
 



      غواگراِ       

  اینجا  بخوام  منم  ،وارث  هفتا  و   سه  خون  یه  خانوم  زهرا  ببینین

 میکنم،  ولتون  طوری  همین  نمیگم ،نمیشن  راضی  بقیه  بمونین

  خالی   دست  که  میدم   شما  به  مقداری  یه  فروختیم  که  رو  خونه

   بدم انجام واستون کاری نمیتونم این از بیشتر،نمونین

 تومن  یهبدین؟  صدقه  پدرتون  زن  به  میخواین  مقدار  چه  مثال  -

 تومن؟  ده  تومن،  ،دو

 میگین  بهش    میشه  شما  ناموس  من  مادر  نمیکشین؟  خجالت

 اینو؟ کردین مشخص  بره؟  کجا خب کنه خالی رو خونه

  منت  کلی   با  اونم   بدن  رضایت  بقیه  اگه  بفروشین  رو  خونه  تازه  بعد

 بندازین ما دست کف ای تحفه یه



 وال  خوبه

 خونه   یه  براتون  خودم  من  بخواین  شما  اگه  نکهیا  اول  خانوم  بهار  -

 میخرم  خوب

  موقع   شما   مادر  نیس   که   من  دست  داره  ورثه  خونه  این   بعدش

 مهریه  ندارن،  پدرم  دارایی   و  خونه  از  سهمی  که   کردن  امضا  ازدواج

 بقیه   که  بود  صورت  این  در  هم  فقط  ندارن،  که  هم  گیری  چشم

  دارین  ای  دیگه   ار تظان  شما  دادن  رو   پدرم  با   ازدواج  به  رضایت

 الن؟

 خونه   خرید   بدین  رو  مادرم  حقوق   و  حق  ،شما  ممنون  خیلی  -

 پیشکش

 :میگه  و میکنه اخمی بهم  رو مادرم

 کردنه؟ صحبت طرز چه این  مادر بهار



 میکنه حامد به رو و

  ما   اینکه  فقط حامد  اقا   هست  ما  به  حواستون  که  ممنون  خیلی   -

  تا  نگهدارین  دست  روز  دچن  یه  میشه  اگه  نداریم  رو  جایی   فعال

 کنیم  پیدا  رو جایی

 خونه   برای  مشتری  که  زمانی  تا   برین،   جایی  نیس  لزم  فعال  _

  مبلغی   تا   میمونین  همینجا  شما   نرفته  معامله  پای   و  نشده  پیدا

 پیدا  براتون  خوب  جای   یه  و   بدم  شما  به  رو  خونه  فروش  پول  از

 کنم

  که  ما   بده  بهت  میخوای  خدا  از   هرچی  ایشال   حامد  اقا  ممنون  _

  راضی  ازت  هم  خدا   بگیری  رو  ما   دست  شما   نداریم،   رو   کسی

 میشه 

 حافظ  خدا فعال وظیفمه، خانوم زهرا ممنون _



 انشاءلل  باشه حافظت خدا

 رفته  مکار  روباه   که  داد  نشون  و   شنیدم  رو  در  صدای  اینکه  از  بعد

 : گفتم شدم جمع صورت با

  از   دور  ما   انگار  میکشه  اب  جانماز  اینطوری  میاد   بدم   انقد   ه ا  ها_

 !خریم جونمون

  برادراشو   و  خواهر  جانت   حامد   یارو   همین  من   ساده   مامان   کن   باور

 تماشا  بشین نه  میگی انداخته، ما جون به

  کم   پسره،  این  به  دادی  گیر  همش  چیه  کن،  استغفار  دختر  بسه  _

  انقد  نکرده  که  جرم  کرده  خاستگاری  ازت  بیچاره  بزن  تهمت

 میگی  پال  و پرت دربارش

 نع خیییررر گفتم هم  بنده  کرده،   خاستگاری نکرده جرم بله _



  چی؟   که  کرده  شیر  ما  واسه  هاشو  همشیره  و  عشیره  همین  برا

 بشین  بلند  یال

 برداشت   نه  گذاشت  نه  من  روی  تو  قلقلیش  کوفته  خواهر  اون

 :  گفت

 همچنان  شما  ولی  میگذره  بیمرزم  خدا  بابای  رفتن  از  ماه  شیش

 شوهر   باباش  نمیگه  بیشخصیت  انداختین  گرلن  خوردین  کنگر

 .برات بخره الونک یه حداقل  بود  نکرده مرزابی  خدا بوده مامانم 

  در   هدیگ  کن  واره  بعد  برسه  بیرون  پاش  بذار  بچه  خب  خیلی-

 دنیا   از  دستش  الن  اون  نمیزنی،  حرف  اینطوری  اقا  حسین  مورد

 گناه  کوتاهه

 به  و  میکرد  جمع  زمی  روی  از  رو  ها  استکان  که  همینطور  مامان

   میرفت اشپزخونه



 ! زد من به هم تشری

  شما   هستم  من  وقتی  تا   میکنی  بحث  حامد  با  نبینم  هم  دیگه  _

 میش  هیس

   کرد رو طرفداریش  مامانم بازم که میپرن  بال ابروهام

 ولی  کن  تعریف  ازش  هی  شما  حال  جان  مامان  ممنون  خیلی  _

 من   اینور  بیا  هم  امش  تماااام  شد  السالم  و  نمیاد  خوشم  ازش  من

  میشورم  رو ها ظرف خودم

  و   هوش  خوبه  حال!  ببین  رو  سفید  چشم  دختره  واه  واه   _  

  اگه   حال  نگفته  که  بیشتر  دفعه  سه   بیچاره  نبردی  رو  حواسش

 سیر  ابرا  رو  لبد   داشتی  خاستگار  همه  اون  بودی  من  جای

  مریخی  استگارهایوخ  مامانم  افتخارات  از  یکی  و..بعله  میکردی

 !  دهوب



 ایشون   خاستگاری  به  زمینی  مرد  نوع  همه  از  که  صورت  این  به

 !داشتن  دلباخته  هم  مریخ  از  و  رسیده  هم   ها   فرازمینی  به  و  رفتن

   میرم اشپزخونه سمت به

  دوتا   شما  حال  سروری،  شما!  نکردم  جسارت  بنده  بانووو  معذرت  -

 میشورم  رو ها  ظرف  بنده بریزین چایی

   عزیزم چشم -

  چندرقاز  یا   ندن  ما  به  چیزی  خونه  فروش  از  اینا   اگه  ن ماما  میگم -

  بعید   النشم  همین تا  والکنیم؟  چیکار  دستمون  کف  بندازن  پول

 بیرون  ننداختنمون بود

  و   میکشه  عقب رو  صندلی   میز روی  میزاره  رو   چای  سینی  مامانم 

   میده صندلی پشتیه به تکیه میشینه



..  که  وگرنه  کنه  ونراضیش  بتونه  حامد  کنه  خدا   بهار،   نمیدونم   -

   دیگه میکنیم یکاریش جان مامان  میدونمه چ

  روی  و  میکنم  خشک  سینک  کنار  حوله  با   میکشم  اب  دستامو

   میشینم مامان روی روبه صندلی

 چقدر خودمون ما  دوما  نکن حساب شازده  این  روی اینکه اول -

  اینا   از..  کنیم  حساب  خودمون  های  داشته  روی  باید   داریم؟  پول

 نمیشه گرم ابی

 حین   برمیداره  میز  روی  خوری  شکالت  توی  از  شکالتی  مامان

   برمیداره رو چاییش استکان شکالت خوردن

  حرفی   کرده؟   کاریافتادی؟  چپ  پسره  این  با   انقد  چرا  ببینم   بگو  -

 دیدی؟ ازش چیزی زده؟



  جشمای  به  و ..  میذارم  سینی  توی  بودم  برداشته  که  رو  چای

 میکنم  نگاه مامانم 

  زن یه بود  اقا حسن چهلم که  روز اون .. دیدم ازش زیچی.. اره -

  عروسی   انگار  مامان  بود  کرده   ارایشی  یه  زنه..  بود  ماشینش  توی

  میشنیدم  رو صداشون میکردن دعوا.. اومده

  سکوتم  وقتی ..  میکرد  نگاه   بهم دقیق  بود   شده   کنجکاو   که   مامانم 

 : گفت  و کرد  اخمی دید رو

 شنیدی چی..بقیش خب

 چون   کن  باور  بود،  حامد  صیغه  زنه  نمیشه  باورت  بگم  مامان  -

  میگفت   میکرد،  دعوا  باهاش  حامد  نمیگم   الکی  نمیاد  خوشم  ازش

 چه  اینجا  ببینه،  رو  تو  نباید  کسی  بودم  نگفته  مگه  اومدی؟  چرا

 میکنی؟  یطغل



 

   بود  عصبی خیلی بودم  ندیده  اینطوری رو حامد  حال  تا  -

 : گفت بود مونده   مات تعجب از که مامان

 صیغشه؟  زنه فهمیدی  کجا از تو حال  -

  وقتی   از  کنیم  ازدواج  هم   با   بود  قرار  میگفت  گفت  خودش  زنه   -

  پدرم  حال   نمیشه،  الن   که  اوردی  بهونه  همش   اومد،   دختره  این

  خوب   واسش  شوک  گفته  دکتر  شده  خوب  حالش  تازه  نیس  خوب

  یا  نکردی،  اما  کنی  فراموش رو  دختره اون که  شدم  صیغت نیس

   میگم  رو همچی میرم  خودم یا میکنی روشن رو متکلیف

   کرده سواستفاده ازش حامد نظرم به -

 : میگه که کنه عوض  رو چاییش میشه  بلند مامان

   نشده خبری ازش حال  تا چطور پس -



 ماه  پنج  که  الن  دیدیشون  اقا  حسین  چهلم  تو  نمیگی  مگه

  ، بگه  رو   چی  همه بیاد  میخواست  موقع   همون  هم   دختره میگذره

 نیومده؟  حال  تا چیشده

 اختیار   در  رو  هام  دانسته  برات  تا  بریز  منم  واسه  جان  مامان  -

 بذارم

 :گفت  میگرفت ازم رو استکان که مامان

 خانم  مارپل بفرمایید

  یا  ازش  ترسیده  دختره  که  اورده  دختره  سر  بالیی   یه  نظرم  به  -

  زنش   مدت  یه  که   نداره  مدرکی  دختره  مثال   یا   خریدتش   پول  با

  که   هم   باباش  رفته،  خدا  رحمت  به  که  مادرش  حامد   اینکه  و   دهبو

  رفته دنیا  از تازه



  عقدش   تا  ببره  حساب  ازش  حامد  که  بگه  کی  پیشه  میخواد  دیگه

 رسیدم بهشون من که هستن مواردی اینا کنه

  لذت   عالیش  طعم  از  و  میذارم  دهنم  توی  و  برمیدارم  شکالتی

 ازش  ای  جرعه  و  میکنم  ملبها  نزدیک   برمیدارم،  رو  استکان  میبرم

  مینوشم

 بوده؟   کی دختره از حامد  زنه  منظور که شدی متوجه  بهار -

  میپرسه هست پیشونیش روی کمرنگی  اخم که حالی  در مامان

   خودم کنم  فکر -

 میکنم   رو فکر همین منم  -

  از   باید  که  کرده  ما  علیه  برادراشو  و  خواهر  حامد  میگی  چرا  حال

  هم رو بقیه میرسه همجوره  ما  به خودش اونکهبشیم؟  بلند اینجا



 خونه   فروش  از  تازه  بمونیم،  اینجا   خونه  فروش  تا   کرده  راضی

   میده  ما   به رو مبلغی

   میرسم  شما  به  فقط  من  که  کنه  توجه  جلب  میخواد  معلومه  خب  -

  باشم   من  اگه   خودش  قضا  از  که   باشه،   سرتون  بال   باید   مرد  یه

  اگه  یا   کنم   ازدواج  باهاش  که  میخواد  کل  در  میکنم  مراقبت  ازتون

  زیر   که  وصیتمه  تو  بمیرمم،  اگه  نمیدونه  شم  مجبور  نمیخوام

  ازدواج به برسه  تا نباشه،  تابوتمم

 : میگه و میکنه اخمی مامان

 دیوونه دختره بگیر گاز  رو زبونت نکنه، خدا -

  ادای  الکی   نظرم  به ندارم  بهش  خوبی   حس   که  من   میدونم ه  چ  -

 هدرمیار رو خوب ادمای



  چای   هم   مامان   که  میذارم  سینی  توی  رو   چای  از  خالی  استکان

  روی رو سینی و میشم بلند میذاره سینی توی رو خوردش نیمه

   میرم اتاقم  به ها ظرف شستن از بعد و میذارم سینک

   میره اتاقش  سمت به و  کرده سکوت همچنان هم  مامان

  نلا  از  که  میکنم  فکر  ای  اینده  به  و  میکشم  دراز  تختم  روی

 گذاشته  مامانم و من وجود تو استرسی

   نداشت انچنانی  درامد اقا حسین

  زیاده  های  ادم  ما  چون  کرد  زندگی  راحت  میشد  حقوقش  با  ولی

 اینکه  با   نداشت  فهمی   با   های  بچه  بیامرز  خدا  ولی   نبودیم  خواهی

  که  میذاشتن  قرار  هم   با  همیشه  بودن  مطلع  پدرشون  درامد  از

   نگذره خوش بهش  من نماما   مثال که اینجا بیان



 پاش  ریخته  خونه  هم  اخر  در  و  میخندیدن  و  میگفتن  و  میخوردن

 میرفتن و میذاشتن رو شده

 ... کنن دعوتمون یکبار سالی که بود این هم فهمشون  نهایت 

 قراره   کجا  اینجا،  از  بعد  که  اینه  مهمه  من  برای  الن  که  چیزی

 بریم

  ولی   میکردیم  هاراج  خونه  یه  داشتیم   حسابی  و  درست  پول  اگه

  خوبی   نسبتا  پول  باهاش   بشه  که  شغلی   نه  داریم   پول  نه  الن

 دراورد 

  حس  رو  حامی  یه  خالی  جای  چقدر  نداریم  رو  کسی  که  الن

 یه  که  داره  احتیاج  کسی  هر  بگم   بهتره  یا  زنی  هر  واقعا  میکنم،

 آخیییش : بگه و کنه تکیه کسی  به وقتایی 

 هسی که خوبه چه



   یمشتدا رو کسی  هم  ما کاش

   میشه چشمام مهمون خواب و میشه گرم چشمام

  میکنه بیدارم خواب از اتاق  در صدای

  که   سینی  با  مامان  میگم  بفرماییدی  و  میشم  بلند  تخت  روی  از

  میشه  اتاق  وارد داره زعفرون شربت دوتا

   میذاره  پاتختی روی رو سینی و میشینه تختم روی

 کنیم صحبت که میخوام  بهار بشین -

  میزنم   موهام   به  رو  کیلیپسم  و   میکنم  مختصری  شونه  رو   موهام

  کنم جمشون صورتم دور از تا

 میشینم  مامان روی روبه

 ! خدمتم در -



 مشتری   دیگه  ساعت   یک  واسه  تا   گرفتن  تماس  بنگاه   از  الن  -

   ببینه رو خونه بیارن

  میپرن  بال ابروهام

 نکنه  اوردن؟  کجا  از  مشتری  اونوقت  گفته  حامد  امروز  تازه   -

  نداشتیم خبر ما  بوده در پشت مشتری

 واسه  رو  خونه که هست  مدتی  یه: گفت پرسیدم که بنگاهی از -

   گذاشتن فروش

   گذاشتن؟  کی اصال نگفتن؟ ما به چرا گذاشته؟ کی -

   کنی  ریل  قطار  نمیخواد  میگم  من   نپرسی  هم   سر  پشت  تو  حال   - 

   میگه عصبانیت  کمی با  مامان

 حامد  سر  زیر اینا همه میگفتی راست تو -

   دوماهه الن نه،  هم امروز تازه سپرده بنگاهی  به خودش



   اومده  مشتری واسش امروز ولی

  دختر  و   مادر  یه  انداختن  بیرون  از  شد،   عوض  حامد  دیدم   تو  واقعا 

  رو   ما  میخواد  فقط  نداره  نیازی  پولش  به  که  اون  میرسه  چی  به

 کنه  بیرون

   کن استغفار میکنی اهتباش نه بگو شما..بگم   هی  من حال  -

   کرد  اعتماد میشه کی  به نمیدونم   دیگه.. مادر بگم چی-

 میشه   چی ببینیم تا  کنیم صبر باید 

 کنیم رهن خونه یه بتونیم  که میدن ما  به چقد

 میکنی   دلخوش  ملعون  این  حرف به  چرا  من  خوشخیال  مامان  -

  میدن پول ما به خونه فروش از که

  کی ..گفتم  چی  نره   یادت  بکش  ونشن  و  خط..  نکن  باور  و  بشنو

 گفتم



 سینی  توی  رو  لیوان  بعد  میخوره  رو  شربتش  از  کم  یه  مامان

  میزنه زول زمین به حوصله بی میزاره

 رفتارشون   به  که  یکم   ولی  کنم  امیدت  نا  نمیخوام  جان  مامان  -

 میشی  حرفام متوجه کنی  نگاه  سال چند  این تو ما به نسبت

  مغزم  دیگه  کردم  فکر  اینده  به  رقدان  مدت  این  تو  وال،   بگم   چی

   نمیکشه

   کنیم چیکار باید  باشه اینطوری اگه ولی

  برسه دادمون به  خدا بریم؟، کجا

  باز   و  بله  که  میکنه  نگاه  مفلوک  من  به  چپی  چپ  یه  مامان

 گرفتم را چشمش اینجانب

 که   برگشته  بخت  اتاق   این  ب  یکمم  برس  خودت  به  یکم   پاشو  -

   تو شده صاحبش



 میره ابروم ببینن رو خونه انیم الن

  من   مادر  اخه  و  میکنم  نگاه  مهربانم  مادر  به  شده  گشاد  چشای  با

 !هست توجهشون مورد خونه ببینن منو که نمیان

  شدم برخیز چشم-

  میشوند،   خارج   اتاق  از   و  مینمایند  دریغ   بنده   از  روشونو  جان  مامان

 شدو  میکنم  جست  حموم  سمت  به  و   میارم  در  هامو  لباس  منم

  اب دوش  زیر میرم و  تنظیم و  میکنم باز رو

  موها   و  پوست  برای  باشه  سردی  روبه  اب  هرچی  میدونم  اینکه  با

 ! فقططط ارومم داغ اب با  فقط که چکنم ولی  عالیه

 منظورمه  داغ! ها جوش اب نه البته

  و   میکنم  خشک  رو  موهام  بیرون  میام  و  میشورم  رو  خودم  سریع

 میکشم سشوار



  هم   یکمی  ریمل  یکم  میزنم  صورتم  روی  ومیرا  به  رو  ضدافتاب

   رژگونه

  داریم  مهمون  که  وقتی  تازه  هم  طوری  این  همیشه  منه  ارایش  این

  مجلسی   بسیار  ما   بعله  و  میشه  اضافه  هم  رژ  میریم   مهمونی  یا

 !هستیم

 وایسه  خوب  روسریم  یا   شال  اینکه  واسه  میبندم   بال   از  رو   موهام

  و  شلوار  البته  و   میپوشم  تونیکی  خونه  دیدن   واسه  میان   چون  و

   قرمز شال یک البته صد

  یا   همشون  چون  ندارم  شال   رنگ  توی  ای  دیگه  انتخاب  ینی

 کاربنی  یا  مشکی  یا قرمزن

  ولی !  هستم  راضی  نتیجه  از  و   میکنم  نگاه  خودم  به  اینه  توی

 مرتب  و  تمیز  باید  همیشه  دخترا  ما  چرا  اینه  هست  که  چیزی



  کنم  دق   غصه  از  باید  و  نداریم  خوبی  اوضاع  که  الن  حتی  باشیم؟

  تو  که  میکنه  عصبی  واقعا  منو  این   و  باشه  خوب  ظاهرم  باید  بازم

 شلوار   و  قرمز  شال  با  مشکیم  تونیک  میخوام  هم  شرایط  این

 ! میاد  هم  خیلی و  بیاد بهم مشکیم

 هنوز  من   و   ببینن  رو  خونه  اومدن  نکم   غلط   و   درمیاد   صدا  به  زنگ

 نکردم جمع رو  اتاقم

  میکنم   مرتب رو  تختی   رو  میریزمو  کمد   داخل رو  ها  لباس  سریع

  خدا  یا   بیرون  برم   که  میگردم  بر  میریزم  کشو  توی  رو  ارایشم  اوازم

 کنار   درست  جورابم  و  زیرم  لباس!  اخه  شلختم  اینقدر  اخه  من  چرا

  دارن قرار زمین روی تخت

  قبل  برسن؟  خودشون  به  و  کنن  ارایش  باید   دخترا  که  گفته  کی  و

 باشن مکانی تمیز باشن مرتب باید  برسن خودشون ب اینکه از



  ها  لباس  کشو  داخل  و  برمیدارم  رو  جورابم  و  زیر  لباس  سریع

  رو  شده   نزدیک  اتاقم   به  که  مردی  صدای  گویان   یال   ک  میزارم

   میشنوم

  میکنه  باز رو در مامان و میخوره در به ای تقه

  ببینن  رو اتاق  اومدن صالحی  اقای مادر  جان بهار -

 بفرمایین هلب -

   میرم کنار و  میگذرونم نظر از رو اتاق کلی  دور یه

  بشه وارد که میکنه تعارف مرد به مامان

   پسرم بفرمایید -

 بفرمایین اول شما  میکنم خواهش -

   میشه وارد اول و میزنه لبخندی مامانم 



  واسه   گذاشته  رو  خونه  خودش  انگار  میزنه  لبخند  مامان  چرا!    واااا

 !فروش

  اتاقاشه از یکی هم اینجا پسرم ا بفرم -

 دیواری  کاغذ  روی  چشماش  میکرد  نگاه  رو  اتاق   داشت  ک  اقاهه

   عالیه  سلیقم  که   میگفتن  همه  بله!  شد   میخ  ثانیه  چند  یه

 که  مدل  دو  به  بودم  کرده  دیواری  کاغذ   رو  اتاق  ک  مخصوصا

 بود  شده  زیبا خیلی

 از  ببخشیدی اب  و افتاد پایین  بعد و من به خورد هم اقا این نگاه

   شد  خارج اتاق 

  شد اینطوری چرا این وااا

 سرم  تو   خاک  علی  امام   یا ....  کنم  نگاه   عزیزم  دیوار  به   که  برگشتم

  بردارم رو عکس  این رفت یادم  چرا من شد



  شده   شاسی   تختم  بالی  مشکی  بلند  توری  لباس  با  که  عکسی

  کشیده   دراز  شکم  به  زمین  روی  من   بود  این   فقط  مگه  ولی  بود

 سینه  و   بود  بال   به  رو    ضربدری  حالت   به  لختم   پاهای  و  بودم

  موهای    بود  بیرون  بود  باز   العاده   فوق   ک  لباس  یقه  از  درشتم   های

  سرخ  لبای   و   بودم  زده   که   چشمکی  اون  با  بود  وری   یه  که  خیسم

 بود  کرده  تکمیل رو کار بازم نیمه

  خاطره   به  اول  داشتم  مشکل  اتاقم  به   کسی   اومدن  با  همیشه

  بودن  لختی  بعضیاشون  که  میزاشتم  اتاقم   تو  خودم  از  که  عکسایی 

  بودم  داده  اتاق   به  که  دکوری  خاطره  به  دوم  شکل  این  به  نه  ولی

 بود

 عزیزم بیا  مادر بهار  - 

 بیرووون  برم رویی چه با   کنم سرم تو خاکی  چه حال وای



  گرفتم   من  عکسیه  چه  این  اخه  میکنم  شک  عقلم  به  گاهی  خدا  به

 میکنه  اذیت  واقعا  این   و  نمیاد  در  جور  سنم  با   عقلم  وقتا  هی  انگار

 بلکه  میجوم  و  گذاشتم  دندونم  زیر  رو  انگشتم  گوشه  زاری  حالت  با

 بیرون برم کنه فراموش مامان

 جان  بهار -

 ! میرم و برم  باید اینکه مثل نخیر

   جان مامان بله -

  شدت   به  و  میشینم  هست  مامان  کنار  که  تکی  مبل  روی  میرم

  عقل  پس  اخه..نشستم  یارو  این  جلوی  تقریبا  که  میشم  عصبی

  خدایا   دیده  خفتمو  زیبای  عکس  که  نمیشه  دقیقه  دو   کجاست   من

 !کن رحم



 بیامرزت  خدا  پدر   دوست   علی  حاج  پسر  بهرام  اقا  جان  بهار  -

 داشتیم امد و رفت  هم  با ما قبلنا هستن

  میبینم  و  میندازم  ایشون  به  وتاه ڪ  خیلی   رو  زدم  خجالت  نگاه 

  میز  به  بعد   و  میبینن  رو  من  وتاهڪ  ای  لحظه  هم  بهرام  اقا  هڪ

 نن ڪمی نگاه  جلومبلی

 اشناییتون  از خوشوقتم بله -

  "همچنین"  حرفم  جواب  در   جذابی  و   بم   صدای   با   هم   حاجی  پسر

  از  قبل  و   نم ڪمی  نگاه   بهش  ناخداگاه   لحظه  ڪ ی  و   میگن

 . میگیرم چشم ازش بشه متوجه هڪاین

  هڪ  میخواد  ها   مهمان   برابر  در   یشگی مه  های  تعارف   با  مامان

 ننڪ  پذیرایی خودشون از هم ایشون

  میشه گرم شربتت نیست داری قابل  چیز پسرم بفرما  -



 ممنون  هم  خیلی دارین اختیار -

 !افرینه می  حماسه مادرم  باز و

 

 نڪ  پذیرایی بهرام اقا از مادر  بهار -

  پیش   هڪ   شرایطی  با   ه ڪ  میندازم  مامان  به  درمونده   نگاه  یه

  میشم،  اب خجالت از دارم واقعا  من  و نذاره  مایه من  از انقد  اومد

 !نهڪ مڪ رو زحمت تر زود چه هر اقا این اشڪ ای

 !چشم-

   افیهڪ شربت نکشید زحمت نم ڪمی خواهش -

 نمیبینه   رو  من  نهڪمی  اعالم  و  میگه  مامانم  به  هارو  حرف  این

  ی رایپذی  اوشون  از  تا   وایسادم  دست  به  خوری  میوه  ظرف  هڪ



  میز  روی   میذارم  رو   ظرف  برمیخوره  بهاریم   رگ   به  هم  من !  نمڪ

 !مڪ  شرت.. افیهڪ ه ڪ ورم یه به و

  ردهڪن  اماده   بانو  مامان  ڪوحشتنا  اخم  برای  رو  خودم  بگم   باید 

 ! نمڪ می پشیمانی  اعالم  و بودم

  روی   میذاره  هم   تهش   تا  شده  خورده  شربت  لیوان  ورڪ مذ  فرد

 میشه بلند  و میز

  از   شدم  خوشحال  خیلی   پذیراییتون  از  ممنون  خانوم  حاج  -

   شما دیدن

 نداشته   الیڪاش  اگه   میشن  خوشحال  خیلی   هم   مادر  مطمئنن

 بگیرن  تماس باهاتون تا  بدم مادرم به رو منزلتون شماره باشه



 اخم   نمیبینه  و  میزنم  بهرام  گفتن  خانوم  حاج  از  لبخندی

  مادرم  پیشونی  روی  حرفش  این   خاطره  به  هڪ  یڪوچیڪ

 ادافت

  ه ڪ  خونه  تلفن  شده،   تنگ  جون  مریم   واسه  دلم   منم   حتما  بله   -

  من  شماره  مادر   بهار   میده،   شما  به  رو  من   شماره   بهار  ولی  خرابه

 !نیستم حفظ هڪ  خودم بده بهرام  اقا به رو

  گوشی   به  اویزون  ای  قیافه  با  من  و  درمیاره  رو  گوشیش  بهرام

   میگم ور شماره و  میشم خیره داره بالیی  مدل هڪ ایفونش

 !داره گیرایی صدای چه  خدایا و  نهڪمی اروم ریڪتش

  خداحافظی   مجدد  رڪتش  ضمن  و  برمیگرده  مامانم  سمت  به

  جونش   مریم  به  حتما  هڪ  میشه  رڪمتذ  هم  مامانم  نهڪمی



  رو   ارڪ  این  حتما  ه ڪ  میگن  هم   ایشون  و  برسونه  سالم

 ! ننڪمی

  م دیبو همسایه  هڪ   هم  موقع  اون  شده،   جوونی  چه  بهرام  ماشالل 

 ..  شده املیڪ مرد دیگه  هڪ الن بود، ای جذبه پر جوون

  خالیش   جای  ای  لحظه  نذاشته  مامانم  رفته  حاجی  پسر  وقتی  از

 !بشه حس

  تعاریف  این  امیدواره  و  نهڪمی  تعریف  خان  بهرام  وجنات  از  مدام

 ! من چشم در باشه خاری

  پذیرایی   به  و   میریزم  چای  انڪاست  دوتا   ها  ظرف   شستن  بعد

  با   میخوره  رو  مغزم  خوره  مثل  ه ڪ  ریڪف  مورد  در  تا   میرم

 نم ڪ صحبت مامان



  ظرف   چجوری  رفته  یادم  نڪن  رڪف  ولی  دخترم  ممنون  -

   میز روی گذاشتی رو میوه

 میدم  یهڪت  صندلی  به و  شمڪمی هوفی

! نبود  راضی  هم  خودش  هڪ  دیدی   بود،  حقش  مامان  بیخیال  -

 ! خانوم حاج گفت بهت هڪ بمونه یادت این باید  تازه

   برمیداره رو انشڪاست مامان

 ردیڪ اشتباه حال  بگم ه ڪ نبود غریبه -

  پذیرایی   شربت  با  دیدن  سال  همه  این  بعد  بود  قدیممون  همسایه

 وال زشته شد،

  نگفته هڪ  بد خانوم، حاج گفته  بعدشم

 میگه  همینجوری هم  خودش مادر به گذاشته احترام

   میخورم ازش قلپی اروم و برمیدارم رو انڪاست



  باید   باشه  اومده   خوشش  اینجا  از  اگه  مامان،  حرفا  این   بیخیال  -

   نیمڪ ارڪچی

 ایم  اواره ندارم ڪش بخره اینجارو

   بره فروش سریع ه ڪ زدن پایین رو قیمت

 غصه  ان ڪ ی و  میذاره سینی  توی رو  خالیش انڪاست مامان

 . مشخصه چهرش از امال ڪ این و میگیره رو وجودش

  مقابل   در میاریم  بدست  طال   میڪ  ارمقد فروش  از  ما  ه ڪ  پولی

 رو .  نیست  مقایسه  قابل  اصال  و  مهڪ  خیلی  خونه  یه  پیش  پول

  بعد   ه ڪ  ردڪ  حساب  میشه  چقد  نمیدونم   هم   حامد  حرفای

  میدن  ما به مقدار چه خونه فروش

  بزرگه خدا نڪن رڪف  بهش مادر نڪ ولش  -

 نمیمونیم هڪ  خیابون تو بشه هڪ  چیم هر حال



  خیابون  تو  شاید  اریڪ  جایڪ  خوشخیالم  درما   میگم   دلم  توی

 بمونیم  هم

 نشه  ناراحت این از بیشتر  ه ڪ میزنم  مامان به لبخندی ولی

 میگذره خونه دیدن برای اومدن بنگاه  از هڪ روزی از روز سه

  6  رو   مبلغی  باید   یا   بدونم،   رو  وام   شرایط  تا   ڪ بان  اومدم   امروز

   ضامن ردنڪ جور و انتظار بشینم یا   میذاشتم ڪبان توی  ماه

  حقوقشون   ولی  زدم  سر  ارڪ  واسه  جا   چند  به  ڪبان  از  ناامید

  رو   دستم  هم   200،  150  هم   اخر  در  و   میشد   امدم   و   رفت  صرف

 نمیخورد درد به  اینم میگرفت،

  از  بعد  بود  داده  قول  حامد  هڪ  بود پولی   اون به  فقط  امیدم الن

 نیم ڪ پیدا رو  جایی تا میده بهمون خونه فروش

   برم خونه به تا میگیرم  سیڪتا ریڪف ارفش از خسته



  بعد   میداره  نگه  سیڪتا  دقیقه  چند  بعد  میبندم  رو  چشمام

  ه ڪ  میشم  وچمونڪ  وارد  حالی  در  میشم  پیاده  ردنڪ  حساب

  به   بودن  محتاج  خاطره   ب  اینا  ه ڪ  میدونم   و   نمونده  برام  حسی

  ولی   بگیریم   ڪمڪ  ازشون  نمیخواست   دلم   اصال   هست  حامد 

 نبود ای چاره

  در  اول   میرم  بال  ها   پله  از  میشم  خونه  وارد  و   میندازم  دلیڪ

 نم ڪمی باز رو در بعد  میزنم

   بسته رو سرش روسری با  و  شیدهڪ دراز اناپهڪ روی مامانم 

 لبخندی  نه،ڪ می  باز  رو  چشماش  اروم  هڪ  میرم  سمتش  به 

 میزنم

 عزیزم؟  چیشده جان سادات زهرا سالم -

 ه میگ شیدهڪ دراز حالت همون با  مامان



 اینه  خوبیش  شده،   پیدا  مشتری  خونه  واسه  گفت   زد   زنگ  حامد   -

  بگیره رو خونه میخواد بهرام

  میزد   موج  توش  ناراحتی  ه ڪ  صدایی   با   میشینم  مبل  روی  رفته  وا

 :  میگم

 خریده  رو  خونه  بهرام  اقا  هڪاین  نیم؟ڪ  ارڪچی  حال  -

 اونوقت؟ چیه این خوبیه ولی  باشه شڪمبار

 :  میگه و  میبنده رو چشماش مامان

  رو   جایی  تا  بگیریم  وقت  ازش  مدت  یه  میتونیم  اینه  خوبیش  -

 بهمون بده اجاره میخواد اگه یا  نیم ڪ پیدا

  هم   خودش  حتما  بودن  شریفی  های  انسان   هڪ   مادرش  و   پدر

 همینجوره



  همراه  تلفن  صدای  هڪ  بودم  داده  یهڪت  نفرهڪت  مبل  به

   شد بلند مامان

 تلفن  خواست ازم ارومی یصدا  با   و رد ڪ باز رو چشماش مامان

  تا   مامانم  حال  دیروز  از  چرا  نمیدونم  ببرم،  واسش  رو  همراهش

  سمت به اونه،  از بگم   هڪ بود  نخورده هم  سرما  شده  بد  حد این

  روی  ه ڪ  رو  گوشی  میرم،  میاد  سمت  اون  از  صدا  هڪ  اشپزخونه

  شماره  مامان  سمت  به  رفتن  حین   و  برمیدارم  رو  بوده  ابینتڪ

   نبود اشنا نم،ڪمی نگاه  رو

 اوردن  در  بعد   میشم،  راهی  اتاقم  طرف  به  خودم  و  میدم  رو  گوشی

 همه  گرم  اب  دوش  زیر  گرفتن  قرار  میشم،  حموم  راهی   هام  لباس

  بسته  چشمای  و   خالی   ذهن   با   و   نهڪمی  ڪ پا  رو  رهام ڪف

   تنم شستن و دقیقه چند بعد نم، ڪ  سڪریل نمڪ می سعی



 حوله  و  موهام  دور  به  ای  حوله نمڪمی  دل  گرفته  بخار  حموم  از

   میپیچم تنم  دور به ای دیگه

   نمڪمی شونڪخش سشوار با  شده  گرفته ه ڪ موهام اب

  تاپش   ست  ه ڪ  نارنجی  دار  چین  دامن  یه  و  ای  حلقه  تاپ  یه

 میپوشم رو هست

   نهڪمی  صدام مامان هڪ هستم چای ریختن مشغول

 دارم ارتڪ زودتر بیا  مادر  بهار -

 بانو زهرا اومدم  چشم -

 باز  حین  برمیدارم  لتیڪش  میذارم  میز  روی  رو  چای  سینی

 :   میگم مامان روبه ردنشڪ

 شماست  با گوشم بفرما  -



  رو   اینجا  خب   شدی،  حوصله  بی   انقد   چرا  دخترم  جون  مامان  -

  ه ڪ  ما  پدریشونه،  ارث  حقشونه  میفروشن،  هڪ  میفروشن

 داشته  ادعایی  نیست  ما   مال  هڪ  چیزی  به  نسبت  نمیتونیم

 بود؟ ما مال اول از جااین مگه  باشیم،

  بسپار خدا به رو چیز همه

 لمهڪ  دوتا  نمیتونم  گرفتی  روز  چند  این  هڪ  ای  قیافه  این  با  وال

  اینطوری   رو  قشنگت  صورت  میگیره  دلم   بزنم،  حرف  باهات

 خودت  به  رو  روز  و   حال   این  حال  از  نباید   جوونی   تو  میبینم،

 بگیری

 و   یاچ  به  چسبیدی  نمیخوری،  حسابی  درست  هڪ  غذا

  میشن غذا واست اینا اخه افه،ڪنس

 



  میزنم لبخندی  نم،ڪمی  جور و   جمع  رو  خودم  مامانم  خاطره  به

 نباشه  من حال رڪف شرایط این تو حداقل  تا

   جان مامان بفرما  -

  ونڪت  و   مبل   این  رو  ردیڪ  زڪ  دیروز   از  چرا  بگو  شما   حال

 نشدی؟ مریض  هڪ ردهڪن خدایی نمیخوری؟

 : میگه زوری لبخند با  شهڪمی صدایی  پر  نفس مامان

 داشتم سردرد  جان مامان نیست چیزی -

 بهترم  الن

  تماس   اقابهرام  مادر  خانوم  مریم  ه ڪ  بگم   اینم   ردمڪ  صدات

  شام   حتما  شب   گفت  ردنڪ  احوال  و  حال   لی ڪ  بعد   بود،  گرفته

   خونشون بریم

   ببینه رو تو میخواد  دلش خیلی میگفت



  دوازده  نباشه  چی   هر  شده،   خانومی  چه  من  پرنسس  ببینه  میخواد

 دیده  رو تو پیش ساله

  تا  قدیمیمون  همسایه  خونه  برم   امشب  داشتم،  مڪ  رو  همین

!  بعدی  های  امد  و  رفت  باب  بشه  این  احتمال  و   نیمڪ  تازه  دیداری

  اب   و  ببینم  رو  غرور  وهڪ  اون  چطور  من  بود  این  دیگر  واقعیتی  و

 !نشم

 !هخا بود گندی چه این افتاد  یادم باز خدا اخ

 ببینه  رو  اتاق   تا  اتاقت  تو  اومد  بهرام  اقا  هڪ  موقع  اون  بهار  -

 درسته؟   دید هم ستڪع

 جوری   یه  ی  رو  نمڪمی  هڪ  بزرگی  اشتباهات  همیشه  مامانم

 رو  میخواد  هڪ جوابی اگه! نیست مهمی چیز مثال هڪ میپرسه

 !  ناپیدا  سرش اون میاره سرم به بالیی نشنوه



  مونده   همینم !  نمیشناسید  رو  من   شما !  حرفیه  چه  این  مامان   نه   -

 جتی  سڪع  اون  اونم!  ببینه  رو  من  سڪع  بیاد  غریبه  مرد  یه

 !گناهه رشمڪف

 : میپرسه ازم و میندازه بهم یڪوڪمش نگاه مامان

 نشه؟ دیده ردیڪ ارڪچی پس -

 :  گفتم  جانبی به حق حالت با

  مثل   پوشوندمش  یهڪمش  بزرگ   روسری  با  معلومه،  خب  -

 ! همیشه

 ! معلومه جوابش هڪ میپرسین هایی سوال هم شما مامان

  شب   مهمونی  مورد  در  رو  نظرم  هم   من  داد،  ونڪت  سری  مامان

 :   گفتم

 میشه؟ زشت نیام  شب من نظرت به  مامان -



 !   ردڪ نگام چپی چپ یه مامان

  مغرور  نظرت  به..  نیومد  خوشم  هیچ  پسرش  از  من  راستش  اخه  -

 نبود؟

  چپ  چشماش  مامانم  هڪنای  برای  مامان  چپی  چپ  نگاه  دوباره  و

 ! رسوندم اتمام به رو بود  نشده  شروع هڪ بحثی ادامه نشه

 خونه   هفت  ساعت  هڪ  بیفتیم  راه  نیم  و  شیش  ساعت  بود  قرار

 باشیم  خانوم مریم

  از   هڪ  بود   خجالتی  برای  اونم  برم  نمیخواست  دلم   اصال  اولش

   شیدمڪمی پسرش

 غیر  ا م  مگه  نرم چرا میبینم  نمڪمی  رڪف  دارم ه ڪ الن  ولی

 داریم؟  ای دیگه سهڪ ردیمڪ پیدا  تازه هڪ اشنایی این از

 !   ردمڪ ڪپا  ذهنم  از هم افتضاح  سڪع اون دیدن بخش



 ! میمردم داشتم شد راحت مغزم آخیییش

 از  راضیم  و   میزنم   لبخند   نابغم  خود  به  وایمیستم  اینه  جلوی

 !رمڪف

  هام  لباس  به  و  وایسادم   مدمڪ  جلوی  هڪ   شده  ساعت   نیم   دقیقا

 نم ڪ می اه نگ

 همین  فقط همین،

 ! نمڪ می نگاه 

  نم ڪمی ردشون یڪی یڪی و  شم ڪمی روشون رو دستم

 نم ڪرمیڪف بهش و میذارم چونم زیر رو دستم همون  بعد

 :  میزنه صدام مامان

 ! بیارم؟ گونی  یا ردنتڪ  نگاه از ندی ڪ دل  بهار؟ چیشد -



  باید   و   افیهڪ  ردنڪ  نگاه  میشم  متوجه  مامان  حرف  این  با

 نمڪ بانتخا یڪی

 و  میبینمشون  ه ڪ  اوله  دفعه  چون  نیستم  مطمئن  خودم  البته

  میرم خونشون

   بهتره بپوشم لباسی  چه نمیدونم

 میشه  ڪ ه ذهن تو اول های دیدار اخه

 میشه  اریڪ نده ڪ  عبارتی به

 افتاد  یادم باز  من خدای اوه 

 بزنن  گندش

   بپوشم ای پوشیده لباس میخواستم



  هستند،   مذهبی  صالحی  هوادخان   میگفت  مامان  ه ڪاین  بخاطره

 خودم  مدل   به  پس   باشم،   خودم  هڪ  میخوام  میگم   الن   ولی

 میپوشم لباس

 شلوار   و  سفید  تاپ  با  میپوشم  رو  بازم  جلو  بادمجونی  بلند  مانتوی

  رنگ یاسی شال و سفید سانت  هشتاد

  یه   بودم  ردهڪ  باز  هم  فرق   و  بودم  بسته  بال  از  قبل  از  رو  موهام

   مالیم ارایش

  این  با  هڪ  بزنم  هم  یاسی  سایه  ڪی  دیدم  صالح  طور  همین

 !شه ست شاله

 رفتم  بیرون اتاق  از و  داشتم بر رو سفیدم یفڪ

  برگردوند   رو  سرش..  رد ڪمی  نگاه   Tv  بود  نشسته  اماده   هم  مامان

   ردڪ نگام و



 :   گفت و رفت  هم  تو هاش اخم

  تو   اونوقت   مذهبین  اونا   میگم   من  پوشیدی؟  چیه  این   دختر  -

  پوشیدی؟ لباس اینطوری

   داره؟ بازی یقه چشه؟ مگه لباسام  -

 پشت  از  هڪ  بستم  جوری  ببین  موهامم  داره؟   وتاهیڪ  استین

   نباشه پیدا

   نیست ڪناز هم مانتوم جلو تاپ

  هست زانوم بالی وجب ڪی هم  فقط

 !نترلڪ تحت چیز همه نڪن خورد رو خودت عصابا

 میگفتم  جانبی به حق حالت با  رو  ها این همه

  ردنڪ  سر  حین  و  شد  بلند   جاش   از  داد  ونڪت  سری  نماما

   شدیم خارج خونه از دنبالش،   هم من رفت در سمت به چادرش



   بود  تلفنی سیڪتا هڪ وچمونڪ سر رفتیم

 دادیم  بهش رو ادرس و  گرفتیم  سیڪتا یه

  حاج   و   خانوم  مریم   با  خوبی  برخورد  شد   رڪمتذ  مامان  راه  توی

  تنها  بنده  ه ڪ نبرم رو  مادرم ویابر... باشم داشته پسرشون  و  اقا

 هستم ایشون گل دسته

 ! نمڪن رو  بد ارڪ این ه ڪ خوردم قسم  شرفم به هم  من

 نداد  شڪ رو بحث و  شد راضی مامان اینجوری و

 ! هاش توصیه این با  هم  مامان... ندارم ه ڪ شتگیڪ پدر وال

 بخریم  شیرینی و گل تا نگهداره  جایی گفتم راننده به

  طناب   با  هڪ  ابی  رز  گل  شاخه  چند  و   نیشیری  خرید  از  بعد

   افتادیم  راه بود  شده بسته صورتی زیبای و ظریف



  ساعت   ردیمڪ  فروشی  گل  و  فروشی  شیرینی  تو  هڪ  معتلی   با

 رسیدیم  ربع و هفت

  رو زنگ.. گرفتم  رو گل خودم  و  دادم  مامان دست به رو شیرینی

 یم شنید  رو   خانوم  مریم   صدای و   شد  باز در  بعد   لحظه  چند   زدیم

 اومدین  خوش خیلی.. بفرمایین -

 شدیم  حیاط وارد  و گفت ممنونمی مامان

  اطرافش  هڪ  هایی  گل  با  هڪ  داشتن  بزرگی  تقریبا  حیاط

   بود شده زیباتر بودن اشتهڪ

  و   ردڪ  روبوسی  مامان  با  و..  اومد  استقبالمون  به  خانوم  مریم

 ردنڪ بغل همدیگرو

 ردن ڪمی دلتنگی  اظهار شدیدا.. 



  گرفتم  بال  رو  سرم  بهرام  صدای  با ..  نبود  من   به  هم  حواسشون  اصال

 اخه؟  بود واجب صدا توی جذابیت همه این  خدایا و

 بشن داخل بدین اجازه جان مادر -

 :   گفت مامان به  رو بعد

 بفرمایید ..  امدین خوش خانوم حاج  سالم -

   شد  وارد و داد خانوم مریم  به رو شیرینی مامان

  نمیومد  دلم   و   بودم   شده  نعاشقشو  هڪ   رزی  های  گل   هم   من

   ردمڪ خانوم مریم تقدیم  و انداختم بهش اخری نگاه  رو بدمش 

 نداره  رو شما قابل..  بفرمایین سالم -

  بالم   و  قد  به  نگاه  یه  شد  جمع  بهم   حواسش  تازه   ه ڪ  خانوم  مریم

 .. گرفت اغوشش تو منو  بعد ردڪ

 جون  بهار  شدی بزرگ چقد عزیزم  سالم -



  طوریش گل   ردمڪمی خدا خدا.. شد  جدا ازم  و  بوسید رو  گونم

 ! نشه

 :  گفتن ایشون و دادم بهشون رو گل

   گلی  خودت عزیزم -

  افتاد   بهرام  به  چشمم..  شدم  وارد  کردم،   تشکری  و   زدم  لبخندی

 دادم  سالمی

 دادن جواب پایین  سری و  وقار  مالڪ در هم ایشون

 بفرمایین امدین خوش.. خانوم سالم -

 ممنون -

  بزرگ  خونه  ردم،ڪ  نگاه  اطراف  به..  نشستم  انمام   پیش  و  رفتم

 داشتن  قشنگی و



  پذیرایی  وارد   دست  به   شربت  سینی   خانوم  مریم   بعد   لحظه  چند

  ڪ شی  ولی   داشت   سن  سال   هشت  یا   هفت   و   پنجاه   نظر  به   شد

  بگیرم ازش رو سینی تا  شدم  بلند.. بود اراسته و

  میارم  من  بدین اجازه جون خاله -

   روم دقیقی نگاه  مخانو مریم  ه ڪ حالی در

 داد  دستم به رو سینی مینداخت

 دخترم ممنونم -

 نم ڪمی خواهش -

 گفت  هڪ  گرفتم  ایشون  به  اول..  نشست  مامان  نارڪ  خانوم  مریم

: 

 مادرت به اول دخترم -

 دخترم  ممنون   -



 میگه هڪ گرفتم  زد بهم  مامان هڪ لبخندی

 ! بود حق شرفت قسم

  برداشت  نیوالی.. گرفتم خانوم مریم جلوی رو سینی

 خوشگلم دختر نهڪن درد دستت -

  وقتی  ببرم  خان  بهرام  سمت  به  تا  برگردوندم  رو  سینی

 :   گفت مامانم روبه خانوم مریم شدم شڪنزدی

  میمونه  ماه قرص مثل دخترت  ماشالل جون زهرا -

  رو  شربت   سینی  و   بودم  شده  خم   من   زدن  رو   حرف  این   وقتی

  ڪی  شد   باعث   خاله   حرف  این..  بودم  گرفته  خان  بهرام  جلوی

  لیوانی   بعد  ولی   نهڪ   نگاه  چشمام  به  بعد   و  صورتم  تو  لحظه

 گفتم  جانی  نوش اروم منم  ردڪ ریڪتش و برداشت

 برداشتم  رو خودم شربت و گذاشتم میز روی رو سینی برگشتم



 هڪ  مادرا  همه  مثل  ردڪمی  تعریف  ازم  یڪ  هر  هڪ  مامانم

  خانوم  یمرم روبه ردڪمی یفڪ ننڪمی تعریف دخترشون از

 :  گفت

   جون مریم میبینه قشنگ چشمات -

  میز  روی  رو   اون  بود  خورده  رو  شربتش  نصف  هڪ  خانوم   مریم

 برمیگرده   من سمت به و میذاره

  خانومه خیلی هم  خوشگله خیلی هم -

 بچه  ردیڪ  نگهداری  ازش  گوهر  مثل  معلومه  ببخشه  بهت  خدا

  داشتم   ستدو  داشتم  دختر  اگه  میگفت  همیشه  بهادر  اقا   بود   هڪ

 ! سفید و تپل باشه بهار شبیه

 ! بودم تایید مورد ه ڪ الن تا رڪش رو خدا

 جان؟ڪ اقا  حاج جون مریم راستی -



 :   گفت و  شیدڪ اهی خانوم مریم

  اخر  شیدڪ  درد  خیلی  داشت  بد ڪ  سرطان..  خواهر  بگم   چی  -

  تنها   عروسی  میخواست  دلش  چقد..  رفت  خدا  رحمت  به  هم 

   نبود متسق خب ولی.. ببینه رو پسرش

  هم   پسرش..  ردڪ  ڪپا  رو  چشمش   گوشه  ڪاش  مریم  خاله

 :  گفت مادرش روبه

 خوب  واست  نیڪ بد  رو  حالت نیست راضی هم  اقات حاج  مادر

 برم  قربونت نیس

  خطاب   مریم  خاله  رو  خانوم  مریم   ذهنم   تو  چرا  دونم   نمی

 ای  خاله  هم  من  داشتم  دوست  همیشه  چون  شاید..  نم ڪمی

 طور  به  خانوم  مریم  های  محبت  دیدن  با   حال  و  باشم  داشته

 میزنه صداش خاله دلم غریزی



 میشه  بلند  هڪ  میگذره  خاله  خاطرات  تعریف  از  ای  دقیقه  چند

..  میره  داره  قرار  پذیرایی   از  بالتر  پله  دو   هڪ  اشپزخونه  سمت  به  و

 نیست اپن و میمونه  اتاق  مثل هڪ ای اشپزخونه

  مهندس  ناخ  بهرام  هڪ  شدم  متوجه  دقیقه  چند  این  توی

 ایشون   البته..  دارن  تراڪد  حرفه  این   در  و   هستن  معماری

 در   نبوغشون  و  ردنڪ  تاسیس  پیش  سال  شیش  هم  تیڪشر

 رده ڪ موفق رو اون راه این

 ! بده   شانس خدا

  بر  مبنی  ای  اشاره  مامان  هڪ  بودم  داده  یهڪت  صندلیم  به

 کرد  نمڪ  ڪمڪ خاله به  و برم هڪاین

 پشیمون   خاله  تا   نمڪ  رفتار  همیشه  از  تر  باوقار ردمڪمی  سعی

 ! ردهڪ ازم هڪ  هایی تعریف از نشه



  ردنڪ  گرم  حال  در   رو  مریم  خاله  هڪ  میشم  اشپزخونه  وارد

 میبینم  غذا

 اجازه  با -

 :  میگه لبخندی با   و برمیگرده سمتم به خاله

 بدون خودتون خونه مثل رو  اینجا جان بهار تو بیا  -

  اومدم   بدونین  قابل   اگه  افتادین  زحمت  خاله،   ممنونم   خیلی   -

 تون ڪمڪ

  میز   روی  هارو  ظرف  باش  راحت  و  بیا  حرفیه  چه  این  عزیز  بیا  -

 دخترم  نیست اریڪ شم ڪمی بشه گرم  غذا چیدم

   گفتم سمتش رفتم

  رو  غذا   خودم  من   مامان   پیش  بفرمایین  شما   جون  خاله  -

   نم ڪمی صداتون بعد  شمڪمی



 

 بیرون رفت ریڪتش با   و ردڪ قبول رو پیشنهادم خاله

 بهرام  ه ڪ  میریختم  ظرف  توی  رو  سبزی  قرمه  خورش  داشتم

  بفرماییدی  از  بعد..  گفت  ببخشیدی  خونه  اشپز  در   نارڪ  خان

 :  گفت من  روبه هم  بعد برداشت رو لیوانی شد وارد  گفتم هڪ

 شینڪمی زحمت چرا شما -

 نم ڪ شیطنت مڪی خواست دلم لحظه یه

 :  گفتم بودم  ردهڪ قاطیش  عشوه مڪی ه ڪ صدایی با

  هم   من  اگه..شدن  خسته  جون  خاله!..  خان  بهرام  زحمتی  چه  -

 نه ڪمی درد پاش اونم ه ڪ شه بلند  باید مامانم  بشینم

 ! ایطوری؟ خوبه بیارید غذا برامون باید شما میشینیم  ما اونوقت



  ردنش ڪ  پنهان  در  سعی   ولی  دیدم   لبش   روی  رو  لبخند  رد

 :  گفت زیری به سر و  مالیمت همون با داشت

  رو   ها  غذا  من  بشینین  هڪ  هم   الن  هستین  ما  نمهما  شما  -

 شم ڪمی

  و   قد  این  با  ببینم  داشتم  دوست  نبود  مامانم  از  ترس  گرم،  دمت

  رو   ها   غذا  و  میزنه  پیشبند  چطوری  ورزیده  لڪهی  این

 !میشوره رو ها   ظرف بعد و شهڪمی

 :  گفتم  عشوه همون با ولی

   بفرمایین شما هستم  من  تا.. نمڪمی خواهش -

 چشمی   زیر  شیدڪ  سر  نفس  ڪی  و  ردڪ  اب  پر  رو  لیوانش

 عمیق نفس و بست رو چشماش لحظه یه هڪ   ردمڪ می  نگاه

 شیدڪ



  بودیم   ه ڪ  پذیرایی  تو  ردنمڪ  روی  زیاده  نمڪ   رڪف  اوه  اوه

 رد ڪ می  تعریف  سفیدم پوست  و بالم  و قد  از مدام مریم خاله

 ! ردمڪ میلشڪت الن ه ڪ منم

  میز   روی  چیدنشون  و  مراڪ  اتمام  بعد   شد  خارج  اشپزخونه  از

  زدم صدا رو بقیه

  ها   صندلی   روی   و  اوردن  تشریف  هم   خان  بهرام  و  خاله  و   مامان

 خاله  از هم مامان و  من.. ردڪ رڪتش ازم خاله.. نشستن

  هم  خاله   بودم  نشسته  خان  بهرام  روی  روبه  و   مامان   نارڪ  من

  پسرش نارڪ و  مامانم روی روبه

  ه ڪ  بود  فصل   سالد   و  یسبز  قرمه  و  مرغ  با   پلو   ڪزرش  غذا

 بود  خوشمزه خیلی



 نشسته  مردی  ڪ نردی  حد  این  تا  ه ڪاین  از  غذا  خوردن  حین

  ترین   باز  از  یڪی  تو  منو  سڪ ع  پیش  روز  چند   هڪ  بودم

  داشتم  خجالت  از   بود  دیده  مدل   ترین  افتضاح   با  و  لباسهام

  میمردم

  تالقی   و   یڪنزدی  این  ولی   نبود  یادم   اصال  پیش   دقیقه  چند  تا

   بیاد یادم دوباره   شد باعث بار چندمین برای چشمامون ردنڪ

  ذهنش   تو  سم ڪع  دیدنم  بار  هر  با   و ..  باشه  رفته  یادش  اشڪ

 نیاد 

  خاله، ..  میشستم  رو   ها  ظرف  داشتم  من   و   بود   شده   تموم  غذا

   ننڪ خلوت هم  با تا  بود  برده خودش اتاق  به رو مامان



 ن ا ڪاست  چند  اشپزخونه  ردنڪ  مرتب  و  ها  ظرف  شستن  بعد

  گذاشتم   توش  رو  خرما  و  لتڪش  ظرف  ریختم  چای  و  برداشتم

 ردمڪ انڪم نقل  بال طبقه به و

..  گذاشتم پاتختی روی رو هاشون چایی  و  رفتم خاله اتاق  به اول

 نتیجه   این  به  من   و   ردڪ  تعریف  ازم  لی ڪ  رڪتش  حین  خاله

 ! نمڪ ونیڪت خونه اینجا رو فردا اصال هڪ رسیدم

 :  گفت خاله

  به  عادت  ببری  هم  بهرام  واسه  نیست  زحمتی  اگه  مادر  بهار  -

 غذا  بعد مخصوصا داره خوردن چای

  خاله  اتاق  از  و   برداشتم  رو   سینی  خواسته  خدا   و   گفتم  چشمی

   شدم خارج

   ببینم  رو اتاقش میخواست دلم



 زدم در به ای تقه  و رفتم  اتاقش سمت به

 بفرمایید  -

 !گفتم  یالیی قصد  از و  ردمڪ باز رو در

  روی  رو  تابڪ..  دیدم   مطالعه  حال  در  رو  ایشون  شدم  هڪ  وارد 

 گرفت  ازم رو سینی و سمتم اومد  شد  بلند و گذاشت میز

  از  شیدینڪ  زحمت  خیلی   ولی  بودین   ما   مهمان   شما   امشب  -

 سرپایین اومدین وقتی

 ردین ڪ شرمنده رو من  هم الن

 :  گفتم  و ردم ڪ قفل هم  به جلوم رو دستام

 که ردمڪن اریڪ.. نمڪمی  خواهش - 

 گفت داریدی اختیار و زد لبخندی



 شخصیت   نظرم  به..نداشتم  رفتن  قصد  و  بودم   وایساده  جا  همون

   داشت جالبی

  ڪنزدی  بهم  رو  خودشون  خیلی   اطرافم  های  پسر  همیشه

   ردنڪمی تعریف چشمام از و  پوستم از.. ردنڪمی

  جایی   به  زدن  حرف  موقع..  ردڪ   نمی  نگاه  بهم  خان  بهرام  ولی

 داشت تازگی برام ارشڪ  این و  ردڪمی  نگاه مرتصو از غیر

 بود  مدلی   هم این خب ولی میومد خوشم گم  نمی

 :  گفت  وایسادم اونجا  و نمیرم بیرون دید   وقتی خان بهرام 

 بشینین بفرمایید -

  بیرون  و  مجرد  مرد   یه  اتاق   تو  رفتم   هستم  پرو   من  چقد   خدایا  و

  صندلی   هم   نم  و  بشینم  نهڪ  تعارف  بهم  شد  مجبور  تا  نمیام  هم



 خودش   میز  نارڪ  بردم  و  برداشتم  رو  بود  تخت  نارڪ  هڪ

   بهش  دوختم رو نگام و روش روبه نشستم  و گذاشتم

 ! شدم متوجه  هڪ من  ولی ردڪمی پنهون رو لبخندش

  صندلیش   به   گذاشت  پاش  روی  و   برداشت  میز  روی  از   رو  دستاش

 :   گفت و داد یهڪت

  میشنوم بفرمایین خب، -

 گفتم  خودم با  و  انداختم بال  رو  هام ابرو

 ! بگم؟  چیزی باید مگه

   دادم رو خودم جواب بعد

 میخواست   دلم ..  اینجا  نشستم  چرا  پس   دیگه  بزنم   حرفی   باید   خب

 برخورد  ما   با   طوری  اومدیم   وقتی  از  بگم   بهش   رو  خودم  واقعیت



 احساس   باهاشون  هم   اول  دفعه  همین  تو   ه ڪ  بودن  ردهڪ

 :  گفتم همین برای.. ردمڪمی راحتی

  نخوندم درس بیشتر  دیپلم  تا  من -

 علیه   رو  اقا  حسین  همیشه  حامد  ولی  بخونم  میخواست  دلم  یعنی

  بهار   مناسب  دانشگاه  محیط  میگفت  ردڪمی  من  خوندن  درس

  رو   اقا  حسین  تا  هاش  داستان  گفتن  به  ردڪمی  شروع  و  نیست

 نهڪ  متقائد

  ش دیگ  های  بچه  از  بیشتر  اونو  اقا  حسین..  بود  هم  موفق  البته

   ردڪمی گوش  حرفش به و داشت دوست

 :  پرسید بمش  جذاب صدای با

 داشتن؟ شما  زندگی  تو نقشی چه اقا حسین و  حامد -



  شڪوچیڪ  پسر  هم  حامد  و  بود  مادرم  شوهر  اقا  حسین  -

 سالشه نه و بیست نیست  ڪوچیڪ هم خیلی البته

 :  گفت  و رفت  هم  در هاش اخم

 ردین؟ڪمی زندگی حامد  با شما -

  و  گرفت خونه  یه براش اقا حسین ولی بود ما خونه تو اونم اولش

 رفت اون

 :  گفت و داد ونڪت رو سرش

 دوست  هڪ  اریڪ  یا  خوندن  درس  برای  وقت  هیچ  حال  هر  به  -

    نیست دیر  بدین انجام دارین

 لحظه   چند   و  ردمڪمی   نگاش  هڪ  دید   گرفت  بال   هڪ  رو  سرش

  رو   شرس  لفگیڪ  حالت   با  بعد  داشت  نگه  چشمام  تو  رو  نگاش

 برگردوند 



  هڪ حال.. بود سخت واسش بودن من  با انگار شدم بلند هم من

   بیاد ادا من واسه  هڪ  نمیام پیشش دیگه اینطوری

  ببخشید شدم مزاحمتون انگار -

  برگشت  سمتم به و  شد بلند جاش از

 برای  فهمید  میشد  راحتی  به  و  بود  تر  بلند  من  از  خیلی  قدش

   ردهڪ شتال سالها بدنی همچین ساختن

  نیستین مزاحم  شما -

  ردڪ ثڪم ای لحظه

 ... بیان  یادم به گذشته های  خاطره  شدین باعث  اتفاقا -

 

 شدم خارج اتاق  از و گفتم  ای اجازه با



 رو  مامان  داشت  خاله  رفتم  بودن  مامان  و  خاله  هڪ  اتاقی  به

  نار ڪ   رو  دستم  نشستم  تخت  روی  مامان  نارڪ..  میداد  دلداری

   اوردم لاب  و گذاشتم صورتش

 بود  ڪاش از خیس صورتش

 :   گفتم بود مشخص توصدام هڪ  نگرانی  با ریخت بهم  دلم

 عزیزم؟  نیڪمی گریه برم؟چرا قربونت چیشده جون مامان -

 ..  ردمڪ دل درد بود گرفته دلم  مڪی.. نیست چیزی -

  و  ردهڪ  تعریف  رو  چیز  همه  مامان  الن  تا  هڪ  میدونستم

 دل  و درد از منظورش

  ردم ڪمی  حس  هڪ  بود  چیزی  وسط  این  ولی  بوده  همین  هم

 نهڪمی مخفیش ازم داره



  دلم ..  ردمڪ  ڪپا  اشڪاش  از  رو  صورتش  و  بوسیدم  رو  سرش

  به..  نبود  وقتش   مهمونی  تو  اینجا،  ولی  میخواست  گریه  شدیدا

  مامانم   حتی  بزنم   حرف  نمیتونستم  بود  گلوم  تو  ه ڪ  بغضی   خاطره

 های حرف  بقیه و تمنشس تخت گوشه همونطور.. بدم دلداری رو

  میشنیدم  رو خاله و مامان

  حتی  میمونی  خواهر  مثل  برام  ه ڪ  میدونی   خودت  جون  زهرا  -

  دور  هم  از ه ڪ سال چند این  تو شاهده خدا.. ترڪنزدی اونم از

..  افتادم  می   بودیم  همسایه  هم  با  هڪ  روزایی  یاد   همیشه  بودیم

 یم میخواست  یڪمڪ  وقت  هر و  میگذروندیم هم با  هڪ   وقتایی

  و  تلخ های روز.. ردیمڪمی ڪم ڪ هم به هڪ بودیم خودمون

 رد ڪ فراموش میشه مگه  گذشته، هم  با شیرینمون

 بگی  نه مدیونی  بزرگترت، خواهر عنوان به میگم بهت چیزی یه



 میخوام   نفرمون،  چهار  برای  داره  جا   افیڪ  اندازه  به  خونه  این

  ه ڪ  میدونه خدا .. اینجا  بیایی  شدی بلند  اونجا از ه ڪاین از بعد

 به  چرا..  تنهایی  هڪ  هم  تو  تنهام  من..  نمڪنمی  تعارف

   ندیم پایان تنهاییمون

  ه ڪ  چی  یعنی   شد،   قبل  از  بدتر  میزد  خاله  ه ڪ  حرفایی   از  حالم

  مثل مریم خاله و  مامانم باشیم، هڪ بودیم همسایه..  اینجا بیایم

 داره؟  ربطی چه.. باشن هڪ هستن خواهر

  یا   همسایگی  حسب  بر  خاله  شاید  نگفتم،  چیزی  لحظه  اون

 روحیپ   حال  قدری  به  این  از  جدای  بود  زده  رو  حرف  این  دلسوزی

   ردڪمی ناراحت رو خاله.. میزدم  حرفی اگه شاید بود،  شده بد

   ردمڪ وتڪس پس

 : گفت خاله جواب در هم  مامان



  ه ڪ  نگفتم  هارو  حرف  این  ولی  جان  مریم   لطفت  از  ممنونم  -

  سی ڪ  تنها   و  خواهرم  عنوان  به  فقط  بندازم  زحمت  به  رو  شما

   نمڪ دل درد خواستم  باهاش  باشم راحت میتونم هڪ

  جدی   و   م ڪمح  بود   گرفته  رو  مامان  دست  ه ڪ  طور  همین  خاله

 :  گفت

   نی ڪ حساب تعارف رو حرفم این اگه مدیونی   گفتم زهرا -

  نی؟ڪ ارڪچی  میخوای جوون دختر یه  با تنها زن یه تو

 امن   جفتتون  واسه  هڪ  یبر  جاڪ  بگیری  رو  دخترت  دست

 باشه؟

   چشم روی جفتتون  قدم اینجا ن، ڪ رڪف حرفام به

  دخترم هم دخترت خواهرمی، هڪ خودت

 میام  در تنهایی  از هم  من



   ردڪ  نگاه  خاله  به  شناسانه  قدر  و  ردڪ  ڪپا  رو  شڪاش  مامانم

   فرستاد واسم رو تو خدا  نم ڪمی رڪف مریم؟  میدونی  -

 دلم  عزیز -

 سینی   داخل  هارو  انڪاست  اومد  بوجود  هڪ  بحثی  از  عصبی

  رو   گلوم  تو  ه ڪ  بغضی   میرم  در  سمت  به و  میدارم برش..  میذارم

 :  میگم  و مامان  سمت برمیگردم.. میدم قورت

   نیمڪ زحمت رفع شیم  اماده.. وقته دیر  جان مامان -

  انگار  خاله  ولی..  میده  ونڪت  سر  موافقت  حالت  با  هم  مامان

 : میشه ناراحت

  الن  دیدیم،   همو  سال  همه  این  بعد..  بهارجون  چیه  وقت  دیر  -

 خوشحال  خیلی   خدا  به ..  بمونین  اینجا   رو  شب  برین؟   بذارم

 ... برین بذارم اگه اصال.. میشم



  هم   رو  خاله  جواب   میام  بیرون  و   نم ڪمی  باز  رو  در  حوصله  بی

   بده مامان میزارم

 میلڪت دیگه من ی حوصله

 میرم هاشپزخون  به و  میام پایین  ها پله از

  به  شروع  و  نمڪ می  باز   رو  اب  میزارم  ڪسین  روی  رو  سینی

 شستن 

 خاله   با  زدن  چونه  و  رفتن  بال  ی  حوصله..  میدارم  بر  رو  یفمڪ

 میزنم  صدا رو  مامان پایین همون از.. ندارم رو

  منتظرم پایین  جان مامان -

 میگه  نهڪمی باز رو در خاله



  مامانت ..  نجایا  بمونید  رو  شب  خب  ایه؟  عجله  چه  جون  خاله  -

  اتاق  بخوابی  یا   باشی  راحت  میخوای  اگه  هم  تو  میخوابه  من   پیش

   داریم خالی

  فردا  ه ڪ  داریم   ارڪ  مامان  هم   و   من  هم  بریم  باید..  مرسی  -

 بشه انجام باید  صبح

   دادیم زحمت.. ممنون پذیراییتون از

 دادی انجام خودت رو  ها  ارڪ همه.. خاله زحمتی چه -

  داشت  ها   پله  از  و  بود  اومده  بیرون  اتاق  از  مامان  زدم،  لبخندی

  ها   تعارف  سریڪی  خاله  با  هم  حین  همون  در..میومد  پایین

 بگیره سیڪتا برامون ه ڪ گفتم  خاله به.. ردنڪمی

  پایین   ها  پله  از ه ڪ دیدم  رو خان بهرام گرفتم   بال ه ڪ رو سرم

   میومد



 بمونید رو شب..داشتین تشریف  رفیعی؟ خانوم جاڪ -

  حال   تا  هڪ   بگم  میتونم  راحتی  به  داشت  گیرایی  و   بم  صدای

  هم   قدش  صداش،  فقط  نه..بودم  نشنیده  جذابی   این  به  صدایی

  هایی   تهریش  از  چهرش  البته  و   بود   درشت  هم   لش ڪهی  و   بلند

  رو  بودنش   جدی   میشد  هم   بود   عرف   از  تر  بلند  میڪ  هڪ

 داد  تشخیص

 شیدینڪ زحمت خیلی.. پسرم ممنون -

   نیمڪ زحمت رفعه دیگه  هڪ ینیربگ سیڪتا یه بشه اگه

 بود گرفته قرار رومون روبه و  بود  اومده پایین ها  پله از املڪ

 گرفتین  رو  تصمیمتون  ه ڪ  حال ..  نمڪمی  خواهش  نفرمایین

 میرسونمتون  خودم

 این  خسته هم  شما میریم،  خودمون.. بهرام اقا نه -



 نفرمایین..  مادرم مثل  هم  شما.. عه -

  پسرم ممنون -

   نیمڪمی  خداحافظی  و  روبوسی هخال با

 نگران  میگه بهش   و  میگیره اغوش به  دوباره   رو مامان  مریم  خاله

 بسپاره خدا به رو چیز همه و نباشه چیزی

   نشستیم بهرام  اقا بالی  مدل ماشین توی

 جا؟  یه دنبال ما و باشن پولدار انقدر باید  اینا خدا ای و

  صحبت   بهرام  اقا  با  هم  مامان  و   نمڪ می  نگاه  بیرون  به  شیشه  از

   نهڪمی

 بدونم   هڪ نیست هم  مهم و  چی باره در  نمیدونم اصال

 ... همین.. میخوام رو اتاقم  الن من



  میدارم  بر  رو  یفمڪ  میشم  ماشین  ایستادن  متوجه  وقتی

 میگه  نمڪمی خواهش هم  بهرام  اقا و نمڪمی ریڪتش

 سمت  به  و  میشم  پیاده  ماشین  از..  نهڪمی  رڪتش  هم  مامان

  نگاه   بهش   اخم  و   تعجب  با ..  میبینم  رو   حامد  هڪ  میرم  خونه  در

 میده  رو جوابم بیشتری  اخم  با  هم  اون و نم ڪمی

  شده  نترلڪ  صدای  با  وایمیسته  روم  روبه  میاد   جلو  قدم  دو

 :  میپرسه

 ؟  یهڪ یارو بودین؟این  جاڪ شب وقت این تا  -

 :   گفتم خودش مثل هم  من

 اشنا   همون  هم  ایشون  و  بودیم  اشناهامون  از  یڪی  خونه  -

 هستن



  حامد  به  رو  و  میگیره  قرار  نارمڪ  هم  مامان..  میزنه  پوزخندی

  میگه

   حامد  اقا بفرمایین -

 :  میگه  هم  حامد

 خونه  میگه  ین؟ڪ   اقا  این  و  بودین  جاڪ  میپرسم  خانوم  بهار  از

  اشناست همون  هم  اقا این.. اشناهامون

 میگه  درست بهار خب -

 میشم  تر عصبی نم  و میزنه  مامانم به هم پوزخندی

 بودمش  ندیده  بود؟ جا ڪ حال تا اشنا این اونوقت -

 نداشتین  اشنایی افتخار -

  دستاش  ه ڪ  حالی  در  سرمون  پشت   رو   خان  بهرام  و   برمیگردم

 میبینم جلو سینش و هستن جیبش توی



  حالت   با  خان  بهرام  روبه  و  نهڪمی  عصبی  خنده  ڪ ت  حامد

 میگه؟ مسخره

 شما؟ .. میشیم اشنا -

  اهمیت  بدون  و  راحت  خیلی  میده   بال  رو   ابروهاش  خان  بهرام

 میده  رو جوابش بهش

   گفتن خانوم -

 بیشتر  بود  نداده   رو  جوابش  درست  خان  بهرام  ه ڪاین  از  حامد

 :  میگه  شده  نترلڪ و میشه عصبی

  خانوما  این  ولی  هستین  یڪ  شما   نمیدونم  من..  جناب  ببین  -

 داره  ربط  بهم  هم  امدشون  و  رفت  پس..  هستن  من  خانواده  عضو

  ای  غریبه  مرد   با   شب  از  موقع   این   تا   ه ڪاین  از..  مهمه  برام  هم   و

 نهڪ می عصبیم شدت به و سنگینه برام بودن بیرون



 نید ڪ  معرفی رو خودتون املڪ شما میخوام حال

  حامد   ولی  نهڪمی  صدا  رو  حامد  اسم  سوالی  و  ناراحتی با مامانم

 نهڪ می نگاه  خان بهرام به منتظر و  میاره بال رو دستش ڪی

 متوجه   دادم  بهش   اتاقش  تو  من  هڪ  توضیحی  از  هم  خان  بهرام  ،

 لحظه  برای..  داره  ما   با  نسبتی  چه  و  یه ڪ  حامد  ه ڪ  بود   شده

 :  گفت  بعد و ردڪ نگاه   حامد های چشم به عمیق ای

  و   ایشون..  هستم  رفیعی   خانوم  فعلی   و   قدیمی  همسایه   من   -

  هم   برگشت  ایبر..  بودن  دعوت  ما  منزل  امشب  دخترشون

 ردم ڪ پسند و  دیدم رو خونه این من همچنین... رسوندمشون

  هم  ڪمل  قیمت  سر  توافق  قرار  هم  شما  بزرگتر  برادر  با

 شاهد  ڪامال صبح یازده  ساعت فردا..  گذاشتیم

 بیارید  تشریف هم شما خواستین



  رو  سرش  بعد   ردڪ  نگاه   حامد  های   چشم  به  دیگه  ثانیه  چند

 رفت  و ردڪ خداحافظی  ما از دوباره و  برگردوند

 شدم  املشڪ توضیح این مات

  خوشش ازش هڪ  ردمڪ برداشت اینطوری حامد  به نگاهش  از

   نیومد

  عصبی   حالت  از   از  رو  این   نیومد  خوشش  خان  بهرام  از   هم   حامد 

 فهمیدم صورتش

  شب  وقت  این  تا  بگید  من  به  هڪاین  از  قبل  لطفا  خانوم  زهرا  -

  نیست خوب خانوم ربها  مخصوصا شما برای نباشید بیرون

 نید ڪ  مراعات نم ڪمی خواهش

  ردڪ  باز رو  در گفت،  ارومی باشه مامان

 شد  داخل و



 رد ڪ صدام حامد اڪ میشدم خونه وارد داشتم

 خانوم؟ بهار -

 ردمڪ نگاه  بهش منتظر و برگشتم

  ه ڪ  نیڪمی  برخورد  طوری  چرا  نی؟ڪنمی  توجه  بهم  چرا  -

 ارم؟ دن من  هڪ میخوای  نمیبینی؟چی  رو من انگار

   ردمڪ نگاش رفته بال ابروی با

  لیاقتش   ه ڪ  ای  خونه  واست  اگه   نامردم  ن ڪ  تر  لب   فقط  تو   -

  نخرم داری رو

  مثل سنتی  شخص  با  هم   اون..  نمڪ  ازدواج  نمیخوام  ل ڪ  من   -

  از  و   هستین  مایند   اپن   هم   خیلی  خودتون  واسه  البته  اڪ  شما

  نمیزارین مڪ خودتون برای چیزی



  خیلی  این..  میخواین  بسته  گوش  و  مشچ  خانوم  یه  خب  ولی

 جالبه 

 :  گفت و  شیدڪ هم  در  ابرو حامد

.. نمیشه  مڪ  ازش  هم  چیزی..  نیست  بد  چیزا  این  مرد  واسه  -

  تا   باشه  نخورده  دست  باید  ازدواج  از  قبل  تا  هڪ  هست  زن  این

 بگیره  تعلق شوهرش به  تماما

  عصر   خودش  قول  به  ولی  پوسیده  راتڪ تف  به  پوزخندی

 زدم  جدیدش

  اینجوری ..  بیان  هم  به  باید  شوهر  و  زن..  مخالفم   امالڪ  من  ولی  -

 نمیشن  اذیت جفتشون



  شیدڪ  عمیقی  نفس  و  داد  ونڪت  رو  سرش  بحث،  از  لفهڪ

  داشت  شهوت  هڪ   لحنی  و   دوخت   چشمام  تو  رو  نگاهش   بعد 

 :  گفت

  ه ڪ  هرچی  نمیذارم،  مڪ  واست  مالی  نظر  از..  شو  صیغم   لاقل  -

  تشنه   منه..نڪ  رفع  رو  نیازم  فقط  تو..  بخوای  هڪ  هرچی..  بگی

  نڪ سیر رو تنت

 چنان  ه ڪ  گرفت   رو   جونم  لرزش  و   شدم   داغ عصبانیت  از  جوری

..  افتاد  گزگز  به  خودم  دست  هڪ   زدم  بهش   رو  می ڪمح  سیلی

 :   گفتم عصبانیت باحالت و  اوردم بال رو اشارم انگشت

  من   مورد  در  و  نیڪ  باز  رو  ثیفتڪ  دهن  دیگه  بارهڪی  اگه  -

 نم ڪمی  عالمت  رسوای  و   میزنم  رو  چی   همه  قید ..  نیڪ  ارنشخو



  دلش  هڪ  ارڪ  هر..  بوده  زیادی  های  زن  با  هڪ  سیڪ  به  من

 ...  و  و و ردهڪ میخواسته

   نر میگم.. نمیگم مرد

  یڪ  هر  یا   چی  هر   از  حال  ه ڪ  آنی   لذت   به  ه ڪ  سایی ڪ

  عمل  و  ننڪمی رڪف باشه میخواد

 "انان بر است حرام ادمیت نام"

 چشماش   تو  بهت  و  عصبانیت  از  قرمز  چهره  به  توجهی

..  هم   به وبمڪمی رو  در  و  میرم  داخل  به و  میگردم   بر..نمڪنمی

  هم   باشن  خواب  نهڪمم  هڪ   ها   همسایه   به  توجهی  حتی

   نمڪنمی

  به  بعدا   گفتن  با  و   م ڪمی  باز  رو  در..  میرم  بال  سریع  رو   ها  پله

  میرم  اتاقم به مامان های زدن صدا



  و   مانتوم..  نداشتم  هم  گریه  نای  حتی..  چی   ره  از  بودم   پر  امشب

   دراوردم رو شالم

 رو  خودم  و   ردمڪ  بلند  رو  لحاف  رفتم  تختم  سمت  راستڪی  و

 چیزی   به  ردمڪ  وسعی  بستم  رو   هام  چشم  دادم  قرار  زیرش

 ... رفتم خواب به وتاه ڪ دقایق بعد .. نمڪن رڪف

 شدم بیدار هڪ  بود صبح نه ساعت

  بود  خسته  چهرم..  گرفتم  قرار  اینه  روی  روبه   و  شدم  بلند  جام  از

  رو  دلم   عجیب  استرسی  و  مشغول  ذهنم   ه ڪ  بود   این  برای  این  و

 بود گرفته

  تازه ..  ردڪمی  خراب  رو  حالم  دیگمون  وقت  چند  به  رڪف

   نداریم چیزی هڪ میفهمیدم



 این  قبول  نداشتیم،  رو  ڪوچیڪ  خونه  یه  پیش  پول  حتی  ما

   داشتم زیادی غرور ه ڪ منی.. سخت خیلی من برای موضوع

  ولی ..  باشیم  دیگران  محتاج  جایی  داشتن  برای  نمیخواست  دلم

 .... داشت واقعیت متاسفانه

  لباسم ..  بشه  عوض  هوام  تا   بگیرم  گرمی   اب  دوش  میدم  ترجیح

  میشم روونه حموم سمت به  و میارم در رو

 همچنان  استرسم ولی شد بهتر حالم اومدم بیرون هڪ حموم از

 پابرجاست

  صندلی  روی  و  اشپزخونه  تو  بستم   موهام   دور  ه ڪ  یا  حوله  با

  مخصوصم  ماگ   توی  خودم  برای  ه ڪ  زبونی  گاو   گل   و  نشستم

 میزنم   هم رو ردمڪ درست

 !ارانیڪما! هستم ناهار ر ڪف به هم  لحظه این در حتی و



 بهشون   رو   موهام  سرم  و  میارم  در  رو  حوله  دمنوشم  خوردن  بعد

 !ینزم خرگوشی  تل  با و  نمڪمی شونشون میزنم،

 بیرون  از  مامان  ه ڪ  هستم  ارانیڪما  ردنڪ  درست  حال  در

   میاد

 بودی؟  جاڪ.. نباشی خسته جون مامان  سالم -

  ارڪ دنبال .. سالم -

   بود اتیش رو اسفند هڪ  گفتی  چی پسره این به دیشب

  درش  و   میزنم  هم  میڪ..  میریزم  قابلمه  توی  رو   ارانیڪما  سس

 شهڪب دم  تا میذارم رو

 حامد؟  -

 روی   ولرڪ  روی  روبه  و  اورد  در  روسریش  و  مانتو  چادر،  مامان

  نشست مبل



 بله  -

   بیارم بیرون رو پرتقال شربت تا میرم یخچال سمت به

 میشه چندشم  موجود این از من خدایا  -

 چیشده.. بهار بزن حرف درست -

 پارچ  پرتقال  مایع  ریختن  بعد  و  میذارم  سینی  توی  رو  ها  لیوان

  میذارم قاشق  دوتا  نمڪمی سرازیر لیوان توی رو اب

   میرم مامان سمت به و

 : میگه لفگیڪ  با  و میداره بر لیوانی

  توام  با  بهار -

   شمڪمی خجالت گفتنش از.. مامان بگم   چی -

   میره هم   در مامان چهره



 جوی  و  جست  واسه  ششڪ  دیگه..  بهار  بزن  حرف  چی؟   یعنی   -

 ندارم رو تو حرفای

 گفت؟  بهت چی

  توی  و  ردمڪ  بلند  رو  سرم..  نشستم  مانا م  نارڪ  صندلی  روی

 ردم ڪ نگاه  مامان چشمای

 شو  زنم بیا  میگه من  به -

 به   اینطوری  نه  البته..  ندارم  قبولش   درصدی  هڪ  گفتم  بهش

 ! خودم روش

 همه  و  میخرم  واست  بگی  چی  هر...  شو  صیغم  بیا  گفت  بعدش

 نم ڪ می واست هم اریڪ

 چندشش صورت تو  زدم سیلی با  هم  من



  بهش   الن..  ردهڪ  رڪف  خودش  پیش   چی  مقحا  ی  پسره  -

   میزنم زنگ

   ردمڪ بارش داشت لیاقت هرچی  مامان بیخیال -

 گفته؟ چی  شما به حال

 :   گفت و  زد زنگ پیش  ساعت ڪی -

  رو  ردمڪ  حقتون  در   ه ڪ  هایی   خوبی  لیاقت   دخترت  و   تو

  نداشتین

..  نینڪن  حساب  هم   ما  ڪمڪ   روی  و   نینڪ   خالی  رو  خونه

  رو  هاش   حرف   بهار  اگه   فقط..  ش  تموم  بود  ا م  بین  ه ڪ  هرچی

 میشیم  سابق مثل دوباره نه،ڪ  قبول رو پیشنهادم  و بگیره پس



  بعد   نید ڪ  پیدا  رو  جایی   تا  دارید  فرصت  هفته ڪی  ه ڪ  نه  اگر

  زور  به  هم  الن  تا  هڪ  هایی  برادر  و  خواهر  با  میدونید  شما  اون  از

 بیرون نندازنتون تا داشتم نگهشون

 میگم  بهش  عوضی اشغال  و شهمی هم در صورتم

  تا   مینوشم  ازش  ای  جرعه  میزنم،  هم   و   میدارم  بر  رو  لیوانم

  نهڪ خاموش رو دلم اتیش شربت یڪخن

 نیم ڪ ارڪچی.... مامان -

 حسین  با  داشتین  هڪ   موقع  اون  اشڪ  دارن،  رو   حق  این  اونها

  برگه  زیر  و  بودین  حال  رڪف  بعدش  یا  ردینڪ  می  ازدواج  اقا

  رو  ندارین  اقا   حسین  دارایی  از   سهمی  شما   دبو  نوشته  هڪ  ای

 داشتین  مهریه حداقل  اشڪ ردین،ڪ نمی امضا



  اینطوری   زندگی   سال  هشت  بعد  هڪ  نیست  این  شما  حق

 ..ننڪ بیرونتون

  من،  از  بیشتر  خیلی  حتی  بود  فشار  تحت  مامان  هڪ   میدونستم

 من   به  رو  حالش  تا  باشه  اروم  رد ڪمی  سعی  من  خاطره  به  ولی

 نده  انتقال

  این   از  غیر..  بود  طوری  اون  شرایط  موقع  اون..  مادر  بگم  چی  -

 نمیشد

  تماس  مامان  با  مریم  خاله  هڪ  بود  گذشته  ناهار  وقت  از  دوساعت

   اینجا بیاد  میخواد هڪ میگیره

   بودم شام ڪتدار حال در اشپزخونه توی

 مفصل  باید  پس   ما  خونه  میومد  خاله  ه ڪ  بود  بار  اولین  این

 سال  همه این بعد البته.. میبود



  فروشگاه   به  خودم  تا   بودم  شده  اماده  خاله  تماس  بعد  بالفاصله

 نم ڪ درست رو  هست نظرم مد  ه ڪ غذایی   تا برم

  های   ظرف  توی  رو  ها   سالد  و  دسر  بود  شده  تموم  ها   ارڪ  همه

  ریختم مخصوص

  چیدم میز روی هارو  ظرف گذاشتم، یخچال توی تزیین از بعد و

  نشستم بود نشسته مبل روی حوصله بی  ه ڪ مامان  نارڪ و

  دوش  یه   پاشو  میان  مهمونا  دیگه  ساعت   ڪ ی  تا   جان   مامان  -

 شه بهتر حالت بگیر

   میگیره طرفم به رو سرش مامان

 دوش  رو  افتاد  ها  زحمت  همه  جان،  مامان  نهڪن  درد  دستت  -

  شدی خسته تو،

 نمیره ارڪ به  دلم  و دست دیگه



   نمڪمی نگاه  رو مامان گرفته غم صورت

   نمڪمی  بلندش و میگیرم رو  دستش میبوسمش، و  میشم ندبل

  پاشو  گرفتیم،  رو  جاڪ ردیمڪ  رڪف انقد برم، قربونت پاشو -

   میان مهمونات الن برس خودت به مڪی

 نه ڪمی  نگاه بهم  محبت با

 بهار  دارمت ه ڪ رڪش رو خدا -

  مامان  بدو   بگیرم،  دوش  میخوام  منم   هڪ   بیا   زود   فقط...  مدااا  فدا   -

 جان

  بار   چند  ولی  باشم  حموم  تو  میاد  مهمون  وقتی  میاد  بدم  قدان

.. نیست  مهم  زمان  برای  من  نظر  میده  نشون  این  و  افتاده  اتفاق 

 میگیرم، رو  موهام اب از می ڪ تند



  می ڪی  تا   شمڪمی  سشوار  سریع  بعد  میزنم  رو  مو  سرم

 بشه ڪخش

 !لباس حال و ... ارایش مڪی

  و   سفید  شولڪ  دامن  ڪ ی  و   مرنگ ڪ  خیلی   ابی   ڪ تونی  یه

 .. رنگ اربنیڪ ڪسب شال

  جمع  بعد  نم، ڪمی پام  رو   سفیدم  های  صندل   و   میزنم رو  عطرم

 به  خونه زنگ صدای هڪ میشم خارج ازش اتاقم ردنڪ جور و

 ! اومدن.. بله  هڪ یعنی  این و  درمیاد صدا

  صورتی  ڪ ل  ه ڪ  رڪش  رو  خدا   و  میندازم  دستام   به  نگاهی 

 داره  قشنگی  تضاد هام لباس با   پیشم روز دو مرنگڪ

 خوشحالی  ابراز  و   میگیرن  اغوش  در  همدیگرو   خاله،   و   مامان

 ! میبینن همو  دوباره هڪ  ننڪمی



 اومدین  خوش مریم خاله سالم

 خاله  شدی ماه  چقد جان، بهار سالم -

 بفرمایین خاله ممنون -

 پس؟   وڪ بهرام اقا جان مریم

 خورد زنگ تلفنش میاد  الن -

 لتڪش  شیرینی،  میوه،  قبل  از  میشینن،  و  میرن  مامان  و  خاله

 . بودم راحت نظر این از و بودم  چیده میز دوی رو خرما و

  شد تمون تلفنشون شازده  بالخره و  میاد در صدا به خونه در

 نمڪمی بازش و میرم در سمت به

 بشن  وارد  تا   ایستم  می   نار ڪ  میگیره،   قرار  روم  روبه  بلندی   قامت 

 خانوم سالم -



 ین مداو خوش!  اقا سالم -

 لبهاش   روی  رو  لبخند  لحظه  ڪی  و  میگیره  طرفم  به  رو  شیرینی

 !ڪلڪ جذاب میبینم

 شیدین ڪ زحمت ممنون -

 نداره رو شما  قابل -

  بده  من به رو گل اگه:  ردهڪ  رڪف خودش پیش نشسته مثال

  اومده   مثال  یا  اومده  خوشش  من   از  هڪ  نم ڪمی  رڪف  من

 ایشش! خواستگاری

 بفرمایین نم،ڪمی خواهش -

  هم   نارڪ  هڪ  هم  خاله  و  مامان  میشینه،  صندلی  ڪت  یرو

   نشستن



  ه ڪ  زعفرونی   های  شربت  تا  میشم  خونه  اشپز  راهی   هم  من

 رو   البالو  شربت  و  ریختم  شربتی  تخم  و  شیر  ڪخا  توش  مڪی

  بیارم

  میگیرم خاله جلوی رو سینی

 بفرمایین  -

  بد   چشم  جان  بهار  شدی  ناز  چقد  ماشالل   جون،  خاله  ممنون  -

 ر ود ازت

 ه ڪ نیستم اینجوریام دارین لطف شما خاله،  ممنونم -

 تری قشنگ  هم گیات بچه از ماشالل جان خاله چرا -

  مقابل  رو  سینی   میگم  خاله  به   "  مرسی"  و   میزنم  لبخندی  -

 میدارن  بر رو شربتشون هم ایشون و میگیرم مامان



  جناب   و  میگیرم  ایشون  مقابل   رو   سینی  میرم  خان  بهرام  سمت  به

 !زعفرون بودم مطمئن میداره، بر رو زعفران شربت

  روی   روبه  هڪ  دونفره  مبل  روی   و  میزارم  میز  روی  رو  سینی

 داره  قرار خان بهرام

  معلومه  و  میخوره  رو   شربت  بیشتر  نصف  نفس   ڪی..  میشینم

 بوده  گرمش  هڪ

 !من جز به  نهڪمی  نگاه جایی  هر به

 !اون جز به نمڪنمی نگاه جا  هیچ به  هم  من و

 ! محسوسان البته

  هڪاین  با  داره  تن  به  تیره  توسی  شلوار  با  ای  سرمه  پیرهن  یه

 رو   ورزیدش  اندام  خوبی  به  ولی  هست  گشاد  میڪ  یه  لباسش

 گذاشته  نمایش به دیدگانم  مقابل



  ذهنم  به  ردنشڪ  برنداز  از  بعد  هڪ  ای  لمهڪ  اولین!  خوشتیپ

 بوده  عالی  هم  بار هرسه و  دیدمش بار سه رسید

  نگاهم  ای  لحظه  و  میشه  دشوخ  به  نگاهم  متوجه

 شربتش  بقیه  اومد،   واسم  ریزی  اخم  نمڪ می  احساس..نهڪمی

 جرعه  وار  خانوم  هم  من  میزاره،  میز  روی  رو  لیوان  و  میخوره  رو

  خاله   و   مامان  های  حرف   به  رو  حواسم  و   میخورم  شربتم  از  جرعه

   میدم

 متوجه   هاشون  زدن  پچ  جز  به  نمیتونم  میزنن  حرف  اروم  انقد

   بشم حرفی

  ر ڪتش  و   ردنڪ  مخالفت  به  ردڪ  شروع  مامان  بعد  لحظه  چند

 خاله  از ردنڪ

 :  گفت  و ردڪ من روبه خاله



  دنبال  بهرام  ڪشری  خاله،  بگو  مامانت   به  چیزی  یه  تو  جان  بهار  -

  هست محله همین تو ای خونه همچین یه

  پاشین،   اینجا  از  باید   شما  حال  هر  به  دیگه،   سه ڪ  نه،  اون  حال

 بهرام جون به نمڪنمی تعارف ما،  خونه اینیب میگم زهرا به

 هم  اینطوری  خب  تاشب،  صبح  از  تنهام   من  اونجا  بیاین  خدامه  از

 شم  هم درمیام  تنهایی از من

 نیست هڪ روز دو  یڪی حرف جان خاله -

  وام  هم  میڪی  داریم  پول  خورده  یه  میگه،  درست  مامان

 نباشین نگران شما میشه درست میگیریم

 جان  ترخد حرفیه چه این -



  مادر اخه نی، ڪ صحبت مامانت   با هڪ تومیخوام  از باش  رو من

  انجام  رو  وام  های  ارڪ  همه  مثال  یا  میدن  همینجوری  رو  وام  مگه

 میدن بهت رو پول لحظه همون نی ڪمی رڪف دادی،

 روش؟  شنڪمی چقد  یا بدی؟  قست باید  چقد میدونی  تازه

 نید ڪ گوش من حرف به

  پر   جامعه   نین، ڪ  زندگی   هانت   شما   هڪ   نیست  راضی  هم   بهرام

  خدا  دیگه  بعد  ننڪ   پیدا  رو  یڪ ی  هستن  منتظر  فقط  گرگه،  از

 .. شنڪمی  هایی  نقشه چه میدونه

  رو  این.. مادر ننڪمی اذیتتون داری،  رو و بر جوونی، تو دخترم

  های   زن  از  ها  ماجرا  ردم،ڪ  سفید   گیس  ه ڪ  میگم  بهت  منی

 میدونه  خدا هڪ  شنیدم و دیدم  تنها

 نمیدونی،  نداری تجربه مادر مهڪ سنت تو



  ازدواج   خدابیامرز  اقا  حسین  با  بیامرزت  خدا  پدر  از  بعد  مادرت  اگه

  شید، ڪ  سال  چند   اون  تو   هڪ  بود  هایی   سختی  خاطره   به  ردڪ

 بیوه  جوون  زن  یه  بالخره  بود  پشتش  ه ڪ  هایی   حدیث  و  حرف

 نادرست یا درست میشه،  حرف هم  پشتش..

 خونه  مرد  ولی  بود  بزرگ  تدرما  از  سال  بیست  اقا  حسین  درسته

 نداشت زدن حرف جرات سیڪ بود

 دیشب  هڪ  داشت  رو  هواتون  مثال  حامد   پسرش  هم   اون  از  بعد

 بهت   رو  بیشرمانه  پیشنهاد  اون  و  ردڪ   رو  رو،  خودش

  حرفها  دسته  این  از  ولی  نمڪ  ناراحتت  ردهڪنا  خدا  نمیخوام..داد

 مادر نیست  مڪ تنها های زن برای

   بگم  خاله به  حرفی ه ڪ ردمڪ بلند رو سرم



  نگاه  من  به داشت شدم  رو روبه خان بهرام  اخم پر صورت با ولی

 :  گفت  و ردڪ نگاه  مادرش  به بعد ردڪمی

 پیشنهادی؟ چه -

 : گفت راحت برداشت ته گذاشت  نه هم خاله

  و  تو  رفتن  از  بعد  خونه  در  جلو  بود  اومده  حامد  ه ڪ  دیشب  -

 نه  میگه هم بهار و   نهڪمی خاستگاری بهار از زهرا،

 شو،  صیغم  مدت  یه  نیستی  موافق  ازدواج  با  اگه  میگه  هم  اون

 .. اینها از و  نمڪمی برات ارڪ همه میدونم چه هڪ

   دراومده  خجالتش از هم  بهار خب ولی

 گوشش  تو زده  سیلی با  و

 خاله دارم آبرو من  خدا به بابا 



  هم   الن  دید  لخت  تقریبا  رو  ما  سڪع  تو  پسرت  هڪ  روز  اون

 ! ورینج ای خودت

 میشه؟ چی وسط این پس خصوصی حریم

 واسم  درشتی  اخم  دفعه  این  ولی  ردڪ  نگاه  بهم  دوباره  خان  بهرام

 رفت

 ارش ڪ  این ..  شیدڪ  ای  لفهڪ   پوف   و   ردڪ  بال  رو  سرش  بعد

  ندیم  ادامه رو بحث دیگه شد باعث

 چیز  همه  دوباره   و   نم ڪ  گرم  رو  ها   غذا  تا  اشپزخونه  توی  رفتم

 نباشه  مڪ یچیز تا  ردمڪ ڪچ رو

  تعریف   خاله  به   رو  حامد   ماجرای  رد ڪ  وقت   ی ڪ  مامان  یعنی

 نه؟ڪ

 یعنی؟ اومد  خاله ه ڪ مدتی  همین



 !عجب

 سلیقه  نهایت  با  هست پذیرایی  توی  ه ڪ  میزی روی  رو   ها  ظرف

 میچینم

  و  میریزم  مخصوص  های  ظرف  داخل  رو  ماهی   و  خورشت  و  پلو

  و  ها  غذا رخا در و میبرم رو سالد و دسر نم، ڪمی تزیین سریع

 ..رو اب

  میز  سر بفرمایین -

 

  سرد   غذا تا   ه ڪ  میخواد  خان  بهرام  و  خاله  از  احترام  با   هم  مامان

   بشن حاضر میز سر نشده

  پذیرایی  به  شروع  افتخار  با  دید  رو  ها  غذا  از  رنگی  میز  وقتی  مامان

 من   و  ردڪ  تعریف  دیزاینشون  و  طعم  از  خیلی  هم  خاله  رد،ڪ



 سڪریل  خیلی  برون  از  ولی  ونرد  از  ردمڪمی  یفڪ  لیڪ

 ردمڪمی وتاه ڪ های  رڪتش لبخند با  و

 ! توووو بودی یڪ سرآشپز:  میگفتم  مدام خودم پیش

 غذا  پر  بشقاب  دو  راحت  خیلی  بود  جمع  مرد  تنها  هڪ  خان  بهرام

 ... ها دسر از طور همین و  سالد از هم  بشقاب ڪی و خورد

  مهمونی  و ت  غذا  بودم،   واقف  موضوع  این  به  ه ڪ  رڪش  رو  خدا

 بیاد مڪ هڪ اینه از بهتر بیاد  زیاد

 !نمیموند برام آبرو بنده  جمع، این اشتهای با  نه وگر

   ردڪ رڪتش من  و  مامان از خاله غذا، از بعد

  دخالتی   و   داده   انجام   بهار  خود  رو  ها   ارڪ  همه:    گفت  مامان  هڪ

 .. رفت صدقم  قربون هم خاله و نداشته؛ امروز ارڪ توی



 ایشون  بود،  شده  بلند  هم   خان  بهرام  خاله  و  انمام  رفتن   از  بعد

 !ردنڪ رڪتش خودشون نوبه  به هم

 ممنون !خانوم بود  عالی غذاتون طعم  -

 جان  نوش نم؛ڪمی خواهش -

 چون  شاید  بردم،  لذت  متفاوتی  طور  یه  خان  بهرام  تعریف  از

 نبود احساسی تعریفش  و ردڪمی فرق  ما با جنسش

  ردمڪ  ها ظرف ردنڪ جمع به شروع

  بشورم  بعد تا گذاشتم ڪسین نارڪ سبدی توی رو ههم

  ردمڪ  دم رو دارچین و هل  دم  تازه چای

  بهم   وسایل   ای  دقیقه  ده ..گذاشتم  سینی  توی  رو  ها  انڪاست

   بمونه ها ظرف فقط  تا ردمڪ  مرتب رو اشپزخونه توی ریخته



  لت ڪش گرفتم، همه برای بردم پذیرایی به و  ریختم چای بعد

 بردارن  راحت تا  گذاشتم دست  نارڪ هم  شیرینی و

  خورد  رو  چاییش  هڪاین  از  بعد  خاله  شدم؛  مستقر  قبلی  جای  تو

 :  پرسید من روبه

 شه؟ڪمی طول چقد وسایلت ردنڪ جمع جان بهار

 چی؟ برای پرسیدم و  گرفتم  بال تعجب با رو سرم

 هست  هم شما خونه دیگه البته.. ما خونه بیاین هڪاین برای -

 نمیشیم شما مزاحم  هڪ گفتم  جان خاله -

 قبول  هم  ما  بیرون  بریم  بگن  ما  به  راحت  ه ڪ  نیست  هم  اینجوری

 شه ڪب زحمت سال هشت هڪ  نیست این مادرم حق.. نیمڪ

 ..  هیچی  به هیچی هم اخرش



  به هم میڪ حال مقدار یه خونه فروش از هڪ گفتن خودشون

 نیمڪمی  ایتڪ ش  ازشون  ردنڪن  رو  ارڪ  این  اگه  میدن،  ما

 نداره؟   بیامرز  خدا  اون  مال  از  حقی  هڪ   ردهڪن  امضا  زهرا  مگه  -

 مادر؟  نیڪب خوای می چی ایتڪش خب

 ردین؟ڪ رو ارڪ این  واقعا شما رفیعی  خانوم -

 :  میگه بهرام  اقا روبه مامان

 ردنڪنمی قبول ها  بچه ردم ڪنمی امضا اگه بله،  -

 ازدواج  به مجبور  واقع  در بود،  سخت خیلی بچه  یه با  من شرایط

 شدم   شرایط قبول و

 .. نم ڪمی تامین رو بهار اینده ردمڪمی رڪف

 ... شد  بدتر خیلی ولی



  سرازیر   چشماش  از  اشڪاش  هم  اخر  در  و  میلرزید  مامان  صدای

   ردڪ دادن دلداری به  شروع و  بغل رو مامان خاله شد،

 بودم خسته اومده بوجود شرایط از

  هڪ   حقی  و   شم  رو  روبه  قوم  این  با  چطوری  ه ڪ  رڪف  این

  بود   ردهڪ  امضا  محضری  های  برگه  نداشتنش  برای  م مامان

 .. میلرزوند رو تنم داشت  نمڪ مطالبه

  حتی بربیام، اونها پس از نمیتونستم من هڪ داشت واقعیت این

 . بماند ه ڪ بقیش  حامد، پس از

  حرفی   مامان   بریم؛   اونها  منزل  به  ه ڪ  داشت  این  بر  اسرار  خاله

 . نداریم این زج ای چاره  حاضر حال در  یعنی این و نمیزد



 همیشه  ه ڪاین  میریخت  بهم  رو  من   شدیدا   موضوع  این   اما

  تلقین  بهم   رو  ها  اواره  احساس  باشیم،  دیگران  خونه  باشیم  مجبور

 . ردڪمی

  رو  هامون  وسایل:    گفت  جدی  خیلی  بهرام  اقا  ها،  بحث  اخر  در

 به  این  از  و  دنبالمون  میاد  خودش  دیگه  روز  دو  تا  نیمڪ  جمع

 ببینه پسرش مثل  رو اون مامانم و  هست؛  هم  ما خونه اونجا  بعد

   بودم  گرفته  ه ڪ  تنقالتی  شد،  خورده  ها   میوه  شد،   اورده  ها  چایی

  ردهڪن  تجربش  حال  تا   هڪ  حالی   با  ولی   شد؛   انجام   همه  و  همه

  بودم

  نه  هڪ  بود  گرفته  رو  گلوم  بغضی  موندم  بیدار  صبح  تا  امشب

 بدم  قورتش میتونستم  نه ببارمش، میتونستم

 دنبالمون میاد دیگه ساعت نیم تا خان بهرام  گذشت؛ هم زور دو



  لباس   شامل   ه ڪ  یفڪ  و   ڪسا   تا   چند   تو  هامون  وسایل   همه

 . بود میشد شخصی لوازم و تابها، ڪ ها، 

 ...  همین

 ..ماست  زندگی سال چند حاصل این

  خان   بهرام  رسیدن  دهنده   نشون  ه ڪ  درمیاد   صدا   به  در  زنگ

 هست

 ها  پله  از  بهرام  اقا  تا  میمونه  تظرنم  و  نهڪمی  باز  رو  در  مامان

 بال  بیاد

 رفیعی؟  خانوم یاله؛  -

 بفرمایین پسرم، تو بیا  -

 نداره رو شدن داخل قصد  یعنی  میاد،  سالن از صداش

 هستین؟ اماده  ممنون، -



  ولی  بشن  داخل  هڪ  ردڪ  اسرار  بود  شده  ڪنزدی  هڪ  مامان

 : گفتن و ردنڪن قبول

 هستن  ما منتظر خانوم حاج

  بود  در  ڪنزدی  هڪ  ها  یفڪ  و  چمدون  تا  سه  و  ڪسا  ات  سه

 برد  پایین سریع رو

  خودم  های ڪاش و  میدیدم مامان چشمای تو رو خجالت حس

 شدن جاری بالخره هڪ

  ڪاش از خیس هام  گونه  و شد  قرمز انی به صورتم

 میشه  ای  معجزه   یه هڪ  بودم  امیدوار  اخر  لحظه  تا   ولی   نمیدونم 

 .... نشد.. نشیم سی ڪ سربار تا

  شدت  ردم،ڪ  نداشت  تعلق  ما  به  هڪ  ای  خونه  به  لیڪ  نگاه  یه

 شد  بیشتر امڪاش



 .. نبود  مهم   دومڪهیچ  انگار  ولی..داشتم  اینجا  زیادی  های  خاطره

  درست..  دیدم  رو   حامد  ولی   بیرون  برم   ه ڪ  در  سمت  برگشتم

 دیوار  به داده  یهڪت و در نارڪ

   ردڪمی نگاهم مستقیم

 بهار  نڪ قبول -

 بود گرفته  هم خودش بود، گرفته صداش

 میخوامت واقعا   من -

  باور  بهار  نداشتم،  سڪهیچ  به   حال  تا  رو  دارم  بهت  هڪ  حسی

 حسرت   همه  ه ڪ  میسازم  برات  زندگی ..  رو  خواستنم  نڪ

 لیقشی   هڪ زندگی بخورن،

  چشم  به  بگذره  مدت  یه  هڪ  یارو  این  خونه  بری  هڪ  این  نه

 نن ڪ نگاه بهتون سربار



 خودت   خانوم شیمی خودت باشی  من  با

    میاد جلوتر

  قبولم   اونموقع  گذشت  بد  بهت  اگه  باش  من  با  مدت  یه  اصال  -

 ن ڪن

 زدی  مفت حرف هرچی بسه -

 برمیگرده  عقب  به بالفاصله  هم حامد  و  نمڪمی  نگاه رو عقب

 داخل؟  اومدی ای اجازه چه به وسط؟ این  میگی  چی تو -

  صبح  ا ت  هڪ   همونا  واسه  ببر  رو  غازت  ڪی  من   صد   های   حرف   -

 نی ڪمی بلغور واسشون

  نه ..  خونشونه  اونجا  خواستن  هڪ   وقت  هر  تا   مادرشون  و  ایشون

  مزاحم نه سربارن

 رفیعی  خانوم بریم



 میبارید  جدیت ازش هڪ  میڪ مح صدای با

   گفت رو  ها حرف این

  هڪ   شم   رد  حامد   نارڪ  از  خواستم  و   انداختم  پایین  رو  سرم

 : گفت داشت هڪ پوزخندی  با  حامد

 میبری   رو  دختر  و  زن  یه  هڪ  میچرخه  رتڪف  تو  چی  ببینم  -

 خونت؟ 

 نمیخوره  تو به ولی شیرینه دختره درسته

 شب  همون  میزنی،   بال   بال  هڪ  رفته  زبونت  زیر  مزش   شایدم   یا

 ... دی هڪ

  تو   رو  لباسش  یقه  خان  بهرام  هڪ  بود  نشده  تموم  حرفش  هنوز

 از  ه ڪ  صداش..  وبیدڪ  دیوار  به  مڪمح  و  گرفت  مشتش



 میرسید   گوش  به  هاش  دندون  پشت  از  بود  گرفته  خشم  عصبانیت

: 

  دنیا  تو  مثل  هایی  اشغال  ردمڪ ن  خردش  تا  رو  تڪف  ببند   -

 ... شیدنڪ ثافت ڪ به رو

 گفته   آخ  بلندی  صدای  با  دیوار  به  برخوردش  لحظه  هڪ  حامد

  حریفش  ه ڪ  میدونست..  ردڪ  وت ڪس  خان  بهرام  برابر  در  بود

 داد ترجیح رو وتڪس پس نمیشه

  گفت  خشم  با   و  برگشت  در  طرف  به  ردڪ  ول   شدت  با  رو  یقش

 بریم : 

  بهم  حامد از حالم واقعا رفتم دنبالش  حامد به  نگاه بدون هم من

 میخورد 



 گفته  زشتی   های  حرف  بهرام  اقا   به   نسبت  درموردم  ه ڪاین  با

  هڪ  بود  احمق  بیشعور  یه  اون  چون  نداشت  اهمیتی  برام  ولی  بود،

  اعتبار   هم  ها  خیلی  جلوی  تهالب  نمایان،  همه  برای  بودنش  هرز

 بود ردناش ڪ بازی نقش و  پول خاطره به هم  اون و داشت

  دلم   نشستم،  ماشین  توی  خیس  صورت  و   گریون  چشمای  با 

 ... بود گرفته

  حالم  متوجه  بهرام  اقا  ه ڪ  شیدمڪ  صورتم  روی  می ڪ  رو   شالم

 نشه 

  نوازش   به  شروع  و  گرفت  اغوش  در  رو  سرم  و  شد  مڪنزدی  مامان

 ردڪ

  شد   گرم  مامان  اغوش  تو  داشتم  هڪ  هایی  خوابی  بی  زا  چشمام

 رفتم خواب به و



 شدم   متوجه  هڪ  ردمڪ  باز  رو   چشمام  رد،ڪمی  صدام  مامان

 مریم خاله خونه رسیدیم

 توی   رو  ماشین  بشه،  پیاده  ماشین  از  مامان  تا  ردمڪ  بلند  رو  سرم

 امد  خوش  برای  خونه  ورودی  دمه  خاله  و   بود   ردهڪ  ڪپار  حیاط

  رفت  خاله   سمت  به  بود  شده   پیاده  ه ڪ  مامان   بود،   ه ایستاد  گویی

 جلو  روبه  برگردوندم  لفهڪ  رو   سرم  بودم،  نشسته  هنوز  من  و

 شدم  چشم تو چشم بهرام اقا  با  ماشین اینه از هڪ

 دزدیدم   رو  نگام و  شدم پاچه  دست میڪ

 :  گفت  هڪ بشم  پیاده ماشین از خواستم

 ردین؟ڪ گریه چرا -

  صدام   توی  هڪ  ناراحتی  و  حرص  با  ردمڪ  نگاه   اینه  از  بهش

 :  گفتم بود مشهود



  زمانی   یه  داره؟ چی  پس  نداره گریه  ما  حال  نم؟ڪن  گریه  چرا  -

  اواره   تا   شه  اقا   حسین  زن  شد  مجبور  مامانم   نداری،  خاطره  به

 نباشه

  هم   خیلی  و  شنید  حرف  خیلی  رد،ڪ  ازدواج  میلش  خالف  بر

  یه  ه ڪاین  خاطره  به  رد،ڪ  گریه  هم  تر  خیلی  و   شد  اذیت

  سرپناه  داشتن واسه هڪ اینجا به.. نرسه اینجا به روزی همچین

 ... دوستش تنها خونه بیاد

  باز  رومون  به  ای  دیگه   ی  پنجره  زندگی   نبودید،   شما   اگه   تازه

 انتظارمون   چیا  توش  فهمید  میشه  هم  جا  همین  از  ه ڪ  ردڪمی

 ... شیدڪمی رو

  به  ، رو  سرم  نم،ڪ  ڪپا   رو  هامڪاش  تا  انداختم  پایین  رو  سرم

 شم  اروم مڪب تا ردمڪ بلند روم روبه



  درست  رو  چیزی  شما  ردنڪ  گریه! نمیاد  چشماتون  به  گریه  -

  نیداتفاقیڪ  درست  رو  چیزی  شما  نمیذاره  حتی  و  نهڪنمی

  نیست  بد   هم   خیلی  ولی  نیست  خوب  افتاده  شما  برای  هڪ

 مادرتون  حال  به حالتون  باشه  ڪوحشتنا و  بد  خیلی میتونست

  افی ڪ  اندازه  به  نید،ڪن  ناراحتش  نیدڪ  ی عس  پس  خورده،  گره

 هست

 خونه   سمت  به  و  شدم  پیاده  ماشین   ازش  و  گرفتم  ازش  چشم

  های   اسرار  برخالف و ردمڪ  جمع  رو   میز  شام   خوردن  بعد  رفتم

  باید   پس   بمونیم  اینجا   بود  قرار  ه ڪ  حال   شستم،   هارو   ظرف  خاله

  وره ڪ  گربه  مامان  قول  به  تا   نمڪ  تعریف  خودم  برای  رو  وظایفی

 نباشم 



  به  و   خوردم  نڪمس  قرص  یه   داشتم  ه ڪ  زیادی  سردرد  برای

 وارد  بود  زده   نامم  به  رو  سندش  ورود  محض  به  خاله  ه ڪ  اتاقی 

 شدم

 اصول  چون  بود،   خوب  خیلی  داشتم  خودم  برای  اتاق  یه  هڪاین

  اذیت   رو  سی ڪ  بودنم  راحت  دارم  دوست  و   هستم  راحتی  ادم

 ...رو خودم همچنین و نهڪن

  ر ڪف  حال  در  و  شمڪمی  دراز  تخت  فنری  و  مرن  ڪتش  روی

 رفتم  خواب  به  ماشین  توی  مهندس  جناب  های  حرف  به  ردنڪ

  وضعیت  ه ڪ  حال   شدم؛   بیدار ه ڪ  بود   صبح  نیم   و   هشت ساعت

  باهاش   هم   من   گرفتم،  تصمیم  بود   شده  لڪش  این  به  زندگیمون

 میگفت درست بهرام اقا  بسازم،

 رد ڪنمی درست  رو چیزی من ردنڪ گریه



  زندگیم   برای  باید .  نمڪ  درست  رو  چیزی  من   نمیذاشت  یتح  و

  باید   نم؛ ڪ  ایجاد   زندگیمون  تو  تغییری  میخواست  دلم ..  بجنگم

 . نمڪ رڪف  مورد این در فرصت اولین در

  ه ڪ  بود  گفته  دیشب  خاله  بگیرم،  دوش  تا   میشم  بلند  جام  از

 داره قرار مامان و خودش اتاق  روی روبه حموم

 نم ڪ می  ڪتر  رو   اتاق   حمام  مقصد  به  و  مبرمیدار  رو  شونم  و  حوله

 نم ڪمی ردنڪ شونه به شروع و میزنم  رو موهام سرم

 گرفته   خونه  مخصوص  هڪ  همیشگیم  افتاب  ضد  سشوار  از  بعد

 و  لیمویی  شومیز  و  خردلی  دامن  پوشیدن  به  و  میزنم  رو  بودمش

 میشم  خارج اتاق  از ابی شال ڪی

 نمیاد  صدایی  هڪ اشپزخونه از

 نیست  ریبخ هم   پذیرایی تو



  نم، ڪمی  باز  اروم رو خاله اتاق در و  میرم بال  سمت به تعجب با

 میبردن  سر به عمیق خواب تو ه ڪ خاله و  مامان دیدن با

  سخت  ردنڪمی  صحبت  و  بودن   بیدار  صبح  تا   هڪاین  حدث

 نبود

 رهڪ لقمه چند خوردن بعد  میرم،  اشپزخونه به و  میبندم رو در

 البالو  مربای و

 بادمجون  قیمه  ناهار یبرا میگیرم تصمیم

   نمڪ درست

  رو   برنج  جای  لیمو  و  لپه  دنبال  بعد  درمیارم،  فریزر  از  رو  گوشت

 نم ڪمی پیدا  هم

 ساخت  پرسه  و  میارم  در  رو  بود  یخچال  تو  هڪ   بادمجونی  تا  سه

 میگذرونم  سر از رو عالی  غذای ڪی



 نشدن بیدار  خاله و مامان هنوز و  هست ظهر یازده ساعت

  ظرفش   دوباره   هڪ   بود  مونده   دیشب  ویاهڪ  سالد   از  مڪی

   نمڪ می پر رو

  پیجم   وارد  میزنم،   اینستاگرام  به  سری  و   میرم  گوشیم  سمت

  میشم

  گذاشتم خودم از هڪ پستی اخرین از

 خورده  ڪلی هزار سه تقریبا میگذره؛  ماهی ڪی

   نمڪمی  بقیه ردنڪ ڪلی به شروع

 و   شڪاب  رو  برنج  میزنم،  سر غذام  به  و  میذارم  نارڪ  رو  گوشی

   میذارم دم



  ڪی به دقیقه ده  ساعت نم،ڪمی  خاموش هم رو خورشت زیر

  میریزم   خودم  برای  لیوانی  چای  یه  شدنشون  بیدار  از  ناامید   هست؛

 ! نمڪمی  میل لتڪش با  و

  نمونم شدنشون بیدار منتظر هڪ رسیدم نتیجه این به

  میذارم،   مدڪ  توی  رو  چمدون  توی  های  لباس  رفتم،  اتاقم  به

 ارایش  میز  روی  رو  ارایش  لوازم  و  تحریر  میز  روی  رواه   تابڪ

 میچینم

  دنپایی و شوڪ داخل رو  خواب های لباس و خونگی های لباس

  میزارم،   داشت  قرار  دیوار  روی  ه ڪ  سی ڪبا  توی  رو   روفرشی  های

 ..   مد ڪ  پایین  هم  فشڪ و یفڪ

  میرم اشپزخونه  به و  میشم خارج اتاق  از



  وال.. نمڪ بیدارشون هڪ ممیگیر تصمیم نیست، خبری هم باز

 !مگه ردنڪ ارڪچی

 میشم  سینه به سینه قامتی  بلند شخص با برمیگردم هڪهمین

 ترسیدم واای -

 گذاشتم  قلبم  روی رو دستم

 دیدین  رو من  ردمڪ رڪف.. میخوام معذرت -

  نهڪمی  اب  از  پر   رو   بود میز  روی   ه ڪ  لیوانی..  ایستم  می   نارڪ

 میگیره  سمتم به و

 نه ڪمی ومتونرا.. بفرمایین -

 میگم "ممنونی" و میگیرم رو لیوان

 جان؟ڪ مادرا -



 میزارم  میز روی رو لیوان

 !خوابن الن تا  -

 ..  میزنه جذابی لبخند

  ارڪ  غذا  بیداری  شب  میشه  دوری،   همه  این  نتیجه  دیگه  بله  -

 شماست؟

 داره  خاصی زنگ یه صداش

   بله -

 !زحمت تو افتادین حسابی اول روز از -

 شما   رو  اصلی  زحمت..  زحمتی  چه..  نمڪیم  خواهش  -

 بمونیم اینجا ما دادین اجازه هڪ شیدینڪ

 نه ڪمی ظریفی اخم



  عضو   دیگه  شما..  نزنید  رو  حرف  این  دیگه  نمڪمی  خواهش  -

  دوستش   هم..خوشحاله  لیڪ  هڪ  خانوم  حاج  هستین  خونه  این

 داشته   داشت،  دوست  همیشه  هڪ  دختری  هم  و  ردهڪ  پیدا  رو

 ر باشه

 .. دارین لطف لهاخ و  شما -

 ! میاد خوبی خوب های  بو چه -

 میبینم  دست به حوله و شسته رو و  دست رو خاله و برمیگردم

 خبره   چه  میخوابیدین  مڪی  خو..  جان  خاله  خواب  ساعت   -

 !!شدین؟ بیدار سحر لهڪ

  نڪ  دود   خودت  واسه  اسفند  یه   اول  انداختن  هڪ تی  قبل   شما   -

 شدی  ها فرشته  مثل هڪ

   ندممیخ  بلند تقریبا



 نهڪب یڪ  نیدڪن تعریف  من از شما -

 میشم  رو روبه بهرام اقا خیره  نگاه با   هڪ بریزم چای برمیگردم

 میشم ریختن مشغول و  سماور سمت برمیگردونم رو نگام  

 و؟ ڪ  مامانم پ -

 بخیر هم ظهرتون سالم، جان مامان اینجام -

 :  میگه شوخی حالت با خاله ولی میدیم جواب بهرام اقا و من

  تو   به  بهار  رڪش  رو  خدا!بگیر  رو  دختر  ببین  رو  مادر  میگن   -

 زهرا  نرفته

  بسنده  لبخندی  به  خان  بهرام  ولی   میخندیم  خاله  و   مامان   و   من

 نهڪمی

 میز  روی  قبل  از  هم   خرما  و   لتڪش  میزارم،  میز  روی  رو  سینی

 بودم گذاشته



  اشپزخونه   از  بیرون  به  و  میگه  ای  اجازه  با  و  میشه  بلند  بهرام  اقا

 رهیم

 میخوردی؟ چای پسرم -

 شما  بفرمایین -

  اومده   تڪشر  از  تازه  بچم  ببری،  لیوانی  چایی  واسش  مادر  بهار  -

 ست  خسته

 جان  خاله چشم -

 ازش   میشد  هم  انڪاست  منظور  به  هڪ  دار  دسته  لیوان  یه

 برمیدارم رو ردڪ استفاده

 میریزم توش رو دارچین و هل  چای و

  مهندس   جناب  اتاق   روونه  و  میذارم   ترڪوچیڪ  سینی  توی

 میشم



 ما  میخواست  بال،  اومد  ما  خاطره  به  هڪ  بود  مشخص  امالڪ

 ..باشیم راحت

 شم ڪمی خجالت ازش هنوز من چون! گرم  دمش

   میزنم در به ای تقه

 بفرمایین  -

 شلوار   و  تیشرت  با  رو  هاش  لباس  میشم،   وارد  و  نمڪ می  باز  رو  در

  ت عضال  تیشرتش  بود،  ردهڪ  عوض  یڪمش  و  توسی  خونگی

 بود گذاشته نمایش  به  رو پیچش در پیچ

 شدم ورزیدش اندام خیره ای لحظه من و

 شیدینڪ زحمت.. ممنون -

  نوش...  بره  در  خستگیتون..  هڪ  گفتم   ممم...  نمڪ می  خواهش  -

 جان



 ردمڪ  نگاه  بهش  و گفتم رو جان نوش

   گرفت  چشم ازم بعد ردڪ  نگاه  بهم اون هم لحظه همون

  نڪ  ڪ مڪ  یا  خدا  میزدم  گند   داشتم..  بیرون  اومدم  سریع

 ندم سوتی انقد  یارو این جلو حداقل

 میگذره مریم خاله خونه به ما اومدن از ماه  ڪی

  هڪ  نمڪ  حس  میتونم  هست،  خوب  خیلی  باهامون  خاله  رفتار

 واقعیش،  خواهر مثل رو  مامانم و میبینه دخترش مثل منو

 قبل  از  شادتر  نمڪمی  احساس  شده،   بهتر  خیلی  روحیش  مامانم

 هڪ  هست  پسرش  و  خاله  خوبه  خیلی  رفتار  بخاطره  این  و  شده

 ... نداریم رو خونشون تو بودن مهمون  یا مزاحم حس

 این  و  نمیاد  خوشش  من  از   بهرام  اقا  هڪاین..  هست  موضوعی  اما

 پله   باشه  سختش  خاله  وقتی :    مثال..مشخصه  رفتارش  از  امالڪ



  خیلی  م،بپرس  ازش  سوالی  هڪ  بخواد  من  از  و  بره،   بال   رو  ها

 :  میده جواب اخم با طوری  یا  میده  جواب وتاهڪ و ڪخش

 ! دیدنش واسه گذاشتم زنبیل انگار

 بیرون  برم میخواستم ای دفعه  دو مثال  یا

 داشتن  رو قصد  همین  هم، ایشون هڪ

  امتناع  ایشون  برسونه،  یجایی  تا   هم   رو  من:  گفت  خاله  وقتی

 ردن ڪ

 متفاوته  من با مسیرشون امال ڪ: گفتن و

 !نبردی هڪ رجیم شیطان هب خب

  بودم،  گذاشته  تختش  روی  رو  شدش  شسته  های  لباس  وقتی   یا

 بوده  من ارڪ فهمید  وقتی

 ندارم رو اتاقش  به ورود اجازه  ه ڪ فهموند بهم یجوری 



  ازش  ناخوداگاه  هم  میومد   بدم  ازش  هم   رفتاراش  این  خاطره  به

 میترسیدم 

  بود رفتارش و نگاهش  توی هڪ ای جذبه

 ردڪمی  ایجاد فرد در ییننش عقب یه

  یڪنزدی  تو  هڪ  بازاری  جمعه  به  خاله  و   مامان  بود؛  جمعه  امروز

 بودند   رفته بود شده  دایر تازگی به خونه

  مهم   و  بزرگ  خیلی  خاله  گفته  به  هڪ   ای  پروژه  به  هم   بهرام  اقا

  بود   داده   احتمال  بود  شهر  بیرون  چون  و   بزنه  سر   بود  رفته  بود

 برمیگرده  شب هڪ

 بودم اریڪتمیز حال در و بودم گذاشته یڪیموز هم  من

  رو  برنج  گذاشتم،  بار  رو  رفسڪ   خورش  هڪ  بود   چهار  ساعت

 ردمڪ  اماده رو سالد  وسایل  و خیس



 شدم حموم راهی و برداشتم رو حوله اتاقم رفتم

  به  دامن   و   تاپ   پوشیدن  و   موهام   ردنڪ  ڪ خش  و  حموم  از  بعد 

   رفتم  پایین

  افه ڪنس  ماگ   یه  و  ڪشلوا  تا  چند  و  رنڪ  پاپ  اسهڪ  یه

 ببینم  رو عالقم  مورد ارتونڪ  تا گذاشتم میز روی خودم برای

  نگاه   اماده  حال  و  بودم  ریخته  فلش  توی   رو  انشرلی  های  قسمت

  بودم ردنڪ

 بود  یانا ڪ اسمش داشت، ساله نه دختری ی نوه یه اقا حسین

 حرف   خیلی  اون  مثل  چون  مینداخت،  انشرلی  یاد  رو  من  همیشه

 .. تند هبتال و میزد

 باشه  من شبیه داشت دوست همیشه

 :  میگفت



  موهام   اشڪ  بود،  ابی  تو  چشم  مثل   من  چشم  اشڪ  بهار   -

 بودم  سفید همه این هم  من اگه میشد  چی بود،  خرمایی

  قهوه   درشت  چشمای  با  گون  گندم  بود،  خوشگلی  دختر  یاناڪ

   فر  موهای و ای

  ڪ عروس  تاثیر  تحت  خیلی  نظرم  به  ولی  داشت  دلنشینی  زیبایی

  الن   بود،  عالقش   مورد  بور  ارتونیڪ  های  شخصیت  و  بور  های

  دوستم   ه ڪ   ساییڪ  تنها ..شد  تنگ  براش  دلم   افتادم   یادش  هڪ

 ماماناشون   نترلڪ  تحت  بقیشون..  بودن  سودا  و  یانا ڪ  داشتن

 نمیومدن سمتم

 همیشه  داشتم،  دوست  میومدم  حموم  از  وقتی  رو  موهام  نمی

  میزاشتم باز اطرافم

 بریزم  چای خودم برای و برم اشپزخونه به  تا ممیش بلند



 میریزم،  چای  عالقم  مورد  انڪاست   تو  و  میشم  اشپزخونه  وارد

  بردارم لتڪش گاز نارڪ ابینتڪ از تا میز روی میزارمش

 رو  لتمڪش  و  چای  مڪ  مڪ  و  میزنم  خورشت  به  هم  سری

   میخورم اشپزخونه توی

  نم، ڪمی  ردخوبر  چیزی  با  مڪمح  اشپزخونه  از  شدن  خارج  حین

  میداره،   نگهم  و   میگیره   رو  بازوم  دستی   افتادنم   لحظه  و   میگم   اخی

  ه ڪ  گرفتم  بال   رو  سرم..  افتاد  اتفاق  مترڪ   یا  ثانیه  ڪی  تو  شاید

   شدم  چشم تو چشم خان بهرام با

  رو  گوشم نزنه  رو هڪتڪ الن گفتم  هڪ بودم ترسیده طوری

 ! میپیچونه هڪ

  ردڪ می نگاهم  خیره خان بهرام ولی

   میخورد صورتم به هاش نفس  حرم و بود مڪ فاصلمون



  زیاد   انقد   ای   لحظه  دستش  فشار  و   زد  دور   رو  صورتم  چشماش

 شد  خارج لبهام بین از اخی  هڪ شد

  عصبانی   و  ردڪ  اخمی  ایستادم  صاف  وقتی  رد،ڪ  ول  رو  بازوم

 :  گفت

 نیست  خونه  این تو پوشیدن لباس طرز این -

 :  گفتم بودنش  جانب به حق از عصبی

 شدین وارد بدین خبر ه ڪاین بدون شما -

 چشه؟  مگه خوبی این به  لباسم..بعدشم

 ! ندارم لی ڪمش  هڪ من

 .. شد بیشتر پیشونیش  ی گره  ردڪ هڪ اخمی با  

 نشنیدید   شما دادم  اطالع من -



 به  ارتباطی  ندارید،   خودتون  ردنڪ  عرضه  با   لی ڪمش  ه ڪ  این

 نداره  من

 ت نیس من خونه تو.. اینجا جاش.. منتها

 ردم ڪ نگاهش  شده  مات

   نم؟ ڪمی عرضه رو خودم من  گفت؟ چی این

 رفت  بیرون اشپزخونه از و رد ڪ من به رو پشتش

 میشدم  دیوونه بیجام وتڪس از وگرنه  میدادم رو جوابش باید 

 وایستادم سرش پشت درست و بیرون رفتم

 نم؟ ڪمی عرضه  رو خودم من -

  ردم؟ڪ رو ارڪ این شما واسه نهڪن



  نمایش   به  رو  خودم  دارم   یعنی  دیدی   نطورییا  رو  من  چون

 میذارم؟

 افتاد  راه ها پله سمت به دوباره ولی ایستاد ای لحظه

  من   نظر  از....  میری؟  و   پایین  انداختی  رو  سرت  ه ڪ  شمام  با   -

 ظاهرشون  اساس  بر  رو  ها  ادم  هڪ  هستین  فهم  مڪ  ادم  یه  شما

 نینڪمی قضاوت

   گرفت قرار روم روبه سرخ صورت با  و برگشت رو رفته راه

 در   دیگران  هڪ   ریڪف  مسئول  خودشون  حدودی  تا  ادما  -

 هستن  ننڪمی موردشون

 زدین، اتاقتون دیوار به هڪ  ساییڪع با

  هست خونه این تو  مردی  میدونید وقتی پوششتون  با

 .. بلندتون های خنده  با



 ... ولی نظامیه ومتڪح اینجا نمیگم من

  بذارین اماحتر  دیگران عقاید  به هم  شما هڪ خوبه

 بهرام؟ -

   برمیگردیم  در سمت به دو هر

  خجالت   داشتیم  قرار  هڪ   موقعیتی  تو   خاله  و   مامان  دیدن  از

 شم ڪمی

 ازش   خشم   ه ڪ  صورتی  با   بعد   و   نه ڪمی  بهشون  سالمی   بهرام  اقا

 ... میره ها پله سمت به و  میگه ای اجازه با میبارید

  میان  طرفم  به سریع خاله و مامان

 میندازه  روهاشبا به اخمی مامان

 وضعشه؟ چه این بهار؟ چیشده -



 :  گفتم شده صورتم شدن سرخ باعث میدونستم هڪ  خجالتی با

  الن  بهرام  اقا   ه ڪ  نمیدونستم..  من..  فقط  مامان  هیچی..  هی  -

  خونه میان

 رفتم  اتاقم و  ها پله  طرف به سریع بعد

 پشت   همونطور...  بستم  رو  در  و   شدم  وارد  سریع  ردم ڪ  باز  رو  در

  از   هڪ  سایی ڪع  به  چشمام...  دادم  یهڪت  بهش   و  نشستم  در

   افتاد بودم زده دیوار به خودم

  در..  بودم  نزده  رو  بود  دیده  قبلیمون  خونه  تو  هڪ  سڪع  اون

 ! بودند اون از بهتر خیلی اینها وضعیت واقع

 بود  موهام بودن  پوشش بی  بود، واحد همشون بین هڪ چیزی

 داشت  غمگین  حالت  و   بود  سفید  و   سیاه  سامڪع  از  یڪی

 .. بود  باز دورم  ساده موهام اینجا



  بافتی   و   باز  موی  مدل  با  بلند  دامن  و   تاپ  دیگشون  یڪی  تو

 بود بینشون

 بود اسبی دم موی با شلوار و بلیز دیگشون یڪی

 بود   شطرنج  بازی  حین  داشتم  دوستش  خیلی  هڪ  یشونڪی

  ه ڪ  دیگه  دوتای  و ...  ای  گوجه  موهای  با   بودم   زده   ڪعین  هڪ

   بودم گرفته باغ یوت

  داشت  وجود  هڪ  ای  مسئله  اما   نبودن  حجاب  بی   اینا  نظرم  از

 ... هڪ بود این

 ! دیدن هارو سڪ ع این یڪ و چطوری ایشون

  و   بود   بلند  هڪ   دامنم  ردم،ڪ  عوض  بنفشی  شومیز  با  رو  تاپم 

 ! تایید مورد



  روی   دو  هر..  برمیگردم  خاله  و  مامان  پیش   و  نمڪ می  سر  شالی

 ..میخورند چای و نشستن ونهاشپزخ های صندلی

 میزنه لبخند دیدنم با خاله

 زحمت..  نهڪن  درد  دستت  شده  گل   مثل  خونه..  دخترم  خوبی   -

  هم  شده  اضافه  وزنم هم اومدی وقتی  از شیدی، ڪ هڪ  هم  غذا

 شدم تنبل

  هر  ارزوی..  دادی  انجام   هارو  ار ڪ  همه  بخورم  ونڪت  من   تا

 خودته   مثل گل دسته یه داشتن مادری

  رو  بود توش سالد  وسایل هڪ  سبدی و  میرم ڪسین سمت به

 درست   مشغول  و  میشینم  مامان  نارڪ  صندلی  روی  برمیدارم

 میشم  ردنشڪ

 هڪ ردمڪن اریڪ جون، خاله داری اختیار -



 میخوای؟   ڪمڪ عزیزم، چرا -

 اراڪچ  رفتین؟  ها  جا ڪ:  نیدڪ  تعریف  خب  ممنون،  نه  -

 !شتین؟ڪ رو یا ڪ  دیدین؟  رو یاڪ خریدین؟ چیا ردین؟ڪ

 :  میگه خنده  با خاله

  نشده   پیچ  سوال  رفتنم  بیرون  بعد   اینطوری  حال   تا   دختر  وای   -

 بودم

 : گفت  بود پر دلش  انگاری هڪ مامان

  وچهڪ  سر  بقالی   تا   من   یعنی!  ردیڪمی  زندگی  جان   مریم  -

 همچین..بدم  هام  قدم  لحظه  لحظه   از  گزارش  بیام  باید  برم  هم

 جونوری 

  پسر  این  بار  یه موند  دلم  به  ارزو  هڪ  من  زهرا،  حالت  به  خوش  -

 نه ڪ شیطنت



 هڪ  داشتن  پسر..  داشتن  دختر  های  حسن  از  اینا  جان  خاله  -

 ! ردمڪ رد دختر رو هام  بچه  تا چهار خودم من  نداره ذوقی 

 !دخترم آبروداری مڪی -

 میخندیم   هم  خاله و من

 ببخشید -

  میگیرم  بال رو سرم

   نهڪمی درست هم  رو رنگیش چادر و میگه  بفرماییدی مامان

  برمیداره   رو  اب  پارچ  و  میره  یخچال  سمت  به  داخل  میاد  بهرام  اقا

 بچه  بخش  یعنی ..  میدم  ادامه  سالدم   به   و   نمیدم   اهمیتی  هم   من

 شنیده؟  رو هام

  بچه  رده ڪن  شوهر!  بازه  گوشش  چشم  دختر  میگه  الن...  بفرما

 ! اورده دنیا  به  هم  رو هاش



  مشخص  هم   رو  جنسیتشون  لعنتی ..  دیگه  میگه  راست  خب

 !ردمڪ

 ... م اونوقت

 بده  بهرام اقا  به چای یه  بهار -

 گرفتم   بال رو سرم تعجب با

 گفتن؟  خودشون -

 سر   از  هم   تازه   میگیره،  درد  سر  نخوره  چای  میگه  خاله  نه،  -

 برگشته  ارشڪ

 نم ڪمی  خرد رو خیار اخرین تند حرص با

 ندارن چای به  میلی  یعنی مامان،  خوردن اب -

 میدونه  بهتر خاله جان بهار -



  چه  شمشادش  شاخ  میدونست  چه  خاله  اخه  ریخت،  هم  به  عصابم 

 رد؟ ڪ بارم هایی  حرف

 توی   خرما  همراه  ریختم،  چای  لیوانش  توی  و  شدم  بلند  ناچار

  نشسته   نفره  ڪت  مبل  روی  رفتم،   پذیرایی  به  و  گذاشتم  سینی

 اری ڪ مشغول  و  بود پاش روی هم لپتابش  و بود

 ممنون :  میگه  شدنم   رد  موقع   میذارم،   میز   روی  بلش مقا   رو  سینی

 !بوده چای خواستار یعنی  این و

  چند   ه ڪ  مردی  همون  مرد  این  زدم،   رشڪتش  به  پوزخندی

   نم؛ڪمی عرضه  رو خودم دارم گفت پیش دقیقه

 گذشت بهرام اقا و من  وتڪس تو غذا

 مورد   در  ردنڪ  صحبت  به  شور  پر  مامان  و  خاله  عوض  در  ولی

 میدادن  هاماد امروزشون



 ولی  بردارم  اسمش  اول  از  رو  اقا  لمهڪ  میخواستم  ذهنم  توی

 جوره   هیچ  من  هڪ  ادم  این  با  شدن  صمیمی  یعنی  ارڪاین

 نمیخواستم 

  ایشون   به  مربوط  هڪ  اریڪ  دیگه  میگذره،  روز اون  از  هفته  دو

  هم   صداش  خاله  درخواست  به  حتی  نمیدم،   انجام   رو  باشه

  ولی  ببرم  چای  براش  هڪ  گفت  خاله  هم  باری  چند..نمڪنمی

 ..ردمڪ خالی شونه ای بهونه  به بار هر

 مطمئنم،  امال ڪ و  بود تیز خیلی مریم خاله

  ه ڪ  مخصوصا..  افتاده  ما  بین  اتفاقی   یه  هڪ  بود  شده  متوجه

 ... بود شده قبل از تر سرد پسرش

 نیست راضی اصال اینجام من ه ڪ این از میگفت بهم قوی حس

  با   باهاش  امالڪ  چون  نهڪی من  صدق   مامانم   مورد  در  این  و



  تعجب   مالڪ  در  ها   وقت  بعضی   و  نهڪمی  برخورد  احترام

  میگیره   خندم  هڪ  خودم  از  میخورم   حرص  و  نهڪمی  شوخی

  رد ڪ نگام ای لحظه گرفت، خندم لحظه رو مچم  بارڪی حتی

 ردڪ عوض  رو نگاش مسیر بعد ولی

  برم   قبلیمون  محله  دوستای  از  یڪی  با  هڪ  بودم  شده  اماده

 بیرون 

 بگذرونم  خوش حسابی میخواستم  ها مدت بعد

 ساپورت  و   یڪمش  تڪ  ڪی   و  لیمویی  شال   و   ساحلی  یه

  شامل   رو  صورتی  رژ  و  رنگ  لیمویی  سایه  هڪ  مالیم   ارایش  سفید،

 بود شده  مجلسی امالڪ چهرم میشد،

  بیرون زدم و برداشتم رو یفم ڪ ندادم، اهمیت رو امروز

 میرم دارم من  مامان -



   بهار نڪن دیر -

 چشم -

 اشپزخونه   توی  اتفاق  به  هڪ  خاله  از  و   بوسیدم  رو  مامان  گونه

 ردم ڪ خداحافظی بودن  غذا پختن حال در و نشسته

 ردم ڪ دق  هڪ بریم  بزن -

  اومدی   تو  هڪ  اینجوری  بیمار  خب  بهار،   بیشعوری  خیلی   -

 ! ه ڪ نهڪنمی  نیگا  من به سیڪ

  ولی   داشت  متوسطی  ظاهر  بود،   شرقی   چهره  با  دختری  رها

 بود  ڪ مبان

  شده   ه ڪ  هم  بزور  داری  دوست  هڪ  اخالقت  این   بهار  ولی   -

  نم ڪمی   یدڪتا  اصال،  رو  بدی  نشون  من  از  تر  سر  رو  خودت

 ! ندارم دوست اصال



  دو   فقط..  میدارنت  نگه   روز  دو  یعنی..  نیڪ   تغییر  نڪ  سعی

 !روز

  یاد  رو  زدن  داد  فقط  خال  عین..  بردی  رو  ابرومون  باش  تڪسا  -

 گرفتی

 بهار؟ راحتین اینجا... مارو نزن عزیزم باشه -

 میرفت یڪخن روبه داشت هوا بودیم، رسیده خیابون سر

 رفتار  باهامون  طوری  خوبن  خیلی  یعنی  خوبین،  ادمای  -

 هست هم   ما برای خونه اون واقعا  انگار نن، ڪمی

  بهش   هڪ   خانوم  مریم   هم  اینجاییم  ه ڪ  میشه  ماه  دو   ڪنزدی

 رو  راحتی  احساس  رشونرفتا  بهرام،  اقا   پسرش  هم   خاله،   میگم

 میده بهمون



  و   بریم   هست   بالتر  راه   چهار  ڪ ی  ه ڪ  یڪپار  به  میخواستیم

 بودیم  ردهڪ انتخاب رو اونجا  تا زدن قدم

   میگفتی؟  بد  پسره این از هڪ  تلفن پشت -

 ... و  تخم و  اخم و میگیره خودشو هڪ

  خودش،   دست  از  باز   هم   اون  ه ڪ  بود  خرد  موقع  اون  اعصابم   -

 رها؟  میدونی  ولی

  هڪ  میرسم  نتیجه  این  به  نمڪمی  رڪف  بهش  هڪ  عاقالنه

   داره حق حدودی تا اون

  ادم   ولی  خیلی  نمیگم  هم  من  هست،  مذهبی   مرد  یه  بهرام  اقا

  هستم راحتی



  تغییر  رو پوششم باشه راحت میڪ بتونه اون هڪ اونجور وقتی

  طبیعی  خب  و   باشه  اتاقش  تو  مدام   میشه  مجبور  اون  خب  نمیدم،

 نداره  دوست رو عضو این هڪ

  نداره حق طرفی  از و .. داره حق طرفی از. میدونه مقصر  رو من  و

  هڪ   نهڪن  قبول  میتونست  بود   دیده   رو  پوششم  خودش  چون

  بدبختی  از  رو  ما  میخواسته  بیچاره  دیگه  طرف  از..  خونشون  بیایم

 مخ  زحمت  هم  خیلی  و  بده  نجات  میشد  نصیبمون  داشت  هڪ

 ردڪ میلڪت ایشون و  شیدڪ خاله رو مامان و من

  عمل   جامه  بهشون  چرا  میدونی   اینارو  خوب  انقد   ه ڪ  تو  خب  -

 نمیپوشونی؟

  عقاید   خاطره  به  نمیتونم  من  مدلیه،  یه  سیڪ  هر  رها  خب  -

 سمت  از  لیڪمش  هڪ  صورتی  در  نمڪ  عوض  رو  خودم  بقیه



  گیر  هڪ  هست  پخته  انقدری  بهرام  اقا  نظرم  به  نمیبینم،  خودم

 نشه افتاده  پا پیش  مسائل این

  ج ڪ  راه  ای  هڪد  سمت  به  شدیم،  ڪپار  ورودی  ڪنزدی

 نیم ڪمی

 ادامه   رو  بحث  هڪ  هست  شالش  ردنڪ  درست  حال  در  رها

 میده 

 این  به  مردی سالس،  پنج  چهار،  و  سی  حدودا  هڪ  بودی  گفته  -

  بودنش   مذهبی  و  اعتقادات  خاطره  به  و  ردهڪن  ازدواج  هڪ  سن

 ! ردهڪ شهیپ  یڪپا  مون دینی دبیر بقول نرفته، ها زن سمت

 دختر  یه  با   بودن،  دار  زن  لذت  نداشتن  سال   همه  این   بعد  حال

 میبینه  روز هر هڪ دختری...  شده همخونه خوشگل همه این



  رو  خندش   و  رفتار  توی  لوندی  همه  این   میشنوه،  رو  صداش

 ... بشه ڪنزدی بهش نمیتونه ولی میبینه

 بهش  انقد  حوری  یه  وقتی  هاش،   غریزه  با  مرده  یه  اون  بهار

 میشه  اذیت نداشتنش از طبیعتا هڪنزدی

  رو  نامحرم  زن  به  ردنڪ  رڪف   هڪ   مذهبی  های  مرد  مخصوصا

 میشن  اذیت بیشتر خیلی  میدونن  گناه

  این نباش نگران شما  بعدشم بشم،  روح ه ڪ نمیتونم جان رها -

 میزنه تیر  با منو سایه جناب

  داخل   تڪنیم  روی  و  بودیم  گرفته  شاتوتی   چوبی  بستنی  دوتا

   بودیم نشسته ڪپار

  خنده   به  شروع  و   ردڪمی  مسخره  رو  یڪی  دم   هر  رها

  ها   چمن  توی ولی ما  روی  روبه  چاق  خیلی   پسره  یه  ردیم، ڪمی



  بخت   نثار  هایی  فحش  هم   رها  رد،ڪمی  نگاه  رها  به  و  بود  نشسته

  زنش  من  اگه  بهار:    میگفت  میخندیدیم،   و  رد ڪمی  اقبالش   و

 م ڪمیتر  زیرش  برم  خره  خو:    گفت  چرا؟  گفتم  میمیرم،  بشم

 ! هڪ

   ردنمڪ نثارش ای دیوونه  خندیدن، به  ردڪ شروع بعد

  میڪ  بود  گرفته  تصمیم  رها  ی، ڪخورا  خوردن  و  زدن  قدم  بعد

  لباس  رفتیم،   بود   ڪ پار  ڪنزدی  ه ڪ   پاساژی  به  نه، ڪ  خرید

  تا   سه  هم  من  بودیم،  نیومده  اینجا  حال  تا  داشت  قشنگی  های

  خرید   حسابی   ا ه ر  ولی  خریدم  نداشتم   رو  رنگشون  ه ڪ  شال

..  ردمڪ  هنگ  ای  لحظه  افتاد،  ساعت   به  چشمم  مغازه   توی  رد،ڪ

   بود ده  ساعت

 شده  ده  ساعت  رها  وای -



 و؟ ڪ جدی؟ -

 شد  دیر خیلی بریم،.. دیگه بسه ردیڪ خرید  هرچی -

  جدا   هم  از  رو  مسیرمون  همونجا..  بیرون  اومدیم   پاساژ  از  سریع

 مسیرمون   چون  شدیم،   جدا   سیڪتا  سوار  دوم ڪ  هر   ردیم، ڪ

   داشت فرق   هم  با

 توی  میداشتم،  بر  سریع   هامو  قدم  شدم،   پیاده  خیابونمون  سر

  و  شده  تموم گوشیم باتری هڪ شدم متوجه بودیم هڪ مجتمع

 خاموشه گوشی

 رسیدم   وچمونڪ   به  وقتی  دنبالمه،  سیڪ  نمڪمی  احساس

 بودن  خلوت  از   هست  دنبالم   ردمڪمی  رڪف  ه ڪ  سیڪ

  و   بیست  حدودا  پسری  گرفت،  رو  جلوم  و  ردڪ  استفاده  وچهڪ

   بود  ساله هشت هفت،



 جیگر بخورمت -

 نهڪ گم  گورشو تا  برداشتم تندتر هامو  قدم

 .. هڪ  مردم تو سفیدی چه بابااا جون -

 لمصب داری چشایی چه

 نم ڪمی خرج واست ریگ مثل  باشی باهام ببین

 .. سی بده، لب بده، حال فقط باشو پایه تو

   ردیڪ رم.. هڪمردی چته... آخ

   تو صدا ببر -

  دیدم،   رو  بهرام  اقا  هڪ  برگشتم  سریع  اشنایی  صدای  شنیدن  از

 فشارش   سرش  پشت  دیوار  به  و  بود  گرفته  رو  عوضی  اون  گلوی

 میداد



 میگم   نڪ ول -

 میزدی؟  زر چی -

 هڪ  گرفته  چشمتو  نهڪن  پایست،  دختره...  اخه  توچه  به..  آخ  -

 میدی جر یقه

 .. لشی نزن زر -

  پسره   گردن  میزد،  حرف  داشت  نترلشڪ  در  سعی   ه ڪ  صدایی  با

 قرمز  خشم  از  خودش  صورت  دیوار،  به  وبوندڪ   و  داد  فشار  رو

  قرمز  ردڪمی وارد بهش هڪ  فشاری از پسره اون ولی بود شده

 بود  شده

   بشه خفه ترسیدم

 میشه  خفه الن..نینڪ ولش  خدا رو تو بهرام اقا  -



  پسره. .ردڪ  پرتش  ای  دیگه  طرف  به  و  زد  پاش  به  ای  ضربه 

 خورد زمین به مڪمح

 نمیزارم زندت ببینمت اطراف این -

 رفت و ردڪ بهرام  اقا به عصبی  نگاه و  شد بلند پسره

 برگردوند  من  طرف به رو روش بهرام اقا

  تو بود ردهڪ شڪترسنا شدت به  هڪ اخمی و قرمز صورت با

   ردڪ نگاه  چشمام

 جلو  ره دوبا..  رفتم   عقب  قدم   ڪی  ترسم  از  من   اومد،  جلو  قدم  دو

 از من و بود عصبانی خیلی دیوار، به بودم چسبیده من ولی اومد

 بود  شده ڪخش گلوم وحشت

 ساعت؟  -

 .... .ن ساعت متوجه اصال -



 ساعت؟  گفتم -

 :  گفتم  بودم ندیده  خودم  از حال تا  هڪ مظلومی  حالت با  

  به  حواسم  اصال  خدا   به  ندارم،  هم  ساعت  خاموشه،  گوشیم   -

 اومدم  سی ڪتا با  سریع شده ده ساعت دیدم تا..نبود ساعت

 بمونم بیرون همه این هڪ نمیخواستم

  صورتم  تو ردڪ فوت شدت با  رو نفسش

 بیفت راه -

 :  گفتم مظلومیت باهمون

 ! چشم -

   افتادم راه خونه سمت به نارشڪ



  ببینن؟  همه  رو  اندامت   باید   حتما  ردی؟ڪ  تنت  لباسیه  چه  این   -

 !! شی؟ڪب رخ به رو سایزت داری دوست

 شد گرد تعجب از چشمام

 بلندی این به لباسم  خدا، به  نه.. وااا -

 تنگ و  بلند جلف، شدت به  و بلند  -

  دیدی..  پوشیدنش  داره  عواقب..  نیست  بیرون  مناسب  لباس  این

 ! بیرون بری  نباید تنها جوریشم  همین..  هڪ

 ..  منم فقط  مگه.. میپوشن لباس طوری همین همه -

 قدم  اروم  بهرام  اقا  رسیدن،  سه وا  داشتم  عجله  من  چی  هر

 میشدم  لفهڪ من و برمیداشت

 !  نداره جذب شما مثل چهرشون بقیه -



  نفسش  و  گرفت  بال رو سرش  هڪ..  ردمڪ نگاه  بهش  تعجب با  

 ردڪ فوت اسمون روبه رو

 بریم؟  سریعتر میشه -

 شید ڪ  هم در ابرو

 نمیگذره؟ خوش چرا؟ -

 شده اینجوری چرا این

 شده  نگران خیلی  حتما.. منتظره وقته لیخی مامان اخه نه -

 باشه -

  نگرانی   سمتم  اومد  عجله  با  دید  رو  من  تا  مامان  شدیم،  خونه  وارد

 میزد  داد چهرش توی

 گفتم  خوبه  رفت،  راه  هزار  دلم  اومدن؟  خونه  وقت  چه  الن  اخه  -

 ... خاموشه،بهار هڪ گوشیتم بیا،  زود



 گرفتم  رو مامان دست

  ولی ..شدین  نگران  خیلی  میدونم،  رو  همه  بخدا  اروم،  جان  مامان  -

  تموم  باتری  گوشیم  نمیدونستمم..نبود  قصدی  از  نینڪ  باور

 میخوام  معذرت..ردهڪ

 سالم  -

  رفت  نار ڪ  داد،  رو  جوابش  هم  مامان ..شد  وارد هڪ   بود  بهرام اقا

  چند   فاصله با  ا ڪ  دیدم  رو   مریم  خاله  لحظه  همون..بشه  رد   هڪ

 دادم   سالم هم خاله به بود،  ایستاده سرش پشت  مامان از قدم

 ردمڪ نگرانتون ببخشید..جون خاله سالم -

  تو   دختر  یه  واسه  شب  از  موقع  این  ها  خیابون..دخترم  سالم  -

 نیست امن تو سن



  رو  خودم  میگرفتی،  حداقل  دوستت  گوشی  با  تماس  یه  اشڪ

 بود  شده نگران خیلی مامانت  ولی  نمیگم

  هم   ایشون..  اومدم  مرابه  اقا   با   من   ولی   میگید  درست  شما   بله  -

 !بدم خبر بهتون هڪ نداشت شارژ گوشیشون

 بودن  گفته  بهرام  اقا   ه ڪ  بودم  خاص   تابڪ   یه  دنبال  من  واقع  در

 !  بود بسته خونه تابڪ شانسم از اما میفروشن جا ڪ میدونن

  حرفها   این  با   ردمڪ  احساس  رد،ڪ  نگاه  بهم  و  برگشت  طوری

 ! ردمڪ وارونه رو دنیا

  ه ڪ  وگرنه..  بدم  تحویل  جفنگ  و   دروغ   سری  یه  بودم  مجبور  خب

  گیرم  تنها   اگه  و  نداشت  بهم  اریڪ  اینا  جلو  مامان  میدونستم

   رد ڪمی  باهام   رو   این  از  غیر  برخوردی  میاورد   حتما   هڪ   میاورد

 ردڪمی  نگام عصبانیت و  اخم با  بهرام اقا



 اخراج   پتانسیل  هم   الن  و  نگفته  دروغ   حال   تا   بودم  مطمئن

 ! داره رو بهشت از ردنمڪ

  اهل   خیلی   تو  میدونم   من   هڪ   جایی   تا   بهار؟  تابی ڪ  چه  -

  اقا  مزاحم  خاطرش به ه ڪ بوده  تابیڪ چه این ! نیستی تابڪ

 شدی؟ بهرام

 ... دیگه دروغ به ردڪ مجبورم ردڪ ه ڪ سوالی با مامان و

  حوصلم   هڪ  ردمڪ  صحبت  بهرام  اقا  با   من   میدونین  خب..خب

 .. اینا و رفته سر

  به  رو   "زندگی   ڪ سب"  تابڪ  شیدنڪ  تزحم  ایشون  هم   بعد

 شیدنڪ رو ردنش ڪ پیدا زحمت هم بعد..ردنڪ معرفی  من

  سری  هم  اخر  در  و  ردڪمی  نگام   عصبانیت  و  تعجب  با  بهرام  اقا

 از  بود   رده ڪ  باور  ه ڪ  هم   مامان.  داد  ونڪت  تاسف  روی  از



  نمی ڪمی  خواهش  هم  ایشون  و  ردڪ  رڪتش  اعظم  جناب

  بنده   گناه  ڪشری  هڪ  دنرب  پناه  اتاقشون  به  سریع  و  گفتن

 ! نشن این از بیشتر

 ... نم ڪ عوض هامو   لباس تا  رفتم  اتاقم به هم  من

  شام   تا   نم ڪ  صدا   رو  پسرش  ه ڪ  گفت   خاله  اومدم   پایین   وقتی

 برای.. نمڪ  رڪتش  ازش  میخواستم  این   بر  عالوه  هم   من  بخوره،

  من   و  ردڪ  صادر  رو  ورود  اجازه  وقتی ..  رفتم  اتاقش  به  همین

   بستم سرم پشت  رو در شدم، وارد

 بخورین شام بیایین بگم  بهتون هڪ  گفت خاله -

  وارد   رو  شما   حتی  یا   و   بگم   دروغ   نمیخواستم  ه ڪ  من   خب  -

  اجازه  مدتی   تا  مامانم  میگفتم  رو  راستش  اگه  ولی  نمڪ  دروغ

 برم بیرون نمیداد



 ! ردڪمی دعوامم ..اوووم -

 !سمتم برگشت جون آخ

 میگیرین  ممیتص و نینڪمی رڪف ها  بچه مثل چرا -

  دیر   اگه  و  هستین  مسئول  مادرتون  های  نگرانی  قبال  در  شما

  هڪ  صورتی  در  نبوده  مهم  نگرانی  این  شما  برای  یعنی  ردینڪ

 .. برگردین زود بودن  شده رڪمتذ

  رو  من  ناخواسته  یا  خواسته  و  گفتین  ه ڪ  هایی   دروغ   مورد  در

 ردین ڪ ن  ای  هوشمندانه  ارڪ  بگم   باید  ردینڪ  واردش  هم

 میپرسیدن  من  از  اگه  نمیشناسید  درست  رو  مقابلتون  فطر  وقتی

 تنبیه ضمن در.. میگفتم  رو واقعیت من  نه؟  یا بودین  من با  هڪ

 هست  بجایی و درست ارڪ امالڪ شما برای

 !پر نوری ساله چند  من از دلش میگه احساسم



  رده ڪ  جڪ  هڪ   سرس  با  ردمڪ  قالب   هم   به  جلوم  رو   دستام

 : گفتم بودم

 !!! میبخشید؟...یدخشبب هم شما حال  -

 برگردوند  رو سرش و ردڪ ریز رو چشماش

 !گفت بریڪا الل

 میام  الن هم   من بفرمایین شما -

 چشم -

   رفتم  اشپزخونه به و  شدم خارج اتاق  از

 میخوردن  چای داشتن  و بودن  پذیرایی توی خاله متمان

 شمڪب  غذا میخوام بیاین  خاله مامان،  -

 شین ڪب خودتون واسه شما خوردیم ما -



  و  شیدمڪ  بزرگی   تقریبا  ظرف  توی  بود  بادمجون  ڪ شڪ  غذا

  اقا   هڪ  چیدم  هم  سالد  و  سبزی  و   دوغ  و  اب  گذاشتم،  میز  وسط

  خاله  و  مامان  تا  بود  منتظر  و  نشست  میز  پشت..اومدن  هم  بهرام

 بیان هم

 خوردن  اینا  مامان بفرمایین،  -

  .. خودش  ظرف  تو  غذا   شیدنڪ  به  رد ڪ  شروع  و   گفت  الل   بسم   -

  و   گفتم   دلم   توی  الل   بسم  بودم،  نشسته  روش  روبه  ه ڪ  هم  من

  ردمڪ شروع

  میرفتیم  بیرون هم با ه ڪ گاهی رها میخوردم، غذا اروم همیشه

 : میگفت میخوردیم چیزی و

  غذا  موقع  هڪ  من  بخوری؟  غذا  ناز  با   انقد  میتونی  چطور  بهار  -

 !ناجنسش خود ال نمیشناسم رو یڪهیش



  پارچ  سمت  به  دومون  هر  دست  هڪ  بخورم  اب  میخواستم

  ولی   شد   خیرم  وتاهڪ  ای  لحظه  و   رد ڪ  بلند   رو  سرش..رفت

 بخورم،  اب  من  اول  تا   موند   منتظر  و   شید ڪ  رو   دستش  زود  خیلی

  تو  بعد   ریختم  اب  بهرام  اقا  لیوان  تو  اول  برداشتم  رو  پارچ  من

  خودم لیوان

  لحظه   چند  هڪ  غذاش  خوردن  بعد  ردڪ  رڪتش  زیر  به  سر

  رو  لیوانش   و  ظرف  و   شد   بلند  بود؟  شده   تموم  من  غذای  قبلش

   شدم  مانع من هڪ بشوره میخواست گذاشت، ڪسین روی

   میشورم  من بفرمایین عه -

  میشه زحمت -

 شما بفرمایین زحمتی چه -

 ! انگار بودم بغلش  تو من  برگشت وقتی



 وایسا  پشتش  فاصله با  حداقل.. جا همه این خنگ دختر خب

  اشپزخونه   به  چای  از  خالی  انڪاست  نییس  با  خاله  لحظه  همون

  من   تازه  ی؟ڪ  تا  سوتی  خدایا..  دید  حالت  اون  در  رو  ما   و   اومد

  هم  حال  بود  دیده  پسرش  نارڪ  باز  روی  و  سر  و  لباس  اون  با  رو

 راه از رو  ما پسر دختره  این تا  میگه خودش پیش  حال..اینطوری

 ! نمیشه اراشڪ بیخیال نهڪن در به

 فت رگ خندم خودم رڪف به

  مقابل..  ردڪ  رڪتش  خاله  از  و  گفت  ببخشیدی  بهرام  اقا

 رفت  اتاقش به و  شد رد نارشڪ از خاله چشمای

  خاص   لبخندی  با  هم  خاله  زدم،  خاله  به  ای  دستپاچه  لبخند

 داد رو جوابم

 میشورم رو ها  ظرف من بشین ای خسته تو جان بهار ممنون -



  شستم   هڪ   رو  ها   ظرف   بفرمایین  شما  نیست  چیزی  جان  خاله  نه

 بخوریم  هم  دور میارم چای

  بیاد  چای  واسه نڪ  صدا هم   بهرام  فقط ممنون دخترم،  باشه  -

 باشیم   هم  با پایین

 چشم -

 یه میری هڪ شما جون مریم  خب. شد خارج اشپزخونه از خاله

  اتاقش   دم  برم  اینهمه  من  خب  پایین،  بیاد   زادت  اقا   بزن  هم   دادی

 !  بیشعوووور.. رمیم ردنڪ عرضه واسه نهڪ می رڪف  دوباره

 میزنم  صداش بلند  و  ها  پله زیر میرم ریختن چای قبل

 بهرام؟ اقا  -

 بهرام؟ اقا  -

 بله  -



 بود  گذاشته ها  نرده  روی  رو  دستاش  و  بود اومده  بیرون  اتاقش  از

 ردڪمی نگاه  رو من از غیر جایی  و

 بیارم چای میخوام پایین بیایین گفت خاله -

  با  ها  پله  از  هڪ  همینطور  اومد،  ها  پله  طرف  به  و  ایستاد  صاف

:    گفت  هڪ  شنیدم  رو  دلم  صدای  میومد،   پایین  خاصی  ژست

  در  من  و .  ندیده  تیپی  خوش  و  استایلی  خوش  این  به  مردی

  مذهبی   های  مرد  ردمڪنمی  ر ڪف  اصال:    گفتم   دل  به  تاییدش

 برسن  خودشون به حد  این تا

  ه ڪ  بیمستح  های   روزه  و   ها   خوندن  نماز   و   ها   رفتار  از  واقع   در

 بودنشون  تعصبی   و   بودن  مذهبی  متوجه  میگرفتن  بهرام  اقا

  بسیار  عطر  از  این  بر  عالوه  بود  پوش  خوش  خیلی  چون  میشدم

  قابل   راحتی  به  بودنش  ڪمار  هڪ   ردڪمی  استفاده  خوشبویی



  پایان   هام  رڪف  به  هم  من  شد  رد  نارمڪ  از  وقتی.  بود  تشخیص

 بریزم  ها   انڪتسا  داخل   رو  چای  تا  برگشتم  اشپزخونه  به   و   دادم

   گرفتم خاله جلوی رو سینی

 قشنگم دختر ممنون -

 گرفتم  مامانم جلوی

 دخترم  مرسی -

  و   برداشتن  رو  انڪاست  هم   ایشون   گرفتم   بهرام  اقا  جلوی  بعد

  چای   و   گذاشتم  میز  روی  رو  سینی  هم  من  ردنڪ  رڪتش

  نشستم بهرام اقا  و  مامان بین  صندلی و برداشتم رو خودم

 :  گفت انمام  روبه خاله 

 موافقی؟  بریم،  مشهد به میخواد دلم خیلی -



  دوباره  خاله  رد،ڪ  اعالم  رو  موافقتش  خواسته  خدا  از  هم  مامان

 :پرسید پسرش از

 مادر؟  چیه تو نظر جان بهرام -

 رد ڪ نگاه مادرش  به و رد ڪ بلند رو سرش بهرام اقا

  بهتره برین بشه سرد هوا  هڪاین از قبل. خوبه -

 بیایی؟  نمیتونی هم عهدف این هڪ  نگو -

 میزنه  مریم خاله به رو یڪنم لبخند

  بازدید   به احتیاج پروژه  فعال میرم، حتما بشه خلوت هڪ  سرم -

  و   میندازه  عقب  خیلی  رو   ها  ارڪ  نبودم  هفته  ڪی  داره،  روزانه

  مردم   میشیم،  درگیر  بیشتری  مدت  بگیره  صورت  اشتباهی  اگه

 سفرتون   برنامه  حترا  خیال   با  شما   پس   میشن،   معطل  بیشتر  هم

 بچینین  رو



 موافقی؟  هم  تو  جان بهار -

 ریست  و راست رو افتادم عقب  های برنامه  باید راستش.. اوووم -

 !میشه چی  ببینم تا نمڪ

 .. نهڪ می نگاه  بهم تعجب با خاله

 جان؟  خاله ای برنامه چه -

 خنده  زیر میزنم پقی  ولی نمڪمی نگاهش  جدی مڪی

 .. نمڪ  ریسش  و   راست  هڪ  دادم  اریڪ  چه  من   جان  خاله  اخه  -

 !هست چی  ارشڪ حال گفتم  ورپریده -

 بهرام  اقا   و   خاله  های  شوخی  با  هم  امشب.  خندید  اروم  هم  مامان

  رو  گفتم  هڪ  دروغی  و  مزاحمت  قسمت  اون  بخوام.  گذشت

  لیڪ  و  بود  هم  خوبی  شب  خوب   روز  بر  عالوه  بگیرم  تورڪفا

 ... خندیدیم



 برای  شدم،  بیدار  وییدستش  خاطر  به  هڪ  بود  شب  سه  ساعت

  اتاقم   از  مناسب   لباس  پوشیدن  بدون   بودن  خواب  همه   هڪاین

..  شدم  بهداشتی  سرویس  وارد  و   رفتم  پایین  طبقه  به  و  شدم  خارج

 شدم  خارج  و زدم صورتم و  دست به ابی

  حوس  شدم  بود  ها  پله   ڪنزدی  هڪ  اشپزخونه  نار ڪ  وقتی 

 بخورم، چیزی ردمڪ

  به   چشمم  هڪ  ردمڪ  باز  رو  یخچال  در  و  شدم  اشپزخونه  وارد

  افتاد شیرینی جعبه

  ردم ڪ  باز  رو  درش  گزاشتم،  میز  روی  و   داشتم  برش  تردید  بدون

 ! به به و

  شروع   و  برداشتم  رو  یڪی  بود،   عالقم  مورد  ای  خامه  شیرینی

   ردمڪ خوردن به



  صدای   هڪ   بودم  چهارمی  خوردن  لذت   با   حین  در  سومی،   دومی، 

  گرفتم   بال  هڪ  رو  سرم  شنیدم  رو  بود  ڪنزدی  هڪ  هایی   قدم

 نه  ی فاصله با رو من و شد اشپزخونه  وارد بهرام اقا لحظه همون

  و   باز   روی   و  سر  شده،  پر   شیرینی  از  ه ڪ  دهنی   با  زیاد  چندان

  و   درشت  های  سینه!  دید   رو  من  معروفم  وتاه ڪ  دامن   و   تاپ

 ردن ڪ می  خودنمایی شدت به سفیدم

  چشم  عترس  به  ولی  موند  هام  سینه  روی  چشماش  ای  لحظه

 ردڪ من  به رو پشتش  و گرفت

  به   باید  بار  چند  پوششه؟  وضع  چه  این  خانوم..  برڪا  الل  نچ،  -

 داره؟ اهمیت شما برای من  های  حرف اصال بدم؟ رڪتذ شما

 میشین   سرگردان  شب  وقت   این  شما   میدونستم  چه  من  خب  -

 خونه؟  تو



  دبای  نداره  زمان  اون   از  بیرون  هست،  اتاقتون  فقط  شما  حریم  -

   بزارید احترام بقیه عقاید  به

 گذاشتم احترام بهتون به همیشه  من -

  بود  رفته  بال  عصبانیت  از  هم  میڪ  و  میلرزید  هڪ   باصدایی

 میزد  رو هاش حرف اروم بهرام اقا ولی میزدم حرف

 خبرتونه؟  چه -

 اخه؟  میریزه برام دیوار و در از چرا خدایا و

 .... ڪ  بهار شده؟ چیزی بهرام -

 بهار؟

  مطمئنا  و   میره   ها   پله  سمت  به   و  خارج  اشپزخونه  از  خان  بهرام

 !سواله از پر هڪ  ای خاله و میمونم من  هست، اتاقش  مقصدش



 هڪ  بخورم  چیزی  یه  اشپزخونه  اومدم   بعد   سرویس   رفتم  من  -

  این  ایشون هڪ نمیدونستم بخدا شدن، وارد خان بهرام دفعه یه

 نند ڪمی شبگردی شب، از موقع

 تو   دخترم.  میخونه  شب  نماز  شب،  از  موقع  این  اه  وقت  بعضی  -

  چون   بپوشی،  لباس  اینطوری  هست  مرد  یه  هڪ  ای  خونه  تو  نباید 

  هم،   پوشش   با   تو!  بیچاره  مرد  اون  هم  میشی  اذیت  خودت  هم

  رو   پنهانیت  های  زیبایی  همه  لباس  این  با   حال   جذاب  و  زیبایی

 ده،وب  خواسته  نا  میدونم  هڪ  هرچند  دادی  قرار  دید  معرض  در

 ..!میشه اذیت بیشتر خیلی مرد،  هم  بهرام ولی

 از  مخصوصا  شیدم،ڪمی  خجالت  واقعا  انداختم  پایین  رو  سرم

 .خان بهرام



  هر  حجاب  بدون  رو  من   هڪ  بود   بار  سومین  این  ماه  دو  این  تو

 اون  بود  قبلیمون  خونه  تو  اول  دفعه..  میدید  ل ڪش  یه  به   دفعه

  تور  متر  نیم   پوششم  لڪ  هڪ  اتاقم   دیوار  روی  شاسی  سڪع

  ه ڪ  موقعی  بود  پیش  روز  چند  دوم  سری  خاصم،   ژست  اون  با  بود

  هڪ  بودن  شهر  بیرون  هم  ایشون  و  نبودن  خاله  و  مامان

  باز   موی  و  بلند   دامن  و   تاپ  با   رو  من   و  شدن  وارد  دفعهڪی

  رد،ڪ  املڪ  رو  قبلی  های  دفعه  هڪ  سومیش  از  هم  این  دیدن،

  دامن   با  بود  خصمش  املڪ  هام   سینه  هڪ  بازی  بنده  دو  تاپ

 . بود گذاشته نمایش  به  رو پاهام  سفیدی ه ڪ وتاهیڪ

  نشده   بیدار  هاش   قرص  تاثیر  تحت  مامان  ه ڪ  رڪش  رو  خدا

 بود

 میرم  بال ها پله از اتاقم  سمت به  و میگم ببخشیدی خاله به



  سرم  گاه  یهڪت  رو  میشینم،دستام  تختم  روی  و  میشم  اتاقم  وارد

  خاله   از  نمیدونم ..بود  اور  خجالت  واقعا  زدم   ه ڪ  گندی ..نم ڪمی

 افتضاح  صورت  هر   در ..  خان  بهرام  از  یا   شیدمڪ  خجالت  بیشتر

 ... بود

  مستقیم  و   پوشیدم  مناسبی  لباس  شدم،  بیدار  خواب  از  وقتی   صبح

  برگشتم،   اتاقم  به..شستم  رو  روم  و  دست...  رفتم  سرویس  سمت  به

  در  ردمڪ  ارایش  هم  میڪ  موهام  بافتن  و  ردنڪ  شونه  بعد

 زنجیر  ردم،ڪ  عوض  رو   پابندم  مالیم،   صورتی  رژ  و   تابفا  ضد   حد

  ه ڪ  ابیم  شال..  بستم  چپم  پای  مچ  دور  ابی  های  نگین  با  ظریف

 بهرام..شدم  اشپزخونه  راهی  و  ردمڪ  سرم   هم  رو  خریدمش   رها  با

  بود خوردن صبحونه حال در هڪ  دیدم رو خان

  هڪ  سنگینی  و  مردونه  تب  با  هم  ایشون  دادم،  سالم  خجالت  با

 دادن  جواب نشتدا



 ندارن  چای دیدم  افتاد،  میز  به هڪ  نگام

  با   همراه  چای  قوری  داخل  و   ردم ڪ  روشن  رو   ساز  چای  سریع

   ریختم دارچین  و هل

 گذاشتم  دم   برای  رو  قوری  هم  من   و   اومد   جوش  اب  سریع  خیلی

 شه ڪب دم چای تا شدم خارج اشپزخونه از

  رو   یاچ  و  برداشتم  انڪاست  دوتا   شدم  وارد  بعد  دقیقه  پنج

 گذاشتم میز روی و ریختم داخلشون

 بفرمایین  -

 ردڪ  چای  های انڪاست به نگاهی

 ممنون -

 ! خواهش -



  بود  ملیح  ڪناز  هم   صدام  داشت  عشوه  زدنم   حرف  مدل  لڪ

  حرف   عشوه  با  بیشتر  و  میگیره  شیطنتم  گاهی  چرا  نمیدونم  ولی

 !الن مثل  دقیقا.. میزنم

 لحظه   ڪی  گفتم  صدام  تو  بیشتر  ناز  با  رو  خواهش  لمهڪ  وقتی

  بهش   نمایی  دندون  لبخند  موند  ثابت  روم  خان  بهرام  های  چشم

  رد ڪ  اخمی  رد،ڪ  ثڪم  دندونم  نگین  روی  چشماش  هڪ  زدم

  رو   املڪ  صبحونه  وسایل  یخچال  از..  شیدڪ  جلو  رو  چایش  و

  میز  روی  صبحانه،  های  ظرف  توی  گذاشتنشون  بعد  و  برداشتم

  خیار   گوجه  سریع  ،مزهخوش  رنگی  مخلفات  از  شد   پر  میز..چیدم

  می ڪ  چیدم،   گردی  ظرف  توی  گل  لڪش  به  و   ردمڪ  حلقه  رو

  روبه   صندلی   روی  گذاشتم،   میز  روی  ریختم   شده  ریز  پونه  روش

 مورد  ڪت  ڪت  روی  املیڪ   نگاه  نشستم،  خان  بهرام  روی

 نوشید  رو چایش از  قلپی  بعد  و انداخت خوشمزه های



 ڪی  همراه  ،شبدی  خواهی  معذرت  واسه  خان،  بهرام  بفرمایین  -

 ! شما درخواست به خوشمزه شام ڪی و ناهار

 ه ڪ  اریڪ  به  شینڪن  زحمت  شما  نه،ڪن  درد  شما  دست  -

 ! نهڪمی فایتڪ  نید،ڪ عمل  بدین انجام باید 

  شدم  خم روش میڪ و ردمڪ  قالب هم به میز روی رو دستام

 بشم  ترڪنزدی تا

   گفتم  میدادم شڪ  میڪ هڪ داری عشوه  صدای با

 اونجوری  قصد  از  ه ڪ  من!  دیگه  ببخشید  خب  خان  بهرام  -

  هم   شما  میدونستم   اگه  خب!  ببینین  منو  شما  ه ڪ   پایین  نیومدم

  تری   پوشیده  لباس  ببخشید  عه..  خوشگلتری  لباس   میاین

 !!! میپوشیدم



  رد، ڪ  نگاه   چشمام  به  و  ردڪ   بلند   رو  سرش  دفعهڪی  -

!  بوده  بیدار  رو  دیشب  گمونم  به  بود  شده  قرمز  چشماش  سفیدی

  جلوش   از  رو  انشڪاست  و  شدم   بلند.  اورد  پایین  ور  سرش

  دوباره  ریختم،   چای  براش  و  شستم   شد،  هڪشو  هڪ  برداشتم

 گذاشتم  مقابلش 

 بود  شده  سرد -

 ! میخوریم دیر ناهار چون بخورین املڪ رو صبحونتون

 نبود احتیاج ممنون، -

  مورد   نوشیدنی   میدونم   من !  بود  لزم  هم   خیلی   اتفاقا،   چرا  -

 هڪ  همینی  از  دقیقا..  دارچین  هل  چای  هست،  چای  عالقتون

 ! ردمڪ درست براتون



  واستون   عطر  و  طعم  خوش  دمنوش  یه  چای  جای  به  میخوام.. اما

   نمڪ درست

 .. شهڪمی طول مڪی فقط

 بفرمایین هم حال

 وقتی  هڪ  ردڪ  خیار  و  گوجه  خوردن  به  شروع  خان  بهرام

 رشناڪ  در  هم  من  بود  گرفته  رو  چشمش  میز  سر  بودم  گذاشته

 ردمڪ شروع

 لقمه  هم  من.  میخورد  رو  هاش  لقمه  ای  مردونه  ڪشی  استایل  با

  میخوردم اروم خیلی رو عسل  خامه ڪ وچیڪ های

 میخوردم  اروم  اروم   و ردمڪ  عوض رو  بود   شده   سرد   هڪ   چاییم

  دستم   به  ه ڪ  دیدم  رو   خان  بهرام  افتاد  م   رو  روبه  به  ه ڪ  نگام 

  ه ڪ  دادم  تمسد  به  رو  نگام   رد ڪمی  نگاه   بود  میز  روی  هڪ



  زینت  نارنجی  ڪل  و  دسبند  به  هڪ  دستم  سفیدی  شدم  متوجه

 بود  گذاشته  خان  بهرام  روئیت  قابل   رو  چشمگیری  نمای   بود  شده

 شما سحرخیزین چه -

  حالتی  با  ه ڪ  رو   خاله  ه ڪ  سمتش  به  برگشتم   بود،   مامانم   صدای

 ... دیدم رو ردڪمی   نگاه خان بهرام و  من به خاص

 زیاده  شما خواب نشدیم،  سحرخیز ما بخیر، صبحتون سالم -

  هم   مامان  میده،  سالم  و  میشه  بلند  جاش  از  میڪ  خان  بهرام

  رو   پسرش  جواب  هم   خاله..میگه  "بشین  بفرما  پسرم  سالم"

   بریزم  چای  تا   هستم   سرپا   من  فقط  و  نشستن  میز  دور  همه.. میده

 !بهار  چیدی هم میزی چه.. به به -



 فقط   میچینم  همینطوری  روز  هر  نینڪ  باور  ولی   جان،  نوش  -

  شاهی   میز  شما  چشم  به  امروز  چرا  حال..  مترڪ  مورد  دو  یڪی

 ! نمیدونم  رو میاد

 برن   تا  میشن  بیدار  تر  زود  بهرام  اقا  ها  روز  بیشتر  چون  نه،  -

  خاصه  صبح  امروز  این  واسه..  نمیبینیمش  خواب،  هم   ما   ت،ڪشر

 دارین اختیار -

 چون   نبود  هم  اروم  انگار  هڪ  گفتم  ای  "بده   شانس  خدا"  اروم

 خجالت   زدم  ناخواسته  هڪ  حرفی  از  خندیدن،  بهم  و  شنیدن  بقیه

 هڪ  سینی  توی  از  رو  هاشون  چای  بهرام  اقا  و  مامان  شیدم،ڪ

  رو  خاله  مال   اول  هم   من..  برداشتن  بودم  گذاشته  میز  روی

   داشتم بر رو خودم مال  هم   بعد گذاشتم نارشڪ



 میشستم  رو حونهبص های  ظرف حال  میز سر گفت  و گپ  از بعد

  میخورن   زیاد  چای  واقعا  خان  بهرام  هڪ  افتادم  رڪف  این  به  و

 .نیست خوب زیاد واین

  تره بازار  به بشه ناهار  موقع هڪ  این از قبل  امروز گرفتم تصمیم

   نمڪ  تهیه رو نیازم مورد مواد و  برم بار

  نم ڪ  درست  میخواستم  امروز  ه ڪ  غذاهایی  از  لیستی  و   نشستم

  چلو   رشته،  اش  دوغ،  اش.  نیفته  قلم  از  چیزی  ات  ردمڪ  تهیه  رو

 مهمتر  همه  از  و  سزار  سالد   بادمجون،  ڪشڪ  پلو،   لوبیا  گوشت،

 ... به و سیب

  بود   ردهڪ  فریز  و  ردهڪ  خیس  قبل   از  خاله  هڪ   لوبیا  و  نخود

 .. مرغ فیله و لوبیاسبز و گوشت همچنین اوردم در یخچال از رو



  با   رو  لوبیاپلو  ستممیخوا  بود  گوشت  چلو  ها   غذا  از  یڪی  چون

 گوشت  طعم   هردو   ه ڪ  نزنم  ردهڪ  چرخ  ه ڪ  نمڪ  درست  مرغ

  بهرام  هڪ   رفت  ماهی  سمت  به  رمڪف  باشن،  داشته  رو  قرمز

 درست  هنوز  ولی  بود  خریده   هڪ   میشد  دوهفته  به  ڪنزدی  خان

 نم ڪ درست هم   ماهی  تا دراوردم هم   رو اون. بودیم ردهڪن

 چون  سبزی  وندب  گذاشتم  هاشون  دیگ  داخل  رو  ها   اش  مواد

 .داشتم رو خریدش قصد  باشن تازه میخواستم

  اهویی ڪ  ردم، ڪ  خیس  هم   برنج  گذاشتم،  بار  هم  رو  گوشت  چلو

  اون بود، افیڪ شام تا نفرمون چهار برای  بود یخچال توی هڪ

  اومدم   وقتی  تا   ریختم  سبد  داخل  ردم، ڪ  خرد  و   شستم  هم  رو   ها

 ... نمڪ درستش املڪ طور به



  بندی  یفڪ  و  قرمز  شال  با  رو  یمڪمش  بلند  ونتما  رفتم،  اتاقم  به

  هم   رو  رنگ  م ڪ  قرمز  رژ  و  افتاب  ضد ..پوشیدم  و  برداشتم   بلند

 شدم  خارج اتاق از و زدم

 !مااامااان...  مامان -

 اتاقم  تو دخترم؟ بله -

 دراز   تخت  روی  دو  هر  رفتم،  مامان  و  خاله  ڪمشتر  اتاق   سمت  به

 دیدن خنمی بودن زده هڪ حرفایی  به  و بودن شیدهڪ

  تا   دارم  ارڪ  بیرون  من  اجازه  با ..خانوما  باشین  خوش  همیشه  -

  نباشه  اگه  هڪ  باشه  گاز  روی  های  غذا  به  حواستون  برگردم  و  برم

 خداحافظ،باشه!  شه  جبران  تا  نینڪ  اشپزی  باید  فردا  تا  بسوزن  و

 جان؟ مامان

 نمیشی؟ بند  هڪ  میدن چی بیرون دختر؟  جاڪ -



  متوجه   برگشتم  دارم،  حبوا  ارڪ  هڪ   گفتم  جان  مامان  -

 هست؟ اجازه.. میشین

  ولی   بفرما،..پوشیدی  ه ڪ  هاتم   لباس..  گرفتی  تصمیمتو  ه ڪ  تو  -

 نیا؟ ڪن دیر قبل سری مثل بهار

  حافظتون خدا چشم -

 خان  بهرام  از  و   رفتم   پایین  ها   پله  از  دادن،  رو   جوابم  مامان  و  خاله

 ردم ڪ خداحافظی هم

 میرسونم  هم رو شما بخواین  اگه بیرون میرم دارم  من -

 نمیشم شما مزاحم ممنون خیلی -

  برداشت لیدیڪجا روی از رو سوییچ و  پاشد جاش از

 بفرمایین  زحمتی، چه -



  رو   ماشین  ینگڪپار  از  تا   بودم  منتظر  و   بودم   شده   خارج  در  از

  های  اپشن  فول  ماشین  با  هڪ  شیدڪن  چیزی  نه،ڪ  خارج

  در   و  ردمڪ  زبا  رو  جلو  در  هم   بنده   و   اومد  بیرون  لسشڪ

 بستم  رو در و شدم سوار خوشی و  ارامش مالڪ

 !  نمیشد پیدام خونه دیگه ه ڪ داشتم  رو ماشین این اگه من

 برین؟ میخواین  جاڪ -

  تره   هم   الن  منین،  مهمون  رو  شام  و  ناهار  گفتم،  بهتون  صبح  سر

 !بیزحت میرم بار

 خاروند  رو ابروش گوشه و  انداخت بال ابرویی

 ! واقعا نیست احتیاجی شڪ ن زحمت ایمیخو شما حال  -

 ردمڪ نگاش  افانهڪموش برگردوندم طرفش به رو سرم

 میندازین؟  هڪ تی -



  ساعت   پاش،  روی  راستش  دست  و  بود  فرمون  روی  چپش  دست

  ارنجش  روی  تا   ه ڪ  هایی   استین  با   داشت،   دست  به   ه ڪ  گرونی 

 ..بود سڪع ڪخورا استایل این. بود مشخص  بود شده تا

  بلندش   می ڪ   های  ریش   ته  روی  رو   بود  شپا  روی  ه ڪ  دستی

 گرفته خندش سوالم با  ردمڪ احساس شید،ڪ

 ردین؟ڪ ریڪ ف همچین چی واسه! وال نه -

 ..دارین نگه میخوره مسیرتون ه ڪ جا  هر تا  شما.. بیخیال -

 شین ڪب  زحمت  میخواین  ما   واسه  بالخره..  میرسونمتون  -

    دیگه

  بدل   و  رد  بینمون  یحرف  هیچ  دیگه  برسیم  مسیرمون  به  وقتی  تا

 . ردمڪ تماشا  رو بیرون  وتڪس در هم من  و نشد



  و ردمڪمی  نگاه فقط من و بودیم رسیده هڪ بود ای دقیقه ده

 !بخریم چیز همه از اشڪ میگفتم دلم توی

  به   حواسم  امال ڪ  من  و   میومد  راه  من   نار ڪ  خان  بهرام

  نگاه   نارمڪ  ورڪمذ  فرد  به  چطوری  هڪ  بود  خودم  همجنسای

  نگاه   خان  بهرام  به  ه ڪ  دیدم   رو   دختر  چند  وقتی !  ردنڪمی

 خط  ببینم  هڪ  ردم ڪ  نگاه  بهش  نامحسوس  هم  من  ردنڪمی

  به   سڪبرع  و  ردنڪنمی  نگاه  اونها  به  اصال  ایشون  ولی   داده

  رو  نگاهش   دنباله  وقتی  و  ردنڪ می  نگاه  اخم  با   مردها   از  بعضی

 !بودن  زده زل من به ه ڪ میرسیدم مردایی  به میگرفتم

 !شینڪب موهاتون جلو رو شالتون لطفا منوخا  بهار -

  شیدمڪ جلو املڪ خوبه نظرم به چرا؟ -



  خانومی   به  هڪاین  شش ڪ  هم  من  نیست،  خوب  اینجا   محیط  -

 ڪدر  هڪ  میخوام  ازتون  ندارم،  رو  ننڪ  نگاه  منه  همراه  هڪ

  به   بود  نیاز   هڪ  چیزی  هر   بعد  به  این   از  شما  ضمن  در  نینڪ

 . نم ڪ تهیه تا بگین من

  حرفی  دوباره هڪاین برای..بود بیرون موهام از انگشت سه لڪ

  امل ڪ  و  شیدمڪ  موهام   جلوی  رو  قرمزم   شال   نیاد   پیش  بینمون

 پوشوندم  رو خرماییم  موهای

 :  پرسیدم  و ردمڪ  نگاه طرفش به

 شدم؟ خوب حال  -

 ! گرفت چشم سریع و  ردڪ نگاه بهم لحظه ڪی

 شدم؟ خوب میگم  خب -

 :  گفت و  ردڪ ثی ڪم..ممیگفت لمهڪ به لمهڪ رو حرفام



 ! شدین خوب بله -

 !داد ونڪت رو سرش م ڪی هم  بعد

 شد  انجام  ها  خرید ه ڪ بودیم  بار تره توی  ساعت ڪی تقریبا

  ه ڪ  دیدم  فروشی  ڪلواش  و  ڪترش  و  الو  مغاره  برگشت  موقع

  شد متوجه خان بهرام هڪ  جلو رفتم افتاد  راه دهنم از اب

 بیارن بگین میخواین ه ڪ دوم ڪ هر از -

 ! میخوام  همش از نمڪف اایاو

 ! بریزین ظرف اون اندازه همش  از لطفا اقا  -

 .. سمتش برگشتم تعجب با

 !میشه خیلی بهرام؟ اقا  -

 میخواین  همش از هڪ گفتین خودتون -



 !شمڪمی  خجالت  هم  میخواد  دلم  هم..  اخه  من  بگم  چی  واای  -

 زد حرفم به لبخندی

 !! باش راحت شڪن خجالت -

 مرسی  -

  برگه  و  الوها  از  ڪوچیڪ  مصرف  بارڪی  های  فرظ  از  تا   ده

  بود   دستم  مصرف   بارڪی  سینی  توی  خوشمزه  و  خوشرنگ  های

   میشدیم ماشین ڪنزدی و

  دست   به  رو  بودیم   رده ڪ  ه ڪ  هایی   خرید   هم   خان  بهرام

 ! دستش بیچاره..داشت

  جا  توش  رو  وسایل  و  ردڪ  باز  رو  صندوق   رسیدیم،  ماشین  به

  راه   از  دقیقه  پنج..نشستیم  نماشی  داخل  دو  هر  هم   بعد ..داد



  وگرنه  نم ڪ   رڪتش  ه ڪ  اومد  نظرم  به..بود  گذشته  افتادنمون

 میشه ادبی بی بر حمل

 ممنون   خیلی..میگم -

 بابت؟  -

 بالگرفتم   می ڪ  رو   سینی  و  ردمڪ  نگاه  خان  بهرام  به  و  برگشتم

 اینا   همه  میچسبه  خیلی..میدونید  خوشمزه،  چیزای  این  بابت  -

  روش   و  بزاری  ڪلواش  توی  رو  تاشون  دنچ  بعد  باشی  داشته  رو

 میشه؟ چی  میدونید  بعد.. بخوری  هم  بعد بزنی ڪنم

  میگه  و   نه ڪمی هم   در  رڪتف  حالت   به رو  ابروهاش   خان  بهرام

: 

