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  نام اوبھ
 
 : و پنج اسفندستیب

 ؟ییترنم؟ترنم؟کجا: گفتتی با عصبانمامان
 

  مامان چھ خبره؟یوا: کھ سرم را گرفتھ بودمی حالدر
 . اصفھانمیقراره بر: گفتکردیوزنامھ را تا م ھمان طور کھ رپدر

 .خب بھ سالمت خوش بگذره: گفتمی تفافتی ببا
 .میری ھمھ باھم مندفعھیا: ترش کردشھی مثل ھممامان

 ن؟یدی رفتن مشنھادی بازم پھی جوابم چنیدونی میچرا وقت: تو موھام کردمی دستی کالفگبا
 ارزو بھ دل از یخوای تو کھ نمسی خانوم جون خوب نزی حال عزکنھی فرق مندفعھیاما دخترم ا:پدر

 ! بره؟ایدن
 نغمھ ھم ی عروسن،ی اریغ: حرف پدر را گرفت و گفتی نازک کرد و ادامھ ی پشت چشممامان
 واسھ نھی ببی دوس داره قبل مرگش ھمھ نوه ھاشو تو رخت عروسگھی خانوم جون مزیعز.ھست

 .  نغمھ مراسمشو جلو انداختھنیھم
 من تو کھ بھتر از خوره؟مادری نغمھ بھم مھی عروسامیحاال اگھ مثال من ن: گفتمیھ تراش بھانجھت

 .رمی بگی مرخصتونمی نداره من فعال نمی خوبتی االن شرکت موقعیدونی میھر کس
 بھانھ ی داردونمی من کھ میریگی می مرخصخورهی می بھ توقیلوس نشو ترنم تو کھ تق:مامان

 .یکنی ما سوء استفاده می از سادگویاریم
 و ناخواستھ مجاب بھ گذاشتی نممی را برای عذرچی ھی بود کھ جای آن روز پدر و مادرم طورنگاه

 .رفتن شدم
 ؟یترنم؟باز تو چھ فکر:مامان

 .ستمی بھ خدا تو فکر نیچیھ
 . پاشو چمدونتو ببندسی نیچیپس اگھ ھ: کردزی چشاشو رمامان

 م؟یبمون؟ مگھ قراره چند وقت !؟!چمدون؟
 . رفتنمون با خودمونھ برگشتمون با خوداست: باال داد و گفتی را کمنکشی عپدر

 
 
 

 یزی ھراسان بھ اطراف انداختم چی باعث شد کھ با ترس از خواب بپرم ، نگاھونی بوق کامیصدا
  خوردی کھ در ظلمات شب گم شده بود بھ چشم نمیجز خاک
 م؟ی مونده تا برسگھیبابا چقد د:دمی پرسی الودگباخواب

 گھی سھ ربع د؟حدودای دخترم خستھ شدھیچ:دی بھم انداخت و پرسی جلو نگاھی نھی از آپدر
 .میرسیم
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 بودم تا ھر تابی و بشدمی مرهی عقب ،بھ جاده خی از صندلجانی افتادم کھ چقدر با ھیی اون وقتاادی
 در بی غری ترسنباری ایول ...می تمام شود تا بھ اصفھان برگردمانیچھ زودتر مسافرت چند روز
 برھم  رامی تمام زندگشی کھ ده سال پی اتفاق بد بود ھمان حسکیدلم رخنھ کرده بود کھ گواه 

 .زدمی ناشناختھ بود مدام خودم را بھ خواب ممی کھ علتش برای فرار از ترسیبرا. ختیر
 ....میدی باالخره رسنکھی اتا

 نی خشکم زد ای لحظھای آمد تا از ما استقبال کند؛براوانی ای بھ رولچرشی خانوم جون با وزیعز
 زود یلی سوخت اما خشی دلم براھی چند صدم از ثانیبرا!شناختم؟ی بود کھ من میرزنیھمان پ

 .میتوانستم بر احساسم فائق ا
 نھ،بایریقوربون قدمتون کھ ش:  لرزانش گفتی صورتش بود کھ با صدای بھ چروکھانگاھم

 .نیوردخودتون ترنم اذانم آ
 خلوتگاه و حاجت دھنده ام بود و ما اکثر یّ هللا و اکبر موذن ازھمان مسجد سبز ، کھ روزیصدا

 .آمدی ممیرفتی روشن کردن شمع بھ انجا میروزھا را برا
 چشام بس کھ بھ ؟یترنم مادر، چرا پژمرده شد: دی خانوم جون پرسزی افکار بودم کھ عزنی ھمیتو

 . کم سو شدنتتی موند تا ببرهیدر خ
 .فشار کار خانوم جان: باال انداختمی شانھ ای تفاوتی ببا

 .رهی کھ طراوت ترنم منو ازش بگیلعنت بھ کار: خانوم جونزیعز
 شی خانوم جون پاھازی عزی کھ وقتی ھمان پنجره استادمی پنجره ای بلند شدم و جلوی پوزخندبا

ھ طرفش کھ داشت بھ کمک خدمتکارش  نگاھم را بگرفتی نظر مریسالم بود از پشتش ھمھ را ز
 زی کھ عزیزمان. خواندن نماز آماده شدند ی از او براتیمادر و پدرھم بھ تبع. کردم گرفتیوضو م

ترنمم، نماز :  بودم کردو گفتستادهی بعد از نمازش تمام شد رو بھ من کھ ھنوز پشت پنجره ایدعا
 . مادر ھا لطفش بھ اول وقت خوندنشھشھی االن قضا م؟یخونینم
 .... وقتھ کھیلی من خی ولدونمیم 

 ھ؟ی خانوم جون باالخره معلوم شد مراسمھ نغمھ کزی عزیراست: دی حرفم پرونی ممامان
 

 ؟ی وقتھ کھ چیلی جان خ؟ترنمی حرفو عوض کنی کردیچرا سع:  خانوم جونزیعز
 ... نداشتی منظوری خانوم جون پرزیعز:  من داشت گفتی در پوشاندن خراب کاری کھ سعپدر
 . نگفتم بھش ترنم، مادر ادامھ حرفتو بزنیزیباشھ پسرم منم کھ چ: دی حرفپدر پرونی کالفھ مزیعز

 بھ کار ھم یمن با خدا قھرم چند سالھ کھ کار:  گفتمی بلندی بودم با صدای خستھ و عصبمنکھ
 .میندار
 یفدا.طونینت خدا بر شّاستغفرهللا، لع: انگشت شست و ثبابھ اش را گاز گرفتنی با وحشت بزیعز

نگو !  االنی اصال کجا بودسی نداشتھ باشھ کھ تو معلوم نیشکل ماھت بشم آخھ اگھ اون با تو کار
 . قوربونتیشی سرگردون مرهیگی حرفو خدا قھرش منیا

 تاسف تکان داد ی بھ نشانھ ی بود کرد و سری بھ پدر کھ نگاھش پر از درد و خستگی نگاھزیعز
 پھن کن بچم اری کجاست وردار بیدونی لحاف توشکارو کھ می فداتشم جا،یپر: و رو بھ مادر گفت

 . نموندهیزی تا صبح چنی استراحت کننیریخستس بگ
 ازم ی ابدارشگونی بھ طرفم اومد و ندنمی کمک بھ مامان برا بردن تشکا رفتھ بودم با دی برایوقت

 روز ھی روغم و غصش تا می دست بزارنکھی نھ امی شاد کنرزنوی پنیدل ا میما اومد: گرفت و گفت
 .میاز عمرشو کمتر کن

 .می نکردی کارنی من ھمچیول 
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 خون بھ نقدری اھ؟ی چنای تلخ؛ ای حرفانی عبوس و ای افھیاون ق:  لرزون گفتی با صدامامان
 . نکن بچھگرمونیج
 زی گونھ اش لی بود کھ روی اشکنی نگدمیدی کھ میزی تنھا چیکی تاری شدم تورهی چھره اش خبھ
  دیدرخشی و مخوردیم
 ؟یکنی مھی گریمامان دار:  گفتمی ناراحتبا

 بھ خدا از فردا صبح دیمامان غلط کردم ببخش:  بھ عجز افتادم دمی سکوت ادامھ دارش را دیوقت
 . نکنھی جان ترنم گرکنمیجبران م

 ؟ی عوض شیدیقول م:  با شک گفتمامان
 خوبھ؟.قول مردونھ.دمیقول م 

 .حاال بھتر شد: مامان
 عاطفھ، دختر یصدا. دندیخندی بلند می و با صدادندیدوی شدم دور ھم مداری بچھ ھا بی با صداصبح

 انقدر شی صدادنیبھ محض شن. دیرسی کالفھ بھ نظر مشی بچھ ھایعموم، بلند شد کھ از سر و صدا
 یطیا شرچی تحت ھشی پقھی کھ تا چند دقیی بلند شدم از ھمان جامی فنر از جانیبھ وجد امدم کھ ع

 جانی باھدنشی کھ عاطفھ در ان بود رفتم و با دیبھ طرف اتاق.حاضر بھ دل کندن از ان نبودم 
 .  شکھ شده بود بھ طرفم امد و در اغوشم گرفتدنمیاو ھم کھ از د. کردمشیصدا

 بود وحاال بعد از سالھا او می جوانی سالھایینھا تقی و رفی دوران کودکی ھم سن و ھم بازعاطفھ
 ....ازدواج کرده بود و دو بچھ داشت و اما من

 . بمونھنجای ادی ترنم قراره برا ع،یعاط:  خانوم رو بھ عاطفھ گفتزیعز
 !؟!واقعا؟: عاطفھ

 .میپوشی دوختن ما فقط مدنویفعال کھ ھمھ بر 
 ؟ینیبی ملویبده ھمھ فام: مامان

 ھ؟ی موندنمون چدی تا اخر عم،یدی دلوی نصف فامبای تقرمی سھ روز کھ اومدنیتو ا 
 ؟ی برم برم راه انداختی تھران چھ خبره کھ ھھ؟یخونھ رفتنت چ: عاطفھ

  باشھ؟تونستی چھ خبر میچیھ....تھران: دمی تاسف کشی از رویآھ
 کردمی بود نگاه میی روبرووانی ای رواطی طور کھ از پشت پنجره بھ اتاقم کھ ان طرف حھمان

 ھ؟ی دست کای دننمی ببنی بشنجای اایب: عاطفھ گفت
 .می نداریی ھا کھ جاچارهی دست از ما بھترونھ ما بدبخت بایدن: نشستمی مششی پکھیدرحال
  بود؟نیترنم؟ قول مردونت ا:  گفتتی با عصبانمامان

 . رفتادمی دیببخش 
   شده؟ی نغمھ برا کیعروس: دی بھم رفت و رو بھ عاطفھ پرسی چشم غره امامان
 تو دست و پامون بود حاال داره شھی کھ ھمی وجبمی نی ترنم، نغمھ ادتھی. نیبرا دھم فرورد: عاطفھ

 ! شھیعروس م
 

 خالص شدن از دستش یچقدر برا...ری بخادشیاره، :  خاطره زدم و گفتمدی از تجدی حاکیلبخند
 .اهی نخود سی پمشیفرستادیم

 خدا سرم رفت یوا: زدادی فرتیناگھان با عصبان.گذرهی برق منی بود زمان عییچھ روزا: عاطفھ
 . سر جاتوننینیارزو ارمان بش

  مادر؟یچکارشون دار:  گفتی با دلخورزیعز
 ھی باعث شده بچھ ھا ی اپارتمانی خونھ ھانیواال، االن کھ ا:  از بچھ ھا گفتی ھم بھ طرفدارمامان
 . خوشھکی کوچیزای چنی مدلشون بھ انای مادر اریازشون نگ اشونوی بکنن دنتوننی ھم نمیبچگ
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 .ختنیاخھ اعصاب ھمھ رو بھم ر:عاطفھ
 ؟ی کرددی عدی براشون خرختھ؛ی بھم نریچکینھ مادر اعصاب ھ: مامان
 ن؟ی کرددی ترنم خریشما چطور؟ برا. وقتھیلیبلھ خ:عاطفھ
 یتی وقتھ کھ نظر ما براش اھمیلی خستی حرف گوش کن نی اون دختر بچھ گھیترنم د: مامان
 ...نداره

 ؟یدی نخریچی ھیعنی:دی رو بھ من با تعجب پرسعاطفھ
 . ندارمیزی بھ چاجیمن احت:  خوردم و گفتممویی قلپ ازچاھی

 !؟ی لباس ندارمیالبد برا عروس! ھادهی گرفتھ؟ فردا عتینکنھ شوخ: عاطفھ
 ؟یدیازکجا فھم 

 ! کجا استخدام کردن؟افھی قنیتو رو با ا! ی شدختیریچقدر ب.  کھ تنتھی زشتی لباسانیاز ا: عاطفھ
 . ی بھ مغزه کھ تو ندارافست؟ی بھ قمگھ

 بھ دی خری از دستش خالص شوم براتوانستمی نمی نحوچی عاطفھ کھ بھ ھی روز با اصرار ھاان
 می بھ خانھ بازگشتیوقت. می رفتشگاهی و بھ ارامیدی او خری قھی چند دست لباس بھ سلم،یبازار رفت

 ال سلی تحوی شب شده بود و اکثر نوه ھا امده بودند تا شب را باھم بگذرانند و صبح برابایتقر
 . ان ھا را زودتر بدھدیدی خانوم جون عزی تا عزرندی جا بگنی ھفت سیزودتر دور سفره 

 یلحظھ ا.  فقط پنج نفر را شناختمی نفرستی بتی از ان جمعدی شدم شاییرای کھ وارد پذیھنگام
 ی اش خودش را در اغوشم می بعد از معرفکی ماند و بعد ھر رهی نگاه ھا بر من خیھمھ 

دوازده سال داشتند اما حاال ھر کدام  - ان ھا ده دی شارفتمی کھ من از اصفھان میان روز. انداخت
 .  سال سنشان بودستی بھ بکینزد
 دی و ھمھ تا صبح مشغول تجددی کس نخوابچی ان شب ھامدی میوخ خنده و شی تمام خانھ صدااز

 آماده زی ھمھ چبای کردند تقرنی ھفت سی سفره دنیصبح بعد از نماز شروع بھ چ. خاطره بودند
 خوردند، ساعت بھ نھ ی مکھی جمع نی من بدنی ھم آمدند، ھمھ از دمیبود، کم کم عمھ ھا و عمو

 عاطفھ دست بردار ی و مارک دارشان کنار سفره نشستند ول نوی شد، ھمھ در لباس ھایم کینزد
 لوازم نی گرفت، عاطفھ چندیگری چھره ام رنگ ددی آن بلوز و شلوار جددنیمن نبود، بعد از پوش

 رفت، چند لحظھ بھ رونی صورتم امتحان کرد و بعد از مرتب کردن خودش بھ بی را روشیآرا
 بازگشتم، آنقدر دور سفره ھی بقشی را پشت سرم جمع کردم و پمی نگاه کردم، موھاھنییخودم در آ

 زنگ در ی لحظھ صدانی در ھمنند،ی مبل بنشی مجبور شدند روماندهیشلوغ شده بود کھ چند نفر باق
 .داد ھمھ را در آورد

 گھ؟ی دھی کنیاه ا: نقمھ
 .کننی اعالم مدویساکت شو نغمھ دارن سال جد: بھرام

 گشتم،ی و من ھمچنان دنبال جا مکردی را اعالم مدیپخش شد آغاز سال جد ونی کھ از تلوزیی صداو
 . زنگ دوباره بلند شدیکھ صدا

 . درو باز کنھنیی بره پایکی ھ؟ی کدوم عقب افتاده اگھی دنی بابا ایا: دیفر
 . گرفتنھیدیمن کھ عمرا پاشم اآلن موقع ع: دیسع

 . نک پا برو درو بازش کنھیترنم، عمھ، :  ساغرعمھ
 ! ھمھ آدمنیچرا من؟ ا:  گفتمی دلخوربا

 .گھی خب برو د،یستادیفقط تو ا: مامان
 ی گرفتن در سروکلھ یدی عی کھ برادمی شنی بچھ ھارو میصدا. رفتماطی غر و لند بھ طرف حبا

 آن پول ی خانوم قرآن را آورده و از الزی بود کھ عزنی ای دست و صوت نشانھ ی صدازدن،یھم م
 کھ ی کسخواستی زنگ بلند شد، دلم می کھ دوباره صدادمی رساطیبھ در ح. اوردی نو را در میھا
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 انگار دوباره بچھ رم؛ی را بگمیدی است را خفھ کنم کھ باعث شده بود نتوانم زود عستادهیدر ا پشت
 چمدان پشت من کی کم پشت داشت با ی مو ھابای کھ تقریشده بودم، باالخره در را وا کردم، مرد

 . بودستادهیا
 بلھ آقا؟ 

  بود؟ی سکتھ کنم، او چھ کسدی بھ طرفم برگشت حس کردم بایوقت
 ...من: مرد

 ضربان قبلش را بشنوم، ی صداتوانستمی می مانده بود، حترهی بود، نگاھش خدهی صورتش پررنگ
 کابوس نبود، او خودش کی ای خواب کی نی ای او ھم حس مرا داشت، باورش سخت بود ولدیشا

 ی خود را حفظ کنم و از جلوی عمر گذشت توانستم خونسردکی کھ بھ مثال یاز لحظھ ابود، بعد 
 بر او گذشتھ کھ ی چدمیپرسی کھ پشت سرش قرار گرفتم مدام از خودم میھنگام. رومدر کنار ب

 صدا عمھ کی بچھ ھا قطع نشده بود، ھمھ ی خم شده است، ھنوز صداشی شکستھ و شانھ ھانطوریا
 یدی عی دست و صوت نشان دھنده ی را بدھد و بعد صداشانیدی تا عدند،کری را صدا میزر

ھفتاد - شصتتی جمعکی بود تا ی شوک کافنی و ام،ین ما ھم وارد شدی حنیدر ھم. گرفتن بود
 برداشتھ مانی از روی کھ لحظھ اانی در سکوت مطلق فرو برود، نگاه پر از تعجب اطرافینفر
 و ھنوز کامال دیلرزیتمام بدنم م.  تا قدرت فکر کردنم را از دسصت بدھمشدی داشت باعث مشدینم

 از ی کلنجار رفتن با خودم توانستم رفتار عاقالنھ ای بعد از کلالخرهبھ خود مسلط نشده بودم کھ با
 خانوم رفتم زی کرده بودم بھ طرف عزمی قامی جدی افھی کھ پشت قیخودم بروز دھم و با تمام ترس

  پس؟ی من چیدی خانوم عزیعز: جون و گفتم
 زدم کھ باعث شد بھ خودش ی گذاشت لبخند معنا داری ممی را در دست ھایدی خانوم عزی عزیوقت

  ھمھ سال؟نی ای بھ قربونت، کجا بودزیبھادرم، عز: دیجرات بدھد و بگو
 ی برایی بھ دنبال جای کنند وقتدای پی بروز احساساتشان آمادگی بود تا ھمھ برای جملھ کافنیھم

 کھ زن عموم چطور ھق ھق کنان خودش را در آغوش بھادر رھا کرد و اما دمی گشتم دینشستن م
 . خوردی احساس در کنار پدر نشستھ بود و حرص میعموم ھمانطور خشک و ب

 دی فھمشدی می براحتی ولکردندی می دوباره مثل قبل شروع بھ شلوغ بازی بعد از احوال پرسھمھ
 ...قدر حواسشان بھ ما ھستکھ چ

 
 تعارف کرد، انگار از ینیری بلند شد و بھ ھمھ شدادی نشان می و عصبختھی بھم ری کھ کمعاطفھ

 ربط سرش را گرم ی بی داشت با عکس العمل ھای خوشحال نشده بود و سعیلی برادرش خدنید
 مادر ی سر زدن بھ خانھ ی را گرفت و بھ بھانھ شیکند، بعد از ناھار ھم بھ سرعت دست بچھ ھا

 و مدام دور بھادر کردی نغمھ درست عکس خواھرش عمل می با ھمسرش رفت ولمراهشوھرش ھ
 رونی قدم زدن بھ بی براستی ھواسش بھ من نی کھ کامال مطمئن شدم کسی درست زماند،یچرخیم

ھنم مشغول بود کھ  آنقدر ذروم،ی بدون آن کھ بدانم بھ کجا مداشتم،ی ھدف گام بر میھمانطور ب.رفتم
 زمان خواستی چرا او برگشتھ بود؟ چرا حاال کھ من برگشتم؟ دلم مافتد؛ی دارد میاتفاق  چھدانستمینم

 وقت دوباره پا بھ آن چی ھخواستی کھ دلم نمدمی دییبھ عقب برگردد، بھ خودم آمدم، خودم را در جا
د ساکت و خلوت بود خوشحال  کھ محلھ تا آن حنیاز ا)) ھمان مسجد سبز سر کوچھ (( بگذارم 

 مثل آن مسجد سبز، تعلق یی ھازی ھمھ سال ھنوز ھم بھ خاطراتم و چنی با گذشت انکھی از اماشدم ا
 کھ ی جمع شد، شمعمی سوختھ اشک در چشم ھای شمع ھادنی از دامد،یخاطر داشتم کفرم در م

 کم نورش در خودش ی  کھ شمع آب شد و شعلھی را برداشتم و روشن کردم و تا زمانخواستمیم
 دهی کھ اشک بھ دی بارنی از آخریادیستادم و بر بخت بد خودم، زار زدم، زمان زیخاموش شد ا
 سر باز کرده بود، آنقدر در نی دمل چرککی نیسالمھ ام ع١٠ ی انگار عقده گذشت،یآورده بودم م
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 را بر فرش اھشی شب چادر سی کھ کدمیخودم غرق بودم کھ گذر زمان را حس نکردم، اصال نفھم
 .آسمان پھن کرد

 
 تا یکجا بود: دی پرسی در را باز کرد و با تعجب و نگراندی کھ باالخره فرنی بار در زدم تا اچند

 حاال؟
 .دونمینم 

 ؟ی کردھیچرا انقد گر: دیفر
 . نکردمھیگر 

 ھ؟ی چشمت مال چری زی ھایاھی سنی پس ا؟ی نکردھیگر: دیفر
 دی از فری کرده است، وقتاهی چشمانم را سری پخش شده و زملمی کردم، رھی کھ گری وقتدمی فھمتازه

 نی از امانی شد و ھر دولی تبدیاھی دستمال بھ سیدی سفدم،ی چشمانم کشریدستمال گرفتم و بھ ز
 . گرفتمانیصحنھ خند

 ؟ی بوداطیتو ح - :
 گشتم،یاشتم دنبالت م دی مدت کھ نبودنی ترننم، تو تمام انی گوشھ نشستھ بودم، ببنیآره ا: دیفر
 . نکنندچتی سوال پیلی کھ خمی با ھم بودگمی باال من ممیرفت

 .باشھ، ممنون از کمکت - :
 پسر عمھ ام، دو سال از من دی نزد، فریگری حرف دد،ی فھمشدی از آن نمیچی کھ ھی نگاھجز

 نی علت ادمی وقت نفھمچی ھی نکند ولتمی اذی را داشت تا کسمی ھوادیای مادمی یبزرگتر بود و از وقت
 رونی بی غم و ناراحتشدی بود کھ وجودش در جمع باعت می پسر شوخ و دلسوزست،یکارش چ

 وقت بھ خودش جرات ابراز عالقھ چی ھی را دوست داشت ولدی عاشقانھ فرشھی ھمعاطفھ، برود
 .واج کردند چطور و چگونھ بھ احمد جواب مثبت داد و با ھم ازددمیاش را نداد و در آخر ھم نفھم

  تا حاال؟یترنم کجا بود: دی پرسی دلواپس و عصبمامان
 .می خورده قدم بزنھی می رفتم،یبا ھم بود: دیفر
 و بعد دمی دکردی مینی خانوم را کھ بر سرم سنگزی عزی سرم را بلند کردم نگاه موشکافانھ یوقت

 . نغمھ رای رهیھم نگاه خ
 کردنش، انگار او ھم متوجھ تی ھم کنار نغمھ نشست و شروع کرد بھ اذدی نشستم، فری مبلیرو

 را کھ ی با سر بھ سر گذاشتنش باعث شود تا فکرخواستی شده بود کھ مکردی کھ نغمھ میفکر
 .کرده فراموش کند

 ؟ی کجا بودی نبودز،ی عزییبھ؟ احوال دختر دا: بھرام
 .زدمیدور م 

احوال : شانھ ام گذاشت و با تمسخر گفتی دستش را روتنشسی مبل می کنارم روکھی درحالبھرام
  فرنگ رفتمون؟از اون ورا چھ خبر؟ییپسر دا
 .ستی نیخبر: گفتی حوصلگی با ببھادر
  پس کجا خبره؟ستی نیاونجا خبر! عجب:بھرام
 . توھیتو خونھ شخص:  گفتتی با عصبانبھادر
  و چھار ساعتن؟ستیب!!! ی داری انتنیّ ماشا چھ خواھرادهیخبرش بھ تو ھم رس! جدا؟: بھرام
  ت؟ی خالف تو تو خونھ شخص؟یچ: بھادر
 . توی خواھراینھ انتن دھ:  با پوزخند گفتبھرام

 ...گھی دنیاه، بس کن: بودمدهی کھ ترسی حالدر
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 ھمھ سال بازم بازم خودتو بھ خاطر ما نی بعد انمی ببخواستمیم. خواستمی منویاره خودشھ ھم: بھرام
اره، مدل . نمیبزار بب. ی خورده خوشگل تر شدھیالبتھ ! یاصال عوض نشد.  نھایوسط  یندازیم

 .یابروھاتو عوض کرد
 . طرفنی اایپاشو ب! ای حیب! بھرام؟:  گفتتی با عصبانزیعز

   کمتره؟ھی از بقمی خانوم جون؟مگھ چزیچرا عز: بھرام
 . شعورت:  از شونم انداختم و گفتمدستشو

 . شدمرهی رفتم و برلب حوض نشستم و بھ عکس ماه در اب خاطی طرف حبھ
 ؟ی شدی از دستش عصبان؟یترنم چرا تنھا نشست: دیپرسی بود کھ مدی فریصدا

 !نیستیشماھا اصال مثل ھم ن 
 م؟یکدوممون بھتر: دی پرسطنتی با شدیفر

 .تو! خب معلومھ 
 یر بزنم کھ بھادر را پشت پنجره  را کھ سد نگاھم بود کنامی طرف چرخاندم تا موھاکی را بھ سرم

 ی اقھیھنوز دق.دی نگاھم شد فورا پرده را کشی کھ متوجھ ی زماندمی خانوم جون دزیاتاق عز
 . ترنم، ترنم، ترنم: زدمی صدازینگذشتھ بود کھ عز

 . خانومزی عزبلھ
 . کارت دارمنجای اایب:  خانومزیعز
 . کردی صدات ممیشدی اون موقع ھا، تا تنھا منیدرست ع:  مثل زمزمھ گفتیی با صدادیفر

 . نداشتریی خانوم جون قصد تغزی بود انگار عزدی با با فرحق
 .کردی نگاه مرونی چرخدارش ھمچنان بھ بی شدم پشت صندلزی اتاق عزوارد
 ن؟ی خانوم کارم داشتزیعز
 ھ؟یچتبصرش ...یکنی خانوم جون صدام نمزی عزگھی دی برگشتیاز وقت: خانو جونزیعز
 !خواندی انگار فکر ھمھ رامامدی ھمھ دقتش بدم منیازا
 رون؟ی بی رفتدی کھ با فری چرا دروغ گفتنمی باشھ بگو بب؟ی جواب بدیخواینم:  خانوجونزیعز

 کنجکاو دست از رزنی بھ سکوت ادامھ دادم تا بلکھ ان پجھی گفتن نداشتم در نتی برایواقعاجواب
 .سرم بردارد

 باز فکر کرده ی کور خوندکنمی من ولت می بازم سکوت کنیاگھ فکر کرد:  خانوم جونزیعز
 کنھ؟ی چطور داره جلز و بلز مچارهی بی پسره نی اینیبی مگھ نمکنھ؟یداره در حق تو لطف م

 ...ی بود وقتی کدوم گوریگی اون پسره کھ م؟ی چھ دوغ،یکدوم پسره؟ چھ کشک:  گفتمتیباعصبان
 حرفم کرد،ی اتاق چمباتمھ زده بود و نگاھم می بھادر شدم کھ گوشھ ید کھ متوجھ  آن موقع بوتازه

 . اکتفا کردمگری دیرا قورت دادم و بھ گفتن چند جملھ 
 ھی من ندارم، اگھ وی کھ تو بھش اعتقاد داریی خانوم، بھ ھمون خدازیعز:  و گفنمدمی کشیقی عمنفس
 .کنمی پشتمم نگاه نمگھی دش،ی مثل ده سال پرموی می از اون پسره بزنی حرفگھیبار د
 آمد بھ ھمراھش بود ؛ داشت ی کھ وقتیبا ھمان ساک.  دمی حوض نشستھ بودم کھ بھادر را دکنار

 ... پوزخند در را پشتش بستکی کرد و با می بسوی آخر نگاھی فقط لحظھ رفت،یم
 

 خانوم جون مراسم زی عزیشب قبل، درخانھ .  از صبح زود مشغول جمعو جور کردن بودندھمھ
 گذراندم و نتوانستم مارستانیحنابندان برگذار شده بود کھ من بخاطر افت فشار اجبرا شب را در ب

ان روز بعد .  شھر برگذار شدی ھتل ھانی از بھتریکی در یمراسم عروس. در جشن شرکت کنم 
 یچھ تو. می رفتشگاهی بھ ارامی دختر عمھ ھادی و ناھدهی ناھار ساده، بھ اصرار سپکی دناز خور
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 بھ ی کدمی کردند و سر بھ سر من گذاشتند کھ اصال نفھمی راه انھا انقدر شوخی چھ توشگاهیارا
 . میدیھتل رس

 واقعا می و مدل موھاشی با ان ارادم،ی کھ انتخاب عاطفھ بودرا پوشی بلند مشکراھنی شب پآن
 .دمیرسیقشنگ بھ نظر م

 کرده دای دنج را پی گوشھ کیشده بود صدا بھ صدا نرسد تازھ اھنگ و دست زدن باعث یصدا
 رزنی پنیدر دلمبھ خودم گفتم اخر ا.  خانوم کارم داردزی بھ دنبالم امد و گفت کھ عزدیبودم کھ ناھ

 دارد؟ی چرا دست از سرم بر نمخواھد؟یچھ از جونم م
 یگی حتما االن با خودت م؟ھیچ:  بھم انداخت و گفتی اھانھی خانوم جون نگاه عاقل اندر سفزیعز

 خواد؟ھان؟ی از جونم می غر غرو چرزنی پنیا
 ..بایتقر:  جواب دادمی گستاخبا

 .نی بشنجای اایب:  گفتدیخندی ھمان طور کھ مزیعز
 درستھ؟!  کھ حواستون بھم باشھنمی بشنجای انیگیم 

 .ھم اره ھم نھ:  خانوم جونزیعز
 و در کنار دیدرخشی در صدف مدی مروارنینغمھ ع.  ھنگام عروس و داماد وارد شدندنی ھمدر

 صورت ان زوج را ترک ی لحظھ ای کھ برایخنده ا. دادی نشان مای زن دننیھمسرش خوشبخت تر
 ....دیای باعث شد تا اشک من در بکردینم

  باز حالت بد شده؟ھو؟ی شد ی مادر؟ چھیچ: دی پرسی با نگرانزیعز
 .ستی نمیزینھ چ 

 ؟ی بھم بگیزی چیخواینم!  ھوا حالت خراب شدی کھ بشبمید:  جونزخانومیعز
 . ھا گفتھ شدهیگفتن.  کھ بخوام بگمستی نیزیچ 

 .خوامی نمیزی و صالح شما چری منکھ جز خ؟یکنی مینجوریمادر چرا ا:  خانوم جونزیعز
 . خوب بودیلی بگم کارتون خدی بانھی وصالح اریاگھ خ 

 .. خون بھ دلم نکننقدری کوتاھھ ایلی عمر من خزکمیعز: خانوم جون زیعز
 ی ھمھ چ،یکنی اشتباه می اما بھ ھمون خدا داریدونی متی منو مقصر زندگدونمی دلت پره، مدونمیم

 .ستی نینیبی کھ تو بد میاونقدر
 باھام صحبت نکرد گھی نداشتم انگار خودش ھم متوجھ شده شد چون دحتی نصی حوصلھ اصال

 . دی بھادر بھ گوشم رسی نگذشتھ بود کھ صدای اقھیچند دق
 ن؟ی خانوم صدام کرده بودزیعز: بھادر
 و یشگی پر صالبت ھمی افھی و با ھمان قکردی کھ بھم نگاه نمدمی را بلند کردم و او را دسرم
 خواستیدلم م در ان لحظھ دیشا.  بودرهی خانوم جون خزی بھ صورت عزی درھمش عصبیاخما
 .... لحظھ فقط بھ چشمانم نگاه کندکی را بدھم تا میایدنیھمھ 
 ؟یچرخی دور خودت می الکی ھیریکجام.  مادرنیبش:  خانوم جونزیعز

 ! خواھرمھ ھای عروسزی کنم پس عزکاریچ:  لبخند گفتکی با بھادر
 چقدر یدونی ترنم؟ میینجایا:  امد رو بھ من گفتی کھ در ھمان لحظھ با خنده بھ طرفمان مدیفر

 دنبالت گشتم؟
  شده باشھ؟ری من اسی تو چنگاالیکردیحتما فکرنم: خانوم جونزیعز
 م؟ی برقصی ایترنم نم.  بودنجای باشھ اکردمی کھ فکر نمییتنھا جا: دیفر

 نکھی بھ وسط سالن انداختم اما قبل ای فکر نکرده بودم نگاھدنی تا ان لحظھ اصال بھ رقصمنکھ
 چت شده؟ ی چندوقتنیا!د؟یفر:  خودش را وسط انداختو گفتشھی مثل ھمزیبخواھم جواب دھم عز

 !!! پسر عمھ ھایی نگاه بھ وسط بنداز فقط زنو شوھران نھ دختر داھی
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 ... باھم ندارنی سنمھیجز نغمھ و شوھرش بق! کدوم زن و شوھر؟:  گفتی با ناراحتدیفر
 . رفتدوی کششی در موھای دستیند محو بھ من انداخت و با لبخی نگاھدیفر
 قد ی صاحاب ھتل چنی انی پاشو ببم؛یگردی دنبالت ممی ساعتھ دارھی؟یینجایتو ا!!بھادر، بابا: دیسع

 کنھ؟یقد م
 . با اجازهزی شده؟ عزیباز چ: بھادر

 .برو پسرم:  خانوم جونزیعز
ّ بود غد و ی بزن بھادر خوبشدندی ممی ھمھ پشتش قاکردوی می دارم بھادر قلدرادی کھ بھ ی وقتاز
 روز کی ناکردھنشھ ی خدانکھی ازادینالی مشھیزنعمو ھم.  پا داشتکی دنده کھ ھمشھ مرغش کی

 نبود عاطفھ ری اگر بھادر تا ان حد سخت گی حتدیشا.  شودرشی گبانی کنھ کھ گریبھادر کار
 کھ یا نشود خانوم خانھ ا سالھنی بزند و در تمام ادی تا حرف دلش را بھ فرکردی مدای پتجرا

 .  بودبھی غرشیمردش برا
 بود ی نبود او حاال زنمانی نوجوانی ان دختر شاد روز ھاگری مقصرش بھادر بود کھ عاطفھ ددیشا

 . کرده بودی را مخفی کھ پشت نقابش راز بزرگیعصب
 کاش بخت کردی نم اشکش را پاک مدشی ناخود اگاه بھ نغمھ افتاد کھ با دستمال کوچک سفنگاھم

 .شدی سرنوشت او عکس عاطفھ و بھادر مدی شاماندی مدینغمھ ھم مثل لباسش سف
 رن؟ی ھمھ دارن مینیبی مگھ نم؟ی شدرهی خیبھ چ: مامان

 . شده بود و من غرق در افکارم بدم کھ اصال متوجھ نشدمی از سالن خالیمی نبایتقر
 .. احتماال ھوس کرده عروس بشھ: عاطفھ
 .ی عاطخفشو
 ھ؟یحاال داماد ک:  با خنده ادامھ دادعاطفھ
 . سر بھ سرش نزاری زنده بھ خونھ برسیخوایاگھم: مامان
  خطرناک شده؟نقدری ایعنی: عاطفھ

 !بھ بھ ترنم خانوم:  گفتدنمی کھ تازه بھ جمع ما ملحق شده بود با داحمد
 . زنتو از جلو چشام دور کنی ،احمد قبل ھر چسال

 ؟ی کردیطونیباز ش! یعاط: احمد
 . ھمھ رفتننیبچھ ھا عجلھ کن:  با خنده گفتمامان

 
 دور ھم جمع زی عزی بھانھ بودند دوباره در خانھ کی منتظر شھی شب قبل بچھ ھا کھ مثل ھماز

 . روندرونی بدر، بزدهی سیشدند تا صبح زود برا
 وونھ؟ی دچتھ

 .پاشو تنبل خانوم ھمھ رفتن:عاطفھ
 . ھا تا صبح حرف زدن نذاشتن چشم رو ھم بزارموونھی دنی ادمی بھ خدا تازه خوابیعاط
 .االی ار،یپاشو بھانھ ن:یعاط

 نایاخھ ا:  شوکھ شدم با خودم گفتمدمی رفتن دی ھمھ را اماده ی وقتی بلند شدم ولمی کسالت از جابا
 ھی بازم جلوتر از بقدنی تا صبح نخوابشبی دنکھی با اارنی رو از کجاشون می ھمھ انرژنیا
 .نستادیا

 بر سر ندی کجا بنشی کنکھی بر سر ااطی در حی حاضر شدم و خودم را را بھ بچھ ھا کھ جلوعیسر
 خودشان را کردنی می ھا پر شده بودند و ھمھ سعنی اکثر ماشبایتقر.  رساندمزدند،یو صورت ھم م
 انده مبای ھمسرش فردوی و فقط من و سعفتادندی راه میگری پس از دیکی ھا نیماش. بھ زور جا کنند
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 و ما ھم ستادی انی ماشنی باالخره اخرنکھی تا امی نکرده بوددای نشستن پی برایی کھ ھنوز جامیبود
 .میسوار شد

 ؟یاوردی ننتوی مادر، چرا ماشدیسع:  ساغرعمھ
 فکر گھید!  بشھ؟؟ی کھ چابونی تو خمی بندازنوی ھمھ ماشنی اگھیم! الھیاز بس کھ اقا خوش خ: بایفر
 . شمی خودمون اواره مکنھینم

 حرفو زد تو چرا نی و کرد ای فکر شلوغدی جون، حاال سعبای فرنیخدا نکنھ اواره بش: ساغرعمھ
 ؟یریگیبھ دل م

 یکی ھمھ ادم گردنمون کج بود کھ نی جلو ارم؟یبھ دل نگ: نازک کرد و گفتی پشت چشمبایفر
 .سوارمون کنھ

 ... دل نازکھقدرنیقوربون عروس خوشگل خودم برم کھ ا: ساغرعمھ
 

 بدبخت ما را ی پسر عمھ ی نداشتھ ی ھابی عتوانستندی خانوم تا مبای بھ مقصد فردنی تا رسخالصھ
 ماندمی خانھ مخواستیچقدر دلم م! بی ھا گفت علتی کھ البتھ اگر بشود بھ ان فضدندیبھ رخشان کش

 ی برافقط شدی ھنوز ساعت ھفت نشده بود باورم نممیدی بھ مقصد رسیوقت. شدمیو با ان ھا ھمراه نم
 .دمیخری ھمھ مکافات را بھ جان منی ادی روز نحس باکی روز کیبدر کردن کردن 

