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 به نام حضرت دوست که قلم از اوست

 

 

 

 ستاره ی بخت و اقبال من

 

 

 رمان زیبای 

 آیسان نیک پی

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

 

 

 گیرد.دلم که می

 شوم.امان غرق خوشی میاندازم و در خاطراِت گذشتههایمان مینگاهی به آلبوم عکس

 گیرد.میدلم که 

 گذارم.کشم و درِد دلهایم را با تو در میان میات را در آغوش میقاب عکس

 گیرد.دلم که می

 کنم.هایم را پاک میکنم و اشکلعنت به روزگاِر گذشته و جوانِی زود گذرم می

 



 

 پیسان نیکآی

 

 

 

 نام رمان: ستاره بخت و اقبال من

 

 

 پیسان نیکنام نویسنده:  آی

 

 شقانه، هیجانیژانر: عا

 

 

 پایان خوش

 

 شادی /

 هایمان حرکت کردیم. تقریباً هم مسیر بودیم. از مدرسه همراه نیاز بیرون آمدیم و به طرف خانه

خانه ی نیاز یک کوچه از ما فاصله داشت، در راه کلی راجب  فوتبال امشب صحبت کردیم. آخر امشب دربی استقالل و پرسپولیس بود و ما دو 

گردیم اشق فوتبال بودیم. به خاطر ماه رمضان فوتبال بعد از افطار بود و ماهم خیالمان راحت بود که به وقتش از باشگاه برمیدوست هم ع

 توانیم تماشایش کنیم.ومی

 شادی، بنظرت امروز چی میشه؟ من دلم میخواد ماببریم. - 

ذخیره نگه نداره میبریم. اما همیشه دقیقه های آخر این دوتا رو میندازه زمین و منو اگر دوباره قلعه نوعی این فرهاد مجیدی و آرش برهانی رو -

 حرص میده.

 حاال زیاد حرص نخور واسه بچه ات خوب نیست. راستی تو ویار چیزی نداری؟ -

 گمشو کثافت، یکی بشنوه فک میکنه واقعا حامله ام. -

 ه. پس من صددرصد خاله شدم. خوب چیه مگه خودت نگفتی، سه روز از عادتت می گذر - 

 نیاز خفه میشی یا خفه ات کنم؟ -

 اما خدایی دلم برای داداشم می سوزه که عاشق خری مثل تو شده ؛ قراره مامان بشی چرا با داداش دسته گل من بازی کردی؟ هان، بگو! - 

 زد که انگار واقعاً من دوست دختر داداشش هستم و واقعاً هم حامله شدم. با  لحنی  این حرفها را می

 رفت. موقع خداحافظی قرار  باشگاه رو یادآوری کرد و رفت. رسیدیم و او باید یک کوچه باالتر میهایش رو خندیدم ، تا سر کوچه ما  از حرف

 من هم به سمت خونه رفتم. وقتی در حیاط را باز کردم تعجب کردم، حیاط آب و جارو شده آالچیق مرتب شده و....



 

ر از درخت های متفاوت بود و یک حوضچه کوچیک  پر از ماهی و شدی، پخانه ما یک خانه ویالیی تقریباً بزرگ بود که تا داخل حیاط می

الک پشت داشت، کنار باغچه آالچیق بود و کنارش یک کباب پز قرار داشت و داخل آالچیق سرویس مبل حصیری قرار داشت و یک تاب دو 

 د. ولی پارمیس داخلش نبود. کرد و کلبه سگ پشمالوی من کنار در ورودی خانه بونفری روی ایوان بزرگ خانه خودنمایی می

 کند.غر میبرده؛ وقتی وارد خانه شدم. راضیه خانوم رو دیدم، که دارد پارکت ها رو تی میکشد و غر حدس زدم مامان داخل خانه

 . کشیدآخه سگ رو تو خونه نگه می دارن، ببین همه جا رو نجس کرد. خوبه خانم بردش حموم وگرنه بازم همه جا رو به گند می -

 سالم راضیه خانوم خسته نباشید، چرا عصبانی هستین؟  -

 اخه شادی خانم این سگ رو چرا نگه می دارین؟ تو حیاط خودشو گل و خیس کرد، اومد توخونه همه جا رو به گند کشید. -

 

ا به بزرگواری خودت ببخشش. راستی راضیه خانوم چرا اینقدر غر غر می کنید؟ بابا سگه آدم که نیست. بفهمه چی به چیه، عقل نداره... شم -

 شما پریروز اینجا بودین چی شده که امروز هم اومدین؟ 

 واال خانم تلفن کردن گویا مهمون دارین. واسه همین برا کمک اومدم مثل اینکه برای افطار میان . -

 اوهوم حاال کیا هستن این مهمونای ما؟  -

غذاها رو از بیرون سفارش داد. منم حیاط رو شستم ولی این سگ شما خودشو خیس کرد و اومد  واال نمی دونم از دوستای پدرتون هستن خانم -

 تو خونه و بخاطر اینکه خونه رو به گل نکشه خانم بردش حموم.

 آخی بمیرم برای مامان، حتما اذیتش کرده برم کمکش. -

 رفتم، زیر لبی گفت : له ها میراضیه خانم همیشه پر حرفی خودش را حفظ کرده بود. وقتی داشتم به سمت پ

حاال انگار داره چیکار میکنه!  یه سگ حموم کردن که این حرفارو نداره. میخواد بره کمکش؛ من بودم سگ رو مینداختم بیرون حیف این  -

 خونه و زندگی نیست. 

طان کارش را زیادتر کرده بود.  طبقه باال به شد. بعد پارمیس شیام گرفته بود حق داشت بیچاره از صبح تا شب خسته میهایش خندهاز حرف

 رویم منفجر شدم. های باالرفتم که با دیدن صحنه روبهطرف حموم مشترک بین اتاق. بهاتاقم رفتم و لباسای فرم مدرسه ام رو عوض کردم

 کرد. مامان نازنینم با دیدن من منفجر شد.مامان خیس آب بود و پارمیس داخل وان شیطنت می

 دی، این چیه که تو عاشقشی؟ بابا تو حمومم دست از شیطنت برنمی داره.شا -

 سالم مامان گلم شما بیا برو اتاق خودتون حموم کن منم اینو بشورم بیام . -

 باشه ، فقط یادت باشه خیس نیاریش بیرون که شب مهمون داریم.  - 

 باشه به روی چشم ؛ راستی مهمونمون کی هست؟ - 

 آقای دانش با خانواده اش تشریف میارن فکر کنم یادت باشه تو بچگی با پسر کوچولوش زیاد بازی میکردی اسمش پویا بود یادته؟؟ - 

 آهان االن یادم اومد همون پسر لوس و ننر و از خود راضی رو میگی؟  -

 وا شادی جلو خودشونم از این چیزا نگی یه وقت ناراحت میشن زشته. -

 

 ام که سفارش میکنی نترس  ؛ اینا که خیلی وقت پیش از ایران رفته بودن چی شد که برگشتن؟ ن مگه من بچهمادر م -

 

 نمی دونم واال ولی پدرت میگفت اومدن تبریز برای همیشه زندگی کنن کانادا به مزاجشون خوش نیومده. -

 



 

با پارمیس شیطونی کردم. دوتایی باهم از حمام بیرون آمدیم  و طبق ام گرفت و بعدش مامان رفت تا دوش بگیرد و من هم با این حرفش خنده

 دستور مامان حمام را مرتب کردم.

 

آخر یکی نیست، به این مادر من بگوید مهمان میخواهد حمام خانه را  هم نگاه کند؟ ولی از ترس غرغرهایش مرتب کردم. همراه پارمیس به 

 اتاقم رفتم.

 د و تا باشگاه سه ساعت وقت داشتم، خیلی گرسنه بودم. هنوز ساعت سه بعد از ظهر بو 

 گرفتم، به خاطر همین به طبقه پایین رفتم...ماه رمضون بود ولی من که روزه نمی 

آمد نشستم مامان و راضیه خانم در آشپزخانه مشغول سبزی پاک کردن بودند و بساط غیبت به راه بود. من هم که از این صحبت ها خوشم می  

 ان و گفتم :وسطش

 راستی می دونین دختر همسایه بغلی با دختر همسایه روبرویی برو بیایی پیدا کرده . -

 با این حرفم هر دو  زیر خنده زدند و مامان  پس گردنی نثارم کرد و گفت : 

 دختر تو کی آدم میشی؟ پاشو برو سر درس و مشقت . - 

 یک درس و مشق داشته باشه؟ که من داشته باشم فقط یه طراحی داشتم که حسش نبود. آخی؛ مادر ساده ما را باش آخر کی دیده رشته گراف

دیگه بزرگ شدم بهتره بهم یاد بده 》گفت: بعد از برداشتن آب میوه و یک تکه کیک خامه ای به اتاقم رفتم . شنیدم راضیه خانم به مامانم می

 《روزه بگیرم و...

 و دیگه بقیه اشو نشنیدم. 

 

 پویا /

 ا شهاب برایم یک چک سفید امضا داده بود که بروم و برای خودم ماشین بخرم.باب

 شناختم که کمکم کند ماشین مورد نظرم را پیدا کنم .کسی را در این شهر نمی 

 

 

یران و این شهر رفته از خواب بلند شدم و بعد از تیپ زدن که همیشه خدا در ذاتم بود. براه افتادم.  آژانسی گرفتم؛ چون خیلی وقت بود که از ا

 شناختم سیزده ساله بودم که به کانادا رفتیم.بودیم هیچ جا رو نمی

 همه جا کال عوض شده و خیلی پیشرفت کرده بود. 

افکارم کردم. صدای گوشیم چنان احساس راحتی نداشتم و در این شهر حس غریبی میشد،  که به این شهر آمده بودیم ولی من هماالن ده روز می

 را گسیخت. 

 آیفونم را از جیبم بیرون آوردم، کاترین بود.

 الو سالم  -

 الو پویا خوب هستی؟ کجایی؟ دلم برایت تنگ شده است. - 

 خوبی کاترین االن دارم میرم ماشین بخرم،  چه خبر از بچه ها؟-

 

 همگی خوب هستند ولی جای تو بسیار خالی هست. دیگر نمیایی کانادا من بدون تو خیلی خیلی تنهایم . - 



 

 

 کاترین جان، منم دلم میخواد برگردم ولی خودت که پدرمو میشناسی این امکان نداره.  -

 

 باشد مزاحم نباشم؛ حتما با من در تماس باشی تا دلتنگت نشوم بای  -

 بای-

 

رس مورد نظر رسیدم. ماشین ها را دیدم اول از همه  بوگاتی نارنجی رنگی چشمم را گرفت داخل نمایشگاه شدم و بدون مقدمه ماشین وقتی به آد

 راه افتادم.طرف خانه بهخاطر همین هم بهرا خریدم . قرار شد عصر برای تحویل ماشین برگردم،  به

 

شد در آن  زندگی کرد. آپارتمان دوبلکس چهارصد متری که من، باباشهاب، میلم نبود، باز هم می یا بهتراست. بگویم آپارتمانمان،  زیاد باب خانه

کردیم. پیام برادر بزرگم با همسرش ِجسی که یک دختر انگلیسی بود در  یک  آپارتمان مامان بهار و پارسا و پریا باهم در آن  زندگی می

 کردند.جداگانه زندگی می

دانست  که سر این قضیه چقدر مدیونشان هستم،  پارسا باردار بود و  من قرار بود  تا  شش ماه دیگر عمو بشوم. خدا می جسی، حدوداً سه ماهه

در  کانادا برادر دومم که با  دختری به اسم نگین که  اهل تهران است، از طریق اینترنت آشنا شده بود و رسماً دل باخته دختره شد. اما آبجی پریا 

ایرانی به اسم فرزین نامزد کرد، فرزین بخاطر تحصیالتش در کانادا ماند، اما پریا با ما برگشت، خالصه  در خانواده فقط سر من  با یک  پسر

 بی کاله مانده بود!

 که رسیدم مامان بهار رو در حین نماز دیدم، نمازش که به پایان رسید به سمتم برگشت و گفت: به خانه

 ه آقای ستوده. برو کمی استراحت کن تا عصر سرحال باشی!پویا جان، عصر میریم خون-

اش هست. خیلی بهش آقای ستوده رو خوب یادم بود، دخترک لوسش هم بازی بچگی هایم بود، یک  دختر لوس که چون تک فرزند خانواده

 اهمیت میدادند، اگر درست یادم باشد اسمش شادی بود. 

سال داشتم و شادی شش سال داشت. بابا شهاب برایم یک ست آبرنگ  برگشتم آن موقع ها من یازده روی تختم دراز کشیدم، به دوازده سال پیش

 بزرگ خریده بود که خیلی دوستش داشتم، وقتی با شادی برای بازی کردن به اتاقم آمدیم درش آوردم و زبانم را برایش در آوردم و گفتم: 

 ه، دلت بسوزه!ببین بابام برام چی گرفته تو از اینا نداری ک -

 میشه بدی نگاش کنم؟ -

 نه که نمیدم مال خودمه بابام برام گرفته به تو هم نمیدمش.  -

آمد سمتم و خواست از دستم بگیرد که از دستم افتاد و کل رنگ هایش پودر شد و شکست. من هم عصبانی شدم و یکی خواباندم زیر گوشش، 

 خاطر آن دختر لوس .ابا شهاب کلی دعوایم کرد بهگریه کنان رفت و چغولی من را به بابام کرد ب

 طرف به آن طرف شدم عادت به خواب بعد از ظهر نداشتم!از خاطرات گذشته ام  دل کندم،تا عصر در تخت  از این

 اس بودم.بلند شدم به سوی  حمام  رفتم، یه دوش حسابی گرفتم و یک تیپ محشر و دختر کش زدم. تیپ زدن تو ذاتم بود. همیشه خوش لب

یک شلوار کتان دارچینی، با یک پیراهن اسپرت سفید پوشیدم و تک کت قهوه ای شکالتی را هم رو همه اینها پوشیدم. هوای  تبریز با اینکه 

 آخرهای اردیبهشت بود، هنوزم خنک بود.

افتادم در راهرو پارسا را دیدم که با حوله  سفید رنگش از با ادکلن دانهیل سیاهم دوش گرفتم،  به موهایم حالت دادم و به سمت طبقه پایین راه 

 حموم بیرون آمد.

 عافیت باشه آقا پارسا. -

 به به آقا پویا چه تیپی هم زدین!-



 

 

 ان شاهلل کجا تشریف میبرین؟ بابا دل دخترای بیچاره ایست می کنه ها! -

  

 . جات خالی یه بوگاتی نارنجی گرفتم مامان و....عه داداش، بازم زبون شما عین وروره شد. میرم ماشینمو بگیرم -

 از کجا گیرش آوردی؟ کاش تو ماشین خریدن عجله نمی کردم و.... -

 

 

 کنم.مامان بهار که در اتاقش بود؛ وقتی به ماشینم گفتم مامان فکر کرد دارم او را صدا می

 خواستی؟جانم پسرم، چیزی می - 

 

 

 بعد از خنده، نگاه متعجب مامان گفتم :  من و پارسا باهم زیر خنده زدیم و

 آخ قربون مامان گلم بشم من، نخیر با شما نبودم دارم میرم بیرون کاری با بنده نداری ؟  -

 کم زبون بریز بچه، فقط دیر نکن که یک ساعت دیگه میریم خونه آقای ستوده . - 

 

کردم؟ خنده های گاه و بیگاه ؛ فکر کنم فکرهای شومی در سرشان برایم ی میشد؟ یا من فکرهای الکهای مشکوکی  مابینشان رد و بدل مینگاه

 اند.کشیده

 

 بهار جون، مادر گلم آدرسشونو بهم بده من خودم سر وقت اونجا هستم . -

 

 پسرم دیر نکنی ها، باشه؟ -

 

 باشه مامان بای. -

  

 بروبسالمت - 

 

وقتی بیرون نمایشگاه ماشین خوشگلم رل دیدم. لبخند زدم و جلو رفتم و دستی به رویش کشیدم. داخل راه افتادم دلم برای ماشینم تنگ شده بود. به

راه افتادم جالب این بود که خونشان در یکی از خونه های اطراف بود. طرف خانه ی آقای ستوده بهنمایشگاه شدم و کلید را تحویل گرفتم و به

شدم!  بار توسط مامان محاکمه مین بگذرد. وقتی به خودم آمدم دیدم ساعت هشت است و من حسابی اینبرای همین هم کمی  دوردور رفتم تا  زما

 با سرعت به سمت خونه آقای ستوده رفتم.

 



 

سیاه رنگ ایستاد. که  دو دختر و یک پسر بودند. یکی از دخترها پیاده شد و من   ۲۰۶جلوی خانه پارک کردم که همزمان با من یه ماشین 

 ا خشکم زد. در ج

 

ی خدای من چقدر زیبا، اندام ظریف و در عین حال قد بلند که شبیه مانکن ها بود. موهای بلند طالیی رنگ شاید هم تنباکویی که از زیر روسر

 بیرون بود و تا روی کمرش را پوشانده بود. چشمهای عسلی خمار و تقریبا کشیده و لبای خوش فرم صورتی رنگ...

 

 حرکت کرد.  ۲۰۶ی آقای ستوده رفتم و سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت خانه

 

 

 شادی /

 

گویم تیپ زدم؛  چون تیپ زدن مال کسانی هست که ساعت پنج و نیم بلند شدم و لباسامو پوشیدم خوش لباس بودم و هستم. بخاطر همین هم نمی

 پوشند.در سال یک یا دو روز لباس خوب می

 تر به خانه برگردم و....راه افتادم. مامان گفت که فقط بعد از باشگاه سریعرداشتم و به طرف باشگاه بهساکم را ب

 

 باشگاه نزدیک منزلمان بود و نیاز هم سرکوچه منتظر بود.

 

 سالم نیاز خوبی؟  -

 مغسی عشخم، تو خوفی ؟  -

 زدنت... اَه نیاز، باز تو اونجوری حرف زدی! بابا بدم میاد از این حرف -

 

 غش غش خندید و گفت :

 

 هان چته؟ چرا پاچه میگیری، چی شده؟ -

 آقای دانش دوست پدرم به همراه خانواده اش برای افطار میان میدونی یعنی چی؟-

 وا خب یعنی چی؟! مهمون حبیب خداست. -

 یعنی اینکه نمیتونم فوتبال تماشا کنم بفهم، نفهم.-

 میدم، باشه؟خوب لحظه به لحظه شو بهت گزارش -

 نوچ؛ دلم میخواد خودم تماشا کنم.-

 باشه، خوددانی ! چه تیپی زدی تو امروز.-



 

 وا من که امروز ساده پوشیدم.-

 ساده ولی شیک و با وقار و...-

سفید با گلهای ریز آبی حسابی هندوانه زیر بغلم گذاشت و اعتماد به نفسم را افزایش داد. شلوار تنگ سفید با مانتوی سرمه ای و روسری کوتاه 

 نظر خودم خیلی هم بد شده بود. این حاال چرا از من خوشش آمد هللا اللعلم.ای بهرنگ و با کفشهای اسپرت سرمه

خاطر کردم بههای باشگاه هیچ موقع استفاده نمیهایمان را عوض کردیم. از حمامبعد از ورزش کردن و عرق ریختن سمت رختکن رفتیم و لباس

 هم با اسپری دوش گرفتم تا الاقل بوی عرق ندهمهمین 

آمد؛ شخصیت جالبی داشت ولی مغرورتر از در باشگاه منتظر ما بود، ازش خوشم می وقتی از باشگاه خارج شدیم؛ برادر نیاز کاوه را دیدم. دم

 آن بودم که به کاوه رو بدهم او هم که عاشق سینه چاک من بود، بیا و ببین... 

 و احوال پرسی خواست تا من را هم برساند من هم قبول کردم. بعد از سالم

 در راه حرف خاصی زده نشد و به آهنگ گوش دادم و کاوه هم از آینه من را قورت داد.

 وقتی سر کوچه رسیدیم رو به کاوه گفتم: 

 ممنونم آقا کاوه ببخشید باعث زحمت شدم.. -

 لبخند ملیحی زد.

 زحمتی؟ شما رحمتین.خواهش میکنم شادی خانوم چه  -

 بعد انگار فهمیده باشد. چه گفته! 

 خونتون به خانواده سالم برسونید.بفرمایید اینم  -

 چشم شما هم همینطور خدا نگهدار.-

 خداحافظ پس فردا تو مدرسه میبینمت. -

 باشه، فعال.-

 شد.می و بعدش هم کاوه حرکت کرد و متوجه پسری شدم که از یک بوگاتی نارنجی رنگ  پیاده

قد بلند، هیکل شبیه هرکول، فکر کنم شکمش هشت تیکه ای باشه! واو المصب عجب چشایی 》گاد، عجب پسری، خیلی در چشم بود. مایاوه 

هم داره آبی نه شایدم خاکستری؛ موهای مدل مردونه فشن سیاه رنگ که جعد خاصی داشت. ابرو های صاف با فرم کمی هشت، پلکهایی که فکر 

 《ژه شده بود و پوستی سفید که ماه پیش اون سیاه بود. تیپش هم محشر بودکنم فرم

که ضایع نشوم رفتم سمت در خانه و خواستم در را با کلید باز کنم که احساس کردم، آمد به سمتم، من هم برای اینبه خودم که آمدم، داشت می 

 ره برای همین هم آمپر چسبوندم.. فکر کردم قصد مزاحمت داپشت سرم ایستاده و به من زل زده است

 غش و ضعف میرم ها! من افتادین؟ فکر نکنین منم عین بقیه دخترا براتونخواستین؟ چرا دنبالببخشید چیزی می-

 

 لطفا حاال بفرمایید پی کارتون.-

 گرفتین! شرمنده من با این خونه کار دارم اصال با شما چی کار باید داشته باشم؟ خودتونو زیاد دست باال  - 

 ی ماست اگر با خونه ما کار دارین، من حتما باید بشناسمت یا نه ؟ شما با این خونه چیکار دارین؟ چرا دروغ میگین؟  این خونه -

 من پویا هستم پسر آقای دانش شما هم باید شادی باشین دختر آقای ستوده، درسته؟  -

 

 در جا خشکم زد. 



 

 《شدم. پسر ننر عجب تغییر کرده!  چقدر آقا شده چقدر قیافش افسانه ای شده.وای این که پویاست، عجب ضایع  》

 

 آنقدر ضایع شده بودم که اصال نمی دانستم که دارم چه میگویم؟

 

 عه سالم آقای دانش، خوب هستین؟ شرمنده نشناختمتون... االنم که جامعه خراب شده فک کردم .... بفرمایید بفرمایید داخل. -

 ممنونم خانم ستوده، ببخشید قصد نداشتم بترسونمتون ولی منم شما رو نمیشناختم بازم شرمنده با جازتون.  - 

 

 بفرمایید لطفا  -

 

 پویا /

 

دفعه به سمتم برگشت و عین یک گربه وحشی من را ی آقای ستوده...  یکرفت سمت خانهبا تعجب سمت در خانه رفتم؛ دخترک  داشت می

 که فهمیدم این همان شادی کوچلوی خودمان هست. ولی نه خداییش خیلی زیبا و خانوم شده بود.  محاکمه کرد!

 از دست پاچگی اش هنگامی که فهمید من کی هستم، خنده ام گرفت. اما نخواستم بیشتر ضایع بشود برای همین هم جلو خودم را گرفتم.

 داد! فکر کنم با اسپری دوش گرفته بود.ی غلیظی میلحن حرف زدن و طرز بیان جمالتش خلع صالحم کرد. عجب بو 

-  ً  بفرمایید لطفا

 باهم وارد حیاطشان شدیم، واقعا باصفا و آرامش دهنده بود.

 عجب حیاط با صفایی دارین! -

 ممنونم بفرمایید داخل  - 

 

با آن بیگانه بودم. در کانادا تا به یک دختر به طرف درب ورودی خانه حرکت کردیم. متوجه معذب بودنش بودم... چیزی که االن ده سال بود 

 کرد.دادی خودش را در آغوشت رها میسالم می

 لحن صحبت های شادی و معذب بودنش یا بهتر است بگویم، حجب و حیایش خیلی برایم جذاب آمد.  

 

 وقتی در خانه را باز کرد و پر انرژی سالم کرد. من هم انرژی مثبت گرفتم.

 

 من اومدم و خوش آمد گویی خدمت مهمانان گرام. سالم اهل خونه -

 

 و بعد هم با خانم ها روبوسی کرد، اما با جنس ذکور فقط دست داد. 

 من هم به همین روال سالم و.. انجام شد.

 



 

 کرد، من را دوباره جذبش کرد. همین که با مردها با احترام و فاصله خاصی رفتار می

 لرزید. کرد. دلم داشت برایش میعین یک انگلیسی اصیل صحبت میزبانش خیلی قوی بود و با ِجسی 

 یک لحظه رو به بقیه گفت : 

 

 شرمنده همتون با اجازه من برم یه دوش بگیرم بیام، چون از باشگاه اومدم. -

سمتم آمد و روی تک مبل گفتم به و سپس به سمت طبقه باال رفت و از نظر همه محو شد. آقای ستوده که من از بچگی بهش عمو اردالن می

 رویم نشست.راحتی روبه

 خب چه خبر پویا جان ماشاهلل چقدر بزرگ و آقا شدی؛ از تبریز اومدن راضی هستی؟ -

 ممنونم عمو شماهم حسابی پخته تر شدین.-

 راحت باش بگو پیر شدی خجالت نکش.-

 و سپس خندید.

 نستم برای خودم دوستی پیدا کنم و هر چی خدا بخواد انگار داره کم کم خوشم میاد.شناسم و نتوکسی رو درست حسابی نمی هنوز که بیکارم و-

 های اکیپشون آشنات کنه. حتما ازشون خوشت میاد.گم با بچهبه شادی می-

 ممنون عمو.-

 بی اراده نگاهم سمت پله ها بود که با نشستن کسی کنارم سرم را چرخاندم

 فه ام میکردند.پارسا و پریا بودند. با نگاهشون کال

 کنین؟!می هان چیه چرا اونجوری نگام-

 پارسا با خنده گفت:

 داداش کوچیکه الاقل اینقدر تابلو بازی در نیار خوب. -

 فهمم؟!منظورت چیه نمی-

 پریا نگاهی به سمتم انداخت و گفت:

 میگم ها شادی چقدر بزرگ و خانوم و زیبا شده، مگه نه پویا؟؟ -

 ون شدماالن متوجه منظورش 

 خوب طبیعیه من خودم کلی تغییر کردم چه برسه به شادی؛ نکنه انتظار داشتین همون طوری بمونه ؟!-

 کردم که یعنی من اصال خوشم نیومده و...داشتم توجیهشون می

 ولی وقتی صدای شادی از پشت سرم بلند شد، دوباره بی اراده بهش زل زدم.

 مامان میزو بچینم؟ -

 ر شادی گفت:نازنین خانوم ماد

 بزار بیام کمک تنهایی نمیتونی عزیزم.-

تونیک زرشکی با یه ساپورت کلفت سیاه پوشیده بود و صندل های شیکی به پا داشت ولی روسری به سر نداشت. بدون هیچ آرایشی فقط برق  

لب داشت از بی حجابیش فهمیدم که بیشتر از حجاب حجب برایش اهمیت دارد. موهای بلندی داشت که روی سرش بسته بود. موهای طالیی 



 

ند.  خنده پریا و پارسا بلند شد با اخم به سمتشان برگشتم که هردو بلند شدند و رفتن و من ماندم و این حس جدید که درونم کردبلندش دلبری می

 کشید.فریاد می

 بعد از افطار بساط غیبت خانوم ها باال گرفت ولی از شادی خبری نبود پارسا که نگاه بی قرارم را دید، دم گوشم گفت:

 رفت حیاط.گوشیش زنگ زد -

 من که چیزی نگفتم.-

 .تو چیزی نمیگی ولی چشات خیلی تابلو هستن حتی بابا و پیام هم متوجه بی قراریت شدن بلند شو به بهونه تلفن برو حیاط من بهت زنگ میزنم -

 مونم!آخه اینطوری تا آخر عمر مدیونت می-

 برو بچه خوش باش منم مسخرن نکن. -

 زد.آن بلند شدم و به حیاط رفتم با کمی نگاه کردن پیدایش کردم پشتش به من بود و در آالچیق با موبایلش حرف می تلفنم زنگ خورد و به بهانه

 

 گفت:شادی با خنده می

 الهی فدام شی ؛ الهی به دیوار سرد بخوری ؛ الهی گور به گور بشی ؛ نامرد ؛ عوضی ؛ الهی خودم الی خرماهات گردو بزارم - 

 

 《مون دختر مودب که دل منو لرزونده ؛ این که از منم بی تربیت تره ؟!!!یا خدا این ه》

 

 

زنگ زدی کرم انداختی به جونم، مگه من بهت نگفتم مهمون داریم زنگ نزن که هوس دیدنشو نکنم. الهی به خاک واصل نشی آخه خاک  -

 حیفه ....

 

 زد؟ حس بدی به من دست داد. یعنی با دوست پسرش حرف می

 زنه و.....دیگه اومده بیرون حرف می خب اره-

 

خواستم اعالم حضور کنم. برای همین هم شماره کاترین را گرفتم و گوشی را به گوشم نزدیک کردم و شروع کردم به فرانسوی حرف زدن، می

 خواستم حس حسادتشو تحریک کنم.خندیدم، میباهاش الکی می

 

که یکم ولوم صدایش را فرانسوی و استانبولی "را عین زبان مادری بلد هست. ولی غیر از این چون به ِجسی گفته بود که زبان های "انگلیسی،

 کم کند و سعی در بیان جمالت درست و حسابی کاری نکرد.

 

. کوفت زن باشه نیاز جان برو گلم فردا صبح میبینمت ... با کاوه میای ... حاال نمیشه کاوه رو نیاری من از داداش نجیبت خوشم نمیاد .. - 

 داداش ... درد زن داداش  ... با اون داداش دیوونه ات ... نه من یالغوز میمونم ولی با کاوه مزدوج نمیشم ...

 برو گم شو حوصله اتو ندارم، بای .

 



 

 در ذهنم گفتم:

 و.......  من از االن افسردگی گرفتم رفت.ساله دلم نلرزیده االنم که لرزیده کاوه   ۲۳یا خدا کاوه دیگه کدوم خریه ، بابا من  -

 

 تو بام تبریز منتظرم به خانواده سالم برسون به غیر از داداش االغت ....خدانگهدار . ۶/۵فردا صبح  - 

 شادی/ 

 

 االغ به داداش من نگو االغ. - 

 

 کنی.خفه برو دیگه؛ درست نمی تونم جوابتو بدم سو استفاده می -

 

 اب بدی؟ نکنه ادم شدی !چرا نمی تونی جو -ن 

 

 صدایم را آهسته کردم و گفتم :

 

 مونی.چون یه مزاحم اونور حیاط راداراش فعاله، در ضمن من ادم بشم تو تنها می-

 

 کی مهمونتون؟ - 

 

 آره برو فردا مفصل برات تعریف میکنم، باشه؟ -

 

 ببینم پسر خوشکلم دارن؟ - 

 

 اوف اونم چی ؟ نمی دونی ! -

 

 ت گیر نکنه!تو گلو - 

 

 کنه.نه نگران نباش ببینی خودت تو گلوت گیر می-

 

 کنی؛ آخه ؟خواد ببینمش، تو هرگز اینطوری از کسی تعریف نمیواقعاً! خیلی دلم می - 



 

 

 داشت.کم به سمتم گام برمیی جذاب پویا انداختم که کمیک نگاه به چهره

 

 بینمت. میباشه عزیزم برو قربونت برم، صبح  -

 

 کرد گفت:نیاز که از موقعیت نهایت استفاده را می

 برو گمشو کره خر، ببین واسش چه کالسیم میاد. برو بمیر . -

 

 همچنین عزیزدلم ،بای. -

 

 بای، به اون پسر خشکله هم سالم برسون اگه خیلی جیگره یه ماچشم بکن. -

 

 در ذهنم گفتم:

 کنه.بدم ها، هرچی از دهنش در میاد بارم می خر بی شعور میبینه نمیتونم جوابشو -

 

 پویا داخل آالچیق شد و روی یکی از مبل ها نشست.

 

 گما عجب حیاط خوشگل و با صفایی دارین؛ خیلی به آدم آرامش میده.می-

 

 بله همینطوره-

 تونیم دو تا دوست خیلی خوب بشیم.باشین میکنی؟ راستش من اینجا دوستی ندارم اگه موافق خونی؟ چیکارا میخوب شادی شما چی می -

 

خوب راستش تو ایران دوستی دختر و پسرا از نظر اجتماع غلطه، ولی اردالن خان دستور دادن با اکیپمون آشنات کنم. فردا صبح ساعت شش  -

 بیاین دنبالم بریم، باشه؟

 

 بذاریم کنار، هوم؟باشه ولی خودتو معرفی نکردی هنوز! در ضمن اگر اجازه بدی رسمیت رو -

 

 گیرم.امسال دیپلم می-

 

 خونی؟چی می-

 



 

 کنم.گرافیک در ضمن کنارش تو یه آموزشگاه زبان هم تدریس می-

 

 چی درس میدی؟ -

 استانبولی و فرانسوی.-

 

 چطور تونستی تو این سن کم چند تا زبون یاد بگیری؟ راستش من فقط زبان فرانسه و انگلیسی بلدم ولی تو... -

 

خواد بفرستتم فرانسه ولی من خودم ترکیه رو بیشتر دوست همش به عالقه بستگی داره فرانسه رو بابا اجباری بهم یاد داد. چون بعد دیپلم می-

 دارم چون هم به ایران نزدیکتره و هم..

 

 امیدوارم موفق باشی. منم لیسانس حسابداری دارم، ولی هنوز بی کارم. -

 

 

 ایمان کرد.مامان از داخل خانه صد

 

 شادی، پویا جان بیاین داخل میوه بخورین. -

 

 اومدیم مامان.-

 

 زند.های بابا برق میباهم داخل پذیرایی رفتیم احساس کردم که چشم

 

 زد. متوجه نگاه های خیره پویاسر به زیر رفتم بغل دست پریا روی دسته مبل نشستم و مشغول حرف زدن با او شدم که راجع به نامزدش می

 خواست که تعبیری داشته باشم.روی خودم بودم ولی دلم نمی

 

ام را هم آماده کردم و در تختم دراز ها رفتند. سریع به طرف اتاقم رفتم و لباس های صبحم را آماده کردم و کوله پشتی کوهنوردیوقتی که مهمان

رسیدم!  به فکر اتفاقات امروز بودم و صد البته متر به نتیجه ای میکردم بخوابم ککشیدم. روز خیلی خسته کننده ای بود، اما هر چقدر سعی می

 پویا؛ نمیدانم چه مرگم شده بود؟ پویا شده بود ملکه ذهنم...

وای وقتی یاد خاکستری چشماش میوفتم که چه برقی داشت تمام دلم میلرزه، ولی بیشتر از همه عضالتش نمیتونین تصور کنین کن چقدر  -

 ی من چمه؟داغونم کرد؟ یعن

 برای این که ذهنم را منحرف کنم یه آهنگ در گوشی باز کردم و  هندزفری را در گوشم گذاشتم. 

عبدالمالیک عیل از تو یا هیشیک یا آهنگ �� 🎶 

 اما هیچ تاثیری نداشت! یعنی چی واقعا عشق که می گویند این است؟!



 

 صدایی در ذهنم گفت:

 خوشت اومده. نه بابا چرند نگو تو فقط ازش -

 اما چرا دارم بهش فکر میکنم؟ - 

 

 چون تا حاال پسری به زیبایی و آقایی پویا ندیده بودی. -

 صداش چقدر مردونه و گیرا بود، نه؟!  - 

 اه شادی بگیر بخواب جون من، حال ندارم. -

 

 پویا / 

 

ام یک لحظه هم صورت زیبایش یادم کند یا نه؟ فقط من دیوانه شدهمیکنم. یعنی او هم دارد به من فکر تختم دراز کشیدم و به شادی فکر می روی

 داد.اش خیلی بوی خوبی مینمیرود ، موهای طالیی

میرم براش کاش زودتر صبح بشه برم دنبالش دلتنگشم، رسما دیوونه شدم و ای خدا خودت به دادم برس، که هنوز هیچی نشده من دارم می -

 رفت.

اعت پنج بیدارم کند و باالخره به خواب رفتم اما چه خوابی سه خوابیدم. پنج بیدار شدم و یک دوش گرفتم و لباس گرمکن ساعتمو تنظیم کردم س 

اد. با اسپرت که به درد گردش بخورد را تنم کردم. رنگ لباسم خاکستری با خط های فسفوری بود و حسابی هیکل ورزشکاریم را نشان مید

شان در ماشین نشسته م یک دوش گرفتم. سپس موبایل و سوئیچ و کوله پشتیم را برداشتم و راه افتادم. دم در خانهادکلن سرد و مالیم اسپرتم ه

بودم و منتظرش بودم، که یک پرشیای سفید رنگ که  پسر و دختری داخلش نشسته بودند، جلوی در نگه داشت و بعد هم شادی از در بیرون 

 آمد.

د و او هم یک گرمکن به همراه مانتو اسپرت آدیداس به رنگ خاکستری و نوشته های صورتی و یه شال یک آرایش مالیم روی صورتش بو 

 خاکستری و کفش های اسپرت سفید پوشیده بود.

 به سمت پرشیای سفید رفت و سالم علیک کرد که پیاده شدم. با من هم به گرمی سالم و احوال پرسی کرد. 

 

 ر خاله من سینا و سیما هستن.پسخوب پویا، اینا دختر خاله و -

 

 سالم خوشبختم از آشنایی، منم پویا هستم.-

 

 سینا که پسری خوش هیکل و قدبلند بود گفت:

 خوشبختم پویا خان. -

 

داخل  سیما که فکر کنم، از من خوشش نیامده بود. اما تحویلم نگرفت و با شادی در ماشین من نشستیم و به سمت بام تبریز به راه افتادیم. وقتی

 ماشین نشست؛ متوجه ادکلن مالیم و اسپرت ولی در عین حال پر احساسش شدم و هوش از سرم رفت؛ بی اختیار نفس عمیقی کشیدم.

 

 خوب چه خبر از کجا باید برم؟!-



 

 بدون حرف اضافه ای گفت: 

 

 خبر خاصی نیست، فقط دنبال سینا برین.-

 

 دیشب خوب نخوابیدی؟ -

 

 اینور اونور شدم.نه تا خود صبح  -

 

 اون وقت، چرا؟-

 

 نمیدونم خوابم نمیگرفت، ساعت چهار خوابم برد. -

 در دلم گفتم:

 الهی بمیرم برات عزیز دلم معلومه خیلی خوابش میاد. -

 

 کنم.بیدارت می تا اونجا بگیر بخواب رسیدیم-

 

 نه نزدیکه تا اونجا خیلی راه نیست که بگیرم بخوابم-

 

 حتیباشه هر جور را-

 

 جا حرفی نزدیم و باالخره بعد پانزده  دقیقه رسیدیم عجب جایی بود تله کابین و... اما ما برای کوهنوردیدیگر تا آن

 

سال باید سعی  32سال الی  16نفر آدم بودن که اکیپشون پر بود از دختر پسرای باالی 30اومده بودیم؛ اوه اوه چه خبره کم کم حدودا 

 خودم دست و پا کنم وقتی پیاده شدیم شادی منو به همه معرفی کرد و بعدشم همه رو به منکنم چند تا دوست برا 

 

ارسالن من هستن ایشون هم  خوب پویا خان این پسر عمه من آرمان؛ سینا و سیما رو میشناسی؛ اینم مهسا و مهرسا دو قلو های عمو-شادی

 و سیمین و لیال و ساحل و مهشید و محمد و دانیال و...تیرداد صلیب شاهی ؛ کسری، نیما الله شیما و هادی حسام 

 

فامیل هستن یا رل هم هستن یا نامزد و.... فقط این وسط سر گوش مهرسا می جنبید که فکر کنم اینم من از همین اول فهمیدم که همه اکیپ یا با هم 

 مثل من یالغوز مونده

 



 

 دختر دیروزی هستنیه ماشین دیگه متوقف کرد که متوجه شدم همون پسر و 

 

 و اما این دختر و پسر هم نیاز و کاوه هستن نیاز دوست صمیمی منه کاوه هم داداشش -شادی

 

 پس کاوه خان ایشون هستن ازش خوشم نمیاد و نخواهد آمد

 

 سالم بچه ها خوبین وای یه عضو جدید داریم  -کاوه

 

 بله ایشون آقا پویا هستن از دوستای بنده -شادی 

 

 وه در هم رفت و گفتاخمای کا

 از چه لحاظ دوستی -کاوه

 

 نترس داداش دوست معمولی سر تو بی کاله نمیمونه-سینا

 

 آخرش کاوه یه نفس راحت کشید و گفت

 

 خوب پس خیالم راحت شد بریم تا بازم ناراحت نشده )منظورش خیالشه(-کاوه

 

 لودگی هم حدی داره پسر چلغوز )حسود بی خاصیت(

 

ول آویزون شادی و نیاز شد و به راه افتادیم یه کوه پیمایی حسابی داشتیم وقتی باال رسیدیم بساط جیگر به پا شد و همگی برای کاوه از همون ا 

صبحانه جیگر خوردیم بعد از صبحانه شادی و نیاز و سیما تو آالچیق داشتن صحبت میکردن و کاوه هم هی می رفت و میومد یه مزه میپروند 

 رفتن آخرش هم من نفهمیدم رابطه شادی با کاوه چیه؟؟که دخترا ریسه می

منم با سینا و تیرداد و حسام حسابی گرم گرفته بودم پسرای باحالی بودن سینا ریاضی میخوند پسر بسیار معدب و پر جذبه ای بود حسام هم 

ساله که  27تیرداد هم مهندس معماری بود و  دکترای شیمی داشت و تو دانشگاه تدریس میکرد و با سیمین که دانشجوی خودش بود نامزد بود

مثل من بیکار بود ولی بچه مایه دار تر از بقیه اکیپ و تصمیم داشت یه شرکت برجسازی راه بندازه این وسط هی مهرسا میرفت و میومد و 

 میخواست مخ بزنه ولی موفق نبود

 

 ♡شادی  ♡

 



 

نمیخواست که احساس  ه پویا بود که با سینا و تیرداد و حسام در حال صحبت بود دلمکاوه هی مزه میپروند و مارو میخندوند ولی همه حواسم ب

 تنهایی و غربت کنه

 

 ای تو گلوت گیر کنه ؛ شادی عجب جیگریه این پسره  -نیاز

 

 هوی چشاتونو درویش کنین صاحاب داره-

 

 یعنی واقعا عاشقش شدی؟-سیما

 

 حرفاست مگه عشق سرش میشه ولی شادی میگما این پسره چقدر خوردنیه لباش خیلی شهوت بر انگیزهنه بابا این بی احساس تر از این  -نیاز

 

 بسه نیاز از کی تا حاال عین این زنای خراب حرف میزنی؟؟-

 

 تقسیر نیاز نیست مشکل پسره است که خیلی اوجله -سیما

 

 ودت صاحاب نداری!!کسری حرفاتو بشنوه سیما خانوم پوست سرتو میکنه تو دیگه چرا مگه خ-

 

 نه انگاری واقعا خبریه نکنه واقعا عاشق این تحفه شدی؟!-نیاز

 

 نمیدونم نیاز کالفه ام شب تا صبح نتونستم بخوابم همش تو فکرم بود؛ خیلی به فکرشم میترسم دیگه نتونم خودمو نجات بدم چشای رنگ دریاش-

 دلمو طوفانی کرده..

 

 قوی به نظر میاد!! عجب هیکلی داره عضالتش خیلی-سیما

 

 آره خیلی تو چشم همه است..-

 

 میگما این مهرسا موذی چرا هی مثل پروانه دورش میگرده و نخ میده..-نیاز

 

 اونموقع تو هم نشستی داری نیگا میکنی خره برو پیشش سعی کن بفهمه دوسش داری جلب توجه کن نذار از دستت بره. -سیما

 

 مغرور باش چون پسرا دخترای مغرور رو زیاد دوست دارن و میپسندناما من هنوز میگم  -نیاز



 

 

 نمیدونم؛ نمیدونم؛ نمیدونم؛ )یعنی االن کالفه است(-

 

 چیو نمیدونی دقیقا کمکت کنم! -کاوه

 

 این کی اومد وسط نکنه حرفامونو شنیده باشه؟!

 

 جلو بهت بگه یا نه؟!کاوه تو یه پسری اگر کسی از تو خوشش بیاد دوست داری بیاد -سیما

 

خوب راستش نمیدونم ترجیح میدم مغرور بمونه شاید اونموقع پیش خودش بمونه ولی اگه بگه و طرف مقابل دوسش نداشته باشه پیش همه  -کاوه

 شرمنده میشه مخصوصا پیش غرورش حاال این چه ربطی به شادی داره؟؟

 

 ده نمیدونیم پسره هم دوسش داره یا نه اصال کس دیگه ای تو زندگیش هست یا نه؟!هیچی داداش من راستش شادی از یه پسری خوشش اوم-نیاز

  

 چهره کاوه شکفت

 

اگه من جای اون پسر بودم حتما شادی رو دوسش داشتم چون بهتر از شادی کی رو میخواد )بمیرم برا دلت برادر( حاال این پسر خوشبخت  -کاوه

 کی هستش ؟ )زیاد امیدوار نباش(

 

نیاز و سیما گند زدن حاال کاوه فکر میکنه من عاشق اون شدم ببین چهره اش چقدر خندون شده؛ نه نباید بذارم برای خودش رویا پردازی واااای 

 کنه..

 با صدای تحلیل رفته ای بهش گفتم

 می تونم بهت اعتماد کنم؟-: 

 

 حتما چرا که نه! -کاوه

 

 پویا-

 

 ی از آالچیق بیرون رفت و از دید همه محو شدچهره کاوه رو به کبودی زد و بدون هیچ حرف

 

 آخی داداشم فکر کرد عاشق اون شدی -نیاز



 

 

 تقصیر شما دوتا میمون بود آخه من از دست شما دو تا چیکار کنم هر چه زود تر گورتونو از جلوی چشمام گم کنین-

 

 چرا امروز اینقدر عصبی هستی؟! -پویا

 

 حرفامونو شنیدهاین از کی تا حاال اینجاست نکنه 

 

 هیچی همینطوری-

 

 بهت عصبی بودن نمیاد بخند همیشه..-پویا

 

 مگه این کره االغا میزارن  -

 

 نه انگار تو هم فحش دادن بلدی  -پویا 

 

 شرمنده دیشب نتونستم خوب بخوابم بخاطر همین هم عصبی هستم تو رو هم اوردم مثال خوش بگذرونم ولی ... -

 

 خوش میگذره اگه فقط بخندی  هیس دختر به من -پویا

 یه لبخند گشاد رو لبم نشست و پویل بلند شد و گفت : 

 میای باهم قدم بزنیم  -پویا 

 

-  ً  چرا که نه حتما

 

  ♡پویا  ♡

 

 باهم داشتیم بدون حرف قدم میزدیم که شادی سکوت رو شکست 

 

 خوب برنامه ات برای اینده چیه ؟  -شادی

 



 

بابا تو کارخونه کار کنم اما دلم میخواد که مستقل بشم و بتونم روی پای خودم وایسم برای همین هم فعال منتظرم که نمی دونم شاید برم پیش  -

 سرنوشت برام تصمیم بگیره 

 

 قصد ادامه تحصیل نداری  -شادی 

 

 چرا ولی فعال میخوام کار کنم شاید بعدا در کنار اون درسم خوندم ؛ برنامه تو برای اینده چیه ؟ -

 

 منم که بعد یک ماه امتحاناتم تموم شد و تونستم دیپلم بگیرم می خوام برم استانبول  برای ادامه تحصیل شاید اونجا موندگار بشم و دیگه -شادی 

 برنگردم 

 

 یعنی میخوای برای همیشه بری و ترکیه زندگی کنی  -

 اره تصمیم خودم همینه ولی بابا نمی ذاره -شادی 

 

 تنها دختر اونایی حقم داره خب تو  -

 

 شاید حق با تو باشه ولی نمی دونم -شادی 

 ُخب درس و بقیه رو بیخیال -

 

 حس فضولیم بد جور قلقلکم میداد پس دلمو زدم به دریا و پرسیدم 

 

 دوست پسر داری  -

 

 نه -شادی خیلی قاطع گفت:

 چرا -

 چرا چی اینکه دوست پسر ندارم !!! -شادی 

 نیست دختری مثل تو تنها بمونه اره اخه طبیعی  -

شاید راست میگی ولی هر کی عقاید خاص خودشو داره منم دنبال عشق واقعی هستم که منو از خودم بی خود کنه و دیگه به جز اون به  -شادی 

ونه تو چی دوست دختر هیچی فکر نکنم دوست پسر برای یه مدت جالبه ولی عشق واقعی دائمی هستش منم دنبال کسی هستم که منو به اوج برس

 نداری ؟؟؟

 

 تو دلم گفتم خودم اون حسی که دنبالشی رو به اوج میرسونم 

 من که فعال دوست معمولی ندارم چه برسه به دوست دختر اما نه منم تا حاال دوست دختر نداشتم  -



 

 

 تو چرا ؟؟ -شادی 

 چون این کار یعنی اتالف زمان و عقاید تو رو هم دارم  -

 

 آورین ؛ اورین ؛ اورین  -شادی 

 

 ای دختر شیطون داره کم کم با من هم احساس راحتی میکنه و هر چی هست میشه 

 شادی کاوه چه جور پسریه ؟ -

 بابا می خوام رابطه کاوه با شادی رو بفهمم 

 

 پسر خوبی هستش شوخ و متین و درضمن حد و حدود خودشو می دونه ولی خیلی شوخ هستش  -شادی 

 

 موقع ازت درخواست ازدواج کنه چه جوابی می دی  اگه یه -

 

 نمی دونم ولی به احتمال قوی شاید مثبت باشه چون هم خانوادشون محترمن و هم خودش از هر لحاظ کامله -شادی 

 

 یعنی دوسش داری؟  -

 

 من همچین حرفی زدم  اون فقط داداش نیازه برای من ؛ -شادی 

 

 تصمیم میگیرم و در این صورت کاوه با عقلم جور درمیاد  من اگر عاشق نشم صد در صد با عقلم

 

 خدایا این دختره چرا همش منو تو خماری میزاره یعنی چی االن ....من چطوری باید تکلیفمو با این احساس روشن کنم

 

 ♡شادی     ♡

 

طبق برناممون به سمت پاتوقمون که یک  وقتی برگشتیم بسمت بچه ها متوجه نگاه های کنجکاو نیاز و سیما شدم  ولی محلشون نذاشتم و

 رستوران سنتی ولی در عین واحد شیک بود حرکت  کردیم

 

وجه وقتی سوار ماشین پویا شدم کاوه با همه خداحافظی کرد و گفت که کار داره و حتما باید به خانه برگرده  نیاز هم با اون رفتش ولی من مت

 احساساتش شدم 



 

 

 

تیرداد بود و عادت داشت که ما همگی هر جمعه اونجا برای ناهار  اتراق کنیم  اسمش کوهیار بود و بسیار به من صاحب رستوران پسر دایی 

 ارادت داشت ) یعنی عاشقشه؛  همه عالمم برای این غش و ضعف میرن خجالت بکش  یخورده شادی( 

 

 وقتی پویا رو کنار من دید با تعجب به من نگاه کرد و دلخور سالم داد

 

ماه پیش من همراه نیاز و سیما تنهایی اومده بودیم وقتی برای تسویه حساب به سمت صندوق رفتم بهم شماره داد و گفت که خوشحال  ۳ه آخ

میشه که عشق زندگیش بشم ولی من با کمال پر رویی بهش گفتم که هیچ تمایلی برای ارتباط با جنس مخالف ندارم و اصالً اهل دوستی و.... 

 کپ کرده بیچاره ) خو حق داره بچه پرو هی به پسرای مردم شوک وارد بکن واال(نیستم االن 

 

 رفتیم به سمت ابشار مصنوعی وسط که تخت های زیادی کنارش قرار داشت  نشستیم

 

به سیما رفت که  تخت ها طوری بود که سه یا چهار نفر جا میشد  برای همین هم من و پویا و سینا و سیما با هم نشستیم  و کسری چشم غره ای

 یعنی چرا اونجا نشستی .

 راستش سینا اصال روابط دوستی رو قبول نداره و فوق العاده غیرتی تشریف داره 

 برای همین هم کسری و سیما جلوی اون عین دوتا غریبه بودن تا گیر نده و....

 

 وقتی نشستیم خود کوهیار اومد سمتمون و خوش امد گفت: 

 ه عضو جدید دارین معرفی نمی کنین خوب میبینم ی -کوهیار 

 

 پویا خیلی محترمانه بلند شد و خودشو معرفی کرد

 سالم من پویا دانش هستم دوست شادی جان  -پویا

 

خوشبختم از اشنایی با شما منم کوهیار رمضانی هستم پسر دایی تیرداد   ؛ البته بگم ها قدر شادی خانوم رو بدونین ایشون کسی رو   -کوهیار 

 ق دوستی با خودشون نمی دونن ولی شما انگار با همه یه فرق دارین الی

 

 صد البته که من باید فرق داشته باشم هر چی نباشه من همبازی بچگی های شادی هستم  -پویا 

 

 به هر حال خوشبختم چی میل دارین بگم براتون بیارن  -کوهیار 

 

 من ابگوشت ماهیچه می خوام  -



 

 

 همینطور خیلی وقته نخوردم منم  -پویا

 

 و بقیه هم ابگوشت و... سفارش دادن 

 

 میگما این چرا اینطوری بود -پویا 

 

 نترس داداش با تو پدر کشتگی داشت -سینا

 

 یعنی چی منظورتو نگرفتم-پویا

 

 فکر کرد دوست پسر شادی هستی برای همین اوتوماتیک وصل شد به دنده عصبانیت و حسودی-سینا

 

 حاال چه ربطی اون داشت که شادی چه ارتباطی با من داره..-پویا

 

 ساله سعی داره شادی رو عاشق خودش کنه2نکته همینجاست فرزندم کوهیار االن -سینا

 

 ولی قربون شادی که بی احساس ترین موجود دنیاست-سیما

 

 وندنم ندارهعه ول کنین تورو خدا آخه یکی نیست بگه منو چه به کوهیار حتی وقت سر خار-

 

 یعنی اگه وقت داشت باهاش....-پویا

 

 سالشه پس بی خیال اوکی! 30صد البته نه میدونی چقدر تفاوت سنی داریم کوهیار -

غذا ها اومد و مشغول خوردن شدیم وای چه روزی امروز صبحونه جیگر ناهارم که آبگوشت اونم تو ظرف سفالی خدایا شامم اینطوری مقوی 

 ن؛ تو گلوت گیر نکنه(برسان )الهی آمی

 بعد ناهار پویا گفت:

 تو که اشتهای خوبی داری چرا اینقدر رو فرمی و اندامت خوبه و چاق نمیشی؟! -پویا

 



 

 این سیما جای هممون چاق میشه بسه-

 

 راست میگی ببین عین توپ شده دیگه -سینا

 

 بیفتین بهتون بخندم الهی بترکین.عه شما دو تا بازم منو مسخره کردین الهی به روز من  -سیما

 

 هممون به حرص خوردن سیما خندیدیم

 عزیزم شوخی می کنیم.-

 

روز تفاوت که من از اون بزرگتر بودم دختر تپل و چاقی هستش ولی سینا بر عکس عین مانکنا خوش اندام و  22سیما هم سن خودم بود با 

 خوش هیکل بود..

 و هادی که کسری هم کنارشون بود رفت و همین باعث بود که سینا دوباره شروع کنهسیما حرصی بلند شد و به سمت شیما 

 میگما شادی این کسری سه نمیزنه؟ -سینا

 

 عه سینا بازم گیر دادی بابا راجع به داماد آیندتون درست صحبت کن-

 

 خفه شو این بشه داماد آینده ما چه شود!!-سینا

 

 پیدا کردین نگو نگفتی خوددانی از من گفتن بود فردا اختالف-

 

 یعنی واقعا...-سینا

 

شه  سینا چته تو انتظار نداری که سیما همیشه یالغوز بمونه خوب اونم یه دختره و احساساتی داره و هورموناشم فعالن خوب اونم حق داره عاشق-

 یا نه؟!

 

 یعنی میگی من خفه شم و انگار نه انگار که...-سینا

 

 کنیبه نظر من بهترین کارو می-

 

 تا وقتی که از حدشون خارج نشدن حرفی نمیزنم ولی اگر روزی....-سینا



 

 

 وااای داداش عجب غیرتی بی خیال بذار عشق و حالشونو بکنن-پویا

 

 اونروزم خیلی خوش گذشت.

 

 ♡پویا    ♡

 

 خرداد هستش و فرزین قراره برگرده ایران و از صبح تا حاال سر و صداری پریا قطع نشده ؛ اون قدر ذوق و شوق داره که نگو . ۳۱امروز 

 

 پارسا هم که قربونش برم رو ابراست اخه بابا شهاب قول داده تا اخر تابستون برن خواستگاری نگین و....

 

 و منم رو ابرام که یه دختر کوچلوی ناز بهم میگه عمو پیام و جسی هم تازه فهمیدن که صاحب دختر میشن 

 

 پویا داداش ؛ پویا ؛ پارسا بیاین میخوایم بریم فرودگاه   -پریا 

 

 بابا نامزد تو قراره بیاد به من چه؟ -

 

 بی احساس خوب من ذوق دارم چی میشه یکیتونم با من تو ذوقم شریک شین   -پریا 

 

 یعنی تو همه چیت شریک شیم  -

 

 اره خوب مگه چیه  -پریا 

 

 اوکی پس از االن بگما من اول از همه با فرزین خلوت میکنم و لب می گیرم  -

 

 گم شو بیشعور خر االغ  خجالتم نمی کشه  -پریا 

 

 رنگت عین لبو قرمز شده پس همچین قصدی داشتین خوب مچتونو گرفتم  -

 



 

 پویا خفه میشی یا خفه ات کنم  -پریا 

 

 که فقط  هر هر می خندید  رو اب بخندی پارسا هم 

 

 چتونه باز شما دوتا افتادین به جون -بابا 

 هم ؛ راه بیفتین خوب 

 

 عزیزم ) خطاب به بابام ؛ بابا اینا رمانتیک هستن خوب( سر راه جلو یه گل فروشی نگه دار برای بچه ام فرزین یه دسته گل بگیرم   -مامان 

 

 زم تو سوگولیتو پیدا کردی و ما رو یادت رفت مامان خانوم قبول نیست با -

 

 عه پدر صلواتی بازم تو حسودی کردی  -مامان 

 

 جان من راه بیوفتین  -پریا 

 

 بریم تا این ذوق مرگ نشده نترس ابجی فرزین رو نمی دزدن اون تحفه حاال حاالها بیخ ریش خودته  -

 

 دیم مامان و بابا با ماشین پارسا اومدن و  پریا و من با ماشین من .گل خری ��راه افتادیم و تو راه هم برای داماد گلمون

 

ش یه نگاه به ابجی گلم کردم عجب تیپی زده واسه شوهرش  ؛ این ابجی ما هم فکر کنم از دخترای ایرانی ارایش کردن یاد گرفته اخه کلی ارای

 کرده 

 صدای موبایلم بلند شد ؛ تیرداد بود 

 الو بگو میشنوم  -

 

 ای بیتربیت سالم عرض شد  -دادتیر

 

 سالم شرمنده  اصال حواسم نبود  -

 

تو که هیچیت به ادم نرفته خوب اینم روش زنگ زدم بگم امروز رفتم دفتر و معامله کردم با محمد و سیامک هم رفتیم لوازم مورد نیاز  -تیرداد

 خودمون رو تهیه کردیم ولی چون نمی دونستیم تو چی الزم داری هیچی نگرفتیم ؛ لوازم مورد نیازتو لیست کن به محمد بگو برات بگیرتشون .



 

 

 اوکی بهش میگم  -

 

 کی میای بریم دفتر؟! -تیرداد 

 

 فردا که نمیشه ؛ پس فردا بریم از االن بگما اون اتاق بزرگه مال منه  -

 

 باشه تا بعد  -تیرداد

 تا بعد  -

 

ه مثل خودش مهندس و من با تیرداد طی این یه ماه خیلی صمیمی شده بودم و یه شرکت برج سازی با هم گذاشتیم که تیرداد دوتا از دوستاشو ک

 بیکار بودن اورد و تو دفتر مشغولشون کرد ؛ مم که کال کارای حسابداریشونو قرار بود انجام بدم و اینکه با تیرداد شریک بودم 

 

خانواده که امروز به مناسبت برگشت فرزین مامان مهمونیرداده بود و تنها دوست و اشناهامون رو برای شام دعوت کرده بود خانواده شادی و یه 

 اونا هم از دوستای بابا و بابای شادی بودن 

 

تو این مدت کم خیلی به شادی وابسته شدم و احساس می کنم اگر یک روز صداشو نشنوم  میمیرم رسماً عاشق شدم رفته پی کارش؛ شادی هم کم 

معه باهم میرفتیم ولی هر روز به بهانه های مختلف کم جرقه میزد و احساس میکردم اونم نسبت به من بی میل نیست طبق هر هفته گردش های ج

 بهش زنگ میزدم تا صداشو بشنوم .

 

 

 ♡شادی   ♡

 

امشب مامان پویا که من بهش خاله بهار میگم برای شام دعوتمون کرده بود  هر روز پویا بهم زنگ میزد ولی امروز اصال ازش خبری نبود 

 حتما درگیر کارای شرکت جدید هستش 

 

نکه چی بپوشم و چیکار کنم که زودتر پویا رو ببینم  از صبح تا االن استرس دارم  ؛ نمی دونم باید چیکار کنم ؛ خیلی هیجان زده هستم  از فکر ای

 انگار که امشب قراره یه چیزی بشه 

 

 دخترم عصر ما زودتر از تو میریم تو هم از باشگاه اومدی بیرون اژانس بگیر بیا باشه  -بابا 

 

 الن جون فقط .....چشم ارد -

 



 

 فقط چی عزیزم  -بابا 

 

 هیچی بیخیال بابا جونم  -

 

 می خواستم بگم که نمی خوام امروز برم باشگاه ؛  بعدش کمی فکر کردم که اینطوری سه میزنم هیچی نگفتم

 

 چیزی بگیر که خاطره ساز بشه براشون راستی شادی یه چیزی هم برای فرزین و پریا بگیر من و مامانت  یه سکه گرفتیم ولی تو یه  -بابا 

 

 چشم بابا جونم -

 

 هوم حاال چی بگیرم اها چطوره از کارای خودم بهشون هدیه بدم خوب خیر سرم گرافیست ام یعنی...  ولی چی ؟!

 

 اهان فهمیدم چهارتا کاشی سفید داشتم که زودی طرح زدم و شروع به رنگ امیزی کردم 

بود و تو دوتا کاشی دیگه هم عکس یه پسر که نصف دیگه قلب  fه نصف قلب دستش بود و داخل قلب حرف تو دوتا کاشی عکس یه دختر ک

 نوشته شده بود و کنار همدیگه قلب کامل میشد و بعد هم با خط خوش نوشتم  pدستش بود و داخلش حرف 

 " خوشبختی شما ارزوی دیرینه ماست"

 کردم بعدم امضای هنری که زیر تمام آثارم می 

 عالی شده بود گذاشتم خشک بشه و رفتم به سمت اتاق خودم 

 

تنهایی کوله پشتی ام رو برداشتم  و به راه افتادم سمت باشگاه تو این مدت نیاز خیلی با من سر سنگین شده بود دلیلشم کاوه بود برای همین هم 

 میرفتم و می اومدم .

 

تا منو دید سالم کرد و منم خیلی خشک جوابشو دادم و رفتم لباس هامو عوض کردم وقتی نیاز تو رختکن مشغول عوض کردن لباس هایش بود 

 برگشتم دیدم منتظرمه

 

 شادی جونم از دستم ناراحتی؟ -نیاز

 

 نه چرا باید از دستت ناراحت باشم-

 

 دروغ که شاخ و دم نداره



 

 

 نه انگار ناراحتی!-نیاز

 

 امتحانات چه سر مدرسه و چه گردش های جمعه منو آدمم فرض نمیکنه انتظار داره....نه بابا خانوم یه ماهه چه سر 

 

 نیاز حال ندارم برو بریم.-

 

میدونم تقصیر منه ببخشید اما وقتی حال کاوه رو می بینم که چقدر رنج میکشه خود به خود از دستت عصبانی میشم که چرا کاوه رو انتخاب -نیاز

 نکردی..!!

 

 م که مشکلی نیست.بی خیال گفت-

 

 نه انگاری زیاده روی کردم ببخشید خو لطفا لطفا..-نیاز

 

 کرد دلم به حالش سوخت و گفتم: بعدم چشاشو عین گربه شرک

 بریم دیوونه بدو.بسه بدو-

 

 خرابتم خراب معرفتت ویرونتم..-نیاز

 

 خل و چل برو االن صدای این مربی در میاد.-

 

 و دیوونه بازی در آوردیم وقتی از باشگاه خارج شدیم چشمام شد قد کاسه. باهم رفتیم و کلی ورزش کردیم

 یا موسی بن حسین )دقیقا االن این کدوم اماممونه؟( کاوه اومده دنبال نیاز و اونطرف تر هم پویا وایساده بود و به من سالم کرد.

 

 ❣پویا❣

 

ی ترکیدم که صدای اف اف در اومد ولی کسی به غیر از من متوجه نشد تو خونه همه قربون صدقه فرزین می رفتن و منم داشتم از حسودی م

تو دلم وقتی تصویر اردالن جون و نازنین جون رو دیدم واقعا از ته دلم خوشحال شدم. در رو باز کردم و منتظر بودم که آسانسور بیاد باال ، دل 

 ون ولی شادی نبود نتونستم جلو زبونمو بگیرم..نبود که االن شادی رو می بینم ولی نازنین جون و اردالن اومدن بیر

 عه پس شادی کو؟ -

 



 

 نگاه پر معنی بهم انداخت و گفت:عمو 

 باشگاه بود بعدش با آژانس میاد. -عمو اردالن

 

 وا چرا با آژانس خودم میرم میارمش.-

 

 نه پسرم زحمت میشه-عمو اردالن

 

 چه زحمتی هم خودمم یه چرخی میزنم..-

 

 باشه پس ممنون-اردالنعمو 

 

ولی متوجه لبخند عمیقش شدم که سعی در پنهان کردنش داشت یعنی احساس من به دخترش رو میدونه و این قدر ریلکسه بعدشم که معارفه و.... 

راحت تر از بقیه بودم که فرزین یه نگاه به من انداخت و پوزخندی زد که فهمیدم این پریا نادان همه چیو بهش رسونده با فرزین و پارسا خیلی 

 ولی با پیام نمیتونستم راحت باشم شاید بخاطر اختالف سنی زیاد بود ولی فرزین هم از من بزرگتر بود چرا با اون میتونستم راحت باشم؟!

 متوجه فرزین که کنارم نشست شدم. یه نگاهم به ساعت بود که

 اونقدر ساعتو نگاه کردی از خجالت آب شد بسه. -فرزین

 

 دهنش خیس نمیخوره؟ نه؟!! ما نخود تو گار آبجیان-

 

 اگه اونم نمیگفت خودم می فهمیدم کار تو دیگه از تابلو گذشته دیگه بنر شدی فکر کنم پدر زنت هم فهمیده. -فرزین

 

 نیشم خود به خود باز شد

 

 یعنی واقعا اونقدر تابلو ام؟! اوووو ببخشید بنر!-

 

 حاال این شادی خانوم چه نوع موجودیه که دل از کف دادی؟اوهوم خب برادر زن گرام  -فرزین

 

 یه موجودی ناز و ملوس و عین حال وحشی متین و باوقار و خوشگل و خوشبو و خوش طعم-

 

 وا خجالت بکش بچه مگه تا حاال چشیدیش که طعمشم میدونی؟!-فرزین

 



 

 و بعدم خندید

 

 استغفرهللا.فرزین دوباره می خوای.....؟؟؟ -

 

 حاال ناراحت نشو بلند شو برو دنبال عشقت.اوکی -فرزین

 

 یه نگاه به ساعت انداختم دیدم آره دیگه وقت رفتنه و فرزین هم برای سرگرم کردن من اومده بود که از بنر بودن خارج بشم.

 جاست با سرم سالم دادم یعنی بازم اومده شادی رو ببینه؟!کردم و پیاده شدم و تکیه دادم به ماشین دیدم کاوه هم اون دم باشگاه ماشینو پارک

چنان شادی و نیاز با هرهر و کر کر از در باشگاه اومدن بیرون اما قیافه دو تاشونم خیلی تغییر کرد وقتی مارو دیدن. سالم کردم اما شادی هم

 سر جاش خشک مونده بود که یه دفعه انگار بیدار شد و سالم داد

 الن گفت بیام دنبالت تنها نیای!خوبی عمو ارد -

 ) ای آدم بدجنس انگار دو ساعت مخ نخورد تا تونست بیاد(

 ممنون ببخش زحمت شد. -شادی

 

 بپر باال چه زحمتی-

 

 بعد خداحافظی و... سوار شدیم که شادی گفت اول میره خونه خودشون. منم رفتم سمت خونشون پیاده شد و گفت :

 کارم طول میکشه بهتره بیای داخل.. -شادی 

 

 دلم داشت براش ضعف میرفت..

نگرفتم دوباره در زدم که در انتهای راهرو خیلی منتظرش بودم که خبری ازش نشد بلند شدم و به سمت طبقه باال رفتم در اتاقشو زدم اما جوابی 

 باز شد و شادی با یک حوله کوتاه که دورش پیچیده بود اومد بیرون تا اونطوری دیدمش قلبم اومد تو دهنم

 

 ��شادی��

 

یقه ای طول کشید دق 15حموم و دوش گرفتم که فکر کنم  بعد از اینکه رسیدیم خونه اونقدر هیجان زده بودم که سریع با همون لباسام رفتم

 وقتی از کابین دوش بیرون اومدم متوجه شدم که من حوله نیاوردم.

 وای حاال چی کار کنم چه خاکی به سرم بریزم؟!

حوله ای که مخصوص دست و صورت بود رو برداشتم و به موهام بستم بعدم یه حوله دیگه ای که مناسب حموم بود و نه دست و صورت یعنی 

ی( ×س×ک×میپوشوند ولی بازم زیادی کوتاه بود ولی کمی هم با این حال )س هم دورم پیچیدم. تا کمی از رون هام رووسایز متوسطی داشت ر

 شده بودم. اومدم برم بیرون که در جا خشک شدم. پویا دم اتاقم بود و داشت در میزد که با صدای در حموم به طرفم برگشت..



 

خوب برانداز کرد. و ند و از روی پاهام شروع به اسکن کرد و اومد باال، وای پاهای بلند و کشیدم رونگاهش که بهم افتاد دهنش از تعجب باز مو

حساس رسید به باال تنه ام و شونه های لختم و بعدم گردن بلندم و لبام و چشام، روی چشام متوقف کرد دلم یه جوری شد. هم خجالت کشیدم و هم ا

 داغی کردم..

تکیه کردم اومد جلوتر منو بین دیوارو  جلو و نفس های نا منظم می کشید تا رسید بهم منم هول کردم به دیوار پشت سرم وای خدای من داره میاد

 خودش حبس کرد کمی تماشام کرد نمیدونم چقدر گذشته بود که سرشو آورد پایین تر کنار گوشم ، وااای نه من رو گوشم حساسم.

 

اعتراف کنم ولی امشب با دیدن تو اینطوری، تحمل نمیکنم شادی، شادی زندگی من، دلیل نفس کشیدنم، عشق دلم نمیخواست اینطوری بهت  -پویا

 من، دوست دارم ، خیلی زیاد عاشقتم تو همون نگاه اول دلمو باختم ، عشقم عاشقانه دوست دارم..

 

 لتاژ بهم وصل شد.بعدم یه بوسه با اون لبای خوش فرمش روی شونه لختم گذاشت که احساس کردم برق و

 

ش چی میتونستم به این احساس قوی قلبم بگم؟! پویا یه اعتراف شیرین کرد که شیرین تر از عسل بود؛ منم باید اعتراف می کردم به چشمای آبی

 ..خیره شدم ته دلم از این همه زیبایی یک پسر غنج رفت این پسر االن مال من بود یعنی منتظر بود منتظر یک جواب از سمت من

 

 ��پویا ��

هش تا اونو تو اون حالت دیدم نتونستم جلوی اینهمه زیبایی طاقت بیارم و تو یه حرکت غیر عادی اونو بین خودمو دیوار حبس کردم و زل زدم ب

می خوام من س( بذاره چی؟! نه من همچین چیزی ن×و×ولی یهو به خودم اومدم که من چیکار کردم یعنی اگه احساس منو بد متوجه بشه و پای )ه

 عاشقشم من دنیام تو خنده هاش نهفته شده پس االن بهترین و رمانتیک ترین وقت اعتراف بود باید اعتراف میکردم سرمو به سمت گوشش بردم و

یه نفس عمیق کشیدم ، عجب بویی داشت ال مصب بالخره اعتراف کردم متوجه حالت گیج و هیجان زده اش بودم و بعدشم خم شدم شونه های 

ظریفش رو که تو نور کم راهرو مثل الماس میدرخشید رو بوسیدم. متوجه لرزشش شدم و منتظر جواب موندم) بمیری که فقط به دختر مردم 

 شوک وارد می کنی پسره بی حیا حاال نمیشد این قسمت رو نگین دو تاتونم بی حیا همین به درد هم می خورین(

 م که این دوست داشتن از جنس چیه؟!مطمئن بودم دوستم داره ولی بازم شک داشت

زل زدم به چشمای رنگ عسلش که االن روشن تر از همیشن هم شده بود، اونم بدون هبچ حرفی زل زده بود به چشام و بعدشم چشاش سر خورد 

دو عین دو کوره آتیش بودیم رو لبام. )بچه ها منو ببخشید ولی خب این حرفای خودشونه اگع ننویسم داستان بد میشه یا باید دروغ بنویسم( هر

 اونقد داغ کرده بود که از روی لباس هام می تونستم حرارتشو احساس کنم.. دیگه تحملم داشت کم میشد سرمو بردم جلوتر و تو دو میلی متری

اس و آروم رو لبام زل زدم به لباش یهو تمام تنم داغ شد یه بوسه پر احس« جوابت چیه عشقم؟»لبای خوش رنگش متوقف کردم یواش لب زدم 

 نشست که تمام خستگی هامو فراموش کردم یه بوسه که با تمام وجودم منو به آتیش کشید زبونمو در آوردم و رو لبام کشیدم عجیب طعم شیرینی

 شادی هنوزم تو آغوشم بود این کی منو بغل کرد من نفهمیدم؟!

 

 ��شادی ��

 

ی خواست با تمام وجودم و عشقم اونو می خواستم سرشو آورد جلوتر منتظر بودم که لبامو جواب من معلوم بود با تمام وجودم دلم آغوششو م

 ببوسه ولی نزدیک لبام نگه داشت و آروم لب زد : جوابت چیه عشقم؟!

 با عشقم گفتنش داغ بودم داغ تر شدم و بوسیدمش یه بوسه آروم و پر احساس بعدم زودی بغلش کردم ازش خجالت می کشیدم.

جب عضله های سفت عین سنگ ولی در عین حال پر از آرامش تو بغلش آروم شدم قدم کوتاه تر از اون بود درسته منم قد بلند بودم ولی واای ع

 سرم تا روی شونه هاش بود نه بیشتر بچاره هنگ کرده بود چون از وقتی که اینطوری بغلش کردم تکون نخورده بود..



 

 اطرافم پخش شد سرشو الی موهام برد و بو کرد. یهو حوله سرم کشیده شد و خرمن موهام

 

 عجب بویی میدن اینا -پویا

 

 هیچی نگفتم از روی خجالت )وای تو هم که خجالتی؟ بی تربیت پسر مردومو بوس کرده خجالت رو االن می کشه(

 خندید و گفت:

 الهی من قربون خجالتت برم خانومم. -پویا

 

 عه عه عه خدا نکنه-

 

 که نگران منم میشی خدا کنه ایشاهلل.فدات بشم  -پویا

 

 عه خدا نکنه..-

 

 خانومم جز این کلمات چیز دیگه ای نمیخوای بگی؟؟ من منتظرم ها.. -پویا

 

 نه مثال چی باید بگم؟!-

 

 مثال می تونی تو هم به احساسات اعتراف کنی.-پویا

 

 «دوست دارم»خجالتی خو( برای همین هم لب زدم میدونستم می خواد چی بشنوه ولی خجالت می کشیدم بهش بگم )بچه ام 

 

 چی؟ نشنیدم -پویا

 

 «دوست دارم»یکم سعی کردم با صدا بگم که پچ پچ گونه شد 

 

 چی؟ یکم گوشام سنگینه خوب ببینم چی میگی؟!-پویا

 

 «دوست دارم»اینبار خیلی آروم گفتم اما امکان نداشت بشنوه 

 



 

 عه بلند تر بگو ببینم چی میگی؟!-پویا

 

عصبانی سرمو بلند کردم که بهش بتوپم ولی با چشمای شیطونش مواجه شدم، خواستم چیزی بگم که مهر سکوت زد به لبام و بوسه ای آروم 

 کردو گفت:

 منم دوست دارم شادی من..-پویا

 

مرم گذاشته بود و دستای منم تو دیگن زمان و مکان متوقف شد و تو خلسه شیرینی فرو رفتیم همدیگر رو میبوسیدیم اون دست های قویشو رو ک

گردنش قفل شده بود و یکی از دستام تو موهاش بود توی خرمن سیاه موهاش نوازش گونه حرکت می کرد که یهو یک صدا در اومد و هر دو 

 زهر ترک شدیم که خنده مون گرفت آخه صدای موبایل پویا بود

 پویا ازم فاصله گرفت و گفت:

 زود بیا.پایین منتظرتم عشقم  -پویا

 

 بعدم یه چشمک زدو رفت و دل منم همراهش ضعف رفت.