 ردهڪن خدای البته! ماڪ  میری احتمال و میفته فشارت -



  حد   این  تا  میشه  مگه  خدایا  و  نمڪمی  نگاهش  بیشتر  تعجب  با

 !ها؟ زن ردوم در مردی بودن رڪب

  حدودی   تا   انگار ..  بود  گفته  طوری  اخه  خنده   زیره  میزنم   بلند

 بود مطنئن

 ..  ماڪ بری چرا.. بابا  نه -

 میخندم  باز و

 ابراااا رو.. بهشت میری -

..  داد  ونڪت  رو  سرش  لحظه  ڪی  و  بود  ردهڪ  اخم  خان  بهرام

 :  پرسید ازم دقیقه  چند بعد

 بودی؟ هنگرفت الوها این از مدل چند حال  تا  -

  رو   داشتم  دوست  خیلی  هڪ  رو  طعمش  سه  مثال   نه،  اینهمه  -

  دوستم   دایی  با  هڪ  بار  یه  ولی..  میشد  گرون  خیلی  اخه  میگرفتم



  خیلی اونم.. گرفت رو طعمش  هشت واسمون بیرون، بودیم رفته

 بود  خوب

   شد  درهم بیشتر خان بهرام های اخم

 رفتین؟  می  بیرون دوستتون دایی  با همیشه -

  دوستم   بعد   های  دفعه  ولی..  بود  اتفاقی  هم   اون  دوبار،   فقط  نه  -

  ولی ..  بیاد   باهامون  ها   وقت  بعضی  هم  داییش   ه ڪ  رد ڪمی  اسرار

   ردمڪمی مخالفت من

 ردین؟ ڪ می  مخالفت چرا -

  ردڪمی توجه  بهم زیادی  نمیومد، خوشم رفتارش از خب -

 توجه   بهتون  میرفتین  بیرون  هڪ  مردایی  با  مگه  چرا؟

 ردن؟ڪنمی

 سمتش  برگشتم تعجب با



  من   رفتم؟  بیرون  مردا  دومڪ  با  میگین؟  چی  هڪ  متوجهین  -

  رو  امروز  اگر  البته..  نرفتم  بیرون  تنها   مردی  هیچ  با   وقت   هیچ

 ..! بگیریم تورڪفا

 بال  میبره رو ابروهاش

  دوست  شما...  شد  سوال  برام  فقط ..نداره  ارتباطی   من  به  البته  -

  ن؟بیرو برین  باهاش هڪ نداشتین پسر

 ندین جواب ندارین دوست اگه

  بهم  حرفش   این  با   ردمڪ  احساس  میدم،   رو  جوابش  انزجار  با 

 شد توهین

 رابطه  این   از  و ..نداشتم  پسری  دوست  هیچ  وقت  هیچ   من ..خیر  -

 نمیومد خوشم اصال  هم  ها



  یعنی   این  و  زد  بود  پوزخند  شبیه  هڪ  لبخندی  ناباور  حالت  با

 ..  ردهڪن باور رو حرفم اصال

  هم  ایشون..  نبود  مهم  برام  درموردم  ها  بعضی  رڪف  تقو  هیچ

 پیوستن ها بعضی همون به

  به   دیگه  ،  چسبید  نمی  بهم  هم  الوها  این  دیگه  ردم،ڪ  وتڪس

  به   فقط  نمیاد  خوشش  من  از  اقا  این  هڪ  بودم  رسیده  یقین

..  نمیچزوندم  این  از  بیشتر  داشت  هڪ  نوازی  مهمان  حس  خاطره

  طرز  زد  بهم   الن  ه ڪ  حرفی   و  ه زد  بهم  مدت  این  ه ڪ  حرفایی   با

 واسه   رو  امروز  چرا  اصال..  داد  نشون   بهم  موردم  در  رو  رشڪف

  در   بپزم  رو  عالقش   مورد  های  غذا   گرفتم   تصمیم  اشتی

  نخ   بهش  ه ڪ  نهڪ می  رڪف  خودش  پیش   مطمئنا  هڪصورتی

 میدم؟ 



 ..  اشتباه پشت  اشتباه.. ردمڪ اشتباه

 فرسنگ  من  ال  ه اید  مرد   با  هڪ  بفهمونم  یجوری  بهش  باید  شاید

 نمیاد؟  ادا   من  واسه  حداقل  اینجوری..  داره  فاصله  یلومترڪ  ها

 !بفهمونم بهش یجوری باید  اره

   میشه بلند گوشیش زنگ صدای

 سالم  مادر؟ بله -

 ی؟ ڪ -

 بگیرم بگین هست احتیاج چیزی باشه، -

 خدانگهدار ... چشم -

  های  لباس  با  من  و  بودیم  رسیده  هڪ  میشد  ای  دقیقه  بیست

..  بودم  آشی  سبزی  ردنڪ  خرد  مشغول  اشپزخونه  در  شده  عوض

 همون   یا  خاله  شوهر  خواهر  ه ڪ   گفت  مامان  هم   مدت  این  تو



  سه  ساعت  حدود  ناهار  برای  و  میان  شیراز  از  بهرام  اقا  عمه

  شنیده   مریم   خاله  از  رو   خانوم  سهیال  اسم   ای  دفعه  چند..  میرسن

 دتنهس مرحومشون شوهر خواهر شدم متوجه الن هڪ بودم

  رو   سیرداغ،  و   داغ  نعنا   و   داغ  پیاز  نم، ڪمی  اضافه  رو   ها  سبزی

  دار  مزه   رو   ماهی..  باشم  داشته  اماده   انتها   در  تا   نم ڪمی  درست

  اریڪ  فعال  و  بودم  ردهڪ  خیس  رفتنم  از  قبل  رو  برنج..نم ڪمی

 . نداشتم  ها  غذا  با

  خرد   های  اهوڪ  دقیقه  بیست  مدت  تو  و  میرم  ها  سالد  سراغ

 ڪوچیڪ  هڪت  چند  و  تست  میڪ  زیتونو  هحلق  با  رو  شده

 درست  به  شروع...  نمڪ می  تزیین...  فرنگی  نخود  و   ذرت  و   مرغ

 شهڪمی طول دقیقه چهل نمڪمی اراملڪ و ژله ردنڪ

 نیم؟ ڪ تڪمڪ  نمیذاری چرا خاله جان بهار -



 دخترم  اینطوری میشی خسته

   هست من  با املڪ غذا امروز ه ڪ گفتم  جان خاله نه -

  هم   ها   ارڪ  خب  داریم،  مهمون  امروز  ولی   ، تی گف  دخترم  بله  -

 میشی خسته هم تو عزیزم میشه بیشتر

  ه ڪ  نم ڪ  درست  ڪیڪ  میخوام  الن..خاله  نمونده  اریڪ  -

  میام   شد  تموم  هڪ  ارمڪ  بفرمایین،  شما  میدم  انجامش  خودم

 پیشتون 

..  ردهڪ  پیدا  گنج  باشه  داشته  رو  تو  یڪهر..  دخترم  پیرشی  -

 دبانویی ڪ متڪ  سن این با

 شد  قلبی  چشمام جان خاله مرسی -



  مواد . میره بیرون و  نهڪمی رڪ تش ازم دوباره مهربونی  با خاله

 ڪ ال  رو  ارد..  نمڪمی   اماده  رو  وانیلی  و  ائوییڪاڪ  ڪیڪ

 ... و نم ڪمی

  و  به  از  تا  چند  مدت  این  تو  میگیرم   تصمیم  شده  ڪی  ساعت

 ..  بشه سریعتر هڪ  نمڪ  رنده ساز غذا با رو سیب

  داشت  ای  تیره  رنگ  هڪ  مسی  سینی   در  جداگانه  رو  به  و  سیب

 .. بشه  ڪخش  تا  میذارم  بود  حیاط  توی  هڪ  اجاق   روی  و  میریزم

 میزدم  هم  بود  دستم هڪ فگیریڪ با مدام

!  روغن  بدون   البته  میدم  تفت  رو  به   میڪ  شدنشون  ڪ خش  بعد

 .. بده رنگ هڪ

 میارم درش فر توی از و میرم ڪیڪ سراغ



  و   موز  و  لتڪش   و  خامه  با ینتزی  برای  بشه  ڪخن  تا  میذارم

 همه  طعم  چون  بودن  گردویی  ڪیڪ  دو  هر  فرنگی  توت

 .... نمڪمی  اماده هم   رو برنج. داره پسندی

  حال  در و  بودم  گرفته  دوش سریع من  و  هست ربع  و  سه ساعت

  زدم،  رو  بدنم  لوسیون  سریع  شیدمڪمی  سشوار  حاضر

 ولی  باشه  رژ  و  افتاب  ضد  حد  در  فقط  نمڪن  ارایش  میخواستم

  به  باید   چرا..  ردمڪ  رڪف  بودن  گرفته  تازه   هڪ  تصمیمی  به

  احترام   من  خود  به  اون  هڪ  حالی  در  بزارم  احترام  اقا  اون  نظر

 نمیزاره؟ 

  عدد  ڪی  خودم  از  و  ردمڪ  دلبازی  و  دست  ارایش  در  پس

 !ساختم جیگر



  ی ڪخا  شومیز  به  نگاهی   سریع  میومد  پایین  از  احوالپرسی  صدای

 شلوار  با  بود،   زانوم  بالی  بجو  ڪ ی  تا  هڪ   ردمڪ  رنگم

  دور  زیبایی  به  رو  رنگم   طالیی  روسری  بود  شده  عالی  یم ڪمش

 عطرم  زدن  بعد  میومد  خیلی  موهام  رنگ  با  هڪ  پیچیدم  سرم

  ردمڪ  پام  به  رو  بود  یڪمش  هڪ  رو  مڪشی  های  دنپایی

  هشتاد   رو  شلوارم  قد   داشت،  پام   سفیدی  با  زیادی  تضاد  هڪ

..  بود  مشخص  خوبی   به  خالم  خل  و   پام  مچ  هڪ  بودم  برداشته

 ردم ڪ  وسط  فرق   رو  بودم  ردهڪ  باز  هڪ  جیڪ  فرق   اخر  لحظه

  روی  رو  بلندم   موی  بافت   وقتی  مخصوصا  میومد   بهم  بینهایت  هڪ

  جلوه  صورتم  سفیدی  با  قرمزی  رژ  و  بودم  انداخته  سینم  و  شونه

 داشت  بیشتری



  سی ڪ  بغل   تو  رفتم  صاف   هڪ  بیرون  رفتم   و  ردمڪ  باز  رو  در

  هم   باز  داد   ای..  هڪ  شدم  متوجه  بودنش   سفت  و  بزرگ  از  هڪ

 بشنوم   هڪتی قراره

 شد  قفل سیاه چشم جفت ڪ ی تو ه ڪ ردمڪ بلند رو سرم

 سرخم  های  لب  روی  ای  لحظه  ردڪمی  نگاه  بهم  مات  خان  بهرام

  ه ڪ  ای  سرمه  با   هڪ   ابیم  چشمای  به  بعد  و   ردڪ  ثڪم

 توی  عمیقش   های   نفس ..  بود  شده  چشمگیر  بودم   شیدهڪ

 بودم   خان  بهرام  حال  این  از  متعجب  هم  من  میشد  پخش  مرتصو

  صداش  ه ڪ  گرفتم   تصمیم..  شد  پایین  و  بال   گلوش  ڪسیب  هڪ

 :  گفتم  اروم صدای با نمڪ

 میدین؟  اجازه خان؟ بهرام -

 ! نه -



 بله؟  -

   ردڪ بهم اخمی

 ! نیڪمی ڪ پا رو ارایشت و اتاقت  توی برمیگردی -

   شیدمڪ  هم در ابرو

 .. اقا نداره ارتباطی امش به  من وضعیت -

 شم رد میخوام نارڪ برین لطفا

  قلم   جفت  داشتی   اگه  هڪ  ندارین  ارتباطی  من به  شما  درسته،  -

 گردن   سری  یه  جلو  اینطوری  ه ڪ  ردمڪمی  خرد  رو  پاهات

  نری رژه لفتڪ

  همین..اح  میده؟   گیر  انقد  چرا  برنمیداره؟  سرم  از  دست  چرا  خدایا

  حفظ  رو  ظاهرم  ولی   شدم  فریڪ  ه ڪ  بود  وایساده  جلوم  طور

  گذاشتم  سینش  روی   رو  دستم  و   زدم   بهش  نیشخندی  یه  ردم،ڪ



 طوری   داشت  ای  عضله  و  سفت  های  سینه  دادم،   هلش   نارڪ  به  و

! نخورد  ونڪت  میلیمتری!  نباشه  ادم   بدن  ه ڪ  ترسیدم   هڪ

  توجه  بی  هم  من  شم،  رد  تا  وایساد  نارڪ  و  زد  بهم  پوزخندی

 شدم  رد بهش

  ه ڪ  ها   پله  از.  بگیرم  رو  حالش  بیشتر  هڪ   دادم  قول  خودم  به

  با   بهم  و  ایستاده  ها  پله  پایین  هڪ   دیدم  رو  خاله  میرفتم  پایین

 نهڪ می نگاه  لبخند

 شده؟  طوری جان؟ خاله جانم -

   میده ونڪت رو سرش خاله

 چشم  شدی  ترڪعروس  بودی  ڪعروس  عزیزم  شدی  ماه  چقد  -

  دیدم  هڪ  نمڪ  صدات  میومدم  داشتم  بریم مادر،بیا  دور  ازت  بد

 بمونم منتظرت پایین اومدم  میزنید،  حرف بهرام با



  تا   رد ڪمی  گوش  و  وایمیستاد  حداقل   خاله  اشڪ  وای، ..  وای

 رو هم لهڪ داشت راه اگه هڪبل  نمیزدیم حرف ما بشه متوجه

 ! ندیمڪمی

 دارین لطف من به همیشه شما جان خاله ممنون -

  بریم   نی،مومی  ماه  قرص  مثل  ماشالل  مڪعزیز  میگم  رو  واقعیت  -

 مهمونا  پیش

  به   عصا  هڪ  مسنی  خانوم  به  چشمم  میرسم  هڪ  پذیرایی  به

 و   جلو  میرم  میخوره،  نشسته  بزرگ  سلطنتی  مبل  روی  دست

 میدم  دست بهش

 اومدین خوش خیلی.. خانوم سالم -

  ون ڪت رو سرش بعد  نهڪمی براندازم بر  ڪ ی پایین  تا بال  از

 میده 



 زیبا  دختر سالم -

 نم ڪمی پایین  میڪ  رو مرس فروتنی حالت به

 ممنونم  -

  افتاد  جوون  پسر  دو   به  چشمم  ه ڪ   بشینم  مامان  پیش   برگشتم

  خیلی   و  رد ڪ  سالم  هم   ها   اون  به  ردنڪ  می  نگام   وقیحانه  هڪ

 گرفتم  جواب سرخوشانه

  نشست،   پسرها  نارڪ  و   اومد  هم  خان  بهرام نشستم،  مامان  پیش

  رو  سینی  و  شدم  بلند  شد،  پذیرایی  وارد  شربت  سینی  با  خاله

 گرفتم ازش

 جون  خاله من  به بدین -

  دخترم ممنون -



 شنیدم   برگشتیم  بار  تره  از  وقتی  خانوم،  عمه  سمت  رفتم  اول 

 میان  خانوم عمه یڪ گفتن  مادرشون به خان بهرام هڪ

 نم ڪ صدا همیطوری میخواستم هم  من همین برای

   بفرمایین -

 ت برداش رو لیوان و  ردڪ نگاه  بهم دوباره  خانوم عمه

 ممنون   - 

 جان نوش -

  برگشتم   وقتی   ه ڪ  هایی   پسر  به  رفتم،   خاله   و   مامان  سمت  بعد

  تعارف   شربت  هم  ننڪمی  نگاه  بهم  خیره  شدم  متوجه  سمتشون

  داره  اخم  همچنان دیدم  رفتم خان  بهرام  سمت  به   وقتی  ردم،ڪ

 گرفتم  طرفش به رو  سینی! شده تر شدید هم خیلی و

 نداریم؟  خبر ما  و گرفتی رتسپ  واسه  رو زیبا دختر این مریم، -



 سریع   رو  لیوانش  و  میخوره  گره  هم  به  بیشتر  ابروهاش  خان  بهرام

   میگیره ازم رو و برمیداره

  ما   ولی  پسرشه،  برای  مادری  هر   ارزوی  جون  بهار  هڪ  البته  -

 خواهر نیم ڪنمی رو مهمی  ارڪ همچین شما از بیخبر

  نه، ڪمی  معذبم  جمع  نگاه   سنگینی  میزارم،  میز  روی  رو  سینی

 نه ڪمی  نگاهم خیره خانوم عمه

 خوبه -

 ردین ڪ خوشحالمون خواهر، اومدین خوش خیلی -

 پیرش  عمه   از  یادی   ه ڪ  شما  شازده   این   عروس،  ممنون  -

 برادر  تنها   راه  به  چشم  هڪ  داره  ای  عمه انگار  نه  انگار  نه،ڪنمی

 زادشه 



  مهربونی  با  و   نهڪمی  خانوم  عمه  روونه  محبتی  پر  نگاه   خان  بهرام

 نه ڪمی دلجویی ازش ندیدم  ازش حال تا  هڪ

 با  حق  جاداری،  سرم  روی  هڪ  میدونی  خودت  خانوم  عمه  -

 میرسم خدمت شه ڪسب ارامڪ انشالل شماست

 سرش  بود  گذاشته  عصا   روی  رو  دستش  هڪ  همینطور  خانوم  عمه

   میده ونڪت رو

 دوبار  یڪی  ای  هفته  میدونی  هڪ  خودت  پسرم،  باشی   زنده  -

  رو   ماهت   روی  میخواد  دلم ..  نهڪ نمی  اروم  رو   من   زدنت  زنگ

 برادرمی  تنها  یادگار  تنها تو.. ببینم

 رو  دستش  میشینه  خانوم  عمه  نارڪ  و  میشه  بلند  خان  بهرام

 میبوسه رو پیشونیش و میگیره



 واجبات   جزء  شما  دیدن  چشم  مایین،  بزرگ  شما  برم،  قربونتون  -

 نین ڪ عفو نینڪ بزرگواری شما ردمڪ قصور  هست، من

 گرم  ها  صحبت..  میبوسه  رو  خان   بهرام  صورت  هم  خانوم  عمه

  به  رو  جمع  تا  گفتم  ببخشیدی  و  شدم   بلند  من  هڪ  بود  گرفته

   نمڪ  ڪتر میز ردنڪ اماده قصد

 ارامل ڪ  و  ژله  ها،  سس  و  نوشیدنی  سالد،  ردمڪ  گرم  رو  ها  غذا

 ردم ڪ اماده  رو ها

 میز   مخصوص  هڪ  پذیرایی  از  قسمتی  به  و  گذاشتم  سینی  توی

 روی  سریع و رفتم، بود دور هم نشیمن از و بود غذاخوری رگبز

 چیدم میز

  سنتی  بزرگ  های  اسهڪ  توی  رو  ها  آش  رفتم  اشپزخونه  به

 قبل  از  رو  سنتی  های  ظرف.  ردمڪ  تزیین  وسواس  با  و  ریختم



  رو   ساده   برنج .  میبردم  رو   ها  غذا  باید   فقط و  بودم   چیده  میز  روی

 پلو  لوبیا  و  پلو  باقالی  دشوی  ردم،ڪ  تزیبن  زعفران  و  ڪزرش  با

 ه ڪ  این  از  قبل  ردمڪ  تزیین  سریع  و  شیدمڪ  ها  دیس  توی  رو

  گوشت  چلو.بشه گرم تا گذاشتم فر توی رو ماهی های ظرف برم

  و   چیدم   میز  روی  یڪی  یڪی  رو   ها   ظرف   شیدم، ڪ  هم   رو

 ردم ڪ صدا ناهار واسه رو بقیه

 میز  سر بفرمایین -

 هستن  گرسنه هڪ   میده  نشون  این   و   شدن  بلند   زود   خیلی  همه

 !گذشته خیلی خوردن غذا ساعت از دارن هم حق

  تو   و   اوردم  رو  ماهی   های   ظرف  و  شدم  اشپزخونه  وارد   هم  خودم

 گذاشتم  بودم گرفته درنظر براشون ه ڪ خالی جای



 شیدڪ  عقب  رو  داشت  قرار  میز   راس  در  هڪ  صندلی  بهرام  اقا

 لهخا  نشست چپش  سمت  هم  خودش  بشینه  روش  خانوم  عمه تا

 اون  مامانم،   نارڪ  هم   من  و  خاله  نارڪ  مامانم   راستش  سمت  هم 

  هم   هست  یاسر  و   شاهین  اسمشون  بودم  فهمیده  ه ڪ  پسر  دوتا 

 نشستن خان بهرام نارڪ

  نگاه  هنرمندش  دختر  توسط  شده   چیده  میز  به  افتخار  با  مامان

  ورود  وحله  در  هڪ   پذیرایی  از  خوشحال  هم   خاله  رد،ڪمی

  ظرف   ریز  خیلی   خان  بهرام  اما   ، ردهڪ  گرامیش  شوهر  خواهر

  شده  دیزاین  زیبایی  طرز  به  و  بودن  پرشده  ها  غذا  از  هڪ  هایی 

   گذروند نظر از رو بودن

 مریم  خاله  روبه  خانوم  عمه  هڪ  بودیم  نشسته  میز  پشت  همه

 :  گفت



 غریبه   ما   مگه   انداختی؟  زحمت  به  رو  خودت  انقد   چرا  مریم  -

   بودیم

 نه ڪمی  نگاه من به  بعد و میزنه لبخندی خاله

 دسته  ارڪ فقط میز اخر تا میز سر از خواهر، نیست من ارڪ -

 خانومه زهرا گل

 از  خانوم  بهار  این  بشم،  رد  ها  قابلمه  نارڪ  از  نداده  اجازه  حتی

 رده ڪ بهارستون  رو خونه این  اومده وقتی

 بهرام   متعجب  و  تیز  نگاه  وسط  این  و  ردنڪمی  نگاه  بهم  همه

 سرخ   صورتم  هڪ  بودم  مئنط م..  ردڪمی  سنگینی  روم  خان

   شده

 میشه سرد.. بفرمایین.. جان خاله ردمڪن اریڪ -



 ڪ تبری  بهت  داری  ه ڪ  دبانوییڪ  دختر  بابت   خانوم  زهرا  -

  مترڪ  تو   هڪ   داره  هم   اشپزی  هنر  زیبایی   بر   عالوه ..  میگم

   دیدم سن این تو دختری

   میده رو خانوم عمه جواب لبخند با  هم  مامان

 مخانو سهیال ممنون -

  بعد   خان  بهرام  شدم  متوجه  من  ه ڪ  میخوردیم  غذا  داشتیم  همه

  حتی  شهڪمی  رو  ای  دیگه  غذای  میخوره،  هڪ   غذایی  هر

  و  باشه  داشته  دوست  ردمڪنمی  رڪف  من  هڪ  ژله  و  اراملڪ

  حسابی   و   خورد  غذا   دیگه   وقتای  از  بیشتر  خیلی   تعجب  مال ڪ  در

  لیم  هم   آش  دو  هر  از  ه ڪ  بگم  باید   و  ردڪ  پذیرایی  خودش  از

 !   ردڪ



 ظرفی   از  و  شیدمڪ  خودم  برای  سزار  سالد  و  ماهی  خودم  من

  و   ماهی  سردی  تا  برداشتم  دوتا  بودم  گذاشته  خرما  توش  هڪ

 بگیره  رو سالد و برنج

  ردیم،ڪ  می  جمع  رو  میز  داشتیم  خاله  و  مامان و  من غذا  از  بعد

  رو   ها   لیوان  و   ڪ وچیڪ  های  ظرف  بزرگی   تقریبا   سینی  توی

  پشت  از  ه ڪ  صدایی   با   نم،ڪ  بلند  میخواستم  و  بودم  گذاشته

 برگشتم  اومد بهم ڪنزدی و سرم

 ببرین  رو ها  پارچ  شما نم ڪمی بلندش  من -

 ردڪ وفهڪش من در لجبازی حس همون

 ! میبرم خودم نمیخوام -

 !! جقله نارڪ شڪب -

 ! رفت و برداشت رو سینی هڪ بگم  بهش چیزی برگشتم



  رو   این  خدایا  بود؟  من  با  جقله؟..ردمڪ  تعجب  زد  هڪ  حرفی  از

 !بزارم؟  دلم جایڪ

  نارمڪ  از  اخم  با   خان  بهرام  هڪ   بردم  اشپزخونه  به  رو  ها   پارچ

  ردمڪ  راضی  رو  خاله   و  مامان..  انداختم  بال   رو  هام   شونه..  شد  رد

  مرتب   رو  اشپزخونه  تر  سریع  خودم  تا  برگردن  ها  مهمون  نارڪ

  بدم  هبگیر  رو  پام   و  دست  جلوی  سیڪ  ه ڪ  این  از  لڪ..  نمڪ

  و   ها  ظرف  شستن  بعد   و  ردمڪ   دم   رو  سیب  و   به  چای..  میاد

  ریختم   عالقم  مورد  های  انڪاست   توی  اشپزخونه  ردنڪ  مرتب

  سینی  وقتی.. بردم بودن زدن  حرف گرم  هڪ  مهمونا سمت به و

  هم   من  هڪ  داد  طول  رو  چای  برداشتن  گرفتم  یاسر  اقا  جلوی  رو

  ردم، ڪ  فارتع   شاهین  اقا  به  و  شدم  رد  ازش  و  نذاشتم  مڪ

  تعجب  با   میشد   شاهین  اقا  دوست  هڪ  یاسر  اقا   لحظه  همون

 :  گفت



 ! برنداشتما؟ من خانوم بهار -

  چای   داشتن  بر  واسه  گرفتم،شما  جلوتون  رو  سینی  هڪ  من  -

   ردمڪ راحتتون من  هڪ ردینڪمی استخاره

  رو   جوابش  و  برداشت  چای  دوستش  و  خودش  برای  شاهین  اقا

 داد خودش

 چاییت  اینم بفرما.. رفیق میگن سترد خانوم بهار  - 

 خانوم بهار نهڪن درد دستتونم -

 نم ڪمی خواهش -

  چای ..  داشت  چهره   به  اخم  همواره  شدم  هڪ   خان  بهرام  ڪنزدی

 رد ڪ رڪتش و برداشت رو انڪاست ردمڪ تعارف هڪ رو

 ممنون -

 جان نوش -



  روی  و   برداشتم  رو  خودم  چای  و   گذاشتم  میز  روی  رو  سینی

   نشستم قبلیم  جای تو نماما   نارڪ صندلی

 :  پرسید ازم خانوم عمه

 عالیه چاییت عطر و  طعم جان دختر -

  ه ڪاین  بر   عالوه   ه ڪ  هست  سیب  و   به  چای  این  البته..ممنونم  -

  ه ڪ  سیاه   چای   برخالف  درست  داره  هم   خاصیت  نداره  ضرر

   ردیم ڪ عادت بهش  ما  متاسفانه

 :  پرسید ازم تعجب با  مامان

 نشدم؟ متوجه هڪ ردیڪ  درست ور سیب و به ی ڪ بهار -

 ردم،ڪ  ڪخش  حیاط  توی  اجاق   روی  هم  و  خریدم  هم  امروز  -

 شد  انجام زود بود مڪ چون

 . گفت بهم  افرینی ذوق  با خاله



  نوشیدنش   بعد   و  بود  اومده  خوششون  چای  از  همه  خوشبختانه

 ڪمشتر اتاق به خانوم عمه. ننڪ استراحت تا  رفتن ها  اتاق به

 و   بزرگتر  بقیه  از  اتاق   اون  هم  و   نباشه  تنها   تا  رفت  مامان  و  خاله

  شاهین  اقا  خان،  بهرام  بودن،  راحت  توش   سه  هر  و  بود  جادارتر

  دو   با  ڪشی  اتاقی  به  دوستش  با  رو  بود  خانوم  عمه  پسر  هڪ

  هست  انباری ردم ڪمی رڪف  من  و بود  حیاط  توی هڪ تخت

   ردڪمی هدایت

  بابا   باشیم،   قت اتا  توی هم  ما   بذاری  میشه چی  حال   بهرام داش  -

   دیگه بیا  راه د  شماییم، مهمون روز سه الی دو  همش  ما

  تو   رو  ی ڪپا  اب  زمختش  جذاب  صدای  با  هم   خان  بهرام

 ریخت  دستشون



  ڪشری  سیڪ  با   اتاق  من  قرن  ڪی  چه  ساعت  ڪی  چه  -

 نمیشم

 خبراییه؟  دعا و نماز جز به نهڪن چرا -

 پرسید باشوخی رو سوال این شاهین اقا

 ال؟ثم خبری چه -

  ندیده   ڪنزدی  از  خوشگلی  این  به  دختر  حال   تا   خودم  جان   -

  بودم

 ردڪ تایید  هم  یاسر اقا میگفتن؟ رو من

 !لمصب ایه هڪ تی بد -

 نگرفتم  گل  تا رو دهنتون ببندید -

  دلم   اصال  و.    چشم  روی  قدمتون  مهمونید  من  خونه  تو  وقتی  تا

 نهڪ  احترامی  بی  دیگه  شخص  به  و  بره  هرز  سیڪ  نمیخواد



  مطمئنا  هڪ  داره  مختلفی  های  جنبه  احترامی  بی  این  حال

 ! میدونید

  پذیرایی   وارد  حیاط  از  خان  بهرام  ه ڪ  برم  بال  ها   پله  از  میخواستم

   اومدن ها  پله سمت به شدن

 نمیشد   برداشته  چهرش  از  هڪ  اخمی  و  زمختش  خاص  صدای  با

 : گفت اروم

  شام  سهوا..  نینڪ  استراحت  بهتر..  شدین  خسته  خیلی  امروز  -

 نیفتین  زحمت به دوباره تا میدم سفارش بیرون از هم

 مرسی  -

  جناب پرم  فردا  و  امروز برای من  نمیدادی هم   سفارش اگه حتی

 پرررر 



  خود   جناب..  میگفتم  صورتش  تو   اشڪ  ای  و  گفتم  دلم  تو  رو  اینا

 درگیر 

  و   ردمڪ  عوض  راحتی  لباس  با   رو  هام  لباس   شدم،  اتاقم   وارد

  به  و   شد  سنگین  چشمام  زود  خیلی  ختمداان  تخت  روی  رو  خودم

  رفتم خواب

  ه ڪ   انقد  نخوابم  وقت   هیچ  بود  قرار  دیگه  انگار  شدم  بیدار  وقتی

  مات   تعجب  از  ردم، ڪ  نگاه  رو  ساعت   بودم،  شده  سیر  خواب  از

  هفت  حدود  چیزی..میداد  نشون  رو   نیم  و   ده   ساعت  موندم

 ... ساعت

  رفتم   اتاقم   از  بیرون  به  وضعیتم  به  حواس  بی  و   شدم  بلند  سریع

   سمتم میاد  داره ه ڪ دیدم رو خاله نمڪ صدا رو  مامانم تا

 ردین؟ڪن بیدارم چرا خاله،  سالم -



 همه   صبح  از  داشتی  احتیاج  استراحت   این  به  دخترم،  سالم  -

 بود  دوشت روی ارهاڪ

  چشم   تو  چشم   خان  بهرام  با   ه ڪ  برگشتم  اومد  اتاق   در  صدای

   شدم

 و  خرسیم  ڪشلوار  و  تشرتی  و  شدم  گرد  چشمای  به  نگاهش

 ای   لحظه  بود   افتاده  شونم  روی  ه ڪ  نامنظمم  شده   بافته  موهای

 .. شد  اتاقش  وارد  دوباره  و   برگردوند  رو  بعد   رد،ڪ  ثڪم  وتاهڪ

  با  ه ڪ  انگار  اروم  بعد  ردڪ  لمڪش  و   سر  به  دقیق  نگاهی  خاله

 : گفت باشه خودش

 !معذبه بهرام -

  من   شد   اتاقش   وارد  و   زد  در   رفت،  خان  بهرام  اتاق  طرف  به  خاله

  خودم  با  ایستادم  اینه  روی  روبه..  برگشتم  اتاقم  به  شده   مات  هم



  باشم  خونه  توی  حجاب  با  باید  روز  هر  هڪاین  نداشتم  تعارف  هڪ

  واسه  حسابی  دلم..  نبودم  ارڪ  این  ادم  من  واقع  در  بود  سختم

  و   ردم ڪ  مرتب  رو   وضعم   و  سر...  بود  شده   تنگ   خوشگلم  لباسای

  بزنم،   سر  مامان  به  هم  بخورم  غذا  هم  تا  تمرف  اشپزخونه   به

  گاز  روی  هڪ  ای  تابه  زیر   بودن  پذیرایی   داخل  همه  خوشبختانه

  هست  وبیدهڪ  بابڪ  شدم  متوجه   بوش  از  ردم،ڪ  روشن  بود

  برنج  و  گوجه  و  بناب  بابڪ  دوسیخ  ردم، ڪ  نگاه  رو  توش  باز  ولی

 ... برداشتم  رو نارنج  نارنج، با

  به   و  ردمڪ  جمع  رو  میز  داشت  عالی   طعم  هڪ   غذایی  بعد

 جواب  همه  متعاقبم   و  ردمڪ  سالم  همه  به  بلند   رفتم   پذیرایط

 خاله   نارڪ  من  بودن،  حاضر  جمع   در  خان  بهرام  و  خاله..  دادن

 نشسته   هم  نارڪ  هم  خانوم  عمه  و  مامان  نشستم،  بود  جا  هڪ

  خیلی   ه ڪ  همسرش  با   خودش  ازدواج  خاطره   خانوم  عمه.  بودن



  ه ڪ  طوری  ردڪمی  تعریف  خودش  صخا  ابهت  با   رو  بود  جذاب

 میشد  خانوم عمه ابهت و جذبه جذب اول نگاه  در سیڪ هر

 روی  هڪ  شورڪ  اقتصاد  و  سیاست  مورد  در  هم  ها  مرد 

 متوجه  من  بین این ردن،ڪمی صحبت گذاشته تاثیر ارشونڪ

  لخت  انگار  ردڪمی  نگاه  طوری  بودم،  یاسر  حریص  های  نگاه 

  اقا   لمهڪ  ناخواگاه   هڪ   مد او  وقیح   نظرم  در  انقد  نشستم،  جلوش

 .برداشتم اسمش روی از رو

 خان   بهرام  صدای  بعد  لحظه  چند.  دادم  نشون  بیتفاوت  رو  خودم

  شب   ختم  همچنین  و   ردڪمی  دعوت  خواب  به   رو  همه  هڪ

  توی  هم  با  چون  خانوم  عمه  و  خاله   و  مامان  البته..شد  بلند  نشینی

  زود   ه ڪ  بودن  موافق  انگاری  همه..  شدن  بلند   سریع  بودن  اتاق 

  اخم   ها  وقت  ثرڪا  مثل  هڪبراین  عالوه  خان  بهرام.  شدن  بلند

..  رفتن  و   ردنڪ  خداحافظی  ها   خانوم..بود  هم  عصبانی   داشت



  سینی   توی  و  ردمڪ  جمع  میز  روی  از  رو   ها   انڪاست  هم  من

 گذاشتم، 

  دیدم   مقابلم  تقریبا   رو  شاهین  اقا   شدم   بلند   دست  به  سینی  وقتی  

.  گفت  "جووون"  اروم  و   زد   بهم  یڪچشم  شد   رد  نارم ڪ  از  وقتی 

  اول  تا   ردمڪ  نگاه   خان   بهرام  به   ای  لحظه  ه ڪ   شدم   عصبی   انقد

 بندازه من گردن رو  تقصیر وقت یه هڪ باشه ندیده بشم متوجه

  دیدم،   شاهین  روبه  رو  خصمانش  نگاه  تعجب  مالڪ   در  هڪ  ،

 برگشتم اشپزخونه به سریع و  ردمڪن تامل ای لحظه هم  من

  میز   پشت  و  ریختم  چای  خودم  برای  انها،ڪاست  شستن  بعد

  رها   سڪع  شدم،  اینستاگرام  وارد  برداشتم،   رو  گوشیم  نشستم،

  ردم ڪ ڪ لی رو بود  گرفته خالش  دختر با  ڪ پار توی ه ڪ رو

  بال   ها  پله  از  خان  بهرام  هڪ  میخوندم  رو  هاش  امنتڪ  داشتم

 خواب؟  واسه نیست زود رفت،



  تا   هڪاونی  نه  بود  زود  بودم  خواب  الن  تا  هڪ  منی  برای  البته

  خیلی...  نهڪمی  غرق   ارشڪ  تو  رو  خودش  هم  شب  نیمه

  ر ڪف  دارم  من   ه ڪ  یڪمدر  با   ولی   نمڪ  ارڪ  دارم  دوست

 بخوام   خان بهرام از  هڪاین مگر بدن ارڪ بهم   جایی نم ڪنمی

 این  نمیشه،  نچ...  هڪ  نهڪ  پیدا  ارڪ  تشڪشر  توی  واسم

  ه ڪ  ینهمیب  منو  بار   چند  فقط   و   خونشونم  تو  ه ڪ  جوریشم  همین

  ببر منو بگم  حال نهڪ اویزم حلق میخواد غذا،   موقع بیشتر اونم

  ه ڪ..میتوپه  بهم   حتما  دیگه  هیچی  نمڪ  ارڪ  میخوام  تتڪشر

...  گردنش  بندازم  خودمو  میخوام  احیانا  و  نمڪنمی  ولش  هم  اونجا

  زیادی   احترام  واسش  رفتارش  خاطره  به   و  ناخواسته  ه ڪاین  با 

 ... متوهمه اون ه ڪ نمڪن رڪف نمیشه باعث  اما قائلم،

  باتری  و  گوشی  از  خسته...  مچرخم  اینستا  توی  و  میخورم  رو  چایم

 .. برم اتاقم به  نمڪمی قصد  مونده  ازش درصد ده  هڪ



..  آخیش  میندازم،  تخت  روی  خودم  نم،ڪمی  عوض  لباسمو

  شدن،   داغون  مرمڪ  های  مهره  بودم  نشسته  ه ڪ  بود  وقت  خیلی

  خوابم  دوباره   تعجب  مالڪ  در   و   شم ڪمی  خودم  روی  رو   پاو 

 ...میسپارم خواب  دست به خودمو هم  من .. میگیره

  داشتم  تصمیم ...  گرفتم   دوش  سریع  شدم   بیدار  نه  ساعت   صبح

  بعد   به  رو  مهندس  جناب  با  لجبازی  و  بپوشم  مناسبی  لباس

 نم ڪ ولڪمو

 نمیخوام   هستن،  اینجا  دوستش  و  خانوم  عمه  پسر  هڪ   وقتی  تا

  رو  ایم  سرمه  بلند  مانتوی  همین  واسه  بشم؛  تفریحشون  باعث

  شال  داخل  رو   موهام  همه  ی،ڪ مش  شال  و  شلوار  با  پوشیدم

 ... همین..لبم ویتامینه و افتاب ضد  رمڪ و  زدم رو عطرم بردم،

  شدم خارج اتاق از و  ردمڪ پام  رو  دمپاییم



  توی  از  ردنڪ  صحبت  صدای  میرفتم   پایین  ها  پله   از  وقتی 

 خوردن   صبحانه  مشغول  رو  همه  شدم   هڪ  وارد  میومد،  پذیرایی

   بودم زیادی من فقط  انگار و  دیدم

 سالم  -

 انگار  گرفت تحویل بیشتر خاله و دادن جواب همه

  بیابشین ماهت،  روی به سالم -

   زد رضایتی لبخند و  گذروند نظر از رو پام   تا سر مامانم 

 نداره  شخصیتی ثبات دختر این میگن ذهنشون تو لبد هم بقیه

 ..  تفاوت لڪ زشدیرو  با امروزش هڪ

  شیرین  چای  خودم  برای  و   نشستم  مامان   نارڪ  صندلی  روی

  ردم،ڪ درست



  نگاهاش  اما   شاهین  نداشت،   رو   دیشب  خیرگی  اون  دیگه   یاسر

 مثال و داره شیطونی شخصیت  هڪ بود مشخص داشت شیطنت

  دوستی   پیشنهاد  بهم   ه ڪ  ردهڪ  نترلڪ   رو  خودش  لیڪ  الن

 نداده 

  حیاط به  ردنڪ قصد   همه و  یم درڪ جمع رو  میز صبحانه بعد 

 این   از  میومد،  داشت  پاییز  هوای  یڪخن مڪ  مڪ  چون  برن،

 .. بود عالی  هوا رو

  سینی  ردم، ڪ  اماده  تنقالت  از  بزرگی  سینی  شستم،   رو  ها  ظرف

  گذاشتم،   وتاه ڪ   و  بزرگ  گرد  میز  روی   و  حیاط  بردم   رو  چای

  ه ڪ  برگشتم  داشت،  تسلط  روش  میشد  نشسته  بود  جالب  خیلی

   بیارم رو تنقالت سینی



  رو  سینی  توجه  بی   شدم   رو  روبه   خان  بهرام  با  اشپزخونه  توی

  حیاط  از  زیادی  صدای  و  سر  شدم،  خارج  آشپزخونه  از  و  برداشتم

   میومد

  فوتبال  با   ه ڪ  دیدم  رو  شاهین  و  یاسر  شدم  هڪ  حیاط  وارد

 میخوندن  ریڪ  هم  برای و بودن مشغول دستی

   رفتم ونطرفش به گذاشتم میز روی هڪ رو سینی

 چندین؟  چند -

 نمیشه مڪ روش  ولی شاهینو ردمڪ مچاله -

 نمیخوام   نشسته   دختر  بابا،  نڪ  جمع  ردی؟ڪ  مچاله  منو  تو  -

 ؟ !هڪ  میدونی نم ڪ ورود

   میخندم هاشون لڪلڪ به

 چندین؟ چند نگفتین.. حال خب -



  چهار افتخار با   منم سه، شاهین -

 ردمڪ  نگاه یاسر  به تعجب با

  دو  شاهین  اقا  گفتم  "ردمڪ  مچاله  شاهین"  نتیگف  جوری  یه  -

 هشتین یا  هفت  حداقل هم  شما

 :  گفت  ای شیدهڪ صدای با  یاسر

 عزیزم  نباشه غمت..  برمش  می -

  دیگه  عزیزم..  داد  رو  بهشون  نباید  ننڪمی  ثابت  دفعه  هر  یعنی

 ایه؟  صیغه چه

  بلند   صدای  با  نهڪمی  شروع  و  میزنه  رو  چهارم  گل   شاهین

   بود گرفته خندم میزدن  هم  به ه ڪ حرفایی از خوندن، ریڪ

 نشده  سرد تا  بیاین  زود هم شما بخورم، چای میرم  من -

 ادامه بیایم  بعد بخوریم  چای بریم یاسر -



 ی ڪاو -

  بودیم خوردن و گفتن مشغول و بودیم نشسته میز دور همه

  ه ڪ  شاهین  ما   با  بیا  دستی  فوتبال  یه  بده   افتخار  خان  بهرام  -

 دیدنیه دیدنش  منتها..  نهڪمی  تعریف بازیت از خیلی

  روبه  رفته  بال  ابروی  با   و  میداره  بر  رو  اجیلش  ظرف  خان  بهرام

 :  میگه یاسر

 دفعه   واسه  بزار  منو  با  بازی  ردیڪ  مساوی  شاهین  با  زور  به  تو  -

 ! ردیڪ پیشرفت ه ڪ بعدی

  با   اونم  بخونه  ریڪ  هم  خان  بهرام  ردمڪ  نمی  رڪف  اصال

 .  . داره هڪ غروری و ارامش

  تو  نگاهش  و  برگردوند  رو  سرش  هڪ  ردمڪ  می  نگاش  تعجب  با

 شد  قفل چشمام



  با ..گرفتم  نگاهش   از  چشم   و   برگردوندم  تر   زود  رو   سرم  من   ایندفعه

  فوتبال  سمت  به  و   شد   بلند   خان  بهرام  یاسر،   و   شاهین   های   اصرار

 ردڪ شروع رو یاسر  با رقابت و رفت دستی

  خانوم  عمه در هڪ دبو ابهتی میومد چشم به خیلی هڪ چیزی

 توی  طلبانه  سلطه  های  حالت  این  بود  ڪمشتر  خان  بهرام  و

 بود  مشهود امالڪ رفتارشون

  ادم   به  رو   حس  این   نشست  می  مبل   روی  خانوم   عمه  هڪ  طوری

  تو  و  نشسته  مقابلت   بال  سن  ای  ه ڪمل  انگار   ه ڪ  رد ڪمی  القا

 هستی خاص احترام و ادب به ملزم

   نهڪ می القا  ادم به رو یحس همچین هم خان بهرام دقیقا



 نتونستم  بودم   ازش  بدی   رفتار  شاهد   ه ڪ  بار   هر   همین  برای

  چون بدم انجام رو بود جاش ای  دیگه سڪ اگه هڪ برخوردی

  هست احترامی قابل  انسان نظرم به

  و   نیم ڪ می  زندگی   خونشون  توی  مامانم   و   من  ماه   دو  از  بیش

  راحت   دشخو  خونه  توی  قبل  مثل  ایشون  تا   شده   موجب  امر  این

  مڪ  هستیم  ما  هڪ   جاهایی  توی  خودش  حضور  از  حتی  و  نباشه

 خودم   روی  هرزش  نگاه   متوجه حال  تا باشیم،  راحت  ما   تا   ردهڪ

  نبودم

  عینه  به  رو  بودن  انسان  نم،ڪ می  توجه  اینا  همه  به   وقتی

 .... میبینم



 ه ڪ  اینطور  میشه  بلند   دوباره  شاهین  های  تشویق  صدای

  گل  دومشونڪ  هر   هڪ  چرا  ت سه  دونفر  هر  طرفدار  پیداست

 نهڪمی تشویق رو اون میزنن

 ! به چای هم اون بیارم چای دوباره تا میخواد ازم مامان

 میشه   وارد  شاهین  اشپزخونه  از  رفتن  بیرون  موقع  میریزم  رو  چای

   شما شیڪمی زحمت انقد  هڪ نهڪن درد  شما دست -

  ببرم  من بده میخوای میشی خسته

 شم ڪمی عقب رو سینی

 ! ریختی چای شما ننڪمی  رڪف ببری شما  اگه مرسی -

  ه ڪ   سڪ  ان   رد؟ ڪ  هڪ  را  ارڪ"قضیه  همون  اهان ..  عه  -

   "ردڪ تمام

 همون   دقیقا بله -



 بشم  رد من  بدین اجازه اگه

   شما دست نتراتڪ هم  ما   اجازه دبانوڪ بانوی  بفرمایین -

   خواهش اوا؟ -

 ماست  از خواهش -

  رو   خان  بهرام  شدم   جخار  اشپزخونه  از  وقتی   خندیدیم،   دو   هر

  رو   گوشیش  هڪ   دیدم  یڪوحشتنا  های  اخم  با   دست  به  حوله

    بود اریڪ انجام مشغول و  بود گرفته دیگش  دست به

 حیاط؟  ببرم یا میخورین رو چاییتون اینجا بهرام اقا  -

 نگفت چیزی ولی بودم جوابش منتظر

 شدم   شڪ نزدی  همین  برای گوشیشه  گرم  حواسش  زدم  حدث

 گرفتم   بلشمقا  رو سینی و

 بفرمایین  -



 رد ڪ نگاهم  اخم همون با   و ردڪ بلند رو سرش

   ندارم میل ممنون -

  و  شاهین  با  من  های  صحبت  از  ردمڪ  احساس  ایستادم،  املڪ

 داشت  حق  شاید   خب  شده،   ناراحت  هامون  خنده  از  اون  بر عالوه

  مرد   و  زن  معاشرت  روی  بودم  فهمیده  مدت  این  توی  چون

  اون   به  اصال  چون  نداشت  حق  دشای   طرفی   از  و   هست  حساس

 نمیشد مربوط

  نی ڪش  حرمت  رو  ها   رفتار  این  خان  بهرام  میگفت  دلم  ته  ولی

 و   خونه  این  حرمت  نداره  دوست  بود  گفته  هڪ  همونطور  میدونه،

   بشه ستهڪش چیزا خیلی

 خودش قول  به ه ڪ شنیدم  چی یا  گفتم  چی  من  مگه خب  ولی

 باشه؟  نیڪش حرمت



   گذاشتم میز روی رو سینی شدم اطیح وارد و  ردمڪ باز رو در

 دخترم  ممنون -   

 :   پرسیدم یاسر روبه ردن،ڪ رڪتش ازم هم  بقیه و خاله

 شد؟  چی بازی نتیجه -

  بود   داده   یهڪت  دستاش  با  بزرگی  بالش  به  هڪ  همونطور  یاسر

 :  گفت بود تخمه خوردن مشغول و

  بازی  مختلف  ادمای  با  همه  این  حال   تا  اینطوریه؟  چرا  این   بابا  -

  با   همچین  یعنی ..  نبردن  منو  ایطوری   دومشونڪ  هیچ  ردمڪ

   نشم ضایع این از بیشتر بدم انصراف دیگه گفتم برد اختالف

  برد،   ی ڪ  هر  نید ڪ  بازی  هم  شطرنج:    میگفت  دیوانه  شاهین

 نهڪ قبول باید  گفت هرچی  مقابل طرف



  هم  مهارت  توش  هڪ  رو  شطرنج  بخواد  این  بابا،  نڪ  ولم  گفتم

 نمیمونه  واسم  ابرو دیگه هیچی .. نهڪ بازی یطوراین ندارم

 چی؟  هڪ  ونهڪمیتر  ها  بچه  بین  هڪ ..  شاهین  وجود  با  اونم

 !اختالفی چه با  اونم  خورده دایم پسر از یاسر

 بریم؟   دور یه ای پایه خانوم بهار میگم -

 ردمڪن بازی تاحال نیستم بلد  من  نه -

  نش ڪول  دیگه  بشی بلدش  ببین  میگیری،  یاد  بابا،  نداره عیب  -

  نیم ڪمی  بندی  شرط  سرش  ما ..  میده  حال   خیلی  نیستی

 لڪ  و  میشه  بدبخت  اینه  خالصه...واویال  دیگه  ببازه  یڪهر

   میده حال خیلی هڪاین

  هڪ  اینه  از  بهتر  بالخره  نمڪ  بازی  منم   هڪ  میشم  وسوسه

   باشم تماشاچی  همش



 نیم ڪ بازی باشه -

 ابی؟  یا  باشی قرمز نهڪ می فرق واست -

 نه  -

  مانع  ه ڪ  بدی  تڪحر  طوری  باید   رو  ا ڪادم  ببین  ی، ڪاو  -

 بشی  دروازت به توپ عبور

 رو   خودی  به  دادن  پاس  نحوه  و   بازی  مورد  در  وتاهڪ  خیلی  یاسر

 بازی  نم، ڪن  بازی  بار   چندین  تا   گفت  هم   رو   این  و   داد  توضیح

 نمیاد  دستم

 ردم ڪمی  شوت  رو  توپ  همینطور  بودم،  من  بازی  نندهڪ  شروع

  ه ڪ  بود  مشخص  رد،ڪمی  مهار  رو  اونها  انههرما   یاسر  هڪ

  اوانس   حال   در  همش   و   بزاره  نمایش  به  رو  خودش  بازی  نمیخواد

   بود من به دادن



  با   توپ  هڪ  زدم  شوتی  چنان  افتاد   مهاجمم  دست  توپ  وقتی

  می   بازی  ه ڪ  بود   باری  اولین  شد   رد   یاسر  دروازه  از  سرعت

  چنان  بازی  جو  تاثیر  تحت  زدم  هڪ   بود  گلی   اولین  این  و  ردمڪ

  رونالدو   پنالتی  گرفتن  بعد   بیرانوند   هڪ  ردمڪ  خوشحالی

 !ردڪن دادی و جیغ همچین

   ردڪ صدام سرزنش با بود ردهڪ تعجب هڪ مامانم 

 دختر اروم بهار؟  -

 مامانم  سمت برگردوندم رو سرم

 ! تاریخی.. زدم گلی جه مامان وای -

  جزء   هڪ  اخمی  همون  با  هڪ  افتاد  خان  بهرام  به  چشمم

 رد ڪ می تماشا  رو ما بازی بود صورتش ڪنفلی



 حرفاش   هجوم  مورد  دوباره  هڪاین   از  ترسیدم  میڪ  چرا  دروغ

  بگیرم قرار

  و   میخوندیم   ریڪ  هم   برای  بازی   حین   هم  یاسر   و   من  اخه

   بودیم انداخته راه صدا و سر حسابی

 داشته  باحالی  همراه  اگه  البته  بود  مهیجی  و  جالب  بازی  واقعا

 باشی 

  نمایش   به  برات  رو  باسر  بازی  جان،میخوام  دختر  نڪ  شروع   -

 بزارم 

 نگذشته   چیزی..  شدم  گیر  جو  دوباره  من  و  شد  شروع  دوباره  بازی

  گل  همچنین  و  سوم  گل..  دوم  گل..  خوردم  رو  اول  گل  هڪ  بود

 .... چهارم

 ! نیڪ می بازی دغل داری تو نم ڪنمی بازی دیگه  من -



 نم؟ ڪمی بازی دغل  من  وڪ  عه؟ -

  بازی  دیگه  من  همین  برای  میدونم،..  نیڪمی  وراڪ  این  چرا  -

 ! بردم من  یعنی برمیگرده هم  بازی نتیجه و  نمڪنمی

 زدی  صور  یه  شاهین  به  یعنی..  هستی  یڪ  دیگه  تو  ولی   باشه،  -

 ! بنداره لنگ پیشت باید 

   شدم خسته دیگه! هست  هڪ همینه -

 خوبیه  بازی  لڪ در ولی

  گرفتم   قرار  خان   بهرام  رویه  روبه   درست  و   بقیه  پیش   برگشتم

   شدم مشغول و برداشتم رو تخمه ظرف

  به رو  دستم   میزد،   ڪچشم  بدجور  ه ڪ  خواست  رنڪ  پاپ  دلم

  سمتش  به   هم   خان  بهرام  دست  زمان   هم   هڪ   بردم  ظرفش  سمت

  شیطنتم  ه ڪ  اونجایی   از  ولی..  ردیمڪ  نگاه   هم   به   دو   هر.. اومد



  بهرام  دست هڪ خودم سمت  شیدمڪ رو ظرف بود ردهڪ گل

..  ردمڪن  توجهی  ولی   ردڪ  نگاهم   غضب   با!  موند  طورونهم  خان

 عصبیش   چشمای  توی  خیره  و  رنڪ  پاپ  از  ردمڪ  پر  رو  مشتم

  ه ڪ  زدم  بهش   هم  یڪچشم  همزمان  و  گذاشتم  دهنم  توی

  داد ونڪت واسم تاسف برای رو سرش

  هم  چشمش و بود شده بیدار درونم  شیطان هڪ بود زمانی الن

 !بود گرفته رو الدوله اخم جناب فقط

 نگذره؟   بد خانوم بهار _

  رو   ظرف  رد، ڪ  دستم  توی  رنِڪ  پاپ   بزرگ   ظرف  به  ای  اشاره

 گرفتم  سمتش به

 بفرمایین.. نمڪمی خواهش -

 ریخت  خودش ظرف توی  بزرگی قاشق  با



  سمت   به  رو  سرش  هڪ  بود  خان  بهرام  پوزخند  به  حواسم  من  و

 ردڪ خاله

 شهبا حواستون.. دارین ترڪ د وقت  فردا خانوم حاج _

 :گفت بود ردنڪ  صحبت پی حواسش هڪ خاله

 نبود  یادم اصال مادر گفتی شد خوب _

  بسازیم  واحدی  شیش  پارتمان  آ  یه  بخوایم  ما  اگه  خان  بهرام  _

 میفته؟  برامون چقدر حدودا

 : میگه آرومی لحن با یاسر سمت برمیگرده

  بخرین،   جا ڪ  هڪین  ا  زمین  هزینه داره، مختلفی  های  هزینه  _

  واحدی   ڪت  باشه،   جنسی  چه  از  ه ڪین  ا   مصالح،   ، ساخت  پروانه

  دلخواهی  های  مورد...  و  بزنی  بخوای  نمایی   چه  واحدی،  دو  یا  باشه

 باشه یڪسب چه هڪ



 توی  و   تاثیر   بیشترین  سلیقه  و  مصالح   انتخاب  خونه  ساخت  توی

 زمین خرید از جدا.. دارن قیمت

  شیش  میخواستم  دارم،  شیراز  توی  متری  دویست  زمین   یه  _

 بفروشم رو بقیه خودم  واسه  واحد دو بسازم یواحد

  توش  موندم  بال رفت نجومی  قیمتا ولی

  چی   ببینم  تا  بگیرم  وام  میخوام  هم   رو   بقیش   دارم  و   مقداریش   یه

 میشه 

  وام  گرفتن  از  بهتر خیلی  نیڪ هم  فروش پیش  میتونی  خوبه،  _

 زیاده  سود با

  بیشتره سودش اینجوری درسته، _

..  اومد  شاهین  صدای  هڪ  میدادم  شوگ  خانوما  های  حرف  به

 الن؟  تا  بود جاڪ



 بگیرید  و  سراغم انقد نمیخواد حال _

 ! خودم میام  نیستم هڪ بچه

 :گفت هست  سومش پسر فهمیدم ه ڪ شاهین روبه خانوم عمه

 پسر؟  بودی جاڪ _

 ! افتادی یادم   اومدنم با هڪ ممنون جان، مادر خونه

  نیم   به  ڪنزدی  گفتمی  راست..  بود  گرفته  خندم  گفتنش  طرز  از

  حداقل ..  نشدیم   متوجه  اصال  ولی  نبود  ما   نارڪ  هڪ   بود  ساعت

 نفهمیدم من

  بیفتیم راه شین آماده  مڪ مڪ جان مادر _

  برسیم مراسمش به باید  ردهڪ فوت ریم ڪ آقا



  یاسر  انگار  شده،  ناراحت  هڪ  بود  مشخص  خانوم  عمه  چهره  از

..  شد  گرفته  حالش  هم  اون  چون  شناختمی  و  ریمڪ  آقا  هم

 ناراحتیشون  و  وتڪس دیدن با خاله

 اومد  حرف به

 بود؟  اشنا نه،ڪ رحمتش خدا _

  بود،   داده  یهڪت  عصا  به  رو  دستش  دو  هڪ  همونطور  خانوم  عمه

 داد  ونڪت تایید به رو سرش

  خدا  بود،  خدایی  با  و  یڪپا   مرد..  بود  ما  امین  ریم،ڪ  _

 بیامرزدش

 تفر بود حیاط  توی ه ڪ اتاقی سمت به شاهین

  نم ڪ جمع رو چمدون میرم من _

   نمڪ آماده هم رو شما برای میخواین اگه مادر



 نم ڪ می آماده  خودم پسرم نه _

  بمونن   رو  ناهار   حداقل   هڪ  نهڪمی  اسرار  خانوم  عمه  به  خاله

  رڪتش  پذیرایی  بابت  خاله  از  و   ننڪنمی  قبول  ایشون  ولی

 راینطو  هڪ   بوده  مهم  براشون  خیلی  ریم ڪ  آقا   گویا ..  ننڪمی

 به  رو  شوخی  بحت  دیگه  و  بود  اروم  هم  یاسر  چون  شدن  متاثر

   شیدڪنمی وسط

   بشن آماده ها  مهمون تا شیدڪ طول دقیقه بیست تقریبا

  بود   رده ڪ  آماده  راهشون  برای  زیادی   تنقالت  و  میوه  هم   خاله

   گفت  و شیدڪ سوتی  شاهین داد،  شاهین به وقتی  هڪ

  میداشتی   نگه  و   ناخ  بهرام  واسه  حداقل  دایی؟  زن  خبره  چه  _

 ! نهڪن لشمون اشو



  خرج  میذاشتی  خانوم  عمه  واسه  فقط  خانوم؟  حاج   خبره  چه  _

 !  بره من جیب از نباید  هڪ اینا خوردن

  فامیل   تو  عاطفه  از  حجم  این  جناب؟  این   رفت  یڪ  به  دایی  زن  _

 رده ڪ خودش شرمنده منو  هم  دفعه هر نداشته سابقه

  بیفت هرا نشدی شرمنده این از بیشتر  تا _

  یه   هڪ  طوری  میزد   رو  ها   حرف  این  جدی   خیلی  خان  بهرام

  برن ها  مهمون  هڪ میخواد تر زود  چه هر  ردمڪ رڪف لحظه

 بهرام  اما  نداره،  منظوری   دارن  شوخی  هم  با  اینا  گفتم  بعدش  ولی

  از  زودتر  رفتن  این  انگار  ردڪن   هم  موندن  به  تعارف  حتی  خان

 نشد  هم بد  براش موعد

 تعریف   از  بعد  البته  شیراز  سمت  به  افتادن  راه  خاله  های  مهمون

  خانوم  عمه  تعریف  راستش  رد،ڪ  من  از  خانوم  عمه  هڪ  هایی 



 ردهڪ  تعریف  ازم  سیڪ  نیست  هڪ  م ڪ  داد  بهم  خوبی  حس

 ..  ازش تعریغا  این میاد  پیش م ڪ خیلی خاله قول به هڪ

 ..  گذشتمی ها مهمون رفتن از هفته ڪی

  یا   بود  عجیب  مڪی  رفتارشون  خاله  و   مامان  حال  تا  دیروز  از

 ای   گوشه  یه  آروم  خیلی  یا  زدند می  حرف  هم   با  آروم  خیلی

 ..  ردنڪمی  رڪف و نشستمی

 بشینیم   سالن  توی  همه  هڪ  داد   دستور  خاله  شام  خوردن  از  بعد

 بزنه رو  هاش حرف خاله تا بودم منتظر

 امال ڪ  گذاشت،  میز  روی  سینی  توی  رد  چایش  انڪاست  مامان

 تموم  هاش  حرف  خاله  وقتی  باید ..  بودم  مامان  یهاروم  نا  متوجه

 بپرسم  حالش این  درباره شد



 میداد   نشون  خوبی  به  این  و  بود  مڪحا  جمعمون  توی  وتڪس

 هستیم خاله های صحبت منتظر هڪ

  مربوط  نفر  دو  شما  به  هڪ  مهمی  موضوع  مورد  در  میخوام  _

  نینڪ  گوش  حرفام  به  املڪ  اول...  بزنم   حرف  باهاتون  میشه

 بگید  رو رتونظن بعد

  دو   شما:  گفت  وقتی  چون  بودیم  خان  بهرام  و  من  خاله  منظور

 رد ڪ اشاره ما  به نفر،

  و   نینڪمی  زندگی  خونه  یه  تو  دارین  هڪ  هست  مدتی  شما  _

 از  یڪی  هڪ   وقتی  تا  حداقل.. داره  ادامه  هم نامعلومی  مدت  تا

 زد تخمین براش رو زمانی نمیشه هڪ نهڪ ازدواج شما

  طبیعی..  میشه  بیشتر  مرور   به  این   و   تینسه  معذب   هڪ  مشخصه

 میشین  هم  اذیت هڪ هست



 محرم  هم  به  هستین  همخونه  هڪ  مدتی   تا..  هست  این  من  نظر

 !بشین

 : میگم خجالت همراه تعجبی  با و میگیرم بال  رو سرم سرعت به

 حرف؟  این چی یعنی خاله؟ _

 نه ڪمی صدا رو مادرش  جدی هم خان بهرام

 مادر؟  _

 میزنه رو حرفش ادامه ما به توجه بدون خاله

 ه ڪ  جوون  دوتا  نیست  درست  این..  هستین  نامحرم  هم  به  شما  _

 برخورد   بالخره..  نن ڪ  زندگی  خونه  یه  تو  ندارن  هم  با  نسبتی

 ... نباید ه ڪ دیدین همدیگرو هایی  وقت.. داشتین هم با هایی 

  روت  روبه  هڪ  دختری  از  بگیری  چشم  میتونی  یڪ  تا   بهرام؟  تو

 نشسته؟ 



  هم   اون  هست  مردی  هڪ  ای  خونه  تو  پوششت  طرز  گاهی  ر،بها

 ... دخترم نیست درست مجرد

 ... میفته اتفاق  لحظه ڪی  و نگاه  ڪی در شیطان ارڪ

 همینه   هم  شرع حرف ؛نیست من حرف فقط

 محرمیت   ڪی  فقط  باشین  داشته  هم  ار ڪ  به  اریڪ   نیست  قرار

 !هست  ساده

 هیچ  به  شما،  آینده  خاطره  به  میمونه؛  خودمون  بین  هم  فقط

  نگران  پس  نمیشه،  گفته  حرفی  موضوع  این  با  رابطه  در  سڪ

 ... نباشین

 نظر   مورد  شخصه  وقتی  تا  اونم..  محرمیته  یه  اگه..  میشم  گیج

 بشه  پیدا ازدواج واسه

 !صیغه عبارتی  به موقت محرمیت یعنی



  نمیرم ها  بازی مسخره این بار زیر من

   بده؟  هادوپیشن این خاله شد راضی چطور مامان اصال

  رد؟ڪن مخالفت چرا

  احوالت   به  پی  چهرش  حالت  از   شاید  نمڪ می  نگاه  خان  بهرام  به

   ببرم درونیش

 یه ڪت  نشسته  ه ڪ  مبلی  دسته  به   رو  دستش   دو  هڪ   حالی  در

 جلو  میز  به  رو  نگاهش   ردهڪ  قالب  هم   به  رو  انگشتاش  داده

 دوخته مبلی

 نهڪ مخالفت خاله نظر با دارم انتظار

 میز   به  هڪ  خان  بهرام  هم  و  نشسته  تڪسا  هڪ  مامانم  هم

 نه ڪمی دلبری ازش داره انگار زده زُل جوری



  مخالفتم   هڪ  میشم  مجبور  هم  من  ردن،ڪ  وتڪس  دو  هر  ولی

 نم ڪ اعالم رو

 نمیشم میگین هڪ اریڪ متوجه اصال _

 بدیم  انجام  اروڪ این باید چرا

 بالغیم  و عاقل آدم  دوتا ما شده؟ چیزی مگه

 نمیفته  هم اتفاق وایمخن رو اریڪ وقتی

   میده رو  جوابم بود من  مخاطب هڪ خاله

  دلم   اصال  و   دخترمی  مثل  هڪ   میدونی  خودت  جان،  بهار  _

  این  به   ای  مسئله  از  تا ..  بشی  ناراحتت  هڪ   نمڪ  اریڪ  نمیخواد

  نمیارم میون به رو حرفش نباشم  مطمئن مهمی

  نبینیشون   وقتی  موننمی  سترڪ خا  زیر  آتیش  مثل  چیزا  بعضی

  یه   با   ه ڪ  زیاده   خیلی   احتمالش  بزنی  ندیدن  به  رو  خودت  یا



  به   رو  چیز  همه  سترڪخا  زیر  آتیش  همون  و   بگیره  گر  نسیم

  شهڪب آتیش

   شیرینه براتون مسائل  بعضی وسوسه جوونین، دوتا  شما

 : بگم باید نمڪ تشبیه رو شما بخوام اگه

 !  پنبه و آتیش

 ..  نمیزارن  هم  نارڪ رو پنبه  و آتیش 

  ه ڪ  نداری  ترس  دیگه  اونوقت!  باشه  روون  هڪ  آبی   رانڪ  مگر

 شهڪب آتیش  به جایی

 رو   شما  الن..  ردمڪن  سفید  آسیاب  تو  رو  موهام  من  دخترم

   گذروندم پیش  سال چهل به ڪنزدی

 اره ڪ این توی صالحتون



  این ..  ندارین  هم  با  اریڪ  ه ڪ  شما  گفتم  هڪ  همونطور

   هست خودتون  راحتی واسه هم محرمیت

 روی   همیشگیش  های  اخم  همون  هڪ  میفته  خان  بهرام  به  نگاهم

  نگاه بهم هڪ میفهمه رو نگاهم سنگینی ،انداخته  سایه صورتش

 رو   اخمش  شدت  میشه  مواجه  من   عصبانی  صورت  با   و  نهڪمی

 میگیره  رو ازم و نهڪمی بیشتر

  مامان  با   باید ..  زدم  زل  سقف  به  و   شیدمڪ  دراز  تختم  روی

 نمڪ صحبت

 درسته  حد چه تا  خاله حرفای  نمیدونم

  قرص  دلم   ته  میشه  باعث   نداریم  هم   به  اریڪ  ما   هڪاین  البته،  

  اصال  و  نهڪنمی  درست  واسم  لیڪمش  محرمیت  این  هڪ  بشه



  این  از.. نمیشیم هم   شوهر و زن پس   نمیاره بوجود ما   بین ربطی

 ..راحته خبلم بابت

 ..  اینه هست هڪ  موضوعی اما

  میترسم خان بهرام از شدت به من

 باشه ساده محرمیت یه اگه حتی

 هڪ میبرم حساب  ازش انقدری بگم دروغ نمتونم هڪ خودم به

 ! نم ڪمی صداش خان بهرام هم  خودم ذهن تو

   نگفتی؟ چیزی خاله به چرا شما  مامان؟ _

 .. داشتین خبر موضوع این از شما نم ڪمی رڪف من

  اولش   هم  من...  گفت  من  به  بگه  شما  به  هڪ  این  از  قبل  مریم  _

  مَنش   وقتی  اون  از  جدا  و  گفت  رو  دلیلش  وقتی  ولی  شدم  هڪشو

  بهرام  بابت   از  خطری  میشم  متوجه  میبینم  رو  بهرام  مردونگی   و



  و   بودیم  اینجا  رو   طولنی  مدت  ه ڪاین  ولی   نهڪنمی  تهدیدت

 نظر   در  رو  این  دخترم...  بهتره  بشین  محرم  اگه  نظر  به  هستیم

  برخورد   حتا ر  خیلی  بهرام  اینجا  به  ما  اومدن  با  هڪ  بگیر

  اونم ..  شده  ایجاد  خودش  خونه  توی  محدودیت  براش  و   نهڪنمی

   بسته چیز  همه از چشم ما راحتی خاطره به

  هم  بهرام  و  میشه  تنگ  پسرش  واسه  دلش   هم  مریم  مخصوصا

 ...  اتاقش تو ثراڪا

  من   هست،   ساده   محرمیت  یه  البته  نڪب  رو  راتڪف  هم   تو

   ندارم  حرفی من  باشی، موافق تو اگه نمڪمی رڪف روز چند

 خاله   حال  نمیرسم  نتیجه  به  و  نم ڪمی  رڪف  من  هڪ  طور  این 

 :  میگه خودش پیش



  واسه  زمان  ماهی  چند   نه  وگر  ردیمڪن  خاستگاری  ازش  خوبه

 !  داشت لزم ردنڪ رڪف

   میگذره شب اون از هفته ڪی

 میپرسه  رو  نظرم  خاله  و  ننڪمی  صدام  اتاقشون  به  مامان  و  خاله

  حرفی   هم   من   لزمه  میگید   شما  اگه  ولی   نرسیدم  نتیجه  به  واقعا  _

  ندارم

   نهڪمی  بغلم خاله

 برم  گلم دختر قربون _

  زنگ   بعد  بدم   خبر  بهرام  به  هم  من  شو،  آماده  برو   تو  جان  بهار_

 بیاد  عاقد  میزنم

 نم ڪمی تعجب هم میترسم هم لحظه یه

 خاله؟  بشم  چی آماده  _



  سرت   خشگل  دراچ  یه..  اینه  منظورم   پرید؟  رنگت  چرا  عزیزم  _

 یڪعروس  خودت  هڪ  البته  برس،  خودت  به   هم   می ڪی  نڪ

 ! دیگه نیڪب باید  هم  فرقی یه ولی

 !  سادست محرمیت یه میگن  همش خوبه حال

 قبول  چرا..  نم ڪمی  نگاه   آینه  تو  خودم  به  برمیگردم،  اتاقم  به

 چرا  پس   بشیم؟  صیغه  ه ڪ  بود  نگفته  هم  حامد   مگه  ردم؟ڪ

   ردم؟ڪ قاطی اون واسه

  مثل  عاقلیه،  مرد  خان  بهرام..  سادست  محرمیت  یه  این  چون  یدشا

  نداره انتظاری ازم و نیست بندوبار  بی  حامد

 چه  هم  بعد  داشت،  فرق   افتضاحی  طوره  به  چی  همه  حامد  با  ولی

   حوسش؟ جز بده رو پیشنهاد این حامد  داشت وجود دلیلی

 ....  نظرم به البته داره،  فرق   یڪی این پس



 یه  میخواستم  پوشم،  می  لباس  نم،ڪمی  شایآر  میگیرم،  دوش

  میشم،   منصرف ولی  بپوشم  ربع  سه  آستین  پیرهن  با   ماهی   دامن

  یه  این  تو  دختره  ه ڪ  خندیدمی  بهم   دلش  تو  خان  بهرام  وقت  یه

 انتخاب   لباس  شادی  از  هیچ،  هڪ  ردهڪنمی  رڪف  هفته

 رده ڪمی

  یوت  های  لباس   با   رو  خان  بهرام  پایین   میرفتم  وقتی   اگه  طرفی  از

  ضایع   خیلی  رده،ڪ  مانتال  سانترال  من  اونوقت  و   میدیدم  خونش

 میمیرم  خجالت از.. میشد بازی

 معمولی لباس همون  پس

 جان؟  بهار _

   بفرمایین _



  سفید   چادر  یه  دستش   تو  تو،  میاد   و   نهڪ می  باز   رو  در  خاله

 میگیره  طرفم  به هڪ هست

 اومده  دعاق  پایین،   بریم  سرت رو بنداز اینم برم قربونت  بیا _

 میگیره رو جونم استرس

 اومد  زود چقد خاله؟ الن_

 خیره  امر  یه.. نیست چیزی.. عزیزم نترس _

 بیفته نیست قرار هڪ  اتفاقی

 شدی قبلت از تر ماه ماشالل 

   نهڪمی تعریف ازم دوباره  خاله و نم ڪمی سر و سفید چادر

 نهڪمی  نگام   و وایساده در چوب چهار نارڪ مامانم 

  بود سرم روی ازدواجم واسه چادر این شتاد دوست مطمئنا



   میبوسه رو گونم  نهڪمی بغلم جلو میاد

   نم ڪمی حلقه دورش رو  دستم فقط  من ولی

  پایین  بریم هڪ میخواد ازمون خاله

  نگاه   نشسته  خان  بهرام  هڪ  جایی  به  پایین،  میام  ها  پله  از  آروم

   نشسته روش روبه هم   عاقد..  نم ڪمی

  چشم   ای  لحظه..  نهڪمی  بلند  رو  شرس  میشه  اومدنمون  متوجه

  میشیم چشم تو

  سفید  رنگ  پوشیده   هم  شلواری  تڪ  چه  میگیره،  رو  نگاهش  بعد

  نشسته خیلی سبزش پوست به پیرهنش

 :   میگه عاقد به خاله میشیم شونڪنزدی وقتی

 اوردن تشریف هم  خانوم عروس _

 :  میده  جواب هم  آقا حاج



  خوشی و میمنت  به انشاالل، هڪمبار _

  خدا   امید  به  تا  بشینین  داماد  آقا  نارڪ  شما  خانوم  عروس  خب

  نیمڪ جاری رو صیغه

   دادین؟ قرار چی رو مهر  داماد آقا

 بازش  و   میاره   در   جعبه  یه  تش ڪ  جیب  توی  از  خان  بهرام

 به   رو  خودشون  هڪس  تا  شیش  میز،  روی  میذاره  وقتی  نهڪمی

  میذارن  نمایش

  اصال  یره؟ گب  هڪس  رد ڪ  وقت   یڪ  این ..  نمڪمی  تعجب

   نداشتم رو انتظارش

   تمام  هڪس شش _

 خاله   مخصوصا..  پیداست  خوشحالی  چهرشون  از  هم  خاله  و  مامان

   نهڪمی شروع عاقد



  خدا   از  براتون  هم  نارڪ  در  رو   سعادت  و  خوشبختی  آرزوی  _

   میخوام

   قَبلتُ میگین شما پرسیدم ازتون وقتی  خانوم عروس

  الرحیم الرحمان الل بسم

  دادنم جواب موقع  یڪ نفهمیدم اصال  هڪ داشتم ستراس انقد

   گفتم  آروم و اومدم  خودم به  ردڪ صدام عاقد  وقتی  شد

 ...  قَبلتُ

  هڪ   اومد  خداحافظی  صدای  فقط   نبود  هیچی  به  حواسم  دیگه

   شدم عاقد خالیه جایه متوجه

  نبود بند  پا  روی خوشحالی از خاله

 مورد  های  رینییش  با  و  آورد  چای  سینی  یه  آشپزخونه  رفت  سریع

   رد ڪ پذیرایی مون از من عالقه



   میمردم داشتم هڪ داد شیرینی بهمون انقد

   گرفتم تو مخصوص رو اینا  جان بهار _

  داری  دوست خیلی تَر شیرینی گفت  پرسیدم مامانت از وقتی

 خوشمزس  خیلی خاله مرسی _

  قشنگم دختر جونت نوش _

  رو  شیرینی  ف ظر  خاله  ه ڪ  وقتی  فقط  بود   تڪسا  خان  بهرام

  رد ڪ  خاله  به  نگاهی  برداریم  تا   جلومون  گرفت  و   ردڪ  پر  دوباره

  گفت  بعد   و  بوسیدش  و  ردڪ  بغلش   طوری  هم  خاله..  خندید  و

 تا   حجله  بفرستم  میخوان  لبد  گفتم  ترسیدم  باشه  تڪمبار

 ! شم آقا  این ڪمبار

  بلند   اتاقم  به   رفتن  برای  دادن  رخصت  جان   خاله  ه ڪاین  از  بعد 

 افتادم  راه ها پله طرف به بقیه به بخیری  بش با و شدم



  مرم،ڪ روی افتاد سرم از لڪ  هڪ گرفتم شل طوری رو چادر

  روی   سرم  پشت  از  بود  شده  چنگ  چادر  به  نارمڪ  هڪ  دستام

 میگرفت موج و  میشد  شیدهڪ ها  پله

 .. انگار بود  لباسم دنباله چادرم ولی نبودم عروس درسته حال

 نشستم  تختم روی و  آوردم در رو لباسام

 ... خاص طور یه.. بودم طوری یه

..  باشه  هڪ  نمیخواستم  اصال  یعنی  نبود،   واقعی  هڪ  چند  هر

 .. سنیمون اختالف همچنین  زیاده خیلی ما  تفاوت

 ...  عجیب  واسم خب ولی

  همیشه   از  تر  زود   بره، نمی  خوابم  صبح  تا  لبد   هڪ  تصورم  برخالف

   میرم خواب به

  میشم بیدار خواب از تر  دیر هم صبح



 !  بره  آبروم باید حال همه  در و همیشه  هڪ میده نشون این

  دیر  خوشحالی  از  دیشب  لبد  میگن  خودشون  پیش  بقیه  حال

 !  شده بیدار  هم  دیر هڪ خوابیده

  استفاده  روشوییش  از  تا  حموم  میرم  میشم  بلند  جام  از  سریع

   نمڪ

  رو   دامنم  و  شومیز  برمیگردم،   اتاقم   به  صورتم  و   دست   شستن  بعد

   نم ڪ عوض رو  لباسام تا نم ڪمی  خارج مدڪ از

  آوردمدرمی رو خوابم لباس هڪ همونطور

 خونست،   توی  بودنمون  راحت  واسه  محرمیت  این  اصال  افتاد  یادم

 .. خونه تو  اونم گرفتم  حجاب انقد مردم  ماه سه این تو

  تیشرت  یه  اونا جای و جاش، سر میگردونم بر رو دامنم و شومیز

 میپوشم   و درمیارم رو شڪشلوار با قرمز



   نمڪمی پام  رو یم ڪمش  لانگشتی دمپایی 

  میبندم سرم پایین  از شل رو موهام

   میشم خارج اتاق  از عطرم زدن بعد

 اشپزخونه  مستقیم و میرم پایین  ها پله از

 بخیر صبح سالم، _

  نگام   تعجب  با  بود  نشسته  آشپزخونه  ورودی  در  روبه  ه ڪ  مامان

 داد  رو جوابم بعد و ردڪ

 لبخند   و  سمتم  برگشت  بود  نشسته  مامان  روی  روبه  هڪ  هم  خاله

 ردڪ حوالم رو خودش مرموز

 خوشگلم  ماهت روی به سالم _

   میریزم چای واست الن ه ڪ بیا



  میریزم خودم مرسی  جان، خاله نه _

  میریزم برات من رو امروز عزیزم بشین _

  خالی   یاج  تنها  به   هم  من  بیاره،  چای  برام  تا  میشه  بلند  خاله

  میشینم صندلی  روی  و  میرم  داره   قرار  خان  بهرام  روی  روبه  هڪ

 ازش  شرمندگی  با  من  و  میاره  رو  چاییم  خاله  لحظه  همون

 نم ڪمی رڪتش

 خدا رو تو ببخشید.. مرسی وای _

 جونت نوش عزیزم، بخور _

  بلند  سر  همیشگیش  اخم  با  خان  بهرام  عشوم  پر  صدای  لحن  از

 تعجب  لمڪش  و  سر  و  لباس  اون  توی  دیدنم  با  نه،ڪمی

   نهڪمی



  هست  رویتش  قابل   ه ڪ  بدنم   اعضای   ڪ ت  ڪت  روی   نگاهش

  میگردونه

   هام لب البته و چشمام بیشتر همه از

  تالشی   هیچ  ه ڪ  درشتم  های  سینه   روی   میاد  پایین  هڪ   نگاهش

  نم ڪمی  حس  میفته  ردمڪن  لباسم  روی  از  پوشوندنشون  واسه

  شاید   یا   میفته  بود  دیده   بازم  خیلی  تاپ  توی  رو  من   هڪ  شبی  یاد

  و   بال   گلوش  ڪسیب  دوبار  چون!  بارم  فاجعه   س ڪع  اون  هم 

   میده پایین رو نگاهش   بعد  و میشه پایین

  رو   ما   جمع  ریڪتش  با   و  میشه  بلند  دقیقه  چهار  یا  سه  از  بعد

   نهڪمی ڪتر

   بگه بهش چیزی تا میره پسرش  دنبال هم خاله

   پوشیدی؟  هڪ لباسی چه این دختر _



  مردم   هڪ  من  بشه؟  چی  هڪ  خان   بهرام  جلوی  نشستی  هم  صاف

 خجالت  از

   میگم نشنوه رو صدام خاله هڪ طوری

 رو  ارڪ  همین  من  خب  نبود؟  همین  واسه  محرمیت  مگه  _

 !  نخورد تنم به هوا انقد شدم خسته.. ردمڪ

  مامان   و   میاد  خاله  هڪ   بده  بهم  جوابی  تا  نهڪمی  اخمی  مامان

 نه ڪمی ولڪمو بعد  به رو حرفش

..  نمڪمی هدایت بیرون  به  رو خاله  و   مامان   صبحانه  خوردن  بعد

  مامان   نارڪ  و  میرم  خانوما  سمت  به  شستم  ه ڪ  رو  ها   ظرف

  اشاره  بهم  نیست  حواسش  خاله  هڪ  دفعه  هر  هم   مامان  میشینم،

  نم، ڪ نمی  قبول  من   ولی   نم، ڪ   عوض   رو   لباسم  هڪ   نهڪمی

 ؟ شیم محرم هڪ ردمڪ قبول چرا بپوشم قبل مثل بخوام اگه



 میرم  تند  انقد   میرم  اتاقم   سمت  به  مامان  اشاره  و  اخم  از  خسته

 جلوی   نمیتونم  میبینم،  ها  پله  بالی  رو  خان  بهرام  وقتی   ه ڪ  بال

  ه ڪ  میگیره  دردم  انقد  بهش  میخورم   مڪمح  و  بگیرم  رو  خودم

 میشه خارج لبهام بین از آخی

 ه ڪ  طوری  شهڪمی  جلوتر  منو   و  پیچه  می  مرمڪ  دور  دستی

 میشیم  خارج دید جلوی از امالڪ

 مگه؟ ردنڪ دنبالت دختر ارومتر _

  هم   خان  بهرام  ولی  سینشه  تا  سرم  درسته  میگیرم،  بال  رو  سرم

  نفس   میشه  باعث   بینمون  مڪ  فاصله  و  آورده  پایین   رو  سرش

  ش ڪمعر  دار  زنگ  زخیمِ  صدای  اون  و   بشه  پخش   صورتم  تو   هاش

  ه ڪ  سیڪ  مات  ماتم،  هنوز  من  و  بشه  ڪپژوا  گوشم  توی



  نداره   رو  ردنشڪ  باز  قصد  انگار  و  گرفته  مرمڪ  دور  رو  دستش

 شهڪنمی دست چشمام از هم چشماش حتی

 بشم  خالص شرایط این از میخوام  و میام خودم به

 بردارین  رو دستتون  لطفا .. تونڪمڪ بابت ممنون _

  حس   خوبی  به  رو   بودنش  داغ  بودن  سینش  روی  ه ڪ  دستام

 ردنڪمی

 چشمام  به  دوباره  و   لبهام  به  مماچش  از  رو  دارش  اخم  نگاه   اون

 میده 

 نهڪمی  ولم  بعد  و شهڪمی مرمڪ به رو دستش نامحسوس

  ترس  از  رو   خودم  تقریبا   هڪ  من   روبه   و  میشن  بیشتر  اخماش

 :میگه ای رگه دو زخیم صدای با ردمڪ خیس

 ! بچه نڪ جمع و حواست بیشتر _



  با  من   میشه،  محو  دیدم   از  هڪاین   از  بعد   میره  پایین   ها  پله  از

 ! واله!  درمیارم رو اداش شجاعت نهایت

  توی  و   شیدم ڪ  دراز  تختم  روی  مامان  های  دادن  گیر   از  آسی 

 شدم  غرق  گوشیم

  ه ڪ  ردیم ڪمی  ارڪچی  نبود  گوشی اگه  نمڪمی  رڪف  دارم

  ارڪچی  گوشی  قبل :  میده  جواب  رمڪمتف  مغز  لحظه  همون

 ردین ڪمی

 ! رو ارڪ همون

 میشه باز در هم لحظه همون و میخوره در به ای تقه 

 نبودم؟  خوبی شرایط تو شاید  خدا؟ رضای محض مامان _

 خجالت  تو  دختر  بودی؟  پوشیده  بود  چی  بهاراین  باش  تڪسا  _

 اومدی؟ و ردیڪ تنت رڪف بدون همینجوری نمیشه؟ سرت



 بیرون میره  صدا آروم مڪی جان مامان _

 اینطوری   شما  ه ڪ  ردمڪ  اشتباهی   ارڪ  چه  من  بعدشم

 نید؟ ڪمی

 نگفتین؟  موافقین،  گفتین  هم  شما  راحتیمونه  واسه  تگف  خاله

 داشت  دلیلی  چه  هڪ  نه  وگر  ردم ڪ   قبول  همین  واسه  منم  خب

 محرمیت؟

  ڪ ل  تو  سرش  نداره  من  با   اریڪ  هڪ   هم   شما   جناب  این

 باشم؟  معذب چرا من خودشه،

  جلوش   اینجوری  تو  هڪ  زمانی  تا  هست  خودش  ڪل  تو  سرش  _

 نری  رژه

 میگم   مشهوده صدام تو هڪ  حرصی با  یزهمیر  بهم عصابم ا واقعا

 پایین؟ اومدم چجوری مگه مامان _



 ی؟ ڪوحشتنا ارڪ  انقد بلند ڪشلوار و تیشرت یه

 ... نیستی متوجه تو دخترم _

  بگردی اینطوری بهرام جلوی نباید  

  جایی   یه  تا ..  داره  غریزه  باشه،  مقید   هڪ   قدر  چه  هر  مَرده  اون

 نهڪ نمی نگات

  تو   به  ردنشڪن  نگاه   واسه  مانعی  شدین،  محرم  هڪ  الن  تازه

 نترلڪ  رو   خودش  نتونه  وقت  یه  میترسم  این  از  من ..  نداره  وجود

   بزنه آسیب بهت و نهڪ

 خدا  رو تو مامان آااخ _ 

   رفته؟ جاهاڪ تا  ذهنت

 هندی؟  فیلم  مگه



  بیرون  خونه  از  فقط  نیستن  حجاب  اهل   دوستام   از  دوم ڪ  هیچ

 دومڪهیچ  شون،رس  رو  میندازن  پارچه  هڪتی  یه  میان

 نه؟ ڪمی  فرق  من واسه چی همه وقت اون نمیشه، هیچیشون

 میگیرین  سخت خیلی من واسه دیگه شما

 شد  دیر جان؟ زهرا

 شد؟  دیر جا ڪبود؟ جاڪ خاله _

  هم   تو  میخوای  اگه   بازار،  جمعه  بریم   میخوایم  الن  بود،   حموم  _

 نمون  تنها خونه، تو نیست  سیڪ بیا

 دارم قرار  رها با  فردا  من.. مرسی _

 برین شما  بگذرونم، خوش خونه تو مڪی میخوام امروز

  نی ڪ  ارڪچی  بدونی   ه ڪ  شدی  بزرگ  انقدری  خودت  باشه،   _

   میدونی خودت هم پوششت مورد در



 خاله   عالقه  مورد  بازار  جمعه  برای  تا  بیرون  رفت  اتاق   از  مامان

  بازارچه   و   بازار  از  نهایت   بی  مریم خاله  ه ڪ  جالبه  برام  بشه  آماده 

 میاد  خوشش محلی  های

  وقت   دلبازی  و  دست  با  براش  خاله  ه ڪ  جاییه  هم  بازار  جمعه

 میذاره

  فیلم   ڪ ی  تماشای  برای  بیرون  میرم  اتاق  از  بعد،   ربع  ڪی

 سینمایی

   بگیرم واست بیرون میریم بگو داری لزم چیزی جان خاله _

 هست چی همه جون خاله ممنون _

  بزن زنگ خواستی چیزی اگه پس  _

 ممنون خیلی باشه _



 چادرش  و  شد  فارق  بالخره  بود  گیر  روسریش  گیره  به  هڪ  خاله

 ردڪ تنظیم سرش روی رو،

 پایین  میومد  ها  پله از آماده هم  مامان

 !بگیرم بگو داری لزم چیزی اگه بهار _

 ندارم لزم چیزی جان مامان مرسی _

 !بزن زنگ بهم خواستی چیزی اگه پس  _

 چشم _

 میگیره خندم نبینشو هماهنگی  این از

 برای  تا  آشپزخونه  تو   میگردم  بر  و   نمڪمی  حافظی   خدا  باهاشون

  هایی  شیرینی  البته  و  نمڪ  آماده  یڪخورا  و   افهڪنس  خودم

  رو   یلوڪدو  نصف  تقریبا  ردڪ   مجبورمون  خاله   دیشب  هڪ

 روی   ها   یڪخورا  بقیه  وبا   میذارم  ظرف   توی  چندتا   هم   بخوریم



 مشغول  و  نم ڪمی  نروش  رو  TV  میذارم،  TV  رویروبه  میز

 میشم

 تو  جشڪ  سلیقه  از  باید ..  بود  رده ڪ  تعریف  رها   رو   فیلم   این

  به  چنگی   هم  یڪی  این  فهمیدممی  سینما  های  فیلم  انتخاب

 نمیزنه  دل

  عاشقشم   هڪ  روم  روبه  قرمز  مو  دختر  به  و  میزارم  رو  آنشرلی  ادامه

 نم ڪ می نگاه 

 بپرم جام تو میشه باعث  در صدای

  مامان  هڪ  نیست  بیشتر  ساعت  نیم  نمڪمی  نگاه  هڪ  ساعت  به

 نمیان  دیگه ساعت سه تا  حداقل  و رفتن خاله و

  نگاهش  تعجب  با  میبینم  سرم  پشت  رو  خان  بهرام  هڪ  برمیگردم

 .. نم ڪمی



  مگه   نه؟ ڪمی  ارڪچی  اینجا  الن  ڪترسنا  موجود  این..  خدایا

   باشه؟ تڪشر نباید

  یه   نم ڪمی  حس  نهڪ می  نگاه   بهم  هاش  اخم  با  جوری  یه

   باشم توبیخ منتظر باید الن هڪ ردمڪ یارڪ

 !   نداره هڪ  رفتنم قصد

   نبودین؟ تڪشر مگه شما ببخشید _

..  نهڪمی  شلوارش  جیب  توی رو  دستاش   بال   میده   رو   ابروش  یه

  نمایش  به  رو  خودش  بیشتر  عضالنیش  پهن  سینه  حالت  این  تو

  میذاره

   جذابه خیلی بمش صدای ه ڪ معتقدم هنوز من

 اون   و..  داره  ارمنداشڪ  برای  استثنا  یه  من  تڪشر  خب  _

 ! هاست جمعه تعطیلی



  و   مامان  چی  یعنی..  شدم  ناامید  خودم  از  عجیبی  جور  یه  واقعا 

  نگاه   رو  جمعم  روز  ارتونڪ  خودم  و  بازار  جمعه  رفتن  خاله

 باشه؟ تڪشر خان بهرام دارم انتظار ولی  نم ڪمی

  میخ  نگاهش ه ڪ میگیرم  گاز  رو  لبم  دادم  ه ڪ سوتی  خاطره به

 میشه  هام لب

  زبونم  نم ڪمی  آزاد  رو  بودن  شده  هام  دندون  اسیر  هڪ   هام  لب

 شن خیس تا میدمشون دهنم داخل و شمڪمی روشون رو

  لفهڪ  رو  نفسش  و  میبنده   رو  هاش  چشم  خان  بهرام  لحظه  یه

 میده  بیرون

 :  میگه دار خش گرفته صدای با

 ! بیار ڪخن آب _

 چشم _



 آب  لیوان  تا  میرم  آشپزخونه  به  و  نم ڪ می  نترلڪ  رو  لبخندم

 ! بیارم آقامون حاج برای تگری

 برمیگردم   میریزم  لیوان  توی  و  میارم  بیرون  یخچال  از  رو  اب  پارچ

 میبینم رو خان بهرام سرم پشت درست ببرم رو لیوان هڪ

 هیییع _

 اومدین؟  یڪ شما

 جلو  میاد آروم میشه پایین و  بال گلوش ڪسیب

 ی؟نشد متوجه.. اومدم سرت پشت _

 میچسبونم ابینتڪ به بیشتر رو خودم

 نه _

 ترسیدم  واقعا من  و بهم  شده  ڪنزدی امالڪ



 ! اوهوم _

..  میرسونه  وجب  ڪ ی  به  رو  فاصلمون  و   میگیره  دستم  از  رو  لیوان

  چشمام  تو  شدنش  خیره  با   و  میذاره  ابینتڪ  روی  رو  دستش  یه

 شه ڪمی سر نفس یه رو آب

 میشه خیره هام لب به و  میده سر ابینتڪ روی رو لیوان

  از 'هیممم ' مثل  صدایی  هڪ   دهنم  توی شم ڪمی  رو هام  لب

   میاد  بیرون بستش لبای پشت

 مڪی  میشه  باعث  هڪ  نهڪمی  ڪنزدی  گوشم  به  رو  سرش

 بپرم جام تو

 خوشمزست؟ _

  میسوزونه رو گوشم نفسش داغ حرم



  میچسبونه   خودش  به  املڪ  منو  و  میپیچه  مرمڪ   دور  دستش

  شدت  با  هام  سینه  میشه  باعث  ده یم  مرمڪ  به  هڪ  فشاری

 بچسبه  بهش بیشتری

 !  هوممم.. هست  هڪ معلومه...   آه _

 میگیره قرار سرم روی و نهڪمی نوازش  رو پشتم دیگش  دست

  نفس   و  میبره  موهام  تو  رو  سرش..  نهڪمی  باز  رو  موهام  شڪ

  گوشم   نارڪ   آرومش  های  ناله  صدای..  شهڪمی  عمیقی  های

 میندازه جونم به رو ترس

  عقب   به  دادنش   هل   با   تا   میذارم  پهنش   و  سفت  سینه  روی  وتمدس

 ونڪت ای ذره از دریغ اما  نم، ڪ ایجاد فاصله بینمون

 رو   اسمش  نمڪ  اداش  میتونم  سختی  به  هڪ  لرزون  صدای  با

 نم ڪمی صدا



  خان؟ بهرام _

  میشه   تنم   شدن  مور  مور  باعث   ه ڪ  شهڪمی  گردنم   روی  زبونشو

 هوممم  _

 نینڪمی   اذیتم دارین.... نینڪ  ولم _

 بیشتر   هست  دلم  روی  هڪ  شلوارش  از  قسمتی  شدن  سفت

 ...میترسوندم

 تو   صورتم  از  میڪ  ی  فاصله  با  و  شهڪمی  عقب  رو  سرش

 میشه  خیره چشمام

  ای   لحظه  میشه  باعث  هڪ  میشه  پخش  صورتم  روی  داغش  بازدم

 ببندم رو چشمام

  رو   شده   هام   لب   میخ  ه ڪ  نگاهش  نم ڪمی   باز   چشمامو  وقتی 

 میره پایین و  بال گلوش ڪسیب. ..میبینم



 عقب  به میدم  هلش دوباره نیفته بینمون ای دیگه اتفاق  ترس از

  ولم  دفعه  ڪی  بعد   ثانیه  چند  میده  چشمام  به  رو   نگاهش

 شهڪمی عقب  و نهڪمی

  بعدچند  و  شهڪمی  موهاش  تو  اول  رو  دستش..  میره  عقب  عقب

 گردنش  پشت بار

 میده  بیرون شدت به رو نفسش

  میره  ها پله طرف به هآشپزخون از 

  گوشم  هنوز..  ردمڪمی  تهڪس   داشتم  بود؟   چش ..  خدایا  وای

  بدنم .گردنم  روی  زبونش  جای  مخصوصا  میسوزن  دارن  گردنم  و

 میمونم حالت همون به رو ای دقیقه چند میلرزه، داره درون از

  Tv  روی  روبه  بیرون  میرم  شم،  آروم  تا   میخورم  آب  میڪی

  فیلمم   تماشای   ادامه  به بتونم  ه ڪ  نیستم  شرایطی  تو  وایمیستم،



 سینی   آشپزخونه،  تو  میگردم   بر   نم ڪ می  خاموشش   پس   بشینم

 نم ڪ جمع رو میز روی وسایل  تا بردارم

  اون  از  تا  نمڪ  درست  غذا  میگیرم  تصمیم  ها  ظرف  شستن  بعد

  درام وهوا حال

 مرغ،  با  پلو  ڪزرش  تا  درمیارم  یخچال  خونه  سرد  از  رو  ها  مرغ

 نم ڪ درست رو  عالقم مورد غذای

 قابلمه  زیر  مونده  هڪ  ای  دقیقه  چند..  نم ڪمی  اضافه  رو  ها  الو

 ارڪ..  نمڪمی  اضافه  رو  ردهڪ   دم  زعفران  نمڪ  خاموش  رو

 میشه  تموم هم شیرازی سالد ردنڪ درست

 مشخصه   خاله  تصویر  آیفون،  توی  درمیاد،  خونه  زنگ  صدای

 میشه باز حیاط در نموڪمی لمس رو صفحه



  ڪ پالستی  از   پر  دستای   با   مامان  و   خاله  نم، ڪیم   باز  رو  خونه  در

 میشن  خونه وارد حیاط از خرید های

 گذشت؟ خوش نباشین، خسته به به _

 جان  بهار خالی  جات _

 خونه ببریم رو  اینا نڪ ڪمڪ بیا مامان بهار_

  چشم _

  آشپزخونه تو  میذاریم رو ها  خرید

  عوض  رو  لباساشون  تا  اتاقشون  تو  میرن  مستقیم  خاله  و   مامان

 ننڪ

 جز  به  نمڪمی   جابجا  رو  خرید  های  یسهڪ  مدت  این  تو  هم  من

 .  بود  شده خریداری ه ڪ لباسی  های  تڪپا

 نم ڪمی   گرم رو غذا و میچینم رو میز



   انداختی راه هم  بویی چه جان بهار نهڪن درد دستت _

 بفرمایین  جان نوش _

   بشین هم شما جان مامان

 اومده؟  بهرام _

   میاره هجوم رتموص به حرارت اسمش با  

 هستن اتاقشون تو الن.. اومدن بله _

 نڪ صداش زحمت بی دخترم _

  اتاق   وارد  هڪاین  قبل  میگیرم  تصمیم  میرم  بال  طبقه  به  درمونده

   نم ڪ عوض  رو لباسام تا برم  خودم اتاق به اول بشم خان بهرام

  یَشمی   بلند  دامن  با   میپوشم  شُل   ڪناز  بلند  آستین  تیشرت  یه

  هڪ  میشم  مسخره  اینجوری  ولی  نمڪ  سر  روسری  اممیخو  رنگ،

 اینطوری  الن بودم اونطوری صبح چرا



  خان بهرام اتاق  سمت به و میشم خارج اتاق از.. میشم بیخیالش

 میرم

 میزنم در گرفته  رو وجودم هڪ استرسی با

 بفرمایین  _

  دستگیره  روی  رو  دستم   نمڪمی   حس   تنم  توی  ه ڪ  لرزشی  با

  نشسته   رؤساییش  بزرگ  میز  پشت..  نمڪمی  باز  رو  در  و  میذارم

 .. من به پشتش  و هست حیاط روبه میزش

 میزنم رو حرفم در بیرون همون از

 نم ڪ صداتون گفت  خاله.. حاضره غذا _

 سمتم   برمیگرده..  میشه  هست  اتاقش  بیرون  از  هڪ  صدام  متوجه

  ڪلینف اخم  اون   با  نشسته،  صندلیش   روی  هنوز ه ڪ  حالی   در



 نشسته  صورتش روی بودم  بغلش توی وقتی  حتی  هڪ صورتش

 میگه بود

   نی؟ڪ صدام غذا برای  بیای بگه خاله باید حتما _

  صدام   بیای  بگه  خانوم  حاج  هڪاین  از  قبل  نباید  خودت  یعنی

   نی؟ڪ

   میشه گرد روییش پر از چشمام

 واسه  هم  میدونه  وظیفم  رو  ردنش ڪ  صدا  هڪاین  واسه  هم

  گفت  مامانش   به  ،دراور  منو  ادای  و   ردڪ  مسخره  منو  هڪاین

  خاله

   نم؟ ڪ صداتون بیام جوش خود باید  چی برای من _



  ه ڪاین  رڪف  با..  میاد  سمتم  به  و  میشه  بلند  صندلی  روی  از

  ونڪت جام از نهڪ اریڪ نمیتونه  و هست  هم خاله و  مامان

   خورمنمی

  میگیره   رو  دستم  ناباوری  مالڪ   در  و  میشه  مڪنزدی  اون  ولی

  میده   یهڪت  در  به  رو  من   و  میبنده  رو  در  شهڪمی  اتاق   داخل  و

  هم   با  هامون  نفس  هڪ  میشه  مڪنزدی  انقدری  هم   خودش  و

 میشه قاطی 

  قبل...  نهڪ می  صدا  رو  شوهرش  خودش  همیشه  خوب  زن  یه  _

 !  بگه بهش  سیڪ هڪاین از

 من  هڪاین  اشتباه  از  باید  ولی  میلرزه  زیاد  یڪنزدی  از  صدام

   بیارم درش زنشم

 نیستم  شما زن من _



  در   روی  رو،   دیگش  دست  و  میپیچه   مرمڪ  دور  رو  تشدس  یه

   نمڪنمی نگاش من میبینه وقتی.. میاره پایین رو سرش میذاره

  بال  رو  سرم  و  میذاره  چونم  زیر  رو  گذاشته  دیوار  روی  هڪ  دستی

 میگه و  نهڪمی  نگاه چشمام تو میاره

   من ای صیغه زنِ.... منی زنِ تو _

  میبوسه رو گوشم پشت و  میبره گردنم تو رو سرش بعد

  پیرهنش   چنگ  ناخداگاه  دستم  هڪ  میفته  تنم  به  ای  لرزه  چنان

  میشه

   بگیر فاصله ازم _

 بیشتر   مڪناز  صدای  انگار ..  گفتم  لرزون  صدای  با   رو  این

 چنگ   بود  مرمڪ  روی  هڪ  دستش  چون  ردڪ  شڪتحری

   قبل از تر  بلند نفسش و میشه



 شه ڪمی عمیق نفس بار چند و میشه جدا ازم سخت

 میام  الن برو _

 میرم  بیرون اتاق  از سریع و نم ڪمی باز دَرو

 شم آروم تا شمڪمی عمیق نفس  بار چند

 تو میرم  سریع.. گرفته گر پوستم  هڪ میفهمم صورتم حرارت از

  اتاق  از  وقتی   بگیرم  رو  صورتم  قرمزی  پودر،   رمڪ  با   هڪ  اتاقم 

 پایین  ازشون  هڪ   میبینم  ها   پله  روی  رو   خان  بهرام  میشم  خارج

 میره

 میرم  پایین  ها پله از منم شد آشپزخونه وارد  هڪاین از بعد

 گفت حرص با  دید  منو  مامان تا

 شه؟ڪمی  طول  چقد  مگه  ردنڪ  صدا  یه  بهار؟  رفتی   یِڪ  از  _



  ورودی  در   به  امال ڪ  هڪ  بود  نشسته  صندلی  روی  خان  بهرام

 داشت دید آشپزخونه

 شیطنت  با  دید اینطوری رو مامانم  وقتی

 بودن  آقا مقصر  انگار نه انگار ..ردڪ نگاهم

 ببخشید  شد، دیر نم ڪ عوض لباسمو تا _

 میگه خوشش دل  با هم خاله

  بهت  رنگش   چقدم  ه ڪبود  قشنگ  خیلی ..    مادر؟   مگه  بود  چش   _

   میومد

  الن   هم  بهرام..  میشه  سرد  غذات  بشین  بیا   نداره  الڪاش  حال

 اومد 

 بخ  ولی..  نیست  من  ارڪ  نشستن  حریص  مرد  این  روی  روبه

 ندارم ای چاره



 نیست  ای دیگه جای چون

 ..  ردڪن نگاه  بهم اصال خوردن غذا موقع

 ! بیرون رفت و ردڪ  رڪتش هم خوردنش غذا  بعد

  ساعتی   ڪی..  نمڪمی  گردگیری  به  شروع  ظرفا  شستن  بعد

   شه تموم آشپزخونه و  پذیرایی    ارڪ تا شهڪمی طول

  حساسه برقی  جارو صدای روی مامان

 چون   شم، ڪمی  جارو  هستن  خواب  همه  هڪ  الن  همین  برای

   نمیره،  بال شم صدا

 نم ڪمی  شروع رو ارمڪ نگرانی بدون پس

 میده انرژی بهم خونه تمیزبودن

 ..  نهڪمی بد  رو حالم ریختگیش بهم  مقابل،  در



 من  و  باشه  نشسته  ها  ظرف  یا  باشه  ریخته  بهم  خونه  ندارم  یاد  به

 ..  بودم یهمینطور   بچگیم از برسم شخصیم ارایڪ به راحت

 :   میگفت همیشه که داشتیم  معلم یه

  باشه   پر   باید   باشه  هم  زندگی  باید   هست  زن  توش که  ای  خونه  _

  رو  خالیش  جای  نبود  خونه  تو  وقتی  که  طوری  مثبت  انرژی  از

   کنن حس همه

    بود گذار  تاثیر من روی راهنماییم دوران دبیر حرف این

  مامان  هم  تیقو  ردمڪ  شروع  سالگی  سیزده  سن  تو  رو  اشپزی 

  لسڪ   فرستادم  بود  سالم  هفده   هڪ   زمانی  دارم  عالقه  دید

 بگیرم یاد اصولی تا آشپزی

  من   ویژگی   این  خاطره   به  بیامرز  خدا  آقا   حسین  عروسای   و  دخترا

 ...  ردنڪمی حسادت مامانم به همیشه



  بود  ردهڪ  خستم  حسابی  هڪ   برقی   جارو  شیدنڪ  از  بعد

  منظور  همین  به  هڪ  ای  پله  زیر  مدڪ  تو  و   ردمڪ  جمعش

  و  قابلمه  برقی،  جارو  مثل   وسایالیی  گذاشتم،   بود  شده  درست

  دیگش   قسمت  تو  و  بزرگ  خیلی  اجاق  بزرگ،  های  شڪآب

  های   قفسه  تو  دوم ڪ  هر  و  داشت  قرار  بالش   و  پتو  چندتا

 بودن  گرفته قرار منظم صورت به خودشون

 از  هڪ  رو  پارچ..  بخورم  آب  لیوان   ڪی  تا  میرم  آشپزخونه  به

  پیش   ساعت  چند  هڪ   اتفاقی  دوباره   نم ڪمی  خارج  چالخی

 .. میاد  یادم افتاد، ایستادم  هڪ همینجایی درست

 میشه  باعث  گردنم  روی  زبونش  یاد..  میفته  اتفاق   تنم  تو  لرزشی

 .. نمڪ ج ڪ رو گردنم ناخداگاه

  شه ڪپا  ذهنم  از تا  میبندم رو چشمام 



  به  هڪ  بیاضطرا  بردن  بین  از  برای..  میخورم  رو  آب  از  میڪی

 نم ڪمی شیرڪخا شربت ردنڪ درست  قصد  افتاده جونم

  انگار..  نذاشتم  پستی   هڪ  وقته  خیلی  میشم  اینیستاگرام  وارد

 وندنڪتر رو تمڪدایر ه ڪ بذارم پست منتظرن ها  خیلی

..  نمڪ می  ڪ لی  رو   ها   پست  از  چندتا   و  میذارم  استوری  تا   چند

   عزیزم رامتلگ به برمیگردم آخر در و  میگردم اینستا تو میڪی

   میدم ترجیح اینستاگرام به رو تلگرام همیشه

   عالقم مورد رمان خوندن به نم ڪمی شروع

  هست  مخی تو بد دخترش شخصیت

   لوسه هڪ انقد

  رو   نازش  عاشقانه  داستان  پسره  هڪ  نروم  رو  این  واسه  هم  بیشتر

   نهڪمی قهر قبل از بیشتر دختره و شهڪمی



 جوری  پسره شدن  لوس  دوبار  با  بود   بیچاره   منه  شانس   اگه  حال  

 ! نداشته وجود اول از بهاری  انگار ه ڪ میذاشت نارمڪ

 نیست  رمان  توی  مرد  به  شباهت  بی  هڪ   رویاهام  مَرده   ذهنم  تو

   نمڪمی تصور

 : میگه بگم  هرچی  هڪ مردایی اون از

 !  "بخواه جون تو عشقم باشه"

  هر   و  بزنم  سفید  سیاه  به  دست  ذارننمی  هڪ   همونایی  از  دقیقا

 حساسم تمیزی رو من:     بگم من چی

 چرا؟ تو عزیزم:  بگن هم اوشون

 !  بده دستور فقط تو برات میگیرم ارڪخدمت 

 دستور  من  هڪ  ای  لحظه  وبه  بودم  گذاشته  چونم  زیر  رو  دستم

   ردمڪمی فکر ردنڪمی اجرا ها  ارڪخدمت و میدادم



  میاد   عشق  با   دستشه  رز  از  گلی   دسته  ه ڪ  حالی   در   رویاهام   مَرده

 ..! سمتم

 شدی؟  چی  غرق  _

   بپرم جام تو میشه  باعث اومد گوشم نارڪ از ه ڪ بمی صدای

 هیییع _

  هم   تو  رو   ابروهام   سمتش،  برمیگردم  و   میشم   بلند   صندلی   روی  از

   شمڪمی

 ترسوندینم _

 میزدی؟ لبخند بودیو انقدغرق توچی _

 :   بگم باید نمڪ توصیفش بخوام اگه ینی

   "ارڪطلب اخموی همیشه"



   بگم؟   شما به باید  چرا اونوقت _

 بال  میده رو ابروش تای یه

   گفتم بهت  هڪ دلیل همون به _

 میگه  بعد و  نهڪمی ثڪم مڪی

 !  اتاق تو _

   شده؟ اینطوری چرا این خدا وای

 برداره سرم از دست هڪبل   تا  میزنم ندونستن به رو خودم

   نمیاد یادم چیزی هڪ  من دلیل؟  دومڪ _

  مرم ڪ  روی  رو  دستش   هڪ  بشم  رد  شنارڪ  از  میخواستم

 شه ڪمی  خودش سمت رو من  و میذاره

 !  زنمی گفتم _



 میشم  عصبی

 نیستم _

 میگه دارش خش صدای با آروم و میاره  گوشم نارڪ رو سرش

 !  ایم صیغه زن اونم  هستی _

  ولم   خودش  ه ڪ  بیام   بیرون  بغلش   از  نم ڪمی  سعی ..  خدا  اوه

  نگاهش   ناباوری  با.  .دستم  میده  رو  لباساش  از  تا  چند  نهڪمی

   نم ڪمی

 !لطفا... بشورش

 نهڪ  دیوونم میخواد  اراشڪاین با...  من خدای

  اون  دست  اگه  و   نمیاد  خوشش  من  از  ه ڪ  میدونم   من  حداقل

 نهڪمی بیرون بهشت از منو باشه

 اراشڪ با  هم  شحرفا با هم  رده ڪ ثابت بهم اینو قبال



  آبی  و   سفید  پیرهن   جز   به  میندازم  ماشین  داخل  رو   لباساش

  روشنش

   میشورم دست با  ڪسین توی رو اونها

 بهار؟  نیڪمی ارڪچی _

 پشت  به برمیگردونم رو سرم

   سالم مامان؟  شدی بیدار _

 دمه  تازه هم چایی .. هست یخچال تو شیرڪخا شربت

  چی   میخوریم،   شربت  باهم   اومد   ه ڪ   مریم  نهڪن  درد   دستت  _

 میشوری؟ 

  میریزه چای و میره سماور سمت به مامان

  با   گفتم  بود  روشن  رنگشون  چون  هست  خان  بهرام  لباسای  _

 شم ڪب آب میخوام  دیگه نمونده چیزی بشورم، دست



  میرفت میز سمت به داشت هڪ مامان

 :   پرسید تعجب با و ایستاد

  میشوری؟ چرا تو _

 و   اخم  با  چهرش  هڪ  برمیگردم  مامان  سمت  به..  بستم  رو  آب

   بود شده ادغام تعجب

 !  لطفا گفت هبتال داد، خودش _

  گفتنش   لطفا  فهمیدم  هڪ  خودم  ندونه  یڪ  هر  خودم  جون  اره

  نداشت تفاوتی نگفتنش با

   بود؟ گفته بهت  هم  قبال _

   نه _

 باشه _



   نمڪمی  شیڪ  آب  رو  ها   لباس  و  نم ڪ می  باز   رو   آب..  برمیگردم

   سالم _

 شد  بیدار هم خاله

   خوابیدین؟ همه این هڪ بودین خسته چقد .. خاله سالم _

   خانوم مریم سالم ڪ علی _

  من  میگیرن،  خوابی  بی  سن  این  تو  همه  جان  بهار  بگو  همینو  _

   شده  زیاد خوابم

 اونه واسه شاید  گرفته آروم دلم  اومدین شما وقتی از البته

  بریزه   چای   تامون  سه  برای  تا   بود  شده  بلند   ه ڪاین  حین  مامان

 :  گفت خاله به

  ه ڪ  وگرنه  واریتهرگبز  از  حرفا  این   جان  مریم   داری  لطف  _

 خورد می رقم ای دیگه جور ما سرنوشت



  اگه  هڪ نمڪمی  دعا نماز سر  همیشه رو خان بهرام  هم  تو، هم

  بشه   مستجاب  حقتون  در  سیاه  رو  منه  دعاهای  از  یڪی  فقط

  میشه امضا براتون آخرت و دنیا این خیر

  گرفته صفا خونه این اومدین وقتی از زهرا میدونه خدا _

  ترهڪنزدی  بهش   خواهر  از  هڪ   مریم  خاله  به  محبت  با  مامان

  رو   مامان  چشمای  توی  شرمندگی  هم   خاله  حتما  میزنه،  لبخند

  مونده   ته  با  و  گرفت  مامان  چشمای   از  رو  نگاهش  هڪ  دید

 دوخت چشم میز روی چای سینی به لبخندش

  ابینت ڪ  توی  از  نمڪمی  شیڪآب  رو  آبی  لباس  و  میگردم  بر

  میذارم   داخلش  رو  ها  اسلب  برمیدارم   ڪوچیڪ  تشت  ڪی

  بهرام  لباسای  میگه  تعجب  با  خاله   برم  حیاط  به  هڪاین  از  قبل

  نیست؟



 نم ڪ پهن میبرم دارم شستم هست، بله _

 ! خاله مرموز چشمای و  شاد چهره باز و _

 ببینی خیر مادر،  نهڪن درد دستت _

 خاله  و  مامان  پیش   و  ردمڪ  آویزون  آویز،  رخت  از  رو  ها  لباس

 برگشتم

 میشیم  خسته صندلی روی بشینیم سالن تو یمبر _

 بیرون  میره آشپزخونه از و میشه  بلند  مامان از زودتر خاله

 نمیدونیم خودمون نگه بهمون بهار تا انگار زهرا، بیا _

 بگو همینو _

 نداشته   ای  دیگه  ارڪ  تا  میچینم  ظرف  توی..  میشورم  رو  ها  میوه

   باشم



 میز  روی  و  میبرم  ایییرپذ  به..  میذارم  سینی  توی  رو  ها  لیوان

  بعد..  ببرم  رو  شربت  بزرگ  پارچ  و  میوه  تا  برمیگردم    میذارم

 خوری  شیرینی  ظرف ..  برمیگدم  و  میفتم  ها   شیرینی  یاد   بردنشون

 .. نمڪ می پر رو

  میبینم  ها   پله روی رو  خان بهرام بیرون میام آشپزخونه از وقتی

   پایین میاد داره هڪ

  داره؟ ای ه ڪمعر اندام بودم گفته  نمیدونم

  های  رگ  و  بازوهایش  بزرگی  هست  تنش  تیشرت  یه  هڪ  الن

 ای  لحظه  برای  و  میدن  نشون  خودی  شدت   به  دستش  برجسته

 نن ڪمی مات  رو من وتاه ڪ

 ظرف  میدم  ادامه  راهم  به  و  میام  خودم  به  زود  خیلی  خوشبختانه

 میذارم میز روی رو



 جان  بهار نهڪن درد دستت _

 نی؟ ڪمی صدا زحمتبی رو بهرام

 میان دارن _

 خانوم  حاج سرتونم پشت _

 سالم

 میده  رو جوابش مامان

 پسرم سالم _

  خانوم زهرا خوبین _

  خارج   گرما   از   داره  هوا  بیرون،  برین  بیشتر  م ڪی  بعد   به  این  از

 !نینڪ استفاده ازش میشه



  از قبل  و  میندازه چشمام توی  ای لحظه برای رو  شیطانیش  نگاه 

 میگیره  رو شنگاه  شه متوجه سیڪ هڪاین

 ! نداره؟ ترمز جناب این.. هوففف

  اشاره   بودیم  تنها  ه ڪ  زمانی   آشپزخانه  توی  اتفاق   به  داشت

 ردڪمی

  هم   اون..  نمیگردونم  ولی  میریزم  رو  ها  شربت..  میشم  بیخیالش

 .... دلیل یک به فقط

   نشم ڪنزدی  بهش دوباره  

  هست  روم  روبه  تقریبا  هڪ  مبلی   روی  و  دارهبرمی  رو  لیوانش

 نه شیمی

  باهاش   ار ڪ  حین  و   درمیاره   رو  گوشیش..  میخوره  رو   شربت  نصف

   بال میده  رو  دیگش نصف  و شهڪمی سر رو لیوان دوباره



 نه ڪمی خودش  مشغول  رو ذهنم ریڪف

   پوشیدمی  بلند آستین های  پیرهن همیشه امروز تا خان بهرام

   بود  نشده ڪنزدی  من به وقت  هیچ  ماه سه این تو

    بگیره ازم  رو نگاهش ردڪمی سعی همیشه

 داشت فرق قبل  با درجه هشتاد  و صد  معادل چیزی امروز ولی

  هست دار خود مرد یه اون

   بودم شده متوجه بودیم  اینجا ه ڪ مدت این تو

  مرز  از  میتونه  پایبنده   اخالقی  اصول  به   ه ڪاین  بر  عالوه ..  مَردیه

  از   هڪ  هست  شرایطی  در  تنها  این  و  نهڪ  عبور  هم  قرمز  خط

 ! نشه رد خودش مزرق خط

 برخوردش   محرمیت  همون  یا  موقت   عقد  خطبه  شدن   جاری  با

  نداشته وجود خان بهرام اون اول از انگار شد عوض جوری باهام



 هست "جذاب مغرور اخموی" مرد همون هم  هنوز خب اما

  میشه  خونده   مردی  و  زن  بین  عقد   وقتی   شنیدم  نفر  ازچند

  میفته هم دل به مهرشون

 ! ننشسته هنوز ه ڪ من دل به

 کلم  پسه  میزنم   یدونه  ذهنم   توی..  میگیره  خندم  خودم  رڪف  از

  بهش  نسبت  هڪ  ترسی  هیچی  هڪ  نیومده  خوشم  ازش  درواقع

   شده بیشتر خیلی داشتم

 رو  خودم  زیادم  ترس  این  بابت  و  دارم  حق  هم  حدودی  تا  البته

   نمڪنمی سرزنش

 خاله  وقتی..  بزرگتره  ازمن  سال  دوازده  خان  بهرام  باشه  چی  هر

  شنیده  من  هست  پسرش  تولد  دیگه  وقت  چند  بود  گفته  مامان  به



  حالی   در  ساله  چهار  و  سی  میشن  دارن  ایشون  یعنی  این  و  بودم

 من  هڪ

  سال  ڪی و بیست  شدم ماهه سه

   سال سیزده میشه  سنیمون فاصله  وجود این با

  عمریه خودش این و

  های  اخم  اون  و  خودش  از  ترس  جز  چیزی  آقا   این  از  این  بر  عالوه

  آورش بند زبون

   نرسیده من به چیزی خوشمزش های الو و ڪلواش و

 داد  هدیه بهم  هم رو وحشت هڪ امروز خصوصا

 باشماست   خاله جان؟ بهار _

 منه منتظر لبخند با  هڪ نم ڪمی نگاه  خاله به



 گفتین  چی نشدم متوجه خاله؟ جانم  _

 میشه مایل  سمتم مڪی یشڪ نم خنده  با خاله

 خونشون   شنبه  گفت   زد   زنگ  دوستم  دیروز..  مادر  مت الس  جانت   _

 مولودیه 

 باشی  آماده بیای داشتی دوست اگه هڪ بگم  جلوتر بهت گفتم

  برم   میخوام  دارم  قرار  دوستم  با  فردا  من  ولی...خاله  ممنون  _

 بیرون 

 عزیزم راحتی طور هر _

 رو   خان  بهرام  مبل  به  دادن  یه ڪت  حین  برداشتم  رو  شربتم 

   ردڪمی  نگاهم داشت زیادی مخا با هڪ  دیدم

   ردڪ گوشیش تو رو سرش دوباره   وتاهڪ ای لحظه بعد  

   بیرون؟ بیای گوشیت تو از نمیخوای جان بهرام _



  جانب   این  عالقه   مورد  آیفون  از  رو  سرشون  جناب  خاله  قول  به

   بیرون میاره

   میذاره میز روی رو گوشیش و

   بود واجب.. میخوام معذرت _

   بفرمایین جانم

   نی؟ ڪ جور مشهد بلیط ما  برای میتونی دیگه هفته واسه _

  نه ڪمی  تنش  گاه   یهڪت  رو  دستش  میده   مبل   به  رو  یشڪت

 ببینه  رو خاله تر راحت تا

  نه؟ڪنمی فرقی روزش... نه  هڪ چرا بله، _

   شد  هڪ  وقت  هر مادر، نه _

   بیای میتونستی هم خودت اشڪ فقط



   بعد  دفعه انشاالل _

  از  خیر  هڪ   الهی..  مادر  باشه  پناهت   و   پشت  خودش  رضا  امام   _

  ببینی جوونیت

  میشه مڪ اخمش از مڪی خان بهرام

  نهڪمی  مادرش نثار محبتی پر لبخند

   گذشته؟ جوونیم از مڪی  نی ڪنمی  رڪف خانوم حاج _

 نهڪمی آچمز رو مون همه  جوابش با هم خاله

   مادر بگیر زن میگم اینه واسه _

 !  دراومدی املڪ بودن عزب از رڪش رو خدا باز حال

  رو   شدم  گرد  چشمای  وقتی  نه،ڪ می  نگاه   من  به  اول  مامان

 میزنه  ڪوچیڪ لبخند یه میبینه



  صاف   و   میده   حالت  تغییر  نشسته  حالت  اون  از  هم   خان  بهرام

  هست   شڪباری  لبای  روی  محو  لبخند  یه  ه ڪ   حالی  در  میشینه

 میندازه  پایین رو سرش

 نم ڪ ڪتر رو جمع میدم ترجیح

 بدم نشون خاله حرف به رو اعتراضم جوری یه تا

 نمڪ استراحت میرم اجازتون با.. مڪی خستم ببخشید _

  خالف  نهڪ می  گیج  منو  هڪ  لبخندهاش  مدل  اون  با  خاله

  حیای  پایه   و   نهڪمی  برداشت  رو  حرفم   ردم ڪمی  ه ڪ  ریڪف

 میذاره دخترونم

 شدم حساس بیخودی  من هم  شاید  نمیدونم

  واقعا  هڪ  میشم  متوجه  تازه  م شڪمی  دراز  تختم  روی  وقتی

 بودم  خسته



  دنیای  وارد  هڪ  شهڪنمی  طول   خیلی..  میشه  بسته  چشمام

 میشم  خواب

 دادن   جواب  به  میلی ..  میشم  بیدار  خواب  از  گوشیم  زنگ  صدای  با

 ندارم

 میخوره   زنگ هڪ  هست دومی دفعه ولی

 نم ڪمی  نگاه رو گوشی صفحه

 نه ڪمی  نمایی خود رها اسم

 مشڪمی رو سبز ونڪآی

 میزنم  زنگ بهت  الن جان رها _

 بشورم رو صورتم اول تا  نم ڪمی قطع رو گوشی

 میدم  بدنم  به قوسی و  شڪ.. میشم بلند



 نم ڪمی  موهام لی رو دستام

  بین  ریزش  های  ناله  و  خان  بهرام  داغ  های  نفس  یاد  دوباره  و

 میفتم  موهام

 میبندم رو چشمام

 میشه  رارڪت مغزم تو هاش حرف

 دارم  دوست وموهات بوی...  آه

 دارم  دوست تَنتم بوی... آخ

 .... دختر نیڪمی مستم

   میاره  حال به منو گوشیم  دوباره صدای

   رهاست دوباره



  شستن  بعد..  میشم  سرویس  وارد   و   میرم  پایین  اتاق   از  سریع

   میرم خونه اشپز به  و میشم خارج زدن ڪمسوا و صورتم

  برمیدارم  ڪوچیڪ میوه ظرف یه

   نمیبینم شربت همه اون از اثری ولی  نم ڪمی باز رو یخچال در

  خوردن رو همه اون چطوری

   بهار؟ میگردی چی  دنبال _

   شد؟  تموم شربت... سالم عه _

 اره .. سالم _

   نم ڪمی نگاه  مامان به تعجب با   و میبندم رو یخچال در

 خب  میداشتین  نگه منم به خوردین؟ رو همه چطوری _

   نخوردیم ه ڪ مریم  و من  جان مامان _



   باشگاه برد بطری تو ریخت خان بهرام

   داره نگه هم تو واسه گفت مریم

   گذاشته واست  حتما نڪ نگاه درست

   بال میبره و  میریزه چای دوتا  مامان

   نمڪمی  نگاه رو یخچال  تو دوباره

  نبوده  هم  وَرِش یه به جناب.. نخیر

   بخورم الن هڪ بودم ردهڪ حوس خیلی

 خیالش  بی..  خب ولی

  تماس   رها   با   تا  میرم  اتاق  به  سریع  و   برمیدارم  رو   وهیم  ظرف

 بگیرم

 خوبی؟  جان رها  سالم _



 میشستم رو صورتم باید  بودم خواب ردم،ڪ قطع ببخشید

 من  آبی چشم سالم ڪ علی _

 عزیزم نداره الڪاش

 خبر؟  چه

  بهش   خودم  بعد  و  میدم  یهڪت   دیوار  به  رو  تخت  روی  بالش

 نم ڪمی یهڪت

 دیدمت  وقتی امنته هست ه ڪ... خبر _

 میذارم میون در باهات

 نمیشه  تلفنی

 یڪاو _

 نمڪ صبر نمیتونم چون میگم  بهت  من ولی



 چیشده؟ _

 ماه  دارم  خواستگار بشه؟ میخواستی چی _

 !  میدم مهمونی رو شهر لڪ بگیره منو اگه بهار ینی   

 رها  حالت به خوش _

 شد؟ حسودیت عزیزم چرا _

 !  دیگه یحترا تعطیلی  هڪ مخ  از... بابا نه _

  لتااااڪ تو نم ڪمی شلوارتو فاق   اونجا میام  بهار  یعنی _

 !  میمونیم میپره دستت از اینم شڪن جیغ حال _

  ه ڪ  خواستت  یعنی  خواستگاری  اومده  طرف  وقتی  دیوانه؟  خب

  نمیخواد مهمونی دیگه اومده

   نمیدونی تو.. خب نه _



   بگیره   منو  نیاد  بزنه  رو  مخش  مامانش  میترسم..  جیگره  خیلی  این

  تعریف   برام  زیادی  شور  با  ولی  شهڪمی  حرفاش   بین  آهی

   نهڪمی رو خواستگارش

 ! بگه برات فقط جونم .. بهار  یعنی _

 بلند   قد..  تیپ خوش... قیافه خوش

 پولدار

 چیزی یه اصال یعنی

  با  ولی   میگیره   سر  از  رو   تعریفش  نه، ڪمی  آروم  رو  صداش

   نشنوه رو صداش سی ڪ تا احتیاط،

 چیزو  پیشنهاد  خودم  عقدمون  بعد  بشم  زنش  اگه  من  ارهب  میگم   _

 ! میدم

 شه ڪب  عروسی به ارڪ ذارمنمی اصال



 !اختیارش در میرم دیگه

  رها   ل ڪ..  نداشت  تعجب  جای  برام  رها  های  زدن   حرف  مدل   این

 ازاده  ادبیاتش

 تنده  اتیشت تو.. عزیزم  میدونم _

 ستریڪخا زیر النم

 شناختی  خوب منو قد ان هڪ.. ممنونم ازت بهار واقعا  _

 داره ارمڪچی ببینم برم  نهڪمی  صدام مامانم جان بهار

  میبینمت فردا

  عزیزم میبینمت _

 خداحافظ



  رو  سیبم  و   شمڪمی  دراز  دوباره  میندازم،  تخت  روی  رو  گوشی

 میزنم  گاز

   داره هایی بازی چه زندگی.. هوففف

  برسه اینجا به  زندگیم روز یه ردمڪنمی رڪف اصال

   بشم،  رو روبه خان بهرام با فاقیتا طور به

   بیاریم پناه بهش نداری سر از قدیمِمونه،  همسایه بفهمم بعد  

 صیغه  منو  شرع  اسم  به  داده  پناهمون   هڪ  سیڪ  همون  بعد

  نهڪ خودش

  بشه  ڪنزدی بهم محرمیت اسم به

 

  نشیبمه و فراز پر  زندگی از یڪوچیڪ قسمت  یه این تازه



  نیازم اوج  هڪ  بچگیم  عالمه  تو  و   شد  ستڪورش  پدرم  هڪاین

   رفت دنیا  از بود بهش

   بدهی  لیڪ و بچه دختر یه با  موند  مادرم

  صبر   پدرم  رفتن  از  روز  بیست  تا  زور  به  هڪ  هایی  ارڪطلب

  بودن ردهڪ

  شد پیداشون یڪی یڪی روز بیست بعد

  من  آینده  برای  پدرم   که  هایی  زمین  و  ماشین  خونه،  مامانم 

 کنه تسویه رو  ها  طلب تا فروخت قیمت زیر رو بود گذاشته

  تو   بتونیم  تا  فروخت  رو  بود  مونده  هاش  طال  از  هڪ  میڪ  مقدار

   نیمڪ اجاره ای خونه پایین های محله

  نداشتن بیوه زن یه به نسبت خوبی نگاه  اونجا های همسایه



  م ڪ  م ڪ...  نداریم   رو   سیڪ  ما   بودن  فهمیده   ه ڪ  مخصوصا

   شد شروع ها مزاحمت

  میشدن داشتم  می ڪ سن ه ڪ من مزاحم حتی

 رو  جلوم  اومدممی  مدرسه  از  وقتی  بود،   سالم  یازده  فقط  من

 همون  مامان  هڪ  آوردم  شانس  گرفت،  محل  های  الف  از  یڪی

  گشتبرمی ارڪ سر از لحظه

  رسوند رو خودش سرعت با   و دید رو من

 شد  دعوا پا  و  سر بی  قلدور  اون و مامانم  بین

  ما  عذر هم اون هڪ بودن زده  حرفایی صاحبخونه به ها همسایه

 خواست  رو

  حرف   و  وبیدنڪ می  رو   مون  خونه  در  شدت   به   همسایه  های  زن

 میزدن زشتی های



   بود اومده دوستش خونه هڪ آقا حسین

  نهڪ می نده ڪپرا رو همه و  میاد...میشنوه رو ها  صدا

 مونڪمڪ  میگیره  تصمیم  میشنوه  مامانم  از  رو  قضیه  وقتی

 ....  نهڪ

 ...  نمڪمی نگاه  تمدس توی سیب به

 رڪش باز ولی .. نداشتم  نرمالی زندگی لڪ

  بشه بدتر خیلی میتونست

  میل  اعالرغم   مامان  ه ڪ  رفت  پیش  جوری  زندگیمون  شرایط 

   پذیرفت  رو آقا  حسین ازدواج درخواست باطنیش

   گرفت افسردگی سالڪی تا مجددش ازدواج از بعد  

 و  شناسانرو  پیش  رو  مامان  درمان،  برای  آقا  حسین  الحق

   شد بهتر حالش  مڪ مڪ  تا  برد مطرحی های ڪروانپزش



  تفاوت  این  با  میدونست  خودش  دخترای  مثل  هم  منو  خدابیامرز

 از  میدونستم  هڪ  صورتی  در  دادنمی  گیر  ارامڪ  به  اصال  هڪ

 آید  نمی خوشش رفتارام بعضی

 نیست من شأن در رفتارها  این خودش قول به و

 شهڪمی بیرون ارمڪاف از منو در صدای

   بفرمایین _

 از   سریع  میبینم،  رو  خان  بهرام  تعجب  مالڪ  با..  میشه  باز  در

 ایستم می  و  میام  پایین تخت از درمیام، خوابیده حالت اون

  داشتین؟ اریڪ..  بله؟ _

 خواستم  _خودم  نم،ڪ  صدات  نگفت  هم  سیڪ..  حاضره  شام  _

 !  نمڪ_صدات_



  ظهر وقتی هڪ  بود ای هڪتی دقیقا  حرفش  این من، خدای اوه

 ! انداخت بهم  نم ڪ صداش نهار برای رفتم

 ندارم  میل.. ممنون _

 میشه  بیشتر همیشگیش اخم

  اونوقت؟ چرا _

  نم ڪمی  باز  هم  از  بودم،  ردهڪ  قالب  هم  به  جلوم  هڪ  دستامو

  میندازم  بال رو هام شونه

  ندارم میل همینجوری.. هیچی _

   داری؟ لی ڪمش _

   نهڪمی نگاهم   ڪوڪمش داره.. نه.. اوه

 لمه ڪسی زمان.. منظورش نهڪن.. نهڪن



 میبنده  رو در و  تو میاد

 !  نمڪ تهیه  بگو داری نیاز چیزی به اگه _

  روی  از  هڪ بل  نه  رو  من  میخوام  ازت  لحظه  همین  در..  من  خدای

   نیڪ محو هم زمین زیر از زمین

 ندارم  میل  غذا  به گفتم  فقط من 

 وجودش  تو  تخجال  اسم  به  چیزی  آدم  این   نمڪمی  احساس  چرا

  نیست

 میام  الن منم  بفرمایین شما _

 گذاشت  نمایش به برام رو شیطانیش لبخند

   زد رو حرف این قصد  از نمڪ رڪف اصال

   بده خجالت منو میخواست



 !  بیا  زود _

 شمشڪب میخواد دلم خدا آخ

   اتاقم  تو  میگردم بر و  نمڪمی  بهونه  رو درد سر شام از بعد  

  بودم   گرفته  درد   سر  هم  واقعا  بود  گرفته  حالم  گذشتم  مرور  از  بعد

 بهونه گفت نمیشد

..  داشتم  خوبی  زندگی   گفت  میشه  تقریبا  آقا   حسین  خونه  چند   هر

 به   من  از  زمانی  راحتی  این..  نبودم  راحت  صد  در  صد  طور  به  ولی

 میشد سلب املڪ طور

     میومدن پدرشون خونه  به مرحوم اون های  بچه هڪ

 "اومدن در پا از "معنی  ه ڪ بود موقع اون 

 رسیدمی خودش حد به

   ردڪ  رفع   چای  انڪاست  یه  با   رو   خستگی  میشه  ها   وقت   خیلی



 نی ڪ در ارومت زندگی  ردنڪ نظاره  با میشه

 برگرده  آرامشت احساس گرم  آب دوش یه یا خواب یه با میشه

  ه ڪ  چیزایی..  نهڪمی  بد  رو  حالت  ه ڪ  هست  چیزایی  یه  ولی

 نمیشه  خوب حالت مگفت هڪ  مورِدایی از دومڪ هیچ  با

  وقت  بعضی ..  میدیدم  من  رو   شیدڪمی  مامانم  ه ڪ  هایی  سختی

 از  اریڪ  هیچ  وقتی   فایده   چه ولی..  شنیدممی رو  هاش  گریه ها

 ... گری  نظاره فقط  تو و برنمیاد دستت

 ه ڪ شد  زمانی .. شده ستهڪش مامانم 

 شد  ستڪورش پدرم

 رد ڪ تهڪس پدرم  هڪ  زمانی

 ... رفت بابام  هڪ  زمانی

 فروخت رو زندگیش  همه مامانم  هڪ  زمانی



 زدن تهمت بهش

 ردنڪ بیرونش خونش از

 ...  شد ازدواج به مجبور

 شد  تنها دوباره و

 ....  هم  حال و

 خواب   تر  زود   تا  شمڪمی  سرم  روی  رو  پتو  میشه  بیشتر  دردم  سر

 بیاد  چشمام به

 شدم بیدار خواب از نه ساعت

  ر ڪف..  نیست  خبری  دیشب  مزخرف  حال  اون  از  خوشبختانه

  رو   زندگی  مثبت  قسمت  فقط  هڪ  ادمام  از  دسته  اون  از  نمڪ

 .. فاتحهَ وگرنه ببینم باید 



 همیشه   هڪ  اونطوری..  نمڪ  زندگی   متفاوت  رو  امروز  میخوام

 داشتم دوست

 بندازیم  جلوتر رو قرار تا  میزنم  زنگ رها به

   میشم خارج اتاق  از موهام بستن و ردنڪ شونه بعد

   خاله سالم _

   شد؟ بهتر سرت ترمخد سالم _

 پایین؟  مامان.. بهترم خیلی ممنون بله _

 بخور  رو صبحونت برو هم تو میخوره  چای داره.. آره _

 ممنون باشه _

 ..  ره ڪف غرق  هڪ میبینم رو  مامان میشم هڪ آشپزخونه وارد

 نمیشه  متوجه  رو من ورود حتی



  مامااان؟... مامان؟ _

 نه ڪمی  هنگا بهم  و میاد  بیرون رڪف از بالخره

 صبحونه   بشین  بیا..  برم  بیاقربونت  شدی؟  بیدار  مامان؟  جانم  _

  بهتره؟ سرت... بخور

 نباش نگران شما  بهترم، خیلی بله _

 بودی رڪف تو خیلی  مامان؟ ردیڪمی رڪف چی به

   بندازم؟ نیمرو..  جان مامان هیچی _

 میخورم شیرین چای.. نه _

  وربخ رو چاییت بشین شما هست چی همه میز روی

 میام  بریزم، لیوانی چای دوتا  بذار.. شده سرد اون _



  هوا  سردی  دیگه  وقت  چند..  میگیرم   چای  لیوان  دور  رو  دستام

 چای  بخار همین  مثل.. نهڪمی   بخار به تبدیل رو ما های نفس

  بهار؟ نمیخوری چرا _

 نگو  نه  بهار جان میگم چیزی یه مامااان؟ .شه سرد منتظرم _

 نخور   قسم  رو  خودت  جون  هم  دیگه  میگی،  چی  ببینم  اول،  بگو_ 

   نی؟ڪ می قبول بگو  شما فقط چشم _

  بخوای نامعقول چیز یه شاید..  بگم  نمیتونم  هڪ ندونم  تا خب_

 میشه  مظلوم چهرم  اینطوری.. نمڪمی جڪ رو سرم

   باهاله یعنی.. خوبیه چیز اتفاقا.. خدا به نه _

 منو شتی ڪ بهار بگو _

 بیرون  برم میخوام _



 میبافی  ریسمون اسمون همین برای برو، خب _

 نی ڪمی شارژ گوشیتم  نشه، قبل دفعه مثل فقط

 ! بیام دیر هم  برم زود  هم میخوام ایندفعه... یعنی... نه _

 میخوام   چیدم،  برنامه  لیڪ  من   هڪ  نه  نگو  خدا  رو  تو  مامان

 باشه زندگیم  روز ترین بیادموندنی  امروز

 بشم  غرق  خوشی تو امروز میخوام

 !زدم ڪپڪ  نرفتم بیرون من  هڪ قدنا اصال

  و   آب  رو  خونه  وزتڪ  مثل   و  شم ڪمی  زحمت  من   انقد   یعنی

 باشم؟ خوش  رو امروز نمیتونم.. نمڪمی جارو

 ... د من خب

 میزنه  حرف   هم   تند   تند  چه  گرفتم  سرسام   دختر،  خب  خیلی   _

  من واسه



 میای؟  چند میری؟ساعت چند بری؟ساعت میخوای  یڪ با

  ج ڪ  قبل  سری  مخالف   رو  سرم  و   زنم یم  نمایی   دندون  لبخند

 ! باشم گذار تاثیر ه ڪبل تا  نم ڪمی

 یازده  تا  یازده  میرم  رها با  _

 : میپرسه تعجب با  مامان

 چی؟  یعنی  یازده  تا  یازده  _

 !شب  یازده تا صبح یازده از یعنی _

 ردمڪ  عصبانیش  خیلی  نمڪ رڪف

 ! نیم  و نه تا  نیم  و نه  بال، برو  پاشو _

 بچم  من مگه  ؟چی یعنی  مامان خب _



  اگه  گفته  بهش..  هیچ  هڪ  بیرون  بره  داده   اجازه  رها  مامان  الن

 باشم  من  هڪ.. بمونه دوستش  خونه هم رو شب خواست

 ردین ڪ مخالفت شما برم  جا هر خواستم بار هر  من ولی

 شمال  رفتن دوستام  همه پارسال

 نرفتم  ندادین  اجازه شما  هڪاین خاطره به  من ولی

 تم نرف من.. رفتن شیراز

 اوردین  بهانه  بازم بود روزه ڪی سفر یه هڪ  هم اشانڪ

 میشم  اذیت دارم اینجوری من

 شمال؟ بری میزاشتم بهار؟ میگی چی _

  سن  بیشتر  سال   بیست  مگه   خودت؟  سن هم  های  بچه  با   اونم

 داشتین؟ 



 بودن  هم  دوستام از بعضی  خانواده _

 شونمیشناسید  هم   خودتون  هڪ   پریسا  برادر  یا   مینا   خانواده   مثل

 نی؟ ڪ ارڪچی میخوای  خیابون تو ساعت همه این آخه _

 بقیه مثل.. خوشگذرونی _

 مونن؟می بیرون مدت همه این بقیه _

  مسافرتی   پایه  بذار   اینو  شما ...  ندارم  بقیه  با   اریڪ  من  اصال  _

 نرفتم  امسال هڪ

 بهتره  نرم نمڪ  اصرار همه این قراره اگه مامان

 ن پایی میندازم رو سرم ناراحتی با

 ! میده جواب بهتر خیلی اینطوری

 !میندازه  ارڪ ارج از اصرار همهاین اصال _



 : میپرسه تعجب با  مامان

 میندازه؟  ارڪ چیه از _

 راست  سمت میچرخونم قهر حالت به رو سرم

 !ارڪ ارج _

 جاست؟ڪ ارجش تو رفتن بیرون اونوقت _

 میندازم  پایین  رو سرم دوباره

 ! من خوشحالی تو _

 نم ڪمی خواهش..  دیگه برم بدین   هازاج مامان خب

 :  میاره  پایین رو صداش مامان

  جاست؟ڪ  مدت  همه  این   بهار  بپرسه  مریم   بهار؟   میگی  چی   _

 بگم؟  چی



  یعنی   خیابون  تو  اونم   باشی   خونه  بیرون  ساعت   دوازده   میدونی   تو

 چی؟

 گفتم  ه ڪ ببخشید اصال... نمیرم  مامان باشه _

 نم ڪمی نسلڪ رو رقرا میزنم،  زنگ بهار به میرم النم

 شم اتاق  راهی تا  میشم  بلند جام از

 میریزم   بهم موهامو مڪی اینه جلو میرم

 میدم  یهڪت تخت به و میشینم زمین روی

 نیست  خبری هیچ و گذشته دقیقه ده

 دقیقه  بیست

 ساعت  نیم

 ! نمڪ می ڪ ش مامانم  مادری مهر به دارم دیگه خدایا



 !حال تا نداشته سابقه مدت همه این

 ! یقهقد چهل

  گردنم ..  دیگه  بفرست..  نشدم  ناامید   درگاهت  از  هنوز  من  خدایا

 !ستڪش

 ای خونه نُه نما؟ڪنمی قبول  یازده تا ولی پاشو خب خیلی _

 خاطره   به  فقط  بزن،  در  دیگه  خدا  رو  تو  ولی  مرسی،  مامان  _

 !دارم حریم منم  نم ڪ حس هڪاین

 شو  آماده زود خب خیلی _

 ه ظرتمنت گفت گوشیم  به زد زنگ رها

 نمیدی  جواب گوشیتم

 رها  قربونت به من



  باز   به  توجه  بدون  رو  خوشگلم  لباس..  میگیرم  دوش   میرم  سریع

 باشم  عالی  امروز میخواد دلم فقط میپوشم بودنش

 شمڪ می چشمام توی رو سیاه  مداد

  لبام  روی  رو   عالقم   مورد  قرمز  رژ  و  میشه  بیشتر  جاذبشون

 شم ڪمی

 بیرون زنمی م  اتاق  از سریع و  میزنم رو عطرم

 میگم  بلند  میرسم هڪ خونه آشپز به

 رفتم  من خداحافظ خاله مامان، _

 میاد  باهام در دمه  تا خاله ولی  نهڪ می سفارش دوباره مامان

 میای؟  یڪ بهارجان میگم  _

 دارین؟  اریڪ جان خاله چطور _



 ..  نه.... خب _

 س دستپاچه خاله چقد

 گردش میرم  مڪی.. خاله میام شب _

 جان؟ بهار نیست  دیر شب ات الن از _

 هست   دوستمم.. نیستم تنها خاله نه _

 بهش   تلفن  یه  بدی؟  خبر  بهرام  به  میخوای  جان  بهار  میگم  _

 مادر نڪب

 اینجوری؟   نیست  بهتر  جان؟  بهار آره  بیرون،  بری  خودش  با   اصال

 میبوسم  رو صورتش

 نمیشم ایشون مزاحم جان خاله نه _

 نیست  یلڪمش  ردمڪ هماهنگ مامان  با  بعدشم



 دیگه   بگم چی... مادر نهڪ خدا _

 خداحافظی  _

  رو   سربازی  احساس  شم،ڪمی  راحت  نفس   یه  بندم می هڪ  دَرو

  دلیل   من   ه ڪ  انقد   دادن،   مرخصی  بهش  ها   مدت   بعد   ه ڪ  دارم

 برای   لسڪ  تو  رقصیدنش  موقع  رها  مامانم،   واسه  آوردم  برهان  و

 !  نیاورد مدرسه مدیر

 بزنم  گزن رها به تا درمیارم و گوشیم

 میفتم خان بهرام آیفون یاد

 !ردڪمی مهرم آیفون ه،ڪس جای به میشد چی خب

 زشت  خیلی  ه ڪ  میدید  دستم  تو  اگه  نداد  هڪ  شد  خوب  البته

 میشد

 جایی؟ ڪ جان رها  سالم _



   بیای؟ تونستی وچتونمڪسر عشقم،  سالم _

 فعال وچه،ڪ سر میرسم الن آره، _

..  بینممی  وچهڪ سر  رو  رها ..  نمڪمی اضافه  هام   قدم  سرعت  به

 ببینه منو اونم تا میدم ونڪت دست واسش

 میره پروانه  واسم و بینهمی لحظه چند بعد

 خل ی دختره

  بودیم  ای  خونه  هر  تو  هڪ  ست  نهفته  درش  متی ڪح  چه  واقعا

 دارن فاصله وچهڪ سر از انقد

   رسممی بالخره

 مُردم  رها وای _

 پرید  مون دقیقه چهل هڪ بریم   اومدی، خیلی خداییش آره _



  سایه   حالت   به  دستمو.  نمڪمی  درست  شونم   روی  یفموڪ  بند

  میذارم صورتم روی بون

 باشم  خونه نُه گفت مامانم بزن تهش  از هم  ساعت دو _

 میده  ونڪت هوا تو  رو دستش رها

 نی ڪش  تابو فقط امروز.. بابا بیخیال _

  ش حال  به  اونم  هڪ  لیچاره   تا  چهار  فوقش   نارڪ  بزار  رو  مقررات

  ارزهمی

   گیرهمی لڪش هامون لب روی شرارت و رضایت لبخند

  میفتیم راه و  زنیممی  هم به رو مشتامون

 رفتیم پیش  دفعه هڪ یڪپار سمت به

  گذشت خوش خیلی  هڪ دفعه اون



  به  ردیم ڪمی  مسخره  رو  ها   بعضی   ه ڪ  وقتایی  مخصوصا

 رها  از  و  بود  نشسته  رومون  روبه  هڪ  چاقی  پسر  اون  خصوص

  گرفتنمی چشم یا لحظه

   نی؟ڪ راضی  رو  اعضا شیدڪ طول چقد  رها _

   ساعت  نیم  حدود چیزی نم ڪ رڪف _

   چی؟ تو

 زدم  ڪف  هڪ انقد  نه،  یا خوردم صبحونه نمیدونم اصال من _

 ستڪش گردنم بعدشم  ردمڪ قهر  هڪ  بعدشم

 ست؟ ڪش گردنت چرا حال _

 اتاق  تو رفتم مامانم،  ردڪنمی قبول _

  عشقی  ستڪش  ه ڪ  سایی ڪ   مثل   رتم، وص  تو  ریختم   موهامو

 خوردن 



 انداختم  سرمم   تخت،  به   دادم  یهڪت  بعد   زمین  رو  نشستم

 شدم داغون هڪاین خالصه.. پایین

 :رفیق دوستانه نصیحت یه _

 ! میشه اون مثل داره زدنت حرف ن،ڪن نگاه آنشرلی دیگه

 شید ڪ طول چقد وقت اون

 دقیقه چهل حدود _

 ازهندمی بهم سفیه اندر عاقل نگاه  یه

 ! محرومی عقل نعمت از ای ه ڪمل ریخت از چقدر هر  یعنی _

 میومدی  ادا اومد مامانت وقت هر عزیزم جان بهار خب

 چی؟  هڪ ردیڪ لڪاس خودتو دقیقه چهل

 !دفعه صد این.. تو میاد  نزده در همیشه  من مامان  جان رها _



 اجی  معذرت..  نبود یادم   آها _

 ایندفعه؟ بگیرم لتیڪش

 چی؟  _

 یبستن _

 بگیر  شاتوتی من واسه _

 یڪاو _

 سری  ه ڪ   تیڪنیم  روی  میرم  منم   ، ڪپار  ه ڪد  سمت  میره  رها

 نشستیم روش قبل

 میشینم

 !نیست روش سیڪ هڪ رمڪشا رو خدا

 سمت این بیاد  هڪ  میدم  ونڪت دست رها برای



 میگیره خندم تشڪحر از

 ! پاشه زیر قرمز فرش  انگار میاد  راه عشوه با جوری

 شی  روشن بزن عشقم،  بگیر _

  نم ڪ  نگاه   بهش  تا  میگیرم  بال  سرمو  میگیرم،  ازش  رو  بستنی

 میزنه  رو چشمم آسمون روشنی هڪ

  میومدی؟ راه اینجوری چرا _

   آوردمدرمی رو تو ادای داشتم _

   میرم؟ راه اینجوری من ی ڪ.. وا _

  ڪژنتی  نیست،   عمدی  چون  نیستی  متوجه  خودت  همیشه،  _

 ! لمصبته

 اومدم ریاینجو عمدی  من ولی



  بدونه داره، ازدواج قصد هڪ هست اطراف این سیڪ اگه گفتم

 !  دارم رو آمادگیش من

 !  آها _

  اپن  همین  با  و  داره  بازی  ذهن  ازدواج  با  رابطه  در  همیشه  رها

 رده ڪ سرویس منو  بودنش مایند 

   نداره؟  جلد هست  بهداشتی اینا نظرت  به بهار؟ _

 نیست  بیشتر اون از هڪنای میخوریم  رو نوشابه ما.. دونمنمی _

   میگی  راست.. اوهوم _

   نی؟ڪ ارڪچی میخوای رو  دانشگاه.. بهار میگم

 فعال  منتفی _

 تاب   روی  شوڪوچیڪ  دختر  هڪ  میفته  مادری  به  چشمم

 میترسه  تاب از دخترش هڪ حالی  در میذاره



  ننداز وقفه همه این چرا؟ خب _

 تو  هڪنای  مگه  شم  قبول  نمیتونم  هیچ،  هڪ  دولتی  دانشگاه  _

 پول مستلزم خودش ه ڪ نمڪ تڪشر ورڪنڪ لسایڪ

  میخواد پول  باز هم آزاد

 ندارم هم ارڪ شرایط

 داری؟  معلولیت ردهڪن خدایی خواهر؟ چرا _

 

 ندارم تخصص اریڪ تو برسر ڪخا نه

 دلیل  این به ندارم تحصیالتم

  سر  از  یا ..  نشد  عایدم   هیچی   ارڪ  دنبال   بودم  رفته   هڪ   قبلنم

  ساده،  منشی  یه  برای  یا  میدادن  ارڪ  بهم  بودنشون  عوضی

 خواستن می  دانشگاهی ڪمدر



  رو   چشمام  میشه  باعث  ترشیش  میزنم،  یخیم  بستنی  از  گاز  یه

 ببندم

 بگردم   باید بازم ولی

 میشه تموم دیگه  وقت چند تا پسندازمون

 الن  ارمنده، ڪ  دنبال  زده،   تڪشر  عموت  پسر  گفتی   بار   یه

 نداره؟ لزم رو سیڪ

 نم ڪ معرفی  نداری لی ڪمش  باهاش اگه ، اقااتف چرا _

 لی؟ ڪمش چه بابا نه _

 میذاره؟ قسمت دوم ڪ منو نظرت به حال

 میده  رو جوابم سڪریل  خیلی و میزنه ڪم رو بستنی

 ! خدمات _



 بازوش  تو میزنم  آرنج با

 زهرمار _

 بال  میده ابروهاشو و سمتم نهڪمی روشو

 خدمات میری مستقیم..  میگم  جدی _

 بزرگی اون به تڪرش خره خب _

 میفرستی؟ منو خدمات  بخش هست اونجا ارڪ همه این

  دیگه  نڪ  استفاده  رفیقت  واسه  بودنت  فامیل  حق  از  مڪی

 بخوری؟ دردم به میخوای یڪ

 زده خدمات تڪشر شعوربی  میگی؟ نمڪ ارڪچی خب _

 تڪشر همه این نمیدونم  من

 ! نمیدونم  بازم خدمات؟ به ردڪ بند رفت چرا این



 میخواد  پسرش  ه ڪ  گفت  عموم  وقتی  بهار،  هیشنم  باورت

 ردهڪ  حساب  روش  پدری  فامیل  ارایڪبی  لڪ  بزنه  تڪشر

 بودیم

 بزنن   خواستنمی  بودن  ناراضی  شغلشون  از  ه ڪ  اونایی   حتی

 بیرون 

 تشڪشر  پسرشون  شاه  هڪ  گفتن  و  زد  رو  تڪشر  ه ڪ  بعد  اما

 ردهڪ اندازی راه رو

 گفتن رو تڪشر اسم و

 ردڪ تغییر هم  عموم پسر اسم

 داد  نام  تغییر فامیل تو شعوربی به نیما از

  دلم   بشم،   تشڪشر  منشی   برم   گفت  بهم   بار  یه  شعوربی  این

 نمڪ قبول میخواست



 درباره  میخواست  آینده  در  عموم  زن  هڪ   حرفایی  یاد  وقتی  ولی

 پسرش   تڪشر  تو  ردنڪ  ارڪ  پول  از  مثال  هڪ  بزنه  جهازم

 ! شدم منصرف خریدم،

 نه،ڪ  آنالیز  رو  اطراف  تا  میزنه  چرخی  هی  و  میشه  بلند  جاش  از

 ! میگرده ورڪمذ فرد  دنبال  هڪ میدونم 

  ڪپار  توی  دوری  یه  نشده  تموم  بستنی  این  تا   پاشو  بهار،  پاشو  _

 ! نیست خبری ه ڪ اینجا بزنیم

 ردمڪ انتخاب رو اینجا بود خلوت چون اتفاقا بشین، _

 شم  بلند  جام از تا شهڪمی رو دستم

 خودشون  ورڪمذ  های  فرد بشینیم یم،ستنی  تو مثل ما  عزیزم _

 ! بگردیم باید بیان

 بگیرم شاتوتی  بستنی گفتی  وقتی اصال



   ردمڪ تعجب لیڪ

  یه  ولی  شده  اجحاف  حقت  در  عقلی   لحاظ  از  دارم  قبول  خداییش

  ذهن  این  با من  ه ڪ نی ڪمی ایجاد  ریشتری چند زلزله وقتایی 

 میارم  فرود تعظیم سر برابرت در منحرفم

 میزنیم قدم  ڪپار رو پیاده   تو آروم دو هر

 قر  یه  رها  میشه  رد  نارمونڪ  از  ازیونڪا  فرد  هڪ   هم  وقتی

 !  میاد  هم ریزی

   تعظیمت؟ دلیل _

 !  میخوری  داری هڪ همینه دلیل _

 !بخته گشایش  مخصوص پرتغالی شاتوتی  اونم  شاتوتی بستنی

  هستن  اطراف  اون  ه ڪ  نفری  چند  میشه  باعث  این  و  میخندم  بلند

 بزنن بهمون حرفایی دوم ڪ هر و  نشب ما خیره



   نخند  میگم راست دیوونه _

 داشته   ازدواجی  قصد  نیمچه  یه  و  باشه  اینجا  ازیونڪا  فرد  یه  اگه

 ریز  سر   اصال  بال  میزنه  قصدش  ه ڪمعر  صحنه  این  دیدن  با   باشه

 ! میشه

  اون   شاید   بدیم   نشون  خودی  یه  ه ڪ  بچرخیم  میگم   این  واسه

  جیگرایی چینمه   انتظار طرف اون ورڪمذ جناب

 انگ  بعدا  هڪ   نمڪمی  همراهی  رو  رها  ها  شرایط  این  در  همیشه

 !  نزنه بِهم رو بختش بستن

 عایدمون  چیزی  شنیدن  متلک  جز  زدن،  دور  ساعت  ڪی  بعد

 نمیشه 

  پیش   و   رده ڪ  رو   تالشش   حداقل  ه ڪ  میشه  راحت  خیالش   رها   و

 !نیست  شرمنده وجدانش



 واسه  پیشنهادت  ه، یدکش  ته  انرژی  منم  گذشته  دو   از  ساعت  رها   _

 چیه؟ غذا

  کنم   فکر  دبیرستان،  یاد   به   بخوریم  کثیف  ساندویچ   نظرم  به  _

 طرفا  این باشه

 میزارم گونم روی دستامو

 خستگیمون   هم  رستوران  بریم  الن  میگم  من  گرمه،  الن  ببین  _

 میشیم  خنک هم درمیره

 رفت یادم   کاله  کردم عجله انقد

 هزد زل بهم لبخند با  طور همین رها

 بهار   شدی لعنتی خیلی _

 میخوره   سبز  به  رنگش  بیشتر  چشماتم  شده  سفید  و  سرخ  صورتت



  سوخت،  میکنی  زندگی  خونشون  که  مردی  واسه  دلم  لحظه  یه

 اسمش؟ بود چی

 درسته؟ . بهرام

 میکنه   نگاه رو دیوار و در که بهتر همون

 ! دیگه هیچی.. دیگه...  که وگرنه

 منحرف  مریض دختره درد، _

 کشوندم  خودم دنبال  و مگرفت دستشو

  راضی  دیگه  اونا   به کن  نگاه  دیوار  و  در آقای  همون  نمیدونه  دیگه

 نیست 

 کردی؟  قاطی   عزیزم، شد  چی _

 میدی  لفت که انقد _



 شیک  حسب  بر   رو   یکیش  که  هست  اطراف  اون  رستوران  دوتا   کال

 میکنیم  انتخاب بودنش

  که   بود  این  بیانگر  مجللش  فوق   فضای  شدیم  که  رستوران  وارد 

 شیم  پیاده کلی باید 

 نشستیم  سالن وسط رفتیم اد حال  این با

  waiters  فرم  یونی  و  فضا   به  توجه  با   بودن،  پر  ها  میز  اکثر

 !دارن آمد و رفت رستوران این به اکازیون افراد که بود مشخص

 کرد  اعالم رو موافقتش شدت  به گفتم،  رها  به رو  م نظریه وقتی

 بهداشتی  سرویس  به  که  مشیمی  بلند  جامون  از  شیک  خیلی  پس

 کنیم  آرایش تجدید تا  بریم

 hostess  از  کجاست  سرویس  دونستیم  نمی  که  اونجایی  از

 میگیریم  کمک رستوران



 کنم؟  کمکتون میتونم  خانوما، بخیر روز _

  و   مشکی  اداری  شلوار  مانتو  با  ساله  پنج  و   سی   حدودا  خانومی

 ندارمهما  سمت  که  ایستاد  کنارمون   توسی  دار  مدل  مقنعه

  تو   داشت  که  شرقی  چهره  خاطره  به  بیشتر  داشت،  رو  رستوران

 بود چشم

   کجاست؟ سرویس ببخشید _

   میده نشون رو ورودی چپ سمت

 رو  راه داخل خانوما، طرف اون _

 ممنون  _

  سمت  به  رو  مسیر  مخصوصا  رها   سرویس،  سمت  به  افتادیم   راه

  کشوند بودن نشسته پشتش پسر چهار که میزی

   شد جلب ما به نفرشون ارچه هر توجه



  داشت  چنتش  تو   عشوه  چی  وهر  کرد   رو   استفاده   نهایت  هم   رها

 !  کرد رو

   باشم پایه  رو بهار هایشیطنت از نوع این دارم قصد رو امروز

 شد  بلند کیفم از گوشیم زنگ صدای

  با   ولی   درمیارم،   کیفم   تو  از  رو  گوشی  سریع   مامانه  اینکه  فکر  با

 میشم  رو روبه ناشناس شماره

  میرسونم بهداشتی سرویس روی راه به رو خودم

 بهار؟  کیه _

 ناشناسه  نمیدونم  _

 باشه  مامانت شاید  گفتم آها،  _

 میدم جواب رو گوشی



 بله؟ _

 ....... 

 الو؟ 

 خانوم بهار... سالم _

 حامده  صدای اینکه کنم می تعجب

  گرفت،   شکل  بینمون  بدی   برخورد  بار   آخرین  اینکه  به  توجه  با 

 میدم رو بشجوا سرد

 افتاده؟  اتفاقی سالم، _

 بوده  بد اتفاقای  از پر  حال همین تا  شما رفتن از _

   نداشتم، باشما  مناسبی برخورد میدونم 

 کنید فراموش رو صیغه مورد در حرفام همه



 .... من بهار

 زیاد  خیلی.. بهار میخوامت من

 میکنم  بگی کاری  هر که انقد

 بهار  کنم فراموشت نمیتونم من

 ... رفتی تیوق از

  بردتتون  مرتیکه  اون  یعنی ..  رفتین  که  جایی   رفتین؟  کجا   اصال

 نمیشین؟  اذیت

  ببرمتون بیام اذیتین اگه

 باشین راحت که میگیرم براتون خونه یه

   کردممی گوش حرفاش به صامت طوری همین

 ..  میومد بدم  مرد این از چقد



   کیه؟ میکنه اشاره بهم  رها

 

 حامد  میزنم  لب منم

 قسمت   وارد  و  میده  تکون  هوا  تو  بابا  برو  معنی  به  رو  دستش

   کنه شروع رو کارش تا میشه سرویس روشویی

   میدادم  رو جوابش باید  بود کافی دیگه سکوت

   افتاده؟ یادتون الن _

  باشه؟ مرتیکه ادم، اون ممکنه که رسیده فکرتون به الن تازه

 میذاشتن  دبای   بود  افتاده   که  اتفاقی   و   حرف   هر  شما   و   من  بین

   کنار

   بود نکشیده رو شما زحمت کم   من مادر



  بین  میشد  واسطه  که  بود  من  مادر  داشتین،  کاری  هر  موقع  هر

   آقا حسین و شما

 سکوت  فقط  جواب  در   ولی   نکشید  حرف  برادراتون  و   خواهر  از  کم

   کرد

   کرد  آماده من مادر رو خانوم فروغ جهیزیه

 زحمت   چقد   که  ندیبو  شاهد   همتون  ولی  داد  رو  پولش   نمیگم

   کشید

   کرد؟ چیکار جواب در خواهرتون ولی

 نداشتم انتظاری شما از هم اول از چون نمیگم، رو خودم

 میدید  پسرش  مثل رو شما  مامانم ولی

 بیرونش  خونه  از  کرد،  فوت  شما  پدر  شوهرش،  وقتی  اونوقت

 کردین



  مکان،   و   جا   بی   تنها،  دختر  و  مادر   یه  کردین،   فکر  این   به  اصال

   برن؟ باید  کجا  پول ونبد

   نبودین قائل  ارزش براش زندگی سال همه  اون قد

  خیلی  شخص  یه  مرتیکه،  میگین  بهش  شما  که  کسی  اون  اتفاقا 

  محترمه

 خانوم  بهار _

 نگیرید تماس دیگه میشم خوشحال _

 خدانگهدار

  بیرون میدم  شدت با   رو نفسم و  پایین  میارم رو دستم

  بودنش خلوت از وقتی  میندازه  رو راه به  نگاه  یه بیرون،  میاد رها

  میگه حرص با میشه راحت خیالش

 مردک؟   میگفت چی _



 میندازه  خنده  به شدت به منو رها چهره

 میخندی  چی به  کوفت، _

 :   میگم  بهش خنده  با

  کردی؟ درست خودت واسه ریختیه چه این چته؟ تو _

   رها  میکنی پاکشون الن  همین کردی؟ قرمز لباتو انقد چرا

  میکنه نگاه  اینه به ناامیدی با

   شده؟ بد انقد  یعنی _

 شده  مسخره..  نه اینم  تازه.. شده  افتضاح _

   شده گچ  مثل صورتت کن،  کم پنکیکتو

 !  شده زیاده   یکم همچین آره _



  بیخیالش   هم  تو  افتاده  مد  از  دیگه  کن،   پاک  چشمتم  خط  دنباله  _

  شو

 میگم  درست  من  ببینه  تا  میکنه  بررسی  صورتشو که  طور  همین

   میکنه اخم بهم آینه تو از نه،  یا

 هدیگ  بشور رو صورتت بگو یباره خب _

 !  بشور رو صورتت خب _

 کن مسخره خودتو _

 سرویس  تو میان خانوم دوتا

    میشم  موهام کردن درست مشغول

  از  یکی   با   خب  کنی   ازدواج  میخوای  اگه   داری،  خواستگار  که  تو  _

   میکنی؟ چیه کارا این ،نک ازدواج ها برگشته بخت این

  میخوام من که نیستن  اونی هیچکدوم  اینا  بابا _



  تعریف  خیلی   که  اونو  چی؟   میگفتی   دیشب   که  اونی  خب  _

  میکردی؟

  میبنده چشماشو و میکنه قالب  هم به چونش زیر دستاشو

  نمیخوام خدا از هیچی دیگه  بیاد خوشش من از اگه بهار، آخ _

 میاد  شم خو ازش خیلی میکنم احساس

  میکنه  باز چشماشم و  پایین  میاره دستشو بعد

   بود سر من از یکم آخه نمیذاره، مامانش  میدونم  ولی _

 نفر  چهار  اومدیم   وقتی   از  بریم،   کنم   پاک   رو  اینا   من   بیخیال،

   رفتن،  و اومدن

 !  توییم این هنوز  ما

  رو  ما  جای  ولی  بیرون  میریم  کردم  تمدید  رو  آفتابمضد  اینکه  بعد

 بودن گرفته دختر تا سه



  کجا   از  ها   عتیقه  این   یعنی،  نداریم  شانس  خدا  رو   تو  نگاه  _

  شد؟ پیداشون

   کنممی درستش من  رها بیا _

 میبرم  بود ما  مال که میزی سمت به و میگیرم  رو رها دست

  خوش روز دخترا، سالم _

  دوستم   برای  ولی   بودیم  نشسته  اینجا  ما  بیاید   شما  اینکه  از  قبل

  امکانش   اگه  حال  سرویس،   رفتیم  همین  برای  اومد   ش پی  مشکلی

 خوشمون   سالن  قسمت  این  از  چون  بشینیم  اینجا  هم   ما  هست

 میگم  همین برای  اومده

  معرفی   رو  خودش  و   میده  دست  بهمون  میشه،  بلند  دخترا  از  یکی

  میکنه



 ما  آخه  گرفتیم،  رو  جاتون  که  میخوایم  معذرت  عزیزم،  حتما  _

   میشینیم همینجا میایم،  نرستورا  این به  وقت هر

 نیلوفرم من

   هستم بهار خوشوقتم _

   میده   دست هم رها به

   شما؟  و _

  خوشوقتم آشناییمون از رَهام _

 خودشون   و   میدن  دست  بهمون  میشن  بلند   هم   دیگش   دوستای

  میکنن  معرفی رو

  سحر و سیما

   میشیم ملحق جَمعشون به  هم  ما



   دادین؟  سفارش غذا جون بهار _

 نشد  فرصت هنوز نه _

   ندادیم  سفارش هم   ما خوبه، _

 دارین؟ میل چی خب

 سرویس   از  وقتی  از  ولی  میخوره  چی  بگه  تا   میکنم  نگاه  رها  به

 نشسته   ساکت اومدیم 

 اینجا میایم  که باره اولین راستش _

  کنین  راهنمایی میاین خیلی که شما

  درست  نمادین  رو   شالش  و  میکشه  دست  موهاش   روی  نیلوفر

  میکنه

   عالین  هاش غذا همه البته نداره حرف هاش ماهیچه ببین _



   برمیگردم رها سمت به

   عزیزم؟ داری میل چی  جان رها _

 فقط  بگو،   منم   واسه  میگی   خودت  واسه  هرچی  نمیکنه  فرقی  _

 گرسنمه  خیلی  من جان بهار زود

 برگ  هممون  برای  باشین  موافق  اگه  مَنین،  مهمون  همتون  _

   بدم سفارش

 دارین  دوست که هرچی  یا

 گشنمه خیلی منم  که زود رها  قول به فقط

   میکنم کنه مهمون هم  رو ما داشت قصد که نیلوفر روبه

  نداشتیم مزاحمت  قصد  ما  عزیزم، نه _



 این   شرکت  توی  مقالم  برد  مناسبت  به  دختر،  چیه  مزاحمت  _

  شلوغ   بهتر  چه  هستین  که  هم  شما  گرفتم،  رو  کوچیک  مهمونی

 میشیم

   میده  تکون دست waiter یبرا نیلوفر

  داشت  دست  در  منو  که  توسی  شلوار  و   کت  با  مردی  خدمت،  پیش

  شد حاضر میزمون سر

   رفت   و   آورد  پایین   تعظیم   حالت  به  رو   سرش  سفارش،  گرفتن  بعد 

  میکنه نگاه  بهم  و میذاره چونش زیر رو دستش نیلوفر

   بهار؟ _

   بله؟ _

 !  خوشگلی خیلی _

 میزنم  لبخند بهش _



 خوشگلی  هم تو عزیز ننومم _

 میکنه  قالب میز روی رو  دستاش و میخنده

   کنند خیره زیباییت ای، معرکه تو واقعا  ولی  آره که اون _

 پسرت  دوست حال به خوش

   میگم نیست دستت تو  حلقه چون نه؟ نداری که شوهر

 میاد  حرف به رها  بالخره

 مثبته کال .. پسر دوست نه داره شوهر نه ما  رفیق این _

 :  میگه  تعجب با سیما

  که  داریم  دانشگاه   تو  نامی   کاملیا  یه،   ما   میشه؟  مگه  جدی؟  _

 سفید   خوبه  زنه  چی  هر  رویه  ولی  نمیزنه  دل  به  چنگی  قیافش 

 !  کرده



 بالنسبت  البته

  میخندیم هممون

 متوجه   دخترا  با   معاشرت  و   بود  عالی   واقعا   که  غذا   خوردن  بعد 

  میکنه صحبت اپن  کال! داره  رها  مثل شخصیتی سیما که شدم

   میده  نشون  رو  دقیقه  ده  و  چهار  شماره  که  میفته  ساعت  به  نگاهم

   داریم  وقت ساعت  هفت  رها _

 میچرخونه  سمتم به رو سرش سحر

   دارین؟ ساعت هفت چی  وقت _

  وقت   هم  شب  یازده   ساعت   تا   باشیم  خوش  میخوایم  کال  امروز  _

 میشیم خوشحال باشین هم شما اگه داریم

  رو   موافقتشون من  به  لبخندی  با   و   میکنن نگاه هم  به  تاشون  سه

 !  میکنن اعالم



  هدایت  ماشینش  سمت  به  رو  ما  سحر  میشیم،  خارج  رستوران  از

 خصوصی   پارکینگ  رستوران  از  تر  عقب  متر  پنجاه  حدود  میکنه

   بود  کرده پارک  اونجا رو ماشین که داشت قرار

  متمایز   دیگه  های  باماشین  اونو  سحر  شش   و  دویست  بنفش  رنگ

 بود  کرده

  شد می  دیده   عروسک  مثل   هم  بال   مدل  هایاتومبیل  بین  حتی

  طالییش   های   ورینگ  بود   رسیده  بهش   کلی  سحر  که  مخصوصا

 میکرد چشم تو اونو شدت به

  ساختی   چی   عروسکت،   ماشین  این  با   روحت  تو   سگ  سحر  یعنی   _

 ازش 

 شد  عوض کال  شیش  و دویست  به دیدم اصال



 داخل  از  تاب  و  آب  با  هم  سیما  کردیم،  تایید  رو  رها  حرف  همه

  میکنه تعریف ماشین

 ماشین   اگه  ببین،  رفیقتو  این  میشی،  دیوونه  ببینی  توشو  حال  _

 ! بود سحر ماشین قطعا  بود

 میخندیم  حرفش به همه

  صندلی   روی  چرم  سفید  روکش  و   کردیم  باز  رو  ماشین  در  وقتی

  حتی  و   ماگ  دنده،   و  فرمون  دور   به  رنگ  یاسی   های  خز  و   ها

 عروسک  واقعا ..  بله  که  بردیم  پی   دیدیم   رو   کاغذی  دستمال  جعبه

  خوشحال  خیلی  بودیم  شده  آشنا  سیما  و  سحر  و  نیلوفر  با  اینکه  از

 گذشت می خوش بهمون داشت شدیدا چون بودم

 بودن،   نشسته  جلو  جی  دی  عنوان  به  رها   و    راننده  عنوان  به  سحر



 چهار   و  بیست  سحر  و  بودن  ساله   پنج  و  بیست  سیما  و  نیلوفر

..  بودیم  کوچکتر  بقیه  از  سن  سال  یک   و   بیست  با   هم   رها  منو  ساله،

  رو   شون  احترام  باید  بودیم  کوچکتر   ما  چون  سیما  نظر  به

  مخصوصا  چشم  بگیم  چرا  و  چون  بی   گفتن  چی  هر  و   نگهداریم

  خاطره   به  سیما  و   من  بین  هم  پشت  این..  رو  خودش  دستورات

 !  بود بحث  جانبش یک نظر این

  یکمم   شیم  پیاده   نظرم  به  بزنیم  دور  نمیشه  که  آخر  تا   ها   بچه  _

 کردی هم  خریدی یه  وسطا این شاید  بگردیم

 بقیه   هرچی  چون  ظاهر  به  البته  بود  شده   ما  لیدر  که  نیلوفر

 زد  نظرم به رو تایید  مهر  کردمی قبول میگفتن



  خورد،  زنگ  دوباره  گوشیم  شدیممی  پیاده  ماشین  از  داشتیم  وقتی

  حرص  با  رو  تلفنن  و  گرفتم  فاصله  ها  بچه  از  بود،  حامد  شماره  بازم

 دادم  جواب

 بله؟ _

 کنید  گوش حرفام به میکنم  خواهش خانوم بهار _

  ؟   خواهی  عذر  مبنای  بر  حرفاتون  اگه  کنین،  گوش  شما  لطفا  _

 .  بخشیدیم ما  باشه

 معذرت  من  ببخشین؟  باید  که  هستین  شما  این  که،  اینه  برای  اگه

 باشه مونده حرفی دیگه  کنم نمی فکر..  ممیکن خواهی

 میشه؟ چی من  دل تکلیف پس  _

 .. که من



  بخوام  من  که  نبوده  من  دست  شما   دل  تکلیف..  حامد   آقا   _

  منفی   فکرتونه  تو  که   نوع  هر  از  شما  به  من  جواب  کنم،   روشنش

 هست

 کنین  تمومش جا همین رو بحث این

 خداحافظ  بیرونم،  من ببخشید

 پیشم  میاد رها

 شدی؟  پکر چرا بهار؟  بود کی  _

 حامد  _

 مردک؟  میگه چی _

 شو  زنم بیا  دارم دوستت من _

 میشه  گرد چشماش تعجب فرط از رها



 گفت؟ بهت همینجوری  یعنی _

 میشه   این خالصش بابا،  نه _

  نشی؟  حرفا  این  خام  بهار  بیرون؟  انداختتون  داشت  دوستت  _

  طلبه  وعتن  بشر  این..  دیدمش   ناجور  زنای   با   دفعه   دو   من   فقط

 نیست  بشو شوهر تو واسه

  زندگی   از  چیزی..  رها  فقط   ها،   بچه  پیش   بریم   خودم  میدونم   _

 کنن  قضاوتم ندارم دوست نگو، بهشون من

 مید  آرومی  فشار دستش تو دستمو.. میبوسه صورتمو

 رقم جور یه کسی  هر زندگی  توبوده، تقصیر اینا  مگه جان بهار _

 نرم  پنجه  و   دست   تشمشکال  با   شکل  یه   به  هرکسی   میخوره،

 میشه  درست هم  شما اوضاع.. میکنه

 مطمئنم من



 ... کنه خدا _

 گفته   بهشون  رها  بودن،  ما  منتظر  پاساژ  یه  کنار  بقیه،  پیشه  میریم

 نپرسیدن  سوالی همین  برای میکنم صحبت مامانم  با بود

  بلک   تو  بذارمش  شدم  مجبور  زد  زنگ  هم  دیگه  بار  چند   حامد

  وقتی  خورد  زنگ  گوشیم  دوباره  دقیقه  چند  بعد  که  لیست

 خاموش  گوشیمو  روانم،   رو  انداخت  خط  حامد  صدای  برداشتم

  دلم   هم  و  بودن  شده  مشکوک  هم   ها   بچه  دیگه  چون  کردم

   بذارم دهن به دهن حامد  با نمیخواست

  پاکت   نتیجش  که   کشید  طول  نیم   و   دوساعت   پاساژ  تو  گشتنمون

 بود  دستمون  تو خرید های

 بود بقیه برابر هس حدود  من  های خرید



  مشکالتی   از  کدوم  هیچ   به..  نکنم  فکر  هیچی  به  میخواست  دلم

 گذاشتیم سر پشت که  اونایی یا  داریم که

 شلواری  کت  بزرگ  مغازه  به  چشمم  میام  بیرون  که  پاساژ  از

 داشت ای مردونه  لباس جور همه که میخوره

  که   بگیرم  چیزی  یه  میخواستم  بود  نزدیک  خان  بهرام  تولد

  به  رو موضوع همین برای باشیم، کرده تشکر ازش هم ییجورایه

 بذاریم   ماشین  داخل  رو  هامون  خرید  اول  گفت  اونم  گفتم  رها

 خاص   چیز  یه   نفریمون  پنج  سلیقه   با  تا  مغازه  تو  بریم  همگی  بعد

 بگیریم

  کنم   خرید   رویی   روبه  مغازه   از  میخوام  که  گفتم   ها   بچه  به  وقتی

  طرف   رسم   و   اسم  تا   زدن  انی شیط  لبخند   همزمان  طور  به  همشون

 بیرون بکشن رو



  کسی   اون..  که  اینه  منظورم  یعنی...  یعنی   نیست،  خاصی   شخص  _

 نیست  شماست، منظور که

  اون  آقا  این  که  اومد  پیش  برامون  مشکلی  یه  ما  پیش  وقت  چند

 بیشتر   که  تولدی  میخواد  مادرش  حال  کرد،   برطرف  رو  مشکل

  قبول  بدونه  خودش  اگه  م اون  ببینه،   تدارک  داره   همی  دور  جنبه

..  بریم  خواستن  هم  ما   از  حال  نیست،   بازیا  قرتی  این  اهل  نمیکنه

  دسته  داشته،  لطف  همه  این  ما   به  که  آقا  این  شما  نظر  به  خب

 نیست؟ زشت تولدش بریم  خالی

 :  گفتن صدا هم همشون

 ! بریم زشته، چرا

   مغازه سمت به افتادیم راه ماشین تو ها پاکت گذاشتن  بعد



  کدومو  شدم  گیج  اصال  که  داشت  قشنگی  های  کت  و  لباس  دانق

  بگیرم

  سر   هم بود  پاییزه  و  زمستونی  های  لباس  مخصوص که  بال  طبقه

  بود   اومده  خوشم  سوخته  ای  قهوه  پالتو  نیم  یه  از  خودم  من   زدیم،

  نبود قشنگی چیز خریدن کادو برای خب ولی

   خان بهرام  شخصیت به کسی برای  واقعا

   گرفتن وکاد بودن سخت

   بودم دیده تنش پیراهن  فقط مدت این تو

 پوشید می  کوتاه آستین تیشرت محرمیت از بعد ولی

  چند  نتیجه  که  رو   پیچش  در  پیچ   های   عضله  اون  باید   که  البته

 !  پوشندمی بود سخت ورزش سال



  استین  سر دکمه جفت یه و پیراهن یه نفر پنج  ما بررسی نتیجه

 شد شیک خیلی

  ولی   شهربازی  بریم  رو  مونده  باقی  ساعت  چند  نیا  میگفت  نیلوفر

  رو  نیلوفر   پیشنهاد  این  میداد  نشون  رو  نیم   و  هشت  که  ساعت

   کردمی رد

   چیه؟ سینما راجب نظرتون _

 میکنه تایید  هیجان  با سیما

  عاشقتم  بهار یعنی .. آره وای.. آره _

 آره؟  بود تو مال هم  خرید پیشنهاد

  انتخاب   نبود  ذهن  از  دور  هم  خیلی  نک  باور  ولی  بود  من  مال   آره  _

 نداشتیم ای دیگه

 میگه  تفاوتی بی  با سحر



 چطور   خستگی   این  با  آخه  بود  نیلو  پیشنهاد  از  بهتر  اینکه  اول  _

 یه  اینجا  به  سینما  نزدیکترین  اینکه  دوم..  شهربازی  رفت  میشه

 بالتره  خیابون

 فر نیلو  البته  و  میرفتیم  راه  هم  سر  پشت  کم  فاصله  با  مون  همه

  میزد سحر به رفتن راه حین هاشو غر

  و   همه  هم  با  انداختمون  خنده به  کلی  که  طنز  فیلم  دیدن از  بعد

  خندیدیم،   و  گفتیم  ها  بچه  با  کلی  امروز..  بیرون  میایم  بازی  شلوغ

  خرید   تو  دادن  نظر  چه  ماشین،  توی  دورای  دور  یا  رستوران  تو  چه

  و   بازی  مسخره  از  بود   پر  خودش  که  ها  لباس  کردن   پرو   و   هامون

 میکرد  درازی  دست  بغلیش   خوراکی  به   کدوم  هر   که  سینما  حتی

   میفتاد،  دعوا شوخی به و



  کلی   فیلم  از  تیکه  هر  به  که  بود  ما  زیاد   خوشحالی  خاطره  به  شاید

   میخندیدیم

  که  انقد   میفتاد،  خنده  به  ما  های   خنده  خاطره  به  هم  بقیه  و

   میخندیدیم   بلند و مسخره

  تعجب  با  جدیدمون  دوستای  که  کردیم   شروع  رها   منو  اولش  البته

 باشین  خوش  فقط  امروز  گفت  رها  وقتی   ولی   میکردن  نگاه  بهمون

  ما   که  کردن  شروع  هم  اونا  نکنین  فکر  چیز  هیچ  و  کس  هیچ  به  و

 منو  های  خنده  بودن  خز  به  کسی   زمینه  این  در  شدیم  متوجه

 !  نمیرسید رها

  این  نداشتم   دوست  ولی  میکردیم  خداحافظی  هم  از  داشتیم

 گفتم  همین برای بینیممی همو که باشه باری آخرین

 ببینیم؟  همو دوباره  باشین مایل  اگه ها  بچه _



  میکنه  بغلم نیلوفر

   گذشت خوش خیلی که من  به بهار آره _

   بودم نخندیده  اینهمه بود وقت خیلی

  ما  میخواست  سحر  خداحافظی  موقع  میدیم،  هم   به  هامونو  شماره

 کردیم   مخالفت  کردمی  فرق   ما  با  مسیرشون  چون  یلو  برسونه  رو

 بودیم مسیر هم   که جایی تا هم رها منو

 گذاشتیم  قرار  و   کردم   خداحافظی   رها   از  بعدش  رفتیم،  تاکسی   با 

 بدیم  پیام هم به رسیدیم  وقتی

  منتظر  چی   هر  بودن،  شده  خلوتر  خیابونا ..بود  ربع  و   یازده  ساعت

   وایسادم تاکسی

  کمال   در   و  میزدن  ترمز  جلوم  که  دنبو  شخصی  های  ماشین

  میپرسیدن قیمت وقاحت



   بود  افتاده جونم به خوره مثل ترس

 ببرن  بزور  منو  و  بشن  پیاده   ماشین  از  نفری  چند  اینکه  فکر  همش

 برد می سکته مرز تا منو داشت

 فرستادم می صلوات دلم  تو همش

  ساعت ..  گذشتن  کنارم  از  سرعت  با   ولی  اومد  تاکسی   باری  چند

 جلو   ترس  با   نگهداشت،  تاکسی  یه  که  گذشتمی  نیم  و  یازده  از

  دیدنش   با  که  بود  میانسالی  مرد  راننده  کردم،  باز  رو  در  و  رفتم

  شد راحت حدودی  تا  خیالم

 گفتم رو آدرس بالفاصله  و شدم سوار نکردم،  تلف رو  وقت دیگه

  شما   مناسب  بودن  بیرون  شب  موقع  این  تا   جان،   دختر  سالم  _

  نیست

 نکنم  سوارت  شب  وقت  این  نیومد  دلم..  خونه  میرفتم  داشتم  منم



 کشید طول.. داشتم کاری یه.. سالم ببخشید، _

 نزد  حرفی کوچه سر تا و داد تکون تایید  به رو سرش راننده

  پاکت   شدم   پیاده  کوچه  سر  که  بود  دوازده  به  دقیقه  ده  ساعت

 خودم  سریع  و  کردم  پرداخت  رو  کرایه  برداشتم،  رو  خریدم  های

  رسوندم کوچه به رو

  هر  و  رفتمی  راه  تند  تند  که  دیدم  رو  خان  بهرام  تعجب  کمال  در

   دستش  کف  به  بعد  و  میکوبید  پیشونیش  به  رو  مشتش  ثانیه  چند

..  کردم  رد   رو  سکته  کنم   فکر  که  بودم   ترسیده   انقدر  دیدنش   با 

 نداشتم  رفتن جلو جرأت و بودم  وایساده همونجا

 بود نرفته دمیا پیشش دفعه برخورد هنوز

   میشه ختم داره اینجا به آخرش  که خوشم روز از اینم بفرما



 مثل  که  دید  منو  ولی  ببینه  رو   خیابون  که  کرد  بلند  رو  سرش

 ...  میکنم نگاهش  دارم و  وایسادم ها مجسمه

   عقب  رفتم قدم  چند  ناخداگاه  که طرفم اومد سرعت با طوری

..  شد  خون  پر  دهنم  زد  بهم  که  سیلی  شدت  از  رسید  بهم  وقتی

   نیفتم تا رفتم عقب  قدم چند افتاد  دستم از خرید  های  پاکت

  حس   دهنم   دور  خیسی  احساس  که  گذاشتم  صورتم  روی  دستمو

  زد رو چشمم خون قرمزی  کردم نگاه  رو دستم وقتی  کردم

  لحظه   واسه  رو  خودش  قلبم  که  بود  عصبانی  انقد   کردم  نگاه  بهش

 دکوبیمی دیوار و در به گرفتن هوا ای

   میترسم مرد  این از من خدایا

 .... گرفتم رو  کردنم گریه جلوی زور به که انقد

 بیفت راه _



  تن   دوباره  و  میاد  بیرون  شدش  منقبض  فک  از  دارش  خش  صدای

 میندازه لرزه به بدنمو و

  خریدامو  کال   که  بودم  شوک  تو   بودم  خورده  که  سیلی  از  انقد

 کردم فراموش

 :  شد  بلند  صداش دوباره هک افتادم راه کوچه داخل سمت به

 ماشین  تو _

  روی  روبه  که  درختی  کنار  ببینم،  رو  ماشینش  تا   چرخوندم  سر

   بود شده پارک بود، ای خونه

  نشستم و کردم  باز  رو ماشین عقب در

  صندلی   کنار   خریدمو  های  پاکت  شد   باز  ماشین  در  بعد   ای  لحظه

 گذاشت خودش

 کرد  روشن رو ماشین 



  ترمز،   موقع  که  رفت  سرعت  با  طوری  ور  خونه  تا  سرکوچه  مسیر

 هام  آب  بین  از   "آخ  "  و  کردم  برخورد  جلو  صندلی  به  محکم

 شد خارج

 بیشتر  جلو  صندلی  به  اصابتم  با   که  سیلی  جای  درد  به  توجه  بی

 ماشین  و  کرد  باز  رو  خونه  حیاط  در  شد،   پیاده   ماشین  از  بود،  شده

  حیاط   در  و   دش   پیاده  ماشین  از  دوباره  کرد،   پارک  حیاط  داخل  رو

 بست رو

   بودم نشسته  من که دری سمت اومد

  ترس   از  شونم  کرد  باز  درو  وقتی  کردم  جمع  رو خودم ارادی  غیر

  به  بدنم  و  شد  جمع  صورتم  تو  چیزی  کردم  احساس  پرید،  بال

   کرد  یخ یکباره

   آورد پایین رو صداش کرد،  نگاه  بهم خشم با



 شو پیاده _

  پیادم   ماشین  از  آروم  و   گرفت  و ر  دستم..  بخورم  تکون  تونستمنمی

   کرد،

   بگیرم  رو بازوش ناخداگاه  شد  باعث که  کوبید بشدت رو در

   کرد نگاهم نه گفت چیزی نه

  در  دفعه  این..  برداشت  رو   ها  پاکت  کرد،   باز  رو  ماشین   جلوی  در

 بست آروم رو

 کشوندم   دستم مچ  از و کرد  باز بازوش دور از دستمو 

 خونه  ورودی در سمت

  صدای   از  انگار  قرارداشتن،  در  پشت  خاله  و   مامان  کرد  باز  هک  درو

 بودن شده اومدنمون متوجه ماشین

 .. ک عمر نصف منو  که تو بهار _



  حرفش  ادامه   و   شد  دوخته  صورتم  از  قسمت  یه  به   مامانم   نگاه 

 شد  قطع

  به  رو  نگاهش ..  صورتم  به  بعد   کرد  چشمام  به  نگاه  یک  بهت  با

 داد خان بهرام

   دوخت من  به دوباره و

 شده؟  چی صورتت _

  سر گونم روی و افتاد چشمام از اشک قطره یک مقاومتم همه با

 ... خورد

  خیلی   پسرش  اخالق   از  انگار  میزد  موج  خاله  چشمای  تو  اضطراب

 بدم  خبر بهش  گفتمی که بود مطمئن

 انداختم  پایین رو سرم



  به ..  انداخت  زمین  روی  خریدو  های  پاکت   عصبانیت  با   خان  بهرام

 :  گفت بلند   تقریبا و  افتاد راه ها پله سمت

 .. بال   بیا _

   نخوردم تکون جام از

 ..  کنن کاری یه خاله یا  مامان بودم منتظر

  نزدیکم   بلندش  های  قدم   با  و  برگشت  نمیرم  دنبالش  دید   وقتی

   شد

  کشید خودش دنبال و گرفت  رو بازوم

 ..  بگیره جلوشو تا  کردم  نگاه  ماماه به

 خودش  به  کردمی نگاه  منو  و  خان   بهرام  داشت  تهب  با  که  مامانم

   اومد

   خان؟ بهرام کاریه چه این _



  به  دستشه  تو  من   بازوی   که   طور  همون  و   ایسته  می   حرکت  از

 : میپرسه سوالیش چهره با   و برمیگرده  مامانم سمت

   کار؟ کدوم  _

   بهار؟ صورت تو شماست دست جای این _

 ..  میکنم نگاه  خان بهرام به

   میزد سرخی به عصبانیت از رنزشبُ صورت

 :   میده ادامه مامانم 

  لبش؟ گوشه خون و _

   میده رو  مادرم جواب درهمش  های  اخم با

 منه  کار..  بله _

 میشه عصبانی  و متعجب بیشتر خان بهرام حرف با  مامانم 



   کردین؟  بلند دست بهار روی حقی چه به شما _

 مادرم روبه بود برداشته خش عصبانیت از که  بم صدای همون با

 :  گفت

  بیرون  شب  وقت   این  تا   ناموسم  نمیدم   اجازه   من   و ..  منه  زن  بهار   _

 ! من اجازه بدون... هم اون.. باشه خونه از

 چون  زد  مامانم   های  لب   به  رو  سکوت  مهر  حرفش  این   با  انگار

 کرد نگاهمون  فقط و نگفت چیزی دیگه

 از  انقد..  درب  ها  پله  راه  سمت  به  و  کشید  رو  بازوم  هم  خان  بهرام

   ها  پله رو شد  کشیده پام دوبار که  بال، میرفت  تند ها  پله

 ..  تو  بردم و  کرد باز رو خودش اتاق  در

  داشت  نگهم  اتاق  وسط

 ..  زد چرخ دورم و  کشید عمیق نفس یه



   ایستاد  روم روبه دوباره

 نیستم  ای بسته  آدم من _

  داری احتیاج گشتن به میدونم 

 میگذره خوش بهت  دوستات با  میدونم 

 توء طبیعی حق اینا

  ترس   از  رو  چشمام  میشه  باعث  و  میبره  بال  رو  صداش  یکدفعه

   ببندم

 ..  وضع  و سر این با نه.. اینجوری نه  اما _

 ...  ساعت  همه این نه..  شب موقع  این تا نه

 : میگه عجز با .. پایین میاره رو صداش

 لمصب  اینجوری نه _



    وار عروسک طوریاین نه

   کردن؟  نگات  برگردی که الن تا  رفتی  وقتی از رنف چند

 .... ذهنشون تو حرومی مرد  تا چند

   میکشه موهاشو محکم و میکنه  موهاش تو رو دستش

 استغفرالل  _

  چند  و  میکنه  مشت  آخر  در  و  میکشه  صورتش  رو  محکم  دستشو

  میزنه ضربه آروم پیشونیش به بار

  سرش..  میگیره  ارقر  پهلوهاش  روی   دستاش  میکنه  بهم   رو  پشتش

   میکشه عمیق  نفس  بار چند  و بال میگیره رو

 هست خشمش کنترل برای ها کار این همه که میشم متوجه

   بال میاره  یکم میذاره، چونم  زیر رو دستش  و سمتم برمیگرده



 کن  نگاه  بهم _

   میکنم  نگاه چشماش  تو نزنه داد  دوباره اینکه خاطره به

   میگرده  چشمام توی نگاهش

 که  گلوش  سیب  به  نگاهم  میشه  باعث  که  میده  قورت  دهنشو  آب

  بیفته میشه پایین و  بال محکم

 میکنم   نگاه تیرش ایقهوه چشمای به  دوباره

  میکنه  نگاه مونده  روش دستش جای مطمئنم که صورتم به

  میکشه  هم در ابرو

   داشت؟ ارزش _

 ..  رفتنمه بیرون خاطره به که هاست  دعوا این منظورش، میدونم 

 داشت..  بله _



   بال میده ابروشو یه و میکنه نگاه  چشمام تو دوباره

 !  نباشه دخترش نگران هم خیلی که مامانت  به  بگم پس عه؟ _

  فکم  جاش   به..  برداره  چونم  زیر  از  رو   دستش   تا   چرخونممی  سرمو

  شدت  تا  برمیگردونه  خودش  سمت  به  دوباره  و  میگیره  سفت  رو

 بده  نشونم رو اخماش

 پایین  میندازم ونگاهم

 .. نداشتم  رو چشماش تو کردن نگاه  قدرت 

 کنم  نگاهش تا  میاره  فکم به بیشتری فشار

 میکنم  کارو همین

 بزنیم  حرف باید _

 گرفتم  درد  گردنم بود،  گرفته بال رو سرم که انقد



   کشیدم  پایین سمت به  و  ساعدش روی گذاشتم دستمو

   کرد ولم خودش خواست به

  تختش به خوردم ولی بگیرم فاصله ازش تا  عقب رفتم 

 ...  بود من منتظر.. کردم نگاه   بهش لحظه یه..  وایستادم همونجا

   بزنم  رو حرفم تا  بود من برای موقع بهترین

 ممنونم ... دادین پناه   ما به اینکه خاطره به شما  از.. از من.. من _

  پیش   دیگه  طوره  یه ..  ما  زندگی  نبودین  شما  اگه..  گفتم  هم  قبال

 رفتمی

 شدیم  محرم یعنی.... اومم..  یعنی...  هم به ما خاله خواست به

  جدی   یا..  یا...  کنین  قبول  شما  که  کردمنمی  فکر  من  راستش

 بگیرین



 داشتمی  باز  حرفم  ادامه  از  منو  داشت  دارش  خش  صدای  دوباره

 بگیرم؟  جدی کردینمی  فکر رو چی _

 کردم  نگاه  بهش پرسید سوال ازم وقتی

 بیشتر حتی..دبو عصبی هنوزم

 منظورمه  محرمیت..  همین _

 اونوقت؟ چرا _

 پایین میندازم سرمو

 ..که  ما ... اینکه خاطره به.. یعنی خب _

  همین  برای...  کنیم  ازدواج  هم  با ...  هم  با  نیست  قرار  واقعا  که  ما

 بود  منظورم

 شد  بلندتر قبلیش سوال از یکمی صداش کردم احساس



 صیغه  پس  کنیم  ازدواج   نیست  قرار  چون  اینه،  منظورت..  آهان  _

   درسته؟ بگیریم، جدی نباید  رو

 بله _

 جلو میاره رو سرش

   بال میده هاشو ابرو از یکی میشه، آرومتر صداش تن

   کنیم،  ازدواج بخوایم بعدش اگه یعنی _

  آره؟.. بگیریم جدی رو صیغه میتونیم

  مایل   یکم  و  شلوارش  جیب  تو  میذاره  دستاشو..  وایمیسته  صاف

  سمتم به شهمی

 و  منی  صیغه  تو  ازدواج  بی  چه  ازدواج  با  چه  من،  نظر  از  البته  _

   محرمیم  هم به

 نیست  این تو هم شکی هیچ



   داره فرق   شما  با محرمیت  این به من دید  _

  شما   برخالف  درست  نمیدونم   خودم  شوهر  یا   همسر  رو   شما  من

   میدونید خودتون زن منو که

    میزنه حرفم هب پوزخندی..  بال میگیره رو سرش

 میکنه  کج رو سرش و میکنه  نگاه بهم

  بیرون؟ اومدی  اتاق  از راحت انقد صیغه از بعد روز چرا اونوقت _

   نمیدونی؟ شوهرت منو اگه  افتاده سرت از شال... الن چرا

   بود عصبی  هم خیلی.. بود عصبی

  بود مشخص..  شدش منقبض فک.. صورتش حالت از این

 میدونم  خودم بودن راحت حد  در فقط .. رو صیغه این.. من

 ریم می اینجا از ما .. میکنه اذیت رو شما ..من راحتی این اگه ولی



  خاروند   رو  گلوش..  بود  چشمام  خیره  ولی  برد   بال  رو   سرش  یکم

 ...  داد تکون رو سرش و

   خوبه.. رید می _

   کجا؟ فقط

 کجا؟   پرسیدم خودتی، راحتی دنبال فقط که  خانومی _

   میکنم  نگاه بهش  و  بال میارم سرمو

  میده  جا بهمون..  که هست  یکی _

   میده تکون رو سرش حرفم تایید  به

  صحیح _

   کنید؟ حساب روش میتونید جا برای گفته تو به که کیه اون

 اشناها  از یکی _



   گفته اشنا یه باشه خب _

 بگو  اسم کیه؟ آشنا اون.. اینه من حرف

   حامد  _

 بشه   اگه  تا  میکنم  جمع  خودمو.  جلو  میاد  و  میگیره  شدت  اخماش

   بیفته بینمون ای فاصله

   ارتباطی؟  در باهاش تو _

  بیرون؟ انداختت چرا  بده جا بهت میخواست اون اگه دِ

 بود  پایین سرم

 بود  روشن روز عین وقتی سؤالش جواب در میگفتم چی

 میگیره برامون حامد  که  جایی بریم نمیخوام  من.. خان بهرام _



  و   دارید  همسری  احساس..  احساس..  من  به  نسبت  ا شم  اگه  ولی

.. بگیرم  اجازه  شما  از  شخصیم  مسائل  مورد  در  باید  کنیدمی  فکر

 برم که میشم مجبور

 سیلیش  جای میذارم دستمو

 بزنین  سیلی  من به نداشتین حق شما _

 آورد آروم و  گلوم روی گذاشت رو دستش

 داد  فشار  و گرفت  رو فکم.. بال

 بمونه یادت تا بشکونم رو گردنت داشتم ایلمت چقد نمیدونی  _

 میگه  بلندتر

   باشی بیرون شب دوازده ساعت  تا نداری حق من خونه تو _

 ای خونه نه قبل رفتی  جا هر



  رو   حرفام  انزجار  با   و   میکنم  نگاه  چشماش  تو..  بال  میارم  سرمو

 میزنم  داد خودش مثل

  نیست  بلند اون مثل  صدام ولی

 بزنی  داد سرم نداری حق تو _

 کنی تکلیف تعیین برام نداری حق

 بزنی منو نداری حق

 شی  نزدیک بهم نداری حق اصال

 بزنی  دست بهم نمیتونی

 خودش  سینه رو بعد و سینم رو میذارم اشارمو انگشت

 نیستم تو زن من _

 نیستم  _ تو  _ کس _ هیچ  _ من



   باشم  داشته نسبت تو مثل آدمی با نمیخواد  دلم  هم  وقت هیچ

 ممنون .. دادی جا بهمون

  ممنون بازم.. کردی حمایتمون

   کنی تحقیرم نمیدم  اجازه بهت ولی

  بودن  کرده خیس هامو گونه اشکام

   دربیارم رو قوی  آدمای ادای تونستمنمی دیگه

 نمیشن  بقیه  بار سر قوی آدمای

 میشن  گاه تکیه خودشون.. نمیدن تکیه کسی  به قوی آدمای

  میکنن هل ونخودش  رو مشکالتشون قوی ادمای

   ندارم بهشون شباهتی هیچ من



 تکون   جاش  از  ولی   بدم   هلش  تا   سینش  روی  میذارم  دستمو

  نمیخوره

  شم رد میخوام  کنار برین _

   وایمیسته کنار

  باید   سمتش  برگشتم  میشدم  خارج  اتاقش  از  داشتم  که  موقعی

 خودش مثل.. میگرفتم رو شحال

 بهم  رو  خودتون  هوسیل  این  به  که  نشین،  نزدیک  بهم  دیگه  _

    بچسبونین

 ! سستین مقابلم در که کنم برداشت طوری این نمیخوام

  هستیم،  محرم هم به ما   و شده  خونده ما بین صیغه شما قول به

 !  میشم شما تحریک باعث کنم حس  که نکنید رفتار طوری پس



 چشمکی  کنم   اذیتش   بیشتر  اینکه  برای  کردمی  نگاه   بهم   مات

   میرم نروبی اتاق  از و میزنم

  خیلی  انگاری..  میبینم  تخت  روی   مامانو  میشم  اتاقم   وارد  وقتی

 همه تو اخماش که بوده منتظرم

  منه؟ واسه اخماشون همه چرا

 بشین  بیا _

  چشم _

  بود؟ خاموش گوشیت بازم چرا

   منه؟ دادن دق قصدت تو

   بیایی؟  تا میکشم  چی من نمیکنی فکر دختر آخه

  هفیکا  امشب واسه جان مامان _



 میدم  توضیح فردا ندارم، کشش خدا به

   میگفت؟ چی بهت بهرام  آقا _

   کرد دعوام _

  برم بیرون اجازش بدون ندارم حق گفت

 باشم  خونه نه قبل رفتم  هم جا هر

 گفتی؟  چی تو _

 کنم می تعجب  مامان رفتار از

 درمیاره؟  واسم بازی بالسر آقا  نیومده  بدت  انگار مامان؟ _

 مرتصو تو زده ببین



  انقد   که  این  ولی..بود  حقت  چند  هر..  کنمنمی تایید  کارشو  این  _

  اصال  میکنه  مسؤلیت  احساس  بهت   نسبت  و   هست  بهت  حواسش

 نمیکنه  ناراحتم

 راضیم کارش این از حتی و

 باشه مواظبت که هست یکی راحته خیالم

  رو   حدش  چون  نباشه  راحت  هم  خیلی  خیالتون  بگم  باید  پس

   کردم یادآوری بهش

 باشی کرده احترامی بی  کافیه فقط _

   تو با   میدونم من اونوقت

 میگم  دلخوری با  کردن عوض لباس حین

 میکنی  رو  طرفداریش  اینجوری  شما   صورتم  تو  زده   طرف  خوبه  _

   میکنم هنگ  صورتم بادیدن.. آینه جلوی میرم



  گذاشته قرمز رد صورتم روی دستش انگشت جای

   نگفتی؟  بهش یهیچ  بعد دیدی صورتمو شما مامان _

   اومدم؟ دیر اینکه خاطره به فقط

   کنه؟ بلند روم دست داشت حقی چه اون

   ندارم دید چهرش به که طوری دیوار سمت میکنه روشو مامان

  نمیدین؟ جواب چرا.. شمام با مامان _

  به   رو  خودت  باید   دیدی   وقتی  رو  چیزایی  یه ..  مادر  بگم   چی   _

   بزنی  ندیدن

 میریزه   بهم منو  مامان های حرف بعضی

 بودیم  آقا حسین خونه که زمانی  مثل

   گرفتیم می  نشنیده.. میزدن بهمون  که  هایی  حرف بعضی اونجا



 گذاشتیممی  کنارش  از  ساده   ولی   دیدیم می  رو  ها   کار  از  خیلی

 .... شکستنمی  رو ما  اونا همه..  بود  ساده ظاهر در البته

  باید   چرا  زده   سیلی  بهم   یکی  اینکه  فهمم، نمی  اینو  دیگه  _

 ها  پله  سمت  به  کشوندمی  منو  وقتی  بزنین؟  ندیدن  به  خودتونو

  کردین؟ سکوت چرا

  وقتی   بگم   چی   کنیم؟می  زندگی  داریم  خونش  تو  وقتی  بگم  چی  _

   مادر؟ بگم چی نکرده؟ احترامی بی  بهم  حال  تا

  این   تا  تو،  و  داره  غیرت  بهت  و  میدونه  خودش  زن  رو  تو  وقتی

 نگفتی  بهش  که صورتی در دیبو بیرون شب از موقع

   بگم؟ میتونم چی

 جهنمی   شبم  بود نظیر بی روزم چقدر هر

  میخواد زدن جیغ دلم فقط الن



 میزنم رو حرفام  مامان به جدی خیلی

  محرمیت   یه  فقط  داره  وجود  آقا  اون  و  من  بین  که  چیزی  _

   دیگه چیز نه سادست

 بهشون   قاتا  تو  هم   اینو  ندارن  من   به  نسبت  حقی   هیچ   هم  ایشون

 گفتم

   ندین کسی به ها  حق این از هم  شما بهتره

 بهار  کن گوش _

  خان  بهرام  اگه ..  دونممی  خودت  از  بهتر  رو   تو  صالح   مادرتم،   من

 نیستم مخالف   من باشه داشته میلی تو به

  پا   و   دست  که   منم   فقط  و  گرفتن  جدی  همه  انگار  مسخرست

  باید   نبودم،   خان   بهرام  اتاق  تو  بودم  عصبی   الن  که  انقد..   میزنم

 میکردم  باهاش تری جدی برخورد



 نیمه   و نه ساعت.. میشم بیدار خواب از

  میام   ای  دقیقه  ده   میشم،  حموم  راهی   موهام   کردن  شونه  بعد 

 بیرون 

 غلط  چی درسته چی بقیه نظر از نمیدم اهمیت دیگه

 نه  درسته  میدم   تشخیص  خودم  که  باشم   طوری  اون  میخوام

 دیگران

  پاساژ تو  که   دیروز میپوشم،  رو یاسیم   شلوارک  با   نارنجی  تیشرت

 کرد  انتخاب برام نیلوفر بودیم

 میرم بیرون اتاق از و  بندممی موهامو

 بود  غذا کردن درست حال در خاله

 بخیر  صبح.. خاله سالم _

 بچینم  صبحونه برات بیا.. مادر بیا  ماهت،  روی به سالم _



 میخورم  کیک  با چای یه خاله ممنون _

 میبنده  رو یخچال سردخونه در خاله

  میده   زد  گره  اینکه  بعد  میریزه  پالستیک  توی  رو  یخ  های  تکه

 دستم

 خون   یکم  حساسه  پوستت   مادر،  صورتت  رو  بذار  اینو  جان،  بهار  _

 شده  مرده

 نمیشه  صبحونه هم  کیک و چای

 نه  یا هست حساس پوستم نمیدونم  _

 دست  تا بود آهن شبیه خورد صورتم تو که چیزی ولی

 مردی  برای  ولی  نمیکنم  توجیح  اصال  رو  بهرام  کار  من   دلم،  عزیز  _

..  باشه  بیرون  شب  وقت   اون   تا  ناموسش   سخته  خیلی   اون  مثل



 چون   داشته  حق  نمیگم ..  جوونی  این  به..  تو  مثل   دختری  اونم

 نداشت

 بذاری  جاش رو خودت یکم میخوام ولی

  خونه  بودیم  رفته  مادرت  و  من  که  وقتی  خونه  اومد  سه  ساعت

   مولودی، دوستم

 هستی  ما همراه تو کرد می فکر

  بهش   منم  کرد،   سوال  من   از  ندید   رو   تو  و   اومدیم   ما   که  وقتی 

 میای  دیر احتمال و بیرون  رفتی دوستت با  گفتم

   دادنمی بروز خیلی بهرام ولی شدم عصبانیتش متوجه 

  باهات   بخواد  ازش  تا   مادرت  پیش   اومد   شد   هشت  که  ساعت

 بگیره  تماس



  بهت  نیم  و   نُه  تا   بودی،  خاموش  میزدیم   زنگ  بهت  که  چی   هر

 میزد زنگ

  من   ولی  داره  کار  جایی  گفت  برداشت،  رو  سوئیچ  که  دیدم  یهو

 تو دنبال  اومد  که فهمیدم

  و  استرس  چقد   بیایی  تو  که  وقتی  تا  موقع  اون  از  کن  فکر   حال

  تو   هایی  فکر  چه  که  کن  فکر  ای  لحظه  به  بوده،  روش  روانی  فشار

 گذشته سرش از مدت این

 میندازه  پا  از رو مردی که فکرهایی 

  چهار   نبودم  تنها  من  داره؟  دردسر  انقد  من  رفتن  بیرون  یه  یعنی  _

 بودن  من همراه  بودیم هم   سن هم تقریبا که  دوستام از تا

 نمیگیرن؟  سخت بهشون  انقد اونا های خانواده چرا پس

 باشه  عادی  اونا برای شاید  خب _



  شب  وقت   اون   تا  قشنگمون  دختر  کنیم  قبول  نمیتونیم  ما   ولی

 باشه بیرون

  تو   کنم،  صحبت  اینطوری  نمیخوام  شده  گرگ  از  پر  شهر  دخترم

   مادر  خامی

  خدا  های  آدم  از  یکی  دست  نکرده  خدایی  اگه  نداری،  تجریه

 میفتادی نشناس

   بود؟ انتظارت در  چی میکنی فکر

  که  دنمیخوا دخترم، همینه واسه برگرد زود شب  میگه بهرام اگه

  کنه اذیتت

  داره خبر جامعه وضعیت از که اینه برای همش

 تو  از  بیشتر  بوده،   جامعه  تو  تو،  از  بیشتر  مرده،  اون  نباشه  چی  هر

  داره سن



  میفته اتفاقاتی  چه بیرون میدونه داره، تجربه تو از بیشتر خیلی

 به   نمیشه  رو  زمان  افتاده،   که  اتفاقی   کن  فراموش  هم  تو  دخترم

   وند برگرد عقب

 ساخت  گذشته وسیله به  رو آینده میشه ولی

   خاله باشه _

  روشن  رو  Tv  میرم،  نشیمن  اتاق   به  و  برمیدارم  رو   کیک  و  چای

  میکنم تماشا رو سریال نکرار و میکنم

 خان بهرام از هم  خاله از هم  مامان  از هم..  پره  دلم

  آقا   چی؟  که..  قهرمان  اونو  و  کنن  مقصر  رو  من  دارن  سعی  همه

   شده نگران

  بیاد   یا   بشه  من  نگران  گفت  بهش  کی   اصال   شده،   که  شده   خب

   دنبالم



  پای  بشینم  کردنم   قهر  برای  مجبورم  انگار   حال ..  هوففف  _

 آبکی  سریالی

  چند  بعد ..  رمانم   خوندن  به  میکنم  شروع  و  برمیدارم  گوشیمو

 تو  دختر  این  شخصیت  واقعا  که  میرسم  نتیجه  این  به  دقیقه

  زندگی نعمت و  ناز تو اول از که دختری ه؟ دار وجود هم  واقعیت

 ! میکنه ازدواج داره من  رویایی مرد  با حال و کرده

 !  بود سوپرمن بشه، شوهرم داشتم دوست بچگی از که شخصیتی

  این   قسمت  حال   که  داستان  تو  مرد..  شده  عوض  نظرم  حال  ولی

  بهش  و  بندممی   چشمامو!  میخوام  رو  شده  پرشانس  لوس  دختر

 همیشه  و  نمیگه  بهم  گل  از  تر  نازک  که  مردی  به..  ممیکن  فکر

   میریزه من  پای به  رو هاش  عاشقانه



 سیاه  این  حال  تا  بفرست  رو  سوپرمن  این  زودتر  چه  هر..  خدا  ای

  من   که  بدون  و   کرده   بلند   دست  من   رو   که  بگیره   رو  سوخته

 !  هستم بزرگت نعمت  این منتظر و مشتاق  همیشه

  اینجوری   خونه  بیام   شب  و   ن روبی  برم  دوباره   میتونستم  کاش

  شهمی گرفته حالش

   نداره ارزشی من برای حرفش که میفهمه

 !  تیمم تو بکشم جوری یه رو مامان  کاش فقط

  ها   روز  این..  بودم  گوشی  مشغول  و  بودم  کشیده  دراز  کاناپه  روی

 میکنم  جبران ولی  کردم اجحاف حقش در خیلی

 سالم _

  ساعت   مگه  اومد؟  الن  ارچ  این   میشم،  بلند   جام  از  برق   مثل

   چنده؟



   بال  میرن ابروهام تعجب از و میکنم  نگاه  رو گوشی ساعت

  ظهر؟ بعد   دو شده  ساعت یعنی

   نباشی خسته پسرم سالم _

 ممنون  _

 خانوم زهرا سالم

   نباشید خسته سالم، _

  مامانم   یعنی  این  و  نداد  جواب  قبل  مثل  مامانم  کردم  احساس

   ناراحته

  !شکر رو خدا خب

  کنم صحبت  باهاتون خواستممی خانوم، زهرا _

   هست  امکانش اگه



  رنگیش   چادر  و   میشه  بلند  میکنه،  خان  بهرام  به  نگاهی   مامانم 

  میکنه مرتب رو

  بگه و بشینه  مامانم دارم انتظار الن

 !  نیست امکانش خیر،

  اتفاق  این  داریم   فرق  هم  با  خیلی  مامان  و   من که  اونجایی  از  ولی

 نمیفته 

 بفرمایید  بله، _

  میکنه هدایت بال  طبقه سمت به رو مامانم  بهرام، آقا

   میمونم بزنه  مامانم به خصوصی میخواد که  حرفی کف تو  منم و

 میرم..  بندممی  باهاش  چتمو  صفحه  و  میکنم   خداحافظی   رها   با

 کنم  کمک خاله به  مونده  باقی کارای تو تا اشپزخونه

  میخواین؟ کمک.. نباشین خسته _



 مادر بچین میزو زحمت بی _

 یک  بالخره  میمونیم  خان  بهرام  و  مامان  منتظر  و  میچینم  میزو

 شم می بلند جام از.. رن میا  تشریف بعد ربع

 سالم _

  میز سر شیننمی خاله و مامان

  بعد   و  میفته  راستم  گونه  به  چشمام  رو   از  نگاهش   خان  بهرام

  میکنه  نگاه لباسم  و چشمام به  دوباره

   سالم _

 میز   سر  و  میکشم  ظرف  توی  رو  خورشت  و  دیس  توی  رو  برنج

  میذارم

 ! بچرخیم  تا بچرخ جناب حال



  لباس   نیست  مهم  هم   اصال   و  خوردن   غذا   به  میکنم  شروع  آروم

  نمایش  به  روییم  روبه  مرد  برای  رو  چیزایی  چه  ممکنه  جذبم

 !  باشه گذاشته

 ! میشه  پیدا شیطنتم کله سَرو باز

  نیست من به حواسشون میکنم،  اهگن  خاله و مامان به

 به  تیشرت  یقه  وقتی  پایین  میکشم  میز  زیر  از  رو   تیشرتم  پایین

  میدارم  نگه همونجا  شد  پیدا سینم چاک  و  اومد  پایین  کافی  حد

 خان  بهرام  به  و  میکشم  سر  یکمی  رو  دوغم  لیوان  ریلکس  خیلی  و

   میکنم نگاه  شده روش روبه جاذبه محو که

  رنگ  کنندست،   تحریک  و   جذاب  زیادی   هروش  پیش   که  ای  صحنه

 به   براش  رو  آتیشی  تضاد  پوستم  سفیدی  با  جذبم  تیشرت  نارنجی

 ..  گذاشته  نمایش



  میکوبم میز روی آروم قصد از رو لیوان

  رو   سرم  پرسش  حالت  به  میکنه  نگاه  چشمام  تو..  میشه  متوجهم

   میدم، تکون براش

  مشغول  ا ت  پایین  میندازه   رو  سرش  و   میکنه  بهم   شدیدی   اخم

  بشه غذاش

  میشه  بلند دقیقه چهار سه، بعد چون نمیتونه انگار ولی

 ممنون  _

  مادر نخوردی چیزی که تو _

 میزنه  بهم پوزخندی  و میکنه نگاهم

 شد  صرف.. اتفاقا چرا _

 ..  اتاقشون به رفتن احتمال و میره بیرون آشپزخونه از



 !  داره تندی تب  کنم فکر

 میبرم،  پذیرایی  به  و  میریزم  چای  سینی  یه  ها  ظرف  شستن  بعد

 هستن سریال دیدن مشغول خاله و مامان

 مادر نکنه درد دستت _

 جان نوش _

 از  خالی  هم  اوشین  سریال  دیدن  بالخره..  مامان  کنار  میشینم

  با   انقد   خاله  و   مامان  که  داره  چی   اوشین  نمیدونم   نیست  لطف

 میکنن  نگاه  ذوق 

  جاش  واز میذاره  میز روی پیشدستی  توی رو چای استکان خاله

 میشه بلند

 مریم؟   کجا _

 میبرم  چای بهرام واسه _



 میبره   بهار میکنه، درد  پات بشین تو _

 میذاری  مایه  من  از  چرا  خب  میکنم،  نگاه  مامان  به  درهم   چهره  با

 خوره می میاد خودش بخواد چای اگه

 ببرم  من نمیاد بدش انگار میده جواب طوری خاله

 شده تهخس هم بهار.. نه _

 نکرده  کاری جان،  مریم بشین _

 میشه سرد داره اینا  بریز چای دوباره بهار

 ببرم چای خان  بهرام برای تا میشم بلند  بالجبار

  کوچیک   ظرف  یک  و  میذارم  کوچیکی  سینی  توی  رو  لیوانی  چای

 خرما  هم

 میزنم  رو اتاقش  در



 نمیده جواب باز   ولی  میزنم دوباره .. نمیده جواب

 میشه باز  در میکشم، پایین ور در دستگیره

 میخوند نماز

  داره،برمی  لحظه  چند  بعد  میذاره  مُهر  روی  رو  پیشونیش

 میخونه، دعا  آروم و میبنده چشماشو

 میذارم کارش میز روی رو سینی

 میکنه  جمع رو سجاده و میبوسه رو مُهر

 باشه قبول _

  کمی   فاصله   تو...  میذاره  میز  روی  رو  سجاده   برمیگرده،   سمتم  به

 هستیم

 میزش   به من و میکنه  نگاه من به اون



 چای  بابت ممنون _

 نیاوردی؟ خودت واسه چرا

 بخوریم؟ چای  باهم  تا خواست من از الن خان بهرام.. اوه

 میخورم پایین من _

 برم که برگشتم

 ...گرفت دستمو

 کنیم صحبت مبخوام.. بشین _

 چی؟ درمورد _

  میاره،   رو  بودم  تهنشس  روش  قبال   و   بود   اتاق  گوشه  که   صندلی

 میذاره  کارش میز  صندلی کنار

 بشین _



 بشینم معطلی  بی میشه باعث  قاطعش لحن

 سمتم  میکشه رو سینی

   کنیم روشن هم برای رو چیزایی یه باید _

  بیای  دیر نداری حق تو نباشه، چه باشه محرمیت این چه.. ببین

 خونه 

 ینمیکن تکلیف تعیین واسم  که نیست شما دست من اختیار _

  پام   که  آنقدری..  جلو  میکشه  و   صندلیم   زیر  میذاره  رو  دستش

 .. زانوش به میخوره

 میکشه  جلوتر بازم و میکنه  باز پاشو

 میخوره   پاش رون به زانوهام

  ترک  زهر  داشتم  باز  من   و  بود  شده   نزدیک  هم  به  صورتامون

 میشدم



 !  کنم ثابت  هم  تو به میتونم بخوای اگه.. اینکه اول _

 مینداخت لرزه به رو  تنم  نزدیکی اون زا بَمش صدای

  باشی   بیرون  شب  وقت   اون  تا  دیگه  یکبار  فقط   اگه..  اینکه  دوم_

  ذارمنمی تنت تو سالم استخون یه

  کارش  بابت  میخواد  میکردم  فکر  شد،   گرد زد  که حرفی  از  چشام

 !  کنه خواهی معذرت

 !!!   اول مورد  بازم... اینکه سوم _

  اخم   اون  و  جدیت  با  رو  حرفاش  همه  اون..  میدم  قورت  دهنمو  آب

 نمیکنه  شوخی که مشخصه گفت،  همیشگیش های

 میچرخه  گردنم  و  سر تو نگاهش

 هام  سینه روی.. تر پایین  میاد

 ... میره پایین و  بال سیبکش



 !چشمن تو خیلی _

 میشم  آب خجالت از دارم

  مرد  این..  بیرون  برم  کوفتی   اتاق   این  از  و  شم   بلند  نمیتونم  چرا

 نداره  احی که

 میاد بهت.. دارم دوست لباستو رنگ

 هام   لب روی.. بال میاد نگاهش

 بال   میاره رو سرم و  میذاره چونم زیر رو دستش

  میشه  خالی صورتم تو داغش  نفس

 میکشه  لبم روی رو شصتش انگشت

 !چشمن تو  خیلی هم اینا _

 میندازه لرزه به تنمو گرفتش  و  بم صدای داغ لحن



 چرخه یم صورتم توی چشماش

 ... چشم تو وجودت کل _

 میشه سخت صورتش دوباره

 میخورن گره  هم تو بیشتر ابروهاش

 عقب  میکشه و پیچهمی دستش دور رو موهام

 بال  میاد  صورتم و  پایین میره پشت از سرم

 میزنه  خیمه صورتم تو

 میشن پخش صورتم تو  شدت با  و میشه  تند هاش نفس

 وایسه که کاش ای و وایسه میخواد ترس از قلبم

 نگفتی؟  _

 رو.. چی _



 پایین  میکشه موهامو بیشتر

 شه  کمتر دردش شدت تا  میذارم موهام روی دستمو

 داری؟ ارتباط خر نره اون با  _

 کی؟  _

 درمیاره نوازش به گلوم روی دیگشو دست

 حامد  _

 اصال .. نه _

 کردم  خاموش  گوشیمو  همین..  برای...  منم  زد  زنگ   بار  چند  دیروز

 میکنم صداش عجز با چشمام تو میزنه زل

   موهام خان بهرام _

  میکنه  ول موهامو



   میده تکون موهامو و  میره موهام  تو دستش

   میبره  فرو موهام تو صورتشو و میچسبونه سینش به سرمو

 به  برسه  تا  بخشه  لذت  هم   خودم  برای  زدم  شامپو  موهای  عطر

 !رهنمیگذ  بهم  شدن  نزدیک  برای  فرصتی  هیچ  از  که  داغی  مرد  این

   شد  خیس گردنم میکنم حس

  مینشوندم پاهاش  روی و میکنه بلندم یکدفعه

  میفته یکطرفش به پاهام از کدوم هر که طوری

   دلم روی دیگش دست و پیچهمی کمرم دور دستش یه

  های  نفس  منگ  هنوز  من  و  میکنه  حرکت  به  شروع  دستش

 هستم  سوزندس داغیش که  گوشم کنار تندش

  میشه وصل  بدنم به  برقی انگار  میره  لباسم زیر دستش  وقتی



 میشه خارج هام  لب بین از "اخی "که میده  فشار کمرمو

 جااان _

 کنی   ولم _

 نمیکنن  ولم  ولی میشن شل دستاش

  گوشش کنار میبرم سرمو

   میکنم حس رو لرزشش میخوره گوشش به هام   لب وقتی

 کنترل   خودتونو  نمیتونید  من  مقابل  که  گفتم  بهتون  دیشب  _

 کنید

   میشد پچ گوشش تو اغواگری طور به صدام

  خودتونو   نمیتونین!  دارین  ضعف  برابرم  در  زورتون  همه  با  شما  _

  کنین کنترل



 ! من زنانگی  قدرت یعنی  این و

 ! خان بهرام باختین رو شرط

 نیومد  خوشش حرفام از انگار

  خددار  کرده  حالل  برام  عرف  و  شرع  که  کسی  برابر  در  باید  چرا  _

   باشم؟

   کنم؟   دوری  ازت  باید   دراومده مالکیتم به  تنت  بند بند  وقتی  چرا

  دریغ   خودم  از  رو  تو  باید  بودنه  تو  با  در  من  آرامش  وقتی  چرا

   کنم؟

   وحشتناک طور به اونم میشم عصبی

   نشدم  صیغه شما نیاز ارضای برای من _

  کنین دیکته خودتون برای روز هر اینو



  بلند  من  از  تر  عصبی  مه  خودش  و  میکنه  بلند  پاش  روی  از  منو

 میکنه من  به رو پشتش و میشه

 میکوبه صورتم تو رو واقعیت برمیگرده  وقتی

  بیرون  میندازی بلوریتو تن وقتی  _

 میذازی  نمایش به برام موهاتو وقتی

   میپوشی باز  و تنگ لباسای وقتی

  زدن حرف موقع  وقتی

  کردن حرکت 

 نشستن  

 ..  میای  عشوه و  ناز 



  عالقه  نه   دارم  تو   به  میلی   نه  من  وگرنه   بینییم  که  میشه  همین

 تو به ای

  کنی تحریک منو بخوای که ای بچه خیلی تو

 شدی  تحریک  که  بود علی  مشت  گربه  خاطره  به  الن  لبد .. هه  _

   میکنه نگام چپ چپ

 ! ندادم نشونت رو واقعی شدن تحریک تا  بیرون برو _

 بیرون میام کوفتیش اتاق از حرص با

 روی   دستش  جای  هنوز  عقل  بی  دختره  آخه  ،خودمه  تقصیر

 میبری   چای واسش تو بعد  مونده صورتت

 جز  کاری  که  هست  خرد  خودم  کار  از  عصابم   انقدر  اتاقم،  تو  میرم

 بدم  انجام  نمیتونم موهام کشیدن

 میکنه  برداشت  بد  اونم میکنم  شیطنت وقتی معلومه خب



 وایمیستم  آینه جلوی میرم  

 .. تند آرایش  یه.. نکرد آرایش به میکنم شروع

 میشم خارج  اتاق  واز میپوشم بیرونمو لباسای

 مبکنه  نگاهم تعجب با  وضعم  و  سر دیدن با  مامان

 سالمتی؟  به  کجا _

 شم جین سین شیرخان جلوی مونده  همینم

  که  میسوزه  بیچاره   مبل  حال  به  دلم   داده   تکیه  مبل  روی  همچین

 کنه تحمل  رو وزنی همچین باید 

  کی این اصال.. بهتر.. گرمه کتاب تو سرش و هندار من به توجهی

 پایین؟  اومد

 بیرون میرم _



 نبودی بیرون مگه دیروز _

 سوال   و  بشه  بودنم  جدی  متوجه  مامان  تا  میفتم  راه  در  طرف  به

 کنه قطع  رو هاش

 بر میخوام دوباره  دارم  کار بودم، چرا _

 ه بد  فیصله  رو  قضیه میکنه  سعی  و  بیرون میاد  آشپزخونه  از  خاله

 برو بهرام  با بری میخوای جا  هر جان بهار خب _

 میرم  خودم خاله، مرسی _

 اجازه  با

 بهار  کن صبر _

 وقتم  سر میاد  و میشه  بلند مامانم 

 میگه اروم شد  نزدیک بهم  کامال  وقتی



 کردی پا  به قشقرقی چه رفته یادت وضع؟ و سر این  با  کجا _

  هرچی   یا   شه؟اب  مربوط  آقا  اون  به  رفتم   جا  هر  من  قراره  مگه  _

 کردم؟  کاری هر  یا پوشیدم

  آقا   اون  کافیه،  میدین  اجازه  شما  که  همین  و  بیرون  برم  میخوام

 کنه   دخالت کارام توی نداره حق هم

 شدی رو چشمو بی  انقد  کی تو زدنه؟ حرف طرز چه این _

 خداحافظ .. زنیممی حرف  هم با  برگشتم وقتی   مامان باشه _

 از  رفتن   بیرون  موقع   میشم،   اطیح  وارد  و   میپوشم کفشامو  سریع

 ایستم  می حرکت از صداش شنیدن با حیاط

 کن صبر_

   کنم نمی نگاه  بهش  ولی برمیگردم

   میدم  فشار  دستم تو رو  کیفم بند



 برای   انگار  ولی  عقب  میرم  قدم  یک   ناخداگاه   میشه  نزدیک  که  بهم

   مهم اون

 میری؟  کجا _

 بیرون احتمال _

 ه میزن  حرف عصاب بی همیشه مثل

  خانوم  عمه  حتی  و   خاله   و   مامان  با   رفتارش  چون  من،   با   فقط  البته

 میکنه فرق  من با  درجه هشتاد  و صد  هم

 کجا؟  _

 میترسوندم الودش اخم صورت و صداش لحن با  دوباره

 بگردم  یکم میخوام.. میخوام _

 بار هر  و گلومه تو وقته  خیلی که بغضی



 میذاره   تاثیر  امصد  تو  میدم،  نشون  قوی  رو  خودم  دادنش  قورت  با

 گرفته  دلم _

 میکنم  حس رو نگاهش  سنگینی ولی  پایین میندازم سرمو

 ماشین؟ یا موتور _

 میکنم نگاهش  تعجب با   بال میارم سرمو

 چی  ماشین یا موتور _

  بلند   نفس   و  بال   میگیره  رو  سرش..  میزنه  پهلو  به  رو  دستاش

  میکشه

 موتور؟  یا بریم  ماشین با  داری دوست _

 میشم مات چشماش تو لحظه یک

 بیرون   برم شما  با نمیخوام که من خب _



  بودمش   ندیده  که  میگم  این  برای   دارین؟  موتور  شما  مگه  ولی

 سوار   خیلی  رها  ولی  نشدم  سوار  موتور  حال  تا  من  میدونین  آخه

  به  خیلی  که  بگم   اینم   ولی   داره  موتور  داداشش  دوستمه  رها   شده

 آخه  نکردم   قبول  من   ولی   بشم  داداشش  موتور  سوار  گفته  من

  باز  ولی  بود  هم   رها  خود  اینکه  با   کشیدم می  خجالت  میدونین

   کجاست؟ موتورتون  نگفتین خب نمیشد روم

 لبخند  با  داره  خان  بهرام  نبود  حواسم  که  شدم  زده  هیجان  انقد

  میکنه  نگام

 میرفت  یادم از داشت دیگه شدن سوار موتور آرزوی

 رهدا  رو پارکینگ حکم که انباری تو _

 دادم نشون من که  بود واکنشی چه این خدایا وای

 بودم؟  نکرده قهر من مگه آخه



 نکرد؟  بارم اتاقش  تو حرف همه اون مگه

 بچه میگه بهم  که میکنم رو کارها  همین.. خدا اوففف

 ارزش   موتور  این  واقعا ..  برمیدارم  افکارم  از  دست  موتورش  دیدن  با

 !  داره رو فراموشی  ساعت چند

 !  مشکی رگزب موتور یه

   کن  درست رو وضعت و سر _

   چیه؟ مشکلش _

  در جلوی میاردش و میشینه موتورش روی

   زیاد اونم .. داره که مشکل _

 هست  من  همراه  که  خانومی  به   کسی  نمیخواد  دلم..  خانوم  بهار

   کنه نگاه 



   کنم  دعوا همه  با باید اینجوری

 میخواین؟  اینو شما

   شد عوض حرفاش لحن چقد

 ..  شما... خانوم... ومخان بهار

 نمیخوام.. نه _

 خشک  شالم  با  میشورم،  صورتمو  حیاط  روشویی  سمت  میرم

   میکنم

   میزنم  دستهام و صورتم به  و  درمیارم کیفم از رو ضدآفتاب

  اینکه  بعد   بیرون  میبره  رو  موتورش  و  میکنه  باز  دَرو  خان  بهرام

   بنددشمی بیرون  رفتم منم

  هکن می روشنش و میشه موتور سوار



  متاسفانه  ولی  زدم  هیجان  همه  این  موتور  برای  که  ضایَعس  خیلی

   هستم

   شین سوار _

   میشم وله

 نمیتونم من.. بلنده خیلی این.. آخه _

 شو  سوار و شونم روی بذار دستتو _

   خوبه خیلی هست که هرجور  و  هرچی ولی عجیبه خیلی حسم

..  میارم  فشار  بهش  میذارم  سفتش  شونه  روی  لرزش  یکم  با  دستمو

 میشم سوار و میکنم  بلند پامو

   کنم؟ حرکت _

   بله _



 کردن  حرکت به میکنه شروع آروم

   میکنه بیشتر رو موتور سرعت شدیم رد کوچه از اینکه از بعد

 "هاست ابر روی حرکت" کنم توصیفش میتونم الن که حسی

  ولی   باشم  نداشته  برخورد  باهاش  خیلی  کنم می  سعی  که  چند  هر

 نمیشد

 از  من  حتی..  میشد  رد  ها  ماشین  بین  از  که  موقعی  صامخصو

  هر  که  کشیدم  جیغ  آروم  دوباری  ها   ماشین  به  برخورد  ترس

 به  خوردی  شد؟  چی :    گفت  و   پایین  آورد  رو  سرعتش  دوبارش

   ماشین؟

 ! ترسیدم فقط.. نه:   گفتم خجالت کمال  در منم

  برین؟  تند  یکم میشه خان بهرام _

 نه _



  چرا؟ عه _

   نداری کاله  _

  دارم  دوست خیلی من خدا رو تو.. نمیشه چیزی نداره، عب _

 تری   خلوت  خیابون  وارد  و  میشه  خارج  بودیم  توش  که  خیابونی  از

  میشه

   میشه بیشتر سرعتش

  حلقه  شکمش  دور  هام   دست..  میزنم  هیجان  و  ترس  از  جیغی

   میکنم  پنهان پشتش رو صورتم و میشن

 بقیه   از  و  میکشه  لیی  ها  ماشین  از  بعضی  بین  از  سرعت  حین

 سبق 

   نداری؟  دوست سرعت مگه _

 !ترسیدی؟ چرا پس



   میزنم جیغ باری سه دو

 کنارشون  از  گاهی   و  میگیره  سبقت  ها   ماشین  از  سرعت  با   وقتی

 میکشه   لیی

  شونش   روی  و   سرم  و  میکنم  حلقه  شکمش  دور  رو  دستم  ترس  از

 میذارم

   خواستی؟نمی سرعت مگه _

   پس؟  شد  چی _

  بار   یه  میشم  مفرد  بار  یه  چرا  اینم  فکر  به  من  وضعیت  این  تو

  جمع؟

 دختر؟ ام تو با  _

 میده   کیف هم میترسم هم آخه _



  نمیدیدم   رو   جلو  و   بودم  چسبونده   پشتش  به  رو   سرم  که  من

  رو  موتور  بالفاصله  که  زدم  زد،  که  دوری  از  جیغی  چنان  یکدفعه

  نگهداشت

 چیشدی؟ _

 ببینمت؟ 

  گفتم   وایساد،   قلبم   زدین؟   دور  اینطوری  چرا  شما   فقط..  هیچی  _

 زمین میفتیم الن

   نیفتادیم؟  زمین شد راحت خیالت حال _

 ! مرسی..  بله _

  نگهداشت درخت یه کنار افتاد راه که یکم

 :  گفت شدیم  پیاده   وقتی

 !  نباشی چشم تو خیلی کن  سعی وایسا،  همینجا _



   کردم نگاه  بهش گرد چشمای با

   بود؟ حرفی چه دیگه این

 !  بیام تا  نکن اونطوری چشاتم _

  بود   بستنی   یه  و   میوه   آب  دوتا   که  سینی   یه  با  بعد   دقیقه  چند

 قرارش بی  رخش و  من سمت اومد

   مرسی _

 افتاد  فشارت کنم  فکر _

  میریزم بستنی توش یکمی و برمیدارم رو میوم آب

 چطور؟  _

 اشت ذگ  سینی  تو  رو  خالیش  لیوان  آقا  بذارم  دهن  تو  رو  نی  من  تا

 میزدی جیغ هی   و بودی ترسیده  که انقد _



 بال  میرن تعجب فرط از ابروهام

   برونین؟ سرعت با  که نکردین موتور سوار رو زنی  تاحال مگه _

  کنار  که  الن  حتی ..  کردمی  نگاه  بهم  کمتر  خیلی  که  داشتم  توجه

   وایسادیم هم

   میاد  بدش هم  ترسهمی  هم موتور از خانوم حاج _

   چی؟ دیگه مایخانو خب _

  میشم پشیمون حرفم از که میکنه نگاه  بهم طوری

 ! نزدیک فامیل هست  فامیل منظورم _

 میگیره ازم رو  نگاهش  دوباره

 نه _

   بودم؟ موتورتون روی زن اولین من _



 میزنه  موج چشماش تو شیطنت سمتم برمیگرده  نگاهش

 ! پام روی زن اولین هم  بودی  موتورم روی زن اولین هم  _

 ! نداره؟  حیا و شرم چرا مرد این یاخدا

  پایین میندازم سرمو خجالت از

 تو   همیشه  برای  منو  و  شه  باز  زمین  میخواد  دلم  الن  میدونه  خدا

 ببره فرو خودش

 بریم  بخور، _

 میزنین حرف من  با اینطوری میکشم خجالت من _

 میشه سرد صداش دوباره

   چطوری؟ _



  یعنی ..   یعنی...  الن  گفتین..  که  طوری  همین..  دیگه  همین  _

  نمیکشین؟   خجالت من از..  از شما

 گفتم  پایین سری با  رو اینا همه

 !  نه _

 میکنم  نگاه  بهش  تعجب با

 چی؟  _

 بال  میده  ابروشو تای و میکنه  نگاه بهم  اونم

   چی؟ یعنی  چی _

   ندارم بهت  کاری  میکنم رو مراعاتت دارم

 ...!!  الن وگرنه



 من  و  میکنه  بهم  رو  پشتش  و  هزن می  بهم  آمیزی  شیطنت   لبخند

 ..    شممی حرفاش مات لحظه به لحظه

   گذشت می  ما  سواری  موتور  از نیم  و   ساعت  یک  و  بود پنج  ساعت

   بود شده  شروع پاییز اول روز

  چون  گذشتمی  خوش  خیلی  همین  برای  شاید ...  مهر  اول  روز

 برای  هم  شاید  بود،  که  هم  پاییز  تازه..  گرم  نه  بود  سرد  نه  هوا

 نبود  دلیلی کم هم پاییز اومدن بالخره  بود گرفته دلم همین

   داشت نگه خریدی مرکز نزدیک

  مامان  نه  چون  نیستم  بلد  رو  ها  پاساژ  اسم  که  نیست  عجیب  خیلی

 ..  آقا حسین نه بشم دور زندگیمون محل  از خیلی دادمی اجازه

   بود  مامانم از بدتر خدابیامرز آقای حسین

 : میگفت همیشه



  بیارش هم خودت ببرش خودت منوخا _

 خودت  به  تا    کرد   ول گرگ و  روباه   از  پر   جامعه  تو  نباید   رو  دختر

 . فرستادن استخون بردن رو گوشت میبینی بیای

  باعث  که پدرانه های نصیحت این از میخوردم حرص من چقد و

 میشد   محدودیتم

   شی؟ پیاده نمیخوای _

  دارین؟ خرید چرا؟ _

  شین ده پیا  شما اگه بله _

  اومدن   پایین   وگرنه  خودش  کمک  با  که  البته  میشم   پیاده   موتور  از

 تنهایی  به  من  کار  خودشه  مخصوص  که  پیکرغول   وسیله  این  از

  نبود



 با  لکچریش  موتور  به  همه  که   نمیشم  خوب  حس  این  منکر

  میکنم سواری باهاش دارم من که حالی  در میکنن نگاه حصرت

 ! نداده گیر بهم  الن تا  که شاکرم رو خدا و

 میشیم پاساژ وارد و  میریم بال   ها پله از

 بهرام  که  داره  تعجب  جای  دارن  زنانه  های  لباس  ها   مغازه  اکثر

 کنه  خرید جایی همچین از خان

 باشه اینجا چیزی دوستی مغازه  شاید دارم چیکار من خب ولی

  نگاه   توجه  جالبه  نکته  و  میکنیم  رد  رو   ها  مغازه  یکی   یکی

 ! هست زنانه های  لباس به مذکور  درف هایکردن

 ! لمصبو اون جلو بکش _

 میکنم  نگاش  تعجب  با سمتش برمیگردم

 الل  ال اله ل _



 !  دختر نکن نگاه طوری اون

 جلو بکش شالتو

  حال  این  با ..  بود  پیدا  موهام  کم  خیلی  ولی  میکشم  شالم  به  دستی

   میکنم  مرتبش بازم

  زنانه  ها  لباس  همه  فتم،یم  راه  دنبالش  منم  میشه  ای  مغازه  وارد

 ! معروف مردونه  جوراب جفت یک از دریغ هستن

  تا   دو  نشسته  داره  رو  مغازه   صندوق   حکم   که  میز  پشت  آقایی 

 ناراحت   ما   وگرنه  کنن  کمک  بهمون  باید  که  انگار  هم   خانوم

 افتادن راه دنبالمون  هم میشیم

 کنم؟  کمکتون میتونم _

 بفرما

 بدم جوابشو بخوام که اینجا اومدیم چرا نمیدونم اصال که من



 ! ایشون برای حسابی و درست مانتوی یه _

 !داره خشن روحیه آقا این بدونن همه واجبه انگار

 بده  جوابی چه بود  مونده دختره بیچاره

 مغزتون؟  تو دارین تری پوشیده  مانتو _

 بخره؟  مانتو میخواد من واسه 

 هاشونو  مدل  میره  و  میگه  ای  "بله"  نشینی  عقب  یکم  با  دختره

 بیاره

 بگیرین؟ میخوان من واسه _

 میشه ثابت من روی بعد و  میندازه مغازه به نگاه  یه

 اره _



 هستن  درخور  و   نو  هم  همشون  شکر  رو   خدا ..  دارم  من  خب  _

  حال   میپوشمش  که  باره   سومین  تنمه  که   مانتویی   همین  اصال

 دفعه  حتی   کالس  با   خیلی   ولی  نیست  معروفی   برند  از  درسته

  ولی   گرفتمش  کجا  از  پرسید  ازم   دختره  یه  پوشیدمش  که  اولی

 ... م بهش باید چی برای اصال دادم بهش اشتباه آدرس من خب

  متنوع   هاش  بندی  رنگ  ولی  داشتیم  رو  مدل  سه  این..  بفرمایین  _

 !  نه من از رو نگاهش ولی  میگیره ازش رو ها مانتو

 زده  گل محبوبش تیم انگار میکنه  نگاه بهم  لذت با یجوری

 ! کوچولو موجود بگیر _

  رفت   دوباره   حرفش   این  با   ولی  بگیرم  ازش  رو   ها  مانتو  میخواستم

 نروم رو



 حق   ساله  سه  که  شدم  بزرگ  انقدری   بگم  نباشه  لزم  کنم  فکر  _

   دارم رأی

 !خیییلی خودش این.. خب آره _

   کرد مسخرم دوباره _

 میشم  پرو  اتاق  داخل و میکشم دستش از رو ها  مانتو حرص با

   میپوشم، رو مشکیه مانتو همه از اول

 ساده  البته و دار دکمه و  بلند

 بود  شیک واقعا یعنی بود قشنگ

 دراومد  صدا به پرو  اتاق  در که بیارم درش میخواستم

 !  کن  باز _

 میزنه حرف  دستوری انقد چرا این خدایا



 شه  راحت مانتو پوشیدگی بابت از خیالش تا  میکنم  باز درو

  همیکن نگاه  دقت با

  بچرخ _

 نمیکنه نگام   دقت با طوری این خرید میرم مامانم  با  وقتی حتی

 خوبه  خیلی.. بیاد بهم  نمیکردم فکر _

 ! نیست خوب _

   پوشیده؟ هم بلنده  هم  که این چرا؟ _

 تنگه.. نچ _

 خوبه   که نظرم به تنگه؟ کجاش آخه _

 !  پیداست  خیلی تنت بال  _

 ..!  دیگه که هم پشت نمای



 من   سر  تنه  یه  رو  هاش  خودداری  همه  میخواد  مرد  نیا..  خدا  وای

   دربیاره؟

 !  داره نگه زنش واسه هم  یکمی خب

 ..  میده سفارش رو بزرگترش سایز یه

  بنی   های  ایراد  هم  اونا   از  میپوشم،  هم   رو  بعدی   های  مانتو

   بگیره برام رو بزرگترش  سایز یک تا  میاره در اسرائیلی

   شد  مانع که  مبیا بیرون پرو  اتاق  از میخواستم

  بیرون بیا  بعد  بپوش رو مشکی  مانتو _

  خوبه خودم مانتو نیست لزم _

 میگم  که لزمه _

   بندممی حرص از رو چشمام



  بهرام  منم   کردمی  پیدا  جاهمین   منو  الن  آرزوهام  مرد   میشد  چی

  گیر  من  به  انقد  تا  برسه  رو  حسابش  تا   میدادم  نشونش  رو  خان

 دارم  لزمش  الن  میکنم  خواهش  اای خد!  نده  دستور  هی  و  نده

 ..! لطفا لطفا

  هستن  دور  خودم  از  من  های  خواسته  همیشه  که  اونجایی  از

 کن  دیدار رویاییم مرد  با الن همین که نمیمونم منتظر خیلی

 بپوشم  چی میدم تشخیص خودم ولی ببخشید _

 کنم  مجبورت نمیخوام هم من.. درسته _

 هستی   مادری  دختر  شما..نیست  شخصیتت  مناسب  مانتو  این  ولی

 ..  جنگیده همه این دخترش و خودش نجابت برای که

 میده تغییر بهت نسبت رو همه ذهن پوششت  مدل این



  بپوشم  لباس  طوری  میدم   ترجیح  ولی  تعریفتون  بابت   ممنون  _

 مربوطه  خودشون به  هم بقیه  افکار دارم، دوست که

   برنمیاد  من دست از کاری

   داد نبیرو مانند فوت رو نفسش

 بپوشی  داری  دوست   که  هایی   لباس  طور  اون  ببین  بگرد  دور  یه  _

  پیدا  میتونی  مربوطه  خودشون  به  موردش  در  هم   بقیه  افکار  و

 ! کنی؟

  براشون   دستت  از  هم  کاری  که  لباسا  طور  این  باشه  حواست  فقط

 !  باشن خونه تو مال  برنمیاد

   نمیده تحویل خودم به رو  حرفام  سرعت این با طوطی یعنی

   میزنم دوری مغازه تو بهش توجه بی



  فروشنده   و   بود  بزرگ  مغازه   بالخره   بود  زیاد   هاش   لباس  تنوع

 چیز  هیچ   به  کردم  خرید  کلی   دیروز..  بود  کرده   رو   استفاده   نهایت

  های   بندی   رنگ   و   جدید   های مدل   خب   ولی   نداشتم   احتیاج  هم 

 کردمی  جذب رو آدم ها لباس چشمگیر

  لباس  که  دختری  میگفت  نیلوفر..  مبرداشت  خواب  لباس  دوتا  

  میرسه سی زیر زنانگیش درصد باشه نداشته خواب

  زن  مال  ها  خواب  لباس   مدل  این  میکردم  فکر  چون  ندارم  هم   من

   متاهل های

  زنانگی  درصد  فقط  و   داره   تا   سه  هم   رها   حتی   فهمیدم  دیروز  ولی

 !  هست سی زیر من

  خانوم  قهسلی  به   رو  بنفش   و   خودم  سلیقه  به  رو   قرمز  رنگ

   برمیدارم فروشنده



  نزدیک ..  باشه  زیاد  انقد  تور  متر  نیم  قیمت  نمیکردم  فکر  اصال

   شد تومن سیصد

  بهرام  همراه  اینکه  خاطره   به  فقط  بودم   شده  پشیمون  کامال   من   و

  مشکل   مالی   لحاظ  از  کنه  فکر  نمیخواست  دلم   بودم،   اومده   خان

   مشنداشت که برداشتم رو  چیزی حداقل همین برای دارم

 و  بود  نشسته  مبل  روی  خان  بهرام  رفتم  صندوق  سمت  وقتی

 به  که  کردمی  صحبت  خشک  و  جدی  خیلی  گوشی  با  داشت

 !میداد دستور درصد نه و نود احتمال

  داخل  ها   لباس  چون  دادم  دار  صندوق   آقای  به  رو  خرید   فیش

  داخل  دیدن  به  لزم  و   بود  خورده  قیمت  فیش  روی  و  بود  پاکت

 نبود  پاکت



  بَد  خان  بهرام  به  دلم  تو  و  نشه  خیلی  هزینشون  میکردم  اخد  خدا

 بود  شده  کارتم تتمه شدن خالی  باعث که  میگفتم بیراه و

 داخل  تومن   سه  یا  دو  حدود  ها   خرید  این  پرداخت  با   کنم  فکر

 بمونه   کارتم

   کنم؟ تقدیم چقد _

 نیست دار قابل _

  ممنون _

  پاکت این با ششصد میشه تاش سه خورده آف ها مانتو قیمت _

   تومن هفتاد و هشتصد

  قیمت   شنیدن  با  ولی   بشه  ها  حدود  این  بودم  زده   حدث  که  این  با

 قضیه  قال   و  ندارم  احتیاج  بودم  گفته  کاش  ای..  پرید  تنم  از  روح

   بودم  کنده رو



  فروشنده  مرد  صدای  با   که  آوردمدرمی  کیفم   از  رو   کارت  داشتم

  میگیرم  بال رو سرم

  نداشت قابل  آقا _

 ممنون  _

  کارتش   منتظره  و  برداشته  رو  ها   پاکت  که  خان  شیر  به  حرص  با

  ولی   بود  سنگین  خیلی  برام  قیمتش  اینکه  با..  میکنم  نگاه  هست

  دِین  احساس  بیشتر  کارش  این  با   نیومد  خوشم  کارش  از  اصال

 میکنم

 نمیخوای؟  ای دیگه چیز _

 ندم  که بهتره دارم من  که عصابی این  با  یعنی نمیدم رو جوابش

  خان   خونه  از  تا   شه  جور  شرایطی  میخوام  ازت  عاجزانه..  خدایا

 میکنم   خواهش.. بریم



 میفتم راه بیرون سمت به 

 نداشت؟  جواب سوالم _

 کردین؟ حساب چرا _

 داشت؟ معنی چه کارتون این

  اصال   این  و  میخورن  گره  هم  به  عادی  زمان  از  بیشتر  ابروهاش

  شدن  دار  خدشه  مههم  برام  که  چیزی  تنها   الن  نیست  مهم   برام

 نفسم عزت

  لباس  هزینه  کرد  خودش  پیش  فکری  چه  الدوله  اخم  این  آخه

 کرد؟  پرداخت منو های

 میپرس  خودش از رو سؤالش

 نداشت؟  جواب سوالم _

 میریم  پایین ها پله از سکوت تو



 میشه  سوار خان بهرام.. وایمیستم موتورش کنار

 بشین _

  با   رو  برخورد  ترینمک  که   بودم  نشسته  سفت  انقد   موتور  روی  

  باشم داشته خان بهرام

  میلم   خالف   بر  و   کردم   نظر   صرف  تصمیمم  از  که   میرفت   تند   انقد

   گذاشتم پشتش  روی رو سرم و گرفتم  پهلوها از

  نکنیم   تصادف   که  میگفتم  تند  تند  بودم  بلد  ذکر  چی   هر  دلم  تو

  نخوریم زمین پیچیدن  و کشیدن لیی  موقع  یا

   باشه داشته ای پایه شخصیت ینهمچ نمیکردم فکر اصال

  انقد   مذهبی  شخصیت  یه  نمیکردم  فکر  اصال  که  اینه  ترش  درست

   باشه هیجانی  ادم

  میکنه غافلگیر منو رفتاراش با همیشه خان بهرام



 میداره نگه رستوران باغ  کنار

 میکنم  نگاه سردرش به وقتی

 میکنه جلب رو توجهم  سالر خان رستوران باغ اسم

  داشتن  خوبی  مالی   وضع  که  ها  بچه  از  یکی   بودم  انیدبیرست  وقتی

  های   پسر  کردن  تور  از  شوق  با  چقد   و  اینجا  میومدن  دوهفته  هر

  گوش  ذوقی  چه  با  ما  و  زدمی  حرف  برامون  دار  مایه  تیپ  خوش

  میومد  که  بعدی  دفعه  برای  هایی  پیشنهاد  کدوم  هر  و  میکردیم

 ..! دادیم می

 دختری   تا  پایین  میام  ناز  با   مبودی  شده  سوار  که  باکالسی  موتور  از

  یکم   همراهم  جذاب  و  اخمو  مرد  نخ  تو  رفته  بازم   من  وجود با  که

 بیاد  کوتاه



  پارک   برای  که  والتی  به  رو  سوئیچ  میشه  پیاده   که  خان  بهرام 

   میده  بود اومده جلو پیکرش غول موتور

   شیممی باغ وارد سکوت در  هم همراه

 حیرت   میدیدم   بود  بار  اولین  هک   منی  برای  باغ  کننده  خیره  زیبایی

   افراد واقعا.. بود آور

   برخوردارند  هایی نعمت چه از پولدار

 برامون   رو  سرش  و  میشه  نزدیکمون  گویی  آمد  خوش  برای  گریتر

   میاره پایین

 

  گرفته   رو  هاش   نرده  دور  پیچک  که  هایی   آلچیق  از  یکی  توی

   شیممی ساکن بودن اون بیرون در رز های گل  و بود

   بود بهشت  واقعا انجای



  با   ولی  بودیم  رفته  آقا  حسین  های   بچه  با   باری  چند  رستوران  باغ

 محسوب   سرگرمی  جور  یه  اونا  رسیدم  نتیجه  این  به  اینجا  دیدن

 میشدن

 !  هاست قصه  تو مثل..  اینجا قشنگه چقد _

 هامه  استاد از یکی کار  دارم،  دوست رو فضاش..  آره _

  گرفتن   با   هم  خان  بهرام  دمیا  سفارش  گرفتن  برای  پیشخدمت

   میده سفارش کبابی   کته بود نمیکنه فرقی که من نظر

   گرفتی؟  لباسی چه _

 !زنونه لباس _

 !  بپوشی زنونه لباس نمیاد بهت جالب چه _

 کرد  شروع باز.. خدا وای

 مبدم  جواب میکنه  نگام منتظر  بینممی وقتی



 ها  اسبل بقیه مثل  دیگه گرفتم زنونه لباس یه.. بگم چی خب _

 !  نداد؟ نشون یا  داد نشون میشه که اوناست از _

   میکنم  نگاش گرد چشمای با

   ندادنی؟ نشون چیه؟ _

 میزنه بهم آمیزی شیطنت لبخند

 ! نیست جاش اینجا ولی دادنی نشون اتفاقا  _

 بال  میره ابروش تای یه

   جاشه؟ کجا  پس عه؟ _

  پرداختی  مبلغ  تا  بدین  من  به  کارت  شماره  یه  شما  فقط...  بماند   _

 کنم واریز رو

   بشه؟ چی که _



  بیفتین زحمت به من های خرید برای شما نمیخواد  دلم _

 طلبکارش  همیشه  و  جدی   چهره  اون  و  خوردش  گره   ابروهای

  میندازن  دلم  به ترس دوباره

 وظیفمه وقتی چی؟ زحمتی  _

   باشه؟ شما وظیفه من خرید باید  چرا وظیفه؟ کدوم  _

 میزنم پوزخند

 ..  دارم وظایفی  منم  لبد  _

 نداری ای وظیفه هیچ تو _

 نه  میاد  خوشم  نه  بدم  توضیح  واست  رو  چیز  همه  نمیتونم  من

 کن  درک و  بفهم رو چیزایی یه خودت لطفا  ولی بلدم

  شده  جور  موقعیتش  که   الن  ولی   بگم،   دیگه  وقت  یه  میخواستم

   میگم



 .. میریزم  حسابت تو پول مقداری ماه  هر

 داری  دوست   که  چیزی  هر   و  بکن  داشتی   ستود   که  کاری  هر

 بخر 

 دلیل؟  چه به اونوقت _

 وظیفمه که دلیل این به _

   قباله؟ در _

 ندارم ازت توقعی  هیچ  که گفتم _

 متوجه   اصال   و  کنم نمی  قبول  رو  پول  این  من  صورت  هر  در  _

 کنید   واریز  پول  من  حساب  به  ماهانه  باید  شما  چرا  که  شمنمی

  نیست قبول قابل   یدلیل  هیچ که چند هر

 هست؟  پول کارتت تو چقد _

 میپرسیدن؟ چی برای _



 کنه می  نگاه اطراف به کالفه

 الن  فقط   بودم   داشتی  کارتت  تو  که  مقداری  جریان   در  من_

 مونده؟  هم  چیزی اصال یا  مونده  چقد  نمیدونم

  درموندگی   شده  هم  کمی  تا  بندممی  هامو  چشم  ثانیه  چند  برای

 کنم دور چشمام از رو

 اندازمون  پس   آمار دقیق انقد کردی  وقت  کی  شما  من مادر آخه

 بدی؟ ارائه خان به رو

  پولی  شما   از  ما   هم  باز  نمیکنه  فرقی  مونده   یا   بوده   که  چی   هر   _

 کنیمنمی قبول

 خونه  تو  مامانم  و  من  دادین  اجازه   کردین  لطف  شما  که  همین

  شتر یب  میکنم  خواهش  میده  نشون  بزرگواریتونو  نهایت  باشیم  شما

 نکنین شرمنده  رو ما این از



   نزن حرف ها  غریبه مثل  من با  _

 به   نیست  بزرگی  سر  از  هستین  خونه  اون  تو  مادرت  و  تو  اینکه

 خودمه دل خاطره

  وقت   هیچ   من   گرفت، می  صورت  اتفاقی  سرپناه   یه   خاطره   به  اگه 

 کنم  آروم  رو وجدانم عذاب تونستمنمی

  ولی.  نکنی  برداشت  تباهشا  که  بگم  چطوری  نمیدونم..  ببین....  

 نکنی  برداشت اشتباه حرفام از که بخوام ازت میتونم حداقل

  هم   بودن  موقت  یا  دائم    هستی  من  همسر  قانونی  و  شرعی  تو  _

  هم   تو  از  منه  عهده  به  مالیت  های  نیاز  همه  مدت  این  تو  نداره

  مالی   لحاظ  از  من  اگه  کنی  برطرف  منو  های  نیاز  ندارم  انتظار

 از   فقط  تو...  اما  ست  وظیفه..  نیست   لطف  سر  از  ممیکن  حمایتت

  خصوص  به  رفتنت  بیرون  مورد  در   ولی   نداری  وظیفه  جنسی  نظر



 تو   نمیخوام...  کنی  صحبت  من  با   باید   برگشتت  و   رفت  زمان

   رو   اومدنت  بیرون  مدل  این  واقعا   ولی  کنم  دخالت  پوششت

   پسندمنمی

 میکنه   نگام شیطنت با  دوباره

  و   منه  برای  فقط   دارم  که  ارزشی  با  یچیزا  معتقدم   کال   _

 !باشه داشته تعلق نباید دیگران به هم جزئش کوچکترین

 صحبت  باره  این  در   مامان  با   بعد  تا   کنم  سکوت  میدم  ترجیح  فعال

 که  ای  جمله  چند  اون  و    شد  خورده  سکوت  در  تقریبا  شام  کنم

 یحرفا  به  کردن  فکر  از  مغزم  بود  غذا  درباره  شد  بدل  و  رد  بینمون

  حرفش   این  اصال  "نه"  هم  اون    رسید  نتیجه  یک  به    خان  بهرام

  چون   معلومه  قشنگ  بده؟  پول  ما  به  که  چی  یعنی  ننشست  دلم  به

   کشیده  وسط  رو  پول  پیشنهاد بگیره  دست  به  رو  کنترلم  میخواد



  آرامش  کمال   در   و    دادن  سفارش  چای  غذا   بعد   معمول  طبق

    کردیم   رفتن   عزم  و   شدیم  بلند  چای  خوردن  بعد   کردن  جان  نوش

  هیجان   اون  از  و  میرفتیم  موتور  با  آروم  رو  خونه  تا  رستوران  مسیر

 شده موتور سوار بار اولین برای اینکه  نبود خبری غروب سرعت

 روی   خان  بهرام  همراه  اینکه  و    بود  بخش  لذت  نهایتبی  برام  بودم

   عجیب نهایت بی  بودم موتور

   کجا  خشنی  جدی  مرد  همچین  با  اومدن  بیرون..  کجا  من  آخه

  دعوا  و   اخم  مود  رو  کال    شیطنتش  های  بخش  از  کردن  نظر  صرف

 یعنی   کوچه  تو  شدن  وارد  ...  من  نظر  این  البته    میبره  سر  به

   قشنگش موتور با خداحافظی

 در ..  میزنه  زنگ  گوشیم  به  مامان  گرفتیم  قرار  در  پشت  وقتی

  ذهنم   تشپ   خاله  چهره  وقتی   نزده؟   زنگ  حال   تا    چطور  که  عجبم

 ...!  میشم  واقف قضیه این به میشه پدیدار



 دریم  پشت جان،  مامان سالم _

 فعال  چشم _

  بهرام  های  شونه  از  گرفتن  با   و   میگیرم  دستم  یه  تو   رو  ها   پاکت 

 میشم  پیاده موتور از خان

 خان بهرام سالم _

  رویی   روبه  خونه  در  از  و  داره  تن   به  ورزشی  لباس   که  مردی  به

 میکنم  نگاه  اومده بیرون

  داره خوشی دل چه حالش به خوش

   سالم علیک.. کامران آقا  به _

  سمت به  میده  قرار جک روی  رو موتور و  میشه پیاده  خان بهرام

 نزدیک  کامران  آقای..  میره  هست  خودش  همسن  تقریبا  که  مرد

 میشه ما



  حالی   یه  بزنین  ما  به  هم  سری  یه  شما   که  کنیم   چیکار  ما   آقا   _

 که میشه تنگ براتون دلمون بگیرین؟ ما از هم

 ! وقتش به نه  الن اما میگیرم که حالتو _

   میدهند دست  هم به

  بخواه جون تو هیچ  که حال _

 مخلصیم _

  صفر   میخوام  میگیری؟  دست  کی   رو  ما   ویالی  این  جان  بهرام  _

 بدی  تحویلم شو اما  باشه، خودت دست صدش تا

 اخراشه  انشالل که دستمه سنگین پروژه تا  چهار سه وال _

 خدمتم  در من شد که تموم

   آقایی شما _



   چاکرتم _

 میداره  نگه روم ای لحظه رو نگاهش  مرد

 نمیکنی؟ معرفی  جان بهرام _

  وایسادم   منتظر  که  موتورش  پشت   منو  و   برمیگرده   خان  بهرام

 بینهمی

  کامال   من   که  ایسته  می  مرد  جلوی  طوری..  میگیره  رو   ازم  اخم   با

  اصال   مرد  اون  وایسادم   من   که  جایی   از  م،میگیر  قرار  خودش  پشت

 میکنم خونه در سمت به رومو هم  من  ! دیوانه خان نیست پیدا

  هستن  خانومم _

 دمر تعجب با  میشه همزمان من برگشتن

   بدی تله به دم نمیکردم فکر  اصال مبارکه آقا  جدی؟ _

   خندهمی بلند بعد



  که   دوییاک  از  غیر  میدادی  هم  خبر  حال  مبارکه  خیلی  خیلی  _

   افتادنمی واست اتفاقی میگرفتی  ما از

 میزنه  مرد پشت  دست با خان بهرام

   گرم دمت _

 میاد من سمت قدم یک کامران آقا

   خانوم میگم تبریک _

  رو  مرد  وقتی  ولی  چی؟ تبریک آخه.. بدم جواب نمیخواستم اول

  دادم جواب اجبارا دیدم منتظر

 ممنون خیلی _

  رو   موتور  میکنه  خداحافظی   همسایه  مرد   از  سریع  هم   خان  بهرام

  خش   با   منم     میاره   حیاط   در  طرف  به   و  میکنه  خارج  جک  روی  از



 دیگه  شدیم  حیاط  وارد  وقتی  میفتم  راه  پشتش  ها   پاکت  خش

   گذاشت دیوار کنار بون سایه  زیر برنگردوند انباری به رو موتور

  اونم  ما   به   نزن  زل  میکنم  صحبت  مردی  با   میبینی  وقتی   شما  _

  مانتو   جلوی    جلو  بکشی  رو  شالت  یکم  کن  سعی    فاصله  اون  از

 به  شدنشون  خیره    بپوشونی  رو  لمصبا   اون  تا  بگیری  تو  وامونده

  که  نه میشه من برای دردسر و  اونا فک شدن خرد باعث فقط تو

  این   بپوشه  لباس  تو  مثل  که  هرکی   به  نه  باشی؟  مالی  همچین

   میکنن نگاه براندازانه طوری

  گلوم  تو  بغض  و  میره  بین  از  جملش  چند  این  با  خوبم  حال  همه

 که این  با  زد  که  حرفایی  خاطره  به  بودیم  که  آلچیق  تو  شینهمی

  دوباره   که  نشه  خراب  شبم   که  نگفتم   چیزی  ولی   بود   میلم   برخالف

  منو   جمله  چند  با  راحت  چه  آقا  این  ولی   برنگرده  بدم   حس



  تا   میگیرم  گاز  و ر  لبم  دانمی  اهمیت  حالم   به  اصال  و   کوبیدمی

   ندم رو جوابش نمیتونم  میکنم کاری  هر ولی  نریزه اشکم

  یه  تو  کنه  کاری  میتونه  نیست  مالی   میگین  بهش   که  کسی   این  _

 جهنم   به  برین  بهشت  از  کنه  کاری  میتونه    بدین  کف  از  بند  لحظه

 خان بهرام بود خوبی  شب!....... راحتی به اونم  بیاین فرود لعین

  میزنم  کوتاهی  جیغ  ترس  از  من  و  میاد  سمتم  سرعت  به  حرص  با

 تو  میرم و میکنم باز رو خونه در سریع  میکنم فرار و

  زدی؟ جیغ چرا بهار شد  چی _

  میشه باز سرعت به خونه در

 بودن  وایساده  هم   کنار  که  خاله  و  مامان  به  رو  خودم  سریع

  میرسونم

 !  دیدم هیول یه..  سالم _



  دختر؟ حرفی  چه این.. وا _

  عصبانیتش   کردن  پنهون  تو  که   خان  بهرام  به  و   میخنده  خاله

 میکنه نگاه  نیست موفق

 ! آقا سالم علیک _

 خانوم زهرا سالم  ببخشید خانوم،  حاج سالم _

  کردن  چیکار  باز  نمیدونم  میدن  شادی  با   رو  جوابش  مامان  و  خاله

 شادن  انقد که

 ! شدی؟ هیول جدیدا نکنه بهرام؟ میگه  چی بهار _

  نگاهم   کنان  درهم  ابرو  خان  جنابِ  ولی  میخندیم  تامون  سه

 میکنه 

 ! بچم شد زهرترک نکن نگاه  رو دخترم اونجوری بهرام _



 با  اینطوری  و  من  جیغ  از  یعنی    میکشم  خجالت  خاله  حرف  از

  که   کردن  برداشتی   چه  گفتم  که  هیولیی   اون   و  شدنم  وارد  عجله

 ! حرفش پر های نگاه اون با  خاله مخصوصا خندن؟می همش

 بهار؟  کردی  خرید باز تو _

 کشیدن  خان بهرام رو اینا زحمت.. اوم _

 میکنه  نگاه خان به آمیز تشکر مامانم 

 نیست  بشو  سیر  کردن  خرید  از  من  دختر  این..  بهرام  آقا  ممنون  _

  دفعهاین  بخره  باید   که  میبینه  چیزایی  بازم  خرید  بره   که  روز  هر

  کوبیدن  به  عادت  مامانا   همه  شم  گردن  افتاد  زحمتش  هم

 طوریه؟  این من  مامان فقط یا دارن دختراشون

 بگیره خواستم خودم.. نیست زحمتی _

 پسرم باشی   زنده _



  عوض  لباساتونو هم   شما آماده   و  کنیم  گرم رو  شام  زهرا منو تا  _

 میز سر بیاین کنین

   خوردیم شام ما   خاله، مرسی _

  تا   هخورد  قرص  هم  زهرا  بخوابیم  بریم   ما  پس  ..جونتون  نوش  _

   مونده بیدار زور به الن

 بخیر  شبتون جون خاله باشه _

 میرم    بال  میرن  گفتنم  بخیر  شب  بعد  و  میبوسم  رو  مامانم  گونه

  رو   ها  پاکت    خوابم  قبل  برای  دارم  بر  خوراکی  یکم  تا  آشپزخونه

  سوپر..  برمیدارم  رو  تیفانی   خوشگل  سینی    میزارم  میز  روی

 روم  روبه  خوشمزه  های  اکیخور  خیره  و  میکنم  باز  رو  کابینت

 مورد  و  خوشمزه  شدیدا  های  خوراکی  این  خرید  خاله  از  میشم



  حال   هر  به    خریده  مامان  شاید  خب    میاد  نظر  به  بعید   عالقم 

 ! گرم دمشون

   برمیدارم  نسکافه  و  کیک  و  کاکائویی  بیسکوئیت  مدل  چند  ذوق   با

 حیاط  توی  هیولی    کنم  روشن  رو  ساز  چای  که  برمیگردم

 میکنه یرمغافلگ

   ترسیدم...  وای _

  دستاش   ترسم  دیدن   با    کردمی  نگاهم   در  چوب  چهار  به  داده  تکیه

 بال  میده  ابروهاشو و میکنه قفل سینه تو رو

   ترسی؟می میبینی منو چرا تو _

 ! هایین فرشته مثل  که بس ماشالل _

  یکی   پیش  لحظه  چند  آخه  هیولم  شبیه  میکردم  فکر  حال  تا   _

 !  لهیو  گفت بهم



   پایین  میدم رو  ساز چای شاسی

 !  هستین هیول شبیه چشمش به شاید  خب _

  میکشه  هم در ابرو

  چرا؟ اونوقت _

   میدم تکیه بهش و  میذارم کابینت روی رو سینی

  ازتون ترسهمی چون شاید .. نمیدونم  _

  پاکت   روی  شدنش   زوم  با  و  دارهبرمی   در  چوب  چهار  از  رو  تِکیش

 میزنه رو حرفش آخرین خریدم

 !عاقلیه آدم میده نشون ترسهمی که این _

    میره   بال   ها  پله  از  و  برمیگرده  بعد..  میندازه  چشمام  تو  نگاهی

 خوردنش   اشتهای  نسکافه  بوی  میریزم  ماگم  توی  رو  جوش  آب

  با  و  میذارم  پیشدستی  توی  هم   میوه  میکنه  تقویت  بیشتر  رو



   میذارم  تختم   روی  ور  سینی  میرم  بال   ها   پله  از  هام   خرید  برداشتن

  رو   توجهم  خواب  های  لباس     درمیارم  پاکت   توی  از   هامو  خرید

  توری قرمز  دوبنده   یه   میکنم  باز رو  قرمزش بسته   میکنن جلب

 وایمیستم  آینه جلوی  و میگیرم  شونش رو بند  از !کوتاه

  باشه   زانوم  بالی  وجب  یک  کنم  فکر  جذاب  و  کوتاه ...  بود  کوتاه

  لباسام  بپوشمش  میشم   مشتاق   میده   وننش  اینو  که  مدلش  عکس 

 رو  قرمزم  توری  لباس  و  ایستم  می  آینه  جلوی  میارم  در  رو

   میکنم  نگاه  جلدش  روی  عکس  به  !خاصه  چقد..  خدایا    میپوشم

 خواب   لباس  که  مدلی  های  سینه  مثل  درست  منم  های  سینه

 خودم  برای  آینه  جلوی  !  بال  میره  نفسم   به  اعتماد   هست  بود   تنش

  لباسم     چرخیدم  و   گرفتم  رو  لباس   توری  گوشه    تممیگرف  ژست

 در  شدن  باز    میشدم  لذت  غرق   من  و  خوردمی  چرخ  هوا  توی

  اجازه   بی  که  میشم   مردی  مات       ایستم  به  جام   تو  میشه  باعث 



 اولین  انگار  میکنه  نگاهم  خیره  چنان  شده  خصوصیم  حریم  وارد

 !  میبینه خونشون تو منو  که باره

 اما  بپوشونم  رو  تنم  از  قسمتی  حداقل  تا  میکنم  تنم  حائل  دستمو

 قسمت؟  کدوم

  بیرون  برین لطفا _

  و   میبنده  سرش  پشت  رو  در  و   تو  میاد   زدم  که  حرفی  برعکس

 میرم  عقب قدمی.. شینهمی تنم تو ترس !کنهمی قفل

 بیرون برین  گفتم میکنین؟ قفل چرا دَرو _

  برای جایی  دیگه  من  که  حالی  در  این میشه نزدیکم  قدم   به قدم 

 تند   سینش    نمیمونه  بینمون  ای  فاصله  دیگه  ندارم  رفتن  عقب

 یه     میسوزونه  رو  صورتم  داغش  های  نفس  و  میشه  پایین  و  بال

  دیوار   روی  رو  دیگش  دست  و  میکنه  حلقه  کمرم  دور  رو  دستش



  داغ   حرم  که  میاره   پایین   انقدری  رو  سرش  میذاره   سرم  پشت

  هیجان   و  ترس  تدش  از  قلبم  ..میشه   خالی  گوشم  روی  هاش  نفس

  میگیره  قرار  موهام   بین  دیوارش  روی  دست  .. بود  انفجار  حال  در

  هایی   ناله  میبر  فرو  موهام  توی  رو  صورتش  کنهمی  نوازششون  و

  از  تر  بم   صدای  با     میشه بدنم  سستی   باعث  میکنه  موهام   بین  که

 :   میگه گوشم تو آروم بود شده  هم  دار خش حال که همیشه

 گرسنه   نوع   از  مرد   یه  که   ای  خونه  تو   دنپوشی  لباس   طرز  این  _

 ! کوچولو خانوم نیست  هستی هم  محرمش  قضا از که

  پیدا  برخورد  هام  لب  با  هاش  لب    میاره  صورتم  روی  صورتشو

 قرار   گوشم  روی  شها  لب   دوباره  و  میکنه  مکث  ای  لحظه  ..میکنه

 :  میگه آروم میلرزه نیاز  شدت از که صدایی با ..میگیره



  یا   کن   آرومم   یا ..  میسوزم  دارم..  آتیشم  من ..  ترخد  نکن   اذیتم   _

 در   خودداری  نمیدونی   تو  لمصب  دِ  .. نکن  داغم  این  از  بیشتر

 ...  بهار میکنم جون دارم ... سخته چقدر برابرت

 شنیدن  و  وضعیت  این  تو  !  میزد  صدا  رو  اسمم  که  بود  باری  اولین

  زممغ  روی  کنترلی  نتونم  شدمی  باعث  خان  بهرام  از  حرفا  این

 باشم داشته

 بار  اولین  برای..  شدم  لمس  مرد  این  دست  به  بار  اولین  برای  من

 مرد  این  گرفتن  آغوش  در  واسطه  به  رو  هیجان  و  ترس  حس

 بین  احساسی..  حوسه  روی  از  ها   این  همه  میدونستم  کردم  تجربه

  به  سانت    خواستنمی  رو  عشق  بدون  رابطه  این  دلم..  نبود  ما

  آروم   قدری  به  رو  موهام..  میشد  لمس  دستش  توسط  پشتم  سانت

 تر پایین دستش دفعه یک  افتاد هم  رو پلکام که کردمی  نوازش

  سعی   میشن،  باز  آنی  به  چشمام  میگره  قرار  باسنم  روی  و  میره



  این  با   ولی   بدم   هل   رو  گرفته  قرار  روم  کامل  که  هیکلش   میکنم

  چنگ  باسنم  روی  دستش ...  کردم  تحریکش  بیشتر  انگار  کارم

 مکیدن  به  میکنه  شروع  و  میگیره  دندون  به  رو  گوشم  لهل    میشه

  لیسیدن و

 میکنم .. خواهش.. خوا _

  روی   رو  لبش     میشه  لرزشم  باعث  که  میکشه  شمگو  تو  رو  زبونش

   میده قرار گوشم

 شششش _

  بعد ..  میزنه  زل  هام  لب  به    میگیره  قرار  صورتم  روی  روبه  صورتش

  میاد  جلوتر  صورتش  ..  بود  برده  ماتم..  میکنه  نگاه  چشمام  تو

 آروم  میزنه  چشمم  دو  هر  روی  ای  بوسه    بندممی  چشمامو

  تو  خیره  میشم  ش   تیره  های  مردمک   خیره  میکنم  باز  چشمامو



  که  هاش  لب   ..نزدیکتر  صورتش  و   میاد   جلو  سرش  ..میشه  چشمام

  مک   دوبار   یکی  با   ..  وایمیسته  حرکت  از  زمان   شینهمی  لبم   رو

   میبره  دهنش   تو  لبامو  اشتیاقی  نچنا  با  و  میبنده  چشماشو  زدن

  سینه   قسمت  از  فقط  خوابم  لباس  !  منتظره  وقته  خیلی  انگار  که

  دستش   وقتی   همین  برای  بود باز  بقیش  و   بود   شده  متصل  هم   به

  دست   با     میفته  تنم  به  ای  رعشه  میگیره  قرار  لختم  رون  روی

  نوازش   پامو..  میاد  بالتر  دستش  !  میداره  نگهم  تر  محکم   دیگش

  میکنه حرکت پشتم سمت به و همیکن

 ترش  حریص  هام  خوردن  تکون    میگیره  مشتش  تو  رو  باسنم

  عقب  کشهمی  و  پیچهمی  دستش  یکی   اون  دور  موهامو    میکنه

  کنه  حاکمیت صورتم رو میتونست راحتر حال و میاد  بال صورتم

  باسنم   دورانی  دستش  میچرخه  دهنم  تو  زبونش  وقتی   زمان  هم

  تو   درد  از  من  که  میزنه  بهشون  چنگی  دفعه  یک    میکنه  لمس  رو



 گازی  با  !  بکشه  تربیش  موهامو  میشه  باعث  که    میکنم  ناله  دهنش

 لیس  رو  لبم  روی  بار  چند..  میکنه  ولشون  آخر  میگیره  لبم  از  که

  لیس   رو   هام   گونه   میشه  صورتم  کل   منجربه  آخر  در   که  میزنه

   گرفتمی گاز و میزد

  رو  لبم هم  بار چندین    دهنش  تو  میکرد زدن لیس  بعد  مو چونه

  دستش   تو  که  موهام  عقب  میدادم  هولش  که  موقع  هر  ..  گرفت  گاز

  نداشتم  رو   بردنش  عقب  زور  که  این   با    کشید می رو  بود   پیچونده

 شکر  رو  خدا..  میشه  جدا  ازم  !  خواستنمی  مقاومت  هم   باز  ولی

 میلرزید  تنم هنوز ! گرفت مونی سیر بالخره که میکنم

  دستش  حرکت  یه  با   داشتم  آرایشم  میز   روی  آرایش  مازلو  چی   هر 

 ! میریزه زمین روی



 جونم  به  دوباره  میرفت  داشت  که  ترسی    میکنم  نگاش  تعجب  با

   برمیگرده

  مینشوندم توالت میز روی و میکنه بلندم

   میکشم  کوتاهی جیغ

  میرسه  پشتم به لباسم زیر از دستش

   میاره دشوخ سمت و میگیره قرار گردنم  روی دیگش  دست

  شروع   بیشتری  شدت  با  و  میگیره  قرار  لبم  روی  هاش  لب  دوباره

 میکنه  خوردن به

 خسته   بود  پایین  همش  سرش  اینکه  از  آقا:    میشم  متوجه  تازه

 !گرفته قرار  شرایط بهترین  در حال و  شده

  احساس  لب  ناحیه  تو  بود  گرفته  گاز  و  بود  خورده  رو  لبام   انقد

 میکردم  سوزش



 بینمون   فاصله  خیلی ..  کشیدن  نفس   برای  هکشمی  عقب  رو  سرش

 نمیده

 میذاره پیشونیم روی شو پیشونی

 میکنه خالی  صورتم تو رو تندش های  نفس و

  پایین  و  بال  ای  دیگه  زمان  از  تر  تند  سینش  و   میزد  تند  قلبش

 میشد

 میکنه جدا بدنم  از رو دستاش

 میندازه  اتاق  از ای گوشه  به و  میاره در رو تیشرتش 

  در  کامال..  میشه  هام  سینه  میخ  چشماش  بار  این  و  وترلج  میاد

 بود  دیدش معرض

 !بودم پوشیده  من که لباسی  اون با اونم



  نگاه   وسطشون  خط  به  اون  ولی  بپوشونم  موهام   با   میکنم  سعی

 کرد می

 داد قورت دهنشو آب بار چند

 ! لعنتی عروسک _

 میکنه  لمس رو رونم  دستش..  جلو میاد

  زبونم ..  نه  باشم  کارهاش  موافق  اینکه  نه..  بودم  خاموش  و  صامت

 زدن  حرف به چرخیدنمی

 !داشت خشونت هم بازی عشق حین در اون

  اخم  هم  باز  کشید می و  گرفتمی دندوناش بین  رو  هام  لب  وقتی

 .. بود صورتش مهمون

  دست  با   هم   کرد می  نوازشم  دستش  یه  با  هم   بودم  بغلش  تو  وقتی 

 ! کشیدمی رو  موهام  دیگش



 ! گره سلطه اون.. باشه اختیارش تحت چیز همه دمیخوا اون

 .. میان  بالتر دستاش

 میذارم دستاش  مچ رو دستامو

 میبوسه  رو بازوم  و جلو میاره رو سرش

 میشن  شل دستام 

   میاد  بازوم نزدیک  سرش دوباره.. میزنه بهم لبخندی

 میگیره  ازش محکمی نسبتا گاز

 میاد  در  "آخم" صدای که 

 ! جوووون _

 ! میزنه  لیس رو گازش جای

 ..  گرفت دردم _



 ..  بلرزه  دلم   شد   باعث  زد  که  حرفی  همراه  زمختش   و  خاص  صدای

 !  کنی عادت بهش باید _

   کرد هام  سینه قاب رو دستاش و  کرد استفاده  بودنم مات از

   پریدم باشدم گرفته برق که انگار

 برداره  تا گذاشتم دستش روی دستمو

 ! نبود دنیا این تو اصال خان بهرام ولی

 .. بود گرفته بال رو سرش و بود بسته و چشماش

 ..  آخ _

 ! میکنی دیوونم داری

 بیارم کم میترسیدم هام سینه لمس  با

 ..  کنین  ولم _



   زدم آرومی جیغ دوباره که داد بهشون محکمی فشار

 ..  بودن قرمز.. کرد باز خمارشو چشمای

 ! میخوامت.. بهار _

 میکردم توحش داشتم دیگه.. میلرزید صداش

   گذاشتم  تخت روی و  کرد بلندم  دفعه یک

   گذاشت میز روی و برداشت پام زیر از رو سینی

  کرد درازم تخت روی و برگشت که کردم جمع خودمو

  هم   به  و  گرفتم  رو  خواب  لباس  های  گوشه..  بود  پیدا  تنم  ی  همه

  کردم نزدیکیشون

   کشید دندون با  و گرفت دهن به رو لبام.. زد خیمه روم



  و   میکنه  تعریف  تنم   از  دائم  و  بوسیدمی  و  میزد  میک  رو  گردنم

 !  خودشه  مال  که میشد متذکر هم آخر در

 !دختر؟ کیه مال  تنت _

 میفتاد راه داشت اشکم .. ندادم جوابی

   گفتم " آخی " که داد  فشار و پهلوم

   بهار؟ کیه مال  تنت _

 ..شه تموم تا  میدم  رو جوابش دفعه این

 ا شم.. ش.. مال _

   بهار؟ کی  یعنی  شما  مال _

   تو.. ت.. یعنی _



  به   افتاد  جوری..  باشه  شده  صادر  اسمش  به  تنم  مجوز  که  انگار

 میمونه بدنم روی تکشون تک جای بودم مطمئن که جونم

 پاشین..  پا..  روم از.. از _

 میزنه   ترقوم استخون رو رو، مک آخرین

 ..  تر پایین  میاد.. میبوسه رو جاش

 میبوسه  رو سینم جناغ روی

  زل   چشمام  به  صورتم،   روی  روبه  درست  میگیره   بال   رو  سرش

 میزنه 

 ! میکنم؟ اذیتت _

 میکرد؟ فکری چه خودش پیش  الن تا

 کرد؟می  هم فکر شرایط این تو اصال



 دادم  تکون مثبت نشونه به رو سرم

  ببخشید  بگم میخواستم کرد اخم طوری

  شدم اذیت من یکم و کردی خیس هامو سینه گلو و صورت کل

 ..! واقعا میخوام عذر معذب،   هم  یکمی و

 !میشه بلند  روم از بالخره

 !شد برداشته روم از کیلویی  دویست وزنه یک میکنم احساس

  بخوابه   کنه  هوس  دوباره  اینکه  از  قبل  ،!  شد  هام  ریه  وارد  هوا  کلی

 میشینم سریع روم

 میندازم   سرمو  خجالت  زور  از  من   و   میکنه  نگاهم   پهلو  به  دست

 پایین 

 دارهبرمی میز روی از رو خوراکیم سینی

 ..  میذاره  پاش روی رو سینی  و شینهمی تخت روی کنارم



 کوچیکی  های  تیکه  به  چاقو  با  و   میگیره  پوست  رو  پرتغال  و  موز

 میکنه  تقسیم

 تقسیم   قسمت  دو  به  هم  رو  اونا  بودم  گذاشته  فرنگی  توت  تا  چهار

 میکنه 

 ییاجاحت که فرنگی توت کنم،می تعجب

 !  نداشت کردن خرد به 

  میکنه خارج جلدشون از رو  ها بیسکوئیت و کیک

 سینی   تو  رو  ها  خوراکی  و  میریزه  بشقاب  داخل  رو  ها  پوست  همه

 میچینه 

 میده تکیه تخت به و شینهمی تخت پایین

 ! پایین  بیا _

 چرا؟ _



 !برسم بهت میخوام شکمویی اونجاییکه از _

 میدم قورت دهنمو آب

 !بخوابم میخوام خورمنمی  من مرسی _

   بره که  میگفتم  بهش مستقیم غیر داشتم

 میزنه تکخندی!! داد رو جوابم مستقیم که فهمید منظورمو انگار

: 

   یعنی؟ خودم بیام _

 ! خوابونمت می  خودم شد که خوابت وقت

  پایین  میرم تخت از نیومده خودش تا

  میشینم ازش فاصله  با

   کنه نگاهم  اینکه بدون



  و   میکنه  بلندم  بعد  خودش  سمت  میکشه  منو  و   میگیره  موبازو

 !  پاش روی میذاره

   دستاش تو بودم  عروسکی مثل

  نداشتم مخالفت توان اصال

 تن خان بهرام برابر در چرا نمیدونم اما نیستم زبونی بی  آدم من

  نمیچرخه  دهنم تو زبون و میلرزه  بدنم و

  رو   هست  وجودش  تو  که  ای  مردونه  خشم  و  ابهت  نمیشه  خب

   گرفت  نادیده

   جدیه ها  وقت اکثر اون

 .. میبرن حساب ازش همه که شدم متوجه  هم مدت این تو

 صورتم  رو  از  موهامو  دیگش  دست  با  و  میکنه  حلقه  دورم  دستشو

 میزنه کنار



 میمکه  بعد   و میگیره دندون به گوشمو

  که   داشت  رو  حسن  این  حداقل  خان  بهرام  به  امشب  نزدیکی

 ! هستم حساس گردن و گوش ناحیه از بفهمم

 میکنم کج  و سرم و  بندممی چشمامو

  حرفه  واقعا  اون..  بشم  برم می  کار  این  از  که  لذتی   منکر  نمیتونم

 !میکنه عمل ای

  میان   دنیا   به  ای  حرفه  جنسی  زمینه   در   ها  مرد   اصول:    رَها   قول  به

 از  میکنی  فکر  ببینی  رو  رابطشون  اولین  وقتی  که  طوری

 ناه ...........اون

  پوشش  بدون  تقریبا  که  بدنم  های  برجستگی  روی  دستشو 

 میکشه  هستن

 هووووممم  _



 ..!  لعنتی آااخ

 ...  شده تحریک چقدر که میکردم حس

 پیدا   بیخ  کارمون  این  از  بیشتر  تا  میذارم  دستش  روی  دستمو

 !  نکرده

  از ..  میرفت  پایین  داشت  نوازشوار..  شکمم  روی  میده  سر  دستشو

  گذاشتم دستش یرو دستمو پریدم، جا

  فریاد  رو نیازش چشماش قرمزی و  خماری.. کرد باز هاشو چشم

   زدمی

   کنم پرت خودم از رو حواسش کردم سعی

 بخورم چیزی یه.. میخوام من.. من _

 : میگه گوشم  تو خمارش لحن با.. میبوسه لبامو

 ! میکنه  دیوونم  صداتم حتی _



  نگاهش   متعجب.  .خودش  دهن  تو  میذاره   و   دارهبرمی  موز  تیکه  یه

   میکنم

 ! میخواستم من خوب

   میکنه نگام خندونش  چشمای با

 !  هام لب به چسبهمی هاش لب و میاره جلو صورتشو

 ! کن  باز دهنتو _

 ..  نه وای

  میکنه تکرار دوباره

   میکنم  باز دهنمو ایندفعه

  نگاه   بهم   لذت  با   و  گذاشت  دهنم  تو  رو  بود  دهنش  تو  که  موزی

 !  کرد



  میخوردم؟ رو کسی  دهنی  که  بودم نم  این واقعا

  لبش  جویدنم  بار  یک  بعد   گذاشت  من  دهن  توی  رو  فرنگی   توت

  دهن  تو  من   دهن  از  رو  فرنگی   توت  زبونش  با   و   چسبوند  لبم  به  رو

  لیسید رو لبم هم آخر در آورد، خودش

 !  میخوره رو دنیا  خوراکی ترین بخش  لذت انگار.. بست چشماشو

 !بودم نخورده خوشمزگی این به  فرنگی توت حال تا _

 گذاشت دهنم  توی و گرفت   دندوناش بین رو بیسکوئیت

  از  و  بردممی  لذت  داشتم  هم  من  که  بود  اینجا  اسفبارش  قسمت

  مطمئن  ولی   نه  الن  البته  میگفتم  ناسزا  دنیایی   خودم  به  لذت  این

 !میکردم سرویس خودمو دهن بعدا بودم

 ! گذاشت نشده توی و  کشید هام  سینه بین رو پرتقال

 کشیدم  خجالت کارش این از من



 ! هام سینه به میداد ربط رو چیز همه که  چی یعنی

 !!   من خجالتی _

 میکنم  نگاهش تعجب با

 !  بابات شبیه نه مامانتی  شبیه نه هستی؟  کی شبیه تو _

   بد؟ یا  خوبم _

 بال  میندازه ابروهاشو

 ! نمیشه تو شبیه که خوب _

   چی؟  یعنی _

   هستی؟  چی نباشی  خوب وقتی خب _

 برمیگردونم  رومو قهر حالت به

 ...  که واقعا  _



 میخنده  صدا بی

   هستی؟ کی  شکل  نگفتی؟ _

   پدریم مادر بزرگم،  مامان _

 ! بردهمی دل  فقط اونم  پس هووومم  _

   میبرم؟ دل من  مگه _

 میخارونه  رو ابروش گوشه

 ! میلرزونی دل .. فقط  نه که خیلی _

 بال  ازمندمی ابرو شیطنت با خودش مثل

 ! لرزیده؟  شما دل  یعنی _

 میاد؟  یادت گذشته از چیزی _



 جنس  شخصیت  این  با  کسی  نبود،  بحث  کردن  عوض  به  لزم

 ! لرزوندش بشه که نبود طوری دلش

 خوب   بچگیم  دوران  به  برمیگرده  که  مدتم  بلند   حافظه  کال  _

  هم   بقیه  مثل ..  خب  ولی  نباشه،  یادم  چیزی  اینکه  نه..  نیست

 ..!یادشونه خاطرات جزء به جزء که نیستم

 میده تکون رو سرش

  لب   وقتی  میاره  جلو  رو  سرش..  میذاره  دهنش  توی  موزی  تکه

  با   رو  موز  میکنم  باز  دهنمو  میکنه  پیدا  تماس  هام  لب  با  هاش

  اون  و  کشهنمی  عقب  رو  سرش  ولی   میده   سر  دهنم  داخل  زبونش

  و  لبم  یرو  مدام  زبونش  میخوره  دهن  به  دهن  من  با  رو  موز  تیکه

     میچرخه دهنم تو



..  بالتر  میاد..  میشه  چنگ  پام  رون  روی  دستاش  لذت  شدت  از

   میکنه نوازش رو شکمم

 مخالفت دیگه قسمت و میکنه  تایید ذهنم از قسمتی

  گفتنش  "آه  "صدای  دهنش  توی  میکشه  و  میمکه  رو   زبونم  وقتی

 میشه خارج هاش لب بین از

   میده  دست از رو کنترلش  دوباره

  میمکه  رو  زبونم   تر  محکم  و  میشه  چنگ  هام  سینه  روی  اشدست

  چرخونهمی  دهنش توی و

 میزنه  خیمه روم خودش و میخوابوندم زمین روی

 پهلوهام  روی دستاش و میگیره قرار  گردنم روی هاش لب

 گلوم  روی درشت و ریز های بوسه به میکنه شروع



  وتی تفا  سنگ  با..  میذارم  ورزیدش  و  عضالنی  سینه  روی  دستمو

 کردنمی

  نمیخوره تکون ای ذره  ولی عقب  میدم  هلش

 روم  از شین بلند _

  میشه چنگ پهلوهام  رو دستاش و میزنه  گلوم به محکمی مَک

 میزد مهر هاش  لب با رو گلوم سانت  به سانت

  از  بیشتر  رو  خودم  داد می  دست  بهم   که  لذت  لعنتی   حس  این

 رو   تنم  ءجز  به  جزء  هاش  دست  وقتی..  کردمی  عصبانی  خودم

 گلوم   و  صورت  روی  ماهرانه  طور  این  شها  لب  و   کردمی  لمس

 میچرخید 

 کنم   همراهیش منم  و بدم دست از رو اختیارم میترسیدم

 پاشم  میخوام..  روم از شین بلند_



 چشمام  تو میشه قفل نگاهش.. میکنه بلند رو سرش

 میکنه  ایجاد تنم تو خفیفی لرزش بمش صدای 

 ..  دختر نکن اذیت _

 .. میخوامت هم  الن.. میخوامت من

   میزنه هام لب روی ای بوسه

   نمیکنی  فکرشم که... انقدر _

 .. تنت حریص.. شده حریص دلم 

 ..  روحت..لبت 

 ...ازت میخوام بیشتر

  چشمای..  شهمی  لذت  غرق   بیشتر..  میکشه  برهنم  بدن  روی  تنشو

   کنهمی باز  بودن، شده قرمز  و خمار باز که شدش بسته



 ! بهار باشمت داشته کامل میخوام_

   مرز بدون

 میگیره رو تنم ای رعشه

 !  کنم کنترل خودمو باید  چرا.. زنمی تو _

 !  نداشت نرمالی حالت نظرم به

  روم از شین بلند .. نیستم شما زن من _

  لب   روی  تا   میکشه  زبون  سینم  وسط  از  پایین،   میبره  رو  سرش

   هام

 تونستمنمی  واقع  رد  چون  برهنمی  پیش  از  کاری  من  های  تقال

 بخورم  تکون

  روم   به  لبخندی  و  میشن  باز  هاش  اخم  ای  لحظه  تعجب  کمال  در

  میزنه



 ! زیرمی الن که زنمی _

 ! شده تو قسمت تنها افتخار این

 !داره تشریف پرو  چقدر مرد این خدایا

   میشم له دارم من _

  میکشه   دندون  به  رو   گونم  و  میده  تکون  تنم   روی  رو،   تنش   پایین

   میبنده چشماشو ارهدوب

 !  لعنتی... آااااخ _

 !  گذشته من  از ها کشیدن  ناز این ... دختر بیا  راه دلم با

   میکنم؟  ناز دارم کردمی فکر  واقعا

 میکنم؟  ناز دارم من  مگه _

   نمیکنی؟ _



 !  نه _

   میزنی؟  حرف ناز با چرا پس  _

 !  لعنتی؟ داری ناز همیشه چرا

  میزنه سهبو  شکمم روی و میشه بلند روم از

   شدنی؟  بلند چه ولی  میشم،  بلند

   پوشیدم؟ من چیه این آخه

 بگیر   تا چند بیرون  رفتیم دفعه این _

  حداقل  تا  بودم  چسبونده  هم  به  دستام  با  رو  خواب  لباس  جلوی

 ! نباشه بیرون هام  سینه مثل تنم  پایین

   بگیرم؟ تا چند چی _

  میکنه نگام   خباثت با



 ! خواب لباس _

 !  ببینم تنت تو رو مختلف  های مدل میخوام

   بگم؟   چی گنده مرد این به من آخه میشم، متعجب فقط

  شما   شدن  وارد  یهو  ببینین،  تنم  توی  هم  رو  لباس   این  نبود  قرار  _

   شد باعث

 !  نمیشد کشیده  هم اینجا به کار بودین زده در اگه

   شد؟ کشیده  کجا  به کار مگه _

 !! شد؟  کشیده  اونجاها به مگه اصال

 میدم جواب خودش مثل  منم  مینداخت دست منو که حال

 : گفتین امروز _



  رو  شما  بخوام  که  بچم  خیلی  من   که  این  و   ندارین  میلی   من  به

 !کنم تحریک

 ! شنیدم ازتون روزش از متفاوت  حرفی امشب ولی

  بخرین؟ خواب لباس برام چرا

 ببینین؟ تنم  تو باید چرا اصال

 ببرین خرید برای  منو دیگه شما نیست لزم اینکه و

 میکرد  نگام  فقط

 : اینه کردم  پیدا شما از که  شناختی من _

   بدین  پول  بهم  ماهانه میخواین این برای

   باشم اختیارتون در خواستین وقت هر که

 بیشتر   حتی یا... حال مثل



  میبینین؟  فروشی جنس یه منو شما

 :  گفت من به خاله

 !  ساده محرمیت یه

 میشه مخت اینجا به نمیدونستم

 !  من خواب اتاق  به

 ! خواب لباس  یه با

   گرفت شدت اخماش

  ما  بین  حریمی  که  بوده  این  برای  شدم  نزدیک  بهت  اگه  من  _

  نیست

 ! میبینم خودم برای رو تو  من..  نمیکنم استفادهسوء  ازت من

 بفهم  رو احساسات معنی.. شو بزرگ



  درم  و  زن  بین  جاذبه  و  کشش  بفهم..  بفهم  رو  مرد  و  زن  معنی

  بشه  برداشته ها فاصله مرد و زن  جنس دو بین وقتی بگیر.. چیه

  احساس   و  عقل  درگیری  وسط،  میاد  خواستن  بره،  کنار  ها  حریم

 !  دختر کن  درک.. وسط میاد

  دست   شلوارش  رو  چشمام،  تو  خیره  و  روم  روبه  درست  میشه،  بلند

 ! بشه درست تا میکشه

 ! نیست  ساده محرمیتی هیچ _

 !میپرسیدی دمخو از بود کافی

   میشه خارج اتاق  از زمین روی از تیشرتش برداشتن با

 !  کن بخیر  این با منو عاقبت آخر.. خدایا

 !  آمین الهی

 ..توش اتفاقات و خالی  اتاق یه  و میمونم من



  گذاشتم   خونه  این  تو  پا  مهمون  عنوان  به  بار  اولین  برای  وقتی

 ... ونم ذربگ رو امشب مثل شبی یه نمیکردم  هم رو فکرش اصال

 .. شم محرم خونه این  مرد با فکرنمیکردم

 میکنم  نگاه دیوار رو عکسای به

 ..خودمه تقصیر همش

 نزدیک   بهم  قبل  از  بیشتر  دفعه  هر  خان  بهرام  که  منم  خود  مقصر

 میشه 

 ..  بدم بهش  نزدیکی اجازه نباید  ندارم،  باهاش ای آینده  وقتی

  میکشم دراز تخت روی

 بود هوس ه هدشا پیش  دقیقه چند که تختی

 ...  زن یک سکوت و مرد یک هوس



 ..  عجیب برام

 هم   خان  بهرام  با  داشتم  بقیه  با  که  برخوردی  نمیتونم  که  عجیبه

 !  باشم داشته

 !  کالفم خودم دست از خدایا.. پوفففف _

  من؟ چمه آخه

  اینجا  به  کار  میذارم   مریضم  مگه  نمیخواد،  منو  میدونم  وقتی

  بکشه؟

 !  رفت و دید  رو وجودت ههم که بمیری بهار آخ

 کنم؟  نگاه روش تو بشه روم چطور فردا از

 اصال  یا  بگیره  رو  خودش  جلو  نتونست  مرده،  اون:    دیوانه  آخه

 کردی؟   تقدیمش   رو  خودت  دستی  دو  چرا  تو..  بگیره  که  نخواست

 چی؟ کنه مسخرم فردا اگه



 !بزنه پوزخند  برام راه به راه میخواد  لبد

 ! بندازه بال  ابرو یا

 ..!  کودنم  من چقدر.. اه

 میکشم  دندون به رو لبم

 ..!  بود خوب چقدر ولی

 :  اما کنم اعتراف خودم پیش حتی میکشم خجالت که  این با

 !  نداشتم بدی حس اصال

  معصاب  اعصاب  و   هست  ترسناکی  آدم  کل  در  خان  بهرام  که  این  با

   نداره

 !  حاله اهل خیلیم رابطه تو که مشخصه ولی

 !  مزاج گرم البته صد و



  خوابم  دهنی   صورت  و  سر  این  با   بردارم،  حولمو  تا   میشم   بلند

 !  برهنمی

  خان   جنابِ   دهنی  صد   در   صد  های  خوراکی  که  نبودم  من   اصال   و

 ! میخوردم رو

  میکنم نگاه  رو ساعت خواب شب نور با

 ! دقیقه پنج و چهار

  درمیارم رو خواب لباس اول

 ..  کرد درست داستان کلی برام امشب

 ..میزارم  کمد ته رو لباس دو  هر و  میکنم باز رو دمک در

 !  میشم بیچاره ببینه  مامان اگه

  میرم بیرون  و میکنم  باز آروم رو  اتاق  در



   برمیدام قدم حموم سمت به آروم

  نشه بیدار خاله کنه خدا

  تنظیم  رو  دوش..  میارم  در  تنم  از  رو  حوله  شدم  حموم  وارد  وقتی

  رمگیمی قرار  گرم آب زیر و میکنم

 !  میبرم پی  فاجعه عمق  به تازه میکنم نگاه  آینه به وقتی

 !  شدم  بدبخت _

 !  کرده ورم لبای

 !  کبود صورت

 !  کبود گلوی

 ! مرده خون و کبود سینه

   کنم؟ سرم تو خاکی  چه حال



 بود احساس قابل  هم دوش زیر اشکم قطره اولین

 کنم؟  نگاه  خاله و  مامان روی تو چطور _

 میخواستم ..  میرم  بیرون  حموم  از  و  ورممیش  و  خودم  سریع

 شدم  پشیمون که  برم خان بهرام اتاق  به همونجوری

  عصبانیت  با  و  پوشیدم  شلوار  و  تیشرت  یه  خودم،  اتاق   تو  رفتم  اول

 رفتم  اتاقش  طرف به

  کرده   که  کاری  گوی  جواب  باید..  بود  خواب  که  بود  خواب  اصال

 !باشه

 نمیومدن بند  هم ای لحظه اشکام

 کرد می آبم خجالت از داشت  ببیندم اینطوری مامان کهاین فکر

  داخل  و  میکنم  باز  رو  اتاقش  دَر  من،  از  خبربودنشبی  به  توجه  بی

 میشم



 میکشم خجالت کارم از لحظه یه

 بود  خوندن نماز حال در

 ! دار نم  موهای با اونم

  نمازش  تا   موندم  منتظر  جانب  به  حق  اومد  یادم  که  کارش  ولی

   شه تموم

  که  بود قشنگ انقدر سجودش  و رکوع بعد و سوره و دمح قرائت

 بودم  شده نمازش محو

 ..  میگه ذکر کوتاه  و میبوسه رو مُهر نمازش سالم از بعد

 به  لبخندی  و  میرن  بال  تعجب  از  ابروهاش..  سمتم  برمیگرده

 !میزنه داغونم صورت

 میشدم منفجر داشتم عصبانیت فرط از

 :  میگم  بلندی صدای با



 کردین؟  چیکار صورتم با ببینین  بخنده؟  کی  یننخند شما _

  و  زمخت  صدای..  میره  لباش  رو  از  لبخند  و  میکشه  هم  در  ابرو

 بیام  پایین خودم موضع از میشه باعث بمش

 پایین   بیار تو صدا _

 ترسیدم  ازش بفهمه نمیخوام ولی  میاد تر پایین صدام تن

 از   ببینه  اینجوری  منو  مامانم   کنم؟   چیکار  من  حال..  نمیخوام  _

 میمیرم  خجالت

 !نمیری خجالت از که بکنم میتونم چیکار ببینم کن صبر _

 کاری  ریختن  اشک  جز  ولی   کردمی  کفریم  داشت  خونسردیش 

 نمیومد بر دستم از

  مفاتیح   و   قرآن  کنار  کتابخونش  داخل  و  میکنه  جمع  رو   ش  سجاده

 میذاره



 دارمبرمی  عقب به  رو   داشتم  جا که   قدمی   دو   من   ولی   سمتم   میاد

 !برمیداره قدم تر سریع و میشه  بیشتر اخماش کارم دیدن از

 میگیره قرار  سرم کنار دَر، روی دستش

 میاره   پایین رو  سرش و میکنه خم رو هاش شونه

  چشمام تو عمیق  میگیره قرار  هم  روی روبه  هامون صورت وقتی 

 .. میکنه نگاه 

 میکنه  وجب رو صورتم کل  نگاهش بعد

 میکنه مکث  هام لب روی

 !کردی عوض لباستو که خوب چه _

 ..  میکنه پاک  دستش با هامو اشک و.. میبینه رو تنم لرزش

 ! بکنیم نیست قرار  که کاری _



 خوشمزه  نتیجه  که  صورتت  های  کبودی  برای  فکری  یه  میخوایم

 !  بکنیم گیته

 شامپو  موهای  عطر  از  نفسی  میره  دارنم  نم  موهای  بین  صورتش

  میگیره خوردم

 ! داد نمیشه قولی البته _

  به  خودم  خیال   به  و   میذارم  سفتش   و   پهن  سینه  روی  دستمو

 !  میدم هلش  عقب

 .. میچسبونه  خودش  به  کامل  منو  و  میشه  حلقه  کمرم  دور  دستش

  چشمای  با   میره،   فرو    موهام  توی  بود،  در   روی  که  دیگش   دست

 میشه   خمار  چشماش  دوباره   متاسفانه  میگیره  موهام  از  دمی  بسته

 !  میندازه وحشت هب منو  باز و



  از   عقب  میره   سرم..  میکشه  عقب  و  پیچهمی  دستش   دور  موهامو

  میکنه  نگاه صورتم اعضای به  فاتح  یک مثل  بال

   میبینه صورتم تو رو ترس

 نمیکنه وِل ولی میشه شل کمرم دور از دستش

  میفته  گردنم  به  نگاهش..  عقب  میره یکم

 ... هام  سینه روی تر پایین میاد چشماش

  از  منو  شیطانیش  نگاه  با   بعد   و  تعجب  بعد   میکنه  نگاه   دقت  با   اول

 ! میکنه آب خجالت

  نپوشیدی؟ زیر لباس _

 ..! نداری  لزم اصال.. نداره هم  اشکالی

 ..  خدا وای



  سرم  حداقل  نمیده  اجازه  اصال  و   پیچونده  دستش  دور  هم  موهامو

 !  نکنه پیدا  تالقی  هم   با نگاهمون که بندازم  پایین رو

 ..  صورتم کبودی..  شما ... که اومدم من.. من _

 !  میکنم کاریش  یه  خودم.. برم کنین ولم.. نمیخوام

   میره  عقب قدمی  و میکنه ولم آروم

  میکشه عمیق نفس یه

 !  آرایش لوازم اتاقت از و  بیار یخ  پایین از برو

  تند  و   میذارم  سینم  روی  دستمو  میرم،  بیرون  اتاق  از   تنم  لرزش  با 

 میرم پایین ها  پله از آروم.. میکشم  نفس تند

 میریزم،  کیسه  داخل  و   میارم  بیرون  یخچال  از  رو   یخ  های   قالب

.. میرم  بیرون  آشپزخونه  از  و  برمیدارم  بیسکویت  و  کیک  کابینت  از

   و بال  میرم آروم رو ها پله  دوباره



   میشم خودم اتاق  وارد

  بودم   چیده  میزم روی  که  وسایلی  و عطر  و هام  آرایش  لوازم  همه

 ! بود  شده ریخته  زمین روی خان شیر سطوت

 منو  تا  پایین  ریخت  میز   روی  از  هامو  وسیله  همه  اون..  خدا  وای

 ! ببوسه منو تر راحت که روش بذاره

 !  میکنه داغ آدمو فکرشم حتی

  برمیدارم زمین روی از رو لبم رژ و پودر کرم

  تی اه   مرد  بهترین  اسکار  جایزه  باید   نبوده،  زنی  هیچ  با   حال   تا  اگه

 !  بگیره تعلق  بهش نکرده لمس  رو زنی هیچ  حال تا که

 !  من جز البته

 !  میفتم زیرم لباس  یاد   اتاق  از شدنم  خارج موقع

 !  رفت آبروم واقعا یعنی



 برمیدارم   رو  یکیش  کشو  داخل  از  و  درمیارم  تیشرتمو  برمیگردم،

 ! میکنم تنم رو لباس بعد   و پیشونیم رو میزنم  یکی

  به  بزنم  دَر  میخواستم  که  ای  لحظه..  ادموایست  اتاقش  در  پشت

 :  رسید فکرم

  جریانات   این  باعث  ها  رویی   در رو  همین  نزارم؟ خودم  رو  یخ  چرا

   شده

   برمیگردم خودم اتاق  به

 میشم خیره آینه تو خودم به و میزارم گونم روی رو یخ کیسه

 ! آورده   نازنینم  صورت  سر  بالیی   چه  فکر  بی  مرد   ببین  خدا   رو   تو  _

 چیه؟ بازیا دله نیا آخه

 میکنه؟ کارا این از کی  دیگه



  رو   قبلی   کیسه  های   یخ  از  تا   چند   و  میارم  در   کیسه  یه  کمدم  از

 !میزارم چونم روی و میندازم توش

 میکنم  کاریش یه رژ با رو لبم باز حال

 ! واجبه خیلی صورت

   برگردم  عقب به ناخودآگاه میشه  باعث در شدن باز صدای

 میکنه   عصبانیم  کارش این  با  دوباره

   میشین؟ وارد نزده در چرا شما _

   میبنده بعدیم  حرف برای رو  نطقم کردش اخم و جدی صورت

   من؟  اتاق تو بیا  نگفتم مگه _

   بدم انجام میتونم  خودمم.. خب _

 ! میکنه  قفل و  میبنده رو  اتاق  در



 هجوم  بدنم  به  لرزش  و   گرما  شدنش  نزدیک   قدم  هر  با  و   جلو  میاد

 ..  میارن

  میترسم؟ ازش ارچ

  بال   دیدنش   برای  رو  سرم  که  میشم  متوجه  میرسه  بهم  وقتی

   گرفتم

  بلندش   قد   خان  بهرام  چون  نیست  ذهن   از  دور  هم   خیلی   این  خب

 !  مریم خاله طفلی .. برده ارث به پدرش از رو

  میگیره دستم از رو ها  کیسه از یکی

   برگرد _

  اینه روبه برمیگردم

  رهمیگی قرار سرم پشت درست

 میشه هم  قفل اینه از نگاهمون



  و  سرم  پشت  خان   جنابِ  که   حال   اما   ندارم  ریزی  جسته  خیلی

 قدی   ی  فاصله  متوجه  آینه  تو  از  گرفته  قرار  بهم  چسبیده  تقریبا

 شدم  قویش هیکل و  درشت اندام کنار  بودنم ریز و

 !  شم ورزشکار باید 

  روی   ای  لحظه  چند  و  میگرده  صورتم  توی  دور  یک  نگاهش

  میکنه مکث  ها دیکبو

 چشمام  خیره   و  میشه  مایل   بال   سمت  به  لبش   طرف   یک.....  