 دراز گشتند،ی و دنبال توپ مشدندی می کھ اماده بازھی انداز ھا برخالف بقری محض پھن شدن زبھ
 . چھ وقت خوابم برددمی نفھمدمیکش
 ی رومی بھ طور مستقدی خورشی اشعھ رد،یگیصورتم دارد اتش م حس کردم ی لحظھ ایبرا

 .ّ سد افتاب کردم و نشستمبانی را بھ عنوان سامی دستھادیتابیصورتم م
 !نیچھ عجب خانوم خانوم آ، از خواب پا شد:  با طعنھ رو بھ من گفتنغمھ

 . بودداری تا صبح بشبی دیحق داره طفل: دیفر
 .می بودداریخب ما ھم ب! وا: نغمھ

 ساعت چنده؟ 
 ..میدوازده و ن: دیفر
 .. دوست دارهی مادر شوھرت حسابی شدداری بیترنم خوب موقع: دهیسپ

 . مانده بودرهی افتاد کھ با حسرت بھ چشمانم خنی اگاه نگاھم بھ زنعمو نسرناخود
 ؟یدونستی متنی در پیلی ضرب المثل ھات خنی ادهیسپ:  گفتتی با عصباننغمھ

 نی انداختھ بود در ھمنیی سرخ شده بود سرش را پایش شرمنده شده بود و حساب کھ از حرفدهیسپ
  عروس خانوم؟یکنیحاال تو چرا ترش م: گفتدهی از سپیلحظھ بھرام بھ طرفدار

 م؟یخوری پس چرا ناھار نمدارمیمنکھ ب!  خب حاالیلیخ 
 پچ پچ از پشت ی صداگذاشتمی قدم می کھ در جمعی ھر زماننکھی بودن در جمع متنفر بودم از ااز

 .شدمی نمدمی جز زجر عایزی چشدی بھ بخاطر وجودم جر و بحث مای شدیسرم بلند م
 خلوت بروم خوشبختانھ ی گوشھ کی از جمع جدا شدم تا بھ دی صحبت با برادرم مجی بھانھ بھ
 ی رو رامی پلکھاگری دادم و بار دھی کردم بھ درخت تکدای نشستنم پی دنج را برای زود مکانیلیخ

 پوست صورتم را نوازش ی بھارمینس. شدی قطع نمی لحظھ ای گنجشک ھا برایھم گذاشتم صدا
 .... بھ کام من تلخ بودای زمان زود گذشتھ بود و چقدر دنچقدر. کردیم

 کھ با پدر و مادرم و خواھر ی زمانگذشتی از مقابل چشمانم مییدئوی ولمی فکی مثل مرور لحظات
 کھ دوازده اتاقش دور ی خانھ ام،یکردی می خانوم جون زندگزی عزیو برادران بزرگترم در خانھ 

 بود پر از گل ی باغچھ اوانشی اریز.  بودی حوض بزرگاطشی وسط حکرد،ی را پر ماطیتا دور ح
 .درختان ن مجنون و
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 ھم ی تا عاطکردمی می و شروع بھ شلوغ بازشدمی مداری اذان بی خانھ با صدای اھالی ھمھ مثل
 ھر روزمان بود تا شب کھ بعد از خوردن شام کنار سفره خوابمان ی برنامھ نیا. دیای شود و بداریب
 . بردیم

 گری اخرم دی آمد بعد از ازدواج دو عمھ ی بھ حساب می ھفت بچھ داشت کھ پدرم چھارمزیعز
 . عموی ما مانده بود و خانواده یخانھ مثل قبل شلوغ نبود فقط خانواده 

 دی ما ھم کھ تارا و تورج، خواھر و برادر بزرگترم ازدواج کرده بودند و من و مجی خانواده از
 .میمانده بود

 ........... تنھا شدندزی پنج سالم بود کھ خان افا فوت کردند و عزتازه
 دنیچشمانم را وا کنم از د و میای برونی باعث شد از افکارم بلی زنگ گوش خراش موبایصدا

 تعجب کردم انقدر ھر دو از لی موباگرشی دستش بشقاب غذا بود و در دست دکیبھادر کھ در 
 . قطع شدلشی زنگ موبانکھی تا امیکردی کھ فقط بھم نگاه ممیمواجھ شدن باھم شوکھ شده بود

 .سالم:  گفتی لرزانی صدابا
 . س؛ سالم.. س 

.  مناسب استی بزند و دنبال جملھ ای حرفخواھدی مدانستمیشقاب؛ م بود و نگاھش بھ بنیی پاسرش
 ..خواستم کمش کنم

 ! اونم با بشقاب غذاتونن؟یینجایشما چرا ا: شدمی از جام بلند مکھی حالدر
 .نگاه اونا زجر اوره:  جواب دادی تلخبا

 .نی راحت باشنیتونی شما مرفتمی من داشتم مدونم؛یم:  گفتمشدمی طور کھ از کنارش رد مھمان
 ترنم؟: بھادر

 .بھ طرفش برگشتم. دی اسمم از زبان او قلبم لرزدنی شناز
  ؟یھنوز ھم ؛ ھنوز ھم از دستم ناراحت: بھادر
 .ابمی بشی برای جوابتوانستمی گنگ بود کھ نممی حرفش براانقدر
 سوالمو  جوابخوامی می ولی و ادم حسابم نکنی کھ باھام حرف نزندمیمدونم، بھت حق م: بھادر

 .یبد
 . وجودم را پر کرده بودی چشمانم جان گرفتھ بود استرس ھمھ ی تمام گذشتھ جلوانگار
 .میبھم فرصت بده، بزار باھم صحبت کن: بھادر

 .می صحبت کنمی کھ بخوامی ھم داریمگھ ما با ھم حرف:  گفتمی پوزخندبا
 . من دارمی ولی تو نداشتھ باشدیشا:بھادر

 کھ لرزش در یی قدرت قورت دادن اب دھانم را از دست داده بودم با صداشی و تشوتی عصباناز
 و یای حاال بنکھینھ ا. یزدی حرف مدی بایرفتی می کھ داشتی اون موقع؟یجد:  بود گفتمدایان ھو

  از دستمی و بگیسی و بعد چشم تو چشم من وای بشمی گوشھ قاھی یای بلیبخاطر نگاه زجر اور فام
 ؟وجودتیداری بر نممی ھان؟ چرا دست از سر من و زندگ؟ی فکر کردیچ خودت شی؟پیناراحت

 .شمیمثل بختک افتاده رو اسا
 .... منیول:  خورده بود و انتظارشو نداشت گفتکھی کھیدرحال

. ی ترسو ھا برگشتنی و دوباره عی ترسرو ھا فرار کردنی کھ عیاره تو، تو بود:  تو حرفشدمیپر
 و ی تو نامردکشھ؟ی می چای االن ترنم کجاست؟ ی فکر کردھی ثانھی واسھ ی خودت حتشیتا حاال پ

 ..ی در حقم ادا کردشی واقعیبا تمام معنا
 ....اما من: بھادر

 نیاز ا... کھ من اومدم جالبھی اومدی وقتقای حاالم دقی ھمھ سال اون ور بودنیبا:  پوزخند گفتمبا
 . و تو تمام خاطراتم متنفرمیشھر لعنت
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 میبا پاک کردن اشکھا. سبک تر شده بودمی از او کھ ماتش برده بود دور شدم حاال کمھی با گرو
 کردی نمی شوخی کسگری اول را از ان ھا گرفتھ بودند دجانی انگار ان ھی بازگشتم ولھی بقشیپ

 م و مداکردی ھم کھ اصال سرش را بلند نمدیفر.شدی زود خفھ میلی بود کھ خیی پچ پچ ھایفقط گاھ
 .کردی می بازشیبا غذا

 !! برهدمیبھادر کو؟ ند:  خانوم جونزیعز
 . با خودش خلوت کردهیی جاھیحتما : بھرام

  بچھ کجا رفتھ؟نی انیمن دلم اروم نداره، بب.  مادردیپاشو فر:  خانوم جونزیعز
 ن؟ی نکرددای رو پی اگھی جز من کس دنجایا:  گفتی با ناراحتدیفر

 . ھمھ مثل تونامیچرا بھت بر خورد قوربون شکلت؟ ا:  خانوم جونزیعز
 .ستی مثل من نیچکی ھنجای ازینھ عز: دیفر

 . دنبال داداشمرمی جلز و بلز نکن خودم منقدری ادی خب اقا فریلیخ: نغمھ
 .خالھ سوسکھ دست بھ کار شد! ی وایا: بھرام

 گھی جز ما کھ قرار بود تا چند ساعت دی کسگھی ، دمی خانوم برگشتزی بھ خانھ عزی روز وقتان
 . نبودم،یبار سفر را ببند

 . قبل رفتنتمی دو تا کالم حرف بزننجای اای دلم بزیترنم؟ عز:  خانوم جونزیعز
 . تختش نشستم و زانوانم را در بغلم گرفتمری زدمی نگاه مھربانش را دکھیزمان
 اخھ چرا ی ولیدی کشی سختیلی تو خدونمیم.  سختھدونمی دورت بگردم مدونمیم: خانوم جونزیعز

 چرا ،ی روز شادھی روز غم داره ھی مونھ؛ی طور نمنی کھ ھمای دن؟یریگی بھ خودت سخت منقدریا
 فرار از ؟ی با مشکالتت رو بھ رو بشیخوای چرا نم؟ی فراموش کردوی بھ غمش ھمھ چیدیتا رس
 !کنھی فقط کارو خراب تر مااون ھ

 سر اصل نی ھا پره لطفا برحتی نصنی خانوم، من گوشم از ازیعز:  گفتمی و عصبمستاصل
 .مطلب

 اون گھی بار دھیبزار . شھی روشن متی کن بھ خودش قسم زندگیبا خدا اشت:  خانوم جونزیعز
 .طراوت گذشتھ بھت برگرده

 ن؟ی زخم دلم بشنیخوای چرا مکھی روشن نداره ھمش تاری مھی من نھیزندگ 
 قدرت دهی قلب پوسنی بھ ادنتی د،یمن نابود بشم کھ زخم دل تو نشم، تو نفس من:  خانوم جونزیعز

 .انی بر مشونی از پس زندگھی من فقط برا شما ھا نگرانم بقدهیتپش م
 .می حاال ماھم خوشبخت بودنیکردی ما ھم دخالت نمی اگھ شما تو زنگدیشا 

  گستاخی دختره یکنی می روادهی زی دارگھیترنم دھنتو ببند د: مامان
 شکل ماھت ی ترنم جون فدای بگھ ولناروی حرفو نزن اون حق داره کھ انینھ ا:  خانوم جونزیعز

 شما گم،ی نمراهی مو بچشی من پوینیبی تو مو مگمی نکردم اگھ مدی سفابی موھا رو تو اسنیبشم من ا
 ت فرصھی بر دار بھش یدست از لجباز. ی باور کننوی اھیفقط کاف. نی ھمی گمشده مھیدو تا ن

 .دوباره بده
 

 از در و دندی پوشی کھ تا دو سال ھمھ مشکادمھی شد، خوب ی از فوت خان اقا پشت ھمھ خالبعد
 تا می نداشتی جرأت بازگرید.  امدی چقدر از خان اقا بھ خاطر مرگش بدم مدیباری خانھ غم موارید

  بزرگترھا نوشی از نوازش ھاییزھای چکی ی و گاھکردندی مدمانی ھمھ تھدرفتی باال ممانیصدا
 .میکردیجان م
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 یا:  بلند اعالم کرد کھی با صداستادوی اوانی ای روز خانوم جون روھی بعد از دو سال خالصھ
 بود ، از ی شاکی اوضاع حسابنی خان اقا اومد بھ خوابم از اشبی دنیایاھل خونھ ھمھ از عذا در ب

 .. کھ بھ روحش برسھرونی بنی بدترای ، خنیایعذا در ب
 کھ دیبھ غروب نرس. گشتندی وضع خستھ شده بودند و بھ دنبال فرصت منی ھمھ، مثل من از اانگار

 .  گرفتیگریخانھ رنگ د
 کم کم شد؛ی ما ناراحت نمی از صدای کسگرید.  ھمھ جا را پر کرده بودی حلوا و آش نذریبو

 و ی کوبی ھفتھ جشن و پاکی بود ی قشنگی کھ چھ روزھای ھا بھ راه افتادند وایدوباره عروس
 ...... بودروزی دنیانگار ھم.  رنگارنگی ھاینیریش

 بھ ی و من و عاطمیدیخوابی ان مری قرار داشت و ھمھ زاطی حی شمد بزرگ توکی ھا تابستان
 .شدی در دلمان اب می و تا صبح حرف زدن چھ قنددنی ھم خوابشیخاطر پ

 و صبح ھا موقع مدرسھ رفتن چقدر غر می امدی مرونی زور از اتاقمان ب زمستان ھا بھیول
 ی اگر کلمھ اکردی ممانیچاریب.  امتحان کھ سرو کارمان با بھادر بودیو امان از روزھا. میزدیم

 اخمو و ھشی امد ، انگار بلد نبود بخندد، ھمی دارم از او بدم مادی کھ بھ یاز وقت. میگفتیرا جابھ جا م
 کفرم کردی مارا بچھ فرض مشھی ھمنکھی با ھمھ دعوا دارد از امیکردی فکر مکھی بود طوریجد

 حس تنفر با باال رفتن سنم رابطھ نی خواستم سر بھ تنش نباشد و متاسفانھ ای امد از لجم میباال م
 . داشتمیقی مستی
 ستادهین کنار حوض ا و ممی از مدرسھ آمده بودی است کھ تازه با عاطادمی روز بعد از ظھر را آن

 سرم انداختھ بودم و مشغول باز کردن ی روی مقنعھ ام را مثل روسرمیشگیبودم و طبق عادت ھم
 لحظھ نی در ھمکرد،ی پلھ ھا چمباتمھ زده بود و بھ من نگاه می روی مانتو ام بودم، عاطیدکمھ ھا

 ھنوز چند یتند و رفتند ول گذرا بھ ما انداخی آمدند، ھر دو نگاھرونیبھادر و دوستش از اتاقش ب
 باعث شد کھ خنده ام نی خورد و ازی لاطی کف حخی ی دوست بھادر روی نرفتھ بودند کھ پایقدم

 سگ  کھ از اخالقی کرد کھ تمام وجودم خشک شد، عاطی دفعھ بھادر بھ طرفم نگاھکیبترکد، 
ترنم من :  کند گفتی کھ بھادر تا دم در رفتھ بود تا دوستش را ھمراھی مدتیبرادرش آگاه بود برا

 ؟یای تو، تو نمرمیم
 .ارمی مفموی تشرامی دستمو بشورم مام،یچرا ترسو خانوم م:  خنده گفتمبا

 .دی کھ بھادر از پشتم رسخی شدم لب حوض و دستم را فرو بردم در آب خم
 یدونستی داره، اگھ نمی داره، مھمون ھم حرمتی حدییای حی گفت خانوم کوچولو، بتی عصبانبا

 ؟ی کھ چیزنی قاه قاه مویکنی اون دھنتو وا مینطوریھم. بدون
 . نخورهزی لخواستیم:  شدم بھ چشماشرهی خی خونسردبا

 کھ در وجودش بود دستش را باال ی بود، با تمام خشمستادهی ناشی در روی کھ تا بھ حال کسبھادر
 قدم ی بلند شدم تا کممی پای انگشتای بترسم، رونکھی ای من، بجای زده خیبرد تا بزند بر صورت 
 گھ ا؟ی بزنیخوای مھیچ: بلند گفتمزدی کھ بغض و وحشت در آن موج مییبلند تر شود، و با صدا

 ...یفھمی می از مردیزیالبتھ اگھ چ!  بزنیمرد
کنارم رد شد و بھ  از د،یلرزی کھ تمام عضالت صورتش منقبض شده بود و از حرص می حالدر

 .کوچھ رفت
 زی کھ سرم را چرخاندم، چشمان تنی ھمدم،ی کشیقی ام گذاشتمو نفس عمنھی سی را محکم رودستم

 .دمی اتاقش دی خانوم را پشت پنجره زی عزنیب
 طاقت گریمن کھ د.  آمد و خودش را بھ من رساندرونی بی فوراطی در حی صدادنی با شنیعاط

 . کردمھی بلند شروع گری را نداشتم، کنار حوض نشستم و با صدامی رو پاھاستادنیا
 .ی تو کھ خوب جوابشو داد؟یکنی مھی چرا گرونھید: یعاط
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 .دمی ترسیلی خی ولدونمیم 
 . قربونت برمیالھ: یعاط

 . کردمی بھ نظرت کار بدیعاط 
 کرک و پرش ی حسابی ولشد،ی پررو میلی داشت خگھی د،ی کارو کردنی بھترزمینھ عز: یعاط

 .ی شدرهی مخصوصا اون موقع کھ تو چشاش خختا،یر
  کجاس؟ی بد شانسیدونیم 

 .نھ: یعاص
 .کردی خانوم داشت مارو از پشت پنجره نگاه مزیعز 

 .ستی دادن ھم نحی بھ توضیازی نگھی دینجوریچھ بھتر، ا: یعاط
 یلی خی عاطیشتم ول جرات بلند کردن سرم را ندامی ھمھ دور سفره نشستھ بودی شام وقتموقع

 .کردی اجرا ممیخوب نقش دو چشم را برا
 .کنھی خانوم جون داره نگات مزیعز: یعاط

 . غذا بخورمتونمیمن اصال نم 
 ی باال دختر تو کھ کار بداری غذا بخورم؛ سرتو بتونمیمنم اگھ با کلھ برم تو بشقابم نم: یعاط
 .ینکرد

  نگاه کنمی بھ کسشھیروم نم 
 

 . چشمش نگات کردی نگاه کن؟ ترنم، بھادر دوباره از گوشھ ی گفت بھ کسیحاال ک: یعاط
 . حتما تا حاال راپورتمو بھ ھمھ داده.  خدا بھ دادم برسیوا 

 .ستی تو مرامش نینی بکنھ خبر چی شلوغش نکن، بھادر ھر کارگھید: یعاط
 .اری برادر پرستارو در نیخب حاال تو واسھ من ادا 

  ھمھ مدت؟نی تو گوش ھم انیکنی پچ پچ میو تا وروجک چشما د: خانوم جونزیعز
 . جونزی بھ خدا عزیچیھ: یعاط
 ؟!قسم دروغ؟:  خانوم جونزیعز
 .میگفتی اگھ بود مسی نی مھمزی خانوم جون چزیعز
 .نیشی مھی تنبنیگیحاال کھ بھ من راستشو نم:  خانوم جونزیعز

 .ادهی زیلی ظرفا خز،ینھ تور خدا عز: یعاط
 .کنھیپس بھادرم کمکتون م:  خانوم جونزیعز

 ن؟ی زنونھ ندی بھ من کاراشھی مزیعز: گرد شده گفتی با چشمابھادر
 .اری خود بھانھ نیکار زن و مرد نداره ب:  خانوم جونزیعز

 ما نی اجازه بدمونھ؛ی مفی بچن دستشون جون نداره ظرفا کثنای خانوم جون ازیعز: زنعمو
 .میخودمون بشور

 . وقت شوھر کردنشونھستنی بچھ نگھی کھ دنایا! وا:  جون خانومزیعز
 ی تا خنده گرفتمی مشگونشی ھم مدام ندمنی حرف قرمز شد و خندنی ادنی از شنشھی مثل ھمعاطفھ

 ..شدی عکسش مشھی چرا ھمدانمی نمی ولمی نشوعی از ان ضاشتریمسخر ه اش را تمام کند تا ب
 اش دھن نی ھمچنی ذوق نکننقدری بابا اشھفی تو دلشون اب می دو تا رو نگاه، چھ قندنیا: مامان
 .ستی نمیسوز
  ؟ی االن شما ناراحتیعنی: عمو

  کنم؟دای پتونستمی کجا می خوبنینھ، خدا نکنھ، شوھر بھ ا: مامان
  رسھ؟ی می وقت شوھر کردن من و بھادر کز؟یعز: دی با افاده پرسدیمج
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 . خندشان گرفتدی مجی لحن زنانھ نی از اھمھ
 .می باال بزننی کمکم واسش استدی بھادر کھ بامونھی مادر، میدیتو کھ ترش:  خانوم جونزیعز
  بوقم؟نجای ، بنده اگھیدست شما درد نکنھ د:  گفتی با دلخوردیمج
 زیعز: مامان کھ حس مادرانھ اش گل کرده بود گفت.  دوباره ھمھ بھ خنده افتادنددی حرف مجنی ابا

 .رمیگی باشھ برات مونمیقط لب تر کن دختر شاه پردلم تو ف
 . مامان گلم بشمیفدا: دیمج

 تو کمبھیخدا :  خنک کردی بھ پس گردن بھادر زد کھ اتش دل مرا کمی محکمی بعد ضربھ و
 !ده؟ی بھ تو زن می بھ خدا کدونمیمن اصال نم. شانس بده

 ی ھم بلدی کاریزنی حرف منقدری امینی اول خودت دست بھ کار شو ببری از پسر من نگرادیا: عمو
 .رسھی بعد نوبت بھادرم م؟یبکن
 . بھ نوبتابی ھا، اسیمیبھ قول قد: پدر
 رمی مگھی ماه دھی تا تای نھاگھی من دکار؟ی چخوامی من زن من؟یشی بابا حاال چرا ناراحتمیا: دیمج

 ..اش وا بشھ بلکھ اخمنی کندای عبوس خان پنی دختره خلو برا اھیشما بھتره از االن 
 ... فقط مونده مزه زبونشمی کرددایدختره رو پ:  خانوم جونزیعز
 کدوم دختره کھ ھم کم عقل باشھ ھم تلخ پسند؟: دیمج

 مگھ بچم چشھ؟! وا: زنعمو
 کھ تو خوامی گفتھ کھ من زن می کدیحاال مج:  گفترفتی کھ از او انتظار نمی با لبخندبھادر

 ؟یزنی بال بال می دارینطوریا
 خانوم جونم کھ دختره رو زیتازه عز! یلی میاره ارواح کلت از لبخند ژکوندتم معلومھ چھ ب: دیمج

 ....تور کرده کلک
  کرد مگھ من چند سالمھ؟ی شوخھی زیحاال عز:  شد و گفتی جدبھادر

 ! آستی نی سال کم سنکی و ستیفدات بشم ب: زنعمو
 و چھار سالشھ تازه بھ سرشم ستی بدی مجنی نداره االن ایبچھ سن!  جوننیحاال تو ھم نسر: مامان

 .رهی زن بگخوادی می کستی کنھ معلوم نریزده بر ه خارج درس بخونھ خدا بخ
 .انی از پس خودشون بر بی چھ جوردوننی اونا خودشون منی بھ کار بچھ ھا دارکاریچ: پدر

 ... از ما زرنگ ترننایبابا ا. ننیشی کنن ساکت نمازیھر وقت احساسن. حق با جاللھ: عمو
 می توانستی فقط در خنده و شوخمیدی بزرگترھا نفھمی از حرف ھایادی ززی شب من و عاطفھ چان

 ....میاز شستن ظرفھا در برو
 

 ی براخوانی واقعا میعنیحاال :میدی پرسی از سر کنجکاومی بھ اتاق من امددنی خوابی برایوقت
 رن؟یبھادر زن بگ

 نی راستش خودمم امشب برا بار اول بود کھ ادونم،ینم: ر کھ در فکر بود گفت ھمان طوعاطفھ
 .دمیموضوعو شن

 . دختره رو ھم انتخاب کردنگفتی مزیعز
 خودشم کنمی نمداد؟فکری زبونش بکشھ نم پس نمری از زکردی می سعدی مجی وقتیدی دیول: عاطفھ
 . با خبر باشھھیاز قض

 ؟ی عاطشھیمگھ م 
 .دونمینم: یعاط
 گفتن وقت یدی ترنم دیراست: زدادی امده است فرادشی بھ ی مھمیلی خزی کھ انگار چی طوروبعد

  دوتا وروجکھ؟نیشوھر کردن ا
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 دنی خندزی رزی کرد روشروع
 ؟یخوشحال. زھر مار 
 ....یتو کھ از دل من خبر دار: پنجره رفتی بھ جلوی ناراحتبا

 ھست فردا جمعھ اس؟حواست . اووووووووووه، چھ جورم:  و گفتمدمیخند
 و بره و من در حسرت ادی بدی جمعھ ھا بانی از اگھی چند تا دده؟یچھ فا:  گفتدوی کشی پر حسرتاه

  جواب سالمم بزور بده؟ینگاه و عشقش بسوزم و اون حت
من از ! ترنم:  اشک چشمانش را احاطھ کرده بود و ادامھ دادی حلقھ اکھی طرفم برگشت در حالبھ
 . وضع خستھ شدمنیا

خب چھ :  جواب دادمری نباشم و از ان زشی اشک ھازشی تا شاھد ردمی سرم کشی را روپتو
  ت؟ی خواستگارادی بی سالگجدهی تو ھیخوای ازش؟ نکنھ می داریانتظار
 من ازش انتظار ازدواج دارم؟ نھ؛ یتو واقعا فکر کرد:  گفتدیلرزی کھ از بغض میی با صداعاطفھ

 اون وجود نداره، اون منو ی اصال برای کھ عاطنجاستی مشکل ایول. ش قانعم نگاھھیمن بھ 
 .نھیبینم
. ی بودیی دختر داھی اون ی براشھی رفتار کنھ چون تو ھمینطوری ادیمعلومھ کھ با. وانھیبس کن د 

 رشی خودتو درگیادیتو ز. می خواھر و برادرکنمی فکر می گاھمی با ھمموینیبی ھمو مشھیما ھا ھم
 . بچھ اسیلیاون ھنوز خ. یکرد

 کنم؟ی اشتباه میگی میعنی: عاطفھ
.  خب برو بھش بگوی اگھ خودت از احساست مطمئنی تا چھ حد حست بھش درستھ، ولدونمینم 

 . مفتشکیسنگ مفت گنج
 کنمی مکی برم بھش بگم خودمو کوچی تو مخ ندارنکھیمثل ا: عاطفھ

 . باشھدی برات مھم نبایچی وگرنھ ھیپس دروغ نگو کھ دوسش دار 
 ؟یاگھ بھ گوش بھادر برسھ چ: عاطفھ

 
   بخوابایحاال ب. ی کنی گذارھی پادی رواما اگر و شاتوی تمام زندگیتونی کھ نمتو

 ی توپیصبح با صدا. دمی خودش را انداخت تو بغلم و ان قدر از ارزوھاش گفت تا من خوابیعاط
 و وحشت زده پنجره را وا کردم و با دهی ژولی افھی با ان قمیدیکھ بھ پنجره خورد از خواب پر

 ؟ینیبی نمنجای عظمت انی پنجره رو با انی ای مگھ کور،یروان:  زدمادی بلند فریصدا
 ..سالم بھ خانوم خواب الو:  پنجره امد و گفتی جلودیخندی کھ دلش را گرفتھ بود و مبھرام

 ؟ی کھ توپو بھ پنجره زدیتو بود: دمی پرستی عصبانبا
 . بوددینھ، فر: بھرام

 کھ ی خنده ام گرفت بھ سوزد پدر عاشقدنشی از دستاده،ی دفعھ حس کردم عاطفھ کنارم اکی
 . از رختخواب بلند کندی راحتنی را بھ ایتوانست عاط

 االن کجاست؟:  گفتی با دست پاچگعاطفھ
  ؟ی چرا ھولھ؟یچ:  کرد و گفتزی چشمانش را ربھرام

 . حسابشو بزاره کف دستشخوادی مستی نھول:  رفع رجوع گفتمیبرا
 !!!اوھوک: بھرام

 
 ؟یدی می ھمھ سوتشی پنقدریآخھ چرا ا:  کھ پنجره را بستم سرش داد زدمنیھم

 ادی مدی تا اسم فرستیباور کن دست خودم ن:  جواب داددیجوی را مشی ھمان طور کھ ناخن ھایعاط
 ...نمشی وجودم پر بکشم تا دوباره ببی با ھمھ خوادی دلم مکنمیدست و پامو گم م



 18 

 ری غی مجاب شدم کھ انجام دادن کارھای تا حدودی نشد ولرمی دستگشی از حرف ھایادی ززیچ
 .ستیمعقول دست خودش ن

. می نوه ھا بودی ھمھ بای تقرمی جمع شده و مشغول تخمھ خوردن بودی از ناھار ھمھ دور کرسبعد
 در دی من و فرنی بنیدر ا.  شده بودی بچھ ھا قاطی ھمھ  شکستن تخمھ با ھمکیلی چکیلی چیصدا

 ی عاطی سابقھ یبھرام کھ از سکوت ب.میگذاشتی می و سر بھ سر عاطمیزدی ھم میسر و کلھ 
 ؟ی تو الک؟ی عاطھیچ: دیشده بود پرس متعجب
 الک کجا بود؟: عاطفھ

 ...شھی بر عکس ھمی ،اخھ امروز اصال حرف نزدگھیراست م: دیفر
.  انداختی می اکھی بھ او تی عاطفھ را سوژه خنده شان کردند ھر کسدی حرف فرنی ھا با ابچھ
 ..... اما حاالدادی کس فرصت اعالم وجود ھم نمچی بھ ھی بود کھ حتی انقدر دختر پر چانھ ایعاط

 تی بھ داخل امد و پشت سرش بھادر کھ با عصبانھی لحظھ بود کھ ناگھان نغمھ با گرنی ھمدر
 دی ھوا خودش را در اغوش فرینغمھ ب.  بھادر در سکوت فرو رفت دنی با دکرد؛جمعی منگاھش

 .رھا کرد
  شده نغمھ؟یچ: دمی پرسی نگرانبا

 ؟یافتاد: عاطفھ
 شمر جلو رو تونھ اونوقت نیا:  زد و گفتبشی بھ سی اش گازیشگی ھمی با ھمان خونسردبھرام
 ؟ی افتادنیپرسیشما م
  شده داداش؟یچ: عاطفھ
 ی درکنھی اد جلو من صاف تو چشام نگاه می پررو شده منقدریا:  جواب دادتی با عصبانبھادر

 الگو بر کنھیباالخره بچھ بزرگترشو نگاه م... ستی دور از عقل نمیلیالبتھ کارش خ. گھی میبر
 . دارهیم

 !ستھ؟ی جرأت کرده تو روت وامی اگھیمگھ کس د: سودابھ
.  داداشگھیحاال بچھ اس د: فت تا سکوت کند و خودش گفت بھ سودابھ ری چشم غره اعاطفھ

 .شھی نمشیحال
 . طاقت زورو ندارهشھی کھ مشیحال:  گفتمدمیشنی کھ خودم ھم بزور میی صدابا

 ی بلندی حرف من قصد رفتن داشت دوباره بھ طرف ما برگشت و با صدانی کھ قبل از ابھادر
  زر زدن از کجا اومد؟یصدا: گفت
 و بھ زدی ان موقع در ان خانھ ھا رسم بود کھ حرف اول و اخر را مرد مامدی در نی از کسصدا

 ادهی زی بود و گاھی خرده عصبھیالبتھ بھادرم .  فقط احترام بزارو بگو چشمشھیقول مادرم تو ھم
 .کردی میرو
 .ومدی نییصدا: دیفر

رفت نزاره بھ دفعھ از طرف من بھ اون زبون دراز بگو دو دفعھ در !!یظاھرا کرم شد: بھادر
 .کنمیسوم برسھ چون خودم زبونشو کوتاه م

 .ی جوجھ کوچولو گل کاشتولیا:  و گفتدی کشی رفت بھرام سوت بلنرونی کھ ببھادر
 ! یپس اوندفعھ ھم تو بود: سودابھ

 ن؟یزاری پا رو دمش می الکیچرا ھ! نی دارچارهیمن موندم شماھا چکار بھ کار اون ب: امکیس
 .زارهیاون پا رو دم ما م: عاطفھ
 . ردش کردیلیبی سری زشھی بلنده کھ نمنقدریاخھ دم شما وروجکا ا: بھرام
 . کنمسی بود خودمو خکی بچھ ھا من کھ نزدیول: فتانھ
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 مرد را بشکنم کی غرور دی داد کھ نباحی در گوشم خواند و توضنیاسی شب مامان ساعت ھا بان
 دادیغرور خودم لھ شده چطور بھادر بھ خودش اجازه م کردمی من حس میمخصوصا در جمع ول

 تازه از سر کار چارهی پسر ھا فرق دارد و بی ھی بھادر با بقگفتی رفتارکند؟مامان مینطوریبا من ا
 کار می زبان دراز من باالخره برانی اگفتیم. دیای بود و کار من باعث شده بود کھ بھ خانھ نهامد

 چرا دانمینم.خودم کوتاھش کنم تا خودش دست بھ کار نشده است و بھتر است زودتز شودیساز م
 !در ان روزھا ھمھ قصد کوتاه کردن زبان مرا داشتند

 شروع بھ گرد میگشتی ظھر ھا کھ از مدرسھ برممیشدی نوروز اماده می اسفند بود و برااواخر
 .می افتاد کھ درس داری مادمانی و شب ھا تازه میکردی میریگ
 بھم شی ھمان طور کھ از سرما دندان ھای بود کھ عاطی سرد و برفی از ھمان شب ھایکی
 یزی و از کلنجار رفتنش چمی مانده بودکیزی فی مسئلھ کی وارد اتاقم شد ھر دو بر سر خوردیم

 . میدیفھمی کمتر ممیکردی فکر مشتری و ھر چھ بشدی نمدمانیعا
  نظر بدم؟ھی: یعاط

 .بده 
  بھادر؟شی پمیبر: یعاط

 . تو بروامیمن نم 
 حی توضی برام کلدی کھ بازم تو بارمی تازه با تو ھم مشھی نممی حالیزی من اگھ برم چوانھید: یعاط

 !یبد
 امد ی فقط ده شب بھ بعد بھ خانھ مگذشتبھادری کھ حاال دو ھفتھ از رخ دادش مھی از ان قضبعد

 . شدهادی کھ کارشون زنھی واسھ اگفتی پدر می ولنھی کھ منو نبنھی واسھ اگفتیمامان کھ م
 .می کدام جرأت در زدن نداشتچی ھی ولمی بھ طرف اتاقش رفتی بھ اصرار عاطخالصھ

 ؟ی استخاره کنیخوای مگھی خب در بزن د؟ی کھ تو سرما نگھم داری اوردنجایمنو تا ا:  لرز گفتمبا
 تو اول برو کھ تو رودر یخوای مرونی کنھ بگھ برو بی اگھ من اول برم قاطدیمبگم ترنم شا: یعاط

 . بمونھیسیبا
 !!! دارهیسیچقدرم ماشا با من رودر با 

بعداز . جلو رفتم و چند بار در زدم.  ندھدشتری بود کھ بھ ما فرصت فکر بادی ھوا انقدر زیسرما
 .خوامیگفتم کھ اشتھا ندارم شام نم: چند لحظھ صدا امد

 .می زدخی تو میای بشھیم.  بھادر ترنمماقا
 .دییبفرما:  از چند لحظھ سکوت گفتبعد
 ی مدتیھر دوبرا.  من انجا باشمخواستیه وضوح مشخص بودکھ نم.  رفت و بعد منی عاطاول
 ن؟ی نداشتیتو اتاق خودتون بخار:  گفتی کھ بھادر با تخسمی گرم شوی تا کممیستادی ای بخاریجلو
 .می حلش کنمی نتونستکھیزی مسئلھ فھیداداش :  با خنده گفتیعاط
 کرده بود دای کھ انگار جواب را پقھی کتاب را از دستم گرفت و نشان بھادر داد بعد از چند دقیعاط
 .  دمی بھت بگم، فھمایب:گفت

 تا حد ممکن خودم را ی خونم بھ جوش امده بودولدادی را مورد خطاب قرار می فقط عاطنکھی ااز
 دادن حیبھادر شروع کرد بھ توض. نمیکرد تا بنش نشست و با چشم بھم اشاره ی عاطکردمیکنترل م

 . کھ جوابش اشتباه استدی بھ نظرم رسیول
 !ادی کھ جواب بدست نمینطوریا 

 اد؟ی چطور بدست مدیپس بفرما: بھادر
 .  نبودمنجای کھ االن ادونستمیاگھ م 

 . دادمحی را از دستش گرفتم و علت غلط بودن را توضخودکار



 20 

 .حق با توئھ، خودکارو بده:  لحظھ بھ صورت مسئلھ نگاه کرد و بعد گفتچند
 دستش خورد بھ دستم و خودکار را پرت کرد انگار برق گرفتھ رهی خواست خودکار و بگیوقت

  امد؟ی حد ازم بدش منی تا ایعنیبھ نظرم ان لحظھ واقعا انزجار اور بود . بودتش
 

 . می از حل شدن مسئلھ دوباره بھ اتاقم بزگشتبعد
 .ی توإ عاطریھمش تقص!!!  انگار نجسمکنھی رفتار می طورھی!  احمقیپسره  

 نداشت تازه بھ نظرم عکس ی شلوغش نکن اون اصال منظورادی داره؟ زیبھ من چھ ربط: عاطفھ
 .ذاشتی بھت احترام ممیلی بود خشھیھم

 . بود منفجر بشھکیستش بھم خورد چنان قرمز شد کھ نزدتا د!!! ھا ی کورنکھیتو مثل ا 
 ...دی خجالت کشدیشا: عاطفھ

 .ادی بگو با عقل جور در بزی چھی بھادر؟ ؟یک 
 ؟ی ھنوز سبک نشدیزنی غر می دو ساعتھ کھ دارکی االن نزدگھی بابا، دالی خیب: عاطفھ

 را دی مجمیفردا ظھر کھ از مدرسھ برگشت.  خواب را بھ عاطفھ دادمی کوتاه امدم و اجازه باالخره
 !!بھ بھ احوال پت و مت:  ما خنده اش گرفتھ بوددنی کھ با دمیدیدست بھ کمر کنار حوض د

  ناھار حاضره؟: عاطفھ
 ..یی سامرای گشنھ شھیتو کھ ھم: دیمج

 . بخوابمخوادیمن خستم دلم م 
 .ی خستھ باشدمی بایزنی مردم حرف می پشت سر بچھ یمونی مردای تا اون موقع شب بیوقت: دیمج

 ؟ی بودستادهی بدجنس باز گوش ایا 
 م؟یگفتی می بگو چیگیاگھ راست م:  گفتدی مجی باز کردن مشت خالی برای با خونسردعاطفھ

 تو دل ادم بمونھ؛ برات ضرر ادی کھ حرف زسیخوب ن:  شد و گفترهی خی بھ عاطی لحظھ ادیمج
 ...داره
  داشت؟یچھ ربط:  اوردمی طور کھ مقنعھ ام را در منیھم
 .دی فھمد،یفھمی مدی کھ بایاون: دیمج
 .دی فھمدیترنم مج:  گذاشت و گفتشیشانی پی عاطفھ دستش را رودی رفتن مجبا
 و؟یچ: دمی تعجب پرسبا

 . دوست دارمدوی من فرنکھیا: یعاط
 . مسائل صفرهنی تو اوشیکی ادی مجنینھ بابا ا 

 . شدمعی چقدر ضاشھی خدا باورم نمی گفت؟ وای چیدیمگھ نشن: ھعاطف
 ؟یتو مطمئن 

 .اره: عاطفھ
 کھ فکر کنھ اشتباه کرده حاال گمی می چھی دونھی مدمی اگھ دکنمینگران نباش خودم درستش م 

 .اخماتو وا کن
 

 ن؟یای چرا باال نمن؟ی بشیخی ی مجسمھ نیخوایشما دو تا م: زنعمو
 
 خانوم جون زی معروف عزی کھ طعم ان ابگوشت ھای را پر کرده بود وااطی ابگوشت تمام حیبو

 .. زبانم ھستریھنوز ھم ز
  حجره؟یری مدیمج:  خانوم جونزیعز
 اره چطور مگھ؟: دیمج
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 . چند کلمھ باھاشون حرف بزنمدی باانیبھ باباتو عموت بگو امشب زودتر ب:  خانوم جونزیعز
 .دی خرمی بردی خونھ باادی جون، بھ اون پسر ه ھم بگو زودتر بدی مجقوربون دستت: زنعمو

 . من کھ ھستمن؟ی دارکاریبا بھادر چ: دیمج
 ! کھ حجره رو تنھا گذاشتشھی؟نمی کردی با پسرش بره تو باز فضولخوادیم: مامان

 ... حرف زدشھی با شمام کھ نمھ؟ی چیفضول: دیمج
 ؟ی بکندی عدی کھ خر؟ی اونم چبره؟ی بازار مقھی سلنی با ای تو رو کدیاخھ مج: عاطفھ

 ..ی بارم کنکھی مونده بود کھ تو تنمیھم: دیمج
 خانوم جون زیمنو نغمھ بھ اتاق عز... کردند رونی و عمو کھ امدند مارا محترمانھ از اتاق بپدر
 کھ مامان ییاز انجا.  بھ بازار رفتھ بودنددی خریعاطفھ و زنعمو از غروب با بھادر برا. میرفت
ماند من ی و خانھ مرفتی نمدی خری خودش برای سالچی بھانھ ھنی زنعمو را قبول داشت بھ ای قھیسل

 یبھ عاطفھ کل. دادمی محی کرده بودم و نرفتنم را بھ رفتن ترجدایھم کھ امسال با بھادر مشکل پ
 . من ھم بخردی کھ خودش خوشش امد برایسفارش کرده بودم کھ از ھر لباس

 وانی ھمان ای از روی بودند کھ عاطامدهیھنوز بھ داخل ن... فکر ھا بودم کھ کھ امدندنی ھمدر
 ھی.. داشتنییزای چھ چی اگھ بدون،یومدی کھ نی کردی چھ اشتباھی ترنم؟ اگھ بدونیوا: شروع کرد

 ... مدلشدمیبلوز شلوار د
 . را در فضا رسم کردنیبی و غربی شروع کرد با دستش مدل عجو

 !سی صدات خونھ رو گرفت ھ؟یھ خبرتھ عاطچ: زنعمو
 . زنعمو کارت دارهایمامان ب: امدی داخل مکھی در حالبھادر
 شام میخوای منی سفره بندازنیایب:  نگذشتھ بود کھ برگشت و گفتی مدتنی از رفتن زنعمو نسرھنوز
 .میبخور

 صبح زود نی شددایبھ بھ اقا بھادر کم پ:  کھ بھادر وارد شد و مامان گفتمی سفره بوددنی چمشغول
 !متینیبی اصال نمیای وقت مری شب دیریم

 .. از بندس زنعمو جانیکم سعادت:  خجالت گفتی افتاده و کمنیی پای با سربھادر
  انطور لفظ قلم حرفی فرو کنم وقتی ان لحظھ کلھ اش را در ظرف قورمھ سبزخواستی مدلم

 .شدمی می حرصشتری بزدیم
 کھ ھمھ ھول ی خودش را بھ داخل انداخت طوردی قاشق و چنگال بلند شده بود کھ ناگھان مجیصدا

 .خوردند
 . دوست دارهی پسر کھ مادر زنت حسابایب:  با خنده گفتپدر

 . ببند بچھ پرو؛ چھ خوششم اومدهشتوین: عمو
 رو بھ زیبعد از شام عز.  سر بھ سرش بگذاردکمی و کنار بھادر نشست تا دی بلند خندی با صدادیمج

 کردمی تعارف موهی و من مکردی بشقاب ھارا پخش میعاط. میاری بوهی اشاره کرد تا میمن و عاط
 ...کنمی وقت ان شب را فراموش نمچیھ. 

