دایخشک سخت پ ریش

 نیهم یدادن. برا یداشتن، بچه هم راه نم ینگه م مارستانیتو ب یروز

 ده و بعد مرخص شدن هم چون مامان یم رمیعمه ش

بچه  یگفتن برا یاون زمون م یکرده دکترا یم افتیو مسکن در دارو

 نیهم یضرر داره، برا

 

رو نوش جون کردم. البته تا دو  انوشیماه حق ک هیدور و بر  یزیچ

 وقت یهم باز وقت و ب یسالگ

 یشه و نم یخشک م رشیرو خوردم، چون مامان بعد عمل ش رشیش

 بده. ریتونه بهم ش

 درباره گفت: پرستار

 .میبر دیبا -

 شیحواسش پ د،یشن یاصال حرف پرستار را نم بهار

 ینبود. حت یشده بود، مساله کم دهیتازه شن انیجر

 لحظه حدس کی یبرا

 داد. حق به جانب و ناراحت گفت: یرا نم یزیچ نیچن



 یشدم و به خودم م یشکنجه م یکه من از درد و ناراحت ییپس شبا -

 ؟یموند یم یک شیپ دم،یچیپ

 ؟یتاصال دروغ گف چرا

بود  نییهم گذاشت، بهار حامله بود، فشارش هم پا یلحظه چشم رو کی

 دعوا و درشت یاصال جا برا

 خود را کنترل کردن یلینداشت. خ دنیشن

از  ریغ یهم گفتم محرممه، حرف شهیبهت نگفتم. هم یدروغ چی. من ه

 فکر... نینزدم. ا نیا

 و با مکث ادامه داد: وبیمع اورد،یبه زبان ن و

حد بود. من  نیگرفت؛ چون باورت به من هم جهیت بود که نتخود -

 آدما یقبال بهت گفتم خوشبخت

 اندازه باوراشونه به

 

 تخت را حرکت داد: پرستار

چون افت فشار و  ن،یبش یسونوگراف عتریهر چه سر دیدکتر گفته با -

 یدردتون ممکنه علت مهم

 باشه. داشته

واقعا به رده چندم اهمیت  یبهار سونوگراف یقد راست کرد. برا صدرا

 :دیرفته بود، بهار دست صدرا را کش

 ؟یرفت یپس شبا کجا م -

 نگاهش نشست: نیب طنتینمه ش کی



رو  دیکمر گرفتما با سکیمغازه، د یکاناپه ها نیامان از دست ا -

 کار کنم!؟ شتریشون ب یطراح

 تر شد: یجد یکم و

 یفسونوگرا میبر دیحرفا بمونه برا بعد، با نی. ا

 به خود داد: یتکان بهار

. 

 شم. ی. االن پا م

 

 گفت: عیسر پرستار

 د م،یبر ی. با تخت مدی. نه اصال پا نش

 

 .دیگفتن فعال بهتره راه نر کتر

 نگرانش را به سمت پرستار چرخاند نگاه

 شده؟ یزیواقعا چ یعنی -

 

 

و  ستادیهل داد. صدرا کنار تخت ا یدونم، تخت را کم یگفتن من نم با

 فت:گ

 .نیرو نشون بد ری. شما مسارمیمن م -



. داشت دینپرس یزیمشغول بود که چ یذهنش به قدر ریطول مس در

 ها و اتفاقات را کنار دهیها و شن دهید

فکر و دلش برداشته  یاز رو ینیماه بار سنگ کیبعد از  د،یچ یم هم

به صدرا نداده  یرابطه ا نیکتریمدت اجازه کوچ نیشد، در طول ا یم

 یهم به نخواستنش دامن زده بود ول ید، هر چند حالت تهوع حاملگبو

داد. نگاه به صدرا  یشدن م کیهم امکان نداشت اجازه نزد خودش

 شهیانداخت که چشمانش به اندازه هم

 یناراحت به نظر م شتریهم نبود... ب یو خنده نداشت، عصبان طنتیش

 چند لحظه ی. دم در سونوگرافدیرس

کرد. بهار  یآنجا بگو بخند م رشیرستار داشت با پذماندند، پ منتظر

 حق به جانب و مواخذه گر گفت:

 یبهم چ یدون ی. اصال مدمیبه ماه رو چقدر عذاب کش نیا یدون ی: م

 گذشت؟

 اش نشست. بهار باز گفت: یشانیپ یرو یکمرنگ اخم

 

 

اصال هم با  ؟یکرد یمجازاتم م یاعتماد یب یبه بهونه  یداشت -

 یم دیاز کجا با یخودت نگفت

 انصاف یمردم ب یمن جلو روت داشتم م دونست؟

 انیفعال جر د،یکش یصدا آه یداد و ب گرید یرا به سمت نگاهش

و تمام شدن پول در  طیشرا نیتنها ماندن بهار در خانه با ا ،یحاملگ

 و گفت: ستادیخانه بدجور حالش را گرفته بود. پرستار کنارشان ا



- 

 میبر

 

. دیرس یبه نظر م ییاتاق بردند. پزشک خانم خوشرورا داخل  تخت

 به برگه در دست پرستار ینگاه

 و رو به بهار گفت: انداخت

- 

 باال. نیبد یرو کم لباستون

 یاز فرصت استفاده کرد و خودش دکمه ها ستاد،یكنارش ا صدرا

 دست کیبهار را باز کرد: به  یمانتو

 کرد یر مدام سوال مسختش بود. دکت یدست کیسرم وصل بود و  بهار

 ن؟یدار یهست؟ چه مشکل یتون ک انهیماه نیآخر خیبچه اولتونه؟ تار -

 کنه؟ یکجاتون درد م قایدق

 سقط نداشتین قبال؟ ن؟یبر نخورد یا گهیاز درد به مشکل د غیر

 دکتر بود: یسوالها یحواسش پ بهار

 ا

سمت خوره.  یبهم م یلیحالمم خ اده،یدردم ز ن،یبله... پنج فرورد -

 نه فقط نه،یجناغ س ریراست ز

 استفراغ . ته نداشتم. د،یتهوع و بخش حالت

 استفراغ... نه نداشتم. د،یتهوع و ببخش حالت



"\ 

شکم بهار گذاشت. با دقت  یبا حوصله ژل زد و پروب را رو دکتر

 کرد. یمقابلش نگاه م توریداشت به مون

 :دیپرس یبا نگران بهار

 ره؟ بچه خوبه؟وجود دا یخانم دکتر مشکل -

 زد یتبسم

کنم به شما هم  یخودم بررس دی. به لحظه صبر کندیبله نگران نباش -

 .دمشینشون م

 

توانست از  یم یمتعجب و کنجکاو صدرا به صفحه بود، تا حد نگاه

 را که در یکوچک نیجن ریتصو یرو

 دهد. متعجب گفت: صیبود، تشخ صفحه

 خوره دستشه؟ یکه تکون م ینی: ا

 یبزرگ روبرو توریزد تا مون یرا م یدکمه ا کهیدر حال د،یخند دکتر

 روشن شود، گفت: وارید

 حیتا توض نینگاه کن توری. به اون موننیعجله دار شتریانگار شما ب -

 بدهم.

 با تکان دادن پروب گفت: و

 با تکان دادن پروب گفت: و

 یحت دیتون یم دیدست و پاشه، دقت کن نمیسرشه، ا نیا دینیبب -

 .دیشتاش رو بشمارانگ



شده  رهیخ د،ید یکه از فرزندش م یریتصو نیبه اول یبا تبسم بهار

 نبود. با حال بهتر یباور کردن یبود، وا

 :دیپرس یا شده

 ده؟ یخانم دکتر داره دست و پاش رو تکون م -

 با آرامش و لبخند گفت: دکتر

دست و همه اش  نمیب یدارم م یشلوغ هم هست. از وقت د،یبله نگاه کن -

 پاهاش

 حال تکون در

 .خوردنه

 

شده بود، انگار حاال داشتن  کینزد توریبه مون یمات شده کم صدرا

 قابل باورتر شیفرزند کوچک برا کی

 :دیپرس بود،

 خوره... یکه تکون م ینیا -

 گفت: دکتر

 ذارم رو بلندگو. یاالن صداش رو م دیلحظه صبر کن هیقلبشه،  -

محکم و پرقدرت و تند تند قلب  یصدا ،هیدو ثان یکیدر کمتر از  و

 پدر و دنید یکه انگار برا ییکوچولو

 مادرش



. اشک در دیبه گوش رس د،یکوب یم یذوق زده شده بود و ه ادیز یلیخ

 چشمان بهار جمع شده

توانست بشنود. لمس دستش متوجه کرد  یبود که م ییصدا نیبهتر بود،

 است. ستادهیکه صدرا کنارش ا

 داد: حیا به سمت صدرا کج کرد. دکتر باز توضر سشیخ یچشمها

. 

هم دو تا گوشاش. اممم...  نایلب و دهنشه... ا نیا د،یحاال دقت کن خب

 دیتون یم یبه لحظه... حت

 .نیبد صیفقراتش رو هم تشخ ستون

از حضور  شیچند ساعت پ نیفشار داد، هم شتریهمسرش را ب دست

 هم داشت، زیکه همه چ یموجود نیا

 خبر بود. گفت: یب کامال

 االن  -

 کردن یخنده ا دکتر

 متر قدشه و حدود چهار گرم وزنش یلیم کیو  یس -

 کامال نیکه خودتون اعالم کرد یخیبا تار که

 ده هفته کامل. یعنیداره،  یهمخون

 یسه سانت رو یریکرد با اندازه گ یدستش را باال آورد و سع صدرا

است.  یبدنش چقدر یزابا همه اج یفسقل نیانگشتش تصور کند، ا

 دکتر باز با خنده گفت:

 . اون اندازه تقریبا.دیبه خرما رو تصور کن -



 مختصر گوشه لبش یلیخ

 :دیپرس یکرد؟ واقعا جالب بود. بهار با نگران یباور م یعنیآمد،  کش

 مرتبه؟ یوجود نداره، همه چ یمشکل یعنی -

 شد: نهیدوباره متوجه معا دکتر

 

کردم و خوشبختانه قرار  یتون رو بررس یداربار طیمن اول شرا -

 نیجن طیجفت و شرا یریگ

 مینیصفرا تا بب سهیو ک اه هیاز کل یرم سراغ بررس ی. االن ممطلوبه

 و دردتون نییفشار پا نیمنشا ا

 تونه باشه. یکجا م از

 نیگرفت، نگفت که علت افت فشارش هم یگوشه لبش را گاز بهار

 رهیه خاست. نگا ستادهیکنار دستش ا

موجود  یکه برا یکمرنگ یلیاز تبسم خ ریهمراهش بود، غ صدرا

 زده بود، چشم و لبش یکوچک سه سانت

 :دیپرس قهیگرفت. دکتر بعد از چند دق یلبخند هم نم رنگ

 ن؟یصفرا داشت سهیسنگ ک نیدونست ی: م

 

 نگران جفتشان به سمت دکتر معطوف شد. بهار جواب داد: نگاه

 

 تر جا خوش کرد:صورت دک انیم یاخم



 اده؟یکه درد سمت راست شکمتون ز نی: به دکتر تون نگفته بود

 رونیساعت ب کی یشد، کدام دکتر؟ برا دهیبه سمت صدرا کش نگاهش

. بهار دیکش ریقلب صدرا ت انیشد! | م یرفتن از خانه داشت کشته م

 آهسته گفت:

 .هیعیهست و طب یکردم درد باردار ی. خب فکر م

 تر گفت: ین داد و جدتکا یسر دکتر

دوران  نیتو ا ی. هر دردنیبد صیکه شما تشخ دینبا گهیرو د نیا -

 بشه. یبررس دیبا

 :دیپرس یمحکم یبا لحن نگران ول صدرا

 صفرا مساله خطرناكیه؟ سهیسنگ ک -

 نبود: یدکتر خبر یلبخندها از

 .رنیبگ میدر موردش تصم دیدکتر تون با سم،ینو یمن نظرم رو م -

 :دیپرس یا نگرانب بهار

 اد؟ینم شیپ یبرا بچه که مشکل -

 

 بود: شیها دهید ادداشتیشده دکتر متوجه  یجد چهره

 رفت؟ یم جیسرتون گ یلیروزا خ نیا -

 دلواپس شده بود: بالفاصله

 ست؟ین ی. بله مگه از حاملگ

 تکان داد: یسر



 که

 پس -

 ن؟ینگرفت شیجد چرا

 فیتوص یت، بد براهم نشس یبار با درد رو نیصدرا ا یچشمها

 جهان رو در

 کم بود. دکتر متاسف گفت: یلیخ حالش

. متاسفانه سنگ دیعمل بش دیبا عتریهر چه سر ادیز یلی. به احتمال خ

 شده به دهیصفراتون کش سهیک

 به

 و عفونت کرده. مجرا

 

 

 به بخش دوباره

 اورژانس

 ی. نگرانبرگشتند

 حواس دیجد

 د. دکتررا از قضیه قبل پرت کرده بو جفتشان

 رو به صدرا گفت: یجواب سونوگراف دنیبا د اورژانس

 او از



به عمل سریع احتیاج  یبشن و به احتمال قو یبستر دیهمسرتون با -

 مورد نیدارن هر چند در ا

هر  طیشرا نیبا توجه به ا یول رنیبگ میتصم دیمربوطه با متخصص

 اقدام بشه بهتره. من عتریچه سر

 شیآزما به

 یو کارها رشیپذ دی. شما بهتره برسمینو یم براشون متر ه قیدق خون

 شدنشون یبستر

 .نیانجام بد رو

 

 :دیشنود، پرس یمطمئن شد بهار نم یدنبال دکتر رفت و وقت به

 خطرناکه؟ -

 :ستادیا دکتر

از نظر  یخواهد داد ول حیتوض شتریبشن، متخصص ب یاول بستر -

 عمل بشن. عتریهر چه سر دیمن با

 ت تو بدنشون هست.پخش عفون خطر

خورد  یمشت شده اش را فشرد، قلبش به شدت داشت چنگ م دست

 نشستن و غصه یوقت برا یول

اتاق  یرفت، برگه را پر کرد و تقاضا رشینداشت. به سمت پذ خوردن

 رشیکرد. مسئول پذ یخصوص

 حوصله گفت: یشلوغ بود، ب سرش

 هامون همش پر هستن. ی. متاسفانه اتاق خصوص



 

 :ختیبهم ر شتریاشته اش بند اعصاب

- 

 شه شب رو من کنار همسرم بمونم؟ یهم م گهید یاتاقها تو

 

 متعجب نگاهش کرد: پرستار

هم حضور دارن، امکانش  گهیمعلومه که نه، تو اون اتاقها چند خانم د -

 .ستین

 کرد و برگه پر شده را پس گرفت: اخم

 .دیپس فعال دست نگه دار -

 

نمود و ناچار  یماند. مکث یم ششیخودش پ دیکرد، با یرا فوت نفسش

اسم بهزاد لمس کرد. به  یرا در دست گرفت و با | عجله رو لشیموبا

 :دیچیبهزاد پشت خط پ یبود، صدا دهیبوق سوم نکش

 .دییسالم بفرما -

کرد لحنش  یامکان سع یخود تکان داد و تا جا یبه تاسف برا یسر

 باشد: شهیمثل هم

 ؟یسالم خوب -

 دلخور بود: یبهزاد کم یاصد انگار

 شما! بهترم. یها ی. متشکرم، از احوالپرس



 

 شیکنارش زد و بدون پس و پ واریبه د یبسته اش را به آرام مشت

 گفت:

 

 ؟ی... آشنا دارمارستانیتو ب نمیخواستم بب یبهزاد م -

 

 

 شد یبهزاد جد لحن

 

 شده؟ ی. طور

 :دیکش یرا چند لحظه از هم فاصله داد و نفس لبانش

 .مارستانیبود آوردمش ب نییفشارش پا یبهار کم -

 تخت در آمده، نشست: یاز حالت درازکش رو بهزاد

 ؟یگرد یدنبال آشنا م یکم بودن فشار بهار دار ی: برا

 

 زدیاز جا برخ عیبود تا بهزاد سر یصدرا کاف یچند لحظه ا سکوت

 اومدم. ن،یهمونجا باش -

هم باعث  ییزهایچ کیخب  یخوب بود ول طیبهزاد در آن شرا آمدن

 یول دیایدلش نخواهد ب ادیشد ز یم

 :دیممانعت وجود نداشت، به شدت نگران بهار بود. پرس یبرا جا



 ؟ی. مگه تهران

 برداشت: زیم یاش را از رو یگردنبند طب بهزاد

 ن؟یهستم. شما بخش اورژانس هست یآره، هنوز مرخص -

 آره، گفت::» دیکه شن نیهم

. 