 میشه 

 !  داره؟ افتخار انقدر من صورت کردن  کبود واقعا یعنی

 روی  میذاره  رو  یخ  کیسه..  صورتم  سمت  به  میکنه  کج  رو  سرش

 گونم

 !  چونم روی میذارم رو  یخ منم



  میخوام معذرت _

   میشه خشک صورتم رو دستم

   میکنم  نگاه بهش آینه تو از شده گرد ایچشم با

 !  فعال  حداقل .. میرفتم تند  انقدر نباید _

   کرد؟ خواهی معذرت که بود خان بهرام این  واقعا.. اوه

 !  داشت اخم صورتش خواهیش عذر موقع حتی

  داره؟ اخم صورتش همیشه چطور واقعا

  رو  آدم   که  هست   خشک  و  جدی  خود  خودی  به  صورتش  مدل

  زهر  باعث  کردنش   اخم  دیگه  میکنه  ازش  بردن  ابسح  به  وادار

 .. اینطوره که من برای.. میشه ترک

 !  نرفتم تند  خیلی خوبه حال _



   میگه؟  چی این خدایا

   چیه؟ پس نیست  تند این اگه _

 !  بماند _

 ....!  جذابه صداش چقد

 !  داره تشریف پرو چقدم

  روی  تا   بود  داده  تکیه  بهش   و   بود   گذاشته  میز   روی  که   دستی

  میبره موهام توی رو بذاره یخ صورتم

 !خیسه موهات _

 ....میخوری سرما

 حوله   با   رو  موهام   آب  فقط  میام  حموم  از  وقتی   دارم  عادت  _

 دارم   دوست رو بودنش دار نم... بگیرم



 !  کنی  ترکش  باید و نیست  خوبی عادت اینکه اول _

 !خیسه.. نیست دار  نم این اینکه دوم

 .. باشی هشلخت نمیاد  نظر به _

 میکنم   نگاه بهش  و برمیگردم

 چطور؟  _

 میکنه  اشاره موهام به

 ..نکردی شونه اومدی حموم از اینکه از بعد  _

 اینه سمت برمیگردم  دوباره

  موهام   میکردم  فکر  که  چیزی  آخرین..  بودم  ناراحت  خیلی  خب  _

 بود

 میده قرار پشتم رو کنسول صندلی



 میده   هل  پایین سمت به و شینهمی هام شونه روی دستاش

  گذاشت  رو  میذاشت  گونم   روی  که  یخی ..  میشینم  صندلی  روی

 دیگم  دسته تو

 میکنه  نگاه اطراف به  و  میذاره گردنش  پشت رو دستش

  روی از رو دستش میکنه، پیدا  رو موهام بُرس ورودی در نزدیک

 میره سمتش به  و دارهبرمی گردنش

  به  فقط  اه   شده   مسخ  متل  من  و  وایمیسته  پشتم  دست  به  شونه

 میکردم نگاه  آینه توی از موهام روی دستش حرکت

 گرفت دردم یکم رفت موهام لیه شونه وقتی

 میکنم  شونه بعد خودم.. ممنون _

 ! میدم  انجام خودم.. نیست لزم _

 میگیره دردم اینطوری.. آخ _



 میکنه   نگاهم آینه تو از و  دارهبرمی موهام رو از رو شونه

 هست؟ ای دیگه راه.. هیربگ دردت نمیخوام  منم _

 دوفاز..  بله _

 چی؟  _

 بلنده  موهای کردن شونه راحت  برای که مو اسپری.. دوفاز _

 الن؟  کجاست _

 کنم  پیداش  تا برمیگردونم رو سرم

 دیواره کنار.. اوناهاش _

  شروع   یعنی   میکنه  نگاش   دقت  با   میداره   برش  زمین  روی  از  وقتی 

 ! روش توضیحات خوندن به میکنه



  خیلی   بعد  و  میکنه  افشان  موهام  روی  میده  تکونش  اینکه  از  بعد

   میکنه موهام کردن شونه به شروع آروم

  دست  بهم  بودن  پرنسس  حس  کردمی  رو  کار  این  دقت  با  انقدر

  ها  کبودی  دیدن  و  صورتم  به  کردن  نگاه  محض  به  ولی  دادمی

 !  کردمی اروج ها آسمان به  و کشید می پر حسم

 روش  دوبار  بالفاصله  میزد  موهام  به  که  ای  شونه  هر  بعد  بود  جالب

 !  کشیدمی دست

 ..  بلندن چقدر _

 دارم دوست  بلند موی _

 !  دارم دوست بلند  منم _

  و   پیچوندی  دستت  دور  رو  ها   بینوا  این  وقتی..  بعله  که  اون

 ! رسیدم نتیجه این به کشیدی



  برمیگردونه  رو  صندلی   شد  تموم  موهام   کردن  شونه  اینکه  از  بعد  _

  خودش سمت میکشه یکم و خودش تسم

   رو یکی اون من بده  _

   بفرمایین شما میذارم، خودم _

   میشه قفل چشمام تو نگاهش  

 !  بیرون:  بگم مودبانه  مثال نداشت  انتظار کنم فکر

   میشه بلند

  گریم   بهتره  نمیره   هم   ظهر   تا  ولی  نیست  پرنگ   خیلی ..  باشه  _

 کنی

  ونهنمیم منتظر خیلی  اونم.. نمیگم چیزی

 :  میگه برگرده که این بدون میکنه  باز که رو در



   کن صدام داشتی کار _

   میره اونم .. نمیدم جواب من

 برداشتم  و گذاشتم  کیسه انقدر زد یخ صورتم

  نماز  برای  خاله  و  مامان  حتما  میاد   خاله  اتاق   در  شدن  باز  صدای

 شدن  بلند

 میکنم قفل آروم اتاقمو در و  میشم بلند جام از سریع

 ..بفهمن  خاله و مامانم  نمیخوام  خدایا _

 .. میره آبروم

 خوابم  شدت  به  منم  و  گذشته  خان  بهرام  رفتن  از  دقیقه  چهل

  گرفته

  میشن آب دارن هم ها  یخ



  و   روز   شر  از  تا   تخت  روی  میرم  و  میز  روی  میذارم  رو  ها   کیسه

 ! شم خالص ماجرام پر شب

 

 ! کرد شونه موهامو حداقل خوبه _

 میپرونه قشنگم خواب از منو  نماما و در صدای

 بهاااار؟ ... بهار؟ _

 نمیشی؟  پا شده، یک  ساعت _

  تا   میکنم  فکر  میدیدم  که  خوابی  به  و  سرم  روی  میذارم  رو   بالش

 ببر  خوابم دوباره

 ... عه  و در کن  باز _

  دارم..  بخوابم  و   امروز  فقط  داری  دوست  کی   هر  جون  مامان،   _

 خواب  از میمیرم



 ! شم بیدار من میخواست  فقط.. نمیاد مامان از صدایی دیگه

 میخوابم  دوباره

***** 

 روی  از..  شدم  بیدار  خواب  از  که  بود  دقیقه  بیست  و  سه  ساعت

 میکنم  نگاه  ها کبودی به آینه تو و  میشم بلند تخت

 !  باشن  شده کمرنگ  نمیاد نظر به 

 !  جدید معضل اوففف _

  مهارت  با  رو  کبود  های  قسمت  ولی   میزنم   صورتم  به  رو  پودر  کرم

  میزنم بیشتری

 طوری   رو  روسری..  نباشه  مشخص  هام   لب  ورم  تا  میزنم   رژ  یکم

 ... بیفته صورتم روی قسمتش یه که میندازم سرم روی

   میشم خارج اتاق از احتیاط با



 سریع   میگم  شکری  رو  خدا  نمیشنوم  آشپزخونه  از  صدایی  وقتی

   میزنم گره و میندازم کیسه تا  دو  توی رو بزرگ یخ یه

  جوش آب  و  خوراکی  تا  چند  و  میکشم  غذا  خودم  برای  ظرف  توی

  اتاقم   وارد   عجله  با   و  میزارم  سینی  توی  رو  نسکافه  برای  لیوان  توی

  میشم

  رفتن اتاقشون به ظهر  خواب برای  خاله و مامان مطمئنا

  زدن  هم   بعد  و  میریزم  داغ  آب  لیوان  توی  رو  نسکافه  پودر  اول

 میخورم   رو نصفش تا آروم آروم

 شروع  و  کشیدم  سمتم  رو  بشقاب  سریع  که  بود  گرسنم  انقدری

 کردم  خوردن به

  کلی ..  بود  سایلنت  روی  بازم  میارم،  بیرون  کیفم  از  و  گوشیم

   میزنم  زنگ رها به اول داشتم نیلوفر  و رها از میسکال



   دارهبرمی بوق چهار بعد

  خریدی؟ گوشی چرا تو اصال.. بهار سرت تو خاک یعنی _

  ببینمت یداب  سالم، _

   شده؟ چی .. سالم _

  میخورم نسکافه از یکم غذا بین

  بزاریم   قرار  یه  حال ..  نشد  که   بگم  بهت   مهم   چیز  یه  بود   قرار  من   _

   کنم صحبت باهات میخوام

 ..  میترسونیم  داری بهار؟  شده  چی _

   میدارم  نگه عقب دستم  با موهامو

  به  جور  بد  زندگیم   فقط ..  فقط  نداره  وجود  ترس  برای  چیزی  _

  خورده گره  هم



   کنم  چیکار باید  نمیدونم اصال

  خوبه؟ امروز.. عزیزم باشه _

 میذارم گونم روی دستمو

   باش  آماده  فردا  پس برای  ولی نمیشه که فردا امروز، _

 رو گوشیت میگفت بود زده زنگ بهت  هم نیلوفر راستی.. باشه _

 ندادی  جواب

 میزنم  گنز بهش  بعد دیدم رو میسکالش  الن.. آره _

 ! میشه  باز  دَر بعد و میخوره در به تقه دو

  پیدا  زندگیم  تو  پرنگی   نقش  ها   روز  این  که  میشم  مردی  مات

 ...  کرده

 ! نیست مهم اینکه مثل براش من تعجب و  کنهمی  قفل و دَر



 ! شده  کمرنگ خیلی _

 شده؟  کمرنگ گفت من صورت به

 این؟  بود کی بهار _

 خداحافظ  فعال رم،میگی  تماس باهات بعد   جان رها _

 گذاشته   تخت  روی  که  سینی  کنار  از  آروم  و  میکنم  قطع  رو  گوشی

 متوجه   و  وایمیستم  اینه  روی  روبه  بالفاصله  پایین،   میام   بودم

 دیدن  گیریم با  رو بنده ایشون میشم

 زدم پودر  کرم! سالم _

 کرده  دهی  پوشش خوب.. سالم علیک _

  آورد در  پماد تا  دو  و جیبش تو رو دستش

  شب  یکیم   این  میزنی،   ها  روز  باریکه  که  این ..  برداره  لیه  کرم  _

 خواب  قبل  ها



 ..وایمیسته کم فاصله تو روم روبه درست و جلوتر میاد

 میذاره کنسول روی رو  ها  پماد

 میذاره گونم روی رو راستش دست و  گونم روی چپش دست

 .بزن بیشتر رو ها  قسمت این _

 دمیگربرم و  نمیدم بهش رو پیشروی اجازه

  میده   رو  ابروهاش  از  یکی  شوخی  به  و  میندازه  تختم  به  نگاه  یه

 بال 

 ! نمیگذاره بد  بهت شرایطی هر تحت.. خوبه _

 گرسنت   چقدر  اتاقت   از  نیومدن  بیرون  که  بودم   نگران  همش   امروز

 !میکنه

  خانوم  زهرا  تعجب   کمال   در   ولی  اومدم  یک   ساعت   همین  برای

 !خوابی گفت



 !  نبود هم موفق انگار که کنه بیدارت خواست خدا بنده

 بود همین برای شدم، خسته خیلی دیروز خب _

  با   آینه  تو  از  لبخند  یه  با   و  میکنه  حلقه  کمرم  دور  رو  دستش

 میکنه نگاهم  شیطنت

 !  شدی؟ خسته! عه _

  میکشه   عمیق  نفس  اینکه  از  بعد..  میبره  گردنم  گودی  تو  رو  سرش

 میکنه نگاهم همونجا از و میبوسه رو شونم

 !  کرد سرحال که منو _

 !  خوشگذشت خیلی بهم

 ... میشه  رو و زیر دلم

 ..میکنه شوکه منو کاراش  و حرفا  با دفعه هر



  هایی   وسایل  فضامون،  کردن  عوض  برای  و  میشم   رد  کنارش  از

  جمع  تند   تند   رو   پایین  ریخت  میزم  روی  از  دیشب  جناب،  که

 میکنم

 بده  رو کارتت شماره _

 میکنم جمع نزمی روی از رو بعضیاشون

 میذارم میز روی و

  روی  از  عالقم  مورد  سایه  که  میدم   انجام  رو  اینکار  سریع  انقدر

 میفته  میز

 ..واااای _

 شد؟  چی _

   میکنم برسیش نگران و برمیدارمش

 .. برداشت ترک هم  درش دراومده، رنگاش از یکی _



 ! نداره  اشکال حال _

  هلند  از  تم دوس..  بود  تولدم  کادوی  نداره؟  اشکال  چیرو  چی  _

 بود گرفته

 ! افتاد خودت دست از ننداختمش  که من _

 میدم  رو جوابش جانب به  حق و میذارم میز روی رو سایه

  شدت  با  بودنشون  حساس  به  توجه  بی  که  شمایین  مقصر  اتفاقا   _

 انداختینشون 

 زمین 

  وسایل   ی  همه  بعد  میکنه  نگاهم حرفی  هیچ بدون  پهلو  به  دست

 ! میندازه  زمین  روی  دستش  یه  با  بودم  گذاشته  میز  روی  که  هایی 

 ! میکنه حمله  هام   لب به و میذاره میز روی منو



  انگار   ولی   میدادم  هلش  هاش  شونه   از  که  خوردمی  شدت  با  اولش

 میشد  درد  باعث بود گرفته دیشب که هایی  گاز اومد یادش

 کرد می بازی موهام  تو دستش

 سمت  به   رو  کمرم  دستش  یه  با   که  کوبیدم می  سینش  به   مشت  با 

 بشه  کمتر فاصلمون تا کشید خودش

 میشه جدا ازم بعد لحظه چند

 میاره   نزدیک رو صورتش و میکشه دهنش  تو رو لبش

 !بخوای که  تا چند هر.. میخرم  رو همه خودمم منم،  مقصر _

 و   میذاره  دستم  توی  رو  بردار  لیه   پماد..  پایین  میاردم  میز  رو  از

  بیرون میره

   میشم ولو تخت روی حال  بی مخود و میکنه  گز گز لبم

 ..میکنه  بازی احساساتم با چرا آخه _



   شدی بیدار بهار؟ _

  بیرون بیام   کنم عوض  لباس.. مامان بله _

  بریزم چای میخوام باش زود _

  رو  سینی  کشیدم  خودم  و   اتاق   روی  و  سر  به  دستی  اینکه  از  بعد

  میرم بیرون  اتاق  از و برمیدارم

 دیدیم  رو ا مش ما  بالخره عجب چه _

   عزیز خاله و  مامان سالم _

 همین  برای  بود  کوفته  یکم   بدنم   بیرون  رفتیم   موتور  با   دیروز

   خوردم  سرما کنم فکر بودم خواب همش

   میزارم سینک روی رو سینی

   مادر نبود تنت چیزی دیروز هم  تو میشه سرد داره هوا _



   کردی؟  پذیرایی خودت از انقدر که شدی بیدار کی  _

 !  بینین؟می  زیاد من واسه هم   ذره یه این جان مامان گهدی _

 ! نداری اشتها که انقدر برات بمیرم _

  کاری  انجام  صدد   در   من  و  خندهمی  مامان   و   من   حرف  به  خاله

   کنم دور چشمشون از رو صورتم دارم قصد

  خودم های  ظرف شستن به میکنم شروع

  شورممی خودم  نیست خوب حالت بشین  بیا _

 !  شما معرفت به  بازم جان، خاله ننومم  

  کنم استراحت اتاق میرم اجازتون با بعد میشورم رو اینا

 بیارم دارو واسط بذار هم، تو خب خیلی _

 میشم بهتر کنم استراحت مامان،  نمیخواد _



 میگیره دستمو مامان _

 بشین  برو بیا.. الهی بمیرم _

 !رو همه شستم جان مامان مرسی _

 ! نده منم جواب بخور توییچا بشین برو _

 ..!  دید که شم  رد مامان کنار از میخواستم

  صورتت؟ شده چسگی.. ببینم وایسا _

 باشه؟  شده چی جان، مامان هیچی _

  چرا؟ میکنی فرار بهار کن صبر _ 

 !  زایید  گاوم...  ببینه  صورتمو  تا  کنارم   میاد   مامان  حرف  به  هم  خاله

  میذاره چونم زیر رو دستش مامان

  صورتت؟ شده  چی _



 موتور  فرمون به خوردم بابا، هیچی _

  بمونه جاش نمیکردم فکر  ولی گرفت  درد خیلی موقع اون

 : میپرسه شک با  مامان

 چونت؟ هم خورده گونت  به هم یعنی_

 !  کن کمک خودت خدایا

   چونم روی خورد هم ترمزش..  گونه به خورد فرمونش _

 !  میره نیست مهم

 نیست چیزی رکش رو خدا  مادر آره _

  هم   پماد  یه   میارم  دارو  و   چای  واست  الن   کن  استراحت  برو  تو

 !شی خوب زود  بزنی میارم



  راهیم   سریع  و  بود  هول  خیلی  ولی   رسید  دادم  به  خاله  که  چند  هر

 !  کرد

 ... کرد  نگاهم  فقط و نگفت چیزی هم  مامان

 گرفتم  تماس رها با شدم اتاقم  وارد وقتی

 عزیزم؟  خوبی بهار؟ جانم  _

  میتونی..  فردا  واسه  بندازیم   رو  قرارمون  میگم   جان،  رها  آره  _

 بیای؟

 ..میشم نگران دارم بهار؟ شدهچی.. حتما آره _

 ! ببینمت میخوام بهونست حرفا  این.. چی واسه نگران _

  نشه نگران که کنم  صحبت بهار با طوری بودم مجبور

 :  میگفت  چی نیلوفر.. رها بیخیال _



   بپرسه رو حالت میخواست _

 میکنه تغییر حسی بی از صداش

  گفت  حرفاش  بین   زدم   حرف  که   تلفنی   نیلو  با  من   بهار،   میگم   _

  کار   داداشش  شرکت  تو  هم  نیلو  خود  داره  شرکت  داداشش

  رو  تو  کنم  فکر  اومده،  خوشش  تو  از  بود  معلوم  حرفاش  از..  میکنه

 ! گرفته لقمه داداشش برای

 میشه، مشخص  بعدی  ی ها  معاشرت  تو  حال   نمیدونم  قطعی  ولی

 !عزیزم

 نکشی؟ وسط رو ازدواج بحث  بزنم حرف تو  با  یکبار شد یعنی _

 داشته؟ قصدی یعنی پرسیده من از جمله تا  دو چون حال

 !داری سلوکاتی و سیر رها، حالت به خوش



  تو   ببینیم  بزاریم  قرار  یه  نیلو  با   نظرم  به  بهار،  ولی..  حال  خب  _

 کنه؟ پا  و دست تو واسه کاری یه میتونه داداشش شرکت

 هست؟ چی شرکتشون _

 سازی  ساختمون _

 ..! بده   نجات این دست از منو خدایا

 نابغه؟  میشه  سرم سازی ساختمون من _

 ... بشه سرت تو باید  مگه  بهار، وای _

  هرجا   یا  بانک  ببری  رو  هاشون  چک  یا  ببری  واسشون  چای  مثال

  بدن   تهب  کاری  یه  بالخره  چیزی،  منشی  چمیدونم  میگن  که

 ! نیلویی گلستان گرمابه رفیق ناسالمتی دیگه

 !دیوانه.. میخنده و  میگه رو اینا

 کنم؟ پیدا  کار من میشه  رها وای _



   میشه حل مشکالتم  درصد پنجاه  یعنی

 .. میشه تموم داره اندازم پس  دیگه

   میگذره هم روزا این عزیزم نخور غصه _

 ..  روش اینم نگذشت ها   یکی اون مگه

  نزد؟ زنگ بهت دیگه حامد ر،بها میگم

 ...  دارم  کم وسط این همینو  فقط نه، _

 گوش  پشت بهار  بگو،   مامانت به  حتما شد مزاحمت  دوباره   اگه _

   نندازیا؟

   باشه _

 ببینیم؟  همو کی  فردا خب _

 فرهنگ  کافه  صبح ده _



 نیست؟ بهتر ظهر بعد  صبح؟ چرا حال _

 ..  میشه پا به داستان من واسه  اینجا کنم دیر ولی بهتره مسلما _

   مامانت؟ هم  اینجا میداد گیر  آقا حسین بودین اونجا  بابا ای _

 ..  داره حق میگفتم حداقل  میداد گیر  مامانم کاش

   بزنم حرف میخوام مورد همین در _

  میخوره در به تقه دو

   مادر؟ جان بهار _

  م مری میگیره اجازه  اتاقم به ورود برای اینجا که کسی  تنها  رها _

 ! خانومه

 !  جذبت این با  سرت تو خاک _

   خاله بفرمایین _



   داخل میاد بود پماد  و چای توش که  سینی با خاله

  میگیرم ازش رو سینی و  میشم بلند

  ممنون _

   میندازه  ها  کبودی جای به دقیقی  نگاه  خاله

  آوردم  واست  که  کرمی  ها  کبودی  روی  ساعت  سه  هر  جان،   بهار  _

  بزن

   پایین میاره رو صداش

 !  میارم  غذا و خوراکی برات خودم من مادر نیا  پایین هم خیلی _

 چشم_

 !میزنم خودم سر  تو یکی من و  بیرون میره اتاق  از

 ! رسم؟می نظر به شکمو همه چشم تو انقدر یعنی



   رها؟  کجایی  _

   جانم؟  _

 : میکنه تعریف هیجان  با دوباره رها

  بگیم   نیلو  به  نیم  و  دوازده  ساعت  فردا  چیه  نظرت  بهار  میگم  _

   کنیم؟ صحبت کار مورد در باهاش  که بیاد

   زودی؟ این به..  نمیدونم  _

  ما   تا  باشن  داشته  احتیاج  پرسنل  به  الن  شاید..    زودی؟  چه  _

 کنن جایگزین رو یکی  کنیم دست دست

 زودی؟ این به نباشه زشت.. آخه _

 بینیممی همو  که باری  دومین میشه فردا تازه

 راحت  خیالت من، به بسپارش تو. .عزیزم نه _



 باشه _

 نداری؟ کاری فعال جان بهار خب _

 بای   عزیزم، نه _

 !خودتو بساز حسابی فردا فقط _

 چی؟ واسه _

 !بنویسیم قرارداد.. شرکت بریم بشه اگه _

 دردشون   به  حتما  تیمارستان  بریم  سر  یه  قرارداد  بعد  باشه،  _

 ! میخوری

 ! بای اوکی،  _

 میزنم شارژر به رو گوشی



 بهتر  گیریم   با...  وایمیستم  آینه  جلوی  و  برمیدارم  رو  چای  لیوان

 : اینه مهمه برام که چیزی الن.. پیداست باز ولی  شده

 ! مکیدنه؟  جای نیست معلوم یعنی

 کرد؟ می  نگاه مشکوک خاله چرا نیست معلوم اگه

 نرم؟  بیرون خیلی اتاق  از گفت چرا

 ..... شدم  گیج خدایا

 میخورم چای از قلپ چند

  تا   حموم  میرم  برمیدارم،  رو  م  اونت  و  صورت  و  دست  حوله

 بشورم  صورتمو

 ! بودی حموم صبح میده نشون که  موهات _

 !  مامانم اوه



   هست؟ اجازه بشورم، صورتمو میخوام فقط _

 !دارم کارت  اتاقت،  میام دیگه ربع یک _

 !  چشم _

   بریزم؟ سرم تو خاکی  چه حال

 بودن  داده  خان  بهرام  و  خاله  که  یمکرِ  میشورم،  صورتمو  سریع

 !  باشه سریعتر بخشیش اثر تا  میکنم  قاطی  هم  با رو

  مجبور   مامان  اومدن  خاطره  به  میزنم  کرم  رو  ها  کبودی  جای

  کنم   استفاده  هم  آرایشی  مواد بردار  لیه  های  کرم  روی  از  میشم

 ..  بده   پوشش تا

  میارم بیرون ها  زمستونی لباس چمدون از رو اسکیم یقه پیرهن

 !  میکنم عوضش تنم تیشرت با  و



  کبودی   اومد   مامان   وقتی   تا   دادممی  انجام   رو   ها  کار   عجله  با  

  نبینه  رو گردنم

  میفتاد   سرم  از  یا  کشیدمی  روسریمو   آشپزخونه  تو  مامان  اگه

 !  بودم بیچاره

   بهار؟ _

 !  تو میاد  مامان و میشه باز در من  دخالت بدون

   جان؟ مامان بله _

 ..  میگیره قرار روم روبه جدی خیلی  و میبنده سرش تشپ  رو در

   باشه؟  میگی، رو راستش هم تو میپرسم سوال ازت _

   بفرمایین.. گفتم  دروغ شما به کی  من  مگه _

   شده؟ چی صورتت _



 کرده؟  شک یعنی! ..  وای

 ! جان مامان  که گفتم _

 شد؟ اینجوری بعد موتور فرمون به خورد تو صورت یعنی _

 ..!  میکنم سکته دارم من..  کن  قانعش تخود خدایا

  عجیبه؟..  بله _

 !  بود سالم صورتت اومدین که  دیشب! نه کم  _

 ..  اوف

  کبودی..  میدونید  بهتر  که  شما  مامان،  چمیدونم  من  خب..  خب  _

  تعجب کلی  شدم بیدار خودمم من نمیشه مشخص لحظه همون

  یادم   بعدش  تازه..  شده  طوری  این  چرا  نمیدونستم  اصال  کردم،

 ! فرمون  رو افتادم دیشب افتاد

   بودی؟ راننده مگه فرمون رو افتادی چرا تو _



   بگم؟ چی حال خب

 ..  که.. گفتم خان بهرام  به.. من راستش _

 !  کنم سواری موتور یکم من خلوت جای یه  بریم... اوممم

 !  بینیدمی که شد این نتیجه

   دستش رو میزنه وحشت با  مامان

  شدی؟ موتور سوار تنها.  .شد  سرم بر خاک _

 !  که شد خراب بابا  ای

 ! شهنمی روم.. آخه بگم  چطور.. نه _

  کردی؟ عمرم  نصف بهار، بزن حرف _

 !میکشم خجالت.. آخه.. آخه _

 بپرسم؟ خودش از برم _



 خودم میگم  مامان؟  بری کجا ! نه نه _

 .. پس بگو _

  دیگه   هیچی  بعد..  جلو  منم  بود  نشسته  عقب..  اوممم..  اون  خب  _

 ! بردممی داشتم

 کرد می نگاهم  متعجب فقط.. نبود مامان از حرکتی هیچ

 مامان؟  _

 این   به  رو  خودت  انقدر  نکشیدی  خجالت  تو  بهار  گفتی؟  چی  تو  _

 کردی؟  نزدیک مرد

   چی؟ کنه برداشت بد اگه

  بشین  بیا   بگی   مرد   یه  به  که  کردم   بزرگ  طوری  این   رو  تو  من

   ببرم؟ موتور من پشتم

   نبری؟ سیاه سال صد میخوام



 میده  تکون صورتم جلو رو اشارش انگشت

 نمیگیری،   جدی  رو  محرمیت  این:    بهار  میگم  بهت  دارم  _

  فهمیدی؟

  موافقین؟ باشه داشته میلی  من  به اگه نگفتی  شما مگه _

 تر؟ آروم _

   اساس؟ و پایه  بی باشه؟ داشته میل جوری این

   الن نه موافقم عموق اون کرد،  خاستگاری ازم رو تو وقت هر

  بندازش  فکرت  از  زدم،   رو  حرف  این  کردم  اشتباه  من  بعدشم

  بیرون

 برمیگرده  راه بین بیرون، بره  که میگرده بر

 :  میندازه پام   تا سر به  نگاه یه و



  پوشیدی  لباسو این نیست سرد هوا انقدم _

   میشه راحت خیالم بیرون  میره مامان اینکه از بعد

 !شکرت خدایا

 گذرهمی موندنم  اتاق  تو از ساعت یک

 اتاق؟  تو بمونم  باید چرا اصال

  برم میتونم پس !  بافتم قِصمو که من

 بیرون میرم و برمیدارم رو بود آورده خاله که سینی

 جان  خاله نباشین خسته _

 میده  رو  جوابم لبخند با همیشه مثل خاله

 دخترم نباشی  مونده  _

 مادر؟ داری لزم چیزی



 چطور؟.. نه _

 پایین  میاره رو شصدا

 بمون اتاقت تو روز دو یکی .. مادر پایین نیا گفتم _

 فهمیده؟ چیزی خاله نکنه.. سرم تو خاک

 بهتر.. که نیست لزم خاله چرا _

  بیرون   آشپزخونه  از  و  میگم  ای  اجازه  با  میشورم،  رو  لیوان  و  سینی

 میرم

 ! میشینم آنشرلی ادامه تماشای به  لذت با  و  میزنم Tv به فلشو

  نمیکنن نگاه تلوزیون که خشک.. مادر  بیا _

  میگیرم خاله از رو کیک  و نسکافه سینی و  میشم بلند

  کشیدین زحمت جون خاله مرسی _



   میکنی؟  نگاه نیست  ها بچه مال این فقط جان نوش _

 میکنن نگاه هم   بزرگا آدم بیشتر خاله، نه _

 ! خودشه بزرگا آدم از منظورش _

  صدا سمت برمیگردم

  اون  با   و   بود  ایستاده  ها  پله  نزدیک  ورزشیش  ساک   با   خان  بهرام

 کرد می  نگاه  من به حاضرش همیشه اخم

 سالم  بهش  بود  ایستاده  مدیرش  مقابل  که  آموزی  دانش  مثل

 میکنم

   سالم علیک _

 ای  خسته  بیارم،  چای برات مادر بشین  بیا _

 میام  بگیرم دوش  یه خانوم،  حاج نکنه درد دستت _



 بود  گرفته دست یه تو ورزشیش  ساک با   رو شرکِما کن گرم

   بود مشخص کامال  تیشرت وجود با  دستش  های عضله

 مادر  بشین _

  بزارم؟ چی  شام خاله _

  حیاط  تو  نشده   سرد  هوا  تا  گفتم ..  مادر  گذاشتم  آبگوشت  _

  بخوریم بشینیم

  نکنه درد دستتون _

 مت سق  میره  و  پایین   میاد  ها  پله  از  خان  بهرام  بعد  ربع  یک

  شینهمی  پذیرایی

   خانوم حاج نباشی خسته _

  پسرم  باشی سالمت _



  صدا  رو  مامانت  برم  من  مادر  ببر   بهرام  واسه  چای  یه  جان  بهار

   کنم

  چشم _

 !  شه من قسمت  باید آقا برای بردن چای افتخار همیشه

  و  میذارم  سینی  توی  رو  پولکی  و  گز  ظرف  و  لیوانی  چای  یه

 !  میبرم خان خدمت

 ید مایبفر _

 میذارم کنارش عسلی روی رو سینی

 !  نکنه  درد شما دست _

 جان نوش _

   گرفت دستمو که برم برگشتم



 دکتر؟  پیش  ببرمت  شدی  مریض  اگه  پوشیدی؟  اسکی  یقه  چرا  _

 !  پوشوندم رو چیزایی یه جای جناب نه _

  میکشه دستم روی رو شصتش

   نفهمید؟ کسی _

 فعال  نه _

 !  اوهوم _

   میشم رد کنارش از هم  من و میکنه ول دستمو

 !  نکرد  هم  خواهی معذرت یه..  خدایا وای

 ! بوده  باعث خودش انگار نه انگار

 ............ 



  تا  دو بردارم، گوشیمو  تا  اتاقم میرم و میکنم خاموش رو  تلوزیون

 میگیرم رو شمارش بود، افتاده نیلوفر از میسکال

 !بنداز گوشیت به  نگاه یه دختر؟ کجایی  _

  خودت؟ خوبی.. داشتم درگیری یکم  عزیزم،  ببخشید ،سالم _

   درگیری؟ چرا.. ممنون  سالم، _

   بود شلوغ سرم همینجوری، _

  بریم  نیم  و   دوازده  ساعت  فردا  گفت   گرفت   تماس   باهام   رها ..  اها   _

 کافه 

   درجریانم .. آره _

  و  سه  ساعت  تا  چون  بزنم   زنگ  بهت   گفتم  همین  برای  خب  _

  تایم  اون  تو  مقدوره  براتون  اگه  گفتم  رها   هب  شرکتم،  تو  چهار  نیم،

   نداره مشکلی رها چون کنم صحبت تو  با  گفت که بریم



  نیست مشکلی  منم  نظر از عزیزم باشه _

   دنبالت بیام فردا میخوای اگه.. خوبه _

   بینیممی همو  کافه تو جان نیلوفر مرسی _

  آوردم  رو  شرکت  کار  عالمه  یک  نداری؟  کاری  فعال  پس  باشه  _

   بدم انجام خونه تو

 ! همینطوری موندم

  به   خیلی  شرکت  تو  رئیس  برادرش   چون  لبد..  گرفت  خندم

  نمیگیره سخت خودش

 فردا  تا خداحافظ  باشی موفق.. عزیزم نه _

 بهاری  بای _

 پایین میرم دست به گوشی



  میوه   و  بودن  نشسته  پذیرایی  تو  خان  بهرام  و  مامان  و  خاله

  میز  روی  رو  گوشی   و  کرد  خداحافظی  تلفن  با  هم  خاله  میخوردن،

 گذاشت

  زهرا تو مخصوصا رسوند سالم همه به خانوم سودابه _

 میزنه لبخند خاله به مامانم 

  باشه سالمت _

  شام   برای  کردم  اصرار  خیلی  اینجا،  میان  نشینی  شب  برای  فردا  _

  بیفتین زحمت تو نمیخوام:  گفت نکرد قبول  ولی بیان

  ای سرزنده زن سودابه میان، فردا که خوب چه_

   نمیده  راه دلش به غصه خدا شکر همینطوره، _

  گرفتن   پوست  به  شروع  و  برمیدارم  خودم  برای  خیار  و  سیب  یه

   میکنم



 !  گرفتم هوایی بلیط براتون شنبه چهار برای _

  به   ریلکس   خیلی  که  خان  بهرام  طرف  به  نفرمون  سه  هر   سر  _

   برمیگرده بود داده  تکیه مبل پشتی

   شدیم غافلگیر  بازم ولی بودیم  بلیط منتظر همه اینکه با

   گرفتی؟ کی پسرم، کردی خوب چه_

 !  پیش  دقیقه چند _

  بلیط   برامون  داره  بگه  نباید  اصال   نشسته،  جا  این  ساعته  یک

   میگیره؟

 !  بریم؟ نتونیم که باشیم  داشته مشکلی  یه شاید خب

 ! اوففف

 ..  نبیرو برم میخوام  رها با فردا من  مامان، _



 شدت   که  جذابش  های  اخم  اون  با  که  هست  خان  بهرام  دفعه  این

 !  میکنه نگاه  من به کرده  پیدا  هم

  بیرون؟ خبره چه جان؟ مامان بودی بیرون  تازه _

   میدم جواب مامان روبه  خان بهرام نگاه به  اعتنا بدون

   نیست گذار  و  گشت برای واجبه، یکی این جان مامان _

  چیه؟ برای پس  _

 ! براتون میگم شد اوکی .. دارم واجب  کار هی _

   فردا  تا حال _

 ! قبوله  مامان درصد  نود.. بله

 میکنه   نگاه مامانم  به خان بهرام

 !نداره رضایت رفتنم بیرون به اصال که مشخصه کامال 



 ! بده؟  اجازه باید اون مگه باشه نداشته خب

 رو   سرش  بهش  توجه  بی  ولی  بینهمی  رو  خان  بهرام  نگاه  مامان

  نگاه  راحت  خیلی   مامان   و   من   مثل   که   ای   خاله  سمت  برمیگردونه

 ! میخونه رو پسرش

..  میندازم  کردیم   پهن  حیاط  توی   که  اندازی  زیر  روی  رو  سفره

 پادردش  که  خاله..  میاریم  رو  قابلمه  و   ظرف   سینی  مامان  و  من

  سفره سر میاره رو اب پارچ شده بیشتر روزا این

..  ها   وسایل بقیه بعد میزارم همه از اول رو دوغ و ترشی و سبزی

  هم  مامان میچینم، سفره تو رو ها خوراکی اول ها  وقت اکثر کال

 !میکنه اعالم همیشه هاشو مخالفت

  دارن نظیری بی  طعم  واقعا خاله های آبگوشت



  این   به  میکنه،  پر  ما  از  بیشتر  رو  خان  بهرام  کاسه  همیشه  مامان

 :  اساس نیا  بر مامان  اعتقاد که رسیدم نتیجه

 ! باشه داشته قوی بنیه  تا بخوره بیشتر باید مرد

 چون   نداره  درستی  اساس  گیریم  نتیجه  خوشبختانه  خب  اما

 !  نه؟ یا  بشه سیر باید هیکل  این بالخره

  در   بودنشون  هم  دور  از  خاله  های  خاطره  با  که  غذا  خوردن  بعد

  زمان از خان بهرام  که داری خنده های حرف  و گیش  بچه زمان

  بودیم   خندیده  انقدر..  گذشت  لذت  با  گفتن  سربازیش  و  یرستانبد

 !خوردیم چجوری رو چی نشدیم متوجه اصال

 گفته  اتاق   تو  که  حرفی  مامان  میارم  چای  که  بعد  دقیقه  بیست

 ! میشم آب خجالت از من و میزنه رو بودم

 ! نرین حرفش به ها   وقت بعضی  شما ست بچه بهار خان، بهرام _



 میکنه  نگاه مامان به متعجب خان بهرام

 دیگه  میکنه  صحبت  مامانم   با  وقتی   محرمیت  بعد  ایشون  البته)

 ! ( زنش  مادر شده خودش نظر به لبد نمیندازه پایین رو سرش

 حرفی؟ چه _

 سواری  موتور مورد در همین _

 چطور؟  _

  اجازه   بهش   نباید   شما   خطرناکه،  شه  سوار  موتور  بهار  اینکه  خب  _

 ! دادینمی

 برمیگرده سمتم شدت به ناخ بهرام سر 

  حرفم  بودن  دروغ  بر  مبنا  حرفی  تا  میکنم  نگاهش   ملتمسانه  فقط

  نزنه

 ..  میگیره چشم ازم خشم با



 ! نبوده چیزی همچین _

  نبوده؟ چیزی چه _

  میکنه نگاهم  مشکوک مامان

 جوری   یه  میگیرم  تصمیم  نده  فنا  به  منو  این  از  بیشتر  اینکه  برای

 کنم  جمعش

  فقط  من..  من ..  بود  حواسشون  خودشون..  که  نهیا  منظورشون  _

 !بودم گرفته رو فرمون

  میدونستم   خوب..  شد  اضافه  غضبش  پر  چهره  به  هم  تعجب  اینبار

 مشخص   شخصیتش  از  نمیاد،  خوشش   شدن  جواب  و  سوال  از  که

 بود



  حالت  هم  خان  بهرام  و  میچرخه  بینمون  مامان  و  خاله  نگاه 

 من   صورت  و  موتور  ثحب  میخوام  فقط..  نمیکنه  تغییر  صورتش

 .. شه پاک مامان ذهن از کامال  قضیه این و شه تموم

 ! چسبهمی چای هوا این تو دخترم، ممنون _

 جان  زهرا بخور

 : میگه خان بهرام روبه و میخوره  چاییش از یکم خاله

 وقت  هر  اینطوری  بذاری؟  آلچیق  اینجا  خواستینمی  مگه  مادر  _

   میکنیم پا  به حیاط وت  رو عصرونه  و غذا  بساط خواستیم

 !  گرفتن من از چشم جناب گویا

 شما  میخوام  میدم،  رو  ترتیبش  روزا  همین  خانوم،   حاج  چشم  _

   باشه کجا  و  مدلی چه بدین نظر

  درمیاد خوب سلیقش امروزیه بالخره  مادر بپرس بهار از _



   میدونین بهتر خودتون شما جان، خاله ممنون _

  عیتواق  عزیزم نمیکنم که  تعارف _

 ..  میزنم خاله به ای محجوبانه لبخند

  کرد می  نگاه  من  به  داشت  سوءزن  با  که  میفته  مامان  به  نگاهم

  و   کرده   مشغول  رو   ذهنش  من  سواری  موتور  فکر  که  بود  مشخص

 داره شک حرفام به

  آشپزخونه   برم  شدم  بلند  بود،  گرفته  گرم  خاله   و  مامان  های   حرف

    کنم درست  نسکافه همه برای تا

   ذوقم تو خورد نسکافه خالی شیشه کردم باز رو کابینت یوقت

   شد؟ تموم کی  این.. وای _ 

 !  چسبوند کابینت به منو و  چسبید بهم پشت از کسی

 آره؟  شدی سوار موتور _



 میذارم کابینت روی دستمو 

  به   نوازشگرانه  و  میذاره  پهلوهام  روی  دستاشو  هم  خان  بهرام 

 ! خونهچر می پهلوهام روی دورانی صورت

 ..  بود  کرده شک مامانم  نداشتم ای دیگه.. چاره من..  من خب _

  برق  انگار ..!  میزنه  لیس   رو  گوشم  و  میاره   صورتم  نزدیک  رو  سرش

 ..  میشه رد بدنم  از قدرتی

   بود؟ کرده  شک چی به _

   بدم جواب نمیتونستم  و بودم ترسیده

 ..  مالهمی  بهم پشت از رو تنش  و میزنه مک بار چند گوشمو

   بود؟ کرده  _ شک _ چی_ به _

 میاد  یکی الن کنار برین..  نمیدونم  _



 ..میکنه لمس  رو دلم  و  میره پیرهنم زیر دستش

  موتور   سوار  اینجوری  نگفتی  مامانت  به  مگه   برم؟  چرا  _

  شیم؟ موتور سوار  اینجوری داری  شدیم؟ها؟دوست

 .. لطفا کنار شدم.برین مجبور گفتم؟  قصد از من  مگه _

  نگاهش   زنان   نفس   و   ترس  با   سمتش  برمیگردم..  میگیره  هفاصل  ازم

 میکنم

  چی   ! ندی  سوتی   همچین  تا   نکن  پنهون  ازم  رو  چیزی  _

 میخواستی؟

 ! نسکافه.. ن _

 !میکنه نگاهم  محبت با  ولی  چرا؟ نمیدونم

 ! دختر؟ میخوری نسکافه چقدر _

 پایین:  میندازم سرمو



 منک درست همه برای شده. میخواستم تموم.. نداریم _

 ..  بال میاره سرمو و میذاره چونم زیر دستشو.. نزدیکتر میاد

 میکنم  نگاه چشماش  تو... میشه گرد چشمام تعجب از

  خیره  چشمام  تو  دوباره  و  میگذرونه  نظر  از  رو  صورتم  کل   حَظ  با

 میشه 

 ...!!  جاااان ای _

  میبوسه خیس و آروم رو هام   لب و پایین میاره رو سرش

 !  لمصب تو شیرینی چقدر آخه دِ.. جااانم _

..  بود  شده   خمار  نگاهش ..  بود  خودش  با  انگار  میگفت  وار  زمزمه

   سوزندمی رو تنم داشت بود چونم زیر که دستش  داغی

 !  برات میگیرم فردا _



  میشه جدا ازم و میبوسه آروم پیشونیمو

 مادر؟ موندی  کجا بهار؟ _

 جان  مامان  اومدم _

  میشم   رد  خان  بهرام  کنار  از  و  میکنم  درست  پرتغال  شربت  سریع

 میرم  حیاط به و

   کردی؟ دیر انقدر چرا _

   میشینم و میزارم میز روی رو سینی

   بود شده  تموم ولی  بیارم کنم درست نسکافه  رفتم.. ببخشید _

 چسبیدمی الن آخه! نکردم پیدا  ولی  گشتم یکم

   بگیره میگم بهرام به شده،  تموم عزیزم آره _

  دارهبرمی رو تشرب لیوان مامان



 ! خوبه نکنیم سردی خنکه هوا _

 میخوره شربتش از قلپی

  بهار   مصرف  بگیره،  نسکافه  بهرام  آقا  بگی  جان  مریم  نمیخواد  _

 !  بالست خیلی

  نسکافه  بزرگ  بسته  یه  باید  فروشگاه   میرفتیم  ما  که  وقت  هر

 ! میخوره همش چجوری نمیدونم ! نداره که هم   مزه داشت،برمی

  من باشین، نداشته کاری مورد یه این به خدا رو تو نماما وای _

 ! میشم اسیرتون خودم

  تاپ لپ  با  همراه  اینبار  و  میشه  اضافه  جمعمون  به  خان  بهرام

   انگاری جدیدش

 !  رو یکی  این بودم ندیده

   کش پیش بودنت اسیر خان  بهرام بده رو لیوان این فعال  _



 میذارم  خان بهرام نزدیک رو لیوان

   ینبفرمای _

  نکنه  درد شما دست _

 !  میده ادامه مامانم و

 رو  میزاری  رو  اسیر  چیه  اسم  بیرون،  میبری  تشریف  که  روز  هر  _

 !  موندم من خودت

   مهمه.. دارم کار فردا که  گفتم جان؟ مامان روز هر کو _

  بده   اجازه  شما   حال  عاقلیه  دختر  بهار  جان  زهرا..  خیره  انشالل   _

  برسه کارش به بره فردا

 ! باشی من پشت شما مگه جون، خاله ممنون _

  های   داری  جانب  و  مامان  های  دادن  گیر  ی  همه  با   هم  امشب

  الن ..  رسید  پایان  به  خان  بهرام  های  اخم  البته  صد  و  مریم  خاله



 بهرام  گرم  های   آغوش  به   عادت  ترس  کشیدم   دراز  تختم   توی  که

 ..  من برای هشداری  این و  افتاده دلم به خان

   کنیم حفظ رو مون لهفاص باید 

 !  کنم صحبت جدی خودش با  باید 

  رها   برای  همه  از  اول  شدم  بیدار  که  بود  نیم   و   هشت  ساعت  صبح

 از  قبل   دوساعت  که  باشه  دو  ساعت  قرارمون  که  میفرستم  پیام

 هست نیلوفر اومدن

 .. بدم  توضیح  رها  برای   رو  اخیر  اتفاقات  میخوام  چطور  موندم  هنوز

 میرم بیرون  اتاق  از و برمیدارم حولمو

 حموم  خونه قسمت ترین لکچری گفت میشه جرأت به

 بیرون  میام حموم از بعد دقیقه بیست

 اخر میگیری رماتیسم _



 !بخیر هم  شما  صبح جان،  مامان سالم .. عه _

 حداقل  موهاتو کن خشک سالم، _

 !چشم _

 لباسم پوشیدن  و موهام  کردن شونه بعد

 پایین میرم و برمیدارم گوشیمو

 کجاست؟  خاله _

 که  نمیده  گوش میکنه، درد پات  نرو گفتم  چقدر.. خرید رفته _

  دکترشم   وقت   بخره،   میگه  خان  بهرام  به  نه  برم   من  میزاره  نه

 ...  گذشت

 میزنی؟   غر انقدر زهرا میگی چی _

 بود ایستاده آشپزخونه ورودی  کنار خاله، سمت برمیگردم



  زمین میزاره رو  خریدش های  پاکت

 بده من به آب لیوان یه رماد بهار _

  اوضاع  خب،  میکردین  صدا  منو  رفتید  شما  چرا  جون،  خاله  چشم  _

 میشه  بدتر پاتون

 نمیکنین  مراعات اصال مامانم  مثل هم  شما

 رفتم  خرید  یه  امروز  فقط  من  میدین،   انجام  شما  رو  ها  کار  همه  _

 که  نکردم کاری  مادر،

 همیکن بلندش آروم و  میگیره رو خاله دست مامانم 

 بدم  ماساژ هاتو زانو روغن با بکش دراز یکم  بریم  پاشو _

 ... میره  بال ها پله از مامان کمک به خورد آب خاله اینکه از بعد

 میکنم  درست  خودم برای شیرین چای یه



 نشده  سین  دادم   رها   به   که  پیامی  هنوز  ولی   میکنم  چک  گوشیمو

 و   یزمین  سیب  کردن  سرخ  بعد  میزارم،  سبزی  کوکو  ناهار  برای

  از  خان  بهرام  اومدن   از  قبل   تا   اتاقم   میرم  سالد   کردن  درست

 ..بیرون برم خونه

 زرد  رگه  چند  فقط  میکنم،  ست  مشکیم  تیپ  با  رو  زردم  بلند  کت

  از  خداحافظی  بعد  و  برمیدارم  رو  مشکیم  کیف  هست،  روسریم  تو

 میرم بیرون خونه از خاله و مامان

 اومدم  خونه  از  هنکای  مضمون  با  میفرستم  رها   برای  هم  پیامی 

 بیرون 

 میگیرم تاکسی یه میرسم که کوچه سر

 کورس  دو نبودم مجبور و خوردمی کافه به مسیرش خوشبختانه

 بگیرم ماشین



   میکنم نگاه  رو اطراف میشم که  کافه وارد

 ..  بود نیومده  رها هنوز

  انتخاب  رو  هست  دیوار  کنج  که  اون  هست،   خالی   دونفره   میز  چند

 کنم می

 میاد  رها  بعد دقیقه ده  حدود

 کردم  دیر ببخشید عزیزم سالم _

 میکنیم  بغل همدیگرو  

 اومدم که نیست  وقت  خیلی سالم، _

 میدیم  قهوه و کیک سفارش

 نمیکنه؟ درست واست مشکلی که مرده  این خوبه؟ مامانت _

 مامانم  خوبه _



 سوالم؟  دوم قسمت  و شکر رو خدا _

 ..  کنممی بازی فنجون  با و پایین میندازم سرمو

 : میپرسه ازم مشکوک و میکنه ریز چشماشو

   بزنی  حرف میخوای خان بهرام مورد در _

   درسته؟

 !  آره _

  شنوممی بگو، خب _

  رها   برای  اول  از  چیزو  همه  میگه  دلم ..  میکنم  نگاه  بهش  سردرگم

   کنم تعریف

 ...  میگه عقلم اما

 ...  بگم جوری چه نمیدونم  _



 ... سخته گفتنش

  میگیره دستش تو اهرانهوخ دستمو رها

  میکنه؟ اذیتت که بمونه دلت تو چیزی نذار.. جان بهار بگو _

   بود   اومده  آقا  حسین  خونه  خریدن  برای  دیدمش   که  اولی  دفعه  _

 ...  ببینه رو خونه میخواست

   کردمی برخورد صمیمی باهاش مامان

   میداد جواب منشانه آقا  اونم

  یادم   اصال   که  دید  رو  ای  دیگه  چیز  ولی  ببینه  رو  اتاقم  که  اومد

 ..  دارم برش نبود

 !  دید؟ رو اغواگرت عکس  که نگو _

   میکنم نگاه قهوم  به و پایین میندازم سرمو



 ! دید  _

   بال میبره رو سرش رها

 ..  بهار وای _

   خونش رفتیم شد چطور میدونی که  اونم از بعد  _

 ..  بود  دیده عکسمو موقع اون

  پوشش   بدون  منو  دیگه   بار  چند  نشونوخ  رفتیم  اینکه  از  بعد   ولی

   دید درست

 !  بود افتضاح خیلی که یکبارش

 چندان  نبودش  و  بود  که  لباسی  با..  آشپزخونه  تو..  بود  شب  نصف  _

 ... نداشت فرقی

  رو  ما   و  آشپزخونه  میاد   مریم   خاله  که   بود   موقعی   بیشتر  ی   فاجعه

 ...میبینه حال اون در



 میکنن  صدا  مهمی  موضوع  برای  رو  ما   خاله  و  مامان ...  بعد   مدت  یه

 بود  ما  شدن محرم...  حرف اون و

 نکردی؟ قبول که تو بهار؟ میگی چی _

 بذاره عمرا خاله.. من  میگم  چی بابا نه

 کردم قبول _

 میگی؟  مزخرف چرا _

 نکنم قبول که نبود جوری شرایط _

 مخصوصا  هستن  مذهبی خانواده  یه اونا

...  نباشیم   معذب   ما  اینکه  برای  بود   اتاقش   تو  همش ..  خان  بهرام

 باشه  ما  جمع تو میومد  پیش  کم خیلی

 چطوریِ  ما شرایط میدونی که خودت



  نداریم   رو  جایی  ما..  میریم  اونجا  از  کی  ما  نیست  مشخص  اصال

 رها

  نمیکنه تغییر ما بین هیچی گفت خاله

   سادست محرمیت یه فقط

   داره؟ پیچیده  و  ساده محرمیت مگه ای؟ ساده  چقدر تو _

  شوهر و زن شدین بشین، که رمحم

 ..!  تمام

 !میگه همینو  اونم _

  میگه؟ کی  میگه؟ همینو چی  یعنی _

   ام؟ تو با بهار _

 !  خان بهرام _



 !  زنم شدی تو محرمیت از بعد:  گفت

 ...  ساده محرمیت یه گفت  خاله:  گفتم

 !  بپرسی خودم از بود کافی:  گفت

  میگیرم بود میز رو که دستشو

  میبینه خودش زن ومن اون _

 خانوممه: گفت کرد  معرفی منو شون همسایه به

  میزنه  دست... بهم.. اون.... اون

   میبوسه منو

  میکنه  بغلم

   رها؟  کنم چیکار

  ندارم زورشو ولی نمیخوام من



   ندارم رو باهاش  مقابله قدرت

  میترسم ازش خیلی  من رها

   قدرتمنده اون

  جدیه

 خشن 

  کنهنمی گوش حرفم به.. اون

   میدونه خودش مال منو

 ...  رها نمیخوام من

 عزیزم  پاک  اشکاتو _

 برین  پیش  انقدر میذاشتی نباید  تو

 نکرد؟  مخالفتی زهرا خاله



 میکنم   پاک اشکامو بود میز روی که دستمالی  با

 نه _

 میده  تکیه صندلیش به کالفه رها

 کنین؟ عوض رو  ما قهوه میشه  آقا ببخشید _

 اومده؟  پیش  مشکلی _

 شده  سرد نه _

  همچنان  ما   ولی   میشه  عوض  دومون  هر  قهوه   بعد   دقیقه  چند

 .. کردیم سکوت

 جلوتر  میکشه خودشو رها... 

 نمیکنن عوض دیگه بشه سرد بخور، _



  شیرینش  طعم  میخورم  میل   بی  و   میکنم   جدا  رو  کیک  از  ای  تکه

 داره  دلنشینی ترکیب تلخ قهوه  با

 ده افتا اتفاق این که  حال.. بهار ببین _

 .. تویی میبازه آخر در که  کسی نکنی  رفتار عاقالنه اگه

 کنممی گوش هاش  حرف به دقت با

 یا  دیر  میکنه،  بهت  شدن  نزدیک  برای  حاجیت  که  هایی  کار  با  _

 برم  قربونت نیستی که سنگ! میشی دلبسته زود

 میشه  تحریک زود احساساتت.. دختری

 جلوتر  میاره رو سرش

  این   اونوقت  شدی؟   عاشقش   اگه  ی؟شد  وابسته  روزی  فردا  اگه  _

  میخوامش،   گفت  خونه  تو   آورد  گرفت   دیگرو   یکی  دست  آقا

 کنی؟  سرت تو خاکی چه  میخوای اونوقت شه، زنم میخوام



 ..  تویی میشه  نابود  که کسی وسط این

 .. بودی مرد این دست تو عروسک مثل  مدت یه که تو

  هاشاب  رو  موضعت  همیشه  برای  بار  یک  و  کنار  بزار  رو  ترست  _

 کن مشخص

 خودت  برای اون از قبل

 ..  قویتره و بیشتر َغریزش.. مرده اون بهار

 ..  بخواد رو تو که طبیعی

   هستی  زیبایی این به که تویی

   میکنی زندگی  خونش تو

 ...  محرمشی مهمتر همه از

 !نداره وجود شما بین  مانعی بهار



 ... بیاری وجودش به باید  خودت 

  استفاده  ازم  که  بودم  من  فقط  بود  درست  هاش  حرف  همه

 ..  شدمی

   بهار؟ منه با حواست _

 ..  آره.. آ _

 تاثیر بیشترین تو آینده رو بشه جدی ناخواسته تون رابطه اگه _

   میذاره رو

   که؟ میفهمی

   میگم ای "آره "خسته و  کشممی دست صورتم رو

    میاد  نیم و سه ساعت نیلوفر تو، قهوه بخور _

  شماره   یه  میکنم   نگاه   ش  صفحه  به  یوقت  میخوره  زنگ  گوشیم

 !  میکنه خودنمایی روش ناشناس روند خیلی



 ! میکنی؟  نگاه اونطوری باز کیه _

 حامده  کنم  فکر نمیشناسم، _

 .. شعورهبی چقدر آدم این! واای _

 تو؟  با داره چیکار

 شد  قطع  نمیدونم، _

 ! الدنگ  مردک.. بدم  رو  جوابش من بده  خورد  زنگ  ایندفعه  اگه  _

 ! شمارست همون  زد، زنگ رهبادو _

 بگیره  رو گوشی  تا جلو میاره  رو دستش رها

 بهار  من بده  _

 ..! بدم جوابشو چطوری میدونم  بهتر خودم نه _

 دم می جواب رو گوشی عصبی



 بله؟ _

 کجایی؟  _

 !میزنه یخ رگهام تو خون

  یادم  رو   زد   سیلی  بهم   که  شب  اون   عصبیش  دار   خش  صدای

 ..! میاره

 ! بیرون میرم گفتم..  که... دیشب _

 اونوقت؟  گفتی کی  به _

 !بودین حیاط تو...هم  شما دیگه؟ مامانم به _

 بشنوم؟  من که گفتی  مامانت به من  پیش _

 ! بله _

 !میزنه تکخندی



 :   میشه  مالیم یکم صداش

 هماهنگ   خودم  با  رو  خروجت  و  ورود  زمان  بعد  به  این  از  _

   مفهومه؟ میکنی،

 !  چشم _

 :  گفت میکنه زمزمه انگار شخود با که طوری آروم

 !  انقد  نیا  دِناز _

   بله؟ _

   دنبالت؟  بیام کی  _

 !  میداد گوش مکالمم  به متعجب  وسط این رها

 میام  خودم چرا؟ شما _

   میشه؟ تموم کارت کی  _



   دیگه نیم و دوساعت   دوساعت، کنم  فکر _

 !  دنبالت میام  خودم میدی خبر قبلش _

   اومدی؟  تنها نبینم

 !  چشم _

 !  نخند هم بلند  باش رفتارت مواظب _

 !  چشم _

  میگه  ارومی  و   رگه  دو   صدای  با  باشه  شده  راحت  خیالش   که  انگار

: 

 !  بال  بی _

   ندارین؟ کاری _

 !  نگهدارت خدا فعال  ولی  دارم زیاد باهات که  کار _



   کنم؟  مقابله  مرد این با چطوری من ..! خدا وای

  بلند   خندش  یصدا  که  میکنم  "خداحافظی"  آروم  خجالت  از

 ! میشه

 ... بود  بال شدت به گیراییش که بَمش صدای

  میکنه نگاه  بهم مشکوک رها  که میکنم  قطع رو گوشی

 !  نبود حامد مطمئنا _

   بود؟  کی

  خان بهرام _

   بال میرن شاخکاش تعجب از

   میگفتی؟  چشم چشم اینجوری شیخِتون جناب به _



  که   میکنی  قبول  و  میدی   بهش  رو  خودت  آمار  اینطوری  که  تو

  ناراحتی؟ انقد بهت  شدنش نزدیک از چی واسه دنبالت بیاد

   رها؟ میگی چی _

   بزنم  حرف بد باهاش نمیتونم من

   کنم احترامی بی  بهش نمیتونم

   باشم کوره گربه نمیتونم

 ..  داد جا ما  به  منت بی که بود کسی اون

 ا اونج  میکنیم  حس  که  میکنن  رفتار  ما  با  طوری  مادرش  و  خودش

 .. خونمونه

 .. میکنه حمایت ازمون.. مراقبمونه

   شدما؟   صیغش اینکه خاطره به  بگی نکه



 .. بود طوری همین اولش از

 و  خوراکی  فهمید  تا  خونشون  رفتیم  که  اول  روزای  همون  از

   دارم دوست نسکافه

  بعضی   رنگی،  های  خوراکی  از  کرد  پر  رو  آشپزخونه  بزرگ  کابینت

 !  بودن خارجی دم، وب ندیده حال تا رو هاشون

 حتی  خرن،می  برام  خاله  یا  مامانم  میکردم  فکر  من  رها،  کن  باور

 میخرید برام خان بهرام  نمیکردم رو فکرش هم  درصد یک

 !  نداشت  رو دیدنم چشم اصال آخه

 کهیر دیدنم با  میکردم  فکر ها وقت گاهی

 !  میزنه 

 ..!  بود داستانی

 ! میزنه کهیر  تدندی از چقدر معلومه  کبودت صورت از قشنگ _



   اونه؟ کار

 ..! آره _

   رفتین؟ پیش  اینجاها  تا یعنی بهار سرت تو خاک _

   میخورم رو کیک آخر تیکه و میدم تکون سرمو

  بیشتر خیلی _

 داد  تکون رو سرش نداشت تعجب برای جایی  دیگه که رها

 !  ای حامله رو بچش نشستی اینجا که  الن کنم فکر

   کشید؟می جا ناو به داشت میشه باورت _

   چی؟ یعنی.. کوفت _

 ..  هاتِ خیلی _

  گرفت رو جلوش نمیشه اصال میکنه شروع وقتی



 ! میشه تحریک هم صدام با  حتی رها، نمیشه باورت

 کال  تو  رفتن  راه  تو،  صدای  تو،  با  دخترم،  که  من!  بیچاره  مرد  _

 میخوام  میکنم  فکر  وقتی  من  لعنتی!  میشم  تحریک  چیزت  همه

 !  میشم تحریک منمبز زنگ بهت

 ! میشه  نابود  خب  میکنی  دلبری  جلوش  مدام  که  اون  به  برسه  چه

 زیر   میزنه  بلند  اطراف  به  توجه  بدون  و  میزنه  رو  هاش  حرف

 ..  خنده

  گرفت خُلیش رگ  دوباره! دیوانه دختره

  حرص   منو  که  طوری  آروم  و  جلو  میاد  شد  تموم  خندش  وقتی

 :  میگه  بده

   شبا خودت مواظب جان بهار _



  یکم   بگو  بهش   میشی  حامله  مرد  شیر  این   از  بالخره  که  تو

 !  باشه مالیم بارداری دوران تو  حداقل بکنه رو مراعاتت

   خنده زیر میزنه دوباره و

 گذاشتین   رو  کافه  هم  به  میگین  چی..  خنده  به  همیشه  اووو  _

 !  سرتون روی

  میکنم  بغل  رو نیلوفر و  میشم بلند

  خل   این  دست  از  منو  که  رسوند  رو   وت  خدا..  جان  نیلوفر  سالم  _

 !  بدی نجات

 جان رها  سالم  عزیزم، سالم _

 شکاره؟  انقدر بهار کردی چیکار

 ! بگم تا بشین اینجا بیار رو کناری صندلی جان، نیلو سالم _

 کنه؟  تعریف میخواست رو چی دختر این.. پرید رنگم



 کردم  رها به اخمی

 ! نک شروع بعد برسه نیلو بزار رها،  کافیه _

 شینه می ما کنار  و میاره  رو صندلی نیلوفر

 میخنده اینطوری که شده چی  بدونم میخوام بگه، بزار نه _

 کن تعریف خب

 کردن تعریف تاب و آب با  میکنه شروع هم رها

 ! خب بگو.. میومده داشته بهار _

 !   "خب"میگه اشتیاق با هم نیلوفر

  اونم  اومده   کهیت  بهش  بوده  مونده  رفتنش   راه  تو   که  مردی  پیره  یه

 ! ای تیکه چه

 !  اشاره با



 نشون   نیلوفر  به  رو  بود  منحرفش  پرداز  خیال  ذهن  تو  که  ای  اشاره

  خندیدن  بلند  میکنن شروع دو هر و  میده

 !  میخندیدم اونا  پای  به پا   و بود گرفته خندم هم من حتی

  طفلی !  بریم  بیا  یال  گفتهمی  بوده  دنبالش  اینجا  تا !  نیلو  نمیدونی   _

 که   بدی  چیز  دیگه  میخواست  دختر  دلش  خدا  بنده  مرد  پیر

 !  خواستنمی

   خندیدن به میکنه  شروع دوباره

 !  میخندیدم  رها خندیدن  مدل به من  ولی  نمیدونم رو نیلو

 کشوندیمت  خسته اومدی،  شرکت از تازه  هم  تو  نیلوفر ببخش _

 اینجا

 ببینمتون داشتم دوست عزیزم، نه _

 بدیم؟  سفارش چی خب _



  و  سفارش  بعد  بودن،  شکالتی  بستنی  موافق  دو  هر  نیلوفر  و  رها

  بکشونم  شرکت  تو  کار   به   رو  بحث  میخواستم  دیگه  بستنی  آوردن

 باشن  داشته احتیاج من مثل کسی  به بودم امیدوار فقط

 برادرتِ؟ برای شرکت شنیدم رها از _

  شکر  رو  خدا  کرد،   تالش  خیلی  شرکت  اندازی  راه  برای  نیما ..  اره  _

 داد هنتیج که

 نه؟ سخته مهندسی..  شکر رو خدا _

 خیلی  که من واسه _

 میخندیم مون سه هر

 میپرسه  شوخی به  و متعجب رها

 بدی؟  کشتن به مردمو نیستی بلد چیزی نکنه نیلو _

 هست  حواسش نیما عزیزم نه _



  دقت  با  میکنم  طراحی  وقتی  هنوز  کار  سال  سه  بعد  میشه  باورتون

 !میگیره حرصم من انقدر! میکنه بررسی

 ! دیگه لزمی  بررسی شاید  خب _

 میکنه صدام حرص با

 که  واقعا.. بهار؟ _

 نیلوفر؟ _

 بله؟ _

 ندارین؟  احتیاج کار نیروی به.. شرکتتون تو..  که میگم  _

 میخوای؟ کی واسه..  نمیدونم  _

 خودم برای.. راستش _

 نرفتم دانشگاه  که  میدونی خب ولی



  رمیانم در سر هم  شما تخصص از هم  طرفی از

   پایین میندازم رو سرم

  دوستیمون   از  چیزی  هنوز  کشیدم،می  خجالت  نیلوفر  از  واقعا

   بودم کرده  کار تقاضای  ازش من ولی  بود نگذشته

 بهار؟ ببینمت _

 پایین؟  انداختی سرتو چرا

 .. هیچی _

 نیست   بد  که کردن کار بهار؟ ببین منو _

  که  این   دمکر  کار   به  شروع  که  بودم  بزرگتر  تو  از  سال  یک  من

  شرایطش   شاید  نیست،  تو  بودن  عقب بر  دلیل  نرفتی  هم دانشگاه

 دیگه  چیز هر یا نداشتی رو

 کنی ناراحت زندگیت مسائل خاطره به رو خودت نباید  تو



 گفت  بهم چیزایی یه  تلفنی رها

  سال  چند  مادرت  و  دادی  دست  از  رو  پدرت  پایین  سن  تو  اینکه

 کنه  اجازدو ای دیگه شخص با میشه مجبور بعد

 تحصیالت   موافق  داشته  خودش  که  دلیلی   به   بنا   ناپدریت  حال

 نبوده

  سنی که تو خصوص به نیست  دیر وقت  هیچ خوندن درس برای

 نداری

 میکنم صحبت برادرم با  من

 میدم  جواب بهت هم امشب همین

 گفته چیزایی یه رها  که گفت  نیلوفر وقتی

  مالی   یتوضع  نداشتن  علت   به   که  زندگیم   درباره  کردم  فکر

 کنیم می زندگی  قدیمیمون همسایه خونه مناسب



 ! گفته چیزی

 داد ادامه رو حرفش که میمردم داشتم

  رو  کردیم بدنمون وارد که کالری  تا بیرون بریم  میگیریم تصمیم

  بسوزونیم

 لباس  داشتن  حصرت  و   پاساژ  تو  گشتن  مثل  هیچی  رها  قول  به

  نموتونه گرون های

 ! بسوزونه کالری

  نیلوفر  و   رها ..  بود  تر  دلباز  چون  دادیم   ترجیح  رو  رونیب  ما   ولی

  پیدا  کار  وقتی تا گرفتم تصمیم من ولی کردن جزئی های خرید

   نکنم  هم  خرید نکردم

   دادنمی  رو کردن خرید جواب بود حسابم ته که مبلغی



 از   نمیخواست  دلم  میومد   پیش  مشکلی  مامان  یا   من  برای  اگه

 ..  بود زشت خیلی .. بگیریم کمک خان بهرام

  پیام   خان  بهرام  به  که  میزنیم  قدم  خیابون  تو  هم  ساعت  یک

   دنبالم   بیاد میخواد اگه شده  تموم کارم  میدم،

 برام  رو  ایش   کلمه  تک  جواب  و   میشه  سین  کشهنمی  دقیقه  به

  فرستهمی

 !  باشه _

  میکنم ارسال براش رو آدرس

  هم  رو  امش  میخواید  اگه  دنبالم  میاد  داده  پیام  نیما  ها  بچه  _

   نیستم  تعارف  اهل من چون نکنین تعارف فقط میرسونیم

 ! میکنه قبول تشکر ضمن رها



  نیلوفر  و رها  ولی  خیابون  به  حواسم  و  بودم  خان  بهرام  منتظر  من

   داشتن خرید قصد  و میکردن نگاه  رو ها مغازه های کفش

  ما   سمت   به  نیلوفر دادن  عالمت با..  میزنه  زنگ  بهش   نیلوفر  برادر

   دمیا

 خودش   و  میکنه  پارک  جلوتر  متر  چند  رو  ماشین  نیلوفر  اشاره  با

   میاد ما سمت به

   میکنه معرفی هم  به  رو ما نیلوفر

   برادرم نیما _

   نیما  آقا  من باحال  دوستای هم رها و بهار

  تون آشنایی از خوشحالم _

  خوشوقتیم هم  ما  _



  مل کا  دور   یک  و   میشه  جلب  من  به  نیما  توجه  حرفم  گفتن  بعد

   میکنه نگاهم

   میکنی؟ صبر دقیقه  چند جان نیما _

   بیایم زود بخریمو اونو اومده خوشمون کفشی  یه از رها منو 

   نده  لفتش  فقط باشه _

   میای؟ هم تو بهار  باشه، _

 دیگه   خداحافظی رفتم  اگه فقط  دنبالم میان  عزیزم، نه _

   عزیزم باشه _

  میمونم خان بهرام منتظر و  میکنم خداحافظی  نیلوفر و  رها با

  بودم؟  ندیده  رو شما  نیلو دوستای بین _

   میشم خودم به نگاهش  متوجه که برمیگردم سمتش به



   شدیم آشنا هم   با  تازه _

  باشین؟ کوچکتر نیلو از میخوره بهتون _

 بله _

  نمیشه فراموش ها   سال تا  که هاست چهره اون از چهرتون _

   نده ادامه که نمیگم چیزی

   نوم؟اخ بهار _

  سمتش برمیگردم

   بله؟ _

 ..  میکنه  نگاه بهم خیره

   بشیم؟ آشنا بیشتر هم  با  میتونیم _

  خیر _



 از   که  میبینم  رو  خان  بهرام  سرم  پشت  درست  برم  که  برمیگردم

  میکنه  نگاه من  به وحشتناکش های اخم اون با  ماشین تو

 !  بود مشخص هم  اینجا از عصبانیتش درصد حتی

  وقیحانه اول دیدار  در  که مردی از  تا بخشمیم سرعت  هامو قدم 

 .. شم دور میده دوستی پیشنهاد

 میشم سوار و  میکنم باز رو ماشین در

 افتادین زحمت تو ببخشید..  سالم _

 حالت  اون از ای ذره ولی دادن سالم بجای میده تکون رو سرش

  ترس   با  میشه  باعث  که  همش  در  های  اخم  اون  و  عصبی  خشک

 ..نمیشه کم  نیاد  در صدام و بشینم ینماش گوشه زیادی

 مسیری   از  بودم  شده  متوجه  ولی  کردنمی  رانندگی  سرعت  با

   نمیشد خونه به منتهی که میرفت



  گردی  خیابون  یکم   میخواد  میزدم  حدث  چون  نمیگفتم  چیزی

  شهر   از  داشتیم  بعد  دقیقه  چند  ولی  داره  کار  جایی  حداقل  یا  کنه

 ...  شدیم می خارج

 ..  بود  شده تربیش ترسم حال

  سمتش برگشتم

  استخاره  داشتم  بهش  کلمه  چند  گفتن  برای  که  بود  انقدجدی

  میکردم

   میریم؟..  کجا .. ببخشید _

   نمیکنه  نگاهمم  نمیده،   بهم جوابی تنها نه

 منتظره  مامانم.. من _

  شماره   و   برمیداره  رو  گوشیش  بعد   دقیقه  پنج ..  نمیگه  چیزی  بازم

 میگیره



 خانوم  حاج سالم _

 میکنم  نگاه نیمرخش به منتظر و سمتش برمیگردم یعرس

 ! بخوابین و بخورین رو  شامتون شما  میایم دیر شب ما  _

 میشه  گرد تعجب از چشمام

 بود؟ خودش و  من  ما، از منظورش

  میخواست   کجا  یعنی..  بود  نشده  هفت  هنوز  میکنم  نگاه  رو  ساعت

 میکشه؟  طول همه  این برگشتش که بره

   شما خداحافظ _

  میذاره داشبورد روی و میکنه قطع رو یگوش

   شد  جلب بود پیچیده دستش دور که زیبایی تسبیح به توجهم



 سوار   وقتی   از  ولی   بود  چشم  تو  خیلی  شفافش   و   زرد  های  سنگ

  به  چیزی  دیگه  که  بود   کرده  غلبه  بهم   ترس  انقد   شدم   ماشین

  نمیومد چشمم

  بود  خورده  تراش  مربع  شکل  به   که  عقیق  سنگ  با  انگشتر  یه

   بود چپش دست انگشت تو  همیشه

  دیده   که  ای   مردونه  انگشتر  زیباترین  جزو  رو   اون  انگشتر  سادگی 

 کرد می بودم

  مثل  بود  این  از  بهتر  حداقل  بپرسم   رو  سوالم  میگیرم  تصمیم 

 !  نیاد  در صدام و بشینم ای مجسمه

   میومدین؟..  کارتون  دنبال   بعد ..  خونه  میذاشتین..  منو  نبود  بهتر  _

   نمیده ابیوج



  و .. و  میومدین  زود باید .. که واجبِ انقدر کارتون اگه.. اگه حال  _

 ..  و میگیرم  تاکسی یه  من.. من.. برگردین قراره هم  دیر

  خودم   شدت  به  که  جلو  میاره  رو   سرش  و  سمتم  برمیگرده  طوری

   میکنم  نگاه چشماش تو علنی ترس با  و میچسبونم در به رو

  روبه  برمیگردونه   رو   سرش  بعد  میکنه  بهم  پیمون  و   پر  اخم  یه

 !  شیشه

  و   بودیم   شده  خارج  شهر  از  که  بود   دقیقه  بیست  و   ساعت  یک

  و   ها   لمپ  از  هم  هوا  تاریکی   با   زیباییش   حتی   که  روستا  یه  وارد

 شدیم  بود مشخص بود روشن که  هایی برق  تیر

  رو   اون  بودن  ساخته  توش  که  لکچری  های  ویال   ولی  بود  روستا

 .. ردکمی اشرافی

   شد  پیاده و داشت نگه مجهزی سوپرمارکت جلوی



 خوراکی  از پر  پاکت یه با   بعد دقیقه چند

  پام   روی  رو  خرید  پاکت  میشه  ماشین  سوار  وقتی..  بیرون  میاد

  میزاره

  دقیقه  چند  ولی   میداره  نگه  رستورانی  مقابل  میریم  جلوتر  که  یکم

 !بیرون  میاد  دستش تو نون تا  چند  با بعد

   میفته راه و  میده دستم  هب هم رو اون

 مجللش   خونه  ساخت  که  میداره  نگه  ویالی  یه  جلو  بعد  دقیقه  ده

  بود مشخص بیرون از

  میشه باز در و میشه زده در ریموت

   میبره حیاط داخل رو ماشین

   میپره سرم از هوش زیباییش از میبینم  رو حیاط داخل وقتی



  چند   تو  فقط   رو   ترش  پایین  خیلی  لِوِل   اونم   رو  ای  خونه  همچین

   زیبایی  این به نه  اونم.. بودم دیده  فیلم تا

   شو پیاده _

 !  زد حرف کلمه  یک بالخره.. اوف

   میشم پیاده   ماشین از خرید پاکت   با

 ..!  اومد  چشمم  به  خونه  کننده   خیره  زیبایی   که   بود  موقع  اون  تازه

  درخت  انگور،  تاک ..  انجیر  انار،  سیب،  درخت..  بودم  اطراف  محو

 زیبا  بسیار  و  منظم  شکل  به  که  میوه  های  درخت  خیلی  و  گردو

  داشتن فاصله هم از

  ها   درخت  بین   و   زیبا   العاده فوق   حیاط   اطراف  که   هایی   چراغ

  بودن  کرده  رویایی قصر به شبیه بیشتر رو اونجا بودن روشن



  وقتی   چرخوندممی  سر  همینطور  و   میکردم  نگاه   اطراف  به

 شدم سینه به سینه خان بهرام  با برگشتم

 کرد می  نگاه شدم گرد  های  چشم و من  به دقت با

 میگیره  دستم از رو سنگین و بزرگ  پاکت

  رو   سرم  داشتم  ورودم  محض  به  که  رفتاری  از  زده   خجالت  من   و

   انداختم پایین

  و !  ندیدم  ویالیی  همچین  حال  تا   که   نیست  من   تقصیر  این  خب

  به  منو  تا  ساخته  بهشتی  همچین  که  خودشه  تقصیر  البته  صد

 !بیاره حیرت

  گفت بود خیره چشمام تو که همینطور

 بیفت راه _

 ! افتادم راه سرش پشت  منم  رفت وقتی



  رفتم می  بال  بودن  ای  طبقه  صورت  به  که  سنگی  های  پله  از  وقتی

  بال   که   مخصوصا  میشد  اطراف  جلب  بیشتر  توجهم  ناخداگاه

 ..داشت اشراف اطراف به میشد  کامل بال از و میرفتیم

  دیده  ورود  محض  که  چیزی  اولین  میشیم  ویال  وارد  بالخره

 بود  الکرسی آیة بزرگ فرش  تابلو شدمی

 بود  شده دکور مدرن شکل به سالن این

  بود  بزرگی  بسیار سرتاسری شیشه دیوار، جای  به راستش سمت

 میداد  نشون خوبی به رو رؤیاییش حیاط نمای که

  بخوریم؟ کنی درست چیزی یه میتونی _

   بود ایستاده آشپزخونه ورودی  جلو که سمتش میگردم بر

  هست؟ چیزی فقط..  بله _

   خریدم چیزایی یه _



   میرم  آشپزخونه  سمت به و میزارم مبل روی شالمو و کت کیفم،

   یخچال؟ تو _

  و  کم  فاصله  تو  رو  خان  بهرام  که  برمیگردم  نمیشنوم  جوابی  وقتی

 !  میبینم بدنم و سر به خیره

  و   میگم   الل  بسم   دلم   تو  میبینم  رو  حریصش  اه نگ   خیرگی   وقتی

 برمیگردم

 میکنم مشغول رو خودم

 میکنه متعجبم بودنش خالی  که میکنم  باز رو یخچال در

 خالیه؟ که این _

 سمتش  برمیگردم  و  میکنم  اخم  من  دفعه  این  نمیده  جوابی  دوباره

 !خالیه یخچال _



  چقد  انگار  که  طوری  پهلو  به  دست  و   بال  میده  رو  ابروش  تای  یه

 !میکنه نگاهم  خنگم

 بگین؟ چیزی نمیخواین _

 نگفتین هیچی  دنبالم اومدین وقتی از

 نمیدین  جواب  میکنم سوال ازتون که النم

 ..  بیرون بره  که برمیگرده میرن هم  تو  هاش  اخم دوباره

 ! کن نگاه  رو خرید پاکت _

 !  نیارم در بازی خنگ انقدر که میزنم پیشونیم  به یکی

 بسته  یک  لوبیا،  کنسرو  سه  ماهی،  کنسرو  سه  دونفره،  سالد  یک

 ..  من عالقه مورد تنقالت  و  نوشابه قوطی  تا دو سس،  چای،

 ! نمیشه فراموشش من عالیق   عصبانیتش تو که خوب چه



 کنسرو  با  و   برمیدارم  بزرگ  تابه  یه  ماهی  های  کنسرو  پختن  بعد

  میز  فاصله  این  تو  میذارم  اجاق   روی  و  میکنم  مخلوط  لوبیا  های

   میکنم آماده  رو

   کنم صدا رو جناب که میرم  و میکنم خاموش رو شعله

  سالن  از  قسمتی  تو  کدوم   هر  که  بود  در  تا   چند..  نبود  که  سالن  تو 

 خودشون   خونه  سالن  از  حتی  سالن   این..  بودن  گرفته  قرار  نشیمن

 .. بزرگتر  خیلی گفت میشه بود بزرگتر هم

  میزنم  تقه  دو  میرم  دبو  چپ  سمت  که  در  نزدیکترین  سمت  به

   نمیاد  صدایی که

   میکنم  باز رو در

 ! سینما یه.. اوه

 ..بود رویایی  واقعا خونه این من خدای



 ندم  سوتی  دوباره تا  مبندم رو در سریع

 خان؟ بهرام _

  اون  به   تا ..  داشت  قرار  خونه  ورودی  روی  روبه  درست  هم  در  یه

  گل   میکنم نگاه  بود  ای  شیشه  دیوار  که  رو  راست  سمت  برسم  در

  میکردن   وسوسه  رو  آدم  بودن  نزدیکتر  که  انگور  تاک   و  رز  های

  هایی   انگور  مخصوصا  گرفتن  قرار   کنارشون  و  رفتن  بیرون  برای

 هوس   به  چیدنشون  برای  رو  دل   و  بودن  شده  آویزون  بال  از  که

 ..مینداخت

 کفِش که  بزرگ سالن یک .. میکنم باز درو

  تر   سرد  یکم   هواش  دبو  شده   پوشیده  آبی  و  توسی   های  سنگ  با

 بود

 ..درختچه و  گل از بود پر چپش سمت



  شکل   به  دیوار  توی  که  سنگی  اجاق   یک  و  بیلیارد  و  تنیس  میز

 داشت وجود زیبایی

 ! اینجا اومدم چرا بود رفته یادم  اصال که  بودم شده محو انقدر

 و  بود  ای  شیشه  راستش  سمت  دیوار  سالن   مثل   هم  اتاق  این

 .. دید را بود  زیبا غ با یک  مثل که حیاط میشد

 :  گفت گوشم به نزدیک  و سرم پشت درست صدایی

 قشنگه؟ _

 :  گفتم  هوا بی

 !  خییلی _

   کشیدم جیغی ترس از و  برگشتم عقب  به یکدفعه

 !  ترسیدم خان، بهرام وای _



   اومدین؟  کی شما

 ! میشه ای دقیقه سه دو،  _

   میزنم دستم رو آروم

 !  بده مرگم  خدا وای _

   شما  بالند بودم  اومده

 نوازشش  و  میگیره  دستش  تو  رو  بودم  زده  روش  آروم  که  دستی

  میکنه

 ! نشنوم رو زدی که حرفی  این دیگه _

   حرف؟ کدوم  _

 !  گفتی  دستتو رو زدی الن که همینی _

 ..  میشم حرفش و  دستش حرکت مات



 خودش   دنبال  منو  و  میده  فشار  رو  بود  دستش  توی  که  دستمو

  میکشه

 بود  تنش رنگ زغالی ای پارچه ارشلو و سفید پرهن

 خوشتیپ واقعا

 چهار  از  یکی   روی  و   کرد  ول  دستمو  رسیدیم  آشپزخانه  به  وقتی

 نشست صندلی

 میکنم  روشن رو تابه زیر دوباره

 میذارم  جاق  کنار رو بودم کرده  آماده  که بزرگی تقریبا طرف

 میذارم  میز روی و میریزم ظرف توی رو تابه شدنش  گرم  بعد

  زحمت   خودش  به  اینکه  بدون  کردمی  نگاه  غذا  ظرف  به  منتظر

 ! بده  رو غذا کشیدن



 رو   تازه  لیموی  از  تکه  دو  میکنم  پر  براش  و  برمیدارم  رو  بشقابش

 میذارم جلوش رو بشقاب و  میدم فشار روش

 !کنم لقمه براش که  باشه نداشته انتظار امیدوارم فقط

   میشم خوردن مشغول و  میکشم هم خودم برای

 به   ایشون  جانب  از  که  بود  هایی  نگاه   کردمی  ذبمعم  که  چیزی

 !  بود خوردنم و  هام لقمه اندازه

   میکنه نگاه  هم  جویدنم مدل به داره میکردم حس حتی

 !  کردمی نگاه  گلوم به  میدادم قورت رو لقمه وقتی حتی

   نکنید؟  نگاهم انقدر میشه _

  میکنه؟ اذیت  رو شما من خوردن غذا نکنه

  غذای   به  ثانیه  چند  بعد  فقط  نمیشه  ایجاد  رشه چ  تو  تغییری  هیچ

   میکنه نگاه خودش



  بلند   خوردم، چی نفهمیدم اصال که چرب غذای این خوردن بعد

   کردم  روشن رو ساز چای شدم

 و   شکالت  با  و  میریزم  لیوانی  چای  دوتا  میشورم،  رو  ها  ظرف

 میبرم سالن به بیسکویت

   بفرمایید  _

 ممنون  _

  میشینم روش روبه

   قشنگه اینجا دچق _

   ای کلمه حتی بدون میکنه نگاهم

  بودم نشنیده خاله از رو اینجا تعریف _

 !  ندیده  رو اینجا خانوم حاج _



 میکنم  حالجی خودم پیش رو بود  زده که حرفی متعجب

 خریدین؟  رو  ویال  این تازه _

 بود  خودم مال اول از اینجا _

 دادم خودم رو طرحش

 ! اها _

 نشه سرد بفرمایین _

  کوتاه   پشتی  بالی  رو  دستش  یه  و  میده  مبل  به  کامل  رو  تکیش

 میذاره مبل

 داشتی؟ قرار  کی  با امروز _

 دوستام  با  _

 !صحیح _



 میخارونه   شصتش با رو ابروش بالی

 میکنه  ریز چشماشو

 بودی  وایستاده خیابون کنار _

 بود  کنارت هم  مردی یه

 ... باشه کرده فکر  اشتباه نکنه.. میشم وله کمی

 بود  دوستم برادر آقا  اون.. اون _

 ندیدم  کنارت دختری _

 زد؟ می حرف اینطوری چرا

 میکنه  سوال داره که بود واضح ولی نبودن سوالی حرفاش

  فروشی   کفش   ی  مغازه   به  دوستام  از  دیگه  یکی   با   آقا  اون  خواهر  _

 بودن  رفته



 میده تکون رو سرش

 !صحیح _

 بیرون؟ بود اومده  باهاتون هم اون

 خواهرش  دنبال بود اومده  ..نه _

 ببینین منو اومدین وقتی  که  بودم شما منتظر منم

 ! میگفت بهت چیزایی یه _

 میشم  بازجویی میکنم حس دارم

 نمیدادم  گوش..  حرفاش  نیست  یادم   اصال..  گفتنمی  مهمی  چیز  _

 نمیدادی گوش  بهش که شدم متوجه _

 ... که نه وگر

 .. د کرمی  تهدیدم داشت.. حرفش از میشم عصبی



 چی؟  نه وگر _

 میخوره یکم و دارهبرمی رو چاییش

 نیست خوبی چیز.. کن  ولش _

 بود  زده زل بهت عوضی اون

 کردمی نگاهت  بد

 ... میکردم خرد رو هاش استخون بودی نیومده  من طرف به اگه

 ...میترسونه منو  همش  مرد این.. من خدای اوه

  به  کسی  یهای   وقت  یه  که  طبیعی  دخترم،  یه  من..  خان  بهرام  _

 کنه  نگاه من

 شما  که  نیست  مهمی  چیز  اصال  و   میاد  پیش  دختری  هر  برای  این

 گرفتینش جدی انقدر



 سمتم  میاد و میشه بلند یکدفعه

 کشم می عقب خودمو

 تو   میکنه  نزدیک  صورتش  به  و  میگیره  رو  فکم...  میشه  خم

  صورتم  تو  رو  کلمات  شدش  منقبض  فک  با  و  میشه  خیره  چشمام

 میکوبه 

  نگاه   من  ناموس...  من   مال  به  نداره  حق  کس   هیچ..  کس   هیچ  _

 بندازه  بد

 شنیدی؟ .. میکنم چیکار که گفتم

 .. بله _

 نموند  برام  حرفی  هیچ  جای  که  کردمی  ادا  محکم  رو  کلمات  انقدر

 ..میکنه نوازش آروم بعد و میکنه ول  رو فکم



 قسمت  ترین  گوشه  در   که  رویی  راه  طرف  به  و  ایسته  می  صاف

 .. میره داره قرار سالن

  که   هایی  حرف  به  و  ولی  میشینم  همونجا  ای  دقیقه  بیست  حدود

   میکنم فکر  میگفت بهم  دفعه هر

 :   مثل هایی  حرف

 !  من مال

 !  من ناموس

 !  کنم  تامینت مالی نظر از وظیفمه

 ! همسرش عنوان به من  معرفی

   میاره  بیرونم فکر از کیفم تو از گوشیم صدای

  برمیدارم گوشیمو  و میکنم باز کیفمو



   جان مامان سالم _

   مامان؟  کجایین.. قشنگم دختر سالم _

  مامانم   به  میگیرم  تصمیم  نداره  خبر  ویال   ماجرای  از  خاله  چون

  نگم چیزی

  باید   که  داشته  کاری  خان  بهرام  انگار  ولی  نمیدونم  که  دقیق  _

  نداشت   وقت   دیگه   بودم   همراهش  منم   چون  داده، می  انجام  امشب

  خونه بیاره منو

   میاین؟ کی خب، خیلی _

   بیایم  دیر یکم  کنم فکر  ولی نمیدونم، _

  برسون سالم هم  خان بهرام به باش خودت مواظب باشه _

 برسون  سالم خاله به  هم  شما چشم، _



  مامان  بودم  خواب  من  شاید  اومدی   بهار  فقط  باشی،  سالمت  _

   داروهامه اثر که  میدونی جان،

   بخواب بگیر راحت ،سرت فدای  مامان،  نداره اشکال _

  خداحافظ فعال  قشنگم دختر باشه _

   جان مامان خداحافظ _

  میرم خان بهرام دنبال  و میزارم میز روی رو گوشی

 شده  دیزاین شیک بسیار رو راه ورودی

 به  تجمالتی  بیشتر  بزرگ  های  کوب  دیوار  و  شیک  های  سنگ  با

 میومد چشم

 فسفری ..  داشت  قرار  ورودی  روی  روبه  درست  بزرگ  خیلی  در  یک

  طالیی   و  سفید  های  رنگ  با  که   شیک  خیلی  و  کمرنگ  خیلی

  بود چشمگیر بسیار زیباییش



 میزنم  در به ای تقه.. 

 تو  بیا _

 میشم  اشرافیش اتاق  وارد و میکنم  باز رو در

 کرد می جمع رو سجاده داشت

 باشه قبول _

 ممنون  _

 کردممی صحبت مامانم با  داشتم _

   میذاره قشنگی  صندوق  توی رو کوچیکی قرآن  و سجاده

 سمتم  به هاشو  قدم  و برمیگرده

   دارهبرمی 

  خب؟ _



 برمیگردیم   کی  گفت مامانم _

   گفتی؟  چی تو _

 شد  تموم کارتون  وقت هر  شما:  گفتم _

   بال  میده  ابروهاشو

  میشه نزدیک  بهم 

 !  گندست خیلی مرد این.. خدایا.. میترسم ازش دوباره

 میشه  تموم  کارتون  شما ..  شما.. دیگه  ساعت   یک  تا   مثال..  مثال  _

 !  برمیگردیم ..ما  و

 !  طور این که _

 کارم  زودی این به کنمنمی فکر  من اما

 ! شه تموم 



   میگرفتم   بال  سرمو  باید  دیدنش  برای  بود،  شده  نزدیک  بهم  خیلی

 ..  میکردم نگاه  سینش به فقط  من ولی

  رها  مو  کش  حصار  از  موهامو  و  میگیره  قرار  موهام  روی  دستش

  میکنه

  میکشه  موهام بین رو ش پنجه

   میکنم نگاه  بهش  و میبرم بال سرمو

  میخوره تکون گلوش سیبک.. میکنه نگاه  چشمام تو

 برمیگردیم؟   کی..  کی _

 ! شد تموم  کارم وقت هر _

 دیوار   و  خودش  بین  بال،  میکشه  منو  و   باسنم  روی  میذاره  دستاشو

 بودم



 میشه  حلقه گردنش دور دستم نیفتم اینکه برای

 لرزیدن به میکنه شروع تنم

 زمین رو بذاریدم  میکنید؟ چیکار _

 میشد  رها صورتم تو داغش  های نفس

 مشت   تو  آروم  رو  باسنم  دستش  و  بود  داغ  کوره  مثل  تنش

 کرد می نوازش بعد و  گرفتمی

 بود شده بیشتر وحشتم

 میکنم  خواهش _

 میکرد  نگاهم مخمور چشمای با

 ندارم کاریت..  ششش _

 .. کنی آرومم  باید  هم خودت میشی حالم  این باعث خودت



 میبوسه  کوتاه  رو لبم

 ! لعنتی.. آخ _

 میخوره  آروم و میکشه دهنش  تو لبامو

 ... آه .. اومممم _

   میده فشار بهم بیشتر تنشو

  میکنه  استرس درگیر بیشتر منو و

  میره  تخت  سمت  به  داره  دهن  به  لبامو  و   بغلشم  تو  که  همونطور

   روش میذاره آروم ونم و

  میکشه دراز روم هم خودش

 ...  میشه آمد و رفت در  تنم جای همه دستش

  میشه مشت میرسه که باسنم  به 



 !  لعنتی.. جاااان _

  میشه خیره بهم خمارش چشمای با

  میدم قورت دهنمو آب

   بهار؟ _

 میلرزید  و داشت خش صداش

 ..  بله.. ب _

   ی؟دب  بهم میتونی میخوام بیشتر من _

 :  میپرسم زده که  حرفی مات

 چی؟  یعنی _

 میشه دقیق چشمام تو _

 ! میخوام کامل رابطه یه ازت من! رابطه _



   میکنم نگاهش  فقط

   میتونی؟ _

 میکنم  عقدت.. نباش چیزی نگران _

  پاشین رو از خدا رو تو _

  میشن رد هام شقیقه روی از که اشکام

 ..  همیگیر بغلش  تو منو و میشه بلند روم ازم

 میکشه بلند نفس یه و میبوسه رو پیشونیم

   کن فراموشش _

  داغی  هنوز  ولی..  میده  بازیشون  آروم....  میره  موهام   تو  دستش

  بشم آروم نمیزاره  شدنش تحریک شدت  و تنش

   بیرون برم اتاق  این از میخوام _



   باشه _

  میشم مانعش  که کنه بلندم میخواست

   میتونم خودم _

   شاب  آروم.. باشه _

  بیرون میریم  اتاق  از دو هر

   حیاط؟ بریم میخوای _

  که   بود  بهتر  خیلی  هم   و  ببینم  رو  حیاط  داشتم  دوست  خیلی  هم

 !  باشیم  دور خونه هوای از یکم  شده

  سرده بیرون بپوش، شالتو و مانتو

 حواسم  دفعه   این   میریم  بیرون  خونه  از   هام  لباس   پوشیدن  بعد 

  ندید   نظرش  در  تا  کنم  رفتار  در  دیده  دنیا  که  میکنم  جمع  رو

 !  نیام بدید 



 میشیم  رد بو شب و رز های گل کنار از

   بود  عالی بینهایت عطرشون

 سرمون   بال   از  انگورها  بودن  آویزون  میشیم،   رد  انگور  تاک  زیر  از

  بود ترسیم برام رویایی جاده  یه مثل

   میگیره سمتم و میکنه رو انگور از خوشه یه خان بهرام

  ممنون _

 بخور  _

   بندممی چشمامو و میذارم  دهنم تو ازش دونه یه

 چطوره؟ _

  میکنم   نگاه  کردمی  نگاهم  منتظر  که  بهش  و  میکنم  باز  چشمامو

   میزنم لبخند



 عالیه  _

 زمزمه  میده،   تکون  رو  سرش  و   میگیره  کمرش  پشت  رو  دستاش

 :  شنوممی من ولی میکنه

 !  تو طعم  اندازه به نه _

   میکنم عوض رو بحث

  دارین؟  رو اینجا شما نمیدونه خاله اچر _

 جلو   سمت  به  سرش  دوباره   و  میکنه  نگاهم  شونش  روی  از 

   برمیگرده

  هست   هم   ماه   دو  حدود   کشید  طول  اینجا  ساخت   نیم   و   سال   دو   _

 !  اینجا بیارمش مناسبت یه به میخواستم.. شده تکمیل که

  خان  بهرام  مثل  برادری  منم   کاش   که  شد   رد  دلم  از  لحظه  یه

   کرد می  جور  باشه   خودمون  از  که  سرپناه   یه  برامون  حداقل   مشتدا



  منم   کاش..  داره  پسرس  همچین  که  مریم  خاله  حال  به  خوش  _  

 کار  همه  براش  رسیدمی  مامانم  به  شما  مثل  که  داشتم  برادر  یه

 میچرخه  سمتم به و ایسته کرد.میمی

 چکاری؟ مثال_

 کرد می کرایه رو  جا یه برامون مثال..  اینکه... خب _

 شدیم نمی شما مزاحم  هم مدت همه این

 بال   میاره  چونمو  و  میره  چونم  زیر   به  صورتم  از  وار  نوازش  دستش

  دیگه..  میفته  یادم   بود گفته  بهم  حال   اون  در و اتاق   تو که  حرفی

   کنم نگاه  چشماش تو تونستمنمی

  دستش   ولی  کردنمی   اصراری  که  بود  شده  متوجه  خودشم  انگار

  شتدابرنمی رو

 نبود روستا این پاییزی و سرد هوای  مناسب لباسم



  بهرام  گرم  دست..  نبود  سرد  صورتم  ولی   بود  نشسته  تنم  به  لرز

   میداد گرما صورتم به خان

  رو   حیاط  دیگه   های   قسمت  تا   میرفتیم   پایین   ها   پله   از  وقتی 

  رو دستام  بود شده  باعث سرما  کردم عطسه  تا  دو غافل   نا ببینیم

   بدم دست از کمتری  گرمای  تا بپیچم دورم

   میذاره  گونم  روی  رو  دیگش  ودست  میگیره  دستمو  یه  خان  بهرام

  سردته؟ نگفتی .چرا که میلرزی داری _

 برد  ویال داخل سرعت  به و گرفت دستمو نگفتم، چیزی

 میره اتاقش  سمت به و میکنه  بغلم آروم میلرزید، داشت تنم

 این  اگه  میکردم  فکر  چون  بودم  کرده  حلقه  گردنش   دور  دستامو

  افتاد،  ایش   عضله  و   پهن  گردن  به   چشمم..  میفتم  حتما   نکنم  کارو



 میخواست  دلم  ولی رسیدمی نظر به مسخره شاید شرایط این تو

 !  بگیرم بود بیرون که گردنش کوله از کوچیک گاز یه

   میشیم داخل و میکنه  باز رو  اتاق  در

  روی  آروم  و  میگیره  تر  محکم  منو  برسیم  تخت  به  اینکه  از  قبل

  میزاره تخت

  میکشه تنم  روی رو لحاف

   برمیگردم الن _

 میبندم چشمامو میپیچم خودم دور رو لحاف

  خوردمی هم   به دندونام لرز شدت از 

 نمیتونستم  ولی   شنیدم می  رو   خان  بهرام  های  قدم   صدای

   کنم باز چشمامو

  نشسته پیشم که میشم متوجه تخت شدن پایین  و بال از از



  آوردم عسل  با چای برات  بشین، شو بلند _

   میاد خوابم _

  گرم   بدنت  تا  بخوری  گرم  چیز  یه  باید  اول  ولی  میخوابی  باشه  _

  شه

  نمیتونم _

 درد   از  ی  "  آخ  "  میکنه  بلندم  و  میره  کتفم  زیر  دستی  یکدفعه

   میگم  هام استخون

   ندارم میل خب _ 

 میشه   مه  بدتر حالت  صبح تا وگرنه باشه داشته باید _

 دستمو  میاره  هام  لب  نزدیک  رو  لیوان  میدم  تکیه  تخت  تاج  به

 : میکشه عقب  ولی  بگیرم ازش تا جلو میارم

  میسوزی اونوقت میفته دستت از لیوان داره، لرز هنوز تنت _



 نمیگم  چیزی همین برای نداشتم دادن جواب حال

 میکشم دراز دوباره بعد  و میخورم رو  عسل و  چای نصف تا

 کردی  کاملش امشب فقط نیست حال برای خوردگیت سرما _

 بندم می چشمامو و میکنم عطسه  دوباره

  بدنم   لرزش  باعث  که  سرمایی  از  ولی   بود  گذشته  چقدر  نمیدونم

 میشم بیدار خواب از بود شده

  روشن  رو  قسمتی  تخت  کنار  آباژور  فقط  بود  تاریکی  تو  اتاق   کل

 بود  کرده

  رو   بلندش  های  درخت  و  اطحی  که  اتاق  بزرگ  خیلی   های  پنجره

   بردمی بیهوشی تا ترس از منو داشت میداد نشون

   دادنمی جواب ولی  میزدم صدا رو خان بهرام

   رفتم بیرون اتاق  از سختی به داشتم که دردی استخون اون با



  باغ   خونه  تو  اینکه  از  حدودی  تا   و   بودن  روشن  سالن   های  چراغ

   شد راحت خیالم نیستم تنها

  ن؟اخ بهرام _

   نبود هم اونجا ولی میرسونم آشپزخونه به خودمو

  خان؟ بهرام _

   میترسم من بدین جواب خدا رو تو

   نیومد  صدایی هیچ ولی

  کنار  کردمی  اضافه  ترسم  به  سالن  ای  شیشه  نمای  اینکه  برای

  نشستم آشپزخونه کف دیوار

  و   میکردم   حس  بیشتر  خیلی   رو   سرما  نبود  دورم   لحاف   که  حال

 از  ترس  داشتم  الن  که  شرایطی  به  بود   شده  بیشتر  نمدب  لرزش

   بود شده اضافه بود  باغ مثل  که جایی همچین  یه تو تنهایی



  منو  خان  بهرام  که  میشم  مطمئن  کامال   دیگه   و   میگذره   دقیقه  ده

  گذاشته تنها خونه این تو

  میکنن  باریدن به شروع اشکام

 ه میش خیس صورتم  کل  ثانیه چند تو که سریع انقدر

 نشنون   منو  صدای  بود  ذهنم  ساخته  که  احتمالی  افراد  اینکه  برای 

   نداشتم  هم زدن هق حق حتی

  نشستی؟ اینجا چرا _

 اشکم   از  خیس  صورت  به  تعجب  با  که  بهش  و  میگرم  بال  سرمو

  روی   رو  بود  دستش  که  پاکتی  و  قابلمه  میکنم  نگاه  کردمی  نگاه

 پیشم  میاد سرعت به و  میذاره کابینت

 میکنم  گریه  بلند   بلند  آغوشش  تو  و  میشه  بلند  گریم  ایدص  دیگه

 میکنه نوازشم  و میذاره سرم روی دستشو



 رفتی؟ چرا... چرا _

 میترسم؟  من نگفتی

 پس؟  رفتی چرا نیستم... مریض  من مگه...  مگه

  دادنمی  اجازه  هام   هق   هق   و  میگفتم   گریه  با   رو  ها   حرف  همه

 کنم گله ازش این از بیشتر

  یکی   به  بذارم،  تنهات  باید  چرا..  جون  دختر  آروم..  ششش  _

  و   گرفتم  ازش  رفتم  منم  بودی  خواب  تو  بپزه  سوپ  برات  سپردم

 اومدم 

 کشید؟ طول انقدر چرا پس  _

 گذشته طولنی برات زمان ترسیدی چون شاید  _

 شد دقیقه بیست همش  من برگشت و رفت

 شدم بیدار ست دقیقه بیست منم ... منم خب _



 ! شده بیدار  رفتم من تا من کوچولوی دختر.. جانم ای _

 ! کنم گرمت میخوام بخور دارو و سوپ یکم سرده بدنت هنوزم

  میشینم  صندلی  روی  صورتم  شستن  از  بعد  بود  کرده   ضعف  بدنم 

  بعد ..  میخورم  رو  بود  ریخته  ظرف  تو  برام  خان  بهرام  که  سوپی  و

 میده  بهم  قرص  تا دو  هم اون از

 میندازه  شونم رو پتویی

  شه آروم بدم بدنت  ماساژت یکم اتاق  بریم  پاشو _

   طوری همین خوبه نمیخواد _

 کنم  بغلت نمیتونی اگه میگم،  که میخواد حتما _

 میدم  نشون العمل عکس سریع کنه بغلم  دوباره اینکه ترس از

 ! خودم میام..  نه نه _



 میکشه لبش روی  رو زبونش و میزنه لبخندی _

  کسی  حال  تا  چون  دشای  نیستم  ماساژی  اهل  آدم  خیلی  من

  هام   ماهیچه  و  هام  استخون  بند  بند  بود  نداده   ماساژم  اینطوری

 شه  تموم خواستنمی دلم اصال میبردن لذت داشتن

 ! دادنت وا این به نه  نمیخوامت نمیخوام اون به نه _

 بود  نداده ماساژم طوری این کسی  حال تا خوبه، خیلی _

 شده؟ نصیبشون افتخار این  کیا _

 حرفش  به رهگیمی خندم

 داره؟ افتخاری چه مثال _

 مورد   در  اینطوری  میده  حالی  چه  دادنت  ماساژ  بدونی   اگه  _

 !نمیگفتی خودت

 !شما  به نه  من،  به ولی میده که حال _



  بال   به  دوباره   میاد  پام   پایین  تا  و  میشه  چنگ  باسنم   روی  دستش

 میره  پیش  گردنم  تا و برمیگرده

 ... بود شده  عوض صداش دوباره

 ... بود  شده تر بم صداش بارهود

 ... بود شده متفاوت  لحنش دوباره

 ! نمیده تو  به میده  من  به که حالی  اتفاقا  _

  طولی  میکشم، ای خفه جیغ میکشه دراز روم حرفش  گفتن  بعد

 ..میکنه  عوض رو جامون و میشن حلقه دورم دستاش کشهنمی

  گردنش   روی  من   های  زدن  نفس  برمیگردونه،  خودش  روبه  منو

  نظر  از  رو  صورتم  سانت   به  سانت  اون  چشمای  و   میشه  لیخا

 میگذرونه

 اینجا؟ اوردین منو چرا _



 میمونه  خیره چشمام تو  نگاهش  و  میره موهام  بین دستش

 نمیدونم  _

 میشین؟  نزدیک بهم انقدر چرا _

 میکنه  نوازش رو کمرم دیگش  دست

 نمیدونم  _

  ت دوس..  نمیده  خوبی  حس  من  به  هامون  شدن  نزدیک  این  _

 ندارم

  بیست  شاید  ایستند  می  حرکت  از  کمرم  و  موهام  بین  دستاش

   حرکتی هیچ  بدون کرد  نگاهم  خیره فقط  که شد ثانیه

   داد ادامه خودش کار به  دوباره ولی

 .....  باش من برای من، خواست به رو امشب _



  میکنه بازی باهلش و میگیره قرار لبم روی شصتش

   بلدی؟ شنا _

   لحظه این تو لشسؤا از میشم متعجب

 ای حرفه نه اونم عمق کم تو فقط _

  میخوره تکون گلوش سیبک.. میشه  هام لب خیره

   شدمی گفته آروم هامون حرف همه

 ...  اباژور نور زیر.. اتاق  تاریکی تو

   بگیری؟ یاد  داری دوست _

 خیلی _

   میدم  یادت من.. خوبه _

   ین؟دار هم استخر.. اینجا.. شما مگه.. مگه چطوری؟ _



 آب ...  میکنه  نوازش  رو  گونم  و  شینهمی  صورتم  روی  دستش  _

   میده قورت صدا با رو دهنش

  دارم  هم استخر.. عزیزم آره _

 !  عزیزم  گفت بهم اون.. خدا اوه

  ببینی؟ داری دوست

 !  اوهوم _

 میکنه عوض رو جامون باز و  میشن حلقه پشتم دستش  دو هر

 میبوسه  رو  هام لب

 دهنش تو آخر در و میکنه رو  کار این تند  تند. .باره سه و  دوباره

 خوردن  به میکنه شروع و میکشه

  برد می  دهنش  تو  رو  من  زبون  و  چرخوندمی  دهنم   تو  رو  زبونش

 میمکید  و



 تسلط بیشتر تا بودن گرفته رو صورتم دستاش... بود شده خشن

 باشه  داشته

 کشید می  تنم روی رو تنش

  این  تا کردنم  لمس با که دیمر میومد نظر به..  بود شده تحریک

 .. بود بال  خیلی  شدن یکی برای گیش  آماده میشد تحریک حد

 میده   امان کشیدن نفس برای من و خودش به ای لحظه

 خورد می صورتم به شدت با  هاش نفس

 میومد  پایین پیشونیش روی  و هاش شقیقه از عرق های  قطره

 کشید تنم  به بار چند رو تنش  پایین

 م میلرزیدی  دو هر

 زیاد خواستن از اون



 زیاد ترس از من

 حتم   طور به من بگیره رو خودش  جلوی  نتونه اگه  اینکه  از ترس

 میشدم  بدبخت

  پاهام   بین  پاهاش..  بودند  کرده  احاطه  رو   سرم  دوطرف   دستاش

 بودن

 .. میبنده درد با  چشماشو و  بال میگیره رو سرش

 ..  میخوامت امشب من _

   میکنه نگاه  چشمام تو دوباره

  داشت عجز صداش اینبار

 ..  بکنمت خودم مال بزار _

  میزنه موج قدرت صداش تو دوباره



 شی  خودم برای کمال و تمام میخوام _

   شه  من  اسم به کامل سندت میخوام

   میکنه نگاه ترسم از سرشار های چشم به و میکنه سکوت

   میکنه نوازش رو صورتم 

 بهارم بکشی درد نمیزارم _

 میکنم  عقدت متیرف که اینجا از

 نه _

 میشن تشدید   دوباره هاش اخم

 میبره سکته مرز تا منو کنه  کاری عصبانیت روی از اینکه فکر

  میکنه رفتن راه به شروع کالفه... میشه پا روم از



  آروم  و   میکشم  گردنم  روی  تا  رو   لحاف  و  میدم   تکیه  تخت  تاج  به

 ..  میکنم گریه

  میکشم  عقب رو خودم میشه، نزدیکم

  بود  سخت برام عجزش صدای دنشنی

  دختر؟ نمیدی دلم به دل چرا چرا؟ _

 آرومی   جیغ..  میگیره  رو  بازوم  و  میشه  دراز  سمتم  به  دستش

  میکشم

   زنمی تو لعنتی آخه دِ _

 ..  میزنه بال بال تو  با بودن واسه صاحابم  بی دل

 بیشتر اشکام سرعت و میشن بسته چشمام که میزنه  داد بلند

  حالیته؟ _



   چی؟  یعنی  میکنم  عقدت میگم لیتهاح

   نمیره بال  خیلی  صدام ولی میزنم داد خودش مثل

  ببر اینجا از منو نمیخوام _

   میاد خودش به انگار

  میگیره  فاصله ازم و  میبره بال  رو دستاش

   کشنمی رو ها  اون قدرت  با و میرن فرو  موهاش تو دستاش

   کن فراموشش میخوام معذرت _

 سر   از  رو  کردنم  گریه  قبل  از  تر   راحت  من  و  بیرون  میره  اتاق   از

  میگیرم

  رو   کردن  عقد  پیشنهاد  بهم  َغریزش  فشار  خاطره  به  میدونستم

  داد



  میشه   پشیمون  شدت  به  کارش  انجام  بعد  که  بود  واضح  برام  کامال

  داشتم  فرق آلش  ایده همسر با  من

   بودم زندگیش زن تنها  الن تا میدونستم   حال این با ولی

  انتخابش   قلبا   وگرنه  شده   من   زنانه  های  جازبه  درگیر  خان  بهرام

   نیستم من

  دیگه   میکنم حس  و  میگذره   داشتم  اتاق  از  که  ترسی  با   دقیقه  ده

   کنم تحمل رو اینجا نمیتونم

  ها مبل  رو نشسته رو خان بهرام  که میرم بیرون  اتاق  از شتاب  با

  میبینم

  نمیخواد؟ منو از نگرفت فاصله  دلت مگه بیرون؟ اومدی چرا _

  میترسم  تنهایی.. نه _

   میاره در رو پیرهنش  و میشه بلند



  میفته راه ها اتاق از یکی سمت به

   میای؟ استخر، برم میخوام _

 ! بدین  یاد کردن شنا  بهم بود قرار..  بله _

  آخر  در  و   میکنه  نگاه   رو  پام   تا   سر  از  بار   چند  سمتم   برمیگرده

 میکنه  مکث صورتم روی

 ! اللغفراست _

 موقع   العملشعکس  از  و  میندازم  حرارتش  پر  چشمای  به  نگاه

   میگیره خندم کردنم  نگاه 

 !  لعنتی _

  پایین میندازم سرمو خجالت از

 !  جااااان _



 بسیار  چیدمان  با  بزرگ  نسبتا  اتاق   یه  میکنه،  باز  رو  ها  در  از  یکی

 متفاوت

  های   یخچال  شطرنجی  های   سرامیک  و   ای  قهوه  چرم  های  مبل

 مختلف  های نوشابه  و آبمیوه از بودن شده پر که ویترینی

 شد مشخص استخر کامل  نمایه رفتیم که  تر پایین پله پنج

 .. زیبا شدت به و بزرگ بسیار استخر یک

 بودم  شده  زیباییش محو  که بود عالی  انقدر

  میشم رختکن وارد خان بهرام همراه به

  و   میکنه  عوض  یوام  با  رو  شلوارش  و  میشه  ها   اتاق   از  یکی  داخل

   بیرون میاد

  میکنه  نگاه بهم و میذاره پهلوهاش  رو رو، دستش



  پیچش  در  پیچ   و   بزرگ  عضالت  داشت  تن  به   مایو  یه  فقط  که   حال

  بود تیکه هشت  شکمش  نظرم به... بودن دیدم تو

  که   هایی  عکس  تو  بار  چند  فقط  رو  عضالنی  پاهای  مدل  این

   بودم دیده  ردنمیک شرکت مسابقه  تو ها  مرد از بعضی

 ! مهمه براش اندام  واقعا اون

   میکنی؟  نگاه اینطوری چرا _

 ! بده   مرگ منو خدا وای! خدا وای

 میکنم  کج سرمو و  میکنم قالب  هم  به جلوم مو دستا

 ! بودم ندیده  سنگی  بدن.. یه..  حال  تا من..  من خب _

 میخنده و میشه کم  هاش اخم از یکم

 سنگه؟  مثل میدونی  کجا از _



 ! دیگه ونمه _

 خیره  دوباره   و   میگیره   قرار  چونم  زیر   دستش..  جلو  میاد   قدم   چند

 میشه هام  مردمک

 کدوم؟  _

  یادآور   رو  شدنم  سرخ  صورتم  حرارت   ولی  میندازم  پایین  نگاهمو

 میکنه 

 میشین نزدیک بهم  خیلی که  ها وقت همون _

 میشه  شیطون نگاهش

  رمیز  مثال  یا  میکنم؟  بغلت  که   هایی  وقت  همون  منظورت  _

 میگیرمت؟

 چرا؟ ندادی  حیا بشر این به خدایا

 آره؟ _



 ..! دیگه  نگین خدا رو تو _

  میزنه لیس  بار چند رو  هام لب روی و  پایین میاره سرشو

  نیاوردم رو دخلت همینجا  تا بریم _

 ندارین؟ من برای لباس _

   میندازه پام  تا  سر به نگاه یه  و سمتم برمیگرده

  و   شلوار  نیست  لزم  هم  خیلی  خب  یول  ندارم  برات  چیزی  نه،  _

  آب تو  بیا و  بیار در  رو تاپت

 .. که میرفت داشت

 !نمیتونم من آخه _

 پیشم  میاد  و  برمیگرده  دوباره

 نداری؟ زیر لباس نکنه چرا؟ _



 !نداره اشکالی اصال البته

 میکنه  خمار رو چشماش و میکشه هاش  لب روی رو زبونش

 !پسندممی بیشتر اونجوری من _

 پیچه می استخر تو صدام و  میکنم صداش غیج با

 نمیتونی؟  چرا من؟ بگم  چی.. جااااان _

 میکشم خجالت خب _

 میاره  دهنم تو منو  قلب و میشه جدی  دوباره

 باش زود.. نمیشه مشخص  تنت آبیم تو.. نداره خجالت _

 بیرون میره من به توجه بدون د میزنه رو حرفش

 بودن لیخا همشون ولی  میگردم  رو ها کمد همه



  رو   تاپم  وای  نبودن  معلوم  پاهام  که  آب  تو  چون  میارم  در  شلوارمو

 میرم  بیرون کن رخت از و میدارم نگه

 آب؟ تو  برم من کنید  اونور رو روتون میشه خان بهرام _

 بال  میگیره رو سرش و  برمیگرده پهلو به دست

 !بچه برو  بیا _

 میشم  عمق  کم قسمت  وارد و میشم رد دوش زیر از

 چرا؟ اومدی  لباس ا ب _

  به   اینجا..  باشید  پرعمق  قسمت  همون  شما..  طوریهمین  خوبه  _

 !نمیخوره شما درد

  شنا   داشتم  خودم  قسمت  همون  تو  منم   و   پرعمق  قسمت  میره

 میکردم



  که  ماهه پنج  بودم،  نرفته  استخر  که  میشد   نیم   و   سال  یک   حدود

 محیا     رفتن  استخر  برای  شرایط  تاحال  و  هستیم  خان  بهرام  خونه

 حسین  که  اولش  بودیم  آقا   حسین  خونه  که   هم   سالی   یک   نبوده

 رحمت   به  که  بعدشم  رفتنمی  کاری  هیچ  به  دلم  بود  مریض  آقا

 بیرون  استرس  و   داری  عذا   مراسم  گیر  در  شدیم   ما   و  رفت  خدا

 ...انداختنمون

  کس   اولین  من   و   بود   تمیز  آبش  که  مخصوصا  میداد  کیف  واقعا 

  از  خیالم  شد می  باعث  این..  بودم  اومده  استخر  این  به  که  بودم

 ...  باشه راحت استخر تمیزی

   بال   بردم و  پیچید پام دور چیزی که میرفتم راه داشتم

   پیچید فضا تو  صدام که کشیدم بلندی جیغ



 این   اخموی  مرد..  شدم  خان  بهرام  رخ  به  رخ  و  پایین  آوردم  آروم

 ...  من روزای

 ازش  ترسیدنم   بابت  استممیخو  که  بود  من  خیره  اخمی  چنان  با

 !  کنم خواهی معذرت

   بگیری؟ یاد شنا خواستینمی مگه..  ببینم _

  تک  تک   حال   که  ورزشیش  بزرگ   هیکل   مقابل   در   ظریفم  تن

   شدمی دیده ریز زیادی بود پیدا  هاش عضله

  لب  روی  هاشو  لب  بال  میاردم  و  میشه  محکم  تنم  دور  دستش

  میکنه نبوسید به شروع قرار  بی  و میذاره  هام

   میدم  هلش عقب  به و میذارم سینش روی دستامو

  میبوسه پیشونیمو  آروم خیلی و میکنه ول  هامو لب

   میدین؟  یاد  شنا بهم اینطوری _



 !  بشم شارژ جوری یه باید  بالخره _

   اینجوری؟ _

 ! نمیذاری دیگشو جور که تو _

 ... کشم می خجالت خدا من رو تو نگید اینجوری _

 آوردم کم  دیگه  من !خجالتت قربون به بهرام آخ _

 سمت   به  منو  و  میشن  حلقه  دورم  دستاش  ایستهمی  سرم  پشت

 میبره  جلو

 میترسم نمیام عمق  تو من _

  بم   صداش...  میگردونه  روش  رو  زبونش  و  میگیره  دندون  گوشمو

 بود  شده تر

 بترسی؟ باید  چرا هستم  من وقتی  _



  حرکت  به  شروع  و  شینهمی  شکمم   روی  تاپ  زیر  از  دستش

  لیس   زبونش  با   بعد   و  بوسیدمی  رو  صورتم  طرف  یک..  میکنه

  و  پوشش  بدون  دو  هر..  بود  چسبیده  بهم  کامل  پشت  از..  میزد

   بودیم  زیر لباس با  فقط

   بود  حس قابل کامال این و  بود شده تحریک دوباره

   وایستم پاهام  رو نمیتونستم دیگه بود  اومده گردنم تا آب

  خان؟ بهرام _

   میبوسه گوشمو لله و  میچسبونه گوشم به  رو شها لب

   هوووم _

   میشه دهنم نزدیک داره آب _

 ها سنگ رو میکنه پرت و  میاره  در تنم از رو تاپ یکدفعه

 !هییع _



 پوشوندم  هامو سینه روی دستام  با

 کردین؟  کارو این چرا _

 بود  کرده  بغلم..  بودیم  عمق تو دیگه الن

  میکنه  نگاه چشمام تو خشم با و  میگیره محکم  رو فکم

 .. نزن داد _

 باشم اینطوری ندارم دوست اوردین؟ در لباسمو چرا میگم  _

 .. گرفتمی گریم داشت

 کرد؟می رفتار من با خشن انقدر چرا

 به  رو  هاش  لب  و  میبوسه  رو  لبم  میشه،  صدام  لرزش  متوجه

 میکنه نزدیک گوشم



  لمس   تنم  با  رو  تنت  کل  میخوام!  نبودم  راحت  اونطوری  من  _

 ..  کنم

 ! نمیذاشت لعنتی پارچه تیکه یه اون

  خیلی   حتی  کنم   لمس   رو  تنت  دارم  حق  من  پس..  منی  زن  تو

 ..  کردنت لمس از بیشتر

 :   میگم محکم صورتش تو حرص با

   نیستم شما زن من _

  میزنه  لیس رو لبام

 !  هستی که ایم صیغه زن _

   کنه باطل رو صیغه میگم  خاله به برگردیم  وقتی  _

  میزنه خندی تک و میشه تر  شدید هاش اخم



  میترسونی؟ منو داری الن _

 میکنم روشنتون دارم.. نه _

  نیستم مهربون انقدر همیشه  من.. بهار _

  بری  من عصاب  رو بچگانه  های  حرف با نکن سعی

  نداره هم  اشکالی .. دیدم تنتو همه من

   هستی  من  قانونی و شرعی زن تو

  شوهرت   کردن  آروم  فکر  به  فقط  و  کنار  ارزب  رو  اداهات  این  پس

   باش

 ..  نیست تو  نفع به من عصاب تحریک

   میدادم؟  رو جوابش باید چی ... میشه بسته دهنم

   آبی  تو  که  نکن  فکر  این  به  اصال..  باش  راحت  میکنم،  ولت  آروم  _



   میگرم  گردنش از محکم

   نکنی؟ کارو  این وقت  یه.. خدا رو تو نه _

  میگیره   خندش  بودم   کرده   درست  براش  که   عصبانیت  اون  وسط

  میکنه   حلقه  کمرم  دور  رو  دیگش  دست  و  سرم  روی  دستشو  یه  و

   میترسی؟ چی از ببرم  ماده آخه _

  میگیرمت نمیتونی  دیدم اگه.. اینجام من

   نشده کردم  کارو این قبال نمیخوام.. نه _

   میشدم  غرق  داشتم قبل سری

 !  خودم قعم  کم قسمت ببرین منو زحمتبی همون

   بهار؟ _

 ..  کردمی صدا قشنگی  تلفظ با  رو اسمم چقد



   بله؟ _

  میگیرن مشت  تو رو باسنم  و میشن رد زیرم لباس از دستاش

 !  دارم نگه خودمو نمیتونم دیگه _

   برداره دستاشو تا  میکنم  عوض بغلش  تو جامو یکم 

  نمیگم چیزی نشه حریص بیشتر اینکه خاطره به خودمم

  چرا؟ _

 ! چسبیدی بهم خوب خیلی نتیعل _

 

 !میشه گرد بودنش رک همه این از چشمام

 :  میگفت درست رها

 ! میشن  حیا بی  ها   زن  با   مواجه  در  هم   ها   مرد  ترین  زیر   به  سر  حتی



 !گرفت  طال باید  رو دختر این های حرف

  لباسامو  باید..  میلرزم  دارم  نیست  خوب  حالم  من  خان  بهرام  _

  بپوشم

 !بیرون متبرمی الن خب خیلی _

  از  و  کرد  بغلم   محکمتر  شدیم   نزدیک   سکو  لبه  به  ی   وقتی

 بوسید پیشونیم

 بیرون میرم آب از خودش کمک با

 بیارم  حوله برات  تا جکوزی برو.. نیفتی باش مواظب _

 درش  کامل   دقیقه  چند  از  بعد  و  میذارم  جکوزی  تو  پاهامو  اول

 میگیرم  قرار

 بعدش آرامش به ارزهمی اولیش سوزش 



  که سختی حرکات.. میکنم نگاه خان بهرام ماهرانه کردن شنا هب

 ندیدم  کسی از استخر تو حال  تا

 قرار   از  فاصله  با  پیوندهمی  جکوزی  و  من  جمع  به  بعد  ربع  یک

   میده تکیه جکوزی لبه به  رو دستاش و میگیره

  نمیای بیرون که شده  آروم تنت لرز انگار _

 !  میارین حوله برام گفتین شما _

  بهتری؟ _

   بله  یکم _

 بیام،  بیرون  شرایط  اون  از  میخواستم  فقط  نداشتم  لرزی  واقع  در

  رفتنمی زودی این به تاثیرشون بودم خورده که هایی مسکن

   بود  ها ای حرفه مثل واقع در میکردین شنا خوب خیلی _

  شناست  شون ورزشی رشته که هایی  اون



  نموندی؟ چرا بمون آب رو  گفتم بهت وقتی  _

 !  پالستیکم من انگار بمون آب رو میگین جوری یه شما _

 !  بودم آب زیر که میکردم گوش حرفتون به اگه خب

   جلو میاره تعجب با سرشو

 ! گرفتمتمی نمیتونی میدیدم اگه _

 !  نداره عیب  حال...! اها _

  غرق   میخواستم  سانت  نود  عمق  تو  بار  چند  من...  میدونین  آخه  _

 ! دادن نجاتم  دوستام ! بشم

 رو  سرش  اومدن  کش  هاش  لب  کردمی  نگاه  بهم  که  طورهمون 

 :  گرفت بال  رو سرش بعد  زد لبخند بهم  و  کرد کج

 !شکر رو کرمت...  خدایا _



 میکرده مسخرم داشته لبخندش با فهمیدم  حرفش این با  حال

 میکردن   تهدید  جونمو  که  هایی  خطر  از  نشستم  که  خودمه  تقصیر

 ! میکنم تعریف

 داری؟  زندگیت برای ای برنامه _

 بله _

 !بمونه خماری تو که نمیدم بیشتر توضیح

 میکنه   نگاهم  منتظر همچنان جناب ولی

 ای؟ برنامه چه _

 میکنم مطرح جمع تو شد اوکی  وقتی  _

 میکنه   نگاه دقیق و میکنه ریز چشماشو

 کار؟  مورد در _



  من  ذهن  تو  رو  بشر  این  هوش  از  کمی   یه  خدایا..  میشم  متعجب

 ...  شتیمیذا

 بله _

  میریزم،  پول  حسابت  تو  ماهانه..  کنی  کار  نیست  لزم  بودم  گفته  _

 بدم  بهت کردم فراموش  مونده  اتاقم تو هم  ماه  این

  کنن واریز واست شرکت از ماه   هر بگم  بده  کارت شماره 

 زحمت   واسش   که  میکنم  قبول  رو   پولی  من  ولی..  ممنون  _

 باشم  کشیده

 کنم  فراهم  رو مایحتاجت دارم وظیفه من و  منی همسر تو _

 ست وظیفه.. منت نه لطفه نه اینا

  نگاه   چشماش  تو  میتونستم  راحت  بود،  خوب  خیلی  بودنمون  دور

 ..  بزنم  رو حرفم  و کنم



 ..  وظیفه نمیگم  من  ولی _

   لطف میگم  اتفاقا

  شما   همسر  منم   ندارین،  من  قبال  در  ای  وظیفه  هیچ  شما  چون

 محرم   هم  به  من  و  شما  دنوب   راحت  برای  مدت  یه  فقط  نیستم

 ..  میریم خودمون زندگی  دنبال مون کدوم هر اون از بعد  شدیم، 

 ......  من   یا  کنین  ازدواج  میتونید  شما   هستیم  محرم  که حال  حتی

   بذاریم تاثیر هم  آینده تو نیست قرار

  گره   هم   به  تر  شدید   هاش  اخم  بعد   موند،  صامت  لحظه  چند

 .. میشه نزدیکم  آروم و خورندمی

 بال  میده سرمو و میگیره  رو فکم

 هراسونم چشمای تو میشه خیره

 وحشیش  چشمای تو میشم خیره



 ..!  کنی ازدواج میتونی که _

  روم میشه خم و میشه حلقه کمرم دور دستش

  تو..  لخت  بودی؟   یکی   بغل   تو  طوری  این  که   میگی   وقت  اون  _

  شخصیش؟ استخر

   ؟چشیده و  کرده لمس رو تنت همه  که میگی  بهش

  خیره  شد می  بیشتر  وجودش  تو  داشت  که  خشمی  به  وحشت  با

  میمونم

 ..  میگی  کی جلوی رو چی بفهم ... دختر  کن فکر _

 !  کنم خرد رو فکت ببینی آسیب اینکه بدون میخواد دلم

  میزنه  طرفش دو هر ای بوسه و میکنه نوازش  رو فکم

  میره بیرون جکوزی از



   دیگه بریم _

  رو   تاپم  و  میرم  بیرون  جکوزی  از  شد  نتکرخ  وارد  اینکه  از  بعد

  میذارم خودم جلوی و برمیدارم

   میگیره سمتم ای حوله کنه نگاهم  اینکه بدون

   میریم اتاقش  به ها حوله همون  با شدنمون خشک بعد

   بدین؟ من به لباس یه میشه _

   نمیکنه نگاهم بازم میگیره سمتم رو تیشرتش

 میرم   و  میکنم  شونه  موهامو  بود  میز  روی  که  ای  شونه  با

   کنم آماده  صبحونه برای چیزی یه تا آشپزخونه

 !  بود صبح چهار ساعت

   میکنم گرم رو خودم سوپ و میکنم درست چای



  میشه بدتر خیلی حالم صبح بودم مطمئن

 بهرام  تا   میرم  خواب  اتاق  به   و   میچینم  میز  روی   رو  صبحانه   وسایل

   کنم صدا رو خان

   بینمش می  جانماز  روی  کردنش  سجده  ع موق  میکنم  باز  که  رو  در

   کردمی ادا قشنگ رو عربی  کلمات تلفظ چقدر

  میشه بلند  بعد   و میره  رو دوم سجده

  بودم ش سوره و حمد صوت محو

 ...  شد طولنی  که خوند هم  ای دیگه دعای که قنوتش

 باشه قبول _

  حق قبول انشاالل _

  آمادست صبحونه _



  میذاره کشو لداخ و میکنه جمع رو سجاده

 .  نکنه  درد شما دست _

 میشیم  آشپزخونه وارد هم  با

 میریزم  لیوانی  چای  تا دو  من  و  شینهمی  صندلی  روی  خان  بهرام

 روبه   بزرگ  تقریبا  کاسه  توی  سوپ  ریختن  بعد  میزارم  میز  روی  و

  میذارم وسط رو سوپ ظرف و میشینم خان بهرام روی

 بفرمایین  _ 

 ممنون  _

 کنیم می خوردن به شروع میگه خان بهرام که ی "الل بسم" با

 مشخص ولی  نبود خیلی  روشنایی  اینکه  با  میومدیم  که  دیشب  _

 بیایم  مامان و  خاله با بار یه کاش قشنگه،  خیلی ها اینجا که بود

 میذاره دهنش  تو رو عسلش  و کره لقمه



 میکنه نگاه  بهم و

 اطراف  نای  میموندیم  رو  امروز  بودن  سبک  کارام  شرکت  تو  اگه  _

  ببینی رو

  مامانم   به   من   هستن،  منتظر  مادرامون  ولی   میشد  خوب  بله   _

 برمیگردیم  دیشب بودم گفته

 :  میده  رو جوابم کنه نگاه  بهم اینکه بدون

  اداره   رو  مدیریت  بخش  تونستن  اگه  میکنم  صحبت  ها   بچه  با   _

 میمونیم اینجا رو امروز میدم خبر خونه به کنن

 توجه  بدون  اون  ولی  میکنم  نگاه  شبه  زد  که  حرفی  به  متعجب

  محبوبش   چای  روش  از  و   بال  میده  رو  عسل  کره  های  لقمه  من  به

 ! میکشه سر رو

 ! بخور پنیر یکم خب



  رسمی   مرغ  تخم   و   خرما   و   اجیل  و   گردو   و   عسل   و   کره   که  انقدر

 دیگه  میزنه  سرت  به  من  کردن  عقد  هوس  میخوری  چی  و   چی  و

 امروز  میگه  اونوقت  داده  هادشنپی  دفعه  دو  ساعت  چند  این  تو  فقط

 !  گذاشتم من اگه! بمونیم رو

  حتما   کرد  تاکید   دیشب  آخه  کنه  قبول  من   مامان  نکنم  فکر  _

  که  داروهاشه  خاطره  به  نزده  زنگ   الن  تا  اگه  خونه  برگردم  زود

 اوره خواب

 که  شما  میشم   بیچاره  نبینه  اتاقم  تو  منو  و  بشه  بیدار  صبح  اگه

 !حساسه چقدر من  مامان میدونین

  یه  شکل  به  که  هاش  لب  انحنای  با  و  بال   میده  رو  ابروش  تای  یه

 میده  گوش سخنرانیم به و میکنه نگاه  بهم بود محو لبخند

 !مشخصه کامال..  بله _



  اون   به  نه  البته  میدم  تحویلش  رو  خودش  های  اخم  اون  از  یکی

 ترسناکی  و شدت

 کردین؟  مسخره منو مامان الن _

  و   میکنه  تکیه  صندلی  پشتی  به  و  میزنه  گره  سینه  رو  دستاش

 میکنه نگاهم عمیق

 میاد  بهت خیلی تیشرتم _

 !پوشیدی  زیر لباس بدون که مخصوصا

 چیزی   "  مرسی  "  یه  مثال  کنم  تشکر  ازش  میخواستم  اولش  _

 چه   من  دادن  خجالت  آخه!  کرد  نابودم  بعدش  حرف  با  ولی  بگم

 ! ه؟میکن استفاده ازش راه به راه که داره براش نفعی



  و  نامحسوس  طور  به  بودم  ریخته  راستم  سمت  شونه  روی  موهامو

  روی  چشمش  دیگه  تا  میندازم  شونم   دو   هر  روی  ریلکس  خیلی

 !  نشه آنالیز من تن

  چند و  سوپ کاسه  یه منم  خورد مفصلی صبحونه که خان بهرام

 خوردن  از  که  هوسی  خاطره  به  فقط   که  خوردم  عسل  کره  لقمه

  بود نشسته دلم به خان بهرام

   میشورم  رو ها   ظرف و میکنم جمع رو میز

 ! بخوابیم  بریم _

 تعجب  با  میکنم  خشک  کابینت  روی  حوله  با  دستمو  که  حالیه  در 

 : میپرسم

   بیفتیم؟ راه نمیخوایم مگه بخوابیم؟ _

 میره  آشپزخونه خروجی طرف  به و میشه بلند



 ! میاد خوابم الن _

  بلندش  های  قدم   به  رو  خودم  عجله  با   و  میفتم   راه  دنبالش 

  میرسونم

   برمیگردیم؟ که  دادم قول مامانم  به من  ولی _

  بود خواب مامانت  میمونیم،  رو امشب دادم خبر خانوم  حاج  به _

   گفتم می خودشم به وگرنه

  کنه توقف اینکه بدون میگفت رو حرفش

  نگاهم   منتظر..  بایسته  حرکت  از  تا  وایسم  جلوش  شدم  مجبور

  میکنه

  نبوده   مامانم  که  بمونم  جایی  رو  شب  نداشته  قهساب  حال  تا  _

 نیست  دور  که  خیلی  میشه،  ناراحت  دستم  از  خیلی  مطمئنم

   بریم؟ ..  نیست  که  خیلی  دوساعت،  فوقش  نیم  و  ساعت  یک  همش



 نه _

  دنبالش   نداشت  هم  ای  نتیجه  که  ای  طرفه  یک  بحث  از  خسته

 میفتم راه

  انقدر   که  بود  خان  بهرام  تقصیر  که  میگفتم  مامان  به  حتما 

 کشید طول برگشتمون

  میکشه   دراز  باز  طاق   تخت  روی  و  درمیاره  رو  پیرهنش  خان  بهرام

  و   میگردم  ها  کمد   تک  تک   تو  پتو،   دنبال   دروایستی  رو   بدون  منم

 ای   شیشه  دیوار  نزدیک  که  ای  کاناپه  روی..  میکنم  پیدا  بالخره

  میذارم سرم زیر رو کوسنش و میکشم دراز داشت قرار

  خوابیدی؟ جاوا چرا _

  میزنم خواب به رو خودم و نمیدم سؤالش به جوابی

   بهار؟ _



_  ................ 

  بخواب جات سر بیا پاشو _

  تا   یعنی  صبح  تا  ها  فرشته  نخوابه  شوهرش  کنار  که  زنی:    ببین

   میکنن لعنتش شه بیدار  که وقتی

 !! کنن؟ لعنتت نمیخوای توکه

 !  میخوابم پیشش کردم  شوهر وقت هر..  چشم _

  اولین   برای  که  موفقیتی  از  خوشحال  منم  کرد  سکوت  ای  لحظه

  هم   روی  هامو  چشم  بودم   آورده  دست   به  خان  بهرام  جلوی  بار

   برم خواب به تا میذارم

  بین  منو  و  میگیرن  قرار  پاهام  و  سرم  زیر  دستایی   بعد  ای  لحظه

  درمیارن  حرکت به آسمون و زمین



 منتظر   نکنه  بفهم،  رو  زدنت  حرف  بودم  گفته  بهت  قبال  _

   برخوردی؟

   میذارتم تخت روی آروم نمیگم، چیزی

  نگاه   هام  چشم  تو  هاش  اخم  با  بود  زده خیمه  روم  که  طورهمون 

 کرد می

 میشم؟  تو کی من _

 نشست   چشمام  تو  باهاش  هم  تعجب  بود،  کرده  غلبه  بهم  که  ترس

 بده.  جواب _

 بره   بین  از  لرزشش  تا  باشم  داشته  تسلط  صدام  روی  میکنم  سعی

 لرزش   عصبانی،   گرفته  صورت  و   جدی  رفتار  و  نگاه  حالت  این   ولی

 .داشت همراه  به رو بدنم لرزش هیچ که صدا

 قدیمِمون. همسایه _



 سرم  حرص  با  دستش..  میشن  رها  صورتم  تو  شدت  با  هاش  نفس

  و   درمیام  نشسته  حالت  به  تخت  روی  که  جایی  تا  بال  میاره  رو

 صورتم   تا  میکشونه  پایین  به  و  پیچهمی  موهام  دور  دست  همون

  کلمات  شدش  منقبض  فک  با ...  باشه  داشته  تسلط  بهم   که   بال   بیاد

 لرزه   به  ترس  از  پیش  از  بیش  رو  من  بدن  و  میکنه  ادا  محکم  رو

 میندازه.

 میکنی؟ غلطی چه همسایتون  بغل تو _

 نشستی؟ بغلم تو الن چرا

 . دارین فرق   شما خب.. خب _

   دارم؟ فرقی چه _

 . محرمیم هم   به.. هم  به. .ما  _



  با  میداره  نگه  صاف  رو  صورتم  و   میگیره  رو  فکم  دیگش  دست  با

 :میکنه سوال دوباره بارید می صداش و  ها چشم از که خشمی

   هستیم؟ چی محرم _

  محکم   رو  فکم   که  دستی  و   موهام  روی  رو  دستام ..  میگیره  گریم

 .  میذارم بود گرفته

 . نمیدونم  _

  زدی؟  نفهمی به رو خودت یا  نمیدونی  _

 . کنید  ولم _

  برای  که  رو   حرفش  چشمام  تو چشم   و میاره تر  نزدیک  رو  سرش

 :  میگه  رو کردمی  اذیتم همه  این من،  به فهموندنش

   هم واسه شدن حالل یعنی مرد و زن شدن محرم _

   میشن؟  حالل هم  به کی



   بشن شوهر و زن که  زمانی

   چی؟ یعنی شدنمون محرم شد حالیت الن

  نبود مهم براش ولی بودن روون صورتم رو ماشکا

  میدم تکون مثبت جواب به سرمو

   چی؟ یعنی  شدنمون محرم.. بزن حرف _

   شدیم  شوهر.. و زن.. یعنی _

  افتخار  با   رو  دیگه  یکی  با  کردنت  شوهر  از  من  واسه  انقدر  پس  _

 ..  نکن بلغور

  پایین  فکم  روی  از  دستش  ولی  میکنه  ول  شدت  با  رو  موهام

  به و میگیره رو اشکام رد بعد میکنه  نگاه چشمام تو خیره د،نمیا

 ..میرسه بود شده  خیس که دستش



 با  چشمام  تو  خیره  جدیت  همون  با  و  میاره  پایین  رو  دستش

 :   میزنه رو حرفش تحکم

  بخواب _

  از  ترس  با   و   میکشم   صورتم  روی   رو  دستم   نمیومد،   بند   گریم

 دراز   تخت  قسمت  ترین  دور  کردمی  نگاهم  زیاد  خشم  با  که  مردی

  میشم جمع خودم تو  و  میکنم بهش  رو پشتم میکشم

 هنوز   که  میدیدم  رو  خان  بهرام  سایه  آباژور  بودن  روشن  خاطره  به

  میکنه نگاه  منو داره که میدادم احتمال و بود نشسته طورهمون 

  در  داشت  تعصب  زیادی   آقا   این  یا   بود  اشتباه   من   حرف  نمیدونم 

  داشت ادامه همچنان  من آروم گریه صورت هر

   میشد   وحشتم  باعث   حد   این  تا  و  میدید  خودش  زن  رو  من  چطور

  میترسم؟ ازش انقدر چرا پس منه شوهر اون اگه



  هم   به  مدت  یه  برای  فقط  بینم، نمی  واقعیم   شوهر   اونو  من ..  نه

  هستیم محرم

  ولی   نکردم   فکر  حال   تا   آیندم   همسر  خصوصیات  مورد  در  اینکه  با

  ایده   مرد  با  خان  بهرام  که  مشخصه  هم   انگشتی   حساب  کمترین  با

 ...  داره  فرق  من آل

  دراز   متوجه  آباژور  شدن  خاموش  و  تخت  خوردن  تکون  از

 میشم  کشیدنش

 بود؟  عصبانی   حد این تا  یعنی

 دقیقه  چهل  تا   ساعت  نیم   حدود   چیزی  ولی   نمیدیدم   رو   ساعت

 گذشت

  بهرام   نهوخ  تو  که  مدتی   این  به  فقط  و  بود  اومده  بند  من  گریه

 .. کردم فکر  کردیممی  زندگی خان



 مامانم   و من  با خودش رفتار 

 مامانم   و من  با خاله رفتار

 بود خوب چیز همه خان بهرام ذاتی های خشونت جز به

 !محرمیت تا البته

 ! آقازاده رفتار هم و خاله رفتار  هم کرد تغییر کل  به روند  بعدش

  سمت  به  منو  و  دپیچی  کمرم  دور   دستی  که  بردمی  خوابم  داشت

 کشید  عقب

   نزنید  دست من به _

 کردم  کردنش  باز در سعی و گذاشتم دستش روی دستامو

 ..  بزنین دست بهم نمیخوام _



  گوشم  تو  بود  نشدنش  آروم  از   نشون  که  دارش  خش  صدای

 ...  بود  عصبانی هم هنوز.. پیچید

  مگه؟ توئه خواست به _

 ! میفتی بخوابی لبه اون

 سمتش  به  تهدید  حالت  به  رو  اشارم  تگشان  سمتش  برمیگردم

 : میگم عصبانیت و  بغض با  و میگیرم

 نمیزنین  هم   دست بهم نمیکنین، بغلم  _

 که  دستی  روی  رو  دستش  بود  شده  که  شکلی  هیول  چهره  اون  با

 پایین میندازه دستمو و میذاره بودم گرفته جلوش تهدید برای

 ! گرفتم اجازه ازت حال تا مگه.. نده دستور _

 !میخوابه و میکنه  بهم رو تششپ 



  دست   از  رو  کنترلم  ای  لحظه  که  شدم  عصبانی  دستش  از  انقدر

  دلم   تو  که  اونقدر  و   کوبیدم  روش  محکم   رو  سرم  زیر  بالش   و  دادم

   کشیدم  بلند جیغ یه بود  مونده

  رو   دستم  دو  هر  شینهمی  روم  روبه  درست  و   سمتم  برمیگرده

  میگیره  محکم دستاش  با  و پشتم میبره

   بره جلو صورتم تا میگیره  گلوم از و میشه نزدیک  بهم  ملاک

.. حجلت  تخت  بشه  تخت  این  که   نخور  وول  انقدر  دختر،  ببین  _

  میخواد دلم خیلیم  اتفاقا  بالست  امادگیم که میدونی 

  نه که  اگه الل،  بسم ای آماده  هم تو اگه

   باشم نداشته کاری  باهات که بذارم و  مرگم کپه بذار

   ؟کنیم شروع



  دارم   من  شانسی  چه  بود؟  اینطوری  چرا..  میکردم  نگاه  بهش  فقط

   آخه؟

  تو؟  رویایی شب بسازم  کنم؟ چیکار _

   من؟  رویایی  _

  بهم   نیشخندی  کشیدمی  شعله  ش  چهره  تو  هنوز  که  عصبانیتی  با

 میزنه 

 بخوابی؟  بغلش تو که خواستنمی شوهر دلت  مگه.. دیگه آره _

 بودم زده که ای مسخره حرف  این رفک به فقط  حال تا اونوقت از

 بود؟

 ..نداشتم منظوری  من بخدا _

 بخوابیم  که   گفتم   اینو  نزنم،   حرف  دیگه   میخواستم  بودم،   قهر   فقط

 میگی؟  پرت  و چرت میکنی قهر  موقع هر _



 میگین زور من به دارین همش  شما _

 زور  منو  های  حرف  که  بچگانست  رفتارت  تو  نمیگم،   زور  من   _

 میکنی  تلقی

 میدم تکون مثبت نشونه به  تند تند رو سرم

 ! همینه منظورم  دقیقا منم _

  خاطره   به  بینید، می  بچه  منو  همین  برای  بزرگید  خیلی  شما  چون

 !میشین اذیت شما چون نشیم نزدیک هم   به میگم این

 ! میکنم بزرگت خودم نداره اشکال _

 ...!  بمونم طوری همین میخوام _

 !رماد دوست طوری همین منم  اتفاقا  _

 میکنم  نگاه  بهش گردم چشمای با



 چطوری؟  _

 میکنه   اشاره  پام  سرتا به چشماش با اونم

 !طوری همین _

 !  میاد خوابم خیلی اجازتون با  کنین ول گلومو  و دستامو اگه _

 گردنم  پشت  به  بود  گرفته  گلومو  که  دستش  و  میکنه  ول  دستامو

 میبوسه  و پیشونیم عمیق... جلو میاره سرمو و میره

 بخیر  شبت _

 .. آرامش با   فاصله،  با میخوابیم،  دو هر

 بیدار   خان  بهرام  من  از  قبل  شدم،  بیدار  که  بود  ظهر  دوازده  ساعت

 بود گرفته  غذا ناهارمون برای و  بود شده

 پنیر  و نون لقمه دو و چای خوردن از بعد



  مامانم  از  میسکال  دو   میکنم،  چک  و  گوشیم  و  برمیگردم  سالن  به

 رها  از میسکال  یک و فرلونی از میسکال  دو و

  نمیده جواب ولی میگیرم تماس مامانم  با اول

 گوشیم   روی  نیلوفر  شماره  بگیرم  تماس  رها  با  میخواستم  وقتی

   افتاد

   جان نیلو سالم _

 میزنم  زنگ دفعه هر.. تو داری ناز چقدر خانوم، ماست از سالم _

 بدی جواب تا بمونم منتظر ساعت چند باید 

 بودم  خواب ببخشید _

 خوابیدن یک دوازده، ساعت تا  و بیکاری دیگه،  بله _

 در   سمت  به  خونه  از  شدن  خارج  قصد   به  و   میشم  بلند  جام  از

  میرم



  بودم  بیدار   صبح  تا   دیشب  خب  ولی  سحرخیزم  همیشه  اتفاقا   _

 بودم  خواب حال  تا همین برای

 میرم  ها انگور سمت به  و میکنم  پام هامو کفش

 بازی؟ چت با گردی نت _

 ! بازی  اتاق  کدوم هیچ _

 چیه؟ بازی اتاق _

 تو؟  از خبر چه... میکردم مرتب _

 میچینم  انگور از خوشه یه

 ! خووووب خبرای _

 جون  که  تو  به   نه  مطلب   اصل  سر   میره  مستقیم  که  رها  به  نه   _

 سونی  می لب به



 بهش  بدم قوس و  کش میخواستم تازه بهار،  ذوقی بی  خیلی _

   داد اوکی  کردم صحبت نیما  با

  چیزی   یه  گذاشتیم  تون  تنها  رها   و  من  وقتی  دیشب  گفت  فقط

  رو   شمارت  ازم  اولش..  بشی  ناراحت  تو  شده   باعث  که  گفته

 اجازه  گفتم  من  ولی  کنه  خواهی  معذرت  ازت  خودش  که  خواست

 نیما طرف از و بگیرم تماس باهات حتما گفت همین برای ندارم

   کنم خواهی عذر ازت

 نگف من به کردم اصرار یچ هر بود؟ گفته  چی حال

  هست  احتیاجی  من   به  شرکت  تو   واقعا   حال   نبود،  مهمی   چیز  _

 کردین؟ بازی پارتی  توام دوست چون یا

 گفت  گفتم،  نیما به  وقتی عزیزم، نه _



  شرکت  های  پرونده   و  ها  نقشه  کردن  مرتب  برای  نفر  یه  به  اتفاقا

 دفتری کارای و

  رو   کسی  اگه  تا   بگه   بهم   میخواست  شخود  داشته،  احتیاج 

 کنم   معرفی  بهش میشناسم

 عزیز ممنون _

 یازده  ساعت شرکت بیای باید فردا  فقط نکردم،  کاری _

 کشیدی زحمت خیلی عزیزم،  باشه _

 اینجا منم گیرمنمی رو وقتت خیلی  جان بهار میکنم، خواهش _

 بینیم می همو بعد دارم کار  کلی

 خدانگهدار و مرسی  بازم _

  هایی   حرف  با  نیلوفر  برادر  شرکت  تو  دنرک  کار  که  داشتم  شک

  اشتباهش  متوجه  که  حال  ولی  نه  یا  باشه  درست  زد  برادرش  که



 کنم فراموش بهتره نظرم به کرده خواهی معذرت ازم و بود شده

 . کنم  کشیدممی رو انتظارش که شغلی  متمرکز رو فکرم و

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

  زیبایی   غرق   و  شینم می  بودمش  ندیده  دیشب  که  تابی   روی

 میشم اطراف

  و   هم  کنار  منظم  انقدر  ولی   بود  اینجا  درختش  میوه   هر  از  تقریبا

  چشم  به  حیاط  بودن  شلوغ  اصال  که  داشتن  قرار  امتداد  یک  در

  سه   به  حیاط  خود  بودن  نوازچشم  هم   خیلی   برعکس  نمیومد،

  گل   پاگردها  و  سنگی  های  پله  کنار  در  که  میشد  قسمت  طبقه

 بود  شده کاشته یاس های

  بود   دیوونگی   میندازم،  خودم  از  مختلف  های  پز  با   عکس  تا  چند

 نکنم  ثبت ازش عکسی ولی  باشم   اومده اینجا تا اگه



  که   نیمکت  دو   بون  سایه  هاش  شاخه  که  مجنون  بید  درخت  به

  مسخره  های  مدل  با  داشتم  و  بودم  داده  تکیه  بود  میز  وسطشون

 فتهیم گوشیم نمایشگر روی ای شماره که  مینداختم عکس

 باشه  حامد  شاید  میدادم احتمال همین برای نبود آشنا

  گوشی   دوباره..  شد  قطع  تماس  که  داشتم  تردید  دادن  جواب  برای

 دراومد  صدا به

 میدم جواب ایندفعه

 بله؟ ..... 

 کجایی؟  _

 ! حیاطم  تو...... 

 کجاش؟  _

 بید  درخت کنار.......



 اومدم  _

 گوشیم  به  که  باره  چندمین  این   میکردم  سیو  رو  شمارش  باید

 حامده میکنم  فکر من و میزنه زنگ

  و   بود  پر  توش  که  نیکپیک  سبد  با  خان  بهرام  بعد  دقیقه  چند

  نزدیک  و  دوم  طبقه  میاد  بال  های  پله  از  دستش  توی  فالکس  یک

 ! مجنون بید

  آلچیق؟  تا  بریم  یا  داری دوست رو اینجا _

 اینجا خوبه........ 

   میذارم میز روی و ممیگیر  دستش از رو فالکس  و سبد

  اون  به  خان  بهرام  که   بود  دورتر  یکم  و   ما   سر  پشت  آلچیق  یه

  میره سمت



  که  بزرگ  بالش  یک  و  زیرانداز  دوتا  میاد،  بیرون  آلچیق  از  وقتی

 ...  میاره  رو بود دستاش تو

 روش  رو   بالش   و  سبد  میندازه  درخت  زیر  رو  زیرانداز  اینکه  از  بعد 

  میذاره

   بیار رو  غذا _

  کوچیک   سفره  یه  انداختن  بعد  بودن،  سبد  رویی  قسمت  ها  اغذ

 زیادی  عالقه  خان  بهرام  که  زیتون  البته  نوشابهو  و  آب  و  لیوان  غذا،

  میچینم سفره روی رو،! داره خوردنش به

   شدی؟ بیدار کی  _

  نه  یا  شده ساعت یک نمیدونم........ 

  میده تکون رو سرش

 فر  تو  شتمگذا بیارم اینکه قبل میشه سرد بخور_



   مرسی _

   کردیم شروع گفت خان بهرام که ی "الل بسم" با

  من  هم  وقتی   کردمی  نگاه   من  به  بعدش  خوردمی  که  قاشقی  هر

  ازش   میشدم  مجبور  که  میشد  خیره  چشمام  تو  میکردم  نگاهش

  بگیرم چشم

 خوردن  موقع  یکی   اینکه  بخورم،  غذا   درست  نمیتونستم  اولش

 مگه:    میکردم  فکر  همش  نبود  یخوب  حس  اصال  کنه  نگاه  بهم

  کلی   دلشم   تو  لبد   میکنه؟  نگاه   اینطوری  که  میخورم  غذا  چطوری

 !  میخنده

 کنه  نگاه  انقدر  بذار  نیست  کن  ول  که  خان  بهرام  دیدم  بعد  ولی

 !  درآد چشاش تا

   میری؟ کافه یا رستوران مثل  جایی دوستات با  _



  چطور؟.. بله......  

  میشه بیشتر اخماش

   میخوری؟ غذا طوری همین  هم  اونجا _

   میکنم  نگاه بهش متعجب

   میخورم؟ چطوری مگه........ 

 ! میخوره آب لیوان یک و میندازه بال   هیچی معنی به رو سرش

 ! میکنم جمع رو سفره و میخورم رو غذام بهش توجه بدون

 میکشه  دراز  و میذاره بالش روی سرشو

 چشماشو   آسمون  دزیا  نور  تا  میذاره  پیشونیش  روی  راستشو  دست

 نکنه اذیت

 کنین؟می نگاه  من به انقدر چرا..... 



 : میگه چشمام تو خیره

 ! دارم دوست _

 !  بشم؟ اذیت من  شاید خب...... 

 خوب   خوردم  غذا  هم  الن  بکنم  ای  دیگه   کار   باید   نکنم   نگاهت   _

 !  بشم تند نیست

 ..  کردنمی منو مراعات اصال.. میکنم  نگاهش گرد چشمای با

  کردین؟می چیکار نبودم من  قبال.  .....

   میزنه لبخند شیطنت با  و میندازه  بال ابرو

 !  مبارزه.. سرد آب دوش.. زدن قدم ..  شنا .. سنگین فیتنس _

  مثل  میخواستم  میکشم  خجالت  بودم  پرسیده  که  سوالی  از

  و   خجالت  بدون  کامال  اون  کردم  اشتباه  خب  ولی   باشم  خودش

 !  کردمی  تعریف وجناتش از افتخار با  اتفاقا



   میکنین؟ هم  مبارزه شما مگه......  

   نمیدونستی؟ _

 نه....... 

 بودیم همسایه که زمان همون  از وقته، خیلی _

   هایی؟ رشته چه تو.. خوب چه....... 

  کیوکوشین و  بوکس _

 !  آها....... 

   بیام خودم به منم میشه  باعث که میخنده  العملمعکس به

 بیچاره  و  تمومش  چی  همه  پسر  این  با  لهخا  حال  به  خوش  واقعا

 !  بلدش هیچی دختر این با  مامانم 

 !  شد؟ شکلی این قیافت فکرمیکنی  چی به _



  میچینم لب

 !  هیچی........ 

   بگو؟ _

 !  میکشم خجالت بگم  چی آخه....... 

 ..  نکش  خجالت من  پیش _

! تمومش  چی  همه  پسر  این  با  خاله  حال  به  خوش:    گفتم........  

 !!  بلدش هیچی دختر  این با  منم، مامان طفلی

  اولین  برای  من  و   میره  بال   بلندش  قهقهه  حرفام  شدن  تموم  از  بعد

 !  بودم  ندیده  ازش  مدت   این   تا  که  میشم  بلندش   خنده   این  محو  بار

 :  میگه خنده میون

 !  ای عالی  تو دختر _



  میدم  تحویلش کج  لبخنده یه منم

 !  عالیم؟ هنرم چه با مثال _

  و   میگیره  بازومو..  شینهمی  میشه  بلند  و  میشه  وممت  خندش

 خودش  روی روبه و نزدیک درست کشهمی

 :  میگه بهم  آروم و میاره جلو سرشو

  ها   غذا  انواع  کردن  درست  توی  و   داری  خوبی  پختدست  تو  _

  ها   مرد  برای  آشپزی  هنر   با   خانوم  یه   داشتن..  میکنی   عمل  عالی 

 ! زیاد  خیلی.. مهمه خیلی

 ... تو

 میشه طولنی مکثش ولی میمونم حرفش بقیه رمنتظ

 من؟ ........ 

 میکشه دهنش  تو رو لبش



 ....  داره ناز حرکاتت همه.. زیاده لوندیت... تو _

   میده قورت صدا پر دهنشو آب

 ... خوابی وقتی حتی داره ناز خوردنتم غذا تو _

 .. ست عشوه وجودت همه تو 

  کم  یا  نشدم  الشحخو  کرد  ازم  که  هایی  تعریف  از  بگم  نمیتونم

 .. شدم خوشحال

  گفته  بهم   ها   خیلی   قبال  اینکه  با ..  داد  بهم   خوبی   خیلی  حس   اتفاقا

  بالیی  جایگاه چیزی هر تو که خان بهرام از شنیدنش ولی بودن

   بود بخش لذت برام داشت

  ... 

   کنم  عوض رو بحث میکنم سعی  و میکشم عقب خودمو



  اونوقت   باشن  هم  مانمام  و  خاله  که  بیایم  دیگه  موقع  یه  کاش  _

  بندازم  عکس  گلی که میارم  لباسامو من

   عالیه  عکاسی واسه اینجا

 !  میخارونه رو ابروش بالی و میکشه عقب بهم خیره طور همین

 !  بندازی عکس  _

  از   رو  سوهان  ظرف  و  استکان  سریع  و  میگیرم  چشم  نگاهش  از

   میارم بیرون سبد

   میکنم  پر چای از رو ها استکان و برمیدارم رو فالکس 

   بفرمایین.... 

  نکنه  درد شما دست _

   بودم نرفته جایی همچین  یه  حال تا  قشنگه خیلی  اینجا...... 



   بیارمت بگو خواستی وقت هر _

  ممنون......  

   بندازم عکس چاییمون از تا میارم در گوشیمو

   داره؟ انداختن عکس  چایی  _

 !  هنری هم   خیلی اتفاقا........ 

 !  شدم ای حرفه ها چایی همین س کع  با  من

  میکشه دست گلوش به

 !  بدم شما یاد  انداختن عکس من  تا اینجا بیا پاشو شما  حال _

   سمتش میرم میشم  بلند جام از

 بفرمایین  _

   بغلش تو  میفتم.. کشهمی و میگیره دستمو



 !  هین..... 

 !  بدم  یادت هنری عکسای  تا بشین.. ششش _

.. میشه  حلقه  کمرم  دور  دستش  و  همیکن  جام  جابه  پاش  روی

   میندازه عکس  تا   چند و میگیره دستم از گوشیمو

  بزرگ  گاز  هین  و   میذاره  گونم  روی  دندوناشو  بعدی  پوزیشن  تو

  میندازه عکس  تا چند صورتم از گرفتن

   بودم تقال  و خنده حال  در من ها   عکس همه تو

 !  بدم  یاد بهت بزار  یکم  کن همکاری _

 ! مخوانمی....... 

  به  داشت  جدی  کامال  خان  بهرام  ولی  میخندیدم  و  میزدم  جیغ 

 ..  دادمی ادامه کارش



  گرفتن  فیلم  میکنه  شروع  و  دارهبرمی  کنار  از  رو  خودش  گوشی

 ! خودمون از

  و   گرفتن  گاز  تا  هام  لب  روی  بوسه   چندین  از  کردمی  کاری  همه

 صورتم لیسیدن

  طعم  از  خان  بهرام  های   تعریف  و  من  های   خنده   و  جیغ  صدای

 بود  پیچیده گوشی و اطراف تو صورتم و  هام لب

  پایینم  لب  از  گازی  میذاره  زمین  روی  و  میکنه  خاموش  رو  گوشی

 میشه لبم پوست سوزش باعث که کشهمی و میگیره

 آخ..... 

 !  چیشد _

 لبم ..... 

 آلچیق  سمت کشهمی  و میگیره منو  دست و میشه بلند



 ! بپوشم کفشامو کنین صبر..... 

 ....!  بپوشی کفشاتو تو  تا _

 ..  کولش روی میندازتم  و میکنه بلندم

 میخواد  ازم  عکسش  و  نمیکنه  توجهی   هام  جیغ  و  ها  زدن  صدا  به

 !  بزنم جیغ تر بلند  تا

  زمین   منو  میشه،  وارد  کفش  بدون  و  میکنه  باز  رو  الچیغ  چوبی  در

  میذاره

  پنجره  چند  و  خاص  تشک  مدل  یه  از  کفِش  و  بود  گرم  اینجا  هوای

   بود چوبی طرحش کال  بود دیوارا روی هم

  سریع   حرکت  به  چششم  که  بود  اتاق   سنتی  دیزاین  به  حواسم 

   بود پیرهنش  های دکمه کردن  باز برای خان بهرام های دست



  تیشرت   های  لبه  روی  دستش  میکنه  پرت  و  میاره  در  رو  پیرهنش

..  بیاره  درش  که  بال  میده  و  شینه می  بود  من  تن  ک  خودش

  میذارم دستش روی وتمدس

  بیارم در لباسمو نمیخوام.... 

 !  میخوام من _

  رو   دستام ..  میکنه  پرتش   و  درمیاره  رو  تیشرت  لحظه  یک  تو

 شلوارم  کش  روی  دستش  که  میذارم  سینم  روی  ضربدری

 ..  شینهمی

   میکنم التماس بهش و میکشم جیغ

   کنین ولم خدا رو تو.... 

  نداری؟ زیر لباس مگه.. ندارم کاریت _

 ..  شد خیس استخر تو دیشب....... 



 :  میکنه زمزمه گوشم کنار و  میکشه صورتم روی رو هاش لب

  لخت  هم  پاهات   میخوام  فقط  ندارم  کارت..  عزیزم  نترس  ششش  _

   باشن

 پاهات  بین میذارم رو شلوارت نباش نگران

 میشه رد هام شقیقه روی از اشک

 چرا؟..... 

 میخوام  فقط..  زدم  آسیب  بهت  لحا تا  مگه..  عزیزم  نکن   گریه  _

 ببینمت  لخت

 ... باشی بغلم طوری همین میخوام

  داغ   بدنش   و  هاش   دست  دوباره  و   میلرزید  هاش  نفس   و  صداش

 ..  بودن طبیعی حالت از تر

   بودن هلش  دست  روی هام دست



 ..  نداشت کاری من گریه به و  کردمی رو خودش کار اون ولی

 که  بود  چشمام  تو  فقط  چشماش  ولی  میکشه  پایین  شلوارمو  آروم

 ..  میندازه پاهام  بین رو شلوارم

  میکنه رصد  رو تنم کل  نگاهش با  حال

 .. خواستن و  نیاز حس از پر  و بود  داغ نگاهش

 ..  نیست گناه میخوام  رو تو بگم اگه... بهار _

   میخوام وجودتو کل .. بهار میخوامت من

 همه..  منی   مال  تو  ..محدودیت  بدون..  کاستی  بدون..  رو  تو  یهمه

 .. چیزت

  سمت به کردنشون لمس  بعد   و  میشینن پاهام   مچ  روی دستاش

 ..  میکنن حرکت بال

 ..  نوازش بعد  و میشن مشت آروم میرسن  هام رون به وقتی



 روی  و   بال   میاد  دستش  و  میزنه  دو  هر  روی  خیسی  ی  بوسه

 ..  میگیره قرار شکمم

  بودم گذاشته تنم  بال روی ضربدری دستامو

   میگردونه  نافم دور رو زبونش و میزنه بوسه شکمم روی

  نگاه   بهم   اخم  با   و  میخوره  دستام  به  چشمش..  بال  میاد  سرش

  میکنه

  دستتو بردار _

  خوام..نمی........ 

 چرا؟ _

 ببینین  نمیخوام....... 

 ببینم میخواد دلم  من  ولی _



 ببینی شما نمیخواد  دلم خودمه تنه..... 

 میگیره رو صورتش خشم

 میکنی  الکی مقاومت نمیاد خوشم.. منه مال دیگه تنت _

  شما ..  نمیدونه  من   مامان  اصال..  شماست؟اصال  برای  گفته  .......کی 

 میکنین  سوءاستفاده دخترش از.. داری

  بودن جاری اشکهام و میزدم حرف

  تر   گرفته  لحظه  هر   و   گشتمی  چشمام  بین   خان  بهرام  چشمای

 میشد  تر عصبانی و

 دادمنمی  ادامه  بیشتر  همینجا  تا   کاش  ای  ولی  زدم  رو  رمخآ  حرف

 رو   خودتون  و   کنین  لمس  رو  تنم   ای  بهانه  هر  به  ندارم  دوست  _

   کنین خالی  من  با



  از   تندش  های  نفس  و  میشن  قرمز  خشم  شدت  از  چشماش

  میشن  پخش صورتم تو عصبانیت

  سرعت   به  آلچیق  از  و  برمیداره  رو  لباسش ..  میشه  بلند  روم  از

 .میره رونیب

 میشن تبدیل هق  هق به آرومم  های گریه

 میرم  بیرون آلچیق از و میپوشم هامو  لباس بعد دقیقه ده

  میکنم   خالی   رو  بودن  نخورده  دست  چاییشون  که  ها   استکان

 دست   رو  بالش  رو،  انداز  زیر  حتی  میذارم  سبد  داخل  رو  وسایل

 میرم  ویال سمت به و میگیرم

 لباسمو  تا  میرم  اتاق   به  شوندن کر  مرتب  و   ها   ظرف  شستن  بعد

 کنم  عوض



 در  تخت  روی  نشسته  رو  خان  بهرام  میکنم   باز  رو  اتاق  در   وقتی

 میبینم  بودن رفته فرو  موهاش  تو هاش  دست که حالی

  تاپ   که  میزی  سمت  به  و   میشم  وارد  ممکن   صدای  کمترین  با

 برمیگردونه سمتم به  رو سرش.. میرم بود روش مشکیم

  پیشونیش  های  رگ  و  بود  سرخ  هنوز  اشچشم  عصبانیت  فشار  از

 ..متورم

 میفته  دستم از لباسم ترس شدت از

 صادر  رو  برگشت  دستور  اتاق   از   خروج  حین  و  میگیره  چشم  ازم

 میکنه 

 بهرام   تیشرت  تخت  کردن  مرتب  از  بعد  و  میپوشم  خودمو  لباس

 میرم  بیرون اتاق از و برمیدارم رو خان



  راهی   و  میذارم  کیفم  توی  رو  تیشرت   و  میپوشم  رنگمو  زرد  کت

 میشم  آشپزخونه

 برمیدارم   بزرگی سبد کابینت داخل از

 خاله  و  مامان  برای  اینجا  های  انگور  از  اگه  بود  حیف  واقعا

 ! بردمنمی

 آخر  در  و   میدم  قرار  سبد  درون  و   میچینم  رو  ها  خوشه  سریع

 ! پرمیکنم مو  برگ از رو ها انگور روی

  ها  پله  از  زحمت  به  و  میکنم   بلند  رو   شده  سنگین  سبد  سختی  به

 میبرم پایین

  ماشین  به  دادن  تکیه  حال  در  رو  خان  بهرام  که  بود  مونده   پله  چند

 میبینه  گنده   سبد  این   با   منو  و  چرخونهمی  سر  میبینم،   لکچریش

 ! میاد سمتم  به بعد  و میکنه ریز چشماشو اول



 کن صبر _

 میرسونه  بهم رو خودش سرعت به

 میگیره  دستم از رو سبد

 چیه؟ این _

 ! حیفه  میشه  خراب  بمونه  آخه..  خونه  ببریم  یکم   گفتم ..  انگور.......  

 چیدی؟ چرا برگ! یکم _

 ! دیگه ازینا .. کنیم درست دلمه.... 

  پایین میندازم سرمو و میکشم خجالت

 میره پایین ها   پله باقی  از و برمیگرده

 سریع بشین _

 !میام الن کنین صبر لحظه چند.... 



  توی   استکان  تا   دو   و   فالکس   با   رو   بود  مونده  که  هایی   خوراکی

 میرم بیرون خونه از و میذارم سبد

  با  کرد حرکت ببندم رو در اینکه از قبل شدم ماشین سوار وقتی

  که   کردم  کنترل  خودمو  منتظرش  غیر کار  این   از  ترسیدنم  وجود

 !  بشه شدنش  خوشحالی باعث که  نکشم جیغ ناخداگاه

   جاده  تو دیمتااف و رفتیم بیرون روستا از

  کلمه بدون و  بود هم  تو اخماش میومدیم داشتیم که وقتی  مثل

 ..  کردمی رانندگی حرف ای

  شده،  سردش رفتار این باعث  زدم آلچیق تو که هایی  حرف اگه

  جناب   کن  گرم  خواب  تخت  من  نداشت  اشکالی   هیچ   من  نظر  از

  نبودم

 !  تعارف  بدون..  بشه  سرد  میشم  منتظر  و  میریزم  چای  خودم  برای



  باز رو درش دست یک  با و میارم بیرون  سبد از رو سوهان ظرف

  سوهان  همراه  رو  چاییم  آرامش  با ..  میذارم  پام   روی  و  میکنم

  به   عالقش  از  که  دستم   کنار  مرد  به  توجه  بدون  دقیقا  میخورم

  چای   که  زمانی   از  ساعت  چند  که  وقتی  اونم !  هستم  مطلع  چای

 ! نخورد  چای هم رهانا  بعد که خصوصا! میگذره خورده

 حس  سخت  زمان  گذر  بود  گرفته  رو  ماشین  فضای  که  سکوتی  تو

  میشد

   بدم گوش موزیک  تا نبود همراهم هم،  هندسفری

   کنم سوال خودش از میگیرم تصمیم

  بزارین؟ موزیک میشه _

  کنه  روشنش تا میره پخش سمت به دستش فقط نمیده جواب



  گوش  اگه  و  نبود  من  سلیقه  باب   اصال  شد   پخش   که   موزیکی

   میگرفتم درد سر میکردم

   کنم؟ رد میتونم _

  آره _

  فضای  فروغی  فریدون  از  قشنگی آهنگ  تا   میکنم   رد   ترک   چندتا

   میگیره رو ماشین

  که   میاد   حساب  به  هایی   خواننده  جزء  فروغی   فریدون  نظرم  به

 میده  گوش رو هاش اهنگ ای سلیقه هر با   کس هر

 ! من  دستی بغل حتی

 طول   دقیقه  چهل  و   ساعت  یک  خونه  در  دمه  تا  ونمسیرم  کل

 جوابی  چه  مامان  به  که  میکردم  فکر  این  به  موقع  اکثر  من   و  کشید

 بدم 



 بودن   ایشون  چون  بدن  باید  خان  بهرام  رو  اصلی  جواب  که  البته

 ..بردن خودشون همراه منو زور به که

  خدا   از  جستن  یاری  با  من   و  میشه  پارک  حیاط   داخل  ماشین

 میشم  پیاده ماشین از حرفی  بدون و برمیدارم رو کوچیک سبد

  تا   میکنم صبر  ندارم رو  مامان   با   رویی   روبه  توانایی   که   اونجایی   از

 شن  پیاده ماشین از هم جناب

 انگورها؟  _

  ماشین   از  و  برمیگرده  رو  میرفت  خونه  سمت  به   داشت  که   راهی

 میرفتم  راه آروم سرش پشت منم  داره،برمی  رو انگور بزرگ سبد

 بشن  خونه وارد خان بهرام اول هک

  و   خاله  جلو  مامان  که  میکنم  نذر  و  درمیارم  آروم  هامو  کفش

 !نکنه بارم کتکی  یا حرفی مهندس جناب



 سالم _

 کردین؟  دیر مادر، سالم _

 !  بهرام آقا  سالم _

  میگیرم سنگر خان بهرام سر پشت و میشم خونه وارد

 !  سالم _

 خط  برام  هاش  چشم  با  مامان  ولی  میده  جوابمو  خوشرویی  با  خاله

 ..میکشه نشون و

  مختصر   توضیح  و  آشپزخونه  تو  ها  انگور  سبد  گذاشتن  بعد

  با   بعد   ی  لحظه  چند   و..  راهنماییمون  سالن   به  خاله  دربارشون

  میشه ملحق ما  به چای سینی



  به  اتاق   توی  که  منتظره  میدونستم  کرد، نمی  نگاه  من  به  مامان

 متفرق   جمع  که  نبودم  مشتاق   خیلی  همین  برای  برسه  حسابم

 ! بشه

 میشه  مامان   و   من   بین  متشنج  فضای  متوجه  که  خان  بهرام

 !میکنه اعالم مصیبت این مسبب رو خودش

 که  بود طوری شرایط بیان، من همراه خواستننمی خانوم بهار _

 .. بدم گوش حرفشون به نتونستم

 ... بودم من مقصر

  من  به  و  دارهبرمی  خان  بهرام  روی  از  رو   سنگینش  نگاه  مامانم 

 :  میگه خان بهرام روبه دوباره و میکنه نگاه 

  الن  تا  بگذرونه  جایی  تنها  رو  شب  بهار  نداشته  سابقه  حال  تا  _

 بودم نگران فقط  هم



  رو  دخترم  بگین  من  به  اینکه  بدون  نداشتم  انتظار  هم  شما  از

   ببرین خودتون همراه

  به   خیره  انهمچن  و  میکشه  صورتش  به  دستی  کالفه  خان  بهرام

  میزنه رو حرفش میز

 میخوام  معذرت شماست با  حق بله _

 میکنه  رفتن قصد و میشه بلند جاش از

  کنم استراحت میرم من ببخشید _

   میره بال  ها  پله از و میشه دور ازمون بلندش  های  قدم  با

  ببری  براش  رو  چایی   این   فقط  ای  خسته  میدونم   مادر،  جان   بهار  _

   میگیره درد سر شب تا نخوره اگه

 توی   و  میگیرم  ازش  رو  بود  گرفته  سمتم  به  خاله  که  لیوانی  چایی

 میذارم کنارش  هم  خرما  تا چند و میذارم بشقاب



 برای  بردن  چای  اگه  حتی   بود  ادب  از  دور  به  خاله  حرف  کردن  رد

 !  باشه مهندس جناب

  عمیق  نفس   یه  میرسم  اتاقش   در   به  وقتی   میرم  بال   ها  پله  از

   میزنم  در به ای تقه و میکشم

 بفرمایین  _

  که   کتابخونه  روی  روبه  پیراهن  بدون   رو  ایشون..  میکنم   باز  رو  در

   میبینم بود کتابی  برداشتن حال در

   میذارم میز روی رو بشقاب

 آوردم چایی براتون _

  خورمنمی زحمت، بی  ببرین _

 غیر   امر  یه  بودیم  اینجا  که  مدت  این  تو  ایشون  از  چای  کردن  رد

 !  دوب ممکن



  که  الن  اگه  داره  عادت  چای  در  موجود  کافئین  به  شما  بدن  _

 هم  نخورین،  داره  احتیاج  بهش  شدت  به  بدنتون  و  هستین  خسته 

 !  میگیرین درد سر شب تا  هم برهنمی خوابتون

 میده جواب من به پشت و  نمیگرده بر سمتم به

 !  ریختی چایی خودت برای فقط ماشین تو همین برای! ..آهان _

 !  بود استکان یک  اندازه طقف _

   اجازه با

 وارد  مستقیم  و  میام   بیرون  اتاقش  از  من   ولی   سمتم  برمیگرده

   میشم خودم اتاق 

 .... 



  شده   جور  برام  نیلوفر  واسطه  به  که  بود   کاری  درگیر  فکرم  همه

  و  هیجان  ولی  بودم  نکرده  مصاحبه   حتی  هنوز  اینکه  با  بود

  بخوابم نمیذاشت خوشحالی

  واقع   در  نمیومد  بدم  بود  شده  بحثم  خان  بهرام  با  اینکه  از

   بودم هم خوشحال

  بود   خودش  فقط  نمیومد  خوشش  من  کردن  کار  از  که  کسی  تنها

  چی   هر   خب،   ولی   نمیشد  مربوط  بهش   اصال   من  کردن  کار  البته

  چیزی   هر  تو  نمیخوام  من  و  کنیممی  زندگی   خونش  تو  ما  باشه

   کنم  مخالفت شباها

  وگر  باشه  نداشته  تاثیر  مامان  روی  کرد  یمخالفت  اگه  کاش  فقط 

 ..  میپره کارم یه این نه

   تو میاد میکنه باز رو  در و میزنه در به تقه یه مامان



  بودم  کرده  آماده  احتمالیش  های  حرف  برای  رو  خودم  اینکه  با

   میشم  غافلگیر بازم

 !  جان مامان بفرمایین..... 

 بده  جواب ماه سوال به درست بری طفره اینکه بدون بهار _

   جان مامان چشم..... 

  بودین؟   کجا بگو و وایسا  شو بلند _

 میدم  جواب و وایمیستم  مامان روی روبه

 !  ویال....... 

 سوالی   بود  مشخص  چهرش  تو  که  عصبانیتی  و  تعجب  با   مامان

 : میپرسه  رو بودم پرسیدنش از مطمئن که

 کجا؟   کی؟ ویالی _



 ستاور یه توی  خان، بهرام ویالی....... 

  حال  این  خوب  من   و  میشه  اضافه   چهرش  حالت  به   نگرانی

 میکنم  درک مامانمو

 رفتین؟ چی واسه _

 ! داشتن کار.. که گفتن....... 

   داشت؟ کاری چه _

   میکنین؟ بازجویی مامان، چه میدونم من......  

 سمت   به  دستش  فشار  با  تخت،  سمت  کشهمی  و  میگیره  دستمو

  میشینیم روش دو  هر  پایین،

   نداشت؟ کاری که تو با .. جان بهار _

 صورتم   تو  زیادی  حرارت  احساس  میشم،  مامان  منظور  متوجه

 مجبور  تا  که  من  هست  هام  گونه  شدن  سرخ  نشانه  که  میکنم



 حال   نمیزدم  حرف  مامان  با  ماهانم  سیکل  دوره  درباره  شدمنمی

 میدادم   آمار بغلی اتاق مرد با  روابطم  درباره باید 

 آخه کاری چه جان،  نماما  نه....... 

 میگیره  دستاش تو هم روی دستامو و میشه نزدیکتر  بهم مامان

   میگفتم   بهت  حال  از  زودتر  رو  مسائل   یسری  باید  من..  بهار  ببین  _

  کششی   احساس  یه  شدین  محرم  هم  به  که  مدت  این  تو  ممکنه

  روی   از  صرفا  حس   این..  بیاد   بوجود  یا  باشه  اومده  بوجود  بینتون

 تنیس عالقه

..  بشه  تفاهم  سوء  باعث   گرفته  شکل  بینتون  که  ربطی  این   شاید

 قبل  مثل دیگه خطبه، شدن خونده بعد  که طبیعیِ این

  نزدیک   هم   به  و   باشین  نداشته  غریبگی   احساس  هم  به  نسبت

 :  ولی بشین



  میشه فسخ شما صیغه مدتی  از بعد و متفاوته شما شرایط

 انتظار   ازت  و  هشب  نزدیک  تو  به  مدت  این  تو  خان  بهرام  شاید

  و  کنی  رفتار  میلش  طبق  کنی،  برطرف  هاشو  نیاز  که  باشه  داشته

 بهش  خونه  از  خروجت  قبل  بود  گفته  هم  قبال  که  طور  همون

 بدی اطالع

  خونش   تو  داری  که  مخصوصا  داره  رو  حق  این   شرعی   لحاظ  از

   میکنی  زندگی

  کنی   خراب  تو  آینده  محرمیت  مدت  تو  نیست  قرار  تو  بهار  ولی

  تنها   صیغه  مدت  اتمام  بعد  باشه،  رابطه  شما  بین  مدت  این  وت  اگه

 ...  تویی میبازه  رو آیندش و میکنه ضرر که کسی

  نمیگیره  تعلق  بهت هم حقوقی و حق هیچ



  باد   به  رو  خودت  خودت،  احساسات  که   کن  جمع  و  حواست  پس

 ..  نده

  شده   محرمیت  که   مردی  غریزه  آتیش  تو  کن  جمع  رو  حواست

 .. نسوزی

  نذار  مردی  هیچ  اختیار  در  راحت  رو  خودت  وقت  هیچ  ..دخترم

 ...  داری اعتماد  بودنش  پاک و  هاش حرف به اگه حتی

 رو   تو  عمر  ی  همه  برای  یعنی  رفت  شناسنامت  تو  اسمش  اگه

 ها  مرد  همه  که  وگرنه  میشی  اون  حق  کامل  تو  و  کرده  انتخاب

 ....  کشنمی صف ناکجا تا  کوتاه  محرمیت مدت یه برای

 نزدیک   بهم  که  ای  دفعه  هر  از  یکبار  فقط  اگه  بود،  انمام   با  حق

 بهش   نسبت  حقی  چه  من  کردمی  برقرار  رابطه  هام  با  میشد

 داشتم؟



 برمیومد؟ دستم از چکاری

 .. بود فراهم  هم زمینش که ویال تو ظهر امروز یا  دیشب مثل

 بهرام  تنها  نه  بوسه  و   آغوشی   هم  که  فهمیدم  مدت  این   تو  حداقل

  طوری   میکنه  ترش  تشنه  و  تر  حریص  بلکه  نهنمیک  سیر  رو  خان

  بدون  و  کامل  رابطه  یک  ازم  من  کردن  عقد  پیشنهاد  با  هردفعه  که

 .. میخواد محدودیت

  دوست  میگی،   رو  راستش  دقیقا  هم   تو   میکنم  سوال  ازت  بهار   _

  فهمیدی؟  کنی، پنهون ازم رو چیزی ندارم

 بله......  

  العملم عکس  تا   هشینمی  ترعقب  یکم   و   میکنه  ول   دستمو  مامان

 باشه دستش تو بهتر

  بود؟ خان بهرام کار صورتت کبودی _



  همچین   تو  مخصوصا  بوده  من  همراه  بچگی  از  همیشه  ترس

  یا   کنم  دفاع  خودم  از  نمیتونم  میکنم  احساس  که  هایی  شرایط

  چنینی این مواقع

 میشن  گرد  میپرسه  مامان   که  ای  منتظره  غیر  سوال  از  چشمام

 گفتن  ترس  دوباره..  نداشتم  رو  سوال  این  ظارانت  اصال  واقع  در

  میکنه رخنه من در واقعیت

 بده جواب درست و راست فقط _

 درست  رو  یکیاین   میخواستم  داشتم،  رو  تصمیم  همین  منم

  بدم جواب

 بازی  تیشرتم  گوشه  با  و  میندازم  پایین  سرمو  مامان  حضور  شرم  از

 کنم می

 !  بله....... 



   چطوری؟ _

 تشریح   مادرت  برای  رو  روابطت  بخوای  سخته  درقچ  جون،  خدا  آخ

 ...  اوف.. کنی

 !  بوسیدنم _

  مضطربش  چهره  با   که  میکنم  بلند  سر  نمیاد   مامان   از   صدایی

  میشم مواجه

 بود  خیره بهم میزد موج چشماش تو که  ترسی با

   رفتین؟ پیش  کجا  تا _

   میکنم صداش زاری با

   مامان؟....... 

  نهشیمی هام  لب روی انگشتاش



  رفتین؟ پیش  کجا  تا بده، جواب.. ششش _

   بود صدام تو بغض

   کن  باور جا  هیچ....... 

  نمیذاره خودش از رَد همه این معمولی بوسه یه.. کنمنمی باور_

 !بود معمولی از بیشتر  یکم  باشه،....... 

   بال  میاره سرمو  و میذاره چونم زیر دستشو مامان

  ر؟بها  بده جواب درست منو، کشتی_

  داشت؟  نگه  ویال  تو  شب  یک  رو  تو  چی  برای  رفتین؟  پیش  کجا  تا

  موقعیت  این  تو  فراری  راه  یه  کاش   ای  و  میدم  قورت  دهنمو  آب

  شه پیدا برام



  هم   رو  ویال   بوسیدتم،   و   کرده   بغلم   بار   چند  فقط..  بخدا  هیچی   _

 !  بهم  نداشت کاری آخه نمیدونم، 

  دستش  یکباره  به  م،نمیکرد  نگاه  مامانم  چشمای  تو  شرم  روی  از

  از   گلدارش  چادر  کردن  درست  بعد  و  میشه  کنده  چونم  زیر  از

   میره بیرون  اتاقم

 خان   بهرام  اتاق   سمت  میشم  متوجه   که  میرم  اتاق   در  تا  دنبالش

 !رفت

 میشه،  اتاقش  داخل  خان  بهرام  گفتن   "بفرمایین"  و  زدن  در  بعد

  ندم رسو  بود  شده   بسته  که  در  پشت  به  رو  خودم  سراسیمه  منم

  این   های  دیوار  بشنوم  بهتر  رو  شون  صدا   تا  میکنم  باز  و  در   یکم

 بودن صدا عایق  اتاق 



  سالم   و  میشه  بلند  جاش  از  متعجب  مامانم  دیدن  با  خان  بهرام

   میده

   هستم در  پشت من  کرده فکر بودم مطمئن

  که  هایی  سوال  میده  رو  سالمش  جواب  مامانم  اینکه  از  بعد

 : میپرسه ازش میکنه عصبی رو  نخا بهرام حد چه تا میدونستم

 ..  کردم  اعتماد شما  به من _

  دست  بهش   بگیرین  رو  دخترم  اجازه   من   از  اینکه  بدون  چطور

  زدین؟

   میکشه ای کالفه  بلند نفس خان بهرام

   چیه؟ موضوع _

  هم   خیلی  شدین  نزدیک  بهار  به  تنها  نه  شما  که  اینه  موضوع  _

  کردین پیشروی



 رفتین؟   پیش  من  دختر  صورت  کبودی  ات  حتی  اجازه  کدوم  با  شما

  مامانم   روبه  بعد  و  میکشه  صورتش  به  دستی  عصبی  خان  بهرام

 آروم  خودش  هم  تا  کردن  صحبت  شمرده  شمرده  میکنه  شروع

   مامانم هم شه

   کردم عقد رو دخترتون شما  اجازه با من خانوم زهرا _

  هست من همسر الن شما دختر

 از  باید   همسرم  دست  گرفتن  برای  باید   چرا:    بگین  من  به  شما

   بگیرم؟ اجازه شما

  شما   نظر  به  بگیرم؟  اجازه  باید  بزنم،  دست  بهش  بخوام  من  اگه

  نیست؟ مسخره

 کردم؟  حس اینطور من یا بود خواهش با  همراه  مامانم لحن

 بشه  عاطفی   و  باز  روابط  درگیر  نمیخوام..  دخترانست  بهار  روحیه  _



  هست  بهش  حواسمم  منمیزن  آسیب  بهش  من  نباشین،  نگران  _

   شه اذیت نمیزارم راحت خیالتون

  میکنه باز و در میبینم، رو اشکیش چشمای که برمیگرده  مامانم

 جواب   ولی   میکنم  صداش  میشه،  رد   کنارم  از  من   به  توجه  بدون  و

 .. نمیده

 بینمش می  خودم  به  خیره  که  برمیگردم  خان  بهرام  اتاق   سمت  به

  میگیره   رو  بازوم  کنم  فرار  دستش  از  میخواستم  وقتی  جلو،  میاد

 اتاقش  تو میکشه و

 !  میکنه نگاه  من به  هم  باز لعنتیش جذاب های اخم همون  با

 !توبه خدایا

 از  نگاهش   تغییر  حال   در  مدام  ولی   میکنه  نگاه   چشمام  تو  فقط

   هست  دیگم چشم به چشمم



 !خشک و  سرد.. بود سرد صداش

 نمیگرفتم نگاهش  از رو سرما  حس ولی

 ...   داغ و  بود مرگ ش، صدا عکس

 ! میزنه خودش  به من،  به نه ولی میزنه پوزخندی

 !  ممنوع  بهار.. میشی ممنوعه داری _

 نبود  من  با  رو   حرفاش  ولی  کردمی  نگاه  من  چشمای  تو  درسته

  خودش  با   اون..  کرد می  زمزمه..  میگفت  آروم  پوزخندش،  مثل

 ....  بود

  ولی   نه  خشونت  با   خودش  تخت  کنار  میبرتم  و   میکشه  بازومو

 میزاره  تخت  روی  رو  راستش  سمت  زانوی  تخت،   روی  میکنه  پرتم

  میزنه خیمه روم و



  تعریف  کسی  برای  رو  زناشوییش  روابط  وقت  هیچ  عاقل   زن  یه  _

 ! نمیکنه

  جار دیگه این کردن، تجربه ها  زن همه رو داشتی تو که روابطی

 !  نداره زدن

  میشه پخش صورتم روی داغش  های نفس

  تو   از  رو   بوسیدنم   به  نیاز   که   شدم  بلد  رو  مرد   این   درانق  کی   من   و

  میبینم؟ ملتهبش چشمای

   میاره گوشم نزدیک رو سرش

 خودم  به  فقط  کافیه  روشی  و  مدل  هر  با  میخواد  رابطه  دلت  اگه  _

   بگی، 

 !بشه ثبت ذهنت تو همیشه برای که درمیام خجالتت از طوری 

   میکنه ه نگا هراسونم چشمای تو و کنهمی بلند رو سرش



 !  ایم صیغه زن _

 خودم   و  میشم  بلند  تخت  روی  از  سریع  من  و  میشه  بلند  روم  از

  بود   روم   وقتی  که  حرفی  و   سمتش  برمیگردم  میرسونم  در  به  رو

  اتاق سرعت به  و میگم بهش تریراحت خیال با بگم نتونستم رو

   میکنم ترک رو

 !  نمیشم شما زن بمیرمم  من..... 

  سفره   سر  که  مامانم   بودن  ناراحت  ی  همه  با ..  گذشت  هم   امشب

 خوند چهرش و چشماش تو از میشد راحتی به

  طرز   به  مون  همه   به  که  خونه  مرد  تنها  های  کالفگی  همه  با

 بود محرم ای جداگانه

 ولی داشت خبر  چیز  همه از انگار که مریم، خاله بودن گم سردر

  اتفاقات  همه  این  بین  که  خودم  آخر  در   و...  بود  کرده  سکوت



 مخصوصا رسید شخود  اوج به گذشته یکسال این تو که تیخس

 ..  بود  داده قرار شعاع تحت رو من سرنوشت که آخر ماه  یک این

 بودم،  نگفته  مامان  به  هنوز  که  بودم  فردا  مصاحبه  فکر  طرفی  از

  میون در باهاش رو موضوع کار تو  کردنم قبول  از بعد میخواستم

    بذارم

  خدا  شدم  بیدار  داشتم،  شدنم  داری ب  موقع  که  سختی  همه  با  صبح

 من   که  شبی  اون  با  وگرنه  بود  یازده  ساعت  مصاحبه  که  شکر  رو

  دست   از  رو  کار  و  شم  بیدار  نیم  و  نه  از  زودتر  نمیتونستم  گذروندم 

   میدادم

  مثال   تا   بیاد   همراهم  اونم  که  شد  قرار  و  دادم  رو  آدرس  رها  به

  برام باشه دلگرمی



 استخدام   از  بعد  دیگه  که  زدم  یطور  خفن  تیپ  یه  رها  حرف  به

  محل تو پوشیدنم  لباس مدل این و میپوشیدم رسمی لباس باید

 ! میسپردم فراموشی  به رو کار

 گذاشته   مهمونی  مخصوص  که  رنگم   فسفری  حریر  دامن  و  شومیز

  دفعه  هر و   کردم ست  سبز  شال  یک و مشکی مانتو با  رو   بودمش

 !میومدم  خودم  برای  ارهب  سرت  تو  خاک   یه  میکردم  نگاه   اینه  به  که

  زیاده   از  قبل  و   میکنم  پیاده  صورتم  توی  پرنگ  یکم  آرایش  یه

  میرم بیرون  اتاق  از کفشم  و کیف برداشتن با روی

 میام  زود  ولی خداحافظ فعال  خاله مامان، _

  و   تیپ  خاله  و  مامان  اینکه  از  قبل  بیرون  میرم  خونه  از  سریع 

   ببینن رو ظاهرم



  دادنم  جواب  ولی  میکنه  صدام  که  مشنومی  رو  مامان  صدای

 بیرون   عدم  به  منجر  که  شکل  و  سر  این  دیدن  با  میشه  مساوی

 !میشه خونه از رفتنم

  مامان  که  میخوره  زنگ  گوشیم  میشم  کوچه  وارد  اینکه  محض  به

 هست خط پشت

 مامان؟ جانم..... 

 بیرون؟ رفتی  گفتی کی  به _

  همه   بیام  اینکه  ضحم  به  دارم  واجب  کار  کن  باور  جان  مامان.......  

 میدم توضیح برات رو

  بهت  چیزی  ها؟  شده  خارج  دستم  از  کنترلت  نکن   فکر  بهار  _

  میکنی  داری  که  کارهایی  ولی  شدی  بزرگ  میگم  چون  نمیگم

 .. و  کردم اشتباه میده نشون



  به  رفت  می  پیش  مامان  که  اینطوری   چون  میام  حرفش  وسط

 میشد من ضرر

  بدی  کار  من   میدونی   که   امش   باشه،   آخرینش  میدم   قول......  

 میدم توضیح رو همه  اومدم نمیرم، اشتباه  جاهای یا نمیکنم

 برسم  زودتر که میگیرم تاکسی یه  مامان کردن راضی از بعد

 میکنه   نگاه  ساعتش  به  که  میبینم  شرکت  ورودی   نزدیک  رو   رها

 میکنه  مستفیضم درخشانش  الغاب  به که مطمئنم و

  بهش   رو  خودم  و   میشم   هادپی  ماشین  از  کرایه  پرداخت  بعد

 میرسونم

 میکنی  نگاه  ساعت به  اینقدر نکردم که دیر..  سالم _

 !میزدم رو زیرابت خودم میرسیدی  دیر دقیقه یک..  سالم _



  نیلو  گفته  طبق   میریم،  آسانسور  سمت  به  و   میشیم  شرکت  داخل

 میدم  فشار رو چهارم طبقه دکمه

 ! میکنی سفیدم رو میدونستم  بهت، آفرین _

 شدم؟  خوب. .... 

  حیف   داری  بخدا  بهار  بودم  پسر  من  کاش  فقط  شدی  ناز  خیلی  _

 !میشی

  نمیدونی   لباسا؟   این  با   نکنن  مسخرم   یوقت  رها   میگم!  باشه......  

  دیگه  نکنم  فکر  میدیدم  مامانم  اگه  بیرون  اومدم  بدبختی  چه  با

 !ببینم رو  بیرون رنگ ها حال  حال میذاشت

  کلی   مامانتم  ارزهمی  همش  هب   شدی  که  استخدام  نداره  عیب  _

 میکنه  تشویقت

 ..تو دست دادم جوره همه  و  عقلم  که من چمیدونم،  _



  بیاد  که  میزنم  نیلو  به  زنگ  یه  میریم  بیرون  که  آسانسور  از

   پیشمون

   اومدی؟  جان،  بهار سالم _

   چهارمیم طبقه الن عزیزم،  سالم..... 

   اومدم _

  بیرون  میاد رسمی اسلب  با نیلوفر  و میشن باز ها در از یکی

 از  کمی  دست  دو  هر  لباس  که  میکنم نگاه  رها  به  لحظه  این  فقط

 !  نداره پاتختی  مهمونی

 میشیم  احوال و حال گرم و  میدیم دست نیلو با  دومون هر

  داره،  جلسه  نیما  دیگه  ساعت  نیم   اتاق   تو  برو  شما  جان  بهار  _

 شه تموم کارت زودتر

 برم؟  کجا  باشه،......  



 میشه بلند نیلو احترام به منشی که میشیم شرکت خود وارد

  اتاق  بیاره  کیک  و   قهوه  دوتا   بگو  محسنی  آقای  به  عزیزم،   بشین  _

 من

 چشم _

 بقیه  از  بزرگش   دیوار  با   که  دری  سمت  به  و   میگیره   منو  دست

 میبره  بود شده جدا

 "  مدیریت "  

 میبره  هم منو بعد لحظه چند و میشه  اتاق  وارد زدن در بعد

 سالم  .....

 میشه  بلند  جاش از من  دیدن با  نیما

 اومدین خوش خیلی سالم، _



  هدایت   بود  مدیریت  میز  نزدیک  که  چرمی  مبل  سمت  به  منو  نیلو

 میکنه 

 فعال.. برسین کارتون به هم شما رها، پیش میرم من جان بهار _

 بیرون   میره اتاق  از کوتاه خداحافظی بعد

 بشینید بفرمایید  _

 ممنون..... 

   بودین؟  کار به مشغول جایی  حال  تا.. خب ربسیا _

 نخیر..... 

  میگیره سمتم ای برگه

  کنین  پر رو فرم  این لطفا _



.. و  تحصیالت  میزان  و  مشخصاتم  نوشتن  بعد   و  میگیرم  رو  فرم

   برمیگردونم  بهش

   بفرمایین..... 

 این  با  میشم،  خیرش  نگاهش  متوجه  میدم  بهش  رو  برگه  وقتی

 شیرازی   حافظ  خواجه  فقط  بودم  زده  دامتخاس  برای  من  که  تیپی

 !  بگه شعر برام وسط این که  داشتم کم رو

   میکنه صحبت به شروع جدی و  میگذرونه نظر از رو فرم

  یک   کار  از  تر  سخت  بدین   انجام  برامون  شما  میخوام  که  کاری  _

 زمان  حسب  بر  رو  ها  نقشه  فایل  باید  شما..  هست  معمولی  منشی

 کنین بندی طبقه شونتحویل و  طراحی دریافت،

 مواردی   و  بود  خواهد  شما  عهده  به  ها  قرار  کردن  تنظیم  همچنین

 میشه ذکر داد قرار توی شماست عهده  به که



 بربیام؟  پسش از  میتونم.. ندارم تخصص  من........ 

 میکشه  جلو رو خودش یکم  و میذاره میز روی دستاشو

  یکم   لیمومع  منشی  از  کارتون  گفتم  که  درسته  میاین،  بر  حتما  _

 نتونین که نیست سخت هم اونقدرا ولی سخته

 کنین چکار باید میاد دستتون بگذره که هفته دو  یکی

  از  و  بیارین  تشریف  امضاش  برای  فردا  میکنم  تنظیم  رو  داد  قرار

   کنیممی شروع رو همکاریمون موقع همون

  یه   باید  هفته  این  چون  بیام  دیگه  هفته  از  داره  امکان  اگه......  

 برم  رتیمساف

 بپرسین  ازش میکنم  هماهنگ نیلوفر با  نداره،  اشکال _

 شم  مرخص حضورتون  از نمونده حرفی اگه ممنون،......  

 میکنم  خواهش _



 .بیرون میام  اتاق از خداحافظی بعد و میشم  بلند جام از

   میشم  اتاق  وارد ای تقه با   و پرسممی رو نیلو  اتاق  منشی از

 !  اومدم  من......  

  کردی چیکار ببینم بشین  بیا دیاوم خوش _

 انداخته   سرش  روی  رو  دستش  که  نیلوفر  روی  روبه  و   رها  کنار

  میشینم بود  داده  تکیه مبل روی قید بی و بود

 :  میزنه شونم روی رها

  کردی؟ چه _

  نیما   آقا   کردم  پر  فرم  میکردم؟  باید  چیکار!  شیر  دهن  تو  رفتم.......  

  هفته  من   و   میکنن  تنظیم  رو  قرارداد  گفتن  و   کردن  قبول  هم

   میکنم  امضا دیگه



  کی   هر  کرد  استخدامت  آسون  خیلی   بهار  کن  باور..  مبارکه  پس   _

  به   رو  فرار  طرف  میگیره  سخت  اینقدر  نیما   اینجا  میاد   کار  واسه

  میده ترجیح قرار

  نمیکنه قبول اصال هم کار سابقه بدون

 :  میگه نیلو روبه من سمت  کیکش  بشقاب کشیدن حین رها،

 ! تو دادای میکنه پادشاهی  چه _

 سفارش  یه  من  خورده،  رو  خسارتش  گیری  سخت  قبل  آخه  _

   بدم  قهوه

 کارات  به  تو  میریم  داریم   هم   ما  نمیدیم،   زحمت  بهت  عزیزم  نه......  

  برس

 نخوردی  چیزی هم تو جان بهار زحمتی چه _



  دیگه  یکم  میکنم   راضی  رو  بهار  من  تا   شی  ناراحت  نمیخواد  حال   _

 ! بیشتر هم  کیکش باشه ماگ  تو من قهوه بگو نهبمو

 :  میگه رها  روبه و  میگیره شماره خنده  با نیلو

 !  میزنی دلمو حرف میاد خوشم یعنی _

  از   و  کردیم  خداحافظی  ازش  نیلوفر  پذیرایی  از  بعد  دقیقه  ده

 بیرون  اومدیم شرکت

 بود شیک _

 دکورشون؟ ....... 

 آره _

 اومد  خوشم منم....... 

 یم؟ رب  کجا _



 رفت شهمی  کجا ظهری سر خونه، که من......  

   میکشه خیابون سمت دستمو و وایمیسته جلوم رها

   بریم  راه پیاده یکمم بیشتره هاش مغازه سمت اون بریم _

  الن نمیتونم  بخدا جان رها بعدا......  

   میفتم راه دنبالش منم و میکشه دستمو همچنان

  ببریم  کِیفشم  بزار  زدیم  تیپ  همه  این  که  حال  بهار  نکن  اذیت  _

   خوبه هم هوا

   بدم جواب باید تک تک به خونه تو..  بگم  چی .. آخه...... 

  بود،  روز از ساعت این تو هوا نبودن  گرم سال از فصل این خوبی

  از  بعد  هم  آخر  در  و  رفتیم  پیاده  بودیم  مسیر  هم  که  جایی  تا

 سوار   کدوم   هر  کشید   طول  دقیقه   ده   خودش  که  خداحافظی

   شدیم تاکسی



  به  ورودم  موقع   شدم،   پیاده  ماشین  از  و   کردم   حساب  رو  کرایه

 کوچه  تو خان جنابِ  ماشین  ورود با  شد همزمان کوچه

  تا   رفت  شالم   روی  دستم  سریع..  گرفت  رو  وجودم   بدی  هراس

  بکشم جلو

   بود گذشته  کار از کار ولی

 برای  نه   بود  شده  خشک  دهنم  کرد   ترمز  کنارم   ماشینش   وقتی 

  جلب  شدت  به  که  هایی  لباس  پوشیدن  خاطره  به  رفتنم  نروبی

  کردمی توجه

 

  گذروند  نظر  از  رو  پام  تا  سر  دور  یک  و  داد  پایین  رو  ماشین  شیشه

   کرد نگاه چشمام تو تأسف با لحظه چند

 ..  داد جلوش به مستقیم و  گرفت ازم نگاهشو



  بشین _

   بود آروم صداش که بود عجیب

  دامنم   و  اومد  بادی  نشستنم  حین  کردم،   باز  رو  ماشین  در  وقتی

  و  شد  برافروخته  قبل  از  بیشتر  خان  بهرام  چهره  برد  بال  کمی  رو

   شدم زده خجالت بیشتر من

 آخه  وزید می  که  بود   نسیم  فقط  شدم  پیاده  تاکسی   از  من  وقتی

  ضایع   فقط  قصدش  انگار  نمیدونم  رو  شد  پیداش  کجا  از  باد  این

 ..  بود من کردن

   برمیگردم سمتش تعجب با میشیم رد خونه در از

   گذشتیم؟ ....... 

   نپوشیدی؟ شلوار _



 پرسیده  برافروخته  صورت  با   ولی  آرامش  کمال  در  که  حرفش  مات

   میشم بود

   نه؟ _

   پوشیدم چرا...... 

 !  بود پیدا  پات _

   پوشیدم بخدا......  

   کنم  ثابت رو حرفم حقیقت تا میدم  بال رو دامنم

   میدم  نشونش رو رنگم سفید ساپورت

   ایناهاش....... 

  میکنه  نگاه پام  به  و برمیگرده

   باشه؟ بال  اینقدر باید  چرا _



 !  مدلشه......  

   میده تکون مثبت به رو سرش

 بودی؟  کجا _

 بودم  بیرون دوستم  با......  

 پسر؟  یا دختر _

 شدم متعجب زد که  حرفی از دوباره

  به رو  میگذره  رشفک  از چی هر  باید  چرا حرفش؟ این چی  یعنی

 بیاره؟ زبون

 خان؟ بهرام سوالیه چه این....... 

 میکنین؟ موردم در فکری همچین که  کردم چیکار من مگه



  فکر   طوری  این  که   سنگینه  شما   برای  اینقدر  من  رفتن  بیرون

  میکنین؟

  میکشه  گردنش  و گلو روی دستی  و میزنه حرفم به پوزخندی

  رسیدی؟ خودت به اینقدر ساده رفتن بیرون یه واسه _

 .. عشوه این  با پوشش، طرز این با  قیافه،   این با

 ...  پوزخندش دوباره و

 ..  شدم جذبت بینمتمی روز هر شوهرتم،  که من _

 ...  شدن جذبت نفر چند  حال تا صبح از

 .....  بالت و  قد   واسه..  رفتنت  راه..  چشمات..  خندت  واسه  نفر  چند

  من  و میده  بیرون کالفه رو نفسش و میبنده ای لحظه چشماشو

 ..  میمونم زد که هایی  حرف مات



  دارم ازت خواهشی یه _

 ...  نرو بیرون جوری این

  این که  مردی.. رفت ضعف بود صداش تو که خواهشی برای دلم

 برای  امروز  بود  زدنش  حرف  و   رفتارش  تو  ابهت  و  صالبت  همه

  داشتم  قبول  خودمم   که  ناصحیحم  پوشش   طرز  و   زیادم  آرایش

 ...  کرد خواهش ماز

  بود سخت من برای تصورشم الن تا حداقل که چیزی

   برمیگرده، خیابون بعدی لین از ماشین

  ماشین  در،  کردن  باز  بعد  و  میداره  نگه  خونه  در  جلو  بعد   دقیقه  ده

  میکنه  پارک حیاط تو رو

  میشیم خونه وارد هم  کنار

   خاله سالم..... 



  دخترم سالم _

   خانوم حاج سالم _

   نباشی خسته پسرم، سالم _

   میکنه  تعجب وضعم و سر دیدن با خاله

   میاد بیرون آشپزخونه از مامانم  لحظه همون

   بودی؟ کجا بهار؟ _

 براتون میگم .. جان مامان سالم ...... 

 !بشنوم منتظرم  میگی، که بله _

  میکنه منو داری  جانب خاله هم  بازم

   کنم عوض  لباسامو حداقل بده   اجازه تا میخواد مامان از و



  عوض  هامو  لباس  میکنه  اشاره  میره  بهم  که  ای  غره  چشم  با   مامان

  میاد   سرم  پشت  هم   خان  بهرام  میرم  ها  پله  سمت  به  وقتی   کنم

  برای  لباساش  کردن  عوض  بعد  احتمال   و  بره   اتاقش   به  اونم   که

   پایین بیاد  ناهار

  ولی   باشم  نکرده   ادبی   بی   که  سمتش  برمیگردم  بال  میرسیم  وقتی

  و   میاد  بال  هم  رو  پله  آخرین  میبینم،  خودم  خیره  رو  خان  بهرام

  ایستهمی من روی روبه درست بعد   قدم چند

  تا  میشم  وارد  و  میکنم  باز  رو  اتاقم  در  و  میزنم  بهش  لبخندی

 ..  میکردیم  نگاه هم به بشه بسته کامل در  که وقتی

 قد  وارلش  و  سفید  تیشرت  یه  با  و  میکنم  باز  وسط  فرق   از  موهامو

  ها،   پله  از  رفتن  پایین  موقع  میرم   بیرون  اتاق  از  مشکی   هشتاد

 برمیگردم  اتاقم به دوباره بشه متوجه کسی اینکه قبل



  خودم  به  یکم   باید   کنم  مطرح  کارمو  موضوع  میخواستم  که  حال

 رسیدممی

 ناخون  روی  رو  قرمزم  لک   مجدد  و  میزنم  عطرمو  و  قرمز  رژ  ریمل،

 میکشم  هام

 میرم بیرون اتاق  از کاملتر سفیدم های صندل کردن  پا  با

  مرتب  از تا  میکشم  دست موهام   روی ها   پله از رفتن  پایین حین

 بشم  مطمئن بودنشون

 نباشین خسته...... 

 برق   همچنین  و  میبینم  خودم  روی  رو،  مامان  افتخار  با  نگاه

 مریم خاله چشمای

 ثانیه  چند  مکث با  و  میکنه  نگاهم اخم  با  همچنان  خونه  مرد  ولی

 میگیره چشم ازم ای



   بشین بعد بیرون  بیار یخچال از رو اب پارچ  بهار، _

 چشم ..... 

  طالااا دستتون میخواست ماکارانی  دلم چقدر 

  ماکارانی  ناهار  موافقن  بقیه  اگه  گفت  زد  زنگ  بهرام  اتفاقا  جدی؟  _

  نداشتم   خبر  دیگه  ولی  داری  دوست  هم  تو  میدونستم  منم  بذاریم

  کردی هوس

  نکنه درد ،دستتون دارم  دوست ماکارانی همیشه من....  ..

 مطرح  کارمو  موضوع  میخواستم  بودیم   غذا   مشغول  میز  سر  همه

  داشتم دلشوره یکم  ولی  کنم

   میکنم شرو عمیق نفس   یک با و  میکنم توکل خدا به

   بزنم  حرفی موضوعی مورد در میخوام من ببخشید....... 



 مثل  و  میذاره  بشقاب  توی  رو  چنگالش  و  قاشق  بالفاصله  مامان

  میچرخه سمتم به هست توضیح منتظره وقته خیلی که کسی

 :  بفرمایین _

  مردی   به  آخر  در  و  میکنم  بود  منتظر  ریلکس  که  خاله  به  نگاهی

   بود غذاش مشغول توجه  بی و بود نشسته روم روبه که

   کردم  پیدا کار من......  

 شدن  خشک  عثبا  حرفم  شنیدن  موقع  خان  بهرام  العمل  عکس

  میشه گلوم

  رو  چنگالش   قاشق  آروم  و  میمونه  حرکت  بدون   شکل  همون  به

  میشه خیره بهم و میذاره پایین

   بود مشخص کامال  چهرش از نارضایتی

 میکنه نگاه  بهم تعجب با  مامانم 



 خوند  چهرش از نمیشه رو بودنش ناراحت یا خوشحال

 کجا؟  _

  چرا نمیدونم میکنم، نگاه  مقابلم مرد به

  میده   نشون  چهرش  تو  اخم   ولی  دارم  حمایت  انتظار  ازش  شاید 

 کنم تکیه خودم به  باید تنها

 سازی  ساختمون شرکت تو........ 

 نمیدونم  رو اسمش هنوز

 کردی؟ پیدا چطوری _

  با  میکنم  سعی  شه،  تر  گلوم  خشکی  تا  میدم  قورت  دهنمو  اب

 بدم رو مامان جواب نفس  به اعتماد

 رفته  مصاحبه برای  امروز  دوستامه  از  یکی   ربراد برای  شرکت......  

 کنم  امضا قرارداد  دیگه هفته شد قرار بودم



 خودش به رو خاله و مامان توجه میزنه خان بهرام که پوزخندی

  میکنه جلب

 برای  که  لبخندش  همچنان  ولی  شد  ناراحت  خاله  میکنم  احساس

   میداره نگه ظاهر حفظ

 میبردتت  میگفتی   مرابه  به   میخواستی  کار   که  تو  مادر،   خب  _

  با  میرفتین  هم  با  میکردی  کار  خودش  شرکت  تو  خودش  پیش

  بود راحت هم  ما خیال میومدین  هم

  که  مردی  بودن،  جوابم  منتظر  که  بود  این  همه  سوال  انگار

  سری  با  بشه  بدل  طوفانی  به  قراره  النش  کردن  کنترل  میدونستم

   کردمی نگاه  بهم سینه رو هاش  دست کردن گره  و کج



  هم   اونجا  بدم،  زحمت  این  از  بیشتر  خان  بهرام  به  نمیخواستم  _

  هم   آمدش  و   رفت   میکنه،  کار  همونجا  نیلوفر  دوستم   نیستم  تنها

   نیست سخت

 :  میگه من روبه تشکر از بعد و میشه بلند جاش از خان بهرام

 من  اتاق میارید تشریف شد تموم غذات شما _

   میکنم نگاه  مامان و خاله به

 ندارم  خوبی حس شدنم احضار این از اصال

 ! شم  امیر  اتاق   راهی   تا   میشم   بلند  جام  از  و  میکنم   تشکر  دو   هر  از

 سیب  و  ماکارانی  از  پر  بشقاب  توی  و  میشه  بلند  جاش  از  خاله

  و   میذاره  سینی  توی  هم   دیگه  مخلفات  و   ماست  میکنه،  زمینی

 دستم  میده



  هم  با  ببر  رو  سینی  این  نخوردین  غذا  دوتاتونم  شما  جان  بهار  _

 مادر فقط بخورین

 بشه حرفی بینتون نذاری

  شد،  ناراحت  چقدر  دیدی  که  النم   میشه  عصبی  زود  مرده،  اون

 ... دخترم  کن نرمش

 :  منه با حرفش روی دوباره بعد  میندازه  مامانم به نگاه  یه

 .. شوهرته.. جان بهار نیست که غریبه _

  بگو   بهش   د شن  راضی  اگه  یا   کارت  به  کن  راضیش  نرم  زبون  با   یا

   کنی  کار خودش دست وَر خودش شرکت تو

  میشه نرم زود دلشون ولی دارن تندی خوی ها   مرد بعضی

   کن پیدا  رو رگش دخترم، طوریهمین هم بهرام

  میگه چی خاله نمیشم متوجه اصال



 قرار  نگفت  مگه  ساده؟  محرمیت  یه  گفت  که  نبود  خودش  مگه

  باشین؟ داشته  هم  کار به کاری نیست

  شدن؟  دیگه جوره یه همه الن چرا پس

   که کنم  چیکار بگه تا  میکنم  نگاه مامان به

 بودن مهندس جناب زمین تو همه  انگار 

  تکون  رو   سرش  مثبت  معنی   به  و   میذاره   هم   روی  چشماشو  مامان

   میده

  اتاقش  در  پشت  درست  و  میرم  بال  ها  پله  از  دست  به  سینی

  وایمیستم

   میزنم  در به ای تقه و گیرمیم محکم  رو سینی دستم  یه با

   تو بیا _



  اتاق  وارد  وقتی  میکنم،  باز  رو  در  و   میکشم  پایین  رو  گیره  دست

  روی  از  سریع  میفته  دستم   تو   سینی   به  که   چشمش  شدم

   بگیره دستم از رو  سینی تا سمتم میاد  و میشه  بلند صندلیش

  بودن  موندگار  پرغضبش  ی چهره تو هاش اخم همچنان

 !!   بال؟ آوردی چرا تبرا سنگینه _

 نخوردین چیزی اوردم، شما برای......  

 میذاره  تخت روی و سینی

 ! داد؟  خانوم حاج _

 میکنه نگاه چشمام تو منتظر  و سمتم برمیگرده

 مهمه؟..... 

 و  میکنه  اشاره  کارش  میز  کنار  صندلی  به  بده  جواب  اینکه  بدون

 شینهمی خودش به مخصوص   صندلی روی هم خودش



 بده  توضیح میگی  که کاری و شرکت مورد  در حال _

  کردممی  کار  جناب  کنار  اگه  حال  بود  راضی  مامان  که  نظر  به

  فرقی  مطرحه  کردنم  کار  که  قضیه  اصل  تو  ولی  بود  ترراضی 

 کردنمی

 بایستم خواستم پایه میخواستم بنابراین 

  برادر   برای  که  هست  سازی  ساختمون  مهندسی  شرکت  یه.....  

 دوستمه 

 گفت برادرش به اونم میخواستم  رکا من

 کردن  قبولم که برم مصاحبه برای امروز شد قرار و

  چونش  روی  آروم  بود،  گذاشته  میز  روی  و  بود  کرده  مشت  دستشو

  میزد ضربه

 کرد می گوش  حرفام به و



 بدی انجام کاری چه قراره _

 توضیح  بود  سخت  بودم،   کرده  مشت  پاهام   روی  میز  زیر  دستامو

 هست چطور دقیقا نمیدونی که کاری مورد در بدی

  کردن   تنظیم  گفتن  من  به  که  چیزی   نمیدونم  درست  فعال......  

  رابطه در ها  کار  یکسری و  هست زمان  اساس  بر ها  نقشه و  فایل 

 شکلی  این کارای  و قراردادها  با

 !  کن  کار من واسه _

   بود عجیب  و نامعلوم برام علتش پیشنهادش، از میشم متعجب

 ؟چرا...... 

   کنی  کار من برای میخوام _

   نه یا خوبه هست  گر سلطه همه این اینکه نمیدونم



 از   که  بود  ژنی  میداد  دستور  فرمانروا یک  یا  فرمانده  یه  مثل  اینکه

 اصیل   شوهرش  خانواده  خاله  گفته  به  بود  برده  ارث  پدری  خانواده

   بودن زاده خان و زاده

 برده  ارث به و  منش  و اخالق  این پدرانش از هم خان بهرام

  میگیرم   که  پولی  ازای  در  که  کنم  کار  جایی  میخوام  من  ولی.......  

   بدم  انجام  مفیدی کار

  کردنم   کار  جلوی  میخواین  فقط  ندارین  احتیاج  من   به  اصال  شما

  بگیرین رو

 چشماش  با  زیادی  تضاد  که  خونسردش  صدای  با  جلو  میاره  سرشو

 : میگه داشت

 آوردن  بهانه  به  احتیاجی  بگیرم  و ر  کارکردنت  جلوی  اینکه  برای  _

 ... نه  میگم فقط ندارم،



   ندارین؟ من با  کاری..... 

 بودی  وایستاده  کنارش  خیابون  تو  که  همونی  دوستت  برادر  این  _

  نیست؟

   نیست منظور از خالی روز اون به مستقیمش اشاره

  خودشه بله......  

 نیستم  موافق من _

  نمیخواستم  ولی  بردممی حساب ازش درسته میشم، بلند جام از

 بدونه خودش

  مخالف   که  حال   ولی  بود  مهم  خیلی  برام  بودنش  موافق  درسته

   نرم کار سر که کنم قبول نمیتونم

 میکنید مخالفت شما میدونستم  هم  اول از....... 

   میکنه کج سرشو و میده  صندلی پشتی به تکیشو  کامل



   کردی اقدام بازم مخالفم  میدونستی بااینکه _

 درسته؟  ندادی اهمیت من خواست به نییع

 رسید؟ می چی به میذاشت منگنه لیه منو اینکه از

 براش   انقدر  که  داشت  سودی  چه   براش  من  گذاشتن  فشار  تحت

 میکرد؟ تالش

 مخالفت  نمیدونم  روشنه  کامال  دلیلش  رفتم  کار  دنبال  من  اگه......  

  چیه؟ برای شما

  حال   داره،برمی  اهکوت  قدم   چند  و  میشه  بلند  صندلی  روی  از

  گرفته قرار روم روبه درست

  جمله  این  میکنه  الم  قد   و  وایمیسته  جلوم  اینطوری  که  دفعه  هر

 تو  هست  پوش  خوش  و  استایل  خوش  هیولی  یک  مثل  اون  که

   میبنده  نقش  ذهنم



  میبره تخت سمت به و  میگیره بازومو آروم

  بشین _

 ینهشمی روم روبه هم خودش میشینم، تخت لبه روی

  میریزم حسابت تو مبلغی  یه ماه   هر بودم گفته بهت _

 نیست من برای روشنه میگی  که کردنت کار دلیلی

 میداد  نشون خونسرد رو خودش بودیم نشسته مشخص فاصله با

     زدند می  فریاد رو بودنش  طوفانی چشمام تو ش خیره نگاه  ولی

  به   کنیم،  زندگی  خونتون  تو  مادرم  و  من  دادین  اجازه  شما.......  

   میدین  رو ما  خرج کامل طور

   بکشین شما رو بانکیم  حساب شدن پر زحمت نمیخوام دیگه

  خیلی   هم   شما   نظر  هستم   مریم  خاله  و   شما  مدیون  همیشه  تا   من

  با  که  نیستم  شرایطی  تو  که  ببخشید  ولی  داره  اهمیت  برام



  بزارم   رو  شده  جور  برام  زحمت  هزار  به  که  کاری  تون  مخالفت

   کنار

   دارم احتیاج کار این بی  من

  کنین خرج پول برام  شما نداره  هم  دلیلی 

  دارین مامانمو و من هوای که ممنونم ازتون بازم ولی

 بغلش تو.. خودش سمت میکشه منو و  میگیره بازوم از دوباره

   میگیرتشون چنگ  تو و میرن فرو  موهام تو دستاش

 میکنن برخورد صورتم تو عصبیش  و  تند های نفس

  خودش   سمت  به  بیشتر  منو  و  شینهمی  کمرم  دور  تشدس

  مثل   که  طوری  بود  زیاد  خیلی  روم  شدنش  مایل  شیب  کشه،می

   بودم خوابیده توبغلش کوچیک عروسک یه

   کارکنی_اونجا_ذارمنمی_من _



 .. غلطه خواستنت چون نیست مهم برام هم تو خواست

  کار   کردمی  نگاه  بهت  اونطوری  که  ای  بوزینه  شرکت  تو  غلطه

   کنی

   باریدمی لجن توش از فقط که  نگاهی

 میکنه ادا غیض  با رو لجن کلمه

   کنی کار میخوای پول برای تو _

   نیست تو کردن کار به  لزم میدم  بهت رو پول این من

 میگیریم  قرار  چنینی  این  شرایط  تو  بار  هر  که  میترسم  ازش  انقدر

 کن  ادا کامل  رو کلمات نمیتونه زبونم

   کنین. .ولم...... 

   بال میاره و میذاره سرم زیر دستشو  همون و میکنه  ول موهامو



 نشسته  گلوم  تو  جونم   به  افتاده   ترس  و   موهام   درد   از  که  بغضی

  میشه  سرازیر اشکم بجاش ولی شه رد تا میدم قورت بار چند رو

  میدین؟ گیر...  من به انقدر.. چرا....... 

  نین؟یکنم ولم که دارم..  شما  به.. ربطی چه من

  نظر..  کارام  تو..  شما  از  مگه  یا  میکنم  دخالت  شما..  کار  تو  من  مگه

   پرسیدم؟

 صدام   لرزش  به  زورم  دیگه  ولی  بودم  گرفته  و  هقم  هق  جلوی

  رسیدنمی

   میرفت هم تو بیشتر اخماش میگفتم که ای جمله هر  با

   بال میاره سرمو میبره چونم زیر دستشو

 :  میگه احساس از عاری  و سردش لحن با

   نمیدم  اجازه من.. نمیری _



 برشدارم  چونم  زیر  از  که  میخوام  و   میذارم  دستش  روی  دستمو

  میبره  تر  بال سرمو و میکنه لج اون ولی

 میکنی  اطاعت هم تو نمیری میگه شوهرت _

 میکنم  لج منم

 !ندارم ایم صیغه  شوهر اجازه به احتیاجی من....... 

 صلهبالفا دهنم از جمله خروج محض به

 : میده جواب

 !  کنم؟ عقدت میخوای _

   میدم تکون منفی جواب به سرمو

   نمیخوام......  

  بری؟ نمیتونی "نه "بگم اگه میدونی _



 میدونم ....... 

  خب؟ _

  و   کار  این  من  چرا  کردمی  استفاده  زورگویی  قدرت  از  که  حال

   نکنم؟

  نکنم؟   قبول  من  چرا  منه،  شوهر  آقا  این  دارن  اصرار  همه  که  حال

  کردن   نگاه   حین  میذارم هاش  شقیقه  کنار  صورتش  روی  دستامو

  میکشم دست مالیمت با ریشش ته روی چشماش تو

  سرمو   و  میشه  سفت  کمرم  دور  دستش  که  جلو  میکشم  خودمو

 بال میبره بیشتر

 میشه  پخش صورتم توی هاش  نفس داغ حرم

 میکنم  باز دوباره و  بندممی آروم چشمامو

 میشینن  گلوش روی آروم دستام



 ..بود داغ.. داشت حرارت تنش

 .. چشمامه تو نگاهش همچنان  ولی میشه شل چونم زیر دستش

  میدم سر سینش روی آروم دستامو

 نه؟  یا میرم پیش  درست نمیدونم

 .. سخت و بود سرد صورتش آخه

  محکم   دستم زیر  قلبش  و  سوختمی  آتیش   کوره  مثل   تنش   ولی

 ..  تپیدمی

 میذارم گلوش  روی آروم موها لب و جلوتر میرم

 میشن چنگ پهلوهام  روی دستش  دو هر

 میده  فشار خودش به بیشتر منو و



 گلوش   از  کوچیک  گاز  یه  گرفتنش  قرار  تاثیر  تحت  از  راضی

  روی   از  یکباره  به  میکشم  زبون  جاشو  خودش  مثل  بعد  میگیرم

 خیمه  روم  هم  خودش  میخوابونتم  تخت  روی  و  میکنه  بلندم  پاش

 میزنه 

  آرم  کم  فاصله  با  بالش  به  سینه  از  فقط  میندازه  روم  نشودب   کامل

   میگیرن قرار

 :  میبره گوشم کنار سرشو و میکنه بیشتر فشارشو

 کنی بازی باهام  که  نیستم عروسکت من _

  با  بعد   ماه   نه  که  رحمت  تو  میکارم  یکی  دلبریات  این  جواب  در

 ! کنی بازی اون

  روی  و   خیسش  و   داغ   های   لب  و   میده   فشار  بهم  بیشتر  خودشو

 میزنه  مک محکم  و میذاره گلوم



  میخوام   زد  که  حرفی  خجالت  از  العملیعکس  هیچ  بدون  من  ولی

 ! بمیرم که

 بود؟  پروا بی انقدر چرا آخه

 عوض  جامونو  بودن  کمرم  و  گردن  روی  دستاش  که  طورهمون 

 روی  هنوز  خان  بهرام  ولی  داشتم  قرار  اون  روی   من  حال  میکنه

   میزد لیس رو جاش بعد میزد میک  محکم بود گلوم

   دهنش آب از بود خیس گلوم کل

  و   باسن  به  وقتی   میکردن  لمس  رو   پشتم  نقطه  به  نقطه  دستاش

  و   گرفتمی  مشتش  تو  رو  ها  اون   و  شد  تر  داغ  رسید  پاهام  رون

  کردمی نوازش

   گذاشت  هام لب روی  هاشو  لب و  کشید تر پایین بدنمو

 کردن  لمس رو  مبدن و  گذشتن پیرهنم مرز از دستاش



 گازی   آخر  در  بود  گرفته  منو  اون  ولی  چرخونممی  زور  به  خودمو

 ..  برمگردوند   و گرفت لبم از

 میکنم کردن التماس به شروع و میکشم ای خفه جیغ 

 نمیشنید  منو صدای و  بود شده دیوونه دوباره انگار

 روش  میکشه زبونشو و میبوسه کمرمو 

 : میکشم جیغ

 ردابر سرم از دست...... 

   میکنه نگاه بهم  نیشخند با و میشه بلند روم از

  ایستادنم   و  برگشتنم  که  بودم  شده  جون  و  حس  بی  ای  اندازه  به

  ایستادنم   محض  به  اما   کشید  طول  ای  دقیقه  چند  پاهام   روی

   زدم صورتش تو محکمی سیلی

   کرد نگاهم  العملی عکس هیچ  بی



 ..  میلرزید  بدنم همه.. میلرزید دستام

  نمیکردم  باور رو سیلی این خودم

  برداشت  رو   اتاق   گریم  صدای  بعد  دقیقه  چند   کردم  نگاه   دستم  به

  حس  بهم  که  آغوشی  رفتم  فرو  آغوشی  درون  نکشید  طولی  ولی

  میداد امنیت

 ..  کردمی ترمیم زخمامو هم  خودش میزد زخم بهم خودش

   بردممی پناه خودش به خودش از

   میگفت گوشم  تو باش آروم زمزمه و  سرم روی کشیدمی دست

   کردم  نگاه چشماش تو و کردم مشت دستام تو پیرهنشو

   میکنی؟  اذیتم چرا...... 



  آرومی  صدای  با  چشمام  تو  خیره  و  کرد  پاک  اشکامو  دستاش  با

  گفت

   نمیدونم  _

   نمیدونم؟  میگین دفعه هر چرا....... 

 راهیم  دو  بین.. شدم گیج.. نمیدونم چون _

  بیرون میرم اقش تا از و میشم جدا ازش

  جریانات  به  پی  ظاهرم  از  مامان  تا  میشم  حموم  وارد  مستقیم

   نبره اتاق  داخل

  بیرون   از  ربع  یک  بیرون،  میام  ای  دقیقه  بیست  دوش  از  بعد

  کردن  شونه  و   پوشیدن  لباس  حوصله  ولی   گذشت می  اومدنم 

   نداشتم موهامو

  تو  میاد  مامانم و میشه زده در



 کشید طول چقدر گفتم بودی؟ حموم _

   داخل میاد  و  میبنده درو

  چیشد؟ خب _

   میگم مامان به حرفامونو خالصه حوصلهبی

 مخالفتشون   گفتم  منم  کردن  مخالفت  ایشون  هیچی،.........  

   نداره تصمیمم تو تاثیری

   تمام  و  کردیم کوچیکم بحث یه

  چرا؟ نگفت مخالفه؟ چی  یعنی _

 کار  میخوای  اگه  یا  میریزم  پول  حسابت  به  ماهانه  خودم  میگه......  

  خودم شرکت بیا  کنی

  به شما  که نیستیم گدا ولی  نداریم مکان  و  جا درسته میگم منم

   بدی پول  ما



  راحتم دوستم شرکت همون تو گفتم کردم تشکر ازش

 میره  بهم ای غره چشم مامان

   زدی؟ رو حرفا همین  دقیقا _

 !  گفتم  رو اینا به شبیه..... 

  نگاه   ماست  مثل  بزنی  حرف  باید   که  وقت  اون  میشناسمت،  _

 چه   چه  میشی  بلبل  کنی  سکوت  باید   که  هم   موقعی   میکنی

 !  میزنی

  داریم مهمون برس خودت به یکم شب

   میکنم  نگاه مامان به متعجب

   هست؟ کی ....... 

   هستن خانوادگیشون دوستای  بهرام، آقا  تولد _



   مامان؟ .فقط باشه آهان،..... 

 بله؟ _

   بگم  نمیشه روم........ 

   میبوسه سرمو روی و میکنه بغلم  مامان

 بگی؟ میخوای  کی به  نشه روت من به جان مامان بگو _

   کنیم؟ تموم رو محرمیت  این بگی خاله به میشه......  

 کردم  قیحرفم به مامان تزر نیبازم ترس و استرس و با ا

 اف.. نتونی ب ی نکنه.. نکنه اتفاق ؟یگ یم یچ _

نه ماما باور کن......  نشده    ممیچیه  ستین  میچیمن ه  ن جان، 

 سالمِ سالمم 



  ستیواسه هر کارم لزم ن  گهید  یطور  نیکه ا  گم یم  ن یخاطره ا  به

  رمیازش اجازه بگ

 ده یم یدستمو تو دستش فشار اروم  مامان

 مطمئن باشم؟  _

 ....... آره بخدا 

در مورد کارت  فتهینم یتو مواظب خودت و رفتارت باش اتفاق _

کارت رو   د یآقا بهرام با  نیچه نبود  ن یبگم چه محرم بود  د یهم با 

   کرد یم  دییتا

  دادیحق رو به بهرام خان م  شهیمامان که هم  یاز حرفا  یعصب

 بال :  برمیم دیق  یصدامو ب

 ن یچه نخوا نیچه شما بخوا رمیکار م  نی........ من سر ا

 آقا بهرام تون بخواد چه نخواد!  چه



فت و آمدم فقط خودم .. رشمی. آرا. لباسم. .. کارم. میمورد زندگ  در

 .. رمیم نجایاز ا نیاگه هم مخالف دمینظر م

.. قامت بلند بهرام شهیو بالفاصله در باز م  خورهیتقه به در م  هی

  شهیم انی که پشت پسرش بود نما م یخان و خاله مر

  زنهی مضطرب رو دستش م میمر خاله

 جلو   ادیم تی بهرام خان با خشم و عصبان یول

 حرف هاتو آروم بزن که نشنوم   یبعض _

 .......... 

شدم    ریش نقدریبه خاطره حضور مامان و خاله بود که ا  دونمینم

  یهر چ  یشده بود ول داریبه قول بهرام خان ماده ببر وجودم ب ای

 که بود به نظر خوب نبود

 شده؟ یطور یدی....... حال شما شن



چشما  مامانم م  شیعصب  یبا  صو  شهیبراق  ولتو   ی زیچ  یرتم 

 گهینم

وحس    پرهیکه روح از تنم م  دارهیبهرام خان دو قدم بلند برم  اما

 شدم  یاز درون خال کنمیم

 غره :   یپشت فک قفل شدش و اون چهره غرق در اخمش م از

 زبونتو کوتاه کن بچه _

و جرأت جواب دادن نداشتم اون با خشم    دیلرزیم  د یمثل ب  تنم

 اشک تو چشمام ا بغض وو من ب  کردیتو چشمام نگاه م

 کردمیچشماش نگاه م به

   ومد یازش بدم م گهید

بشه    ممیاجازه در حضور مامان و خاله وارد حر  ی نداشت ب   حق

 حوله به اندازه متوسط تنم نبود   هیجز  یکه پوشش یاونم وقت 



   رهیگیو دست بهرام خان رو م کنهیم یونیپادرم عیسر خاله

 که   دهفتا ین ی شده؟ اتفاق یمادر مگه چ _

  ا ی شما رو بهم بزنه.. ب  نیب  خوادیکه م  طونیش  اه یبر دل س  لعنت

 مادر  

به   شیوحش   یاون همچنان با چشما  یول  کشهیپسرشو م  دست

   دیکشیمن زل زده بود و علنا قدرتش رو به رخم م

 مادر   ایب _

 :  بندهیماز حرص  چشماشو

 استغفرالل  _

 پرسه یوم ازم ممامانم آر  رونی ب  رفتیداشت همراه خاله م  یوقت

 : شنونیسکوت اتاق خاله و بهرام خان هم م  لیبه دل یول

 گلوت چرا کبوده؟ _



برام شد و در   قهیدق  نیسوال مامان انگار اون لحظه بهتر  نیا  با

 صدد انتقام جواب دادم : 

 !  نیآقا بپرس نی...... بهتره از ا

 .............. 

 ده یکش یگفتم با صدا بلند

از ترس مدا  که  دونستیخدا م  یول فقط به خاطره   مردمیشتم 

 کرده بودم دایمادرامون بود که جرأت پ 

  کرد یکه کنترل م  یتیسمتم به خاطره عصبان  گردهیبرم  سرش

  دونستم ی که  زدم.. م یرمز شده بود مخصوصا به حرفچشماش ق

 باز رد کردم!  یخط قرمزشِ ول

 کوتاه بشو نبود :  زبونم

 ن یکار و کرد  نیشما ا گم؟ ی........ مگه دروغ م



ج  چنان که  آورد  هجوم  سمتم  به   دم،یکش  یبلند  غیبه  خاله 

گفت.. مامانم خودشو سپر من    ی"  نیامام حس  ای  "صورتش زد و

   ستادیبهرام خان ا یکرد و جلو

   زدیبست.. نفس نفس م چشماشو

پ   انگار نابجا  ی حال  حرف  همچ  ییبه  گفتن  بردم..  زدم   نیکه 

 ختنیر  ش یتو آت  زمیجز ه  یل فع  طیتو جمع اونم با شرا  یحرف

 نداشت   یمنفعت

  کنهیبه بهرام خان نگاه م مامانم 

 که پر از حرف بود...    ینگاه 

 :  زنهیحرف آخر رو م تیقاطع  با

  نیبه هم محرم باش نیاز ا شتریشما ب نمیبیمن صالح نم _

 فسخ بشه..    دیبا غهیص نیا



به من که   رهیگینم  یجواب  یوقت  کنهیبه مامانم نگاه م  یناباور  با

   زنهیم یو پوزخند تلخ کنهینگاه م ختمیریپشت مامانم اشک م

   رهیگیخاله جلوش و م یول  رونیتا بره ب گردهیبرم

 تو بمون بهرام  _

  رونیب  میریو زهرا م من

 :  کنهیروبه مامان م بعد

 دوتا زن و شوهرن  نیزهرا جان ا ایب _

  م یبحث شون و باور کن د یکه نبا  ما

  کننیم یخودشون آشت میکه ما بر نیهم

 ........... 

 جان مینه مر _



 ست یحالش خوب ن دخترم

 ! ششیبمونم پ  د یاب

دوباره جاشون   یول   کنمیو اشکامو پاک م  رمیگیمامانمو م  دست

 شهیم سیگونم خ یرو

 ره یم رونیبرگرده از اتاق ب نکهیخان با حرف مامانم بدون ا بهرام

م  ادیم  خاله بغلم  و  م  میگر  یصدا  کنهیجلو   یحت  رهیگیاوج 

  کنهیخاله هم آرومم نم یها یدلدار

  ........... 

 شش شده بود   ساعت

  انی ها ساعت هشت قرار بود ب مهمون

نم  بهرام خودش  جشن   دونست یخان  براش  قراره  امشب  که 

 گرفته بشه 



 تولد..   جشن

   اد یلج کردم.. ازش بدم م باهاش

ن  گهیمن د  یکه کار ها  حال تو    نداره  اجازه  ستیبهش مربوط 

 کارهام دخالت کنه..  

  رمیگیو با رها تماس م  دارمیبرم مویگوش

 جونم عشقم   _

 ...... سالم رها 

 دارم  اجیکمکت احت به

 در خدمتم امر کن   _

به چهره ورم کردم نگاه    نهیآ  یو جلو  شمیتخت بلند م  یرو  از

   کنمیم



 تولده   نجای........ امشب ا

 حاج آقاست!   تولد

از اون پوشخوامیم  هدیلباس پوش  هی   ی دونیجذاب! م  یها  دهی.. 

   گم؟یم یکه چ

   ؟یطرف و بسوزون یخوا یم  ای یفقط واسه دلبر  زم،یآره عز _

 ...... هر دوش!  

 دستته!   گهیساعت د مین فرستمیحله.. با اسنپ برات م _

   یفعال خداحافظ  ،ی...... مرس

  یمزو قرپف    دی حموم.. با  رمیو دوباره م   دارمینم دارمو برم  حوله

 بردمیم نیچشمام و صورتمو با آب سرد از ب

 ....  رونیب امیم یا قهیدق ستیب



 .. لَختِ لَخت  کشمیاتو م ی.. و بعد شالقکشمیسشوار م موهامو

   دم یکامل انجامش م شمیرو آرا ی نگران بدون

 اسنپ در خونه هست   گهیو م زنهیبعد رها زنگ م قهیدق ده

البته بعد    رهیبگ  یکسها رو از تا  تا بره لباس  زنمیمامان زنگ م  به

 که اون لباس ها مال خودمه و دست رها امانت بوده   حیتوض

تنم    یلباس  نکهیو با گفتن ا  رمیگیرو از پشت در از مامان م  پاکت

 داخل   ادیب ذارمینم ستین

به رها بابت انتخابش گفتم و    ینیآفر  دمیلباس ها رو پوش  یوقت

 م ن کردمهمو نهیلبخند خودم رو تو آ هی

 شمیو منتظر گذر زمان م ارمیلباس هامو در م

از بهرام خان    یخبر  یاز هشت گذشته، مهمونا اومدن ول  ساعت

 ...ستین



مهمونا و   ش یاومد صدام کرد تا برم پ  یمدت مامان دوبار نیا تو

که   ییهر بار سر درد رو بهونه کردم تا مسکن ها  یمک ولک  یبرا

حوصلم سر رفته    گهی... دنییخوردم اثر کنن و من بتونم برم پا

شام رو سرو   خوانیبود که مامان اومد گفت بهرام خان اومده و م

 کنن

اتفاقات  دونستمیم خاطره  به  فقط  افتاد    ی مامان  امروز  که 

  ش یسه ساعت پ   دی تحت فشارم بذاره وگرنه حداقل با  خواستینم

 ..  کردمیو تو انجام کار ها کمک م رونیب رفتمیم

باز بود،    یلیخ  قهیده بود از قسمت  رام فرستاکه رها ب  یراهنیپ 

پام بود    نیآست از مچ  اندازش چند سانت بالتر  هاش سه ربع.. 

 بلند تر کم یاز پشت  یول



ر دستم به طور ناهماهنگ دو  تو ه  نیهم  یقرمز بود برا  رنگش

 ی رو رنگ صدف  هیتا از ناخن هامو لک قرمز زده بودم و بق

و موهامو آزادانه   کنمیمو سرم  قرمز    یبا دور دوز  یمشک  روسرس

  رییتغ  ی لیخ  نیهم  یبود نه کم برا  اد ینه ز شمی.. آرازمیریدورم م

 . رمیم  رونیکرده بود ، با انداختن پابند و پا کردن صندل از اتاق ب

پا  آروم ها  پله  م  ام،یم  نییاز  صاف  سمت   ستمیایکامال  به  و 

برم  ییرایپذ لبخند کوچ  دارمیقدم  به نفس و  اعتماد  رو    یکیبا 

 لبهام   

 از تصورم بود  شتریتعداد مهمونا ب 

دم به تله بدن جناب مهندس مجبور شدن    نیهم  ینظرم برا  به

 !  ارنیب فیو تشر



من نشسته بودن متوجه حضورم شده بودن   یکه روبه رو  یکسان

  ی خونه بهم زل زده بودن.. وقت  نیتو ا  یمتعجب از وجود دختر

ه گفتم و با لبخند بهشون ه همروب  ییشدم سالم بلند بال  کینزد

 خوش آمد گفتم

 خوندم یتعجب کرده بود.. از چهرش م  هی از بق  شتریخودم ب  مامان

 ییجورا  هیو    ومدهیبدش ن  دمیو چهره جد  پیهم از ت  یلیکه خ

   نمیبش شش یبا افتخار بهم اشاره کرد که پ 

کرد و با اشاره به    کم یکنار مامان نشستم خاله سرشو نزد  ی وقت

 گفت :  کرد یبهم نگاه م رغضبین که مثل مبهرام خا

  یقربونت برم من ماه مجلس شد  _

 ....... ممنون خاله جان 



که دور تر از ما نشسته بود به من نگاه کرد و روبه   یچادر  خانوم

 خاله گفت : 

   ؟ یکنینم یحاج خانوم معرف  _

سوال سر ها به طرف خاله برگشت و منتظر بهش چشم    ن یا  با

به خاله    یشتریب  اقیبود که بهرام خان با اشت  نیدوختن جالب ا

بهش نگاه کرد، آروم    یلحظه ا  م یخاله مر  یو وقت  کردینگاه م

 سر تکون داد 

 روبه جمع گفت : خاله

ول  _ برام    ی بهار جان دختر زهراخانم هستن  مثل دختر خودم 

   زهیعز

و دو، سه ساله که کنار بهرام خان نشسته بود  یس  بایتقر  یمرد 

   شدم یکه داشتم معذب م  کردیبهم نگاه م  اقیبا اشتانقدر 



ما  من لطفش تشکر کردو  به خاطره  از خاله  انگار    یول   میمانم 

 شد یسوال در مورد من و مامانم داشت شروع م

  د یدفعه از خودم پرس  نیبود ا  یکه باز هم چادر  یا  گهید  خانوم

: 

 بهار خانوم شما چند سالته؟  _

 سال کیو  ستی....... ب

 ؟ییانشجوما دحت _

جواب بدم، بدون در    یا  گهیتلخ مامانم باعث شد طور د  لبخند

  یداد مذهب   صیتشخ  شدیم  یکه به راحت  یینظر گرفتن آدم ها

راستم انداختم متوجه   ی پا  یچپم که پابند داشت رو  ی هستن پا

لباسم   نوع  خاطره  به  بالترش  سانت  چند  و  پام  مچ  که  بودم 



شونم    یور  یهامو  ی؛ رو  شتندا   یتیبرام اهم  یمشخص بود ول

 پام گذاشتم  یرو کیش ی لیو بعد دستامو خ دمیدست کش

انجام    د یکه با   یواجب  ی از کار ها  یکسریبه خاطره    ی بله... ول  _

  ی طولن  گهی د  رمیبگ  یرو مرخص  ی مدت  هیمجبور شدم    دادمیم

شد گفتم فعال دانشگاه رو بذارم کنار تا بتونم تمام وقت به کارم  

 دتر تموم بشه! که زوکنم  یدگیرس

و سر تکون   کردنیو خاله با صورت هنگ شده نگاهم م  مامان

تا حال    کردیگشاد نگاهم م   یبهرام خان به چشما   یول  دادنیم

 بودمش!   دهیهمه متعجب ند نیا

  زمیعز ی تو کارت موفق باش دوارمیام _

 ....... ممنونم  



از من    هم تو جمع بودن که مشخصا  گهیاز خودم سه دختر د  ریغ 

 بزرگتر بودن  

که برام    یزی.. چمیشام رفت  زیخاله همه به سمت م   یتعارف ها  با 

و چهار    ستیدوازده نفر حال ب  ی بود که به جا  یزیبود م  بیعج

   دمیپرسیبعد از مامان م   دینفره شده بود با 

تو    کسرهیو    گرفتنیکه اصال با من گرم نم  گهید  یو دخترا  من

که مامان    یی آشپزخونه و غذاها  میرفت  کردنیخودشون پچ پچ م

   می بردیم زیسر م دنیکشیو خاله م

تو    خانوم آقا   کیها  و  د  ونیقسمت  تو قسمت  نشسته   گهیهم 

 بودن 

آقا  س ید  یوقت بهرام خان سر  ونی برنج رو به سمت  از   عیبردم 

 رو ازم گرفت :  سیجاش بلند شد و با اون اخم وحشتناکش د 



 تو بپوشون!  نهیس _

 شمیبگم ازش دور م  یزیچ نکهیا بدون

 گهید  یجنابِ خان نباشم و البته مردا  د یکه تو د  نمیشیم  یی جا 

 شتر یب  ونیآقا  یصدا  نیب  نیمشغول حرف زدن بودن و در ا  همه

  ی مرد  یحرف ها  یاز خانوم ها بلند بود منم گوش و حواسم پ 

واقعا    نداخت،یبود که جمع مردها رو به خنده م  رضایبه اسم عل

 داشت یه دارهم خاطرات خند

نفر   بعد چهار  که  دخترا  ما  کردنشون  جمع  و  شام  خوردن  از 

مرتب کردن آشپزخونه رو   تی شستن ظرف ها و وضع  م یشدیم

 .. میبه عهده گرفت

  گرفتن یبود که دختر ها اصال با من گرم نم  نیقابل توجه ا  مسأله

 انگار من اونجا نبودم زدنیخودشون حرف م نیب یو طور



عقده    یآدم ها  نیگرفته شدن از ا  دهیل، نادبا  زد  میرگ بهار  منم

 چیام هبهتر از خودشون رو نداشتن بر  ی کی  دنی که طاقت د  یا

 نداشت  یتیاهم

از دختر ها که    ی کی  کردم، یدم م  ی چا  ی بزرگ  یقور  یتو  داشتم

 منو مخاطب قرار داد کردنیمحدثه صداش م

 د؟ یکنیم  یخونه زندگ نیشما... تو ا دیببخش _

 انداختم و دوباره مشغول کار خودم شدم تاه بهش نگاه کو هی

 ....... بله

  یکه برا  دیکنیم  ی زندگ  یتو خونه ا  ستیاونوقت سختتون ن  _

 ن؟یمرد نامحرم همخونه ا هیو با   ستیخودتون ن

ا نه   دق  نجا ی.......  م  قا یرو  خودم  خونه  خ  دونم یمثل  هم    ی لیو 

 راحتم! 



دارن    نیا اگه  تا  دادم  رو    ن یبسوزن! هم  شتریب  سوزنیم جواب 

 کردنیطور هم شد چون هر سه با اخم بهم نگاه م

 بود گفت  رای که اسمش سم یدختر

 ؟یگردیخونه م نیسر و شکل تو ا نیبا ا شهیهم _

 کنمیو بهش نگاه م  کشمیاز کار م دست

 الن؟  هی........ مشکل شما چ

طرز پوششتون  نیقطعا آقا بهرام با ا یول  میندار یما که مشکل _

 کل دارن!مش

 نگفتن! یزی...... اونوقت به شما گفتن؟ چون به من چ

آشپزخونه منو  رونیو از ب  گهیم   "اللی  "لحظه بهرام خان    نیا  تو

 : کنهیصدا م

 ن؟یاریم  فیبهار خانوم چند لحظه تشر _



  رون یبه هر سه شون بال میندازم و با ناز از آشپزخونه ب  ییابرو

 !رمیم

ه بهرام خان که باز شون بشنون روبکه هر سه تا    یقصد طور  از

 گفتم :  یشتریبا ناز ب  کردیهم تشنه به خونم نگاهم م 

 ن؟یداشت ی..... جانم بهرام خان امر

 کنهیو بعد به طبقه بال اشاره م کنهیچند لحظه بهم نگاه م

 شده چند ساعت تو آرامش باشم؟   یحت ذاشتینم راچ

مراهش برم که من زدم چطور جرأت کنم ه  یبا اون گند  خب

 بال اونم تنها؟  

به بال اشاره    یشتریکه با اخم ب  دم یتکون م  یمنف  یبه معن  سرمو

  کنهیم

 تا منصرف شه  کنمینگاهش م یزار با



 ببرمت؟    ای یریم _

به سمت پله ها برم   عیکه تو صداش بود باعث شد سر  یحرص

مدت من    نیکرد.. تو ا خیتمام بدنم    دیپله رس  نیپام به اول  یوقت

 داشتم و بس...  قط استرس ف

دستور و به پاهام داده بود که انقدر کند    نیناخوداگاه مغزم ا  انگار

  داشتنیقدم برم 

بازومو    میخارج شد دیو از د میدیپله ها رس یبه پاگرد بال یوقت

   کشهی و به سمت اتاق خودش م رهیگیم

خودش وارد شد    نکهیبعد ا  ده یو داخل اتاق هلم م  کنهیو باز م  در

 سمتم   گردهیو برم کنهیم در اتاقش و قفل

 امروز ظهر تو اتاقت و فراموش نکردم!   یحرف ها _



  ی تاقم چبره امروز ظهر تو ا  ادمی النم باعث شده بود کال    طیشرا

 بلغور کردم!  

 گفتم مگه؟  ی ...... چ

سرخ شده بود    تیبه چهره پر غضبش که از شدت عصبان  دهیترس

ازا  کردمینگاه م به  م  ی قدمهر    یو  قدم    ومدیکه جلو  به عقب 

 داشتمیبرم

 در مورد کارِت.. رفت و آمدت..  _

 به سر تا پام کرد یا اشاره

 ! یدیسر و وضعت خودت نظر م _

و منو به کتاب خونه   رهیگیسمتم و محکم فکمو م  ادیسرعت م  به

 ..  م یدیلرزی.. هر دو مچسبونهیم نمیبیپشت سرم م



استرس  من و  وحشت  جونم  یاز  با  مرد    نیعج  که  و  بود  شده 

 که کل وجودش رو گرفته بود..   یروبروم از خشم

  ؟یدلت خواست بکن ی مگه هر غلت ی صاحاب ی تو ب _

 ی به چشما  یو من چشمم لحظه ا  کردیو محکم ادا م  کلمات

  شیشونیپ  یبه رگ متورم رو یاسرخش بود و لحظه

  از..  شدیم  لیکه بهم تحم  یجبر  ازشد..    یاز چشمام جار  اشک

 ..  کردمیقبول م دی با  یکه از بچگ  ییاجبار ها

من چه   یزندگ   اصالکردم؟    یخودمو زندگ   ی زندگ  نیا  یکجا  من

 داره؟   یشکل

و   کنهی.. پشتشو به من مرهیو توموهاش فرو م  شهیشل م  دستش

قدم م  یچند  م  دستاش.  رهیجلو  پهلوهاش  و سرشو   نهیشیرو 



زدمشو پر م باسمت  گردهیبرم..  کشهیم  یقیبال و نفس عم  رهیگیم

   دهیم رونیصدا ب

 همشو!  ، یکنیپاک م شتویآرا. یکنیلباستو عوض م _

با    دارم، یقدم به سمتش برم  کی و    رمیگیم  رو یآروم شدنش ن  از

   زنمیلج حرفمو بهش م

هم    شما..  کنمیپاک م  شینه آرا  کنمی...... من نه لباس عوض م

  د یت بزنبه من دس  دیحق ندار  نیبنابرا  ن یبا من ندار  ینسبت  چیه

 !  نیدر مورد پوششم نظر بد ای

  نییمرتبه سرشو به سمت بال و پا   نیو چند  کنهیم  یعصب  خنده

 اما...   کنهینگاه م بهم . دهیتکون م

   یرو باطل کن غهیص یتونیتو نم _

  شهیمرد باطل م حیو ترج صیبه تشخ غهیص



 الن..   نیهم.  نی..... باشه، شما باطل کن

 ناخواسته..  یخواهشآروم بود.. همراه  صدام

 ..  زنهیم  یو پوزخند تلخ شهیم رهیتاسف بهم خ با

 کادو؟    یحرفت و بذارم پا نیالن ا _

 براتون  دم ی...... خر

 کو پس؟   _

 ....... تو اتاقم  

   دهیتکون م سر

 !  ارشیب _

 سست   یی.. قدم ها دارمیسمت در قدم برم به



 ونیپاپ   یرو  ی و دست  دارمیرو از کمدم برم  یلیمستط  دیسف  جعبه

  کشمیقرمزش م

دور چشمم بود و    هیکه بر اثر گر ی کم ی اه یس نه،یآ یجلو رمیم

   کنمیم دیتجد شمویو دوباره آرا کنمیپاک م

 داخل   رمیو م کنهیدر و باز م و بالفاصله زنمیبه در م یا تقه

   کنهیجعبه تو دستم نگاه م به

  رمیگیرو سمتش م جعبه

 ...... تولدتون مبارک  

   سوزونهیخش دارش قلبمو م یمزنه، صدا یتلخ لبخند

که همش آرزو کردم    یطور   یمبارک کرد  یلیامروز و تو برام خ   _

 ....   ام یب ای کاش همش به دن

 .. مثل حالمون تلخ  زدیم طعنه



   اره یم رونیبودم ب دهیکه براش خر  یرهنیو پ  کنهیباز م درشو

   ؟یدیخر ی ک _

 !  نیزد یلی...... همون روز که با س

   ندازهیبال م ییروآب

 ! دمیپرسیم  دی نبا _

 زنمیم طنتشیبه ش یلبخند

 تنم کن!  _

 ..... بله؟ 

 چطوره! قتیسل نمیتا بب ی تنم کن دی با _

 نوبرش بود!   گهید نیا

 ..... آخه.. من؟  



  خورن یو دوباره اخم هاش تو هم گره م  ندازهیبه ساعتش م  ینگاه 

 ربع از اومدنمون به اتاق گذشته   کی _

 یلباسو تنم نکن  نیتا تو ا  رنیگ یهمه دارن سراغمون و م  لاحتما

 پس زود باش!   میرینم رونیب

 و صد در صد مامانم تا الن متوجه شده   گفتیم درست

  رمیگیسمتش و درست روبروش قرار م رمیم

  رهیگیقرار م  راهنشیدکمه پ  نیاول یرو دستم

ن از که بهرام خا  یدستام به وضوح مشخص بود اونم وقت   لرزش

 کردیبهم نگاه م یله کم  اون طوراون فاص

 گلوش   یو نفس هام رو شدیهاش تو صورتم پخش م نفس



  دمیبدنمو ازش فاصله م کمی رهیم یدکمه دوم  یدستم رو یوقت

ثان  یول رو   کشهینم  هیبه  م  یدستش  به   نهیشیکمرم  تنمو  و 

  چسبونهیتنش م

   دهیکه آب دهنشو پر صدا قورت م کنمینگاه م بهش

 .. یو دکمه بعد رمیگیچشم م ازش

 شتریو ب  نهیشیباسنم م  یو رو  کنهیکمرم حرکت م  یرو  دستش

   دهیبه خودش فشارم م

  کنمیم یاخم

 !  نیگذرینم  یفرصت چ ی...... شما ماشالل از ه

 اتاقم!!   ا یامشب بعد جشن ب _

 بم بود و خش دار   صداش



از سمت   یزحمت  چیو لباسو بدون ه  کنمیدکمه رو باز م  نیآخر

  ارمیخودش از تنش درم

 چند بار به بدن داغش خورد..   دستم

 ی و باز برا  کنمیکه براش گرفته بودمو از دستاش رد م  یرهنیپ 

 ستمیمیبستن دکمه هاش روبروش وا

   بندم یدکمه هاشو م  

  نهیبیبودم و م دهیکه خر نیسر آست یها دکمه

 تو؟   یکرد نهیدختر خوب چرا انقدر هز _

 شما رو نداره   صال قابل ...... ا

  زنهیم یتیرضا لبخند

 ی شیسرو وضع جلو همه ظاهر م نیبا ا ادیخوشم نم _



و به سمت در قدم    رمیگیبستن دکمه هاش ازش فاصله م  بعد

   کنمیهامو تند م

باز م  یوقت بزنه   خواستیمامانمو پشت در که م  کنمیدر و  در 

  نمیبیم

  ییکه مرتکب خطا  ی و مثل کسان   شهیم  شتریاسترسم ب  دوباره 

 شدن به مامانم نگاه کردم  

  کردمیهمه رو تحمل م  یعصبان  ینگاه ها  دی مدت با  نیتو ا  انگار

 مامانم..   یحت

   کنهیو به مامان نگاه م کشهیم  یخان نفس بلند بهرام

   نییبفرما _

  شهیو داخل م زنهیمنو کنار م انمام 



ه ندار وجود یزیشما و بهار چ  نیب گهیفکر کنم بهتون گفتم د _

  نیها رو تموم کن  یقائم باشک باز  نیپس ا

 ..  لطفا

رو  بهرام شو  اشاره  و  انگشت شصت  م  یخان  و   زارهیچشماش 

   ده یفشار م

 . میکنیبعد در موردش صحبت م _

 برهیم رونیو از اتاق ب رهیگیمامان دستمو م

همه آدم  نیا نیگینم ن؟یکردیم کاریهمه مدت تو اتاق چ نیا _

آق  نییپا تشرمنتظرن  غ   اره یب  فیا  هم  با  جفتتون    بیاونوقت 

 .. گن؟یم  ی.. مردم چنیشد

اومده بودم کادوشو   خبمامان؟  یچ  یعنی  نیکردیم  کاری...... چ

   .بدم



ز  یانگشتا م  ریدستم  خورد  داشتن  مامان  دست   شدنیفشار 

رفتنم    نییپرنسس بود پا  کیاومدنم مثل    نییهمون طور که پا

 یودن، مامان بدون توجه حتبود که دنبالش افتاده ب   ی مثل کس

 دیکش یبه لباسم منو دنبال خودش م

بود    ی که خال  مونیقبل  یمنو به سمت جا  یبا چهره جد  مامان

 بره یم

 بهار جان کار دخترا تموم شد؟   _

   ده یمن جواب م یبه جا مامان

  نهیبهار حالش خوب نبود اوردم بش  زم،ینه عز _

 :  زنهیبخند مبهم ل دونستمیکه اسمش و نم یچادر خانوم

   یانشاالل بهتر ش _

 ........ ممنون 



ا   جمع و همهمه  بود  گرفته  بود،    نیب  نیا  یگرم  اومده  بوجود 

 :  کنهیو بلند بهرام خان و صدا م رهیپله ها مبه سمت  رضایعل

والل ما امشب و به خاطره    ؟یفرما ش  فیتشر  یخوایآقا بهرام نم  _

 .. یبخوا نکهیمگه ا م؟یینجایشما ا

که با    نییپا   اد یاز پله ها م  لکسیر  یلیلحظه بهرام خان خ  نهمو

  شهیاومدن محدثه همزمان م رونیب

 ی فقط موهاشو خوب پوشونده بود وگرنه انقدر واضح جلو  دختره

 بود  نشونیب یانگار نسبت کردیهمه به بهرام خان نگاه م

   ؟یکنیم کاریساعت اون بال چ کیداداش؟  هیچ _

  دیهمه، کارم طول کشز ا کنم یم یعذرخواه _

و خلوت کن حاج  کمی  _ سرخت    یاز چشما  یخستگ  ی سرت 

 رون یب زنهیم



موهات داره از منم    یدیسف  گهی سر و سامون بده د  تم یبه زندگ 

 ! شهیم شتریب

مسن  همه مرد  حرف  حاج    یبه  م  ونسیکه   کردنیصداش 

 بیتکذ گهید یکسری و  کننیم  دییتا یکسری خندنیم

 :کنهیم  دییو تا  ونسیهم حرف حاج  خاله

زبونم مو درآورد بس که گفتم    ونس،یحاج    نیگیکامال درست م  _

  نینیبیم   م،یبذار  شیخودت انتخاب کن پا پ   قهیرو به سل  یکی

 ی چیبه ه یچیکه ه

روبه   یشیاومده به زور لبخند نما شیخان کالفه از بحث پ  بهرام

 : زنهیجمع م

 د یاز من گذشته شما به فکر جوونا باش گهید _



حال نه لزوما سر    رهیگیبحث و در مورد سن و ازدواج بال م  بارهود

از بچه هاشون   یسن بهرام خان کال پدر و مادر ها انگار دل پر

 داشتن 

زمان   نیا  تو پا  یفاصله  اومدم  مامان  با  خ  نییکه  روم    ایلینگاه 

که کنار بهرام خان نشسته بود از همون   یمرد  یول  نشستیم

برا بود و    کرد،ینگاهم م   ره یبار خ  نیاول  یلحظه ورودم  ساکت 

با    کرد،یجمع شرکت نم  ی تو بحث ها  یلیخ بود که  مشخص 

  ی ندارن چون اصال رو  یکینزد  ایرابطه خوب    یلیبهرام خان خ

   افتادیحرفشون به هم نم

دنبالش برم،    کنهیره مدور هم حضور داشتن.. خاله بهم اشا  همه

 :  کنهیاز مو ب  خچالیدر  میوارد آشپزخونه شد یوقت

   م؟یاریو با هم درب کی ک  یکمک کن  یتونیبهار جان م _



   تونمی...... بله م

  میزاریم  زیم  یو رو  میاریم  رونیب  خچالیرو از    کیکمک هم ک  به

شکالت  طبقه ا  یاولش  خامه  دومش  طبقه  و  رنگ..    یبود  کرم 

خوردنش    یحال دلم برا  نیداشت از هم  ی قشنگ  یلیخ  نیزاید

   کردیم  یتاب یب

پرس  ینیریاز ش  _ :    رمیبگ  یچه جور شمع  دمیفروشه    هیگفت 

  ا یب  شه،یقشنگ  م  نمیبچ  یدوم  ک یک  یرو  رمیبسته شمع  بگ

 ببره    ادی بگم ب رضایروشنشون کن من به عل نیبچ  نایمادر تو ا

   رضایگفت و رفت دنبال عل خاله

و بعد روشنشون   کنمیپخش م  کیشمع ها رو تو سطح ک  همه

   کنمیم

  شهیمن وارد م دییو با بفرما  گهیم "االلی"  هی رضایعل



  دیببخش _

   کنمی...... خواهش م

  م، یکه من و خاله به زور صلوات اون فاصله کم رو بلند کرد  یکیک

پذ  د ی تنها با  شونیا حاج آقا    یجلو  د یاون هم با  برد یم  یی رایتا 

 ! ذاشتیم زیم یرو

م  دوتا  روشن  عل  کنمیفشفشه  دنبال  پذ  رضایو  سمت    ییرایبه 

وجود نداشت قطعا با سوت و    ی .. اگه تو جمع انقدر مذهبرمیم

 که دستم بسته بود!  فیح ی ول شدمیم یراه غیج

م  رضایعل  یصدا  با جلب  ما  به  دست    یو صدا  شهیتوجه همه 

 رهیسوت پسر ها بال م نیسن دار همچن ونیخانوم ها و آقا

که    یخوندن شعر تولد و فوت کردن شمع ها توسط حاج  بعد

ها نداره همه کادو    یلوس باز  ن یبه ا  ی لیتما   چیه  زدیداد م  علنا 



که برام جالب بود رفتار بهرام خان در رابطه   یزیهاشونو دادن، چ

اصال    یبودن ول  متیشون گرون قهمه  نکهیبا گرفتن کادو بود با ا

 د  یتو چشماش د شدیرو نم یخوشحال

عکس  یطور جمع،  همه  پاکه  رو    اد یز  یخستگ  هیالعملش 

و  گذاش اتن  چشماش  بودن  تا  هیفرض  نیسرخ  براشون    دییرو 

    کردیم

ک  نیهم  یبرا خوردن  از  توص  ک یبعد   یبرا  ی پزشک  یها  هیو 

 نموندن و رفتن   یلیجناب، خ

خ  یمرد  اسم خ  یلیکه  موقع    اوشیس  شد یم  رهیبهم  بود، 

 شد :  کم ینزد یخداحافظ

 با شما خانوم  ییخوشحال شدم از آشنا یلیخ _

 ...... ممنونم



 سمتم رهیگی و م  ارهیم رونیب یکارت بشیج از

  یباعث افتخار بتونم کار  نیداشت  یاگه کار حقوق  لم، یمن وک  _

 براتون انجام بدم

 در خدمتتون هستم  نیری هم اگه باهام تماس بگ نیاز ا ریغ 

کارت  به اگه  نم  ینظرم  رو  بود  به شغلش  مربوط    ی ب   گرفتمیکه 

 مکارت و ازش گرفت نیهم یبود، برا یاحترام

 دیکنی...... ممنونم لطف م

 تون با اجاز  کنم،یخواهش م _

  کنهیم ی مامانم هم جدا خداحافظ از

که بهم زل زده و با اخم    نمی بیبهرام خان و م  گردمیبرم  ی وقت

دو ساعت فراموش    یکه برا  یاسترس   کنهیبهم نگاه م  یوحشتناک

 طرز نگاه به جونم برگشت  نیکرده بودم دوباره با ا



ا  ستمتونینم  چرا به  و    نینسبت  خشم  و  کردنش  نگاه  نوع 

 تفاوت باشم؟   ی ب تشیعصبان

ترس  چرا م   یناخوداگاه  جونم  م  افتادیبه  باعث  گلوم    شدیکه 

 خشک بشه؟  

اون    یول  زدیبود و داشت باهاش حرف م  ستادهیجلوش ا  یدختر

 چطور قبض روحم کنه   نباریهمه توجهش به من بود که احتمال ا

و بدون توجه به من    شهیم  انیچهره محدثه نما برگشتن دختر،    با

   کنهیم یو از خاله خداحافظ شهیاز کنارم رد م

  شهیم کیو بهم نزد  ندازهیبه کارت تو دستم م ینگاه 

جا  عطر به  بوش،  به   یتلخ خوش  برام  ترس  روانم،  کردن  ارام 

   ارهیهمراه م

 درسته؟  ،یکنیکارت بده دستشو رد نم یهر ک  _



 بود کارت حقو...   لیآقا وک نی. ا....... نه بخدا.

عصبان  ارهیم  سرشو با  م  ت یجلو..  قطع  تو    کنهیحرفمو  آروم  و 

 : کنهیصورتم کلمات پر تحکمش رو پرتاب م

 و....   هیک زیهمه چ  یاون ب یبه من بگ ستیلزم ن _

  دمیترس  یو فقط با اخم هاش تو چشما  ده یحرفش و نم  ادامه

 کنهینگاه م

   ؟یبدرقشون کن یخوا یمادر نم رنیرن مادبهرام جان، مهمونا  _

 :  دهیجواب خاله رو م یمنه ول یتو چشما انگرشینگاه عص

 الن!   امیم _

  شهی و از کنارم رد م رهیگیازم م چشم

 :  شمیپ  ادیم مهی رفتن بهرام خان، خاله سراس رونیاز ب بعد



   ن؟ ینکرد یبال مگه آشت نیشده قربونت برم؟ رفت یچ _

ا  کالفه تو   می زندگ  یفیبالتکل  یرس برااست  همه  نیاز  به کارت 

   کنم یدستم نگاه م

   یکردن ینه خاله جون، چه آشت _

 از من طلب کاره..   شهیشما هم یحاج آقا نیا

بد  دیببخش اجازه  اگه  به    نی خاله جان  اتاقم، دست  تو  برم  من 

   کنمیفردا خودم همه کار ها رو م دیو آشپزخونه هم نزن نجایا

 د یببخش

 خوردم یدوتا مسکن م  دی سرمو گرفته بود که با  یناکدرد وحشت 

  .. 

 بودم که خاله صدام کرد :  دهیبه اشپزخونه رس بایتقر

   ام یفعال نرو تو اتاقت تا ب _



   دمیم رونیپر صدا ب نفسمو

خاله و مامان و بهرام    گردم،یبرم  ییرایو به پذ  خورمیمسکن م  دوتا

 خونه  ومدنیخان تازه داشتن م

   نیبش نجایر اماد ا یبهار ب _

 کارت دارم  نیتو هم بش بهرام

صندل  یرو جا  نم،یشیم  یتک  هم  خان    شیشگیهم  یبهرام 

با صدا  نهیشیم که خستگ  یو  م  یدو رگش  روبه    دیباریازش 

 :  گهیخاله م

   د ییبفرما _

چشماش    یو دو انگشتشو رو  رونیب  دهیکالفه شو پر صدا م  نفس

   ده یفشار م

  کنهیبعد به خاله نگاه م  دهیم هیمبل تک یبه پشت سرشو



  ه؟یمشکلتون با هم چ _

جواب  من ام  یکه  بدم  آقا  دوارینداشتم  حاج    ه یامشب،    یبودم 

 کنه  ستیراست و ر زوی همه چ یطور

 ن؟یبگ یزی چ نیخواینم _

 : کنهی خارج م هیخان سرشو از تک بهرام

 بگم حاج خانوم یچ _

 نهیشیمبل م  یو رو  دارهیسرش برم  یچادرشو کامل از رو  خاله

: 

 یگیکلمه نم  کیچند روزه رفتارتون عوض شده، تو هم که    _

 مینیبب نی.. اگه حرفتون شده خب بگیزنیحرف نم

 ه؟یمشکل چ 

 می کنیحاج خانوم حلش م یچیه _



خودم گفتم لبد    ش یبا اون اخم هاش بهم نگاه کرد پ   یطور  هی

 قسممو خورد..