 ترنم مادر؟:  گفتکردی دستش را دان می انار توکھی خانوم جون در حالزیعز
 ز؟یجانم عز 

 امسال چند سالت شده؟:  خانوم جونزیعز
 .. کھکردمی حساب مداشتم
 .زیشونزده سالمونھ عز: یعاط
 . دی خنده اش گرفتھ بود ناگھان ترکی عاطی کھ از دخالت نابھ جادیمج

 . زشتھدیمج: مامان
 .گھی دھی عاطریتقص: دیمج
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  داره؟یإ بھ من چھ ربط: یعاط
 . کردی لب خوانشی صدا و با شکلک کلمھ فضول را برای بدیمج

 ن؟یریفردام مدرسھ م: زنعمو
 .دی تا بعد عمیلینھ مامان از فردا تعط: یعاط
 ؟یدی تو جواب مپرسنی از ترنم می چرا ھر چ؟ی عاطی شدینطوریتو چرا امشب ا: عمو
 . مدافعلی زبونشھ، خانم وکنیا: دیمج

 . باال بردمی را بھ عالمت تسلشی رفت و او ھم دست ھادی بھ مجی چشم غره ایعاط
 ...گھی مییزای چھی خانوم وشی پرنیچند وقتھ ا:  خانوم جونزیعز

 . خانوم جون دوختندزی را بھ دھان عزشانی جمع ساکت شد و ھمھ چشم ھاناگھان
 گھ؟ی می چھ؟ی خانوم کوشیپر: دی شد و پرسی جددیمج
 و ازش خوشش اومده و بھ دهی ترنم جانو دای جلسھ قرانمونھ گوی از خانومایکی:  خانوم جونزیعز

 .قول ما پسند کرده
 ھ؟ی چگھی پسند د؟ی چیعنی: دی پرسی لرزونی با صدابھادر

 . کردهی واسھ پسرش خواستگاریعنی:  خانوم جونزیعز
 ...د؟یای خواستگار بمی منانقدر بزرگ شده بودم کھ برایعنی ختی قلبم فرو رناگھان

 .مبارکھ مبارکھ: عمو
 .نیدی االن فھمنی مبارکھ کھ انگار ھمنیگی می جورھی! نیشما کھ خبر داشت: مامان
 ...  خوشحالمیلیاخھ خ: عمو
 .می توئھ کھ ما براش مبارکھ مبارکھ بگھی بعدشم نوبت عاطشایا: بابا
  بپرسھ؟نوی نظر امیکی! نیبابا شماھا چقدر ھول: دیمج
 . صورتم نقش بستی رویحیوشم قرمز شده بود لبخند مل کھ از شرم تا بنا گمن

 بزور میخوای کھ دادن حاال ترنم وقت داره فکر کنھ ما کھ نمدادنی نظر مدیبزرگترا با: مامان
 .میشوھرش بد

 کارست؟یچند سالشھ؟ چ:  گفتمردی می داشت از فضولگری کھ دیعاط
 . باز خودشو نخود کردایب: دیمج

 د؟ی مجی دارکارشیچ: مامان
 .خونھی سالشھ درس مستیب.  ببشتر ذوق دارهنیانگار ا: زنعمو

  کارم نداره؟یعنی! وا؟: یعاط
  تو اخھ؟ھی مگھ اومدن خواستگار؟یدینپسند:دیمج

 . بگودی بھ اقا مجزی چھیبابا : یعاط
 .زی چھی د؛یاقا مج: عمو
 . بلند شدی عاطغی و دوباره جدنی شروع کردند بھ خندھمھ
 ن؟ی چکارش دارکنھیخب بچھ داره سوال م:  خانوم جونزیعز

 .گھی مثل بھادر دیکار داره ول: مامان
 بلھ؟:  دستپاچھ گفتبھادر

 .دندی دوباره ھمھ خندو
  تو ھپلوت؟؟یخاک بر سرت عروس اونھ تو رفت: دیمج

 . بخوابمرمی خرده خستم مھی من دیببخش: بھادر
 ری تا دشھی مونده فدات شم تازه تو کھ ھمیلیت خواب خ بھادر حاال تا وقنیبش:  خانوم جونزیعز

 . اتاقت روشنھیوقت سو
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 . انداختنیی با اکراه نشست و سرش را پابھادر
 .ستی بد نشونمی شکر خدا وضع مالنی خوبیخانواده : رنعمو

  ؟یی جھت اشناانی فردا بمی بھشون؟ بگمی بگیچ:  خانوم جونزیعز
 .گھی دانیبگو ب:  بھم زد و گفتی سفلمھ ایعاط
 !؟یشی زده مجانی ھی کھ ھرسھی می وسط بھ تو چنیا: دیمج

 ره؟یگیبده خواھرت سر و سامون م: یعاط
 
 

 .کننی نگاه می ترشھی بره ھمھ بھ تو چشم نیتو بھ فکر خودت باش کھ خربزه ابھ، ا: دیمج
 .گھی بس کن ددیمج: مامان

 ..ستای ننی از ابیالبنھ ع. گھی دیردیگیم نیچکی خب ھگم؟یمگھ دروغ م: دیمج
 یراست.  شازده خانوم نشستھنی کھ دم در اھی غولنی از ابیع:  کرد بھ بھادر و ادامھ داداشاره

 ستی شد؟ البد تا حاال خودشو سر بھ نی چی اون دختره کھ برا بھادر در نظر گرفتھ بودزیعز
 کرده اره؟

 وا مگھ بچم چشھ؟: زنعمو
 .اخموئھ... ذرهھی... نھادیز... کوچولوھی...کمیفقط ..یچیھ: دیمج
بزار ما ھم ..می خوبھ شام کلھ پاچھ نخوردری لحظھ زبان بھ کام بگھی جان دیمج:  خانوم جونزیعز

 نی تا ھمری از باباتو عموت بگنی خانوم؟ ھمھ راضوشی بگم بھ پریترنم؟ من چ. میحرف بزن
 .دیمج
 !!!؟یدونستیتو م:دی پرسی نگاه کردم کھ عاطدی تعجب بھ مجبا

 .میچاکر:  اش و گذاشت و گفتنھی سی دستش را رودیمج
 من کھ تا گفتم؟ی مدیچھ با.  من بودی تمام نگاه ھا روینی در فضا حکم فرما شد سنگینی سنگسکوت

 توانستمی چطور میاصال من در شانزده سالگ. ان لحظھ و ساعت بھ ازدواج خودم فکر نکرده بودم
 از ی تصورچی ان بدون ھکی در دلم رخنھ کرد ی خاصی شادرم؟ی بگمی ام تصمندهیدر مورد ا

 .انی بنیبگ:  اروم گفتمیی گفت با خجالت و صدازنمی کھ می کھ از حرفی تعھددهنیا
 گفت و از جمع جدا یری شب بخی گفتن کھ بھادر با تخصکی شروع کردند بھ دست زدن و تبرھمھ
 .شد
 ..! ناراحتھیلیچند وقتھ خ:  گفتشی خالی بھ جای با نگاھدیمج
 . چشھدونمیم:  خانوم جونزیعز
 چند بار بھادر را ی ناباورنی و در عکردمی نگاه ماطی شب تا صبح خوابم نبرد و از پنجره بھ حان

 فرو شی در موھای و مدام دستش را از سر کالفگکردی پنجره اش خم میھم کھ خودش را رو
 ... کھ گاه نگاھش بھ باغچھ و گاه بھ اسمان بوددمی دکردیم
 حرف ادی بود؟ داری حاال چطور شده بود کھ تا ان موقع شب بکردی می خواب الودگی کھ ادعااو

 . کالفھ بودیزی افتادم حق با او بود بھادر از چدیمج
 .بم نقش بست لیدوباره ان لبخند ژکوند رو.  عروس شومی کھ قرار بود بزودی خودم افتادم منادی
 
 

 ھا رکی جری گنجک ھاو جکی جکی جی درخت ھا دوباره سبز شدند و شکوفھ کردند صداگلھا
 خی کردی بود کھ مشام را پر می عطر خوبی گل محمدیبو.  بودختھی را بر ھم راطیسکوت ح
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 خی سرد و ی قلب ھای حتکردی ھمھ جا را گرم مگری دی باری برادی خورشی باز شد و گرمانیزم
 ...زده را

 .دینوروز از راه رس:  و نھ اسفندستیب
ان سال .  تا ان حد چھره عوض کرده بوددی کھ با پوشش جدی خودکردمی بھ خودم نگاه منھی ایجلو
 چند دیرسی در ان لباس خوب بھ نظر مکلمی چقدر ھکردمی بود کھ بلوز و دامن بھ تن می بارنیاول

 .اختم و دوباره بھ خودم نگاه انددمیبار چرخ
 ی کھ بھ نظرم واقعا بی با طور دوختھ شده بود و ان دامن قھوه اشتری کھ بی بلندنی استدی سفبلوز

 را در دستم گرفتم و بازش کردم مشغول شانھ کردنشان شدم چقدر می موھاسیگ. دیرسی مرینظ
  ینگاه دوباره ا..  دیرسی بھ کمرم مبای بلند شده بود حاال تقرمیموھا

 را با دست جمع کردم تا ببندمشان کھ ناگھان نغمھ وارد شد و دامنم را می چھره ام انداختم و موھابھ
 .ایبدو ب:  گفتجانشی پر ھی و با صدادیکش

 .کجا نغمھ؟ دامنو ول کن 
 . بدوده،ی قرمز کوچولو خری عالمھ ماھھی داداش ا،یبدو ب: نغمھ

 از دستم خارج می موھای دستھ کھی در حال داشت من دریبی غروب بود و ھوا سوز عجی دمادم
 .شدمی مدهی با تمام زورش مرا بکشد، کشکردی میشده بود دنبال نغمھ کھ سع

 و بھادر کنار حوض مشغول دی تو اتاق بودند فرھی نشستھ بودند و بقوانی ای از نوه ھا رویبعض
 .میدی اب بودند کھ ما رسضیتعو

 . کوچولوھارو بھ ترنم جون نشون بدهی ماھ؟ی داداش؟یداداش: نغمھ
 را می و موھادمی کشرونی در صورتم پخش شد دستم را از دست نغمھ بمی و موھادی وزیدی شدباد

 . سرم را بلند کردم نگاھم با نگاه بھادر گره خوردیکنار زدم وقت
 ؟ی شدرهی خیبھادر بھ چ: دی من پرسی جادیسع

 ؟یچیبھ ھ: ت بار دستپاچھ شد و گفنی اولی برابھادر
 ؟یمطمئن: بھرام
  تو بھرام؟یخوای میاخھ چ:  وگفتدی کشیقی نفس عمبھادر
 .یچیمن؟ ھ:  گفتی با پوزخندبھرام

 . ترنمیخوشگل شد:  بھم زد و گفتی لبخنددیفر
 !یدی پوشیچھ لباس قشنگ:  گفتدنمی امده بود با دوانی کھ تازه بھ ای زرعمھ

 . بھادرهی قھیسل:  گفتیزی امد با لبخند خافتخار امی منیی ھمان طور کھ از پلھ ھا پازنعمو
 حرف زنعمو را درک نکرده بودم ھمان طور ھاج و واج مانده بودم و بھ ھمھ ھی اصال معنمنکھ

 ...کردمینگاه م
 

  کارام بلده؟نیبھادر از ا! اره؟: بھرام
  مگھ بھادر چشھ؟؟ی چیعنی:  کرده بود گفتی دفاع از بھادر خودش را قاطی کھ براسودابھ
 زبون درازو ، اگھ سھ بار ی دختره گفتی اون دفعھ مادمھی فقط یچیھ:  زد و گفتی پوزخندبھرام

 ...ی بھتر بدوندی بود ترنم؟ تو بای چشی حرفا، بقنی از اکنموی مکاری چدونمیبشھ نم
 از ی حاکی نگاھشنومی کھ میی ھازی چای ھواست ی از سرددانستمی بھ جانم افتاده بود کھ نمیلرزش

 یزی چدنی دی بود و اجازه دهی امانم را برمیتنفر بھ بھرام انداختم و دوباره بھ اتاقم برگشتم اشکھا
 بود از تنم ایدن  لباسنی زشت ترنی ان لباس را کھ حاال بھ نظرم مسخره ترعی فقط سردادیرا بھم نم

 .دمیوش ام را پیمی قدی از ھمان بلوز شلوار ھایکی شیدر اوردم و جا
 ؟یکنی مکاری چیمعلوم ھست دار:  بدون در زدن وارد اتاق شد و گفتشھی مثل ھمیعاط
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 اتفاقا نی ایتو حرف نزن کھ ھمھ :  بھ طرفش گرفتم و گفتم دی تھدی اشاره ام را بھ نشانھ انگشت
 . توإریتقص
  داره؟ی ترنم؟ بھ من چھ ربطی چیعنی:  با بھت گفتیعاط

 ....ی بھم نگفتی ولدهی اون برام لباسو خریدونستیتو م:  زدمادی فرتی عصبانبا
 حواسم پرت کھ نقدینھ بھ خدا من اون روز ا:  کھ از ترسش لکنت گرفتھ بود گفتچارهی بیعاط

 .....اصال
 .رونی بشنوم برو بیزی چگھی دخوامینم:  گفتمری تغادوی فربا

 ترنم ی ادبی بیلیتو خ:  اشک حصار کرده بود با بغض گفتی را حلقھ اشیبای کھ چشمان زیعاط
 یکنی رفتار می داره ؟ طوریبی باشھ مگھ چھ عدهیاصال بر فرض اگھ داداشم اون لباسارو خر

 .نھی ھماقتتی توجمع، چون لای کھنھ بی لباسانیحاالم با ھم. ونجسھفیانگار اون کث
فتاد فکرکردم بھ نظرم کارم اشتباه نبود چون  کھ ای کز کردم و بھاتفاقاتی گوشھ ای رفتن عاطبا

 نگاه اخرش افتادم کھ چگونھ ادی.  باشدی برخوردنی عذابم داده بود کھ مستحق ھمچیبھادر انقدر
 باشد؟ بود کھ سر بھ تن من نشی ارزوشھی ھمنکھی مگر نھ اکردیچرا انطور نگاھم م. مسخ شده بود

 و کالفھ بود کھ دست بردم در ختھیبم بھم ر انقدر اعصاگفت؟ی میگری دزیپس چرا نگاھش چ
 کوتاه تر واری او چھ بود؟ دری بد برخورد کردم تقصیچقدرباعاط. و تمامشان را برھم زدممیموھا

 ...ختمی رچارهی نکردم؟ تمام خشممرا بر سر ان بدایاز او پ
 برھم ی با موھایکی افکار بودم کھ ناگھان در وا شد و نگاه متعجب تارا بر من کھ در تارنی ھمدر
 عی شده پاشو سرلیسالم سال تحو!!!! ؟یینجایتو ا:  و لباس کھنھ نشستھ بودم ثابت ماندختھیر

 ..ایلباستو عوض کن ب
.  دنبال تارا بھ راه افتادمی حرفچی اشفتھ ام را با دست منظم کردم وبدون ھی موھای خونسردبا

 نشستن نبود، بچھ ھا ھمھ ی براییه بود جا دورتادور اتاق پر شدشھی کھ شدم مثل ھمییرایوارد پذ
 . خانوم جون بود داشتندزی کھ دردست عزی گرفتن، چشم بھ قرانیدیدر انتظار ع

  ؟یتا حاال کجا بود: دی با اخم پرسمامان
  ؟یدی پوشھی چنیا:  بود گفتدهی لبخند بر لبش ماسدنمی کھ با دزنعمو

 ؟یدیزن داداش براش لباس نخر:  گرد شده گفتی با چشمانی فخرعمھ
 ھی چنی ادونمی نمی ولدی جون زحمتشو کشنیچرا اتفاقا نسر:  جواب دادی با شرمندگمامان

 !!!دهیپوش
 ی قھی سلنکھی لباس خوشگل تنش بود مثل اھی دمشی داطی حگھمنمتوی راست میپر: ی زرعمھ

 .بھادرم بود
 بھم انداخت و بعد اشاره کرد ی نگاھنکشی عی از باالینج با نکتھ سشھی خانوم جون مثل ھمزیعز
 .نمی مبل بشیرو
 .نمی دور سفره بشخوامیاما من م:  گفتمیی اعتراض و پر روبا

 ؟ینی دور سفره ام بشیخوای می اومدرید:  دوباره خودش را نخود کرد و گفتسودابھ
 .... مثل شما ھول نبودمنقدری کھ ادیببخش 

 از دی گرفتم دوباره بھ اتاقم برگردم کھ فرمی را ببندد کھ تصممی امد تا راه گلوی دوباره مبغض
 .نی من بشی جاایب! ترنم:  گفتی بلند شد و با مھربانشیجا
 و دیبا تشکر از فر.  فرستادمی خودم لعنت می نگاھش کنم چقدر بھ کوتھ فکرتوانستمی خجالت نماز

 بھادر و بھرامم ان موقع نی بدمیرم نشده بود کھ فھم گمی ھنوز جای نشستم ولشیاصرار او سر جا
 ... دیبود کھ شروع کردم بھ لعنت فرستادن فر
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 و دست کردندی و داد مغی جتوانستندی و بچھ ھا تا مکردی ھا را پخش میدی خانوم جون عزیعز
 ینیری بھ ھمھ ششھی بلند شد تا مثل ھمیعاط.  دادن کردندیدی بعد ھم بزرگتر ھا شروع بھ عزدندیم

 و ت کھ خواستم بلند شم مامان مچم را گرفنی ھمیول.  امد با او قھر کرده امادمیتعارف کند کھ 
 ؟یدی نپوشدتوی چرا لباس جد؟ی ثابت کنوی چیخوایمثال م: گفت

 !!!ده؟ی بھادر خراونویدونستیپس شمام م 
 ...دهی دوست داشتھ واست بخره خرھ؟ی باشھ مگھ چدهیخر: مامان

 ده؟ی واسھ خواھرش نخرچرا
 تو چتھ؟: مامان

 .نی تو اتاقم واسھ شام صدام نکنرمی میچیھ 
 ؟یبگم کدوم قبرستون:  گفتتی با عصبانمامان

 .رهیبگو رفتھ بم 
 .ی در اوردگھشورشوید!!! ترنم:  با خشم صدام زدمامان

.  زدمی با او حرف می نرفتھ بود و حاال کلدی را بستم کاش مجمی و چشم ھادمی تختم دراز کشیرو
 خنده ی بود و کارھامانی افتادم کھ پشی روزنی اخرادی ان خانھ بود ی توی تنھا ادم منطقدیمج

 . کرده بودری ھمھ را غافلگبای جدا شدنش کھ تقری فرودگاه و اشک لحظھ یدارش تو
 مورد  کھ او راشی خانھ بود مخصوصا بخاطر شوخ طبعی سوگلدی از رفتن تورج و تارا ، مجبعد

 کردندی برخورد می جدیلی ما و عمو ھم کھ ھمھ خی خانواده نیتوجھ تمام خانواده قرار داده بود ب
 تا بھ نبودنش عادت دی طول کشی و بعد رفتنش مدتشدی باعث طراوت خانھ مدیباز ھم وجود مج

 .میکن
  اما نوروز ان سال؛و

 تا صبح بھ ماندمی مداری وقت بریشب ھا تا د. رفتمی مرونی شام و ناھار بی روز اول فقط براچند
 ی بیدر ھمان شب ھا بود کھ متوجھ .  اقوام نرومی بھ خانھ دی و بازددی دی خواب برایبھانھ 
  مشغول قدماطی حی توی و گاھدمیدی اتاقش می او را پشت پنجره ی بھادر شدم، گاھی ھایقرار
 .زدن

دلم .  رفتمرونی از اتاقم بستی در خانھ نی کس مطمئن شدمی ظھر بود وقتیکای روز کھ نزدکی
 بھ می مستقادی زی ھفت کوچھ ان طرف تر را پر کرده بود از گرسنگشی و صدارفتی مژی قدایشد

 بردم تا ینیری شی دستم را در جعبھ ختمی خودم ری برای استکان چاکیطرف اشپزخانھ رفتم و 
 انقدر ھول شدم کھ استکان از دمی را از پشت سرم شنیی پای بردارم کھ حس کردم صدارگی دیکی

 . افتاد و ھزار تکھ شدنیدستم بھ زم
  شد؟یچ: بھادر

 !شکست:  گفتمزدی موج ممی کھ در صدای لرزشبا
 .کنمی خودم جمعش منطرفی اای نداره بیبیع: بھادر
 من راراست ی ھای و بھ بھادر کھ داشت خرابکارستادمی از اشپزخانھ ای گوشھ ای حرفچی ھبدون
 . نگاه کردمکردی مسیو ر

 .تمام شد: بھادر
 . شدادی زحمتت زدیببخش 

 .یزی بریی برام چادی نشد چون تو در عوض کارم باادی زمیلینھ خ: بھادر
 ؟ی نرفتھ بودھیمگھ شما با بق:رفتمی طور کھ بھ طرف سماور مھمان
   تنھا بمونھ؟ی بزرگنی بھ ای خونھ نی دختر بچھ تو اھی کھ رفتمیم:  گفتتی با جدبھادر
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 را متعلق بھ زی بود کھ او داشت؟ انگار ھمھ چی چھ اخالق گندنی حالم رابھم زد اشھی ھممثل
 .دانستیخودش م

 . کرداااااااااااخی ؟یدی نمموییچرا چا: بھادر
 . رفتمرونی را بھ دستشدادم و از اشپزخانھ بی استکان و نعلبکتی عصبانبا

 .دی نرفتھ بودم کھ بھم رسنیی از پلھ ھا پاھنوز
  چھ طرز برخورده مگھ ارث باباتو خوردم؟نیا: بھادر

 . تر از من رفتنیی فقط نگاھش کردم و او دوتا پلھ پاتی عصبانبا
 ؟یدونستی بچھ گانست میلیکارات خ: بھادر

 تو شھی داره کھ ھمیاصال من نمدونم بھ تو چھ ربط:  جواب دادمماندی مغی بھ جشتری کھ بیی صدابا
 . برم تو اتاقمخوامی کنار م؟برویکنیکارام دخالت م

 بدست ی با بچھ باززوی ھمھ چیخوای مشھی کھ کھ ھمی لوسو خودخواھنقدریھھ ھھ؛ تو ا: بھادر
 .یاریب

خودم را بھ .  کنمی او خالی را روتمی از خشم کم مانده بود منفجر شوم خواستم عصبانکھی حالدر
 کرد و با شدت افتادم ری پلھ گی بھ لبھ می پایکھ راھم را باز کنم ولطرفش پرت کردم تا ھلش دھم 

بودم   بود کھ من ھم در اغوششی در حالنی شد و انیدر بغلش و او ھم با شدت دو برابر پخش زم
 . رفتھ بودند برگشتنرونی بھ بیدنی ددی کھبرا عھی اتفاق بقنیھم زمان با ا

 !!!!!! زھراای: زنعمو
 کردی مجمی گشتری بھادر بی دھم و ھرم داغ نفس ھاصی را تشختی موقعتوانستمی کھ اصال نممن

  نشد؟تیزیچ: دمیفقط با ترس پرس
 . فقط از روم بلند شو بعدم از جلو چشام گم شو:  داد و گفترونی نفسش را پر صدا ببھادر

 تا بخاطر کردی خودش را از صحنھ محو مکردی کھ می من بودم کھ با وجود خرابکارنی باز ھم او
 ..... پس ندمحی کھ قرار بود بھم بزنن توضیاتھامات

 
حاال ! ی بود من کردم؟ وای چھ کارنیا.  کردم ی از صد بار طول و عرض اتاق را طشتری بدیشا

 شک دمی دختر خوشگل باھی پسر جوون با ھی گھی خب معلومھ دکنن؟ی میاونا دربارمون چھ فکر
 ان ھمھ استرس ونی ؟ میچھ از خود راض.  خوشگل چند با در ذھنم تکرار شد یکلمھ. کنن 

 حاال مثل مھتاب دمی انداختم پوست سفی رفتم و بھ خودم نگاھنھی ایجلو. ام گرفت ناگھان خنده
 را پشت سرم جمع کردم و دوباره بھ می پر از اشک بود موھامی شده بود چشمان مشکدهیرنگ پر

 خانوم زی بھ عقب برگشتم و عزی فوردمی دنھی ای را بھ طور نامفھوم رویرگی افتادم عکس دھیگر
 . تختم نشستی بھم انداخت و لبھ ینگاه تأسف بار. دمیجون را د

 . منی طراوت خونھ نی بشایب:  خانوم جونزیعز
 .رفتی ام باالتر مھی ھق ھق گرگفتی مزی کھ عزی ھر کلمھ ابا

خب کو؟ کجاست؟ اصال . دهی لباس خوشگل خرھی دتی بھادر براعگفتی میپر:  خانوم جونزیعز
  م؟یبی جمع نمنیچرا ما امسال دختر قشنگمونو ب

 بھت فروختھ کھ یزمی چھ ھچارهی بھادر بنی برم ، اخھ مگھ اتی مھتابی جان، قوربون اون روترنم
 ؟یکنیاعتبارش م ی و بیشکونی تو جمع غرورشو مشھی کھ تو ھمنھی اریناجنس بوده؟ مادر جان، غ

 . از امروز کھ بھ خاطر تو بھ ھمھ دروغ گفتنمیا
  دروغ گفت؟ی چیدرباره :  را پاک کردم و گفتممی اشک ھای پاچگبادست

 خواستھ یفتادی می نکردم؛ اون گفتھ تو داشتدی سفابی موھا رو تو اسنیمن کھ ا:  خانوم جونزیعز
 ،ی ھلش بدیخواستی حتما مشناسمی و تو رو خوب مدونمی من کھ میول. نی باھم افتادرهیتو رو بگ
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 .مارستاننی شده و االن بی ارنج دستش زخمیدونیم. دونمی نمگھی دوی افتادیحال خودت چطور
 

 مارستان؟ی ب؟یچ: دمی پرسغی شکھ شده بودم از جام بلند شدمو باجانگار
 .ی کنی ازش عذر خواھدی فکر کنم با؟ی ناراحت شدھیچ:  خانوم جونزیعز
 !!! موندهنمیھم
 ی اومد برمی وقتی رو بپوشدهی کھ برات خری اون لباسی بردی االنم با؟یپس چ:  خانوم جونزیعز

 ھر وقتم باھاش بگو ھیری گوشھ گی سر بھ سرش نذار اون بچھ گھی ترنم مادر، دادت،ی عششیپ
 ر مگھ تو چند تا پسنی داشتھ باشگروی ھمدیھوا. شھی نمی اصال افتابی کھ تا مدتینیبی میکنیمگو م

 ؟یعمو دار
 خانو جون کھ زی عزی بود تا بھ حرفای اذان مغرب بود کھ مھمان اومد فرصت خوبیکاینزد
 یزی کھ ان حرف ھا چدانستمیکاش انقدر ساده نبودم و م.  برام مورد احترام بود عمل کنمشھیھم

 .ستی نی مغزیجز شست وشو
 از یکی یری اردشیاقا.  رفتمرونی را سر کردم و بمیر و روسدمی ھمان بلوز و دامن را پوشدوباره

 داخل رفتم و سالم کردم متوجھ شدم نکھیھجره داران بازار بھ ھمراه خانواده اش امده بودند بعد ا
 کردمی مکر کھ فیزی از اتاق نشستم و بھ بھ تنھا چی کرده و من فقط گوشھ اییرای از ھمھ پذیعاط

 دمی بلند شدم و بھ سمت در دومی فورا از جادی ببخشکی زنگ کھ بلند شد با یصدا. دست بھادر بود
 سالم کیبھ . بھادر دستش رامحکم نگھ داشتھ بود و زنعمو و پدر ھمراھش بودند. و بازش کردم

 ھ؟یترنم ک:  زدمی صداوانی ایمامان از رو.کوتاه اکتفا کردم
 .نانیبابا ا 

 . و بھادر پشتشرفتی جلو مپدر
 انو مھمان اومده؟خ: پدر

 . باخانوم بچھانیری اردشیبلھ اقا: مامان
 ی شربت عرق بھار برا پسرم درست کن طفلھی زحمت یترنم جون ب:  گفتستادوی کنارم ازنعمو

 .  وجدانای ھم بھش نزدن بی حسی بھیدلش غش رفتھ 
  بود؟یزخمش جد 
 

 ...  خوردھیپنج تا بخ! ینی ببی بود؟ نبودیجد: زنعمو
 !!!!!!پنج تا 

 .ومدیاره فدات شم، بچم انقده مظلومھ کھ اصال صداش در ن: زنعمو
 .ننی شمارو ببخوانی باال مھمانا منیاری بفیزنعمو تشر:  رساند وگفتوانی خودش را بھ اتارا

   سفارش نکنم ترنم جون براش ببر باشھ؟گھید. امی االن مزمیباشھ عز: زنعمو
 .دیی شما بفرماچشم

 ی عاطی کھ صداگشتمی اشپزخانھ باال رفتم دنبال عرق بھار می رفتم و بعد از پلھ ھااطی حی انتھاتا
 . بزنمی در پی پیباعث شد چند سکتھ 

 .ختی قلبم روونھیچتھ د 
 .مژده بده:یعاط

 ؟یچون باھام حرف زد 
 . اسگھی دزی نھ چی ولرمیگی کھ بعدا ازتمنوی اینیریش: یعاط

 !!مثال؟ 
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پسرش دکتره؛خوشبحال ..... کردهی واسھ پسرش ازت خواستگاریری اردشیاقا: یعاط
 گھ؟ی دیکنیحال م! خرشانست

 !!؟یتو مطمئن 
 .خوانیپس فردا جواب م. ی بلھ بدھی ھی فقط کافنیاره ھمھ راض: یعاط

 
 ؟یکنی بھ ذائقت خوش اومده خوب چرا خودت باھاش ازدواج نمنقدهیخب حاال کھ ا:  خنده گفتمبا

 ھ؟یخب حاال جوابت چ.......... انس داشتممن اگھ ش: یعاط
 !شناسمشی بدم؟ من کھ اصال نمدی بایچھ جواب 

 طور نی خنگول، پسره کھ خوب بود کار و بارشم کھ خوبھ خوانوادشم ھمخوادیشناختن نم: یعاط
 ؟یخوای می چگھید
 .ھی خانوم جون چزی نظر عزنمی ببدی بادونمینم 

 ؟یچرخی دو ساعتھ دور خودت میکنی مکاری چیخب االن دار: یعاط
 .. خوردھی دستش پنج تا بخچارهی واسھ بھادر شربت درست کنم بخوامیم 

 دوی کھ اون برات خریلباس! یمھربون شد:  بھ من انداخت و گفتی نگاه چپ چپ و بدجنسیعاط
  ترنم؟ھی چانیجر! یکنیواسش شربت درست م! ی بھادرو داریھوا! یدیپوش

 ...گھی من بود دری خب ھمش تقص؟یکنینگام م ینطوری چرا اوونھید 
 !!!گفتی می اگھی دزی بھادر چیول:  گفترونی مو را از ماست بکشد بخواستی کھ می طوریعاط

 .نھ بابا دروغ گفتھ: گفتمیالی خی ببا
 ن؟یدیبوسی ھمو منی داشتیعنی: یعاط

فکر کن منو بھادر درحال ... شییییییییییییییینھ بابا، ا:  از تھ دل کف اشپزخانھ پھن شدمی خنده ابا
 پلھ و ی کرد بھ لبھ ری ھلش بدم کھ متأسفانھ پام گخواستمی؛ من فقط م...یییییییییییییییییأ... ھمدنیبوس

 . نی زممیافتادم روش بعدم کھ با ھم خورد
 ی تو زخمی من جای چارهی دستداداش بدی نھ، وگرنھ چرا بایگی می خرشانسگمی مگھی دایب: یعاط
 بشھ؟

 بلھ؟:  رفتم و گفتموانی ای بھ لبھ کردی ممی صدااطی نغمھ کھ از حی صدابا
 ؟ی شربتو بردگھی میمامان: نغمھ

 .برهیبگو داره م:  شدم و گفتمدستپاچھ
 .ی پس مامانم گفتھ ببریکنی کارا نمنیگفتم تواز ا: یعاط

 . درست کرد راگرفتم و از کنارش گذشتمی کھ اخرش ھم عاطی شربتانھی موذی خنده ابا
 در را ارام باز کردم تا شربت بگذارم و امدی نیی صدای وقتی تقھ بھ در اتاق بھادر زدم؛ ولچند

 چی بدون ھی لحظھ ای مانده بود برخورد کردم برارهیبروم کھ ناگھان با دو چشم کھ بھ صورتم خ
 م فکر کردی برات اورده بودم جواب ندادونیا:  فقط نگاھش کردم و بعد اروم گفتمیعکس العمل

 ... درو باز کردم اومدمنی واسھ ھمیخواب
 . برونیی بزارش پای بدحی توضخوادینم: بھادر

 . من بودری ھمش تقصخوامیمعذرت م:  دوباره بھ پشتم برگشتم و گفتمرفتمی مرونی از در بیوقت
 

 لوس و بچھ بودم یادی حق با او بود و من زدی ھمھ فکر کردم مثال بھادر؛ شای شب بھ حرف ھاان
 و دھدی کار دستم مشھی بھادر ھمی موردم درباره ی بی لجاجت ھاگفتی خانوم جون کھ مزی عزای
 یری اردشی اقای با خانواده نیچرا قبول نکرد: دی زن داداشم کھ از مامان مپرسبای زی ھااحرفی
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 خانوم جون زیواال عز:  گذاشتی باقمیبرا و جواب مامان کھ ھزاران عالمت سوال ن؟یوصلت کن
 . دفعھ گفتن نھ توش اومده شگون ندارهھی
 مگھ اره؟ی نھ می اول ھم نگفتن نھ توش اومده؟ اصال کیمگھ اون دفعھ : بای زی سوال دوباره و
 شده فکر کنم فدھسالشی ترنم ھگھی خب حاال کھ دست؟ی استخاره نچی حاجت ھری تو کار خگنینم

 . ازدواجش باشھی برامیزمان خوب
 مگھ بخت چند بار در خونھ ادم و گھیراست م:  گرفتنگونھی را ابای حرف زی تارا کھ دنبالھ و
   ؟زنھیم

 راه باشھ ی کھ بزنھی نمی خانوم جون حرفزی عزی ولارهی کھ نھ مھی کدونمیبھ خدا منم نم: مامان
 .دونھی میزی چھیحتما 

 .....انقدر فکر کردم تا کم کم خوابم برد.  جواب مانده بود ی من کھ بی اما عالمت سوال ھاو
 

 . صبحانھ خودم را رساندمی زود از خواب بلند شدم و براگری دی فردا بر عکس روزھاصبح
 !نیبھ بھ خانوم خانوما چھ عجب شد زود بلند شد:  با تعجب گفتعمو
 .میری نمیی ما کھ امروز جادهیچھ فا:  گفتزدی اش را ھم میی ھمان طور کھ دمغ بود وچایعاط

 .. بھ حرفنشی سره بستھی بگھ ری صبح بخھی ی طفلنی انی بابا حاال اگھ گذاشتیا: زنعمو
 قھیھنوز چند دق. نشستم " نجای اای بنی بشنجای اایب" گفتی کوتاه کنار نغمھ کھ مدام مری صبح بخھی با
 . کھ بھادر ھم امدگذشتی از امدنم نمیا

 ؟ افتاب از کدوم طرف در اومده؟امروز چھ خبره: پدر
 بچھ ھا از دست شما نی ، بابا انیگی مگھی دزی چھی انی منیگی مزی چھی انیال الھ هللا؛ نم: زنعمو