 

 ❣پویا  ❣

 

 وقتی صدای موبایلم اومد هر دو اونقدر ترسیدیم که بعدش زود خنده مون گرفت یعنی اگر یکی این صحنه رو میدید اونقدر می خندید که نگو..

تو دلم میگفتم هر کی زنگ زد خیلی خروس بی محله تازه داشتم به اوج میرسیدم..گوشیو که دیدم رنگم شد عین گچ. وااای عمو اردالن هستش 

 الو( می ترکوندم؟!) lOveچی بگم بهش؟ بگم داشتم با دخترت 

 اما اگه جوابم ندم نگران میشه پس جواب دادم

 الو سالم عمو-

 

 م کجایین چرا اینقدر دیر کردین؟!سالم پسر -عمو اردالن

 

 عمو اومدیم خونه شما شادی رفته باال فکر کنم دوش بگیره منم منتظرم بیاد بیایم.-

 

 باشه پویا جان سریعتر بیاین که نگرانتون شدم.. -عمو اردالن

 

 چشم عمو تا شادی پیش منه نگران نشین.-

 صدای خنده عمو اومد

 برو پسر فعال.. -عمو اردالن



 

 س گوشیپ قطع کرد منم نشستم رو مبل به چند دقیقه قبل فکر کردم.و سپ

 

همچین اعترافی کرده باشن.. همونطور که تو فکر بودم یک فرشته از پله ها میاد پایین و وااای عجب اعترافی کردم ، فکر نکنم حتی تو فیلما هم 

ویا کش یه شلوار کالباسی و مانتوی ستش که دور آستیناش و روی یقه سرشم از خجالت زیر انداخته و صورتشم گل انداخته عجب تیپی هم زده پ

و دم پای شلوار یه پارچه گلی به رنگ آبی کار شده بود و یک روسری کوتاه صورتی کمرنگ با گل های ریز آبی کمرنگ م کفش اسپرت سفید 

 و کیف سفید یه آرایش متین هم روی صورتش بود..

 

 نمی خوای بلند شی؟ -شادی

 

 ن؟ها-

 

 حواست کجاست پویا؟ -شادی

 

 نگو تمام مدت من تو بر انداز کردن شادی بودم.

 

 همین جام عزیزم بریم..-

 

 خواست به راه بیفته که دستشو گرفتم و با هم از خونه خارج شدیم تو حیاط بودیم که گفت:

 پویا چند لحظه کادوم یادم رفت برم بیارمش. -شادی

 

 بیاریمش..چشم خانومی بریم -

 

 با هر کلمه ام گونه هاش رنگ می گرفت و من غرق لذت میشدم از این همه حجب و حیاش.

 با هم به سمت اتاق پایین رفتیم وقتی درشو باز کرد از تعجب باز موندم یه کارگاه بود روی دیوار ها تابلو هایی بود که امضای شادی زیر

 فت: میشه دستمو ول کنی باهاش کار دارم.همشون بود.. شادی سمت کمد کنار اتاق رفت و گ

 

تا کاغذ کادوی خوشگل که معلوم بود از کارای خودشه برگشت تازه روی میزو دیدم وااای چه کادوی معنی 4منم ولش کردم و رفت و بعدش با 

 داری.

 

 شادی اینارو برای فرزین و پریا طراحی کردی؟! -

 

 خوب آره. -شادی



 

 

 برای خودمون درست کنی..خیلی خوشگلن میشه یکی هم -

 

 دوباره شادی رنگ به رنگ شد و منم طاقت نیاوردم و دوباره به سمت لباش رفتم و بوسیدمش چشاش از تعجب باز مونده بود..

 

 طعم رژت مزخرفه اما مزه لبات اوووومممم هروقت من خواستم ببوسمت رژ نزن-

 

 بد تر میکنه..بچه پررو بسه دیگه خجالت بکش هی من هیچی نمیگم  -شادی

 

 دستامو به حالت تسلیم باال بردم و گفتم:

 حق داری خانومم اما من ازت سیر نمیشم چی کار کنم از االن بگم که دیگه از دست من امنیت نداری!-

 

دلم.. همه رو تو یک کیف اما من شنیدم الهی من قربون تو برم عزیز « کیه که بخواد از دستت امنیت داشته باشه»شادی هم زیر لب زمزمه کرد 

 ..دستی که اونم کار شادی بود گذاشت و دوباره خواست راه بیفته که دستشو گرفتم و باهم به راه افتادیم

 

 ��شادی ��

 

وقتی توی راه پویا هی سر به سرم میذاشت و منم از خجالت رنگ به رنگ می شدم ولی واقعا حال کردم وقتی گفت عاشقم شده رو ابرا بودم 

 جلوی ساختمون نگه داشت و ریموت رو زد رنگم پرید و پویا هم متوجه شد..

 

 چی شد عزیزم مشکلی پیش اومد.؟!-پویا

 

 راستش به نظرت االن همه می فهمن؟!-

 

 چیو گلم؟-پویا

 

 اینکه ما... ما... ما...-

 

 عزیزم درست حرف بزن ببینم!-پویا

 



 

 که ما همدیگرو بوسیدیم؟-

 

 ویا رفت رو ویبره و گفت:پبا این حرفم 

 عزیزم از کجا باید بفهمن مگه دفعه اوله که کسی بوست کرده اینقدر استرس داری؟!-پویا

 

 خب راستش آره !! از قیافم معلومه-

 

 بازم ویبره

 

 ن چه ریلکسم..نه گلم از کجا باید معلوم باشه طبیعی باش و چیزی بروز نده منم دفعه اولمه که دختری رو میبوسیدم ولی ببی -پویا

 

 سعی می کنم.-

 

 توی دلم غنج رفت که اونم اولین بوسه اش و من تجربه کرده.

 

 وااای خداااای من! من چم شده چرا اینقدر راحت عاشق شدم و نفهمیدم؟! کی وا دادم؟؟ پس اون شادی مغرور و غد کجاست؟!

 محکم باشم که پویا دستمو گرفت و گفت: باهم سوار آسانسور شدیم هنوزم ته دلم می ترسیدم ولی سعی کردم 

 آروم باش عشقم.. -پویا

 

 یه خورده آروم شدم و وقتی از آسانسور اومدیم بیرون پویا با کلیدش درو باز کردو گفت: 

 ما اومدیم ملت سالااام.. -پویا

 

 خوش اومدین مادر.. خوبی گلم؟ ماشاهلل مثل ماه شب چهارده میدخشی. -خاله بهار

 

 له جون شما لطف دارین به من..ممنون خا-

 

 سالم عرض شد بنده فرزین هستم نامزد پریا و شما هم باید شادی باشین درسته؟! -فرزین

 

 درسته.. خوشبختم از آشناییتون..-

 



 

 تعریفتون رو زیاد شنیده بودم االن می بینم واقعیت بود.. -فرزین

 

 بسه فرزین ول کن بیچاره رو. -پویا

 

 بد بخت..حسود غیرتی -فرزین

 

 تربیت تو بیشتر تالش کنه..عه بی تربیت باید به پریا بگم تو -پویا

 

 بس کنین عه تا فردا ولتون کنم کل کل می کنین.. سالم شادی جون خوبی؟!-پارسا

 

 سالم بر عاشق دلخسته چه خبر از نگین جووون-

 

 .دست میندازی دیگه ایول همه زدن تو هم روشتو هم مارو رو -پارسا

 

 گذاشتین رو سرتون.. چه خبره خونه رو -پریا

 

 خانومم تو خون خودتو کثیف نکن شما بیا بشین بغلم ببینم.. دلم برات کلی کلی کلی کلی کلی کلی تنگ شده بود.. -فرزین

 

 وا بی حیا خجالت بکش جلو داداشام. -پریا

 

 منم اینجا بوقم نه-

 

 ه..نه عزیزم ولی خوب اینا غیرت دارن بالخر -پریا

 

 میگی؟ بیا برو خوب شوهرت بغلت نکنه پسر همسایه بغلت کنه برو.. کی؟ مارو -پویا

 

 خجالت نکش ما سرمون میکنیم اونور..-پارسا

 

 ایول به داداشات..-

 



 

 ِد بیا دیگه -فرزین

 

 ت:نشوند روی پاهاش.. جسی هم که کنارمون نشسته بود و هیچی از حرفامون رو نمیفهمید گفو بعدم پریا رو

 چی میگین که اینقدر میخندین؟! -جسی

 

 یاد بگیری؟!جسی کی می خوای زبون مارو-

 

 بده.. پیام هم از صبح میره شرکت وقت نداره که به من یاد بده..خیلی دوست دارم ولی کسی نمیتونه یادم -جسی

 

 دوست داری من یادت بدم.-

 

 واقعا راست میگی؟!-جسی

 

 آموزشگاه مربی زبانم..آره چرا که نه من تو -

 

 مرسی پس از کی شروع کنیم؟ Ok-جسی

 

 از پس فردا چطوره؟-

 

 عالی مرسی. -جسی

 

م یه و بعدم شروع کردیم با جسی حرف زدن و ... سنگینی نگاهی رو حس می کردم سرمو بلند کردم که دیدم پویا داره با افتخار نگاهم میکنه.. من

 چشمک بهش زدمو و مشغول شدم.

 

 ❣ا پوی ❣

 

 با جسی مشغول بود و منم داشتم به دیوونه بازی های فرزین و پارسا می خندیدم که فرزین گفت: شادی

 چیه خیلی شنگول میزنی! -فرزین

 

 آی شیطوووون خبریه؟! -پارسا



 

 

 شاد شدم شما دست بر نمیدارین. عه اذیت نکنین دیگه یه بارم من-

 

 نه باید بگی چی شده؟! -فرزین

 

مال براشون تعریف کردم البته با سانسور و بعدم با افتخار زل زدم به شادی که سرشو بلند کردو یه چشمک بهم زد که دنیام زیرو رو منم تمام ک

 شد..

من  صدای در اومد که مامان در رو باز کرد واااای خانواده صدری ازشون خوشم نمیومد و نمیاد.. یه دختر به اسم سمیرا دارن که همیشه خدا به

 طناب میده و پسرشون سامیار فقط دور و بر شادی می پلکه خدایا امشبو بخیر کن.

ر بعد سالم و احوال پرسی و.... جوانها یعنی سامیار و سمیرا اومدن کنارمون و بزرگتر ها هم اونطرف تر نشستن.. سمیرا که از اول دور و ب

 سامیار هم به شادی آویزون. من بود و

به سمیرا کرد که ته دلم براش ضعف رفت ای جانم حسودیش شده ولی منم همچین راضی نبودم که سامیار با شادی حرف شادی یه نگاه خشمگین 

 بزنه..

دلم قدرت خدا رو تصور می کردم که چطور چشمای به این تو سمیرا همچنان حرف میزد ولی من همچنان یه نگاه خشمگین عسلی خیره بودم و

 زیبایی رو آفرید.

 

 عه چرا بابا اینقدر بی حال نشستین کی بازی می کنه؟! -فرزین

 

 که همه استقبال کردن..

 

 جرأت یا حقیقت بازی کنیم؟! -شادی

 

 موافقم.-

 

 عالیه-فرزین

 

 شومینه که االن خاموش بود نشستیم و شروع کردیم. ما هم همگی جلو یه شیشه آوردن و

 

 ��شادی ��

 

 ین توقف کرد.شیشه رو پارسا چرخوند روی پریا و فرز

 



 

 جوجه جرأت یا حقیقت؟-فرزین

 

 حقیقت-پریا

 

 چقدر عاشق منی؟-فرزین

 

 بیشتر از خودم -پریا

 

 اووووووووو -همگی بچه ها

 

 بابا مجرد اینجا نشسته مراعات کنین. -پویا

 

 فرزین شیشه رو چرخوند که روی سمیرا و پارسا افتاد..

 

 جرأت یا حقیقت؟-پارسا

 

 جرأت %100 -سمیرا

 

 پارسا لبخند خبیثی زد.

 میگم تلفن می کنی و میزنی رو آیفوناز مخاطبهات که من  10گوشیتو میاری و  -پارسا

 

 به وضوح رنگ سمیرا پرید ولی بازم کم نیورد.

 

 باشه قبول.-سمیرا

 

 شروع کردن صدای اولی پسر بود.

 جانم سمیرا کاری داشتی؟ -صدای اولی

 

 همکارمه. -سمیرا



 

 

 بله سمیرا خوبی؟ کجایی؟ -)پسر(صدای دومی 

 

 پسر داییمه-سمیرا

 

 خالصه به هر کدوم یه لقبی داد و صدای آخری

 صدای آخر)پسر(: جانم عشقم کجایی؟ دلم برات یه ذره شده..

 

 همه زدن زیر خنده حتی سامیار بی غیرت هم میخندید.

 

 شانس از گل.دوباره شیشه چرخید و روی منو سمیرا توقف کرد لعنت به این 

 

 جرأت یا حقیقت؟! -سمیرا با لحن بدی

 

 گفتم: دیدم اگه بگم حقیقت میگه ترسو برای همین هم

 جرأت-

 

 هم یه پسر که من انتخابش می کنم رو باید ازش شماره بگیریمیریم ائل گلی قدم بزنیم توبعد از شام  -سمیرا

 

 بازی نمی کنم.چه شرط خزی این طوری باشه من  -پویا

 

 برم عشقم که همه جوره هوامو داری.. جونم غیرت!!! قربون تو

 

 ؟ Okنمیزنم.  قبوله فقط شماره میگیرم ولی زنگ-

 

 قبوله همینم بتونی بکنی خوبه چه برسه به زنگ زدن.. -سمیرا

 

 دلم براش ضعف رفت.. دختره ی جا خاااالی فکر کرده فقط خودش عاشق و کشته مرده داره. واال.. پویا با عشق بهم چشم دوخت که

 

 لپ تابم دارم میشه یادم بدی؟پویا من یه مشکل تو -



 

 

 پویا هم که پیام رو دریافت کرد که میخوام از این جا فرار کنم..

 

 باشه بیا بریم تا بهت یاد بدم.. -پویا

 

 و به سمت پله ها راه افتادیم که بابا گفت:

 عزیزم کجا میری؟ -بابا

 

 ولی به زودی جمعش کردم..رنگم به وضوح پرید 

 راستش بابا تو لپ تابم یه مشکل دارم و پویا قراره بهم یاد بده.. -

 

 خب برو.. -بابا

 )آره جون عمت نمی تونه لب تابو بیاره پایین یادت بده؟!(

 

 با اجازه.-

 یم...راه پله هارو باال میرفتم که صدای خنده پویا بلند شد و بعدم با صحنه ای عشقوالنه مواجه شد

راه پله خفت کرده بود داشتن همدیگرو عاشقانه می بوسیدن که با صدای ما برگشتن پویا سرشو انداخت پایین و دست منو فرزین پریا رو تو

 گرفت و کشوند سمش اتاقش و گفت:

 چی ندیدیم.. ادامه بدین ما هیچ -پویا

 

 ود..و بعدم در اتاقشو بست و شروع کرد به خندیدن منم خندم گرفته ب

 

 تو راهرو عشقشون فوران می کنه عین ما.. نمی دونم چرا امروز همه -پویا

 

 بغلش و گفت:بعدم شیطون اومد سمتم و منو کشید تو

 عزیزم چرا شرط سمیرا رو قبول کردی؟! -پویا

 

 دلت می خواست اسمم بمونه ترسو؟! دلم نمیخواد جلو اون دختره نکبت کم بیارم.-

 

 تو بشم بیا ببینم... الهی من فدای -پویا

 



 

 بعدم منو قشنگ کشید تو بغلش و مثل پرکاه بلندم کرد.و

 

 پویا سنگینم کمر درد می گیری بزارم زمین.-

 

 نمی خواد به فکر من باشی من سه برابر تو وزن دارم تو که عددی نیستی من تو رو زیرم له می کنم. -پویا

 

 میرفت سمت تختش در اتاق باز شد و فرزین اومد داخل..از خجالت سرخ سرخ شدم همونطور که داشت 

 

 بابا وضع شما که از اوضاع ما خرابتره.. -فرزین

 

 این خراب شده احیانا در نداره؟ مادرت بهت یاد نداده در بزنی؟ -پویا

 

 بعدشم پریا وارد اتاق شد پویا هم که انگاری قصد نداشت منو زمین بذاره..

 

 بره؟!هییییین اینجا چه خ-پریا

 

 

 نمی دونم عزیزماز آقا داداشت بپرس..-فرزین

 

 چرا بغلت نگه داشتی بذارش زمین.عه پویا دختر مردم رو -پریا

 

 عمر خودمه، عشق خودمه، نمی ذارمش زمین به شما ها چه اصال؟؟-پویا

 

 پویا جان عزیزم خوب بذار زمین آفرین پسر خوب..-

 

 جات فعال خوبه.اینا رو بگیرم تو نگو عشقم که من حال  تو هیچی -پویا

 

 یهو پارسا هم اومد تو و گفت پریا و فرزین خندیدن که

 به چی میخندین منم.. -پارسا

 که یهو چشمش به ما افتاد و ترکید از خندن.



 

 

 می گیریم بله. با سانسور برای ما تعریف می کنی آره؟ ما اینطوری مچ که پدر سوخته تو -پارسا

 

 گذاشتین ما بفهمیم چیکار داشتیم می کردیم.؟!اگه  -پویا

 

 اینجا چه خبره خونه رو گذاشتین سرتون.. -پیام

 

 پیام هنوز تو راهرو بود که زود پویا منو گذاشت زمین و گفت:

 هیچی داداش همگی الکی خوشیم دیگه... -پویا

 

 آره راس میگه جون خودش پیام.-فرزین

 

 پایین زشته قاطی ما بچه ها نشو.. داداش تو چرا اومدی باال برو -پریا

 

 زشته همتون باالیین زود تر بیاین پایین.. -پیام

 

 داداشچشم -پویا

 

 پیام رفت که یهو همگی خندیدیم.و 

 

 ایول باباااا جذبه...!!! خوشم اومد.-

 

 زبون نریز آتیش پاره.-پویا

 

 شادی االن ما بهت چی بگیم؟ شادی یا زن داداش؟-پارسا

 

 معلومه زن داداشخوب -پویا

 

 باشه پس مبارکه خیلی خوشحالم بالخره داداش کوچیکه ما هم عاشق شد. -پارسا

 



 

 کلی مسخره بازی در آوردن که من خجالت کشیدم و پویا می خندید.. بعدم

 تا از اتاق رفتن بیرون پویا اومد سمتم که دوباره در باز شد و فرزین از الی در گفت:

 مونده بودین حاال ادامه بدین..از کجا  -فرزین

 

انداخت به طرفش و بعدم دوباره آرامش و طعم شیرین لبهاش و خلسه آروممون. اونقدر همدیگرو بوسیدیم پویا بالشت روی تختشو برداشت وکه 

دومون بلند شد و متوجه  که احساس می کردم لبام بیشتر از همیشه بزرگ شدن ولی بازم دست بر نمی داشتیم که صدای نفس های بی قرار هر

 تحریک همدیگر شدیم و پویا زود کنار کشید..

 

 و بعد از اینکه دوباره رژم زدم رفتیم پایین 

 از چشمای پریا و فرزین و پارسا خجالت می کشیدم و مطمئنم می دونستندکه بعد اونا ...

 شامم صرف شد و رسیدیم به مرحله شرط من

 

 

 ��پویا  ��

 

ریم الگلی برای قدم زدن بریم ائل گلی ) همان شاهگلی به زبان محلی ترکها( برای قدم زدن و البته شرط سمیرای مارموز )یا بعد شام قرار شد ب

 موزمار نمی دونم حاال ( که برای عشق من در نظر گرفته بود 

 داشتیم قدم میزدیم که سمیرا گفت 

 اون پسره  -سمیرا

 

قد بلند و خوشکل و خوش هیکلی بود و فوق العاده خوشتیپ که معلوم بود ادم حسابیه و اهل که همگی سرمون بسمت پسره چرخید " پسری 

 شماره دادن و.... نیست " دروغ نگم من که ترسیدم 

 

 حله شمارشو میگیرم -شادی

 

 و بعدم رفت سمت پسره و گفت 

 سالم اقا ببخشید میتونم یه سوالی ازتون داشته باشم  -شادی

 

 انه جواب دادپسر هم خیلی محترم

 بله بفرمایید در خدمتم  -پسر  

 میتونم مارک ادکلنتونو بپرسم راستش از بوش خوشم اومده برای نامزدم میخواستم  -شادی



 

 

سپس با دست منو نشون داد الهی من فدای عشقم بشم که خواست پسره همون اول بفهمه که صاحاب داره ) آخی گوگولی موش بخوردتون حالمو 

 بهم زدین با این حرفاتون دیگه (

 بله چرا که نه کاغد و خودکار همراهتون هست  -پسر 

 نه متاسفانه  -شادی 

 مینویسم صبر کنید االن براتون  -پسر 

 

 ️❤شادی   ️❤

 

 پسره از دوستش یه کاغذ و خودکار گرفت و شروع کرد نوشتن و پایینشم شمارشو نوشت 

 

سه ماه راستش من این ادکلونو از لندن اوردم فکر نکنم تو ایران بتونین پیداش کنین این پایینی شماره منه اگه پیدا نکردین بهم تلفن کنین تا  -پسر 

 ن بیارم دیگه براتون از لند

 

 ممنونم واقعا مرسی موفق باشین  -شادی 

 

 شما هم همین طور خدا نگهدارتون  -پسر 

 

 و بسمترپویا رفتم ؛ همه با تعجب نگاهم میکردن شماره رو باال گرفتم و به سمت سمیرا رفتم 

 

 خوب سمیرا خانوم اینم شماره طرف راحت تر از همه چی دیگه عواملی نیست -شادی 

 

 کرد و راه افتاد ... سمیرا ایشی

 

 شادی شاید بهت شماره نمیداد نترسیدی  -پویا 

 %۱۰۰میداد مطمئن بودم  اگر بوی ادکلن طرفو یادت بیاری میبینی از این ادکلن ها تو ایران پیدا نمیشه اونم برای کالس گذاشتن  -
 شمارشو مینوشت و میگفت که از خارج تهیه کرده 

 اله نرفته مغزت خیلی فعاله نه االن میبینم سرم ک -پویا 

 

شدن و هر دو خندیدیم و بعدم راه افتادیم سمت خونه پویا اینا ؛ دیر وقت بود و  مامان و بابا رفته بودن  سامیار و سمیرا سوار ماشین سمیرا 

 سامیار پشت فرمون نشست 



 

 شادی خانوم اگه میخواین برسونمتون دیر وقته -سامیار

 

 عمو شادی رو به من سپرده بهتره شما برین خودم میرسونمش نه سامیار جان  -پویا

 

 بعدم منو سوار ماشین خوشگل و نازش کرد و رفتیمدسمت خونه ما توی ماشین دستمو گرفت و بوسید 

 عزیزم تو فکری  -پویا

 به این فکر میکنم که چطوری تو یه روز اینقدر نزدیک شدیم  -

 فکرشم نکن تقدیر که میگن همینه  -پویا

 پویا بابا اردالن با رفتن به استانبول من موافقت کرده و منم قراره که اخرای شهریور برم اونموقع چیکار کنیم من... من .... -

 بغض گلومو گرفته بود و نمی تونستم درست حرف بزنم 

 من نمی تونم با این احساسی که به دلم انداختی از تو دور بمونم  -

 اخه بغضم رو نتونستم محار  کنمدو شروع کردم به اشک ریختن 

 ۳عزیزم اروم باش نمی خواد امروز به این فکر کنی نذار بهترین روزمون زهرمارت بشه اگه الزم باشه منم میام دنبالت تازه شم هنوز  -پویا 
 ماه مونده تو این سه ماه چه ها میشه کرد

 که یه جا نزدیکی های خونمون پارک کرد و شروع به پارک کردن اشکام کرد همینطور داشت دلداری ام میداد و منم کنترلی روی اشکام نداشتم

 

 عزیزم اینا رو اینطوری نریز اینا برام خیلی با ارزشه اینا عمر منه با هر کدوم که میریزی عمر منو کوتاه میکنی . -پویا

 

همیدم که تو بغلشم و دوباره حس ارامش ولی تمام پیراهن پویا اما من همچنان گریه میکردم و کنترلی روشون نداشتم که یهو تمام تنم داغ شد و ف

 رو خیس کردم سرمو روی شونه اش تکیه داد و بسمت خونه ما حرکت کرد 

پویا دم در خونه بودیم که پارک کرد و همزمان با ما یک ماشین گشت ایستادو فکر کرد حاال چه خبره منم خداحافظی کردم و خواستم پیاده شم که 

 تره باهم تا خونه بریم فکر کنن زن و شوهریم و دست از سرمون بردارن وگرنه بعد از تو منو اینجا محاکمه می کنن گفت به

 باشه پس پیاده شو . -

من  و با با هم پیاده شدیم و من کلیدمو در اوردم و پویا هم ماشین رو قفل کرد و صندوق عقب ماشینو الکی داد باال و چند تا کیسه برداشت و اومد

 وارد حیاط شدیم خنده ام گرفته بود . ناکس عجب بازیگری بود تا داخل حیاط شدیم هر دو ترکیدیم 

 حاال اینا چیه برداشتی اوردی  -

 

 هیچی بابا لوازم بهداشتی مربوط به اقایون کف ریش و افترشیو و..... -پویا

 پس چرا اوردی داخل  -

 دیگه فکر کنن من مرد خونه ام خرید کردم  -پویا 

 خنده ام گرفته بود و همینطور می خندیدم 



 

 به چی میخندی شیطون -پویا

 

 �😂😂�دارم تصورت میکنم که هندونه بغلت گرفتی وارد خونه میشی؛ میگی خانوم شام چی داریم -

 

 میاد الهی من فدای این خانوم بشم به اونجاشم میرسیم در ضمن همیشه بخند خنده بیشتر از گریه بهت  -پویا 

 

 

 ��پویا  ��

 

 کلی مسخره بازی در اوردم و شادی رو خندوندم و عزم رفتن کردم ؛ توی حیاط موقع خداحافظی بازم طاقت نیاوردم و یه بوسه طوالنی از لباش

 گرفتم .

 

 اونم نامرد همچین بالبام بازی میکرد که انگار چند ساله اینکارست 

ن اومد هر دو از ترس از هم جدا شدیم و من باز هم یه بوسه کوتاه روی توی ایوان یه سایه دیدم که رد شد و پشت بندش صدای شکستن گلدو

 عزیزم مواظب خودت باش -پیشونیش گذاشتم و گفتم  

 تو هم مواظب خودت باش فردا میبینمت  -شادی

 کجا شیطون من فردا میرم شرکت وقت ندارم  -

 ده خوب منم میام شرکت تیرداد کارای دکوراسیون به من پیشنهاد کر -شادی

 اوکی پس منتظرم خداسعدی  -

 خدا فردوسی  -شادی

 و بعدم بوس های هوایی 

 ️❤شادی   ️❤

 در بستم و اومدم داخل خونه توی ایوان یکی از گلدونای قشنگم شکسته بود حتما بازم کاره این پارمیس شیطونه ولی نه پارمیس که خواب بود

ین میرغضب نشسته و چهره اش در همه .... یعنی ممکنه مارو دیده باشه ... وای نه امکان داخل خونه شدم و زیر نور اباژور بابا رو دیدم که ع

 نداره اون سایه وصدا پارمیس بود ...

 شادی یه دقیقه بیا اینجا ببینم  -بابا

 جانم باباجان  -وای گاوم زایید ولی خونسردی خودمو حفظ کردم  

 چرا این قدر دیر کردین  -بابا

 ه ها دیر وقت از قدم زدن برگشتیم و...راستش بابا بچ -

 خوش گذشت با.... استغفرهللا... -بابا



 

 با یه لحنی این حرفا رو زد که مطمئن شدم مارو دیده ولی حرفی نمی زد 

 بابا از چیزی ناراحتی؟!! کاری کردم که نباید میکردم ) برو پسر مردمو به قول بابات استغفرهللا بعدش میپرسی هم( -

 عزیزم هر چیزی اداب و رسوم خاص خودشو داره و این خونه هم یه قانونایی یادت نرفته که -بابا

 و بعدم به ساعت اشاره کرد 

 االن وقت اومدن به خونه است اونم اینطوری -بابا

 و بعدم به حیاط اشاره کرد و منم سرخ شدم و سرمو انداختم پایین

 دیگه همچین اشتباهی کنی مجبور میشم باهات بد رفتار کنم فهمیدی؟ حاال برو استراحت کن اما یه بار  -بابا

 بله   -

 حاال هم هر چه زودتر برو  -بابا

منم در حالی که اشک میریختم رفتم سمت اتاقم و روی تخت نشستم پویا زنگ زد  اول خواستم جواب ندم ولی بعد گفتم نگران میشه برای همین 

 هم کمی ارام تر شدم و جواب دادم

 

 جانم پویا  -

 عزیزم مشکلی پیش اومده تو داری گریه میکنی؟!! -پویا

 با این حرفش دوباره شروع کردم به گریه کردن و تمام ماجرا رو براش تعریف کردم اونم گفت: 

 وای االن من چطوری بازم به صورت بابات نگاه کنم  -پویا

 نمی دونم کاش می مردم و بابا اونطور نمی دیدم -

هه بس کن اگه فقط یه قطره اشک بریزی بلند میشم میام اونجا فهمیدی؟ عمو هر چی گفته راست گفته هر چی اداب و رسوم خودشو داره ا -پویا

 برو گلم استراحت کن خودم همه چی رو حل می کنم شبت بخیر عروسکم

 شب بخیر -

 ��پویا ��

 ترین راههتاصبح داشتم فکر می کردم و بالخره تصمیمو گرفتم . اره این به

زدم و راه افتادم سمت طبقه پایین؛ همه سر میز صبحونه بودن و چهره  smsازتخت بلند شدم و اول یک " صبح بخیر عزیزم" برای شادی 

ی همگی شاد بود مخصوصا پریا و فرزین ؛ احتماال دیشب از خجالت هم در اومدن . منم نشستم و چند لقمه خوردم و سعی کردم استرس رو از 

 دور کنم و سریع گفتم : خودم

 بابا؛ مامان میخواستم یه چیزی بگم ولی میترسم  -

 پسرم چیزی شده اتفاقی افتاده -بابا

 راستش بابا من میخوام که... -

 نفسمو باصدا بیرون دادمو گفتم :

 من میخوام ازدواج کنم -



 

 چهره همشون متعجب شد که مامان زودتر خودشو جمع و جور کرد و گفت :

 عزیزم مطمئنی سرت به جایی نخورده  -مامان 

 عه مامان اذیت نکن جدی گفتم -

 حاال طرف کیه؟  -بابا

 بازم نفسمو فوت کردم هرچه باداباد بالخره باید بگم که پارسا پیش دستی کرد:

 

 اقا  ستوده شادیپارسا_ معلومه دیگه دختر 

 چهره مامان و بابا خندون شد 

 پدر_ اره پسرم پارسا راست میگه 

 منم سرمو به نشونه مثبت تکون دادم 

 مادر_ مبارکه پس عزیزم

 پدر_واقعا خیلی  خوشحالم پسرم مبارکت باشه امروز بااردالن تماس میگیرم تاشب برای خواستگاری بریم

 ول برین خواستگاری  برای من پارسا_ عه بابا شما که قرار بود ا

 پدر_ پسر مورد  تو  در دسترس  نیست برای خواستگاری باید بریم تهران ولی  مورد پویا دم دست تره 

 پارسا _ باشه پس این پدر سوخته قرار هستش زود تر  از من داماد شه 

 فرزین _ برادر زن جان تبریک بالخره به مراد دلت رسیدی 

 پریا حسابی کل کشید  همگی زدن زیر خنده و

 ️❤شادی   ️❤

رو زدم  در شرکت رو که باز کردم کاگرها داشتن طبق دستور  ۱۷به سمت شرکت  تیرداد و پویا  حرکت کردم  وارد اسانسور شدم و طبقه 

 من  دیوارها رنگ  میکردن، سالم دادم که همگی پاسخ گفتن ولی  خبری  از پویا و تیرداد  نبود 

 د با هم از یکی از اتاق ها بیرون اومدن و تا منو  دیدن سالم کردند و محمد رفت دنبال کارهای خودش که تیرداد و محم

 تیرداد _ سالم خانوم گرافیست خوش اومدی  رنگ دیوارا همونطور که دستور داده بودی چطورن؟ 

 _عالی 

 تیرداد _ خوب بفرما شروع کن که تا هفته دیگه می خوایم شرکت  راه بندازیم 

 دوربینمو در اوردم و شروع  به عکس گرفتن کردم که پویا وارد شرکت شد و سالم داد

 پویا _ سالم  بر اهل شرکت،  خوبین، خوشین، سالمتین

 عجب دل خجسته ای داره من شب تا شب بیدار بودم بعد این اینقدر شنگول هستش،....

 

ه ای رنگ شده بود و منم در حال عکس انداختن  بودم ، درو بست متوجه و بعد هم  سمت اتاقش اومد که طبق دستور من یک دیوارش سرم

حضورش شدم،  ولی اونقدر از دستش عصبی بودم که محلش نذاشتم و رومو به سمت پنجره های بلند اتاقش کردم که دستهایش دور شکمم حلقه 

 شد و کنار گوشم گفت:



 

 سالم عرض شد بانو-پویا

 ضعف های من مایه می ذاره میدونه رو گوشم حساسم ها... . خدایا این بشر چرا فقط از نقطه

 عزیزم از دست من ناراحته آیا؟ -پویا

 و یه بوسه از رو لپم گرفت که همون موقع در باز شد و تیرداد اومد تو ولی با دیدم ما زود درو بست و رفت بیرون 

خاندان تو ریختن تو اتاق،  اونم از آخر شب که بابا دیدمون اینم از االن آبرو برام نمیری پویا جلو همه مارو بنر کردی،  اون از دیشب که کل -

 نذاشتی جلو کسی.

 خوب چیکار کنم، عشقمی،  دوست دارم ، بوست کنم.-پویا

 و بعدم قهقهه زدو رفت بیرون اتاق... .

 

 ️❤پویا️❤

 

 

ونه،بهتره اصال بهش نگم، آخه دلم میخواد عکس و العملشو ببینم. وقتی معلومه که از دستم خیلی ناراحته پس هنوزم قضیه خواستگاری رو نمید

ولین از اتاق خارج شدم رفتم سمت اتاق تیرداد که تقریبا آماده شده بود و بچه ها اونجا اتراق بودن و راجع به نقشه جدیدمون یا بهتره بگم ا

یل برای قراردادمون پیدا کنیم و نقشه ساختمون حاضر بشه و... من برجمون صحبت میکردن، ولی وقت می برد تا شرکت آماده بشه تا یک وک

 که چیزی از نقشه حالیم نمیشه، ولی کارای حسابرسی و بودجه کل پروژه به عهده منه.

 همه ی بچه ها نشسته بودن و صحبت میکردن ولی تیرداد ساکت بود.

 خوب بچه ها چه خبر؟-

 ه خواستگاری دختر عمه اش،  بالخره قضیه ی شغلش حل شده و... .خبرای خوش داداشم، سیامک امشب میر -محمد 

 

 بس کن محمد ،تیرداد تو چرا ساکتی.-سیامک

 

 ·تیرداد یه نگاه خصمانه به من انداخت و بعدم سرشو انداخت پایین فهمیدم که از دست من ناراحته، امروزم همه از دست من ناراحتن 

 ·وای یادم رفت بیارم -

 چی رو داداش !-سیامک

 ارث بابای تیرداد رو ،چته بابا مگه چی شده؟-

 واقعا میپرسی چی شده ، یعنی تو نمیدونی.-تیرداد

 نه خدا شاهده اگه بدونم.-

ببین پویا شادی دختر حساسیه عین خواهرم دوسش دارم)دروغگو(سعی نکن با احساساتش بازی کنی که با من طرفی،تو اصال میدونی -تیرداد

 ·دی چه قد خاطرخواه داره ، پس آدم باش و مواظب احساسش باش شا

هی آرومتر داداش منم برسم، تو چی فکر کردی راجع به من ،هان فکر کردی من آدم نیستم فکر کردی من اونقدر پستم که دارم باهاش بازی -

 ·میکنم،نه داداش،من امشب قراره برم خواستگاریش 

 عه مبارکه! کی، چطور شد.-تیرداد



 

 شد دیگه.-

 

 % پاورقی %

 

بچه ها فکر کردم که احساسات و زندگی یک نفر دیگه رو هم وارد داستان کنم که در عین یک داستان زندگی دو زوج رو بخونین برای همین  

 هم داستان زندگی تیرداد رو هم وارد قضیه کردم.

 

ایران و ادامه دهنده ی خانواده ،چون بغیر از تیرداد همگی صاحب دختر تیرداد+تک پسر خاندان صلیب شاهی یکی از خانواده های اشرافی 

شدن و فامیلی خاندان فقط به دست تیرداد ادامه داده میشه،  پدرش یک سال پیش طی یک سکته مغزی فوت کرد،  با خواهرش ترمه که دو سال 

 به ایتالیا رفت و آنجا ماند.از خودش کوچک تر بود و مادرش ناهید زندگی میکرد که ترمه هم برای همیشه 

 تیرداد پسری با ابهت و مغرور و در عین حال خوش اخالقی بود ولی شرایط خانوادگی اون رو محکم تر از هر کسی به بار آورده بود. 

 

داد ��  ��تیر

 

میبوسه خون داشت خونمو می خورد  با پویا کار داشتم،  در اتاقشو باز کردم،  ولی پویا رو دیدم که شادی رو بغل کرده و روی گونه اش رو

ساله عاشق اونم هنوزم نتونستم اعتراف کنم 3،اون چطور جرأت کرده بود که عشق منو بغل کنه، اون چطور تونسته ببوستش، منی که االن 

 ·نشده حق بغل کردنشو داره ماهه اومده و هنوز هیچی 2ولی اون که تازه 

 ..بی حوصله وعصبی به سمت اتاقم رفتم

با غرورساختگی ایم گفتم مبارکه ولی خدا خودش از درونم خبرداشت ،خدایا چطور تونستم این · وقتی پویا گفت :امشب قراره بره خواستگاریش

احساس خفگی می کردم ولی مجبور بودم محکم باشم چون · اشتباهو کنم، کاش زودتر به عشقم اعتراف می کردم ولی دیگه کاری نمیشه کرد..

 صلیب شاهی هستم، من تک پسر ، بزرگ خاندان صلیب شاهی هستم .. که آقا بزرگ همیشه میگه:من تیرداد 

 )این تیرداد هستش که خاندان مارو ادامه میده و غرور خانواده است...(

 

 کنه..من محکمم، من مغرورم، من عاشقم اما هیچی نباید از ابهتم کم 

 

 ❣پویا  ❣

 

 ات می کنیم..ساعته داریم صد تیرداد کجایی دو-

 

 هان؟؟ اینجام ببخشید تو فکر بودم...-تیرداد

 



 

 خب تیرداد اسم شرکتو بالخره انتخاب کردین؟-شادی

 

 آره شرکت برج سازی نسل نوین تبریز. -تیرداد

 

و همین طور یه آرم  اوکی من چند تا آرم براتون طراحی می کنم فردا انتخاب کنین بعالوه باید روی تمامی لوازم شرکت این آرم زده بشه-شادی

 و.... MDFبزرگ تو راهرو با 

 

 عالیه پس.-

 

 راستی شادی خانوم یه مسئله کاغذ دیواری ها کی زده میشه؟ -محمد

 

 نمی دونم هماهنگی اونا با آقا سیامک بود باید اون زنگ میزد تا بیان.. -شادی

 

 شهال برم آزمایش میشه نیام؟تلفن کردم فردا میان راستی تیرداد من فردا قراره با  -سیامک

 

 باشه داداش مبارک باشه..... -تیرداد

 

 خوب اگه با من کاری ندارین من برم دنبال کارا... فعال همگی.. -شادی

 

 وایسا برسونمت عشقم..-

 

 رفت و گفت: وااای بازم گند زدم قیافه اش در هم

 یده باشن که ایناهم فهمیدن..الزم نکرده خودم میرم.. فقط این دو تا مونده بود نفهم -شادی

 

 ��شادی ��

 

ب از شرکت اومدم بیرون اعصابم داغون بود، االغ بیشعور از دیروز آبرو برام نذاشته..، با صدای تلفن به خودم اومدم  وارد تاکسی شدم جوا

 دادم.

 

 ·بله بفرمایید-



 

 

 سالم عشقم خوبی؟-پویا

 

 ·ممنونم-

 

 م؟هنوزم از دستم ناراحتی عزیز دل-پویا

 

 آره آبرو برام نذاشتی جلو کسی.-

 

 قربونت برم ؛  مگه چیکارت کردم.؟!-پویا

 

 پویا دیگه داری حالمو به هم میزنی با حرفات و حرکاتت ، چی شد اون پویای مغرور قبلی که من حتی از ابهتش می ترسیدم؟!-

 

 دلت می خواد اونطوری باشم؟! آره؟؟ پس بچرخ تا بچرخیم..-پویا

 

 باشه بچرخ تا بچرخیم.-

 

حت و قطع کردم ،می دونستم که دارم بهونه گیری می کنم ، آخه من به بابا اردالن خیلی وابسته بودم و االن عذاب وجدان داشتم که اونو نارا

 کردم.. بازم با صدای گوشیم از عالم خیال  در اومدم وااای باباست..

 

 مارو مذین فرمودین!!! الو سالم بابا جونم شماره گم کردین گوشی -

 

 سعی کردم بازبون ریختن دلشو بدست بیارم..

 

 سالم دخمل بابا خوبی؟-بابا

 

 ای میگذره، بابا هنوزم از دستم ناراحتین؟-

 

ود تر البته که ناراحتم ، خودت میدونی که من از چشمام  بیشتر بهت اعتماد دارم ولی این جواب اعتماد من نبود.. زنگ زدم بگم هر چه ز-بابا

 برو خونه.

 



 

 شب قراره برات خواستگار بیاد، در ضمن همین طور که ازت انتظار دارم رفتار کن من دیر میام خونه... -

 

 بابا حاال این خواستگارا کین؟؟-

 

 و شبم باید جواب مثبت بدی فهمیدی؟! خداحافظ. هر کی، برو -

 

 و قطع کرد.گل کم بود به سبزه نیز آراسته شد ....

 یه که می خواد بیاد خواستگاری من کله خراب؟!یعنی ک

 با احساس متشنج بالخره شب شد. بلند شدم و یه کت شلوار خوش دوخت ارتشی رنگ تنم کردم کتش بلند بود و مثل مانتو هم میشد استفاده کرد،

خاله خانومم از فرانسه برام فرستاده بود رو روم ولی بازم کت و شلوار بود ،موهامو باالی سرم بستم و کمی آرایش کردم و عطر خوشبویی که 

 خالی کردم و صندل های بلند سفیدمو پام کردم و از پله ها پایین اومدم...

 

 بابا با دیدنم گفت:

 به به دخمل بابا چه خوشگل شده. -

 

 با بی حالی روی پله ها نشستم و گفتم:

 ممنونم..-

 

باید جواب مثبت  %100دارم، ولی بازم این غرور لعنتی نذاشت و بابا هم گفته بود که از صبح می خواستم به پویا بگم که خواستگار 

 ..بدم

 ولی پویا چی؟؟ من پویا رو دوست دارم، خیلی استرس دارم و حسابی هم ضعف دارم...

 در به صدا در اومد و همگی رفتیم سمت در برای استقبال....زنگ

ر هستن و بعدم پیام و جسی و در آخر هم پویا با یک دسته گل زیبا، باورم نمیشد و زل زده بودم به پویا شهاب و خاله بها خدای من اینا که عمو

خوری( یهو پیام شلوار عجب چیزی شده سگ مصب. بگیرم بخورمش آیا؟؟؟ )دختره بی حیا تک ،خدا جونم چی آفریدی! جیگر، باقلوا با کت و 

 رد..یه اهمی کرد و منو از عالم خیالم در آو

 

 ❣پویا  ❣

 

 وقتی وارد شدیم قیافه شادی دیدنی بود انگاری دفعه اولشه منو میبینه جوری نگام می کرد که همگی متعجب به شادی خیره بودن که پیام پیش

 دستی کرد...

 

 پیام به ظاهر گلوشو صاف کرد.



 

 اوهوم، اوهوم. -

 دم .که همه به خودشون اومدن ، رفتم به سمتش و دسته گل رو بهش دا

 سالم عزیزم خوبی.  -

 ولی شادی خیلی رسمی گفت:

 سالم ، خیلی خوش اومدین بفرمایید . -

ر جان، این االن با من رسمی صحبت کرد . یعنی چی اونوقت ، معلومه هنوزم از دستم ناراحته، خودم که می دونم چطور از دلت در بیارم ، بزا

 میارم عزیز دل پویا ) شما به بزرگواری خودتون ببخشید که پویا و شادی حیا ندارن (.بفرستنمون تنهایی حرف بزنیم ، خودم از دلت در 

 نشستیم و صحبت ها باال گرفت و...  که مامان به شادی گفت:

 عزیز دلم چایی نمیاری . -

 چرا خاله جون االن میارم. -

 شادی  چای ها رو اورد و کنار نازنین جون نشست... 

 اردالن گفت:که بابا رو به عمو 

 خوب، اردالن جان سبب زیارتمون معلومه اومدیم خواستگاری دختر گلت برای پسرم پویا ، اگر اجازه بدی برن باهم حرفاشونو بزنن. -

 مگه حرفی هم بینشون مونده ، اینا که همه چی رو بریدن و دوختن . -

 بابا با حرف عمو اردالن لبخندی زد و گفت:

 وا بکنن یا نه!بالخره باید سنگاشونو -

 باشه ، دخترم پاشو پسرمو راهنمایی کن. -

 شادی بلند شد و بسمت حیاط رفت و...

 

  ️❤شادی    ️❤

 

واقعا کالفه بودم ،یعنی پویا چرا بهم نگفت که قراره بیاد خواستگاری ، چرا از صبح منو این قدر تو اضطراب  گذاشته، صبر کن ،حسابتو 

 میرسم پسره جیگر .

 تو االچیق نشستم و شروع کردم:

 داشتم....االغ ( از صبح چرا چیزی به من نگفتی؟!!میدونی چقدر اضطراب -اَشک) کلمه ترکی به معنای خر-

 پویا اومد نزدیکم و خم شد روم و کنار گوشم گفت:

 عزیزدلم ، هنوز از دست من ناراحته، شرمنده عروسک، خواستم غافلگیرت کنم. -

 

ین پایاین بشر چرا باید همیشه از نقطه ضعفای من استفاده کنه!! و بعدم خم شد و لباشو گذاشت رو لبام ، که یک دفعه صدای پارمیس بلند شد که 

 شلوار پویا رو دهنش گرفته بود  . 

 پویا ازم فاصله گرفت و رو به پارمیس گفت : 



 

 _ هان! چیه ؟فکر کردی شادی فقط مال توعه، امشب اومدم برا همیشه سندشو به اسم خودم بزنم .

 از حرفای پویا خنده ام گرفته بود ولی نخندیدم تا پرروتر از این نشه .

 ارمیس ،  پویا بسمتم برگشت و گفت :بعد از کشمکش بین پویا و پ

 خوب عزیزم سوالی ،چیزی مثال اومدم خواستگاریت . -

 اگر ازدواج کنیم، تکلیف درس من چی میشه ؟ خودت که میدونی،میخوام برم استانبول. -

 فعال نامزد میمونیم ، توهم میری درستو میخونی و برمیگردی بعدش عروسی میگیریم.-

 هم دور میشیم . اونموقع که بازم از -

 عزیزم من میام پیشت ، تو میای، نمی ذاریم ،فاصله بینمون بیوفته، کاش اصال شرکت رو باز نمی کردیم تا منم باهات میومدم. -

 بعدش چی ، برنامه ات چیه ؟ -

 بعدشم هیچی یه عروسی میگیریم و میریم سراغ زندیگیمون ؟ -

 بعدش... -

 هستش و بعدم هر دوسال یه نی نی خوشگل به بهره برداری میرسونیم . ۱۸بعدش + -

 دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بلند خندیدم .

 بی حیا بلند شو بریم داخل .-

 وقتی وارد پذیرایی شدیم بابا پرسید :

و ادامه تحصیل بده ، یعنی این یه شرطه برای عزیزم تصمیمتونو گرفتین ، البته اقا پویا در هر صورت شادی اول مهر باید بره استانبول  -

 ازدواج شما؟

 در پاسخ بابا گفتم:

 

 با اجازه تون یه تصمیم گرفتیم . -

 عجبا ، اول تصمیم میگیرین بعد اجازه ، حاال چه تصمیمی گرفتین؟!! -

 پویا در جواب بابا گفت :

شادی بره درسشو بخونه ، وقتی درسش تموم شد، رسماً عروسی بگیریم و  راستش عمو، ببخشید پدر جون ،اگر اجازه بدین ما عقد کنیم ، بعد -

 بریم سر خونه زندگیمون .

 

 بابا رو به من گفت: 

 عزیزم،خوب فکرهاتو کردی ؟ -

 بله بابا،بازم نظر شما برام مهم تر از تصمیم و فکر خودمه...  -

 پس، مبارکه دختر بابا . -

 ورد رو به پویا گفت :سپس خاله بهار از کیفش انگشتری در ا



 

 بیا مادر ، بیا عروسم نشون کن . -

 پویا رو به پدرم کرد و گفت : 

 با اجازه تون پدر جون ؟  -

می پویا انگشتر رو از مادرش گرفت و اومد سمتم ، از شدت هیجان ، احساس میکردم ، دارم می لرزم ، قلبم بی صبرانه خودشو به قفسه سینه ام 

انگشتر رو در دستاش گرفت  و دست منو بلند کرد و انگشتر رو داخل انگشتم کرد ، احساس غرور میکردم ، حسی تو بدنم  کوبید ، بالخره پویا

رت جاری بود که تا حاال تجربه اش نکرده بودم ، حس متعلق بودن به یک نفر ، هنوزم در چشم های هم دیگر غرق بودیم ، واقعا داشتم پی به قد

 یه روز کامل برای افریدن این چشماهای زیبا وقت گذاشته بود که این قدر زیبا و دلربا شده بودند.خدا میبردم ، انگار ، 

 

 که باز هم پیام صرفه ای مصلحتی کرد و ما رو از دنیای همدیگر جدا کرد .

ن ، فاصله زیادی با بچه های دیگر پیام ، پسر پیچیده ای بود ، خیلی پر ابهت بود ، من که به شخصه ازش حساب میبردم ولی در عین حال مهربا

 خانواده داشت و همگی ازش حساب میبردن و...

 پیام به مزاح رو به من گفت :

 زن داداش ،کافیه با چشمات خوردی داداشمو . -

هفته ای بین ما خونده بشه و بعدم ازمایش خون و  ۲با این حرف پیام همگی زدند زیر خنده، قرار بر این شد که صبح روز فردا یه صیغه ی 

 خرید و... و بعد با یک جشن کوچک عقد کنیم .

 پویا موقع رفتن دم گوشم گفت :

مواظب عشق من باش که یه مو از سرش کم بشه ، با من طرفی ، در ضمن اونقدر هم به من زل نزن ، االن دیگه من یه مرد نیمه متاهل  -

 هستم .

 از حرفش خنده ام گرفت ، واقعا عین بچه کوچولو بود .

 تو هم مواظب نامزد من باش ، هی اقاهه اگر به نامزدم نگفتم بهم تیکه انداختی .... -

 

 بابا رو به من گفت: 

 عزیزم،خوب فکرهاتو کردی ؟ -

 بله بابا،بازم نظر شما برام مهم تر از تصمیم و فکر خودمه...  -

 پس، مبارکه دختر بابا . -

 سپس خاله بهار از کیفش انگشتری در اورد رو به پویا گفت :

 بیا مادر ، بیا عروسم نشون کن . -

 پویا رو به پدرم کرد و گفت : 

 ا اجازه تون پدر جون ؟ب  -

می پویا انگشتر رو از مادرش گرفت و اومد سمتم ، از شدت هیجان ، احساس میکردم ، دارم می لرزم ، قلبم بی صبرانه خودشو به قفسه سینه ام 

یکردم ، حسی تو بدنم کوبید ، بالخره پویا انگشتر رو در دستاش گرفت  و دست منو بلند کرد و انگشتر رو داخل انگشتم کرد ، احساس غرور م

رت جاری بود که تا حاال تجربه اش نکرده بودم ، حس متعلق بودن به یک نفر ، هنوزم در چشم های هم دیگر غرق بودیم ، واقعا داشتم پی به قد

 ند.خدا میبردم ، انگار ، یه روز کامل برای افریدن این چشماهای زیبا وقت گذاشته بود که این قدر زیبا و دلربا شده بود



 

 

 که باز هم پیام صرفه ای مصلحتی کرد و ما رو از دنیای همدیگر جدا کرد .

گر پیام ، پسر پیچیده ای بود ، خیلی پر ابهت بود ، من که به شخصه ازش حساب میبردم ولی در عین حال مهربان ، فاصله زیادی با بچه های دی

 خانواده داشت و همگی ازش حساب میبردن و...

 و به من گفت :پیام به مزاح ر

 زن داداش ،کافیه با چشمات خوردی داداشمو . -

هفته ای بین ما خونده بشه و بعدم ازمایش خون و  ۲با این حرف پیام همگی زدند زیر خنده، قرار بر این شد که صبح روز فردا یه صیغه ی 

 خرید و... و بعد با یک جشن کوچک عقد کنیم .

 پویا موقع رفتن دم گوشم گفت :

اظب عشق من باش که یه مو از سرش کم بشه ، با من طرفی ، در ضمن اونقدر هم به من زل نزن ، االن دیگه من یه مرد نیمه متاهل مو -

 هستم .

 از حرفش خنده ام گرفت ، واقعا عین بچه کوچولو بود .

 تو هم مواظب نامزد من باش ، هی اقاهه اگر به نامزدم نگفتم بهم تیکه انداختی .... -

 

داد  ��  ��تیر

 

 بی هدف به بام تبریز رفته بودم ، سه ساعت بود که به یک نقطه ای خیره بودم .

داد . از بچگی اونقدر خودپسند و مغرور بارم اورده بودند که حتی در همچین دلم میخواست گریه کنم ، ولی غرور لعنتیم بهم این اجازه رو نمی

 توانستم گریه کنم .شرایطی هم نمی

 کشیدم.امشب مرگ من بود، چرا این قدر درد می 

 ساله ام رو  کسی که دوماهه امده از من بگیرد. ۳ف نکردم ، چرا باعث شدم تا عشق مگر برای من زمان بیشتر از پویا نبود، پس چرا اعترا

به باصدای تلفن همراهم ،از عالم خیالم دست کشیدم و جواب دادم ، هنگامی که  صدای نگران کوهیار به گوشم رسید، ناخوداگاه دل شوره عجیبی 

 قلبم سرازیر شد.

 

 دی ، عمه حالش خراب شد ، االن بیمارستان هستیم ، هرچه زودتر خودتو برسون .سالم کجایی، تیرداد همه رو نگران کر-

 مامان ، چی شده مگه ؟ حالش خوبه ؟-

 بازم قلبش گرفته ، فقط بیا . -

 

ل سیر و کردم ، دلم مثماندم. باسرعت زیادی بسمت بیمارستان رانندگی میکردم که حال مادرم خوب باشد، وگرنه من زنده نمیتو دلم دعا می

 جوشید ، وقتی وارد بیمارستان شدم، کوهیار به سمتم امد و گفت :سرکه می

 مرد حسابی معلوم هست، کجایی ؟  عمه رو خونه تنها گذاشتی ، رفتی  پی خوش گذرانی خودت . -



 

 خفه شو کوهیار که امشب افتضاح ترین شب زندگی منه . -

 که دیگر حرفی نزند. کوهیار که هر زمان از من حساب میبرد ترجیح داد

 

 قرن طول کشید . ۴خدایا، من غیر از مادرم کسی را ندارم کمکم کن ، با کمک اسانسور به طبقه چهارم رفتم ولی انگار 

 بستری شد.ccuتوقف کردم قلبم به درد امد . یعنی انقدر حالش خراب بود که در  ccuوقتی جلوی 

 از پرستاران سراغ دکترش را گرفتم . بعد از بیرون امدن از اتاق دکتر مدام حرفهایش در ذهنم اکو میشد .

 

عاده پایینه ، و احتمال اینکه به کما برن بسیار ببینید ،جناب صلیب شاهی مادرتون یه سکته بسیار شدید کرده اند و سطح هوشیاریشون فوق ال -" 

 کنم که برای هر چیزی اماده باشید . "زیاد ، من به شما توصیه می

 

همان جا کنار دیوار سر خوردم و روی سرامیک های کف راهرو نشستم ، دیگر برایم مهم نبود که کسی شاهد شکستنم باشد ؛ دیگر هیچ چیزی 

 نه دیدن بقیه . برایم مهم نبود نه غرورم ،

 به سرعت به سمت ماشینم رفتم . وقتی خواستم حرکت کنم ، قامت دایی را کنار ماشین دیدم .

 

یل شد و ولی بی توجه پایم را روی پدال گاز فشردم و به راهم ادامه دادم، تمام حرصم را روی پدال گاز خالی میکردم ، شبم با این اتفاق تلخ تکم

خواست یک شبه هر بالیی را به وی گونه ام خود نمایی کنند ، گویا خدا  امشب کمر به ویرانی من بسته بود، میباعث شد که قطرات اشکم ر

 سرم بیاورد .

 قطعاً شادی جواب مثبت به پویا داده بود .

 سر خودم فریاد زدم .

 اه خفه شو دیگه ، مادرت در بیمارستانه، ان وقت تو هنوز در فکر خودتی؟ - 

 یل رفته ای زمزمه کردم:با صدای تحل 

 خدایا برای امشب بسمه ، کمکم کن. -

 

 دیگر بی صدا اشک ریختن را کنار گذاشتم و در تنهایی خودم زار زار گریستم . 

 

 

 گرید ، یعنی عمق فاجعه "" وقتی مردی در تنهایی خود می

 

 ��پویا ��



 

 

 

عاشقانه بودیم ، قرار براین بود که امروز صیغه محرمیتی بین ما خوانده شود ، کردم ،  چقدر هر دو غرق در دنیای تا صبح با شادی چت می

 توانم حس و حالم را وصف کنم ، همچون کودکی نوپا قبل از همه حاضر و اماده سر سفره ی صبحانه حاضر بودم.نمی

 

ماکسی سفید رنگ دیدم ، هوش از سرم پر زد ،  خندیدند ، بالخره لحظه موعود رسید ، وقتی شادی را با ان پیراهنهمگی از حرکات من می

 اوردم و بی خبر بودم.عجب فرشته ای را به دست می

 

 شادی هم دست کمی از من نداشت ، هر دو محو تماشای هم بودیم ، اصال نفهمیدم کی بله را داد و کی بله را دادم .

 

 االن دیگه مال منه . -تو ذهنم گفتم :  

 

 من به همراه همسرم تنهایی به رستوران بریم و ناهار بخوریم .  بعد از صیغه قرار شد که

 همسرم چه واژه عمیقی و من حاضر بودم تمام عمرم را در راه این واژه بگذارم .

 

 در حال خوردن بودیم و غرق در دنیای خود که تلفنم به صدا در امد محمد بود:

 رکت و نه تیرداد.سالم پویا، معلوم هست کجایی ؟ از صبح نه تو اومدی ش -

 دادم. تیرداد چرا نیومده؟ سالم داداش،شرمنده باید خبر می -

 دونم ، هر چی هم زنگ میزنم گوشیشو جواب نمیده .نمی -

 باشه من خبرشو بهت میدم . -

 

 تلفنش را در اورد و تماس گرفت .

 الو تیرداد ، خوبی ، صدات چرا گرفته؟ -

 نمی دانم ان طرف خط تلفن چی شنید که با لحن نگرانی گفت :

 االن کجایی...... ما همین االن راه میوفتیم .-

 

 ️❤شادی  ️❤

 

زدیم ، انگار نه بعد از قطع تماس ، برای پویا جریان را تعریف کردم و باهم به سمت بیمارستان به راه افتادیم .توی راه هیچ کداممان حرفی نمی

 ا چند دقیقه قبل ما هیجان زده بودیم.انگار که ت

 



 

داد ��  ��تیر

 

 پوزخندی روی لبام ظاهر شد ، عشقم برای اولین بار با من تماس گرفته بود . با صدایی گرفته پاسخ دادم :

 جانم  -

 الو تیرداد ،خوبی، صدات چرا گرفته ؟ -

 نه داغونم شادی ،داغون ، مادرم بیمارستانه منم کنار اونم . -

 کجایی .... ما همین االن میایم . االن-

 

کردم ، گفت" ما " یعنی خودش و پویا ، چرا نتوانستم که من دلش را به دست بیاورم، بازم بعد از قطع تماس حرف هایش را در ذهنم حالجی می

 گفتم .کردم ، بازم به غرور لعنتی خودم بد و بیراه میخودم را سرزنش می

 

 از اوهام درونم بیرون کشیده شدم و پاسخ دادم : با زنگ خوردن دوباره تلفنم

 جانم پویا جان . -

 ذارن بیایم باال، میشه چند دقیقه بیای پایین .سالم تیرداد ، ما پایین هستیم . چون وقت مالقات نیست، نمی-

 باشه داداش ، چرا زحمت کشیدین ، االن میام .-

 وقتی از اسانسور خارج شدم . توجه ام به دست های در هم گره خورده پویا و شادی کشیده شد ، حدسم درست بود .

 درخشید گواه آن بود .که در انگشت شادی می و حلقه ای

ه سر گیجه بدی به سراغم آمد و مجبور شدم که روی اولین صندلی بنشینم . شادی تا من را در آن حالت دید ، فوراً دست پویا را رها کرد و ب

 سمتم امد.

 تیرداد ، حالت خوبه ؟ -

 و من چقدر از لحن حرف زدنش و نگرانی اش سر مست شدم .

 

کردم ،ولی حاال او همسر نزدیک ترین دوستم ، برادرم بود خواست حاال در این لحظات سختم کنارم بود و من سر روی شانه اش گریه میدلم می

 داد .و این مرا سخت عذاب می

 

 به سختی جواب دادم:

 گم بهتون .خوبم نگران نباش ، تبریک می -

 توانستم رابطه ام با پویا را به هم بزنم .گفتم ، نمیولی نه من عزادار بودم ، ولی باید تبریک می

 

 حال مادرت چطوره؟ -شادی گفت : 

 بد ، خیلی بد ، دکترا گفتن امیدی بهش ندارن ، هر دقیقه سطح هوشیاریش پایین میاد . -در پاسخ گفتم : 



 

 

 ��پویا  ��

 

 ما امدند .  در همین حین ، کوهیار همراه یک دختر وارد بیمارستان شدند و به سمت

داداش حالت خوبه؟ مامان کجاست؟چرا اینقدر  -دختری بلند قد و الغر ، با موهایی بلوند شده ، چشم های مشکی به سمت تیرداد امد و گفت : 

 ،کالفه ای ؟اتفاقی واسه مامان افتاده؟

 

 الیا برای دیدنش امده.االن فهمیدم، این ترمه خواهر تیرداد بود . پس اوضاع مادرش خراب است که ترمه از ایت

 

 سالم عزیز داداش، خوش اومدی . -تیرداد در آغوشش کشید و گفت : 

 شده ؟!قربونت برم ، چرا اینقدر کالفه ای ؟!!داداش،چی-

 ترمه، مامان حالش بد شده هر لحظه هم سطح هوشیاریش میاد پایین تر . -لرزید پاسخ داد : تیرداد با صدایی که می

 

 غلط کردن نا امید شدن ، مادر ما قوی تر از این چیزاست . -حرف های تیرداد گریه کرد و گفت : ترمه با شنیدن 

 

 تیرداد ترمه را در آغوش کشید و سعی در ساکت کردنش داشت .

 گم ، یادم رفت .راستی داداش بهت تبریک می-ما هم خداحافظی کردیم و یک قدم جلو نگذاشته بودیم که تیرداد گفت : 

 اد جون باید از امروز به شادی بگی زن داداش .تیرد -

 گم ، امیدوارم خوشبخت شین، پویا ،شادی لیاقت بهترین ها رو داره خوشبختش کن .بازم تبریک می-

 

 ️❤تیرداد    ️❤

 

 بار برای استراحت به خانه رفتم. ۷هفته  ۳هفته قبل بود که مادرم در بیمارستان بستری شد . در این  ۳درست 

 هفته قبل عقد پویا و شادی بود و رسماً از ان شب ، مثل یک مرده متحرکم .

 

 بارد .م و آدم برایم میکند ، کارهای شرکت بین هوا و زمین است ، وضعیت مادرم پیشرفتی نکرده و... از عالترمه بی قراری می

 اقا بزرگ از یک سمت فشار می اورد که بعد از سالمتی ناهید ، مادرم  می خواهد با دختری که خودش در نظر گرفته ازدواج کنم .

 جناب صلیب شاهی ، دکتر گفتن برید به اتاقشون . -امروز محض ورودم به بیمارستانپرستار بخش گفت :  

 ا سرعت و قدم های محکم به سمت اتاق دکتر به راه افتادم .فهمیدم چیزی شده است و ب



 

 

 جلوی در اتاق ایستادم و در زدم.

 بفرمایید.  -

 سالم اقای دکتر با بنده کاری داشتین .-

 بله بفرمایین بشینین تا براتون بگم . -

 جوشید، یعنی اتفاقی افتاده بود .دلم مثل سیر و سرکه می

دونم چطوری بهتون بگم، ولی امروز صبح مادرتون دچار یه حمله قلبی دیگه شدند و سطح هوشیاریشون خیلی خوب جناب صلیب شاهی، نمی -

 پایین اومد و متاسفانه به حالت مرگ مغزی در اومدن، واقعا متاسفم ولی بهتره تصمیم عاقالنه ای بگیرید .

 

 ستم.دانچرخید این امکان نداشت، منظور دکتر را خوب میدنیا دور سرم می

 کردند .شناخت . ان ها هرگز اجازه ی این کار را صادر نمیولی آیا دکتر دایی و اقا بزرگ را می 

 کردم، یعنی باور کردنش هم سخت بود .بی حرف از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق مادر به راه افتادم . هنوز هم باور نمی

 مامان ناهید عزیزم یعنی حاال امیدی به دوباره خندیدنش نیست . حالت روحی مساعدی را نداشتم، از بیمارستان بیرون زدم و بی هدف در بین

 دانم چگونه ولی جلوی خانه اقای ستوده بودم، وقتی زنگ را فشردم تازه به خودم امدم و فهمیدم که کجا هستم .کردم، نمییخیابان ها رانندگی م

 ️❤شادی   ️❤

 

 شادی جان یکی از دوستاتون پایین منتظر شماست . -با پویا خواب بودیم که مادرم صدایمان زد و گفت : 

ه ی ما بود که یا من خانه ی بابا شهاب بودم یا پویا خانه ی ما، به سمت پویا چرخیدم و دو انگشتم را از از روزی که عقد کرده بودیم، این برنام

 بینی خوابم.نکن مگه نمی -کنار چشمانش تا روی چانه اش کشیدم، که با صدای بم شده اش گفت : 

 عزیزم پاشو یکی پایین منتظرمونه .-

 کی، این وقت صبح اومده .-

 فهمیم .لند شو میچه بدونم ب -

بعد از کمی غر زدن بلند شد و به سمت دستشویی به راه افتاد، از کارهایش خنده ام گرفته بود، درست عین بچه های کوچک بود، همان قدر 

 معصوم و دوست داشتنی .

 

 بعد با هم به سمت طبقه پایین رفتیم و با دیدن تیرداد تعجب کردیم .

 

داد ��  ��تیر

 

 بی اختیار اخم کردم یعنی این امکان داشت که شادی و پویا تا به حال هم آغوش شده باشند . 《کنماالن صداشون می 》وقتی مادر شادی گفت



 

کنی! خوب معلومه اونا زن و شوهرند اگر ادرتو فراموش کردی و به چی فکر میواقعا که تیرداد، وضعیت م -وجدانم سرم داد کشید و گفت : 

 هم تا به حال اتفاقی افتاده باشه به تو مربوط نمیشه .

 

 جلوی در اتاق ایستادم و در زدم.

 بفرمایید.  -

 سالم اقای دکتر با بنده کاری داشتین .-

 بله بفرمایین بشینین تا براتون بگم . -

 جوشید، یعنی اتفاقی افتاده بود .سرکه می دلم مثل سیر و

دونم چطوری بهتون بگم، ولی امروز صبح مادرتون دچار یه حمله قلبی دیگه شدند و سطح هوشیاریشون خیلی خوب جناب صلیب شاهی، نمی -

 . پایین اومد و متاسفانه به حالت مرگ مغزی در اومدن، واقعا متاسفم ولی بهتره تصمیم عاقالنه ای بگیرید

 

 دانستم.چرخید این امکان نداشت، منظور دکتر را خوب میدنیا دور سرم می

 کردند .شناخت . ان ها هرگز اجازه ی این کار را صادر نمیولی آیا دکتر دایی و اقا بزرگ را می 

 ردنش هم سخت بود .کردم، یعنی باور کبی حرف از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق مادر به راه افتادم . هنوز هم باور نمی

 مامان ناهید عزیزم یعنی حاال امیدی به دوباره خندیدنش نیست . حالت روحی مساعدی را نداشتم، از بیمارستان بیرون زدم و بی هدف در بین

 همیدم که کجا هستم .دانم چگونه ولی جلوی خانه اقای ستوده بودم، وقتی زنگ را فشردم تازه به خودم امدم و فکردم، نمیخیابان ها رانندگی می

 ️❤شادی   ️❤

 

 شادی جان یکی از دوستاتون پایین منتظر شماست . -با پویا خواب بودیم که مادرم صدایمان زد و گفت : 

ا از تم راز روزی که عقد کرده بودیم، این برنامه ی ما بود که یا من خانه ی بابا شهاب بودم یا پویا خانه ی ما، به سمت پویا چرخیدم و دو انگش

 بینی خوابم.نکن مگه نمی -کنار چشمانش تا روی چانه اش کشیدم، که با صدای بم شده اش گفت : 

 عزیزم پاشو یکی پایین منتظرمونه .-

 کی، این وقت صبح اومده .-

 فهمیم .چه بدونم بلند شو می -

گرفته بود، درست عین بچه های کوچک بود، همان قدر  بعد از کمی غر زدن بلند شد و به سمت دستشویی به راه افتاد، از کارهایش خنده ام

 معصوم و دوست داشتنی .

 

 بعد با هم به سمت طبقه پایین رفتیم و با دیدن تیرداد تعجب کردیم .

 

داد ��  ��تیر

 



 

 بی اختیار اخم کردم یعنی این امکان داشت که شادی و پویا تا به حال هم آغوش شده باشند . 《کنماالن صداشون می 》وقتی مادر شادی گفت

کنی! خوب معلومه اونا زن و شوهرند اگر واقعا که تیرداد، وضعیت مادرتو فراموش کردی و به چی فکر می -وجدانم سرم داد کشید و گفت : 

 حال اتفاقی افتاده باشه به تو مربوط نمیشه . هم تا به

 

 با شنیدن صدای خنده اشون نگاهم بی اراده به سمت پله ها کشیده شد، در دل ارزو کردم ای کاش در ان لحظات من جای پویا بودم .

 وقتی موضوع را فهمیدند، شادی اشک ریخت و به آغوش پویا خزید.

 زد، خنچری در قلب من بود.و بوسه های ریزی که پویا روی سر شادی می دیگر تحمل ان فضا برایم سنگین شده بود

 پس با خداحافظی کوتاهی به سمت خانه به راه افتادم، وقتی ترمه حال من را دید شروع به گریه و زاری کرد و من هم برای اولین بار با او

 همراه شدم .

مادرم خبردار شدند، اول از همه دایی ام به سمتم هجوم اورد و کلی بد و بیراه  عصر تمام فامیل خانه ما بودند، وقتی از تصمیم اهدای عضو

 نثارم کرد، بعد هم اقا بزرگ با ان ابهتش گفت :

 نمی تونم اجازه بدم که عروس خانواده صلیب شاهی رو تیکه تیکه کنن . -

 

 ، چند مادر، پدر یا فرزند را نجات داد .یشود، با اهدای عضو های مادرمولی هیچ کدام به این موضوع فکر نکردند که م

 

 

 دادم .دلم از این فرهنگ غلط دور و اطرافم گرفت، ولی اجازه اصلی دست من بود پس من هم این اجازه را می

 مادرم تحویل داده شد.با صدور اجازه از سمت من، همه خانواده من را دشمن دانستند، دایی ام مرا قاتل خواهرش خواند و بالخره پیکر بی جان 

 

اخم در این مدت واقعا پویا عین یک برادر واقعی همه جا و هر زمان کنارم بود، موقع دفن مادرم قطره اشکی روی گونه ام خودنمایی کرد که با 

 غلیظ اقا بزرگ سرکوب شد. من تیرداد صلیب شاهی بودم و حق اشک ریختن نداشتم، حتی برای مرگ عزیزترینم .

 

 ها شاکر بودم.راسمات، شادی هوای ترمه را داشت و پویا هوای من را و من از داشتن  دوستانی مثل اندر طی م

 

 بعد از چهلم مادرم ترمه ساز رفتن زد بدون این که به تنهایی من فکر کند .

 

 هاست ** گاهی اونقدر غم داری که تنهایی کوچکترین آن

 

برخواست.  تمام غم های جهان به یک باره به دلم سرازیر شد، یاد آن روزی افتادم که چقدر سر اهدای اعضای هنگامی که پرواز ترمه از زمین 

 مادرم با دایی بحث کردم.

 

  《کنم. دونی که این کار رو میکشمت. میتیرداد، اگه این کار رو بکنی، به والی علی می 》کرد که ولی او هم چنان حرف خود را تکرار می



 

 کشم؟ میان هیچ کس فکر نمی کرد که من چه ها می در این

 فقط حرف های خودشان برایشان مالک بود  و این موضوع مرا ناراحت و عصبی کرده بود.

 آمدند.کشمکش زیادی با دایی و اقا بزرگ داشتم ولی آن ها همچنان ازموضع خود پایین نمی

 م. آخر سر تصمیم خود را گرفتم و اعضای مادرم را اهدا کرد

 ردند.حسی داشتم که هیچ موقع تجربه نکرده بودم، من مادرم را از دست داده بودم، اما هم چنان دایی و فامیل من را به چشم یک قاتل تماشا میک

 

سرهای خانواده توانستم، از این قوانین خانواده ام بیزار بودم. چرا پکرد ولی من نمیکردند. ترمه راحت و آسوده شیون میوقتی مادرم را دفن می

 ما حق گریه کردن نداشتند، مگر احساس نداشتند.

 

 بخاطر حفظ ظاهر محکم ایستاده بودم ولی خدا خودش شاهد بود، که چه قدر شکسته و محزون بودم.

اشک را از چهره ام  دلم می خواست فریاد بزنم، اخر سر هم طاقت نیاوردم و قطره اشکی روی گونه ام غلتید ولی با دیدن اخم آقا بزرگ فوراً رد

 زدودم .

 

 بعد از اتمام مراسم، تنهایی به سر مزار مادر رفتم و تا میتوانستم با او درد دل کرده و گریستم .

دونی چند شبه غذا ذاشتی من بدون غذا بخوابم، میسالم مامان، پسرت اومده ها، نمی خوای یه چایی برام بیاری! تو که هیچ وقت نمی 》

گفتی تا عروسی تو و ترمه رو ذاشتم رو بالش! بدون تو هیچ چیزی مزه نداره، مارو گذاشتی کجا رفتی نامروت، مگه تو نمینخورده سرمو گ

 《نبینم از مردن خبری نیست؟ ببین هنوز نه من ازدواج کردم و نه ترمه پس کجا گذاشتی رفتی! 

 

 کردم . و از شدت گریه شانه هایم میلرزید، زیر لب زمزمه می

 《امان پاشو، من تنهایی چیکار کنم، بلند شو، ِد پاشو م 》

 که دستی روی شانه ام نشست.

 

 ��پویا  ��

 

 دانستم که تیرداد پس از مراسم سر خاک خواهد رفت، برای همین هم تعقیبش کردم .می

 وقتی دیدم حالش خراب است به سمتش رفتم و دست روی شانه اش گذاشتم .

 یامرز هم راضی نبود این قدر خودتو ناراحت کنی .تیرداد، کافیه اون خداب -

 

 مردانه در آغوشم گرفت و گریست .

 《خیلی تنها شدم پویا، خیلی  》

 کردم فکر این که یک روز بدون مادرم باشم هم، کافی بود تا اشک مرا جاری کند.درکش می



 

 موقع برگشت از فرودگاه شادی گفت:

 باید یه فکری به حال تیرداد کنیم، از امروز خیلی تنهاست . -

 کنم، درسته!کنی که من میتو هم به اون چیزی فکر می -

 دونم تو فکر تو چیه ولی تو فکر من یه کار خیر هستش .نمی -

 کردم ولی، کی؟اتفاقاً منم داشتم به اون فکر می-

 :یه نگاه عاقل اندر سفیه به من انداخت و گفت 

 تو دیدی من بدون فکر کاری انجام بدم! -

 

 نه خداییش.-

 فهمی چی در انتظار اون رفیق کله خرابته .پس ساکت، برو بعدا می-

 عشقم اونطوری نگو تیرداد پسر خیلی خوبیه. -

 دانستم چه فکری دارد ولی به او ایمان کامل داشتم .نمی

 

 ️❤شادی ️❤

 

 ا قرار گردش داشتیم.صبح که از خواب بلند شدیم، با بچه ه

کرد، با پویا سمت کمد رفت و دو دست لباس ورزش بیرون کشید و به دستم داد، آنقدر لذت بخش بود، عشق زندگی ام برایم لباس انتخاب می

 عشق به کار هایش خیره بودم که تیشرتش را در آوردو چشم های من از تعجب گشادتر از همیشه شد.