 : شهیبحث م نظر داشت وارد ریو ز زیهمه چ  ستادهیکه ا مامانم 

بد  م یمر  _ اجازه  هم  تیمحرم  نیا  یجان  تمومش    نیو  الن 

 ستمین یوضع راض نی.. من به امیکن

 گردهیسمت مامان برم ی با تعجب و نگران خاله

  دا یبا هم اختالف نظر پ   کمینشده که،    یطور  چرا زهرا جان؟  _

 اد یم  شیهمه پ  نیهم هست.. ب یعیکردن خب طب

 ..  زنهیپوزخند م 

 کشه یو به گلوش دست م کنهیمکج  سرشو

  ستیبحث اختالف نظر ن _



اطالع    یشکل گرفته که من و شما ازش ب  یوسط رابطه ا  نیا

   نم یبیدخترم اصال مناسب نم یبرا نویو من ا میبود

 که حد نداشت  دمیخجالت کش انقدر

فکر نم  چیه نزد  کردمیوقت  که خودش رو   ی با کس  کمیرابطه 

 ه طرح بشجمع م یتو  دونستیهمسرم م

النه    کردمیانقدر سرخ شده بو  که حس م  تیاز عصبان  چهرش

رو ز  یکه  حد  تا  بشه..  منفجر  مون  دستم    یادیهمه  اخالقش 

 بود    ومدهیحرف مامانم به مذاقش خوش ن  دونستمید و ماومده بو

پا  دید  ی وقت  کنهیاول به من نگاه م  خاله انداختم  به    نییسرمو 

 پسرش نگاه کرد 

 بهرام؟  یبزن یحرف یخواینم _



ضرب از جاش بلند   هی  کردیکه داشت کنترل م  یتیبا عصبان  با

 رهیگیو چند قدم ازمون فاصله م شهیم

  نینشوند  ن؟منویها رو گرفت  میتصم  شیپ   شیپ   ی بگم وقت  یچ  _

 مورد رابطه با زنم؟  درحرف بزنم؟  یکه در مورد چ نجایا

 : هکنیو با مالمت بهرام خان و صدا م شهیم یعصبان  مامانم 

 و قرار هم نبوده که باشه ستیزن شما ن بهاربهرام خان؟ _

و سرشو با تاسف و خشم تکون   زنهیم  یخان تکخند تلخ  بهرام

 ده یم

 ..گهیم یا گهی د زیو عرف چ  نیشرع و د یول _

 خانوم همسر منه و به من محرم نیا

 :  زنهیجلو و حرفاشو در مورد من  سفت و سخت م اد یم مامانم 

 دختر منه  نی دونیرتون مهمس شما یدختر نیا



شما    نیکردن فاصله ب  ت یما بود رعا  نیب  تیمحرم  یکه برا  یقرار

 و بهار بود 

 کم سنه.. کم تجربه ست.. نا پخته ست  بهار

  نیکردیازش سوءاستفاده م د ینبا شما

و    گردهیحرف مامان بهرام خان به شدت سمت مامانم برم  نیا  با

   دهیمامانم قرار م یبروبلند و پرشتاب خودشو رو  یبا قدم ها

  دن یشکام شروع به باربود که از ترسم بلند شدم و ا  یعصبان  انقدر

   رهیشکل بگ نیاز ا شتریب ینزاع  نشونیب دمیترسیکردن  م

   رسونهیو خودشو به پسرش م شهیاز جاش بلند م عیسر خاله

از دختر شما سوءاستفاده کردم؟    _ و   یمنمن  داشتم  که حق 

 عمل نکردم؟  

   هیفام کابهر _



 هیبود که مامانمو  یچند سال شه،یحاله مامانم بدتر م دونستمیم

 مشت قرص و دارو سرپا نگه داشته بود 

 ی بهش داده بودن و هنوز مامانم برا  یافسردگ  یکه برا  ییداروها

 و شاد بودن به اونها وابسته بود..   دنیخند

 کشه یبه صورتش م یخان دست بهرام

 کردیاه م بهش نگ یبا دلخور مامانم 

 دادیبهشون نم  دنیاجازه بار یچشماش بودن ول یتو اشکاش

و تو   فتهیمامانم م  ریو دلگ  نیغمگ  یبهرام خان تو چشما  نگاه

 :  رهیگیلحظه مامانمو در آغوش م کی

 خوام یمن معذرت م _

 کنم یقبول م نیکه بگ  یهر چ شما

 سوخت.. مونیکس  یو ب  یی تنها یدلم برا چقدر



 نشده بود  مونیکه تو زندگ ییتفاق هاچه ا باعث مونییتنها نیا

 ..  میدیکه نشن  ییها ریو تحق نیتوه چه

و بجاش    میبغضمون رو قورت بد  میکه مجبور بود  ییلحظه ها  چه

 م یبخند

 میدیفهمیکه تلخ بودنش رو فقط خودمون م یا خنده

برا  یی خاله اشک ها  هیگر  یصدا از چشمام   یکه  سرنوشتمون 

 حق حقم رو درآورد یکرد و صدا شتریب دنی باریتند و تند م 

اشکش    کردیم  یتو آغوش بهرام خان بود و همچنان سع  مامانم

 زهینر

 : بوسهیسر مامانمو م یرو

 ..  خوامیمعذرت م _



  گم یم  نیکه شما بگ  یهرچقصد ناراحت کردنتون و نداشتم    اصال

 چشم 

  رونیب  ادیاز بغلش م مامانم 

مانم بوسه  پشت دست ماو بعد به    بوسهی م  شویشونیخان پ   بهرام

بهرام خان  یدستشو بکشه ول کنهیم ی مامانم سع نکهیبا ا زنه،یم

  کنهیکارشو م

 .. نیببخش شما.  ستیراه نچند روزه عصابم روبه _

از دستت   ییوقتا  هیاگه    یعی.. پس طب یمونیتو مثل پسرم م  _

  یارتباط  نمیبیصالح نم  گهید  من... آقا بهرام  پسرم.دلخور بشم  

محرم شدن    هیآ  یوقت ..  نیگیدرست م  شماهار باشه..  و ب  شما  نیب

نم  نیب من  شده  خونده  ب  تونمیشما  باشم  داشته   نتون یتوقع 

 :  نیکشش نباشه.. بنابرا



   یرو فسخ کن غهیص نیا خوامیم ازت

نمکنهیم  مکث جواب  م  یول  دهی...  تکون  مثبت  به   دهیسرشو 

   دوزهیسمت من و چشم بهم م  گردهیبرم.

 !  دمیت بخشبه رو غهیمدت ص _

برم پله هاگردهیازم چشم میگیره و    ی.. سالنه سالنه به سمت 

 ره یطبقه بال م

 ..  زهیریو اشک م کنهی پسرش نگاه م  یبه قد و بال خاله

 شد؟   یچ اصال

   ؟یکه انتظار ندار ره یم شیپ  یجور  هی یهمه چ چرا

پست  یبرا  ی زندگ انقدر  بلند  یهمه  برا  ا یداره    ی و  ما    یفقط 

   نطوره؟یا

 نرمال رو خوردن چقدر تلخه..  یزندگ هی حسرت



و پاش ها بزنه به اتاق هامون   ختیدست به ر  یکس  نکهیا  بدون

 مون..   یپنهان   یتا فقط اون باشه، شاهد اشک ها م یبریپناه م

شدم ساعت شش و ربع بود، اول از همه   داریب  ه یزودتر از بق  صبح

دم از صورتم که پاک نکرده بو  شبید  شیدوش گرفتم تا آرا  هی

پا  دنیشه بعد پوشپاک     داریتا مامان و خاله ب  نییلباس رفتم 

 آشفته رو سر و سامون بدم   تینشدن وضع

 کردم..    یگوشم گذاشتم و آهنگ و پل یرو تو یهندزفر

 رو جمع کردم و شستم   کیو ک وهیم  یته ظرف هاساع  مین

  دمیصبحانه چ زیبهرام خان م  یدم کردم و برا یچا

نهفت    ساعت جاروبرق  م یو  کار  که  برا  یبود  شد..  تموم   یهم 

  شمیو مشغول خوردن صبحونه م زمیریم ییچا هیخودم 

 !  االلی _



تالش    یهر چ  کنم،یو شروع به سرفه کردن م  پرهیتو گلوم م  لقمه

 شدیبهتر نم تمیوضع کردمیم

خب   ندازه؟یکه به جون من م  یچه ترس  نیا  یاول صبح  آخه

 !شدی م داریب نا یبا مامان ا کردیصبر م

  شهیآب کنار دستم گذاشته م وانیل کی

 تا آروم شم خورمیازش م یکمیبا زحمت  

 !  ی..... مرس

م..  دهینم  یجواب براش مثل    شبیاتفاقات د  کردمیحالشو درک 

 بهرام خان سخت بود...   یبود که قبولش برا نیتوه

  زمیریم بیبه و س یوانیل یچا براش

 کنه یمآروم تون  د، یی..... بفرما 



به    لب رو سمت   وانی.. لشنیم  لیسمت به بال متما  کیهاش 

  گهیو با لحن اخطار م کشهیخودش م

 ! نیوضع تو خونه نگرد نیبا ا گهید _

   نمیبینم یبه سرتاپام میندازم، مشکل  ینگاه 

 نداشت!    یکه اشکال روز ی..؟ تا دهی..... مگه وضعم چطور

 فرق کرده..   طیشرا شبیاز د _

پوش  شما روهم  کن   شتون  ا  گهید  ن،یدرست  وضع    نیبا  و  سر 

 ! نمتونینب

 ....... چشم!  

 ..  دهیم رونیشو کالفه پر صدا ب نفس

  رمیو به اتاقم م کنمیآشپزخونه رو ترک م منم



وقت  حداقل با  یتا  نرفته  شرکت  وگرنه    دی که  بمونم  دور  ازش 

  کنهیترکش هاش لحظه به لحظه بهم اصابت م

  ام یبهرام خان رفته شرکت م  شم یساعت بعد که مطمئن م  کی

   برنیهمچنان مامان و خاله تو خواب به سر م یول رونیب

  ونیتلوز یجلو یمبل راحت یرو نمیشیم

ما بود.. انگار زمانش    نیکه ب  یتیمحرم  میماه و ن  کیبه    رهیم  فکرم

 گذشت..   یطولن یلیخ

 شکل گرفت  نمونیکه ب یرابطه ا به

چند روز تو ذهنم تکرار   نیتو ا  العمل بهرام خان روعکس  یوقت

 و  جانیکه همه ه رسم یم جهینت نیبه ا شتریب کنمیم

 نفسش بود..  یهوا یکه باهام داشت فقط از رو  یکینزد 



  گفت یکه تو گوشم م   ییچطور باور کنم همه زمزمه ها  ی ... ولیول

 هوس بودن؟ ...   ی و پر بودن از خواستن فقط از رو

 برو بخواب   ادیاگه خوابت م  مادر؟  یدیخواب  نجایبهار جان چرا ا  _

 کشم یبه صورتم م یو  دست نمیشیو م امیدرم دهیحالت خواب از

 دارمیوقته ب یلی...... نه خاله جون خ

 نه یشیروبروم م  اد یآهسته با چهره ناراحت و نگرانش م خاله

   ؟یدیبهرام و موقع رفتن د  _

 ...... بله  

 حالش چطور بود؟   _

 ......... خوب بود!  

 : کشهیم کترینزد خودشو



 بهار جان    شناسمیمن پسرمو م _

  ستیآدم سوءاستفاده کردن ن بهرام

 نسبت بهت داره   ی حس هیبهت دست زده حتما  اگه

  کنهیسرشو به سمت روبه روش م بعد

  یی اتفاقا  هی  دمیشده بود فهم   یهمون روز که صورتت اون شکل  _

 افتاده!  نتونیب

 شه    ریختم به خ دی شا گفتم

 تو دلش چه خبره..   خونمیاز نگاهش به تو م من

   دهیو سرشو به چپ و راست تکون م زنهیدستش م پشت

 ... کنهیخودش لب باز نم یوقت دهی چه فا _



خندمو   یبا زحمت جلو  یول  رهیگیخاله خندم م  یحرف ها  از

 !رمیگیم

انقدر   شهیگم متوجه مقشنگ شاه پسرش و ب  ی ها  شنهادیپ   اگه

 ! شناسهیپسرش و نم کنهیها که فکر م

تو بغلش م  یبگم موقع   اگه چه    یاز شدت داغ   گرفتیکه منو 

ماه    ک یکه    ی من  یبرا  گهی د  کردیتو گوشم زمزمه م   یی حرف ها

ن ه  م یو  ا  یمیحر  چ یبدون  بودم  خان   ینطوریباهاش  بهرام  از 

 ! کردیتعریف نم

 ! نیجون.. خودتونو ناراحت نکن..... اشکال نداره خاله 

 براتون صبحونه آماده کنم    میبر نیپاش

   اریمن ب یبرا  ییچا هیفقط  میخوریشد با هم م داریزهرا ب _

 مشهد؟  م یقراره بر ی ........ چشم، فقط ک



 هنوز آماده نشدم   من

   زمیفردا صبح عز _

 ی ..... اوک

م  یبرا درست  بادمجون  جناب   تیو حساس  کنمیناهار خورش 

 ! رمیگیمهندس تو خوردن بادمجون رو در نظر نم

   دهیباز شدن در نشون از اومدن بهرام خان م یصدا

  رسونمیو زودتر از خاله خودمو بهش م رمیم رونیآشپزخونه ب از

   دی........ سالم خسته نباش

   دهیو سرشو تکون م زنهیم یتلخ خند 

 الم...  س _

 داره؟   یچه معن  شیمحل  یب  نیا دونمینم



 افتاده؟   یبهرام خان اتفاق دی...... ببخش

سمت   رهیرو دستش و جلوتر از من م ندازهیو م ارهیشو درم کت

 رفتن به اتاقش   یپله ها برا

 مثال؟   ی اتفاق! نه.. چ _

   دیزنیبهم پوزخند م ی .......چرا ه

  ک ینزد  شیا  کدفعهیکه با برگشتن    رفتمیسرش داشتم م  پشت

 بود بخورم 

 بهش   

استقبال   رکبای  نیهمسر من بود  م یو ن  کماه یخانوم محترم شما    _

   نیومدیمن ن

  شد؟یچ هوی الن



بعدشم مگه    گه، ید  امینم  کنهی..... خب.. اگه.. شما رو.. ناراحت م

 !!  رم؟یبگ اد یخوب  یبده کار ها

 خوبه اتفاقا!   ر، یبگ اد ینه  _

 پسرم  یخسته نباش _

 ن؟ یسالم حاج خانوم.. بهتر _

سرش  به تک پ   یو با ناراحت  نیی پا  اد یپله رو هم م  نیآخر  خاله

 :  کنهیم نگاه 

  ی دونیکه بهتر م  خودت.بگم مادر  یبگم خوبم، چ  نکهیاز ا  ریغ   _

 چمه 

م  بهرام حلقه  مادرش  دور  دستشو  خودش   کنهیخان  به  و 

   فشارهیم



چهره    نیا  ن،یسرحال باش  شهیهم   د یکه شما با   دونمیفقط ممن    _

 . ادیعبوس به شما نم همهنیا

گاهش  ن که با محبت نو به بهرام خا  رونیب  اد یاز اغوشش م  خاله

 :  کنهینگاه م کردیم

انقدر  گمیم  گهید  کباره ی  یزنی حال که خودتو به ندونستن م  _  :

 آرزو به دل من نذار.. 

 :  گهیو با محبت م بوسهیسر خاله رو م یخان رو بهرام

 یرس یچشم.. شما به آرزوت هم م _

 انشاالل _

حواس   ی ببودم و    ستاده یتو آشپزخونه، منم همونجا ا  رهیم  خاله

 کردمیبه بهرام خان نگاه م

 افتاده خانوم؟   ی اتفاق _



 :  دمیمنگ ها جواب م مثل

 ........ نه.. چطور؟ 

 بال  ده یابروشو م یتا هی 

 !  دیکنیوقته نگاه م یلیخ _

 !  دی........ ببخش

 . شمیو به سرعت داخل آشپزخونه م گمیم

بود    شهی سوم هم  کیکه    شیغذا بهرام خان به برنج خال   زیم  سر

 !خوردیو به زور سالد م کردینگاه م

رو من   شدنیزوم م  خوردنیکه م  یو خاله هم با هر قاشق  مامان

نشسته بودم که    لکسیتا لقمه شونو کامل بخورن! منم انقدر ر

خونه   یشده بود تا آقا  یطراح  شینقشه از پ   کیانگار نه انگار  

 اول صبح واسه من خط و نشون نکشه! 



مامان همش    ی ول  کرد ینگاه نم  خان اصال به منچند که بهرام    هر

 که بکشم جلو کردیسرم اشاره م یبه شال رو

 به جاش مادرمون نشست جاش! م یرو رد کرد آقا نیا

 بوده مو که..!  نایاز ا شتریمامان جان ب آخه

 یالن برا  نیتا هم  دارهیاز ناهار مامان تو آشپزخونه نگهم م  بعد

ن به شدت اعتقاد دارن نم چون ماماپلو درست ک  ایجنابِ خان لوب

 که جناب گرسنه موندن!

من هزار تا کار    نی...... شرمنده مامان جان خودتون درست کن

با    ینکردم حت  یچکاریمن ه  ی ول   میدارم، مثال فردا عازم مشهد

 نکردم.. من رفتم!   یرها هم خداحافظ 

س  عک  یهمه    تهافیم  ادم یتازه    دارمیاتاقم و چمدونم و برم  رمیم

 چمدون گذاشتم    یمو تو ی شاس یاه



  ی نگاه به شاس  هی  ارمیم  رونشونیب  ی کی  ی کیو    کنمیباز م  درشو

نگاه پر حسرت به عکس هام که   ه یمیندازم و    وارید  ی رو  یها

 دمیچ نیزم یرو

کردم    نهیهمه هز  نیها رو تو چمدون نگه دارم چرا ا  نیقراره ا  اگه

 انداختنشون؟   یبرا

عکس    نیلتماس کردم تا بذاره ابه مامان ا  نرفته چقدر  ادمی  هنوز

 اتاقم بزنم..   واریها رو به د

   کنم ینگاه م  وارید  ی پنج عکس رو  نیا  یمناسب برا  یجا  ه ی  دنبال

   گذرونمیدور کل اتاق رو از نظر م  کیو    ذارمیچونم م  یرو  دستمو

بود هم خلوت بود و هم چون در   نهیگز  نیسمت چپ بهتر  وارید

 داشت لحظه ورود مشخص نبودسمت چپ اتاق قرار 



به   دی گرفتنش با  یبهرام خان بود و برا  یها  لیکه تو وسا   چکش

..  شمیپس به همون گوشت کوب قانع م  کردمیخودش رجوع م

  ام یو بدو از پله ها م  دارمیبرش م  نتیکاب  یو از کشو  نییپا  رمیم

 بال  

 وار یعکس ها رو مرتب به د  یکی   یکیو    ذارمیپام م  ریرو ز  یصندل

   زنمیم

به خودم    نم یبیو مجموعه کامل عکس هام رو م   نییپا   امیم  یوقت

 ! دمیم کیل نهیتو آ

******* 

ن  یها  لباس اتاقش م  ازیمورد  از  رو  لباس ها  ارمی مامان  با    ی و 

 واریو به د ذارمیتو چمدون م ک یخودم همراه دو تا سجاده کوچ

 دم یم شیتک



 رون ی ب رمیو از اتاق م دارمیبرم مویگوش

 بال :   ومدیدستش داشت از پله ها م ینیس هیا ب مامان

 ؟ یچمدون و بست _

  ه؟یک یبرا  نی....... بله، ا

 ! شیش گرسنه گذاشتکه از مال خود یواسه کس _

با من  مامان؟  ؟  وا  م  دی ........  غذا  اوشون  بود    دادم؟ یبه  که  غذا 

 ! خوردنیم

  داره! یبه بادمجون آلرژ ی دونستیآره وال.. تو هم اصال نم _

 اقلن   ریرو بگ ینیس ایب

 ......... شرمنده مامان جون



خودتون هم    نیدرست کرد  نی دیحال که خودتون زحمت کش 

 اجرش دو برابر شه!  نیببر

 : کنهیچپ چپ نگاهم م مامان

ا  _ م  یهمه چ  ریاز ز  ینطوریفکر نکن  به    ا؟ یریدر  تو رو  حال 

 !  رمیگیوقتش م

 ....... باشه، فعال با اجازه!  

بعد از    رمیگیو شماره رها رو م  نمیشیم  tv  یاپه روبروانک  یرو

 :  دهیچند بوق جواب م

بعدها    یطور ادامه بد  نیو اگه هم  گمیقبال هم گفتم، بازم م  _

 هم خواهم گفت : 



  شهیم  دهیبه طوره مجسم دکه    یی بهت داده همونا  یهر چ  خدا

  ی که جسم نداره رو به تو نداده و جاشو تو مغزت خال  یوگرنه عقل

 گذاشته! 

 ...... سالم چرا؟ 

که    ینگاه به ساعت کوفت  هیسالم و کوفت خواهر جان! آخه    _

 دستته بنداز 

از    یو منم مستثن  کننیساعت معمول همه استراحت م  نیا  تو

 ! ستمین هیبق

    کنمیم یو با دست چپم با پابندم باز دم یم هیمبل تک یدست به

برا همون زنگ    یسفارش بد  یبخوا  یسوغات  دی....... آها.. گفتم شا

 خب برو بخواب! یلیزدم، خ

 ؟ ی کجا به سالمت نمیبب ستایوا _



 !ادی....... نه آخه خوابت م

 ؟ یکن زیگر یخوایکجا م د،یپر _

 سوغات ؟  گم یم زنمیکجا به تو زنگ م یمن برا زمی........ عز

 ! گهید مشهد

دم خو یبرا اریب یزیچ هیفقط  قیحال قبول باشه رف نیاز هم _

 که؟  ینه مامانم، گرفت 

 ی خوای....... زعفرون، زرشک نم

 ! قایدق _

 بهار؟

 ........ جونم؟ 



مثال تو، بهم    کینزد  یلیخ  یآشنا  هیآرزو به دلم موند    یعنی  _

بگو برات   یخوا یم  یامارات، هر چ  ایاروپا    رمیزنگ بزنه بگه دارم م

 بفرستم!  ای ارمیب

 کس نگفته تا حال؟   چیکه ه ی افتنیآرزو دست ن نیواقعا ا یعنی

داشته باشم نم اگه  پلنگ من! من  خونه   هی  رمیاروپا، م  رمی..... 

 .. میهمه مدت خونه مردم نمون  نیکه ا کنمیرهن م

 

رو    tv  یو بعد از خداحافظ   کنمیبا رها صحبت م  یا  قهیدق  ستیب

 .کنمیروشن م

من، مامان و خاله ساعت    نیخانومانه ب  یدورهم  کیاز شام و    بعد

 دار یتا فردا زودتر ب میریخواب به اتاقمون م یشب همه برا ازدهی

 میش



جواهرات به   یجعبه مخمل  کنمیباز م  شمویآرا  زیم  یکشو  یوقت

 ذارمشیم زیم ی.. روخورهیچشمم م

خاله    ی .. طفلافتمیخونه دراومدم م   ن یکه به عقد مرد ا  ی شب  اد ی

 به خوردمون داد.. ینیریحال بود، چقدر شچقدر خوش 

 من نبود یاها برسکه  نیا

و از اتاقم   دارمیلباس خوابم و بپوشم جعبه رو برم  نکهیاز ا  قبل

 رون یب رمیم

برگشتن مونده بودم که در باز  ایدر زدن  نیپشت در ب مستأصل

 افتاد  ریگ یوحش یجفت چشم مشک کی نیشد و نگاهم ب

که زودتر چشم    یدر آخر کس  یول  میموند  رهیبهم خ  هیثان  چند

 وم بود.. گرفت مرد روبر

 ن؟یداشت یکار _



 تو؟  امیب شهی........ م

 کنهیمن باز م یو راه و برا رهیدر کنار م یجلو از

 تو رمیم

 مزاحمتون شدم  ن؟یبر نیخواستیم یی..... جا

 تنش بود   یتو یورزش  یبه لباس ها اشارم

   نییشما امرتون رو بفرما _

..  شمیول ممن ه  نیستادی....... چطور بگم.. آخه.. شما کنار در وا

 بگم   تونمینم

  ستهیایکارش م زیم  یکنار صندل رهیم گردهیبرم

 خوبه؟ الن  _

 ....... بله!  



   نییبفرما _

آروم    کدفعهی..  کردمیدستم نگاه م  یبود و به جعبه تو  نییپا  سرم

   ذارمشیم زیم یرو

 ....... خدمت شما!  

پا  با مل  العو به نگاه به عکس  کردمینگاه به جعبه م  هی  نییسر 

 بهرام خان 

   کردیاخم بهش نگاه م با

  ن؟یا هیچ _

   نیکه.. که اون شب بهم داد....... همون سکه ها  

که دوباره از قصد سختش    کشمینفس راحت م  هیگفتنش    بعد

  کنهیم

 کدوم شب؟   _



 !  گهی....... همون.. شب د

م  یرو جلو  کشهیچونش دست  احتمال  م  یو  و   خواد یخندش 

 !  رهیبگ

 ! شمیممتوجه ن _

   گه؟ی..... همون د

   دهیتکون م یبه حالت پرسش سرشو

   گه؟ید  میکرد زیچ ی عنیکه با هم..  ی ...... شب

 : پرسهیم یجد  یلیو خ شنیگرد م چشماش

 !  م؟یکرد زیچ _

خاک تو سرت بهار   هیو  رمیگی که داده بودم لبمو گاز م یسوت از

  کنمیخودم حواله م یبرا



 !  می ....... منظورم عقد کرد

  دهیشو به مثبت تکون م سر

.. مردم تو  آوردیدرم  یداشت باز  یالک  ادشهی   دونستمیکه م  من

 گرفته!  شیتازه باز یحاج نیسن نوه دارن ا نیا

 کنم؟   کاریخب چ _

  گه یاوردم براتون.. با اجازتون من د گه؟ یشماست د یبرا ن ی...... ا

 برم

شروع   نوشیبرگشتم سمت در تازه ا  یحرفمو زدم که برم وقت  تند

 کردن :

 تونستمیتونه و مال شماست وگرنه خودم م  هیسکه ها مهر  نیا  _

 نگهش دارم لزم نبود بدم به شما  



و    کنمیدوباره برگردم.. دستمو جلوم به هم قفل م  شمیم  مجبور

 دوباره استرس دارم! 

  دیمن.. چه خبره مگه چقدر طول کش خوامی...... نه نم

  کنهیبازش م کمیو  ذارهیگرمکنش م قهی یرو دستشو

 گرممه!  دمیپوش  یورزشمن لباس  _

 !  میزودتر بحث رو تموم کن پس

گناه    یلیکه؟ خ  ن یدونیو خب م  شهیباطل م  هیعقد بدون مهر  اون

 ! شهیم

نم  میراض  منم فکر هم  بهش  اصال  مثل    کنمیو  دختر   هیپس 

 ! نیش  داری ب  دیفردا صبح زود با  نی بخواب  نیو بر  نیخوب برش دار

..  نیشما بگ  ی چشم.. هر چ  یول  اده یز  ی لیر من خد به نظهر چن  _

 ممنون 



 دهیو سر تکون م بندهیم چشماشو

م  کامال  که  ب  خوادیمشخص  برم  زودتر  چه  رو    رون،یهر  جعبه 

 : دارمیبرم

 ....... با اجازه

مگهینم  یزیچ  بازم اتاقش  از  م  رونیب  امی..  فکر  چقدر    کنم ی و 

 خودمو سبک کردم!

تا اگه حرف بزنه سرشو    ستادهیسرش ا  تاله بالبا الت ق یکی  انگار

 بزنه!

 مارک پوش! مغرور

خودم بودم که در اتاقش بازش شد و جناب قصد    یفکر ها  تو

از کنارم   ی حداقل خداحافظ ای اومدن کردن بدون توجه و  رونیب

 شه یرد م



 ازش دارم!؟  یادیانتظار ز یعنی

  رهیو داره م  شهیمو از کنار آشپزخونه هم رد    رهیم  نییپله ها پا  از

 که بره!  

 د؟ی....... ببخش

 ده یبازم جواب نم یسمتم ول  گردهیو برم کنهیم استپ

 ! گمیو م رونیهوا خوبه؟ ب  یعنی....... 

 ! دونم ینم _

 قدم زد  زییخوبه تو پا یلی......... حتما خ

 !  د یشا _

باهاتون    یک یمثال    ن؟یتنها نباش  نیخوایکه.. م  گمی...... آهان! م

 !  اد؟یب



 نه!   _

 ....... آهان! 

 ام؟ یمنم ب نیصبر کن قهیدق هی شهیم  یعنی!..  امیمن الن م پس

 : کشهیم یکالفه ا پوف

 فردا یشیبرو بخواب بچه! خسته م _

و   کنمیتر و سرمو به حالت خواهش کج م  نییپا  امیپله م  دوتا

   کنمیصدام م یناز قاط  کمی

 اد یکنم.. آخه خوابم نم ی ....... خواهش م

 : کنهیو زمزمه م کشهیدست منش چو یرو

 مناسب بپوش لباساستغفرالل..  _

 قبول نکنه  دادم یو نه درصد احتمال م نود



آقا به   نیا  یشانسم جلو  نیکه خب اول یکیبود تو تار  یریت  فقط

 !  ومدیحساب م

 یجعبه رو تو  شمیوارد اتاقم م  عیو سر  کنمیشور ازش تشکر م  با

  ی رونیب  یشلوار راحت  هینم،  تا بعد جاشو عوض ک  زارمیکمدم م

   دارمیرو برم اد یکه دستم م یی مانتو نیو اول پوشمیم

که بهرام خان از انتظار اصال خوشش    دمیمدت فهم  نیتو ا  حداقل

 بردن منو بزنه!   رونیب د یو امکان داره کال ق ادینم

پا  آهسته پله ها  ب  رمیم  ن ییاز  مامان  ول   داری که خاله و    ینشن 

مبل منتظر من نشسته   یبهرام خان که روبعدش تند خودمو به  

  رسونمیبود م

م  هی نظر  از  لباسامو  کوتاه  م  گذرونهیدور  بلند  بعد  منم    شه،یو 

 میکنیهامونو پا م یو کتون شمیم اطیپشت سرش وارد ح



  میر رفتاز اون روز که با موتو  فته،یم  کرشیبه موتور غول پ   چشمم

 سوارش نشدم  گهید رونیب

 !  م؟یور بربا موت شهی.......م

 نه _

 که بهش برسم دارمیهامو تند برم  قدم

  م یریخلوته، تند م  ابونای.. الن شبم که هست خگهید  می......... بر

 باشه  ده یحال م یلیخ

 گفتم نه  _

 رونیب  میریو م کنهیو باز م در

 یرو اده یپ   میایم گهیوقت د هی ....... خب چرا نه؟ خوبه که.. اصال 

  ستمیایراهش م  یو جلو  رمیتر م   ندت  نیهم  یبرا  ده،ینم   جواب

 بال   ارمیو دستمو به عالمت استپ م



  نیستیوا قهیدق هی....... خب 

ساخته شده   یخوبه.. انگار واسه موتور سوار   یلیهوا خ  نیا  الن

   م؟یازش استفاده کن دی اونوقت چرا ما نبا

 هر جا بود به جز من!    نگاهش

   ستیچون درست ن _

و شکر شما سالم، من سالم، موتور هم که  ا رخد  ست؟ی....... چرا ن

 ستیدرست ن یچ گهی سالم د

با هم برخورد   نینیشما پشت من بش  ی موتور حفاظ نداره.. وقت  _

  ستیکه درست ن نهی.. امیکنیم

 اشکال نداشت!  میبود غهی...... آها.. چون اونموقع ص

   شهیو تو چشماش ثابت م چرخهیدور تو اطراف م هی نگاهم

 خب دیساعته بخون مین غهیص هی دم، ی.. فهم......



   دارهیو پشت گردنش نگه م کشهیتو موهاش م دستشو

 جلو تر  ارهیم سرشو

 !؟  کنمیم کاریچ زنهیبال م  یوقت یدیبار ازم پرس هی _

بود الن من هم اومدم    دنیکه بهت گفتم دو  یاز موارد  ی کی 

 که بدوم!   رونیب

داره    یانقدر انرژ  یی نهاخودش به ت  یکه تو همراهم هست  نیهم

 هم بکنه!  شتریحرارت و ب چیکه خاموشم نکنه که ه

انقدر  غهیص  ی موتور سوار   یبرا  یخوایم  نکهیا   شمو یات  یبخونم 

م جار  برهیبال  بعد  جا  یکه  به  موتور    نکهیا  یشدنش  ببرمت 

 ببرمت تو اتاقم!   یسوار 

 ؟یشد هیتوج _



  ن یا  دونستمی.. البته مقصر خودم بودم، من که م دمیکش  خجالت

نه..    کمیآقا   ن  شتریب  کم یکه  باهاش    رونی! بستینرمال  اومدنم 

 بود؟ ..  یچ

 سوال فکرمو به خودش گرفت..  هی یول

 ....... نه! 

انقدر    ن،یباش  ششیمدت پ   هی  ای  نیبر  رونیکه ب  یبا هر زن  شما

 ن؟یشیکم طاقت م

و    کنهیبهم نگاه م  ه یچند ثان  گرده یسرش به سمتم برم  کدفعهی

 ره یگیم چشم ما اخم ازبعد ب 

 !  ستمین  یتینه.. اتفاقا مرد کم ظرف _



خارج از کشور هم    یها  ناریدارم، تو سم  ادیخانوم هم ز  همکار

  ی از خانوم ها ارتباط کار  یاونجا هم با بعض  کنم، یشرکت م  یلیخ

 داشتم و دارم

 نداشتم  یحس عاطف چیه چکدومیبه ه یول

   داشتمیر قدم برم د تتن دیباهاش هم قدم باشم با  نکهیا یبرا

ظرتون  چشماتون باشن تا ن  یهر روز جلو  دیبا  یمدت  هی  دی....... شا 

نقطه وا دادن داره فقط مال   یبهشون جلب بشه.. بالخره هرکس 

  کشهیطول م شتریب  کمیشما 

همه    یبرا   طورنیو هم  ستیدرست ن  شهیطرز فکر هم  نیا  _

  ستین کسانی

  ی شیهمون نگاه اول جذبش م  که قراره نظرتو جلب کنه، تو  یکس

 بفهمن  کشهیها طول م  یبعض یبرا یول



 حس، کدوم حسِ شونه..   نیا

از    ییوقت ها  هی  یشیم  یهوس جذب کس  یاز رو  یی وقت ها  هی

 عادت  یرو

حس به هر دو    نی.. ا  یپناه   یاجبار و ب  یاز رو  مییوقت ها   هی

رو    یمجبورت کنه کس  ی زندگ  طیشرا  نکهیا  زنه،یم  بیطرف آس

ز عاد  ی قبول کن  تیندگتو  تو حالت  فکر هم    یکه  بهش  اصال 

  یکنینم

 حس وخب...   نیا

  یی ها   اریمع  هیهم هست که طرفت رو بر اساس    ییموقع ها  هی

ا  یکنیانتخاب م انتخابت    شهیخودش بعد ها مشخص م  نیکه 

 نه ..    ایدرست بوده 

 داشته باشه  لیدل نیممکنه چند ادیخوشت ب یکه از کس نیا



 هم هست که ی یوقت ها هی

   یخوایرو م یکس  یمنطق لیدل چ یه یب

 ..  یکنیخودت، خودتو درک نم یکه گاه انقدر

ب  اتیخصوص  هیدنبال    یوقت خودش    نیمشترک  و  خودت 

 نوع حس..  نیبدتر نی.. به نظرم ایرسینم یچیبه ه یگردیم

 !  یرها بفرستم! عجب استدلل  یتا برا  کردمیصداشو ضبط م  کاش

 بهش نگاه نکرده بودم دگاهی د نی...... تا حال از ا

 حس؟   نیبدتر هیآخر چرا

   دهیم رونیو نفسشو با صدا ب زارهیشلوارش م بیتو ج دستاشو

 اجباره،   یاز رو که یو حس هیآخر _



ممکنه    هیغلط چ  ا یدرست    یندون   نکهی.. ااره یم  یفیبالتکل  چون

 باعث فاجعه بشه!  

د چقدر  باز  دتونی........  خواستن  به حس  من    نسبت  کامله،  و 

تالش من    یبهش نگاه نکردم راستش همه   هیزاو  نیاز ا  چوقتیه

 دوستمه!   یشوهر، مناسب با خواسته   هیکردن    دایموضوع پ   نیتو ا

 داره ازدواج خودم نداره!  تی موضوع برام ارجع نیکه ا انقدر

 ه ی دیتونیم دیدار ادیمتشخص ز یشما که دوست و آشنا یراست

 !  د؟یکن  دایم پ دوست یمناسب برا سیک

و اصال    دادمیم  حیبا دستام هم توض  میرفتیکه راه م  طورهمون 

 نبود!  یحواسم به حاج

..  مینگاه کن  دتونید  هیزاو  یکیاگه.. از اون    یی........ اوووم که جورا

 یدختر و پسر به هم اونم برا  هیهم ثواب داره، رسوندن    یلیخ



  یا ده ی پسند اریبس  امر ک ی یاجتماع طیشرا ن یازدواج.. اونم تو ا

  ن؟یهست متوجه منظورم که هست

 گم یآل رها رو م ده یمرد ا اتیبال و از خصوص ارمیم انگشتامو

 یلیخ  نایو ا  یپولدار  یپولدار باشه چون دوستم رو  حای........ ترج

 حساسه 

هم نباشه همش در حال خرج کردن باشه، مهربون باشه    سیخس

 بده  ه دوستم حق رو ب یطیو در هر شرا شهیهم یعنی

بگ  براش آشپز  یحت  ا ی   رهیخدمتکار  بتونه  عال   یاگه  که    یکنه 

  ی عنی   ستیبلد ن  یخودمون باشه آخه دوستم آشپز  نی! بشهیم

برا نداره  عالقه  کس  نیهم  یکال  که    شیخواستگار  اد یب  ی اگه 

 ..  دهیهم بلد باشه مطمئنم رها بله رو بهش م یزاشپ

 مطمئنم!!   نویا گهید اره



 مثال..   ای

 ندارم!   _

 سمتش  گردم یتعجب برم با

   ن؟یندار ی ...... چ

 مشخصات  نیدوستتون با ا یبرا  سیک هی _

  ستمیایو جلوش م کنمیم شتریقدم هامو ب سرعت

 ! نیکه انقدر زود جواب بد  ستی .. لزم ننیفکر کن کمی........ خب  

م  به نگاه  کوچ  هیو    کنهیآسمون  م  کیلبخند  به    زنهیهم  بعد 

  کنهی م ست بال سرمن نگاه روبروش در

فکر کنم    ره یزن بگ  دیشوهر کنه اتفاقا با   دیدوستتون نبا  نیا  _

 دست بزن هم داشته باشه!  



 ! فهیهم لط  یلی.. نههه خه...... آره دار

  کنهیبه چشمام و تبسم م ده یو م نگاهش

 یکنیازدواج فکر م یبرا یتو به چه مورد _

 فکر کنم   تونمی م  یمن به ک نییمیندازم پا سرمو

 کنم ی...... من به ازدواج فکر نم

 چرا؟  _

 رو ندارم طشی....... خب شرا

  ؟یطی.. چه شراشمیمتوجه نم _

   کنمینگاهمو عوض م ریمس ی و ه کنمیم یبا گوشه شالم باز 

 ازدواج کرد  شهیکه نم ی ...... خب الک



  م،یکجا؟ خونه که ندار  ادی بگم ب  میخواستگار  ادیبخواد ب  یکی  الن

 اونا زشته..  شیکه پ  شهیخب منزل شما هم نم

  شهیتازه ماجرا شروع م بعدشم

! کم  نایمثال ا  زهی... چسی.. سهیزیقبل عقد.. خود عقد.. جه  دیخر

 که  ستین

 ازدواج کنم   یسالگ  یمن برآورد کردم تو سن س   بعدشم

ن  ییصدا قفل  ومدیازش  هم  تو  نگاهمون  که  کردم  بلند  ..سرمو 

م نه  م  یزیچ  شدیشد..  نه  خوند  خ  شدیازش  موند..    رهیبهش 

 نگاهش برق داشت که باعث شد نگاهمو بدزدم..  

هم   یکه گفت  ییزایچ  نیا  یفقط خودتو بخواد همه   یکیاگه    _

   ش؟یباشه که تو هم بخوا یچطور دی به پات با زهیبر

   میزنیو هر دو دوباره قدم م رمونیبه مس گردمیبرم



  خوامینم یچیمن ه رو نزنه نا ی....... بعدا سرکوفت ا

  ؟یا  یکه باشه اوک یهرجور  یعنی _

   گهی د می ای.. بهم بدونم ی...... نه که هرجور.. خب نم

 بده!   حیدرست توض _

  ر ینباشه.. اعتقاداتمون به هم بخوره.. گ  یسنت  یلیاووووم.. خ......  

  ی لیمون خ  ی مون به هم بخوره.. فاصله سن  ی .. تفاضل قدی نده ه

نداشته   یکار کنم مشکل  ای ونم  خواستم درس بخنباشه.. اگه    ادیز

 دخترا   یمثل همه  گه،ید  زایجور چ  نیو لباسم.. و ا  شیباشه.. آرا

 بود؟   یکاف 

که با چهره پر اخم و    نمیالعملش و ببسمتش که عکس  برگشتم

 غضبش مواجه شدم 

 شد؟  ینطوریگفتم که ا  یمن چ مگه



 که خوب بود؟  الن

   م یبرگرد گهید هیکاف _

 رهیگیم  شیبرگشت به خونه رو پ  ریمس 

 فتمیمثل جوجه اردک دنبالش راه م منم

 ی صحبت چیبدون ه میرفت یا قهیدق پنج

 با تو هم رفتن چهره بهرام خان  فقط

چرا   دونمینم  یاز حرف زدن با بهرام خان واهمه دارم ول  شهیهم

   دمیادامه م

..  مزنی.. بچگانه حرف مکنمیبچگانه رفتار م  ششیپ   کنمیم  احساس

 شد  یمدل نیزدم که ا یی حرف ها نیهمچ  هیالن  دمیشا

دوتاش    یکیازدواج مدنظرته، جز    یبرا  یکه گفت  ییمورد ها  نیا  _

 ن یسطح یلیخ



مع  د یبا تاث  یجد  یها  اریبه  زندگ  توننیم  یمهم  ری که    تیتو 

 ی داشته باشن فکر کن

چند جمله رو گفت و دوباره تو سکوت به    نی.. فقط همنیهم

   میه دادراهمون ادام 

 ازش بپرسم کردمیواقع من جرأت نم در

 فکر کنم؟  یی ها یی ارهایمثال به چه مع 

نفس    دی با  یکه حت  یآدم خشک و جد  هی  شدیمواقع م  نیا  تو

بدون صدا باشه وگرنه با اون اخم هاش بهم چشم غره    دنمیکش

   رفتیم

سن  _ تفاوت  نظرم  خ  ی به  سال  پونزده  چهارده،  بد    یلیتا  هم 

 ! ستین



نگاه بهم میندازه و    م ین  هی.. بهرام خان  کنم ینگاهش م  بمتعج

  کنهیو دوباره به روبروش نگاه م دهیسرشو تکون م یسوال

مرد  _ هم  م  ی اگه  زنش  برا  گهی به  باشه  خانومانه    یپوشش 

   ستین تیمحدود

   گهیداره که م دوستش

ز  خوادینم  دلش جلب  همه  مختص   یی ها  ییبایتوجه  که  بشه 

 خودشه!  

 خودش!  فقط

 هامو بال میندازم شونه

 داره یطرز فکر هی ی هرکس........ 



که خودش   دهیرس  ی مرد به سن  کی  ا ی زن    کیبه نظر من    اما

تشخ رو  پوشش  حداقل  غلط  و  ا  صیدرست  تو  جبر  و    ن یبده 

 کنه یمسائل فقط اونا رو از هم دور م

 ذاره یم بشیو دست هاشو تو ج دهیم رونیشو پر صدا ب نفس

اونچه که مهمه   یول   رسنیم  یو سن  یبلوغ جنسهمه به    بایتقر  _

 یبلوغ فکر رسنیو همه بهش نم

هر   دنیم  صیتشخ  یبه راحت  رسنیم  یکه به بلوغ فکر  یکسان

رف  ،یحرف آرا  ،ی قیهر  و  لباس  مکان   یشیهر  هر  شأنش    یو  تو 

به    ندشیا  یها  تیو موقع  تیها تو شخص  نیا  یو همه  ستین

 ن یبابت گذشتش تحس اونوقته که خودش رو ذارهیم  ریشدت تاث

 کنهیم خیتوب ای

 کنمیفکر م  ی.. من واقعا سطحایخدا اوه



    شهیبرام روشن م  شتریب   کنمیهربار که با بهرام خان بحت م   نیا  و

   نیگی........ بله.. شما درست م

نم  یول کنم    ینطوریا  تونمیمن  ا  یعنیفکر  که    نهیمنظورم 

 کامل فکر کنم و بهش هم عمل کنم   ینطور یا

  نیدار یدرک و تجربه کمتر نیهم یت کمه براا سنشم _

 ....... آهان 

 داشت برام!   یامشب بار فلسف چقدر

 خونه  میرسیبعد م قهیدق ده

خودم   ینگاهش  و رو  بیتا من اول رد شم تعق  ستادیکنار ا  یوقت

دلم   شدم  و   طنتیش  کمیمتوجه  دست  که  مخصوصا  خواست 

 بالش هم بسته بود!  



تا   دمی لفتش م کمی رمیپله ها م یرام خان روقصد زودتر از به از

   اد یخودش هم ب

و    ارم یمانتوم رو همونجا درم  رفتم یو با ناز از پله ها بال م  آروم

 کنم یو از حصار ازادشون م  کشمیشالم م  ریز  یموها  یرو  یدست

  زنیریکمرم م یکه رو

   شهیم دهیدستم بود از عقب کش یمانتوم که رو کدفعهی

 گرفته؟ تیباز ینصف شب _

 چقدر گرفته و جذاب بود!   صداش

   ؟ی........ نه.. چه باز

صورتش    یپله اومد بال.. وقت  هیپاش متوجه شدم که    یاز صدا

 تنم مور مور شد یکنار گوشم اومد همه

 کارو بهار خانوم! نینکن بهار... نکن ا _



 نکن...  ترشسخت 

 بال  رهیم شهی و از کنارم رد م کنهیول م مانتومو

صداش برام جذاب بود.. خاص بود،    دمش ی ن روز اول که دموه  از

مخصوصا مثل حال که    کردیداشت که که آدمو جذب م  یزنگ  هی

 نبود اما عجز داشت...   یعصب

ام داشت گرم  چشم  دمیتخت دراز کش  یعوض کردم و رو  لباسامو

 یکه در اتاقم زده شد، جون بلند شدن نداشتم برا  شدیخواب م

 دادم  تو جام جواب نیهم

   نیی....... بفرما

  شهیمشخص م یکیو قامت بهرام خان تو تار شهیباز م در

   دیصبر کن قهیدق هی دی........ ببخش



سرم    یو رو  دارمیبلندمو از کمد برم  یروسر  کنهیپشتشو بهم م  تا

 میندازم 

 نیی...... حال بفرما 

   بندهیتو و در رو پشت سرش م ادیم

وق  ییوقتا  ادی اافتادم که هر  از  م  نیت  پشت   ومدیدر  و  تو در 

 ! کردیش قفل م سر 

 کردم دارتیب _

 ! کم ی..... 

  ذارهیکنسول م یپاکت رو هی

 اشکال نداره!   _

 اشکال نداره!   ی ....... اون که بله، شما هر کار بکن



  ه؟یچ نیا

   شهیم اجتیسفر احت یپاکت پوله برا _

  ستین  ازیاصال ن ی....... ممنون ول

 دارم  خودم

و چند دور از نظر   کنهیکنسول نگاه م  یرو  یها  شیلوازم آرا  به

   گذرونهیم

 ارهیرو برام به اثبات م زیچ هیفقط  رشیخ نگاه 

و به جاش    ختیر  نیزم  یرو  شمو ی لوازم آرا  یکه همه  ی شب  ادی

 منو اون بال گذاشت... 

که بهرام خان   رسونهیم  نانیمنو به اطم  دهیسرش و تکون م  یوقت

 اوفتاد اون شب  ادی هم 



د  گردهیبرم دق  واریسمت  ها  قا یو  با صحنه  که  من  به    ی پشت 

نصبشون   واریامروز به د  نیخودم که هم  یاز عکس ها  یدلبر

 !  شهیکردم مواجه م

 :  گهیم ضی و با غ  ندازهیم نییسرشو پا کالفه

  ؟یزد واریبه د هیچ نایا _

 !  دمیچرا انقدر پل دونمیگرفته بود نم خندم

   !گهی ...... عکسامه د

 بود  دایپ  شتریلرزش صداش ب یبود ول  ی عصبان 

  ؟یانداخت یرو تو کدوم خراب شده ا نایا _

 با اجازتون!  هی........ آتل

 : کنهیو با خودش زمزمه م زنهیم ی عصب یخنده  تک



 با اجازه من!   _

  گهینم یزیبهت چ نایکه حساسه چطور در مورد ا مادرت

 خواهش تمنا   ی........ با کل 

که    ی اتاق خودمه جز من و مامانم و خاله کس  ست،ینه  ک  یزیچ

 بهش رفت و آمد نداره!  

 یزنیاگه پولت کم اومد بهم زنگ م _

  رونیب ره یاز اتاق م عیسر یلیخ بعد

 عکسام دوباره نگاه کردم  به

 آخه من انداختم!   هیچ نایا گهیدرست م خب

  ش یمامان ساعت ش  یوقت  یول  دمیساعت سه شب خواب  نکهیا  با

 اجیسفر احت  نیشدم، انقدر که به ا  داریراحت ب  یلیکرد خ  دارمیب

 دم یبرنامه چ دنیرس یبرا شیدارم از چند روز پ 



مامان و خاله    گهیبهرام که د  ی ها  هیخوردن صبحانه و توص  بعد

افتاد راه  منه  به  منظورش  بودن  شده  متوجه  سمت   م یهم  به 

 فرودگاه  

فحش    ی کل  نکهیعد ابه رها زنگ زدم و ب  می فرودگاه که بود  داخل

و    م یبرقرار کرد  یریکردنش، با هم تماس تصو  داریخوردم بابت ب

هر وقت که نگاهم به    میدیخندو    میگفت  یکل  مایهواپ   ریتو تاخ

تو چهرش مهمون بود و فقط    دشی شد  یاخم ها  فتادیم  یحاج

 من نباشه!   یخنده ها یخدا کنه برا

که    کرد ید مبرخور  کیخاله انقدر ش  ی آخر موقع خداحافظ  لحظه

با پسرش گرم    یلیمن بازم خندم گرفته بود برخالف تصورم خ

بگه دو    یزیکه چ  ششیپ   رفتی هر موقع بهرام خان م  گرفت،ینم

 !  گردوندیو روشو برم دادیبار سر تکون م



 نه، نرفته بود   ا یرفته  نمیبرگشتم بب م یکامل ازش دور شد یوقت

اد و در آخر  دست تکون دادم که اونم بهم دست تکون د  بهش

  ی وقت ی عنیکنار گوشش قرار داد که  یدستش رو به حالت گوش

 . بهش خبر بدم  میدیرس

که برامون تو هتل رزرو شده    یبه اتاق   دنمونیاز رس  قهیدق  ستیب

 گذره یبود م

 میدیتخت دراز کش یو رو  میسه فقط لباس عوض کرد هر

 !زیبر  ییتا چا بهار پاشو سه  _

 مامان!  الیخی...... ب

 اومدم استراحت!  کنماینم یکار  چیه نجایا گهی دمن  

   خندنیو خاله همزمان م مامان

 باشه دختر جان، سه روز هم روز تو  _



انتخاب نکرد  یبرا  یوقت مناسب  یول تو هتل همه   یاستراحت 

 آمادست  زیچ

 اتاق بزنم   سر به اون هی ....... اشکال نداره خاله جان، من  

اتاق    دارم،یبرم  مویگوش روشمیم  یکناروارد  دونفره   ی..  تخت 

و بعد از برانداز کردن اتاق شماره بهرام خان و    نمیشیگردش م

   رمیگیم

   دهیاز سه بوق جواب م بعد

 الو  _

 ...... سالم  

   ن؟ یدیسالم.. الن رس _

 هست ی ساعت مین کی...... نزد

   ؟ یخبر بد دی بعد الن با _



دارم باهاتون   گهی ق د.. الن تو اتاگهی نبود د  طشی....... خب شرا

   زنمیحرف م

 بم تر شد   یراحت ول یکمیکردم صداش  احساس

 عه!؟   _

 !  ؟یزنیبا من حرف م یبدونن دار  دی نبا یعنی

  کشمی.. خجالت مگهی....... خب.. زشته د

 آخ که من....!  _

   شهیم یو دوباره جد دهیم رونیشو پر صدا ب نفس

  ن؟یهست یاز اتاقتون راض _

به پشتم   دادم یشونم بود و با دستم تابش م یه روموهام ک  بافت

 میندازم 



   یلکچر ی لیخ نجای....... آره بابا ا

م  مثل جاهامونهیقصر  تو  رو  بهار  حال  م  ی..  !  دینیبیمختلفش 

   فرستم یعکس بندازم به دوستم بفرستم واسه شما هم م   خوامیم

   دهیگرانه جواب م خیتوب

 لزم نکرده.. عه   _

   ؟یبفرست یعکس واسه کس نمینبعکس! ..   عکس

 رهیگیم خندم

 که بد نبود!   طنتیش کمی

   کنمیصدام م یناز قاط  کمی

 فقط واسه شما بفرستم؟!    یعنی....... 

 استغفرالل!  _



   ؟یستیبچه.. تو از راه دور هم ول کن من ن برو

   خندمیو بلند م رمیخندم و بگ یجلو تونمینم گهید

 مو متوقف کنم  خند منم شهیپشت تلفن باعث م سکوت

  ن؟یهست......... بهرام خان؟  

 .. هستم!  زمیآره عز _

   کنمیدفعه منم که سکوت م نیا

   رمیگیبه دندون م لبمو

 مواظب خودت باش  _

   خداحافظ

 کردم  یخداحافظ آروم

 تخت ولو شدم   یتخت انداختم و رو یو رو یگوش



   کردمیکار و م  نیبدتر من

    دادمیم  یو بازرفتار هام داشتم اون نیا با

  چ یه  ی گذاشته بودم که ب  یکس  یهام دست رو  طنتیش  یبرا 

 لطف رو در حقمون کرده بود    نیو بزرگتر  نیشتریب  یچشم داشت

 . ..شناختمیکه اطرافم بود و م یمرد نیتر  پاک

  چرخهیمختلف تو سرم م ی انقدر فکر ها

  ی که مدت   ی.. حال ادی همراه با استرس به سراغم م  یسر درد  که

 همون تنم شده بود  د مبو

بود    یریبه سمت سراز  یبا سرعت وحشتناک  مونیزندگ  دونمینم

آ  یهر چ  ،فقطییروبه سربال  یبه کند  ای از  بود ترس    نده یکه 

   نداختیمبهم رو به جونمون م

 مثل قبل نبود  گهی حال مامانم د یحت



 خنده هاش از ته دل نبود   گهید

 .. گذشتیچقدر سخت، سخت م و

ب  چشمام خستگ  شبید  یخوابیاز  م  یو  گرم  به    شنیامروز  و 

   رمیخواب م

ش  از حرم    شیساعت  تو  بود  ده شب  ساعت  که  الن  تا  غروب 

  مینشسته بود

   میخوند یمختلف ی و دعاها ارتیو ز نماز

ب  گذر با    ی هم فضا  دیفرق داشت شا  رونیزمان تو حرم چقدر 

تاث  یمعنو تحت  رو  م  ر یهممون  ر  داد یقرار  بودن   لکسیچون 

 بود  دایتو حرم پ  اد یهم از موندن ز هیبق

   م؟یکن  دیخر میبگرد کم یشلوغه  ابونای........ مامان خ

 پاهاش درد گرفته   میمر  زم،یفردا عز _



 کشه یم شیشونیپ  یرو شتریکش چادرش و ب خاله

اگه هم خسته شدم    نیریبگ  نی خواست  ی نه من خوبم، شما هرچ  _

   نمیشیمغازه ها م یصندل یرو

از    یخاله حرفش رو به کرس  یلفت کرد ولخام  مامانم نشوند و 

 که خوشم اومد بخرم و نگرانش نباشم   یمنم خواست تا هرچ

  برد یخاله رو به ارث م  یها  یاز مهربون  کم یبهرام خان فقط    کاش

  کردیبند دلم و پاره م  تیهم از اخم هاش که موقع عصبان  کمیو  

   کردیکم م 

از امام   نویا  دی اش سر کنم بامدت نامشخص رو باه  هیقراره    اگه

 وام! رضا بخ

 ...  دمیخودم و رها خر یبرا ی و شال رو دوش یاکسسور



پا درد داشت و   میدوازده بود که به خودم اومدم.. خاله مر  ساعت

واقعا از خاله و خودم خجالت   کرد یبه خاطره من داشت تحمل م

   دمیکش

  نیماشکه    م یدور نبود  ی لیخ  ن یهم  یحرم بود برا  ک ینزد  هتل

 میریبگ

 کردیم یخاله حرکت م یپابه پا آروم

مر  طیشرا خاله  خودخواه  میالن  خاطره  برا  یبه    دیخر  یمن 

  م، ی ومدیفردا با مامان م  کردمی کردن امشب مون بود اگه صبر م

 کردیدرد رو تحمل نم نهمهیخاله هم ا

 خاله زنگ خورد  یکه گوش میبود دهیبه اتاقمون رس تازه

 سالم مادر _

...... ....................... 



 ؟ یکن یم کاریخودت چ م،یالحمدلل همه خوب _

 .................................. 

 کشه یتخت با زحمت دراز م یو رو ارهیچادرش و درم خاله

به من آموزش   انقدر  بهرام جان، مادر من خودم بزرگت کردم  _

 کنم   کارینده چ

 نخورم، پسرم!   ایبخورم  یچ

..... ...... ............... 

   میدیاتفاقا تازه رس _

  کترینزد یصداش رو آروم کرد و دهنشو به گوش خاله

  اوردم یها مونو از پاکت ها درم  د یبودم چون داشتم خر  ک ینزد  من

  دمیصداش رو شن نیهم یبرا



  یبا زهرا صحبت کنم، خودت نذاشت  گهید  کبارهیبهت گفتم بزار    _

 مادر  

همون   یکردم ول  زیواسته گوشامو تاخن  دمیاسم مامانمو شن  یوقت

تو و خاله رو صدا زد، حاج خانوم هم د اومد    گه یلحظه مامانم 

 رو قطع کرد   یصحبت کردن گوش کمیادامه نداد و بعد از 

ر و  هم در مورد کا  لوفریشب عالوه بر چت کردن با رها، با ن  اون

کارمو شروع کنم   دیقرارداد صحبت کردم و قرار شد از هفته جد

 ..  یشیماه آزما کیونم تا ا

بودنم صبح زود   زیبه خاطره عادت سحرخ   یول  دمیخواب  رید  شب

 یذوق و انرژ یشدم اونم  با کل داریب

همراه مامان و خاله  کیلباس ش هیو با  دمیبه خودم رس یحساب

 میوارد سلف رستوران هتل شد



  یی جلو زیاومد پشت م کیش اریبس یخوردن صبحانه مرد موقع

 من!   یرودرست روب ما نشست،

ز  شخدمتیپ  احترام  فقط    ادیبا  هم  آقا  اون  آورد  قهوه  براش 

 سرتکون داد 

 چشم گرفتم و مشغول صبحونه خودم شدم ازش

بال به سر و وضعت   یریم  یشیبهار صبحونت که تموم شد پا م  _

 بخر یخواست  یهر چ  میریبعد م یرسیم

 مامان گهی...... خوبه د

 گردن؟یم یچطور هیبق نیبب

 خورد یرو م ش ییهم در سکوت چا خاله

 کرد یبه مرد روبرومون نگاه م هیهر چند ثان و



 شهیرد م ی .. هر کگمیندارم، دختر خودمو م هیبه بق یمن کار _

 ندازهینگاه هم به تو م هی

 م یومدیمامان جان واسه قر و فر که ن  میاومد ارتیز

رو  با میندازم  و  چنگال  خان    دونم ینم  ز،یم  یحرص  چه بهرام 

فقط حواسش به پوشش   دایمامانم گذاشته که جد  یرو  یریتاث

آرا حت  شیو  من  آرا  کی  ی منه،  ا  ییدخترا  شیدهم    نجایکه 

 بده  رینشستن هم ندارم عوضش ده برابر اونا آدم دارم که بهم گ

موقع بسته شدن در   زنمیتو آسانسور و دکمه هشتم رو م  رمیم

همون مرد   ارمیتر منگاهمو بال  ی وقت  رهیگیقرار م  نشونیب  یکفش

   شهیوارد آسانسور م

 کنم یو به کفش هام نگاه م رمیقدم عقب تر م کی 

 کردمیدم حس مخو ینگاهش و رو ینیسنگ



 سالم خانوم  _

 هتل نیهستم، صاحب ا سهراب

 اسمتون و بدونم؟  شهیم

ناخودآگاه    یوقت هتل،  صاحب  کردم،    هیگفت  نگاهش  لحظه 

 بود  پی خوشت

 گفتیدروغ مم ه  دی.. شادمینم جواب

 فقط..  قصد جسارت نداشتم خوامیمعذرت م _

 رون یب امیو م شمیبدون توجه از کنارش رد م شه،یباز م در

 اد یم رونیهم پشت سرم از آسانسور ب اون

 

 خواستم بگم قصد مزاحمت ندارم _



 ! یبه دلم نشست یلیخ فقط

 شعوریب مردک

 تو رمیو م کشمیکارت رو م عیسر

دق  کمتر پنج  به صدا درم  گهی د  قهیاز  در  ا  اد، یزنگ   نکهیترس 

 رم یگیشماره مامان و م  عیو سر  کنمیهمون مرد باشه در و باز نم

 الو بهار، باز کن در و  _

 .الن ن؟ یی......... شما

گرفته و مامان هم    یمنتها خاله با چهره ا  ،تو  انی و مامان م  خاله

  .متفکر

   ن؟یشد؟ چرا اومد ی....... چ

  مونهیم کنهیپاش درد م  میشو.. مرتو زود آماده  _



   دیکشیتخت دراز م یخاله که داشت رو شیپ  رمیم

  ن؟ی......... خاله جون داروهاتونو بدم بخور

 آره مادر.. تو چمدونمه   _

  برمیآب م وانیل کی داروها رو همراه با  کی کوچ جعبه

   نیی....... بفرما

 : کنهیآب، خاله بهم نگاه م وانیگرفتن ل یجا به

امانت  _ تو  چون کار من    یکن   کاریبگم چ  خوامی.. نمی بهار جان 

صورتت   کم یدخترکم    یول   ادیخوشم نم  حتیو اصال از نص  ستین

   زم یعز  شهی.. بهرامم ناراحت میکنیرو بپوشون مادر، جلب توجه م

رو  وانیل ر  ذارمیم  یپاتخت  یرو  به هم  انقدر عصابم  که   ختی، 

 مثل صبح حوصله ندارن  گهید



که من برش داشته   یتو اتاق کنار  رمیو م  زنمیخاله مه  ب  یلبخند

 بودم 

م   در باز  و  چادر  کنم،یکمد  و  اتو کش  یمقنعه   زونیآو  ده یکه 

 ارمیم رونیکرده بودم، ب

بود، فکر کنم الن وقتشه   دهیچادر و از قم برام خر  نیآقا ا  نیحس

 چند روزه بکنم   رییتغ هی

 رمیکردن چادر م  عوض کردن مجدد لباس هام و سر  نکهیا  بعد

 ق خاله و مامان اتا

 ......... چطور شدم؟  

که    زنهیخاله چنان چشماش برق م  گردن،یدو به سمتم برم  هر

   کنهیبغلم م  اد یو م شهیاز جاش با زحمت بلند م انیماشاالل گو

 هزار الل اکبر مادر   _



  یخانوم شد چقدر

 یهم برامامان  ندازه، یو چندتا ازم عکس م دارهیشو برم یگوش

از کلفرستهیآقا فاتحه م  نیحس از پوششم که   فیتعر  ی... بعد 

 ی چادر   شهی بود که برم تو جو و اگه بشه هم  نیا  یبرا  شترشیب

   میریم رونیباشم، با مامان ب

   کردیکه با تعجب نگاهم م  نمی بیم   یهم همون مرد رو تو لب   باز

 داشت تو آسانسور؟   کارتیچ _

   ؟ی........ ک 

 م یفتیو به سمت مغازه ها راه م رونیب میریل مدر هت از

 اومد دنبالت!   یبلند شد زیاز سر م یهمون که وقت _

داشته باشم که همه حواسشون به من   یحس خوب دی با  دونمینم

 ...!  ایهست 



 ...... گفت اسمش سهرابه..صاحب هتل 

 منم نگفتم    د،یاسم منو پرس بعد

 کرد!   یازت خواستگار _

  مریگیآرنج ممامانو از  دست

 ..... واقعا؟  

 آره  _

  ی ب ا  کنهیوقته به تو نگاه م  یلیگفت خ  م یاومد دنبالت مر  یوقت

  م یما از آسانسور اومد  یتو در و بست  یوقت   می ما هم اومد  نیهم

چرا  دم یپشت در اتاق ما بود منو ترسوند ازش پرس نکهیا رون،یب

از تو خوشش مادرتم گفت    دیفهم  نکهیدنبالت اومده، اونم بعد از ا

 یومده و قصدش جدا



وقت   ومدهین  بدم برعکس  خواستگار  دمیشن  یبود،  کرده    یازم 

شوهر پولدار داشته   هیکه    نیبهتر از ا  یهم خوشم اومد.. چ  یلیخ

تو خونه   گه یتا د  رهیگیمامانمم خونه م  یبرا  ینطوریباشم تازه ا

 میبهرام خان مزاحمش نباش

 خوبه مامان یلیخ ن ی.......... ا

 نظرم موافقت کنم!  به

 کنهیسمتم و با اخم نگاهم م گردهیمامانم برم کدفعهی

 بود؟  یچه حرف گهید نیا _

که بله رو هم    یباهاش تفاهم دار  یدیرس  جهینت  نیکجا به ا  از

 ؟ یداد ش یپ  شیپ 



قصد   نکهیبا ا  ؟یدیمامان هتل و ند  خوادیگرفتن نم جهی......... نت

به قول رها    یسیک  نیچرد کردن هم  شییخدا  یازدواج ندارم ول

 ته یخر

 !میبه حرفم تکون داد و دوباره به راهمون ادامه داد یسر مامان

  کنهیم  ی به دلت صابون نزن، پسره گفت تو کانادا زندگ  خودیب  _

 همراهش بره کانادا دی و زنش هم با

 خوابهیبادم م  دوباره

 کار یچ  خوامیرو م یخواستگار خارج آخه

 ! میکن ی زندگ رانیا نیو فرهاد باش تو هم ایب

 لوفریرها و ن  یبرا  یول  خرمیم  یهم سوغات   دیجد  یدوستا  یبرا

 و مفصل تر شتریب



من و مامان و البته خاله   ی ها و خنده ها  یهم با همه خوش  امروز

  رسهیم انی به پا

شهر، حرم    یِ جا  یمختلف تو جا  ی بعد از گرفتن عکس ها  البته

 و البته اتاق!  

  م یبود  ی اه یو س  ی ارتیکه تو سفر زروز کامل بود    نیامروز آخر

 ابون یاطراف هتل و خ  نیبه هم  م ینرفت  ی گردش  ی البته ما جاها

به قول خاله دفعه بعد با    میبود بسنده کرد  دیخر  یکه برا  یی ها

 م یکنیگردش هم م ریدل س هیو  میایبهرام خان م

 بود  نجایرها هم ا خواستیدلم م یلیخ

   خب یول  گرفتیهامون اوج م ی وونگید 

  م یداشت یریبا هم تماس تصو مدام



  نیو خودمون به ا  داد یخودش هم نظر م  دم یخریکه م  ی چ  هر

 میو با هاشم خوش بود م یدی خندیم امونیخل باز

 به دعا و نماز   میتو حرم نشست گهیاز نماز ظهر سه ساعت د بعد

  گرفتم یقرار م  یمعنو  طیتو شرا  یبودم، وقت  یطور  نیهم  شهیهم

 ! میصراط مستق یتو واد رفتمیم

و در حال گشت و    م یها بود  ابونیچهار بود که ما تو خ  ساعت

مه مغازه ها پر بودن زوار به  بود که ه  ادیز  تیانقدر جمع  د،یخر

 خصوص عرب  

  ی ها  یکه کمتر از فروشگاه نبود؛ سار م یشد یمغازه بزرگ داخل

  یلیکه خ  شیمجلس  یداشت مخصوصا مدل ها  ی قشنگ  یلیخ

بعضبودن  کیو ش  یتجمل نگ  ی ،  با  شده    نیزاید  نیهاشون که 

   گرفتنیبودن و تن مانکن ها به شدت چشم رو م



منم که چشمم    کردنیو مامان داشتن پارچه ها رو نگاه م   خاله

ا  یسار  هی مانکنش  کنار  بود  گرفته  رو  به    ستادهیسبز  و  بودم 

  کردمی با حسرت نگاه م شینجوم متیق

مقدار پول قرض    ه ی  ازشو    زدمیبه بهرام خان زنگ م  شد یم  کاش

   کردمیم

 همه پول برام فراهم کنه   نیا تونهیرها نم دونستمیم

  کنهیمنو از فکرم جدا م میزنگ گوش یصدا

 بهرام خان بود  شماره

 ........ سالم  

 سالم   _

 نی........ خوب هست

 ن؟ یهم با.دهیشو جواب نم یممنون.. حاج خانوم گوش _



د و با نگاه  ا عبا جلوم ظاهر ش بلند ب  مرد قد  هیاومدم جواب بدم    تا

 به صورتم زل زد  زشیه

 !لیجم _

 کنم یشما حساب م یلباس را برا نیمن ا دیبخواه اگر

بود که   یاشاره به سار  قایدق  و  زدیحرف م  یعرب  ظیلحجه غل  با

 مجذوبش شده بودم

 ممنون یلی......... نه، خ

هم شلوغ    یلیاز فروشگاه که خ  یا  گهیو به قسمت د  گردمیبرم

 : کنهیسوال م ضیبهرام خان با غ  رمیبود م

   ن؟یبود ا ی ک _

 تا حساس نشه  دمیبا آرامش جواب م 

 دادم!   رییبودم الن جامو تغ ستاده یخانواده عرب وا هی...... کنار 



   ن؟ییتنها _

ازشون فاصله   کم ی.. من  رنیگی...... نه، مامان و خاله دارن پارچه م

 دارم 

بهم چشم    شتریب  اقیو با اشت  رهیگیبروم قرار ممرد عرب رو  دوباره 

 :  دوزهیم

  کنم یفراهم م   یتو همه چ  یبرا  من( اسمعا..    زمی! ) عزیبتیحب  _

  اما فقط بگو..    یکه بخواه  یچ  هرمن باشد    یچشمانت برا  فقط

 شرط دا..   کیمن فقط 

 :  دمی رو از دهنم فاصله م یگوش

 ؟ ی گیم  ی....... برو آقا.. چ

 پخشه :  یاز پشت تلفن انگار که رو شیببلند و عص یصدا

 تو؟   یی کجا که؟یاون مردت هیک _



 تا آروم شه : نییپا ارمیم شتریب صدامو

   نامیمامان ا  شی........ گفتم که.. پ 

  گه ید  کباره یبهت چرت و پرت بگه؟    یعوض  نیا  ستادنیوا  یعنی  _

 و تو    دونمیمن م  یبه من دروغ بگ 

 گوشم فاصله دادم   از رو  یکه گوش زدیبلند داد م انقدر

 دروغ گفتم؟   ی ......... من ک

   ؟یستادیخانواده عرب وا هی شیپ   یتو الن نگفت _

 گفتمیم د یبا ی.. چرمیگیو گاز م لبم

 نیشما ناراحت نش خواستمیم خب! دی........ ببخش

و درست حرف    راستی.من باش  یشما لزم نکرده فکر ناراحت  _

 بزن 



 .......... چشم!  

 حرص تو صداش نه!   یول  نییپا  ادیش مداص ولوم

   زنه؟یناموس حرف مفت م یب  نیاونجا که ا یگردیم یچطور _

 داست یتو صدام هم پ نیو ا رهیگیم خندم

 !؟  دمیپوش ی چ دی........ اگه بدون

  زنهیاسمم و صدا م یشتریحرص ب با

 بهاااار !   _

 ! دادیم فیک مونی.. چقدر سربه سر گذاشتن حاجخندمیم آروم

جد اونطور  دمیپوش  یجور  هی!  گمیم  ی .......  منو  حال  تا   ی که 

 ! ن یدیند

 !نمتیبب خوامینرو.. م هیحاش _



 ! کنهیدر من نفوذ م طونیش دوباره

 !  کوقت؟ینباشه  گناه..ی ندارم ول  ی........ من که مشکل

 و تن صداش بلندتر  شهیم کالفه

 ه! نتت رونیب لباس نمت؟یبب  یچطور خوامیم مگهاستغفرالل  _

تماس که    کوقتیآخه!    دیشما گناه بدون  دی ....... خب.. گفتم شا

تو جلد من نه،  طونی.. شنایو ا مینیرو بب گهیبشه.. همد یریتصو

 !  گمیم نیخاطره ا به!  ره؟یتو جلد شما نم یول

گوش  یصدا تو  بلندش  م  ینفس  که    شهیپخش  انگار  بعد  و 

 :  گهیدرمونده باشه م

 نیرفت.نی.. همنمیخواستم پوششت رو بب  طفقنده    ی.. بازای ناز ن  _

   رهیهتل به حاج خانوم بگو باهام تماس بگ

 ... خداحافظ



 ........ خداحافظ. 

و حواسمم هست که اون مرد عرب دنبالم    نایمامان ا  شیپ   رمیم

 راه افتاده 

 کرده و در حال حساب کردنه دیخر یحساب خاله

سمتش و با    دهگریمامانم برم  گم، یمرد عرب رو به مامان م  هیقض

عصبان و  م  تیاخم  رو  مزاحمتش  فروشنده    دهیجواب  از  بعد 

کنه، و تازه اونجا بود که    رونی که اون آقا رو از مغازه ب  خوادیم

مرد عرب هست    ن یا  یفروشگاه و همه تعلقاتش برا  ن یا  میدیفهم

 !میما هست نبره او  رونیب  یو اگه قرار باشه کس

از خاله م  دیو مامان خر  من از فروشگاه م  میریگیها رو    م یریو 

 ف یشده، ماجرا رو تعر  یچ  دیپرسیخاله که م  یو مامان برا  رونیب

  کنهیم



بود که دوباره همون مرد    دهی فاصلمون به حد نصاب رس  بایتقر

 جلومون رو گرفت 

 یخوشم آمد برا  شونیمن قصد بد نداشتم فقط از ا  دیببخش  _

 ازدواج 

  ده، یب رو مجواب مرد عرگره خورده    یخاله با ابرو ها  ندفعهیا

 ..! یاما چه جواب

 نیشیدختر پسر منه و اگه بدونه شما مزاحم زنش م  نیشوهر ا  _

 ... تا رسونهیامشب خودش رو م نیهم

 خانوم شوهر داره؟ نیا خوام،یمعذرت م _

به مرد که نه، در اصل به من    یدوباره جواب دندون شکن  خاله

 ! دهیم

 بله و من هم مادر شوهرش هستم!  _



 دارهیقدم به عقب برم کیعرب  درم

 .. متأسفم دونستمیمن نم _

عرب زد، در همون   خیرد کردن ش  یکه حاج خانوم برا  یحرف

 دور از انتظارم بود گهیمدل د  نیحد خوب هم بود چون ا

 .. یپول خودم تموم شده بود ول ی همه

که بهرام خان شب قبل از سفر بهم داد هنوز دست نخورده   یپول

 مونده بود 

 بهار؟  _

 ........ بله؟ 

 ؟یدیخر یزیواسه بهرام خان چ 

 شده به مامان نگاه کردم   شوکه



خودم و دوستام شده بودم که به کل فراموش کردم   ریدرگ انقدر

من تو    بیبه فکر ج  یکه حت  ی کس  یبرا  ادبودیبه رسم    یزیچ

که خودش بهم داده بود، چون   یکنم.. اونم از پول  هیسفر بود ته

 ته حسابم مونده باشه...  یزیچ گهیفکر نکنم د 

 رفت   ادمی ..... 

 یی بس که سر به هوا _

 رفت؟   ادتیرو  مونی تو زندگ یمهم نیچطور آدم به ا 

  ی حق هم داشت.. فراموش کردن کس  ره،یگیبا اخم چشم م  مامان

عزت،    تیمنت تو خونش راهمون داده بود  اون هم با نها  یکه ب

 خرج مسافرتمون رو 

رو بهم داده بود که    یمبلغ  یو حت   گرفته بودبه عهده    خودش

 بود  ییچشم و رو یب  تینباشه، نها یکم و کسر کوقتی



 دم یرس  جهی نت  نیچند روز به ا  نیتو ا  م،یسه وارد مغازه شد  هر

شلوغ هست درست برخالف   نجایفصل از سال هم ا ن یتو ا یحت

 فکرم 

  کیش  یلیخ  ک یکالس  س یروان نو  ه یاز همون اول چشمم    من

 هم گذاشته بودن!  پیپ هیبود که البته کنارش رفته رو گ

   خوردیبه درد ما م سشیخب فقط روان نو یول

برام تکون   یبه مامان که تو بخش لباس ها بود گفتم سر  یوقت

 داد 

 بخر   یدرست و حساب زیچ هی ه؟یچ ایسوسول باز نیا _

 قشنگه مامان    یلی....... باور کن خ

ش  هم هم  سا   ک، یخاصه،  انگشکنارش  و  معت  هم  ..  م یخریتر 

  شهیم ی عال



 شد   یاسم ساعت و انگشتر و اوردم راض یوقت

بود... ساعت و روان   د یپسرش در حال خر  دونه ی   یهم برا  خاله

انتخاب کرد  یانگشتر  ی ست هم شدن ول  سینو   نشینگ  میکه 

   دم یدیتو دستش م یبود که گاه  یحیهمرنگ اون تسب

 حرم  م یریو دوباره م  م یذاریها رو تو هتل م دیخر همه

  م یتا   م، یقبل تو حرم موند   یها  یاز سر  شتریب  یلیخ  ندفعهیا 

حرم، موقع نماز    میومدیسفر م  نیبار تو ا  نیآخر  یکه برا  یبعد

   م یاستفاده رو برد ت یصبح بود پس به قول خاله نها

 کم بود!   یلیمامان و خاله خ یبه نظر من چون برا  البته

افتاد به خاله بگم بهرام   ادم یکه    میدوازه تو اتاقمون بود  ساعت

 خان تماس گرفته بود و باهاش کار داشت 

 ...... خاله جون بهرام خان کارتون داشت 



 چرا به خودم نگفت؟ الن؟   _

 به من زنگ زدن   نیشما جواب نداد ش، ی........ نه  چند ساعت پ 

 درآورد   فشیشو از تو ک یگوش خاله

 افتاد!   ادت یمادر چقدر زود  _

  خندمیبلند م یسرخوش با

 !ستین یبودن من شک جی....... خاله جان تو گ

که تو کلمه به کلمه حرفاش    ی و خاله با ذوق  شهیبرقرار م  تماس

  کنهیمشخص بود با تنها پسرش صحبت م

  شد یهوش م  یو اثر داروهاش داشت از خواب ب  یاز خستگ  مامان

 منم رفتم تو اتاقم تا لباس هامو عوض کنم  



دادنشون   هیاستفاده کردنشون و هد  اق یهامو با اشت  دیخر  ی  همه

هاشون هم رفتم    ی قربون صدقه بعض  یدونه دونه نگاه کردم حت

 جنابِ خان رو گرفت!   سیدر آخر چشمم روان نو

   گرفتمیخودم م یهم برا ی کی کاش

 سر کج کردم   ناراحت

خر  درواقع چند  نم  یپول  چ یه  گه،ید  دیبا   ن یهم  موندیبرامون 

قبول نکردنش از    یبود که برا  ی بود همون  فمیتو ک  هم که  مقدار

 ناز اومدم  یبهرام خان کل

حرم،  میکرد که بر دارمینماز صبح ب یساعت بعد مامان برا چند

ها شلوغ بودن و چقدر    ابونیباز هم خ  میرفت  رونیاز هتل ب  یوقت

 تعجب داشت، باعث شد خواب از سرم بپره  یبرام جا

**** 



   م یدفرودگاه بو یتو

 خان اومده بود دنبالمون  بهرام

   دیو مامانم و بغل کرد و بوس خاله

 یاگه منو جلو میستیبه هم محرم ن گه یرو شکر کردم که د خدا

   مردمیاز خجالت م دیبوسیو م  کردیمامانم بغل م

ا  سابقه ا  نیدرخشانش گواه  کار رو   نیموضوع هست که حتما 

 !  کردیم

 که به شکل حجاب سر کرده بودم    یسرم بود با روسر  یعرب  چادر

نگاه کرد که مامان ها هم با خنده چشم    رهیبهم خ  یعلن  انقدر

 گرفتن 

 شد و آروم گفت :  کشینزد خاله

 خونه خسته ست!   م یو بر شیمادر، بق شهیتموم نم _



راه افتادن بهرام خان   یو با مامان به سمت خروج  دیخند  خاله

   دیفت و کشهم اومد جلو و چمدونم و به دست گر

از   شد یبود که سرعت قدم هاش باعث نم  یجور  رفت، یتند نم

 منم کنارش بودم فتهیجلوتر ب نایمامان ا

 ! نی......... سالم کردم بهرام خان.. جواب نداد

لبش زبون  یرو کنم،یمن بهش نگاه م یول گردهیسمتم بر نم به

  ک یعل"و آروم    دهیواضح آب دهنش رو قورت م  یلیو خ  کشهیم

 گهیم "مالس

 شهیرد و بدل نم  نمونیب یحرف گهید

و هر چند    میزدیهم فقط من و مامان و خاله حرف م  نیماش  یتو

 م یکنیتشکر م ارتیز ن یا یاز بهرام خان برا کباری قهیدق



و چمدون هامونو از صندوق    کنهیپارک م  اطیح  یو تو  نیماش

   ارهیم رونیب

باز م  در رو  بتونه    رهیگیاز دستش م  کنه،یسمت خاله  تا راحت 

 بشه اده یپ 

لحظه   ن یتو ا  کشم، یچمدونم و م  ی و دست  ن ییپا  ام یمنم زود تر م 

 کنمیفقط به خواب فکر م

 ارم یها رو ب دیمنم بردار من خر   فیبهار جان ک _

ورود  بهرام در  به  خاله  همراه  که  رس  یخان  بودن   دهیخونه 

 سمت مامانم   گردهیبرم

 ارمی همه رو م گردمیمالن بر د،ینزن یزیشما دست به چ  _

 م یاریب میتونیممنون پسرم.. سبکن م _



که بهرام خان دم    ییتو اتاقشون منم از چا  رنیو خاله م  مامان

برم   خواستمیم  یوقت  زم،یریاستکان م  کیخودم    یکرده بود برا

 نبرم! هیبق یاگه برا یانصاف  ی ب دم یاتاقم د

 ............ 

شکالت که    یبرا  کنمیم و باز    نتیکاب  زم،یریم  ییهمه چا  یبرا

 شم یروبرو م یبا صحنه وحشتناک خوشمزه ا

 بخورم!  خواستمیشام نم گهیکه د انقدر

  ی نیو شکالت داخل ظرف تو س  یشکالت  فریو و  کیتا از ک  چند

تشکر و دعا    یاتاق مامان ها که با کل  رمیبال اول م  رمیو م  ذارمیم

م م  شمیمواجه  خندم  خودم  برهیگیکه  چقدر  چ  نی..  و    یاما 

شکالت طرفدار داره البته خانواده رها هم مثل ما بودن و اصال  

 شدی سماورشون خاموش نم



 زنمیتقه به در اتاق بهرام خان م دو

 ن ییبفرما _

نشسته    زشیداخل پشت م  رمیو م  کنمیدست چپم در و باز م  با

   کردیبود و با لپ تاپ کار م

 ذارمیم زیم یو رو ینیس

 دیه نباش......... خدمت شما، خست

 ذاره یم زیم یو رو دارهیچشماش برم یو از رو نکشیع 

 نی .. خسته انیدیچرا زحمت کش _

 نکردم.. نوش جان   ی......... کار

  دارمیبرم ینی خودمو از تو س استکان

 ........ با اجازتون 



  کنهیو با تعجب نگاهم م ارهیبال م سرشو

 کجا؟  _

 گه؟ ی........... اتاقم د 

  کنهیره مش اشاکنار یصندل به

 و از سفرتون برام بگو!   نجایهم نیبش _

 سمتش  گردمیبرم

 آخه..  نی....... خسته ا

   ستمین _

 و نشستم   دمیو عقب کش یصندل

برم  هی حرف  داره یشکالت  ناخواسته  بعدش    زنم یم  یکه  که 

 !  کشمیخجالت م



   رمیگیبا دستم به سمتش م یا گهید شکالت

 تره مزه خوش نیبخور نی......... از ا

شکالت رو   رهیازم چشم بگ  نکهی.. بدون اشهیم  رهی چشمام خ  تو

   رهیگیاز دستم م

 کارم  نیاز ا دم یخجالت کش یکل  بعدش

 ! رمیگیم شتریب _

   کنمیپاهام به هم قالب م یو دستامو رو   نییو میندازم پا سرم

 دلم تنگ بود...  _

 :  دمیجواب م نییو با همون سر پا کشم یدست م میروسر به

شما، هر جا    یبرا  کردیم  یابراز دلتنگ  یلی........ اتفاقا خاله هم خ

بود  گفتنیم  میرفتیکه م اگه شما    ا ی   ن،یبردیما رو کجا م  نی: 

 بود  یخال  یلی.. کال جاتون خگذشتیمثال چقدر بهمون خوش م



 :  گهیم کنهیطور که بهش نگاه م نیو هم کنهیو باز م شکالت

باشه نشانه خوب   یوم خالخان  حاج  یمن اگه برا  یخال  یجا  _

 ستیبودن من ن

 طوره براش  نیهم عتایبط پسرشم،

  کنمی به شکالت تو دستش نگاه م منم

.. چقدرم از راه دور  زدیحرفا رو م  نی........ نه اتفاقا، مامانمم هم

   کردیو دعاتون م کردیازتون تشکر م یه

 لطف دارن  یلیکه خ شونیا _

  خورهیرو م شییا چ و  ذارهیدهنش م یو تو شکالت

 عربه!  ارویاز سفرتون بگو.. از اون  _

 خوب بود   یلی......... خ



تو    یمسافرت نرفتم ول   یلیدوست نداشتم تموم شه، من خ  اصال

بهمون خوش گذشت...    یلیبود خ  نیبهتر  ن یهمون چنتا  هم ا

 ممنون  

   دهی رو سمتم هل م ینیس

 هم زود تموم نشد!   یلی.. خکنمیخواهش م _

 ! شدیچ هعرب

   دمیاسترس بهم غلبه کرده بود، آب دهنمو قورت م بازم

 واقعا.. خاله جوابش و داد   یچی.......... ه

 گفت حاج خانوم؟    یعه؟ چ _

 که..  شدیروم نم گفتم؟یم ی.. آخه چدمینم جواب

 :  پرسهیو کلمه به کلمه دوباره ازم م اره یسرش و جلو م کمی



 گفت؟    یحاج خانوم چ _

   دمیمتو هم فشار  رشتیب دستامو

 گفتن!    ی الک  نی.. البته شما ناراحت نشزهی.. اووم چ........ گفتن که

 گفتن؟؟   یچ _

 من.. عروس شونم!  .. گفتن که.......... گفتن که

 عه؟؟ واقعا؟؟!!!  _

بعکس  از خان  بهرام  کش  شتری العمل  بلند   دمیخجالت  جام  از 

   شمیم

مزاحم نشه.. وگرنه..    گهین مرده دگفتن که او  ی........ خب.. اونطور

 نگفتن که..  یجد

تو صداش    طنتیو با ش  ستهیایراهم م  یو جلو  شهیهم بلند م  اون

 :  گهیم



  ی گفته عروسش  ی وقتپسر داره که اون هم منم!  ه یحاج خانوم    _

 زن من!  یعن یاون هم  که!یزن پسرش یعنی

 کنم یم   یو با شالم باز  رمیقدم عقب م  هیشدت شرم و اضطراب    از

  ی......... بخدا من نگفتم زن شمام مادرتون گفتن اونم همش الک

 بود

 کنم ی.. سرمو بلند مذارهیچونم م  ریو ز  دارهیبرم  زیم  یو از رو  فریو

 !  یکه زنم بود شیچند روز پ تاالن  یلرزیتو چرا م _

   شم یم ریغافلگ ش یکه با حرف بعد نییسرم و میندازم پا دوباره

   یفرشته ها شده بود هی.. شبادیم  یلیچادر بهت خ _

 برم   گهی .. من دی.......... مرس

 :   یراو



صورت  بهار با  و  عجله  ترک   یبا  را  بهرام  اتاق  خجالت  از  سرخ 

   کند یم

 به پا کرده   یی آنکه بداند در دل مرد چه غوغا بدون

رفته   رونی دخترک از آن ب  شیپ   هیکه چند ثان  یبه در  رهی خ  بهرام

 . ماند یبود م

 گذشته بود  یچهار روز طولن نیا چقدر

 خانه در سکوت بود  چقدر

..  مشیخودش را گرفت که در نبود دخترک پا به حر  یجلو  چقدر

که سخاوتمندانه تن و   ییبه اتاقش نگذارد تا دوباره آن عکس ها 

  ند ینب  دنیکشیرا به رخ م  شانشیپر   ینقصش .. و موها  یبدن ب

 سخت بود  چقدر



او    یبرا  ش یکه تا چند روز پ   یابر کسدر بر  یبود خوددار  سخت

 بود..  

 تنش را حفظ بود   یجا یجا

بهشان فکر نکند تا فکر گناه    کردیم   یسع   دی چه سخت تر که با  و

 نکند   دایدر سرش پرورش پ 

 که راهش نبود   یبه دست آوردن دخترک از راه فکر

 مرد نبود...   نیبه دست آوردن ها متعلق به ا نیا و

 نگاه کرد زشیم یرو ینیبه س کالفه

 توانست یدست نخورده بودن.. چه م  بایکه تقر  یاستکان چا  دو

   آمد؟یکه با دلش راه نم  ی بکند با عروسک



فکر    ی ذره ا  ی که به او حت  دی فهم  شد یدخترک م  ی حرف ها  از

  دهیاش پرس ندهیهمسر آ یبرا  شی آل ها ده یاز ا ی .. وقتکندینم

 ندارد یتشباه چیه  ش یکه به مرد آرزوها دیبود فهم

باشد که سهمش از فکر    یدخترک  ش یبود خود تمام فکرش پ   تلخ

 دادن دلش بود...  یباز یو اگر باشد برا چیاو ه

آ  نیا فکر  ها  ب  ندهیروز  م  شتریدخترش  ..  کردیمضطربش 

اش را   نده یکردنش سربه هوا هم بود و آ ی جوان ی که پ  یدخترک

..  دیترسیتجربه بود م  ی خام و ب  ی ادی.. دخترکش زدی دیحال م

به خزان شود.. از   لیکه نباشد و بهارش تبد  یاز روز  دیترسیم

دانست کار درست  ینم  گری گاه شود.. د  هیتک  یکه بهارش ب   یروز

 بودن  هیبه هم شب ی ادیو غلط کدام است هر دو ز



کرد که   یمحرم مرد  یکرد که دخترش را مدت  یکار درست  ایآ

 سال از او بزرگتر بود؟   زدهیس

او را همسر   ینخواسته بود ول ت یدائم  یرا براخترش که د یمرد

   شد؟یم کش یو نزد دانستیخود م

برا  کیاز نظرش    بهرام بود ول  یمرد کامل    یادیز  یدخترکش 

مهر    یدسالکه از خر  یدختر  فیلط  ی  هیروح  یسخت بود برا

 بود   ده یپدر ند

 متفاوت بود   یبهارش کم قهیسل

خانه که بعد از خدا    نید ابه مر  یابود که بهارش عالقه  دهیفهم

که اصال در    یمخصوصا وقت  دهدیشان بود نشان نم  ی تنها حام

از سفر   ادبودیبه رسم احترام و    یزی بهرام چ  یخاطرش نبود برا

 کند   هیته



 آورد :  یوار به ذهنش فشار م  انهیمور یگریحال فکر د و

 نه؟   ا یدرست بود  تیباطل کردن محرم ایآ

 ذهنش را به خود مشغول کرده بود   یچند روز فکر نیا در

  نی.. مرام و منشش ب  مانیبود، با خدا و با ا  ی مرد درست  بهرام

مرد امکان داشت اگر به دخترش   ن یخاص و عام زبانزد بود حال ا

 کند؟   شی شد رها کینزد یادیز

که آن شب، از ساعت نه تا دوازده شب    یامکان داشت مرد  ایآ

 را ول کند؟   منتظر بهارش بود او ابانیدر خ

همه متورم   نیدختر او ا  یگردنش برا  یکه رگ ها  ی هم زمان  آن

 شده بود؟  



و در    ماند یسر م  هیبهارش همچنان سا  یدرست نبود او برا  ایآ

تنها دارا  نیا به  ارزشش   ییزمان و بحبوحه روزگار حواسش  با 

 بود؟  

 درست چه بود؟   کار

به دو ماه    کینزد  تفاوت که  نی دوباره برگشتن به قبل، با ا  نکهیا

به هم محرم بودن و شواهد و اعتراف بهار و بهرام نشان داده بود  

 ؟  رفته بودن.. درست بود شیپ  یلیکه در رابطه خ

هر    یاز دختر لوند او گذشت، وقت  لشیکه بهرام برخالف م  حال

را م او  بر سر    د یدیروز  بهار    نشستنیم  زیم  کیو  به  نگاهش 

   گذشت؟یچگونه م

م  شانی برا  یطیشرا  اگر بهرام  شود   الیام  یجلو  تواندیفراهم 

 نرساند؟   بیو به بهار آس ردیمردانه اش را بگ



آ  صد و  حال  مورد  در  چرخ   ندهیفکر  سرش  در  فرزندش  تنها 

 و او مانده چه کند؟   خوردیم

بس  تا برا  اریکنون  بود  کرده    سته یشا  یپسرش همسر  یتالش 

 کند   دایپ 

و از محسنات و خانواده    دادیشان مبه او ن  یهر بار که دختر  یول

   کردیرد م یفکر چ یبدون ه کردیدختر صحبت م

فام  یهمه  بایتقر اشناها  لیدختران  برا  شانیو  پسرش  به   ی را 

  لیدل  ی برو برگرد هر بار ب  یبهرام ب یداده بود ول  شنهادیازدواج پ 

 مخالفت کرده بود   لیبا دل ای

  یخوب  اریمورد بس  میر مراز آنها که از نظ  یداد برخ  شنهادیپ   یحت

را با هم در تماس و رفت و آمد باشند، از نظر خانواده   یبودن مدت



هدخت داماد  ی اشکال  چیر هم  چه  آخر  از    ستهیشا  ینداشت  تر 

 اسمش هم اعتبار بود؟   یبهرام خان که حت

 شد یبهرام رد م یاز سو یول 

ر  کردن همس  دایپ   یبرا یتالش گر ید ی شده باشد ول  د یکه ناام نه

 .. کردیتنها پسرش نم یرامناسب ب

   دیاز مدتها زهرا و دخترش را د بعد

برا  ییزهرا شا  شیکه  و  نداشت  خواهر  از  خواهر   د یکم  از  هم 

 بود کترینزد

 ...  یبد طیدر شرا اما

جا و    ی را از دست داده بودن و حال ب  زشانیکه همه چ  ی زمان

 ها پناه آورده بودن..  مکان به آن

 بود   دهیرا د زودتر آن ها کاش



زودتر به کمکشان رفته بود که حال زهرا را.. خواهرش را   کاش

 دیدینم شانیپر نطوریا

 اما دخترش... بهار  و

در آن   یآرزو داشت عروسش شود حت  ی که از همان کودک   یبهار

  ن یزمان ها که بهار تنها پنج سال داشت به پسرش، بهرام چند

عروسش بهار  دارد  دوست  که  بود  گفته  کم  بار  کاش    یشود.. 

 ...  شدیم ی افتنیآرزو زودتر دست  نیرگتر بود و ابز

  کردیم   یو به بهار که در خانه شان باز  دیخندیبهرام م  چقدر

 همسرش شود؟  خواهدیکه او م  کردیاشاره م

ها با  آن   اطیاش در ح  یبلند خرگوش  یبایز  یکه با موها  یدختر

   کرد؟یم  یبود باز دهیکش شیکه خود بهرام برا  ییل یلِ



بهرام سنش کم  و بهار جا  شتریب  یاگر    شد،یدخترش م  یبود 

 مادرش توقع داشت همسرش شود؟  

 دار بود   خنده

دو    شی بایکننده اش ز  رهیبهار بزرگ شده بود و با اندام خ  حال

 چندان شده بود  

را مجذوب    یو ناز در نگاهش، نشست و برخواستش هرکس  یلوند

م صدا  کردیخود  ه   ش یبایز و    فیلط  یو  به  گوش  وادار  رو  ا 

 .. دنیشن

آن دختر بچه پر    گریکه بهرام ازدواج نکرده بود و بهار هم د   حال

 شده است کینزد شیگفت که به آرزو شدینبود م طنتیش



  ده ی بهرام را د  د، ی خندیم  یبلند  یو با صدا  زدیبهار حرف م  یوقت

  بکیبار س  ن یو چند  شدیم   دی چهره اش تشد   یبود که اخم رو

 شد یم  نییبال پا شیلوگ

 بود که بهرام ترس دارد..  ده یفهم میمر

ها  ها مهمان آنشود که تا مدت  ییبایدختر ز  ریدارد که درگ  ترس

   بردیاکثر مواقع را در اتاقش به سر م نیهم یهستن برا

بود    ده یبهرام د  یجلو  یبهار را با لباس نامناسب  یمختلف  دفعات

 گذرد یسخت م رامبه یبرا طیشرا نیا دانستیو م

بهار صحبت کرده بود    نیب  تیمحرم  غهیدر مورد ص  یوقت او و 

 سفت و سخت شهینه مثل هم ی مخالفت کرد ول

پسرش موافق هست    د یلحظه از سرخ شدن صورتش فهم  همان

 شرم دارد از مادرش   یول



 . کردن بهار سخت بود   یراض یول

******** 

 چادر سر کنم؟    دیل باحا  نم؟ک  کاریچ  ادیکه ب  ادی........ چادر بهم م

 یمادر خودت گفت عروسشم من که نگفتم اونطور  گمیمن م  یه

 بال.. وال !   یندازیابرو م

  ییییپسرجان، الک ی الک گمیهم م یچ هر

   نایو ا ینه تو زنم بود گهیم همش

کور  اصال به  نکردم  که  جرم  بودم  که  چشمت، شوهرم   یبودم 

 ! یبود

 کردیچپ و راست ما رو خفت م  ی ه  گذشتیکه بهش بد م  انگار

 ما   ش یبه ر بستیزنم زنم م 

 زنشم شد یداشت باورم م گهید



م  تولدشم  پ   خواستمیشب  کادو  د  چیخودمو  کامل    گهیکنم 

 بشم!   مشیتقد

صبر   یتا شب عروس گهیم کنه،یدختره رو عقد م رهیمرده م وال

 !  میریم  ش ی! آروم آروم پ یبترس  ی وقت نگران نش  هی  زمیعز  کنمیم

 :  گفتیکاره م هیجناب  نیا اونوقت

 بغلته!   گهیحاصلش نه ماه د  یای ب شیقر و قم گهی د کمی

  نیا  ایرها جان ب  یاگه خواست  ی عنیکه من دارم،    یچه شانس  نیا

 قشنگ مو بردار ببر  یشانس ها

ازدواج کردن من خاک بر سر   ایدن  یبگم رها جان همه    خالصه

 هم ازدواج کردم!  

   نه؟یمگه ا تازه

 خدا هم بهش بدهکارم!   شهیهم



پا   هیآخه بنده خدا با اورست    کنهیهم از بال بهم نگاه م  شهیهم

 !  رهیم

 خدااااا  یا _

 رفت   یرو پوکوند چارهیبهار، مرد ب گهید بسه

اگه    تازه اومد  راه  باهات  تو سرش که  نظر من خاک  کارشو به 

  بال   کمیکه    یلباس عروس تنت بود با شکم  هیکرده بود الن  

هم به    دیرسیهم به زنش م  ییایشب رو  کیمده در اصل تو  او

 بچش!  

 .. مقصر!  گهیبوده د مقصر

رو فسخ کرده.. من اگه جاش بودم بهار جون  غهیبرگشته ص  تازه

مامانت گفت    نکهیتعارف که ندارم باهات همون شب تولد بعد از ا



 یرو  نداختمتیم  بردم یبغلم م  ریز  زدمت یرو باطل کنم م  غهیص

 !   شدمیم ییاجرا اتیو وارد عمل  کردمیقفل م درم تخت

 دخترتون   نم یا نییبفرما گفتم یم  بعدشم

 !  کنمیاطل مرو ب  غهیهم ص الن

بب  اون م  نیوقت  التماس  به  خاله  و  خودت  که   نیفتادیچطور 

 نگهت داره!  

   دی خندیو م گفتیو رها بلندتر م زدمیم غیج من

 نشدم!  ن تو شد ز خوبرها خانوم  ی کثافت یلی......خ

کامل    عیوقا فیصحبت کردن با رها و تعر ی طولن یقیاز دقا  بعد

   نییپا  رمیمامان م یاز سفر و برگشتمون با صدا زدن ها

 ..... جانم مامان؟  

 غذا آمادست   نیبچ یی رایشام و تو پذ زیم ایب



 چشم  _

تو   یسبزآشپزخونه عطر قرمه   رمیو م  کنمیلباس هامو عوض م

که درباره نخوردن شام   یبود و منو از حرف  دهیچیخونه پ   یفضا

 کرد مونیزده بودم پش

 ی شده حساب  کیخانوما اشتهام تحر  نی...... چه کرد

  ده یپارچ دوغ رو به دستم م مامان

   یکه تو هتل زد یرفته حرف ادمونی حال فکر نکن ما  _

 گفتم؟    ی........ چ

گ ه سنخون  م یدیرس  ی عوضش وقت  ی نکن  یکه اونجا کار  ن یهم  _

 ی تموم بذار

   ذارمیبزرگ م زیم یو پارچ دوغ رو رو رمیم رونیاز آشپزخونه ب 



کدوم رو    چیه  نیهمه به من قول داد  ن ی........ مامان جان شما ا

  ی خوب  نیرو به ا  نوایاونوقت حرف اسارت من ب  ن ینکرد  ی هم عمل

 مونده؟   ادتونی

   دهیهم از تو آشپزخونه جواب م مامان

 نفعم نبودن لبد اونا به  _

   رمیبگ ادی زی....... خوبه منم از شما دوتا چ

  ادم ی دیجد یزایور دستت که چ گردونهیسه سوت برم م شوهره

 !  یبد

حاج آقا هست    یبرا  شیکیبرنج که از حال مطمئنم    سید  دوتا

 !ذارمیم زیم یرو

  رتتیگینم چکسیدلت رو صابون نزن ه خودیب _



 یظرف ها رو تو  هیمامان بق  دی خندیما م  یهم به حرف ها  خاله

   رونیب ادیگذاشته و همراه خاله از آشپزخونه م ینیس

  ف یتشر  کشهیطول نم  یلیو خ  زنهیبهرام خان رو صدا م  خاله

   نییپا ارنیم

م  ینفر  نیآخر  من پشت  نشستم  که  قرار  زیبودم  که    یطبق 

پ  احتمال  خاله  و  هم    شیمامان  کنار  بودن  گذاشته  خودشون 

 بد بود   یلیخ نشستمیاونها م  فیگه من هم، ردنشسته بودن و ا

   نمیشیبهرام خان م کنار

اومده بود    شیاتاق پ   یمن و بهرام خان تو  نیکه ب  یی حرف ها  از

م خجالت  نه    نکهیا  نیهم  یبرا  دم یکشیازش  بودم  کنارش 

 کرد ینم  دایپ   ی بود چون نگاه هامون باهم تالق  روبروش خوب هم

 بهار جان؟  ی ساکت _



و با لبخند    یخاص  اق یخودش بودم با اشت  یروبرو  حالکه    خاله

 منتظر جواب سؤالش بود 

 کنمیبگم خاله جان، دارم فکر م ی ......... چ

 : خورهیآب م کمی مامانم 

 ! یاریموقع غذا به مغزت فشار ب خوادیحال نم _

 چرخونمیبه مامان میندازم و به حالت قهر سر م ینگاه  مین

 موقع غذا فکر کنم   نید.......... خودتون باعث ش

 من؟ چطور؟ _

گفت  نی..........هم ه  نیکه  نزنم  صابون  منو   چکسیدلمو 

خواستگار دارم دوتا شو که تو مشهد    نهمهیمن ا  خوبه!رهیگینم

هتل داره رو که   یک یاون    یعرب به کنار ول  م یگیل م حا  ن، یدید

 !   کنمینم یعنوان ازش چشم پوش  چیمن به ه



که برگردوندم سمتشون هر کدوم رو    موسر  ومدینم  ییصدا  چیه

د  هی نشون    دممامانمیجور  و  خط  برام  چشماش  با  داشت  که 

ناام  خاله  دیکشیم و  درمونده  م  دیکه  نگاه    ی وقت  کرد یبهم 

خودم هم از   یکه کنارم بود اشتها  یسربرگردوندم به سمت مرد

بشقاب بود و نگاهش    یو چنگالش تو  قاشقکه زدم گرفت    یحرف

 یبرگردوندن جو به حالت قبل تو  یبرا  زیم  ید روزوم شده بو

   رمیگیو به سمت بهرام خان م زمیریآب م وانیل

   نیی......... بفرما

متما  سرش سمتم  ل  یول   شهیم  لیبه  نگاه    یتو  وانیبه  دستم 

  کنهیم

  نیو ح  رنیگیخاله و بعد مامانم از نگاه کردن به ما چشم م  اول

  شنیحرف زدن با هم مشغول غذاشون م



که فقط خودش   یطور  کنمیم  کیخودمو به بهرام خان نزد  کمی

 :  گمیبشنوه آروم م

اصال    یمهم  زی........ چ   اد یم  شیپ   یهر دختر مجرد  یبرانبود 

 !  گهید

ل  بندهیم  چشماشو از دستم م  وانیو با خشم    ک یو با    کشهیو 

  نوشهینفس آب رو م

رده  تا خوکرد    یبا غذاش باز  شتریگفت بهرام خان ب  شهیم  بایتقر

رو هم    نیخب ا  یول  رهیداره تند م  یلیبه نظرم خ  نکهیباشه با ا

از   ن یداره و ا  رتیناخواسته هنوز روم غ   ایکه خواسته   دونستمیم

اون مغازه سار  یبرخوردش پشت گوش برام    یفروش  یتو  کامال 

 شده بود  انیع 



رو جمع کن و زحمت   زیتو هم م  مینیبب  ال یسر  م یریبهار ما م  _

 هم بکش  ظرف ها رو

 شما   نیی...... چشم مامان جان بفرما

   یشیخسته م کنمیمنم کمکت م _

معن  انگشت به  خاله  سمت  رو  اشارم  و  هم    یعال  یشصت  به 

  چسبونمیم

 تک!   ی نداره تک ایگفتم خاله، معرفتت رو دن شهی........ هم

   خندنیو با خاله م کنهیبارم م یدیچشم سف مامانم 

   کنمیمن خودم سه سوت حلش م ن، ییشما بفرما ی....... ول

تاپش تو    بهرام خان هم همراه لپ  رن،یم  Tvها به سمت    مامان

نش  نهیشیم   شیشگیهم  یجا با  ز  Tvو    منیکه    ی ادیفاصله 

 داشت 



ها تخمه و پاپ کرن و    یاز شستن ظرف ها از قفسه خوراک  بعد

  رمیم رونیتو ظرف از آشپزخونه ب ختنیو بعد از ر دارمیبرم

بب...... براتون    یچ  دینی..  بهار    یبعض  یه  حالاوردم  بگن  ها 

  ذارمیم زیم یو رو ینیس! یبهار اونطور ینطور یا

   نیی......... بفرما

  یبه تو حرف  کنهیجرأت م  یدستت درد نکنه دختر قشنگم ک  _

 بزنه؟ 

و    خندهیبلند م  یخاله با صدا   کنمیچشم به مامانم اشاره م   با

سف چشم  قشنگ  کلمه  برا  دیمامانم  هزارم  یرو  بار    نیچند 

   کنهیم ممیتقد

 با من بهار جان، غصه ت نباشه   _

 !  یو گند بعد  ارمیبال م قیبه حالت تشو دستمو



 برازنده تونه!  ی......حقا که مادرشوهر

و من از شرم تخمه و ظرف پاپ کرن که    خندنیبهم م   دوباره

رو حادثه    و محله  دارمیبهرام خان آماده کرده بودم رو برم  یبرا

   کنم یترک م

  ذارمیبهرام خان م یجلو زیم یو رو ینیس 

   نیی...... بفرما

لبخند   هی ی اخم هاش تو صورتش بودن ول کنمیسربلند م یوقت

 لب هاش جا خوش کرده بود   یمحو هم رو

 گفتم!   یچ ده یکنم شن فکر

 کنم یزده دستامو به هم قالب م  خجالت

 اوردم نای........ براتون از ا

 !  ادیبهش م  نکیع   نیچقدر ا  کنهوینگاه م  زیلپ تاپ به م  یبال  از



 نیاریهم برام ب  یوانیل یچا هیممنون.. لطفا  _

 کنمینگاهش م تیبا عصبان ندفعهیا

 باشه؟  ی........ چشم امر

 ابروهاش شتریبا گره ب کنهیبه صفحه لپ تاپ نگاه م یجد

 ! نیچ تهناهار فردا رو خودت درست کن!  _

 :کنمیگرد شدم نگاهش م  یچشما با

م نیول  نیبخشی.......  فردا  من  ولستمی ..  من    ی..  رو  شام  خب 

 !  نی.. ته چکنمیدرست م

  کنهیبال و بهم نگاه م ارهیو م سرش

   ن؟یدار فیکجا تشر _

 :   ارمیتر م نییپا سرمو



 .. فردا روز اول کارمه  گهی ........ استخدام شدم د

   شهیخشک و خشن م صداش

  نینیبش _

  یقالب شدم که رو یو به دستا نمیشیم  یبا فاصله کم کنارش

   کنم یپام بود نگاه م

پول واستون    انهی قبال بهتون گفتم ماه  نیکار کن  ستیلزم ن  _

   کنمیم زیوار

 تا فراهم کنم    نیبهم بگ نیدار ازیکه ن یهرچ

 عطرش قالب بود به عطر من   یکم بود.. بو یلیخ فاصلمون

و منتظر جواب من   کردینگاه م   زیداشت به م  ارمیبال م  سرمو

 بود 

 خوب شما هستم  تی...... من متوجه ن



که من به   نیمن و مامانم بزرگ و محترم هست  یتو زندگ  انقدر

و برخالف نظر شما از    ستمیدر برابر شما با  دمیخودم اجازه نم

 کنم   یکار یلجباز یرو

ا  ی مدت  تو انقدر خوب    م یبود  نجایکه  که ما    نیبودشما و خاله 

   میکم و کسر نداشته باش یزیو چ مینکن یبیاحساس غر

ولیول خجالت   ییزایچ  هی  ی..  من  سخته..  گفتنش  که  هست 

   رمیرو از شما بگ ازمیمورد ن یخصوص لیوسا نهیهز کشمیم

 هم هست مثال :  یا گهی د یها مورد

و   رمیفاصله بگ کمی تشیمیخونه و صم طیمن لزمه از مح یبرا

  تریجد طی مح هیبشم..  گهیط دحیم هیوارد 

رفتن با    رونیمدرسه و ب ، یخونوادگ  یتا حال به جز جمع ها  من

 نبودم   یا گهید طیدوستام تو مح



از    شتریخودم باشم.. ب   یپا  یرو   یکمی  یشده حت  خوامیم  شتریب

   کنمیم یاحساس پوچ ینطوریبه شما نباشه ا میتک نیا

البته   یبیاز پول توج شتریفقط در حد ب ستین اد یکه ز حقوقش

 من  یبرا

 من خوبه   ی.. بازم برایول

  نیباش یشما هم راض لطفا

 بودن من مهمه؟   یراض _

   کنمینگاه م بهش

 ....... بله  

   دوزه یو به چشمام م نگاهش

  شهیم  یچ نمیمدت برو بب هی.. تا ی.. ول ستمیکه ن یراض _



 ..  فقط

 به چشماش نگاه کنم   تونستمینم گهید

   دزدمی م نگاهمو

 روت هرز بره ینگاه کس خوامیدرست بپوش بهار.. نم _

 ....... چشم

 برام!  اریب یی چا _

 ........ چشم!  

 زمیریم  یوانیل  یاستکان ها  یرو تو  بیبه و س  دهیدم کش  یچا

 یاستکان ها از اون استکان ها نیا یدوست داشتم به جا یلیخ

  د یبا  ینطورخب.. او  یدمنوش استفاده کنم، ول   یبرا  کیکمربار

 !کردمیم  یتا آشپزخونه رو ط یی رایپذ ریچندبار مس



و امشب    زمیریو روشون ارده م  ذارمیخرما م  ی دست  ش یدوتا پ   یتو

 !دمیرسیم  یلیبه جنابِ خان خ د یبا

و اول به سمت مامان    امیم  رونیبه دست از آشپزخونه ب  ینیس

 رمیم نایا

 دستت درد نکنه دخترم _

 ........ نوش جان

به   ذاره،یخودشون م  زیم  یو رو  دارهیظرف خرما رو برم  مامان

رو    ینیس  به شدت سرگرم لپتاپ هست  رمیسمت بهرام خان م

 ذارمیم زیم یرو

 ن یی........ بفرما

دوباره مشغول کارش    و   ندازهی م  ز یم  یرو  ی نیبه س  ی نگاه  مین

  شهیم



 ممنون  _

 رمیو به اتاقم م  گمیم یریو شب بخ گردمیبرم

  چیکار من بود، بدون ه  نیاول  ن یداشتم ا  جانیا هفرد  یبرا  یلیخ

 یسابقه ا

م  فقط برب  کردم یخدا خدا  از پسش  ا  ام یبتونم    ی همه کر  ن یو 

 کار رو سرم آوار نشه  یخوندنام برا

خواب    یلحظه ا  یبودم و حت  داریشب تا صبح ب  ادیز  جانیه  از

 ومدیبه چشمام ن

ود با من تا  داد چون مجبور ب  چاره یب  ی حالم رو رها  نیتاوان ا  و

 بهره نموندم   یبمونه و البته مه از الفاظ قشنگش ب   داریصبح بخود  



حموم رفتن حوله مو برداشتم و   یشش صبح بود که برا  ساعت

زود    نیهم  یبرا  کردیآب کرختم م  ی رفتم.. داغ  رونیاز اتاق ب

 اد یکه خواب به چشمام ن رونیاومدم ب

 انتخاب لباسم   یهم برا  شتریب  دیساعت طول کش  کیشدنم    آماده 

که   ییکار بود همون سه تا  طیمدل مانتو که مناسب مح  نیبهتر 

هم خودم از همون   یکیبود بودن و خب    دهیبهرام خان برام خر

 مدل ها داشتم، ساده و بلند که جذب هم نبودن.. 

به آشپزخونه    یو کوله مو برداشتم و با خوندن آیة الکرس  مقنعه

ساندو تا  سه  گوج  اریخ  چیرفتم  پنو  و  درست    یبرا   ریه  خودم 

 رون یب  رمیو به سرعت از خونه م کنمیم

به سمتش سر برگردونم.. بهرام    شهیکنارم باعث م  ینیماش  بوق 

 خان بود



  ری........ سالم، صبح بخ

  رسونمتونیسالم.. م _

   کنمیجا مشونم جابه یکولمو رو بند

 خودم  رمی....... ممنون، م

رو چشماش بذاره با   نکهیاز ا قبلو  دارهیرو برم  ش یآفتاب نکیع 

 که سوار شم  کنهیسر اشاره م

ازش   مونمویپر و پ   یپام گذاشته بودم و لقمه ها  یمو رو  کوله

   رمیگیرو به سمت بهرام خان م شیکیدرآوردم، 

   نیی....... بفرما

 نگاه کوتاه به خودم   هیو  ندازهیبه دستم م ینگاه 

حواسش   چم یوفتن ساندموقع گر  یول   کردیم   ی رانندگ  نکهیا  با

 بود که دستش به دستم نخوره 



بعض   چقدر با  هاا  یفرق داشت  مرد   شهیاطرافم.. حامد هم  یز 

 بهم بچسبونه  ی خودش رو اتفاق یجورهی کردیم یسع

انقدر    یشهرباز  میها رفته بود  نیکه با خانواده حس  ی.. چند بار

نزد بهم  رو  حس  کردیم  کیخودش  آخر  در  کنار    نیکه  آقا 

  ک ینزد  لیباهاش حرف زد که من به دل  تیو با عصبان  دشیکش

  دمیبودنم همه حرف هاشونو شن

   شمیم  ادهیشرکت پ  یبعد روبرو ی قهیو چند دق دمیو م آدرس

 دور شد  رتونیبه خاطره من مس ن،یلطف کرد یلی........ خ

 بعد..   یباشه برا دم،کاملشی دیمحل کارتون رو م  دی با _

 دیخودتون باش مواظب



ادار  دونستمیم مجتمع  وارد  نم  یتا  خان  بهرام   یبرا  رهینشم 

خداحافظ  نیهم از  بخش  یبعد  سرعت  هامو  داخل    دمیقدم  و 

 شرکت شدم  

و قبل از   ستادمیاومدم پشت در ا  رونیاز آسانسور ب  نکهیاز ا  بعد

 بسم الل  هیو با   کشمیم  قینفس عم  هیداخل شدنم 

   شمیم تیریبخش مد  وارد

 تخدام رو امضا کنم  ود فرم اسوم.. امروز قرار ب........ سالم خان

 ن ییخانوم منتظرتون هستن.. بفرما  لوفریسالم بهار جان! اتفاقا ن  _

من و رها رو به استالح مهمون   لوفرین  ش یکه دفعه پ   ی اتاق  سمت

 م یریکرده بود م

در و    یو خانم منش  کنهیاجازه رو صادر م  لوفریاز چند تقه ن  بعد

  کنهیباز م



 ن ییهم قرارداد، بفرما  نیبهار خانوم و ا شونی.. ادینباشخسته  _

و بعد از حال و احوال بامن درباره    کنهیتشکر م  یاز منش  لوفرین

   دهیم حینحوه کارم و قرارداد کامل توض

تا دستم    کنمیکار م  یشیماه به طور آزما  کیمن به مدت    نکهیا  و

 فته یراه ب

 م یکنیاز اون قرارداد و امضا م بعد

   کنمیماهه امضا م کیقرارداد   هی فعال

ها رو بر اساس زمان و مهم بودنشون   لیفا   لوفرین  یگفته ها  طبق

  کنمیم ادداشتی خ یو هم با تار کنمیهم مرتب م

 کنهیانتراک رو اعالم م  میتا  لوفریاز دو گذشته بود که ن  ساعت

  ایاستراحت  م یوقت بود که تا  یلیخ هیالبته فقط به من چون بق

 شده بود   مغذاشون تمو



   ؟ی .......... چرا زودتر نگفت

  یهم برا  شتریعقب بندازمت ب  ومد یدلم ن  ی غرق کار بود  زم یعز  _

 درباره تو داشته باشم   یزبون هشتاد متر هی ماین شیپ  نکهیا

   دم یبه بدنم م  یو کش و قوس  نم یچیم  زیم  یها رو مرتب رو  لیفا

  کشهیطول م یل یفقط خ یکرد ی........... کار خوب

 .   دیاتفاقا نه.. چون دستت هنوز تند نشده انقدر طول کش _

تعط خداحافظ  لیشرکت  هم  از  تک  تک  همه  و  بود    ی شده 

دق  کردنیم خال   قهیچند  مونده    یبعد  نیلو  و  من  فقط  و  شد 

بعد از رفتنش نیلو    ومدیم  یخداحافظ  یکه برا  ی.. هرکسمیبود

 دادی شرح کامل درباره ش م هی

که    یساعت  کی بود  ک  گهیدگذشته  و  شدم  بلند    فمو یخودم 

 برداشتم



 شهیم  رید ی لیبرم، تابرسم خ د یبا  گهیجان من د  لوفری....... ن

  شهیاز جاش بلند م نیلو

 وقتت رو گرفتم   زمیعز دیببخش _

  رونیرو که داشت از اتاقش ب  ما یکه ن  م یریم  رونیاز اتاق ب  باهم 

   مید ید ومدیم

 ....... سالم  

 !  داریخانوم مشتاق د نیخوش اومد ی لیسالم.. خ _

که گفته بودم خجالت    یجوابم رو داد از سالم خال  اقیبا اشت  انقدر

 !  دمیکش

 شد!   رید دی...... ممنونم.. ببخش

 بدم!   تونستمیکه من م   یجواب تینها نمیا



و همراه من   کنهیم  یهم با برادرش سالم و هم خداحافظ  لوفرین

  کنم یکه قبول نمرسونه  منو ب  کنه ی.. اصرار مرونیب  ادیاز شرکت م

   میکن یم ی و همونجا از هم خداحافظ

ا  به ب  نکهیخاطره  د  یشتریزمان  بودم  مونده  شرکت    گه یتو 

که    شمیم  یمنتظر تاکس  قهیبا اتوبوس برم.. چند دق  تونستمینم

 ...  ادیم

   زنهیگ مزن میکوچه بودم که مامانم به گوش سر

 ........ مامان جان سر کوچم  

 شد هوا   کیتار یایم ریدر دچه خبره انق _

 گهید  دمی...... رس

 کنمی و تو قفل میندازم و بازش م دیکل

 کنم یم ی بلند ط یتا خونه رو با قدم ها اطیدر ح ریمس



 ....... سالم به اهل منزل

 ؟ یایب ریقراره انقدر د شهیسالم هم کیعل _

 کشم یم نیزم یو رو دارمیدوشم برم یمو از رو کوله

تو    شتریفقط امروز ب  رسمیساعت زودتر م  کیجان    ....... نه مامان

 دمیرس رید نیهم یشرکت موندم برا

 ی خب، خسته نباش یلیخ _

 چطور بود؟ کارت

 رمیسمت پله ها م به

 کار انجام دادم  ی....... خوب بود امروز کل

 کنهیکمکم م شمهیپ  دوستمم

 کجاست؟ خاله



 ده ی م رونینفس شو آه مانند ب مامانم 

از مطب زنگ زدن، آقا   دونستیپاهاش بود نم  تشیزیموقع و  _

سر بگ  عیبهرام هم  شفا  انشاالل  پاهاش     رهیبردش مطب..  درد 

 اده یز

 دوست داشتم ی لیرو خ می......... خاله مر

 بود  یخواه ریشدت زن مهربون و خ به

 مفصل زانوهاشو درست کنه دن یکه بهش م یی وهاکنه دار خدا

 نیی پا  امیعوض کردن لباسام م  بعد

 م؟ یدار ی...... مامان غذا چ

ربع    ک ی.. بهار  دیسالم بهرام خان گفتم خبرتون کنم نگران نش  _

 دیرس شیپ 

   هیبله راض _



 چطوره؟  م یممنون.. مر یلیخ _

   میخدا رو شکر.. پس منتظر _

 خداحافظ   _

  ذارهیم  زیم یو رو کنهیرو قطع م تلفن

   ن؟یتگف نی........حال اومدن من انقدر مهم بود زنگ زد

 نه  ای یدیرس نهینگرانت بود.. دو دفعه زنگ زد بب  _

 .......... بچم مگه  

 نهیشیمبل م یرو

 ؟یکه تو دار هیچه منطق ا نیا _

تار  زه، ییپا زودتر  کار  شهیم  کیهوا  اول  روز  هست،    تیبعدشم 

 نگرانت شده..  



 تشکر کردنته؟ یجا به

  ن یاراره هر روز  به بعد من ق  نیکه ندارم از ا  ی......... منظور بد

ساعت    کی  ایساعت    مین  یوقت ها  هیاگه    امیرو برم و ب  ریمس

 ستمیکه ن  یدبستان دیشد خواهشا نگران نش رید

 ی روز رفت هیخوبه حال  _

 کنمیمبل جمع م یو پاهامو رو نمیشیمامان م یروبرو

  د یپر  شهیدفعه که نم  هیداره    ی شروع   هی  ی......... بالخره هر کار

 جان، گاماس گاماس!  استاد مامانو شد  اخر 

   نمی بیانشالل استاد شدنت رو هم م _

منم راحت   الیخ  یکردیبهرام خان کار م شیپ  یرفتیبهار م  یول

 بود مامان جان  

  دارمیبرم زیم یاز تو ظرف رو رایخ هی



پ   التی....... خ مامان جان مگه همه  کار    شیراحت  اشناهاشون 

  کننیم

شرکتش    یکنم هم تو  ی خونش زندگ  یزشته که هم تو  بعدشم، 

 کار  

  یی فکر ها  هی.. حال صبر کن مامان جان  گهی د  کشم یم  خجالت

 خونه خودمون  می.. برمی هم بر نجایدارم که از ا

 کنجکاو نگاهم کرد   مامان

 کدوم خونه؟  ؟یچه فکر _

   نا؟یخاله ا انی م ی ک گم، یحال بعد م ی....... هیچ

 تو راهن  _

 خونه  انیام خان مه با بهربعد خال قهیدق ستیب

 خاله جان؟   نی........ بهتر



   ؟ی.. کارت و دوست داشتزمیآره عز _

 بود...... بله خدا رو شکر خوب 

 که دنبالش برم کنهیآشپزخونه و به من اشاره م رهیم مامانم 

 ........ بله؟ 

 ؟یرو بهش داد  یبهرام خان از مشهد  کرد  یکه برا  ییها  دیخر  _

 نوز........ نه ه

 امشب بده  _

 دم ی........ تو فکرش بودم بعد از شام بهش م

  شهیغذا خورده م یو در آرامش نسب نمیچیرو م زیم

 رهیبه اتاقش م خان بهرام



تا    رنیخاله به اتاق م  یپاها  طیو خاله هم به خاطره شرا  مامان

 خاله رو روغن بزنه  ی استراحت کنه و مامان هم پاها

سالم بود با توجه به   ازدهی  یم.. وقتخوشگل داشت  یلیجعبه خ   هی

   دیاون روز ها مامان برام خر ی بد مال تیموقع

و    دمشید  میرفته بود  یریبه تحر  ر یلوازم تحر  دیخر  یبرا  یوقت

روزانه از اون جعبه تا مامان براو    ی ها  فیکار من شده بود تعز

 کرد  رمیو غافلگ دشیخر

بودم    ده یخر  بهرام خان   یکه برا  یساعت و انگشتر  س،ینو  روان

و   کردمیهمون جعبه که با جون و دلم ازش مواظبت م  یرو تو

و از اتاقم    ذارمی رها چند بار گفته بود که اونو بهش بدم، م  یحت

 رم یم رونیب

 تو  رمیو م  کنمیاز در زدن و اجازه گرفتن در اتاقش و باز م بعد



 زدیکارش نشسته بود و طرح م زیاکثر وقت ها پشت م مثل

 دیته نباش....... خس

 ممنون  _

 ذارهیم زیم  یو رو اره یو درم نکشیع 

 کردم ینگاه م نیبودم و به زم ستادهیاتاق ا وسط

 نیبش _

 نم یشیکارش بود م زیپشت م ها یکه تازگ  یصندل یو رو رمیم

ا  چند م  یلحظه  سکوت  توگذرهیتو  جعبه  به  نگاه    ی..  دستم 

 ذارمی م زیم یو رو کنمیم

 شماست یبرا نی....... ا

 ندازه یبهم م ینگاه  میو ن رنیبال م شوهاابر



 ممنون.. چرا؟ یلیخ _

 دم ی......... از مشهد براتون خر

چشماشو جمع   ندازه یبهش م  ی نگاه کل  ک یو    داره یرو برم  جعبه

   کنهیبراندازش م شتریو با دقت ب کنهیم

 ! ست؟یدخترونه ن  کمی _

   رهیگیم خندم

 ........ چرا هست!

  هکنیتعجب بهم نگاه م با

 عه؟   _

 !  ؟یچرا واسه من گرفت خب



 یکه رو  یبا لبخند  ذارمیچونم م  ریو ز  دمیم  هی تک  زیبه م  دستمو

   کنمیلب هام بود بهش نگاه م

  دمیشما نخر یکه برا نوی........ خب ا

 به شما  دمش یم یخودمه ول یبرا نیا

 دوستش دارماااا !   یلیخ نکهیا با

سرش    ادیش بر که به خودو بعد انگا  مونهیبهم م  رهیلحظه خ  چند

   کنهیم یا گهیو به سمت د

 چرا؟  ی واقعا.. ول یمرس _

   ؟یدیو به من م یکه انقدر دوستش دار یزی چ چرا

   کنمیم لیبه سمت چپ متما سرمو

 بهتر از شما؟   ی ........ خب ک



   ؟یستین یشما راض ،یبه شما بدمش؟ من راض دینبا چرا

 هم ممنون  یلیچرا.. خ _

 و دوست دارمصداش چقدر ایخدا

   د؟یکنی....... بازش نم

   ندازهیبال م ابرو

 بازم هست؟   _

و    ذارمیهم م  یبال میندازم و چشمامو به جواب مثبت رو  ابرو

 دمیسرمو تکون م

به داخل    هی.. چند ثاندهیو در جعبه رو بال م  کنهیشو باز م  قفل

م نگاه  م  کنهیجعبه  مکعب  جعبه  ا  ب  اره،یم  رونیب  یلیستطبعد 

 نداشت یعجله ا چیانگار ه کنهیدقت هر طرفش رو نگاه م



  کنهیاز چند لحظه به داخل جعبه نگاه م  ش یو که باز کرد ب  درش

 اره یم رونیرو ب سیو بعد روان نو

به همه چ  یلیخ انقدر  بود که  م  زیبرام جالب  چون   کنهیدقت 

برگه برداشت   هیکار و کرد بعد    نیهم هم  سیدرست با روان نو

 چند جمله نوشت یسیانگل و روش به

 نگفتم اگه بگم از حسادت مردم! دروغ

  ی دوستام و هم کالس ن یتاحال ب سهینویچقدر خوشخط م ایخدا

 بودم  دهی خط ند نیرو به ا یهام کس

و   کنهیکه روش نوشته بود رو تا م  یو برگه ا   زنهیم  خیآخر تار  در

 ذاره یداخل جعبه م

 ن؟ینوشت ی ......... چ

 بود! یخصوص _



 ....... آها..! .

 خوبه  یلیتون خ خط

 ن؟یرفت کالس

 نوجوون بودم ی وقت _

چم شد که باز    کدفعهی  دونمیچونم بودم نم  ریهمچنان ز  دستم

 دادم و با حسرت گفتم!   یهم سوت

 !  نی.......... چقدر باکالس

چند لحظه عقب   یو سرش برا  خندهیم  ینسبتا بلند  یصدا  با

  هنک یو به سقف اتاقش نگاه م ندازهیم

 جوجه!  نیا گهیم ی خدا.. چ یا _

 فکرمو ناخداگاه به زبون آورده بودم نکهیشرمنده بودم از ا چقدر



 ذارمیپاهام م  یرو  زیم  ریو ز  دارمیبرم  زیم  یدستمو از رو  بالفاصله

 جعبه ساعت رو باز گذاشته بودم در

   کنهیتو دستاش نگاه م ی حرف چیه ی و ب رونیب اردشیم

 یلبخند محو هی کنهیو بازش م رونیب  ارهیجعبه انگشتر و م بعد

  نهیشیلب هاش م  یرو

 انگشتر و ستِ..  نیا....... خوشگله؟ 

کتابخونه بود    یتو  حشیتسب  کنم یو به اطراف نگاه م  شم یم  بلند

 کنار انگشتر  ذارمشیو م شمیم کش ینزد دارمیو برش م رمیم

که منو براتون انتخاب کردم چون اوندفعه    حیتسب  نی......... ست ا

د  اونموقع  ال؟یو  نیبرد دستتون  خوشگله   یلیخ  رنگش  دمیتو 

 خوشتون اومد؟   شما خوبه؟انگشتر و برداشتم  نیا نیهم یبرا



بار بدون    نیاول  کردیبه راست شده بود و نگاهم م  لیمتما  سرش

 اخم...  

 !  یلیآره... خوشم اومد... خ _

  ی مارو  ی و با صدا  کشمیعقب م  خودمو  شم ینگاهش معذب م  از

   گمیم

 .. با اجازه تون من برم  کنمی.......... خواهش م

 ستاد یبلند شدم اون هم بلند شد و جلوم ا  یصندل یاز رو یوقت

 مد.. با تعجب بهش نگاه کردم  قدم جلو او کی

  ی جلو که همون لحظه برا   ادی م  گهیقدم د  هیتو چشمام    رهیخ

 عقب   رمیمن دو قدم م مینداشته باش یبرخورد نکهیا

چشمام و رفتارم   یکه تو  یجلوتر بدون توجه به ترس  ادیم  بازم

 مشخص بود  یبه خوب



م  آب قورت  ها  دمیدهنمو  قدم  رفتن  عقب  با  به   میبعد  یو 

   خورمیکتابخونش که پشت سرم بود م

 فاصله   نیبود با کمتر دهیرس بهم

نزد  دستش رو  کیدرست  صورتم  کنار  قرار   یو  هاش  کتاب 

  رهیگیم

.. با لحن  دهیو درست تو صورتم نفس هاشو م  نییپا  ارهیو م  سرش

صدا و  ه  یآروم  و  حرارت  شرم..  شوک..  به   جانیزمختش   رو 

 :  دهیصورت و قلبم انتقال م

 نکن...  یبا من باز _

 !یخوریم یکه باز ییو اونوقت تو شهیم لیداره تکم تمیظرف

د  یجلو رو  برهنه ت  تن  بار  لباس   ینجوریا  دم،یمن که چند 

 نپوش...



 که؟  ی دونیم

س  مغز که    یستمیمرد  خ  ییزایچ  هیداره  ظبط    یلیرو  خوب 

 !کنهیم

  صانهیذهن من حر  ی دیلباس تنگ و کوتاه رو پوش  ن یکه ا  الن

 کنهیپارچه تصور م  کهیت هی نیتنت رو بدون ا

 هنوز تشنه توئه!  چون

برجستگ  گردنت پوششه   بدون  ترقوت  استخون  تنت    یها  یو 

   داستیکامل پ 

 ی باش  دیق  یفاصله هست انقدر ب نمونیه بالن ک خوادینم دلم

صدا  نییپا  ارمیم  سرمو م  یو  حنجرم  از  زحمت  به   ادیلرزونم 

  رونیب

 برم   خوامی......... م



 کجا؟  _

 ی بزار   یخاموشش کن  نکهی.. بعد بدون ایبسوزن  شیبده آت  یلیخ

 یبر

چند لحظه   یبرا  کنم یو تو چشماش نگاه م  رمیگیبال م  سرمو

 کنه یبعد نگاهم م  یول رهیگیازم چشم م

 سوزونتتون یکه داره م  یشی....... آت

 که خاموشش کنن یی هستن کسا رو

 ستیمن ن کار

 دهیم رونیو نفس شو کالفه ب رهیگیبال م سرشو

 داره یاز کنار صورتم برم دستشو

 دوزهیخشم و اخم به چشمام نگاه م با



 ..  توننینم _

 و به پا نکن   شیات...،فقطیخاموش کن شیتو هم نخواستم آت از

م  یعصبان   هم فکرش  طرز  از  هم  که   غیج  خواستمیبودم  بزنم 

   زهیاشکام نر

 شما رو.......  خوامیمن م د یکنی.......... شما فکر م

  ن؟یزنیحرفا رو م نیکردم که ا کاریچ مگه

م  شما برا  نیا  دیکنیفکر  برایلباسارو  تحری....  شما    کی.... 

   دم؟یپوش

 میطور نیهم شهیهم من

   پوشمیلباس م میجور نیهم

ا  اصال سر نکنم مگه    یشال و روسر  گهید  خوامیبه بعد م  نیاز 

   ست؟یخونه ن نجایا



 تو خونه راحت باشم  خوادیم دلم

 اصال تاپ بپوشم  خوامیم

 ..  هیکاف _

باعث خفه کردن صدام م  یصدا .. دست شو پشت  شهیبلندش 

  کنهیو بهم پشت م ذارهیسرش م

   رهیچند قدم جلو م کالفه

   ذارهیو دستاشو رو پهلو م کنهیم  مکث هیثان چند

 باهام ازدواج کن!   _

 کنم یبهش پشتش که روبروم بود نگاه م ناباور

 ...... بله؟

 :  ی شدن ک ینزد چیسمتم بدون ه گردهیبرم



 باهام ازدواج کن   _

   کنهینگاه م نیو به زم نییپا ندازهیم سرشو

  یدنه بگرتو خو یتونیاونوقت هرطور که دلت خواست م _

 :  زنم یم یمنطقش تک خند یاستدلل ب نیاز ا متعجب

با من ازدواج   دیخوایمن م  یچند جمله    نیبه خاطره ا  یعنی.......  

 د؟یکن

 ن؟ یریبگ یبه باز نیخوایحرفا م نیخودتون و من رو با ا ندهیآ

 عاقالنه رو نداشتم  ری غ  شنهادیپ  نیاز شما انتظار ا اصال

م  یرو  دست ن  کشه یصورتش  شو  شتاب فس  پر  و  پر حرص  و 

 ده یم رونیب

 !خوامتیمن م _



  دونستم یگوش هام مطمئن نبودم... نم  دهیکردم.. به شن  تعجب

و از کنارش رد    نییبگم، سرمو میندازم پا  ی چ  ایکنم   کاریچ  د یبا

  شمیم

 بهار؟   _

   کردینگاه م میقبل یاون به همون جا یسمتش ول گردمیبرم

 ناز کن   خوادیهرچقدر دلت م _

   کشمینازت رو م  استیدن ا،یهم تا دن خرمینازت رو م هم

 ..  فقط

   یکه موافق بگو

 به حاج خانوم بگم که با مادرت صحبت کنه   خوامیم

من... سرمو میندازم    یول   مونهیسمتم و منتظرجوابم م  گردهیبرم

   گردمیو به سمت در برم نییپا



  دی....... ببخش

   شهیمدر خشک  رهیدستگ یدستم رو سؤالش با

  یجوابمو نداد _

 نه؟   ای آره

 ......... 

گلو  با دهنم  م  یآب  تر  رو  حرف  کنم یخشک شدم  تن    ی و  که 

 ارمیخودم رو هم لرزوند به زبون م

 ....... نه

 ی که نم  یتا چشمم به صورت  رونیب  امیم  عیو سر  کنمیو باز م  در

 نه  نخوره ا یهست  یدونستم الن روبه سرخ

 شم یسرعت وارد اتاقم م به



 اتاقم...   اتاقم؟ 

  کنمیخودم تکرار م یاتاقم رو برا یبار کلمه  چند

خودم نداشتم در واقع وارد اتاق خودش   یهم برا  یاتاق   یحت  من

 من شده بودم مهمونش   ی مدت هیکه  ی شدم.. اتاق

  ی خودش پناه م   یو به اتاق خونه    کردمیحال از خودش فرار م  و

 آوردم

 گوشم بود :  یصداش تو هنوز

 " خوامتیم  من "

 نبود  ی که به من داشت قلب یحس

 بود  دنم ی عادت هر روز د یرو از

 به گرم بودنش بروم  یکه هر بار با تنها شدنمون پ  یغریزه ا  ای



ج من و خودش، منو  با ازدوا  خواستیترحم.. م  ی از رو  دم یشا  ای

 ...   میمعذب نباش گهی مادرم د

 ... میهر دو مون راحت باش خواستیم

 ....  من مثل اون یول

 بهرام خان رو نداشتم   دنی د  ینرفتم، رو رونیاز اتاق ب گهید

 بکشه نجا یکار به ا خواستیدلم نم اصال

 بگم.. نه ......  مونیزندگ یکه به مرد مغرور و حام  ییجا

  نیزم میخوردیبا سر م داد یم ی که اگه جاخال یکس

  ........ 

 اطیا احتب  و   رونیرفتم ب  یصبح بود که از تشنگ  میچهار و ن  ساعت

 ...  یرفتم ول  نییاز پله ها پا 



   دمشیکنار آشپزخونه د 

وضو   یکه تا آرنج تا شده بود برا  یی ها  نی... و آستسیصورت خ  با

 گرفتن

 ........ سالم  

   چرخونهیپله ها م  یبه انتها سر

 سالم   _

  ن یزدم که در ا  یحرف  شهیبره بال که طبق عادت هم  خواستیم

 : باعث خجالتم شد  طیشرا

   کنمی....... صبحونتون رو آماده م

 اصال بهم نگاه نکرد   ی کرد و به طرفم برگشت ول یمکث

 ون ممن _



نگاه    دشیورز  کلیرفت.. و منم از پشت سرش به قد بلند و ه  بال

 رفت  رونیب دم یکه از د ی کردم تا وقت

م  ازش بدمیکشیخجالت  روز  شتری..  برا  یاز  بار    نیاول  یکه 

   دمیسدرآغوشم گرفت و بو

 تو بغلش بودم   انیکه عر یاز وقت شتریب یحت

  خورمیآب رو تا ته م وانیل

ا  عتریهرچه سر  د یبا ا  یخونه  از  تا    گهی ... دمیبر  نجایجور کنم 

 بودنمون درست نبود.. 

  دمیکه خاله رو د رفتمیبال م داشتم

 نگاه کردن بهش رو نداشتم   یرو

  ریسالم مادر، سحرت بخ _

 جان ممنون  ...... سالم خاله



 اجازتون  با

 تند از پله ها بال رفتم   و

نشده باشه که با    بتمیمتوجه غ   مایداشتم که ن  دیانگار تا الن ام

 درست روبروم انقدر شل شدم دنش ید

 ....... سالم  

 خدمتتون  رسمیتو اتاق م نییسالم.. بفرما _

نگاه به ستاره کردم که برام سر تکون داد، رفتم سمت اتاق    هی

هم حرفاش و به ستاره زد و اومد، خودش در و باز کرد    ماین  که

 وارد شد  و اول هم خودش 

 با خجالت وارد شدم   منم

 خانوم   نییبفرما _

 بود اشاره کرد   زشیکه کنار م یمبل به



 من شد   ی  رهی نشستم خودش هم اومد روبروم نشست و خ  یوقت

 چرا صورتتون سرخه؟   _

 داغ بود   دمیبه صورتم کش یدست

 منم از پله ها اومدم   ومدینم  نیی........ آسانسور پا

 که اینطور؟  _

ماه به صورت   کیکه نرفته شما    ادتونی  ن؟یاومد  ریانقدر د  چرا

   د یکنیکار م یشیآزما

 من خواب موندم   دی........ ببخش

  دمی دیالعملش رو نمعکس  نیهم   یبرا  کردمیسرمو بلند نم  اصال

   دادیم  دنشیصداش نشون از خند یول

   ن؟یتا الن خواب بود _



آماده شدن و اومدنت تون.. تا دوازده    یساعت برا  کی  میگیم  حال

 واقعا؟ نیخواب بود

   رفت یصورتم نم  یمطمئن بودم حال حال ها سرخ  طیشرا  نیا  با

   دمی....... نه، خب من دو شب که نخواب

 صبح تازه خوابم برد که باعث شد امروز

 برسم رید

 نشست  زشیشت مد شد و پ جاش بلن از

تا تموم شدنش شما تو   ی ول نی خب الن به کارتون برس اریبس _

 میشون رو لزم دار یچون ارنجبند نیمونیشرکت م

 جام بلند شدم  از

 دی...... چشم، بازم ببخش



 و وارد اتاق نیلو شدم رونیاتاق اومدم ب از

 ......... سالم 

 خنده  ریز زنهیم یپق  افمیق  دنیسمتم و با د گردهیبرم نیلو

 ماهت دختر جون یسالم به رو _

 !شهیم لیشرکت تعط گهی سه ساعت د وونهید یاومد چرا

 کنم یم  زیو بند رخت آو ارمیدرم کولمو

 نمیشیم یصندل یحوصله رو ی ب و

 ی کن داریآدمو ب یزنیزنگ نم هی........ خواب موندم تو هم که 

 اره یچند تا فولدر برام م نیلو

ا  _ بودبار  چند  نکهیاول  زدم خاموش  زنگ  ا  یبهت    ن یبعدشم 

 ! ییتو گنیجهان که م یفارغ ز غوغا ؟یدیخواب یهمه گرفت



 نوش جونت! ؟یدیخواب حال

 خب فردا رو که ازت نگرفته بودن  ؟یچرا اومد الن

  به وارد کردن اطالعات   کنمیو شروع م  کنمیاول رو باز م  فولدر

   وتریکامپ  لیداخل دفتر مخصوص و بعد از اون داخل فا

صبح خوابم برد،    شیبودم امروز ساعت ش  دهی....... دو شب نخواب

با    دمیهم که رس  یوقت  ک،یشدم تا برسم شد    داریدوازده هم ب

 برادر محترمت چشم تو چشم شدم

 کنجکاو اومد کنارم  نیلو

 گفت؟  یشد؟ چ یخب چ _

 رم ینم رونیکه کارم و تموم نکردم از شرکت ب ی........ تا وقت 

 نگاهم کرد  حتنارا

 کمکت  امیبگردم.. کارم که تموم شد م یاله _



برا  تا نشد  تموم  به   نیهم  یساعت چهار کارم  تلفن شرکت  با 

اومدن    رونیچون موقع ب  کشهی مامان خبر دادم که کارم طول م

 رو جا گذاشته بودم یاز خونه گوش

استراحت و حرف ها   نیلو م  ییبا  البته کمک    میزدیکه منو  و 

 د ساعت هفت عصر کارم تموم شد  هم کرکه ب یی ها

 بردم   ماین یو برا ختمیها رو داخل فلش ر  لیفا

 نیتموم کن شیانتظار داشتم تا ساعت ش _

که تازه    یبود از من  یی جا  ی نگفتم چون به نظرم انتظار ب  یزیچ

 شروع به کار کرده بودم و هنوز دستم تند نشده بود 

بلند شد و با    زشیت مکرد از پش  یتو لپتاپ بررس  نکهیاز ا  بعد

   ستادیفاصله کم ازم ا

   نینداشت یرادیکارتون خوبه ا _



 ؟ یبهم نگاه کن زنمیباهات حرف م یوقت شهیم

اش..  شد نگاه کردنم تو چشم  هیسه ثان  د ی بال و شا  ارمیم  سرمو

 ن ییدوباره سرمو انداختم پا

که تو شرکتم به کارمندم کراش   ستمین  یاحرفه  یفکر کن  دیشا  _

 شم اومده  که انقدر ازت خو  ینفر نیباور کن اول یولدارم 

پا  نییپا  سرم دوخت  به  و  م  نیی بود  دت  و    دمیکشیمقنعم 

م م   کردمیاحساس  که  لحظه  ها  دی با  گذرهیهر  حرف    ی شاهد 

 باشم یشتریب

مثل حال نتونستم ازت چشم  ی وقت یکه اگه  گم یرو بهت م نایا _

پا یزیه  یپا  ینذار  رمیبگ بذار  هکه    یدل  ی..  اول  تو  بار  مون 

   د یسر دنتید

 برم عقب   شهیکه باعث م ارهیو جلو م سرش



باهات    کنهیکه دلم بد هواتو م  ییاگه وقتا  هیبهار اشکالش چ  _

  یبا هم تلفن  یهرموقع که تونست  شم،ینم  مزاحمتصحبت کنم؟  

  میکنیصحبت م

 شده خداحافظ  رمیمن د  دی........ ببخش

و به اتاق    رونیب  امیم  تیریمدسرخ از اتاق    یعجله و گونه ها  با

 رمینیلو م

 شده  رمید  یلیمن خ  می....... نیلو جان بر

سر  نیلو به حرکات  تعجب  برم  عمیبا  کولمو  داشتم   داشتم یکه 

 نگاه کرد  

  میرسونیصبر کن تو رو هم م رم،یم ما یبا نمن  _

بهت زحمت دادم ببخش    یلیخ  رم،یخودم م  زمی......... ممنون عز

 نیلو جان 



  امی از شرکت م  ی بعد از خداحافظ  بوسم،یو گونشو م  کنمیم  ش بغل

  رونیب

 ..  شمیتو جام متوقف م ابونیبهرام خان اونطرف خ دنی د با

م  دنش ی باد  خجالت  ازش  ها  کشم،یدوباره  حرف    ی بابت 

ا  شبمونید اون صبحونه  برا  یو  از قصد  فکر کرده  لبد  ش که 

.. با  شهیم  شتریکه ازش داشتم تو وجودم ب  یآماده نکردم.. ترس

  یول   ابونیکه برم اون سمت خ  مونهیچند لحظه منتظر م  دنم ید

 یرو ط  نمونیب  ابونیدو خ  نی خودش ا  دی ند  ی ازم حرکت  یوقت

 سمتم  ادیو م کنهیم

 من ترسوندت!  دنید  ای  یرد ش یترسیم _

م  یرو  کولمو سع  کشمیشونم  رد  یتو  کنمیم  یو  از   یحرفام 

 نباشه   شبید یادآوری



 ی م حاج........سال

 تعجب کردم  کمیبترسم؟ فقط  چرا

 شد   ابونینظر به صورتم نگاه کرد و دوباره نگاهش بند خ هی

 بود.. هم چهرش هم صداش :  گرفته

 گونه هات چرا سرخه؟  _

  زنمیحرارت هم داشتن.. خودمو م  ننیشیرو گونه هام م   دستام

 به ندونستن

   دونمینم ؟ی....... جد

   شهیج م خار هاش نهیاز س ی بلند بازدم

   میبر _



  کدفعهیدستمو دور بازوش میندازم که    ابونیرد شدن از خ  موقع

 دوزه یسمتم و با اخم چند لحظه نگاهش و بهم  م گردهیبرم

 بنداز دستتو  _

 کت گرفتم!   یخب.. بعدشم از رو ترسمی......... م

 میشیم  نشیو سوار ماش میشیرد م ابونیهر دو خ از

اونوقت از رد شدن    نیایو ب  نیرو بر   ریمس  نیشما هر روز قراره ا  _

  ن؟یترسیم ابونیاز خ

  نهیشیلبهام م یرو طنتیش لبخند

 ! رمیدستشو بگ دی که کنارم باشه با  ی....... هرکس

  داد یرو نشون م  رونیروبروم که ب  شهیبه ش  ی سمتم ول  گردهیبرم

 : دیشدش پرس  دیتشد  یو با اخم ها کنهینگاه م

 نداره؟   تیتو جنس ی براتون تفاوت ؟یهر ک  _



 .. بلند و از ته دل  خندمیم

   کردیبهم نگاه م رهیسمتش بهرام خان خ گردمیبرم یوقت

ا  یموقع مونده  ته  با  هم  من  م  یکه  نگاه  بهش  خندم    کنم یاز 

 دمیمن زمزمه ش رو شن یول کنهیو روشن م نیو ماش گردهیبرم

: 

 لمصبش!   یخنده ها _

ر  یطور  خان  بهرام  که  بودم  بود.نشسته  مرد  وبروم  که  حقا   .

 بود!   یجذاب

خب.. شما فرق    ی تفاوت داره ول  یلیکه برام خ  تیجنس  ی........ تو

 !نیدار

هم  با اخم  رانندگ  شه یهمون  صورتش  بدون    کردیم  یمهمون 

 : کنهیتو چهرش سوال م یرییتغ چیه



 ی چه فرق _

 :  گم یم یو با لحن اغوا کننده ا کشمیخودمو جلو م کمی

که   ییاز اونجا  نیآقامون بود  ش ی چند وقت پ ب شما تا  .......... خ

شما اون هم از    ی فکر نکنم گرفتن بازو  نیداشت یادیز  یدسترس

 داشته باشه !   یکت اشکال یرو

کردم،    یرو  ادهیز  یلیگلوش تذکر داد که خ  بکیخوردن س   تکون

نشستم    ی صندل  ی و به شکل درست رو  دمیآروم خودمو عقب کش

  ! 

 خانوم بگم با مادرتون صحبت کنه؟  اج ح بهبهار خانوم  _

 گرفته و بم بود.. حال من بودم که آب دهنمو قورت دادم    صداش

   ؟ی....... درمورد چ

 ی خواستگار _



ش.. برنامه  رو ندارم.. اصال برا  شی ...... بخدا من... من.. اصال امادگ

 ندارم یا

 رو بذار کنار...   ی برنامه و آمادگ _

  ه؟یکنار من چ تیدگدرمورد ادامه زن نظرت

 نداشتم   ینظر چیواقع ه در

  ی چند بار هم از خودم ول  یشده بود حت  یهم ازم خواستگار  قبال

تصور کنم که    ی مشترک  ی خودمو تو زندگ  تونستمیوقت نم  چیه

 نقش همسر رو دارم  

برام، سر راهم قرار نگرفته    یچون زمان مناسب و فرد مناسب  دیشا

 بود 

 جواب بده   _

 رو به خودش گرفته بود  زییکه رنگ پا میشیه مکوچ وارد



من   تو ذهن  شما  راستش  ا  هی ........  هر    نیهست  آلدهیمرد  که 

 آرزوشه   یدختر

که تو فکرمون هست رو کنار   یا   یزندگ  میتونیبه نظرم ما نم  یول

 م یهم داشته باش

 با هم بودن   ی مون کمه برا.. وجه اشتراکیعنی 

  یقفل مرکز یول  کنهیز منه ترمدر خو  یو جلو  زنهیم  یخند  تلخ

  زنهیرو نم

  یچ  یدینفهم.یچ  یعنی  "خوامتیم"گفتم  یوقت  یدینفهم  _

 زنهیقفل و مگفتم بهار خانوم...  

 ن ییبفرما _

هوا   یدر و ببندم ب  نکهیقبل از ا  شمیم  ادهیو پ   کنمیو باز م  در

 : پرسمیم



 خونه؟  نیای.......... شما نم

 نه _

 من نداشته ب یربط  چیکه ه یسوال بعد و

 ن؟ یری......... کجا م

 رن یتو هم م  شتریو اخم هاش ب  ندازهیتندش رو تو چشمام م  نگاه 

 ن ییزده سرمو میندازم پا خجالت

 خوامی.......... معذرت م

 کنهیو به روبروش نگاه م گردونهیهمون اخمش سر برم  با

 گه یزمختش م یآروم ول  ی.. با صدا

 باشگاه  رمیم _



و   شهیبا شتاب از جاش کنده م نیماش محض بسته شدن در، به

 و رفتنش رو تماشا کردم  ستادمیبود ا دمی که تو د یی من تا جا

ا  _ تار  نیآخه دختر  پنج هوا  از ساعت  اومدنه؟    کیچه ساعت 

 خونه؟ ییا یساعت ب نیتو ا شهیهم یخوا یاونوقت تو م شهیم

 رمیسمت پله ها م به

ا  هیچ  شهی........ هم امروز  شد چون    ینطوریمامان جون؟ فقط 

 رفتم! موندم که کارامو تموم کنم ریپنج ساعت د

 تنها هم نبودم دوستم موند کمکم کرد  تازه

 کنه؟یرها هم اونجا کار م _

 سمت مامان  گردمیپله ها برم یرو

 ..  لوفرین گم،ی دوست د هی........ نه مامان جان 

 اصل شرکت مال برادرشه  در



کوله و شالمو   شم،یخل اتاقم مبال و دا  رمیپله ها رو تند م  ی باق

مانتوم رو    یپرس یمیندازم دکمه ها  نیزم  یو رو  ارمیدرجا در م

بعد در آوردنش کنار    شه،یحرکت همش باز م  هیو تو    کشم یم

   شمیتخت ولو م یکوله و شالم میندازم و خودم هم رو

ب  ی حساب  ی ول   ومدینم  خوابم بودم  شده    قهیدق  ستیخسته 

   دمیو آهنگ گوش م ذارمیگوشم م یرو تو یهندزفر

ا  بهرام به  نبود  که  نم  اه یزود  ن یخان  از    نیهم  یبرا  ومد یهم 

   نییفرصت استفاده کردم و با تاپ و شلوار جذب رفتم پا

پ   به خاله  و  مامان  مهمون  وستمیجمع  درباره  داشتن  که    یکه 

   زدنیحرف م می دعوت شده بود

 خانوما   دی....... خسته نباش



مگ  _ جان..  بهار  چممنون  ما  بش  م یکنیم  کاری ه  خسته    میکه 

 مادر   یدیخوابیم  کم ی ،یکه از سرکار اومد یخودت خسته ا

   نمیشیو روبروشون م دارمیظرف برم یسبز از تو بیس هی

   نیدی رو که د جشیخاله جان، نت دمیعالم خواب  کی........ 

  کنهینگاهم م زیمامان ت ی ول خندهیم خاله

  ؟یدیشب نخواب شدیچ _

 شبیبوده که د  ییزرنگم سر باز بهم گفت که خبرا  مانما  قشنگ

 !  ؟یبود داریب

 خوابم برد   شیکردم خوابم نبرد تازه ساعت  ش ی....... هرکار

 چرا؟  _ 

م  دونمینم انقدر مشکوک حرف  نگاه    زد،یمامانم چرا  مشکوک 

   کردیم



   خوندمی......... رمان م

   رهیگیمشم ازم چ رترید ی ول دهیرو به مثبت تکون م سرش

 رمی.. مشهینم  دمیعا  یزیخاله و مامان چ  یپر محتوا  یحرف ها  از

 آشپزخونه، 

بود منم که عاشق مزه    یبو برداشته  خورشت کرفس خونه رو 

 ارنیب  فیترش خورشت کرفس دلمو صابون زدم که حاج آقا تشر

 کنم   یی رایاز خودم پذ ی و من حساب

 ..  ردوا ین فیحاج آقا تشر  ی از نه شب هم گذشت ول ساعت

   دهیجواب نم میکرد؟.. گوش ریچرا د _

براش    یکار دیشا  ست،یجان بد به دلت راه نده بچه که ن  میمر  _

 اومده  شیپ 

   رهیگیدوباره شماره م و نهیشیمبل م  یتلفن به دست رو خاله



آخه، قرار بود طول بکشه حداقل   گردهیزهرا جان گفت زود برم  _

   زدیتلفن به من م هی

 میبه خنگ بودن خودم از صم  گهید  ندفعهیشد اصحنه باعث    نیا

باشگاه،    رهیقلب اعتراف کنم! بهرام خان به من گفته بود که م

م وقت  دیکشیمعمول هم طول  از  کلمه    کیاومدم    یاومدنش.. 

 نزدم که حداقل خاله نگران نشه  یحرف

 رفتن باشگاه   د،ی........ خاله جان نگران نباش

   دوزهیهم مش رو بمشکوک یدوباره چشما مامانم 

   ؟ یدونی تو از کجا م _

  دمیجواب م عیهول کرده سر منم

 ........ خودشون گفتن 

 گفتن؟   ی ک _



 بهم نزنه   یکه مامان تشر کنمیخودمو مظلوم م زودتر

......... خب.. خودشون گفتن.. آخه اومده بودن دنبالم.. بهرام خان  

 باشگاه   رنیمنو رسوند بعد گفتن که م

تو  ماما  نگاه من  به  مونهیصورتم  حق  در  دوباره  من  خان  و  رام 

 ! کنهیگل م طنتمیش

 !  انیم رید! میشام منتظر نباش یبرا ........ گفتن که

  ک یده شده، هزار و    کیساعت نزد  یخب مادر چرا زودتر نگفت  _

 فکر اومد تو سرم 

  گردمیمیندازم و به آشپزخونه برم نییسر پا  شرمنده

  زحمتیب نیبچو ر زیپس بهار جان م _

 ....... چشم  



حد خاله رو نگران کردم مطمئنا    نیتا ا دیفهمیبهرام خان م  اگه

م رو  دخلم  ااوردیدرجا  تو  من  ا  نی..  به  کامال  موضوع   نیمدت 

که بهرام   دونستنیکل محله هم م  یواقف شده بودم به کنار، حت

 پرسته   یخان بعد از خدا مادرش رو م 

بود    ازدهی.. ساعت  بشقاب پر خوردم  کیاشتها داشتم که    انقدر

تاث تحت  مامانم  تا  ریکه  که  خاله هم  بخوابه  رفت    می داروهاش 

 خوابش همون ساعت بود  

 !  زمیعز  یموندم و گوش من

بده    لیگروه سه نفره به اسم سه تفنگدار تشک  هی  خواستیم  رها

 م یکه به قول خودش هر شب گروه پالس باش

 م یل کردنیلو هم از خدا خواسته قبو منو



م  رها خواستگارش  مورد  کارشناسانه    گفت،یدر  نظر  هم    ی ما 

از شما   یآخه ک  "که در آخر با حرف    میکردیخودمون رو اعالم م

هم نداشت    یتیخب اهم  ی ول  می شدیرها مواجه م  "نظر خواست!  

 ! م یدیکوبیرو م چارهیاون خواستگار ب د یچون در هر صورت ما با

از آشپزخونه برم   خواستمیمه  ک  شدیداشت تموم م  میگوش  شارژ

 !  یبغل بزرگ و سنگ هیصاف رفتم تو  یول  ارمشیکه ب رونیب

سرمو که بلند کردم بهرام خان   یول  دمیکش  غیو ج  دمیترس  اولش

 .. دمیخودم د رهیرو خ

 بلندم   یموها یپشتم بود و رو دستش

 چشماش بودم  ی اهیاما مسخ س من

 چه خبره؟  نجایا _

   میشیجدا م دو هول کرده از هم هر



  کردنیبودن و به ما نگاه م  ستاده یپله ها ا  یو خاله بال مامان

  ت یبودم و مامان با عصبان  ده یکه تا حال ازش ند  د یبا اخم شد   خاله

   رهیگیمنو م رشیت دونستمیکه م

  ن ییبا خجالت سرمو پا  داد یصورتم نشون از سرخ بودنش م  حرارت

اومده دستش و   شیپ  تیمیندازم و بهرام خان هم کالفه از وضع

 موهاش فرو برده بود و پشتش به ما بود   یتو

ا  قبل ب  نکهیاز  ا  شتری فکر هاشون  به    یمنف  یشرویپ   نیاز  کنه 

 :  امیحرف م

از آشپزخونه.. که..    رونی.. بیعنی..  رونیب  رفتمی........ من داشتم م

   م یکنیخورد م.. باهم بریاتفاق  ی عنی کدفعهی

   کشه؟یانقدر جدا شدنش طول م یا کدفعهیبرخورد  نیا _

  زدیمامانم موج م  یکه تو صدا یتیعصبان



هم    یبگم.. اصال حرف  دی با  یچ  دونستمینم  .رو بند آورد    زبونم

  ی جور  هیتا خودش    کنم یبهرام خان نگاه م  بهگفتن داشتم؟  یبرا

اون همچنان پشتش به ما بود، هر دو دستش    ی جمعش کنه ول

سمت مامان    گردمیبرمبود    نییپا  رو به پهلو گذاشته بود و سرش

 یمامان روسر  ومدنیم  نییو خاله که هر دو داشتن از پله ها پا

سرم انداخت و    یسرش بود رو با چشم غره رو  یکه رو  یبلند

 تازه اون موقع متوجه وخامت اوضاع شدم 

 بهرام؟ _

مؤاخذه   خواستیاسم بهرام خان رو صدا زد که انگار م  یطور  خاله

 کنه

 کردیتو چشماش نگاه نم یسمت خاله ول گردهیبرم خان بهرام

 ن؟یتو و بهار هنوز با هم درارتباط _



از   شتریب  یخان حت  بهرام  تا حال انقدر شوکه نشده بودم  دیشا

ه من  خاله رو صدا زد ک  یمن، چون با فک منقبض شده اش طور

 دم یاز مامانم بابت امشب بترسم از بهرام خان ترس  نکهیاز ا  شتریب

 ر..؟ ماد _

 خ یبود با همون صورت پر اخم توب  ستادهیکه ا  ییاز همون جا  خاله

اونا بودم    یاگه من هم به جا  د یکه شا   زنهیم  ییگرانه حرف ها

  کردمیشک م

 نم؟ یبب دی به هم با کی چرا هر دفعه شما رو تنها و نزد _

با   نیکه هست ییهر جا ایشب ها که بهار تو اتاق توئه  نیا هیقض

معن  نیهم از    رونیده؟بیم  ی چه  قبل  شبتون شب  نصف  رفتن 

شدن    تنها سفر..    یمدت تو  یطولن   یمسافرت.. صحبت کردن ها



هست به ما هم    یزیاگه چ  خبشکل..  ن یمکررتون اونم به ا یها

 نیبگ

  ی تیبا عصبان  کنهیگاه ممادرش ن  یبه چشم ها  ندفعهیخان ا  بهرام

 :  گهیوافر م

  ی تیقصد و ن  ی کحاج خانوم؟  د یزنیکه م  یی چه حرف ها  نیا  _

 بوده؟ نیگیکه م  یاتفاقات  نیپشت ا

و با حفظ    ستهیایبهرام خان م  ی جلو و روبرو  اد یچند قدم م  خاله

   گهیحالت قبل م

از اول   ستیلزم ن  ادیاتفاقات خودش م  نیپشت ا  تیقصد و ن  _

 باشه

دست  بهرام کالفه  م  یخان  صورتش  م  کشهیبه  تا    رمیمن  جلو 

 رمیرو بگ زدنی ما م که به ناحق به یاتهام یجلو



 بود  ینبوده همش اتفاق   یاصال قصد نی....... خاله باور کن

و    کنهیروبه مامان م  رهیگیو دستامو م  شهیم  کیبه من نزد  خاله

   ده یبا حرفش به همه مون شوک دوباره م

  ی پسرم خواستگار  یامشب دخترت رو برا  خوامیزهرا.. من م  _

 کنم!  

م خان ان نگاه کردم و بعد به بهرابرق از تنم رد شد.. به مام  انگار

  نییخان برگشت و به من نگاه کرد بعد سرشو انداخت پا  بهرام

 زده بود؟   یبه خاله حرف نکنه

 به خاله بگم نه   شدیروم نم اصال

 کنم یازش م  یرسم  یالبته اگه بهار جان قبول کنه خواستگار  _

و ش براش گل  برامون چا  اره یم  ینیریبهرام  بهار جان هم    یو 

 ! زهیریم



و نامحسوس   چرخمیبه سمت مامان م  عیحرف خاله سر  نیا  با

   نهیکه خاله نب دمیتکون م یبه منف یسر

 انتظارشو نداشتم اصالبگم   یوال چ _

  زنهیلبخند م کنهیصورتمو نوازش م خاله

بچگ  _ زمان  از  همسا  تیمن  بهرام   میبود  هیکه  واسه  رو  تو 

خونه    یومدیکه دائم م  یدختر بچه بود  هیاونموقع تو    خواستمیم

اتفاقا با بهرام هم خ  ی به خاطره    شتریو ب  یجور بود  یلیما و 

  یومدی م کرد یم یبهرام باهات باز نکهیا

خونه با بهرام    هیچند ماه هم تو    ،یشد  یالن تو دختر بزرگ  اما

 یکرد  یزندگ

ول  شوهر،  و  زن  عنوان  به  نه  حدود    اخالق خب    یحال  تا  هم 

 ده  دستتون اوم یادیز



الن    خوامیکنم.. نم  یبهرام خواستگار  یتو رو برا  خوامیمن م  حال

ر گفته  بهت   طیشرا  هیبود که تو    نیچون درستش ا  ،یجواب بد

 بشه 

 امشب باعث شد الن بگم  طیشرا یول

تو همون   شه،یو بعد با لبخند ازم جدا م  بوسهیسرمو م  یرو  خاله

ته به زبون و بدون ساخته و پرداخ  رسهیبه ذهنم م  یلحظه فکر

 ارمش یم

شا جان،  خاله  از    دی........ خب  خان  خوشش..   گهید  یکیبهرام 

 باشه دیشا شونیتو زندگ گهیشخصه د هی اد،یخوششون م یعنی

هم بهم  یزیاخم ر هیگشاد شده نگاهم کرد و  یبا چشما مامانم

 رفت

 کنه یهم روبه بهرام خان سوال م خاله



 هست؟ تیتو زندگ یبهرام کس _

 ؟! بهار .. جزیکس

 آخه.. هی.. جز بهار چاوف

   کنهیمن زور داره و زبونش هشتاد متر کار م یفقط برا جناب

و الحمدلل همچنان سر   زنهینم  یمادرشون لم تا کام حرف  یجلو

 دارن!  ریبه ز

 ر یخ _

 که.. خوبه قبال به خودش گفتم نه  واقعا

 گفتم  نیهم یدخترم.. برا دونستمیم _

و   کنهی و مامان رو دنبال خودش صدا مالب  رهیاز پله ها م  خاله

 !  میکه من و پسرش تنها باش خوادیم یعنی نیا



تنها    نیا  دونم ینم  من رو  ما  آخرش  که  کردن  قال  و  داد  همه 

 بزارن؟  

م   ی نگاه  مامان کن  "  گفتیکه  خطا  پا  از  به    "یمرد  ی دست 

م  کنهیسمتم حواله م بال  ها  پله  از  اتاقشون   رهیو بعد  و داخل 

 در..   یعد هم صداب و شهیم

  ی و با صدا  دارم یبه سمت بهرام خان قدم برم  ی شتاب عصب  پر

 :   گمیم  یمحکم یآروم ول

رو    نش یمن زم  خب  ن؟یخوایکه منو نم  نی........ چرا بهشون نگفت

بودم؟   کرده  بگ  فقطفراهم  بود  کس  نیلزم  بله  زندگ  ی:    میتو 

 دستم زدم و زمزمه کردم :  یرو بعد هست.. تمام 

 بره    ادشونی. خدا کنه صبح پاشن ......



زد و از کنارم   یبهم انداخت و تلخند یخان نگاه پر حسرت بهرام

 رد شد رفت بال  

 

 ماه بعد..  سه

 میهمه معطل توا گهیبهار زود باش د  _

 ....... باشه باشه اومدم 

 میبدو سر کوچه تون _

 خب خداحافظ  یلی....... خ

و میندازم تو سرخم  و رژ  کشمیچشمام م  یرو تو  یمشک  مداد

 رمیو آروم از اتاق م  کنمیشال گردن رو دور گردنم مرتب م  فم،یک

 نشه   داریب یو آروم تر از پله ها، که کس رونیب



راحت به بدو بدو کردنم    الیدر کوچه رو بستم با خ  نکهیاز ا  بعد

بدبخت  رسمیم ماش  یبا  به  هم    ماین  نیخودمو  رها  و  نیلو  که 

  کهیبا آماج ت  کنم یو که باز م  نی شر ما.. درسونمیداخلش بودن م

 شمیرها و نیلو مواجه م یها

 خانوم سه ساعت ما رو معطل خودش نکنه م یجا بر هینشد ما  _

 ! کنمی.......... رها خانوم سالم عرض م

 !  شالیا یسبز بش نجا یا میکوفت سالم، سبز شد _

نیلو هم تا همون   دیکشیطول م  قهیکه غر هاش تا پنج دق  رها

 ! کردمیتحمل م دی و من با ومد یمقع برام چشم و ابرو مو

 سالم بهار خانوم _



افتاد    کرد یم   میرو به سمتم تنظ  نشیماش نهیکه ا  ما یبه ن نگاهم

م  یجوری نگاهم  ا  کرد یداشت  اصال  پشت    ستین  نیانگار  که 

 فرمون نشسته 

 ن یبازم معطل من موند خوامیمعذرت م ما،ی........ سالم آقا ن

 کنم یخواهش م _

  ی دو سه ساعت زدیکه نیلو حرفش رو م یبه اون دره ا دنیرس تا

   میدیرسیم  دی راه بود و حدودا ساعت نه با

 هم قرار بود باشن   ما یشرکت و چندتا از دوستان آقا ن یها بچه

تک    یانقدر که از چشما  م یدی و خند  م یحرف زد  زیر  هیاونجا    تا

  ده ین کشکه م  یخط چشم  نی مخصوصا با ا  ومدیمتکمون اشک  

تو   خواستمیسوژه رها و نیلو شده بودم که مثال م  یبودم حساب

 سفر دلبر باشم!   نیا



ن  ییها  نگاه ا  مایکه  م  نهیاز  رو   نداختی بهم  بچه ها  هم خنده 

 کرده بود   شتریب

 دونشوی  ی ک یشد بالخره    یچطور خاله راض  گم یبهار، من م  گم یم

 ؟یجادوش کرد رون؟یتنها بفرسته ب

 نم لواشک بده! ........ به م

رها مردم    یمن نرم، ول  یول  یقهر کردم که چرا تو بر  یکل  نه،

 ختم یانقدر اشک ر

 اون قرمزها بده دلم رفت انقدر نگاهشون کردم!  از

م  آره دگفتمیداشتم  فکر کن  مر  گهی!  که   ممیخاله  نبود  پشتم 

 کنم!   کاریونده بودم تنها که چ.. مکردیمخالفت هم م  یچیه

 موفق شدم! خب بالخره  یول

 !کننیها نخور دارن نگاهمون م  دی بد د یند نیع  _



 کنم یو دور لب هامو پاک م  کنمینشستنم رو متشخصانه م  حالت

 کنم! یابرو دار شتریبگو جلوشون ب کردن؟ینگاه م ای......... ک

و به من نشون    کنهیم  یلواشک زرشک رو لوله ا  کیش  یلیخ  رها

 ده یم

 نیاول  یو برا  ا یر بماست.. بها  نگاهشون به  یجوریهمه    با یتقر  _

 بار هم که شده در حق من دوست باش تا دشمن 

جا جفت    نیبلکه من از ا  یکن تا به حول قوه اله  یهمراه  کمی

 !   شالیتو رو هم رد کنم ا  دمیبعد قول م رونیرفتم ب

 اطراف میندازم   ینگاه ملموس به مذکر ها هی

 مدنظرته؟!   ی........ چطور؟ کس

 ک ی گاز کوچ  هیگ ما با عشوه لواشک رو  د مکش مربا لبخن  رها

  زنهیم



 انتخاب کنم!   تونمیآلن نم دهیهمشون ا ایلعنت _

 دمیبه مثبت تکون م سرمو

 ......... موافقم  

  ؟یکرد  یرو چطور راضبهرام خان  _

 از فکر کردن بهش پرهیاز رخم م رنگ

   دونهی......... نم

بلند شده    کم یکه    ییداو و با ص   شهیکالس م  الیخیرها ب  کدفعهی

 :  گهیبود م

 صورتت؟  شدیرفت چ ادتیدفعه  اونخاک تو سرت کنم بهار _

د  نیا  یبرا  تازه که  که شب هم    یکرد  ر یبود  بفهمه  الن  اگه 

 از عاقبت کارهات    ترسمیبهار.. م  فتهینم  یخونه اتفاق خوب  یرینم



 بشه  یممکنه چ دونستمیم خودم

د کنم که فکر کنه دارم خوربر  یواقعا دوست نداشتم طور  یول

  رمیگیازش اجازه م

الن    یبه قول خودش زنش بودم.. ول  کردی......... اونموقع فرق م

   ستیاجازه منم دست اون ن میبا هم ندار ینسبت چیه

 تو چته بهار؟   _

  هیهر دختر  یآرزو دمیکه من د  یمرد زمیعز

 خوادت یمشهوده که چقدر م  یتک تک رفتارهاش با تو، به راحت   از

 ی کنیم تیمرد و اذ نیانقدر ا چرا

سال با هم    زدهیم؟سیخوریهم نمکه به    نیاز ا  شتریب  لی........ دل

  شم یمن م  گهیسال د  زدهیسرها؟ کمه مگه؟    میدار  یفاصله سن

 ن یچقدر ا حال چهل و هفت ساله شهیهم سن النش تازه اون م



و  ا تره  بعدشم،  هم من.. مخصوصا من    شهیم  تیوسط هم اون اذ

تو   مخصوصا  تیزمان محرم  گفتیچقدر به من زور م   یدونینم

من   نکهیبود اصال به ا  یشدنش به من زور  کینزد  یرابطه.. همه  

تنها    یرها، من وقت  یدونیکه م  تو  نداشت  ینه توجه  ای  خوامیم

م مردا  از  ترس  یول  ترسمیباشم  دارم    یشدت  بهرام خان  از  که 

  لشیبزنم که برخالف م  یحرف  ا ی  یکه کار  ی اونم وقت  ادهیز  یلیخ

 شترشیبا کارهاش ب  حامد  با من بوده  یترس از بچگ  نیباشه.. ا

 کرد

انجام بده،    یکار خاص  یحت  نکهیبدون ا  ترسمیمن از بهرام م  یول

حال چند    تا  لرزهیو بدنم م  ادیزبونم بند م  شهیم  ی عصبان  یوقت

ج کنم  آقا ازدوا  نیبا ا  من    ستی ن  نا یفقط ا  تازه  شدم  ینطوریبار ا

   کنهیام، از همه جا محرومم مبه دست و پ  بندهیم  ریو زنجقول  

  د؟یلبخندت رو د  ی چرا فالن   ؟ید ی بگه : چرا بلند خند  خوادیم  ی ه



به رنگ    ینگفتم چه جور  یراست    ؟یکرد  ی رنگ  ن یچرا موهات و ا

 کرد؟ یموهام نگاه م

 نه.. بگو!   _

   گمیانگار دارم براش قصه م کرد یگوش م نیچیهم رها

م بود  اومده  تازه  از شرکت  از    خواستی ........  من  اتاقش که  بره 

م بچ  زیم  خواستم ی م  رونیب  امیآشپزخونه  د  نمیرو  منو..   دیکه 

  هیرها    یعنیزوم شد روم..    کدفعهی  یاولش ازم چشم گرفت ول

م  یاخم همونجا  کرد  قرمه  خواستمیبهم  بر  یسبزکاسه    زم یرو 

 سرم که رنگش عوض شه!  یرو

هم    یا  کدفعهی  کردیبا اخم نگاهم م  یطور  نیهم  هیده ثان  دیشا

 بال   رهیو م شهیرد م

 ؟ یکه چ  یموهاتو رنگ کرد  یرفت  ی بلند شد  کارهی  زمیخب عز  _



 روشن همهنی.. اونم اخوادیم رییتغ دلم

 کنهیبنده خدا کپ م معلومه

نم اصال  تقص  خواستمی......... من  رنگ کنم همش  و    ریمو  نیلو 

 سحر شد

 مثل قبل شه   کنمیم عوض رنگشم

 دعوام کرد رها، کم مونده بود فقط بزنتم  ی کل مامانم 

 تو جمع؟ دیارینم فیخانوما تشر _

 دمیکه پشتم بود ترس ماین یصدا از

صورتم   اصال تو  نگاهش  که  سمتش  برگشتم  نداشتم،  انتظار 

  دیچرخ

 بهار جان.. ترسوندمت دیببخش _



  یلیخ یلهفاصشتم برگ ی شده بود که وقت کم یاز پشت نزد انقدر

 بود نمونیب یکم

 کنم ی........ نه.. خواهش م

 کنهیبه سمت رها م روشو

 رم یازتون قرض بگ قهیدوستتون رو چند دق تونمیرها خانوم م _

  ما یروبه ن  دم یتکون م  یسرمو به اروم  یوقت   کنهیبه من نگاه م  رها

 :  اره یگوشم م کیو سرشو نزد گهیم ی " د ییبفرما "

 نه؟  یک ی نیترس نداره ا _

  زنمیم یمنم لبخند شهیو از کنارمون رد م زنهیبهم م یاروم تنه

 کارو کرد نیا یکه مثال رها به شوخ

 م؟ یقدم بزن _

 م ی....... بزن



 ستمیو باعث شد منم با  ستادی اومد روبروم ا م یکه دور شد کمی

 یشد ادخوشگلتریچقدر رنگ موهات بهت م _

 کردم که تو دستم بود نگاه   یکیچوب بار به

 ....... ممنون 

که صداش از کنار گوشم  کردمیبود و به چوبم نگاه م نییپا سرم

 رمیاومد که باعث شد سرمو به شدت بال بگ

 بهار؟  _

 تو چشمام شد  رهینگاهش کردم خ یوقت

 داشته باشمت؟ یچطور _

 ریکه عموم دست از سر من برداره و از خ  کنمیم  مویدارم سع  من

 ره ازدواج من با دخترش بگذ



 صبر کنم  تونمیموقع نمتا اون یول

   م؟یبا هم باش یکار  میاز تا شتریکه ب  یایکوتاه ب کمی یخوا ینم

 م یباره حرف نزن.......... لطفا در این

 ستم یرابطه ن  هیقبال هم به شما گفتم که پا من

 رابطه با تو ام  هیمن فقط پا  _

  زمیعز خوامیرو م تو

 بهار جان یکنیم تیاذ یدار چرا

م  دنتیبوس  من مخوامیرو  رو  کردنت  بغل  نگاه  خوامی...  فقط   ..

راض م  کنهینم  میکردنت  که    خوادیدلم  وقت  هر  کنم  لمست 

   رمیخواستم باهات حرف بزنم و دستات و بگ

  ؟یریگیجلومو م چرا



و من همچنان مات حرف هاش بودم، با سرش به   کنهیم  مکث

  کنهیاطراف اشاره م

 هوا رو؟  نیبب

  هشیغروب م داره

 دلم   زیسرما با تن تو گرم شم عز نیتو ا خوامیم من

 جلو   ادیم  کمیو  رهیگیشال گردنم م از

 شه یم کتریو هر لحظه نزد رهیگیصورتم قرار م یروروبه  صورتش

 م یزنگ گوش  یصدا  خورهینفسش که به پوست صورتم م  یگرما

   اره یو منو به خودم م شهیبلند م

تو دستم نگاه    یبه گوشبا خشم    مایکه ن  رمیقدم عقب م  چند

  کنهیم



که    دم یو با ترس جواب م  کنمی نگاه م  یاسترس به شماره گوش  با 

  چهیپ یغرش بهرام خان تو گوشم م یصدا

   ؟یی کجا _

 .  ......... من.. من.

   پرهیکه با خشم و غضب بود روح از تنم م ش یحرف بعد با

 آدرس بده   _

   ....... آخه.. آخه ما.. 

 زنهیداره حرف م  ادشیزقفل شده و خشم  بود که با فک    مشخص

 آخه رو بذار کنار.. آدرس؟  _

 کردیالعملم رو نظاره م کامل عکس ماین

 کرد ینگاه م میشدش به دستپاچگ زیر یو چشما یبا کنجکاو و



   دمیو بدون مکث جواب بهرام خان رو م عیسر

 .......... مامانم خودش اجازه داده 

و چقدر بد بود    ومدیازش ن  ییصدا  هی.. فقط چند ثانهیثان  چند

 که بهش زدم    یحرف یمعن

 درد داشت   یخشدارش آروم بود ول یصدا هیاز اون چند ثان بعد

 ندادم من اجازه  _

 دوست نداشت بشنوه دونستمیکه م ی باز حرف و

 .......... مامانم اجازه داد 

 اد یو دنبالم نم فهمهیو اونم م شمیدور م ماین از

  گهید   کبارهیهم    نجایو ا  ادیکوتاه ب  تاسخوینم  یطیشرا  چیه  تو

 د یکشیقدرتش به رخم م



 آدرس؟  من اجازه ندادم  یمادرت اجازه داد.. ول  _

 همه زور گفتنش   نیاز ا دیلرزیصدام داشت م گهید

 من دست مادرمه   ی........ اجازه 

داره    کردمی.. اما چرا حس مدادیقدرتش رو بهم نشون م  داشت

  کنه؟یخواهش م

نحالم    _ ب  از..  ستیخوب  آرومه... حسم    دلم قرارم..    ی صبح  نا 

   بازمت؟یم دارم .. دیکه نبا  فتهیم  ییاتفاقا  هیداره  گهیم

 .. دینلرز اما  که عجز داشت ییتن صدا از  از حرفاش ختیر دلم

 برم.. فعال خداحافظ  د ی........ با

 ستایوا _

 صداش بال رفت  دوباره شد.. سرد شد  خی  دوباره



 ادرس گفتم _

 دادیم  ادمیداشت لج کردن رو  خودش

 ن؟ یو متوجه هست منظورم .......... منم گفتم مامانم اجازه داده 

  کنهیبود که داره خودش رو.. صداش رو کنترل م مشخص

دختر از صبح الطلوع از خونه   هی که    پسندمیبهار خانوم.. من نم  _

 ازش نباشه  یموقع خبر نیو تا ا رونیبره ب

 کنه و من بهش...!   یمن زندگ   یدختر تو خونه   نیاگه ا  مخصوصا

  کنهیسکوت م یو لحظه ا  دهیم رونیرو بلند ب نفسش

 رفته و کجا رفته   ایاگه ندونم با کمخصوصا  _

   امی ........ فردا م

   ؟یچ _ 



 تا باهاش بغض تو گلوم هم فرو بدم   دمیدهنمو قورت م آب

   امی ......... گفتم فردا م

که   ستمیهم من ن  فقطآدم هست    ی کل  انجی.. استمیکه ن  تنها

خودم هستن چندتاشون   یدخترا دوستا  ن یدخترم.. چهار تا از ا

هم مرد همراهمون هست که شما    ی اندازه کاف  بههم همکارامن  

و انقدر در مورد من    نیدست از سر من بردار  لطفا  نینگران نباش

   نیند نیست یکه محقش ن یبه خودتون حق

 کرد   شتریمنو ب یخشم و لجباز که با داد زد فقط یحرف

 !  یکنیم  یمن زندگ نیتابع قوان یمن یتو خونه ی تو تا وقت _

  ی نه به بلند  یشدم که مثل خودش داد زدم ول   ی عصبان  انقدر

 خودش  یصدا



تابع بودن مدت    نیا  یولبراتون    فرستمی........ باشه.. آدرس رو م

 که تموم شه!   کشهیطول نم یادیز

که    یتپه ا  یو با سرعت از بلند  کنمیطع مرو با حرص ق  یگوش

دخترا   ش یکه پ   گردمیم  لوفری.. دنبال ننییپا  ام یرفته بودم روش م

 کنم یم داشیپ 

 ا یب قهیدق هی......... نیلو 

 شمیپ   ادیصدام م دنیهم با شن رها

 جانم بهار  _

که آدرس رو بگه و    خوامیدست رها و از نیلو م  دمیرو م  یگوش

 کنه پیرها تا 

 ک متیبریون ما؟ خودمخب چر _

 ........ بگو نیلو جان



د  نیلو سوال  م  شنیلوک  یا  گهیبدون  رها  به    ما ین  یول   گهیرو 

 بره سمتش شهیو مجبور م کنهیصداش م

 انقدر تو همه؟  مای چرا ن ه؟یچه حال نیاچته بهار؟ _

 خوام یحرفا رو رها.. من پول م نی........ ول کن ا

م  رها د   رهیگیدستمو  سمت  به  فاصله  یا  گهیو  ها  بچه  از    که 

 برهیداشت م یشتریب

 زم؟ یعز یخوایچقدر م _

 ونیلی........... هفتاد هشتاد م

 ذاره یشونم م یو دست رو  ستهیایاز حرکت م رها

 چته تو؟ _

 ؟ یگیم یچ یفهمیم



 دو سه تومن  یگیانگار م ونی لیهفتاد هشتاد م یگیم یجور هی

 خونه رهن کنم هی خوامی....... م

 نه برم  ون خواز ا خوامیم

 که زدم بغض گلوم شکست و اشکام راه افتاد   ی حرف بعد

 نیتابع قوان  د یبا  ی کنیم  ی من زندگ  یچون تو خونه  گهی......... م

   ی من باش

 نرسه  هیکه به گوش بق کنمیو کنترل م میگر یصدا

باز با روان من  از قصد داره  باور کن    ی .. وقتکنهیم  ی........ رها 

داده  اجازه  چ  مامانم  نه  کارست یاون  و  امر  من  به    ی که همش 

  کنه؟یم

  کنهیو باهاش صورتمو پاک م  اره یدرم  بشیاز تو ج  ی دستمال  رها

   ؟یمگه الن باهاش حرف زد _



  دمیبه مثبت تکون م سرمو

 دنبالم   ادی........ اوهوم.. گفت آدرس و بدم م

  رمیگیو از سر م میگر  دوباره

  برهیمآبرومو   ادی.......... رها اگه ب

 برم سرکار؟   یچطور  گهیکنه من د  یبا من رفتار بد  نایا  یجلو  اگه

  رمیمیخجالت م از

   ارهیم رونیب بشیاز ج یا گهی دستمال د رها

 دستمالمه  نینکن فدات شم آخر هیگر _

   یکرد هیگر فهمنیهم قرمز شده همه م صورتت

 اگه  صالا  ا ی چقدر من بچم..    کننیرها الن همه فکر م  ی.......... وا

   ؟ینگفتم و اومدم چ ی فکر کنن به کس



شده بود و من از استرس دل درد گرفته بودم.. مدام    کیتار  هوا

  یروح  تیوضع  نیهم تو ا  مایو ن   کردمینگاه م   رونیاز پنجره به ب

 خوردیمن از کنارم تکون نم

 کردنیفکر م  ییجورا  هیمه  نسبت به من ه  ما یرفتار خاص ن  با

که از اول صبح به من توجه    ییمردات چون  ما هس  نیب  یرابطه ا 

 ما ین یبا اخم ها دادنینشون م

خودشون مطمئن شده بودن    شی از اندازش به من پ   شیتوجه ب  و

 میبا هم هست مایکه من و ن

داده بودن و همه    یادیز  ی.. چراغ ها به فضا روشنرونیب  رفتم

 بود  دایپ  زیچ

 تو   ایب شهیسردت م زمیعز _

   شد یم کیکه داشت بهم نزد امیسمت ن گردمیبرم



   جانی.......... خوبه هم

 ! یدوست دار کیرمانت یپس فضا _

 کیرمانت  یکه چقدر به فکر فضا  زنمیحالم م  نیبه ا  یپوزخند

 بود 

   امی تا باهات ب یگفتیبهم م زمیتنها نباش عز _

 تنها باشم  خواستمیلزم نبود م  ی........ مرس

 ز  د مجااز ح ش یو باز هم ب شهیم کمینزد

 بود بهت تلفن زد؟   ی ک _

   دارمیبه عقب برم یقدم 

 .......... کدوم تلفن؟  

   ندازهینگاه به فاصله مون م هی



 زنگ زد  تیبه گوش میباهم بود  یکه وقت یهمون مزاحم _

   دمیم هیچراغ برق تک ریو به ت گمینم یزیچ

.. سرش شهیکم م  یلیکه فاصله مون خ  شهیم  کیقدم بهم نزد  دو

   نییپا  هاریو م

..  میتموم غروب رو الن تموم کن  مهیکار ن  خوادیبهار.. دلم م  _

   زمیعز خوادیبوسه لب هات رو م یلیدلم خ

که از پشت  یادیز یلیبزنم با نور خ خواستمیکه م یاز حرف قبل

 افتاد ناخودآگاه به عقب برگشتم  کدفعهی سرم

 خدا...  یوا

 ...  ودب ستادهیحرکت ا یبهرام خان بود که ب  نیماش

 .. دیروح از تنم پر

 اونهم تو حالت نامناسب   مایکنار ن د ی.. منو ددی د  



 ه؟یک  گهید نیا _

اتفاق  یها  تپش از احتمال   خواست یکه م  یقلبم تند شده بود 

 ..فتهیب

نم  _ ا  فهمهیمردک  الن   نجا یا  ستایوا  ه،یشخص  الی و  نجا یانگار 

 امیم

م  از نگاه  فاصله  ها  کردمیهمون  خ  یی چشم  بودن..    هریکه  من 

 ..  رهی.. فقط خیحرکت چیبدون ه

اون فقط به من زل زده بود.. انگار   ی ول شدیم کیبهش نزد ماین

 وجود نداشت  ییماین

زد، رد نگاه بهرام خان   نیکاپوت ماش یچند بار با دست رو ماین

   دیرو گرفت و به من رس

 کرد   هیچ یبه معن یدست اشاره ا با



 زد  شیکنار شهیبه ش نگرفت چند تقه  یجواب یوقت

   دمیرو شن ماین یصدا

   ؟یکنینگاه م یبه چ _

 برسم    مایکه سریعتر به ن  دمیم  یو به قدم هام قدرت  امیخودم م  به

 محکمتر  ندفعهیا یول زنهیم نیماش شهیدوباره به ش ماین

 روشنت کنم   نییبده پا  ؟یتو توهم _

 لطفا   دیصبر کن ما ی......... آقا ن

رو  یول  شدمیم  کترینزد  من خان  بهرام  درخت    ینگاه  همون 

 خشک شده بود  

 سمتم گردهیبهرام خان برم  یتفاوت یاز ب  یعصب ماین

 مگه نگفتم بمون همونجا؟    _



و چند لحظه بعدش   گردهیبرم  مایبهرام خان با اخم به سمت ن  سر

   شهیم اده یپ  نیاز ماش

ش تولد  یبرا  خواستمیکه م  ییبه پالتو  هیبود.. شب  دهیپوش  پالتو

 با رنگ متفاوت   یول رمیبگ

م  دستپاچه حت  ذارمینم  یول  رمیجلو  نگاه    نیا  یبفهمه  مدل 

   کنهیم یکردنش هم تو دلمو خال 

 ....... سالم  

بود..    نگاهش ناباور  بود..  آت  دلخورمات  داشت..   ش یبود.. خشم 

 ...  یسؤالبود   یداشت سؤال

خسته   کردمیساعت ها هم به چشماش نگاه م  دینبود شا  ماین  اگه

 باره رنگ باخت..   کیکه به   یاز کنکاش رنگ نگاه شدمینم

   ؟ یکنینم  یمعرفبهار جان  _



ابروهاش به حالت سؤال  مایبرگشتم به سمت ن  یطور بال    یکه 

 رفت 

   زدیبهرام خان صدام م یجلو ینطوریا دی .. اون نبانه

روشن کامال مشخص    یو قرمز بهرام خان تو اون فضا  رهیت  چهره

 که به شدت مشت شده بودن   یی دست ها یبود حت

 با شم..   زمیعز _

بود که مشت محکم    ومدهین  رونیجمله از دهنش ب  نیا  یادامه 

پ   یبهرام خان رو من که تو    غیج  یو صدا  شهی م  اده یصورتش 

  رهیگیصورتم رو م یو دستام که جلو چهیپ یفضا م 

بود و خودش رو  یرو  ماین  یدستا با شتاب  نیزم  یصورتش   ..

   نمیشیم نیزم یو رو رسونمیو بهش مخودم

 کنم؟   کاریخدا حال چ یواصورت تون رو  نمیبب ما؟یآقا ن _



م   فقط ناله  درد  خودم    کردیاز  دور  دستپاچه  و  حول  من  و 

 زدم یرو صدا م مایو ن دمیچرخیم

 شد و من برگشتم همون سمت  دهیکش نمیاست کدفعهی

 شم یبهرام خان روبرو م ی چهره دلخور و عصب با

 صدات کنه  زمیحق نداره عز _

 دم یرو د یدر اون لحظه پسر بچه ا من

تا مواخذه    آوردیکه آزارش داده  بهانه م  یکتک زدن کس  یبرا  که

 که براش مهمه  ینشه از سمت کس

   میبر نیبش _

   شدیم سیدوباره صورتم خ ی هامو پاک کردم ول اشک

براتون مهم هست که چ  یاز لخون    ن؟یکرد  کاری.......... اصال 

   رونیدستش زده ب



   کرد ینگاهم م یدلخور با

   یکه شوهرت بودم خط قرمز داشت یواسه من _

که   ی حرفداشت..  ی که معن یحرفموندم که بهم زد  ی حرف مات

 پشتش منظور بود..   ایدن کی

  دنیاومده رو د   ش یافتضاح پ   طی و شرا  رونیاومدن ب  ما ین  یدوستا

 و به سرعت خودشون رو به ما رسوندن 

 چش شده؟   مایشده بهار خانوم؟ ن یچ _

 بلندش کردن   نیو از رو زم ماینفرشون رفتن سروقت ن سه

 شده بود   یبود که کاپشنش خون ادی دماغش انقدر ز خون

  نجا؟یا هی ک نیا شده؟یخب حرف بزن چ _

 اونم همراه لرزش صدام   زنمیهزار ضرب و زور حرف م  با



 ......... سوءتفاهم بود 

 زنهیداد م کامران

 شده   ینجور یبوده که ا یچه سوءتفاهم _

بلند کامران و تو خودم جمع    یاز شدت صدا   بندم یهامو م   چشما

  شمیم

  ستهیایکامران م یمن و روبرو یجلو اد یم  ضیخان با غ  بهرام

  ینداشت برا  ی حق  چیاستفاده کرد که ه  یی از کلمه ها  قتیرف  _

   یدیگفتنش، اون شد که د

 ! فتهیتو ن یبرا یه اتفاق بعدبا من صحبت کن ک شما

که    کنهیم   ی عصب  ش یاز پ   شی بهرام خان کامران رو ب  ی ها  حرف

 زنه یبهرام خان م نهیس یبا هر دو دست محکم رو



هم    یهم زد  ؟یکنیم  یمن چه غلط  یالیو  یمحوطه   یتو تو  _

  ؟یخونیم یکر یدار

   نجا؟یتو رو راه داده ا یک اصال

ها  از و صدا  ب  ییسر  بلند شده  وکه  از  بودن   الیود همه  اومده 

ا  رونیب تو  غروب    یسوز سرما شاهد بحث  ن یتا  از  بشن که من 

 استرسش رو داشتم 

برده بودن داخل، دخترا به سمت من م  ماین اول   انیرو  از  که 

 ماجرا بودم،   نیشاهد ا

   رسوننیم هیو نیلو خودشون رو زودتر از بق  رها

  اد یرفته بود رو م  که از هل دادن کامران عقب  یدمخان ق  بهرام

 جلو 



ا  یکر  _ بترسون  نهیخوندن واسه    ی من به جا  ،یکه طرفت رو 

 ! کنمیخوندن عمل م یکر

 بشم   نیکه سوار ماش کنهیو با سر اشاره م ندازهیبه من م ینگاه 

کرده    کیبود و باهاش سالم عل  ده یچند بار بهرام خان رو د  رها

   کردیمن نگاه م نیلو با تعجب به اشاره بهرام خان به   یبود ول

   شت؟یپ  ادیکو؟ گفت م مایبهار؟ ن نیا هیک _

  دمیتکون م یسر

   اریب الموی ........ رها تو وسا

 . تو برو زود  . .زمیباشه عز _

حرف    دمیشدم و نشن  نیسوار ماش  بهیآشنا و غر  شیخجالت پ   از

دست به    دم ید  ی کامران و بهرام خان گفته شد ول  نیکه ب  یی ها

 دست کامران توسط بهرام خان   چوندنیپ شدنشون رو و  قهی



 دو از هم   نیدر آخر جدا کردن ا و

 مهم نبود..   گهید

 از سر گذشته بود..   گهید آب

رو   شیآت  زمیه  زدیکه م  ییخشونت بار کامران و داد ها  حرکات

 کردیم شتریب

  تونستمیچرا نم  ومد،یهم م  نی دادش به داخل ماش  یصدا  یحت

 خودمو آروم کنم؟

  یکه امشب رو برا  یهمه مدت همخونه بودن با مرد  نیا  بعد  چرا

 ط یشرا  نیتو ا  رمیبگ  ادیتو ذهنم ثبت کرد نتونستم ازش    شهیهم

 بتونم حداقل ذهنمو کنترل کنم؟

عصبان  مثل وجود  با  که  رو    دیشد  تیحال  خودش  داشت  بازم 

 که به قول خودش فک کامران رو خورد نکنه  کردیکنترل م



براحت  دونستم یم ول   نیا  تونهیم  یکه  بکنه،  رو  کنم    یکار  فکر 

از چند برخورد بهرام خان    دنیمجادله رو د  نیکه ا  یکسان  یهمه

 موضوع بردن نیبه ا  یو کامران هم پ 

 خود کامران یحت

 کردیم یبود و فحاش یانقدر عصب نیهم یبرا

برم  بهرام غضب  با  ماش  گردهیخان  اخم شد   نیسمت  با    ی دیو 

 شیشونیپ  یرو

 نیبود به در ماش ل زدهکه ز انگار

 ترس از تنها بودن باهاش رو داشتم چقدر

در و بست   یاز تنم رد شد.. جور  یو که باز کرد لرز  نیماش  در

پر با  همزمان  رد    دنی که  ذهنم  از  جام  شاتو   :   یهمه  دی شد 

 رفت نیمدل بستن در از ب نیبا ا تشیعصبان



فکرم ها متوجه شدم که    کیلست  یکه داد و صدا  یبا گاز  یول

 خام بوده  یلیخ

حرف  بدون زدن  یحت  ای   یخیتوب  ،ی هیچ  سرعت    ی داد  به  فقط 

 جاده بود  یو نگاهش فقط رو کردیاضافه م نیماش

خودش    یبرا  یبه هم راه  کی نزد  نیدوماش  نیشده از ب  یحت  تا

 کنه دایپ 

رو گرفته    ی بود که که با دو دستم صندل  ادیانقدر ز  نیماش  سرعت

که انگار    کردم یبا دقت نگاه م   کیارت   ی به جاده  یبودم و طور

 کنم یم  یمنم که رانندگ  نیا

 یلریپشت تر  میافتاده بود  ریدوطرفه بود و سبقت ممنوع، گ  جاده

داشت و اصال با عصاب بهرام خان جور   ی کم  یلیکه سرعت خ



  ومد یاز روبرو م  ینیماش  رهیسبقت بگ  خواستیم  یوقت  ومدیدرنم

 م کنه دوباره سرعتش رو ک شدیکه مجبور م

  لر یاز تر  ومدنیکه از جلو م  ییها  نیآخر بدون توجه به ماش  در

حبس کرده    نمیکه نفس رو تو س  ی و با سرعت  رهیگیسبقت م

 یتصادف وحشتناک، با فاصله  کی  یبرا  رفتیکه م  یبود و انتظار

ممتد    یبوق ها  یصدا  شهیرد م  کریپ غول  نیدو ماش  نیکم از ب

نبود    الش یخ  نیاون اصال ع   یول حراس رو تو دلم دو چندان کرد..  

 و همچنان به سرعتش ادامه داد 

از قبض روح شدنم گذشته بود که با    قهیچهار دق  یسه ال  دیشا

  یرو ترمز، صدا زنهیم کدفعهیو    یتو فرع  چهیپ یهمون سرعت م

  رفتمیداشتم م  شهیها بلند م  زهیخاک و سنگ ر  یها رو  کیلست

ن محکم با دستش  م و دهیکه دستش و جلوم قرار م شهیش یتو

 کنم یبرخورد م



اون با شدت  یول کردمیشدت دستش رو گرفته بودم و ول نم به

  اده یپ   نیو از ماش  دیکش  رونیدستش رو از تو دستم ب  یشتریب

 شد  

که افتاده بودن و    یی شونه ها  کردمیشوک زده فقط نگاه م  من

   شدنیبرداشته م ینیکه به سنگ ییقدم ها

که به    یی ادها یفر  یصدا  کشهینم   هیثان  و به  کنهیرو بلند م  سرش

 رن یآسمون م

 خدا گفتنش...  ادیفر

هق هق هام که    یگونه هام روون شدن و صدا  یاز رو  اشکهام

 چهیپ یم نیماش یتو

 رفته بودم؟ حیکارم اشتباه بود که همراه دوستان به تفر یعنی

 من؟   یهمه اشتباه بود با فقط برا یبرا



م  نیماش  در باز  وح  شهیکه  به  با  فکر  چسبمیم  شهیششت   ..

   ستیبهرام خان ن گهیمرد د  نیا ، یکیتار نیالن تو ا کردمیم

   بردیمنو تا مرز سکته م ستیکه اون بهرام خان ن نیا و

  ذارهیفرمون م یو سرش و رو کنهیرها م یصندل یرو خودشو

صدا  یصدا با  هاش  ها  ینفس  زدن  رو   یهق  سکوت  من 

 ..  شکستیم

  ذارمیمبازوش  یرو دستمو

 آخه؟   نیکنیم ینجور یا چرا.......... تو رو خدا 

دستش رو از    یدستت رو بردار و حت  گهینم  ی.. حتدهینم  جواب

  کشهیدستم نم ریز

 خوادیدلم نم  اصالشما رو ناراحت کنم    خوامی......... بخدا من نم

   نیبش یشکل نیشما ا



فقط    حرف ها هم دست خودم نبود..  نیدست خودم نبود.. ا  حالم

   کردیزده بشه زبونم هم اطاعت م  دی با  گفتیذهنم م

   ترسمیمن م نیخان تو رو خدا جواب بد بهرام....... بهرام خان؟ 

 هق زدنم    دی و دوباره تشد گهینم یزیچ

با ج  اسمش م  غیرو  بلند م  زنمیصدا    رهیو خ  کنهیکه سرش و 

  شهیبلند م  میگر  یقرمزش صدا  یچشما  دنید   با  تو نگاهم  شهیم

  یحال خراب  نیبود که ا  نیبه ذهنم اومد ا  طیکه تو اون شرا  یالسو

 خودم؟  یبرا  ایبهرام خان بود  یمن برا

 ذهنم جواب خودش رو داد :  ی سکوت کرد ول قلبم

 خودت!  یبرا



رس  انقدر فکر  به  بودم..  خودم  فکر  به  هام،    دنیکه  خواسته  به 

 کنهیم  فکر  یداره و به چ  یالن بهرام خان چه حس  نکهیفکرم به ا

 نبود

 حالش  نیاز ا دمیفقط ترس من

 کرد یم  تیبود و حما  شهیکه هم  یاز بد شدن حال مرد  دمیترس

 ... یحام نیبود از دست دادن ا ترسناک

نه به سرعت قبل،    یول  میکه تو جاده بود  امیبه خودم م  یوقت

 بلکه با سرعت مجاز

 حالش رو نمیسمتش تا بب دمیچرخ

  ی حسیب  کردمیتر که نگاه م  قیعم  یظاهر آرامش داشت ول  در

 بود.. سرد بود  



.. آرامش خوب نبود، شیاز نوع تشو  یتو آرامش بود ول  چهرش

 بود..   یمنف یانرژ

 ....... حالتون خوبه؟  

 .. سکوت

   ن؟ یرو زد مای......... چرا ن

 که به شما کا...   اون

   ده یهم فشار م یو بعد دندوناش رو رو زنهیم یتلخند

بر که من به شما نگفته   نیکار رو کرد  نیا  ن،یا  یا......... فقط 

   رم؟یبودم کجا م

   ن؟یمنو برد یآبرو نیخاطره ا به

  یکارمند و مهندس ها  یمن چطور از فردا برم جلو  نینکرد  فکر

 شرکت؟ 



   شنیو اخم هاش تو هم م رنیگیفرمون رو سفت م شدستا

   دمیمن ادامه م یول

ا از  قبل  کاش  فکر    دیکن  یکار  نکهی..........  هم  آبروم  و  من  به 

   نیکردیم

  زنهیبه حرفم م یپوزخند

 بهت گفت : بهار جان..   _

 ..  زمی: عز گفت

 ..  یگفت که زنم بود ییتو به

 ...  یگفت که ذهن و قلبم ییتو به

 داشت صداش  خش

 داشت صداش  درد



 شده بود   کیبهت نزد _

   کینزد یلیخ

 صورتت   کینزد درست

 ....  خواستی.. مخواستیم

 خنده کوتاه تلخش   دوباره

 ...  ینگفت یزیتو اما.. چ _

 ...  ینکرد یکار

 .. اگه من نبودم اون..  اگه

 ...آخ

   م یبد سوزوند چقدر

 بود   قیزخمت عم چقدر



تو گوشش..    یمنتظر موندم بزن  یدرد داشت و داره که هرچ  چقدر

   یو ازش دور ش  یحداقل هلش بد ای

 تو...   یول

تر  و تلخ  خنده  رو  یدوباره  م  یکه  ضربه   نهیشیلبهاش   یو 

  زنهیکه به فرمون م یمحکم

 هام اعتماد نداشتم..   دهیبه شن

بدون اجازه ازش رفته بودم و قرار    نکهیا  یبرا  کردمیفکر م  من

 بود شب رو بمونم 

 ..  زنهیم گهیحرف د هیاون  ی همه جنجال درست کرده ول نیا

 !  گهیاتفاقا درست م که

 ..  دهید گهید زیچ هی اون

 !  ده یاتفاقا درست د که



  خواستم یاگه اون لحظه م  یرو، حت  ماین تین  دونستمیکه م  من

که بهرام خان زد نتونستم،   یمخالفت کنم که فرصت نشد و با نور

   دادمینشون م ی العملعکس د یبا

 ..  یعنیبذارم که اون...  خواستمی..... من نم

..  نیول ندار.. درسته شما من و کار هامو قبستمین  یدختر بد  من

 ستم ین یمن.. دختربد یول

 !  ستین یهم پسر بد ماین 

 فقط.. فقط به من عال..   اون

 ادامه نده..   _

 گفت    تیداد زد.. نه با عصبان نه

 رنگ و روش مواجه شدم   یسمتش که با رخ ب برگشتم



دستش انقدر سرد بود که خودم   یدستمو گذاشتم رو  ناخداگاه

اخت کش  اریبدون  نم..  دمیدستمو  ها  شدیباورم  که    یی دست 

 شده بودن   خیگرم بودن الن انقدر  شهیهم

 کرده   خیدستاتون  ستی........ حالتون خوب ن

  مارستانیب  میخونه، اول بر مینر

   شمیم لیبه سمتش متما شتریب

 ؟ ستی ن کیشهر کوچ هیاطراف  نی....... ا

   کردیم  یو فقط رانندگ  گفتینم یزیچ 

 تون به من هست؟ ........ اصال حواس

 د یلحظه سرش به سمتم چرخ هی

 هست...   _



   ن؟یدیجواب نم گمیم ی........ پس چرا هرچ

 گفتن ندارم   یبرا یحرف _

حالتون خوب    م،ی درمانگاه بر  هی حداقل    ای  مارستانیب  هی  دی....... با 

 ست ین

  نشستمیبلد بودم خودم پشت رل م یرانندگ اگه

بوربا  هیانگار    زدینم  یحرف  اصال برات  فقط  که    ی رانندگ  ید 

  ی رنگ ی ب  نی.. ادمیترسیشده بود، کم کم داشتم واقعا م یطراح

 نبود  یخوب یکردن دستاش اصال نشونه  خیصورت و 

   نی. نگه دار......

آخه   مردمیهم بدون توجه فقط به جاده زل زده بود داشتم م  باز

   ؟یچه حال نیا

  ؟یشب چه



  ستیوب نالم خمن ح د ی......... لطفا نگه دار

 شتر یکه داشت فقط استرسم رو ب  یخودم با لرزش  یصدا  دنیشن

   کردیم

 ........ تو رو خدا بهرام خان؟ 

  دیشنیصدامو نم اصال

 صورتش گذاشتم و چند ضربه آروم بهش زدم    یدستمو رو  اجباراً

 ستاد یسمت پنجره و از جاده خارج شد و آروم ا دیرو کش سرش

  قهیچند دق  هی  دهیره، رنگ صورت تون هم پ ........ دست تون سرد

راه مونده    یهنوز کل   ن،یتا شما بهتر بش  م یچند ساعت بمون  ای

 نی کن یحال رانندگ  نیخطر داره با ا

 برونم..   تونمیم _

 که دستمو رو دستش گذاشتم کرد یرو روشن م نیماش داشت



 ذارم ی........ نم

 سمتم و برگشت

 پشت سرم نگاه کرد  شهیبه شنگاه کردن تو چشمام    ی به جا  یول

 د یکنیم جادیکه ا  ییتماس ها  ستیدرست ن _

 به من نگاه کنه    کنمیو مجبورش م  رمیگیونش رو مجسارت چ  با

 .......... کامال درسته!  

م  یرو  از دستمو  م  رهیگیکاپشنم  چشما  نییپا  ندازهیو  با    یو 

  شهیسرخش تو صورتم براق م

 !   ستین _

  یصندل   یو دست چپم رو رو  ذارمیداشبورت م  یدستمو رو  هی

و با فاصله کم تو صورتش مثل خودش   شمیبلند م  کمیخودش  

  دمیجواب م



 ......... درسته!  

 تو چشمام  شهیم رهیخ

 حواست هست شب؟! _

م  آروم تو   یبیعج  ییرایزنگ صداش گ  یول  زدیحرف  داشت.. 

 دم یهمون حال جواب م

 ......... بله

 !م؟ییحواست هست تنها _

 ..... بله.... 

 حواست هست حالم بده؟  _

 دمیو آروم جواب م دی ترد با

 ........ بله  



 !!  یباشه کار دست خودت ند نمیپس حواست به ا _

 تو صورتم جمع شد   یزیکردم چ احساس

 هم فکرش داغ بود   طیشرا نیتو ا یحت

   دمیبار آب دهنمو قورت م نیچندم یبرا

  ن؟یکنم خوب ش  کاری.......... چ

هام تو کولم بودن که جاگذاشتم شون، شما هم فشارتون    یخوراک

 سرد بودن یلیافتاده دستاتون خ

 سمت جاده   گردونهیبرم سر

  ستیمهم ن _

 ........ هست!  



باشدت و خشم به سمتم    ندفعهیکه ا  ذارمیچونش م  ریز  دست

باعث م  ی ابروها  گردهیبرم برگردم و    شنیگره خوردش  تو جام 

 خودم رو جمع کنم 

 شده!   ت هرزدست _

 ........ نه بخدا  

 حالتون رو خوب کنم!  خوامیم نیشد ضیشما مر چون

  خورنیگره م شتریهاش ب اخم

تو م  یهر مرد  _ باشه  بد   ؟یحالش رو خوب کن  ی خوایحالش 

 اونم با دست زدن بهش؟  

   دمیود جواب مو با ترس از فکر بد در موردم ز  شنیگرد م  چشمام

 انم  ........... نه به جون مام 



از   شتریشدم اونم چون.. چون به شما ب  کیفقط به شما نزد  من

 خودم اعتماد دارم!

   زنمیآروم رو دستم م بعد

 بشم!   ینجوری........ وگرنه که خدا نکنه من ا

 رو گونم  زنمیهم دستمو آروم م بعدش

 ........ بال بدور!  

   دیچرخیهمون حالتش روبروم بود و دائما نگاهش تو چشمام م  با

  کشهیو دست تو صورتش م  رهیگیچشم م کدفعهی

 استغفرالل..! _

   دهی بار سرش رو محکم تکون م چند

 ل اله ال الل..!  _



  شنیم  د یکه دستاش سف  ده یتو دستاش فشار م  یرو انقدر  فرمون

 م خان؟  ......... بهرا

تو هم    دای تو جام بپرم و اخم هام شد  شهیبلندش باعث م  یصدا

 برن 

 دختر  بس کن  _

   ؟ی جونم ش ینگه دارم که بال یگفت

 نکن با من   یباز یآخه لعنت دِ

 زنه یش م قهیشق یمشت رو قلبش و بعد با انگشتش رو با

 رو تیدل سوز فهمهیمغز نم  نیدل.. ا ن یقلب لمصب.. ا نیا _

  کنهیبرداشت م گهید زیچ هی

 دختر.. نکن بهار خانوم   نکن



 که...   یدیکش یبه سالخ یانقدر

  کشهیم  یو نفس بلند کنهیم وتسک

ا چ  نی..........  هر  که  شماست  برا  یزیمشکل  خودتون    یرو 

منظور شما رو درست متوجه شدم   دونم یمن نم  دیکنیبرداشت م

 نه   ای

  نده یتو آ  ی نقش  چیبگم شما ه  د یاگه درست متوجه شدم با  یول

   نیمن ندار

  کنم یمر نفک  یرو با شما بسازم ذره ا  میزندگ  نکهیاصال به ا  من

حال   خوادیوجه دلم نم  چیکه به ه  نهیا  یبرا  دینیبیاگه النم رو م

   نمیبدتون رو بب

   دم؟ یدارم به شما نخ م یعنی شمینگران حالتون م نکهیا

  دینکن یبرداشت نیهمچ  گهید لطفا



 شد    جاد یا یگفتن حرفام سکوت بد با

  ومدیم رونیو نفس هام شکسته ب دیلرزیداشت م بدنم 

 رو روشن کرد   نیبعد با حرص ماشظه لح چند

 باشه...  _

که    میکه مونده بود رو انقدر زود رفت  یمیساعت و ن  کی  ریمس

   م یدیکه رس شدیکرد باورم نم در ترمز  یجلو یوقت

ماش  یلیخ ح  ن یزود  خونه    اط یداخل  وارد  زودتر  و  شد  پارک 

خال  ازدهیساعت    میشد از  خونه   ی بود..  سکوت  و  سالن  بودن 

  دنیخت نبود که مامان و خاله خوابحدس زدن س

  انی با ب  تونستمیحرف ها رو م  ن یبودم، هم  مونیاز رفتار تندم پش

 بگم یبهتر



م  داشتم بال  ها  پله  سا  رفتمیاز  باعث شد  آباژور  نور  شو   هیکه 

 نمیپشتم بب

 !  دیببخش _

 رفت یتا رد بشه.. تند نم ستادم ینرده ا کنار

متوجه   کردمیسر نگاهش م  من که از پشت  ی ول  رفتیهم نم  آروم

 بودم  نشیسنگ یقدم ها

 نمیشیپله م  یو با حال بد رو گردمیبرم

 که دارم یضیضد و نق یبه رفتار ها کنمیم فکر

اونوقت خودم با رفتارم از همه   خواد،یرو نم  شیناراحت  دنید  دلم

 کنمیناراحتش م شتریب



حتما بهرام خان هم گرسنه ست، در    کنمیم  یگرسنگ  احساس

غذا    نیب  یرفع دلخور  یبرا  نهیگز  نیبهتر  ی حاضر ماکارانحال  

 شهیهاست و زود هم آماده م

  ی نیتو س ذارمی با سالد م یبشقاب ماکاران کی گهید قهیدق چهل

 بال،   برمیو م

 ادیازش نم یی صدا ی ول زنم یبار در م چند

 کنم یدر و باز م نیهم یبد بود برا حالش

 داخل  رمیبدون اجازه م و

بود.. آرنجش    نیزم  ی که پاهاش رو  یود طورشسته بتخت ن  یرو

 زانوهاش و انگشتاش داخل موهاش بود یرو

  کنهیبه شدت اخم م دنم ی که با د کنهیبلند م سر

 تو؟   ن یایمن گفتم ب _



 جلو   امیو دو قدم م بندم یو با پام م  در

 درست کردم   ی .. ماکاراننی........ شام نخورد

 ..  نیببر _

 روبروش جلوتر، درست  رمیم

 ..  کنمیم خواهش م؟ی...... حرف بزن

  کشهیپاهاش م  یو کف دستاش رو رو گهیم ینچ

  خورهیتو گوشم زنگ م گهید کباریخسته و خشدارش  یصدا

 ..  یکنیم تیچرا اذ _

آت  تو ن  یزنیم  شیکه  بعدش  ه  ایحداقل  بهار  یزیبر  زمیکه   ..

 خانوم...  

 ذارمیتخت، کنارش م یرو رو ینیس شرمنده



 رم یو به سمت در م گردمیاز اومدنم برم مونیپش و

 ستم یایبرگردم م نکهیا بدون

 نی.. بابت حرف هام تو ماشخوامی......... معذرت م

و اشک   کشمیاز بغض خونه کرده تو گلوم م  یو نفس  رونیب  امیم

 شنیگونم روون م  یهام رو

شدم بدنم کوفته بود، اول    داری ساعت ده بود که از خواب ب  صبح

تو    دهیو پوش  امیم  رونیبعد ب  قهیچند دق  رمیگیدوش م  هیاز همه  

 زنمیحوله به رها زنگ م

 بهار؟  یخوب _

 ..... سالم آره خوبم 

 که نداشت؟   تیبرات.. کار رمیبم _

 شد؟  یرفتم چ نکهی...... نه رها جان، بعد از ا



 رها رو گرفت   یصدا غم

رفت  ی عنی  _ ا  ی بهار خوب شد  لجباز   نهیمنظورم   ی خوب شد 

   یو باهاش رفت  یدنکر

 حجم بزرگ از استرس به جونم افتاد   هی

 شد رها؟   ی....... مگه چ

اومدن سراغ من    هیو بق  ما یبهتر شد خود ن  ما یحال ن  نکهیبعد ا  _

 تو و بهرام خان هست نیب یکه بپرسن چه نسبت

داستان    ه یو    گم یمشخصه که دروغ م  دونم یاگه بگم نم  دم یمنم د 

 گفتم پسر خالته   نیهم یبرا شهیدیگه شروع م

به بار  سکوت   یکردن.. دست رو  دنیکرد.. اشکام دوباره شروع 

   کشمیصورتم م



صدا  رها گر  ی از  متوجه  هام  م  هینفس  صدد    شهیکردنم  در  و 

 اد یبرم ییدلجو

عز  _ جان  اگه   زمیبهار  خالته  پسر  بگم  شدم  مجبور  کن  باور 

قد  گفتمیم از    چه  یدونیم  نیدار  یگینسبت همسا  هی  می فقط 

  کردن؟یبرات درست م یی ستان هادا

اگه   ینجوریتا حال هم کم داستان برات نساختن ، ا  شبید  از

که    میگیم  ن،یکنیم  یبهرام خان زندگ  یخونه    دنیفهم  وقتی

  ی هم زندگ   ش یپ   ن ینها بود اومدخالت هم ت  نیچون شما تنها بود

  نیکن

   دیبود که به ذهنم رس یزیتنها چ ن یکن ا باور

فکر    چینکرده که ه  یتا حال اصال معذرت خواه  شبیاز د..........  

 مقصر رفتار خودش هم منم  کنهیم



  نیبهار، ا  ریبه درد اومده.. سخت نگ  رتشیغ   ده ی شما رو با هم د  _

 دار شده  حهیغرورش جر گذره یروزا هم م

 ....... فقط اونه که غرور داره؟ من ندارم رها؟  

 گفتن؟ یم یچ گهید

 ن ییپا  ادیصداش م ولوم

بود که   یانقدر عصب  ومدیخونش درنم  یزدیکامران و چاقو م  _

رفتن رو نداشت، همه هم فقط تو رو مقصر   ششیجرأت پ   یکس

و کامران   ما یحال ن  یاگه تو به خوانوادت گفته بود  گن یم  دونن یم

سفر    شدینم  ینطور یا از  هم  همه  لذت    یکیو  شون  روزه  دو 

 بردنیم

که همش دوست داشتم از بهرام خان به دلم نشست    یخشم  هی

 کنم   یتالف یجور هی



همه آروم شن بعد،    کم ی بذاربهار به نظرم چند روز شرکت نرو    _

هم بد از   ماینو کامران ازت شکارن  ما یهمه واسه خاطره ن نجایا

 ی شنویهم ازت ناراحت بود از من م  لوفرین  ی حت  هیدستت شاک

  ه یشه بقوم  آر  نیلوحرف بزن    لوفریبا ن  میما برگشت  نکهیبعد از ا

 به کارت ندارن  یو کار شنیهم آروم م

   کشمیاز درد م یبلند نفس

کار    ی چ  د یبابات بپرس که با  از  رمیوام بگ  خوامی....... رها من م

 کنم

تا حال بهش فکر   شبیکه از د  پرسهیرو م  یپچ وارانه سوال  رها

  کردمیم



  یپول  نیا  ؟یقسط هاشو پرداخت کن  یخوایبا کدوم حقوق م  _

  د یبا  دهیکه به ماه نکش  یاگه تو اون خونه نباش  یریگیو مکه ت

 ی نون خشک سق بزن

 محکمم کامال قاطعانه بود   جواب

ا از  بهتر  بزنم  سق  خشک  نون  رو  سال  کل  تمام   نهی.......  که 

 ..  رهیبگ میبرامون تصم گهیعده د  هی مونیزندگ

                                         

ب  ازدهی   کینزد  ساعت اومدم  اتاق  از  که  پا  رونیبود    ن ییموقع 

از فردا به بانک ها    د یکه با  کردمیفکر م  نیاومدن از پله ها به ا

 وام سر بزنم یبرا

پذ   یصدا سالن  از  مامان  و  خاله  کردن    ده یشن  ییرایصحبت 

  برمیو به سالن م زمیریم یچا هی  شدیم



 ......... سالم  

   کننیدو با تعجب نگاهم م هر

   ؟یاومد ی سالم.. ک _

   شبی....... د

  ن؟ی ایمگه قرار نبود امروز بعد ظهر ب _

   کردیمامان منتظر بهم نگاه م ی جواب بدم ول خواستمینم

و من از جواب دادن معاف    ادیم  رونیشانسم بهرام خان از ب  از

  شمیم

 سالم   _

   یسالم مادر خسته نباش _

   نیسالم بهرام خان خوش اومد _



  زنهیم یبه خاله و بعد هم به مامان لبخند خسته ا اول

 ممنون  _

که سالم   زنهیو اشاره م  کنهیم  یمامانم بهم اخم  دمیسالم نم  من

  چرخونمیتوجه سر م یمن ب ی کنم ول

   نمتیبب  نیبش کم ی ا یمادر ب یریکجا م _

و    گردهیبه اتاقش رو ناچار برم  رفتیکه داشت م  یخان راه  بهرام

 من..!   ی.. روبرونهیشیم نشستیم شهیکه هم یصندل یرو

 حاج خانوم.. درخدمتم  نییرمابف _

م  یپا رو  رو  ارمیچپم  و  قد    یپا  یبال  شلوار  میندازم  راستم 

و    ی و لک نارنج  یا  روزه یکه به پابند ف  دم یسف  یهشتادم مچ پا

   دادینشون م یشده بود رو به خوب نتیز یا روزهیف



پام ثابت موند.. قورت دادن   یرو   یبهرام خان لحظه ا  ی ها  چشم

 گلوش شد  بیشدن س نییابال پآب دهنش باعث  

  ی که به عمد کرده بودم رو لب هام نشست ول  یاز کار  یلبخند

 حال حال ها مونده بهرام خان...  

 ه یکه درمورد سودابه خانوم و انگار قض  دمیسمت خاله م  نگاهمو

 ی لیدر کار بود که چون حواسم جمع بهرام خان بود خ  یباغ رفتن

  کننیصحبت م ی که درباره چ شدمی متوجه نم

توجه   ی ول  کردمیخودم حس م  ی نگاه بهرام خان و رو  ینیسنگ

   دادمیبهش نشون نم

کنار خاله بود که خودش هم    یگوش  خوره،یخونه زنگ م  تلفن

  دهیجواب م

   شهیجمع م یو صورتش از ناراحت نییپا   ادیصداش م تن



که خاله انگار   یی مامانم و بهرام خان به حالت ها و حرف ها  من،

   میکردیتوجه م زدیحمت مبا ز

   گمیمن به زهرا جان م چشم _

  دمیجواب رو بهتون خبر م بعد

  ............. 

 حاج آقا رو   نیسالم برسون نیشما هم همچن چشم

  ............ 

 شما..  خداحافظ

رو   تلفن  مخاله  رو  کنهیقطع  من    کم ی..  ذارهیم  زیم  ی و  و  من 

 یبا ناراحت یول زنهی.. لبخند مکنهیم

 خانوم بود  نیمیس _



 !  اوشیس مادر

پ   دمی رو د  اوشیکه س  یبار  اولین بود تولد بهرام    شیچهار ماه 

که کارتش رو بهم داد و بهرام خان   یلیخان، همون جناب وک

 منو چزوند   یموضوع حساب نیا یبرا

  شکنه یسکوتش و م  هیبعد از چند ثان  یول  کشهیخاله طول م  مکث

 کرد!   ی خواستگار اوشیس یبهار و برا _

  ی مختلف  یها  یمدت که مهمون  نیتعجب نکردم چون تو ا  یلیخ

   دادیبه من نشون م یادیتوجه ز م یشرکت کرده بود

   کردیمصاحبت استفاده م  یبرا یاز هر فرصت و

انتظار نداشتم خاله   کشمیحضور خاله و بهرام خان خجالت م  از

 صراحت تو جمع چهار نفرمون مطرح کنه   نیبه ا

   کنم یبه بهرام خان نگاه م  یبندازم دزدک  نییسرمو پا  هنکیاز ا  قبل



   کردینگاه م  زیتو هم و فک منقبض شده به م دای شد یابروها با

 میندازم   نییو سرمو پا رمیگیلبخندم و م یزور جلو به

 که شرم دخترانه دارم!   مثال

  کنمیاول به مامان بعد به خاله نگاه م  کنمیکوچولو سرمو بلند م  هی

مشخص    ی سکوت کرده بودن ول  یینه خوردن چاو به بهاکه هر د

 بود که تو فکرن  

   نم،یتا بهرام خان رو بب چرخونمیم چشم

هم  گره از  تر  کور  شدت    شهیابروهاش  کبودش  صورت  و  بود 

..از جاش  دوزمینگاه بهش م  دادی رو نشون م  تش یو عصبان  یناراحت

حرف   ی.. وبدون کلمه اندازهیبهم م  یو نگاه دلخور  شهیبلند م

 ره یبه سمت پله ها م



م  میمر  خاله نگاه  پسرش  رفتن  به  غم  با    کنهیبا  آخر هم  و در 

و    شمیلند مخجالت زده از جام ب  کنه،یبه من نگاه م  ی لبخند تلخ

 رم یگیم شی راه اتاقم و پ 

 بهار جان؟  _

 .......... بله خاله جون؟

 ذاره یم وهیچند مدل م یتو ظرف 

ببر اتاق بهرام دوتا    زیهم بر  ییو تا چاببر بال د  نویدخترم.. ا  ایب  _

 ! نینخورد یزیتونم چ

  ارم، ینه به حرف خاله ب  تونستمیاصال نم  کردمیهم که م  یکار  هر

 رم یگیرو ازش م وهیناچار ظرف م

با هم حرف    میتونیخلوت کردن ما م  نیبا ا  کردیبود و فکر م  مادر

 میببر نیرو از ب نمونیو کدورت ب میبزن



و همراه   زمیریهم شربت پرتقال م  وانیو دو ل  یوانیل  یچا  دوتا

 خاله نباشه یبرا یبلکه بهانه ا ذارمیم ینیس یتو وهیم

بزرگ و بلند بهرام خان   کلیدر زدم بالفاصله در باز شد و ه  یوقت

 شهیجلوم ظاهر م

رفتم داخل متوجه شدم    یوقت  رهیتو دستم کنار م  ینیس  دنید   با

 که در رو بست

 کجا بذارم؟ نویا دی......... ببخش

س  یا  اشاره م   ینیبه  و  دستم  نفس    زیتو  کردم..  شلوغش  کار 

و نقشه ها و    یکالسور  یجلو.. پوشه ها  ادیو م  کشهیم  یقیعم

  ی رو رو  ینیس  ذاره، یبزرگش م  زیاز م  یکاغذ ها رو به گوشه ا

 ستم یایو منتظر م ذارمیم زیم



هم به    یتعارف  چیه  نهیشیو م  کشهیخودش رو کنار م  یصندل

 !کنهیمن نم

 نم یشی و م کشم یرو کنار م یصندل خودم

از اتاق مسخره بود وقت  رونیب دوتا آورده   یزیچ  از هر  یرفتنم 

 بودم

   میرو با هم حرف بزن نایا ارمی.......... خاله گفت.. ب

  کنهینگاه م نیو فقط به زم گهینم یزیچ

مرد نبود هر    نیمتعلق به ا  دهی پر  ی حال گرفته و رنگ و رو  نیا

 بودم ری به شدت دلگ د که از کار هاشچن

 ن یی........ بفرما

زم  نگاه  نم  نیاز  ا  شهی م  دونم ینگرفت..  مقصر  من  که    نیگفت 

 ... کردینم  می.. راضینه ول  ایحالش هستم  



 ........ بهرام خان؟

 دکتر؟ شیپ  میبر ستیخوب ن حالتون

 خوبم _

 ز یم یکنار دستش رو ذارمیو م دارمیبرم ینیرو از توس شربت

 لطفا.. براتون خوبه  نی........ بخور

 ندارم لیم _

 زنم یبهش م یجلو و چشمک برمیم سرمو

 ..نیش یم فیضع ینجوریا! نیداشته باش لیم د ی......... با

زود نگاهشو به کتابخونه   یلیخ  یول  شهیچشمام م  خیم  هیثان  چند

 ده یپشت سرم م



د  انتظار داشتم مثل هر دفعه که حرف از من و شما وسط اوم  _

کرد مخالفت  بالفاصله  شما  رو    ن، یو  تون  مخالفت  هم  امروز 

 !  نیگفتیم

 !نیانداخت نیی و سر پا نیشد دیسرخ و سف یول

غ   یصدا خشدارش  رگه  م  ضیدو  نشون  رو    ه یبا    داد یدرونش 

بچه هم    هی  یحرص پنهان شده تو تک تک کلماتش گفت.. حت

راحت ا  تونستیم  یبه  و  آلودش  اخم  چهره  حالت  لحن   نیاز 

 توجه خشم درونش بشهالمش مک

  ی بد  زی.. چی وقت  نکیو ا  دیاز من نظر نپرس  ی کس  نکهی.. اول ا.....

  د یبدم.. شا   یکه همون لحظه جواب منف  تونمینم  دمیازشون ند

 باشه!   یمورد خوب



بود، من فقط    یگونه قصد و غرض  چیحرفم بدون ه  خورمیم  قسم

گ  ه رن چهر  یجور  یکه به نظرم درست اومد رو گفتم ول  یحرف

به اورژانس هم    یبهرام خان کبود شد که در اون لحظه حت  ده یپر

 فکر کردم  

 زد و سرش رو روبه سقف بال گرفت   یبا تکخند تلخ نیچند

 خودش زمزمه کرد :  با

 ..! نید یازش ند یبد زیچ _

 و کج کرد و به من نگاه کرد  سرش

 کردم!  یشما ببخش اگه در حقت بد _

   رهیو سمت کمدش م شهی د مبند حرفش با حرص بلن پشت

م  منم بلند  دنبالش  بود  برده  ماتم  م  شمیکه  کنارش   رمیو 

   ستمیایم



 نداشتم  ی......... به خدا منظور

 ندازهیم نیزم یرو و  ارهیم رونیرو ب شیورزش ساک

مهمون    شهیمنظور گفته بودم بغض هم  ی که ب  یبد حرف  یمعن  از

 ذاره یم ریثروز و شبم تو صدام تا

.. اتفاقا  نیبگم که شما به من بد کرد  خواستمین اصال نم....... م

 که...  نیکه هست  یتنها کس

  شهیزدنم م غیباعث ج شیتوجه یب

 به من؟   نید ی..... اصال گوش م

 سمتم   گردهیبه تن برم کاپشن

  کنه یم  کیو صورتش رو کامل به صورتم نزد  ارهیم  نییو پا  سرش



  شه،یمح بزاق دهنم  که باعث ترش  خورهیداغش به لب هام م  نفس

تند شدم رو    ینفس ها  کنمیم   یو سع  دمیآب دهنمو قورت م

   شمیموفق نم  یکنترل کنم ول

 بهت گوش کردم..   شهیمن هم _

 ..  یسکوت کرد یوقت یحت

 ..  دیکه نبا یزد ییحرف ها یوقت یحت

 که حرف هات اصال با مزاقم جور نبود..   ی زمان یحت

 ..  یکه دلت رو بساز یدل شکست یوقت یحت

 که به ضررم بوده  ی زمان یبه حرفت گوش کردم حت شهیهم من

 .. اما

 تو گوش کن   کبارمی



 منو  یتو بشنو صدا کبارمی

   گمیم  یتو بفهم که من چ کبارمی

 ..  کباری فقط

ه  ی آدم  مثل م  زمیپنوتیکه  نگاه  بهش  وقت  کردمیشده  به    ی و 

 . مدیدر اتاق که نشون از رفتنش بود رو شن  یخودم اومدم که صدا

کش  چشمام  نفس  رو  عطرش  و  بستم  برم،    برگشتم   دمیو  که 

تختش به چشمم    یبراش غذا آورده بودم رو  شبیکه د  یا  ینیس

قاشق هم    ه ی  دیرسیبه نظر م   یحتدست نخورده بود    کامال خورد  

لجباز بودنش رو به من گوشزد کنه؟   خواستیم  مثاله  ازش نخورد

 ده؟  من نشون ب یرو از حرف ها  شیشدت ناراحت ای

****** 



از بهرام خان نبود و    یهنوز خبر  ی ساعت از دو گذشته بود ول 

د ساعت  چند  تا  نم  گهیاحتمال  تا  ومدیهم  که    یی ها  میچون 

 .. دیکشیطول م  ی چند ساعت رفتیباشگاه م

بهشون بدم که   یچه جواب د یشرکت بودم که با یفکر بچه ها تو

رو    رهیم  مینزنن گوش  یدرمورد اون شب دردسر ساز حرف  گهید

 برهیو

  یقیبا نفس عم  کنهیم  یی صفحه خودنما  یشرکت رو  ریمد  اسم

 دارمی رو برم یگوش کشمیکه م

 ........ بله؟  

دوباره به جونم   شیاز اون ور خط تشو  یعصب  ینفس ها  یصدا

  ندازهیم

   ؟یبه من بد حیتوض هی یخوایبهار تو نم _



رو  شبید  از عال  یپلک  جناب  تلفن  منتظر  و  نذاشتم    ت یهم 

   یرو به خودت نگرفت یزیتو انگار اصال چ  یهستم ول

   مایمتاسفم آقا ن شبید ی........ برا

 بود  واریتو د  دیپوزخند مثل ناخن کش یصدا

 بود که اومده بود دنبالت؟    یاون ک ؟یفقط متأسف _ 

   ؟یرفت ی بود که به حرفش پاشد یک

 تاحال هزار تا سوال مته شده رو عصابم   شبید از

  دونهینم یزیچ که لوفرین

که    ی.. از استرسزدیم  مایکه ن  یی .. از داد ها دیلرزیداشت م  دستام

 شده بود   شتر یروز ها ب نیداشتم و ا شهیهم

 اج یبهش احت  شهیاز هم  شتریکه ب  یترس از دست دادن شغل  از

 دارم 



 ذهن شلوغم..   شیتشو و

خوام هم بابت صورت شما هم بابت خراب  ی ......... من معذرت م

 تون  ین مهمونکرد

 بشه   ینطوریا خواستمینم من

  شهیتر م  میمال صداش

 امروز..   نیهم نمتیبب دی با _

 مامانم..   شهی....... آخه نم

 گم یبهار.. واجبه که م اریبهونه ن _

 کنم یم امکیکه برات پ  یآدرس نیبه ا  یایساعت هفت م _

 دنبالت امی اصال آماده شو م ای



رفتن شامل    رونیاون ساعت ب  یاکردن مامانم بر  یبگم راض  چطور

 کردنه؟ یچند مدل نقش باز

  یعن ی..  یعنی  رونیب  امی تو اون ساعت ب  تونمیمن نم  ما ی.......... آقا ن

 ده یمامانم اجازه نم

 !  کنمیمن با مادرت صحبت م یاگه بخوا _

 شرکتم  یکار ها ریدرگ تونمیقبل هفت هم من نم یها ساعت

 ....... امروزم؟

 دنبالت؟   امیب  بله امروزم..! _

   امی....... نه خودم م

  کنم یتلفن رو قطع م  یسردرگم با

 کردیبال بود و داشت استراحت م خاله



انداخته بود و مشغول پاک    یرانذازیز  یو  ی ت  یهم جلو  مامان

 بود  یکردن سبز

 !  شدمیوارد م  یاز در کمک و دوست د یبا

 مامان جون ی....... خسته نباش

 ره یم همب یچشم غره ا مامان

 ! شیپاک کردنه و خستگ یبگم وال.. سبز یچ _

 دارمی ها رو برم یاز سبز یو دسته ا نمیشیم کنارش

  فش یچشم، خودم رد  ی ول  امیمن ب   ی........ شما که کمک نخواست

 !کنمیم

 کنهیچپ چپ نگاهم م مامان

 خودت؟! ینیبیبگم، نم د یمن حتما با _



 بال  زنم یم چشمام رو گرفته بودن با تل یکه جلو موهام

پاک شده    یسبز  شهیبهرام خان که هم  ی....... خب مامان طفل

 ؟ یدرست کن یکار الک  ادیخوشت م شمائرهیگیم

.. نهیشیمامان م   یلب ها  یرو  یاومدن اسم بهرام خان لبخند  با

   رهیتو هم م ی کمیاخم منم 

چند   ذارهیکم نم  یچیپشت و پناهش باشه از ه  شهیخدا هم  _

ته بود..  بهش گف  میودن انگار مرم تموم شده ببود دارو ها  یوقت

 ..  فمیک یگذاشته بود رو ده، یجعبه هاش رفته همرو خر یاز رو

ا  تو نزدن  غر  انقدر  ب  خوامیم  ، یاش  یسبز  ن یهم  بپزم    نیآش 

   دمیخواب پدرت رو د شبیپخش کنم.. د  هیچندتا همسا

 تو بود بهار   نگران

 کردن برداشتم    از پاک دست



 گفت؟    یابام چ....... مگه ب 

پ   چهره با  اسم بابام غم به خودش   دنیکش  شیشکسته مامانم 

  رهیگیم

ا  یزیچ  _ خواب  تو  من  فقط  م  ینطور ینگفت  که   کردمیحس 

 نگران توئه.. 

باش مادر، تو امانت پدرت   یکنیکه م  ییجان مواظب کار ها  بهار

   یهست

 خار به دستت بره   ذاشتیزنده بود نم یوقت امرزیخداب

   میداشت یی ایمون نکن اونموقع که زنده بود بروبالنبه  نگاه 

  دیچرخ جوریما  یفلک هر بار برا چرخ

چون فکر کردن به گذشته فقط حال ما رو    کنمیو عوض م   بحث

 نداشت نیجز ا یسود چیو ه کردیبد م 



 گردمیو دوباره سرجام برم بوسمیمامان رو م صورت

 مامان؟   گمی ......... م

 بله _

 شرکت قرار دارم یاز بچه ها ی کیوز با ........ امر

 کنهیو مشکوک نگاهم م ندازهیابرو بال م مامان

 ؟یچه قرار ؟ یبا ک _

 !  دیروز جمعه؟ تو شرکت قرار کارتون رو بذار اونم

 مامان هم انقدر زرنگ؟   آخه

  د یباشه، با  لیمامان جان احتمال فردا شرکت تعط  شهینم.........  

 برم حتما

 حال؟  یدارقرار  ی با ک _



   دهیحالت م رییمهم نبودن تغ یبه معن چهرم

 مهمه!   یلیخود قراره که خ ستی........ مهم ن

  کنهیتعجب م مامان

  ییخوایم  یچه ساعت  ه؟یخب طرف ک  ست؟یمهم ن  یچ   یعنی  _

  ؟یبر

 هفت خان رستم رو بگذرونم!   دی که با دونستمیم

 شرکت! ساعت هفت..   سیرئ

 تر بود!   یش کار ندفعهیغره ا چشم

  ست؟یمهم ن یگ یشرکت رو م سیرئ _

 چرا هفت شب؟  اونوقت

   ؟ییایب یخوایم  یک یهفت بر ساعت



  کمیو بعدش منم    دیکردن مامان طول کش  یراض  یساعت  کی

 ها!   یشستن سبز یعنیکمک کردم  شتریب

خالص    یسبز  یدوش گرفتن دوباره که از بو  یرفتم برا  بعدشم 

 شم

شال    پوشمیکرم رنگ م  زه ییپا  هیبا    یا  روزهیف  یاسک  قه یبافت    هی

 رونیب رمیم ت یل شیآرا هیو با  کنمیهمرنگ بافتم سر م

پا  آروم پله ها  آماده کردن  رمیم  نییاز  .. مامان و خاله مشغول 

 آش بودن،   ی کاسه ها

 تو اتاقش بود یعنینبود   ییرایپذ  یکه توخان هم  بهرام

م  از استفاده  ورود  کنمیفرصت  کنار  از  آروم  رد    یو  آشپزخونه 

 ...رسونمی م اطیخودمو به ح عیو سر شمیم



رستوران  ی تاکس  هی  با  به  خودمو  ن  یدربست  بود    ما یکه  گفته 

 رسوندم

  ی کرده بودم.. نگاه کل  ریساعت د  م یبود و من ن  میهفت و ن  ساعت

 کنم یم  دایپ  یبه راحت  مایبه اطراف میندازم که ن

 شهیاز جاش بلند م دنم ی د با

 کردم   رید دیش....... سالم.. ببخ

  نیبش ستیمهم ن _

   نمیشیو م  کشمیرو م یصندل

 شتریچند روز بعد ب  شیش کبود شده بود و مسلما کبود  گونه

 شدیهم م

  ؟یخوریم یچ _

  کنهینم ی .......... فرق



  شهیم رهیو بعد هم به من خ دهیرو سفارش م غذا

 روزیهر روز خوشگل تر از د _

   کنم ینگاه م  زیم  یرو  یشمعدون  هیمیندازم و به پا  نییسر پا  معذب

 نیکارم دار نی........ ممنون.. گفت

 که سر بلند کنم   زنهیم زیم یانگشتاش چند بار رو با

 بود؟   یبگو اون مرد ک  به من نگاه کن و _

م  یسوال هم    یول  شهیم   دهیپرس  دونستمیکه  درست  جواب 

 که بدم   هیچ دونستمینم

 ........ رها که گفت 

 یبگ خودت خوامیم _



نبودن    ماین  یبرا  تیبودن و خدا رو شکر قابل رؤ  زیم  ریز  دستام

   شدیم شتریکه هست ب ینیچون لرزش شون از ا

 ....... پسر خالم !  

   کردیم  ینیروم سنگ ماین نیزبیر نگاه 

که   یدنبال تو، در حال  ادیهمه راه ب  نیا  دیپسر خاله چرا با  هی  _

   ؟ی ایخانوادت اجازه داده بودن که ب

   کنم یبال و تو چشماش نگاه م  رمیگیم مورس

که   یشرکت  سیخانوادم با رئ  یدرمورد اعضا  دی......... من چرا با

 صحبت کنم؟   کنمیکار متوش 

افتاد که من بابتش شرمنده شما و همه    ی اتفاق بد  هیشب    اون

از همه هم عذرخواه  ی کسان اونجا بودن شدم و  و    کنمیم  یکه 

   اد یاز دستم برم نیفقط هم هم



 جلوتر  کشهیخودشو م ماین

 بشه!  یرابطه مون جد خوامیمن م _

 مسئله ن یباز هم ا و

 نیمن قبال در ا  ن،یرو وسط نکش  یتکرار  ی.........لطفا بحث ها

  ستمیباره به شما گفتم که اهل رابطه ن

 از تو بود  یمنظورم خاستگار _

   یکه مال من بش خوامیم من

   یکنیم  یدگت زنخال یگفت با مادرت خونه رها

  یبا امکاناتش، هر چ  رمیگیمادرت م  یخوب برا  یخونه    هی  من

 قبوله  ی هم که تو بگ

که تو    ی با من.. زندگ  ی بهار.. فکر کن به زندگ  ی فکر کن  خوامیم  _

 اونم هر جور که دلت بخواد  شیقراره  بساز



  د یکرد با  یازم خاستگار  ما یمثل ن  ی کس  نکهیا  دنیاز شن  دونم ینم

  رفت، یم  ی لیو  یلیق  ییجورا  هیته دلم    یباشم ول   شتهدا  یچه حس

  یدارا  مایخب، ن  ینظرم نسبت بهش کامال مثبت باشه ول  نکهیا  نه

 بود...   یخوب یو مال  یلیتحص ،یاجتماع  تیموقع

 گونه هام شد   یکه از درخواستش کردم باعث سرخ یشرم

 ..  کنمیکه در شأنت باشه رو برات فراهم م  یمن زندگ _

 نصفه موند   مایف نارسون حراومدن گ با

 شدن...   دهیچ  زیم یغذا ها رو  شیو پ  سفارشات

نزد بعد از صرف شام    یاز خواستگار  یحرف  گهید  ماین  خوشبختانه

   میاز رستوران خارج شد



م  ماین صحبت  خانوادش  مورد  در  ب  یول  کردیدائما   شتر یمن 

بار حرفش رو از    ن یکه چند  ییدوست داشتم در مورد دختر عمو

 بودم بدونم   دهیشن  مایدوبار هم از خود ن ی کیو و نیل

   کنمیم  یقصد خداحافظ میدیکه رس ابونیخ به

 بود   یشب خوب ما ی........ ممنون آقا ن

 و برگشت سمتم   ستادیا

 !  نیکه برگرد ستی الن قرار ن یول  کنمیخواهش م _

   رنیدر هم م ی کم ابروهام

 ......... چرا؟  

که دنبالش   شمیجبور ممن هم مدنبال خودش و  کشهیم فمویک

 برم 

 !  میبا هم وقت بگذرون خوامیم نکهیا یبرا _



 ..  گذرمی نم رتیها از خ  یسادگ نیبه ا من

 سمتم  گردهیهم برم مایکه ن کشمیآروم م فمویو ک ستمیایم

نُه هم    مهیبرگردم.. ساعت هشت و ن  د ی......... من با از  تا برسم 

   گذرهیم

  شهینگرانم م مامانم 

   یامشب رو با من  هینکن بهار  تیذا _

من خودم   ، یریم  رید   کم یو بگو    ریالن با مادرت تماس بگ  نیهم

   رسونمتیم

  دیلطفا درک کن تونم،ی.. نمشهی....... نم

م  یا  لحظه زل  چشمام  مس  زنهیتو  اول  عوض    ریکه  و  نگاهم 

 میندازم  نییبعد سرمو پا کنم یم



عز  _ ولبذارمت.  قه یتو مض  خوامینم  زمیباشه  رو    یچند دور  ی . 

 م یبا هم بزن د یبا

   ارمیکه بهانه ب خوامی و با خواهش م کنمیبلند م سرمو

 ........ آخه ما..  

ازت دور باشم    یا  قهیدق  خوادی آخه نداره بهار جان.. من دلم نم  _

 بگذرونم  ینجور یا د یرو با یمدت  هیاجباراً  یول

 ...  یمن شد یبرا یوقت  اما

نه من    ن یاقدام کرد  ینه شما به صورت جد  ما، ی........ لطفا آقا ن

 جواب مثبت دادم.. 

   فتمیمنم دنبالش راه م رهیم ابونیاز خ یطرف به

   یباشه بهار جان، هرطور که تو بخوا _



نسبت بهش خوددار    د یکه با  یرو بخوا  ی کیباور کن سخته    یول

   یباش

چون ادامه دادنش فقط بحث رو کش    دمیم  حیرو ترج  سکوت

   دهیم

که باهم    نهیمنظورم ا  ی عنی  کنه؟یم  یلت با شما زندگ ر خاپس  _

   ن؟یخونه هست هیتو 

  دونهیحداقل مهم نم  ای موضوع رو فراموش کرده    نیکردم ا  فکر

 شدم   زیمن بازم سوپرا یازش سوال نکرد ول گهیکه د

  میخونه هست هی......... بله باهم تو  

 نمیکه کرد سرعتم رو کم کردم تا صورتش رو بب سکوت

   کردینگاه م  ابونیکرده بود و به خ اخم

   کنهیبعد سوالش متعجبم م  قهیدق چند



 کنه؟یم تتیاذ _

 فهیآدم شر هی......... نه اصال.. اتفاقا  

  کنه یم  تمیاز همه اذ  شتریکه داره ب  یچرا نگفتم انتظارات  دونمینم

  م یداره کفر  گهی از حد د  شیب  یها   تیمحدود  نیبا ا  نیمخصوصاً ا

 کنه یم

  ایرو نسبت به بهرام خان حساس نکنم    ماین  خواستمیم   دیشا

 در موردم فکر ناجور کنه  خواستمینم  دیشا

بود که خ  مین  م یشد  ماین  نیماش  سوار رو دور    ابونیساعت  ها 

  یبرنامه ها  شترشیکه ب  زدیحرف م   یاز هر در  مایو ن  میزدیم

 بود...  شیزندگ

خانوم   خوادیچقدر دلش م  نکهیکه داشت حرف زد و ا  یخونه ا  از

 بشه..  دهیمن چ قهیاون خونه من باشم و به سل



انقدر    ی کی  نکهیداشت، ا  ینیریحس ش  هیحرف ها    نیا  یهمه

خودش   یاش، تو خونه  ندهیدوستت داشته باشه که تو رو تو آ

 بشه دهیتو چ قهیتصور کنه و دلش بخواد که خونش با سل

هم  ماین از  یطور  نیمنو  اصال  و  داره   ر ییتغ  که هستم دوست 

  کنهیکردنم صحبت نم

  ی نیبعد با س  قهینگه داشت و چند دق  یبزرگ  یفروش  وهی آبم  یجلو

   نیاومد تو ماش یسنت یآب پرتغال و بستن

 ن یری ش  هیترش و    هی  نیهم  یبرا   یدوست دار  یچ  دونستمینم  _

 سفارش دادم 

  رمیگیاب پرتقال رو ازش م وانیل

   میممنون، تازه شام خورد  یلی......... خ

  زنهیم یلبخند



 نوش جونت  _

 ومد یبه حساب م  ریمن د  یشب برا  میبود و ساعت نه و ن  زمستون

  یلیاز مامان داشتم.. خ  سکالی که پنج م  کنمینگاه م  میگوش  به

به مامان گفته بودم نها  رید سر دو ساعت خونه   تیکرده بودم 

  ابون یساعت گذشته بود که من هنوز تو خ  میالن ن  یهستم ول

 بودم

ببخش... ن  دی....  با  مایآقا  تماس    د یمن  بار  چند  مامانم  برگردم، 

 گرفته

 میزنیباشه بهار جان سر چهار راه دور م _

ب  یلینه خ  ی بود ول  کیتراف راه رفت  شلوغ بودن    شتریکه نشه 

راه بعد  ومدیبه حساب م  ابونیخ به   یدختر گل فروش  یچهار 

 تا چند شاخه بفروشه  زدیها م نیماش شهیش



م  شهیش  ماین م  نییپا  دهیرو  صداش  سر  زنهیو  هم   عیدختر 

 رسونه یخودش رو م

 بله عمو؟ گل بدم؟  _

 هام همه تازه و سرحال هستن گل

 خوام یده تا م  ده یتراول به بچه م  هیو    دارهیپولش و برم  فیک  ماین

 ن؟یپول خرد ندار  ادهیز یلیخ نیعمو ا _

 کنهیده شاخه گل رز جدا م ماین

 ت خود یباشه برا زمینه عز _

آزمون فاصله    عیو سر  ده یتشکر گل ها رو م  یبچه با کل   دختر

 رهیگیم

  فتن یها با سرعت کم راه م نیماش



   ذارهیمن م یپا یگل ها رو رو ماین

   نییبفرما _

   کنمیدفعه بعد جبران م ینشده ول  هیارا یی بایکه به ز هرچند

   ن؟ یدیمن خر ی........ برا

   ندازهیبهم م ینگاه  مین

 !  ؟تسیمعلوم ن _

  کشمیو روشون دست م کنمیپام نگاه م یرو یگل ها به

 قشنگن    یلی......... ممنون.. خ

  رسم یتر م  ریها د  ابونیخ  یره شلوغ دادم که به خاط  ام یمامان پ   به

مامان هر    دونستم یو خاموش کردم چون م  میبعدش هم گوش

 به زنگ زدن  کنهیشروع م قهیچند دق



 سرکوچه   میرسیساعت بعد م کی

خونه عقب تر از خونه بهرام خان نگهداره   کیکه    گم یم  ماین  به

   میساعت ده و ن

 بود

  نی دیزحمت کش مای....... ممنون آقا ن

 بهار جان   کنمیخواهش م _

 شد که تا حال داشتم   یشب  نیشب خاص تر نیحضورت، ا با

   شمیم اده یپ   نیو از ماش زنمیم یمهربون لبخند

 .......... خداحافظ  

   نمتیبی پس فردا م ی شرکت ول ا یفردا ن _

  رمیو به سمت خونه م بندم یو م نیماش در



 که  گشتمیم د یدنبال کل فمیتو ک داشتم

   کنهیصدام م ماین

 بهار جان؟   زمیعز _

  شهیم کی نزد نیبه عقب، با ماش گردمیبرم

 بهت بدم   نویرفت ا ادم ی _

   یمدل قلب  یاز انواع شکالت ها کیجعبه کوچ هی

  زنمیم یلبخند

 ........ ممنون 

 یممنون از تو که امشب رو برام ساخت _

 ..  ادشیو بعد سرعت ز  گذرهیو از کنارم م زنهیم یلبخند



چه    نایدر مورد ا  دی.. حال باکنمیگل و جعبه شکالت نگاه م  به

 بدم؟   یجواب

برافروخته بهرام خان مواجه    یبا چهره  سمت خونه که   گردمیبرم

 ..  شمیم

 د.. ماتم برده بو

  هیبگم در مقابل نگاه پر گال  یچ   ای کنم    کاریچ  د یبا  دونستمینم

 مرد..  نیا

با حال    ی وجودم رو گرفت ول  یهمه  یشرمسار حال بدم اصال 

 نبود  یکی کردیمرد روبروم که ناباور نگاهم م

 .. ذارهیسمت چپش م  نهیس  یو دست رو  بندهیبا درد م  چشماشو

 شه یتو پنجه هاش چنگ م لباسش



گلوش تکون   بکیبار س  نیشد چند  قهیدق  کیبه    کینزد  دیشا

 خورد 

 زور زبون بند اومدمو تکون دادم  به

 آروم بود و لحنم نرم..   صدام

 .......... بهرام خان؟

 ش یبا احساس قلب  بهی.. درد نگاهش منه غرکنهیباز م  چشماشو

  کنهیرو هم به شدت متأثر م

 هنکینگاهم م یو با خشم توأم با دلخور کنهیکج م سرشو

 ! ستین  د یکنی........ اونطور که شما فکر م

  کنهیو به اطراف نگاه م کنهیم یتلخ خنده

 و فکش منقبض  شهیجمع م چهرش



   دهیبار سرش رو به چپ و راست تکون م چند

 رو دستام   خورهیسر م نگاهش

 !  یشکالت قلب یرز قرمز و جعبه یها گل

 !  یقرار کار _

   کنمیزده صداش م خجالت

 .... بهرام خان؟  .......

 سمت در خونه  گردهیو برم رهیگیناباور و دلخورش رو ازم م نگاه 

 تا اول من وارد بشم  ستهیایو کنار م کنهیدر رو باز م قفل

از فاصله  با  استرس  از جلوش رد م  یلرز و  تو  شم یکم،  پا    یو 

 ذارمیخونش م اطیح



واسطهک  یبزرگ  هیسا به  ها  یه  جلوم    فتهیم  اطیح  یچراغ 

 که بهرام خان هم وارد شد کنهیجهم ممتو

  کنهیم شتریبسته شدن در، اضطراب رو در من ب یصدا

 به سرعت قدم هام اضافه کنم   شهیقدم هاش باعث م یصدا

  شهیم  ده یاز پشت کش فمیک  کدفعهی که

   گردمیو با ترس به عقب برم کشم یم ی "نیه"

به شدت وحشتم اضافه    دشی سف  یسرخ و رنگ و رو  یچشما

  هکنیم

   ؟یبود رونیچرا باهاش ب _

  ومد یم  رونیجذاب خشدارش از ته چاه ب  ی که همون صدا  انگار

 انقدر که گرفته بود..  

   کردیاصال مغزم کار نم دمی نداشتم که بدم شا یجواب



 ندازهیبه گل ها و جعبه شکالت تو دستم م ینگاه 

 نهیشیگوشه لب هاش م  یو پوزخند تلخ  شهیگرفته تر م  چهرش

 شه یو جلوتر از من وارد خونه م کنهیمل و فمویک

هم    یچاره ا  ی مرد رو نداشتم ول  نیا  یداخل شدن به خونه   یرو

 نبود.. نیجز ا

  نمیشیم رسم، یو پشت در م کنمیم ی مونده رو ط ی قدم باق چند

 ..  ارمیتا کفش هامو درب

نداشتن حاضر بودم مامانم    مویهام قدرت در آوردن کتون  دست

 بهرام خان هرگز... ی ول د یدیم من رو طیتو اون شرا

و نگران اسمم   کنهیدر رو باز کنم خاله در رو باز م  نکهیاز ا  قبل

 زنهیرو صدا م

 بهار جان؟  _



 به چهره نا آروم خاله میندازم  نگاه 

 ........ بله  

  شهیخاله آروم تر م یصدا

 مگه دوباره حرفتون شد خاله؟   _

به دستا   زنم،ینم  یحرف م  ینگاه خاله  تو    فته،یپرم  لحظه  چند 

 و بعد دوباره تو چشمام.. کنهیسکوت نگاه م

 .. نایا _

 میندازم نییپا سر

 تو  ایب _

   شمیو با شرم داخل م آروم

   دی....... ببخش..