 چکار کنن؟
 !؟ی شدنای اھی حامنقدریحاال شما چرا ا: عمو
 ترنم شی ھمونجا پزمیعز:  کرد کھ عمو ساکت شد و بعد رو بھادر گفتی بلندی خانوم سرفھ زیعز
 .ستی باال جا ننیبش
 خانوم ھمان طور کھ از سماور زی کنم عزجادی خودم و بھادر انی بی جا بھ جا شدم تا فاصلھ ایکم

 امروز ویری اردشیجالل مادر، جواب اقا:  داد بھ پدر گفتی و بھ بھادر مختی ریکنار دستش چا
 گھ؟ی دیدیم

 کھ تازه قلپ اول را خورده بود شروع کرد بھ سرفھ کردن احساس کردم صورتش رو بھ بھادر
 ی بقدرگفتنی نمچی و ھکردندی در دستم خشک شده بود ھمھ فقط نگاه می استکان چارودی میکبود

 گرمی و با دست دزمی را در دھانش برمیی چای داشتم اضافھ ی دستم سعکیھول شده بودم کھ با 
 رنگش ی قرار است در ھمان لحظھ خفھ شود وقتکردمی چرا فکر مدانمیتش ، نم پشدمزیمحکم م

بھادر بلند شد و .  کردسی صورتم را خاری اختی بی تر شد و سرفھ اش بند امد قطره اشکیعاد
 حس نی اای خودم را نخود کردمو بھ دنبالش راه افتادمی خودی من چرا بدانمی رفت نمرونیب

 بھ خودم امدم کھ با ترس ی توست از کجا امده بود وقتریش تقص ھمفتگیمزخرف کھ در من م
 ...کردمی بودم و نگاھش مستادهی اشیجلو

 
 

 ھ؟یچ: بھادر
 ؟یخوب 

 ؟یکنی مھیچرا گر: بھادر
 ..ی فکر کردم االنھ کھ خفھ بشدمیترس 
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 .نترس بادمجون بم افت نداره:  گفترفتی مھی بقشی ھمان طور کھ پبھادر
 .ی چون تو پر از افتدمیترس:  کفتمتیباعصبان
 .ی ھستیی پررویلیخ:  زد و گفتیبی ناگھان لبخند عجی را بھ طرفم گرفت و ولدشی تھدانگشت

 . عاطفم رفتمی بیبھ پسر عمو 
 اونوقت چرا؟! ھھ!  عاطفم؟یمن ب: بھادر

 ؟ بادمجون بم افت ندارهیگی و میگردی راحت بر میلی بعد تو خکردمیمن داشتم سکتھ م 
 ؟یفتی گفتھ کھ تو اصال دنبال من راه بیک:  شد و گفتی دوباره جدبھادر

افتاب .  پلھ نشستمی رفتم روی حرفچی دستش بدون ھی بخھ دنی با دی جوابش را بدھم ولخواستم
 . ھدفش سوراخ کردن مخم بوددمطمئنایتابی بھ فرق سرم ممیمستق

 نی در ھمرفتی بھ طرف اتاقش متی کھ با عصباندمی را دی چقدر گذشت کھ ناگھان عاطدانمینم
 .  خانوم جون برومزی زد تا بھ اتاق عزمیلحظھ زنعمو صدا

  شده زنعمو؟یچ 
 چطور مگھ؟: زنعمو

 جون زی من برم تو اتاق عزنیگی رفت تو اتاقش حاالھم کھ متی دفعھ با عصبانھی یاخھ عاط 
 ھ؟ی چانیجر

 بد بھ بدلت رهی خشایا:  گفتدادی ھلم مزیطرف اتاق عز و بھ زدی ھمان طور کھ پشتم را مزنعمو
 ..راه نده

 نشستم می زانوھای روشیجلو. نمی اشاره کرد بشزدی محی رفتم ھمان طور کھ تسبزی بھ اتاق عزیوقت
 ی موھاکنمی بھ انھا فکر می کھ ھنوز ھم وقتیی بسم هللا حرفش را شروع کرد حرفھاکی با زیعز

 ....کنمی و سوزشش را در بند بند بدنم حس مشودیتنم راست م
 نجا؟ی ایای چرا گفتم بیدونیم:  خانوم جونزیعز

 . بدونمدی جون از کجا بازینھ عز 
فکر . دی خوب اومده؛ باالخره وقتش رسدمی استخاره کردمو دیراستشو بخوا:  خانوم جونزیعز

 خوب اومده و من ردشون یرا چقدر برات خواستگاری دو سال اخیکی نی کھ تو ایکنم خوب بدون
 ... نھ توش اومدهگفتمی نداشتن و در جواب ھمھ میرادی اچی ھکھیکردم درحال

 وجود داره؟ البتھ نکھ بخوام بھ ارهی کھ نھ میخان جون واقعا اون: دی بابات ازم پرسشی وقت پچند
 ھ؟ی بدونم اون کخوامی فقط مسی حرفا ننیحرف شما شک کنما نھ ا

 تی ھوتونستمی کھ بود نمیزی چی مادرش شک کرده البتھ حق ھم داشتھ ولی بھ حرفھادونستمیم
 بھ بابا و قتوی و حقدمی سکوتو صالح نددی رسنجای کار بھ ای وقتی فاش کنم ولارھروی کھ نھ میکس

 خوشحال شدنو ازش استقبال دنشی ھمھ از شندی فھممیعموت گفتم چند وقت نگذشتھ بود کھ پر
 .دونستنی بود کھ جواب تورو نمییل اونجا مشکیول کردن

 منو دوس داره کھ ی موضوع از چھ قراره؟ کیعنی شده بودم جی گی سکوت کرد حسابزی عزیوقت
 جھی نتکی اون طور ناراحت شده بود؟ در اون لحظھ فقط بھ دنشی از شنیعاط

 ) دیفر.........(دمیرسیم
 

 کھ نھ تو یاون کس. نی ھمی گمشده ی ھامھیشما دو تا ن: دوباره شروع کرد بھ حرف زدنزیعز
 دی خواستگار جدھی ی و وقتزنھی برات بال بال می تو ناراحتی کھ وقتیازدواجت اورده، اون کس

 .... خودش بھادرهیی تو الک تنھارهی تا مدتھا مشھی اون دمغ مشھی مدایسر و کلھ اش پ
 . عاشقت شده ترنمماون
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 ھم می کھ اشک ھادی بر لبم ماسی لبخند طررسد،ینم حس کردم خون بھ مغزم ی لحظھ ایبرا
 تمام شدی و مدام تکرار مکردی منگی ونگی بھادر در گوشم ویکلمھ .  جمعش کنندتوانستندینم

اخر مرا .  عشق او بھ من نبودی کدام نشان دھنده چی ھی ولگذشتی چشمم می از جلونمانیاتفاقات ب
 موضوع بود کھ نی ادنی بھ خاطر فھمیپس عاط.  بودمی کالفھ و عصبیحساب! بھادر؟ چھ بھ

 . دمیبخشی نبود وگرنھ ھرگز خودم را نمدی فریخدارو شکر کھ ماجرا. ناراحت شد
 کھ یدی سفی با صورت گرد و موھایرزنینگاھم افتاد بھ پ.  زدمی صدای نسبتا بلندی با صدازیعز

 دیلرزی مدشیور واضح در دستان سف بھ طحی بود تسبدای بلندش پی روسرریفقط چند تارش از ز
 امده بود رشی گی اکھی خوش بھ حال خان اقا عجب تکردی را دو چندان مشییبای زشیچشمان عسل

 نگاه یوقت! گری خب فکر است دی بھ ان لحظھ داشتند ولی مسخره چھ ربطی فکر ھانی انمداینم
 ؟یکنی مھیچتھ دختر؟ حواست کجاست؟ چرا گر:  گفتدی ام را بر خودش ثابت درهیخ
 !سی نیزیچ 

:  را کنار گذاشت و گفتحشی تسبکندی بار سرش را تکان داد ، معلوم بود کھ اظھار تاسف مچند
 بھ اطیاون روز کھ تو ح.  خوشبختت کنھتونھی من مطمئنم کھ مھیبیترنم؟ بھادر پسر پاک و نج

 کھ ی ھستیتو تنھا کس. نی ھستی حس کردم شما زوج مناسبیستادی تو روش وایخودت جرأت داد
 .  و بھادرم درمقابلش سکوت کنھستھی اون بایاجازه داد تو رو بھ خودش

 و نھیبی کھ منو نمی من ازش متنفرم از کسیول:  تا از اتاق خارج شوم گفتمشدمی بلند مکھی حالدر
 ... متنفرمکنھیمدام مسخرم م

 بھ اونم فکر کن شما ی خود خواه باشی تو حق ندار،یکنی تو اشتباه میول:  گفتی جون عصبخانوم
 ....نیشی میزوجخوشبخت

 
 
 

 ھمان طور کھ شمع را روشن مانی بھ ان مسجد سبز سر کوچدمی رسھی با ان ھمھ گری کدمینفھم
  با بھادر انیفکر زندگ. ردی کمکم کند تا ان ازدواج صورت نگخواستمی ملتسمانھ از خدا مکردمیم

 ... چندش اور بودمی سقف براکی ریھم ز
خستھ شدم ترنم : گفتی شدن چادرم توسط نغمھ بھ خودم امدم و بھ او نگاه کردم کھ ارام مدهی کشبا

 .میجون برگرد
 اگھ بھ بھادر کنمی حاللت نمرمویش:  مادرم افتادم کھ حاال با من قھر بودی حرف ھاادی طول راه در

 ؟ی کندای پیتونیبھتر از اون کجا م! گذرمیازت نم! یجواب رد بد
 اقا داداشم ی چطور تو روگھید: گفتی خودش زمزمھ وار و سربستھ مالی بھ خشھی پدر کھ ھمو

 نگاه کنم؟
 .... شکستھ و بھ خانھ برگشتمیبا دل. شدی من ختم میدی تارا کھ ھمھ بھ چشم سفی ھاھی و کناشی نو
 

 بود و گرانی کھ از طرف دیی و پسغام ھاغامی پر،یفس گ نی ھادی و قال ، تھدلی از دو ھفتھ قبعد
 کھ داندیخدا م.  جواب بلھ را بھ مامان دادمی افتابی صبح جمعھ کی کسل کننده در ی ھاحتینص

  تمام صورتم را غرق بوسھ کرد مگر بھادر چھشناختی سر از پا نمگذشتی میچھ در دلش از شاد
 کردند؟ی بدست اوردنش تالش می بود کھ انھا انقدر برای اتحفھ
 و دی بھ دادم رسی رنگ را تا باالخره عاطی را فشردم، ان در بزرگ قھو ااطی بار زنگ در حچند

 .ان را باز کرد
 ؟ی بودیکدوم گور: دی بر افروختھ پرسیعاط
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 .مسجد 
  بھ نغمھ کھ سفتی نگاھشدندی باز و بستھ متی از شدت عصبانشینی بی پره ھاکھی در حالیعاط

 ؟ی کردکاریترنم تو چ:  بود کرد و گفتدهیدامنم را چسب
 .  نبود واقعا خستھ شدمی چاره اگھی دی ولدونمیخودمم نم:  نگاھش کردم و گفتمعاجزانھ

 . مامانشینغمھ برو پ: دوباره بھ نغمھ نگاه کرد و گفتیعاط
 اه؟ینخود س:  در ھم رفت و گفتشی اخمھانغمھ
 .اره بدو برو بخور:  یعاط

 ؟یزاریچرا سر بھ سرش م:  وخنده و گفتمری زدم زیپق
 ارن؟ی امشب عاقد میدونیاونو ول کن؛ م: یعاط
 ؟یکنی میشوخ:  متعجب بودم کھ توان قورت دادن اب دھانم را نداشتمانقدر
 ؟ی با بھادر ازدواج کنیخوای کھ می شدوانھیتو د:  ادامھ دادتی با جدیعاط

 . گذاشتمی عاطی پای و من سرم را رومیت نشسدی درخت بری زاطی حی گوشھ ھمان
 ؟یکنی می بازندتیچرا با ا: یعاط

 برگشتھ از ستی مامانم رو ھوا نی حرفادونمی عقل کل؟ می ادمانی اای کنمی میمن دارم باز 
 گھی تو دویشی از خانواده طرد می ازدواج کنگھی دیکی با ی تا حاال شش بار گفتھ اگھ بخواروزیپر

 . مسخرهی حرف ھانی از اکنموی حاللت نمرموی شویستی خانواده ننیدختر ا
 اووووووووو، حاال انگار بھ حرف اوناست؟: یعاط

 ھ؟یپس بھ حرف ک 
 .  جون حرف بزنزیبرو با عز:  گفتکردی را نوازش ممی موھاکھی درحالیعاط

  بگم؟ی کرد حاال برم بھش چری انداخت اون ھمھ رو شھی حرفو اون تو دھن بقنیا 
 !؟ی زنش بشوی دست رو دست بزاریخوای واقعا میعنی: یعاط

 .ستی وسط مالک ننیاصال خواستن من ا!!!اااااایخل شد 
 ..... امشبیعنیپس : یعاط

 حرف زی با عزدینھ من با:  برداشتم و گفتمی عاطی پای بھ خودم امدم فورا سرم را از روانگار
 .بزنم
 . و رفتم تودمی کشقی خانوم جون چند نفس عمزی اتاق عزیجلو
 .بھ بھ عروس خانوم:  گفتی را بست و با شادشی کتاب دعازیعز

 . شرط دارمھی جون زیعز 
 .شرطت بھ من چھ برو بھ دامادت بگو:  خانوم جونزیعز
  اسم داماد تنم مور مور شد و حالت تھوع بھم دست داددنی شناز

  امشب عقد کنم؟مخواینم:  زمان گفتمی از لختبعد
 ؟یخوای میپس ک:  خانوم جونزیعز

 .می کنی عروسمیخوای کھ میھمون وقت 
مخصوصا حاال کھ ھمھ . تا اون موقع صبر کنھتونھینھ بھادر نم:  گفتتی خانوم جون با جدزیعز
 گن؟ی میمردم چ. دنیفھم

  بھ مردم داره؟ی چھ ربطاصال
 .نیکنی می خونھ زندگھی جفتتون تو ؟ی چیعنی:  خانوم جونزیعز

 نی ای نداشت حاال جلوبی عنیذاشتی خونھ تنھا مھی اون موقع کھ مارو با ھم تو ؟یگی میعزز چ 
 ! کرده؟دای پبیھمھ چشم ع

 ؟ی رو بفھمزای چنی زوده تا ای کرده تو حاال بچھ ادای پبیاره ع:  خانوم جونزیعز
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 !زیاه عز 
 

 .میدی کشی نقشھ ای رفتند کھ من و عاطشانی از ناھار ھمھ بھ سمت اتاق ھابعد
 .دیی بار در زدم تا بھادر گفت بفرماچند
 .کردمی می چشمانش مخفی مدت من مدام خودم را از جلونی شکھ شده بود در ای کمدنمی داز
 .سالم 

 .دییسالم ، بفرما:  کرد و گفتی بھ صندلاشاره
 قراره دمیراستش شن:  گفتمیکث کوتاھ را در ھم قالب کردم بعد از ممی نشستم و دستھای ارامبھ

 ن؟ی خبر دارادیامشب عاقد ب
 .بلھ: بھادر

 ارنش؟ی ننی بگشھیم 
 بلند خواستیدلم م.  از دست دادهی را در لحظھ ازشی نگاھم کرد کھ انگار ھمھ چی طوربھادر

 . کاستمی از خجالت نداشتھ اش می حسابمی و با مشت ھاشدمیم
 بھتر باشھ نیکنیفکر نم:  دور نماند، ادامھ دادمنشیزبی تزی را با زبانم تر کردم کھ از چشمان ھلبم

 قبول نکرد ی دادم ولشنھادوی پنی ھم ازی من امروز بھذ عزم؟ی باھم برگذار کنویعقد و عروس
 ! طاقت ندارهگھی بھادر دگفتیم

 در ان لحظھ با ان دنشید، اخ کھ د قادر بھ بلند شدن نبوفی حرگری را ھم زدم دیی نھای ضربھ
 . بودیدنی چھ دافھیق

 گھ؟ی امر دکنمی صحبت مھیمن با بق: گفتختیری از شرم سرخ شده بود و عرق مکھی حالدر
 .ستی نیعرض 
 بھ قلبش رفت چون از خنده می را بھ او تعارف کردم کھ حتما مستقینیری اخر لبخند شی در لحظھ و
 .شدی استنباط میزی چنی گشادش چنی

 و ھمان طور کھ ناخن می جلودی در را باز کردم پری وقتدییپای اتاقم مرا می پنجره ی جلویعاط
 ن؟ی گفتای شد؟ چیچ! یجون بھ لب شدم چقدر طولش داد:  گفتدیجوی را مشیھا

 .  کردمفی را با اب و تاب و گالب فلفل تعرزی ھمھ چرفتمی مسھی طور کھ از خنده رھمان
 .  باھم افتادهی عقد و عروسدی کھ خبر رسدی نکش غروببھ
از ھمھ بدتر . دمیترسی از عواقبش می ولکردی ولم نمی لحظھ ای مدت فکر فرار برانی طول ادر

 مدت فقط بھ دنبال نیدر تمام ا.اوردی و مبردی بھادر مارا می نوروزالتی بود کھ از بعد تعطنیا
 . گشتمی مخمصھ منی خالص شدن از ای برایراھ

 
 شده بودم شب رهی خمی و بھ انگشتان پادمی تختم دراز کشی امتحان برگشتھ بودم و رونی از اخرتازه

 بھ می و درس بخوانمی بمانداری تا صبح بمی بودنمان در درس زبان مجبور شدفیقبل بھ خاطر ضع
 .  امدی خوابم میلی خلی دلنیھم

: فس نفس زنان وارد شد و با وحشت گفت نی کھ در با شدت باز شد و عاطکردمی دندره مداشتم
 ....ی شدچارهیترنم ب

  شده؟یمگھ چ 
 . نقشھ ھات نقش بر اب شدهیھمھ : یعاط

  شده؟یجون بکن بگو چ 
 .....تھی عروسگھیھفتھ د: یعاط

 !میھنوز کھ کنکورو نداد.....اخھ.....یول 
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 . امادستتی کردن تمام بساط عروسزویفکر ھمھ چ: یعاط
 بدست ی برای تالشچی ماه بھادر ھکی نی بستھ شد ناگفتھ نماند کھ در ادمی امی روزنھ ھاتمام

 .زدی نمی حرفمی اگر باھم بودای کردی ممی خودش را قاایاوردن دل من نکرد 
 .نی معطل نکنیلی خنیزود برگرد: زنعمو

 ...نی داریچھ انتظارات!!! مایری مثال لباس عروس بگمیری ممیدار!وا زنعمو: تارا
 .  خدا پشت و پناھتوننیبر:  و گفتدی خندوزنعم
:  گفتی و الوصفدی زاجانی چشمش را گرفت و با ھی تا تارا لباسمی مغازه را پشت سر گذاشتچند

 ان ی برایجانی ھچی بود کھ انگار عروس او بود اما منکھ اصال ھی خوبھ؟ انقدر شاد و پر انرژنیا
 بادا دل دلش نبود از ترس انکھ مچارهی بی عاطی ولکردمیازدواج نداشتم فقط بھ لباس ھا نگاه م

 خوشگلھ ترنمم یلی خنیداداش ا:  گفتی فورندازدی راه بیزیبھادر از کوره در برود و ابرور
  خوشش اومده بھ نظرت چطوره؟

 .ستیبد ن: بھادر
 ؟ی چنیا:  بھ بھادر نشان داد و گفتیگری تارا لباس دمی بھ داخل مغازه رفتیوقت

 .  بھترهنیا:  زد و گفتیند لبخبھادر
 .حداقل زحمت پرو لباسو بکش:  بھ من گفتی با چشم غره اتارا

 .خوادی پرو نمنکھیا! نو؟یا 
 تا حواسم را کردی صورت داشتبھ من اشاره می با چشم و ابرو لب و دماغ و ھر چھ اعضایعاط

 . قشنگھیلیخ:  گفتی مصنوعیجمع کنم و با لبخند
 شدم فی خر کی و بھ خودم نگاه کردم حسابدمشی پوشی را اکراه گرفتم و بھ اتاق رفتم وقتلباس

 .تازه انجا بود کھ حس عروس بودن بھ مزاجم خوش امد
 . امتحان کننمی اای برادرش بود بھ اتاق اورد و گفت بی قھی کھ سلیگری لباس دیعاط
 ..ی چھ خوشگل شدی عوضیاو:  زد و گفتیفی خفغی جی عاطدمی لباس دوم را پوشیوقت
 .واقعا برازندتھ: تارا
  نھ؟یداداش بب:  زارگونھ گفتی با حالتیعاط
 . عروس تو لباسش قبل از جشن شگون ندارهدنید! نھ: تارا
 راه ی تومی بودند بھ خانھ برگشتادی چقدر ھم زداندی کھ خدا مگری دزی خورد رنی از گرفتن چندبعد

آخ کھ .  ان لباس را بپوشمگری تا بار دخواستمی فقط مکردمی فکر نممیلی بھ بھادر و ازدواج تحمگرید
 .من چقدر بجھ و ساده بودم

 ن؟یدیاخھ چرا لباسو خر:  گوشم را سوراخ کردی مامان پرده یصدا
 . بھادر اصرار کرد؛ی اخھ زنعمو پرسی ننی اریتقص:  از من گفتی بھ طرفداریعاط

 ھر وقت کھ ھوس خوادی داره میبیمگھ چھ ع: کردیا م ھمانطور کھ پوست پرتقالش را جدزنعمو
 .نھی ببیکرد زنشو تو لباس عروس

 .کننی بچھ ھا چھ کارا کھ نمنیامان از دست ا: مامان
 
 یی روبرووانی ان ای بود کھ رودی کردند چون فقط اتاق منو مجی توافق نظر ھمھ اتاق مرا خالبا

 .می مستقل باشخواستنیقرار داشت مثال م
 .دندی اتاق چی خوابم را اوردند و توسی زود سروصبح

 .شدی خانھ شلوغ تر ممیشدی مکتری چھ بھ ظھر نزدھر
 امده بودند در مھمان خانھ یی مراسم ھانی بودند و دنبال ھمچکاری کھ غالبا بلی فامی خانوم ھااکثر

 .دنیرقصی و مزدندی کف مزدند،یدور ھم نشستھ بودند، دف م
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 .کردمی طبق رسوم عمل مدی بالیم فای ھمھ دختر ھامثل
زنعمو .  گرد بزرگ کھ ھمھ مان را وسط اتاق قرار دادندی نھی اکی اوردند با ی انداز معروفبند

 ی صورتشو زخمفھیعروسمھ؛ مثل گل پوستش لط:  گفتی خودش نشاند و رو بھ زریمرا جلو
 .شھیفردا عروس! ینکن
 ماشاءهللا گفت و دورم کینھ فدات شم حواسم ھست بعد :  رفت و گفتی بند انداز چشم غره ایزر

 زنان مجلس گم ی کل ھاونی مغمی شد جدهی صورتم کشی کھ نخ رویوامان از لحظھ ا. فوت کرد
 .شد

 شده سی کھ بھ خاطر درد بود خییصورتم از اشک ھا.  را از شدت درد و سوزش بستممی ھاچشم
 .خواستمی از خدا نمیام شدن کار زر جز تمزی چچیدر ان لحظھ ھ. بود
 ان شب شام ھم ی بروم حترونی نشد کھ بھ بمی روگری ددمی دنھی کھ خودم را در ان ای وقتاز

 . نخوردم
 تا گذاشتی نمی بود و کسی بعد از عروسی بودم چون اتاقم بھ فرض بزرگتر ھا برای اتاق عاطدر

 . بھ داخل ان بروم
 حاال صاف می مشکیابرو ھا...  دل بکنمدمی جدی افھی امد از قیم نم بود و من دلی اتاقش قدی نھیا

 حاال می شفاف تر شده بود چشمان درشت مشکیگری دیو بدون پرز بودند صورتم از ھر لحظھ 
 مدت الغر شده نی چقدر در ادمی کشکمی بھ کمر باری بھ عقب رفتم و دستی داشت کمی بھترینما
 دی جدی کھ چقدر ان چھره ی خنک شوم وای را با دستانم جمع کردم تا کممی بلند مشکی موھادمبو

 . را دوست داشتم
 ...نھیدل بکن از اون ا!!! دی بددیچھ ند!  دختر گھیبسھ د: یعاط
 تو ترسمی گنده باشم؟ میادی برا دھن بھادر زیکنیفکر نم:  انداختم و با لبخند گفتمی بھ عاطینگاھ

 .  کنمریگلوش گ
  وقت حاج خانوم؟ھی یینچا: یعاط

 از زموی راحت ھمھ چنقدری لحظھ اکی تو دمیدی دارم؟ تو خوابم نمی چھ حسی اگھ بدونی عاطآخ
 .دست بدم

 نره ھر ادتی باشھ نی اری تقددی ناراحت نباش شاگھی دزمی عزی خودتو کردیتو کھ سع: یعاط
 . از فردات لذت ببرشھی عروس مشی بار تو زندگھی فقط یادم
 ...  سھ باردمی شا؟یاگھ من دو بار عروس شدم چ:  گفتمطنتی شبا

 یکم اشتھا شد:  گفتکردی بودم پرت مواری تخت بھ منکھ گوشھ دی بالشتش را از روکھی حالدر
  ترنم خانوم؟

 یلیخ:  دوباره سر حرف را گرفت و گفتی لبخند عاطی از چند لحظھ سکوت گاه گداربعد
 .ی ھم قراره زن دادشم بشی ھم دوستمیوم ھم دختر عمنکھیخوشحالم ترنم از

 . تو بودمی زدم و گفتم خوشبحالت کاش من جایپوزخند
 کنھ،ی طور ملوی دختر فامنیخوشبحال بھادر کھ داره خوشگل تر:  و گفتدی خندانھی موزیعاط
 . من بودمی عروس بعددی شایدی اخھ خدا رو چھ دی نره فردا دست گلتو بھ من بدادتی یراست

 ؟ی چدیپس فر 
 ... نگاھم کردفقط

 ھ؟یچ:  گفتمی در گوشی زد کھ نگاھش کردمو با صدامی چند بار بھ بازونغمھ
 ؟یگیبرام قصھ م:  ھم بھ تبعت از من با ھمان صدا گفتنغمھ

 ..... نبودیکی بود یکی زم،یاره عز 
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 شد ھمھ  بھادر چند بوق زد کھ باعثمی شدکی نزدی تمام کوچھ را پر کرده بود وقتکی موزیصدا
 کھ نی ھمی در سمت من را باز کرد ولی در ترمز کرد بعد از زمان کوتاھیجلو. ندیای برونیبھ ب

 .  شدمادهی پیی کنار زدم و خودم بھ تنھاتی دستش را در مقابل ان ھمھ جمعرد،یخواست دستم را بگ
 عقب یچادرم را کم.  بکن اون کارو نکننکاروی اکرد،ی می صحنھ طراحمانی بردار مدام برالمیف

 یی بچھ ھانی ھمھ جا پر از دود اسپند بود و در ھوا نقل و شادباش و در زمنمی را ببمی تا جلودمیکش
 . جمعشان کنندکردندی میکھ سع
 و من رفتی پاشنھ بلند سخت بود بھادر ھمھ اش جلو تر از من را می راه رفتن با ان کفش ھاچقدر

 لعنت خوردی مچی پمی پای و گاھکردی مری گمی پاری لباسم زیگاھ.  را تند تر کنممیم ھامجبور بودم قد
 ...بھ ان لباس و ان کفش و مھم تر از ھمھ بھادر

باالخره از ان پلھ . میکردی و سالم ممیستادی ای میزی مردھا نشستھ بودند و ما سر ھر ماطی حدر
 قطع شد و عاقد شروع بھ خواندن کی موزیصدا. می و در اتاق عقد نشستمی طلسم شده باال رفتیھا

 من  از نظرشودی کھ خوتندن خطبھ باعث بوجود امدن مھر مندیگوی چرا ھمھ مدانمینم. خطبھ کرد
 .شدی بود کھ پشت ھم و بھ سرعت خوانده می عربی نبود و فقط چند کلمھ نطوریکھ ا
 لم؟یعروس خانوم وک: عاقد
 . ارهیستون گالب بعروس رفتھ گل:  با خنده گفتیعاط
 لم؟ی بنده وککنمیبرا بار اخر عرض م: دی پرسشتری بتی با جدامدی کھ بھ نظر کالفھ معاقد

ترنم مادر :  لب زمزمھ کردری قرار داد و زمی پای طال روسی سروی جعبھ ھی خم شد و زنعمو
 .ابرومونو نبر

 .کردی نمدای پدنی کشی برای فعال نفسی سکوت مطلق فرو رفتھ بود انگار کساتاقدر
بگو :  شد و زمزمھ کردرهی خنھی بھ چھره ام در اخوردی مدام تکان مشی کھ از استرس پاھابھادر

 .بلھ
 بوسھ ھا کی شلریو ز. زبانم در رفتری شد کھ ناگھان بلھ از زدای از کجا پتی ان خردانمینم

و داماد چند تا عکس  تا عروس رونی بدییبفرما:  و گفتدی کھ عکاس بھ دادم رسرمی بود بمکینزد
 .رنیبگ
 . ھا مانده بودندیحاال فقط چند تا از خودمون.  رفتن چادرم را برداشتمرونی ھمھ نامحرمان بیوقت

 با انکھ بھادر تا حد می و در دھان ھم بگذارمیری عسل را بھ دست بگی شھی بھمان گفت تا شعکاس
 . دمیکشی خجالت میلی بازم خی قھی لخت و ی اما بخاطر شاکردیممکن بھم نگاه نم

 کھ یی با کارھا و بال ھادانم؛ی تخص تر شده بود البتھ مشھی چھ مرگش بود کھ از ھمدانمی نمانشب
 .......  کوچولو حق داشتکی دیمن بر سرش اوردم شا

بھادر با .  از ان گرفتمی گل کردو گاز محکمطنتمی انگشتش را بھ داخل دھانم برد دوباره شیوقت
 .دلم خنک شد:  گفتمی من کرد و من با خونسرد بھیتعجب نگاھ

 ھیچھ عجب اقا داماد :  لبان بھادر باالخره بھ خنده باز شد کھ از نگاه عکاس ھم دور نماند و گفتو
 !!لبخند زدن

 شاد باشم کردمی میسع. امدند و با ما عکس گرفتندھی خانوم جونو پدر و عمو و بقبی بھ ترتبعد
 ی را بچشم؟ھر دختردی لباس سفنی لذت اگری است من چند بار د مگر قرارگفتی راست میعاط
 ...شودی بار عروس مکیفقط 

 
 ی اسھی ری المپ ھادیرسی بودند ، ھمھ جا شلوغ بود و صدا بھ صدا نمادی زیلی مھمانھا خانشب

 دم لباسم را دستش خوردی از کنارم جم نمینغمھ لحظھ ا.  را ده برابر قشنگ تر کرده بودنداطیح
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 کارش های باالخره ترفند نخود سنکھی تا اشدمی داشتم از دستش کالفھ مگری دکردیگرفتھ بود و ول نم
 .را کرد

 خودش ی گری با موذیعاط.  ھم رفتندی خودی ھالی فامنکھی تا اشدی امده مدام کاستھ متی جمعاز
 !امشب خوش بگذره: را بھ من چسباند و دم گوشم گفت

 مگھ خوش نگذشت؟:  ساده احمق گفتم مناما
 .نھ منظورم خونتون بود اونجا خوش بگذره:  با چشم بھ اتاقم اشاره کرد و گفتیعاط

 وقت فکر نکرده بودم نگاه خستھ چی موضوعات ھنی حد بچھ و نفھم بودم کھ بھ انی چرا تا ادانمینم
 . تو اتاق توامیم:  دوختم و گفتمیام را بھ عاط

 .ستی خبرا ننی از اگھید:  زد و گفتینی لبخند غمگیعاط
 .می ما تا ابد دوستیغلط کرد 

 .عکاس در اتاقت منتظره:  کرد و گفتمی پلھ صدانیی از پازنعمو
 ؟یمنتظر چ: دمی پرسیجی گبا

 .گھیگرفتن چند تا عکس د: زنعمو
 .اه، من خستھ شدم 

 .کشھید تا عکس کھ تورو نمچن:  گفتی بو با تندی بلھ گفتنم عصبانی کھ ھنوز از ماجرامامان
 .شھی می وقت بھادر عصبانھیبرو : یعاط

 من از دستش ردوی کاش ھرچھ زودتر بھادر بمکردمی ارزو مرفتمی غر غر بھ سمت اتاقم مبا
 بای اتاقم باشھ چقدر زنجای اشدی اصال باورم نمدمی کشیفی خفغی وارد اتاق شدم جیوقت. خالص شوم

 و دو کمد و دو شی ارازی با ست لوازمش مثل می قھوه ای خواب دو نفره سی سروکی. شده بود
 یبا صدا.  قرار داشتی از انھا اباژور خوشگلیکی ی کھ کنار تخت قرار داشت و رووچک کزیم

 . بھ خودم امدمستمی داماد بای بروم و جلوگفتیعکاس کھ م
 مگھ ستادنھ؟ی چھ طرز انیا:  امد کھ عکاس دادش درستادمی با فاصلھ کنار بھادر ای اکراه کمبا

 دست مبارک و نی داماد شمام لطف کنی عروس خانوم خودتو بچسبون بھ اقا داماد؛ اقان؟یباھم قھر
 . رو شکم عروس خانومنیبزار
 پوست شکمم خوردبھ ستون فقراتم ی لحظھ ای شکمم حس کردم برای دست داغش را رویوقت

 . باشدیکیر ھمان شوک الکتی بھ نوعتوانستیم. پشتم
 .ی کن لبشو ببوسیحاال عروس خانوم دستتو پشت گردن اقا داماد قالب کن سع: عکاس

 دارم از کردمیحس م.  کم بودمی دھن باز کند و من را ببلعد باز ھم براتوانستی منی اگر زمدیشا
 . تا بھ ھوا رومشومیخجالت دود م

 .گھی دنشی خب ببوسن؟یکنیوا؟ استخاره م: عکاس
 از تواندی تنش حتما می کنم فکر کردم گرماکی را بلند کردم تا خودم را بھ صورتش نزدمی پایوقت

 ضربان ی و صدامی بھ چشمان ھم مانده بدرهیھر دو خ. دیای بر بی بخارکی روشن کردن یعھده 
  نرم بری بلند بوسھ ایلی ھر چند کوتاه اما بھ نظر من خیدر لحظھ ا.  فضا بودیقیقلب او موس

 .اشتملبانش گذ
 مارا رسوا کرد دست از سرمان برداشت و ی گرفت و حسابگری عکاس چند عکس دیوقت

 تخت نشستھ بود ی بودو پشتش بھ من کھ لبھ ستادهی پنجره ایبھ بھادر کھ جلو.  شد و رفتالمانیخیب
 کامال کلشی کھ بھادر واقعا جذاب بود ھکردمی اعتراف مدی باگذاشتمیکردم اگرخصومت را کنار م

 برد و نفسش را پر شی خوش حالت قھوه ای در موھای از سر کالفگیقدش بلند بود دست مردانھ و
 صورتت زدی تند میلیبھادر حالت خوبھ؟ قلبت خ: دمی داد ناگھان مثل احمق ھا پرسرونیصدا ب

 ؟یتب دار. قرمز شده
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 یش را شل کرد و دکمھ ھا رفت کرواتنھی ای بھ من کند کتش را در اورد و جلوی نگاھنکھی ابدون
 . رفترونی را باز کرد و بھ بنشیاست
 عاشقم است گفتی کھ مدام مزشی عزی و بھ او نشان دھم کھ نوه ارمی خانوم جانو بخواستی مدلم
 .زندی کلمھ حرف ناقابل راھم با من نمکی یحت
 
نار بھادر  رفتم،کوانی بھ طرف اجانی با ھاطندی حرف زدن معلوم بود کھ ھمھ در حی صدااز
 بھ او ینگاھ. دی دوباره پشت دامنم را چسبدینغمھ تا مرا د. اطی در حھی و بقوانی ای و ما روستادمیا

 ی ھارف تمام بھ حی کھ با فضولی بود کردم و بعد بھ عاطزانی لبخند بھ دمم اوکی کنھ با نیکھ ع
 ی و موھای عسلی دختر سبزه با چشم ھانی خنده ام گرفتھ بود چقدر اکرد،یمامان و زنعمو گوش م

 باتری زیلی پر تر اما بھ نظرم او خکلشی از من کوتاه تر بود ھی را دوست داشتم قدش کمیتونیز
 .از من بود

 ... مامانی حرف ھاشی بھ حوض بود اما گوشش پچشمش
 . بسھ گوشات دراز شدیعاط:  زدم و گفتمشیصدا
 ؟ی موھامو باز کنیایم: ره بھ حرف امدم و گفتمدوبا.  لب گفت خفشوری کرد و زی اخنده
 ام؟یاره چرا نم: یعاط

 برات باز ادی ترنم جون االن بھادر خودش مادینھ نم:  حرف مامان را قطع کرد و گفتزنعمو
 .کنھیم
 ... بودی مگر چند گوش داشت؟ الحق کھ مادر عاطاو

 .ستمیمن بلد ن:  خنگ ھا گفتنی عبھادر
 ادی:  داد و گفتلشی تحوی خانوم جون خودش را لب حوض جابھ جا کرد و اخمزیعز

 . یریگیم
 .گھی دنی بخوابنی برنی ھستیخب منتظر چ:  بھ من و بھادر انداخت و گفتی نگاھمامان

 ن؟یریشما چرا نم 
 . طرف شمام از اون طرفنی ما از ام،یریاصال ھمھ باھم م:  و عمو گفتدندی خندھمھ
 .  تونیجان درو باز کن بربھادر :بابا

 ی کھ بھ داخل اتاق برود و جمع حسابدیترسی انگار مشدی پا و اون پا منی عرق کرده بود و ابھادر
 .معذبش کرده بود

  تو؟نیری اون توإ کھ شما دوتا نمیزیمگھ چ! وا:  دوباره گفتغشی جی با صدامامان
 قدمم بھ دو قدم کی در را باز کرد و وارد اتاق شد منم پشتش حرکت کردم اما ھنوز عی سربھادر
 تو کجا؟:  و بلند گفتندکصدای ھمھ دهینرس
 دهی چشمھا بھ نغمھ بود کھ ھنوز بھ دمم چسبی نگاه کردم ھمھ دندیخندی کھ مھی و بھ بقستادمی اعیسر
 . بود

 . ترنم جون بخوابمشی پخوامیم : گفتدیلرزی کھ از بغض می با لب و چانھ انغمھ
 .دنی تمام شد کنار ترنم خوابگھی دده،ی ورپرنمی ببنجای اایب: زنعمو
 .رشی برو بگیعاط: مامان
 گرفت ھمھ شی ابدار از پاھاشگونی کھ زنعمو چند ندمی ددیکشی مغی و جزدی مدام دست و پا منغمھ

 .  گفتند و رفتنریشب بخ
برقو :  کارش تمام شد گفتی لباس است وقتضی بھادر مشغول تعودانستمی نشستم منھی ایجلو

 خاموش کنم؟
 .ی عاطشی برم پخوامینھ م 



 40 

 چرا؟:  گفتی دست پاچگبا
 . موھامو وا کنھرمیم 

 .کنمیخب من بازشون م:  بھ سمتم امد و گفتبھادر
 ؟یتو کھ بلد نبود:  نگاھش کردم و گفتمنھی ااز

 . مشغول شدی حرفچی ھبدون
 !!!یخبرتھ؟ موھامو کند چھ یا 

 شھ؟ی وا می چھ جورنیا: لرزان گفتی و دستانی با کالفگبھادر
 .رونی ھارو اروم بکش برهیفقط گ 