 .امیم دارم

 تماس را قطع کرد. و

حوصله بود  ینگران و ب نقدرینداد، ا هیتک واریبه د شتریب هیسه ثان دو

 دنیو آمدن و فهم هیگال گریکه د

تخت بهار رفت و از دور به  یدر رده آخر باشد. تا چند قدم بهزاد

 یو سرمش زل زد، دلش برا دهیرنگ پر

 یدلش آرام م دیکرده بود؟ حاال با یرو ادهیچندم مچاله شد. ز بار

 گرفت؟ پس آن آرامش کجا بود؟

را  یبد اریبس یاش روزها یشد، در زندگ کیآرام به تخت نزد آرام

 روز نیشک ا یب یتجربه کرده بود ول

 ینفسش سع یها بود. با گرفتن و پس دادن طوالن نیاز بدتر یکی هم

 را شهیکرد آن نگاه مطمئن و قدر هم

 

تا چشم  دیدست بهار کش یرو میمال یلی. نوک انگشتش را خبرگرداند

 لحظه کوتاه کیبهار باز شد و  یها

 چشمانش اصابت کرد، لب زد: با



. 

 بده؟ یلیخ حالت

را  بشیمخاطبش نه تک خنده زد، نه جواب داد، دست درون ج یوقت

 همچنان با آرامش یمشت کرد ول

 :دیپرس

 :دیپرس

 ؟یبخور رم،یخواد برم برات بگ یدلت م یزی. چ

 بشیچشمان بهار پر شد. مشت درون ج نیب یسمحسو یسیخ

 آرام نگه ینداشت ول شتریفشار ب یبرا جا

 ظاهرش را از بر بودنے داشتن

 ؟یخورده بود یزی: واسه صبحونه چ

 

لب همسرش  یکه انگار منتظرش هم بود، رو یبار همان پوزخند نیا

 گرید ینقش زد و صورتش را به سمت

 و زد

 .چرخاند

و پشت گردنش گذاشته،  دیکش رونیب بشیاز جمشت شده اش را  دست

 مکث کرد و هیفشار داد. دو ثان

گونه بهار قرار داد و صورت او را به  یخم شد. كف دست رو یکم

 سمت خودش چرخاند، حرف قلدرانه



ازم رو  یحق ندار گهیباشه د ادتی»  نکه؛یبرا ا یمبن دلش

 . نگاهش کرد و بازاوردیرا به زبان ن.« یبرگردون

 به خرج داد: متیحد ممكن مال تا

به  ازیگذره، ن یوقت ناهار داره م ینباش. ول ،یباش یآشت یخوا ی. نم

 .نیدار یانرژ

 

 جمع بستن فعل آخر جمله دلش از

 بر داشت، متاسف خش

 داد: جواب

جناب صدرا  یها ییاز دارا یکیرفته بود که فعال حال  ادمیآهان  -

 به خورد و یبستگ یفرهود

 .دیاره، ببخشمن د خوراک

سرش چشم  یباال واریو به د دیچشم باال کش یاز بهار گرفت و کم نگاه

 شیگلو بکیدوخت، س

 یچندبار

 نیبرد واقعا! در چن یربط نزند، انرژ یشد تا حرف ب نییپا باال

 توانست خود را کنترل کند. یکم م یموارد

همسرش چشم دوخت، هنوز  یبایو درشت و ز رهیبه چشمان ت دوباره

 دهیرا سفت چسب یدر دوست رهیستگد

- 

 شد. یبهارش سالش نو نم یهم داشت، ب زیهمه چ یوقت صدرا



 نیزد! از اول هم یخوب حرف م یلیخ یزد، لعنت یحرف م خوب

 رفت که در تله آن دو یبود. داشت م

تر برد. نگاهش به  نییو پا دینگاه بر کش عیکه سر فتدیب ریمحشر گ لهیت

 حلق او یگشدن برجست نییباال پا

 نییآمد! باز پا یکرد، گاه از خودش بدش م شتریو اخمش را ب افتاد

 تنش در دیسف راهنیبار پ نیو ا دیکش

 یکه دستش رو یزد به روز زیواقع شد و ذهنش بالفاصله گر دشید

 آن واقع شده و جهنمش را شیکو

توانست  ینم نکهیکرد به ا یخود را لعنت م دیزده بود. چند بار با کیت

 رد؟یو دلش تپش نگ ندیو را ببا

چانه اش رفت و باز نگاهش  ریخورد و ز یشست صدرا تکان انگشت

 را تا چشمانش باال کشاند

- 

 !!یلب تر کن كافیه

 

 

 کردن شیدست صدرا زد و از صورتش جدا ری. زدیباال کش دست

 ریصحبتت تاث یو انشا نیکه رو قوان هیجد یلیعمل خ انی: انگار جر

 ؟گذاشته، آره

و  ستادیآورد، صاف ا یکم کم داشت نفس کم م د،یکش یمحکمتر نفس

 چند لحظه چشم بست. بغض



 شیبرا

که  یداشت. با لب ادیفرو دادنش را  یادیتا حد ز یبود ول یدیجد زیچ

 یبه زور هم کش نم یحت

 گفت: آمد،

کنه بگو، هر قدر که  یگفتنش آرومترت م یکن یکه فکر م یهر چ -

 خواد. یدلت م

 زد یخنده ا تک

 ن

 ام كال! یرفتن نکهیاوصاف مثل ا نیبا ا -

 یتالش کرد ول نکهیدست مشت کرد، با ا نکهیچشم باال داد، با ا نکهیا با

 ادیبا غلظت ز ینه، نشد. اخم

 اش نشست. امروز چوب خط دعوا کردنش یشانیپ یرو

 شترشیخواست ب یبهار پر بود، نم با

 تغییر کند،

اش قرار  نهیس یانگار رو یزیرفت. چ شیره پداد و تا دم پنج تیموقع

 نیرا سنگ دنشیگرفته و نفس کش

 کرد. یم

 یریدلگ یبهار تا رفتن او کنار پنجره کش آمد، تبسم کوتاه ول نگاه

 یاز تحمل را در صدرا زانیم نیکرد: ا

 یآن صدرا یعنی. دیجد یسراغ داشت نه صدرا شیپ یلیخ یروزها

 د. دررا مدتها بود گم کرده بو میقد



 پس

به کدام فکر پر پرواز دهد، به فرزند  دیدانست با یهاش ذهن نم کوچه

 اش، به یکوچک بند انگشت

که با  ییتایبه گ ایکه ظاهرا کار دستش داده بود  ییصفرا سهیک سنگ

 درباره اش تیواقع دنیشن

 نکهیا با

 

 

 الشیخ

 نیابا  یهنوز نتوانسته بود درست و حساب یآسوده تر شده بود ول یکم

 ی. هر دو مدتدیایخبر کنار ب

 سکوت و فكر تن داده بودند. به

 بهار!! -

قلبش دواند. صدرا  انیم یبیعج یاسمش از زبان برادر دلگرم دنیشن

 پشت پنجره را رها کرد و به سمت

 گردنش یرو یآمد که هنوز گردنبند طب بهزاد

 قبل از تصادف برنگشته است. یداد، به روزها یم نشان

با بهار کرد و رو به  یکوتاه ینگران، احوالپرس یول یجد بهزاد

 حالش یایصدرا جو

 . صدرا با گفتنشد



او را از کنار بهار دور کرد.  «رشهیتو پذ یجواب سونوگراف»  نکه؛یا

 یدر سالن ضمن دادن جواب سونوگراف

شدن و اتاق  یو بستر طیهم از شرا یمختصر حیدستش توض به

 داد. یخصوص

 یخواند که صدرا با دلواپس یرا م یقت سونوگرافداشت با د بهزاد

 :دیپرس

 واقعا عمل الزم داره؟ -

. امدین نیریشدن به نظرش ش ییدا ادیبود که ز یآنقدر جد انیجر

 گفت: یعصبان

بهار به کدوم دکتر مراجعه کرده بود که تا گانگرن شدن متوجهش  -

 نشده؟

 قلبش انیاز م یزیچ کی

 داد؟ با تعلل جواب داد: یم یچه جواب دیبرادر با نیخورد، به ا سر

 دونستم بارداره! یراستش تا امروز نم -

 

 

 از حیرت گشاد شد: چشمانش

- 

 نوشته ده هفته. نجایشه، ا یم مگه

 نداشت: قتیاز حق یاز گفتن بخش ریغ یا چاره



 ی. کم

 ی. منم ده روزمیزد یبود که باهم حرف نم یشده بود، مدت حرفمون

 بودم تازه هیترک

 دکتر نرفته! برگشتم،

 زد: یخند تلخ

- 

تو ناف  هیدهات هم االن امکانات الزم هست، واقعا باور نکردن تو

 تهرون

 

 و تا ماه سوم نیباش

 باور کنم؟ دیبا یعنی. واقعا که! نیدکتر نرفته باش یحاملگ

 ادامه داد: یحرص و

گفتم  یسوخت، م یتا دلم نم نینداشت یکاش سواد درست و حساب ی. ا

 کار کنن بلد یلكا چطف

 .ستنین

 :دیو رخ به رخ صدرا غر محکم

 نکهیکنم، اونم ا یدارم بهت اعتماد م دیبهت گفته بودم، فقط به به ام -

 هم یکنم هر اخالق یفکر م

 نهیبب بیآس یکه نذار یدوسش دار نقدریا ،یباش داشته

 



 چقدر جدیه؟ انیاالن جون همسر منه که تو خطره، جر یول م

 را به کار بردن یرحم یب تیهم فشرد و نها یرو دندان

 که ممکنه بکشدش. نقدری. ا

 الست

 گرد شد: چشمانش

 نار ا

 آره؟ گه،ید یزن یحرف رو م نیکردن من ا تیاذ یفقط برا -

 چشمانش نگاه کرد: در

 ؟یش یم تیمگه اذ -

 را گرفت: شیرا هم باال برد و بازو گرشید دست

 بکنم؟ دیکار با چه ه؟یچ انیبگو جر قیبهزاد؟ دق -

 

 تر شده صدرا و نبض رهیرنگ ت یرو نگاهش

 شده اش رنگیو لبان ب یشانیپ یرو

 باز تشر یول ستادیا

 : |رفت

 منتقلش نجایبهتره از ا یزیقبل از هر چ ی! ولیدیزحماتت رو که کش -

 یتخصص مارستانیبه ب میکن



ا چند کار بلد. اونجا ب یلیمن هستن و خ یدکتراش اکثرا از استادا که

 میکن یمتخصص مشورت م

 دونن. یصالح م یچ مینیبب تا

 بود: یداد، حفظ قدرت کار سخت واریبه د هیتک

 گه؟یشه د یبهزاد با عمل خوب م -

 شیپ« خوب بشه. دیبا» گفتن؛  با

 برگشت. خواهر

 لطف به

شدن بهار  یانتقال و بستر بیو وارد بودن بهزاد دو ساعته ترت حضور

 رد یاتاق خصوص کیدر 

 یزد، فراهم شد. به محض بستر یکه حرفش را م یمعتبر مارستانیب

 داده شد. | هیاول نهیمعا بیشدن، ترت

 رفته بود، صدرا لباس رونیدو متخصص ب یکیصحبت با  یبرا بهزاد

 تخت یرا رو یمارستانیب یها

 و گفت: گذاشت

 .ی. بذار کمکت کنم، عوضشون کن

 دهیگذاشته بود، ترس ریتاثافکارش  یو رو دهیامانش را بر دلشوره

 گفت:

- 

 عمل بشم؟ دیواقعا با یعنی



 

 

 نوازش یرا به آرام شیبازو

 :دیکش یو آه کرد

نباش، هم بهزاد وارده و هم مطمئن باش تا من نظر چند  یچی. نگران ه

 دکتر متخصص رو نشنوم

 .فتهیب یذارم اتفاق ینم

 :دیلبش را گز گوشه

 ترسم. یم -

 دلش

زد که از ترس  یم زیگر ییبه بهار کوچولو دشای د،یترک یم داشت

 شدن دستش مثل گنجشک هیبخ

آن لحظه وقت کم آوردن  یول دیلرز یاز باران در آغوشش م سیخ

 ذره ضعف نشان دادن کینبود، 

آهسته پشت  د،یشد، بهار وا دهد. دستش را گرفت و باال کش یم موجب

 :دیدستش را بوس

 شه، نترس. ینم یچیه -

 کرد، باز بغض یرفتارش را باور نم رییها قهر و دعوا تغاز مدت  بعد

 :کرد

 .یشد یمهربون نم نقدرینشه تو ا یچیاگه قرار بود ه -



چشم هم باال نداد تا بهار دچار شک  یشد! حت یمرد ماندن سخت م گاه

 دنیبر لبش کش یشود، لبخند

 انگار دلت برا بدجنس شدنم تنگ شده، آره؟ -

 بر گرفت: نگاه

 قط بهش عادت کردم.نه، ف -

 