روبه    گردمیبرم  دمش،ی بودم که تو سالن ند  ستاده یمامانم ا  منتظر

 خاله 

 ......... مامانم؟  

   گهیا و جعبه مبه اون گل ه رهیخ انیع  یبا ناراحت خاله

گوش   _ تو هم  بود  نگرانت شده  بود    تیزهرا  که   کمیخاموش 

 دیکرد، داروهاش و دادم خواب  یتاب یب

 شام بخور  ایب

 کنمیسر خاله حرکت م پشت

استراحت   رمیخاله جان من شام خوردم با اجازتون م  ی......... مرس

 کنم

 ر یبخ شب



بهرام خان    نکهیا  و تو ذهن خودم قبل از  رمیاز پله ها بال م  عیسر

 شم یو من باهاش چشم تو چشم بشم وارد اتاق م ادیب رونیب

  ذارمی م شیآرا زیم یو جعبه رو رو گل

   نمیشیتخت م یرو و

ج  به دلم  چقدر  و  میندازم  چنگ  هم  دنیکش  غیموهام    ن یتو 

 خوادیلحظه رو م

گوشه پرت    هیو به    ارمی لباس هامو در م  تیو با عصبان  شمیم  بلند

  سکالیها و م  ام یپ   دنی و بدون د  کنم یو روشن م  میگوش  کنمیم

 رمیگیها بالفاصله با رها تماس م

 زمیجونم عز _

 ......... گند زدم رها 

 شهیرها نگران م یصدا



 تو؟  یکرد کاریباز چ _

و دلخور   ی نگاه عصبان  ریتصو  یو لحظه ا  دمیدهنمو قورت م  آب

 بنده یچشمام نقش م  یبهرام خان جلو

بعد کشمکش ها   نهیمنو بب دی زنگ زد و گفت با ماین......... امروز 

 رستوران  کیسر قرار تو   دمیبود که رس م یساعت هفت و ن

رسما    خوادیم  گهی کرد و گفت که تا چند روز د  یخواستگار  ازم

 کنه  یازم خواستگار

 دیبرام گل خر  م،یگشت نشیبا ماش کمی

ت شکل شکال  یجعبه قلب  هیشدم    ادهیپ   نشیاز ماش  نکهیاز ا  بعد

 اد و رفت.. بهم د

 دم یبرگشتم بهرام خان رو د یوقت

 د یکش "نیه"  یبلند یلحظه رها با صدا همون



و ازش شکالت   ی شد اده یپ   نشیاز ماش د ی د ی عنیخاک عالم..  _

 تازه اونم با گل؟  ؟یگرفت

   دمینال

خودش   ش یمرده بودم بخدا بهتر بود، حال پ   یعنی .......... آره رها..  

مردا    نیم که نصفه شب سوار ماشون دخترامن از ا  کنهیفکر م

   ؟ یاونم چ شمیم

فکرش نسبت به    گهید دیکه اون شب ما رو د یحالت  افتضاح  با

 شه یمن درست نم

ا  هیثان  چند   دیکه شا  ندازهیفکر م  نیسکوت پشت خط منو به 

 اتصال قطع شده 

 رها؟ ........ رها؟

 بهار یشحد خودخواه با نیتا ا کردمیاصال فکر نم _



 کنهیم جمی حرف رها گ بهت درصد کی یحت

 که خودخواهم؟ یچ یعنی ؟یگیم یچ شمی.......... متوجه نم

 رهیرها بال م یصدا

ا  _ تو عالقه داره   نیبهار..  به  ب  تاحال  مرد  ازت    یمهر  ی همش 

روبرو شد که   یی بار که بهت ابراز عالقه کرد با جواب ها هر  دهید

دو بار    اونوقت  کردمدرک ن  قتمیهمه ساله رف  نیکه ا  یمن  یحت

  ما یبا ن تتیمیکه هر کدوم نشون از صم یمختلف  یها طیتو شرا

 یبه فکر دل اون بنده خدا باش نکهیا یجا به بوده رو شاهد بوده

 کنه؟ یم  یکه اون در مورد تو چه فکر  ینیبه فکر ا  هیکه تو چه حال

 که..   واقعا

 بود  نیرها برام سنگ یها حرف



شب، دفعه    مند شه؟ همون  به من عالقه ......... مگه من گفتم که  

بهش گفتم نه..   خواد،یاول که تو اتاق خودش بهم گفت که منو م

 .  یگیم ینطوریبهش قول ازدواج دادم که ا مگه

  ه؟ی چه حرف نیابهار؟ یشد وونهید _

  ی همه مدت گذاشته تو خونش زندگ  نیکرده ا  ی مردونگ  طرف

: مگه    ی گ یونوقت تو ماحترام، ا  ت یاونم به قول خودت با نها  یکن

 ؟ یزنیحرف که تو م نیمن گفتم به من عالقه مند بشه؟ ا

مغزم    ی احساس کردم رگ ها  دمیکه از رها شن  یی حرف ها  ن یا  با

م منفجر  برام    شه،یداره  بود  خواهر  مثل  و  بود  دوستم  که  رها 

 داشته باشم  تونستمیم یچه انتظار هیاز بق دیفهمینم حرفم رو

 کنمیمثل تو فکر نم.......... رها من 

 کنم یمامانم فکر نم مثل



ا   نهیا  تیواقع خونه  تو  دارم  من  مرد    هیکه    کنمیم  یزندگ  ی: 

زندگ منو   کنه،یم  ی مجرد هم  داره  و هر شب  روز  هر  ماهه  نه 

 چشماشم ی.. همش جلونهیبیم

 : نهیمن ا حرف

  ی ک یچشماش من نبودم و    یاگه اون دختر که مدام جلو  یحت

 بود  گهید

 .. شدی مند مه اون خانوم عالقها بآق نیا

ن  یشوخ زن  نیا  ستیکه  همخونه  مدت  بهش    یباش  یهمه  و 

باش نداشته  چ  ؟یکشش  قول خودش    ؟یاونم  اون    هیبه  مدت 

خودش    یبرا  یچیجناب هم که از ه  نیخانوم زنش هم باشه، ا

   خوادیم شتریخب معلومه که ب ذاره، یکم نم



... باور کن رها  میه برخون  نیاز ا  دیبا   گمیکه م  نیهم  یبرا  منم

  ستمیراحت ن نجایا گهید

  کنهیم شتریرها حال بدم رو ب سکوت

اضطراب رو  نیدارم که آرومم کنه، که ا اجیاحت یکیالن به  من

 ...  یاز من دور کنه ول

 بهار   یگ یم یچ فهممیم _

و واقعا    ستمیتو ن  یباز هم جا  ی که بهت دارم ول   یکینزد  یهمه  با

  دونم، ی هم م یو از طرف یدار ی حساسلبت چه ااعماق ق دونمینم

 یریبگ  میتصم  د ینذاره اونطور که با   د ی شا  یکه دار  یخاص  طیشرا

 بهار :  گم یرو بهت م یزیچ هیاما 

  ریبگ   مینه فکر کن نه تصم هیبق یجا



ساله   ستیپسر ب  هی  یزنیاز احساساتش حرف م  یکه دار  یکس

  ستین

 هیاونم   ی زنیاله حرف مو چهار س  ی مرد بالغ س هیدر مورد    یدار

 . و عاقل   دهیمرد فهم

  ا ی منظورم و برسونم    تونستمیمن نم  ا ی  کشم، یم  ی کالفه ا  هوف

ادامه بحث رو    گهید   نیهم  یبرا  شد یرها متوجه حرف هام نم 

ندونستم و بعد از چند جمله از حال و احوال خودش سر    زیجا

 کنم یم  یو خداحافظ کنمیدرد رو بهانه م

 ان یبه چشم م ماین یها  ام یتازه پ  شهیکه قطع م یگوش

 کنم یهاش رو باز م  امیپ  

اگه لزمه بگو که    ومد؟ین  شیپ   یتو خونه که برات مشکل  زمیعز  _

 رم یخودم با مادرت تماس بگ



 زم؟؟؟یبهار جان عز _

 . ریبخ زم؟شبتیعز یدیخواب _

 ینطوریا  یکیخوبه    چه.لب هام نشست  یناخودآگاه رو  یلبخند

 .  حواسش بهت باشه..

گفته بود فردا شرکت نرم استفاده کنم و صبح   ما ین نکهیاز ا د یبا

 بشم و به چندتا بانک سر بزنم   داریخواب ب از

مدت داشتم باعث سردردم شده بود و    نیکه تو  ا  یفشار عصب 

  خوردمیم یمسکن د یبا

 شب بود و من هنوز منتظر خواب  کیبه   کینزد ساعت

پا   و پله ها رو  رمیم  رونیاتاق ب  از برق    کنم،یم  یط  نییاروم تا 

   کشمیم یخفه ا غی ج کنمیآشپزخونه رو که روشن م



نشسته بود و دست    ی صندل  یرو  ی ورزش  یخان با لباس ها  بهرام

چراغ رو روشن کردم چشماش    ی قفل کرده بود وقت  نهیهاشو تو س

 با اخم تو نگاهم گره خورد که باعث وحشتم شد  

   نیینجایکه ا تمنسدویمن.. من نم دی........ ببخش

 !  ن؟یبکش د یبا شهیرو هم غیج نیا _

 بندازه؟  کهیت خواستیهم دلش م  یشب نصفه

  یکیچرا تو تار  دیشیمن م  یها  غیج  نیباعث ا  شهی......... شما هم

 بکشم؟   غیکه من ج دینشست

  شهیطلبکارم م یچشم ها خیو م ندازهیبه قد و بالم م ینگاه 

تو    یبرا  د یبا  _ آمد  و  اجازه    یِجا  یجا رفت  ازشما  خونم.. 

   گرفتم؟یم

 تو صورتم منو از جام پروند و به خودم آورد  یلیمثل س حرفش



 نبود  نی.. منظورم ادی........ ببخش

دراز   ی به پاها  ی و حت  دارهیبرنم  ی رو از صندل  ش یتک  یذره ا  یحت

 ده ینم یتکون نیکمتر زیم ریشدش ز

اصال    چرخم،یودم مو دور خ  کنم یها رو باز م  نتیکاب  سرگردون

  نینگاه سنگ  ریمخصوصا ز  نیی اومدم پا  ی چ  یرفته بود برا  ادم ی

 بهرام خان هول کرده بودم  

در اتاق رو   رم،یم  رونیاز آشپزخونه ب  دیببخش  هیو با    جهینت  یب

 هیخودم رو به داخل میندازم و به در بسته شده تک  کنم یکه باز م

هادمیم نفس  درد    قمیعم  ی..  سر  شد  آروم  دوباره    یلعنتکه 

درد هم از ترس اون مرد آروم   نیا  یحت  دهیخودش رو نشون م

 گرفته بود



م  یب بهش  م  یرو  رمیتوجه  دراز  به   کشمیتخت  رو  خودم  و 

 قهیت چند دقبا گذش یخوابم ببره ول عتریکه سر زنمیم یالیخیب

هم    شتریهر لحظه ب  چیکه ه  شه یدرد آروم نم  نیا  شمیمتوجه م

 شه یم

 آشپزخونه.. یو دوباره راه  م شیجام بلند م از

هست متوجه اومدن   داریاگه بهرام خان ب  نکهیعجله و قبل از ا با

برخورد    یکه به شدت به جسم سخت  شمیمجدد من نشه داخل م

 شه یلب هام خارج م نیاز ب "یآخ "و  کنمیم

و سرش و    رهیگیبازوهام رو م  هیبهرام خان چند ثان  ی ها  دست

 اره یگوشم م کینزد

 ! م باش منمششش آرو _



با از ما بهترون برخورد کرده باشم تو    نکهیداشت از ترس ا  قلبم

بهرام خان  آب    یکه صدا  ستادیایمحکمش م  یها  دنیاوج کوب

 شد شیآت یرو

 آروم گرفت سرمو بلند کردم  کمیکه  قلبم

 مطمئن بشم که خودشه  تا

به    دادیرو نشون م  تشیکور اخم هاش که شدت عصبان  ی  گره

نه   یول  دیه حسرت بارش تو کل صورتم چرخو نگا  کم شد   یاروم

 یزیبا ه

  شدمیم  تیش و گاهاً داغش اذ  رهیوقت ها از نگاه خ  یبعض  درسته

  فینگاهش کث  وقت حس نکردم که  چیه  ی ول  کردم یم  ت یو شکا

 باشه

 ...  کردمیرو باطل م غهیص دی نبا _



 دم یتکون م ؟ی چ یسرم رو به معن یجیو به حالت گ ناباور

من به سرعت دو قدم به    یبرسه ول  چیه به هه فاصلجلو ک  ادیم

 رمیعقب م

و    شنیو لب هاش از حرص جمع م  کنهیکارش رو تکرار م  دوباره

 چنیپ یگره کور ابروهاش به شدت به هم م

حس بهم    نیو من ا  دنیلرزیبلندش از شدت خشم م  ی ها  نفس

 روم دست بلند کنه خوادیدست داد که م

 جلو ه ب شهیم ل یما  کمیو  ستهیایم

 شنیلب هاش خارج م نیکلمات محکم و تلخ از ب و

شکستت تا مدت    یدرد دست ها  ازاگه تا امشب ادامه داشت...    _

 !  یدیچیپ یها به خودت م

 .. رونیب رهیو از خونه م گردهیکه برم کشهینم قهیدق به



خونه   نیهرچه زودتر از ا  دی اتفاق ها هستم، با  نیمن باعث ا  فقط

 میبر

بخوابم   خواستمیم  گردم یو به اتاقم برم  خورمیرو ممسکن    قرص

جلو   یول از  خان  بهرام  ب  یچهره  ذهنم  تو  از  و    رون یچشمام 

   رفتینم

که خودم   یو دلخور  یکه تو نگاهش بود با  ناراحت  یطوفان  اون

 بودم تناقض داشت ده یتو نگاه و رفتارش د

و   و خشم  احساس  اون  درسته  کدومش  که  بودم  مونده  من 

که م  شهیهم   خشونت  نشون  رو  ناراحت  ای  دادیخودش    ی اون 

 دم؟ ید کردمیکه خودم حس م یمظلومانه ا



هاش گذشت و من    یو تلخ  یشب هم با همه خوش   نیا  ی  کرهیپ 

  ی که با خودم گذاشته بودم آماده شدم تا راه  یصبح طبق قرار

 بانک بشم 

نشد    دمیعا  یزیوام به بانک مراجعه کردم چ  یقبل که برا  دفعه

ه شرا  چیچون  از  ول  طیکدوم  نداشتم  رو    یکمیالن    یهاش 

 کرده بود   رییتغ طمیبودم چون شرا دواریام

شرکت بشه بعد من برم    یکه اول بهرام خان راه  شمیم  منتظر

   میکه با هم رودر رو نش رونیب

  یمدت داشتم به شدت سردرد و خستگ نیکه ا  یی ها  یخواب  کم

 آوردنیبرام م

 حجم از مشکالت...    ن یم بودم و انداشتم، خود  یخب چاره ا  یول

                                         



 بانک؟   یسالم، جانم بهار رفت _

ا ا  ینطوری........ سالم،  بتونم جور کنم    گنیم  نا یکه  ضامن هم 

 رهیگیدارم هم دستم و نم اجیکه احت ینصف پول یحت

من    بیوام بدن قسط هاش اصال با ج  شتریاگه لطف کنن و ب  تازه

 خونه ینم

 کنم؟  کایچ

 نمیشیانتظار م ی ها ی صندل یرو ندهمودر

  ی بهار جان به بابام گفتم اونم نظرش مثل تو بود که اقساط وام  _

احت سنگ  یابر  یدار   اجیکه  سنگ  نیتو  اگه  نباشه    نیتازه  هم 

ها دار  یشتریب  یضامن  بابا  یلزم  خب  که    ی که  گفت  من 

 شهیضامنت م



شته  ا دااشن  دن،یوام نم  یراحت  نیکه به هم  نهیا  گهی مشکل د  یول

 ره یم ش یکارت زودتر پ   یباش

 صبح هم نداشتم یانرژ گهید  کشم،یم یکالفه ا هوف

ب کجا  از  اشنا  قاچاق  ارمی..........  خودم  من  بانک    ی رها؟  به  پام 

 !دهیرس

داره، طرف پول   نهیهز  یول  شناسهیرو م  یکیخب راستش بابام    _

 دهیکارت هم زودتر انجام م رهیگیم

 ارزهیم یعجله دار اگه

حاضر بودم پول بدم که زودتر   شهیتو دلم روشن م  ییکم سو  رون

 فتهیکارم راه ب

تشکر کن بگو اشکال نداره فقط زودتر کار ها    ی......... از عمو عل

 رو درست کنه



اونا رو از   خوامیهم م  گهیدوتا ضامن د  ی رها به جز عمو عل  فقط

 ارم؟ یکجا ب

ن رو  ن شدضام  طیکه من شرا  ی دونی وال بهار جان خودت م  _

 بگو  مایبگو.. نه نه، به ن لویبه ن ی ول زم،یندارم شرمندتم عز

 ! گهیضامنت هم بشه د ادیمکه انقدر واست سوسه  اون

  ...... 

 ..  رونیب ام یم دمیکه مجدد از کارمند بانک پرس  یسؤالت بعد

هم کار    یا  گه ید  ی جا  د یبا  رمیبگ  یشتریمبلغ ب  خواستمیم  اگه

   کردمیم

   ت برم اونجا...  از شرک که بعد   ییجا هی

مستأصل   دم،یشرکت د یدو ساعت قدم زدن خودم رو جلو یط

 زدم و رفتم داخل ایبال رفتن مونده بودم که دل و له در یبرا



و بعد در و باز کردم، ستاره با    دم یکش  ی قیاز ورود نفس عم  قبل

 تعجب نگاهم کرد

 ساعت خواب بهار جان؟  _

 ومدم یو نراب نبودم فقط.. فقط امروز  .......... سالم ستاره جان، خو

اروم احوالت   ی و بعد با صدا  کش یکه برم نزد  کنهیاشاره م  بهم

 رسونهیشرکت رو بهم م

حرف ها پشتت   انقدر  جماعت به خونت تشنه ان  نیبهار ا  یعنی  _

واست   یهم که فکرش رو بکن  یداستان  هر  دونهیزدن که خدا م

صبحم    ی وقتی  ومدیمبعد    یموند یدو روز هم م  یکین،  دراورد

 بگذرونه  ریشروع شد خدا تا شب رو بخ یاونطور

 رمیکار دارم بعدش م سی.......... با رئ

   ستاره جان فعال



 شمیو بعد وارد م  زنمیم ما یتقه به در اتاق ن دو

 ............. سالم 

 سمتم  ادیو م شهی متعجب از جاش بلند م دنم ی د با

 نیبش ایاستراحت کن.. بگفتم که امروز بمون و   زم،یسالم عز _

 مبل نشستم، خودش هم روبروم نشست  یو رو رفتم

 شتر یار مهم داشتم با شما.. بک  هی  یعنی..  یکار  هی............ راستش  

 درخواست هست تا کار   نکهیا

 تا ادامه بدم   مونهیمنتظر م متفکر

 .. اوم.. چطور بگم  ی ول  رمیوام بگ خوامی......... من م

 رهی و خ کنهیدست هاش رو روش باز م دهیم هیکمبل ت یپشت به

  ندازهیچپش م یپا یراستش رو رو ی پا لکس یر یلیبه من خ



 !  شنومیبگو بهار.. م _

 یدرخواست  نیهمچ  مایاز ن  کنمیم  یداشتم که کار درست  دیترد

   کنم؟یم

 .......... راستش ضامن ندارم  

 خب؟  _

قطع    دادمیر مو تو دستم فشا  کردمیم  یبا ناخن هام باز  یانقدر

   کردمیفوتش م دی بعدش از سوزش دستم با نیقیبه 

 دارم   اجیاحت گهیبه دونفر د ینفر هست ول  کی ی عنی........... 

 که منظورمو گرفته باشه  کنمی و خدا خدا م ندازمیم نییپا سرمو

 که ضامنت بشم؟   یخوایو تو از من م _

 ................. 



 بود نییسرم پا ونچ  د ی.. ندبندمیو محکم م  چشمام

 .......... بله

چشمام    دنیبا د   کنم، یسرمو بلند م  شهیم  ی که طولن  سکوتش

  زنهیم ی و بعد چشمک رنیابروهاش بال م

  شمیم رهیخ زیو به م رمیگیکرده ازش نگاه م حول

 باشه.. فقط!   _

 تا ادامه اش رو بگه   کنمیبهش نگاه م دواریام

 ام!  برابر مبلغ و  دو! یسفته بد دی با _

 دادن  حیدوباره شروع کرد به توض دی ترس تو چشمام رو د یوقت

نم  _ که  پرداخت    ینجوریهم  تونمیمن  بالخره  بشم؟  ضامنت 

 و ممکنه که...!   کشهیاقساطش چند سال طول م



 نیرو کنار زدم اگه قرار بود از اون خونه برم تنها راهش هم  ترس

 بود 

 .......... قبوله 

ه هم قفل  بپاهاش    یدستاش رو  هن کیم  ریینشستنش تغ  ژست

  شنیم

  ؟یریوام بگ یخوایم یچ یبرا _

  زیدوباره به م و بعد  کنمینگاه م بهش

   خوامیرهن خونه م یخالم برم برا یاز خونه  خوامی........... م

   دهیو سرش رو تکون م رنیبال م ابروهاش

 یکردیکار رو م  ن یا  دی اول هم با  از  یکنیم  ی .. کار خوبنیآفر  _

 ذارهی... اون نمیول  یعوض  گمیکه به پسر خالت م   دیببخش  زمیعز



از برخورد اون شبش اخالق مزخرفش اومد    یکن  یتو راحت زندگ

 دستم  

  نهیشیبه چهرم م یاخم 

نم دلم  اصال  ا  خوادی.........  موردش  بزن  ینجوریدر   اون   دیحرف 

  شناسمی که م یی ادم ها نیتر فیجزء شر

   کرد یاون بود که اخم م حال

   ؟یبر فیابن ادم شر شیاز پ  یخوایپس چرا م ینجوریاگه ا _

م  یعصب بلند  جام  از  هاش  حرف  ک  شمیاز  دست    فمیو  به  رو 

  رمیگیم

  هیشخص لش ی......... دل

 سمتش   گردمیبعد برم رمیدر م تا

 ضمانت روتون حساب کنم؟   ی.......... برا



  دهیاز خودم جواب م شتریب یبا اخم ها اونم

 کن!   حساب _

 رم یم  عتریسر  ندازهیسوز هوا تنم رو به لرز م  رونیب  امیشرکت م  از

کوتاه    قهیچند دق  ستم،یایم  دارنیها نگه م  ی که تاکس  یقسمت

 دارهیسبز نگه م یپژو هیتا  کشهیطول م

  ندازه، یاز دلشوره به دلم چنگ م  یرو که به در میندازم موج  دیکل

 خواست یجواب م  خاله که    یاز وقت  بایمثل سابق نبودم تقر  گهید

رو خودم بهش بدم  یز خودم و من مجبور شدم جواب منفاونم ا

 . و شاهد خاموش شدن برق تو چشماش باشم

  ی نبود ول  ییرایتو پذ  ی کس  شمیو وارد سالن م  کنم یو باز م  در

تو    رمیم  کردیکه داشت با مامانم صحبت م  ومدیخاله م  یصدا

 آشپزخونه 



 .......... سالم 

 ده یو جواب و م کنهینگاهم م ی مهربون با لبخند خاله

 امروز؟ یاومد زود  ماهت مادر یسالم به رو _

 کنهیهم منتظر نگاه م مامان

 نداشتم گفتن نرم ی........... شرکت نبودم، امروز کار

 دوه یمامانم م یتو چشما ی شدنم حت کاریب ترس

 اخراجت کنن؟ خوانیچرا؟ نکنه م _

بخش  لبخند م   یارامش  مامان  م  زنمیبه  رو    رمیو  گونش  جلو، 

 بوسم یم

 . کار شرکت سبک بود امروز فقط من نبودم زم،ی......... نه عز



بال و بعد از عوض کردن    رمی م  شهیراحت م  الش یکه خ  مامانم 

 نییپا ام یلباس هام دوباره م

و خودم مشغول درست کردنش    رمیگیسالد رو از خاله م  ظرف

  شمیم

ن از اومدن بهرام  در نشو  باز شدن  یو صدا  گذرهیاز دو م  ساعت

   دهیخان م

  رفتم یکه م  یبودم.. از وقت   دهی وقت بود که اومدنش رو ند  یلیخ

   شدمیم لیشرکت و من ساعت چهار تازه تعط 

  نهیبیخاله که م  رمیو به استقبالش م  کشمیم  میبه روسر  یدست

م دارم  نم  گهید  رم یمن  آشپزخونه    اد یجلو  تو  مامان  همراه  و 

   مونهیم

 .. سالم  ........ 



برق چشماش    کنهیو بهم نگاه م  کنهیتعجب سرش رو بلند م  با

 نکرد   یرییتغ چیچهرش ه یول  دمیرو د

 !  نی.......... خسته نباش

 سالم.. ممنون  _

   رمیجلو تا کتش رو بگ رمیم

 به من!    نی......... بد

م  با نگاهم  تقر  کنهیاخم  م  بایو  دستم  تو  رو    ی ول  ندازهیکتش 

 اروم...  

پ   دونم یم اتفاقات  از  عصبان  ش یکه  به شدت  و هم    ی اومده هم 

 دلخور  

 . ........... غذا امادست  



و با فشار دندون    کشهی.. لب هاشو تو دهن مرهیگینگاهشو ازم م

   کنهیازاد م

 دارهیرو برم نشیسنگ یو قدم ها دهیسر تکون م 

 رهیو به طبقه بال م ده یحال جواب سالم خاله و مامانم رو م یب

م  قیعمو  ر  کتش او  کشم یبو  بهترزمیآویم  ز،یو به رخت   نی.. 

 که شنفتم   یعطر تلخ

م   ها  تو ظرف  رو  سالد  داخل    دمیکشیداشتم  خان  بهرام  که 

 شه یم

 کشه یم رونیرو ب ی دست چپ صندل با

 کنه یرو رها م قشیبه محض نشستن نفس عم و

 ! م یحرف بزن دی با _

 کنم یهش مآشکارا نگا ندفعهیا ستهیایاز حرکت م دستم



 ....... در مورده؟ 

   یفهمیم _

  یی ها  ی صندل  یرو  شهیتو و مثل هم  اد ی به همراه خاله م  مامان

 بهرام خان باشم   یکه من روبرو ننیشیم

م  دایجد م  شدم یمعذب  به    کردمی احساس  مامان  و  خاله  توجه 

رو   مونیاتفاق  یمچ نگاه ها  یماست مخصوصا که خاله چند بار

 بهم گرفته بود  

و بعد    کردیم  دییو مامان هم تا  زدیبه مامان م  ییها  حرف  خاله

   شدیبرعکس م 

 ! خوردمیکه م ییحواسم به همه بود به جز غذا بایتقر

 بهرام جان؟  _



سمت خاله و با احترام و محبت جواب خاله   گرده یخان برم  بهرام

   دهیرو م

 جانم حاج خانوم؟   _

 دلم گرفته مادر   _

تو خوابت رو بکن   ال،یو میاهار بربعد از ن اد ینم ش یپ  یمشکل اگه

 بعد  

ا  من افتاده بود مات    کیکه    یی هوا  ن یاز  هو به دل همجنسام 

 شدم

 تاده بود!  اف ریسه تاشون گ نیمرد بخت برگشته ب  نیبماند که ا 

و به ظرف غذاش نگاه    دهیخان به ناچار چند بار سر تکون م  بهرام

 :گهیو روبه خاله م کنهیدوباره سر بلند م کنهیم



ه  _ نم  یبرا  ستین  یمشکل  چینه  امشب  فقط   م یتونیرفتن 

 م یبرگرد

و مامان خوشحال از قبول شدن درخواستشون به هم لبخند   خاله

 انیهم م ییو چشم و ابرو زننیم

دو   هی م یکجا بر  میگیبده مادر، چند روزه با زهرا م رتیخدا خ _

 سه روز حال و هوامون عوض شه 

 ل و هواست؟کردن حاو عوض  حیالن چه وقت تفر اخه

 ام یب تونمی......... من..نم

 امروز هم نرفتمبهم،  دنینم یمرخص

 ذاره یم  زیم  یاب رو رو  وانیبگه که بهرام خان ل  یزیچ  ادیم  خاله

 زنهیمهر سکوت به لب هام م  گهید کباره یو با حرفش 

 ! میریهمه م م، یاگه قرار باشه بر _



  دونستم یم  م،ینبود  ذاغ   زینبودن و سر م  نجایالن مامان ها ا  اگه

 چطور جوابش رو بدم..! 

 :  شهیاز پس ذهنم بلند م ییصدا

 مثل دفعات قبل    یبکن یتونست ینم یچکاریه تو

  یدندون شکن  یجواب ها  هیو هر ثان  شهیبلند م  یا  گهید  یصدا

م تحو  کنهیاماده  بابا   یول   دهیم  لیو  برو  صدا  همون    یی دوباره 

  شهیهر دو بلند م غیکه ج کنهینثارش م

  زم یریخودم م  یاب برا   وانیل  ک یذهنم    یها  یریاز درگ  خسته

 ازش بخورم  تونمیکه فقط چند جرعه م

حتما   یروز مرخص  کی  یتو بگو، برا  یخوایبهار جان حال م  _

 کنن یقبول م



ا  یبرا به  ندادن  لبخند  نیکش  با  تا  یبحث    دییحرف خاله رو 

 کنم یم

 ....... چشم خاله جان

البته بدون   شمیو به جمع اضافه م  کنمیحوله دستامو خشک م  با

 حضور بهرام خان!

 شهیبلند م خاله

 نرفته  ادم یبرم داروهام رو بردارم تا   _

 نهیبلند شه مه خاله با دست اشاره کرد که بش خواستیم مامانم 

 با بهرام هم کار دارم  امیالن م نیتو کجا؟ بش _

   کشمیرد وسط م الیدوباره بحث و شهیازمون دور م خاله

   ام یب تونمی....... مامان من نم.



 بگو یزیچ هیشما  دن،یاجازه نم بهم

   کنهیبدون حرف بهم نگاه م مامان

 ....... مامان؟  

   ام؟ یب تونمیبگو من نم خب

  یبر یتونیبگو فردا نم ستیزنگ بزن به رئ _

 بود   الیخ یانقدر مه مامانم ب  گرفتمیم شیحرص داشتم ات از

دارم که زنگ بزنم بگم    یمن اونجا چه سمت  نیکنی......... فکر م

خوش   شتریکه ب  ا یاونا هم بگن : چشم اصال پس فردا هم ن  امینم

 بگذره!  

خودم و    ی و ادا  دادمیخودم رو تکون م  یحرف زدن طور  موقع

 مامان نبودم  یکه متوجه اخم ها اوردمیرو درم سیرئ

  ه؟یادم خوب یمگه نگفت _



  کردم؟یم  فیتعر یاز کس د یمن نبا یعنی

  فم یخوبه که من به وظا   یداره مامان جان؟ تا وقت  ی........ چه ربط

 عمل کنم  

 استفاده کنم  ازش سوء  نکهیا نه

  کشم یجلوتر که من از ترس سرم و م  اد یم  کم یبا حرص    مامان

 عقب تر  

خونه تنها   نیدخترم دو روز قراره تو ا  نکهیبگم؟ ا  یالن من چ  _

 بمونه؟ 

   ؟یتنها بمون نجایا تو شب رو یتونیم

  رونیب  اد یاز دهنم م یحرف درست بداهه

   نایرها ا یخونه رمی....... م

 شون  د یشناسیهم م شما



 !  رونیب زنهیاز من م یدی و از نگاهش ناام کنهیم زیچشم ر مامان

 داداش بزرگ داره تو خونه  هیرها   _

 اونجا؟   یبر ییخوایم

  رهیگیوجودم رو م یهمه تعجب

د........   باشه  از   گه یمامان جان داداش رها هر چقدر که بزرگ 

 ! ستیبهرام خان بزرگتر که ن

 یاز لحاظ سن نه

   یاز لحاظ قد نه

 !  ی کلینه از لحاظ ه و

همه    نیاشکال نداره ا  نجایا  یشب رو بمونم ول   کی  تونمینم  اونجا

 مدت بمونم؟!  



   ؟یدینشون م یمدل  نیخودت رو ا ای یستیتو واقعا متوجه ن _

اونجا تکون    ؟ یدونیم  ی کیاز نظر اندازه    نجا یرو با ا  نا یرها ا  ونهخ

بعدشم    یداداشاش و باباش بگذر  یچشما  یاز جلو  دیبا  یبخور

  یمزاحمشون بش یخوایکه م ییمشکل تو  ستن،یمشکل اونا ن

  د ینباشن اصال سا   یخانوادش راض  دی شا  ی ول   گهیبه تو نه نم  رها

مشکل که  خونشوت  تو  فردا  و  هم  ب   یامروز  اونوقت خودت  اشه 

   یکشیخجالت م

 رد کن   یفردا مرخص یکه لزمه زنگ بزن و برا ی هر م به

برم حرف دلم    نکهیقبل از ا  یول   شمیاز جام بلند م  تیعصبان  با

   زنم یرو به مامان م

 شیدارم خودم رو به اب و ات  یزندگ  هیساختن    ی.......... من برا

 زنمیم



اما شما    زنم یرو م  یناکس  و به هر   شنومیحرف م  یاز هر کس 

   یکه چطور منو از سرت وا کن یفقط فکرت پط خاله باز

رفتن   یبرا  کنهیپام را باز م  فتهیکه از چشم مامانم م  یاشک  قطره

سر پا موندن به    یو برا  میهر دو چقدر شکننده شد  مینیکه نب

   میزنیچنگ م یسمانیهر ر

 کشم یم قیو چند نفس عم کنمیو پاک م اشکام

راه درست  هیکنم..  کاریچ گفتیرو داشتم که بهم م یکی کاش

  یی از بار تنها  کمیحداقل    ای..  گذاشتیپام م  یخطر رو جلو  یو ب

 ذاشتیشونه خودش م یو مشکالتم رو رو

 خوره یتقه به در م چند

.. در رو  زنمیو صورتم رو باد م  کشم یچشمام دست م   ریز  دوباره 

   شهیچشمام ظاهر م یلوکه قامت بلند بهرام خان ج  کنمیباز م



  رمیدر کنار م یجلو از

   نیی.......... بفرما

   بندهیتو و خودش در رو م ادیم

  ؟یکرد هیچرا گر _

   شهیغرق م یچشماش لحظه ا  ی  رهیتو ت نگاهم

و به دستام که تو هم قفل شده بودن   رمیگیازش چشم م  زودتر

   دوزمیم

 نکردم   هی........... گر

 ودم رو هم سوزوند ارومم دل خ یصدا تن

   نهیشیتخت م یو رو رهیم

 ! کنهیدروغ برق چشمات رو کم م _



به کل وجودم.. دستام، پاهام، بدنم.. خود به    نهیشیبه تنم م  لرز

 ترس   ینه از رو ی .. ولیول دنیلرزیخود داشتن م

صداش باعث ش    یحت  ا یچشماش    ا یصالبت رفتار    د یشا  دونمینم

  شهیم

  نیبش _

 خوبه راحتم ......... 

  ی که نگاهش رو رو  کنمیکه سر بلند م  کنهیسکوت م  هیثان  چند

   نمیبیم نیزم

 بانک؟   یامروز رفتچرا  _

  شنیحد باز م نیتا اخر چشمام

   د؟یکجا فهم از

  ن؟یمن بپا گذاشت ی.......... شما برا



  کنهیاخم نگاهم م با

 ت وام درخواس  یاونم برا دهیامروز تو رو، تو بانک د رضایعل _

   یبد حیالن توض  خوامیم

  ؟یخوایوام م یچ یبرا

وام،    ینه برا  یبودم بانک ول...... اشتباه متوجه شدن، من رفته  

 باز کردن حساب یبرا

 ان یطرف کش م کیهاش به   لب

  ی و اعتماد به نفس  رهیگیبودن سرتاسر وجودم رو م  یخال  حس

ا تو  برا  نیکه  ذره  ذره  کم  بود  یمدت  کرده  جمع  به  خودم  م 

 ره یم نیاز ب کبارهی

 ده یحرف هاتو شن یهمه _



  شنوهیحرف هاتو م  ی که حالت رو بپرسه اما وقت اد یاولش م  البته

 اد یجلو نم گهید

از اوضاع من با خبر    رضایمونده بود که عل  نمیهم  زنمیم  یتکخند

 بشه 

حال من رو بپرسن، چالق    شونینداشت ا  یلیدل  نکهی......... اول ا

 که نشده بودم 

حرف    ستادهیوا  یوقت  ادیجلو ن  خواستیم  یچجور  گهی .. دیثان  رد

 ده؟ یشن منو یها

برم  ی و چند قدم  شهیم  بلند پشت    داره یبه سمتم  دست هاشو 

  کنهیو از بال به من نگاه م کنهیکمرش به هم قالب م

 پس درسته!  _

 ! یوام داشت درخواست



   کنم یو صاف تو چشماش نگاه م کنم یحرص سرم و بلند م با

 ........ من فقط رفته بودم حساب باز کنم  .

 دوستم  یخودم، برا ینه برا یمورد وام صحبت کردم ول در

پرداخت  یی توانا ی در حال رمیوام بگ  تونم یمن جطور م  دی بگ شما

 اقساطش رو ندارم 

 ضامن من بشه؟  ادی م یک اصال

  ش یخودم رخت و لباس بخرم باق  یهنر کنم بتونم برا  یلیخ  من

 بماند  

  کنهیتو چشمام نگاه م قیمع 

بعدش سرش رو به سمت    یول  دیطول کش  هیچهار ثان  ای سه    دیشا

  گردونهیچپ برم

 کنسول   یرو  ذارهیو م  ارهیدرم یکارت بشیج از



هر    ی چند بار بهت گفته بودم مه شماره کارتت رو بهم بده ول  _

   یکرد یبار لجباز

 م کن زیوار شترینبود بهم بگو ب ی مبلغش برات کاف اگه

 زنمیم پوزخند

م  گهید بهم  خودم  از  داشت  دل    خوردیحالم  برام  همه  که 

  سوزوننیم

 ........ گذشت بهرام خان 

 ماهه که گذشته   چند

   میندار ینسبت زن و شوهر چ یه گهیقول خودتون ما د به

من   دیشما و صدقه دادن از د دنینفقه دادن از د هیقض نیا پس

 نداره   یمعن چیه



بگم لبخند محبت   تونمیم  یحت   ستیخند نپوز   هی شب  لبخندش

 زهیام

م  یزنیم  یی حرفها  ،ی کنیم  یرفتار  ی گاه  _ فکر  هنوز   کنمیکه 

که    یکنیهم م  یی ..! اما خب کار ها یهمون دختر بچه پنج ساله ا

 روت حساب کرد  شهیاز سنت م شتریب یلیخ دهینشون م

 یبدم که سوءبرداشت نکن حیبهت توض دی چطور با دونمینم

 ت دلم برات نسوخته وق چیه من

که سر از   خواستمیم یی ها کوقتیهم نداشته اتفاقا  یلیدل چون

 تنت جدا کنم 

 ی دونیرو خودت هم م نیا

  رهیگیقدم از کنسول به سمت من فاصله م دو

 کارت! نیو اما ا _



منه که نذارم   فهیوظ  نیو ا  یکنیم  یونه زندگخ   نیتو ا  یدار  تو

 ی داشته باش یکم و کسر

و درست روبروم   دارهیاش رو آروم به سمتم برم  هگید  یها  قدم

 سته یایم

جسارت نگاه کردن تو چشم هاشو از اون    گهیرفته بود و د  حرصم

 ندازمیم نییسرم و پا نیهم یفاصله نداشتم برا

 بهار خانوم؟  _

  افتهیبرق چشماش تو نگاهم م  ی وقت  رم،یگیشرم نگاهم و بال م  با

   نریگ یکم رنگ انحنا م  یلیلب هاش خ

 قبال گفتم که بهت عالقه دارم   _

 !  گردهیبرنم  روزیو به امروز و د یقلب خواستنم



م  کشهیم  یقیعم  نفس نگاه  اتاق  سقف  به  چشن    کنهیو  و 

  گردونهیم

  نیا  یهمه  دونم ی .. میاحساسم گفتقبال نظرت رو نسبت به     _

 ها رو..  

 ندارم..   یچند وقته حال خوب اما

 نا ارومه..   دلم

از خواستنت خودش  دهیتازه به بلوغ رس یر بچه هامثل پس دلم

  کوبهیم واریرو به در و د

 که من بگم   خوادیم همش

 قراره..    یکه چقدر ب  بگم

   ذارمیاحترام م متیبگم که به تصم خوامیم  یه

   شمیشرمنده م شتریو من ب زنهیم یتلخ لبخند



 ..  تونمینم  یول _

   یکنیرفت و امد م  یا  گه یکه با شخص د  نمیبب  تونمیاصال نم  من

  رهیگ یم شی.. آتشهیاز جا کنده م قلبم

   کنمیتره غلو نم نیریبگم مرگ برام ش اگه

 محضه..   یکه بگم.. خودخواه ستین یخوب حرف

 ..  گمیم یول

 هم نباش!   گهی کس د چیه  ی.. برایمن نباش یقراره برا اگه

 گفتم حرف دلم نبود  نکهیا

 غرورم بود..   حرف

 نبود دنینفس کش یبرا هوا



  ی و من فقط نظاره گر مرد  سوختیاز حرارت داشت م  صورتم

حرف ها رو   نیا  دنیدرصد هم احتمال شن  کی  یبودم که حت

 ازش نداشتم

 که حرف دلم رو بهت بزنم  مر یوقته با خودم کلنجار م یلیخ _

 خوام یبود که نم  نیا یالن گفتم برا اگه

 باشن ریعقل و دلم با هم درگ  نیاز ا شتریب

 کنه یکنسول م یبه کارت رو یه نگا

ا  یحت  _ من  بازم  نبود  خواستنت  بهت    ن یاگه حرف  رو  کارت 

 دادمیم

 حرف ها رو از هم جدا بدون نیحساب اون کارت و ا پس

 ..  ی که مربوط به خودت هستن ندارم ول  ییبا کار ها یکار

 که داره   یاتفاقات انیدر جر خوامیم



کار    هی  یدار  ی ول  ی گیمدروغ    یبگم دار  خوامیباشم، نم  افتهیم

  خبرمیکه من ازش ب  یکنیم  یی ها

  ینزن بیبه خودت آس دوارمیام

   یبهم بگ یتونیم یکه خواست هروقت

                                         

به رفتن خاله به اتاق بهرام خان   یربط  رییهمه تغ  نیا  دونمینم

 نه!  ایداره 

 کاش نگفته بود  یا یول

 دادیقرار نم تیمن رو تو معذور کاش

  کردیدعوام م  کرد،یکاش به خاطره دروغ گفتنم سرزنشم م  اصال

 ذاشتیتو فشارم نم نیاز ا شتریب یول

   کنم ینگاه م شی خال ی و من به جا شهیبسته م در



  یهر دختر ی.. آرزویمرد خوب اون

   نمش؟یبه عنوان همسرم بب تونمیچرا نم یول

 جمله بود  کیفقط  جوابم

همسر    تونستمینم  من رو  خان  قصد  بهرام  چون  بدونم  خودم 

 ازدواج نداشتم 

م  یی ها  برنامه فکر  بهشون  شب  هر  از    ینشون  چیه  کردم یکه 

 ازدواج توشون نبود 

   کردمیفکر نم طیشرا نیبه ازدواج تو ا من

 !  شدیم شرفتمیکه مانع پ  یک یبه  اونم

 کنم..   هیکه دوست داشت فقط بهش تک یکی

 برام ساختن  هیرو بق میکل زندگ من



 گرفتن  میبرام تصم هیبق

 کردم  هیمن بودم که بهشون تک شهیهم و

 باشم   ینجور یا خوامینم گهید

 باشم   فیضع خوامینم

   ستمیخودم با  یپا یرو خوامیغلط، م  ا یبد.. درست  ای خوب

  ی.. خودم ناخدارمیرو به دست بگ  م یخودم سکان زندگ  خوامیم

 باشم   میزندگ

 سخت.. ناهموار  ریمس نیچقدر ا هر

 !  برمشیم شیبره.. من پ  ش یپ  د یبا یلو

از    می تا مغزم کار کنه.. تا زندگ رمیگیافسار دلم رو به دست م  من

 بودن خارج بشه!  تیهو  یب نیا



   رمیگیو با رها تماس م دارمیرو برم میگوش

 سالم بهار جان   _

 عزیزم  سالم....... 

  کنه جور برام رو  وام شده طور  هر  کن صحبت پدرت با  جان  رها

 بشه ضامن  بیاد  کرد قبول  گفتم نیما به

  انجام   رو  بانکی  های  کار  و  میگیره  پول  گفتی  که  کسی  همون  به

 کنه شروع بگین  هم  میده

   ببینم کن صبر _

  بشه؟ ضامنت که  کرد قبول نیما  واقعا

   اره........ 

   چی؟ واسه اونوقت _



  سعی   چون  کنم  امضا  سفته  قراره  که  بگم  رها  به  خواستمنمی

   بگیره رو جلوم کردمی

   چرا؟ بپرسم من ضمانت، واسه بیاد  کرده  قبول یکی  حال......... 

   شد اروم رها لحن

 ..  بگم چی _

  میمونیم،  هم  رو  شب  ویال  بریم  خوایممی  الن  رها  کن،  ولش.........  

  نمیرم فردا بگم  بزنم زنگ نیلو به نمیشه روم

   کنم؟  کار چی

   بگم؟ بهش من میخوای خب _

   اومده  پیش شرایط تو و  الن نه ولی  بود بیخو فکر

   کشم می خجالت ازش بعدا اونجوری بابا،   نه......... 



  آخه؟ چی خجالت _

   بدی کش رو مسائل میخوای فقط  هم تو

  بری نمیتونی فردا نیست خوب حالت شدی  مریض میگم  بهش

  میرسه  ذهنم به فکری

 خوش  م به  حداقل  چرا  بودم  دعوت  اجباری  سفر  یه  که  حال

   نگذره؟

 میدم  پیشنهاد رها  به رو ذهنم  تو فکر

 میای؟  ما با هم  تو رها ........... 

 میکنه  سکوت ای لحظه

 ؟  من _

 ! شما شیرخان اون نه میذارن من  بابای مامان،  نه.. بابا نه



 من  با اینور کن،  راضی رو خانوادت تو........ 

 بای  عال ف.. اونجا عکاسی خوراک که بردار لباس مدل  چند فقط

  بدم،   خداحافظی  حتی  یا  زدن  حرف  فرصت  رها  به  اینکه  بدون

 کردم  قطع رو گوشی

 میرم بیرون اتاق  از سریع

 های  سفر  از  یکی  میشه  حتما  و   بیاد  قراره هم  رها  اینکه  به  فکر  با

  بودم گرفته  زیادی انرژی یادموندنی به

 کردنمی  محیا  کوتاهمون  سفر برای  وسایل   داشتن  خاله  و  مامان

 نباشید خسته....... .

   گرفتی؟ مرخصی  فردا برای دخترم، باشی سالمت _

 میزنم  لبخندی خاله بشاش یچهره دیدن با



 جان  خاله بله........ 

 میریزه  فالکس داخل رو جوش اب مامان

 برداشتی؟  رو نیازت مورد  وسایل _

 درخواستم  دار  کش  لحن  و  کج  سر  با  و  میکنم  مظلوم  رو  چهرم

 میگم  رو

 بیاد؟  ما  با  هم   رها میشه.. ......

 میگذره  خوش خیلی اینجوری.. خوبیه دختر خیلی

  رو   هاش  لب  اومدن  کش  زور  به  فقط  میره  خاله  یچهره   از  لبخند

 میداره نگه

 داخل  و  بندهمی  رو  فالکس  در  و  میره  بهم  ای  غره  چشم  مامان

 میذاره سبد



  ییخدا  اگه  ببریم  برداریم  همینجوری  رو  مردم  دختر  که  نمیشه  _

 بدیم  که  داریم جوابی چه بیفته براش اتفاقی نکرده

  میگیره  اجازه  خانوادش  از  بعدشم  ست؟بچه  رها   مگه  مامان........  

   نمیاد که طوریهمین

 نکن اصرار من، عزیز نمیشه _

 کنم می  خواهش.......... 

 ندارم ای دیگه صمیمی دوست رها جز من

 چرخ   گوشت  دشبع  و  میذاره  سبد   داخل  رو  باسلوق  ظرف  خاله

  حرف  با   که  میداد  نشون  سکوتش..  میاره  بیرون  یخچال  از  رو  کرده

 کردمی داری جانب من از واگرنه موافقه مامان

   نده ادامه لطفا عزیزم نمیشه گفتم _

 نکنم بحث  که میندازه بال  ابرو برام مامان



  تو   رو  خان   بهرام  که  برمیگردم  و   کوبم می  زمین  رو   پام   حرص   با

 میکشم  روسریم روی دست ارادی  غیر..  بینممی رد چوب چهار

  پایین  رو   سرم  و  میکنم  قفل  هم   به  رو  دستام   ایستم، می  کنار

 میندازم

 اینطوری   اگه  بیاد،   هم  دوستتون  نیست  مشکلی  من  نظر  از  _

 ! نداره ایرادی میگذره خوش بهتون بیشتر

 ! عاشق  من رو  مرد این خدایا

 ماهه چقدر اخه

 کنم می تشکر ازش گشادی  گله لبخند با  و  کنممی  نگاه بهش

 ! مرسی خیلی خان بهرام وای........ 

 !گرم دمتون

 !چشمم تو زد چشماش برق  ولی کمرنگه میزنه که لبخندی



  اگه   ببریم  خودمون  با   ذو   مردم  دختر  که  نمیشه  جان  بهرام  _

 چی؟  بیفته براش اتفاقی

 نیست  که بچه جان؟ مادر اتفاقی  چه........ 

 ! باشه دوستش به  حواسش میده قول هم خانوم بهار

  رها  اومدن  با   اصال   خاله  و  مامان  که  بود   مشخص  واضح  خیلی

 نیستن  موافق

 !  بود کرده صادر رو مجوز خان بهرام! خب ولی

   بدم  خبر رها به تا میشم رد خان بهرام  کنار از شوق  و شور با

  بشه اماده  بگم  دوستم به  برم من ببخشید........... 

   میرم بال ها  پله از سریع و میذارم کنار رو کردن رفتار وار خانوم

  زود   خیلی   اونم  میگیرم  رو  رها  شماره  تند  و  برمیدارم  رو  گوشیم

   میده جواب رو گوشی



   بهار؟ چیشد _

   بودی؟ منتظر....... 

  میشناسی  که  بابامم  کرد،  قبول  مامانم  اوردم  رو   تو  اسم  تا  اره،  _

  کنهمی قبول بگه  مامانم چی هر

   روباه؟ یا شیری توچی؟

 دنبالت میایم رو خودت کن  اماده......... 

   گفتی؟ نیلو به فقط

 گفتن  با  که بود من از بیشتر  ذوقش رها

   میکنه قطع  رو گوشی " آره " 

  در   به  تقه  چند  که   میذاشتم    پشتی  کوله  تو  رو   لباسام   داشتم

   میخوره



 ! بفرماااایین..........  

  یشهم بسته دوباره   و باز در

   مامان؟  جونم......... 

  برمیگردم شنومنمی که جوابی

   ؟  جان...... 

   میشم  بلند  جام از و درمیام نشسته حالت از خان بهران دیدن با

  مامانم  کردم فکر  من ببخشید........ 

   میگیره سمتم رو بود دستش  تو که پیرهنی

 !  کنی؟ اتو برام میتونی.. نیست زحمتی برات اگه _

نگاهش رو حس   ینیسنگ رمیگیرو ازش م راهنشیلو و پ ج رمیم

 کردمیم



 ....... بله حتما

ا  بعد گرفتم    راهنشیپ   نکهیاز  م  هیرو  عقب  منتظر   رمیقدم  و 

ب  شمیم ا  یول  رونیبره  بهونه  دنبال  انگار  خان  که   یبهرام  بود 

  ش یو به ر ستادیشد که همونطور ا قهیدق کی دیشا بمونه شتریب

اتاق رو   دیکه کش یقیر اخر با نفس عمد ی ول دیش دست کشها

   ترک کرد

 نییو بعد از رفتن به پا  ارمیم  رونیتخت ب  ر یخودم رو از ز  یاتو

  میگوش  ی بال، در اتاق رو که باز کردم صدا  ام یتوش م  ختنیو اب ر

 دمیرو جواب م  یو گوش زنم یرو به برق م اتو ادیم

 ........ جانم رها 

ک  _ م  یبهار جان  م  ایاونجا    ام یب  ن؟منیکنیحرکت    نیا یشما 

 دنبالم؟ 



 م ی ای.......... ما م

 ه؟یچ یصدا _

   کنم یرو صاف م  راهنیو پ  دارمیرو نگه م یشونم گوش با

 بخار اتو  ی........ صدا

 جونش رو ندارم یکرد یمنم اتو م یکاش لباس ها _

 مال بهرام خان ستی......... لباس من ن

 ه؟ یخبر!نی دیکجا به کجا رس ازعه؟ نه بابا ! _

از تصورش ابروهام تو   ولحظه لب هام به حرف رها کج شد  کی

 رن یهم م

فتم تو هم با  که گ  منرها  یزنی ......... مثل مادر بزرگ ها حرف م

برات   ی وقت اتفاق  هی  گفتنیم  کردن،یمامانا مخالفت م   ، یایما ب



همون لحظه ها که من خواهش   قایدقجواب گو باشن    دیبا  فتهیب

 رو صادر کرد!    یینها  یاب از پشت ظاهر شد و رأجن  کردمیتمنا م

سؤال کرد با خودم گفتم از خاله مشتاق تر    یاق یبا چنان اشت  رها

 وصلت رهاست!  نیبه ا

 خب بعدش؟!   _

ه اگهید  یچی..........  اگه  گفت  م  ینطور ی..  خوش    گذره یبهت 

 نداره! یرادیا

  کوقتیکه    کنم یشد که دارم لباسش رو اتو م  نیا  گهید   بعدش

 نره  نییاز گلوم پا یخوش ن ینکرده ا ییخدا

باعث شد سرم رو عقب بکشم که همزمان   دیکه رها کش  یغیج

 هم افتاد  یگوش

 دارمیرو برم یو دوباره گوش کنمینثارش م یا وونهید



 خوددار باش  کمی.......... رها جان  

 !شدینم نیاز ا شتریب  یصداش رو کنترل کنه ول کردیم یسع

 ! ستین تیحال دهی داره بهت نخ م یخر یلیبهار خ _

  کر یاسپ  کونیو آ  ذارمیم  نیزم  یرو رو  یگوش  شه،ی خسته م  کتفم

 زمیرو م

چ نخ  خوب  ی...........  دادن    مون یحاج   دختر  طناب  از  کارش 

 ماجرا ها برات دارم!   الیو میبذار برس حالگذشته!

  ش یو بق  میکنیم  ی رها خداحافظ  زیانگ  جان یاز چند مکالمه ه  بعد 

  میکنیچند ساعت بعد موکول م رو به

و لباس رو با   دارمیبرم  یمخمل زرشک  یچوب لباس  هیمدم  ک  از

و در اخر با کف دستم به    کنمیم  زیبهش او   قهیدقت و سل  تینها



او  زنمیضربه م  میشونیپ  لباس چ  زیکه  انقدر دقت   هیکردن  که 

 !  کنمیم

و من چقدر    رونیب  رمیو از اتاق م  کشمیم  میروسر  یرو  یدست

 حجابم حساس شدم!   یور

 رم یگ یمحض در زدن اجازه ورود م  به

جلو    رمیم  زد،یجا م  فشیک  یتاپ رو تووارد شدم داشت لپ  یوقت

 رو،   راهنشیو پ 

  ذارمیتخت م یرو

 ........... خدمت شما  

  نیدیممنون زحمت کش _

   کنمی........ خواهش م

 شروع نشده..   یتا بحث ام یم رونیاز اتاق ب زود



   شمیم زونیها او نرده از

   م یبر نیمامان اماده شد _

م  مامان اشپزخونه  رو  رونیب  ادیاز  م  یو  نگاه    زنهیدستش  با  و 

   رهیگیسرزنشگرش حالم و م

از    نکهیا  عوض!  دنیرو سرت، خواب  یچه خبره صدات رو انداخت  _

 کمک!  ایب ی ش زونیاون بال او

  ونریب  ادیکه رو لب هام خشک بشه که خاله م رفتیم لبخندم

 زهرا؟ ما که کارمون تموم شده یدار کارشیچ _

   کنهیرو به من م  بعد

  میفتیشد راه م داریبرو اماده شو بهار جان، بهرام ب _

 !  دارهی......... بهرام خان ب



 چشم تنگ کرد و همزمان اخم هاش تو هم رفتن   مامانم 

   ؟ یدونی تو از کجا م _

اتو کردم. اوردن  لباس شون رو  بردم بهشون   ........اخه  الن هم 

 دادم!  

 موقع باز شود!  ی که ب  یشود دهان لل

  یلبخند گله گشاد مثل لبخند ها  کیمتعجب و خاله با    مامان

 کردیمخصوص خودم داشت نگاهم م

راه  ؟یراست  _ برو صداش کن که کم کم  پس دخترم خودت   !

 ! میفتیب

 ......... چشم 

ضربه   نیبال و دوم  مریاومده بودم رو م  نییکه پا  یدوپله ا  اون

 !  زنمیم میشونیرو هم به پ 



 کنه!  ریامروز رو بخ خدا

تا خودم اماده    رمیو بعد م  رسونمیخاله رو به بهرام خان م  امیپ 

 بشم  

چپوندن تو چمدون مونده باشه از   یبرا  یزیچ  گه ید  کنم ینم  فکر

که    میست خرس  ی گرفته تا لباس ها  س یاله گو ک  یلباس مجلس

 هشون دارم! ب یا ژهیارادت و

لب هام    رسمیبه پله ها که م  رونیب  امیبه دست از اتاق م  چمدون

 ! شنیجمع م

 !پرونهیمامان که با دادش روح از تنم م یصدا

 میبهار؟ منتظر توا یاومد _

 ......... بله بله اومدم 



نمونده بود که    یزیچ  بایو تقر  نییپا  برمیدونه پله ها رو م  دونه

به   میخواستیکه خودم و چمدونم م  ی مخصوصا وقت  ادیاشکم درب

 میکن  یپله ها رو با هم ط یهمه کبارهی

 کشم یچمدون رو م  یو دست نییپا رسمیسالمت م به

 ........ اومدم! 

م  نگاه سالن  به  م  کنمیکه  خال  شمیشوکه  البته   یاز  و  بودنش 

 بودنش  کیتار

 بود که صدام کرد؟  یک  پس

ب  کشمیاز ترس م  یغیج  چنان  کنمیحشت مو  شتریکه خودم 

 رون یب رمیچمدون بدو از خونه م الیخیب

 شده؟ یوا چ _



از در خونه فاصله م  با پا تند    نیو به سمت ماش  رمی گیوحشت 

 کنمیم

منتظرم که   نیحس مادرانه داشته باش  کم ی......... اخه مادر من  

خال  ن،ینموند که  رو  خاموش    ن،یکرد  یخونه  که  هارم  چراغ 

 کنم؟یمن سکته م نیگینم نیکرد

 کرد یمامانم هاج و واج داشت نگاهم م  _

 گه یم یا "خدا مرگم بده   "و  زنهیرو دستش م خاله

 کردیخان هم با تعجب داشت نگاهم م بهرام

 باز مامانم :   و

 اونم تنها؟   ؟یبمون یخوایم یگفتیکه ظهر م یستین یتو همون _

 !  یدیکه شب نشده مامان جان انقدر ترس حال

 صبر بده  ایخدا



 حال مامان جان شما نگران نشو من حالم خوبه!   ....... 

  ؟یارینم یزیچ _

   دمیو به مثبت تکون م سرم

 ......... جا موند کنار پله ها  

  فتهیخان خودش به سمت خونه راه م بهرام

   ارمش یم _

   ام ی......... منم م

 برق رو روشن کرد   دیبهرام خان کل م یوارد خونه شد یوقت

 منو صدا کرد شونیکیهست   یدات ماورائموجو نجای........ ا



 کمی  دمیکه از حرف خودم کش  یغیحرف رو خودم زدم و ج   نیا

  شدم   زونیبهرام خان هم او  یاز بازو   نیبر ا  عالوه بود    یعقالن   ریغ 

 سته یایخان از حرکت م بهرام

خانوم  _ ا  یبرا  یزیچ  بهار  نداره  وجود  هم    نیترس  ها  حرف 

  ساخته ذهن خودته

 دمیبار تکون م نینه تکون چند  ینم و به معسر

بهرام    دینیبب  و اتفاقا جواب هم دادم  دمی........ نه نه، من خودم شن

 ! دیندارم لطفا سوءبرداشت نکن  یشوخ  یخان من سر ترسم با کس

و خانوم وار  کنم یحرفم دستمم از دور بازوش باز م ن یگفتن ا با 

 دارمی قدم برم

 زنه ینم  یحرف یلو شنیچمدون چشماش گرد م دنیبا د _



 ن یماش  تو  کشهی و به سمت خروج م  رهیگیچمدون رو م  یدست

رو از تو    میگوش  م یشد یخارج م  اطیاز ح  میو داشت  مینشسته بود

 که اماده باشه  زنم یو به رها زنگ م ارمیدرم فمیک

 دنبالت اماده...   میا یم می.......... رها جان دار

 رد.پشت در سرما به تنم هجوم او  ماین دنی د با

     سومفصل      

خانه   یدرست حال که تمام اعضا  مای کرده بود حضور ن  خیبهار  

ماش جالب  نیدر  وجهه  و  یبودن  در  که  مخصوصا    یالینداشت 

ن با  بهرام  خ  یریدرگ  مایکامران،  و  روز   یلیداشتن  ان  از  هم 

   گذردینم

  ن یاز ماش عاًینشان دهد بهار سر ی العملبهرام عکس  نکهیاز ا قبل

   رساندیم  مایو خود را به ن ودشیم اده یپ 



   نیومد یم دید؟نبا یکنیم  کاریچ نجای........ شما ا

  باتری.. امروز زچرخاندیبهار م  ی بایز  یهرهنگاهش را در چ  ماین

 شده بود!  

 سالم   نکهیاول ا زمیعز _

 بهت بگم    یحضور  دی داشتم، فکر کردم که با  یخبر  هی  نکهیا  دوم

   ماین یمالحظگ  یاز ب خوردیحرص م بهار

مناسب  توانستیم روز  و  کند  تلفن  او  برا  ی به  که   یخبر  یرا 

  ی وقت  کردیاصال دو روز صبر م  ا یانتخاب کنن    ستیچ  دانستینم

 بهار به شرکت رفت درموردش صحبت کنن 

 خانوادم منتظرم هستن  نی........ لطفا زود بگ

 درسته؟  یخوا یوام م لیتو هشتاد م زمیعز _



چر  بهار حدقه  در  اچشم  واجبش  کار  حرص   نیخاند،  با  بود؟ 

   دهدیجواب م

 ....... بله  

   دنیپول رو نم نیخب به تو ا _

که اونم    یریبگ  یتومن بتون  یس   دی شا  ی کن  یباز  ی پارت  یبتون  اگه

   رهیگیو پنج، شش تومن دستت رو م ستیفقط ب

تومن به    یتومن؟ س  یچه که فقط س  ی عنی   کند یهنگ م  بهار

 خوردیچه درد او م

   یو عصب شودیم کالفه

من هشتاد    ندازهیتومن کار منو راه نم  یآخه؟ س   یچ  ی........ برا

  خوامیتومن م



ز  ماین را  انها  شدت  به  بهرام  که  بود  و    ریحواسش  گرفته  نظر 

عج خشم  م   یبیاحتمال  تالطم  او  خنده    نیهم  یبرا  کند یدر 

 و در اخر   بردیو سرش را از شدت خنده به عقب م  کندیم  یبلند

به بهار    نینگس  ی جذاب و نگاه  یو با لبخند  کند یسرش را کج م

   شودیم رهیخ

تو فقط نگران نباش خودت   کنمیکار ها رو م  یمن همه  زمیعز  _

 رهیگیتو خواب از چشمام م یکه ناراحت ی دونیم

  ستیبه تو اصال لزم ن  دمش یم  ی ول  رمیگیهشتاد تومن وام م  من

 ی رو بخور  یزیچ یغصه 

  پرسد،یدوباره م  ن یهم  یواب سؤالش را نگرفته براهنوز ج  بهار

 ارام..  نباریا

 دن؟یچرا؟ چرا به خودم نم گمی........ م



بهار    کیو خود را نزد  داردیبه سمت بهار برم  یعمداً قدم   ماین

 شود یبهار انقدر سردرگم هست که متوجه نم ی ول کند یم

 کند یبهار م  کینزد یسرش را کم ماین

 ی ندار یو حساب قودلم چون ت زیعز _

 حسابت کار کنه تا بهت وام بدن د یبا

اونم به سرعت در عوض تو   کنمیگفتم که من برات جورش م 

تو فقط برام   ی ول  کنم یبرات م  ی! من هر کاریبرام بخند  دی هم با

رو از خودت دور   کنهیکه ناراحت و نگرانت م  یزیبخند و هر چ

 کن

 ! ینبرام بک ینتویکه م یکار نیبزرگتر نیا

 مایمحبت ن نیمبهوت از ا بهار



منکر خوب   یول   آمدیخوشش نم  ماین  یاز رفتار ها  یگاه   دیشا

 شد یبودنش هم نم

مرد   زهرا با  که  بود  به   بهیغر  یمات دخترش  کردنش  صحبت 

کش طرف  دهیدرازا  از  م  یبود  حتما    دانستیهم  از    یک یکه 

 نجا؟ یچرا ا یهمکارانش است ول

 درب خانه ؟ یجلو  چرا

 زدن یچنگ م  میشک به قلب مر و ترس

 بود  دهیوقت بود که عشق را در چشمان پسرش د یلیخ او

 از شکسته شدن غرور تنها مرد خانه اش دیترسیم

 کس از درد قلب او خبر نداشت   چیه اما



مرد   نیکه ا  دیدینم  یمحکم بود و استوار کس  شهیکه هم  آنقدر

جانش به    و  خوردیقلبش ترک م  ردیگیکه بهارش م  یبا هر گارد

   رسدیلب م

را م  خون از ماش  خوردی خونش  الن  تا  بود    ادهیپ   نیاگر  نشده 

کند   یرفتار  خواستیاحترام گذاشتن به بهار بود نم  یفقط برا

  یاغی  نیا ضیمر یکه بهار ناراحت شود اما تحمل کردن نگاه ها

 به بهارش هم در توانش نبود 

  ن یبه ا  یاکنشو  چیبهار ه  دید  یاش را شکافت وقت  نهیقلبش س 

   دهد یاز حدش نشان نم شیشدن ب کینزد

 ..  شودیم اده ی پ  نیحرص از ماش با

 فتد ین ی تا اتفاق کند یدر دل صلوات نذر م میمر



و نگاه    گرددیدر با وحشت به عقب برم   یصدا  دنیبه شن  بهار

 دوزدیهراسان و ملتمسش را به بهرام م 

 رودیاما با شوق به سمت بهرام م ماین

   ردیگیدست به سمتش م یی م بلند بالبا سال و

 قربان!  کنمیبه به جناب مهندس سالم عرض م _

 ی به راحت  ما یکه ن  ی نگاه  کندیفقط در چشمانش نگاه م   بهرام

  شودیتر م ضیو لبخندش عر ندیبیخشم و نفرت را در ان م

 دستش را انداخت  دهدیبهرام دست نم  دید  یوقت

بهرام مشخص بود    ی داشتن هادر قدم بر   ی که حت  یتیعصبان  بهار

دهد تا بهرام   حیگرفت که خودش توض  میدر لحظه تصم  دیرا د

 به غلط فکر نکند  

 اومدن که..   مایبهرام خان اقا ن _



 ی دختر  یدلش پ  ی ول  کردیبا حرص نگاه م  مایبه چشمان ن  بهرام

خودش    یهم فقط برا  شیبایز   یصدا  یحت  خواستیبود که م

 باشد 

 نوم!  بهار خا  گمیخودم م _

و فردا    ستیبهار خانوم به من تلفن کردن که حالشون خوب ن 

  تینداد واقع  یجواب درست  یاصرار کردم که بگه چشه ول   ان،ینم

 شه ینگران شدم چون حالت صداشون هم مثل هم  یلیخ  نکهیا

 نبود! 

 شد که خودم رو رسوندم!   ی ج دونمینم اصال

ه اون شب و  کنم به خاطر  ی از شما معذرت خواه  دی من با  البته

 رفتارم! 

 کردیبه هم بافته بود گوش م ما یکه ن یبا تعجب به دروغ بهار



نقدر که آ  مایشده؟ که ن  ضیتلفن کرد که مر  مایبه ن  یاو ک  آخر

 اصرار هم کرده باشد؟  د یگویم

 شناختمیراستش من که شما رو نم _

 ن یبه ذهنم زد که شما ببخش  الیهم فکر و خ  یکل

پسر خالش هستبهار گفت که شم  یوقت مادرش    نیا  و  بهار  و 

 شهیبرادر هم  کیو تا حال شما مثل    کننیم  ی منزل شما زندگ

  یو چند بار خواستم برا  دمیاز رفتارم خجالت کش  ن یپشتش بود

 خدمت برسم که نشد متاسفانه!  یعذر خواه

 رفت انگار..   نفسش

 بلند مربوط به قلبش باشد..   یصدا ن یهم ا  دیشا

  دیو خرد شدن غرورش او را به دار کششکستن قلبش  یصدا

   ستادیا زمان



 و مات شد   شیک او

 کلمه.. برادر...  کیبا  تنها

عروسکش    یصدا  دنیو شن  دنی د  یکه دلش برا  ی تمام مدت  یعنی

   د؟ی دیعروسکش او را مثل برادر م  زد،یپر م

خودش    شیبرسد که او را پ   یبه دخترک   کرد یهر شب دعا م   یعنی

   کرد؟ یمو همه برادر خطاب 

با هزار زحمت ان را فرو داد.. به بهار نگاه   ی تا گلو امد ول بغضش

 کلمه بود.. دروغه..!   کیکرد تنها منتظر 

بگو  فقط بهار  که  بود  ا  دیمنتظر  گردن  تا  را    نیدروغه،  مردک 

بهار    یکه شکست خرد کند ول  یهمچو قلب هرچه منتظر ماند 

 نزد..   یحرف

 د  قدم نها  نیو به سمت ماش برگشت



   دکنیکه اشتباه نم دانستیم

 نکهیبدون ا  کند یم  ی زندگ  یلعبت  نیبا چن  یکدام مرد احمق  آخر

 داشته باشد؟   یبه او نظر

دختر را    نیبه ا  نشی مرد که چشمانش، عشق اتش  نیا  مخصوصاً

 و ان را رسوا کرده بودن  زدنیم  ادیفر

  ده یهمراه خواهرش د  ابانیبار بهار را در خ  نیاول  یکه برا  خودش

مانده بود و تا صبح خواب به    داریبود تمام شب را به فکرش ب

 . چشمانش حرام شده بود 

  کرد یاحساس م   گرددیبرم  مایوافر به سمت ن  یتیبهار با عصبان

 لرزد یمغز درون سرش م

 ما؟ یاقا ن نیبود که گفت  یچ نای....... ا



بشه؟ الن بهرام خان فکر   یکه چ نیمشت دروغ سرهم کرد هی 

 ه؟یزیمن و شما چ نیب نهکیم

  د یبرخورد را از بهار نداشت، ابرو در هم کش  نیاصال انتظار ا ماین

 حرفش را زد  نیاخر

چطور    نکهیبه ا  کنمیدلم من فقط به مشکل تو دارم فکر م  زیعز  _

  یریمبلغ رو از بانک بگ نیزمان ممکن ا نیتو کوتاه تر

  یموضوع   گرفتنش حال تو سر  یقدم شدم برا  شیخودم پ   یحت

اگه فکر    ؟یزنیحرف م  ینطور ینداره با من ا  یارزش  چیه  گهیکه د

کس جرأت    چیدر ضمن ه یری بگ یتونیراحت خودت م ی کنیم

خب.. تو حسابت با همه    ی صحبت کنه ول  ینطورین اره با من ا

 جداست 



اتومب  یقدم ها  ماین به سمت  را  و چند   داردیبرم  لشیبلندش 

   شودیم  یخال ش یلحظه بعد جا

 را نداشت  ال یرفتن به ان و اق یاشت گرید

 همراهش در ان عروسکش بود   نیکه اول  ییالیو

برده بود    ش یمردک شوم او را سر حد تنفر پ   ن یزمان هم ا  ان

 کرده بود   شی ها یدر اخر دلبر کوچکش او را رام طناز یول

   رفت؟یکجا م الن

 که روحش را به مسلخ بکشد؟   ییجا

که او    یخاطره دارد؟ ان هم با دخترکان    ی جا  یکه در جا  ییجا

 را....  

  استغفرالل

   کردیاستغفار م د یبا



ا  اما چطور  خونش    نیچطور؟  و  گوشت  با  که  را  سال  همه 

   سپرد؟یم یشب به فراموش کیبود  ختهیدرآم

کرده بود.. زهرا به بهار    جادیا  ل یدر اتومب  ینیسنگ  یفضا  سکوت

   کندیو ارام در گوشش سؤال م شودیم کینزد

 بود در خونه؟  یمرد ک  نیا _

   دهدیناچارجواب م بهار

 شرکتمون  سی....... رئ

م  زهرا حس  کند یتعجب  ها و  م   شیگر    ک ی  ن یا  شوندیفعال 

رمق    یساده نبود مخصوصا که بهرام با ان حال گرفته و ب  یماجرا

 پشت رول نشست 

کامند ساده    ه یتو فقط    مگه چرا اومده در خونه تو؟    ستیرئ  _

  ؟یستین



به نظرش در حال    یسؤال ها  نیا  ی ول  رفت یدر فکر فرو م  بهار

   آوردیم  رونیمورد او را از فکر ب یحاضر ب

مادر من به من مربوط    گهی کار واجب بود که اومده بود د  هی........  

 دمی م حیحال بعد براتون توض شد، یم

 سمت بهرام که اخم تمام چهره اش را پوشانده بود   کندیرو م 

 بهرام خان.. ادرس دوستم که بهتون دادم..  دی....... ببخش.

 اندازد یدخترک م یبایبه چشمان ز ینگاه نهیاز ا بهرام

حرفش از   ینگاهش و ادامه  یرهیدر ت  شودیقفل م  یاظه لح  بهار

مجبورش   مدام  که با او نکرده  ییها  یچه باز  یزندگ  رودیم   ادی

زندگ   دنیرس  یبرا  کند یم مسل  ی به  حق  روکه  پا  اوست    یم 

از رو  شهیبگذارد که هم  یکسان را  او  اند و  را گرفته   ی دستش 

 بلند کردن نیزم



 یو با همه سالم احوال پرس شودیم نیسوار ماش یبا کوله ا رها

 شود یم نشانیب نیهمون لحظه هم متوجه جو سنگ کند یم

 :  پرسدیو ارام دم گوشش م زندیبه بهار م یا تنه

 چتونه؟  _

 کشد یم  یفه اپوف کال بهار

 گم یم  میدی........ رس

رفته بودن داخل    م یزهرا و مر  رسندیم  الیاز دو ساعت به و   بعد

  آوردندیم  رونیرا از صندوق ب  لشان یبهار و رها داشتن وسا  یول

جمع کرده   میکه زهرا و مر  یمسافرت   یبهرام خان که سبد ها

 آمد یم  نییبودن برده بود بال، حال داشت از پله ها پا

کوله اش    د یبگو  یزیبه بهار چ  نکهیصحنه بدون ا  نیا  دن یبا د  رها

 رد یو بال م شودیو از کنار بهرام خان رد م داردیرا برم



نم  بهار به چمدان  دانستیکه  مدام  رفته  پرش    ی رها  انقدر  که 

 زدیغر م  اورد یب رونیاز صندوق ب توانستیکرده بود که حال نم

دختره    ستین  یکی  _ اخه  باز  نیا  وونه،ید  یبگه   هیچ  ایخل 

  ؟یاریدرم

که فکرش و   یهر چ ،یتا جوراب شلوار  ریبگ رها از گچ مو یعنی

 هم نگذشتم!   میعرب ریلباس ز ریاز خ یمن برداشتم حت یبکن

  کشدیچمدان را بزور بال م ی دسته

حت آخ..  پولک  ی ......  برداشتم    ی تاپ  سر    ی غیج..  یحتهم  از 

   کشدیم  یکالفگ 

 من گفتما !!   ی نگ  یول  ادیبرو بهرام خان رو صدا کن ب ...... رها

م  سرش بلند  برم  کندیرا  ول  گرددیو  رها..  با شخص    ی سمت 

 !  شودیروبرو م یگرید



اخر  چشمان تا  اش  م  نیگرد شده  باز    کی  دهیترس  شوندیحد 

 رود یقدم عقب م

 شریگ  زیچ  چیه  یول   ابدیاز رها ب  ی تا نشان  کندیرا نگاه م   اطرافش

 د یآینم

که زده    ییو از فکر کردن به حرف ها  اندازدیم  نییرا پا  سرش

 ی اغه یچه ص  گرید  یعرب  ریلباس ز  ردیگیرا گاز م  نشیریلب ز

  بندد یچشمانش را محکم م  یا مورد لحظه نیاوردن ا  ادی بود؟ با  

 رد یگیاز لبش م یو گاز محکم

  شود یفشرده م  شیدندان ها  ریدخترک که لبش ز  دنیبا د  بهرام

 فرستد یرا لعنت م طانیو در دل ش ردیگیاه منگ

 ندینشیم  شی لب ها یکمرنگ رو یتلخند

 بود  کششیدلش که پ  دادیدختر جان م نیا یبرا او



افسردگ  یدارو ها  ریتأث بود    خوردیکه زهرا م  ی ضد  اور  خواب 

   کردنیهم به نظر او را لغر م  دشی جد یدارو ها

رس  نیهم  یبرا اتاق   دنیبه محض  مر  یسرکه    یبه  با    م یقبل 

را با خود جنگ کرده بود   ریبودن رفت و هرچه کل مس  کیشر

  شودیم هوشیاز خواب ب نجایکه نخوابد ا

   شودیو به زهرا ملحق م  سپاردیهم کار ها را به دختر ها م   میمر

 مخم هنگ کرد که!    نجایا ییبهار عجب جا  _

 زمیهنوز عز یدی ند یزی......... چ

   میزنیگشت م  هی میریم م یکن بذار شام رو اماده 

 سرده   یلیخ نجایکه؟ ا یرها لباس گرم اورد فقط

 یتمام شده بود صدا شانیکارها  بایساعت گذشته بود و تقر کی

 بود در قلب بهرام  یخنده  دخترک سوزن



 شود نی غمگ  ای باشد  زاریاز خنده او ب نکه

امروز به او عشقش را    نیمرد هم  نیا  دانستیکاش بهار م  فقط

  داریخر،ذاو گفته بود تا اخر عمر ناز کش اوست    به،  اعتراف کرده  

همانطور که قبال هم گفته بود    یول جانش است    متینازش به ق

که    کرد یبهار درک م کاشبود که چه گفته..    ده ینفهم  عروسکش

که  یدخترک یبرا کردیجان و عشق خرج م د،یامروز فهم نیهم

 برادر خطابش کرده بود..  

                                     

رها    کندی اجاق را خاموش م  ریو ز  ندیچیرا م  زیبهار به سرعت م

ب دارنظاره  شتریهم  خانه  در  بهار  مثل  اصال  او  بود  تبحر    یگر 

 بود  یاز ان فرار شهینداشت و هم

 رها جان  می .......بر



 کجا؟  _

 رودی اشپزخانه م یبه سمت خروج بهار

 ینیرو بب اطیببرمت ح خوامیم  م،ی....... لباس گرم بپوش

م  یپرتغال م  پردیم  شیبه گلو  خوردیکه  با    کند،ی و چند سرفه 

   افتدیتعجب پشت سر بهار راه م

   که؟یالن بهار؟ هوا تار  _

از نظر بهار تنها حسنش نسبت به اتاق   شوندیبزرگ م  یاتاق  وارد

بود که ترس شب به کامشان    ی ا  شهیش  واریدنداشتن    گرید   یها

 تلخ نشود

نت عز.......  ا  زم یرس  داره    نجایکل  که   بعدشچراغ  تها  ته  اون 

 . ها  ی کینزد نیهم م،یرینم



  زنن یرا به سر م  شانیو کاله ها  پوشنیرا م  شانیدو کاپشن ها   هر

ب  یوقت اتاقشان  را م  ندیآیم  رونیاز  بهار به رسم   نن،یبیبهرام 

  شودیشدت دستپاچه مبه ی ول ستدیایادب م

 ....... س.. سالم  

  کند یکوتاه مکث م  هیچند ثان  ی بهار برا  یرام ناخواسته روبه  نگاه

ا  نیا به  چقدر  بافت  ر  نیکاله  تکان    یسر  آمدیم  زهیدختره 

   دهدیم

 سالم   _

   کند یبه بهرام نگاه م  ی با خجالت از اتفاقات امروز با شرمندگ  بهار

   ارم؟ی براتون ب دیدار اجیاحت یزی........ چ

موالتش   یب  یگوش ها یوله بود دوخته شد نیبهرام به زم  نگاه

 بودن  فیلط یصدا نیا دنیمشتاق شن داًیشد



 نه   _

   کندیرد شود که بهار دوباره سؤال م خواستیم

  یک   ستیمعلوم ن  نا یمامان ا  آخه....... غذا امادستا؟ بکشم براتون؟  

 شن  داریب

  میخوریشدن با هم م  داریب یممنون وقت _

و مجلل    نیمت ته سالن که بزرگترو به س  د یگویرا م  نیا  بهرام

 رودیاتاق را داشت م  نیتر

هل    یدسته دار چا  وانیل  کی  در  رودیبه سمت اشپزخانه م  بهار

  بایظرف کوچک ز کیو در  زدیریکه دم کرده بود م ینیو دارچ

فقط    رها  داردیرا برم  ینیس  گذارد،یچند عدد خرما و سوهان م 

 زدینم یو حرف کردیبهار توجه م یبه حرکت ها



 ینیبب خوامیم  ای.. اصال تو هم بام یرو بدم و ب ییچا نی....... من ا

 اتاقش رو!  

  زند یتقه به در م   چند  دیگویم  یو باشه ا  شودیمتعجب تر م   رها

م  باز  را  در  م  بهرام  کند یو  د  چرخاند،یسر  در    دنی با  که  بهار 

.. چقدر خانوم  شودیبود قند در دلش آب م  یچا  ینیدستش س

 !  آمدیبودن به او مخانه 

ن  یول ها  افتدیم  ادشی که    مایحرف  اخم   شتر یب  شی شدت 

   ردیگیم  شیبایو نگاه از دخترک ز شودیم

بفرما وقت    هیگفتم    نینخورد  یزیچ   میاومد   ی وقت  از  نیی....... 

 .  دیسردرد نکن

حرف تا    نیتنها با ا  داندینم  یول  گذاردیم  یپاتخت  یرا رو  ینیس

را به و قلب    شودیبسته م  در  ردیگ یم  یباز  چه حد قلب مرد 



  ی رو  دست  کند یم  ی تاب  ی ب  دهیبهرام چون جوان تازه به بلوغ رس

  ی چطور به او حال  اخر  بندد یو چشمانش را م   گذاردیقلبش م

 دختر...   نیکند که ا

  وان یاز دسته ل  کندیرا باز م  شی و چشم ها   کشدیم   یقیعم  نفس

هل    یو عطر چا  بردیم  کیسرش را نزد  آوردیو بال م   ردیگیم

   کشد یرا به مشام م ن یو دارچ

او را دلبر تر   ش یکار ها  نیااگاه بود!    قشیاز عال  بیعج  دخترک

 دهد یو سرش را به شدت تکان م زندیم بیخود نه بر.. کردیم

شده؟    ایخدااستغفرالل    _ مرگم  م  یب  قلبمچه    یوقت  شهیتاب 

خواهش داره   زبونم..  واسه خواستنش  کشهیپر م  دلم..  نمشیبینم

ا  آخه  براش  رهیجونم در م  برا صدا کردنش  چرا دختر؟    نیچرا 

سرد    چرا  نه؟یبیبشم که منو مثل برادرش م  یگرفتار دختر  د یبا



ا  شمینم ا  ی شیآت  نیاهمه سرد بودنش؟    نیاز  همه   نیکه بعد 

امتحان    ا یدل گرفتارم کرده    نیکه ا  ی به جونم عشق  ی سال انداخت

چه کند   د یدخترک خوب بلد بود با ن یبود ا تهخیبهم ر عصابش ا

  آمدهامده بود..    نیهم  یبرا  اصال  اندازدیمرد اتش ب  نیتا به جان ا

 که به او پناه داده بود   یاز مرد ردیبود جان بگ

                         

 لماستیتو ف هیشب!یالئیعجب و _

که به    یبار  نیاول  اد ی و بهار    کندیاطراف را نگاه م   جان یبا ه  رها

ها رفتار    دی بد  دینظر خودش مثل ند  افتدازیامده بود م   الیو  نیا

 !  یافتضاح چهبهرام خان!  یکرده بود ان هم جلو

ح  یسلف  چند مختلف  نقاط  له    رنیگیم  اطیدر  که  سرما 

  شوند یزده وارد خانه م  خ یبا دستان سرخ و    رسدیاستخوانشان م



پتو   ریو ز  رسانند یبزنن خود را به اتاق م  یحرف  نکهیهر دو بدون ا

  خزندیم

 سرما رو نداره  نیهم ا یبریس یعنی _

  کشدیپتو را سمت خود م شتریب بهار

  ستی....... روز انقدر سرد ن

  ی و رو  ردیگیبود پس م  دهیکه بهار سمت خود کش  یی پتو  رها

   کشدیسرش م

عکاس و مدل    کیو مثل    میرسیبه خودمون م  ی خوبه، فردا کل  _

   !میریگیعکس م یحرفه ا

  رونیب  یبه پا  یو بعد اشاره ا  کندیچپ چپ به او نگاه م  بهار

   کندیم  شیمانده از پتو



 یپتو  نیبا ا  یجوریامشب رو با من مدارا کن رها جان    هی......  

 !  ایمشترک کنار ب

                         

دادن  شام انتقال  بزرگ  سالن  به  را   نیرنگ  یزیم  را  اشتها  که 

م  یوقت  کردیم  کیتحر درگ  قرار  زیپشت  کدام  هر    ریگرفتن 

 درب خانه افتاده بود  یکه امروز جلو  یدارید  ریبودن، درگ  یفکر

حال بهرام  نیو ا دیدیرا در نگاه و رفتار پسرش م شیتشو میمر

 به او هم منتقل شده بود

 بخور مادر یزیچ هی _

مر  بهرام به  را  اش  خسته  لبخند  دهدیم  م ینگاه  که    یو  تلخ 

 کند یم مش یتقد سوزاندیرا م شیگلو

 مادر  رمیس _



   ردیو به سمت اتاقش م کندیم یتشکر شودی.. بلند منیهم

 شود یم دهیهر چهار نفرشان دنبال مرد کش نگاه 

بهار اما در مقابل نگاه   دهدیو به بهار م ردیگینگاهش را م میمر

 .اندازدیم  نییسر پا فقط مندشگله

                         

 ؟ یتو هنوز لباس خوابت خرس _

 من  نام ی... عاشق ا...

 دهد یم هیو به تاج تخت تک کند یرا باز م  ش یموها کش

 کند یبه بهار نگاه م  یو جد ندینشیم  شیروبه رو رها

 کن  فیخب، تعر _

و    ردیگیرا به بغل م  شیو زانوها  کشدیبه صورتش م  یدست  بهار

   دهدینگاهش را سمت رها م



 بگم   ی........ چ

 نیافتاده که حال همتون ا  یاتفاقامروز چه    ، یکه نگفت  ی هر چ  _

 انقدر تو هم رفته   چارهیاون مرد ب یکرد کاریچ باز  شده یمدل

 بستن یبه او م شهیکه وجدانش و رها هم یخسته از اتهامات بهار

که دوباره در جانش وول    یاضطراب  کردیم  ی سع  بندد یچشم م

 را ارام کند  خوردیم

ه روزام  م  ی.......  بدتر  م  نیسنگ  شه،یداره    دیشا  امروز  شهیتر 

 خواستیکردن لباس بهونه بود، مبود  اومد تو اتاقم.. اتو    نیبدتر

 حرف بزنه 

گوش   ش یبه حرف ها زیر یکه با اخم دوزد یرا به رها م نگاهش

 دهد یم



: اگه   خوادیکه م  یدوستم داره گفت خودخواه  یلی........ گفت خ

 هم نباشم..  گهی کس د چیه  یاون باشم، برا یبرا ستیقرار ن

رفت و امد کنم، مرگ    یا  گهی با مرد د  نهیبب  تونهی: نم  گفتیم

 ... نیریبراش ش

  خورن یرها در هم گره م  یها اخم

   ؟یک  یمرگ برا  وونه؟ید یگ یم یچ _

   کند یو اشکش را پاک م   کشد یصورتش م یدست رو بهار

 گفته   مایهم به ن  لوینشدم،  ضیمن مر  یگفت لوی....... تو به ن

و    میبود  نیکه همه تو ماش  یاومده در خونه اونم زمان   ماین  روزام

 دنبال تو   مییایب میخواستیم

  شودیاز تعجب چشمانش گرد م رها

 شد؟  یچ بعدش وانهیمردک د  _



اون   یندارم ول  یچون حساب درست  دنی........ گفت به من وام نم

 به من  دهیپولش رو م  یبه اسم خودش ول  ره،یگیبرام م

 شود یاز حرص جمع م ش یها  لب رها

کرد  _ فکر  تو  رضا  یاونوقت  راه  ا  یدر  داره  رو   نیخدا  کار 

 تو؟ یساده ا کنه؟انقدریم

   کشدیو دراز م گذاردیدستش م  ریرا ز یبالش بزرگ بهار

نم  انقدر س  کنمی........ من قضاوت  نکن، حرف   شیینمایتو هم 

  هییا گهید زیمن چ

شد و    اده یپ   نیام خان از ماشبهر   دیطول کش  ماین  یحرفا  یوقت

دست داد،    ی خوب رفتار کرد حت  یلیاولش خ  مایناومد طرفمون  

هم شروع   ماینبهرام خان بهش دست نداد   یکرد، ول  یعذرخواه

 کرد به خزعبالت بافتن  



من بهش زنگ زدم حالم بده اونم نگران شده اومده حالم    گفت

م که بهرام گفت  ششیمن پ   تگفگفت..    بعدشم  نهیبب  کیرو از نزد

 حرفا!   نیو از ا رسهیخان مثل داداشم بهم م

تخت را ارام   یو کوسن رو  کندیم  ماینثار ن  یفحش ناجور  رها

   کوبدیبهار م یپا یرو

  چارهیبهرام ب  نیا  یو نگاه کرد  ی ستادیکه مثل ماست وا  دونم یم  _

 رفتارت  نیهم در دم ناک اوت شد با ا

   ندینشیم تیدوباره با عصبان بهار

حرف ها    نیخودمم مونده بودم به ا  کردم؟ یم  کاری........ خب چ

   ارهیاز کجا در م مایکه ن

   برد یرا بال م شیصدا ی کم رها



واسه خاطره   گهیکه دروغ م  یگفتیتو؟ همونجا م  یزبون نداشت  _

خب به بهرام بگو که به    ، یبه همه چ  یزنیگند م  یچندرغاز دار

 دست و پاهات   ریز زهیریچقدر م نیتا بب یدار اجیپول احت

   دهدیمحکم جوابش را م یارام ول یبهار با صدا اما

م   _ فکر  ات  یکنیتو  و  اب  به  دارم خودمو    زنم؟ یم  شیچرا من 

  ریز  زهیریکه پول م  یی مورد از اون ادم ها  کیخان تنها    بهرام

خودش صد بار تا حال بهم    ما،ین  نیهم  یبعد  مورددست و پام  

نکر قبول  من  ص  یبعد  مورد  دمگفته،  واسه  که  اون    غه یحامد، 

  ی شرکت  نی.. و.. و.. مگه کمن؟ تو همو   کرد یشدنم خونه به نامم م

حسابشون رو   ما یبهم چشم داشتن که ن  یکه هستم سه نفر عوض

پدر،  ستیمرد بال سرمون ن  هیچرا؟ چون فقط    یدونیدمیرس  ..

 همه مشکل  نیا  میشون رو داشت  یکیفقط    اگه.برادر... شوهر  

داشته باشم که به خاطرش تنم نرفته  یخونه ا خوامیم مننبود



و دربه داغون از پول خودم داشته   کیخونه کوچ  هی  خوامیم باشه  

ا  یخونه کلنگ  منباشم   به  به    یقصر که زندگ  نیخودمو  توش 

  نه ی لرزانش را به س  انگشت  دمیم  حیم نباشه رو ترجخواست دل

   زندیاش م

  ی خودم خواستگار  یمنو تو خونه   دیبا  ادخویکه منو م  ی...... اون

 ..  یگریخودش نه تو خونه د یکنه نه تو خونه 

بود از    ی بهار دوست  کرد یبهار را داشت افتخار م  نکهیاز ا  شهیهم

درست   ی ول  کرد یوقت ها درست فکر م  ی لیخ  تر،ک یخواهر نزد

 کرد یعمل نم

ها بر  سال نیدر ا دانستیبهار بود م ی زندگ یسخت انیدر جر او

انقدر شکننده   شیبایهم بود که دوست ز نیاو چه گذشته و هم

 بود



 بوسدیو گونه بهار را م کشدیرا جلو م خودش

م  _ برم  ا  من  یگ یم  یچ  فهممیقربونت  داره   ماین  نهیمنظورم 

تو و اقا بهرام بهم    نیب  دهیاون باهوشه فهم   کنه،یاستفاده مسوء 

   گفتیم یخب تلفن در خونه؟ ادیب  دیخورده، اگه نه چرا با

و دستانش    گذاردیشکمش م  ی رو  یبالش  خوابدیطاق باز م   بهار

   کندیرا دورش حلقه م

ها  تن  خوامیفقط اون پول رو م  من با فکرش ندارم    ی......... من کار

   .ماستیکنه ن کی منو به پولم نزد تونهیکه م یکس

 یلو ردیکمک را از بهرام بگ نی بهار ا خواستیچند که رها م هر

ز  دیشا ن  یادی او  و  بود  بهار    مایحساس  به  واقعا قصدش کمک 

ن م  لوفریاست،  خ  شناختیرا  هم  یخوب  یلیدختر  و   شه یبود 

 گونه نبود  نیا مایذهنش در مورد ن ی بوده ول ریقصدش خ



 دایکه جد  یمخصوصا در مورد پسر  دنیصبح حرف زدن و خند  تا

 یدلبر  یرها براکه    ییو ترفندها  دادینشان م  یادیبه رها توجه ز

   دادیدر محل انجام م شتریب

بخت  از دمه  دختر  او  با  ی نظرش  و  بهتر    یندهیآ  یبرا  د یبود 

 !  کردیخلق م ییها تیموقع

بود که خواب  ساعت بعد    دنیشش صبح  و درست شش ساعت 

 شدن  داریب

 میدیخواب میو گرفت میکار دار ی ......... پاشو رها کل

  ندازنیکه قرار بود ب  یی کس هاع   اد ی   ی خواب بودن ول  جیدو گ  هر

 کرد  داریانها را مثل فشنگ از خواب ب

  یی خوردن و دوباره به اتاقشان امدن تا لباس ها  یمختصر  صبحانه

 برون اطیکه اماده کرده بودن را بپوشن و به ح



 کردم زود باش   خیرها  یری....... بم

که ناخن   یرو طور  گتیدست د  ریبگ  ری دستت رو به زنج  هی  _

پ  بذار فقط قبلش کالهت رو    یباشه رو  دایهات    ار یب  کم یپات 

 ی تر که جذاب تر ش نییپا

الچ  بهرام م  یزیچ  یول   د یآیم  رونیب  قیاز  که  باور    ند یبیرا 

  یکیپوستش    یدیکه با سف  دیسف  یشرتیبا ت  دخترک  کندینم

با چکمه   یشلوار چرم مشک  کی تاپ نشسته بود    یشده بود رو

که توجه  ی اش و اما کاله قهی ریز نویپاپ   کیپاشنه بلند و  یها

 بود  ی کاله بزرگ کاوئ کی کردیرا به خودش جلب م

سر و وضع نشسته   نیعکس با ا  ک یهوا به خاطره    نیدر ا  واقعا

 شرت؟یت کیبود؟ فقط با 

 جتیبذار تو پ  نویشد بهار.. ا یعال  _



جا  یب  بهار از  م   شیطاقت  تند    شودیبلند  پا  رها  سمت  به  و 

 کند یم

 نم؟ ی.. کو بب......

مو  نباریا رو  ش یبافت  به چشمش    یکه  بود  انداخته  اش  شانه 

 دختر قصد جانش را داشت! نیخوردایم

 ست نستای......... اره مخصوص ا

م  ی ها  اخم هم  در  م   رود یبهرام  در    خواستیاو  را  عکسش 

ا  نستاگرامیا هم  ان  بگذارد  محالعکس؟  نیبگذارد؟    قدم بود 

 آوردیکاپشنش را درم  دهدیم  را به سمت دخترک سرعت  شیها

 اندازد یش بهار مدو یو رو

بهار برگردد نگاهش   شودیاشنا باعث م یعطر  یحس گرما و بو

 ندینشیپر حرف بهرام م یو بعد چشم ها نهیس یاول رو



 کند یم  کیو به هم نزد ردیگیطرف کاپشن را م دو

 .......... سردم بود! 

 ند یبیرا مو مقابلشان بهرام  گرددیهم برم  رها

 سالم _

 دهد یو جواب سالمش را م اندازدیم نییسر پا بهرام

امده بود مخصوصا    نیریحرکت به مزاق دختر ها ش  نیا  چقدر

دمخور نبوده، فقط مانده بود که    یلیگونه مردان خ  ن یرها که با ا

ا چطور  بهرام    نیبهار  چشمان  در  را  خواستن  و  عشق  همه 

 د؟ یدینم

 رد یاصرار کند و جواب معکوس بگ نیاز ا شیب دیترسیم

 گذارد یو آن دو را تنها م  آوردیم یا بهانه



بهرام   یگرفته بود و چقدر خوب که دست و پا  طنتشیش  بهار

 بسته بود! 

 !  نیباش راحت.. رها رفتا؟!ی حاج گمی ......... م

گرفته اما   شیدخترک باز  کشد،یرا به دهن م   نشیریلب ز  بهرام

 از بر بود!   اها ر  یباز نیخب، او ا

 حله!   دی ندارم.. شما قبول کن  یمن حرف _

ا  ادشی   انگار بود  تند  نیرفته  تا چه حد    یمرد چه تب  دارد و 

 برود  شیپ   تواندیم

 !  ردیگیاز خود م یشگونیو در ذهنش ن  کندیرا جمع م خودش

   شهیسردتون م ؟یخودتون چ ی ......... ممنون بابت کاپشن ول



د  روزید  از مغزش  حال  متا  منفجر    یکره  کیانگار    شدیاشت 

مسکن ها هم چاره   یحت کردنیبزرگ را به زور در مغزش جا م

   کرد یبا دخترک صحبت م د یساز نبودن با

که در ان کلبه قرار داشت   یریو دستش را به مس  ستدیایم  کنار

   ردیگیم

   نییبفرما _

 که بهرام حرف دارد   فهمدیم بهار

و شانه به شانه هم حرکت   داردیبرم  ریرا به سمت مس  شیها  قدم

بهرام بود و    یاحتمال  یدر فکر حرف ها و سؤال ها  بهار  کننیم

از دل زبان نفهمش که   چقدردر دلش بود    یی غوغا  چهبهرام...  

 شده بود   یزدعاصیم ادیرا فر  یدخترک فرار نیدائم خواستن ا



 خوام یو نم  ستین  درست  نیدو ماه همسر من بود  بایشما تقر  _

تو مغز من داره چرخ    روزیاز د یموضوع   یبهش اشاره کنم ول   هم

 خودم روشنش کنم   یبرا  دیو حتما با  خورهیم

ا  آخ  ردیگیم  ینفس  یسخت  به باره    نیکه چقدر حرف زدن در 

   دیکشیوجودش را به آتش م

بود  _ محرم  که  زمان  اون  ها  می تو  رابطه  صورت   نیب  ییو  ما 

 گرفت یم

 ... شما

 ن؟ یداشت ی.. برادرحسبه من..باز هم نسبت  شما

 که جانت بود   یکس از سؤال  نیا دنیسخت و تلخ بود پرس چه

ا م  ه؟منیچه حرف  نی.........  برادر  رو  اول  دمیدیشما  بعد    ن یکه 

 کشتمیخودم رو م کمونیرابطه نزد



قسمت  هرچند دخترک  خاموش   یجواب  را  وجودش  اتش  از 

 کند یکورتر مرا  شیشانیپ  یجمله اخرش اخم رو ی ول کند یم

 پرسد یو سؤال اخر را م ستدیایبهار م یجلو

 حست به من عوض شد؟  یاز ک _

 ... منو.. برادر... یک از

 از ادامه حرفش  شودیقفل م  فکش

 گفتیچه م آخر

 گفتیم چگونه

   آورد؟یقلبش طاقت م مگر

بار هزارم خود   یبرا  ندیبیبهرام را م  یکه صورت سرخ شده  بهار

 مرد  نیبود بر دل ا یکه فقط درد  دکنیرا لعنت م



 ندینب نیاز ا ش یتا ب اندازدیم نییرا پا سرش

که من شما   ستیمهم ن  نیدایشی........ من که برم.. شما خوب م

ما    یایدن  ستمیکه من مناسب شما ن  نهیا  مهم  نمیبیم  یرو چ

 فرق داره از هم 

ه  ب  کندیکه رفتنش را نگاه م  یو پشت به مرد  دیگویرا م  نیا

  شود یدارد که عاشق تر م  یسرنوشت تلخ  چه  شودیسرعت دور م

 را که کمر به مرگ او بسته.. یدختر

                                     

بود. دلش خون   ستادهیغذا پشت در اتاق بهرام ا  ینیبا س  میمر

برا م  یبود  به چشم  را  اش که شکستنش  آب    د، ی دیمرد خانه 

 آمد یاز دستش بر نم یکار  یول  دید یشدنش را م



م  در  به  تقه  نم  زند، یچند  باز  که  پا   رهیدستگ  شودیدر    نییرا 

تار  کشد یم اتاق  با  مروبه  کیکه  م   شودیرو  اتش    ردیگیدلش 

 اتاقش شده بود   یکیهمانند تار  شیپسرش که روز ها یبرا

را کنترل   شیلرزش صدا  کندیم   یو سع   دهدیرا قورت م  بغضش

 کند  

 ؟  مادر یبهرام؟ چرا برق و خاموش کرد _

   گذاردیم زیم یرا رو ینیو س زدیچراغ را م دیکل

تخت به    یرو  دهیو از حالت خواب  ردیگینور م  یرا جلو  دستش

   شودیاحترام مادرش بلند م

 حاج خانوم؟   ن یاومد ی سالم.. ک _

   زندیم  شیبه رو یو لبخند گرددیسمتش برم میمر

  ؟یخواب بود _



   شودیم کینزد  میو به مر کشدیپشت گردنش م یدست

 بودم   داری نه.. ب _

سوزن  نیا مر  یحرفش  خشک   لبخندش  شودیم   می برقلب 

 بود؟  ریحد فکرش درگ نیتا ا ی عنی شود،یم

 ندارم قربونت برم   لیمحاج خانوم  یدیباز که زحمت کش _

   بوسدیرا م شیشان یو پ  کشدیرا در اغوش م میمر

ا  قبل اشکها  نکهیاز  شود  متوجه  م   شیبهرام  پاک  از    کند،یرا 

و محکم و بدون انعطاف در چشمان بهرام   د یآیم  رونیاغوشش ب

   کندینگاه م

  یبدون غذا بخواب ذارمینم گهیامشب د _

 زند یم یتلخ خند بهرام

 ندارم لیگفتم که دورت بگردم، م _



  نشاندش یو م  برد یو به سمت تخت م   رد یگیدستش را م  میمر

   ندینشیتخت م   یهم روو خودش    گذاردیم   نشانیغذا را ب  ینیس

جا  و تا فردا بس همین  زنمینم  یحرف  یدارم، تا شام نخور  حرف  _

اونم    ونیهفته ست که غذا خوردنت شده دوتا درم  دو   نمیشیم

 کردن و اندازه بچه غذا خوردن   یباز  یبا کل

دارم؟ زهرا از منم    یمن رو چه حال  نیببنکن با خودت مادر    لج

 بال و همش تو خوابه.. بهار هم که..  بدتره.. دوز داروهاش رفته 

که    دهدیاجازه را نم  نیا  میدر هم رفته بهرام به مر  یها  اخم

 جلو برود   نیاز ا شیب

  رمیم رونینه ب  زنمیم ینه حرف یگفتم تا نخور _

م  بهرام دست  در  را  چنگال  و  قاشق  تکه  ردیگیناچار  ز ا  یاو 

ر بود.. قبال ها  پخت بها  دست  گذارد یگوشت و پلو را در دهان م 



  قاشق بود...    ی مدت   ی ول   آوردیم  وهیو م  یغذا و چا  شیدخترک برا

م دهان  در  را  ب  گذاردیدوم  ول  رینظ  یطعمش  چرا   یبود 

تا به کمک ان لقمه    داردیاب را برم  وانیلفرو دهد؟    توانستینم

 اش را قورت دهد  

زنگ زدن و تشکر کردن بابت خرج عمل چندتا بچه،    هیریاز خ  _

  ی با تو هماهنگ کنن روز  خوانیم  یول  رنین قراره جشن بگگفت

 مهمه   یلیتو براشون خ حضور یکن نییکه سرت خلوته رو تع

   دهد یسر تکان م 

 حتما    _

 ماهرانه   کامالغذا هم کار خودش بود!  نیزاید

 باز هم زنگ زدن    مایخانواده ن _



م  یب  سرش بال  تپش ها  دی آیاراده خودش  اوج    یو  به  قلبش 

 رسدیم

پسرش طاقت    یخدا برا  از  حال پسرش  نیاز ا  شکندیم   میمر  دل

 یخواست و فراموش

 ی خواستگار انیب خوانیم _

 ..پردیم  پلکش

 حالش نیاز ا ردیمیو م  ند یبیم   میمر

 کند یفقط نگاه م  بهرام

 انیکه ب خوادیبهار ازت اجازه م _

  یبرا  گریدل د  نی.. اندینشیتوان در وجودش م  یبا همه  ییسرما

خودش   ی شکستن قلبش را با گوش ها  ی.. صداشدیاو دل نم

ادیشن بعد  دلش سر  ن یحال که  بهارش   دهیهمه سال  بود چرا 



م ؟   کردی خزان  را  روزش  و  مادر  ردیگیم  چشمحال  که   یاز 

 است  ییدر دلش چه غوغا دانستیم

   انیب _

فر  دیگویم  زبان زار   ند؟یایب  کجاکجا؟    زندیم   ادیاما دل  دلش 

 نکه یا  یجا  بهتوست... ناموس توست    یدختر برا  نیکه ا  زندیم

اجازه   ،یسر و پا که به عشقت چشم دارد جدا کن  یسر از تن ان ب

را   ش یچشم ها   فقطو با خود ببرد؟    ردیکه دستش را بگ  یده یم

 نبود   زیجا نیاز ا شیاصرار ب خواستیاو را نم بهار بندد یم

                                     

  کند یچه م   دانستینم  اصالبود  دهیب امانش را برو اضطرا  ترس

 که مجبور است..   دانستیرا م نیفقط ا



نگاه کند چه برسد    م یدر چشمان مر  ی حت  شدینم  ش یرو  گرید

 خرج کرده بود   شیبرا ی که مردانگ یبه مرد

  ی بار او را برا  نیکه چند  یتا از مادر  دیجانش به لبش رس  امشب

 ..  ردیرا بگ  گرید  یورود خواستگار  کرده، اجازه  یپسرش خواستگار

ا  یی کار ها  به هر جور    کند یمدت انجام داده بود فکر م  نیکه 

م چ  کردیحساب  م  زیهمه  تمام  ضررش  قبول   شدیبه  چه 

 کرد یچه قبول نم کرد، یم

شخص  نییپا  یصدا جلب   یاومدن  را  توجهش  ها  پله  از 

  یسرخ  پراند یبهرام رنگ از رخش م   ده یبلند و ورز  کندقامت یم

بلند م  ندبهینشیشرم در چهره اش م از جا  و    شودیاحترامش 

 اندازد یم نییسرش را پا

 ........ سالم 



دختر فقط   نیقلب ا کند، ینگاهش م   یو لحظه ا  ستدیایم  بهرام

 کشد یکاپشنش را بال م پیزاو از سنگ بود یبرا

 سالم _

دختر   نیبود که ا  نیروشن شده بود ا  شیکه امشب برا  یزیچ

ا  گرید او نبود  به   دیبا   یبود ول  رفتهیرا دلش هنوز نپذ  نیسهم 

 کرد یها قبول م یزود نیهم

من فقط    نیدادیوقت ما رو تو خونتون راه م  چیه  د ینبا  دی ....... شا

 شما.. یبرا

   کنم یکار رو م  نیمن باز هم هم می اگه به عقب برگرد _

ارج  و بعد از حرف خودش از خانه خ  کند یبهار را قطع م  حرف

   شودیم

 ساعت دو شب..   درست



                                     

وقت شب اما قلب اتش    نیسرد بود.. سوز داشت.. ان هم ا  ابانیخ

 سرد کند..  توانستیگرفته اش را نم

 .. خواستیم  ادی فر دلش

مرد با عقل خودخواهش چه   نی که ا  رساند یبه گوش فلک م   د یبا

 به روزش اورده اند

شهر    ن یو از ا  ردی دست دخترک را بگ  دی . بابه حرف او باشند.   دیبا

 برود

 شی دختر بهارش بود، بهار زندگ آن

 رحمش یفصل سرد و ب نیا بهار

 سوزاندیتلخش قلبش را م یخنده

 داد یدل زبان نفهم کار دستش م نیا آخر



را گرفت آنوقت دلش حرف    یخواستگار   یامشب اجازه  دخترک

 زد یبهارش م دنیاز دزد

از اول هم چموش بود، از اول هم او را    یآب  دخترک چشم  اصال

 کرد یم تیاذ

بود.. مثل    یو خوردن  نیریش  یدختر بچه  کیهمان وقت که    از

 النش!  

 انداختیو م  کردیم  یرا خط خط  شیکه کتاب ها  یزمان  مثل

 !  چارهیب یگردن گربه

را   شیو موها  ردیبار به او اصرار کرده بود که ان گربه را بگ  چند

کرده   هیگر یآن ها نگذرد حت  یخانه اطیاز ح ردیبگ اد ی بکند تا 

ها داستان  و  غر  بیعج  یبود  مقصر   یبیو  که  بود  ساخته  هم 

 بخت برگشته بود!  یگربه نیا ش یاتفاق ها یهمه



  کرد، یم   یها بازنآ  یاز همان روز ها بود که بهارش در خانه  یکی

حبت در آشپزخانه مشغول درست کردن غذا و ص  میزهرا و مر

 گرمشان بودن   شهیهم یها

   شود یدر دستش وارد اتاق بهرام م  یبا عروسک و چند روسر  بهار

  رد، یگیدخترک فضول و پر حرف خنده اش م  نیا  دن یبا د  بهرام

   کردیگوش م شیافسانه ا یبه داستان ها د یباز هم با

وگرنه بدتر از گربه سر و صورتش را چنگ    اقیاشت  یهم با کل  آن

   انداختیم

   ؟یخونی........ درس م

 !  یاگه شما بذار _

  ردیگیکه در دست داشت را سمت بهرام م  ییها یروسر

 عروس شم!   هیببند که من شب یجور هیرو  نای......... اقا بهرام ا



   کندیاخم م شیاما به جا  ردیگیاش م خنده

 ! یراحت تر ی عمو بگ _

م  دیآیم  جلوتر لب  رو  یروسر  ند، یچیو  را  بهرام   یاپ   یها 

   گذاردیم

 اقا بهرام گهیم گه،یهم عمو نم نای....... مب

 مثل اون بگم!   خوامیمنم م خب

که با زهرا خانوم صحبت کند تا بهار را    گفت یبه مادرش م  د یبا

 بپوشانند  شتریب

 !  کردیبود که آدم را وسوسه م یدختر مثل عروسک نیا

  د ی گتره، شما باخانوم از شما هشت سال بزر نایدختر جون، مب _

 یو رفتار کن یطبق سنت حرف بزن



 ی که چه جواب  ماندیو م  کندیدخترک آچمزش م  یبعد  سوال

 بدهد 

 از من قشنگتره؟ یعن ی......... 

 من مثل عروسکم؟ یخودت نگفت مگه

 شودیگرد م  چشمانش

نم  ن یا  یعنی   ش یحسود  رفتیدختر بچه که هنوز مدرسه هم 

 سال از او بزرگتر بود؟ که هشت یان هم از دختر شد؟یم

 ها را ؟   زیچ نیا دیفهمیاصال مگر م ؟ ییبایز یهم برا ان

 عروسک!    یگفتم که تو بهم گفت  نای......... من همون موقع به مب

 :   دیگویتر مو آرام بردیرا جلو م صورتش

 نه شوهر اون!   یشوهر من بش ی.......... گفتم دوست دار



   زندیم ش یشانیبه پ  محکم

  زد یکه م  ییمراقب حرف ها  دی خطرناک بود با  یلیدختر خ  نیا

   کندیباز هم اخم م   یول  ردیگیباشد، خنده اش م

   یکرد  یکار بد یلیخ _

   یبریاز من نم یتو حرف هات  اسم گهید

 تو اتاقت   ارمی گربه رو م یحرف از شوهر بزن  گهید کبارهی اگه

با صدا  رد یگیاش م  هیگر  بهار   ی هبغض دارش معذرت خوا  یو 

   کند یم

   کندیم سیرا خ شیدرشتش گونه ها یها اشک

   نشاندیم  شی پا  یو رو کشدیناخودآگاه او را در آغوش م  بهرام



بهار که   زندیو بر گونه اش بوسه م  کندیرا پاک م  شیها  اشک

نم ها   شدیارام  سف  یرو  شیلب  بو  دیگردن  خوش  بهار    یو 

   ردیگیدر او شکل م ی حال ندینشیم

وجودش   یو خواستن همه   شودیبسته م  شیم هااراده چش  یب

   ردیگیرا م

م   نفس گردنش  به  که  بهار  خود   خوردیگرم  به  را  بهار  محکم 

   نشاندیگردنش م  یرو یسیخ یو بوسه  فشاردیم

 قه یصورت و شق  یتنش را گرفته بود و عرق رو  یهمه  حرارت

 نشسته بود  ش یها

 شده بود   لینداشت و مغزش کامال تعط دنیعقب کش قدرت

 کند    یرو شیپ  خواستیکه م دستش



  نیزم  یو رو  کند یو دخترک را از اغوشش جدا م  د ی آیخود م  به

   گذاردیم

 تو اتاق من   یو بار اخرت هم بود که اومد رونیب یریم _

تعلل از   یرا گفت که دخترک بدون لحظه ا  نیا  یچنان خشم  با

 شودیاش بلند تر م  هیگر یصدا ی اتاق خارج شد ول

عصبان  نقدرا خودش  دست  چند  ی از  که  بر    ن یبود  محکم  بار 

 دیرا کش شیزد و موها یلیصورتش س

 دختر بچه؟ کیخواستن  یحس برا نیا

 بود؟ یا یچه حس کوفت  گرید نیا 

رو  با  را  ضرباتش  خال   سهیک  یحرص  ا  کندیم  یبوکس    نیتا 

 منطق دست از سرش بردارند یب  جاناتیه



از عرق شدن وارد    س یزدن و خ  خسته از ضربه  قهیاز چند دق  بعد

م اتاقش  م  ریز  شودیحمام  ها  ستدیایدوش  چشم  را    شیو 

 بندد یم

 بندد ینقش م ش یبهار پشت پلک ها ریکار تصو نیمحض ا به

م  ریتصو م  شودیعوض  را  در    ندیبیخودش  محکم  را  بهار  که 

 زندیو صورت و گردنش را بوسه م دهیاغوش کش

و بالفاصله اب دوش را سرد    کندیچشم باز م   رد یگیگر م  تنش

 دست از سرش بردارد  ی فکر لعنت نیبلکه ا کند یم

خودش   نیآن روز به بعد از بهار چشم گرفت و  فاصله انداخت ب  از

 و دخترک 

 دختر بچه نبود  کی شیبهار برا گرید چون



.. انقدر از او فاصله  آمدیپدر درارش به سراغش م   یحس ها  چون

شدن به بهرام   کیخترک جرأت نزدد  گریگرفت و اخم کرد که د

 را نداشت

 گردد یحال برم به

 ی دختر از همان کودک نی.. ازندیم یلبخند

 را مجذوب خود کرده بود  او

اولش    ندیبیم  ابانیدر خ  یبهار را همراه دختر  ش یسال پ   پنج

که در هر رفتارش داشت    یناز  یشک داشت که خودش باشد ول 

 خودش است  ی گمشده    ار دختر همان به  ن یمطمئنش کرد که ا

مانند    شوندیگم م  تیجمع  انیبهار با دوستش م دیایبه خود ب  تا

 کوتاه  نیری خواب ش کی



پ   ریمس در  را  خانه  به  ا  ردیگیم   شی برگشت  دلش    نکهیبدون 

 سبک شده باشد  یاذره

 کند یو در را باز م  اندازدیم  دیکل

 شده بود..  نیسنگ  شیشهر و خانه برا نیا یهوا

 کرد یم قیب و استخوانش تزررا به قل درد

 گذاردیو پا به داخل م  کندیرا باز م در

 که متوجه  داردی قدم برم بیدر ج دست

برخورد قاشق و    یو صدا  شودیبودن چراغ آشپزخانه م  روشن

 بشقاب

بکشد که    یغیج  خواستیبهار م  ستدیایدرگاه آشپزخونه که م  در

 بردیرا بال م  ش یدست ها عیبهرام سر

 رو سرمون یختینزن تا همه رو نر غیمنم، ج _



 گذاردیقلبش م یدستش را رو بهار

 ادم د...   دیکنیچرا مثل دزد ها رفت و آمد م دم،ی........ ترس

   کندیبهرام حرف را در دهان بهار قطع م یها اخم

   دی........ ببخش

و از پله ها بال    داردیچند قدم برم  کندیجواب پشت م  یب  بهرام

   رودیم

   ند یآیفرود م  ش یگونه ها  یرو  یگریپس از د   یکیبهار    یها  اشک

   اد ی....... از من بدش م

صدا ادامه   یاش را ب  هیگر  یول  کندیهق هقش را خفه م  یصدا

 بال نرود   شیتا صدا ردیگیانگشتش را گاز م دهدیم

مانده بود    داریاو ب  یدرست کردن غذا مورد عالقه  یشب را برا 

 را داد   او با اخم جوابش یول



زودتر دست به دامن    دیباها را بخواهد  روز ها عذر آن  نیهم  دیشا

 !  شد یم ماین

   دیرا در چشمان بهرام ند یخستگ بهار

 د یرا ند  شی ها یدلشکستگ

   دی را ند عشقش

 د ی دلش و چشمانش را ند یها خواهش

   دیاخمش را د فقط

بهرام گره خورده بود    ی شانیپ   یکه از نداشتن حجاب رو  یاخم

 برداشت کرد و...   یگرید زیا چر

و بعد از مرتب کردن آشپزخانه به   کندیاجاق را خاموش م  ریز

و   کندیم میساعت هفت صبح تنظ یرا رو یگوش رودیاتاقش م 

   رودیبه خواب م ش،یبا ذهن پر تشو



  ی عرب  یبایتشهد و سالمش را با لهجه ز  دارد،یمهر برم  یاز رو  سر

ا  دیگویم م  یرو  یبوسه  برم  حیتسب  زندیمهر  با    داردیرا  و 

بهار پشت پلک    یاشک  چشمان  فرستدیچشمان بسته صلوات م

م  ش یها باز م  ش یچشم ها   ی به سخت  بندند، ینقش  و    کند یرا 

  ش یخدا  یو شرمنده  اندازدیم   نییسرش را پا  کند،یفار ماستغ

   شودیم

  ن یکن.. ا  رونشیاز ذهن و قلبم ب  ستی من ن  یبرا  اگه  استغفرالل  _

اد و  نبا  نیل  ها  غ   دی چشم  مال  نبا  ریدنبال  دنبال..    دی باشن.. 

 باشن..   یگریناموس... د

و آتش به جانش    سوزدیقلبش م   یول   ،یگری ناموس د  د یگویم

به روز بدتر  روزحال آشفته اش  نیشده بود از ا خسته اندازدیم

ذره  شدیم نم  یاو  ش  یکجا  دانستینم   شدیارام    نیریعشق 

  م یتقد  ی و معشوقش را، آرام جانش را دو دست  ندی بنش  نکهیااست  



  ن، یا..  نه  داد؟ یاول راه جان م  نیچرا در هم  پسکند؟    یگرید

اش   شهیعشق داشت ر  نیانبود    ندیگویکه م  ن،یریآن عشق ش

 ..  خشکاندیرا م

                                     

را خاموش    یگوش  شوند،یباز م  شیچشم ها   یزنگ گوش  ی صدا  با

 ! خوابدیو دوباره م کند یم

دق  ساعت و چهل  پا   ی وقت  شود،یم  قهیهفت    رود ینم  نییبهار 

اتاقش   وارد  که بهار دوباره خواب مانده است  زندیزهرا حدس م

 ند یبیکه او را غرق در خواب م شودیم

 شد  رتید نمیشو بب پا  بهار ؟  _



صورتش   یرا از رو  شی و موها  رد یزهرا جلو م  خورد،یتکان نم  بهار

تک دخترش   یدلش برا  ی خودش که گذشت ول  از  زند یکنار م 

 شد یباز نم شانیبرا یدر  زدند،یم یکباب بود به هر در

چ  میمر  تنها الحق  که  داشتن  را  بهرام  کم   شانیبرا  یزی و  نه 

 اورده بودن   شانیبرو یگذاشته بودن و نه حت

اما    خواهدیکه بهرام تا چه حد خاطره بهار را م  دانستیم  زهرا

به ازدواج با    یعالقه ا  چوقتیرش بود، که هدخت  گریخب طرف د

 دادیبهرام از خود نشان نم

 کند یم داریو ارام بهار را ب  بوسدیرا م صورتش

 گهید  کمیاز خواب..  رمیمی......... دارم م 

 زند یم  شیموها یرو یگرید بوسه



قشنگم  _ دختر  رئ  نیا  از  پاشو  خواستگارته   سیکه  شرکت 

 ! خندنیهمه بهت م  گردهیش برماستفاده نکن اونوقت نظرسوء 

 .. یگفت ول یرا به شوخ نیا زهرا

حرف    نیا  دنیبا شن  گذشتیاتاق بهار م   یبهرام که از جلو  یول

زبان از  شد  زهرا  ها  مچاله  گوش    کاش  قلبش  زهرا  حرف  به 

  دل  زندی به فکرش م  یپوزخند! کردیرا باطل نم  غهیو ص  کردینم

ها را    پله    گذاشت؟یلش مد  یرا کجا   نیبهارش که با او نبود.. ا

 .. رودیم  نییپا

                                     

 گه یساعت هشت شد بهار، پاشو د _

 پردیمثل برق از جا م  شنودیهشت را م یکه کلمه بهار

 شد  رمید ، ی......... وا



که بهرام    ییاز مانتو ها  یکیو    زندیرا شانه م  شیموها  یسر  سر

عجله   با   کند یگ سر مرن  یتوس  ی گرفته بود را با مقنعه    شیبرا

و بعد از شستن صورتش دوباره به اتاقش    شودیم   سیوارد سرو

هم  گرددیبرم مثل  روشنش    شهیو  پوست  به  را  افتابش  ضد 

برم  فشیک  زند، یم خارج    داردیرا  اتاق  از  عطر  زدن  از  بعد  و 

و   کند یدخترش نگاه م  ی طور به کار ها ن یهم هم  زهرا شودیم

 رود یدر دل قربان صدقه اش م

 .......... مامان جان خداحافظ، من رفتم 

ها  تا ساندو  شی کفش  دو  زهرا  بپوشد  برا  چ یرا  مربا  و    ش یکره 

 رد یگیم

 ی رو تو راه بخور ضعف نکن نایمامان جان، ا ریبگ _

 زندیو بر گونه زهرا بوسه م  ردیگیها را م لقمه



از ح  با قدم  رودی م  رونیب  اطیعجله  م  یچند    اد ی   یول  دودیرا 

و در آخر    شودیکند م  ش یقدم ها  افتد یکه م   ما ین  یهاحرف  

 ستدیایم

و    خورندیگونه اش سُر م   یرو  یگریپس از د  یک ی  ش یها  اشک

 ند یآیم  نییپا

 ... شیهم رو نیا نرفت شیپ   لشیبه م  یزندگ چوقتیه

  رشیکار د  یکه برا  یکس  هیآرامش اصال شب  یبرداشتن ها  قدم

استفاده کردن نام  جز سوء  کردیبا او م  ما یکه ن  یکارشده نبود  

 نداشت..   یگرید

 شرتش یسو  بیدست در ج  گذردیبا سرعت از کنارش م  ینیماش

ماش  کند یم به  م  نیو  برق  مثل  م   رفتیکه   نیماش  کند ینگاه 



و او    داشتینگه م   د یدیم  ریاو را در مس  ی ها وقت  قبال بهرام بود..  

 حال..   ی ول کردیرا سوار م

داشت   انتظار انتظار داشت..    یول دارد    یی جا یانتظار ب  دانستیم

مگر او    ی ول..  خواستیم   اد یز  شی کوه باشد برا  شهیبهرام مثل هم

 را داشتن؟  یو پسرش کس میاز مر ریو مادرش غ 

و    گرفتینگاه م  چون  گرفتینم  لشیتحو  چونبهرام قهر بود    با

  دلش ... آمدینم  نییغذا پا یبود برا زیاو سر م چون کرد یاخم م

او فعال دلش    نکهیا؟    داد یجواب مثبت م  د یبا  حتما  ستشکیم

 هم...    ماین نیااصال مهم نبود؟  خواهدیازدواج نم

  ا ی عمو    اگر برادر داشت    ا یپدر    اگر  رندیگیشدت م  ش یها  اشک

داشت انقدر تنها نبود    یپدر بزرگ و مادربزرگ  اگرداشت    ییدا

 او را انقدر راحت خورد کند   ی کس یتوجه یکه حال ب 



 ..  شودیم  ادهیشرکت پ  یساعت بعد جلو می ن ردیگیم  یتاکس

 منتظرته  سیرئ زم،یعز  یکرد رید _

   زند یم  استی و چند تقه به در اتاق ر  دهدیتکان م  یحوصله سر  یب

 شودیو داخل م  کند یدر را باز م  

 ....... سالم

 زندیبهار برق م  دنی با د ماین چشمان

به دست   یا نداشت و برادختر ر  نیاز ا  یدلش طاقت دور  گرید

 شمردیم  هیاوردنش ثان

عز  _ ا  رید  یگ ینم  دلم  زیسالم  جاش    نیاومدنت  از  رو  قلب 

 کنه؟یم

 گذاردیپاسخ م  یرا ب ماین یفتهیو نگاه ش گرداندیبرم رو بهار



 نی....... گفتن کارم دار

بهار را نداشت به وقتش جواب   یکردن ها  یدور  نیتحمل ا  ماین

 داد یم را ش یها یگریاغ ی

 نیبش _

 دهدیم رونینفسش را کالفه ب بهار

 ........ راحتم

   راند یم رونیو کلمات را با حرص ب رودیدر هم م  ما ین یها اخم

 نیمن ناراحتم.. بش _

 ند ینشینداره، م یا چاره

  بهار ندینشیمبل م یو درست کنارش رو شودیم  کشینزد ماین

م عقب  را  سع  کشدیخودش  ت  کند یم  ی و  بنشجمع   ما یندنیر 

قرار بود با    ی داشت وقت  یکار ها چه معن  ن یا  ردیگیحرصش م



 سرش  زندیم  یو لبخند  کندیرا کنترل م   خودهم ازدواج کنن؟

 بردیم کتریرا نزد

پا  یدور  نیا  زمیعز  _ رو  منو    توبذارم؟  یچ  یکردنت  دل  فکر 

 که؟   ی دونی طاقتم کمه بهار.. م ؟منیکنینم

و ترس را به دل دخترک   دیگویآخرش را با حرص م  یجمله 

 اندازدیم

 ؟یگفت یخواستگاردر مورد  _

 دهد یسرش را تکان م بهار

 خب ؟ _

 از تحملش خارج شود ما ین یصدا شودیباعث م سکوتش

 جواب ؟ _

 ردیگیو نفس م بندد یرا م  شیچشم ها  بهار



 ن یاریب فی........ تشر

ن  حرارت تن  م  ما یدر  دخت  ردیگیاوج  که  بود  بد  پا  چقدر  رک 

 کند یم کی حال خود را نزد ن ی.. با ادادینم

 گذاردیدخترک م  یپا یرا رو دستش

 پرد یمثل برق از جا م  بهار

 برم   د ی.......... من با

و بلند    ردیگیرد شود که دستش را م  ما یاز کنار ن  خواستیم

 دوزدیچشمان خمارش را به دخترک م شود،یم

 نداره  ی پس مشکل ی تو قراره زنم ش _

نف  کشینزد  یادیز بود  هاشده  بهار    یس  صورت  به  داغش 

  خوردیم

   کشد یرا م دستش



  دی......... هنوز نشدم پس بهم دست نزن

   دیافزایو بر اضطراب دل بهار م ردیگیرفتنش را م یجلو ماین

عز  _ کردم  داغ  فقط  زمیبدجور   ی لیخ  دمیم  قولبوسه..    هی.. 

 نکنم  یشرویپ 

  داردیقدم به عقب برم  کی  کردیواقعا داشت وحشت م  دخترک

   اندازدیم   ماین اق یو نگاه به چشمان پر اشت

   زنمیرا صدا م لویکنار وگرنه ن نی........ بر

 از خواهرش؟  ترساند؟ی م لوفریرا از ن او،  زندیم یپوزخند

دخترک   نیکه سند ا  یروز  کشد،یو کنار م  کندیخود غلبه م  بر

خود کند   رامرا    یسب وحشا  ن یچطور ا  داند یبه نامش بخورد م

و داخل اتاق    شودیو بهار به سرعت از اتاق خارج م   کشدیم  کنار

   رودیکارش م



 وانیل  کی  ندیبیحالش را که م  شود،یبلند م  دنشی با د  لوفرین

   زدیریم شیاب برا

  ؟یشده بهار جان؟ چرا انقدر سرخ یچ _

م  بهار آغوشش  گر  رودیدر  به  ن  کندیم  هیو شروع   وفر لیهرچه 

  گذشت یم  شتریانگار هر چه ب  دهدینم  ی جواب  پرسدیعلتش را م 

   شدیاضافه تر م  ش یبر تعداد اشک ها

 ............. 

  کشدیسرش دست م  یرو  رودیهر چه قربان صدقه اش م  لوفرین

 شودیسوزناکش بلندتر م  یها هیفقط گر  کندیافاقه نم

را از کار اخراج  بحثش شده و او    ماینکند با ن  شودینگران م  لوفرین

را در شرکت برادرش   ش یپا   گری کار را کرده باشد د  نیا  اگرکرده؟

 . گذاشتینم



 کردم  دق   بهار جان.. حرف بزن تو رو خدا _

رو  لوفرین  یها  اشک م  یهم  روان  بهار  شودیصورتش  چرا   ..

داشت؟  شهیهم م  شیزندگ  طیشراغصه  کاش    دانست،یرا 

 بکند  شیبرا یکار تتوانسیم

 رد؟ اخراجت ک _

 به بهار نداشت! ی کار ی ول کردیکار را م نیا کاش

 ....... نه

 پس چته؟  _

 کشد یصورتش م یرو دست

 روحم داغونه!  کم ی یچی......... ه

 خندد یم لوفرین



 !؟یودیپر نکنهچرا ؟ ی گیچرت و پرت م _

و با چشم    ردیگیخنده اش م   لوفر یاستدلل ن  نیبهار هم از ا  خود

 ندینشیکارش م زیت مپف کرده و قرمز پش یها

 ریز  زنهیو م  کنهیم  غیج  غیج  یفکر که هر زن  نیا  زمی........... عز

 دادن،  ریو گ هیگر

م  مختص که  ز  خوانیمرد هاست  کار  ریاز  کردن    یبار    ای که 

 کلیس  یگردن دوره  ندازنیکنن، م  یکه زدن، شونه خال   یحرف

 ستن یزنانه که بگن مقصر ن

 چرا؟ گهید تو

 تا قهوه سفارش دهد   داردیبرم را یگوش لوفرین

  یدیشده جواب نم یچ گمیم ی .. هر چزمیکنم عز کاریچ _

   دیبگو توانستیم چه



 شد عروس خانوم؟   یچ یقراره خواستگار یراست _

 شودیم یجار  شیلب ها یرو یطرح لبخند

 می خدمتتون هست........ آخر هفته در 

 بوسد یبهار را م یو گونه دیآیجلو م لوفرین

 نگفته بودم بهت بهار _

  خواست یمون تو رستوران چقدر دلم م  ییهمون روز اول آشنا  از

 نیای بهم م یلیاخه خ نهیتو رو بب ماین

شد  اصال ساخته  هم  م  رییتغ  ی کل  مایننیواسه  چپ    ره یکرده، 

زنگ بزن حال   ق؟خبیرف  گنی: اخه به تو هم م  گهیم  ادیراست م

  ی عکس از لحظه ا  هیکن    یحداقل خواهر  ایزن داداشت رو بپرس 

 !  دهیخودش که نم پس نم نم یمن بب ریکه تو خونس بگ



تعر  لوفرین شوق  م  کردیم  فیبا  م  دیخندیو  بهار    کردیفکر 

 بهار...  ریخبر از ذهن درگ یکه سکوت کرده ب   کشدیخجالت م

با خنده و شوخ  ساعت و بهار اجباراً    گذردیم  لوفرین  ی ها  یها 

 نشود یحساسا یتا متهم به ب  زدیلبخند م

  ی و خداحافظ  فشیبهار با برداشتن ک  شود، یتمام م  یکار ساعت

 کند یبه سرعت  شرکت را ترک م

سرد بودن هوا هم    یحتبه خانه برود    ی زود  نینداشت به ا  قصد

نم  مشیتصم عوض  رو  شرتشیسو  کندکاله یرا  سرش    یرا 

را    ابانیو طول خ  کند یم  بشیرا داخل ج  شیها   اندازددستیم

بار    شیگوششده بود و سرد تر  کیتار  دهواکنیم  یط که چند 

او    ل یکس طبق م  چیحال که ه  کند یخاموشش م   خوردیزنگ م

او را    ی که زندگ  کرد؟حال یم  کار را  ن یا  د یچرا او با  کرد یرفتار نم



چرخ فلک او را    ندیبب  دیخوردبایم  یپس او هم باز  دادیم   یباز

 ببرد...   شیپ  خواهد یتا کجا م

 ی .. بعد از سفارش روشودیم  یچ ید که وارد ساندوشش بو  ساعت

که دور هم نشسته بودن   یو به افراد  ند ینشیها م  ی از صندل  یکی

 کند ینگاه م

  هیعلت بود..بق  نیشان هم به ا  یخوش  د یخانواده بودن شا   اکثرا

او    یچند روز  افتدیرها م   ادی ها دوستانه بودن،    زیم با  بود که 

هم هم  علتش  بود  نکرده  ها  نیصحبت    ی احمقانه    یکار 

را به    زیتا همه چ  کردیکه او را مجبور م  ییبود، رها  شیاجبار

حال که اب از    شد یشدنمینم  ی ول تا او کمکش کند    دیرام بگوبه

ساده دلنه    یها  یآن پنهان کار  یسر گذشته بود برود و همه

 همچون بهرام باز گو کند  یکس یاش را برا



م   چش یساندو ا  خوردیرا  بعد  پاساژو  در  گشتن  همان    یز  در 

نه    ساعت  دهدیو ادرس خانه را م  ردیگیم   یتاکس  کی  یکینزد

بهرام را   شودیم  اده یکه پ   نیاز ماش  رسدیبود که به در خانه م

   ندیبیم

حد از   ن یکه تا ا شودیم یخودش کفر از ندینشیبه تنش م لرز

   کندیجا مدوشش جابه یرا رو فشیک بردیمرد حساب م نیا

 ....... سالم  ..

 پر حرف بهرام    یو چشم ها ماند یم  او.. رودیم  یتاکس

 سالم   _

 تا اول بهار داخل شود  کند یدر را باز م بهرام



 یکه خواست رد شود بهرام جلو  ی وقت  اندازدیم  نییسر پا  بهار

و در چشم    رد یگیاز فرط تعجب سر بال م  بهار  ستد یایراهش م

   کندینگاه م ش یها

ندارم که از ساعت چهار تا الن که نه شب باشه کجا    یمن کار  _

 ! یبود

نگاه م  یبه چشم ها  یطور با حرص  قلب    کردیبهار  که تپش 

 بهار اوج گرفته بود  

از خونه    شیکه ب  یفهمیقطعا خودت م  _ از دوازده ساعته که 

   ییکه چرا و کجا  یخبر بد دی و حتما با یرونیب

مشکل دارم    ،یکنیوش مممادرت خا  یرو رو  یگوش  نکهیبا ا  من

بشه، مشکل دارم   شتریمصرف داروهاش ب  ی شیباعث م  نکهیا  با



  کند یصورت بهار م  کیو صورتش را نزد آوردیم  نییرا پا سرش

. 

   زندیاز ترس خشکش م دخترک

احساس   نکهیامشکل دارم    ن،یآدما برات اسباب باز  نکهیمن با ا  _

  مشکل دارم..  ،یریگیم یو قلب آدما رو به باز

رد    بهرامغلتد    ی گونه اش م  یو رو  شود یم  ریبهار سراز  اشک

را دنبال م  ن یا  شودیفشرده م  نه یو قلبش در س  کندیاشکش 

  آمد یتقه هم به حساب نم  کی عروسکش    یقلب سنگ  یتلنگر برا

  ی ک یدر همان نزد  بهرام  دیآیلبش فرود م   ی بهار رو  یبعد  اشک

 بندد یرا م ش یچشم ها

برا  نیا بودخود    شیدختر  ول  کیبهشت  جذاب    یبهشت 

 درب  شودیداخل م  نییپا  ی.. بهار با سرستدیایم  کنارممنوعه..



م باز  که  را  رو  کندیخانه  از  سر   یمبل  یزهرا  بود  نشسته  که 

  ی تا ک  ی ول  شودیدلش ارام م   ندیبیبهار را م  ی وقت  چرخاندیم

، بهرام هم پشت   د یآیجلو م  بهار کرد؟ یو سکوت م د ی دیم  د یبا

  سرش

 ......... سالم  

و جواب سالم بهار    ردیگیدلواپس حال زهرا، کنارش قرار م  میمر

   دهدیم  یتظاهر یرا با لبخند

   رود یبه سمت پله ها م  کندو یم   زانیرا از دستانش آو  فشیک  بهار

 صبر کن   _

   ردیگیو پشت سرش قرار م  رودیسمتش م.. زهرا به ستدیایم

   ؟یپنج ساعت و کجا بود نیا _



از    چکس یاست و ه  ش یکه رو  یی فشار ها  یخسته از همه  بهار

   اندازدیو ابرو بال م گرددیبرمآن خبر ندارد 

 جواب پس بدم؟   د ی......... واسه هر کارم با

  سوزدیطرف صورتش م کی

رو  کشدیم   ی نیه  میمر م  یو  چرخ   زندبهار یدستش  نگاهش 

  فیک  رخاندچیو رو م   بنددیچشم م  بهرامبهرام    یرو  خوردیم

و دلخور   گذاردیصورتش م  یناباور دست رو  افتد،یاز دستش م

م  بال  ها  پله  از  به سرعت  و    یشانه ها  میرودمریاز همه  افتاده 

 کند یم تیهدا منیو به سمت نش ردیگیلرزان زهرا را م

  ادش ی رونیبا دوستاش رفته ب  د یشابود خواهر ؟ یچه کار نیا _

 گهی رفته خبر بده.. جوونن د

 اما...  هرامب



چقدر   ش یها  روزکرد    هیماند و گر  داریآن شب را تا صبح ب  تمام

پ   یبرا  دلش بد شده بودند   تنگ شده بود آن   ششیچند سال 

موجود  کی  فقط.. یبود نه بهرام  ش یدر زندگ ییما یزمان که نه ن

  ش یموجود نجس به نام احمد در زندگ  کیمنحوس به نام حامد و  

م گذ  حال ...  دادنیجولن  اش  که   جهینت  د یآیم  ادشیشته 

  شود یم  بلند و آن بوده    نیو دار ا  ریدر گ  ش یکل زندگ  ردیگیم

 نیقرمز و پف کرده اش اول  یها   چشم  ردیگیقرار م  نهیا  یو جلو

باعث شد که    بایصورت ز  نیخوردایاست که به چشم م  ییاعضا

کودک  نه  جوان  ینتواند  نه  بد   شهیهم  یکند  مردان  توجه  مورد 

 هم از آن ها زخم خورده  شهیهم وبوده  نتیط

  ........ 

م  دو م  گذردیروز  پنجشنبه  برا  یروز  دو   رسدیو  بهار    یکه 

بود   برا   یروز  دوشکنجه  و    چیهبهرام...    یکه  کدامشان دست 



انگار ان شب، شب خواستگار  انگار  رفتیدلشان به کار نم  ی نه 

ا   شببود   سرنوشت ساز    شبخانه..    نیسرنوشت ساز دخترک 

  یبه گونه ا  ی که با قلب هر کس  ییپر ماجرا  شبخانه..    نیمرد ا

   کرد یم یباز

 و...   م ی.. زهرا.. مرمای.. بهار.. نبهرام

                                     

  ردش  بده   شو  اوکی   کن  بررسی  سریعتر  رو  ها  فایل   این  بهرام  _

   کنم

  به   رنگ  که  بود  روزی  چند    بود  غریب  حالش  که  بود  روزی  چند

 در  که  مشکلی  ..  بود  شده  لغر    نبود  کار  پی  حواسش  نداشت  رو

  پیش   عالی  نه  که  خوب  چیز  همه برعکس،  نداشت،  وجود  شرکت

  در  بهرام طرح بودن برتر خاطره به که سنگینی پروژه دو میرفت



   گذراند می  را  شان  پایانی  مراحل  بودن  گرفته  دست  به  مناقصه،

  مثل   بود،   شرکت   از  بیرون  جایی  مشکل  زیاد   احتمال  به  پس 

 ...  نهخا

 دختر  آن  به   را  بهرام  های  نگاه   گهگدار  مهمانی  شب  آن  در

 !  بود  دیده عروسکی

  زن   به  وقت  هیچ  را  داشت  دختر  این  به  نامحسوس  که  توجهی

  آن   از  بودن  خاص  طوری  هم   هایش   اخم  البته  بود  ندیده  دیگری

 روی  دیگران  تحسین  پر  های   نگاه   از  حرصی  که  غیرتی  های  مدل

   دادمی نشان را بود دخترک

  بیاید   اگر  عشق    بود  دختر  ان  علتش   شاید   ولی..  بهرام  از  بود   بعید

  .. سوزاندمی  ریشه  از  و  آیدمی  ندارد  مذهب  و  دین  با  کاری



 بهرام  سمت  به  شودمی  متمایل  و  میگذارد  میز  روی  را  دستانش

  بود نشسته میز پشت که

   حاجی؟ _

   کند می  نگاهش پریده  روی و رنگ با  و  حال بی بهرام

   میزند پرشیطنتی لبخند علیرضا

 عاشقی؟  _

  بار  و  بد  درد  چه  سوزندمی  چشمانش  کشدمی  تیر  قلبش 

  خود   در  توانی  وقتی  کشیدمی  دوش  به  چطور    بود  سنگینی

  و   اور  نبود  حالش  مناسب  اینجا  فضای   شودمی  بلند    ...نمیدید

 خفه  اینجا  هوای  برمیدارد  قدم  در  سمت  به  و   میدارد  بر  را  کیفش

 کردمی اش

 فرستینمی برام رو نتایجش و  کنیدمی بررسی نفری سه دو _



 ..سوختمی  درون  از  ..شودمی  خارج  شرکت  و  اتاق   از  و  گویدمی

  چقدر  ..بود  عجیبی  و  مزخرف  حس  چه  ..  شودمی  تنگ  نفسش

  ثبت  زندگیش   شب  بدترین  خاطرش  در  امشب  قطعا   داشت  درد

 بیشتر  دلش   یرو  بر  فشار  میرفت  جلوتر  ساعت   چه  هر  شد   خواهد

  هایش   نفس   و   میرفت   بالتر  دلش   کشیدن  درد  صدای ..  شدمی

 .. شدمی تر تنگ

 خواست نمی  دلش   اما  رفتنمی  کاری  هیچ  به  مریم   دل   و  دست

 همیشه  که   بهاری..  بود  بهار   شب  امشب   شود  ناراحت  بهار   که

 بود   گفته  او  به  همیشه  که  بهاری  ..شود  عروسش  داشت  دوست

  حرف  اثبات  وقت  حال  دارد  دوستش  اش  نداشته  دختر  مثل  که

 چه؟  شپسر  دل ولی   بود

 را  آخرش  های  بوق     میگیرد  تماس  بهرام  با  و  برمیدارد  را  تلفن

   رسدمی گوش  به بهرام دار خش صدای که میزد



 پسرش  دل برای بمیرد..  بندد می چشم

   ما  طرف از باشه مرد یه  مادر؟ امشب نکنی  دیر  جان بهرام _

   کند می خون را مریم دل که شودمی رامبه سمت از مکثی

  چشم _

  آتش   به  را  مریم  دل  و     گفتنمی  چشم   مظلومانه  انقدر  کاش

 کشیدنمی

  بگیر  هم   شیرینی  جعبه  یه  میای  زودتر  اگه ..  اگه  بگردم  دورت  _

   مادر

  پسرش  سینه  در  آتش  بگوید،  مریم  که  چقدر  هر  بهرام  میکند  جان

  او   درد  بفهمد  را  بهرام  لبی ق  حس   نمیتواند  هم   باز  فهمد، می  را

 .. بود ها  حرف این از بیش

 .. چشم _



 راضی   او  ببینن  بهار  و  زهرا  خواهدنمی  ولی  چکدمی  مریم  اشک

  سریع  بود  تقدیرشان  هم   این...  نبود  بهار  و   زهرا  های  خجالت  به

 بهرام  از  و  میکند  پاک  را  اشک   قطره  روسری  یگوشه  با

 کند می خداحافظی

 نداشت نزد حرف حال هم بهرام

 مادر  زودباش شی اماده میخوای شد  شیش ساعت جان بهار _

 کشد می دستمال را میز روی بهار 

 هست وقت  خیلی هنوز........ 

  که  را  خواستگار  این   بهار  پریشان حال  این   از  میکند   تعجب  مریم

 بود؟  کجا  مشکل بود، کرده قبول خودش

  سرش  بالی  از  دوباره  و  کند می  باز  را  موهایش   بهار

 اولین   میرود  جاکفشی  سمت  به  و  برمیدارد  را  بندددستمالمی



  بلند   قامت  و  شودمی  باز  در  کشدمی  باکس  روی  که  را  دستمال

  در  و  آیدمی  بال  بهار  نگاه  شودمی  ظاهر  چوب  چهار  میان  بهرام

 بیند می اما نشیندبهراممی بهرام چشمان

 بود شده بسته سرش بالی  از که  بلندی موهای

  به   بنده  دو  تاپ  پوشیدن  با  که  را  اش  برهنه  ظریف  های  شانه

   شد می داده  نمایش   چشمانش پیش خوبی

 میزد چشم در که زیرش لباس سرخ رنگ و  هایش سینه حجم

 دزددمی سختی به که را نگاهش  بهرام

 رسد می بهار دست از شده آویزان دستمال به

 میگیرن  شدت هایش  اخم

 میکرد؟ یریگردگ پسرک ان ورود برای را خانه او

 میرود  جلوتر قدم چند



 گذراند می نظر از را خانه کل

  چیز  همه  انقدر  هایش   مهمان  برای  یا   میزد   برق   اینطور  همیشه

 بود؟ انداخته برق  را

  میکنن  طغیان  وجودش  در  درماندگی  و  درد ..  خشم..  حسادت

 .. امشب است مرگش  شب قطعا

..  میرود  ها   پله  سمت  به  و  گذاردمی  میز  روی  را  شیرینی  جعبه

  لعنت  خود  به   و   بیندمی  را   اش  افتاده  های   شانه   بهار

  ولی   نبود  مثبت  بهرام  با   ازدواج  مورد  در   نظرش  فرستدشایدمی

 خواست نمی را غرورش شکستن دلش ای ذره

    رودمی شیرینی جعبه روی نگاهش

  تموم   حقم  در  رو  خوشبختی  انقدر  که  ممنونتم  اوفخدایا........  

  کردی



   میکند پاک  را اش امده نی پایین اشک

 بجا  رو  شکرش  نمیتونم..  میشه  زیادیم..  جونم  خدا  بسه..........  

  بیارم

   میداد فرو  را بغضش و میزد طعنه

 حمام   به  و  برمیدارد  را  اش  حوله  میگذارد،  اشپزخانه  در  را  دستمال

  شان  یخانه  که  آیند نمی  نمیزد،  چیز  هیچ به  دست   دیگر  رودمی

 نبود  هاآن  برای هم  قاشق یک حتی که ای هخان هم ان ببینن را

  به  پوشدمی  دامن  یک  و  شومیز  یک  کشدمی  سشوار  را  موهایش

  بود   زیادی  هم  همین  اما   نبود  شیک  کندمی  نگاه  خودش

 شبیه   را  خودش  خواستگاری  اول  جلسه  همین  در  که  توانستنمی

  پشت   از  را  موهایش   و   کند می  باز  کج   را  مویش   فرق  کند  ها  عروس

  لباس  آن  با  را  او  مریم  و  زهرا  که  اورد  شانس  بنددمی  سرش  بالی



  دلیلی   چه  کند می  سر   را  رنگش  ای  سرمه  شال   ندیدن   بهرام  جلوی

  همین  او  کند  استفاده  تریروشن  و  بهتر  های  لباس  از  که  داشت

   داشت مادر یک فقط دنیا  دار از که تنها دختر یک بود

                         

تک  یرو نشسته  هیتخت  تاجش  که صدا  به  گوش  یبود    ی زنگ 

  عتریسر  شودیاسم رها باعث م  دنید   کند،یتوجهش را جلب م

 را بردارد یگوش

 ارامش کند توانستیکه م  یکس تنها

 ....... سالم

 سالم _

 بهار جان؟ یکنیم کاریچ یدار

 بگذارد ری تاث شیصدا یبغض رو گذاردینم



 اد یدخترا منتظرم شاهزاده ب ی........ مثل همه

 کندیحرفش را حس م یها تلخر اما

 شناخت یاو را م خوب

  ندتیو آ یزندگ ؟سریشد وونهی؟دیکن یلج م یبهار جان با ک _

 ؟یقمار کن یخوایم

 جوابش  شودیو سکوت م چکدیبهار م اشک

 انینشده اصال بذار ب ریهنوز که د نیبب _

 سه روز بعد که جواب خواستن بگو نه  دو،

نه،    یتو روت نشد بگ   گمیم  لوی به ن  زنمی.. زنگ مگمیخودم م  اصال

 که بگم   یبه من گفت نیهم یبرا

ن  یبه رو  گمیم اارهیتو هم  ازت   یسؤال  گهیمورد د  نی.. در  هم 

 رون یب یایکه از اونجا م نهیکرد فوقش ا تتیاذ ماینپرسه، اگه ن



 اعصابت اروم تر یول  نییحال دو قرون پا ومده یکار که ن یقحط

 رود یپابندش م یرو دستش

 نیبهرام چند  انداختیم  شیدور پا   یبود که وقت  یپابند  انهم

  د یکشیبه دهن م   شیو همراه پوست پا  دیکشیزبان م  شیبار رو

 آوردیبهار را درم غیو ج

ونم فقط به خاطره  دو دلم، ا  کمیمن فقط    هیپسر خوب  مای........... ن

 مامانم 

 مونه یبعد از ازدواج من تنها م  نکهیا فکر

 دلم کرده  دو

 بمونه نجایا ستیخوب ن گهی که برم د من

 کند یرها سکوت م نباریا

 ؟ یخوریمنو م یغصه  ای  ی........ تو فکر



 تو فکرم _

 ........ خب؟

 مغزش یبود رو ی رها اب داغ  پاسخ

با لب   اونم کنه ییرایاز خواستگارت پذ نهیبش دیبا بهرام یطفل _

مرد    هی  یلحظه هم جاش باشم.. برا  هیدوست ندارم    اصال  خندون

ا با  م  نیاونم  چقدر  تعصب  باشه    تونهیهمه    چقدر   نه  ا یسخت 

 وحشتناک باشه  تونهیم

 کند یو بالفاصله زهرا در را باز م  دیآیاتاق به صدا در م  در

 زود  نییپا ا یمهمونا پشت درن ب 

در    ش یاخم ها   چرخدیبهار م  ی دور کامل که رو کیکه   نگاهش

 روند یهم م

 باشه؟   نی که اماده شدنت ابال   یهمه مدت اومد نیا _



   رود یو به سمت کمدش م دهدیتکان م یسر

تا بعد مراسم خودش با او تماس    کندیم  یاز رها خداحافظ  بهار

  ردیبگ

   گذاردیتخت م یرا رو ی رنگ یکت و دامن زرشک زهرا

 زودباش، زشته منتظر بمونن   _

   اندازدیلباس ها م یشال کرم رنگ را رو کی

   کندیاه مفقط نگ  بهار

 !  دهدیاز خود نشان م  یاقیچه اشت  کرد؟یمادرش مخالفت نم  مگر

   شودیر هم بلند م.. بهاکشد یبهار را م دست

 من بپوشم    ن،ی......... شما برگرد



توان مخالفت با زهرا   یلباس را بپوشد ول  نیا  خواستینم  دلش

 را نداشت 

م  ش یها  لباس عوض  برم  کند، یرا  دخترش  گردد یزهرا  را   و 

  کشدیم نهیآ یجلو

   دهدیرا به دست بهار م ی مشک مداد

الن که خواستگار   یکنیم  شیهفت قلم آرا  یبر  یخوایم  رونیب  _

 !  ینرم کننده هم به صورتت نزد هیاومده  

   ننیبیشکل م  نیهر روز دارن منو با ا  نای........ ول کن مامان.. ا

   دهد یرنگ را به دستش م یرژ قلوه ا زهرا

  یاقال تو جواب منف  بذارل کار با مراسم امشب فرق داره  مح  _

 نه اونا !   یبد



مادرش را از بر بود    یها  یشوخ  گری.. د ردیگیخنده اش م  بهار

  ن یکه آسمان به زم  شدیامشب را به خواست مادرش آماده م  کی

 بالخره او تنها فرزند مادرش بود  آمدینم

بلند تاب دارش   یهامژه     کشدیم  ش یرا در چشم ها  یمشک  مداد

و در انتها    زند یضدآفتابش رژ گونه م  ی از رو  کند،یتر م   رهیرا ت

   کشدیم  ش یلب ها یرژ سرخ رنگ را رو

   گرددیو سمت زهرا برم دهد یرا انجام م ششیارا عیسر 

 ........ خوبم؟  

و صورت بهار   کندیدخترش خدا را شکر م  ییبایز  یدل برا  در

 بوسدیرا م

 ا یتو هم بعد من ب نییپا  رمیم من زمیعز  ینیتر بایتو ز _

 رود یم رونیبعد از رفتن زهرا، بهار از اتاقش ب قهیدق پنج



عم  نیچند نفس  جا  کشد یم   قیبار  ارامش  را    ی تا  اضطرابش 

 ردیبگ

پا  ارام ها  پله  ا  رود یم  نییاز  گونه  به  بودن،  امده    یمهمان ها 

مستق  طور  به  که  بودن  د  مینشسته  بهار  سمت  اشتن،  ند  دیبه 

 بود!   م یاحتمال کار مر

استکان    ینیچشمش که به س  شودیمکث وارد آشپزخانه م  بدون

 دهد یم رونی نفسش را با صدا ب خوردیاماده م

را بلند کند به دنباله    ینیس  نکهیقبل از ا  زدیریم   یچا  اطیاحت  با

 کند یکوتاه دامنش نگاه م

 نکن.. لطفا !  ریگو به پام   ای........ فقط امشب و با من راه ب

 رودیم رونی و از آشپزخانه ب داردیرا برم ینیس

 ند یبیاو را م می نرفته بود که مر شتریقدم ب چند



 اوردند فیعروس خانوم هم تشر د یبفرمائ _

دو    شییبایکه ز  ییبای.. دختر زچرخندیها به سمت بهار م   سر

متفاوت با    یامشب به گونه ا  ک یهر    احساسچندان شده بود..  

 بود یگرید

  توانستیکاش م  شودیبهار چشمانش ستاره باران م  دنیبا د  ماین

 و با خود ببرد ردیامشب دست دخترک را بگ نیهم

..  ردیگی سرتاسر وجودش را م  یبهار حس خفگ  دنی اما.. با د  بهرام

دلبر    چقدر  ندینشیتنش م  یو عرق سرد رو   بنددیم   خیتنش  

 شده بود... 

خواست    م ی.. مرردیگیم   میررا اول از همه سمت م  یچا  ینیس

بگو بگ  دیکه  ها  مهمان  به  حالت   رد،یاول  به  را  بهار سرش  اما 



و به    داردیرا برم  یحرف استکان چا  یب   میمر  دهدیتکان م  یمنف

   رسدیم لوفریو به ن گذراند یخانوم ها را م  بیترت

م  یچشمک  لوفرین او  طور  زندیبه  به    یو  بشنود  بهار  فقط  که 

 :   دیگویم یشوخ

 تستت کنم!   مایباشه قبل ن ادم یجون بابا   _

و   دیحرفش را شن  ادیبا فاصله نه چندان ز  یمرد  نکهیاز ا  غافل 

 جان داد تا مراسم را به هم نزند  

بهرام   شودیاز شرم صورتش سرخ م  ستدیایبهرام که م  یرو  روبه

 کند ینگاهش م رهیخ هیتنها چند ثان ی واکنش اما بدون هیچ

نم  چیه فکر  دختر  زبانیم  ردکیوقت  که   یخواستگاران  باشد 

 همسرش بود شیپ  یچند

 چرخاند یو سر م سوزدیم شیگلو



 یاز اول ورود عکس العمل ها  ماین  زینگاه ت  یول  شودیرد م  بهار

 کند یبهرام را شکار م

 خودش نگفته.. یرا درباره زیبهار همه چ گفتیم حسش

رس  _ امشب خدمت  اجازتون  رو که دختر خانم گ  میدیبا  لتون 

 میکن یخاستگار مایپسر بزرگم ن یبرا

 شودیقدم م  ش یپ  میمر

 دیاریصاحب اخت کنمیخواهش م _

 دهد یو بحث را ادامه م کند یتشکر م  ماین پدر

 ت یآوازه موفق  شناسمیراستش من دورا دور جناب مهندس رو م  _

من   یبرا ستین ده یشرکت داران ساخت و ساز پوش یبرا  شونیا

 با شما آشنا شدم کیاز نزدافتخار هست که 

   کندیبا لحن ارام کوتاه تشکر م  بهرام



 شده بود   سیصورتش عرق کرده بود که دستمالش خ انقدر

رو  یسرد  یها  عرق  به    یکه  را  لرز  بودن  نشسته  سردش  تن 

دن.. سکوت کرده بود فقط در جواب سوالت جانش انداخته بو

له سکوتش را جم  ن یبا کوتاه تر  ش یها  فیتعر  ی و گاه  ما یپدر ن

 شکستیم

  کردند یم ینیچهره اش سنگ ی رو  شهیاز هم شتریب  شیاخم ها  

هرچه زودتر بهار را عقد    دی بود فقط با  یعیطب  مایاز نظر ن  نیو ا

 آسوده شود الش یتا خ کردیم

مبا    _ تقاضا  اجازه بد  کنمیاحترام  دو جوون حرف    نیا  نیاگه 

 هاشون رو با هم بزنن  

  یش دوباره ادامهجواب داد و همسر  مایدر نما  یاشاره ها  بالخره

   دیکش شیرا پ  یبحث خاستگار



  یرو  شیهم با گذاشتن چشم ها  میمر  کند،ینگاه م   میبه مر  زهرا

   کندیهم موافقتش را اعالم م

 ندارم    یخان اجازه بدن من حرف بهرام کنمیخواهش م _

رو  نگاه  بهرام  م   یپر حرف  را  ندینشیبهار  از شرم سرش    بهار 

بهار    ی مچ پا  یو رو  د یآیم  نییبهرام هم پا   نگاه  اندازدیم  نییپا

 . ماندیم

 پابند بود همان

که    ی .. همان پابندد یآیم  شیکه گفته بود چقدر به مچ پا   ی همان

 و...  دیبوسیبهار را م ی به بهانه اش پاها

 بندد یچشم م یتصور آن روز ها لحظه ا از

 اه بود گن ط یشرا نیآن اتفاقات در ا یادآوری

 مایسمت پدر ن کند یم رو



در مورد برنامه    ی از خودشون و به طور کل  ما یاقا ن  نکهیاول ا  _

 بدن تا بعد   حیتوض ندشونیآ یها

  یاخر او چکاره    د،یسایهم م  ی را رو  شیاز خشم دندان ها  ماین

   دانستیبهار بود که خودش را صاحب نظر م

   زند یم یمصنوع  یلبخند

شرکت    کیدارم و    یه و ارشد معمارو هشت سالم  ستیمن ب  _

  یی برنامه ها  نکهیهم ا  ندهیمورد آ  درساخت و ساز    یدر راستا

  ی ا گهیسؤال د اگه داره  ی زمان طیبه شرا ی بازم بستگ ی ول دمیچ

 هم هست در خدمتم  

ها  بهرام حرف  به  دقت  م  ش یبا    ی مهم  زیچ  دهد یگوش 

 کشد یم شیگلو یرو یدست شودینم رشیدستگ



تند قلبش مغزش را داغ کرده   یبود و تپش هامساعد ن  حالش

  بایکشدتقریم  شی ها  قهیو شق  ی شان یپ   یبودند دستمالش را رو

 همه متوجه حال بدش شده بودند 

بهرام   یاب برا  وانیل  کی  یکنار  زیم  یو از رو  شودیبلند م  بهار

 و ارام   گذاردیکنار مبل بهرام م  زیم یو رو زدیریم

 د یگویم " یدییبفرما " 

م  ههم نگاه  بهار  ن  یول   کردندیبه  بهرام و    گرید  یجور  ماینگاه 

 بود.. 

 را تر کند  شیگلو یداشت تا خشک اجیبه آن آب احت  واقعا

برم  وانیل م  داردیرا  را سر  ان  اراده دستش    یب  کشدیو نصف 

 ندینشیقلبش م  یرو

 حالتون خوبه؟ یجناب صالح _



 زندیم یندلبخ داردیو دستش را برم دیآیبه خودش م بهرام

 ن یبله.. متاسفم که نگران شد _

 جناب د یینفرما _

 مایبه سمت ن  کندیو رو م  گذاردیم زیم یرا رو وانیل

  د یتونیشما به چه شکل هست و تا چه حد م  ی اقتصاد  تیوضع  _

 د؟ یکن ن یخانوادتون رو تأم یمال   یها ازین

 دهد یبا غرور در چشمان بهرام جواب م ماین

مال   _ و    یمشکل  بهترندارم  توان  حد  شرا  نیدر  و   ط یمسکن 

 کنمیم  ایخانوادم مه یرو برا یزندگ

در    شتریخودش را ب  یبپرسد اخم ها  خواستیکه م  یبعد  سؤال

 برد یهم م



 دگاهتونی شما مهم هستند و د  یتا چه حد برا  ینیمسائل د   _

 هست؟ ینسبت به پوشش همسرتون چ

  اندازد، یند م که با چادر نشسته بود  میبه زهرا و مر  ینگاه   ماین

 دهد یرا پاسخ م  کندیجواب که ذهنش آماده م  نیبهتر

به نظر خودشون هر طور که باشه   گردهیبهار خانوم برمپوشش    _

 ندارم    یمن مشکل

 سوزد یم جگرش

 کرد یصحبت م بهیغر  یمورد پوشش بهارش با مرد در

پ   یبرا   نیتلخ تر از ا  زیچ  چه نبض گرفته    شیشانیبهرام... رگ 

 بود

به بهار    ی نگاه   کشد یمانده اش را سر م  ی و باق  داردیرا برم  نوایل

  اندازدیم  مایو بعد به ن



م  _ دوستانتون  با  رو  وقتتون  از  با    دیگذرونیچقدر  چقدر  و 

 خانوادتون؟ 

سؤالت اصال به    نیا  ما یخورد شده بود از نظر ن  ما یاعصاب ن  واقعا

نم مربوط  ز  شدیبهرام  او  م  یادی و  دخالت    ی ول   ،کردیداشت 

 مجبور بود که جواب دهد  

که وقتم رو    لم یما   شتریو ب  ذارمیقرار نمبا دوستام    یلیمن خ  _

   بگذرونمبا خانوادم 

   گفتیم دروغ

   زندیرا به هدف م رشیو ت کندیچشمان بهرام م خیرا م نگاهش

 با همسرم  _

 حرف ها بود  نیتر از ا زیت بهرام

 کند یو روبه بهار م فهمدیکالمش را م  شین



 د یحرف هاتون رو بزن اط یح دیبر دیتونیم _

م  بهار اشودیمتعجب  به  بهرام  نداشت  انتظار  قبول    یزود  نی.. 

 اط؟ یحال چرا ح یکند.. ول

 سرما؟  نیهم در ا آن

 پرسد یاما م مایمادر ن  کنندیتعجب م همه

 دارن خب ؟گناه یجناب صالح اطیسرما برن ح نیتو ا _

سه   نینه از ا  یول   شودیبلند م  یزیر  یخندها  یصدا  خندد یم  و

 نفر... 

  شودیو بهار بلند م دهد یاجازه م میمر

و به دنبال بهار که به سمت در  دیگویم   یا  "با اجازه    "هم   ماین

 ردیگیو در دل بهرام را به باد ناسزا م افتد یراه م رفتیم اطیح



و از    داردیاش را برم  یو رو دوش  کندیرا باز م  زیدر رخت او  بهار

را   یمرد  یو درمانده    قرارینگاه ب  ندیبیو نم  شودیخانه خارج م

 داد یکه امشب را جان م

  م یرفتیمثل همه م  حال   ارهیتمام ع  ی  وانهید   کیپسر خالت    _

 بود؟  یتو اتاق مشکلش چ

 ستدیایم  ماین یروبه رو بهار

با هم    یتی سنخ  چیو تو ه  منازدواج بگذر   نیا  ری...... لطفا از خ

 رونیب  امیمدارک رو بهم برگردون.. منم از شرکتت م  ناو میندار

 دم ی.. قول مخورهیوقت چشمت بهم نم چیه  گهیو د

ن  چکدیم  اشکش اعصاب  ا  مایو  ب  نیاز  ها  هم    شتریحرف  به 

 زدیریم

   م یبس کن بهار، ما حرف هامون رو قبال زد _



 که دوس..   ستی....... برات مهم ن

 هیکاف _

 فکر کن   یدکه امضا کر  ییها سفته به

    یکه به بانک و من بدهکار یاون همه پول به

   زندیو حرفش را تو صورت بهار م بردیرا جلو م صورتش

اونم    یبدهکار  ونیلیم  ستیاز دو  ش یسن ب  ن یتو ا  ییتو به تنها  _

   ده یکه به دستت نرس یمبلغ یبرا

 نکهینجاتت بدم.. اونم بدون ا  تونمیباش بهار.. فقط من م  عاقل 

   ارمیبه روت ب یذره ا

بود  شودیم  سیصورتش خ احمق  به   چقدرچقدر  لوحانه  ساده 

 اعتماد کرده بود   شیروبه رو طانیش



دوست نداشت او را    اصال  رودیبهار م   یاشک ها  یدلش برا  ماین

چکند که دختر   یول   اورد،یب  شیخم به ابرو  یذره ا  ایناراحت کند  

 داده بود..  اش  نهیبار جواب رد به س نیمورد عالقه اش چند

جمع    کینزد  یوقت  شوندی.. وارد خانه مگذرد یم  یا  قهیدق  چند

   کندیروبه بهار م یبا سرخوش ما یمادر ن شوندیم

   م؟یبخور ینیریش زم؟یشد عز یچ _

نگاه    ما یحرف را نداشت به ن  نی .. اصال انتظار اکندیوحشت م  بهار

 بزند    یتا او حرف کند یم

   کند یو هشدار گونه به بهار نگاه م   زندیبه جمع م یلبخند ماین

  نیخانوم خجالت  عروس..  ی ول م یدیبه تفاهم رس _

بهار    یپ   نگاهشهمچنان    یول  کند ی را رد م  یقلب  ستیا  کی  بهرام

 اوست یو منتظر جواب قطع



  نییو سر پا  دیبگو  یارام  یبله    شودیاعث م ب   مایوار ن  د یتهد  نگاه 

  دشنویمبارک گفتن ها را م یصدا اندازدیب

  ی  رهیت  یجفت چشم ها  کیچشمانش در    کند یکه بلند م  سر

نشسته   خون  جلو  به  افتدیمبه  ها  زشی ر  یزور  را   شیاشک 

   ردیگیم

  ما ین  ی کاش بهرام جا  یا  گذردیم  یکاش  یاما در دلش ا  زهرا

 کاش..   یبود... ا

   کشدیو بهار را در اغوش م شودیبلند م  لوفرین

  نی ایمبه هم   یلی.. خزمیمبارکه عز _

از مادرش جعبه   نشاندیو کنار خودش م  ردیگیبهار را م  دست

  ردیگیو رو به بزرگان مجلس و مادر بهار اجازه م ردیگیم یا



ا  _  اجازه نشون رو دست بهار جون کنم    یحلقه   نیبا اجازتون 

 زهرا خانوم؟   نیدیم

 ن ی دخترش موافقتش را در هم  یوقت   دیمانده بود چه بگو  زهرا

 ول اعالم کرده بود  ا یجلسه 

 با هم اشنا بشن بعد   شتریمدت بگذره خانواده ها ب هیبه نظرم  _

   زندیحرف دل برادرش را م لوفرین 

خانواده ها رفت و آمد    نیکه ب  میهم موافق  مابله.. صد در صد    _

هست    یچند ماه   ما یاما بهار جان و اقا ن  رهیصورت بگ  یشتریب

م کار  شرکت  تو  هم  با  ک  کننیکه  اخالقو  با  اشنا    اتی امال  هم 

باشه هم    نشونیهم ب  یتیمحرم  هیهستن اگه با هم نامزد کنن و  

روابط ها  مخانواده  تر  راحت  خانوم    شهیشون  عروس    کههم 

 دوستمه هم اقا داماد که برادمه  نیبهتر



 بهار با برادرش شده بود   ییاو باعث اشنا پسزبان دراز  دخترک

   ن؟ یدیاجازه م _

که انگشتر را به دست   کندیقبول م  میت کوتاه با مربا مشور  زهرا

 اندازند یبهار ب

م  شودیم  یخال  کبارهیبه    درونش احساس  از   کندیو  روحش 

جز    یکس  اسماو نبود    یبرا  گری د  عروسکش  دیجه  رونیصورتش ب

بر   گرید یکه نام مرد ییگرفت از او نگاهعروسکش رفت  یاو رو

 بود   شیرو

   چرخاندیرا م ینیریظرف ش لوفرین

   کندیاز فرصت استفاده م ما ین مادر

که    م یریوقت بگ  تیمحرم  یپس با اجازتون فردا از محضر برا  _

 تا عقد راحت رفت و آمد کنن  



زمان عقد دائم خودشون  تا ! میموقت هست تیما مخالف محرم _

 برخورد هاشون رو تو رفت و آمد ها کنترل کنن  د یبا

  شودیبلند م   ش یو از جا د یگویم ی جان کندن با

   گردمی.. من الن برمدیببخش _

   دهد یبهرام را مخاطب قرار م  یعصب ماین

ب  _ نظرتون  نبه  تصم   ستیهتر  خودشون  و  خانوم  بهار   میمادر 

  رن؟یبگ

   گرددیبرم بهرام

ا  یحت م  نیبا  هم  داغانش  ا  توانستیحال  را   نیگردن  مردک 

 استخوان سالم در تنش نگذارد  کیخورد کند و 

   دهدیرا م مایو جواب ن شودیزودتر دست به کار م ربها

 مادرمه.......... حرف بهرام خان، حرف من و 



   کندیم ی مبل خال یفشردن دست یحرصش از بهار را رو ماین

   کندیجمع را ترک م یبهرام با پوزخند تلخ اما

                     

 گذردیهفته م کی

   ینگران با

 گذرد یم  ندهیترس از آ با

  شودیدل نم  گریکه د  یتن دلشکس با

   گذردیم ی نفس یب  با

   یدیو نا ام یخستگ با

 ...  گذردیسکوت م با



 یو کار  ندیبیگونه اب شدن پسرش را م  نیا  ی وقت  ردیمیم   میمر

   دیآیاز دستش برنم

کشش    ی .. ولکرد یدو را به هم محرم م  ن یا  د یاز اول نبا  د یشا

و شاهد شعله    ندیبنش  نستتواینم  د یدیبهرام نسبت به بهار را م 

 خاکستر باشد   ریگرفتن آتش ز

 داشت   لیبه بهار م بهرام

  ش ینگاه ها  یانکارش کند ول  ا یباشد    دهیخود بهرام نفهم  دیشا

  زیهمه چ  یایگو  شی و حالت ها  نشستیبهار م   یرو  یکه گاه

 بود 

 را باطل کند   تیزهرا محرم گذاشتیم  دی هم نبا  دیشا

 از بهار جدا شود  استخویبهرام نم د یکه د او

 را ببخشد  غهیبهرام مجبور شد مدت ص د یکه د او



 نکرد؟   یچرا کار 

 گونه در هم شکند؟   نیبهرام ا رتیگذاشت غرور و غ  چرا

  یی جدا  ریبه خاطره دل پسرش به زهرا اصرار نکرد که از خ  چرا

 بهرام و بهار بگذرد؟  

  کردیبا بهار صحبت م دی هم با  دیشا

 ت بهرام مورد احساسا در

 است   یپسرش دل یکه خواستن ها  گفتیکاش م یا

را خوب بلد است و    ی که پسرش رسم مردانگ  گفت یکاش م  یا

   کندیاستفاده نمسوء  یهرگز از دختر

 از خودش بود  یکار کم

مادرانه   د یطور که باآن  یول   دیپسرش را د   یخودش که دلدادگ  از

 را خرج نکرد ش یها



   کردیگرم م تیمحرم نیا نسبت به اکاش دل بهار و زهرا ر یا

ازدواج    یا از  مدت حرف  آن  در  مکاش  تکرار  بهار    کردیرا  تا 

 نکند   ریاحساس بهرام را بد تعب

 هستند   فیکه زنان جنس لط گفتیکاش به بهرام م یا

 تر رفتار کند   می با بهار مال دی با که

   اوردیدلش را به دست ب دی با که

بهرام و احساساتش   یو حرف ها دکریم یکاش بهار سازگار یا

م قبول  را  خود  به  ا  یا..  کردینسبت  وجود    ی کاش  یکاش، 

 نداشت...  

                     

 کجا؟  _

 ما یروبه ن گردد یبرم بهار



 گه ید رمی........ دارم م

 کند یساعتش اشاره م به

 تموم شده  یادار می ....... تا

 کند یو به داخل اتاقش اشاره م  شودیم  کشینزد ماین

 رسونمت یبمون خودم م _

هفته را با هزار جور دزد    کی  ن یا  اوردیبهانه ب  کندیم  یسع  بهار

 حال..   یفرار کرده بود ول   مایکردن از تنها شدن با ن  یباز  س یو پل

 زودتر برم د ی......... مامانم حالش بده با

قفل   نهیس  را در  ش یو دست ها  زندیم  شیبه رو  یلبخند  ماین

 کند یم

  میو ببوس  ی بغلم کن  یایب  دیبا  رسونمتیم  گمیم  یوقت  زمیعز  _

 چشم!   یبعد بگ



به اتاق کارش    کیو نزد  گرددیبرم  تیریمد  ناچار به بخش  بهار

   شودیم

 اونجا نه.. اتاق من   _

  یتا جلو  امده یکه امروز ستاره ن  کند یدر دل خدا را شکر م  بهار

 او خجالت بکشد  

حرص در را باز  و با    کند یکج م   مایرا به سمت اتاق ن  رشیمس

   رودیو داخل م  کند یم

خند  ماین کج  م  یبا  دنبالش  با  امروز  رودی به  شده  طور    د یهر 

 . کردیخودش را با بهار ارام م

ترسش را    یول   اندازد، یبسته شدن در ترس به جانش م  یصدا 

  یو در فاصله  شودیم  کشیقدم به قدم نزد  ماین  دهدیبروز نم



م  یکم او  ب  دستش   ستدیایاز  مرا  را   آوردیال  بهار  که صورت 

 نوازش کند 

به هم   شی و ابرو ها شودیجمع م ما ین لبخند کشدیعقب م  بهار

   خورندیگره م

  ی کنیهفته ست که خودت رو قائم م  کی  ه؟یچ  ایمسخره باز  نیا  _

 رفتارت؟   نیا دهیم  یمعن چه یطور نیهم که ا الن

   کندیهم اخم م بهار

 .. و پولم رو  ......... سفته هام رو بده

 اندازدیرا بال م ش یو ابرو زند یم یتک خند ماین

 چشم! _

 کنم یم فشیبعد عقد رد یشما صبر کن دی با منتها

 شودیم  یعصبان  بهار



 ی دیاونا رو بهم پس م  م ینامزد کرد  نکهیبعد از ا  ی....... اما تو گفت

 ی ا   گهیزبونت رو طور د  یاگه تو شب خواستگار  دادم،ی پس م  _

 یکردیتا عقدمون موافقت م غهیو با  ص یدچرخونیم

   زدیقولش م ریداشت ز ما ین شودیتر م یعصب بهار

که خانوادم موافق    یدی دموافقت کنم؟    دی .......... مگه فقط من با

 نبودن 

  شودیو چهره اش سرخ م زندیم یپوزخند ماین

 ه؟ توثیمنظورت از خانواده اون پسر خاله د _

   زند یم ماین ینه یو محکم به تخت س رودیبا خشم جلو م بهار

که اطرافم بودن و    یینر ها  یهمه   نیب......... حرف دهنت رو بهم  

 کرد    یهستن فقط اون بود که در حقم مردونگ



  یو خشم  کردیم  یاز او طرفدار  نگونهیاز بهرام که بهار ا  حسادت

کلمه گفتن  با  م  یکه  نسبت  او  به  س  دادینر  شد    ی لیباعث 

کارش اصابت    زیصورت بهار بزند که بهار محکم با مبه    یمحکم

 کرد  

  کشم یزبونت رو م  نمیازت بب  ی ونبلبل زب  نیهمچ  گهید  یدفعه  _

  رونیب

   کند یبهار م کیرا نزد صورتش

 خونمون   ی ایدنبالت که ب امیامشب م ی حسم رو پروند یهمه _

  ش ی اشک ها زشیو مانع از ر ردیگیوجود بهار را م یهمه نفرت

   شودیم

 !  زمیپاشو.. عز _



و با    داردیبرم  نیزم  یرا از رو  فشیک  دیلرزی وجودش م  یهمه

  رودیم یشده از شدت ضربه به سمت خروج نیسنگ یسر

به خانه برساند هر    ریکه د  چرخاندیقصد بهار را دور شهر م  از

  دارد ینگه م  یفروش  وهی آبم  یجلو  اوردیتا از دلش درب  کندیم  یکار

   ردیگیم  کینار و کاب ا وانیو دو ل

 ی .. بخور روشن شزمیعز  ایب _

اگر   یرا نداشت حت ما ین ی حرف ها یداردحوصله یناچار برم بهار

 بود یاصرار به معذرت خواه یبرا

  شهی........ منو زودتر برسون مامانم نگران م

 دلم   زیباشه عز _

حال    یبود ول  نیریش  شیبرا  ی کم  ماین  یگفتن ها  زمیعز  لیاوا

م ا  گرفتیتهوع  ها  نیاز  برا  شی حرف  فقط  مقصود   یکه  به 



در   تنهابه خانه رفته بود  ریهفته را د  کی  نیاهدفش بود    دنیرس

را سرگرم کار م  ماندیشرکت م بب  کردیو خودش   ندیتا کمتر 

که   یزخم بر دل و جانش گذاشت.. دختر  نگونهیرا، که ا  یدختر

شش و    ساعتحال...    یول  خواستیاش را با او م  نده یسالهاست آ

رس  مین که  رس  دنشیرس  یول..یول  دیبود  با  شد   دنیهمزمان 

 وانیل کیکه   یدرب خانه اش آن هم با بهار یجلو ما ین نیماش

 سرخ رنگ در دستش بود وهیاب م

فرمان مشت    یرو  شیو دست ها  رودیهم تپش قلبش بال م  باز

 شودیم

 دن یبهرام را د مایبهار و هم ن هم

 رد یگیدستش را م  ماین ی شود ول دهایخواست زودتر پ  بهار

 یبر ذارمینم یتا نخند _



 کشد یدستش را م بهار

 بخندم؟  دی با  ی........... به چ

   کشدیخودش را جلو م ماین

   ی بر  شمیاز پ   ینجوریا  ارهیدلم طاقت نم  زمیواسه من بخند عز  _

و    زندیم  یدست از سرش بردارد لبخند کج  ماین  نکهیا  یبرا  بهار

   شودیم اده یپ  نیاز ماش

شدنش به بهار و لبخندش    کیبهرام نزد  شودیکه مطمئن م  ماین

که   زندیهم به بهرام م یو بوق گذرد یاز کنارش م  یراض دهیرا د

   یخداحافظ ایتا سالم  دادیم  یدهن کج یمعن شتریب

و    کندیباز م   شیبود را برا  نی در بزرگ که مخصوص ماش  بهار

   ستدیایکنار م

   شودیم ادهیو پ  کندیپارک م اطیحرا داخل  نیماش



 ....... سالم  

   اوردیب رونیرا ب شی ها دیتا خر کند یعقب را باز م  در

 سالم   _

   شودیم  کشینزد بهار

 کمک کنم    دی.......... بذار

   بنددیرا م نیو در ماش آوردیم رونیها را ب  پاکت

 شما   د ییبفرما ستیلزم ن _

   افتد یبه سمت در خانه راه م و  دیگویم یا "باشه  "ارام  بهار

بود که بر نفسش غلبه کند    نیآن لحظه ا  شیسع  یاما همه  بهرام

 ردیبگ رفتیکه جلوتر از او م  یو نگاه از بهار

 ........ سالم  



   گردند ینشسته بودند برم ییرایکه در پذ   میو مر زهرا

   یکرد ریسالم.. د _

   دهدیفروغش جواب م ی هم با چشمان ب میمر

 الم دخترم س _

   کندیو سالم م شودیهم وارد م  بهرام

بهرام به دنبال    یعنی  زندیهر دو مادر خشک شان م  یا  لحظه

  ندینشیم  میدر چشمان مر  یبرق   دند؟یبهار رفته بود که با هم رس

   یسالم مادر.. خسته نباش _

  دهد یهم جواب سالمش را م زهرا

که    ندیبیهار را مزهرا صورت سرخ ب  شود،یم  کتریکه نزد  بهار

   کندیم یی خودنما شیانگشت رو یجا



هم بهرام    نباریا  یعنی  ترسدیمافتاده بود    یچشمش هم خط  هیپا

 بلند کرده بود؟   شیدست رو

 شده؟   یصورتت چ _

   کنندیو همه به او نگاه م  ستدیایم بهار

م  بهرام خ  دیآیجلوتر  رو  یجا  ی  رهیو  بهار   یدست  صورت 

   شودیم

صورت  م مات  جاشودیش  کج  ی..  دهن  بدجور  ها    ی انگشت 

  زیم یمخصوصا رد لبه کردند یم

 رند یگیشدت م ش یها اخم

 ماند یم  حشیو منتظر توض  آوردیرا تا چشمان بهار بال م  نگاهش 

 زندیگونه اش م یو با دست رو  آوردیطاقت نم زهرا

 دست روت بلند کرده   یکخاک تو سرم شد  _



 کند  دایمحاصره نجات پ  نیتا از ا تگشیم  یدنبال بهانه ا بهار

 شده صورتت؟ یخب حرف بزن.. چ _

 رود یعقب م  یکم بهار

  شیرایکم و آن نگاه گ یبودن بهرام، آن هم از آن فاصله کینزد

 اماده اش را مختل کرده بود   شهیفکر هم

من دعوا    ی عنیترش دعوام شده..  اونور    ی عنی........ دم شرکت.. نه..  

 که نکردم  

ازش طرفدار  ماین   هیکنم، مرده    یدعوا کرد.. بعد من خواستم 

 به من زده صورتم خورد به جدول یلیس

 شدم  یطور نی.. اگهی د بعدش

 کند یبهار را نوازش م یشانه میمر



  دونه یخدا رحم کرد چشمات نخوردن به جدول  وگرنه خدا م  _

 ی دیدیم بیچقدر آس

سرزنش کردن    نیو ح  ردیگیبهار را در آغوش م   ی با نگران  زهرا

مردانه کرده اشک از چشمانش    یدعوا  یکه چرا خودش را قاط

 بود  ریسراز

 را داشت؟ یاو به جز بهار که جگر گوشه اش بود کس مگر

 تنها فرزندش بود.. به عشق بهارش  یبرا دیکشینفس م اگر

بهار خ  فقطاما..  بهرام ا  رهیدر چشمان  بود بدون کلمه   ی مانده 

 یسرزنش ایحرف 

 آوردیم رونیاز اغوش زهرا ب را خودش

  ذارمیم  خی  نمیکه خوبم.. ا  منمامان جونم؟   یواسه چ  هی........ گر

 خستم برم بال  کمیمن  دیشهببخشیجاش زود خوب م



در هم رفته    یو اخم ها  رهیو نگاه خ  گذردیچشم ها م  یجلو   از

 گذاردیبهرام را پشت سرش جا م ی

 دنبالش؟  یرفته بود یعنین؟یمادر با بهار.. با هم اومد گم یم _

 د یسوال را آرام از بهرام پرس نیا میکه در آشپزخانه بود مر زهرا

 ردیمیمادرش م دوارهیدل ام یبرا گریبار د بهرام

و آشنا    لیاز فام  یخواستگار ها که چند نفر  یزمزمه    ی وقت  از

 نهیمادرش را به ع   یبودند، حال خراب  ده ی بهار را د  ی که در دورهم

 شیشانیاش را به پ   یبهار هر دم مُهر جواب منف  یقتو   یول   دیدیم

 آمد یاز دستش بر نم یکار زدیم

 نگرفت یوقت هم جواب قانع کننده ا چیه

 منو مادر؟   یشناخت ینطوریا _

 دنبالش؟  نامزد داشته باشه اونوقت من برم  دختره



م  می مر  یدر چشم ها  فروغ جان   شودیخاموش  لبخند کم    ی و 

   زندیم

گرفته بود    یسر درد بد  یزور خستگ  از  رودیها بال ماز پله    بهرام

م  به که  بهار  م   رسد یاتاق  م  ی نگاه  کندیمکث  در    اندازد یبه 

خبر وارد اتاقش شده بود، بهار با   ی که ب یچند بار دیآیم  ادشی

کدام از ان   چیکه در ه  گذردیبود.. از ذهنش م   یچه سر و وضع

جلو ها  نم  یرو  شیپ   یزمان  را    اصال  تگرفی خودش 

 .. توانستینم

  ی دختر  ردیدختر را بگ  نینسبت به ا  زشیغرا  یجلو  توانستینم

ش، تب خواستن را در وجودش شعله ور کرده  ا  ی که در کودک

  ش ی ها یروز ها انقدر هم آغوش  نیا  چرا  دهدیتکان م   یسربود..  

جلو بهار  م  یبا  م  دستانش   آمد؟ یچشمانش    بر  شودیمشت 

ا  یچند روز  دی با..  فرستدیلعنت م  طانیش خانه و ماجرا    نیاز 



  یبعص یبرود قطعا فشار ها  شی گونه پ  نیدور باشد، اگر ا  ش یها

م  وانهید م  رودیم  جلو.کنندیاش  در  به  ضربه  چند    زندچندیو 

 از کند ب تا بهار در را  کشدیلحظه طول م

 ......... جانم؟ 

چرا که لباس    کشدیخجالت م  ند یبیبهرام را پشت در م   ی وقت

 هم مناسب نبودند   ش یها

 انداخته بود   ریو سرش را به ز کردیبهرام نگاهش نم اما

 اتاق من   د یایب  گهید قهیچند دق _

   بندد یو در را م د یگویم  ی "چشم   " بهار

   دهدیبه در م هیتک

برود وقت  ییچه رو  با بهرام  اتاق  را    داندیم  یبه  چطور غرورش 

 تهگرف یرا ناخواسته به باز رتشیشکسته و غ 



 ..  ندیآیگونه اش فرود م یناتمامش رو یها اشک

   رودیم  رونیو ب پوشدیبهرام م تیبنابر حساس یمناسب لباس

  ستدی ایم  رسد،یدر اتاقش که م  پشت

 هم خسته بود  یلیتازه از شرکت امده بود و مطمئنا خ بهرام

  شودیو داخل آشپزخانه م  رودیم  نییپله ها را پا عیسر

و گردو م خرم  یظرف  داخل رنگ  یوانیل  یچا  گذارد،یا    ی خوش 

  ی در دست راه آشپزخانه تا اتاق بهرام را ط  یا  ی نیو با س  زدیریم

   کند یم

   کند یدر را باز م یو بعد از مکث  زندیتقه به در م چند

  ش یچشم ها  یبود و ساعدش را رو  دهیتخت دراز کش  یرو  بهرام

 گذاشته بود 

   خواب به چشمانش اورده بود  یخستگ



  ی که چشم ها  گذارد یم  یپاتخت  یرا ارام رو  ینیس  رود یم  کینزد

   شوندیبهرام باز م

 کردم دارتونی.. بدی......... ببخش

بزند چشمش   یحرف  نکهیقبل از ا  ندینشیو م  شودیبلند م  بهرام

 ردیگیوجودش را م  یو حرص همه افتد یم ینیبه س

 توانستی.. نمشدینم

 مدن کنار آ  تیبود با واقع سخت

جگرش را   چ، یکه ه  کردیرا از تنش به در نم  یخستگ  یچا  نیا

 سوزاندیم

 نیدیزحمت کش _

 ستدیایو کنار م دیگوینم چیه بهار



دستانش    ستدیایسه قدم از بهار م  یو با فاصله  شودیبلند م  بهرام

 رد یگیو سرش را بال م  کند یرا پشت کمرش قفل م

 ه؟یدست ک یت جاصورت ی کن.. ذو فیتعر گهید  کبارهی _

 باور نکرده بود؟  یعنیماند یمات م بهار

 .. ماین نیب ابونی....... گفتم که تو خ

 ما یاسم ن دن یبا شن  شودیدگرگون م حالش

  یرو برا  تیواقع  حال   یکرد  فی مادرت تعر  یاون داستان رو برا  _

 ه؟ یدسته ک  یصورتت جا یرو کن فیمن تعر

  نیهم بزرگ و سنگ  ی لیکرده بود خ  ف یکه تعر  ی نظرش داستان  به

 نبود که نشود باورش کرد.. پس چرا بهرام باور نکرده بود؟ 

 بود  تی........ اون که گفتم واقع

 داردیسمتش برم ی قدم کوتاه بهرام



  د یرو همه با  یگیکه م  ییدروغ ها  ،یفکر کن  شهیباعث م  یچ  _

 باور کنن؟ 

وغ  او را در  ش یانتظار نداشت که رو در رو  اصال  خوردیجا م   بهار

از همه مخصوصا از  یاز قدر کاف  شیروز ها ب نیاگو خطاب کند 

نبود    ما یبهرام و ن  یجا برا  گری د  د یکشیخودش م  یحماقت ها

  ردیگیو خشم تمام وجودش را م لرزدیحرص م از

شما منتظر حرف   نکهیمگر ا  نیدیهمون بود که شن  تی........ واقع

 نیباش یا گهید

 زند یم یدپوزخن داشت! یزبان سرخ دخترک

مدت کم    نی.. تو اگهیدروغ م  ی که به راحت  یهست  یتو دختر  _

 بدونم چرا؟  کنجکاوم باهاشون روبه رو نشدم

 ؟ یبه کجا برس یخوا یم  یو پنهان کار رنگیهمه ن  نیا با



پا  ی.. کمرودیخشم و جلوتر م  با را   یتا رو  آوردیم  نییسرش 

 دخترک تسلط داشته باشد

به    یچ  نیبب  بعد کلمه    کیبوده..    کلمه بگو کار اون  کیط  فق  _

 .ادیروزش م

حرف پشت سر هم در ذهنش اکو    نیا  و او گفته بود دروغگو    به

و به عقب هولش    گذاردیبهرام م  نهی س  یدستش را رو   شودیم

م  یعصب  خوردینم  یتکان  نکهیا  از  دهدیم ز  شودیتر    پیو 

 دهانش باز

  ز دست داده هاتانقدر بال بال نزن واسه ا ........ شما لطف کن  

 ؟یاریبه دست ب یچ یخوایم

م  دستش بال  را جلو  یرا  نشانش  انگشتر  و    یچشم ها  یآورد 

 ردیگیبهرام م



 ریلطفا از من فاصله بگ پس جون من نامزد دارم ی ......... حاج

به دستش که بال آورده بود تا انگشترش را نشان   ینگاه  بهرام

احمقانه اش را به زبان   یدخترک فکر ها نیا چرا اندازدیدهد م

 آورد؟یم

پا   بهار از کنار بهرام    خیبا تن      آوردیم  نییدستش را  زده اش 

 یکس  یبرا  یکن  ینبود که درشت  نیا  چه بود؟  یبدبخت  گذردیم

نبود..   یریزبان به دهن گدختر    او  ؟یکه محتاج سرپناهش هست

ا  دیبا  نیهم  یبرا م  نیاز  ب  رفتیخانه  ا  شی تا    یگستاخ  نیاز 

 د و حرمت نشکند  نکن

روش   یا  گهیکه اسم شخص د  یدختر  یمن چشم ندارم رو  _

 خواستم کمکت کنم..  فقط هست 



داستان  چون تعر  یمطمئنم    اگه  نداره    تیواقع  یکرد  فی که 

 . بود  اد یهاش ز تیموقع به زور داشته باشمت..  خواستمیم

 گردد یبرنم گرید بهار

   کردیم فشیضع شتریفقط ب  شیاشک ها  دنید

   شودیداخل اتاقش م   انیگر  یو با چشم ها   رودیم  رونیشتاب ب  با

 ..  کندیرا قفل م در

  افتد یبه هق هق م هیشدت گر از

 نداشت؟   ی تمام شیها  یبدبخت چرا

  شودیمتنفر م شتریب ماین از

کرده.. مگر زور است    ی ماه بود که اضطراب را در جانش دائم  کی

   ما؟یبا نازدواج کند؟ ان هم  خواهدیکه نم



صورتش    ندیبیم   شیرا که رو  مایاسم ن  خورد،یزنگ م  تلفنش

  شودیجمع م

 ....... الو

   کندیگرفته بهار تعجب م  یاز صدا ماین

 شده بهار؟   یچ _

 .. بگو  یچی.......... ه

   رودیبال م  ماین یصدا

  ؟یکرد هی گر یواسه چ  ؟یچیه ی چ یعنی _

   کردیدتر اعصابش را خورد مسؤال ها، ب  نیحوصله بود و ا  یب  بهار

 نداره کارت رو بگو  ی ......... به تو ربط

   کندیو قطع م زند یو با تحکم حرفش را م شودیم  یعصب ماین



د  کیتا    _ رو  یگوش  دنبالت  امی م  گهیساعت  پرت   یرا  تخت 

شرکت   در  خواستیاز جانش چه م  گریاو د  دانستینم  کندیم

  شودیم  بلند کرد؟یحملش مت  دیاز ان هم با رونیبس نبود که ب

 ستدیایم نهیآ یرو و با حال نزارش روبه

چشم  یی موها اشک  با  رو  سیخ  شی هاکه  و  صورتش    یشده 

  یو چشم ها  سیو به صورت خ  زند یبودند رو کنار م  دهیچسب

و تو    دی ایب  مای: بگذارد ن  دیبگو  خواست  کندیگود رفته اش نگاه م 

 شود؟ یرا هم ببرد مگر چه م

 وجب چه صد وجب کیسر گذشت چه  که از اب

 نه..   یول

 دل شکسته بود او

 که..    یرا.. و دل مرد  م یمر  یکردن ها  یمادرش را .. دل مادر  دل



 نکه یختم شود.. ا  نجایبه ا  دینبا  شیکردن ها  یهمه نقش باز  نیا

 بخورد  یباز مایهمچون ن  یحال خودش از مرد شارلتان 

  کندیم  یکم  شیارا  وشدپ یرا م  شیو لباس مهمان  ردیگیم  دوش

   رودیم  نییبه دست پا فیو ک

   ؟یکجا به سالمت _

 دهد یرا کش م ش یزور لب ها به

 خونشون   م یدنبالم که شام بر اد یم  مای........ ن

م   زهرا هم  در  م  کشد، یابرو  نزد  د یآیجلو  شود..    کیتا  بهار 

   آوردیم نییرا پا  شیصدا

   ؟یقبول کرد ی ک یبا اجازه  _

  با   گرفتیاجازه م  زیهمه چ  یبرا  د یبا   چقدر  شود یه مکالف  بهار

   کند یدست به خودش اشاره م



  کنم یکه دارم شوهر م  یجان من بزرگ شدم انقدر  ......... مامان

 نده  خودیب ریگ یالک یها زیچ یتو رو خدا انقدر برا

  بوسدیزهرا را م صورت

نباشه من    ی.. هر چدنید  تدارک........ زشته اگه نرم مامان جان  

ب دارن  دوست  هستم  عروسشون  بب  شتریتنها   خودت  ننیمنو 

ن  یدید بود،  مهربون  و  اروم  چقدر  مادرش  که    لوفریکه  هم 

   مونهینم  یمشکل پسدوستمه 

  شودیم  یبهار راض  لیهمه دل نیبا ا زهرا

  ش یبود حرف ها ستادهیپله ها ا یامدن بال نییپا یکه برا  بهرام

  شنودیرا م

و    شکستیزبان فقط دل او را م  نیبا ا  یبود ول  یاززبان ب  دختر

  دیکشیرا به اتش م  ش یبعد خورده ها



پا  پله از مادرش    شی پا  یصدا  دنیبهار با شن   د، ی آیم  نییها را 

 رودیو به آشپزخانه م شودیجدا م

 زند یم یدلش تلخ خند در

و مدام    د یفهمیدل زبان نفهمش نم  ی بود ول  یاز او فرار  دخترک

 گرفتیخواستنش را م یبهانه

 سالم _

ا  زهرا ها  نیبا خجالت  مر  شیروز  ب  میاز  بهرام    شتریو  از  او  از 

 اندازد یم نیسرش را پاب

 کنم یمنم شام و آماده م ینیبش کمیسالم پسرم..تا  _

   کندیتشکر م بهرام

کناره آشپزخانه به سخت  موقع از  به    یجلو  ی رد شدن  نگاهش 

 ردیگیداخل را م



که هم    داشتند  یزدن دخترک  دی به د  یبیعج  لیم  ش یها   چشم

 درد بود و هم درمان!  

است   گرید  یمرد  یکه ان دختر نشان کرده  زندیم  بینه  عقلش

 و او حق ندارد او را بخواهد  

   کند یان باز م یپشت یرا رو شی و دست ها ندینشیمبل م یرو

م   شی ها  چشم پلک ها  بندد یرا  ان شب پشت    ش یو خاطرات 

   شودیظاهر م

 زمانه یرحمیاز ب سوزدیم  دلش

ان   دنی .. با هر بار دندینشیبه دلش م  یمهر دختر بچه ا  یروز

 شود یدختر حالش دگرگون م

عکس ان دختر در ذهنش شد همان    نیها گذشت و اخر  سال

 بودش    دهید ابانیدر خ یکه به طور اتفاق یکباری



  کی  یبگذارد چون نبود.. ول  توانستیاحساسش را عشق نم اسم

ا   دا یبه دلش راه پ   یکس  گذاشتیبود که نم  یحس ناشناخته 

 کند  

اتفاق  و    ندیبیم  یباز هم سال ها گذشت و دخترک را به طور 

   آوردیدست روزگار ان دختر را به خانه اش م

   کندیباز م یو سر ناسازگار زدیریبهار دلش م دنی هربار د  با

 محرمش.. همسرش  شودیتا م  گذردیم

 او   یبایعروسک ز دشوی.. مخانمش

 مال او..   فقط

   کردیشب تمام تنش را بوسه باران م هر

که اگر بهار    کردیداغ م  شیو برا  خواستی دخترک را م  یطور

 که پا به اتاقش گذاشت   ی بود در همان شب اول یراض



 تا...   کردیرا کامل م شانی رابطه

مبل تا    نیهم  یخانه اش نشست رو  نیدر هم  شیپ   یهفته  کی

 جز خودش کند   یگریترک زبان درازش را به نام مرد ددخ

انگشت   یرو  یگریو تماشا کرد که انگشتر نشان کرده د   نشست

 ندیبهارش بنش

   ردیگیاش نبض م قهیشق

   دیآیبه سراغش م  یدرد وحشتناک سر

و از حرص دندان    دی اینگاهش بال ب  شودیباعث م  فونیآ  یصدا

 شود   دهیی هم سا یرو ش یها

  کند یپا تند م  فونیو به سمت آ  دیآیم  رونیآشپزخانه ببهار از  

 باز کردن در  یسرعت بهار برا نیا بهرام



و قلبش    سوزدیم  شیگلو  کندیم   ریتفس  ماین  دنیبه د   اق یاشت  را

هم هستند    ی دو نشان کرده    نیا  داند یم  نکهیا  با   کشد یم  ریت

 .  کندیدلش قبول نم یول

 گذارد یرا م ونیفآ یگوش بهار

  ی ..... مامان جان من رفتم از طرف من از خاله هم خداحافظ .... 

 کن

 ؟ ینکن  ریخدا به همرات فقط د _

 ......... چشم 

ارامش را به   یو قدم ها  کندیدوشش جابه جا م  یرا رو  فشیک

 دارد یسمت بهرام برم



تند قلبش باعث تند شدن نفس    ضربان  کندیاما سر بلند نم  بهرام

  یا  بهیکه با غر  ندیاو را بب  ش، ی رابود.. چقدر سخت بود ب  ش یها

 ... شودیم یراه

 ......... با اجازتون

 که برود   گرددیبهار برم   دیگوی نم یزیکه چ بهرام

 مطمئن شو که مادرش هم تو خونه ست!  _

 به او دروغ گفته باشد؟    مایامکان داشت که ن  یعن ی  ستدیایم  بهار

 لباس گرم بپوش زود برگرد..  _

به او    ینگاه   میو ن  شودیم  لیبهرام متمابه سمت    یکم  سرش

   اندازدیم

 .......... چشم!  



  نیاول  رودیم  رونیو از خانه ب  داردیبرم  زیاش را از رخت آو  زهیپائ

با ن  نیا  کند یکه م   یکار از   بعد   ردیگیتماس م  لوفریاست که 

 داردیرا برم  یگوش لوفریبوق نچند 

 جانم عروس؟!  _

 ؟ یی .. کجالوین  گم یم زمی.......... جونت سالمت عز

 گهیخونه د _

 کشد یم ینفس راحت بهار

 ........ مامانتم هست؟

 کند یتعجب م لوفرین

  چطور؟ خب اره _

 اونجا   میا یم می.. داریچی......... ه



   کندیم طنتیش لوفرین

 کنم براتون؟!  یخونه رو خال یخوایم _

گوش  د یگویم  "  یمرض  "  بهار م  یو    ی هاقدم    با   کندیرا قطع 

و به سمتش   ندیبیرا م  ماین  نیماش  رودیم  رونی ب  اطیتندش از ح

و به محض نشستن دست   کندیرا باز م   نیدر ماش  افتد، یراه م

   ردیگیم  شی را به سمت گرما ش یها

 .......... سالم  

   دهدیناراحت بود سرد جواب م یکه از برخورد پشت گوش ماین

   ؟یکرد  ریسالم.. چرا انقدر د _

   شودیاز جا کنده م  دهدیم  مایکه ن  یبا گاز نیماش

   دیکردنم طول کش یخداحافظ  کمی......... 

   کندیم شتریرا ب نیماش سرعت



اغوش گرفتن    دوست با  تا  به خانه برسند  داشت هر چه زودتر 

 بهار ارام شود 

بعد از پارک کردن    داردینگه م  یخانه ا  یبعد جلو  ی  قهیدق  چند

   شوند یم اده یپ 

   م؟ی دینخر ینیریش ا ی.. گل ی.... وا......

 که داخل شود   کندیو به بهار اشاره م کند یدر را باز م  ماین

  ستیلزم ن _

  ی س  اط یح  ک ی  بایتقر  رودیو داخل م  اندازدیبال م  یی ابروبهار  

در رأس    یسنگ   یساختمان دو طبقه با نما  کیکه    یچهل متر

خجالت   یکم  افتدبهاریجلوتر از او به سمت خانه راه م  ماینآن بود

  آمد یاش م  ندهیبار بود که به خانه همسر آ  نیاول  یبرا  دیکشیم

خال ن  ما ینیآن هم دست  و  م   لوفریمادرش  به    کند یرا صدا  که 



خنده کنان    لوفریبعد ن  یلحظه   چند   ند یایاستقبال عروسشان ب

 ندیآ یآن ها م دنی همراه مادرش به د

 رفا ! ط نیبه به عروس خانوم! چه عجب از ا _

 رد یگیو بهار را در آغوش م دیآیجلو م لوفرین

 از عروست نمیبفرما نرگس بانو ا _

لبخند  ماین م  یبا  مادرش  به  جلو    د، یگویخطاب  هم  نرگس 

  بوسدبهاریو گونه اش را م  کشدیو بهار را به اغوشش م  رودیم

  روند یو همه داخل خانه م  دهدیانجام م  ی العمل مشابههم عکس

بهار را پشت    ی داشت که به کل صحبت ها  جانیه  یبقدر  ماین

  ید و هر از گاه فراموش کرد بهار را کنار خودش نشانده بو  یگوش

  فقط  شدیبهار م ییبایشان به ان ها نبود محو زحواس  یکه کس

مشکل وجود داشت ان هم همخانه بودن بهار با ان پسرخاله   کی



تا بهار    کردندیعقد را مشخص م  خیهر چه زودتر تار  دیبااش بود  

 بکشد  رونیرا از ان خانه ب

  رونیداشت از آشپزخانه ب  یبا اسفند دودکن که دود غلیظ  نرگس

   گرداندیو اول از همه دور بهار م  دیآیم

سراغ   ی اول رفت  ستیخوب ن  یول   ستمیمامان جان من حسود ن  _

 باشه!   تیدخترت تو اولو شهیکن هم یسععروست 

گفت    یکج  یو چشم و ابرو  یه با شوخک  لوفریحرف ن  نیبه ا  بهار

  خنددیارام م

  لوفریبه سمت ن  ما یبعد از گرداندن اسفند دودکن دور سر ن  نرگس

   رودیم

 تو هم عروس شو اول واسه تو دود کنم!   _



دارد   خبر  کند یخواهرش نگاه م  یگلگون شده  یبه چهره  ماین

گرو   در  دل  که  خواهرکش  دل  مهندس  یکی  وسفیاز   نیاز 

زود    یلیخ  مایاز امدن احمد به در خواست ن  بعدش دارد  شرکت

خجالت    هیاز بق  شیب  مایاز احمد پدر ن  بهار.شودیم  دهیشام چ  زیم

  دانستیبود فقط نم  یریبه نظرش مرد خوب و سر به ز  د یکشیم

خانواده    لیکه م  یبا او ازدواج کند در صورت  مایشده ن  یچطور راض

نقو  به.بود  ماین  یاش به دختر عمو ان ها    ر ید  ماین  لوفر،یل  به 

م همراهش  را  بهار  که  بود  داده  م  آوردیاطالع  بهار  نظر    زیاز 

   مایبه ن  لوفرین.بود یکه در مدت کم اماده کرده بودند عال  ینیرنگ

ابروها با  و بعد شروع   زدیم  یو چشمک  دادینشان م   شیبهار را 

 دنی به بلند خند کردیم



وسط فقط بهار بود که    نیا  تداش یرا هم به خنده وا م  هیبق  که

  ی عنیکه    آمدیچشم و ابرو م  لوفر یاز فرط حرص و خجالت به ن

 ! رسمیبعد به حسابت م

 : اندازدیبال م  ییابرو لوفرین

گفتم حلقه رو که دستت    منچه خبر بهار خانوم؟   گهیخب د  _

نقشه    د یبا  ما ین  حتما نشد ازت؟!    یخبر!یبندازم فرداش خونمون

 !  ؟یایدعوتت کرده ب  که مامانم  دیکشیم

ن  حال و  احمد   ماینرگس  از  خجالت  فرط  از  بهار  کنار،  به 

  ی ول  کندیبه خواهرش م  یاخم  ماینسر بلند کند    توانستینم

  ما یتا ن  دیخندیم  زیر  نرگس  دهدیتوجه به آن ادامه م  یب  لوفرین

 نشود ی از او هم شاک



از  منو کشت    ماین  ن،یدیخدا رو شکر که شما به هم رس  ی ول  _

صدات رو پخش    زنمیباهات حرف م  ی تلفن  ی وقت  گفت یبس که م

 استفاده کنه!   شونمیبذارم که ا

   کندینگاه م لوفریو بعد به ن مایمتعجب به ن بهار

که خون خونش را   مای به جز ن  رودیبال م  شانیخنده ها  یصدا

که به ظرف    چشمشمانده بود    جیگ  ننشایو بهار که ب  خوردیم

م م  ادی  خوردیفسنجان  دوست   افتدیبهرام  فسنجان  چقدر  که 

 دارد..  

کمک    لوفرین  به ردیگیلپش را از داخل گاز م  ش یحرص کارها  از

م  کند یم کند  زیتا  جمع  ا  شتریب  ی ول  را  ن  نیاز  اجازه    مایرا 

م  دهد ینم اتاقش  به  را  بهار  ت  نیب  نیا  بردیو  از    یها  کهیهم 

  نیبقه دوم بود و اط  ما ین  اتاقنبود!    بینصیب  لوفر یمثبت هجده ن



کرده از نرده ها    خی  ی با دستان  کند یم   جاد یترس را در دل بهار ا

بالخره   نکهیسرخوش بود از ا  ما ین  رودیو از پله ها بال م   ردیگیم

بهار    . کندیاتاق را باز م   در  بردیرا به اتاقش م   شی پا  زیگر  یآهو

 ی اشود بر  تریجر  ما یترسش را نشان دهد که ن  خواستیاما نم

را    اتاق   رودیرا نشان دهد داخل م  دشیترد  نکهیبدون ا  نیهم

م صدا  کندیبرنداز  م  یکه  لرزش  باعث  در  شدن    شودیبسته 

   ند یبیم شی لب ها  یرو  یقیکه لبخند عم  ما یسمت ن  گردد یبرم

 به مکان ما !   یاورد فیخانوم، بالخره تشرخب بهار  _

   ام؟یقرار نبود که ب  مگه........ چرا که نه 

 دنیبا د  ستین  یبهار به او راض  کردیکه تا آن لحظه فکر م  ماین

  کش ینزد  شودیو رو م   ریحرف از بهار دلش ز  نیا  دنیلبخند و شن

   رودیم



  ادیب ی ک ی این توجاست  نی.. تو از اول هم جات همزمیچرا عز _

 آخه؟  

در    یچرخ  شد یم  نیکه داشت سنگ  یی عوض کردن فضا  یبرا

   زند یاتاق م

 اومد ازش  خوشم.. چقدر اتاقت دنجه .......

   گردد یبرم ماین روبه

ا مشخصه که    یلیخ  اخه  رسن؟یبه ذهنت م  نجای........ طرحات 

  یبهش داد یخوب جومهندس..   هیاتاق 

  ک ینزد  شودیم  خوشحالبهار از اتاقش خوشش امده بود    نکهیا  از

   رودیم

 .  کنمیم  یجا طراحوقت ها همین  یگاه-



 ابهتبهرام نبود    زیم  یی بایو ز  ی بزرگ  به  رودیم  شزیسمت م  بهار

که    دیفهم  شد ینگاه م  کیبهرام هم مثل خودش بود.. در    زیم

  ما یکه ن  افتد یم   یفیبه ک  چشمشاست    متیهم گران ق  اریبس

مدارک    ی در دفتر کارش آن را همراه خودش داشت و گاه  شهیهم

 ...!  دی شا.کردیمهمش را با آن جابه جا م

از سوال    شودیپر م   ذهنش   ردی چشم بگ  فیاز آن ک  توانستینم

 که داشت..  یو حق

از جا   گذاردیکمر بهار م  یاز پشت دستش را رو  ماین که بهار 

 پردیم

   دی گویم یارام "آخ  "و  کندیرا جمع م صورتش

   زم؟یشد عز یچ _

  شودیخم م  یو کم گذاردیدلش م ریرا ز دستش



   مردم!  یوا یوا....... آخ خدا جونم 

اتفاق   ترسدیم   ماین رو  شیبرا  یکه  را  دستش  باشد،    ی افتاده 

   گذاردیبهار م یشانه

 آخه؟   یشد یچ _

  شیو زندگ  نده یالن اصال وقتش نبود، آ  گذاردیرا کنار م  خجالت

که باعث جمع شدن صورتش شده    یدرد بااز همه مهمتر بودند  

  شودیم   لیمتما ما یبه سمت ن یبود کم

 شدم!   زیمن امروز.. چ ........... من..

 ر یرابطه داشت و قطعا از گرفتن ز  یادیبه امروز با دختران ز  تا

 متوجه اوضاعش شد    شیدلش و حرف ها 

   الن؟ ؟یشد ودیپر _

 مرده بود!   کاش



 ......... الن که نه.. صبح...  

را    ینقش  نیهمچ  دیخدا لعنتش کند که با  دهدیادامه نم  گرید

   کرد یم یباز ماین یجلو

امروز چه موقع دوره   آخر  دهدیبه شانسش م  یدر دل لعنت  ماین

 زنانه اش بود ی

   ارمیبرات قرص م رمیالن م _

دلش جمع   یتر جلوه کند دستش را رو  یعیطب  نکهیا  یبرا  بهار

 کند یم

   د یگویم  "  ییآ "و  

و به سمت    شودیبلند م   بهار   رودیم  رونیبه سرعت از اتاق ب  ماین

ان قس  فیک از مکه در  باز    پش یز  رود یقرار داشت م  ز یمت  را 



تند تند به کاغذ    آوردیم  رونیاز کاغذ ها را ب  یو دسته ا  کند یم

   کند یها نگاه م 

  یو دسته  گذاردیم شانینبود، سر جا خواستیکه م یزی چ ان

سر    منظم .. انجا هم نبود  کندیو با دقت نگاه م   دارد یبرم  یگرید

 .. نبود  داردیبرم یو پوشه ا گذاردیم  شیجا

 پس؟   یی ......... اوف.. کجا

ز  گذاردیم  شیرا سرجا  پوشه م   پی و  فاصله    فیک  از  بندد یرا 

   شودیکه در باز م  ردیگیم

 شه یحالت بهتر م یبخور نویا زمیعز _

جان  لبخند ن  زند یم  ی کم  از  م  ما یو  را همراه    کند،یتشکر  قرص 

ه اسباب ک  یکردن مدارک  دایپ   ریدرگ  فکرش  ردیگیآب م  وانیل

اتاق را   نیا  د یبا  امشبرا فراهم کرده بودند، بود    ما یاستفاده نسوء 



او را به سمت تختش    ما ینبماند!    نجایشده شب را ا  ی حت  گشتیم

 کند یم  تیهدا

 یشیخسته م زمیعز نیبش _

تنش   یدر همه جا  ماین  یها  چشم  کشیهم نزد  مای.. نندیشیم

  ده یترس  بهار  ذاردگیبهار م  یپا   یدر گردش بود.. دستش را رو

   کشدیخودش را عقب م

رو  چشمان  شودیم  کینزد  شتریب  ماین بهار   یخمارش  صورت 

   کند یناچار دل دردش را دوباره بهانه م  بهار چرخدیم

 مگه؟    ینشد بهترباز؟  شدیچ _

 برام..  کاش. ........ نه 

 داشت!  ی.. عجب گرفتار ردیگیرا گاز م  لبش

 !  یت درست کننبا  ی......... کاش برام چا



   دزددیو سرش را م دیگویم

  کردیم  یرا چه فکر   امشب  خورندیبه هم گره م  شیاخم ها  ماین

   شودیدر که م  کینزد شود،یم  بلند.و چه شد 

   آورد یم یگرید یبهانه

نگو هم خجالت   لوفرین ا ی ....... لطفا خودت درست کن به مامانت 

فردا هم منو و هم تو  از    یشناسیرو که م  لوین  نکهیهم ا  کشمیم

   ندازهیرو دست م

 . باشه  _

  یها  بیجدارد    یشتریدرست کند زمان ب  ما یبهتر شد، ن  نطوریا

م  فیک  گرید   ی اتفاق .  شودینم  دشیعا  یز یچ  یول  گرددیرا 

سمتش   بهبود    دهیپوش  مایکه امروز ن  افتدیم  یکت  ریچشمش گ

م  یدیکه کل  کند یم   بشیدست در ج  رودیم   د یآیبه دستش 



ب  دیلک م  یغیج  یخوشحال  از  اوردیم  رونیرا  دل    زندیدر 

  فش یک  د یآیم  ادشیبگذارد که    فشیک  یرا تو  دیکل  خواستیم

بود    ده یمانتو  پوش  ریکه ز  یشرتیرا داخل ت  دستش است    نییپا

  گرددیتخت برم  کنار  گذاردیم   رشیرا در لباس ز  دیو کل  کندیم

را رو    کندیت مرا مش  یو روتخت  گذاردیتشک م  یو صورتش 

ت  ماین با   زیهم  م  د یبود  ز  کرد یباور  درد  دارد  بهار  را    یادیکه 

 !  شودیمتحمل م

                     

  ی گرینبات را همراه با مسکن د  یچا  وانیل  کند یدر را باز م   ماین

   گذاردیکنار دست بهار م ینیس کیدر 

  زمیپاشو عز _



ه جمع شد  یچهره ا  با  آوردیتخت بال م   یسرش را از رو  بهار

   کندیم مایروبه ن

 ! ستیببرم خونه.. حالم خوب ن   مای........ ن

در هم گره خورده، مسکن را از خشابش   یابرو ها  باحال!    ضد

   کندیخارج م

  یشیبخور اروم م نویا _

بود که امشب  یمسکن نیدوم  نیا خوردی ناچار کپسول را م بهار

 وان یل  امین!  دیکشیانتظارش را م  یاساس  نگیدوپ   کیخورد قطعا  

   دهدینبات را به دستش م  یچا

 زودتر بخور برات خوبه    _



  دستش  نوشد یو چند جرعه م ردیگیرا از دستش م  وانیل  کالفه

جلو م  یرا  رو  وانیل  رد،یگیدهنش  با    گذاردیم   یپاتخت  یرا  و 

   رودیم رونیعجله از اتاق ب

   کندیبا تعجب به دنبالش اتاق را ترک م ماین

 شد بهار؟   یچ _

    گرددیهمان حالت برم   اب

   س؟ی....... سرو

پا   ماین و  م  شیدست  گم  قسمت  کندیرا  نشان    یو  را  سالن  از 

سرو  بهار  دهدیم داخل  را  خودش  عجله  با    اندازدیم   سیبا  و 

   بندد یشتاب در را م

ها  یصدا زدن  رو  یعق  پات  یبهار   اخر  رفتیم   ناژیاعصابش 

   زندیم به در یا ضربهزنن ب گندشامشب وقتش بود؟  



   ؟یبهار؟ خوب _

و از همان پشت در، شکسته   زندیعق م  گر یاز قصد چند بار د  بهار

   دهد یجوابش را م

 !  رمیمی........ خوبم.. فقط.. دارم م

 نکه یکالفه از ا گرینگران حال بهار بود و از طرف د یاز طرف ماین

و    کشد یم نییدر را پا  ی  رهیبار دستگ  چند  دهیبه خواستش نرس

   زند یبه در م   ی نسبتا محکم  یارام ول  یضربه    تیاخر با عصبان  در

 چته؟  نمیخب باز کن در و بب _

م  بهار صورتش  به  اب  مشت  اطراف   ی موها  ی وکم  زند یچند 

  کند، یم  سیلباسش را خ   یاخر جلو  یو لحظه    سیصورتش را خ

   دیآیم رونیب  دهیو با کمر خم کندیدر را باز م



  د ی.. حتما بارمیمیاز درد م  دارمرو خدا منو ببر  .. تو  مای........... ن

 کنه که خوب بشم!   کاریباشه.. اون خوب بلده چ شمیمامانم پ 

بهار    ینگاه  ماین زار  حال  را   دیبانبود    یا  چاره  اندازدیمبه  او 

 ..  گرداندیبرم

   میهاتو بردار بر   لیخب.. وسا یلیخ _

  ند ینشیش مدور کمر  یدست  رفتیراه م  یکه داشت به ارام  بهار

از پشت سرش   ما یپوزخند ن  یکه صدا  کشد یرا کنار م   خودش

   رسدیبه گوشش م

حالت برام لذت بخش   نیبا ا  یکینزدکمکت کنم    خواستمیم  _

 . ستین



و صورت جمع شده    دهیو با همان حالت خم  ردیگیها را م  نرده

  دن ینرگس با د  شوندیداخل خانه م  یوقت   رودیم  نییاز دردش پا

 رساند یو خودش را به بهار م زند یدستش م یوبهار ر

ن  به  م  مایچشمش  وارد شد  بهار  انگشت   خوردیکه پشت سر 

 کند یبلند م  شیاتهامش را به سو

 کار هاست؟!  نیالن وقت ا ؟اخهیکرد کارشیچ _

ن  ی  جمله پوزخند  نرگس  تشد  مای دوم    یحت  کنداو یم  دیرا 

 ! کردیم یچه فکر مادرشدستش را نگرفته بود

هرچه   دی .. باداردیرا برم  فشی توجه به حرف نرگس ک  ی ب  اربه

 نگرفته مادرانه خرجش کند   میتا نرگس تصم رفتیزودتر م

.. شما از طرف من از  ستی.......... نرگس خانوم من حالم خوب ن

 . ی هم خداحافظ دیجون و احمد اقا هم تشکر کن لوفرین



   کاردینرگس م  یگونه  یبوسه رو کی 

.. رمیدارم م ینطوریکه ا دی.. ببخشنیدیزحمت کش یلیخ.......... 

 فعال خداحافظ!  

متوجه حال بهار شده بود بهار را    ماین  ی کلمه    ک یکه با    نرگس

بود و    زن  کندیم   یو بدون اصرار خداحافظ  ردیگیدر اغوش م

نبود..    دیفهمیم راحت  انجا  در  ان حالش  با  بهار    ی برا  ماینکه 

 خواست یدلش نم  کندیرا انتخاب م  ریمس  نیرساندن بهار دور تر

  نگونهیبود ا ده یعد از مدت ها انتظار به مرادش رسامشب را که ب

 برساند   انی و انقدر زود به پا

رو خراب    نتیماش  رمیتر.. دوباره حالت تهوع بگ  عی......... لطفا سر

 کنم  



در    دیبا   بهار  فشاردیحرص پدال گاز را م   یپاسخ و از رو  بدون

  اندازدیرا به در م   دشی کلجبران کند!    ش یامشب را برا  گرید  م یتا

ن  ی وقت به  تا  برگشت  باز شد    ما ین  ی ول  دست تکان دهد   مای در 

   شودیچشمانش دور م یبدون توجه به بهار به سرعت از جلو

 !  ؟یا یهم واسه من ناز م تو....... گمشو 

م  در قدمبندد یرا  چند  هنوز  گوش  ی ..  که  بود  در    یبرنداشته 

   د یآیبه صدا در م فشیک

ب  یگوش چشمش   "خان    "  یکلمه  آوردی م  رونیرا  به  که 

  ش یصدا  بنددینقش م  شیلب ها  یرو  یطانیلبخند ش  خوردیم

   دهد یخود م یرا به صدا هیو حالت گر دهد یم رییرا تغ

 ......... بله 

 ؟   کردیم هیگر بهار کندیم یمکث بهرام



 بهار... خانوم؟!  _

 !  کندیتر م  ظیغلرا  ش یدر صدا بغض

 ......... بله

جرأت کرده بود   یکس  چهصدا    نیا  یبرا  ردیمیکه دلش م  آخ

   اورد؟یب یدخترک قلب سنگ  نیکه اشک به چشمان هم

   ؟یکنیم هیچرا گر _

   کندیرا پاک م  ش یشانیپ  یرو عرق 

   ؟یی اصال کجا _

 !  ابونیخ تو.......... مگه مهمه؟ 

   گرداند یرا برم ش یلب ها یرو آمدیکه م یمحو لبخند

 شته؟ یپ   یک  ابون؟یخ کدومکامل حرف بزن  _



   کندیم شتریاش را ب هیو گر کشد یم یآرام غیج بهار

نم ن  دعوامونکجام    دونم ی.........  ولم کرد    ابونیوسط خ  مایشد 

 ..  ترسمیم منرفت! 

و به سمت در،    کندیرا که به پهلو گذاشته بود مشت م  دستش

   افتدیراه م

هست که    یبده، اون اطراف چ  ینشون  هی  فقط  امی رم ممن دا  _

 کنم؟   داتیمعروف باشه، بتونم پ 

   کندیبهرام پنهان م نیخودش را پشت ماش بهار

 !!   "خان  " س ی.......... اتو سرو

  شودیمتعجب م بهرام

م   دربود!    دهینشن  یاسم  نیهمچ  تاحال  باز  ب  کند یرا   رونیو 

   کندیرا به پا م  ش یها یکتان   دیآیم



   ؟یبهم بد یتونیم یا گهید ی خب.. نشون یلیخ _

 !  ترسمیدارم م من......... نه! 

قلبش انگار از هم سبقت گرفته بودن با شتاب سمت    یها  کوبش

   کندیخودرو حرکت م

 .. ینترس عز _

 ..  ردیگیرا گاز م شی ها لب

 بهم بده    گهید ینشون هی فقط!   ام ینترس.. دارم م _

روشن    شیچراغ ها  یوقت...ندینشیو م  کندیرا باز م  نیماش  در

   شوندیم

 شودیم  ریجلو جاگ  یصندل  یو رو   کندیرا باز م  نیدر ماش  بهار

 !  دیباریکه شرارت از ان م یهم با لبخند آن



ا  ماندیم  یبهرام مات دختر از  انگار قصد نداشت دست   نیکه 

و با ان خنده    کند یسرش را کج م  بهار.  بردارد  شیها  طنتیش

ب  ش،یکه صدا  یا را  بهرام  پ   شی قلب  در    لرزاندیم  شیاز  نگاه 

 اندازدیبهرام م ری چشمان متح

 !!!  ن؟یبردیم  فیتشر ییجا !ی.......... سالم حاج

  دهیجانش به لبش رس  او  روندیدر هم م   دایبهرام شد  یها  اخم

 یهوس شوخ  یدخترک خانه اش نصف شب نکهیا یبود فقط برا

 ممکن بود!  ریغ  ی کم شیماجرا برا نیباور ا گرید  کرده بود؟

  شی با همان لبخند که شاد  ندیبیکه صورت سرخ بهرام را م  بهار

رو بود  تنش مشهود  تمام  به سمت ش  شیدر    ی جلو  ی  شهیرا 

 گرداند یبرم نیماش



م منم  بگردم   خوادیم  دلم !ام ی............  صبح  تا  دلم    اصالامشب 

 !  نمیرو بب دیطلوع خورش  خوادیم

 نیچندم  یبرا  ینیریسمت بهرام و با لحن ش  گردد یبرم  دوباره

   لرزاندیبار دل بهرام را م

رستوران ها    تانخوردم!  یخوردم.. ول   یعنی.......... من غذا نخوردماااا

 دور دور   دیبسته نشدن منو ببر

   کند یم  میرا با اشاره ترس  یو حجم بزرگ  د آوریرا بال م  دستانش

 !  نیریون و خوشمزه برام بگبزرگ و گر  یغذا هی........ و  

  گذاردیچانه اش م ری را به حالت فکر کردن ز انگشتش

 و...   یعالمه خوراک کی............ و 

  کند یرا گرد م  شیرا کشف کرده باشد چشم ها  یزیکه چ  انگار

   بردیو سرش را جلو م



برنامه    هیالن    نیهمبا شما    امشب  گم ینم  یچی.......... اصال من ه

 خوش بگذره!   یکه به من امشب کل دینیهنتون بچتو ذ یا

فرمان   یدست چپش را رو  ردیگی وجود بهرام را م  یهمه    خشم

را پشت صندل  گذاردیم   کل یه  گذاردیبهار م  یو دست راستش 

  کشد یکه بهار خودش را عقب م  یانقدر  بردیدرشتش را جلو م

 :چسبدیکنارش م شهیو به ش

 ه؟یکار ها چ نیهدفت از ا _

 :بردیاز همه حساب م ش یمرد ب نیچرا از ا داندینم

 به خدا  یچی......... ه

 : کندیم ینچ بهرام

 ؟ یرینم  رونیبا.. اون.. ب  چراتو چشمم؟  یمگه انگشترت رو نکرد  _



 نیدر چشمان بهرام با ترس از ا  دهدیاب دهانش را قورت م  بهار

نزد عج  کند یم  یگستاخ  یکیهمه  ش   یبرا  بیکه    ن یریبهرام 

   دیآیم

 !!  رونیبا اون برم ب خوادیدلم نم اصال! خوادی.......... اصال دلم م

ا  ردیگیم   نگاه  که    ستیچه درد  نیا.شیزبان  نیریهمه ش  ن یاز 

احساس خانه خراب کنش،   نیا  کشد؟ یتمام وجودش را به اتش م

گناه است؟   بتواند سربلند    اگرعقوبت کدام  امتحان است کاش 

با    کندیم  یسع  شودیم  ادهیپ   نیماش  سرعت از  به..  دیایب  رونیب

 اتش درونش را خاموش کند   یسرد زمستان یهوا

کرده  گشت و گذار    یکه دلش هوا  امشب  شکندیدلش م   بهار

او   ی فکر و برداشت غلط  چیرا داشت که بدون ه ی بود، کاش کس

هم    او...  شناختیم   را  یگریاو جز بهرام مرد د  مگر  گرداند یرا م



رو  شود یم  اده یپ  روو  م  یبه  زم  ش یستدپایایبهرام  به    ن یرا 

 کوبد یم

 رونی........... منو ببر ب

م  یمفرد  فعل کار  به  خودش   برد یکه  به سمت  را  بهرام  نگاه 

 کشد یم

 !  خوادیالن.. دلم گشتن م نی.......... من.. هم

بود..    نشیدل و د  دخترک برده  ..  ردیبگ  میتصم  توانستینمرا 

ا بود رد کردن  برم  کی  درر..  دخت   نیسخت  به    گرددیلحظه  و 

 :  رودیم اطیسمت در ح

 خونه  نیبر _

مرد هم انتقام    نیا  از  شوندیروان م  شی .. اشک هاشکند یم  دلش

افراد  تک  ردیگیم و    ریرا تحق  تشیکه حس و شخص  یبه تک 



با  بیتخر بودند  م  دیکرده  با  ان  دادندیتقاص  هم    د یها 

  ختند یریمشان را اشک دل شکسته   دی ها هم با ان شکستندیم

داخل    س یخ  یصورت  با ..  گذشتیاو سخت م   د یکه فقط نبا  ی زندگ

به سالن داده    یکم  یروشن  یاباژور کنار سالن   فقط  رودیخانه م

  د یکه با   یی کارها  از    شودیو ذهنش پر م  رود یها را بال م  پلهبود  

 ....  دادیانجام م

                     

تصم  شک به  وجو  دیبا  چرا.بهار  میداشت  نبا  در    ماید  صد  که 

که امشب  خواستیو انتخاب خودش بود، از او م  میصدش تصم

 به گردش ببردش؟

  ش ی ها دست..ندیرا بب  دیطلوع خورش   خواستیمهم تا صبح..  آن

ماه داشت در    یسرد د  ی ها  بردشبیشلوارش م  بیرا داخل ج



شب تولدش تا الن که    ازتلخ بودند..  چقدر  شدیخاطرش حک م

احساسش   دست  خاز  زن  ابان یبه  ورق  بود،  کل    ش یدگزده  به 

ها  چه.برگشت ب  یی شب  از  به    یتوجه  ی که  خواب  دخترک  

  ی زمان پنج سالگ   یرفتار ها  یچشمانش حرام بود، هنوز هم گاه 

م را  بود..    چقدرامشب..  مثل   کردیاش    یغذا  دلشامشب شاد 

ق  یغذا  کیهم    ان!  خواستیم  رونیب اش    خنده!  متیگران 

   ردیگیم

برا  یخوراک  شهیهم!  ییشکمو  دختر  عجب اولو  شیها   تیدر 

 بودند!  

  ی جور!  یوجب  م یدختر ن  کیهم از    انخورد!    ی عجب رکب  یول

سال هم ادامه داشت باور    یها  امد که اگر تا سال  لمیف  شیبرا

و قلبش گوش به حرف    دلباشد..   ادیز  یاز عالقه    د یشا  کرد، یم

  هر ...  دوختندیو م   دنیبریخودشان م  یو برا  دادندیعقلش نم



خورده   ینیریدختر نشان کرده دارد، ش  نیکه ا  زدیچه عقل داد م

از    گرچهمهم، روشن شده بود  یدو نکته شیبرا  امشب ..یاست ول

 نکهیا  یکیامشب..  یدو مورد شک داشت ول  نیاز ا  یکیقبل به  

ن  نیب و  ب  ی مسائل  ما یبهار  او  که  دارد  است    ی وجود    دوم .خبر 

..  گشتیبرم  د یبانبود...    یدون بهار، زندگب   شیبرا  ی.. زندگنکهیا

امده بود که دنبال بهار برود.. که نکند بهار    رونیبا عجله از خانه ب

و   شرتیت  کیهوا تنش نبود فقط    ن یمناسب ا  لباس...  ایبترسد  

  شی و قدم ها  اندازدیسرش م  ی را رو  شرتیسو  شرتکالهیسو  کی

  د ینشده با  زسیچه  ک  هنوزبا بهار صحبت کند    دیبا  داردیرا برم

 . اشتباه را گرفت   کی دیشا یجلو

چشمش به    شودیم  اطیو داخل ح  چرخاند یرا در قفل م  دیکل

رژه    شیچشم ها   یساعت قبل دوباره جلو  افتدیکه م   نشیماش

 !گوشیباز دخترک رودیم



م   یورود  در باز  را  سمت   ی اعصاب  با ...  کندیخانه  به  متشنج 

و به سمت    داردیاستکان برم  کی  نتیکاب  از  افتدیآشپزخانه راه م

  کند یپله ها حواسش را پرت م  ی پا، رو  ی.. صدارود یسماور م

 تنها دختر خانه اش هست! یپا یفقط صدا نیا داندیچون م

ورود  یبهرام را در اشپزخانه نداشت لحظه  دنیکه انتظار د بهار

حالت    به  ماند یبهرام دور نم  نیزبیت  یم هاکه از چش  ترسد، یم

 خواست یامشب را م   کند یرا باز م  خچالی  در  ردیگیم  قهر رو

موز و   کیکرد!    غیجناب از او در  نیا  یغذا بخورد ول  رونیکه ب

به استکان   نگاهش  بنددیرا م  خچالیو در    داردیبرم  بیس  کی

 !  یی .. اما عجب چاافتدیکه بهرام در دست داشت م  ییچا

  نکهیبا ا  شد یم   زیسماور باز بود و اب جوش از استکان سر ر  ریش

 سماور بود انگار متوجه نبود  ریبهرام نگاهش به ش



حال حاضر   در!  کندیهم نم  یکار  یول   ردیگیخنده اش م  بهار

 ! شیبود برا هیتنب نیبهتر نیا

  گردد یخروج برم  یلحظه   گذاردیم  ی دستشیها را داخل پ   وهیم

  بنددیسماور را م  ریش  یطانیش  یبا لبخند  ستدیایو کنار بهرام م 

 شودیم رهیو به بهرام خ

   کشدیو کنار م  دیآیبه خودش م بهرام

 .......... حواستون کجاست جناب مهندس؟!

در هم رفته اش   یچهره  با   گذاردیم   نکیاستکانش را داخل س 

  نتیکاب  یو رو  داردیبرم  یهم دستمال  بهار  ندینشیم  یصندل  یرو

 کندیرا خشک م

  نینیبش _



رو  دستمال م  گذاردیم  نکیس   یرا  برم  وهیظرف  را   دارد یاش 

   دهد یاش را نشان م یتوجهیرفتن از آشپزخانه ب رونیب نیح

   ادی من خوابم م دی........... ببخش

 حرفام مهمه   _

   ستدیایهمان جا م بهار

 گوش بدم   خوامینم ............

را که نشان کرده دارد    یدختر  دیکشیم  ناز    کرد؟یچکار م   دیبا

 او را تا جنون برده بود؟  و امشب 

   کند یتر م  م یرا مال شیصدا

   میحرف بزن د یلطفا.. با نینیبش _

بهرام    یروبه رو  و   گردد یبرم    آمد یخوابش نم  قتیکه به حق  او

 !  گذاردیخودش م یاش را جلو وهیظرف م و ندینشیم



   د یی.......... بفرما

کم صورت   یاز آن فاصله  دادیم  حی.. ترجآوردیرا بال نم  سرش

  ندیدخترک را نب

به احساسم نسبت   نیربطش بد   خوامینم  ی .. ولپرسمیسؤال م  _

 به خودتون  

م  بهار ها  شودیکنجکاو  که   خواهدیم  یی که چه حرف  بشنود 

 ربطش دهد به احساس بهرام؟   دینبا

   ه؟یتا چه حد جد مایدر مورد ن متیتصم _

را از بهرام   مایاسم نبود که    یبار  ن یاول    دهدیدهانش را فرو م   اب

برا  ما ین  قطعا     داد؟ یم   د یبا  یجواب  چه  دیشنیم   ی زندگ  یرا 

 نداشت  یچاره ا شدیاگر مجبور م یول خواستینم

 ........... چطور؟



نم  به  کشدیم  ش ی ها  ش یر  یرو  یدست که   توانستیخودش 

قلب داغانش    دیترسیم  دیترسیجواب سوالش م  از  د یدروغ بگو

ا  شیب ا  ترس  شود  یمتالش  نیاز  از  خودش   شیپ   نکهیداشت 

 .. اما  نماند   یباق شیبرا یغرور

ترج  یندهیآ خودش  به  را  شکست  او  داد یم  حیبهار   یحت  که 

و    ردیبپذ   توانستینم  گرچه  دی مادرش هم غرور شکسته اش را د

  داد یجان م   دانستیاما خودش هم م  رفت یهر دم از کوره در م

نداشت تا    یپدر  بهار  دینداو را    چوقتیکه ه  یدخترک  نیبه هم

انتخاب همسر کمک   شیاتفاق زندگ  نیدر حساس تر به او در 

به خرج دهد    تیحساس  شیهم نداشت که برا  یبرادر  یحتکند  

دخترک سر به   یحواسش را پ  دیشکنجه بود، با   شیاگر برا  یحت

خشن بود    شینبود و خو  یکه او مرد نرم  درست  دادیم  شیهوا

از خشونتش به   شتریبودند که ب  انیانقدر ع   ش یاما خواستن ها 



  د یکه بهار فقط خشونتش را د  سوختیم ن یا از آمدند یچشم م

عشقش    وکرد    یرا زور تلق  رتشیغ زد    یخواستنش مهر دلسوز   به

 را هوس.. 

   ستیاحساست نسبت بهش سفت و سخت ن  کنمیمن فکر م   _

   گم؟ یم درست یدار دیکه نسبت بهش ترد کنمیفکر م یحت

مذه  برخالف حرف  ارام  شلوغش  و  خسته  باعث    ن یا  و   زد ین 

 اعتراف کند  شیصدا تیدر دل به جذاب گریبهار بار د  شدیم

..  دی که حتما با  ستین نیا  شی .. نامزد کرد.. معنی............ اگه کس

که.. دو طرف  نهیا ی.. براینامزد دوران با اون.. طرف ازدواج کنه

 با هم.. اشنا بشن شتریب

 کند یبار به چشمانش نگاه م  نیو ا کندیم سر بلند بهرام



بهتر    ییاشنا  یبرا  یکه دوران نامزد  درسته  ن؟یادما برات چ  _

 یکه طرفت را وابسته کن یبر  شیپ  یانقدر د ینبا یهست ول

ها  بهار حرف  عصبان   ی از  او    هیبق  شهیهم    شود یم  ی بهرام  از 

 خودش  یحت ماین ی حت کردندیاستفاده مسوء 

   ستند؟یمهم ن شیکه ادم ها برا فتگیبه او م انوقت

   ستمیاطرافم مهم ن  یادم ها  یمن هستم که برا   نی......... اتفاقا ا

 کس، هر جور که دلش خواست با من تا کرد   هر

  افتد یاتش به دلش م  ش،ی چشم ها  رهیخ  بهرام  چکدیم  اشکش

ب سرش  از  دود  از    یکس  چه    زندیم  رونیو  بود  کرده  جرأت 

 کند؟   استفادهدلبرکش سوء

 خودت   ی......... حت



هم از   بهار  شودیبلند م  شیبا شدت از جا  رتشیبا اتش غ   بهرام

م  بلند  رو  بهرام  کشد یم  ی  "  نیه  "و    شودیترس    ش یروبه 

  د یلرزیم  تنش  کند یو با چشمان قرمزش به او نگاه م  ستدیایم

   کند یم هیو ارام گر

 که شوهرت بودم؟   یمنمن ازت استفاده کردم؟   _

  یبود زنم کندی کلمات را ادا م ضیو با غ  بردی را جلو م ورتشص

  حقم باهات کردم    یاگه هر کار  یبود  زنم که بهت دست زدم  

  ؟وقتیداشت  یحس بد  یکه تو بغلم بود  یزمان ی  بود  مالم   یبود

 اره؟  ؟یشدنمون به هم احساس گناه کرد کینزد یها

 بال رفته بود   شیصدا

 دهد یتکان م بود.. به سرعت سر دهیترس بهار

 ؟ یاحساس گناه داشت ،یمن بود  با حرف بزن _



همراه با تکان سر    بهار  پراندیبلندش روح از تن دخترک م  یصدا

 چرخاند یبه چپ و راست زبانش را م

 .......... نه.. نداشتم 

  اورد یتا سرش را بال ب گرفتیرا در مشت م  ش یموها  شد یم اگر

ز  از م  ادیحرص  هدیلرزیداشت  معن  یا.. حرف  چه   یدخترک 

 نامعلوم بهار..   یاز گذشته  دیترسیم..دیترسیمداشت؟

بهرام    یصدا  د،ی ایم  نییاز پله ها پا  همیبا ان پا دردش سراس  میمر

 او را با اضطراب از خواب پرانده بود

به   دید طیوارد اشپزخانه شد، بهرام و بهار را که در ان شرا یوقت

 شدت ترسش اضافه شد  

 خبره؟ بهرام؟ چه  _

   کندیبا چشمان سرخش به مادرش نگاه م بهرام



   دییبا هم.. شما بفرما میما حرف دار _

سرخ   سشیخ  یکه گونه ها  چرخدیسرش به سمت بهار م  دوباره

 شده بودند  

رو که نصف جون   دختره  ؟یحرف بزن  یخوایبا داد و هوار م  _

 ؟یکرد

را به   امده استفاده کند و خودش  شیاز فرصت پ   خواستیم  بهار

 راهش را گرفته بود   یبرساند اما بهرام جلو میمر

 شده؟   یچ نیبگ نیخواینم _

 صد راهش شد   شتریخواست تکان بخورد که بهرام ب بهار

 شما   ش یپ  امیب خوامی.......... خاله من م 

   زندیم  یهق  و دیگویم

 . رهیجلوت رو بگ خوادیم یک  نمیبب زمیعز  ایب _



 اندازدیبه مادرش م ینگاه  بهرام

 جواب سؤالت من رو بدن دیبا شونیحاج خانوم.. ا _

   گذاردیبهرام م یبازو  یو دست رو دی آیجلو م میمر

صبح که    یهر دو تون بده.. باشه برا  حال،  ستیالن وقتش ن  _

   نیاروم شده باش

   گذاردیدست مادرش م  یدست رو بهرام

  د یبا  امشب  نیهم  یول   شمیاروم م  منحاج خانوم موضوع مهمه    _

 لطفا   دیبخواب دی بر شماخانوم حرف بزنن  نیا

رو  شیدست ها  بهار م  یرا  سوز   یها  هیو گر  گذاردیصورتش 

   شودیدارش بلند م

  .دختر نیچشه ا نمیکنار بب بروبهرام؟  یکرد کارشیچ _



بهار را    م، یمر،  ستدیایو کنار م   کشد یم   ی  "هوف "کالفه    بهرام

  زندیم سرش بوسه یو رو ردیگیدر اغوش م

   .نکن بهارم هیگر ینجور یرو خدا ا تودورت بگردم مادر  _

مدت    نیکه ا  ییتمام فشار ها   انگار  شدندیبهار قطع نم  یها  هیگر

   کردند یمتحمل شده بود، داشتند سر باز م 

ب  بهرام خانه  آشپز  رو  رود یم  رونیاز  م  یو    دست  ندینشیپله 

  داد یم  جان  شدکیو ان ها را م  بردیفرو م  ش یرا در موها  ش یها

به ان   شد یم  کاش  ندیبهار را بب  یها  هیمدل گر  نیبهتر بود تا ا

 برگردد   یشب لعنت

 تن کردن لباس توسط بهار بود...   شینیریکه تنها ش یتولد شب

با کل  میمر را  ب  یبهار  از آشپز خانه   آوردیم  رونیقربان صدقه، 

 اندازدیبهار م  یچهره  یبه سرخ  یو نگاه ستدیایم بهرام



 بال  میبر میخوایم _

 رود یم نییپله پا  کی بهرام

 امشب نی.. هممیحرف بزن  دیمادر جان، من و بهار خانوم با  _

 کند یاخم م  میمر

حالش    ی نیبینم  دنبالتون کردند؟   مگه  امشب؟  نیهم  یچ  ی عنی  _

 رو؟... برو کنار 

چشمان    در  کشد یگردنش م   یرو   یو دست  شود یکالفه تر م  بهرام

 اش را نشان دهد  یبودن و پافشار  یتا جد کندینگاه م میمر

 امشب حاج خانوم  نیهم _

م  میمر ب  شودیمتوجه  کوتاه  بهرام  بهار    ی نگاه  ستین  ا یکه  به 

 د یلرزیم  دیکه مثل ب اندازدیم

 دیزود تمومش کن _



 زند یرا  پشت بهار م دستش

   ادیخودش هم م الن دخترم برو اتاق بهرام  _

ترد  بهار مر  دی با  م   میبه  مر  کندینگاه  رو  میکه  هم    یچشم 

 گذارد یم

 زمیحواسم هست عز _

  بهار،  بردیدخترک را به قتلگاه م  انگار  دهدیتکان م  یسر  بهرام

  میدر اتاق بهرام که بسته شد، مر  یکه از پله ها بال رفت و صدا

 کندیبهرام م کیخودش را نزد

  یپناه   یو ب  یکس  یدختر از سر ب  نیا  حواست هست بهرام؟  _

 ؟ یزنیبهت پناه اورده، اونوقت تو سرش داد م

  یهم سخت ی کل  چیکه ه ده یپدر ند محبت بزرگ شده میتی بهار

 ؟ یریگیدختر سخت م ن یتو هم چپ و راست به ا دهیکش



که    ییداشت، فقط حرف ها  یدرد بد  سر فشاردیرا م چشمانش

 شد یبدتر شدن حالش م  ای قرار بود بشنود باعث بهتر شدن 

 ن؟ یدیه مچشم.. اجاز _

                     

  کند یبعد در را باز م   هیو چند ثان  زندی ارام به در م  یضربه   چند

 شود یو داخل م

 ستد یایم ریسر به ز بهار

  ی و روبه رو  داردیبرم  زیرا از پشت م  یصندل  شودیم  کینزد  بهرام

 گذاردیبهار م یصندل

 ن ینیبش _



دبندینشیم دوران  ناظم  از  رسه  مد  یها  بچه   که  رستانشی.. 

  دیترسی( گذاشته بودند انقدر نملی.. مخفف ازرائیاسمش را ) از

   انداختیبهرام ترس به جانش م یپر جذبه  یکه نگاه ها

  یی ان سؤال ها  گریتا در فرصت د  کندیحرفش را کوتاه م  بهرام

 بپرسد  خوردندیکه داشتند مغزش را م

رم  که باو  ینگو عاشقش  فقط  ؟ یجواب مثبت داد  مایچرا به ن  _

 . شهینم

بداند او چه کم    خواستیمدلش بود    یسؤال ها، سؤال ها  نیا

 داشت که...  

 چشه؟   ماین مگه....... چرا؟ 

   اندازدیم نییرا پا سرش

 ازش  ومدی........ شما از همون اول، خوشتون ن



   د یشنیرا از زبان بهار م ماین فیکه تعر شدیحالش بد م چقدر

 .  رمیگیازش نم یحس خوب _

   کند یسؤالش را تکرار م گرید ارب

 تون کرده؟   تتیاذ ن؟یچرا بهش جواب مثبت داد _

،  دکنیم  یاز استرس باز  شیو با انگشت ها   زند ینم  یحرف  بهار

سؤال   متیباز هم با مال  نیهم  یمتوجه حال بهار بود برا  بهرام

   کند یم

اعتماد کن  _ به من    ی مشکل  اگهدوست    هیمثل    دی بهار خانوم.. 

 کرد   یکار شهیم نیزودتر که بگ  نیگهست ب

اونطور که شما   زیهمه چ  گهیحسم م  یخبر ندارم ول  یزیاز چ  من

  ستین نیدینشون م

   بردیجلو م یرا کم سرش



  کنه؟یمجبورت م ماین _

   رود یقدش بال م یو نگاه بهرام به اندازه  شودیبلند م بهار

به هم عالقه   ماین  و   من  نیممنون که بهم توجه دار یلی........... خ

   ... با اجازهمیکنیهم با هم عقد م گهی و تا چند وقت د میدار

  ش یجا،  بر صورتش  شودیم   یلیدخترک س  یخال  یباز هم جا  و

 نکه ینه ا  مگربه خود ساده اش زد    یپوزخند..  سوختیسخت م

برادر م را  او  برا  طنتیش  پس  د؟یدیبهار  بود   یامشبش هم  ان 

 کند..   کسانیتا دلش را با خاک  مدآیم  شیپ  نجا یتا ا  دینبا

                     

را    شی.. کارهاشودیم  داریتوأم با ترس از خواب ب  اق یصبح با اشت

 رود یم  نییو پا دهد یانجام م



نه    یخواب  کیمثل    آمدیم  بی چقدر در نظرش عج  شبید که 

بد نه  بود  شال    کاله   خوردیم  یمختصر  ی   صبحانه.  خوب  و 

به دست    فیو ک  پوشدیو اش را مپالت  کندیگردنش را مرتب م

و    گذاردیم   بشیرا درون ج  شی ها   دست   شودیاز خانه خارج م

 رونیب  دنش یکه از نفس کش  یپر شتابش به بخار  یقدم ها  نیح

  خواب   ردیگیم  ی تاکس  رسدیسر کوچه که م  به  کردینگاه م  زدیم

 خوابش را گرفته بود یبه زور جلو کردیبه چشمانش غلبه م

 دهد یبود سالم م زیسحرخ یشرکت که مرد ی نگهبان به

اومد  _ زود  چقدر  خانوم..  تا    ساعتکیهنوز    نی سالم  مونده 

 ان؟ی کارمندها ب

 :زندیم یلبخند



م که  شما  اخه..  مونده  هام  کار  مهندس    دیدونی............  جناب 

 . اون زود اومدم تا تمومش کنم  یچقدر حساس هستند؟ برا

  اندازدیا داخل آسانسور مخودش ر دهینپرس یگریسؤال د تا

                     

کشو  دیکل قفل  به  باشودیم  باز    زندی م  زیم  یرا  کس  دی ..    یتا 

    آمد یم  رونیب  مایو از اتاق ن  دادیکارش را انجام م  عیسر  امدهین

که    طورنی.. اکند یو نگاه م  آوردیم  رونیبرگه ها را ب  ی کی  یکی

   گشتیرا م یگرید یجا  د ینبود با یخبر نجایا دیرسیم

حواسش پس    یهمه  یول  گرددیرا م  گرید  یچند کشو  نکهیا  با

   کند..   دای را پ   دش یرمزش را بداند کاش کل  کاش   گاوصندوق است 

محرمانه    یکلمه  شی که رو  کندیم   دای پ   ل یاز کشوها فا  ی کی  در

  ی لیخ  شیها و نوشته ها  ی.. از طراحکندیم  بازش  حک شده بود



  ش ی ها  یاسناد و طراح  ی هانناگ  م یتصم  کی  در   آوردیسر در نم

که دستش به سفته    حال   شودیو از اتاق خارج م  داردیرا برم

  تمام   داشته باشد   مایاز ن  یمهم  زیحداقل چ  دهیخودش نرس  یها

ک در  را  رو  گذاردیم  فشیمدارک  استرس  با    ش یصندل  یو 

با ان باز  آوردیم   رونیرا ب  ش یاز موها  ی ا  دسته  ندینشیم  یو 

  د ی با رودیم مایو دوباره به اتاق ن شودیبلند م  شیجا از  ..کندیم

 .را جاگذاشته  دیفکر کند کل  مایکه ن  گذاشتیم  زیم  یرا رو  دیکل

نصب شده    زشیم  ریکه ز  مایچشمش به گاوصندوق ن   گری د  بار

 زشیم  یرو  انجا بود..  خواستیکه م  یمدارک  یهمه افتدیبود م

ا مشغول کار خود ر  ، یکه در صورت ورود کس  کندیرا شلوغ م

 . نشان دهد 

چون   دیکشیناز رها را م   د یروز ها با  نیا  ردیگیرها را م   ی  شماره

 .پرچم بهرام رفته بود  ریاو هم ز



 سالم _

 ؟ یپرسینم ی......... سالم.. حال 

  گری از هر زمان د  شتریروز ها ب  ن یا  کندیچند لحظه سکوت م  رها

 نیود که در اعرفت بم  یبه کمک داشت و او چقدر ب  اجیبهار احت

 گذاشته بود  شی سخت و پر استرس تنها یروز ها

 ؟ یحرف ها رو گذاشت نیا یمگه تو جا  ی.. ول یگیتو درست م _

  سوخت یدوستش م  نیبهتر  یبرا  دلش   بود  ش یدر صدا  خواهش

ا زندگ  نگونهیکه  د  یبه جان  و  ا  گرانیخودش  و  بود   نیافتاده 

 کردیوسط هم فقط به خواست خودش فکر م

به    _ ببهار  بقایخودت  خودت رو هم   یزندگ  یدار  به کنار  هی.. 

چرا   پس  ؟یریاز اون خونه م  یر یوام بگ  ینگفت  مگه  یزنیم  شیات



  ی جلو  شهیهنوز هم باورم نم  ؟منینامزد کرد  مایبا ن  ؟چرایرینم

 ی شد ما یبهرام نامزد ن یچشم ها

 دهد یبغضش را فرو م بهار

چرا  دونمینم فقط  اره ستمیچشم و رو ن ی.......... من انقدرا هم ب 

 شهیخودم م هیعل زنمیم یدست به هر کار

  می.. اصال قرار نبود وارد زندگیول  به چشمم اومد  ماین لیاوا  دیشا

  ادیخدا از من خوشش نم اصال شه

 یته قلبش.. چقدر دلش برا  ان    شودیروان م   ش یاشک ها  دوباره 

 .. سوختیخودش م

هر چ  رها............... م  یمن  الن.. هکنمیفکر  تا  از گذشته    چ ی.. 

رو اون طور که    یخوشحال  چوقتیه  من خوب نبوده یوقت زندگ

   دمی مامانم ند یتو چشما  د یبا



  شودیم شتریب  شیو سرعت اشک ها  زندیم هق

بابا ندارم    ا یتو ذهنم    همش   دمی ند  یتا حال خوشبخت  خودمم.........

  هیبا همسا  د یاتازه ب   م،ینداشت  ی چیو ه  کردهیمامانم فقط کار م  ای

 ی که خونه  بعدشمبود  وهیزن ب هیاونم چون  کردیها هم دعوا م

 ...  یدونیخودت م گهیاقا، د نیحس

بهار    یهاست که شاهد اشک هاسال  او  ردیگیاش م  هیگر  رها

تنش    یبار در کودک  نیکه چند  یدخترک  یهست.. شاهد اشک ها

بود   شده  لمس  نامردان  بها  چقدرتوسط  که  بود  را خودخواه  ر 

،  یاجبار  ی  غهیص  کیان هم به خاطره    دانستیمتعلق به بهرام م

 خود بهار چه؟   پس

ت، فقط تو  هس  نییهمه بال پا  یزندگ   تونکن بهار جان    هیگر  _

 که  یستین



حال مامانم    نکهیاز ترس ا  من ......... همه مثل من تنها نبودن رها  

 ..  زدمینم یبدتر نشه حرف

م  رها خجالت  خودش  م  نکهیا  با  دکشیاز  را   شناخت،یبهار 

 قضاوتش کرده بود..  

 ؟ ی عقد کن مایبا ن یخوایحال م _

   کند ینگاه م  لوفرین  یخال یو به جا کندیرا پاک م شیها اشک

 کنم    داشونیپ   د یرها.. با  دارمیمن دست برنم   یول ..  دونمی.......... نم

   ؟ یکن دایرو پ  یچ _

   ماند یم  فیک یرو نگاهش

درد   ی لیالن سرم خ گم یمدارک، حال بعد برات م یسرکی......... 

  کنهیم

 نبود  نیاو بود حالش بهتر از ا ی هر کس جا کردیدرکش م رها



                     

ل  آوردی م  رونیب  فشیاز ک  یمسکن   خورد یاب م  وانیو با نصف 

  خوردیچند روز گذشته چرخ م نیدر ا فکرش

از بهرام خ  نیصدم  یبرا  دی.......... با  کنم    یان معذرت خواهبار 

ا  دا یپ   یتو خودت شاهد  ایخدا  یول از  خراب   نیکردن مدارکم 

 از اون کوه غرور ترسناکته!   یراحت تر از معذرت خواه  یلیشده خ

   دهد یم  هیو تک ندینشیم شیصندل یرو

که بزن بزن کرده و ضربه به   انقدرهم نداره    یری.......... البته تقص

 ازش رفت!  شهینم یانتظار دنیسر کلش کوب

شوهرت   خدا بِ خان هست!  جنا  نیژن برتر فقط متعلق به ا  انگار

 از خودش به جا گذاشته!  یزیچ عجب م یخاله مر امرزهیرو ب

    کندیبهرام صورتش را جمع م یحرف ها و کار ها یادآوری  با



چقدر   میبود زیکه با هم چ اونموقعبهتره  کمی........... بازم النش 

چقدر ازش   منبود!    زیچ  چقدمبود!    سیرام رئب  کنمیاحساس م

لباس هامو    یو همه  کردمیکه به حرفاش گوش م  بردم یحساب م

 جنبه بود!    یب   چقدم!!!  رفتمیو جلوش کتواک م  دمیپوش یبراش م

  ک یدر    دی با  زد،یبر  یخودش چا  یتا برا  شود یبلند م  شیجا  از

  دای.. پ گرفتیو از او کمک م   زدیحرف م  لوفریفرصت مناسب با ن

   آمدیاز او برنم ییو رمز گاوصندوق به تنها دیکردن کل

                     

  لوفر یزدن و مرتب کردن پوشه و برگه ها بود که ن  خیمشغول تار

 شودیداخل م  ییبا سالم بلند بال

 ه؟یخبر یزود اومد یلیگفت خ یعیسمخوشگله؟ یچطور _



بهار م  یچشمک ا   زند یبه  بود  ی کندکسیم  یو خنده  که    مانده 

 اشد بهار زود امده؟ نگفته ب یعیسم

به ذهنم زده که از ذوقش    یفکر  هیجون!    ی.......... سالم شاه پر

   ومدیشب خواب به چشمم ن

   اندازدیو منتظر ابرو بال م  ندینشیم زشیپشت م لوفرین

نگه ت    داری تو اون حال بد به ذهنت اومده که شب ب  یچه فکر  _

 داشته؟! 