 ؟ینجوریا: بھادر
 .اره 

 را در اورد بالفاصلھ بلند شدم و بھ طرف رهی گنی بھ سکوت گذشت و او اخری اقھی دقستی ببایتقر
 .در رفتم

 ؟یریکجا م: دی پرسعی سربھادر
 .کنھی مھی ھنوز داره گرارمی نغمھ رو برمیم

 .ارمشی مرمی خودم می تو برخوادینم: بھادر
ھمان موقع بود کھ بھادر و نغمھ امدند تو .  لباسم را عوض کردمعی نبودش استفاده کردم و سراز

 ....خوابمی شب را کنار بھادر نمنکھیمن خوشحال از ا
 

 بھادر در کنارش از دنی اما بھ محض دراز کش تختی رودی برق ھا خاموش شد نغمھ پریوقت
 . تخت بلند شدیرو

 ؟ی اومدنییإ چرا پا 
 . تو بخوابمشی پخوامیم: نغمھ

  پس؟نیی پایخب چرا اومد 
 ... توشی داداش نھ پشیپ:  اروم گفتیی با خجالت و صدانغمھ

 ؟یخوابی داداش مشیتو پ:  و گفتدی خنددمی کھ دراز کشنیھم
 پس کجا بخوابم؟ 
 تختت کو؟: دی پرسی ناراحتبا
 .اونو انداختم 

 ؟یخوابی داداش مشی پی تخت ندارنکھیواسھ ا: نغمھ
 . رفترونی و بدی کشیی بود نفس پر صدادهی سواالت نغمھ ترسی کھ ظاھرا از ادامھ بھادر

 بخواب تا داداش نجای اای بعی حاال سرمی ھم بخوابشی پدی بامی کردینھ چون منو داداش عروس 
 . نشدیعصبان

 ی کھ بھادر دوباره برگشت ولزدی خودش را در بغلم جا داده بود و ارام ارام با خودش حرف منغمھ
 . نغمھ بلند شددنشیبھ محض دراز کش

 چتھ نغمھ؟:  گفتتی با جدبھادر
 .. اون طرف ترنم جون بخوابمخوامیم:  و گفتدی لب برچنغمھ
 کار نیچون با ا.  مرا نقش بر اب کردی نقشھ ھای بھ جا کرد و ھمھ  بلند شد و خودش را جابعد

 شودی نمی جان بھ جانشان کنند کاریا.  ترم شدمکینغمھ نھ تنھا من از بھادر دور نشدم بلکھ نزد
 .  خانواده اندکیکرد باالخره ھمھ از 
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 ییاز تکان ھا. ودماز ترس پشتم را بھ بھادر کرده ب.  نغمھ قطع شدی کھ صدادی نکشقھی چند دقبھ
: و باالخره خودش سکوت را شکست. استداری بودم کھ بدهی فھمخوردی بار مکیکھ ھر چند لحظھ 

 د؟ینغمھ خواب
 .اره 

 . تنھا بودانی فتاحیامشب اقا: بھادر
 است کھ لی دلنی بھ ھمتواندی نمی عرضگی از سر بی سر حرف را باز کند ولخواھدی مدانستمیم

 .دیگویچرت و پرت م
  داشت؟یچھ ربط 

 .ی جورنیھم: بھادر
 نی انقدری بزند اما امی بھادر بھ خودش جرأت داد تا دستش را بھ موھانکھی دوباره سکوت شد تا او

 بر سرم بکوبد و ناخود اگاه با دستانم خواھدی مکردمی قابل تصور بود کھ فکر مری غمیکارش برا
 .گارد گرفتم

 ...ی خلسھ اوری را گرفت و مرا بھ خودش چسباند چھ اغوش و نوازش ھادستانم
 ی امد حتما عمو بود کھ برای اذان می صدادمی از خواب پرخوردی کھ بھ در می ضربھ ای صدابا

 .کردی مدارمانینماز ب
 

 ی خانوم جون روزی داشت عزیبی رفتم ھوا سوز عجرونی را پشت گوشم گذاشتم و بھ بمیموھا
 لب حوض نشستم و مشغول می با سر بھم سالم کردگفتی ذکر محشی نشستھ بود و با تسبوانیا

:  گل از گلش شگفتدنمی امد و با دنیی سمت اتاقشان پایوضو گرفتن شدم کھ زنعمو ھم از پلھ ھا
  نکرد؟تینغمھ کھ اذ!  گلمروس عریصبح بخ

 . زود خوابش بردی نھ طفلر،یسالم، صبح بخ 
 . خودتونشی پنیاری بچھ رو بنیبر: زنعمو گفت خانوم رو بھ زیعز

 و موقع دی کھ عمو بھ داخل امد و نغمھ را در اغوش کشستادمی ام را پھن کردم و بھ نماز اسجاده
 ...ی کنداری نره بھادرم بادتیدخترم : رفتنشگفت

 ادمیشوم  گرم ی پتو انداختم تا امدم کمری چادرم را تا کردم و خودم را زعی کھ تمام شد سرنمازم
 ھ؟یچ:  اش زدم تا چشمانش را بزور وا کرد و گفتنھی سیچند بار رو. امد بھادر را صدا نکردم

 .شھیپاشو نماز بخون االن قضا م 
 .  بود خنده ام گرفت بودی عصبانشھی ھمنکھی بلند شد ازشی از جاتی و با عصباندی کشیقی عمنفس

 را باز کردم تازه داشت چشمانم می زدم و دستای بدون نغمھ تخت جا داشت لبخند گلو گشادچقدر
 بھادر کھ خودش را دنی مثل بختک گرفتتم با وحشت بھ پشتم نگاه کردم با دیزی کھ چشدیگرم م

 . باال رفتمیسفت بھ من چسبانده بود ابرو ھا
 .خفھ شدم 

 شیم برا دلستی جور نزادی با ادمزشی چچیھ!  احمقیپسره .  ولم کرد و ازم فاصلھ گرفتناگھان
 حرف از دھانش دنی کشرونی بیبرا.  اش گذاشتمنھی سی شدم و دستم را روکیسوخت بھش نزد

 ؟ی داریگفتم االن چھ احساس
 ؟یدر چھ مورد: بھادر

  ؟ی کنار مننکھیا:  لبخند گفتمبا
  داشتھ باشم؟ی چھ احساسدیبا:  چشمانش گذاشت و گفت ی دستش را روساق
 . اشنھی سی رودمی حرصم گرفت کھ دستم را مشت کردم و کوبانقدر

 !!!یآ:  در خودش جمع شدی برداشت و کمیشانی پی را از رودستش
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 دردت گرفت؟ 
 .اره:  جواب دادتی مظلومبا

 .حقت بود:  را بھش کردم و گفتمپشتم
 . کننطرفیروتو ا: بھادر

 .خوابمی دارم مخوامینم 
 .ب تر بخواری دقھیپنج دق: بھادر

 ھ؟یچ:  گفتم تی طرفش برگشتم و با عصبانبھ
 .حاال بخواب: بھادر

  کرد؟ی خب چھ فرق؟یضیمر 
 .رهیگی دلم میکنی پشت میوقت: بھادر

 ... تا بناگوشم باز شدشمین
 
 

 بھادر ی نھی جز سزی چچی را کھ باز کردم ھمیچشمھا.  شدمداری نغمھ بی خنده ھای از صداصبح
 . امدم کھ متوجھ لبخند پھنش شدمرونی بشی دستھانینبود، ھنوز در اغوشش بودم از ب

 ؟ی شدداریب:  گفتمدمیمالی طور کھ چشمانم را مھمان
. می از ھم فاصلھ گرفتیی و دو تامی نغمھ شدی خودش را باال اورد تا مرا ببوسد کھ متوجھ بھادر

 رفتم نھیمن ھم بھ طرف ا. و بعد بھ حالت دو خارج شد ما رد و بدل کرد نی نگاھش رابینغمھ کم
 افتادم کھ ی ان لحظھ اادی.  مانده بودی باقشبی دشی از ارای را شانھ کنم ھنوز تھ مانده امیتا موھا

... ظی غلشی امده بودم ان ھم با ان ارابای چقدر در نظرم زدمیدی مشی بار خودم را با ارانی اولیبرا
 در خواستی کھ بھادر بھ دنبالم امد از قصد تمام صورتم را با چادر پوشاندم دل میو لحظھ ا
 کھ در یمشک  شده با ان چشمانونینی شھی مشکیحتما ان موھا.. ردی صورتم بمدنیحسرت د

 شتری بکی تحری برای خوبی بود با ان رژ لب قرمز سوژه ی طوسی ھیحصار خط چشم و سا
 .شدیم

 ؟یکنی فکر میبھ چ: دی پرسزدی را از شانھ ام کنار ممی موھاکھی در حالبھادر
 .شبیبھ د 

 رفتم ھمھ بر سر سفره بودند کھ من زی را بستم و بھ اتاق عزمیموھا.  رفترونی زد و بھ بیلبخند
 .دمیھم رس

 و نیای بھ بعد با ھم بنی ازنیری بگادی:  سماور گرفت و گفتری شری خانوم جون استکان را ززیعز
 .نیبر

 . گرفتمزی را از عزی نشستم و استکان چای عاطکنار
 .نینی کنار ھم بشنکھیو ا:  فرو برد و گفتشی قند را در چاعمو
  خوش گذشت؟شبید:  گوشم نجوا کردری بھ حالت زمزمھ زیعاط

 مگھ خواھر فضولت گذاشت؟ 
 !!!یحاال خوبھ داداش مارو نمخواست:  تعجب نگاھم کرد و گفتبا

:  کردی امده باشد از ان طرف سفره شروع بھ صدا کردن عاطادشی یزی کھ انگار چی طورنغمھ
 ....خواھر جون خواھر جون

 جانم؟:  گفتی با کالفگی اش مشغول حرف بود عاطی با بغل دستی طور کھ ھر کسھمان
 .دیامروز داداش ترنم جونو بوس: نغمھ
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گار؛ ھمھ از بدو تولد الل  اما زبان ھا اندندیخندی جمع در سکوت فرو رفت چشم ھا ھمھ مناگھان
 . گرفتمی از ران پای جانانھ اشگونی نیبودند عاط

 ؟یکردیتو اونجا چکار م:  نشان داد و گفتی خودش را عصبانزنعمو
 . ترنم جونشیرفتھ بودم پ: نغمھ
 نھ؛یبی میزی چھی تو ادی وقت مھی گھی بچست دنی بھ بعد در اتاقتونم قفل کننیاز:  خانوم جونزیعز

 ...استغفر هللا
 ی کھ کردم قفل کردن در اتاق بود و بعد خودم را روی کارنی اولمی بھ داخل اتاق رفتی شب وقتان

 دیتخت فنر دارمان پرت کردم در ھمان لحظھ ھم بھادر چراق را خاموش کرد و کنار من دراز کش
  داغ و تبیلینش خ کرد تدنمی شروع بھ بوسیاولش بغلم کرد و شروع بھ نوازشم اما بعد از مدت

 کھ خودم را از دیرسیکم کم داشت بھ نظرم مشکوک م. دار بود و نگاھش ھمھ، عطش خواستن بود
 . پرت کردم فورا چراغ را روشن کردمنییتخت بھ پا

 .خاموشش کن کور شدم:  گفتتی صورتش گذاشت با عصبانی را رودستش
 .ادیمن خوابم نم 

 چمپاتمھ زدم و چرت رفتم تا باالخره بعد از نماز صبح رفتم سر واری شب تا موقع نماز کنج دان
 .دی بدون پتو دراز کشنی زمی روی بالشتش راگرفت و گو شھ اتی او با عصبانیول.  خودمیجا
 ی از خودم بود ولری ھم تقصدی شاترسمی از او مکندی است کھ فکر منی کارش بخاطر انی ادانستمیم

 ...  مانی بھیاغاز دلخور شد سر نیھر چھ بود و نبود ا
 

 . براون پاس شدهینطوری کنکور کھ انیاه، لعنت بھ ا: یعاط
 چرا؟ 

 . گرفتمونمیلیسھ ماه تعط: خاراندی طور کھ با پشت خودکار سرش را مھمان
 .میری مدرسھ نمگھیدر عوضش د:  تخت گذاشتمی را باالمی زدم و پاھاملق
 ! خبھی حرفنمیا: یعاط
 ؟ی ھستی راضتیترنم تو از زندگ:  دوباره گفتی کھ عاطمی دو مشغول درس خواندن بودھر

 ..؛ راستش....من؟ خب 
 . براترمی خشنھ نھ؟ بمیلیبھادر خ: یعاط
 . ھم دل نازکھیلی اتفاقا خسیبھادر اصال خشن ن:  زدم و گفتمیلبخند
 ن؟یپس چرا باھم قھر:  را در دستش گرفت و گفتمی موھایعاط

 م؟ی گفتھ قھریک:  گفتمی حق بھ جانبی افھی قبا
 نیزنی باھمم حرف نمادی وقت مری دمیستیکور کھ ن. شناسمتونی چاخان نکن کھ خوب مگھید: یعاط

 !!!!!!!!!!دهیبوسی کھ بھادر داشتھ تورو مگفتی میفقط موندم نغمھ اون روز چ
 کرد ی سعیلی خوب بود اونم خیلی شب اول خی عاطیدونیم:  شکمش گذاشتم و گفتمی را روسرم

 بھ نظر من بلد کنھی خراب مزوی ھمھ چشھی کھ ھمھی خجالتنقدری ای کنھ ولکیخودش رو بھم نزد
. دهی بھش نرسیزیماشا از اعصابم کھ چ. زهی چھی نگاش زهی چھی ابراز عالقھ کنھ کاراش ستین

 .ریرادگی ارویبچھ ھاست بھانھ گ ھیشب
 بھ می ان بلند شوم ھر دو شروع کردی کرد کھ مجبور شدم از روی قار و قور بلندی عاطشکم
.  بردمی عاطی کھ حاال اتاق مھمانمان بود برادی را از اتاق مجینیری و من بشقاب شدنیخند

 . کاراشون مشکوکھگھی مگھ؟ی می چزی عزیدونیم:  گفتخوردیھمانطور کھ م
 م؟ی مگھ دزدمی مشکوکی چیعنی: دمی گرد شده پرسی چشمانبا
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 صداشون در ی وقتنای اگھی زده میی حدساھی نکھینھ، مثل ا:  کرد و گفتی کوتاھی خنده یعاط
 ی کرده کھ پسره فرارکاری ترنم دوباره چنی ادونمی نمگھی گره افتاده تو کارشون مھی یعنی ادینم

 .شده
اصال بھ من چھ کھ اقا جاشو .  منری تقصندازنی مشھی میھرچ.  شورشو در اوردنگھید! واقعا کھ 

 اره؟ی مفشوی تشرری دای کنھی پھن منیرو زم
 نی بھادر رو زم؟ی گفتیچ:  در دستش خشک شد، بعد از چند بار پلک زدن گفتینیری شیعاط

 .  جون برسھزی بھ گوش عزھی قضنی اگھ اشھی بھ حالت می ترنم واخوابھ؟یم
 . بار کنی باقالاری حاال، خر بیچیھ 

 بھم ی نگاھمیدر را کھ بست ن.  کھ بھادر امد ھنوز مشغول درس خواندن بودمیشب وقت اخر
 را عوض کرد شی بھ سکوت گذشت تا لباس ھای اقھیچند دق.  کردی لب سالم کوتاھریانداخت و ز

 چشم ھا و ی دستش را روشھی نظر داشتم، مثل ھمری چشمم زی از گوشھ دی دراز کشنی زمیو رو
 .  بودشتھ گذاشیشانیپ

 ؟یکنیبرق و خاموش نم:  و گفتدی کشیی نفس پر صدابھادر
 اد؟ی خوابت میلیخ 

 . دمی دراز کشینھ الک:  با تمسخر گفتبھادر
 .  بدهادی مسئلھ ھارو بھم نی اای پس بإ،

 بار بھ چھره نی اولیبرا.  بھم انداخت و بھ طرفم امد و بھ صورت مسئلھ ھا زل زدی عصبنگاه
 ی موھاکردی سرش را خم می وقتی قھوه اشیش سبزه بود و چشم و ابرواش دقت کردم پوست

 بار ھم را با دستش بھ عقب کی و او ھر چند لحظھ شدی پخش مشیشانی پی روشیتونی زیبایز
 .دمیرسی بود و من بھ زور بھ گردنش میکلی ھبایرتق. کردی متیھدا

 .... اگھنجاروی انی سادن ببیلی کھ خنایا: بھادر
 بود؟ چرا من تا بھ حال پی بھادر خوش تنقدری چرا ادمیشنی را نمشی کدام از حرف ھاچی ھگھید

چشمش کور کھ حاال بھادر ! دیپلکی دورو برش منقدری ادهی نبود کھ سپخودیمتوجھ نشده بودم؟ ب
 ! استبی غرمی واژه برانی؟ چقدر ا..شوھر؟ شوھر... شوھر من است

 ؟یمتوجھ شد: بھادر
 ... ضربان قلبم باال رفتختی را بھ صورتم ر نگاه خستھ اشیوقت
 

 حالت خوبھ؟: بھادر
 گفت؟ی می چی امروز عاطیدونیم 

 خستم یلی من خزنھی مادی حرف زیعاط:  و گفتدی کششی در موھای کالفھ دوباره دستبھادر
 . ندارمدنیحوصلھ شن

 . خانوم بھمون مشکوک شدهزی عزی بشنودی بایول 
  مشکوک بشھ؟میمگھ باند:  خنده گفتبا

 ھی یعنی ادی ھر وقت صداشون در نمنای خانوم جون گفتھ اگھیم:  را در بغلم جمع کردم و گفتممیپاھا
 اومدناتم؟ ریآره؟ من باعث د! یای کردم کھ تو خونھ نمی من کارگھی افتاده تو کارشون میگره ا

 تنھا نی اھ اگھ بنا ب؟ی بخوابنی رو زمی کھ تا صبح جنابعالنمی من باعث ااتم؟ی توجھیمن باعث ب
 م؟ی چرا باھم ازدواج کردگھی خب دمون،ی مجردی نکردن اوضاع زندگریی بود و تغدنیخواب

 .االن حوصلھ ندارم باھام کل کل نکن:  خودکارو پرت کرد و گفتبھادر
 سی رفتم و گنھی بھ طرف ادیخراشی را ممی اشک در چشمانم حلقھ زده بود و بغض گلوکھیدرحال
 .ا باز کردم رمیموھا
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 ؟یدی فھمدادماااااای محی االن داشتم مثال برات توض،ی کردوونمی بابا دی بابا ایا: بھادر
 !!! با توأماااااااااایھو:  نزدم دوباره گفتی حرفیوقت

:  گفتمادی با فرختیری منیی گولھ گولھ بھ پامی شدم و بھ طرفش برگشتم ھمان طور کھ اشک ھابراق
 نھ؟ تو اصال گھی دی ھر کوفت عاشقانھ یعنی گھ؟ی فدات شم دیعنی گھ؟ی دزمی عزیعنی یھو
 ھ؟ی عشق چیدونی تو اصال چھ م؟ی گفتھ تو عاشقمی کھ؟ی اسم من چیدونیم

 لبخند زدمو در گرانی دی خستھ شدم از بس جلوگھید:  ام باال تر رفت و ادامھ دادمھی گریصدا
 ترنم شوھرت ؟ی ھستی راضتیندگ ترنم جون از زگنیجواب سوال مردم کھ چپ و راست م

 معلومھ کھ خوبھ می دوست داره؟ لبخند زدمو گفتم معلومھ کھ راض؟یخوبھ؟ دوسش دار
 یازت متنفرم از شوھر ب......  کھ ھالک عشقشمنی نگی داشتن لعنتستاووووووووووووووو از دو

آخ کھ چھ ... بزرگمیادی مثل تو متنفرم، اصال تورو چھ بھ من من برا دھن تو زی منطقیاحساسو ب
 ی زندگنی از تو و اتونستمیکاش م...  شلغوز از دست دادمی توی بھ خاطر نھ گفتناویی ھاتیموقع
 ی مثل تورو چھ بھ عاشقی ادم؟یخواستی از جون من میاخھ چ... کنمفرار ی کھ برام ساختینکبت

 . بھ ازدواج با تو کنھی کھ بزور منو راضی کردکی تحرزویتو عز...کردن
 ھق ھق من کھ حاال ی اتاق با صدای تمام فضاگشتمی و بھ دنبال دستمال مدمی را باصدا باال کشمینیب

 .  شده بود پر شدلیبھ سکسکھ تبد
 
زانوانش را .  چشمانم را پاک کردم و بھ طرفش برگشتمخوردمی حرص مزدی نمی حرفچی ھنکھی ااز

 با خودم دیلرزی مشیشانھ ھا. ند کی صورتش را در ان مخفکردی میدر اغوش گرفتھ بود و سع
 ھی دارد گردی گفتم شادمی فس فس دماغش را شنی صدای اما وقتخندد؟ی بھ من دارد میعنیگفتم 

 .دادی او اجازه نمی کردم با دستم سرش را بلند کنم ولی نشستم، سعشی طرفش رفتم و جلوبھ! کندیم
 .نمتی لحظھ ببھیسرتو بلند کن :  گفتمی ناباوربا

 ؟ینی ببیخوای مویچ:  خش دارش گفتی اشک بود با صداسی را کھ بلند کرد صورتش خسرش
ھمھ بھ من احمق گفتن تو ... ی باھام ازدواج کنیخوای تو نمدونستمیضعفمو در مقابل خودت؟ من نم

 ی با من ازدواج کنی شک مکردم تو نخوادی البتھ با،ی خوشحال شدشنھادمیاز پ
 ستم،ی باشھ و نباشھ من در حد شما نیباالخره ھرچ: دو ادامھ داد طعنھ بھ حرفش اضافھ کریکم

 نی بودم و تو توش عدهی خردیمن خنگ ھمون موقع کھ برات لباس ع..... شما کجا و من کجا
 و زمان نی و با زمی گرفتافھی اون طور قدمی من برات خریدی فھمی اما وقتیفرشتھ ھا شده بود

 ھیمن خر بودم کھ بعد اومدن ھر خواستگار تا ... ی تو چقدر از من متنفردمیفھمی مدی بایدقھر کر
 زی بھ عزگرفتموی از پسره میرادی و ابی عھی رفتمی کلنجار رفتن می بعد کلختمویریھفتھ بھم م

  توی اومدی بودم وقتخبری نداشتمو خودم باقتشوینگو خودم ل!  ترنمو نداره؛ھھاقتی لنی اگفتمیم
 یخوای بخاطر درسات موی عقدو عقب بندازم باورم شد کھ دوسم داری گفتیلبند یاتاقمو بعد کل

 ....فتھیعقب تر ب
 با یوقت.  صبحو شبکردموی کودن بھ تمام معنام کھ بخاطر تو شبو صبح مھی من شعورم،ی بمن

 با تو بودن، تورو یایرو.  تو دھنمومدی تو اتاقم دلم صد بار منیومدی درس می بھ ھوایعاط
 دونمی خوب میلیمن خ.  من بودیی تنھای شب ھایی الالیداشتن، تورو در اغوش گرفتن قصھ 

 کی اگھ ی علیبھ وال....  اما تودنی خونھ فھمنیھمھ اھل ا.  تو بودمی وونھیمن د! نمتر. ھیعشق چ
 ،ی منھی زندگیمھ تو ھ. زاشتمی مابونی سر بھ بشدموی حتما مجنون میدادی تر جواب مریھفتھ د

  دختر؟یفھمیمن عاشقتم چرا نم. اھھی برام سینفسم بھ تو بنده، بدون تو زندگ
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.  مقدمھ خودم را در اغوشش انداختمی باور بود کھ بری اور و غجانی ھمی بوجود امده انقدر براجو
 نی تو بخاطر من ادونستمیبھادر منو ببخش من نم:  گفتمھی باشد با گرارمیبدون انکھ زبانم در اخت

 . یدی کشیھمھ سخت
 نداره یبیع:  ان نھاد و گفتی روی را نوازش کردو بوسھ امی کھ حاال سبک شده بود موھابھادر

 ...ی مھم االنھ کھ تو مال من شدزمیعز
 یلی اگر ھر دو خدیشا.  ھمھ جا را پر کردیی برگشت و روشنای عرض چند ساعت ورق زندگدر

 کدام از چی ھمیختیری مرونی انچھ در دلمان تلنبار شده بود را بمیگذاشتی مزودتر غرورمان را کنار
 . امدی نمشی سوء تفاھم ھا پنیا

 
 و دادی و با دقت انجام مفیچقدر حرکات نماز را ظر.  بود و من پشتشستادهی نماز او جلو اوقت

 خواستم؟ی چھ می جز خوشبختمیمگر من از زندگ.  بودمیچقدر از داشتن و بودن در کنارش راض
 وجودش دوستش داشتھ باشد؟ حاال ی کھ ھمسرش با ھمھ ستی ننی ای ھر دختریاصال مگر ارزو

 شی روشی چھ پندهی بدون انکھ بداند اکردی ابر ھا پرواز می رویبودم کھ از خوش من ان زن
 .....خواھد گذاشت

 و شروع کرد بھ دین پر ای کھ رم کرده رویوانی مانند حی تختمان خواب بودم کھ عاطی روھنوز
 .مشت لگد زدنم

 ؟ی مگھ ازار داروون؟یچتھ ح:  گفتمسوختی می خوابی کھ از فرط بی گرفتھ و چشمانی صدابا
 خوابھ؟ی موقع ظھر منی تا ایمگھ ادم پشت کنکور. لنگ ظھره:  با خنده جواب دادیعاط

 . برو اونطرفدمی خوابری دشبید 
 ری دشبیچرا د:  کرد و گفتزی سوژه ھا بود چشمانش را رنی بھ دنبال ھمشھی کھ ھمیعاط
 ؟یدیخواب
 .خوندمیدرس م:  زدم و گفتمیلبخند
 .دی جون از بھادرم پرسزی صبح عز؛یغلط کرد: یعاط

 و؟یچ 
مادر قوربونت برم تا نماز :  خانوم جون را دراورد و با ھمان صدا گفتزی عزی ادایعاط

نکھ . خوندهیالبد ترنم داشتھ درس م. گمی اذان روشن بود می آخھ نکھ برق اتاق تا دم دمان؟یدینخواب
 . خواب موندهدی گفتم شاومدیاالنم برا صوبونھ ن

  خودشم جواب داد؟دیخودش پرس:  طور کھ از خنده شکمم را گرفتھ بودم گفتمھمون
 فقط دونھی رو مھی قضازی تا پری مطمئن باش خودش االن س؟یشناسیتو مگھ خانوم جونو نم: یعاط

 . رفع رجوع کنھینطوریخواستھ ا
 ساعت چنده؟: دمی پرسدادمی طور کھ دستانم را باز کرده بودم و خودم را کش مھمان

 .دھھ خانوم درس خون 
 ؟ی نکردداریچرا زودتر منو ب! ھھھھھھھھھھ:  وحشت گفتمبا

 ... بند رو گرفتن گفتنی آوردن جلوفیدر ضمن کلھ سحر آقاتون تشر...  روتو بنازم منیا: یعاط
 ینشنوم رفت. ی نداشتھ باش عاطیبا ترنم کار: اوردی بھادر را در بی را مردانھ کرد تا اداشیصدا
 .  درس بخونییامروزو تنھا! ای کرددارشی رو سر و کولشو بیافتاد

 ! یچقدرم تو بھ حرفش گوش کرد 
 تا یکی بھ کردمی وقت فکر نمچیھ. وض شده عیلی بھادر خیول:  بھ فکر فرو رفت و گفتیعاط

 .. حد توجھ کنھنیا
 . حسود چشم تنگشیییییا:  را بھ حالت قھر ازش برگرداندم و گفتممیرو
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 .بسھ حاال پرو نشو: یعاط
اذان را کھ از .می رفترونی ناھار بھ بی و فقط برامی درس خواندکسرهی غروب ی ھاکی نزدتا

 و مامان و زنعمو بغچھ سجاده شان را بھ دست گرفتند و زیمسجد پخش کردند طبق معمول عز
 . نماز جماعت خواندن کردندیعزم رفتن برا

 . حواست از نغمھ ھم پرت نشھم؟ی نشھ بدون شام بمونری دری دیعاط!  سفارش نکنماگھید: زنعمو
 . اشپزخونھمیریچشم مامان شما برو ما م: یعاط
 .  نگاه کندونیزی حال ماند تا تلوینغمھ تو و می از رفتنشان ما بھ اشپزخانھ رفتبعد

 . سختھیلیترنم دلمھ بادمجون خ! یوا: یعاط
 دراورد خچالی را از ی قرمز درشتبی سی طور کھ مشغول درست کردن دلمھ ھا بودم عاطھمان

 بتی ھمان غیعنی در و ان در صحبت کرد نی نشست و ازی بھ ان زد، گوشھ ایو گاز بزرگ
 .خودمان

 ! اصال خوشمزه نبودبشیس: یعاط
 .ی چرا فقط چوبشو گذاشتگمی برات، مرمیبم 

 .نھ جون ترنم خوشمزه نبود:  کرد و گفتی خنده ایعاط
 دستت شھ؟یمی دوتا دلمھ روھم تو درست کن مگھ چایخب ب! ؟یعاط.  بزار پرروھیاز خودت ما 

 شھ؟یاوووف م
 زنمی ابروشو درست کنم مامیرم حاال م ھا اصال استعداد ندانھی زمنی من تو ایدونیتو کھ م: یعاط

 یگی مویشی ممونی اون موقع اس کھ حرف خودت پششھی خراب می بعد ھمھ چکنمیچششو کور م
 .گرفتمی کمک نمی دستو پا چلفتی عاطنی اما اززی ساعت عزنی بھ حق ھمشدمیکاش الل م

 کار در ری از زشیشگی ھمھی و تنبلادی زطنتی از سر شی داشت ولی دست پخت فوق العاده ایعاط
 . انشب مأمور بودم و معذوری از او نداشتم ولی دست کمیلیالبتھ خودم ھم خ. رفتیم

 یمرحبا بھ نوه ھا! بھ بھ:  بو با دماغش وارد اشپزخانھ شد و گفتدنی خانوم جون با کشزیعز
  ؟یکاریز ب تو کھ با؟یعاط! وا. ادی بوش از اون سره کوچھ من،ی راه انداختیچھ بو برنگ. خودم 

 .کنمی دارم گازو کم مینیبیمگھ نم!!!  جونزیإ وا عز:  نازک کرد و گفتی پشت پلکیعاط
 . جالل اومدهنی سفره رو بندازنیپاش. یواقعا خستھ نباش:  خانوم جونزیعز

 !ومدهیجالل اومده، کمال کھ ن: یعاط
 . کھ گفتمو بکنی بھ من پاشو کاری جواب سر باال بدنکھیجا ا:  با خنده گفتزیعز

إ، :  دوباره بھ حرف امد و گفتی بودم کھ عاطستادهی من ھمچنان کناش امی را کھ پھن کردسفره
 .اری زحمت اون تنگ ابم بیب. یستادیترنم جون ا

 .. ی تو زحمت افتادی حسابیماشاهللا عاط:  گفتیزی با لحن تمسخر اممامان
 .مش رحمتھ ھ؟یچھ زحمت:  جواب دادیی ھم در کمال پررویعاط

 . بھ خدای رو داریلیخ 
 .اریشما بفرما ابو ب: یعاط

 کھ وارد دادمی فحش می لب مدام بھ عاطری بھ اشپزخانھ رفتم و تنگ را برداشتم و زتی عصبانبا
 ...  شدموانیا

 
 

منکھ اصال حواسم بھ او نبود ھول خوردم .  بھم سالم کردامدی ھمان طور کھ از پلھ ھا باال مبھادر
 !؟یسالم، چھ زود برگشت! یوووو:  ام گذاشتمنھی سی را روو دستم
  برگردم؟یخوایم:  و گفتدی را در ھم کششی اخم ھابھادر
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 ..گھی گفتم خوب تعجب کردم دی طورنینھ ھم 
 چقدر گمیم:  زد و گفتیزنعمو لبخند پھن.  ھمھ نگاه ھا بھ ما دوختھ شدمی با ھم وارد اتاق شدیوقت

 !یاری تا تنگو بدیطول کش
 . نگو رفتھ بوده سر چشمھ: یعاط
 بھادر ھم در ی ناباورنی کردند من با خجالت کنار زنعمو نشستم و در عدنی شروع بھ خندھمھ

 . کنارم جا گرفت
 بعد از غذا از ھمھ زی عزشھی پدر و عمو درباره حجره خورده شد و مثل ھمی با حرف ھاشام
 ن؟ی شدریغذا چطور بود؟ س: دیپرس
 .دست شما درد نکنھ: گفت یزی چی کسھر

 . کنھری خدا گرسنھ ھارو سمی شدریماکھ س 
 . بودی شکر عالیالھ
 خوشمزه تر شده بود شھیاز ھم:  جواب بھادر بودم کھ آخر از ھمھ گفتدنی من فقط منتظر شناما
 . درد نکنھی خانم جون دستو پنجتون حسابزیعز
 .می نکردیما کھ کار. دست خانومت درد نکنھ:  خانوم جونزیعز

 ؟ی پس من چزیعز! إ: یعاط
 وی در واقع کار اصلدی زحمت کشیلی جون خیآخ پاک از حواس افتادم عاط:  خانوم جونزیعز

 ...  گازو کم کردهیاون انجام داده آخھ بچم شعلھ 
 رفت و شی ھای عقلنیری و شی حرف بھ سمت عاطھی کردند و محور اصلدنی شروع بھ خندھمھ

 . کردفی او را تعری ھای از تنبلیزیھر کس چ
 
 

 ....نخود نخود:  خانوم جون جملھ آخر را گفتزی کھ عزشدی مکی نزدازدهی بھ ساعت
 .ھر کھ رود تو رخت خواب خود:  و نغمھ ھم صدا گفتندیعاط
 بھ طرف اتاق خودش رفت کھ نغمھ ھم دنبال ی و ھر کمی امدرونی بھ بزی با خنده از اتاق عزھمھ

 .ما امد
 ؟یریتو کجا م!  وروجکیاھا: یعاط
 . ترنم جونم بخوابمشی پرمیم:  گفتی حق بھ جانبی افھی با قنغمھ

 نای با ادی تو کھ نبا؛ی عاطشی برو بچھ پای بد،ی بھ عقل خودمون نرسیخوب شد گفت: مامان
 ...یبخواب

 . بچھنی از دست امی افتادیریعجب گ: زنعمو
 . بخوابمرمی ندارم ماتوی چرندنی ادنیمن حوصلھ شن:  دم گوشم گفتبھادر

 . کردمدیی فقط کارش را با سر تألی دلنی است بھ ھمزاری کردن نغمھ بھی تا چھ حد از توجدانستمیم
 ناراحت شد؟:  ارام گفتزنعمو

 نھ چطور مگھ؟ 
 .دیرسی بھ نظر میعصبان: زنعمو

 . تا داداش برقارو خاموش نکردهمی بخوابمی براینغمھ ب. نھ فقط خستس 
 شی پادی بچھ ھر شب ھر شب منی بھادر سختش باشھ ادی شاشھی کھ نمینطوری بابا ایا: زنعمو

 ...شما
 . کنن کھ بخواد سختشون باشھکاری چخوانیاوووووووووو، حاال انگار م: یعاط

 . تحمل کننزاروی چنجوری ادمی دوست ندارن خونھ مستقل برن بایوقت: مامان
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 . نغمھمی برای بم؟یکن کاری چمیخوای مگھ میمامان؟ بھ قول عاط 
 بھ حدس ھم نداشت ازی کھ البتھ ندی داخل اتاق شدم بھادر نبود حدس زدم رفتھ باشد بھ اتاق مجیوقت

 ....گری در ان اتاق بود دنایقی اتاق نبود نی در اکھیچون زمان
 دراز کرده زی می را روشی مبل نشستھ بود و پاھای رومانییرای ھمان سالن پذای دی اتاق مجیتو

 .بود
 ؟یکنی مکاریچ 

 .کنمیفوتبال نگاه م:  بردارد گفتونیزی انکھ نگاھش را از تلوبدون
 ؟یخوابینم 

 .نھ: بھادر
 !یدی خوابگھی گفتم حتما تا االن دیتو کھ حوصلھ نداشت 

 . برو بخوابادیتو اگھ خوابت م: بھادر
 خوامی مادینھ خوابم نم:  بزور جا شدمبای نفره بود و تقرکیمبل .  رفتم و با شک کنارش نشستمجلو

 .نمیکنار تو بش
 .نجاستیپاشو برو اون طرف بچھ ا:  لبخند نگاھم کرد و گفتبا
 . ماشی پای ب؟یچرا اونجا واستاد! نغمھ جون!  إ

 . بغلمایب: دستم را بھ طرفش باز کردم و گفتم.  با خجالت جلو امدنغمھ
 
 

 بالفاصلھ ی اش کم شود ولینی بادر دراز کردم تا از سنگی پای را روشی بھ بغلم امد پاھایوقت
بھ بھادر اشاره کردم تا بغلش .  ھمھ اش بخاطر ترسش از بھادر استدانستمی را جمع کرد مشیپاھا

 کردم نھ نغمھ را بھاینی من سنگیول.  حرف ھا نزنمنی کردم تا ازدمی او با چشم و ابرو تھدیکند ول
 . نگذاشتنیی قرار گرفت و بچھ را پایستیاو ھم در رودربا. مو او را بھ اغوش بھادر سپرد

.  را باز کردم و دستم بھ سمت رژ لب رفتمی بھ چھره ام انداختم موھای رفتم و نگاھنھی ایجلو
 .... رژ لبکیدوباره بھ خودم نگاه کردم چقدر رنگ صورتم باز شده بود فقط با 

 زدمو یلبخند.  باال رفتشیھم کرد و ابروھا زدم، با تعجب نگاشی طرف بھادر رفتم و صدابھ
 ؟یخوری مییچا: گفتم
 .ینھ، مرس:  دھانش را با تالش قورت داد و گفتاب
 از ی فوتبال بود نگاه کردم باز ھم طره ادنی رخ او کھ محو در دمی نشستم و بھ نیگری مبل دیرو

 یچقدر دوست داشتم من جا. زدی قنج مدنشی دلم از دکردی میی خود نماشیشانی پی روشیموھا
گزارش گر فوتبال حرف بزنم، چقدر دوست داشتم من مرکز توجھ اش باشم و چقدر دوست داشتم 

 ... نشودری سدنمیمن نگاه کند و از د فقط بھ
 یبعد از کل. کردمی نمدای حرف زدن پی برای مناسبزی چکردمی ھر چھ فکر مدمیترکی داشتم مگرید

 !دیإ نغمھ خواب:  نگاھم بھ نغمھ افتاددنی سرک کشفکر کردن و وول خوردن و
 د؟ی خوابی کنیا:  بھادر بھ نغمھ دوختھ شدچشم

 اد؟یازش بدت م 
 ؟یپرسی سوالو منیچرا ا:  گرد شدچشمانش

 !ی تا حاال بھش محبت کندمی بچھ اس ندنقدری انکھیچون با ا 
 . خاموشش کنیکنیاگھ نگاه نم.  بزارمش رو تخترمیمن م:  گفتی تفاوتی ببا

پس تمام .  شده بودمی کفردادی بھ حرفام گوش نمنکھی بلند شد ازشی تمام شده بود و او از جافوتبال
 حواسش بھ فوتبال بود؟
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 . با او نداشتھ باشمی تا تماسدمی طرف نغمھ خوابان
 
 

وطھ  محرونیب.  باشم کھ از قفس ازاد شده باشدی پرنده اکردمی از سر جلسھ بلند شدم حس میوقت
 .زندی افتاب قدم مری کھ زدمی را دی سالن عاطی
 چطور بود؟ 