خواست  یاز حد مجاز شده بود. م شتریبه دلش ب یپرتاب یرهایت تعداد

 که بهزاد دیکند و بگو میتنظ یجواب

 داد، گفت: یرا دستش م ینسخه ا کهیاتاق آمد و در حال داخل

 شه. ینم دایپ نجایداروها تو داروخونه ا نی. ا

 هم دستش داد: یکارت و

رو  نایبرو ا ،یکن داشونیپ یتون یکه م هیکارت داروخونه ا نی. ا

 کنم یم یمن هم دارم سع ر،یبگ

 باشم. مارستانیرو بدم. الزمه فعال تو ب عتریهر چه سر یدگیرس بیترت

 را تا کرد و داخل جیش گذاشت، رو به بهار گفت: نسخه

 گردم یزود بر م -

در اتاق زد،  یصدرا خارج شد، بهزاد چرخ کوتاه نکهیمحض ا به

 و کنار دیکش یه و متفکر بود. نفسکالف

 :دیو پرس ستادیبهار ا تخت

 ؟یبهتر -



به نگران شدنش نبود، با  یزد، راض یپکر برادرش لبخند افهیق به

 شیکرد. حضور برادر برا دییتکان سر تا

 تیشده بود، هر چند صدرا هم تمام مدت در نها یموثر آرامبخش

 کرد یاش م یهمراه متیآرامش و مال

داشت که  نیدهنده اش نشان از ا یدلدار یپر از غم و حرف هانگاه  و

اش  یشانیپ یکه رو یبدجور نگران و ناراحت است. بهزاد با خط

 :دیانداخته بود، پرس

 تو و صدرا چه خبره؟ نیبهار ب -

 

 دهانش را قورت دادن آب

 باشه؟ یخبر دیبا ی! چرا فکر کردیچیما؟ ه نیب -

حرف آمدن را  یاز بهار برا دنیناز کشکالفه بود که حوصله  یقدر به

 و محکم یجد یلیهم نداشت. خ

 

 کنم، مطمئنم. یفکر نم نیبب -

به  یگریکس د یخواست پا یهرگز دلش نم چاند،یکرد بپ یسع باز

 یلیامر خ نیا یمشکلشان باز شود، رو

نداشت، تا به  یو امروز هم ربط روزیبه د انیجر نیداشت. ا یپافشار

 کلش را خودشآمد مش یم ادشی

 زانیآو گرید یکیتوانست باز از گردن  یاگر هم نم یکرد. حت یم حل

 استثنا کی شهیشد، هر چند هم ینم



 لب زد: لیم یبار بد سنگ قالبش کرده بود. ب نیداشت که ا وجود

 نشده. یزیچ -

 

 تند شد: شیبالفاصله صدا بهزاد

- 

 یباشم، حرف نممطمئن ن یتا از به مطلب ،یشناس یبهار منو که م نیبب

 زنم. چرا چند هفته است

شه. چرا صدرا  یحرفها که باورم نم نیخونه ما؟ نگو نشد و ا نیومدین

بار  ریچرا ز ؟یکن یکنه؟ چرا مقابل کاراش مقاومت نم یم تتیداره اذ

 یبهم بگو... چ ن؟یچرا قهر ؟یر یحرف زورش م

 شده؟؟

 

 شیکم پ یلیبود، هر چند خ یبهزاد کار سخت چاندنیپ

 اگر یدخالت کند ول یآمد بخواهد در مورد یم

 شد از دادن جواب در رفت. بر ینم گریگرفت، د یبه مداخله م میتصم

 

 پرت کردن حواسش هم شده یا

 :دیپرس

 بره؟ یفرستاد یصدرا رو الک -

 جواب داد: عیشناختش! سر یزد، خواهرش خوب م یشخندین



 . آره، فرستادمش

ات حرف بزنم. حاال جواب سوال منو خواستم باه یم اه،ینخود س یپ

 یبده، م

 حذفش کنم؟ | شهیواسه هم مارستانیب نیالزمه از هم نمیبب خوام

کرد، اعصابش خورد بود.  یکه فکرش را م یزیاز آن چ شیب بهزاد

 متعجب گفت:

بین ما قراره چه خبر باشه؟ ما هم مثل همه قهر  ه؟یچه برخورد نیا -

 .میهم دار یآشت م،یهم دار

 .میبد هم دار م،یهم دار بخو

 و عجوالنه گفت: یحرص

 نیکنن و ا یآهان پس همه سه ماه نشده، چند هفته چند هفته قهر م -

 همه مشکل دارن؟ راستش رو

کنه.  یگه، مجبورت م یدونم صدرا داره بهت زور م یمن م بگو،

 گذره؟ یم یچ نتونیفهمم ب یاز آثارش م یتو خونه تون نباشم ول دیشا

 

و  بیحرفها پر بود که بتواند با تکذ نیاز ا شینگار برادرش با نه،

 رد،یپرت کردن صحبت، از بحث درز بگ

 و گفت: دیکش یپر نفس

 شیپ یکه بخوا ییحرف ها نیدونم آگاه تر از ا یشناسمت و م یم -

 پس خوب ،یقضاوت کن شیپ



 یرو حفظ کنه، اونم وقت شیشه آدم نخواد زندگ یمگه م نیکن بب فکر

 که لباس یه، من روزعاشق

 .ستیمطمئن بودم هر روز گل و بلبل ن دمیپوش عروس

 خوردن بهزاد واضح بود:| حرص

که! سرکار که نذاشته  ستیعهد بوق ن که،یو  ستیبهار!!! قرن ب -

 ده هفته ،یایخونه ماهم نم ،یبر

 یو هنوز دکتر نرفتین، به خدا مغزم داغ کرده، دلم م یحامله ا است

 یم یگ ی! اونوقت تو مرونیو پرتش کنم ب رمیو بگاش ر قهیخواد 

! گل و بلبل بخوره تو فرق سرش، اون حق ستیدونستم گل و بلبل ن

و صدات  یزور بد نیتن به ا ینداره بهت زور بگه و تو هم حق ندار

 . |ادیدر ن

 زدن یکرد و لبخند یرنگ سرخ شده بهزاد نگاه به

آدم  یبتونه دست و پا یسکه ک ستیبهزاد؟ به قول خودت عهد بوق ن -

 مشیرو ببنده و تو پستو قا

دست همه هست،  ریبا خبر نشه. تلفن ز طشونیاز شرا یتا کس کنه

 و همه حال دست شهیهم لیموبا

خواستم به  یکه مثال اگه من م یدرصد با خودت فکر کرد هی افراده،

 یکار یکن یتونست بکنه؟ واقعا فکر م یکار م یحرفش گوش ندم، چ

اومد؟ فوق فوقش به مدت دعوا بود و قهر و خونه  یتش بر ماز دس

خواستم تو اون خونه بمونم،  یو اراده خودم نم لیمادر! اگه من به م

 جوره چیه یکس

 



 

تونست مجبور به موندنم کنه، اصال تو نه، مگه من بزرگتر  ینم

 مگه اینداشتم که خبر شون کنم؟ 

زن  هینگه دار،  ادتی نویشون كنم؟ ا یبزرگتر نداشت که قاض صدرا

تونه نگهش داره. بهزاد  ینم یزور چیبا ه یمرد چینخواد بمونه، ه

. من ادیرن، چهار قدم عقب بدم م یکه سه قدم جلو م ییمن از کسا

تا آخر رفت،  دیام که با به دست انداز عقب گرد بزنم؟ راه رو با یکس

رو داره  حسن نیآخرش بن بست باشه، دست کم ا باشهاگه قرار  یحت

 ییدونه تا تهش رفته و جا یمونه، م یآدم چشمش به راه نم گهیکه د

 خط زدن نیا یتونه اون راه رو کال خط بزنه و برا ی! پس مدهینرس

 یکنن آدما یرو نصفه رها م یکه هر کار یینداشته باشه. کسا دیترد

 فشونیهستن که تکل یفیضع

ا دلشون، نه با نه با فکرشون، نه ب ست،یخودشون هم مشخص ن با

 خواسته هاشون، مدام دارن دنبال

بهتر  طیساخت، شرا دیبهتر رو با طیشرا کهیگردن در حال یآل م دهیا

 زنه یآدم رو نم یدر خونه 

 تو. ادیب

 اخم کند: شتریلب گفت که موجب شد بهزاد ب ریز یاز درد آخ و

باهم چرا رفتارتون  ؟ینرفت نهیچرا به معا ه؟یحال االنت چ لیپس دل -

 بود یچرا مدت ست؟ین یعاد

 با هم؟ نیبود قهر

 را گاز گرفت: لبش



- 

 گفته؟ یک

 

 تخت زدن یبسته اش را آرام به انتها مشت

 : بهار طفره نرو، صدرا گفت.

آمده بود که صدرا  شیپ یطیمالفه مشت کرد، حتما شرا ریرا ز دستش

 ییبا دهن بتن آرمه اش، حرف ها

 :دیرا بگو تیاز واقع ییزده بود، مجبور شد بخش ها با

 را بگوید: تیواقع

 یشدم. همش فکر م یم وونهیاومد، داشتم د رانیا تایگ ی: اممم، از وقت

 نشونیب یکردم رابطه ا

 استارت دعوامون از اونجا خورد. یراستش رو بخوا هست،

 بهزاد درشت شدن چشمان

 خواهر یدونست ی. مگه نم

 :۔دی. پرسیچشمان گرد شده ا به خود داد و با یفراوان تکان رتیح با

 برسید

 ؟یدونست ی. مگه تو م

 باال داد: شانه

 زاده نیام کرده

 .دمیفهم ران،یاومده بود ا تایکه گ یآره، همون موقع -



 :دیپرس طلبکارانه

 ؟ی. خب پس چرا به من نگفته بود

 

 تک

 زد یمتعجب خنده

 ؟یدونست یواقعا نم یعنی ؟یدون یکف دستم رو بو کرده بودم نم -

 لب زدن متاسف

 

- 

 نه؟

 تکان داد: یسر

هر روزمون  م،یو هم کالس بود یشه؟ من و پارسا هم باز یمگه م -

 حرف نیگذشت، ب یبا هم م

 بهم گفته بود. هامون

 و پوچ حرص چیداد، چقدر سر ه رونیرا تکه تکه ب نفسش

 بود. آنها خواهر نداشتند که به قول خورده

 تایبا خبر باشد. گ لیمسا زیذراند و از ربهار زمانش را با او بگ بهزاد

 کانادا رفته یدوازده سالگ ازده،یهم از 

هم  یوجود نداشت. وقت رانیاز او در ا یو کال خبر و اثر و نشان بود

 آمد که بهار هفده رانیبه ا یمدت



 و و

بود، در خانه که  دهیبود و رابطه اش با صدرا به حداقل رس سالش

 نارشتوانست برود ک یاصال نم

 و

توانستند با هم باشند که  یم ییکند و حرف بزند. محدود زمانها خلوت

 آن هم اکثرا در راه برگشت از

آمد. سر صدرا  ینم شیبحث مفصل پ کیبود که فرصت  یی،جایکالس

 شلوغ بود، تینهایهم آن روزها ب

 یگرفت، حت یآن، كل زمانش را م تیشر کت و شروع فعال افتتاح

 ماند. یشب هم آنجا ماز  یتا بخش یگاه

کند  یهم پر رو نبود که سر راست برود سر اصل مطلب و سوال آنقدر

که آن  یترسد. فاصله ا یم یلیجوابش خ دنیکرد از شن یکه حس م

و نبود مکرر صدرا را  یکم حرف یافتاده بود و حت نشانیروزها ب

 گذاشته

 

 یختربه د یرستانیدختر بچه دب کیاحساساتش از  رییتغ یپا بود،

 و یسرحال و سرزنده خوشگل و خارج

بر علت شده بود و بر  دیصحبت... البته کانادا رفتنش هم مز خوش

 آن زمانش یافکار تازه بلوغ یافته 

بود،  یو صدرا خواهر برادر تایگ نیزده بود. واقعا اگر رابطه ب صحه

 پس

 به کانادا رفت؟؟؟!! چرا



 هنشدر ذ انیکردن جر نییدر حال باال پا بهزاد

 :گفت

 ؟یداد رینگو که بهش گ -

 جواب داد: آهسته

 . فکر کردم باهاش رابطه داره.

 شده گفت: ریمتعجب و غافلگ بهزاد

 ؟یچ یعنیمن  یخدا -

 من کرد: من

دور و برش نگرد و اون چرا باهات  اد،یبدم م تایبهش گفتم من از گ -

 یکیحرف ها،  نیو ا هیمیصم

 بان دهیرا د نیا

 که.. دمیبار هم د دو

 لبش را گاز گرفت: و

بود که شک کردم  یجور یحرفاشون گاه یعنی: خالصه فکر کردم... 