 صدقه رفتنش کردم در دلم شروع به قربون و 

  《تونستم به اون باقلواها انگشتی بزنم تیکه است، عجب هیکلی ! کاش عجله نداشتیم و من می ۶ووی، آقامونو نیگا شیکمش  》

 دیدمش هم حس خجالت زیر پوستم جاری بود و هم حس هیجان .اولین بار بود که بدون لباس می

 پویا با دیدن حالتم گفت :

 نت تموم شد لباساتو بپوش بریم .عروسک اگه دید زد -

 لحن دلبری به خودم گرفتم و گفتم :

 پویا، تو چقدر وزنه زدی که هیکلتو این طوری ساختی!-

 کنم.آرم و یه لقمه چپت میدونی طاقت نمیکنی ، میعروسک این طوری صدام می -

 خوام لباس عوض کنم.حاال اینا رو بی خیال، برو بیرون می-

 عه خودت قشنگ دید زدی نوبت ما رسید، برم بیرون !-

 

 کشم خوو، برو بیرون .عه پویا بد جنس نباش دیگه، خجالت می-



 

 پویا جلو آمد و یک بوسه از روی گونه ام کرد و گفت:

 عروسکم، من شوهرتم، یادت که نرفته اول و آخرش همش مال منه . -

 تواند باشد .حیا میاز خجالت سرخ شدم، خدایا یک بشر چه قدر بی 

 رفت سمت آینه تا به موهایش حالت دهد، منم خیلی سریع لباس هایم را عوض کردم.

 

 ��پویا  ��

 

 از آینه مشغول نگاه کردن بودم و در اوهام خود غرق بودم.

خواد که نامزدی نکه دلم نمیخواد بیش از حد بهش نزدیک بشم هم کوچولوئه و هم ایواو چه هیکل بی نقصی، چقدر ناز و بغلی؛ دلم نمی 》

 《ماهم مثل بقیه باشه! 

 هنگامی که به سمتم برگشت، تازه متوجه نگاهم از آینه به خودش شد و شروع به جیغ زدن کرد .

 پویا خیلی نامردی، بی شعور . -

 من هم یک لبخند ژکوند تحویلش دادم و برای این که بیشتر اذیتش کنم، زیر گوشش زمزمه وار گفتم :

 عروسک من همه چیت عالِی عالی بود و خوردنی . -

 با حرص نگاهم کرد و گفت:

 خیلی بی حیایی -

 

 بردم .واقعا طبیعت دلنوازی بود؛ متوجه نگاه های شادی به تیرداد و نیاز بودم و کم کم پی به نقشه اش 

ن بودم زیرا در این چند وقت نگاه نگرانش رسوایش کرده بود توانستند زوج خیلی خوبی باشند، از احساس نیاز به تیرداد مطمئتیرداد و نیاز می

 دانستم تیرداد چه واکنشی به این موضوع خواهد داشت.اما نمی

 

 نگو که ...-

 درست حدس زدی!-

 ولی شاید راضی نباشه!-

 نگران نباش، نیاز خیلی وقته از تیرداد خوشش میاد ولی جسارت این که بگه رو نداره.-

 ل فردا برنامه نداری بریم خرید برای عروسی .اونا رو بیخیا -

 

 هفته بعد نامزدی پارسا بود! بالخره پدرم برای خواستگاری نگین رفت و پارسا هم داماد شد؛ هفته دیگر نیز عروسی پریا !

 

 ️❤شادی  ️❤



 

 ؟ریم. راستی امشب میای پیشم باشه گلم، فردا می-

 پویا  مستانه خندید و گفت :

 مگه میشه نیام! تو نباشی من خوابم نمیبره .-

  《منم همینطور  》و او هم لب زد  《دوست دارم  》در چشمان رنگ دریایش غرق شدم و لب زدمبا عشق و عالقه 

 

 بودم .ولی عمر این روزهای خوش کوتاه بود. من فقط سه هفته برای بودن در کنار عشقم زمان داشتم و باید سر ماه در استانبول می

 ��پویا  ��

 ه طور اجازه بگذارم برود؟ ای کاش شرط بابا اردالن را قبول نمی کردم.چگونه  بتوانم از عشق  زندگی ام دور بمانم، چ 

 بعد از کمی گشت و گذار با ماشین باهم به سمت خانه اشان رفتیم، به کمی تنهایی احتیاج داشتم به خاطر همین هم به شادی گفتم :

 عزیزم من جایی کار دارم تو برو منم میام پیشت . -

 باشه  پس زود بیا .-

 چشم خانومم.-

 هم من و هم شادی در افکار خود غرق شدیم . 《!بلیط شادی رو گرفتم سه هفته دیگه راهیه  》از وقتی که بابا اردالن پشت تلفن گفت 

 از به هوای آزاد داشتم.بعد از پیاده شدن شادی، سمت پارک نزدیک خانه اشان رفتم. نی

 

تونم بذارم زنم بره؟ اونم تنهایی و بدون من واقعاً به اینجای قضیه فکر نکرده بودم! چطور می 》روی نیمکتی نشستم و غرق در افکار خود شدم

  《ولی من بهش قول دادم نمیشه بزنم زیرش ! 

دهم جایی بروی را داشتم . ولی کاش جرات این که بگویم اجازه نمیکردم، ای ای کاش نرود، ای کاش شرط پدرش برای ازدواج را قبول نمی

 همه ی این ای کاش ها چیزی در بر نداشتند .

 

 ️❤شادی   ️❤

 

 

 صبح با ناز و نوازش های پویا از خواب بیدار شدم .

 

 سالم خانوم، صبح بخیر .-

 

 سالم آقا، صبح شما هم بخیر.-

 

 گفتیم .این طور حرف زدن ها برایمان عادی شده بود! بی اراده به هم خانم و آقا می



 

 

 عروسک خوب خوابیدی بالشت راحت بود! -

 

 برعکس خیلی سفت بود عین سنگ، این سینه است تو داری یا پاره آجر! -

 

 ه که گردنم گرفته.عزیزم شرمنده این دیگه نرم نمیشه، حاال هم پاشو گردن و پشت شوهرتو ماساژ بد - 

 

 با عشق نگاهش کردم و گفتم :

 

 خواد ماساژت بده؟عه پویا اذیت نکن دیگه، عادت کردی هر صبح من ماساژت بدم، پس فردا که من رفتم! کی می -

 

 در حال ماساژ دادنش بودم که گفت:

 

 اهه بچه جان اول صبحی زد حال نزنی نمیشه نه؟!! -

 از رفتنم دلگیر هست . دیدم که چقدرگفت، میراست می

 

 ببخشید، االنم بلند شو یه دوش بگیر بریم صبحونه بخوریم و بعدم خرید .-

 

 پویا لبخند مرموزی زد و گفت :

 

 گما، اتاق تو چرا حموم نداره و فقط دستشویی داره؟!!شادی می -

 

 واسه چی!-

 

 بازم از آن لبخند های شیطنت زد و گفت:

 

 کشم تو رو هم ببرم.کردیم این طوری بیروِن، من خجالت میآخه، اگه حموم داشت با هم دیگه حموم می- 

 

 حیا برو زود دوش بگیر بیا.بی-

 



 

 با لحن خماری گفت:

 

 شادی  -

 

 زهر مار دیگه چیه!-

 

 دلگیر گفت:

 

 کنه؟!!ای بیتربیت، آدم با شوهرش این طوری صحبت می-

 

 ی یه تار موی شوهرم بشن حاال چی می خواستی؟الهی همه دنیا فدا -

 

 دوباره چشمانش از شیطنت برق زد و گفت :

 

 امشب بریم خونه ما ؟ -

 

 چرا؟ این جا راحت نیستی؟ -

 

 راحتم، ولی ُخب اتاق من حموم داره و راحت تر .... -

 

 جعبه دستمال کاغذی روی عسلی را به سمتش پرت کردم و گفتم: 

 

 تک نخوردی!برو؛ اول صبحی ک-

 

 و اونم در را پشت سرش بست و رفت .

 

 ��پویا  ��

 _ عزیزم اون لباس زمردی چطوره؟

 _ اوم، رنگش عالیه ولی مدلش یخورده کوتاهه.



 

 فروشنده پیش دستی کرد و گفت :

 رسه!این لباس مدل بلند تری هم داره، که تقریبا تا کمی پایین تر از زانو می -

 برامون بیارین؟ ۳۸میشه یکی سایز  -

 با تعجب به چهره ام خیره شد!

 دونی؟! تو سایز من از کجا می -

 چیه انتظار داری سایز تو رو ندونم سایز فروشنده رو بدونم! سایز لباس زیراتم دستمه.-

 نگذاشت من ببینم و گفت: کردم، لباس را گرفت و به سمت اتاق پرو رفت، اماوقتی این گونه رنگ به رنگ میشد عشق می

 عالیه. -

 مامان گفته بودکه برای عروسی پریا، برای دو نوعروسش پارچه داده به خیاطش تا لباس بدوزد و نیازی نبود تا لباس دیگری بخریم .

 

 بعد از خریدن کفش و کیف به سمت خانه به راه افتادیم که شادی گفت:

 وز آخرین جلسه تدریس رو دارم!کنی امرعزیزم منو دم آموزشگاه پیاده می -

 باشه گلم، هفته آینده، بازم قراره بری؟ -

 رم.نه دیگه این آخرین جلسه امه بعدش یه بارم برای امتحاناتشون می -

 شادی را دم آموزشگاه پیاده کردم و به سمت شرکت رفتم.

 

داد  ��  ��تیر

 

 اغم آمده بود.امروز بعد از مدت ها باز هم حس تنهایی و خفقان آوری به سر

 در راه بازگشت از شرکت بودم که تلفنم زنگ خورد. با دیدن شماره شادی دوباره به هیجان آمدم .

 جانم.-

 سالم تیرداد خوبی .-

 ممنونم، تو چی؟ خوبی؟ -

 مرسی، راستش زنگ زدم ازت گله کنم، یعنی چی که سر پویا اینقدر کار ریختی؟  -

 بیای منو تا جایی برسونی چون پویا گفت وقت نداره!جریمه ات هم اینه که باید 

عه عه،  ببین مارمز چطور چغلی منو پیشت کرده! مهندس منم بعد سر آقا پویا شلوغه، بابا ایول؛ میگما شادی مواظب این شوهرت باش فکر  -

 کنم داره زیر آبی میره! آدرس آموزشگاه رو بده.

 کنم بای .االن برات اس می -

 



 

 موزشگاه شادی را با نیاز دیدم شوکه شدم .وقتی دم آ

 

 شناختم دختری به قد و قواره شادی بود، چشم و ابرو مشکی و کمی هم معذب تر از دختران دور اطرافم بود.نیاز را از دورمی

 وقتی جلوی پایشان توقف کردم رو به شادی گفتم:

 رین؟خانوم مستقیم می -

 برو آقا مزاحم نشو!  -

 ه زد.و بعد زیر خند

 کنی از ما؟سالم داداش تیرداد، پارسال دوست امسال آشنا؛ یادی نمی-

 

 شرمنده گرفتاریه دیگه کاریش نمیشه کرد! بیاین باال .-

 نیاز رو به شادی کرد و گفت:

 عزیزم بهت خوش بگذره، من دیگه میرم خونه. -

 

 بعد شادی گفت:

 ارد نیست. سوارشو ببینم!کجا؟ مگه میزارم بری؟ ناهار مهمون منی اعتراض هم و-

 

 نیاز با معذبی سوار شد و رو به من گفت :

 شرمنده مزاحم شما هم شدیم. -

 دشمنتون شرمنده، بنده در خدمتم.-

 رو به شادی کردم و گفتم :

 ُخب، االن کجا برم؟-

 

 راستش رو بخوای، خیلی گرسنمه با پویا قرار گذاشتیم بریم رستوران کوهیار برو اونجا. -

 نیاز رو به من گفت:

 آقا تیرداد، اگه زحمتتون نمیشه اول منو برسونید خونه؟ -

 

 

 

 ️❤شادی  ️❤

 



 

 توهم میای! کجا خونه؟ -

 آورد گفت :نیاز که هیچ موقع در جواب دادن کم نمی

 من کجا بیام وسط دوتا نامزد؟ اونم نامزدایی مثل شما، خدا به دور کنه. -

 

 مثالً چی میشه بیای؟ -

 آموزی دارین شما.بد -

 شینی؛ هم سر اینو گرم میکنی و هم سر خر ما نمیشی !ری یه گوشه میخفه بابا، تو با تیرداد می -

 

داد ��  ��تیر

 خندیدم کل کل کردن این دو واقعاً خنده دار بود.داشتم بالخره بعد از مدت ها می

 

 ام نگذاشتند احساس تنهایی کنم و من در کل راه فقط خندیدم.ییخدایا شکرت که دوستانی به این خوبی دارم، در این روزهای تنها

 

 %  پاورقی %

 

 از این جای داستان نیاز هم وارد داستان میشود و احساسات و خاطراتش را از زبان خودش تعریف میکند.

 

 

 ️❤نیاز  ️❤

 کند .خندد، چه قدر مردانه رفتار میای جانم چه قدر خوب می

 پویا خبر داشتم، اما امیدی به خودم نداشتم.از نقشه شادی و 

 آمد ولی نتوانسته بودم به او ابراز عالقه کنم.زمان زیادی بود که از تیرداد خوشم می

 

 راستش متوجه احساس تیرداد به شادی بودم، نمی خواستم مانعی بین آن دو باشم.

 ز تصمیم گرفته بودم اعتراف کنم .بعد از نامزدی شادی متوجه شکستنش شدم، بعد مرگ مادرش، اما امرو

 با صدای گوشی ام از عالم خودم بیرون آمدم .

 جانم کاوه؟ -

 سالم آبجی کوچیکه کجایی؟-

 



 

 خورم.دارم با شادی اینا میرم بیرون؛ ناهارم اونجا می -

 کاوه فریادی کشید که یک آن ترسیدم.

 ؟ ... استغفرهللا.کنی؟ اونا نامزدن، تو چرا باهاشونتو میون اونا چیکار می-

 از ترس اینکه صدایش را شادی یا تیرداد شنیده باشند، سریع گفتم:

 زنیم بای .تنها نیستیم، برو بعداً حرف می -

 بعد از نامزدی شادی حال کاوه تعریفی نداشت، تازه توانسته بود کمی بهتر شود.

 د کرده بود و قرار بود تا آخر ماه خواستگاری مهرسا برویم.مادرم در مراسم نامزدی شادی، دختر عمویش مهرسا را برای کاوه پسن

 

کند، از زمانی که با پویا ازدواج کرده بود اخالقش نیز تغییر پیدا کرده بودو پویا پسر خیلی خوبی بود و مطمئن بودم که شادی را خوشبخت می

 تر شده بود.مهربان

 

 شدم. زمانی که به رستوران رسیدیم، از رفتار تیرداد متعجب

با من همقدم شد تا با هم به داخل برسیم، شادی که با دیدن پویا آن قدر هول کرده بود که فراموش کرد، من هم وجود دارم و به طرف عشقش 

 پرواز کرد.
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 تم.متوجه نقشه ی شادی شده بودم، دوست داشت تا من و نیاز به هم نزدیک شویم، اگر او دوست داشت منم حرفی نداش

 

 کردم.خواست رابطه ای بین من و نیاز به وجود بیاید و منم اطاعت امر میعشقم می

 وجدانم سرم فریاد کشید و گفت:

 《خوای آدم شی آخه؟ فقط و فقط زن داداش فهمیدی؟!باز تو گفتی عشقم، تیرداد تیر بارون شی، اون همسر داداشِت کی می 》

 ،او هم متعجب از کارم نگاهی به من انداخت که تا اعماق عشقش را فهمیدم.موقع پیاده شدن با نیاز همقدم شدم 

 

گفت. با دیدن این صحنه ناخودآگاه اخم هایم وقتی وارد رستوران شدیم، شادی بغل دست پویا روی تخت نشسته بود و داشت چیزی دم گوشش می

 گذرد.د چه در دلم میدر هم رفت و متوجه نیاز شدم که دستشو مشت کرد، پس او هم فهمیده بو

 

 سعی کردم عادی رفتار کنم، ناهار هم مثل همیشه به توصیه شادی آبگوشت خوردیم.

 برد.خندم نیاز چگونه لذت میشادی و پویا هم کلی شوخی کردند و نیاز و من از دستشون خندیدیم، متوجه این شدم که وقتی می

 

 کردم:می شدم و زیر لب زمزمهاز حس حسادت داشتم دیوانه می



 

 《چرا من نتونم خوش باشم؟ چرا کسی تو گوش من  نجوای عاشقانه سر نده؟  》

 کردم!تصمیم گرفتم، باید از جایی شروع می

 

 ️❤نیاز  ️❤

 

 تیرداد با دو قهوه ترک وارد اتاق شد و درست در کنارم روی مبل سه نفره چرم نشست. 

 درون ذهنم گفتم:

 《، این همه جا تو این اتاق االن یعنی باید بیاد بغل من بشینه!!!این تیرداد هم  امروز سه میزنه 》

 کشید.قهوه ها را روی میز گذاشت و به سمت پنجره اتاقش رفت و پشتش را به من کرد، کالفه دستش را در موهایش می

 طاقت این همه رنج اش را نداشتم، بلندشدم و به سمتش رفتم.

 ای؟ تیرداد چیزی شده؟ چرا اینقدر کالفه -

 برگشت و با ابروی باال رفته نگاهی به من انداخت و گفت:

 هیچی چیزی نیست.-

 دل بی قرارم بی قرار تر شد، این همه به عشقم نزدیک بودم ولی نداشتمش.

 

نه اش تکیه بالخره کاسه صبرم لبریز شد و از پشت کامالً بغلش کردم و دستانم را دور شکمش حلقه کردم، سرم را به شونه های پهن و مردا

 بوییدمش.کردم و میدادم، با تمام وجودم حسش می

 اول تعجب کرد ولی خیلی زود خودش را پیدا کرد.

 نیاز! این چه کاریه؟-

 کردم، آروم و آهسته گفتم:با شنیدن اسمم که بدون پسوند از زبانش جاری شد، درون ابرها سیر می

 دونی چرا؟زنم؟ میدونی چند وقته دوست دارم و دم نمیتیرداد میهیس، هیچی نگو... بزار حست کنم... -

 

 اشک هایم بی اراده شروع به باریدن کردند.

 تیرداد با حس خیسی پیراهنش گفت:

 چرا؟-

 کم کم به هق هق افتادم.

 چون توی لعنتی، عاشق بهترین دوستم بودی و هستی! -

 آروم تر از خود من گفت:

 .کافیه نیاز، عذابم نده -

 و دستانم را از دور شکمش باز کرد و به سمت مبل های وسط اتاق رفت.



 

 صبر کن حرفام تموم شه. -

 روی اولین مبل نشست و به روبه رویش اشاره کرد تا بنشینم.

 من منتظرم.-

 با نگاه کردن به چشمان منتظرش شروع به صحبت کردم.

 

دونی روز اولی که دیدمت با هادی وارد اکیپ شدی با پسرا فاصله، خودت که بهتر میشناسمت اما دورادور و بااالن سه ساله که تو اکیپ می-

رابطه خوبی داشتی، ولی همیشه با دخترا فاصله تو حفظ کردی . درست عین خیاالتم بودی، پسری مغرور و با جذبه و زیبا . کم کم بهت فکر 

سال پیش بود که تصمیم گرفتم بیام جلو و بهت ابراز عالقه کنم ولی وقتی اومدم کردم تا اینکه رویاهای شب هام شدی! شدی تمام دنیام! یک می

زدی. اونروز من شکستم، تو من ویرون کردی و از احساسی که تو وجودت نسبت به شادی داشتی حرف میبگم، تو داشتی با هادی درد دل می

 کنی یا نه؟وارد جهنم شدم، ولی هیچ وقت دم نزدم. درکم میکردی ! اون روز بود که فهمیدم عشقم صمیمی ترین دوستمو می پرسته، 

 نیشخندی زد و گفت:

کی بهتر از من درکت میکنه ههوضعیت منم بهتر از تو نیست به قول تو، عشقم صمیمی ترین دوستم رو می پرسته و منم نظاره گِر الو  -

 ترکوندِن شونم، الاقل وصعیت تو بهتر از منه که من با کسی نیستم.

 ل زدم به آن دو تیله مشکی رنگ و گفتم:ز

کنه، اونا خوای منتظر شادی بمونی؟ نمون تیرداد شادی هیچ وقت پویا رو ول نمیخوای خودتو عذاب بدی؟ میتا کی تیرداد؟ تا کی می-

 خوشبختن باعث نشو که زندگیشون به هم بخوره.

 با خشم نگاهم کرد و گفت:

شناسی، یعنی تو  چشم تو من اونقدر بی مرام هستم کهبتونم زندگی داداشم رو بهم بزنم، ولیتو منو خوب نمیصبر کن ببینم تو میگی عاشق منی  -

 نه تو عاشق من نیستی پس دم از عشق نزن.

 

 کمی صدایم را بلند کردم و گفتم: 

رم، منم دوست دارم عشقم ناز و نوازشم ِد لعنتی، کی اجازه دادی بهت نزدیک شم و بشناسمت؟ کی اومدی طرفم؟ کی محلم دادی؟ من یه دخت-

 کنه، نازمو بخره.

 با بغض بدی ادامه دادم:

 دوست دارم تیرداد باور کن. -

 

تر از من بود، داداشم عاشقش بود، تیرداد عاشقش هست. کردم از هر لحاظ سرسرم را به زیر انداختم. دختر بودم و حسود، به شادی حسودی می

 بینم.ام را میاما خودش به عشقش رسید و خوش و خرم است اما من عذاب دونفر از عشق های زندگیهر دو را ویران کرد، 

 

 تیرداد نگاهی به من انداخت و انگار درگیری ذهنم را خواند که گفت:

 

باشه پس لطفا فکرای الکیتو از خواد عاشقش شم، هیچ موقع نشد که ببینم به کاوه امیدی داده نیاز، شادی هیچ وقت کاری نکرد که من بگم می -

 ذهنت بیرون کن.

 



 

 میان حرفش دویدم و گفتم:

 

 اما....-

 

 صبر کن حرفام تموم شه بعداً! -

 

 بعد نگاهی به من انداخت که تا اعماق قلبم لرزید.

 

نم نظرت راجب خودمون ببین منم از این وضعیت خسته ام ولی من تیرداد صلیب شاهی ام من محکمم من مغرورم . تصمیم گرفتم شروع ک-

 چیه؟

 

 

 قلبم به تپش افتاد گفت " خودمان " چه واژه شیرینی ! از هیجان زیاد لکنت کالم پیدا کردم.

 

 

 من... من حاضرم بخاطرت بمیرم.-

 از آن لبخند های بی نظیرش نثارم کرد و دستانش را به سمتم گشود و منم بی صبرانه به آغوشش خزیدم.

 

 ️❤شادی  ️❤

 

 

 ا به سمت اتاق تیرداد رفتیم، کرم های پویا فعال شدند و بدون در زدن وارد اتاق شد.با پوی

زدند.  تا خودشان را تکانی دهند ما وای خدای من، عجب صحنه ای ... یعنی به این سرعت ... کامل در آغوش هم بودند و داشتند حرف هایی می

 ه زیر انداخت ولی تیرداد عصبی گفت:صحنه را شکار کردیم، نیاز از خجالت سرخ شدو سرش را ب

 

 نیشتونو ببندین، االن پشه میره دهنتون. -

 با خنده و شیطنت گفتم:

 به این سرعت عجبا. -

 پویا هم پا به پای من شیطنت کرد و گفت:

 ای تو عمرم شکار نکرده بودم، حاال تند و سریع توضیح.تا حاال من همچین صحنه -

 تر شد و گفت:تیرداد عصبی



 

 کردم، این اتاق در نداره ؟پریدم تو اتاقتون مطمئناً صحنه ی جالب تری شکار میشو پویا، اگه منم بی اجازه میخفه -

 

 با خنده دستامو به هم زدم و گفتم:

 حاال بی خیال در، ایول یه عروسی دیگه افتادیم. -

 پویا اخمی ساختگی کرد و گفت:

 نداریم ذوق مرگ میشی نه؟ یخورده هم به فکر جیب من باش.نه این که ما اصال این روز ها عروسی  -

 بعد رو به تیرداد کرد و گفت:

 بابا یکی یکی زن بگیرین، جیب من خالی شد. -

 

 تیرداد دست نیاز را گرفت و یک بوسه روی دستانش کاشت و رو به پویا گفت:

 بری وگرنه بامن طرفی!داداشم، از امروز از زن داداشت حساب می -

 کردم در دل نیاز قند آب کردند حتی  شیرینی آن را من هم حس کردم و گفتم:حس 

 هوی آقا تیرداد، شوهر منو تنها گیر آوردی؟ -

 خنده ی مستانه ای سر داد و چیزی نگفت منم باشوقی کودکانه نیاز را در آعوش کشیدم و گفتم:

 وای نیاز مبارکه،مبارکه -

 ش کشید و تبریک گفت.پویا هم خیلی مردانه نیاز را به آغو

 قرار گذاشتیم شب همگی برای شام و تفریح به شهر بازی برویم.

 

 

 با پویا وارد خونه ی بابا شهاب شدیم، همه جا پر از شور و شوق بود، باهم به سمت اتاق پویا به راه افتادیم.

 راهروی طبقه باال پارسا را دیدیم.

 سالم شاه داماد. -

 خاصش زد و گفت:یکی از آن لبخند های 

 سالم بر زن داداش عزیزم . -

 پویا معترضانه گفت:

 بابا منم آدمم ها، سالم. -

 بارید گفت:پارسا که شادبودن از سر و رویش می

 دادی نه من.بچه پرو، من از تو بزرگترم تو باید سالم می -

 کردم.داشتم جر و بحث آن دو را تماشا می

 من بزرگترم. فعال که اول من داماد شدم یعنی-



 

 

 کافیه بابا، ُخب پارسا برنامه تون برا شب چیه؟ -

 پارسا نگاه شیطنت باری به من انداخت و گفت:

 کشم.یعنی االن من برنامه شبمو برا شما بگم؟ آخه زشته خجالت می -

 

 داد.و بعد قهقهه مستانه ای سر

 گفت:بعد از ورود به اتاق پویا، فوراً به آغوشم کشید و دم گوشم 

 عشقم، دلم برات یه تیکه شده بود.-

 خوبه صبح باهم بودیم . -

 حتی اگه یه دقیقه هم ازت دور باشم دلم برات تنگ میشه!-

 

 زدم.ام را چشم میهای خودم خوشبختیداشتم با چشم

 خوب عزیزم من برم یه دوش بگیرم بیام حاضر شیم.-

 ا تا چه حد بی ظرفیت تشریف دارند.کرمای وجودم فعال شد و من هم نفهمیدم این آقای م

 تنهایی؟-

 

 چشمانش همانند پروژکتور روشن شد و گفت:

 نه با همسر عزیزم. -

 و دستمو کشید و به سمت حمام هدایتم کرد به رسمیت به ).....( خوردن افتادم .

 

 ��پویا  ��

 

باز بلند پیراهن اسپرت پوشیدم و شادی یک شلوار جذب و مانتو جلوبعد از حمام کردن یک تیپ ست به رنگ سفید زدیم، من یک شلوار جذب و 

 به تن کرد.

 رفتیم صدای سوت به پا شد، کار فرزین و پارسا بود.هنگامی که از پله ها پایین می

 واو، اینا رو عین دوقلوها لباس پوشیدن. -

 منم در پاسخش گفتم:

 حسوِد بخیل، چشم داشته باش. -

 القیات ما آشنا نبود گفت:نگین که هنوز با اخ

 اتفاقاً خیلی هم خوب شدن، آقا فرزین. -



 

 فرزین همانند دختران پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 وا نگین خانوم، من شوخی کردم. -

 ُخب من فکر کردم که... -

 پارسا میان حرفش آمد و گفت:

 عزیزم این آقا فرزین هم عین من دَله است، یعنی اخالقش عین منه. -

 صدا خندیدم و گفتم:با 

 دونین دَله هستین، این پریا کجاست؟ دیرمون شد.خوبه خودتون هم می -

 پریا فریاد زنان گفت:

 اومدم، اومدم. -

 

 وقتی چشم همه به پریا افتاد کل جمع خندیدند، جوراب هایش در دستش بود و شالش روی دوشش؛  برای این که زودتر حاضر شود گفتم:

 شدی؟ بدو دیرمون شد.دو ساعته حاضر ن -

مت با هم  به سمت شهربازی حرکت کردیم، هنگام پیاده شدن متوجه پورشه ی تیرداد شدم، که وارد پارکینگ شد و نیاز و تیرداد پیاده شدند و س

 ما آمدند.

 

 

 شادی پیش دستی کرد و گفت:

 سالم بر  زوج افتخاری امشبمون. -

 نجام شد و با هم راهی شهر بازی شدیم.هر دو سالم دادند و مراسم معارفه و ... ا

 داشت.نگین با شوق و ذوق وصف ناپذیری کنار پارسا قدم برمی

 دست شادی را گرفته بودم و همقدم با عشقم بودم.

 پویا!-

 جاِن پویا.-

 کنم!حواست کجاست؟ سه ساعته دارم صدات می -

 دست هم دور تر از بقیه در حال صحبت بودند.گفت تمام حواسم پی تیرداد و نیاز بود که دست در راست می

 حواسم پی تیرداد و نیاز بود، چه قدر زود باهم َمچ شدن! -

 

 آره واقعاً، پویا من گرسنمه -

 ای شیطون، می خوای جلو همه منو بخوری؟ -

 نیشگونی از پهلویم گرفت و گفت:

 بی تربیت. -



 

 رو کردم به طرف جمع و گفتم:

 م؟ شادی گرسنه است.موافقین اول شام بخوری-

 

 دانم چرا نیاز ناراحت شد و دست تیرداد را رها کرد؟تیرداد زودتر از همه موافقت کرد و نمی

 حتی تیرداد هم متوجه حالتش شد و رو به ما گفت:

 پویا شماها سفارش بدین ماهم میایمدبرای من بختیاری سفارش بده. -

 سپس رو به نیاز کرد و گفت:

 خوری؟عزیزم تو چی می -

 

 منم بختیاری. -

 و به سمت رستوران به راه افتادیم.

 

 ️❤نیاز  ️❤

 

حسابی سیرم و میلی به  》است، چون داخل ماشین حرف از  گرسنگی شد و او هم گفت  《گرسنه  》واقعاً حالم بد شد زمانی که تیرداد گفت 

 《غذا ندارم

 تیرداد به سمتم متمایل شد و بعد از کمی نزدیکی گفت:

 نیاز، چیزی شده؟ چرا ناراحت شدی؟ -

 دونی؟!!یعنی تو نمی -

 نه، من باید چی رو بدونم. -

 

تونی به این زودی ها دونم که نمیفهممت و میتیرداد اگه قراره بازم به خاطر شادی از خودگذشتگی کنی، پس با من بازی نکن، من می -

 فهمی چی میگم یا نه؟به خاطر شادی بگی گرسنه ای، میگیری فراموشش کنی؛ اما دلم نمی خواد وقتی دست منو می

 ولی خودت تو ماشین گفتی گرسنه ای! منم بخاطر تو... -

 حرفش را ناتمام گذاشتم و گفتم:

 نمی خوام توجیح ام کنی! -

 

داد  ��  ��تیر

 

 متوجه شدم که باز هم بی اراده زبانم به خاطر شادی چرخید، ولی دست خودم نبود.



 

 با نیاز به سمت رستوران به راه افتادیم، هر کاری کردم اجازه نداد تا دستش را بگیرم درست مانند بچه ها لج کرده بود.بعد از بحث 

موقع ورود به رستوران به زور دستش را گرفتم و او هم به خاطر حفظ ظاهر دستش را پس نکشید، موقع غذا خوردن شوهر خواهر پویا فرزین 

 .بالخره توانست فضای سنگین بین و نیاز را درست کند آن قدر همه را خنداند که

در حین همین خندیدن ها غذای شادی که ماهی تنوری بود داخل گلویش پرید، اولش بی اراده دستم رفت سمت لیوان ولی خیلی زود خودم را 

 کنترل کردم و برای خودم لیوانی نوشابه ریختم. 

 را ماساژ داد به زور حال شادی سر جایش آمد ولی دیگر چیزی نخورد. پویا فوراً لیوان آبی به دستش داد و کمرش

 پویا هم به تبعیت از شادی چیزی نخورد و سر شادی را روی شانه اش گذاشت.

 بعداً شادی گفت که یکی از تیغه های ماهی در گلویش گیر کرده بود و ما همه خدا را شکر کردیم که اتفاقی برایش نیوفتاده .

 

 ️❤شادی  ️❤

 

 عشقم. -

 جوِن دلم. -

 گیره.خوابم نمی -

 من هم همین طور. -

 کنم؟کنی که من فکر میتو هم به اون چیزی فکر می -

 تونیم؟آره به نظرت می -

نا دلتنگی خوام تو این چند وقته اونقدر عاشقانه باهات بسازم که وقتی رفتم با یاد اوخوام قبل رفتن خاطرات بدی داشته باشم، فقط میپویا نمی -

 هامو کم کنم.

 حاال بگیر بخواب عشقم، فردا صبح وقت آرایشگاه داری یادت که نرفته؟-

 نه یادمه، پویا. -

  《وقتی با این لحن پویا میگی آتیشم میزنی  》گفتمیدانستم با این پویا گفتن هایم دلش را میلرزانم خودش می

 .جاِن پویا، عزیِز پویا -

 بخیر.خیلی دوست دارم، شب  -

 من بیشتر از خیلی عاشقتم، شب خووش خانومم. -

 روم.دانست با هر کلمه ی خانومم اش تا مرز مرگ و زندگی میاو هم خوب می

 دوباره من بودم و آغوش گرم عشقم و عطر عشقی که در هوا پخش بود.

 

 ��پویا  ��

 



 

 های عاشقانه سر دادم و او را سر مست ساختم.دیشب، شب خیلی خوبی را به صبح رساندم، تا خود صبح دم گوش شادی نجوا

 

آوردم؟ نه من حتی کردم؛ یعنی واقعاً طاقت میبعد از ظهر بود و روی تخت دراز کشیده بودم، به دوری و جدایی از شادی فکر می ۲ساعت 

 سال. ۳اش را تحمل کنم چه برسد به ساعت دوری ۳توانستم نمی

 بودم و قرار بود به دنبالش بروم، تا آماده شدن شادی زمان زیادی داشتم. شادی را به آرایشگاه برده ۱۰ساعت 

 

اور هوای دلم عجیب بارانی بود، با چکیدن اولین قطره اشک به خودم آمدم و فوراً پاکش کردم، در همین حین مامان در اتاق را باز کرد و با ک

 کت و شلوارم وارد اتاق شد و تا من را دید، گفت:

 نه بودی؟ فکر کردم کسی تو اتاقت نیست بدون در زدن اومدم تو.عه، تو خو -

 مشکلی نیس مامان بیا. -

 پویا، عزیز دِل مامان چته؟ چرا صدات گرفته؟ باهام درد دل کن عزیزم. -

 خوبم مامان، فقط یخورده احساساتی شدم... امروز بالخره پارسا هم به آرزوش میرسه.-

توانست بکند؟ پس ترجیح دادم سکوت کاری میچه《عشقم نرفته هنوز دلتنگشم 》خواستم بگویمورد. چی میمتوجه دروغم شد اما به رویم نیا

 کنم.

 با تماس شادی به خودم آمدم .

 جانم. -

 پویا معلوم هست، کجایی؟ -

 نگاهی به ساعت انداختم .

 عزیزم ببخشید خواب موندم االن میام. -

 منتظرتم.-

 

 تک زنگی به شادی زدم، به محض قطع کردنم در آرایشگاه باز شد و فرشته ای از در خارج شد.دم آرایشگاه پارک کردم و 

 شروع به حرف زدن با خودم کردم.

 وای، این فرشته منه؟ نه امکان نداره ! -

 واقعاً آرایش زیبا و خیره کننده ای روی صورتش بود، وقتی کنارم روی صندلی جا گرفت گفت:

 آهای خوش تیپ کجایی؟ -

ی هنوزم دهانم از شدت زیبایی اش باز مانده بود، شادی با آن آرایش غلیظ و موهای فر شده واقعاً نفس گیر شده بود، با تکان دادن دست شاد

 جلوی چشمانم به خودم آمدم.

 

 ️❤شادی   ️❤



 

 

 

 ببخشید خانوم من متاهلم و االنم منتظر همسرم نشستم، میشه مزاحم نشید؟ -

 نمیشه امروز رو به من افتخار بدی؟هی خوشتیپ، حاال  -

 نه اصالً نمیشه، زنم چشامو در میاره. -

 بعد از همه حرف ها نزدیکم شد و انگشتش را نوازش گونه روی صورتم کشید، از پروژوکتور داخل چشمانش معلوم بود که چه قصدی دارد!

 

 کنی! برو اونور.اِ، پویا رژمو خراب می -

 و گفت: نگاه بد جنسی به من انداخت

 قدر خودتو خشکل نکنی!خواستی اینُخب، به من چه؟ می -

 برو دیرمون شد. -

خواستمش، در تاریکی دانستم که حتماً یک بار دیگر رژ خواهم زد، اما چه کنم که من هم عاشقانه میوقتی وارد پارکینگ تاریک شدیم می

 پارکینگ بالخره هر دو آرام گرفتیم.

کردم همه رفته باشند که توانستم کنم، فقط خدا را دعا میمتوجه نابود شدن رژم شدم اما هیچ رژی به همراه نداشتم و کاری نمیدرون آسانسور 

 رفت.حسابی آبرویم می

 

 وقتی در را باز کردیم به غلط کردن افتادیم.

 کسی داخل خانه نبود و فرزین و پریا روی کناپه پذیرایی....

 دو متوجه ما شوند، دستم را گرفت و به سمت بیرون از خانه هدایت کرد. که آنپویا بدون این

 

ا هنوز هر دو شوکه بودیم، سوار آسانسور شدیم و به پارکینگ برگشتیم و داخل ماشین جای گرفتیم که یک دفعه زیر خنده زدم، متوجه نگرانی ی

 .شاید هم غیرت پویا بودم

 پویا، عزیزم. -

 ناراحتی گفت:پویا با لحن 

 جانم. -

 چیزی شده؟ چرا اخمات تو همه؟-

 خوام فرزین رو خفه کنم ولی ُخب ...نه عزیزم، فقط می -

 نگذاشتم حرفش را ادامه دهد:

 کردی فرزین و پریا فقط به هم نگاه کنن... خوب اونا زن و شوهرند و این طبیعیه.هیس، تو که فکر نمی -

 عصبی صدایش کمی اوج گرفت:

 عی نیست شادی، الاقل االن طبیعی نیست! اونا نامزدن هنوز.طبی -



 

 اما عزیز دلم دو هفته بعد عروسیشونه پس این طبیعیه، پویا منطقی فکر کن لطفاً.-

 

 تونم شادی یه چیزی آزارم میده!نمی -

 نکنه من و تو هم باهم رابطه داشته باشیم پدر من ناراحت شه؟ -

 رست عین لبو از خجالت سرخ شدم .تازه متوجه شدم که چه گفتم و د

 مگه تو زن قانونی و شرعی من نیستی؟ -

 ُخب پریا هم زن قانونی و شرعی فرزیِن. -

 با حرف من به فکر فرو رفت و بعد گفت:

 حق با توعه، االن یه زنگ بزن به اینا خودشون رو جمع و جور کنن که دیرمون شد. -

 

 یر پاسخ داد.فوراً شماره پریا را گرفتم، با کمی تاخ

 سالم پریاجان رفتین یا نه هنوز؟ -

 نه هنوز خونه ایم و داریم حاضر میشیم، چطور؟ -

 هیچی منو و پویا تو راه هستیم میشه منتظر بمونید با هم بریم؟ تا دو دقیقه دیگه خونه ایم! -

 باشه پس زودتر بیاین. -

 

 .وقتی وارد خانه شدیم، کسی داخل پذیرایی نبود

 《دیگه درد نداری که؟؟ 》گفت شدیم؛ صدای فرزین را شنیدم که به پریا میبه سمت اتاقش رفتیم، هنگامی که از کنار اتاق پریا رد میبا پویا 

 فهمیدم.و بعد هم صدای بوسه اش، دوباره پویا عصبی شده بود. این را از فشار دستش که دستم را گرفته بود می

 وانستم زیپ لباسم را باال بکشم و مجبور شدم از پویا کمک بگیرم.در حال آماده شدن بودیم، که خودم نت

 کشید بوسه ای روی سر شانه های برهنه ام کاشت که باعث شد به برق سه فاز متصل شوم.هنگامی که پویا زیپ لباسم را می

بستم، نتوانستم مقابل وسوسه باالیی پیراهن را میبه سمتش چرخیدم و به بستن دکمه های پیراهن سفید رنگش کمک کردم، هنگامی که دکمه 

بوسیدن زیر گلویش مقاومت کنم و با تمام وجودم بوسیدم و بویش را به سمت ریه هایم هدایت کردم، خیلی زود دستانش دور کمرم سفت شد و 

 مان.دوباره ما و خلصه شیرین بین

 ن پویا هر دو زدند زیر خنده، انگار که دیوانه شده بودند.با صدای در به خودمان آمدیم، پریا و فرزین بودند. با دید

 

 ��پویا  ��

 

 کنید!معلومه چتونه؟ االن غش می -

 پریا بریده بریده گفت:

 فهمی.اگر تو آینه نگاه کنی، می -



 

 فرزین هم با خنده گفت:

 کردی.کردی، بعد در رو باز میالاقل سرخاب و سفیداب یار رو پاک می -

 فتار آن دو عصبی شده بود گفت:پویا که از ر

 معلومه چی میگی فرزین؟ -

 هیچی برادر زن جان، میگم ما رفتیم فقط جون داداش قبل از اومدن یه حموم برو . -

 و بعدم دوباره خندید و بریده بریده گفت:

 زیر... گردنتم...یه... لیف بکش. -

 خندیدند! بعد هم چشمکی زد و گفت:چرا میبه قول خود فرزین یا امام زاده بیژن االن متوجه شدم 

 فقط مواظب باشید زیاده روی نکنید و قبل از اومدن هم یه نگاهی به خودتون تو آینه بندازید. -

 با بستن در به سمت شادی چرخیدم و متوجه رنگ سرخ اش شدم و باهم زیر خنده زدیم و....

 

داد  ��  ��تیر

 

و شاد بودند، شادی امشب واقعاً زیبا شده بود؛ اما نیاز هم دست کمی از او نداشت؛ یک پیراهن بلند سیاه خندیدند جشن خیلی خوبی بود، همه می

 رنگ به تن کرده بود که زیبایی اندام و قد بلندش را کامالً آشکار کرده بود و واقعاً زیبایی خیره کننده ای داشت.

 گذاشتم.لحظه ای هم تنهایش نمیمتوجه توجه اطرافیانم روی نیاز بودم برای همین هم حتی 

امروز آقا بزرگ احضارم کرد و در باره ازدواجم با من صحبت کرد و کلی عکس دختر جلویم گذاشت تا یکی را انتخاب کنم اما من قبول نکردم 

 《کنمبه زودی خودم یه نفر رو بهتون معرفی می 》و گفتم: 

کرد که پویا با اخم قدر خندوندمون، قضیه امروز را تعریف میم، فرزین آب زیر کاه چهبا نزدیک شدن بچه ها به ما از اوهام خود بیرون آمد

 گذاشتم.دونم چرا اصالً ناراحت نشدم؟ برعکس سر به سر پویا هم میکرد و شادی از خجالت سرخ شده بود، ولی من نمینگاهش می

 

 ️❤نیاز   ️❤

 

 خواستم از شادی چیزی کم داشته باشم.رسیدم، نمیبرای جشن نامزدی پارسا حسابی به خودم 

 

اما باز هم وقتی شادی وارد مجلس شد حتی نفس در سینه من حبس شد چه برسد به جنس ذکور... از این همه زیبایی و ظرافت همه مجلس به 

 وجد اومدند و پچ پچ هایی در جمع پیچید.

با هستن، ولی این عروس کوچیکه اش هم خشکله، هم یه ارزن از اونای دیگه بیشتر بهار ) مادر پویا( از عروس شانس آورده همه اشون زی -

 داره.

 ُخب، پویا هم بین پسرای بهار ُخشکل ترینشونه-

 گفت:یکی دیگر می



 

 ای سرشناسنه این عروسش هم خیلی خوش برخورده و هم از خانواده -

 

 و کلی حرف دیگر...

 شد.گذاشت از تعجب مانده بودم، یعنی دیگر برایش شادی اهمیتی نداشت و ناراحت نمیبه سر پویا میخیال سر گونه بیهنگامی که تیرداد آن

 وسطای جشن بود که یک آهنگ دو نفره عاشقانه برای رقص گذاشتند.

 آهنگ میثم ابراهیمی بود من و شادی عاشق این آهنگ بودیم.

 

 شادی/

 

 دند.یک دفعه به خودمان آمدیم، همه برایمان دست میز

 خواستم از آغوش گرم پویا دل بکنم و نه پویا؛ دم گوشم گفت:نه من می

 حس بینمونو دست کم نگیریا، دوست دارم. -

 با تمام وجودم گفتم: 

 من بیشتر. -

 و بالخره از هم جدا شدیم، نگاه همه روی ما بود و همه جور خاصی نگاهمون می کردند.

 

 

داد  ��  ��تیر

 

 وشم بود، حس عجیبی داشتم. هنگامی که نیاز در آغ

 تنها بودم و محتاج این همه محبت...

توانم با وجود نیاز از زندگی لذت ببرم؛ اما یک چیز دیگر هم فهمیدم آن هم این که چه قدر شادی و پویا عاشق در این رقص فهمیدم که چقدر می

 هم هستند.

 بیاورند؟؟؟دانم که چگونه قرار است بدون هم دوام نمی

 

 

 پ.ن:

 ��سالم دوستای گلم

 دوستان تا اینجا در عالم رویا و عشق بودید ولی....



 

 کنم پارت های بعدی را از دست ندهید.پیشنهاد می

های بعدی هیجان و دلشوره و کمی هم سر در گمی براتون ایجاد خواهد کرد که خواستم بعداً به خاطر این پارت کوتاه هم معذرت ولی پارت

 دیمتون کنمتق

 کنید.مرسی که بی منت حمایتم می ��همتون رو دوست دارم

 

 سه سال بعد

 

 تیرداد/

 رسیم.عزیزم تحمل داشته باش، االن می -

 تر برو.... آخ...تیرداد لطفاً سریع -

ساعت تمام پشت در بودم که دکتر با خوشحالی  ۳بالخره به بیمارستان رسیدیم و با توجه به شرایطش، فوراً به اتاق زایمان بردنش، درست 

 بیرون آمد و گفت:

 تبریک میگم جناب صلیب شاهی، دو قلوهاتون به دنیا اومدن. -

 بدون لحظه ای مکث پرسیدم:

 حال همسرم چطوره دکتر؟ -

 

 ف و بی حاِل، باید مواظبش باشید و بهش خوب رسیدگی کنین.یکم ضعی -

 با دکتر خداحافظی کردم و روی اولین صندلی راهرو نشستم و زیر لب زمزمه کردم

 خدایا صد هزار مرتبه شکر. -

 آیند؛ کاوه به محض رسیدن پرسید:از دور کاوه و مهرسا را دیدم که به حالت دو به سمتم می

 د؟سالم تیرداد، چی ش -

 با ذوق و شوق زیادی گفتم:

 دایی شدی کاوه، منم بابا شدم باورت میشه؟ -

 و دوباره خندیدم. کاوه هم با خوشحالی زیادی گفت:

 وای باورم نمیشه! یعنی من دایی شدم االن؟ به مامان اینا خبر دادین؟ -

 نه نصف شبی نخواستم مزاحمشون بشم، صبح بهشون خبر میدم. -

 لحظه ساکت گوشه ای ایستاده بود، گفت:مهرسا که تا آن 

 کار خوبی کردین، حال نیاز چطوره؟ -

 خوبه، ولی دکتر گفت که به خاطر زایمان طبیعی یه خورده ضعیف شده. -

 اشکال نداره! یخورده استراحت کنه و به تغذیه اش برسیم عین اولش میشه. -



 

 ممنون مهرسا خانوم، واقعاً زحمتتون میدم ببخشید! -

 آقا تیرداد این چه حرفیه؟ نیاز هم عین خواهرِم چه فرقی داره؟ نه -

 حال باز کرد و با لبخند گفت:هنگامی که نیاز را به اتاقش آوردند، چشمانش را بی

 دیدیشون؟ -

 نه عزیزم هنوز نتونستم. -

 خیلی کوچولوان. -

 فدات بشم، خودتو خسته نکن مامان کوچولوی من. -

 

 با دو تخت کوچک به اتاق وارد شد هنگامی که فرزندانم را دیدم حس و حال وصف ناپذیری داشتم. بعد از یک ساعت پرستار

 که هردو اسم اصالت ترکی داشتند.《آرتان  -آیسان  》اسمشان را از قبل انتخاب کرده بودیم

 آیسان یعنی شبیه ماه و آرتان یعنی پر برکت .

 ام بوسیدمشان. با عشق به آغوششان کشیدم و با تمام مهر پدرانه

 

تواند همراه بماند و ما باید هرچه زود تر اتاق را ترک کنیم، برای همین هم همسر و فرزندانم را به پرستاری تذکر داد که فقط یک خانوم می

 مهرسا سپردم و با کاوه به سمت خانه به راه افتادیم.

 کاوه گفت:

 بهتره منم دست بجونبونم، واقعاً دلم بچه خواست!-

 د هم صدای خنده اش کل ماشین را پرکرد.و بع

 همه چیز زندگی من عالی بود! اما این میان یک چیزی بد بود و خیلی بد بود...

 

 نیاز/

 

 صبح با درد بدی بیدار شدم، اما دردم جسمانی نبود! درد دلتنگی بود.

احساس کردم تیرداد هم دلتنگ مهر مادرش شده است. ترمه تماس ام رفت که قدر قربان صدقهبعد از ظهر همه برای مالقات آمده بودند، مامان آن

 خواستم.گرفت و بابت نیامدنش؛ عذر خواهی کرد اما من هیچ کدام از آن ها را نمی

 بهار خانم به همراه پویا وارد اتاق شدند و سالم دادند، رویم را به سمت دیگری برگرداندم، از پویا متنفر بودم.

 ی گونه ام چکیدند.اشک هایم بی اراده رو

 شد. از آن پویا زلزله و سرزنده االن....پویا با غم خاصی که در صدایش بود، جلو آمد و تبریک گفت، حسرت درون چشمانش کامالً دیده می

 

 اشک های مزاحمم را از صورتم زدودم. با نگاه خاصی که این روز ها مهمان چشمانش بود گفت:

 رو میدی بغلم؟زن داداش، اون خشگالی عمو  -



 

 

 

 تیرداد که متوجه حال خرابم بود پیش دستی کرد و گفت:

 البته که عمو پویا. -

پویا هر دو بچه را در بغلش گرفت و بوسیدشان و روی هر کدوم یک بسته کوچک گذاشت و بچه ها را تیرداد تحویل داد؛ با اجازه ای گفت و 

 بهار خانوم صندلی اش را به سمت بیرون حل داد.

 م هوای گریه داشت، تیرداد هم دست کمی از من نداشت؛ واقعاً چرا کار ما به این جا کشید؟دل

 

 شادی/

 

 خوری؟عزیزم، چرا نمی -

 خوام برم قدم بزنم.میل ندارم خاله، می -

 باشه عزیزم برو. -

 

 کم با خودم کنار بیایم.گذاشت تا کمکرد و میخاله نسترن درکم می

 

 ه، تو کافه همیشگی نشستم و سفارش قهوه دادم و کتابم را باز کردم تا باقی مانده اش را بخوانم.کنار خیابان شانزلیز

 تلفنم به صدا در آمد.

 بله آقای غفاری. -

 سالم خانوم ستوده خوبین؟ -

 سالم ممنونم، چی شد؟ چیکار کردین؟ -

 بکنید و تمام.همه چیز حل شد، فقط باید خودتون یه تک پا بیاین امضای اصلی را  -

 باشه شما قرار محضر رو برای شنبه هفته آینده بذارید، منم میام. -

 خانوم ستوده مطمئنید دیگه؟ آخه حیفه. -

 مطمئنم، این آخرین سفر من به ایران خواهد بود؛ پس هرچه سریع تر ردیفش کنید. -

 چشم.-

 ام مشغول شدم.کردم و به نوشیدن قهوهبعد از قطع تماس فوراً از اینترنت یک بلیط برای چهارشنبه رزرو 

 

دانستم دقیقاً کجای که دوباره متوجه هوای تاریک شدم، دستی برای تاکسی بلند کردم، نمیبعد از قهوه دوباره به قدم زدن مشغول شدم تا این

 پاریس هستم، آدرس دادم و در سکوت به شهر عاشقان خیره شدم.

 تشکری کردم و پیاده شدم.وقتی جلوی خانه خاله نسترن ایستاد، 



 

خاله نسترن خواهر کوچک مادرم بود که با عموی من آرمین ازدواج کرده بود، اما بعد از طالق به پاریس پناه آورده بود عمو آرمین هم به 

 آمریکا.

 سال بیشتر نداشتم ولی متوجه دلیل طالقشان بودم. ۸آن وقت ها من شاید 

 ن خاله ام مجبور به طالقشان کرد.عمه ام آرمینا به خاطر بچه دار نشد

 

 به خاله اطالع دادم که چهارشنبه پرواز دارم، هیچ مخالفتی نکرد فقط گفت:

 میخوای همراهت بیام؟ -

 اما من قبول نکردم و او هم اسرار نکرد.

 

 دانست که دیگر بر نخواهم گشت .چهارشنبه خاله من را بدرقه کرد، خوب می

 ی، هر وقت خواستی من اینجام باشه؟عزیزم تو یادگاری خواهرم -

 ممنونم خاله مواظب خودتون باشین. -

 

 《کنی؟؟آه.... آه... روزگار چه ها که با ما نمی 》

 

 داد.داد؛ یاد و خاطره ی گذشته آزارم میدر هواپیما نشسته بودم، دوباره تنهایی ام کار دستم می

 سال پیش دوباره زنده شده بود. ۳شدم؛ خاطرات ر گذشته میمهماندار شروع به توضیحات همیشگی داد اما من غرق د

 《آورد.گاهی خاطرات به جای خوشحالی برایت ناراحتی می 》یاد جمله ای افتادم. 

 

 روزه ای را ریختیم مقصد جنگل های ارسباران بود. ۵" بعد از جشن نامزدی پاسا و نگین برنامه ی سفر 

 شد که در این مدت کوتاه آن قدر به نیاز عالقه مند شده باشد.بود و من اصالً باورم نمیتیرداد درگیر خواستگاری از نیاز 

 فرزین و پریا درگیر مراسم عروسی بودند و خوشحالی شان دیدنی بود.

 قرار شد تا پارسا و نگین هم با ما بیایند، با دو ماشین به راه افتادیم؛ پیش به سوی یک سفر رمانتیک وسراسر عشق.

روز  یک جا مستقر نباشیم و مدام  ۵گذاشت، بالخره به کلیبر رسیدیم،طوری برنامه ریزی کرده بودیم که در آن پویا مدام سر به سرم می

 بگردیم، قرار بود از کلیبر به سمت جلفا یا همان منطقه آزاد و تجاری ارس برویم.

 در کلیبر هتلی گرفتیم و برای استراحت به اتاق هایمان رفتیم.

 عصر همگی بلند شدیم و به سمت بازار کلیبر رفتیم، من که کلی لواشک و زغال اخته و تمشک و... گرفتم و کلی خوش به حالم شد.

 



 

 گرفت.شب برای شام به یک جگر پزی رفتیم، واقعاً چسبید مخصوصاً که پویا با دستان خودش برایم لقمه می

 ن و خواب،  تا نیمه های شب با پویا از هر دری صحبت کردیم و در نهایت نفهمیدم کی خوابم برد.باز هم به هتل باز گشتیم و دوباره اتاق هایما

 

 صبح با صدای در از خواب بیدار شدیم، پویا بلند شد تا در را باز کند.

 پارسا و نگین وارد اتاق شدند ولی من هنوزم منگ خواب بودم.

 .که هنوزم خوابن کردناوه، اوه ... معلوم نیس تا صبح چیکار می -

 پویا عصبی گفت:

 ببند پارسا. -

 پارسا که عین همیشه خوشحال بود گفت:

 اِ، بیتربیت مثالً من داداش بزرگتم ها... -

 پویا کنارم روی تخت افتاد و به نوازش گونه ام مشغول شد.

 خوای بیدارشی؟ بلند شو گلم.عزیز دلم نمی -

 پارسا با خنده گفت:

 بندیم.ا، ما چشامونو میپویا راحت باش ه -

 و بعدم عین پیرزن ها صدایش را تغییر داد و رو به نگین گفت:

 واال ننه قدیما اینطوری نبود که خجالت حالیشون بود، داداش کوچیک به داداش بزرگتر میگفت خاک پاتم.... -

 خندید. به زور از جایم برخواستم و نشستم و با غرغر گفتم:و نگین هم می

 تونه؟ اول صبحی هتل رو گذاشتین رو سرتون!چه خبر -

 زن داداش اول ظهری منظورته فکر کنم؟ بلند شین جمع کنین بریم یه چیزی بخوریم حرکت کنیم. -

 پویا در جواب پارسا گفت:

 باشه، اجازه بدی یه دوش بگیرم؟ بیام. -

 

 زنش برسد.باز هم پارسا شروع کرد، وای خدا این پسر آخر انرژی بود خدا به داد 

 برادرم نمیریم مسجد که میریم گردش نمازم که نمی خونی بگم برا اون.... -

 پویا عصبی نگاهی بهش کرد و دنبالش گذاشت، با نگین آنقدر خندیدیم که ...

 

ای تحویل کلید به سمت ای رنگ پریده روی مبل ها نشسته بود به سمتش رفتم و پویا هم بردست در دست پویا به سمت البی رفتیم، نگین با چهره

 پذیرش رفت.

 نگین! -

 بله؟ -

 خوبی؟ -



 

 آره، آره فقط یکم درد دارم! -

 عادتی؟ -

 نه راستیتش ما دیشب.... -

 فهمیدم ادامه نده. -

 با لحن مظلومی گفت:

 شادی تو که تجربه داری، بگو چیکار کنم؟ بدنم خیلی درد میکنه! -

 کی گفته من تجربه دارم؟ ما اصالً... -

 واقعاً، من فکر کردم که ... آخه یا پویا خونه شماست یا تو منم فکر اشتباهی کردم ببخشید. -

 

 پویا آمد و روی دسته ی مبل من نشست.

 زن داداش پارسا کجاست؟ -

 نگین دستپاچه گفت:

 راستش فشار من یخورده کم بود رفت تا یه چیز شیرین بگیره و بیاد. -

 جدیه؟میخوای بریم دکتر اگر  -

 

 رنگ به رنگ شدن نگین را به وضوح دیدم. به خاطر همین هم یک نیشگون از ران پای پویا گرفتم که فهمید نباید ادامه دهد.

مل بالخره پارسا آمد و یک بسته باقلوا به دست نگین داد، من هم از کیفم یک بسته قرص مسکن در آوردم و به نگین دادم تا اگر دردش قابل تح

 ه کند.نشد استفاد

 هنگامی که پارسا فهمید من از موضوع مطلع هستم از خجالت چهره اش رو به سرخی گرایید.

 《وای خدایا یعنی این بشر هم خجالت حالیش میشه؟ 》در دلم گفتم: 

 کلمه هم حرف نزدم.قدر مرا غرق خودش کرده بود که در طول راه حتی یک باز هم راه افتادیم به سمت قلعه بابک، طبیعت بکر ارسباران آن

 زدم:باز هم در خیالم با خودم حرف می

 《یعنی یکی از آذربایجان بره شمال کار غلطی کرده. 》

ارسباران واقعاً زیبایی خاص خودش را داشت و من فکر می کردم خدا چگونه برای این هارمونی رنگ ها و زیبایی وقت گذاشته؟ حتی یک 

 این زیبایی بکشد. نقاش ماهر هم نمی تواند منظره ای به

 قدرت خدا را در دلم ستایش کردم و عاشقش شدم.

 

پس از گشت و گذارهای بسیار سوار ماشین شدیم و به میانی جنگل رفتیم یک جای هموار و ساکت و پر آرامش پیدا کردیم و چادرها را بر پا 

 کردیم.

 رسید.نگین حسابی رنگ پریده به نظر می

 عزیزم حالت خوبه؟ -



 

 قط بی حالم.آره ف -

بعد از کبابی که آقایان زحمت درست کردنش را برای شام کشیدند، دور آتش نشستیم و پویا گیتارش را آورد و شروع به خواندن کرد. آهنگ 

 عاشق که میشی از ماکان بند را خواند.

 

خواستم. واقعاً پویا سفر خوبی را برایم رقم میکران چشمانش غرق بودم؛ در آن لحظه فقط تنهایی و خلوت های عاشقانه امان را در آن آبی بی

 زد.

 

 وقتی وارد خانه شدم کارت دعوت نامزدی تیرداد و نیاز آمده بود. هیچ کسی در خانه نبود.

 سالم بر اهل خونه، روح خونتون اومده، وای چه استقبال گرمی، تو رو خدا شرمنده نفرمایید. -

 :پویا که دلش را گرفته بود و میخندید گفت

 مطمئنی حاال خونه هستن؟ اینقدر تعارف تیکه پاره میکنی! نکنه خونه رو خالی کردن یاد جوونی هاشون افتادم و اوهوم.. اوهوم... -

 منحرف بدبخت، اونا همیشه جوونن نیازی نیست... حتماً بیرونن فعالً بیا بریم یه دوش بگیریم بعداً..."  -

 کند. به سر ما چه آمد؟زده ام میانوای حتی فکر کردن به آن لحظات هم هیج

 

 با صدای مهماندار به سمتش چرخیدم. سفارش قهوه دادم و کتابم را کیفم بیرون کشیدم .

● 

 گفتـم

 از عشـق تو 

 رسوای جهـانم 

 تا چنـد 

 

 گفـت

 رسـوای منی 

 تا به تماشـای منی 

 

 فروغی_بسطامی

● 

 

شعر بیرون آمدم و به نوشیدن اش مشغول شدم و دوباره غرق گذشته ای شدم که یادآوری اش باعث با قرار گرفتن قهوه بر روی میزم از عالم 

 عذابم بود.



 

 

 " تازه از حمام بیرون آمده بودیم که صدای بابا و مامان را شنیدم که در حال بحث بودند.

 بسه دیگه اردالن. -

 قعاً داره حالمو به هم میزنه.شعور واکشه، این آرمینای بیخدا مغزم نمینازنین دیگه به -

م اردالن، من این حرفا حالیم نمیشه یا خودت حسابشو میرسی یا من دست به کار میشم ! شادی نسترن نیست که بشینم و نگاه کنم زندگیشو به ه -

 بزنه.

 هایشان را بشنوم.با شنیدن اسم خودم بیشتر مشتاق شدم تا ادامه حرف

 ... استغفرهللادختره مغز خر خورده، میگه . -

 بعد از این همه سال هنوزم فتنه است . میترسم اردالن ... -

 خانومم حرص نخور، بیا اینجا ببینمت. االنم که هنوز مجردیم و.... -

 با این حرف بابا، پویا زیر خنده زد و گفت:

 کنن بفرما.تو که میگفتی اینا یادش نمی -

 بیشتر از آن نرود با صدای بلندی گفتم:که آبرویم پیش پویا من هم برای این

 پویا میشه حوله منو از اتاقم بیاری؟ -

 بابا با شنیدن صدای من رو به مامان گفت:

 ان! بلند شو جمع کنیم کاسه کوزمونو که آبرومون میره.وای خانوم، فکر کنم شادی و پویل خونه -

 

 دادیم. بابا با لحن دلتنگی گفت: ها پایین آمدیم و سالمبعد از چند دقیقه با پویا از پله

 به به؛ دیروز دوست امروز آشنا، فردا غریبه. نمیگین ما دلمون واستون تنگ میشه؟ خوبی عشق بابا؟ -

 با لوس کردن خودم  به آغوشش رفتم و گفتم:

 مرسی بابایی. -

 میوه آمد و رو به پویا گفت:مادرم با سینی محتوی آب

 تو چی خوبی پسرم؟ -

 خنده ای کرد و گفت:پویا 

 مرسی مامان جان، عمو که ما رو آدم حساب نمیکنه خوبه مادرزنم هوامو داره! -

 بابا خندید وگفت:

 ای پدرصلواتی. -

 بعد همگی زیر خنده زدیم.

 

 بستم.فردای عروسی پریا و فرزین بود که چمدان هایم را با بغض می

 



 

 داند که چه قدر  خوشحال شدم!گردد، خدا مید و یک هفته دیگر برمیآیهنگامی که پویا تماس گرفت وگفت که با من می

 

 همگی در فرودگاه برای بدرقه آمده بودند؛ حتی تیردا و نیاز که حاال رسماً زن و شوهر بودند.

 " قدر مرا در آغوشش چلوند و گریه کرد که آخر سر گریه مرا هم درآورد. با پویا سوار هواپیما شدیم و ....مادرم آن

کرد. با فرود هواپیما و خارج شدن از فرودگاه به سمت پارکینگ رفتم و متوجه صدای خلبان شدم فرود در فرودگاه استانبول را اعالم می

سال بود که در پارکینگ خوابیده بود را تحویل گرفتم. یاد آن روزی افتادم که با پویا وارد این شهر شدم چه قدر خوشحال  ۱خودرویی که 

 خواست دیگر به آن لحظات فکر کنم! اما نه دلم نمیبودم؟ 

رسید.  نظر میکم محله ها برایم آشنا بهحواصم را به رانندگی و محو تماشای بیرون دادم. کماین شهر همیشه آرامش عجیبی به من میداد. پس تمام

ید را از تنها کیف همراهم بیرون کشیدم و در آپارتمانم را سال از عمر خودم را در این محله گذرانده بودم. کل ۲توانم فراموش کنم چطور می

ی  گشودم؛ دوباره همه جا مرتب و منظم بود دست کارگر خانه درد نکند که نگذاشته بود در این مدت اشیاء را خاک بگیرد. کیفم را روی کاناپه

 رو به روی تلویزیون انداختم و به سمت یخچال رفتم. 

 از شیشه آب و ویسکی و کمی شکالت چیزی درونش نبود. غیر  خالی خالی بود و به

 در حال ریختن یک لیوان آب برای خودم بودم که صدای در آمد.

- evet (  )بله 

 گفت:صدای نیما آمد که با هول می

 شادی خودتی؟ در رو باز کن ببینم. -

 وقتی در را گشودم فوراً به آغوشش خزیدم.

مه کجایی؟ به موبایلت زنگ زدم خاموش بود، به خونتون زنگ زدم کسی جواب نداد؛ حتی به پویا هم تلفن شادی، عشقم این چه وضعیه؟ معلو -

 کنی؟کردم گفت خبری ازت نداره. االن که صدای در اومد فوری پریدم جلوی در، چی شده؟ تو داری گریه می

 کنم تنهام بزار .نیما خواهش می -

 رای شام بیا پیشم باشه؟اوکی عزیزم من میرم آپارتمانم شب ب -

 نه مرسی، امشب نه، فرداشب میام؛ امشب به تنهایی نیاز دارم. -

 باشه عزیزم هر جوری که تو راحتی. -

 و رفت .

 

داشتم، داد، به طرف آشپزخانه رفتم و شیشه ی ویسکی متعلق به پویا را بیرون کشیدم؛ واقعاً حاال به این شیشه نیاز تنهایی ام باز کار دستم می

 حالم دست خودم نبود. نمی دانستم چگونه آن نصف شیشه ای که مانده بود را سر کشیدم.

 کم کم حالت سستی به من دست میداد و االن هیچ چیز برایم لذت بخش تر از یک خواب نبود، به طرف اتاق خواب به راه افتادم هنگامی که تخت

جا جلوی در کنار دیوار سرخوردم و دوباره مان را کردیم دوباره داغ دلم تازه شد؛ همانرا دیدم با رو تختی که آن شب رویش عشق بازی های

 خاطرات مثل آوار برسرم فرو ریختند

 

" آخرین روزی بود که پویا استانبول بود و این موضوع مرا سخت افسرده کرده بود. تصمیم گرفتم برایش سوپرایزی تدارک ببینم. پویا برای 

خانواده ها رفته بود و من هم مشغول آشپزی شدم غذای مورد عالقه اش فسنجون با پلوی زعفرانی درست کردم کیک  خرید سوغاتی برای



 

شکالتی مورد عالقه اش را هم که بلد نبودم، به خاطر همین هم از پودر کیک های آماده درست کردم و خدا را شکر کردم که این امکانات را 

 داشتم .

سمت حمام رفتم و دوش گرفتم و لباش شبی به جنس مخمل و شرابی رنگ به تن کردم که خیلی کوتاه بود و تا کمی  پس از تمام شدن کارم به

پوشاند موهایم را اتو کشیدم و رها گذاشتمشان آرایشی نسبتاً ملیح کردم ولی رژ قرمز کشیدم و عطر تحریک کننده ای که پایین تر از باسنم را می

 فرستاده بود را هم به گلویم زدم. خاله ام از فرانسه برایم

 میز را آماده کردم و فقط منتظر پویا بودم. 

هنگامی که صدای زنگ آمد به سمت در پرواز کردم و در را گشودم و خودم را پشت در قایم کردم پس از وارد شدن به خانه در را پشت سرش 

 بستم که به سمتم برگشت و با دیدن من کیف دستی هایی که در دستش بودند پخش زمین شد .

زد با تکان دستم جلوی چشمانش م ولی هنوز هم محو تماشایم بود و حرفی نمیکشد به سمتش رفتم و صدایش کردیک آن فکر کردم که نفس نمی

 به خودش آمد و چند نفس عمیق کشید و گفت:

 خبریه؟ -

 نه چه خبری؟ -

 نه انگار خبریه! قصد جونمو کردی؟ این همه خشگلی و این عطرت... نمیگی من َمردم و خوددار نیستم. -

 بخوریم. اِ، اذیت نکن دیگه بیا بریم شام -

 دستش را گرفتم و به سمت میز بردم با دیدن میز گفت:

 االن دیگه مطمئن شدم خبریه. -

 با ناز و عشوه گفتم :

 بشین تا غذا ها رو بکشم و بیام. -

 او هم با تن صدایی که میدانست عاشقش هستم گفت :

 خودت رو خسته نکنی مواظب باش. -

 شق تر شدم.قدر دل من را لرزاند و عاو این حرفش چه

 

 با لذت محو تماشای میز بود و چشمانش روی فسنجون ثابت مانده بود.

 دست شما درد نکنه خانوم، چرا زحمت کشیدین؟ ما که راضی نبودیم. -

 هر دو زدیم زیر خنده و مشغول خوردن شدیم.

پایین کردن شبکه ها کرد و منم میز را جمع کردم و  بعد از غذا خواست کمکم کند اما اجازه ندادم . به سمت تلویزیون رفت و شروع به باال و

 ظرف ها را درون ماشین ظرفشویی گذاشتم و با یک سینی حاوی کیک و قهوه ترک به سمت پویا رفتم با دیدن سینی در دستم گفت:

 کنه این خانوم ما...اوه... اوه... چه ها که نمی -

 را کنارش جا دادم و متوجه حرارت بدنش شدم .  کرد. خودمو بعدم خندید چون داشت فوتبال تماشا می

 بعد از چند دقیقه دکمه اول پیراهنش را باز کرد و گفت: 

 میگم چقدر گرمه اون کولر رو کمی روشن کن. -

 اما گرمایش گرمای عشق بود.

 بعد از خوردن قهوه و کیک خواستم تا جمع آوری کنم دستم را کشید و گفت:



 

 شون  میکنی! بیا اینجا ببینم از کی تا حاال منو دیوونه خودت کردی.الزم نیست صبح جمع  -

کردم گردنم به جارو کشید که احساس میمن را روی پاهایش نشاند و سرش را روی گودی گردنم برد و نفس های عمیق کشید طوری نفس می

 برقی وصل است ، لبانش را به گوشم نزدیک کرد و گفت:

 بخدا دارم آتیش میگیرم. کنی؟چرا منو سیراب نمی -

 قدر امشب زیاده روی کردم. گونه ام را بوسید و گفت:خودم هم متوجه این بودم که چه

 خوامت شادی.قدر منو جذب خودت کنی؟ چرا ازت سیر نمیشم؟ میتونی اینچرا فقط تو می -

 و لبانش لبانم را اسیر خود کردند و ....

 

به پویایی که کنارم درست مثل بچه های معصوم خوابیده بود نگاه کردم، انگار این مرد همان مرد دیشب  صبح با درد بدی از خواب بیدار شدم 

 نبود که تا خود صبح مرا با عاشقانه هایش سیراب کرد. و من طعم زن شدن در آغوشش را چشیدم. بلند شدم و به سمت حمام رفتم.

به خواب زده است؛ به سمتش رفتم و موهای خیسم را باالی سرش نگه داشتم قطرات آب وقتی از حمام خارج شدم متوجه شدم که پویا خودش را 

 که روی صورتش افتاد، خندید و گفت:

 تونم هیچ موقع تو رو گول بزنم.یعنی من نمی -

 تونی ...نه که نمی -

 آغوشش را برایم گشود و من دوباره به آغوشش خزیدم . "

 

شت و حال شکسته بود و عین سیل اشک روی گونه هایم جاری بود . گریه ام تبدیل به هق هق شد و نفهمیدم این بعض لعنتی دیگر تاب تحمل ندا

 چگونه همانجا به خواب رفتم.

 

ه ام صبح با حس کرختی در تمام تنم بیدار شدم، سردرد بدی داشتم. با به یادآوری اتفاقات شب گذشته سردردم زیاد شد. با طرف کمد رفتم تا حول

 ردارم و به حمام بروم ولی هنگامی که کمد را گشودم و پیراهن های اتو کشیده ی پویا را دیدم دوباره همه چیز فراموشم شد.را ب

کرد. به طرف بینی ام بردمش تا مشامم را با بوی قدر دلم برای صاحبش بی تابی میپیراهن را از جا لباسی در آوردم و به بغل کشیدم چه

هیچ بویی حس نکردم باز هم سردردم زیادتر شد همه لباس ها را جمع کردم و به تراس بردم؛ و به دنبال کبریت به سمت  نظیرش پر کنم ولیبی

 خانه برگشتم. وقتی لباس ها را آتش زدم هق هق ام بلند تر شد و روی زانوهایم نشستم.

 زدم تا مرتب و منظم باشد.چگونه هر بار با عشق اتو میبا یاد آوری خاطراتی که  چگونه همه آن ها را با عشق برایش خریده بودم، و 

 به سمت حمام رفتم و زیر دوش تن خسته ام را آرام کردم ولی همه چیز این خانه برایم هزاران خاطره داشت.

 بعد از حمام از خانه بیرون زدم، تا کمی التیام درونم را خاموش کنم.

 شستم و محو تماشای منظره روبه رویم شدم.به سمت ساحل اَمین اونو رفتم و روی نیمکتی ن

و نگاهم به دختر و پسری افتاد که در نیمکت کناری نشسته بودند و عشقشان از دور دست ها معلوم بود و یک آه خفگان آور را بیرون فرستادم 

 هجوم خاطراتم باز هم کار دستم داد.

 

 رده بودم و تا ترم بعدی یک ماه مهلت داشتم." چهار ماه بود که پویا را ندیده بودم ترم اولم را تمام ک

 در این مدت دوستان زیادی پیدا کرده بودم از جمله نیما که واقعاً برایم برادر بود. 

 .دو ایرانی در غربت و صمیمیتی که بینشان هست را باید تجربه کرد تا فهمید. حتی پویا هم از دوستی من و نیما رضایت کامل داشت



 

 نیما برای سوپرایز پویا بدون خبر راهی تبریز شدم.به توصیه ی 

 رفتم.شب نشست و با تاکسی به سمت منزل پدر شوهرم به راه افتادم که ای کاش هیچ وقت نمی ۱۱پروازم 

 

د شدم مگر هنگامی که از تاکسی پیاده شدم متوجه پارچه ی سیاه رنگ باالی در شدم و بنرهای تسلیت وقتی نگاهم به اسم افتاد از درون خر

 شد؟ نه غیر ممکن بود. نفهمیدم کی اشک هایم جاری شدند و من به هق هق افتادم.می

ریختم و در شد، اشک میتوانستم حرکتی کنم! انگار به پاهایم وزنه ای وصل بود که مانع از حرکتم میگونه جلوی در ایستاده بودم و نمیهمان

 کردم برای مرگش.دل خدا را سرزنش می

 ای بودم ولی حتی نای سر برگرداندن را هم نداشتم. ور که ایستاده بودم متوجه بوق های متمدد خودروهمانط

 راننده که پیاده شد و به سمتم آمد. به آغوشش خزیدم و هق هقم را خفه کردم.

 زن داداش، خوبی؟ -

 داداش.... -

 هق هق امانم را برید و نتوانستم ادامه بدهم.

 و داغان پیام انداختم، چقدر به نظرم شکسته تر شده بود. اشکش از گوشه چشمش چکید اما فوراً پاکش کرد. نگاهی به قیافه درب

 کنی؟جا چیکار میتو این -

 اما جوابم هق هقی بیش نبود.