 ؟ی تو چدونمی نم؟یاومد!  منیخدا: یعاط
 . نشد فکر کنمویاضی رکویزی ندارم راستش فی بھ قبولیدیام 

 ؟ی نزدیچی ھیعنی: یعاط
 . ھفتاشی در حد شیچی ھھیچینھ ھ 

 ؟ی چمیاگھ قبول نش: یعاط
 .میدیبھ قول بھادر فوقش دوباره امتحان م 

 ی شکستنی سکوت من و عاطی تا جو را عوض کند ولکردی اش را می بھادر تمام سعنی ماشیتو
 .میدی باالخره بھ خانھ رسنکھینبود تا ا

 .دهی کھ بھ اخر نرسایدن! قوربون شکل ماھتون:  خانوم جونزیعز
  دانشگاه؟نی برنیخواستی مثال منیشدیحاال بر فرضم قبول م: مامان
 ! زنعموگھیدست شما درد نکنھ د: یعاط

 ت،ی بار مسئولری زشوی رفتھ سر خونھ زندگگھیترنم کھ د.  جونی پرگھیخب راست م: زنعمو
 .یریگی سروسامون می اگھ خدا بخواد بھ زودشای تو کھ ایموند
 .نی ببنویا! یمامان! مامان:  وارد شد و گفتجانی با ھنغمھ

 ھ؟ی چنیا:  کھ در دستان نغمھ بود و گفتیی اشاره کرد بھ کادومامان
 . برام گرفتھیداداش: نغمھ
 .دی بددی ندگھیبازش کن د: یعاط

 !؟!عروسکھ؟:  باز شده چشم دوختو گفتی با تعجب بھ کادوزنعمو
 .مبارکت باشھ گل دخترم چقدرم خوشگلھ مثل خودتھ نغمھ جون:  خانومزیعز

  نغمھ راستشو بگو؟نوی ایاز کجا اورد:  گفتی با ناباورزنعمو
 .دهی برام خریبھ خدا داداش:  عروسک را بھ خودش چسباند و با ترس گفتنغمھ

 . قوربونتگھیخب بچھ کھ دروغ نم: مامان
 ! کارا نکردهنی تا حاال ازدهیاخھ از بھادر بع: زنعمو

 !کنھی زن چھ منی انیبب: یعاط
 نشان ی عکس العملچیم کم کم در شرف در اوردن شاخ بودم ھ نداشتھی کھ خودم ھم کم از بقمن
 .دادمینم

  بخره؟نوی ایتو بھش گفت: زنعمو
 .دهیمن؟ نھ، خودش خر 

 . اسقھیچقدرم خوش سل: مامان
 .گرفتی نبود کھ ترنمو نمقھیاگھ خوش سل: یعاط

 نی پسره ازنیاھمش بخاطر توإ ترنم جون، انگار :  بھم انداخت و گفتی نگاه قدرشناسانھ ازنعمو
 .رو بھ اون رو شده

 ھر چھ کردمی لب حوض نشستھ بودم و بھ کار بھادر فکر ماطی حی بھ شدت گرم بود من توھوا
 نگاه کردم تازه پنج بود حاال میبھ ساعت مچ. شدمی بھ او عالقھ مند مشتری انگار بگذشتی مشتریب
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 م امانی بودمش اما باز ھم دلتنگدهی صبح دنکھی دلتنگ بودم، با ایلیکو تا ساعت ھشت؟ اما من خ
 چطور ای بودم؟ دهیچقدر از خودم شرمنده بودم کھ کھ چطور ان ھمھ وقت او را ند...!  بوددهیرا بر

  را دوست نداشتھ باشم؟ی ادمنی ھمچتوانستمیم
 م؟ی مسجد شمع روشن کنمی بریایم:  ظاھر شد و گفتمی جلوشی با چادر مشکیعاط

 .نھ روشن کن دوھینھ از طرف منم  
 من ھمھ خواستمی از خدا نمیزی چگری بود اخر من دیخودی در نظرم شمع روشن کردن کار بگرید
 .... منی بود برای خوشبختتی نھانی داشتم و ازیچ

 ی خوشبختتی دوستم دارد نھاکردمی شوھر را کھ فکر مکی کودک و کم توقع بودم کھ داشتن چقدر
 ....خواستمی از خدا نمیگری دزی و چدانستمیم
 

بھ سمت اشپزخانھ حرکت .  بودشیی بھ اتاق باز گشتم نغمھ ھمچنان محو عروسک مو طالدوباره
 بھ موقع ی کھ حسابای بایب:  گفتدنمیمامان با د.  ھمھ شان انجا بودندزدمیکردم ھمانطور کھ حدس م

 . ھارو پاک کنی سبزنی اای بیاومد
 .شھی خوشگلش خراب می دستایرده بھ عروسم کار بدالزم نک:  مامان دادلی تحوی اخم الکزنعمو

 یچ:  ھا را برداشتم و گفتمی مامان و زنعمو جا گرفتم دستھ از جعفرنی کردم و بی مصنوعی خنده
 ن؟ی درست کننیخوایم

اش :  گفتدادی انتقال مینی بھ سلونشانی ھا را از ناای خانوم جون ھمان طور کھ نخود لوبزیعز
 .رشتھ
 .نجای اانیامشب ھمھ م: مامان

 بھ چھ مناسبت؟ 
 . بھ روح امواتمون برسھرونی بمی بدی نذرھی می شب پنجشنبھ اس گفتیچیھ: زنعمو

 با صورت ی قرار دادم کھ عاطیی ظرف شوری شری رسد انھا را زانی ھا کھ بھ پای کردن سبزپاک
 .زی ھمھ چی احمق بیپسره : برافروختھ و قرمز غر غر کنان وارد شد

 ؟یک: دی نگاه ھا با تعجب بھ طرفش برگشتھ شد ، زنعمو کھ نگران شده بود پرسھمھ
 .. بودی کدونمیچھ م:  نشست و گفتخچالی کنار یعاط

 گفت؟ی میحاال چ: مامان
 گای جلوم راست راست تو چشام نادیم:  گفتزدی ھمانطور کھ با دستش صورتش را باد میعاط

 ... وی و پوست مھتابی قد رعنا داردونمی و نمی ھستی کھ شما دختر با کماالتزنھی فک مکنھیم
 .حتما کور بوده:  خنده ام در رفتیپق

 . چشم داشتھ دو برابر منرینخ:  رفت و گفتی چشم غره ایعاط
 وجبھ صورتتم کھ مثل شب ھی بوده؟ تو کھ قدت ی چیپس منظورش از قد رعنا و پوست مھتاب 

 .اھھیس
 ینی مجنون نبی از خوبری بھ غینی مجنون نشی دهیر در داگ: یعاط

 .می نصفھ عمر شدشویخب حاال بگو بق: زنعمو
 ؟یخوای شما منو مگھی مدمی گفت فقط فھمی اخرش چدمی نفھمدونمینم: یعاط
 شھ؟ی نشناختھ مگھ مدهیاستغفرهللا، ند:  خانوم جونزیعز

 .شناسھی اون حتما منو میول. شناسمشیمن نم: یعاط
 پر یگری پس از دیکی ی نذریکاسھ ھا.  اذان کھ بلند شد ھمھ شروع کردند بھ ذکر گفتنیصدا

 و بعد ھم می پخش کردرونی را بیمقدار...  نوشتھشانی با کشک و نعنا داغ رویی ھازی و چشدیم
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و من ھمچنان منتظر بھادر چشم بھ در . دندی را کششانی امدند و زحمت خوردن بقزمی عزیعمھ ھا
 ..... نبودیاما از بھادر خبر بودم

 
 ؟یایھمھ سر سفره نشستن پس چرا نم:  خودش را بھ اشپزخانھ رساند و گفتمامان

 .خورمینم 
 چرا اخھ؟: دی اما باز ھم پرسستی علتش چدانستی انکھ مبا
 .سیگرسنم ن 

 ست؟ی گرسنت نیگی حاال میکتی واسھ اشخودتو میتو کھ داشت: مامان
 ... مامانگھیاه ولم کن د 
 کردم؟ ی را بر سر او خالتمی سوخت چرا عصبانشی رفت دلم برارونی از اشپزخانھ بی ناراحتبا

 بھ اشپزخانھ اورده شدند و دوباره فی کثی ظرفھاامد؟ی ماند پس چرا نمرهی خمیچشمم بھ ساعت مچ
 پس از یکی.  ھم بازگشتندوهی میھنوز دستم را خشک نکرده بودم ظرفھا... من مشغول بھ کار

 .. و من ھمچنان چشمم بھ در بودرفتندی و مکردندی می خداحافظیرگید
 ؟ی تنھا نباششتی پامی بیخوایم:  گفترفتی ھمانطور کھ با انگشتانش ور میعاط

 .نھ ، برو بخواب:  بودمزاری بی از ان دلسوزچقدر
 دی چرخش کلی کھ صدافرستادمی و صلوات مرفتمی راه ماطی حی چراغ ھا خاموش شدند توی ھمھ

 ...دمی باز شد و من بھادر را را دیباالخره ان در لعنت.  کوبم کردخیدر جا م
 ؟یداریتو ھنوز ب: را از تعجب باال داد و گفتشی کھ جلوتر امد ابروھایکم
 ؟ی تا حاال کجا بوددیجونم بھ لبم رس:  و گفتمدمی برچلب

 .خوندمی دارم داشتم درس مفردا امتحان. حجره بودم:  و گفتدی بھ سرم کشی دستبھادر
 . بغضم را ول دھمتوانستمی صورتم گذاشتم حاال می حوض نشستم و دستم را رولب

 باال می برای بیشی نگران مدونستمی خب نم؟یکنی مھیچرا گر: دی دستم را گرفت و با لبخند پرسبھادر
 .نھیبی خانوم جون مارو مزیاالن عز

 .نترس ھمھ خوابن 
 .دارهی بشھی ھمزیعز:  در اورد و گفتی با مزه ایادا
 .بھ خاطر تو شام نخوردم:  گفتمدمیکشی و دماغم را باال مدمیخندی مکھی حالدر

  امشب افتاب از کدوم طرف دراومده؟شنوم؟یبلھ بلھ؟ درست م:  چشمانش را گرد کرد و گفتبھار
 . نھ افتابادیتازشم شبا ماه در م. ی لوسیلیخ 

  نھ؟ای یشیحاال پا م. یگی تو میباشھ اصال ھرچ: بھادر
 .نھ 

 یدید:  گفتداشتیھمان طور کھ قدم بر م.  دست بلندم کرد و برد باالی حرکت روکی با بھادر
  تو ندارم؟ی بھ اجازه یازیاگھ بخوام ن

 .نییبزارم پا 
 .خوامینم: بھادر

 . گرسنمھارمی برم شام بخوامیم 
 .ی تو خستھ ارمی خودم مخوادینھ نم: بھادر

 .نییالزم نکرده فقط بزارم پا 
 .یھر جور راحت: بھادر

 رفتھ دیطبق معمول بھ اتاق مج.  شام درش بود بھ اتاق برگشتملی بزرگ کھ تمام وساینی سکی با
 .بود
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 . بردارزیپاتو از رو م 
 ھ؟یمگھ چ: بھادر

 . کردمزیی تمزویتازه م 
 .زنھیاه اه چھ مثل زنام حرف م: بھادر

 . گذاشتمزیمی را روینی چشم غره سکی با
 ...رهیگی دلم مگھیاخماتو وا کن د: بھادر

 ..... کرددای تا بناگوش کش پشمی تا نخندم اما باز ھم نکردمی را ممی تمام سعکھی حالدر
 

 .ینی کنارم بشدمی اجازه میدی حاال کھ خندایب: بھادر
 نم؟ی نفرس من کجاش بشھی وقت؟ مبل ھی یخستھ نش:  رادر اوردم و گفتمشیادا

 ...ی کھ اون دفعھ نشستییھمون جا: بھادر
 جلو رفتم و خودم ی اانھیبا لبخند موز.  بودی وگرنھ شناگر ماھردیدی بچھ ام اب نمطانی بھادر شیا

امشب چھ :  با ھمان حال گفتکری از خجالت سرش را ھم بلند نمگریبھادر د.  انداختمشی پایرا رو
 شم؟ی مزی سوپرانقدریخبره؟ چرا من ا

 .  را پشت گردنش حلقھ کردم و بھ وضوح شاھد داغ تر شدن بدنش بودمدستم
 .اش از دھن افتاد: بھادر

 خواستم مال خودم ی وقتی کاسھ برداشتم و دستش دادم ولکی.  امد کھ چقدر گرسنھ امادمی ناگھان
 .می باھم بخورنوی اایب:  و گفتدیرا بردارم او دستم را کش

 !!!م؟یباھم بخور 
 .دھنتو وا کن: بھادر

 ھمان اتاق کوچک ی را تومانی شام زندگنی قاشق را دھانم گذاشت و ما ان شب عاشقانھ ترنی اولو
 .میکھ خانھ مان بود خورد

 
 
 

  ساعت چند اومد؟شبید: دی امد و پرسشمی بھ پی بعد از رفتن بھادر عاطصبح
 .قھی و پنج دقستیدوازده و ب 

 ؟ی نگرانش شدیلیخ: یعاط
 کم مونده بود سکتھ دمی کشی چی بھ خدا قلبم صد بار اومد تو دھنم اگھ بدونی اگھ بدونی عاطیوا 

 .کنم
 ؟یشی عاشقش میدار: یعاط

........ 
 ؟یکشی شده، نکنھ ازم خجالت ممی چھ قرمزنی ببی وایوا: یعاط

  چنده؟یریبرو بابا قرمز کجا بود خجالت س 
 ..ی بگو دوسش داری اعتراف کن بگو عاشقش شداالیپس بگو : یعاط

 . ادم شوھرشو دوست نداشتھ باشھشھیچرا اعتراف کنھ مگھ م: بھادر
 ؟یداداش تو نرفتھ بود:  کھ رنگش مثل گچ شده بود گفتیعاط
 .نھ رفتھ چون جزوه ھاشو جا گذاشتھ:  و گفتمدمیخند

 ابت  تو ھم برو فکر نون ویعاط. زمی عزیمرس:  گفتگرفتی ھمان طور کھ جزوه ھا را مبھادر
  نھ؟ایبھ تو چھ کھ زن من منو دوس داره .  ھا نگردی خالھ خان جان بازنیباش و دنبال ا
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 .دی و با مشت و لگد حسابم را رسمی رودی پری بار دوم رفت عاطی بھادر برایوقت
 ؟ی چرا بھم نگفتنجاسی ایدونستیتو کھ م:  گفتزدی ھمانطور کھ میعاط

 ..دونستمی اگھ می بھ جان عاطمی کشتیوا 
 را از من ی و عاطدی صحنھ ترسنی ادنی ما بھ اتاقم امد از دی و داد ھاغی جی کھ از صدازنعمو

 .جدا کرد
 ھنوز تو دوران پنج ی تو االن بچھ دارن اون وقت جنابعالی احمق ھم سن و ساالیدختره : زنعمو
 ؟ی خانوم قلدر شدی چھ خبره عاط؟یکنی گز متیسالگ

 . منھریزنعمو تقص 
 تشی ھمھ اذنی اگھ از ھمون اول گفتھ بود داداشو دوس داره من کھ اگھیراست م: یطعا
 . کردمینم
 
 !!!؟یعاط:  و خجالت گفتمی دلخوربا

  حاملس؟بای زنی خبر داریراست:  کرد و گفتی خنده ازی رزنعمو
 . کھ ھر دو سال حاملسنمیاه، ا: یعاط

 چند ماھشھ؟ 
 .چھار ماھشھ: زنعمو

 ن؟ی بھمون گفتریچقدر د: یعاط
 .میدیمام تازه فھم: زنعمو

  پنجم؟ایبچھ چھارمشھ : یعاط
 .ھی شلوغش نکن ؛ سومادی تو ھم زیحاال عاط 

  دوست داره؟یلیترنم؟ داداشت بچھ خ: یعاط
 . خدا خواستھ بھشون بدهھ؟ی حرفا چنیا: زنعمو

 .ادی عمل مھویبچھ خودش ! رنی تقصی خدام کھ بی بنده ھاگھیبلھ د: یعاط
 .ادی نغمھ کجاست صداش در نمنیبرو بب. دهی دردیچشم سف: نعموز

 ؟یدکورشو عوض کرد:  با چشم اتاق را بر انداز کردی رفت و زنعمو کمرونی با خنده بیعاط
 . خردهھیاره :  تخت جا بھ جا شدم و گفتمی رویکم

 ھست؟ یبھادر شوھر خوب: دی مقدمھ پرسی دستم گذاشت و با محبت نگاھم کرد و بی را رودستش
 کنھ؟ی کھ نمتتیاذ

 . خوبھمیلینھ خ:  انداختم و جواب دادمنیی را بھ پاسرم
 . ی پا رو دمش بزاردی زاللھ فقط نباای درنی عی احساس ھست ولی کوچولو تخس و بھی: زنعمو

دربزرگ  فقط من مالی تو فامیدونی میراست:  و دوباره ادامھ دادمی شروع کرد بھ ناز کردن موھاو
 نشدم؟

 . دقت نکرده بودمدونستمینھ نم 
 ست؟ی نی خبرپرسھی مرسھی بھم می فقط حرف خودم باشھ نھ، ھر کنکھینھ ا: زنعمو

 ؟یچھ خبر 
 بچھ دار بشن؟ خوانینم..... خوانی نمنای بھادر انکھیا... خب...  یعنی......... یعنی کھ نیھم: زنعمو

 ن؟ی بچھ دار بشستی قرار نمی حاال کھ خودمونی فعال زوده ولگمیمن بھشون م
 .کردمی نگاه مشی چشمان گرد شده فقط بھ چشمان عسلبا

 .نی کم کم بھ فکر باشدی مادر؟ خب سھ ماه گذشتھ باالخره بایکنیخب چرا تعجب م: زنعمو
 ؟ی گل بشنوی کھ با عروست گل بگی فرستاداهی نخود سیمامان؟ منو پ: یعاط
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 ی کرد زنعمو ھم کھ جلویچی زنعمو را قیدش را رسانده بود و حرف ھا سر بزنگ ھا خویعاط
 را بھ طرفم برگرداند شی ادامھ بدھد بلند شد اما موقع رفتن روشی بھ حرف ھادیدی صالح نمیعاط

 ...ی گفتم کھ عمل کنی رو نگفتم کھ بشنونایا: و گفت
 عمل ی بھ چگفت؟ی میچ: داشتی لحظھ دست از سرم بر نمھی کنجکاو شده بود ی کھ حسابیعاط

 .یگی بھم نمیچی ھگھی دی مرموز شدیلی خی ازدواج کردیاز وقت! اه! گھی بگو دن؟یکن
 . کھ بخوام بگمستی نیزیچ 

 دوباره با بھادر دعوات شده؟: یعاط
  بار دممون باشھ؟نی دعوامون شد کھ ایمن و بھادر ک 

 ؟ی دروغ بگیتونی تو روز روشن چطور میوا: یعاط
 ؟ی ازش خبر نداردمی وقتھ ندیلی و خدی فریعاط:  بحث را عوض کنم گفتمنکھی ایبرا

 .نھ:  نشستشی محو شد و بغض در گلوی عاطلبخند
  گفتم؟یمگھ چ 

 .یچیھ:  گفتشدی از اتاق خارج مھی بلند شد و ھمان طور کھ با گریعاط
 کھ یزی چی عاطی ناراحتی رک زنعمو و از طرفی حرف ھای شده بودم از طرفجی گکامال

 . کمکش کنمتوانستمی و نمستی بھ بھ خاطر چدانستمینم
 .مردمی از خجالت مدی مادرش را بشنود انوقت حتما بای خوشحال کھ بھادر نبود تا سخنرانچقدر

 قرار بود بھادر دیجوشی و سرکھ مری ان روز از صبح دلم مثل سدی زمان جواب کنکور رسباالخره
 ی راحت رویلی ھم نبود و خالشی خنی عشھی کھ مثل ھمیعاط. داوریروزنامھ را بخرد و غروب ب

  ومی پھن کرده بودلوی زاطی حیمن و نغمھ ھم تو. بافتی داده بود و کوبلن مھی بھ ستون تکوانیا
 سی کنم بھ لطف بھادر سروی کار ھر روزم بودم کھ با نغمھ بازنی اگری حاال دمیکردی می بازخالھ

 ...شتری با او بی نغمھ روز بھ روز کامل تر مشد و شوق من نسبت بھ ھمکاریاسباب باز
 . حواسم پرت شودی رفتم تا کمی از ناھار بھ اتق عاطبعد

 من ھم کنارش نشستم و ھمان طور کھ پوست لبم دی پنکھ دراز کشری را باز کرد و زشی پاھایعاط
 ؟ی اگھ قبول نشم چیعاط:  گفتمدمیجویرا م
 .یدی بار ھزارمھ کھ پرسنی درد اویفت چ کوویچ: یعاط

 ؟یدیآخھ تو جواب قانع کننده نم 
 .یشگری ارادمی شا،یاطی برم خدی شاسیبرا منکھ مھم ن: یعاط

 یخوای می تو چھ عذر؟یچرخی عاطل و باطل می تو چگھی بھم نمیزی چیباز من شوھر دارم کس 
 ؟یاریب

 . ندارمی ازهی انگستیبرام مھم ن: یعاط
  چرا؟؟یندار 

 ستی حاال کھ اون نی ولامی بدی بود کھ بھ چشم فرنی تالشم واسھ ای ھمھ یدونیخودت م: یعاط
  داره؟ی من درس خوندن چھ سودیبرا

 .ی ھدفاتو فراموش کندی اگھ اونم نباشھ تو نبایحت 
 . تو اتاق خودتی بھتره بری کنحتمی نصیاگھ اومد: یعاط

 ساعت چنده؟ 
 .میچھار و ن: یعاط

 راحت خوابش برد بھ الی با خی عاطیوقت. گذشتی تر مری ساعت دشھی روز نسبت بھ ھمان
 . پر از کارشھیمثل ھم. اشپزخانھ رفتم
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 فورا بھ یمن و عاط.  امدندونی انداختم اقای سفره را می وقتدی بھ اشپزخانھ تا شام طول کشرفتنم
 .میدیطرف بھادر دو

 م؟ی شد قبول شدیچ 
 .میم بخوربھتره اول شا: بھادر
 . شام کوفتمون بشھخوادی کھ نممیحتما گند زد:  در گوشم گفتیعاط

 
 .چسبھی غذا بھمون نمینطوری االن بھمون بگو انیھم:  را بھ طرف بھادر برگرداندم و گفتممیرو

 . گرسنمھیلی من خمی غذا بخورمیبر. لوس نشو: بھادر
 . قبول شدهیعاط:  از شام با ھزار منت و سنت اقا باالخره دھانشان را باز کردند و گفتندبعد

 خدا جون یوا: دی کشادی برقصد و فری گوشم بندری کھ باعث شد پرده دی کشی بلندغی جیعاط
 .قبول شدم

  من؟یپس من چ:  شدم و گفتمرهیبا استرس بھ چشمان بھادر خ...  مھم نبودشی برایلی خوب خحاال
.... 

 . شدرهی در سکوت بھ من خبھادر
  کجا قبول شد؟یعاط: پدر

 . جا اصفھاننیھم: بھادر
 ؟یچھ رشتھ ا: عمو

 . معلمتیترب: بھادر
 .خورهی رشتھ ھا بدرد دخترا منیا! چھ خوب: مامان
 ؟یپس ترنم چ:  بھ من انداخت و رو بھ بھادر گفتینی نگاه غمگزنعمو
  کرد؟کاری چد؟ی درس خوند؟ زحمت کش؟یترنم چ:  و گفتدی را در ھم کششی اخم ھابھادر
 . بلدم بخاطر اونھی ھر چشدمینگو داداش اگھ ترنم نبود کھ منم قبول نم: یعاط

 .خوش بحال تو: بھادر
 .شدی فبول مدی بود کھ اونم بانینھ منظورم ا: یعاط

 شد انجا را ری اشک از چشمانم سرازلی کنترل بغضم را نداشتم ھمانطور کھ سگری دکھی حالدر
 .ترک کردم و بھ اتاق خودم رفتم

 ھی بلند گری دو بالشت فرو کردم و با صداانی تخت پرت کردم و سرم را می را دمر روخودم
بھادر وارد اتاق شد و .... دانمی ساعت؟ دو ساعت؟ نمکی چند ساعت گذشت قای دقدانمینم. کردم

 .  مانده بودی سکسکھ باقی ان عربده ھا تنھا صدا ازگری تخت نشست، دیکنارم رو
 ؟یکنی مھیچرا گر:  و گفتدی کشمی بھ موھای دستبھادر
 .ی کردم قبول شدیشوخ:  گفتھی نزدم و او بعد از چند ثانیحرف

 را با مینی اشک و بن،یی پافتمی بود از ان طرف تخت بکی کھ نزدی بلند شدم طورمی از جاجانی ھبا
 !واقعا؟:  پاک کردم و گفتمنمیاست

 .واقعا: بھادر
  قبول نشدم؟یپس چرا گفت 

  کجا؟؟ی چھ رشتھ ایپرسینم: بھادر
 .بگو 

 .تھران. یحسابدار: بھادر
 ی رودی کھ دراز کشی و خودم را در اغوشش پرت کردم طوردمی را محکم بھم کوبمی ھادست

 .شیتخت و من ھم افتادم رو
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 ؟ی خوشحالنقدریچرا ا: بھادر
 .چون قبول شدم 

 .ی بریتونیچھ فاده تو کھ نم: بھادر
  برم؟ چرا؟سیقرار ن:  شد و گفتمی نعلبکی اندازه چشمانم

 .سی نی خوبطی تو محیچون ھم راھش دوره ھم دانشگاه برا: بھادر
 بلند شدم و بھ طرف شی از روتی با عصباندیکشی و کلھ ام سوت مشدی دود بلند ممی گوش ھااز

 س؟ی من خوب نی تو خوبھ برایچطور برا:  بلند گفتمیپنجره رفتم و با صدا
 .چون من مردم، با تو فرق دارم: بھادر

 نمی ھمھ درس نخوندم کھ بشنی ای کھ منو دانشگاه نفرستاری پنبھ رو از گوشت در بنی بھادر انیبب 
 .ور دل تو

 چقدر فاصلھ یدونی نھ اصفھان می تھران قبول شدی جنابعالستی نتیخانوم محترم انگار حال: بھدر
   دو تا؟نی انیاس ب

 .ھمھ ارزوشونھ تھران قبول بشن:  گفتمھی گربا
 اخھ من س،ی ھمھ خونشون اصفھان نستن،یھمھ متاھل ن. کنھی با تو فرق مطشونیھمھ شرا: بھادر

 چطور تو رو بفرستم و بر گردونم ؟
 .رمیگیخب خوابگاه م 

 ازدواج ی تو ازاد باشمکھیستی مام کھ نامزد نیستیتو کھ مجرد ن! یفھمی نمنکھیتو مثل ا: بھادر
 . تحمل کنمتوی ھمھ مدت دورنی اتونمیمن نم. میکرد

 ...یفرستادی تو بازم منو نمشدمی جام قبول منی ھمش بھانس اگھ من ھمنای ادونمیمنکھ م 
 

 چراغ ی ھمھ دنی با دی رفتم ولرونیود از اتاق ب نفسم بھ شماره افتاده بتی کھ از عصبانھمانطور
 راھم را کج یبھ طرف اتاق عاط.  باشنددهی ھمھ خوابکردمی خاموش خوف برم داشت فکر نمیھا

 .کردم
 ؟یداری بیعاط:  زدمشی در چند بار صدای الاز

 من کھ مثال باھاش شی پی دعواتون تمام شد اومد؟یدارینصف شبم دست از سرمون بر نم: یعاط
 ؟یقھر کن

 ومد؟یمگھ صدامون م:  گفتمدمیکشی بستم و بھ طرف تشکش ھمانطور کھ دراز مصدای را بدر
 زی جداتون کنھ عزادی بخواستیبابام م. ومدی نھ اصال نمیدیکشی کھ تو مییبا اون عروده ھا: یعاط

 .خانوم جون نذاشت
   جامون کنھ؟ادی بخواستی کھ ممیکردی می کشقھی میمگھ داشت:  گفتمدمیخندی کھ مھمانطور

 ... بودیونیمنظورم ھمون پادر م: یعاط
 . قبول شدمیدید:  گفتمدموی از تھ دل کشیاھ

 . تکان داد اظھار تاسف کردی سریعاط
 . بشھشرفتمی مانع پینجوری اکردمی وقت فکر نمچیھ 

  کنار؟ی بکش؟ی چکار کنیخوایحاال م: یعاط
 . بار دومم باشھنی گرفتم کھ امی خودم تصمی برای خونھ من کنی تو ادهی قد نمییعقلم بھ جا 

 . نشدهداری بدهی ور پری نغمھ نی بکف تا اریبگ.  اه نکش دلمون کباب شدنقدریبسھ بابا، ا: یعاط
 نی اولنیبعد از چھار ماه ا.  بودمداری من ھمچنان بی ولدی و خوابدی سرش کشی را تا اخر روپتو
 تا موقع اذان صبح دیکشی تنش پر می گرمای دلم براکردمیخوابم را عوض م ی بود کھ جایبار

  لب حوضی وقتشدمی نماز خوندن اماده می بودم کھ برای بار نفرنی اولشھی بودم و عکس ھمداریب
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 حاال با شدی بلند مشگونی کھ صبح ھا با زور گاز و نیبھادر.  امدرونی بھادرم از اتاق بنشستم
 .دهی او ھم مثل من اصال نخوابدمی بود فھممی قرمز رو بھ رویچشمان

:  ما گل از گلش شگفت و گفتدنی امده بود با درونی خانوم جون کھ ھن ھن کنان از اتاقش بزیعز
 ..!زیبھ بھ عروس و داماد سحر خ

 .سالم: بھادر
 .ریصبح بخ 

 خوب گرد و خاک کرده شبی ماه ھر دو تون؛ دی بھ روریسالم و صبح بخ:  خانوم جونزیعز
 !ناااایبود

 . بحث کوچولو بودھیفقط :  کرد و گفتی کوتاھی خنده بھادر
 ...نیحاال بب.. کنمیدانشگاه درستت م.. دی چشم سفی پرروی جون عمت پسره اره

 بودم و چقدر احمق کھ گمان دواریچقدر ام. کردمی مجای در دل ساده ام ھارت و پورت بچقدر
 . رام کنمتوانمی بھادر را مکردمیم

 صحنھ را ترک شھی فرار از جواب دادن مثل ھمی و براشدی باز میگری پس از دیکی اتاق ھا درب
 وار خودش را وانھیقلبم د.  بھادر نمازم را بستمی پای صدادنی و با شنستادمی بھ نماز اعیسر. کردم

 یوقت. دنی او مرا ببرمی سرم را باال بگدمیترسیبعد از سجده م. کوفتی ام منھی سواریبھ در و د
سجاده ام را .  و نمازم را تمام کنممی اقامھ اش بلند شد بھ خودم جرات دادم تا سالم را بگویصدا
 بر خالف تصورم او بالشتش را برداشت و بھ اتاق ی ولدمی دراز کشمی جمع کردم و در جاعیسر
 . رفتدیمج

 من برم زارهی خوبھ اون نمکنھ؟ی با من قھر می ندار بھ چھ جراتیچیپسره جعلق ھ!  پرروچقدر
.. یعوض.. تی تربیاونوقت طلب کارم ھست؟ ب! دانشگاه خوبھ خودش دعوارو شروع کرد

 ....  شعوریب
 شدم و سر صبحانھ ھمھ از داری از خواب بی فحش دادم بھ او تا خوابم برد صبح با سر درد بدانقدر
 .کردندی چشمانم سوال مھیسرخ
 .ھیمال بد بخواب:  گفتھی بقین پر در جواب سوال ھا با دھایعاط

 .ایامشب زودتر ب!  بھادر مادریراست: زنعمو
 ره؟یچھ خبره خ:  را خورد و گفتشی از چاکقلپی بھادر
 .ایحاال تو زودتر ب: مامان
 .چشم رو چشمم: بھادر

م کار منو را  چشم رو چشمتو نخواستم ھمون چشمی اگھ بھ منم بگیمریم! چھ مودب:  دلم گفتمدر
 شلغوز... گاو. ندازهیم
 زحمتو کم یزی برام برگھی دیی چاھیخانوم جون :  فحش دادنم پاره شدی پدر رشتھ ی صدابا
 .کنمیم

 ..ی ھمش رحمتیستیقوربون شکلت بشم پسرم زحمت ن:  خانوم جونزیعز
 ھ؟یحاال کھ وقت ھست چھ عجلھ ا:  رو پدر گفتعمو
 . کھ اوضاع خراب بشھمی دست دست کنیلی خدی نبامی دارادی عقب مونده زیکارا: پدر

 .نیبد بھ دلتون راه ند. شھی کھ درست مشایا: زنعمو
 

 ای کالم حرف زدن کی یبدون حت.  رفتن بھ دانشگاه شدی از رفتن پدر و عمو بھادرم اماده بعد
 و یعاط.  کنمھیگر خواستی کھ ان لحظھ چقدر دلم میو وا.  نگاه ساده از کنارم رد شد و رفتکی

 مو رفتند، من ماندم و زنعی خانوم جون بھ روزه خوانزینغمھ بعد از ناھار بھ ھمراه مامان و عز
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از ھزار در گفت و گفت تا باالخره بھ مقصود ... کھ با چشمان مشتاقش منتظر دو گوش بود
 و چپ و دیچیپی ھا مدام بھ پرو باالشان می بود کھ تازگی خواستگارانی بردم، جری پشیاصل

 دای کھ پنطوری اکردی خون بھ پا مدیرسی کھ اگر بھ گوش بھادرمگرفتی را می عاطیراست جلو
 شده بود و انھا از برخورد بھادر کھ ظاھرا خواستگار ھم ینھ بلکھ صد دل عاشق عاط  دلکیبود 

ستگارو  از خوایزنعمو کل. دندیترسی ھم با بھادر داشت میکیاز بخت بدش دورا دور سالم و عل
 ی کرد و با کلفی دوست دارد تعریلی را خی عاطنکھی تمام است و مھم تر از ھمھ ازی ھمھ چنکھیا

 ازم خواست تا با بھادر صحبت کنم و نظرش را جلب کنم چون رگ خوابش التماس خواھش و
 ....دست من است

ان و قت انھا از من  زدمی و داشتم در جا مامدمی خودم بر نمی خنده دار بود من از پس زندگواقعا
 .ان ھم حاال کھ اقا با من قھر کرده بود...!!  کمک کنمیگری تا بھ کس دخواستندیم

 کنار کمد نشستھ بودم کھ بھادر واریکنج د.  و بھادر بھ خانھ برگشتدی زود از راه رسیلی خغروب
 چون ھمان طور سر خوش بھ طرف دهیمعلوم بود کھ مرا ند. جزوه بھ دست و سوت زنان وارد شد

..  فضایقی سوتش شده بود موسی تخت پرت کرد صدای را در اورد و روراھنشی رفت پنھیا
 شکھ شده بود کھ دنمی بلند شدم انقدر از دمی بود کھ من از جادهی کشنییتا نصف بھ پا شلوارش را

 .فتدی بشیعث شد از پا راه ول کرد کھ بای مھیلبش بھ حالت غنچھ خشک شد و شلوارش را در ن
 را برداشتم و راھنشی لبم نقش بست بھ طرف تخت رفتم پی کھ روی ام گرفتھ بود با پوزخندخنده

! خونھی خروس مھ؟کبکتیچ!  سالمکیعل:  حرکت کردم و در ھمان حال گفتمیبھ سمت چوب رخت
 ...ی خوشحالیلیخ

 . نزدی حرفچی را با اخم برگرداند و ھشی چون رومی امد کھ قھرادشی انگار
 ؟یقھر 

 . رفتی سمت درب خروجبھ
 !زدمیکجا؟ داشتم باھات حرف م:  شمردممتی را غنفرصت

 برا گفتن ی حرفگھی طعنھ اس، در ضمن دستی حرف ننایا:  نگاھم کرد و گفتتی با عصبانبھادر
 .نمونده

 .ھی بھ خودم نداره در مورد عاطیربط:  تخت ولو شدم و گفتمی روی خونسردبا
  شده؟ی چیعاط: بھادر

 . انگار قراره شوھرش بدنیول.  نشدهیزیچ 
 ؟یواسھ چ": بھادر

 . کھ منو شوھر دادنلیبھ ھمون دل:  را باال دادم و گفتممی ابروی تاکی
 ؟ی اونم بدبخت کنیخوای پس چرا می ھستی ناراضی کھ حسابیجنابعال:  زدو گفتی پوزخندبھادر

 .زنمیگفتم کھ درمورد خودم حرف نم 
 اد؟ی حال قراره امشب براش خواستگار ب؟یخب کھ چ:  و گفتدی کششی در موھای کالفھ دستدربھا

 .ترسنیھمھ از طرز برخورد تو م. کنمیفکر م 
 ھ؟ی اون خودش راض؟ی چیعاط: بھادر

 . ندارهینظر 
 ! اونھھی زندگ؟ی چیعنی: بھادر

 .دونمی و نظراتش نمی از عاطیچیمن ھ:  گفتمی ناراحتبا
  ھست؟ی داماد خوشبخت کنیحاال ا:  با پوزخند گفتبھادر

 . از دوستاتھیکیفکر کنم  
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 شنھادوی پنی ای خائنشرفھیدوست من؟ کدوم ب: گر گرفت و با حرص گفت...  شدکی خالص شلریت
 ن،یای نرونی بتونی خراب شده از اون اتاق کوفتنی تو اامی میکی من با یکرده؟ ھزار دفعھ گفتم وقت

 ... حقشھ بزنم اون صورتشود؟ی مگھ اون احمق فھمیول
 بھادر؟؟؟:  گفتمی و با دلخوردمی حرفش پرانیم

 رفتھ؟ ادتی رو اوردم خونھ ی اون روز کھ ناصر پھناھنیجفتتون مثل ھم. بھادر و کوفت: بھادر
 .نیکردی تا بناگوشتون وا شده بود ھر و کر مشتونیجفتتون ن

 . سر نخورهخواستیم:  شدم در چشمانشرهی و خستادمی امیا انگشتان پی طرفش رفتم و روبھ
 تک ی ھمانطور کھ نگاھش رودی شد و ناگھان خنده اش ترکرهی لحظھ در سکوت بھ چشمانم خچند

 . نگاھت دوباره مثل اون روز شد: گفتدیچرخی صورتم میتک اجزا
  بد؟ای خوبھ نیا:  را لوس کردم وگفتمخودم

 . خوبھزتیتو ھمھ چ:  گوشم زمزمھ کردری زفشردی کھ مرا در بغلش مھمانطور
  برم دانشگاه؟یعنی 
 .ی جنبھ ایحقا کھ ب:  انزجار نگاھم کردو گفتبا
 بھادر؟؟؟؟:  و گفتمدمی کوبنی را بھ زممیپا

 ....با من حرف نزن: بھادر
  حرف بزنم؟یبا تو حرف نزنم پس با ک 

 ای خب بی از من دوست دارشتری دانشگاه و بیوقت.  کھ واست ارزش دارهی ھر کدونمیچھ م: بھادر
 ؟یخوای چرا از من اجازه مگھیبرو، د

 . کنمشرفتی من پیخوای نمکنمی فکر مشتری حرفت بنی با اھ؟ی چھ طرز فکر بچھ گانھ انیبھادر ا 
 ؟ی بحث دانشگاھو تمامش کنشھیم: بھادر