 و بهش گفتم، زنته؟

 

 شیابرو جفت

 زد یشخندیباال داد و ن را

 بهار! ینابغه ا یعنی! یآهان اونم از حرصش گفت، آره........ وا -



ر صدرا بگذارد و فک یکرد خود را جا یبه دور خود زد و سع یچرخ

 به او یحرف نیکند اگر افسانه چن

به تاسف تکان  یکند، سر یم دایپ یکند، چه احساس یشک نیو چن بزند

 داد

شب و  یتو از بچگ ادیم ادمیکه رسما!! تا  شیبزرگ کشت یخدا -

 گذشت و یروزت تو خونه اونا م

 اونوقت صاف ،یصدرا بود یتو دست و پا همش

 صاف

 چشاش تو

 با یو گفت یکرد نگاه

 و زنته؟ یرابطه دار اهرتخو

 زدم: لب

: 

 نداد. یبده ول حیتونست توض یم خب

 :دیکش یپوف

دادنه؟  حیآدم توض ش؟یشناس یبهار! آخه مگه نم یبه خدا نوبر -

 هزار ؟یچطور بهش شک کرد

 شناسمش بهش یکه به اندازه تو نم یهم بگذره محاله من سال

 با شتریکنم. مشکل من ب شک



 نیبود. سر ا نیالبته از همون اول هم هم ه،یراخود یلیکه خ اخالقشه

 ن؟یقهر بود

 :دیلب بر چ بهار

 رو تیواقع دمی: امروز فهم

 تکان داد: یسر

چرا  نیکرد ی. فکر کنم اونم بخاطر حال بدت گفته باشه! پس اگه آشت

 سته؟یمیوا تیلومتریتو دو ک

 لبش باز

 دندان گرفت: ریز را

 خب... خب ... آخه! -

 کرد یتبسم بهزاد

 انشااهلل! یهم زد یا گهیگند د نمینداره، بگو بب بیبگو ع -

 زدن یکمرنگ لبخند

خوره! احتماال  یخوره، حالم بهم م ینه بهزاد؟ بوش که به دماغم م -

 جلوتر؟ ادینم نیبرا هم

 ریبلند زد ز یبا صدا یمکث کرد، بعد با چشمان گرد شده ا یکم بهزاد

 خنده:

 با ما به من را

 اون بنده خدا... میار! فکر کنم منم باس برسم تو تبهار به -

 زاده



 دیغش غش خند و

 .رهیبگ اریتازه زنت بهت و یهفت سال صبر کن یعنی -

 اش گرفت: خنده

 که! ستی. خب دست خودم ن

اش  یگردنبند طب یصورتش، دست رو یمانده رو یته خنده باق با

 گذاشت و گفت:

 

 

: 

 یخب حاال کم یلیکنم، خ یشد نزدم بچه مردم رو اوراق خوب

 نیا نمیاستراحت کن، من برم بب

 نظرش دکتره

 .هیچ

 شیرفت. بهار ابروها رونیب یآسوده تر شده ا الیبا خ و

 هفت سال نکهیجمع کرد، منظور بهزاد از گفتن ا را

 کرده، چه بود؟ صبر

** 

 رهیرنگ ت ستشیهست و ن یکه خارج شد، شهر و همه  مارستانیب از

 یدر تمام مدت رانندگگرفته بودند. 



رفتن به داروخانه و گرفتن داروها هم عجله داشت و هم حواسش  و

 پرت بود، تمرکز الزم را نداشت. در

افتاد،  یراه م نیآمده، به سمت ماش رونیاز داروخانه ب عیسر کهیحال

 پولش را باز کرد تا کارتش را فیک

کارت را  یدو بار یکیهول بود که  یقرار دهد، به قدر فیک داخل

 نامناسب گذاشت و مجبور شد یجا

جابجا  نیبود. در ح زاریهمه آشفته شدن خود ب نیدر آورد. از ا دوباره

 رونیب فشیاز ک یزیکردن کارت، چ

 نیزم یزیچه چ ندیرا که برداشته بود، عقب داد تا بب ی. کالفه گامافتاد

 افتاده است که حس

 شیپا ریز کرد

 شد... یخال

 الیخ یرا گرفت و نگه داشت. ب شیبازو یکیاد که افت یم نیزم داشت

را  شیکه بازو یمرد ریپ یافتاده، نگاهش اول رو نیزم یکاغذ رو

 با عمق یو بعد به روبرو! چشمانش گشاد شد، مکان دیگرفته بود، چرخ

 شیروبرو ادیز یلیخ

 یبرا بود،

 یگودبردار یساختمان هیپا

 مرد ریبودند! دوباره نگاه به سمت پ کرده

را  شیاگر بازو یکم جان ول ییداشت و دستها یدیسپ یموها چرخاند،

 شک داخل آن یگرفت ب ینم



 

 

به  یچرا مکان نکهیبود از ا جیافتاد! متعجب و مبهوت و گ یم گودال

 است. دهیعمق را مقابل خودش ند نیا

 گفت: رمردیپ

قدمهات رو با عجله و مطمئن برندار، هر قدر هم تند  نقدریجوون ا -

 ،یبکوب نیو محکم پا به زم یبر

 بزنه! | نیتونه آدم رو زم یم زهیشن ر هی بازم

 بزنه! نیآدم رو زم من

 ماتش

نشده بود؟  یبود، چرا متوجه نوار زرد خطر اطراف گودبردار برده

 شیبازو ییمرد با خوشرو ریپ

 را

افتاده بود، برداشت و به  نیرا که زم یکرد و خم شد. تکه کاغذ رها

 با لبخند گفت: سمتش داد.

جوون  هی شیدو سه روز پ نیکاغذ نجاتت داد، هم نیافتادن ا ریبگ ایب -

 مثل خودت سرش تو

 متوجه نوار خطر نشد و افتاد، پاش شکست. ود،ب شیگوش

 یفکر به کاغذ نگاه یکاغذ را دستش گرفت، هنوز گنگ بود و ب تکه

 یکرد، دست خط مادرش بود. چند

 دادن گفته با نیده بود و حخودش نوشته و دستش دا شیپ



من  یول یدیبر ،یببر دیکه نبا یینگه دار، درسته از جا شتیپ نویا -

 د یم

 اسم به نیا ب

 مادر پشتته!!! یده، چون دعا یجا، تو رو از سقوط نجات م هی روز،

 سطر اول کاغذ را خواند: رانیو ح مبهوت

 ناد علیا مظهر العجایب... -

 شیبازو یمرد با نگران ریشد. پ نییباال و پا تند یاش از نفس نهیس قفسه

 گرفت و تکانش داد: گریرا بار د

: 

 .نیبش کمیکنار  ایب ستیخوبه؟ چنه؟ اگه حالت خوب ن حالت

 

 

در ذهنش  یمرد بود، جمالت ریپ یرو یهم نگاهش با همان گنگ باز

 مطمئن قدم نقدریا» شد؛  یتکرار م

مادر در گوشش زنگ  یو صدا...« نقدریعجله نکن، ا نقدریا برندار،

 یببر دیکه نبا ییزده درسته از جا

 !!!...«یدیبر

شک  ینشست، ب شیروبرو یباز به گودبردار رمردیاز پ نگاهش

 گودبردا

 



قدم  کیطبقه بوده است.  یس ستیبرج ب کی یعمق برا نیبا ا یر

مرد نبود،  ریپ نیمانده بود سقوط کند. اگر دست فرتوت و کم جان هم

 یبود؟ از ک دهیبر یرفت. از ک یمحکمش فقط رو به سقوط م یقدمها

 عهد به انتقام کرده بود؟ از کجا؟ از

 ؟یاز ک ؟یک

را سفت  شیبازو یبا نگران رمردیبست. پ یلحظه ا یرا برا شیچشمها

 دیتر چسب

 ست؟یپسرم حالت خوب ن -

به سمت او بر  تیاز حرف و موقع یباز بدون درک درست نگاهش

 گشت و لب زد:

 نه؟یعمق رو نب نیبا ا ییشه آدم جا یمگه م -

 مرد خندید: ریپ

مصمم و با عجله به  نطوریا یگم چرا داشت یدارم م نویواال منم هم -

 ؟یرفت یم یطرف گود

به  ی! ولچوقتینخوانده بود، ه چوقتیکاغذ نشست، ه یباز رو نگاهش

 فشیدر ک شهیحرمت گفته مادر هم

 ادیو البته حرفش را هم به  داشت. دست خط مادر بود یم نگهش

 سپرم یدعا م نیداشت؛ به صاحب ا

 

 کمک یهر وقت هر ک نکهیباشه، به حساب ا حافظت

 کمکت باشه. باهات به ،یداشته دریغ نکرد الزم



 «تا نکنه!! تینهایشدنت از اون ب دهیبر حساب

وضع ناجورش، خود  دنیمرد با د ریآمد، پ یداشت سخت باال م نفسش

 گفت: و دیعقبش کش

 .ارمیبرات آب ب نیبش نجایا ایب -

تر نگاه کرد، انگار نگهبان همانجا بود. دست  قیمرد را دق ریپ دوباره

 مرد زد و گفت: ریپ یبه بازو

 ازتون ممنونم. -

برگشت. پشت رل نشست، هنوز کاغذ را در دستش  نشیبه سمت ماش و

 روز از سقوط نجاتت کیداشت! 

 یسقوط کرده بود، از ک یشت.... از کهم گذا یداد!! چشم رو خواهد

 ش؟یهفت سال پ ش؟یگام اول سقوط برداشته شده بود؟ از چند سال پ

 یذهن و قلبش تكان م نیب یزیچ ؟یک ش؟یشش ماه پ شیپنج سال پ

 ،یلجباز نیا یکه در ذهنش نشسته بود، بها یانتقام نیا یبها خورد،

 فهماندن... یبها امدن،یکوتاه ن نیا

جان کودکش و اصال آن به کنار... به  متیبود! به ق نیگچقدر سن یوا

 جان بهارش متیق

 را اصال ایدن که

 خواست یبهار نم یب

قابل باور بود،  ریخودش هم غ یبرا شیروبرو ریشدن تصو تار

 انگشت شست و سبابه اش را محکم به

 چشمانش یرو



نار بهار گفت نه، خدا را هم ک ینگاهش را گرفت. از وقت یو تار دیکش

 گذاشت. واقعا خدا

 یدل م یگفت: از هر ک یبهار را از خدا؟ مادر م ایاز بهار داشت  را

 «از خدا نکن. یبکن، ول یکن

 

 

روز در مغازه اش باز شده بود و  کیباز کرد،  عیبست و سر چشم

 خود به آنجا پا گذاشته بود، یبهار با پا

 یار چه کسک نیاطالع! ا یمنظور، هر دو ب یقصد، ب یآدرس، ب یب

 ایتوانست باشد؟ اتفاق؟ شانس؟  یم

که  یبود؟ آن وقت او چه کرده بود؟ با نعمت دهیکه از او بر یهمان کار

 با وجود کنار گذاشتنش یخدا حت

 یداشت وقت یوجودش چه تپش یفرستاده بود، چه کرده بود؟ وا باز

 یم یمرجوع زیم یبه بهانه  دیفهم

به قلبش زد تا خود را آرام  شیانه نرحم یو چه ب ندشیدوباره بب تواند

 کند؟

 ینیکه لب هم داشت، ب یکوچک ینعمت همراه با نعمت دو سه سانت آن

 هم داشت، گوش هم داشت...

 یخورد و از همه آنها مهمتر صدا یتکان م شیبست... دست و پا چشم

 پر قدرت قلبش بود که تا عمر

جان هر دو در بودند و  مارستانیکرد، حال در ب یفراموش نم داشت

 خطر!



 یسیفشرد، خ یچشم گشود، فرمان را در حد شکستن داشت م دوباره

 ینم یگوشه چشمش هم به درد

دو نعمت  نیانداخت، استارت زد، حال ا شیدو ابرو انیم یاخم خورد،

 داشتند، ازیاز دارو ن شیب یزیبه چ

 و با عجله راند. هدفمند

بار  نیآمد آخر ینم ادشی قیشد، دق ادهیو پ ستادیا د،یمقصد که رس به

مکان، در خلوت  نیبخش، در دور تر نیتر ییآمده بود؟ در انتها یک

 بزند و یشد حرف یم شیچگونه رو یعنینزد،  یجا نشست. حرف نیتر

 بار که مادرش نیبخواهد. آخر یزیچ

 اش ادهیبه آنجا آورده بود، دم در پ را

 و خود به دربند رفته بود کرده

 برود. شیبومح یبه جگر ک تا

 

 دهانش گذاشت و لب زد: یرو دست

 صالح بن موسى الكاظم. ای کیالسالم عل -

 دیکه با چادر سف یدخترک ریتصو د،یچشمانش رقص انیم یریتصو

 تینها یکش دار و کوتاهش با ذوق ب

 گفت: یو م دیدو یطرف، آن طرف م نیا

 جون برام دوخته، قشنگه؟ زیصدرا، عز نیبب -

کرده بود  خیچشم و دلش باهم  یاش گذاشت، از ک یشانیپ یرو دست

 حاال قطره یدانست ول یرا نم



 شده است. بداد، هر چه بوده ، آ ینشان م دهیچک

 یتماس را برقرار کرد، صدا عیبه خودش آورد، سر لشیموبا یصدا

 گرانه بلند شد: خیبهزاد توب

 عمل بشه، امضات الزمه!! دیبهار با ؟ییمعلومه کجا یمرد حساب -

خواستن هم نداشت، آدم  یبرگشت، رو حیبه سمت ضر نگاهش

 گناهکار را چه به خواستن؟ لب زد

 .امیاالن م -

 تماس را قطع کرد  و

داد، دم در  یشدن نم کیبرخاست هنوز به خودش اجازه نزد عیسر

 در نهاد یرفت و کف دست رو

 خوردند: یتکان کوتاه شیلبها

: 

به خدا بهار و اون کوچولو لیاقت من لیاقت خواستن ندارم اما  درسته

 موندن رو دارن. مجازات منو

 اونا قرار نده! بردن

کرد، قبل از ورود به اتاق  یبرگشت را ط ریعجله هرچه تماتر مس با

 :دی. نگران پرسدید رشیبهزاد را دم پذ

 شده؟ یچ -

 بهزاد فرق کرده بود: یخیسرد و  لحن

. 