زود بحث را وسط   یلیشودخیه داده بود مک  یمتوجه سوت  بهار

 جز ادامه نداشت  یبود و چاره ا دهیکش

رفتم خونه   شه؟ینم  یننداز  ادمیحال    لو،ین  یری........ کوفت بگ

بگم    بذارولش کن    نویدارو و جوشونده خوب شدم حال ا  یبعد کل

 از فکر بکرم!  



بهار  منتظر حرف    اقیو با اشت  گذاردیچانه اش م   ریدست ز  لوین

   ماندیم

 بفرما !   _

که    آوردیم  نییرا پا  شیولوم صدا  کشد، یخودش را جلو م  بهار

  شودیکنجکاو تر م  لوفرین

 ی خود  هیتا طرف    ینیمنتظر بش  یخوایم  ی تو تا ک  نمی......... بب

 نشون بده؟  

 و هم ناراحت  کشد یهم خجالت م  لوفرین

منتظرم..   یدخویمن ب  دیشا  اصالاون؟    ایکنم    یکار  دیمن با  _

 باشه..   ش یتو زندگ ی کی.. دیشا

 بود   یواقعا دختر خوب و ساده ا لوفری.. نشودیمتاسف م  بهار



که خودش رو در   نیا  یجلو برا  ادیجان، اگه اون نم  لوفری.......... ن

اون مدلش    نیاز ماش  یکه تو دار  ینیماش  زمیعز  نهیبیحد تو نم

  ی برند معمول  هیاون از    ی تو مارکه و لباس ها  یها  لباسبالتره  

ماد  نهیبیم  یوقت تو  انقدر  بالتر  ات یتو  معلومه    یازش  خوب 

  کنه یاونم که تو شرکت برادرت کار م  تازهقدم شه..    شیپ   تونهینم

ها برات    زیچ  نیکه ا  ینشون بد  یجور  ه ی  د یبا  تو..  یچیه  گهید

   ستیمهم ن

  ی به حرف ها  دیام  با که صورت گرفته اش باز شده بود    لوفرین

 :   کندیبهار سوال م

هم  شهینماخه؟    یچطور  _ فقط    یطور  نیکه  بگم  بهش  برم 

 خودش مهمه!  



 یکه چهار نفر  م یکن  دایبهونه پ   هی  د یبا  شهی.......... معلومه که نم

معمول  هی  میبر ا  یمهد   ،یرستوران  به  م  نیهم  که    رسهیباور 

 با تو راحت تر باشه  تونهیم

داشت که    ی لیبود، چه دل  یبیعج  شنهادی.. پ کندیتعجب م  لوفرین

 به رستوران بروند؟   یبا مهد

ا  _ ترش   بعد  ؟یلیبه چه دل  نکهیا  بعدچرا رستوران؟    نکهیاول 

   ا؟ یک یعنی ،یمنظورت از چهار نفر نکهیا

 که بشود   شد یم یاحمقانه بود ول یچند نقشه اش کم هر

  از  یکار  م یبعد از تا  مثال  مایاتاق ن  میریم  ی مکی........ من و تو قا

گاوصندوق   ها  یک یتو  مورد  ها    یی از  مهندس  دست  هنوز  که 

 ه یتر از بق عیکه سر یدست مهد می دیو م میداریرو برم دهینرس

وقت حساسه،   یوچقد ر  یشناسیرو که م  ماینطرح بده براش  



هاشون رو   یطراح  هیاز مهندس ها زودتر از بق  ی بعض  ی وقت  دم ید

  دنیم

 ش یهم که طراح  یمهد  درنیگ یباشه پاداش م  یعال  یوقت  اونم

  نظرت؟خوبه فقط تو زمان مشکل داره 

   ه؟یفکر خوب  نیا یمطمئن توبگم..  یچ _

 !  گفتیمطمئن نبود.. داشت مزخرف م اصال

که    نهی! مهم ادیکه نرس  دینه؟ حال به رستوران نرس......... چرا که  

  فیازش تعر  ی.. اون لحظه تو هم هادیم  شتریبه چشم برادرت ب

 ی مهارتت تو طراح  یچقدر دوست دار  نکهیو ا  یکنیمو تشکر  

و قرار هاتون که تو    یباز  امیشروع پ  شهیم  ن یمثل اون بشه و ا

 !  یسوق بد جهوشمندانه به سمت ازدوا د یبا



از رها هم کمک   یتونیمحضر م زیم هیمورد کشوندن طرف پا در

 ! یریبگ

امده  از او خوشش    د یرا د  یکه مهد  یکه از همان بار اول  لوفرین

پا و  ا  شیبود، دست  م  یپرداز  ایرو  نیبا  در   شودیبهار شل  و 

   کندیم ش یذهنش ماجرا را پس و پ 

   م؟یداشته باش یدسترس مایچطور به گاوصندوق ن فقطاهان..!  _

دستانش    ستد، یایم  لوفریو پشت سر ن  شود یبلند م  شی از جا  بهار

   دهدیم یو فشار ارام گذاردیم لوفرین یشانه یرا رو

د خودت    گهی .........  با  پ   مناونش  روز  هر  بودم    ماین  شیاگه 

  ادتی.. فقط  رونیب  زمیبرسه سوت امار گاوصندوق رو    تونستمیم

 .. دوست دارم کنارت باشم  ی باشه به منم بگ

 اغوش از ته دلش بود..   نیا رد،یگیرا در اغوش م لوفرین



با  _ تو  گ  ندازمیمن م  دیفهم  ماین  اگه  یباش   د یمعلومه که  ردن 

 کنه!   یبا تو کار تونهیچون نم

                     

  خواند، یمختلف بهار را به اتاقش م  ی هر ساعت به بهانه ها  ماین 

پا  یرفتار ها او را کالفه کرده بود و تمرکزش را  بهار    ن ییسرد 

عقد به مادر بهار    خیتار  یکه برا  د یبه مادرش بگو  د یبااورده بود  

 !  ی اغ ی دختر  نیاز ا دیترسیم تلفن کند 

م  کیاز    شیب کردنشان  نامزد  از  در   گذشتیهفته  هنوز  او  و 

  ی لیقرارش با دختر ها خ نیدر اول شهیبوسه بود.. هم هیحسرت 

ا  ی ول  کردیم  یشرویپ  حت  نیحال  گستاخ    ی جلو  یدخترک 

 ..  گرفتیگرفتن دستش را هم م



کرده بود   یحرف اضافه نزده بود، تا الن کار  ویان شب آن د اگر

 التماسش کند!  عقد  ید بهار براکه خو

  بود  دایاز اتش چشمانش پ   نیا   بهار است  ی که دلداده    دانستیم

 اما  دادیرا نشان م  زیهمه چ  ی حال بدش شب خواستگار  یحت

 داشت که بهار به او جواب مثبت نداده؟  یلیچه دل

به   یدختر  شودیم  مگر  شک داشت به پاک بودن بهار   یطرف  از

لمس شدن توسط   یخانه باشد بدون حتهم  یبا مرد  یطناز  نیا

   دیباریم  شیهم، ان مرد که خواستن از چشم ها ان آن مرد؟ 

  ی وسط موضوع   ن یا  حتما    کوبدیم   زیم  یرا محکم رو  خودکارش

را کند و از او    شیانقد طرفدار  دیچرا بهار با  وگرنه  پنهان است

ببرد؟   ها  ن یا  حساب  سرش   ی فکر  از  دست  کن  خراب  خانه 



بهار    گذاشتیلحظه هم نم  کی   یاز عقد حت  بعد     تندداشیبرنم

 انجا بماند!  

                     

  ی شرکت مانده بود که بهار با خداحافظ  م یتا   انی ساعت به پا  مین

ا  لوفریاز ن از   مایبدون اطالع ن  ستیحالش خوب ن  نکهیو شرح 

م ق  یوقت  از  شودیشرکت خارج  ان مدارک که محرمانه    دیکه 

 دیترسیمد استرس به جانش افتاده بود  شده بود را برداشته بو

ن دل  ما یکه  به  و  شود  ها  ان  نبود  او    لیمتوجه  به  امدنش  زود 

 را بگردد   فشیمشکوک شود و در اخر ک

  اد یراه خانه    در  شودیم   یو سوار تاکس  ردیگیرا سفت م  فشیک

بهرام را    خواستی.. اصال نمافتدیکه به بهرام زده بود م  یحرف

ست داشت از او دلسرد شود به نظرش اگر  ناراحت کند فقط دو



  گفت یم   "چشم    "به او    دیتا اخر عمرش با  کردیبا بهرام ازدواج م

 کرد یقد جناب را بزرگ م می قد و ن  یو بچه ها

که در اغوش بهرام بود چه حرف    ی برود زمان   ادش ی  شد یم   مگر

 :  کردیکه در گوشش زمزمه نم یی ها

  فقط !    ی م که مامان نشخودم رو گرفت  یچقدر جلو  ی دون ینم  _

 بچم تو بغلته !   گهی ماه د نهبه حرف دلم شل شم  گهیذره د هی

 شببود!  شانسشرود  رونیتا از فکرش ب دهد یرا تکان م سرش

نبود    نیاز ان مرد موقر متد   رگ ید  آمد یکه به اتاق بهار م  یی ها

  انگار!  شدینم  ریمرد هات که از رابطه و معاشقه س  کی  شدیم

همان شب عوضش را   دی کرده بود را با  یکه خوددار  یی سال ها

روزش هم  یکه هر شب ادامه داشت و حت یدر صورت آوردیدرم

 !  گذشتینم گاهش یگاه و ب یاز خفت کردن ها



                     

م  دیکل م  چرخاندیرا  داخل  بود   یلیخ  شودهوایو  سرد 

پر شتابش را به   یو قدم ها  کشدیصورتش م  یشالگردنش را رو

خا برمسمت  ا  داردقبلینه  بال    نکه یاز  را  انگشتش  شود  داخل 

حلقه متنفر   ن یاز ا  کندچقدریو به حلقه نشانش نگاه م  اوردیم

ا  یکسبود در  حلقه    نیهم  ذوق  درش    یخانه  نداشت..  را  او 

 .. گذاردیم فشیو داخل ک آوردیم

ازمون    خوادیم  انگارشده؟    ینطوریکردم.. چرا هوا ا  خی.......... سالم

 !  رهیام بگانتق

عز  _ نباشزمیسالم  گرم    زمیبر  ییبرات چا  نیبش  ا یب  ی .. خسته 

   یش



  پ یز  دیایتا زهرا ب  ندینشیمبل م  یو رو  کندیمادرش تشکر م  از

  اندازدیو نگاهش را به مدارک داخل پوشه م  کند یرا باز م  فشیک

 باشد؟   توانستیم یدر چه مورد یعنی

 ی روز  چند  گذاردیارش مو کن  اوردیو مقنعه اش را درم  شالگردن

ارا  رییرا تغ  شیبود که رنگ موها به  بود،  بود   شگاهیداده  نرفته 

تقر خانه  در  مو  هیشب  بایخودش  بود..    یرنگ  دراورده  خودش 

م   لتوپارنگ    ییخرما در  م  آوردیاش هم  باز    کندیو شروع  به 

 مانتو اش    یکردن دکمه ها

 چه وضعشه بهار؟  نیا _

 ا بال نرود  که صد دیگویارام م زهرا

 .......... بهرام خان خونه ست؟ 

   ندینشیقبلش م  یو در جا  گذاردیم زیم یرا رو یچا ینیس



 بله.. زشته مامان جان، بپوش زود   _

بلند م  د یگویم  یچشم  بهار را رو  شود،یو  سرش   یمقنعه اش 

و به سمت    داردیرا برم  ش یها  ل یوسا  کند، یسر نم  یول   اندازدیم

   ودشیپله ها روان م

 اوردم که؟   یی کجا؟ چا _

 مامان جان.. لباس عوض کنم   ام یم.............. 

 سیخ  یکه با موها  ندیبیبهرام خان را م  رودیها را که بال م  پله

   دیایم رونیاز حمام راه رو ب

 ......... س.. سالم  

   رودیو به سمت اتاقش م دزدد ینگاه م بهرام

 سالم   _



م  بهرام اتاقش  م  شودیداخل  را  در  م  بهار  بندیو  راه    افتد یکه 

  دیآیدر خاطرش م یزیچ

   زندیسرش م یرو محکم

 هام !  ریز لباس، خااااک ی عنی.......... خاک تو سرت بهار.. 

 شودیبا حرص وارد اتاقش م

 خوره یبه دردم نم  گهید  یعقل رو الن بهم ند  نیا  ای .......... خدا

 اااا ! 

رو  فیک را  اش  پالتو  پرت  یو    نهیآ  یجلو  کند،یم   تخت 

ن  ستندیایم م   یشگونیو  ق  ردیگیاز لپش  با   ی نزارش رو  افه یو 

 زندیگونه اش ضربه م

  ش یابرو ها  کرد، یکه در  ذهنش به خنگ بودنش اظهار م  همانطور

  خورندیبه هم گره م 



تو    مگه  کرد؟یم  کاریحموم چ  نیتو ا  نیاصال ا  نمی........... بذار بب

   نجا؟یه اومده اک ستیاتاق خودش حموم ن

  کند، یم عوض    یرا با بافت بلند و شلوار  ش یزود لباس ها  یلیخ

   رود یم  رونیو به قصد اتاق بهرام از اتاقش ب  کند یشالش را سر م

   شودیمنصرف م  یکه در بزند، ول برد یرا بال م دستش

 یهام تو حموم بوده چرا رفت  ریلباس ز  منبگم آخه؟    ی ....... چ

 !  ؟یدید

 ی مرد  یخودش است، او در خانه   ریتقص  زندیم  شیانشیپ   یرو

حواسش   د یبا  شود،یکه دول دول نم  یشتر سوار ..  کندیم   یزندگ

اتاق از پشت در    نیبه صاحب ا یغره ا چشمجمع کند  شتریرا ب

رنگش در دو چشم   یاب چشمان شودیکه ناگهان در باز م  رودیم

 !  شوند یقفل م رهیت



 کند یرا در هم قالب م  ش دستان!شدیبهتر نم نیا از

 براتون!  ارمیب نیدار اجیاحت یزی.. چنمیبب خواستمی.............. م

 گذرد یو از کنارش م  کندیم یتفاوت تشکر یب بهرام

 شودیناراحت م بهار

 برخورد را از بهرام نداشت نیا انتظار

سالن    یی رایبرخالف بهرام که قسمت پذ یول   رود یم  ن ییهم پا  او

بود منشسته  ها  یرو  رودی،      tv  یرو  روبه   یراحت  یمبل 

 ندینشیم

 زم یزیسرد شد دوباره م تییچا  یکرد ریانقدر د _

 خستمه یلیمن نسکافه درست کن، خ ی............ لطفا برا

   چرخاند یرا نامحسوس به سمت بهرام م سرش



 در دستش بود  یگوش

 توجه نکند اصال به او چه؟  اندازد،یبال م یا شانه

   ردیگیرا مقابل بهار م  ینیس ازهر

 :   دیگویارام م و

 بخور   یینسکافه تموم شده، چا _

   دهدیسرش را تکان م بهار

 که من پا نشدم   دی.......... باشه مامان جان، ببخش

  یخسته ا زم،یاشکال نداره عز _

صاف    ندیبیبهرام تا زهرا را م  برد،یم  یبهرام هم چا  یبرا  زهرا

که    دانستندیشان مهمه  کند،یو تشکر م  دنینشیم  شیدر جا

 کند   یی رایزهرا بخواهد از او پذ نکهیاز ا شودیبهرام معذب م



  د ی به بهار داده بود که او نبا  تی تذکر را در زمان محرم  نیا  یحت

  ش یزودتر پ  د یکند و خودش با  ییرایمادرش از او پذ گذاشت یم

 قدم شود 

اخ  زهرا اتفاقات  بابت  ش  ریکه  بهرام  هماز  مثل  داشت   شه یرم 

تا تدارک شام را کامل    رودیو به اشپز خانه م  ندینشیکنارش نم

 کند  

شده و به زهرا ملحق شده   داری از خواب ب  می.. مرگذردیم  یساعت

بود و بهرام خود    یزن یاز د یکارتون ی بود، بهار هم مشغول تماشا

 ..  دادینشان م   شیرا مشغول انجام کار ها 

 دهد یرا جواب م یبهرام گوش رد،خویه زنگ مخان تلفن

 بله؟ _



اخم    کند، یم  ی معرف مایکه خودش را مادر ن  ی پشت گوش  یصدا

  شودیو صورتش سرخ م روندیبه شدت در هم م ش یها

 زهرا کار داشت.. مادر عروسش !  با

از حالش   خبریبود که ب  یدخترک  ی  رهیخودش نبود اگر خ  دست

  زدیاش م شهیبر ر شهیداشت ت

 برکش چه زمان دلداده شد؟  دل آخر

 قصد ازدواج ندارد؟    گفتیاو نبود که م مگر

  دیچند لحظه صبر کن _

  ی صحبت ها  یرا به سمت آشپزخانه که صدا  نشیسنگ  ی ها  قدم 

   داردیبرم آمدیمادرش با زهرا م

 ..    االلی _

 د یگویم  ی " د ییبفرما " زهرا



و شالش را   کندیبهرام طرز نشستنش را درست م  یبهار با صدا 

   کشدیجلوتر م

   ردیگیرا به سمت زهرا م یگوش

 با شما کار دارند   _

   دهد یو جواب م  ردیگیرا م یگوش زهرا

زهرا از قصد درست کردن قهوه را    یتمام مدت حرف ها  بهرام

را که احتمال    یی بهانه کرده بود که بماند.. که بشنود حرف ها 

   کردندیم انشریو

   آمدیم  رونیزهرا بجمله که از دهان  هر

   : شدیصادر م دستور

  ستی.. اقلبش .. جنون مغزش

   کند یم  یخداحافظ  ماین یزهرا با رساندن سالم به خانواده 



 گفت؟   یچ _

داشت    دوست  و هم از بهرام    می .. هم از مردیکشیخجالت م  زهرا

   ؟ی تا ک ی نزند ول یحرف باره نیسکوت کند و در ا

تار  یبرا  انیگفتن فردا شب م  _ البته   خیمشخص کردن  عقد.. 

   ن یاگه شما اجازه بد

دهد که   اجازه دوزدی ناباورش را به زهرا م نگاه.. گرددیبرم بهرام

 چه؟ 

به نام خوردن   یکنن برا  نییبه خانه اش تا وقت تا   ندیایب  نباریا

 ؟ یگریدلدارش به اسم د

 کند یو رگ گردنش باد م  ردیگیاش نبض م قهیشق

 !یریتقد عجب

 رود یم  رونیو ب ردیگیسرخش را از زهرا م انچشم



پر،    میمر م   دیگویم  "مبارکه    "با چشمان  اتاقش  به  ..  رودیو 

برا  دنید را  پسرش  شکسته  با  نیچندم  یغرور  شاهد    دیبار 

 بود؟ یم

 نداشت  یکه تمام  یی و غصه ها ماندیم زهرا

 کندیصحبت م مشیبار با بهار در مورد تصم نیچند زهرا

نم  نکهیا  از با  است  م  ما یطمئن    یاحساس  ا ی  شودیخوشبخت 

 گرفته میتصم

 راه برگشت ندارد و...   نکهیا از

جا بماند.. تحمل  برود و فردا را همان  الیشب را به و  خواستیم

 ز توانش خارج بود  ا گری د یکی نیا

که هنوز    ی در حال  کردیدر مراسم فردا شب شرکت م  دیبا  چرا

   رفت؟یمعرفت در م ی رک بان دخت یعاشق بود و جانش برا



  زندیم یپوزخند

 ان دختر در اغوشش بود   شینوجوان تمام

  رفتیاغوشش به خواب م در

   دادی م شیباز

 دخترک  نیهم یبرا د یدلش لرز نکهیا تا

 با در اغوش گرفتن عروسکش...   شدیحالش عوض م نکهیا تا

ا  شیجوان  تمام ا  نیتا  با  بود..  کرده  فکر  او  به  فقط   نکهیسن 

 داشتش  ن

 کند یکجاست و چه م دانستینم نکهیا با

 ..  کردیاش را م یتصور بزرگسال یگاه 



بزرگسال  چقدر در  حت  ی ب  یعروسکش  که  بود  شده  را    یوفا  او 

   آمدینم ادشی

   برد یم   رونیو حال داغانش را از اتاق ب  داردیرا برم  نیماش  چیسو

تار  یعصبان  انقدر در  که  ند  ی کیبود  از را    یدختر  دی سالن  که 

 دیلرزیکه کرده بود تمام جانش م یاضطراب حماقت

فردا    ریدرگبود  ریاما فکرش درگ  راند یرا م  نیماش  اد یسرعت ز  با

 مهم بود یلیسرنوشت بهار خ یکه برا یشب

نداشت و شک داشت که    ماینسبت به ن   یکه حس خوب  درست

ن  یپوزخند  بود  مایبتواند بهار را خوشبخت کند اما دل بهار با 

اندازه    انشانیم  ی سن  اختالف  دزنیم   خودش با بهار نبود   یهم 

 او...  اما  تر کیآل بهار نزد ده یجوان تر بود و به ا ماین

 شودیارام نم کندیاضافه م  نیچه به سرعت ماش هر



 د یکشیم ریت  چقدر گذاردیقلبش م  یرو دست

اگر نباشد    شود،یم  مانیپش  مشیاز تصم  گذرد یکه م  ی ساعت  کی

   بردیم شی قد را به نفع خود پ شروط ع  ماین

بود    ی بهار که رفتن  زند،یاز دوربرگردان، دور م  گذردیکه م  یکم

  گردد یبرم ،   تواندیگاه دارد که نم هیبفهمد، بهار تک  مایحداقل ن

 ...  کندیلحظه ها را در خاطرش ثبت م نیا یها  هیتمام ثان یول

                         

  ی خال  گریخانه د   نیا  شتپشت فرمان بود و حال خانه رفتن را ندا

تشو و  از حسرت ها  بود  پر  بود در عوض  ارامش   ر یت  ها  شیاز 

  آمد یم  رونیو نفسش سخت ب  شد یم  شتریقلبش ب  یها  دنیکش

اتاق طبقه   یو به چراغ روشن پنجره    گذاردیقلبش م  یرو  دست

فردا    یبرا  بافدیم  ایبهار امشب را رو  نکهیا  فکر  کندیدوم نگاه م 



  زندیم یپوزخند   افتد یدت در دلش به راه مشب، حرص و حسا

به نکردیواقعا داشت حسادت م   او ان هم  به دست    یبرا  ما ی.. 

 که سهمش بود و قسمتش نه..   یجواهراوردن 

 خورد یکه به صورتش م  یباد سرد  یحت  شودیم  ادهیپ   نیماش  از

  ی و ب  ل یم  ی ب  داشت یبرم  قدم     کند یکم نم  ی اتش دلش را ذره ا

تا درد    خوردیم  یمسکن  دی با  رودیبه آشپزخانه م  میمستق  رغبت  

 قلبش آرام شود 

که    رفت یبه قلبش فرو م  یانگار سوزن  دیکشیم ه  ک  ی هر نفس  با

  ی ول  کندیو رو م  ریرا ز  جعبه  کم باشد    شیهوا برا  شدیباعث م 

باعث شد    شد یکه متحمل م  ی فشار اعصاب  کندینم  دایپ   یمسکن

  اندازد یب  نیزم  یو ها را به شدت رودار  یاز کوره در برود و جعبه  

 شنودیرا م یارام غیج یصدا 



آشپزخانه    چرخاندیم  سر م  بهار،  به سمت درگاه  که   ندیبیرا 

دهانش گذاشته و با چشمان گردش که ترس   یدستانش را رو

 . شده رهیبه او خ  دیباریازشان م

خودش را به    دهیکه بهار ترس  بردیحرص به سمتش هجوم م  با 

 چسباندیم رواید

 داتیخراب شده پ   نیتو ا  امیمنو که هر دفعه م  یکنیم بیتعق  _

   شه؟ها؟یم

  ن ییسرش را پا  گذارد،یبالتر از سر بهار م  وارید  یرا رو  دستش

 شود یم رهیبهار خ  ی دهی و با خشم به چشمان ترس اوردیم

جا.. نشسته بودم.. تو سالن بودم شما    نی.......... نه به خدا.. من هم

   نیداوم



مانده    ته  بود  را برده  نشیپر ناز و ادا عقل و د  یدختر بچه    نیهم

نم  ی اجازه  کند    داد یغرورش  اصرار  دلش  خواست  بر  هم    باز 

رو    بنددیم  چشم    آوردیبهار او را به خودش م  یاشک  چشمان

  ندینشیم  شیرو  دجانیو ب  کشدیرا عقب م   یصندل    گرداندیبرم

  ی و سرش را ارام رو  گذاردیم زیم  یمشت شده اش را رو  دست

درد صورتش   از    ندینشیقلبش م  یراستش رو  دستش  مشتش

هوا   یاما فقط ذره ا  دیکشیم  یقیعم  یها  نفس  شودیجمع م

   شد یم ش یها هیوارد ر

چشمانش   شنودیبهرام را م  یخس خس نفس ها   یکه صدا  بهار

  هیسا  زیم  یرو  ی و کم  رودیم  جلوبود؟    ی چه حال  ن یا  شودیگرد م 

   اندازدیم

 ........... بهرام خان؟  



 .. توانش را نداشت دهدیجواب نم بهرام

   شمی.. دارم نگران منیبگ یزیچ  هیرو خدا  تو.......... بهرام خان؟ 

صدا    "بهرام خان    "  نیا  یبرا  لرزدیبار دلش م  نیهزارم  یبرا

چقدر   ش یبهار برا  ی نگران  شودیسر خوش م  بیعج  اما کردنش  

اما    شدیحالش نگران م  دنیبا د   یهر کس  نکهیا  بالذت داشت  

  شودیحرف بهار عاشق تر م  نیدلش با ا

 اورژانس  زنمی.. زنگ منی........... اگه جواب ند

  دیگویخواسته اش را م طیو در همان شرا داردی را برنم سرش

   خوامیمسکن.. م _

کم جانش نامفهوم بود مخصوصا که    ی.. صداشودیمتوجه نم  بهار

  زدیبود و ارام حرف م نییهم پا سرش

  ن؟یبگ گهید  کبارهی......... متوجه نشدم.. 



م  سرش بال  نفس هاآوردیرا  عم  ی..  و  به جا  قشیبلند    یی راه 

   بردینم

   خوامیمسکن.. م _

  نگاهش   لرزدیبر خود م  ندیبیعرقش را م  سیکه صورت خ   بهار

  دنیو ان نفس کش  افتد یقلبش م   ی ه رودست مشت شد   یرو

 بود   دهیکه تا به حال از بهرام ند یی ها

حال    مسکن   دونستمینم  من شما؟    نیدار  ی .............. مشکل قلب

    ارمیمامانم براتون م یالن از دارو  کنهیشما رو خوب نم

  ی وقت بود و هر دو  رید    شودیو زهرا م  میسرعت وارد اتاق مر  به

سر خواب..  غرق  ها  رو   عیان  رو  یاز   یلرود  زیم  یصندوقچه 

پله ها را تند   شود،یو از اتاق خارج م   داردیمادرش را برم  ش یها



  یآب وانیو با ل اوردیرا از خشاب در م ترالیم قرص  رودیم نییپا

   گذاردیبهرام م اریدر اخت

  کنهیبهترتون م نیلطفا ا دی.......... بخور

   گذاردیم زیم یو دوباره سرش را رو خوردیقرص را م بهرام

ان  دوست بب  نیداشت  بهار  را  ندانسته   یدختر  ندیحالش  که 

ا بود    نیمسبب  ز  دانستیماحوالش  درد  متحمل    یادیکه  را 

  ی اش به حد کاف  ده یپر  یعرق و رنگ و رو  سیصورت خ  شود،یم

چ  یایگو ول  زیهمه  کش  یبود  حال    نیا  با...  شیها  دنینفس 

شب هم گرچه سخت..    ن یا  شد؟یم  مگر   کرد یم   یدردش را مخف

 . دهد یرا به صبح م شی. حک شده در خاطرشان، اما جاتلخ.

کند    مایدست ن  یخود را ملعبه    نیاز ا  شیب  توانستینم  بهار 

و خبر نرفتنش را   زندیزنگ م  یبه منش  صبح...  کردیم   یکار  د یبا



ن  دهدیم که  انجا  امشب    مایاز  مراسم  به  مربوط  را  علتش 

م   احتمال  کند ینم  ی مخالفت  دانستیم   شیبرا  استخویبهار 

 سنگ تمام بگذارد! 

ثانزندیم  یتمندیرضا  لبخند را م  هی..  به دست    یبرا  شمردیها 

هر روز تن و بدنش را با حسرت   چقدر  ییاوردن ان جوجه طال

   شد یان لب ها م ی رهیخ چقدر گذراندیاز نظر م لمس کردنش

کرده    التشیخ  در معاشقه  نفهم  زبان  دخترک  با  صدبار  چند 

 .نبود یی جدا نیبه ا یاضر گریبوده.. د 

                         

ا  شیب  توانستینم  گرید بماند  نیاز  ساعت  گذر    ساعتمنتظر 

   د یبا   یرها الن خواب است ول  دانستیم   نکهیهشت صبح بود با ا

 تا شب نداشت یادی .. زمان زگرفتیاز او کمک م



م  _ بالش  رو  و مثل مرغا    یذاریبهار جان تو سر شب سرت و 

 اد یو النم خوابم م دمیکن من چهار خواب  وربا برهیخوابت م

 !شودیقطع م  یگوش

 وونهید ی.......... دختره 

و    شودیبلند م   شیاجبارا از جا  نباریرها ا  رد، یگیشماره م  دوباره

 کشد یموهایش را م

دور    هی  مایاگه حرفت مهم نباشه قبل از بهرا... نه نه.. قبل از ن  _

 بگم!  کنمایم زتیچ

  تو سرم کنم   ی خاک   ه یمن    می ا تو رو خدا بلند شو بر........... ره 

 ... شمیبدبخت م دارم

 گذاردیبرداشته بود را داخل کوله اش م مایکه از اتاق ن  یمدارک

   شودیو بعد از اماده شدن از خانه خارج م



 نکه یاز ا  قبلساعت با محل قرارش با رها فاصله داشت    مین  حدود

  ی کل مدارک کپ  ی و از رو  رودیم نت  ی شود به کاف  یسوار تاکس

 ..  ردیگیم

را متقاعد کند   ماین توانستینم  اگر و دار شب بود ریفکرش درگ

 هنوز    کرد؟یکه زده بوده ارام م  ییچطور وجدانش را با حرف ها

مدت لحن صحبتش   نینکرده فقط در ا  یهم معتقد بود کار بد

 مخصوصا با بهرام  کرد یبا ارامش صحبت م  د یبا  تند بود    یگاه 

 کرده بود ان هم اگاهانه    یکه الحق و والنصاف به شدت با او تند

   ن؟یشیم ادهیخانوم کجا پ  _

 لطفا  ی........ چهار راه بعد

  اه یپ   هیبعد از پرداخت کرا  شود،یمتوقف م  ی تاکس  یبعد  ق یدقا

م م   هنوز    شودیده  دستانش  اگر    دند،یلرزیهم  بود  کرده  نظر 



را از    یگوش  کند    یمال  کمک  یبه کس  شدیدرست م  زیهمه چ

بعد از چند    رد،یگیو با رها تماس م  آوردیم  رونیب  فشیداخل ک

   دهد یبوق جواب م

 پاساژ ملت م  یبهار جان من جلو _

   امی ......... الن م

م  یگوش قطع  خ  کندیرا  از  قسمت  ان  به  را  خودش   ابان یو 

   ند یبیچند قدم رها را م مودنیبعد از پ  رساندیم

   کردیبود و به مغازه ها نگاه م  ستاده یا اپله ه  کنار

 ....... سالم رها جان  .... 

 بهار؟   شده ی.. چزمیسالم عز _



م  دستش ن  کشد یرا  سمت  چ  دی با  ،یخال  مکتیبه  را    زیهمه 

که رها او را از الفاظش   دانستیکنن.. م  یتا با هم فکر گفتیم

 مهم بود؟   طیشرا ن یمگر در ا ی ول کردیم ضیمستف

خاک    "  کی  شیرها با اخم ها  دادیم  حی توض  شتریبهار ب  چه  هر

خب؟   سرت..  بعد  او  "تو  قسمت  به  ها  یرا  منتقل   شیحرف 

 کرد یم

داد   یعنی  _ اول سفته و چک  رفت  ارویبه    یتو  ضامنش    ی بعد 

 تو  قرون هم بهت نداده؟  کیضامن پول خودت که    اونم   ؟یشد

  یکس و کار  یمگه تو ب  دختر  بهار ؟  یکار ها رو کرد  نیواقعا ا

 ؟  یهمه گند زد نیا که سر خود

استرس  بهار و  فشار  شدت  م  یاز  تحمل  تهوع   کرد یکه  حالت 

  مایبه ن  اعتماد  دندیلرزیکرده بودند و م  خی  دستانش  گرفته بود



  ش یها   اشک  ماندیدر خاطرش م  شهیهم  یبود که برا  یحماقت

  ش یاش وسط بود، نگاه رهگذران به اشک ها  نده یآ  بحث..زدیریم

به رها، ان هم با ان بغض شکسته   داد یم  حیمهم بود مگر؟ توض

صدا سنگ  ی گاه  لرزانش  یو  تاوان  اشتباه    کی  یبرا  ینیچه 

 ... م یدهیم

نکرد که    یسیپشت نو  ی......... اون از من سفته و چک گرفت ول

 ضمانته.. یبرا

  ن یکه ا  سمیبنو  یزیچ  د یکه با  اوردم ینم  سردر  دونستمینم  من

  بود اون ضامن من بشه  قرار  خودم نشه..  هیعلچک و سفته ها  

 مون یپر و پ  می چون من حساب بانک دنیگفت به من وام نم یول

بعد پول    یول  ره یرو گفت.. قرار شد اون وام بگ  نیهم  بانکم   ستین

 شد..  ی که چ  ینیبیم یول  رو به من بده



صورت بهار   یو جلو  ردیگیم  ی اب معدن  ک یو    شودیبلند م  رها

 رد یگیم

تو سرمون    ی چه خاک  مینیصورتت رو بشور بب  ا یخب.. ب  ی لیخ  _

 میکن

را    فشیک  پیز  کند یو با دستمال خشک م  دیشویرا م  صورتش

 رد یگیرها م  یباز شده  را جلو فیو ک کندیباز م

 نوشته محرمانه  روش  برداشتم  مایمدارک و از اتاق ن  نی.......... ا

 کرد  یی ها کار  هیباشه فکر کنم بشه باهاش  یمهم زیچ اگه

 دهد یم و ابرو بال  اندازدیبه برگه ها م ینگاه  رها

 نا؟ یهست ا یچ _

 م یمهندس نشون بد هیبه   دی.. با دونمی........ منم نم

   فهماندیرها، سوالش را به بهار م  ی دوباره  تعجب



 چقدر  آبروم جلوش نره    نیاز ا  شتریب  گهید  ............ بهرام خان نه  

خاک بر سر  منه  بهم بگو   یدار ی مشکل ا ی ی بهم گفت : اگه کار

ش  رو  یکه شناخت مایبه ن خوامیبه اون بگم وام م نکهیا یبه جا

   ادیسرم م یی هر بال حقمه نداشتم گفتم  

   ردیگیرا در اغوش م بهار

 شدن   یو ادماش عوض ایدلم دن زیعز ستیحقت ن _

ون با نشست نم  م یشرکت بر  هی پاشو بهار جان، پاشو زودتر به    _

 رهینم ش یپ  یکار نجایا

به قول خودش    خرد،یم  کیکاکائو با ک  ریرها، ش  رشانیمس  نیب

  کنار  ندیا یکار برب  نیداشته باشند تا بتوانند از پس ا  یانرژ  د یبا

از ماش  ی مهندس  یاز شرکت ها  یکی   کنار  پ  نیساخت و ساز 



  ک ی  شوند یم  ادهیپ   ی ساخت و ساز از تاکس  یاز شرکت ها  یکی

 سنگ و چوب   یدو طبقه با نما کیساختمان ش

  در  میکار دار  نجایا  نیاز مهندس  ی کیخانوم ما با    دی.......... ببخش

 م یبهشون نشون بد یزیچ هی دی واقع با

بود،    با یبهار در نظرش ز  چقدر    کند یبا دقت به بهار نگاه م  یمنش

 هم باعث شد بدون سوال تلفن را بردارد..  نیهم

  ه؟یچکارتون  پرسنیجناب مهندس م _

هر    نشی.. هزننیبب  شونیا  می.. اورد میچند تا طرح دار  هی..........  

   میدیچقدر بشه م

اخر که    یبه جز صفحه    آوردیها را از کوله اش درم  یکپ  بهار

 حک شده بود شی درشت رو یلیخ مایاسم شرکت ن

 مهندس اجازه دادند   یخانوم، اقا د ییبفرما _



چند قسمت از ان ها اسم    در    کندیدور برگه ها را نگاه م  کی

  ی ب  از  مهر و امضا هم شده بود    یشرکت نوشته شده بود و حت

  خوردیحرص م شتریخودش ب یتوجه

بب ماژ  تونمیم  زمیعز  دیخش..........  از  لحظه  استفاده   کتونیچند 

 کنم؟  

   کنمیخواهش م _

و   داردیرنگ را برم  یآب  میماژ  یبه صورت منش  یبا لبخند  بهار

م   ی اسام  یرو ها  امضاء  و  مهر  ا  او     کشدیو  فقط    ی کپ  نیبا 

که ممکن    ینه اتوئ  اورد، یاز محرمانه بودنش سر درب  خواستیم

 بدهد   گرید یبود به دست اورده باشد را به شخص



نشانشان داد    یکه منش  یو به سمت اتاق  ردیگیرها را م  دست

ب  و متعاق  کنندیدو سالم م  هر    شوند یاز در زدن وارد م   بعد  رودیم

   شنوندیان جواب هم م 

 در خدمتم خانم ها   _

  نینشسته بود انتظار دو دختر به ا  زیکه پشت م  ی انسالیم  مرد

 از شاگردانش باشند  یکی  دادیرا نداشت  احتمال م یجوان

 گذاردیم زی م یو اسناد را رو رودیجلو م بهار

دار لطف  مهندس    دی............  کارتون    دیبخشیم  جناب  مزاحم 

  ی لیخ    د؟یاسناد کمک کن  نیبه ما تو فهم ا  شهیم  راستش    میشد

 ی اتیما ح یبرا

رو  نکشیع   مرد م   یرا  را    و    گذاردیچشمانش  ها  ان  دقت  با 

 ..  خواندیم



م  یگاه  گاه   کردیتعجب  ها  یو  هم    شی اخم  در  شدت  به 

 رفتند یم

 د؟ یها رو از کجا اورد نیشما ا _

 د رویبهار جلو م  د،یچه بگو دانستیکه نم رها

از گر  امروزش چشم ها  شبید  یها  هیهنوز  سرخ   ی کم  شیو 

 بودند 

ها را    نیا  کنمیمثل شرکت شما کار م  یشرکت  ی............ من تو

.. چطور بگم.. اومم به  یعنی اومد..    یجوریبه نظرم    دم،ی د  یاتفاق

رو    انش یکه ز  کنهیم  یشرکتمون داره کاره اشتباه  سینظرم رئ

 بدن    گناهیعده ب هی د یبا

 : گذاردیم زیم  یو رو آوردیرا در م  نکشیع  ردم



  کار یچ  دیفرض که دونست  بر  ه؟ی وسط چ  نیاونوقت نقش شما ا  _

   دیبکن دیتونیم

 :  د یآیرها جلو م نباریا

رو گرفته ما هم برحسب   یادی شرکت از ما مبلغ ز  نیصاحب ا  _

و در عوض اشتباها بهش    مینگرفت  دیشناخت و اعتماد ازش رس

دارن ما   شونیحال ا  و   مین پول چک و سفته دادبرابر او  نیچند

برگه ها بتونه   نیا  کننداگهیم  یو ازمون اخاذ  کنندیم  د یدهرو ت

به پولمون   گهیکه د   ماکمک کنه بده؟    گهید   یها  یلیبه ما و خ

   میریگیحداقل چک و سفته هامون رو ازش م میرسینم

   د؟یگیاز کجا بدونم راست م _

   کندیمکردن  هیشروع به گر بهار



از من چک و سفته گرفته و داره  یالک میگی........... بخدا راست م

متوجه   یزیرو خدا اگه چ  توباهاش ازدواج کنم    کنهیمجبورم م

منو بدهکار    یالک  بخدادخترتون    ی.. منم جانیبهمون بگ  دیشد

و صداش    زنمیالن بهش رنگ م  نیهم  دیبخوا  اگهخودش کرده  

 . نیا  بشنوکه شم ذارمیپخش م یورو، ر

که چک  کندیاصرار م ما یبه ن گری بهار بار د کنن، یکار را م نیهم

پس دادن ان ها را به بعد از عقد   ماین  یرا بدهد ول   شیو سفته ها

   کندیموکول م

 :  دیگویم مرد

  ی نداده و حت  اتیسال است که مال  نیچند  مایشرکت ن  نکهیا  از

ز کار  یادیاسناد  کم  مورد  ساختمان  یدر  بحث  وجود    در  ها 

 داشت 



از مصالح     یول  گرفتهیرا م  کیجنس درجه    ی  نهیهز  ماین  نکهیا

   کردهیدرجه دو و سه استفاده م

  کی  یول   گرفت یشش طبقه را م  ی مجوز ساخت، اپارتمان ها  او

   دادیم لیمجتمع ده طبقه تحو

 زیمدارک همه چ  نیبود که چرا در ا  بیعج  ی مهندس صناع  یبرا

 ز ی که از همه چ  یشخص  دیشده بود شا  یانقدر کامل شفاف ساز

 صاحب شرکت فرستاده بود..!   یرا برا  نیخبر داشت ا

 در دستان بهار بود...   یمدارک برگ برنده ا نیا

          چهارم فصل         

  کی  قهیافتاده بود هر چند دق  کیتراف  ریبود که گ  یساعت  کی

را رفتیمتر، دو متر جلو م بود، ساعتش  اعصابش خورد شده   ..

 برد یرا به مطب م  میمر  دی با گری ساعت د مین  کندینگاه م



گرفته بود اگر از    رضایعل  یپسر عمو  یرا اشنا  تیزیوقت و   نیهم

سه ماه بعد که نوبت    رفتیم  یبعد   تیزیو   میتا  رفت،یدستشان م

 خودشان بود یاصل

ش  کالفه پشت  م  اده یپ   شهیاز  نگاه  را  را   کند، یرو  سرش 

 .. ماندی مات م ابان،یسمت خ گرداندیبرم

 ان    ندیبیرا م  ییآشنا  دخترک  کندیرو نگاه م   ادهیبه پ   دوباره

که حدودا    ینه تنها، همراه دختر بچه ا  ی ول   هم بعد از چهار سال  

  را دور گردن   شیکودک چنان دست ها  ان  سه سال داشت...  

  کیشانه اش گذاشته بود،    یانداخته بود و سرش را رو   مادرش

   دیکش یسخت ریان قلبش ت

م  به پوزخند  ول  او    زندیحال خودش  برا  یرفت  را  به    شیدرد 

و چهره اش از درد   گذاردیقلبش م  یرو  دست  گذاشت...    ادگاری



..  دوزدیم  ش یروبه رو  ی ها  نیرا به ماش  نگاهش    شودیجمع م

 یکه در گذشته اش نقش پررنگ  یاصال چه معنا داشت که به زن

 یبود فقط براآن دخترک که حال مادر شده      داشت نگاه کند؟

بود..   م  در   گذشته  باز  را  قوط  کندیداشبورد  را   یو  قرصش 

  ی باق   شیفقط چهار عدد از قرص ها   کردیپرش م  د یبا  دارد،یبرم

  شی رو.. جا  اده یسمت پ   چرخدی اراده باز هم سرش م  ی ب  مانده بود  

 پر شده بود...    یگریبا شخص د

                                                      

  یفرع   ابانیسبک شود به خ  کیترافتا بار    گذردیساعت م  کی

پدال   یرا رو  شی پا  کندیم  تیرا در ان هدا  نیماش  رسدیکه م

   گذردیم  گرید یخودروها نیو با مهارت از ب فشاردیگاز م

   ردیگیتماس م میو با مر داردیرا برم یگوش



 الو ؟   _

   یسالم حاج خانوم.. اماده ا _

 شد که   ریسالم مادر.. د _

صف بسته بودند،    شیچراغ قرمز ها برا  یهمه    طیشرا  نیدر ا 

   ستدیایم

فقط عکس    رسمیم  گهید  ی  قهیتا ده دق  شما اماده باش.. من  _

 نره  ادتونییلوژ ییویراد یها

 ا یباشه مادر.. ب _

گوش  کند یم   یخداحافظ رو  یو  م  یصندل  یرا   اندازدیکنارش 

د  بو  یبود و هم خسته کننده اما ساعت   یروز سخت  شیبرا  امروز

در ذهنش ثبت شده بود و انگار قصد نداشت از   ریتصو  کیکه  

 کنار برود   شیچشم ها یجلو



                                                      

 را در مطب گذراندند  یساعت  دو

  فیزمان گذشت.. ک  نیاز ا  شتری ب  ی لیبهرام خ  یکه برا  ی ساعت  دو

راد با دست د  ردی گیرا م   میمر  یولوژیو عکس  کمک    گرشی و 

 خارج شوند تا از مطب  کندیم

  د یهر چه زودتر عمل کن  دی دکتر هم عمل بود با نیا صیتشخ _

 کردمیبه حرفتون گوش م د یهم نبا  شیسال پ  دو

پا  از کنار    روندیم  نییآسانسور  تا  را  مادرش  همچنان  بهرام  و 

 کند یم  تیهدا نیماش

 دلت رو صابون نزن خودیعمل کنم ب تونمیمن نم _

 زندیم استارت



نبه حر  گهید  ندفه یا  _ هرچند که شما به حرفم    ست،یف شما 

 از خودم بوده   یسهل انگار  کنمیاحساس م  ی ول  نیکردیگوش نم

  ی لی.. خکند یغم گرفته به مرد کنارش نگاه م  یبا چهره    میمر

 ... یلبخند.. ان هم زور کیشده بودند  ش یوقت بود که خنده ها

به حرفم گوش   تو  ی نداره به حرفت گوش کنم وقت  ی لیپسرم دل   _

 یکنینم

مادرش از او چه خواسته  داندی خوب م  رود،یلبش بال م  ی  گوشه

  یبود.. سردرد عصب  دهی د  ابانیان ساعت که او را در خ   از  دارد  یا

د  سرش  در  انگار  بود  گرفته  طبل    ی م  یگی هم  با  و  جوشاندند 

 دند یکوبیم

دوباره خواسته اش را با خواهش    ندیبیکه سکوت بهرام را م  میمر

 کند یم انیب



که    هیدرد تو چ  اخه  منو حسرت به دل نذار  یو اخر عمر  ایب  _

  ب یع   مگه  کردم   ی همه دختر خوب بهت معرف  نیا  ؟یریگیزن نم

  کرده   لیتحص  با،یبا کمالت، با خانواده، ز  هم  داشتن؟  یرادیو ا

 کدوم به دلت ننشستن؟  چیه یعنی

 ی تکرار  ی.. باز هم همان بحث هاکشدیم  یپوف

وارد    تونمیرو که دلم نخوادش نم  یکس  دنه.. به دلم ننشستن  _

 کنم  میزندگ

چقدر پسرش   کشد، یچادرش را که عقب رفته بود، جلو م  میمر

 کرده بود  رییتغ

 وارد شود یگریاز در د  کندیم یسع

به من نوم رو   تو  بگم اخه؟  یک  به  نمینوم رو بب  خوادیمن دلم م  _

 بهت ندارم!  یکار گهیبده، من د 



از راه    دی که او داشت.. با  یان با حال  دکریم   یهم لجباز  مادرش

  دادیابن بحث را خاتمه م یشوخ

باشه   طشیشرا  دی پرورشش بدم مادر من، با تونمیتو هوا که نم  _

  ! 

   شودیگرد م می مر یها چشم

 دادیرا قورت م ا یح یم گاهپسر ه نیا

   د یچه بگو دانستیاو هم م یول

 بشه! جور  طشی.. که شراریزن بگ گمیم نیواسه هم _

  دهد یچشمانش فشار م   یانگشت شصت و اشاره اش را رو  بهرام

 را بدهد   دشید  یتا بلکه سردرد اجازه 

  ی بحث بمونه برا نیا یبخوابم ادامه  کم یخونه، من  میحال بر _

 بعد 



بار   ری از ز  شهیهم  دهد،یسرش را به چپ و راست تکان م  میمر

   کردیم یازدواج شانه خال

به    ی سن عضب موندن واسه مرد  نیا  تا     مادر   یدون یخودت م  _

   بره یم تیرو از زندگ برکت  ستیاعتقادات تو اصال خوب ن

                                                               

کمتر  مگر که  بود  او  ها  یحس  نیدست  مورد    یازدواج  یبه 

 داد ینم ت یدلش رضا اصال اطرافش نداشت

ختر  ارزو دارد.. دست ان د  کیهزار و    کند، یکه ازدواج م  یدختر

بگ ب  ردیرا  اش  به خانه  برا  یدر صورت  اوردیو  دختر  ان    شیکه 

هم به ان دختر ظلم    نگونهیا  به او ندارد ؟  یلیو م  ستیجذاب ن

 کرده هم به خودش



  کند یم  کمک  بار داده بود  نی.. قبال جوابش را چندکندیم  سکوت 

 شود اده یپ   نیاز ماش میمر

برم  فیک را  عکس  ک  خواستیم  دارد،یو  کند  مرکمکش   میه 

 گذارد ینم

مادر  _ نکنه  درد  ن  از  دستت  که  منو    فتادمیپا  بال  و  پر  انقدر 

 ی ریگیم

 کندیم یاخم بهرام

 یاز منم سالم تر یشما پاهات رو عمل کن _

مجبور   م یمر  گر یکرده بود که د  ل یاتاق بزرگ تبد  کیپله را به    ریز

 نباشد از پله ها رفت و امد کند 

اتاق   یها  لیوسا داخل  را  بوس  گذاردیم  مادرش  از  بعد    دنیو 

 کرد یاستراحت م د ی.. با رودیاز پله ها بال م شیشانیپ 



.. به در اتاق نگاه  کند یتوقف م  ش یپاها  رسدیاتاق او که م مقابل

 کند یم

 ندینشیم  شیلب ها یرو یپوزخند

نبود که شب  کودک بود، مشخص  اغوشش خواب  خودش   هیدر 

 نه  ایهست 

   کندیش را مشت مو دستان دهد یرا تکان م سرش

   آورد؟یفکر ها به سرش هجوم م ن یا دیدوباره با  چرا

   کوبد یو در را به هم م شودیاتاقش م وارد

زهرا و بهار از    ی زمان را به عقب برگرداند از وقت  توانستیم  کاش

 سوت و کور شده بود    شانیشان رفته بودند، خانه  شیپ 

بعد از   کردیرم مکه صبح تا غروب خودش را با کار سرگ  بهرام

   رفت یباشگاه م ی ان هم گاه



  ی گذشته زندگ  اد ی بود که صبح تا شب در ان خانه تنها بود و به    او

  کردیم

حال چند سال    گر ید  ی را داشت ول  شی ها  یکه دوره هم   البته

 را نداشت   شیپ 

ا  یی وفا  ی هم ب  زهرا بود و در  از احوالش   یمدت خبر  نیکرده 

 نگرفته بود  

 کجا هستند...   دانستیحداقل م کاش

                                     

  شودیشاه مقصود م  حیتسب  ریو گ   گردد یکتابخانه م   ینگاهش رو

  آورده بود..  ش یکه سوغات مشهد برا  یآن شب ی پ  رود یم فکرش

و از قسمت    کند ی.. دست بلند مروند یجلو م  اریاخت  یب   ش یپاها

تقر  ییبال باکس  برم  یبزرگ  بایکتابخانه  رو  داردیرا   ز یم  یو 



و نگاهش به جعبه دخترانه    کندیرا باز م  درش  گذاردیکارش م

م   لبش  شودیم  ریگ  یا گاز  آن    ردیگیرا  وار  ساعت  فکرش  و 

   کندیلحظات را مرور م

ب  جعبه م  ادیبه    درست  آوردیم  رونی را  که    نیا  گفتیداشت 

در جواب خودش که گفته بود :    و  با ارزش است  شیجعبه برا

 ش؟ یدیپس چرا به من م

 ؟ یستین یشما راض ،یبهتر از شما؟ من راض یبود : ک  گفته

در   یبرا  رفتیم  دلش  ساده بود که با هر حرف و حرکتش  چقدر

 .. دنشیآغوش کش

ا  د یشا بود، وگرنه  ا  نیهم مجنون  از خواستن که   نگونهیحجم 

از عشق نداشت    ی که درک  یدخترک  یده بود آن هم براکر  رانشیو

 بود یوانگیاز نظر خودش د



م  یجعبه    یرو  نگاهش   آوردش یم  رونیب  ماندیانگشتر 

جعبه را باز    در  شده بود  صیرا از دست داده بود و حر  اراتشیاخت

 افتد یو چشم به انگشتر داخلش م کند یم

  ی لیخ  رنگش  براتون انتخاب کردم...    حیتسب  نی.. ست انوی...... ا

برا خوبه؟    نیا  نیهم  یخوشگله  برداشتم..  و   شما   انگشتر 

 وشتون اومد؟ خ

  یفقط دلبر  دخترک  ..  امد یصبح آن شب خواب به چشمانش ن  تا

  ش یزبان  نیریبا ناز و عشوه.. و ش  توانستیم تا  کردن را از بَر بود  

مُهر    توانستینم  ....  دانستینم  یاز دلدار  یزیچ  ی ول    بردیدل م

 بزند   شیشانیکم جنبه بودن را به پ 



بودند    یادیز  زنان برا  چیه  اما    اد یز  یلیخ  اطرافش    ش یکدام 

نبودند   ادا ها  چیه  جذاب  بود   یوقت توجهش جلب    ان نشده 

 اش را هم سوزاند..   شهیان دختر بچه بد جور دلش را برد و ر  یول

  یلعنت یجعبه  نیهنوز ا چرا    کند یاش نم هیبه بق ی نگاه  گرید

بود؟   داشته  نگه  ب  درد  را  درون   دستش    شودیم  شتری سرش 

  یول   برد یم  نیجعبه را از ب  دیبا     شودیو چنگ م   رود یم  ش یموها

چه که    هر    شد یم  مانیو پش  افتاد یراه م  انیهر بار دستش م

ا عالقه    یجعبه    نیباشد  بود..    یمورد  و    یی   او  او  رفت  که 

 ..  دشیند

  دهد یو در آخر کنترلش را از دست م   رندیگیشدت م  ش یها   اخم

 توانستینم    کند یپرت م   نیزم   یرا رو  ش یاز کتاب ها  ی و قسمت

امروز او را در   نیهم  تازه  اوردیروشن فکر را در ب   یانسان ها  یادا

تخت دراز    یرو  در آغوشش    ی هم با کودک  ان  بود    دهی د  ابانیخ



.. سرش داشت گذردیم  قیدقا  بنددیرا م  شیو چشم ها   کشد یم

 شدیمنفجر م

بر  نیا  شود، یم  بلند را  امانش  درد  با  ده ی سر  مسکن    د ی بود 

  داخل  رودیم  نییپله ها را پا  حالیو ب  رودیم  رونیاتاق ب  خوردازیم

 رون یدارو ها را ب  یجعبه    نتیو از داخل کاب  شودی آشپزخانه م

   آوردیم

 مادر؟   یخوایم یچ _

و با هر دو دست به    ندینشیم  ی صندل   یرو  ند یبیرا که م  میمر

   آوردیسرش فشار م

 وحاج خانوم مسکن بده که سر درد کشت من _

  یگاهش عصب  یگاه و ب  یسر درد ها  نیمنشأ ا  دانستیم  میمر

ول م  ی هست  بهرام  به  با  گفتیهر چه  و    د یکه  مغز  پزشک  به 



مسکن را   کپسول    انداختیکند، پشت گوش ماعصاب مراجعه  

   دهد یاب به بهرام م یوانیبا ل

حرف گوش    یلیخ  ینوجوون بود  یوقت  چقدر بگم برو دکتر    _

 !   یمرد شد رین که پ تا ال یکن تر بود

 شهیهم  بهرام    ردیگیاش م   خنده    گذاردیم  زیم  یرا رو  وانیل

   دیخریمادرش را با جان و دل م یها هیکنا

 !   ادیرو خوش نم خدا حال شما انقدر جنس بنجلت رو نکوب  _

م  میمر تنها     یب  تیوضع  دیبا   ی ک  تا     کندیبغض  و سامان  سر 

اشت که پسرش را در لباس او دل ند  مگر    د؟ یدیفرزندش را م

   رد؟یو نوه اش را در اغوش بگ ندیبب یداماد



دختر برات نشون کردم همون   هی  ش یپ   یهفته  ی مهمون  یتو  _

و خودش   نیکه خانوادش ک  دمیپرس  کهیت  کهیت  هیجا هم از بق

 ست  کاریچ

   دهد یباز شروع شدر! ، سر تکان م نکه،یا یبه معن بهرام

بعد در موردش   دم یقول م  یول  ستیالن که من حالم خوب ن  _

  میصحبت کن

   ندیکه بش  دهدیفرمان م میمر  شود،یکه بلند م یصندل یرو از

برم   خوامیچون بعدش م  یکنیو به حرفام گوش م   ینیشیم  _

 بهشون زنگ بزنم 

 به ظاهر نشان دهد   گذاردیدرد نم یول  کندیتعجب م بهرام

  یکیو برادر داره که  خواهر و د هی  و سه سالشه و پرستاره   یس  _

تو هلند زندگ  برادر هاش  ازدواج کردن و    همشون    کنهی م  یاز 



خودش   ی داره ول  ادیخواستگار ز  گفتنیم  دختر مجرده    نیفقط ا

   کنهیقبول نم

  که چادر سرش کرد   دم یبود موقع رفتن د  یو خوب  نیسنگ  دختر

هم از   همه  ظاهرشم که خوب بود    خونه،یاعتقادات تو هم م  با

  نینظرم ا  به    خورهیهم بهت م  سنش    کردنیم  فیادش تعرخانو

برم بهشون زنگ بزنم گفتم    خوامیالن م  نیرده، هممو  نیبهتر

   ی باش انیکه در جر

  ش یبهتر بود که موافقت کند تا به زندگ  د ی شا    کند یم  سکوت

به    دیبا    دیلرز  ینم  گرینبود که دلش د  مهم  سر و سامان دهد  

 ...  دادی فرصت م شیزندگ

                                         



دلش روشن    رودیو از پله ها بال م  ندیبیرا تلفن به دست م  میمر

زندگ که  تغ  ی بود  د   یکندبرایم   رییپسرش  شب  قرار   گریدو 

 خواست ینم  آمدیکوتاه نم  گرید  نباریگذاشته بود، ا  یخواستگار

  یرا به بهرام متحمل کند، اما تا جواب قانع کننده ا  یکه دختر

 ی جلو  د یبود نبا   دایطور که پ   نی ا  شد یکن ماجرا نم  ول  دیشنینم

  د یگوی شام همه مکالمات را بهرام م  زیم  سر  آمدیبهرام کوتاه م

در مورد ان دختر و خانواده   شی توجه بهرام را به حرف ها  یوقت

   دهدیم حیتوض یشتریب اقیبا اشت شنودیاش م

   یفردا کت و شلوار بخر یبرا دی با  یول _

   زندیم یو تک خند اندازدیبال م ییابرو بهرام

 اونوقت چرا ؟   _



متفاوت و تازه    زی همه چ  خوامیمچقدر دلم روشنه بهرام    یدونینم

 کار هست   نیتو ا یریخ هیبه دلم افتاده   اصالباشه

 چشم  گمیبخر، منم م یگیشما که م ی دارم ول اد یلباس که ز _

 برود..   شیخوب پ  زیکاش همه چ خندد، یبا شوق م میمر

  قصد   آمد یبهرام از شرکت م   گر یساعت د  کیسه بود و    ساعت

لباس مناسب همراه    کیانتخاب    یخودش هم برا  نباریداشت ا

به بهرام گفته بود او هم   یموضوع را تلفن  نیا  یبهرام برود، وقت

  دیخر  یهفت برا  ای قبول کرده بود و قرار شده که ساعد شش  

 بروند 

                                         

 دمیمن قول م  انیشما ب  ستیلزم ن   ن،یشی سته محاج خانوم خ  _

 خوبش رو انتخاب کنم  هی



م   میمر را سر  ب  فی و ک  کند یچادرش  اتاقش  از   رونیبه دست 

 د یآیم

 ده یتو خونه دلم رضا نم نمیبش نکهیباشم، ا  دیمن خودم با  _

از خانه خارج   میو قدم به قدم مر  ردیگیمادرش را م  فیک  بهرام

 شودیم

م  پشت که  اش   م یمر  ندینشیرل  صدقه  قربان  دل  در 

مردانگ  یزیچ  رودپسرشیم گاه  یاز  چه  گر  نداشت    ی کم 

  ط ی او که بهرام در همه حال و شرا  یو حت  شدیاخالقش تند م

 تا پسرش ارام شود  زدینم  یدر ان زمان ها حرف  کرد، یاحترامش م

 ارامش کرد..   شد یدلش نرم بود م اما

  مثال دلم گرفت    ،یکنیم مهمه اخ  نیا  هیبخند چ  کمیخب پسر    _

 ان شاء الل   یبپوش یلباس داماد یخوایم



 شود یم ابانیو از کوچه وارد خ چدیپ یرا م فرمان

 حاج خانوم    یلباس خواستگار  نیا  ، یحال مونده تا لباس داماد  _

 بهرام   یحرف ها نیاز ا خوردیحرص م میمر

  به  یپوشیهم م  یداماد  لباسبچرخه مادر    یزبونت به خوش  _

   یحق عل

لحظه    نی مادرش را منتظر چن  چقدر  دهدیتکان م  یسر  بهرام

 گذاشته بود، خدا از او بگذرد یی ها

مادرش   یبود ول   امدهیچند که هنوز حس شوق در وجودش ن  هر

ا  یحساب و  بود  داشت    شیبرا  ا یدن  ک ی  نیشاد  طول   درارزش 

ها آرام آرام   نینبود، ماش  نیسنگ  ی خوردند ول  کیبه تراف  ریمس

   کردند یکت محر



 ی واسه دختر مردم نذار  یالک  ی .. حال از قصد شرط هاگمیم  _

  ؟یکه جواب رد بشنو 

   زند یم  یهم لبخند  بهرام  خنددیو خودش جلوتر م  د یگویم   میمر

جلو  گذردیم  ی ساعت م  ی بزرگ  یمغازه    یکه  از    کندیتوقف 

احترام در سمت مادرش را باز   تیو با نها  شودیم  اده یپ   نیماش

فروشگاه    نیاز ا  میمر  کند یم  تی و او را به داخل مغازه هدا  ندکیم

خوش حس  مردانه  م  یلباس  را  وجودش    بهرام   ردیگیسراسر 

 یجوان  مرد  ندیتا بنش  بردیم  ی کیش  یمادرش را کنار مبل راحت

   کندیم یی و خوش آمد گو  دیآیبا احترام به سمتش م

 در خدمتم قربان   _

 را از نظر بگذراند   شانیا مدل هات  کندیبه کت ها نگاه م بهرام

   دونم یرنگش هم نم  خوامیم  راهنیپ   کیکت و    هی..  نیدار  اریاخت  _



جوان که در نگاه اول از شکل ظاهر و صحبت کردن بهرام با   مرد

  د یجد  یاز کار ها  او شده بود چند نمونه  تیمادرش متوجه شخص

 در نظر گرفته بود  شیو مردانه پوش را برا

اگه مدل و اندازه    میاریمت پرو چند نمونه براتون مقس  نییبفرما   _

 شون  یسراغ رنگ بند میریم  نیرو پسند کرد

تند به   یها دنیقلبش در حال کوب یول شودیداخل پرو م بهرام

را پسند    ی کیتا بالخره    پوشدیمدل را م  نیچنداش بود    نهیس

   کند یم

بند  نیا  _ رنگ  جناب..  بب  ش یخوبه  پ   نمیرو  بعد  رو    رهنش یو 

   کنمیانتخاب م

و تو انتخاب رنگ کمکتون   انیاز همکار ها م   ی کی  النبله حتما    _

 کننیم



 ی بعد صدا  یلحظه    چند  چرخدیم  نهیو بهرام سمت ا  رودیم  مرد

   کندیتوجهش را جلب م یفیظر

 کمکتون کنم؟   تونمیسالم.. م _

  ک یتا برگردد و نگاهش در    کشدیطول م   ی.. کمزندیم  خشکش

 شود ! رهیآشنا خ یاب یها جفت چشم

   دمیدیرو که مقابلم م  ی کس شد یباورم نم

 قهیکنار شق  دیسف  ی کرده بود اون هم با موها  رییچهرش تغ  چقدر

 چونش یهاش و رو

 کردم؟   رییتغ ادی مدت من هم انقدر ز نیتو ا یعنی

   رهیگیو نگاه پر حرفش رو ازم م خورهیتکون م بکشیس

و خالف    رمیگیدش ازش نگاه ممنم مثل خو  امیخودم که م  به

   رمیگیم نییخودش سرم رو پا



 .......... سالم  

 .. حق هم داشت دهینم جواب

   نمیکه عکس العملش رو بب  ادی بال م سرم

   کردینگاهم م  داشت

  ستهیایو پشت بهم م  گردهیبرم دنش، یمحض د به

 سالم   _

  دیخر یمردونه برا طیمح  هیتو  نیتنها اومد ستین خوب

  نهیشیلب هام م یرو ندلبخ

 داشت رتیهمه سال هنوز هم روم غ  نیاز ا بعد

   ومدمین دیخر ی.......... برا

 ..  کنمیکار م  نجایا



دوباره حرفم رو براش    خواستیسمتم، انگار م   گردهیبرم  یطور

 تکرار کنم 

  دارمی به عقب برم یمن ناخواسته قدم و

 خورندیبه هم گره م شتریهاش ب اخم

اون هم    یچند تا مرد کار کن  ن یب  دهیچطور اجازه م  شوهرت  _ 

 ؟   کننیکه اکثرا مرد ها رفت و آمد م ییجا

ا  قبل صدا  هنکیاز  بدم  رو  م  یزیعز  یجوابش  که    کنهیوادارم 

 برگردم 

 بهار ؟   _

 خدا .. خاله چقدر شکسته شده بود آخ

 بوسمیو چند بار صورتش رو م کنم یم بغلش



ول  یمادر  حق داشت  گردنم  خوب  ی به  دختر  اصال  براش    یمن 

 نبودم

 .......... سالم خاله جان 

ب  خاله با دلتنگ  ارهیم  رونمیاز بغلش  اجزا  یو  نگاه    یبه  صورتم 

   کنهیم

.. چطور دلت دمیدیسالم بهار جان.. من تو رو مثل دخترم م  _

 ی پشت سرتم نگاه نکن  یاومد بر

  زش یر  یتا جلو  دم یفشار م  یو کم  ذارمیچشمام م  یرو  دستمو

 کنه یکار خودش رو م  یدلتنگ ی ول رمیاشکم رو بگ

 رم یجلوش رو بگ تونمیمن نم و

 بودم ادتونیبه  شهی............ به خدا هم

 خب..   ی من و مامان نباشه، ول  نیاز شما، ب  یکه حرف  ستین  یروز



 شما بهتر بود  ی ما و خبر نگرفتن ازتون برا رفتن

کناره خاله   بهرام خان  یخاطرات خوب گذشته که تو خونه    ادی

 شه یم  سیصورتم خ  ه یو تو چند ثان  شهیم  ی تو ذهنم تداع   میداشت

  ی جلو  خواستمینم  کنم،یدست هام تند تند اشک هام رو پاک م  با

 بشم   دهید ینطوریهمکار هام ا

 حال مادرت چطوره ؟    _

 ........... خدا رو شکر خوبه 

 رو نداشتم  ییوفا یب نیاز زهرا انتظار ا _

 هی یحت  نکهید اگه از دستم ناراحته بهم بگه، نه ابو  نیا  درستش

 زنگ هم بهم نزنه  

  بوسمیخاله رو م صورت

 ها من هستم   نیا یمقصر همه  _



 نذاشتم خاله   من

داد  یلیخ  ما زحمت  شما  ناراحت  میبه  جز  براتون    یزی چ  یو 

  مینداشت

 دوباره ناراحتتون کنم  خواستمینم

  زمیعز نیمن بود یشما رحمت خونه  _

وگرنه   زنهیم  شیحرف ها رو از بزرگوار  ن یکه خاله ا  دونستم یم

 من نبود   یجز حرف ها یزیچ تیواقع

  ی کمال   ی رو به اقا  د یجد   یچند مدل از کار ها  یخانم مهدو  _

  نینشون بد

 صاحب فروشگاه  یروبه رو گردمیبرم

 بله.. حتما  _

   کردیسمت خاله که با تعجب داشت نگاهم م  گردمیبرم  دوباره



 ام یزود م یبرم ول دی ........ خاله جان من فعال با..

که فاصله گرفته بودم    ی و چند قدم  خورهیبه بهرام خان م  نگاهم

 رم یرو جلو م

 ی مشخص بود که ناراحت و عصبان کامال 

 خدمتتون ام ی.. کارم که تموم شد مدی............ ببخش

 شهیو از کنارم رد م زنهیبهم م یتلخ پوزخند

 رمیفروشگاه م یدائم یسمت مشتر به

 ثروتمند و خوشپوش  یمرد

 .............. سالم 

به به.. چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد خانوم بهار   _

 خانوم ! 



 ومدیاصال از طرز نگاهش خوشم نم ی بود ول یشوخ طبع ادم

 ن؟ی پسند کرد یزی.. چد یی.......... بفرما

لباس ها  قهیدق  چند انتخاب و ست    ی کمال  یقاا  یوقتم صرف 

 شه یم

 و بهرام خان بود  میخاله مر یحواسم پ  یهمه یول

 کردیاز همکار ها به انتخاب بهرام خان کمک م یکی

اون   ی گرفتم ول  یکمال  یبار مچ نگاهش رو به خودم و اقا  نیچند

 د یهر بار با اخم ازم نگاه دزد

 بود جالب

آقا   ومد یبهش م  دیپوشیکه م  یهرچ انگار که طراح مخصوص 

 زده بود ! طرح 



  یی بایبه شکل ز  ی رنگ  فیهر ط  یپوستش برنزه بود ول  نکهیا  با

   نشستیتنش م یرو

تو دلش قربون صدقه قد    شهیهم مشخص بود که مثل هم  خاله

   رهیپسرش م ی ده یو قامت کش

   گردمیبرم میکه تموم شد کنار خاله مر ی کمال  یاقا کار

   کردند یهاشون رو حساب م دیخر داشتن

 اله جان ؟ کارتون تموم شد؟  ........ خ

 زمیاره عز _

 حال زهرا رو از خودش بپرسم    خوامیشماره تلفن بهم بده م  فقط

 ........ چشم  

 شماره خودم و مامانم رو گرفت خاله



چه خبر بود که خاله انقدر خوشحال بود و با هر حرفش    دونمینم

خنده    ی و من چقدر حالم خوب شد وقت  د،ی خندیبا بهرام خان م

 ..  دمی دیرو م میخاله مر یشاد و

م   یول تکون  سر  فقط  خان  ا  دادیبهرام    ن یکوچکتر  نکهیبدون 

 بزنه  یلبخند

 اروم جوابم رو داد   یلیهم خ  یخداحافظ موقع

ب  دیفهم  شدیم  یراحت  به از  خان  بهرام  مرد   نیا  نیکه  همه 

 بودند خوش قد و قامت تر بود   نجایکه ا یثروتمند

 د  بو  یواقعا مرد جذاب اون

  ریفکرم درگ  ذارم،یم  شهیش  یو سرم رو رو   شمیاتوبوس م  سوار

 بود 

 امروز  ی اتفاق دارید ریدرگ



 چشمام  یجلو ادیبهرام خان م یچهره 

 کرده باشه  ریی انقدر تغ کردمیتصور هم نم یحت

   بندمیهام رو م چشم

 بود   ادیمحل کارم تا خونه ز نیب ی فاصله

  ش یسر کوچه مون، خوب  مدیاتوبوس بودم تا رس  یتو  ی ساعت  کی

   شدمیروبه رو نم کیکه حداقل با تراف نهیا

  ر یکالسم داشت د  رسونم،یخودم رو به خونه م  یشتریسرعت ب  با

   شدیم

 ......... سالم مامان جان  

 یسالم خسته نباش _

  ی عرب  یتو اتاق، لباس ها  رمیم  عیو سر  ذارمی مبل م  یرو رو  فمیک

   امیم رونیو از اتاق ب ندازمیم  کوله یبودم رو تو ده یکه تازه خر



 کجا باز دوباره ؟   _

   کشمیکه برام اورده بود رو دو نفس سر م یشربت

   رسمیم ری........... کالس ، هر دفعه د 

  ذارهیکانتر م یشربت رو رو وانیل مامان

   ؟یدی رو د ما یکالست ! ن نیتو هم با ا _

 .............. نه، زنگ زد بهم  

  کشهیکارش طول م یدو هفته ا یکیکشور  رفته خارج از گفت

   ادیتا دم در همراهم م مامان

 باشه.. فقط مواظب خودت باش دختر قشنگم  _

  رمیم رونیو از خونه ب بوسمیمامان رو م ی گونه



که منو نشناسه، چند   رمیگیم  نییسرمو پا  نمیبیرو که م  محسن

 ی لیخ  هشیباعث م  ومدیکه اون م  یو چد قدم   رمیکه من م  یقدم 

 و بشناسه نهیراحت منو بب

 سالم بهار خانوم _

 جز جواب نبود  یچاره ا گهید

ببخش د  دی............ سالم..  فرهمند سالم    رمیمن  خانوم  به  شده 

 دیبرسون

 ..! ی که تند رد بشم ول اومدم

 تون رسونمیم  دیریم یی جا _

 با اجازه  دم،ی............. زحمت نم

دوتا خانوم نگه داشت   یکه برا  ی در تاکس  رسمیسر کوچه م  تا

 نفس راحت...   کی و  نمیشیو م کنم یبود رو باز م



تمر  یساعت  دو از دخترا  میکنیم   نیتو کالس  دوتا  با  بعد   ی و 

   میریگیم  یتاکس هی گهید

خ  ریمس از  فقط  تامون  سه  وگرنه    یاصل  ابونیهر  بود  مشترک 

 منزل اون ها از ما بالتر بود  

رو تو   دیو کل  کنمیم  یتا خونه رو ط  بونایراه خ  یخستگ  یکل  با

   چرخونمیقفل م

اکثر   کنم، یو اروم در رو باز م  شمیمون رد م  یچهار متر  اطیح  از

  دیخوابیم م یمواقع مامان ساعت ده و ن

تار  یوقت م  یکیبا  مطمئن  شدم  مواجه  مامان    شمیخونه  که 

 خوابش برده  

 ی رو روو کولم    مشیمون م  یشصت متر   یتک اتاق خونه  وارد

  ندازمیتخت م



ول  کیکوچ  خونمون چ  یبود  وسا   دهیخوب  از  و  بود    ل یشده 

   میاستفاده کرد یو به نسبت ارزون کیش

هست که    یمهم دکور  ست،یمهم ن  یلیخونه خ  ینظرم اندازه    به

به    ستیاجناسش ن  متیخونه به ق  هیبودن    کی.. شم یدیبهش م

 ..  شهیهست که در اون به کار برده م یا قهیسل

از تنم در م  ومدیخوابم م  نقدرا و    ارمیکه فقط شال و مانتو رو 

  فتمیتخت م یرو

 بهار ؟....... بهار ؟   _

 !  گهی ساعت د می...... ن

قصد کوتاه اومدن   ی عنی نیو ا  دهیدو کتفم رو فشار م نیب مامان

 نداره  



وقت کارت    ی و آماده ش  یبخورپاشو مامان جان.. تا صبحانه    _

   رسهیم

   نمیشیو ناچار م  شمیم بلند

تا حداقل    کشم یدسته ازشون رو م  ه یو    برمیموهام م  نیرو ب  دستم

 از خوابم بپره  یقسمت

   دمیتا حال فقط خواب د شبی............ از د

 حال؟   یدید  یباشه.. چ ریخ _

   بندمیو نشسته چشمام رو م دم یبه تنم م یو قوس کش

   یچ ستین م ادیاصال  ی.. ول دمی........... فقط خواب د

 ه یچ یمعلوم نبود درباره ی لی.. خدم ید کهیت هی یهر چ از

  خورمیاز دوش صبحانم رو م بعد



  کردم، یم   یکه اماده بودم و داشتم از مامان خداحافظ   یحال  در

   ادی م ادمی  روزید ی اتفاق دارید

 به مامان بگم   یزیفعال چ تونستمینم

 جانیپزشکش هبود و    دهیمه کش  ی ادیز  یها  یمدت سخت  نیا  تو

 رو براش قدغن کرده بود   ادیز

   افتدینم  یاتفاق ریبا چند ساعت تاخ حال

  شمیم  اده ی پ   یساعت بعد، از تاکس  کیو    بوسمیمامان رو م  صورت

 محل کارم   یاونم درست روبه رو

 شده بود  شیاز پ  ش یب میمر  یتا حال شاد شبید از

 نت یزهرا، را بب  ستتوانیکرده بود، م  دایکه دوباره بهار را پ   حال

 از او سؤال کند یخبریهمه ب  نیچند سال و ا نیو راجع به ا

 وسط بود یبحث دل تنگ ش، یمهمتر از سؤال ها یول



موضوع   نیاست که باعث هم ن ی ب نیا یبود که مسئله ا مطمئن

 گشتیسر ماجرا به بهار بر م کی یشده و از طرف

 خودش است...ها به گردن    ریتقص   یرار داشت همه  صکه ا  یبهار

   کندیبهرام و خودش را اماده م یلباس ها شودیم  بلند

   ماندیو منتظر پسرش م کند یاجاق را خاموش م ریز

از راه برسد، دلش    ی روز و شب  نیبود تا همچ  دهیانتظار کش  چقدر

 روشن بود

ا  و قطعا  امشب   یروشن  نیاو  به  مربوط  را  خوبش  حال  و  دل 

  یها نشسته بود تا ساعت رو هیمنتظر ثان نیهم یبرا دانستیم

   ندیبنش میعدد هشت و ن

.. با شوق از آشپزخانه دادیدر نشان از امدن تنها پسرش م  یصدا

   رودیقربان قامت بلند بهرام م  و در دل دیایم رونیب



 ی سالم مادر.. خسته نباش _

 غذات رو بخور  نیبش  ایب زم، یعز ایب

 گذارد یمبل م یرا رو فشیک بهرام

 است حاج خانوم سالم از م_

  د یمگه قرار نبود استراحت کن شما

   ن؟یغذا پخت ن یشد بلند

نم  یپاسخ  میمر بهرام  حرف  م  دهدیبه  شدت    داندیچون  به 

   کندیرا قبول نم ی لیدل چیحساس هست و ه شیرو

به صورتش بزند    یتا اب   رودیم  یبهداشت  سیخسته به سمت سرو 

ها ا  یکار  سنگ   نیشرکت  ها  و    نیروز  بود  حال  شده  با  اصال 

 نداشتند   ینامساعد بهرام همخوان



دختر   دن ید  یکه برا  یا  یرسم  ی تا وقت مهمان   گذردیها م  ساعت

 ....    رسدیبود، م م یمر یانتخاب

                                          

امشب دختر رو   دی با  اتفاقا  ؟یرینگ  نییاونجا سرت سرت رو پا  _

کن رو  هم  ینگاه  و هم ظاهرش  رو  برخواستش  و   فقط  نشست 

و   یالک  رادیا نذار همون طور که گفتم خودش  رو دختر مردم 

 ندارن!  یرادیا چیخانوادش ه

لبخند  بهرام ظاهر  به  مر  زندیم  یفقط  دل  کند   میتا  را خوش 

 ز یاز همه چ  شد یپر م  فکرش  امشب نبود    یوگرنه اصال دلش پ 

ان   ریتصو  رفتیقلبش بود که بال م  یتپش ها  نیا  تیو در نها

    رفت ینم  رونیبود از فکرش ب  در اغوشش  که  یدخترک کوچک



که دخترک به خواب رفته در اغوشش   خواستیدلش م  چقدر

 خودش بود با او...   دختر در آن روز 

  فشاردیرا به شدت به هم م  شی پشت فرمان چشم ها   یا  لحظه

   فرستدیلعنت م طانیو در دل به ش

  م یمر  راگ    فشاردیم   شیدندان ها  ریو لبش را ز  کندیم  استغفار

فکرش    گریتا د  دیکوبیبر صورت خود م  یلیکنارش نبود قطعا س

 نرود   گرانیزن و دختر د یپ 

او دل    یبرا  گر یدل د  ن یا    زندیو فلکه را دور م   دهد یرا جا م  دنده 

تا اخر   ییگو  و  نفر را به خود گرفت    کیاول فقط اسم    از    شدینم

اشد که در خود داشته ب  خواستینفر را م  کیهم فقط اسم ان  

 قفل بر در خود زده بود  نیچن نیا



  ادشی کنم بهار    فکر   به زهرا تلفن کنم    میباشه برگشت  ادم ی   _

 بزنه  یرفته حرف

 دل زبان نفهم..   نیبر ا لعنت

زود    دارد،ینگه م   یدرب خانه ا  یکه داشتند جلو  یادرس  طبق

   تا به کمکش برود شودیم  ادهیتر از مادرش پ 

 کند یم  ادهیرا پ  می و ارام مر د کنیباز م  شیرا برا در

 مادر   یش ریپ  _

 کند یرا باز م نیو در عقب ماش زندیم یخند تک

 دورت بگردم!  نیتر از ا ریپ  _

رو ترش    میمر  بنددیو در را م  آوردیم  رونیرا ب  ینیری ش  جعبه

 کند یم



  ی به دختره بگ  ینر  کوقت ی  نگاه کن تو رو خدا حرف زدنش رو !   _

 ؟ یدارچند سال  مگه ؟! رمیپ 

   بردیبال م میدستش که آزاد بود را به حالت تسل کی بهرام

 و چهار، پنج سالم!   ستیجوونه ب هی گمیچشم.. م _

 :  دهدیدلش حاضر و اماده جوابش را م ی .. ولدیگویخنده م با

 و چهار، پنج سالشه...   ستیاون دختر ب ی نه.. ول تو

  یطول    زند یو زنگ خانه را م   رود یمشت شده جلو مدستان    با

که    داخل  ندیآیها مو به استقبال آن   شودیکه در باز م  کشدینم

 شود یو حال و احوال شروع م ییخوش آمد گو شوندیم

جعبه    دانستیزن جوان کنار در حضور داشتند که بهرام نم  سه

کار خودش را   نیهم  یبدهد برا  یبه چه کس  د یرا با  ینیریش  ی



م سمت    کندیآسان  به  را  جعبه  م  یزنو  نشان  که    دادیمسن 

   ردیگیمادرشان است م

  نندینشیتعارفات، همه م  با

  ی را تا به حال به او معرف   یادیز  دختران  نداشت  یخاص  جانیه

رفته   یخواستگار  یرسم  یکرده بودند اما فقط دوبار به جلسه  

دوم که  اصرار    ن یا  ش یبود  به  حال  مثل  هم  دفعه  ان  بود،  بار 

 مادرش رفته بود.. 

و بهرام به تک تکشان   شودیم  دهیمرسوم پرس  یو جواب ها  سؤال

   دهدیم یا دهیجواب سنج

 بچه ها حرف هاشون رو بزن  ن یشمس اگه اجازه بد یاقا _

بود   دواریبخواند، ام یزیبهرام نتوانست چ ی که از چشم ها میمر

 ازدواج بدهد  نیدلش نرم شده باشد و دل به ا



   کن   ییرو راهنما یصالح  یاجان بابا، اق  نایم دیدار اریاخت _

  بهرام    رود یو با گرفتن اجازه به سمت اتاقش م  شودیبلند م  نایم

   افتد یو پشت سرش راه م  ردیگیهم روبه پدر دختر اجازه م

اتاقش    یرا به سمت تک صندل  بهرام  بزرگ بود    بایتقر  نا یم  اتاق 

   ندینشیتخت م یو خودش رو کندیم ییراهنما

   د ییبفرما _

کم  مبهرا را  ب  ینفسش  ذهنش    یحرف    دهدیم  رونیبلند  در 

  ی ب  نیکه کمتر  کندیزور ذهنش را متمرکز م  به    دیچرخینم

 نکند   شیبه دختر روبه رو یا یاحترام

از خودم و شغلم در حضور خانواده ها    یمختصر  حیمن توض  _

تا بهتر    د یکن  ی شما هم خودتون رو به من معرف  خوامیدادم حال م

   میبشبا هم اشنا  



سرخ و    ینبود که بخواهد از روبه رو شدن با مرد  یدر سن  نایم

و شغلش با    التشیتحص   یشود، مخصوصاً که به واسطه    دیسف

هم داشت   یتگارانمعاشرت داشت و تا کنون خواس یادیمردان ز

بهرام   ت یتوجه اش را جلب کرده بود جذاب  اریکه بس  یزیچ  یول

 او بود   یپخته  یو نوع برخورد اقامنشانه و صحبت ها

همکارانش و دوست    نیب  ی از بهرام گذشته بود ول  یدرست که سن

جالب   شیبرا  نیا و بود  ده یرا د تینوع خصوص  نیو اشنا کمتر ا

 بود  دهیرس جهینت نیبرخورد به ا نیبود که در اول

دارم و در  یپرستار ارشد و سه سالمه یو س ناستیاسم من م _

 مشغول به کار هستم   یوصخص مارستانیب کیحال حاضر در 

 :  یو سوال بعد دهدیتکان م یسر بهرام



برام سؤال هست که چرا تا الن ازدواج    ی قصد جسارت ندارم، ول  _

   ن؟ینکرد

داشت    ییرایمردانه و گ  ی  چهره    کند یبه صورت بهرام نگاه م  نایم

 گرفت یکه جذبه اش در همان نگاه اول انسان را م

  ی من نظرم نسبت بهشون منف  ا ی    م یدیرسیخب.. به تفاهم نم   _

 بود 

   د گذرانیرا از نظر م نایو م کندیسر بلند م بهرام

 ی ا  جهیکه با او به نت  شد یم  دیشا  داشت  یخوب و اراسته ا  ظاهر

اعتقادات محکم  از  برسد.. بود که    ی خانواده و پوشش مشخص 

 را از خود شخص بپرسد  نیکه ا دهدیم حیترج  یول دارند

 شما تا چه حد هست؟ یاصول اخالق اعتقادات و _

 دهد یراحت جواب م یلیخ نایم



از   ی ول   مهمه    ی لیهستم و اعتقاداتم برام خ  ی من ادم مذهب  _

اخالق ا  یلیخ  یلحاظ  بسته  استمین  یادم  منظورم  که...    نهی.. 

طور هر  ندارم  د  یانتظار  من هستم  با  گرانیکه  اون    د یهم  به 

 ظاهرشون   رام ارزش داره تاادم ها ب  ت یواقع انسان  در  شکل باشند 

 دهد ی مجدد سر تکان م بهرام

 نش؟ یاعتقادات د  ایبراتون مهمه    تشیهمسرتون، انساندر مورد    _

.. پس انتظارات هم  کنهیفرق م  هیهر دو.. مطمئنا همسر با بق  _

م تفاوت  اندازه  همون  به    انتظار  کنهیبه  معتقد  همسرم  از  من 

  مسائل   هست  یل اخالقبه اصو  دیو انجامشون، و مق  ینیمسائل د 

 هم هست که...  یا گهید

 فشیاش را از ک  یسر خوش گوش  میو مر  رسدیم   انیبه پا  مجلس

 آوردیم رونیب



   ؟یکنینگاه م  تیچرا شما انقدر به گوش _

   گذاردیم   فشیاش را داخل ک یگوش میمر

  شهی از زهرا م یخبر نمیمنتظرم بب _

ان دختر مهم بود    یمگر برا  اصال  زند یم  یدر دل پوزخند  بهرام

  یتا از راه فرع  چرخاندی را م فرمان که مادرش چشم به راه است

 نخورد کیبرود که به تراف

  اگه  خبر ندارن روزید داریزهرا خانوم از د دیشا د،یمنتظر نباش _

 دیریخودتون تماس بگ نیخوایم

 بزند   یبهار فراموش کرده حرف کرد،یهم فکر م میمر

  ی چ  نای: نظرت در مورد م  نمی تو بگو بب  ی زنم،،ولیباشه زنگ م  _

 بود؟

 دهد یجواب مادرش را م یبود.. جد ابانیبهرام به خ نگاه 



 خوبه  _

 شودیم یو دلش چراغان زند یبرق م میمر چشمان

 ی خدا رو شکر.. خدا دلت رو روشن کنه که دل منو روشن کرد   _

نداشت   ی حرف  دهد،یادامه م  ش یبه رانندگ  ی حرف  چیه  یب  بهرام

سنگ  م یمرگفتن..    یبرا م  ینیکه  را    ی سؤال  گرید  ندیبیبهرام 

  ت یکفا  شیمثبت بود برا  نایکه نظرش نسبت به م  نیهم  کندینم

 کرد یم

 زهرا..   ی شماره ردیگ یکه بهار داده بود را م یا شماره

مادرش متوجه مخاطب پشت خط   یکه از طرز صحبت ها  بهرام

  بهار  ردیگیم  و لبش را گاز  کشدیم  شیگلو  یدست رو  شودیم

  ی از پشت خط کم  حشیمل  یصداتلفن مادرش را جواب داده بود  

   آمدیم رونیب



  ی ب  م یو مر  گذرد یم  ی نسبتا طولن  ق یدقابه خاطره ها...    لعنت

  ی و گاه  کندیخبر از حال مرد کنار دستش سر خوشانه صحبت م

 ..  ی تباز هم سر درد لعن وخراب بود  حالشخنده  یگله و گاه 

 ...  کندیم  یده خداحافظبا خن میمر

فردا هم دعوتمون کرد، هر    یبرازهرا چقدر بهت سالم رسوند    _

ب  یچ اول  نه، شما  نکرد    نیایگفتم  قرار شد فردا   خالصهقبول 

بر  یبرا خونشون  شام  و  خ  راستش  م ینهار  هم  دلم    یلیمن 

بهار    گفتقبول کردم    نیهم  ی که برم خونشون برا  خواستیم

   میکه با هم باش رهیگیم یهم فردا مرخص

   زندیدستش م یو ارام رو دهد یسرش را تکان م میمر

 دمینپرس  ومدیبچه م  غیو ج  هیگر  یصدا  فقطکرد..    هیچقدر گر  _

   کنهیم کاریزهرا بچه چ  یخونه 



 دخترش بود  یصدا _

لبخند  میمر همان  بهرام   یبا  به سمت  داشت  لب  به  هنوز  که 

   گرددیبرم

   ؟یدختر ک _

لحظ  بهرام ا فقط  م  یه  نگاه  مادرش  سمت    کندیبه  به  بعد  و 

 ..  ابانیخ

دختر بهار    منظورش  شود یخشک م  م یمر  ی لب ها  یرو  لبخند

 بهار بچه دار شده بود؟    یعنیبود؟ 

بگو  وغدر اگر  شد    دیبود  م  چقدر خوشحال  که   خواستیدلش 

 بهار...  

   کندیبه بهرام نگاه م متعجب

 مادر؟   ی دونی تو از کجا م _



   گذاردیگاز م  یرا رو شی و پا  چدیپ یم انشیکوچه  داخل

  دمشونید ابونیتو خ _

 بود ؟   دهی بهار را د ابانیچه که در خ یعنی.. شودیم جیگ

 ؟  ینگفت یزی؟ چرا به من چ ی دید ی ک _

  زندیدر را م موتیر

دختر دو، سه    هیبا    دمش ید  ابونیتو خ  ی اتفاق  شیوقت پ چند    _

 ساله تو بغلش 

که به    یو دل  ماند یم   م یمر  کندیارک مپ   اطیرا داخل ح  نیماش

  قبل   کرد؟یاشوب افتاده بود.. نکند بهرام هنوز هم به بهار فکر م

 :  زندیحرفش را م میمر شود اده یپ  نیبهرام از ماش نکهیاز ا

  دونم ی م  بچه دار هم شدن  داستیکه پ   نطوریکرده.. ابهار ازدواج    _

رو شکر که    و خدا   یی مسائل اشنا  ن یکه خودت بهتر از من به ا



  ن یکه ا  دونمیم  فمیمن به عنوان مادرت.. وظ  اما   برات هم مهمه

از زبون من بشنو  کباری ا  بهار  :  یرو هم  زن   کی  نکهیعالوه بر 

و زشت تر از اون  کرن به زن نامحرم   فکر  متأهلِ، مادر هم هست

  تو دلت رخنه کنه مادر  دینبا  تیمعص  نیا  مادر  انتِیمتأهل، خ

  ی دلت خال  بذار  دور  زیز گذشته مونده رو برکه هست.. و ا  یچ  هر

   تیادم درست تو زندگ هیبه  ره یبشه.. روشن بشه.. تا تعلق بگ

 بود  نیسنگ شیبرا میمر یمادرانه و دلسوزانه   یها حتینص

بود.. در اخر   دهیدل جنگ  نیکه چقدر با ا  دانستیم   شیخدا  فقط

   د،، کن ینم یقرار ی ب  گریشد : د دش یحرف از دلش، عا ک یفقط 

غر  در نم  یا  بهیعوض  هم  بنا  باز  ...  ردیپذیرا  قلبش    یهم 

را به خانه ببرد،    می تا مر  کندیرا تحمل م   درد    کند یم   یناسازگار

ا  شیب  خواستینم کند    نیاز  مر  در  نگرانش  باز   میسمت  را 

و چادرش را   ف یک  د، یا یب  نییراحت تر پا  کند یو کمک م   کند یم



 قه یو شق  ی شانیپ   یاز رو  عرق د  بو  ده ینفسش را بر  درد   ..ردیگیم

  گرید  داخل شود  میتا مر  کندیخانه را باز م   در  ردیگیراه م  شیها

و چادر را داخل    فیکند، ک  شی همراه  نیاز ا  شیب  توانستینم

 گذارد یخانه کنار در م 

 ..  د ی.... شما.. بر  ارمیرو.. م نایا _

   گرددیبر نم میمر خوشبختانه

 باشه مادر   _

روز ها درد،   نیا شود،یصورتش از درد جمع م دبندیرا که م در

نما  یادیز ها   یقوط     کردیم  ییخود  داشبورد   شیقرص  از  را 

  نشیگزیجا  عایرا سر  یپر  یقوط  دیبود، با  نیآخر    آوردیم  رونیب

هر روز از ان استفاده   دیبا  رفتیم  ش یکه قلبش پ   نگونهیا  کردیم

ارام م  گذردیم  ی کم  یلیخ  زمان    کردیم سرش   اما  دشویکه 



ها فکر  از  نوبه    یهنوز  به  کدام  هر  که  عرضه   یمختلف  خود 

بود    کردنیم  یاندام خال  کی  شلوغ  فکرش  پر   شودیم  یان  و 

  ده یاز پشت تلفن شن  ش یپ   یقی که دقا  یخنده ا  یاز صدا  شودیم

 بود

و با حرص قدم    کوبدیرا محکم به هم م  نیدر ماش  شود،یم   ادهیپ 

   ردیگیرا به سمت خانه برم ش یها

صدا  صبح گوش  یبا  ب  یزنگ  خواب  به    ینگاه  شودیم  داریاز 

 شناختینم اندازد، یشماره م

 الو ؟ _

 داد یبم دو رگه اش نشان از خواب بودنش م یصدا

 .......... سالم 



به هم    شیو اخم ها   شوندیباز م  یآن  یبسته اش ب  یها  چشم

 سکوت  نبود..    یصدا در خاطرش پاک شدن   ن یا  خورندیگره م

   دهدیمخاطب آنور خط ادامه م  کند،یه مک

ببخش برادی............  کردم  فکر  ب  ی..  الن  شرکت   به    داریرفتن 

 مزاحم تون شدم  نکهیا مثل نیهست

بلند   شیجا از  دادیرا نشان م  می هفت و ن کند، یرا نگاه م ساعت

  کشدیم  شیدر موها ی و دست شودیم

   شدمیم داریب د یبا گهیسالم.. د _

تماس    یبرا  ستین  ی خوب  وقت   خوامی....... به هر حال معذرت م..

 ن یهم  یوقت روز خواب هستند برا  نیخاله معمول ا  چون  گرفتن  

شما امکانش هست    یگفتن که.. اگه برا  مامان  مزاحم شما شدم  



شما    چون  ما  یخونه    نیاریشرکت خاله رو ب  نیبر  نکهیقبل از ا

 !   اندازدیل مبا  ابرو گفتن  نیا یبرا ن، یایم رید

 !   دیخوریالن ناهار م نکنه ! ارم؟یهفت صبح ب _

خونسرد جواب   یول  شودیمتوجه تمسخر لحن بهرام م رکدخت

   دهدیم

هفت صبح ناهار    د یفکر کن  ستین  د ی........... البته که از شما بع

تا شما و خاله     !  مهیخب.. الن ساعت هفت و ن  ی ول  !   میخوریم

هشت و    شهیم  نیفتیراه ب  تا   هشت و ربع !    شهیم  نیاماده بش

 شتر یب  دم یشا  مینه و ن  شهیما، م  یخونه    نیبرس  تا  !    قهیدق  ستیب

 شد ؟   روشن ! 



خودش    از  را داشت    زشیهم همان زبان تند و ت  هنوز  !    گستاخ

دختر بچه   کی  یکه چطور با دقت به حرف ها  شودیمتعجب م

   دادیگوش م

   خداحافظ   ارمیظهر حاج خانوم رو م _

   ی.. بای.......... اوک

مانده بود    نیهم    اندازدیتخت م  یو رو  کندیرا قطع م  یگوش

 کند  دارشیکه اول صبح او ب

..  گذردیم  زمان  شودیشرکت م  یو راه  ردی گیم  یمختصر  دوش

ها رو  یعقربه  مر  کی  یساعت  بودند،  رفته  نشانه  که    م یظهر 

ن با  بود  بهرام  م  امدنش یمنتظر  بگ  شودیمجبور    ک ی  ردیتماس 

  ن یرا بر ا  گمان  دهدی بهرام جواب نم  یول  خوردیدور کامل بوق م 

ساعت    مین  جواب دادن ندارد  ط یکه در راه است و شرا  گذاردیم



 نباریا  ردیگیدوباره تماس م  شود،یاز بهرام نم  یو خبر  گذرد یم

 چد یپ یپشت خط م ش یبعد از چند بوق صدا

خانوم  _ حاج  م  نتونستم  شرمنده  سالم  بدم،    خواستم یجواب 

 رمیباهاتون تماس بگ گهید ربعکی

 ؟یرسیم ی ک سالم مادر.. نگران شدم _

را    امدنشیمخالفت و ن  انتظار  شنودیم  میکالفه اش را مر  نفس

  د ییکه مهر تا  اوردیب  شیداشت، منتها نخواست به رو  شبیاز د

 زده باشد 

تاکس  شما  سرم شلوغه حاج خانوم  _ ه اگه هم سخت  ن، یبر  یبا 

 اد؟ یب رضایبراتون بگم عل



همسرش    یبهار روز  بالخره  دی ایکه نخواهد ب  کردیدرک م  میمر

که از   یگری مرد د  ی هیان هم با سا ند یبود، سخت بود بهار را بب

 او فرزند هم داشت 

 به راهته    چشم  مادر   ا یفقط.. به خاطره زهرا شام رو ب    باشه مادر   _

 رو ؟  رضایعل بفرستم  اگه شد چشم  _

اون بنده خدا رو به زحمت    خوادینم    رمیگیاژانس م  هینه مادر،    _

 .. خداحافظ فعال  یبنداز

 ر یمس    رود یدر م  یبعد جلو  ی  قهیده دق  زند،یآژانس که زنگ م  به

ساعت و    کیدر ان ساعت،    ابانیخ  یبود و با حجم شلوغ   یطولن

که بهار مجددا به راننده اژانس ادرس داده    یدر  یجلو  گری د  مین

  شودیم  اده یپ  بود



که دم در    یبود را به بهار  دهیراه خر  نیکه ب  ینیریش  ی  جعبه

   رندیگیرا در اغوش م گریهمد گری بار د و   دهدیمنتظر بود م

شن  شانیکه صدا  زهرا ب  ده یرا  با خجالت  با    د یآیم   رونیبود  و 

م  می مر  دنید پ   ی ول  ردیگیاز شرم چشم  به   شوازش یمشتاقانه 

خودش   ییوفا  یو از ب ستیگریکه زهرا م اول را  ساعت  رودیم

دلدار  م یمر  گفت، یم را  او  ا  داد یم  یهم  از  هم  خودش    ن یو 

حرف ها را  نیطاقت ا گریبهار که د  یول  ختیریاشم م  یدلتنگ

 نداشت   

مقصرش   نا یا  یهمه    د یکنیم  هیچقدر گر  گهی.......... خب بسه د

 من بودم  

   کندیم م یرو به مر و

 خاله جان  دمیم حیعد توض........ حال ب



که    من نرفتم  خوش  کوقتیسرکار  نمونم   یاز  جا  شما  کردن 

 !   دیکنیم  هیگر دیدار  کساعتیاونوقت شما 

  ردیگیم میشربت را به سمت مر ینیس

 خاله جان   دیی...... بفرما

 دستت درد نکنه   _

   کندیروبه بهار م میمر را برداشت  وانشیزهرا هم ل نکهیاز ا بعد

 تو چه خبر؟   یب مادر جان از زندگخ _

  خوردیبود زنگ م زیم یبهار که رو یگوش

تلفن رو جواب بدم از    نیمن ا  دیخاله جان، ببخش  ی ........ سالمت

 محل کارم هست 

و   دهدیر پاسخ لبخندش را مبها   زند،یم شیبه رو یلبخند میمر

 رودیبه اتاقش م یبا برداشتن گوش



 ستیپرسد که چرا الن کنارش ندر مورد دخترش ب خواستیم

همه در    بالخره  ند یداد اگر خواستند خودشان بگو  حیترج  یول

 شان یخانه    وارید  نیاز ب  خواهندینم  که  هست    ی مسائل  شانیزندگ

از    یتا کنون حرف پنهان  میکه زهرا و مر  هرچند  کند    دایدرز پ 

حرف ها و درد دل    یزمان  یفاصله    نیهم نداشتند و تا قبل از ا

باز هم    یول  گفتندیم  گریکدیبه    می را از همان زمان قد  شانیاه

هم بود  ها  شهیمعتقد  ها  یهمه  نیب  یناگفتن  یحرف    یادم 

 به هم، هم وجود دارد  کینزد

 کردمیرو م فکرش قشنگه زهرا یلیخونتون خ _

 اندازدیبه اطرف م ینگاه  تیبا رضا زهرا

  د یرف خردرامدش رو ص  یمدت که همه   ه ی  حساسه  یلیبهار خ  _

هفته و    کی  یواریساعت د  هی   دیخر  یبرا  کردیخونه م   لیوسا



مغازه ها  رفتیم  مین بازار و  تا    گشتیفروش رو م  یدکور  یو 

 کرد  دایو پ  نیبالخره ا

 ی متوجه تلخ  م یمر  یول  زندیم  یآن روز ها لبخند تلخ  یادآوری  با

 شودیلبخندش و غم ان روز ها نم 

 به چشمم اومد  شیدم قشنگتا وارد ش  اتفاقا قشنگه  یلیخ  _

 دیآیم رونیهمان لحظه از اتاق ب بهار

 ؟   ارنیم فیتشر ی خان ک بهرام....... خاله جان؟ 

د  زنگمادر    ادیب  تونهینم  _ منم  با    گهیزد گفت سرش شلوغه، 

 اژانس اومدم   

  شودیو داخل آشپزخانه م اندازدیبال م ییابرو بهار

  مینیزنش رو بفرسته ما بب  هینکرده    سیخس  !    فتهی........ خودش

 !  هیچه شکل



ان   دنی با د  میمر    کندیرا دعوت م  میزهرا و مر  ند،یچ یرا م  سفره

م متوجه  ها  دسر  ان  با  ها  تا   شودیغذا  صفر  از  غذا  پختن  که 

 صدش کار بهار است 

که نرفتم، بچه ها   ده یفهم  ریمد برم سرکار   دی ............ فقط من با

شلوغه و من    یلیقضا بانک هم خ از  بانک  سر رفتم    هیهم گفتن  

 موندم !  

   کند یبا اخم به بهار نگاه م زهرا

   ؟یریمکه ن یمگه نگفت _

 قبول نکرده بود !   ریمد  ی ........... چرا.. ول

 .................... 

 شودیو از سر سفره بلند م  خوردیرا م  شیغذا تند

 ونم  بم تونمیخاله جان که نم دی............ ببخش



 م ینیبیهم رو م یبه کارت برس مادر، شب که برگشت _

 زهرا  یو بعد از گونه  بوسدیاز گونه اش م بهار

 ............ خالصه شرمنده  

چند    طنتیکه به تن کرده بود نشان از ش  یو باز  با یز  یها  لباس

  دادیدل به بهرام حق م  درو البته رفتارش..  دادیم  شش یسال پ 

و    بایز  زن  بود    یمؤدب و خواستن    بهار بود    ی  فتهیکه انقدر ش

  ی بلند خنده اش توجه هر زن و مرد یکه صدا طنتیالبته پر ش 

  حال   ها در گذشته مانده بود    نیا  یهمه  ی ول    کرد یرا جلب م

کرده بود    رییتغ  یگریجور د  زیچ  همه  فرق داشت   یلیخ  طیشرا

 از هم داشتند   یجداگانه ا یهر دو نفرشان زندگ  و

 ....... با اجازتون ...



 ر ی ده بود مسکه خبر کر  ی.. و به آژانسکندیم  یخداحافظ  بهار

 ...  دیگویمحل کارش را م

                                         

نگفته   مگه؟    ستیسر جاش ن  یچیه  چراچه وضعشه ؟    نیا  _

 اماده باشن؟ کو پس؟   یکسر یبودم طرح ها

خشم   یهم ترکش ها  باز    زدیریم  شیاب برا  وانیل  کی  علیرضا

  دانستیکرده بود، م  یهم کم کار  خودش  بهرام او را گرفته بود  

 حال، باز هم...   نی با ا ستیبهرام، بهرام گذشته ن نیا

  ی کی اخهمن پس افتادم!  یداد بزن ینجوریا گهی به قرآن دوتا د+

مقصر   ؟یشکنیبگه چرا کاسه کوزه ها رو سر منه بدبخت م  ستین

   من بودم مگه؟ 



   ردیگیفاصله م  عیو سر  گذاردی بزرگ بهرام م  زیم  یرا رو  وان یل

 ی داشت با خشم  ویو  رونیاتاقش که به ب  یسرتاسر   شهیاز ش  بهرام

برم بود رو  را سرخ کرده  با حرص چند    گرداندیکه صورتش  و 

   رود یم رضایقدم به سمت عل

   ؟یستین ییمگه تو مسؤل بخش اجرا _

بهرام   یداص  دیترس  رضایرا چنان بلند گفت که عل  یستین  فعل

 رفته باشد   رونیب

 با خودت؟  یکنیم ینجور یا چرا من اصال غلط کردم  +

   ردیگیبهرام قرار م یتا روبه رو رودیجلو م 

  یمشت تو سر و صورتم خال  دنیکوب  ایاگه با داد زدن سر من    +

حال    نیبب    ا یبه خودت ب  کم یلمصب    بابا  یاگه نزن   ینامرد  یشیم

 رو نداشته  اقتتیل اصال ..  درک که رفت به و روزت رو؟ 



   آوردیم نییرا پا  شیصدا

  ی قرص نداشته باش  قهینگاه به قلبت بنداز.. تو اگه چند دق  ه ی  +

واسش    یکه دار  اقتهیل  ی او ب   ادگاری  نمیا  ی رو بزن   ت یزندگ  د یق  د یبا

  یشیآب م

   دهد یو ارام فشار م گذاردیشانه اش م یرو دست

 یقبر تو خال  هیبه خاطره    یهرچ  هیکاف  گهید  بهرام    ایخودت ب  به+

 خودت رو  یداغون کرد

  ش یدر موها  ش یها  دست  ندینشیم  زشیپشت م  یصندل  یرو

 روند یفرو م

شرکت را ترک کرده بودند و او هنوز انجا    ش یهمه، ساعت ها پ   

عقربه ها عدد نه را نشان   کند،یاش نگاه م   یساعت مچ  به  بود  

باداردیرا برم  کتش     دادند یم  استارت  رفتیم  میدنبال مر  دی .. 



اش    یگوش    ردیگیم  ش یرا در پ   ی طولن  بایتقر  ریو مس  زند یم

   دهدیجواب م  می اسم مر دنی با د خوردیزنگ م

 جانم   _

  ............. 

 سالم از ماست.. تو راهم   _

  ............. 

   نیاماده باش رسمیم گهی ساعت د م یحاج خانوم، ن رمیس _

  ............. 

 احافظ شما  خد _

در    شی.. اخم هاشودیو بهرام وارد کوچه م  گذردیساعت م  مین

 هم رفته بودند  



در چه    نیسر به هوا بب   دخترک    آمدینم  یارام  ینظر محله    به

ب در  یتا جلو  کردیها نگاه م  پالک  خانه گرفته بود    یمحله ا

   ردیگیتماس م میمر  با   داردیزهرا نگه م یخانه 

 رم  حاج خانوم منتظ _

                                         

  ی لیخ    گهی هم خسته ست، منم برم د  یلیبهرام اومده دنبالم خ  _

 زحمت دادم بهتون  

و دست    شودیکه زهرا زودتر از او بلند م  شد یداشت بلند م  میمر

   گذاردیم  میمر  یشانه ها یرو

  یبر ینجوریا ذارمیمگه من م کجا ؟  _

   گذاردیدست زهرا م یو دست رو زند یلبخند م میمر



  ندفعهیبه من خوش گذشت ا  یل یدستت درد نکنه زهرا جان، خ  _

  بهرام   خودتونه    یخونه    شهیاونجا هم   دیاریب  فیحتما شما تشر

  منتظرش نذارم، خسته ست  گهیاز صبح شرکت بوده د

   ندینشیم  میهم کنار مر زهرا

تو شام    ادیتا ن  م؟یا  بهیخواهر؟ مگه ما غر  هیصحبت ها چ  نیا  _

   دیبر ذارمیکه من نم نخوره

   چرخاندیرا در اغوشش گرفته بود سر م  ایسمت بهار که ست به

 خونه   ادیبهار جان، بهرام خان رو تعارف کن ب _

 ............ چشم  

 رونیکه در اغوش گرفته بود ب  ایو با ست پوشدیم  یو دامن شومز

بال  نیماش    رودیم ا  ییمدل  ز  نیکه در  بود    یادیمحل  پرچم 

شده بود و باز هم    عوض  پارک شده بود    شانیخانه    یرو  روبه



 شهیش زند،یسمت بهرام چند ضربه م ی شهیش به  بلند!  یشاس

   دهد یم نییرا پا

دختر   اول صورت  در  بعد  و  بهار  چشمان  در  نگاهش  همه  از 

 که مثل همون روز در اغوشش بود..   یکوچک

 ...... سالم 

  او نبود!   هیشب  دخترش  د دهیم   ابانیو به خ  ردیگینگاهش را م  

همسرش   یبه خانواده    زند،احتمالیدر دل به خود م  یپوزخند

 شباهت دارد

 سالم _

 داخل د یی.......... بفرما

 :   دهدیو سرش را تکان م  داردیفرمان برم یرا از رو دستش

 د یزحمت حاج خانوم رو صدا بزن ی ممنون.. ب یلیخ _



 کند یم  یارام یخنده  بهار

 !  ادیخاله ب ذارهیداخل نم نیای انم گفتن تا شما ن......... مام 

 ا یبه ست کند یرو م  بهار کشد یم  یپوف کالفه ا بهرام

 ! ا؟ی سالم نکرد.......... خشگل خانوم 

 دهد یبا خجالت به بهرام سالم م ایست

 سالم عمو _

 خورند یدر هم گره م شتریب ش یها اخم

 سالم _

 دنبالتون!   اد یمامانم م هوگرن بهرام خان دی.......... تعارف نکن

   کندیو بعد باز م بنددیرا م ش یآن چشم ها کی بهرام



  ن،یشما بچه بغلتون هست خسته شد الن  گهید کوقتیباشه  _

   ادیب  نیحاج خانوم رو هم بگ زحمتیتو و ب دییبفرما

روبه رو  توانستینم  یقبل ها وقت   مثل با    شیمرد  را قانع کند 

   کندیجاب ماو را وادار و م طنتشیش

سالم خشک   هیبه مامانم    نیخواینم  نیاومد  نجای......... شما که تا ا

 از صبح چشم به راهتونه  مامانم   ن؟ یبد  یو خال

بود    دای که پ   نطوریا    انداختیدلش خط م   یدخترک رو  یصدا

را    نیماش  ..  شدینم  الشیخیب   بردیتا دخترک او را به خانه نم

 شود یم  ادهیو از آن پ  کند یخاموش م

 د ییبفرما _



نگاهش را   بهرام  رودیو جلوتر از مرد م  دیگویم  یدیببخش  بهار

به    یزیکه ساختمان تم   رونیاز ب  دهد،،یخانه م  یاجر  یبه نما

 آمد ینظر م

   شودیم  اطیو داخل ح دهدیرا هول م در

 د یی.......... بفرما

   کندی.. بهار در خانه را باز مرودیهم داخل م او

   دیی .بفرما........ 

   الل ی _

و جلوتر از او   ردیگیبهرام چشم م ریاز قامت بلند و سر به ز بهار

   شودیداخل خانه م

 تو آوردم !   ژهیکه مهمون و  ای........... مامان خانوم ب



  چیه  یکه ب  همان    دیآیبهرام م  شوازیبه پ   زهرا  از زبانش !    امان

 شان   ی پناه  یپناه بود در زمان ب یچشم داشت

 پسرم   یخوش اومد _

 تو..   بفرما

   گذاردیو قدم به داخل م آورد یرا درم شیکفش ها  بهرام

 نمتون یب  یسالم.. خوشحالم م _

  یو صدا  گذاردیصورتش م  ی.. دستش را رو ترکدیزهرا م   بغض

   چدیپ یکوچک خانه م یارامش در فضا هیگر

رو  ایست  بهار، م  یرا  برم  گذاردیمبل  مادرش  کنار    و   گردد یو 

   گذاردیصورتش بود م یدست زهرا که رو یدست رو

 نکن تو رو خدا هی........... مامان جونم گر



و نفسش را با    بندد یرا م  شی چشم ها  ی کوتاه   یلحظه    بهرام

تا    شودیهم بغضش گرفته بود بلند م  میمر    دهدیم  رونیصدا ب

 ..  شودیقدم م  شیبهرام پ  اما  ..  اما  دهد  نیزهرا را تسک

  ن یبهرام که تا ا  دن یبا د  بهار    کند یم  یرا ط   یدو قدم   ی  فاصله

 کشد یشده بود کنار م کیحد نزد

 رودی که زهرا در آغوش گرم و مردانه اش فرو م  گذردینم  یزمان

را دور کمر    دستش  شد   لیتبد  یارام  یبه هق هق ها  ش یها  هیگر

  ن یبه ا  چقدر  خودش را کنترل کند  کندیم  یو سع  چدیپ یبهرام م

و با   دیآیم  رونیاغوش گرمش ب  از  استه بد کرده بودند.. مرد ناخو

   کشد یخجالت عقب م

   یخوش اومد یلیخ یلیبفرما پسرم خ _

   کردیرا پاک م  ش یبه بهار که او هم داشت اشک ها کند یم رو



 بهرام خان رو گرم کن   یبهار جان غذا _

   کندیبهرام مخالفت م رودیکه به سمت آشپزخانه م بهار

 ندارم ممنون  لیم د،ینکشزحمت  _

   گرددیبه سمتش برم دخترک

 که..   نی.......... چرا ؟ شام نخورد

ب  ی بود ول  نیزم  یرو  نگاهش را  نگاهش  تار مو    یرو  شتریبهار 

 اش که تعدادشان هم، کم نبود، دوخته بود  قهیشق دیسف یها

 رم یم.. سدخور یزیچ هی _

   لتونهی......... هر جور م

  ی حت    ند ینشیم  ایو کنار ست  کند یم  ی کج  دهن   شیدل برا  در

 !  آوردیمعروف هم نم یچا شیبرا



که حرکت بهار را    یوقت  ندیکه بنش  کندیبهرام را تعارف م زهرا

برا  شودیمجبور م  ند یبیم به آشپزخانه   یاوردن چا  یخودش 

 برود  

تا مرتب شان کند که سر   دیکشیدست م  ایست  یموها  یرو  بهار

  بندد یرا از خواب م  شی و چشم ها  ندینشیش ما   نهیس  یرو  ایست

   خواباندشیدر اغوش م  یو به صورت افق  زندیسرش بوسه م  یرو

بهرام دور نماند و فقط    زیاز نگاه ت  ایحرکاتش نسبت به ست  تمام

 شد   شیباعث کور شدن اخم ها 

 حفظش کنه   خدا  هیماشاالل دختر قشنگ _

   زندیم  میبه مر یلبخند بهار

 دوست دارم   یلیشو خ س یممنون، منم ف .........

   دهند یم یی .. زنان امروز چه جواب هاخنددیم  میمر



 آرومه  یلینسبت به خودت خ  یول _

 خنده اش...   یو صدا خنددیم دخترک

 .......... اره، فکر کنم به باباش رفته اخه اونم آرومه !  

پوزخندش   توانستینم  ندیآیسمت کش م   ک یبهرام به    یها  لب

 هم ارام بود..    یکس چه را پنهان کند

  بهار     گرداندیرا م  یچا  ینیو س  شودی داخل سالن کوچک م  زهرا

اخم ها م  یکه  را  م  ندیبیبهرام  اش  هم    هنوز  !    ردیگیخنده 

 کند   ییرایحساس بود و دوست نداشت زهرا از او پذ

  شهیم  تیاذ   نجایبچه رو بذار تو اتاق بخوابه، ا  نیپاشو مادر، ا  _

 ه داره  گنا

   دیآیزنگ خانه به صدا در م  یصدا شودیکه بلند م بهار

 ........... فکر کنم باباش اومد  



   رود یبه سمت در م بهار

شده    میمر قفل  فک  به  م  ینگاهش  چند    در  ماندیبهرام  دل 

بود    مادر     فرستدیارام شدن روح و روان پسرش م  یصلوات برا

داشت که فرزندش    ی تفاوتاو چه    یبرا  و نگران حال تنها فرزندش

همان    میمر  یبرا  یگاه   شیمردانگ  یچند سال دارد.. بهرام با همه

  د یای به خانه م  ا یبدون ست  بهار   بود    ریمغرور و سر به ز  یپسر بچه  

مستق م  میو  اتاقش  لحظه    رود، یسمت  ساک    یچند  با  بعد 

   رودیم رونیو دوباره ب دیآیم رونیدخترانه ب یعروسک

   رهیدر م تیپسرم، خستگ ینیریش ی بفرما چا _

انگار به    ی سرد و محکم بود ول  ظاهرش  داشت    ی حال داغان  چه

   کردیم ی تابیب یی رها یبرا نگونهیزده بودند که ا ریقلبش زنج

 .. بدون تشکر داردیرا برم یچا استکان



 حالش..   نیبه ا لعنت

دادمش    یوقت    شودیو داخل م  کند یم   یبلند  یخداحافظ  بهار

 بره  خواستیشد،نم داری اش طفلک ببغل باب

  ن یو ا  امد یاز کار بهار خوشش ن  اصال     کشد یابرو در هم م  میمر

 کارش ازارش داد 

سن رو اصال    نیتو ا  بچه    یرفتیم  د یخاله جان خودت هم با   _

 ..  یتنها بذار  دینبا

ز  ییخرما  یموها  بهار از  دلبازانه  و  دست  که  شالش   ری رنگش 

کم  رونیب را  بودند  م  یامده  ح  دهد یداخل  همان  در    نیو 

از ته    یدر اخر خنده ا  و   روندیاز شدت تعجب بال م  ش یابروها

 کند یدل م



جان؟؟ خاله  اروپا  ماشاالل   .........  چند    ن یا  تو  !  ن یشد  یی چقد 

 !  نیساعت رو نکرده بود

  اندازد یبهار به مادرش ابرو بال م   و  کندیبا تعجب نگاهش م  میمر

 م یمر به کند یهم رو م  زهرا

 بودنه؟  ییاروپا  ،یو تنهاش نذار یاگه همراه بچت بر یعنی _

   ندینشیم  میمر یروبه رو بهار کند یهم تعجب م  زهرا

 !   ستیمن ن یکه بچه  ا یست یول........... نه.. 

که با همان    یمرد  و   دهند یرا به تعجب م  شانیجا  م یمر  ی ها  اخم

   دوزدیم شینگاهش را به دخترک روبه رو شیبرزخ یچهره 

  ست؟یدختر تو ن ایست _



واقع پدر و    در!    دارمیروز ها نگهش م  شتریفقط ب  من ........... نه  

پدرش ازم خواهش کرد    نیهم  یاز هم جدا شدن برا  ا یمادر ست

 من بمونه  شیپ   ایمدت ست هیتا 

 نداره   یموضوع مشکل  نیباز خوبه شوهرت با ا _

پا  بهار را  رواستک  بهرام    اندازدیم  نییسرش  را  پرش    ز یم  یان 

آب   یبرا  خواستیم   گذاردیم زهرا  حرف  که  شود  بلند  رفتن 

  شودیدر وجودش م یسرد

 بهار ازدواج نکرده   _

 سمت زهرا چرخاندیسر م

 ازدواج نکرده؟ _

 ..شیهمانند روز و شب ها  شودیو لحنش تلخ م  زندیم  یپوزخند



ضر! حاج خانوم رو آوردم مح  شیخاطرتون باشه چهار سال پ   _

 شون یعقد ا یبرا

که    یدل  دل پر دردش    با  .. اما با فک منقبض شده اشدیگویم

 خودخواه سوخت و دم نزد   یسال در تب دخترک ستیب

ترس حال بد بهرام را داشت    یماجرا بود ول  دنیمشتاق شن  میمر

   ندینشیبه دل و جان زهرا م  شیحرف ها شین

او..  دادیم  حق ب  ییاو  بهبه  مانده  روز  سه  عقد همسر  که  به  ود 

 یرا داد تا دخترکش برا  شیکارت بانک  گر، ید  یسابقش با فرد

  ی بانک  کارتکم نداشته باشد  ، یگرید  یحلقه و ساعت برا  دیخر

ان روز   قیدقا  یحتجشن عقد را نخورد..    یداد تا بهارش غصه  

تحمل کرد که   انقدر فشار  شی داشت که مرد روبه رو  اد ی ها را به  

را او  اش  از معده  زد..    چقدرانداخت    درد  بهار حرف    چقدر   با 



شب   مهین  یسه بار  دو،بگذرد    میتصم  نیالتماس بهار کرد که از ا

ها  یصدا زدن  شن  یاوق  را  م   دهیبهرام  از   دانستیبود..  که 

  ش ی کور بود و گوش ها  دخترکش  استرس و فشار ان روز ها بود 

 کر 

 ماه بعد جدا شدن   کی _

پ  نگاهش م   یدر  در  چرخدیبهار  م  و  روشنش  چشمان    خیدو 

که    زندیم  یتلخند  شودیاش جا م  شهیو ر  یدر پ   درد  شودیم

 سوزدیسرنوشتش م یاز تلخ شیگلو

 ماه...  هیهمش واسه  _

ماه او را.. دلش را.. غرورش را   کی  یفقط برا  دیبگو  خواستیم

  زدیریحرفش را هم در دلش م  نیا ی ول کرد؟  ی بار قربان  نیچند



فرق   گرید ه  یبراداشت     یچه  دختر  خودش   ز،یچ  چیان  جز 

 نداشت  تیاهم

 انجا تنگ بود   ی.. هواشودیم  بلند

 حاج خانوم   میبر _

قلبش خوب   یاصال برا  نیو ا  اد یز  یلیشده بود.. ان هم خ  یعصب

ا  یعیتندش طب  یها  نفس  نبود از چشمان بهار که    نینبوند و 

هش به  تا نگا   ی ول  شودیبلند م   می مرثابت بودند دور نماند    شیرو

کرده   عرق  و  سرخ  م  یصورت  نگران  خورد،یبهرام   یرو  یبا 

   زندیدستش م

 ؟   یبهرام..؟ مادر خوب _

   شودیو در باز م کشد یدر را م ی رهیدستگ

 فظ  خداحا _



مر  نیا  با به  باشد    میحرفش  خوب  فرق  ایفهماند  در    ینباشد 

 نماندنش ندارد  

م  بهار اشپزخانه  ل  رودیبه  در  درست آب    یبلند  یوانیو  قند، 

   دیآیم رونیهم زدن از آشپزخانه ب نیو ح کند یم

  رمیمن م د،ینی........... خاله جان شما بش

 بهتر باشد..   نگونهیا دیشا  کندینگاه نگرانش بهار را بدرقه م 

مرد که    نیسمت ماش  به  خلوت بود  اندازد،یدر کوچه م  ی نگاه 

در دستش    وانیو با ل کندیرا باز م  درش  رودیروشن کرده بود م

 شود یم ریجلو جاگ یصندل یرو یبه سخت

خود را مشغول همزدن   یول  خردیبهرام را به جان م  یبرزخ نگاه

چندان   یترسش را بروز ندهد ول   کندیم   ی و سع  کند یاب قند، م 

 ..  ستیهم موفق ن



 من بود   ری.......... بازم تقص

  داد یدامه مهمچنان ا  یاز قند نبود ول  یاثر  یگریهمزد که د  آنقدر

م معذرت  بد    خوامی.........  تون  شب  من  خاطره  به  امشب  که 

 گذشت  

جذابش   رخمیبه ن ک ینزد یو از ان فاصله  زند یرا کنار م بغضش

اش    رهیکه پر بود از اخم و رنگ پوست ت  یصورت    شودیم  رهیخ

   زدیم یکه به قرمز

   نییبرو پا _

ود حال پر بود  بودنش اعتراف کرده ب  رایبه گ  شهیکه هم  ییصدا

 ندیچیجلو و لب برم  ی  شهیسمت ش  چرخاندیرا م  سرشاز خشم  

   ردیراه بگ خواستیکه م یا هیاز گر

 !  خوامی.......... نم



 شود یاو م یکه متوجه  بهار   کندیبا شدت اخم، نگاهش م مرد

   کند ینگاهش را قفل چشمان او م 

بهرام    یکه برا  یگرده شده اش از اب قند  یترس و چشم ها  با

هراسان و    یچهره    دنی با د  بهرام  !    خوردیدرست کرده بود م

  شودیو نگاهش نرم م  لرزدیحرکت او.. دلش م نیا

 !  دادیآخر کار دستش م شی ذات یها یلوند که دلش...!   آخ

   نییبرو پا _

 باشد   یمرد قو نیر اتا در براب خوردیاز اب قند، م گرید یکم

 ! رمیبعد من م دیند رو بخوراب ق نی........... شما ا

 بود؟  شیدختر متوجه کار ها   نیا اصال ! خندندیمرد م چشمان

 ! زنمیلب نم یدهن وانیمن به ل _



و بعد لب    کند یدر دستش نگاه م  وانیبا چشمان گردش به ل  بهار

 گزدیم

 شما اورده بودم!  یبرا خدا مرگم بده! ی......... وا

  داشت   اتشیو محتوا  وانیبه ان ل  یبیعج  لیگفته اش م  خالف

 ردیگیرا از دست دخترک م  وانیو ل  رودیدستش جلو م   ناخوداگاه

و    شوندیبسته م  ش یچشم ها  ندینشیم  وانیل  یکه رو  شی ها  لب

  شودیمات م  بهار  کشدیمحتوا را سر م  یمانده    ی نفس باق  کی

 مرد   ی رهیو نگاهش خ

هم   شونیا  ینجوریا    نیآوردی.......... کاش خانوم تون رو هم م

شما هم با    موندن، یجا م  نیتنها نبودن و همراه خاله شب رو هم

  نیومدیهمه راه رو امشب نم نیا یخستگ

 داشت!   یدلدار عجب  روندیبهرام در هم م  یاخم ها دوباره



 !  ارمشیم _

به داخل   شتریرا ب  شی و موها  کند یجمع م  یخودش را کم  بهار

   فرستدیشال م

   ؟نی........... بچه هم دار

 نه!   _

  اده یداشت هر چه زودتر پ   قصد  رودیم   نیدر ماش  یرو  دستش

 شود 

 ! نیدوتا بچه داشته باش  دیتا الن با  کردمیفکر م  اخه  .......... اهان..  

 حرف ها...   ن یبا ا  دوباره

   شودیم  ادهیو پ  کندیرا باز م در

   کنمی.......... خاله رو صدا م 



 او     شودیخترک از او دور مو د  دهدیرا به مثبت تکان م  سرش

 ! شودیسر کار برود مگر چه م یهم کم

                                         

 .......... خاله جان، بهرام خان منتظرن  گفتن صداتون کنم

امشب   خدا  شودیو بلند م  ردیگی مبل کمک م  یاز دسته    میمر

 بگذراند  ریمرد اخمو به خ نیرا با ا

 دنبالت ومدینمامشب رو  یگفتیکاش به اقا بهرام م _

 ردیگیزهرا و بعد بهار را در آغوش م ی خداحافظ یبرا میمر

  رو،ینم  شهیپسر م  نیا  یممنون زهرا جان، من که نباشم غذا  _

 و خرما !  ییچا

 داشت!   یفکر  ی زن ب  عجب  شودیاز تعجب چشمانش گرد م   بهار



که   ردیگیاز زهرا قول م  رفتیهمان طور که به سمت در م   میمر

 ه او سر بزند  زود به زود ب

پا گشتن چقدر سخته    نیبا ا  یدونیزهرا جان خودت م  گهید  _

به    دیکه با  نییشما  نیا  گهید  نمت،یبا شوق اومدم که بب  من  یول

 ....  دیمن سر بزن

کمک   یصندل  ینشستن رو    یبرا  میتا به مر  شودیم   ادهیپ   بهرام

  یو مرد  شودیبهار باز م   یخانه    واریبه د  وارید   هیهمسا  درکند  

و بعد از سالم با زهرا    دیآیم  رونیب  هیقرار از فرط گر  ی با کودک ب

   رودیبه سمت بهار م

..،دخترک بهار  کردیم  یدختر بچه بود که بهار از او نگهدار  همان

بود    یهم مات مرد  او  اندازدیخودش را به اغوشش م  دیرا که د



    گرفت یجشم نم  کردیاز بهار که دخترش را ارام م  یکه لحظه ا

   کندیو به زهرا نگاه م کشد یدر هم م  هرهچ

جلو  نیب  نیا  زهرا که  بود  خشمگ  یمانده  و  سرخ   ن یچشمان 

که قرار بود در عوض    شانیبه مرد صاحب خانه    دیبهرام، چه بگو

بعض  ینگهدار در  ان هم  ا  یدخترش،  اجاره  ان ها    یمواقع،  از 

  ردینگ

تعارفات  و مشغول    شودیم  کینزد  میبه مر  یلبخند تلخ و زور  با

   بهرام خالص کند نی نگاه سنگ ریتا خود را از ز شودیم

 حرف نگاه پر غضب بهرام را از چشمانش خواند.. قایدق

 رو ببر خونه  ایبهار جان ست _

حرف دور کردن مرد صاحب خانه از بهار بود    ن یقصدش از ا  فقط

 .. یول



 .. مارستانیب مشیببر  دیبا  .......... تب داره مامان؟ 

 را ارام کند  ایست  توانستینم  کرد یکرده بود و هرچه مول  ه  بهار

 ردیگیرا از بهار م  ایبا تعجب ست  شنودیکه حرف بهار را م  محسن

داره؟  _ ول   گفتم  تب  داغه؟  گرمه،    یچرا  هوا  چون  کردم  فکر 

 یعیطب

 احمق! مردک

مر  زهرا م   م یو  بچه  سمت  رو  روندیبه  را  دستشان  پشت    ی و 

پا  یشانیپ  مچ  چقدر    نوایب  کودک  ارندگذیم   ایست  یو  رور  ان 

 حال بوده  یب یا براساکت و آرام نشسته بود، حتم

 کودکان مارستانیب نشیتب داره حتما ببر _

م  محسن و سر  کندیاز جمع تشکر  متوجه کردن،  را  او    ع یکه 

 بردیم نشیدخترش را به سمت ماش



 !  امی منم م دی......... اقا محسن صبر کن

و سرش را به   اندازدیبه بهار م  ی اهنگ   تیبا تشکر و رضا  محسن

محسن   ی بهرام از رو  یبه خون نشسته    نگاه   دهد یمثبت تکان م

که خود را با عجله به خانه رساند، به در    یو با بهار  شودیکنده م

    ندینشیم شیلب ها یرو یمحو و اما تلخ پوزخند رسدیخانه م

  ی تلخکه فرزند داشت.. طعمش گس و    یبه مرد  نباری.. اباختن

 بود!  

که    کرد یرا م  می مرعات مر  یبه خانه برسد، ول   خواستیم  فقط

اش راه گرفته   قهیاز روش شق  عرق   رفتی سرعت نم  نیاز ا  شیب

 سوختیاز درون م ی بدنش سرد بود ول نکهیا با بود

م   میمر جلو  را  نب  کشد یچادرش  بهرام  ها  ندیتا    را..   ش یاشک 

  یدلش برا  زند،یم  شیو ارام رو  گذاردیقلبش م   یرا رو  دستش



اتش م  یجوان پ   یحال  یبرا  گرفتیپسرش  کرده    دایکه امشب 

که بهرامش.. هنوز هم دل در گرو بهار داشت و کتمان    آخ  بود... 

 .. کردیم

 اون  بچه چقدر تب داشت؟  ید یند  مگه  خب حق داشت بره  _

.. بعدشم، مرد که  آوردیسر درم  یزیکه اصال از چ  چاره یمرده ب

 به بچه برسه.. مثل زن تونهینم

 کنهیم کاریو چ رهی کجا م یک  ستیبه من مربوط ن _

در    یاثر  گفتیچه م  هر  کندیو سکوت م  کشد یم   یآه   میمر

 بهتر کردن حال بهرام نداشت

کمک   می به مر  ی حوصلگ  یبا ب  کند،یپارک م   اط یرا در ح  نیماش 

و با دست    رد یگیرا با دست چپش م  فشیشود ک  اده ی تا پ   کند یم



و قدم به قدم او را داخل خانه و بعد   گردیرا م میمر یزوراست با

 بردیاتاقش  م

 بردیم  میو به اتاق مر زدیریم یاب وانیل

 د یدارو هاتون رو بخور د یحاج خانوم، با نیپاش _

از خشاب   شیکه بهرام برا  ییو دارو   شودیبلند م  یبه سخت  میمر

م را  بود  اورده  ل  رد یگیدر  با  م  وانیو  از   ی کی  خدا  خوردیاب 

فرشتگانش را به عنوان فرزند به او عطا کرده بود و چقدر شکر  

 . نعمت را نیگذار بود ا

                                                  

ا  خواب برا  نیکه  انگار  ش یروز ها  بود  را    ی گوشحرام شده  اش 

ن  کیو ساعت    داردیبرم ب  میو  از خانه    د ی شا  رودیم  رونیشب 



وت بود و ذهنش  خل کوچه .کردیمفرط ذهنش را ارام م یخستگ

 به پردازش.. از گذشته تا به حال...   کندیشروع م

و به اسمان که خلوت بود از ستاره نگاه    کندیم  بیدر ج  دست

  ال یوبار بهار را به    ن یاول  یکه برا  افتدیم  یان شب  ادی  ..  کندیم

  روستا شده بود!   یچقدر محو اسمان پر ستاره    دخترک  برده بود  

  یی که با برگشتن شان، چنان طوفان ها  کردی فکرش را نم  اصال

 که...!   وگرنه به پا شود  

  دهد یم  رونیرا بلند ب  قشیو نفس عم  بنددیرا م  شیها  چشم

زن ها مهم    یرابطه که برا  نی.. ان هم اولشودینم  یکه زور  رابطه

دل به  اصال  خواستینم بهار شودیاست و در خاطرشان ثبت م

بود از سمت خودش   یکیچه نزد  هر    داد یبهرام نم  ازیخواسته و ن

 بود 



که همسرش بود    یی او  یچطور بهار را برا  که  بود از زهرا    متعجب

 شان را که...    هیآن مرد همسا یول  دیدیخطر م

 آخر   کردندیم  فیاو را ضع  التشیو خ  فکر   زدیریبهم م  اعصابش

م  یان مرد حت  البته که چند    دیفهم  شدیبا داشتن فرزند هم 

  د ی شا هم از او کوچکتر بود   ماین  ودش کوچکتر است از خ یسال

 ..  دادیداشت جولن م نشانیوسط ب نیا یاختالف سن

م  اندازدیم  دیکل  خسته داخل  مر  یسر    رودیو  ..  زندیم  میبه 

  یسع     رود یحال بال م  ی و پله ها را ب  د یآیم  رونیب  خواب بود  

اتاق خال   کند یم در    و خودش را داخل به  ردیچشم بگ   یاز ان 

اتاق م   کندیرا باز م  در  اتاقش برساند   همان    به    شودیو وارد 

 نبود..   زشیاضافه کنار م یان صندل یجا گرید  فقط شکل بود 



عوض اتاقش    در  شودیم  رهیچهره اش خ  به  ستدیایم  نهیا  یجلو

  ش یر  خط  ش یها  ش یدر ر  دیسف   یتار مو  چند   کرده بود  رییاو تغ

 نیب  در بودند   شتریب  شانی دیاش که تعداد سف قهیشق ی و موها

 هم بودند   ش یموها

 :   بنددیامشب بهار در ذهنش نقش م ی چهره

م  د یبا بود    باتریز  یکه حت  کرد یاعتراف  تر شده    د ی باو جذاب 

م لوند  کردیاعتراف  خ  یکه  حرکاتش  و  شده    شتریب  ی لیصدا 

  دیباجوانتر از خودش بود    اریکه او بس   کردیاعتراف م  دی با  بودند

 بند بند وجودش...   دنشیکه با د کردیف ماعترا

  ینیریتلخ و ش  یاعتراف ها  عجب  شودیقلبش تند م  یتپش ها 

 :  زند یپس ذهنش داد م در  ییصدابه معشوقش داشت!

 .. تو هم از او بگذر...  ندیحق دارد که تو را نب او



لحظه از   کیتلخ، در    تیواقع  نیهمه احساس و ا  نیاز ا  خسته

و    کوبدیم  نهیرا به ا  زشیم  یعطر رو   ی  شهیش  تیشدت عصبان

 ..  شکندیدر هم م  نهیا

                                         

بعد از چند بوق بهار جواب   رد،یگیبهار را م  یزهرا نگران شماره  

 دهد یم

 ؟یدی............ سالم مامان جان، چرا نخواب

 ؟ یدیشد بهار؟ ساعت رو د ی سالم.. چ _

برم قربونت  نباش  نگران  فکر کنم    شیبستر  ...........    ک یکردن، 

 سرمش تموم شه گهی ساعت د

 کشد یصورتش دست م یو رو ندینشیم یصندل یرو

 من خواب باشم یایتا ب  دیشا ان شاء الل.. فقط  _



 ........... باشه مامانم، بخواب حتما

 مراقب باش.. خداحافظ  _

 دارد یخانه نگه م  یمحسن  جلو  نیچهار صبح بود که ماش  ساعت

و   کندیرا باز م نیماش در اغوش بهار به خواب رفته بود در ایست

 شودیم  ادهیارام پ 

 خونمون برمیرو م ای........... من ست

و مقابل بهار    شودیم  ادهیپ   نی از ماش  یبا پاکت داروها  محسن

 ستدیایم

ازتون  یلیخ  بهار خانوم  نیلطف کرد  یلیخ  _ رو   ایست  ممنونم 

 م یمزاحم شما نش نیا  از شتریب گهیخونه د برمیخودم م

 ردیجلو تا دخترش را بگ بردیم دست



هم هنوز   ایسر کار، ست  نیریم  گهی.......... آخه شما چند ساعت د

 نی ازش مراقبت کن نیتونینم ضهیمر

 زندیو بوسه بر گونه اش م ردیگیدخترش را م محسن

خودم بال سرش باشم و   خوامی م  تا حالش خوب بشه  مونمیم  _

 م ممنون بهش برسم.. باز

ست  نکهیا  با از  بتواند  محسن  داشت  ب  ایشک  زمان   شیماریدر 

 د ی گویهم نم یزیکند اما چ یدرست نگهدار

ان از فکر   کیاما    زندیو در قفل م  آوردیدرم  فشیرا از ک  دیکل

 کند یبه او نگاه م ایست

 د؟ ی......... ببخش

 گرددیبه سمتش بر م محسن

 بله؟ _



 د یپرسیم   دی گفتن اما با یداشت برا دیترد

حق داره از   بالخره  د؟یرو برگردون  ایمادر ست  نیخوای.......... نم

  شتریهم ب  ایست  کنه  یخبر داشته باشه و براش مادر  ایحال ست

حرف رو    نیا  دیببخش  البته  داره  اجیبه مادرش احت  ی از هر زمان

  ن یها تو ا  بچه  شهیم  ریرفته رفته داره گوشه گ  ا یست  اما :  زنمیم

حرف    یهمه      ارومه  یلیخ  ایست  یول  شنیم  طونیش  یلیسن خ

هم مشکل داره  تو سالم کردن    یحت  دارهیهاش رو تو دلش نگه م

دوست دارم و تا هر وقت    یلیرو خ   ا یست  من    کشهیو خجالت م

 گهی کس د چینه من، و نه ه اما من بمونه شیپ  تونهیکه بخواد م

 مادرش رو براش پر کنه یجا تونهینم

 اندازدیم  نییبهار، سرش را پا  یر چهره  د  یبعد از مکث  محسن

   دهدیو ارام تکان م



 ممنون.. خداحافظ   _

 .......... خداحافظ  

  ده یتخت دراز کش  یحال که رو  نیکه از روز قبلش تا هم  یخستگ

ببرد حت  یلیشد خ  باعث  بود   را عوض    یزود خوابش  لباسش 

 نکرد.. 

که مامان    یینشسته بودم و به چا  زیخواب آلودم سر م  یچشما  با

برام م م  ختیریداشت  قرار   یی چا  وانیل  کردمینگاه  که جلوم 

هم با تکون دادن   مامان  خودم لقمه گرفتم  ی گرفت با زحمت  برا

 کرد نیریرو برام ش ییسرش چا

  نیهم  ی کرده باش  دیکار مف  هیعمرت اگه    تو  خب تو هم!  یلیخ  _

 !مارستانیب یطفل معصوم رفت نیبوده که همراه ا

 دیکل خواب از سرم پر به یعنی



نم ندارم  دونم ی.........  شانس  از   ی  همه  چرا  همش  ها  مادر 

 !  کوبهیمامان منم راه به راه من رو م کننیم فیدخترشون تعر

  خورمیشدم م  نیریش یی از چا کمی

 افتادم   نیحرف بهرام خان تو ماش ادی  کدفعهی

 ه؟  بهرام خان ازدواج کرد ی دونستیمامان م ی.......... راست

اول تعجب کرد بعد اخم هاش به حالت ندونستن تو هم    مامان

 رفتن 

 گفت؟    ینه.. ک _

 بودم گفت    نشیکه تو ماش  شبی............. خودش.. د

 گفت زن داره؟   _

 ........... آره  



 !  زنمیم میشونیرو پ   یک یو  خورمیرو م یبعد ی لقمه

 خودت رو؟  یزنیچرا م _

 ! یجور نی.......... هم

 که خب.. حق داره !   دهیبرام سر تکون م یدیبا نا ام امانم

رو بهش    وانیل  شهیهمون ش  از  حال    یبر  نشیلزم نبود تو ماش  _

  یدادیم

  شهیجمع م شبمیاز کار د صورتم

من تعارف    ی عنیخوردم بعد دادم بهش..    وانی........... دوبار از اون ل

رو ازم گرفت    وانیانداختن به کارم خودش ل  کهیکردم اونم بعد ت

 و خورد! 

من..    یزنگ خطر برا  یعنی  نی و ا  رنیمامانم تو هم م  یها  اخم

 تو ذهنم اومد   یسؤال ی ول کشمیخودم رو عقب م



گرفته؟   عروس  نگفت  خاله  چرا  که    نکنه  .........  نذاشته  شازده 

 چشم نخورن!  کوقتی

 رفته بگه  ادشی  میمر د ی شا ستین یادم نیبهرام همچ _

 شم یبلند م زیو از سر م ندازمیل مبا  ییابرو

 بگم  ی .......... چ

 نیبعد ا  دارمونیجلسه د  نیکه تو اول  میساده ا  ی لیما خ  دمیشا

 ! می رو براشون کتاب کرد زمونیچند سال همه چ

 رم یبه سمت اتاقم م و ذارمیچپ چپ مامان رو پشت سر م نگاه 

ورد رو در م ییحرف ها نیهمچ خوادیبهار خانوم، اصال دلم نم _

  ؟ یدیو بهرام ازت بشنوم، شن میمر

 دم ی......... شن



ربط  اصال چه  من  م  لباس  داشت  یبه  از    پوشمیهامو  بعد  و 

  ی از اقا محسن، با تاکس  ایحال ست  دنیاز مامان و پرس  یخداحافظ

وقت نداشتم که با    اصل  رسونمیدربست خودم رو به محل کارم م

ه بود که خاله ما رو  گذشت یپنج روز از مهمون بایتقر اتوبوس برم

 ی برا  یکه مشتر  ییاونجا  از  شام به خونشون دعوت کرد    یبرا

فروشگاه چند ساعت اخر   رینشد که از مد  گه ید  ومد یم  اد یز  دیخر

 ی تو خونه    خواستمیکه م   ییها  لباس  ی ول  رمیبگ  یرو مرخص

 مراهم برداشتم  خاله بپوشم رو ه

  ی من از اول ط  یشب باز بود ول   میتا ساعت دوازده و ن  فروشگاه

 بمونم   تونمینم شتری ب م یکرده بودم که تا ساعت نه و ن

 گهید  یاز جاها  شتریب  نجایخواهش کرده بودم چون حقوق ا  البته

که   خواستیازم م  ومامان شروع شده بود    یزدن ها  زنگبود  

ساعت    ک یخودش ساعت شش رفته بود  چون  فتمیزودتر راه ب



  ی برا   خواستیاقعا دلم نمو و  شدیمن تموم م  یکار  میتا  گهید

  کردیقبول نم  دونستمیرو بندازم چون م ر،یبه مد م یتا نیا

ب  یشلوغ   یتو تا    م یدیچرخیها م  یمشتر  یهمه    نیفروشگاه 

  میانتخاب کمکشون کن یبرا

کارمند ها    یکه برا  یاتاق  داخل  گذرهیساعت م  کی  نیا  بالخره

از بچه   یفظ با خداحا  و   کنمیلباسم رو عوض م  عیو سر  رمیبود م

مد  و  م  عیسر  رمونیها  خارج  فروشگاه    یتاکس  داشتم  شمیاز 

  ی نکردم، وقت  یتوجه  دمیرو شن  ینیبوق ماش  یکه صدا  گرفتمیم

بهرام خان   نیچند بوق پشت هم زد سرم رو برگردوندم که ماش

 ...  دمیرو پشت سرم د

 ...ا ی د یمنو د  ی.. اتفاقکنمیم تعجب

 دارمیبرم نشیقدم فاصله رو به سمت ماش چند



 ......... سالم 

  دهیرو تکون م سرش

 ن ینیسالم.. بش _

  رمیگیم یممنون تاکس  یلی......... خ

 مگه؟   دیستیما ن یامشب خونه  _

و با    کنم یرو باز م  نیو در ماش  دارمیدوشم برم  یرو از رو  کولم

  نمیشیم اطیاحت

   ی.......... مرس

  دیرو ازم پرس  یلسؤا از حرکتمون گذشته بود که  قهیسه دق دو،

خونتون هم   تا    رونیب  نیبود که اومد  قهینه و چهل و پنج دق  _

راه    ک ی  یبال  به   خونه  نیرسیم  ازده یساعت    بایتقر  ساعت 

خونه باشه   رونیدختر که ب  هی   ینظرتون اون ساعت از شب برا



من.. داشت مثل خودم ساعت رو محاسبه  یخدا اوه ست؟ین رید

 ! داد؟ی م لمیو تحو کردیم

 و زمستون، هست زیی........ پا

پاش    یفرمون بود و دست راستش رو هم رو  یدست چپش رو 

 گذاشت

 ره ید ی لیتابستونش هم خ _

 هستند  ابونی......... اما همه تو خ

 م ینخور کیتا به تراف چهیپ یم یسمت کوچه فرع  به

 همه به خودشون مربوطه  _

 کردمینگاه م ریجلو به مس شهیهم از ش من

 ... منم به خودم مربوطه .......



رو شکر که داخل کوچه   خدا  که زد به جلو پرت شدم   یترمز  با

 و سرعت مون کم بود وگرنه که من داغون شده بودم  میبود

 زبونت رو کوتاه کن بچه _

و اخم کورش نگاه کردم    یترس و نفس نفس به صورت جد  با

 که باعث شد خودم رو عقب بکشم 

من نگاه کرد و    ی  دهیصورت ترسبه    شتریاون چند لحظه ب  یول

 اره راه افتاد دوب

 ؟ یقسمت شهر کار کن یایب یمجبور _

به خاطره حقوقش، وجهه   گفتمی.. مطمئنا اگه مکنمیم  سکوت

 نداشت یخوب

 سؤالم جواب نداشت؟  _

  لرزهیباز هم  صدام م ی ول زنمیتو صدام رو پس م بغض



هم چرا  شما  ا  شهی..........  من  م  ینطوریبا  همش    د؟یزنیحرف 

   دیبا من دعوا دار کنمیاحساس م

  دهیبعد خودش اروم جواب م یول شهیلحظه سکوت م چند

 چون دلم پره ...   _

.. هر وقت تنها   زهیتا قطره اشکم نر دمیرو تو مشتم فشار م  کولم

  شدیجور نم ی چیانگار ه آوردیتا اشک منو در نم میشدیم

ُپرش کردم؟   به مشکل   تو  ای  شما......... مگه من  کارتون  محل 

تو خونه با    ای  یول  خوامیمعذرت م  د،یببخش  ی لی... خای  نیخورد

 همسرتون  

 د؟ ی کنیم  یسر من خال نیایم اونوقت

و بعد    زنهیکه پوزخند م  کنمینگاه م  رخشمیبه ن  دهیکه نم  جواب

   دهی سرش رو به چپ و راست تکون م



تاده  صفحه اف یمامان رو اسم خورهیزنگ م میلحظه گوش همون

 بود 

 ......... جانم مامان؟  

  .......... 

   ارنیمنو م دن،ی.. بهرام خان زحمت کشامی.......... دارم م

 ........ 

   چرخونمیو سر م ندازمیبه بهرام خان م ینگاه 

 ........... چشم.. فعال خداحافظ  

و خودم   کردمیم  درک  امینبود که با بهرام خان ب  یراض  مامانم

نبودم   موافق  زمان  بالخرههم  هم  ا  یمن  و  بودم   نیهمسرش 

گذشته ها تو ذهنش    اد یدرست نبود که با وجود متأهل بودنش، 

 .. نهیبش



 اد؟ ی صدا م ی چ یعنی..........  

 من که پنجره نداره؟  اتاق 

 

  ن ییپا  ارهیبال و سرش رو م ندازهیابروش رو م یتا هیخان  بهرام

 ره یصورت من قرار بگ یتا صورتش روبه رو

زماناو  _ اتاق  ا  ی ن  شما  به   نیکردیم  ی زندگ   نجا یکه  متعلق 

 شخص شما بود بهار.. خانوم

  شه یچشمام م ی رهیلحظه خ چند

داغش پخش    یباعث شده بود که نفس ها نمونیکم ب  ی فاصله

 صورتم بشه 

قورت   یبار به واسطه    نیکه چند  گلوش رو  بکیس  نم یمن بب  و

 دادن اب دهنش تکون خورد 



ت  یها  طپش خالقلبم  انقدر  ذهنم  و  بودند  شده  که    ی ند 

مون    یعیطب  ریغ   یکیهمه نزد  نیبه ا  یواکنش  چیه  تونستمینم

 به عقب بردارم  ی حداقل قدم ای بدم 

 .. خوادیکه اون لحظه منو م کردمیحس م من

و الن.. تو   د، ی دیدختر لوس و بچه م  هیمن رو  شهیاگه هم یحت

در در طلب من  از نگاه داغش که چق  خوندمیحد فاصل م   نیا

 تب کرده  

کرد    ی گرفت و بازدمش رو رو صورت من خال  یقیبلند و عم  نفس

 اروم چشم هاش رو بست  نیو در همون ح

لب هام    یو رو  شدند یکه داشتند از کنترل خارج م  یی ها  چشم

  وردندخیحسرت وار چرخ م



حال    نیکم، ا  ی با فاصله    میتنها هست  نکهیبهرام خان از ا  نکهیا

تعجب نداشت چون اون هم    یلیمن خ  یداده بود برابهش دست  

 ی خوددار  یگرم و تند، در رابطه و عالرغم همه    یبود با تب  یمرد

 هاش  

نبوده،   ل یم ی که در گذشته به من ب  دونستمیخشن بودنش م و

 با من رابطه داشته..  یزمان نکهیمخصوصا ا

و  من از حال خودم در تعجب بودم مه چرا با وجود دونستن    یول

  دم یکشیحالش عقب نم نیا دنید

که من    رهیگیدر درونم داره شکل م  یزیکه چ  کردمیحس م  چرا

  کنهیمرد م نیا زمیپنوتیرو ه

 



و چشم ها رو باز    کنهیاومدش رو صاف م  ن ییپا  یو شونه ها  سر

 کنهیهاش از بال بهم نگاه م  هیر   یکردن هوا  یو بعد از خال  کنهیم

 شب ها !   یالبته بعض ارن یصدا ها رو که خودشون درم _

 شد تو دلم..    نش یگزیجا  یترس لعنت  ی اومدم ول  رونیاون حال ب  از

نترسون تو رو خدا منو  هم ذهنم    شیجور  نیمن هم  دی............ 

 متوهمه 

شب از    ی وقت  شا ینگاه کرده بودم چند وقت پ   یترسناک   لم یف  هی

  دم زیخونه قبلش به مامانم زنگ م  امیب  شدمیم  ادهیکه پ   نیماش

 خونه ارهیسر کوچه منو ب ادیکه ب

 یلیخ دمیترسیم

 از ترس کنمیمن سکته م یعنی

   رهیگیرو سمتم م دیکل 



 ! یترسینم یزیکه از چ  یبهم گفت کباری ادمهی _

 ......... من؟  

   ادینم  ادمی  ؟یک

  خورهیتکون م قایگلوش عم بیو دوباره س زنهیم یتلخند

 ..  یکه مال من بود ی موقع _

که    گفتیو حس گرما تو صورتم م  نییم و انداختم پاشرم سر  از

 سرخ شدم 

 اومد   ادمی

که ازش   میتو گوش  یکردن برنامه ا  میتنظ  یبود که من برا  یشب

 آوردمیسر در نم

  کی  یط  نگ،یتیاتاقش رفتم.. بهرام خان هم بعد از انجام س  به

 تخت انداختم یحرکت بغلم کرد و رو



 دهنم متوقف شد  یوبا گذاشتن دستش ر دمیکه کش یغیج

 تکون دادم که دستش رو برداشت  سرمو

  ی نگاهم کرد، حت  ض یبا غ   یشده بود اما طور  غم یباعث ج  خودش

 دفاع کنم..   غمینتونستم از ج

 ! دی........ ببخش

گونم گذاشت و    یدندون هاش رو رو  دش یشد   یحفظ اخم ها  با

 فشار داد  یکم

  نین، چندآ  کیدر    دیچرخیگونم م   یزبونش رو  نیهمون ح  در

 د یبار مک

 نهیرو آورد بالتر تا منو بب سرش

از   ییو چشم ها   زدیاخم تو چهرش شهوت موج م  یجا  به که 

 خواستن خمار بودند



 نشست.. نشیس یرو دستم

 از روم نی........ بلند ش

لب    یسمت کش اومد و زبونش رو چند دور رو  ک یهاش به    لب

 دیهام کش

 دختر   یتو برام مثل بهشت _

 ش گرفته بود بم تر شده بود  خ صداش

وزنش روم نبود اما باز    یهمه  نکهیبا ا  دمیلرزیم  رشیز  داشتم

   دیتنم کش یبود.. خودش رو چند بار رو  نیسنگ یلیهم خ

 گردنم نشست   یچشماش از لذت بسته شد و لب هاش رو که

 تو چشم هام نگاه کرد   قشیزد و دوباره با نگاه عم  یقیعم مک

 



 !  ی برف دیسف _

 زد  یکخندت

   زم؟یعز یکنیحسش م _

   مردمیشرم و ترس داشتم م از

   نییبرم پا خوامی.. منی........ از روم بلند ش

 چرا اونوقت؟  _

به هر جا چشمم چرخ  شدینم  روم پر    دینگاهش کنم  نگاه  جز 

 ...  طیکم و اون شرا یلیخ یاز اون فاصله  طنتشیش

   سیبرم سرو خوامی......... م

 د  ز سیو ل دیستم رو چند بار زبون کشسمت را ی گونه

   نییپا یبر خوادینم _



 تو خونه!  چرخهیها ارواح م شب

 جا برو..!   نیهم

چون لهرام   یوجود نداره ول  یز یچ  نیهمچ  دونستمیم  نکهیا  با

 خالفش رو گفتم    یخان گفته بود وحشت کردم ول

 !  ترسمینم یزی.......... من از چ

 مادرتون شیپ  نییپا   نیبر ای اتاق  نیتو ا نیبر ا ی _

من    یول  حماقت  ای  جرأت  گذاشت  شهیم  یاسمش رو چ  دونمینم

 حرف رو زدم اون هم به خواست دلم  نیا

 .. اتاق شما یعنی  اتاق باشم نیتو ا خوامیمن م  ی.......... ول

زود    یلیخ  ی بال.. تو چشمام.. ول  ادیبود م  نیزم  یکه رو  نگاهش

و    ده یبه پله ها م  شدیه ختم مراهرو، ک  یو به انتها  رهیگیازم م



که    دارمیبه جلو برم  ی قدم  بلندش  یها  ش یر  یرو  کشهیدست م

 میشده بود نهیبه س نهیس بایتقر

 ن؟ یدی......... اجازه م

جلو نرفته و بهش    نیاز ا  شیتا رد بشم.. تا ب   کشهیکنار م  عیسر

وجود من،    باقبول کرد که نشون بده    نیا  یبرا  دیشا..دمینچسب

 نطوریاگر هم ا  امانداره    گهید  یبا شب ها   یفرق  چیش هامشب برا

 اون بود نه من..   یبود فقط برا

تو    من  دمیترسی.. مدمیلرزیاز درون م  یجسارت کردم ول  درسته

که    دهیداره نشون م  یمرد تنها اون هم شب اون هم وقت  هیاتاق 

   کنم؟ی م کاری.. چادشهیخاطرات گذشته 

  دکمه  شهیتعلل داخل م  باجا برم  تا خودش بگه ک  ستادمیا  منتظر

  کنهیبه تختش اشاره م ینگاه  چیبدون ه  بندهیبازش رو م یها



  دیتخت بخواب یرو دیی شما بفرما _

   د؟یخوابی......... شما کجا م

  نیبخواب نیفقط بر شمانکن بهار خانوم..  تیاذ _

  دونستم یتا عرقش رو پاک کنه.. نم  دیکش  شیشونیپ   یرو  یدست

سمت کمد رفت و از    به  کنم یرو شله ور م   شش یرف آتح  نیبا ا

از کف    یقسمت  یاورد و رو  رونیب  ییتوش بالش و پتو  یقفسه  

 که فرش بود انداخت   

 ی چشم هاش رو بست و دستش رو رو  دیسرش که به بالش رس 

گذاشتم و    و مانتوم رو در اوردم و کنارم  شالگذاشت    شیشونیپ 

  لمیف  ریتصاو   یهمه    بردیمن  خوابم  دمیتختش دراز کش  یمنم رو

   شدندیبودم داشتند برام زنده م ده یکه د  ی ترسناک یها



و   کنهیتخت دستاش رو دراز م  ریاز ز ی کیالن  کردمیم احساس

   نییپا کشهیمنو م

نور  کیتار  یحساب  اتاق  نداشت  عادت  خان  بهرام  چون   ی بود 

 شتر یساعت ب  م ینخواب درست برعکس من..    یروشن بذاره برا

 بود مه بلند شدم کورمال کورمال رفتم کنارش نشستم   گذشته

 ......... بهرام خان؟  

 شیشونیپ   یکه هنوز هم رو  یدست   نیآست  ینداد.. گوشه    یجواب

 بود رو گرفتم  

   د؟یبش داریب شهیم.......... بهرام خان؟ 

 هووم؟   _

   ترسمی......... من م

 کنم  کاریچ _



ش رو هم باز نکرد از چشم ها ی تو حالتش نداد حت  یرییتغ  چیه

 حرف بزنه  تونستیزور خواب نم

  دمیرو جلو کش افتاد یکه داشت م  شالم

 و روشن کنم؟   آباژور گهید د یبکن یکار هی.......... خب  

 نه   _

 باشه؟   کنم، یو کم م نورشکنم؟  کاری......... پس چ

هنوز..   ادمهیکه خوابش نپره وگرنه کارم زار بود    زدمیحرف م  آروم

ول   کردینم  چارهیناخواسته منو ب  یحت  پروندمیخوابش و م  اگه

 با الن فرق داره!   یلیکنم نبود.. البته اونموقع خ

 برو بخواب  _

  ن ییپا دیبریم  منوتشنمم هست    تازه   ترسم یکه م تونمی......... نم

 اب بخورم؟  



  شدیموقع خواب مهربون م  چقدرکه زد هنگ کردم  ی حرف با

 برات!  شهیشم بد م بلند   زمیعزبخواب  بهار جان _

خشش و اون خواهش لحنش..     یصدا  نیا  یضعف رفت برا  دلم

ها!    یعنیحرفش    نیا لحظه  قشنگ    دونستمیم  اگهشکار  انقد 

  ذاشتمیشد م  داریب  یوقت  کردمیصداش رو ظبط م  دهیجواب م

 بود چهرش اونموقع!  ی دنیدگوش کنه 

   اب بخورم دی........... خب حداقل منو ببر

 لاله الل!   _

  کم یاز ترسم    منمموهاش برد    یتو  ی شد و نشست و دست  بلند

 سمتم   برگشترفتم عقب 

 بله؟   _

  ترسمیم ..خوامی........... اب م



   کشهیم یاز کالفگ  یبلند نفس

 هست   زیم یپارچ اب رو _

احت  با  شدم  م  اطیبلند  سمت  خوردم    زیرفتم  اب  باز    یولو 

   ششیبرگشتم پ 

 بهرام خان؟   گم یم..........  

 شده   یصداش معلوم بود که عصب از

 بله؟   _

   د؟ینخواب شهی........ م

که موقع حرف زدن    یبلند شد و برگشت روبروم با حرص  دوباره 

 ...  گهیکه زد د یداشت و حرف

با  _ بسته وگرنه   یکار  دی نخوابم  رو  پام  و  کنم که شرع دست 

 تو رو من خوب بلدم بدم!   یها طنتی جواب ش



نبود    ده یمن پوش  یچهرش هم برا  نیا  البتهادب بود    ی که ب   قعا وا

  زدیباهام حرف م یطور  نیهم شهیهم

  نکه یا  ای  میآباژور و روشن کن  ا ی  گمیمگفتم؟    ی........ مگه من چ

تو اتاق    مکنیاحساس م  همش  گهید  ترسمی.. خب مدیشما نخواب

  دمکریفکر م  دمید یاز اونجا که من شما رو م  اصالشما جن هست  

برم چشما  دیگردیالن  با  اونم  من  حمله   بعد!  دیسف  یسمت 

 کنم..   کاریچ د یگیم خببه من   دیکنیم

افتاد از سرم ولقهر  حالت    به فکر    یروم و برگردوندم که شالم 

  نهینکنم بتونه بب

که   مونمیم  داریب  ادیخستم و خوابم م  یلیخ  نکهیباشه من با ا  _

   خوامیتون ماز یزیچ هیدر عوض   یول دیشما نترس

   ؟ ی......... چ



نزد  احساس اورد  رو  سرش  م  انگار  کیکردم  رو  که    د ید یمن 

 گوشم بود   کیصورتش نزد

 من باش!   ی غهیصالن تا جمعه شب...  ازفردا پنجشنبه ست  _

  چقدر  شد  یوجودم خال  ی  همه  دمیکه شن یحرف  شدیباورم نم 

  دلم   ینشست رو ینیسنگ  حجم  مقدار بودم  ی از نگاهش پوچ و ب

 یاز رو  ینور  شد  ریکه.. انقدر پر شد.. که از چشمام سراز  یدل

بود    شیگوش  نور  دم یخورد تو چشمم که سرم رو عقب کش  نیزم

 صورت هامون افتاده بود   یکه رو

 داشت؟  هیگر_

   کشمیصورتم م یپشت دستمو رو  سی.. با صورت خخندمیم

  یی حرف هابه  دمیاز هوا.. سر تکون م کنمیپر دردمو  پر م نهیس

   دمیبشنوم و نشن خواستمیم شهیکه چقدر هم



با    گهیشکست که د  یدلم به دست هر کس  انقدر     دونم ی........... نم

  بارنیبشکن هم چشمام م هی

بود و   یکه نگاهش جد  ییتو چشما  شهیو قفل م  اد یبال م  نگاهم

 اما.. گفت  دمیکه ازش شن   یحرف خالف  نیسنگ

  ی نجور ی.. انینرفت که شما.. در موردم بخوا......... من اصال.. فکرم  

 د یقضاوت کن

اداش    ی.. حتومدی.. محکم بودن اصال به من نمرمیگیرو گاز م  لبم

 ارمیدرب تونستمیرو هم نم

  چرخهی......... اصال.. در مورد شما.. فکرم.. بد نم

    کنم یپاک م  یسی از خ  چشمام و گونه هام رو با کف دستم  ریز

م  نییپا  ارمیم  سرمو ناخن  ها  یرو  کشمیو  امروز    یی لک  که 

 زدم  یصبح با چه استرس



لحظه..   هی  شما رفتم    شیپ   از  اون موقع ها.. که..    ی......... من.. حت

بود که.. با خنجر رو استخون هام    ن ی.. رو گذروندم، مثل ایی ها

   کشنیم

   ادین  رونیهق هام ب  یکه صدا  رمیگیرو به دندون م  مییبال  لب

 من تموم شه...  یهم براشب  کاش

  ی ک ینتونستم..    گهی نشد.. اگه د  اگه    گفتم ی........... اون ته قلبم م

رو    زی.. اون خودش همه چششیپ   گردمیبرم  هست که برگردم..  

   کنهیدرست م

  نهیشیمات شدش م یو تو چشما اد یبال م سمیخ نگاه 

  گه یفکر دشما    دونستمینم  راحتم    یکمی......... من.. فقط با شما..  

اشتباه    دیشا     دونمینم  یچیه  گهی.. ددونمینم  دیکنیراجعبم م  یا

 ن یندار یفرق هی.. شما هم.. با بقدی شا  کنم یم



شده    نیسنگ  ی فضا نیو از ا  رمی.. که دست دلم رو بگشمیم بلند

 ما، جا نداشت...  یبرا نجایا رونیببرم ب

 دی........... ببخش

گوش  به نور  م  یکمک  تن  رو  قدم    کنمیمانتوم  در  سمت  و 

 دارمیبرم

 صبر کن _

باز   فتهیدر که م  یاش رو  هیسا  برگردم  نکهی.. بدون استمیایم

  شد یم   کیپشت که نزد  از  مردونش    بتیاز ه  زه یریهم دلم م

   رفتیقلب منم بال م ی تپش ها

رفتارت رو   نهیخواستم آ  فقط  ناراحتت کنم    خواستمیمن نم   _

 بهت نشون بدم  



تو    ی.. ول یایناز ب  د ینبا  ییتنها  ی با مرد  ی .. وقتیمن.. تو اتاق  تو

که مدل حرف زدنت    دونمیم    یتوجه  یموضوع ب  نیبه ا  شهیهم

عمد  دونمیم    هیشکل  نیا که   فهممتیم  من    ستین  یکه 

هم به خاطره    همش   ..  یول  ،یگ یکه دروغ نم  دونم یم    یدیترس

نبود   چ  تو  ترست  نم  یهست  یز یدنبال   شما    هیچ  یدونیکه 

  اگه     یبر  نجایناراحت از ا  خوادیدلم نم  اصال    نین من هستمهمو

حال   چه  کردم..  وقت  چه  ناراحتت  د  یاز  شناخت  یدیمنو     یو 

 . وقت قصد ناراحت کردنت رو نداشتم   چیه  ببخش

هم   یول   سمتش  برگشتم مثل  قدم    برگشتم   ..  شهینه  چند  و 

 فاصلمون رو به سرعت برداشتم و خودم رو تو بغلش انداختم..  

س  سرمو دلتنگ  نشیرو  تا  خ  یگذاشتم  با  کردن    س یهامو 

  اصال  خودم نداشتم یرو یکنترل چیه  گهید  به در کنم راهنشیپ 

با م  دیچرا  ا  من  کردم؟یکنترل  رو    نیدلم  گرم  و  امن  آغوش 



بال تا   بردم رو تو مشت گرفتم و صورتم رو راهنشیپ  خواستیم

 فقط   رو نکرد    ارنکیاون ا  ی.. ولنهیچشم هاش رو باز کنه و منو بب

هر و  بود  بسته  رو  لحظه    چشم هاش  پر    هیر  کباریچند  هاش 

هوا    شدیم رو  دوباره  از  و فراخش    ی  نهیس  ی سرمو  گذاشتم 

 روش زدم  یزیر یناخواسته بوسه 

لب هام    یرو گاز گرفتم و دستم رو  لبم  کار خودم شوکه شدم    از

تنش نشست   یتو  یفیخف  لرزش  شدم؟    ینطوریا  چرا  گذاشتم  

  یتو  دستش  که من رو از خودش جدا کرد و پشت کرد به من  

 پهلوش نشست  یموهاش فرو رفت و دست چپش رو

 برو بهار..  _

 ........ من.. من فقط.. 

 نگو .. فقط برو  یچیه _



 بگم که اون خواسته  خواستیم  دلم

 بگم..   خوامی......... اما من م

 سمتم و سرش رو به چپ و راست تکون داد برگشت

 ی دیرس ریفقط.. د کم ی  _

 بال آورد   ستیقدم به سمتش رفتم که دستش رو به حالت ا  کی

من    به  نگاه کن به من  هیخوادی م  یشده و باز  ییباز دلت هوا  _

باز  ادیم اسباب  ا  از  باشم؟  تیکه  وقته    ی لیها، خ  یباز  نیمن.. 

 بودم قبال  ستتیگذشته  تو ل

 ..  حامد

 ..  من

 ..  ماین



  هیحال هم.. جناب همسا و

 ...  یخوایم یفقط سرگرم تو

تو    کردمیکه فکر م   یحرف ها از کس  نیا  دنیشن  شدیباورم نم

  کمرم نشست.. نفس هام   ی  رهیرو ت  عرق اون مدت منو شناخته  

خ  تند خودم  و  ب  یمرد  ی  رهیشدن  رو   ی که  امشب  رحمانه 

 : زدم  نشیبال رفت و با دستام تخت س صدام   تازوندیم

  یی نایمن.. رابطه داشتم با ا  یعنی  ن؟یشناخت  ینجوری.......... منو ا

  ن؟یکه گفت

چشم   نورش    ذارهیچونم م  ریو ز  رهدایبرم  نیزم  یرو از رو  یگوش

   داد ینم یت یو اون اهم کردیم تیهام رو اذ 

باعت بال اومدن سرم شد.. اخم    آوردیچونم م  ریکه به ز  یفشار

  انگار  د  سرخ رنگش، خودم رو ترسون  یتو همش و اون چشما  یها



بکنه    یبزنه و هر کار  یمثل گذشته اون حق داشت که هر حرف

نداشتم حت  یول دفاع    یبشم.. حت  یعصبان   یمن حق  از خودم 

   :بردیاروم و محکمش تپش قلبم رو بال م  یصدا .کنم

بچه    _ بفهم  رو  دهنت  شن  ییزایچ  ه ی  حرف  اصال    یدیرو  که 

نفهم  یحرف    ؟یچ  یعن ی  یدونینم ندا  یدیکه  حق  به   یررو 

 یخودت نسبت بد

   :شد لیروم متما شتریچونم زد و ب  ریرو چند بار ز یگوش

 بار آخرت بود که صدات رفت بال   _

کش  یگوش  یرو  دستمو و  پاک    ن،ییپا  دمشیگذاشتم  اشکامو 

 :کردم

 با حا..   ی......... شما خودت گفت



گونه م خورد اجازه  یاروم  رو  ،یگوش یکه با لبه    یضربه ا  درد

   :جملم کامل بشهنداد 

م  _ کن  ادیخوشت  باز  من  ؟یتکرار  دلت   مثل  خوادیم  یگفتم 

باز  یزمان من  با    یجلوکه..    یکرد  یباز  یاون  با  یکرد  یکه 

 چشمام دستت رو گرفت و برد..  

م  یها  نفس صورتم  تو  تندش  و  گخوردیبلند   بودم   جی.. 

 کردمیها نگاش م وونهیمثل د  فقط گهیم  یچ دمیفهمینم

دنبالت د  اون شب که  _ اجازه    بهش  درخت  ریز  دمتونی اومدم 

   کردیفرق م  یلیقطعا خ اومدمیمن نم اگه بشه کتینزد یداد

م  ی به چهره    یتلخ  لبخند با    هیو سا   زنهیخجالت زدم،  رو  ش 

   دارهیکاملش از روم برم ستادنیا



اون   ، ی اگه تو خودت رو کنار بکش  د یشا     صاحب خونتون هم...    _

 ش!  بره دنبال مادر دختر

د هه اواضح  گهی..  از  م   ونستتینم  نیتر  احساس    کردم یبگه.. 

که    اون   هم نبود،    نیاز ا  ری.. غ ده یجلوم م  فیلرزش صدام ضع

 بدهکار بود من بودم   شهیهم

  قرار نگرفتم که بخوام خودم رو عقب بکشم   یکس نی.......... من ب

ا  قبل ب  نکهیاز  ا  میایما  بو  نیتو  جدا شده  از هم  اونا    دند خونه 

هم   ایچند بار به خودش و مادرش گفت که به خاطره ست  مامانم

اونشب بهش گفتم که    خودمم  که شده خانومش رو برگردونه  

 کنم؟  کاریچ نیاز ا شتریب گهیدخترت به مادرش وابسته ست، د

از اون خونه ب  _  نی.. همرونیب  نیایپوششت رو درست کن.. و 

 !   نجایا نیایکه ب رمیگیاپارتمان م هیها  یکینزد



تا    مگه     کنهیموندن داستان به پا م  نجایشب رو ا  دونستم یم   د یبا

غ  ا  ریحال  هم  نیاز  من  ا  نجا،یا  شه ی بود؟  تو  اتاق    ن یمخصوصا 

   زنمیبهش م ی.. پوزخند شدمیم داستان دار

ا ر  نی...........  اسمون  بافت  سمونیهمه  ا  نیبه هم   ن؟ یبگ  نویکه 

 ن اول بگم :  که منم همو نیگفتیاز اول م خب

 !  میاینم شهینم نچ

 : بال   دهی ابروش رو م یتا 

  ن یایم!  دهی با  هی  نیا  ن؟یجواب داد  ینجوریکه ا  دمیسؤال پرس  _

 تا من حواسم بهتون باشه  نجایا

  "حواسم باشه!"کنترل کردنش رو گذاشته  اسماقا رو باش!  هه



لزم به    اگه  امیاز پس خودم و مامانم برم  منممنون    یلی.......... خ

باشه   اون خونه  از  پ   ییجا  تونمیم  خودمبلند شدن  کنم    دایرو 

 .د یشما بهش فکر کن ستین اجیاحت

م  یرو  دست  رو  کشهیگلوش  بعد  م  یو  نگه  با  دارهیگردنش   ..

  کنهیکوتاه م  یشده بود خنده ا  ل یکه به سمت چپ متما  یسر

 واقعا مضحک بود   طیشرا  نیکه تو ا  فتهیاه مدلم به ر  یتو  یلرزش

منو سر لج ننداز که    یایاز پس خودت برب  یتونیکه م  ی خانوم-

به دست و پات غل و   بعدمخونه!  نیتو ا ارمتیمحل، ب نیا یجا

 بزنم! ریزنج

  تونستیم  کردیواقعا فکر م  یعن ی  باز مونده بود  شییاز پرو  دهنم

که دوست داشتم با   خوردمیحرص م  انقدر  کنه؟  یکار  نیهمچ



پهلوم گذاشتم و سرمو    یدستمو رو  هی  نمدندونام گلوش رو پاره ک

   :تکون دادم د ییبه تا

  ی شما چ  نمیبب  منتظرم  ستادمی وا  نجای.............. آره وال.. منم که ا

 چشم قربان.. اطاعت امر !  بگم  د، یکنیامر م

که زد    یمن شد.. با لبخند  ی  رهیقفل کرد و خ  نهیرو س  دستاشو

 : شدند  انی نما دشی و سف کدستی یدندون ها فیرد

د  نیبب  _ سال  پنج  چهار،  اگه  شما  جون  دن  ر یدختر  به    ای تر 

  !  یزدیمنو عمو صدا م  اونوقت  پدرت بودم !    یمن جا  یومدیم

  د یکه با  ی، سر انجام  کار  امیمن ب  هیشدن  نیفکر کن، بب  کمی

 بشه  با شما چونه بزنم؟ 

 جمله از ذهنم گذشت :  کیلحظه فقط  نیا در

 متکبر!  یخود راض از



پشتش   ع یهم سر منم  از کنارم رد شد و به سمت در رفت یوقت

 رفتم

 ن؟ یری......... کجا م

   : و ته سالن بود نییچششم اون پا م،یو رد کرد راهرو

 رمیوضو بگ _

 م تو اتاق خاله که بر  امی.......... باشه پس، منم م

 ستادیپله ا  یکه با حرف من رو  میرفتیم  نییاز پله ها پا  میداشت

برگشت سمت تار  یپ   چون  من  و  تو  موجود   ی کیترسم  دنبال 

  ومدم یکم از پشت سرش م  یلیخ  ی و با فاصله    گشتمیم  ی ماورائ

دست    اریاخت  یراحت افتادم تو بغلش و بهرام خان هم ب  یلیخ

که هر دو    شدیم  گهید  الن  هاش دورم حلقه شد و منو گرفت!

و نگاهش    شدیدست هاش از دورم باز نم  یول     میستیدرست با



برخورد داشت لرزشش   نمیکه با س  نشیس    دیچرخیصورتم م  تو

 داغ و تندش  یو شدت نفس ها  کردمیرو حس م

    : کردیو رو م ریدارش دلم رو زخش یزمزمه  یصدا

 دلبر!   یکنیم تیاذ یدار _

با    ششیشده بود که ر  کیانقدر نزد  صورتشرو بست    چشماش

 وانه ید   ی کیزدن  نیو قلب من از ا  کردیم   دای پوست صورتم تماس پ 

گرمش که به گوشم خورد، اب دهنم رو قورت   نفس  دیکوبیوار م

لرزون.. و لحن   ی با صدا  ی ولدادم تا از شدت اضطرابم کم شه  

   دیم برارومه داغش، نفس

 بخو...   خوامیکم آوردم بهار.. م _

و دست    رهیگیباز شدن در اتاق، صورتش ازم فاصله م  یصدا  با

دستش    هی  گرده،ینگاه برم  یلحظه ا  بدون..شنیهاش از دورم باز م



 یصدا رهیتو موهاش فرو م گشیو دست د نهیش یپهلوش م یرو

 ومد ینم ی بلند بود به نظرم عاد یلینفس هاش خ

اومد چند قدم که به سمت آشپزخونه برداشت    رونیاز اتاق ب  خاله

پله بودم    یاز سر تا پام که رو  ی نگاهو بعد منو..  دیبهرام خان رو د

مادرش نگاه    یکه به چشم ها  دیو بعد بهرام خان رو د  انداخت

 گرفت یو ازش رو م کردینم

 شده؟   یزیبهرام؟ چ+

بهرام خان برگشت   یول   بودم  ستادهیکه مثل چوب خشک ا  من

 سمتش

 نشده   یزیسالم.. نه، چ _

رفت    سیگفت و از کنار خاله رد شد و به سمت سرو  "  یدیببخش

 خاله  یمشکوک و سؤال ی من مونده بودم با نگاه ها حال



 کشمیسرم م یخودم رو جمع و جور کنم دست رو کنمیم یسع

  انقدر !  کنمیسرم حس نم  یرو  یزیچ  ی تا شالم رو مرتب کنم ول

 دستپاچه شدم که زل زدم به خاله 

 .......... سالم!  

خاصش جواب داد و به    یمتعجب و نگاه ها  یهم با چهره ا  خاله

رفت   شون  شالمآشپزخونه  از  روو  م  یم  مرتب    ندازمیسرم  و 

از کمد بالشت و    رم،یو به سرعت به سمت اتاق خاله م  کنمیم

 ...  خوابمیو کنار مامان م دارمیبرم ییپتو

م  دونم ینم صدام  مامان  که  بود  چند  خوابم   کردیساعت  انقدر 

نم  ومدیم مامان    تونستمیکه  اخر  در  باز کنم  رو    هیچشم هام 

و مثل موشک رفتم    دم یکش  غیکه ج  دیدسته از موهام رو کش

 هوا !  



   کنمیت مساعته نشستم صدا ک ی گهیشو د داریب +

   :شده بود ده یکه موهام کش یرو قسمت کشمیم دستمو

 مادر من؟!   کشنیکردن مو م داری......... آخه موقع ب

   :تو اد یو م کنهیدر و باز م خاله

   ؟یدیکش غیبهار جان ج شدیچ _

از    یرو  شالمو .. مامانمم راحت شمیجام بلند مسرم میندازم و 

   دیخندیداشت م

  داریب  یمردم برا  مامان ندارم که!    شانس خاله جان    ی چی......... ه

  کنهیبوسشون م کنهیکردنشون نازشون م

 ! کشهیم  موهامو  امیلوس بار ب د یمنم اعتقاد داره نبا مامان

از   عبوس  شهیبه مامانم اضافه م  رهیخاله هم م  یخنده    یصدا

  نهیشیم  دیخندیبهرام خان که م  یکه نگاهم رو  رونیب  رمیاتاق م



و    ره یگیازم چشم م  نهیبیمنو م  تا آبروم رفت!    پاک   رو شکر   خدا

 تو اتاق خاله   رهیم

   االلی _

 بفرما تو بهرام جان   +

بهرام خان داشت حرف   رونیاومدم ب   یوقت  س،یرفتم سرو  منم

  تا منم بشنوم ستادمیجلو در اتاق ا رفتم زدیم

برم    د یاومده که با  شیدو، سه روزه واسه من پ   یسفر کار  هی  _

که منم   دیبمون  نجایمدت ا  نیشمال اگه براتون امکان داره شما ا 

 از بابت حاج خانوم راحت باشه  المیخ

  م،یبمون  میتونیجلوتر به مامانم چشم و ابرو اومدم که بگه نم  رفتم

 رو دستم !   ختیرو ر یمامانم اب پاک یول

 !  نجایا میهستهمراهت و پسرم، خدا به  بر +



قول داد، به من نگاه کرد که با لب کج نگاهش    نکهیبعد از ا  مامانم

برگشت سمت من و مخالفتم رو   عیخان هم سر  بهرام  کردمیم

 !  دید

اومد جلو که من    انقدر  توهمش  یدر هم و اخم ها  یچهره    با

د  دمیرفتم چسب جلو  اونم    واریبه  و  ماما  یچشما  یدرست  نم 

 مامانش!  

جلو  تونستمینم  اصال که  کنم  واسم   یباور  داره  مادرامون 

طور که من به    نیهم  هیسه، چهار ثان  د یشا    کنهیم  یینماقدرت

 بعدش رفت   ستاد،یبودم جلوم ا دهیچسب  وارید

پتو جمع   داشت    ه؟یواکنشش چ  نمیمامانم نگاه کردم که بب  به

 ! کردیم

 !  رونیبهم بلند شد رفت ب لبخند هی با  خاله نگاه کردم   به



                       

 ؟ یاومد لمیف ای  یدیترسیحال واقعا م _

خ رو  تختش  شکر  رو  خدا  شاهده    سی.........  خدا  ال،  و  نکردم 

 !زدمیهمون جا رگمو م

   خندهیو م اره یم نییرو که پر کرده بود پا شیقاشق بستن رها

  اده یبهار، کال ترس تو وجودت ز  یول!  یدیکش  یچ  یاله  رمیبم-

امن تر بود مخصوصا   ییاز هر جا  یبود  ده یوگرنه اوجا که خواب

 ! دهیگردن کلفت هم دو متر اونور تر گرفته خواب هی نکهیا

.. واقعا هم گردن  گرهیکه رها به خان داده بوده خندم م  یلقب  به

 کلفت بود!  



النه    گفتم  !  دمیترسیاز خودش م  شتریکه ب  نهیا  ی......... بدبخت

 ی لمیتوئه، اون چه ف  ریتقص  نایا  ی: همه    بگما   سمتم    که برگرده

   لرزهیجونم م یهم همه   هنوز به من؟   یبود داد

  :خورهیرو م شیو بستن کنهیتعجب نگاه م با

   ؟ییتنها اونمهمه رو؟  ؟اونمینگاه کرد یخااااک.. نشست یعنی _

که آروم   کنمیبرگشتن دو، سه نفر به سمتمون با دستم اشاره م  با

 حرف بزنه تر 

   دمی .. همه رو نگاه نکردم نصفش رو دنه........ اروم تر بابا؟ 

    :دهیجلو و به چپ و راست تکون م ارهیسرشو م کمی

عل  ی عنی  _ تازه من با  به    ی بهار، مردم و زنده شدم،  نگاه کردم 

 بود که خاموش کردم   دهیوسطاش هم نرس



  گه یتو د  بابا  ؟یو نگاه کرد  لمیتا وسط ف  یتو تنها نشست  اونوقت

م  حال!  یهست  یک تو  به  ز  گمیمن  به    خوادیم  یکی  ادهیترست 

 خودم بگه! 

 یا چشمکب  زنه،یم  هیتک  شیبه صندل  نهیو دست به س  رهیم  عقب

 ماجراست   هیکه منتظر بق  دهیبهم نشون م

 !  ن؟یچه کرد گهیخب؟د _

رها قشنگ حرف دلش رو زد    یولهمونا که گفتم    یچی......... ه

  ی منه بدبخت رو چ  دونم ینم  ی دیم  یتو همه رو باز  گهیمن م  به

  .نهیبیاز چشم من م کنهیم یکه هر کس هرکار نهیبیم

   :دهیتو هوا تکون م یو دست کنهیرو جمع م صورتش



رو   زیج  همه  نیطور  نیهم  یکیمردا ژنت  ی  همه  نویولش کن ا  _

جواب    هیتو بودم    یبهار من اگه جا  یول  ننیبیاز چشم زن ها م

 !  دادمیم تیحاج نیشکن به ادندون 

 : دمیم هیو چونم رو بهش تک ذارمیم زیم یدستمو رو کنجکاو

 مثال؟   ی........... چ

   :نییپا  اره یو و صداش رو م کترینزد ارهی شوق سرش رو م با

قشنگ   یآوردیلباسات رو درم  د یبا  یکن  دارشیب  نکهیقبل از ا  _

زاد م ب  ی ذاشتیتو بغلش سرتم م  ی رفتیلخت مادر  او  رو  ازوش، 

تا    یدیکشیبعد پتو رو م  ینداختیدستش هم دور خودت م  یکی

 گردن رو خودتون! 

من    ی گفتیبهش م  بعد   بهار محال ممکن بود ازت بگذره  نیبب

 ! دمیم ی باز ینجوریبدم ا یاگه بخوام باز



نگاهمو روش ادامه    یدیو با نا ام  دارمیچونم بر م  ریاز ز  دستمو

   :دمیم

!  کردمیداستم به حرفات گوش م   ی بگو با چه ذوق.......... منو خر و  

  به   دم؟ یم  یباز  ینجوریلخت برم تو بغلش که بگم : من ا  یعنی

 مواظبت باشه ترورت نکنن نابغه!   شتریبگو ب  یعل

 خم شد   زیم یخنده و رو ریزد ز کدفعهی

م  _ رو  دخلت  کن  نبوده    یوقت!  آوردیباور  کنت  ول  پله  رو 

لخت  ریز  یخواستیم اونم  بر  اونم؟  پتو  ولت کنه  بغلش؟    ؟یتو 

 عمرا !  

 غهیص  هیو خدا رو شکر تر که قض  دی خندیرو شکر باز آروم م  خدا

 ! ذاشتیآبرو برام نم نجایرو بهش نگفتم وگرنه ا



ساعت تا زمان کارم مونده بود،    کی.. حدود  م یایم  رونیکافه ب  از

ظهر   گهید  بردیزمان م  لبیرفت و برگشتم به خونه خ  ری چون مس

  یو بعض   موندمیم  اکثر وقت ها تو فروشگاه   رفتمیبه خونه نم  ها

ها رو    ابونیخ  کم یو    میذاشتیموقع ها مثل امروز با رها قرار م 

حرف زدن در    یمغازه ها بسته بودند، بعد از کم  اکثر  میگشتیم

رفت    رها  م یکرد  یاز هم خداحافظ  شیمورد زمان جشن عروس

 ..  شوهرش و من هم رفتم سر کارم. یخونه 

                                         

 بهار؟   _

  :ذارمیکه دستم بود رو داخل رگال م یکت

 ....... بله؟  

 کارت داره    ریمد _



   :دمیتکون م سر

   ی........ باشه، مرس

جدا شده در فروشگاه بود که اختصاص داده شده بود به    یقسمت

  یدست  ورود    یاجازه    دنیو بعد از شن  زنم یم  در   تیریاتاق مد

  :شمیبعد داخل اتاق م   کشمیم مبه مقنع

 ......... سالم  

   ده یگرم جواب سالمم رو م  یلیو خ شهیجاش بلند م از

   ن یدر و ببند  لطفا !  نیخوش اومد یلیخ سالم بهار خانوم  _

 ......... بله 

   :کنهیاشاره م یچرم یبه کاناپه   بندمیو که م  در

   کنمیخواهش م د ییبفرما _



 امرتون رو  دیی فرماب شما   جا نی........ راحتم هم

   :نهیشیکاناپه م یروروبه یصندل یرو خودش

 خدمتتون  کنمی.. عرض منینیبش _

   :کنمیدرخواستش عمل م به

 ......... در خدمتم  

که تا    یو با لبخند  ذارهیم  شی جو گندم  ی موها  یرو، رو  نکشیع 

   :شمیم  یبودم روبرو دهیحال ازش ند

 خدمت از ماست بانو!   _

هام    نهیس  یو در کمال وقاحت رو  ندازهیبه سرتا پام م  ینگاه 

  کنهیمکث م

  ره یخ واقعا  ییبایز یطور چهره  نی.. و همنیدار یی بایاندام ز _

 ن یکننده ا



   :شمیو از جام بلند م رنیهام تو هم م اخم

 ......... من کار دارم جناب 

   : سمت در راه افتادم که اسمم رو صدا کرد به

 خروج ندادم   ی.. اجازه صبر کن بهار _

بهم نزد  یوقت   شد   کیبه سمتش برگشتم، از جاش بلند شد و 

 : هنوز هم لبخند به لب داشت

کننده   رهیطور که گفتم اندام خ  نیو هم  یهست  یدختر خوشگل  _

 ریاس  نجایکه از صبح تا شب خودت رو ا  ستین  فیح  یدار  یا

 ی قه ادقد   یراحت و ب  یزندگ  یتونیماونم واسه چندرغاز؟    یکن

باش بخوا  یچ  هر  یداشته  بخوا  یکه  که    برمت یم  یو هر کجا 

موضوع با خبر   نیکس هم از ا  چیه  ییایمن راه ب  با فقط اگه...  

 شه ینم



  ه؟یچ نظرتمن و تو  نیب فقط

   : دمیو با انزجار جوابش رو م کنم یحرص به سر تا پاش نگاه م با

   نیهست یه اادم منزجر کنند اریکه شما بس نهی.......... نظر من ا

   :لبخندش رو گرفته بود یکه جا  یبا پوزخند شهیم کترینزد

 ! یکه مطلقه ا دونم یم اریتنگا رو در ن یادا _

  یول م که جدا شدمنگفته بود یاصال به کس من دیاز تنم پر روح

 کنمیحفظ م یعوض  نیظاهرم رو مقابل ا

چ هر  در حد  ی..........  رو  باشم شما  مقابل  نمیبینم  یکه  م  که 

 نیبد لمیرو تحو فیاراج ن یو ا دیستیبا

 :زنهیدورم چرخ م یو با پوزخند کنهیم رییصورتش تغ مکیم

من    ی ول   حرف بزنه  ینطوریجرأت نکرده باهام ا  ی تا حال کس  _

 چون چشمم بدجور دنبالته  بخشنتیم نباریا



 ی هفته وقت دار  دو  !سازمتیم   هم نگران نباش  یلحاظ مال  از

   .یبر یتونیم حال  یکن  فکر شنهادمیکه به پ 

کولم رو از اتاق کارمند    رونیب  زنمیم  شیاز اتاق کوفت  تیعصبان  با

  زنم یکه مونده بود م  یمیو بدون توجه به دو ساعت تا   دارمیها برم

خودمون بود، سوار   یاز خونه    کترینزد  نا یخاله ا  ی  خونه  رونیب

بعد سر کوچه    ی  قهیدق  ستی و ب  شمیم  ریهم مس  یها  یتاکس

چ  یلیم  شمیم  هادیپ  هر  نداشتم  غذا  اصرار   یبه  خاله  و  مامان 

نکردم   خاله،    رفتمکردن گوش  اتاق  آرام  یکیتو  هااز    ی بخش 

 .. خواستیفقط خواب م دلم مامان رو برداشتم و خوردم 

ب  صبح مامان  نا  دارمیهم  اصال  که  نداشتم    یکرد  دادن  جواب 

رو نشون  شدم که عقربه ها ساعته سه ظهر    داریاز خواب ب  یوقت

بعد هم از   سیبلند شدم و رفتم سرو  از جام  یکرخت  با  دادندیم

دوش اب گرم بودم که    ر یزحموم کردن اجازه گرفتم    یخاله برا



کارم سالم    طی.. محالم یخ  توتو ذهنم تجسم شد    روزید  اناتیجر

ادم سالم بود، وگرنه همه   هی  رش یکه بود فقط اگه مد  البتهبود  

با احترام    میبا ما که سه خانوم بود  مرد فروشگاه  یهمکار ها  ی

   کردندیبرخورد م

  با مشکل از خودم بود    دیشا  گفتیهم بهرام خان درست م دیشا

  ینیریو ش  ییچا با رونیب امیاز حموم م ریذهن شلوغ و فکر درگ

 کنم یم  ریبودم البته به حساب بهرام خان خودم رو س  دهیکه خر

و   دمیخواب یک  دونمینمببره له تا خوابم تو اتاق خا رمیو دوباره م

اتاق اومدم ب  یشدم فقط وقت  داریساعت چند ب که هوا   رونیاز 

موهام دست    ی روشده بود و سالن با نور آباژور روشن بود    کیتار

  اگه  رمیو به سمت آشپزخونه که چراغش روشن بود م  کشمیم

  دمیخوابیفکر کنم تا فردا م  شدمیتشنه نم



م  یصدا مداخل    ی وقت  ومدیظرف  پشت  خان  بهرام   زیشدم 

 عیسر  ختیرینشسته بود و خاله هم داشت براش غذا تو ظرف م 

م م  ذهنم   رونیب  گردمیبر  به کار کردن  خان    بهرام  کنهیشروع 

  ده یتنش مشخص بود که تازه رس  یرفته بود شمال و از لباس ها

خونه  رنگ تو دستش از اشپز  یلحظه خاله با چادر سرمه ا   همون

 : رونیب ادیم

 ی چیه  روزیغذا بخور، از د  نیسرت کن برو بش  نویمادر، ا  ایب  +

 ی نخورد

 زنم یرو پس م چادر

 نیاریبرام اب ب شهیاگه م فقط ندارم لی......... نه خاله جان م

 : ندازهیسرم م یو چادر رو باز کرده، رو کنهیم یاخم خاله



  شب یاز د  ،ینخورد  یچیه  روزید  از  ندارم  لیکه م  یچ  یعنی  +

  ی زهرا نگران شده بود چقدر صدات کرد ول  چارهیب  یدیهم خواب

 اد یزنگ بزنه اورژانس ب خواستیم  انگار نه انگار

مامان    ی متوجه صدا زدن ها  اصال  دارمیسرم نگه م  ی رو رو  چادر

  داد یخاله پشتم بود و به سمت آشپزخونه هلم م  دست  نشده بودم

 منم ناچار رفتم 

 ریبخ دنیالم.. رس......... س

  ی سرم مکث کوتاه یچادر رو  دن یو با د اد یبال مبهرام خان  سر

 ندازهیم  نییو دوباره سرش رو پا کنهیم

 سالم.. ممنون  _

 بهار جان  نیبش +



اب رو   وانیل  خاله  نمیشیبود م  یکه روبه روش خال  یصندل  یرو

 ذارهیجلوم م

 مادر ا یب +

 ی ........ مرس

بودم   چونم گرفته  ریدو سانت ز  یدست چپم چادر رو از فاصله    با

 بایتقر  دمیاب رو برداشتم و سر کش  وانی ل  که از سرم سر نخوره

 گذاشتم  زیم یرو رو  وانینصفش رو خوردم که ل

  ینگاه خاله سمت  یول  خاله که روبه روم بود نشست  یرو  نگاهم

سربرگردوندم که نگاه بهرام   آروم  بود که بهرام خان نشسته بود 

شرم   از  کنمیه منگا  زیبه م  عیسر  دمیخودم د  ی  رهیخان رو خ

من حرارت    ی بهرام خان رو، رو  رهیبود نگاه خ  ده یخاله د  نکهیا

 صورتم نشست  یاز هر جا رو شتریتنم و ب یرو



از جام    یحت  اقرار گرفت و به بعد ظرف ه  زیم  یپلو رو  ایلوب  سید

 بلند نشدم که حداقل ظرف ها رو کمک کنم 

 تا سرد نشده   نیبکش +

بود و بخار  غذا بلند م  ییها  تازه گرم شده  از روش    شدند یکه 

 داد ینم ایزود ن ینشون از سرد شدن غذا به ا

اب کنار دستم   وانیو من هم با ل  دیخودش کش  یخان برا   بهرام

من رو برداشت و با فاصله از   یروبرو  یصندل  خاله  کردمیم  یباز

پ   یعنیکردم    تعجبنشست    زیم پا    شینشست  از  ما که دست 

به بهرام خان کردم    ی دزدک  نگاه  دخنده دار بو  م؟برامیخطا نکن

باعث شد لبم رو گاز    نیا  و   پر اخمش مواجه شدم  یکه با چهره  

 که نخندم!  رمیبگ

 ی بخور د ی با بهار جان میندارم، ندار  لیم +



 یمرس شدم ری......... اب خوردم آخه س

حرف منو مادرش   یحواسش پ   یول  خوردیخان غذاش رو م  بهرام

 بود

 گهید  یپره استخون موند  هیکه    نهیمهاب که نشد غذا مادر  +

 ! کنهیپسند نم   یمرد چیدختر لغر رو ه

 :سرخ شده بود و چشمام گرد صورتم

 ....... خاله جان؟

 !ادیخوششون م  یی ردا از چه زن هاپس غذات رو بخور تا نگم م  +

 ! خورمی......... چشم چشم م

و  پل  ا یلوب  ریدو کفگ  منم  کشهیاب رو سر م  وانیل  کیخان    بهرام

 زور سالد، چند قاشق غذا خوردم   به کشم یتو بشقابم م

   : هم غذاش تموم شده بود که خاله بلند شد خان



 خوابم گرفته!   منفردا  یظرف ها رو بذار بمونه برا +

 الن   شورمیم من خاله جان  دیی .......... شما بفرما

 : به من کرد  ینگاه  نهیبش  تونستیاز زور خواب نم   گهیهم د  خاله

 بخواب!  ایرو خسته نکن زود ب تخود +

 ......... چشم 

  .رفت که بخوابه "ریشب بخ"گفتن   با

که بهرام خان    ذاشتمیم  نکیس   ی دست ظرف ها رو رو  ک یبا   

 گذاشت  نکیس یبلند شد همه رو جمع کرد و رو

   ی.......... مرس

ول  انتظار بره  کاب  هیتک  ی داشتم  رو    داشتم  ستادیا  نتیبه  چادر 

 یکه موقع شستن ظرف ها رو  کردمیدرست م  سرم  یرو   یطور

 سرم بمونه  



 ؟یغذا نخورد روزیچرا از د _

   :زهیظرف ها بر یرو کنمیولرمو باز م اب

م خال  سید  شهیم  دیببخش  نداشتم  لی........    نیبد   دیکن  یرو 

 بشورم؟ 

   :گذاشت نکیس یکرد رو  یرو که خال سید

 یببرمت سرم بزن ستی حالت خوب ن اگه دهیرنگت پر _

زدم کرده بود که به زور ظرف ها رو تو    جانیدلم انقدر ه  لرزش

  :فتهیتا ن داشتمیدست لرزونم نگه م 

 ........ نه.. خوبم  

 یزیرو شکر که چ  خدا  بندمیو اب رو م   شورمیقاشق رو م  نیاخر

راحت از    یلیکه خ  کنمیرو با چادر خشک م  دستمرو نشکوندم  



 یبهرام خان رو  نگاه  تهفیشونم م  یو رو  خورهیسرم سُر م  یرو

 نهیشیموهام م 

  انقدر   کنهیکنم خودش به من پشت م  یمن کار  نکهیقبل از ا 

برداشتم و    عیافتاد سر  نیزم  یدستپاچه شدم که کل چادر رو

  :سرم انداختم یرو

   ری.. شب بخدی........... ببخش

 بهار ؟   _

گ  یصدا و  بود  جذاب  بسته   رایبمش  بدنم  لرزش  از  چشمام 

  :تا برگشتم سمتش دیطول کش هیثان چندشدند

 .......... بله  

رو کنار گذاشت   تعلل  دیاروم گفتم که احساس کردم نشن  انقدر

 و با حرفش...  



 محرمم شو!   _

و انداخت   سرشنشست    شیفرار  یبال اومد و تو چشما  نگاهم

 یحرف  نیهمچ  هیه  قرار  دونستمینشدم.. انگار م   زیسوپرا  نییپا

  :بشنوم

 .. چرا ؟  ........ 

داد چند لحظه سکوت کرد انگار داشت    رونیرو پر صدا ب  نفسش

  :گشتیم  یدنبال جواب قانع کننده ا

مختلف   یبهت تو حالت ها  فکر  ستیآشوبم.. فکرم متمرکز ن  _

 اروم بشم..   خوامیمداره  تیمعص

 منو.. نیخوای.......... به خاطره آروم شدن خودتون م

 ..  چرخدینم زبونم



 یشرویهر بار چشماش رو بست تا پ   ی ر نگاهش بال اومد ولبا  چند

  :نکنه

حالم   گمیبهت م  میمحرم بش  یقبول کن  اگهبگم    تونمیالن نم  _

 رو! 

   ن؟یبه مامانم بگ نیخوای.......... نم

هم فقط چند    تیمحرم  نیا  دم،یقول ازدواج نم  من  ستیلزم ن  _

   .روزه هست

که   یزیچ  یبرا  شد یمن  باورم  شدیتو دست هام مشت م   چادر

   کنم یدارم فکر م "نه گفتمیم  دی قاطعانه با

 .......... چند روز ؟ 

 ماه   کی _

 : با تعجب بهش نگاه کردم کدفعهی



 !   ادهیز یلی.......... نه خ

 خب.. سه هفته خوبه؟  یلیخ _

   زدم؟یچونه م یچ سر نییانداختم پا سرمو

 ......... نه  

   :شهیم کالفه

 پس چقدر؟   _

 ...... دو روز !  ...

   :رهیگیم خندش

  تیمهر  ،خونمیدو هفته م  یبراتو رو خدا انقدر عالقه نشون نده!    _

 باشه؟   یچ

  خوامی........ نم



   ؟یا یراض کنم،یسکه مهرت م هینباشه باطل!  هیمهر _

.. انقدر از استرس انجام  دمیبود رو به مثبت تکون م  نییکه پا  سرم

 کردم خی ی چادر و تو دستا ،کار نیا

   دیلرزیمشت کرده بودم که انگشتام داشت م 

 بگو.. قبلتُ  _

 جش یاز نت دمیترسی م یبه حرف دلم اومدم ول  نجایا تا

   ترسمی........... م

 من پشتتم!   _

 .......... قبلتُ 

رو از  م  ن یزم  ینگاهش  م  شهیکنده  اروم  اروم  تو    ادی و  و  بال 

از ق  یجسارتم برا  ی  همه  شهیم  رهیچشمام خ بول کردن  قبل 



جا داشت قرص   نمونیکه ب یدلم به فاصله ا چون بود تیمحرم

 بود 

دوم رو که برداشت، به خودم    قدم     دارهیقدم به سمتم برم  کی 

هم    قهیدق  چند  بودم که از انجامش    یتو شوک کار  هنوز  اومدم

که   گردمیو برم دارمیسرم نگه م یرو سفت رو چادر گذشتینم

 ی قدم سوم رو برداشته بودم که دست  وزهنبرم    رونیاز آشپزخونه ب

م قرار  بازوم  برم  رهیگیدور  عقب  به  منو  شدت  به  و   گردونهیو 

  میقبل یسر جا کشهیم

  خ یاسترس و تن    با    کنهیو لمسش م  ذارهیچونم م  ریرو ز  دستش

   کنمیآرومش نگاه م یکردم تو چشما

به جاش وحشت داشتم از   یول خواستیآرامش رو م نیهم دلم

 ه کردم  ک یکار



دستم که چادر رو نگه داشته بودم   یو رو اد یتر م نییپا دستش

 دستش برق داشت انگار..   یداغ  نهیشیم

دستامون   یرو نگاهش   کنهیانگشت شصتش دستمو نوازش م با

و    کنهیمکث دوباره تو چشمام نگاه م  هیاز چند ثان  بعد    نهیشیم

 ... کنهیبه دستم از دور چادر باز م یبا فشار

رو  کی  تو چادر  بسته   چشمام    فتهیم   نیزم  یلحظه  خودکار 

   شد یدلم اروم نم ی ... ولگذره یم هیچند ثان شنیم

برد   دستموباز کردم و...    چشم  گار.. قلبم داغ شد  لحظه ان  کی

  نکهیا  بدون  کردیهم تو چشمام نگاه م  هنوزبال و روش بوسه زد..  

 مکث کنه  یحت یتنم لحظه ا یرو

   ارهیم نییپا دستمو

 نکش!   غیج _



معن  تو به    یفکر  که..  بودم  ز  کبارهیحرفش  دستش   ر یهمون 

 یوقت  نهیشیپشتم م  یرو  گشیو دست د  رهیگیزانوهام قرار م

 و دستام دور گردنش حلقه شدن  دمیکش ی اروم غیبلندم کرد ج

 کنه یگلوم حرکت م  یو زبونش رو  ره یگردنم م  یتو گود  سرش

بهم   یشتر یبود فشار بکه دورم    یدست  کنهیتنم رو حس م  لرزش

خروج از آشپزخونه مک   نیح  شم  کترینزد  نشیکه به س  ارهیم

  راهنشیپ   قهیدور    شنیکه دستام چنگ م  زنهیبه گردنم م  یقیعم

 تو گوشم  شهیبمش زمزمه م یصدا گردنش  یو رو

 جاانم..!   _

  یباق   یو چند پله    ارهیرو بال م  سرشقلبم بال رفته بود    تپش

  گه یچسبونده بودم تا د  نشیبه س  صورتمو  کنهیم  ی مونده رو ط

شوک    کنهیاتاق رو که باز م  در  ...  یول  میبا هم چشم تو چشم نش



  آروم  به سمت تختش    داشتی برم  قدم     شهیوارد بدنم م  یا  گهید

 محکم..   یول

  کم ی    ذارهیتخت م  یبعد اروم رو  فشارهیمنو به خودش م  قاًیعم

م بال  سرش  چشمام  صورتم    یرو  شهیم  قیدق  ادیکه  بعد    و 

 بود   دهیفهم  یرو به خوب دنمیترس

که ناخودآگاه چشم هام بسته   نهیشیم   میشونیپ   یهاش رو  لب

رو  هیثان  چند  شنیم از  هاش  لب  که  برداشته   م یشونیپ   یبعد 

 من هنوز هم چشمام روبسته بودم  شه،یم

  کنم یکم چشم هام رو باز م   کمکرد  قیآرامبخش بهم تزر  انگار

   شمیباس بهرام خان روبرو مکه با بدن بدون ل

برم که دستمو خواستم به سمت در    شمیوحشت از جام بلند م  با

 گرفت  



 حال !   یهست  _

 خاله شک کنه!  ترسمیم آخه ام یبعدا م ن، یی......... الن برم پا

 تو بغلش   برتمیو م کشهیم دستمو

 زیمن همه چ  دیفهم  یزیچ  یکس  اگهگفتم که : من پشتتم!    _

 کنه تتیاذ ی کس ذارمی.. نمرمیگیرو گردن م

  ییحرف ها  دمیترسیمصداش خمار بود و خش گرفته بود    انقدر

 همون لحظه باشه  یفقط برا زنهیکه م

 چه یپ یبعد دور دستش م  یول  کنهیدستش موهام رو نوازش م  با

 نهیشیلب هام م  یطاقت لب هاش رو  ی بعقب    کشهیو محکم م

  یبه خاطره تفاوت قد  نیا  وبرم عقب   شدیاومدنش باعث م   جلو

   د یکشیمون برام سخت بود مخصوصا که موهام رو هم از پشت م 



تو دلم خدا رو شکر کردم که     کنهیبرخورد م  یبا جسم  پشتم

ا  گهید بار دندون هاشو رو لب    چند  رمیعقب نم  تیوضع  نیتو 

 رهیگیم یو گاز آروم و نسبتا محکم دهیهام فشار م

 ........ آخ  

 جااان..!   _

  ارهی... سرش رو مزنهیلب هام زل م  به  رهیگیازم فاصله م  یکم

گردونتم که خودم و    ی برم  آروم  زنهیلبم رو بوسه م  یجلو و رو

که هم پشت سرم    ستهیایم  یطور  نمیبیم  نهیخودش رو تو آ

 و هم کنارم   شدیحساب م

 بهار !   نیخوب بب _

و سرمو به سمت    رهیگیسمتش که از فکم م  گردمیتعجب برم  با

 دارهینگه م نهیا



 به من نگاه کن نهیاز تو آ _

که سرش   خورهیگلوش تکون م  بیس  می کردیدو بهم نگاه م  هر

 رهیگیو صورتش کنار صورتم قرار م نییپا  ادیم

 به خودت نگاه کن   _

  ی معن  چه  شدمی متوجه منظورش نم  یکار رو کردم.. ول  نیهم

 داشت 

ام با دقت نگاه  صورتم و موه یهمه جا  بهحال به من نگاه کن  _

 کن!

با خجالت، ول  هر نگاه    یبه همه جا  ی چند  صورتش و موهاش 

 کردم  

 خودت.. و من رو تصور کن!   گهیحال ده سال د _

 رو نگاه کردم   شیسمتش و خود واقع برگشتم



 بشه؟   ی چ که........ خب؟ 

به    گرده یباز برم  یول  چرخهیموهام و بعد صورتم م  یرو  نگاهش

 چشمام 

  یشیتو م  ومرد چهل و هشت ساله    هی  شمی.. من مگهیده سال د   _

هم به سن    گهیده سال د ی.. حتیعنیو پنج ساله!  یخانوم س هی

  یرسیالن من نم

  گردونهیبرم نهیو دوباره به سمت آ رهیگیشونه هام م از

   شم؟یم یمن اون موقع چه شکل یتصور کن یتونیم _

 ........ بله  

 خب؟  _

قسمت از صورت و موهاش    هرتر    ق یدق  .. کنمینگاهش م  دوباره 

 رو..  



 جذاب!   یمرد جا افتاده  هی........ 

 خندن ی و چشماش م رنیبال م ابروهاش

من النش   یکنینم فکرجذاب.. ها ؟!    یمرد جا افتاده   هیکه..    _

 !  رم؟یگیدارم ته م بایو تقر دمیجا افتاده نشون م یادیهم ز

  دمیبه چپ و راست تکون م سرمو

  کنمینم یفکر نیهمچ...... نه !  .... 

  کنهیتر نگاهم م قیو عم شهیتو چشمام جا به جا م نگاهش

که به    ی عکس حرف  ادینظر م  به   کنمیفکر نم  نطوریمن ا  یول  _

 !  یکنیفکر م یمن زد

 هام رو بال میندازم  شونه

در مورد   یداره.. که من چه فکر  یتیاهم  چه  ؟ ی......... خب که چ

   کنم؟یشما م



و منو به    شهیدور کمرم حلقه م  دستش   رنیهاش تو هم م  ماخ

 ..چسبونهیخودش م

  ریز  ی دست  شهیدندون و لب هاش م  ریو لبم اس  ن ییپا  ادیم  سرش

 تا راحت تر به کارش برسه   ادی بال ب  شتریکه سرم ب  ذارهیچونم م

   رهیگیم نمییاز لب پا  یگاز

 ......... آخ.. سوختم 

_  ! دهنتو..    بازداره؟!    یتیاهمچه    ی فهمیم  حالاوووممم  کن 

 ! رونیزبونتم بده ب

با اخم نگاهم کرد بعد رفت    یکم که گفت رو انجام ندادم    یکار

رو و  کرد  روشن  رو  تنظ  یآباژور  رو   چراغ  کرد  مینور کم  اتاق 

 خاموش کرد و دوباره برگشت سمتم  

 بِکن لباساتو!   _



   ؟یچ ی عنی........ 

م  با نگاه  بهش  ا  و  کردمیترس  تربه  ممکن    نیحمقانه  حالت 

 که بگه :   خواستمیم

 !  یبخواب یبر یتونیکردم م یشوخ

  ی عقب بکشم ول  خواستمتخت پرتم کرد    یبازوم گرفت و رو  از

 از حرکت از تنم در آورد    هیرو با    شرتمیاومد روم و ت  عیاون سر

  تونستم ینم ی که کردم نشه حت ی مامان متوجه غلط نکهیترس ا

  دستامو صدا بودند    قیاتاق عا  ن یا  یها  واریچند د  هربزنم،    غیج

م  نهیس  یرو  یضربدر رو   ذارمیهام  دستش  شلوارم   یکه 

 زهیریهام م  قهیشق  یاز چشمام رو  اشک  اره یو از پام در م  نهیشیم

   داد ینم یتیاصال اهم یول

 الن  نیهم نییبرم پا خوامی......... م



 شده بود  خیو تنم از درون مثل  دیلرزیم صدام

 !  یکن نیاز شوهرت تمک وقتشه زم؟یا عزچر _

تندش نشون   ی بم و خمارش، داغ بودن تنش و نفس ها  یصدا

دست  شهیروم بلند م ازداره ..   ازیکه تا چه حد به رابطه ن دادیم

  همه  شنیباز کردن کمربند، دست به کار م  یهاش به سرعت برا

رو   شلوارش   داد یکار هاش رو با نگاه کردن به من انجام م  نیا  ی

 ..  ختیکه از پاش در آورد قلبم ر

 کشمیخودم م ی و لحاف رو رو شم یجام بلند م از

 باشم نجایا خوامی........ من نم

 ی تخت گذاشت و نگاهش نشست به چشما  یزانوش رو، رو  هی

 صورتم نوازش وار حرکت کرد یرو دستشترسونم.. 

 چرا نفسم؟  _



  مخوابونتیو آروم م کنهیرو از دورم باز م لحاف

 باهام نداشته باش  ی........ تو رو خدا کار

 ششش ..   _

رو  ادیم  کامل رو  زبونش  و  م  ی روم  گوشم    کشهیصورتم  تو  و 

 کنه یزمزمه م

 بهار !   خوامتیم یلیخ _

 مکه یگوشم رو م  اق یو بعد با اشت  رهیگیاز گوشم م  یزیر  یها  گاز

  زدیمحکم مک م  یلیو بعد خ  رفتیگوشم م  یتو لله    زبونش

  کمی  ینبود ول  محکم  رهیگیاز لپم م  یبال و گاز  ارهیو مر  سرش

   زنهیم سیرو که گاز گرفته بود ل ییجاشت سوزشش رو دا

  مونهیجاش م نیریگی......... گاز که م

 !  یبذار همه بدونن صاحاب دار _



 طرز فکر رو کم داشتم نیفقط ا طیاون شرا تو

 ر شماستکا فهمهی.......... صورتم اگه کبود بشه مامانم م

 با زنم جواب پس بدم؟   یهمخواب یمگه قراره برا _

  ی غلط  نیاجازه همچ  ی که ب  فهموندمیمن چطور بهش م  حال

 کردم؟  

رو  شهیم  بلند م   یو  خجالت   مردمیم  داشتم  نهیشیشکمم  از 

از  ییبود بازم به نسبت بهتر بود چون جا دهیکه روم خواب نیهم

  دستموهام شده بود    نهیس  خیالن نگاهش م   یول   دی دیبدنم رو نم

خودش رو قاب    یدستامو پس زد و دستا  ی روشون گذاشتم ول

 هام کرد و فشار داد   نهیس

 !  یآاااخ .. لعنت _



  یبا چشم ها  کردیم  یهام باز  نهیطور که دستاش رو س  نیهم

 خمار افتاد روم  

   رونیب اریزبونت رو ب _

ب  کمی آوردم  رو  زبونم  نگاهش    یول   رونیاز    کردمیمملتمسانه 

زبون خودش رو کرد    بعد  زدیو مک م  دیکشیرو روش م  زبونش

 داغ ...    ی لیخ وخوب بود  مزشتو دهنم 

صورتم   ی هاش رو  لب هاش تو اتاق بلند شده بود   دنیمک  یصدا

   :به گوشم چسبندیو م شنیم دهیکش

 !  یمیزندگ ی همهعاشقتم بهارم  _

ذت بودنش  اگه از مست بودن و غرق ل  ی حتدلم    دنیلرز  دوباره 

 بهم دست داد  یبیحال عج هیحرف ها رو زد، بازم  نیا



مکان    رییهام به در اغوش گرفتنم تغ  نهیس  یهاش از رو  دست

 دادند..  

ذهنش گوش نکند..    یبه صدا  کند یم   یسع  رودیکنار م  شیاز رو

  شودیعطرش مست م  یاز بو  رودیم  هدخترک  یموها  نیصورتش ب

را م  یو لذت همه از خواستن   شودیم   تابیب  ردیگیوجودش 

بازوانش جمع شده بود و   انیکه م   نشیریموجود کوچک ش   نیا

 دیلرزیم

م  صدا ها  شودیبلندتر  چشم  او  م  ش یو  که    یی صدا  بندد یرا 

لمس   گرید  یتن توسط شخص  نیاز او ا  شیکه پ   کردیم  یادآوری

  نیجز تو ا  ی شخص  زندیم  ادیکه فر   ییشده.. صدا  دهیبوس  شده.. 

 و لذت برده   ده یبدن را د



هم بود   ییبود اما مشخصا شخص بعد از او نیبهار اول یبرا دیشا

 که مسلما کامل تر هم بود...  

   افتدیذهن و قلبش به راه م  نی ب  ی .. و دوباره جنگکشدیم   کنار

را   ش یچشم ها   دادند یکه در سرش جولن م  یی فشار فکر ها   از

   دیآیم رونیسر دخترک ب ریاز ز دستش   بنددیمحکم م

  ش یموها   ریگ  شی ها  دست    ندینشیتخت م  یو رو  شودیم  بلند

فقط    شودیم آن  ک یتا  کند  فراموش  را  سرش  امشب  از  چه 

که   یازدواج  ی  حلقه    دهندیخاطره ها امانش نم   ی ول  گذشته..  

که بعد از عقد، در خانه    یدخترک در انگشتش انداخته بود و شب

به وصال    گرید  یدکه جانش با مر  یشب  آن مرد مانده بود    ی

 حد نداشت..   جنونش ... دیرس



ب  بهار فاصله م  نیکه  آرام آن  از    ند یبیخودش و مرد  ور تخت 

ها  د یآیم  نییپا لباس  م  ش یو  فاصله    پوشدیرا  با  کنارش  و 

   ندینشیم

 براتون؟  ارمیمسکن ب  نی............ اگه سر درد دار

 ..   اریب _

م  دخترک بلند  ب  شودیکه  اتاق  پشت    رونیاز  از  بهرام  برود، 

 کند ینگاهش م 

                                         

  یفکر مشغول  ی پا  گذاردیخوابش را م  شیتشو    پردیخواب م  از

داشت خواب  موقع  درست    بهرام  که  اما  بود  خوابش    ادش یدر 

  شود یجا بلند م  از  آوردیمادرانه اش تاب نم  دل  چه بود  آمدینم

 رزندش دعا کند قرار ف یارامش دل ب  یو برا  ردیتا وضو بگ



شده بود،    داریاو هم ب  دیشا  افتدیبهار م  یخال  یبه جا  نگاهش

 که...  رودیجلو م  یکم  کندیدر اتاق را باز م

در دست از    ی وانیبا ل  که  ندیبیم   ی بهار را با سر و وضع نامناسب 

 ی پلک بزند به رفتن بهار به طبقه    نکهیا  بدون  رودیپله ها بال م

  نیهنوز رو زم  شی بود.. جا  دهیخواب  نجایکه ا  او   کندیبال فکر م

او و بهرام   نیکه ب  دادیدلش گواه مکرد؟یبود، پس آن بال چه م

هم کامال    زی بهرام به بهار سر م  ینگاه ها  از  وجود دارد  یسر و سر

 مشخص بود

ا  اصال..  ردیگیم  دلش نداشت    نیانتظار  بهرام  از  را    باحرکت 

 ..خواندیرا نشسته م آشفته نمازش یداغان و فکر  یاعصاب

                                         

   دیی ........... بفرما



در بال آوردن سرش و   تعلل  گاه سرش کرده بود هیرا تک دستش

  مرد ببرد   یلب ها  کیگرفتن مسکن باعث شد بهار قرص را نزد

  ش یلب ها   نیبهار ب  ییایدر  یچشم ها  ی  رهیو خ  د یآیبهرام بال م

بهار قرص را  دهدیفاصله م  ب  هر  در دهانش بگذارد    تا    ی چند 

حال که   یول  کار را کرده بود و تنها قصدش کمک بود  نیمنظور ا

و دستش    زند یم  ش یبه رو  یلبخند  کرد یبهرام منتظر به او نگاه م 

  بردیرا جلوتر م

که    بلعدیو انگشتان بهار را م  کندیباز م  شتریدهانش را ب  بهرام

   خنددیو بلند م کشدیم یغیبهار ج

خنده    دمر دل    یبایز  یمحو  از  نداشت  خبر  و  بود  دخترک 

 آمدن دلبرش بود   نییتابانه منتظر پا ی مادرش که ب



همان طور که    مکدیم  قیو عم  کشدیم  شیانگشت ها  یرو  یزبان

از دهانش خارج    ی  رهیخ را  انگشتان دخترک  آهسته  بود  بهار 

  ندینشیبهرام م  یپا  یو رو  ردیگیم  طنتشیهم ش  بهار    کندیم

   کندیم ش یلب ها کیرا نزد وانیل و

رو از تنت    کهیدو ت  ن یا  دی کارات.. با  نیکه با ا  ی دونیحتما م  _

 !  ؟یبکن

 مون!   یبه جون حاج دونستمینم نه!   ی........ وا

   چسباندیو او را تنگ به خود م  چدیپ یبهرام دور کمرش م  دست

  ش یبروو با نگاه به دلبر رو  ندینشیم  وانیل  یلبه    یرو  ش یها  لب

 هم شده تن سوزانش را ارام کند   ی تا کم  کشدینفس سر م  کی

م  وانیل  بهار کنار  ب   کشدیرا  رو  یکه  بهرام  چپ  دست    ی هوا 

   کند یرا شکار م شیو لب ها ندینشیگردنش م 



مخصوصاً   گرفتیتنش گُر م   د یچرخیمرد که در دهانش م  زبان

را نوازش   رده بود و ماهرانه تنشلباسش ب  ریکه بهرام دستش را ز

  کردیم

از خشونتش   ینبود که کم نی غرق لذت بود و اصال متوجه ا مرد

 دخترک نماند..   یاز او رو یکم کند تا اثر

 یاو را رو  ردیاز عروسکش فاصله بگ  نکهیهمان شکل بدون ا  به

دخترک   فیتن ظر  یرا رو  نشیسنگ  یته  ثج  و   خواباندیتخت م

از تخت   یو گوشه ا  شودیدستانش آزاد م  نیاز ب  وانیل  اندازدیم

تا بتواند فشار دندان    کند یرا مشت م  رشیلحاف ز  بهار  رودیم

و شهوت در وجودش شعله گرفته    عشقبهرام را تحمل کند    یها

برجسته    یدندان لب ها  با   ها از بهار طلب داشت  ن یاز ا  ش یبود و ب

  ینفس ها  یداغ   کندیمکث م  شیو رو  کشدیدخترک را م  ی

   لرزاندیاز درون م تندش تن بهار را



 ازت..  شمینم ریس _

  رد یگیدخترک را به دندان م  یها  نهیو س  بردیم  نییرا پا  سرش

  شودیبهار بلند م غیکه ج کشدیو م

 شد..!   یچ جاااان..!  _

تا او را    ندینشیپهن  مرد م  یشانه ها   یدخترک رو  ی ها  دست

 ی رو  اش و از  نهیس  یرو  کشدیزبان م  بهرام  از خود جدا کند  

م  بلند  را   بهار    شودیدخترک  بهرام  و خمار  که چشمان سرخ 

   شودیم ریاس شی که مچ پا کشد یخود را کنار م ندیبیم

 !یکارت و شروع نکرد هنوز کجا عروسک! _

 کند ینگاه م ش یدر چشم ها دهیترس بهار

 ؟ی........... چ.. چه کار

   شودیمظلوم م یهم کم د یو لحن مرد آرام و شا نگاه 



به   هیوقته    یلیخ  در کن..!    مویخستگ  _ آروم  و  راحت  خواب 

و فکر و    یامشب بدون خستگ  خوامیم  .. ارومم کنومدهیچشمم ن

 بخوابم  الیخ

  گذاردیهم م  یو و ارام چشم رو سوزدیدخترک دلش م  

 ......... چشم!  

   زندیمرد برق م چشمان

 تخت!   یرو دی........ بخواب

   ابدخویو طاقباز م گرددیبرم

 دی .......... فقط.. چشم هاتون رو ببند

  بندد یرا م  شیها  چشم  !  شیبود برا  بیعج    د؟یکشیم  خجالت

لبش    افتدیمرد م   ریدخترک به لباس ز  چشمان    ماند یو منتظر م

قول رها و دختر    به  بود    یزیهم خوب چ  خجالت  ..  ردیگیرا گاز م



  یها برو  مرد   ش یاو پ   یپ  د یکه نبا  یزیخاله اش نسترن تنها چ

  خجالت است! نیهم

رو  لحاف م   یرا  مرد  بال  اندازدیپاهاش  در  خود  سرش    یو 

بود..  یها  نفس   ندینشیم انتظارش  از  نشان  بهرام    دستبلند 

رو  شیها م  یشانیپ   یرا  شق  گذاردیبهرام  به سمت  آرام   قه یو 

را تکرار م  چند    کشدیم  شیها ابرو ها  کندیبار، کارش    ی که 

   خورندیبهرام به هم گره م

 الن؟  هی.. کارت چقایدق _

 !  دمی......... دارم سرتون رو ماساژ م

اش   وانهیقصد داشت د  یدختر نصف شب  نیا    ردیگیاش م   خنده

 کند؟  

   ؟ی ماساژ چ _



   روندیبهار از تعجب بال م ی ابرو ها بارنیا

 یخستگ نیخواست ازمم  ن؟یخسته ا  نی......... الن خودتون گفت

 !  دمیکار و انجام م نیمنم دارم هم  خب کنم تون رو بدر

  خنگ بود!   یدخترکش هنوز هم کم  کندیخب.. اعتراف م  یلیخ

   گذاردیبهار م فیدستان ظر یرو دست

 !یس و حالمو پروندبخواب که ح  ایب _

سر    یتو  یلیخ  سرتون رو ماساژ بدم    د یبذار  خب  چرا؟  ........ من؟ 

 داره  ریدرد تأث

 بهار به آغوشش برود  تا کشدیرا م دستانش

 ! یش یخسته م خوادینم زمیعز  ایب _

  رساند یامشب را اگر سالم به صبح م  کی  کندیهم مقاومت م  بهار

 !  شد ینوبت او م



و سر    نیشما خسته ا  ی وقت  ! دیاصرار نکن  کنمی.......... خواهش م

 من چطور بتونم بخوابم آخه؟!! نیدرد دار

  یی او  یبرا  کردیم  یزبان  نیریش  یادیز  شوندیبهرام شل م  دستان

ب بود..  یکه  را به دست    بندد یرا م  شیها   چشم   طاقت  و خود 

 .. سپاردیدخترک م فیظر

                                         

.. با چشمان بسته ابرو کنندیتخت جستجو م  یرو  ش یدست ها 

 خورند یدر هم گره م ش یها

 بهار؟  _

سر   یباردو    یکیبم و گرفته اش بود.. قبال    یصدا  نیعاشق ا  بهار

از صدا بود!  فیتعر  شیبسته  چشم    شنودیکه نم  ییصدا  کرده 

  چرخاند یسر م  کند یتخت را نگاه م   ی و رو  کندیرا باز م  ش یها



  شوند یکورتر م  ش یاخم ها  ندی بیکه از بهار نم  یاثر  نه،یآ  یجلو

  شودی.. مات عقربه ها ماندازدیبه ساعت م   یو نگاه   شودیم   بلند

ن  ازدهی تا    یعنی خواب  م یو  نشان    ای بود    دهیظهر  اشتباه  ساعت 

 داد؟ یم

ظهر را نشان   میو ن  ازدهی ان هم    اندازد،یم   یبه ساعت گوش  ینگاه 

 یبار  نیآخر  آمدینم  ادشی   کشدیم  ش یدر موها  دست   دادیم

 بود...   یشده چه زمان دار یموقع از روز، از خواب ب نیکه ا

ار بهار را ب  نیاول  یرا داشت که برا  یزمان  حس  .. ردیگیم  دوش

  ی که او را با لباس خواب کوتاه  یشب  همان  بود  ده یدر اتاقش بوس

روز بعدش چقدر حالش متفاوت بود هر چند    صبح  بود و...  دهید

به دخترک   یبیعج  لیاو با م  ینداشت ول   ی بهار تمام  یغر زدن ها

  کند یانتخاب م  ی!  لباسکردیباز هم شکارش م   ش،یو غر زدن ها

 لبخندش  را داشته باشد  یهمخوان  نیشتریب  بهار  ی  قهیکه با سل



در محل کارش هم    یکه حت  یپوش   کیش  دخترک  ردیگیمق مع 

چند.. که    هر!  کردند یست کردن استفاده م  یاو برا  ی  قهیاز سل

با بهار صحبت    د یبا    آمد یمردانه خوشش نم  طیاصال از ان مح

 ..  کردیم

                       

به    دنیبعد از رس  و  پوشدیرنگ م  یو شلوار توس  دیسف  شرتیت

  دن ید  یبرا  دلش  رودیم  رونیبا زدن عطر از اتاق ب   شی وضع موها

توجه اش    آمدیکه از آشپزخانه م  ییصداها   کردیم   یتابیبهار ب

 ..  کندیرا جلب م

  ند یبیرا در حال پختن غذا م  میمر  شودیآشپزخانه که م  وارد

 را داشت!  یگریشخص د انتظار

 سالم حاج خانوم   _



   بوسدیو از گونه اش م ردیگیا در آغوش مر میمر

  ریظهرت بخ _

   دهد یو سالمش را آهسته پاسخ م کندیخودش را جمع م میمر

 سالم   _

که ناراحت   شودی از حالت رفتار و جواب مادرش متوجه م  بهرام

 است 

 شده؟   یزیچ _

.. بهرام  گذردیو از کنار بهرام م  کند یاجاق را خاموش م  ریز  میمر

و کنارش    شودیم  منیبه دنبالش وارد نش  میاز رفتار مر  متعجب

  هنوز  دهدی از خود نشان نم  یتوجه  میمر  ردیگیکاناپه جا م   یرو

  گر ید  بهرامقابل باور بود    ریغ   شیبود برا  دهی د  شبیهم آنچه که د

 افتاده است  یمطمئن بود اتفاق



 شاه بانو جان؟   نیریگیچرا ازم رو م نیگینم _

بانو  ماند یبهرام م ..  دهدینم  یجواب  میمر   ش یکه چه کرده شاه 

صورتش   یو رو  ردیگیرا م  میمر  دست  رد؟یگیاز او رو م  نگونهیا

   گذاردیم

   شمیازم که نابود م ریرو نگ ینجوریا یبزن تو گوشم.. ول _

از   می دست مر  دهدیبهرام اجازه نم  یول   کشدیدستش را م  میمر

رو  ریز که  ب  یدستش  بود    ی عصبان  می مر    د یایب  رونیصورتش 

   کند یو اخم م شودیم

   ؟ یکشیزور بازوت رو به رخم م  _

   ماندیم می مات حرف ها و حرکات مر بهرام

  تره کیاز مو بار  شهیشما، هم  شیمن غلط بکنم گردن من پ   _

 مادرم..  



را نداشت    یطراوت جوان  گریکه د  میرا پشت دستان مر  شیها  لب

   بوسدیبار م نیو چند گذاردیم

 زندیسرش بوسه م یو بر رو ردیگیآغوش مردانه اش م را در او

 کیاز    یاشراف زاده متمول بود که دل در گرو دختر  کی  پدرش

 ..  دهد یمتوسط م  یخانواده سطح اجتماع 

 یول شنودیاز سمت خانواده اش م یادیز یچند مخالفت ها هر

ام را با عزت و احتر  میکه پدر و مادرش مر  ماند یها منتظر  مسال

هم    خودشقلب پسرشان قبول کنند    ییبه عنوان عروس و روشنا

بود    کرد یکه پدرش خرج مادرش م  یی شاهد عاشقانه ها   شهیهم

 آزرده خاطر بود می حال مر ی ولها گذشته بود..  سال

 مشخصا از دست خودش و

 ازدواج کن _



  ی مقاومتبهرام هم    آوردیم  رونیخودش را از آغوش بهرام ب  میمر

 کند یداشتنش نمنگه  یبرا

  ؟ یبه فکر باش   یخوایم  ی ک  گهی د  از سن ازدواجت گذشته بهرام  _

دادند هر کدوم دو، سه    لیتو خونواده تشک  یسن و سال ها  هم 

 دختر بچه؟  هیدنبال   ی بعد تو افتاد  تا بچه دارن

 گذرد یاز تنش م یمادرش به بهار، برق   یاشاره  با

پ رف  بهار  تموم شد  شیشما چند سال پ   یقصه    _   یزندگ   ی ت 

   ؟یحرفم که هست متوجه خودش

بود    متوجه  م   مادرشخوب هم  اشاره  بهار  ازدواج    به   کردیبه 

 از او نگرفت و...   یسال خبر همهن یا نکهیا

جمله    ینگاه  میمر چند  که  انداخت  پسرش  روز  و  حال   ی به 

را   شیچهره اش را سرخ و نفس ها  نگونهیدر مورد بهار ا  یمنف



اسمش    دنیهم با شن  هنوزعاشق بهار بود    هم  هنوز  کرد یتند م 

   دادیو جان م  گرفتیجان م

درگ  و هم  شا  ریهنوز  را   توانستینم  دی غرورش..  بهار  ازدواج 

    کرد؟ ی م  کیهمه دخترک را به خودش نزد  نیچرا ا  پس  ردیبپذ

 فکر انتقام باشد...  دیترسیم

   بوسدیم  گریرا بار د میمر دستان

 چشم.. به فکرشم   _

از رو  شراهنیپ  باز    ش یو  دکمه ها  کندیتن م  شرتیت  یرا  را 

   رودیم رونیو از خانه ب داردیرا برم چیسوئ گذاردیم

کرد ان هم به سمت جنوب شهر، ناخواسته    یساعت رانندگ  کی

  ... 



هم    باز  زند یم  رتکرا..  دهدینم  جواب  رد یگیبهار را م  ی  شماره

  ی ول   گذردیم  قهیدق  ده..  فرستدیم  امی پ   شیبرا..  دهدی جواب نم

پ   ینه تماس   سر  شودیم  شیتشو  دچاراز سمت بهار    یام یو نه 

جواب دادن بهار   یبرا  انتظار  کندیرا پارک م   نیماش  شانیکوچه  

هم تماس    باز  نبود  ی.. خبرکندیرا نگاه م   یگوش  شودیم  یطولن

   ماندیپاسخ م  یهم ب  نباریا ردیگیم

م  داشبورد باز  قوط  کندیرا  تمام    نیگزی که جا  یی اقرص ه  یو 

از ان قرص ها    یکی  آورد،یم  رونیها کرده بود را ب  یقبل  یشده  

بطر با  و  برداشته  رو   یآب   یرا  ماش  ی صندل  یکه  بود    نیعقب 

  خوردیم

شده بود انگار رفته رفته    شتریهم ب   ضشیقلب مر  یروز ها باز  نیا

ها زخم  برابر  ضع  یدر  کار  شد یم  فیروزگار  او    یو  از  هم 

   مدآیبرنم



  یصندل  یرا بسته و رو  یدر بطر  دی آیبه صدا در م  یگوش  زنگ

م رو  یاسم  اندازدیکنار،  گوش  یکه  بود    یصفحه    ی کمافتاده 

   کند یآرامش م

 الو  _

   دمیبود نشن لنتیرو سا میگوش دی......... سالم.. ببخش

 را نشنود  شی که مادرش صدا زدیحرف م ارام

  ؟یننداخت تیوشنگاه به گ  هیسالم.. تو دو ساعت  _

.. از همه کس..  زیبود از همه چ  ریدلگ  زدیهم ارام حرف م  بهرام

 ...  شی داد به پا یدختر پشت خط که جوان  مخصوصاً

ن .. آخه مامانم حالش خوب  داشتم    ستی........ شرمنده به خدا 

م درست  غذا  خودم    کردم، یبراش  اون طرف هم  کار    ی کمیاز 

 دم یرسیداشتم، به اونا م



 ..  گریبود د خسته کشدیم  ششیر یرو یدست 

  کمم یاگه شد..    نشونیب  یرسیکار هات م   به  یرسیبه مادرت م   _

 به حال من برس...  

م  رتیح  بهار بود.. مانند    یصدا  کند یزده سکوت  بهرام گرفته 

  یزمان   همانند   که دل گیرند.. دل شکسته اند  زدیحرف م  یکسان

با گروه مهندس ن  نیکه    ی دورهم  کیبه    مایو کارکنان شرکت 

ب  یکی به  بودند  رونیدو روزه  برگرداندن   بهرام  شهر رفته  موقع 

 زد یگونه حرف م نیبهار هم

بود و    دهیاز خانه دراز کش  یکه قسمت  کند یبه مادرش م   ینگاه 

 شد یم رهیبر اثر داروها خواب کم کم بر چشمانش چ

 شما؟ یکنم من.. برا  کاری.......... چ

   کند یم قرارشیآرام دخترک ب یصدا ناز



 .. نمتیبب  ایب _

رو  یسردرگم  با م  یدندان  بگو  دانستینم   دیسایهم    ا ی  دیچه 

 که بهرام ناراحت نشود دیچگونه بگو

 راستش   ستی.. مامانم حالش خوب ناوممآخه..    دیدونی.......... م

  د یبا  نیهم  یبرا  کنن،یم  یباهاش ناسازگار  کم ی  دی جد  ی دارو ها

 اگه اشکال نداره  .. گهیوقت د هیباشم  ششیپ 

م   کیبه    شی ها  لب لبخند  و   ندیآیسمت کش  را    ینقش  تلخ 

  یو به انتها  ردیگیم  یقیعم  نفس  کنندیهک م  شیلب ها  یرو

   شودیم رهیخ ابانیخ

باش    _ مواظبش  ب  اگهپس  بده  اطالع  شد  ببرمش    امی لزم 

  شهیشاء الل بهتر م ان مارستانیب



امده بود و    دنش ید  یا براهمه راه ر  نیا  او   شودیشرمنده م   بهار

 برود  توانستیحال بهار تا سر کوچه هم نم

   امینتونستم ب دی.......... ممنون.. ببخش

  چقدر  بندد یم  یرا لحظه ا  شی ها  چشم  ، بهرام  کندیم  سکوت

   شدیتنگ م زود به زود دل

   خداحافظخودت باش..  مواظبسرت..   یفدا _

ب  یفدا قلب  که  لحظه    ماریسرش..  هر  طلب  او  را  خواستنش 

 ..  کردیم

 ......... خداحافظ  

  دهد یم  هیفرمان بودند تک  یکه رو  یسرش را به دستان  ی قیدقا

م  فکرش پر  بهار  از  اخم ها شیها   خنده  شدیفقط  گرد  شی..   ..

 ش یقهر کردن ها  یحت..ش یها  طنتیشدن چشمانش از ترس.. ش



 ه شیکه در سلول به سلول تنش ر  شیاز خواست قلب  د ی.. نبادیشا

  ای دیایب رونیاز فکر بهار ب شهیهم یبرا دی با  ای دی ایدوانده کوتاه ب

دختر که فکرش    نیبستن به ا  دیام  خودش کند  یاو را برا  د یبا

   آمدیبه نظر نم یهر جا بود ال او.. منطق

تا    رفتیبه شرکت م  دیبا  افتدیو راه م  کندیرا روشن م  نیماش

ن محل فاصله گرفته بود بود که از ا  یا  قهیدق  ستیبسرگرم شود  

 دیشا  نکهیاسم بهار، نگران از ا  دنی د  با  دیآیبه صدا در م  یگوش

   داردیرا برم یشد گوشزهرا افتاده با یبرا یاتفاق

 جانم؟   _

 مزاحم شدم  دی........... سالم.. ببخش

قرمز شود    رفتیکه م  یتا چراغ   کندیم  شتریرا ب  نیماش  سرعت

 را رد کند  



 ..  زمیعز  یتسیسالم ن کیعل _

   ن؟یدور شد یلی.. خگمی............ م

داشت    دوست  ستدیایو م  کندیم  دا یرا پ   یی جا  ابانیکنار خ  بهرام

 :  دیبگو

که    ایدن  یجا  هر  ایب  ییکه بگو  تو..  کند یم   یدلم.. چه فرق  جان

   رسانمیباشم خودم را م

   کمی.. نزدزمینه عز _

   زند یراحت لبخند م یالیبا خ بهار

   نا؟یندار یشما کار اگه رون؟یب می .. برگمی.... م......

 ندارمنه .. _

   آوردیم رونیب نتیرا از کاب کینکیسبد پ  رود،یآشپزخانه م به



 دنبالم   نی ایب ستین ی......... پس اگه زحمت

 ؟   ی مادرت چ _

 دیتا بشو گذاردیم نکیرا داخل س سبد

 ....... حل شد  

پشت  دستامده را برگردد    ریستا م  زند یدور م  ی چهار راه بعد  از

  ابانیبود و خ  ظهر  کندیبه خود نگاه م   نهیو از آ  کشدیگردنش م

  ی مسافت  یو ط  چدیپ یارام در کوچه م  یسرعت  با  خلوت  یها کم

که بعد از دو بوق    ردیگیم  تماس  ستدیایبهار م  یکوتاه در خانه  

 دهد یبهار جواب م

 .......... بله؟

 رونیب  ایب _



 یلحظه    چند  کندیرا قطع م  یو گوش  د یگویم  یا  "باشه    "بهار

م  به دست  سبد  را  دخترک  لب    خنده  ندیبیبعد  پشت  را  اش 

 آمدیاو بودن فقط به بهارش م  ی.. زن خانه  کند یپنهان م  شیها

 .. 

   ردیتا سبد را از دخترک بگ شودیم اده یپ 

 ! زهیخاله ر یبرداشت  یچبدش به من  _

   کشد یو چند بار بلند نفس م   گذاردیکمرش م یدست رو بهار

 خدا خسته شدم  ی.......... سالم.. وا

 نظر داشت  ریبا لذت حرکاتش را ز بهرام

 کمک   ومدمیم  یذاشتیمسالم !  کیعل _

  کند یچپ چپ نگاهش م دخترک

 مامانم اومد جلو چشام!  ی .......... خواستم ول



 داردیآب را برم  یها  یفالسک و بطر  شود،یداخل خانه م  دوباره

 گذارد یم  یکف یرو نیماش یو قسمت جلو

  رونیب ومدنیها ن  هیتا همسا می...... بر

از کوچه و محله شان    نیبهار هم تا ماش  کند، یحرکت م  نیماش

 صورتش گرفته بود   یبرود شالش را جلو رونیب

 مادرت بهتر شد؟    حالراحت باش  م،یرد شد _

  رون یرش را بس  یقسمت جلو  یو موها  کند یرا مرتب م   شالش

 !  زدیریم

........... براش نامه گذاشتم، به مادر صاحب خونمون هم سپردم  

 بره خونمون و حواسش به مامانم باشه 

  شودیم شتریبهرام ب یچهره  یرو اخم

 بهش؟   یاعتماد دار _



خانم خ بله..  ب  هر  یمذهب  یلی..........  پسرش   یخونه    ادیوقت 

   اد یخونه ما هم م

   دهدیتکان م سر

   م؟یکجا بر _

ه  دخترک باز  جانیاز  مشغول  استرس  ک  یو  بود    فشیبا 

بدون ترمز داشت جلو    نیچن  ن یاز عاقبت کارش که ا  دیترسیم

  ی احساسبود    دهیمرد لرز  نیا  یکه برا  یاز دل  دیترسیم  رفتیم

 ..  داد یمرد هل م نیکه او را به جلو و درست به آغوش ا

 .. نیبگ جا شما  هر  دونمی............ نم

م  مرد ب  یکوتاه   یموها  چرخاندیسر  و    رونیکه  بودند  از شال 

لک زده اش     یو ناخن ها  دیسف  دستان  کردند یم  یدلبر  بیعج



تا    کرد یرنگش بهرام را وسوسه م  ی ا  روزهیانگشتر و دستبند ف

 درونش را ارام کند   یدستان دخترک را لمس کند تا کم

   ال؟یو  میبر _

   خندیم و بعد   کند یبا تعجب نگاهش م  دخترک

برگردم    د یچون من تا شب با  ک،ی نزد  یجا  هی.......... نه بهرام خان!  

 ..  یول  دهدیتکان م سر

فردا    ال یو  میو بمون  شب  ؟یمادرت چ  شیاگه حاج خانوم بره پ   _

 ..!  میبرگرد

   خنددیم  گریبار د دخترک

 ! پس من به مامانم بگم شب کجام آخه؟!  ی.......... نه حاج

 یلب طور  ریو آرام ز  دهد یفشار م یبا حرص فرمان را کم  مبهرا

 :  کندیکه بهار نشود زمزمه م



 بغل من!   _

                                         

 دارد ینگه م یمسجد یرا کنار جدول روبرو نیماش

 امیمنتظر بمون م قهیچند دق _

.. سرش کندینم  یسوال  گرید  افتد ینگاهش که به مسجد م  بهار

   دی گویم ی  "چشم "رام و ا دهدیرا تکان م

از ک  لشیمبا  یبهار گوش  د، ی ایبهرام ب  تا و    آوردیم  رونیب  فیرا 

پ  م  یشخص  جیوارد  بود   یعکس  نیآخر  شودیاش  گذاشته  که 

  ن یح  نیهم  در  خواند یبود، کامنت ها را م  ش یپ   یدو هفته    یبرا

 بهرام!   نستاگرامیا یپ   رودیفکرش م

  ی ول  ندیآیمضمون م نیاسم به ا  نیچند  کندیرا سرچ م  اسمش

  د ی شانداشته باشد؟  نستاگرامیا  شدیم  مگر کدام بهرام نبودند    چیه



فکر    یداشت از خودش بپرسد ول  دوستداده    رییهم اسمش را تغ

  د ی آیبعد بهرام م  ی  قهیدق  ردچندیگینم  یجواب درست  کرد یم

  ندینشیو پشت رل م

 .......... قبول باشه  

 تشکر خانوم!   _

سرد    یتا کم  داردیدر دستانش نگه م  زدیریم  ی اچ  شیبرا  بهار

 شود 

 ......... مکان مشخص شد؟ 

که عطر هل    اندازدیدر دستان بهار م  یچا  وانیبه ل ینگاه   بهرام

 بود   چاندهیپ   نیماش یدر فضا نیو دارچ

 ! ستنین خواستمی.. اون که من میول اده یمکان که ز _

                                         



بهار    یی ها  لیوسا بود و حصکه  ز  یریبرداشته  که    یانداز  ریو 

ماش برم  نیداخل  را  ز  دارندیبود  پارک   یکی  ریو  درختان  از 

   شوندیمقرر م یجنگل

تا ناهارشان را بخورند   اندازدیم  یکوچک  یاول از همه سفره  بهار

خودش    کردیکه دخترک م  ییهم با نگاه کردن به کار ها  بهرام

 را سرگرم کرده بود  

   دیی رما........ بف

م  بهرام ابروهادیآیجلو  با  لبخند  ی ..  و  نگاه    یبالرفته  بهار  به 

   کند یم

 !  یدم و دستگاه برداشت انقدرحال ؟  یپخت یچ _

   کندینگاهش م اق یو بهرام با اشت کند یم  اهیچشم س بهار

 بوده که برداشتم!   لزم دم و دستگاه؟   کدوم........ وا ..  



بب  نکهیا  بدون م  یب  ندی دخترک  و    یبو  خنددیصدا  زرشک 

 کرده بود.. آن هم دستپخت بهار!   کیرا تحر شیزعفرانش اشتها

از صرف غذا که به شدت به دل و جان بهرام نشسته بود دو   بعد

   کشد یبهار دراز م یو روبرو گذاردیدستش م ریا زبالش ر

 بود خوشمزه دستت درد نکنه _

 اردگذیو درون سبد م کندیسفره را تا م دخترک

 .......... نوش جان

شکالت را   یو قوط  گذاردیم  ینی و فالسک را داخل س  وانیل  دو

سمت    گرددیم  برخواستند اماده باشد   یتا وقت  گذاردیکنار آنها م

به  زیهم با چشمان ر او کندیمرد و با حسرت به بالش ها نگاه م 

 حالت دخترک! نیا

 چته؟!  _



 دهد یوق مرا از بالش ها به چشمان مرد س نگاهش

 دراز بکشم! خوامی.......... منم م

 دهد یابرو بال م بهرام

کامال    خواستمیم !  ال یو  می گفتم بر  نی.. فقط به خاطره همقایدق  _

 !  یراحت باش

   کندیباور م دخترک

  ن یبه خاطره سه، چهار ساعت ا  ارزهینم  بعد .......... آخه اونجا دوره  

 .. بعدشم مامانم خب.. میهمه راه بر

  ش یهمه سادگ  نیلحن مظلومانه و ا  نیا  یبرا  رودیدلش ضعف م  

 شدت   خواستیزبان را م  نیریدخترک ش   نیبا ا  یباز  شتریب  دلش

   کند یم شتریرا ب ش یاخم ها



رو که من بهت    یحرف  تونهینم  مادرتتو دست منه!    یاجازه    _

 . کنه یزدم رو نه

 ی موو همان طور به مرد اخ  ند ینشیبهار م   یدر چهره    ترس 

و    کند یحالت چهره اش را حفظ م   بهرام  کند ینگاه م   شیروبرو

   کند ینم ینیعقب نش یقدم 

بدونه.. به شما    اگهکه من.. با شمام    ونه دی.......... خب.. مامانم نم

 که..   زنهینم یحرف

 ! خواستیلب و دهن را م  آن

  ن؟ی.. چطور شد شرکت نرفتگمی.......... م

که    کند یو به دخترک اشاره م  کند یباز م  یرا کم  شی ها  اخم

   دیایب کترینزد

 خواب موندم  _



  کند یکه بهرام باز هم اشاره م   کشد یخودش را جلوتر م  دخترک

 !  دیایجلوتر ب

  دیبودم تا حال خواب بمون ده یند.......... واقعا؟ 

 راه وجود داره!   کی فقطنه   ای  مونمیخواب م ینیبب نکهیا یبرا_

دخترک و بعد    یبه لب ها  بهرام  دهدیکان مکنجکاو سر ت  بهار

   کند یبه چشمانش نگاه م

 !  یرو تخت من بخواب دی با _

   ردیگیبا شرم از چشمان مشتاق بهرام چشم م دخترک

 !  دیبزن یحرف علم نیخوای چرا.. فکر کردم م دونم ی.......... نم

   کندینگاه م شیبه دخترک خجالت حیبا تفر بهرام



  عتایطب  ی تو بغل من بخواب  یوقت شدست!    دیی و تا  ی کامال علم  _

  ی کایهم تا نزد  یوقت  که به شدت زمان برن!  فتهیم  ی اتفاقات  هی

 !  شمیم داریهم ب  ریو د خوابمیم  رید ی عنیصبح مشغول باشم 

و سرش را    ردیگیهمه رک بودن مرد لبش را گاز م  ن یاز ا  بهار

از ب  با   اندازدیم   نییپا رج شد  خا  شی لب ها  نیحرفش که آرام 

   ندیا یسمت کش ب کیبهرام به  یباعث شد لب ها

 !    الیو م ی......... چقد خوب که نرفت

 :  بردیگوش دخترک خجالت زده م  کیسرش را نزد مرد

قصد داشتم با تولم    یول..  شمیپ   یاومد  تنهاواسه تو خوب شد    _

 کنم !   تیراه "تو رحمت

   کندینگاه م  شیپروا ی با چشمان گرد به مرد ب دخترک



حرف   نیاز ا  شمکیخجالت م  من............ تو رو خدا بهرام خان  

 شما !   یها

م  بهرام نگاه  بهار  چشمان    حرف...  دیکشیم  خجالت  کندیبه 

   د:یگویآرام در صورت بهار م یرا با صدا ش یها

  سکس   ،خوادیرابطه م  دلم   ،چهل سالمه دختر خوب  ک یمن نزد  _

 توئه یبه عهده   ازمی ن نیا یارضا وکامل! 

ا  شتریب  تونمینم ن  نیاز  زودتر   خوامیم،بگذرم    ازمیاز  چه  هر 

 ..  ی خودت رو آماده کن

بهرام بخواهد   کردیفکر نم  اصال  نییسر پا  باد  کندیسکوت م  بهار

و    کندیبهرام نگاه م   به  کندیبلند م  سر  کند  ی شرویهمه پ   نیا

 : ردیگینگاه م

 نیدیازدواج نم قول  نی........... شما گفت



 اندازدیم  نییو سرش را پا دهدیدهانش را قورت م بآ

 زم ی.. از همه چیداریناپا  یرابطه    نی.. تو همچدی.......... چرا من با 

 بگذرم؟ 

م  حالش سع   هر  شودیخراب  باز    کردیم  یچه  کند،  فراموش 

 ..  کشتیحرف ها او را م نی ا گرداندیاو را به عقب برم  یحرف

.. نکهیا  دوم  یو تو قبول کرد  دم،ینم گفتم قول ازدواج    نکهیاول ا  _

 ..  یگذشت زتیشما قبال از همه چ

   کند یبغض م  بهار

 جدا شدم   بعدشماه عقد بودم  کی........ من فقط 

داشت    یسع  خشمش  کنترل  اش   تیعصبان  یولدر  چهره  از 

به درد امده بود..  کلمات    رتشی غ منقبض شده    فکش  مشخص بود

   کند یرا محکم ادا م



و    ی رفتیم  خونش..  یروز زنش بود  ی س  ،روز  یس  ی عنی  ماه  کی  _

  ... 

کبود  چهره به    کشد یم   شیها  شیر  یرو  دست  زدیم  یاش 

تا آرام شود   دیگویم استغفراللو در دل  بندد یرا م  شیها چشم

 :ش باز شوند تا ناخواسته زخم بزندا  نهیس  یزخم ها  خواستینم

   هیچ واستم.. خی گفتم که بدون فقط  کنمیمن مجبورت نم _

   :کند یرا پاک م  ش یاشک ها بهار

اهم خودتون  خواست  به  فقط  همه    نیا  نیدیم  تی........... شما 

.. من  وگرنه   یشدنتون به من فقط بخاطره مسائل جنس  کینزد

 براتون ندارم یتیاهم چیه

  ردیگیو از بالش ها به شدت فاصله م  کندیم  یاخم تند  بهرام

که خودش   ترساندیاو ، بهار را م  یا  کدفعه یبلند شدن    نیکه ا



م عقب  م  بهرام  کشدیرا  را  م  ردیگیدستش  سمت   کشد یو 

و ارام کمرش    گذاردیاش م  نهیس  یخودش، سر دخترک را رو

   :گذاردیسر عروسکش م یرا رو  شیها  لب  کندیرا نوازش م

ها بودن   یلیخوسط بود  یجنس  یفقط مسئله    اگهچرت نگو..  _

    .که برطرفش کنن

  ی باد کرد وقت  رتشیغ   رگداده بود؟    حیخودش را به او ترج   یک

که جانش را   یدختر  یهم برا انخواستگار راه داد در خانه اش  

 رتش یغ   رگکه تا دو، سه ماه قبل همسرش بود    یدختر  دادیم

را داد که قرار بود    یکس  یحلقه    ی  نهیهز  ی وقت  دیترکیداشت م

  ی وقتبود..    ی دنی د  ش یآن روز ها  حالخود کند..    یرا برا  عشقش

رو دست  ها  شب  را    شی ها  چشم  گذاشتیم  شی شانیپ   یکه 

 یاز گوشه  یقطره اشک ی ولدرد نکشد  نیاز ا ش یکه ب بستیم

 ..  گرفتیراه م  شیها قهیشق یچشمش رو



                                          

  اما  خواستیبهرام بود و دلش ناز کردن م   ی  نهیس  یسرش رو

 از بهرام..   دیترسیم

 دیزنیهمش حرف از رابطه م  دینیبیتا منو م  ..........

م  خنده د  گفتیم  راست  !ردیگیاش  با  تمام    دنیدخترک..  او 

 وجودش داغ! یو همه  شدند یفعال م  شیسنسور ها

  ! کردمیقبل عمل م  یها  دفعه  من فقط الن حرف از رابطه زدم   _

ا  نهیا  یالن هم، فقط برا  حرف بسته   یبدجور  نجا،یکه دستم 

 ..!زمیبه حرف نبود عز  یاجیاحت  گهید  میبود  الیهمون و  اگه  ست!

  کردینگاهش م یطور داردیاش برم نهیس  یسرش را از رو بهار

 ند یبیم  ییموجود فضا کیانگار 



  آدم   !د یزنیباز حرف م  و اون مسائل سر  الی.......... چقدر در مورد و

 ازتون..! کشهیخجالت م

 :  کندیسوال م یزیو با اخم ر  کندیرا پنهان م لبخندش

 کدوم مسائل؟  _

 کندیخجالت زده سرش را کج م بهار

 ! گهی........ همون مسائل د

   اندازدیم  نییرا پا  سرش  ندیبیبهرام نم  یدر چهره   یرییتغ  یوقت

رابطه   باز صحبت م  یلیخ  منظورمه.........    ن یا  اصال  !دیکنیسر 

 نیا  ادینم  شما ندارم.. چطور بگم.. به شما  تی انتظار رو از شخص

بزن  ی مدل م   یابرو  یتا  دیحرف  بال  تمام    رودیبهرام  لذت  با  و 

 کند یبهار را ضبط م یحرکات و حرف ها



ک   _ کردم؟   ی من  باز صحبت  سر  رابطه،  مورد  که    یی جا   تا   در 

پوش  شهیهم  ..ادمهی سکس..    دهیسر  مورد  رابطه ایدر  همون   ..