 ....اما اخھ 
 

 ھی مدت فقط تحت فشار بودم از نیرم تو اباور کن ترنم اصال حوصلھ جنگ و جدال ندا: بھادر
 تو تا ارامش شی پامی آخر وقتم کھ ماناشی طرفم حجره و ضررو زھیطرف دانشگاه و امتحان از 

 .یکنی مشتری بموی بحث ھا فقط خستگنی با ارمیبگ
 وی چرا حس کردم شاددانمی بود کردم نمستادهی سرم ای در ھم و کالفھ اش کھ باالی بھ چھره ینگاھ

 تر است؛ بلند شدمو دستانم را دور گردنش حلقھ تی با اھممی براای در دنیزی او از ھر چھیخوشحال
 ....رمی برم دانشگاه؛ نمی حاال کھ دوس نداری تو بخوایباشھ، ھر چ: کردم و گفتم

 واقعا؟:  گفتی از حدقھ درآمد و با زمزمھ و ناباورچشمانش
  واقعازمیاره عز 
: دیکشی برد و شروع کرد بھ چرخاندنم و ھمان طور داد ممیو بھ ھوا حرکت بغلم کرد کی با

 ...عاشقتم ترنم عاشقتم
 ..... را دارداقتشی بھادر لکردمی فکر می نبودم ولی کھ کرده بودم اصال راضی از کارنکھی ابا
 
 
 
 ؟ی؟عاطیعاط 

  خوابم؟ینیبی نم؟یمگھ کور:  و گفتدی کشغی جتی با عصبانیعاط
پاشو . نمیبی خوبم میلیچرا خ:  از حرکتش جا خوردم و عقب رفتم اما خودم را نباختم و گفتمیکم

 .احمد اومده دنبالت
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 .دارهیصبح تا شب دست از سرم بر نم. ادیخبرش ب: یعاط

 !!!!؟یعاط 
 

.  وداع گفتوی کپھ مرگش و گذاشت و دار فانیبرو بھش بگو عاط.  درمونیدرد ب. مرض: یعاط
 . ره دنبال کارشبگو بره ب

 
 االن چند نی سرتون نامزدری شما ھا خیعاط:  نگھ داشتنش داشتم گفتمنیی در پای کھ سعیی صدابا

 کھ یدی فرد؟ی بھ فر؟ی خوش کردی دلتو بھ چی بر نداشتی توھنوز دست از لجبازیوقت گذشتھ ول
 . پاشو احمق جون پاشواد؟ی کھ بھ خودش زحمت بده جشنتم بی براش مھم نبودنقدری تو ایحت

 کھ با رونی تاسف تکان دادم رفتم و بی سرم را از رود،ی سرش کشی رودی پتو را تھ کشیعاط
 نھ؟ی منو ببخوادینم:  زد و گفتیچشمان منتظر احمد روبھ رو شدم لبخند کج

 دیشا تو اتاق ھنوز از تشکش دل نکنده؛ نی برنھ؟ی کھ نخواد جفتشو ببھی کدوم نامزدھی چھ حرفنیا 
 . خوابش بپرهنھیشمارو بب

 ...دیشا:  زد و گفتی زھر خنداحمد
نگاه دمغ احمد باعث شد تا بغض کنم گوشھ پلھ نشستم و بھ ستون .  تقھ بھ در زد و وارد شدچند
 بود و ی بود مھندس شرکت ساختمانیاحمد واقعا پسر خوب.  چشم دوختمی دادم و بھ اسمان ابرھیتک

 بود کھ برق ی شده، او دختر جذابی عاشق عاطمیم بود کھ حساب خوب داشت معلویوضع مال
 شدی نھ مزدی نمی حرفچی ھی امد عاطی انشب بھ خواستگاریوقت. کردی ادم را مسخ مشچشمان

 ی و اگر ھم حرفکندی فکر مدی ھنوز ھم بھ فردانستمی مستی ناراضدی فھمشدی کھ راضست نھ مدیفھم
 کار حرف دلش را نی ھم مثل بھادر با ادی فرکردی فکر مدی کند شاکی را تحردی فرخواھدی مزندینم
 ھم خودش را بھ دست روزگار سپرد و جواب بلھ ی نشد عاطی از جانبش خبریوقت...! کندی مانیب

 ...را داد
 را بھ خودش وابستھ کند بلکھ ی نھ تنھا احمد نتوانست عاطگذشتی می رابطھ مدتنی ھم کھ از احاال

 در گری دیی بود چون دلش جای انھا عاطی و مقصر ھمھ شدیھر روز بد و بدتر م انھا یرابطھ 
 ش، شود بھ عشقش، احساستوجھی دست بھ دست ھم دادند تا بھ احمد بنھای ایگرو مانده بود و ھمھ 

 ...   وشیکادوھا
 ی ھی روحمیعاط.  انھا خبر دار نشدی کس از ماجراچی کھ ھدادی بھ خرج میی احمد انقدر اقایول

 بھ خواھدی می تا کدمیفھمی نمی تا دستش رو نشود ولکردی جز احمد حفظ می ھر کسیشادش را جلو
 .  ادامھ دھدشی ھای بچھ بازنیا

 . احمد را نداشتاقتی او لشدی ممی حسودی بھ عاطیگاھ
 
 ی کھ متوجھ نگاه ھامی و ما مشغول جمع کردن بند و بساط ناھار بوددی زود ظھر از راه رسیلیخ

 و اوردیدلم طاقت ن. گرفتی از لبش را گاز می گوشھ ایطرب زنعمو شدم کھ ھر از گاھمض
 !؟ی شده زنعمو؟ انگار نگرانیچ: دمیپرس

 خرده شور افتاده ترنم جون، نکھ احمد اقا از صبح تا حاال از اتاق ھیدلم :  زد و گفتی محولبخند
 ...نکھی اومدهی نرونی بیعاط

 اونا حاال حاال یدونیتو کھ خودت بھتر م:  لبش را گاز گرفت من من کنان ادامھ دادی گوشھ دوباره
 مردم ی بشھ من جواب نگاه ھا و حرف ھای چھی نا کرده ی وقت خداھی ازداج کنن اگھ خوانیھا نم
  بدم؟یو چ
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. نندازی جلو موی فوقش عروسفتھی بمی نگران نباش اگھ اتافقھیاحمد پسر عاقل:  خانوم جونزیعز
  داره؟ی چھ ربطی بھم محرمن بھ کسگھی حرف در آرن اونا دکننی خود میمردمم ب

  ھستن؟ی نگران چنایا:  گوش مامان گفتمدر
 ..بچھ:  ام زدو گفتھی بھ خنگی لبخند مسخره امامان

 بود؟ ان ھا چند کلمھ حرف ی خودی چھ حرف بگری دنی از حدقھ در امده بوده بود اچشمانم
 الی کھ چقدر ان ھا ساده و خوش خیوا.  بزنند چھ برسد بھ بچھ دار شدنتوانستندی ھم نمیمعمول
 .بودند

 و می و احمد را صدا نزنی من اصرار کردم تا عاطمی ناھار دور سفره جمع شدی ھمھ برایوقت
 را ببرد قبول نکرد تا آخرش ینیھرچھ بھ بھادر اصرار کردم تا س.  را در اتاقشان بخورندشانیغذا

 .بلند شدمخودم 
 نیدیچرا زحمت کش:  گفتی در ھم بود با شرمندگشی اخم ھای بار تا احمد در را باز کرد کمچند
 . اونجامیومدیما م

 . دارهیشترینھ فکر کردم خوردن غذا بھ طور مستقل لذت ب 
 .زیواقعا ممنون، بخاطر ھمھ چ:  بھم انداخت و گفتی نگاه قدر شناسانھ ااحمد
 .دی انھا را ھم ندی ھی سای تا شب حتی تکرار شد و کسھی قضنی شام ھم باز اموقع
 اتاق کی بھ خواب رفتھ بود ومنم پشت پنجره کششی پای و نغمھ ھم روکردی نگاه مونیزی تلوبھادر
 . دمیکشی را میعاط

 .ننتیبی وقت مھی طرف زشتھ نی اای پنجره بیاز جل: بھادر
 نھ؟ی منو ببخوادی میک:  را طرف بھادر کردم و گفتممیرو

 سرم را بھ طرف پنجره بچرخانم کھ باعث شد گردنم رگ عی شدن در باعث شد تا سردهی کوبیصدا
 کھ دمی احمد را ددمیکاوی را ماطیبھ رگ شود دستم را بھ گردنم فشردم و ھمان طور کھ با نگاھم ح

ر بود یاما د... مد ارونی از اتاقش بمھی سراسانی کھ با چشمان گری و بعد ھم عاطرفتیبھ دروازه م
 کجا؟:  بروم کھ بھادر داد زدرونیخواستم ب. چون احمد رفتھ بود

 .اطی تو حرمیم 
 .ادیبزار تنھا باشھ خودش با خودش کنار م! مای دروغ نداشتاط؟یح:بھادر
 ؟یک:  چپ و گفتمی را زدم بھ کوچھ علخودم
البتھ !  دوتانی چشونھ اسیمعلوم ن.  موقع شب گذاشتھ رفتھنیھمون کھ شوھرش ولش کرده ا: بھادر

 .ھی عاطنی سر اری ھست زی از بابت احمد راحتھ ھر چالمیخ
اصال تو .  پسره خونھ کار داشتھدی چھ شلوغش کرده بابا شانیاوه حاال بب:  رفع رجوع گفتمیبرا

 ؟ی مگھ فردا دانشگاه نداریخوابیچرا نم
 . زدن اتاق خواھر شوھرشون دل بکنندیبودم تا از د میمنتظر ھمسر گرام: بھادر
 کھ با چشمان پف کرده کنج اتاقش نشستھ بود و بھ ی بھ محض رفتن بھادر رفتم سراغ عاطصبح

 روحش را بھ صورتم ی بھی کتفش زدم تا نگاه عسلیجلو رفتم چند ضربھ رو.  مانده بودرهیسقف خ
 شده بود؟ ی چیعاط:  گفتمکردمی را نوازش مشی نشستم و موھای صندلیھمانطور کھ رو. دیپاش

  اون موقع رفت؟دچرا احم
 ؟یدادی مکی کشیجنابعال: یعاط

 .گھیبگو د 
 ...یگفتی کھ تو بھ من نمیی اون وقتاھیتالف:  زد و گفتی روحی بلبخند

 ؟یکردی مھیچرا گر! ای بدجنس شدیلیخ 
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بھش گفتم دوسش .... گفتم...بھش ......... دهی داتمی پررو چھ با جزئیاووووووووووه دختره : یعاط
 ... ترنمگستی دیکی شیندارم و دلم پ

 ؟ی کردکاریتو چ: دمی پرستی اش بلند شد با تعجب و عصبانھی ھق گردوباره
   نھ؟ای دیفھمی باد م؟یباالخره کھ چ. یدی کھ شننیھم: یعاط

 ؟ی بکننکاروی با احمد ای چطور تونستینی زمی ادم ردنی تراقتیلی تو بیواقعا برات متاسفم عاط 
 ... کھ با دو تا ماچ و بغل دلمو باد بدمستمیمن مثل تو ن: یعاط

 ھمھ نیبھ نظر من اگھ احمد ا. ستی نیوانگی جز دیزی چیکنی کھ تو مییکارا... خاک بر سرت 
باھم  خوب ھی زندگھی االنم دادی حتما جواب مکردی می گذارھی خر سرماھی یعشق و محبت و رو

 ؟یشی خرم نمھی تو یعنیداشتن؛ 
 . فکر کنمخوامی مرونیخفشو، برو ب: یعاط

 ؟ی فکر کنیخوای کھ میمگھ تو مغزم دار 
 .... نھای دارم نمی تست کنم ببخوامی مگھیھمون د: یعاط

 
 
 ... ھم دانشجوی و عاطومدینغمھ کوچولو حاال جز دانش اموزا بھ حساب م.  و ھفتم ابان بودستیب

 چی اما از احمد ھدیپری زنگ در شش متر بھ ھوا می ھر چشم انتاظار بود با ھر بار صدایعاط
 سرش گفتی احمد کجاست بھ دروغ مدیپرسی میکارش شده بود دروغ گفتن تا کس.  نبودیخبر

 شاخ دار کھ بھ گفتی میی سر اومدو رفت و خالصھ دروغ ھاھی نی ھمھ خواب بودشبیشلوغھ د
 دمی بود اما ندزی حواسش بھ ھمھ چشھی بود کھ ھمزی وسط از عزنیمن تعجبم او . دیرسیعقل جنم نم

 . شکم بکندی بھ عاطی مدت حتنیدر ا
ترنم حاال :  کردنو اعترافھی بھ اتاقم امد و ھنوز ننشستھ شروع کرد بھ گری ان روز عاطباالخره

بابا و مامان و بگو، بھااااادر، . رهی آبروم جلو ھمھ م؟ی منو نخواد چگھی کنم؟ اگھ احمد دکاریچ
 ادیزنگ م بھ خدا ترنم تا صدا. رمی تا بمزننمی منقدری فکرشم ترسناکھ مطمئنم ای خداجون حتیوا

 عشقم دمی فھمی فکر کردم ولیلیمن خ.  نکنھ دادخواست طالق و اورده باشنگمی مزهیری میدلم ھر
 مدت کھ با احمد نی تو ایدوسش ندارم نھ ول گھی دگمی احساس پوچ بچھ گانھ بود نمھی فقط دیبھ فر
 ......بودم

 یراستش اون ھمھ چ.  کردمتیمن خر...من....  گفتن ندارم منی برای حرفیعنی بگم ی چدونمینم
 .. خوبھیلیخ..تمومھ

 کاری براش تنگ شده حاال چیلیترنم دلم خ:  ھقش باال گرفت دستش را گرفتم دوباره ادامھ دادھق
 کنم؟

 یی حرفانیبعد ھمھ ا. شینی ببیخوای بھش زنگ بزن بگو مایب. شھی درست مزی نکن ھمھ چھیگر 
 . بھ اون بگوویکھ بھ من گفت

 اش، در ھمان حال ینی دلش ارام گرفت چون شوروع کرد بھ پاک کردن صورتو بی کمانگار
   نکنم؟کی وقت خودمو کوچھی... گمی میعنی بھ نظرت؛ ینطوریا: گفت

 با اون حرفات ی نصفھ شب کھ داشتکیاون موقع ساعت :  کردم و گفتمیقروچھ ا حرص دندان از
 از دلش در ی بریخوای احمق جون نھ حاال کھ می کردکی خودتو کوچیکردی مرونشیاز خونھ ب

 .یاریب
 احمد سر می متوجھ شدی احوال پرسیبعد از کم.  را گرفتشانی قانع شده بود شماره خانھ بایتقر

 . وبعد تماس را قطع کردگردد؟ی اشاره کردم تا بپرسد شب بر میکار است بھ عاط
 دوباره اون موقع زنگ بزنم؟. ادیشب م: یعاط
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 . اونجای بردینھ با 
 !فکرشم نکن!!  کنم؟کاریچ!!! ؟یچ: یعاط
در کمدم را باز کردم . دی ھم پوشکی لباس شکی کردم ششی ارای و کمدمی را سشوار کششیموھا

 . دادمی قشنگ بود بھ عاطیلی را کھ خمی از لباس خوابھایکی
 ھ؟ی چگھی دنیا: دی زده پرسرتیح

 ابزار انحرافھ، ادی شب بپوشش بھ کارت می چتر بشیاگر تونست:  زدم و گفتمی مرموزلبخند
 .ھینیتضم

 یو عاط.  چادرش را سرش کرد من ھم بھ اژانس زنگ زدمیعاط. میدی بلند خندی ھر دو با صداو
 . کندی را کھ زده بود الپوشونیرفت تا گند

.  را بھانھ کردم تا مثال زودتر بخوابمی شب بعد از شام با عجلھ بھ اتاقم رفتم و سر درد و خستگان
 با یاز فکر منحرفم خنده ام گرفتھ بود ول. دمیدر کمدم را باز کردم بھ لباس خواب ھا دست کش

 کردم تا نھادشی پیحان نکرده ام؟ چرا بھ عاط ھا را امتنی کدام اچیخودم گفتم من چرا تا بھ حال ھ
 بھادر سوخت چقدر من احمق بودم کھ تا ی را امتحان کند؟ دلم برانھای از ایکی اغفال احمد یبرا

با .  بوداوردهی نمی او فکر نکرده بودم و چقدر بھادر اقا بود کھ تا بھ حال بروی ھاازیبھ حال بھ ن
 .ھا از ان یکی فکر ھا دست بردم بھ نیا

 کھ قسمت ی مشکری انداختم چقدر معذب بودم با ان لباس حرنھی بھ چھره ام در ای نگاھیکی تاردر
 معلوم بود کم کم داشتم منصرف میکی رژش در تاری قرمزدمی بھ لبم کشی اش طور بود دستنھیس
  لباس نداشتم فورا در کمد را بستم و بھضیوقت تعو.  گفتن ھا بلند شدری شب بخی کھ صداشدمیم

 . رفتمدی مجاتاق
 

 تمام ختمی را دورم رمی بود رھا کردم و موھادای کھ فقط نورش پونیزی تلوی مبل جلوی را روخودم
 بود کھ من کردم؟ ی چھ کار احمقانھ انی ادادمی مدام در دلم بھ خودم فحش مدیلرزیبدنم بھ وضوح م

 کھ با زدی مھانیقلبم انقدر وحش.... مدم؟ کاش خودم را بھ خواب زده بودم ادیاصال چرا بھ اتاق مج
 بلند دیچرخی کھ در قفل میدی در و بعد کلژیییییییییییی قیصدا. کردمیتمام وجودم تپشش را حس م

 ی قدم ھایصدا.  زده بود و انگشتانم کرخت شده بودخی ام حبس ماند تمام تنم نھیشد نفس در س
 چھار چوب در یو با چشمان گشاد جلدمیسرم را کھ بلند کردم د. شدی تر مکی و نزدکیبھادر نزد

 ام قرار دادم و با دست نھی سیدست راستم را رو...  است و نگاھش مات ماندهستادهی ادیاتاق مج
 پا و ان پا کردم تا بھادر نی بود انقدر ادهی فای دامن لباس داشتم اما ھمھ بدنی کشنیی در پایچپ سع

 کرد با ی بھ اتاق من سعتگشیھمان طور کھ برم. ھ خودش امد و متوجھ شد من تا چھ حد معذبمب
 برق خاموشھ گفتم تا حاال صد تا پادشاھو خواب دمیھمھ نگرانت بودن منم د: دی بگویلحن عاد

 .یدید
:  کرد حرف بزندی متعادل کردن جو سعی باز ھم برادهی دراز کشدمی فنر تخت کھ امد فھمیصدا

 خوره؟ی گفتم باالخره خودش سرش بھ سنگ میدی دنای رفتھ خونھ احمد ای عاطگفتیمامان م
 کنم تی و بھادر را اذنمی بنشنجای اتوانستمی می نبودم حاال چم شده بود؟ تا کی اصال دختر خجالتمنکھ

 ارام کردن من بود گوش دھم؟ اصال مگر چھ شده؟ ی سر و تھ اش کھ ھمھ برای بی بھ حرف ھاای
 است کھ م معلوتواند؟یم!  بشودی اتفاق ان ھم بھ ان بزرگکی باعث بوجود امدن تواندیلباس کھ نم

 !!!نھ
 . مایامروز حاج باقر اومد حجره :  کرد و گفتی مسخره ای خنده بھادر
 ی کم کم دارد عصبدانستمید؟ م اصال کجاش خنده دار بو؟ی داشت بھ حرف قبلی چھ ربطنی اخب

 .شودیم
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 بابا یعنی منظورم باباتھ، گھ،ی عمو مزننی حرف اول بازارو مدایحاج باقر و پسرش جد: بھادر

 ...........ی خانوادگنای اگھیم
 

 شد اباژور کنار رهی نشست و بھ من خشی تمام ماند فورا در جامھی با ورود من بھ اتاق نحرفش
 شی اما او ھنوز نشستھ بود و بھ جلودمی خزرشی اتاق بود پتو را کنار زدم و زیتخت تنھا نور تو

 ؟ی بخوابیخواینم:  مکث گفتمیبعد از کم.  بودرهیخ
 دست لرزانم را نکھی بھ سکوت گذشت تا ای مدتدی فاصلھ دراز کشی را تکان داد و با کمسرش

م گره خورد تمام تالشم را کردم  اش گذاشتم بھ سرعت بھ طرفم برگشت و نگاھمان در ھنھی سیرو
 زود برش یلی اما خدی صورتم کشی دھم دست داغش را رولشی تحویتا توانستم لبخند کوچک

 گری ھم گذاشت و دی را روشیپلک ھا. دیدستش سوزان بود کھ خون بھ صورتم دو انقدر. داشت
، نوازشش، من بھ توجھ اش بھ عشقش. دی رسی منظم نفسش بھ گوشم نمی جز صدایی صداچیھ

 . داشتماجیاحت.....  وشیبوسھ ھا
 کرد و ھی باز شد نگاھم کرد و بعد بھ دست راستش تکشی لبش نھادم فورا چشم ھای روی ابوسھ

 ...ی شدییای خوشگل و رویلیخ:  زد و گفتیلبخند.  صورتم خم شدیرو
 . نکنکمیتحر. تحملشو ندارم ترنم:  کھ دوباره گفتدمی را با دندانم گزلبم
 و دی دستش را گرفتم کھ ناگھان مرا بھ اغوشش کشردی را از من بگشی کھ خواست رونی ھماما

 ...... دنمیشروع کرد بھ بوس
 

 بلھ؟:  تلفن بلند شدی کھ صداکردمی میری اتاق راگرد گداشتم
 ؟یسالم ترنم خوب:  بلند داد زدی با صدایعاط

 تازه ی سھ روزه رفت؟ی ما کردادیعجب چھ .  اروم تر ابرومونو برد جلو خانواده شوھرتسیھ 
  ؟یزنیزنگ م

 . میای مسافرت اخر ھفتھ ممیری ممیخواستم بگم دار. گھیسرم شلوغھ د: یعاط
 ؟یکجا بھ سالمت 

 .رازیش: یعاط
 .ی خر شانس بودشھیخوش بحالت ھم 

 .. کھ آخھمیستی مثل شما نمی کجا طورمونو پھن کنمی ما بلدگھیخب د: یعاط
 حاال از بد روزگار گھی درنی زن بگدی بنجول مونجوالھم بانی باالخره اگھی حاال روزگاره دگھید 
 . ما شدبی نصشونمیکی

 . تو با ھمون بنجولت خوش باششھی مادیپول تلفن خونھ مادر شوھرم ز: یعاط
 . نرهادتی یبھتون خوش بگذره سوغات. لی چھ شوھر ذلششششیا 

 .می اقامونو داربی ھوا جیغلط کرد: یعاط
 .  خداحافظدی بددی ندیاه حالمونو بھم زد 
 

 ھ؟یبنجول ک: دی گذاشتم کھ بھادر پرسوی گوشتازه
 !؟ی اومدیتو ک! ھھھھھھھھھ:  قلبم گذاشتم اصال متوجھ امدنش نشده بودمی از ترس رودستمو
 . االننی ھم؟یدیترس:  زد و گفتی قھقھ ابھادر

 .خواھر مکرمتون بودن 
 !! از ما کردنیادیچھ عجب : بھادر
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 .رازی شرنی نکردن جھت اطالع زنگ زدن کھ بگن دارن مادی 
 . هللا احمدکیبھ بھ بار: بھادر

 .گردهی بازم دورش مزارهی طاقچھ باال مکنھی ھمھ ناز منیخدا شانس بده ا 
 .گردمیمگھ من دورت نم:  مرا در بغلش فشرد و گفتبھادر

 ... یگردی میلیاره خ 
 ؟یحسود :بھادر

 .نھ 
 . شدم تا بھ ادامھ کارم برسمبلند

 بزار تا گری دو ماه دندون رو جھی ندارم بتمی ترم اخرم حق غیدونی کنم خودت مکاریخب چ: بھادر
 .من امتحاناتم تموم بشھ

 . ندارمیتیمنکھ شکا:  گفتمی دلخوربا
 . معلومھزونتی اویاز لب و لوچھ : بھادر

 ؟یاری اشکمو در بیخوای م؟یحاال کھ چ 
 .من غلط بکنم: بھادر

 .ی جارو بکش کھ اقا تر بشراتاقوی بگوی خوب برو اون جارو برقی اقای حاال شدنیافر 
 ... بھ چشمیا: بھادر

 
 یما ھم سرم گرم جمع کردن جھاز عاط.  ماه گذشت و امتحانات بھادر شروع شدھی زود یلیخ

 .  ماندمارستانی در برقانی بخاطر ی امد ولای بھ دن ھمبای زی و دار بچھ ری گنی کھ در ھممیبود
 چقدر کارھا فشرده شده ندازندی را جلو بی گرفتند تا عروسمی تصمی چھ شد کھ احمد و عاطدانمینم

 از بھادر غافل شده بودم تمام ی بھ کلنی بنیدر ا. می وقت سر خواروندن ھم نداشتیبود و ما حت
 دیرسی مق بھ اتامی مشغول دوخت و دوز، شب ھا ھم انقدر خستھ بودم کھ تا پاای بازار بودم ایروز 

 .بردی و خوابم مافتادمی جنازه منی تخت عیرو
 ساعت می بودینیری و شوهی مدنی روز از صبح زود مشغول جمع و جور کردن اتاق ھا و چان

ھادر را کھ کنار تخت  در کمال تعجب بی لباس بھ اتاق رفتم ولضی تعوی چھار بود کھ براکینزد
 . دمی نشستھ بود دنی زمیرو
 ؟یمگھ تو امروز امتحان نداشت! ا؟

 . تموم شدشی ھفتھ پھیامتحانام :  بھ صورتم انداخت و گفتینی غمگنگاه
 ھفتس امتحانت تمام شده اونوقت تو ھی ؟یچ:  گفتمبستمی سرم می را باالمی طور کھ موھاھمان

 ؟ی بھم نگفتیچیھ
 ....! تو مھممیچقدرم من برا: بھادر
 نی اما با ااورمی سر و تھش را ھم بتوانمی کرده ام و با دو جملھ نمی چقدر خرابکاردانستمی مخودم

 .دیببخش.  اقاستنقدریقوربون شوھر گلم بشم کھ ا:  گفتمگذاشتمی کھ درب رژم را مینیحال در ح
 .کننی دارن صدات میبھتره بر. ستی نیالزم بھ عذر خواھ:  زد و گفتیپوزخند

 رفتم خانواده احمد امده بودند تا جھاز را رونی گذاشتم و از اتاق بشیشانی پی ماچ روھی عیسر
 ھیاسپند را بھ سم.  کردمی بودم کھ بھادر با اخم صداستادهی ااطیمن ھم اسپند بھ دست در ح. ببرند

:  برداتاق  را محکم در دستش گرفت و کشان کشان بھمیدادم و بھ طرف بھادر رفتم کھ ناگھان بازو
 دستم، چتھ؟! ییییییییییییآ

 رتھ؟ی غی کھ بگن بھادر بیستادی ھمھ نامحرم انی ای وضع جلونیبا ا: بھادر
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 لباس کھ ان ھم با ھی جز کوتاھدمیدی نمی مشکلچی بود کردم ھی قرمزراھنی بھ لباسم کھ پینگاھ
 ھ داشتم پس مرضش چھ بود؟ ھم کیروسر.  بوددهیجوراب پوش

 اووووووووووووووووف، خوبھ؟: گذاشتمی کھ چادر را با حرص سرم مھمانطور
 .ھی بقشی زودتر برگردم پخواستی دلم می ولستی ھنوز عصباندمی نگفت فھمیزی چیوقت

 حاال برم؟ 
 .میریباھم م: بھادر
 نداشتم ان شب بر ی عذر خواھی برای وقتی بود ولی پر شدن چوب خطم کافی اتفاق برادوتا

 . و صبحم زودتر بلند شددی بھادر زودتر از من خوابگری دیعکس شب ھا
 ... عروس و دامادنی و بھترییرای پذنی ھتل، بھترنی بھتردی فرا رسی عروسروز
 دوش او بوده و ی زحمت ھا روی کھ ھمھ دمی شنھی بعدا از بقی ولدمی اصال ان شب بھادر را ندمن

 .رفتی نمشی واقعا کار از کار پاگر نبود
ھمھ اماده .  کھ از ترس بھادر چادرم ھمھ جا ھمراھم بوددمی پوشری حری مشکراھنی پکی شب ان

 . بودم کھ مبادا خراب شودششی و من نگران اراکردی مھی گریرفتن بودن عاط
 .....ی شکستنسی تندکی نی درست عباتری زشھی بود از ھمی پرنسس واقعکی ی شب عاطان

 !حواست بھ اتاقم باشھ ھا:  با ھق ھق گفتیعاط
 .برو شرتو کم کن.  بره سفر قندھارخوادیحاال انگار م:  بغضم را ظاھر نکنمکردمی میسع

 .نی بوقم بزننیایپشتمون ب:  و خنده گفتھی گرونیم
 .یشی ادم نمیطی شراچیخاک بر سرت کھ تحت ھ:  کردم و گفتمی بلندی خنده
 . پام ترمز کردی منتظر بھادر بودم کھ جلو ھتلی خروجیجلو
 .چقدر ھوا سرده:  کھ سوار شدمنیھم
 .میری نمیدنبال عاط:  نگفت دوباره ادامھ دادمیزی چیوقت

 .نھ: بھادر
 را عوض شی لباس ھامی خانھ رفتنکھیبھ محض ا.  بلند و قاطع جواب داد کھ کھ سکوت کردمانقدر

 شھی کھ بھ نظرم از ھمی نشستم و بھ خودم نگاه کردم خودنھی ای من جلویول. دیکرد و خواب
 تا باھم حرف ششی پرفتمی بود منجای تنگ شد اگر االن ای عاطی دلم براھوی. خوشگل تر شده بود

نھ حوصلھ باز کردن .  افتادمشی ھایتوجھی بادی بھ بھادر انداختم کھ خواب بود ی نگاھنھی از امیبزن
 قھی چند دقنکھیخودم بزور در اغوش بھادر جا کردم تا ا. ن لباسم را را داشتم نھ در اوردمیموھا

 . خلسھ اور تنش خوابم بردیبعدش از گرما
 

 باز شدند حس می کھ پلکھانی ھمی ولدمی از خواب پردی دل درد شدکی شب بود کھ با ی ھانصف
 سطل ی نتوانستم خودم را کنترل کنم و فورگری داوردی از معده ام بھ باال ھجوم میزیکردم چ

 .  داشتمی احساس بھتریلیحاال خ.... اشغال را از کنار تخت گرفتم و بعد
 شی عسلرهی خی چشم باز کردم کھ بھادر را با چشم ھااطی نغمھ در حی بپر بپر ھای از صداصبح

 .دمی خودم را عقب کشی لحظھ ھول خوردم و کمکی دمی سرم دیباال
 ؟یدیم ند ادھ؟یچ 

 .دمی ندیپر. دمیآدم د:  زد و گفتی مھربانلبخند
 . مامانمھیپر.  ترنممستمی نیمنکھ پر 

 بودم شیغرق در بوسھ ھا.  امدمی با چشمان تب دارش نگاھم کرد و بعد ارام بھ سمت لب ھایکم
 میبا کمک بھادر لباس ھا. می بھ خودمان امدزدی صبحانھ صدا می مامان کھ ما را برایکھ با صدا

 شده ری ھم سھیبابا و عمو رفتھ بودند و بق. می و سر سفره نشستمیرا در اوردم و با ھم بھ اتاق رفت
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 خانوم جون زیعز.  شب قبل بودندی مھمانیمامان و زنعمو مشغول حرف زدن درباره . بودند
 ی کار دستیکنی بھم کمک مترنم جون: دیپرسی و نغمھ کنارم نشست و مدام مختی ری چامانیبرا

 درست کنم؟
 ؟یپرسیاره نغمھ، چند بار م:  گفتمی کالفگبا
 را در دھانم بگذارم حس کردم ری نان و پنی خواستم لقمھ ی خوردم و وقتی چاگری قلپ دکی

. زمیری سفره می معده ام را رواتی تمام محتونمی بنشگری دیدوباره حالت تھوع دارم و اگر لحظھ ا
 آق کردنم تمام شده بود کھ یتازه صدا. دمی دویی دھانم گذاشتم و بھ طرف دستشویودستم را جل

 حالت خوبھ؟:  و گفتیی با استرس امد پشت در دستشوھادرب
 .اره تو برو 

 ..نمتیکجا برم؟ درو باز کن بب: بھادر
 . گچنیرنگت شده ع:  باز کردم بھادر با وحشت نگاھم کرد و گفتدرو

 . بھم فشار اومدیلی کھ تعجب نداره خب خنیا 
 . دکترمیحاضر شو بر: بھادر

 .می صبحانھ بخورمی حالم خوبھ بر؟یخل شد 
 ...اخھ: بھادر
 بھ اتاق یوقت. ختی زد و بھمشان رمی در موھای با اخم بھش انداختم کھ خنده اش گرفت دستینگاھ

ترنم : دی را خم کرد و پرسمیدش را رونغمھ خو.  پر از سوال بھمان انداختندی ھمھ نگاھمیبرگشت
 ؟یاری بی نی نیخوایجون؟ م

 کھ نغمھ دهی نگاھش کردم تا بفھمم فھمعی بھادر کنارم نشستھ بود، سرنکھی ازدمی خجالت کشانقدر
کم مانده بود از خجالت !  صورت سرخش متوجھ شدم کھ اب ار اب گذشتھدنی با دی گفتھ؟ ولیچ

 .اب شوم
؟ی ارهیخ:  خانوم جونزیعز  شا

 ؟ی چیعنی:  گفتتی با عصبانبھادر
 نکنھ ترنم بچھ دار گنیھمھ م. نی بچھ دار بشدی باالخره کھ با؟ی چیعنی کھ ی چیعنی: مامان

 . نا کرده نازا باشھ بچمی نکنھ خداکننی کھ فکر منھیمنظورم ا! شھینم
 .گھیبسھ د! مامان:  گفتمدیلرزی کھ از بغض میی صدابا

 !!!وا: مامان
 ...... نکنھشنوهی اصال انگار نممیگی بھ ترنم می ما کھ ھر چھ؟ی چھیقض! بھادر، مادر: نعموز
 بود ی بارنی اولنی تحملش را نداشتم بس بود ھر چھ کھ تا بھ حال بارم کردند اگری بود دی کافگرید

 انی اتاق کز کرده بودم و سرم را در میگوشھ . شدمی و وسط حرفش بلند مکردمی منیکھ بھ توھ
 ؟یکنی مھیترنم گر:  کرده بودم کھ بھادر امد و کنارم نشستیدستانم مخف

 نی خستھ شدم بھادر، از اگھید:  را بھ صورت مھربانش دوختم و عقده ام سر باز کردمی اشکنگاه
 ی داره کھ ما چطور زندگی چھ ربطھیاصال بھ بق. جای بی ھاحتی ھمھ نصنیھمھ دخالت از ا

 باھات بدم؟ چرا سرمو کھ بھ ھر ی کای با تو خوبم ی داره کھ من کیط چھ ربی بھ کسم؟یکنیم
 م؟ی خونھ جدا داشتھ باشمی باشھ؟ فقط چون ما نخواستمی سرش تو زندگدی بایکی رخونمچیطرف م

 زی مستقل داشتھ باشم چھی زندگھی با شوھرم خوامی منکھی اخوام؟ی میادی ززی انصافھ؟ من چنیا
 ھ؟یادیز

 نداشتن؟ یاونا کھ منظور:  کھ من ارام شوم گفتی و بعد طورمی شروع کرد بھ نوازش موھابھادر
 نرفتن بھ ی برای پافشارگریدوباره حالم بد شد و باتال اوردم د. ستی نیزیباور کن تھ دلشون چ

 . بوددهی فایدکتر ب



 69 

ھ بود ھمھ اش مال دکتر گفت.  تخت افتاده بودم وصل شده بودم بھ ھزار سرم و امپولی ھفتھ توکی
 . بودی و فشار عصبیکم خواب

 .نمی لوس پاشو ببی دختره یاھا: یعاط
 می برای عاطی زنانھ ی اما بعد از چند بار پلک زدن چھره نمیبی فکر کردم باز ھم خواب ماولش

 .واضح شد
 ن؟ی برگشتیک:  گفتمی رمقی ببا

   کرده؟ اره؟نکاروی من باھات اھی ادب؟ دوریسالمت کو ب:  دستانش را بھ کمر زد و گفتیعاط
  شد؟ی من چیسوغات 

 اس؟ی باز چشت بھ مال دنی تو رو بھ قبلھ ام باشیعنی خدا ی؟ایعاط
 احمد کجاست؟ 

 ! حالت بد بودیلی خدمیشن. ناسی ازی عزشیپ: یعاط
 . خواب بودمشتری بستی نادمی یادی ززیچ 

 فکر کنم دوباره داره بھ رهیگی نملی تحومیکس.  ھم کسلیلیخ.  الغر شدهیلیبھادر خ: یعاط
 مایخودمون. زارهی بھادر تا صبح چشم رو ھم نمگفتی خانوم مزیعز. گردهی اولش بر متیشخص

 .یدیخوب قاپ داداشھ مارو دزد
 . کردمی بھم تقدیداداش جونت خودش قاپشو دو دست. یدزد خودت 

 !!!!!!چھ حرفا: یعاط
  چھ خبر؟ رابطتون چطوره؟یراست 

 .رسونھیبھ سالم مخو: یعاط
 .دمی پرسیلوس نشو جد 

 .شمی واقعا خستھ می اما گاھارمی خودم نمی برویلی خکنمیدارم تمتم تالشمو م: یعاط
  خستھ شدم؟یگی بعد می گردرانی دو ھفتھ ای برو عمو، رفت؟یشیخستھ م 

 اومد کنارم و دی موقع رقص فریشب عروس:  لرزان گفتی بھ سقف نگاه کرد و با صدایعاط
 قطره اشک از ھی کھ دمیبعدم د.... ی اگھ بھادر نبود تو مال من بودی ولی شدباتری زشھیگفت از ھم

 .  رفترونی و اونم با سرعت از مجلس بدیکنار چشمش چک
  ترنم اونم دوسم داشت؟یدید:  زد و گفتی تلخلبخند

 ی گردرانی ای ترنم اگھ بدونیوا:  خودش بھ حرف اومدنکھی گرد شدم زل زدم بھش تا ای چشمابا
 . بودی داشت واقعا جات خالیفیچھ ک

 شھ؟ی می حاال چیعاط 
 شھ؟ی می چ،یچ: یعاط

 د؟یرابطت با احمد و فر 
 الی خیحاال ب. مونھی مدی با فرشھی از قلبم برا ھمکھی اون تی ولکنمی نمانتیمن بھ شوھرم خ: یعاط
 یشانس مارو داشت.  بھ درس خوندن کنمی گرفتم از ترم بعد شروع می ترمو مرخصنی ایراست

 . انگار نشدمیشی از درس خوندن راحت ممیکنی شوھر ممیگفت
 . تا ابد حسرت دانشگاھو بخورمدیخوش بحالت من کھ با 

 ..  بھادر گند دماغ ازدواج نکن حاال تازه اولشھنیچقدر گفتم با ا: یعاط
 . کھ اونم بھ نظرم الزمھھیرتی خرده غھی فقط ستی نیطورنیبھادر اصال ا. پرند نگو 

 ...شاھنامھ اخرش خوشھ:  زدو گفتی پوزخندیعاط
 ادت؟ی عیمثال اومد 

 .ارمی رفت کمپوت برات بادمیاخ : یعاط
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 .دمیھھ ھھ خند 
 تو زشت و نی ع؟یدی رو دبای زی بچھ یراست! اھان:  گفترفتی مسھی خودش از خنده رکھیدرحال
 .بھیبد ترک