 ج .ستین یعمل بشه، چاره ا دیبا متاسفانه

 را سمتش گرفت: یبرگه ا رشیپذ زیم یاز رو و

 دیس ریپ پر

 ید مه

 .یامضا کن دیرو با نیا -

 را مشت کرد: دستش

 زاده

 خوام با دکترش یاول م -

 بزنم. حرف

 گفت: یجد بهزاد

 من حرف زدم. -

داد، دم در  یشدن نم کیبرخاست هنوز به خودش اجازه نزد عیسر

 در نهاد یرفت و کف دست رو

 شیلبها

 خوردند یکوتاه تکان

خواستن ندارم اما به خدا بهار و اون کوچولو لیاقت  اقتیدرسته من ل -

 موندن رو دارن. مجازات منو

 اونا قرار ندها | بردن

کرد، قبل از ورود به اتاق  یبرگشت را ط ریعجله هر چه تماتر مس با

 :دی. نگران پرسدید رشیبهزاد را دم پذ



 شده؟ یچ -

 هزاد فرق کرده بود:ب یخیسرد و  لحن

 .ستین یعمل بشه، چاره ا دیمتاسفانه با -

1 

 را سمتش گرفت یبرگه ا رشیپذ زیم یاز رو و

 یامضا کن دیرو با نیا -

 را مشت کردن دستش

 خوام با دکترش حرف بزنم. یاول م -

 گفت: یجد بهزاد

 من حرف زدم. -

 

 کرد: دیتر تاک شمرده

- 

 باهاش دیهم با خودم

 بزنم. حرف

! با گفتن: باشه، او را گریتکان خورد، صدرا بود د شیابر و محسوسنا

 کرد. تیبه سمت اتاق دکتر هدا

 صدرا به دکتر گفت: | یمعرف ضمن

 خواستن باهاتون حرف بزنن. یشوهر خواهرم م -



 زد یلبخند ریپ دکتر

 در خدمتم. -

 :دیبدون فوت وقت پرس صدرا

 نکهیشه و دوم ا یم یخوام بدونم اگه عمل نشه چ یم نکهیاول ا -

 عملش جهینت نیو بدتر نیبهتر

 تونه باشه؟ یم یچ

 یبود، با لبخند دهیهمراهان پر استرس کم ند نیاز ا د،یکش ینفس دکتر

 گفت:

- 

 تا بگم. دینیبش

بهار برود. دکتر  شیپ عتریخواست هرچه سر ینشست، م یلیم یب با

 گفت:

 یعنی میعملش کن عیسر یلیخ دیشده، با ریاالنش هم د نیاوال هم -

 بهتر از میکرد یعمل م روزید

بود و مسلما فردا بدتر، چون احتمال پخش عفونت تو بدنشون  امروز

 و نیوجود داره، اما بهتر

 

 قیشه دق یو تقدیر دست خدا، پس نم میا لهیاوال ما وس جه،ینت نیبدتر

 یهر عمل یگفت، ول

ن سالمت باشه و که جون جفتشو نهیا جهینت نیهم داره. بهتر یخطرات

 یبیکدومشون آس چیبه ه



و خب عمل  میکه بچه رو از دست بد نهیهم ا جهینت نیو بدتر نرسه

 ییاز عملها یکیصفرا  سهیک

 خودش یکه برا هست

 میکن یرو م یبه خدا و کار میکن ی. پس ما توکل مستیخطر ن یب هم

 که

 .میسپار یم شیرو هم به بزرگ جهینت الزمه،

 ا مشت کردر شیزانو یرو دست

 رو... انیجر میدیفهم یزودتر م ی. اگه به ماه

 با آرامش گفت: | دکتر

- 

خب اگه زودتر  یحرف زد ول تیشه با قطع ینم یچیچند درباره ه هر

 یاحتماال م نیبود دهیفهم

 با دارو حلش کرد. شد

مکث  هیرساند. چند ثان شیگلو خیخود را تا ب یخاردار و ناصاف توپ

 کرد:

 هست؟ تیامکان موفقچند درصد  -

 کرد تبسم

 تونم براش ی: نم

باال سرش عالوه  دینترس م،یکن یتالشمون رو م یکنم ول نییتع درصد

 بر من



 نیو هم چند ییهم هست، هم متخصص ماما گهیمتخصص د نیچند

 یدکتر زمان یآقا گه،یدکتر د

 زاده )نفس آخر( نیحس اکرم

سر خواهرشون هستن، که باال  ییدونن دکترا یخودشون واردن و م هم

 همه شون کار بلدن. نگان

 میکنیرو م مونیما سع دینباش

 

که باال سر خواهر شون  ییدونن دکترا یخودشون واردن و م هم

 هستن، همه شون کار بلدن. نگران

 .میکن یرو م مونیما سع دینباش

از امضا نداشت. ضمن  ریغ یکرد. چاره ا یجا برخاست و تشکر از

 :دیزاد پرسبرگه از به یامضا

 ؟یبه مامانت ابنا اطالع نداد -

 گفت: یدرهم رفته ا افهیبا ق بهزاد

حال و وضع  نیبا ا ادیدخترش رو حاال ب دهی: دست کم سه هفته است ند

 نه؟یبب مارستانیتو ب

بهزاد کرد و دوباره سرش را گرم  یمردمک ها انیم یمکث صدرا

 خواندن مفاد برگه کرد.

 فته و پر غم صدرا توقف کرده بود، نفسچهره گر یبهزاد رو نگاه

 و باز خودش گفت: دیکش



 یاونو بستر دیعمل بشه اول با دیبفهمه بهار با نجایا ادینه نگفتم. ب -

 چند مدت اصال نیا میکن

 بعد بگم. ادیخدا از عمل ب دینشده، گذاشتم به ام زونیم فشارش

 دیرا به دست بهزاد داد و پرس برگه

- 

 اع مختلف داره؟صفرا انو سهیک عمل

 جواب دادن متعجب

 چطور؟ -

 

 شانیاز آشناها یکی شیسال پ نیخفه کرد و نگفت هم نهیرا در س آهش

 بر اثر همین عمل فوت کرد و حاال

 شود. لب زد یم وانهیرسما د دارد

 براش نگرانم. یلی. خ

بد  ادیز یلیشک خ یحال صدرا ب د،یباال پر یلحظه ا یبرا شیابرو

 جمله نیه بود، چنبود که موجب شد

 موجب نشد دلش نرم شود، گفت: یاز زبانش خارج شود ول یا

برگشتن با  یبرم خونه خودمون و برا یبهار رو م مارستانیبعد ب -

 یم میبرنگشتنش خودش تصم

 شد، صدرا نباشد، گفت: ینم لیبا همان حال خراب هم دل یحت



خودش  دیم باه مارستانشیبعد ب یآزادانه است، برا میاگه هدف تصم -

 نه توا ره،یبگ میتصم

اش  ینیو به سمت اتاق رفت. بهزاد نوک انگشت به ب دیراهش را کش و

 دو نیبود ا یانتظار ابلهانه ا د،یکش

 عوض شوند!! تا

بسته بهار موجب شد از فرصت استفاده کند و  یاتاق شد، چشمها وارد

 یهم شده مدت یرفع دلتنگ یبرا

خواست. قشنگ و ناز  یغل کردنش را ماش شود، دلش به شدت ب رهیخ

 خواب یاز همان بچگ د،یخواب یم

آهسته  یخوشگلش، تکانها یشد چشم و ابرو یم ییرفت، تماشا یم که

 پوست نازک ریز شیمردمک ها

 میداد. نس یکه گاه به دست و صورتش م یتکان آهسته ا پلکش،

 از چشمانش یلبخند یگذرا

 گذشت،

چقدر مزه داشت  د،یا در اتاق بهار خوابکه بعد از ساله یآن روز یوا

 که یینوازش نرم موها ش،یتماشا

 

که از صورتش گرفت و  ییصدا یبود، بوسه ب ختهیبالشت ر یرو

 خوش خوابش، گرم شهیدخترک هم

 دلش د،یکش ی. آهدینفهم خواب

 صورتش یدر فاصله چند سانت یبود ول دهیبوسه عاشقانه هم طلب کی



کرد و  طنتیهم شده. ش یرد گم کن یاشد که بر یم داریب داشت

 نمود. دارشیب یضربت

 یآور ادیدستش قرار داد، از  یرو میشد و دستش را مال کشینزد یکم

 رفت. یرفتنش نفسش م غیت ریز

دست  نیچشم باز کرد. ا عیخواب بود و با لمس دستش سر مهین بهار

 گرم و خاص

 شناخت، فقط یم را

 بداخالق خودش بود. یصدرا یبرا

 یدلگرم شیو استرس داشت، حضورش برا دیترس یم یلیخ یقتو

 کرد صاحب آن یبود. صدرا سع یبزرگ

 کرده از ترس را آرام کند خی دست

 صحت خواب، خانوم خودم. -

 ینکرد، بالفاصله کنار دست صدرا را گرفت، سوال یحرفش توجه به

 کرد یداشت مغزش را سوراخ م

 یرفت یبود، پس چرا گذاشت یادررابطه تون خواهر بر تایاگه تو و گ -

 کانادا؟

 یکرد، حت یبود جوابش فرق م یگرید تیهر موقع دیکرد، شا یمکث

 یتازه م د،یتا نوک زبانش آمد که بگو

 همه آنها گفت: یبه جا یزن بود با مرد! ول یلیل یپرس

بمونه و  ؟یداشت یعاشق چه انتظار هیجواب دادم. از  یدیبار پرس هی -

 صاف



 صاف

 یراه بر جلوش

 هر روز چشمش تو چشمت باشه و دلش بخوادت و اون... و

 

 

 طیتوانست در آن شرا یکه م ییهم گذاشت و باز حرف ها یرو دندان

 یرا درز گرفت، حرف نامرد دیبگو

 نکرد و گفت: یعهد یو ب یبد قول و

ات لذت ببره. رفتم تا جلو چشمم  نهیقشنگ از دست رد زدنش به س -

 ینباش

جمع کرد و مبهوت و مات به صدرا نگاه کرد. آب دهانش  را چشمانش

 ذره کی نکهیرا قورت داد و بدون ا

 :دیپرس اورد،یسر در ب شیحرف ها از

 ؟یگ یم یردا یچ -

خود را آرام  یقیکرد با نفس عم یخود برد و سع یموها یال دست

 کند، با خود عهد کرده بود تمامش کند

 

 .ستیحرف ها ن نیا یابر یمناسب تیولش کن، االن موقع -

 دست صدرا را گرفت: گریبرد و بار د شیدست پ عیسر

: 



 یاصال. تو رو خدا بهم بگو چرا م میندار نیمناسب تر از ا تیموقع

 جلو چشمت گهید یخواست

 ات زدم؟ | نهیدست رد به س یمن ک نباشم؟

 دست خود گرفت نیداد و آن دست کوچک را ب یرا حرکت دستش

خوام بحث  یاتاق عمل. نم یر یم یدار ست،ینبهار حالت خوب  -

 .میکن

 گفت: یشتریب تیبا قاطع ش،یاز عمل مهم تر بود برا نیا

 زاده )نفس آخر( نیحس اکرم

که باهاش بزرگ  ییشه صدرا یشه گمت کردم، مدتها م یمدتها م -

 هر جور هم ،یستیشدم ن

 

گ که باهاش بزر ییشه صدرا یشه گمت کردم، مدتها م یمدتها م -

 هر جور هم دل به ،یستیشدم ن

تا  امیکنار ب یگ یم یکردم با هر چ یدادم، باهات راه اومدم، سع دلت

 به وجود دیبلکه به روزنه ام

اخالقت،  یرو یزیبرگشتنت به اون روزا، نشد که نشد. به چ یبرا ادیب

 رفتارت، حتى افکارت اثر

ان که رو تونستم درمونش کنم. قضیه محمد احس یبود که نم گذاشته

 بود، نیشد، گفتم حتما هم



 ینبود... واقعا نبود که اگه بود حالت بهتر م یبهت حق دادم ول یحت

رو  نیرنگ گرفت، خب ا شتریبود که تو ذهنم ب تایگ یشد. قضیه بعد

 ناراحتت کرده؟ یچ ؟یهم که من اشتباه کرده بودم، باشه! پس چ

که موجب شد رسما  گفت یشده بود، آخ از ته دل ادیدرد شکمش ز جدا

 به یکم رد،یدل صدرا آتش بگ

پس دادن نفسش سرش مختصر چپ و راست شد،  نیخم شد و ح سمتش

 نگرانش بود که دلش یبه قدر

 کند، گفت: جادیا یتر دیتنش جد چیخواست ه ینم

 .ستیمهم ن گهیولش کن بهار، د -

 صدرا گرفت: یکه سرم داشت را هم به بازو یشد، دست زیخ مین بهار

 بگو. -

دندان برد و رها کرد.  ریهم بلند نشد. لبش را ز شینکرد، صدا اخم

 ذره مالمت به لحنش داد: کی

مگه قرار  ؟یو همه حال منتظرم باش شهیهم یمگه بهم قول نداده بود -

 یدانشجو که شد مینداشت

 خودم؟ شیپ یایب

 

 :دیبین حرفش پر عجوالنه

 یرفت یخبر گذاشت یب ،یکه عمل نکرد یداده بود ییتو هم قول ها -

 با من یتماس چیاونور! چرا ه

 ؟ینگرفت



 شد. گفت: یگام عقب گذاشت و هر دو دست بهار خال کی

گرفتم؟  یتماس م ایدادم  یم حیبهت توض دیگفتم؟ چرا با یم دیچرا با -

 بهم تیاونقدر با قطع یوقت

اومدم بهت  یکه م میباهم داشت یچه صنم گهید ،یداد یمنف جواب

 دادم؟ یم حیتوض

 :دیپرس رتزدهینشست و ح کامل

بار از  هیتونستم؟ تو  یدادم؟ اصال مگه م یبه تو جواب منف یمن ک -

 اونم یکرد یمن خواستگار

 همه حرف یبگو نه و من پا یگفت

 بار گفته هیگذشته مون موندم و بهت بله دادم، گفتم اگه  یها

بعدش چرا خون به دلم دونم هم  یبله! نم یبگ دینه، ده بار گفته با بگو

 ؟یکرد

کرد؟  یم بیرا داشت تکذ یواضح ریرا فوت کرد، بهار چه چ نفسش

 کالفه جواب داد:

 : بهار تمومش کن تا تمومش

 خدا!! دیبه ام یکه نگرفت ی. فراموشکنم

 چشمانش

 سیخ

بود، تمامش  دهیرا که شن یواضح یادعا نیتوانست چن یچطور م شد،

 دیکند. با تاک

 گفت: یشتریب



 ؟یدادم؟ ک یمن بهت جواب منف یگ یتو رو خدا بگو چرا م -

 

 

به  یجد یلیداد، بهار خ یشتریشد و به نگاهش عمق ب کیبار چشمانش

 و دیبار با ترد نیا د،یرس ینظر م

 گفت:| متفکر

فرصته... مامان  نیهمون سال اول دانشگاهت که تموم شد، گفتم بهتر -

 گفت کسرا هنوز ازدواج یم

گه  ی! بابا هم گفت، راس متی! فقط محرمیتم فقط نامزدگف نکرده،

 موندنشون گناهه، قانع نطوریا

مامان زنگ زد و خواست  م،یکرد یازت خواستگار یرسم یلی. خشدن

 کنه که نییتع یبه روز

 خونه شما. میایب

 گشاد شده بود: رتیبهار از ح چشمان

 یم تیاذ یردا ؟یذار یسر به سرم م یجدیده صدرا؟ دار هیباز نمی: ا

 ؟یکن

آورد، بهارش صاف و صادق  یکرد، سر در نم شترینگاهش را ب دقت

 بود که تمارض نیتر از ا

 ادامه داد کند،

 



با خودت حرف  دیگم، مامانت گفت با یرو م تیواقع نینه دارم ع -

 بزنه بعد...

 سردرگم لب زد بهار

 صدرا؟ -

 مکث کرد و آرام تر و متعجب تر ادامه داد: یکم

 

- 

مامان اصرار کرد، گفت درسته  یروز بعد گفت، نه، هر چ چند

 یو هم رو خوب م میا هیهمسا

ماها از هم  یطرز زندگ ست،یازدواج به صالح ن نیا یول میشناس

 دوره. گفت بهار هم موافق

 !ستین

 مانده بود مات

 ؟یگ یقصه م یصدرا دار -

 باال رفت: یکم شیصدا

در باز تماس گرفت... گفت گفت، هر ق یمامان هر چ ه؟یقصه چ -

 نظرتون همونه.