 گم آروم باش...آروم باش شادی! شادی می -

 ولی گوشم بدهکار نبود.

 

 را گشود همه در پذیرایی جمع بودن به غیر از دونفر ...با کمکش به سمت خانه رفتم، وقتی در آپارتمان 

 با دیدنم همگی دوباره زیر گریه زدند و پریا با صدای بلندی گفت :

 شادی دیدی چی شد؟ کجا بودی؟  -

 صدای داد پویا از باالی پله ها آمد که هراسان گفت:

 شادی چی شده؟  -

بخش نبود، هر دو در حال گریه بودیم آمد و به آغوشم کشید. در آن لحظه حتی آغوشش هم لذت و هراسان پله ها را پایین آمد با دیدن من به سمتم

 ... جای آغوش یکی حسابی خالی بود.و در آغوش هم بودیم ولی 

 

 به سمت نگین رفتم و در آغوشش کشیدم، چه قدر شکسته شده بود.

 شادی، پارسا... پارسا... -

 ادامه دهد. و هق هق امانش را برید و نتوانست

گنجید که پارسا، همان بمب انرژی دیگر نباشد. پویا دستم را کشید و به سمت اتاقش رفت. باصدای کردیم. اصالً در باورم نمیهر دو گریه می

 گرفته ای گفت:



 

 خوبی؟  -

 با تکان سر جوابش را دادم و آرام تر از خودش گفتم :

 تو خوبی؟ -

 در پاسخم گفت: 

 االن که اینجایی بهترم! -

شود برای دانستم که وقتی موهایش را نوازش کنم مست خواب میروی تخت نشستم و او هم دراز کشید و سرش را روی پاهایم گذاشت. می

 .همین هم آرام آرام شروع به نوازشش کردم

 میان خواب و بیداری بود که خندید و گفت:

 شادی دارم عمو میشم باورت میشه؟!! -

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: 

 کردیم از هوش رفت و دکتر گفت که حامله است .نگین حامله است، امروز وقتی داشتیم پارسا رو دفن می -

 د!توانست کاری کندلم برای تنهایی نگین سوخت اما دیگر کسی نمی

 با حس سنگینی سر پویا روی پاهایم پی به خوابیدنش بردم. رویش را کشیدم و به سمت طبقه پایین راه افتادم، هیچ کس نبود جز نگین.

م همه در اتاق هایشان در حال استراحت بودند ولی نگین همچنان روی کاناپه نشسته بود و به عکس پارسا زل زده بود. جلو رفتم و کنارش نشست

 وجه حضورم نشد.حتی مت

 نگین... نگین... -

 صورتش را به سمتم برگرداند.

 چرا نمیری استراحت کنی؟ -

 تونم شادی اون اتاق بدون پارسا برام حکم قتل گاه رو داره.نمی -

 کرد.کردم، اما برای بچه هم که شده باید استراحت میدرکش می

 اصالً ببینم تو شام خوردی؟  -

 پایین نرفت.نه هیچی از گلوم -

 تو االن مادری! باید چیزی بخوری. -

 پس تو هم فهمیدی آره! االن من با این بی آبرویی چیکار کنم؟ من نامزدم شادی!  -

 آروم باش، چیزی نشده... -

 به سمت آشپزخانه رفتم و شیرعسلی تدارک دیدم و به طرفش رفتم .

 است.تا آخرشو باید بخوری... خودت هیچ اون یادگاری پارس -

 با بغض گفت:

 وقتی پارسا خودش نیست بچه اشو میخوام چیکار؟ -

 



 

اقی روی مبل دراز کشید و رویش پتو کشیدم، چند دقیقه بیشتر نشد که خوابش برد. بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم تا استکان و لیوان های ب

شدم؛ به کابینت تکیه داده بود و به کارهای من دقیق شده بود پس از اتمام مانده را بشویم در حال شستن بودم که متوجه حضور پویا در پشت سرم 

 کارم به سمتش رفتم و گفتم:

 چرا بیدار شدی پس؟  -

 نتونستم بخوابم. خسته ای بیا بریم بخوابیم. -

 دست در دست هم به سمت پله ها به راه افتادیم.

خوابی بپوشم ولی در کمال تعجب لباس خواب عروسکی ام را پیدا نکردم؛ با کمی داخل اتاق که شدم، به سمت کمد لباس هایش رفتم تا لباس 

 ها!پوشیدم سنگین تر بودم تا آنپوشیدم. نمیها را میگشتن لباس خواب هایی دیدم که عمراً آن

 پویا، لباس خواب عروسکی من کو؟ -

 مگه قراره بازم از اونا بپوشی؟  -

 َپ، چی بپوشم؟ -

 ت گرفتم از اونا بپوش.لباس جدید برا -

 وا، اون لباس هارو عمراً من بپوشم. -

 ای که بازم از اون لباسهای خرسی بپوشی تو االن خانومی و باید لباس هاتم تغییر کنن!مگه تو االن دختر بچه -

را بیرون کشیدم به سمت حمام رفتم، گفت، من حال متعلق به او بودم. بی اعتراض یکی از لباس خواب هایی که پوشیده تر از بقیه بود راست می

 رنگ بادمجانی اش با پوست سفیدم تضاد خوبی داشت.

 شدم؛ زیر لحاف خزیدم و ...."به محض خروج از حمام نگاه مشتاقش را روی خودم حس کردم، از نگاهش هم داغ می

 رفتم.با صدای خنده ی آن زوج جوان به خود آمدم و بلند شدم و به سمت آپارتمان قدم زنان 

 وقتی کلید را در آوردم نگین را دیدم که مشتاق به من چشم دوخته بود.

 معرفت.سالم بی -

 به سمتش رفتم و سالم و روبوسی کردیم.

 خوبی؟ -

 نه حالم بِد نگین؟ -

 شنیدم که چی شده متاسفم! -

 ی درون انگشتش که افتاد از ته دل خندیدم. نگاهم به حلقه

 ه این نیما باالخره کار خودشو کرد. ای مارموز...گم، میبینم کتبریک می -

 اِ، شادی با نامزدم درست حرف بزن. -

 اوه، اوه ببخشید. -

 دارم میرم پیش نیما، میای؟ -

 نه تو برو منم برم یخورده کار دارم انجامشون بدم و بیام. -

 نگین متحمل شد.های سختی افتادم که با خداحافظی به سمت خانه به راه افتادم و به یاد روز

 رفت. چون صورت خوشی نداشت تا در ایران فرزند پارسا را به دنیا بیاورد.ی نگین و بابا شهاب باید از ایران می" به توصیه خانواده



 

 

 راه افتاد. به همین جهت هم همراه من به سمت استانبول به

 برای پارسا از سمت دیگر.کرد ویارش از یک سمت و دلتنگی اش های سختی را تحمل میروز

 کرد. های عاشق نیما بودم و محبت هایی که برایش خرج میمتوجه نگاه

 پویا هم متوجه این موضوع بود و سخت فکرش درگیر بود.

 ی نگین و پویا مهمانم شدند.یک هفته دیگر تا زایمان نگین مانده بود که خانواده

 سوهانی روی این خوشحالی بود.قدر همه خوشحال بودند ولی حال روحی نگین چه

 نیمه شب بود که متوجه صدای ناله ای از سمت اتاق نگین شدم.

ساعت تمام بود و خبری نشده بود  ۶که بقیه را بیدار کنیم با پویا به بیمارستان رفتیم به سمت اتاق رفتم و متوجه درد زایمان نگین شدم بدون این

 خبردار شدند.تا باالخره پدر و مادرها هم 

 وقتی دکتر از اتاق خارج شد خاله بهار با شوق و ذوق زیاد به سمتش رفت ولی ناامید روی زمین نشست.

 به علت استرس و حال روحی نگین بچه دوام نیاورده بود.  

 بود.نگین افسرده بود افسرده تر شد. نیما نگین را از دو خانواده خواستگاری کرد ولی جواب هر دو خانواده یکی 

 کرد. "ولی نگین به این سادگی قبول نمی 《اگر خود نگین قبول کنه، ما حرفی نداریم 》

 

 راه افتادم.سمت آپارتمان نیما بهتحمل خانه برایم سخت شده بود پس به

 

 

 

 بردیا /

 

 م؛ اتاقمم همین طور.خوام برم تو اون خونه، بابا بزرگ چرا اصرار داره؟ من خونه خودمونو دوست داربابا من اصالً نمی -

 دخترک نازم را دوباره بوسیدم و برای آرام کردنش گفتم:

 عزیز دل بابایی، اون خونه خیلی خوشگله؛ تازه یه باغچه بزرگ هم داره که میتونم توش برات سرسره و تاب بزارم. تو دوست نداری؟ -

 

 افتادم. خندید عجیب یاد غزل مینشست. وقتی این گونه میقدر به دلم میهاش را معلوم کرد. این چال گونه چلبخندی روی لب نشاند که چال گونه

راه افتادم. عکس عروسیمان را از روی عسلی برداشتم و به غزلم نگاه با کمی نوازش سرش به خواب رفت. بلند شدم و به سمت اتاق خوابم به

 کردم، آهی کشیدم و قاب عکس را روی عسلی گذاشتم.

راه افتادم. با چند سمت اتاق باران بهمسرم را کرده بود و خواب از چشمانم فراری بود. بلند شدم و لباس به تن کردم و بهدلم عجیب هوای ه

 ضربه به در اتاق صدای باران را شنیدم.

 بیا تو. -



 

 وارد اتاق شدم و رو به باران گفتم:

 رم بیرون!باران حواصت به گندم باشه؛ دارم می -

 خواهرم باز هم در هم شد.ی چهره

 این وقت شب کجا میری؟ -

 میرم یخورده قدم بزنم. -

 بردیا. -

 به سمتش برگشتم و متوجه نگاه اشک آلودش شدم.

 جانم. -

 من نگرانتم، زود برگرد باشه؟ -

 با سر باشه ای گفتم و به سمت کفش هایم رفتم.

 

 پویا/

 

 .خواست دوباره برایشان دردسر ایجاد کنمکردم. دلم نمیمیداد و من باز هم لجبازی حال بدم کار دستم می

 آقای غفاری سر شب به خانه امان آمده بود و هنوز هم در اتاق کار پدر بودند.

 هایشان را گوش کنم ولی توان رفتن نداشتم. خیلی مشتاق بودم تا حرف

 تمام تنم نشست. به سمت در اتاق حرکتش دادم و گوش ایستادم. ام گرفتم و به زور رویش نشستم. دوباره عرق سرد دردستم را به صندلی

 آقای غفاری فقط یه خواهش ! -

 بفرمایید سراپا گوشم.-

 شادی رو منصرفش کن... -

 کمی سکوت شد و آقای غفاری گفت:

 .تونم آقای دانش، ایشون تصمیمشون رو گرفتن و منم به عنوان وکیلشون موظفم تا اموالشون رو بفروشمنمی -

 پس لطفاً پویا نفهمه که شادی برگشته. -

 مطمئن باشید؛ حتی خانوم ستوده هم دیروز این موضوع رو برام گوشزد کردن. -

 پروازش ساعت چند زمین میشینه؟ -

 دونم، فقط می دونم که االن استانبول هستن.دقیق نمی -

 خبر دارم عصر نگین گفت . -

 دارید و تمام.ک رو هم که شما برمیپس با اجازتون من برم. آپارتمان مشتر -

شدند، به سمت اتاقم صندلی را هول دادم. وقتی داخل اتاقم شدم به فکر فرو رفتم رفتم وگرنه متوجه گوش ایستادن من میباید هرچه سریع تر می

 و در گذشته ها غرق شدم.

 



 

 

 شادی/

 

 قدر پریشونی؟خوای بگی چی شده چرا اینآبجی، نمی -

 

 کنم.حتی با یاد آوری اون روزا حالم بد میشه! ولی باشه تعریف مینیما  -

 

 که پویاست به سمت گوشی پرواز کردم، ولی نه! پیام بود و این نشانه خوبی نبود." اواخر اسفند ماه بود که تلفنم زنگ خورد به خیال این

 

 بله داداش! -

 سالم شادی جان خوبی؟  -

 کردین؟مرسی، خیر باشه! شماره گم  -

 راستش شادی... -

 کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد.

 خواد که تو رو هم ببینه. میتونی بیای؟بابا شهاب حالش بِد، تو بیمارستاِن و می -

 چرا که نه! حتماً میام . -

 فردا صبح اینجا باش که ممکنه دیر بشه. -

 ز بودم و با پیام سیاه پوش رو به رو بودم.قدر حرف هایش را باور کردم. صبح فردا تبریو مِن ساده لوح چه

 داداش اتفاقی واسه بابا شهاب افتاده؟ -

زد، نگران پویا بودم؛ نکنه...  فکرم را به رود و دلم عجیب شور میجوابم فقط سکوت بود. از روی راه تشخیص دادم که به وادی رحمت می

 زبان آوردم.

 پویا، چیزیش شده؟ -

 :با خشم نگاهم کرد و گفت

 زبونتو گاز بگیر؛ نه. -

 با گریه گفتم:

 َپ، چرا داری میری وادی رحمت؟ -

 جوشید.بازم سکوت کرد و دلم مثل سیر و سرکه می

کردم. گشتم کمتر پیدایش میقدر میوقتی ماشین را نگه داشت اول از همه نیاز در آغوشم کشید و تسلیت گفت. چشمانم در پی پویا بود ولی هر چه

 سمت پیام برگشتم و گفتم:نگران به 

 پس پویا کجاست؟ چی شده؟ اینا چی میگن؟ -

 که پویا را دیدم که با چشمانی متورم و حالی آشفته به سمتم آمد و در آغوشم کشید.



 

 پویا، چرا این شکلی شدی؟  -

 درم روی ماشینی شروع به گریه کردم.دانستم چه خبر است که با دیدن عکس پو جوابش فقط اشکهایش بود و سکوت. هنوز هم گیج بودم و نمی

 وای، نه! -

 زدم.باریدم و هق میدر آغوش پویا مثل ابر بهار می

 پویا، مامانم کجاست؟ منو ببر پیشش. -

 دانستم این گریه ها را به چه تعبیر کنم.و جوابم گریه جمعیت بود. نمی

 پویا، بهت میگم مامانم کجاست؟  -

 فتارم نداشتم.زدم و کنترلی روی رفریاد می

 آنقدر ضعیف بودم که نتوانستم سرپا بایستم و غش کردم.

 ی نگران مامان بهار بود، با دیدن چشمان بازم به نوازشم پرداخت و گفت:چشمانم را در بیمارستان گشودم و اولین چیزی که دیدم چهره

 خوبی قربونت برم؟ -

 دار و پر بغض گفتم:با صدای خش

 مامان، پویا کجاست؟ -

 داره کارای مراسم رو انجام میده قربونت برم تو استراحت کن. -

 با یادآوری مصیبتی که به سرم آمده دوباره هق هق کردم.

 آروم باش، عزیز دلم آروم باش. -

 مامان، من االن تنها شدم! خانواده ای ندارم دیگه!  -

 قربونت برم پس ما چی هستیم؟ -

 تر شد و دکتر گفت:به اتاق آرام و همراه من گریه کرد. با ورود دکتر

 خانوم شوهرشون کجاست؟ -

 داره کارای مراسم رو میکنه چطور؟ -

 شما چه نسبتی با مریض دارید؟ -

 مادر شوهرشم، اتفاقی افتاده؟ عروسم خوبه؟ -

 اوهوم؛ فقط یه مژده گونی باید بدین. -

 چی شده خانوم دکتر؟ -

 عروستون حامله است!  -

 شد. نمیباورم 

 مطمئنین دکتر؟ -

 هفته است. ۳آره دخترم  -

 مامان بهار خوشحال از این موضوع تلفن را به دست گرفت و به پویا زنگ زد.



 

 الو مامان، قربون قد و باالت برم من... کجایی؟ سریع تر خودت رو برسون بیمارستان... نه نگران نباش خیِر... -

 د و از پدر شدنش خبردار بود.نیم ساعت بعد پویا باال سرم حاضر بو

 

 توانستم سرم را باال بگیرم."از خجالت نمی

 

 

 بردیا/

 

 دانم چطور از خانه جدید سر در آوردم. کلید را از داشبورد در آوردم به سمت خانه رفتم. بی هدف در حال رانندگی بودم، نمی

 

 اتاقی را باز کردم و دهانم از آن همه زیبایی بازماند. داد، به سمت اتاق ها رفتم و دراین خانه آرامش  عجیبی به من می

کرد و روی دیوار ها پر بود از تابلوهای مختلف، اتاق که نبود بیشتر شبیه کارگاه بود، تابلویی از یک پسر چشم آبی روی سه پایه خودنمایی می

 میزی که رویش پر بود از طرح های نقاشی و رنگ های مختلف.

نظیر را ببینم. دوباره راهی اتاق های دیگر شدم تا بلکه بتوانم کنجکاوی ام را بخوابانم. پله ها را یکی یکی با این آثار بی دوست داشتم تا صاحب

 صبر و حوصله باال رفتم و در اولین اتاق را گشودم. 

د، انگار عکس نامزدی بود همان پسر اتاق خواب بزرگی بود با یک تخت دونفره بنفش رنگ ولی تابلویی روی تخت نصب بود که خیلی زیبا بو

فهمیدم چرا خود به خود به دانستن زندگی این دختر عالقه داشتم. شادی ستوده؛ همان کسی که شهره چشم آبی و دختری مثل فرشته ها، نمی

 اش خبر داشتم.زیبایی اش را از دوستانم شنیده بودم و کم و بیش از زندگی

 

 لی نبودم ولی خیلی کنجکاو بودم. به سمت کمد لباس گوشه دیوار رفتم و درش را باز کردم.کارهایم دست خودم نبود، آدم فضو

های زنانه و مردانه مرتب و منظم چیده شده و آویزان بودند. در حال بستن کمد بودم که متوجه یک جفت پاپوش بچه شدم و دفتری زیر لباس

 آن...

 

 ش نشستم و شروع به ورق زدن دفتر کردم. هر دو را بیرون کشیدم و به سمت تخت رفتم. روی

 

 

 دونم امروز من دیگه نه پدر دارم و نه مادر ... "دونم فقط اینو می" سالم کوچولوی مامان، امروز من فهمیدم که تو هستی! خوشحالم؟ نمی

 ی دیگریک صفحه

راحت "  امروز با بابایی رفتیم دکتر، خدا رو شکر سالم هستی. اخالق بابات فرق کرده کوچولوی من، این روز ها خیلی ناراحتم میکنه ولی تو نا

 نباش، من پیشتم.  "

 خواستم تا آخر دفتر را بخوانم.دلم یک جوری بود می

 سر هر چیز کوچیکی بحث میکنه، شک میکنه! دیگه نمی فهممش. "" رفتار پدرت عوض شده گل پسرم، راستی فهمیدم که پسری! باهام 

 



 

 صفحات بعدی من را جذب خود کرد تا نتوانم دفتر را زمین بگذارم.

 " از وقتی پدر و مادرم فوت شدن رفتار پویا به کل تغییر کرده و سر هر موضوع کوچکی بحث و جدل داریم.

شرفش ازدواج کنم تا تمام ارث و میراث پدرم رو غریبه ه از پویا طالق بگیرم و با پسِر بیعمه آرمینا اعصابم رو به هم ریخته، انتظار دار

 نخوره.

 ام چیزی نمیدونه درسته که االن چهار ماهه حامله ام ولی کسی متوجه نشده. هنوز هم کسی از حاملگی

من وقت نداره، دلم بدجوری هوای روزای قبلم رو کرده؛ این روزا عجیب دلم هوای پدر و مادرم رو میکنه، پویا فقط سر کار هستش و برای 

 کردیم و شادی، واقعاً شاد بود."روزایی که باهم عشق بازی می

 روی تخت دراز کشیدم و احساس عجیبی بهم دست داد.

ه و گوشی رو قطع کردم " امروز آرمان تلفن کرد و دوباره حرفهای عمه رو گفت با چند تا حرف برای مخ زنی من ولی نذاشتم زیاده روی کن

 پویا دیگه نیست؛ وقتی هم که هست یا دعوا داریم و یا خسته است .

 من پدر و مادرمو از دست دادم، االن هم که حال روحی و جسمانیم بِد ولی پویا اهمیتی دیگه نمیده.  "

 به پهلو چرخیدم و نگاهم به عکس شادی ستوده افتاد. 

کرد. موهای طالیی اش جعد خاصی داشت. دلم برای دخترک سوخت که سرنوشت برایش آدم را مسخ می قدر زیبا بود چشمان عسلی رنگشچه

 درست ننوشت.

 

 شادی/

 

 نیما با تاسف سر تکان داد و گفت:

 چی شد که کار به جدایی کشید؟ -

 سخت بود برایم گفتنش اشک هایم بی اراده روی گونه هایم جاری بودند. 

 

که پویاست به کردیم. یک روز که تنها بودم تلفن خانه زنگ خورد، خوشحال از اینسر هر چیز کوچکی جنگ می" هر روز دعوا داشتیم، 

 سمتش رفتم. آرمان بود.

 سالم دختر دایی خوبی؟ -

 ممنونم شما خوبی؟ عمه خوبه؟ -

 همه خوب هستن سالم دارن خدمتت. راستیتش تلفن کردم یه چیزی بهت بگم. -

 واند کلمات را درست پشت سر هم قرار دهد.تمعلوم بود که نمی

 خبر از گندکاری های شوهرت داری؟ -

 آرمان حرف دهنت رو بفهم! پویای من... -

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و دوباره گفت:

 ها که نمیکنه؟ س باز به تمام معناست! تو خونه نشستی سرتو عین کبک کردی تو برف ! میدونی اون بیرون شوهرت چه ×و×پویای تو یه ه -

 



 

چشمانش با افت فشارم روی اولین مبل نشستم حتی توان جواب دادن را هم نداشتم. وقتی به خودم آمدم که بیمارستان بودم و پویا باالسرم بود. از 

 بارید ولی زبانش تند و تیز بود. به کنایه و مسخرگی  گفت:عشق می

 خوای اینقدر جلب توجه کنی؟ دست بردار نیستی نه؟ چرا می نمیری؟ تا دست خودت و بچه ی من یه بالیی نیاری -

 

 کرد.جوابش فقط بغض گلویم بود که داشت خفه ام می

 با افتادن اولین قطره ی اشک نیشخندی زد و دوباره گفت:

 معلومه چته؟ دکتر گفته یک روز کامل هستش چیزی نخوردی فکر خود خرت نیستی فکر بچه من باش. -

 کردم.بم در حال قطعه قطعه شدن بود ولی باز هم سکوت میبا حرف هایش قل

 وقتی وارد خانه شدیم صدایش را روی سرش انداخت و گفت:

 شادی دفعه آخرت باشه که از این لوس بازی ها در میاری ها! فهمیدی؟ حوصله اینو ندارم که هر روز از بیمارستان ها جمع کنمت. -

 صبرم لبریز شده بود.شکستم؛ و من چقدر با هر کلمه اش می

 

 سرش فریاد کشیدم و گفتم :

 ِد، چه مرگته؟ هیچی بهت نمیگم، فکر نکنم زبونمم با پدر و مادرم خاک کردن. -

 به به، خانوم زبون دراز! این همه مدت نفهمیدی چه مرگمه؟ -

 نه نفهمیدم! -

 از بس نفهمی. -

 کردم .شدم و صبر میخدایا تا کی باید تحقیر می

  من نفهم، من بی شعور... تو چی هستی این وسط؟ اصالً  -

 س .×و×ببین شادی رو اعصاب من دراز نشست نرو! حالم دیگه ازت بهم میخوره... اصالً این ازدواج اشتباه بود و از روی یه ه -

کرد و اولین درونم بی تابی می خواست به یک جایی بروم که بتوانم فریاد بزنم، کودکبا حرفش تلنگر آخر را زد برای ویرانی من، دلم می

 قدر برایم شیرین بود.تکانش را من آن لحظات حس کردم و چه

شدم هیچ حالم بدتر هم کردم، ولی نه خالی نمیبا اشک خودم را به سمت کارگاه کشیدم و شروع به طرح زدن کردم. با طراحی خودم را خالی می

 آوردم. من تازه دچار شک شدم. باید سر از این قضیه در میهای آرمان در سرم پیچید و شد. یک دفعه حرفمی

 به سمت اتاقمان رفتم ولی در کمال حیرت دیدم پویا در اتاق پدر و مادرم خوابیده است و این یعنی من از تو سیر شده ام. 

 کنم تا صبح چشم روی هم نذاشتم و فکر کردم و فکر کردم.آن شب لعنتی را هیچ وقت فراموش نمی

 دادم.جوشید. برای تصمیمی که گرفته بودم مطمئن نبودم ولی باید انجامش میزدم و دلم مثل سیر و سرکه میفه قدم میکال

 

اش سوار ماشین شد و حرکت صبح زودتر از پویا بیرون زدم و درون ماشینم منتظر نشستم، طبق روال هر روزه با تیپی عالی و ژست همیشگی

 کرد.

خود آرمان خاک تو سرت که به عشقت شک کردی! چه خبرته سر دوتا حرف بی 》گفتم:  ساعت ها نشستم، در دلم میجلوی در شرکت 

 《کنی؟برداشتی، داری چه غلطی می



 

دیگر منصرف از تعقیبش شده بودم که دیدم از ساختمان خارج شد و به سمت ماشینش رفت، نفهمیدم  کدام حس دوباره مرا به سمتش کشاند و به 

 نبالش کشیده شدم.د

کرد. حال در یک کافه با دختری بلوند در حال بگو و بخند بود. سوخت. همان پویایی که عصبی با من رفتار میدید؛ میچشمانم از چیزی که می

 اشک هایم بی اجازه جاری بودند و تپش قلبم روی هزار، هنوز هم داشتم خودم را گول میزدم. 

《  ً  《یک قرار کاری هستش یا اینکه.... نه این امکان نداره، حتما

زدم. تا بالخره بیرون آمدند و سوار ماشین پویا شدند. از روی راه تشخیص دادم که به سمت آپارتمان مدام با بهانه های  مختلف خودم را گول می

 کردم.روند. باز هم برای دلداری، خودم را توجیح میمشترک من و پویا می

قدر راه رفتن برایم سخت کلید انداختندو داخل شدند؛ کلید را از داشبورد برداشتم و به سمت ساختمان قدم برداشتم آن خیلی ریلکس پیاده شدند و

 ۲۰به پایین آمد حدسم درست بود، طبقه  ۲۰کشیدم. منتظر آسانسور ایستادم. و آسانسور از طبقه ی شده بود که پاهایم را روی زمین می
 خانه ی عشق من و پویابود. 

رفتم و تکلیف خودم را روشن لرزیدم، حتی لحظه ای منصرف از رفتن شدم ولی باید میرسید میدر آسانسور با تصور چیزی که به ذهنم می

 کردم.می

 کلید را از جیبم بیرون کشیدم و در دستانم فشردمش. در آسانسور باز شد و با قدم هایی سنگین خودم را به در آپارتمان رساندم. 

 کردم فقط ....ا بی صدا در قفل چرخاندم و در دل دعا میکلید ر

 

زد و برای منی که اکثر زبان ها را بلد بودم آمد رفتم، دختر فرانسوی حرف میآهسته وارد خانه شدم و به سمت صدایشان که از اتاق خواب می

 اند؟ کردم که چرا در اتاق خوابگوید؟ فقط به این فکر مییخواستم بدانم که چه مهایش کار مشکلی نبود ولی من در آن لحظات نمیفهمیدن حرف

 با پاهای لرزان به سمت اتاق خواب رفتم و دختری دیدم که با یک نیم تنه و یک شلوار تنگ جلوی پویا نشسته و با انگشتانش روی صورت پویا

 کشد.خط می

با صدای افتادن کلید پویا به سمتم برگشت و فوراً از جایش بلند شد و به دیگر چیزی متوجه نشدم و کلید از دستم سر خورد و روی زمین افتاد. 

 طرفم اومد.

 کنی؟شادی! تو اینجا چیکار می -

آمد ولی من محلش هق هق ام شدید تر شد و پویا قصد بغل کردنم را کرد ولی باتمام زورم هولش دادم و با گریه به بیرون دویدم. دنبالم می

 گذاشتم. نمی

 شین شدم و بدون لحظه ای درنگ به راه افتادم متوجه پویا شدم که سوار ماشینش شد و به دنبالم آمد.سوار ما

 آمد.حال و هوای خوبی نداشتم اشک میریختم و کاری دیگر از دستم برنمی

 

 

 پویا / 

 

 کرد.یاد آن تصادف لعنتی که مسبب اش من بودم لحظه ای رهایم نمی

قدر به من بی اعتماد بود که از کرد و من از دلشوره رو به مرگ بودم، یعنی آنکرد؟ دیوانه وار رانندگی میجا چه کار میآندانستم شادی " نمی

 کرد؟صبح تعقیبم می

روز به شد و در کنارم فهمید خیلی ناراحت میآمد، نمی خواستم به او صدمه بزنم. اگر میدلم برایش تنگ شده بود، ولی کاری از دستم برنمی

 شد.روز آب می



 

در همین فکر و خیال بودم که ماشین شادی به یک تیر برق برخورد کرد. نفهمیدم کی ماشین را پارک کردم و به سمتش رفتم، وقتی شادی بی 

 اندم. هوش را از ماشین بیرون آوردم، خودم را صد بار نفرین کردم. با عجله به سمت خودروی خود رفتم و شادی را به بیمارستان رس

 ی درون شکمش بود.کردم بچهمتوجه خونریزی اش بودم ولی در آن لحظات به تنها چیزی که فکر نمی

 

 روی تخت درازش کردم و پرستار شروع به سوال کرد. اما من نمی توانستم جوابی بدهم.

 آقا، آقا... -

 کمی خودم را کنترل کردم و شروع به جواب دادن به سواالتش کردم.

 خانومتون حامله که نیستن؟  -

 چرا؟ حامله است. -

 لطفاً بیرون باشید تا بهشون رسیدگی کنیم. -

جا برسد، دوباره خون دماغم باز شد و کردم که شادی به اینبه طرف بیرون از اتاق رفتم و کنار در روی زمین تکیه دادم، چرا باید کاری می

 آمد و سرگیجه ام شروع شده بود.یی رفتم و شستمش، ولی دوباره بند نمیپیراهن سفید رنگم را رنگین کرد به سمت دستشو

 تلفنم را در آوردم و شماره پیام را گرفتم و قضیه را گفتم. سر نیم ساعت همه خانواده بیمارستان بودند و شادی در اتاق عمل.

 پیام به کناری کشیدم و گفت :

 خوب تعریف کن ببینم. -

 ردم. نگاه خشمگینی به من انداخت و گفت:همه چیز را برایش تعریف ک

 واقعاً که، تو فکر نکردی که... استغفرهللا. -

 کالفه دستی در موهایش کشید و گفت:

 بالخره فهمید؟ -

 نه هنوز نتونستم بهش بگم. -

 پویا یه روزی پشیمون میشی که خیلی دیره، لجبازی نکن. -

 نگاه محزونم را به چشمانش دوختم و گفتم:

 ذارم کنارم بمونه و رنج کشیدنش رو ببینم.فهمید! نمیتونم پیام چرا نمینمی  -

 پیام سکوت کرد و چند بار طول راهرو را قدم زد و گفت:

 پویا خوب گوشاتو باز کن، این دختر به غیر از تو کسی رو نداره، میدونی اگر تو رو هم از دست بده چی میشه؟ نابودش نکن. -

 د کالفه دستی در موهایم کشیدم و گفتم:ولی نه تصمیم من یکی بو

 تونم.نمی -

 پس اگر طالقش دادی دیگه حق نداری اسمش رو بیاری فهمیدی؟ -

 کردم، وگرنه....برایم سخت بود ولی قبول کردم. باید قبول می

 

 را به او رساندم، دکتر با دیدن حالم گفت:ی بدی در تمام وجودم پیچید با قدم ها لرزان خودم هنگامی که دکتر از اتاق عمل بیرون آمد، دلشوره



 

 نگران نباشید، عمل موفقیت آمیز بود فقط ... -

 پیام که خونسرد تر از همه بود گفت:

 فقط چی آقای دکتر؟ -

 دکتر عینکش را با انگشت کمی عقب فرستاد و گفت:

 متاسفانه طی عمل بچه نتونست دووم بیاره و سقط شد. -

 شنیدن این حرف هق هق کرد. ولی من همچنان در فکر شادی بودم.مامان بهار با 

 چرخید و تعادل نداشتم روی پاهایم بایستم دستم را به دیوار گرفتم ولی ...دنیا انگار دور سرم می

 

 شادی/ 

 

 ی گفتم:هنگامی که به هوش آمدم سردرد بدی داشتم و اصالً نمی دانستم کجا هستم سیما باالی سرم بود، با صدای ضعیف

 آب... سیما میشه بهم آب بدی؟ -

 با هول به بیرون از اتاق رفت و دقایقی بعد چند پرستار و دکتر باالی سرم بودند.

 سیما تشنه امه آب بده. -

 دکتر رو به سیما کرد و گفت:

 یه ذره آب بدین بهش بعد از سه ساعت میتونه غذا و آب بخوره ولی االن فقط یه ذره آب بدین. -

 دانم از اثرات دارو بود یا نه، ولی به خوابی  عمیق رفتم.نمی 

جا هستم و با حس خونریزی، نفهمیدم کی به هق هق افتادم. سیما که خواب بود از صدایم بلند شد و هنگامی که بیدار شدم تازه فهمیدم برای چه آن

 گفت:

 چیه دردت به جونم؟ درد داری؟ -

 ام!سیما بچه -

 خیره شد و گفت:گیج و منگ به من 

 کدوم بچه؟ -

 ام ...بچه -

 نتوانستم ادامه دهم و فقط گریستم سردرد بدی در سرم پیچید با دست آزادم سرم را لمس کردم و متوجه بانداژ دورش شدم.

 

 د.زدم. در اتاق باز شد و پیام داخل اتاق شتازه یاد پویا و آن دختر افتادم و به مرز جنون رسیدم و رسماً فریاد می

 آروم باش زن داداش، آروم باش. -

 با فریاد گفتم:

 من زن داداشت نیستم، من زن اون عوضی نیستم. -

 و دوباره هق هق .



 

 باشه آروم باش شادی جان، ببین عزیزم ... -

 نگذاشتم حرفش را ادامه دهد.

 بخشم. وقت نمینمیشه! پویا رو هیچام رو از دست دادم؛ قلبم هم شکست و دیگه هیچ وقت درست بینم، بچهدارم می -

 ریخت و سعی در آرام کردنم داشت.سیما هم با من اشک می

 پیام از بیمارستان که مرخص شدم تقاضای طالق میدم، هیچ کدومتون از من انتظاری نداشته باشید. -

 چرا اجازه نمیدی تا برات توضیح بده؟ -

 خوام تموم شد دیگه.نمی-

 ن رفت.چیزی نگفت و به بیرو

 

 سیما به سمتم آمد و سعی در آرام کردنم کرد.

 قربونت برم آروم باش، تازه از عمل در اومدی! -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 عمل! عمل چی؟ -

 سیما که از گیج بازی هایم خسته شده بود گفت:

 شادی تورو خدا آروم باش. دیگه داری نگرانم میکنیا. -

 با فریاد گفتم:

 چی؟ سیما یا میگی یا میدونی اخالق گندمو. گفتم عمل -

 شد؟کردی؟ میدونی اگر پویا نبود چی میباشه، باشه آروم باش خونریزی مغزی داشتی! عملت کردن. شادی چرا اینقدر بی احتیاط رانندگی می-

 سیما دیگه نشنوم اسم اون عوضی رو جلوی من بیاری، فهمیدی؟-

 با آرامش گفت:

 .باشه فقط آروم باش -

خیال بودم که فکر قدر خوشبار هم به دیدنم نیامد و من چهیک هفته ای بیمارستان بودم و بعد مرخص شدم. حتی در این یک هفته پویا یک

 آید.کردم برای توضیح دادن میمی

کرد های پیروزمندانه اش تماشایم میام فقط با تمسخر و نگاه ام به منزلمان آمد. عمهام برای پرستاریروزی که از بیمارستان مرخص شدم، خاله

دانست که چه بر سر کشیدم. کارش شده بود زخم زبان زدن و تمسخر  عشق پاکم و نمیقدر از این عمه به اصطالح فامیل ناراحتی میو من چه

 آورد؟دل پژمرده ام می

تر فکر و خیال کنم. که با صدای در به مشغول کردم تا کم اش فرستادم و خودم راام را برای استراحت به خانهیک روز به پیشنهاد خودم خاله

ه سمتش رفتم، با دیدن عمه نفسم را پر صدا بیرون فرستادم و در را باز کردم. برای استقبال به سمت در رفتم و تا بازش کردم به بغلش کشید

 شدم. 

 دلم، حالت خوبه عمه؟سالم عزیز -

 مرسی عمه جون، شما خوبین؟ -

 پرسی، گفتم من بیام الاقل ازت خبری بگیرم.ل و احوالی نمیتو که حا -



 

 به سمت آشپزخانه رفتم تا برایش شربتی بیاورم و در دلم گفتم:

 《هنوز نیومده زخم زبوناش شروع شد. 》

 با سینی شربت به سمتش رفتم و تعارف کردم و روی مبل روبرویش نشستم.

 خبرا عمه جون؟ خوب چه -

 عزیزم، از تو چه خبرا؟ تقاضای طالق دادی؟سالمتی  -

 آهی بیرون فرستادم .

 بله عمه جون دیروز آقای غفاری اینجا بود تمام مدارک رو امضا کردم. -

 ات نگذریا.ببین شادی جون مواظب باش از مهریه -

 در دل گفتم :

 《پوِل!این زن چرا فقط دنبال پوِل ؟ زندگی من نابود شده این فکر چندرغاز  》

 آمد.شناختم بدون قصد به دیدن من نمیای که من میبا سکوتم فهمید که چه سوتی بزرگی داده است، پس سکوت کرد اما عمه

 

 بالخره سکوت را شکست و با من من شروع به صحبت کرد.

 شاهللا بعد از طالقت که عروس خودم شدی، تموم غم و غصه هات رو از دلت برمیدارم.ان -

 هش کردم.عصبی نگا

 که بیام زن پسر شما بشم!عمه جون من طالق میگیرم که راحت شم نه این -

ولی شادی جون تو یه دختر تنها میخوای چطوری گلیم خودتو از آب بکشی بیرون نه پدری باالسرِت و نه شوهری! پس بهتره با آرمان  -

 عروسی کنی.

 کالفه بلند شدم و چند قدم به سمتش رفتم.

 به هیچ کس ندارم. من نیازی  -

 تن صدایم بلند تر از همیشه در آمد و این عمه را عصبی تر کرد تا حرف خودش را به کرسی بنشاند.

 صداتو برای من بلند نکن، بزرگ شدی دم درآوردی؟ من بزرگترتم. -

 عصبی رو به رویش ایستادم و گفتم:

 درم اهمیت میدید. ای کاش به خودم اهمیت میدادین.قدر که به مال و منال پپس عین یه بزرگتر رفتار کنید، این -

 و قطره اشکی از چشمم جاری شد، دوباره سردردم شروع شده بود و حالم اصالً خوب نبود.

 با دیدن حال پریشانم فوراً خانه را ترک کرد و چند حرف گنده هم نثار من کرد.

اغ دلم تازه شده بود، یاد پدر و مادرم افتادم یاد آن روزی که برایم اولین پس از رفتنش به سمت قرص هایم رفتم و قرصی خوردم ولی انگار د

 ام تشویقم کرد.بوم و رنگ را گرفتند و من اولین طرحم را رویش کشیدم و پدرم چه قدر با دیدن آن گل بی ریخت

 ه قدر این خاطرات برایم دردآور بودند .یاد آن روزی افتادم که با من به خاطر پویا قهر کرد، همان روزی که در حیاط ما را دید و چ

اه ناخودآگاه دستم را به شکمم کشیدم و با حس خالی بودنش هق هق کردم. من حرکتش را حس کرده بودم و با تمام نامالیمتی های پویا به او پن

 برده بودم و حال جایش خالی بود.



 

 دمش، خیانت کرده بود و احساساتم تکه تکه شده بود.پرسیدرد قلبم را که نگویم بهتر است؛ همسری که باتمام وجود می

 دیدم کنار دیوار سر خوردم و هق هقم شدت گرفت .با صدای آیفون خودم را جمع و جور کردم و به سمتش رفتم. ناباور از چیزی که می

 

 ام شدم و به سمتش رفتم.زد، متوجه صدای پیامک گوشیزنگ را پی در پی می

 ای در رو باز کن، کارت دارم.[] میدونم خونه

 هایی که عشقم را  همیشه اولش داشتند.کرد. هماناشان غوغا میرا کرد که محبت دروندلم هوای همان پیامک هایی 

 دوباره صدای پیامک آمد.

 ] شادی، جان من در رو باز کن. [

گاهی به هایم را از چشمانم زدودم، نی سالن رفتم و اشکی گوشهاش که فوراً در را گشودم به سمت آینهقدر ضعیف بودم در مقابل قسمو من چه

 ام انداختم و در دل خود را سرزنش کردم که چرا کمی آرایش نکردم تا پی به حال خرابم نبرد.ی رنگ پریدهچهره

قدر دلم را نفرین کردم که با دیدنش هنوز بی صبری در ورودی خانه باز شد و قامتش را بعد از یک ماه دیدم. دوباره دلم را لرزاند و من چه

 کند.می

 

رسید. روبه قدر الغر و پژمرده به نظر میورودی کنار دیوار سر خورد و روی زمین نشست، بی اراده به سمتش گام برداشتم، چهکنار درب 

 رویش روی زانوهایم نشستم و زل زدم به چشمانش، درست عین تشنه ای که پس از مدت ها به چشمه اش رسیده است. 

ام اولین قطره اشک از رایم گشود اما مقاومت کردم و به آن آغوش نرفتم.  با دیدن خودداریبا دیدن حرکاتم چشمانش ابری شد و آغوشش را ب

 غیر از فوت پارسا و پدرو مادرم هیچگاه کسی ندیده بود.چشمانش جاری شد و درونم را آتش کشید، چرا که اشک مرد زندگی من را به

 با صدایی لرزان گفت:

 خوبی عمر...؟ -

 داد و سنگین بود.مر من ولی نگفت . بغض درون گلویم اجازه حرف زدن به من را نمیخواست بگوید که عمی

 خواستم تمامش را حفظ کنم که در آینده از یاد نبرم.به تک تک اعضای صورتش دقیق بودم، می

 غمگین خندید و گفت:

 زبونت رو موش خورده؟ حرف بزن شادی دلم برای صدات تنگ شده. -

 بست.شد و راه نفسم را میبیشتر میبا هر کلمه اش بغضم 

 شادی، شادی ؟!! -

توانستم نفس بکشم، نفهمیدم کی به آغوشش کشیده شدم، عطر گسش راه تنفسم را باز کرد و توانستم چند نفس راه نفسم بسته شده بود و درست نمی

ه دور تنش پیچیده شد. با حس  بوسه های ریزش روی سرم . دستانم بی ارادام بود و آرامش همراهمی امنعمیق بکشم. سرم دوباره در گهواره

 داغ دلم تازه شد و شروع به هق هق کردم.

 

 دانم چه قدر در آغوش هم اشک ریختیم، اما با یاد آوری خیانتش پسش زدم و با فریاد گفتم:نمی

 داری؟ خوای دیگه؟ چرا دست از سرم برنمیتو چرا اینجایی؟ چی از جونم می -

 لند شدم و به سمت دستشویی رفتم، درش را پشت سرم بستم و اشک هایم صورتم را شست وشو داد.از جایم ب

 پشت دستشویی بود و من قصد بیرون رفتن نداشتم.



 

 شادی بچه بازی نکن و بیا بیرون ببینمت! شادی بیا میخوام باهات حرف بزنم. -

 با داد گفتم:

 چه حرفی دیگه مونده؟ -

 بیرون، تو رو جون من...بیا تو رو خدا  -

 باز هم نتوانستم جلوی قسم جونش بایستم و تسلیم خواسته اش شدم.

 چی میخوای بگی؟ زودتر بگو و گورتو از خونه و زندگی من گم کن. -

 باشه آروم باش عزیزم! تازه از عمل در اومدی نباید عصبی بشی! -

 افتاده که من عمل شدم؟ من عزیز تو نیستم؛ اِ، چه جالب االن یادت  -

 کشیدم ازت...االن دردت چیه؟ که چرا نیومدم دیدنت؟ بخدا روی رو به رویی باهات رو نداشتم. خجالت می -

 چرا پویا؟ چرا؟ -

 تر از همیشه بود!ی اشک هایم بزرگکردم یا نه واقعاً اندازهنمی دانم من آن طور حس می

 چرا چی؟  -

 عصبی فریاد زد.

 قدر آبغوره نگیر.یه اینشادی کاف -

 منم برای کم نیاوردن سرش فریاد زدم و گفتم:

 من چی کم داشتم که رفتی دنبال یکی دیگه؟ من کمت بودم؟ به همین آسونی رفتی و عشق منم نادیده گرفتی آره؟ -

 بد بود. و هق هق امانم را برید و کنار در سر خوردم و روی سرامیک های سرد زمین نشستم. حال و روزم خیلی

 کنارم به دیوار تکیه داد و نشست، دل بی تابم تحمل آن همه نزدیکی به او را نداشت.

 کند.تر میطاقتی کم من را بیفهمید که هنوز هم مثل دیوانه ها عاشقش هستم و این فاصلهچرا نمی

 ببخشم شادی، غلط کردم. -

 مادمو از دست دادم.ام رو از دست دادم میفهمی؟ من اعتنمیشه پویا، من بچه -

 خوای فقط لب تر کن.کنم تو فقط آروم باش. تو که خوشبخت باشی انگار من خوشبختم، چی میکار رو میباشه عزیز دلم هر جور تو بگی اون -

 باره گفت:ام دوباره و صدکمی مکث کردم و دل سنگ

خوای خواستی مگه اومد. چرا میو بیشتر از همه کنارت میاتو از دست دادی و حضورشرحم نکن، مگه اون بهت رحم کرد؛ وقتی بچه 》

 《ببخشیش؟ 

 با بی رحمی تمام گفتم:

 

 توافقی طالق بگیریم. -

 سرش را به زیر انداخت و گفت:

 تونم ازت بخوام؟باشه هر چی تو بگی. فقط اجازه بده یک روز بدون هیچ مشکلی با هم باشیم عین قدیم، الاقل اینو که می -



 

 تونی تو حق با من بودن رو همون روزی از بین بردی که به من خیانت کردی.نه نمی -

 آهی کشید و سرش را به زانوهایش تکیه داد.

 دلم برایش سوخت.

 سرش را بلند کرد و در چشمانم خیره شد.

 چطوری بتونم به دور از جام عسلم تاب بیارم؟ -

 به لبانم خیره شد و گفت:

 اینا زنده بمونم؟ یعنی میتونم، بدون  -

اش کردم. هر دو باره پر کشید و همراهیکردم، اما با گذاشتن لبانش بر روی لبانم تمام تالش و مقاومتم به یکبرای نبوسیدنش سخت مقاومت می

 انگار بعد از مدت ها در بیابان ماندن به آب رسیده بودیم. 

 اش شدم.ملتمسش مانعم شد و تسلیم خواستهبا حس بلند شدن روی دستانش خواستم مقاومت کنم که نگاه 

 وقتی کنارم آرام گرفت، رو به من کرد و گفت:

 آخرین بار بود که کنارت به آرامش رسیدم؛ آخرین آرامش من بود. -

 هایش رفت و بعد از پنج دقیقه، از پیشانی بوسیدم و رفت."با چکیدن اولین قطره اشک روی گونه ام بلند شد و به سمت لباس

 ام آمدند.خروجم از آپارتمان نگین و نیما برای بدرقه با

 عزیزم هر موقع خواستی بیا، دلم برات خیلی تنگ میشه. -

 مرسی نگین جان. -

 ام شد و گفت:اش خیرهو در آغوشم کشیدمش؛ نیما که تا آن موقع ساکت بود با چشمان ابری

 بیا ببینمت. -

 و در آغوشش کشیدم.

 نری دیگه برنگردیا! -

 چشم.-

 

 

 بردیا /

 

ه با صدای تلفن از خواب بیدار شدم و به اطرافم دقیق شدم. چرا در اتاق خواب خودم نبودم؟ تازه یاد اتفاقات دیشب، دفترخاطرات شادی ستود

 افتادم، صدای تلفن قطع شد و دوباره زنگ خورد با دیدن اسم باران روی صفحه تماس را برقرار کردم.

 جانم باران؟ -

 داداش معلوم هست کجایی؟ از دل نگرانی مردم و زنده شدم! -

 چیزی نیست اومدم خونه جدید خسته بودم خوابم برد. -

 باشه، ولی تلفن رو برای چی اختراع کردن که یه خبر بدی! -



 

 با شرمندگی گفتم:

 حق باتوعه، ببخشید که نگرانت کردم. -

 

 پیشش؟دارم میرم دانشگاه گندم تنهاست میشه بیای  -

 باشه عزیز دلم االن میام. -

 قدر دیشب توانست من را جذب کند؟و گوشی راکنارم روی تخت گذاشتم، حرکتی به بدنم دادم و متوجه دفتر شدم، چه

 ام از آن خانه بیرون زدم.همه چیز را به جایش بازگرداندم و با برداشتن سوئیج و گوشی

 

 شت میز آشپزخانه نشسته بود و گندم هم کنارش بود.وقتی وارد خانه شدم باران حاضر و آماده پ

 ام حوصله ام سرمیره.عمه جونم، میشه به بابا بگی امروز منو ببره بیرون؟ بخدا از بس تو خونه -

 باران با آرامش گفت:

 اتو کامل بخوری! بهش میگم...اگر صبحانه -

 

 شدند.با ورود من به آشپزخانه هر دو سکوت کردند و به خوردن مشغول 

 سالم عزیزای دلم، چه استقبال گرمی، شرمنده نفرمایید... -

 گندم با صدای بلند گفت:

 عمه جون به این آقا بگید من باهاشون قهرم! -

 اتفاقاً گندم جون منم باهاش قهرم. -

 و هر دو ریز خندیدند.

 رو امروز با خودش ببره سر کار.اشم میخواد گندم آخه دلتون میاد با من قهر باشید؟ بابا به این خوبی، تازه -

 با ذوق و شوق کودکانه اش گفت:

 راست میگی بابایی؟ -

 آغوشم را برایش گشودم و گفتم:

 بغل و بوسای صبح من کو؟ -

بخورد  اش راهایش رفت؛ گندم را سر میز گذاشتم تا ادامه صبحانهفوراً بغلم کرد و بوسه بارانم کرد. باران با خداحافظی مختصری به سمت کفش

 و خودم به سمت باران رفتم.

 میخوای بری منت کشی! -

 اِ، گندم این حرفها رو کی یادت داده؟ -

 بخشمش. باباگوش مخملی چیه؟ام زود میاشم گفت االن میاد منت کشی من گوش مخملیعمه، از صبح از دستت عصبیه! تازه -

 بذار برگردم بهت بگم. -

 به سمتش رفتم و گفتم:



 

 باران کی کالسات تموم میشن؟ -

 بعد از ظهر. ۴ -

 من گفتم:با من

 چیزه... از دستم ناراحتی؟ -

 مرده شور، دِل منو ببرن که نگران توی خرس گنده میشم. -

 خوب چیکار کنم؟ خوابم برد. -

 نگاه عصبی به من انداخت و گفت:

 تونی عین آدم معذرت خواهی کنی؟ سخت نیست بخدا.چرا نمی -

 ه بابا ببخشید.باش -

 ام کاشت و گفت:بوسه ای روی گونه

 مواظب خودت و گندم باش. -

 تای ابرویم را باال فرستادم و گفتم:یک

 آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ -

 عصبی گفت:

 حاال یه بارم که من مهربون شدما تو نذارا! -

 

 

 تیرداد/

 .شماره ی پویا تماس را برقرار کردمبین خواب و بیداری بودم که تلفنم زنگ خورد با دیدن 

 خمیازه ای کشیدم و گفتم:

 بله پویا؟ -

 سالم، ببخشید انگار خواب بودی! -

 مرد حسابی ما با دوتا بچه میسازیم؛ بایدم تا االن بخوابیم دیگه. -

 تیرداد میشه ازت یه چیزی بخوام؟ -

تو جون بخوای نه نمیگم. -  

 ، امروزم یکی از دوستام داره میاد تبریز میشه بیای منو ببری فرودگاه؟ام سر رفته تو خونهخیلی حوصله -

 چرا که نه؟ حاضر شو اومدم. -

ام گرفت، دهانش را درست اندازه دهان اسب آبی باز گذاشته بود و خواب بود، کرم های وجودم به سمت نیاز چرخیدن و از دیدن حالتش خنده

 نیاوردم و دستم را درون دهانش بردم.فعالیت زیادی کردند و بالخره طاقت 

 ای گرفت و با خنده گفت:یک گاز جانانه



 

 فکر کردی خیلی زرنگی؟ سه ساعت بود به چی میخندیدی؟ -

 با لبخند به سمتش رفتم و روی موهایش بوسه های ریز زدم.

 من باید برم بیرون! کاری نداری عشقم؟ -

 نیاز نگاه شیطنت باری کرد و گفت:

 ی؟ همینجوری تو بغلت باشم.نمیشه نر -

 با صدا خندیدم و گفتم:

 کنما.دارت میبلند شو خودتو جمع کن وگرنه دوباره بچه -

 به نشانه تسلیم دستانش را باال برد و گفت:

 نه تو رو خدا؛ غلط کردم. -

ی چهار نه بیرون زدم، تمام دنیایم در آن خانوادهتن کردم و بعد از بوسیدن آیسان و آرتان از خابعد از خنده به سمت کمد رفتم لباس هایم را به

 نفره خالصه شده بود.

قدر این آرامشم را مدیون نیازم بودم، نیازی که در هر شرایطی کنارم بود همه کرد و چهتیرداد صلیب شاهی احساس خوشبختی و خشنودی می 

 تا عاشقش شدم.جا پشتم عین کوه ایستاده بود و چه قدر با عاشقانه هایش سیرابم کرد 

 شدم.قدر شیرین و دلربا بودند که بی اراده دلتنگ خنده هایشان میام، آنعشق های کوچک زندگی

رضایت با ایستادن در جلوی آپارتمان آقای دانش پویا به کمک پیام بیرون آمد و سوار شد. پیام به هزار باره برادرش را به من سپرد و باالخره 

 داد .

 پویا؟ خوب کجا برم آقا -

 تیرداد برو فرودگاه. -

 تر از همیشه بود.بارید و خیلی سرمستاز صدایش هیجان می

 درون فرودگاه در ماشین نشسته بودیم و چشم  انتظار بودیم.

 پویا. -

 سرش را به سمتم برگرداند و گفت:

 بله؟ -

 منتظر کس خاصی هستی؟  -

 غمگین نگاهم کرد و گفت:

 م هستم.خاص تر از خاص، منتظر عمر -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 منتظر کی هستی؟ نکنه... -

 با تلخندی گفت:

 آره، امروز میادش. -

 عصبی گفتم:



 

فهمی چی میگی؟ میدونی آقا شهاب بفهمه چه بالیی به سرمون میاره؟ مگه نگفتی طالقش میدم، مگه التماست نکردیم که نکن! پس االن پویا می -

 کیه؟این بیتابیت برای 

 چشمانش اشک آلود شد و رو به من گفت:

 تیرداد الاقل تو درکم کن! تو بودی حاضر میشدی نیاز روز به روز عذاب کشیدنتو ببینه؟ بخدا نمیشدی؛ منو ببین چی بودم و چی شدم... -

 

 کردم حتی من هم حاضر نبودم تا در همچین شرایطی نیاز را نابود کنم.درکش می

 باش! فقط قول بده که از دور ببینیش.باشه آروم  -

 بینمش.انتظار داری که برم جلوش و بگم خوش اومدی! معلومه که از دور می -

 

 شادی/

اکنون در فرودگاه تبریز فرود آمدیم، امیدوارم پرواز خوبی را با ما تجربه کرده باشید. مسافرین محترم پرواز استانبول_ تبریز هم 》

 《هواپیمایی....

 قدر دلتنگ این هوا و شهر بودم.  پیاده شدن از هواپیما ریه هایم را پر از هوای زادگاهم کردم، چهپس از 

 چون ساکی به همراه نداشتم، فوراً به سمت خروجی رفتم و دستم را برای تاکسی بلند کردم.

 خانوم کجا برم؟ -

 وادی رحمت لطفاً. -

 گرفتم، دوشیشه گالب هم خریدم و ماشین دوباره حرکت کرد. سر راه جلوی یک گل فروشی ایستا و من دو دسته گل

 کردم.تمام طول راه در فکر بودم و خاطراتم را مرور می

 ی مورد نظر توقف کرد، گفتم:وقتی جلوی قطعه

 لطفاً منتظر بمونید تا بیام. -

 به سمت قبر پدر و مادرم رفتم و با چشمان اشک بارم زمزمه کردم.

 مدم .اومدم، بالخره او -

ازگشتم. قبر ها را با گالب شست و شو دادم و دسته گل ها را پر پر کردم روی قبر ها ریختم و درد دلم تازه شد. انگار به همان روز تدفیِن شان ب

 قدر احساس تنهایی و پوچی نکنم.قدر دلم هواِی شان را کرده بود، ای کاش حاال همراهم بودند تا اینچه

ابا، ببخشید! میدونم از دستم ناراحتید. میدونم دختر خوبی براتون نیستم و چند وقته به دیدنتونم نیومدم. خودتون که بهتر ب سالم مامان، سالم -

 دونید دلم باهاتونه... خوبید؟ اونجا بهتون خوش میگذره؟ خوش بحالتون. من که دنیا جهنمه، بدون شماها و پویا تنهای تنهام.می

 ا کمی درِددل حالم بهتر شد و بلند شدم و به سمت قبر پارسا که چند ردیف آن طرف تر بود رفتم.و مثل ابر بهار گریستم. ب

سالم داداش پارسا، من اومدم؛ به سفارش نگین هم اومدم، گفت بهت بگم خوشبخته نگرانش نباشی! ولی من بدبخت شدم! میدونی چرا؟چون  -

 داداِش جنابعالی منو نابود کرد.

 ی روی شانه ام به سمتش برگشتم .با حس سنگینی دست

 سالم عموجون. -

 سالم دختر بابا، چه بی خبر اومدی؟  -



 

 دلم برای مهربانِی درون چشمانش حتی برای لحن مخصوصش تنگ شده بود. با آشفتگی نگاهی به من کرد و گفت:

 چرا این قدر الغر شدی؟ -

 .... چطورن؟خوبم عمو، خاله بهار، پیام و جسی، پریا و فرزین و  -

 ولی حال هیچ کدام ربطی به من نداشت، من فقط میخواستم حال یک نفر را بدانم!

 

 انگار که سوالم را از چشمانم خواند که گفت:

 قدر نگرانت بودم؟ حال همگی خوبه، کجا گذاشتی رفتی دختر خوب؟ میدونی چه -

 خوبم عموجون، نگران نباشید. -

 خوری گفت:با دل

 ابا شهاب میگفتی! قبالً بهم ب -

 نیش خندی زدم و گفتم:

ی نگین اومدم یه قبالً آخه پدر شوهرم بودین! االن که دیگه نه شوهری دارم پس شما فقط دوست پدر مرحومم هستید، مزاحمتون نشم به توصیه -

 سر هم به پارسا بزنم.

 با ناراحتی گفت:

 برای جدا نشدنتون کردم ولی مرغ هر دوتاتون یه پا بیشتر داشت. نیش و کنایه نزن شادی! خودت میدونی که تمام تالشم رو -

 میان حرفش دویدم و گفتم:

 ام رو دوباره نبش قبر کنم! اومدم که زندگیمو از نو بسازم.ی خاک خوردهگذشته ها گذشته، من نیومدم که گذشته -

 از همان لبخند های نادرش زد و گفت:

 بیای. برو بسالمت.خوشحالم که تونستی با خودت کنار  -

آغوشش را به رویم گشود و من را به آغوشش کشید. چه قدر دلتنگ آغوش پسرش بودم، خدا خوب می دانست. آهی کشیدم از آغوشش بیرون 

بریده بود  امان را دادم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. سر دردم دوباره شروع شده بود و امانم راآمدم و به سمت تاکسی رفتم، آدرس خانه

 .ام بیرون کشیدم و به چشم زدم و چشمانم را بستم. با حس ایستادن ماشین چشمانم را گشودم و کرایه را دادم و پیاده شدمام را از کولهعینک آفتابی

 ام بیرون کشیدم و به طرف در رفتم ولی در از داخل باز شد. کلید را از کوله

 ا دیدن من گفت:ساله بیرون آمد و ب ۳۲یک مرد حدوداً 

 بفرمایید با کسی کار دارید؟ -

 عینک آفتابی را برداشتم و گفتم:

 میشه بپرسم شما تو خونه من چیکار دارید؟ -

 با خنده گفت:

 شما باید خانوم ستوده باشید؟ درسته؟ من بردیا برومند هستم، همونی که تمام اموالتون رو خریده! -

 رد نکردم و با او دست دادم.و دستش را به سمتم گرفت، دستش را 

 بفرمایید داخل آقای برومند. -



 

نه دیگه مرسی، راستش دخترم تو خونه تنهاست و باید برم پیشش، االنم فقط اومده بودم حیاط خونه رو ببینم که میتونم برای گندم تاب و  -

 ای به پا کنم یا نه؟ ببخشید که ترسوندمتون.سرسره

 خل چایی چیزی میل کنید، گرچه فکر کنم یخچال خالی باشه.خواهش میکنم، بفرمایید دا -

 رفت، گفت:همان طور که با ژست خاصی به سمت ماشینش می

 مرسی خانوم ستوده، ان شاهلل دفعه بعد! بعد از ظهر تو دفترخونه میبینمتون. -

 به امید دیدار. -

 بعد از رفتنش وارد حیاط شدم و در را بستم.

 

شدم، تمام خاطرات عین یک فیلم از جلوی چشمانم گذشت؛ یاد آن روزی که برای اولین بار در این حیاط دوچرخه بازی هنگامی که وارد حیاط 

 کردم. یاد وقتی که پدرم را مجبور کردم تا برایم تابی روی ایوان تدارک ببیند.

انداخت، در را با کلید باز کردم ام میوفاییو مرا یاد بیکرد ی پارمیس کنار در به من دهن کجی میداشتم، کلبهآهسته به سمت ورودی گام برمی

ام تنگ شده بود به سمت کارگاه رفتم ولی باز چیز درست مثل روز رفتنم بود حتی ارزنی هم جابه جا نشده بود. دلم برای کارگاهو داخل شدم. همه

 رویم همانا...کردنم همانا و تابلو عکس پویا روبه

 

 

 پویا/

 

 ام زد که درد عجیبی در وجودم پیچید.خروجی بیرون آمد، دل بی تابم یک آن خودش را طوری به قفسه سینهوقتی از در 

رسید! زیر چشمانش گود بود اما باز هم مثل آن روز ها خوش لباس بود، وقتی تاکسی جلوی گلفروشی قدر الغر و رنگ پریده به نظر میچه

دن کسی برود؛  اول به طرف مزار پدر و مادرش رفت و من از ماشین نظاره گر درد کشیدن و ایستاد؛ با خود گفتم حتماً میخواهد به دی

 هایش شدم. اشک

 کشیدمش.خواست کنارش بودم تا در آغوشم میاز کارم پشیمان بودم و دلم می

 وقتی بلند شد و به سمت قبر پارسا رفت قطره اشکی از گوشه چشمانم چکید.

 یک آن ترسیدم که نکند قضیه را لو بدهد و ... با دیدن پدرم پشت سر شادی

 

 وقتی به آغوش پدرم رفت. حتی به پدرم هم حسودی کردم.

یا سی و سه  ۳۲جلوی درشان وقتی در از سمت داخل باز شد و مرد خوش قامتی را پشت در دیدم، یک آن خودم را باختم، مردی حدوداً 

 ساله با قدی بلند و هیکلی جذاب...

 ستش را به سمت شادی دراز کرد، فکم از شدت خشم منقبض شد و در دلم گفتم:هنگامی که د

 《دستت بشکنه که دست شادِی منو گرفتی. 》

 پویا، کافیه دندونات شکست! -

 سرش فریاد زدم.



 

 غیر از خودم دست شادی رو بگیره، میفهمی؟ تفاوت باشم... کسی حق نداره بهخوای بیِد، لعنتی دستشو گرفته می -

 بلند تر از خودم گفت:

کردی؟ شادی االن یک زن کامالً آزاِد و حتی میتونه دوباره عاشق بشه و ازدواج گفتم طالقش نده! چرا قبول نمیفهمم، آدم وقتی بهت مینه نمی -

 کنه...

 با بغض گفتم:

 وفته؟ اون روز من میمیرم...کافیه تیرداد، ادامه نده... میدونی اگر یه روزی این چیزی که میگی بشه! چه اتفاقی می -

 و بالخره بغضم شکست و شانه هایم لرزید.

 تیرداد، من حتی وقتی شادی تو بغل بابام بود حسودی کردم. انتظار نداری که .... -

 

 بردیا /

 

 

 کنم. ای که هیچ موقع فراموشش نمیروی تخت دراز کشیدم یاد امروز صبح افتادم، صحنه

 س؟ بلند شو دیگه.بابایی! نمیریم سرکار پ -

 به سمتم کشیدمش و روی تخت انداختمش.

 تو خشگل کی بودی؟ -

 با خنده گفت:

 بابایی. -

 رفت. ناخودآگاه شروع به قلقلک دادنش کردم.خندید، دلم برایش ضعف میطور ریز میوقتی آن

 بابا تو رو خدا نکن.... بابا. -

دانست چقدر روی لحن صدایش ضعف دارم و مدام با من مثل حرفش را به کرسی بنشاند، میدانست که چقدر دوستش دارم و چگونه خوب می

 کرد.یک سیاستمدار حرفه ای رفتار می

بلند شدم به همراهش به اتاقش رفتیم، پیراهن یاسمنی خوشگلی از درون کمدش بیرون کشیدم و تنش کردم، جوراب شلواری سفیدش را هم 

 انداخت.قدر این موها مرا یاد غزلم میشش رفتم و شانه اش را برداشتم و روی موهای رنگ شبش کشیدم و چهپوشاندم و به سمت میز آرای

 وقتی شانه موهایش تمام شد تل خوشگلی هم روی موهایش نشاندم و بالخره خشگلم آماده شد.

 بابایی؟ -

 جون بابایی؟ -

 ات نمیرم بیرونا!من با تو با این قیافه -

 نوم خانوما! مگه من چمه؟واه، واه خا -

 بابایی، من عکسای قبالً رو میدیدم خیلی خوشتیپ و جذاب بودی!  -

 آهی از ته دل کشیدم و گفتم:



 

 ُخب شیطون، دیگه چی؟ -

 لبخند شیطنت باری زد و گفت:

 من امروز میخوام با یه آقای خوشتیپ و جذاب برم بیرون؛ برو خودتو خوشتیپ کن. -

 زدم و گفتم:از ته دل لبخند 

 چشم گندم بانو امر بفرمایند، االن آماده میشم. -

 لبانش را غنچه کرد و روی لپم را بوسید.

 مرسی بابای نازم. -

 به سمت اتاقم رفتم و یک کت و شلوار بیرون کشیدم و شروع به پوشیدن کردم که گفت:

 اومممم؛ نه نمیشه! میشه من برات لباس انتخاب کنم؟ -

 نشانش دادم و گفتم: با دست کمدم را

 بفرمایید. -

 بابایی قدم نمیرسه میشه بلندم کنی؟ -

 چشم عزیز دلم. -

 رنگ ...رنگ بیرون کشید و به دستم داد و یک تیشرت سفید و یک پیراهن آبی کمیک شلوار جین آبی کم

 اینا رو میپوشی؟ -

 لباس رسمی بپوشم. آخه عزیز بابا من امروز دو تا جلسه مهم دارم نمیشه، زشته! باید -

 لبانش را آویزان کرد و گفت:

 اصالً به من چه؟ زود حاضر شو و بیا. -

 و به حالت قهر به بیرون رفت.

 

دست آوردن دلش لباس هایی را که انتخاب کرده بود را پوشیدم، کفش های اسپرت سفید رنگم را هم پوشیدم و در آینه نگاهی به ناچار برای به

 رست مثل مادر خدا بیامرزش خوش سلیقه بود پدرسوخته...خودم انداختم. دبه

 به سمت در اتاق رفتم و گفتم:

 گندم بانو، راضی شدی ببین؟ -

 جوابم را نداد و فهمیدم که قهر کرده است روی پاهایم نشستم رو به رویش و گفتم:

 گندم، قهری بابایی؟ میخوای غصه دار بشم؟ به من نگاه کن. -

 گفت:یک نگاهی انداخت و 

 ام به اون سرت میکشیدی!حاال که همه کاری کردی یه شونه -

 از لحنش خنده ام گرفت و در بغلم گرفتمش و گفتم شونه کردم ولی موهام بلند شدن حالت نمیگیرن.

 از روی اپن کلیدم را برداشتم و به سمت بیرون رفتم.

 نقاشی میکشی تا منم به جلسه هام برسم.گندم خانوم، داریم میریم شرکت میشینی پیش خانوم پناهی  -



 

 نگاه بدی انداخت و گفت:

 خانوم پناهی همون دختر است که خودش رو هر روز تزئین میکنه؟ -

 ای کردم و گفتم:منظورش آرایش کردن پناهی بود. خنده

 آره -

 اخمی کرد و گفت:

 ه باتو ازدواج کنه!اش از تو میپرسه... فکر کنم خیال کرده میتونمن دوسش ندارم... همه -

 اخمی کردم و گفتم:

 ها رو یاد گرفتی؟از کی این حرف -

زد گفت" زنیکه هر روز خودشو بزک و دوزک میکنه که دل بردیا رو بدست بیاره و بردیا بره از عمه باران، اونروز داشت با تلفن حرف می -

 بگیردش" آره بابا تو قراره خانوم پناهی رو بگیری؟

 بابا این حرفا چیه؟نه گل  -

 با رسیدن به پارکینگ گندم را روی صندلی کودکی که در عقب ماشین نصب بود گذاشتم و کمربندش را محکم بستم.

کردم. سوار کند؟ باید بعداً مفصل در مورد این موضوع بازخواستش میساله را نمی ۵ی در فکر این بودم که باران چرا رعایت یک بچه

 ت شرکت به راه افتادم.ماشین شدم و به سم

 

 وقتی وارد شرکت شدم، همه از شدت تعجب مانده بودند، آخر تا به حال کسی من را با لباس اسپرت ندیده بود.

ی مورد نظر رسیدیم؛ خانم پناهی که در حال نوشیدن چای بود با دیدن من چای به گندم دستم را گرفت و با هم سوار آسانسور شدیم و به طبقه

 ید و زود بلند شد و گفت:گلویش پر

 سالم مهندس . -

 سالمی زیر لب دادم و با گندم به سمت دفتر به راه افتادم.

 

 شادی/

 

به فوراً تابلو را برداشتم و به بیرون از خانه رفتم؛ در کوچه سطل آشغال بزرگی وجود داشت، پس به سمتش رفتم و تابلو را جلویش گذاشتم و 

 داخل خانه باز گشتم.

 ام را جمع و جور کنم!گرفتم تا تمام وسائل شخصیز آقای برومند چند روزی مهلت میباید ا

ندِمش و وقتی وارد خانه شدم مستقیم به سمت اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم و این بار هم تابلوی نامزدِی باالی تخت آزارم داد از روی دیوار ک

 ام را از نو بسازم دیگر نیازی به هیچ کدام از این ها نداشتم!بودم زندگی در حیاط خانه به آتشش کشیدم، منی که تصمیم گرفته

با حس خفگی از خانه بیرون زدم و بی هدف قدم زدم؛ با حس گرسنگی نگاهم به ساعت افتاد و فهمیدم که سه ساعت است که بی هیچ هدفی فقط 

 .روم به طرف فسفودی آن طرف خیابان رفتم و سفارش پیتزا دادمراه می

 ام جای گرفته بودم که صدای یک دختر بچه مرا متوجه خود کرد.تازه روی صندلی

 بابایی، چرا سیب زمینی های منو نمیارن؟ گشنمه ُخب!  -



 

ی ریزی کرد ی نازی تمام غم و غصه هایم را فراموش کردم، برایش دستی تکان دادم که خندهبی اراده به سمت صدا برگشتم و با دیدن دختر بچه

اش افتاد که دلم برایش بیشتر ضعف رفت، برایش چشمکی زدم که برایم دستی تکان داد و سعی کرد چشمک بزند ولی چالی روی گونهو 

 دیدم .همزمان دو چشمانش را بست. یک دفعه پدرش که از حرکات دخترکش کنجکاو شده بود به سمتم برگشت و من ناباور از چیزی که می

 

 

 

 پویا/ 

 

خواست که فریاد بکشم و تابلویی را که سه ماه رویش زحمت کشید تا به این زیبایی بکشد را جلوی چشمانم در سطل زباله رها کرد. دلم میوقتی 

 بتوانم خودم را خالی کنم؛ به تیرداد گفتم تا تابلو را برایم بیاورد و او هم از ترسش آن کار را کرد.

 

قضیه شدم و فقط به این نتیجه رسیدم که دیگر برایش اهمیتی ندارم و تمام حسش تمام شده است، چند دقیقه با دیدن دود آتش از داخل حیاط متوجه 

بعد با یک تیپ متفاوت تر بیرون زد و شروع به قدم زدن کرد. یک شلوار کرم رنگ با مانتوی کتی شرابی و روسری کرمی پوشیده بود و کمی 

 ر بود دنبالش بودیم که بالخره تیرداد اعتراض کرد.دانم چقدهم آرایش روی صورتش داشت، نمی

 پویا تا کی قراره بریم دنبالش؟ االن دو ساعته فقط داریم دنبالش کشیده میشیم. -

 

 خورده با دل سیر تماشاش کنم.تیرداد نغ نزن؛ بذار یه -

 نگاه بدی به من انداخت و گفت:

 دتو زدی به خریت که چی بشه؟ِد، احمق جون تو االن میتونستی کنارش قدم بزنی خو -

 عصبی گفتم:

 شد! کنی؟ اگر شادی منو تو همچین شرایطی میدید میمرد... نابود میبا کدوم تعادل و توانایی میخواستم کنارش قدم بزنم؟ چرا درک نمی -

طرف آن فسفود برد و جلویش توقف شادی را دیدم که به آن ور خیابان رفت و درون یک فسفودی شد. تیرداد ماشین را از دور برگردانی به 

 فهمیدم چه خبر است!کرد.شادی نزدیک شیشه روی صندلی جای گرفت و برای یکی دست تکان داد، نمی

 ی شادی بیرون آمد در کنارش پدیدار شد و دوباره حال دل من خراب شد.بعد از چند ثانیه قامت همان مرد که صبح از خانه

 ند. دل را زدم به دریا و گفتم:کردقدر گرم باهم برخورد میچه

 شیطونه میگه برم فکشو بیارم پایین... -

 و بی اختیار دستانم را مشت کردم.

کنی؟ شاید پویا دست از حسادت بردار، تو یه زمانی همه وجودش بودی! خودت کاری کردی که ازت فراری شه! چرا اون عمل لعنتی رو نمی -

 دستش بیاری.بازم بتونی به

طوری حرف میزنی انگار نمیدونی اون عمل چقدر ریسک داره؟ حتی دکتر گفت احتمال اینکه وارد زندگی نباتی هم بشم هست. نمی  تیرداد -

 کنی؟ من وارد زندگی نباتی بشم، مادرم باید عین بچگیام پوشکم کنه میفهمی اینارو؟خوام پدر و مادرمو اذیت کنم چرا درک نمی

 تیرداد عصبی گفت:

تا حاال از قدرت خدا ناامید شدی؟ چرا نمی خوای بفهمی که تا خدا نخواد برگ درختم زمین نمیفته؟ پویا بابات ازم خواسته قانعت کنم  تو از کی -

 بیا و یکدندگی رو کنار بذار عملت کنن..



 

 خیلی قاطع گفتم:

 نه. -

 دیدم باور نکردم...و به سمت شادی برگشتم و چیزی را که می

 

 

 بردیا /

  

 اش خواندم به رسم ادب بلند شدم و به طرفش رفتم.دیدن خانم ستوده چشمانم گرد شد و تعجب را از چهرهبا 

 سالم خانوم ستوده... -

 با کمی هول گفت:

 سالم آقای برومند... -

 گندم هم که پشت سر من بود گفت:

 بابایی، تو این خانوم خوشگله رو میشناسی؟  -

 گرفتمش.لبخندی زدم در بغلم 

 بله بابایی، ما قراره بریم خونه ایشون زندگی کنیم. -

 لبخندی زد و گفت:

 یعنی ایشونم قراره با ما زندگی کنه؟ -

 خانم ستوده پیش دستی کرد و گفت:

 سالم، من شادی هستم! اسم پرنسس چیه؟ -

 گندم خنده ای از ته دل کرد و گفت:

 بابایی دیدی میگم من پرنسسم!  -

 ادی کرد و گفت:بعد رو به ش

 گندم، نگفتین شما هم قراره با ما زندگی کنید؟ -

 گردم، ترکیه.نه عزیز دلم من برمی -

 چرا؟  -

 چون اونجا کار دارم و زندگی. -

 با تعارفش که دور یک میز بشینیم و غذا بخوریم نشستیم و غذا ها را آوردند.

 اما شادی پیش دستی کرد و کمکش کرد.گندم در حال دعوا با پیتزایش بود که خواستم کمکش کنم 

 

 و سپس دستمالی از روی میز برداشت و لب هایش را که پر از سس بود را پاک کرد.