سر   یف هاالن چند نمونه از حر نیهم ،یبخوا اگه حرف زدم!!!

 !  یتا فرقشون رو بدون گمیباز ! .. در مورد رابطه م

داشت    تازه  مرد؟    نیا  گفتیم  چه    کرد یباز گوش م  ی با دهان  بهار

 !  کشد یخودش را عقب م ی کم  زد؟یسر بسته حرف م

 !   نیبد تیهمون سر بسته رضا به  بده !  رتونی........ نه خدا خ

  انقدر   کند یترک نگاه م و با لذت به دخ  ند یآیکش م  ش یها  لب

بود که دلش خوردن   شی و حرف ها  شی در حرکاتش.. صدا  یلوند

ان ساعت  در بود  یخال بایتقر اطرافشان   خواستی دخترک را م

 ! کردینم یهوس پارک جنگل یاز وقت ظهر کس

 !  زیبر تیحاج راب یی چا هی _



خرما   ادی  زدیریم یها چا وانی جلو و در ل کشدیرا م ینیس بهار

را با بک خرما   یچا وانیل بهرام  آوردیم  رونیو از سبد ب افتد یم

م  که  داردیبرم برق گرفته ها نگاهش  به    کندیبهار مثل  و بعد 

 کند یبا تعجب نگاهش م  بهرام  ردیگیسرعت خرما را از دستش م

ن خوب  نخور  ستی.......  خرما  نه..!   البته  !دیبراتون..  خرما      فقط 

..  گهی.. داومم   ..  لی.. اجعسل  ..!  اهان  ... ؟ گهید   ..رهیگردو.. ارده.... ش

 براتون!   ستین  خوب  !  دیبع گرم نخورط  یها  یخوراک  کال  ..نکهیا

 :  ردیگیبهار، خرما را از دستش م یلب ها ی رهیخ بهرام

 بخورم..؟  د ی..! ، چرا نبایتو هست ی وقت _

بگذارد  دوست به سرش  سر  دندان   ریز  سیخ  یها  لب  داشت 

از ترسش به شدت براو ان چش  ش یها   ی خواستن  ش یمان گرد 

 بودند..!  



                                         

و بدون    کردینگاهش م  تیکه با جد یبه مرد  گفتیچه م  گرید

و انگار لذت هم    گفتیم  خواستیکوتاه آمدن هر چه م  یذره ا

  ش یکه بهرام برا  یتا از جو  شودیذهنش متمرکز م   ی رو  !  بردیم

دوباره و با دقت به بهرام   ینگاه    درست کرده بود خارج شود..

 یبخواهد با خودش رو راست باشد، مرد خوش پوش  اگر    اندازدیم

 بود و الحق جذاب هم بود  

چه در گذشته   ت،یدر دوران محرم  ش یچند کار ها و حرف ها   هر

  ی که او به شدت گرم مزاج است ول  دادیو چه در حال نشان م

وقت شاهد    چیران هدو  نیا  از  ریغ     کرد،یم  ی اگر وجدانش را قاض

سو از  نامتعارف  رفتار  و  هرز  حت  شینگاه  نبوده  خود  در    یبه 

م  یمهمان نگاه   چیکه ه  دی دیها  نم  یگونه    اندازدیبه خانوم ها 



 رو یدر برخورد با ان ها سر به ز  شهیهم  مسن    یخانم ها  یحت

   دادیمحترمانه پاسخ م

..  التیتحص  .. یلحاظ فرهنگ  ازهم داشت   ییبال  یاجتماع   گاه یجا

قابل انکار   ریغ   یتیها واقع نیادر رأس قرار داشت  ی و مال یشغل

 بودند  

  ی اشراف  یبود که همسرش از خانواده    ده یشن  م یبار از مر  نیچند

هم رفتار و ظاهر پدرش را به    بهرام داشتند    یان یاع   ی بوده و زندگ

 نسبت به پدرش داشت    یتند  یتفاوت که خو  نیارث برده بود با ا

که   آنگونهتفاوت داشت    اریبس  م یمر  با   کند یدش هم فکر م خو  به

زن   میبود که مر  دهیفهم  گفت،یاو از خاطراتش با پدر بهرام م

  ی ها  تیدر موقع  یگاه   یدر برابر همسرش بوده و حت  یمحکم



  ی و حرف خودش را به کرس  کردیبا همسرش مخالفت ممختلف  

   نشاندیم

  ش ی بهرام و اخم ها  یااز چپ نگاه کردن ه  یحت  او خودش..    اما

م زندگ   م یمر  اگر   بردیحساب  راض  یاز  همسرش  و    یبا  بود 

سقف با هم برابر    ک ی  ریدر ز  یبود که با زندگ   نیا  یخوشبخت برا

 بودند 

نبود   دهیموضوع از بهرام پوش  نی داشت.. و متأسفانه ا  ضعفاو..    اما

 باشد   یدر برابر او قو توانستینم

 شده؟!   یطولن  مک ینگاه کردنت  یکنیفکر نم _

 و دلبرانه ارام.. خنددیم

سال بعد    دهبا دقت نگاهتون کنم    نهیتو آ  نیگفت  شبی........... د

 شما رو تصور کنم  



   شودیم رهیشمان دخترک خو منتظر بهرام در چ یجد نگاه 

سوال   هی  اما  ده سال بعد شما رو تصور کنم    خوامی........... الن م

پ  ام  تصور  اومده    شیبرام  از  با  ندهین  براتون مهم   دیشما چرا 

من و    یرابطه    گهید  ی   که کمتر از دو هفته   یصورت  در  باشه؟  

  رسهیم انیشما به پا 

بهار     داردیدخترک نگه م  یرا رو  نشیدر سکوت نگاه سنگ  بهرام

  بعد     کندیاتصال را قطع م  نی نگاهش را ادامه دهد و ا  تواندینم

   دیآیسکوت بهرام به حرف م یاز لخت

   ؟یکنیمنو تصور م چطور   خب؟ بعد   یجواب من باشه برا _

بود    یبحث  نیا  یول  خودش    مثل  او هم جواب ندهد  خواستیم

 بود   دهیکش انیکه خودش به م



  کم ی  با     کنمیتصور م  نیکه هست  یطور  نی........... من شما رو هم

چهرتون!    راتییتغ موها  مثال  تو  گندم  یبا  ها  و   ی جو    یخط 

!  جذاب .. یدر کمال نامرد یول .. یشونیپ  یشم و روچ  یگوشه 

   ... مغرور و زورگووالبته

با کلمه    ی ول  قشنگ او را کوبانده بود    دخترک    زندیم  یلبخند

مال  خواستیم  "جذاب    ی را ماست    ی ساعت  کی  کند    یهمه 

بهرام    یاخر تابستان را برا  یها  وهیبهار م  نیب  نیا  در    نندینشیم

   کردیم دیاسال

بود که در    یکه بهرام خواستار ان تکه ا  دانستیدخترک نم  یول

 دهانش رفته بود..  

                       

 خوردیبهار زنگ م یبهار بودند که گوش یخانه  کینزد بایتقر



 ؟یبهتر  .......... جونم مامان جان؟

 کند یحال زهرا، بهار را نگران م یب یصدا

 ......... چشم 

 ...... 

 خونم گهید ی قهیدق چند رمیگی.......... باشه الن م

 کند ینگران به بهرام نگاه م کند یکه م یخداحافظ

 د؟یداروخاونه نگه دار یجلو شهی.......... م

 کندیبا اخم به حال بهار نگاه م بهرام

 حال مادرت بد شده؟  _

چند روز ادامه داره تا بدنش به    تا   ی عی......... دکترش گفته طب

 عادت کنه  د یجد یداروها



 دارد یرا نگه م  نیماش  داروخانه  یو جلو  دهدی تکان م  یسر  هرامب

 ؟یلزم دار یچ _

 کند یو در را باز م داردیرا برم فشیک بهار

 ن یایب ستیخودم برم، شما لزم ن دی با  حتما ی........ مرس

ماش  تا از  کند  مخالفت  بخواهد    پارک     شودیم   ادهیپ   نیبهرام 

   رفتیش م نبود وگرنه دنبال یدرست یجا نیماش

  ی زنگ گوش  یهم از رفتن بهار نگذشته بود که صدا  قهیدق  پنج

 یچشمش رو  چرخاندیکه م  سر    دیآیبه صدا در م  نیاو در ماش

    زند یم  خ یوجودش    ی   همه    شودیخشک م   یاسم صفحه گوش

شده    رهیخ  یطور به گوش  همان  تا قطع شود    خوردیزنگ م  انقدر

  بندد ینقش م شی رو یامیبود که پ 



داشت به   شک    داردیرا برم  ی و گوش  کندیم  یشرویپ   تشدس

 :  کند یرا باز م  صفحه  دیدیآنچه م

زود    ی لیخ  که سر جاشه؟    قرارمون  من از سفر اومدم    زمیعز  _

 .. فدات  بزنگ  نمتیبب خوامیم

 دخترک    مایهم از ن  ان  بود    یمیصم    خواندیبار م  نیرا چند  امیپ 

   دادی م شیباز هم باز

کرده بودند و قلبش    خ ی  دستانش    گذاردیم  شیجارا سر    یگوش

  یهر بار سوزن  یول    کشدیم  قیبار نفس عم  نیچند    زدیتند م

   رفت یدر قلبش فرو م

کوتاه در سکوت   یاو با نگاه   یول   کندیو از او تشکر م  دیآیم  بهار

بهار   یخانه    یبعد جلو  یقیدقا    آوردیرا به حرکت در م  نیماش

  ند یبیرا م  یگوش  نباریا    کند یله تشکر م با عج  دخترک    ستدیایم



  ی که برداشته بود خداحافظ  یو بدون توجه به سبد   داردیو برم

 چون  متوجه حال بهرام نشد    اصال    شودیو وارد خانه م  کند یم

 بهار را از بر بود..   یاو همه  اما نداشت  تیاولو شیهیچوقت برا

                                

  خود  در ان خانه برخورد نکند  نگاهش با تا گذردیآن کوچه م از

باز دق   چرا  دیدیم  چهیرا  برا  قهیهر  دختر    یدلش  ان 

م   شترید؟بیلرزیم ت  بدون  دهدیگاز  به    یها  دنیکش  ریتوجه 

را   یگرید  یضربه    تاب..  گریبود د  فیضع  مارشیب  قلب  ،قلبش

 را...   یمحلک بهار یهم ضربه ها اننداشت 

باز هم زنگ    و  دهدی نم  جواب  دیآیاو به صدا در م  یگوش  نباریا

   دهد یجواب م ندیبیعلیرضا را که م اسم خوردیم

 سالم.. بگو   _



 ی قیرف  نگران  شودیم  نگران  شنودیبهرام را م  ینفس ها  یصدا

نگران مرد را داشت..  بزرگترش  برادر  در حق همه   یحکم  که 

 خودشان بدانند...   نکهیبدون ا  کردیم  یمردانگ

   ؟یراه وبهرسالم داداش  _

 خشکش را تر کند یتا گلو دهدیدهانش را قورت م اب

   یعل  بگوخوبم..   _

م  علیرضا م   "یعل   "  قش یرف..  کندیمکث  کم    ی عنی  گفتیکه 

 ... کشدینم  گرید ی عنیآورده.. 

   ؟ ییفقط بگو کجا _

 ریرا درگ  یکس  خواستینم  کندیرا کنترل م  شیزدن ها   نفس

 مشکالت خودش کند  

   کمینزدخونه  رمیدارم م _



  ی جان بهرام به نفس ها کاش  کند یدستانش را مشت م  علیرضا

چطور ان دخترک    دانستیوقت مبند نبود.. آن  ، یاغیان دخترک  

بهرام گفت مادرش را به   یوقتبنشاند    شیرا سر جا  یاز خود راض

به    یشانس دوباره ا  خواهدیگفت م  یوقتبرده    قهیان عت  یخانه  

ندارد و    اقت یکه آن دختر ل  دانستیبدهد.. م   شانیهر دو  ی زندگ

نزد.. چون   ی اما حرف  شکندیباز هم نمک خورده و نمکدان را م 

 ...  شدیحال بهرام با او خوب م

بخور..    _ رو  قرصت  مادرت  بزن  یدیرس   منتظرمجان   ی زنگ 

   خداحافظ

م  یگوش قطع  پا   کندیرا  رو  ش یو  مپدا  یرا  گاز    گذاردیل 

 باور کند..   خواستینم

                                          



فشار درد، سر و صورتش    از  کند یپارک م   اطیرا در ح  نیماش

 یادیز  زمان    خوردیقلبش را م  یدارو  از عرق سرد بود    سیخ

ها   گذرد ینم نفس  م  ش یکه  فرمان    یرو  سر    شوند یمنظم 

با بهار صحبت    د یبا     کرد؟یتا م   نگونهیبا او ا  ی زندگ  چرا    گذاردیم

پ   دیبا   کند   شود..  روشو  ودشیم  ادهیمطمئن  سمت  به   یی و 

  سیو صورتش را خ  سر    ندیاو را بب   نگونهیا  د ینبا   م ی.. مررودیم

   کند یحال حرکت م یو ب  کند یم

 سالم حاج خانوم   _

پا  ک یبه سمتش و    گردد یبرم  میمر به  از بال  نگاهش    ن ییدور 

 لباس ها مشخص بود که شرکت نرفته..   نیا از  کند یم

 زنگ بزن حداقل   هیسالم..   _



به چشم   شتریاز رنگ رفته اش ب  یچهره    شدیم  کیکه نزد  بهرام

   آمدیم  م یمر یها

 شرمندم..  _

   زندیسرش را بوسه م  یو رو  کشدیرا در آغوش م  میآن حال مر  با

و در چشمان بهرام نگاه    دیآیم   رونیاز آغوش سرد بهرام ب  میمر

  خواستیم صداقت   کند یم

 بهار؟ دنید یرفته بود _

ت  یلرز ماز  بهرام  مر  گذردین  م  میکه  وضوح    دست   ندیبیبه 

 بوسد یمادرش را م

 دینکن دارمیمن خستم.. واسه شام ب _

از پشت سر نگاهش    میمر  نیسنگ  یاما با شانه ها  داشتیبرم  قدم

  ن یا  شوندیصورتش روان م  یرو   یدر پ   ی پ   شی ها  اشک  کردیم



از زندگ اب   شیچشم ها  یتنها فرزندش که هر روز جلو  یهم 

 او حفظ ظاهر کند..   یچشم ها یداشت جلو یسع  یول  شدیم

زن  یبه خانه  یوقت زد  زنگ  را همسا  یزهرا    ی معرف  هیکه خود 

کسالت دارد و خواب است بهار هم    ی کرده بود گفت که زهرا کم

  حسش   ماندیکنار زهرا م  دیایرفته و او تا بهار ب  رونیب  یکار  یبرا

جواب ندادن سوالش هم او  که بهرام با بهار قرار داشته..    گفتیم

تا اثر    ماندی و منتظر م  خوردیبخش م آرام   کی  کردی را مطمئن م

 -ببرد یخبریب  یایدارو او را به دن

  گذردیم  یقیدقا   شودیم  داریبعد ساعت نه صبح با سر درد ب  روز

از پنجره   ییروشنا  تا خواب به طور کامل از سرش بپرد روز را 

م  ند یبیم نگاه  ساعت  به  جا  به  ندازدایو  از  بلند    ش یسرعت 

دوش    شبید  یها  نماز  شودیم بودند  شده  قضا  صبح  امروز  و 



ها  ی قضا  به..  ردیگیم م  شینماز  استغفار   یدعا  بنددیقامت 

   خواندیم

نبود  یبرا  حالش مساعد  شرکت  به  فقط  رود یم  نییپا  رفتن   ..

  زدیریم  یخودش چا  یبرا  از بهار نزند  یبود مادرش حرف  دواریام

  روزید  ی حرف ها  افتد یم  رهیکه به ظرف و عسل و ش   هشنگا

 افتد یم  ادشیبهار 

و    سرخ  ند ینشیخرما و گردو م  یرو  نگاهش   ..  زندیم  یپوزخند

گرم    یها  یبر نخوردن خوراک   دی شدن صورتش موقع تاک  دیسف

    کند؟ ینبود که او ورزش م ادشی یعن ی بنددیدر ذهنش نقش م 

 اش سبک تر شده بود..   یجسم طیشرا لیچند که به دل هر

                       



  گر ید  ییو هواسش جا  کردیتاپ نگاه ملپ   یاتاقش به صفحه    در

م گوش  آوردینم  زدطاقتیپرسه  رو  یو  از  تخت   یعسل  یرا 

  ردیگیبهار را م ی شماره داردیبرم

 ......... سالم  

 تابش یاتش قلب ب یبود رو یدخترک آب یصدا

   مادرت بهتر شده؟ حالسالم..  _

 ........ بله خوبه خدا رو شکر  

 تا ارام شود   ردیگیم ینفس

 ؟ یخودت چطور  _

   ن؟یخوب شما....... منم خوبم..

 ...  ایتا خوب شود  دیپرسیم د یبا



  کنه؟ینم تتیاذ یمحل کارت که.. کس توخوبم  _

 .. او را..  کندیکه بهار م یمکث

د راستش  خ  رشیمس  رمینم  گهی..........    شمیم  تیاذ  یلیدوره، 

 شه ی.. رفت و امدم سخت تر مکهیهم که نزد زییپا

   اد؟یاز دستم برم یکارخوبه..  _

زودتر   دیبااست    داریرا داشت که زهرا ب  یمعن  نیآرام بهار ا  یصدا

   کردیقطع م

ول  خواستمیم  _ کنم  سوال  ازت    هیهمسا  ومدین  شیپ   ی زودتر 

ا منظورم  خوبن؟..  نم  تتیاذکه..    نهیهاتون  ..  المث  کنن؟یکه 

 مزاحمت بشت؟  

  خنددیارام م دخترک



  ش یپ   ی مشکل  چطور؟  هامون خوبن  هیهمسا  ی لی........... نه بابا .. خ

 اومده؟  

اگه مشکل  _ بهم بگو    ینه.. فقط  باهام رو راست    خوامیمهست 

   گذرمیو دروغ نم ی... از پنهون کار  یدون یبهتر م خودت یباش

   .. ماندیمنتظر م بهرام  کندیسکوت م بهار

 ندارم!    یپنهون کار  یهم برا  یزیچ  ستین  ی کلشم  چی......... نه.. ه

 ..  گفتیدروغ م یراحت به

  خدانگهدارمادرت باش  مواظبباشه..   _

قرار.. که   انسفر    ان  امیمورد ان پ   در..  نگفترا قطع کرد    یگوش

جا انگار..    شیسر  پنهانش    اگربود  که  مرد  آن  با  قرار  سر  بهار 

 ...  تیکه در محرم یحال در  رفتیم کردیم



 زندی م  واری د  یرو  یقدرتش مشت محکم  یفشار اعصاب با همه    از

   رودیم  رونیدستش از اتاق ب ینگاه کردن به جا بدون

   کندیم ش یصدا میمر

 بهرام؟  _

   ستدیایم

 جانم..؟   _

 فتد یب ی که اتفاق ترساندیرا م میبود مر شیکه در صدا یحرص

در مورد    خوامیم  نمشیبرم بب  خوامیم  امروزکسالت داره..    زهرا-

 تو و بهار هم...  

درد   سر  زدینفس م   میسمت مر  گرددیبرم  تیشتاب و عصبان  با

و پشت   یشانیپ  یباز هم به سراغش امده بود.. عرق از رو یعصب



  یوضع بهرام رو  نیا  دن یبا د  م یمرراه گرفته بود    شی گوش ها

 ش رحم کند  به تنها فرزند  خواهدیو از خدا م زندیدستش م

 با خودت؟   یکنیم ینطوریچرا ا _

بگم    شیخوایم  اگه برم  و    شیخواینم  اگهبذار  چرا دختر مردم 

بگم پسر چهل   یک   بهتو اتاقت؟    یکشیبا اون وضع م   ینصف شب

ب  یساله   نخواستن    نیمن  و  عنوان   هیخواستن  به  بچه  دختر 

 زنش مونده و بهم نخنده؟  

ها  ی عاص قدم  س  نش یسنگ  یشده  به  مررا  و    داردیبرم  م یمت 

را با دست پاک    شیشانیپ   یشدت عرق رو  به  ستدیایم   شیروبرو

م  چند   کند یم نگاه   لرزدیم   م یمر  ی ها  شانه  کندیلحظه فقط 

ب  ی  چهره م  شیبهرام  نشان  سنش    ض یمر  دانستیم  دادیاز 

  ی ول   کردیم  یبهرام از او مخف  دانستیرا نم  شیضیمر یاست.. ول



  کشد یرا در آغوشش م   م یمرنبود..  ی کردن  ی حال و روز مخف  نیا

 کندیو سرش را نوازش م

  نخواستن معنا نداره    گهی د  باشه..    ی اقعاگه خواستن، خواستن و  _

کاش بزرگتر بود که عروستون    نیگفتیکه بچه بود.. م  اونموقع

 دختر بچه!  نیگیکه بزرگ شده.. بهش م  حال بشه 

 نیو در اول خوردیمقرصش را  د یبا  کند یرا از خود جدا م میمر

   کرد یفرصت به پزشک معالجش مراجعه م

پشت گردن سرخش آتش    دنی با د   م یمر  فاصله نگرفته بود    یلیخ

   شدیخودش دست به کار م دی .. باردیگیم

 به زهرا سر بزنم   رمیم _

برا  یحرف ا  گرید  اصال  گفتن    ینداشت   اگر   نداشت    یحوصله 

آچمز کند که تا عمر  دخترک را    یجور  توانستیم  خواست،یم



بردارد قدم  از  قدم  نتواند   برا  نیا  اما  دارد  ها  نبود...   یکار    او 

  ی که هنوز غرق خاله باز  یبه دست آوردن کس  یبرا  دنیجنگ

باتالق م   شیدوران کودک در  پا زدن     ماند یاست، مثل دست و 

 از تو نخواهد ماند...   یکه اثر  ی.. در حالیرویم فرو

                                

  می بود که علیرضا مر  ی ساعت  چند  از پنج عصر گذشته بود  ساعت

  یگوش  م،یمر  دنیاز رس  نانیاز اطم  بعد  زهرا برده بود  دنیرا به د

  .. دادیبود، اگر فکرش اجازه م  یطراح   مشغول  را خاموش کرده بود

دلبر  دائم و  ها  جلو  یها  یخنده  ها  یدخترک  رژه    ش یچشم 

 ادامه دارد؟   مایرابطه اش با ن ی عنی ردیگیم حرصش روندیم

باز  اصال  چرا جدا شدند؟    پس را  او  به   دخترک  داد؟یم  یچرا 

   شودیم  بلند   دیخندیقاه قاه م  ششیسخره گرفته بودش و به ر



 یمته ا کرد، یداشت و از او پنهانش م   مایکه بهار با ن یقرار فکر

 بود در مغزش  

 ها در خاطرش ضبط شده بودند :  جمله

زود    ی لیخ  که سر جاشه؟    قرارمون    من از سفر برگشتم  زمیعز

 .. فدات  بزنگ نمتیبب خوامیم

صم  نیا از  نشان  ها  سوئ  یگوشبود    نشانیب  تیمیجمله   چیو 

به خود بقبولند    توانستینم  کردیکار م  هر     داردیرا برم  نیماش

 وجود ندارد  یمهم یقرار مسئله  نیکه در ا

آشوبگرش    یهابهار را با فکر    ی خود تا خانه    یخانه    ریمس  کل

هم    باز    دهدینم  جواب    ردیگ یهمراه بهار تماس م   با  گذراند  

   ماند یهم بدون پاسخ م  نباریا  کندیتکرار م



.. داخل کوچه  زندیبلوار را دور م  کندیاضافه م  نیسرعت ماش  بر

ا  عکس  چدیپ یم بود  بود    نباریهربار که آمده    ی رو  روبه  شلوغ 

از    یو عصب  کالفه    ردیگیاس م.. و باز هم تمکندیخانه ترمز م

که    کشد ینم  قهیدق  به  زندیو زنگ خانه را م  شودیم   ادهیپ   نیماش

 .. کندیدر را باز م میمر

 شود ی بهرام پشت در متعجب م دنی د با

 تو؟  یایسالم مادر.. م _

   کندیرا رها م  نفسش

 سالم حاج خانوم.. بهار خونست؟  _

م   میمر تعجب  هم  ه  آخر  کند یباز  بدون    وقت چیبهرام  را  بهار 

   کردیپسوند خانم صدا نم

 که حال دنبال بهار هم امده بود   مخصوصاً



 تو خب؟   ا یب   یینه مادر.. رفت جا  _

بلند شود    خواستیم  دنش یبا د  زهرا  شودیدرنگ وارد م   بدون

مک کنارش  به  تر  زود  بهرام  رو  رودیه  دست  ها  یو    ش یشانه 

  ندینشیکنار زهرا م  جاهمان   گذاردیم

مناسب    نجایپسرم .. ا  نیبال بش  برو  بهرام جان    یخوش اومد  _

  ستین

   کند یو به مخالفتش گوش نم  خواباند یم شیرا ارام در جا زهرا،

من    یبه پا  گهیکه د   دیبه من بکن  یلطف  هیتشکر.. فقط شما    _

   دمیم رییجامو تغ  شمیم  تیاذ نمیبب من  دیبلند نش

فهم    بستیرا م  شیه چشم هاک  ن یهمان ح  درحال بود زهرا    یب

 :  گذردیخبر از همه جا از دلش م یب  کندیم نی بهرام را تحس



بهار    یبابت زندگ  الشیدخترش را به او بسپارد تا خ  شدیم  کاش

 بهرام دامادش بود!   کاشآسوده شود 

   ی زنده باش _

او چ   خواب بر  آشپزخانه   ینیبا س  میمر  شود،یم  رهیکه  از  غذا 

 رد یگیرا م ینیو س  شودیبلند م امبهر دیآیم رونیب

   د؟یکنیاخه بلند م هیچ نیپا دردت، ا  نیشما با ا _

 ی غذا را رو ینیو بهرام هم س  ندینشیمبل م  یو رو رودیم میمر

   گذاردیم نتیکاب

   ینخورد یزیچ دونم یکه م منخب چند قاشق اقال بخور  _

   کندیم یبار ط  نیکوچک خانه را چند سالن

   اد؟ یم  یک  ره؟ینگفت کجا م _



  نگونه یچه بود که بهرام ا  موضوع  افتدیهم م  میبه جان مر  دلشوره

 منتظر بهار بود   یعصب

 به من   بگوشده مادر؟  یچ اد یزود م یداره.. ول گفت قرار  _

اش سرخ   چهره   ماندیپاسخ م ی ب  و   رد یگیشماره اش را م  مجدد

  ی ول هاسل  د، یگویدر چه حال است و چه م  نکهیشده بود.. فکر ا

   رساند یمغزش را به حد انفجار م

  ی هم عصبان   زهراباز شد    اطیبود که در ح   "به نه  کینزد  ساعت

 بود و هم نگران 

طوفان در راه است فقط نگران بود و از خدا    دانستیکه م   میمر

 هم...   بهرام خواستیشان آرامش مهمه  یبرا



ب  بهار جا  م  خبر،یاز همه  وارد خانه    دن ید  با..  شودیخوشحال 

  کرد، یبود و به او نگاه م  ستادهیبرافروخته  ا یبهرام که با چهره 

 زدیریقلبش م 

 سالم  ........ 

با    یبهرام کار  کندیدل دعا م  در  دهد یبا لبخند جواب م  میمر

 دختر نداشته باشد   نیا

اخم جواب م  زهرا با    میمر  یجلو  خواستینم  دهدیبا  بهرام  و 

 بهار بحث کند 

 !  سالم کیعل _

از کنارش رد شود   دیترسیم  ی حت  کندیبه بهرام م  ینگاه  بهار

 .. دهدیدهانش را قورت م آب

 الن..   امی .. من لباس هامو عوض کنم، مدی........... ببخش



بزرگ و پر قدرت   یتوسط دست  ش یبازوکنار بهرام که رد شد    از

 ! شودیم ریاس

در سکوت   مات و مبهوت حرکت بهرام  زهرا..  شودیشوکه م  میمر

م بهار..    و  کندینگاه  نم  یجان  انگاراما  حس  بدنش    رد کیدر 

  م یمادرش و مر  یجلو   شیکه آبرو  د،یبگو  یزیبهرام چ  دیترسیم

 برود

   ؟یکجا بود _ 

   اندازدیزمخت بهرام، لرز به جانش م یصدا

 ......... با دوستم... قرار داشتم

   کندیلب تکرار م ریو ز  دهدیتکان م یبهرام سر 

نه خودت    یدادیجواب م  ینه گوش  نیهم  یبرابا دوست.. قرار..!    _

 ! یزدیزنگ م



   دهدیفشار م یدخترک را کم یبازو

 رو بده!   تیگوش _

و تند اب دهانش را قورت   تند  کندیبا ترس نگاهش م   دخترک

   دادیم

 ........... چرا اخه؟ 

 د یایبهرام به خودش ب د یتا شا شودیبلند م میمر

   ؟یدار  شیبه گوش  کاریچجان، دست بهار و ول کن مادر  بهرام    _

  نداشته باشد   یو کار  ندیکه بنش  کندیدست به مادرش اشاره م  با

   بردیرا به تنها اتاق خانه که متعلق به خودش بود م دخترک

 بده   تویحال گوش نیهم _



 نیبه ا دلشنرود  رونیب شیارام که صدا یول..  کندیم هیگر بهار

درخواستش را دوباره تکرار   یشتر یبا خشم ب  و  سوزدیها نم   هیگر

   کند یم

 ازت؟  رمیبگ گهیخودم جور د ا ی یدی رو م یگوش _

  آورد یم  رونیرا ب  لیمبا   یو گوش  کند یم   فشیدست در ک  انیگر

  ردی گیترس و لرز به سمت بهرام م با

  یاز رو  دیبرداشتن کل  با   ردیگیدخترک نگاه م   انیصورت گر  از

 ...  رودیم رونیق بقفل از اتا

  م یمربا زهرا صحبت کند   خواهدیکه م کند یمادرش اشاره م به

از رو را  بهانه    گذاردیم  ینیداخل س  زی م  یاستکان ها  به   یو 

ها خود  و با باز کردن اب و شستن آن   رودیبه آشپزخانه م  یچا

   کندیرا سرگرم م



عضله  پهن و اندام    ینهیداشت.. س  یدرشت  کلیقد بلند بود و ه

 .. اما... ساختیمحکم م یفرد گرانی از او در نظر د شیا

 در ظاهر بود  نیا

داشته   تواندیم  یرا هرکس  یبلند و اندام درشت و ورزشکار  قد

 باشد  

 بودن او..   محکم

 بودنش در برابر مشکالت..   کوه

  گرانید یبودن برا یگاه و حام  هیتک

 هرش نداشت به ظا یربط

ساخته بود   ی با ابهت مردانگ  یز او مردو معرفتش بود که ا  مرام

 شناختیکم م   ی لیخ  یحت  ا یو    شناختیکه او را م  ی و هر شخص



که جز چرا  کرد یحساب م   شی تک تک حرف ها و قول ها   یرو

  رفت یاو انتظار نم تیاز شخص نیا

 کرده اش غلبه کند   انیداشت بر احساسات طغ یسع چقدر

 ..  شیگلو سوختیاشفته بود.. م  ذهنش

 قلبش.. درد داشت سرش   دیکشیم ریت

 آن همه محکم بودنش ترس داشت...  با

 وجود داشت..   یدر آن گوش د یکه شا  ییها  ام یاز پ  دیترسیم

 بود   یجار ش یاز سر و رو عرق 

 همان ترس بود   دی همان درد.. و شا نیا و

   ندینشیزهرا م کیمبل نزد یرو

  کند یرا کنترل م شیزدن ها  نفس



 د هنوز  مبهوت بو زهرا

سفت و سختش دست بهار را گرفت    د یبهرام با ان همه عقا  چرا

   فشرد؟یو م

از    دیدارد و بهار با   یکه انگار حق  ستادیدر برابر بهار ا  یطور  چرا

 که نگرفته؟   گرفتهیاو اجازه م

 سخته    یلیت حرف بزنم.. هرچند که برام خباهاتون راح  خوامیم  _

   ادیب  شیپ  یامشب قراره چ دونمینم

قبلش نسبتم با.. بهار رو محکم کنم که با چند روز    خوامیم  یول

 قهر و دعوا از هم نپاشه! 

   کردیگنگ نگاهش م  زهرا

 او و دخترش؟  نیبود ب یمعنا داشت.. مگر نسبت ش یها حرف



.. اگه شما اجازه شنیکارام سبک م گهیکمتر از دو، سه ماهه د _

   نیبد

 !  مینرو با هم برگذار ک یعقد و عروس قرار

   کند ینگاه م شی و به پاها ردیگیم ینفس 

   کندیباز هم تعجب م زهرا

ا  خواستمینم  _ انگار    ی از خواستم بزنم ول  یحرف   طیشرا  نیتو 

 نشد..  

   دیکه قبول کن شما

 !  ارمیرسم و رسوم رو به جا م یبهتر طیشرا تو

لحظه بود که بهرام باز هم از بهار    نیبهتر  شیان لحظه برا  د یشا

 کرده بود  یستگارخوا



هم به    نجا یرا تا ا  یبار زندگ   ینیدخترکش سنگ  فینح  ی ها  شانه

 زور تحمل کرده بود

کار  رفتینم  ادشی  چوقتیه م  یی ها  یاضافه  بهار  تا    ماندیکه 

ند تا عالوه بر اجاره خانه و خرج خرد و  انداز کپس  یبتواند پول

 بخرد..  زییسرد پا یشب ها یبرا یبخار کی زشان،یخوراک ناچ

  نگونه یکوچک که چرا ا  یمسئله    کیبابت    خواستینم  یطرف  از

ا  یاز دخترش خواستگار وصلت    نیکرده، باعث به هم خوردن 

ش نسبت به  بهرام از چشم ها و رفتار یکه عالقه  یشود در حال

 بهار  مشخص بود  

 آمده بود   شیپ   شیبرا یسؤال اما

  یی وقتا  هی  ، یمونیکه برام مثل پسر نداشتم م  ی دونیخودت م  _

 ..  یهم عصبان ییوقتا هیاز دستت ناراحت شدم و 



عز  یول برام  نکش  یبود  زیانقدر  هم  ساعت  چند  به  و    ده یکه 

 فراموش کردم 

   یکنیم کاریو چ یخوایم  یچ یدونیم چون

 بهار..   یبهتر از تو برا یهم.. ک   یکه گفت یمورد موضوع  در

   م یرب ش یبهار هم موافق باشه، بهتره که با رسومات پ  اگه

 نشد..   آرام

را چپ گذاشته    شیاگر پا   دادیبود که جان م   یدخترک  ریگ  دلش

 باشد  

 نا ارام بود...   فکرش

 

 



 از حرف هات نشدم   یفقط من متوجه قسمت _

تا با چند روز قهر   ی نسبتت با بهار رو محکم کن یخوای: م یگفت

 از هم نپاشه..   یو آشت

 ! ست؟ین ینسبت نتونیکه ب هنوز

   ت؟گفیم چه

 طاقت دور ماندن از عشقش را نداشت؟   گریدلش د نکهیا

ارام   یو پر غضبش که ذره ا  نی سنگ  ی.. با ان چهره  شودیم  بلند

 نگرفته بود  

 اقا بهرام؟  _

   کشد یم  یبلند نفس

   شودیو روبه زهرا م گرددیبرم



 فاصله نباشه بهتره   نمونیب ی اگه تا مدت عقد و عروس _

 به هم   م یم باش.. محرنیاجازه بد اگه

تغ  نیا  تو فاصله،  هم    یعیکه خب.. طب  میکرد  یادیز  رییمدت 

 هست 

 مشترک مون بشه  ی.. که بهار .. آگاهانه وارد زندگ  خوامیم من

   کرد یبهرام را حس م یصدا یخستگ زهرا

 ..  زدیحال حرف م یب

 رمق بود..   یب

تا به جا  گشتیکاش برم   یا باطل کردن    یبه چند سال قبل 

م  تیمحرم بهار  با  ا  گفتیشان،  از  دختر  نکهی..  منتظر   یهر 

پا  یمرد امن    یگاههیتک  شیبماند و برا  شیست، که مردانه به 



کند.. حال    ی مردش زنانگ  یعشقش برا  یباشد تا او هم با همه  

 بهرام همان مرد است..  

 ...  گفتیم  کاش

 من بهت اعتماد دارم _

از   یواضح  ریتصو  یحت.. دخترم رو که  خوامیدارم که م  اعتماد

 پدرش نداره..  

 بهت بسپرم 

 آب تو دلش تکون بخوره یذارینم وقت چیکه ه  دونمیم 

 دیزهرا، را خوب فهم منظور

 کردیخوب حالش را درک م  یلیخ و

  ی که با تار موها  شیموها  یرو  یرا در آغوش گرفت.. و بوسه ا  او

 شده بود زد  نتیز یرنگ دیسف



 د یمطمئن باش _

   دیشده، بخواب قرمز چشماتون

   کشدیدست م  شیو به موها   دیآیم رونیاز اغوش بهرام ب زهرا

 چقدر بخوابم  _

 دخترم تو خواب من رفت...   ی  ندهیو آ میزندگ

  شهیدرست م _

  برمتونیمتخصص ها م نیبهتر شیپ 

 دراز بکشد  ش یتا زهرا در جا کند یم کمک

 ...  دادنی به او جواب نم شی نظر دارو ها به

   کند یتاق نگاه م در ا به



در قلبش    ی.. سوزشخوردیدر هم گره م  شیاز پ   شیاش ب  چهره

 از درد   برد یان نفسش را م ک یکه  کندیحس م

   کند یو در اتاق را باز م داردیقدم برم چند

   دوزدیاش را به بهرام م یو چشمان اشک پردیم ش یدر جا بهار

  گردد یو برم   کندیبا اخم در چهره اش در اتاق را قفل م  بهرام

   دیلرزیکه از ترس م یسمت دخترک

   ندینشیتخت م یرو 

  ی تا صدا  رد یبم و گرفته اش باعث شد بهار لبش را گاز بگ  شیصدا

 د یا ین رونیهق زدنش ب

 دخترت رو  خوامیبه مادرت گفتم م _

 کنم   غهیسه ماه ص دو،

 دو هفته کمه!  



 !  یباش میا غهیتا سه ماه زن ص خوامیم

   کشد یم  یگرید  ر یقلبش ت  افتدیاشک بهار م   لیه سکه ب  نگاهش

 ...  یعقد و عروس یاز ماجرا یحرف نگفت

   ردیگیو مقابل بهار م آوردیرا در م یگوش

 رمز ؟   _

   کندیبا التماس نگاهش م بهار

   د؟ی.. نگاه نکنشهی........... م

  هی شخص ی لهیوس

 غردیم بایو تقر بردیسرش را جلو م نباریا

 رمز ؟   _

 دهد یاش ادامه م هیو به گر زند یرا م یرمز گوش 



 شودیم  شی وارد مخاطب ها بهرام

 تکرار شده بود  ما یبار اسم ن چند

 بار با او تماس گرفته بود نیهم چند بهار

 داشت؟ یحال چه

 : خواندیرا م شانیها  ام یپ  د، یآیم رونیب

  نیآورد فی....... چه عجب تشر

   رفتمیم  دی اومد که با شیپ   یاتفاق  هی.. زمیمعذرت عز _

 خودت؟  یخوب

 ندادم  امیپ  یاحوال پرس ی........... برا

 امروز همون ساعت  یباشه برا قرار

  تونمینم فردا



  ن یا  ریدر غ   دمیبا گرفتن چک و سفته ها  مدارکتون رو م  فقط

برا  ها  سفته  و  چک  اون  کار  یصورت  هر  دوست    یشما،  که 

   نیبکن نیداشت

 من   یبرامدارک ها هم  اون

 که چطور ازش استفاده کنم!   دونم یم

  شهیبا من حرف نزن که برات گرون تموم م ینجوریا _

 ........ 

 ها تمام شدند   امیپ 

به بهار که خودش را جمع کرده   یا جهینت چیه  ی سردر گم و ب 

   کندینگاه م یبود سؤال

   ؟یچه مدارک _



بدون   بایو تقرا  یو روبه رو  دیآ یم  نییپا   دهدیکه جواب نم  بهار

و با خشم کنترل شده اش    ردی گیفک بهار را م  ند، ینشیفاصله م

   دهد یفشار م

 بهار ؟   یچه مدارک _

تا فکش را آزاد   گذاردیدست بهرام م  یدستش را رو  دخترک

 کند  

   کندیفشار دستش را کم م بهرام

   کشدیدستش را م یبا نوازش نامحسوس ناخودآگاه

   کندیماجرا م فیتعرشروع به  هیبا گر بهار

   شودیتر م یهر لحظه عصب بهرام

 از آن نامرد پست فطرت  هم



چگونه آتش به   شی جایو غرور ب ی دخترک که با نادان ن یاز ا هم

 انداخت  شانیزندگ

  شهیم  نیبدم فوقش ا  ی ......... گفت اگه من اون مدارک رو به اگاه

  لیوک  نیبهتر  با  تونهیبده که اونم م  نیسنگ  ی  مهیجر  هی  د یکه با

 ش رو کمتر کنه  مهیراحت جرم و جر یلیکه داره خ  یها و برش

رکتش از ش   یکنه که من به جرم دزد  یکار  تونهیدر عوض م  یول

 زندان فتمیدارم ب ششیکه پ  یی و اون سفته ها

 گرفته بودن   لمیها ازم ف نیدورب

 ............... 

 شدیم شتریدردش هر لحظه ب سر

  ، یکس  یکه از سادگ  یکرد در حال  یمردانگ  یادعا  شدیم  چگونه

 ..یخصوصاً زن



 سود و منفعت خود، استفاده کرد...   به

 بعدش.. ؟   _

و رو نداشت سر بلند کند.. با انگشتان دستش    دیلرزیم دخترک

حال  کردیم  یباز ها  یدر  قطره  رو  یکه  ها  یاشک    شیدست 

   دیچکیم

 ..  دیدونیخودتون م گهی ........... بعدش و.. د

 ش عقد کنم  شدم که باها مجبور

.. خب منم  میشما بر یاز خونه  دی ه باهم بهم گفته بود ک قبلش

 نه به اون شکل یول خواستمیرو م نیهم

پول  خواستمیم اون  بگ  یبا  بانک  از  بود  قرار  خونه    هی  رم،یکه 

 رهن کنم کیکوچ

 هم بدهکار شدم...  یکل   ومد یکه دستم ن  یپول  چیه یول



 خواست یدر دلش نشسته بود که م  ای دن  یرت هاتمام نف  انگار

 را در هم خرد کند  ماین یتک تک استخوان ها

 کرد  هیشهر کرا نییواحد به اسم خودش تو پا هی.......... برامون 

منم همون    ره،یبود که اون مدارک ها رو ازم بگ  نیهمش دنبال ا 

 اول همه رو دادم به رها که برام نگه داره

بهونه   هیهر بار    یمنو به زور ببره خونشون ول  خواستیبار م  چند

 آوردمیم

  یبهونه ا  چ یدنبالم و ه  ادی آخر هم بهم زنگ زد که داره م  یسر

 کنه یرو قبول نم

 زدیبود و مدام داد م  ی عصبان یلیخ

   م یودهفته بود که عقد کرده ب کیاز  شیب

 .. یول



 هنوز.. دستش هم بهم.. نخورده بود،،   یول

 اده باشم چون شب رو قرار بود نگهم دارهخواست که ام ازم

 رد یرا بگ  شیاشک ها  یتا جلو  کشدیم  ش یچشم ها  یرو  یدست

 ن یهم  یو ازتون کمک بخوام.. برا  امیشما ب  شیپ   شدیکه نم  روم

 رها..   شیرفتم پ 

 دستش بهم برسه  ماین خواستمینم

 که دوستم بود   مایخواهر ن لوفر،یراه زنگ زدم به ن نیب

 سر قرار من و رها   ادیم گفتم به لوفرین به

 نزنه   یحرف ما یبه ن یول

 ................. 

 



 

رها    ی خونه    کیکه نزد  ی ساعت بعد هر سه تامون تو پارک  کی

 میبود نشسته بود

 کردم  فیاول ماجرا براش تعر از

ضامن رفتم   یو برا  خواستمیخونه وام م   هی  ،یاجاره    یبرا  نکهیا

ازم چک و سفته گرفته و عالوه بر   یی مبلغ بال نکهی.. اماین  شیپ 

 وام رو بهم نداد، مجبورم کرد که باهاش ازدواج کنم   نکهیا

 کرده باشه   یی کارها نیهمچ ماین  کردیباور نم اولش

بعد بهم زنگ زد که حرف هامو باور کرده چون دفترچه   روز  دو

 کرده و متوجه شده من هم ضامنش هستم   دای رو پ  مایوام ن

   کنهیکمکم م گفت

 کنه   داینتونست پ   یمن گشت ول یدنبال چک و سفته ها یلیخ



از تو گاوصندوق ن  در  ون یلیو حساب خودش هشتاد م  ما یآخر 

خونه دور تر از اون محل رهن کنم    هیبرداشت و بهم داد.. گفت  

 خبر از اونجا برم ی و ب

 کار و کردم   نیهم

  کردیم د یو تهد زدیمدام زنگ م ماین

 و عوض کردم  خطم ر نیهم یبرا

  یو دادگاه برا  لیرو خرج وک  ش یبق  م، یتومن به خونه داد  پنجاه

   میخونه کرد یبرا لیوسا کهیچند ت دیطالق، و خر

تو دادگاه شهادت داد که برادرش منو    لوفریطالق هم خود ن  یبرا

 مجبور به ازدواج کرده...  

جا اون چک و سفته ها رو ازش گرفتم و همون  یهم همه    امروز

 زدم شیآت



هم اون    لوفریراحت شم، ن  گهی اونو هم بهش دادم، که د  مدارک

 رفتم رو پاک کرده بود  مایکه من به اتاق ن یلمیف

 افتاده بود را برداشت نیزم یرا که دور تر از او رو فشیک بهار

 بهرام گرفت  یچشم ها یآورد.. جلو رونیب ی فندک

 زدم  شیآت نی.......... با ا

رو  ی ها  چشم بود    ی کفند   یبهرام  بهار  لرزان  دست  در  که 

 .. ندینشیم

   کندیمکث م یا لحظه

  خ یشده بود م  اهیس  رشیکه ز  ییچشم ها  یدوباره نگاهش رو  و

   شودیم

 را از دست داده بود..   زشیساده همه چ چقدر



مطلع    کی  چیافتاده بود که او از ه  یی گوشش چه اتفاق ها  ریز

 نبود 

که به ضرر   کندیپنهان مرا    یحس کرده بود که بهار مسائل   فقط

 ..  شودیهمه تمام م

 ..  کند یرا دوست ندارد و از او فرار م ما یحس کرده بود ن فقط

 بود ...   عیماجرا وس  نی.. چقدر ااما

 شد..   ختهیکه به جانش ر یهمه تلخ نیا نیب

   خواستیجواب م کی فقط

 هم دستش بهت نخورده   کباری یگفت _

   درسته؟

 داد سرش را تکان  دخترک



   کندینگاهش م رهیخ بهرام

 ...  رایو گ نیسنگ

 باز هم...؟   نکهیا ای  یگیراست م _

   اندازدیم نییسرش را پا بهار

 ..  زدیحرف م رحمانهیب نقدریا چطور

و پشت دستش را    کشدیتخت دراز م  یو رو  شودیبلند م  مرد

   گذاردی م یشانیپ  یرو

اتفاق افتاده    شیکه چهار سال پ   یمسئله ا  یکردن برا  سرزنش

 و به دور از عقل بود دهیفا ی ، ب

 باشد   نیانقدر سنگ یوقت یحت

 او را در هم شکسته باشد  انقدر



همه سال، تازه امشب پرونده اش بسته   نی.. بعد ای وقت  ی حت  و

 شده باشد... 

 بهرام بود او

 خشن که تبارش..   یمرد

 خان و خان زاده بودند  

و فرهنگش از   شهیاصالت ر  نامه اشبود که شجره   یزاده ا  اشراف

 بزرگ زادگان بود

 ...   دادیبه روش خودش درس م او

به    دیبا  یکه قبل از انجام کار  گرفتیم  ادی  دیدختر بچه با  نیا

 ..  شدیندیو عواقب ان ب انی پا

 خاموش کن برق و   _

 



.. شب خواب  پردیگرفته و خش دارش در جا م  یاز صدا  دخترک

   کند یخاموش مرا  یو مهتاب  کندیرا روشن م

 خاموش گفتم!   _

   ردیگیبه خود م یحالت زار بهار

  نی......... آخه شما در و بست

  ادینم رونیاز ب ینور چیه

 شهیم کیخاموش کنم که کال تار نوی.. آخه.. اگه من اخب

ا  یرییتغ  نکهیا  بدون نالن    یدر حالتش دهد با  کلمه  بهار را 

   کند یم

 بشه !   _

 ن یرا ارام به زم  شیو پا  خوردیبهرام حرص م  ییاز زورگو  بهار

   کوبد یم



 بهرام را قانع کند!   کندیم  یبا لحن درمانده اش سع  و

 چقدر نورش کمه؟   دینی......... بب

  شهیم کی تار کهیخاموش بشه تار نیا اگه

 ! ترسمیم یمن اونجور خب

 !  سازهیم ی ترسناک یها ریتصو ذهنم

   دهد،یبهرام جواب نم یوقت

  خوردیقسم م هشانهخوا

   یاونجور تونمی......... به خدا نم

 از ترس!   رمیمیم

   بردیبال م ی را کم شیصدا یعصب بهرام

 بهار زهره ترک شود  شودیباعث م که



 د قسم نخور ..   _

 ..!  خاموش

 ................ 

م  تند را خاموش  نورش  به   کندیچراغ خواب کم  را  و خودش 

 ! رساند یسرعت به تخت م

 ندینشیجا کنار تخت م همان

تا لباس   کندینور صفحه را روشن م خورد،یم یبه گوش دستش

 را عوض کند  ش یها

که به دستش   یشرتیت  نیو اول  کندیرا باز م  شیآرا  زیم  یکشو

 کندیو به تن م داردیرا برم  دیآیم

آن هم   کند، یامن عوض مکه به پا داشت، با د یتنگ نیج  شلوار

 شود دارینشود که بهرام ب جاد یا ییکه صدابا تمام تالش  



 شودیتمام م  یکه شارژ گوش کند یم  ینت گرد ی ساعت کی

 کند یکم کم ترس به او غلبه م  گردد،یکه برم یواقع  یایدن به

  ریکنار تخت نشسته و هر آن امکان دارد از ز  یک یکه در تار  ی وقت

 و بکشد!  ردیرا بگ ش یو پا  دیایب رونیب یآن دست

 اندازدیتخت م یو خودش را رو کشد یم یغیج

 پرد یافتاد از خواب م شیکه رو یو جسم غیج یصدا از

  "و    ردیگیدردش م  یسفت و سنگ   یاز برخورد با جسم  دخترک

 دی آیم رونیب  شیاز لب ها ی "آخ 

 شودیم  یعصبان  مرد

 قصد داشت بزرگ شود؟!    یک

 پاشم؟؟!   _



   زندیرد مم ی نهیس یبار آرام رو نیبا ترس چند دخترک

   دیببخش د،ی.......... ببخش

 شد  یچ دمیدفعه نفهم هی

 شما..!   دیبخواب

   دهد یو مرد، جا م وارید نیبه زور خودش را ب ی آرام، ول  

لب    د، یآیم  رونیناخواسته، از دهان دخترک ب  ی که آرام ول  یحرف

  آوردیکش م  یاو را به لبخند یها

 بخوابه..!   نییهم پا رهی.......... نم

 نشکنه فقط تختم!   ایخدا

سمتش و او را از پشت در    گرددیبرم  گذردیکه م  قهیدق  چند

   کشدیآغوش م



ز  دستش م   ریرا  او  پا  برد یسر  رو  ش یو  دخترک   ی پاها  یرا 

   اندازدیم

   گذاردینداشت م  یشکمش که پوشش  یرا رو  گرشیداغ د  دست

   دهد یوار حرکت م نوازش

   چسباندیبه خودش م رشتیرا که غرق خواب بود ب دخترک

که    رود یبالتر م  شرتیت  ریتن نرم عروسکش  از ز  یرو  دستش

   ردیگیگرد و خوش فرمش قرار م یها نهیس یرو

 خواستن داغ بود..  از حرارت و تب  تنش

 آاااخ..!  _

آن ، دستش   کیکه    کشدیتنه اش را از پشت به دخترک م  نییپا

  شودیدخترک مشت م ی نهیس یرو

 ن..!  جاااا _



 شود یم داری از حس لمس شدن ب بهار

   گذاردیدست بهرام م یدست رو شودیم طیمتوجه شرا یوقت

   د؟یکنیم کاری........... چ

 بخوابم از دست شما؟  تونمینم

   دیگویم یلحن بد با

   کندینگاهش م  یکیحق به جانب در آن تار بهرام

 دهدیبدون توجه به او ، ادامه م بهار

لطفا، مثل تخت شما   نیبخواب  نییپا  نیشد  داریحال که ب  ..........

 متأسفانه   ستیبزرگ ن

   ماندیدر آن حالت م  یکم



  برد یو گوش بهار را داخل دهانش م  آوردیم نییسرش را پا بعد

   چرخاندیگوشش م یو زبانش را رو

ان    خورد،یداغش که به گوش و گلو و صورت بهار م  یها  نفس

   شودیشل م د،یکشیشش را زبان مکه بهرام گو  یهم وقت

   زندیم یو چرخ کشد یرا در آغوش م بهار

 بخوابد   شیبهار به شکم بخوابد و خودش از پشت رو تا

 کشد یم یآرام غیج رکدخت

خبهرام گوش  در  آرام  صدا  سی..  با  زمزمه    یبهار  دارش  زنگ 

 :  کند یم

 عروسک!   یبخواب یتونینم _

 قفل شده بودند   شیدست و پاها



 شه یاز هم  شتریچند روز فقط اضطراب داشت، امروز هم که ب  نیا

.. ان هم با  دیبا ورودش بهرام را د  یشده بود مخصوصا وقت  تیاذ

 برافروخته و اتفاقات بعدش..   یچهره ا

 خودش را آزاد کند   کندیم یسع

 ..  شودیتکان فقط خسته م یبدون ذره ا ی ول  

 بود   درمانده 

 ما گذشته بهرام خان! حرکات از ش ن ی.......... ا

 !  د؟یکنیساله رفتار م ستیب یمثل پسر ها چرا

 حرف چه بود؟ نیاز ا منظورش

تند   تواندیرفته بود که در مسائل مربوط به تخت چقدر م   ادشی

 باشد؟  



  ش یبه گلو  یقیو مک عم  کشدیخودش را به پشت بهار م  عمداً

   زندیم

   ردیگیلرز م بهار

هم  با  بار    نیبهرام  کش چند  آغوش  در  و  کردن    دنشیلمس 

 شده بود   کیتحر

 هم به شدت!  آن

 ..! زمیعز یمقصر خودت _

ب  دیبا م  میسالگ  ستیتو  آستانه    ی دادیپا  تو  چهل   یکه حال 

 تنت نباشم!  صیانقدر حر یسالگ

   شودیبهار گرد م چشمان

 که او هفت سال داشت؟  یزمان  یعنی

 به دادش برسد!   خدا



   گذارد یاش م  نهیس  یو رو  بردیم  ن ییپاتن بهار    ریرا از ز  دستش

از    شوندیتند م   شیبه آرام فشار دادن که نفس ها  کندیم  شروع

 زد یم ادیرا فر ازیکه ن  یلذت

  کشدیاو م  یخودش را رو  شتری و ب  کندیبهار را قفل م  شیپاها  با

شود از هرآنچه عذابش    یتا ذهنش خال  یداشت به همخواب  ازین

   دادیم

به مک    کندیو شروع م  گذاردیبهار م  یشانه    یرا رو  دهانش

 ..  یو طولن  قیعم یزدن ها

 اوووممم!   _

 و دوست دارم!   مزت

  نیه  "و  گرددی آن توسط بهرام برم  کی.. که  زدیتند پلک م  بهار

   کشدیم "



 جوووون!  _

   ؟یترسیم یچ از

   کشد یدختر  م  یلب ها یبار زبان رو نیچند

که    شی.. اما صداد یدینم  یکیارخمارش را در ت  یچشم ها  بهار

 بود را... شهیاز شهوت بم تر از هم

 خانمم ..!   یحال مونده بترس _

 

   گذاردیرا دو طرف بهار م ش یو زانوها شودیم  بلند

  ی از سر آسودگ  یکار بهرام با او تمام شده نفس  نکهیبا فکر ا  بهار

 کشد یم

   د یآیاز سرش در م شرتیکه ت گذردینم ی لیاما خ 



  ن؟یلباسمو درآورد........ آخ.. چرا .

 نرود   رونیکه صدا ب زدیحرف م آرام

که بهرام شب    دنیفهمیم  میمر ای اگر مادرش    مردیخجالت م  از

 تن او گذرانده!   یتخت او.. و از همه بدتر رو یرا در اتاق او.. رو

بعد چراغ شب خواب روشن    ی .. چند لحظه  شودیبلند م  بهرام

   شودیم

بهار دستروش  با فضا  م  یرو  ن شدن  را   گذاردیتنش  خود  تا 

 بپوشاند

 .. رودیبه سمتش م بهرام

   آوردیدرم شیحرکت دامن را از پا  کیبا  

   کشدیم یخفه ا غیج بهار

  نه؟ی بب رمیشه دخترش رو لخت ز داریمامانت ب یدوست دار _



   کندیبا چشمان گرد نگاهش م بهار

م  شهیهم حرف  راحت  رابطه  انتظار   زدیهنگام  او  از  الن  اما 

 داشت که..!   یگرید

شدنش به  رهیبه بهرام که با خ یا کهیو ت گذاردیرا کنار م ترس

  اندازدیم کرد،یرا باز م راهنشیپ   یاو دکمه ها

   ؟ ی............ حاج

تخت شتاب   یطاقت به رو یو ب  اندازدیم  یرا به کنار راهنشیپ 

   کند یم

 ..!  ؟یجان حاج _

حرکت بهرام خود را   نیا دنیتخت نشسته بود با د  ی روکه  بهار

 کشد یعقب م

 زندیم یتک خند بهرام



   کشدیو به سمت خود م  ردیگیدخترک را م یپاها

   شدیبهار به وضوح حس م  یها دنیلرز

   ند یبیتن و بدنش م یکه نگاه داغ و خمار بهرام را رو مخصوصاً

 بپوشاند   شی کدام قسمت بدنش را با دست ها دانستینم

 از مدل امشبت خوشم اومد !   _

 تنت نکن !   ریمن لباس ز یجلو

 لباس هات حست کنم..!   یاز رو زنم یبهت دست م یوقت خوامیم

  کند یمات و مبهوت نگاهش م بهار

   کرد؟یم شتیانقدر اذ چرا

 خودش؟   یهم در خانه  آن

 اش شده؟   غهیاو ص دانستیکس نم چیکه ه  یهم زمان  ان



    رونیب دی.. لطفا بر.........

  چارهیب  نیمامان هامون  بفهمن شما تا الن تو اتاق من هست  اگه

  شمیم

صورتش   یبهار از خجالت دست رو  کند، یدخترک را باز م  یپاها

   گذاردیم

 

  وونهی........... ولم کن د 

   ؟ یکنیم ینجور یا چرا

   بوسدیدل دختر را م یو رو شودیخم م  مرد

   بوسدیدلش را م ری. ز.د یآیتر م نییپا

   د یلرزیکرده بود و م خی بهار



   کردینم یبهرام توجه یول

   کند یلذت به بدنش نگاه م  با

 که عشق اول و آخرش بود یدختر بدن

شکمش به    یو دستش را رو  کند یبهار را ول م  ی از پاها  ی کی 

   آوردیحرکت در م

 ..  رود یتر م نییپا  دستش

 به من نگاه کن بهار..   _

 .. خوامی...... نم.

 د یگویم تیعصبان  با

 به او هم لذت بدهد  خواستیم بهرام

 کرد ینم یبهار همکار اما



 کشد یبهار دراز م یرو

 کند یبا هم او را مست م انشانیتن عر برخورد

ها  یطور لب  رو  دهندیم  ریمس  رییتغ  شیکه  درست  لب   یو 

 نند ینشیبهار م یها

 بود  دهیچیدر اتاق پ  شیها  دنیمک یصدا

 کشد یاو م  ی بازو ها یرا محکم رو ش یناخن ها بهار

 اما..  بهرام

 ! دیآیم خوشش

در  یشتریبلند بهار با شدت ب  یناخن ها نباریکه ا  دهدیم ادامه

 رود یفرو م ش یپهلوها

 سوزدیم  شی ها پهلو



 کند یدختر جدا م یلب ها یاز رو ی را با مکث شی ها لب

 کند یش نگاه م  نیدر چشمان خشمگ و

 ..! ؟یکشیکه پنجول م یدوست دار یوحش زمیعز _

 کند یبا حرص نگاهش م بهار

 ماااای......... من عصبان

 حرف نزن! ینجوریمن ا با

م  بهرام را کنترل  اش  پا  یو فشار  کند یخنده  به دختر    نییاز 

 !  شودیبهار گرد م  یکه چشم ها آوردیم

 چشم! م یگیماده ببرم بگه.. ما م  یهر چ _

 ! خوامیحال م  هیمن ازت   امشب و.. فقط

 ؟یدیم



   شودیبهرام م  یچشم ها ی رهیبا ترس و بُهت خ بهار

   ؟ی .......... چ

   بوسدیرا م شی ها لب

 دارم بهار    ازیبهت ن _

 ارومم کن..   یتونیجور که م هر

 کنم.. اما..   تتیاذ خوامینم من

 نکن  تمیهم منو بفهم و اذ تو

 کنم؟    کاری.......... چ

 بودند به هم..   رهیدو خ هر

  دیکشیدر نگاه بهرام زبانه م  ازیآتش ن 

 ..  کردیم یی در نگاه دختر ترس بود که خودنما اما



 گوش بهار یرو گذاردیم لب

 لرزاندیم  جانیتن بهار را از ه  ش ی اما خش صدا  زندیحرف م  آرام

 نه کامل  یامشب.. ول خوامیازت رابطه م _

  دخواهیکه بهرام چه م دانستیم 

 ...  اما

 !   تونمی........ نم

 شوند یبزرگ مرد قفل م یتوسط دست ها شی ها دست

 کند یبهار وارد م یبه دست ها یعمداً فشار بهرام

 !   کردیبا او مخالفت م یادیز

..  فتدیدخترک جا ب  یبرا  نشانیب  یتا رابطه    داد یچه وقت م  هر

   کردیعادت م شتریگفتن ب "نه  "انگار او به 



 !  ؟یتونیچرا نم هندفعیا _

 گفت..   یشوخ با

 کرده   یبهار کامال واضح بود که بهرام را عصب یبرا اما

 تا بگم!   نی.......... از روم بلند بش

  ی دخترک از فشار رو  یکه چشم ها  آوردیتن بهار م  یرو  یفشار

   شودیتنش، بسته م

 واسه من جوجه؟   یذاریشرط م _

 نفس بکشم..   تونمی......... خب.. نم

 !  ینیسنگ یلیخ شما

  کشد یو همه را به دهانش م  گذاردیپ بهار ملُ  یرا رو  ش یها   لب

   دهدیفشار م  شیرا رو ش یو دندان ها زند یمک م



 د یآرام بگو "آخ   " کیفقط توانست  بهار

 .......... تو رو خدا فقط صورت و گلو نه!  

 زند یم یتک خند بهرام

 جالب بود!  شیبرا

   فقط صورت و گلو نه؟ _

 جاها.. آره؟...!!   هیبق

کراش دارم   داًیاز بدنت شد  یقسمت   هی  یالن رو   نیمن هم  چون

  ! 

 

 رونیتا حرف بهرام را از ذهنش ب  بنددیچشم م  یلحظه ا  بهار

 کند  



 !  فتدیب رشیهات گ یایح یمرد ب  کیهم شانس او بود که   نیا

سنگشودیم  ده یبوس  ش یها   لب حجم  و  رو  ینی..  کنار    شی از 

   رودیم

صورتش کم    یاز سرخ  شیهوا در شش ها  ی  کبارهیبه    هجوم

   کند یم

 نشده    مانیتا بهرام پش شودیبلند م زود

   کشدیخودش م یرا رو پتو

   کردیبود و به حرکات خنده دار بهار نگاه م  ستاده یهم ا بهرام

 ! سوختیدخترکش م یحجم از سادگ نیا یدلش برا یگاه 

 !  گرفتیهم خنده اش م  ی گاه و

 ..  کردمینم  ی ........ به خدا اگه با شما زندگ..



 !  نیباش نی و متد یمذهب   شد،یباورم نم اصال

نگاه  بعد  پا  ی هم  تا  م  یبه سر  با حالت  اندازدیبهرام  بامزه    ی و 

 :  زندیم شیصدا

 !! یییی.......... حاااج

   کند یم  کرد، یبهار که مسخره اش م  طنتیبه ش  یاخم  یبه شوخ 

اش را به چشمان    ی و نگاه جد  ندینشیبهار م  یتخت روبه رو  یرو

 دوزد یاو م

 دارم  یچرا هر بار که ازت خواسته ا  _

 ؟ یریطفره م ازش

 !  ستی ........ چون خواسته هاتون به جا ن

بهرام به نسبت بم بودن   یصدا  ی ول  زدندیدو آرام حرف م  هر

 بلند بود  یکم



   کندیبابت نگرفتن منظور بهار م  یاخم

  ست؟یاستم ازت که به جا نخو یمگه چ _

 که حقمه!  خوامیرو م یزی.. از تو.. چمن

   یانجام بد فتهیوظ که

  ی که هست  یطی.. تو.. هر شرادی و تو با  خوامیم  نی.. از تو.. تمکمن

   یقبول کن

 فتد یبهار جا ب یبرا ش یتا حرف ها کند یمکث م یکم

 ..  امیمن از خواسته هام کوتاه نم _

 وجه  چیه به

به    ی.. کاریریدر م  رشیکه هر بار از ز  کنمیعاتت رو ممرا  دارم

 کارت ندارم!  



 که..   ی دونیم

 نه خون سردم  من

   ام یباهات راه ب نیاز ا شتریکه ب خوادیدلم م  نه

 بهرام نبود  ی اصال موافق حرف ها بهار

برا  به او  ا  نیا  ینظرش  از حقش    نگونهیمرد که  به جانب  حق 

م نگذاشته..    زد،یحرف  براحد  ای کم  بهرام  کم    یاقل  خودش 

 نگذاشته! 

   دیحرف بزن یطور دیتونی........ چطور م

 انگار دستتون هم به من نخورده؟   که

   ن؟یکردیچکار م نیشما داشت شیپ  ی قهیچند دق نیهم

  شه یم  نیآخرش هم مثل ا  د،یکنیم  خوادیکه دلتون م  یکار  هر

 مدت  نیکه.. تمام ا



 !   نیکردینگاه م نیتریمنو از پشت و نیداشت فقط

 ر یشمش  ی لبه    یزیزبانش به ت  ی دختر که گاه  ن یا  یچهره    به

 !  شی و سر آخر به لب ها کند ینگاه م   شدیم

 کرده بود؟    یرا کجا مخف زبانش

 .. خودم گرفتم!    دهیبهم رس  یهر چ _

 بال ممبر نرو!  ینجوریهم واسه من ا گهید

 !  گفتیم دروغ

خودش   یجلو  کرد، یم  یزبان   بلبل   شیبرا  نگونهیدخترک ا  یوقت

 ! ردیتا زبانش را به دهن نگ  گرفتیرا م

 ؟ یدیکه پا نم هیمشکل النت چ _

 خوامیگفتم الن رابطه م بهت



 شه یکه الن نم  دونم ینه کامل.. م  یول 

 کنم یرو درک نم  یناقص هم مشکل دار  یرابطه    هیبا    نکهیا  یول

 کند یبه بهار نگاه م مشکوک

 ..نکهیا مگر

 ؟ یسردمزاج تو

 شود یدخترک گرد م یها چشم

 آورد؟ یرا، راحت به زبان م یانقدر هر حرف چطور

 به حالش! خوش

 !ینگاه نکن اونطور _

 ! کندیخودش را جمع م بهار

 ؟یسردمزاج _



  آره؟

بهرام عادت    یمدل حرف ها  نی به ا  د ی.. بااندازدیم  نییرا پا  سرش

 کرد یم

 !  ستمی......... نه.. ن

 د؟ ینیما رو بب ینه شما خو یول

 شما داشتمه  یکه تو خونه   یاتاق، نصف اتاق نیا

 از اتاق شما هم کوچکتره!  نجا،یا سالن

که صدا ازشون   ستندیو محکم ن  میهاش هم انقدر ضخ  واریو د   در

 نره رونیب

 کند یبهرام نگاه م  یکوتاه در سکوت به چشم ها  هیچند ثان  فقط

 رمی می......... من دارم از ترس آبروم م



 ازش مونده باشه یزیچ گهیفکر نکنم د که

   ..!خوادیم نیشما دلت تمک اونوقت

 ..  میکه به هم محرم  میدونیو شما م من

 زنه یبهمون نم یکه حرف  دهیمطمئنم مامانم خواب 

 .. یول

 ؟   کنهیدرموردمون م یتا الن چه فکر خاله

 !  دهیکه صدامون و شن دونم یم

   کند یو با خشم به بهار نگاه م  شودید ماز جا بلن   تیبا عصبان  بهرام

   یاعصابمو به هم بزن یفقط بلد _

 ..  شمیم زونیبار که م هر

 یخشکنیم شهیاز ر ی زنیحرف هاتو، کار هات.. م با



از رو  گردد یبرم  را  ب  داردیبرم  نیزم  یلباسش  اتاق  از   رونیو 

   رودیم

 ..  ماند یهم بهار م باز

   د، کنیم یچرا هر کار داندینم

   خواهدیانطور که م شودینم 

   دادیدرست انجام نم  ای..  رفتیراه را اشتباه م  ای

کوچک  چراغ  ح  یفقط  طر  اطیدر  از  نورش  که  بود    ق یروشن 

   کرد یروشن م یو فضا را کم آمد یپنجره به داخل هم م

را مات خود   م یبود که مر  راهنشیپ   یحال بستن دکمه ها  در

   ندیبیم

 چرا؟ نیداریب _

 د یآیو جلو م شودیبلند م  یبه سخت میمر



 تنت نبود؟ رهنیدختر مردم، پ  ش یاون تو.. پ  _

گردنش    م یمر  یبه قول خودش : جلو  شود، یبود.. بدتر م  یعصب

 بود کتریاز مو بار

انقدر طول    گن یم   یدارن چ  گم یم  ی همه ساعت، ه  نیا  _ که 

 د؟یکش

و حل دارن مشکلشون ر  دی: شا  دمیاون طرف خودم جواب م  از

 کنن یم

   کندیبهرام م راهنیباز پ  یبه چند دکمه  یا اشاره

 کنن؟ یمشکل حل م ینجوریا _

 عمر سرم تو برف بوده؟  هیمن  ای

 تحمل کند   تواندینم گرید

 گفتیهم نم  راهیدخترک ب انگار



 دهدیم  مینگاه پر خشمش را به مر 

 اون دختر مردم... زنمه!  _

 د یگویلب م  ریز  ی   "ر سرمخاک ب  "و    زند یدستش م  ی رو  میمر

 مادر؟ ی گیم  یچ _

 زنته؟   یچ یعنی

   میسمت مر گرددیو برم داردیرا برم چییسو

 ش کردم.. به زهرا خانوم هم گفتم   غهیص _

 محضر ثبت شه  برمشیم فردا

 

  ش یصدا  رساندیخودش را به بهرام م  میمر  رود،یم  رونیدر ب  از

   آوردیم نییرا پا



 

 عقدش کن مادر   _

 چشمت دنبالشه   دونمیکه م من

 عقدش کن یباره ا هیرو بذار کنار،  غهیص

 شه بره  تموم

 رو   چارهیدختره ب نیکن نه ا تیخودت رو اذ نه

آرامش، هم    یبا صدا  ی رود ول  رونیکه ب  کند یرا باز م  اطیح  در

 و هم نگران..   کندیم دواریرا ام میمر

  غهیدختر چه عقد باشه.. چه ص نیا _

 نه م یبرا فقط

 !  کنم یم  عقدشم



 تا ادب شه..!   مونهیم غهیفعال ص اما

ا  یحت هم  د  نیپدرش  بهرام  نبود،  تند  سخت   ی ادیز  گریهمه 

 کرده بود  فیتعر شیچهار سال را برا نیزهرا ع  گرفت، یم

 ازدواج بهار تا جدا شدنش  از

رفتار    نیبود مستحق ا  دهیکش  یادیز  ی ها  یدختر هم سخت  نیا

 بهرام نبود 

 . اما خب. 

 شانیها یداشت سخت فرق 

بود که به خواسته   دهیکش  یدر راه رشد و کمال خود سخت  بهار

 د یاش هم رس

 بهرام..  یول

 شد یم  یتداع شی اتفاقات گذشته برا ریطول مس در



 ... شدیم ی.. ولخواستینم

جلو  یوقت را  نشانش  انگشتر  ها  یبهار  و    ش یچشم  گرفت  بال 

 رد..سرش آوار ک یرو ی را با پتک ش یحرف ها

از عرق سرد، نشسته بود و در    سیخ  ی کرده و بدن  خیبا تن    یوقت

 ..  کردیهمسر سه ماه قبلش، صحبت م هیمورد مهر

 پوست کلفت شده بود   چقدر

بود    یجا  یکس  هر ب  ایاو  به  چند کفن    ای  گذاشتیم  ابانی سر 

 پوسانده بود  

 کرده بود...   یگرید  میرا تقد شیخودش آرزو یدست ها با

 شود  ت یبهار اذ یذره ا ید حتنبو حاضر

 ..  اما



خودش   تیو موقع  طی.. در همه حال، شرادیوقت او را ند  چیه  بهار

 داشت..  تیارجع

 حال برگشت از محضر بودند در

 یآهو نیا نباریدلش آرام گرفته بود، ا 

 شکار کرده بود!   شهیهم یپا را برا زیگر کوچک

   م؟یری........... کجا م

   کندیو به ساعتش نگاه م ستدیایچراغ قرمز م پشت

 

 خونه  _

 نیهم که شده ا  کباری  یبرا  خواستی.. دلش م کندیاخم م  بهار

 را خفه کند!   احساسیمرد ب



   رمای......... من خونه نم

 باشم!   گفته

او    یکه با چهره    شودیم  رهیبا تعجب به دختر خ  مرد در هم 

  شودیمواجه م

   افتدیم نیچ ش یچشم ها ی گوشه

 جذبه نداشت!   یذره ا دخترک

خورده شدن توسط خودش خلق    یوروجک را برا  نیخدا ا  انگار

 کرده بود!  

 ......... من گرسنمه !  

 خواد ی م  یرستوران لکچر  هیگرون تو    یخوشمزه    یغذا  هی  دلم

  ! 

   افتدیو راه م  شودیسبز م چراغ



 ! ؟یخوردیم یرستوران لکچر هیگرون تو   یغذا هیقبال هم   _

 ش بود !  در ذات ی.. بدجنسردیگیخنده اش م  بهار

د نه  مزاگهی...........  از  ا  یای..  داشتن  پولدار  هر    نهیشوهر  که.. 

 !  یرو سفارش بد ییو هر غذا یبر یخواست یرستوران

.. بهرام هم محو خورندیخواست بهار ناهار را در رستوران م  به

مخصوص عقد بود  که انگار   ییبایبهار بود و لباس ز  تیل شیآرا

 که بهار به تن کرده بود 

قرار است امروز به    دانستیبهار که نم  کند،یلحظه اخم م  کی

 آماده بود؟   شیهمه برا نیمحضر بروند پس چطور ا

 لباس را در عقدش با...  نیا نکند

روز   نیا  فرستد، یو چند صلوات در دل م  بنددیرا م  ش یها  چشم

   رفتیزود از کوره در م  ی لیها خ



   ؟یلباس رو... داشت نیا _

م   بهار نگاه  لباس  گ  کندیبه  رو  السی و  را  دستش    ز یم  یدر 

   گذاردیم

به    امیپ   هیمحضر.. منم    میایخاله بهم گفته امروز م  شبی......... د

اونم صبح با شوهرش برام    خوام،یرها دادم که لباس عقدش رو م

 آورد! 

  ردیرا بگ  انگری د  ل یوسا  ای چند دوست نداشت همسرش لباس    هر

 اما..  

 بهتر بود.. آرامش کرد   نیا

بهار را به خانه اش برد و همراه    ی نیریاز غذا، با دو جعبه ش  بعد 

 برگشت   میمر



  از یپ   ی با کم  یول  کندیم  فیمادرش تعر   یرا برا  زیهمه چ  بهار

 داغ 

 حال زهرا را بدتر کند   ،یفکر خواستینم

 ..  طور هم دچار استرس و تپش قلب بود نیهم او

 که به محضر رفته بودند   یهفته از روز دو

 از بهرام نبود..   یخبر یول  گذشتیم

 حرفتون شده ؟  _

 

  د ی با  نباری.. اداردیو تکه نان برم   آوردیم  رونیب  وانیرا از ل  قاشق

 ؟  گفتیچه م

 ؟ ی......... نه مامان جان، چه حرف



  یی شلوغه دائم به پروژه ها  یلیچند روز سرش خ  ن یکه.. ا  گفتم

 کنه یو روشون کار م زنهیکه دستشه سر م

   کشد یابرو در هم م زهرا

 بهت سر بزنه؟ تونهیانقدر شلوغ شده که نم یعنی _

 بگم..   یچ

را    شی جلوه دهد لقمه ها  یعی را طب  زیهمه چ  نکهیا  یبرا  فقط

 کردند یم  ریگ شیدر گلو شانیانگار همه  یول خوردیم

.. بعدشم.... هر روز به  فتهیقب باز کاراش ع   خوامی.......... من نم

   دی.. شما نگران نباشگهید  میزنی.. حرف منهزیزنگ م میگوش

 نداشت ی.. اما چاره اگفتیدروغ م 



برا  ام یپ   کی  یحت  بهرام غرورش    شیهم  او هم  بود..  نفرستاده 

قرارش را آرام   یدل ب   ی کم  شی زنگ بزند تا صدا  داد یاجازه نم

 کند 

 داد؟ یچرا آزارش م که او دل بسته بود.. حال

شان   تیو چهار ساعت از محرم  ستیقبل که ب  یبه دفعه ها  نه

 شده بود  کش ینگذشته بود که بهرام نزد

 ..  یول خواستینه به حال که خودش م 

   آمدیبود و خوابش م ظهر

   کند یم الیفکر و خ شتریباشد که ب داری.. ببهتر

ر آمد، لحظه بود که زنگ خانه به صدا د  دهیتخت دراز کش  یرو

 .. یمادرش با صدا یسالم و احوال پرس یبعد صدا یا

 گرفت.. چقدر منتظر بود دنیتند تپ جانیاز ه قلبش



  رونیدست آخر مجبور شد ب  ی زد ول  ش یچند مرتبه صدا  زهرا

 برود

 لحظه بغضش گرفت   ک ی د،یمبل د یبهرام را نشسته رو یوقت

ت و اخمو سوخته و زش  اهیمرد س  نیا  یتنگ شده بود برا  دلش

  ! 

   نی.......... سالم.. خوش اومد 

بلندش که دورش رها بودند کرد.. بعد به    یبه موها ینگاه  بهرام

دختر    هی کوچک که او را شب  یو شلوار با طرح خرس ها  شرتیت

 بچه ها کرده بود انداخت 

 و پنج سال سن داشت!   ستیدختر نبود که حال ب نیا انگار

 سالم..!   _

   گذاردیم زیم یرا روشربت  ینیس زهرا



   یآوردیرو هم م م ی.. کاش مریخوش اومد _

  ردیگیدلتنگ بهار م  یاز چشم ها نگاه 

 اومدنم!   نجایشد ا ی اتفاق _

  گه یخسته هم بودم د  د،یاطراف که طول کش  نیداشتم ا  یکار  هی

 بود که برگردم خونه..  برام سخت

 او..  دنید یانجام کارش آمده بود نه برا یبرا پس

فقط به خودش نگاه    ستد،یایم  نهیآ  یو جلو  گرددیاتاقش برم   هب

 کرد یم

 حرف بهرام بود  یفکرش در پ  اما

و    شودیبرگردد، بهرام داخل م  شودیباز شدن در، باعث م   یصدا

   بندد یدر را م



بهرام هم نگاهش    کند،یو فقط نگاهش م  رودی جلو نم  ریدلگ  بهار

   کشدیدراز م شیوو ر  رودیاما به سمت تخت م  کردیم

   بنددیرا م شی و چشم ها گذاردیم  یشانیپ  یرو دست

 برق و خاموش کن!   _

چراغ را خاموش    نکهیو قبل از ا  کند ینگاهش م  یلحظه ا  بهار

بسته   کمدش  از  ب  یلباس  یکند  تخت    آوردیم  رونیرا  کنار 

شده،    جادیا  یاز صدا  کند،یو شروع به باز کردنش م  ندینشیم

   کند یرا باز م  ش یهابهرام چشم 

   دهد یرا نشانش م  یو شلوار شرتیت بهار

ا اومد  نی...........  موقع  هر  گرفتم،  رو  ها  اذ نجایا  ن یلباس    تی.. 

  دینش

   کند یعوض م ش یو لباس ها  شودیمکث بلند م   یاز لحظه ا  بعد



 دستت درد نکنه خانوم!   _

رود و  تخت ب یتا بهرام بخواهد که او هم رو کندینگاهش م بهار

 هر دو بخوابند  

 کن   دارمیب  گهیساعت د کی _

 ........ باشه 

 برق هم خاموش کن   _

 .......... چشم!  

م  بهرام م  خوابدیکه  ها  شودیبلند  رو  شیلباس  از    ن یزم  یرا 

   کندیم زیرخت آو ریو گ داردیبرم

   خوابدیم نیزم یو رو داردیبرم ییو پتو بالشت

که   شودیم  داریاز خواب ب  شی حس لمس شدن صورت و موها  با

   ندیبیچند سانت از صورتش م یبهرام را در فاصله 



  ی و اخم  ردیگیبهار، بهرام از او فاصله م  یباز شدن چشم ها  با،

   کند یم

 کن؟ الن دو ساعت گذشته!   دارمیب  گهیساعت د   کیمگه نگفتم    _

   کند یو نگران به ساعت نگاه م  شودیبلند م ش یتند از جا بهار

 ومدیخوابم م  ی لی.. خدیببخش ی....... وا.

   شودیرنگ نگاه بهرام عوض م کندیاحساس م  

 اشکال نداره   _

  داردیبرم  زیرخت آو  یخودش را از رو  ی و لباس ها  شودیم   بلند

   کند یو تن م 

 ......... کجا ؟  

 برود؟   خواستیم امده ین نکند



 برم   دی کار دارم، با _

بهرام باز هم بابت لباس ها تشکر   دهد، یتکان م   یناراحت سر  بهار

   رود یو تعارفات با زهرا م یخداحافظ و بعد از  کند یم

  اندازدیبه بهار م ینگاه معنا دار زهرا

قبول    ستین  نشانی ب  یخوب  یرابطه    کردیم  حس بهار  اما 

   کردینم

  ی تالف  حتما    کندیو به تخت نامرتبش نگاه م  گرددیاتاقش برم  به

که بتواند   دیدیدر خواب م  دیبا     کردیبهرام را م  ییاعتنا  یب  نیا

 که خود بهرام...!   کردیم  یراحت از او بگذرد کار نگونهیا

 گرما داشت!   یکم هنوز  کشدیتخت نامرتبش دراز م یرو

  ی حاج  تولد بعد..    یهفته    کی .......... بهرام خان قرارمون باشه  

 مون ! 



                                     

  رد،یگیرها را م ی شماره و رودیخانه مبه دست به آشپز  یگوش

برا ا  به  دیخر  یزهرا  از  هم  بهار  بود،  رفته  روز  فرصت   نیبازار 

 با رها حرف بزند  ی استفاده کرد تا جدا از چت، تلفن

 سالم دختر جان   _

 موقع که نبود؟!   بد   ؟یدیجواب نم یی........ سالم  کجا

   رودیو از پله ها بال م   خنددیآرام م رها

  اد یهم که م  یکه صبح تا شب سرکاره وقت  یعل  ینه بابا.. طفل  _

  فرستتشیم  مامان اون  ایسرم  زهیریمامان من هزار تا کار م ای

هنوز همو درست    یول   نجامیدو روزه ا  شهیم  باورتدنبال کاراش  

ببرتش    ستین  چکسیشده ه  ض یکه مادرشوهر مر  النم   م؟ ی دیند

 کننیموقع ها فرار م نیدکتر، همه ا



   رودیم رونیو از آشپزخانه ب کند یاجاق را کم م ریز

بگو    ی به شوهر تو، خب به عل  کننیم  هی......... چرا همشون تک

   ستیفقط که اون بچه شون ن سهیجلوشون وا

  ش یلب ها   یرو  تیو با حساس  آوردیدر م   یرژ قرمز  فش یاز ک  رها

و    دگذاریم  شیلب ها  نیو ب  کشد یم  رونیب  یدستمال    کشدیم

   آوردیفشار م یکم

   ؟ی.......... کجا موند

   رودیکنار م نهیآ یاز جلو تیو با رضا داردیرا برم دستمال

  کم یگفتم    ادیداره م  ی عل  رژم کم رنگ شده بود درستش کردم    _

 خوشگل کنم 

   یسر بحث قبل گردد یبرم  دوباره

  سه؟یوا نایجلو ا _



هر چ  گردنیم  نایا م  یدنبال  و  بردار  که خودشون  عاف کنن.. 

  تونم یاصال نم  کنهیدارم و پام درد م  ابتیمن د  گهیبزرگش که م

م  نی.. حال همسمیوا و  و   شهیهم  ؟ینیبیبرادرش  تو مسافرت 

تازه    یها  لیفام  یخونه    یمهمون از   هیزنشه  هم  بار  چند 

 استخر!  رهیکه م دمیخودشون شن

 !  هضیاونم مر شنیم ضی که مامان و باباش مر ی زمان فقط

وگرنه   میندار  نیما، ماش  گنیهم هر دفعه م   گشونید  ی تا  دو

ام یبردیم اگه موقع تقس  نم ی..  تا    راثیم  میبهونشونه حال  باشه 

 انیقاف هم دنبالت م یقله 

هر دو،    داًیهست قهره ، جد  یسال   ستیهم که الن ب  یکی  اون

.. از  زنهیسر م   اد یدستش م  رهیگیم  وهیم  لویچند ک  هیسه ماه  



فهم  یول   کردند یم   م یقامن   م   دمیتازه  ارث  اونم    خوادیجناب 

 باباش  زندست !   یوقت

 فهیوظ  میما دختر  گنیکنار م  دنیهم که خودشونو کش  دخترا

 !  میکار ها ندار نیا یبرا یا

عاطفه    یدختراشون انقدر سرد و ب  یحساب کن خودت، وقت  گهید

 از پسر ها انتظار عاطفه داشت  شهیان، نم

گوش    کردیم  ف یپنهان تعر یکه رها با حرص  یی رف هابه ح  بهار

 بود!   دهیها را از خود رها شن نیا یقبال همه  نکهیبا ا دادیم

  ستیمثل اونا ن ی ......... باز خوبه عل

ا  _ با  رو شکر،  م  یی ها وقت    هی  نکهینه خدا    ی ول  شم یناراحت 

هر کجا و هر زمان که مامان و بابات بهت    گمیبهش م  شهیهم

بهشون   یر  ی کنار م  یذاریم  یداشت  یداشتن، هر کار  اجیاحت



پدر و مادر    ی و دعا  یبه دلشکستگ  ی دون  ی .. تو که  میرسیم

  ریآدم تأث ی زندگ تیفیاعتقاد دارم به نظرم اثراتشون رو ک یلیخ

   ذارهیم

 !  د یفرمائی.......... بله درست م

   خنددیو بهار م   دیگویم  ی "کوفت  " رها

 شده؟   یزیبهار.. چ یخندیم  حالیب _

   دهدیرا تکان م  ش یحوصله پا یو ب کشد یاش ته م خنده

 ............ بهرام باهام سرده ..  

 کشد یم یکالفه ا "هوف   " رها

 از شوهر یاوردیتو ام شانس ن _



وقت  نه اونم  خونت  تو  خواستنش  رابطه  ه  ی به    چکس یکه 

شوهر  دونستینم و  زد  د،یزن  تلفن  که  النش  به  زنه    اد ینم 

  ادیواسه تو شوهر درنم نیشو بزن، از ا د ینظرم ق به  .. نهیبیم

اش افتاد و راه تنفسش   نهیس  یرو  ینیسنگ  یکرد وزنه    احساس

 دهد یم  ریینشستنش را تغ طرز را گرفت 

   ؟ یزنیم دشویبشه، ق یبحث یتو عل  نی؟ الن ب یگ یم ی .......... چ

داره    _ فرق  شما  با  ما،  روابط  و  عقد  ما نسبت  شوهر  و    ی زن 

اگه    شه،یباطل م  نتونیب  یرابطه    گهیشما دو ماه د  ی .. ولمیهست

با هم    یلیدو ماه هم تموم شه بعد بگه من سرم شلوغ بود خ  نیا

   ؟ یکنیم  کاریم شو.. چا غهیدوباره ص ای، ب مینبود

 کرد یکار را نم نیماتش برده بود.. بهرام با او، ا دخترک



 غهیشما رابطه بوده که هر سه بارش هم ص نیتا حال سه بار ب _

سال    کی  کینزد  ؟ یبخواد چ  نیتو رو فقط واسه هم  اگه     یبود

بگه هنوز   خوادیکارش م  نیبا ا  یعنی    یکرد  یتو خونش زندگ

 تو رو نشناخته؟ 

که خلق    دهیگذشته و احتمال م  یادی مدت ز  گه،یدرست م  اصال

ون؟ چرا تو  خونت  ادیهر دوتون عوض شده.. پس چرا نم  یو خو

  با     ره؟ یگیاز حالت خبر نم  چرا  خونش؟    ا ی  رونیب  بره یرو نم

  د؟یرو خوب بشناس گهیهمد خوادیکردن م یدور

با دو جمله    کندیم  بغض  ر ی چشمش سراز  آخر رها اشک  یو 

   شودیم

 جان؟  بهار بهار؟   _



نظرت    به  خاص باشه..    خوامیم  تولدشه..    گهید  یهفته    هی..........  

 کنم؟   رکایچ

  د یادامه نداد.. شا  گری شده بود د  شیکه متوجه لرزش صدا  رها

 بود و واقعاً بهرام سرش شلوغ بود  ی ها اتفاق نیا یهمه 

اشو با  هیسا  یزمان هیکه شما  یا یحاج نیخب باشه.. ا یلیخ _

جشن خاص   هیخاص شده که    یلیالن خ   یانگار  یزدیم  ریت

 ی ریبراش بگ یخوایم

  کال   اهل شمع فوت کردن باشه!    ی لیخ  ادینم  شبه  ..زمیعز  یول

 ! ادیخوشش ب ا یباز یشامورت نیفکر نکنم از ا

 زند یو با حرص رها را صدا م شودیم  یعصبان  بهار

 فعال  خداحافظ  من چرا به تو زنگ زدم؟!  اصال ......... رها؟



  شود یم  بلند   اندازدیمبل کنارش م  یو رو  کند یرا قطع م   یگوش

  د ی.. شاکردیم  یعرض سالن کوچک شان را ط  قرار طول و  ی، ب

هم   ان  مدت به او سر نزند؟  نیدر ا  دیبا  چرا  گفت؟یرها درست م

و روز ها در خلوت خفتش    آمدیکه هر شب به اتاقش م  یبهرام

توجه   یبه آن ب  کردیم  یبود که سع  یدلش ترس  ته  ..  کردیم

طره  شده بود به خا  مانیپش  دی شا  دلش را زده بود؟   دی شا  باشد 

زد.. منتظر بود که خود او خسته شود تا کنار    ینم  یزهرا حرف

  یوسط بود که انقدر به او ب   گر ید   ی زن  یپا  د یشا   اصال  ..  بکشد

 ؟   کردیم یتوجه

م  وحشت م  وارید  یرو  نگاهش  ستدیایزده    آن     شودیخشک 

صحبت   شییبایو ز  التیاز خانواده و تحص  میکه.. مر  یدختر  

که   همان  اش رفته بود،  یبه خواستگار  که بهرام  همان  !کردیم



نظرش برگشته و او را    دی شا  ..نا یم  نظرش در مورد او مثبت بود،

 ...  خواهدیم

بهرام   چرا    ندینشیم  نیزم  یرو   حالیب  گذرد،یاز بدنش م  یلرز

همه محسنات داشت بگذرد و    نیکه ا  نایمثل م  یاز دختر  دیبا

انتخاب کند؟   را  م  در  او  با کو زهر  شودیباز    د یخر  یها  سهیا 

م م  د،یآیداخل  نشسته  سالن  وسط  که  را  تعجب    ندیبی بهار 

   کند یم

 مامان جان؟   یچرا اونجا نشست _

 نکن   دارمیب بخوابم مامان   رمی............ سالم.. م 

  رود یم  جلو    کندیگرفته و خش دارش زهرا، را نگران م  یصدا 

بود و   سرد  اردگذیبهار م یصورت و بعد دست ها یو دست رو

 دیلرزیم



مامان جان.. پاشو برو تو    پاشو  دخترم؟    یلرزیچرا م   ؟یوا  یا  _

 کولر نخواب؟   ریز  گمیم  چقدر    ارمیاتاق بخواب الن برات دارو م

 که..   یدینم گوش

 رونیکه از اتاق ب  زهرا  تخت برود  یتا بهار به رو  کند یم  کمک

بالشت را   یو رو  د ریگیاش راه م  قهیاز شق  ی قطره اشک  رودیم

که در مورد بهرام   ییبه فکر ها  زدیدامن م  شذهن  کند یم  سیخ

با مسکن و    زهرا  کردیحالش را خراب تر م   ن یو ا  کردیم   نا یو م

و بعد از خوراندن ان ها به    دی آیداخل م  نیهدرام  فنیشربت د

ذهنش خسته  انقدر  رودیم رونیو ب کندیش مبهار برق را خامو

 رود یه خواب مبود که زود ب

بهار   نیهم  یچند مدت نتوانسته بود خوب غذا بخورد برا  نیا 

  رد یدرست کرده بود که به قول خودش جان بگ  چهیماه  شیبرا

که با   یداشتن دختر یبرا داشتن بهار یبرا کند یرا شکر م خدا



سع چگونه  کمش  راحت   ی زندگ  ک ی  کردیم  ی سن  و  خوش 

 فراهم کند ..  شیبرا

تا ان ها    ش یها  دیسمت خر  رودیو م   گذاردیسوپ بار م   شیبرا

 یزیچ    آمد یگران بود که دلش نم  زیهمه چ  آنقدر  را مرتب کند

مجبور بود مواد   یشده بود، ول  کاریبخرد خصوصاً حال که بهار ب

  ردیرا بگ ازشانیمورد ن

م  تلفن زنگ  مر  خورد،یهمراهش  م  میاسم  که  زود    ندیبیرا 

   دهدیرا جواب م یگوش

و    گذاردیم  خچالیرا در    وهیسبد م  ،یسالم و احوال پرس  نیح 

 رودیم رونیاز آشپزخانه ب

   نجایا د یایبا بهار ب د یریبگ یتاکس کیزهرا جان  _



  ن یا  یتا خستگ  گذاردیبود م  وار یبه د  هی که تک  یبالشت  یرو  سر

 به در کند  چند ساعت سر پا بودن را از تن 

   نیا یجان ، شما ب میممنون مر _

 یتنگ شده هم واسه تو هم  واسه عروسم .. بهرام هم برا دلم  _

  دنبالتون..   ادیشهر که بگم ب  رونی.. ، رفته بیجاده و چ  یسرکش

   ن یایب نیریبگ یتاکس هی خودتون

بهار مشودیراحت م  الشیخ  زهرا ا  گفتی..  بهرام  مدت    نیکه 

نم و  است  شلوغ  ا  رسدی سرش  فکر    یگاه   یول  دیایب  نجایکه 

با    کنن،یم  یبوجود آمده که از هم دور  شاننیب  یاحتنار  کردیم

   کرده یاشتباه م شودیمطمئن م میحرف مر

سرما خورده، امروز که به دستش و صورتش دست    کمیبهار    _

   م یومدیبچه ام.. اگه حالش خوب بود م  دیلرزیبود و م خیزدم 



کرد حتما اگر تا فردا خوب نشد  هیکرد و توص یابراز نگران میمر 

آنفلوانزا  دیپزشک ببرد.. شا  شی به بهرام اطالع دهند تا بهار را  پ 

 بود!  

                                     

    شد یشدنش م   داریمانع از ب  د یدیکه م   یبود.. اما خواب  سردش

را ارام   شیو موها   شدیم   دهیصورتش کش  یکه رو  یگرم  دست

که در    یکه از لمس صورت شخص  ییگرما  حس    کردینوازش م

باعث گرما در وجودش    گرفتیم   د،یدینم  را  خواب چهره اش

به هر کجا از    انگار   حس کرد   ش یپاها  یرا رو  یگری د  دست  شد 

م ها  دست  آن  را   یدرد  توانستیم   رفتند یبدنش،  داشت  که 

رو   یدست  بارنیا  کندتحمل   ها   ش یپا  یکه  دست  را    شیبود 

  رونیداشت درد ها را از تنش ب  انگار   دهد یفشار م   ینوازش وار کم



آشنا که دلش را   یی صدا  کف دستش داغ شد..!    پشت    کردیم

 ...  لرزاندیدر خواب هم م

   می.. بهار زندگیلرزیم یجور نیکه تو ا رمیجان دلم.. من بم _

                                     

ها  خواستیم نم   شیچشم  اما  کند  باز  با  توانستیرا  انگار   ..

اگر    دکریم  احساس  را به هم چسبانده بودند  شیمژه ها  یچسب

  اما   بندد یم   خ یتنش برداشته شوند از سرما    ی دست ها از رو  نیا

ها شن  ییحرف  رو  انگار  بود؟  دهیکه  واقع  ا یهم  هم..    ...  تیبود.. 

  .. شدیمهر م  شیشانیپ   یکه رو  ییلب ها  یگرم  .. کردیم  حس

 شدن همان لب ها را تا گوشش..  دهیکش  ..کردیم حس

   .. میدلتنگتم زندگ _



را   چنان  کوتاه..    یجمله   نیهم  .  ارام.  یصدا  نیهم دلش 

هاکه پس  لرزاندیم   ..    دیرسیم  شیبه عمق سلول ها  ش یلرزه 

م  یاش کم  نهیو س  سر باز کردن    یول  د یآیبال  باز هم قدرت 

 را نداشت   ش یچشم ها

 بهار؟ .. بهار جان؟   _

  ش یمژه ها نباریتا چشم باز کند اما ا دهد یسرش را تکان م آرام

از ج  ی گوش  عیسر  شوندیهم چفت م  یوبدون تکان ر  بش یرا 

   ردیگیشماره م و  آوردیم رونیب

ام،    _ دو ساعت    یکیسالم بهرام جان .. شرمنده من تو جلسه 

   رمیگیتماس م  گهید

شدم..    _ مزاحم  موقع  بد  که  ببخش  شما  احسان..  اقا  سالم 

 خداحافظ شما



م  یگوش دق  کندیرا که قطع  احس  کشد ینم  قهیبه  اسم  ان که 

   افتد یم یگوش یرو

 بله ؟   _

 شده؟   یزیجان.. چ  یحاج خوامیمعذرت م  _

  ن ی هم  یبکشد برا  رونیاو را، از وسط جلسه ب  خواستینم  بهرام

 ببرد  مارستانیبهار را به ب خواستیم

   یایکه ب  گمیشما به کارت برس احسان جان، حال بعد م _

د  _ کردم    گه،ینه  جلسه ا  رونیب  اومدم  شده  یزیچ  هیحس   ز 

 شده؟ یزیچ

 ی قلبش دوران یو دستش را رو ندینشیبهار م ینگرانش رو نگاه

 چرخاند یم

 ..ستیخانومم.. حالش خوب ن _



 یاز لبخند را رو  ی رد کمرنگ  شی حرف ها  نیب  یبا خنده ا  احسان

 آورد یلبش م

پا، افتاد تو تله ! بچه ها    زیگر  یو آهو  یم یعشق قد  نیبالخره ا  _

 بهرام جان  گم یم  کیتبر  گفتنیم

 ره؟  .. حالش چطوشهیشاء الل که کسالتش برطرف م  ان

ب  _ ساعت  سه  جان..  احسان  و    شترهیممنون  سرده  بدنش  که 

 باز کنه خوابه  تونهیچشم هاش هم انگار نم لرزه،یم

 نگران نباش.. آدرس و برام بفرست  _

و کنار بهار    گذارد یم   زیم  یرا رو  یگوش  شنیاز ارسال لوک  بعد

صورت بهار   محو  هنوز هم تنش سرد بود و لرز داشت    گرددیبرم

   کندیباز م   یکی ی کیرا  شی دکمه ها



خانم؟    ینیبیم  _ کرد  دوننیم  همه  بهار  من..    یچه   همهبا 

د  دونن یم واست  د  همه..  وونم یچقدر  جور  دند یعالم   ی چه 

خانم..    یمعرفت  یب  یلیخشکستم..     یبها  یدونینم  یحتبهار 

  یروح  با دادم..    میجوون  با شتنت رو.. من با عمرم دادم..  استقالل دا

  کهخرابم .. قلب داغونم     حالاشتباهاتت شد..  یبهاکه مرد دادم..  

 ..ونیخط در م هی .. بارنیا یول زنهیهنوزم واست م

تا بهار    رودیتخت م  یرو  ریرا در آورد و با لباس ز  شیها   لباس 

بخواهد    نفرهک یتخت    بود در آن  سخت.را با تن داغش گرم کند

عظ بدهد  میتن  جا  بهار  کنار  را  اش  الجثه  اش    خنده  و 

تنش    یرا رو  گرشیسر بهار و دست د  ریدستش را ز  کی!ردیگیم

 کشد یو تنگ دخترک را به آغوش م اندازدیم

چند که    هر  اما مظلومش بود!  یاغ یدخترک    نیدلتنگ ا  بیعج

  دلبر   گش اما...  شاهر  ی بود رو  یزیت  غیت  ش یها   یزبان دراز  یگاه 



  ی رو  یبهرام بوسه ا    کندیدر خواب م  یناله ا  بهار  ..!گریبود د

م رو  کاردیگردنش  را  آزادش  دست  م  یو  دختر     کشدیتن 

خوشش..   یاز بو  شودی.. مست مبردیم  شیموها  نیرا ب  صورتش

ناله    گرید  بار  طلبکارش را..    شهیدختر هم  نیا  خواست یچقدر م

 تر   فیضع بارنی.. اکندیم

 ذارمینم   ...   ی شده بهار  ی تو جون من.. چ ادیجااان ... دردت ب  _

  اقیوَر دل خودم تا به سبک و س  برمت یم  ..  یبمون  نجایا  گهید

   کمند خانم !  سویبهرام بهت برسم گ

و جذاب  یصدا وقت  یگرم  و   خواستیم  ی داشت مخصوصاً  آرام 

بزند!    یدرگوش گردن دخترک و مک   یرو  کشدیم  زبانحرف 

در    زبان!    ماندیم  شیکه مطمئنا جا  زندیگردنش م  یرو  یقیعم

    کشد یو آرام م  ردیگیو لله اش را به دندان م   چرخاند یگوشش م



  بهکه افتاده بود در جانش..  یاز آتش  سوختی.. و م زدیم   نفس

 .. بهار درد داشت و او ...  کشد یعقب م یسخت

 حالم و...   دمینفهم   زمیببخش عز _

فرستاد خانه،   یزهرا، را با تاکس  دیر، همان اول که رسرا شک  خدا

 دیایاحسان ب  تا  داشت    اجیبا بهارش احت  ییکنار مادرش.. به تنها

آرام    کند یشروع به خواندن ذکر م شود جسم و روح هر دو  تا 

 ..  شانی

بهار را    ی  قهیبه صدا در آمد، شق  یدقیقه گذشت که گوش  چند

   آمد  نییو آرام از تخت پا دیبوس

 الو ؟   _

 بهرام جان پشت درم   _



 یبرا  ی تا شال  کند یکمد بهار را باز م  پوشد، یرا م  ش یها   لباس

 ست  نگاه چشمش به  نیدر اول یبهار بردارد ول یپوشاندن موها

به در کمد وصل    ره یکه با گ  خوردیم  ی هفت رنگ  ی پولک  ریلباس ز

  خوردیو حرص م اندازدیبه بهار در خواب م ینگاه  شده بود ..! 

 !    یقرت یدختره  _

لباس خواب  کی  اندازدیبه داخل آن در روبرو م ینگاه کنجکاو

لباس ها    نی.. اپردیاز سرش م  برق !  یکوتاه خاص ! چرم زرشک

  با  !  د؟یجز اتاق او پوش  یی جا  شدیاصال مگر م  د؟یپوشیرا کجا م

که    یطور  اندازدیسر بهار م  یو رو  کشدیم  رونیب  یحرص شال

داشت اما به    ینیچن  نیا  ینباشد لباس ها  رونیر مو هم بتا  کی

که   یو شلوار خرس  شرتیت  کی   شد یم  تشینها   دیرسیاو که م

عکس    ادیکه    رفتیم  رونیداشت ب! ..    کردیم  شیخوردن  بیعج

 !   گرداندیبهار او را بازم  یشده  ی شاس یها



از  ب  یعکس نزن  واریباور کن اگه از خودت انقدر به در و د  زمیعز  _

 اتاق، اتاق شماست !   نیا دوننیهم، همه م

 !   گذاردیتخت م ریو ز داردیبرم وارید یها را از رو  عکس

                                     

گرم و تشکر بهرام بابت آمدن احسان،    یاز سالم و احوالپرس  بعد

ا به  رفتند و داخل شدند   نیان هم  بهار  اتاق  به سمت    سرعت 

م  احسان را  بهار  ) بع  ردیگیفشار  استتوسکوپ  از  استفاده  از  د 

گوش    ی  نهیمعا   هیقلب و ر  یصدا  دنیشن  ی( برا  یپزشک  یگوش

م انجام  را  بهار   چشم  م   دهد یو  مطمئن  که    شودیتا 

که آورده بود    یقند  سرم  ستی آنفلوآنزا ن  روسیو  ای  یسرماخوردگ

ا ناله  بهار زد که در خواب  آمپول ها  یرا به دست    ی سر داد.. 

هم    بهرام  رنگ دهد  رییم زد که باعث شد تغهم در سر  یتیتقو



احسان توض تا  بود  بوده که  دهد که مشکل    حیمنتظر  بهار چه 

 شدن هم نداشت داری ب ییتوانا یحت

سمت    گرددیو برم  گذاردیم  فیرا داخل ک  ش یها  لیوسا  احسان

   کردیصورت نگاهش م یرو یشگیبهرام که با اخم هم

 نگران نباش.. افت فشار داشته   _

مراقبش باش، بدنش به    شتریبوده، ب  یعصب  یجنبه    شتریب  که

 هم داشته باشه  یکم خون  دمیو احتمال م  رسهیم  فینظر ضع

م  هی ببرش   سمینویچکاپ  شد  بهتر  حالش  موقع  هر  براش 

و   یو احسان را به صرف چا کندیمجدد تشکر م  بهرام   شیآزما

پذ  وهیم ب  یا  وهیظرف م  کندیدعوت م  ییرایبه    ش یراکه زهرا 

  د یکشیرا م  یزحمت چا  دیبود و او فقط با  زیم  یآورده بود رو

  زدیریم   یبود چا  دهید  نتیکاب  نیدسته دار که در اول  وانیدو ل  در



  یو رو  بردیم   ییرایها را  به پذ   وانیل  ی نیو همان طور بدون س

 !    گذاردیم زیم

خ  _ ها  ،ی لیمن  کار  پذ  یاز  و  سردرنم  ییرایخونه   ارم یکردن 

 درست اجرا کنم   تونمیه نمببخش اگ

 راحت باش بهرام جان .. منم مثل خودتم!   _

برم  وانیل  را  رو  داردیخودش  رو  یو  روبه  احسان    یمبل 

   ندینشیم

 !  یتو کار خونه وارد باش یلیکه خ  ادی بهت م ؟یجد _

 وارد بودم، اما الن اصال حوصله اشو ندارم    یزمان  هی _

   دهد یم هیل تکمب یبه پشتو   اندازدیپا م  یپا رو احسان

 چطوره جناب مهندس؟!   یخب.. دوران متأهل _

 خوبه !  _



   زندیم  یجان یاو لبخند ب یو بهرام به خنده   خنددیم احسان

  هیخانمت انقدر جوون باشه.. فکر کنم    کردم یراستش فکر نم  _

 ازت کوچکتره !   ی شونزده، هفده سال

 ی دوست نداشت مردکال  ینزده بود ول  یاحسان حرف بد  دیشا

او،     در  در مورد همسرش حرف بزند، نه فقط همسر و ناموس 

بحث را عوض کند   خواست  بود    طورنیزنان هم هم  گریمورد د

 یرا رو  یچا  وانیل  آمد یبهار از اتاق م   فیضع  یانگار صدا  یول

  ن یا  در    رود یاز احسان به اتاق م  یو با عذرخواه  گذاردیم  زیم

خانه اش بود    یکه شماره    شودیبلند م  یزنگ گوش  یصدا  نیب

 حال بهار را بپرسد  خواستیزهرا بود که م ادیاحتمال ز به

                                          



  کند یم   لنتیرا سا  یبهار هنوز هم بسته بودند، گوش  یها  چشم

بهار را آرام    ینشستن دست سرم زده    نیح  رود،یو کنار تخت م

 ..   کندینوازش م

   بهار ؟  _

ها  یآرام  اریبس  یصدا لب  پشت  ب  یاز  اش    د یآیم  رونیبسته 

دختر   شود یم  ترکینزد  بهرام صورت  با  مماس  را  صورتش  و 

   کند یم

 ؟   زمیعز ی چجان ؟  _

خانه    ی و شماره    کشد یصورتش را عقب م  ردیگیکه نم  یجواب

م ها  حواسش  ردیگیرا  مژه  خورد    ی به  تکان  اگر  که  بود  بهار 

 چد یپ یم یتن نگران زهرا در گوشگف "الو  " یصدامتوجه شود 

 سالم زهرا خانوم _



از حال دخترش ماند    ینگران بهار بود.. هر چه منتظر خبر  دل

 از تماس بهرام نشد یخبر

 تماستون بودم..؟  منتظر شد؟  ی سالم آقا بهرام، بهار چ _

  م یکرد ن  زیبود دکتر براش سرم تجو  نییفشارش پا کم یخوبه..    _

د تموم    گهیساعت  خشهیمسرمش  شما  بهار    التونی..  بابت  از 

 راحت باشه 

   کند یو از اعماق قلبش خدا را شکر م   بندد یهم م  یچشم رو  زهرا

 خوامیم  اقا بهرام    نجایا  ارشیتموم شد ب   سرمش  خدا رو شکر..    _

 باشه که بتونم بهش برسم   شمیپ 

آن ها   ی  رهیو خ  کشدیبهار م  یلب ها  یشصتش را رو  انگشت

 :  دهدیجواب م

 .. !  رسمی.. خودم بهش ممیمون ی م نجایشب ا _



که    ی به بهار برسد زمان   خواستیچطور م  او     شودیقانع نم  زهرا

  آوردیسر در نم یز یاز چ

 یتونیبالسرش باشم، شما نم  د یخودم با   نجایا  ارشینه پسرم.. ب  _

ارام بال م  گذاردیم  شینیب  یرو  دست .. شصتش پشت  رود یو 

ا  چقدر    کند یلمس مدختر را    یچشم ها چشم ها    نیداشتن 

 حسرت روز و شبش بود..  

حواسم بهش   دینگران نباش  م،ی مون  یم  نجایخستم .. شب و ا  _

 هست !  

اما    خواهدیبود که دلتنگ است و م  متوجه بهار خلوت کند  با 

اصرار   گریکه د  دانستیم   یبهار مناسب نبود از طرف  یفعل  طیشرا

  . کند یم  یخداحافظ  یبه سفارشات  دیتأک  با  است    دهیفا   ی هم ب

احسان تنها    شودیو از جا بلند م  زندیبهار م   یشانی به پ   یا  بوسه



از اتاق    شدیمحسوب م  یاحترام  یب نیاز ا  شیب  ریمانده بود تأخ

   ندیبیبه دست م  فیو ک ستادهیکه احسان  را ا رودیم رونیب

وم شد  که سرم تم  یتونیم  فقط  برم    دیاقا بهرام با اجازت با   _

  ؟یاریرو درب وکتیانژ

   کندیو به مبل ها اشاره م رودیجلوتر م بهرام

شام و بمون    ،یدیهم زحمت کش ی و کل  ی اومد  نجا یکجا ؟ تا ا  _

 حداقل؟  

   دهدیبه بهرام دست م یخداحافظ یبرا احسان

باهام تماس گرفتن، کار  _ پ   یقربونت،  با  شیبرام    د ی اومده که 

   گم یم کیخودم باشم ..بازم  تبر

و رفتن احسان،    ی و بعد از خداحافظ  کند یمجدداً تشکر م  بهرام

طالب خواب   ش یهم خسته بود و چشم ها  او    گردد یرمکنار بهار ب



گرفته بود لبخند نصفه و   شیکه بهار برا  ی لباس  یادآوری بودند با  

و باز هم نگاهش بند آن دو    کندیدر کمد را باز م  زندی م  یا  مهین

گونه لباس ها عالقه    نیبهار به ا  دانستینم  شودیلباس جذاب م

 !   دادیرا نشان نم نیدارد ! حداقل ظاهرش ا

 پوش .. !   یخوشگال رو.. دخترک خرس نیا یرو نکرده بود _

لباس ها    نیمحو ا  یقبل که در کمد را باز کرد به اندازه ا  دفعه

 !   دی شده بود که لباس خودش را در کمد ند

ها  ضیتعو  بعد دراز   گذاردیم  نیزم  یرو  ی لشبا  شیلباس 

  ش ی که خواب به چشم ها  کشدینم  قهیبه دق  یاز خستگ  کشد، یم

  یچشم ها  که  ساعت از خواب بهرام گذشته بود که   ک ی  ..  دیآیم

بوجود آمده    شیکه برا  یتیاز موقع  یدرک  شوند،یبهار آرام باز م



در باز نگه داشتن چشمان خمار    یسع  یبود نداشت فقط به سخت

 بش را داشت خوا از

 از یبود که ن  دهیتخت دراز کش  یبه همان شکل رو  یکوتاه  قیدقا

بلند شود که متوجه    شیاز جا  شودیباعث م   یبهداشت  سیبه سرو

وقت بود که   یلیکه ظاهراً خ شودیسرم وصل شده به دستش م 

 شده بود !  یخال

ا  شتریب  ی .. ولشودیم  متعجب به بعد موکول م  نی از  ..  کندیرا 

 داشت  ازین یبهداشت  سیسرو کیبه الن فقط 

انژ  چسب اطراف  از  م  وکتیرا  ب  کندیآزاد  را  آن  بعد   رونیو 

 یدر کمال تعجب بهرام را با بال تنه    دیآیکه م  نییپا   آوردیم

  از عرق بود    سیبود.. خ  دهیخواب   نیزم  یکه رو  ندیبیبرهنه م

از د  از  شیب  نباریا   شود یبهرام متعجب م  دنیسرُم در دستش 



را    یهر فکر کردن  یجا  نیسرم وارد بدنش شده بود و ا  تریل  کی

  .. داردیبرم  سیآرامش را به سمت سرو  یقدم ها  گرفت یم  شیبرا

 ری.. تصوندیبیم  نهیخود را در آ  یو چهره    زندیبه صورتش م  یآب

 کند یم یدهن کج شیبرا نهیروح درون آ یب

 بود؟  یچه حال نیا

که با اتاق    ردیخودش را بگ  یجلو  کندیم  یسع   رودیکه م   رونیب

ول نبود  دل   ..  شودینم  ی نرود  عقل  چه    نجایا  بهرام  فرمانبردار 

او    ی چه کس  اصال  ..ا یآمد که متوجه اش نشد؟    یکرد؟ک یم به 

جا به  بود؟   زده  م  یسرم  نگاه  که  از   کندیسوزن  قسمت  آن 

  تیتوجه به ظاهرش و وضع  ی ب   ندیبیم  ی خون  یدستش را کم

 خانه گرم بود  ی.. هواودریم رونیدستش ب

 کجاست ؟    مامانم ....... کولر و چرا خاموش کردن؟ 



  ی کار  یزهرا برا  نکهیاز روشن کردن کولر و فکر کردن به ا  بعد 

را روشن کند.. در    یکتر  ریتا ز  رودیرفته به آشپزخانه م  رونیب

و پلو را که خودش درست کرده   چهیماه  دارد،یقابلمه ها را برم

  کند،ییخچال را باز م  در  سوپ که کار زهرا بود..    ماندیبود م

و    اریخ  چند امروز زهرا بود    دیخر  ستیخوردن هم در ل  یسبز

درست کردن سالد، قطعا اگر تنها بودند    یبرا  داردی گوجه برم

 بود  نجایحال بهرام ا یبود ول  ی افک یهمان سبز

لد،  از درست کردن سا  بعد  سفره ُپر تر به نظر برسد    خواستیم

  ی سمت مرد  رود یو فکرش م  ندینشیم   نتیبه کاب  هیجا تکهمان

بود..   اتاقش خواب    ک ی  یبود که حت  تیاهم  یب  چقدر  که در 

آمدنش به او   یبماند.. برا گل نگرفته بود..   شیشاخه گل هم برا

.. نه  یزنگ  نه    شودینم  یکه زور  خواستن  زنگ هم نزده بود..  

 ..  ی امیپ 



نم  دنشید  یبرا که  مثل دفعه    آمد،یهم  امروز هم    ی احتمال 

  .. نجایرا آمده ا  شیاطراف داشته که خستگ  نیدر ا  یکار  شیپ 

رها    یهنوز هم به طور مداوم برا  سالکیبا وجود گذشت    یعل

  شیهم برا یگهگاه   فرستادیعاشقانه م  یها امیو پ   د یخریگل م

 نبود..  نیاز ا شتریب یاو در نامزد تیاما وضع گرفتیکادو م

به خودش   یاز توجه عل  یکه با چه ذوق  افتدیرها م   یحرف ها  ادی

دقت   یزی در انتخاب هر چ  شهیرها هم  نیهم  یبرا  کردیم  فیتعر

منتظر    ساعتکی  دی با  رفتندیم  دیکه به خر  یزمان  یحت  کردیم

 انتخاب کند !   ریتا رها لباس ز  ماندیم

ز  یعل   گفتیم لباس  م  یلیخ  رشیبه  هم  کندیتوجه   شهیو 

ا  یدوست دارد متفاوت با سر   جانیه  شیکار برا  ن یقبل باشد 

 داشت !  



سل  خودش فانتز  قهیهم  زم  ی صخا  یها   یو  لباس،    ی   نهیدر 

 ن یهم  یداشت برا  شدیمربوط م  ینگیو هر آنچه به مدل  یعکاس

متوجه شده بود که بهار   کردیکه در آن کار م   ی فروشگاه  ریمد

برا انتخاب و ست کردن لباس    ی ادیاستعداد ز  انیمشتر   یدر 

برا ل  نیهم  یدارد  انتخاب  به  کمک  فقط  را  او   یبرا  باس، کار 

 گذاشته بود  انیمشتر

نسکافه درست    کیخودش    یو برا  کندیاجاق را خاموش م  ریز

 صورتش  کند یهم به سر و وضعش م  ی همزدن نگاه  موقع   کند یم

هم    شی ها  لباس  هم که نامرتب بودند  ش یموها  روح بود  یکه ب

نشان    اقیظاهر آشفته اش اشت  نیا  یبرا  د ی بهرام با  قا یقد  ساده! 

به   شهیاز هم  شتریقهر بود ب  یکه با عل   ی زمان  ی حت  رها    داد؟یم

او   ی  فتهیش  شهیهم  یبود که عل   نیهم  یبرا  دیرسیخودش م

   کشد یمحبوبش سر م  یدنیاز نوش  یا  جرعه     قراریب  ش یبود و برا



  پس   .. بهار زن بود  یول با هم سرد بود    شان یبود که رابطه    درست

اگر بهرام در    یحت  در مقابل همسرش برسد..    ش یبه زنانگ  د یبا

ب او  به  نم  یول  کردیم  یتوجه  یظاهر  منکر   توانستیهرگز 

  د یدیم  کردیکه با خود فکر م  حال  همسر خود شود    تیجذاب

تن صدا و   به  زن به ظاهر آراسته اش است    تیو جذاب  ییبایز

  کرد؟یخودش و بهرام را محروم م  د یاب  اچر  مدل حرف زدنش..  

ازدواج   نیهم  یمرد ها برا  خب  ...  شدیکم کم درست م  دیشا

 ..!  دهندیم  یخرج زن و زندگ و   کنندیم

د  چند رو  خوردیم  گریجرعه  را  اش  نصفه  ماگ    نت یکاب  یو 

گونه با او رفتار کند حداقل    نی اگر قرار بود بهرام ا  یحت    گذاردیم

تا    رودیاتاق م   به  در دل اعتراف کند !    تشیابو جذ  ییبایبه ز

  رونیموقع ب  اندازد،یبهرام م  یهم رو   ییحوله اش را بردارد، پتو

   گذاردیدر را باز م یل ی آمدن فقط کم



ها  هنگام  لباس  ز  ش یدرآوردن  لباس  حساس  رشیبه    تیبا 

 !    کندینگاه م یشتریب

 خوشگله!  یی ........ خدا

   دهد یبه افکارش تکان م یسر

 تو سرم!  یندازیکه م هییچه فکر ها نیا رها   یری........... بم

بدون سشوار و   د،یآیم  رونیو ب   کند یگرفتنش را تمام م   دوش

با حوله خ م  ش یموها  یسیفقط  داشته   نیهم  ردیگیرا  نم  که 

لباس مورد نظرش را از داخل    رود یبه اتاق م  آرامبود..    یباشد کاف 

باز    دیرا که پوش  ش یلباس ها      رود یم  رونیو ب  داردیکمد برم

پودر نزد چون   کرم  بردارد  شی هم به اتاق رفت تا برس و لوازم ارا

  ش یگونه ها  یرو  تریالیآن از ها   یبه جا  ی بهرام دوست نداشت ول

 هم خط گونه..   ی و کم ملیاستفاده کرد و بعد از آن رژ و ر



اتاق رفت،    آرام به   یلیرا شانه زد دوباره خ  ش یموها   نکهیاز ا  بعد 

رو    یی گذاشت و دمپا  شانیکه برداشته بود را سر جا  ییها  لیوسا

 را پا کرد   آمدیکه به لباسش م یفرش

 در و..!    ببند  ؟یریو م یایانقدر م هیچ _

رو  از دست  ترس،  م  یشدت  ها   گذاردیقلبش  چشم  را    شیو 

 ییچه صدا  مگر  دهدی دهانش را قورت م  اب  بنددیم  یلحظه ا 

 شد؟  داری د که بشده بو جادیا

 دی.......... ببخش

ب  برگشت اتاق  پا  رونیاز  مچ  که  از    یغیج  شد!  ریاس  شیبرود 

 و مادرش را بلند صدا کرد   دیوحشت کش

 !!  ؟یزنیاونوقت مامانت و صدا م نجامیمن ا _

 ! توانستینم   یبکشد ول   رونیرا از دست بهرام ب  ش یپا  خواستیم



 !  دمیترس  د؟ یریگیپامو م هوی......... خب چرا 

 به دست مرد نوازش شد   شیپا مچ

به چشمم خورد، گرفتمش   یو گوشت  دیسف  زیچ  هیلحظه،    هی  _

 توئه !!!   یپا  دونستمینم ! 

را    شیبهرام استفاده کند و پا   یاز حواس پرت  خواست  ..!  عجب

 شد!   ریاس ش یهم پا باز به محض تکان   ی بکشد ول

   د؟یپامو ول کن شهی......... م

 .. یبود.. جد شهیمثل هم مرد لحن

 چرا نشه..!  _

  کشد یم  شیراحت  الیکه از خ  ی.. بهار با نفسداردیرا برم  دستش

ب اتاق  تنها جارود یم  رونیاز  م  یی ..  الن    الیبا خ  توانستیکه 

بود   آشپزخانه  بماند  مادرش  منتظر  کتر  ریز  راحت  را   یاجاق 



رام بعد از  به دانستیدم کند، م ی تازه دم ی تا چا کندیروشن م

 !  خواهدیم یاز خواب چا شدن داریب

 مامان؟ اوففف..   ادی........... چرا نم

   کندیرا با درست کردن شربت بهار نارنج سرگرم م خودش

 ؟یدار یی چا _

   شد؟یظاهر م کدفعهی.. چرا مثل جن پردیم  شی در جا یکم

   کنم ی........... الن دم م

قلبش هم به همان    زدیهم م  طور که شربت درون پارچ را  همان

  رون یاز آشپزخانه ب  دانستیبه مرد بود و نم  پشتش    زد یشدت م

را مرد    دنش یلرز  !  ندینشیدلش م  یمرد رو  دست  نه..    ایرفته  

   فهمدیپشت سرش هم م 

 ؟   یبهتر _



 .......... بله  

  دارد یبرم  یوارید  نتیاز داخل کاب  یوانیهول شده بود که ل  انقدر

 روبه بهرام  گردد یو برم کندیپر مو از شربت 

 !  دیی......... بفرما

اجزا  یرگیخ و  صورت  در  م   یمرد  وادار  را  او  که   کردیبدنش 

پا را  لباس  و  ندازدیب  نییسرش  بابت  خودش  به  دل  که    یدر 

 !  دیبود ناسزا بگو دهیپوش

و به چشم    ردیگی.. سرش را بال مشودیاز دستش گرفته م  وانیل

مرد    یوقت   کردیکه هنوز هم او را نگاه م   کندیم  بهرام نگاه  یها

گردن پر حجمش    یاراده رو  ی نگاه بهار ب  کشدیشربت را سر م

شان را به    ی دگیبا لباس هم ورز  ی که حت  یی کول ها   و   ..  ودریم

ستبر و عضله    یا  نهیس  دیآیتر م   نییپا  نگاهش   دندیکشیرخ م



ا  یی ها بود صاحب  .. که مشخص  ب  نیسفت و سخت   یرابدن 

متوجه   دیآینگاهش بال م   یوقت  ساختش سال ها تالش کرده..  

صورتش، نگاهش    یرو  یشگیهم   ی که با اخم ها  شودیبهرام م

ها  از  !    کردیم چشم  م  یخجالت  را  اش  شده  و   ردیگیگرد 

خودش هم    ی.. انقدر هول شده بود که همان لحظه برا گرددیبرم

سر   شودیه باز مآب ک  ریش!    کشدیو سر م  زدیریم  وانیل  کی

   ندیبیبهرام را در حال وضو گرفتن م  که چرخاندیم

و جا گذاشته   شیمامانم کجا رفته؟ گوش  دی دونی........... شما نم

 که زنگ بزنم  

م  یصدا  قطع  برا  شودیآب   بهرام  خم   دنیکش  یو  پا  مسح 

 شودیم

 ما   یبا حاج خانوم هستن.. خونه  _



 ت؟  .......... منو تنها گذاشت رف

رو  نگاه  خنگ  انگار  ندینشیم  شیمرد  موجود  نگاه    یداشت  را 

 !  کردیم

 زده؟   چرابه من سرم زده؟   یکه.. آخه ک نهی......... منظورم ا

گرفتن جواب سوالش به   یاو هم برا  رودیم  رونیآشپزخانه ب  از

   رودیدنبال مرد م

پا   _ برا  نییفشارت  لرز داشت  نیهم  یبود  بود و  ..  یبدنت سرد 

 تر اومد بال سرت، سرم زد، بعدشم رفت.. دک

 ..    اریب سجادهبعد! یبمونه برا یبعد سوالت

 .. غذا آمادست  دیی......... بفرما

م  شام خورده  ها  شدیدر سکوت  نگاه  دختر   یهمراه  به  بهرام 

رو  یبایز ب   شیروبه  اندام  را..  تنش  دلبازانه  و  دست  چه    ی که 



که تمامش   یحلقه ا  نیآست  تاپگذاشته بود    شینقصش را به نما

تقر  یتور باز  منافذ  راحت  باًیبا  به  که  بود  ز  یدرشت   ریلباس 

را    ییبایبودن آن تضاد ز  یمشک و  دادیرنگش را نشان م  یزرشک

 کرده بود!    جادیبا پوست تنش ا

بود که  بتواند با بهرام صحبت   یکردن راه دایپ  ریبهار درگ ذهن

ضر برده بود پس چرا  کند.. او که به خواست خودش بهار را مح

به حساب    د یبهار را ند  شدیهفته مبه سه    کیمدت که نزد  نیدر ا

م  حال   آورد؟یم بود  رفته  دلش  ا  دیترسیکه  زده    نکهیاز  پس 

کمرنگ    ی دو استکان چا  شودیظرف ها که تمام م   شستنشود..  

  ز یم  یو رو  بردیم   ییرایبه پذ  ینیو همراه خرما در س  زدیریم

از مستند  نگاه   گذارد یم استکان    ی رو  شدیکه پخش م  ی مرد 

 ند ینشیکمرنگ داشتند، م یکه بار چا یی ها



.. و اون رنگ  یوانیل  یچا  اونمآخه..    ستی............ بعد غذا خوب ن

 که شما..!   یسرخ

 سمت دخترک !   چرخاندیم سر

که به   یریاش و آن لباس ز  دهیسرمه کش  ینگاه به چشم ها  با

  آب ..  کردیم  جاد یا  ی دختر هماهنگ  ی اشدت با رنگ سرخ لب ه

 ی آن برجستگ  ی  رهیطور که خ  همان  دهدیدهانش را قورت م

بود    آوردیبه چشم م  شتریشان آن ها را بها که لباس سرخ تن

 خش گرفته اش زد بهار را خجالت زده کرد   یکه با صدا یحرف

  ی رنگ ها ی.. همه ای ستیبعد غذا خوب ن یی چا ی فقط سرخ _

 سرخ ؟!

 :   دیکند و بگو طنتیش خواستیم

 .... نگفت!  اما! ییچا یسرخ فقط



فردا .. دعوتمون کرد    یبراداد..    ام یرها پ   ش یساعت پ   کی..........  

  نه یا  منظورم..  یعنینکردن هنوز..    ازدواجپدر شوهرش..    یالیبه و

 که.. عقد بسته ان 

  کرد ینگاهش م   رهی چند جمله را گفت بهرام خ  نیکه ا  یمدت  تمام

با نگاه    شهیهم  بهرامنتواند روان حرف بزند    شد یباعث م  نیهم  و

  شد یکه داشت باعث م   یآن هم با اخم  شیدر چشم ها  رهیخ

کار آن  نتواند  و  م  ی دستپاچه شود  انجام  را.. درست    دهد یکه 

 انجام دهد !  

  ! کردم  قبول  منم  راستش..  قبول   گفتم .........  هم..  شما  که.. 

 !   نیکرد

 بهرام نگاه کرد   یشم هارا کج کرد و به چخواهش سرش  با

 ..  میریهم نم یی جامن قبول نکردم!  _



مثل    بهار  !دهد یمستندش ادامه م  یو به تماشا  چرخاندیم  سر

 شودیدر آتش م یاسفند

راه افتادن سمت    ش یساعت پ   م ین  م؟یریکه نم  یچ  یعن ی.........  

 شون؟  الیو

   شودیم  یعصبان  دهدیبهرام جوابش را نم یوقت

  ی وقت  اونم..    م ی ایبگم نم  زشته  کنم؟ ی........... دارم با شما صحبت م

 نصفه شب راه افتادن..  

 ... ادامه نده    میریگفتم نم _

 کردن..   د یهم خر  یکل حتماشوهرش؟   شیزشته پ  گمی ......... م

و دست    شودیم  ترکیبه او نزد  بهار دهدینشان نم  یتوجه  بهرام

   کند یو رفتارش را نرم م گذاردیم  شیبازو یرو



  کشم یمن از دوستم خجالت م  م ینر  اگه..  کنمی........ خواهش م

 ..!!  ؟یخوایم نویا شما تو چشماش نگاه کنم..  گهید شهینم روم

لمس تن دخترک در دلش آتش به    هوس  گردد یبه سمتش برم 

 پا کرده کرده بود..  

 کن !   میراض _

   دهد یبال م ییابرو بهار

 ؟   ی. چطور........ 

   شودیدختر م ی ها نهیلب ها و س ی رهیخ بهرام

 !  یتونیهر طور که م _

و    شودیبلند م  ش یاز جا  بهار..  گذردیلحظه در سکوت م  چند

و رو   گذارد یمرد م  یشانه ها ی .. دست روستدیایمقابل بهرام م



پاها  یطور  ندینشیم   شی پاها  یدر رو، رو به دو طرف    ش یکه 

 مرد افتاده بود  

  کند یرا نگاه م   یپر حرارت دختر   کندیرا خاموش م  tv  هرامب

از شرم، رنگ   جسارتکه گرچه   اما صورتش  بود  به خرج داده 

  ی تندش نشان از تپش قلب  یبه خود گرفته بود و نفس ها  یسرخ

از چشمان تب دار   داردیبرنم  نگاه گرفته بود، داشت..    جانیکه ه

  شی و لب ها  بردیا جلو مر  سرشمرد را ...  نیا  خواستیمبهرام..  

  ی شانه ها  یرو  شیها   دست..  گذاردیبهرام م  یلب ها  یرا رو

م م  یکارهم..   قلبش.. دندیلرزیمرد  انجام  خود    دهدیرا  از  که 

  ک یمرد که    یلب ها  یرو  کشدیزبان م   آرام  گرفته بود  ادیبهرام  

دور    یبزرگ  دست!شودیم  دهیبه داخل دهان بهرام کش  زبانشآن..

 فشارد یو تنگ او را به خود م شودیمکمرش حلقه 



  یصدا..دندیلغزیم  شیران ها  یدامن رو  ریمرد از ز  گرید  دست

 دهیچیدخترک و لذت بردن مرد در خانه پ   یلب ها  یها  دنیمک

بهار از درد گاز گرفته   یگفتن ها  "آخ    "  یهم صدا  یگاه بود..  

  دست هم بلند نبود!    یلیکه البته خ شدیبلند م  ش یشدن لب ها

را باز    رشیو قفل لباس ز  رودیتاپ دختر بال م   ریبهرام از ز یها

 !   آوردیم رونیو آرام از تنش ب کند یم

کم  بهار م   یرا  ز  کشدیبال  از  را  دامنش  آورد،   رونیب  رشیتا 

 پوشش باشد اما..  تماسشان بدون   خواستیم

از ز  یوقت   ی دخترک را رو  ی، جا  دیکش  رونیبهار ب  ریدامن را 

او را نشاند!    مینظت  ش یپا خواست بلند    دهیترس  بهارکرد و بعد 

بهرام    یها  چشممرد قفل شدند    یدست ها  ریز  شیشود که پاها

 که بهار به خود گرفته بود!   یاز ترس و تعجب دندیخندیم



اش و گاه هر دو با    نهیس  کیمرد بود..    یلب ها  ریاس  ش یها  لب

م  کی گرفته  حال  شدندیدست  پا  یدر  و  باسن  به   شیکه  هم 

م  گریدست د  یواسطه   لمس  بار   نیچند  بهرام..  شدندیبهرام 

که از فرط لذت چشم  دهدیتکان م شی پاها یبهار را با فشار رو

آزاد   ش یلب ها   نیبهار را از ب  یو لب ها  شوندیبسته م   ش یها

ها  با   کند یم رو  یچشم  را  سرش  تک  یپشت  یبسته،    هیمبل 

   دهدیم

 آخه دختر..   یدیپا نم چراآااااخ ...  _

  ی در موها  ش یها  دست..  زندیبهرام م  یگلو  یرو  یبوسه ا  بهار

که    ش یگلو  یرو..  رندیگیم  یاز و آن ها را به ب  روند یمرد فرو م 

   فشاردیبهرام او را سفت به خود م کشد یزبان م

 نکن دختر...   وونمیبهااار ..د _



دو    .. هرماندیثابت م   شی چشم ها  ی.. و رود یآیبهار بال م  سر

م  ها  ی  رهیخ  بهرام  زدند ینفس  پهلوها  ی چشم  از    شی بهار 

   دهدیفشار م  شی پاها  نیو محکم ب ردیگیم

بهرام از لذت قربان صدقه اش    ی.. ول دیگویم  "آخ    "با درد    بهار

   رودیم

تنت دردش اومد فدات    یکجاشد جون دلمم..!    ی چجاااان..!    _

 شم..!  

  نه یاش س  یهمان لباس تور  یو از رو  خواباند یمبل م  یرا رو  بهار

گرفت که   یو گاز م  زدیمک م انقدر.. ردیگیرا به دهن م  شیها

 شده بود   سیلباس دخترک خ

 ...  واشی.......... آخ.. 

 حرف نباشه.. !   _



او افتاد..!    ی تا چشمش به پاها  د یکش  نییپا  بارهکیبهار را به    دامن

رارتش را  پر ح  نگاهکردند!    شی شروع به لمس پاها  ش یها  دست

 بهار دوخت   یبه چشم ها

 اتاق...؟   میبر _

 او را..   شیپا یو مات مانده بود که فشار دست بهرام رو رهیخ

 ..!  می.......... بر

 رییکم رنگ نگاهش تغ  کم  ندیبیخود م  یناباور بهرام را رو  نگاه

 صورت   ..  گردد یبرم  شیپ   یو همان حالت چند لحظه    کندیم

لرز همه   نندینشیدلش م  ریکه ز شی لب ها  .. رودیم نییبهرام پا

را م  ی را، که حس م   یسیخ    ردیگیوجودش  از    کندیزبانش 

   خوابدیو دمر م گرداندیشرم  خودش را برم



م  هنوز ها  دیکشیخجالت  دست  گرم  یکه  و    یرو  ی بزرگ 

   کنندیشروع به لمس کردنش م و نندینشیباسنش م 

حتما    کردیم   یغلطکه امشب داشت چه    دیفهمیمادرش م   اگر

باشد اما دوست نداشت    یا  یزن سنت   نکهیا  نه  !  کشتیاو را م

بود اتفاق   دیبهار هنوز سف  یکه شناسنامه    ی.. زمانغهیدر مدت ص

 فتدیب نشانیب یجد

مدت که بهرام  نیبار گوشزد کرده بود ان هم در ا نیرا چند نیا

نم سر  او  م  زدیبه  بهار حرص  وق  خوردیو  مادرش،  چرا    ی تکه 

نم را  بهرام  توص  دیدیآمدن  او  به  مراقب    کردیم  هیانقدر  که 

 خودش باشد!  

  هیبهرام دوباره بلند شده بود .. در ناح  ی ها  دنیبوسه و مک  یصدا

  یدفعه رو  کیکه    کردیباسنش احساس گز گز م  یپشت و رو  ی



 نه ی.. بهرام او را به سزندیکه م  غی.. جشودیبلند م  ییدست ها

  ش یگوش ها  در   عاشقانه اش را    یرام نجوا هاو آ  فشارد یاش م

 ..  خواندیم

  فقط   دیلرزیم   دیمثل ب  بدنش  شودیتخت خوابانده م  یرو  آرام

را   یواریدر کمد د  بهرام  که اشتباه نکرده باشد..   کردیخدا خدا م

چشمش    کندیپهن م  نیزم  یبرداشته و رو  یتشک      کندیباز م

  د یترد  ... خوردیا بود مشک هت  ی باق  نیکه ب  یدیسف  ی به  مالفه  

  ی تشک پهن شده    یو رو  داردیو مالفه را برم  گذاردیرا کنار م

بهار را.. که چطور به آن مالفه    کندیم  نگاه   ..  اندازدیم  نیزم  یرو

 زندیم  ش یشانیپ   یرو  یو بوسه ا  شودیم  کش ینزد  !  کردینگاه م 

  ن یب یک ینزد نیا میانجام بد  یب یکار عج ستیبهار جان.. قرار ن _

..  برد یتر م  نییسرش را پا   بعد  زن و شوهر ها وجود داره  یهمه  

   شیکنار گوش ها 



 که عاشق هم اند..!   یی زن و مردا نیب _

 رهیبهار خ  ی  ده یترس  یو در چشم ها  کشد یرا عقب م  سرش

   شودیم

دق  _ م  یا  قهیچند  برا  ذارمیتنهات  کن  یکه    ، یخودت حلش 

  یتونیخودته تو هم م  لیه م.. البت  !ستین  یا  دهیچیپ   زیاصال چ

   شمیپ  یایب

 رونیمعاشقه از تنش ب  نیرا که ح  شرتشیت  رود یم  رونیاتاق ب  از

 :   خواندیو دعا م ردیگیو مجدد وضو م کند یبود، تن م  دهیکش

 لِلَّهِ الَّذى جَعَلَ الْمآءَ طَهُوراً وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً اَلْحَمْدُ"

 اَللّهُمَّ اجْعَلْنى مِنَ التَّوّابینَ وَاجْعَلْنى مِنَ الْمُتَطَهِّرینَ اللَّهِ وَبِاللَّهِ    بِسْمِ

 لَقِّنى حُجَّتى یَوْمَ أَلْقاکَ وَأَطْلِقْ لِسانى بِذِکْراکَ  اَللّهُمَّ



حَها  ل تُحَرِّمْ َعلَىَّ ریحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنى مِمَّنْ یَشَمُّ ریحَها وَرَوْ  اَللّهُمَّ

 وَطیبَها

یَوْمَ   مَّاَللّهُ وَجْهى  تُسَوِّدْ  وَل  الْوُجُوهُ  فیهِ  تَسْوَدُّ  یَوْمَ  وَجْهى  بَیِّضْ 

 تَبْیَضُّ فیهِ الْوُجُوهُ

اَْعطِنى کِتابى بِیَمینى وَالْخُلْدَ فِى الْجِنانِ بِیَسارى وَحاسِبْنى    اَللّهُمَّ

 حِساباً یَسیراً

کِتابى    اَللّهُمَّ تُعْطِنى  وَل  مِنْ  وَل  تَجْعَلْها  بِشِمالى  وَل  ظَهْرى  رآءِ 

 "مَغْلُولَةً اِلى ُعنُقى وَاَُعوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّیرانِ

ارام اذان و اقامه   یصدا  بهار  دی گویو اذان م  کندیرا باز م  سجاده

و از اتاق    کندیلباس ازاد بلند تن م  کی..  شنودیگفتن بهرام را م

 شه یهم    کند یتماشا م   صدا بهرام را از پشت  ی ب  رود،یم  رونیب

و    رایگ  یبا آن صدا  ینماز و دعا خواندنش بود.. وقت  ی  فتهیش



به زبان    شیخدا  شیستا  یرا برا  یعرب  یبایز  کلمات  نشیدلنش

م   آوردیم عمداً  کند..    خواستیانگار  جادو  را  و    بهبهار  رکوع 

و جا گذاشتن نبود..  مردِ تنها رفتن    او  ..  کندیسجده اش نگاه م

  ی نبود آن همه در حقش مردانگ  نشانیب  ینسبت  چیه  که  ی زمان

را    شیاز قبل هوا  شتریب  یلیکرد.. الن که همسر اوست قطعا خ

 :   خواندی.. و .. دعا م دهدیرا م سالمش..  داردینگه م

  نَنایبِها، و اجمَع بَ  یاُلفَها و وُدَّها وَ رِضاها، وَ ارضِن  یارزقن  اَللّهُمَّ"

انس وَ ائتاِلفٍ، فَاِنَّکَ تُحِبُّ الحَاللَ وَ تُکرِهُ الحرام  بَِأحسَنِ اجتماعٍ وَ  

" 

 ......... قبول باشه 

  ردیگیبهار نگاه م  ند، ینشیبهار م  یو نگاهش رو  گردد یبرم  بهرام

  کردند یبهرام که به دل و جانش رسوخ م  یاز حرارت چشم ها

..  خوردیو پنج سال نم  ستیبهار به ب  ینظرش چهره و جثه    از



مثل دختران هجده،    ش یناز و ادا ها  نی.. و اش یحرف زدن ها  یحت

  ! بود  ساله  بماند..    ای  خوبنوزده  مذاقش    ب،یعج  امابدش  به 

 ..!  خوردیم

  رسد یو با چند قدم کوتاه به بهار م  ردگذایم   زیم  ی را رو  سجاده

م حلقه  کمش  دور  م  کندیدست  اتاق  داخل  به    کشاندش یو 

م  یروبرو م  یشانیپ   یرو  تدس..  ستدیایقبله  و    گذاردیدختر 

 :  خواندیم  ییدعا

  تیبامانتک اخذتها و بکلماتک استحللت فرجها، فان قض  اللهم"

 "طانیول تجعله شرک ش ا یّمنها ولدا فاجعله مسلما سو یل

بهار     زند یسر دخترک م  یرو  یدعا را خواند بوسه ا  نکهیاز ا  بعد

  گردد یکه خواند برم  ییکار بهرام و کنجکاو به دعا   نیبا تعجب به ا

 سمتش :



   ن؟ یکار و کرد نی............ چرا ا

موها  شود یم  دهیبوس  قیعم  شیشانیپ  مرد  دستان  را    ش یو 

درم به حرکت  ها  ی وقت..  آورندینوازشگرانه  لب  از   ش یبهرام  را 

تاب    اندازد،یم  نییدخترک سرش را پا  دارد،یبرم  شیشانیپ   یرو

بهرام    دسترا نداشت..  ازشینگاه کردن در چشمان سرخ و پر ن

 که سر بلند کند   شودیمجاب م  رود، یچانه اش م ریکه ز

 زفاف..!    شبکه خوندم مخصوص امشبه..!    یکار.. و اون نماز  نیا  _

پرده    یچرا انقدر ب   آخر  کندیاز شرم و حرص به بهرام پشت م  

م م   خب  زد؟ یحرف  خجالت  م   خنده !!  دیکشیاو  ..  ردیگیاش 

تا   ردیخنده اش را بگ  یکه جلو  کشدیم  شیها  شیر  یرو  دست

دستش را   نکهیا  نیحنکند!    یعصبان   بهار را  نیاز ا  شیامشب ب



  اش   نهیس  یرا رو  گرشیدست د  کندی دور کمر دختر حلقه م

 گذارد یم

  ن یهمون اول  شهیزبون خودمون م  به.. اسمش شب زفافه  زمیعز  _

 نداره ک عمر من!   یناراحتشب سکس! 

بهرام را از خود جدا   یداشت دست ها  یسع  ش یجفت دست ها  با

ول شن  ی کند  ها  یجمله    دنیبا  دست  حرکت    شی آخر،  از 

 ..  ستندیایم

 بود؟   یچ  نیکه خوند یی دعا ی ........... معن

به    قهیشق  یمرد از رو  ی ها  لب..  زندیسرش چند بوسه م  یرو 

چند که    هر  کندیو غرق بوسه اش م  د یآیم  شی گونه ها  یرو

  کردند یرا پر م  او..  یول  کردندیم  تیصورتش را اذ  ها  شیر  یزبر

 از حس لذت  



  و !  خواباندشیتشک م  یو رو  کندیهوا دختر را بلند م  یب  مرد

از عمرش.. در انتظار   چقدر..!  خردیخفه دختر را به جان م  غیج

گذشت...    نیا م  یرو  دستشب  دختر  ارام    گذاردیصورت  و 

 :  کندینوازش م

ه امانت از تو گرفتم و با کلمات تو او را حالل زن را ب  نیا  ایخدا  _

او را پربرکت   یمن مقرر فرمود  یبرا   یزن فرزند  نیاز ا  اگر  کردم

 قرار مده.   یا در او بهره طانیش یو پارسا قرار ده و برا

ت  بارنیا نگاه  در  شد  برا  نیامرد..    ی  ره یغرق  تصاحب    یمرد 

 یاز خدا فرزند  شی دعا  در  خواندی.. دعا مخواندیکردنش نماز م

باشد..!    خواستیصالح م  او  مرد    نیا  زیهمه چ  چراکه مادرش 

 خواستنش..  یحتانقدر خاص بود؟ 



دست    ی.. گاه مکدیم   قیو گردنش را عم  بوسدیرا م  ش یها  لب

که به عقب براندش  تا گردنش    گذاشتیبهرام م  ی  نهیس  یرو

کار    نیبا ا  اتفاقا  و  کردینم  یبهرام اصال توجه  یرا کبود نکند ول

 ..!  کردیم شتریو شدتش را ب شد یتر م صیبهار حر

  ن یا!  خوردی، همه را م  شدیدهان بهرام که وارد دهانش م  بزاق 

م داغ  را  بهرام  انقدر  اش   کردی کارش  صدقه  قربان  دائم  که 

ب  راهنشیپ !  رفتیم تنش  از  مرد  بدنش    د یآیم  رونیتوسط   ..

 ..  شدیسانت به سانت لمس م 

هامتو  اصال لباس  موقع  چه  بهرام  نشد  در    ی جه  را  خودش 

که بهار داشت    گفتیعاشقانه م  یدر گوشش زمزمه ها  انقدرآورد!

دلش    ریه زک  یدرد  با..  یول  بردیلذت را م   ت یدر همان لحظه نها

نفسش رفته    گر یبکشد بعد د  غیج  کیحس کرد فقط توانست  

 بود..  



 تونم..   _ی........ نم

  رفت یرابطه را  قربان صدقه بهار م  ی طولن  باً یتمام مدت تقر  بهرام

که به    ییانگار حرف ها   یتا بهار بتواند دردش را تحمل کند ول

 !  کردیم شتریشدت لذت خودش را ب  زدیبهار م

  یو صدا رفتیم ی اهیچشمان دخترک س شتریبار، با فشار ب هر

 ..   شدیمرد.. بلندتر م

ام چنگ انداخته بود  بهر  یانقدر به صورت، گردن و بازو ها  بهار

 ..   شدیم یدر آن نواح یباعث سوزش شانیکه، نشستن عرق رو

 ... تینها در

م  یگاز بهرام  لب  از  بهار  بهرام   ردیگیکه  شدن  متوقف  باعث 

 !   شودیم



  ش یبهرام خمارند، فشار دندان ها یهنوز هم چشم ها  د ید   یوقت

 کرد  شتریرا ب

 را بست  شیاز سوزش لب چشم ها بهرام

 !  دادیو چنگ و دندان نشان م   کردیم   یگر  یاغی  شیبرا  کدختر

  ش یپ   متیداشت رابطه را با مال   ی کند.. سع  یتند رو  خواستینم

 انگار بهار...!   یببرد ول

 .. شودیم شتریدندان دختر ب فشار

و در آن ها چنگ    روندیدخترک م  ی موها  ن یمرد در ب  ی ها  دست

 و  شوندیم

 کند یارد م نسبتاً محکم به او و یضربه ا 

   کشد یاز درد م یغیج دخترک

 .......... آخ.. ماماااان.. 



که شهوت   ییو با صدا  گذاردیگوش دختر م   یرا رو  ش یلب ها 

 :  کندینجوا م  زدیو لذت در آن موج م

 شده حال !  ی.. چزمیششش.. آروم عز _

 ..!  یبکش غیج دی بعد با  یدفعه ها از

  ی گردن دختر خالصورت و    یبلند و کش دارش رو  یها  نفس

 ..!  کردیفرق م   شان ی.. هر دو عرق کرده بودند اما علت هاشدندیم

م  تنگ آغوش  در  را  ها  ردیگی دختر  بوسه  رو  یو  را   یداغش 

   کند یم  ادهیصورت و گردنش پ 

م  بهار هق  بپ   توانستینم  یحت  زندیآرام  خود  آنقدر   چدیدر 

ب ها  سم اس  ریبدنش درد داشت که انگار تمام آن مدت تنش ز

 بوده  

   کندیبهار نگاه م  یخون یپاها به



 د که شاهد چند قطره خون بو یمالفه ا بعد

ز  زندیاش بوسه م  ی شانیپ   یرو از  را  آرام مالفه   رونیب  رشیو 

   کشدیم

   کشدیبهار م  انی تن عر یرو ییپتو

 ..  خوادتیچقدر دلم م _

 سدبویم  قیرا عم  ش یشانیو پ   دهد یماساژ م   ی بهارش را دوران  دل

 جون دلم؟   یکنیم هیچرا گر _

 بهار..!   دهد ی نم جواب

 داشت !   فی پرو تشر یلیمرد خ نینظرش ا از

   سوزه؟یمن دلم برات نم یکنیم هیگر ینجوریا ی وقت ی دونیم

 !    دونمی.......... م



   بردیو صورتش را در گردن دختر فرو م زندیم لبخند

 نکن!   هیپس گر _

 ..!  کنم ی........... درد م 

   خورند یپهنش تکان م  ی که فقط شانه ها  خندد یصدا م  ی و ب  آرام

 ها..!   ی کنیدرد م که  _

   لرزدیم  هیاز بغض و گر شتریبهار ب یصدا

 منو ؟  دیکنی........ مسخره م

  کنهیدلم درد م من

 انگار خرد شده   لگنم

  شکنهیداره م پاهام



  نیاونوقت دار  شماست،  ریهمش تقص  ن ی.. و اسوزهیداره م  بدنم 

 دن؟یخندیم

   بنددیرا م ش یو چشم ها گذاردیبهار م ی شانیپ  یلب رو 

 تو جون من..  ادیدرد هات ب یکاش همه  _

 نکن نفسم ...  هیگر

 ..  یکنم آروم ش کاریبگو چ فقط

از ته دل بهرام را    ی حرف ها  گذاشتی.. درد نمزندیهق م   بهار

 بفهمد 

 "فسم ن  " دیگویبهرام م ی که وقت بفهمد

 همان بود..   قاًیدق منظورش

 بهرام ...   یبود، برا.. نفس  قاًیدق



  خوامی.......... مسکن م

  نکهیبعد از ا  آورد،یم  شیمسکن برا  کیکاسه سوپ گرم و    کی

مسکن و چند قاشق سوپ به خوردش داد آرام او را از جا بلند  

   برد یو به حمام م کند یم

   رمیمالن.. بعد   تونمی........... نم

 ..؟ یگفتیبود م  یبرات خوبه.. چ _

 !  درسته ؟!!   کنهید مدر لگنت

 !  آره ؟!   سوزهیکه..... تنت م   یگفت و

 کجاته ؟!!!   قایدق سوزهیتنت  م نکهی.. منظورت اززمیعز اونوقت

ج  بهار د  ده یکش  غیانقدر  که  طرف  گریبود  از  نداشت  هم    ینا 

 د  برو هیهمسا  یبه خانه  ش یکه صدا دیترسیم

 را که داشت !   شیناخن ها  یول



 !  کندیبهرام فرو م یرا با شدت در بازو ها آن 

 جواب بده دل خانوم !  دنیپنجول کش یبه جا _

م  شیبرا  یسر  بهار پا  توانستینم  دهدیتکان  جواب   یهم  او 

 اش را بدهد!  یخاک بر سر یسوال ها

 ریتصو  چسبدیو مرد از پشت به او م  ستدیایدوش م  ریز  دخترک

 افتد یبلند در، م  ی نهیآ یسر و بدن هر دو رو

 خوردیاز آنچه که بود به چشم م شتریب شانی یسن تفاوت

دخترش    هیشب  شتریکه در آغوش بهرام، ب  دی دیبهار هم م  یحت

 است تا همسرش .. 

هم    یو کم  ی شانیپ   یرو  یبهرام و خط ها  یشدن موها  دیسف

 ش یچشم ها ریز

 دادینشان م شتریاو را ب سن



به چشم امدن   ن، یبه ا  یشتر یب   دانی اندام درشت او م  نیبر ا  وه عال

   دادیها م

 ............ بهرام خان؟ 

 

 هووومم !  _

 د یایب رونیبهرام ب یدست ها  ریاز ز کند یم  یسع بهار

 د؟ ی.. به بدنم.. دست نزنشهی........... م

 دارم آخه.. درد

م  مرد مردیگیفاصله  راست  دخترک  ا  گفتی..   یکینزد  نیاز 

 ..  شدیحالش داشت عوض م 

.. دردش خ  دهیتخت خواب  یرو با وجود    یلیبود  بود  ارام شده 

   کرد یعضالتش را احساس م  یخوردن مسکن هنوز هم کوفتگ 



خوابش    یآرام بهرام به خواب رفت.. وقت  یآخر با ماساژ ها  سر

پا  نیسنگ را  او  بهرام  رو  آوردیم   نییشد  خودش   یو  تشک 

 !    گذاردیم

سخت    شیتخت هم برا  کی  یبه فاصله    یحت  دنیوابا خجد  گرید

 بود..  

پ   ک یکه    شد یم  یدختر  دلتنگ   لیدر حمام به دل  ش یساعت 

بود..    دهیسوخته نام  اهیبود، او را س  دهیکه از بهرام شن  ییحرف ها

 ....!!  یتا بهرام نشنود، ول یزبان  ریآن هم آرام و ز

ا  رنگ تر    رهیواقعا ت  تادسیایداشت.. اما کنار بهار که م  یبرنزه 

 !  شد یم  دهید

 شدند...!   داریظهر ب ازدهی دو ساعت  هر

 شد   رید ی............. وااا



 .. می.. تا برسمیفتیمن آماده شم.. راه ب تا

 !   گذرهیوقت م  ی... کل اووووو

 !   م یای خوبه گفتم زود م حال

 ک...   وگرنه

 !   زهیخاله ر یزنیحرف م زیر هی هیچ _

 شده باز ؟  یچ

 گذاردیقلبش م  یدست رو دهیترس بهار

لبخند  با  هم  ها  یبهرام  اتاق    یبه چشم  وارد  اش  گرده شده 

   شودیکوچک بهار م

در    ن،یشد  یواریچهار د  هیوارد    یبه بعد وقت  نی......... حال از ا

 حداقل !   نیخبر بد ا ی دیبزن



   کند یبهار م  ی لب ها  کیدستش را نزد  وانیو ل  د یآیجلو م  بهرام

 !   یپریهمون تقه، باز م یمن در بزنم شما با صدا  زم،یعز _

 کن دهن و..!   باز

   کند ینگاه م  وانیو با اخم به ل کشدیرا عقب م سرش

 ؟   نیا هی........ چ

 !   رهیشربت ش _

   زندیرا کنار م وانیو با دست ل  شودیجمع م صورتش

  زنهیدلمو م خورم،ینم  نای.......... من از ا

   داردیو سرش را ثابت نگه م  گذاردیپشت گردنش م دست    بهرام

   گذاردیم شیلبها یرا رو وانیل

 !   یذار ینم رونیخونه ب نی که پا از ا ی.. نخورنمیباز کن بب _



و ناچار    بندد یرا م   ش یچشم ها  ند یبیبهرام را م  تیکه جد  بهار

   کشدینصف شربت  را سر م

  خورمینم گهی......... د 

 !  دیمجبورم کن د یتونیشما هم نم ی ... ول دایببخش

 ! کشهینم  لمیم  گهید شه،یزور که نم با

اصرار هم فا  نیا بفهماند، زور و  بهرام  به    یا  دهیهمه گفت که 

از وقت انقدر که  و عسل و گردو به    ریشده بود ش  داریب  ی ندارد 

  د یترکیخوردش داده بود داشت م

 را جا نداشت !   رهیشربت ش گرید

 ن یرفته تا ا  دیشده و خر  داریزود تر از او ب  یهرام کب  دینفهم  اصال

شده بودند   داریچون به نظرش با هم ب ندیتدارک بب شیهمه برا

  ! 



  ی عل ی الیبود تا به و دهیکه بهار کش ییخالف خط و نشان ها بر

 و رها برسند

 و کنجد هم به او خوراند!   زیخشک و مو ریتا انج 

  خواهد یجا ندارد و م  گریکه د  دافتایم  هیآخر بهار داشت به گر  در

 !   اوردی همه را بال ب

که   دیخط و نشان کش  شیحرف بهار برا  نیهم با اخم به ا  بهرام

و را از خوردنش منع  و به آنچه ا  ستیمواظب خودش ن ندیاگر بب

را انجام دهد،    یکار  شودیو دائم بلند م  دهد ینم  تیکرده اهم

 اشته باشد !  حال النش را د یکه آرزو کندیم یکار

کرده،    یرا عمل ش یگفته ها شهیمرد هم نیا نکهیبا علم به ا بهار

 چند بار سرش را 

 :  دهد یمثبت تکان م به



 ............. اره حتماً ! 

 انجام ندم؟  یواسه چ اصال

 نیگیبه خاطره خودم م  نیهم دار شما

 درد نکنه واقعاً.. !  دستتونم

 !   خوردیاش را م خنده

 دل و جان و روح و قلبش نشسته بود..  دختر به  نیا

.. بهار در  ش یسال پ   ستیبه ب  برد یمدل حرف زدنش او را م  نیا

   زدیو حرف م بردیاز او حساب م  نگونهیهم ا  یکودک

 د ی این کشیکه نزد  کردیاواخر، به بهار اخم م آن

 ..  انداختیو خودش را در آغوشش م   کرد یم   هیهم بهار گر  ی گاه 



را به   یآن دختر عروسک ی که لب ها دیجنگیبا خودش م  چقدر

 آرام شود..   شیببوسد تا خواب شب ها  ریدل س  کیو    ردیدهن نگ

ن  چقدر آن دوران که  بود در  او فشار   یجنس  زایسخت  به  اش 

    آوردیم

اش به   یشمیتن دخترک ابر  یرا کنترل کند تا رو  ش یها  دست

 نلغزند..   ی ناپاک

 ...    کباری اما

 دند سر راست بود که داده بو یآدرس

م  پشت نگه  م   داردیدر  تماس  رها  با  بهار  از     ردیگیو  خبر  و 

   دهدیم دنشانیرس

  ............ 

 جان !   قیبرات رف دمیخر یچ نیدوغ بخور بب نیاز ا ایب _



  ی شده و ابرو ها  زیر  ی که با چشم ها  کند یبه بهرام م  ی نگاه   بهار

   کرد یدر هم نگاهش م

   بردیتر م کیو سرش را نزد زند یم یدبه رها لبخن دستپاچه

 دل درد دارم کم ی......... رها جان من 

 ببرم..!   یبرام بذار رفتن یبخورم ول  تونمیالن نم 

 که؟   ی غذا هم نخورد  یخب باشه.. ول _

جا   گریانقدر خورده ام که د  نجایاز خانه تا ا  دیبگو  شدینم  شیرو

 غذا ندارم    یبرا

م مکه.  گم ی...........  خوب  شب  تا  دارم،  درد  دل  اونوقت    شم ی. 

 !   ریشام و از من بگ ایب یتونست



بودند را جمع کردند و    دهیچ اط یکه در ح  یزیهمراه رها م ی عل

  نکهیا  یکمک کند اجازه ندادند و فقط برا  خواستیبه بهار که م

 شان بود و آن ها مهمان بودند..   یخانوادگ دارید نیاول

 یبه گپ و گفت گذشت.. رها در طبقه    یساعت  میاز غذا ن  بعد

احت استر  ی دو ساعت  یکیبه بهار نشان داد که در آن    ی بال اتاق 

 کنن

   میهست نییما تو اتاق پا  یداشت یکار زمیعز _

 ......... باشه فدات  

 که مشخص بود چقدر خسته است  بهرام

و چشم    د یکه بهار و رها پهن کرده بودن دراز کش  یتشک  یرو

 را بست   ش یها

 !  نجایا اریب  فیشما پرده رو بکش بعد تشر _



 اش را نشان داد! نهیس یدست رو با

پرده    بهار بود به سمت  ا  یکه در حال شماره گرفتن    یقهوه 

 ده یرفت و آن را سرتاسر پنجره کش میرنگ ضخ

بهرام را گرفت بعد از چند بوق انتظار داشت   یخانه    ی  شماره

منتظر     نیقیبود که قطع به  زهرا    نیا  یرا بردارد ول  یگوش  میمر

 تماسش بود 

 جان  .......... سالم مامان

 یهم ازش بپرس  یحال  هیکه    یدار  یمادر  هیافتاد    ادتیبالخره    _

 ستیبد ن

 گفتیداشت هرچه م حق

 .. نشد زنگ بزنمخوامی.......... معذرت م 

 بعدش من   نا،یشوهرش ا یال یو می ایرها گفت، امروز ب شبید



 فتم اونم..... قبول کرد !بهرام خان گ به

 مامان جان   دی.. ببخشنجایا م یامروز اومد گهید

نگران نبود چون بهرام امروز دو بار با زهرا تماس گرفته بود و   

آنجا ببرد را گفته بود .. و بهار    تواندیامروز بهار را نم  نکهیا  انیجر

 هم خبر نداشت  

   زدیگ مزن د یهار نباناراحتش کرده بود که چرا ب نیا فقط

 خب   یلیخ _

   گم؟ یم یکه چ  یدون یخودت باش.. م مواظب

 ..   کند یم  خی تنش

 منظور زهرا چه بود..   دانستیم  قاًیدق

  شودیآرام تر م شیو صدا ردیگیبه دندان م  لب



 ......... بله مامان جان، چشم  

 برو دخترم ، جونت سالمت   _

وش بگذرون ..  هم خ یآقا بهرام و رها هم سالم برسون، حساب به

 خداحافظ دخترم 

 

 ......... خداحافظ  

 ..   کردیهنوز درد م کمرش

خودش   تا مراقب  که  کرد  مخصوص  سفارش  مادرش  که  الن 

 نداشت..   یباشد، حس بد

  نمت؟یبب _

 بغضش را قورت دهد   خواستی.. مگرددیبرنم



 کند   هیگر خواستینم 

که هم عاقل بود    بود که افتاد، آن هم به خواست خودش..  یاتفاق

 و هم بالغ  

ب  اما وارد خانه    یترس  م  یاذن  با    شدیدلش   .. را  اضطراب  و 

 آوردیخودش م

آغوش  یناگهان درون  م  ی،  ها  رودیگرم  ناخودآگاه چشم    شی و 

   شوندیبسته م

 خانومم؟   هیچ _

  ؟یختیگفت مامانت که بهم ر یچ

  کردمیقبول م  دی و.. نبا شبی......... د 

سرش    یرو  یارام و مظلوم بود که بهرام بوسه ا  شیصدا  انقدر

 آن لحنش..   یبرا رود یو دلش م زندیم



 نه..    ا ی یکردیچه قبول م نکهیاول ا _

 نداشت..  یفرق

 ................ 

 

 

 در موردش خواستمیهر حال من م به

 صحبت کنم   باهات

فقط برامون    م یریاز هم آرامش نگ  ی ول  م یهم باش  یما برا  نکهیا

 اره یم  یمنف بار

 دارد یحرفش باز م یبهار او را از ادامه  پوزخند



ست   یو منتظر جواب  دوزدیرا به او م  نشیسکوت نگاه سنگ  در

 بدهد !   د یش باکار نیا یکه بهار برا

   م؟یاز هم آرامش گرفت ی............ ما ک

   شبه؟یمنظورتون د نکنه

 ..  هه

 افتاده بود؟   بازم کارتون اون طرفا  ای  ضمیگفت مر مامانم 

 کند یم زانیو آو اوردیاش را درم مانتو

 دارم؟ ی........... معلومه.. مگه چه ارزش

 رفت..  نییکه ارزش خودمو، خودم آوردم پا  من

  ی توقع   یبود و قبول کرد... ، وقت  هیکه هر بار بهش... پا  یدختر

 اشت میزنن تو دهنش که خفه شه د



 ..نهیهم  اقتشیل

 دو، سه هفته بهت زنگ بزنه؟  نیتو ا یتو انتظار دار اونوقت

..  دهدیم   رونیب  یک ی  یکیدلش را    یتلنبار شده رو  یها  حرف

نبود..    ی بود جنسش از آدم   ستادهیا  ش یروکه روبه  یانگار شخص

 آهن بود... 

 تو د.....   زدمیام شو، م غهیص  نیبار تو خونتون گفت نیاول یوقت

  ن یبهم بگ  نکهیا  بدون  یبعد  یکه دفعه    شدمیارزش نم  یب  انقدر

   ؟یمحضر که چ  نیببر نیریدستمو بگ

 آوردم!  یا غهیص زن

که دست    یساکت و صامت فقط به مرد  خوردیکه م  ی دهن  تو

   کندیبلند کرده بود نگاه م شیرو

 یاولت خودت هست تیاولو شهیهم _



 ی .. خودت هستیدوم

 ی .. خودت هستیسوم

 ... ی.. باز هم خودت هستیصدم

 تو جون من یندازیم شیآت یدار یته دارخاطره دو هف واسه

 بگم :   ادیدلم نم  یاونوقت من حت 

ا  با ا  یحد تازوند  نیکدوم حق تا  همه منو دنبال خودت   نیو 

  ؟یکشوند

   ؟یتو آدم بود فقط

   ؟یکردیم سیمنو که چپ و راست دهنمو سرو یدی دیخر م 

 ..  هه

 تو؟  یدار یچ طلب



 ؟   زمیعز 

 ..  یزدیدوراتو  م  یمدت داشت نیشما تو ا 

 .. یکه برگشت حال

 بود که جات پر باشه عشقم نیاصلش ا 

 همه مدت اومدن..   نیبعد ا نکهیا نه

 ..!  یتر از قبل هم بش زیعز تازه

 دلم ..   زیعز یتو برد 

 و باختم ..   زیمن بودم که همه چ نیا

 رو دادم رفت ..   همه

 تار موت ...   هی  یبازم فدا یول

 کردیبود و بهت زده به مرد مقابلش نگاه مدهانش    یدستش رو



 چرا؟ دیفهمیرا نم ش یها حرف

خراب   ی و با حال  ردیگیبهار م  سینگاهش را از صورت خ  ریمس

بهار خودش را به او    فشاردیرا م  رهیدستگ  رود، یبه سمت در م

 ردیگیباز شدن در را م  یو جلو رساند یم

 ما بشن..   رها و شوهرش متوجه بحث خوامی......... نم

 ..  لطفا

   کندیو در را باز م  کشدیرا کنار م بهار

 زود..   امیم _

 داشت..   اجیبه آن قرص ها احت ضشیآرام کردن قلب مر یبرا

 نداشت انگار...   یبه جانب بودن بهار تمام  حق

م  در م  یخال  ی جا  ی  رهیو خ  شودیبسته  لبخند  ماندیبهرام   ..

   زندیم یتلخ



 پر بود   شانیدل هر دو   چقدر

 خودش که مشخص بود   یناراحت لیدل

 بهرام...   یول

   زندیبار است که سربسته حرف م نیچندم نیا

 او را دنبال خود کشانده بود..؟  یک

 ی.. دست روکشدیتشک دراز م یو رو کندیرا عوض م لباسش

   گذاردیلبش م

 نگاه کند  نهیرا نداشت بلند شود و به آ حالش

   کندیام در را باز مکه بهر گذرد ینم یلیخ

 ..  دیآیم داخل

 ................ 



و  شرتیکه برداشته بود همان ت یو از ساک کوچک شودیم  بلند

برا  یشلوار  ب  دهیخر  شیکه  را  مقابلش    آوردیم  رونیبود  و 

 رد یگیم

چانه    ریدست ز  ندیبیبهار را م  ی قهر کرده    یکه چهره    بهرام

 دآوریو سرش را بال م گذاردیاش م

 یکه قهر ی موقع _

 .. حله؟!یبهم نگاه کن از قبل شتریب دی با 

 کند یبهت نگاهش م با

 ! گفت؟یم چه

 ! یاز قبل باهام حرف بزن شتریو ب _

  ا ی  دیگوی م  یتا مطمئن شود جد  کندیچشمان گرد نگاهش م  با

   کند؟ یم یشوخ



 بود!   یاش که جد چهره

 ! فهیبدو ضع _

 ..!!  امی گرم کن تا ب جامو

  ش یابروها  انیم  یکه جوابش بوسه ا  کندیبه بهرام م  یزیراخم   

 !  شودیم

 توجهات بهرام...   شیآور بود برا ادیاعت یناراحت بود.. ول نکهیا با

   فشاردیو به خود م  گذاردیسر و دور کمرش م  ریرا ز  ش یها  دست

   زندیرا بوسه م شیو سرشانه ها  موها

   ن؟یریاز من فاصله بگ شهی......... م

 نه!   _

   کندیو دلش را نوازش م بوسدیرا م ش یو لب ها صورت



   ؟یدرد ندار _

 ......... مسکن خوردم  

 ..  دیبویدختر را م یگلو

... و    رساندیم  شیو به ران ها   بردیدامن بال م  ریرا از ز  دستش

 !  بردیم  ش یپاها نیب

خواست تکان بخورد که متوقفش کرد.. لب چسباند به گوش    بهار

 دخترک 

 ارام و خش دارش دل بهار را لرزاند..   یبا صدا و

 

 !!  گه؟ید سوزهیتنت نم _

 د یمرد چه بگو   نیمانده بود به ا گرید



بهرام قصد داشت    یدستش را از خود جدا کند ول کند یم  یسع 

 سربه سرش بگذارد انگار!  

 !  بردیلذت م  شیها از حرص خوردن که

 ........ بهم دست نزن  

و    کشدیتمام بدنش م   یاتفاقا دستش را روو    زندیم  یتکخند

 !  داردینگه م شیها نهیس یرو

 چرا؟  _

 چرا؟  نیگیم یجور هی..........  

 !  دیکنیانگار چقدر هم به حرفم گوش م  

احت  من قهرم..  کار  اجیالن  و  باشم  سکوت  تو  کارم    یدارم  به 

 نینداشته باش

 زندیگونه اش م یرو یو بوسه ا گرداندشیبرم  



 تسلط داشت   شیسر و گردن از او بالتر بود و رو کی

 ...  یکن یواسم ناز م یدار کنم یاما من فکر م _

   ادته؟ی نازتم..  داری خر استیدن  ایبودم که تا دن گفته

  ماند یم  شی چشم ها ی رهیخ بهار

  خوردیگونه اش سر م  یرو ش یاز چشم ها یقطره اشک 

 ی ......... منو زد

 آروم بود!  _

   زند یمرد م ی نهیس یتش را رومش ی گره

 یزد ی ........... ول

را م  بهرام انگشت ها  ردیگیمچ دستش  را   یو  جمع شده اش 

   بوسدیم



   یزد یحرف بد _

حرف   ی.. اونطوریحرف بزن  یراجبه خودت اونجور   یحق ندار  تو

 به خودته  نیاول توه یزدن در مورد خودت، در وحله 

 من!   یبه بچه ها  نیبه من.. و بعد توه نیتوه بعد

 !  بوسدیاش را م ینیب نوک

 بخواب ، بذار منم بخوابم   ریحال بگ _

  کرد یخاص بود.. حس م   یگری طور د  شیبودن با بهرام برا  چقدر

 بهرام مهم است یابر

 احساس نداشت؟   نیا شیفقط.. چرا چهار سال پ  

   د؟یدیچرا او را نم کرد؟یبه بهرام فکر نم چرا

رو  یا  بوسه م  نهیس  یآرام  ب  زندیاش  را  او   شتریو خودش  به 

   چسباندیم



 خب.. چه خبر؟ _

 خوش گذشت؟! نیبال تنها بود اون

رها    طنتیو به ش  گذاشتیم  ی خوردن ها را درون سبد  یسبز

 د یخندیم

 ........... چه جورم! 

 نداره گفتنش!  دهی فا ینجوریا گرفتمیم  لمیف کاش

 زهره مار! _

 ! یکن یکارت نداشته باشه تو ولش نمبه  یبدبختم اگه کار اون

 !  کندیم  دییو بهار با سر حرفش را تأ  خندند یدو بلند م  هر

فقط   زیفارغ از هر چ  افتادنیم  کجایبود، با رها که    نیهم  شهیهم

م  گفتندیم م   دند یخندیو  شان   خواستیحال  بحث  موضوع 

 به اتاق خواب ختم شود!   ای باشد  یمعنو



 نداشته باشن..   یشب کار یکه برا کننیهم درست م   سالد

فقط مانده بود چطور،   دیرا به بهار بگو  یموضوع   خواستیم  رها

در به  را  دل  نشود..  ناراحت  بهار  با  زند یم  ایکه  که    دی بالخره 

   گفتیم

 بهار؟   _

 ......... جانم  

بود در ماگ    دهیدوستش خر  ی نسکافه را که به خاطره عالقه   

   گذاردیبل بهار و خودش مو مقا کند یآب داغ حل م

نداره، مشخصه   ی شکر آقا بهرام هم مشکل مال.. خدا رو  گمیم  _

  ی هم اون طفلک که چند سال  ی شیمند معالقه  یهم تو بهش دار

 رهیهست درگ

  ست؟یبهتر ن نیعقد کن ینظرت باهاش صحبت کن به



   کندیبه رها نگاه م یو بعد از مکث کندیخودش را جمع م بهار

 منو عقد کن؟    میبر ا ی... بهش بگم ب........ 

 !  ...گفتم

 امروز ظهر تو اتاق بال   نیهم

 

   دهدیبهار سر تکان م   یحرف ها یمشتاق به ادامه  رها

 گفت؟   ی خب؟.. چ _

 ........ بحث مون شد  

 گهی.. اصال کامل نمشمیکه درست متوجه نم  زنهیم  ییحرف ها  هی

 چشه؟  



  م یتونیفعال نم  ل یدل  نیبه ا  ل،یدل  نیبه من بگه : بهار به ا  ادیب

   م یعقد کن

م  منو فکر  دارم  رها من  اکنمیقانع کنه..  به   خوادیم  نی..  منو 

پ  نداره بخواد   یلیمجازات کنه، وگرنه دل  شی خاطره چند سال 

   اره یصبر کنه و بهانه ب

   اندازدیبال م  یو شانه ا داردیماگش را برم رها

   شه یم تیخودش اذ ست،ین یمشکل خوادی م ینطوریاگه اون ا _

   ؟یهست  یتو کم مال  مگه

که حاج   یبرو .. خونشون برو، البته زمان دیخر برو  رونیب باهاش

باشه   نر  هیخانوم  خال  یدفعه  کنه؟!    یخونه  اصال    نه  خفتت 

نرو..!    خوادینم ا  و  خونشون  خوش   یحساب  نکهیکال  باهاش 

اون ناز کردنش  که    حال  نده بهت دست بزنه    اجازه  ..!  اما  بگذرون



  هندوستان کرده که چه بوده و چه گذشته..    اد ی  ش لیگرفته و ف

دوست پسر حالل نگاه    هیباش.. بهش به چشم    الیخ  ی هم ب  تو

 !  یکیکن! .. بدون نزد

به رها نگاه    ی عکس العمل  چیه  بدون     د یآیبهار م  یبرا  یچشمک  و

   کند یم

 رابطه داشتم!  باهاش  .. ستمی......... من دختر ن

   ؟یچ _

مثل خواهر   شیبرا  نکهینه ا  رها  کندیبرابر سوالش سکوت م  در

 بود، انگار خودش بود.. 

 ومد؟ینم  شتیپ   ینگفت  مگه  اصال؟  شینیبب  یوقت کرد  یبهار ک  _

 فرستاده بود خونشون..  مامانمو ما..  یخونه  شبی.. دشبی....... د



  حماقت کرده که با شناسنامه   کردیم  فکر  کند  هیگر  خواستیم

که حالش را    رها  بهرام قرار داده  اریخودش را در اخت  دیسف  یا

که کار از کار گذشته بود    حال  ردیگیاو را در آغوش م  ندیبیم

  یبهار حس بد  خواستینداشت.. الن فقط م  یا  دهیهم فا  خیتوب

 دانستیم  دوستش را  نیبهتر  ی  هیروح  شناختیم   نداشته باشد

 ..  شکندیو م ردیگید مدلش زو دانستیم بهار حساس است

   ؟یواسه چ هیگر !  زمیمبارک باشه عز _

 کردم نه؟   ی....... کار بد

و خنده نگاهش    طنتیش  با     کشدیو کنار م  بوسدیگونه اش م  از

   کند یم

  ی شبه رفت  هیمعلومه که نه.. حال درست که راه چند ماهه رو    _

 اون آقا بوده!   ی از زرنگ نمی.. اگهیخب د یول



درد      بهت برسم!   کمی  کنم  تتیزودتر، تقو  یگفتیبهم م  حداقل

 عروس خانوم؟!   یکه ندار

و    ردیگیم  ش یرا پ    شی ها  هیهم مثل بهرام، کار ها و توص  رها

 ال یبکشد و از آن و  غیج  خواستیم   گریبهار بود که د  نیب  نیا

  ینیحال سنگ  نیکه مرد شوخ طبع و در ع   ی از عل  بهرام  !  زدیبگر

ساده    یفقط کم  آمدیم  ینظر جوان با جنم  بود خوشش آمد به

 بود

اول تعجب کرده    یدر لحظه    د ید یبار اول بود که بهرام را م  یعل

او تفاوت سن  یبود که بهار چطور با مرد داشت   ییبال   ی که با 

اش    ییبه خاطره دارا  د ی شا  کردیازدواج کرده با خودش فکر م 

که    دادیان م مارک بهرام نش  یمدل بال و لباس ها  نیماشبوده  

 دارد..   یمرفه  یزندگ



 نیدر اتاق بودند موضوع را به رها گفت و رها هم شرح ا  یوقت

کرد ضمن    انیب  شیچند سال را به طور خالصه و سانسور شده برا

کودک  نکهیا در  ا  ی بهار  از  بدهد    نکهیقبل  دست  از  را  پدرش 

 قشر مرفه بوده ...   نیخودش جزء هم

نقص رها، ساعت    ی ب  ی زبانیبه م  وانیادر    ینیاز شام و شب نش  بعد

و کادو گرفتن بهار از رها ،    یشب بود که بعد از خداحافظ  ازدهی

   یراه افتادن آن هم به خانه 

 .. بهرام

                                     

 تون زنگ بزنم به مامانم؟   یبا گوش تونمی........ م

تا کجا قرار بود او را سوم شخص    کند،یحواله بهار م  ینگاه  مین

 خواند؟ ب



من گفتم !   م،یگردیبرم میرکه دا یبهش خبر بد یخوایاگه م _

   یزنگ بزن خوادیالنم خوابه نم

ابرو  با  ی انگار حواس بغل دست  دهد،یبال م   ییلبخند و تعجب 

و در دو    آوردیم  رونیرا از سبد ب  فالسکجمع بود!    یادیاش ز

به  شکل کوچک که    یلیو درون سبد مستط  زدیریم  یچا  وانیل

 تا سرد شود   گذاردیمنظور برداشته بود م نیا

گفت!    شهیم  رمیاز امروز رو فاکتور بگ  یی بخش ها  ه ی......... اگه  

 بود.. خوش گذشت یدر کل روز خوب

بود   یکه به بهار خوش گذشت کاف نی.. همزندیم یمحو لبخند

بهار را به خودش   یقلبا خوش  ی بود ول  یاو هم روز خوب  یالبته برا

   دادیم حیترج

 کدوم قسمته؟  یفاکتورش برا _



برا  یشکالت  یدربسته    ظرف رها  باز   شانیکه  را  بود  گذاشته 

  ی بهرام که منتظر جواب بود برا آوردیم رونیرا ب یکیو  کندیم

م نگاه  او  به  بهار  بهار هم منتظر هم  کندیسکوت  لحظه!   نیو 

م  شکالت دهانش  در  ناز  با  م  بهرام!  اردگذیرا   بیعج  یلیبا 

 حرکاتش را ببلعد!   خواستیکه م یطور کند ینگاهش م 

  ن یرا به ل نیو با سرعت کم ماش کند یبه جاده نگاه م  یا لحظه

بهرام    اق یاشت..  کند یو دوباره به بهار نگاه م  کندیم   تیکند رو هدا

م م  ندیبیرا که  بلند  مرد    ی چشم ها  ی  رهیخ!  خنددیدر دل 

رو روبه  انگشت    شودیم  شیگرسنه  دهانش  و  در  را  اش  اشاره 

و زبانش    آوردیم  رونیرا ب  انگشتش!  کشدیزبان م  شی و رو  بردیم

را به دندان   نشیریو در انتها لب ز  کشد یم   ش یلب ها  یرا رو

 کند یو به جاده اشاره م   زندیم یدلبرانه ا لبخند! ردیگیم

 !؟یحاج مونی............ نکش



شده بود   طانیاده شکه آخر شب، در ج  یاز دخترک  ردیگیم   نگاه

 .. کردیو وسوسه اش م

که دست    یقبل وقت  مثلبود!  شیبهار همان بهار چند سال پ   نیا

پدر درارش آتش به جانش    یها  طنتیبسته بود با آن ش شیو پا

   آورد یم  رشیکه تنها گ  یاما زمان  کردیقرارش م  یو ب  انداختیم

 ! کردیم دنیکه در دام افتاده از ترس شروع به لرز ییمثل آهو

 ؟ ینگفت _

 رو؟  ی .......... چ

ا  یبیعج  لیم  چه ش   نیبه  بدجور  امشب  که    طنتش یوروجک 

 ..!  بردیم  نیدل و د نشیریلحن ش نیهمگرفته بود داشت! 

 ؟ ییفاکتور گرفتن چه بخش ها  _



چشم به بهرام که   یو با گوشه  گذاردیلبش م یگوشه  انگشت

 کند ینگاه م  گرفتیاز او چشم م

 فاکتور گرفت..  دیقسمت رو با  اون . خب.. قسمت اتاق خواب!..........

 شتر یب یلی.. خکندیم شتریرا ب نیماش سرعت

ول دارم  دوست  سرعت  من  درسته  حال  نه    ی...........  حال؟  نه 

 ؟ ینجوریا

 ماند یبدون پاسخ م سوالش

 ........... جنابِ خان؟!  

   کندیحواله اش م ینگاه  مین

 .. آره؟  یریبگ  دیرو ند  یمن، تنها بود  اون قسمت که با یعنی _

و لبخندش را    شودی را متوجه م  شیحرص پنهان در صدا  بهار

   کندیمهار م



 حال؟  ی چ که!  قای......... دق

را    نیراهبر که در جاده وجود داشتن عکس ماش  یها  نیدورب

   دارندیبرم

و حاج خانوم    مادرت  ؟ یمن  یکه امشب تو خونه    یدونیم  زمیعز  _

ا پاتو  شما..    خوابنیم   نییتاق  من!    توو  به    پس اتاق  حواست 

 باشه!   یکنیکه م ییحرفات و کارها

  کند یسر کج م   ش یلب ها   یو با لبخند نشسته رو  خندد یبا ناز م  

 یکشش  گفتیبود اگر م  دروغ    کندیاش نگاه م  یبه مرد جد  و

 به او ندارد!  

ن قطعا.. امشب  م  ی ول  دونمیاتاق شما کجاست و نم  نکهی.......... ا

 ! کنمیرو تو اتاق شوهرم صبح م 

 بهم گفت :   یکی ی زمان هی ادمهی



ها تا صبح........    فرشته  داره زن جدا از شوهرش بخوابه  تیمعص

 !! ش؟یبود بق یاوممم چ

 رد یگیو نگاه م  اندازدینگاه تب دارش را به او م بهرام

 بود..!  یتو اتاق شوهرت تا بهت بگه چ یریرو م شیبق _

  یهم نداشت برا  یل یدل  ی را شروع کرده بود ول  ی خطرناک  یزبا

  یبود و نامرد  یفیکه بهرام ذاتاً انسان شر  درست  دنیعقب کش

نم او  قاموس  ا  هیتک  نکهیااما..    دیگنجیدر  در    نیبه  ها،  حرف 

موقت عقد  پا  یدوران  زمان  ب  انیکه  از   یتعهد  چیه  یداشت.. 

بود نه    ی بود نه عقالن  او قرار داده  اریسمت مرد، خودش را در اخت

  شان ید شده  سر  یچا  گرفتیجانبش را م  یقانون و تبصره ا  چیه

را داخل   نیماش  دندیرس  د،ی که با  یزودتر از زمان   کندیرا عوض م



وقت بود،    رید  ردیگیرا از بهار م  کینکیو سبد پ   کندیپارک م 

 و زهرا هم مشخصا خواب بودند  میمر

 اقل خدا مادرامونو بهمون داد! حد می ......... از هر جا گم کرد

رو  سبد به   گذاردیم  نتیکاب  یرا  مظلوم  که  بهار  سمت  به  و 

   گردد یبرم کردند یگاز نگاه ماجاق 

 شده؟   یچ _

   اندازدیسمتش م ینگاه  مین بهار

برامون درست   یچیهگاز!  یغذا هست نه رو  خچالی.......... نه تو  

 نکردن! 

م  ش یها  لب شکمو  ند یآیکش  به  تکان   نیا  ییو  سر  دختر 

 !  دهدیم

 درست کن خودت  یزیچ هی _



   خورمیم ریذره نون پن هیفقط  رمیمی........... دارم از خواب م

                                     

  بهرام دور کمرش حلقه شدند  ی دست ها  دندیبه اتاق رس  یوقت

سرش بوسه زد و شال را از دور سرش   یچسباند رو  نهیرا به س  او

  یها  مهدک  آن خواباند  یرا تا تخت برد و بر رواو    آرام  باز کرد 

از   کمربند  باز کرد  یک ی  یکیلباس خودش را   را باز و شلوار را 

را دو طرف    ش یو زانوها  رودیتخت م  ی.. روآوردیم   رونیب  ش یپا

  یدختر امشب حساب  نیا  کندینگاهش م   یکم  اول  گذاردیبهار م

باز با  یآتش  بود حال  ان  یآتش  دی کرده  راه  به  را که  بود  داخته 

 ! کردیخاموش م

مانتو    مطمئن او  خاطره  به  که  پوش  یبود  بسته  بود    ده یجلو 

بهار را با    آوردیم  رونیاز سرش ب  آرام  بود  دهیپوش و در مقابل 



 ی .. نگاهش در گردش بود که بهار چرخندیبیسبز رنگ م  یتاپ 

 ! گذاردیم شی پاها نیو بالش بهرام را ب زندیم

 ر یخودم اصال جون نداشتم.. شب بخ یه درآوردک  ی............ مرس

! 

 کردیحرکت و حرف دختر نگاهش م مبهوت

 بهار؟  _

نم  جواب ب  شنودی که  هم  دراز   شودیم  الیخیاو  کنارش  و 

 کشد یم

 جوجه !  ایذاریم یحواسم هست تو خمار _

  عقب  زندیبوسه م  ش یو چند بار بر بازوها  کشدش یآغوش م  در

 وابدتا بهار راحت بخ  کشدیم

 جون دلم... ریشبت بخ _



آمد به اتاق بهرام رفت و    رونیب   ش یا  قهیدق ستیاز حمام ب  ی وقت

  ی کوچ  یرا خشک کند ورقه    شی تا موها  ستادیا  نهیآ  یروبه رو

 .. دید زیم یرو

بخ  _ صبحت  بهارم..  مر  به،  ریسالم  گفتم  خانوم  !  یضیحاج 

  ی چ ره! امیفقط به خودت برس تا ب.. یانجام بد یکار خوادینم

   ارمیب رمیحتما بهم بگو واست بگ یلزم دار ای یهم دوست دار

   د یگویلب م ریز یا " وانهید  "و  خنددیم

او را به تن کرده . چقدر  همه    ی به خودش که حوله    کند یم   نگاه 

 بود.   رییدر حال تغ یگریجور د زیچ

م  داخل ظرف  شود،یآشپزخانه  داخل  را  ها  کاهو  خورد    یزهرا 

   بوسدینه اش مگو  کردیم

  ؟یخوای.......... سالم مامان جان، کمک نم 



قسمت    رینگاهش گ  یاما لحظه ا   دهدیبا محبت جوابش را م  زهرا

   افتدیگردن  بهار م  یکبود

حتما    ی اپ ی تنها بودنشان آن هم دو شب پ   کردیفکرش را م  د یبا

که گفته بود    غهیمدت ص  نیبرود ا  ادش ی که بهرام    شدیباعث م

چهار سال بوده و    نیهم  بعد از ا  یبا خلق و خو  ییشناآ  یبرا

انجام   به محض  است  کار ها  یکسر یقرار  و    ش یاز  عقد  مراسم 

 را با هم برگذار کنن   یعروس

  کینزد  ن ینداشت گذشته دوباره تکرار شود و به خاطر ا  دوست

هر چند با توجه به چند سال   اندازدیب  ییجدا  شاننیشدن ها  ب

به بهار دارد    یادی و کشش ز  لی د که بهرام مقبل متوجه شده بو

پ  گذاشته بود و با چند    ش یخصوصاً حال که به قصد ازدواج پا 

 داشت...   ی ادیتفاوت ز  شیسال پ 



 بپوش!   یباز تر اگه دار نیلباس از ا نیفقط برو بب  زم،ینه عز _

هم  خنددیم مادرش  پوش  شهیبهار،  لباس    ش یها  دنیبا سبک 

 مشکل داشت 

 !  یخوب نی. چشه مگه؟ به ا..........

   آوردیم  نییرا پا شی و صدا دهدیتکان م یسر زهرا

 یرو هم برا  ییزایچ  هیخوبه    ی نپوش کال، ول  گم یدخترم.. نم  _

 بعد از عقدت!  یبرا ،یبعدت نگه دار

   زند یم   یبار  طنتیلبخند ش  شی اما به جا  ، یکم  سوزدیدلش م  ته

م  نیا  ستنین  نیم سنگه  یکمی   یول   ن،یگی.......... شما درست 

   زا؟یچ

 .. !  ا یبه دلخواهش لباس بپوشم  د یآقا شوهرمه.. چرا نبا اون

   شودیگرد شده اش مات حرف بهار م یبا چشم ها زهرا



چ  ایب  کدفعهیدختر!    یبترک  _ ازت  رو    یبگو  خودت  خواسته، 

 خالص کن!  

  زیو بهار هم ر  زندیو با خودش حرف م  رود یسمت سماور م  به

   خنددیم

 زرد!  یبه من نرفته دختره  شیچیه _

 ! کنهیواسه من شوهر شوهر هم م چه

 دهد یجواب م د،یدر دستش لرز یکه گوش کردیرها چت م با

 ........ جانم سالم!  

   کندیجواب دادن مکث م یبرا یا لحظه

سن، حالش بسته به جواب   نیکه در ا  ماندیدر کار دلش م   یگاه 

   شد یدخترک زبانبازش م

  ؟ی.. بهترزمیجونت سالمت عز _



 !  شمیبهترم م  نمی.......... شما رو بب

 اتصال قطع شده   کندیبهار فکر م شود،یکه م سکوت

 ........ بهرام خان؟

 ..  ن؟یهست 

   کشد یم  ییصدا ی ما ببلند ا نفس

 آره  _

  ش یگردن  زیو با آو  داد یهم انداخته بود و تکان م  یرا رو  ش یپا

   کرد یم یباز

 خودش نبود، دستور دل بود..   اریلبش به اخت یرو لبخند

   ن؟یا یم ی........ ک 

 اآلن!   _



  رم؟یبگ یخوا یم یزیچ

نگاه  با برا  یلیهنوز خ  اندازد،یبه ساعت م  یتعجب  بود    ی زود 

 آمدنش 

 !  شهیکامل م نی ا یهست، شما که ب زی......... همه چ

 ..  شوند یقلبش فقط به خاطره او تند م  ی بار هزارم تپش ها  یبرا

آماده شود،    د یکه بهرام در راه است و با  فرستدیبه رها م  ی امیپ 

 : الن وقته خونه اومدنه؟ منتظرم!   کندیم  پیتا ش یرها هم برا

م  از استفاده  بهرام  م  شیموها  کند،یسشوار  بال  از  و    بنددیرا 

   کندیم  ادهیصورتش پ  یرو یتیل شیآرا

 

 



. موقع  داردیرا از کمدش برم  روشن بهرام  یآب  یها  راهنیاز پ   یکی

 ماند یاول م یدکمه  یبستن دکمه ها نگاهش رو

 بست یهم م دکمه را نیا شهیهم بهرام

 او که بهرام نبود! یول

 بنددیرا م هیو بق گذاردیبال را باز م یدکمه  دو

از چه عطر ها استفاده م  یی .......... لمصب  باشه    ادم ی !  کنهیهم 

  هینداره    ی استفاده کنه معن  شیخونگ  ی لباس ها  یبگم فقط برا

 مرد متأهل بخواد عطر بزنه! 

 در جا  شودیباز شدن در باعث م یصدا

 .بپرد

آب    خورد،یجفت چشم مشتاق گره م   کی  ریگ  نهیاز آ  نگاهش

 دهد یدهانش را قورت م



 ایجدا از هم هستند    یدو معقوله    جانیاضطراب و ه  داندینم

 است جانیاز ه یشاضطرابش نا نیا

لبخند  گردد یبرم رو  یو  چشم    یمرد  ی به  بسته  در  کنار  که 

 زند یانتظار آغوش بود، م

 سالم!  یوا ی......... ا

 ن یمتوجه نشدم که اومد اصال

  گذاردیمرد م  ی  نهیس  یدست رو  رود یلرزان به سمتش م  ی تن  با

   زند یم شیگلو یرو ی.. بوسه اشودیپا بلند م یپنجه  یو رو

بود    آتش کرده  پا  دبه  ه  شبیاز  حال  اضافه    زمیه  یو  آن  به 

   کردیم

   شودیخواست جدا شود دست بهرام دور کمرش حلقه م یوقت

 کجا عروسک؟   _



  یو سرش را به قصد شکار لب ها  چسباند یرا به در اتاق م   بهار

 ..  بردیم  نییسرخش پا

 .. توانستینم  یبرود ول شیآرام پ  خواستیم

 کشدین مرا با دندا نشییو لب پا بردیرا در دهان بهار م زبانش

پ   یا  دکمه   ی ول  کند یخودش که تن بهار بود را باز م   راهنیاز 

 دهد ینم یرو شی پ  ی بهار با گرفتن دستش اجازه 

جدا    یو با مکث   گذاردیدر م  یرا دو طرف بهار رو  شی ها  دست

 ..  شودیم

   زدندیدو نفس م  هر

 :  کند یمه مو آرام زمز گذاردیبهار م یچانه  ریدستش ز کی

 .. خوامتیم _



اما بهرام    راندشیو به عقب م  گذاردیبهرام م  ی  نهیس  یرو  دست

بهار    خواستینم بکشد  بود پس    کباریعقب  رفته  انتها  تا  او  با 

 بترسد و امتناع کند  یزینداشت از چ یلیدل

 به خاطره تو زود اومدم  _

  یدور  نیآرام و جذاب و لحن مخمورش هم بهار را از ا  یصدا

و نگاهش   زندیم یا مهینصرف نکرد در عوض لبخند نصفه و نم

 دهد یم ش یبهرام به چشم ها ی نهیس یرا از رو

 به خودتون؟! ای  نیلطف رو به من کرد ن ی.......... ا

م  گونه دندان  به  را  آرام  ردیگیاش  مک  را    زندیم  یو  زبانش 

 خواستنش را تکرار کند یتا گوشش که در آن زمزمه   کشدیم

 تمون! جف _



که داشت در رگ    یاحساس  نیاز ا  دی گویدل خود را ناسزا م  در

   کردیاش نفوذ م شهیو ر

 بهار  ایبا دلم راه ب _

رو  یب  دستش بهار مسخ   یواسطه  بود..  در حرکت  دختر  کمر 

 را که دلش خواستار او بود  یپس بزند مرد توانستیشده نم

  ی دست  ی قتطالب او شد.. و  شتریو دلش ب  دیشدن بهار را د  سست

قرار   یچانه اش بود شروع به لمس کردن دخترک کرد ب  ریکه ز

 تنش  یفتح دوباره  یشد برا

که از دهان بهار خارج    "  ییآ  "برد و بلندش کرد    ش یپا  ریز  دست

 به خود فشرد شتریشد، او را ب



. بهار  اوردیتا کتش را در ب  ستادیتخت خواباندش و خودش ا  یرو

تخت نشست. بهرام چهره در هم    یتفاده کرده و رواز فرصت اس 

 ها را نداشت  یباز نیا ینگاهش کرد حوصله  دهیکش

رابطه و   نیبه ا  دادیو دل م  خواست ی او را م  ایاز نظرش بهار   

 و...  خواستینم  ای  یزندگ

   تونمی نم ینجوریا من  نیمدت به من فرصت بد  هی......... 

 گوشه   ییجدا  یداشت برا  یبهانه ا  شهیهمبه او که    شودیم  رهیخ

با چه    افتدیم  ادش ی  ی .. وقتکشدیو عقب م  رودیلبش بال م   ی

کار  یاقیاشت ساعت  از  رساند    یزودتر  خانه  به  را  خودش 

   شودیتر مپوزخندش پررنگ 

ا  ستین  یحرف  باشه،!  یخوایبازم فرصت م  _   ی سع  نباریفقط.. 

 ...   دینبا یزیاون چ  شهی وگرنه م یبرس جهیکن زود به نت



 ستد یایو مقابل بهرام م شودیبلند م  شی از جا یعصبان

رابطه دنبال من   یشما فقط برا  نکهیامنو؟  دیکنیم   دی ......... تهد

 خودتون رو  دیدرمان کن خبمشکل منه؟ ن،یهست

  ی حرص قدم  بارا آرام گفت اما.. بد گفته بود..   شیحرف ها  ی  همه

برم دختر  م  ش ی موها  دارد یبه سمت  دور دستش  و    چاند یپ یرا 

 کشد یم  نییپا

م  _ راست  رو  یگیآره  زن  تنها  نکه  واسه   ینیزم  یتو  احتمال 

زن احمق   من   خودش  یدنبال زندگ  یبه بعد هر ک   نیا  ازهمونه!  

  ا ی  ی چطور با من رفتار کن  یر یگیم  ادی  ای  خوامیزبون دراز نم

 همون دفترخونه و....   برمتیم

بود اصال    رهیخ. بهار ناباور هنوز هم به او  کندیرا رها م  ش یموها

 بود انگار...    شتریمرد ب  نیا  ی. درد حرف هادیرا نفهم  شیدرد موها



 نیبکن نیدوست دار ی.......... هر کار

که زده سمت   یاز حرف  مانیپش  کنند یسکوت م  یا  قهیدق  کالفه

و بوسه   چسباندیم  نهیسرش را به س  رودیدخترک بغض کرده م 

م  یرو  یا م  اگر  زندیسرش  رابطه  او  خواستن   خواستیاز  از 

 هوس کم بودند   یمگر برا د؟یفهمیبود. چرا بهار نم ادشیز

باعث    نیو ا  رمیتند م  یلیخ  منحق با توئه..    خوام،یمعذرت م  _

 از..!  زمینامزد ها دارن عز  یدوران و همه    نی.. ایتو بترس  شهیم

   ؟ یترسیم یچ

  کرد یبه او زنگ بزند، سرش درد م  دندیرس  یبهرام گفته بود وقت 

را که در    ی مدت  دهد یرا م  دنشانیخبر رس  ی امکیبا پ   نیهم  یبرا

از گذشته تا به امروز   شانیرابطه ها  یبودند فکرش رفت پ   یتاکس



دائم    یها  دنیکه واضح بود تند بودن بهرام و عقب کش  یزیچ

 خودش بود 

  ی در دوران نامزد  ا یاز دوستانش که ازدواج کرده بودند    یبعض

شان حل شده  داشتند که بعد از ازدواج  ادیزمشکل را    ن یبودند ا

  یطرف   ازاست که مشکل آن ها هم حل شود    دواریبود فقط ام

م را    کردیدرک  زن    حالبهرام  دکه    توانست ینم  گریداشت 

 ی تجربه    نیا  کردیفکر م دیخوددار باشد، اما او به خودش هم با

زن اگر  که  بود  متأهلش  دوست  ده  ن  ی حداقل  شوهرش   از یبه 

  ی پاسخ منف  نیا  دیبگو  "نه    "مختلف    یبار به بهانه ها  نیچند

نبود که    یهم مستثن  بهرام  گذاردیم  ریمرد تاث  یخلق و خو  یرو

ب  یلیخ  چ،یه و  بود!    شتریبدتر  که   یگوش  امیپ   یصداهم  را 

 بهرام بود...  شود،یباز م یو گوش زندیقفل را م شنودیم

 ی ن؟اوکیهم _



 خندد یبلند م ی حال یآن ب در

 ......... قهر کردنات و عشقه!.

که   فرستدیرها م  یبرا یامیپ  دهدیجواب نم  یول   کندیم  نیس 

 پاساژ شهاب منتظر است  م یساعت پنج و ن

   ن؟ی.......... خوبه ا

   هیعال _

 چند زده؟   نی.......... بب

  شودیرنگ م یمخمل زرشک  یتنه   میمحو ن رها

   شه؟یست با دامنش چند م نیا متیآقا ق _

 سه و ششصد و نود!   _



ساده   یپارچه  کهیت  کی. مگر گرددیتعجب به سمت بهار برم با

 بود؟   یمتیهمه ق نیچه داشت که ا یدامن تور کیو 

وقت ها با بهرام قهر   نجوریا  یکنیتو غلط م  نکه،ی.. بعد امیبر  _

 حداقل کارتو راه بنداز بعد!  یکنیم

 !  خوامیلباس و م  نیا من ؟ی........... چقد دار

   بردیم  رونیو از مغازه ب کشد یدستش را م یعصبان رها

 لباس؟   هیبابت  یهمه پول بد نیا یخوایم  ؟یشد وونهید _

  شد؟یمگر چه م  د،یچیبرنامه م  شیبود که برا  یشب  ی فکرش پ  

شب   ک یبالخره  کند،یش خرج ما یجشن نامزد یانگار که برا

 دو نفره را به خودشان بدهکار بود! 



تو کارت   شتریب  هفتصد  خوامیلباس و م   نی....... رها جان من ا..

  یکی  ریبگ  یاز عل  شهیکار ها، اگه م  هیبق  یندارم که گذاشتم برا

   گردونم یبرم یدو هفته ا

بهار    یبرا  یکار  توانستیکاش م  اندازدیم   نییشرمنده سر پا  رها

 بکند

الن   دونم یخواب رو پاس کرد م  س یچک سرو  ش یسه روز پ   _

 ..  یدون یخودت م وگرنه هیتش خالدس

و به سمت خلوت   ردیگیو دستش را م   بوسدیگونه اش را م  بهار

 کشد یم یتر

م نزد  زیعز  دونمی.........  که  ببخش  تو  من   تونیعروس  کیدلم، 

 کردم  یدرخواست نیهمچ



 خواست یم  ردیگیو شماره م  آوردیم  رونیب  فشیرا از ک  یگوش

بار سوم   یبرانبود  یشدن   یهد ولصفر تا صدش را خودش انجام د

 :  فرستدیم ی امی پ  ناچار شودیتماس برقرار نم

 !  میبد طیبهم زنگ بزن تو شرا  یتونی.......... لطفا اگه م

 !  خوردیزنگ م یکه گوش  کشدینم قهیدق به

 دهد یجواب م یو بعد از مکث زندیبه رها م یچشمک

 ......... سالم  

 ؟ یی .. کجاکیعل _

 شد؟ یمگر  م یول  کردیرا پنهان م ش یصدا ینگران

 دارم   اجیپول احت کمی.. به رونمی.......... ب

شن  ی بلند  نفس را  شد  رها  برا  دیکه  رفت  ضعف  دلش    یو 

 شینگران



 و شماره کارت؟   مبلغبمونه به وقتش!   یبدون اجازه رفت نکهیا _

 زنن یو دستشان را به هم م ند یآیهر دو کش م  یها لب

 ممنون!  یلیالن، خ فرستمی......... م 

سفارش داشت که حال با    یکسریرا کردند، بهار    شانیها  دیخر

 انتخاب کند توانستیبهتر م یلیحساب پر خ

آخر  ش یکارها  بایتقر از  بودند  شده  ب  نیتمام  هم   رونیمغازه 

   دهد یدست تکان م یتاکس  یبرا ابانیو کنار خ ندیآیم

عل   _ ب  ام یپ   یبه  د   یخونه    اد ی فرستادم  مشما  من    گهینبالم، 

 !  یگردیمبر میهمون طور یخستم، همون طور که رفت

 !  میخودمونم ندار اری اخت گهی بهار؟ د ینیبیروخدا م تو

رو  بهار را  م  یسرش  تکان    ینا  گرید  یاز خستگ  گذاردیبالش 

 خوردن نداشت  



  ینیبیخودت که م  شه،ینم  دایپ   یمثل عل  یرم بگرد  ای ......... دن

سر    گردهیباز برم  یول   گمیهزار زبون منظورمو ممنو.. به    تیوضع

  ی نفهمم چ  ستمیو پنج سالمه.. بچه که ن  ستیب  مناول    یخونه  

و    یمنطق  شهیبخواد م  ایکه اون بگه    یهر چ  خوام،یم  میاز زندگ

که   یجار و جنجال  شهیمحال اگه من بخوام مخالفت کنم    ،یشرع 

 مسبب به پا کردنش خودمم   

بهار درست    برد،یو به دهان م  زندیبه چنگال مرا    اریاز خ  یا  تکه

 یاسترس  نکهیحداقلش ا  آمد یبا او راه م   شهیهم  یعل   گفت، یم

  انداختیبه جانش نم 

  ی چ  یهاتو بهش بگو، تا نگ   خواستهباهاش حرف بزن    یجد  _

قهر و   ی ه نه،یهم تیوضع کنهیم تتیاذ ییزایو چه چ یخوایم

 ...  یآشت



م  فکر  چا  ی کنی..........  کل   خواستمیم  کاریمروز  حرف    یبکنم؟ 

 شد؟  ی که چ یدی آماده کرده بودم، د

                       

بهرام آمده بود گذشت. بعد از    یکه از خانه    یروز از روز  چهار

خر  نیآخر مرکز  در  پ   گرید  د،یتماسشان  تماس  یامینه  نه    ی و 

سخت خود فرو رفته   یدر پوسته    بهرام  نشده بود  جادیا  شاننیب

  د ید یتفاوت م  ی خود سرد و ب  هار را انقدر نسبت بهب  ی وقت  بود

نبابستیم  خیوجودش    یهمه   پ   دی..    نباید   گذاشتیم  شیپا 

م  کی تکرار  دوبار  را  عقب    شدینم  گرید   اما..کردیاشتباه 

د  بهار..دیکش مخالف،  چه  بود  موافق  بود  یبرا  گریچه  شده    او 

 عقدش کند..  خواستیم



م  عقد بهار    یحت  کردندیکه   توانست ینم  خواستش،ینماگر 

جز او بهار را نخواهد   یبابت که کس  نیاز ا  الشیخ  حداقلبرود

قرص   یو قوط کندیکارش را باز م زیم یکشوداشت راحت بود..

  یصندل  یو سرش را به پشت  خوردیرا م  یکی  آورد،ی م  رونیرا ب

ها را    ل یتا فا  رفتیبه خانه م   د ی با  گر یساعت د  دو .دهدیم  هیتک

چند روز را   نیا بهار...خواستیرا م  الیآرامش و سکوت وبردارد، 

امشب گذراند از صبح مشغول درست    یبرا  یزیبا کار و برنامه ر

طور   ک یمختلف بود. دلش امشب را    ی کردن غذا ها و دسر ها

 که در خاطرشان ثبت شود   ییاز همان ها   قایدق  خواستیخاص م

 به خاله؟   نی...... مامان؟ زنگ زد

خودش زنگ    ادیمان، گفت بهرام هنوز تو جلسه ست بآره ما  _

  زنهیم



ها    نی. اگر بهرام ااندازدیم  یو آب   دیسف  یبه بادکنک ها  ینگاه 

 !  دادینشان م یچه واکنش د یدیرا م

 ال یفردا رو بره و  نجا،یا اد یخب امشب و ب _

رو   حوله م  یرا  ح  گذاردیتخت  ب  رونیب  نی،  دست    ن یرفتن 

م  یوهام دارش  مکشدینم  ها  دیشن ی.  با    یحرف  که  را  زهرا، 

 نجا یانگار قرار نبود بهرام امشب را ا کرد، یصحبت م ی تلفن میمر

 ..  دیایب

عز  _ نکن  زمیباشه  ناراحت  تو خودتو  بهار خودش   گمیم  حال.. 

 زنگ بزنه 

 خدا.. خودت رحم کن!  ی........ وا



برم   لش یموبا  م  داردیرا  اتاق  به  را    ی   شماره  رود یو  بهرام 

جواب دهد اما در بوق    ستیباز هم قرار ن  کرد ی. فکر مردیگیم

 را برداشت!  یسوم گوش

 الو!  _

 ......... سالم 

 سالم _

  ن یشده اما نه تا ا  ریبهرام دلگ  دانستیم  کنن،یدو سکوت م   هر

 حد سرد

 نی.......... خوب

 به لطف شما!   _



ا  چطور حرفش ر  دانستینم  اصال..  شیبود برا  ینیسنگ  ی  کهیت

جواب ها نشان از وخامت   نی. ا   ردیبزند که بهرام دعوتش را بپذ

   داد یاوضاع م

.. خاله گفت  می.......... شام درست کردم، گفتم امشب دور هم باش

بر ا  الیو   نیقراره  باهاتون   فکر  ن یاینم  نجا یو  خودم  اگه  کردم 

که از دستم   کردمیش چون فکر مصحبت کنم  بهتر باشه.. راست

  د ی اول از همه خودم باهاتون تماس نگرفتم، گفتم شا  ن،یناراحت

 نم ی.. من فقط منتظرم که شما رو ببامشب نیجواب ند

   الیبرم و  د یعجب!  نباش.. امشب با  _ 

 ........ منتظرم!  

م  ی رو  ییبایز  شیآرا قرمز    یبایز  شرتیت  ک ی  کندیصورتش 

 برهنه بود   شیرنگ که از قسمت سرشانه ها



خودش و بهرام را  اسم کندیهفتاد تن م با قد نیشلوار ج کی و

 نکهیگردنش نوشته بود، البته با حنا وگرنه قبل از ا  ی رو  نیبه لت

هشت    ساعت !  آمدیدست بهرام به او برسد زهرا از خجالتش درم

 آمد   بود که زنگ خانه به صدا در قهیدق ستیو ب

 ......... اومدن؟  

 خب، چه خبره؟ یلیخ _

هم به سرعت سمت   خودشو  دهد یزهرا م  از فندک ها را به  یکی

بعد از آن سراغ چند    رود یبود م  ده یکانتر چ یکه رو  یی شمع ها

بود ، زهرا هم  بعد   دهیچ نیاز زم یشمع نسبتا بلند که گوشه ا

 ز یم  یکه بهار با وسواس رو  ییاز روشن کردن رقص نور، شمع ها

زده بار سوم    یزنگ برا   کندیو روشنشان م  رودیبود م  دهیچ

را   یو برف شاد  کند یم   یرا پل  یمیکالم مال  یب  کیموز  شودیم



  رود یکوچکشان م  اطیبه ح  جان،یبهار با ه  یهم پا  زهرا  داردیبرم

   کند یو در را باز م 

   د؟یکنیسالم زهرا جان، چرا در و باز نم  _

   میشد نگران

   نیاومد خوششد  رید دیجان، ببخش م یسالم مر _

  کند، یو سالم م   دیآیرز داخل م  یبایز  اریبا دسته گل بس  بهرام

  ی وقت  کنند یدر خانه را باز م   دهد یزهرا با محبت جوابش را م

  شودیم   کیو رومانت  کیتار  یوارد شد محو  فضا   میاول از همه مر

به خواست بهرام، زهرا اول وارد    دیدیرا که در پشتش بود نم  بهار

شده بود داخل   خانه   ییبایمحو ز  اطیهم که از ح  خودش  شودیم

  ی بال  یبهار و افشان برف شاد  غیبا ج  شودیکه همزمان م   د یآیم



خودش را در آغوشش  به عقب که بهار    گردد یتعجب برم  باسرش!  

 .. اندازدیم

 ......... تولدت مبارک! 

بازدم ها بهرام رو  یجوابش فقط  بود. وقت  یگرم  در    یگوشش 

از تنش گذشت  یآغوشش رفت لحظه ا اگر تنها    عا قطانگار برق 

جدا   خواست..ماند یدر آن محل گرم و امن م  یشتریبودند زمان ب

آغوش بعد از چند روز   نیبه کمرش فشار آورد تا ا  یشود اما دست

 آرامش کند..  یو دلتنگ یجنگ روح

 !  نیخوش اومد _

زد را به آن ها گوش   میگفت تا حضور خود و مر  یبه شوخ  زهرا

بهرام و بهار نگاه   نیبه محبت ب یهم با ذوق مادرانه ا  میکند! مر

و سامان  بار به خاطره سر    نیچندم  یدر دل خدا را برا  کرد، یم



م  شکر  پسرش  تنها  ح  کندبهاریگرفتن  هر  بهرام   یبرا  ثیاز 

در    ی ول  شود، یم  ش یگونه ها  ی بهار باعث سرخ  شرم  مناسب بود

جدا شدن از بهرام، دستش    موقعواضح نبود    یلیخ  تیآن وضع

 شد!   دهیکمرش کش یلباسش رو  ریکه از ز را حس کرد

به خاطره    خوابهیدختر چند روزه با چشم باز م  نیابفرما پسرم..    _

 سرپا نگهت داشته!  ی نجوریا یامشب، الن که تو اومد

که    یگل رز  دستهزهرا!    فیبه اصطالح تعر  نیاز ا  گزد یلب م  بهار

ا نور بسته شده بود به سمتش گرفته شد. ب  یمشک  یآب  یبا طناب 

چرا گل    شده بود فقط.. الن  شتریگل ها ب ییبایآن همه شمع، ز

 !  د؟ی ها را د

 خوشگلن..   چقدر! یمرس ی.......... وا



بهرام به چشم    ی  رهیچند لحظه نگاه خ  یبار هم جوابش، برا  نیا

هم چراغ   بهار  نندینشیزهرا هر سه م  یتعارف ها  با بود    ش یها

بود که تنها نبودند    نیخاطره افقط به   نیو ا  کند یها را روشن م 

 وگرنه وجود آن همه شمع را چه به روشن کردم چراغ ها؟  

 ی را برا   تویموه  یدنیکه پر شده بودند از نوش  ییها  وانیل  ینیس

به   شی به سمت مهمانها  ییرایپذ  نیاول آن ها  از  برد. هر کدام 

 ی برا  امشبشده بودند  نیزاید  یگریشکل خاص و متفاوت با د

 توجه بهرام را به خود جلب کرد!بار  نیسوم

بادبادک   ن یفقط.. ا  نیدیزحمت کش یلیدستتون درد نکنه، خ _

 آره؟!   گهیبهرام د یها برا

و بهار با نگاه به بهرام که   خندندیکه گفت، هر دو مادر م   میمر

از جو    م یمر  زند یلبخند م   کردینگاهش م  یگریامشب طوره د



م  جادیا استفاده  ا  کند یشده  جعبه  داخل   کیش  اریبس  یو  از 

   کندیو بازش م  آوردیم رونیب فشیک

با  دونم یدخترم ، م  _ ا  دی که  از  نشونت رو    یحلقه    ها نیزودتر 

رو    لیفام  یچند تا از بزرگا  خواستمیم مادر..    میکردیدستت م

بب تا همه عروس قشنگمو  بهرام گفت چون   اما!  نیدعوت کنم 

شاء الل    ان برگذار بشه،  که قراره با هم    تونیمراسم عقد و عروس

من گفتم    اما   م یریاونموقع دعوت بگ  یرو برا  هیبق  گهی.. د کهینزد

  یی جان، عروس تو  بهار!  کنمیعروسم بگه همون و قبول م   یهرچ

 ی طور بگو، مراسمتون همون   ی هر جور که دوست دار  پسمادر

 انجام بشه دخترم 

هار  حواس ب  یرا باز کرد، همه    یاشراف  یآن جعبه    م یمر  یوقت

بب را  از آن فاصله درست داخلش  بتواند  تا  به آن،  اما ندیرفت   .

  ی دادند، انگار مشت  رییچنان حالش را تغ  م یمر  یبعد  ی حرف ها



قصد له کردنش را داشتند   ش،ی شانه ها  یمدت رو  ن یکوه که ا

ب  کباره یبه   جشن   پسرفتند    نیاز  درمورد  تاکنون  بهرام  چرا 

 با او صحبت نکرده بود؟ یعروس

 ؟یجشن نامزد  ی دربارهبهار جان؟ هیرت چنظ _

م   ینگاه  بهرام  بعد  و  مادرش  او    همه  اندازدیبه  نظر  منتظر 

که    کشدیسرش بسته بود م  ی که از بال  ییبه موها  یدستبودند

  ی دقت  با ..  کند یمکث م  یدست او لحظه ا  بینگاه بهرام در تعق

ر موجب  ها  زیکه  خ  شدیم   شی شدن چشم  بهار  گردن   رهیبه 

 ..!  دشویم

خان  بهرام یبه زمان جشن عروس گردهیبرم نی........... راستش.. ا

مدنظرشون هست، بعد من هم.. نظرمو در مورد   یبگن چه زمان

 گم یم  ینامزد یمهمون



رضا  یراض  زهرا لبخند  بهار  پاسخ  نگاه    زند یم  یمند  تیاز  و 

  یو بهار هم منتظر حرف  میمر  دهدحال یمنتظرش را به بهرام م

 بودند از بهرام

بود   دواریفقط ام  شود،یاز نگاه بهرام به گردنش متعجب م  بهار

 ..! ردیاش نگ یباز هم رگ خان

.. نکهیخود من سخته. ا  یبرا  ی از هر کس  شتریب  تیوضع  نیا  _

چ به  باش  اجیاحت  ی کمک  ای  یزیممکنه  متوجه   د یداشته  من  و 

 .  کنهیم تم یو اذ شهینشم، به شدت فکرم مشغول م

  ده یفهم مرد   دهدیو به زهرا م  رد یگیدن بهار مرا از گر نگاهش

مقتدر ا  نه   بود  یو  نفره    ن یدر  چهار  هر    شان، یجمع  در  بلکه 

دانش و اقتدارش به او احترام    ریاز بزرگان، همه تحت تأث یجمع

   کردندیم  دییاش را تأ  ده یسنج یو حرف ها گذاشتندیم



 یکی  دستمه که دو موردشون  نیدر حال حاضر، سه پروژه سنگ  _

  ی عروس  یبرا  ی ادیز  ی هم کار ها  الن  رسهیبه اتمام م  گهی دو ماه د

 یبتونه به همه    دیوجود داره. اگه بهار خانم تند و فرز باشه شا

 برسه!  ی اون ها قبل از زمان عروس

بهار    یبرهنه    یو به سرشانه    ردیگینگاهش را از زهرا م  دوباره 

بلند    ی ن ناخن هادر آخر جذب آ  وجا به گردنش!  آن  از  دهدیم

دندان    ریاز آن ها را ز  یکیکه    شودیم  شیا  نهیرنگ آ  یفسفر

 برده بود!    ششین یها

عج  نیا  در خودش   بیلحظه  دهان  در  را  انگشت  آن  دلش 

 ! خواستیم

خ  _ و...  تالر  و  دکور  انتخاب  لباس،  که    ییها  زیچ  یلیمثل 

 !  دوننیخودشون بهتر م



  ی ادیز  یازدواج کار ها  یبرا  واقع شد.  دییبهرام مورد تا  یها  حرف

با که  م  دادند یم انجام    د یداشتند  بهار  که   خواست یمخصوصا 

 اش اجرا کند   یرا در خانه و جشن عروس شیها یفانتز

بهرام  مثل    یدر همان خانه    می زهرا و مر  یشد بعد از عروس  قرار

زندگ تصم  یگذشته  بعد  هم  خودشان  که    گرفتندیم  میکنن. 

 و زهرا..   میدر همان خانه همراه مر  ایکنند   ی بخواهند جدا زندگ

 انگشتر رو دستت بندازه!    نیتا ا  نیکنار شوهرت بش  ا یبهار جان ب  _

کلمه    عمداً م  یاز  کرد چون  استفاده   شاننیب  دانستیشوهر 

. اخم  اوردیبه خودش ب  یبهرام را کم  خواستیبهم خورده م  یکم

هم    جا نیبه ا  آمدنش  یچند روزش به کنار، برا  ن یا  یو تَخم ها

آخر منصرف    یبفرستد که لحظه    ی بود او را با عل  قرارمخالف بود  



را سفارش  بایبه خواست خودش آن دسته گل ز یحتشد و آمد.

 داد ! 

 ............چشم!  

 بهرام کنار بهرام نشست!    یعمد  یبلند شد. آهسته و با عشوه ا 

ها اخم  و  دقت  با  جز    یشگیهم  یهم  که  بهار  به حرکات  اش 

که به تن    ی تنگ و کوتاه  یلباس ها  آنشد!    رهینبود خ  یوندل

  یایدن  درکرده بود در نظرش جز نشان دادن چراغ قرمز نبود!  

 سرش نشست   یرو یو دخترانه اش بود که چادر  یفانتز

   نیبخت بش دیسف یاله _

 دستتون درد نکنه  ، ی........... مرس

بار    بهار  کندیهم تشکر م  زهرا  بوسدیرا م  میو مر  شودیم  بلند

 ...  ندی نشیکنار بهرام م  ش،یدر جا گرید



  بهار  ردیگیبهار را در دست بزرگ و مردانه اش م  فیظر  دست

به دست بهرام لمس   یبا هر بهانه ا  شیدست ها   کردیحس م

او انداخت اعتراف کرد که باز    ی نگاه در چهره    ی وقت  اما !  شوندیم

 هم توهم زده..!  

فقط در اتاق خواب و   ش یبهرام نوازش هاکه  داد ینشان م سابقه

 !  افتادیتخت اتفاق م یرو

همراه   میکه در انگشتش جا گرفت، زهرا دست زد و مر  انگشتر

  ی شانیکه بهرام به پ   یبوسه ا  نیب  نیا  دیدست زدنش کل کش

آرامش با   بودنکرد    قیبه جان زهرا تزر  قیعم  یبهار زد،  بهرام 

بود   شیزندگ  یرش که همه  دخت  یرا از بابت زندگ   الشیبهار، خ

 ..  کردیآسوده م



به    یحلقه نامزد  شانیمهم نبود که در جمع چهار نفره    شیبرا

 دست کرد  

کارها    هیبق  کردیم  ت یمثل بهرام، همسرش بود کفا  یمرد  نکهیا

 بودند   فاتیدر نظرش  تشر

نامزد    ز ی م  یرو  میتوسط مر  گرید  یجعبه    کیو    بایز  یدفتر 

 گذاشته شد  

پنج سکه    نیا  زمیعز  _  یبرا  ،یتمام بهار آزاد  یطال  یجعبه، 

 شه یاز دو هفته م  شتریتون هست که خود بهرام ب  تیمحرم  هیمهر

 کنم   متیرفت تقد ادمی که به من داده، منتها من 

ا  نیدی............. زحمت کش به  اصال  بخدا    اج یاحت  نیخاله جون، 

 جا به بهرام خان هم گفتم  نبود من همون

 :  زندیم  شی به رو یبا محبتلبخند  میمر



 شه یکه نم یطور خشک و خال  نیهم زمیبوده عز  تیاز خانوم  _

از    یحق  دینکرده نبا  ییخدا...!  دیمدت زن و شوهر  نیبالخره تو ا

از، زن به گردن مرد، که    یهم حق  هیمهربشه دخترم.    عیتو ضا

 پرداخت بشه...   د یبا

عقد و    یبرا  هیهرکردن صد و ده سکه، به عنوان م  نییاز تع  بعد

امضا و  دفتر  در  آن  و...  یذکر  به    یبرا  بهارآن  غذا  کردن  گرم 

 نماز به اتاق بهار رفت..  یهم برا بهرامآشپزخانه، و 

مبلغ  بهاربود  ینیرنگ  ی  سفره لطف  به حسابش    ی به  بهرام  که 

امشب به خرج داده   یرا برا  یدست و دلباز   تیکرده بود نها  زیوار

و انواع   یی ایتالیو ا  ی عرب یتا غذاها  یی ا یدرو    یرانیا  ی غذاها  ازبود

کرده بود    نیزاید  یریسالد و دسر  در سفره، به طرز چشم گ

  زهیخاله ر  نیبار در دل اعتراف کرد که ا  نیکه بهرام چند  یطور

 بوده!  ی تنها بُردش در زندگ دی شا شیروبه رو ی



آورد تا رفت و آمدش    ی بزرگ  ینیجمع کردن سفره، بهار س  موقع

آن چ  ظرف   متر کندرا ک را که داخل  و    د، یها  بلند شد  بهرام 

 کذاشت نتیکاب یرا به آشپزخانه برد و رو ینیس

 ی .......... مرس

عم  یوقت نگاه  را به چشمانش    قیبهرام برگشت و  معنادارش  و 

 دوخت، بهار نتوانست نگاهش را ادامه دهد. 

م  سفره کشو  داخل  برا  گذاردیرا  پشت    یو  ها  ظرف  شستن 

شخص  گذردیم  یا  قهیدق  رودیم  نکیس با حس  به    یکه  که 

به او م  یو فشار  دهیپشتش چسب  نک یس  نتیبه کاب  آوردیکه 

 !  چسبدیم

 آخ..  ........ 



م  صورت صورتش حس  کنار  را    ی ها  شیر  یوقت..  کندیبهرام 

لرز به جانش    شدیم  دهیصورتش کش  یرو  یاپ یبهرام، به طور پ 

  ریدلش را ز  خورد،یش مکه به گوش  ی گرم  یها  نفس ..  افتادیم

 کرد یو رو م

 امشب خوب بود جوجه!  _

 شد و داغ..  سیگوشش خ لله

با دندان ها  یبرخورد گوشواره    یصدا بهرام نفس   یکوچکش 

 آورد یبه او م  شتریبهرام فشار ب  یآن هم وقت  کردیرا تند م  ش یها

و زهرا    م یبابت مر  الشیخهمان لحظه هم از بهار جدا شد..  یول

 راحت بود..!  خواندندیمکه نماز 

بود  بهرام رفته  آشپزخانه  از   ی ول  از  را  آب دهانش  او هنوز هم 

شستن ظرف ها و مرتب   یا  قهیدق  ستیب!  دیبلعیم   جانیهشدت  



هر نفر را داخل   یبرا یوانیل یدچا یکردن آشپزخانه به طول کش

که خودش درست کرده    یی ها  ی از کوک  ی گذاشت و ظرف  ینیس

 رفت...   رونیفه کرد و ببود را به آنها اضا

و در آخر هم از  کردیم فیپخت بهار تعراز دست میهم مر هنوز

چون عروس هست    کردیبهار فکر م  البته..  شیها  یو کوک  یچا

ها را    نیاگر تمام ا  یوگرنه که هرکس  کندیدارد مبالغه م  میمر

  فیهمه تعر  ن یا  گریداز آن ها را که بلد است!    یبلد نباشد، بخش

 ..  شودیبلند م  شیبعد از تشکر.. از جا بهرام... استخوینم

دبا    _ من  م  گهیاجازتون  از   یکسری  یبرا  امشب  شمیمرخص 

 ..  ال یبرم و د یها با یطراح

بهار همپا  نگاه  ناراحت  م  یناباور و  بال  زهرا..    نیهمچن  د یآیاو 

 شده   یرفتن بهرام منتف کردندیم فکر



 نت  کجا بهرام جان؟ دو ساعت نشده اومد _

     زندیبه زهرا م زیتشکر آم یلبخند

  دی که برم شا  النانجام بدم    د ی کار دارم که با  یشرمنده.. کل   _

 تمومشون کنم  گهیسه، چهار روز د

   شودیناراحت و نگران بلند م بهار

   ن یفت یکه شبه، خب.. فردا راه ب النمهنوز..   اوردمین کی............ ک

و    میبهرام مسر در رفتن بود..  به مر  یول   کنندیم   دییها تأ  مادر

  بغض ..  رسدی. به او که م کردیم   ی و خداحافظ  داد یست مزهرا د

 بهار..   کند یم

 مراقب خودت باش   _



  زند یم  یو آرام کنار گوشش حرف  آوردیم  نییسرش را پا  یکم

م بهار   زم  شی پا  خواستیکه  به  همه کار    نیابکوبد که    نیرا 

   ؟یبگ  نویانجام دادم که ا

 باشه جوجه!  حواست شده اد یاجازت ز یب  یرفتن ها رونیب _

عبوس..    یآن هم با حال گرفته و صورت  رودیدر بدرقه اش م  تادم

انگار..  اصول   دهدیطول م  یبهرام رفتنش را کم  کردیم  احساس

  م یمرآن هم، الن که از قبل آماده بود!    شدیزود آماده م  یلیخ

م و حال بهار شده بود روبه بهار  بهرا  یکه متوجه کش دادن ها

 :  د یگویم

 خب بهار جان تو هم برو..!   _

  بهرام .. و بعد به بهرام کندیو بعد به زهرا نگاه م میبا بهت به مر 

..   کندیهم به مادرش نگاه م   بهاربزند    ی منتظر بود که بهار حرف



  ند کیم  یسع  رد،یاز مادرش اجازه بگ  دیبهار با   دانستیکه م  میمر

 را، را قانع کند  زه

که    ی دوم  یماه، امشب دفعه    کی  ن یا  توزهرا؟    گم یدرست نم  _

 ساعت هم نشد..!   دو ! ی دنی .. اونم چه ددنیهمو د

   کند یها که منتظر بودند نگاه م آن یبه هر دو زهرا

  ست؟ین  ادیبگم سه، چهار روز ز  یوال چ _

بشناسن    با هم باشن،  کمیبرن    بذار  ؟ یبودن  اد ینه قربونت، چه ز  _

 همو!

و بهار...!    کندیکه زهرا موافقت م  کندیدر کوچه را باز م  بهرام

با چمدان معروفش و ظرف ها  گذردیم  قهیدق  چند بهار    یکه 

!  رودیم  رونیب  میمر  یتولد با کمک زهرا و بدرقه    کیغذا و ک



غذا    یآن چمدان و آن همه ظرف و قابلمه    دنی هم با د  بهرام

 !  ..خوردیرا مخنده اش 

بهرام.. هر جا   آقا تو رو خدا  دیسفارش نکنم، مواظب باش گه ید _

  ن یستین  مجبور  نیبخواب  کمی  ن یخوابتون گرفت نگه دار  نیدید

 د یکن ی رانندگ کسرهیکه، 

و آرام در گوشش   بوسدیو م  ردیگی مادرش را در آغوش م  بهار

 را ادامه ندهد!   شیکه قسم ها کند یخواهش م

جان ِ من بسه    ، یقربونت برم ول  ی نگران  دونم ی مامان جان، م   _

 به حرفتون گوش کنه!  نیدیقسمش م ی ه ستیکه ن بچه! گهید

معطل شن از    طرف  نیاز ا  یهر چ   فتن،یزهرا جان بذار راه ب  _

  رسنیتر م ریاونور هم د



از هم،    یبعد تکرار خداحافظ  شوند، یو دختر از هم جدا م  مادر

نکند    دایادامه پ   نیاز ا  ش یر بد  یمراسم جلو  نیا  نکهیا  یبهرام برا

انتها   در.کندیم ت یهدا نیو به سمت ماش ردیگیدست بهار را م 

که هر دو    ییو دعا  زدیریپشت سرشان م  میکه مر  یبا کاسه آب

همچن  یهمه    یسالمت  یبرا ها،  دل    نیمسافر  در  فرزندانشان 

  ی بود که وارد جاده اصل  یقیدقا..  شوندیوارد خانه م  خوانند،یم

 سکوت بود..   شاننیبودند و هنوز ب شده

به    یچشم  ریز  ی و گاه  کردیبه نشان دستش نگاه م   ی گاه  بهار

  یچهره    نیسکوت و ا  نیاما ا  دیچرخیدر ذهنش م  یسوالبهرام  

   دادیرا نم دنشیپرس یبهرام اجازه 

 قرار بود تابع باشد؟!   یتا ک  اما



حرف   شهیت م.. راحستیهم شلوغ ن  یلی.......... خوبه جاده اش خ

 زد! 

 رهی در چهره، خ  یرییتغ  چیکه بدون ه  اندازدیبه بهرام م  ینگاه 

   کردیم  یجاده رانندگ  ی

  نکهیراحت حرف بزنه بدون ا  یلیخ  تونهیراننده هم م  ی ........... حت

 حواسش پرت شه! 

ها  ی  گوشه کم  یچشم  هم    خوردیم  نیچ  ی بهرام  هنوز  اما 

   دادینشان نم یتوجه

همون طور که   و به افکارش  سرتکان داد  د یکش  ی دنفس بلن  بهار

به دامان    دستگرفته بود!  شیآن رگه خان زاده گ    کردیفکر م

 ی چا  وانیلبگذرد..!  نینداشت که بهرام از ا  امکان!شودیم  یچا

 ردیگیگرم را مقابلش م



 ......... بفرمائید 

را بدون مکث    وانیو  ل  افتد ینگاه بهرام به دستش م   یا  لحظه

   کردیم تیبهار را اذ یتوجه یسکوت و ب  نیا ردیگیم

 ن؟ی شیم تیاذ  نی............ اگه برگرد

  ی نیکه اخم نگاهش بهار را به عقب نش  گرددیبه سمت بهار برم  

 خواندیفرا م

 چطور؟  _

طرز نگاهش    نی.. و ادادیم  ینشانش را در انگشتش باز   ی  حلقه

بود که اضطراب دارد به    نیگاه به جاده، و گاه به بهرام، گواه ا

 ..  کندیجانش رخنه م

 خونه لطفا..   دی............. منو بذار

 اندازدیگره م  شیابرو ها نیبهرام ، ب پوزخند



 .!  خواست؟یدَدَر م دلتپس؟   یاومد یواسه چ _

دل بهرام پر است و دنبال بهانه، موضوع را کش   ند یبیکه م بهار

   دهد ینم

ببخش اونجا   گفتمنداشتم    یظورمن  د،ی...........  شلوغه  سرتون 

 مزاحمتون نباشم   کوقتی

ادامه دهد...    د ینبا  کندیپرشتاب بهرام، بهار را متوجه خود م  نفس

  بهار کنندیم   ادهیپ   نیها را از ماش لیوسا  گرید میساعت و ن  کی

مختلف را برداشته بود و از پله ها    زیهمچنان که دو قابلمه در سا

  ادشیها تک به تک    خاطرهاطرافش بود    یی بایزمحو    رفت،یبال م

 ..   نجاینکرده بود ا یرییتغبودن..



بهار به   تا آن، یو تلفن همراهش را رو گذاردیرا داخل م ساکش 

بگذارد، بهرام هم رفت   خچالی آشپزخانه برود و قابلمه ها را در  

 !  اوردیبود را ب دهیتراش ش یکه بهار برا  یلیوسا  ی تا باق

 شلوارک لباس خوابشه!  کیبه حالش، فقط ........ خوش 

لباس    کیخاصش،    یلباس ها  نیو از ب  کشدیچمدانش را م  پیز

را در    شی لباس ها  یک ی  یکی  دارد یبلند برم  یخواب ساتن مشک

بپوشد  آوردیم را  خوابش  لباس  چمدان   هیبقتا  در  مرتب  را 

از ج  شانیتا صبح سر فرصت جابه جا  گذاردیم بغل،    بیکند، 

   رودیبه سمت تخت مو  داردیرا برم ونشیلوس

  ره یت  رنگ..    کردیم   جادیتنش ا  یرو  یخاص  ینور آباژور جلوه   

 ت یو براق  یلباس خواب، متناقض با رنگ پوستش و آن نرم  ی

  کردیخود م ریساتن.. ، چشم را گ



  دهدیرا بال م  لباسش!ندینشیتخت، پشت به بهرام م  یرو  کامل

 ی نرم کننده را رو  ونی از لوس  یمقدار  ..ند یایب  رونیب  شیتا پاها 

 ی.. مقداررسدیم   ش ینوبت به دست ها  بعد  زندیم  ش یساق پاها

بهرام کنار    یآن صدا  کیکه    کشد یاز آن را به پشت گردنش م 

به گوش او   ش یبود که لب ها کینزد انقدر  شودیگوشش بلند م 

  خوردیم

 کمکت کنم!   بذار رسهیپشت نم  نیدستت.. به ا _

 و دوباره..   دوباره.. دهدینش را قورت مدها آب

   ن؟یبود دهیشما مگه نخواب _

که به    ی داغ   یها  نفسو     شیموها  نیصورت بهرام در ب  حس

 ..  شدیباعث لرزش تنش م  خوردیبرهنه اش م یسرشانه ها

 نه! _



لباس    یحت  آورد، یرا در م   شی مدت که لباس ها  تمام ..کندیم   خی

 ده؟ یدیو را م بوده و ا داریبهرام ب رش،یز

 بود!   یآدم سوءاستفاده گر عجب

 ن؟ ینگفت یزی........... پس.. چرا چ

و آرام   زند یکتفش م  یرو یو کم رد یگیرا از دستش م ونیلوس

   مالدیم

 بشه؟!!   یکه چ _

بود!    دانستیم   قایدق بهار چه    یداغ رو  یی ها  دستکه منظور 

 ..  کشندیو او را عقب م نندینشیم ش یپهلوها

!  ردیگیشرم صورتش گُر م  از  ردیگیبهرام قرار م  یپاها  نیب  یوقت

 شتر یو ب  کندیجلوتر برود که بهرام دست دورش حلقه م  خواست

 !  فشاردشیبه خود م



 !  فتهیکارت راه ب خوامیندارم که.. فقط م تیکارکجا جوجه..!  _

نبال راه افتادن کار  د  شتریلحن خمار و تب دار ب  نیصدا و ا  نیا

بو !  خودش  او  تا  پا  پیزد  پشت  از    دهیکش  نییلباسش 

قلبش انقدر تند    کردیشده بود، حس م  ونیلوس  الیخیب..شودیم

 !  دیایب رونیکه الن است از دهانش ب  زندیم

 !  حواست بود؟!  یکردیم یدلبر یلیامشب خ _

از رو  یطور  شودیدر تنش شل م   لباس بند ها  سرشانه    ی که 

م  یها  لب  افتند یم  ش یها و  رو گرم  بهرام  و   یرطوب  گردن 

بود!    یکاف   گرید ..  کردیتب تند مرد را داغ تر م   شی سرشانه ها

  زندیم  مهیخ  ش یو خودش هم رو  خواباندیتخت م  یرا رو  بهار

توقف   ی.. لحظه ادیکشیتا گردنش را فقط بو م  قهیشق  یرو  از...  



گردن بهار که با نور آباژور   یرو  یکرد و سر بال آورد و به نوشته  

 بود نگاه کرد  تیم قابل رؤه

 رو گردنت؟   ینوشت یچ _

   کندیکنترل م  یرا کم جانشیتند شده از ه ینفس ها بهار

 ........ اسم خودم و شما رو.. دادم.. با حنا نوشتن!  

 بهرام..   کندیم سکوت

کار ها مشکل داشت    نیمنتظر مؤاخذه بود.. حتما بهرام با ا  بهار

  یقسمت  یشدن زبان رو  دهیس کشفکر ها بود که احسا  نیهم  در

در بازو    شیلحظه ناخن ها  کی  دراز گردنش او را شوکه کرد   

  ق ی بود که بهرام چند مک عم  ی بهرام فرو رفت.. آن هم زمان   یها

 به گردنش زد.!  

 قرار گرفت   یدر مقابل صورت بهار با اندک فاصله ا صورتش



 که..؟!   ی دونی م.. خوامتیم _

  ی گردن بهرام خال  یرو  ش یها  نفسهد  جواب د  توانستینم  اصال

   کردیم شتریشدت خواستن بهرام را ب نیو ا شدیم

 بهار..   سوزمیم دارم..  کننیت داغم منفسا _

سرش   ریرا ز  گرشیو دست د  برد یکمر بهار م  ریدستش را ز  کی

را قفل  شیلب ها قیدخترک عم ینگاه در چشم ها با گذاردیم

از    شی چشم ها  اریاخت  یب  گذردیکه م   یکم ..  کند یاو م   یلب ها

م بسته  لذت  م  آرام  شوندیفرط  داخل گرفتیلب  را  زبانش   ..

م بهار  م  بردیدهان  کام   چرخاندیو  به  را  بهار  زبان  انتها  در  و 

بود    اد یسر بهار ز  ریکمر و ز  یرو   شیفشار دست ها  اما  گرفتیم

م  یطور برا  دیفهم  شدی که  را  خودش    مت یمال  نیا  یبهرام 

بهار، خبر   یبالخره با نگاه خمارش به چشم ها  اما !کندیکنترل م



دخترک و    غیآن لحظه ج  در..  دهدیم  گرید  یرابطه ا  یاز برقرار

 ..  رودیبلند بهرام بال م  یصدا

با    نیبهار که در آن ح  یعاشقانه و داغش، برا  یحرف ها  دنیشن

تن و بدن بهرام قصد داشت خودش   یرو  ش یناخن ها   دنیکش

کند آرام  برارا  بود  م  شیشانیپ ...  شی، خود مسکن  و    بوسدیرا 

  ش ینفس ها  تم یتا ر  کشد یطول م  یا  قهیکشددقیکنارش دراز م

 شودیمتوجه م شی نفس زدن ها یرا از صدا ن یمنظم شوند، ا

و آرام   گذاردیدلش م  یو دست رو  گردد یبه سمتش برم  بهرام

 دهد یماساژ م 

 ؟یدرد دار _

 کند یش بکشد، بهرام کمکش مخود  یلحاف را رو  کندیم  یسع

 ی کمی........... 



 ..بوسدیبار م نیاش را چند قهیشق

 خودتو!  یریگیکه سفت م نهیواسه ا _

 !  بردیاو فرو م  ی نهیاز خجالت سرش را در س بهار

برا  یمردانه    ی  خنده اما..!    نیریش  ش یبهرام    گرید بود چقدر.. 

درد    ی برو  ش یپ توست، اگر آرام     یتند  ری:تقص  دینشد بگو  شیرو

م  کم  هم  م  آرام..!  شودیمن  لحن    زدند، یحرف  با  کدام  هر 

دل بهار را ماساژ   یانقدرگذشت..    یقیمخصوص به خودش.. دقا

  قهیپنج دق  شودیم  داریخواب که ب  از..  خوابدیتا بهار م   دهدیم

م آپد   کشدیطول  فضا  ندینشیم  شیجا  درشود    تیتا  به    یو 

کارش که با چراغ   زیم  یرو  بهرام  دکن یاتاق نگاه م  کیتار  مهین

که اصال متوجه نشد   یبود طور  یمطالعه روشن بود، غرق طراح

 .. کندیتخت نشسته و نگاهش م  یبهار رو



 دمیخواب یلیکنم خ فکر  ن؟ینکرد دارمیب چرا ........ سالم

 کند یم  نگاه یو با لبخند کندیبهار سر بلند م  یصدا دنیشن با

 ..!! یا زودتر خوب شت  یاستراحت کن دیبا!زمیعز یخسته بود _

حساس شده بود و بهرام   یادیاو ز  ای داشتن    هام یا  ش یها   حرف

 را؟....!!  

نبودند!    د یحرف ها از بهرام بع  ن یا  دهد یافکارش سر تکان م  به

  رود یو به سمت حمام م   چدیپ یرا دور خودش م  ی نازک  یپتو

ند روز، چ  نیدر ا  خواستیبود که م  ییبرنامه ها  یدر پ   فکرش

 انجام دهد..!!!   جانیدر هم

خط   ی بود. با چنان دقت  ستادهی ا  شیآرا  زیشده مقابل م  چیحوله پ 

او را   تیکه بهرام سر بلند کرد و جد  یا  لحظه  د،یکشیچشم م

همه دقت خرج   نیا  یوقتاز تعجب بال رفتند!    شیابرو ها  د،ید



آن هم فقط    کرد یم  دیکشیم  ش یچشم ها  یکه بال  یزیآن چ

 یقدر  ب یقطعا رق  شد یسانت اگر مهندس م   م یو ن  کیه طول  ب

طرز فکر   نیاز ا  ش یآمدن لب ها  کش !آمد یبه حساب م  شیبرا

  ی بهار را در حال دهن کج  یخودش نبود، خصوصاً وقت  اریبه اخت

 ! دید نهیخودش در آ ریبه تصو

کش  شیآرا  کار سشوار  و  ن  شی موها  دنیصورت  شد.    م یتمام 

 بود   شیها  یغرق طراح  دازد،انیبه بهرام م ینگاه 

برم  یها  لباس را  نظرش  مورد  ب   داردیمارک  اتاق    یو  از  صدا 

بود که بهرام چند    یحساب  ونیلباس ها را مد  نیا  رودیم  رونیب

 پر کرد!    شیبرا شیروز پ 

هم خرج کرد..    ی و حساب درستخرج کرد   د یبا ی بود گاه معتقد

و حال   ییبایز  یراماه و سال را ب  یروز ها  یاگر قرار باشد همه  



مال  نظر  از  ب  یخوبش  نبود،    یزندگ   گر ید  ش یزندگ  د، یایکوتاه 

..  شدیکه روز م  یو شب  شدیکه شب م  یروز!  یروز مردگ  شدیم

را با پول   بارنیاها..  آن   یاز ارزش وجود  ی درک و فهم  چیه  یب

که   یمحکم  ل یدل  یکرده بود ان هم برا  یجولخر  یبهرام حساب

 خود داشت   یبرا

 یلباس ها شهی. همذاشتیخودش کم نم ی.. او از اول هم برااما

  یاز آن ها صندل ها  یبعض  یبرا  ی.. حتکردیبه تن م  ییبایز

به    یول  میهرچند مال  ششی.. عطر و آراگرفتیم  یخاص  یروفرش

..  شدیبهار م   یزنانگ  یجذب درصد بال  شهیهم  بهرامراه بود!  

 یرا برا  اقش یاشت  ندیبب  و هر بار متفاوت  بایاو را ز  شهیهم  نکهیا

   کردیاز قبل م شتریبودن با او ب

م  وارد که  که    ند یبیم  ی کامل  یصبحانه    زیم  شود یآشپزخانه 

را م  یضعف همه باز م  حوله  ردیگیتنش  از دورش  و    کندیرا 



ها  م  ش یلباس  بهرام پوشدیرا  از  لباسش  بودن  تور  مدل  از   ..

  یاز نشده بود ول بهرام ب  یبه رو  شیهنوز رو  د، یکشیخجالت م

خجالت    یاز دستش برا  یمدل لباس ها داشت و کار  نیعالقه به ا

 !  آمد یدرونش برنم

  ش یوقت پ   یلیظهر بود قطعا بهرام صبحانه اش را خ   ازده ی  ساعت

از خوردن ص بعد  بود..  اخورده  نسکافه  و  که   یبحانه، دو ماگ 

دون  بعد از درست کردنش ب  آوردیم  رون یبرداشته بود را از سبد ب

   رودیبه اتاق مشترک م  شی و گرفتن از دسته ها ینیس

   دی......... خسته نباش

   گذاردیاز ماگ ها را کنار دست بهرام م یکی

 !  دیی.......... بفرما



روبه    ی صندل  یرو  ی همه سکوت بهرام را نداشت وقت  نیا  انتظار

خود   ی  رهیو بهرام را خ  کندیسر بلند م  ندینشیبهرام م  یرو

چشم    یدستش را جلو  طنتی.. با شردیگیاش م  خنده!  دنیبیم

   دهدیتکان م ش یها

 .......... سالم عرض شد قربان!  

 ! ردیگیچشم م  شیو از تن و رو  دهدی آرام سرش را تکان م  بهرام

 ممنون!  _

 شما درد نکنه...!   ؟دستیراست........... خواهش جناب! 

   کندینگاهش م یسوال بهرام

 در مورده؟   _



آن هم با    اندازد یپا م  یپا رو دهدیم   هیتک  ی صندل  یبه پشت  هارب

و    کشدیبدن ماگش م  یدست رو  ی لوند  با اش!    یآن دامن تور

   شودیبهرام م  ی رهیت یادر چشم ه رهیخ

آماده کردن    بالخرهآماده کردن صبحونه منظورمه!    ی............... برا

 میخودت تصم  د یاش   نکه،یا  با..!  خوادیسخته! زحمت م  یزیهر چ

 به انجام اون کار گرفته باشه !!  

  شیروبه رو  یحرف ها بود که منظور دختر کوچولو   نیتر از ا  زیت

 !ردیرا نگ

از حرفش   دیشا  نکهیاز ا  دهیترس  شودبهاریو بلند م  کندیم  یاخم

با حفظ ظاهر کم را جمع م  ی ناراحت شده   کندبهرام یخودش 

ف  شودیم مآرام خ  ش یدر چشم ها  رهیهمان طور خ تو    سیتا 

  مهین  یگرد و دهان  یی چشم ها با بود..  دهیترس  بهار!شوند یم  سیف



  ی دستش پشت صندل  کیدهدیباز پاسخ نگاهش را با سکوت م

شانه    یسر رو  بهرام..!  یدست  یرو   گرشیو دست د  ندینشیبهار م

 ...  کرد ینگاه م یاش کج کرده بود و بهار را جد

  کرد یو در دل دعا م   گفتینم  چیحرکت بهرام ه  ریتحت تأث  بهار

  یها دنیخط و نشان کش نینکرده باشد که استارتش از ا  یکار

پر حرف بهرام شده    یو محو چشم ها  ریدرگ  انقدرباشد!    ینگاه 

رفت و او را به    یصندل  ریدست بهرام ز  ی ک  دیبود که اصال نفهم

از    دیکش  غیکوتاه را، ج  ریمس  ن یاخودش!    یسمت مقابل صندل 

 !  شیریغافلگ

 !  رمیاول دهنت رو بگ یبشه قبل انجام کار ی ک _

ترس خب  صندل  نیگفت  ی م!  دمی.........  خودم  جلو   ی من  را 

 !  گمیم نی خسته نش نکهیا یبرا.. دمیکشیم



  گردد یو برم  گذاردیتخت م  ی عسل  یخودش و بهار را رو  ماگ

 رودیجلو م  صورتش..  شودیهمان حالت قبل رخ در رخ بهار م  به

  بهار  ندینشیدخترک م   یگونه ها  یبازش رو  مهین  ی و لب ها

داغ    یکه نفس ها  یآن هم زمان   کند یلرزش قلبش را حس م 

بسته   ش یها  چشم..  شدیصورت و گردنش پخش م  یبهرام رو

  کردیصورتش حرکت م  یکه.. زبان داغ بهرام رو  یزمان   شوندیم

خودش   ینفس ها  تمیر  دیبهرام را شن  یلرزش نفس ها  یوقت

و دست   شدندیم  دهیکش شیلب ها  یشد زبان بهرام رو هم تند

از خواستن   ش،یتن و نفس ها  لرزشاو..    یها  نهیس  یرو  ش یها

 شدن بود..   یک یبه  ازیو ن ادیز

 خوب شد آره..!   دردتآااه ..  _



را مرطوب که نه...    شی و با زبان جا  رد یگیرا گاز م  ش یها   گونه

بود از آب دهان    س یکه تمام صورت بهار خ  یطور  کندیم  سیخ

 ..  توانستینم  گرید ش به پا کرده بودند بهرام  درونش انگار آت

م   کی بلندش  رو  کند یآن  م  یو  را    دامن..  خواباندشیتخت 

  ی رو  کشدیم  دست  اندازدیم  یو در گوشه ا  شی از پا  کشدیم

را جمع کرد   شیبود.! که بهار پا   یقسمتهر قسمت از بدن بهار  

را    یول خودش  کار  ا  بهار..  کردیمبهرام  از  قبل  چه    ن،یتا  هر 

هم که    ینوبت  گری گرفت.. د  شی تاخت و تازش را پ    ری توانست مس

 رونیحرکت از تنش ب  کیرا در    رهنشیپ بود نوبت خودش بود!  

 گرید کباریخودش را در آورد بهار  یدست برد تا لباس ها یوقت

   د یآیبه زبان م

   تونمی.......... من نم



   زند یم یخند تک

 !  یتونیم _

م  یرو  یا  بوسه م  زندیدلش  بلند  ت  شودیو  را   شرتیتا  تنش 

 بود که...   شبیمثل د  اگربکشد!  رونیب

م  نطوریا نظر  تغ  دیرسیبه  بهرام  به چند سال   یرییکه  نسبت 

هم آتشش تند است و تا به خواستش نرسد    هنوز  نکرده   شیپ 

 ندارد  دنیشن یبرا یگوش

.. بهرام که  دیگویم  "ییآ  "  غیبا ج  کشد یخودش را بال م   یکم

و    کندیبهار نگاه م  یزده بود به صورت جمع شده    مهیخ  شیرو

 بعد با تعجب به خودش

 نکردم!  یهنوز که کار _



 دهیترس  بهرام  ردیگیو لبش را به دندان  م  د یگویم   ی  "آخ    "  بهار

  ش ی و از رو  د یآیبود. به خودش م   رهیو متعجب به حرکات بهار خ

م را  ،شودیبلند  م  شلوار  پا  برم   کندیبه  بهار  کنار    گرددبهیو 

تک م  دهدیم  هیآرنجش  دراز  کنارش  حال   کشد،یو  نگران 

 دهد یو آرام ماساژ م گذاردیدلش م  یدخترک، دست رو

 زم؟یشد عز ی چبهار؟  _

بهرام او   یوقت  ختیریبه هم م  اعصابش  کندیرا جمع م  خودش

گوشه   گردد یدبرم یکشینم  شیلحاف را رو  ی ول  د یدیرا برهنه م

   کشد یخودش م یو رو ردیگیلحاف را م ی

 .......... واقعا که.. !   

جا  یبا سخت  یکم با   ندینشیم   شیدر  که  بهرام  به  را  نگاهش 

   دهد یم  کرد یحالت مشکوک نگاهش م



 ......... بله؟

 !  اندازدیلحن طلبکارانه دختر ابرو بال م  از

 الن؟   یخوب _

نامرتبش، خود را از   یموها  یرو   دنیست کشبا د  کند یم  یسع

 نگاهش معاف کند!   یادامه 

 ........... بله!  

رو  نگاه  از  آن قسمت   فشیو ظر  دیسف  یسرشانه ها  یمرد  به 

م گردنش  اسم   ییجا  همان..  رسدیجذاب  کنار  اسمش  که 

  شد ینم  باورششده بود.. آن هم به دلخواه خودش!    هکدخترک  

  ن یدر خواهش و خواهان  ا  شی جوان  ی  همهرا دارد.  یخوش  نیا

و   ی خوشبود..  ده یسن به او رس ن یحال، در ا ی روز ها گذشت ول 

  قیدقا دل مظلوم و مغرورش..   نیا  حقآرامش امروز حقش بود..  



که همه   یبهار.. دختر  دنید  یاصال قصد رابطه نداشت ول  شیپ 

  نیا  کرد یتنش را داغ م  خورد،یداشتنش حسرت م  یعمر در پ

به دل و    انگار..  کردیم  آرامشرابطه    یمداوم برا  یهاخواستن  

 یدختر.. برا  ن یکه ا  فهماندیجانش.. به روح عاشق و خسته اش م

 حد و مرز و تا آخر عمر...   یاوست، ب

                                     

 ..!  شنومیخب؟ م _

نگاه کند و.. دروغ... نه!    ش یسخت بود بخواهد به چشم ها  انصافا

 مزاح بزرگش کند!   یآمد را برا شیکه پ  ی....مسئله ا

ز ت  ری..........  نه    یول  ره یگیدرد هم م  کمی  دا ی.. جددیکش  ریدلم 

 اونقدر که مسکن بخورم 



شاخ و برگش دهد، به    یکم  خواستیم  یبود. ول  نیهم  تیواقع

شد..    الیخیب   دیبهرام را که د  ی نگران  ی ناز کند ول  یقول رها، کم

   دریدوست نداشت حس عذاب وجدان بگ

 راحت باشه؟   المیخ _

 ......... بله 

تا مطمئن شود که   شدیجابه جا م  شیبهرام در چشم ها  نگاه

 درد ندارد  گریبهار راست گفته و الن د

  ی دید  بیآس  د ی دکتر زنان. شا  ش یپ   برمت یم  م یکه رفت  نجا یاز ا  _

  یکه درد دار

  که  ییلحظه ها  یالن و همه    کردیبود که فکر م  وانهید  واقعا

 ... !  یکند ول  یبا او باز تواندیبسته بود م  شیبهرام دست و پا 



 بهرام !  داردیو لحاف را شل نگه م  کشدی خودش را جلو م  یکم

رابطه شروع نشده برگشته بود هنوز نگاهش در    ک یکه تازه از  

داشت که نسلشان فرق دارد،    قبول  دیچرخیحرکات بهار م  یپ 

حجم از خباثت    نیبهار با ا  کردیفکر م   یگاه  اماقابل انکار نبود  

 است!   ینود یدهه 

 ن؟ یلباسم و بد شهیمحتما..!   م ی......... خوبه! بر

 ! یطور نیهم خوبهنه!  _

ماندازدیبال م  یا  شانه بلند  لباس ها  شودی. خودش  را    شی تا 

 !  کندیهم نثارش م  "پرو خان    " کیبردارد در دل 

را بپوشد    شیلباس ها  تتوانسیکه نم  کردینگاهش م  رهیخ  انقدر

حرص لباس    بادر آخر او هم مثل خودش شد و لحاف را انداخت!  