 تکان خوردن شیرا فراموش کرده بود. لب ها زیو عمل و همه چ درد

 یگ یدروغ م -



و  رانیح یچشم ها یشد ول یم یبود، عصبان گرید تیموقع هر

 در ذهنش ییمبهوت بهار داشت جرقه ها

سردر  تیشد و در نها کشینزد ی. کمدیگنج یزد که در باورش نم یم

 گفت: یگم

- 

 ؟یخبر نداشت تو

 کرد: بغض

 ۔یگ یراست نم -

 

 

لب زمزمه کرده امکان نداره، حتما دروغه! مامان با من  ریز و

 ! جمله آخر بهزادیوا« کنه. ینم نکارویا

!! سر بلند  یخورد؛ و هفت سال صبر کن یدر گوشش زنگ م داشت

 کرد و رو به صدرا گفت:

 .ادیبهزادو صدا کن بگو زود ب -

صدرا تکان  یساکت به صورت هم نگاه کردند. لبها یلحظه ا دچن

 خورد یمختصر

 ؟یکه خبر نداشت یبگ یخوا یواقعا م -

 از گوشه یاشک سرد قطره

 :ختیبهار ر چشم



 نداشتم. -

 ا

 چند قدم راه رفت و باز برگشت: کالفه

 ؟یشه خبر نداشته باش ی. مگه ممکنه؟ چطور م

 ان

داشت به ضخامت حجم  وست،یپ یم یهم داشت به اول یبعد قطرات

 بود، به دهیکه در آن سالها کش یدرد

که مدام  یکه از صدرا داشت، به ضخامت افکار یریدلگ ضخامت

 یاریبه احمق تمام ع»زدند:  یم ششین

فراموش  یکه برا یبه ضخامت تالش.« یهنوز دوستش دار که

 .دیکش یبود، درد م دهیکردنش کش

کرد، چطور ممکن بود؟ واقعا  ینگاه در نگاه سردر گم بهار صدرا

 یگونه  یچطور ممکن بود؟ دست رو

 و دلسوزانه گفت: دیکش سشیخ

 نکن. هیگر -

 

 شدن عتریسر شیشدن اشک ها یلبش را به دندان گرفت و جار گوشه

 نکن؟ هیگر یبهم نگفت گهید یاز ک ادیم ادتی -

 زبانش

 ابشیدندان آس یرو



 یگردد به سال ها یدانست برم یم ینبود ول ادشی قشیشاید دق ستاد،یا

توانست باور کند،  یشد، نم ی! نگاهش از صورت بهار کنده نمگذشته

 هرگز یعنیدانست؟  یواقعا نم یعنی

 نیگناه بود؟ آن هم تا ا یبهار با طراوتش ب یعنیاو، نه نگفته بود؛  به

 حد؟

 کرد: دیمصرانه تاک گریبار د بهار

: 

 نجایا ادیبهزاد بگو ب به

 لشیبا موبا یآن تماس ینخواست اتاق را ترک کند و به جا دلش

 نشده بهزاد وارد اتاق قهی. دو دقگرفت

 هیچشمان سرخ حاصل از گر دنینگران حال بهار شده بود. با د شد،

 :دیاش دلنگران تر پرس

 شده؟ شتریدردت ب ه؟ی: چ

 :دیاو پرس ینگران زانیتوجه به م یب بهار

 یقبل رفتنش به کانادا از من خواستگار صدرا یبهزاد تو خبر داشت -

 کرده بود، مگه نه؟

 :دییصدرا را هم پا یچشم ریاش شد و بعد ز رهیلحظه خ چند

 . چطور؟

 

 بهار باالتر رفت، تحملش یصدا



 شده بود: طاق

 فقط جوابم رو بده. -

 گرفت: ینفس

 دونستم. یآره م -

 و مواخذه گرانه گفت: «یوا» لب گفت:  ریز

 بهزاد؟ ؟یو به من نگفت یدونست ی. م

به  شتریشک نه به اندازه بهار، ب یب یشده بود ول ریهم غافلگ صدرا

 :دیاعصابش مسلط بود؛ رو به بهزاد پرس

- 

 بهار نه؟ یول یباش دهیشه تو فهم یم چطور

 یکرد. نفس یاش گذاشت، گردنش درد م یگردنبند طب یرو دست

 گرفت:

دونست چون  یبهار نم یول دمیمن از پارسا شن گه،یخب معلومه د -

 که مامانت یهمون بار اول

فرستاده  نایرو مطرح کرده بود، مامان، بهار رو همراه خاله ا موضوع

 جون تا زیعز شیبود شمال پ

 دور باشه. ایقضا از

را  التیآمد. سه ماه تعط یم ادشی ییزهایچ کیبهار گرد شد،  چشمان

 جون ماند، هر چند آنجا زیعز شیپ

هر  یصدرا تنگ شده بود ول یبه شدت دلش برا یاشت ولدوست د را

 خوام برگردم یگفت، م یوقت م



بعد از سه  ی! و وقتمییآ یهفته بعد م م،ییآ یهفته م نیگفت، ا یم مادر

 را ترک رانیماه برگشت، صدرا ا

 رو به بهزاد گفت: یبود!! عصبان کرده

 ؟ی: پس چرا بهم نگفت

 مردد سر تکان داد: بهزاد

نگم، گفت  یزیبا خبر شدم، ازم خواست بهت چ دیتا فهم مامان -

 نیبهار در ندونستن ا یخوشبخت

گرفته بودم و سر خودم هم گرم کنکور و  پلمیاون موقع تازه د مطلبه،

 یجوابش بود و به اندازه کاف

مشغول بود. بعد هم صدرا رفت و به دنبالش شش ماه نشده  فکرم

 کردن، یخونوادش اسباب کش

 یخورد. اون روزها نگفتم تا به زندگ یستنش به دردت نمدون گهید

 ! بعد همیبدون صدرا فکر کن

بعد اون هم باز نگفتم چون دوست نداشتم  یول ،یازدواج کرد که

 باشه که یخواهرم دنبال کس

اومد،  شیدوباره پ یخواستگار انیو بعد هم که جر ستیدنبالش ن گهید

 فکر کردم حتما با هم حرف

 نیدیرو فهم زیچو همه  دیزد

کرد؟ نگاه به سمت صدرا  یباور م دیچطور با د،یگنج یباورش نم در

 چرخاندن

- 



 ؟یبه خودم نگفت چرا

 دیبا تعلل رس جوابش

- 

 گفتم؟ یبه خودت م دیده هزار بار با چند

 

 دهانش را قورت داد: آب

 چرا نه؟ یدیچرا ازم نپرس -

 :دیکش شیموها انیم دست

دو بار مامان گفته  یکی! یونستم شمال رفتد یمن اصال نم ،ی: نبود

 باهم حرف نایا نیبود اجازه بد

خواد!!  ینم ست،ین یمامانت گفته بود، بهار خودش هم راض یول بزنن

 خاموش بود و از لتیموبا

 .ینیمنو بب یخوا یکردم نم یو من فکر م یاومد ینم رونیهم ب خونه

 زد: لب زد: لب

1 

- 

کردم که جا مونده! حاال  یفکر م یعنیبود،  تو تهران جا مونده لمیموبا

 از دیشا ستم،یمطمئن ن گهید

 دیچرا من نبا یفکر نکرد یبعضیا الزم بوده که جا بمونه!! ول نظر

 نم؟یبخوام تو رو بب



دانست و او  ینم زیچ چیرا گرفته بود، بهارش ه بانشیگر یدرد بد سر

 هم ینه گفتنش... چشم رو یبه پا

 گفت: یرفته ا لیتحل یدنش با انرژو با باز کر گذاشت

تو ذهنم رنگ گرفت، به هر  شتریمحمد احسان ب نهینه، گز یگفت یوقت -

 یچیحال من اون روزا ه

 میکار شرکت رو هم تازه شروع کرده بود ن،ینه خونه ، نه ماش نداشتم،

 ییبه درآمد زا ادیو تا ب

رش هم بر عکس اون که تک پسر بود و پد د،یکش یطول م یلیخ برسه

 بود و دهیبراش خونه خر

هم نداشت و زودتر کارش  یپدرش سرباز یبخاطر سن باال ن،یماش هم

 رو شروع کرده بود. با همه

 یداشتم که باورم نشه به کس د مانیا نقدریها باز بهت ا نیا

 

 حتى از ذهنم گذشت ،یبله بگ یا گه

 

اهات تونستم بمونم و هر روز ب ینم ،یاجبار خوانوادت نه گفت به

 دونستم یروبرو بشم، اصال نم

بود که  نیباهات داشته باشم، ا یکار کنم، چه رفتار یبشم چ روبرو

 کانادا، بهونه اش ایگفت ب نایگ

 



شه  یمدرن داره برگزار م ونیدکوراس یبود که به دوره طراح نیا هم

 و ریرو ز میتونه زندگ یکه م

بود که دو سال  نیکردم ا یکه فکر نم یزیچ یکنه. منم رفتم ول رو

 نشده...

 دنیکش ریقلبش ت انیزد و آن م یپوزخند

 خودش رو با تو برام بفرسته!! یمحمد احسان عکس عروس -

 شد ینم نیبهار درشت تر از ا چشمان

 ؟یگ یراست که نم -

 پر درد صدرا، بهزاد لب زدن یبا بسته شدن چشم ها همزمان

- 

 نامردا

کرد  یرا باز م لشیموبا یروز توانست تصور کند اگر ینم یحت بهار

 صدرا را با دختر یو عکس عروس

حس آن لحظه  یآور ادیشد؟ صدرا با  یم یچه حال د،ید یم یگرید

 گرفت، یاش باز داشت آتش م

 گفت: آهسته

 با بهار تنها باشم؟ کمیخوام  یبهزاد م -

 نیا ییرفت، انگار خودش را هم در جدا رونیتکان داد و ب یسر بهزاد

 دانست. صدرا یمقصر م یدو کم

 به چشمان متعجب و ناراحت بهار داد و گفت: نگاه



 

- 

تونستم به سرعت  یکه م ییعکس هم باورم نشد، تا جا دنیبا د یحت

 کارام رو جور کردم و بلیط

 یدون یکه باهاش روبرو شدم. م یصحنه ا نیاول یگرفتم ول برگشت

 بود؟ یچ

 فکه چند لحظه توق یزد و قطرات یپلک بهار

 دانست. یبودند باز راه گرفتند، خوب م کرده

 

تونستم به سرعت  یکه م ییعکس هم باورم نشد، تا جا دنیبا د یحت -

 طیکارام رو جور کردم و بل

 یدون یکه باهاش روبرو شدم. م یصحنه ا نیاول یگرفتم ول برگشت

 بود؟ | یچ

که چند لحظه توقف کرده بودند باز راه  یزد و قطرات یپلک بهار

 دانست. نفس آه مانند یگرفتند، خوب م

 ... متاسف گفت:یکرد ول یقلب خودش را هم سوراخ م انیم صدرا

 رو داشت. ریتقص نیکه کمتر یانتقام گرفت یو تو از کس -

 محکم تر شد: الحنش

 ؟یازدواج کن یا گهیبا کس د طیشرا چیتحت ه ینداشت حق

 شد یعصبان



خبر به کانادا  ی... تو بیچیه ؟یفهم یخبر نداشتم م یچیمن از ه -

 مادرت ابنا اسباب ،یرفته بود

رو دوست  نایکردم گ یازت نشد، فکر م یخبر چیکرده بودن، ه یکش

 کردم عالقه یفکر م ،یدار

رو  نایا ،یکردم کنارم گذاشت یحس بچگانه بوده، فکر م هیبهم فقط  ات

 ای یفهم یم ؟یفهم یم

 رد،یم خورده بود انتقام بگکرد، تا دم پنجره رفت. آن روز قس سکوت

 گفته بود؛ خدا جون اگه یحت

به  یشانیپ« نذار دستم بهش برسه که اگه برسه... گهید ،یدار دوسش

 داد که وسط خرداد هیتک یا شهیش

 یم یعمل ریز گرید ینداشت. عشقش و فرزندش تا ساعت یسرد چیه

 رفتند که...

 

ر را از نظر نزار بها یو پشت به پنجره داد، رنگ و رو برگشت

 حال و روزش دنیکه از د یگذراند، درد

عکس و آن بوسه  دنیبود که آن روز با د یبدتر از درد یلیخ دیکش یم

 یبود!! دلش قدم زدن م دهیکش

 وقت نداشت. بهار زودتر به حرف آمد یسبک شدن ول یو کم خواست

من بهت نه  یفکر کن یصدرا؟ چطور تونست یفکر کرده بود یتو چ -

 ؟ مگه من نفسم به نفسگم یم

 بهم؟ یشک کن یبند نبود؟ چطور تونست تو



 دیداد و باز باال کش نیبه زم نگاه

باهاش  یوقت ی! ولتیخواستگار یمن بهت شک نکردم که اومدم پا -

 برخورد یوقت یازدواج کرد

فکر کنم؟ بهم حق نده، به جام فکر  یچ یخواست یم دمیرو د عاشقانتون

 کن.