 

 کنم!زحمت نکشید، خودم پاکشون می -

 با صدای قشنگش گفت:

 خواهش میکنم چه زحمتی؟ اگر فضولی نباشه میتونم سوالی ازتون بپرسم؟ -

 بله بفرمایید. -

 همسرتون... -

 آهی کشیدم و گفتم:

 عمرشون رو دادن به شما... -

 آهی کشید و با لحنی ناراحت گفت:

 خدا بیامرزدشون،  شرمنده ناراحتتون کردم! نه اینکه هنوز حلقه دستتوِن فکر کردم... -

 

 مشکلی نیست عادت کردم دیگه! -

ی سه نفره واقعی داشتم ولی خواست یک خانوادهآرامش داشتم. دلم میو دوباره شروع به خوردن کردم، عجیب بود پس از مدت ها دوباره 

 شد.نمی

 

وقتی سرم به سمت شیشه چرخید؟ دو گوی عصبی آبی رنگ را داخل اتومبیل تشخیص دادم؛ یعنی خودش بود همانی که زندگی شادی را ویرانه 

و گندم به سمتشان برگشتم. با لبخندی روی لب جواب تک تک  کرده بود ولی او چرا باید پیگیر شادی باشد هنوز؟ با صدای صحبت شادی

ی خوبی دارد ولی با یاد این موضوع که او سواالت گندم را میداد. با خود اندیشیدم چقدر خوش برخورد و خوش اخالق است و با بچه ها رابطه

 روزی خودش مادر فرزندی بود. آهی بیرون فرستادم.

 

 اش کنم یا نه؟؟ دانستم از حضور پویا مطلعنمی

 دلم را به دریا زدم و گفتم:

 خانوم ستوده؟  -

 ی حرفم شد.به طرفم برگشت و منتظر ادامه

 میشه جاهامونو عوض کنیم؟ -

 متعجب گفت: 

 چرا چیزی شده؟ -

 بهترین راه را برای فهمیدنش در پیش گرفتم و گفتم:

 .راستیتش یه پسری تو ماشین نشسته و مستقیم زل زده به شما -

 سرش را به سمت ماشین چرخاند و....

 

 شادی/

 ی آبی رنگ محو شدم دیگر زمان و مکان را فراموش کردم و اشکانم بدون اجازه خودنمایی کردند.وقتی به سمت ماشین چرخیدم و در دو تیله



 

 به زیر انداختم.هر دو محو هم بودیم و نه او قصد داشت دل بکند و نه من؛ باصدای گندم چشم از او گرفتم و سرم را 

 بابا، شادی جون چرا گریه میکنه؟ -

 هایم شدم که رسوای جهانم کرده بود. بردیا رو به من کرد و گفت:تازه متوجه اشک

 خودِش، آره؟ -

 با تعجب خیره چشمانش شدم و او ادامه داد.

 یه چیزایی از زندگیتون میدونم. -

 هایش زدم، لبخندی زد و گفت:حرفچشمانم را بستم و با سر مهر تایید را به 

 خوای ازش انتقام بگیری؟از همون لحظه که دیدمش متوجه شدم! نمی -

 ام کرد.هایم را بگویم غرق شادیقدر راحت میتوانستم به او حرفبه یکباره مفرد خطاب شدنم و این که چه

 تونم بهت اعتماد کنم؟می -

 خنده ای روی لبانش جا گرفت و گفت:

 تونم به عنوان دوستم بهت نگاه کنم؟، چرا که نه؟ میالبته -

 لبخندی زدم گفتم:

 پس از این به بعد دوست... -

 با صدا خندید و گفت:

 فقط دوست دارم یخورده بچزونمش، موافقی؟ -

گرفتم بردیا با لذت خاصی  با سر موافقت کردم؛ گندم را روی پایم نشاندم و دور دهان و دستانش را با دستمال پاک کردم، وقتی سرم را باال

 کرد.نگاهمان می

 چیزی شده آقای برومند؟ -

 بردیا هستم. مگه یادتون رفت که ما دوتا دوستیم. -

 زیر لب معذرت خواهی کردم و گفت:

 بی خیالش تا شما آماده بشید من حساب کنم و بیام. -

 لب به اعتراض گشودم که گفت:

 دفعه بعد هم تو حساب میکنی. -

 گشت گندم را که مست خواب بود را در آغوشش کشید و گفت:وقتی بر

 بلند شو بریم، ماشین که نداری؟  -

 نه، اما خودم میرم مزاحم شما هم نمیشم. -

 ام. در ضمن نمیخوام تنها بری با وجود...من یک نفرم نه دونفر که میگی شما؟ اسمم بردیاست و تو -

 دم تا با بردیا در میان بگذارم. نگاهی به من کرد و گفت:کشیگذشت ولی خجالت میدر ذهنم افکاری می

 داری به اون چیزی فکر میکنی که من میکنم؟ -

 دونم تو به چی فکر میکنی اما من...نمی -



 

 با خجالت گفتم:

 میخوام که فکر کنه من دیگه تغییر کردم و دوسش ندارم تا دست از سرم برداره... -

 پس باهام همکاری کن! -

تعجب به چهره اش دقیق شدم، پوستی سفید، با چشم های میشی رنگ و موها و ابروها قهوه ای مایل به سیاه، از هر لحاظی مردانه بود و با 

 هیکل ورزیده ای داشت.

 

 رو به من کرد و گفت:

 بیا بریم که نقشه ها براش دارم. -

قفل کرد و با یک لبخند جذاب نگاهم کرد؛ لبخندی بود که شاید آرزوی  باهم همقدم شدیم و به محض خروج از درب بردیا دستم را در دستانش

 کردم که حال پویا با دیدن این صحنه چگونه است؟هزاران دختر بود ولی من فقط به این فکر می

 دلم را به دریا زدم و منم لبخندی به او زدم؛ که با صدای بلندی گفت:

 ذارم؟عزیزم میشه در عقب رو باز کنی؟ گندم رو ب -

 با لبخندی گفتم:

 چشم -

بندش بیرون آمد، به سمتم خم شد و دستانم را گرفت و به اش جا داد و بعد از بستن کمردر را باز کردم و بردیا گندم غرق خواب را درون صندلی

 سمت اتومبیلش برد.

 درب جلو را برایم گشود و با صدایی بلند گفت:

 بفرمایید بانو! -

ام عوض شد و توانستم نفسی عمیق بکشم؛ از آینه بغل نگاهی به ماشین دم و سوار شدم، همین که درب را بست حالت چهرهلبخندی به رویش پاشی

بازی انداختم و متوجه تیرداد شدم که پشت فرمان بود و پویایی که چشمانش غرق خون بود ولی سرم را به پایین انداختم و با انگشتانم شروع به 

 شت فرمان جا گرفت و گفت:کردم؛ بردیا کنارم پ

 خوبی؟  -

 با سر جوابش را دادم. به طرفم برگشت و گفت :

 خورده دیگه تحمل کن! فقط یه -

دانستم که همه اینها برای حرص در آوردن پویاست ولی باز هم ناراحت بودم. طوری وانمود ام کشید؛ میو دستش را نوازش وار روی گونه

 غرق عشق بازی و صحبت هستیم ولی فقط برای نمایش بود.میکرد که انگار ما باهم 

 ضایع بازی نکن، تو هم یه حرکتی بکن! -

 خندیدم گفتم:

 مثالً چه حرکتی؟  -

 سرش را به زیر انداخت  و گفت:

 مثالً االن من نقش دوست پسرتو دارم، یه نازی، نوازشی، چیزی... -

بود و روی ته ریشش کشیدم که جذابترش کرده بود. با هر حرکت دستم متوجه لرزش  دستم را به سمت صورتش بردم نگاهش روی دست لرزانم

 دستم بودم و متوجه لرزش تن بردیا. هنگامی که خواستم دستم را پس بکشم دستم را با دستش گرفت و به سمت لبانش برد و بوسه ای آرام رویش

 کاشت.



 

 و غرق در دنیای خود شدیم....با به حرکت در آمدن ماشین هر دو نفسی بیرون فرستادیم 

 

 بردیا/

 

گذشت ولی من همچنان خواب زد؛ سه ساعت از نیمه شب میروی تختم دراز کشیده بودم و مدام لحظات برخوردم با شادی در افکارم پرسه می

 به چشم نداشتم.

 چشمانم فراری بود.شدم و خواب از دلم بیتاب بود و پر از تپش، مدام از این دنده به آن دنده می

اش سیگار را  آتش کشیدم، یاد آن بلند شدم به سمت پاکت سیگارم رفتم و یکی بیرون کشیدم، به سمت تراس به راه افتادم و جلوی درب ورودی

 ای افتادم که نوازشم کرد و تمام تنم از حسش به لرزه در آمد.لحظه

ای با جنس مخالف نداشتم اما امروز با نوازش شادی انگار هورمون های که هیچ رابطهمن مردی بودم که سی سال بیشتر نداشتم و سه سال بود 

 ام به تکاپو افتادند. به این نتیجه رسیدم که مِن مرد هم نیاز به محبت و حمایت یک زن دارم.ی مردانهنهفته

 در همین افکار بودم که متوجه تمام شدن سیگار شدم و به داخل بازگشتم.

 

 پویا/

 

 توانستم چیزهایی را که دیدم فراموش کنم. جلوی چشمان خودم اتفاق افتاده بود ولی باور نداشتمش.لحظه هم نمییک 

 بغضم را در گلویم خفه کردم و سعی کردم دردم را درونم بریزم، با حس خیسی شلوارم نگاهی به خود کردم و شرمنده سرم را به زیر انداختم.

هایم هم مانند قطرات آب تنم را م و سعی کردم دوشی بگیرم. همین که زیر دوش رفتم درد دلم تازه شد و اشکبه طرف دستشویی گوشه اتاق رفت

 وشو دادند.شست

 هقم با صدای آب موسیقی غمگینی رقم زد و همانجا کنار دیوار سر خوردم و دیگر نتوانستم بلند شوم.باالخره صدای هق

 ردم و جوابش را دادم.با صدای پدرم از اتاق خودم را کنترل ک

 بله بابا؟ -

 کنی؟ مگه دکتر نگفت تنهایی جایی نری ممکنه که توانایی ایستادنتو از دست بدی؟ تو تنهایی حموم چیکار می -

 با صدای شرمنده ای گفتم: 

 بابا نمیتونم بلند شم. -

 ین به سمتم دوید و گفت:باره باز شد و بابا داخل حموم شد با دیدن چشمان قرمزم و نشستنم روی زمدر یک

 کله شقی دیگه!  -

 با کمکش از حمام در آمدم و لباس پوشیدم و روی تختم دراز کشیدم بعد از خوردن داروهایم به خواب عمیقی فرو رفتم.

 

 شادی/

 



 

کردم رگ بیشتر از همه حسش میبعداز نیمه شب بود و من در خانه تنها بودم؛ ترس از تنهایی را از همان کودکی داشتم، اما حال در این خانه بز

تر شود روی کاناپه دراز کشیدم به سمت تلویزیون رفتم و روشنش کردم و فیلمی داخل دی وی دی گذاشتم تا کمی سرگرم شوم بلکه این ترس کم

 نامش کردیم .و غرق فیلم شدم، بعد از ظهر با بردیا به محضر رفتیم و تمام سندها را به

هایش دلم را برد و بردیا هم با با گندم و بردیا گذرانده بودم لبخندی روی لبانم ظاهر شد. گندم کل روز را با شیرین زبانی با به یادآوری روزی که

 اش مرا شرمنده خود کرد.های مردانهمحبت

م بود حتی چند باری برای به اصرار گندم همراهشان به شهربازی رفتم و با گندم کلی بازی و شادی کردیم، بردیا درست عین یک برادر مواظب

 شدم.ام تذکر داد و من متوجه نگاه های پسران دور و اطرافم میجلوتر کشیدن روسری

 

 گفتم:آمد، در دلم میاز محبت نگاهش هنگام تماشای من و گندم خیلی خوشم می

 《اش رو از دستش در نیورده! حال زنش ببین چقدر عاشقش بوده که هنوز حلقهاش چیه؟ خوش بهاش ایِن؛ عاشقانهاین مرد اگر برادرانه 》

خواست تا بعد از چندین گاه میخوردم که بتواند مردانه پشتم باشد و غیرتش را برایم خرج کند. دلم یک تکیهو در دل حسرت چنین مردی را می

 خواب عمیقی بروم و تنم را رها از هر خستگی کنم.اش بهخستگی سر روی شانه سال

توانستم در تاریکی در ام رفتم و چراغش را روشن کردم، ولی من ترسو مگر میها ترس بدی به جانم افتاد و به سمت گوشیبا قطع شدن برق

 شد!کردم نمییک خانه تنها بمانم؟ هر طور حساب می

توانستم تلفن کنم، عمو ها نمیگذراندم، از خانواده و فامیل کسی اطالع نداشتند که من برگشتم به آنکی یکی از جلوی چشمانم میشماره ها را ی

 پناه تنها مانده بودم.شهاب هم دلم نمی خواست تا از او کمک بگیرم و باز هم من بی

آلودش که از پشت تلفن به گوشم خورد، ه زمان فقط شماره گرفتم. صدای خوابی بردیا فوراً شماره گیری کردم. بدون توجه ببا یادآوری شماره

 هق هقم به هوا رفت. متعجب گفت:

 الو، الو... -

 کمی سکوت کرد و گفت:

 شادی تویی؟؟ -

 به زور گفتم:

 آره -

 صدایش نگران شد و گفت:

 کنی؟ کجایی؟ کسی مزاحمت شده؟ چرا گریه می -

 نتوانستم پاسخ دهم. با فریاد گفت: هق امانم را برید وولی هق

 فقط بگو کجایی؟ -

 

 کمی آرامشم را به دست آوردم و گفتم:

 ام.خونه -

 با فریاد گفت:

 هر کسی که اذیتت کرده باشه رو به عزا میشونم، منتظر بمون دارم میام. -

 با ترس گفتم:

 بردیا، میشه تلفن رو قطع نکنی و باهام صحبت کنی؟ -



 

 آرومی گفت:با صدای 

 ترسی؟ چی شده؟ می -

 ای گفتم:با صدای شرمنده

 ها هم قطع شده خیلی میترسم.اوهوم، برق -

 مردانه خندید و گفت:

 دختر گنده، تاریکی هم ترس داره؟ ترسیدم نکنه دزدی چیزی افتاده باشه؛ نترس االن میرسم.  -

 بردیا؟ -

 بله؟ -

 مرسی که داری میای! -

 کنم؟ تا صبح بشینی گریه کنی؟کار  نیام چی -

 کلی گفتم ممنون. -

 با صدا خندید و گفت:

 بدو در رو باز کن دم درم. -

کند که یکی دنبالم میها هم خوف داشتم، سعی کردم به چیزی فکر نکنم اما حس اینهای درختبا قدم های بلند خودم را به حیاط رساندم، از سایه

بدی به جانم انداخت، از کودکی همین طور بودم. بالخره با دو خودم را به در حیاط رساندم و همین که در  دست از سرم برنداشت و دوباره ترس

 را باز کردم و قامتش را پشت در دیدم، تحملم را از دست دادم و بغلش کردم.

 رم محکم شد.به حیاط بود و دستانش کنارش آویزان با حس خیسی تیشرتش دستانش باال آمد و روی کم با بهت خیره

دید پیش خودش قضاوت ی خیلی بدی بود و هرکسی که میساعت پنج صبح بود و من بی حجاب در آغوش یک مرد نامحرم در کوچه، صحنه

 کرد.های غلط می

 سعی کردم از آغوشش بیرون بیایم، اما اجازه نداد و کنار گوشم لب زد:

 یکی تو ماشین داره نگاهمون میکنه!  -

 ش جدایم کرد و دستم را گرفت و به سمت حیاط رفت. هنگامی که در را بست گفت:و سپس از آغوش

 کشی؟؟ جوون مرگم کردی! اون همه گریه کردی فقط بخاطر پریدن یه فیوز!خرس گنده خجالت نمی -

 گفت. با شرمندگی سرم را پایین انداختم و گفتم:سرم را باال گرفتم و به فیوز برق خیره شدم. راست می

 خشید.بب -

 و تازه سر تا پایش را از نظر گذراندم و زیر خنده زدم.

 بخند، آدم دم صبحی یکی رو از تو تختش بیرون بکشه بیشتر از این نباید انتظار داشته باشه. -

 باز هم خندیدم و گفت:

 مدی؟وای دختر مردم خل شد! دختر مرد شلوارک پوش تا حاال ندیدی؟ حاال خوبه از اونور دنیا پاشدی او -

 

 خندیدم که بردیا هم به خنده افتاد و گفت:کشیدم، طوری میاز ته دلم قهقهه می



 

ای هم میکنه؛ برو تو بِس همسایه ها رو بیدار کردی منم فیوز کردیا، ببین چه قهقههیعنی عاشق این تعادل نداشتنتم، تا حاال زار زار گریه می -

 رو بزنم بیام.

 گفتم:دستم را روی چشمانم گذاشتم و 

 به روی چشم. -

 و داخل خانه شدم.

 

 

 تیرداد/ 

هایشان حالش بد شد و مجبور شدم به بیمارستان برسانمش، بعد از آرامبخش به خانه رساندمش؛ اما به من گفت که نباید پویا با دیدن ناز و نوازش

 شان دست بردارم.ای از تعقیبِ لحظه

 

دیدم همان پسر جلوی در به کاپوت ماشین تکیه داده ومنتظر است؛ شادی با تیپی سراسر سفید بیرون آمد و ی شادی به راه افتادم و به طرف خانه

 باهم سوار ماشین شدند.

 جلوی یک دفترخانه ازدواج و اسناد ملکی توقف کردند و با هم به طرفش رفتند.

 گفتم؟ که شادی در حال عقد است؟میپویا تلفن کرد تا شرح حال را بپرسد، اما نتوانستم جوابی درست بدهم. چه 

 

ی خود برگشت و آن پسر چیزی نگفتم و دوباره به دنبالشان رفتم، شهر بازی و بعدم شام در بهترین رستوران شهر ولی آخر شب شادی به خانه

 همراه دخترکش سوار بر ماشین رفتند.به

 ت ولی دستور داد که از جلوی خانه تکان نخورم و مواظبش باشم.پویا دوباره تلفن کرد و خیالش را راحت کردم که شادی در خانه اس

 

باره چراغ اتومبیلی روی صورتم افتاد و تا چشمانم را باز کردم، اسپرتیج سیاه رنگی دیدم که کمی جلوتر پارک در حال چرت بودم که به یک

کرد، دم گوشش بود داشت با خنده چیزهایی زمزمه می اش مشخص نبود، گوشیکرد پسری با شلوارک پیاده شد؛ چون پشتش به من بود چهره

 وقتی به سمت در خانه شادی رفت ....

 

 هایم ناخودآگاه در هم رفت .اش اخمچشمانم را بیش از حد گشودم تا ببینم کیست؟ که با تشخیص چهره

را بغل کرد، در آغوش هم بودند تا بالخره پسرک در حیاط باز شد و شادی با یک بلوز و شلوار میکی موس جلوی در ظاهر شد و فوراً پسر 

هایشان به گوشم خورد و ناباور به سمت ماشینم دستش را گرفت و به سمت داخل برد. از روی کنجکاوی پیاده شدم به سمت در رفتم صدای خنده

 راه افتادم.رفتم و به سمت خانه به

 

 

 بردیا/

 

 باره کل ساختمان روشن شد.ترسد، فیوز را باال دادم و یکتم که هنوز هم از تاریکی میدانسجلوی درب ورودی ساختمان منتظرم بود و می

 هایش شدم و خندان گفتم:به سمتش قدم برداشتم و تازه متوجه لباس



 

 ها داره، کلی؟ اِ، گندمم از این لباس خواب -

 و زیر لب خندیدم؛ اخمی کرد و گفت:

 ام دیگه؟یعنی من بچه -

 اش کردم و گفتم:نگاهی به چهره

 ها شیطنت داری!نه ولی درست عین بچه -

 لبخندی زد و گفت:

 مرسی از این همه لطف، بیا تو برم یه چیزی بیارم بخوریم. -

 با خنده گفتم:

 دختر ساعتو دیدی؟ نزدیک صبحِ. -

 موهایش را با دستش پشت گوش نشاند و گفت:

 زنیم.میُخب، ما که نخوابیدیم الاقل یخورده حرف  -

 با سر جواب مثبت دادم و گفتم:

 تو برو تو، من یه سیگار بکشم بیام. -

راه افتادم تا از داشبورد سیگارم را بیرون بکشم و متوجه نگاه خیره چند نفر از همسایه های شادی شدم که در حال رفتن به سمت ماشین به

زدم که نگاهم یک آن به شادی افتاد که در آشپزخانه سخت اط به سیگارم پک میسرکار بودند. سیگار را بیرون کشیدم به سمت خانه رفتم. درحی

 مشغول کار بود.

 کرد.طور برای من تالش میبی اختیار مغزم به سمت غزل کشیده شد؛ او هم همین 

 صحبت کردن با غزل کردم.با یادآوری به آغوش کشیدن و بوسه زدن روی دستان شادی شرمنده سرم را به زیر انداختم؛ و در دل شروع به 

 《کِس، تو مرام منم نیس که تنهاش بذارم.شرمنده غزلم؛ خودت که میدونی چقدر دوست داشتم؟ ببخشم عزیزم، این دختر تنها و بی 》

 آهی بیرون فرستادم و....

 

 ها کرده بود.به سمت داخل رفتم، روی میز شروع به چیدن انواع خوراکی

 اش را گذاشت و گفت:م کودکیدی را روشن کرد و فیلویدی

 قدر شبیه گندمم!بیا بشین. ببین چه -

 اش به وجد آمدم و روی کاناپه نشستم و فیلم شروع شد.از ذوق و شوق کودکانه

 بیبی در حال دویدن بود و یک خانوم زیبا دنبالش... ی کوچکی با موهای طالیی و تپل با یک مایدختر بچه

 طرفش رفتم و... با دیدن اشک در چشمانش، به

 

 شادی/

 

 اش تکیه دادم و دوباره غرق فیلم شدم.با دیدن بردیا کنارم سرم را به شانه



 

ام شدت گرفت ام هوا رفت و دستانم دور تنش محکم شد و آغوشش رفتم. با صدای پدرم باز هم گریههقهای ریزش روی موهایم هقبا حس بوسه

 و باالخره دستانش دور تنم محکم شد.

را هم  رل را برداشت و تلویزیون را خاموش کرد و دوباره دستانش  دور تنم محکم شد و به سمتش کشیدم و روی کاناپه دراز کشید و منکنت

 دراز کرد و پتو را رویمان کشید و گفت:

 هیس، آروم باش و بخواب. -

 سرم را روی بازویش گذاشتم و شروع به حرف زدن کردم.

 ماه بودن! تا اونا بودن مگه کسی میتونست منو اذیت کنه؟ تا اونا رفتن پویا هم بهم خیانت کرد و تنها موندم.میدونی؟ پدر و مادر من  -

 آروم باش، تو تنها نیستی و منو داری؛ گندمو داری! -

 نگاهی به چشمانش کردم و گفتم:

 مرسی که هستی. -

 تر بغلش کردم، نفهمیدم کی خوابم برد؟و محکم

 

 بردیا/ 

 

 وار گفت:آغوشم همچون کودکی معصوم خوابیده بود، کمی جا به جا شدم تا تنهایش بگذارم اما،  دستانش را دورم محکم کرد و زمزمهدر 

 پویا، نرو . -

 از گوشه چشمم اشکی راه گرفت و راه را برای قطرات بعد باز کرد. آهی بیرون فرستادم به فکر فرو رفتم.

اش یک ی عسلی و زیبا... با تکان خوردن دوبارهآغوشم چشم گشودم که چشم در چشم شادی شدم دو تیلهصبح با حس تکان خوردن چیزی در 

زیر انداختم و حلقه دستانم را شل کردم، شادی هم با خجالت از ایم. شرمنده سرم را بهلحظه دیدم که سخت همدیگر را در آغوش گرفته و خوابیده

 سرویس بهداشتی رفت. آغوشم بیرون آمد و سر به زیر به سمت

 توانم به خانه بروم.با نگاهی به ساعت فهمیدم که نه شرکتی مانده  برای رفتن و نه با این تیپ و قیافه می

 سرم را کمی جا به جا کردم که درد بدی در گردنم پیچید.

 سمتش کشیدم.با صدایش از آشپزخانه نگاهم را به

 درد داری؟ حتماً گردنت گرفته؟ -

 هایش را عوض کرده بود و موهایش را شانه و باالی سرش بسته بود. لباس

 چیز مهمی نیست درست میشه! -

 به سمتم آمد و گفت:

 برگرد. -

با تعجب نگاهش کردم که با چشمانش به کیسه آب گرم در دستانش اشاره کرد. برگشتم و شادی کیسه را روی گردنم گذاشت اما باز هم درد 

 داشتم.

 آشپزخانه رفت و چایی دم کرد. پس از اتمام کارش رو به من کرد و گفت:به سمت 

 خوب نشدی؟ -



 

 به طرفش نگاهی کردم و گفتم:

 نه. -

 به سمتم آمد و کیسه را کنار زد و گفت:

 خوام ماساژت بدم، هر جا درد داشتی بگو باشه؟می -

 با سر جوابش را دادم و شروع به ماساژ کرد.

 

 《آوری.کنی که چه بر سر دیوانه من  میکنی، فکر آن را نمیت را مماس با تنم میهنگامی که انگشتان 》

 

 نیاز/

 

 فهمیدم.گفت که هیچ چیز نمیهایی زیر لب میزد و چیزدلیل قدم میاز موقعی که به خانه آمده بود، کالفه و بی

 اتفاقی افتاده؟ -

 عصبی به سمتم برگشت و گفت:

 برگشته ایران؟تو میدونستی شادی  -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 عقلت سر جاشه؟ شادی اینجا چیکار میکنه؟  -

 کالفه دستانش را روی سرش کشید و گفت: 

 آره، آره اومده... امروزاومده. -

 نگاهی خشمگین به او انداختم و گفتم:

 تو از کجا میدونی؟ نکنه فیلت یاد هندوستون کرده؟ -

 اش شدم.آلود خیرهتم؛ با چشمانی اشکبا حس سوزش یک سمت صور

 کنم. چرا باورت نمیشه که من عاشق تو و زندگیمم...؟اینو زدم بفهمی که من یه موی گندیده تو رو با هزاران آدم عوض نمی -

 با بغض نگاهش کردم و گفتم: 

 ببخشید. -

 دانم چه در چشمانم دید که فوراً در آغوشم کشید و گفت:نمی

 کار کردم!نومم شرمنده عصبی بودم نفهمیدم؛ چیتو ببخش، خا -

 سرم را به بازویش تکیه دادم و گفتم:

 چرا عصبی هستی؟ -

 خندی زد و گفت:تلخ

ت امروز با پویا شادی رو تعقیب کردیم و با یه مرد بچه دار دیدیمش؛ انگار دوباره عاشق شده! بعد از ظهرم فکر کنم عقد کردن، شبم دیر وق -

 ور کوچه هم میومد. من اینا رو چطور به پویا بگم؟ اشون تا اونباهم رفتن تو خونه! صدای خندهپسره اومد و 



 

 توانست در این مدت کم پویا را فراموش کند و...شناختم؛ نمیاز تعجب چشمانم گشاد شد، شادی که من می

 

 به سمت تیرداد سر بلند کردم و گفتم:

 تو مطمئنی؟ -

 نیشخندی زد و گفت:

 آره با جفت چشای خودم دیدم! بنظرت پویا طاقت شنیدن این خبر رو داره؟ -

 عصبی گفتم:

 حِق پویاست. چرا که بزرگترین اشتباه رو انجام داد. -

 

 نگاهی عاقل اندرسفیه به من انداخت و گفت:

 نگفتم حکم صادر کن گفتم چطور بهش بگیم ؟ -

 

 شادی/

 

 دست از سرم برنداشت. اش رفت، دوباره تنها شدم و فکر و خیالخانهبعد از خوردن ناهار بردیا به 

رای به سمت کمدم رفتم لباسهایم را پوشیدم و از خانه بیرون زدم، سر خیابان تاکسی گرفتم و برای گرفتن هدیه به سمت پاساژ همیشگی رفتم و ب

 ام به راه افتادم.ی خالهت خانهسیما و مهرسا و نیاز کادویی گرفتم و دوباره سوار تاکسی شدم و به سم

 ام مشخص نشود.ام را جلوی چشمانم گذاشتم، تا در آیفون چهرهجلوی در عینک آفتابی

 بله بفرمایید. -

 صدای سینا بود، برای اینکه سرکارش گذاشته باشم گفتم:

 سالم، من برای امر خیر اومدم میشه در رو باز کنید؟ -

 کمی مکث کرد و گفت:

 ه دختر داشتیم اونم جدیداً ازدواج کرده.ولی ما ی -

 کمی شیطنت و دلبری قاطی صدایم کردم و گفتم:

 اومدم شما رو بگیرم... -

 رسماً پسر مردم به .... افتاد.

 جان؟  -

 خندیدم و گفتم:

 سینا در رو باز کن! تو که ُخل نبودی! -

 نفس راحتی کشید و گفت:

 بیا تو ببینم.ای وروجک، باید میفهمیدم کار توعه...  -



 

 آید. خودش را در آغوشم انداخت و زار زار شروع به گریه کرد.وقتی وارد حیاط شدم سیما را دیدم که دوان دوان به سمتم می

 چته؟ دهنتو اندازه اسب آبی باز کردی، داری عر میزنی؟  -

 اش را باال کشید و گفت:دماغ

 نامرد، عوضی معلومه کدوم گوری هستی؟ -

 خندیدم و دوباره به آغوشم کشید.

 اه، اه کل لباسامو خیس کردی با آب مماغت، برو اونور خرس گنده. -

 ای ایستاده بود، گفت:کسری که تا آن لحظه ساکت گوشه

 وحش رو باز کن.شادی خانوم بذار برس بعدش در باغ -

 مستانه خندیدم و گفتم:

 اِ، سینا چطور تو رو تو خونه راه داد. -

 ا از داخل خانه بیرون آمد و گفت:سین

 بیا ببینمت. -

 جلو رفتم و گوشم اسیر دستانش شد.

 کنن؟ خبر میذارم میرم؛ اینا دق میتو نمیگی بی -

 و بعد هم در آغوشش گرفت و برادرانه نوازشم کرد.

 خاله کجاست؟ -

 کسری فوراً گفت:

 مادرجون رفتن خونه ملوک خانوم مجلس ختم قرآن. -

 لب گفت: سینا زیر

 ام راه انداخته، من با این سنم به مامان تا حاال نگفتم مادرجون.چه مادر جونی -

 اشان را به سمِت مان کشیدم.خندیدم و توجه

 

 کسری کنجکاو گفت:

 چیزی شده؟ -

 و دوباره سینا بود که زیر گوشم گفت:

 فضوِل دیگه. -

 سری را دادم و برایشان آرزوی خوشبختی کردم و...دوباره خندیدم و باهم به داخل رفتیم. کادوی سیما و ک

 خاله وقتی وارد خانه شد، گفت:

 خبرتونه خونه رو سرتون گذاشتین؟چه -

 سینا گفت:



 

 مامان خانوم اگر بیای تو پذیرایی میفهمی! -

 وقتی چشمانش روی من افتاد خوشحال و خندان به آغوشم کشید و کمی هم اشک ریخت و گفت:

 جون درست شبیه مادر خدابیامرزدت هستی و من دلتنگت بودم.خالهوای  -

 از حال و هوای خنده بیرون آمدم و اشکی گوشه چشمم نشست. سینا فوراً تشر زد.

 مامان بسه تو رو خدا دو دقیقه نیست اومدی فضا رو عوض کردی. -

 تر شدم به سینا گفتم:کمی که آرام

 سینا منو میبری خونه مهرسا؟ -

 نگاه چپی به من انداخت و گفت: خاله

 کجا به سالمت؟ شام اینجایی.-

 خندیدم و گفتم:

 من که اعتراض نکردم، برم ازدواجشونو تبریک بگم برگردم، اتفاقاً دلتنگ دستپخت تونم بودم. -

 نگاه مهربانی کرد و گفت:

 خاله قربون دلتنگیت. -

 

 

 م. سینا موقع پیاده شدنم گفت:ی مهرسا و کاوه به راه افتادیبا سینا به سمت خانه

 کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت. -

 زنگ در را که فشردم؛ صدای ناباور کاوه در گوشم پیچید.

 شادی، خودتی؟ -

 خندیدم و گفتم:

 بله شاه داماد درو باز کن. -

 ه کاوه دست دادم. در باز شد و سوار آسانسور شدم؛ هر دو جلوی در منتظرم بودند با مهرسا روبوسی کردم و ب

 

شد عشقش را از چشمانش روی مبل های سلطنتی پذیرائی نشسته بودم و مهرسا در حال دم کردن چایی بود. نگاهی به کاوه انداختم، هنوز هم می

 خواند. در دلم افسوسی به حالم خوردم و گفتم:

 《ود.ای کاش، اون زمانی که پویا نبود عاشق تو میشدم که حاال وضعیتم این نب 》

 انگار حرف دلم را از چشمانم خواند که سرش را به زیر انداخت و شروع به بازی کردن با انگشتانش کرد.

 

 به رویم کنار کاوه نشست و گفت:مهرسا آمد و رو

 خوب تعریف کن ببینم کجا بودی؟ چیکارا کردی؟ -

 خندیدم و گفتم:



 

 خاله نسترن... االنم که اینجام.یه سر رفتم پیش عمو آرمین، بعدش اومدم پاریس پیش  -

 نیشخندی زد و گفت:

 بابا میدونه اومدی؟ -

 ام را پوشاند و گفتم:اخمی تمام چهره

 نه... -

 چرا بدونه خیلی خوشحال میشه که! بزار بهش یه زنگ بزنم. -

 با لحن قاطعی گفتم:

 نه خواهش میکنم، خودت که پدرتو بهتر از من میشناسی؛ نمیخوام بازم ... -

 به طرفداری از پدرش گفت:

 ها که نمیگن؟ای و میدونی مردم پشتت چیعزیزم اونم، چیز بدی نمیگه که تو االن یه زن مطلقه -

 کاوه تشری زد و گفت: 

 مهرسا، شادی مهمون ماست این چه طرز حرف زدن باهاِش؟ -

 و گفتم: ا تمام زهرش را بریزد. سر به زیر انداختماز کودکی با من سر لج و لجبازی داشت و حاال فرصتش را به دست آورده بود ت

 فقط اومدم که تبریکی بهتون بگم و کادوی عروسیتونو بدم، شرمنده مزاحم شدم. -

 کادو را روی میز گذاشتم و از جایم بلند شدم که صدایش دوباره بر سرم آوار شد.

 ای باال بیاری؟چرا دوست نداری بابا زیر پر و بالش بگیردت؟ باز چه گندی میخو -

 کاوه عصبی اسمش را صدا کرد و سکوت کرد. با بغض لبخندی زدم و گفتم:

 گردم و هیچ احدالناسی هم نمیتونه نظرمو عوض کنه. روز دیگه پرواز دارم دوباره برمی ۳دختر عمو خوشبخت بشی؛ من  -

 رو به کاوه کردم و گفتم:

 کاوه، شرمنده روزتونو خراب کردم خداحافظ . -

کردم تا نشکند و آبروی اندکم را پیش کاوه ام آمد؛ در آسانسور مدام بغض النه کرده در گلویم را مهار میاز خانه بیرون زدم که کاوه برای بدرقه

 کرد.نبرد؛ بیشتر از نبود پویا این زخم زبان ها من را اذیت می

 و گفت: نگاهی به من انداخت

 خوبی؟ چرا اینقدر الغر شدی؟ -

 نگاهی به صورتش انداختم و گفتم:

 انتظار چی رو داشتی که چاق بشم؟  -

 و باالخره اولین قطره اشک رسوایم کرد، فوراً خداحافظی کردم، هنوز چند قدم برنداشته بودم که پشت سرم گفت:

 داری نبود، ببخشید.مونشرمنده، من از بابت مهرسا عذرخواهی میکنم، این رسم مه -

 نیشخندی زدم و گفتم:

 دیگه عادت کردم، خدانگهدار . -



 

 هق کردم و سینا عصبی گفت:وقتی سوار ماشین سینا شدم هق

 

 بازم زخم زبون زد، آره؟ تقصیر خودته که آدم حسابش کردی اومدی دیدنش. -

 چرخید و باالخره جلوی یک پارک نگه داشت و گفت:و سکوت کرد تا حسابی خودم را خالی کنم... کمی دور شهر 

 برو صورتتو بشور بیا... -

 کاری.سمت پارک رفتم،  پسری شروع به مزاحمت کرد و سینای غیرتی شروع به کتکوقتی از ماشین جدا شدم و به

 سینا کافیه!  -

 

 و.....

 

 

 

 ی مهرسا خراب شد و....قدر با رفتن به خانهردم که امروزم چهکدر راه برگشت به خانه بودم و غرق در اوهام خود، به این فکر می

 

 های من.ترسی یا نه؟ این هم از فامیلام کرد و رفت،  نگفت میسینا جلوی در پیاده

آوری لوازم خوابی به سرم زده بود، شروع به جمع ی خالی را برداشتم به سمت کارگاه به راه افتادم. عجیب بیهابه سمت خانه رفتم و کارتون

کردم؛ هنگامی که کمد را باز کردم و نگاهم روی عکس های نامزدی افتاد؛ آلبوم را برداشتم زدم و به کناری منتقل میکردم و همه را چسب می

 ی موجود در اتاق نشستم، شروع به ورق زدن کردم.و روی تک کاناپه

 ود. کمی که نگاهش کردم، بلند شدم آن را هم به آتش کشیدم. قدر آن روزها خوشبخت بودم؛ دلم برای آن روزها تنگ شده بچه

 ام سوخت.خواست هیچ چیزی از او داشته باشم و دوباره به خانه برگشتم، امروزم با این کارم تمام شد و دلم به حال تنهاییدلم نمی

 

ناخودآگاه بغضی در گلویم نشست.  در را باز کردم و  صبح با صدای در از خواب بیدار شدم و به سمتش رفتم، هنگامی که نیاز را پشت در دیدم

 برای استقبالش به حیاط رفتم. وقتی نزدیک تر شد با گریه گفت:

 نزدیکم نشو؛ عوضی ... حاال میای تبریز خبر نمیدی؟ مهرسا برات از منم عزیزتره که اول رفتی دیدنش؟ -

 به سمتش رفتم تا درآغوش بگیرمش که گفت:

 کن تا باهم بریم خونه! آیسان و آرتان پیش پرستارشونن.... برو شال و کاله -

 ریختم و حال او هم دست کمی از من نداشت.خندیدم و در آغوش کشیدمش، در بغلش هم، همچون کودکی اشک می

 تر شدیم با هم به داخل رفتیم تا من آماده شوم.کمی که آرام

 های پر از وسایل گفت:با دیدن کارتون

 سالمتی؟کجا به  -

 نگاهی به نیاز انداختم و گفتم:



 

 ووی، مامان کوچولو تو چقدر چاق شدی؟ آدم دلش میخواد لپتو بکشه. -

 و خندیدم.

 

 عصبی گفت:

 حرف رو عوض نکن، میگم کجا میخوای بری؟ -

 خندیدم و گفتم:

 زندگی کنم.خوام برم برا خودم ای زندگی کنم که همه آدرسشو دارن. میانتظار نداری که تو خونه -

 خندید و گفت:

 میدونی از چی خوشم اومد؟ از اینکه خوب پویا رو چزوندی! -

خواستم بهترین دوستم هم بداند که من هنوز عاشق آن عوضی هستم. پس با ای تمام تنم را گرفت اما حاال دیگر حتی نمیبا شنیدن اسمش رعشه

 خنده گفتم:

 چرا مگه چیکار کردم؟ -

 :داخل اتاق شد و گفت

 تیرداد یه چیزایی میگفت... -

 با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم:

 چی میگفت؟ -

 هم ترکش نکرده بود گفت:ها بازبا مارموزی نهفته در ذهنش که بعد از مدت

 مواظبت باشه...روزی که تو برگشتی تبریز پویا و تیرداد فرودگاه بودن و اتفاقی دیدنت، پویا به تیرداد دستور داده که راستش؛ اون -

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 غلط کرده و به هفت پشتش خندیده... اون کیه که برا من مراقب میزاره؟ -

 با صدای آیفون به سمتش رفتم و با دیدن بردیا لبخندی زدم و در را باز کردم. نیاز از داخل اتاق گفت:

 کیه؟؟ -

 با خوشحالی گفتم:

 بردیا... -

 ام؛ از اتاق سراسیمه بیرون آمد و گفت:تازه فهمیدم چه گفته

 کی؟ بردیا دیگه کیه؟ -

 نگاهی به در انداختم و گفتم:

 بشین االن میفهمی! -

 درب ورودی ساختمان را باز کردم و فوراً گندم در آغوشم پرید و گفت:

 سالم شادی جونم. -

 از آن همه انرژی خندیدم و گفتم:



 

 سالم عزیزدلم. -

شد و این تغییرش قابل لمس بود، تر میتر و جذاباش کاشتم؛ نگاهی به بردیا انداختم و سالم دادم. هر روز خوشتیپگونهای روی و بوسه

 هایش کردم و گفتم:ای به لباساشاره

 خیر باشه. -

 خندید و گفت:

 کار این وروجِک، من بی تقصیرم... -

 با صدای نیاز از داخل خانه، بردیا گفت:

 مهمون داری؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 آره، دوست صمیمیم اینجاست بیا تو... -

 لبخندی زد و گفت:

 برای اولین باره که میبینم لبخند رو لباِت، کنجکاو شدم بدونم کیه؟ که تونسته روی لبای تو لبخند بشونه؟ -

 داد و ...زد، به سمتمان آمد و با دیدن بردیا یک ابرویش را باال نیاز که انگار با تلفن حرف می

 

 بردیا با دیدن نیازخیلی محترمانه سالم و احوال پرسی کرد. 

 اما نیاز خیلی کنجکاوانه سر تا پایش را بازرسی کرد و گفت:

 آقا کی باشن؟ -

 خندیدم و گفتم:

 آقای بردیا برومند. -

 خندید و گفت:

 به مت بگه تو ازدواج کردی؟پس با این ازدواج کردی و اون پت رو انداختی به جون من که چطور میخواد  -

 گویش شوم.از شدت تعجب چشمانم را بیش از حد باز کردم  و نتوانستم جواب

 ام شد، به دادم رسید و گفت:بردیا که متوجه گیجی

 شادی جان معرفی نکردی؟ پت کیه ؟ مت کیه؟ -

 نیاز خندید و گفت:

 دوست شادی نیاز هستم.پت همسر من تیرداِد ،مت هم پویا. منم صمیمی ترین  -

 کمی که از حالت گیجی خارج شدم، رو به نیاز کردم و گفتم:

 چرا چرت و پرت میگی؟ ازدواج چیه؟ -

 نیاز نگاه بدی به من انداخت و گفت:

 تو بهم میگفتی!تیرداد با چشای خودش دیده که با هم از محضر اومدین بیرون! بعد تو بازم تکذیبش کن. شادی خیلی عوض شدی قبالً همه حرفا -

 گیج و منگ فقط تماشایش کردم و چیزی نگفتم. با صدای بردیا به خودم آمدم و گفتم:



 

 نیاز این حرفها چیه؟  -

 خندید و گفت:

خالف شرع که نکردی ازدواج کردی! ببین من پرستار بچه ها زنگ زد باید برم خونه... تو و همسرت و این خانوم کوچولو برای شام مهمونم  -

 هستین از االن گفته باشم .

 و بدون این که اجازه بده براش توضیح بدم بیرون زد. بردیا نگاه مهربانی به صورتم انداخت و گفت:

 برو تو. -

 ای کرد و گفت:ی مردانهدید، با خشم به طرفش برگشتم که دوباره خندهو خن

 باشه بابا نزنم؛ وقتی ِخنگ میشی دیدنی تر میشی. -

 .و دوباره خندید و داخل شد

 ها اخمی کرد و گفت:با دیدن کارتون

 زود دست بکار شدی؟ عجله کن من فردا میخوام اسباب کشی کنم. چه -

 ی های من را برداشته بود و مشغول نقاشی بود. عصبی رو به بردیا کردم و گفتم:گندم کاغذ و مداد شمع

 حاال چیکار کنیم؟ اینا فکر میکنن تو شوهر منی! -

 

 بردیا/

 

 سوال ذهنم را شادی بیان کرد و هردو منگ به هم خیره شدیم. 

حیاط رفتم، سیگاری از جیبم بیرون کشیدم و آتش کشیدم. هنوز وقتی فهمید حال من هم دست کمی از او ندارد به سمت اتاقش رفت و منم به سمت 

 پک اول را نزده بودم که متوجه خاکستر و کاغذ هایی درون باغچه شدم.

به سمتش رفتم و روی پاهایم نشستم و کاغذ ها را در دستم گرفتم در نگاه اول چشمان آبی رنگ پویا به چشمم خورد. و عکس بعدی صورت زیبا 

 اش هست.ی شادی بود و نگاهی به عکس ها انداختم و فهمیدم که همگی عکس های نامزدیوآرایش شده

 با صدای تلفن عکس ها را انداختم و جواب دادم.

 اش شدم.بعد از قطع ارتباطم؛ به طرف ساختمان رفتم و وقتی نزدیک اتاق شادی شدم متوجه هق هق

 نشوم.خیال از کارم به سمت گندم رفتم تا مزاحم خلوتش بی

 کمی بعد از اتاق بیرون آمد و به سمت گندم آمد و کنارش روی زمین نشست و گفت:

 ببینم چی کشیدی؟ -

 هایش خنده روی لبان شادی آورد. رو به شادی کردم و گفتم:گندم هم با شیرین زبانی

 لب تاب یا کامپیوتر داری تو خونه؟ راستش یه فایل باید میفرستادم یادم رفت. -

 ای به اتاقش کرد و گفت:اشاره

 تو کشوی میزمه شارژ نداره فقط اما شارژرش تو کمِد. -

های یاس روی عسلی شدم به سمت اتاقش رفتم و متوجه بوی عجیب اما لذت بخشی شدم، انگار بوی یاس بود. به سمت تخت برگشتم و متوجه گل

 به سمتشان رفتم و با لذت بوییدم.



 

اب را بیرون کشیدم و شارژر را به برق زدم، همین که روشن شد. عکس بزرگی از پویا درون استخر صفحه را روشن تبه طرف میز رفتم و لب

 درخشید.اش درون آب میکرد و چشمان آبیاش جلب توجه میکرد؛ بدن ورزیده و ورزشکارش بیشتر از چهره

 ام سربرد و من هم حوصلهستادم اما رفتن این فایل زمان میفوراً عکس صفحه را عوض کردم و شروع به تایپ کردم و برای پناهی فر

 رفت.می

 تصمیم گرفتم کمی سرم را گرم کنم و آهنگی بگذارم.

 اشان؛ در هر شرایطی برف، باران و شب و روز و...های دونفرهیکی از فایل ها را که باز کردم، پر بود از عکس

 

 فرشان باز شد.روی یک ویدیو کلیک کردم و یک دابسمش از دون

 آهنگ "به جون دوتامون" از " عماد طالب زاده " بود؛ خیلی زیبا اجرا شده بود.

 و ویدیوهای بعدی، همگی سرشار از عشق و محبت بود.

 با ورود شادی به اتاق فوراً ویدیو را بستم که گفت:

 ها رو پاک کنی؟ برام سخته خودم این کار رو بکنم.ی عکسا و ویدیومیشه همه -

 لبخندی زدم و گفتم:

 بیا بشین کارت دارم. -

 هایم شد.کنار تخت نشست و منتظر باقی حرف

 چه تصمیمی گرفتی؟  -

 خجالت زده سرش را زمین انداخت و گفت:

 راستش، من فقط نهایتاً یک هفته.... -

 کشد تا بیان کند.فهمیدم که قصدش چیست و خجالت می

 باشه، خودتو اذیت نکن!  -

 م کرد و گفت:غمگین نگاه

 میشه برای آخرین بار کنارم باشی تا این ویدیوها رو ببینم و بعد پاکش کنم؟ -

 لبخندی زدم و از روی صندلی برخواستم و شادی رویش جای گرفت. 

شان، همین طور ویدیوها دونفرهی رقص شان در فلوریا استانبول بود که چقدر غرق عشق بودند، دومین عروسی بود و صحنه ِاولین ویدیو گردش

 ریخت تا رسید به دابسمش.کرد و اشک میپشت سر هم نگاه می

 

 ی عصبی کرد و گفت:خنده

هام تنگ شده، دلم میخواد االن یک مرد کنارم باشه و بتونم از این همه نامالیمتی دنیا بهش ببین چقدر عاشق بودیم؟! بردیا دلم برای اون روز -

 هام رو فراموش کنم و به آرامش برسم.باشه و نذاره کسی بهم صدمه بزنه، توی آغوشش غمپشتمپناه ببرم، 

 

 

 شادی/



 

 

 آغوشش را به رویم گشود و گفت:

 مگه من ُمردم؟ بیا اینجا ببینمت. -

گندم رفتم، دختر آرام و مطیعی بود تر شدم از بردیا تشکر کردم و به سمت با هق هق به آغوشش پناه بردم و بردیا فقط نوازشم کرد. کمی که آرام

 که نشان از تربیت خوبش داشت.

 ام را پاک کرد و به پذیرایی برگشت.بردیا تمام فایل ها و عکسهای مربوط به عشق گذشته

 خوای حاضرشی؟ مثالً شام دعوتیم! تو نمی -

 لبخندی از ته دل برایش زدم و گفتم:

 االن حاضر میشم؛ مرسی از همه چیز... -

 خواستم با بردیا ست کنم. دانه خندید و چیزی نگفت. به سمت اتاق رفتم و کمد را گشودم، جالب بود که میمر

ها زمان زیادی برد و بر خالف انتظارم برای عجله بردیا، صبورانه با گندم مشغول بود و عین مرد وسواس در انتخاب لباس و ست کردن آن

 های دیگر نبود.

هایم نگاه هر دونفر به سمتم کشیده شد. گندم آرایش کردم، لباس هایم را پوشیدم و به طرف پذیرایی رفتم که با صدای پاشنهجلوی آینه رفتم و کمی 

 زودتر ابراز احساسات کرد و گفت:

 وای شادی جون، عجب تیپی زدی! خیلی خوشدل شدی. -

 خندیدم و گفتم:

 الهی قربون تو بشم. -

 زد، یک تای ابرویم را باال بردم و گفتم:کرد و حرفی نمییچنان با اخم تماشایم مبردیا هم

 چیه؟ چرا اخم کردی؟ -

 نگاهش را روی لبانم نگه داشت و گفت:

 تر نداری؟ این چیه زدی به لبات؟ پاکشون کن یاال...یه رژ مالیم -

 ی لجبازی افتادم و گفتم:روی دنده

 رنگه که!کنم. چرا خیلی خوشپاکش نمی -

 ظارم به زور متوسل نشد و گفت:برخالف انت

 بیا اینجا بشین؛ کارت دارم... -

 کنارش روی مبل نشستم که کامل به سمتم برگشت و گفت:

کنی! تو خوشگل و لوندی، این خودش به قدر کافی  جلب توجه میکنه، االنم با این رژ سرخابی خیلی تو  ببین من دوس ندارم تو جلب توجه -

 میکنم ازت پاکش کن و یه رژ مالیم تر بزن.چشمی، پس خواهش 

 

 هایش را زد که مجاب شدم و عوضش کردم و.....طوری حرف

 

 هایش را عوض کرد و دوباره آمد، نگاهی به تیپ اسپرتش کردم و در دل تحسین کردم.اش برد و لباسگندم را به خانه



 

 طول راه فقط صدای آهنگ بود و مِن پر از دلشوره...

 پا بذار، بذار بشکنم، بذار با فکرت حس عاشقی بمیره تو تا دل بکنم. " تو خلوتم

 باید بگذره تا یادم بره مقصر تموم لحظه های بی کسیم خود منم.

 .ببین زخممو، هنوز مونده جاش، هنوز روی قلبم یادگاریه، هوامو داشته باش

 گریه هاش. دلم پیشته خوب این نمیشه که! تو غرق زندگیتی و دلم هنوز تو اشک و

 

 بعد از چند سال اتفاقی دیدمت، انگار یکی پاهامو پا بند زد. با یه بچه رد شدی که خیره شد به من، یه لبخند زد.

 اتفاقی دیدمش، چقدر شبیه تو مثل ماهه، سهم من سکوته و ادامهی این مسیر و این راهه..."

 شمانم انداخت و گفت:دیگر تحملم را از دست دادم و آهنگ را قطع کردم. نگاهی به چ

 خوبی؟ شرمنده اصالً نفهمیدم که با اهنگ ها ناراحت میشی! -

 خندی روی لبانم ظاهر شد و گفتم:تلخ

 گاهی وقتا بعضی از آهنگ ها کاری با آدم میکنه که مرور گذشته نمیکنه... -

 با لبخندی که همیشه آرامش بخش بود گفت:

 کنی؟ اگر پرسیدن چطور باهم آشنا شدیم و.... خوب زن، االن جلوی اونا میخوای چیکار -

 

 ی بدی به تنم افتاد و رو به بردیا کردم و گفتم:دوباره دلشوره

 نمیشه به دادم برسی؟ بخدا دارم از دلشوره میمیرم. -

 مردانه خندید و گفت:

 باشه چشاتو شبیه گربه شرک نکن. -

 اش ماشین را پر کرد. عصبی گفتم:و صدای خنده

 چیز خنده داری وجود داره میگم دارم میمیرم. -

 

 ام را درون دستهایش گرم کرد و گفت:جلوی در پارک کرد و پیاده شدیم دستان یخ زده

 بهم اعتماد کن... نترس. -

اشان گذاشتیم. آرام دم خانهجوشید. در با تیکی باز شد و با بردیا قدم به حیاط بزرگ داشتیم، دلم مثل سیر و سرکه میبه سمت در قدم برمی

 گوشش گفتم:

 داریم؟ضایع نیس، منو و تو  عین دوتا غریبه کنار هم قدم برمی -

 شیطون خندید و گفت:

 ای؟خوای خودتو به من بچسبونی! چرا دنبال بهانهتو که می -

 ای رفتم و گفتم:چشم غره

 کی؟ من؟ عمراً. -



 

 ی بردیا کرد.ای حوالها رسیدن به جلوی در تیرداد، به استقبال آمد و با من دست داد و نگاه خصمانهخندید و دستم را در دستان درشتش گره زد. ب

 با هم وارد شدیم که نیاز از پله ها پایین آمد و گفت:

 وای پس کو دختر کوچولومون. -

 بردیا خندید و گفت:

 صبح باید مهد میرفت پیش خواهرم موند. -

 رفتیم و نشستیم. نیاز هم برای دادن دستورات الزم به طرف آشپزخانه رفت. به سمت مبل های وسط پذیرایی

 ی پسری صلیب شاهی بزرگ، باید هم چند خدمتکار زیر دستش باشد.کم کسی نبود همسر تنها نوه

 کنار بردیا نشستم و تیرداد هم رو به روی ما نشست تا بتواند خوب براندازمان کند.

 

 

 نیاز /

 

 های تیرداد که آزار دهنده بود، به سمتشان رفتم و گفتم:هر دو بودم و نگاهمتوجه معذب بودن 

 خواین لباساتونو عوض کنید؟نمی -

 شادی که از جو سنگین سالن خسته شده بود گفت:

 چرا عزیزم. -

 اشان کردم و خودم تنهایشان گذاشتم.به سمت اتاقی راهنمایی

 .کمی فاصله گرفتم و تیرداد هم برای کنجکاوی آمد و هر دو منتظر ماندیم.را کشف کندی واقعی آن دو ی تیرداد بود تا رابطهنقشه

 دانم چه در گوشش زمزمه کرد که یک دفعه شادی زیر خنده زد و .....بردیا به سمت شادی رفت و شادی در آغوشش  خزید و نمی

 

 بردیا/

 

 نیاز به سمتمان آمد و گفت:

 کنید؟خواین لباساتونو عوض نمی -

ی تیرداد و نیاز به هم را دیدم. متوجه من که فقط یک کت اضافی داشتم با خود اندیشیدم که چرا باید من هم همراه شادی بروم؟ اما وقتی اشاره

 اشان شدم، پس ترجیح دادم تا هر طور شده مجاِب شان کنم.نقشه

کردند و این بهترین عد تیرداد ونیاز را پشت دیوار اتاقی دیدم که به ما نگاه میباهم وارد اتاق شدیم، نیاز بدون بستن در اتاق رفت و چند ثانیه ب

 فرصت بود.

 به سمت شادی رفتم و بازوهایش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم، کامل در آغوشم بود که دستانش را دور تنم حلقه کرد. زیر گوشش گفتم:

 ها؟انگار بدت نیومده از این بازی -

 ام زد و زمزمه کرد:روی سینهخندید و مشتی 



 

 رسم! ساکت، بذار برن بعداً حسابتو می -

 اش دقیق شدم که گفت:کمی از خود فاصله دادم و با تعجب به چهره

 من این دو مارمولک رو نشناسم که هیچ! -

 نفس راحتی کشید و گفت: صورتش را نوازش کردم، که یک لحظه چشمم به آن دو افتاد که دیگر نیستند، با نفس راحت من، شادی هم

 رفتن؟ -

 تکان سرم همزمان شد با در آوردن مانتوی شادی و اخمی که روی صورتم نشست.

 شادی، فکر نمی کنی لباست مناسب نیس؟ -

 عصبی خندید و گفت:

 بردیا من همیشه این طور لباس میپوشم جلوی تیرداد. -

 تا با آن سر و وضع باشد.خواست بلوزی آستین کوتاه پوشیده بود و اصالً دلم نمی

 تر بود.راستش بهتر نبود یه تونیک تنت میکردی که استین بلند و قدش بلند -

 این حرفم همزمان شد با ورود نیاز به اتاق.

 مشکلی پیش اومده؟ -

 شادی عصبی خندید و گفت:

 نه عزیزم، فقط غیرت کاذب بردیا اود کرده! -

 نیاز نگاهی به من کرد و گفت:

 یعنی چی؟ -

 دستی کرد.دوباره شادی پیش

 آقا میگه بلوزم مناسب نیس تا جلوی تیرداد بپوشم. -

 نیاز خندید و گفت:

 آقا بردیا، تیرداد درست عین داداش شادی هستش قبالً هم این طوری دیدتش. -

 ام را پوشاند و رو به نیاز گفتم:اخمی چهره

 غیر از خودم همه این همه زیبایی رو ببینن! خواد بهمِن. دلم نمیقبالً شادی آزاد بود ولی االن همسر  -

 رو به شادی کردم و گفتم:

 تو هم بهتره با همون مانتو بشینی. -

 لبخندی هر چند محو روی لبانش شکل گرفت و رو به نیاز گفت:

 نیاز یه تونیک برام میاری؟ من از دست غیرت های بردیا دیوونه نشم خیلیه. -

 ام را عالی بازی کرده بودم و جای حرفی نداشت.اش کردم و به بیرون از اتاق رفتم. نقشبانی حوالهنگاه مهر

 

 شادی/



 

 

 کرد، گفت:پس از رفتن بردیا از اتاق روی لبانم لبخند عمیقی شکل گرفت. نیاز که دقیق نگاهم می

 انگار بدت نیومده ها؟ -

 خندیدم و گفتم:

 عاشق همین دیوونه بازیاشم. -

 شکی در چشمانش جمع شد و خواهرانه بغلم کرد.ا

 خوشحالم که خوشحالی، تو لیاقت بهترین ها رو داری. -

 اش بوسه ای زدم. لبخندی به رویش پاشیدم و روی گونه

 بدی؟خوای این فسقلی های خاله رو نشونمببینم تو نمی -

 خندید و گفت :

 ون وروجک ها.چرا؟ صبر کن برم برات تونیک بیارم و بریم پیش ا -

 به سمت بیرون رفت و صدای پیامک تلفنم بلند شد.

 " اگر ازت پرسید چطور آشنا شدیم؟ بگو من یه سفر به پاریس داشتم اونجا "

 پیامک دوم.

 " این پسره داره منو بازجویی میکنه زودتر بیا تو رو خدا نجاتم بده"

 برایش پیامک زدم.

 ! "" حقته تا تو باشی به لباس من گیر ندی

 شکلک خنده فرستاد و نوشت.

 " تو هم که بدت نیومده؟ "

 لبخندی روی لبانم ظاهر شد و با خودم گفتم:

 《نه که بدم نیومده 》

 بعد از آمدن نیاز لباسم را عوض کردم و همراهش برای دیدن دختر و پسرش به اتاقی رفتیم، در دلم افسوس خوردم.

های کادو را بیرون کشیدم و روی دختر و پسرش فرزندم اینجا باشم ولی هیچ کدام را نداشتم. از کیفم بستهمن هم میتوانستم حاال همراه پویا و 

 گذاشتم که نگاه چپکی به من انداخت و گفت:

 ای.این چه زحمتی بود؟ تو خودت بزرگترین هدیه -

 

 

 با ورودم به پذیرایی تیرداد را روی مبل ها دیدم ولی جای بردیا خالی بود. 

 تیرداد، بردیا کجاست؟ -

 نگاه بدی به من انداخت و گفت:

 تو حیاط داره با تلفن حرف میزنه. -



 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم :

 کنی؟خوب چه خبرا؟ رفیق ما رو که اذیت نمی -

 خشمگین گفت:

 احمق...حرف رو عوض نکن بشین ببینم. تو این پسره رو از کجا میشناسی؟ چطور شد که ازدواج کردی؟ آخه  -

 آمد و نگاهی به من کرد و گفت:که حرفش با ورود بردیا به داخل نیمه کاِر ماند، بردیا به سمتم 

 ببخشید عزیزم، بابا بود میگفت که کی عروسمو میاری ببینمش؟ کی بریم؟ -

 چشمانم از تعجب گشاد تر از آن نمیشد. خودش پیش دستی کرد و گفت:

 دنش بریم، موافقی؟گفتم احتماالً ماه دیگه به دی -

 سرم را تکان دادم و کنارم روی مبل جا گرفت.

 

 با صرف شام به سمت میز وسط سالن رفتیم، بردیا پیش دستی کرد و صندلی را برایم کشید وقتی نشستم کنار گوشم لب زد:

 فردا هم از این خبرا نیستا، منتظر نشو. -

 ای حواله اش کردم.لبخندی زدم و سقلمه

 

 

 

 بردیا/

 

 《آخ جون داره خوشم میاد از این بازی، وقتی شادی رو عصبانی میکنم و نمیتونه چیزی بگه! یعنی دلم میخواد قهقهه بزنم. 》

 

 ام صرف شد و در طول خوردن به غیر از تعارفات چیز دیگری گفته نشد.اول از همه سوپ صرف شد و به ترتیب بقیه

 

 صحبت از بچه داشتن و... بود. های پذیرایی نشسته بودیم وروی مبل

 نمی دونین که آقا بردیا، واقعاً سخته دوتا بچه رو باهم بزرگ کردن. -

ی خاصی خیره به فرش بود. به سمتش رفتم و دستش را گرفتم، نگاهش را از فرش به روی من سوق داد و متوجه چشمان اشک شادی با غصه

 دی به رویش پاشیدم و آرام لب زدم:که کسی متوجه نشود، لبخنآلودش شدم. برای این

 هیس، خرابش نکن. -

 با صدای در تیرداد بلند شد و به سمت آیفون رفت.

 

 

 تیرداد/



 

 های دنیا در دلم النه کرد.با دیدنش پشت آیفون تمام ترس

 به سمت نیاز برگشتم و صدایش کردم.

 نیاز یه دقیقه بیا! -

 با تعجب سمتم آمد و گفت:

 چیه؟  -

 ی نیاز هم رنگ باخت و نگاهش را روی من سوق داد و گفت:ای به آیفون کردم. چهرهرهبا سر اشا

 االن چیکار کنیم؟ اگر بیاد و ببینه شادی ازدواج کرده! قشقرق راه میندازه. -

 با سر حرفش را تایید کردم و گفتم:

 تو دعوتشون کردی؟ -

 نه. -

 عصبی خندید و گفت:

 در رو باز نکنیم آره؟ -

 ه که....نمیش -

 ی در بلند شد و مجبوراً در را باز کردم.صدای دوباره

 لرزیدم.برای استقبال به حیاط رفتم و از ترس به خود می

 

 کاوه اول از همه رسید و سالم داد و پشت سرش پدر زن و مادرزن و مهسا و مهرسا.

 ام را حس کرده بود از پشت دستم را کشید و گفت:پریدهبا همگی سالم و احوال پرسی کردم و دعوت به داخل کردم. کاوه که رنگ 

 چی شده؟ چرا عین میت شدی؟ -

 ی عصبی کردم و گفتم:خنده

 تو روزای عادی اینجا نمیومدی؟!! االن برداشتی پدر زنتم آوردی؟ شادی و شوهرش اینجان االن باز این قاطی میکنه... -

 لحن نگرانی گرفت و گفت:

 اومدیم.دادی نمیش یه خبر میاالن چیکار کنیم؟ کا -

 بعد انگار تازه متوجه حرفم شده باشد گفت:

 چی گفتی؟ شادی و کی؟  -

 حرصی گفتم:

 شوهرش. -

 ی اعتراض آقا ارصالن بود.دهندهصداهای داخل ساختمان نشان

 

 



 

 بردیا/

 

 اش کردم و گفتم:با رفتن تیرداد و نیاز به سمت آیفون، نگاهی به صورت در هم

 خوبی؟ -

 ترکد.سرش را به سمت باال تکان داد و فهمیدم آنقدر حالش خراب است که حتی اگر یک کلمه هم حرف بزند، بغضش می

 آغوشم را برایش باز کردم و گفتم:

 بیا اینجا ببینمت... لباتم اونطوری واسه من نلرزون... -

 حساس کردم.ام قرار گرفت؛ اولین قطره اشک را روی پیراهنم اسرش که روی سینه

 با صدای مردی هر دو بسمتش نگاه کردیم.

 کنی؟ی سلیطه اونجا چیکار میدختره -

 نفهمیدم چی شد که سیلی دم گوش شادی نواخت.

 اش ایستادم.یک لحظه خون خونم را خورد و جلوی کتک بعدی

 دونم کی هستی و چی هستی؟ ولی حق دست بلند کردن رو شادی رو نداری.نمی -

 صدایش را باالتر برد و گفت:

 گی تو خون این دختِر، معلوم نیس که چیکارا برات نکرده که اینطور پشتشی؟هرزه -

 ام را گرفت و گفت:یقه

 ی منو بغل کنی؟اصالً تو کی هستی که به خودت اجازه دادی برادرزاده -

 

 صدای تیرداد مثل آبی شد روی آتش.

 وهر شادی هستش.آقای ستوده آروم باشین! بردیا ش -

 ام را ول کرد و گفت:با شنیدن این حرف یقه

 چی؟ شوهر! -

 دستی کرد و گفت:کاوه پیش

 آره پدرجون، انگار دو روزه عقد کردن. -

 هق کرد.ریخت. به سمتش رفتم و بدون هیچ حرفی در آغوشم خزید و هقشادی درست عین ابر بهاری اشک می

 دم گوشش ارام گفتم:

 کنم.واهش میآروم باش؛ خ -

 

 شادی/

 



 

 کردم که رو به نیاز گفت:هق میدر آغوشش هق

 نیاز خانوم میشه لباسای شادی و کت منو بیارید؟ -

 نیاز نگاهی به من انداخت و با بغض نهفته در گلویش گفت:

 االن میارم. -

 

 عمو ارصالن رو به بردیا گفت:

 چه غلطی کرده؟ کجا در میری؟ بشین ببینم این آبرو بر خاندان ستوده -

 بردیا با آرامش رو به عمو کرد و گفت:

 کنی؟ شادی گناهی نکرده فقط ازدواج کرده! روی میکنی داری زیادهآقای ستوده، بزرگتری احترامت واجب، اما فکر نمی -

 کرد؟ پس وقتی من اسرار به ازدواجش داشتم چرا نمی-

 ام را سرم کرد و باقی را روی دستش انداخت و گفت:رفت و لباس ها را گرفت و روسریبا آمدن نیاز به داخل پذیرائی بردیا به سمتش 

 بریم؟  -

 بودیم که عمو گفت: با تکان سرم دستم را گرفت و با تیرداد و نیاز خداحافظی کرد. هنوز قدمی برنداشته

 فردا میام خونه باید سند ازدواجتون رو ببینم تا بیخیال این موضوع شم! -

 رو به عمو کرد و گفت: بردیا

 کنم.شرمنده آقای ستوده ما چند روز قصد سفر داریم هفته بعد حتماً همراه خانواده برای شام بیاین اونجا سند رو هم تقدیمتون می -

 نداشتم. لرزیدم و روی سر بلند کردن جلوی بردیا راهای بی پناه از ترس به خودم میو دوباره دستم را گرفت و بیرون رفت. عین بچه

 در ماشین را باز کرد و گفت:

 سوار شو. -

 کردم که فریادی زد:هق میبدون حرفی سوار شدم و راه افتاد، هنوز هق

 ِد بس کن؛ اعصابمو خورد کردی! ببین کار رو به کجا ها رسوندیم! من دیوونه چرا خام تو شدم. آبغوره گیری رو تعطیل کن و یه فکری بکن. -

 انگار یک سطل آب داغ رویم خالی کردند، یک نفر بیشتر برای حمایت نداشتم که آن هم ....با حرفش 

 با صدای آرامی گفتم:

 میشه منو ببری خونه؟ حالم خوش نیس. -

 دوباره عصبی گفت:

 میخوای بری اون خراب شده که چی بشه؟  -

 مثل خودش گارد گرفتم و گفتم:

 به خودم مربوِط . -

 :عصبی خندید و گفت

 ترسم که نمیام، فهمیدی؟باشه برو ... ولی نصف شبی زنگ نزنی که من می -



 

 با فریاد گفتم:

 ندازم، فقط منت میذاری.بمیرمم دیگه به تو رو نمی -

 بدون حرف مرا دم در خانه پیاده کرد و منتظر نماند تا داخل خانه شوم و پایش را روی پدال گاز فشار داد و رفت.

 

 

 

 بردیا/

 

 را باز کردم تا آهنگی گوش کنم تا بلکه ذهن مشغولم را آرام کنم.ضبط 

 کرد. به سمت عقب نگاه کردم و متوجه کیفش شدم که در ماشین جا مانده بود.اش را فراموش نمیی ناراحتیای صحنهاما ذهنم حتی لحظه

 و دور و اطرافش پر از مردم. اش رفتم، جلوی در آمبوالنسی بوداز اولین دور برگردان دور زدم و به سمت خانه

 یک لحظه نگرانی بدی به وجودم افتاد و نفهمیدم کی به سمت مردم رفتم و با دیدن شادی روی برانکارد شوکه شدم.....

 

 از میان انبوه جمعیت به سمتش رفتم و به دکتر گفتم:

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 کارشون هستین؟ما چههوش جلوی در افتاده بودند، ما رسیدیم. شدونم بینمی -

 یک لحظه بدون مالحظه دور و اطراف گفتم:

 همسرشم. -

 که یکی از آن مردم گفت:

 شادی که متاهل نبود از شوهرش طالق گرفته بود. -

 عصبی به سمتش برگشتم و گفتم:

 پا کنین؟ بِس. که چی؟ شماها بشینین بساط غیبت به -

 ....آقا میبریمش بیمارستان -

 قدر احمق بودم؟ت کرد و من هم با ماشین خودم دنبالش، چهآمبوالنس حرک

 .کیفش همراه من بود و کلید و موبایلش هم داخل آن بود. با صدای تلفنش به خودم آمدم و وقتی از کیفش بیرون کشیدم، اسم نیاز افتاده بود

 بله نیاز خانوم؟ -

 صدای ناراحتش به گوشم خورد.

 وره؟ میتونم باهاش حرف بزنم.سالم آقا بردیا، شادی حالش چط -

 با ناراحتی گفتم:

 نخیر... حالش بده داریم میبریمش بیمارستان. -



 

 با بغض گفت:

 چی شده؟ کدوم بیمارستان االن میایم. -

 

 رحمانه با او رفتار کنم؟ او که کسی را نداشت.قدر بیطور توانسته بودم اینکردم که چهپس قطع تماس به لحن بدم فکر می

 بیرون فرستادم در دل خودم را سرزنش کردم.آهی 

 

 

 پویا/

 

ای افتادم. چشمانم را که گشودم، ضربان قلبم روی میان خواب و بیداری بودم که یه آن احساس خالء زیر پاهایم احساس کردم، انگار درون چاله

 مطمئن بودم که اتفاق بدی افتاده است.دانستم چه شده اما ی بدی تمام وجودم را گرفته بود، نمیهزار بود. دلشوره

 بلند شدم و چند قدم به طرف دیوار رفتم و با کمک دیوار به سمت دستشویی رفتم. 

 ریختم.خواست از همان گریه هایی که در تنهایی میآبی به دست و صورتم زدم و کمی آرام گرفتم. دلم گریه می

کشیدم. وقتی درون چمدان را باز کردم بوی عطرش مشامم را نوازش داد. دستی روی  به زور خودم را به کمدم رساندم و چمدان را بیرون

 اش کشیدم و اشک ریختم، در رژ را باز کردم و بوییدمش.ها و لوازم آرایشیلباس

کردند و نفهمیدم میشدم. لباس های رنگارنگش که همیشه زیباترش ی تنش میداد، ادکلنش و عطرش که با آن ها دیوانهعجیب بوی لبانش را می

 کی جلوی چشمانم سیاهی رفت، فقط این را فهمیدم که در دستم عکسش بود.

 

 وقتی چشم باز کردم، نور شدیدی چشمانم را آزار داد. باالی سرم تیرداد و پیام بودند.

 ای گفتم:با صدای گرفته

 چرا اینجام؟؟  -

 پیام عصبی گفت:

 تمام معنا.تو یه احمقی پویا، یه احمق به  -

 چشمانش از شدت عصبانیت سرخ بودند. رو به تیرداد کردم و گفتم:

 چی شده؟ این چرا بازم.... -

 

 ی پیراهنم را گرفت.پیام به سمتم هجوم آورد و یقه

 فهمی؟ دستی دستی زندگی خودتو خراب کردی! چی شد االن؟ هان؟چه زری زدی؟ االغ چرا نمی -

 رستاری وارد اتاق شد و رو به پیام گفت:زد که پرسماً داشت فریاد می

 آقا، اینجا بیمارستاِن لطفاً سکوت را رعایت کنید. -

 ی زیر لبی گفت و پرستار را راهی کرد سرم را به سمت تیرداد چرخاندم و با سر پرسیدم، چی شده؟ پیام شرمنده



 

 نگاهش را از من دزدید و چیزی نگفت.

 کردم و گفتم:با بیرون رفتن پیام، رو به تیرداد 

 این چرا باز سگ شده بود؟ -

 خندی زد و گفت:تلخ

 برادربزرگترِت ها. -

 با لجبازی گفتم:

 جوری هستین؟چی شده؟ چرا همتون یه -

 

 نگاه غمگینی به من انداخت و گفت:

 کنی.طور حس میچطوری؟ تو اون -

 نخواستم بدانم.کنند، اما دانستم چیزی را از من مخفی میاما من که خوب می

 چرخاندم و مشغول تماشای آسمان ستاره باران شدم. یاد آن روزی افتادم که... سرم را به سمت پنجره

 " با شادی در یکی از سواحل استانبول برای تعطیالت آخر هفته رفته بودیم.

 یک چادر مسافرتی و چند چیز مختصر همراهمان بود و قرار بود شب را هم آنجا بگذرانیم. 

 خورد.ی کبابش را میها نشسته بود و غرق تماشای دریا بود و همزمان لقمهشب آتشی برپا کردم و کبابی درست کردم، شادی کنارم روی شن

ها شدیم و غرق ای به آغوشم خزید و هردو دراز کش روی شنها جا گرفتم و آغوشم را برایش باز کردم، بدون حرف اضافهکنارش روی شن

 ها"هتماشای ستار

 کند.ها نگاه مییعنی حاال اوهم به این ستاره

 

 

 

 

 دانای کل/

 

 خواست.ی یک طبقه شادی هم به آن ستارگان خیره است، نیاز و بردیا کنارش بودند اما او هیچ کدام را نمیو نفهمید که به فاصله

 چشمش چکید و همزمان بردیا به سمتش گام برداشت. خواست فقط یک نفر باشد و بتواند مردانه به او تکیه کند. اشکی از گوشهدلش می

 

 ی خود سخت پشیمان بود و احساسات عجیبش در حال مبارزه با هم بودند.بردیا از کرده

 

 خواست اما افسوس که غزل از او فرسخ ها دور بود.خواست، دلش غزلش را میدلش هوای گریه می

 رحم؟ دانست که اسم احساسش را چه بگذارد عشق یا تنمی



 

 اندیشید حسش بیشتر شبیه ترحم بود تا عشق.وقتی خوب می

کرد و تنها کسی اندیشید که پویا با شنیدن خبر ازدواج شادی چه واکنشی خواهد داشت؟ حتی نیاز هم به آن فکر میی باال به این میبهار در طبقه

 که نگران حاِل شادی بود بردیا بود.