از رو  ش یها تخت نشست،    یروبرداشت و تن کرد    ن یزم  یرا 



به بهرام که خونسرد نگاهش    ریرا ز  یکوسن دستش گذاشت و 

 نگاه کرد   کردیم

 !  دیی........... خب.. بفرما

 دهد یتکان م یرا سوال سرش

 رو؟  یچ _

تا الن    ی.. هرچمیمون حرف نزد  ی.......... ما اصال در مورد زندگ

  یلیخ.  میاز هم داشتبود که    ی رو حساب شناخت  م، یرفت  شیپ 

عال  ومدهین  شیپ  مورد  در  خودمون  نظراتمون    د یعقا  ق، یکه  و 

 ینظرم لزمه که برا  به اول به از صلح آخر!    جنگ  میصحبت کن

 . میهم، روشن تر بش



هم    یگاه  زهیخاله ر  نیکه ا  کردیقبول م  دی دهدبایتکان م  سر

  رفتیپذیکه اگر مقابل خودش ننشسته بود نم  زدیم ییحرف ها

 ! خواندیاش دارد خطبه م یکه خودش با آن دهان عروسک

 

 شما اول..  بگو!حیصح _

داشت اول بهرام صحبت    انتظار  کندیبا تکان سر موافقت م  بهار

  کردیکه او نگاه م  نطوریا  بودانگار باز هم اشتباه کرده    ی کند ول

 ..  ی کم شدیسخت م

  خوادی............ از نظر من، زن با مرد حقوق برابر داره، پس دلم نم

زندگ  یزی فکر ها هر چ  یکسریرو حساب   به  مربوط   مونیکه 

 !  نیرو تنها و بدون مشورت با من انجام بد  شهیم



 شودیم  انیع   یبهرام به طور مشخص  یو بهت در چهره    تعجب

گزارش دهد    شیروبه رو  یرا به جوجه    ش یبخواهد کارها  نکهیا

 ! آمدیجور در نم اتش یاصال با خلق

 شودیم  انیع   یبهرام به طور مشخص  یو بهت در چهره    تعجب

گزارش دهد    شیروبه رو  یرا به جوجه    ش یبخواهد کارها  نکهیا

با خلق نم  اتشیاصال  در  به خوب  بهار!  آمدیجور  اخالق    یکه  با 

  ی کم  انشیکه ب  شودیبهرام آشنا بود متوجه م  یگونه    یلرسا

 !  ستیاصال با مزاق بهرام جور ن نیتند بوده و ا

نباشه که هر    نیمثل ا  مثال   ستی.......... منظورم اجازه گرفتن ن

که پدرم  یمثل کار  قا یدقانجام شد من بعدش مطلع بشم    یکار

 با مادرم کرد  



  گرانیاشتباهات مان را دتقاص    یگاه   کندیسکوت م  یا  لحظه

 آن هم تا مدت ها..   دهند یم

هستم    نجایچهار سال قبل تا الن که ا  از  می.......... من زن مستقل

رو    یزندگ  نیبهتر  گمی. نمکنمیخودم و مادرم رو اداره م  یزندگ

 خودمون ساختم.. نه..   یبرا

ت  سخ یلیاول، خ می سال و ن کی نکهیا با هم نبوده    نیبدتر یول

  یی تا جا  یهم داشتم، ول  اشتباهگرفتم.    ادی کم کم    ی ول  گذشت

بردم که   شیپ  یو طور میکه تونستم برطرف شون کردم و زندگ

 خواستم یم شهیهم

هم    او   ند یرا بب  ش یتا اثر صحبت ها  اندازد یبه بهرام م  ی قیدق  نگاه 

   کردیگوش م ت یبا جد



م من  زندگ  خوامی..........  باش  مونیتو  شوهر  و  ا  م یزن   نکهینه 

  اگه  میبذار  انیتو جر  گرویبود همد  یاگه مشکل   میاریاداشونو درب

دلم    اصال  نیبهم بگ  دیبا  کنهیم  تیکه شما رو اذ   کنمیم  یمن کار

من ناراحت بشم،   د یشا نیکه  اگه بگ دیفکر کن نیبه ا خوادینم

شما رو    ن یو ا  دم یهم، من مدام اون کار و انجام م  نیاگه نگ  چون

 رابطمون سرد بشه   شهیباعث مکه  کنهیم نیدلچرک

ندار  اونوقت حق  بدون  د یشما  مقصر  منو  مقصر   د یکه  چون 

دار  اگه!  دیخودتون خاص  د یدوست  ن  ی طور  که  بهم    ستمیباشم 

 نینظر بد  دنمیدوست دارم که شما در مورد لباس پوش  من  نیبگ

ناخن هام رو تا چه   یبلند  نکهیا  یحت  نینظر بد  شمیمورد آرا  در

 خوام یم..!  کنهیشما جذب م  یچه رنگ لک  ای  نیاندازه دوست دار

 هم بهترم!   اهاتونیاز زن رو  یکه حت  د یکن  فیک  ندیبیمنو م  یوقت



موها  نیا با  رو  یخرگوش  یدختر  و    نشستیم  ش یهاپا  یکه 

در   خواستیانقدر بزرگ شد که م   ی ک  کردیخودش را لوس م

 باشد؟    باتریاش که خودش بود، هم ز ییایچشمش از زن رو

ب م  ردیگیم  شیازواز  خودش  سمت  به  اش  کشدیو  خنده   .

با چ  ردیگیم بهرام  به نظرش  و فاصله    میبه اسم حر  یزیبهار، 

 بود!  گانهیب

 آخه! کنمیصحبت م یجد دارمخدا ! ی....... وا

اش کامال    یلباس تور  ریبهار که از ز  ی ها  نهیس  یبهرام رو  نگاه 

م  بود  م رودیمشخص  مکث  چشم   کندی..  به  دوباره    ش یها  و 

   گرددیبرم

صحبت    یبا من سر حق و حقوقت جد  یخوایم  یوقت  زمیعز  _

 !  یو رفع کرده باش ازمین  دیدر وهله اول با  یکن



  دنیخواب  ینگرم و فکرم فقط پ   یآدم سطح  هی  یفکر کن  نکهیا  نه

 .. نه..  رهیباهات م

 ی تور نشست  کهیت  هیکه با    مخصوصاً!  رتهیالن واقعا فکرم درگ  یول

 !! میباهم تو رابطه بود دی که.. الن با نهیبدتر از همه اجلوم.. و 

!  شودیحجم از رک بودنش م  نی گرد شده مات ا  ی با چشم ها  بهار

ها    هیبق تاث  رودیم   ادشی حرف  صحبت   یریاصال  داشت  هم 

بلند    یآن هم با صدا  کندیم  دنیکم شروع به خند  کمکردن؟!

   !اندازدیبهرام را هم به خنده م یجد یکه چهره 

 زیخورده که انقدر...... چ  یموندم خاله سر شما چ  یعنی............  

 ! نیشد

 ! که به موقع حرف را عوض کرد! "  نیهار شد   "  دیبگو  خواستیم

 شد  ش یچشم ها  خیرا گرفت و م فشیظر ی چانه



 ..! رسهیپدر به پسر ارث م از! یژنتیک زمیعز _

م  باز تعجب  م  کند یهم  بلند   یصدا  نیا  دانستینم  خنددیو 

   کند یخود م وانهیچقدر مردش را مست و د شیخنده ها 

زام!   دختر  که  من  م  کتونیژنت  نسل .........  جناب    شهیمنقرض 

 !  یصالح

و    رودیدر دل قربان صدقه اش م   ش یخنده ها  ی  رهیخ  بهرام

 :  د یگویم

 دختر و پسر نداره، تو فقط بزا برام !!   

را   بهرام  گذاردیسبد مها را داخل    یرا گرم کرده و خوراک  غذا

   روندیم اطیو به ح دارندیها را برم  لیوسا کند،یصدا م

                       



  لیمخصوصا که اوا  زدیم  یساعت به سرد  نیروستا در ا  یهوا

پلو در    یباقال   یانداخته بود، کم  یکوچک  ی  سفرهمهر ماه بود.  

  سفره   کندیرا پر م  شیبعد گوشت ها و بعد رو  زدیریم  سید

به دقت    کرد یفقط نگاه م  یدخالت  چیبهرام، بدون ه  شد یم  که پر

چ کار  به  بهار!   دمان یو  وار  عروسک  چقدر  انجام    ینظرش  را 

 !  دادیم

  ی و جنس  یاحساس  یرابطه    یاو که جز بهار، تا به حال با زن  یبرا

زنانگ  لطافت  خ  ینداشته،  م  شتریب  یلیبهار  چشمش  .  آمدیبه 

را با   زی ونه اش که هر چوسواس گ  یکار ها  یبرا  رفتیدلش م

 !  فتدیو مواظب بود که ن کردیپاک م دستمال

 ی خوب بود.. مرس یلیخ روزید _



م  یی ابرو  بهار د  اندازد، یبال  داخل  را  ها  چنگال  و    س یقاشق 

 :  د یگویو باخنده م  گذاردیم

 روزیواسه د  یبدون  اگهبود!    یجون.. عال   ی........... خوب نه حاج

حساب    یپا  دینینشیالن م  نی کردم هم  و خرج  دم یمن چقدر دو

 !  دیام کم کن هیو کتاب که از مهر

م  قاشق به دهان  را  اش  بهار   یادا ها  ی  رهیو خ  بردیپر شده 

   شودیم

 جشنمون  شد یو کامل م شبید  میموندی.......... اگه م

 !  م یکنیکاملش م نجایا _

تا  بهار خنده  خنده    کند، یم   دیی با  او  خنده  از  هم  اش بهرام 

وقت    چیآمده بود اما ه  نجایچهار سال بار ها به ا  نیا  در!  ردیگیم



چ همه  انگار  نداشت..  را  امروز  حال  و  رنگ    زیحس  از 

 ..  گرفتندیخود را م  یو رنگ واقع آمدندی م  رونیب   شانیخاکستر

  ه؟ی چ لینظرت در مورد ادامه تحص _

   ؟یک ی.......... برا

 تو!  یابر _

 ! زدیریبهرام م یدوغ برا وانیل کی

 ......... کامال مزخرفه!  

   کند ینگاهش م   ینیریاز جوابش با اخم ش متعجب

 چرا اونوقت؟  _

   ردیگیو با نگاهش بهرام را نشانه م کشدیاز غذا م  دست



هم حر  نی.........  فن  همه  شوهرم  نمهیکاف   فهیکه  که    خوامی! 

باشم تا    یشوهر  دم یم  حیمن ترج  بعدشمرو کور کنم!    ا یچشم دن

 بگه!!   مونیحاج یالبته بازم هر چ یدرس

و    کردیم  یکه با زبانش، هم آتش باز  یبه دختر  گفتیم  چه

آرام..!   را  دلش  م  اگرهم  دانشگاه  دردسر   رفتیبهار  شروع  که 

 بود..!   ش یها

 باش قربونت برم!  یهمون شوهر _

 ......... چشم!  

  آفتاب  شودیم   بهار  ی  رهیو باز هم خ  کشدیدوغش را سر م  وانیل

   کرد یم رییتغ ش یها لهیرنگه ت خوردیم  شیکه به چشم ها 

گفت    ،یچه کالس دمیپرس ،یریکالس م دمیاز حاج خانوم شن _

  ؟یریم  ی.. چه کالسحال دونمینم



   کند یرا پاک م   شیلب ها رونیدستمال سس ب با

 داره!   یخوب طیمح رمیم ی ......... کالس عرب

جواب را نداشت.    ن یانتظار ا  اصال!شوندیمچشم بهرام گرد    بارنیا

به لب   یخنده کنترل شده ا  با   !یآخر بهار  را چه به کالس عرب

  نگردیبهار م  ی غنچه شده  مهین یها

 ؟یجد_

   دهدیرا به مثبت تکان م سرش

 ......... کامال !  

 اصال..   خورهینم بهت  ؟یحال.. چرا عرب _

و سرش را به   دهدیب مرا دور انگشتش تا  شیاز موها  یا  طره

   کندیم ل یهمان طرف متما

 عالقه دارم  ی لیخ مننه؟  ی ......... چرا عرب



شانه اش   یرنگ که رو  ییبلند خرما  سوانیآن گ  ی  رهی خ  بهرام

که درخشش را دو چندان   دیتأللو خورش  ریبود آن هم در ز  ختهیر

 گونه ها  شمیقرار لمس آن ابر  یدل به تاراج رفته اش ب  کرد،یم

 ..   شودیم

 !  یدوست دار یآره.. هر چ _

   آوردیبلند بهار او را به خودش م ی خنده

 شما؟!!    بره یماتتون م  ی.......... وااا.. چرا ه

  خورندیدر هم گره م   شیو ابرو ها  ددهیسرش را تکان م  آرام

تازه به   یباز هم مثل پسر بچه ها  ی چهل سال داشت ول  کینزد

تنش گُر   جانیدخترک زبان دراز از ه  نیاز هر کار ا  دهیبلوغ رس

 !  گرفتیم

 بود !   ریفکرم درگ _



 باشد    یجد  یتا حدود  کند یم  یو سع   کندیاش را جمع م  خنده

   اد؟یاز دستم برم ی........... آهان.. کار

  اشارهدختر هم درد بود و هم درمان...    نیا  د،یآیم  ادشی  یوقت  از

 کند یبه سفره م یا

 به ما بده!   ییچا هیع کن بعد رو جم نایشما ا _

. در دو  کندیمخلفاتش جمع م  یچهار نفره را با همه    ی  سفره

   گذاردیرا کنار بهرام م ی کیو  زدیریکمرنگ م یچا وانیل

خوردن و    ییعادت بعد از غذا چا   نیا  دی با  ی.. ولد یی.......... بفرما

 براتون ستی. اصال خوب ندیترک کن

 شودیم  رهیاش خ  یی. به جوجه حناهددیرا بال م   شیابرو  یتا

 !  آوردیم  "  دی با  "  شیو برا  کردینطق م  یزبان  نیریکه چطور با ش

 !  یچ گهی چشم.. د _



بم و زنگ دارش هم، بهار    یصدا  نیحالت نگاه کردنش و ا  نیا  با

 آورد ینم نییرا از موضعش پا

 مختیهر دو مون ر  یهم اگه برا  النشما    ی سالمت  گهی............ د 

 درسته !  مونیبهتره بگم، ماه عسل نامزد  ا یبه خاطره سفرمون بود،  

تونه   یتاز اون سالم  شتریب  یمهمه.. ول  یلیتون برام خ  یناراحت

 ساعت بعد از غذا ممنوع!   کیتا  وهیو م ییچا که مهمه

زبان بود، پس چرا انقدر   نیریکه انقدر ش  او..  کردینگاهش م   فقط

 سوزاندش؟ 

 دم چشم من در تو نخفت   کیشب هجران، که  یا

 با بخت خواب آلود من، لل چرا؟  انقدر

 افکنده بود    ریفرهادم به پرسش، سر به ز شور

 جواب تلخ سر بال چرا؟  ن،یریلب ش یا



را   دستش بهار  دست  پشت  با شصتش  و  بود  گرفته  محکم  را 

م آلچ  ی وقت  کردینوازش  همان  بهرام    قیبه  ذهن  در  معروف 

 ند  توقف کرد دنیرس

   نجا؟ یا ادتهی _

.  گرفتنیجان مو خاطره ها در ذهنش    کردینگاه م  اق یبا اشت  بهار

بعض خودش  قول  آشغال   یبه  سطل  درد  به  فقط  ها  آن  از 

 ...  گری د یو اما بعض  خوردندیم

  ادم یها اومدم، کامال    قهیکه با اون عت  ی! .. دو، سه باراااادی.......... ز

؟ همش   کردایاز شما سوال م  ومدیم  یالک  دیکن  باور..!  گهیموند د

  لوسه خودشو بچسبونه!    خواستیخانوم فقط م  قهیعتبود!    یالک

 که......   انگارمزه..!  یسبک ب



اخم    ی  ره یو بهار با ترس خ  گذاردیدهانش م  یبهرام دست رو 

   شودیم ش یها

بهار خانوم    ی صحبت کن  ینطوریا  ی کس  ی درباره    اد یخوشم نم  _

   .از اون اگه من بشناسمش شتریب وباشه  زن هیکه  مخصوصاً

دلبرش که    اریو محو    آوردیم  نییدهان بهار پا  یرا از رو  دستش

   شودیم کرد یبا بهت نگاهش م

  د ی داشته باشه، نبا  یاشتباهات  ه یممکنه    شیتو زندگ  یهر کس  _

گذشته.. و اون    یلیاون موقع ها خ  ازتو سرش    یبزن  یچوب کن

 ساله داره!  دختر دو  هیخانوم الن 

م  ستد را  آلچ  کشدیبهار  داخل  به  غرق  بردیم  قیو  دو  هر   .

 گذشت...   یخاطرات گذشته بودند که چقدر طولن

 لباسات و در آوردم و لختت کردم.. !   اد یم  ادتی _



اش خارج شود بعد خاطرات   ی اصال نگذاشت از بهت حرف قبل

بر سر را    یخاک  که بود    یچه حرف  نیا  آخرکند!  یادآوریاش 

 !  زد؟یم

 سوالم جواب نداشت؟  _

بودا   یآهان...!  آره...! عجب روز  که  گفت؟یم  چه!  دهدی نم  جواب

داشت    جانیه  یلیخ  چونکار؟    ن یبود از ا  ی قصدت چ  یراست!  

 !!  ینه که، هر طور راحت  پرسماااااگهیم

بود    ستادهیرا به هم قالب کرده بود و پشت به او ا  شی ها  دست

 یآن لباسش تا رو  کی  در  ندیمش را نب سرخ از شر  یتا چهره  

 زدنش شد!   غیشد که باعث ج دهیاش بال کش نهیس

 اومد؟!   ادتی _



پا  یصدا ولوم  با  ه  یلرزکنار گوشش    نییجذابش  به    جان یاز 

  ی که لباسش بال رفته بود و دست ها  مخصوصاً  انداختیجانش م 

 !  گذشتندیم رشیبهرام داشتند از مرز لباس ز

داغ کرده بودم که اگه   انقدرواسه لمس تنت..  دم مریاشتم مد _

 هات نبود..   هیگر

و    شود،یم  یگوش و گردن بهار خال  یو داغش رو  قیعم  نفس

   زندیاش م  قهیتر از شق نییپا یبوسه ا

 ! رمی خودم رو بگ یبود که جلو  دیبع _

را در    شیها   نهیحال س  که  گذاردیبهرام م  یدست ها  یرو  دست

   چسباندیخودش را به او م شتریبمشت گرفته بود و 

ا  _ به خودت!    نیاز  نبند  من، بدون    شیپ   خوادیم  دلمکش ها 

 خوبن!  ی لیلمصبا خ نی.. ایباش ریلباس ز



هول    نییبهرام را به پا   دست بهار هم تند شده بودند..    ی ها نفس

بهرام کوتاه    یولفضا نرمال شود    یو کم   ردیتا فاصله بگ  دهدیم

 نبود!   ایب

 که سازت ناکوکه!   باز! فه؟یضع هیچ _

  س ی.. خکشدیو داخل دهانش م  ردیگیگوشش را به دندان م   لله

احساس   با  و  آرام  که  بهرام  دهان  در  گوشش  شدن  گرم  و 

  ی آن هم زمان   کردیرا شل م  شی دست و پا  د،یمکیو م   دیبوسیم

 ..  کردندیداغش، دلش را نوازش م  یکه دست ها

 می.. رابطه داشته باشگهید خوامیون.. نم............ تا زمان عقدم

به حرف بهار    یکه تک خند  یوقت   شود،یدهان بهرام باز م  حصار

م  بهار!زندیم جلو  را  خودش  کرده  استفاده  فرصت    کشد، یاز 



م مرتب  را  خ  کندیلباسش  با    سیو گوش  را  اش  گرم شده  و 

 . کندیت پاک مدس

تو  کف دس  یسیاون خ   _ اومد  الن  آب  رو گوشت، که  تت... 

!  شیتو دهنت و برام بخور  زمیلب تو لب، بر  خواستمیمدهنمه!

 ازت جدا شم..!   تونستمینم یول

کند؟   کیاو را تحر  خواستیانقدر م   چرا  بلعدیدهانش را م  آب

   رود یم  قیاز آلچ  رونیبه ب  یو با لبخند  کندیرا کنترل م  خودش

 .. چرا؟  ادیباز خوابم م  یشدم ول  داریاز خواب ب  رید  نکهی............ با ا

  دیرقصینزده م   بهرامدهد.  رییفضا و ذهن بهرام را تغ  خواستیم

  ال یو  نیباشد که، مادر ، از ا شی خواسته ها هیحال اگر بخواهد پا

 !  رودیم رونیب

 !  یو مالمو ند یچون یمنو بپ یخوایم نکهیواسه ا _



  ی   هیهم در آشپزخانه در ته   اودر اتاق مشغول کارش بود    بهرام

  دلش .  ردیبگ  خواستیبود که م  یشام، در فکر جشن دونفره ا

ک  یبرا م  کیآن  ضعف  کار  دی با!  رفتیداشت  تر  زو  چه   یهر 

نمکردیم که  امشب  با  یول  شدی!  حتما  شب  ..  شد یم  دیفردا 

 ردیگیم  یآشپز  نی از خود حو چند عکس    کندیرا سر م  شالش

 !  کردیم رشتیرا ب ریتصو طنتیکه، بار ش یآن هم با چشمک

م  یکی انتخاب  را  ها  عکس  پ   کندیاز  در    نستاگرامش یا  جیو 

..  شودیو کامنت ها شروع م   کی ل  لیبعد س  یا  لحظه  گذاردیم

تا    داردیپاکن را برم   شهیو ش  دستمال   گذاردیرا کنار م  یگوش

  کیها را پاک کند.    شهیو ش  لیوسا  یگرد و خاک نشسته رو

  ی در دو ظرف شکالت و کوکو    یچا  وانیدو ل  در،  گذشت  یساعت

م  یکم  گذارد، یم و  تخمه  داشته ها  وه یهم  اضافه    ینیس  ی به 

  ی و دست  بنددیم  یرا گوجه ا  شیقبل از برداشتنش موها  کند،یم



  چسباند،دویرا به خود م   ینی قسمت س  کیکشد یبه لباسش م

 رود یو داخل م  کند یو در را باز م  زندیتقه به در م

 دی........ خسته نباش

 گذارد یم میضخ یفرش دستبافت کلک  یرا رو ینیس

ب دق  هی  مینیبش  نجا یا  ن یای..........  م  قهیچند  فضا  زیاز  کار    یو 

 در بره  تونیخستگ نیایب رونیب

بالش از کمد    دو نقش خانه اش نگاه کرد.    زه یو به دختر ر  برگشت

  د، ی که د  بهار  با فاصله گذاشت  ی نیآورد و کنار س  رونیب  یوارید

  ینیریش  یبا خنده    کند یبلند نشده و هنوز نگاه م   شیابهرام از ج

 کرد   لیسرش را به سمت شانه اش متما

 !   دیرَم ، منزل خودتون بدون نجا ی.......... ا



باز  با به  م  یها  یگوشیلبخند  بلند  از جا   چقدر  شودیدخترک 

.. چقدر  اهیآن دوران س  بود  یاجبار  شیدختر در زندگ  نیحضور ا

آورده   شیکه برا ی به دوبالش هی تک... زدیمدر چشم  ش یخال یجا

   داردیرا برم  شیبود چا

 دست شما درد نکنه خانوم!   _

 ........ نوش جان  

  د یو اسال  ردیگیرا پوست م  شی ها  وه یم   دارد، یرا برم  وهیم  ظرف

   کند یم

 حوصله ات سر نرفت؟  _

نه..   ..!  اومممم  کردم  یریگرد گ  کممیکردم،    یآشپز  کمی........ 

قشنگه..    یلیخ  دمیلباس عروس د  هیها    جیاز پ   یکیتو    ستشرا

 .  کندیم یلباسش باز یبا گوشه  یکم



به لب داشت، حرف    یبهرام که انگار لبخند محو  نینگاه سنگ  ریز

 سخت بود..   شیباره برا نیزدن در ا

به فکر   دی.. از الن بانیکه.. خودتون که گفت  گمیم  نیا  ی......... برا

کار    میباش بتونتا  و  کن  میهامون  تموم  موقع  گفتم  میبه  منم   ..

 .........! گهید

 نشونم بده!   _

از ج  یبا ذوق گوش  بهار ب  بیرا  بهرام   آوردی م  رونیشلوارش  و 

 !  رساندیم ش یرا به لب ها وانیحرکات او ل ی رهیخ

لباس هاش از همه بهتره، چند نفر از دوستام   جیپ   نی........... کال ا

پرس !  همشون  دمیکه  بودن  موافق  هاش  کار  ..  آهان..  اوووم  با 

م  یگوش..!ناهاشیا سمتش  د  بهرام..  ردیگ یرا    نیاسکر  دنیبا 



  کشدیرا از دستش م  یگوش  رود یدر هم م  شیاخم ها  یگوش

 و.... 

متعجب به حرکت بهرام منتظر   بهار  کشدیرا از دستش م  یگوش

م عصبان   از..  ماندینظرش  م  تیشدت  منقبض  ..  شودیفکش 

م حرا بدنش  کل  به  شق  ندینشیرت  از  عرق  راه    شی ها  قهیو 

همسرش را    یخصوص  یها  امیپ   یصفحه  د؟یدیم  چه  ردیگیم

آن ها را    یچهار تا  سه،مردانه..   ریها با تصو  ل یکه پر بود از پروفا

  ی ها  تپش..  کنندیحالش را خراب م  امشان ینوع پ   کند، یکه باز م

 ن ی دو تن از مهندس  ریتصو  بود که  نیفاجعه تر ا   رودیقلبش بال م

دا در  را  م  رکتیشرکتش  پ   آن!  ندیبیهمسرش    شنهاد یهم 

رابطه    یدوست مال  یبا  ساپورت  عوض  در  که  اش   یکامل، 

  شد یحال بهرام که رفته رفته بدتر هم م   دنی با د  بهار..!  کردند یم

چرا انقدر ناراحت و   دانستینم..  کند یبه جانش رخنه م  ینگران



  ن یلباس عروس چه بود که بخواهد ا  ریتصو  کی  مگرشد    ی عصبان

 واکنش نشان دهد؟  نیچن

نگاه م   جشیپ   ا  کند یرا    نفسش..  سوزدیم  دلشکاش...    یکه 

برا  خواستی..  مرودیم را فقط  اما...    یاو  باشد  خودش داشته 

 کیچند شب قبل در حسرت تنها    یوقت  زندیم  یعصب  پوزخند

بود..   از همسرش  ب  دهعکس  زن  و  مرد  فهزار  و  عکس  او    لمیا 

هم    بازتوأم با درد..    یبا خشم  کندیم   نگاهشخاطره داشتن..!  

ها م  دهیترس  رانگرشیو  یچشم  جانش  به  آتش  و    زند یبودند 

..  نشستیم  دی باکند..    یزندگ نفس بکشد..    خواستیکه م  حال ...

جان    نیع را نسبت به همسرش بخواند..    گریمردان د  یو هوس ها

 ... شیدادن بود برا

   شودیگاه هر دو قفل هم من



 منتظر و نگران.. یکی

 ته و دلسرد.. خس یکی

 شده؟   یزی.......... چ

 در فکر عمل قلب باشد..   دی برود با شیسرعت پ  نیبا هم اگر

   دهد یرا نشان م جشیپ  نی و اسکر کند یرا روشن م یگوش 

   اندازدیبال م ی شانه ا ش، یبه عکس ها   ینگاه با

  ن؟یشد ینطوریا انیا ی.......... برا

 

   زند یم یتلخ لبخند

آدم عصر حجر    کیشانه بال انداخت و سوال کرد، انگار با   یطور

 روبروست 



   دهدیو باز هم نشانش م  آوردیرا م رکتیدا نیاسکر

  ی نیاخم سنگ  ،یبا شدت ناراحت  شودیکه متوجه اوضاع م  بهار

   ندینشیاش م  یشانیپ  یرو

  یمو دادم دستتون که فقط اون عکس  یشخص  ی  لهی.......... من وس

   د یسرک بکش میشخص یها امی تو پ  نکهینه ا دینیرو که گفتم بب

و صورتش به گزگز    شود یم  نی سرش سنگ  خورد،یکه م  یلیس

   افتدیم

 خورد   یعل یپدر یمحکم تر از قبل بود که در خانه  بارنیا

م  سرش هاکندیرا صاف  به چشم  را  لرزانش  نگاه  و    ی ..  سرخ 

   دهدیبهرام م نیمگخش

 ماه..   هیبار تو  نیشد دوم نی........... ا

 !  ینامزد نیریتو دوران ش تازه



 بوکست!  سهی ک شمیلبد م ام،یکه ب تیزندگ تو

 .. سوختیم ش یها چشم

 .. تنش.. قلبش...  شیگلو مثل

سرش   یخصوص  میکه حر  یآدم   یتو زندگ   ام ی.......... اصال چرا ب

   شه؟ینم

 .  رودیم رونیو از اتاق ب کشدیت بهرام مرا از دس یگوش

   شوندیروان م ش یاشک ها لیرا که پشت سرش بست، س در

 آدم است  نیمرد سنگ تر نینظرش ا از

 بخورد؟  یلیهمه احساس دنبالش آمده بود که س  نیا با

  یمرد داده، کس  نیکه دل در گرو ا  دیگویم  راهیخود بد و ب  به

 ده!  عشق هم رد نش یکه از صد فرسخ



 به رها  زندیزنگ م  هیهمان حال گر  با

 دهد یزود هم جواب م یلیقبل، خ یدفعه ها عکس

 سالم، جانم بهار ؟   _

   زنه؟یتو رو م ی .......... عل

   کندیم ییاز سوالش شک ها  شنود، یبهار را م  یها  هیکه گر  رها

 شده؟   یچ _

اف . با نگاه به اطرشودیبلند م  و از حرص کند یرا قطع م  یگوش

پ  وس  دا یو  ناام  ی  لهینکردم  ها  د یمناسب،  ناخن  نگاه    ش یبه 

 !  کندیم

 یو مجهز  ی به آن بزرگ  یبود که در آشپزخانه ا  ی انقدر عصبان 

 کند!   دایجنگ دلخواهش را نتوانست پ  ی لهیوس



در را با ضرب باز   دارد،یرا به سمت اتاق برم  شیسرعت قدم ها   با

 رود یجا نشسته بود ممانو به سمت بهرام که هنوز هم ه  کند یم

او ب  خواستینم نم  فتد، یچشمش به  که   خواستیحداقل الن 

 .ندشیبب

  شودیرفتن از اتاق بلند م  رونیقصد ب به

   ستدیایبه سمت در مانده بود که به حرف بهار م  یقدم  چند

 

 برم  خوامی........... من م

 به سالمت!   _

 جواب را نداشت  نیا انتظار

   زندیم یخند تک



 آژانس   دی.......... زنگ بزن

   زندیبه حرفش م یبهرام بود که تکخند بارنیا

 روستا امکانات شهرتون و نداره!  نیشما ببخش که ا _

 رود اما...   رونیکه ب  گرددیبرم

که    کنم یم  دایرو پ   یکیخودم    ایمنو ببره..    یک ی  یگ یم  ا ی..........  

 ببرتم

نشاندش    یکه سع  یخشم  فرو  بود  نشان    یباز هم خودکرده 

 . دهدیم

 گردونمت یبرم گهیدو، سه روز د _

 الن  نی............ هم

 امشب!   تاینها



 دارم که بهشون برسم!   یمهمتر  یکار ها 

 و ارام  بندد یرا م ش یلحظه چشم ها کی

   د یگویم  "لاله ال الل  " 

   گردد یبه سمت بهار برم یقدم 

   میکنیبعد راجعبش صحبت م _

 ! خوامی... نم.......

   کندیرا پنهان م لبخندش

بود که    دهی.. فهمشناختیدخترک را م  یمدل حرف زدن ها  نیا

 !  خواستیدلش نوازش م یمعذرت خواه ی اشتباه کرده اما ب

   شیروبرو. درست رودیم جلوتر

   فشاردیو م ردیگیسردش را در دست گرم خودش م دست



برم  بهار م  ندیچیلب  رو  پس    ستخوایم  رد،یگیو  را  دستش 

 بکشد اما نتوانست! 

. بهار منتظر حرف بهرام با انگشتر نشانش  نندینشیتخت م  یرو

 ..  کندیاو، شروع م یدست ها  ی رهیو بهرام هم خ کرد یم یباز

کردنشون   تیوجود داره که رعا  ییقرمز ها  من خط  یتو زندگ  _

 .  ستیهم سخت ن یلیخ

   دی کنم با ت یرعا د یخودم با نکهیبر ا  عالوه

 کنه   تیرعا دی همسرم، با ی عنی م، یفرد زندگ نیمهمتر

 "همسرم   یعنی م یفرد زندگ نیمهمتر"

   شودیبار در ذهنش تکرار م نیچند

هنوز ذهنش    یحجم از دلخور   نیکه با ا  شودیخورد م  اعصابش

 ! خوردیچرخ م یصورت یها یفانتز  یپ 



 .. نهیبب  یکس  د یداشته باشه.. نبا  ی کس  د ی عکس خانوم من و ، نبا  _

 ام..   یبگن سنت بذار

 ستمیزمان ن نیا یبرا

 "خود پندارد  شیبگن : کافر همه را به ک 

 ..  یول

 منه..   یمنه، فقط... برا یکه برا یکس

 .  غلتدیدخترک م یکه از گونه ها یدیآن دانه مروار ندیبیم

 بس کند ...   کاش

 تو فکر کن..   _

 به نفست بنده!   جونم



  ی گاه  یرا که حت یمرد   کندی، و نگاه مسمتش گردد یبرم بهار

 بود..   یگاه امن  هی تک بیبا ترسناک شدنش هم عج

 ! خواستشیم  شتریتر بود.. که ب  بیبا زور گفتنش هم، عج  یگاه 

 .  کنمیکردنت رو قبول نم ی مدل زندگ ن یا یول _

 کنار...   رمی.. من م  ای کنار ..  شیذاری م ای

  یاز سر خوش.. نه ی .. ارام و کوتاه ولخنددیم

 بود؟   نی........ همش هم

 بود؟   نیهمه پشتت به من گرم باشه گفتنات، هم نیا

 ؟ یراحت بر انقدر

   دید یرا که م انشیصورت گر نیا

  د یشنیبغض دارش را که م یصدا



 ..  دیرسیم جهینت کی به

 بخندد   دی با بهار

 کند!   ی کند.. بچگ طنتیش د یبا

 کند..   یباز ی ل یمثل دختران ده ساله، ل  د یبا یحت

 یآن هم برا  ندازد،یاو ب  یخودش را رو  یبکشد و با بدجنس  غیج

 کردنش!   داریاز خواب ب

 کند   هیگر دی .. نبااما

   شدیبه کامش تلخ که نه.. زهر م یگونه.. زندگ  نیا

 بشه؟   ی بمونم که چ _

از   ،یهات رو با همه به اشتراک بذار  لمیمدل از عکس و ف  صد

  رم؟ی بگ  دیند  ی باش من هم توقع داشته



 توجه باشم؟   ی ب زننیکه بهت م ییحرف ها به

   ؟ی خوایازم م یچ یفهمیم خودت

 ..  یمالم نبود یوقت

   کردمیبه عکسات نگاه نم خودم

  کردمیبهت نگاه نم ،یکه نبود محرمم

  نه؟یبدم عکست و........ بب اونوقت

 .  دم یاونم نه تنها.. با عقا ، یشناسیمنو م تو

ا  یدونیم  پس با  لحظه هم    کیکردن    یمدل زندگ  نیکه من، 

   امیکنار نم

 هات رو بکن   فکر

 شب بهم جواب بده   فردا



پاک بشن، در    د یعکسات با  یکه همه    جتیتنها در مورد پ   نه

 مورد پوششت هم درست فکر کن.. چون باهاش مشکل دارم و... 

 درازت!  زبون

 عکسات و  یهمه   یکنیپاک م  _

 انعطاف   ی محکم و ب ی لحنش آرام بود، ول 

 ......... بغلم کن 

 ! یکنیپاک م  _

 رفتارش را نداشت   نیا طاقت

ب  سرش م  نهیس  یرو   شتری را  آرام  فشاردیاش  مشت  به    یو 

 زند یم  شیبازو

 باهام حرف نزن  ینطوری........... ا



 !  یکنیپاک م  _

  ک یو    داردیسفت پر حجم بهرام برم   ی  نهیس  یرا از رو  سرش

   دهدیبا دست نشانش مطرف صورتش را 

   ن؟ی........... بب

 منو..!   یزد

 

در چهره اش، مبهوت همان اخم   یمان یپش  یذره ا  دنی د  بدون

   ماند یاش  م یشانیپ  یرو

 ! یشو نخورد ش یتا بعد ، یکنیپاک م  _

باز در بهت    مهین  یو با دهان   دیآ یم  ن ییصورتش پا  یاز رو  دستش

   ماندیحرف بهرام م

 ! ستیو خوب خدا ن  یمذهب ی حرف، حرف آدم ها نی........... ا



 سرد تر...   انشیخونسرد.. ب نگاهش

 خوب بودن دارم؟  یمن ادعا _

   دهدیدهانش را قورت م آب

 شده بود؟   نطوریا چرا

   کنمیفکر م ینطور ی............ من در موردتون ا

   رود یبال م  شیابرو یتا

 !  یگوش کنبه حرفم   دی پس با  یکنیفکر م نطوریاگه ا _

  ی ترک را لحظه ادخ  یگوش ها  ش یرا جلو آورد و لب ها  سرش

 لمس کردند  

 !  گذرمی.. من.. ازت.. نمیدونیتو که م _



بدم که به شدت دارم کنترلش    یکارت، اون رو  نیاگه، از ا  فقط

 ..  ادیبال ب کنمیم

 ساده    یگوش  دنیکه با د کنمیم یکار

 که بماند   شی... بقیدر ر یبذار

 !  یرنگ جوجه

 شوند یگرد م  یبه آن چشمانش

 او دراز بود؟ زبان

 ستدیایو مقابل بهرام م  شودیبلند م  شیحرص از جا با

 بود!   یکوتاه اومدن کاف گرید

 ........... منم با دست شما مشکل دارم

 دراز شده!  یادیز



 سرش به بال حرکت کند  نکهیبدون ا دی ایبال م نگاهش

 اخم بهرام پر  یو چهره یاز نگاه جد بهار

 ! ماندیبهرام دور نم زیکه از چشم ت لرزد،یم

 تندش نشان از ترسش بود  یها نفس

 شودیدست گرم بهرام م ریکرده اش اس خی دست

و دوباره نگاهش در چشمان مرد    کند ینگاه م  شانیدست ها  به

 گردد یاش بود، برم رهیخ یکه بدون قطع ارتباط چشم

 جلو  شودیم دهیکش

دور    یگریو دست د  شودیدور کمرش حلقه م  همان دست   بعد

 صاحب همان دست..   یپاها یتا او را بنشانند رو ش یپا

 .. ردیگیخودش دو طرف مرد قرار م  یپاها



نم  گرید را  ا  شیب  توانستینگاهش  را   نیاز  دهد. سرش  ادامه 

 اندازد یم  نییپا

ا  قهیدق  کی  دیشا به  بهار  که  انتظار   د،یرس  جهینت  نیگذشت 

 داشته باشد  د ی را نبا دنیو ناز کشنوازش شدن 

 نباش ینطوری........... با من ا

 شنودی نم جواب

  ش یپ   ی   قهیکه تا چند دق  یمرد   نیاز ا  خواستیتوجه م   دلش

 به قصد چنگ و دندان، کنارش برگشته بود

   آوردیمظلومش را بال م نگاه 

 نگام نکن   یطور ن ی............. ا



ا  یجد در  بهرام  فقط   شیبرامسئله    نیبودن  بود  مسجل 

  یکه در آشپزخانه پست کرد چه حکم  ی آن عکس  دانست،ینم

 داشت.. 

س  سر م  نهیرو  شن   گذاردیاش  کند    یصدا  دنیتا  آرام  قلبش، 

 درونش را..   شیتشو

 کند یم   ی را عمل  ش یبهرام حرف ها  دانستی. م بردیاز او حساب م

طوفان  آرامش، آرامش قبل از   ن یکه ا  دانست یاز همه م  شتریب  و

 است 

آن هم همراه   ند،یهمه عکس از او بب  نینبود که بهرام ا  یمنطق

تر.. بنشاند و آرام  شیپا   یفاجعه بارش، بعد آرام او را رو  رکتیدا

نم  د یتهد احتمال  توانیکه  اتفاقات  کند  گوشزد  که   یگفت،  را 

 امکان وقوع دارند... 

 آشپزخانه بود.. تنها در



که با    یی. شباهت و تفاوت هادکرینشسته بود و فکر م   زیم  پشت

 بهرام داشت 

 .. گرید یو چه از بعد ها  یاز بُعد اخالق چه

 رونیب  میآماده شو بر _

و بهرام را حاضر    داردیداده بود برم  هی دستش که تک  یرا از رو  سر

 ند یبیو آماده م 

 ام ی........ نم

 

 !یترسیخوبه نم _

 

 ماند یاش م  یخال یجا ی  رهیو بهار خ گرددیآمده را برم راه

کم  فقط م  یدلش  کردن  نم  خواست،یناز  تمام    ن یا  کردیچرا 

 جنگ مسخره را ؟ 

نشان    شیها   واریکه د  یبه آن بزرگ  یمانده بود در خانه ا  تنها

  یساعت چراغ ها  نیپر درخت را که در ا  ی بایز  اطیح  دادند یم

 هم روشن شده بودند  شاننیب



 .  خانه بودند.. ترسناک بود نیتنها در ا فقط

   کندینگاه م جیدر پ  شی عکس ها به

 کاله داشت  ای یشان.. شال، روسرهمه در

 حجاب نبود اما خب.. تفاوت هر کدامشان     یب

   دادیاو را جذاب نشان م شیبایز یچهره  و

   خواندیم آن ها را یو چند تا  کندیها را نگاه م  رکتیدا

   ذاردگیبود با خودش.. پس دروغ و بهانه را کنار م تنها

پ   نیا و  ها  ب  شنهاداتیحرف  و  هم   شرمانهیمسخره  را  او  خود 

 .  کرد یم  یعصبان

تا    کندیرا تحمل نم  تیوضع  نیهم ا  ندیمرد اوپن ما  کی  یحت

 رسد به بهرام.. که اصال.....!  

 . کند یرا پاک م همه

   ماند یبا رها م  شی چت ها فقط

ود انقدر  بهرام ب یخودش که بخواهد رو راست باشد، اگر او جا با

 !  شناسدیخودش را که م  گری..  دکرد یکنترل شده رفتار نم



ها  اگر پ   ییدختر  بهرام  ها    دادند،یم  امیبه  آن  به  دستش 

 بهرام را ..............!   یول دیرسینم

 ..!  زندیم  شیشانیپ  یرو

   کرد؟یپاک م  دیهمه عکس و خاطره را چطور با نیا آخر

مختلف بود که متوجه گذر    یفکر ها   ریذهن شلوغش درگ  انقدر

 زمان و آمدن بهرام نشد

 سالم   _

   دهد یاز رفتار بهرام را نشان م شیناراحت

   شودیبلند م ش یبه پا ریبه ز سر

   دهدیسرد سالم م  و

   گذاردیم  یچند کوک  یو در ظرف  زدیریم یچا وانیل کی

که    ندیبیبهرام را همان جا م  گردد، یدر دست برم  ینیس  یوقت

   ستادهیا ش یشابه تما

  شودیم  کیو چند قدم نزد ردیگیم نگاه 

  ن؟یخوری........... کجا م



 جا!   نیهم _

و خودش هم به قصد    گذاردیم   ز یم  یرا رو  ینی.. سکند یم  یمکث

  ردیگیفاصله م زیرفتن، از م رونیب

  نیبش _

 بدون برگشت   ستدیایکه بود م ییجا

 م  خسته شد نجام، یوقته ا ی لی.......... خ

   رونیبرم ب خوامیم

   میریو بخورم بعد م م ییتا من چا نیبش _

 !  کندیبشر داشت نگاه م نیکه ا ییهمه رو  نیو به ا گرددیبرم

بود که بدون حرف برود    یجد  یبهرام انقدر  ی حالت چهره    اما

 !  ندیبنش یصندل یو رو

  ی دلش را طور خاص  ردیگیقرار م  زیم  یکه مقابلش رو  یچا  وانیل

   شودیم

 بار بود!   نیاول نیا

   ندینشیم شیروبرو



  یکه فاصله    ندینشیم  یصندل  نیکترینزد  یالن رو  کردیم  فکر

 کم باشد اما...   شاننیب

  ن؟یبخور ییکه شما چا نمی........... چرا من بش

 

 

 !آوردیبهانه م  شیحل مسئله، برا یدلنازکش به جا دخترک

 خواستیناز کردن م دلش

 از او طلب داشت!  را.. دنش یکش ناز

 ! چسبهیبه من نم یچون نباش _

   شوند یم زیر ش یها چشم

 !  گرفتیم شی از بازو یروز گاز محکم کی د یبا

ب تنها  چطور  م  رونی...........  چاچسبهیرفتن  اونوقت    ش یی! 

   چسبه؟ینم

رو  نگاه  که  پ   ش یبهرام  سمت  کند،یم  دا یکش  به  را    یسرش 

   چرخاندیم



 بهرام نگاهش را ادامه دهد!   یپا به پا توانستیهم نم هنوز

 بودم!   قیتو آلچ _

   د یباریم  شیتعجب از چشم ها  ی ول  نباریا  چرخاند،یسر م  دوباره

  رون؟یب نیریم نیدار ی........ شما نگفت

 سکوت...  یلخت

 نرفتم!   _

 ........ چرا اونوقت؟  

   ردیگیرا به دست م یچا وانیل

و او آنطور   کردیسؤال م  نطوریاو ا  نکهیاز ا  خوردیحرص م   بهار

 !  خوردیرا م شیچا

 مگه؟    یترسینم یی تنها _

 !   نجایو آوردم ا یدختر هی ش یچند سال پ  ادمهی

 !  رونیمجبور شدم به خاطره خودش برم ب یشب هی

 هیجا نشسته و داره گر  نیگوشه از هم  هی  دمیبرگشتم د   یوقت

 ! کنهیم



قبال ..... خودشو انداخت تو که    یپنج ساله ا  ی.. دختر بچه  مثل

 بغلم و ...  

 تنهاش بذارم  تونمیاز اونموقع.. نم گهید

 جدا از عروسک بودنش.. آدمم هست!   بالخره

سا  یتوهم  ممکنه که  ا  ،ی مگس  ی   هیبشه  از  یزیچ  ،یپشه   ..

 کنارش رد شده!  

 اونوقت..!!   میداستان دار 

 ناراحت بود.. آن هم از دست او..  نکهیا با

 !  کردیخودش بود که آرامش م نیا شهیهم یول

 او باشد چقدر قشنگ بود یحواسش پ  یکی نکهیا حس

 دادیمطلق به آدم م ییپروا یب اصال

   کشدیرا سر م شیچا

 بود.. ختهیر شیکه بهرام برا ی همان

.. اما  دادینشان از تلخ بودنش را م  ظشیکه رنگ غل  ییچا  همان

 !  دیچسبیم



 ؟ یپاک کرد _

 آوردیم  نییآورده بود را کم کم پا که بال   ینگاه 

 رو؟  ی........ چ

 منظور بهرام را.. اما...   دیفهمیم

 عکساتو  _

   دهد ی نم جواب

 خاطره!   د یاو دوباره نگاهشان کرده بود و تجد اتفاقا

   دم؟ینشن _

 رود!   نییپا شیاز گلو یچا نیحداقل ا گذاشتینم

 و پاک کردم   رکتی........... دا

   ؟ یکرد عکسات و پاک _

 بلند تر بود   بارنیا شیصدا

   کند ینگاهش م  درمانده 

 اون همه عکس و پاک کنم؟  فهی.......... خب ح

 زمان خاصن  هی یبرا همشون



شباهت    ی ب  ش یکه صدا  گذاردیم   زیم  یمحکم رو  یرا کم  وانیل 

 نبود   دنیبه کوب

 فن یح نکهیا _

 زمان خاصن  هی یبرا نکهیا

 من؟ بندازه به جون  شیآت د یبا

   کنن؟یها تو شرکت خودم کار م  یدو نفر از اون عوض  ی دونیم  چیه

 ببرم تو کدوم مراسمات که....   رمیدست تو رو بگ الن

   بردیفرو م شی را در موها شی و دست ها کشد یم  یپوف

 گذشت که بهرام سکوت را شکست  قهیدق ک ی دیشا

 بالست   جتیبازخورد پ  _

  ؟یکنیازش درست استفاده نم چرا

   ن یکار درست انجام بد هیو  دیچند تا از دوستات جمع بش با

 ..  یکار فرهنگ  هی

   یکمک مال   ی.. حتدیها کمک کن یلیبه خ دیتونیراه م نیهم از



باش  دیتونیکه توش م  یا  گهیهر کار د  ای .. کار درست  دیموفق 

 منظورمه! 

 هم.. همه رو بده چاپ کنن  عکسات

 !  وقتی ینش فیح 

 ردیگیبه خود م یحال زارو  ندیچیبر م لب

 ی گیزور م ی......... همش دار

 

و    چرخاندیدور در اطراف م  کی و نگاهش را    زندیم  یخند  تک

 شودیبهار متوقف م یدر آخر در چشم ها

 آخه دختر خوب؟ یزور چ _

 دارم باهات مگه؟  یدشمن

 .. ی و عوض کن اتیدن خوامیم

 زندیاش م قهیشق یرا رو انگشتش

 ی نعوض کفکرت و   _

   ؟یعکس بنداز یات نشه، امروز با چه لباس  دغدغه



 !  یکن یرو زخم هیبق  یکه بزن  یواسه عکاس یکجا بر 

  ستمین  یمدل نی......... من ا

 !  یهست  یمدل  نیهم  قایدق _

 ..!  گنیم نویا عکسات

 !  دهدیبه هوشش م   یدر دل لعنت بهار

 مرد را چه به افکار زنانه؟!  کی آخر

 دی کنیمجبورم م دیدار نکهیا............ 

   نیگیزور م نیدار یعنی 

   ستدیایمنتظر بهار کنارش م  شودیبلند م شیجا از

 که سنت بره بال..    کمی _

 بشه..  شتریب تجربت

  ی فهمیها رو م  زیچ یلیخودت خ 

گفتن    یگاه  شن  ا یزور  نفع    دن،یزور  به  خودمونه..  نفع  به 

  ندمونی.. آمونیزندگ

   کند یو بلندش م ردیگیدختر را م یبازو 



   ستدیایمقابلش م  بهار

 درست..   ندشیتا بب  کندیبلند م سر

 

 

 آورد یدست عروسکش را بال م مچ

که چگونه آرام   کند ی..... به دستش که در دست بهرام بود نگاه م

   ندینشیقلبش م  یرو

 زنه؟ یچطور م _

شسته ن  ی قلب  یکه رو  یباز، نگاه از دست  مهین  یو با لب ها  دهیترس

   دهدیو به چشمان همان قلب م ردیگیبود م

 تند  یلی.. خزنهی.......... تند م

 ست ین یعاد

 ر یو با چند بار نوازش به ز  گذاردیم   شیگلو  یدستش را رو  بهرام

 رسد یچانه اش م

 ندینشیاز صورتش م ی طرف یو رو کندیرا لمس م آنجا



 شده  یطور نیچند ساعت ا نیتو ا _

 کند یم کینزد شتریو خودش را ب رود یجلوتر م یکم بهار

 ........... چرا؟

 !  یچون قلب مو نشونه رفت _

 بهار   یکنیم تیاذ

 .. یکنیم تشیاذ یلیخ

 کردم   داتیماهه که پ  دو

 شده مثل قبل..   کنم یکه حس م یطور ، یکنیآرومش م کباری

که فقط خودش تلخ   یو لبخند  بردیبهار م   یداخل موها  دست

   زندیم  د،یهمفیبودنش را م

 دختر جون!  یکنیناقص ترم م  یزنیبعد، م یاما دفعه  _

 باهات رو بچشم  یبذار طعم زندگ  حداقل

 محوم کن...   یبزن هر جور خواست بعد

 ........ من؟ 

 شده؟ ینطوریا ن،یعکس که ناراحت یکسریبه خاطره  الن



 چرا؟  گرفتینم

 عکس پوچ نه..   یکسریبه خاطره  _

خاطره    یول هابه  داره    ی عکس  همه  دست  تو  که  ناموسم 

دارم از   برنیعده هم از نگاه کردن بهش لذت م  هیو    چرخهیم

 ...  شمیتو داغون م

 داغان شدنش را..   گفتیم درست

 ونینرنجاندن بهارش.. مد  یآرام بودن حال نامساعدش.. برا  یبرا

 بود    دارو ها

  ش یاتاق را پ و راه    بردیم  رونیو از آشپزخانه ب   ردیگیرا م   دستش

 رد یگیم

 !  شیبه چند سال پ  خورهیبحث قلب من استارتش م _

  ستیو امروز ن روزیبحث مال د  نیا

 ست یامروز ن یبه ماجرا  لیدل ی.. حالِ امروزش هم، ب یول

   ستدیایو بهرام هم م کشدیدستش را م بهار

  شمیخب؟ من متوجه نم ی چ یعنی..........  



راست راست راه   یطور  نیبعد.. همبزنه،    ینطوریقلبت ا  د یبا  چرا

 انگارم نه انگار؟   ،یبر

 نِیریلحن ش  ی  رهیو خ  کشدیدختر نگرانش م   یموها  یرو  دست

   زند یلبخند م انشیب

 .. زمیعز شهیخوب م _

   اطیح م یتنت کن بر یزیچ هی ایب

و دستش را از    کند یم   یدست  ش یبهار پ   کشد، یرا که م  دستش

   کند یبند او رها م 

 !  نم؟ی... صبر کن بب........ 

   ؟یبچه فرض کرد منو

 هنگ کرده مگه؟!   یگوش شه،یرو خودش خوب م یچ یچ

 حرف ها را ..... با او بود؟   نیو .. ا نمیکن بب صبر

دارد! فقط    یوجب قد زبان دراز  م ین  نیا  دانست، یاول هم م  از

 آب شود!   خشیو  زدیمنتظر  بود ترسش بر

شده بود که انگار داشت    رهیبه حرف ها و حرکات بهار خ  یطور

 !  دی بلعیتک به تکشان را م



   ن؟یبازم خواب رفت ای  گمیم یچ نیشنوی.......... م

زن   کیو مثل    زندیم  گرشی را به کف دست د  شیها  انگشت

 !  زندیحرف م  ریمد

 م یکه بر  نی......... زودتر کارتون و انجام بد

 متخصص!   هی شیببرمتون پ  د یبا

 .. شهیکه نم نیا

 ! زنهیانقدر تند م ستینوزاد که ن قلب

منم    ن، یکارتون و انجام بد  نی شما بر  م،یبر  خوادیهم نم  اطیح

 برم به کارم برسم!  

بهرام  کندیم  پشت م  یبه  تر  تشنه  به   شدیکه  و  را..  وجودش 

 :  زند ی.. با خودش هم حرف مافتدیسمت آشپزخانه راه م

 ! شهی....... خودش خوب م

   ؟یچ گهید

  شه؟یداره به سرم م یخدا جون چه خاک یوااا

 کدوم دکتر ببرمش !!   ش یپ  حال



 را.. نیریجانِ ش نیا یحرف ها دهدیباز گوش م یدهان  با

 بود  ی عصبان  واقعا

 زد؟ یدر حالت نرمال انقدر تند م ی قلب مگر

 ......... انگار نه انگار تازه عروس داره!

 شود یم  ده یمحکم از پشت کش دستش

   کندیسفت بهرام برخورد م ی هنیضرب به س با

 ........ آخ.. 

 

 جون دلم!   _

 که بکشد اما..   ردیگیدستش را م مچ

 ..  آوردشیبال م رود،یدست دخترک م یحواسش پ  یا لحظه

 !  شودیدختر م فیمچ دست ظر خ،یخندانش م نگاه 

   کشد یم  شیبار رو نیو زبانش را چند آوردیم  بالتر

  ی طور  لرزاند،یگرم بهرام تن بهار را مو دهان    سیزبان خ  یگرما

   رودیقلبش بال م  یکه تپش ها



نگاه خمارش را از چشم   دیچند بار مچ دستش را مک  نکهیاز ا  بعد

 ..  ردیگیمات بهار م یها

در   شیبازو  از به سمت  و  تقر  یگرفته  آن    بایکه  به  بودن  دور 

   برد یگوشش م کیو سرش را نزد ستدیای.. پشت بهار مبردیم

 کجاست؟    نجایا یدون یم _

   چسباندیبه او م شتریو خودش را ب کندیم طنتیش دخترک

 فشاردشیبه خود م شتریب  ش،ی ها یدلبر یهم که تشنه  بهرام

   کند یم  شی ها نهیو دست حلقه شده دور کمرش را قاب س

 یرا رو  ش یمخصوصا که بهرام نفس ها  لرزدیباز هم تنش م  بهار

   دیبوسیم سیو خ  قیمو ع  کردیم  یگردنش خال 

   ؟ینگفت _

 .......... در استخر! 

   مکد یگردنش را م قیبار عم نیو چند گرداندشیبرم

   کند یاش را مشت م نهیس یرو راهنیپ  بهار

 نت یریو با اون زبون ش  یواسه من خط و نشون بکش  یبخوا  _

 ..یکن یدلبر ینجوریا



 اون تو..!   برمتیم

دو  یاومد  رونیب  یوقت  یول تا  د..  ها    گهیروز  جوجه  مثل  که 

 بغل مامانت،   یبرگرد

 که دخترش و عروس کردم!!!  فهمهیم قشنگ

 !  کشدیم غیج 

 ...  چرخاندیو با فشردن در آغوش او را م خندد یبلند م بهرام

 نکردن بهار گذشت..    نیمکرر بهرام و تمک  یشب با خواسته ها  آن

برا  غروب را  بهار خودش  و  دونفره    یبود  آماده  شب    یجشن 

 ...  کردیم

 هم سرد،   نجایا ی......... آره وال، هوا

   زنمیم خیکه آوردم فقط دارم   ییلباسا نیبا ا منم

 رها جان..   یلحظه گوش هی

  زدیم  شیبهرام بود که صدا یصدا

 .......... بله؟  

 !  نمیبب  نجایا ایب _



  شیکه بهرام صدا  نگونهیکند، ا  ی از رها خداحافظ  شودیم  مجبور

 داشت   یحتما کار مهم زدیم

   رود یم رونیو از اتاق ب گذاردیکنسول م یرا رو یگوش

 شده؟   یزی........... بله.. چ

   ندیبش یمبل چرم یکنارش رو  کند، یدست اشاره م با

 از ظهر؟  یی کجا _

 امو کرده بود!   فهیضع یبهشت یرو دنی د یهوا دلم

   زند یم  شیبه بازو یو مشت ندینشیکنارش م بهار

 ! ه؟ی گفتنت چ فهیضع ه؟یگفتنت چ  یبهشت ی......... رو

  فشاردشیو سفت به خود م اندازدیدور گردنش م دست

 .......... آخ.. گردنم!  

 داشت  یدختر بستگ نیحالش انگار همه جوره به وجود ا یشاد

 دختر که کنارش بود دلش آرام بود..   نیا

 آزاد بود فکرش



شان    ییتنها  ی  نهیکه زم  کردیم   یاز حاج خانوم تشکر اساس  د یبا

 را فراهم کرده است  

هم دستش را باز    یو کم  چسباندیبه خود م  شتریرا ب  دخترک

 !  کندیم

 !  خنده؟یقلبم بهم م فه،یضع گم یبهت م  یوقت یدون یم _

به او دلش را   یو با چشمک  اندازدی بهرام م  یپا  یرا رو  خودش

 ..  کندیتاب م یب ،یبوسه ا یحداقل برا

 ........ چطور؟ ...

   شودیعروسکش م ی رهیبه لب، خ یلبخند با

 !  یچیه _

 :  د یکه حرف قلبش را بگو نشد

 قدرتمند است..  ی فهیضع نیمن، کار هم حال

 ! خنده؟ یم  یچی......... واسه ه

 !بهیمثل خودت عج قلبتم

   زندیم یحرف بکشد اما.. بهرام لبخند مردانه ا خواستیم



 ..  دادیبند را آب م داشت

هم خواهان    شبیو د  روزیبهرام د  یرابطه داشتند ول  ش یشب پ   دو

 سر باز زده بود.   ییرابطه بود که هر بار، بهار با بهانه ها

   رود یو ارام بال م کندیبهار رد م  راهنیپ  ریرا از ز دستش

 نه یاز س  یکیبهرام بود..    یخواسته    قایدق  نیانداشت و    ریز  لباس

   فشاردیو آرام م ردیگیرا در مشت م ش یها

  کندیم  یسع  ند، یبیبهرام م  یکه خواستن رابطه را در چهره    بهار

 بلند شود    شیپاها  یاز رو

 تا نتواند تکان بخورد!   شودیگرفته م  شی شانه ها اما

 !  م؟یبخواب  میبر _

 !  ادیخوابم م من

   دهد یو به عقب هلش م گذاردیمرد م نهیس یرو دست

 

 بخوابم؟!  .......... شب تو بغلت 

 ...  کندیباز هم اصرار نم ندیبیاو را م  یل یم یکه ب بهرام



   گذاردیمرغ کباب شده با استخوان را داخل فر م یها تکه

غذا گرفته بود فقط قبلش    یبو  گرفتیدوش م  دیهم با  خودش

 را آماده کرد   زیم

برنم  دانستیم کارش  از  دست  نکند  صدا  را  بهرام    داردیتا 

 هم بود..  ریدلگ  یمخصوصا که، کم

 ..  ردیگیسرعت دوش م به

خشک شود   نکهیگرفت تا عالوه بر ا  شیموها  یسشوار را رو  انقدر

 شود  شتریهم ب ش یموها یلخت

اتو  خوب   ی ش نکرده بود، درست لحظه  را فرامو  ش یمو  یشد 

 را بردارد!   ش یو اتو ینتیز ،ی شیآرا لیافتاد که وسا ادشیآخر 

  گذاردیتخت م یکاستومش را آماده رو لباس

  ی بهار و رها در ط  شیبود که چند سال پ   یاتاق همان اتاق   نیا

مر  یسفر بهرام،  روزه همراه  بودند..    میدو  مانده  آن  در  زهرا  و 

 ...  مایکه ن یهمان روز

   رود یم رونیو شلوارک  از اتاق ب شرتیت کیساده و   یشیآرا با



م  فر روشن  دنبال    کند یرا  غذا گرم شود، خودش هم  بهرام  تا 

 ..  رودیم

 شود..   کیتا از پشت نزد رودیو داخل م  کند یدر را باز م آرام

 بوسدیو گونه اش را م اندازدیدور گردن بهرام م دست

 سرورم! دی........ خسته نباش

 حاضره شام

   زندیاز ته دل م یلبخند

 رد یگیبهار را م یو دست ها گذاردیم زیم یرا رو اتود

 مگه..!  مونهیم  ی.. خستگیورنطیا ییایتو که ب _

ش  و مثل خودش، زبان  زندیدار بهرام بوسه م  شیصورت ر  یرو

   کشدیگردن بهرام م یرا رو

   ردیگیاش م خنده

 ..  ی ول  گرفتیم ادیاز خودش  داشت

 او از خواستن بود  یها کار

 بود که فقط با او طلب داشت..   ی و لذت ازیزور ن از



 نکن جوجه!  _

 خاکستر بمونه!  ریز شمونی.. پس بذار آتیدیکه پا نم تو

 آرام و دلبرانه..  خنددیم 

 ..  بردیم رونیو از اتاق ب  کشدیبهرام را م دستان

 دلم..  زیعز _

 خودش   ی خودش، سالد هم جا یجا غذا

 به کاهو   یدیچسب یگوشت خورد کهیدوتا ت کال

 د؟ یدونی........ آخه م

م  من درست  که  موقع  برا  کهیت  ..چندتا   کردمیاون    یخوردم.. 

 الن!  رمیس نیهم

از لحن صحبت کردن خاصش.. او که حرف   بردیلذت م  چقدر

  شدند یبدنش گوش م   ی ...، تمام سلول هاشینکه گوش ها  زد، یم

 تا بشنوند دخترک را.. 

 نوش جونت!  _

 کار و نکن بهار خانم   نیا گهید فقط



 برات کباب کنم    امیو صدا کن، ب خودم

   دیشویو به سرعت ظرف ها را م کندیرا جمع م زیم

 اکشن!   لمیآن هم ف کنندیتماشا م Tvرا همراه هم   یکساعتی

 !  دادیبهار اجبارا عالقه نشان م که

ف  یحت  وگرنه تنها  حت  یخاک  یکره    نیا  لمیاگر  فکر    یبود 

 نگاه کند!   یکشت و کشتار لم یف نیبتواند چن کردینم

 د یآیا بلند شدنش بال م که نگاه بهرام هم ب شودیم  بلند

 زم؟یکجا عز _

 بزنم بره؟  یو دوست ندار لمیف یخوایم

 زند یم  یو لبخند کندیرا به هم قالب م شی ها دست

 الن  امی......... نه م

 بالست یلیولومش خ د، یکاش صداش رو کم کن فقط

و آرام از پشت سر بهرام   داردیو فندک و شمع ها را برم  کیک

 .  رودیو به اتاق م  شودیبود، رد م  لمیف   دنیکه مشغول د



شکل که خودش با هزار زحمت از    لیمستط   زیم  یرا رو  کیک

   گذاردیآورده بود، م یاتاق کنار

با گلبرگ ها  یمصنوع   یها  گلبرگ بود  آورده    ی را که خودش 

و    زدیریم   کیکه گلشان را از باغچه کنده بود اطراف ک  یعیطب

   کندیآن ها روشن م  یچند شمع هم رو

م  بعد نوبت  ها  رسدیهم  شمع  رو  یبه  بلند  کنسول،   یکوتاه 

 بودند..   نیهم که گوشه و کنار زم  ییها و چندتا یعسل

 ..  یعیطب ی از گلبرگ ها کندیتخت را پر م یآخر رو در

   ندیبیم نهیو خودش را در آ  کندیرا تن م ی کاستوم عرب 

 استرس نداشت وقتچیه

 بود..   یگریور دط زیبهرام همه چ یجلو یول 

   زندیم نهیبه خود، در آ یلبخند

 ... !  شدینم گریقرار بود آن همه گوشت را بخورد که د اگر

و هر دو آباژور را روشن ، و بهرام را صدا    کندیرا خاموش م  برق 

 ..  کندیم



روشن   یو شمع ها  کیرمانت  ی بهرام وارد اتاق شد از فضا  یوقت

 کار است!  در   یشده متوجه شد که برنامه ا

   بنددیو در را م دیآیم داخل

   شودیم ی پل  یعرب کیموز 

موجب شود تا بهرام چشم از    توانستیهم نم  کیموز  ی صدا  یول

 بردارد..   شیروبه رو یالهه 

 

حرکات    یو مات ناز و عشوه    ستدیایکنار در بسته م  جاهمان

   شودیبهار م

   کردیشده ها نگاهش م  زمیپنوتیه مثل

 ..  رفتیبال م جانی قلبش از ه  ی، تپش هادر عوض و

  شودیبهرام م  کیو نزد زندیچرخ م چند

  یو لبخند  یرا با لوند  نهیس  کیتمیلرزش باسن و حرکات ر  عمداً

   دهدیانجام م  شیپرعشوه جلو

با لبخند و    رد، یشد و خواست کمرش را بگ  کش یبهرام نزد  یوقت

 شودیماهرانه از او دور م  یچرخ زدن ها



 تاقتش  یو دل ب  ماندیم بهرام

 ...!  یول

 از حرارت تنش بکاهد  دیتا شا  کندیم  شیها  هیوارد ر  یقیعم  دم

لوند  زندیم  یچرخ  ک،یموز  انیپا  در با  بهرام  روبه    میتعظ  یو 

   کند یم

مبهوتش    یبار، به چهره    طنتیش  یدلبخن  آوردیکه بال م   سر

 عکس العمل مرد مات برده اش را..  ندیتا بب زندیم

  رودیجلو م رامبه

 بهار..  یدر چشم ها رهیو خ آهسته

 !  یریم ی کالسِ.. عرب _

بهار  تا به  در  کنار  برسد،   ستادهیا  کیک  زیکه پشت م  یاز  بود 

   کندیپرت م یو به قسمت کندیرا از تنش م شرتیت

 !  یذاریمنو.. سر کار م _

ا  بهار را خراب    نکهیاز  برنامه جشنشان  بخواهد عجولنه،  بهرام 

 !  رودیعقب م   یو قدم دهدید با خنده سر تکان م کن



 ستدیایبهار م  یو روبرو زندیرا دور م زیم 

   شود یم  قیاش دق  دهیترس  یباز و چشم ها  مهین  یبال به لب ها  از

 

 داره!   یخوب طیکه.. مح _

 !  کندیحواله اش م یدخترک.. و چشمک خنددیم

 نهیس  یگرد  یرو  و    دیآیتر م  نییبهار پا  یلب ها  یاز رو  نگاهش

 ..  ندینشیم ش یها

 پروا شده بود دخترکش!   یب چقدر

پ   یبود به همان بهار  برگشته پا    شیکه پنج سال  به خانه اش 

ها بهانه  با  بار  هر  و  پا    یگذاشت  به  جانش  در  آتش  مختلف 

 !  کردیم

 ........... حال شما شمع ها رو فوت کن

 !  میزنیحرف م  طشمیتا بعد در مورد مح 

 شد!   ریاس ش یخواست رد شود از کنارش اما بازو بهار

 !  یشآشنا ب ی کار دارم باهات... قراره با بهرام واقع یلیامشب خ _



برهنه، عکس    یو از بهرام با، بال تنه    آوردیم  رونیرا ب  یگوش

 بود!  لیهم در آن ها دخ کیآن هم با چند مدل که، ک  ردیگیم

 ی ول اندازندیبار هم با هم عکس م چند

 نبود..!   یکیبهار اصال با خواست بهرام  ی انتخاب یها مدل

 ........... اول چشماتو ببند بعد آرزو کن!  

   زندیبه حرف بهار که به نظرش دخترانه بود م یتکخند

آرزو  بندد،یرا که م  ش یها  چشم از  غافل  بهرام.. ، چند    یبهار 

   ردیگیعکس از او م 

بودند    انیعضالتش، نما   یوبتن برهنه که به خ  نینظرش او با ا  به

 !  دیرسیبه نظر م یسکس یدا یز ش، ی رو شیپ  کیفضا و ک نیو ا

و از ته دل دعا    رودیبهرام م  یقد و بال  یدل قربان صدقه    در

خودش    ی  هیسا  ریاو، و ز  یمرد را، تنها برا  نیکه خدا ا  کندیم

 حفظ کند.  

باز    را  شیکرد بهرام چشم ها  می تنظ  نیدورب  یرا رو  یگوش  یوقت

 شمع را فوت کرد!   نیسنگ یلیکرد و خ

 



فرستاد که چهره    شیبرا  یکه بال آورد، بهار با چشمک بوسه ا  سر

 بهرام را متعجب کرد!  ی

 

به دست    نیدورب  رد،یبهرام بلند شد که او را بگ  د، ی که خند  بهار

   د یخندیو م رفتیعقب م

 دنبالش راه افتاد!   دید نگونهیکه او را ا بهرام

 !  شدیکه گرفته م  یلمیوجه به فت بدون

بهار قبل از گرفته شدنش توسط بهرام با  یو خنده  غیج یصدا

 شدند یضبط م لمیگرفته شدنش به دستان او همه در ف

  گفتیدر گوشش م  نیریکه بهرام با حرص ش  ییحرف ها  یحت

 ...  دی خندیبلند م یو بهار از سر خوش

 که کار دارم باهات!  میو بخور کیک  ایب _

ا  آرام   ش یو مست شده، چشم ها  زندیگردنش م  یرو  یبوسه 

 شوندیبسته م

 .. دی دیم  شیای لحظه ها را هر شب در رو نیهم 



همه   شودیم  مرور خاطرش  ها  یدر  حسرت   ییلحظه  در  که 

فقط بهار را نظاره کرده بود، که چقدر ساده     ، یهم آغوش  نیهم

 .. شدیو دورتر م  گذاشت یتمام احساسش م یپا رو

 آن روز ها.  یادآوریاز  لرزدیم شتن

 لرزد یکه تن بهار هم م یطور زندیرا گرم تر م یبعد ی بوسه

 ردشیگیمحکم تر در آغوش م 

 لحظه ها خواب باشد نیا یهمه  دیترسیم

جشن   کیو به قول خودش    گرفت یجشن م  شیبهار برا  نکهیا

 دونفره، 

 بود!   ایرو کیبه  هیشب شتریب 

  ی از فکر ها  شد، یم  وانهیکه د  یی از روز ها  چقدر گذشته بود  مگر

   آوردند؟یکه به ذهنش هجوم م یسر و ته یب

ماه    کیعمرش بود را،    ی  شهی به ش  هی شب  شتریدختر.. که ب  نیا

  شد، یهفته هم نم  کی  دیمدت شا  نیبود که داشت، در ا  میو ن

 باهم بودنشان.   یروز ها

 ست..  در جانش نش یکه لحظه ا  ،ینبود ترس  لیدل یب  پس



 

 بهار؟   _

 از دختر تازه به راه آمده ..   برد یآرام و بمش، دل م یصدا

 ....... بله  

   ؟یهست  یک یتو برا _

   فشاردیبهرام م انی عر یبه بال تنه  شتریرا ب خودش

 شما!   ی......... برا

  زند یم  یلبخند کمرنگ  ند،یبینگاه مات بهرام را به خود م   یوقت

 کشد یبود م  شیرو کی که ک یزیو دستش را به سمت م

 نیزم یرو نندینشیم

پ   ک یک  بهار تنها  رو  ی دستشیو  را  بود  آورده    نیب  نیزم  یکه 

 گذاردیخودشان م

 .. کردیفقط نگاهش م بهرام

 او بود..  یها یجنس از زنانگ نیا یتشنه  چقدر

 دختر را دوست داشت.. نیهر کار ا چقدر



برش   کیچطور ک  انگار فقط او بلد بود  کرد،ینگاهش م  یطور

 بزند! 

   دهدیبهرام م یرا به چشمان تشنه  نگاهش

 تو ام!   ی.......... من فقط برا

 ..  ی نش تیخاطرت.. که اذ به

 پاک کردم عکسامو

 ..  یول

 رو به همه دادم!   زی سوپرا هی خبر

   گم ی.. حال بعد مکه

 گذاردیقلب بهرام م یو دست رو  کشدیرا جلو م خودش

   ترساندیم ی را کمتنش او   یاما داغ  

 آروم باشه   نجایا خوامی......... م 

 ه..  که هستم.. استرس نداشته باش ییجا خوامیم

   ش یو بعد به چشم ها دهدیرا به تن بهرام م نگاهش

 ......... فقط..  



 انقدر داغه؟  چرا

  ستین یعیبه نظرم طب آخه

   ش یو آخر هم در چشم ها  چرخدیتن و بدن بهار م   یرو  نگاهش

 ..  میبخور _

 .. چرا داغه!  گمی م بعد

 نشاند یم ش یپا  یو رو کشدیرا سمت خود م بهار

 شد؟ یم  نیچن  نیاو ا  ایکننده بودند    کیدخترک تحر  یها  خنده

   گذاردیرا در دهان بهار م کیاز ک یبرش

   ردیتا سهم خودش را از دهان او بگ بردیسرش را جلو م 

   خوردندیم را کیک  شانیفاصله دادن صورت ها بدون

با دست  البته بهار  راه  ی که  بود  قرار گرفته    یکه پشت گردنش 

   دنیعقب کش ینداشت برا

بهار را به دهن گرفت و    یزبان و لب ها  وهیش  نیچند بار با هم 

 زبان خودش را در دهان او چرخاند  

 بود.  ریبهار سراز  یدهانش از کنار لب ها آب



  ینیرا وادار به عقب نشتند بهار و تن لرزانش هم او    ی ها  نفس

   کردینم

شده اش را به تن گرم    انیو تن عر  آوردیبهار را درم  یتنه    مین

   چسباندیخود م

 ! ردی گی.. هم آتش م شودیهم آرام م 

 خبر داشت  کیبهار به ک یعالقه  از

 !  دادیم کیبه او ک طیشرا نیبود که در ا نیهم یبرا

  ره یو بهار خ  گذاردیرا در دهان خودش م  کیاز ک  یبزرگ  برش

که حال در دهان بهرام بود    کی ک  یآن قسمت دوست داشتن  ی

 !  شودیم

 لذت بود   یپ  ازش،یاما.. فقط به دنبال ن بهرام

م  سرش جلو  ک  بردیرا  بهار    ک یو  دهان  در  را  دهانش  درون 

   گذاردیم

 و..   خوردیرا م کشیبهار ک یزدن لب ها س یبا زبان و ل 

را    انقدر بهار مآب دهانش  از گوشه ها  ختیریدر دهان   ی که 

 شدیم ریلبش سراز



 و باعث سرفه اش شد دی پر شیهم به گلو کباری 

و تب    کرد یها فقط به خواستن بهرام اضافه م  نیا  یهمه    یول

 تندش را داغ تر..  

پشت و    یکی..  خوردندیبدن دخترک چرخ م  یرو  شیها  دست

 ش یها نهیس یرو یکی

   اندازدشیتخت م یرو و کند یآخر بلندش م در

   کندیبه دامنش م  یا اشاره

 !  اریدرش ب _

   کند یحال بهرام نگاهش م  نیاز ا دهیمستأصل و ترس بهار

م  بهرام جلو  بازو  رود،یکالفه  پا  ردیگیم  شیاز  تخت  از    نییو 

 آوردشیم

  زمی عز  اریدامن خوشگلت و درب نیا _

 وقت!   هینشه  پاره

 .  آوردیلرز در م  با

  کرد؟یم رییرام انقدر زود تغبه چرا



  ش یلب ها  یرو  یخمار و سرخ، لبخند  یهمان حالت چشم ها  با

 !  ردیگیشکل م

 دختر حرف نداشتند  نیا ریز یها لباس

 رودیم جلوتر

  اوردیب رونیکه بهار آن را از تنش ب کند یشلوارش اشاره م به

 

   کندیکار را م نیهم عیمط دخترک

 کرده..   خی  یدست ها با

 لرزان..  ی دست ها و بدن اب

 خارج کند..   ش یتا از پاها ندینشیم 

و به    ندینشیم  ش یشانه ها   یرو  ی خواست بلند شود دست  ی وقت

 !  دهدیهول م  نییپا

   دهدیبال م  یی که بهرام، ابرو  کندیتعجب سر بلند م  با

   رود یلبش بال م ی گوشه

 ...  کند یم   تشیو به سمت خود هدا  بردیبهار م  یدست در موها 



 تونم ی........ من.. نم

 !یریگیم اد ی _

موها  خواستیم که  بکشد  مشت    شیعقب  بهرام  دست  در 

 شوند یم

 ..! شهیبرات سخت تر م یطول بد شتریب یهرچ  زود باش بهار _

 .. کشد یو عقب م  گذاردیهر دو ران بهرام م یرا رو  شی دست ها

مرد بود و    حالت زانو زده نگاهش روبه بال در چشمان مخمور  در

   شدیهمزمان سرش به دست مرد نوازش م

کننده از    کیعاشقانه و تحر  یفقط حرف ها   قه،یچند دق  نیا  در

 گذاشته بود.. ریحال خودش هم تأث یبود که رو دهیبهرام شن

   شودیبلند م آرام

 لش بود  اورا یرابطه  یتجربه  اولین

ا   شیها  چشم لحظه  سرزن  بنددیم  یرا  را  بهرام  دل  در  ش و 

 :  کند یم

   ؟یکنیمنو وادار م هیچه کار نی........ آخه ا



 نگاهش کنم!    یحت کشمیم خجالت

 چشمات و باز کن!   _

   ردیگیو لبش را به دندان م کند یرا باز م ش یها چشم

دست دور کمر و دست    کیطاقت    یبهار ب   یلب ها  ی  رهیخ  بهرام

   بردیبلندش فرو م  یرا در  موها گرشید

از    شیکه موها  اندازدیب  نییسر پا  خواستیم  نشیگنگاه سن  ریز 

   شودیم  دهی دستان بهرام، آرام کش ریپشت اس

   زندیم سیخ یو بوسه ا دیآیفرود م  ش یمرد کنار گوش ها سر

   شودیم  دهیگوشش کش یتا رو شی ها لب

 خوشم اومد!   یلیمن خ _

 !  ؟یچ تو

بال رو  دهدیرا فاصله م  صورتش از   ی  چهره  یها  مکیم  یتا 

 دخترک تسلط داشته باشد!  

 ! شوندیبهار گرد م  یها چشم

 !  زد؟یحرف ها را  م  نیراحت ا نقدریچرا ا آخر



گرم و    یو با صدا  برد،یسرش را کنار گوشش م  گریبار د  بهرام

 !  دیآیاز خجالت بهار درم گریجذابش بار د

 هر شب تو برنامه مون باشه؟!   هینظرت چ _

 !  زندیبهرام م ی هنیبه س یو مشت کند یم اخم

 حرف نزن، خب؟  ینجوری........ با من ا

 کند یم  کیرا چند قدم به تخت نزد بهار

طور  یچطور  یگینم  یوقت  _ منم همون  بزنم؟    ی باهات حرف 

 !!  زمیکه خودم دوست دارم عز زنمیحرف م

و لحظه   اندازدیتخت م یخودشان را از پشت رو نیهمان ح در

تغ  شانیآخر جا  ی ا  دهد یم  رییرا  رو  نیتا  که  باشد  او    یبهار 

   افتدیم

 فرودشان..   یبا لحظه    شودیبهار، همراه م غیج

 ... زندیبوسه م قیو عم کشدیگردن دختر م یرا رو شی ها لب

رو  شیها  دست رو  یاز  تا  م  یکمر  مشت    ندیآیباسنش  و 

 شوند یم



پنجه ها  را در موها  یبهار هم  نوازش حرکت   یخود  با  بهرام 

 !  شوندیاو هم چنگ م یبا کار بهرام دست ها   یول داد، یم

 !  یآاااخ.. بز وحش _

   افتد یدختر م یو رو گرددیبرم

  ن یا  یکه مطمئنا جا  زندیبه استخوان چانه اش م  ی قیعم  مک

 !  ماندیدر صورتش م یکی

ها  یکی دست  موها  ش یاز  چنگ  بود،  بهار  باسن  رو  که    یرا 

 .  کندیدخترک م

   د یمکیو آرام م دیکشیصورتش م یرو زبان

 ..  رفتیم شیپ  آرام

 که بهار بتواند لذت ببرد  یطور

را به او هم منتقل    بردیکه خودش م  یلذت رابطه ا  خواستیم

 کند..  

را    شانیهر کدام رو  یو در انتها  کشدیرا با دندان م  شی ها  لب

 کشد یزبان م

 ! دیجو دی لب ها رو با نیا _



خود   یاز رو  یاو را کم  تا  گذاردیمرد م  یشانه ها  یرو  دست

   رودیقلبش بال م  یبا حرف بهرام تپش ها یفاصله دهد ول 

الن بهم   خواست،یدلم خوردنشون رو م  ش یسال پ   ستیاز ب  _

 ...!  دهیرس

   کشدیرا بال م بهار

 و...   شیدر چشم ها  شودیم رهیخ

ها  کشدیم  یآرام  غیج  بهار ناخن  بازو  شیو  فرو    یدر  مرد 

 ..  روندیم

  ش یو در آخر، پلک ها  شوندیخمار تر م   شیحظه چشم هال  هر

 افتند یهم م  یرو

 ..  اندازدیبهار م یخود را رو و

  یخال  یگریصورت و گردن د  یگرم و تند هر کدام رو  یها  نفس

   شدیم

 ..  بردندیدو لذت م هر

ب  یبرا  هنوز ژل  از  که  مخصوصا  بود  سخت  هم    یحسیبهار 

 استفاده نکرده بود..  



 لمصب!   یدی م چقد حال _

 

پ   یرا رو  یمختلف  یها  شنیپوز  ا  کندیم   ادهیبهار    نیعالوه بر 

  ی که رو  دیپرسیکننده را از او م  کیتحر  یسؤال جواب ها  یبعض

 گذار بود..   ریتاث شانیحال هردو

بهار   یو تن عرق کرده اش را رو  رسدیبلند، به اوج م  یصدا  با

   اندازدیم

دختر   یشان یچند بوسه به پ   شودیکه آرام م  ش ینفس ها  تمیر

 کشد یو از پشت او را در آغوش م  رود یکنار م  ش یو از رو  زند یم

 جوجه!  یندازیچنگ م یلیخ _

 !  یتنمو کند ی همه

 جواب نداشت  یبرا یی نا گری شده بود که د حال یانقدر ب بهار

 ..  رودیو به خواب م  بنددیچشم م جاهمان

 ! امی......... من نم

 امنه، نجایا شتمیمن پ  ی تتا وق زمیعز _



 !؟یتونیم ی... مطمئنیکه بمون تنها

 کند یرا به سمتش پرت م کوسن

تخت    یو رو  ردیگیبه او بخورد کوسن را م  نکهیقبل از ا  بهرام

   اندازدیم

 منو؟  یکرد ینجوری.......... چرا ا

 جوووون!  _

 بکنم! یاونطور ادیکردم خوشت م فکر

دلش    ریهم ز  یکم  دود،یمت بهرام مو به س  کشدیم  غیج  بارنیا 

   کشدیم ریت

 ..!  ی ول دهد یو هولش م گذاردیبهرام م ی نهیس یرو دست

 !  گمی........ صورتمو م

 بدتر   گهیصورتم کبوده.. گلوم هم که د نییپا

 مامانم؟    شیبرم پ  ختیسر و ر نیبا ا یچطور من

سر و    نیاونوقت با ا  کنهیسفارش م  ی کل  نهیبیبار که منو م  هر

 بگم آخه؟   یشکل برم چ



م  یدر موها  دست بهار  دار   قول    بردینم  رابطه    کیو در دل 

 گران ی که دائم د  یی فکر ها   دهد یبهار را به خود م  ی بدون فکر ها

 کردیم لیدخ شانیرا در رابطه 

   دهدیرا بال م شیابرو یتا

  رهیبهار خ  ی با خباثت در چشم ها  اوردیب  نییسر پا  نکهیا  بدون

   ودشیم

 که...   گهیم _

 است بهش نده؟! موقع بهرام ازت خو هر

 نزند اما..!   یکه حرف گرفتیبهار از حرص لبش را گاز م 

م  یهمه    _ سفارش  دختراشون  به  وقت    کننیمادرا  هر  که 

 شوهرت خواست، بهش بده!  

نکردن از شوهر سفارش   نیمادر خانوم من، زنمو به تمک  اونوقت

 داده؟!  

 نیم که هر بار گوش داد........ چقدر ه 

 ! شهیقبل م یاز سر شتریدفعه آثارش ب هر

   راند یو او را به عقب م  کندیدور کمرش حلقه م دست



 نداره!   نویاز ا ریانتظار غ  یاز تازه عروس و داماد کس _

 ما ادامه داره!    یهم نگران نباش حال تا ده سال عروس و داماد  تو

   ردیگیاش م هم خنده شوند یگرد م شی چشم ها هم

 الل!  ....... ماش 

   ؟یروند و ادامه بد نیهم یخوایم  یپنجاه سالگ تا

 داماد؟!   جناب

   خواباندشیتخت م یرو

  کشد یم  نییو تاپش را از بال پا  زندیم مهیخ شیهم رو خودش

 که...!  

 ! کنهی......... زن جوون آدم و شارژ م

 هر چند زشت!   حال

 بندم و با بدنش کار کنم!  صورتش ب یچشمامو رو مجبورم

  خوردیم حرص

 بکشد   رونیب ولیه نیخودش را از ا کند یم  یسع 

 سوخته نباشه!  اهیس ی......... آدم زشت باشه ول



 .. بلند شو از روم..!  آخ

   فشاردیرا در دست م یگری و د زند یاش را مک م نهیس

 تهفیراند بعد برات جا م  یسوخته که رفت  اه یس  نیحال با هم  _

 !  یسوخته بخواب اهیس نیهم ریکه کل عمرت قراره ز

 ! یادب یب  یلی............ خ

 ..! نمیشو بب بلند

   لرزدیبهار م کندیکه م اخم

 رعب آور بود   شیمدل نگاه کردن بهرام برا نیا شهیهم

 !زیمالحظه.. از دهنم در رفت... چ ی.......... خواستم بگم ب 

 !دیببخش

 نهیو پشت به بهار به سمت آ  شودیند م بل  شیفشار از رو  کی  با

 ! خنددیترس بهار م نیدر دل به ا یول  رودیم

حرف ها، مثال..    نیو از ا  "  یرم یز  "  نیبگ  دی.......... خب آخه نبا

 :  نیبگ  دیمثال با 

 !  یشما تاج سر زمیعز



 ! یسر یرو

 ...  ق 

 ..  یشما تاج سر زمیعز _

 ..یسر یرو

 !  یتن ریهم ز یی وقت ها هی

 ! ؟خوبه

 

 اندازدیبه بهار م  نهیهم از  آ  ی نگاه  شی شانه زدن به موها  نیح

 !  کندیهم حواله اش م یحالت ممکن چشمک نیتر یو در جد

   رودیو به سمت چمدانش م   ردیگیبا حرص لبش را گاز م  بهار

 !  گهید یِحال.. شوخ........ باشه 

م که،  گفتند جواب بهار پسند بد ی ها هر چ  یقرار باشه بعض  اگه

 درسته بهرام خان؟!  دن،یاسم م رییبه لبو سوخته تغ

   رودیکارش م  زیبه سمت م نهیآ یاز جلو اندازد،یبال م  ییابرو

 !  کنمیحال درست و غلطش و سر فرصت عرض م _



  ی ها  یبود، آن هم به خاطره صورتش و بعد کبود  یعصب  بهار

 !  شیگلو

نداشت    ی لیدل  کرد، یرا نم  طشیشرا  ی که بهرام مالحظه    حال

  گرید  شانیامروز تا مراسم عروس  یگوش به حرفش باشد، رابطه  

  شدیتکرار نم

 خوش به حال بهرام بود!   یادیز نگونهیا

 مونده؟  گهی ............ چقدر د

 برد  که بهار در دهانش گذاشت را به قسمت از دهان یشکالت

 گهیساعت د  مین _

 خوردیرا م ش یاز چا یقلپ

وج  نکهیباا طراحبا  بهار،  کش  ش یها   یود  اما...  دیطول   ..

 که از وجود بهار برد را منکر شود یلذت توانستینم

 داشت..  انیجر یگریبا او طور د یزندگ  انگار

ساعت و برم عقب    م ین  نیا  شهیم  اد، یخوابم م  ی لی........... من خ

 بخوابم؟ 

  اندازدیبقل به جاده م  نهیاز آ ینگاه 



  زمیچرا نشه عز _

 کشد یو دراز م  رودیبهار هم به قسمت پشت م  دارد،ینگه م   کنار

 !  ی ......... دمت گرم حاج

چقدر    اندازد، یرا بسته بود م  شی به او که چشم ها  ینگاه   نهیآ  از

 را به خود گرفت!   دهیخواب یآدم ها یزود ادا

 مادر   ریبخ دنیرس _

 ن یراه یتوکه خسته  نیا ی.. بنیاومد خوش

 .. روندیمادر م  دو در آغوش هر دو هر

پخت  پلو به دست  ا یو لوب  میپخت مرآش بود به دست  ناهارشان،

 زهرا 

به اتاق    یو با عذرخواه شودیبلند م  زیاز زور خواب از سر م بهار

   رودیبهرام م

رو  نیهم م  یکه  به   شوندیبسته م  شی چشم ها  رودیتخت  و 

  رودیخواب م

همراه بهرام فرستاده بود  بهار را    یزهرا آرام گرفت، از وقت  بالخره

 بود   ریدر گ یچند روز، فکرش کم  یآن هم برا



  کینزداز حد به بهار    شیبود که بهرام ب  ده یفهم  ش یسال پ   چهار

   شودیم

بود اما حال    امدهی ن  انیبود که بحث ازدواج به م  ی در زمان  نیا

   کردیفرق م 

هار  با بهار رابطه داشته باشد، از ب  تیدر دوران محرم  دیترسیم

 !  دیچربیبهرام زورش م یمطمئن بود ول

 بردیانقدر از بهرام حساب م دخترش

گاه   شاک  ی که  بهرام  با    شد، یم  ی از  بود  کرده  کار  چه  مگر 

 بهارش؟!

 بهار؟  _

 یدیسه ساعته خواب ک یمادر.. نزد پاشو

 ..  گهی د کمی......... 

 دمیکدوم هم نرس چیپاشو مامان جان.. هزارتا کار دارم به ه _

   زندیسرش م یرو یو بوسه ا کردیرا نوازش م شیموها آرام

 پاشو دختر قشنگم   _



   ندینشیبهار م یگردن و گلو  ینگاه زهرا رو  گردد،یکه برم بهار

   خورندیبه هم گره م  شیزود ابروها  ی لیخ  یول  کندیتعجب م  اول

  گذاشتینم  گری بهار درست کرده د  یکه برا  ی سر و شکل  ن یا  با

 بماند!   ششیتنها پ 

که    ازده ینشه    ن، ییپا  یایم  گهی د   ی  قهیده دق  ن، ییپا  رمیمن م  _

 بال!  امیخودم م

 رود یم سی و سرو شودیبلند م  یبا کسل بهار

  شود، یم  نییپا  یطبقه    یو راه  کشدیم   شیبه سر و رو  یدست

  شی دایوگرنه که قطعا در اتاق پ   ستیمشخص بود بهرام خانه ن

 !  شدیم

م  یدست شالش  قسمت  ، کشدیبه  بودن  مرتب  از  دور    یتا  که 

 گردنش انداخته بود مطمئن باشد 

 جان ........... سالم خاله 

 در رفت؟   تیسالم دخترم، خستگ _

 گذشت سفر؟  خوش

 نشد بپرسم زیم سر



 ی شما خال ی....... بله، جا

 کند یرا به سر چنگال زده و به بهار تعارف م  بیاز س  یقاچ  میمر

 میما هم خوش دیش باش خدا رو شکر.. شما که خو _

  رود، یو بعد از تشکر به سمت آشپزخانه م  رد یگیرا م بیس بهار

 ی از خوراک  یکه با انبوه  کندینسکافه باز م  یرا به هوا  نتیکاب

 !  شودیها روبرو م

 ......... خاله جان؟ 

 جانم خاله   _

   دهدیم وارشیبه د هیو تک دیآیم رونیآشپزخانه ب از

شما    یبرا  ستن،ین  یاهل خوراک  یلیهرام خان که خ.. بگمی......... م

 ک...    گم یم نیا ی.. براستیهم خوب ن

برا_ مادر  ن  ینه  بودستیما  خواب  تو  ب  ی..    یاومدن   رون،یرفت 

 کرده   د یپر خر لونینا  هی دمید

 .. ذاشتیم نتیداشت تو کاب یوقت

   خنددیو م کندینگاهش م طنتیبا ش میمر



 که بله!   دم ید _

 !  دیخانومش رفته خر یبرا آقا

 زدیریدر دلش م ایدن یها  یلحظه تمام خوش کیدر  انگار

داده    قشیبود که بهرام به عال  یتینبود، به اهم  یخاطره خوراک  به

 بود

کنند خودش    یخانه زندگ   نیآمدند تا در ا  ی وقت  ش، یسال پ   چند

 گشتندیبرم یاز خوراک یبا پاکت  دیبا رفتندیکه م رونیزهرا ب ای

  دانستندیخودشان بود چون هر دو م   نیقانون نانوشته ب  کی  انگار

 هرگز!  شی ها یاز خوراک یول  گذردیکه بهار از غذا م

  تیسکویو ب کیپر شد از انواع مختلف ک نت، یبعد، آن کاب ی مدت

 و شکالت و... 

تست متوجه شد    نیکه بهار با اول  ک، یدرجه    یالبته نسکافه ها  و

 محبوبش بودند!  ی ندیاز نوش یا هیها فقط سا یقبل

 سرخوش اما مشغول...    ی.. با ذهنگرددیآشپزخانه برم به

   د؟ یدی.. چرا نمدادیم تیاهم قشیبه او و عال شهیهم بهرام

   امد؟یبهرام به چشمش ن  وقتچ یه چرا



   کرد؟یم رییتغ شیزندگ طیشرا د یبا حتما

م  نیا  دیبا سال  بب  گذشتیهمه  هم  یمرد  ندیتا  که    شه یرا 

م ها   لش،یبرخالف  رفتار  برابر  اش   یدر  بچگانه  گاهاً  و  ناپخته 

   کرد؟یسکوت م

خودش در آن سال ها که در    یاز حرف ها و رفتارها  یبعض  از

 ..خوردیچقدر حرص م  آمدند،یخاطرش م

 شد   ریزود باش مادر، د _

   میبخورم، بر یزیچ هی.......... چشم، 

  یزهرا کار ها  د، ی ایاصرار کرد که بمانند تا بهرام ب  میمر  هرچه

 چند روزش را بهانه کرد   نیا یعقب افتاده 

 کوچکش را بهار به دست گرفته بود  ساک

بهرام    اطیح  یدر خروج  کینزد  قامت  و  باز شد  در  که  بودند 

 ..  انینما

رفتن بودند افتاد، ابرو    ینگاهش به بهار و زهرا که اماده    یوقت

 دیشدر هم ک

 ؟ یکجا به سالمت _



به    شتریاش ب  دهیساده و پوش  پ یتا ت رودیجلو م  یبا لبخند  بهار

 !  دیایچشم بهرام ب

 ! دی.......... سالم.. خسته نباش

کودکانه    نیا ذوق  و  هوا  یلبخند  را  دلش  دختر    نیا  ییبهار، 

 کرد یم

بهار   یدور نگاهش را سر تا پا ک یو    اندازدیرا بال م  شیابرو  یتا

   گذراند یم

 سالم !   _

 بود  دهی هم کش ی کمکه  "سالم  "از  بعد

 شد و سرش را کنار گوش بهار برد :  کشینزد

 که!   یشد گریج _

 سالم آقا بهرام!   _

که با   اندازدیم   م یبه زهرا و مر ی و شرمنده نگاه  کند یبلند م  سر

   کردند یخنده نگاهشان م 

 سالم مادر   خوام،یمعذرت م  _



 زهرا خانوم!   سالم

   د کنیسرش م یرو یبه چادر مشک یا اشاره

   د؟یبریم فیتشر یی جا _

 عجله یبود برا یبوق آژانس تذکر یصدا

   افتدیبه سمت در راه م زهرا

   میرفع زحمت کن گهیبله، د  _

   امیالن من م رونیجان؟ شما برو ب بهار

به حساب    ی عنی که به بهار زد در اصل    یزهرا، خصوصاً حرف  جواب

 او..   اوردنین

 برداشت کرد  نطوریبهرام که ا 

 به صورتش چنگ انداخت   یکس گاران

   فرستاد؟یم رونیاو کنارشان بود، چرا بهار را ب یوقت

   گرفت؟یبهار را از او نم یشینما یحداقل اجازه  چرا

 تون  رسونمی.. مد ییبفرما _

 بهتره!    میبا آژانس بر ن،یممنون، شما هم خسته ا یلیخ _



 خواهر  ایحتما ب  یجان، وقت کرد میمر خداحافظ

 زهرا جان  یموندیش امروز هم مکا _

  د یا یب  شیکه امکان داشت پ   یانقدر ناراحت بود که از بحث   زهرا

  ماند یم  کجایبا بهرام    دی بود نبا  ی الن که عصبان  کرد، یم  یدور

 آرام شود..   ی تا کم

به صورت پر    یلبخند کمرنگ  م یمر  رود،یم  رونیکه از در ب  زهرا

   رودیم رونیو آهسته به سمت ب زندیاخم بهرام م

  ماند، یم  رهیخ  اطیچند لحظه به کف ح  ش یها  بیدر ج  دست

 .. کشدیم رونیاو را ب میبهار با مر یخداحافظ یصدا

 د یای ب کیکه نزد  کندیبهار اشاره م  به

 .......... جانم؟ 

   اندازدیبه حجاب دخترکش م ینگاه 

را همراه مقنعه سر کرده    یبلند و جلوبسته ا  یمانتو  ی هم وقت  آن

 نداشت! رونیهم ب  ییو تار مو بود

 را بلد بود  یرسم دلبر بیعج

 که چطور از بهرام دل ببرد!  دهی تمام عمرش دوره د انگار



 زم ی........ جونت سالمت عز

 کارت دارم  اطیتو ح برو

 چشم! _

 خانه خراب کن بودند   شیگفتن ها "چشم  " نیا دانستینم

 !اندازدیل مبا یکه بهار در جواب شانه ا  کندیم یاخم زهرا

 ند یبیالعمل بهار را ماخم زهرا و عکس بهرام

 خود را کنترل کند  کندیم یسع

نده  را حساب کند، دو تراول به ران  هیتا کرا  رودیسمت راننده م  به

 زند یشانه اش م یو ارام رو دهدیجوان م ی

 

 ی ببخش، معطل شد _

 کند یبا متانت تشکر م راننده،

  دارد یو در را باز نگه م  گذاردیم  نیماشساک زهرا، را در    بهرام

 ندیتا زهرا بش

 د ییبفرما _



 خودمون  میکردیحساب م ،یدیزحمت کش _

 بود  شیحرف ها نیدردش کمتر از ا زدیبهرام را کارد م  دیشا

 شما   دییزهرا خانوم.. بفرما فمهیوظ _

 مانیفکرش بچگانه بود اما از رابطه با بهار، قبل از عقد اصال پش 

 نبود

 تر هم بود!   ی زهرا راض یکار ها ن یو اتفاقا با ا 

  یاهل کادو و تولد باز  کرد،یشب تولدش را فراموش نم  وقتچیه

و عواقب بعدش که    غهیباطل کردن ص  یا برانبود اما اصرار زهر

برا  رشیبانگیگر را در خاطرش  ثبت و    شهیهم  یشد، آن شب 

 ضبط کرد..

   ندیبیم یسنگ ارویبه د هیکه بهار را تک  رودیم اطیح به

   ؟ یزنگ به من بزن هی یخواست ینم دم، یرسیمن اگه نم _

 آره ؟   ،یبر یخبر بذار یب یطور نیهم

خجالت زده اش را   ی تا چهره    گذاردیبهار م  ی چانه    ریز  دست

   اوردیبال ب

 ! ستیجا تره و بچه ن نمیبب  امیب کدفعهی _



   گذاردیبهرام م ی نهیس یسر رو 

  دی....... ببخش

م  به تو    خواستمیخدا  گفتم  نشد،  اما  بگم،  بزنم  زنگ  بار  چند 

   دمیام م یپ   ای  زنمیزنگ م نیماش

 ..!  دمتید یشد اومد خوب

   بوسد،یرا م  شیشانیسر و پ  یرو

   گذاردیبهار م  فیتراول در ک چند

  شتیپ  امیم گهیباشه، تا دو سه روز د نایا _

ها  بهار چشم  م   یبا  نگاهش  لبخند  و  تکان    کندیگرد  سر  و 

   دهدیم

 ......... چه خبره؟  

 مونده!   یکرد زیکه به حسابم وار یاز پول هنوز

   کندیم تیهدا  رونیبه سمت ب ش یشانه ها از

 زم یباشه عز _

 خودت و مادرت باش  مواظب



 حتما بهم بگو   یلزم داشت یهرچ

 منتظره   ی.. تاکسگهید برو

 ش یبرا  شهیشکه از پشت    یدختر  ی  رهیو او خ  رود یم  نیماش

 ..  ماندیم دادیدست تکان م

 مادر؟ هیچ _

 اخمات تو همه؟ باز

 بهار رفت و داستان من و تو شروع شد!   باز

 خاراندیچانه اش را م  ریو ز کشد یبه ریشش م  یدست 

 نشستم حاج خانوم   _

 به اون بچه!  نی دیکه ربطش م کنم یم  یکار مگه

   دهد یتکان م  یو سر  خنددیآرام م میمر

 ی از وقت دانستینم نگارا

گذاشت، رنگ    ش ی! دوباره پا به زندگ"بچه    "به قول خودش آن   

 کرد ریینگاه و خنده اش تغ

 فرق داشت!   ی چند که باز همان پسر اخمو بود ول هر



به سرعت از    ندیبیبهرام که م  برد،یم  یی رایرا به پذ  یچا  ینیس

   ردیگیرا از دستش م ینیو س شودیبلند م  شیجا

 قربونت برم   ارین یزیچقدر بگم شما واسه من چ _

   یجورنیا شم یمعذب م 

 امر کن، من اطاعت کنم نیبش شما

 گذاردیساعدش م  یرا رو میمر دست

 داردیاو قدم برم یهم پا و

 !یرو، راه بنداز یهر چه زودتر بساط عروس کنمیباشه.. امر م _

 ! ندیآیکش م  شی ها لب

 کرد؟ یم نیاز ا ریغ  یاو کار مگر

 ..یخسته بود و فرار یفیبالتکل نیاز ا یاز هر کس شیب خودش

 چشم _

مبل    یتا رو کند یکمک م   میبه مر   گذارد،یم  زیم یرا رو ینیس

 ندیبنش

 مادر  ستمیکه ن لیعل _



 !شمیپا م  نمیشیخودم م یستیکه ن شما

 کنم یو غذا درست م رمیم راه

 بوسد یرا م م یو دست مر ندینشیم کنارش

 وکرتم  من ن _

 !  دمیخودم واست انجام م  یدار  یبگو هر کار  م،یرو که خورد  یچا

 گذارد یبهرام م یپا  یدست رو یجد میمر

 رابطت با بهار چطوره؟ _

 .  زندیمادرش م  یها یبه نگران یلبخند

 نکرده بود تیمورد کم او را اذ نیداشت.. در ا حق

 خوبه مادر.. شما نگران نباش  _

 سوالش اما..   دنیداشت در پرس د یترد رد،دایرا برم شیچا وانیل

 

  ؟یمادر .. با بهار در مورد خونه صحبت کرد گم یم _

 کنه؟   ی دوست داره زندگ گهید ی جا ای  ادیم نجایا



هاگرددیبرم  میمر  روبه در چشم  دقت  با    شود، یم  رهیخ  شی.. 

 نه!   ا یاست  ندیخوشا می مر یبداند جوابش برا خواستیم

   ؟ینباشه چ نجایا _

   زندیلبخند م  تیبا رضا میمر

 نباشه مادر !   _

باشه، مخصوصا    یراض  کنهیم  یکه توش زندگ   یاز خونه ا  دیبا  زن

 تازه عروس  

 داره واسه خونش   ده یتا ا هزار

 هست و...    دنشیپوش لباس

 زندیم یچشمک طنتیبا ش 

 !  یدونیکه خودت بهتر از من م گهی هزار تا کار د _

 !  دهدیمادرش تکان م یرف ها به ح یو سر خنددیم بهرام

از بهشت   واقعا ها  رانده شدن مرد  باعث  بود که زن ها  درست 

 بودند!  

 گهی نمونده د یزینگران نباش داداش، چ _



 قلبت چطوره؟ اوضاع

 ... گیدختره که د اون

 !  رضا؟یعل _

 به احوالت درونش برد!  یپ ضاریاسمش را صدا زد که عل چنان

 شما  نیده نشدبن ضیجون متوجه عرا یحاج _

 داشت بنده در خدمتم!  یبود که، اگه زن داداش کار نیا منظور

  هیبخره کاف  یزیچ  یپسیچ  ،یشکالت   ،یخواست بستن  اناًیاح  اگه

 به من!  نیبگ

 

 !فنیبخواد صدتا نوکر جلو خونش رد _

 کار خودتو بکن!  شما

 خندد یبلند م رضایعل

 !  کند ینثارش م  یلیدل زن ذل در

 جون یباشه حاج _

 خانومت! یجلو خونه  یگرم ما رو به صف نکرد دمتم



حرف    یبرا  یرا ادامه دهد، مرز  رضا یبا عل  ینبود بحث شوخ  ل یما

 قائل نبود ش یها

 شرکت و برام بفرست  یها لیمیا _

 بره    شیجمع کن که آخر کار درست پ  شتریب حواستم

 خداحافظ  فعال

صحبت که با بهار    یبار  نینه شب بود، سه ساعت از آخر  ساعت

 کرده بود گذشته بود. 

 در مورد خانه بپرسد خواستیم

پروژه    ان یتا پا  د یشده بود. با  ادآوریکه مادرش    ی مهم  ی  مسئله

 کردیم ی دگیهم رس شیشخص یها به کار ها

 نبرده بودند   شیاز پ  یکه تا حال کار  یوسمراسم عر یبرا

   ردیگیبهار را م یو شماره   داردیبرم یعسل یرا از رو یگوش

 .......... جانم سالم!  

   ؟ی.. خوبزمیسالم عز _

 !  داردیبهرام را هم به خنده وام  ی.. که لب هاخنددیم زیر



 ! شمی......... بهترم م

  شهیچه زود زود دلت برام تنگ م 

 !  دادمیحال حال ها بله نم ینطوریا تیوضع دونستمیم  کاش

 

 !  گریبود د وروجک

 من بزرگم   گفتیهم م هرچه

 و   د یدیم  یرا مثل خاله باز یهم زندگ  ازب

 ! خواستیم  جانیدم دلش ه هر

   یانجام داد تیکار مثبت اگه تو زندگ هی _

 دادنت به منه!  "بله  " اونم

 ..  خنددیم  بلند

   شودیآزادانه اش م  یخنده    یحواس بهرام پرت صدا  یلحظه ا 

 بگم وال   ی .......... چ

 ه! ماست من ترش گهیم ی بقال  کدوم



م  ش یابروها ها  روندیبال  لب  م  شی و  از ند یآیکش  دخترک   ..

 !  تاختیخوب م یپشت گوش

 ! یدیکه خواب نی.. شما تو ماشزمیعز نیبب _

 !  یدیخونه، بازم سه ساعت خواب یاومد

 !  یدیتو خونتون هم، خواب احتمال

 !  یکردینم ی هم کار خاص الیو تو

 نداشتم   یهفته اصال خواب درست کی نیمن تو ا اما

وقت  امروزم زودتر   دمیرس  یاز  شما  واسه  که  کارم  انجام  دنبال 

 !  رمیبگ یعروس

 !  ای ب کهیت یشما ه حال

   کندیسکوت م یلحظه ا بهار

 جانیداشت و پر بود از ه یادی ز یبرنامه ها یعروس یبرا

 ........ واقعا؟ 

 بله!  _

 



 همسر جان! دی.......... تو رو خدا ببخش

 چشم! گم ی. من م. نیشما بگ یهرچ

 خندد یو مردانه م بلند

 گذاردیقلبش م یدست رو بهار

 داشت ی جذاب یواقعا صدا بهرام

 ..  لرزاندیدل م د،یخندیکه م  بلند

 ناز کن حداقل!   کمیدختر  _

 جون؟!  ی حاج ی......... ناز چ

 ! میکه ندار تعارف

 نشنود  یکه مثال کس  کندیرا آرام م شیصدا

  شهیلم تنگ م......... من همش د

 ! نیباشم که شما هست ییجا خوادیم  دلم

 از هوا  شودیاش پر م نهیس

از    شهیکه هم  ،یحرف ها از بهار  ن یا  دنیسخت بود شن  باورش

   کردیاو فرار م



 زشته گفتنش اما من...   دونمی......... م 

  زمیعز ستیزشت ن _

  کنهیهات حالمو خوب م حرف

   د یآیبهار زودتر به خود م ان،شیاز جانب هر دو یاز سکوت بعد

   ن؟یزنگ زد نی.......... واسه هم

 مراسم؟   زمان

 نه.. واسه خونه زنگ زدم  _

   گه؟ید یخونه  هیتو  ای  یکن  یخونه زندگ نیتو ا یدار دوست

 راستش، فکر نکردم  دونمی......... نم

   ه؟یخودت چ نظر

 ودمهمتر ب ش یبهار برا تیرضا کشد،یم  شیشانیپ  یرو یدست

 ... یو راحت باش یهر طور تو بخوا کنهینم  یمن فرق یبرا _ 

 از همان شب، مشورت بهار با دوستانش شروع شد!   بایتقر

  دند، ینظر واحد رس  کیداشتند که در انتها همه به    یکدام نظر  هر

 کند   یجدا زندگ یخانه  کیدر  د یبهار با نکهیا



زندگ  بالخره و  بودند  داماد  و  عروس  نفر  ی تازه    لیاوا  ی ه  دو 

 ازدواج... 

  انیبهار موضوع را سر صبحانه با مادرش در م  شودیکه م  روز

 نظر بهرام بسته به نظر اوست  نکهیو ا گذاردیم

  ی زندگ  یهر دو جا برا  یایاز فکر خود نزد فقط مزا  یحرف  زهرا

 شرح داد  شیرا برا

کنند بهتر بود لاقل بهار مجبور   یبه نظر خودش اگر جدا زندگ  اما

 دور گردنش ببندد!   ینبود گلو درد را بهانه کند و روسر

 بهار بود   هیزیکه فکرش را مشغول کرده بود، جه گرید موضوع

بود که بهرام    یی همان سکه ها  هیزیجه  دیخر  یبرا  شانییدارا  تنها

 مهر بهار کرده بود.  

  یاگر خودش هم به کار   کرد،یبهار گوش م  یبه اصرار ها  د ینبا 

م پسندازشد    ی مشغول  که خرج جه  یحداقل    ا ی  هیزیداشتند 

 کنند..   ییموارد ها نیهمچ

 رم؟یبگ یلزم ندار یزیچ  رون،یب رمی......... مامان من دارم م

 ؟یکجا باز شال و کاله کرد _



برم  کوله را  م  داردیاش  زهرا  سمت  به  را   رودیو  اش  گونه  و 

 بوسد یم

  کم ی  نکهیهم ا  رمیگاز داروهات تموم شده، هم اونو ب   یک ی..........  

 کنم  دیواسه خونه خر

 منتظر بمونم؟  ، یایشما هم م اگه

او را    تیاولو  شهیهم  بوسد،یهم گونه دخترش را م  زهرا اولش 

 دادیقرار م

 که فرزندش اهل بود..  کردیرا شکر م خدا

 ذارمیبرو تو، من غذا م  زم،ینه عز _

 

 بندد یو بعد از خروج در را م کند یم  یخداحافظ

 نبود  یخبر شانیحب خانه صا از

به همسر سابقش سپرده   یمدت  یدخترش را برا  دیرسینظر م  به

 مادرش رفته...  یبود که به خانه  یو خودش هم چند روز

بهرام را در حال  نینمانده بود به سر کوچه برسد که ماش یزیچ

   ندیبیم دنیچیپ 



م  متعجب رو  ی ب  یلبخند  ی ول  ستد یایکنار    ش یلب ها  یاراده 

   دیآیم

   دهد یم نییرا پا شهیش بهرام

  نیبش _

 شودیو از کوچه خارج م ردیگیعقب م  دنده 

 کجاست؟! رتونیآقا مس دی........ ببخش

 !شودیبه جلو پرت م ی که بهار کم  دهدیم  یگاز شین

 ؟ یکنیم ینجوری......... آخ.. چرا ا

 خاراند یچانه اش را م ریو ز کشدیم ش یبه گلو یدست

 ! یآشنا ش شتریب رمیخودم و مس با خوامیم _

 خبر؟  ی باز ب کجا

   ؟یبد یخبر یزنگ بزن  هی ینگرفت  ادی هنوز

 سات؟ یبه گ یببند"اجازه  "کنم یکار هی یخوایم

 خب حال  یلی........ خ

   رمیمامانم و بگ یدارو اومدم



 شده مگه؟   یچ

   داد یجلوه م  تیاهم  ی از بهار که درخواستش را ب  خوردیم  حرص

 بدونم  رون،یزنم از خونه اومد ب یمه برام که وقتمن مه _

   ره؟یکجا م 

   ره؟یم  یک  با

 گرده؟ یبرم یک

باز    یول   ،یدون یتا الن م  شیموضوع رو از چهار سال پ   نیا  شما

 ی شیاز کنارش رد م  تیاهم یب

 کار؟   نیاز ا یدار منظور

   کندیآخر بهرام، تعجب م یجمله  با

تا به    ی دارند ول  یبیعج  ی ها  تیمردها حساس  یبود گاه   دهیشن

 امروز درک نکرده بود  

  ؟ی......... چه منظور

   ؟یکنیم یاسیبحث و س چرا



واسه    من نکردم  عادت  ب  کیهنوز  با   رونیساعت  از   د یبودن 

 !  رمیاجازه بگ یجنابعال

 همه،مسئله برات م نیکه انقدر ا شما

   ن؟یبه من خبر نداد نجایا نیومدیم  یچرا  وقت 

   کشدیم یقیبلند و عم نفس

 خودش را کنترل کند..   کندیم یسع

  یچون بهش عمل نکرد یعادت نکرد _

  شهیرو انجام نده براش عادت نم یزیتا چ آدم

 هم من دارم  یحق هی ،یتو دار یحق هی

 هم از من..   یانتظارات هی ره،یاز تو م یانتظارات هی

 هم و انجام بدن  فیکه زن و مرد وظا شهینم

  یرا ندار  ینیبش  رشیکه ز  یا  هیگل انتظار سا  شاخه  کیاز    شما

 !یاز درخت دار اما

 گل و داشت   ییبایدرخت انتظار ظرافت و ز هیهم، از  شهینم

  ذارمیبه حق و حقوق تو احترام م من



 هم به حق و حقوق من   تو

  یذاری........ آره احترام م

 پاک کنم   نستایعکسام و از ا  یکه گفت ی مثل وقت قایدق

   کند یسکوت م هینثا چند

 حرف ها سر دراز داشتند   نیا

 بحث اون عکس ها جداست   _

اجازه    رتم یبوده که غ   نیبه خاطره ا  ، ینخواستم عکس بذار  اگه

مختلف دست تو   یها  شیعکس زنم با سر و وضع، و آرا  دهینم

 دست همه بچرخه  

 حسرت بخورن واسه نداشتنش  ا یکنن از نگاه کردن بهش  فیک

   ؟یدیکه زدم و فهم یحرف نیا الن

 منظورم و؟   یگرفت

   دیشنیکه مغزش زوم کرده بود را م  یفقط قسمت بهار

  ننیمن دوست دارم که عکسم و همه بب  ی....... ول

 بدااا؟ قصدم..   فیکنن.. نه تعر فیکه ازم تعر ادیم خوشم



و به سمت بهار    داردیرا کنار جاده نگه م   نیماش  یعصب  بهرام

   گرددیبرم

   چسباندیم نیاز ترس خودش را به در ماش بهار

   یکنن؟ اوک فیهمه ازت تعر یخوایم _

   ی سَر باش که خودت به دستش آورده باش یزیچ تو

   زندیاش م نهیو بعد دوبار به س ردیگیبهار را م ی چانه

   ؟یکنیچرا از تنت استفاده م _

 شدن  قیتشو یعقلت، شعورت، فهمت استفاده کن برا از

  ؟یذاریم هیکه تو ژنت بوده ما ییبایاز ز چرا

 کنن   قیهمه رفتارت و تشو بذار

 کنن   قیو تشو فکرت

 قیرو تشو  ی دیو انجام م  ادیکار درست از دستت برم  هی  نکهیا

 کنن

 ..  کننیهم م قتیتشو ،یهمه قابل احترام بود یموقع برا هر

 ......... آره.. مثل تو ! 



 .. دیگویم هیکنا با

  شانیحرف ها امروز از کجا سر و کله  ن ی. ا.کندیتعجب م بهرام

 شده بود؟  دایپ 

 دوستت دارن....... همه 

 ذارن یاحترام م بهت

 کننیم قتیتشو

 تو باشن..   یکه کاش جا کننیم آرزو

  یها رو دار ازیامت نیا یهمه  خودت

 مشکل...!   شهی من بخوام بهش برسم، م یوقت  اما

کرده بودند و    ی از قاطب  ش یهرمون ها  د یشا  دهد،یرا نم  جوابش

 !  دیکشیجورش را م دیبهرام با

 .  شودیروشن م نیو ماش زندیرا م دکمه

  ساخت، یاژدها م  کیکوچک    ی مسئله    کیدادن فقط از    جواب

بهار که گاه  شانیرو  خواستیدلش نم   ی بهم باز شود خصوصاً 

 .  رفتیو تا انتها م  شدیترمز م الیخیب



 کجاست؟   نجا ی.......... ا

   ؟یمهمون  میداشته باشم آورد ی من آمادگ نکهیا ونبد

 که!    واقعا

خودش را جمع و جور   ماند،یثابت م   ش یبهرام که رو  یعصب  نگاه 

 ! کندیم

 که داخل شود   کندیو به بهار اشاره م  کندیآسانسور را باز م در

م  ی  نهیآ  در مرتب  را  را    ش یمو  ی و کم  کندیآسانسور شالش 

 !  گذاردیم رونیب شتریب

   کشد یم  شی لب ها  یو رو  آوردیم  رونیب  فشیاز ک  یسرخ رنگ  رژ

 

عصبان  نکهیا  با دخترک  دست  ول  یاز  لحظه   یبود  آن  در 

 چشم از او بردارد!  توانستینم

 کشد یم  شیلب ها یو رو  آوردیم رونیب فشیاز ک یدستمال

م بو  شده،  فاسد  رژم  کنم  فکر  هم  داد،ی..........  پاکش    نیواسه 

 خونه همه رو میندازم دور.. همشون فاسد شدن!  کردم، برم 



  ی به قسمت  ی بهرام کارت  ندیآیم   رونیب  ی وقت  ستد،یایم  آسانسور

   کشدیاز در م

 تعجب به بهرام که در را باز کرده بود نگاه کرد  با

 .......... وا ...! 

 که..!  یکرد باز

 خانوم!  د ییبفرما _

. چند قدم  شودیخانه م وارد  دی و با ترد اندازدیبه بهرام م  ینگاه 

 شودیخانه م  ییبایو محو ز رودیجلو م

 قشنگه!  نجای.......... چقد ا

 ! مونهیم  ایرو مثل

عکس    بیسمت بهرام که دست در ج  گرددیبرم  جانیذوق و ه  با

 کرد یرا تماشا م ش یالعمل ها

  ه؟یک یبرا نجا ی.......... ا

   شودیم شی ها  یآب ی رهیخ  یلحظه ا بهرام



داشت، آدم را جذب    ییبایز  یبودنش، کال چهره    یرنگاز    جدا

ب  کردیم  یاز دوستان دوره    یکیحرف    ادینگاه کند..    شتریتا 

 :  افتدیدانشگاهش م

 گوشتون باشه  ی زهیبهتون، آو کنمیم حتینص هیدوستان  _

 خوشگل!  یلیخ یسراغ دخترا  د ینر د،یریزن بگ دیخواست

 مردمه!  یخوشگل، برا یلیخ زن

هم با همه    شهینم  برن،یو حالشو م  کننیمرد نگاهش م   و  زن

 جنگ کرد 

 جنبه تون بره بال..   د،ی: گرفت نکهیا خالصه

 ..  دهدیتکان م  یو سر  کشدیم  یپف

 .......... آقا بهرام خان!

 بله؟ _

 ه؟یک یبرا  نجایا گمی ......... م

 .. شماست؟یبرا

 چرخدیو بعد خودش آرام م چرخاند یرا در اطراف م نگاهش



با    م یشما نباشه هااا.. من زن زندگ  ینداره برا  ی......... اصال اشکال 

 ! امی مادر شوهر و خواهر شوهر کنار م

 ستد یایبهرام م یجلو نگران

  نی.. چقدر اگرددیعروسک زنده اش م  یخندان بهرام رو  نگاه 

 جنبه شده بود!  یروز ها ب 

 ؟ییخوایرو م نجایا _

 ......... خب.. بله راستش!

 شودیم  کشینزد

 شم  یکن که راض  یکار هیالن  نیهم _

 ! یواسه زندگ نجا یا میایب

 اندازدیم نییسرش را پا بهار

  شیداشت که رو یخودش حرف یبهرام که روشن بود، ول منظور

 د ی بگو شدینم

 شد جوجه؟  یچ _

 د یکنیکه.. نم یری ما تو.. رابطه.. جلوگ.. شگم ی....... م



 دیم قرص گرفت دفعه هم.. که.. برا اون

 !کنهی.. حالمو  بد مارمیبهم.. بال م سازهیبهتون.. نم گفتم

 اوردیتا سرش را بال ب گذارد یچانه اش م ریدست ز بهرام

برا   از بود  قول   نیا  یشرم سرخ شده  به  او که،  به  چند جمله! 

 !  دادیخودش : حال م

 ! ی آره.. گفت _

 اتاق خواب داره! نجایا

 ؟ ینیبب یخوایم

 رود یو دنبال بهرام م دهدیم تکان یسر

 شوند یکه وارد قسمت خواب ها م  روند یچهار پله بال م  

 روند یو داخل م کندیاتاق را باز م نیاول در

 آنجا بود یساده ا شیآرا زیتخت و م کی

 تو..!  ایب _

 شهی.. همدهدیو ماساژ م   گذاردیدستش را رو دلش م  دخترک

 بعد از رابطه درد داشت 



 !  نینکرد یریهم جلوگ نباریبهرام خان.. ا....... 

.. آنقدر که ناز در  کردیم   کشی عروسک هم تحر  ن یا  یصدا  یحت

 و عشوه در حرکاتش داشت  شیصدا

 قرص بخور !  _ 

 یو خودش را لبه    چدیپ یکنار تخت را دور خودش م  ی  مالفه

   کشدیتخت م

 .. قرص بخورمتونمی.. من.. من نمدیدونی........ شما که م 

 زه یو با لذت به دخترک ر  دهدیرا بال م  شیابرو  یتا  کی  بهرام

   کندیتختش نشسته نگاه م یکه رو یا زهیم

نم  چیه را  چند  تیمحرم  کی  کردی فکرش  پ   ساده،    ش یسال 

 کارشان را به تخت بکشاند!  

   ؟ یحامله بش یا غهیص یوقت یخوایتو که نم _ 

 شان ی  تیمحرم  لیاوا  اندازدیم  ری از شرم صورتش را ز  دخترک

  گفت یم  شیو از خواسته ها  زدیپرده حرف م  ی بهرام با او ب  یوقت

از او    شهی است که هم  یا  یبهرام، همان مرد مذهب  کردیباور نم

  زدیبا او حرف م نییو با سر پا گرفتیچشم م



وقت  خب  خب..  رعا  ی..........  شما..  چدینکن  تیکه  من   کاری.. 

 بکنم؟   تونمیم

  ی کند تا مدت نامعلوم  غهیدختر را ص  نیا  مادرش گفت که یوقت

ن  کندیم  ی که در خانه اش زندگ  دانستیم  د یبا  فتند،یبه گناه 

 ست!  یکار سخت فیو ظر بای عروسک ز نیدر برابر ا یخود دار

داغش در صورت بهار   یکه نفس ها  بردیرا انقدر جلو م  سرش

   شودیپخش م

را مردمک   نیا  کشدیدخترک هنوز هم از او خجالت م  دانستیم

   گفتیلرزانش و  صورت سرخ از شرمش م  یها

 !  برمیلذت نم ی لیمن خ گهیطور د _ 

   کند یو بعد اخم م  رودیدخترک بال م یها ابرو

 نظر داشت  ریبا لذت حرکاتش را ز بهرام

م  یعنی.......    ببر  تی نها  نیخوایشما هم  رو  هم من   نیلذتتون 

 حامله نشم؟  

   کشدیم نییو پا  چدیپ یور دستش مدخترک را د یموها بهرام

  زندیم مهیخ ش یرو دیآ یبهار که بال م ی دهیترس  صورت



 .. اونم به طور کامل!  خوادیدلم تصاحب کردنت رو دائم ازم م _ 

 بوسد   ی نم یول گذاردی گردن بهار م یرا رو شی ها لب

 ! یکم و کاست  چیه ی ب _ 

  افتدیجانش م  به  یو دوباره لرز  دهد یاب دهانش را قورت م  بهار

داشت!    ییبو  عجب  کشدیگردن بهار م  یرا رو  شیلب ها  بهرام

خواستار    دای و شد  شودیعروسکش م  یهم تمام تنش تشنه    باز

و مالفه را از دورش   خواباندیتخت م  یرا رو  دخترک!  شیپ   قیدقا

 ..! کندیباز م

                                         

 ریو بگ نیقشنگه بهار، هم یلیخ _

 بهتر نبود؟  مید یه، فقط اونکه تو اون مغازه د........ آره قشنگ

 قشنگتره!   ن یا یخوب بود، ول _

 ....... باشه  

بهار با کارت  کیاز    شیب  ارشیکه بهرام در اخت  یهفته بود که 

   کردیم یدار یقرار داده بود، لوازم منزل خر



صبح تا دو بعد از ظهر و از ساعت پنج همان    10روز با رها از    هر

 ..  رفتنیبه بازار و مغازه ها م ه یزیجه دیخر یبرا شب 10روز تا 

همراه  یبار  چند بود  خواسته  ولبهرام  برود  بهانه   یشان  بهار 

   ندیرا نب ش یها دیتا بهرام خر آوردیم

 !  شدیم زیخانه سوپرا دنیزمان چ د یبا

  زنهیفکر کنم باز بهرام داره زنگ م   ر یبگ  نارویا  قهیدق  هی. رها  ........ 

 شوهر من و بگو!   چارهیب  بِده.. _

از ک  یگوش اسم خان، همراه آب  ی م  رونیب  فش یرا  نبات  آورد، 

 !  ردیباعث شد لبش را گاز بگ خوردیکنارش که تکان م یچوب

 

 ........ جانم؟  

  ؟ینگاه به ساعت کرد هیخانوم  رانیج _

 !  می ایم م ی......... دار

  کشم یخجالت م ی بهار من از عل _

  یکشونیصبح تا شب دنبال خودت م  ی شو گرفتروزه دست زن    ده



 ؟ یش الیخ یبگه تا ب یزیچ هی د یبا حتما

  ردیبگ یتاکس کند یرها اشاره م به

 بخدا  دونم ی........ م 

  شهیکه نم یی کنم تنها کاریچ یول

رها هم دو سه روز   ان،یگفتم ب  گمی د  یفردا به دوتا از دوستا  حال

 استراحت کنه! 

 بران کن!  ج یهم تو حقوق عل تو

 چشم!   _

   گه؟ید یایم یدار

  رهیگ یم ی ........ آره آره، رها داره تاکس

 باشه، فعال خداحافظ _

به خانه    اول را   شودیکه راحت م  الشیخ  رساند،یم  شانیرها 

  دهد یخودشان را م یآدرس خانه 

به آپارتمان شان    میامروزش درشت نبودند که مستق  یها  دیخر

 ببرد 



 پر بودند!   نیدوق و اتاق ماشحال صن نیا با

                                         

 بهار جان؟    یشد یچ _

 خوبه؟  حالت

   ندینشیمبل م  ی و رو گذاردیسرش م یرو دست

 دارم  جهی......... چند وقته سرگ

 حالم   ی سه روزم هست که ب دو

 و استرس  یواسه خستگ _

 ، یهمه کار انجام داد  نیمدت کوتاه ا هی تو

   شتیپ  اد ی. بذار بهرام و صدا کنم بشده فیبدنت ضع معلومه

 آقا بهرام ؟   _

بهار   یو تخت را طبق گفته    یعسل  یکه در اتاق خواب، جا  بهرام

   رود یم رونیب دیچیم

 بله؟   _



ن  کم یبهار    _ بر  ستیحالش خوب  قند    ششیپ   د یشما  من آب 

 براش درست کنم 

بود و احساس    دهیپر  شیبود که رنگ و رو  یمدت  شود،یم  نگران

نضع فشار  خودش  به  که  بود  گفته  چقدر  داشت.    ی ول  اوردیف 

 بهار...  

   ردیگیو دست سردش را م رودیم کنارش

 بهارم؟   _

  ک؟ینیکل میبر ستیخوب ن حالت

 رفت   ی اهیلحظه چشام س هی......... نه خوبم، فقط  

   کندیو دستش را نوازش م بوسدیسرش را م یرو

 بدنت کم آورده  زمیعز _

  یاریبه خودت فشار م یسه هفته ست دارهم داره،  حق

 هم هست یعیکرده.. که طب یخال  بدنت

 به حالت!  خوش........ آخیش چقدر دستات گرمه!  

 زندیسرش بوسه م یرو گریو بار د دهد یرا آرام فشار م دستش



   دهدیآب قند را به دست بهار م وانیل رها

 بخور بهار جان _

   م ینیچیم  م یایپس فردا باز م  ، یکنیفردا هم کامل استراحت م  

را به زور باز  شیخمار از خستگ یو چشم ها نوشدیم  یقلپ بهار

   دهدیو سر تکان م  داردینگه م

دو روز استراحت کن حالت بهتر   یک ی  گن،یرها خانوم درست م  _

 شه  

 ...  اد یخوابم م یلی.. خگهید م ی......... باشه، بر

  اده یو خودش پ   کندیپارک م  ی رستوران به نام   یرا روبرو  نیماش

 شودیم

 بهار؟   یبهتر _

 .......... آره 

 کوه کندم که انقدر خستم  انگار

  یاله رمیبم _

 



 ........ خدا نکنه  

 را بخواند   ی عل امیتا پ آوردیدر م فشیرا از ک یگوش

 رو عقب بندازه؟   یعروس  خیتار کم ی ی گفتیم _

   یتو هم انقدر استرس نداشت ینطور یا

   کنهی.... گفتم، قبول نم.... 

 شاخه! ی لیشوهر تو هم خ نیبابا ا _

 چهار راه پاسداران منتظره یعل

 شم یم اده یاونجا پ  من

 .. گهید متیرسوند ی........ م 

 نجا یا یرو خسته کشوند چارهیب

 دور دور! میبر خوادیداد، م امیخودش پ  _

 با دو پاکت بزرگ در دستش.   دیآیم بهرام

کنار رها    یصندل  یاز پاکت ها را رو  یکیو    کندیعقب را باز م  در

   گذاردیم

 آقا و خانوادتون   ی شما، عل یبرا نایا _



 بهرام خان، لزم نبود  نیدیزحمت کش _

  میان شاء الل تو مراسم تون جبران کن  ن، یدیزحمت و شما کش  _

 بهار  یو حت کندیباز هم تشکر م رها

  شودیم  ادهیپ   یدو چهار راه بعد رها

بهرام   د،یآیبهرام زودتر به سمت رها م   ن یماش  دن یهم با د  ی عل

   دهدیدست م یو با عل  شودیم اده یپ 

احوالپرس  بعد  از هم    یاز سالم و  مرد،  از جانب هر دو  و تشکر 

   کنندیم  یخداحافظ

 ...  خوابدیرا تا خانه م  ریمس ی هیبق بهار

  داریر بتا بلندش کند که بها  گذارد یپا و شانه اش م   ریز  دست

   شودیم

 شده؟   ی... چ.... 

   زمینشده عز یزیچ _

 خواستم بغلت کنم ببرمت تو   ،ینشد داریکردم ب صدات

   امیخودم م ی...... مرس



هر   خواستیم  افتد،یو جلوتر از بهرام راه م  داردیرا برم  فشیک

 چه زودتر بخوابد 

 ......... سالم  

 ؟یحال  ی. چرا انقدر بماهت عروس خانوم ..  یبه به.. سالم به رو  _

   کم ی......... خستم 

 نداره مادر جان، شامتو بخور، بعد بخواب  بیع  _

   کندیو سالم م  شودیداخل م بهرام

 سالم پسرم، خسته نباشه  _

شاد  ان به  الل  بچ  یشاء  خ  دینیو دل خوش  و   تون یزندگ  ری و 

 ...  دینیبب

 .. ممنون حاج خانوم  نیآم _

  دیت و بدون خوردن شام خواببال رف یبه طبقه  بهار

شرکت    یکار ها  یهم با روشن کردن چراغ مطالعه به بررس  بهرام

 پرداخت.. 

 شد داریبدتر از خواب ب  ی با حال ازده یروز بعد بهار ساعت  



رود، از حمام    رونیاز تنش ب  یو کرخت  ی حال  ی گرفت تا ب  دوش

  ی شتریب  یتا انرژ  دیبه خودش رس  شهیاز هم  ترشیکه برگشت ب

 ردیگب

 ری......... سالم، صبح بخ

 !زمیعز ریسالم، ظهرتم بخ کیعل _

 خندند یم  میو مر زهرا

 زند یبهرام م یبه بازو یهم مشت آرام بهار

   کشدیو با خود به آشپزخانه م ردیگیدستش را م بهرام

 !واشی...... آخ.. 

   چسباندیو بهار را به آن م بنددیآشپزخانه را م در

   ؟یایب کوتاه یخواینم _

 ......... در چه مورد؟  

مخصوصا در چشم    چرخاند،یبهار م   یبایرا در صورت ز  نگاهش

نشان    ده یرا کش  ش یکه چشم ها  یمداد کشده و خط چشم یها

   دادند،یم



برهنه اش قرار گرفته   یشانه ها  یکه رو  ییبلند خرما  یموها

 بودند..  

 شم   کتینزد یذاریماهه نم کی _

   کندیاش را نوازش م گونه

 بهار..   خوامتیمن م _

 آخه دختر جون؟  یکنیم یچ تیاذ

و آرام به عقب    گذاردیاش م  نهیس  یحوصله دست رو  یب  بهار

   دهدیهول م

   ستدیایکنار م بهرام

   ه؟یچ تی......... اذ

 ! گهید ی بعد عروس گفتم

  ندیتا بهار بش   کشدیرا کنار م  یصندل

 .. دارم برات!  زمیباشه عز _

   ردیگیه اش م خند بهار



ضعف نکند چند   نکهیخوردن نداشت فقط در حد ا  یبرا  ییاشتها

   خوردیلقمه م

   شوندیهم بعد از در زدن داخل م  میو مر زهرا

  ن؟یچرا در و بست _

 ! بال دیبر  دیدار یاگه کار 

 !  دی آیبه او م  ییبهار چشم و ابرو یول  کندیکه سکوت م بهرام

   یرست کردم که دوست دارعدس، د میبهار جان برات حل _

  یریکه قوت بگ زمیبر برات

 اشتها ندارم ی......... دستتون درد نکنه ول

  کشدیسر دخترش م یدست رو زهرا

 کم غذا شده بود   یلیروز ها خ نیا

 خوبه مامان   یقاشق هم بخورچند تا  _

 چشمات که گود رفته  ریز ،یریگیم جون

بهار و    یبهرام برا  شودیگذاشته م  زیم  ی عدس رو  میحل  ظرف

   کشدیخودش م



 شما؟   یبرا زمیبر _

  ؟یخور یجان م میمر  رم،یمن که س _

   ندینشیم  زیپشت م ی صندل یهم رو میمر

 نه خواهر _

   میمادر، ما خورد دیبخور 

ناراحت   میمر  نکهیا  یبرا  یول  شودیحالش بد م  میحل  یاز بو  بهار

کار حالش به    ن یبه محض ا  یول  گذاردیدر دهان م  ی نشود قاشق

   دودیم  سیو به سمت سرو خوردیهم م

   رودیبا عجله به دنبالش م زهرا

 شد بهار جان؟   یچ _

   ردیگیدستش را م  م یدنبالش برود، مر خواستیبهرام م  یوقت

 هست بهار.. حامله باشه؟   امکانشمادر.. گم یم _

 و مات..   شیک

 ندارد، مخصوصا حال  یانتظار نیچن اصال

 ن ازدواجشان.. قبل از جش و



 !  کنمیفکر نم ی عنینه.. _

از روشو  یعق زدن ها  یصدا ابرو ها  ییبهار  بال رفتن    یباعث 

  شودیم  میمر

العمل زهرا  عکس  ی ول  آمدیبهار باردار باشد اصال بدش نم  نکهیا  از

 مهمتر بود  ش یو بهار برا

   رساند یم سیخود را به در سرو بهرام

   پرسدیبهار را م و حال زندیآرام به در م زهرا

 آخه؟   یچطور شد نمیمامان جان باز کن در و بب _

 الن   ام ی.. خوبم.. م.......

بهرام زود تر از زهرا، تن سرد و لرزان بهار را   شودیکه باز م   در

 ردیگیدر آغوش م

م  باز بهم  حالش  ب  خوردیهم  بهرام  آغوش  از  و    دیآیم  رونی و 

 گردد یبرم سیدوباره به سرو

   کندیو روبه بهرام م زندیدستش م یگران رون زهرا

 مسموم شده؟  د یشا _



  نیغذا گرفت رونیمدت همش از ب نیا تو

 به خاطره اونه.. آره؟   احتمال

   دهدیبه ندانستن تکان م یسر بهرام

   زندیبهرام در م بارنیا

 ..  شتیپ  ام یبهار جان.. در و باز کن ب _

 دهد ی نم جواب

 دیلرزیکرده بود و م  خی بدنش 

تمام    شی عق زدن ها  یبال آوردن نداشت ول  یبرا  یزیچ  گرید

 نبود  یشدن

 ..  خوردندیبه هم گره م شی دل و روده ها انگار

باز م  در باد  کند، یرا  زردش به صورتش   یرنگ و رو  دنیزهرا 

   زندیم

 امام هشتم..   ا ی _

 به سرم شد؟   یخاک چه

 ......... خوبم  



   نشاند یمبل م یو رو  دریگیم ش یشانه هااز   بهرام

 از خوردنش   کند یبهار امتناع م  یول   آوردیآب قند م  شیبرا  میمر

   آوردیو شال بافت بهار را م زهییچادر به سر، پا  زهرا

  مارستانیب  میمادر.. بپوش بر  ایب _

 ......... ول کن مامان.. حوصله ندارم 

 اش را بپوشد  زهییتا پا کندیبه بهار کمک م میمر

   میازش بگذر یسر سر دیه مادر.. نبا آر _

 راحت شه..  المونیخ نتتیدکتر بب برو

کند.. آرام قدم    تشیهدا  رونیتا ب   ردیگیبهار م   یاز شانه    بهرام

   داشتندیبرم

   کردیدر خود حس نم ی جان گریکه د بهار

 بغلت کنم؟   یخوایم _

 .......... نه بابا.. خوبه 

 نداره بچم...   جون د یبله آقا بهرام، بغلش کن _

                                         



 دخترم چطوره؟   حالشد خانوم پرستار؟  یچ _

 زمیعز اد یالن دکتر م دیصبر کن قهیچند دق _

 ..  شدیکه سرم زده بود، در دست بهرام نوازش م یدست

 کردیبهار نگاه م  یبسته  یچشم ها به

مدت نسبت   نیکه در ا  یبابت کم توجه  کردیرا مالمت م   خود

 بهار داشت..  به حال

 .. د یدیاو را م  ی حال یب

 .. دیدیرا م شیخستگ

 اورد؟ ین مارستانیچرا او را زودتر به ب پس

و زهرا همراه دکتر وارد    شودیکه در باز م   بوسدیرا م  دستش

 شوند یاتاق م 

 سالم..   _

 که خوابه  دخترمونم

 دهد یسالم دکتر را جواب م شودیبلند م بهرام



آزما  شرح جواب  و  نگاه    یاتشیحال  را  بودند  گرفته  بهار  از  که 

 کند یم

منتظر جواب دکتر   کردیکه حالش را نامساعد م  یبا استرس  زهرا

 بود

 هم نگاهش سمت بهار بود و منتظر جواب..  بهرام

 ه؟یچ ماریشما نسبتتون با ب _

 .. دهد یفاصله جواب م هیچند ثان با

 همسرشون هستم! _

 کند یتعجب م پزشک

همسرش باشد به آن دختر   نکهیداشت جز ارا    ی هر پاسخ  انتظار

 د یرسیسن دار به نظر م یادیمرد ز نینقش، ا زیر

 زند یم یلبخند

 خانمتون باردارن! گم، یم کیتبر _

 ..  کند یمتعجب به پزشک و بعد بهرام نگاه م  زهرا

   دادینم یاحتمال به باردار یدرصد یحت



 خانم دکتر؟   دیمطمئن _

 هستن  یدارششم بار یبله.. هفته  _

 هم زد؟   یاصال حرف ای رفت..  یپزشک ک دینفهم

   رودیسمت بهرام م به

 نیتر  بیعج  شیبهار برا  یباردار  ط،یشرا  نیبد بود.. در ا  حالش

 ممکن بود  زیچ

 او خودش هنوز هم در نظرش بچه بود..   آخر

 بود..   انیع  شیبه سمت زهرا.. ناراحت گرددیبرم بهرام

گفت  _ من  ا  یبه  که چ  نیتو  شده  عوض  اخالقتون  سال  هار 

تا قلق هم دستتون   نیبا هم معاشرت داشته باش  دی .. بایعیطب

 ..  ادیب

تون موافقت   تیبه حرفت اعتماد کردم و با محرم  نیهم  یبرا  منم

 کردم..  

ب  دیشا   شیپ   یدفعه    گفتم شدم  باعث  بخوره،    نتونیمن  بهم 

 خودم جبران کرده باشم..   الیخواستم به خ

   کندیمش را با دست پاک مچش  ریز اشک



 دخترم پدر نداره  ی وقت فکر نکن هی _

   اد؟یشدن دخترش کنار م غهیهم راحت با ص مادرش

   شناختمی.. تو رو ممن

   شناختمیو م مادرت

 ..  شناختمیهم م  امرزتیخداب پدر

که دخترم و دستت    دمیرو تو وجودت د  یمعرفت و مردونگ   من

 سپردم 

 تا رطوبتش را پاک کند   کشدیمصورتش  یدست رو  دوباره

 مبارکت باشه..   _

پدر و مادرش قد    ی  هیسا  ریشاء الل سالم و صالح باشه و ز   ان

 بکشه! 

 از حجم هوا  شودیاش پر م نهیس

 دهد یم  رونیصدا ب ی را ب قشیعم نفس

 ممنون...   _

 مونه یمن مثل نفس م ی.. برابهار



 ستمی.. نادین

 رونیو از اتاق ب  اندازدیرش مسمت دخت  ی ونگاه  زندیم  یلبخند

   رودیم

   زند یبهار م ی شانیبه پ  یو بوسه ا شودیتخت م کینزد بهرام

اش   یو تحمل دور  شد یم  شتریبه روز عالقه اش به بهار ب  روز

 نصف روز هم سخت بود   یبرا یحت

 برگذار شود..   یاصرار داشت زودتر مراسم عروس نیهم یبرا

که داشت    یآن عالقه ا  یماورا  یحس  کردیحال.. احساس م  یول

 دواندیم شهیدر وجودش ر

حال مادر فرزندش    زد،یصدا م  "  یجوجه رنگ  "که او را    یدخترک

 شده بود!  

 ..  کندیصدا غرق بوسه اش م یو ب آرام

ول  نکهیا  اب بود  رو  یکنارش  دخترک  دلتنگ  هم  تخت    یباز 

 اش بود..   دهیخواب



بهرام تماس گرفته    ی با گوش  نگران حال بهار بود و چند بار میمر

زنگ    یباعث شده بود بهرام صدا  ی بودن گوش  لنت یسا  ی بود ول

 را نشود 

 

 د ی آیو زهرا داخل م شودیباز م  در

تون و   یچند بار باهاتون تماس گرفته، گوش  میآقا بهرام، مر  _

 نیجواب بد

   گذراند یرا از نظر م   نیو اسکر  آورد یم  رونیب  بشیرا از ج  یگوش

 بوده   لنتیسا _

 زنگ بزنم؟   رونیمن برم ب دیمونیم نجایا شما

   رودیکنار تخت م  دهدیسر تکان م زهرا

 بله   _

  ندینشیم اطیح یمحوطه  مکتین یرو

   کندیرا در دستانش جابجا م یگوش

 الو بهرام جان؟  _



 مادر؟   یدیجواب نم چرا

 بود   لنتیسا دیسالم حاج خانوم.. ببخش _

   جانم؟

 . زهرا بهم گفت بهار و..  سالم مادر. _

 ..  مبارکه

 ممنون  _

 دونه؟ یبهار م _

 فشار آورد    شی انگشت شصت و سبابه اش به چشم ها با

   دونهیخوابه هنوز.. نم _

ب  _ جان،  فهم  داریبهرام  تلخدیشد  اوقات  اگه  ناراحت   ی..  کرد 

 مادر؟   ینش

   ؟یبهش نزن   یوقت حرف هی

 حق داره  نکهیا اول

   شهیاش حساسه زود ناراحت م هیحاون الن رو بعدم

 مادر؟   باشه



د  مگر  کشدیم   ش یپا  یرو  دست انجام    توانستیم  یگریکار 

 دهد؟  

 چشم مادر.. حواسم هست...   _

    پنجم    فصل   

 خواد؟یدلت م یزیچ _

 ......... آره!  

م  گرددیبرم  اق یاشت  با جلو  را  سرش  و  بهار  تن    برد،ی سمت 

   آوردیم نییرا پا  شیصدا

 ونم؟  ج _

 زم؟یعز یچ

 داشت..   یبیعج حس

روز دور    کیبود که    یشده بود و مادر فرزندش، همان دختر   پدر

 .. دهیخط کش شهیهم یاو را برا

قلب  حال تا  بود  برگشته  دختر  روز  یهمان  که  رفتنش    یرا  با 

 کند..  ماریکرد را ت ماریشکست و ب



 خدا تند برو!   ی.......... محض رضا

 !  کشمیخجالت م ننیبیرو م که ما   یاز مردم من

   ندینشیم شی و صاف در جا  اندازدیبال م ابرو

 زبان باز!   دخترک

 !  یخجالت بکش خوادیشما کمربندت و ببند نم  _

   زندیبهرام م یبه بازو آرام

  ؟یکنی! جلو مامانم منو مسخره م مای.......... نداشت

ام که ه  ی مادرت گاف  ی: جلو  دیبگو  خواستیم جوره   چ یداده 

 !  ستین یکه حرف  نیپنهانش کرد ا شودینم

 بخوره   دیاول صبح با   د، یریترد بگ  تیسکویزحمت ب  یآقا بهرام ب  _

   رمیگیبله، از فروشگاه م _

  اندازدیمشکوک به مادرش و بهرام م ی نگاه بهار

 کاکائو دوست دارم من!    طعم........ ترد چرا؟ 



م  ش یها  لب ذهنش،    چرا  دی آیکش  در  حادائم  در  را  ل  بهار 

م دخترش  با  ا  دید یمشاجره  سر  هم  لواشک   نکهیآن  سهم 

 شده؟!   یگریاز د شتریکدامشان ب

 کند یسر باز فروشگاه پارک م نگیرا در پارک نیماش

 د یکن ییراهنما  نیا یزهرا خانوم شما هم ب _

  آوردیم رونیچادر ب ریرا از ز فشیک زهرا

  ستی حالم خوش ن کمینه مادر، من  _

  مونهیمن م شیبهار هم پ  ن،یریبگ نیخواست یهرچ شما

 زهرا، را  یشکسته  یچهره  کند ینگاه م  نهیآ از

گرفته بود که هر سه ماه    شیرا برا  ینوبت پزشک  شیدو ماه پ   از

   آمدیم رانیبه ا

هر سه   ی دکتر، خارج از کشور ببرد ول  ش یداشت زهرا، را پ   قصد

 را رد کرد..   شنهادشیپ  یداد، زهرا با تشکر شنهادیکه پ  یبار

  رانیا ادیهفته م نیتو ا م یکه ازش نوبت گرفت یپزشک _

   ششیپ   میریشاء الل حتما م ان



   زندیم نهیبهرام، در آ یبه رو یلبخند

   ی زنده باش _

  گذشتیاز رفتن بهرام م یا قهیدق چند

از مادرش بود که به خاطرش، مانع از همراه    یهم منتظر حرف  بهار

 رام شده بود  شدن با به

 زهرا همچنان سکوت کرده بود   اما

 قربونت برم؟   یخوب........ مامان جان؟ 

   زندینگران دخترش م یبه چهره  یلبخند

 برات نگفتم..!   مویزندگ یتا حال قصه  ی ول یدیپرس یلیخ _

که داشتن رفتن    یه خاطره نذرسالم بود که پدر و مادرم ب  دوازده

 مشهد

من به خاطره    یمنم همراهشون برم، ول  اصرار کردن که  یلیخ

 درسام نرفتم 

امتحانات بود و من به    ک یبود که نزد  ن یهم به خاطره ا  شترشیب

 نمره هام حساس بودم.. یشدت رو



 بود یسخت یلیما دوران خ ی دوره

 دادنیم ریگ زیهمه چ به

ازا  مدرسه به  نبودن،  حال  مثل  نمره    یها  که    ینییپا  یهر 

شلنگ  م یگرفتیم چوبخط  ای   با  آهن  یکش  دستامون   ی و  به 

 زدن یم

  زدنیدرس و م  دیکال ق  ایدرس خون بودن    ا یبچه ها    نیهم  یبرا

 .. کردنیو ازدواج م

به    ومدیو تلفن دستشون م  تونستنیو مادرم هر وقت که م   پدر

 زدن ی و باهام حرف م زدنیخونه زنگ م

روز  نیا نبودند    یچند  که  درم  کیهم  با    ونی روز  هام  برادر 

 که تنها نباشم   شمیپ  ومدنیانوماشون مخ

 امتحانات بود و من سخت در حال درس خوندن بودم   کینزد

 برگردن  خوانیچهارم پدرم زنگ زد که م روز

خونه    ومدنیم  کهنیخوشحال شدم، چون زن داداشام از ا  یلیخ

از رفتارشون   نوینبودن و من ا  یما تا مثال مراقب من باشن راض  ی

   شدمیه مبا برادرهام متوج



 شب هم گذشت و فردا شد   اون

 گذشت و دوباره شب اومد..   ظهر

 دنیرسیم د یده ساعت قبل با حداقل

 ..  دنینرس یول

شد  چند متوجه  بعد  برا  میروز  ب  یکه  پدرم    نیاستراحت  راه 

نم  خوابهیم که  سارق..  چندتا  جان   شهیکه  چندتا  به    یگفت، 

 ..  وننرسیو طال، اون ها رو به قتل م نیخاطره ماش

 

 آخر یدختر بودم و بچه  تک

 وابسته..  دایبودم و شد لوس

.. راه خودش رو دیچرخیو رفتار من نم  لیکه به م  ایچرخ دن  یول

 ..  کردیو کار خودش رو م رفتیم

 داشت نی و تا ملک و چند قواره زمد پدرم

   میثروتمند باش یلیکه خ نه

 ..  میخودمون داشت یاندازه  یول



خ  برادر براا  یلیهام  بودن،  بزرگتر  من  چ  نیهم  یز  و    زیهمه 

 کردن  میخودشون تقس نیفروختن و ب

 ..  دادنیخودشون به هم پاس م  نیشده بودم توپ که ب منم

 گذشت..   بالخره

 سخت گذشت..   یول

 که لوس بودنم به کنار، خنده هامم رفتن..   انقدر

 شده بودم   بزرگ

ارث  از و ک  یدوتاشون طلب  بودن  ازم گرفته  به همون که  ردم.. 

   ش یمقدار چند سال پ 

 به نرخ روز..   نه

ول  نکهیا  با بودند  شده  ثروتمند  مرور  به  دوتاشون  چنان   ی هر 

 وقت طالب حقم نشدم..   چی ه گهیباهام کردن که د  یبرخورد

 شده بودم و برام خواستگار میومد.   بزرگ

 تر شده بود..   یجد  گهید  یول  ومدنیهم م قبلش

 داشت  رادیا کیکدوم که هزار و   هر



 که منو بدن،   زدند یداداش هام انقدر با برادر هام حرف م زن

 کدوم که خانواده دار و متشخص بود   هر

 ..  کردنینامعلوم مخالفت م لیدل کیار و هز به

 خسته شده بودم   گهید

 از خونه سر خودم و گرم کنم...    رونیبا کار کردن تو ب  خواستمیم

 ردن کیمخالفت م یلیکه خ اولش

 هم بود یعیطب

 از خونه کار کنه رونیبود که ب یاون زمان کمتر دختر تو

به دخترشون   ییاجازه ها  نیروشن فکر همچ  ی خانواده ها  بایتقر

 دادنیم

  کیحدود    یزیچ  کنمیفکر م  یچقدر زمان برد، ول   دونم ینم  قیدق

تا من نظر زن برادر هامو جلب کردم   دیطول کش  م یماه و ن  کیتا  

قبول کنن با برادر هام صحبت   استیجور ضرب و زور س   تا با هزار

 کنن 

تو خونشون، خودشون    بود که تا چند ساعت  ن یا  یبرا  شترشیب

 بودن و بچه هاشون.. 



 مشغول به کار شدم   ی شرکت مخابرات هیزود تو  یلیخ

 من به کل عوض شده بود   هیماه گذشته بود و روح کی

 ..  ادمدیم تیاهم هیبق یکمتر به نق زدن ها گهید

 از اتفاق هاش گذشت..   ی لیروز ها با خ یلیخ

بود که با پدرت آشنا شدم اونم تو   میسالگ کیو  ستیب تابستون

 محل کار  

   زدیما اومد و به بخش ما سر م یبه اداره  یچندبار

کل اداره ست    سیرئ  کردمیپوش بود که من فکر م  کیش  انقدر

 ! دمش ی که من تا حال ند

مون رو اداره ازم آدرس و شماره تلفن خونه  چند روز خارج از  بعد

 خواست 

 سیبعد متوجه شدم که از رئ ی آدرس دادم نه شماره تلفن ول نه

 از دوستاش بوده گرفته   یکیمخابرات که  یاداره 

 ومدیم مخو  ازش

داشته   دی مرد با  هی  کردمیکه فکر م  یی ها  یژگ یو  یهمه    موقعاون 

 باشه رو داشت.. 



زنگ زده خونمون و ازم    دمیشد که فهم  کامل  یزمان  میحالخوش

 کرده..   یخواستگار

 رو بهم داده بودن  ا یدن انگار

 بند بودم نه رو هوا..   نیرو زم نه

 تموم  زیمرد همه چ  هیمرد کامل بود..  هیبه نظرم  اون

بود و هم به شدت خوشحال کننده،   بیکه هم برام عج  یزیچ

 خانوماشون بود..  برادر هام به همراه  یعنیموافقت خانوادم 

  اورد یدووم ن اد یز یخوشحال نیا اما

فهم  یزمان   اونم راض  یخانواده    دمیکه  ا  یپدرت  وصلت    نیبه 

  ستنین

هم   یهم به زنگ نزدن و به مراسم خواستگار  کباری  یحت  اونها

  ومدنین

حق هم داشتن چون پدرت تنها فرزند اونها بود،    ی .. از طرفخب

متوسط   یخانواده تو طبقه اجتماع   هینبودن از    یو اون ها راض

 ..  رنیعروس بگ

 پاگشا دعوت کرد  یاز عقد ما محسن، پدرت و برا بعد



کار ها   یکه چقدر من خوشحال بودم و از صبحش همه م یبگذر

 ... دادمیرو خودم انجام م

سفر برن خارج از    یبرا  خوانیمقدمه گفتن م   ی شام بود که ب  بعد 

بودم و ن برم..   تونستمیمکشور، منم که عقد کرده  همراهشون 

 دارن.. طیبل گهید یهفته   یگفتن برا

 شد  یچ  دمینفهم یمهمون یادامه  گهید

  زدن یبا هم حرف م  یو حضور  یدو هفته بود که تلفن  بایتقر ااون

کرده   هیته  طیکه بل  یوقت  یکلمه به من نگفته بودن حت  کی  یول

 بودن...  

 پدرت..   یها رفتن و من هم رفتم خونه  اون

 هفته گذشت..   دو

 هفته گذشت..   سه

 نبود که اومده باشن و به من نگفته باشن   دیخونشون، بع رفتم

 و که زدم...   زنگ

 رو فروخته بودن.. هر دو شون..   خونه

 ضربه خوردم   یلیخ



 که پدر و مادرم و از دست دادم...  یاز زمان شتریب یحت

  م یتونیکه انگار نم  میبه سه سال که گذشت متوجه شد  کینزد

   میفعال بچه دار ش

 ر بزرگت  سال شد پنج سال که ماد سه

   ش،یآزما یبرا میکرد بر مجبورمون

 مدت من به شدت تحت فشار بودم   نیا یهمه  تو

 

 که اومد گفتن مشکل از پدرته و قابل بر طرف شدنه  جوابش

 بار سقط داشتم   دو

 مونیزندگو    یاومد  ایتو به دن  ش یبعد از سه سال از زمان آزما  یول

 عوض شد 

   گرفتیپدرت هر روز رونق م کار

همکار    کرد، یبه پدرت کمک م  یلیخ  یصالح  یآقا  امرزیب  خدا

 .. میهم شده بود هیهمسا  یاتفاق  یبودن ول

 میرفت و آمد داشت یلیخ



 ! یکن  تیاونجا که بهرام و اذ ی رفتیهم دائم م تو

از زندگ  بهار بود با جمله    ی که به شدت    ی مادرش متأثر شده 

 ! ندینشیآخر زهرا تعجب به چهره اش م

 ......... واقعا؟ 

 بهرام بودم؟  شی من بچه که بودم همش پ  یعنی

 زند یم یاز خاطرات خوش آن روز ها لبخند زهرا

 !یخوردیغذاتو از دست بهرام م  ییوقت ها  هی یحت _

 شد!  بهرام شوهر منه تا بالخره شوهرت یگفت انقدر

   کشدیم غیو ج گذاردیرتش مصو یرا رو شیدست ها بهار

 !  کشمی.......... تو رو خدا نگو مامان، ازش خجالت م

 بودم!   یدختر خز و آبرو بر ی لیرو شکر که بزرگ شدم خ خدا

   خنددیم زهرا

 آوردیم  ادشیبهرام بود را    یکه درباره    شی کار ها و حرف ها  اگر

 فرار کند!    شیاز خجالت روز عروس دیشا

 شد؟   یچ........ بعدش 



شراکت   ،یشرکت  ای  یشخص  هیبا    خواستیم  قایاحمد دق  دونمینم

 کنه 

افتاد که   ی چه اتفاق  دونم یبعدش نم ی داشت ول یسود خوب لیاوا

 ورشکست  

 ضرر ها رو پدرت متحمل شد..   شتریب یول  شدند

  ک ی شر  انینبوده و تو سود و ز  یطور  نیعقد قرار داد ا  گفتیم

 بودن 

شده بود    یکه مشخص نباشه دستکار  ی لانگار بعدش به شک  یول

 اثبات..   یبرا مینداشت یشده بود که مدرک یبالخره طور ای

   م؟یگرفتی.......... خب.. از پدر بهرام کمک م

و به هم   شهیبحثشون م  یپدرت با حاج عل  یمسئله ا   هیسر    _

 . زننیم

 ..  رنیم  ذارنیناراحت بود که از اون محل م  یهم انقدر یعل   حاج

 ...  یدون یفاقات بعدش که خودت مات و

 ........ بله.. 

 بهادر؟   ا ی یمن نگرفتم، اسم پدر بهرام عل  یول



 هر دوش.. دوتا اسم داره   _

  ش یو صدا  چرخاند یسر به سمت بهار م  کند، یسکوت م  یلخت

 ..  کندیم

 بهار جان؟   _

 ........... جانم؟  

هم    ییاوقت ه  هی  ده،ینعمتش رو زود م  هی  ییوقت ها  هیخدا    _

 ..  رید

هشت سال بعد    ی عنی..  دیدار شدن من هشت سال طول کش  بچه

 ی بغلم بود یاز ازدواجمون تو تو

 .. ردیگیم ینفس

  رمونم یتقد  ی ول  میمسائل دست دار  یدرسته خودمونم تو بعض  _

 هست..  

حرف  بهار برا  یمنتظر  مادرش  مطمئنا  که  آن،   یبود  گفتن 

 کرده بود..   فیرا تعر شیزندگ

 امروزت.. مثبت بود..   شیآزما _

 !  زمیعز یشیمادر م یدار



 برد یماتش م   ،یحرف چ یه یب

کاش فقط    یا  کند،یلبخند کمرنگ مادرش را و آرزو م  ندیبیم

 باشد...  یشوخ کی

 ن یو به ماش  ن،یماش  یجلو  ی  شهیبه سمت ش  گرداندیبر م  رو

 کند یکه پارک شده بودند نگاه م گری د یها

 د جوشیم ش یدر چشم ها اشک

بود که بهرام رفته  شتریربع ب ک ی کند، یرا چک م ی گوش ساعت

 بود.. 

 ده؟یدرست نشن دی که شا د یآیذهنش م به

 حرف را با خودش بود؟ نیمادرش ا د یشا اصال،

تعر  شیپ   ی  قهیدق  چند را  سرنوشتش  پس    کردی م  فیداشت 

 حتما با او نبوده.. 

 گردد یبه سمت زهرا برم ناباور

چن  ییزهرا سکوت  با  دقکه  مسئله    نیا  خواستیم   شیا  قهید 

 فتد یبهار جا ب یبرا

 ؟ ی........ چ



 مثبت بود؟  یک  شیآزما

 اردی در ن یباز وانهیبود بهار د دواریام

 تو چند سالته؟ _

 دهد یلجباز سرش را تکان م بهار

 مثبت بود؟  یک  شیآزما  گمی ......... م

   ماندیحرفش م  ی مصر پا 

 تو چند سالته؟   گم یم _

 گرداند یبرم رو  دوباره

 ......... ولم کن مامان 

 رد یگیو دست بهار را م کشدیخودش را جلو م زهرا

  ییبود.. خدا  نیا  یبرا  نیشدخترم اگه من گفتم رابطه نداشته با  _

 . ی تو خودت رو حفظ کرده باش نینکرده اگه نساخت

 که گذشته.. حال

 نداره یحرف ها معن  نیا گهید

 نه بهرام..  ،یکنیم رکایچ یکه ندون  یتو بچه ا نه



  نیهم ا  گهی تونه، سال د  یجشن عروس  گهیشاء الل چند روز د  ان

 من تو بغلمه!  یموقع نوه 

 که هق زدن بهار شروع می شوند   بوسدیبهار را م دست

 بزند    خواستینم نیجز ا یگرید حرف

 هم شکل گرفته بود..   یکه کار از کار گذشته بود و بچه ا حال

بارداردختر   یخاطره    نیلاو  خواستینم  دلش زمان  از   ،یش 

 شد و نکوهش..  با خیتوب

  د ینداشت فقط با  یا  ده یکه بهار باردار بود بحث کردن فا   حال

 اضطراب را از او دور کند..   کردیم یسع

 بهار جان؟  _

 مادر؟  یکنیم هیچرا گر دخترم

ها  یحت باردار  ییمادر  منتظر  ا  یکه  از  بعد  هستن   نکه یشون 

 !شنیردارن شوکه مبا دنیفهم

 گذارد یسر به سر بهار م  زدیکه خنده در آن موج م ییصدا با

 !زمیعز یخود دار یتو که جا _



 کشم ی.......... خجالت م

 افتد یم  یصندل یشانه و بعد رو یاز سرش رو چادر

 زم؟یعز  یاز ک _

  شه یرا به ش  ش یکامل رو  آورد،یم  رونیرا از دست زهرا ب  دستش

 رداندگیسمت راست م ی

 .......... از شما.. خاله 

   کند یو صورتش را پاک م آوردیم رونیب بیاز ج یدستمال

 اونه   ری.......... همش تقص

 ! زاستیچ نیفکرش تو ا فقط

   زند یم  شیعطاب گونه صدا زهرا

 بهار؟   _

 آرام شود   یکه بهار هم کم دهدیجواب م یبا شوخ بعد

 ! نهیمرد ها فکرشون هم ی همه

   کنن؟یازدواج م یسه چوا پس

  ست؟ین دیتو همش فکرت خر مگه



   ؟یستیدنبال خرج کردن و گشت و گذار ن مگه

 از مسائل مثل همن یکسریها تو  زن

 طور..   نیها هم هم مرد

 کردیمادرانه اش را م  یها حتینص زهرا

  خواستیبهار دلش قبول کردن نم یول

 موقع سراغش آمده بود    یدرد ب سر

ک  را  ی گوش  یعصب تماس    آورد یم  رونیب  فشیاز  بهرام  با  و 

   ردیگیم

 دلم؟   زیجانم عز _

   ؟ییایشدا .. نم  قهیو پنج دق ستی........ ب

   زندیم نشیریلحن ش نیبه ا یلبخند

 ! گریخودش بود د لوس

 ! رمیبگو بگ یخوایم یزیچ زم،یاومدم عز _

   خوامینم یچی........ من ه

 منو ببر خونه   ایب زود



   زمیعز باشه _

 بود  یجار شیاشک ها  د یایکه بهرام ب  یمدت تمام

 که دلش را آرام کند د یچه بگو گریهم مانده بود د زهرا

شده بود    تش یبهار ار وضع  یبهرام که متوجه آگاه  ریطول مس  در

تا خانه   رینگفت و مس  یزیچ  انش،ی گر  یآن هم با آن چشم ها

 شد  یدر سکوت، ط

  اده یپ   نیزهرا و بهرام از ماش  پارک کرد  اطیرا در ح  نیماش  یوقت

 کرد یم هینشسته بود و گر نیبهار هنوز هم در ماش یشدند ول 

 همه بدنام شده  یجلو کردیم احساس

 و زهرا  میمر مخصوصا

فهم  مادرش زودتر  م  دهیکه  رومیمر  ماند یبود،  چطور    شی.. 

رابطه داشتن   تیو او بفهمد در دوران محرم  ندیرا بب  م یمر  شد یم

 باردار استو حال هم 

 کند یو در سمتش را باز م  رودیبه سمتش م بهرام

م  ی حرف  چیه  بدون را  ماش  ردیگیدستش  از  اش    ادهی پ   نیو 

 کند یم



 

 رسد یخانه م یبدون توجه به او به سرعت به در ورود بهار

و درش را    گذاردیم  زیرخت آو  یو رو  آوردیاش را در م   زهییپا

 بندد یم

 دخترم! یخوش اومد _

آمده    میکه مر  یکه رد دود اسفند را از راه  ردیگیرا بال مسرش   

 !  ندیبیو دورش م

 قربونت برم مادرم  یاله _

 شوند یو بهرام همزمان وارد م زهرا

 زنند یدود اسفند لبخند م دنیها هم با د  آن

 .......... سالم، خدا نکنه 

پاسخ م   سالمش و دخترک هنوز در شوک را در    دهد یرا گرم 

   ردیگیآغوش م

 ماهت   یسالم به رو _

   زمیعز مبارکه



 شه ان شاء الل!  بد ازتون دور با چشم

و بهرام را در آغوش   گذاردیم  یجاکفش  زیم  یرا رو  اسفنددون

   کشدیم

 مبارکه پسرم!   _

 پدر و مادرش قد بکشه   ی  هیسا  ریو ز  ادیب  ا یلم به دنشاء الل سا  ان

هم کرده    یشاخه چه کار  : انگار شازد  کندیفکر م  با خود  بهار

 همه   نیبدبخت کردن من که ا کننیم یانقدر خوشحال

 ماشالل نداره!   شال،یو ا مبارکه

 مادر  یستیبده بهز ی قربون هیبهرام جان،  _

 براش فراهم کن!   خوادیم یعروست چ نیبب

   اندازدیو سرخش م  سیخ یبه بهار با آن چشم ها ینگاه 

 چشم!   _

 ب! .......... برو عق

 ؟ یچ یعنی _

 ! شهی حالم بد م یشیکه م  کمی....... نزد



 ردیگیاش را م ینیدهن و ب یدستمال رو با

 از پشت در حرف هاتو بزن! رونی........ اصال برو ب

 کند یو با اخم نگاهش م  ستدیایم یعصب

 هم داشت؟ یقلب نهیدختر در س نیا اصال

 به او داشت؟ یاحساس نیکمتر  یحت ای

 د؟ یفهمیرا نم یگدلتن یمعن چرا

 ! شهیتو ش یدو هفته ست خون مو کرد _

 اوردمی نه ن ،ی گفت یچ هر

 قبول کردم ،یخواست یچ هر

 من حالش به هم بخوره!!  دنی که زنم، با د نهیبرام سنگ نیا یول

  ست،ین  ی حالت به هم بخوره مشکل  ی و هر چ  ی گفتم از هر ک  بهت

 !  کنمیحلش م

 !!!  وره؟خیحالم از تو به هم م  یگیم  وقتاون 

به د  رودیعقب م   بهار م  کند، یبرخورد م  واریتا   خواست یفقط 

 بهرام را استشمام کند یکمتر بو



 ....... مگه دسته منه؟

 ! گهید شهیحالم بد م خب

 زندیرا به کمر م ش یدست ها یعصب

 آهان!   _

 عاشق گربه شده!    یول  ادیاز من بدش م خانوم

 !  دوسش دارم ی کنم وقت کاری........ خب چ

   رونی.. لطفا برو ببعدشم

 !  رمیخودم و بگ یجلو تونمینم گهید

 دارد  اریو دانستیم

 خورد،یجدا از او غذا م   د،یخوابیجدا از او م   د یبا  ی آخر تا ک  اما

 و جدا از او...  نشستیجدا از او م

 اندازد یبه دخترک م  یو نگاه کشد یم  یپوف

 دور شده بود  توانستیکه م  ییرا گرفته بود و تا جا  صورتش

 ........ به خدا حال ندارم

 لطفا  رونیبرو ب  اد،یم خوابم



 ...   کند یش محواله ا  ی قبل از خروج نگاه رود، یبه سمت در م 

 ..!  یایادا ها رو م نیعمدا ا _

   دهدیرا از صورتش فاصله م  دستمال

 !  کند ینثارش م یو پوزخند دهد یرا بال م شیابروها

   بنددیو در را مجدد م ودریبهرام در هم م اخم

   رود یبه سمتش م ناباور

 ... دورغه؟  شهیمن حالت بد م دنیاز د نکهیا _

   کندیقفل م نهیرا در س شی ها دست

 ......... نه، چرا دروغ؟  

 ..  خورهیحالم ازت بهم م واقعا

   کند ینگاهش م رهیخ فقط

 حرف چه بود؟  نیاز ا منظورش

 کرده بود!   یاد یدختر ز نیزبان به دهن ا قطعا

به طرف    یتند  یخودش قدم ها  رود، ینم  رونیبهرام ب  د ید  ی وقت

 . داردیدر برم



 شود یبزرگ و گرم م یدست ریاس ش یراه بازو انیم

 دهد یخودش قرار م یو رو به رو کشدیرا به عقب م او

 تکرار کن! _

 ندینشیبه جان بهار م ترس

 ی ود بهرام کارکه در رحم داشت مطمئن ب  ینیاما به خاطره جن 

 با او نخواهد داشت  

   تکرار کن! _

   کندیم  انیمحکم ب یول آرام

بهرام، دست    ی بسته    هیاز دست و پا  شودیکه دلش قرص م   بهار

 دهد یو به عقب هولش م گذاردیاش م نهیس یرو

   ؟یکن کاریچ یخوایمثال م  گم، ی........ برو بابا.. نم

 بترسما؟ نه!  نکهیا نه

 نوچ!  گمیتکرار، م یتو گفت چون

 !  گمینم 

 ..  گفتیم  دینبا



در برابر بهرام    یبه خودش گوشزد کرده بود که زبان دراز  بارها 

 ممنوع است! 

 ..  ختیریدختر م نیا یرا به پا ایدن

 ..  داد یجان م شیبرا

 داده بود..   یجوان شی پا به

دار    داستان  شیماجرا  گریکه فرزند او را در بطن داشت د  حال

 ود!  شده ب

 . اما

 حرف بزند   چرخدینداشت هر طور که زبانش م حق

 کس حق نداشت..   چیه

 او گذشته بود..   یاز حد مرز ها شهیکه هم یبهار یحت

   چدیپ یبلند دختر را دور دستش م  یموها

   کشد یم  نییپشت به پا از

نزد  صورتش دختر  صورت  به  ها  کندیم  کیرا  چشم  به    یو 

 شود یم رهیخ شیبایز



 ..... ولم کن..  .......

شده اش به عقب،    لیما  ی بهار و، سر و بدن کم  ی  دهیترس  صورت

 را نکرده بود!   شیهنوز هم جبران زبان دراز

 ........... بهرام.. تو رو خدا  

 گفتم مگه!   یچ

   کند یرا بند لباس بهرام م دستش

 داغ بود.. درست عکس خودش  تنش

 !  ی گفت یچ ی دونیخودت م _

و دور گردن دختر    کندیاز دور دستش باز مندش را  بل  یموها

 !  چاندیپ یم

 کردم   ی......... به خدا شوخ

 حرف ها !   نیبگم شجاعم و.. از ا خواستمی.. میعنی

 بردش یو آرام کنار تخت م آوردیفشار م شتریب

 !  دمی......... من ترس

 بچه ات!  یدر برابر نگهدار دمینم ینیتضم چیه طیشرا نیا با



  یچشم ها  ی  رهیو با همان اخم ها خ  خواباندشیم  تخت  یرو

 شودیبهار م  ی دهیسرمه کش

  اندازدیصورت دخترک م یو رو آوردیرا در م شرتشیت

و نگاهش را به بهرام    گذاردیصورتش کنار م   یرا از رو  شرتیت

   دوزدیم

 ..  کنمیمن که ازت فرار نم _

 ! کنهیدلم درد م ری.. زکم یالن..  فقط

 !!  یدون یه وگرنه که.. خودت مدار ضرر

 را شروع کرده بود!  شیهم زبان باز باز

 ...  گذاردیگردنش م  یو لب رو زندیم مهیخ شیرو

نزد  یبرا  یبهرام حت  نکهیا را بد    کش یمعاشقه هم  شود حالش 

 کرد یم

  دادیرا مانگار حکم آزار او  ش یو حال بهرام با بوسه ها 

 و را از خود جدا کندتا ا گذاردیم  شیبازوها  یرو دست

 !  شمیم  تی......... نکن بهرام.. اذ



 ..  کشد یم عقب

  خواستیو آزار بهارش را، که نم یناراحت 

 دلم برات تنگ شده بود جوجه!  _

 بود  دنتیقصدم فقط بوس 

   بنددیدخترک نقش م یلب ها یاز لبخند رو یرد

 چند، کمرنگ..   هر

 ..  ای مینی بب یخواستینم تیناراحت  یبرا _

   شد؟یحالت بد م دنمیبا د  واقعا

   زندیم هیو به تاج تخت تک دیآیدرم دهیحالت خواب از

 !نمتی.. ببمیاز دستت عصبان یوقت خواستمی......... نم

 رو داشتم جز بچه..  یزیمن.. انتظار هر چ 

 الن بچه دار شم   خوادینم دلم

ه ست،  عاطف  یدختر ب  نیکه چقدر ا  یکنیخودت فکر م  شیپ   الن

  یمادر بودن و ندارم.. کل   طیکه.. من، الن، شرا  نهیا  ت یواقع  یول

   میبرنامه دارم واسه زندگ



 به هم خورد..   همش

 هر دو سخت بود  یبرا طیشرا

 متفاوت بود  ی کم یهر کدام به زندگ   دید

 کیفاصله بود و نزد  نیبرداشتن ا  یبرا  یبهرام در فکر راه حل  و

 .  به هم بود. اتشانیکردن روح

   ؟یگفته به برنامه هات نرس ی ک _

   م یریگیپرستار م  یان شاء الل فارق که شد 

 یدیکه چ یی به برنامه ها یتو هم بتون که

  یبرس

 گفتن..   یداشت برا دیترد

 ه، فقط کارش را سخت تر کرده  به نظرش تا الن هم که گذشت  اما

   م؟ ی.. سقطش کنگمی ......... م

 م...!   .. خب دوبارهمیکه دار فرصت

 .. یاز داشتنش ناراحت یهر چقدر که بگ _

 حرف و ازت نداشتم..   نیانتظار ا بازم



و به  داردیبرم زیم یو لپ تاپش را از رو کندی را تن م شرتشیت

 افتد یقصد خارج شدن از اتاق به سمت در راه م

 ! کنهیخب حال.. چه زود هم قهر م یلی............ خ

به فکر عشق و    ارمی در مو سرت    نیا  یمن تالف   یول انقدر  که 

 ! یحالت نباش

 .. بدون برگشتن! ستدیایم

 ! کندیو در را باز م  اندازدیبال م  ییابرو

 گذاردیشکم تختش م  یو دست رو ستدیایم نهیآ یجلو

 شکمش بزرگ نشده بود  هنوز

 کرد!  شیکار هی شهی......... م

 ست خوایرا نداشت فقط دلش خواب م یکار چیو دماغ ه دل

اش مشخص بود، قطعا    دهیپر  یو ضعف از رنگ و رو  یحال  یب

ا  توانستینم ها  نیبا  کار  اندک  به    ی مانده    یباق  یحال 

 مراسمشان برسد 

 مانده بود!  شانی خانه  دمانیهنوز چ ن،یااز  یجدا



ا  ی وقت  خوردیم  حرص م  ن یبهرام  را  او  با    یول   د ید یحال  باز 

 ! دیخندیو م  زدیبرق م ش یچشم ها دنش ید

 بودند  نینظرش مرد ها هم در

بچه   یقدر که شب ها در گوشت، عاشقانه بخوانند باز پا  هرچه

بالخره   لرزدیم  شتریدست و دلشان آن سمت ب  د، یایب  انیکه به م

جا  چیه که    یفرزند  یکس  داشت  رگ  در  را  ها  آن  که خون 

تاج و تختشان   ی خصوصاً از نوع پسرش که ادامه دهنده    شدینم

 بود!!!  

 رود یم  نییمالحظه پا ی له ها تند و بپ  از

 فرصت بود..  نیو زهرا نبودن بهتر میکه مر امروز

 و داردیرا از استند برم یکوچک ی بانکه

 .. کند یرا باز م درش

 ..اندازدیزعفران لرز به جانش م یسرخ

 ... دیرا با هاونگ کوب یادیز بایتقر مقدار

 رد یگیمزعفران را به دست  یاز دم کرده  ظیغل استکان

 بود دهیترس



 ! آمد یهم.. دلش نم یکم

م  یرو  چشم ا  دی با  گذارد،یهم  ذره  عمل  ی بدون  به  که    ی فکر 

 کرد یانجام دهد کار را تمام م خواستیم

 نوشد یم یو جرعه ا ردیگ یقرار م شی لب ها یرو  استکان

 تلخش کرده بود  ادش، یز غلظت

 ..  نوشدیرا م گرید یو جرعه   بنددیرا م شی چشم ها دوباره

 .....!  ییچا هی زمیعز _

  افتدیبهرام حول کرده استکان از دستش م  یصدا  دنیبا شن  بهار

   گرددیبرم یبلند ن«یو با  »ه گذاردیقلبش م یو دست رو

 !  رودیو مبهوت جلو م مات

زعفران هنوز داخلش   یاز دم کرده    یرا که مقدار کم  استکان

   داردیمانده بود را برم 

 ..  ماند یشده، م یدستباف رنگ یش کلکفر یرو نگاهش

 کند!    یرو شیحد پ  نیخترک تا اد شد ینم باورش

 ..  شودیم  بلند



رنگ از رخش   ند، یبیمردش را م  یبرافروخته    یکه چهره    بهار

   پردیم

 تا از آشپزخانه خارج شود..   زندیرا دور م زیآرام م 

 بهرام..   اما

وجودش   ی که همه    یکنترل خشم  یبرا  خواهد یخدا کمک م  از

 را گرفته بود 

 کشدیم  شی ها  شیر یدست رو کالفه

 استغفرالل..  _

 داد یگرد بهار و تن لرزانش شدت ترسش را نشان م یها چشم

 باشد   طیدر آن شرا  دیکه حداقل الن نبا یزیچ

 دخترک خودسر را رام کند..    نیا دی بود چطور با مانده

  کشد یم ینصفه ا ی ول قیعم نفس

 کردن یدر آن فرو م یخیکه انگار م  کشدیم ریت یورط قلبش

و آرام قلبش را    گردد یبرم  نکیبهانه گذاشتن استکان در س  به

   دهدیماساژ م 



اش را خرد    نهیس  یانگار قفسه    د یکشیکه م  ی هر نفس کوتاه  با

 ..  کردنیم

  داردیبرم نتیاز کاب یز یتم وانیل 

م  ظیغل  یقند  آب جم  کند یدرست  دختر  در و سمت  شده  ع 

 ..  رودیخودش م

 ردیگ یکرده اش را م خیلرزان و  دست

 را به دستش دهد اما..   وانیخواست ل 

 گرفتن...    ینداشت برا ی جان ییگو دخترک

 گذارد یم  شیلب ها یرا رو وانیل خودش

 ..  زمیبخور عز _ 

 روحش را آزاد کند ینیحرف بود تا سنگ نیمنتظر هم ییگو

  ستنیو شروع به گر  گذارد یدش مپر درد مر  ی  نهیس  یرو  سر

   کند یم

   زندیسرش م یرو یا بوسه

 دلم.. فشارت افتاده   زیبخور عز _



 شدم؟  یطور نی........ چرا ا

   کشدیبلندش م یموها یرو دست

 بهارم.. اول به من نگاه کن بعد آب قند و بخور  _

 ازت!   کشمی......... خجالت م 

 و... داشت به نگاه در چشمان ا  اجیاحت

 دختر   یشانه ها یو گاه رو دیکشیم  شی موها نیب دست

 که کنارش بود.. در آغوشش بود    یزمان  شدیتر م آرام

 راحت باشد    التیکه خ انگار

ا  تیکار ها  ی  همه تر  یرا کرده  ارزشمند  و دوست    نیو حال 

را طور   ی کنار توست و قرار است زندگ  تیفرد زندگ  نیتر  یداشتن

 بزند.. رقم  تیبرا ینیریش

 .  میزنیبعد در موردش حرف م _

 قندتو بخور  آب

 خورد یآب و قند را تا انتها م  نیشر عیاصرار بهرام، ما با

 ازش؟ یچقدر خورد _



 ........ کم 

  ن، یاز ا  شیب  ستادنیا  ند،ینشیم   شی و رو  کشدیرا کنار م  یصندل

 حالش سخت بود..  نیبا ا

 ؟یبهتر _

 اندازدیم نییسر پا  شرمنده

 ؟ یاریقرص و.. ب یاز داشبورد.. قوط یبر ی ونتیم _

که بهار متوجه   یطور  اندازد،یم   زیم  یرا توسط دستش رو  وزنش

 تند شدند   شینباشد از شدت درد و ضربان تند قلبش، نفس ها

 بهرام ی شان یقطرات عرق پ   یبهار رو نگاه 

   ماندیم

 ..... چرا.....

 ؟یشد یطور نیا چرا

 خوبم..  _

 رساند یم نیماش سرعت خودش را به به

 ...  کندیداشبورد را باز م در



 نبود!   یقرص یقوط

م  یصندل  ریز نگاه  هم  را  باکس  داخل  و    یی دارو  یول  کند یها 

 ..  ندیبینم

 گرفته بود  یوجدان بد عذاب

  یحد عصب  نیاو تا ا  یها  یبهرام به خاطره بچه باز  کرد یم  فکر

 شده که سر درد 

 ..یبه او فشار آورده است ول نگونهیا

 ؟ ی.......... قلبش باشه چ

 بر سرم!  خاک

 به خاطره بهرام نباریا یول  رد،یگیم ده یاش را ناد یباردار

  شیپر آب برا  یوانیل  رساندیعجله و دعا خودش را به بهرام م  با

 آوردیم

 بهرام!  ستین _

 نم یآب بخور برم بال رو بب کمی

   دیآب به دهانش رس یفقط جرعه ا  دیشا



  ختیر هنشرایپ  یرو هیبق

را گم کرده بود و فقط    شیدست و پا  گذارد، یم  زیم  یرا رو  وانیل

قوط لعنت  یآن  م  یقرص  ا  خواستیرا  در  باز  نیکه    ش یوضع 

 گرفته بود..  

 ام ی ......... الن م

 کمد، کتابخانه..   ز،یم یرو

 ینه تنها آن قوط  ند،یبیکارش را م  فیکت ها و ک  بیج  داخل

   کندینم  ادیپ  یگرید یدارو  چیقرص، ه

تا    یلباس ها  نیو ب  کندیآخر داخل کشو ها را نگاه م  ی  لحظه

 شده..  

 ! کندینم دایپ  یاز آن لمصب ضرور یاثر چیه

   دی آیم نییها را پا  پله

 که..   زندیبهرام سر م به

  یکه به سخت ند یبیم  ده یکف آشپزخانه به صورت خم یرا رو  او

   کشدینفس م

  د زنیصورتش م یکرده رو وحشت



 ........... غلط کردم بهرام

 کردم   غلط

 تو رو قرآن..   پاشو

اورژانس    یشماره  و    رساند یم  زیم  یخودش را به تلفن رو  هیگر  با

 ردیگیرا م

آمدن آمبولنس انگار قرار بود    عیسر  یبرا  کردیالتماس م  یطور

 که آمبولنس را نفرستن!

 د ریگیو دستش را م گردد یکنار بهرام برم  هیگر با

 کنم یم تتیخدا منو بکشه که انقدر اذ شالل ی......... ا

 فقط خوب شو   تو

 ارم یرو حرفت حرف ب گهیغلط کنم د  من

مدت    ن یدر ا  ی ود که گاهب  یاحساس گناه   زدیکه م  یی ها  حرف

چند ماه به قول خودش به عمد بهرام را چزانده بود و حرصش 

 داده بود 

 ن شده...  دف ییدر گذشته چه ماجرا ها دانستیم چه



 

 

   رساند یو خودش را به اتاق م  رودیپله ها را بال م   دوباره

   د یآیم  نییپله ها را پا عیاز کمد برداشته و سر ییپتو

   کردیبهرام را گرم م یکرده  خ یتن  د یآمبولنس برسد با تا

م دار  دونمی...........  ب  گهید  کمیفقط    یدرد  الن    اریطاقت 

 فدات شم  رسهیآمبولنس م

 فقط جان حرف زدن نداشت   دیفهمیرا م بهار

 نکند...   تیبهار انقدر خودش را اذ کاش

و در    زندیبار بر کف آن. بوسه م  نیو چند  ردیگیرا م  دستش

   گذاردیشکمش م یآخر رو

 پسر...؟   ا ی........ به نظرت، دختره.. 

 شدنش شود   هوشیکند تا مانع از ب ریذهنش را درگ خواستیم

 بود..    دهیشن انشیها و اطراف لمیبود از ف یزیچ نیا

 کرده بود  خی تنش



  ی و فقط کم  رد یگیلمس شکم بهار به کار م  یزورش را برا  تمام

  خوردیدستش تکان م 

 ..  شوندیآرام بسته م ش یها چشم

   کندیو اسمش را مدام تکرار م دهدیتکانش م  هیبا گر بهار

   دی آیزنگ خانه به صدا در م  یصدا

م   عجله  با آ  شودیبلند  به  را  خود  را   رساندیم  فونیو  دکمه  و 

   زندیم

 باشد   خواستیکه م هر

حال خوب بهرام را که او خرابش کرده بود برگرداند،    دی ایب  فقط

 با خود ببرد  خواهدیبعد هر چه م

   زند یو به تن م داردیاش را برم زهییشال و پا زیرخت آو از

   کندیدر را باز م عیسر

بدنش انگار که کم آورده باشد،   ندیبی پوش را که م دیسف مردان

   کندیم  یخال

 کجاست؟   ماریب _



 ........ آشپزخونه  

جان    ی تا راه را نشان دهد بعد ب  افتد یبه زحمت جلو م  خودش

نگاه م   ستدیایکنار م نفر   کندیو    ی ایاح  یبرا  یکه چطور سه 

 کنن یبهرام تالش م

  خورد یسر م  واریبه د  هیز تکو آرام ا  گذاردیشکمش م  یرو  دست

 ...  ی.. نه مادر خوبمی........ نه زن خوب

برانکارد بلند   یکه تن بهرام رو  یآن هم زمان  گرددیبرم  حواسش

 و..   شودیم

   رودیهم دنبالشان م  او

 بشنوند..   ییصدا شی گوش ها نکهیا بدون

رخ   دن ید یجلو ژنیبهرام بود که ماکس اکس ی نگاهش رو فقط

 ..  ردیگیرتش را م کامل صو

 دنیکشیرا از دستش م کتیسرمش تمام شده بود و آنژ تازه

 ....... حال شوهرم چطوره؟

  زمیعز  یاز دکترش بپرس دی با _



 قلب؟   بخش

 ....... بله  

  گفتنیبچه ها م _

  شهیخوب م شاللیناراحت نباش ا  متاسفم،

که اشک   کشدیصورتش م  یدست چسب خورده اش را رو  پشت

 را پاک کند   ش یها

  نمشیبب خوامی......... م 

پرستار را متاثر کرد خصوصا که باردار هم بود، ان  شیصدا بغض

 که از حال همسرش به او وارد شده بود    یهم با آن شوک

   یتو باردار زمیعز _

 یاتیح نیجن یبرا ی لیماه اول خ سه

   یاسترس داشته باش دینبا

 که اصال   نیسنگ کار

 آروم باشه  دیرفتنت، با  نییپله بال پا  از

 خوب باشه   دی ات با هیتغذ



   یتحت نظر باش  د یبا

 بود   نییپا  یلیفشارت خ ی از حال رفت یوقت

 به همراه داره  نیتر بره، سقط جن نییکه پا یحد هیاز  فشار

   نهیبود خودش اومد واسه معا  کیشیک ینیشانست دکتر حس از

   یکه..... الن خوب یداشت یزیکوچولو خونر هی

   نهیی.. بندنافت پااما

 مدت، بدون استرس  هیاستراحت باش  ،یکنیخسته نم خودتو

باز حتما جدا    یهم برات نوشتن ول  یتیتقو  یدارو ها  یسر  هی

 ششون یپ   یریکه م  یپزشک زنان  ای  ینیدکتر حس  شیپ   یبر  د یبا

 قلب بهرام گرفت   گمی........ من م

   ؟یتیاسترس و تقو یگیم شما

   داره مگه؟ تیاهم

ا  الن پدر  من،  ب  نیشوهر  تخت  رو  افتاده  داره   مارستانیبچه 

   رهیمیم

   فتاده؟ ین ی اتفاق چیگل و بلبل، انگار ه نمیمن بش اونوقت



 ظرفم افتاد شکست؟   هیمثال  انگار

 اصال؟  شهیم

 خب بابا!   یلیخ _

 ما رو!   نزن

ا  زم،یعز  نیبب ا  نهیآخرش  پدر  بچه رو عمل    ن یکه شوهرت و، 

 !  کننیم

  شهیخدا زود هم خوب م دیام هب

 بچه   نیظلمه در حقه ا ،یکشیکه م یاسترس یول

دور از جون تا آخر عمر    چ،یکه ه  ادیب  ا یعوارضش تا به دن  چون

 باهاشه 

 بگه    دیرو پزشکت با  نایا

و جور کن  یول و جم  بهت گفتم که خودت  الن  قو  یمن    ی و 

   یباش

دار  بخش ها  میکودکان  خاطره    یی نوزاد  به  که   یاضطرابکه 

   ل یداشتن، حال به هر دل یباردار یمادراشون ط



 ! لوئهیساله شون وزنش سه ک کی بچه

بستر  الن که  ماهه  کنار    ه،یبچه، چهار  ماهه  مادرش هم چهار 

 بچش مونده  

  یمادر بزرگ و خونه    ش یهمش پ   ، یچیاولش هم که ه  ی  بچه

 خاله ست 

 !  یخود دان بازم

 شما ..   یمرخص

 کند یم  دایهرام را پ اتاق ب پرسان،

 مجهز  یبخش منتقل شده بود، به اتاق خصوص به

او    ایانگار دن  ندیبیبهرام را به هوش م  شود،یکه م  داخل را به 

 دادن

 زم؟یعز ی........ بهتر

 خدا رو شکر نه؟   یندار درد

 نه ینب مارستانیتو رو، رو تخت ب رهیبهار بم یاله

 خدا نکنه!   _



 !  زهیباز خاله ر ی گیم یچ

 ......... چرا  

 !  گمیکه من م نهیهم

   گفتیرا با بغض و اشک م ش یحرف ها همه

 ..  بوسدیبهرام را م نهیس یرو

 را..   شیشانیپ 

   کشدیم شی را شانه وار در موها ش یها انگشت

 چقدر دوستت دارم!  دم ی......... تازه فهم

 بهار؟   _

 ....... جان دل بهار!  

 بهرام   کندیم سکوت

شده بود، وگرنه   قیبود که تزر  یقو  ی دارو ها  ریتاث  قلبش   آرامش

 که..  

 کلمات، از زبان دخترکش بود..   نیا دنیشن یتشنه  چقدر

   بوسدیرا م ش یها شیبار ر  نیو چند برد یم  نییسر پا بهار



   کندیو نوازش م کشدیرا م  شیآرام ناخن ها  شانن یآخر ب در

 بهار جان؟   _

   کند یو آرام نجوا م سباندچ یرا به گوش بهرام م شی ها لب

 عاشق صداتم؟    یدونستی ......... م

 !  بوسدیرا م گوشش

 سه، چهار ماهه ها؟   نی............ نه تو ا

   ؟ینیآقا رو بب نی حس یخونه  ی بار که اومد اولین

 واسه صدات!  کردیدلم کف م ،یزدیکه م حرف

 ..  کندیمات بهرام نگاه م ی و در چشم ها ستدیایم  صاف

 بهرام جان؟ _

نقش بسته بود با جواب ندادن    شیلب ها  یکه رو  یکمرنگ  لبخند

   رودیم نیبهرام از ب

   زندیو پرستار را صدا م رودیم  رونیسرعت از اتاق ب به

وحشت بهار با عجله خودشان را به اتاق   دنیپرستار بخش با د   دو

   رسانندیم



 شده؟   یچ _

شانه اش را تکان  و    رودیام مکه دنبالشان آمده بود کنار بهر  بهار

   دهدیم

 مگه؟   دینیبی......... نم

   کشهینم نفس

  ن؟یکن  ی نم یکار چیه نیستادیوا چرا

 کننیدو با تعجب به بهار نگاه م هر

 بهار جان!   _

   گرددیو با تعجب برم پراندیخش دارش بهار را از جا م  یصدا

 ......... عه!  

 ! یشد یطور هی.. من فکر کردم من

   کند یو بعد تشکر م یپرستار ها معذرت خواه از

بهرام را    تیاز آن ها قبل از رفتن، مجدد ضربان قلب و وضع  یکی

 .  ردیگیو بعد فشار بهار را م   کندیچک م

  ؟یکردینگاهم م  ی.......... چرا اون طور



 !  وونهید دمیترس

رو  گذاردیم  کینزد  یفاصله    دشدرید  یرا جلو  یصندل   ش ی و 

   ردیگیو دست بهرام را م ندیشنیم

   ا؟یکنیاون کار و م یه داردوبار نی........... بب

سوپروا  نیا رئ  زریدفعه  م  مارستانیب  سیو  سرت    کشم یو  بال 

 گفته باشم!  

 .. آرام و مردانه  خنددیم

 ..  اما

بود و ش  ی خنده    نیا از ته دل  تا عمق وجودش   شینیریآرام 

 دواند!   شهیر

 رو بزن! یکه.. زد   ییحرف ها .. گهیبار د  هی _

  اندازدیبال م ییابرو طنتیش با

 ........ کدوم حرف ها؟  

 نکن دختر!   تیاذ _

 رو هم بکن که..!   نجایبعد مرخص شدنم از ا فکر



! دیآ  ینم  رشیگ  یاما چندان گوشت  ردیگیم  شیاز پهلو  یشگونین

   آورندیانگشتان بهار را درد م  شتریسفتش ب یعضله ها

 حرف نزن مهندس!   یطور ن ی.... با من ا.......

 !!  ستمیاون آدم سابق ن گهید من

 شه جوجه خانم!  با _

 !  م یزنیخونه راجبش حرف م میرفت

   ؟یخونه خبر داد به

 ......... نه  

د  بهرام دست  انگشت  که  بهار  دست  به  نگاه  ماساژ    یگریبا  را 

 ! خوردیخنده اش را م دادیم

  میمارستانینگو ب  یولزنگ بزن به حاج خانوم،   _

 بگم؟   ی........ خب چ

   میرونیبگو ب _

   بوسدیبهرام را م یو گونه  شودیم زیخ مین

   اوردمی ن یگوش رم،یتماس بگ مارستانیبا تلفن ب د ی......... با



 !  شتیپ  امیم یزود الن

 آن هم با نگاه بهرام که دنبالش روان بود..   رود،یم رونیاتاق ب از

 را   قیدقا نیا کردینم باور

   دیکه شن یی ها حرف

 ..  زدیکه دخترک بر صورتش م ییبوسه ها و

 به حال نشده بود بهار ببوسدش!  تا

 .. چرا

 شاهدش بوده   یدوبار ی کی انگار

 ..  یول

 !  کردیم یباز لمیف

 که حال هم...   نکند

م  دو بعد مرخص  رضا  شودیروز  با  پزشک    تیآن هم  خودش، 

باتر از  بود  تنظق  ی معتقد  تا  کند  استفاده  قلبش    م یلب  ضربان 

 .. دادیم حی بهرام دارو را ترج ی نرمال شود ول



را   مارستانیب  ی  نهیروز قبل به خانه رفته بود تا لباس و هز  بهار

 خودشان یو هم نبودشان را ربط دهد به خانه  اوردیب

 بهرام؟  گمی ......... م

 واسه راه رفتن؟  یریمن کمک بگ یاز شونه ها یخوایم

تو هم دستات رو بذار رو شونه    ستم؛ی میوا  یطور  نیمن ا  نیبب

 که با تو هم قدم شم، ها؟  رمیهام، منم آروم راه م

 ست؟ ینظرت خوب ن به

پا  مهین  ی دهان  با  تا  سر  از  بار  چند  نظر    یباز  از  را  دخترک 

 ! گذراند یم

 گرفته بود؟ شیشوخ

 که..   ردیبگ شی از شانه ها اگر

 مع کند! خود او را ج خواهدیم  یکی

 ......... نظرت؟ 

 دست بردار هم نبود! 

 کشدشیو از شانه ها به آغوش م کشد یرا م لپش



 زمیممنون عز _

 !  کنمیلطفت و جبران م نیا م،یدیکه رس خونه

 !  کنمی....... منم ترسوندنم و جبران م

هم با    م یمر  کند، یبهانه م   یخوردگبهرام را سرما  ی حال  ی ب  بهار

 گذاردیسوپ بار م   ش، یرنگ و رو  ی پسر ب  یبرادعا و قربان صدقه  

 کند یگرم م ریو ش

 بهرام غذا ببرد  یتا برا زندیبعد بهار را صدا م  یساعت

 دخترم تو هم به خودت برس مادر  _

  یشد فیضع یلیخ

 مادر   اره یبدن خودته که کم م نیا کنه،یم هیبچه از تو تغذ اون

 بگو درست کنم   اد، یکه هوست م یچ هر

 بپذم!   ارونهیخدامه برات و از من

   اندازدیم نییخجالت زده سر پا بهار

ب    ی که توش گردو  دیحلوا درست کن  کمیزحمت..    ی....... پس 

 خرد شده داشته باشه!



 .. بردیرا بال م ینیس آرام

   شودیبلند م شیبا اخم از جا  ندیبیرا در دست بهار م  ینیس 

   ؟ی........ چرا پا شد

 بلند نکن؟   نیسنگ ی هلیچقدر بگم وس _

 گذارد یتخت م  یو، رو ردیگیرا م ینیس

 نبود که    نی.......... سنگ

 .. ستیبه هر حال واسط خوب ن _

مشغول شدن، مخصوصا که    ینشستن و هر دو به آرام  تختیرو

س  بهار تا  و  بود  کرده  روشن    شدینم   ریضعف  سوالتش  لمپ 

 شد ینم

 اما..  بهرام

 بهار بود..  یها  دنیسحرف ها و بو ریدرگ ذهنش

م  دیبا قلب  شدیمطمئن  حرکاتش  و  ها  تحت    ایبوده    یحرف 

هرمون ها در زمان    اریتحت اخت  یحت  ایحاکم و    یجو  طیشرا

 بوده   یباردار



 ...  شدیمهم بود و مدام در ذهنش سوال م شیبرا

 گذاردیم زیم ی را رو وانیو ل دهدیرا م شیدارو

و باز    بردیبهرام م  یهانشستن در کنارش، دست در مو  هنگام

 بوسدیهم از گونه اش م

 دم ی.......... چقدر ترس

 شد..   ی چ فهممیالن م تازه

 شد.. چرا

 .. یشمی.. خدا رو شکر که الن پ فقط

م  یدست حلقه  کمرش  دور  س  شودیگرم  به  تنگ  را  او   نه یو 

 فشارد یم

  ؟ یینجایا نکهی.. از ایهست یراض _

 که منو...   رتی.. تقداز

   دم؟ید ی.. چرا قبال نمفقط..... آره.. .... 

 کشدیگردن بهار م  یرا رو شی لب ها

 تنش را دوست داشت   عطر



 کننده بود   مست

 چقدر.. برام سخت بود _

 ..  ومدنیبود.. به چشمت ن نیسنگ.. چقدر

  گذشتی.. چقدر تلخ میی وقت ها هی

   شوندیبسته م شی و چشم ها  بوسدیاش را م شانه

 ..  گرفتیچقدر دلم م _

 دلم شکست..   چقدر

وقتکردمیم  دق  خوش  ی..  داتیاز  کسه  با  مادرت  گهی ..  واسه   ..

 ..  یکردیم فیتعر

  لرزدیبهار م  تن

   گفت؟یم چه

   گفت؟یو کجا م یک از

م  _ وقتکندمیجون  کس  ی..  دهن  تو  که    ی اسمت..  بود 

 .. خواستتیم

 حال بهرام را؟  دیفهمینم چرا



 رس بودن..چقدر روزام.. پر است _

 ..  یگرفتیگرم م  گهید یک یبا  یدلم.. وقت  سوختی.. مچقدر

   غلتدیگونه اش م یاشک رو یا قطره

   گفت؟یم چه

   گفت؟یکدام حالش م از

 ..  یدی خندیباهاشون م یتو قلب و مغزم وقت  فتادیم شیآت _

آرام بهرام    یدر چشم ها  رهیو خ   کشد یخودش را عقب م  بهار

 شودیم

 حرفاتو..  فهمم یم.......... ن

 .. یزنیحرف م قیعم

 ندارن..  خیتار

 ؟ ی گیم یک از

 .. زندیم لبخند

 دهد ینشان م قیعم  یرا با، بازدم شیخستگ

 ! گمیهمون اول ماز  _



 بود؟  ی.......... اولش ک 

 بهار باردار است..  د یبود که فهم  یوقت دیشا

  شانیرابطه  نی.. از زمان اولای

 هم عقب تر..    دیشا

آخر ناهار هم رفتن رستوران    ت،یمحرم  یش محضر برابرد یوقت

 ..  دیخر ینیریو بهرام خودش ش

 نباشد..    نیهم ا اگر

 اش شد!  غهیص انهیکه مخف یبه شب  گرددیبرم  پس

که به اتاقش رفت و ترسش باعث شد بهرام را از خواب   یشب  ای

 کند!   داریب

 ... ا ی.. ای

 بار.. محرمش شد   نی اول  یکه برا  شی به پنج سال پ   کینزد  تینها

 بود! نیهم

 وقت ها بود   نیاز هم قطعا



که تازه بعد    شدیاگه مورد آخر باشد که.. چقدر شرمنده م  یول

 به او داشت..    یچهار، پنج سال احساس

 !  شیسال پ  ستیب _

 شود یمنظورش نم متوجه

  شود یم  دهیبه پرسش.. و بهرام نگاهش کش  دهندیتکان م  سر

 شده بود   ل یابه چپ م  یکه کم یسمت لب

 ؟ یچ ش یسال پ  ستی.......... ب

 گم؟ یم یکه.. تو گوشم گفت ییاز حرف ها من

 ..  دونمی.. نمایبود  شعر

 متوجه شدم؟ اشتباه

.. همان چشم  گرددی.. در هر دو چشم دختر مدیآیبال م   نگاهش

 ها بود  

 ! طنتی هم پر ش  یو معصوم.. و گاه  پاک

و چهار    ستیب  قای.. دقمیبود  هیهمسا   ش یسال پ   ستیاز ب  شتریب  _

 ! شیسال پ 



 سالت بود  کی

 کن!  تیدختر خوشگل و اذ هی

چ  به م  زیهمه  خ  یزدیدست  هم..  سر  آخر  رو    زیچ  یلیو  ها 

 یشکستیم

  یومدیم شتری ما ب یخونه  ،یبزرگتر که شد _

  یکه.. به من وابسته شده بود  انقدر

   کردیخودش گوش م یزندگ  یبا دقت به قصه  بهار

با حرف    ی لیانگار خ  یکرده بود ول   فیتعر  شیزهرا برا  یبار  چند

 خودشان را داشتن  دی.. هر کدام دکردیبهرام فرق م یها

 ..  یدیخوابیتو بغلم م _

 ..  یکردیم یبغلم باز تو

 ..  یشد بزرگتر

 .. یشد خوشگلتر

از همه سر تر   خواستیو مادرت هم احتمال م  یفرزند بود  تک

   یباش



ه نیهم  یبرا لباس  قشنگ  ..  هم  بعضات  هم  هاشون   یبودن 

 ..  یلخت یلیخ

  داد، یرو نشون م  دتیاون لباس ها که تن سف  دنیپوش  مسلما

بهتر بود فقط تو خونه    ی نداشت ول  یرادیهر چند که تو اون سن ا

 .. رونیخودتون باشه نه ب ی

که تو    ی وقت  دم یدیتنت  م  یرو، رو  هیهمسا  ی نگاه پسر ها  من

 ..  یرفتیم دیبا مادرت خر ا ی یکردیم یکوچه باز

 نوجوون حرف بود   یپسر ها نی.. بدربارت

درگ  چند باهاشون  ول   ریبار  جلو  دونستم یم   یشدم،  من    یکه 

   کننینگاهت نم

 ..  گذشتیاز ذهنم م التیبخوابم، خ نکهیاز ا قبل

 بافته شده!    یتاپ و شلوارک قرمز و موها با

 نگاهم بهت بد نبود اما..  _

 ود!هم نب برادرانه

 برادرانه هم نبود؟  یبد نبود ول  یچ ی عنی............ 



  خواست ینم  یدر سرش بود ول  یادیز  یجا هم سوال ها  نیهم  تا

 د یایبهرام ب  یحرف ها نیب

هر    با یتقر  نکهیبا ا  دمت، ی ند  یبه چشم خواهر برادر  وقتچیه  _

 . یروز خونمون بود

   شد یچطور م دونمینم

 ..  ومدیو حرفهات تو ذهنم مدور کار هات  هیقبل خواب  یول

   یگرفت یم  ادی  دی جد یو تو هر روز کار ها  گذشتیها م  روز

  ی و اصرار داشت  یو عروس شد  یسرت تور انداخت  یروز.. رو  هی

 که من دامادتم!  

 !  دادمیبهت پول م د یو من هم با یدیرقصیم برام

   ردیگیخنده اش م  بهار

 !  ادیم ادم ی یی اه زیچ  هی یکنیم فی.......... حال که تعر

 ی تو اتاقم، فکر کنم ازم خواست  ی اومد  یروز با شال و روسر  هی  _

 سرت  یکه مثل عروس ها بندازم رو

 تور..   مثل



 یها زد هیحرف از دختر همسا یسر هی

 من دعوات کردم   که

 ..!  هیبه گر  یهم شروع کرد تو

پام    یمجبور شدم بغلت کنم و رو  ،یکردم آروم نشد  یکار  هر

 .. بنشونمت

 ..  کردمیموهات و نوازش م دمیکشیسرت م یرو دست

 لحظه صبر کن؟ هی..........  

 گفتم؟  ی.. چهیهمسا یدخترا  از

 اما..  پرسدیم ی لحظه فکر کرد بهار به شوخ کی

 منتظرش بدون خنده نشان از انتظارش بود! یچهره 

 !زمیعز  یچیه _

بهرام    یبه چشم ها  یو جد  آوردیرا به حالت استپ بال م  دستش

 شودیم رهیخ

 ؟ یچ ی عنی یچی......... نه نه.. ه

 ! ن؟یدعوام کرد  یونیگفتم که جناب هما  یبدونم چ خوامیم



 ..شتریاز بهار ب ی.. حتشودیم یهم جد او

 حسادت؟  نیعالقه بود ا از

   نشاند یم  ش یپاها  یو رو کشدیرا م دختر

انگار تو را  انگار.. واقعا که!    ییآ  یی......... آ بگو   خبدارم!  یهنه 

 حداقل!  

 کشدیو او را به سمت خودش م  گذاردیپشت گردن بهار م  دست

 فشارد یگونه او م  یرا رو ش یدندان ها آرام

و آرام   کشد یرا به دهن م   شی و لپ ها  شود یکم وسوسه م  کم 

 مکدیآرام م

 یبهرام اجازه    یول  کشدیسرش را عقب م  ،یاز ترس کبود  بهار

 !  دهدینم ینیعقب نش

   کندیرا دور کمر بهار حلقه م گرشید دست

 کشد یرا در آن سمت صورتش م  زبانش

   شودیدستش کم کم با نوازش از کمر دامنش رد م و

 ! شهی.......... بهرام حالم داره بد م



 بود!   یحال بد ضد

   کشدیصورتش را عقب م یسخت به

شا  تتیاذ  خواستمینم  زم،یعز  دیببخش  _ گفتم  اثر   د یکنم.. 

 ت تا امروز بمونه سرم

بال م  دامنش ول  آوردیرا  پاک کند،  را  به  یتا صورتش  رام نگاه 

 !  رودیبرهنه اش م ی سمت پاها

 ...... اشکال نداره!  

  ه؟یهمسا یگفتم از دخترا یچ

 زند یم  شیبه رو یکه بهار لبخند بوسدیرا م شیشانیپ 

 !یزدیحرف م یلیخ ،یبچه که بود _

 کنم!  هیگر  ای بخندم  نستمدوینم  ،یکردیشروع م  یوقت

ها  هی م   ییداستان  خودت  نم  یگفتیاز  اگه    شناختمتیکه 

 !یخواهر رستم گفتمیم

 شدیرد م  اطیح  واریاز د  یتو محل بود که گاه   یبزرگ  یگربه    هی

 ومد یهم ازش بدت م  یلیخ د، یترسیازش م یلی، تو خ



 داستان هات بود!   یهمه  یتو شهیهم

 یدندون ها  یمنو از ل  شهیکه تو هماتفاقا منم حضور داشتم    و

 !  یدادیگربه هه نجات م 

 عروسک هم تو دستت بود...    هی یاومد یموقع وقت اون

   ؟یخونی)) ..... درس م

 !  یاگه شما بذار _

  ردیگیکه در دست داشت را سمت بهرام م  ییها یروسر

 عروس شم!   هیببند که من شب یجور هیرو  نای........ آقا بهرام ا

 !  کندیاخم م شیاما به جا  ردیگیاش م هخند

 ! یراحت تر ی عمو بگ _

م  دیآیم  جلوتر لب  رو  یروسر  ند، یچیو  را  بهرام   یپا  یها 

   گذاردیم

 آقا بهرام گهیم گه،یهم عمو نم  نای........ مب

 مثل اون بگم! ((   خوامیخب منم م  

 ! یکردیم سهیمقا  نایچرا خودت رو با مب دونم ینم _



هشت   ایحدوداً هفت    کنمیز تو بزرگتر بود! فکر ما  یلیخ  اون

 ی سال

 از حرفات!  گرفتیم خندم

تقر  یکردیم  تیاذ  نکهیا  با دفتر و کتاب هام    یتو همه    با یو 

 .. یول  کردنیهات ابراز وجود م ینقاش

 به همشون!  دیارزیم ،یآوردیکه م  یی ها لیهات و دل حرف

 ده بود...  خود را حفظ کر یگرفته  یهمچنان چهره بهار

 از من قشنگتره؟   ی عنی)) ...... 

 من مثل عروسکم؟   یخودت نگفت مگه

 !  شودیگرد م  چشمانش

نم  ن یا  یعنی   ش یحسود  رفتیدختر بچه که هنوز مدرسه هم 

   شد؟یم

 که هشت سال از او بزرگتر بود؟  یهم از دختر آن

   ؟ ییبایز یهم برا آن

 ها را؟!   زیچ نیا دیفهمیمگر م اصال



 عروسک!    یگفتم که بهم گفت نای... من همون موقع به مب.....

 :  دیگویو آرام تر م بردیصورتش را جلو م دخترک

 نه شوهر اون!   یشوهر من بش ی........ گفتم دوست دار

 !  زندیم ش یشانیبه پ  محکم

 خطرناک بود!   یلیدختر خ نیا

ها را از   نیباشد هر چند که ا  زدیکه م  ییمراقب حرف ها  دیبا

 ودش گفته بود! خ

   کندیباز هم اخم م یول  ردیگیاش م خنده

   یکرد  یکار بد یلیخ _

 یبریاز من نم یتو حرف هات اسم گهید

 تو اتاقت! ((    ارمیگربه رو م  یحرف از شوهر بزن  گهیباره د  کی  اگه

به خاطره گربه    شتریکه باهات کردم و ب  ییهم به خاطره دعوا  _

   یکرد هیشروع به گرتو اتاقت،  ارمیکه گفتم م یا

   کشد یبهار م یموها یرو دست

 یآوردیدونه درشتت رو از کجا م یاون اشک ها دونم ینم _



 پاهام نشوندمت..    یتو بغلم و رو دمتیکش

 . یشدیآروم نم یول  کردمیهاتو پاک م  اشک

گردنت   یچه طور شد که لب هام رو دونمی.. نمدمیاتو بوس گونه

 نشست..

 عوض شد..  حالم

 به پا کرده باشن  شیتو کل تنم آت رانگا

 مغزم از کار افتاده بود   گهید

 ..  خواست یدلم بغل کردنت و م فقط

 .. خواستیرو م دنتیبوس

 تو بغلم..   یفرو بر شتریفشارت دادم که ب شتریب

که نفس هات به    ی اونم وقت  دیلرزیتنت متنم از خواس  ی  همه

  خوردیگردنم م 

 !  ماند یمات م بهار

 د؟یشنیم چه

 .......... واقعا که! 



 دختر بچه؟  هیدلت اومد؟ اونم با  چطور

 !  ندیآیبهرام کش م  یها لب

پسر ها اوج شهوت ، جزو سخت    یبرا  یده سال اول بلوغ جنس  _

 هاست   نیتر

کم کردنش،    یهم شناخت رو  یلیسال که خ  ستیب  ریز  مخصوصاً

 ندارن 

   ؟یکم کردنش داشت یرو شناخت ؟ی.......... تو چ

بلوغ صحبت   _ باهام در مورد  بهادر خان  بود که  چهارده سالم 

 کرد  

من به نسبت هم سن و سال هام، درشت تر و قد بلند تر    چون

 بودم 

   کردیهم فرق نم یلی.. خالبته

 .. شهیبلوغ شروع م گهید  یچهارده سالگ  زده،یس سن

   دهد یمتفکر سر تکان م بهار

 شه  ......... خدا کنه بچه ام، دختر با



 ... !  یلی..... خیلیپسر ها خ شما

 !  ؟یچ یلیخ _

 !  گهید  نی.......... تابلو ا

   اندازدیبال م  ییابرو

 !  ن؟یستیمگه شما دخترا ن _

 !  کند یکج م یرا کم شیلب ها بهار

 !  شیی.......... نه خدا

 !  می کنیمردمو خفت نم یبچه  گهید

 خانوم!  گنیبه شما م نهیواسه هم  قایدق _

  یی حرف ها   جیهنوز هم گ  یول  دهد،یتکان م   یسر  ین کجده  با

 زد یبود که بهرام م

 ........ ادامه نداشت؟  

   کندیسکوت م یا لحظه

  نکهیخودش هم اعترافش سخت بود تا ا  ش یپ   یمورد را حت  نیا

 ..  د یبگو یکس یبخواهد برا



 سکوت و اخم در هم رفته اش   نیبه ا شودیمشکوک م بهار

 بدونم  خوامیبهرام.. م........... بگو 

  رتی. فکرم دائم درگیبرام مثل قبل نشد  گهیاون روز به بعد د  از

 بود 

 بودم   ریخودمم درگ با

 دختر پنج ساله کشش داشتم    هیبه    ی به هم وقت  ختیریم  اعصابم

روت، مغزم هزار   شدیخونمون، نگاهم مدام زوم م  یومدیم  یوقت

و    بردمین، هم لذت مو م  کردیبار، تو رو کنار خودم تجسم م

 به هم..   ختمیریهم م

ما، من    یخونه    نیاز اون روز ها که تو و مامانت اومده بود  یکی

   یبعد تو هم اومد ی قهیقرفتم تو اتاق که چند د 

 ! یساز بود نهیتو خودت زم اصال

 تو بغلم!   ینشست یاومد صاف

 شکل الن!   نیهم به

 چپم!   پات هم سمت هیپات سمت راستم افتاد   هی



دستمو   ، یدیپر  نییآروم تو بغلم بال پا  یباز  یسه بار که برا  دو

 ..  دادمیانداختم دور کمرت بعد خودم رو پام آروم تکونت م

 خواب بود..  عقلم

   کردیم  وونمیداشت د هوس

   دیلرزیکه همه جونم از خواستن م  بردمیازت لذت م انقدر

   مدیکردم تو موهات و دوباره گردنت و بوس دست

 شد سمت لب هات..   دهیکم لب هام کش کم

   کردیگرد نگاهش م یبا چشم ها بهار

 کار ها را بهرام با او کرده بود؟    نیکند که ا باور

 ...  ا ی ی گی.......... واقعا م

 گرفته بود   شیصدا

 زدیآن روز حالش را به هم م  یادآوری

 بود..   یکاش شوخ _

تم.. همش با خودم جنگ  گرف  ی اتفاق عذاب وجدان بد  نیاز ا  بعد 

 داشتم 



   خبریو از همه جا ب یبچه بود تو

 من...   اونوقت

   شودیآن اتفاق باز هم حالش بد م  یادآوری  با

 آن روز..   کردیاش م وانهید

 بهار؟   _

 .......... هوم

 منو؟    یبخشیم _

 داره  ی متعدد ل یحرف، دل نیا گفتن

  یبود که.. تو منو ببخش نیا نش یترمهم اما

 ..  شهی......... باورم نم

 زند یم یتلخ یلبخند

 ..  کردیخودش هم باور نم کاش

 

 ..  نهیهم هم  گشی د لیدل هی _



هست که نخواد بگه.. اصال   اهیس ینقطه  هی ، یهر آدم  یزندگ تو

 نشه که بگه..  

 .......... تو اون موقع سنت کم بود  

   کنم یم کارینه انقدر که عقلم نکشه دارم چ _

   زند یم یلبخند بهار

 !  یشدیشوهرم م ونیمنو وگرنه که مد ی ........ خوب شد گرفت

  ماند یدفعه به حرف خودش م کی

 خندان بهرام را...   یو با اخم چشم ها کندیگرد م چشم

 آره؟  یمنو گرفت  نیخاطره ا........... به 

نگاهش    تیاز خنده و بهار با عصبان  خوردیبهرام تکان م  ی  نهیس

 !  کندیم

 ........ واقعا که..  

م   یموها هم  به  را  نها  زدیریبلندش  در    غیج  تیکه  را  بهار 

 !  آوردیم

 ! زمینه عز _



 شدم   رتی.. از اون به بعد، درگیول

 !  ؟یعاشقم شد ی عنی........ 

 نه بچه!   _

 ذهنم شد   ریفکرت درگ یعنی

 نه با هوس..   یول

  کردمیو تصور م تیبزرگ سال دائم

سال    مثال سالگسه  هشت  من  تصو  تیگذشت،  ذهنم  تو   ر یو 

 .  دمیکشیم

   شدیم میتو ذهنم ترس تیسالگ ازدهی سال گذشت،  شیش

همه    ناخودآگاه  با  رو  تو  ها  ی ذهنم  حاج    یشنهادیپ   یدختر 

   کردیم سهیخانوم مقا

 !  شششی.......... ا

 ها !!!   کنهیهم کارا م خاله

 !  گهی د شدمیم  دایپ !  کمی یگشتیتو هم م  خب



  ن یا  یبرا  رفتیضعف م  دلش  زند یبر فرق سرش بوسه م  هرامب

 !  شیماسه ا  یابراز عالقه ها

 کس آدرس و شماره تلفن نداشت ازتون   چیه  دلم زیگشتم عز _

   ن؟ یآقا آشنا شد  نیو چطور با حس  نیکردیم  کاریچبگو!    کمیتو    _

 یپا یبعد آرام خودش را از رو خورد،یم یتکان نا محسوس بهار

 ندینشیتخت م  یو رو کشد یکنار مبهرام 

 بود  یمون کامال اتفاق  ییآشنا........ قبال که گفتم!

چ  کردیم  حس از  م  یزیبهار  تر  شهیهم  کندیفرار    ن یخالصه 

 کرد یم  فیرا تعر شدیکه مربوط به آن زمان م یی حرف ها

 ...... نگو! یاگه دوست ندار _

در آن    کاش  داشتبهار را در نظر    یو چهره  زیحرکات ر  نانهیزبیر

حضور   کرد، یفرار م   یکه بهار از گفتن شان به نحو  یی سال ها

 داشت..

روز، مامانم از سر   هی..یعنی ستیهم که ن یمهم زی......... آخه.. چ

محل داشت    یاز مردا  ی کیکه    ی .. اونم وقتدیکه منو د  ومد یکار م

  شن یم  ریکه درگ  رسونهیم  عی خودش و سر  مامانم   کرد یم   تمیاذ



  یها هم، طرفدار  هیهمسا  از دهنش اومد گفت  یهر چ  مرده  هم  با

 ازش کردنیم

  کند یرا در هم قفل م   ش یها  انگشت  ردیگیگاز م  یرا کم  لبش

 اندازد یبهرام م یگرفته  یبه چهره  ی و نگاه

م ترس  از  بود    مامانم   کردم یم  هیو گر  دم یلرزی.......... من  تنها 

ر  هیاونوقت   آدم  رو  ختهیعالمه  ک   بود  هر  و  حرف    هی  یسرش 

 زدینامربوط م

 یسخت  ها گذشته بود  سال  داشت خودش را کنترل کند  یسع

سخت  ده یکش  یادی ز  یها سالنش    یی ها  ی بود..  و  همسن  که 

 ..یحت

 بود   دهیترس شتری......... مامانم از منم ب

 گرفت و به زور برد تو خونه..   دستمو

از آشناهاش..   یکی ی  آقا اومده بود خونه نی......... اون موقع حس

 دوستش بود فکر کنم.  



  باهاشون حرف زد رفتن همه  نکهیاز ا  بعدبود...    دهیها رو شن  صدا

 شیپول پ   نه    خواستیوسط صاحب خونه هم خونه اشو م  اون

 م یبهتر اجاره کن  ی که جا  شدینه با درآمد مامانم م   میداشت  شتریب

آرام  مش را  بار مشت محک  چند    شودیبهرام کور تر م  یها  اخم

 زند یبه فکش م

م  ده یترس  بهار، سکوت  بهرام  حالت   خواست ینم  کنداصال یاز 

 دوباره حالش خراب شود

 خب؟  _

 ..  گهی د یچی.......... ه

  دونستیآقا با مامانم سر موضوع اون روز صحبت کرد، م  نیحس

 ما هم خبر داشت  طیصاحب خونه خونه رو خواسته.. از شرا

 ازدواج داد   شنهادیپ  به مامانم  نیهم یبرا

  نجاینکرده بود و تا ا  فیچند که همه را تعر  هربود...    نیهم  کال

اجبارش    خواستیبهرام نم  اماهم که گفته بود سانسور شده بود  

   د ینخواهد بگو دی که شا  ییحرف ها  یکند برا



ها  کی  شهیهم نم  ییحرف  که    یگذاریمگفت..    توانیهست 

ات..   خورده  خاک  خاطرات  آن  حت  یگاهپشت  است   یبهتر 

نکن باورشان  هم  نبودمیخودمان  ما  اصال  که  را    می..  ها  روز  آن 

 پوست انداختن هم خوب است...    یگاه ..  م یگذراند

 از بعد ازدواج مادرت بگو   _

ها بچه  نم  نیحس  ی ........  خوششون  من  و  مامانم  از     ومدیآقا 

 ..  مامانم.  دنیترسی.. میعنی

 حرفش   یاز گفتن ادامه  دیکش خجالت

خ  تو.............. مامانم  سال  چند  کش  یلیاون  زحمت    د،یبراشون 

  نیحس  یول  ..  نداختنیبود که م  ییها  کهیتشکر کردنشون هم ت

جبران    یجور  هیبچه هاش رو   یکار ها  کردیم  یسع  شهیآقا هم

   ارهیب رونیب  کنه که  از دل مامانم و من

 شود یبهرام م یدر چشم ها رهیخ

 ! دمیبود که د یی مرد ها نیتر فیاز شر یک یآقا  نی........... حس

     اندازدیم   نییسر پا  بهار  شودیم   خیم  ش یبهرام در چشم ها  نگاه 

 دهد یم ینشانش را در انگشت باز  یحلقه 



 ..  یو با حرفت راحت کرد المیخ ، یادیحد ز تا خدا رو شکر!  _

من    یهم دست مامانم و جلو  کبار ی  ی ........ تو اون چند سال، حت

 نداشته باشم   ینگرفت که من حس بد

بال نرفت    یهم، صداش برا  کباری  یحت و    مامانم   مامانم و من 

م صدا  خانوم!  خانوم  :  زدیقشنگ  زهرا  سادات..  زهرا    نم، م  .. 

  ینبودن.. بعض  یدرست  یآدما  خانوادش  ..  اما..  زدیدخترم صدا م

 هاشون 

همه سال، باز    نیبعد از ا   تخت مانده بود  یبه بالش رو  نگاهش

  کم   .. کردیخاک خورده را زنده م   یها  ریهم ذهنش داشت تصو

  یکه مقابلش چه کس  ستین  حواسش    شودیکم دستش سرد م 

 نشسته.. 

 نبودن   نیفرز  یکدوم به آشغال   چیه  اما  ..  یعوض  ی......... آدم ها

 خواهر حامد! شوهر

 یاحرف ه  یاز ادامه    دیترسیم    ماندیباز م  مهیبهرام ن  دهان

 دخترک 

   کرد یعوض م شلوارشو من..   ی........... جلو



  خ ی  یآن روز ها را با تن  فقط    گفتیچه م   دیفهمیاصال نم  بهار

بهرام را    دی دینم    کردیم  فیشده تعر که حرارت خشم صورت 

 بس کند   د یسرخ کرده و با

  ... زدیو به خودش دست م  داشتی.......... منو به زور تو اتاق نگه م

اون برام    اما   .. من فقط ده سالم بود  من     زد یم  یبد  یها  حرف

مرد ها    گفتیم    شنیکه زن ها چطور باردار م  کردیم  فیتعر

برا لذت    نیا  یفقط  خاطره  به  هستن..  ها  زن  دنبال  ها  کار 

 خودشون.. 

    چکدیآن روز ها، اشک بهار م  یادآوری  با

 ی نوجوانو    یکه دوران کودک  خورد یرا م  یدل قسم آن عوض  در

  فکر مسموم در ذهنش کاشت ای دن  کی  شیبهار را گرفت و به جا

  یرو  دست    گذارد یاش م  نهی س  یو سر بهار را رو  رودیم  جلو

   زندیسرش م یرو یو بوسه ا کشدیسرش م

 !فتهیبه غلط کردن م _

هنوز هم با گذشت    نکهیا  بود   دهیبهار را فهم  اد ی ز  یترس ها  لیدل

به   یکه داشتن باز هم بهار عالقه ا  ییسال و رابطه ها  نیچند



نشان از هک شدن آن خاطرات در    داد ینشان نم  ییروابط زناشو

 ناخودآگاه ذهنش بود

  شیهم برا  یگرید  یها به گونه ها  یدست از کثافت کار  نیا  قطعا

ا تا  را  او  که  بود  افتاده  م  نیاتفاق  دور  ترساندیحد  باعث    یو 

 شد یکردنش م 

  تا الن  ینسبت سن و سالش، از کودک   به  شدیدرمان م  دی با  بهار

  بود    دهیشن  یادیز  یها  حرف  بود    دهیکش  یادیز  یها  یسخت

  کرد یمتخصص ذهنش را، روحش را درمان م   کیبه کمک    د یبا

  کشد ی هم کنارش دراز م  خودش  خواباندشیتخت م  یرو  و آرام.  

را    ش یموها  شی انگشت ها  با   گذارد یسر م   ریو کف دستش را ز

 کند ینوازش مشانه وارد 

   رفتمیم  شی انقدر تند باهات پ  دیمن نبا  _

   زند یم  یلبخند کمرنگ بهار

 حامله ام!   گهی........ الن د

  خوردیآرامش تکان م یاش از خنده  نهیس



   یدیترسیازم م  شیسال پ   پنج  قشنگ خانوم!    گمیالن و نم  _

دتر  دنبال علت باشم، ب  یمن به جا  ی .. ولیکردیرابطه فرار م  از

   یشدیکه در آخر ازم دورتر م ترسوندمیتو رو م

بار    اولین...؟  یراست!  کنمیم  فی ک  م یبا هم  نکهی........... اما الن از ا

تعجب   امرزه،یخداب  یآقا  نیحس  یخونه    منظورم..  میدیکه همو د

 نه؟!   یکرد

از سرش گذشته    یی روز ها   کندچهیچند لحظه فقط نگاهش م

بر  حالبود عقب  به  نگاه  گرددیمکه  پ   یو  سال  چند    ش یبه 

  یاز نگران  پر  دی دیرا پر از حسرت و انتظار م  شیزندگ  اندازد،یم

 و اضطراب..

را   لیس  یخروشان  یمحکم بود که جلو  یچشم همه چون سد  به

   گرفتیم

که بهار در خانه    یتمام آن ده ماه   کرد، یبه خودش که نگاه م   اما

کرده بود..    ریرا تسخ  جانش  یاش بود، فقط ترس بود که همه  

فشار    چقدرقلبش..    دیکشیدرد م  چقدربود..    یسخت  یروز ها  چه

نفر هر    کینفر بود و آن    کیجانش    ی  همهمغزش..    یبود رو

 بود جز او...   ت یدر اولو شیبرا یتیکم اهم زیچ



دنبالتون   یلیخ  قبلشمادرت در و باز کرد شوکه شدم!  یوقت  _

پ  و  ول  داتونیگشتم  از ذهنم    یدرصد  یموقع حتاون  ی نکردم، 

 .. نمتونیکه بخوام بب گذشتینم

از ساکت    کرد،یمورد عالقه اش را گوش م  یکه انگار قصه    بهار

 رودیدر هم م ش یشدن بهرام اخم ها

 پس؟!    فتیکوشم تو تعر  ن؟منی........ هم

شکم دختر   یو دستش را رو  ند یآیکش م  یبه سمت  شی ها  لب

 ت بود!شکمش تخ هنوز  کشدیم یدوران

 اون روز؟! یتو.. مگه بود _

 نکن!   تی........ اذ

   خنداندیکه بهرام را م دی گویم یحال زار با

  فکرکردم..   دای تو رو هم پ  دمیمامانت که صدات کرد، تازه فهم  _

باش   کردمینم شده  بزرگ  ها  هی  نکهیا  با  یانقدر    ییوقت 

ترس  تیبزرگسال ذهنم  د  یول  شدیم  میتو  چشم  تو    دنتیبه 

داشت    تیاقعو س  توفرق  داشت  قلبم  اومدم  که  و    نم یاتاقت 

 شکافت یم



  برد یبهار م  یموها  نیو با اخم دست ب  کندیآن، سکوت م  کی

و    ردیگیخودش را م  یجلو  ی ول  ردشانیداشت محکم بگ  قصد

 !  کشدیاز آن ها را در بند م یفقط مقدار کم

  ؟یزدیم واریاون عکس و به د دی چرا با تو نم؟یبب _

 نهیس  یرو  راهنیو با خنده از پ   دیگویم  ی بلند  "  یوااااا  "   اربه

   ردیگیبهرام م ی

آبرو پ   ی.......... چقد من    بهرام؟!   ادتهی  !  بردمیتو م   شی خودمو 

.. ابر و باد و مه  ی عنی  !  گهید  شد یم  یول  نبوداااا !    یعمد  بخدا

  یوا  بدم!    یتو سوت  شیپ   یو فلک در کارند تا من ه  دیخورش 

 !  خوردمیحرص م چقدر . خدا.

و تنش را با فاصله    کندیم  لیسر داشت را ما  ریکه ز  یدست  بهرام

   برد یبهار م یرو

    ؟یزده بود واری.. بود.. که.. به دی .. اون.. چه.. عکسگمیم _

 !  د یگویبخش م  بخش

 تا به عقب براندش   گذاردیبهرام م ی نهیس یدست رو بهار



عز د ..  زمی..........  حال؟!   یدیشن  !  ییییییاری اخت  ،یارویچهار    تا 

 همونه!  هیقض

انگار بهار عکس او بود!    ی که خشونت داشته باشد ول  خواستینم

به دندان م   کشدیرا م  ش یموها از    ردیگیو گوشش را  بهار  که 

   کندیم یدرد ناله ا

 !  ؟یانقدر زود باور چرا کردم بابا..  یشوخ .......... آخ! 

 !  زم یعز کنهیم خودیب هیهمون قض _

 !یا یهم به چه سخت آن کشدیم کنار

 ! شمیمغرور نم نترسبهرام؟ یگی!  چرا نمزمیعز  قای......... دق

بدجور  _ مخم    یعکست  تو  تمام    لمصبرفت  با  شد..  حک 

بود    از  اتشیجزئ چشمم  جلو  دائم  رفتم  که  که   بماندخونتون 

 شتن! رفت و آمد دا ا یچقدر من حرص خوردم که به اتاق تو ک

 ختهیبد به هم ر اعصابم  دمیفهم  یماجرا تونو تا حدود  یاز وقت  _

خواب از چشمام  گهی، د نجایا  نیایمدت بگذره و ب هیبود، تا اون 

 رفته بود..  



مادر    هی  شدینم  یراض  دلم   ره تو..  نه حال صرفاً فقط واسه خاط  _

 و دختر...  

 خواست ینم  بود,   ی جا هم کاف  ن یهم  تا   زند یحرفش را نم  ی  ادامه

 بهار ناراحت شود 

خونتون؟   یبردیهم بود م  یما هر مادر و دختر  ی جا  یعنی.........  

 !  یشاهزاده ا چه

 نیریهم ش شیحسود آمد یدختر داشت دستش م ن یقلق ا  تازه

 بود!  

بهشون،   دادمیواحد م  هیبود    یا  گهیو دختر د  مادر  زمینه عز  _

 ن یشما فرق داشت  زمیزع   ی ولکه..!    کردمیجا بند م  هیدستشونم  

 قبال..    میبود هیهمسا

   کشدیبهار را آرام م لپ

در مورد شما فرق    زیهمه چ  کال !    ایبه بعض  میاحساس داشت  _

 !  کردیم

 .......... دستت درد نکنه!  



و    شودیبلند م  دهیو از حالت خواب  گذاردیبهرام را کنار م  دست

   ندینشیم

   بعدش؟......... خب؟ 

خودش   شتریقرارم، که هر روز داشت ب  ی و دل ب  یود.. تو ببعدش

  مثل     رمینگاهمو بهت بگ  یسخت بود جلو  چقدر  باختیرو م

تاپ مشغول تو لپ  سرم   شدمیجذبت م  ی رفتیآهن ربا هر جا م 

     یزدیکه حرف م ی صدات بود وقت یگوشم پ  یکار بود، ول

 ...  شودیآن روز ها در ذهن بهرام مرور م ریتصو 

ب  یکرد یم   فیتعر  یزیچ  هی  یوقت   _ م  نشیو    یدی خندیبلند 

کردن    ف ی.. کار دلم شده بود تعرد یپریم   پلکم بهار..    دیلرزیم   بدنم 

انقدر از صدات    دم،یشنیو که م  صداتاز جزء به جزء کار هات  

   آوردمیکه کم م گفتیم

  یرفتیم  نکهیتو اتاقم، بعد از ا  ی ومدیم  یلیکه به هر دل  یبار  چند

   شدیمن با خودم شروع متازه جنگ 

  گفتیدائم تو سرم م  یی صدا  ه ی  یبهت فکر کنم، ول   خواستمینم

 تونه یچقدر م  ش،یریسفت تو بغلت بگ  اگه  !هیدختر بغل  نیا  چقدر:



 ازلذت داشته باشه..    تونهیکردن تنش، چقدر م  لمس حال بده..  

 گه یمدل فکر ها د نیا

 ..  یکردیرو فراهم م  یهمه چ ی نهیهم که زم تو

حاج خانوم    م، ید ینامناسب همو د  طیاز اون چند بار که تو شرا  بعد

به خاطره    هم   نبود  ی راض  دلم  زد   تیاومد اتاقم و حرف از محرم

 سخت شده بود...  گهیهم د   ی از طرف  تو.. هم به خاطره خودم

  ی جور  هی  داشتم  یبیحس و حال عج  هیکه خونده شد،    غهیص

نسبت    ی حق  چیکس ه  چیهکه انگار    دونستمیتو رو واسه خودم م

  دم یکه گذشت فهم  کم ی..  یمن بود  یبهت نداشت و تو کامل برا

  کت ینزد    کردم یکامل نگاهت م  گهید  چون  تونمیبدون تو اصال نم

  ییها  رابطه  اونم با حال!    دمی شنیبار صدات و م  صد    شدم یم

  انقدر     خواستمتیتو همشون انقدر م  میکه هر بار با هم داشت

ب واست  ا  گهید  هک    کردیم  یرارق  یدلم  از  همه   نیداشتم 

ها زدن  پس  و  خودم  م  یخواستن   خواستمیم    دمیترسیتو 

  ی من  یبرا  گهی خودمو باهات آروم کنم و به تو هم بفهمونم که د

 ...  شد یکدوم نم  چیه یول یو تو هم منو بخوا یقبول کن که

   رودیبهار در هم م یچهره  



  اگه   کردیاوضاعمون فرق م   یگفتیاگه حست و بهم م  دی ........ شا

تو منو    نکهیمنم نظرم نسبت به ا  ،یخوایکه قلبا منو م  ی گفتیم

اوممم..   میعنیواسه....  باور  منم  گذر    کردمی...  زود  حست  که 

 .. ستین

  ی را فقط کم  سرش  خورندیبه هم گره م  شتریبهرام ب  یها  اخم

  آوردیجلو م

ه حاج خانوم بگم که با  بار بهت گفتم بزار ب  چندنگفتم مگه؟    _

 نکهیاز ا  قبل   اد؟ یم  ادت یتو؟    یگفتیم  چهمادرت صحبت کنه؟  

.. نگفتم  ادیهمون موقع که دوستت هم قرار بود با ما ب  ال،یو میبر

کرد، گفتم   یهمون شب که حاج خانوم ازت خواستگار  ایبهت؟  

از اون   بعد   ؟ یگفت  یچ  تو  ستین  میجز تو تو زندگ  یکه دختر

د بار  ول  گه یچند  گفت  خانوم  بار    یحاج  عوض    ای هر  و  حرف 

 ! یکاشتیجواب م دیما رو به ام ای  یکردیم

که چهره   بهرام..  گفتیم  درست  اندازدیم  نییشرمنده سر پا   بهار

  ی تلخ  لبخنداز موضعش کوتاه آمد    د، ی بهار را د  یشرمنده    ی

  دیخودش فهم سال ها که پشتش بود را    نیکه فقط درد ا  زندیم

 کرد...   شهی.. چه مگهید ستی ن ادتی ره بهار خانوم.. ندا بیع  _



 دستش یحلقه  ریبود و نگاهش گ نییهمچنان سرش پا بهار

م  ها  یی وقتا  هی..  دونمی.........  ناراحت   یی حرف  که  زدم 

 نداشتم  یمنظوریشد

  ندیبیکه نگاه بهرام را بند همان حلقه م  کندیسر بلند م  آرام

م  بهرام چشمان   دوزد یچشم  گاه  یبه    ش یبرا  بیعج  ی که.. 

 کردند یم یگستاخ

  ینداشتم، فقط بعض  یبگم کامل منظور  تونمی......... البته خب.. نم

 !  یکه ناراحت ش گفتمیوقت ها از عمد م

  انداخت،یاش م  شهیآتش به جان و ر  شیبا حرف ها  دخترک

وقت ها از   ی فقط بعض " ای "نداشتم!    یمنظور  "  گفتیآنوقت م

   "!  یناراحت ش که  گفتمیعمد م 

دهن    کیبود!    گرید  یخودش آتش  "وقت ها    یفقط بعض  "نیا

 !  آمدیقدرتمند به حساب م یکج

عز  _ انقدر  تو  زمیباشه  نکن  ناراحت  و  ناراحت   منم،خودت 

 !  شدمینم

 ود  کالمش که آشکار ب ی کهیت



 با تعجب نگاهش کرد  ی بهار کم فقط

 آره؟   یکنیم ی.. شوخای.......... واقعا؟ 

  ندیآیکش م  شی و لب ها  افتدیم   نیبهرام چ  یچشم ها  ی  هگوش

 داشت؟  یجنس از لبخند چه طعم نیا

ساده رو بگو چقد به حرف    منهنچ!    نچ  ؟یکنی.......... مسخرم م

 هات زود باورم!  

   د یآیاو نبود که ناخودآگاهش به زبان م ریتقص

بود  _ باور  زود  اونوقتا هم به حرف هام    کم یحداقل    ای   یکاش 

 ..  یدادیم تیاهم

داشت تا    تیزمان واقع  نیماش کاش،متاسف گذشته ها بود   بهار،

 کند  حیاز گذشته را تصح یحداقل بخش توانستیم

اذ  اعتراف کردم    خودممکردم    تتی.........  بهت    فکر..  یولبار ها 

 ..  یکه منو.. ببخش یتو، تونسته باش کنمینم

 طیشرا  ن یا  دربود  کرده    فیتعر  شیرا سانسور شده برا  گذشته

  گذاشتیم  ریفرزندشان تأث  یرو   میمستق  شیبهار، هر حالت روح

 را به بهار القا کند.   یگذشته، حس بد یادآوریبا  خواستینم



 بهار؟  _

 ......... جانم.. 

 پر از احساس جواب گرفت   یول اسمش را صدا زده بود آرام

   ؟یاریب ییچا هی یتونیم _

   دکنیحواله اش م یچشمک بهار

 الن!   ارمی......... هات چاکلت م

 یسر  ماند یکه باز م   یبه در  رهیو بهرام خ  رود یم رونیاز اتاق ب 

بارش دختر    یبه گفته    اگر  دهدیاو تکان م  ییبه شکمو بهار، 

داشت!   ها  داستان  برود  هم  بهار  خود  به  محسناتش   ازباشد، 

بهار    تا   رود یبه حمام داخل اتاق م  میو مستق  شودیبلند م   شیجا

 !  ردیبگ توانستیدوش م کی  دیایب

   کوبدیدر م به

 حموم؟  یپریبعد م  ار، یب یی برو چا  یگی .......... به من م

که از آن ها قطره    یی و موها  سیبا بدن خ  بهرام  شودیباز م  در

   شودیم  انیبهار نما   یچشم ها یجلو کرد یآب چکه م یها

  شودیبدن جذاب مرد م  ی رهیخ نگاهش



بهار به پرسش سر     کند، یبا سر به داخل حمام اشاره م  بهرام

   دهد یتکان م

   ا یتو هم ب _

 و بعد به بهرام   اندازدیبه عقب م ینگاه 

 .......... آخه.. شکالت آوردم  

 تو حموم!  اریبردار ب _

و به به    داردیدو ماگ را برم   هر  دهدیعروسک سر تکان م  مثل

 که بهار..   ستدیایکنار م بهرام رودیسمت حمام م

  ؟یاری لباست و در ب دی نظرت قبلش نبا به! یایحموم م زمیعز _

 بهتره!  یطور نیا! خورمیسرما م ی عنی.......... نه! 

 !  کنمیمن م ای  اریخودت درب ای  زمیباشه عز _

 ..  دهدیو ماگ ها را به دستش م  د یگویم  یادب یب آرام

سنگ  ریز ها  نینگاه  لباس  تن    شی بهرام  از   کشدیم  رونیبرا 

م   یموها اش  شانه  دو  هر  رو  عمداً  را  اش  شده  با    زدیریباز  و 

 رودیداخل حمام م اطیاحت



 ؟ی تو به من بد یی دمپا شهی.......... م

و با    آوردیها را از پا در م ییدمپا  دهدیبهار را به دستش م  ماگ

 گذاردیم  شیپا یدست جلو

 ......... ممنون

دختر را   نیخدا بدن ا انگار دهدیو مبه سک  هیبهار تک یبه رو رو

 را نداشت   هیاول  ی داغ   نوشد، یشکالت داغ م  یا  جرعهبود  دهیتراش

   م؟ی تا حال با هم حموم اومده بود _

 ......... استخر! 

   رودیبال م  طنتیاز ش شیابرو یکم

 نه؟   یستیشنا بلد ن هنوزآهان!   _

   نوشدیم یگرید یجرعه  بهار

 ......... اوهوم!  

 !  یدار یبدن قشنگ _

  اندازدیبال م یا شانه

   ی.......... مرس



 !  ارهیدووم ب یلیفکر نکنم خ _

بهرام چرخ   ی   ده یبدن ورز  یرو  نگاهش   شودیاش م   هیکنا  متوجه

 !  کند یم بشیفحش نص کیو در دل هزار  خوردیم

 ی ا  نهیتو هر زم  ،یشیمتوجه م  ی........... کم کم که منو بشناس

 !  رمیم شیطبق روز پ 

   ؟یکه چ _

 .......... تناسب اندام با؟  

باشد    دهیرس  یبیعج  زی و انگار که به چ  خاراندیرا م  شیابرو  بهرام

   دهدیجواب م

 تو؟   اونمورزش؟  _

   کندیبه بدن بهرام م یا اشاره

ا  یلی.......... من خ ن  یباز  نگولیج  نیاهل    ش یپ   رمیم  ستمیها 

 سوت!  سه کنهیخودش حل م ،ییبایپزشک ز

  دخترک  کند یم   ی و به سرعت ماگش را خال  کشد یم   یبلند  نفس

حت کن   یتنبل  نبود  برا  یحاضر  کند  به    چهاندامش!    یورزش 

 کرده بود!!   دایپ  یخودش راه حل یسرعت هم برا



بهرام؟!   دارم    طشیمن شرا  نهجاشه    نجایا  نه........    یحت  نهرو 

 خودت! 

 !  دمیدارم ماساژت م مزیعز _

قسمت ها رو   یسر  هی  ستیواقعا لزم ن  یول  زمیممنون عز  .........

 !  یماساژ بد

 از بدنت شده!   یکه نکرده عضو گناهاتفاقا لزمه!  زمیچرا عز _

 !  گرده یقبل برم طیشرا یاگه ادامه بد زمی......... عز

   زم؟یعز طیکدوم شرا _

 !  زمی.. عزرمیگیتهوع م......... کم کم دارم حالت 

   کندیبهار م یاش را حوالخصمانه  نگاه 

 !  زمیپس تو ماساژ بده... عز _

 بهار درآمده بود!  غیج آخرشان پر بود از....!  یها زمیعز

بهرام   خدا  رو  تو  باهات    اصالتر..    واشی........  کردم  اشتباه  من 

 اومدم حموم!



  نیتو ا  بعدشم،   یستیدلم، متوجه سرما ن  زیتبت فرق کرده عز  _

  یموهات و خشک کن  یاز حموم اومد  یمدت به دلم موند وقت

 !  یلباس گرم بپوش هی

 رودیبال م  شتریبهار ب غیج

 موهامو! ی.. کندواااشی....... 

تخت   یو رو  کندیشده در آغوش بلند م  چیرا حوله پ   دخترک

کن  خواباندچقدریم هم  خودش  بود..   ارش  مواظبش 

ن آ  مخصوصاًقرار کرده بود    یجذابش بهار را ب   یندصداینشیم

 ریآن هم در ز  کرد،یکه  در گوشش م  یعاشقانه ا  یزمزمه ها

 دوش آب گرم..  

خدا  ز یعز  _ اگه  بخور  یی دلم،  سرما  دارو    یتونینم  ینکرده  از 

کن ن  یبرا  یاستفاده  خوب  با  اونوقت  ستی بچه  درد    دیهمش 

 ی خوا ی که نم تو مونهیعروس گهید یدو هفته  نا،یاز ا ریغ   یبکش

 هوم؟    ؟یبه کارات برس یو نتون ی شحال با یمدت ب  نیا یهمه 

 !  رساندیلبش بهار را به جنون م یگوشه  یروزیپ  لبخند

 آخه ؟ یکرد  چی......... چرا منو قنداق پ 



منم چون فعال   ،یمنو گاز گرفت  تونه؟    ای  میحساب بش  یب   دیبا  _

 کردم!    یتالف یمدل  نیدست و پام بسته ست ا

م  بهار گاز  را  هزار  در  ردیگیلبش  رد  کیو    ذهنش   ف یحرف 

   اورد؟ یبه زبان ب توانستیکدام را م یول  کردیم

افتاده!    ش یسالگ  ستیب  اد یتازه    تازه شانس منو    نیرو خدا بب  تو

  کند یو بعد او را بلند م   دهد یبهار را ماساژ م   یپاها  یا  قهیدق  ده

م  حوله  نشاندیم  یصندل  یرو باز  را  دست  کندیسرش  در    یو 

   بردیم ش یموها

 ! نیرک الل و احسن الخالقفتبا _

و    کندیرا از کشو خارج م سشوار  زندیسر دختر م  یرو  یا   بوسه

بسته   شیچشم ها   خوردیگرم که به سرش م  باد   زند یبه برق م 

ز  بهرام  شوندیم از  قشنگ    کردیم  فیتعر  شی ها  ییبایچقدر 

شد، چقدر   تیاذ  نکهیبا ا  یحت..  زدیریبار م  نیچندم  یبرا  دلش

 ..  کردیشک مخوب او را خ

  یبلند آب  نی آست  شرتیت  کیشلوار قرمز و    کیانتخاب بهرام    به

 بابانوئل!  ی و البته همراه پاپوش ها کندیکمرنگ تن م



 !  یریباشه کاله و لباس پاپوش هاتو بگ تادی زمیعز _

   کرد؟یمسخره م  ای  گفتیم  یجد اندازدیم  شی به پاها ینگاه 

!  یکنیکه تنت م  یعروسک  یهادارم لباس    دوست........... چطور؟  

 !!  یبندیم یکه مثل الن موهاتو خرگوش مخصوصاً

همه ابهت  نیبهرام با ا شدینم باورش شودیگرد م  شیها چشم

  ی که رو  رودیم   کشینزد  دوست دارد!  یعروسک  یمردانه لباس ها

 تخت نشسته بود 

 بهرام؟  ی گی......... واقعا م

شانه    سرش به  ما  یرا  چپش  ها  کندیم  لیسمت  لب  با    یو 

جا    ازهمچنان منتظر بود    بهار  کندیدخترک را نگاه م  دهیکش

   رودیقدم عقب م ک یکه بهار  شودیبلند م 

 !  یشیم یزنید  یکارکتر ها هیشب زمیآره عز _

   ؟یدی مگه د تو....... وا !  

انگار منم    یکردیم  ادیصداش و ز  انقدر!  گهید  یکردیتو نگاه م  _

   کردم یباهات نگاه م

  خنددیو م   زندیدستش م یرو دخترک



 !  یگفتیبهم نم یزیخوبه چ حال! ی......... واااا

   بردیم نهیو سمت آ ردیگیرا در آغوش م بهار

بهت    گفتم یم ی.. چ گرفتمیمن جون م  ، یکردیم فیتو که ک  _

 آخه... 

آ  یچهره    به در  بهار  و  م  نهی خودش  مت  آرام  کندینگاه   نیو 

   خنددیم

 شد؟   ی .... چ.....

سر    نیشده و تو با ا  دیسف  یبلند و موها  یها  ش یر  نیمن با ا  _

 !  میو دلبر شد وید هیشبو شکل قشنگت.. 

سمت   گرددیبرم  زندیدستش م  یو رو  ردیگیرا گاز م  شیها  لب

 بهرام 

 ..  ی عشق من تو گهی........ عجبا! نگو د 

   بنددیرا م ش یو چشم ها ردیگیرا در آغوش م مرد

 دوستت دارم   ی لی....... خ...

 سرش را..  یبعد رو و  زندیو بوسه م   آوردیبهار را بال م دست



 ؟ ی گی........ از اون چهار سال برام م

مدت که گذشت به    هیبگم که خوبش باشه دختر جون..    ی چ  _

کردم جور  و  جمع  و  خودم  خانوم  حاج    ولش ... یول ،خاطره 

 .. گهید گذشتکن..

 قلبت..   ......... به خاطره من

  یصدا  لرزش  تا ادامه ندهد  گذاردیلب بهار م   یدست رو  بهرام

 بهار.. 

 سرت یلش کن.. فداو _

شد    شیچه طور رو  اصال  کنندیم  دنی شروع به بار  ش یها  اشک

 چهار سال بپرسد؟  نیکه درباره ا

                         

بزار  م یکه گرفت  ییها  پی اسپرت و کل  ی ........ اولش عکسا  ن یو 

 نا یعقد و حلقه و ا  یبعد عکس ها

ما به همون    نیهر طور که بخوا  شما  راحت  التونیچشم، خ  _

 م یسازیشکل کلیپ و براتون م



  زمیعز  فقط  نمیبب  امی دوباره م  گهید  یهفته    پس  ی......... مرس

نه وقتش و دارم   من،نیکار ما رو دست کاراموز هاتون ند  بارنیا

 ر.. خدانگهدافعال  برم ام یب ینه حالش و که ه 

 راحت باشه، خداحافظ شما...  التونیخ_

 ندیآیم رونیب هیسالن آتل از

 گهید شهیانجام م بالخره نکن بهار جان تیخودتو اذ _

اذ چطور  ن  ک ینشم؟  تی.........  و  م  م یماه  عروسمون    گذره یاز 

خرابش    یک یاون    دهیم  کنه،یو درست م   لم یف  ی کی  نیا  اونوقت

 دوباره از اول..   کنه،یم

 دخترکش آرام شود!  ی ش را گرفته بود تا کمدست بهرام

با    د یبا !  دونمیبهرام جان، من م یدون یرو نم  زایچ  ن ی......... تو که ا

مردم واسه    یعروس  لمیبال سرشون که بدونن ف  یسیچوب فلک وا

 ! ستین نایآموزش ا

زنگ زد گفت شام    مامانت،فقط حرص نخور    تو،  زم یباشه عز  _

  ؟یندار ی که مشکل تو،اونجا   میبر

   گه؟یخاله چطوره؟ درد نداره د یپا،......... نه اتفاقا، بهتر



د  _ هاگهی عمله  درد  داره    ی..  و  که    ی  دوره، خودش  نقاهتش 

 ان شاء الل   شهیبگذره خوب م

 ..  شال ی......... ا

 دختر...!   نیخود خود جان بود ا  زندیم لبخند

                         

   ؟یسونو رفت _

 مامان جان!  ......... بله 

مادر    _ بگو  الحمدالل؟    بچهخب  کن  یچسالمه  قند    میصداش 

 عسلو؟!  

 ...!  تشمیجنس ،........ خدا رو شکر بچه سالمه خاله جان

بهار   آخربود    دنیاز آن ها بهرام منتظر شن  شتریو ب  میو مر  زهرا

 شود!   ینگذاشته بود بهرام وارد اتاق سونوگراف یدر اوج بدجنس

   زمیعز گهی بگو د _

 ! تشیجنس کنهیم  ی......... چه فرق 



ش  لکسیر با  و  مقابلش  بود  م   طنتینشسته  دو  کردینگاهش   !

بهار،    یدر چشم ها  رهیکندخیرا باز م  راهنشیپ   یبال  یدکمه  

  بردیکتش م  بیو دست داخل ج  کشدیرا داخل م  شیلب ها

آنجل را   یبایز  ی و گردن  کندیم  بازش  آوردیم  رونیب  یا  جعبه

 .  ردیگیم  شی نگشت هاا نیب

   ندیگویم  یو هر کدام مبارک باد  زنندیو زهرا دست م میمر

و به کنارش    شودیخندان بهار، بلند م   ی در چشم ها  رهیخ  بهرام

م  زیآو   رودیم را   یشان یپ   ی و بعد رو  اندازدیرا به گردنش  اش 

   بوسدیم

!  یربرنامه دا  دونستمینمکنم!    تیاذ  کمی  خواستمی.......... فقط م 

   یقشنگه.. مرس  یلیخ یول

 کردنت برس!   تی .. شما به اذزمیمبارکت باشه عز _

 ......... واقعا که!  

 بچه رو بگو حال    تیجنس  یخب مامان جان، کادو هم که گرفت  _

جنس د  تشی..........  دختره  من...!  گهیمعلومه  بودم    بهرام  ،گفته 

 کرد!  و قبول ر بهرامهم حرف....!  دکتر، گفته بود پسره 



 !  ردیگیم ش یاز بازو یشگون یو بهار هم ن خنددیم بهرام

گوش   کیمشغول حرف بودند که بهرام سرش را نزد  میو مر  زهرا

   : بردیبهار م

پسر    هیاحتمال    و !  یاریم  ا یخان زاده به دن  یدار!  زمیعز  کیتبر  _

 سبزه و...!  

   گه؟یبود د نی هم منظورت......... و لبد زور گو!  

 !!!  قایدلم.. دق زیآره عز _

 

      انیپا      

 نویسنده: فاطمه نجفی)حانیه(

 

 بودید سپاسگزاریم   ه  از اینکه با ما همرا 