 دیلرز شیالبها

من فکر کرده  یاصال به جا ؟یکن یمن فکر م یبه جا ؟یتو چ -

 قبول. ،یدیتو عذاب کش ؟یبود

خبر نداشتم، تو  یچیدر کار نبود، من از ه یدونستم، عمد یمن نم یول

 من یدید یتو نم ؟یچ

 یاومد یکه نم ییشبا یدون یکنم؟ م یرو تحمل م یچه عذاب دارم

 خونه من تا صبح چه شکنجه

 یخواست یم ینبود؟ تا ک یکردم؟ برا تو هم عمد یرو تحمل م یا

 واقعا؟ تا یتا ک ؟یادامه بد

 عمر؟ آخر

 دنیپرس یبرد و نگه داشت. بهار هزار سوال برا شیموها انیم دست

 داشت:

- 

 بگم. نه؟ یگفت چرا

 

 همسرش داد: یبایبه صورت ز نگاه



: 

 نیکه ا نه، اگه بله بود ایبله بود  اینداشت،  شتریدو شکل که ب جوابت

 داد یداشت عذابم م تیذهن

و اگه نه بود که  یکن یمنو انتخاب م یدینرس ییچون با محمد به جا که

 من بودم که ازت نیا

که  یزیچ یشد ول یو دست کم غرورم ارضا م یبودم نه بگ خواسته

 بود که با نیکردم ا یفکر نم

م درصد ه کیمن اومدم خونتون  یوقت یعنیبله!  یمن بگ ینه  وجود

 قرار یزیدادم چ یاحتمال نم

 یکه ازت داشتم م یریبا اون حجم دلگ یعنیعوض بشه،  نمونیب باشه

 تونم نرمش یدونستم نم

که به  ییرغم همه قول ها یعل دمیبله، د یگفت یوقت یكنم. ول خرجت

 خودم دادم، باز داشتنت

خواستم،  تیلذت بخشه. از فرصت استفاده کردم و بالفاصله محرم برام

 پدر و مادرم رو هم یحت

شگفت زده کردم، بابا بارها در طول پروسه ازدواجمون  شنهادمیپ با

 خواسته منو دو شقه كنها مامان

 دل به دلم داد. شتریب

 :دیتر پرس متعجب

 موقت؟ تیخب چرا محرم -

 کش آمد یمختصر البش



رخ داده بود، برام مجهول بود. اون  نمونیکه ب یفاصله هفت ساله ا -

 دمتید یه تو مبل فروشروز ک

 یاضتیر یحالم رو دگرگون کنه، همه  دنتیحد د نیشد تا ا ینم باورم

 که برا فراموش

 کردنت

شد تو  یدونم چ ینم یدود شد و به هوا رفت، حت یبودم، ضربت دهیکش

 خونه از دهنم در رفت که

 

 یزمان یگرفت که دلم برا آقا شیدست پ عیمغازه و بابا سر یبود اومده

 شده و شماره اش روتنگ 

مسخره بود که دنبال هزار تا راه  یبده بهم... تازه خبل ریکردم، بگ گم

 و در نمتیگشتم که باز بب یم

فرستادم. خالصه خواستم  یرو اشتباه زیها بود که م راه نیهم یراستا

 زانیتا م میمحرم بش

 شتریب یهات هم واقف بودم، حت تیرو بسنجم، به كل حساس خواستنت

 لباس پیودت! از تاز خ

گرفته تا خوش خواب بودنت، تا عالقه وافرت به رژا تا  دنتیپوش

 عجول بودنت. تا...

 شیموها انیدست م و

 تر شد: کیبه تخت نزد یو کم دیکش



کنم، بلد بودم آرومت کنم.  تیکنم، بلد بودم عصبان جتیبلد بودم گ -

 دمیفهم میکه محرم شد نیهم

 یمحاله ازت دست بکشم، به هفته ا گهیهم بخوام شعار بدم د یچ هر

 کردم باهات تماس یکه سع

 نقدرینداره، ا یتیو به خودم بقبولونم اصال بود و نبودت برام اهم رمینگ

 بهم سخت گذشت که

 یبود که دلم م یرنجشم ازت به قدر زانیم یول یباش دیشدم با متوجه

 خواست پدرت رو در آرم.

 نکهیاز ا دیزل زد، با شیوبرومرد ر یچشمان رنگ آشنا گرفته  در

 نکرده و یکنارش نگذاشته و بدقول

بابت سالها  ایشد  یخواستندش، خوشحال م یبود با تمام وجود م دهیفهم

 یاز دست رفته و ب یو روزها

 محکوم شدنش ناراحت گناه

 با نفس همراه

 گفت: یقیعم

بود؟ چرا از همون اول درباره اش بهم  یوسط چ نیا تای: نقش گ

 ؟یتش رو نگفتراس

 

بالشت  یسرش را رو یآمد. شانه بهار را گرفت و به آرام جلوتر

 گذاشت:



با  یکنم، خودت آتو دستم داد تتیاذ تایاصال تو برنامه ام نبود سر گ -

 دونستم یاصال نم تت،یحساس

 درباره اش یوقت یول ،یخبر یب تمونیمحرم انیاز جر تو

 . دربارهیدون یمتوجه شدم نم یگفت

خودم گفتم  تایدم. به گ یدادم و حاال هم نم یاصال بهت حق نم شکت،

 !یعروس یبرا یحت اد،یب

نگه  نمونیاز رابطه ب یچیتر اومد، ازش خواستم ه ریخودش د یول

 نیمشارکت اون در هم ن،یهم

 !شتریبود، نه ب حد

 چشم بست و متاسف گفت: یلحظه ا چند

: 

ترکت نکنم و نرم به  شهیهم یتا برا دمیچند بار با خودم جنگ یفهم یم

 راه دور که دستت بهم

کرد و منتظر بودم  یبا وجود همه اتفاقها باز اون ته دلم باور نم ترسه؟

 دارمیو از خواب ب ادیب یکی

 کرد: نییرا باال پا سرش

تونم بفهمم. چون تموم اون  یم یکه فکر کن یتر از اون قیبله، دق -

 که عقد محمد یهشت ماه

و چقدر گناه آلود از خدا  دمیهمون عذاب رو کش منم یبود احسان

 به تونیخواستم که زندگ

 نرسه! سرانجام



 

00_ 

حق با هر که هم بود  یشد؟ ول یحق گم م یبا که بود؟ چرا گاه حق

 تر از همه بود!! آهسته گناهیباز بهار ب

 خوام باهاش یبزن، م نایبه زنگ به گ -

 بزنم. حرف

 تماس گفت: یاز برقرار را در دست گرفت و قبل لشیموبا

بردارم  ینداره، مدام هم باهام دعوا داشت که دست از تالف یگناه تایگ -

 مون موند یدوست یپا یول

 نزنه. یقبول کرد حرف و

 دفاع دوباره صدرا بر آشفت: از

- 

 یا گهیزن د چیو نه از ه تاینه از گ چوقتیه یحق ندار گهید

 مفهومه؟ ،یکن یطرفدار

 چشمانش گذرا

 :دیخند

 نشو. ی. بله بله، فقط شما عصبان

 نفس

بافت. صدرا کنار  رونیراه به ب ادیبهار با حجم ز نهیکرده در س ریگ

 بهار رفت و تماس



 یریتصو

 جواب دهد. ایتا گ دیطول کش ی. مدتگرفت

 گفت: یفوق کل و خواب آلود یصدا با

 نصفه شبه ها. نجایتو روحت صدرا، ا یا -

 

 لبش باال رفت: گوشه

 ؟یزن یحرف م یبا ک نیرو وا کن و بب تیباباغور یالم، اون چشاس -

 خم شد و چراغ خواب کنار دستش یکم تایگ

 بهار ریتصو دنیکرد با د ینگاه لیروشن کرد و به موبا را

 کامل باز شد و نشست: شیچشمها

 ۔

 ن؟ی! چه خبر باد ما کردییبه به سالم زن پسر دا -

 حوصله گفت: یب صدرا

- 

 دونه. یرو م تیواقعبهار  تایگ

 تر نشست: خیس تایگ

- 

 شماره دو... کدوم؟ تیواقع ک،یشماره  تیرو؟ واقع تیواقع کدوم

 :دیرا نداشت، بالفاصله تو پ تایگ یها یحوصله خوشمزگ اصال



 وجود داره؟ تیآدم باش. مگه چند تا واقع کمی -

 دنیکش یراحت نفس

هشت ماه  ی؟ گفته بودبه ماه نشده باز شدم خواهرت یعنیوفا،  یب یا -

 که!

 کرد و غصه دار گفت: یمکث اندک

 عمل کنه دی. باستیحال بهار خوب ن م،یمارستانیب -

 

اتاق رفت. با روشن شدن  دیبار به سمت کل نیو ا ستادیمتعجب ا تایگ

 در شتریاش ب ختهیبهم ر یاتاق موها

 واقع شد: دید معرض

' 

. 

 ؟یگ یراست که نم چرا؟

را دست بهار داد و  لیدادن نداشت، موبا حیتوضعنوان حال  چیه به

 گفت:

' 

 خواست باهات حرف بزنه. ی: بهار م

 با عجله گفت: تایگ

 شده؟ یبهار تو بگو چ -

 طرح تبسم کرد: جادیا یبرا یتالش



 گهیعمل بشه، گفتم عمله د دیصفرام مشکل دار شده با سهیسنگ ک -

 ومدنشیاومدن با ن رونیب

 .رمیبت فکر ام ازت بگبه حاللیت با باخداست،

 تخت نشست: یرو د،یاشک به چشمانش دو بالفاصله

 اوخ.. -

 پس»از فکرش گذشت:  و

 شیدلش ب!« رهیم یداره م صدرا

 صدرا تپش یبهار برا از

 یبود که م گرفته

 دارد. ینگران است و چه حال بد یتا چه حد دانست

 

 گفت: میمال

- 

 ن،یامیمنجر به مرگ بن شرمنده تم. منم قبل از تصادف یلیخدا خ به

 و هر دمشیپرست یعاشقانه م

باور کن  ،یمنو بخش دیافتادم. تو با یخودم م ادی دمید یکه تو رو م بار

 یگفتم تالف یبهش م یه

نکنم، ما تو  یاومد باهاش همکار یدلم هم نم یول ستیراهش ن کردن

 هم یلحظات زندگ نیبدتر



 یرفت و من وقت ایرم از دنبود که شوه شمیپ یاون وقت م،یهم بود کنار

 بودم که اون عکس ششیپ

نابود شدن  دمیرو محمد احسان فرستاده بود. من جلو چشمم د ییكذا

 رو صدرا روا من صدرا

دونستم تا اون دل شعله ور شده اش آروم نشه،  یشناسم و م یم خوب

 تونه ازت آرامش ینم

نه که تا آخر چند ماه بهت سخت بگذره، بهتر از او نکهی. گفتم ارهیبگ

 عمر با دلش سر جنگ داشته

 حیبدنش ترج یسلول ها ی. همونطور که حاال شک ندارم با همه باشه

 تو باشه و تو یده جا یم

 خوام. ی. بازم معذرت منهینب ماریب رو

 کرد و گفت: یکوتاه تبسم

باور کن من از  ینکردم، چرا کردم ول یگم من اشتباه یجان نم تایگ -

 ه صدرا روک ییزهایچ یلیخ

حرف ها...  نیخبر بودم. هر چند زنگ نزدم برا گفتن ا یداده، ب آزار

 عمه یفقط اگه دوست دار

 باشه. زیآم تیدعا کن عمل موفق یبش

 برق زد: نایگ یچشمها

 ؟یگ یراست م یوا -

 

 



 :دیکش یآه

 بله. -

 زد و داخل آمد یدر اتاق را تفه ا بهزاد

 برا بهاره. ینوبت عمل بعد -

کرد. رو به  یخداحافظ تایبا گ یرا گرفت و سر سر لیوبام صدرا

 بهزاد گفت:

 برنش؟ یاالن م یعنی -

 تکان داد یسر بهزاد

 شیبه ساعت پ دی. البته با

 یکیکشه و  یگفتم استرس م یبردن تا باال برا نوبت عمل باشه ول یم

 به نوبتش اطالع بدن. مونده

 رود، گفت:ب رونیب دیبهزاد حس کرد با د،یکش یطوالن آه

 آماده شو. یا قهیپنج دق -

به شدت استرس داشت، تا آن روز عمل نکرده بود. لرزش  بهار

 کرد. یدستانش را خودش هم احساس م

 تر شد و دستش را گرفت: کینزد یمقدار صدرا

 افته. ینم یاصال نترس و نگران نباش، اتفاق -

 

 لبش را گاز گرفت: گوشه

 دکتره گفت خطرناکه؟ ی. ول



 گرفت: یتر یجد افهیکرد و ق یاخم

 شه. یخطرناک م یگفت اگه عمل نکن -

 شکمش گذاشت: یآزادش را رو دست

 بشه؟ شیاگه بچه طور -

 دستش را نوازش کرد یرو

که خودت زنده و  نهیمهم ا ایخدا، ثان دیشه به ام ینم شیاوال طور -

 .نیهم ،یسالم باش

 گفت: عیسر یلیخ

بود،  شمیاون پ یکه تو نبود ییروزاخوام، تموم  ی. نه من بچه رو م

 قلبش چه خوشگل یدیتازه ند

 زد؟ یم

بتواند  یلینبود که خ یآمد، واقعا بچه در رده ا یبه لبش نم لبخند

 اش کند، فقط یحواسش را جمع سالمت

 خواست بهار سالمت باشد. یم

 گفت: یمهربان با

 حله. زایچ هیخونه، بق یتو که حالت خوب شه و برگرد -

 

 هم فشار داد: یور لب

 برم؟ رونیاز خونه ب یبرگردم خونه که باز نذار -

 نگاهش کرد میمستق



. 

 من غلط بکنم. -

 ذره حالت گرفت: کی لبش

. 

 ؟یخونه مامانم چ -

 کج کرد سر

 

 . باشه.

 گفت: عیسر

. 

- 

 ها؟ تنها

 آمد یاش نم خنده

 دلت اومد برو. -

 بود: دهیند نیغمگحد ناراحت و  نیرا تا ا شیآن روز چهره صدرا تا

 .ایرم تو هم برا شام ب یخب بابا من عصر م -

 

 گونه اش نگه داشت: یرا رو دستش

 قول شرف. -



 نوازشش بغضش گرفت و آهسته گفت: از

- 

 . مگه نه؟رمیکه ممکنه بم نهیقولها برا ا نیا همه

را رها کرد و به پشت برگشت. هر دو دستش را پشت گردنش  دستش

 لب زدنگذاشت و پر مالمت 

- 

 !!!! بهار

سر  عیموجب شد، جا خورده، سر شیرو شیمردانه پ یشانه ها لرزش

 ی. دست به بازوردیاز بالشت بگ

 گفت: تینهایگرفت و با بغض ب پرش

 !رمایم یمن م یکن هیصدرا تو گر -

 بالفاصله كل صورتش غرق اشک شد. و

 را حبس نفسش

و اشاره چشمانش  با دو انگشت شست د،یکش قیو بعد چند نفس عم کرد

 را فشرد. دوباره

را به زور هم  شیاز لبها ختهیکرد لبخند گر یسمتش برگشت، سع به

 شده برش گرداند:

چقدر برات سوغات  یدون ینکن. فقط سالم بر گرد، نم هیباشه، گر -

 آوردم.