 

 

 بردیا /

 

 نیاز از اتاق به سمت شادی رفتم و رو به رویش روی صندلی نشستم.با بیرون رفتن 

 خوبی؟ -

 ی چشمانش غلطید و سرش را به سمت مخالف برگرداند.قطره اشکی از گوشه

 سوزاند.دلم برای مظلومیتش سوخت، چرا هیچ کس برای این دختر دل نمی

 سرم را به زیر انداختم و گفتم:

 .. حق بده که منم ناراحت باشم! یهو اومدی تو زندگیم و همه چی تغییر کرد.میدونم از دستم ناراحتی ولی. -

 که اشتباه کردم، برایم سخت بود.قدر گفتن اینچه

 به سمتش متمایل شدم و گفتم:

 کنم؟ ببین منم دلم برای غزلم تنگ شده، منم عشق اولمو از دست دادم. منو ببین!شادی، خواهش می -

 کرد.دل من احساِس عجیبی میریخت و بی صدا اشک می

 شادی جان من برگرد. -

 

 

 شادی /

 

 شادی جاِن من برگرد. -

 شد. با دیدن من گفت:با قسم دادن جان خودش به سمتش برگشتم، چشمانش سرخ بود و قطرات اشک درونش دیده می

 

 برام سخته...ببین منو، من یه مردم! میدونم اشتباه کردم ولی میدونی که معذرت خواهی کردن  -

 

دستم را روی لبانش گذاشتم تا سکوت کند، همزمان در اتاق باز شد و بعد از یک سال قامت پیام را دیدم، به سمتم قدم برداشت و جلو آمد، 

 چشمانش سرخ سرخ بود.

 با تعجب سالم دادم.

 سالم گل دختر! حاال میای ایران و خبر نمیدی نه؟ -



 

 ببخشید ولی برام سخته تا .... -

 تلخ خندید و گفت:

 خاطر ازدواجت...کنم؛ اومدم بهت تبریک بگم بهدرکت می -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 دونم پویا باهات بد کرد ولی تو لیاقت بهترین ها رو داری!می -

 بعد رو به بردیا کرد و گفت:

 گم.امیدوارم بتونی اون زندگی که لیاقتش رو داره رو براش بسازی!تبریک می -

 بردیا خیلی رسمی و مردانه تشکری کرد و گفت:

 تر بتونین حرف بزنین.تنهاتون میذارم؛ راحت -

 

 خواهد و تنها گذاشتن ما بهانه است.می دانستم دلش سیگار می

 

 پس از رفتن بردیا پیام روی صندلی نشست و گفت:

 ای هستش؟دختر گل این چه ریخت و قیافه -

 تلخندی زدم و گفتم:

 چی رو داشتی؟ انتظار  -

 غمگین نگاهم کرد و گفت:

 نمیدونم دیگه باید چی بگم و چیکار کنم؟ یه طرف تویی که از پریا هم برام عزیز تری یه طرف هم داداش کله شقم. -

 نگاهی به چشمان سراسر اشکش انداختم. با لحن نگرانی گفتم:

 خوبی؟ چی شده؟ -

 به زور لبخندی زد و گفت:

 رم، فقط یه خورده احساساتی شدم؛ چی شد که کار ما به اینجا کشید؟ آره خوبم قربونت ب -

 نگاهی به سمت در انداختم و گفتم:

 خوام حتی بهش فکر هم کنم.خیالش، من دیگه نمیبی -

 نگاه غمگینی به چشمانم انداخت و گفت:

 هر کجا کمکی خواستی فقط کافیه یه زنگ بزنی! امیدوارم همیشه خوشبخت و خوشحال باشی! اینو بدون که من همیشه همراهتم؛ هر جا، -

 خندیدم و گفتم:

 کنی؟چشم مرسی؛ راستی تو اینجا چیکار می -

 

 با من من گفت:



 

 با تیرداد کار داشتم، اون بهم گفت. -

 قدرشناسانه نگاهش کردم و تشکر کردم. 

 

 بردیا/

 

ام نشست، سرم را که برگرداندم مردی بلند قد و چهارشانه لحظه دستی روی شانهدر حیاط بیمارستان سیگار را به سیگار پیوند زده بودم که یک 

 با موهای جو گندمی را دیدم.

 جوون میتونم بشینم؟ -

 با سر تایید کردم و کنارم روی پله ها جا گرفت، سیگاری روشن کرد و گفت:

 ام؟دونی من کیمی -

 داختم که گفت:زد اننگاهی به او که با ژست خاصی به سیگارش پک می

 من پدر پویام. -

 با تعجب به او خیره شدم که ادامه داد:

 خوام باهات درد دل کنم! حوصله داری؟می -

با تکان سرم شروع به تعریف کرد. گفت و گفت تا به دلیل طالق پویا از شادی رسید، اشک در چشمانم جوشید و ندانستم کی روی گونه هایم 

 جاری شدند.

 ی پایین شادی در تب پویا بود و طبقه باال پویا در تب شادی و هر دو بی خبر از حضور هم بودند.دو سوخت. طبقهدلم به حال هر 

 

 ها رفت، در دلم گفتم:از کنارم بلند شد و به سمت پله

 《خاطر ناراحتی و اذیت شادی دست از عشقش کشیده؛ عجب مردی بوده؟ چه عشقی؟!! به 》

 م که تلفن در جیبم لرزید.در همین فکر و خیاالت بود

 جانم باران. -

 سالم داداش، خوبی؟ -

 مرسی، چی شده؟ -

 راستیتش دادش ... -

 کمی من من کرد و گفت:

 شادی کیه؟  -

 در جا تعجب کردم که گفت:

شناشدی که هم خوشگِل و هم خیلی کنه، بعد گندم گفت که تو با یه خانومی به اسم شادی آبابا امشب برگشته ایران و االنم داره با گندم بازی می -

 دوست داشتنی! آخرشم اضافه کرد که دوست داره مامانش بشه.

 کالفه دست میان موهایم کشیدم و گفتم:



 

 باران یه نفس بگیر، میام خونه حرف میزنیم. -

 ی دستوری من فهماند که نباید ادامه دهد.و این جمله

 گرم بود.که از پنجره نظارهسرم را که بلند کردم چشم در چشم نیازی شدم 

 

 

 نیاز /

 

 میگما شادی، این بردیا خیلی دوست داره نه؟ -

 

 با تعجب به من خیره شد و گفت:

 چه طور مگه؟ -

 خندیدم دوباره نگاهش کردم.

 خیلی کالفه است و مدام داره سیگار میکشه. -

 خندیدم و گفتم:

 خوشتیپی هستش.ولی خدایی خیلی خوش سلیقه هستی. پسر خوش قیافه و  -

 

 

 شادی /

 

 

 چشمانم را بستم و تصویرش یک آن جلویم ظاهر شد.

 " سالم من بردیا برومند هستم؛ شما هم باید خانوم ستوده باشید درسته"

 " خودشه، نه؟"

 " روسریتو بکش جلو"

 " فهمیدم چیزی نگو"

 کنی"" دلم نمی خواد جلب توجه کنی، تو لوندی و زیبا به قدر کافی جلب توجه می

اش حتی من غریبه را اش؛ به چه مردی تکیه زده بود. مردی که مردانگیقدر خوب بود، خوش به حال همسر سابقپدرانه هایش با گندم چه

 ی خود کرده بود. شیفته

 با صدای در چشمانم را گشودم و در دوچشم میشی رنگ کوباندم، کالفگی از سر و رویش میبارید.

 چند دقیقه ما تنها بذارید؟نیاز خانوم میشه  -

 به محض بیرون رفتن نیاز از اتاق به سمتم آمد و کنارم روی تخت جا گرفت.



 

 خوبی؟  -

 با سر تایید کردم. با لرزش صدایش گفت:

 خوام یه چیزی بگم ....شادی، می دونم خودخواهِی ولی می -

 

 نگاهی به چشمان پر از اشکش کردم و گفتم:

 ی شده؟جون مرگم کردی بگو چ -

 ی اتاق رفت و دستانش را لبه اش تکیه داد و به بیرون خیره شد.ی گوشهبردیا کالفه بلند شد و به سمت پنجره

 دونم چطور باید شروع کنم! ولی حق تو هستش که بدونی.نمی -

 با دلشوره به سمتش برگشتم و گفتم:

 میگی چی شده یا نه؟  -

 تلخ خندید و گفت:

 کنی؟خواد از دست بدمت! شادی اگر بفهمی که این همه مدت بهت دروغ گفتن چیکار میاحساسم چیه؟ اما دلم نمیدونم اسم نمی -

 چرا  رمزی حرف میزنی؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ -

 هایش ریخت. قدم قدم نزدیکم شد و کنارم روی تخت نشست و گفت:به سمتم برگشت و دلم با دیدن اشک

 میای بغلم؟  -

 تعجب به چشمانش خیره شدم و به آغوشش خزیدم.  با

 چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ ببخشید غلط کردم از دستت ناراحت شدم. بخدا نتونستم اون حرفاتو هضم کنم. -

 

 

 بردیا /

 

 در دلم گفتم:

ا روزگار این بال رو سر چقدر پاک و معصوم هستی که بازم فکر میکنی تقصیر توعه؛ چرا هیچ کس نمیخواد که تو خوشحال بشی؟ چر 》

 《زندگی تو آورد؟ 

 ببخشید باشه؟ -

 ی ریزی روی سرش زدم و گفتم:بوسه

 بدون اینکه عصبی بشی تا آخر حرف هامو گوش کن باشه؟ -

 با تکان سرش شروع به حرف زدن کردم.

 دونم که تقصیر پویا نبوده!دونم که بین تو و پویا چه اتفاقاتی افتاده؟ اما مینمی -

 خواست حرفی بزند که مانعش شدم و ادامه دادم.



 

 میدونستی که پویا تومور مغزی داشته؟ بخاطر همون با تو ... -

 لرزش بدنش را حس کردم و گفتم:

 خوبی؟  -

ی دهندهاناش مواجه شدم؛ یک لحظه ترسیدم که نکند اما تنفس منظمش نشاما پاسخی نشنیدم، سرش را باال گرفتم تا ببینم ولی با چشمان بسته

 خوابش بود. 

 ی تاسف تکان داد.کمی نگاهش کردم، که در باز شد و تیرداد و نیاز به داخل آمدند. شادی هنوز در آغوشم بود، تیرداد سرش را به نشانه

 

ز اتمام کارم رو به و به بیرون رفت آرام سرش را از آغوشم جدا کردم و روی بالش گذاشتم و نیاز هنوز در اتاق و مشغول تماشایم بود، پس ا

 نیاز کردم و گفتم:

 خیلی زحمت کشیدید مرسی، بهتره شما هم برین. تو خونه دو تا بچه کوچولو دارین. -

 نگاهی به من انداخت و گفت:

 نمیشه که تنها بمونه؟!! باید یکی کنارش باشه یا نه؟ من پیشش میمونم. -

 :تیرداد وارد اتاق شد و نگاه بدی به من انداخت و گفت

 نیاز میمونه! شما بهتره برید استراحت کنید. -

 

 مثل خودش جبهه گرفتم و گفتم:

 ای پیشش بمونه؟ شما هم بچه کوچیک دارین بهتره برین کنار بچه هاتون.مگه من ُمردم که کس دیگه -

 تیرداد نگاه عصبانی به من انداخت و گفت:

 نگیر که بد میزنم تو تیپت...  تو نبودی من داداش شادی و پویا بودم.ببین، بچه ژیگول... شوهرشی درست! اما جلوی من جبهه  -

 

 قبالً شاید ولی االن شادی زن منه، خودخواهم دوست ندارم با کسی شریکش شم. -

 تیرداد نگاهی به من انداخت و گفت:

 کاری نکن که بهش علت جداییشونو بگم تا ازت بکنه و برگرده پیش پویا... -

 ن شکل گرفت و گفتم:پوز خندی روی لبا

 خودمم همین قصد رو دارم! از خواب بلند شد اول از همه بهش میگم! -

 ام شد و بدون خداحافظی بیرون رفت؛ نیاز با شرمندگی خداحافظی کرد و رفت.با تعجب خیره

 

تک اعضای صورتش خورشید میدرخشیدند، تکهای بور و بلندش زیر نور ماه همچون اش کردم، مژهبه سمتش رفتم و نگاهی به چشمان بسته

 های نامفهومش به گوشم خورد.اش شدم و بعد زمزمهکردم؛ که متوجه رد اشک روی گونهرا نگاه می

 خوام زن آرمان شم... نزن... تو رو خدا نزن...نه...عمو... من نمی -

کم صدایش زیاد شد که به سمتش رفتم و صدایش کردم، اما  زد، کمریخت و مدام حرف میآوردم. اشک میهایش چیزی سر در نمیاز حرف

 شد.هایش را تکان دادم تا بیدار شود ولی نه بیدار نمیتکانی نخورد. با دستم شانه



 

 و بغضش شکست و شروع به گریه کرد.کمی که تکانش دادم چشمانش باز شد و نگاهش روی چشمانم ماند 

 چی شده؟ خوبی؟ -

 ل شد.بلند شد و بسمتم متمای

 میشه بغلم کنی؟ -

ی خون روی آغوشم را برایش گشودم. دستانش که دور تنم محکم شد تمام وجودم لرزید. کمی که آرام شد از خود جدایش کردم و متوجه لکه

 پیراهن سفیدم شدم.

 دادم.خون دماغش را با انگشت گرفت و شرمنده سرش را به زیر انداخت. به سمت ایستگاه پرستاری رفتم و اطالع 

 با آرامبخشی که خورد آرام گرفت و به خواب عمیقی فرو رفت.

 

ی آبی رنگ شدم که از باال به سمت حیاط بیمارستان روانه شدم و سیگارم را از جیبم بیرون کشیدم. در حال پک زدن بودم که متوجه دو تیله

 نگاهش را ازم گرفت و از دیدگانم محو شد.. سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم. با لبخندی کردتماشایم می

 .ی نامفهومم فکر کردمروی نیمکتی نشستم و به آینده

 

 شادی/

 

 با احساس نوازش کسی چشمانم را گشودم، گندم به رویم لبخندی زد و گفت:

 خوبی شادی جون؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 کنی؟خوبم تو اینجا چیکار می -

 به بازی گرفت.اش دلم را خندید و چال گونه

 با عمه باران اومدم! بیرون داره با بابا صحبت میکنه.-

 با ورود بردیا و دختری که حدس زدم خواهرش هست. کمی از جایم بلند شدم و سالم دادم.

 بردیا خیلی صمیمانه گفت:

 سالم، بلند نشو غریبه نیست. -

 اش زدم که گفت:لبخندی به این همه مهربانی

 خواهرم باران. -

 ه سمت باران برگشتم و سالم و احوال پرسی کردم؛ متوجه برق درون چشمانش شدم.ب

 خیلی صمیمی تحویلم گرفت و درست عین یک خواهر احوالم را پرسید.

 بردیا رو به من کرد و گفت:

 مرخصت اینجام، باشه؟ی مهم دارم برای همین هم باران و گندم کنارت میمونن! تا دکتر بیاد برای عزیزم من امروز یه جلسه -

 ای به گوشیم کرد و با لبخند خداحافظی کرد و رفت.لبخندی به رویش پاشیدم که اشاره



 

 ام را برداشتم و متوجه اس ام اس  شدم.گوشی

 ای منی، مواظب باش جلوش لو ندی"" شادی باران فکر میکنه که تو زن صیغه

 عمه باران من گاگالیلی میخوام! -

 ت:باران خندید و گف

 عشق عمه نمیتونیم که شادی جون رو تنها بذاریم! منتظر بمون بعداً. -

 از فرصت استفاده کردم و گفتم:

 باران جان مشکلی نیس، براش گاگالیلی بخر و بیا تو چند دقیقه چیزی نمیشه! -

 از لحن حرف زدنم خندید و دست گندم را گرفت و رفت.

 .دماز فرصت استفاده کردم و به بردیا تلفن کر

 جونم خانومم. -

 جان این االن با من بود، عصبی گفتم:

 بردیا معلومه چته؟ -

 

 ای زد و گفت:قهقهه

 اس رو خوندی؟امهیچی فقط خواستم سر به سرت بذارم؛ خوبی؟ اس -

 عصبی گفتم:

 ای توام؟این اراجیف چیه؟ برداشتی به باران گفتی! من زن صیغه -

 با لحن معصومی گفت:

 م از آمریکا برگشته دفعه قبل بهم گفته بود تا اون میاد یا باید خودم یکی برای ازدواج انتخاب کنم یا اون زنم میده! دیشب هم گندم ازشادی پدر -

 تو براش گفته؛ مجبور شدم!

 کمی مکث کرد و گفت:

 گفتم برای آشنایی بیشتر یه صیغه خوندیم تا آشنا بشیم بعد... -

 اق لحنم را معدبانه کردم و به بردیا گفتم:با ورود باران و گندم به ات

 باشه مواظب خودت باش، خودتو زیاد خسته نکنی! خداحافظ. -

 ام بود و پس قطع کردن گفت:باران با لبخند خیره

 بردیا بود؟ -

 باسر جواب دادم که گفت:

 معلومه خیلی دوست داره ها! نرفته دلش هواتو کرده! -

هایم شدم. باران سخت مشغول بازی با گندم بود و من در گونه بود. سرم را به زیر انداختم و مشغول بازی با ناخنواقعاً اینبا خود گفتم ای کاش 

 فکر و خیال خود غرق بودم.

 



 

 

 هایم رفتم و به سمت حمام گوشه اتاق برای عوض کردن رفتم.ی ترخیص رفت و من به سمت لباسدکتر بعد از اجازه

 پرسید.کرد و احواالت مرا میآمد. داشت با باران صحبت میبردیا میصدای 

ند ام را که سرم کردم نگاهی در آینه به خود انداختم؛ خیلی وقت بود که به آرایشگاه نرفته بودم. ابروهایم حالِت شان را از دست داده بودروسری

 و...

 را به سر تا پایم انداخت. سرم هنوز پایین بود که با صدایش سرم را بلند کردم.با صدای در سرش را به سمتم چرخاند و آن نگاه میشی رنگش 

 خوبی؟ -

 وای، قلبم.

 یک مرد کت و شلوار پوش و کراوات زده که هیچ شباهتی به بردیای اسپرت پوش نداشت.

 لبخندی روی لبانش ظاهر شد که باران گفت:

 وا، شادی با چشات خوردی داداشمو که!  -

 ر خنده و رو به بردیا کرد و گفت:بعدم زد زی

 منو گندم میریم ماشین شما هم بیاین. -

 

 بردیا / 

 

 بیند. دستم را جلویش تکان دادم.ی واقعاً خنده داری داشت؛ انگار اولین بار است مرا میقیافه

 از بردیا به شادی؛ الو... الو  -

 ولی همچنان در حال تماشایم بود.

 م.ترسشادی، دیگه دارم می -

 پلکی زد و گفت:

 یه دور بچرخ. -

 با خنگی گفتم:

 هوم -

 گفتم یه دور بچرخ. -

 خندیدم و یک دور چرخیدم. لبخندی زد و گفت :

 تو چرا نمیری مدل بشی؟ بردیا کت و شلوار تو تنت عالیه.  -

 لبخندی روی لبانم ظاهر شد و گفتم:

 مرسی-

 دستش را گرفتم و گفتم:

 بریم؟ -



 

 دستم انداخت و گفت:نگاهی متعجب به 

 خودمم میتونم بیام! ول کن. -

 میدونم ولی اون بیرون پر از آدمه که فقط تو و منو زیر نظر گرفتن. -

 متعجب نگاهم کرد که بدون جواب دادن دستش را گرفتم و با خود همراه کردم. 

 

 

 شادی/

 

 

 ی آشنا شدم.وقتی در راهرو پا گذاشتیم متوجه چندین آدم غریبه

 کنم با تعجب نگاهم کرد.تر از آن بودم. هنگامی که دید کاری نمیاحساسبه سمتم آمد و در آغوشم کشید، اما من بیپریا 

 تونم روی پا وایسم با اجازه...ببخشید، اما زیادنمی -

دنم احساس کردم که به بردیا دستش آوردم. هر دو باهم به سمت خروجی رفتیم، بی اختیار دوباره ضعف بدی در ب با گفتن این حرف فشاری به

 نزدیک شدم و سرم را به بازویش تکیه دادم.

 حالت خوبه؟ -

 کند؟ دلم نحیب زد.توانست حالم بد باشد وقتی که صدای نگران تو مرا همراهی میچطور می

 《جمع کن خودتو  》

 اش گذاشت.خواستم فاصله بگیرم که دستش را دورم حلقه کرد و سرم را روی سینه

 کنم.ایم! نمیشه؛ احساس بدی پیدا میطوری که فقط تو بغل همدیگهفقی یه صیغه بخونیم؟ اینموا -

 

 کشیدم. انگار او هم فهمید که خندید و گفت:سرم را تا حد توان پایین انداختم، خجالت می

 پس اوکی میکنم. -

گذاشته بود. وقتی کامل روی صندلی جا گرفتم به سمتش متمایل شدم و باران صندلی عقب پیش گندم نشسته بود و صندلی جلو را برای من خالی 

 گفتم:

 چرا عقب نشستی؟  -

 چشمانش لبریز از شوق شد و گفت:

 یه زن داداش که بیشتر ندارم! راحت باش عزیزم. -

 سر راه بردیا جلوی یک نانوایی نگه داشت و سنگگی گرفت و سپس به سمت خانه راند.

 هایش دقیق بودم. در دلم گفتم:کاربا عالقه به 

 《چطور میتونه اینقدر کامل باشه و مردونگی کنه؟ مگه اونم انسان نیست؟  》

 ام شد، چشمکی زد و شیطون خندید. باران هم از عکس العمل برادرش تعجب وار گفت:وقتی متوجه نگاه خیره



 

 و اصالً باورم نمیشه! کنه!ها دارم میبینم که بردیا بازم شیطونی میمن بعد از مدت -

 بردیا به سمتش چرخید و گفت:

 زبون به دهن بگیر وروره...  -

 ای از ته دل کرد و اشک در چشمانش جمع شد و گفت:باران خنده

 باورم نمیشه داداش... شادی ازت ممنونم که تونستی داداشمو عین روز اولش کنی. -

 

 گاه کردم.ظاهر شد و به بردیا سر خوش نلبخندی روی لبانم 

 جلوی قصابی نگه داشت و کمی گوشت و جگر خرید. وقتی سوار ماشین شد به طرفم چرخید و گفت:

 باید تقویت بشی، خیلی ضعیف شدی... -

 لبخندی به رویش پاشیدم و تشکر کردم. باران را جلوی دانشگاهش پیاده کرد. 

 ماشین را جلوی خانه پارک کرد که گفتم:

 زنم بیارش داخل.بزار برم ریموت رو ب -

 

 سمت خانه به راه افتادم.  قدر لبخندهایش باب میلم بود، پیاده شدم و بهچه

 در را که با ریموت گشودم؛ وارد شد و با ژست خاصی پیاده شد.

 کند. هایش را از پااش نشاند و کفشای روی پیشانیگندم خواب بود بغلش کرد و به سمت اتاق من برد و روی تخت خواباند، بوسه

 هایش بودم.و من تمام این مدت، به چارچوب تکیه داده بودم و در حال تماشای پدرانه

 

 سرش را که باال گرفت نگاهی به من کرد و لبخند زد، به سمتم آمد و گفت:

 تا تو یه دوش بگیری منم یه ناهاری تدارک ببینم. -

 با سر جوابش را دادم که به سمت حیاط رفت، با تعجب گفتم:

 کجا میری؟ -

 خندید و گفت:

 میرم لباس ورزشی هامو از ماشین بردارم! انتظار نداری که با کت و شلوار ناهار برات بپزم؟ -

 هایم را برداشتم و به حمام رفتم. خندیدم و سرم را به نشانه نه به باال تکان دادم. به سمت اتاقم رفتم و لباس

 قدر شاد بودیم؟ افسوس.های سه سال پیش شدم، زیر این دوش چه عاشقانه هایی که رقم نزدیم! چهام زیر دوش آرام گرفت و غرق لحظهتن خسته

 داد.شستم، یاد آن لحظات هنوز هم عذابم میریختم، و تِن دردمندم را میبی صدا اشک می

 شادی چرا اتاق تو حموم نداره؟  " -"  

 م:قدر صدایش را واضح یادم بود. با صدای در حمام گفتچه

 بله؟ -



 

 صدای بردیا آمد.

 شادی گوشیت داره سه ساعته زنگ میخوره. -

 بعضم را قورت دادم و گفتم:

 کیه؟ -

 دونم ناشناِس.نمی -

 حتماً مزاحم تلفنی هستش جواب نده، یا جواب بده ببینه مردی دیگه زنگ نزنه. -

 باشه.-

 

 دوباره به زیر دوش رفتم و باالخره از حمام دل کندم.

 ها متوجه بردیا شدم که پکر روی تاب ایوان نشسته است. به سمتش رفتم وکنارش روی تاب جا گرفتم.ن آمدن از پلهبا پایی

 چیزی شده؟ -

 انگار متوجه آمدنم نبود که ترسیده گفت:

 تو کی اومدی؟ -

 االن، چرا اینقدر پکری؟ -

 ام را به دستم داد و گفت:گوشی

 نده.اگه یه بار دیگه زنگ زد جواب  -

 با تعجب نگاهش کردم که گفت:

 چشات چرا قرمِز؟؟ بازم گریه کردی؟ -

 به دروغ گفتم:

 نه وقتی حموم میرم چشام قرمز میشه. -

 

 

 بردیا /

 الو، الو .... -

 طرف خط آمد که می گفت:صدای تیرداد از آن

 حالت خوبه پویا. -

 وجدان بدی پیدا کردم.و فوراً قطع شد. پس پویا بود که تلفن کرده بود. عذاب 

 

 شد؟فهمید که با خودخواهی برای خود حفظش کردم واکنشش چه میرفت. اگر میاش از جلوی چشمانم کنار نمیای چهرهلحظه

 در همین فکر بودم که با صدایش از اوهام خود جدا شدم.



 

 تو کی اومدی؟ -

 

 نخواستم تا دروغش را فاش کنم.فهمیدم که به دروغ گفت که حمام چشمانش را قرمز کرده است اما 

 پز داخل آالچیق رفتم، و آتشی به پا کردم.به سمت کباب

 

ها نشسته بود، موهای دمید. نگاهی به او کردم که مثل فرشتههایش میهنوز روی تاب بود و چشمانش را بسته بود و هوای بهاری را درون ریه

ند را دورش ریخته بود، یک ست بلوز و شلوار فسفری رنگ به تن کرده بود. چه قدر خاطر خیس بودن خرمایی بود طالیی رنگش که حاال به

 ترین مرد روی زمینم.کردم خوشبختخواستنی بود، وقتی کنارش بودم احساس می

 

 شادی/

 

 ام را فریاد بزنم.خواست خوشحالیچه قدر غرق خوشحالی بودم، دلم می

 ای برایش تدارک دیدم.های وجودم شروع به فعالیت کردند و نقشهیم بود، کرمنگاه زیر چشمی به بردیا انداختم غرق تماشا

 ای روی لبم ظاهر شد.خواستم بکنم خندهاز فکر کاری که می

 به سمت آشپزخانه رفت و سیخ های حاوی جگر را آورد و گفت:

 جای اونجا نشستن بیا کمک...به -

 ابروهایم را باال دادم و گفتم:

 ... خودت درستش کن.مثالً مریضما -

 

 نگاهی به من انداخت و گفت:

 الاقل بیا پیشم بشین. -

 

ام را حسابی تحریک کرده بود ولی خاطراتم تمام میلم را از بین به سمتش رفتم و روی مبل های آالچیق نشستم، بوی جگرهای روی آتش معده

 برد.می

ی ناشناس انداختم و تماس فراموش کرده بودم. با لرزش گوشی در دستم نگاهی به شمارهبغضم راه گلویم را بسته بود و حتی نفس کشیدن را هم 

 را وصل کردم.

 الو... -

 قدر منتظر ماندم کسی جواب نداد.اما هر چه

 الوووو.... -

 هایش آشنا بود. یک لحظه تمام تنم سست و بدون حس شد. صدای نفس

 ی دنجی پیدا کردم و اشکانم صورتم را نوازش دادند. بلند شدم و با گوشی به سمت خانه رفتم، گوشه

 کنم که گفت:انگار فهمید که گریه می



 

 متاسفم... -

 خواست بگویم.اش در گوشم پیچید. دلم میهقو هق

 برای چی؟؟ چرا پویا؟؟؟ دوست دارم... میخوای بیام... فقط تو بخواه من جونمم میدم . -

 اما سکوت کردم و چیزی نگفتم.

 

 غض گلویش گفت:با ب

 خوام...مبارکه؛ برات خوشبختی می -

 و گریه امانش را برید.

 زدم؛ انگار فهمید که گفت:دل میکم دلکم

 قربونت برم. گریه برا چیه؟ خیلی خوشحالم برات... امیدوارم که همیشه شاد و خوشحال بمونی... فقط گریه نکن. -

 طلبید.های ناب با او بودن را داشت. تمام وجودم او را میت. هوای لحظهاما مگر دست خودم بود، دلم هوای آغوشش را داش

 

 عصبی داد زد.

 اصالً من غلط کردم زنگ زدم؛ تو فقط گریه نکن. با آقاتون خوشبخت باشی؛ خدافظ عزیزدلم... -

 

 به این آسانی قطع کرد. یکی نبود بگوید:

 خوای که دوباره باهم باشیم؟بخاطرم بجنگی و بدستم بیاری؟ چرا نمیمن که هنوز عزیز دِل توام پس چرا نمیای  -

 

 

 بردیا /

 

 کردم. نمی دانستم چگونه آرامش کنم.به کاناپه تکیه داده بودم و دل دل زدن شادی را تماشا می

 شد انسان عشق اولش را فراموش کند؟ی یک عاشق را آرام کرد. مگر میشد دل سوختهمگر می

 

 ساختیم.هایمان را میزدیم و عاشقانهغزل داشتم؛ فراتر از زندگی زن و شوهری بود. ما دوستان خوبی بودیم که باهم  قدم می زندگی که با

 

 قدر تنها بودم، یاد غزل که در دلم زنده شد شروع به فحش خودم دادم.به سمت حیاط رفتم و روی تاب نشستم. چه

 

تر از اینا بودی! غزل که تنها عشق تو بود، قدر ضعیف شدی؟ چته بردیا؛ تو که محکمکنی؟ اینخوای شادی رو صیغه مرتیکه الدنگ، می 》

 《پس چی شد؟



 

 

 با احساس صدای گندم به سمت خانه رفتم و شادی را بیهوش روی زمین یافتم.

 

 پویا/

 

 ام به دختر و پسری در آغوش هم جلب شد. کردم که توجهداشتم بیرون را تماشا می

 ی دختر را دیدم تمام تنم لرزید. امکان نداشت که او شادی زندگی من باشد.شبیه آن موقع های من و شادی بودند، یک لحظه که چهرهقدر چه

 

 با شک بدی از پنجره جدا شدم و روی تخت دراز کشیدم. دکتر داخل شد و گفت:

 به آقا پویای لجباز...  -

 خندی زدم و گفتم:تلخ

 ید.زنبازم که کنایه می -

 لبخندی زد و گفت:

 میبینی چه گیری افتادم پدر و پسر هر دو لجبازین. گیر افتادم بین شما دوتا... -

 

 ی شادی را گرفتم، اما صدای مردی در گوشی پیچید.با رفتن دکتر تلفنم را برداشتم و شماره

 بفرمایید... -

 الوووو.... الوووووووو -

 هوا در اتاق را باز کرد و گفت:تیرداد بیحتی قدرت حرف زدن هم نداشتم. 

 حالت خوبه پویا؟ -

 و فوراً قطع کردم. رو به تیرداد کردم و گفتم:

 این مرتیکه کیه که گوشی شادی رو جواب میده؟ چی رو دارین ازم مخفی میکنین؟ -

 چشمانش لبریز از اشک شد و جواب داد.

 پس بالخره فهمیدی؟ -

 با فریاد گفتم:

 تی.... چی رو؟چی رو لعن -

 از صدایم پیام وارد اتاق شد و گفت:

 چه خبرته بیمارستان رو گذاشتی رو سرت؟  -

 پیام شادی با اون لندهور چه نسبتی داره؟ -

 قدر ضعیف ندیده بودم؛ سکوت کرد و آرام گریه کرد. پیام را تا به آن لحظه آن



 

 و بدین.چیه؟ سوال من جواب نداره؟ چرا همتون عزا گرفتین جواب من-

 پدرم وارد اتاق شد و جوابم را داد.

 ای ازدواج کرده.کردیم. ازدواج کرده میفهمی؟؟؟ عروِس من وقتی تو هنوز زندهگفتیم طالقش نده فکر این روزا رو میاحمق، وقتی می -

 لیاقت نتونستی براش فراهم کنی.خدا روشکر لیاقت بهترین ها رو داره که توی بی

 

 ن کردم و با فریاد گفتم:شروع به اشک ریخت

 بسه، خواهش میکنم تمومش کن. تنهام بذارین همگی. -

 

 کرد و من در حال جان دادن بودم؛ فقط توانستم یک کلمه بگویم.بعد از رفتن همه دوباره باشادی تماس گرفتم. گریه می

 متاسفم. -

 بار دیگر صدایم کند و من جانمی نثارش کنم.خواست یکگفت و من دلم برای صدایش تنگ شده بود. دلم فقط میچیزی نمی

 ریخت.خاطر من داشت اشک می شدم او بهداشتم عصبی می

 اصالً من غلط کردم زنگ زدم؛ تو فقط گریه نکن. با آقاتون خوشبخت باشی؛ خدافظ عزیزدلم... -

 

بلند شدم و پایه سرم و هر چیز دیگری تو اتاق بود رو به هم هق کردم. حالت جنون داشتم و قطع کردم. عصبی گوشی را به دیوار کوبیدم و هق

 کشیدم.ریختم و جیغ می

 دادم.تیرداد و پیام وارد اتاق شدند و به زور نگهم داشتند. با ورود دکتر به اتاق روی تخت خوابیدم و داشتم جون می

 چی شده شهاب؟؟ -

 شادی نوک زبانم بود.حال شدم ولی هنوز هم اسم با تزریق آرامبخش کمی بی

 هیچی فهمید که شادی ازدواج کرده... -

 گفتم:حال فقط میبی

 شادی... تو فقط گریه نکن... گریه نکن لعنتی. -

 ای ایستاده بودند و چشمان هردو لبریز از اشک بود. پیام و تیرداد گوشه

 

 

 تیرداد/

 

کردند؛ مامان بهار ی راهرو پریا را بغل کرده بود و گریه مییرون زدم. نیاز گوشهنگاهی به چشمان پر از خون پویا انداختم و طاقت نیاوردم و ب

 فشارش زیاد بود و فرزین در حال دادن داروهایش بود.

 شد. کرد وگرنه پویا نابود میفوراً از جلویشان گذشتم و به سمت ماشینم رفتم. یکی باید با شادی صحبت می

 ها الیی کشیدم.کردم و با سرعت هر چه تمام تر میان ماشینتمام حرصم را روی پدال گاز خالی 



 

 

 ی شادی بودم و ...روم؟ وقتی به خود آمدم جلوی در خانهدانستم کجا مینمی

 کردم.های پویا را فراموش نمییک لحظه هم حرف

 نه اون نباید بفهمه! بفهمه نابود میشه. -" 

 ؟ هیچ کدوم حق گفتن به شادی رو ندارید؛ هیچ کدوم "کنی من جای تو نیستم که برم بهش بگمغلط می -

 کشت.کار کنم، حتماً من را میخواهم چهفهمید حاال میاگر می

 

 

 بردیا/

 

 بابایی شادی جون چشه؟ -

 عصبی گفتم:

 بیا برو بیرون بزار کمکش کنم. -

 گذاشتمش و آرام  کنار رفتم.روی دستانم بلندش کردم و به سمت اتاقش به راه افتادم. روی تخت 

موهای بازش کنارش ریخته بودند. با دست کنارشان زدم و به سمت پنجره رفتم و بازش کردم و از روی عسلی پارچ آب را برداشتم و کمی آب 

 روی صورتش پاشیدم.

 هایش را متوجه نمیشدم.گنگ شروع به حرف زدن کرد، اما چیزی از حرف

 . شادی بلند شو.شادی، شادی عزیزدلم پاشو -

 گفت.اما هنوز هم هذیان می

 گریه نکن، نه.....  -

 دانستم که با پویا صحبت کرده است.متوجه حرف هایش نبودم. اما می

 شادی، عشقم چشماتو باز کن. -

 ای که از زبانم خارج شد خودم نیز تعجب کردم.یک لحظه حتی از کلمه

 《عشقم؟ من چمه خدایا؟من چی گفتم؟ گفتم عشقم! کی وقت کرد بشه  》

 کردم. به سمت آشپزخانه رفتم و آب قندی تدارک دیدم و برگشتم.باید هر طور بود بیدارش می

 شادی، شادی دیگه داری میترسونیم. -

 ی چشمانش را گشود و نگاهی به من انداخت.آب قند را کم کم داخل دهانش ریختم، گوشه

 بردیا. -

 خوای؟جان بردیا... چی می -

 یشه منو از اینجا دور کنی یه مدت...م -

 هق کرد. بعد هم هق



 

 باشه عزیزم بلند شو آب قندتو تا آخر بخور قول میدم ببرمت. -

 بلند شد و آب قند را جرعه جرعه خورد. دستش را گرفتم و بلندش کردم.

 پاشو دیگه کم خودتو لوس کن بیا بریم یه ناهاری بخوریم... گندمم خیلی ترسیده. -

 

 

 دی/شا

 

 گفت؛ گندم حتماً تا به حال خیلی ترسیده بود. راست می

 به سمت سرویس بهداشتی رفتم و صورتم را شستم.

خاطر همین هم بدون هیچ مقاومتی به سمت میز رفتم و با اشتها وقتی وارد پذیرایی شدم میز آماده توجهم را جلب کرد. حسابی ضعف داشتم به

 خوردم.

 گفت: گندم نگاهی به من کرد و

 خوبی شادی جون؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 ام عزیز دلم.عالی -

 اش که نمایان شد، خم شدم و بوسیدمش.چال گونه

 

 بردیا/

 

 شود.با اشتها مشغول خوردن بود و من غرق تماشایش بودم، هنگامی که گندم را بوسید با خود گفتم حتماً مادر خوبی برایش می

 

 سیگارم را برداشتم و به حیاط رفتم. با خود زمزمه کردم.بلند شدم و پاکت 

 اش شدم؟کی این فکرا اومدن تو ذهنم؟ کی وابسته -

 دستم داد. ای بهکشیدم و در فکر بودم که گندم به سمتم دوید و لقمهسیگاری روشن کردم و به سمت تاب رفتم. کالفه دستانم را درون موهایم می

 اد تا برات بیارم.بابایی اینو شادی جون د -

 نگاهی به چارچوب در کردم که تکیه زده بود.

 اش کنم.دیدم چیزی نخوردی گفتم برات لقمه -

 ای به چشمانش کردم و گفتم:نگاه قدر شناسانه

 مرسی زحمت کشیدی. برو استراحت کن. -

 لبخندی زد و گفت:

 خوام برم آرایشگاه....نه دیگه کافیه، می -



 

 

 

 

 نیاز/

 

 گرفتم و جوابگو نبود. ی تیرداد را میرهمدام شما

 زد که صدای خشدارش در گوشی پیچید.کم دلم شور میکم

 جانم؟ -

 شِب... ۱تیرداد معلومه کجایی؟؟ ساعت  -

 اش در گوشم پیچید.صدای شرمنده

 ببخشید خانومم، متوجه ساعت نبودم. االن میام تو برو استراحت کن. -

 شد.ها خسته میقدر این روزصدایش مشهود بود. چهو قطع کرد، خستگی از 

 

 ام را در دست گرفتم و دفترم را گشودم.کشان به سمت اتاق به راه افتادم و قلم طراحیخمیازه

 

 ....ای از یک بیشه زار، دخترکی تنها تکیه بر تک درخت آن منظره، نگاهش به آسمانچشمانم را بستم و قلم را روی دفتر تکان دادم منظره

 

 با خود گفتم:

 حاال شادی چیکار میکنه؟ -

 وجدانم نهیب زد.

 《خوب رفیقی هستی! چرا تنهاش گذاشتی؟ 》

 با خودم گفتم:

 ُخب اون بردیا رو داره. -

 

 ها رفتم و با دیدن تیرداد زخمی جیغ بلندی کشیدم.با صدای بسته شدن در به سمت پله

 

 تیرداد این وضعیه؟ -

 عصبی گفت:

 ت.چیزی نیس -



 

 و بدون حرف اضافی دیگری وارد حمام شد.

 

 شادی/

 

 وارد آرایشگاه شدم و نازیال به استقبالم آمد.

 به شادی جون، کجا بودی؟ خبری ازت نبود. -

 خندیدم و گفتم:

 ایران نبودم!  -

 با کنایه گفت:

 آره شنیدم، از پویا جدا شدی؟ چی شد؟ چرا جدا شدی؟ -

 چقدر خاله زنک است.در دلم فحش بارانش کردم که 

 نشد، دیگه... -

 شنیدم دوباره ازدواج کردی! آره؟-

 با حرص روی صندلی نشستم و برایش کارهایی که باید انجام دهد را توضیح دادم.

 ها.خوب از زیر جواب دادن درمیری -

 به کارش رسید.خیالم شد و دهم بیجوابی ندادم و منتظر شدم تا کارش تمام شود او هم که دید جوابی نمی

 ی بردیا لبخندی روی صورتم نشست و جواب دادم.کمی از کارم مانده بود که تلفنم زنگ خورد. با دیدن شماره

 جانم. -

 صدایش با خنده شد و گفت:

 بال، کارت تموم شد؟جانت بی -

 زنم بهت.نه هنوز تموم کردم زنگ می -

 و خونه میخونه و میره.ی صیغه رو حل کردم عصری حاجی میاد تراستی قضیه -

 کنم درست است یا نه؟دانستم کاری که میترس بدی به دلم افتاد. نمی

 شادی هنوز اونجایی؟؟ -

 آره، باشه حل میکنیم. -

 مواظب خودت باش. -

 همچنین خداحافظ. -

 کردند، رایگان بود.از خدمات استفاده می بعد از اتمام کارم آرایش الیتی کردند و موهایم را حالت دادند. این سرویس برای کسانی که بیشتر

 

 ام را بیرون کشیدم به بردیا تلفن کردم.به سمت آینه رفتم و نگاهی به خود کردم. عالی شده بودم، گوشی



 

 جانم. -

 سالم خسته نباشی. میای دنبالم؟ -

 آره تا نیم ساعت دیگه اونجام. -

 

 

 بردیا/

 

 تحویل گرفتم.ها را به سمت بوتیک رفتم و لباس

 طرفش چرخیدم، دهانم از شدت تعجب باز ماند. جلوی آرایشگاه منتظرش بودم، در ماشین باز شد و کسی وارد ماشین شد وقتی به

 بردیا، بردیا کجایی؟ -

 با صدایش به خودم آمدم و گفتم:

 خودتی؟ -

 خندید و گفت:

 نه عَممه . -

 اش در تبریز پیچیده است.ی زیباییکردم که چرا شهرهم. حاال درک میتوانستم چشمانم را از آن همه زیبایی بگیرنمی

 تموم شدما، الوووو بردیا... -

 با صدایش به خود آمدم و ماشین را روشن کردم.

 کردم.وقتی در را با ریمووت باز کرد و وارد حیاط شدیم. احساس غریبی داشتم مدام فکر می

 کنم؟آیا کار خوبی می -

 یجه فقط یک چیز بود.اما باز هم نت

 بخشم.ای نمیبه هر قیمتی شده بدستش میارم، این همه زیبایی رو به کس دیگه -

 

 شادی/

 

 هایم را عوض کردم.داخل خانه شدم و چای دم کردم، به سمت اتاقم رفتم و لباس

 احم استراحتش نشوم.وقتی وارد پذیرایی شدم روی مبل ها دراز کشیده بود و دستش روی چشمانش بود ترجیح دادم مز

 به سمت آشپزخانه رفتم و چای برای خودم ریختم. در حال بیرون رفتن از آشپزخانه بودم که باصدای آرامی گفت:

 میشه یکی هم برا من بیاری؟ -

 به سمت آشپزخانه برگشتم و چای دیگری ریختم و به سمتش رفتم.

 رفت و کنار خودش جا باز کرد.روی میز گذاشتمش و خواستم به آن سمت بروم که دستم را گ



 

 بشین اینجا، باهات حرف دارم. -

 .ات را تحت تاثیر خواهد دادخواهد بگوید، کل زندگیگفت که چیزی که میهمه نزدیکی معذب شوم اما یک حسی می دختری نبودم که از آن

دونی که من غزل رو با جون هنوزم عاشقشی و تو هم می دونم کهببین شادی، میخوام باهات راحت حرفامو بزنم. تو امشب زن من میشی! می -

 و دل دوست دارم.

 

 

 بردیا/

 

 اما چیزی درونم تکان خورد و گفت نه، دیگر تو غزل را دوست نداری.

 ام را ادامه دادم و گفتم:بی اهمیت جمله

چند وقت میریم شمال پیش بابا تا هم تو حال و هوات پدر من آدم زرنگی هستش، نباید تحت هیچ شرایطی متوجه این ازدواج دروغین بشه!  -

 عوض بشه و هم اون تو رو ببینه و دست از سر من برداره. 

 با ترس گفت:

 خوام ایران بمونم.ولی بردیا تا کی؟ خودت بهتر میدونی که من میخوام برگردم... نمی -

 انگار چیزی درونم شکست؛ نگاهی به چشمانش کردم و گفتم:

بار میبره. دوماه صبر کن بعدش هر جا بری جلوتو گرده آمریکا... حتی باران رو هم اینمیاطر من، پدر دوماه اینجاست... بعدش برفقط به خ -

 نمیگیرم.

 ی درهمش کردم و دوباره گفتم:نگاهی به چهره

 خواهش میکنم.... -

 فقط گفت:

 باید فکر کنم تا عصر مهلت میدی؟ -

 باشه برو فکر هاتو بکن.-

 

 

 پویا/ 

 

 هنگامی که چشمانم را گشودم، فرزین باالی سرم بود. 

 خوبی؟ -

 توانست دروغم را بفهمد.سرم را تکان دادم و منگ به صورتش خیره شدم، فرزین روانشناس بود و خوب می

 

 چته؟ دردت به جونم. -



 

 فرزین، ازدواج کرده! یعنی چطور تونسته؟ -

 فرزین متفکر شد و گفت :

 رو داشتی که بشینه تا آخر عمر منتظر تو بمونه؟ انتظار چی -

 عصبی خندیدم و گفتم:

 کرد!تونست الاقل یک سال تموم صبر کنه؛ بعد بره ازدواج کنه یا نه؟ حتماً باید همین چند ماهه ازدواج مینه، ولی می -

 نگاهی عاقل اندر سفیه به من انداخت و گفت:

 برداشته! تو طالقش دادی تموم شد. االن منظورت چیه از این حرفا و کارا؟نه انگار راست میگن که مخت تاب  -

 موردم بودم. اما چه کنم که کار دلم بود.های بیخودمم متوجه بهانه

 و گفتم: نگاهی به بیرون انداختم

 کی از این خراب شده میرم بیرون؟ -

 فرزین عصبی گفت:

که هر چه زودتر باید عمل بشی تومور هر لحظه در حال بزرگ شدنه! بیا لجبازی نکن و کنی پویا؟ دکتر گفت چرا این قدر لجبازی می -

 ی عملتو بده.اجازه

 اشک در چشمانم جمع شد و گفتم:

 فرزین الاقل تو درکم کن، اگر وارد زندگی نباتی بشم مامان بیشتر اذیت میشه یا بمیرم؟ زنده بمونم که چی بشه؟  -

ونی که مامان بهار بعد از پارسا چقدر افسرده شده! فکر کن یکی دیگه از پسراشم از دست بده؛ چیکار کنه؟ اونم بعد ببین پویا خودتم خوب مید -

 از تو باید بیاد من مطمئنم.

 فرزین تنهام بذار لطفاً. -

 با بیرون رفتنش از اتاق چشمانم را بستم و یاد آن روزی افتادم که

 های سرخ رنگ بود.بودیم و پسرکی در حال فروش گل" داخل ماشین پشت چراغ قرمز ایستاده 

 آقا برای خانومت گل میخری؟ -

 ها بود. ی گلی دو گوی عسلم بودم که مشتاقانه خیرهو من عاشقانه خیره

 همشو بده من.... -

 از جیبم اسکناسی بیرون آوردم و به دست پسرک دادم.

 اما آقا اینکه خیلی زیاده. -

 انداختم و گفتم: نگاهی به چشمان پسرک 

 اش مال خودت.بقیه -

 چشمانش از خوشحالی درخشیدن و راهش را کشید و رفت.

 ای نثارم کرد."به سمت شادی برگشتم و دسته گل را تقدیمش کردم. خندید و دیوانه

 

 آهی بیرون فرستادم و اظهار پشیمانی کردم. 



 

 

 

 بردیا/

 

ای تدارک دیدم و شیرینی ها را در دیس سمت آشپزخانه رفتم و زیر کتری چای را روشن کردم.میوهآقا یک ساعتی مانده بود که به به آمدن حاج

 ی بدی سرتاسر وجودم را در برگرفته بود.چیدم. دلشوره

 《خوام چیکار کنم؟ اگه قبول نکنه؟ می 》

 توانستم کنم.لی تصمیم پای خودش بود و دخالتی نمیخواست که همسفرم باشد. حتی اگر دوماهه باشد وذهنم از اگرها و اماها پر بود، دلم می

 به سمت اتاقش رفتم و در زدم.

 میتونم بیام تو. -

 با صدای ضعیفی گفت:

 بیا. -

 داخل اتاق شدم. روی تخت نشسته بود و تکیه به تاجش داده بود.

 چی شد فکراتو کردی؟؟ -

 آره بشین و قول بده تا آخر چیزی نگی! -

 ام شد.هبعد سکوت کرد و خیر

 

 استرس بدی در جانم پیچید و گفتم:

 بگو منتظرم. -

فهمی؟ حتی حاضرم عقد دائم کنیم و تو ایران من موافقم به یه شرط، اینکه هیچ موقع عین دوتا زن و شوهر واقعی نباشیم. منظورمو که می -

 اینو خوب میدونی! پس لطف کن تو هم فکراتو بکن... بمونم ولی قول بده که تا خودم نخواستم از حریمم نگذری. من عاشق پویام و تو هم

 به فکر فرو رفتم و بعد از چند دقیقه گفتم:

 چی از این بهتر که تو بشی همسرم و مادر خوبی برای گندم... عقد دائم میکنیم و قول شرف میدم بهت که اجازه ندم خاری به پات بره. -

 ای به من انداخت و گفت:نگاه قدر شناسانه

 سی بردیا، تو یه مرد واقعی هستی.مر -

 

 لبخندی زدم و گفتم :

 پس عروس خانوم بلند شو حاضر شو که االن حاج آقا میاد. راستی یه لباس برات گرفتم میپوشیش؟ -

 چرا که نه. -

دم را در آوردم و به دستش به سمت ماشین رفتم و کیسه لباسها را بیرون کشیدم و به خانه برگشتم. کاور لباس مجلسی که برای شادی گرفته بو

 دادم.



 

 زیب کاور را که باز کرد چشمانش درخشید و گفت:

 این مال منه؟ چه خوش سلیقه بودی و خبر نداشتم. -

 《خوش سلیقه نبودم که تو حاال کنارم نبودی! 》در دلم گفتم: 

 سمت اتاق دیگری رفتم.کاور به دست به سمت اتاقش رفت و در را بست من هم کت و شلوارم را برداشتم و به 

 

 

 شادی/

 

 اش با پوست سفیدم هارمونی خوبی داشت.لباس را که پوشیدم نگاهی در آینه به خودم کردم. واقعاً تن خور جالبی داشت و رنگ آبی کاربنی

 . ام را جلب کردکمی هم آرایشم را تجدید کردم و بیرون زدم وقتی از در خارج شدم صدایی از داخل اتاق بغلی توجه

 برو بابا هر غلطی دلت میخواد بکن. -

 اش نشدم.بعد صدایش را پایین آورد و متوجه جمله

 گمشو هیچ غلطی نمیتونی کنی؛ خدافظ. -

 و گوشی را قطع کرد با احساس قدم هایش به سمت در، دستم را باال بردم که در را بزنم که در از داخل باز شد.

 .ای! داشتم میومدم دنبالتاِ، آماده -

 نگاهی به سرتا پایم انداخت و گفت:

 به، خانوم چی بودی و چی شدی!به -

 گونه هایم رنگ گرفت و لبخندی زدم. چرخی زد و گفت:

 گفتم تا تو نگفتی بچرخم. -

 ای سر داد. و بعد قهقهه

 کم برا خودت در نوشابه باز کن. -

 و در همین حین زنگ خانه به صدا در آمد.

 کن این حاج  آقا خیلی مومنه و...راستی یه چیزی سرت  -

 و به سمت آیفون رفت و در را باز کرد. 

 نفر دیگر هم همراه حاج آقا بودند. ۲وقتی وارد پذیرایی شدم 

 سالم. -

 ی بردیا دوباره سرشان را به پایین انداختند.باصدای سالمم سر همه به جز حاجی باال آمد و میخ من شد که با سرفه

 چند لحظه میای.بردیا یه  -

 اومدم؛ اومدم.-



 

 صدای حاجی مانع از صحبتمان شد.

 فقط آقای برومند شناسنامه ها رو بیارید تا من عقد نامه رو تنظیم کنم و مهر رو هم تعیین کنید. -

 

 چشم حاجی. -

 با هم به سمت اتاق رفتیم که صدای استغفرهللا حاجی را شنیدیم.

 زیر لب گفتم:

 بفهمه که یه شب تا صبح هم تو بغلت خوابیدم ختم قرآن کنه! فک کنم اگه  -

 خندید و گفت:

 اتو بیار...کم مزه بریز بدو شناسنامه -

 ام را تحویلش دادم. نگاهی به درونش کرد و گفت:باهم وارد اتاق شدیم  و من شناسنامه

 مهریه چی میخوای؟ -

 کمی فکر کردم و گفتم:

 خوام وقتی تو خوشحالم کنی انگار همه چی دارم!گرنه من هیچی نمیخوشحالیمو، پشتم بودنو... و -

 نگاهی خمار به چشمانم انداخت و گفت:

 تا آخر عمرم مخلصتم. -

 ی بعد من با مردی کنار هم نشسته بودیم و حاج آقا شروع به خواندن عقدمان بود.و بیرون زد، بیست دقیقه

ای به بنده وکالت میدهید شما را با مهریه معلوم یک جلد کالم هللا مجید و چند شاخه نبات و این خانه سرکار خانوم شادی ستوده فرزند اردالن آیا -

 که داخلش هستیم و یک سوم دارایی ایشون به عقد دائم جناب آقای بردیا برومند فرزند ابراهیم در بیاورم؟

 نگاهی به چشمان بردیا کردم و یواش گفتم:

 ام.خومن که گفتم مهر نمی -

 یواش گفت:

 خودم خواستم، حرف اضافی هم نباشه! -

 آرام گفتم:

 بله -

 و صدای صلوات آن دو مرد را شنیدم. دیگر چیزی از عقد را نفهمیدم.

 ها رفتند....نفهمیدم کی امضا زدم؛ کی آن

 ی نه چندان دورم غرق بودم. در گذشته

 ترسیدم.بخوابیم. استرس بدی داشتم و می "  بعد از عقد بود و اولین شبی که ما قرار بود کنار هم

 وقتی وارد اتاقم شد، بدون مراعات پیراهنش را از تن کند و روی تخت دراز کشید.

 چرا اونجا وایسادی؟ بیا ببینمت. -

 ای روی موهایم کاشت.کردم با استرس به سمتش رفتم و کنارش نشستم. در آغوشش کشید و بوسهحسم را درک نمی



 

 خیلی خوشگل شده بودی.امروز  -

 خودم را برایش لوس کردم و گفتم:

 بودم. -

 خندید و گفت:

 لوِس کی بودی اخه تو؟  " -

 ی اشک که ریخت با پشت دست پاکش کردم و به سمت اتاقم رفتم. احساس خیانت داشتم. خیانت به عشق پاکم، وجدانم سرم فریاد زد.اولین قطره

 کنی؟کرد؟ پس چرا با اینکه ازش جدا شدی بازم این حس رو میش! اون بهت خیانت نمیمگه وقتی تو با اون دختره دیدی -

 با احساسم درگیر بودم که در به صدا در آمد.

 میتونم بیام تو؟ -

 با کالفگی گفتم:

 بیا. -

 

 داخل اتاق شد و با دیدن کالفه بودنم گفت:

 تو هم حس خیانت داری؟  -

 دادم. آغوشش را به سمتم گشود و گفت:ی مثبت تکان سرم را به نشانه

 بیا ببینمت. -

 به سمتش رفتم و در آغوشش رفتم. نفس  راحتی کشید و گفت:

 ترین جای جهانی! قول میدم بهت که نذارم دیگه حتی بهش فکر کنی. یه چمدون کوچولو ببند بریم خونه من...دیگه تا اخر عمرت تو امن -

 گفت:با تعجب صورتم را باال بردم، که 

 فردا صبح میریم شمال پیش بابا، تو هم که حاال حالل منی پس باید با من بیای و زندگی کنی. -

کرد سرم را به زیر انداختم و چیزی نگفتم. به سمت کمد رفتم دو دست لباس بیرون کشیدم و داخل چمدان کوچکم جا دادم. داشت با لذت نگاهم می

 که گفت:

 ر.راستی تمام مدارکمونم بردا -

 ی خودم مطمئن نبودم.به سمت سند ازدواج رفتم و داخل چمدان گذاشتم. حس عجیبی داشتم، انگار هنوز هم از کرده

 

 پس از اتمام کارم از روی تخت برخواست و چمدان را برداشت و به طرف ماشینش رفت. 

سطل زباله را، به سمتم که آمد سطل را از دستم گرفت و  همه جا را کنترل کردم و کل خانه را مرتب کردم و یخچال را خالی کردم و هم چنین

 قدر مردانه هوایم را دارد.کردم که چهخودش به بیرون برد و من به این فکر می

 

سمتشان رفتم و به داخل برگشتم و لباس هایم را به تن کردم، در حال بیرون رفتن از خانه بودم که متوجه کت و موبایل بردیا روی کاناپه شدم به 

 بر داشتِم شان.



 

 ام آوردم و بوییدم. ام را جلب کرد. به سمت بینیداشتم؛ بوی گس ادکلنی توجهوقتی کت را برمی

 کمی که از بویش لذت بردم، روی دستم انداختمش و بیرون رفتم با دیدن بردیا در پشت در کمی هول شدم. 

 《کشیدم! نکنه دیده باشه که با چه لذتی کتش رو بو می 》

 

 

 بردیا /

 

 زدم!زدم که نباید میهایی میکردم حتماً حرفسوار ماشین شدیم و فوراً آهنگ را روشن کردم. اگر روشن نمی

 آهنگ سینا شعبان خانی که در فضا پیچید، هر دو غرق دنیای خود شدیم.

 

 " دیوونه بیا نذار که ناخوشم کنه خاطراته تو

 برات میریزهاز عکسی که روی میزه اشکی که 

 از عطری که تو هوامه معلومه که خاطرت عزیزه

 این عاشق تو چنگ پاییزه

 وای از قلبی که همش مریضه معلومه که خاطرت هنوز عزیزه

 واست میمردم تویی که اینو خوب میدونستی چه جوری تونستی 

 دیوونه بیا نذار که ناخوشم کنه خاطراته خوش

 منو بکش ام نکن بیا زندگیم شو یا دیوونه

 عشق یه اتفاقه که یه بار میوفته واسه هر کسی  تا کی صبوری اصالً چه جوری  چرا به دادم نمیرسی ای وای "

 

 ی اخم آلودش کردم.نگاهی به چهره

 ام هر کجا دلم رفت که جاتو خالی کرد.ام  من چه جور بگم که چه جوری" حرف تو که میشه یه جوری

 نه ازم نخواه که رهات کنم.  کارم اینه از دور نگات کنم

 اینو به یه عاشق نمیشه حالی کرد "

 

دانم که دانم ولی میگفت. ولی من دوباره عاشق شده بودم. عاشق دو گوی عسل و صورت ماهش؛ کی و کجا نمیواقعاً حس و حال من را می

 حاضر به از دست دادنش نیستم .

 

سمت پارکینک تاریک بردم. هنگامی که پارک کردم متوجه استرس شادی شدم. دستش را در دستم در را با ریموت باز کردم و ماشین را به 

 فشردم و گفتم:

 خوبی؟ -



 

 دانستم که حالش هیچ خوب نیست.با سر جواب مثبت داد ولی می

شد و لبخند مصنوعی تحویلم داد،  اش را بیرون کشیدم و منتظر پیاده شدنش شدم. با کمی تاخیر پیادهپیاده شدم و از صندوق عقب چمدان کوچک

 دستش را گرفتم و باهم به سمت آسانسور رفتیم. داخل آسانسور بودیم که متوجه لرزش دستش در دستم شدم.

 شادی! اگه دوست نداری بریم خونه من اجباری نیستا. -

 در آسانسور باز شد و باهم به بیرون رفتیم.

 ه یا نه؟نه، بالخره که چی؟ باید این اتفاق بیوفت -

 نگاهی به دو گوی عسلش انداختم و گفتم:

 نه اگه تو نخوای، نمیوفته. برگردیم؟ -

 نگاهی به چشمانم انداخت و گفت:

 خوام بیام. البته اگه مزاحمت نباشم.مرسی ازت ولی می -

 خندیدم و گفتم:

 تو همسر منی. جاتم همیشه کنار خودمه! -

 

 شادی/

 

 اش بیرون آمد و نگاهی به من و چمدان دست بردیا انداخت.همسایهدر حال باز کردن در بود که 

 سالم آقای مهندس. -

 سالم خانوم افشار حالتون؟ آقای افشار چطورن؟ -

 ممنون سالم دارن، خواهرتون هستن. -

 بردیا خندید و گفت:

 نخیر، شادی جان همسرم هستن. -

 هایش از تعجب گشاد شد و گفت:چشم

 ، کی؟شما ازدواج کردین -

 بردیا نگاهی به من انداخت و گفت:

 عزیزم ایشون هم خانم افشار هستن. -

 صدایش را کم کرد و گفت:

 فضول ساختمون تشریف دارن. -

 خندیدم و گفتم:

 خوشحالم از آشنایی با شما. -

 شدیم.کمی پر حرفی کرد و باالخره ولم کرد. نفس راحتی کشیدم که بردیا در را باز کرد و باهم وارد 

 باران با دیدن چمدان در دست بردیا خندید و گفت:



 

 بالخره آوردیش؟  -

 بردیا خندید و گفت:

 آره، از امروز شرعی و قانونی زنم شد. -

 و از ته دل خندید و گفت:

 بنام خودم کردمش. -

 ام کرد.اش شدم که چشمکی حوالهبا تعجب خیره

 

 باران خواهرانه جلو آمد و در آغوشم کشید.

 تبریک میگم عزیزدلم. -

 بردیا با لحن خاصی گفت:

 گندم هنوز نیومده؟ -

 باران لبخندی زد و گفت:

 نه داداش هنوز نیومده، بیاد شادی رو ببینه خوشحال میشه. -

 بردیا لبخندی زد و گفت:

 .ام هم به خودم رفته که با دیدن شادی خوشحال میشه...تربیت، زن داداش. در ضمن بچهشادی چیه بی -

 اشان بودم که یک لحظه باران گفت:و با باران زیر قهقهه زدند. با تعجب خیره

 بابا دختر مردمو از روز اول شگفت زده کردیم. زن داداش جونم این بردیای ما یه خورده شیطونه... -

 

 

 پویا/

 

 زی پرسید.از بیمارستان مرخص شدم و به سمت خانه رفتیم. در طول راه نه من چیزی گفتم و نه کسی چی

 شکست.بغض بدی در گلویم داشتم که با کوچکترین حرف از سمت اطرافیان می

وارد خانه که شدم مستقیم به سمت اتاقم رفتم و در را بستم. پشت در سر خوردم و روی زمین نشستم. نگاهی به تک تک وسایل کردم و اشک 

 ریختم.

 پویا، اون رو تختی رو بگیریم؟ خیلی خوشگله! -" 

 اش خیره بودم.محو تماشایش بودم و به ذوق کودکانه

 دوسش داری؟  -

 دونی چرا دوسش دارم؟آره خیلی خوشگله، ولی بیشتر می -

 کنجکاو گفتم:

 چرا؟ -



 

 چون همرنگ چشمای یارِم... -

 و غش غش خندید.

 کم کن دلبریتو، وگرنه وسط پاساژ یه لقمه چپت میکنما. -

 نزدیک تر کرد.خندید و خودش را به من 

 منم دلم برای اون یه لقمه ها تنگ شده؛ برو رو تختی رو بگیر بیا بریم.  " -

 

 صدای تیرداد در سرم پیچید.

 قدر دوسش داری! با یادآوری خاطرات میخوای به چی برسی؟؟؟ هان، لعنتی بذار بفهمه چه -

 

 رسیدم. با شوهرش رابطه داشته یا نه به جنون می که آیا تا به حالداشت. از فکر اینبغض گلویم دست از سرم برنمی

گفتند اما ام میچه قدر ضعیف شده بودم، چه قدر حال و روزم بد بود؟ دلم هوای آن روزها را کرده است که همه از هیکل ورزیده و زیبایی

 حاال.....

 

 جز چند تکه استخوان چیزی باقی نمانده بود. ضعیف و شکننده شده بودم.

 

 بردیا/

 

 بابایی، شادی جون امشب تو اتاق من بخوابه؟ -

 اش زدم و گفتم:لبخندی به کودکی

 نه عشق بابا، از روز اول بخوای مامان رو اذیت کنی که نمیشه؟ -

 باران زیر لب گفت:

 آره جون عمه فائزه. -

 و خندید.شادی از حرف باران سرخ شد و گفت:

 من امشب میخوام با گندم بخوابم. -

 زده اش کردم و گفتم:ی وحشتنگاهی به چهره

 است. فقط تا وقتی که بخوابه؛ وگرنه اتاق تو یه جای دیگه -

 ی جلوی تلویزیون رفتم.نگرانی در تمام رفتارش معلوم بود. گندم را در آغوش گرفتم و به سمت کاناپه

 زمان باهم گفتیم:هم

 ی ناقال.بره -

 ی تاسف تکان داد.را به نشانه شادی با تعجب نگاهمان کرد و سرش

 خووو چیه منم کارتون دوس دارم.  -



 

 .آوری سفره کرد. باران با دیدن این رفتار شادی لبخندی زد و چیزی نگفتبلند شد و شروع به جمع

 خواد خودتونو خسته کنی بیا بشین اینجا باران خودش جمع میکنه!خانوم، شما نمی -

 گفت که رنگش سرخ شد.دانم باران چی زیر گوشش نمی

 

 

 شادی/

 

 تونی خوب بهش برسی.آره راست میگه خسته میشی نمی -

 ام را جلب کرد.از خجالت سرخ شدم و سرم را با ظرف ها گرم کردم. بعد از چیدنشان در ظرفشویی، صدای بردیا و باران توجه

 چمدونتو بچین که فردا صبح زود بریم. -

 داداش. -

 هوم. -

 خورده مضطربه! امشب یخورده هواشو داشته باش.میگم شادی ی -

 بردیا خندید و زیر لب گفت:

 برو وروجک، پدر صلواتی. -

 که پشت سرم است، به سمتش برگشتم و لبخندی زدم.با احساس این

 خسته نباشی. -

 مرسی برم چمدون گندمم حاضر کنم! -

 به سمتم آمد و دستم را گرفت و گفت:

 یشناسی بیا نشونت بدم.تو که هنوز خونه رو نم -

 با هم به سمت یک در رفتیم و در زد. که صدای باران از داخل آمد.

 اینجا اتاق باراِن. -

 کنارش در را باز کرد. حمام و دستشویی بود.

 در کناری اتاق گندم و در دیگری که در انتهای راهرو بود اتاق خواب خودش.

 سمت عسلی رفتم و بر داشتمش.با دیدن عکس همسرش روی میز و باالی تخت به 

 خیلی خوشگل بوده، خدا بیامرزدش. -

 ای روی عکس کاشت و گفت:کنارم آمد و قاب عکس را از دستم گرفت و بوسه

 ماه بود. -

 

 و آهی کشید. 



 

 خیلی دوسش داشتی؟ -

 تلخ خندی زد و گفت:

کرد که گندم رو تو لباس دنیا اومد هر دومون خیلی خوشحال شدیم آرزو میمگه میشه یه آدم مادر بچه اشو دوست نداشته باشه؟ وقتی گندم به  -

 عروس ببینه!

 خجالت پاک کرد و گفت:اشکانش را بی

 خیال، برو پیش گندم تا دنیا رو به هم نزده برای مامانش.بی -

 

 انداخت.ای میشدم انگار به تمام تنم رعشهاز لفظ مامان یک جوری می

 باشه. -

 ق گندم رفتم و در زدم.به سمت اتا

 بفرمایید. -

 وارد اتاق که شدم با یک اتاق کودکانه به رنگ یاسمنی مواجه شدم.

 میتونم بیام تو؟ -

 البته چرا که نه مامان. -

 من کی مامان شدم؟ چطوری مامان شدم؟ قبل از ازدواج چرا به جنبه های دیگر فکر نکردم؟

 عزیزم کمد لباس هات کجان؟ -

اش شد. به سمت کمد رفتم و درش را گشودم چمدان کوچک کیتی را در نم داد و خودش باز هم مشغول بازی با عروسک باربیکمدی را نشا

ام را جلب کرد. بیرون ی کمد توجههایش کردم. هنگامی که کارم تمام شد شالی گوشهآوردم و درش را باز کردم و شروع به جمع آوری لباس

 شال خردلی و بلند...کشیدم و نگاهی انداختم یک 

 ماِل مامان غزِل... -

 با حرفش به سمتش چرخیدم که گفت:

 راستش گاهی وقتا دلم براش تنگ میشه! منم شالشو بغل میگیرم و میخوابم.  -

 به سمتش رفتم و روی دو زانو نشستم و در آغوش کشیدمش.

 بخوابیم خوشگلم. -

 نگاهی به چشمان سراسر اشکم انداخت و گفت:

 تو هم مادر نداری؛ آره؟  -

 ام افتاد با آن دستان کوچکش پاک کرد و گفت:ی اشک که روی گونهاولین قطره

 گریه نکنیا از این به بعد، من تورو دارم تو هم منو... هوم قبوله. -

 اش دلم ضعف رفت و خندیدم. از لحن کودکانه

 در آغوش کشیدمش و به سمت تخت یک نفره اش رفتم.

 از کشیدیم و نفهمیدم کی به خواب عمیقی فرو رفتم. کنار هم در



 

 

 

 ام چشمانم را کمی باز کردم و بردیا را محو تماشایم جلوی رویم دیدم. نگاهی به روشنی هوا کردم و گفتم:با احساس نوازش گونه

 صبح بخیر. -

 خندید و گفت:

 یدی شک میکنه!صبح شما هم بخیر. بلندشو بریم اتاقمون که باران ببینه اینجا خواب -

 

اش بودم. با یک رکابی و همه راحتیی اینای بود. بلند شدم با او همقدم شدم. بیخیال روی تخت دراز کشید. یعنی شیفتهی غریبهاتاقمون چه واژه

 شلوارک دراز کشیده بود.

 خوای بیای بخوابی؟نمی -

 نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداختم و گفتم:

 صالً؟ حاال لنگاتم انداختی رو هم.کشی اخجالت نمی -

 ام شد.با تعجب خیره

 خجالت، از چی؟ -

 این چه طرز پوششه؟ یخورده رعایت کن خوب. -

 خندید و گفت:

 ی من همیشه اینه...ها! در ضمن تیپ داخل خونهبیا اینجا ببینمت! دیوونه تو االن زنمی -

 به سمت تخت رفتم و گفتم:

 خودتم کمتر تحویل بگیر. -

 گاه سرش کرد و به سمتم متمایل شد.و روی تخت با استرس زیادی کنارش دراز کشیدم. دستش را تکیه

 از من میترسی؟ -

 توانست تمام احساساتم را درک کند.قدر دقیق میطور اینچه

 طوری پیشم معذبی!من و تو قبالً هم شده که بغل هم خوابیدیم؛ آیا اشتباهی کردم؟ که این -

 شمان مهربانش کردم و جواب دادم.نگاهی به چ

 آخه اون وقت من زن شرعی و قانونی تو نبودم. -

 ام را نوازش کرد.لبخندی زد و با دست آزادش گونه

 مرد اگر بخواد میتونه به یه زن غریبه هم نزدیک شه و منتظر نمونه که زنش بشه! خیالت راحت باشه از من. -

 کمی مکث کرد و گفت:

 با هیشکی وارد رابطه نشدم.من بعد از غزل  -

 اش شدم که گفت:متعجب خیره

 خوره. ی بدون عشق به هیچ دردی نمیرابطه فقط نیاز جنسی نیست؛ باید روحت هم ازش تغذیه کنه. رابطه -



 

 یم گشود.ای تیره بود. دراز کشید و آغوشش را برای میشی رنگ انداختم که حاال بیشتر به رنگ قهوهنگاه عمیقی به اون دو تیله

 خوام تو رو هم آروم کنم بیا اینجا.من کنار تو میخوام آرامش داشته باشم، می -

 به آغوشش خزیدم که دستانش را دورم پیچید و آرام گفت:

 حاال بخواب. نگران هیچی هم نباش. -

 سرم را که به باال بردم چشمانش بسته بود.

 خیلی خوبی بردیا، خیلی خوب -

 

*** 

 

 

 

 

 

 ر خواستم برخیزم که بردیا مانعم شد.با صدای د

 خوام به بابا اطمینان خاطر بده که من و تو واقعاً زن و شوهریم.بذار بیاد تو، می -

 اش فشرد.ام گرفت و سرم را برای خفه کردن خنده ام بیشتر به سینهاش خندهاز سیاست مداری

 هیس، زشته دختر، در ضمن دیگه داره قلقلکم میاد. -

 ام شدت گرفت اما با ورود باران به اتاق و صدای هین گفتنش، بردیا چشمانش را باز کرد  و به سمتش متمایل شد.خنده

 چته شادی خوابه؟ -

 باران سرخ شد و گفت:

 ببخشید یادم رفت که تو االن متاهلی باید بیشتر مراعاتتونو میکردم.  -

  شده کله سحر بلند شدی اومدی اینجا؟ حاال چی -

 داداش ساعتو ببین یه ساعتم دیر کردیم برای حرکت. -

 قدر شیطنت داشت.خواستم قهقهه بکشم. این مرد چهاز لحن بردیا می

 بیام.رسیم. برو صبحونه حاضر کن منم شادی رو بیدار کنم حاال انگار قرار کاری داریم فوقش سه ساعت دیرتر می -

 باران با شیطنت خندید و گفت:

 ر کردنت از نیم ساعت بیشتر نشه!فقط بیدا -



 

 بردیا بالش روی تخت را برداشت و به سمتش پرت کرد.

 برو بیرون وروجک زبون دراز. -

 با بیرون رفتن باران از اتاق زیر خنده زدم؛ حاال نخند کی بخند.

 بردیا نگاه مهربانی به چشمانم انداخت و گفت:

 . پاشو خودتو جمع کن.گیرن منم..بینی تو رو خدا مردم هم زن میمی -

 اش را برداشت و به حمام رفت. باز هم خندیدم که بلند شد و حوله

 هنوز روی تخت بودم که حوله به تن از در حمام بیرون آمد.

 نرفتی بیرون هنوز. -

 خواستم منم یه دوش بگیرم بعد برم.نه می -

 با دستش حمام را نشان داد و گفت:

 دیرمون نشه!فقط یخورده زود باش.  -

 چشمی گفتم و به سمت ساکم رفتم، حوله و یک دست لباس بیرون کشیدم و به سمت حمام رفتم.

 اش بود.هایش بود و در حال بازی کردن با گوشیاش روی شانهحاضر و آماده از حمام بیرون آمدم روی تخت نشسته بود، حوله

 با صدای در به سمتم برگشت و لبخندی زد.

 عافیت باشه. -

 ی اتاق رفتم و موهایم را شانه کردم و دورم ریختم.آینه زیر لب تشکر کردم و به جلوی

 خیره به تمام کارهایم بود. چشمکی زدم و گفتم:

 چیه خوشگل ندیدی؟ -

 مستانه خندید و گفت:

 چرا؟ ولی این طوری نازشو ندیدم. بریم بیرون. -

 رفتم. موهایم را همان طور خیس بافتم و به سمتش 

 بریم. -

 حیف این موهات نیس این طوریشون میکنی؟ بزار باز بمونه خوب. -

 خیسن اذیتم میکنن. -

 بدون حرف به سمت میز صبحانه رفتیم باران با دیدن ما سالم داد و زیر لب خندید.

 چی شده؟ کبکت خروس میخونه؟ -

 چرا نخونه؟ زن داداش و داداش به این خوبی دارم. -

 با منظور گفت: بعد خندید و

 حموم بودین؟ -

 در جا سرخ شدم و بردیا گفت:



 

 این فضولیا به تو نیومده. -

 آلود بیرون آمد و گفت:گندم خواب

 ذارید بخوابم؟چه خبره همتون؛ نمی -

 دستانش را مشت کرد و چشمانش را مالید.

 رفت.آخ که دلم برایش ضعف می

 

 کرد.می ها همخوانیمیان راه بودیم و گندم با آهنگ

 مفهومم...ی بیاش روی چشمانش خیره به جاده بود و من غرق در گذشتهباران غرق خواب بود و بردیا عینک آفتابی

 عشقم، بریم بیرون. -" 

 نگاهی به دریای چشمانش انداختم و گفتم:

 خواد فقط تو اتاقمون بمونیم.نه، دلم می -

 خندید و گفت:

 کنم خدا به دادت برسه. " کل نکن با من، که داغشادی کل -

 ام بود.با صدای بردیا به سمتش برگشتم، عینکش را باالی سرش گذاشته بود و خیره

 کردی؟به چی فکر می -

 سرم را به زیر انداختم و چیزی نگفتم.

 امون فکر کن. به روزی فکر کن که ...بهش فکر نکن، به آینده -

 سکوت کرد و اخم بین دو ابرویش نشست.

 

 

 بردیا/

 

 《خواستم بگم؟ خاک تو سرت بردیا...من چی می》

 کند.گذرانی، صد در صد ترکت میای در سرت میاگر بفهمد که چه نقشه

 خواستی بگی؟چی می -

 خواستم بگم به من فکر کن به گندم، زندگی تو از این به بعد ماییم.هیچی می -

 آهی بیرون فرستاد و دستم را گرفت.

 خدا دست خودم نیس.خشید! اما بهراست میگی؛ بب -

 لبخندی به رویش پاشیدم و گفتم:

 هیس شو. تو آرامش منی! فراموشت نشه! -



 

 ام شد. غیر مستقیم به او ابراز عالقه کرده بودم.متعجب خیره

 صدایش کردم.جلوی یک رستوران وسط راه نگه داشتم تا ناهار بخوریم. باران هنوز خواب بود به سمتش رفتم و آرام 

 باران، باران آبجی... -

 به زور چشمانش را باز کرد و گفت:

 رسیدیم؟ -

 خندیدم و گفتم:

 خیر شما از خود تبریز تا اینجا خواب بودین... بلند شو ناهار بخوریم دوباره حرکت کنیم.نه -

 نگاهی به شادی و گندم کردم چقدر خوب باهم کنار آمده بودند.

 

 شادی/

 

 ش.گندم بگیر -

 برد. لقمه را از دستم گرفت .هایی زد که دلم را با خودش میاز آن لبخند

 مرسی مامان شادی. -

 خورد.اش را میدوغ در گلوی بردیا پرید و به سرفه افتاد. من هم با تعجب خیره به گندمی شدم که با لذت لقمه

 ای کرد و گفت:باران خنده

 پیوندین! بابا چتونه؟ بچه گفت مامان، مگه تو مامانش نیستی؟میزن و شوهر االن به ملکوت  -

 دستی کرد.کردم که بردیا پیشمات نگاهش می

 کردیم به این زودی قبول کنه؟چرا ولی فکر نمی -

 بردیا لبخندی زد و گفت:

 خوری؟عزیزم تو چرا چیزی نمی -

 نگاهی به چشمان مهربانش کردم و گفتم:

 میل ندارم. -

 که بعد از ناهار باید رانندگی کنی تا من استراحت کنم.بخور  -

 ی در دستش را به طرفم گرفت و گفت:اش شدم. لقمهبا تعجب خیره

 بخور جون نداری تو تنت...  -

 حریک کرد.ای که از دستش گرفتم؛ اما خوشمزه بود و اشتهایم را تدانم طعم کباب بود یا لقمهی کباب را گرفتم و با لذت خوردم. نمیلقمه

 بندش برای خودم نیز لقمه گرفتم. بردیا سرش را جلو آورد و گفت:ی دیگری برای گندم گرفتم و پشتلقمه

 آفرین، زنی که به حرف شوهرش گوش نکنه که زن نیس. -

 و قهقهه زد. عصبی به سمتش برگشتم و نیشگونی از پهلویش گرفتم. باران با دیدن ما زیر خنده زد و گفت:



 

 ه ها که بدترین شما دوتا!از بچ -

 

 پشت فرمان بودم و غرق رانندگی و بردیا کنارم مشغول ضبط بود. باران و گندم در صندلی عقب خواب بودند.

 بابا بزار یکیش بمونه دیگه چه قدر این ور و اون ورش میکنی؟ -

 می خوام یه اهنگ شاد بیارم. -

 داشبورد به سمتش رفت و اخم هایش در هم شد. و دوباره مشغول شد. با به صدا در آمدن تلفنم روی

 کیه؟ -

 با اخم به سمتم برگشت و گفت:

 نیما کیه؟ -

 خندیدم و گفتم:

 بزنش رو آیفون... -

 کاری را که گفتم را انجام داد و صدای نیما پخش شد.

 شادی... معلومه باز خودتو کجا گم و گور کردی؟ مگه تو امروز پرواز نداشتی؟ -

 خندیدم و گفتم:

 اوالً سالم عرض شد.  -

 ام بود.بردیا با اخم خیره

 دوماً با شوهر جان دارم میرم شمال... -

 جیغی آمد و صدای نگین پیچید.

 با پویا آشتی کردی؟ -

 با شنیدن اسمش تمام تنم لرزید و گفتم:

 نه گفتم با شوهرم، نگفتم با شوهر سابقم. -

 

 دوباره صدای نیما آمد.

 چرا رمزی حرف میزنی؟ -

 بردیا اخم هایش را در هم کشید و با اشاره پرسید.

 کیه؟ -

 با پلک زدن اطمینان خاطر دادم و رو به نیما گفتم:

 

 من دوباره ازدواج کردم. -

 صدای جیغ نگین آمد و پشت بندش صدای نیما.



 

 تو از اینجا رفتی! تو کی طرف رو دیدی؟ کی عاشقش شدی؟ دختر دیوانه تو کی فرصت کردی ازدواج کنی؟ هنوز چهار روز کامل نشده که -

 

 شد؛ گفت:هایش بیشتر در هم میبردیا که هر لحظه اخم

 سالم، فکر کنم منظورتون منم درسته؟ -

 نیما عصبی خندید و گفت:

 نگین انگار واقعیه! -

 کنم بعداً بهت زنگ بزنم.نیما دارم رانندگی می -

 نیما با لحن مهربانی گفت:

 آره آبجی گلم مواظب خودت باش. -

 

 .های بردیا کم شد و گوشی را قطع کردبا شنیدن لفظ آبجی اخم

 این نیما کیه دیگه؟ -

 ام گرفت و شروع به تعریف کردن کردم.از حسودی درون حرفش خنده

 دیگه کیا هستن که تو شمارشونو تو گوشیت داری؟  -

 با خنده گفتم:

 طور؟چه -

 گفت:کمی مکث کرد و 

 خوشم نمیاد زنم با همه صمیمی باشه!  -

 دادم.از لحن و حرفی که زد یک جوری شدم. من حاال زن بردیا بودم و باید حق را به او می

 ی راه در سکوِت موزیک گذشت. بقیه

س بهداشتی گام برداشتم. که دو وسط راه برای دستشویی نگه داشتم هوا تقریباً تاریک شده بود و همه خواب بودند. پیاده شدم و به سمت سروی

 پسر جوان شروع به متلک انداختن کردند.

 جوووون، راننده رو ببین. الحق شاسی بلند الیقش هست. -

 خیال عجب جیگریه...شاسی بلند رو بی -

 با ترس و لرز به سمت ماشین برگشتم و دوباره سوار شدم، حتی جرات نکردم دستشویی بروم.

 کردم.ه عقب انداختم و متوجه آمدنشان شدم. بنزین کم بود باید در یک پمپ بنزین توقف میدر جاده نگاهی به آین

 با توقفم در پمپ بنزین بردیا بیدار شد. نگاهش که به هوای تاریک افتاد گفت:

 چرا بیدارم نکردی؟ خسته شدی نه؟ -

 ردم و به دستشویی رفتم.لبخندی زدم و سکوت کردم. پیاده شد و بنزین زد. من هم از فرصت استفاده ک

 وقتی از دستشویی بیرون آمدم یکی از آن دو جوان به دیوار روبرو تکیه داده بود.

 کنی؟ عسل... ما که کاریت نداریم! چرا فرار می -



 

 صدای دومی از پشتم آمد.

 خوایم انگشت بزنیم...فقط می -

 با صدای عصبی بردیا به سمتش رفتم.

 چطور جرات کردین به زن من متلک بندازین؟کردین؟ شما چی بلغور می -

 اش انداختم.های کلید شدهنگاهی به دست مشت شده و دندان

 بردیا، آروم باش. -

 به سمتم چرخید و خیره در چشمانش شدم. رنگ چشمانش باز هم تغییر کرده بود و بیشتر شبیه خاکستری بود.

 دارم.بیان دسشویی که وسط راه نگه نمیتو برو تو ماشین، گندم و بارانم بیدار کن  -

 ترسیدم تنهایش بگذارم.می

 

 کاغذدستمالی را روی دماغش گذاشتم و گفتم:

 دیوونه شده بودی؟ تو چطور بین دوتا آدم سالم در اومدی بیرون! -

 نگاهی عصبی کرد و گفت:

 اش تقصیر توعه...همه -

 نگاه متعجبی کردم که لحنش را نرم کرد و گفت:

 چطور میتونی اینقدر خوشگل و دلبر باشی؟ چرا همه دنبالتن لعنتی؟ -

 خواست این ازدواج واقعی بود تا بتوانم در آغوشش برایش دلبری کنم و عاشقی کنیم اما...از حرفش یک جوری شدم. دلم می

 

 بردیا/

 

 در صندلی عقب بودند.کنارم روی صندلی خواب بود. تمام حواصم به جاده بود و باران و گندم در حال بازی 

 با زنگ خوردن تلفنم به سمتش رفتم. ابراهیم خان زنگ میزد.

 جانم بابا... -

 سالم عزیز بابا معلومه کجایین؟ -

 دقیقه مونده تا ویال برسم. ۴۰داریم میرسیم فقط  -

 باشه مواظب خودتون و خواهرت باش. -

 چشم. -

 ای.رستاد، باید بگم که پدر سوخته خوب خوش سلیقهراستی، مواظب عروسم هم باش. باران عکساتونو ف -

 خندیدم و گفتم:

 خوب به کی رفتم؟ شما... -



 

 بعد از قطع کردن تماس به سمتش چرخیدم هنوزم خواب بود.

پدر رفتم و  با بوق زدن من در با ریموت باز شد و ماشین را داخل بردم. گندم و باران پیاده شدند و به سمت بابا پرواز کردند. منم به سمت 

 پدرانه در آغوشم کشید.

 عروسکت کو پس؟ -

 باران پرحرفی کرد و گفت:

 اونم چه عروسکی؟ -

 گندم که بغل بابا بود گفت:

 اگه منظورتون مامان شادِی که خوابه. -

 ابراهیم خان مهربان نگاهم کرد و گفت:

 خطابش میکنه و هم خودت خوشحالی، خوشبخت شی پسر...ای مامان ام هم کسی پیدا کردی که گندم بی هیچ چونهازت راضی -

 

 مش رحیم که از ویال بیرون آمد به سمتم آمد و گفت:

 به، آقاجان خوش اومدین؛ مبارکا باشه ازدواجتون. -

 خندیدم و گفتم:

 خوبی مش رحیم؟ مهربانوجان چطوره؟ -

 اونم خوبه، آقا برم چمدوناتونو ببرم تو... -

 باش همسرم خوابه، بیدار نشه...فقط مش رحیم آروم  -

 ام بود. بابا با لذت خیره

 ی اولشه میخواد منو ببینه!حاال چرا خوابیده این عروس خانوم، نمیگه پدر شوهرم دفعه -

 باران دوباره با عجله گفت:

 ساعت پیش رانندگی کرد خسته شد.  ۳نه بابا، بعد از ناهار تا همین  -

 ز حرکاتش مشهود بود گفت:اش اابراهیم خان که خوشحالی

 بینمتون.ی صبحونه میخیلی ُخب، من میبرم گندمو بخوابونم شما هم برین بخوابین صبح همگی سر سفره -

 بعد از رفتن همه به سمت ماشین رفتم و شادی غرق خواب را تماشا کردم. در را باز کردم و یک دستم را زیر زانوهایش بردم و دست دیگرم را

 آلود دستانش را دور گردنم حلقه کرد. در آغوش کشیدمش و در ماشین را با پایم بستم.وابپشت گردنش، خ

 

 اش در نشیمن کوچک باال رفت و گفت:ها نگاهم به پدر افتاد که کنجکاو مشغول تماشایم بود. به سمت کتابخانهدر پله

 مواظبش باش. -

 بدون خجالت گفتم:

 بستس؛ گندم خوابید؟مواظبشم، نترسین جونم به جونش  -



 

 آره کمی نغ زد و مامانشو خواست ولی بالخره  خوابید. -

 شب بخیر. -

های به سمت اتاقم راه افتادم. در اتاق را که گشودم از تعجب چشمانم گشاد شد، روی تخت گلبرگ های رز قرمز دور تا دور اتاق پر از شمع

 روشن... حتماً کار مهربانو بود. 

 م و به طرف تخت رفتم. شادی را با احتیاط رویش دراز کردم و شروع به عوض کردن لباس هایم شدم. در را پشت سرم بست

اش های مانتو وقتی برای خواب برگشتم متوجه لباس های اضافی شادی شدم کنارش نشستم و شالش را کامل در آوردم در حال باز کردن دکمه

 بودم که ترسیده چشمانش را باز کرد.

 چیکار می کنی؟ -

 

 خواستم لباس هاتو کم کنم که راحت بخوابی.کنم مینترس کاری نمی -

 نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 اینجا چه خبره؟  -

 لبخندی به رویش پاشیدم و گفتم:

 کار باباست!  -

 ی اتاق رفت. بلند شد و به سمت چمدانش رفت و یک دست لباس خواب در آورد و به حمام گوشه

 ی بیرون آمد رو به من گفت:وقت

 بابات چیزی نگفت؟ نگفت این عروس خانوم چرا خوابیده؟ -

 لبخندی به لباس هایش زدم و گفتم:

 با گندم مو نمیزنی! باب اسفنجی چرا حاال؟ -

 خندید و گفت:

 بخواب شیطنت برای امشب بسه... -

 

 

 

 شادی/

 

 نگاهی عمیق به چشمانم کرد و گفت:

 یست اروم بخوابم... بیا پیشم.آرامشم که پیشم ن -

 به سمتش رفتم. دراز کشید و آغوشش را برایم باز کرد، بدون خجالت کنارش دراز کشیدم و سرم را روی بازویش گذاشتم.

 میدونی چیه شادی؟ -

 نگاه کنجکاوم را به صورتش انداختم که گفت:



 

بهم این آرامش رو دادی... به موال تا آخر عمرم مخلصتم... بخواب  آرامشی که با تو دارم تو عمرم نداشتم، مرسی که پیشمی؛ مرسی که -

 آرامشم.

 کم چشمانم بسته شد و نفهمیدم کی خوابیدم.و تنگ در آغوشش کشید. کم

 صبح با تکان خوردن چیزی زیر سرم چشمانم را گشودم.

 صبح بخیر خانوم... -

 نگاهی به چشمان بردیا انداختم و گفتم:

 بردیا؟صبح بخیر،  -

 خندید و گفت:

 جونم؟ -

 چشمای تو چه رنگیه؟  -

 با تعجب گفت:

 چطور؟ -

 کردم میشی هستش! بعد خاکستری! االنم آبی شدن!آخه هر لحظه یه رنگیه! فکر می -

 با محبت نگاهم کرد.

 ای هستش یعنی متناسب با لباسی که میپوشم رنگشونم تغییر میکنه؟چشمای من تیله -

 با تعجب پرسیدم.

 واقعی؟ -

 آره عزیز دلم مگه تا حاال نشنیدی؟ -

 صادقانه گفتم:

 راستش نه... -

 تر و مقدس تر بود دل کندیم.امان که خیلی از عشق پاکبا صدای در هر دو از عالم دو نفره

 بله؟ -

 ام، آقا ابراهیم گفتن بیام برا صبحونه صداتون کنم. آقاجان؛ مهر بانو -

 

 بردیا گفت:

 میایم مرسی مهر بانو.االن  -

 ای کردم و آرایش مالیمی کردم.بلند شد و به سمت حمام رفت و دوش گرفت. منم لباس هایم را عوض کردم و شانه

 با بیرون آمدن بردیا از حمام نگاهش روی صورتم ثابت ماند.

 

 بردیا/

 



 

 اش با آن خط چشم نازک قاب شده بود و زیبایی زیادی داشت.چشمان آهویی

 یا؟برد -

 سوالی نگاهش کردم.

 کجایی؟ بدو لباساتو بپوش، بریم. -

 نگاهم را پایین دادم و سعی کردم این حس سرکشم را کنترل کنم. با لباس هایم وارد حمام شدم و پوشیدمشان.

 رفتیم که دستش را گرفتم. به سمتم برگشت و گفت:ها کنار هم پایین میاز پله

 جانم؟ -

 چشمانش انداختم و گفتم:نگاهم را به 

 ی من خیلی سخت گیِر به پا بهانه دستش ندی! لبخندی زد و گفت:بابا -

 نگران نباش عزیزدلم... -

 کرد.کم داشت عشق مرا قبول میبا خود فکر کردم که کی من جانش شدم؟ عزیز دلش شدم؟ در راه درستی بودم قلبش کم

 فل کردم. پایین پله ها نفس عمیقی کشید و نگاه اطمینان بخشی به من کرد.با انرژی مثبتی انگشتانم را در انگشتانش ق

 با ورود به سالن سالمی کرد و دستش را از دستم آزاد کرد.

 ببخشید پدرجان، شرمنده که دیشب خواب بودم. -

 پدر با دیدنش خندید و گفت:

 به، عروس گلم... خوش اومدی باباجان.به -

 ت:پدرانه در آغوشش کشید و گف

 ای داره. این بردیا بدجنس هم خوب سلیقه -

 و قهقهه کشید. مهربانو وارد شد و با دیدن شادی مات شد.

 مهربانو، مهربانو... -

 که چشم از شادی بگیرد گفت:بدون این

 بله آقاجان... -

 چی شد؟ خوردی زنمو که... -

 بردیاخان این حوریه یا آدم؟ -

 شادی لبخندی زد و گفت:

 د مهربانو باشید درسته؟شما بای -

 مهربانو به سمتش رفت و گفت:

 تی جان تو چه ماهی؟ -

 .و در آغوش گرفت

 یشاهلل پسر کیَشعی ری.تی قدم خیر اَمره خیر ببون، ا -



 

 ام شد.شادی با تعجب خیره

 میگه قدمت برا ما خیر باشه، انشاهلل پسر بغل کنی. -

 

 شادی/

 

 انداختم.تشکری کردم و سر به زیر 

 بابا جان برو گندم رو هم بیدار کن بیا صبحونه بخوریم. -

 ها برود که دستش را گرفتم و گفتم:بردیا خواست به سمت پله

 کنم.تو بشین من بیدارش می -

 لبخندی به رویم پاشید و گفت:

 مرسی عزیز دلم. -

 ها خواب بود.های تند خودم را به اتاق گندم رساندم. درست مثل فرشتهقدمبا این حرکتم لبخند رضایتی روی لبان پدرش شکل گرفت. با 

 گندم... گندم؟ -

 هوم؟ -

 لبخندی از لحنش روی لبانم ظاهر شد.

 خوای پاشی؟نمی -

 لجباز تر چشمانش را بست و گفت:

 خوام هنوز خواب دارم.نمی -

 منم کنارت دراز بکشم؟ -

 از جایش بلند شد و گفت:

 میشکنه... نه، تختم -

 خندیدم و گفتم:

 دختر گلم، آفرین بلند شو. -

 هایمان شبیه هم بودند.گفت؛ لباسهای بردیا در ذهنم شکل گرفت. راست میهای خوابش حرفبلند شد و به سمت دستشویی رفت. با دیدن لباس

 اس بیرون کشیدم.هایش را از چمدان در آوردم و در کمد آویزان کردم و به انتخاب خودم یک دست لبلباس

 ام کاشت.ای روی گونههایش موهایش را شانه کردم و با سلیقه بافتم. پس از تمام شدن کارم بوسهبعد از پوشیدن لباس

 بریم؟ -

 بریم مامانی... -

 دست در دست هم وارد پذیرائی شدیم.

 سالم بابا ابراهیم... -



 

 سالم گندم بابابزرگ. -

 انداخت و رو به گندم گفت:نگاه تشکر آمیزی به من 

 اوم، موهاتو کی اینقدر خوشگل بافته؟ -

 اش را به نمایش گذاشت و گفت:گندم چال گونه

 مامانی خودم. -

 کنار بردیا جا گرفتم و نگاهی به سفره کردم.

 چرا چیزی نخوردین؟ -

 باران با خنده گفت:

 د.واال شوهر و پدر شوهرت نذاشتن! روده کوچیکه بزرگه رو خور -

 خندیدم و گفتم:

 میبینی چقدر دوسم دارن؟ حسودی نکن... -

 خندید و گفت:

 خوب دوست داشتنی رو باید دوست داشت. -

 همه شروع به خوردن کردند. نوتال را برداشتم و روی نان تست کشیدم و در بشقاب گندم گذاشتم.

 من میل ندارم. -

 با لبخند گفتم:

 ی ناراحتم کنی.نخوری من ناراحت میشما، دوست دار -

 نان را برداشت و با اشتها شروع به خوردن کرد. در حال تماشای خوردن گندم بودم که متوجه بشقابم شدم. 

 بخور جون بگیری. -

 های مختلف در بشقابم گفتم:اش را گاز زد. با دیدن لقمهاش شدم که چشمکی زد و لقمهبا تعجب خیره

 اینکه زیاده. -

 رد و گفت:بردیا مهربان نگاهم ک

 حرف اضافی نزن، بخورشون. -

 ی عمرم بود.ترین صبحانهچشمی گفتم و شروع به خوردن کردم. خوشمزه

 

 دادم.هایم میها نشسته بودم، بوی دریا و هوای شرجی را به ریهکنار ساحل روی صخره

 در حال فکر کردن بودم.

های جور میترسم، میترسم عاشق بشم و نتونم جلوی خودمو بگیرم. بردیا هر روز با محبتچطور اینقدر راحت با بردیا ارتباط برقرار کردم؟  》

 《کنه.ی خودش میواجور منو بیشتر وابسته

 چرا تنها نشستی؟ -



 

 از صدایش ترسیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم.

 خواستم بترسونمت.حالت خوبه؟ نمی -

 لبخندی زدم و گفتم:

 رفتم...گخوبم، داشتم آرامش می -

 لبخندی زد و گفت:

 میتونم کنارت بشینم؟ -

 ای به کنارم کردم.با دست اشاره

 شادی! چطور فهمیدی که عاشق شدی؟ -

 نگاهی به چشمانش کردم و گفتم:

 چطور؟ -

 باران سرش را پایین انداخت و گفت:

 میتونم بهت اعتماد کنم؟  -

 اش گذاشتم و سرش را باال آوردم.دستم را زیر چانه

 صد البته ... -

 لبخندی زد و گفت:

 کنم عاشق شدم... اسمش سمیر هستش، پسر دوست بابا تو ویال بغلی...تو بهترین زن داداش دنیایی... راستش فکر می -

 اش کردم و گفتم:نگاهی به چشمان تر شده

 خوب گریه برا چیته؟ عاشق شدن گریه داره؟ -

 هق کرد و گفت:هق

 میشی!  اگه ببینیش خودت متوجه -

 اش شدم که گفت:با تعجب خیره

ی مِن اما میترسه بخاطر ترحم بهش پا بدم. فکر نمیکنه که منم دار میشینه... اونم خیلی وقته دلباختهمادرزادی فلج هستش و روی صندلی چرخ -

 عاشقشم... فکر میکنه اگر جلو بیاد منم بدبخت میکنه...

 تم.سرم را به زیر انداختم و به فکر فرو رف

 ذارن که من باهاش باشم.کنن، نمیشادی، من دوسش دارم به خدا، ترحم نیست. بابا و بردیا مخالفت می -

 ای جز آرام کردنش نداشتم. با صدای بردیا هر دو ترسیدیم.کرد و من چارههق میهق

 کنی؟چی شده؟ باران چرا گریه می -

التماس کرد تا چیزی به بردیا نگویم با گذاشتن پلک هایم روی هم این اطمینان خاطر را به او باران رنگ پریده به سمتم برگشت و با نگاهش 

 دادم و رو به بردیا گفتم:

 احساساتی شده، تو خوشحالی و .... -

 با نگاه مهربانی محو نیمرخ باران شد و گفت:



 

 آره آبجی کوچیکه؟ -

 

 ای روی موهایش کاشت و گفت:رفت. بردیا بوسه اش شدت گرفت و بلند شد و به آغوش بردیاهقباران هق

 نبینم غم خوشگلم رو. -

 توانست همزمان پدر و برادر و پسر و شوهر خوبی باشد؟طور میمحو تماشای این مرد همه چیز تمام بودم. چه

ای پدرش احترام قائل بود و من در فکر این کرد و پسرانه برکرد. پدرانه گندم را آرام میکرد. برادرانه باران را نوازش میهمسرانه حمایتم می

 بودم که چگونه این همه انرژی دارد؟

 

 حسودی نکن، بیا ببینمت! -

 های هزار رنگ حرف شنوی داشتم.نگاه متعجبم را به چشمانش انداختم عجیب بود کنار دریا چشمانش آبی بود و من از این چشم

 حسودی نکردم... -

 د.دستم را گرفت و به آغوشش کشی

 پس چرا سه ساعته تو فکری؟ -

 با یک دستش باران را بغل کرده بود با دست دیگرش من را...

 راستش رو بگم؟ -

 اخمی کرد و گفت.

 مگه دروغم بلدی؟ -

 محو نگاهش شدم و گفتم:

 نظیری! برادری، پسری، پدری...چطور این قدر کاملی؟ تو همه چیز بی -

 لبخندی زد و گفت:

 ام.نسوزون، چون من آدم نیستم و فرشتهزیاد فسفر  -

 صدایی از درونم برخواست و گفت.

 《ی منی...آره تو فرشته 》

 ی باران به خود آمدیم.با سرفه

 ها... همچین چشاشون جرقه میزنه که ....بابا مجرد اینجاست -

 و از آغوش بردیا در آمد و گفت:

 خانوم...اتو دادم به خودت، حسود بیا این شوهر تحفه -

 توانستم به دست آورم.ام بودم، احساس امنیتی که اینجا داشتم در هیچ کجای دنیا نمیو قهقه زنان دور شد. هنوز در آغوش مرد زندگی

 جات راحته؟ -

 خندیدم و گفتم:

 تر از این نمیشه...عالی -



 

 خندید و گفت:

 خیلی پررو هستی. -

 کار افتاد.دوباره شیطنت و زبان دراز به

 همینه که هست تا آخر عمرتم بیخ ریشتم... -

 نگاهی به چشمانم انداخت و گفت:

 کنم.کار رو بکنه نابودش می کیه که بخواد از ریشم تو رو جدا کنه؟ هر کسی بخواد این -

م و متوجه ضربان قلب ی ستبرش تکیه دادنظیری را حس کردم. دوباره سرم را روی سینهباره روی هزار رفت و احساس بیضربان قلبم به یک

 تند او هم شدم. 

 گفت.یاد یک دلنوشته افتادم که می

 《دوست داشتن، خیلی زیباتر از عشق است. 》

 فهمیدم. من بردیا را دوست داشتم و حاضر به از دست دادنش نبودم. تازه معنای جمله را می

قدر هم بودیم. هیچ کداممان حاضر نبود تا از دیگری جدا شود. چههر دو ثابت و صامت در آغوش هم بودیم و در حال آرامش گرفتن از وجود 

 این حس برایم نا آشنا شده بود. نگاهی به صورت بردیا انداختم.

 کردند.های بلندش دلبری میچشمانش بسته بود و پلک

یق شده بودم و هر چیزی که میدیدم برایم ی بردیا دقهمه روی چهرهکردم. افسار نگاهم دیگر دست خودم نبود. من ِکی اینام را درک نمیحس

 جذاب بود.

 

 پویا/

 

 بودم و بی هدف به سقف زل زده بودم.  روی تخت دراز کشیده

 .این هفته حسابی کار دست خودم و مامان داده بودم و هر روز کنترل ادرارم را از دست می دادم. چشمانم را بستم و رو به خدا پوزخندی زدم

 کنی؟کو؟ هان، پس چرا کمکم نمیمگه نمیگن هستی!  -

 ها و شرمندگی هایی که بعد از هر بار دستشویی داشتم مرا از پا در آورده بود.گفتم و دست خودم نبود. تحمل این سردردکفر  می

 گرفتم.تر تصمیمی میباید هر چه سریع

 

 

 بردیا/

 

 بودند.ابراهیم خان روی تراس بود و گندم و شادی در ساحل مشغول بازی 

اش را باز گذاشته بود و به خاطر بافت موهایش، حاال فر مانند بودند. به سمت آشپزخانه رفتم و دو فنجان چای ریختم و با شادی موهای طالیی

 دو برش کیک به تراس رفتم.

 های حصیری که جا گرفتم صورتش را به سمتم چرخاند و گفت:روی مبل



 

 یاورد.چرا زحمت کشیدی؟ میگفتی مهربانو م -

 لبخندی زدم و خواهش میکنمی نثارش کردم.

 ام را جلب کرد. دوباره صدای گندم و شادی بود که توجه

 برد.اش با گندم دل میدرخشید و حرکات کودکانهخیره به شادی بودم. زیر نور خورشید موهایش همچون طال می

 خیلی دوسش داری؟ -

 :با صدای پدر به سمتش برگشتم و صا دقانه گفتم

 دونم چیه؟ فقط میدونم که حاضر به از دست دادنش نیستم.هنوزم کامل اسم این حسمو درک نکردم و نمی -

 تو کی بزرگ شدی؟ کی پدر شدی؟ کی این همه آقا شدی؟ منم هنوز اینو درک نکردم. -

 خندید و گفت:

تبریز ولی شما دوتا یک هفته دیگه بمونید تا روابطتون  دارم و میرمخوب نیست زنت االن با ما باشه. من فردا باران و گندم رو برمی -

 تر بشه و هم یه ماه عسلی کرده باشید.صمیمی

 چه دل خوشی داشت این پدر ما! 

 

 اشان کردیم. شادی از ترس به خود میلرزید و متوجه این بودم که از تنهایی با من هراس دارد.فردا صبح اول وقت با شادی بدرقه

 

 میترسی؟ -

 نه، از چی؟ -

 میدونی؟ اصالً دروغگوی خوبی نیستی... هزار بار گفتم؛ بازم میگم من کاری به کارت ندارم. -

 خندید و گفت:

 باشه بابا، چه گیری دادی به من... -

 االنم برو لباس بپوش بریم خرید. -

 با عجله به داخل رفت که صدایش زدم.

 

 شادی/

 

 شادی. -

 رفت؟داشتم. چرا این قدر موقع صدا کردنم ضربان قلبم باال میقدر زنگ صدایش را دوست چه

 بی اراده برگشتم.

 جانم. -

 ای صورتی رنگش شکل گرفت و گفت:های قلوهلبخندی روی آن لب

 جانت سالمت. یه لباسی بپوش که مورد منکراتی نداشته باشی. -



 

 

 عصبی نگاهش کردم و گفتم.

 ؟پوشم دیگهیعنی من منکراتی لباس می -

 مهربان نگاهم کرد و گفت.

 ی دوباره دعوا کردن رو ندارم.نه ولی حوصله -

 رسید.با لذت تماشایش کردم که در آن تیشرت قرمز رنگ بی نظیر به نظر می

 برو، ِد. -

 لبخندی زدم با حالت دو خودم را به ویال رساندم. در حال حرف زدن با خودم بودم.

 ؟ االن چی بپوشم که منکراتی نباشه -

شوم. پوشیده ترین لباسم را انتخاب کردم و از اتاق بیرون زدم. بردیا در حال آخرش هم به این نتیجه رسیدم که من هر چیزی بپوشم منکراتی می

 صحبت با مش رحیم بود.

 بردیا من حاضرم. -

 ام انداختم.ی آرایش شدهن دادم و نگاهی به چهرهگیر را پاییبه ماشین اشاره کرد که یعنی منتظرم بمان؛ داخل ماشین جا گرفتم و آینه آفتاب

 باز گیر نده که آرایشم منکراتیه؟ -

 در باز شد و گفت:

 دقیقاً همین طوره، صد دفعه نگفتم اون رژ رو بیرون نزن. -

 خندیدم و گفتم.

 جون داداش بیخیال شو بردیا بزار یه امروز رو خوش بگذرونیم. -

 گفت: نگاه عمیقی به چشمانم انداخت و

 بگذرونیم باشه. -

قدر دوستش داشتم، همه وقت کنارم بود و هوایم را خیلی داشت. اتومبیل را روشن کرد و به سمت بازار رفت. در راه کلی شوخی کرد و مرا چه

 خنداند.

 ببینم تو اصالً بلدی غذا بپزی؟ -

 پزم...به، چی فکر کردی معلومه که بلدم. یه غذایی می -

 حرفم را کامل کنم و گفت:نگذاشت 

 که یا شور باشه یا شفته. -

 و بعد بلند بلند خندید. با حرص گفتم:

 نخیرم، خیلی هم خوب درست میکنم. -

 نگاهی گذرا به من انداخت و گفت:

 پزی؟برای منم می -

 اراده گفتم:بی



 

 برای شوهرم درست نکنم،  برای کی درست کنم؟ -

 جالت سرم را زیر انداختم. لبخندی روی لبان بردیا ظاهر شد و زیر لب گفت:یک لحظه متوجه حرفم شدم و با خ

 شوهرت فدات بشه. -

 با حرفش خجالتم شدت گرفت و دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و با خجالت خندیدم. خندید و گفت:

 هات.ای به قربون خنده -

 پنجره برگرداندم و خودم را با آهنگ همراه کردم. هایش غرق لذت شدم! سرم را به سمت و من چقدر از حرف

 ماشین را پارک کرد و گفت:

 خواهش کنم رژتو کم رنگ میکنی؟ -

 لبخندی زدم و دستمال کاغذی از جعبه برداشتم.

 به روی چشم. -

 دستمال را از دستم گرفت و روی لبانم کشید.

 چشمت به بال، مرسی ازت...  -

ای و زیبا بود. صدایی از قدر قلوهاراده نگاهم به لبانش افتاد. چهبانم بود، یک لحظه احساس گرما کردم و بیمحو چشمانش شدم که خیره به ل

 فریاد زد.درونم

 چشماتو درویش کن، چته دور ورت داشته؟ -

 

بینمان نمانده بود و فقط اندازه  ایاش چنگ زدم. حاال دیگر فاصلهاش یک لحظه احساس خالی شدن زیر پایم دست داد و به یقهبا احساس نزدیکی

ای را بچشم. فاصله خواستم طعم آن لبان قلویکوفت و من میام میی سینهاراده خود را به دیوارهدو انگشت لبانم با لبانش فاصله داشت.  قلبم بی

 ی کوتاهی زدم. نگاهش که روی چشمانم افتاد، آهسته لب زد.را کم کردم و کنار لبش را بوسه

 کشی که!خوای بکنی، دختر خوب؟ هر دومونو اینطوری به آتیش میکار میچی -

خواست، چشمانم را باز کردم و به چشمان لبریز از اشکش خیره شدم. احساس بدی داشتم، انگار که به زور خودم را تحمیلش کردم و او نمی 

 نفهمیدم ِکی چشمانم تر شد و گفتم:

 متاسفم، من فکر کردم که... -

 اش دستم بود نگاهی به دستم انداخت و گفت.هنوز هم یقه

 اول اینو ول کن. -

 دستم را شل کردم و استارت زد و گفت:

 بریم یه جای خلوت باهم حرف بزنیم؟  -

 هق کردم و با سرم موافقتم را اعالم کردم.هق

 کنی؟بپرسم چرا گریه می تونماالن می -

 نه گفتم.سرم را به پنجره تکیه دادم و صادقا

 دونم.نمی -



 

ماشین را وارد یک راه فرعی که به میان جنگل راه داشت هدایت کرد و یک جایی پارک کرد. کالفه پیاده شد و سیگاری روشن کرد و به کام 

 گرفت. 

 با خود گفتم.

 کردم که دوستم داره؟ طور فکر مییعنی بوسیده شدنش از طرف من اونقدر بد بود؟ چه -

 م برخواست.صدایی از درون

 خاک تو سرت شادی دومین شکستت رو هم خوردی. -

 هق کردم. یک لحظه در ماشین باز شد و بردیا عصبی گفت.ام اوج بگیرد. صورتم را با دستانم پوشاندم و هقهقو همین حرف کافی بود تا هق

 گم گریه نکن؟ نمی -

 و دستانم را از صورتم برداشت.

 و نکن! طاقت ندارم.نکن شادی، با من این کار ر -

 هقم گفتم.داشت. مابین هقهایش قلبم بیشتر ترک برمیهر لحظه با حرف

 ببخشید دیگه تکرار نمی کنم.  -

ام کرد. کالفه دستی بین موهایش کشید و چند قدم فاصله گرفت. در یک لحظه به سمتم هجوم آورد و نفهمیدم دستم را گرفت و از ماشین پیاده

 گفت.خودش و در ماشین حبس کرد و لبانم را اسیر لبانش کرد. حس متضاد داشتم بین غرور و خواستنم. غرورم میچگونه من را بین 

 ی اول پست زد.خودتو تحقیر نکن، اونکه دفعه -

 اش کنم.زدند تا همراهیاحساساتم با تمام وجود فریاد می

 ...داد و زندگیطعم گس و خوبی بود. طعم آرامش میچه

 آمد کی هستم و کجایم؟ فقط این برایم مهم بود که کنار بهترین مرد هستم.م نمیحتی یاد

 

 وار گفت:تند شدن نفسهایمان خبر از حال دگرگونمان داشت. زیر لب زمزمه

 خانومم بریم خونه. -

اش مقاومت ستم در برابر خواستهتوانشدم نمیبا صدایش چشمانم را گشودم و نگاهم به چشمان خمارش افتاد. چرا وقتی خیره به چشمانش می

 هایش تا کنار گوشم آمد.ام نشاند و با بوسهای روی پیشانیام را اعالم کردم. دوباره جلو آمد و بوسهکنم؟ با تکان سرم موافقت

 شادی؟ -

 وار گفتم:حالم دست خودم نبود، چشمانم را بستم و مثل خودش زمزمه

 جانم؟ -

 گوشم خورد، غرق لذت شدم و دستانم دورش پیچیده شد.دوباره نفس های داغش که به 

 دوست دارم... زن واقعی من میشی؟ -

تر از قبل در آغوشش فشرد و دوباره همان حس لعنتی به سراغم آمد. احساس کردم زیر پایم خالی شد و دستانم را دور گردنش حلقه کردم. محکم

 گفت.

 نوکرتم به موال.... -

 کرد. ه احساسش را خرجم میقدر مرد بود و مردانچه



 

 خوای چیزی بگی؟تو نمی -

 توانستم حرف بزنم. مرا از خود جدا کرد و ....انگار زبانم قفل شده بود و نمی

 

 پویا/

 

 حرف های تیرداد سردرد بدی برایم آورده بود.

 فهمی.باید بفهمه پویا، چرا نمی -

 عصبی گلدان روی میز رو به دیوار کوفتم و گفتم:

 همه که چی بشه؟ هان! از روی ترحم برگرده پیشم؟ بف -

 چکیدند.اراده میاشکانم بی

 خوام شکستنم رو ببینه...خوام اونطوری برگرده، نمینمی -

 خواد آخه! ...کدوم شکست؟ هان! نفهم داری میمیری. کله شقی هم حدی داره آخه... خریت هم مدرک می -

 کند.ش را پاک میهایتیرداد مغروِر من بدون خجالت اشک

 گردونم.کنم و برش میشم، میرم پیداش میهر کاری کنی منصرف نمی -

 عصبی گفتم.

 کنی! اجازه نمیدم تیرداد.تو غلط می -

 زند و حاال دو روز است خبری ندارم که کجاست. ولی بی حرف بیرون می

 

 بردیا/

 

 یهو....خواستم اذیتت کنم. چت شد؟ شادی، شادی عزیزم نمی -

 زد و بدنش سرد سرد بود.رنگش رو به سفیدی می

 شادی، خانومم.... -

خواستم بلند شوم و او را به بیمارستان برسانم. دستش داد. روی دستانم بلندش کردم و روی صندلی عقب درازش کردم. وقتی میاما جوابی نمی

 را دور گردنم حلقه کرد و ....

 

 بردیا؟ -

 ش کردم و گفتم.نگاهی به چشماِن خمار

 جوِن بردیا؟ -

 برای گفتن حرفش مردد بود. اما چشمانش را بست و گفت.

 خوام! دونم چی میبهم یخورده زمان میدی؟ درک احساساتم برام سخته... نمی -



 

 قلبم شکست. یعنی دوستم نداشت؟ 

 ام جدا بشم. هم تو رو دوست دارم و هم نتونستم از گذشته -

ی پیش از بوسیدنش درگیر بودم. وقتی آن گونه عقب نشینی کردم و کردم. همان احساس لعنتی بود که تا چند دقیقهک میاحساسش را کامالً در

 قدر راحت دلش را شکستم.طور اینهایش را دیدم. خودم را صد بار لعن و نفرین کردم که چهاشک

 کنم.باشه عزیز دلم تا هر موقع که بخوای صبر می -

 ای به چشمانم انداخت و گفت:نهنگاه قدر شناسا

 تو کامل ترین مرد زندگیمی... -

 ام کاشت و ادامه داد.ای روی گونهو بوسه

 مرسی که وارد زندگیم شدی. -

همه نزدیکی را نداشتم، بی جنبه نبودم ولی نزدیک بودن و دور ماندن از کسی که دوستش  ی دیگرم کاشت. تحمل آنی دیگری روی گونهبوسه

 گرفت.ام را از من میو حاللم بود برایم سخت بود و تمام انرژی داشتم

 دراز بکش بریم دکتر... -

 لب به اعتراض گشود و گفت:

 ولی من حالم خوبه فقط یه خورده گرسنمه. -

 زیر لب گفتم:

 نه اینکه زیادم میخوری معلومه که ضعیف شدی. -

اش روی لبانش است و در فتم. از آینه نگاهی انداختم و دیدم انگشتان کشیده و خوش فرمدر را بستم و ماشین را دور زدم. پشت فرمان که جا گر

 ای زدم و نگاهش به سمتم چرخید.حال خندیدن است. قهقهه

 دارم؟خندی؟ یعنی این قدر خنده چرا می -

 به عقب چرخیدم و گفتم:

 نه شیطون خودمی، خوشت اومده ها؛ میخوای تکرارش کنیم. -

 از خجالت سرخ شد و نگاهش را دزدید. در جا 

 ای به قربون خجالتت برم. ناهار چی دوست داری بخوری؟ -

 کمی فکر کرد و گفت:

 عجیب هوس کته کبابی کردم. -

 لبخندی زدم و گفتم:

 ی خبیث.خوش سلیقه -

 دل انگیزش اشتها برانگیز بود. به سمت یکی از رستوران های کنار جاده رفتیم و سفارش کته کبابی دادم. بوی خوش غذا و فضای

 ای ها نه؟خیلی گرسنه -

 لبخندی روی لبانم ظاهر شد و گفتم:

 ام.آره خیلی گرسنه -



 

 دستم را به سمت دستش که روی میز بود سر دادم و دستش را گرفتم. با انگشتم پشت دستش را نوازش کردم و گفتم:

 ام... خانومم؟ ی تو ولی گرسنه -

 

 

 شادی/ 

 

 نشست. عاشقانه نگاهش کردم و گفتم:اش به دلم میر میم مالکیتقدچه

 جان و دلم. -

 لبخندی زد و گفت:

 خواد برگردیم تبریز، حاال نمیشه همین طوری دوتایی بمونیم؟دلم نمی -

 لبخندی به طرز فکرش زدم و گفتم:

 پس گندم چی؟ خونه و زندگیمون چی؟ -

 چشمانش را با لذت بست و گفت:

 ون، چه خوبه که تو وارد زندگیم شدی! نوکرتم به موال.زندگیم -

 تاج سری ... -

 با چیده شدن غذاها روی میز، نگاهم را به کته کبابی جلوی رویم دادم و گفتم:

 اومممممم، این کته کبابی خوردن داره. -

 مردانه خندید و گفت:

 نوش جونت، گوشت و خون بشه به تنت... -

 دقیقه تمام کردم. ۱۵با اشتها شروع به خوردن کردم و تمام غذایم را صرف 

 

 ام بود و با غذایش مشغول بود.بردیا خیره

 هامو میشمری؟ غذاتو بخور ُخب.لقمه -

 خندید و گفت:

 تو بخوری انگاری من خوردم. سیر شدی؟ -

 آره بابا، دیگه گوریل نیستم که! -

 زیر لب گفت:

 یل... تو از اونم سرتری.دور از جون گور -

 و خندید. حرصی نگاهش کردم و گفتم:

 با من یکی دیگه عمراً حرف نزن. -



 

 خانوم موشه قهر کرد بفرما... -

 وحش رو باز کن هر چی بود به من نسبت بده!میخوای باغ -

 بزار ناهارم تموم شه بعداً میگم چی به چیه خاله سوسکه... -

 . نگاهی به میز بغلی انداختم و گفتم:خوردم و غرق لذت بودحرص می

 دلم برای گندم تنگ شده!  -

نگاهی به چشمانم انداخت و چشمکی زد. برایش دست تکان دادم و نگاهم را به موبایلم دادم. چند روز بود که از موبایلم غافل  دخترک مو طالیی

 بودم...

 نداشتم. صدایش را باز کردم و دوباره در کیفم انداختم.ی هیچ کدام را تماس های زیادی داشتم و حوصله

 بعد از تمام کردن غذایش باهم بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم.

 اوممممممم، حاال چی میچسبه؟ -

 به سمتش متمایل شدم و گفتم.

 چاق بشی من شوهر چاق دوس ندارما. االن غذا خوردی که! -

 خانومم منظورم دسر بود. -

 تم:خندیدم و گف

 ام یخورده استراحت کنم.برو ویال خسته -

 مردانه خندید و گفت:

 شیطون خودمی، چشم. -

چیزش برایم خاص و لذت بخش بود. نگاهی به  کردم. به تنهایی با مردی که دوستش داشتم و همهام با او فکر میدر طول راه فقط به تنهایی

 ای چشمانی بود که من را جذب خود کرده بود.سبز تیره شده بود. تیلهنیمرخ زیبایش کردم و متوجه رنگ چشمانش شدم که 

 خوشگل ندیدی؟ -

 خندیدم و گفتم:

 قدر مردش رو ندیدم.تا دلت بخواد. اما این -

 چشمکی زد و گفت:

 دوست دارم به موال. -

 معلوم بود که نگران است پس بی میل جواب دادم. خواست تا با او صحبت کنم. امای راه تلفنم زنگ خورد. تیرداد بود و اصالً دلم نمینیمه

 بله؟ -

 وای شادی، بالخره برداشتی؟ -

 و صدایش اوج گرفت.

 دخترک نفهم معلومه تو کجایی؟ نمیگی نگرانت میشیم؟ -

 ترسیدم چته بابا؟ با بردیا اومدیم مسافرت مگه به عمو نگفت که میریم مسافرت! نگران چی شدین؟ -

 شادی کجایی االن؟ -



 

 پیش شوهرم... -

 که کدوم شهر هستی؟ منظورم اینه -

 چالوس چطور؟ -

 های زیادی ببینی! نگرانتم شادی، تو یه دختر تنهایی و میتونی آسیب -

 صدایم را بلند کردم و گفتم:

 تیرداد من تنها نیستم، من شوهرم کنارمه و همه جوره هم هوامو داره... -

 عصبی گفت:

 تو کردی شادی... دارم میام چالوس، باید باهم دیگه صحبت کنیم.بزرگترین حماقت زندگی -

 باشه. -

 مواظب خودت باش. -

 هایش نبودم.و قطع کرد. متوجه هیچ کدام از حرف

 

 ی درهم بردیا کردم و سرعت سرسام آور ماشین...نگاهی به چهره

 تر.بردیا چته؟ آروم -

کنار ساحل نگه داشت و پیاده شد. کالفه سیگاری روشن کرد و به کام گرفت. متعجب از تر کرد. اخمی بین ابروهایش نشست و سرعتش را کم

 زد. داد و قدم میکردم. سیگار دومی را با سیگار قبلی روشن کرد، کالفه دستانش را میان موهایش سر میکارش نگاهش می

 تحملم را از دست دادم و پیاده شدم و به سمتش رفتم.

 .بردیا.. -

 غمگینی به چشمانم کرد و گفت.نگاه 

 بله؟ -

 چی شد که جانم به بله تبدیل شد؟ کالفه شدم و گفتم:

 از دست من ناراحتی؟ چی شد یهو؟ -

 بردیا پوفی کرد و گفت:

 شادی، به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادنت نیستم... شاید باورت نشه ولی من عاشقت شدم. -

 به سمتش رفتم و در آغوشش خزیدم.

 دیوونه، مگه من میتونم آرامشم رو ترک کنم؟ -

 نگاهی به چشمانش انداختم و گفتم:

 های هزار رنگ رو ترک کنم؟ چی شده؟ چرا چشمات غم داره؟مگه میتونم این تیله -

 دوست دارم شادی، خیلی زیاد دوست دارم. قول بده که هیچ وقت تنهام نذاری! -

 روزی بفهمم بهم دروغ گفتی.... تا وقتی که خودت نخوای نمیرم! اما اگر -

 



 

 

 تیرداد/

 

 

 کردم که چگونه به شادی بگویم. تلفنم زنگ خورد. با دیدن شماره نیاز جواب دادم.در حال رانندگی بودم و جمالت را پشت سر هم ردیف می

 جانم عزیزم... -

 اراده استرسی به جانم انداخت.صدایش مضطرب بود و بی

 سالم تیرداد کجایی؟ -

 ان پرسیدم.نگر

 ها خوبن؟ چیزی شده بچه -

 همه خوبن، فقط.... -

 عصبی گفتم:

 فقط چی؟ هان! -

 با بغض گفت:

 پویا حالش خیلی بد شده بازم بستریش کردن. تیرداد زود باش تو رو خدا شادی رو هر چه زودتر بیار. -

 و شروع به گریه کرد. 

 کنم...میی تالشم رو عشقم آروم باش لطفاً؛ همه  -

 

 پس از قطع تماس سرم را به فرمان تکیه دادم و دلم هوایی شد. 

 اگر اون مرتیکه لندهور رو ببینم میزنم فکشو پایین میارم... -

ران آمدم. کنار یک رستوو دوباره ماشین را به راه انداختم و بدون وقفه رانندگی کردم. نزدیک کرج بودم و حسابی خسته شده بودم نباید تنها می

 های زیادی توقف کرده بودند.نگه داشتم و پیاده شدم. کامیون

 به سمت رستوران رفتم و غذایی خوردم و به ماشین بازگشتم. سرم را که به پشتی صندلی تکیه دادم خواب چشمانم را ربود.

 

 پویای کله شق، بذار عملت کنن. -

 یک لحظه به عقب برگشت و گفت:پویا با لباس هایی فاخر و سفید رنگ در حال دور شدن بود. 

 داداش، من دوایی ندارم... باید برم. -

 هایم چکید و گفتم:اشکانم روی گونه

 دوای دردتو برات میارم، تو فقط منتظر بمون. -

 چشمان بیحالش را بست و گفت:

 وقت زیادی ندارم. -



 

زدم و حالم خیلی بد بود. کمی که به خودم مسلط شدم نگاهی فس مینو در نور محو شد. فریاد وار اسمش را صدا کردم و از خواب پریدم . نفس

 به حوض جلوی رستوران انداختم و به سمتش رفتم و چند مشت آب روی صورتم پاشیدم.

 قدر دیر کردم.کردم که چهداد و من به این فکر میام انداختم، ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه را نشان مینگاهی به ساعت روی مچ

 

 

 بردیا/

 

 ترین داروی آرامش بود.بخشها خواب بود و گرمای وجودش لذتدر آغوشم همچون فرشته

شدم. نگاهم را به تمام اجزای صورتش دادم. در دلم شد و من تنها میدانستم که این آخرین شبی است که کنارم هست. فردا همه چیز تمام میمی

 که به یک نفر داده است.کردم برای این همه زیبایی خدا را ستایش می

جا بهشان تا ابد در مغزم حک شد.  کمی جاهایی که امروز طعم شیرینِ مژه های بور و بلندش که روی چشمان جام عسلش سایه انداخته بود. لب

 شدم و از کنارش بلند شدم.

 شد.کم نشد هیچ بلکه هر ثانیه بیشتر از قبل می سیگارم را برداشتم و به بالکن پناه بردم. سیگار را که آتش زدم، کمی از التهاب درونم

ام روی زمین بالکن نشستم و پک به آن سیگار نیمه سوخته در دستم زدم. زندگی من هم مثل همین سیگار در حال سوختن بود. فردا عشق زندگی

 شدم.کرد و تنها میبرای همیشه مرا ترک می

 های آسمان سیاه زل زدم.تکیه دادم و به ستارهسیگار دیگری روشن کردم و سرم را به دیوار 

 چشمانم را با حسرت بستم و گفتم:

 برم.فقط پویا رو به من ترجیح نده خدایا که برای همیشه می -

 افتادند و من به یاد نداشتم که بعد از مرگ غزل گریه کرده باشم.ام میقطرات اشک پشت سر هم روی گونه

 سرم را زیر انداختم و گفتم:

 یه روز خوشی رو هم برام زیاد دیدی؟ من امروز تونستم اعتراف کنم، امروز معنی آرامش گرفتن از وجودش رو فهمیدم. حاال چرا؟  -

 

 

 شادی/ 

 

ام را نیافتم و به جایش شاخه گلی سرخ رنگ با یک کاغذ ام بیدار شدم و دستم را روی عسلی کشیدم اما در کمال تعجب گوشیبا صدای گوشی

 .یافتم

 " سالم عشق من.

 است. من یه جایی کار دارم تا تو خودتو مشغول کنی اومدم. ات روی میز آشپزخانه آمادهصبحت بخیر، عزیزم صبحانه

 شادی، هر چی شد بدون عشقم به تو دروغ نبود.

 دوست دارم.

 بردیا "



 

 ای نثارش کردم و کاغذ را روی قلبم گذاشتم. دیوانه

 ی پایین رفتم.یم را عوض کردم و به سمت طبقههابلند شدم و لباس

 

ی کامل روی میز اشتها برانگیز بود و فکر کردن به این موضوع که بردیا با دستان خودش این صبحانه را برایم حاضر کرده بود صبحانه

 آورد.اشتهای کاذب می

 روی صندلی که جا گرفتم یک یادداشت دیگر داخل بشقابم دیدم.

 خندت برم..." قربون اون لب

 ات که تموم شد بیا به این آدرسی که میگم...."صبحونه

 با تعجب گفتم:

 قایم موشک بازیه؟ کدوم آدرس... -

 گوشیم لرزید و پیامکی از بردیا آمد.

 اتو بخور تا آدرس رو بفرستم.اول صبحانه -

 .خندیدم و برایش تایپ کردم

 هامو میبینی؟دوربین مخفِی؟ کجایی که تمام عکس العمل  -

 نوشت .

رفت... از یخچال آب پرتقال خونی که برات با اتو بخور. هی، داشت یادم میی میز تموم نشده جواب نمیدم بهت زود و تند صبحونهتا همه -

 دستام گرفتم رو هم بردار بخور...

 به سمت یخچال رفتم و با دیدن دو لیوان بزرگ نوشتم.

 دیووونه! دوست دارم. -

 

 

 /بردیا

 

 آورد این دوستت دارم هایت خبر داشتی؟چه بر دِل من می

 روی!  تو متعلق به پویا بودی و من خودخواه با مخفی کاری تو را به دست آورده بودم...دانستم که میپرستیدمت و اما میعاشقانه می

 گفت...نگاهی به خانه انداختم. با اشتها در حال خوردن بود و زیر لب چیز هایی می

 ای پارک بود. وربین بیرون ویال را روشن کردم و متوجه ماشین تیرداد شدم که گوشهد

 توانستم کنم؟؟؟چه کاری می

ها خیالی واهی ی اینکردم که مرا به پویا ترجیح دهد... اما همهاسترس بدی در جانم النه کرده بود و در حال جان دادن بودم... فقط خدا خدا می

 بود.

 انه برگرداندم و متوجه شدم که در اتاق مشغول لباس عوض کردن است.دوربین را به خ



 

 اش را دیدم، محو تماشایش شدم... خدا تمام قدرتش را در تن و بدن این بشر نازل کرده بود.هنگامی که تن برهنه

 خورد.و من چه قدر خوش شانس بودم که همسرم بود. خودم را با تدارکات سرگرم کردم که صدای تلفنم به گوش 

 جانم خانومم. -

 خندید و گفت:

 کنید؟آقا بردیا االن آدرس لطف می -

 ضربان قلبم بیشتر شد و گفتم:

 برو پیش مش رحیم و مهربانو اونا میارنت... -

 نگران گفت:

 زنی؟بردیا خوبی؟ چرا نفس نفس می -

 آخ قربون نگرانیت برم. -در دلم گفتم: 

 آره خانوم خوبم. -

 کردم. بد بود. فقط جمالتی که در ذهنم بود را حالجی میاما حقیقتش حالم 

 دادم تا شادی از دستم برود.زدم نباید اجازه میدست گرفتم و به سمت بیرون رفتم. باید با او حرف میتلفن را به

 الوووو -

 ارده بغض کردم و سالم دادم.اش که در گوشم پیچید بیصدای خسته

 بفرمایید. -

 ام الزم بود.رحمی با او صحبت کنم؟ اما برای دفاع از خودم و خانوادهخواستم با بیمیمن چه طور 

 من بردیا هستم؛ همسر شادی... راستیتش .... -

 نگذاشت حرفم کامل شود و گفت:

 دونم تیرداد اومده چیکار کنه، اما...تبریک میگم آقای برومند، می -

 عصبی گفتم:

 ونم شادی رو از دست بدم... نذارید شادی و من بشکنیم... اونم منو دوست داره.تاما چی آقا پویا؟ من نمی -

 میدونم آقای برومند ولی حالم واقعاً بِد... باید قبل از مرگم حتماً یه بار شادی رو ببینم وگرنه... -

 

 ای به گوشم خورد.هق مردانهصدایش قطع شد اما صدای هق

 خوام بدون دیدن صورت ماهش برم... پس بیارینش.م. نمیخوام بدون حاللیت گرفتن بمیرنمی -

 بغضم سر باز کرد و روی پله ها نشستم و گوشی از دستم افتاد.

 

 خواستم بکنم؟ چه کاری می

 آیا تصمیمم درست بود؟



 

 خودم هم هنوز مطمئن نبودم اما...

 

 در را باز کردم و به استقبال تک صاحب قلبم رفتم.بلند شدم و خودم را جمع و جور کردم. صدای آیفون که آمد به سمتش رفتم و 

 سالم خوبی؟ -

 به سمتم آمد و در آغوشم خزید.

 سالم، دلم برات تنگ شده بود. -

 کشیدم تا بویش را برای همیشه در ذهنم حک کنم.اش را کنار دادم و سرم را میان آن خرمن طالیی بردم نفس های عمیق میروسری

 دانستم که چشمانم را بیشتر از همه دوست دارد اما....نگاهش را به چشمانم داد. میباالخره سر بلند کرد و 

 ام کشید.دستش را باال آورد و روی ته ریش

 خوبی؟ چشات چرا غم داره؟ -

 ام گذاشت و سرم را بلند کرد. چشمانم را بستم و به زیر انداختم، دستش را زیر چانه

 کردی که!بردیا، چی شده؟ نصف عمرم  -

 . کردمبار باید تمام میاین

 شادی بریم داخل برات بگم. -

 

 

 شادی/

 

 گفت.کاش هیچ موقع نمی گوید. اما ایاش شدم. به داخل دعوتم کرد و گفت که میوقتی وارد ویالی خود بردیا شدم و متوجه حالت غیرعادی

اش گذاشتم. چشمانش را بست و از کنار شش خزیدم و سرم را روی شانهروی مبل سه نفره جا گرفت و آغوشش را گشود. با سرخوشی به آغو

 فهمیدم که ....چشمانش قطره اشکی خودنمایی کرد. نمی

 هام حرف نزن و فقط گوش بده! شادی، لطفاً تا آخر حرف -

 سرم را روی پایش گذاشتم و دراز کشیدم.

 من یه چیزی رو ازت قایم کرده بودم. -

 ی بدی در تمام وجودم پیچید. با صدایی لرزان گفتم:اش کشیده شد و دلشورهرینگاهم به چشمان اب 

 چی؟  -

 تلخ خندید و گفت:

 شادی، قول بده ترکم نکنی...  -

 عصبی گفتم:

 ِد، حرف بزن... -

 شادی، پویا... -



 

 عصبی گفتم:

 اومدم.ی من حرف بزنی؟ من رو بگو با امید چی بردیا منو کشوندی اینجا که راجب گذشته -

 

 دستش را روی لبم گذاشت و و گفت:

 کنم. گوش کن.هیس، خواهش می -

 وقتی التماس چشمانش را دیدم ساکت شدم.

 شادی، پویا... پویا هرگز بهت خیانت نکرده. -

 ی هیستریکی کردم و گفتم:نفس عمیقی کشید و همه چیز را از سیر تا پیاز تعریف کرد. خنده

 شوخی خوبی بود. -

 

 بغلم کرد و گفت:با غم 

 زدم. ... وقتی تو بیمارستان بستری بودی آقا شهاب بهم گفت... پیش پای تو هم با پویا حرف میشوخی نبود عزیز دلم -

 بغضش را قورت داد و گفت:

 حالش خیلی بده... ازم خواست تا ببرمت پیشش. -

خواستم. دستم را برای یک تاکسی تکان دادم دوید اما تنهایی میپشت سرم می نفهمیدم کی بردیا را به عقب حل دادم و از خانه بیرون زدم. بردیا

 و به سمت ساحل رفتم.

 های بردیا در ذهنم حالجی شد. های ساحل نشستم و تازه تمام حرفروی شن

 یعنی چی؟ چرا حاال؟ چرا تا میام یخورده شاد شم!  -

 دانستم که بردیاست. زنگ خوردن بود و میام مدام در حال کردم. گوشیزدم و گریه میفریاد می

 الو... -

 شادی تو رو جون من برگرد، به خدا دارم میمیرم... نگرانتم برگرد صحبت کنیم. -

 بردیا میخوام یخورده تنها باشم لطفاً... -

 توانستم یک کلمه بگویم. هق کردم و فقطاش که در گوشی پیچید؛ دوباره هقی پویا را لمس کرد. صدای خستهبی اراده دستم شماره

 نامرد. -

 صدایش با عشق شد و گفت:

 دونی بخاطر اینکه اینقدر گریه نکنی این بازی رو کردم.قربونت برم، گریه چرا؟ مگه نمی -

 شروع به جیغ کردم.

گذرم پویا... هیچ وقت احمق کی ازت خواست؟ بخاطر من کردی؟ غلط کردی! من عقل و شعور نداشتم، به جام بریدی و دوختی؟ ازت نمی -

 گذرم.نمی

ی وجودم بود. حاال بیمار گوشی را با عصبانیت روی شن ها انداختم و اشک ریختم. حالم دست خودم نبود از یک سمت پویایی که روزی همه

جوانه زدن بود. در حال زار دانستم که خیانتی در کار نبوده، از سمت دیگر بردیایی که مردانه بذر عشقش را در دلم کاشت و در حال بود و می

 کردم.زدن بودم و به لحظاتم با پویا فکر می



 

 های روزهای آخر زندگیمان...یاد جمله

 تو فقط برام یه هوس بودی... -

 ام کردی، گم شو اونور...شادی خسته -

 کنه کافیه...سرم درد می -

 سرم را کشت؟ام را نابود کرد؟ چرا پی این ها دروغ بود. پس چرا زندگیپس همه

 

 نفهمیدم کی کسی کنارم نشست و گفت:

 خوای زار بزنی؟کافیه دیگه... تا کی می -

 بارید.با صدایش به سمتش برگشتم. چشمانش سرخ بود و خستگی از سر و رویش می

 دونستی آره؟تو هم می -

 پشت سرش صدای نگین آمد و گفت:

 دونست و هم من...میخوای به چی برسی؟ آره هم نیما می -

 جیع زدم.

 شعورین... این همه مدت من عذاب کشیدم. حتی چندین بار خواستم از این زندگی کوفتی خالص بشم. چطور تونستین؟خیلی بی -

 شادی، پویا نذاشت که بگیم... -

 به سمت تیرداد برگشتم.

 ؟دونست نهشماها از کی تاحاال اینقدر حرف گوش کن شدین؟ نیاز هم می -

 بلند شدم و گفتم:

 ام رفتم و از روی زمین برداشتمش.خوام ریخت هیچ کدومتون رو ببینم... به سمت گوشیهمتون نامردی رو در حقم تموم کردین... دیگه نمی -

 بردیا چندین بار تماس گرفته بود. تماس گرفتم و ادرس دادم تا به دنبالم بیاید. تیرداد عصبی گفت:

 خوای بری پیش شوهرت...ال اینقدر عوضی شدی؟ پویا داره جون میده! بعد تو بازم میشادی، از کی تا حا -

 با خشم گفتم:

 به تو هیچ ربطی نداره... -

 فریاد زد.

 ِد، ربط داره! شادی بردیا نامرِد، ازت بیمارِی پویا رو مخفی کرد... با خودخواهی نذاشت بفهمی. -

 م و با تمام توانم حلش دادم.به سمتش رفتم دستم را روی سینه اش گذاشت

 از توی داداش که نامردتر نیست؟ هست! تو نزدیک دوساله ازم قایمش کردی، اما بردیا چی؟ من با شوهرم میرم...  -

 اش گفت:نیما با چشمان خیس

 آبجی با پویا این کار رو نکن، به خدا داره میمیره... -

 



 

 فریاد کشیدم.

 خوام هیچ کدومتون رو ببینم.فهمید؟ نمیدونید من این چند وقت چی کشیدم؟ میکرد، شماها بودین؟ میمیمگه وقتی منو ذره ذره آب  -

 و راهم را گرفتم تا به جایی که ماشین راه دارد برسم اما دستم از پشت کشیده شد و تا برگشتم سیلی محکمی به گوشم خورد.

 چی میخوای هان؟ پویا بمیره... -

 شمگین نگین کردم و گفتم:ی خنگاهی به چهره

 برام مهم نیست...  -

 نگین با تاسف سرش را تکان داد و گفت:

 نه تو شادی ما نیستی. -

 دوباره راهم را کشید تا بروم که تیرداد جلویم ظاهر شد.

 بردیا.شادی لجبازی نکن؛ پویا شرط کرده تا تو رو نبینه نمیذاره عملش کنن... بیا بریم بعد برگرد پیش  -

 خشمگین نگاهش کردم و گفتم:

 میشه از جلوی راهم کنار بری؟ -

 با پررویی تمام گفت:

 خیر نمیشه. -

 ت.با تمام قدرتم حلش دادم و راهم را ادامه دادم. دوباره دستم از پشت کشیده شد و همین که به عقب برگشتم صدای بردیا از پشت سرم برخواس

 دستشو ول کن. -

 اش را در دست گرفت و خواست مشت محکمی بزند که با حرف من بردیا را ول کرد.دیا به سمتش هجوم برد و یقهتیرداد با دیدن بر

 

 بخشمت.دستت بهش بخوره تا عمر دارم نمی -

 به سمتم برگشت و گفت:

 واقعاً عاشق این تحفه شدی؟ -

 با گریه گفتم:

 آره؛ آره عاشقشم. -

 ت است جلو آمد تا بغلم کند اما نگذاشتم و به آغوش بردیا پناه بردم. دستانش را دورم پیچید و گفت:کرد برایم بهترین دوسنیما که فکر می

 آروم باش عشق من... -

 هق گفتم:با هق

 بردیا منو از اینجا ببر. -

ی آغوش پدر و مادرم را گریستم و دلم هوادستش را زیر زانوهایم انداخت و به آغوشش کشید و راه افتاد. در آغوشش همچون ابر بهاری می

 کرده بود.

 در را باز کرد و آرام روی صندلی گذاشت. متوجه تعجب و حیرت تمام اطرافیانم بودم اما برایم مهم نبود.

 کمی از راه را رفته بودیم که گفت:



 

 خوبی عزیزدلم؟  -

 اش افتاد.رخ خستهنگاهم به نیم

 باید خوب باشم؟  -

 باشه آروم باش قربونت برم. -

 به سمت ویالی خودش رفت و باهم پیاده شدیم.

 چرا اینجا اومدی؟ -

 قراره از امروز اینجا باشیم... -

 پس لباسامون؟ -

 همشون رو مش رحیم و مهربانو آوردن. -

خواهم و نه پویا می دانستم که نه بردیا رابه داخل ویال رفتم و روی اولین مبل نشستم. فکرم درگیر بود و هیچ فکر و یا تصمیمی نداشتم فقط می

 را...

 

 بردیا/

 

خواستم که حاال در آغوش بگیرمش و با من درددل کشید و میچند ساعتی بود که روی مبل نشسته بود و در فکر فرو رفته بود. دلم برایش پر می

 کند.

را روشن کردم و به سمت شادی رفتم.  به سمت آشپزخانه رفتم، مهربانو غذایی تدارک دیده بود و در یخچال بود. روی گاز گذاشتم و زیرش

 ی مبل نشستم.کنارش روی دسته

 شادی؟ این طوری نباش دیگه... بلند شو بریم یه ناهار مشتی بخوریم. -

 نگاه غمگینی به چشمانم انداخت و گفت:

 هام ساکت باشی؟قول میدی تا آخر حرف -

 غم چشمانش من را نیز غمگین کرد و گفتم:

 کنه.ام میآروم باش... غم چشمات دیوونهعشقم جون من،  -

 نگاهی به چشمانم انداخت و گفت:

 از همتون متنفرم. چطور تونستین اینقدر بی رحمانه بازی کنین باهام؟ مگه من آدم نبودم.  -

 

 هق کرد.هایش را پاک کنم. اما دستم را رد کرد و شروع به هقغمگین نگاهش کردم و به سمتش رفتم تا اشک

 خوام با پویا حرف بزنم...خوام فقط منو ببر تبریز مینمی -

 امان رسیده، بلند شدم و کلیدم را برداشتم و بیرون زدم.چشمانم را با غم بستم و فهمیدم که آخر رابطه

 ریخت و دلم در حال ترکیدن بود.اراده میاشکانم بی

 گذاشتم! نه امکان نداره، پویا رو به من ترجیح داد! چرا؟ مگه براش کم -



 

هایم توانستم فریاد زدم. با احساس سوزش گلویم جلوی ماشین روی زمین نمناک نشستم و سرم را به زانوکنار جاده نگه داشتم و پیاده شدم و تا می

 تکیه دادم. 

 یزی برایم مهم نبود.تر شده بودم. بلند شدم و به ویال باز گشتم. روی پله ها نشسته بود و چشمانش به در بود. اما دیگر چکمی آرام

 دارم گفتم:تفاوت شدم و با صدای خشاراده نسبت به او بیبی

 برو، چمدونا رو جمع کن. -

 ام شد و گفت:با نگرانی خیره

 حالت خوبه؟ صدات چی شده؟ -

 رحم شده بودم.قدر بیدانستم که چرا ایننمی

 گفتم برو چمدون ها رو جمع کن.  -

 سرش را به زیر انداخت و به داخل رفت.ام شد و با بغض خیره

 کنار پله ها سر خوردم و نشستم. سرم را به دیوار پشت سرم تکیه دادم.

با همسرم چیه؟ به خودت قسم دیگه هیچ وقت ازدواج  فهمیدم لذت سفر دو نفرهکردم. تازه میچرا خدایا؟ تازه داشتم احساس خوشبختی می -

 کنم...نمی

 

 

 شادی/

 

رحمی را اراده سرم فریاد زد که نباید آن بیقدر پریشان و شکسته شد. کنار دیوار سر خورد و نشست. قلبم بیاش بودم. چهاتاق خیره یاز پنجره

 در حقش کنم. به سمت حیاط رفتم که حرف هایش را شنیدم.

 ود.من چطور این قدر بی احتیاطی کردم و با یکی ازدواج کردم که قبالً عاشق یک نفر دیگه ب -

خواستم اش که به گوشم خورد؛ دلم به آتش کشیده شد. من میهق مردانهاجازه صورتم را شست و شو دادند. هقجلوی در سر خوردم و اشکانم بی

 کار کنم؟چه

 اشان کردم. تصمیمم جدی بود پس قبل از رفتن همه چیز را هماهنگ کردم. بلند شدم به سمت چمدان ها رفتم و آماده

 به حیاط از کنار دیوار بلند شد و گفت:با ورودم 

 برو تو ماشین منتظرم بمون. -

 اش را عملی کردم و به داخل ماشین رفتم.رحم شده بود؟ بردیای من کجا رفته بود؟ گفتهقدر بیچرا آن

 رده است.به داخل ویال رفت و بعد از یک ربع بیرون آمد. صورت و موهایش خیس بود و متوجه شدم که  سرش را زیر آب ک

 

چمدان ها را در صندوق جا داد و پشت فرمان نشست. بدون حرفی آهنگ را باز کرد و از ویال خارج شد و به سمت ویالی پدرش رفت و کلید 

 را تحویل مش رحیم داد.

 اش زنگ خورد.ی راه بودیم که گوشیدر میانه

 بله عزیزم... -



 

 حس حسادت به سراغم آمد و گوش هایم را تیز کردم.

 باران چیزی نیست فقط سرما خوردم. -

 ی لبم نشست که صدای پوزخند بردیا را شنیدم.پس باران بود. لبخندی گوشه

 کنیم.بیام صحبت می -

 کمی مکث کرد و گفت:

 االن حالش چطوره؟.... مواظبش باشین تا بیام. -

 ام امانم را برید و گفتم:کنجکاویو گوشی را قطع کرد و با تمام توانش پاش راروی گاز فشرد. 

 چی شده؟ -

 عصبی داد زد.

 مگه برات مهمه؟ تو فقط به وصالت با پویا فکر کن. -

داد و دلم داشت شکست و خبر نداشت. سرم را به سمت دیگر برگرداندم و خودم را به خواب زدم. زیر لب پویا را فحش میقدر دلم را میچه

 رفت.ضعف می

 ی زیبای جلویش خیره شد.اشت و پیاده شد. سیگاری روشن کرد و به کاپوت ماشین تکیه زد و به منظرهکنار جاده نگه د

 

 

 بردیا/

 

 ام...دلم آشوب بود از یک سمت شکستن دست گندم و از سمت دیگر وضعیت زندگی

 شوم.پشیمان میکنم گویم باید خودم را از این زندگی خالص کنم اما بعد که به گندم فکر میها میگاهی وقت

هایی که در آغوش گرم خواست از همان آرامشی پرتگاه نزدیک شدم و دستانم را باز کردم و باد در پر و بالم پیچید. دلم کمی آرامش میبه لبه

 شادی نهفته شده بود.

 شناختم. میدستانی دورم پیچیده شد و کسی سرش را به پشتم تکیه داد. ندیده هم صاحب آن دستان و  گرما را 

 ای؟خوبی؟ چی شده؛ چرا اینقدر کالفه -

 خشمگین گفتم:

 نباشم؟ زندگیم رو هواست، گندم بیمارستانه، انتظار داری بندری برقصم! -

 نگران جلویم آمد و گفت:

 گندم چی شده؟ -

ستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم و در کشید. دکه شادی به پایین سقوط کند مرا به جنون میی پرتگاه ایستاده بود و فکر ایندرست لبه

 آغوشم کشیدم. 

 شادی، اگه چیزیت بشه من میمیرم، میدونستی؟  -

 شادی متعجب نگاهش را به سمتم کشید و گفت:



 

 چی میگی؟ مگه قراره اتفاقی واسه من بیوفته؟ -

 .هایم را بازگو کردمدلم را به دریا زدم و تمام حرف

 شادی؟ -

 نگاهم کرد و گفت.

 جانم! -

 خوای چیکار کنی؟ می -

 متعجب نگاهم کرد و پرسید.

 چی رو؟ -

 تصمیم توعه نمیخوام دخالت کنم ولی تنهام نذار... -

 بغضم را قورت دادم و گفتم.

 بدون تو هم من و هم گندم میمیریم. -

 نگاهی به چشمانم کرد و گفت:

 هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم.  -

 محکم کرد و گفت.و دوباره دستانش را دورم 

 فقط لطفاً کنارم باش، تنهایی نمیتونم این همه فشار رو تحمل کنم. -

 خواست فریاد بزند.دلم می

 پس کی کنار من باشه که دارم ذره ذره میمیرم. -

 اما زبانم گفت:

 باشه عزیزدلم. -

 خواستم جدا شوم که گفت:

 بردیا؟ -

 ش داشتم.قدر لحن بردیا گفتنش متفاوت بود و من دوستچه

 جان بردیا؟ -

 دیگه بداخالق نباش لطفاً. گندم چی شده؟ -

 

 چیزی نیست فقط تو پارک زمین خورده و دستش شکسته... -

 چشمانش پر از اشک شد و گفت:

 الهی بمیرم براش، حتماً حاال خیلی درد داره. -

 

 



 

 پویا/

 

دت دردم کم کرده باشم... در حال مرور خاطراتم با شادی بودم. یاد خرید سرم از شدت درد در حال انفجار بود. چشمانم را بستم تا بلکه از ش

 عقدمان افتادم.

 اون لباسه چطوره؟ -" 

 داری؟  ام کردی! چرا اینقدر عجلهوای پویا دیوونه -

 نگاهم در چشمانش قفل شد و گفتم.

 زودی بغلت کنم و ...خوام زودتر بریم خونه که بتونم منم عاشق همین دیوونه شدناتم، می -

 سرش را به معنای تاسف تکان داد و گفت:

 حیایی...خیلی بی -

 غش خندیدم و گفتم:غش

 دونستی؟جونمی می -

 با شیطنت ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 نوچ. -

 به سمتش هجوم بردم تا بگیرمش اما درست عین آهو فرار کرد."