 اش هیگر انیم



 :خندید

 رز و لباس خواب هم توشون هست. یحتما کل -

 

 دآور یاش نفس کم م نهیس

 ؟ی. آره، کل

 :دیپرت پرس بهار

 ؟یآورد یزیبرا بچه هم چ -

 کرد یکمرنگ اخم

رو همون  یدر کاره؟ بعد ی: مگه کف دستم رو بو کرده بودم، بچه ا

 ها یگ یلحظه اول م

 :دیچشمان سرخ صدرا نگاه کرد و پرس در

 پسر؟ ایباشه؟ دختر  یبچه چ یدوست دار -

 دیشکم بهار چرخ یکوتاه رو نگاهش

 .نیالم باشه، همس -

 و گفت: دیبرچ لب

تخس خودم باش و رک  یجواب نده، صدرا یمعمول یعین آدما -

 شهیحرف دلت رو بزن. هم

 نیع ،یزد یهمه حرف نم نیع ،یهمه نبود نیداشتم چون ع دوست

 نیع ،یکرد یهمه محبت نم



هم پرن دور و برم! من عاشق  نیع ی! آدمایشد ینم یعصبان همه

 همه نیع تفاوت هات هستم؛

 نباش

 

 لبش باالخره

 دیخند

 باشه، پس -

اگه دختر هم نبود تو  یزنم، دختر دوست دارم ول یدلم رو م حرف

 خودت رو ناراحت

 ایهفت تا پسر به دختر به دن یها اصوال تو خونواده ما به ازا نکن

 .ادیم

 زد و دلتنگ گفت: یلبخند

 بغلم کن. -

 حواله اش ینگاه عاشقانه ا صدرا

 کرد

 ...نیقط نخواستم حالت بد بشه برا همف -

 حرفش تمام شود نگذاشت

 بغلم کن. -

. دیچیرا دور تن بهار پ شیو آرام دستها اطیو با احت دیرا جلو کش خود

 جز به جز یچشم رو یچند لحظه ا



او قرار داد،  یشانیپ یهمسرش چرخاند و بعد لبش را رو صورت

 و از ته یو طوالن ش،یدو ابرو نیب ییجا

قلب تپنده اش گذاشت و هر قدر چشم  یسپس سرش را رو د،یبوس دل

 و پلک زد و زور زد، دیباال کش

 چشمانش موج خورد نیکه نشد. رطوبت ب نشد

صدرا  «ن؟یآماده ا» گفت:  یدر حال ورود به اتاق داشت م بهزاد

 بهار چشم به مالفه د،یکنار کش عیسر

 و لبش دوخت

 دیگاز گرفت. بهزاد خند را

 

 .میپس بر ن،یآماده ا یخب معلومه شما حساب یلیخ -

کرد، قبل از رها کردن دستش  یرا تا دم در اتاق عمل همراه تخت

 گفت:

: 

 ؟یاین رونیب نجایو سالمت و خوشحال از ا المبه حالت اگه س یوا

 اش گرفت: خنده

قلدر  یباز همون صدرا یصد سال هم بگذره و هزار تا هم قول بد -

 یخود م

 :دیدستش بوس یاز رو زد و یلبخند

 یکه هست. م نهیکشه، هم یعشقم م اد،یخواد، . خوشم م یدلم م -

 هم.. یخوا یبخواه، نم یخوا



 کرد: یشدستیپ بهار

 باز بخواه. -

 از رها کردن نداشت. ریغ یزد، چاره ا ینم زده اش لبخند یچشمها با

ت که از در اتاق عمل داخل رفت و درها بسته شدند، تک تک ذرا بهار

 حالش دیبدنش به درد نشستند. با

 دیشد، با یم خوب

لحظات عمرش را داشتن تجربه  نیو کشدار تر نیو سخت تر نیتر بد

 کرد. از تصور آنچه در اتاق عمل یم

 داد هم طافتش یم رخ

 تایبا گ یدوباره ا یریرا در آورد و تماس تصو لشیشد. موبا یم طاق

 گرفت و

 پاسخ گرفتن بار بالفاصله نیعکس تصورش ا بر

 

 سالم صدرا، چه خبر؟ -

 دیکش یپر نفس

 کنم. یاتاق عمله... باهام حرف بزن، دارم دق م -

 شیاوضاع ب یعنیگفت،  یم نیصدرا چن یلحظه سکوت کرد، وقت چند

 از اندازه الزم خراب بود. بلند شد و

 را مقابل صورتش گرفت و گفت: لشیدم پنجره رفت، موبا تا



گوشه  یکنم، چون دار یبگم آرومت نم دیشم بااگه بخوام منصف با -

 یرو تجربه م یاز جهنم یا

تونه در مورد برادرش  یبه خواهر م یک یول یکه خودت ساخت یکن

 منصف باشه که من باشم.

 به صدرا کرد و ادامه داد: ینگاه و

- 

فکر  یگاه ،یکنارم بود میلحظات زند گ نیدر مورد تو که تو بدتر اونم

 ن روزا توکنم خدا او یم

فرزند  یفرستاده بود، ما همگ نجایسر پا شدن دوباره من ا یبرا رو

 کنم یفکر م یصدرا؛ گاه میعشق

 یمن عشق رو م خته،یآمون ر یش، عشق تو رگ و پ ریبا ش مامان

 دونم آدم در یشناسم و م

گفت، همه حس و  یم نیامیشه. بن یتا چه حد خودخواه م موردش

 رو نتیمیعالقه و محبت و صم

 ینفر صرف نکن، بذار کم هی برا

 باشه برا فراموش جا

 تونستم. یخودت نم نیمنم ع یول کردن

رو که  یاون شب چوقتیبرام تموم شد. ه ایاز دستش دادم، دن یوقت

 رونیداروها رو از حلقومم ب

 ره ینم ادمی یدیکش

 



 کرد یخوب توانسته بود ذهنش را منحرف کند، تبسم کمرنگ تایگ

 .یکرد یم یکار ممکن رو داشت نیراحمقانه ت -

بکشد، خوشحال بود.  رونیاز دهن صدرا ب یتوانسته بود حرف نکهیا از

 گفت:

 بعدش؟ یکار کرد یبادت که هست چ -

 داد: هیتک واریبه د سر

- 

 بنداز. ادمی

 کرد یا خنده

- 

 نیبا ا ایب ،یتون یو م یجرات دار یدستم و گفت یاسلحه گذاشت به

 با دارو خودت رو بکش، چرا

 دفعه تموم کن هی یعرضه دار مارستان؟یبتونم برسونمت ب که

 ادامه داد: تایشدند، گ کیبار چشمانش

 ها؟ یبد زد یانصاف ول یب -

 زد: لب

 به شدت حقت بود. یلیآخه خ -

 کش آمدن | شیل

 ؟یآورده بود ریاون اسلحه رو از کجا گ یدونم. راست ی. م

 کرد: تایگ ریبه تصو ینگاه



- 

 نانو بود. انوشیک مال

 خندید: تایگ

 باهاش یخوا یم -

 ؟یبزن حرف

 شد یاش سوال چهره

 . مگه اونجاست؟

 تکان داد: یسر

 یخونه مامان میآره، هر دومون فعال اومد -

 اني

| 

 تبسم کردن هم نداشت: حال

||| 

 نکن دارشینه ب -

 گفت: تایاز پشت سر گ ییصدا

هم  ایابه؟ از اون سر دنآدم بخو یذار یمگه م شعوریخر ب ی. آخه تو

 .میندار شیاز دستت آسا

 گوشه لبش آمد: یرد خور نداشت، لبخند یکی نیا

 احوال گانگستر خودمون؟ -



 

 انوشیدو زبان هم را بلد بودند. ک نیداد. ا انوشیرا دست ک یگوش تایگ

 و گردنش را دیکش یا ازهیخم

داشت  هکیترق ترقش را به خورد صدرا داد. در حال یو صدا چرخاند

 رفت گفت: یراه م

 مون... گند زدن! یبه شغل خونوادگ یشکر خدا برگشت دمیشن -

 کرد یپوف

 انوشیک -

 ندارم سربه سرم نذار. حال

 شیگرگ و م ینشست. هوا یپله ورود یشد و رو اطیوارد ح انوشیک

 بود یصبحگاه

 خوره. ینم تیبه گروه خون نایخودت رو جمع کن، ا -

 دهیهوا هم عضالت پر و ورز کیتار مهیتوانست در همان ن یم

 یعقاب رو یبا آن خالکوب ندیرا بب انوشیک

دانست چون تازه از خواب  یبلندش را که م یچپش و موها یبازو

 گردنش یشده، نبسته و رو داریب

 یکوچک رو هیرنگ و بخ یمشک یشده است، با آن رکاب ختهیر

 اش! گفت: یشانیپ

- 

 ؟یدیبهار رو شن انیجر

 ه آسمان داد:ب نگاه



 یکه من از بهار دارم همون دخترک پنج ساله ا یآره، تنها تصور -

 هست که عاشق خرسش بود و

 کرد. یاومد تو بغل تو پارک م یجا هم م همه

 

 زد: یلبخند

- 

 ران؟یا یاینم چرا

 شد: یجد یاش کم چهره

 .امی. ممکنه ب

 :دیپرس متعجب

- 

 واقعا؟

 خودش تخس بود نیع

 کنم. یکن، دارم فکرت رو از عمل منحرف مبشنو و باور ن -

به  یعمل بهار باز تپش گرفت و سر ی. دل صد را برادیقاه قاه خند و

 تکان داد: شیتاسف برا

- 

 ؟یاریم ادمی ونیدر م کیبر اون سر منحرف کننده ات که  خاک

 اش را کنترل کرد خنده

- 



 دادن بخش ریکردم مامان موقع ش یفکر م شهیهم

 یرو به من ول شیشعوریبه تو و برو داده  یعشق

 نمونیعادالنه ب شیشعوریمتوجه شدم بخش ب یکه زد یگند آخر با

 شده! مفت خور... از اول میتقس

 !یرو حق من سوار بود هم

 

 آرام گفت: صدرا

 بخشم. یتا آخر عمر خودم رو نم فتهیبرا بهار ب ی. اگه اتفاق

 کرد یمختصر سکوت

به دخترک معصوم رحم  یوقت ست،ین یشک یکه کله خراب نیدر ا -

 با فتیمعلومه تكل ،یکن ینم

صدرا تموم کن، بخش اول بخشش به خوده،  یشه ول یم یچ خودت

 .گرانیبعد به د

 

اومد، هم خودت رو ببخش و  رونیخدا از اون اتاق ب دیکه به ام زنت

 به ازین یکن یرو که فکر م یهم هر کس

 یشناسم، ذهنت به قدر یداره، من تو رو بهتر از خودت م بخششت

 است که خوب بلده در دهیچیپ

 یاونا رو نگه دار برا یهزار نفر بکشه ول یواحد هزار تا نقشه برا آن

 از خونه ات و رونیب طیمح

 یرو ساده ادامه بده تا ازش لذت ببر تیزندگ



 ین

 باال داد: ییابرو

||| 

 ؟یتب که ندار -

 :خندید

 معلوم بود؟ یلیخ یعنی -

 مشخص نبود. گفت: چوقتیپسر ه نیا یو شوخ یاد، جدتکان د یسر

: 

 ،یش یم ریپ یبکش، دار یکه دار یکار نیتو هم دست از ا انوشیک

 بده، خطر رو یزندگ لیتشک

 کنار. بذار

 

 :دیباشد، خند دهیجوک شن انگار

سرت به کار خودت باشه و ضمنا مراقب خودت هم  که،ی: داداش کوچ

 تو سه چهار تا دیباش، شا

 رو دارم. یکی نیمن هم یول ،یداشته باش دربرا

قابل انعطاف هست که  ریکله شق و غ یهم به قدر انوشیدانست ک یم

 بر یانرژ شیحرف ها برا نیزدن ا

 کند. یم یمشغول کردن فكرش ولخرج یبرا طیشرا نیدر ا یول باشد



سمت در  نیا دیبا نکهیشد. از ا دهیخروج بهزاد نگاهش به سمتش کش با

 یبرا یکار چیت و هنشس یم

خورد.  یآمد، خون خونش را م یو فرزندش از دستش بر نم همسر

 بهزاد رفت: شیبرخاست و پ عیسر

 چه خبر؟ -

 دیکش یتفس بهزاد

 کردن، گفتن نباش! رونیتوکل به خدا، منو هم ب -

 دنیپشت گردنش کش دست

 باشه؟ زیآم تیکه موفق یعمل نیاومده همچ شیبهزاد قبال پ -

 عجب نگاهش کردمت بهزاد

 هست. یتو دوران حاملگ جیبه عمل را نیا یلیآره، خ -

 گذشت؟ یچرا زمان نم د،یکش یپوف

 

 عیبود که بالفاصله چشمانش را باز کند، سر یکاف یزدن فسقل کیج

 .دیبرخاست و او را به آغوش کش

 یم داریساعت ب میساعت به ن میهر ن د،یبه سمت ساعت چرخ نگاهش

 بود، آرام و دهیابشد. بهار تازه خو

داشت  شیسرو صدا بچه را بغل کرد و به هال رفت، کودک شکمو یب

 کرد، یدستش را ملچ مولوچ م

 مادرش شده بود. دستش نیکرد، ع یا خنده



 و محکم و جانانه لپ نرم و نازکش دیکش رونیاز دهانش ب را

کرد و باز عجوالنه دستش را به دهن برد.  ی. دخترک نق نقدیبوس را

 لذت نگاهشبا 

 یصحنه ا چیه کرد،

و براق و معصوم فرزندش نبود.  طانیش یچشم ها دنیتر از د قشنگ

 گردنش ریز دنیخم شد و با بوس

 کند. یشد، دخترک خنده ا موجب

 اش یباز یمبل نشست، نصف شب یرو

 بچه شبها واقعا خواب نیگذشت. انگار ا یساعت کی. گرفت

بود، وارد اتاق  رشیقت شکم کم و گری. دوباره برخاست، دنداشت

 یخواب شد، با چشمان خمار شده ا

 یلیروزها خ نیبود، ا دهیخواب نیو سنگ قی. عمستیرا نگر همسرش

 خانه ایشد، تا چهل روز که  یسخته م

 ریدو هفته اخ یکی نیا یبهار بودند با مادرش خانه آنها بود ول مادر

 مادرش یلیخ طانیش یوجب مین نیا

 را

از دلش  د،یبهار کش یموها یبه رو یدست نوازش کرده بود، خسته

 دارشیآمد ب ینم

 یول کند

 یا چاره

 شیشکمو یمهال کوچولو د،یگوشش بوس خیخم شد و از ب نبود،



 بهار، نیبود. به چرخش سنگ گرسنه

آن روزها به او  د،یکش یزد و عاشقانه نگاه کرد. نفس از ته دل یلبخند

 بهار یداد کال نبخشدش ول یحق م

شدن مادرش قرار داده بود. دوباره دست  دهیرا بخش دنشیبخش یبها

 نوازش به صورتش

 را با ایدن د،یکش

 شد. یاگر دل همسرش صاف نم دیبخش یم ستشیو ن هست

 

 انیپا

 دواریام اکرم

ēงคຊiค 

 