 

 

 

 شادی/

 

 تر از قبل شده بود و در فکر بود.رستورانی توقف کرد و هر دو پیاده شدیم. کم حرفمیان جاده در 

 ای را انتخاب کرد و نشستیم.با ورود به رستوران نگاهی به اطراف کرد و گوشه

 خوری؟چی می -

 خواست بگوید زهرمار  دارند! اما ساکت شدم و گفتم:دلم می

 هر چی تو بخوری. -

 و گفت.نگاهی به منو انداخت 

 جوجه بگیرم؟ به کوبیده های این رستوران های بین راهی اعتمادی نیست. -

 چشمانم را باز و بسته کردم و رفت.

 خورد.کردیم و کسی غذا نمیبعد از چند دقیقه هر دو با غذایمان بازی می

 



 

تر از آن بود که رانندگی کند پس من پشت فرمان نشستم تهوقتی متوجه شدیم که هیچ کس میلی ندارد. دست کشیدیم و دوباره به راه افتادیم. اما خس

 او هم در صندلی عقب دراز کشید تا استراحت کند.

 

 ام کردم.نزدیک تبریز بودیم که احساس خواب آلودگی به سراغم آمد و بخاطر اینکه نخوابم زمزمه وار شروع به خواندن آهنگ مورد عالقه

 گرشا رضایی_حالمون خوبه

 

 بردیا/

 

 اش چشمانم را باز کردم و دقیق روی کلمات فکر کردم.باصدای زمزمه

 کردم. یعنی منظورش پویا بود؟ وای نه تحمل نمی

کردم بهتر شد. هیشکی عشقی مثل عشق من نداره. ام با قلبت کمتر شد.  خوشبختی واسم قابل باور شد. حالم از اون که فکر میاز وقتی فاصله -

 س داشتن نداره، خوشحالم این حالم رو دور تکراره....هیشکی جز تو واسم دو

 

 خواست.خواند؟ دلم فریاد مییعنی برای پویا می

 

 دانای کل/

 

 با صدای گفتگوی نیما و پیام چشمانش را باز کرد.

 نیومد؟ -

 نیما با غم موجود در صدایش رو به پیام گفت.

 نه، با شوهرش رفت... گفت از هممون متنفره و رفت. -

 ُخل شده؟ اگه نیاد پویا میمیره... -

 نیما عصبی سرش فریاد زد.

 عاشق شوهرش شده و پویا دیگه براش مهم نیست. -

هایشان چه بر سر دل و جسم پویا آوردند. با لرزش پویا روی تخت هر دو متعجب به سمتش بازگشتند و نیما با هیچ کدام نفهمیدند که با حرف

 خبر کرد.عجله به بیرون دوید و دکتر را 

 کردند.هر دو بیرون از اتاق منتظر بودند و خودشان را سرزنش می

 پویا چه فکری کرد که منو از اونور دنیا آورد اینجا؟  -

 پیام با سوال نیما به سمتش برگشت و گفت:

 چون تو بهترین کسی بودی که میتونستی شادی رو آروم کنی! به خاطر همین گفت که بیای... -

 تانش را میان موهایش کشید و گفت:نیما عصبی دس



 

 اما اون حاال بردیا داره، باورت نمیشه پیام! اما به جای هممون آغوش بردیا رو انتخاب کرد.  -

 پیام عصبی طول و عرض راهرو را طی کرد و رو به نیما گفت.

 فیلمه برادر من، امکان نداره شادی پویا رو فراموش کرده باشه. -

 پایین انداخت و با مظلومیتش گفت.نیما سرش را 

داداش نه واقعاً شادی عاشق شوهرشه، من از چشماش خوندم... اون دختری نیست که آغوش من برادر رو رد کنه و به آغوش یه مرد غریبه  -

 بره.

ور خالص شود. در حال پایین رفتن از شد. به سمت بیرون بیمارستان پا تند کرد تا از آن محیط خفگان آپیام کالفه بود و هر دقیقه کالفه تر می

 ی بردیا کرد و رو به شادی گفت:رو شد. پوزخندی حوالهها بود که با شادی و بردیا روبهپله

 دونستم میای، تو زن داداش خودمی.می -

 شادی عصبی با آن دو جام عسلش خیره به پیام شد و انگشتش را باال آورد و شمرده ، شمرده گفت:

 ام.. داداش... تو ... نیستم. میفهمی یا نه؟ کافیه دیگه از همتون خستهمن... زن.. -

 و به سمت باال پا تند کرد؛ اما با حرف پیام میان راه ایستاد و به سمتش برگشت.

 پس برا چی اینجایی؟ پویا داره میمیره شادی! داداشم داره میمیره... -

 پوزخندی زد و گفت:اش شد تا ادامه دهد. شادی و بغض گلویش مانع

 ام، وگرنه داداشت برام مهم نیست.اومدم پیش بچه -

 و خودش نفهمید که با این حرفش چه بر دل بردیا آورد. 

جا در آغوش بگیرد و خواست شادی را هماناش کوفت. دلش میی سینههای رنگارنگ شد و دلش خودش را به قفسهدرون بردیا پر از پروانه 

 را ببوسد اما نه جایش بود و نه امکانش...یک دل سیر لبانش 

 

 شادی نگاهی به چشمان مرد این روزهایش انداخت و گفت:

 نمیای عزیزم؟ -

 ها قند آب شد و متقابل حرفش گفت:در دل بردیا تن

 چرا خانومم. -

 خان به سمتشان آمد و گفت:و دست در دستان هم به سمت باال رفتند. با ورود به راهرو ابراهیم

 سالم عزیزای دلم؛ خسته نباشید. -

 بردیا با آن صدای خشدارش گفت:

 ممنون بابا، با اجازت اول بریم دیدن گندم بعد... -

 خان لبخندی به عجول بودن پسرش زد و در دلش گفت:ابراهیم

 .اتو به من ترجیح میدی..کی اینقدر مرد شدی؟ که حاال بچه -

 . گندم در حال نق زدن بود که با دیدن شادی خوشحال گفت:هر دو دوشادوش هم وارد اتاق گندم شدند

 مامانی!  -



 

 شادی با بغض به سمتش رفت و گفت:

 گندم چیکار کردی با خودت؟  -

 گندم خودش را در آغوش شادی انداخت و گفت:

 کنیم.خوای گریه کنی؟ بابا دعوات کرده؟ بزار دستم درست بشه تالفی میمی -

ی اتاق ایستاده بود و شادی و بردیا را زیر ذره بین نگه داشته بود. بردیا خوشحال به خنده به لب همه آورد. ابراهیم گوشهی گندم لحن کودکانه

 رسید اما شادی...نظر می

 

 ریخت و با خدایش خلوت کرده بود.ی پایین بهار که تازه از حال پویا مطلع شده بود دوباره اشک میدر طبقه

 ؟ پارسا رو بردی، گله نکردم گفتم مصلحتت بود. اما تو رو به پنج تن قسم پویا رو دیگه نه؛ اون ته تقاری منه. نباشه میمیرم.خدایا بََسم نبود -

کرد. بخاطر داشت که  آن پسر را ای از حیاط کنج نیمکتی نشسته بود و به خاطراتش با پویا فکر میریخت. پریا گوشهو اشکانش بدون وقفه می

زد. یاد آن روزی افتاد که پویا در کانادا با سر زخمی آمد و پریا به خاطر زخمش که می کرد و پس از حمام موهایش را شانهمیچگونه حمام 

 ماه صحبت نکرد. ۳اش با فرزین بود با فرزین حاصل شوخی

 توانستند بدون او زنده بمانند؟ اشان بود. مگر میی خانهپویا عزیز کرده

رود و کنارش اش که غم سراسر وجودش را گرفته به سمتش میشود و با دیدن لیلیدار شده بود. با عجله وارد بیمارستان میفرزین که تازه خبر

 گیرد.جا می

 سالم خانوم. -

 گوید.گذارد و میگوید. فرزین دستش را روی شکم همسرش میاندازد و خسته نباشید میی همسرش میپریا نگاهی به چشمان خسته

 باباش چطوره؟ مامانتو که اذیت نکردی؟ عشق -

 نشیند و فرزین دنبال همین لبخند است.ی لبش میپریا لبخندی گوشه

 

 گیرد تا حال دلسا را بپرسد اما...پیام با ِجسی تماس می

 کند.عصبی فحشی نثار خودش می

 اتو...که نه زنتو دیدی و نه بچه آخه خر بودن هم حدی داره. برداشتی از اونور دنیا ازدواج کردی؛ االن سه ماهه -

توانست اش نمیاش بود با دخترش به انگلستان رفته بود اما پیام به خاطر شرایط پویا و خانوادهِجسی که چند وقتی بود دلتنگ کشورش و خانواده

 برود.

 ی بردیا خشمگین از جایش بلند شد و به سمتش رفت.با صدای خنده

 

 اش بود.د و متعجب خیرهیقه اش اسیر دستان پیام بو

 کنی؟چیکار می -

 با صدای شادی به سمتش برگشت.

 .زنمولش کن وگرنه هیچ موقع باهات حرف نمی -

 اش را رها کرد. شادی به سمتش قدم برداشت و گفت:ناچار یقه



 

کنید؟ اون از تیرداد که تو شمال این میچته؟ چرا دور برداشتی؟ بزرگتری احترامت واجب، ولی بردیا شوهر منه... چرا هیچ کدومتون درک ن -

 کار رو کرد اینم از تو... از زندگی من دور بمونید.

 بردیا به سمتش رفت و دستش را گرفت و به سمت ماشینش برد. پیام که حاال متوجه تصمیم جدی شادی شده بود، بلند داد زد.

 رحم شدی؟پس پویا چی؟ بذاریم بمیره؟ تو از کی تا حاال اینقدر بی  -

 شادی عصبی به سمتش برگشت و گفت:

 از اون موقعی که همتون منو خر فرض کردین و برام بازی چیدین... حاال چی شد؟ از همتون متنفرم! -

 پیام با تعجب گفت:

 دقیقاً میشه بگی چرا؟ -

 خواین نابود کنین.چون هم زندگی قبلیم رو نابود کردین و هم زندگی االنم رو می -

 که منتظر شود تا جوابش را بشنود سوار ماشین شد و از آنجا دور شدند.بدون اینو 

 

 

 پویا/

 

 شد، انگار در باغی سرسبز بودیم. ی لباس سفید حریرش کف زمین کشیده میقدر زیبا و دلربا شده بود. دنبالهشادی با آن لباس سفید عروس چه

 شادی؟ -

 زدم.شنید؟ دوباره صدایش چرا صدایم را نمی

 شادی؟ -

اما باز هم به بدون محل گذاشتن به صدایم جلو رفت. جلوتر پسری کت و شلوار پوش ایستاده بود. به سمتش رفت و از پشت بغلش کرد. پسر رو 

 به شادی کرد و گفت:

 عشقم حاضری؟ -

 و شادی را کامل به آغوشش کشید و گفت:

 آره عشقم. -

 توانستم تکانشان دهم. شروع به داد و فریاد کردم.پاهایم به زمین چسبیده بود و نمی خواستم به سمتشان قدم بردارم اما انگار

 شادی، تو چرا؟  -

 توانستم تکان بخورم.رویم ساکت شدم. لبان یارم اسیر لبان دیگری بود و من هنوز نمیی روبهاما با دیدن صحنه

 شادی..... -

کرد. لب باز کردم و و نگاهم روی پیام متوقف شد. کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه میو از خواب پریدم. نگاهی به دور و اطرافم کردم 

 آب خواستم.

 اما پیام از جایش تکان نخورد. دستانش را در جیب شلوارش فرو برده بود و به بیرون خیره بود.

 



 

 دوباره صدایش زدم.

 پیام. -

 آلود به سمتم برگشت و گفت:اخم

 بله؟ -

 رفتار سردش خون در رگهایم منجمد شد و قلبم ترک برداشت.از 

 میشه آب بدی؟ -

 اش گذاشتم.ی اتاق رفت و آب برایم آورد. بدون حرفی بیرون از اتاق زد و من رفتارش را تعبیر به خستگیبه سمت یخچال گوشه

 

 

 شادی/

 

 وارد خانه شدیم. بردیا دستم را گرفت و به سمت حمام برد.

 بینم.دوش بگیری منم یه چیزی برای شام تدارک میتا تو یه  -

 به حرفش گوش کردم و بعد از حمام کردن با همان حوله روی تخت دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم برد.

 ام چشمانم را باز کردم.با احساس نوازش دستی روی باال تنه

آمد. صدایی از فتاد. این مرد تحت فشار بود و کاری از دستم برنمیخودش بود، همانی که متعلق به او بودم... نگاهم روی چشمان خمارش ا

 درونم فریاد زد.

 چرا کاری از دستت برنمیاد؟ تو زنشی مثالً! -

قدر ام انداختم. چهزده بلند شدم به حمام بازگشتم. نگاهی در آینه به گونه های سرخ شدهی کوتاه دور تنم افتاد و خجالتیک لحظه نگاهم به حوله

 آمد.هایم را به تن کردم و از حمام بیرون زدم. بوی سیگارش از تراس میحرارتم زیاد بود و خبر نداشتم. لباس

 بردیا؟ -

 با صدایم به سمتم برگشت و گفت:

 جانم؟ -

 نگاهی به آن چشمان هزار رنگ کردم و گفتم:

 از دستم ناراحتی؟ -

 خندی زد و گفت:تلخ

 باید باشم؟ -

 داند که....ل رفتارم را بد فهمیده و نمیدانستم که دلیمی

اش تکیه دادم. پک محکمی به سیگار زد و در جاسیگاری لهش کرد و به های پهن مردانهبه سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم وسرم را به شانه

 سمتم برگشت. حال رو در روی هم بودیم.

 ام کاشت.اش شدم. به سمتم متمایل شد و بوسه ای روی پیشانیکردم و خیرهنگاهی به چشمانم کرد. چشمانم را سراسر از نیاز پر 



 

 شده خانومم؟ چشمات غم داره؟ چی -

 نگاهی به او کردم و گفتم:

 ام...چیزی نیست فقط خسته -

 بی صدا فقط گفت:

 باشه عزیزم بخوابیم. -

 و دستم را گرفت و به سمت تخت رفت.

 

 اش بودم. دراز کشید و دستانش را به سویم گشود.من عاشق آن عضالت بیرون زدهیک تاب و شلوارک به تن داشت و 

 بیا عشقم... -

ام شد. دستم را به سمت ته ریشش بردم و رویش غم موجود در صدایش قلبم را به آتش کشید. به سمتش رفتم و کنارش نشستم. متعجب خیره

 کشیدم. چشمانش را با لذت بست.

 از دستم ناراحتی؟ -

 اهم کرد و گفت:نگ

 کنی؟تو چی فکر می -

 چشمانم پر از اشک شد و گفتم.

 خواستم که... من فقط خجالت کشیدم.به خدا نمی -

 ناراحت گفت.

 از شوهرت خجالت کشیدی؟ -

 سرم را به زیر انداختم و گفتم.

 ُخب، تا حاال نشده بود که... منو اینطوری ببینی. -

 تلخ خندید و گفت.

 فرار کنم؛ بردیا سه ساله تحت فشار یهو کاری میکنه که نباید بکنه؟و تو هم گفتی  -

 سرم را باال آوردم و گفتم.

 این چه حرفیه دیوونه؟ من متعلق به توام...  -

 

 به سمتش متمایل شدم و کنارش دراز کشیدم سرم را به بازویش تکیه دادم و گفتم.

 میشه بغلم کنی؟ -

 با بغض گفتم.

 م ناراحتت کنم.خواستببخشید، نمی -

. نفسم به نفسش که خورد، چشمانم خود به خود بسته درآغوشش کشید و نگاهش روی لبانم ثابت ماند. خودم را باال کشیدم و فاصله را کمتر کردم

 ام نشست و کنار کشید.ای آرام روی گونهشد. بوسه



 

 ای...بخواب، خسته -

دانده بود. به سمتش خم شدم و با دستانم صورتش را برگرداندم، نگاهی به چشمان خمارم چشمانم را باز کردم، رویش را به طرف مخالف برگر

 انداخت و گفت:

 بخواب لطفاً... -

کردم. چشمانش را بست و حرکتی نکرد. خودم شروع به کار شدم که طاقت  آمد. به سمتش رفتم و فاصله را پراما مگر خواب به چشمانم می

 وقتی نفس هایش تند شد گفت:نیاورد و همراهی کرد 

 کافیه دیگه بخوابیم! -

 خیال شوم؟ اما من تصمیمم را گرفته بودم. مگر امکان داشت بی

 امان....ی شیرین دونفرهبلند شدم و روی شکمش نشستم. دوباره من بودم و خلسه

 

 

 بردیا/

 

 انه در آغوشم خوابیده بود.قدر معصومی خفته در آغوشم نگاهی کردم. چهچشمانم را گشودم و به فرشته

 شد طعم آرامش وجودش را فراموش کرد؟شد. مگر میهای لختش یاد دیشب افتادم. شبی که تا عمر داشتم فراموشم نمیبا دیدن سر شانه

 اش که پخش روی تخت بود، دلربایی خاصی داشت.موهای طالیی

 

در آغوشم غلتی زد و نگاهم روی لبخندش ثابت ماند. پس دلش بازی دستم روی تار تار موهایش کشیدم و قدرت خدا را ستایش کردم. 

 ! خواستمی

 شروع به نوازش بازوهایش کردم. 

 خوای بلند شی؟خانومم، نمی -

 ی کوتاهی روی لبانش کاشتم. خواست اما.... به سمتش رفتم و بوسهباز هم جوابی نداد. دلم شیطنت می

 عشقم، بلند شو ِد. -

 ای جز این نداشتم. بلند شدم و شروع به قلقلک دادنش کردم. کرد. چارهاومت میاما هنوز هم مق

 وای بردیا، تو رو خدا ... -

 رفت. طاقتم را از دست دادم به سمتش رفتم .هایش ضعف میخندید. دلم برای خندهکشید و میقهقهه می

 نگاهی به من کرد و کنار گوشم لب زد.

 خوش اشتهای خبیث. -

 بلند خندیدم و گفتم:

 خواد.انگاری دلت بازم قلقلک دادن می -

 دستانش را دور گردنم حلقه کرد و گفت:



 

 خواد.ه غیر تو نمیمن دلم هیچی ب -

 اش کافی بود تا دوباره عاشقانه به سمتش بروم و عاشقی را از سر بگیریم.همین جمله

 

 آمد.از حمام بیرون آمدم. صدایش از آشپزخانه می

 ای، بهتره بیای خونه و استراحت کنی...بابا ابراهیم شما خسته -

موهایش را باالی سرش با کلیپس بسته بود و تلفن در دستش مشغول چای ریختن بود. از پشت با حوله بیرون رفتم و به سمت آشپزخانه رفتم. 

هایم کشیدم تا تمام بویش را به ریهمحل به کارم ادامه دادم. نفس عمیق میای رفت، اما بیبغلش کردم و سرم را در گودی گردنش بردم. چشم غره

 بکشم. 

 

 ام شد و گفت:کابینت تکیه داد. عصبی خیرهبعد از قطع تماس به سمتم برگشت و به 

 مگه نمیگم نکن... داشتم پس میوفتادم که. -

 نگاهی به چشمانش کردم و گفتم:

 چیکار کنم، انگار آهنربا داری! بدون اینکه بخوام جذبت میشم. -

 ی تنم افتاد. دستم را گرفت و به سمت اتاق خواب برد.لبخندی زد و نگاهش به حوله

 آی شیطون!آی، آی،  -

 خندید و گفت:

 حرف نزن، برو لباساتو بپوش بیا صبحونه. -

 های لجوج پاهایم را به زمین کوفتم و گفتم:مثل بچه

 نمیشه، نمیخوام... -

 خندید و گفت .

 برو ِد از گشنگی مردم. -

شد. همسری که همه جوِر هوایم دارد و با  ام کاملبعد از صبحانه و شستن ظرف ها به سمت اتاق رفت و من به این فکر کردم که چقدر زندگی

 کند. عشق برایم صبحانه و... آماده می

 اما چشم شورم در آینده کار دستم داد!

 

 

 شادی/

 

 داشتند. بغض بدی به گلویم گیر کرده بود.زیر دوش بودم و احساسات زد و نقیصم دست از سرم برنمی

 یا! همین یه قلم مونده بود برای عذاب کشیدنم...چه طور تونستم؟ مگه قرار نیست که.... وای خدا -

 رفت.گرفت، دلم ضعف میامان در ذهنم جان میاز سمت دیگر وقتی یاد رابطه



 

 کرد! دوسش دارم. نمیتونم به خودم دروغ بگم که! اما پس تکلیف این احساساتم چی میشه؟قدر احساسات خرجم میچه مردی بود... چه -

 

 شد و دستور داده بود که پدر و مادرش برای مرخص شدنش بروند.بیمارستان رفتیم. امروز گندم مرخص میباهم به سمت 

 بردیا وارد حیاط بیمارستان شد و لبخندی زد و گفت.

 بریم؟  -

 اش کردم و گفتم.نگاهی به آن همه خوشحالی

 بریم باران هم خیلی خسته شده، باید بره استراحت. -

کرد. در یک لحظه دستانم سرد شد و آمد که پسرم پسرم میی زنی میذاشتم و باهم به سمت درب ورودی رفتیم. صدای زجهدستم را در دستش گ

 به سمت زن برگشتم. چه قدر صدایش آشنا بود.

 بردیا که حالم را دید گفت.

 عشقم حالت خوبه؟ -

 وار گفتم.چشمانم پر شد و زمزمه

 نه. -

 ایم گشود.دردم را فهمید و آغوشش را بر

 زنیم.بریم باال باهم حرف می -

 داد. داخل آسانسور به سمتم متمایل شد و گفت:هایم مجال دیدن را نمیبه مرد عاشقم تکیه کردم و وارد راهرو شدم. اشک

 خوام حسرت هیچی تو دلت بمونه بخاطر من.برو ببینش، نمی -

 غمگین نگاهش کردم و گفتم:

 ا نمیذاری ازت ببرم؟چرا اینقدر خوبی؟ لنتی چر -

 دستانش را به سمتم گشود و گفت:

 پرستمت... چون تو دنیامو بهتر کردی.چون می -

 یو رفت.سیطور که در آغوشش بودم. از آسانسور پیاده شد و به سمت راهروی منتهی به آیهمان

راهرو نشسته بود و سرش را به دیوار پشتش تکیه داده بود. شد. پیام گوشه ای کف شدیم چهره ها آشناتر مییو میسیقدر نزدیک آیهر چه

 بارید.خستگی از سر و رویش می

 

به  کمی جلوتر نیما نگین را در آغوش گرفته بود و نگین در حال هق زدن در آغوشش بود. سرم را باال آوردم و به بردیا نگاه کردم. چشمانش را

 هایم را بسته بود و حالم خیلی بد بود. سی اطمینان باز و بسته کرد. بعضم راه نفنشانه

 

 کشی؟عشقم خوبی؟ چرا نفس نمی -

 نگاهی به چشمان نمناکش کردم و گفتم:

 خوبم. -



 

 با صدایم پیام چشمانش را باز کرد و نگاهی به ما کرد. با بغض گفت.

 باالخره اومدی؟ برو منتظرته... -

 به سمت بردیا برگشتم و دلم را به دریا زدم.

 یا... نمیشه... تنهایی از پسش برنمیام. باهام میای؟تونم بردنمی -

 نیما به سمتم آمد و گفت:

 ببخشید... -

 حالم طوری نبود که به بخشیدن یا نبخشیدن نیما فکر کنم.

 عاجزانه به چشمانش خیره شدم که گفت:

 رتم...خوام بدونی نمی خوام دوباره همسرمو از دست بدم، برو و بیا منتظفقط می -

 به سمتش رفتم و در آغوشش رفتم.

 صدای پریا آمد.

 خواد؟ مگه نگفت که پویا براش مهم نیس؟این دختره اینجا چی می -

 رسید.هق از هر گوشه به گوش میپیام به سمتش رفت تا آرامش کند صدای هق

 کشیدم. مییو قدم برداشتم کیفم را روی زمین سیقدرتم را در پاهایم جمع کردم و به سمت آی

 جلوی در اتاقش عمو شهاب روی نیمکت نشسته بود و چشمانش قرمز بود.

 اومدی دخترم؟ -

 توانستم در را باز کنم. چند باری تالش کردم اما هر دفعه نا موفق بودم.لرزید و نمیسری تکان دادم و دستم به سمت دستگیره رفت. دستانم می

تگیره را آهسته باز کردم و وارد اتاق شدم. چشمانم را بسته بودم تا نبینم که چه بالیی به سرم آمده در را این بار قدرتم را در دستانم ریختم و دس

 پشتم آرام بستم و چشمانم را باز کردم. 

 

 در را که باز کردم پیکر پوشیده شده مردی با ملحفه سفید مقابل چشمانم قرار گرفت  و کیف از دستم افتاد....

 

ام بود به عقب اش روی زمین پخش شد اما هیچ چیز برایم مهم نبود، با دیدن چشمان باز آبی رنگش که خیرهفتاد و تمام محتویکیفم روی زمین ا

 رفتم و به در تکیه دادم.

 ریخت.هایش مینگاهش به من بود و اشک

 آهی سینه سوز بیرون فرستاد و گفت.

 اومدی باالخره؟  -

 ریختم. بی صدا اشک می

 ی بیای جلوتر؟ بیا لطفاً... خوانمی -

اش که همیشه غرقش فروغاش به چشمان بیی زارش افتاد به عضالت آب شدهبه سمتش رفتم و کنارش روی صندلی جا گرفتم. نگاهم به چهره

 شدم.می



 

 خوبم، نگران نباش. شادی؟ -

 

 

 پویا/

 

 صدایی لرزان گفت.زد و کنترلم را از دست داده بودم. شادی با قلبم با شدت بیشتری می

 بله؟ -

 خندی زدم و گفتم.تلخ

 چی شد جانم به بلی تبدیل شد؟ چرا این قدر ازم دور شدی؟ -

 پوزخندی گوشه لبانش شکل گرفت و گفت.

 یعنی خودت نمیدونی؟  -

 م بود.چه قدر سرد بود! انگار آن شادی قبل نبود! نگاهم به چشمانش افتاد که دیگر رنگ عشق نداشت. بیشتر شبیه ترح

 اونطوری نگام نکن لعنتی، برای همین نخواستم بفهمی. نخواستم ترحم رو تو چشات ببینم... من عاشقت بودم میفهمی؟ -

 بلند تر از خودم داد زد.

 مونم؟فهمم، چون من ذاتاً نفهمم... مگه من آدم نبودم؟ مگه عقل نداشتم؟ چرا تمام باورامو ازم گرفتی؟ چرا نذاشتی با پسرم بنه نمی -

 هق کرده بود.صدا نبود و شروع به هقهایش دیگر بیاشک

 کنی!قدر زار نزن، عصبیم میکافیه دیگه، این -

 خندید و بلند شد و به سمت پنجره رفت. پشتش را به من کرد و شروع کرد به حرف زدن.

دادم. رفتم پاریس پیش خاله روزای اول کارم این داشتم جون میهمه وقت چطور دووم آوردم؟ بعد از اون روز که از ایران رفتم، میدونی این -

کم با کمک یه روانشناس تونستم کمی بهتر بود که کفشای پرهام همون که قرار بود بشه پسرم یادته؟ اونو میگرفتم جلوم و گریه میکردم. تا کم

دم حسرت دوباره داشتنت رو خوردم! پویا، من چی کم داشتم که بشم.... میدونی چقدر دلتنگی کشیدم و گریه کردم؟ هر جا زن و مرد عاشقی دی

 رفتی سراغ یکی دیگه؟

ای از دهانم خارج شود و خواست کلمهام را خیس کرده بود و نای حرف زدن را از من گرفته بود. بغض گلویم انگار نمیهایم تمام بالشاشک

 بتوانم راحت شوم.

تاب آن دو جام عسل بودم که روزگاری هر شب و روز کنارم بود و قدر ندانستم. زیر چشمانش در بیقبه سمتم برگشت و در چشمانم زل زد. چه

 گود افتاده بود و دیگر آن زیبایی قبل را نداشت. با فریاد گفت.

 نه؟ تونم آزارش بدم. چیکار میتونه کپدر و مادر، کسی هم که نداره، بذار تا میسوال من جواب نداشت؟ گفتی یه دختر بی -

 سرم را به زیر انداختم و گفتم.

اومدم جلو... تو تموم خوشی من بودی! حاضر بودم بمیرم اما یه لحظه ناراحتی تو رو ِد، بی انصاف من اگر قرار بود تورو بیخیال بشم که نمی -

 نبینم... نقشه کشیدم، باید تو ازم متنفر میشدی... وگرنه عمراً تنهام نمیذاشتی.

. االنم که اینجام بخاطر خودت نیومدم... بخاطر عمو و خاله اینجام. لجبازی نکن و .من همسرت بودم معلوم بود که تنهات نمیذاشتم.کافیه پویا،  -

 بذار عملت کنن.

 چشمانم را با عذاب بستم و گفتم.



 

 خوام عذاب کشیدنشون رو ببینم، اگر وارد زندگی نباتی بشم چی؟نمی -

 

 :نگاهی به در کردم و گفتم

رو  پشت این درو میبینی؟ همه منتظرن تا من سالم از اتاقعمل بیرون بیام، میدونی اگه اتفاقی برام بیوفته چی میشه؟ دلم نمیخواد بار اضافی -

 دوش مامان باشم.

 سرم فریاد کشید و گفت:

 توکل کنی؟ ازت خواهش میکنم بذار عملت کنن...خوای به خدا از کی تا حاال این قدر خدا رو فراموش کردی؟ مگه دست خودته؟ چرا نمی -

 

 ام گفتم:ی انرژیبه فکر فرو رفتم و با ته مانده

 نخواستم بیای که برای عمل راصیم کنی، فقط خواستم بیای تا حاللیت بگیرم. -

 به سمت در رفت و بازش کرد و گفت.

 کنم که بذاری عملت کنن.به شرطی حاللت می -

 ن داد و گفت.با دستش بیرون را نشا

 کنم.خاطر تو، تو لجباز هم که عین خیالت نیس... میخوای حاللت کنم؟ برو عمل شو بعد حاللت میاینا رو ببین، همشون دارن جون میدن به -

 چشمانم را محکم رویهم فشردم و گفتم:

 اگر زیر عمل مردم؛ چی؟ -

 با صدایی بلند گفت:

 کنم.موقع بازم حاللت میاون -

 کند.نکند.... نگفت تو نباشی میمیرم... فقط گفت حاللم می نگفت خدا

 به سمت مردم بیرون از اتاق برگشتم و گفتم.

 باشه، اما ....  -

 گفتم.ام را کامل کنم. اما باید میتوانستم جملهنمی

 اگر وارد زندگی نباتی شدم، نباید مامان بهار کمکم کنه و ازم نگهداری کنه... -

 آوری وسایل روی زمین کرد، با نگاه به شادی فهمیدم که این همان بردیای معروف است.پسری وارد اتاق شد و شروع به جمع و زیر گریه زدم.

 کرد و تمام حرکاتش را زیر نظر گرفته بود. بردیا که کارش را تمام کرد به طرفش برگشت و لب زد.با عالقه نگاهش می

 خوبی؟ -

ش خزید. بردیا نگاهی به چشمان من کرد و شرمنده سرش را به زیر انداخت و شادی را از خودش جدا کرد اما شادی به سمتش رفت و در آغوش

 و به بیرون رفت.

 

 

 شادی/



 

 

 

کردم. مگر خودش مرا به دیدن پویا نیاورد. با بیرون رفتنش از اتاق به دنبالش رفتم کنار دیوار ایستاده بود و سرش را به دیوار تکیه درکش نمی

 بود جلویش که رسیدم، چشمانش را باز کرد و گفت:داده 

 برو خداحافظی کن؛ بریم گندم منتظره... -

 داد. به سمت عمو شهاب رفتم و گفتم:اما چشماِن سرخش خبر از درونش می

 با اجازتون ما دیگه میریم. -

 عمو مهربان نگاهم کرد و گفت.

 بسالمت عزیز بابا. -

 دراز کردم تا کیفم را بگیرم که نداد و به راه افتاد.به سمت بردیا رفتم و دستم را 

 درکش برایم سخت بود...

 ی باال باران و گندم هر دو منتظر ما بودند.طبقه

 ی دمغ هر دویمان گفت.باران با دیدن چهره

 دعوا کردین؟ چرا چشمای دوتانونم قرمزه؟ -

 

 بردیا عصبی خندید و گفت.

 دیدن دوست شادی که حالش بد بود. وا، چه حرفا؟ فقط رفتیم  -

 

 

 بردیا/

 

 

 ی جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم و در فکر بودم.روی کاناپه

 چطور تونستم؟ مگه رحم نداشتم؟ چرا نخواستم ازش بگذرم؟ کاش میتونستم براشون کاری کنم. -

 کرد. عذاب وجدان بدجوری اذیتم می

در اتاقش خواب بود. چشمانم را بستم و تمام اتفاقات دیشب در ذهنم جان گرفت. تمام تنم گر گرفت و شادی در آشپزخانه مشغول کار بود و گندم 

 خجالت زده دستم را ستون روی چشمانم کردم و سعی در خوابیدن کردم.

 حضورش را کنارم حس کردم اما خود را نباختم. کنارم پایین کاناپه نشست و دستش را به سمت موهایم سر داد.

زنه... بردیا؟ از کنم غم دنیا از دلم پر میونی؟ عاشق این همه مردونگیتم که در وجودت داری؟ عاشق این ته ریشت که وقتی لمسش میمید -

 خوام که ...دستم ناراحتی؟ بخدا من دوست دارم... وقتی جلوی پویا اونطوری از خودت جدام کردی حالم بد شد... نمی

 بیشتر به لرزه درآمد. ی منصدایش لرزید و قلب دیوانه



 

 دیوونه من واقعاً دوست دارم! -

 و خم شد و سرش را در گردنم فرو کرد و بوسید. بلند شد و خواست که برود، دستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم. چون انتظار این کارم را

 نداشت تعادلش به هم خورد و به رویم افتاد.

 چی کار میکنی دیوونه؟ -

 لبانش دادم و گفتم.نگاهم را به 

 منو هوایی میکنی بعد میخوای دربری؟  -

 چشمانش لبریز از اشک شد و گفت.

 بردیا؟ -

 باز هم نتوانستم جلوی این لحن مقاومت کنم و گفتم.

 جانم؟ -

 نگاهش را به چشمانم انداخت و گفت.

 چی اذیتت میکنه؟ بهم بگو... -

حس بدم و شرمندگی و عذاب وجدانم. از حال بدم که موقع بغل کردنش جلوی پویا داشتم... همه چیز چشمانم را بستم و هر چه که باید را گفتم. از 

 را برایش بازگو کردم.

 تر کرد و چشمانش روی لبانم ثابت ماند.سرش را به سرم نزدیک

 کنیم، تو شوهرمی و منم زنتم... ما کار اشتباهی نمی -

حال آرامش یافتن بودیم که در آپارتمان باز شد و باران و پشت بندش بابا وارد خانه شدند و با دیدن تر شد و فاصله را تمام کرد. در و نزدیک

 ای کردند و باران خندید که بابا پس گردنی نثارش کرد.وضعیت ما هردو سرفه

 پرسی و ...با خجالت بلند شدیم و سالم و احوال

 ببخشید واقعاً . -

 بابا خندید و رو به شادی گفت.

 اش تقصیر این باراِن.عروس خانوم شما ببخشید که ما هنوز نفهمیدیم که این خونه در داره و باید در بزنیم. همه -

 باران ریز خندید و گفت.

 شرمنده واقعاً... -

 شادی که از خجالت سرخ شده بود. به سمت آشپزخانه رفت تا تدارک پذیرایی را آماده کند و به قول معروف فرار کرد.

ی باران از هم جدا شدیم که خندد. به سمتش رفتم و بغلش کردم. با صدای سرفهمت آشپزخانه رفتم و دیدم که تکیه به کابینت کرده و میبه س

 باران گفت.

 میخواین ما بریم بعداً میایم. -

 و زیر خنده زد.

 

 شادی/

 



 

 

 ای بود دستت درد نکنه .شام خوشمزه -

 نگاهی به چشمانم کرد و گفت:

 نوش جونت.  -

 گندم خندید و گفت:

 مرسی مامان، خیلی چسبید، خیلی وقت بود غذا به این خوشمزگی نخورده بودم. عمه باران که یا شور میکرد یا شفته یا میسوزوند. -

 با این حرفش همگی زیر خنده زدیم که باران گفت.

 وروجک زبون دراز، واقعاً که بردیا دخترتم عین خودته... -

کرد. باران و شادی در آشپزخانه مشغول کار بودند و گندم در حال تماشای کارتون بود ردنش غرق لذت بودم و بابا خوب درک میاز حرص خو

 که بابا گفت:

 امون کامل شد. شادی بهترین انتخاب بود و تو خوب تونستی به دستش بیاری. مواظبش باش، اون دختر بغیرکنم، خانوادهواقعاً بهت افتخار می -

 از تو کسی نداره... تو باید جای همشون رو براش پر کنی. منظورمو که میفهمی؟

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 حق باشماست. باید بتونم خوشحال نگهش دارم. -

را روی میز زد. جلوتر آمد و کیک با ورود شادی به سالن مکالمه را ادامه ندادیم، در دستش کیک خانگی خودش بود که از دور هم چشمک می

 گذاشت و کنارم روی مبل جا گرفت.

 پشت بندش باران با سینی آب طالبی وارد شد و گفت:

 ببینید این زن داداش من چه کرده! همه رو دیوونه کرده... -

 و زیر خنده زد. نگاهی به دستانش کردم و دستش را در دستم گرفتم و گفتم:

 دستت درد نکنه عزیزم. -

 دگار گذاشتم. نگاهی به جای لبم روی دستش کرد و آرام طوری که فقط خودم بشنوم گفت:ای رویش به یاو بوسه

 کم کن دلبری تو.  -

 و بلند تر گفت:

 کاری نکردم که وظیفه است . -

 

 شادی/

 

 شد.جا جبران تمام عشقش را کنم اما آبروریزی میخواستم همانوای وقتی دستم را بوسید، می

ی گندم رفتم. اما در کمال تعجب خواب بود. محتوی در دستم را روی میز گذاشتم و اشتم و با آب طالبی به سمت کاناپهبلند شدم و تکه کیکی برد

 خم شدم و بغلش کردم.

 خواد تو ببریش.بِِدش من، سنگینه نمی -

 به سمتش چرخیدم و گفتم.



 

 برمش.کجاش سنگیِن؟ می -

 ی لجوج پیدایش شد و گفت:همان پسر بچه

 بده به من! گممی -

آورد. گندم را گرفت و به سمت اتاق رفت و منم دنبالش دانست چه با آن اخم هایش بر دلم میو اخمی بین دو ابرویش ظاهر شد. خودش که نمی

 ام بود.رفتم. وقتی پتو را روی گندم کشیدم هنوز خیره

 چیه؟ چرا اونطوری نگام میکنی؟ -

 به سمتم آمد و گفت:

تونم میدونستی خودت دلبری زیاد داری تا من؟ اون غذای خوشمزه چی بود درست کرده بودی؟ از فردا باران و بابا اینجا پالسن... من نمی -

 باهات خلوت کنم که...

 خندیدم و مشتم را به بازویش زدم.

 

 ت:مهمان هایم را بدرقه کردم و داخل خانه شدم. بردیا نگاه شیطنت باری به من کرد و گف

 که دلبریمو کم کنم آره؟  -

 تر شد. و یک قدم نزدیک

 که برای تو دلبری نکنم! برای کی بکنم؟ دخترای تو کوچه؟ -

 به سمتش رفتم و گفتم:

 چشاتو در میارم، دلبری تو فقط مال خودمه... -

 در آغوشش کشید و گفت:

 دلبری و دلبرم تویی. -

 اتاق رفت.در یک لحظه روی دستانش بلندم کرد و به سمت 

 

 

 

 پویا/

 

 

 آماده بودم تا به سمت سرنوشت جدیدم بروم. اما فقط منتظر شادی بودم که بیاید و شاید برای بار آخر ببینمش.

 داد، گفت:مامان که از صبح باال سرم بود و هی امیدواری می

 دردت به جونم به هیچی فکر نکن، امیدت فقط به خدا باشه. -

 نفس کشیدنم سخت شده بود. استرس بدی در جانم بود و

 با ورود دکتر به داخل نفسم را بیرون فرستادم و گفتم:



 

 یه ذره دیگه تا شادی بیاد صبر کنیم لطفاً... -

 دکتر نگاهی به چشمان منتظرم انداخت و گفت.

 باشه ولی فقط پنج دقیقه. -

 کرد. آمد که داشت با بردیا صحبت میاش میصدای خنده

 میارما چشاتو میندازی زمین میری و میای...چشاتو در  -

 چند قدم مانده گفت.

 نگاهم به این پرستار خوشگال نمیکنی. -

 و با خنده وارد اتاق شد و به سمت مامان رفت.

 سالم خاله بهار، دلم برات تنگ شده بود. -

 مامان بغلش کرد و گفت.

 سالم عزیز دلم، منم همین طور. -

 بابا خندید و گفت.

 عزیز بابا چطوره؟ همیشه به خوشی! -

 های نمکی کرد و گفت:از آن خنده

 از کارای بردیاست. -

 و انگار تازه فهمید چه گفت که زیر لب معذرت خواهی کرد.

 با انرژی سرش را باال آورد وو گفت:

 تو چطوری؟ -

 اش را حس کردم و من هم پر انرژی گفتم:انرژی

 خوبم، خیلی خوبم... -

 ت:خندید و گف

 خدا رو شکر. بقیه کجان؟  -

 مامان خندید و گفت:

 ام نگو حامله است و نفهمیدیم.پریا که خونه استراحِت، بچه -

شادی عصبی خندید و تبریک گفت و به سمت پنجره رفت و به بیرون خیره شد و دستش را روی شکمش گذاشت و آه کشید. حتی مامان هم حس 

 کرد و گفت:

 وهرتو بهمون معرفی کنی؟ از شهاب شنیدم که چقدر مرد خوبیه.خوب دخترم نمیخوای ش -

 تلخ خندید و گفت.

 نظر لطف عمو هستش. -

 پوز خندی زدم و گفتم:

 میشه بهش بگی بیاد تو؛ دلم میخواد یخورده باهاش حرف بزنم اما تنهایی. خواهش میکنم. -



 

 

 بردیا/

 

 

خواستم از دستش بدهم. شادی تمام زندگی ام بود و وابستگی شدیدی به جوشید. نمیسرکه میبا دو دلی به سمت اتاق گام برداشتم. دلم مثل سیر و 

 او داشتم.  سرم را پایین انداختم و وارد اتاق شدم.

 چرا جلوی در وایسادی؟ بیا جلوتر. -

 رفتم.داشتم و جلو میبا اضطراب گام برمی

  چته مرد؟ مگه من چیزی گفتم که از االن داری میترسی! -

 سرم را باال بردم و گفتم:

 خوام از دستش بدم... میفهمی؟ اون جون مِن...نمی -

 با بغض گفت:

ی چیزی رو خوام. بهش عشق بده و نذار غصهدونم، ادامه نده لطفاً... بردیا فقط خوشحال و خوشبختش کن. من غیر خوشحالیش چیزی نمیمی -

 بکشه.بخوره... من نتونستم اما تو نذار رنج و سختی 

 رساندم.نگاهم به چشمان خیسش افتاد. پشیمان بودم؛ ای کاش شادی و پویا را به هم می

 ببخشید پویا، خودخواهی کردم. وگرنه حق تو بود... -

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و گفت:

 سپرش دست خودت... پس مواظبش باش.گذشته ها گذشته، االن رو بچسب خوشبختش کن؛ می -

 مت در داد و گفت:نگاهش را به س

 خوام زندگیشو خراب کنم اما بهم یه قول بده.اگر ُمردم که هیچ ولی اگر موندم میرم خارج، نمی -

 اش شدم و گفتم:متعجب خیره

 چی؟  -

 آبی مهربان نگاهش را به سمتم سوق داد و گفت:

کسی رو نداره، دلم براش سوخت وقتی اونطوری مظلوم تو در هر حال پشتش باش و تنهاش نذار. نذار حس بی کسی به سراغش بیاد. اون هیچ  -

صورتم زل زد و گفت؛ من چون کسی رو ندارم این بال رو سرم آوردی؟ میخواستم بمیرم و بگم غلط کردم. اما نخواستم بمونه و با من رنج 

 بکشه... اون لیاقتش بیشتر از همه است پس بهش برسون.

 

 

 و به فکر فرو رفته بودم.ی بیمارستان نشسته بودم در محوطه

 هایی که دادم عمل کنم؟یعنی میتونم به قول -

 با احساس کسی کنارم سرم را باال آوردم. 

 چرا تنها نشستی پسرم؟ -



 

 تلخندی زدم و گفتم:

 ببخشید، من نباید اصالً میومدم. -

 پوزخندی زد و گفت:

 این طوری بشه چیکار کنم؟میترسم، امروز از اون اتاق  عمل سالم بیرون نیاد، اگر  -

 اش انداختم و گفتم:نگاهی به موهای جو گندمی

 توکلتون به خدا باشه، انشاهلل چیزی نمیشه. -

 آه سینه سوزش را بیرون فرستاد و گفت:

 ش میمیره.قربونش برم که بغیر اون کسی رو ندارم. خودش به جوونیش رحم کنه... بیشتر به مادرش رحم کنه... اگر بیرون نیاد مادر -

 

 که خیِر، دلتون رو خوش کنید. ان شاهلل -

 ان شاهلل ای زیر لب زمزمه کرد و بلند شد و رفت. دلم بدجور گرفته بود و حالم بد بود. تلفن را در دستم گرفتم و به شادی پیامک زدم.

 " یه جایی کار دارم، کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت!"

ی ام رفتم. همان کسی که روزگاری همدم همهیک گل فروشی نگه داشتم و دسته گلی خریدم و به سمت یار قدیمیو به سمت ماشین رفتم. جلوی 

 هایم بود.دردها و خوشی

ی گالب را برداشتم. پایم را که روی آن زمین گذاشتم به یک باره تمام ی مورد نظر پارک کردم و از صندلی کنارم دسته گل و شیشهکنار قطعه

 ای سنگین به زمین وصل بود و حرکت کردن را برایم سخت کرده بود.در سرم آوار شد. انگار هر کدام از پاهایم با وزنه غم دنیا

 به سختی خودم را کنار مزارش رساندم و نشستم.

 وفا شدم و کمتر بهت سر میزنم اما... سالم، من اومدم... میدونم! چند وقته بی -

 و شروع به درددل کردن کردم.بغض نگذاشت حرفم را تمام کنم 

چند وقته دوباره عاشق شدم. اسمش شادِی، دختر خوبیه و به دخترمون خیلی عالقه داره... غزل دوسش دارم و به هیچ قیمتی حاضر به از  -

 دست دادنش نیستم.

 اشک هایم پایین ریختند و دوباره گفتم.

هستی! غزل اون زن منه. تمام بود و نبودم... زندگیم با اون خیلی خوب تر شده از  ببین بازم درددل هامو میارم پیشت، بازم تو سنگ صبورم -

 یکنواختی دراومده و االن خوشحالم. کنارش و با حضورش غرق آرامشم اما این عذاب وجدان رو چی کار کنم؟ 

 شروع به شستن قبر با گالب کردم و دسته گل را پرپر کردم و رویش ریختم. 

 هایم را پاک کردم و جواب دادم.اهم اشکبا صدای تلفن همر

 جانم. -

 صدای طنازش که در گوشم پیچید غرق لذت شدم و گویا تمام غم هایم به یک باره پر کشید.

 جانت بی بال همسرجان، نمیای دنبالم؟ دلم برات یه تیکه کوچولو شد... -

 ادم.اش لبخندی روی لبانم نشست و مانند خودش جوابش را داز لحن کودکانه

 چرا همسر جان؟ االن میام... راستی عمل پویا چطور بود؟ -

 ای زد و گفت:ی دلبرانهخنده



 

 خیال بیا بریم خونمون که دلم برای با تو بودن تاپ توپ میکنه.خوب بود، اونو بی -

 بلند خندیدم و گفتم:

 ای قربون اون تاپ توپ قلبت... -

رفتم. فقط دلم به رفتم؛ انگار نه انگار که اصالً من برای دیدن غزل آمده بودم و بدون خداحافظی میدر همین حین بلند شدم و به سمت ماشین 

 کردم.طرف خط خوش بود و به هیچ چیز فکر نمیصدای آن

 

 

 《یک ماه بعد  》

 

 شادی/

 

 از آزمایشگاه بیرون آمدم و دستم را روی شکمم گذاشتم. زیر لب زمزمه کردم.

 هستی؟  وای، یعنی اون تو -

ام را تماشا ام را باز کردم و و عکس دو زندگیی گوشیذوق زده سرم را به پایین انداختم و پشت فرمان نشستم و به سمت آپارتمانم رفتم. صفحه

برد تا بتواند کردم. خیلی وقت ام را رفع میزدم و دلتنگیقدر دلم برایشان تنگ شده بود. با یک اکانت دیگر گاهی با بردیا حرف میکردم. چه

 ی دیگری نداشتم.دوستی من را با یک اسم جعلی قبول کند اما چاره

 نی در راه است و خواهر خواهد شد.توانست خبردار شود که یک نیدلم برای گندم یک ذره شده بود و دوست داشتم کنارم بود و می

 

 ای کردم و دلم بی هوا به سمت عشقم پرکشید.پخش شد، خنده رادیو را باز کردم و روی موج موسیقی تنظیم کردم. آهنگ استانبولی که

 

 " bu aşkin tozlu yolonu bulduğum yerden,  

 از جایی که راهه پر از گرد و غبار این عشق رو پیدا کردم.

 

gundoz gőzü gőrmediğim çaldin bandan. 

 چشمم روز رو ندیده از من گرفتیش

 

 sürgün gibi çekmediğim kalmadi sandan. 

 مثل تبعیدی ها چیزی نمونده که از دستت نکشیده باشم

ellerimle yazdim bu sonu. 



 

 با دست های خودم این پایان رو نوشتم

şimdi yarla bir şehrin yolu. 

 کیه که دیگه راه این شهر رو بره

gőnlüme girdin ama son oldu 

yalanci gül sevemem. 

 وارد قلبم شدی ولی برای آخرین باره من نمیتونن گل دروغگو دوس داشته باشم

bin kere geldin ama hiç oldi yürekle yol çizemem,  

 هزار بار اومدی ولی نیست شد با دلم) قلبم ( نمیتونم راهی بسازم

 

dertle bir oldum adim  çok yandi sonunda kal diyemem. 

 د و غم یکی شده و خیلی سوخت دیگه نمیتونم بگم بموناسمم با در

gozlarimin içina kar yagdi sogukla baş edemem.  

 درونه چشمام برف باریده بااین سرما نمیتونم دووم بیارم "

 

ار خیابان رفتم و ؛ به سمت پشمک فروش کنکنار خیابان توقف کردم و به سمت ساحل گام برداشتم. دلم عجیب هوس خوردن پشمک کرده بود

 یک پشمک خریدم.

 خوردم، که تلفنم زنگ خورد.روی نیمکت نشسته بودم و با ولع پشمک می

گفت، نباید به تو دروغ گفت، با او حرف بزن و بازگردم. اما غرورم میباِر ایستاد. در دوراهی بدی گیر افتادم. دلم میبا دیدن شماره قلبم به یک

 دامه بده.اش را اگفت؛ پس تنبیهمی

 

 ام بازگردم.خواست به خانهاما همیشه قلب پیروزمند بود و حاال هم با فهمیدن بارداری ام دلم می

 تلفن را به گوشم نزدیک کردم و پاسخ دادم.

 بله. -

 صدایش که طنین انداز گوشم شد، ضربان قلبم به یک باِر روی هزار رفت. با درد گفت:

 شادی، کجایی؟ -

 م نشست و راه صحبتم را بست.بغض بدی در گلوی

 دارم میمیرم... کجایی؟ نامرد نگفتی بردیا بدون تو چیکار کنه؟ نفهمیدی اگه بری میمیره؟  -



 

 اشک هایم صورتم را نوازش دادند. 

 عشقه بردیا کجایی؟ همین االن میام دنبالت... فقط بگو. -

 هق کردم و نتوانستم حرفی بزنم.هق

 خوای برگردی نیا اما تو گریه نکن.نمی جونه من گریه نکن، باشه -

 آرام زمزمه کردم.

 میای پیشم؟ -

 تلخندی زد و گفت:

 مگه میتونم نیام؟  -

 دوباره آرام گفتم:

 میشه خودم بهت زنگ بزنم؟ حالم خوب نیست. -

 باشه عشقم، خودتو اذیت نکن. -

 خندیدم.رویم کردم و و قطع کرد. نگاهی به دریا و کشتی های روبه

 ریختم.خندیدم و دوباره اشک میگفت دیوانه است. بین گریه میدید حتماً با خود میهر کسی مرا می

 گرفتم.گذاشتم و آرام میاش میخواست حاال کنارم بود و باز هم سرم را روی سینهدلم می

 

 اراده به سمت شکمم رفت و کودک درونش را لمس کردم.دستم بی

 گفت دلش برامون تنگ شده... آره جون مامان خوشحالم، خیلی خوشحالم... هم تو رو دارم و هم باباتو ...بود. میبابایی  -

 ام را در آوردم و به بردیا پیامک زدم:سوار ماشین شدم به سمت آپارتمانم رفتم.به محض ورود به خانه گوشی

 من استانبول هستم، میای پیشم؟ -

 کوفت. پاسخ آمد.ام میه سینهمهابا خودش را بقلبم بی

 فردا صبح اونجام، میای فرودگاه دنبالم؟ -

 برایش نوشتم.

 فقط بیا، میایم دنبالت... -

 میخوام صداتو بشنوم، میشه تلفنی حرف بزنیم؟ -

 صدای تلفنم که آمد جواب دادم.

 جانم؟ -

 اش در گوشم پیچید که گفت:زدهصدای هیجان

 رات یه ذره شده...عشقه بردیا، خانومم دلم ب -

 دوباره بغض مهمان گلویم شد و گفتم:

 منم دلتنگتم... زودتر بیا، بردیا ببخشید. -



 

 با خنده گفت:

 چی رو؟ -

 اش بین دو ابرویم نشست و گفتم:اخمی از آن همه خوبی

 قدر خوبی؟بخاطر اینکه بی خبر گذاشتم رفتم؛ بخاطر اینکه تو رو تنها گذاشتم. تو چرا این -

 دلگیر گفت:

 ازت دلگیرم و ناراحت ولی دلم نمیاد که تنهات بذارم. اومدم باید حسابی بهم جواب پس بدی؛ فهمیدی؟ -

 با خنده گفتم:

 مخلصتم هستم. -

 خندید و گفت:

 انصاف، نگفتی من بی تو با کی آروم بشم؟آرامشمو برداشتی کجا رفتی؟ بی -

 مانده بودم در جواب حرف حقش چه بگویم.

 قط میتونم بگم ببخشید.ف -

خواست آن شب تا خود صبح و پای هواپیما باهم حرف زدیم و سپس من به دنبالش رفتم. در راه قلبم از شدت ضربان در حال مرگ بود. دلم می

 هر چه زودتر پیشش باشم.

 

 

 پویا/

 

 

 ل پخش بود.داشتم. درهندزفری در گوشم آهنگ جازی در حاای قدم برمیروی تردمیل با سرعت آهسته

 ترسیدم از عمل شدن و حاال حتی شروع به ورزش کرده بودم. یاد یک ماه پیش افتادم که می

 ام دیدار کردم.وقتی از بیمارستان مرخص شدم و .... به کانادا آمدم و با دوستان قدیمی

 کرد.کم کم رشد می مامان کنارم بود و مراقبم... آن قدر از حضورش متشکر بودم که حد و حساب نداشت. موهایم

توانستم داشته نمی کاترین بیشتر دور و اطرافم بود و مشغول دلبری کردن، اما احساسی به او نداشتم. احساسی که به شادی داشتم را با هیچ کس

 باشم.

 

 با صدای مادر سر چرخاندم.

 عزیز دلم برای امروزت کافیه، بیا بشین یخورده بخور که جون بگیری. -

 ی مهربانش کردم و در دلم گفتم:چهرهنگاهی به 

 آخه دیگه چقدر بخورم؟ چاق نشم خوبه. -

 که دلش را نشکنم به سمت میز رفتم. کمی که خوردم کنار کشیدم.اما برای این



 

 مرسی خیلی خوش مزه بود. -

 نگاهی به چشمانم کرد و گفت:

 تا آخرشو باید بخوری، فهمیدی؟ -

 شیطنتم گل کرد و گفتم:

 بهار جون، خشن میشی جذاب تر میشیا!وای  -

 نیشگونی از بازویم گرفت و گفت:

 اتو تموم کن.زبون نریز بچه عصرونه -

 وای، دست بزنم که داری! خوش به حال بابا با این زنش. -

 خندید و پدر صلواتی زیر لب نثارم کرد.

دلم برایش تنگ شده بود. اما این چیزی بود که خودم خواسته بودم و انتظاری کرد و ام دهن کجی مینگاهم به روی دستانم افتاد. جای خالی حلقه

 خواستم.. خوشحال بودم که او شاد و خوشبخت هست و دیگر چیزی نمینداشتم

 

 

 بردیا/

 

واز تبریز _ استانبول در مسافرین محترم لطفاً صندلیهای خود را به حالت عادی برگردانید و کمربند هایتان را ببندید. تا چند دقیقه دیگر پر -

 زمین فرود خواهد آمد.

 

داد. آن قدر در اوهام خود غرق بودم که خواستم ببینمش و آرام شوم. اما نه باید اول جواب سواالتم را میدل در دل نداشتم. بعد از مدتها می

 نفهمیدم کی هواپیما خالی شد و من تنها کس داخل هواپیما هستم.

آمدم که چشمم راهی بیرون شدم. ساکی نداشتم تا زمانم را پای تردمیل محتوی ساک ها تلف کنم. از پله برقی ها پایین میبا کیف کوچک در دستم 

قدر دلتنگ آن دو چشم بودم؟ چه قدر دلم برای عطر موهای طالیی رنگش تنگ شده بود؟ با ورودم به به دو جام عسل، منتظرم افتاد. چه

 و بدون حرفی در آغوشم خزید. ی پایین به سمتم دویدمحوطه

 دلتنگ بود و من هم دست کمی از او نداشتم. با تمام توانم به خود فشردمش و عطر تنش را نفس کشیدم.

 کنی.یخورده دیگه ادامه بدی، دوتامونو پرس می -

 کمی از فشار دستانم کم کردم و گفتم:

 چیکار کردی با این قلبم، که این همه دلتنگتم؟ -

 تاب گفت:باز کردم و از آغوشم جدایش کردم و نگاهم را به سمت چشمانش سوق دادم. بی چشمانم را

 بریم خونمون؟ -

 خندیدم و دستش را در دست گرفتم. 

 گویم استانبول شهر عاشقان است.خیره به شهر عشق بودم، همه آدم ها معتقدند پاریس شهر عاشقان است اما من می

 شدیم و به سمت داخل قدم گذاشتیم. جلوی یک برج پارک کرد و پیاده



 

 البی بزرگی بود که با چند دست مبل چیدمان شده بود و نگهبانی آن طرف در حال حرف زدن با تلفن بود.

 

 

 شادی/

 

واحد را که باز کردم، کردم. در جا لبانش را اسیر لبانم کنم. اما باید صبر میخواست همانفرم بود که دلم میهای خوشتاب، آن لبقدر بیقلبم آن

 پیراهنش را گرفتم و به داخل کشیدم...

 

 ی شیرین بوسه هایش...من بودم و خلسه

 

 ماندم و طعم آرامشم.کرد و من میکاش تمام دنیا توقف می 

 

 با حس خالی شدن زیر پایم هین بلندی کشیدم و دستانم دور گردنش قفل شد. آرام لب زد.

 اتاق خوابت کجاست؟ -

 جا بودیم. روی تخت درازم کرد و رویم خیمه زد.ای آنای به اتاق کردم و پس از ثانیهزدم، با دستم اشارهس مینفنفس

 دلتنگت بودم آرامشم، دلتنگ عطر تنت، طعم لبات... حضور گرمت. -

 چشمانم را با لذت بستم و به طنین صدایش گوش دادم. 

 معرفت، نگفتی بی تو میمیرم؟  بی -

 تم:زیر لب گف

 زبونتو گاز بگیر... این حرف ها چیه؟ دلگیر بودم ازت وگرنه خودت خوب میدونی که چقدر..... -

 لبانش مهر سکوت بر لبانم زد و نتوانستم ادامه دهم.

 

 

 کردم که چگونه خبر پدر شدنش را بدهم. با صدایش از اتاق گفتم:در آشپزخانه بودم و به این فکر می

 جانم؟ -

 کمرش بند بود به سمتم آمدو گفت:ای به با حوله

 چرا چیزی نگفتی؟  -

 متعجب خیره اش شدم. 

 چی رو نگفتم؟! -

 خندید و گفت:

 که من دارم دوباره پدر میشم. -



 

 سرم را تا حد توان پایین انداختم و خندیدم. در آغوشش کشید و گفت:

 قربون خانومم برم من... -

 

 

 بردیا/

 

 انداختم و به سمت تراس رفتم. سیگاری آتش زدم و تلفن کردم. صدای شادش که در گوشم پیچید، خوشحال گفتم:نگاهی به ساعت روی میز 

 سالم. -

 خندید و گفت:

 بَه آقا بردیای گل، چی شد یاد ما کردی؟ -

 لبخندی از آن همه انرژی روی لبم ظاهر شد و گفتم:

 واستی انجام شد. خوشحالم که حالت خوبه، زنگ زدم بگم همه چیزایی که خ -

 خندید و گفت:

مرسی ازت که تموم آرزوهای منو برطرف کردی. آرزوی من فقط این بود که اون چیزایی که ازش گرفتم رو بهش برگردونی. ممنونم  -

 رفیق...

 ام چکید و گفتم:قطره اشکی از گونه

 متاسفم، من نباید ... -

 نگذاشت حرفم را کامل کنم و گفت:

 خیال رفیق فقط مواظبش باش، هم مواظب خودش و هم پسرش...بی -

 لبخندی روی لب هایم شکل گرفت و گفتم:

 مخلص دوتاشونم هستم. -

وقتی وارد اتاق شدم و کنارش روی تخت نشستم. نگاهم به سمتش کشیده شد. عجب دختری بود، چطور توانسته بودم در این مدت کم این قدر 

 .اش شوموابسته و شیفته

 

 

 شادی/

 

 با فریاد گفتم:

 بردیااااا، بدو دیرمون شد. -

 هنوز هم با آرامش در حال جمع آوری ساک بود. به سمتش رفتم و گفتم:

 بذار کمکت کنم. -



 

 اما مانعم شد و گفت:

 بشین.مگه من به شما نگفتم تا این گل پسر بابا به دنیا نیومده از جات نباید تکون بخوری؟ برو دو دقیقه یه جا  -

 خندیدم و گفتم:

 تونم، عادت ندارم.آخه نمی -

 به سمتم آمد و موهای پریشان کنار گوشم را با سر انگشتانش بازی داد و گفت:

 خواد بالیی سر هیچ کدومتون بیاد.میدونم شیطون من اما باید بری بشینی، دلم نمی -

 

 با عشق خیره به چشمانش شدم و گفتم:

 ؟خیلی دوست دارم میدونی -

 ام زد و گفت:با انگشتانش رو بینی

 لرزونی دیگه نیازی نیست زبون بریزی...بیا برو زلزله... همین جوریشم قلبمو می -

 خندیدم و دوباره روی کاناپه نشستم. دستم را روی شکمم گذاشتم و خندیدم.

 جون مامانی، تو هم خوشحالی؟  -

 شنیدم.گفتم و پاسخ میهنم با او سخن میانگار جنین داخل شکمم با من ارتباط داشت که در ذ

 

 آره مامانم میریم پیش آبجیت... اسمش گندمه یه دختر ناز و مو فرفری و زبون دراز ... -

 

 ام بود که گفت:بردیا با خنده خیره

 ای مردمو گول میزنه.راست میگه بابایی تو زبون درازی کشیده به مامانت... عین خودش حرفه -

 

 م:خندیدم و گفت

 میخواستین شما هم بلد بودین به ما چه؟ -

 خیره نگاهم کرد و گفت:

 ای به قربون خنده هات. -

 چشمانم را با لذت بستم و آرامش را با تمام وجودم حس کردم.

* 

 

 در را با کلید باز کرد و وارد شدیم.

 پس گندم کجاست؟ -

 ام شد و گفت:خیره



 

 ی بابا هستش االن زنگ میزنم بیارنش.بگیر! خونهبذار برسی بعد سراغ اون زلزله رو  -

 

 به سمت اتاق خواب رفتم. اما در کمال تعجب شاهد تغییرات کلی اتاق شدم.

تمام دیوار ها به رنگ بنفش شده بود تخت و اساسیه همگی تعویض شده بودند. باالی تخت عکسی از من و بردیا زده شده بود و روبرویش 

 تابلویی از چشمانم....

 ام تکیه داد. چقدر زیبا شده بود. دستانش از پشت دور شکمم حلقه شد و سرش را به شانه

 مورد پسند شد خانوم؟ -

 ای روی لپش کاشتم.به سمتش سر چرخاندم و بوسه

 مگه میشه خوشم نیاد؟ مرسی بابت همه چی. -

 دستم را گرفت و داخل اتاق شد، عجب جایی برای عاشقانه هایمان ساخته بود.

 

 

 پویا/

 

 ماه بعد* ۵

 

 جانم عشقم؟ -

 معلومه کجا گذاشتی رفتی؟ دلم برات تنگ  شده؟ -

 ای به این همه ناز کردم و گفتم:خنده

 کنی؟به جای نغ زدن تعریف کن ببینم چه می -

 با عصبانیت گفت.

 عه یعنی من نغ نغوام، داشتیم آقا پویا؟ -

 گوشی را از گوشم فاصله دادم.

 به داد فرزین برسه. این چه جیغی بود زدی؟ وای پریا، خدا -

 های خواهرم بودم.خندید و من عاشق خنده

 پویا؟ -

 دلم از لحنش لرزید.

 جانم آبجی! -

 با لحن پویا خر کنی گفت:

 قول بده، برا زایمانم میای! پیام گذاشته رفته پیش ِجسی و دلسا، تو هم نباشی من میمیرم. -



 

 عصبی گفتم:

 بگیر، ما یه داداش از دست دادیم برا هفت جدمون کافیه.زبونتو گاز  -

 غمگین گفت:

خندوندمون؟ از وقتی رفت؛ زندگی همون یه چیزی کم داره.... د...دل...دلم براش تنگ گاهی وقتا دلم برای شیطنتاش تنگ میشه، یادته چقدر می -

 شده پویا.

 ام افتاد و گفتم.قطره اشکی روی گونه

 ه نکن، پارسا رفت اما یادت باشه که اون همیشه دوست داشت ما رو خندون ببینه.پریا جون من گری -

 تلخ خندید و گفت:

 راست میگیا، راستی این مامان همش میگه پویا االن چیکار میکنه؟ غذاشو خورد، نخورد! منو کالفه کرد. -

 لبخندی روی لبم ظاهر شد.

 قربونش برم، مواظبش باش... -

 در واحد با پریا خداحافظی کردم و به سمت در رفتم. از چشمی که نگاه کردم. کاترین را دیدم و در را باز کردم.با به صدا در آمدن 

 سالم پویا، خوب هستی؟ -

 اش بودم!ی آن همه راحتیبدون تعارف وارد شد و روی کاناپه لم داد! یعنی شیفته

 روبرویش نشستم.

 چی میخوری؟ -

 داخت.ی سالن اننگاهی به بار گوشه

 شراب قرمز داری؟ -

 بلند شدم و جامی برایش پر کردم و به دستش دادم.

 خودت نمیخوری؟ -

 نگاهی به چشمان شیطنت بارش کردم و بدون پرده گفتم.

 خودتم خوب میدونی که من چقدر از این کارات بدم میاد! پس چرا هی غرورتو ... -

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و گفت:

 دارم بی انصاف.چون دوست  -

 

 نگاهم به چشمان خمارش افتاد:

 چند جام قبل این خوردی؟ -

 خندید.

 مگر عشقت میگذارد که ارقام و اعداد در ذهنم بماند؟ -

 ام شد.به سمتم متمایل شد و خواست ببوستم اما با سیلی محکمی که به گوشش زدم به خود آمد و با اشک خیره

 موقع مرا نخواهی دید.باشد میروم، اما دیگر هیچ  -



 

 و از خانه بیرون زد. روی کاناپه دراز کشیدم و چشمانم را بستم و به فکر فرو رفتم.

 《باید برگردم هم دلتنگ خانواده هستم و هم پریا تنها مونده  》

 با تصمیم آنی بلیط گرفتم و با خیالی راحت به خواب رفتم.

 

 بردیا/

 

 زد.بود و مدام غر میجلوی آینه در حال برانداز کردن خودش 

 ام...این خواهر تو هم وقت گیر آورد برای عروسی! نگاه کن شبیه بشکه -

 با لبحند به سمتش گام برداشتم و دستانم را به سمتش دراز کردم، در آغوش خزید.

 مگه دروغ میگم؟ من امروز نمیتونم برقصم. -

 خندیدم و دستم را روی شکم بزرگش گذاشتم.

 ت باش نمیخوام برقصی، این عشق بابا باید سالم به دنیا بیاد فهمیدی؟تو مواظب خود -

 نگاهش را به چشمانم داد و لبخندی زد. بدون حرفی به سمت لبانش رفتم که داد زد.

 نه تمام آرایشمو بهم میزنی... -

 خندیدم و نگاهم را به آرایشش دادم.

 اش چه زیبا و دلربا شده بود.بود و موهای شنیون شده ای بسیار زیبا آرایش شدهچشمانش با رنگهای مسی و قهوه

 

 تونم چشم ازت بگیرم. امشب از کنارم جم نمیخوریا.اونقدری خوردنی شدی که نمی -

 فهمیدی؟

 خندید.

 من بشکه رو میخوان چیکار؟ -

 خشمگین نگاهش کردم:

 باشه حاال چیزی نگفتم که! چشم آقامون. -

 

 کرد و از خانه بیرون زدیم، در حیاط ویال پارک کردم و پیاده شدیم. به طرف مانتویش رفت و به تن 

 گندم که از ماشین پیاده شد:

 بابا، مامان من میرم با بچه ها بازی کنم. -

 و دور شد. صدای بلند شادی آمد که گفت:

 گندم مواظب خودت باشا... -

 بازویم را به سمتش گرفتم و گفتم:



 

 افتخار میدید؟ -

 بازویم حلقه کرد و باهم قدم به باغ گذاشتیم. بابا با دیدن شادی به سمتمان آمد.دستش را دور 

 تو چرا با این حالت پا شدی اومدی باباجان؟ اینجا که همه کارارو کارگرها میکنن. -

 

 شادی/

 

 بردیا و بابا رضایت دادند. داخل ویل روی کاناپه دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم. امروز عروسی باران و سمیر بود و چقدر جنگید تا

 با ورود مهمان ها بلند شدم و به کنار بردیا رفتم و با مهمان ها مشغول شدم.

ام را جلب کردیم که برق چشمان آبی کسی از میز کناری توجهدست در دست هم در حال حرکت بودیم و با هر کسی سالم و احوال پرسی می

 کرد.

چیزی در دلم تکان خورد. دست را که در دست بردیا بود فشردم که به سمتم برگشت و با دیدن پویا خشک به سمتش برگشتم و با دیدنش انگار 

 شد. 

 از استرس در حال پس افتادن بودم که بردیا به سمتش رفت و خوش آمد گفت.

 ای وارد ویال شدم. به تبعیت از او من هم خوش امد گفتم و به بهانه

 

 در آینه به خودم افتاد و نهیب زدم. در دستشویی را که بستم نگاهم

 چته؟ هان! چرا ترسیدی؟ مگه بردیا رو دوست نداری؟ پس آروم باش. -

 در را باز کردم و وارد راهرو شدم و به سمت باغ قدم گذاشتم که صدایش مانعم شد.

 سالم خانوم برومند. -

 کنایه اش را نشنیده گرفتم و به سمتش برگشتم.

 

 دانش.سالم آقای  -

 ام را محار کنم.نتوانستم حس کنجکاوی

 شما کجا، اینجا کجا؟ -

 خندید از همان خنده هایی که روزگاری عاشقش بودم.

 من دوست سمیر هستم... فقط خواستم بهتون بگم که به خاطر من معذب نباشید. -

 پوزخندی زدم و گفتم.

 خواهش می کنم این چه حرفیه؟! -

 بردارم که دستم را از پشت گرفت. خشمگین به سمتش برگشتم که دستم را رها کرد و گفت.خواستم دوباره قدم 

 کنم. شادی، خواهش می -

 با اخم گفتم.



 

 ولم کن، من شوهر دارم... یکی ببینه چی میگه؟ -

 چشمانش را بست و گفت.

 باشه، فقط میخواستم بهت بگم که... -

 

 

 پویا/

 

 سکوت کردم.بغضم اجازه نداد تا ادامه دهم و 

 داد.حس سرکشم را نمی توانستم کنترل کنم و کار دستم می

 شادی، مادر شدن خیلی بهت میاد. منو ببخش بخاطر همه چیز... -

 تلخ خندی به رویم زد.

 خدا ببخشددت. -

 

 داد.ی کفشش خبر از رفتنش مینگاهم به شکم برآمده اش افتاد و افسوس بار به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم. صدای دور شدن پاشنه

 ام ریخت، با افسوس گفتم:اولین قطره اشک که روی گونه

 کجا رو اشتباه کردم؟ چرا نتونستم خفظت کنم و از در دیگر ویال خارج شدم و از آن باغ بیرون زدم.  -

 صدایی در سرم پیچید.

 لی راحت الماستو در معرض دید گذاشتی.حقته، تو االن سالمی! میتونستی برای خودت حفظش کنی. اما خودت خی -

 فریاد زدم و مشتم را روی فرمان کوبیدم.

 خوشحالم که خوشبخت هستش و همین برام دنیایی هستش. -

 

 بردیا/

 

 فهمید.سیگارم را با سیگار قبلی روشن کردم و خیره به سیاهی شب شدم. عطرش را حس کردم اما عصبی بودم و نباید می

 ام تکیه داد.پشت در شکمم پیچید و سرش را به شانهدستانش را از 

 عزیز دلم از من ناراحته؟ -

 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم.

 کنم؟ پس چرا این قدر میترسی؟بردیا، میدونی که موتو با دنیا عوض نمی -

 به سمتش برگشتم.

 اون مرتیکه چی میگفت بهت؟ -



 

 ترس را در چشمانش دیدم و بعد نیشتر اشک را.بی آن که متوجه شده باشم صدایم باال رفته بود. 

 آغوشم را گشودم و گفتم.

 ببخشید شادی، ببخشید من خر رو.  -

 در یک لحظه فریاد زد.

 بردیا -

 زد و با حس خیسی لباسش گفتم.اش به سرخی مینگاهم به او افتاد که رنگ چهره

 فکر کنم وقتشه. -

 بلند خندید و گفت.

 من دوست دارم.هر چی باشه بدون که  -

 در آغوشم کشیدمش و گفتم.

 آروم باش، االن وقت این چیزا نیست. -

 به سمت ماشین ها رفتم که پدرم با نگرانی به سمتم آمد.

 چی شد؟ -

 خندیدم و گفتم:

 داره میاد میشه روسری شادی رو بیارین؟ -

 با عجله به سمت ویال دوید و با مانتو و روسری اش برگشت.

 

 ه شادی!وای چه ناز -

 نگاهم به چشمانش افتاد که نم اشک داشتند.

 مرسی بردیا، مرسی که هستی و منو مادر کردی. -

 خندیدم و پسرم را در تختش گذاشتم.

 تا آخر عمر بیخ ریشتم. -

 ی هر دوتایمان برخاست و....صدای خنده

 

 

 

 پایان

 

* 



 

 

 سالم دوستاِن جان

 

 رمانم رو امروز به پایان رسوندم.به امید خدا و شما عزیزان دلم اولین 

 رمانی پر از محتوی تقدیم حضورتون شد و من خوشحالم از داشتن شما عزیزان

 

 خوام از دوستان عزیزی که در این راه منو حمایت کردند و باعث پیشرفتم شدند تشکر کنم .از همینجا می

 اعث شدند که کمی هم بشه قلمم رو قویتر کنم.استاد عزیزم خانم نیلوفر قنبری و دوست گلم رها تمیمی عزیز که ب

زاده که تمام مشاوره های پزشکی رمانمون رو انجام دادند. خانوم دکتر عزیز، روانشناس قابلمون که فرمودن اسمشون رو آقای دکتر اردوان ولی

 ننویسم. 

 کیمیا صباغ عزیز که کار پی دی اف کردن رمانمون رو قبول کردند. 

 ن عزیزم که همیشه کنارم بودند.و خیلی از دوستا

 ممنون ازتون، زحماتتون به دیده منت. 

 

چی  دوستان این رمان با قلمی خام و نپخته نوشته شد و خیلی ها اصرار کردند که ویرایشش کنم اما... دلم خواست بمونه و ببینم که چی بودم و

 میشم.

 

 در طی سال بعد تقدیم حضورتون خواهد شد. جلد دوم رمان ستاره بخت و اقبال من با نام " جزر و مد" 

 

 و اما رمان دیگرم " محید" که به زودی تقدیمتون خواهم کرد.

 

 

 

 دوستتون دارم.

 مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید.

 پی آیسان نیک

 ۹۷تیر ماه

 ایدی اینستای نویسنده 

@aysan_nickpey 