 . شعوریب 
 .بھ جون ترنم اگھ دروغ بگم: یعاط

 . مرخص شدهمارستانی مگھ از بدمشیھنوز ند 
 . فکر کنم تا اخر ھفتھ مرخص بشھینھ ھنوز ول: یعاط

 
 را شام دعوت لی فامی ورود پسر تورج ھمھ منی و پدر بھ دی زود اخر ھفتھ ھم از را رسیلیخ

 .کردی راحت تر میلی کار ما را خنی اورده بودند و ارونی بود کھ غذا را از بنی اشیخوب. کرده بود
.  کرده بودمدای پی کھ با بھادر ازدواج کرده بودم نسبت بھ بچھ ھا احساس خاصی چرا از وقتدانمینم

 با ذوق بھ دادی مری کھ بچھ شی نشستم و زمانشی با بچھ اش بھ خانھ مان امدند جلوبای کھ زیاز وقت
 .کردمیاو نگاه م

 .اری خودت بیکی خودت ی بدبختا بھ بچھ با حسرت نگاه کننی عنکھی ایبجا:  در گوشم گفتیعاط
 بره؟ی چرا خودت خوابت نمی بلدییتو کھ الال:  زدم و گفتمیپوزخند

 .مینیبی ھفت تا پادشاه خواب ممیاتفاقا االن دار: یعاط
 !!!واقعا؟: دمی پرسی متوجھ منظورش نشدم اما بعد فوراولش
 . عالم کردنی بجنبم پنج تا خواھر شوھرام منو رسواری مگھ؟ تعجب نداره دھیچ: یعاط
 .پس چقدر خوبھ کھ من فقط دوتا دارم:  گذاشتم و گفتمی شوخی زدم و حرفش را بھ پایلبخند
 .کنمی کاره ده تا رو میی خودتو داشتھ باش من خودم بھ تنھایھوا.... یھو: یعاط

 . کننیبی غردی مامان و بابام اومدن اون طرفن شارونیبرم ب من یریگیترنم جون بچھ رو م: بایز
 در اغوش داشتنش یول. خوردی مزی در بغلم لی ماھنی عیوا.  گرفتمبای بچھ را از زی خوشحالبا

 و من ھم از نگھ داشتن بچھ امدی تا اخر شب دنبال بچھ نگری ھم دبایز. کردی بھم القا میحس خوب
 ادرم منو بھگذاشتندیبچھ ھا ھمھ تو اتاق جمع شده بودند و سر بھ سر ھم م.  نداشتمی اعتراضچیھ

 . میکردی و بچھ را برانداز ممیکنار ھم نشستھ بود
 ! توإھاھیشب: بھادر

 .گفتی ممیاره عاط 
  کوه؟می بریبھادر جمعھ موافق:  رو بھ بھادر گفتخوردی را مشی قلپ از چاھی ھمان طور کھ احمد
 .اره خوبھ:  زد و گفتیخند لببھادر
 .امیمنکھ نم:  بھ احمد گفتی با چشم غره ایعاط

 چرا؟ 
 .تونمیچون نم: یعاط
 . زنھی ساز مخالف مشھیھم: احمد
 .ستی برا کوه رفتن مناسب نتمی وضعیدونیخوبھ خودت م: یعاط
  چشھ؟تتیمگھ وضع:  اروم گفتمیدر گوش عاط.  نگفتیزی چگری شد و دری سر بزاحمد
 ! نگو فکر کنم حاملمی خودمون بمونھ فعال بھ کسنیب: یعاط

 !!؟ی گفتیچ:  گفتمی نسبتا بلندی صدابا
  ھمھ بفھمن؟یخوایم..  خودمون بمونھنیخوبھ گفتم ب! سیییییییییییییھ: یعاط

 .... زودهیلیاخھ االن کھ خ 
 .گھی شد دی دفعھ اھی خب ی ولدونمیم: یعاط
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 گذشتی ھمھ مدت از ازدواجمان منیمنو بھادر کھ ا.  خرده ناراحتم بودمھی تو فکر راستش رفتم
 . فعال تر از ما بودیلی کھ تو ماه اول بود انگار خی نبود اما عاطی خبرچیھنوز ھ

  تو فکر؟ی رفتھیچ: یعط
 .نی کھ شماھا ھنوز تو ماه اولنھی تعجبم از ایچیھ 

 کردم ی ھر کارادتھ؟ی خونشون و ی کھ منو فرستادیاون روز:  زد و گفتیطونی لبخند شیعاط
 . ... لباس خوابت کار خودشو کردینتونستم نطقشو باز کنم ول

 !!؟ی تو نامزدیعنی: دمی تعجب پرسبا
 .یشی نمالیخی بیأه تو تا مارو رسوا نکن!  باباسیھ: یعط

 م؟یخوری تو رو می شام بچھ یبھادر جون ما ک: بھرام
 جوابش را امدی وقت از بھرام خوشش نمچیبھادر کھ ھ.  تمام ماندمھی بھرام حرف ما نی صدابا

 .نداد
 .گھی دگنی خب راست مخورهیچرا بھتون بر م: تارا

بندم مثل شما . سی نمی بچھ دار بشھ االن کھ قدی تا ازدواج کرد زرتی ھر کسیتارا جون قرار ن 
 . کنمفیچھ رد کھ تا چشمم بھ شوھرم افتاد چھار تا بستمین

 . چشم و رویب: تارا
 چرا؟ حرف حق تلخھ؟: یعاط
 ؟یری بگشی کار ترنم و پیخوای نکنھ تو ھم مھیچ: دیسع

 .تونمی بنده با وجود پنج تا خواھر شوھر فضول متاسفانھ نمرینخ: یعاط
  ؟ی بکنتشی پره نکنھ اذی حسابمونییاحمد اقا دل دختر دا:  گفتھی با کنادیفر

 . عاطفھ خانوم تاج سرنکنھی جرات میک: احمد
 . تاج بموننشھی ھمدوارمیام:  زد و گفتی پوزخنددیفر
 رمی کردم رابطھ ام را با ھمھ تحت کنترل بگی سعبای مسخره اش تقرانی از ان مراسم با ان پابعد
 . موضوع دوباره تکرار شودخواستمینم

 :  بھمندوم
 غروب بھادر تماس گرفتھ بود و گفتھ شدینم قطع ی رعد و برق لحظھ ای بود و صدای سردشب

. میساعت نھ بود کھ دنبالم امد و با ھم رفت. می برورونیبود شام نخورم و منتظرش بمانم تا باھم ب
 شیمن ھم از سکوت پ.  باران بود و برف پاک کنی تنھا صدامیزدی نمی کدام حرفچی راه ھیتو

 . حرف زدن نداشتمی خوشحال بودم چون حوصلھ هامد
بعد از خوردن غذا کھ باز ھم در سکوت بود بھادر سفارش . می نشستی دنجی رستوران گوشھ یتو

 و با نوک کفشم بھ کفش بھادر کردمی نگاه ممی بود و بھ کفش ھای اشھی شزی میسرم رو. دسر داد
 دلبم بھ لبخند کش امده بو. دادی می کردنش داشتم اما او مدام جا خالی در خاکی و سعزدمیضربھ م

 ن؟ی نداری اگھیجناب امر د: گفتی گارسون کھ میبا صدا
 . را بلند کردمسرم

 .ممنون فقط لطفا صورت حساب: بھادر
 زدن ی بھ صورت خندان بھادر انداختم دھانم را براینگاھ. دھنم باز مانده بود!  منی خدایوا

 . کوچولو گم شده بودیمھ نور ھانگاھم در ان ھ. امدیحرف باز کردم اما حرفم نم
 .تولدت مبارک عشق من:  دستم را گرفت و گفتبھادر

 . باور بودری غمی برای ھمھ خوشبختنیا.  اشکم ھم در امدنباری افتاد و اکی چشمم بھ کدوباره
 .می زندگی بھ بانومیتقد:  را بھ طرفم گرفت و گفتی بستھ ابھادر
 .  رفتھ بودادمی اصال ی مرسیوا:  را از او گرفتم و گفتمبستھ
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 ھ؟ی حدس بزن توش چی بازش کننکھیقبل ا:  چانھ گذاشت و گفتری دستش را زبھادر
 .اووووم فکر کنم گوشوارس 

 .نچ: بھادر
 .انگشتر 

 . حدس موندھیفقط : بھادر
  توش باشھ؟تونھی می چکھی کوچیلی کھ جعبھ اش خنیخب ا:  و گفتمدمیخند

 .پس بازش کن: بھادر
 د؟ی کلھ؟یری مخ کار گھ؟ی چنیا:  بازش کردم و گفتمجانی ھبا

 ؟یاره، دوسش دار: بھادر
 بھم ی چسیمھم ن.  از تو انتظار داشتھ باشمتونمی نممی اگھی دزی و دوس داشتھ باشم؟ البتھ چدیکل 

 . موندهادتی کھ تولدمو نھی مھم ایداد
 . وقتھری دمی ببر برکویک.  قابل شمارو نداشتکنمیخواھش م: بھادر

 بود؟ حداقل ی چدی اخھ کلکردمی فکر منی راه مدام بھ ای و تومی و رفتمی بزور خوردکوی قاچ از کھی
 .دیخری عروسک مھی
  کجا ھست؟دی کلنیحاال ا 

 . جا و ھمھ جاچیھ: بھادر
 ؟ی چیعنی 

 خب پول نداشتم سال بعد ھمون گوشواره و انگشتر و برات ومدی انگار خوشت نالیخیب: بھادر
 .خرمیم
  بھادر؟ 

 جانم؟: بھادر
 ؟یخری داره برام می کھ عاطسای ازون سروشھیم 

 .نھ:  تخس شد و گفتبھادر
 ؟یچرا؟ پول ندار 

 .ادی اخالقا بدم منی کھ چقدر از ایدونی شده خودتم مادی زتی چون چشم و ھم چشمرینخ: بھادر
  خواستم؟یزی ازت چی ککنمی نمیمن چشم و ھم چشم 

 یلی اخالقت خنی ایکنی مسھی مقاگرانی با مال دوی ھمھ چی مدام داری ولیخوای نمیزیچ: بھادر
 .بده

 .ستمی نینطوریمن اصال ا 
 اشک من ھم سر دی چکشھی شی کھ روی بارونی را بھ طرف پنجره کردم و ھمراه قطره میرو

 . گونھ امیخورد رو
 . شوادهیپ: بھادر

 .دادی سوال نمی غرورم اجازه گر؟ی کجا بود دنجایا
 .می شدسی خگھیدر و باز کن د:  کھ گفتمیستادی ای در خانھ ای و جلومی شدادهی پنی ماشاز
 ؟یمن درو باز کنم؟ چھ جور 

 .  دادمھی کھ بھت ھدیدیکل: بھادر
 اطیدو طرف ح. زهی بود با کف پوش سنگ ری بزرگاطیدرو باز کردم ح!  چھ خبر استدمیفھمینم

 سالن حال و کی در را باز کرد ی وقتمیبھ طرف خانھ رفت.   بود، پر از گل و درختیباغچھ ا
 .خوردی بود کھ بھ چشم میزی چنی اولییرایپذ
  کجاست؟نجایا 
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 . لحظھ بھ بعد مال شماستنیاز:  از پشت بغلم کرد و گفتبھادر
 

 !!!!!!!؟ی چیعنی من؟ مال
 . عشقمدمیبرات خونھ خر:  گذاشت و گفتمی لب ھای روی کوتاھی بوسھ بھادر
 تمام وجودم را فرا ی خوشحالدمی از سرم ول شد انگار شوکھ شده بودم بھ طرف اتاق ھا دوچادرم

 واریدوباره بھ سمت بھادر رفتم کھ بھ د. قشنگ بودزشی کردم ھمھ چیشروع بھ وارس. گرفتھ بود
 تا گار کھ داده بود خودم را در بغلش انداختم و ازش تشکر کردم اصال انگار نھ انھیکنار در تک
 .  بودمری چقدر از دستش دلگشی پیچند لحظھ 

 
 
 : و سوم اسفندستیب

 میخواستیھر چھ م. انی مستقل و بدون دخالت اطرافی مشترک در خانھ یزندگ.  بودی عالزی چھمھ
 از می خانوم جون باشزی عزنی ذره بری زنکھی بدون امیکردی ممیخواستی کھ می و ھر کارمیخوردیم

 ھمو  و احمد فاصلھ داشت و ما اکثرای عاطی بود کھ خانھ مان دوتا کوچھ با خانھ نیھمھ بھترش ا
 .رفتی دوباره بھ دانشگاه می عاطدی بود چون با شروع ترم جدی کھ البتھ موقتمیدیدیم

غروب ھا با بھادر و احمد و .  امدی از تمام خانھ ھا مندهی مواد شوی بود و بودی عی و ھواحال
 کھ از ان یزی ھر چمی را بخردمانی علی تا وسامیرفتی ماه داشت بھ بازار م کھ حاال ھفتیعاط

 .میدادی مھی بود کھ ما بھم ھدی خنده و عشقوی دارم شاذادیروز ھا بھ 
.  خوش نشان ندادندی رویلی خمی سفره مان را جدا کنمیخواھی مدندی کھ بزرگتر ھا فھمی روزان

 چارهیب... می جدا داشتھ باشی تا خانھ اکردندی بھ ما اصرار می کللیخوب است خودشان ان اوا
 ادی نفع ھمھ مان است و بھتر است ما ھرچھ زودتر نی و قانع کننده اورد کھ الیبھادر چقدر دل

 .میستی خودمان بای پای رودی کھ بامیریبگ
 تا امدندینھ مان ن بھ خاکباری ی برای کدام حتچی بھ ظاھر قبول کردند اما فقط بھ ظاھر، چون ھھمھ

 ..ستی درمان چھ رنگنندیحداقل بب
 تالشم را یسھ نوع غذا درست کردم ھمھ . می شام دعوتشان کردی بود کھ برادی روز عنیھشتم

 کاناپھ نشستھ بود و الم تا ی عصا قورت داده ھا رونی زنعمو عی تا بھشان خوش بگذرد ولکردمیم
 یان شب بقدر. گذاشتی حرف نمی اش ترش بود کھ جاافھیمامان ھم انقدر ق. زدیکام حرف نم

 یلیخ:  گفتدمی خواب کنار بھادر دراز کشی برایوقت.  چطور گذشتدمی کھ نفھماشتماسترس د
 .ی خانومم از صبح سر پا بودیخستھ شد

 . خستھ شدمشتری بدمی مھمانا رو دی افھی قی وقتیخستھ بودم ول 
 یی ھمھ کارو تنھانی ایجب کرده بودند کھ چطور تونست تعریبھ دل نگ:  کردو دم گوشم گفتبغلم

 .یانجام بد
 ؟یزنیبچھ گول م 

 ھ؟ی چھ حرفنیا: بھادر
 جانم؟: بھادر

 ... بھ نظرمینطوری خب امی بچھ باشھی... کھ کم کم بھ فکر اوردن...  کھستیبھتر ن... گمیم 
 .نھ:  گفتتی و با جددی حرفم پرونیم
 چرا؟ 

شب .  کندارمیصبح ساعت ھشت ب. ستیاالن وقتش ن: کردی طور کھ پشتش را بھ من مھمون
 .ریبخ
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 و دمی صبحانھ را چزی کردم و مداریصبح بھادر را ب.  خوابم بردی کدمی خستھ بودم کھ نفھمانقدر
 . تخت افتادمیدوباره بھ اتاق رفتم و رو

 شیاتاق امد و مشغول شانھ زدن بھ موھا لپش بود بھ ی گوشھ ی لقمھ اکھی با عجلھ در حالبھادر
 ؟یخوریمگھ تو صبحانھ نم: بود رو بھ من گفت

 . بخوابمخوامی منھ
 چشمم یآفتاب تو. نمشی ببخواستمی اما از دستش دلخور بودم نمامدی ھم خوابم نمادی زراستش

 ی رویزی دفعھ حس کردم چکی. نمی سرم گذاشتم تا نورش را نبی ناچار بالشت را روخوردیم
 خنده ام گرفت بالشت را کنار زدم، بھادر بود بود کھ داشت اری اختی بخوردی قل ممیشکم و پھلوھا

 .دادی مکمقلقل
 .وونھی نکن دیآ

 .شمی نمالیخی بی نکنیتا عذر خواھ:بھادر
  چرا؟یعذر خواھ:  خنده اشکم در امده بوداز

 ؟یخوری با من صبحانھ نمیواس چ: بھادر
 .دیباشھ باشھ ببخش:  را باال بردم و گفتممیدستھا.  بودمی تنھا راه ھمان تسلشدمی متی داشتم اذگرید

 .حاال بھتر شد:  گفتکردی نگاھم مرهی داد ھمانطور کھ خھی تکواری عقب رفت و بھ دیکم
  نگاه داره؟ھیچ:  خنده گفتمبا

 .چھ جورم:بھادر
 ؟یاز دستم ناراحت: دی کھ پرسمی بھم در سکوت نگاه کردیکم.  شدی اش جدچھره

  گفتھ؟ینھ ک:  ھل کردم و گفتمشودی کھ دستشان رو میی ادم ھانی عدرست
 .نمیبی بگھ خودم دارم می کسسیالزم ن:  لبش نشستی گوشھ ی کجیلبخند

 .شھی مرتی زودتر برو دمیزنیحاال بعدا دربارش حرف م 
 کفش تا کی را کرد در شی و او مدرکش را گرفت پامی جدا شدمانی کھ از خانواده ھای وقتاز

 رفتی کمتر بھ حجره مگرید.می کامال از انھا جدا شوخواستی مگشتیمستقل باشد، دنبال کار م
 .دادیوتمام روزش را بدست اوردن کار از دست م

 ی جفتمان سعامدی مانی و در ان مدت ھر بار کھ حرف بچھ بھ مگذشتندی ھم می ھا از پروز
من از تنھا بودن در خانھ خستھ شده بودم و . می ھا بحث را عوض کنھی حاشدنی با وسط کشکردمیم
 ی وقتم حسابگری بھ قول بھادر درفتی حاال بھ دانشگاه ممیعاط.  مشترک را خوردمھی زندگریخ

 از عذا در ی بپردازم و دلی چشم و ھم چشمفی شری بھ معقولھ ی بھ خوبتوانستمی و مودازاد ب
 راحت ول کردم؟ نقدری را ازمیچرا ھمھ چ. کردمی میب ماندگچقدر احساس ضعف و عق. اورمیب

 را داشت ی ھمھ از خود گذشتگنیاو ارزش ا.  وجود داشت، بخاطر بھادرمی جواب براکیفقط 
 رونی بتوانستمی وقت نمچی ندارم چون بھادر را داشتم مھم نبود من ھیانشگاھمھمنبود من مدرک د

 .... نکھیاز خانھ کار کنم چون بھادر را داشتم اما غافل از
 کرده، چقدر دای پی کھ حتما کاردمی روز غروب کھ بھادر شاد و خوشحال بھ خانھ باز گشت فھمان

 مھم نبود میاصال برا. کردی مفی تعرشی ھاتیذوق زده بود، چقدر با اب و تاب از کارش و مز
 .  تا ناراحتش نکنمدادمی خودم را شاد نشان میست؟ ول کجاست؟ حقوقش چقدر است؟یکارش چ

. گذاشتی را پشت سر مشی ماه اخر بارداری عاطگذشتی سال و سھ ماه از ازدواجمان مکی
 بود کھ اخالق یاما مدت.  بدمان کمرنگ شده بودندی بودند کھ روز ھاادی خوبمان انقدر زیروزھا

 ؟....شی فکری مشغلھ ھاای ادشی کار زت؟سی علتش چداستمینم.  شده بودضیبھادر ضد و نق
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 حال دراز بود و زی می روشی کاناپھ نشستھ بودم و بھادر ھم طبق معمول پای روی بخارکنار
 را در می پاھازد،ی کھ شک داشتم در حال خواندنش باشد چون فقط ورق مزدی را ورق میکتاب

 ھ؟ی بھرام کیبھادر؟ عروس: شکمم جمع کردم و گفتم
 .دونمینم:  نگاه کردن بھ من گفتبدون

 م؟ی لباس بخرمیری میک 
 لباس ھی دی تو بای ھر ننھ قمری مگھ عروس؟یلباس چ:  چرا از کوره در رفت و گفتدانمینم

  ؟یبخر
 ؟یشی می چرا عصبانخرمیخب نم:  و گفتمدمی برچلب

 کھ ی شد بھ توپهری کرد و خادی را زونیزی تلوی و بعد صداشی پاری ززی می را پرت کرد روکتاب
 . خوردی قل مکنانی بازی پاریز

 ؟ی رفتھ سربازدی فریدونی میراست:  بھ وسط انداختمی جلب توجھ اش بھ خودم دوباره بحثیبرا
 . نشھ خوبھتی اذیطفل.  درست بشھشیخدا کنھ انتقال. افتاده بجنورد

 ؟ی ھنوزم دوسش دارھیچ:  بھم انداخت و گفتینی نگاه خشمگبھادر
 ...دوسش دارم؟ عاشقشم:  و گفتمدمیخند
 .ستدی بود قلبم باکی کھ نزددمی بھم کرد و عضالت صورتش منقبض شد انقدر ترسی تندنگاه

 . کردمیشوخ 
 بود و با یاخالقش واقعا بد شده بود ھمھ اش عصب.  نگفتچی ھگری را در دستانش گرفت و دسرش

 تا کردی ملھی پی انداخت و تا حدی داد و قال راه میچیسر ھ. رفتی از کوره در میھرفکوچک
 . بحث ھم نداشتندی جای کھ از نظر من حتیمسائل. شدی ممانیدعوا

 قاشق ابرو نی شور شده بود کھ اقا با خوردن اولی ساالد کممیخوردی شام ممی داشتی بار وقتکی
  شوره؟نقدری چرا انیا:  گره خورد و گفتشیھا

 . خودت ببخشینیریشما بھ ش: دمیخند
 ؟یستی ساالد ھم بلد نھی درست کردن ؟یخندیمگھ جک گفتم کھ م:  گفتی نسبتا بلندی صدابا
 .خورمیتو نخور، من م! گھی خرده شوره دھی شده؟ یانگار چ! خب حاال 

  کوفت کنم؟یپس من چ: بھادر
 .تو ماست بخور 

 .خوامیمن ساالد م: بھادر
 . کنمی برات درست مگھی دیکی رمیخب االن م 

 .کنھی مخیتا اون موقع غذام : بھادر
 ؟یریگی بھانھ منقدیبھادر چتھ؟ چرا ا 

:  با داد گفتدی پرت کرد و ھمھ جا را بھ گند کشکی را بھ کف سرامی ماکارونسی ھا دی وحشنیع
 رم؟یگیمن بھانھ م

 زی گوشم گذاشتم و فقط بھ چیدستم را رو.  بود را پرت کردنزی می شروع کرد ھر چھ کھ روو
 ھمھ را یوقت. کردمی نگاه مشدی مری و خوردو خاک شخوردی منی از دست بھادر بھ زم کھییھا

 . کرد بھ اتاق رفت و در را بستی خالدیکشی کھ میی ھاادیشکست و خوب خودش را با فر
 
 دی طول کشی تا کدانمینم.  شده بودوانھی دی ادم ھانی عکردی می کارنی بود کھ ھمچی بارنی اولنیا

 . کنمزی را تمنیتا توانستم کامال کف زم
 شدم اروم بھ طرف در اشپزخانھ رفتم بھادر بود داری کاناپھ بی ظرف از روی از سر و صداصبح

 .کردیکھ مثال داشت صبحانھ حاضر م
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 . شد کھ شکستی چدونمی نمدیببخش:  بلند شد و گفتعی سردنمی دبا
 شدنش پتو را داری بعد از بشھیبھ اتاقم بر عکس ھم را برگرداندم و رفتم می اعتنا بھ حرفش رویب

 چھره ام خنده ام دنی را شانھ کنم، از دمی تا موھاستادمی انھی ایجلو.  تخت مرتب کرده بودیرو
 . بوددهی ژولمی گردو پف کرده بودند موھاکیّگرفت چشمانم قد 

 .خانوم صبحانھ حاضره:  گفتجانی خودش را پرت کرد بھ اتاق و با ھبای تقربھادر
 .اشتھا ندارم:  گفتمیی اعتنابا

 !!!!!!!!! اشتھات بخواد گرفتھ بشھی کھ جلوی نخوردیزیتو کھ ھنوز چ: بھادر
 . ھنوز سر دلمھشبیاخھ شام د:  حرص گفتمبا
 . نزد و بھ اشپزخانھ برگشتی حرفگھید

بودم و داشتم خدا را بھ خاطر  خوردم و شام درست نکردم سر سجاده نشستھ زی چھی خودم غروب
 از خانھ ی بھادر حاکی قدم ھای کھ صداکردمی کھ بھم داده بود و نداده بود شکر میی ھازی چیھمھ 

 .امدنش بود
  ترنم؟ ترنم؟: بھادر
 برقا چرا خاموشن؟: زدی کھ انگار با خودش حرف میطور

 !!؟یإ، تو خونھ ا:  برق را فشار داددیکل
 . بھش سالم کنمای نمشیدم تا بب سرم را بلند نکراصال
 ی بانونیباتری بھ زمی گل تقدنیباتری زدییبفرما:  را بھ طرفم دراز کردی زانو زد زد و گلمیجلو
 .عالم
 ؟یھنوز از دستم ناراحت:  شد و گفترهیبھم خ.  را ازش گرفتم و کنار سجاده گذاشتمگل

 ....سکوت
خودت کھ .  ناراحتت کنمخواستمینم.  شدی چدمیبھ خدا کنترلمو از دست دادم اصال نفھم: بھادر

 .می چقدر دوست دارم بزارش رو حساب نفھمیدونیم
 .از جلو روم بلند شو 

 ؟ینی منو ببیخوای نمی حتیعنی: بھادر
 .نمتی ببخوامینھ واقعا نم 

 چرا؟: بھادر
 . ندارم کھ بھت بدمیجواب 

 .شھیتکرار نم گھید. ترنم غلط کردم:  و گفتدی کششی در موھای دستیعصب
 شکستمی ظرف ھا من بودم کھ می بار جانی شد و ای من باز ھم سکوت کردم و او باز ھم عصباما

 .....دادی ھمسرش جان می کتک ھاری کھ داشت زیمن بودم، ترنم، زن
 . زنگ ساعت تا مغزم فرو رفتیصدا

 .بھادر بلند شو ساعت ھفت و ربع 
 .چقدر زود صبح شد: رفتی مازی کھ ولھ ولھمانطور

 . نگذشتھ بود کھ بھ اشپزخانھ امدی اقھی بلند شدم چند دقمی حاضر کردن صبحانھ از جایبرا
  ؟ی زل زدیبھ چ 

 .تو: بھادر
 ؟یکنی منو نگاه منقدری ایشیخستھ نم 

 .رمیگیخستھ؟ جون دوباره م: بھادر
 ؟ی خوشحالھیچ 

  کنھ و خوشحال نباشھ؟یبا تو زندگ ادم شھیمگھ م:  نان بھ دھانش گذاشت و گفتی اتکھ
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 ! ھاشھی مطونیچشمات داره ش 
 . تا کار دستت ندادماریپس زودتر صبحانھ رو ب:  زد و گفتی اقھقھ

 .کشھی دم مییاالن چا 
 فشی ھشت بود کھ ککی ساعت نزددمیدی نگاه او را مکردمی روز صبح ھر بار کھ سرم را بلند مان

 . گذاشت و رفتمیشانی پی روی مکث کرد و بوسھ امی جلوی لحظھ ایرا برداشت تا برود برا
 بھادر؟
 جانم؟: دیپوشی طور کھ کفش مھمان

  درست کنم؟یشام چ 
 !ی دوست داریھرچ: بھادر
اما نھ؛ .  چشم بھ ساعت دوختھ بودمزمیشام حاضر بود و من پشت م.  از دستم در رفتھ بودزمان
 . نبود بھ محل کارش زنگ زدمیخبر

  شرکت رفتن؟ی کارمندادیببخش. سالم 
 .دمی ندوی کردن کسزیبلھ خانوم من موقع تم 
 . خداحافظیمرس 

 . بلد بودم گفتمغمبری ذکر و اسم خدا پی در کنار تلفن چمپاتمھ زده بودم ھر چی گوشھ
 ھا طول و عرض خانھ را راه وانھی دنی افتاد ده را رد کرده بود عیواری نگاھم بھ ساعت ددوباره

 مغازه ی ھمھ بای طاقتم طاق شده بود چادرم را گذاشتم و بھ طرف کوچھ راه افتادم تقرگرید. رفتمیم
 . حسن اقا بقال افتادیھا بستھ بودند چشمم بھ مغازه 

 . حسن اقاسال
 .دیبفرما. سالم دخترم:  اقاحسن

   رد بشھ؟نجای ازنیدیشما شوھر منو ند.......  شمای ولدیببخش......... حسن اقا 
 .دمشیچرا دخترم صبح د:  اقاحسن

 .یصبح؟ مرس 
 اد؟ی بر می افتاده؟ از دست من کاریاتفاق:  اقاحسن

 . ممنون خداحافظستی نیزینھ چ 
ھزار جور فکر بد و خوب بھ سرم .  و دلشوره باعث شده بود حالت تھوع بھم دست بدھداسترس
 ؟ی اگھ تصادف کرده باشھ چای نھ خدایوا. دمیشا....نای خانوم جون ازی رفتھ خونھ عزدیزد شا

  کنم؟داشی پی من چھ جورحاال
 کنم؟ اصال کاریپس چ...  نھ االن ساعت دوازدس اونا خوابنی بزنم ولنای ازی زنگ خونھ عزھی

 . رو گرفتمنای ای شد کھ شماره خونھ عاطی چدمینفھم
 .دییبلھ بفرما:احمد

 .سالم احمد ترنمم 
 . باشھ ترنمریخ: احمد

 ....  احمد 
 . دی بغضم ترکو

  شده؟یچ: دی نگران پرساحمد
 ...ومدهیبھادر ھنوز ن..... احمدبھادر 

 نی زنش ایکیحتما رفتھ خونھ اون ...  شده باشھی گفتم چھی گرری زی زدنیخب حاال ھمچ: احمد
 !!!!!! ندارهھیکھ گر

 احمد؟؟؟ 
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 . از من خدافظیش گوی کچل کرد گوشمنوی عاطنیبابا ا. دیببخش. دیببخش:  با خنده گفتاحمد
 الو ترنم؟: یعاط

 یسالم عاط 
  شده؟یسالم چ: یعاط

 ..ومدهی بھادر ھنوز نیعاط 
 .مھیمگھ ساعت چنده؟ تازه دوازده و ن: یعاط

 .ادی بری بھادر سابقھ نداشتھ دایثان. کھی بھ قھیاوال ساعت پنج دق 
 ن؟ی نھ؟ قھر بودای شروع بشھ یی جاھی از دیباالخره سابقھ با 
 .نھ 

  بشھ؟ی کھ باعث دلخورنتونی اومد بشی پیحرف: یعاط
 .ینھ عاط. أه 

 . دلش رفتھ سراغ دود و دمری زده زی خوشگھی توإ دریپس تقص: یعاط
 ؟ی نداریکار 

 اومد؟: یعاط
 . تورو ندارمی چرت و پرتادنی شنیحوصلھ . نھ 

 ؟ی نداریکار. باشھ: یعاط
 .نھ خدافظ 

 باالخره زنگ بھ صدا در امد و نکھیتا ا. زدی محکم تر م قلب من ھمرفتی ساعت جلوتر مھرچھ
 . رفتماطی بازش کنم خودم بھ حفونی با انکھی ای بھ جاجانیاز ھ. دمی کشیمن نفس راحت

 ....سال
 اومد؟: یعاط

 ن؟یشما 
 چھ ی عاط؟ی چفتھی براش بی اتفاقھی کنم؟ اگھ کاریحاال چ: ھی گرری نشستم و زدم زنی زمیرو
  تو سرم؟زمی بریخاک
 ؟ی خانوم جون زنگ زدزیخونھ عز: یعاط

 .نھ 
 . درصد اونجا باشھکی دیچرا؟ خب شا: احمد

 . خواب کنمی نفرو بشی شتونستمی درصد نمکیواسھ  
 . بود شوھرشیانگار چھ تحفھ ا. ریحاال ابغوره نگ: یعاط
 ؟یعاط: احمد
 .شھی دلم کباب مزنھی زار مینطوری انی ای وقتی کنم؟ منم نگرانم ولکاریخب چ: یعاط
 اگرم نھ گردهی فردا خودش برمشای امونھی مشتی امشب پیعاط. ترنم پاشو برو تو اتاق : احمد

 . شد بھمون خبر بدندای کھ اگھ پسپارمیخب بھ چند جا م
 نشستھ بود و مدام فکر ی گوشھ اچارهی احمد ھم بمی چطور شب را بھ صبح رسانددمی نفھماصال

 .می برنیحاضر ش:  ھفت نشده بود کھ احمد گفتھنوز ساعت. کردیم
 ست؟ی بھتر نمی بزننای ازی زنگ بھ عزھیاول  

 .نھ االن سر صبح ممکنھ ھول کنن: احمد
 با ان وضعش کھ بزور ی عاطی طفلمی و روکردری را زی ھا و پزشک قانونمارستانی عصر بتا
 . نذاشتمانی لحظھ ام تنھاکی قدم از قدم بردارد توانستیم

 .می دوباره بھ خانھ برگشتی ھمھ دوندگنی از اجھینتی شب بود کھ خستھ و کالفھ بیکاینزد
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 . بده بھ مامانوی گوشمیسالم نغمھ عاط:  بھ طرف تلفن رفتیعاط
 ؟یسالم مامان خوب: یعاط

 
 .اره بھترم. یمرس: یعاط

 
 .ینھ سالمت: یعاط

 
 ومدن؟ی اونجا نن؟ی خبر ندارنایشما چھ خبر؟ ازترنم ا:یعاط

 
 ساعت دو؟!! إ: یعاط

 
 . احمد اومد؟ی نداری کاری جورنی ھمیچینھ ھ: یعاط

 
 .خدافظ. باشھ شمام سالم برسون: یعاط
 گفت؟ی می شد؟ چیچ:  گفتمعیسر

 . سر بھشون زده و رفتھھی ساعت دو روزی بھادر دگفتی مدونمینم: یعاط
 !!! ساعت دو؟ بھادر کھ ساعت دو سر کاره 

 ...می رفت بھ شرکت سر بزنادمونیاخ : احمد
 . برو اونجای اصال احمد حضورمیزنیفردا حتما زنگ م. فردا: یعاط
 بستھ قرص بھ کی اب و وانی لکی کھ احمد با دمیجوی را ممی نشستھ بودمو ناخن ھای صندلیرو

 . بخورنوی اایب: طرفم امد
 ھ؟ی چنیا 

 .ی بخوابدیارام بخش با: احمد
 . نظرم را جلب کردی پچ پچ احمد و عاطیصدا را بزور وا کردم می ھاچشم
 . کردهھی تصفگنیم: احمد
  گرفتھ؟تی شوخ؟یگی میچ: یعاط
 ..... بھ نظرمیعاط: احمد
 ؟یبھ نظرت چ: یعاط
 اشتباه کرده دمی کھ من کردم شاھی اما خب فکرستی درستنزنمی کھ می حرفدونمی مدیببخش: احمد
 ...باشم

 کرده و استعفا ھی تا ساعت دوازده تصفنکھی ایعنی.  رفتھی قبلیزی بھ نظرم اون با برنامھ رراستش
 ..... زده و بعد ھمنای سر بھ مامان اھی کرده ساعت دو ھم ی خالشویداده اخر وقتم حساب بانک

 امکان نداره؟: یعاط
 .گفتم کھ فقط فکر منھ حتما اشتباس: احمد
  بکنھ؟نکارویاحمد؟ بھادر چطور تونست با ترنم ا. ھیکیاما احمد گفتھ ھات با شواھد : یعاط
  بھ ترنم نگو باشھ؟یزیفعال چ.  نکن خانوممھیگر: احمد

 
  بھ من نگھ؟ویچ 

 ؟ی گوش واستاده بود،یچیھ:  ھمانطور کھ پشتش بھ من بود گفتیعاط
 . دمی خوب خوابیلیاحمد بابت قرص ممنون خ!  من؟ نھ بابا؟یک 
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 .کنمیخواھش م: احمد
 دست خداست شمی بقنی انجام دادومدی کھ از دستتون بر می خونتون؟ ھر کارنی برنیخوایشماھا نم 

 .گردهیاگھ بخواد بر م
  بھت الھام شده؟یزی چ؟ی خواب نما شدھ؟یچ: یعاط

 گرفت من ی احمدم بخاطر من دوروز مرخصیآخھ طفل.  مزاحمتون باشمخوامی نمگھینھ فقط د 
 .شرمندشم

  کمک کنھ؟یھ خواھر زنش کمک نکنھ بھ ک بفشھیوظ: یعاط
 .... کھستی نزی جانی ازشتری بگھی دیدست ھر دوتون درد نکنھ ول 

 .. نطق کورش وا شدهنی حاال باز ایچی ھدی حرفم پرانی میعاط
 بود دائم با خودم دهی کاناپھ دراز کشی ھم روی درست کردن غذا بھ اشپزخانھ رفتم و عاطیبرا

 .دادمی می و بھ خودم دلدارزدمیحرف م
 .گھی دمیخوردی میکردی گرم مدھاتوی بابا ھمون کتلت گند؟یکنی مکاریچ: یعاط

 اد؟یاحمد نم 
 .ی اومد تو بھش زنگ بزنشی برا من پینھ فقط گفت اگھ مشکل: یعاط

 .لوس 
  سختھ؟یلی خی حاملگیعاط: دمی ازش پرسمیخوردی ناھار میوقت
 . ھفت خان رستمھنیسختھ؟ ع:  دھن پر جواب دادبا
 واقعا؟ 

 . کاش نازا بودمگمی میگاھ. واقعا واقعا: یعاط
 . منم نازا باشمدیشا 

 . کلھ پوکیباز تو فکر کرد: یعاط
 . بھادر منو گذاشت و رفتنی بخاطر ھمدی شاگمی میجد 

 ؟ی گوش واستاده بودتی تربیب: یعاط
 ؟گھی دارم دی مشکلھیحتما من  

 .ی نقصی بمیلی خی جنابعالرینخ: یعاط
 شھ؟ی کھ خوبھ زود تموم میچرا ھرچ 

 .دونمینم: یعاط
  کار کنھ؟گھی جا دھیرفتھ .... دیشا..... دیشا 

  کھ بود چش بود؟یینجایمگھ ا: یعاط
  دارم نکنھ طالعم نحسھ؟یبی عھیمن حتما  

 ترنم؟: یعاط
.  آستی دست پختت خوب نگفتی می گاھکردمی خوشمزه درست مزی چھیکاش اونشب شام  

. برم لباسشو جمع کنم. دیپوشی مشتری کاش لباس بزنھیدلم شورشو م.  با خودش نبردلشمیوسا
   فوتبال نداره؟ونیزیتلو

 زارهی منجای پاشو اشھیھم. کنھی بھادر فوتبال نگاه منیچقدر ا:  کردمو ادامھدادمی از تھ دلی خنده
پوست . کنھی وقتم پاکش نمچی ھکنمی بعدا پاکش مگھی مشھی مفی کثزیم نی اگمی میھ. زی منی ایرو

 . کاناپھی تشک چھ ھاری زکنھی ممی قانجایتخمھ ھارو ھم ا
 کھ در دستان ی ابوانی نشستم کھ لنی زمی دلم را گرفتم و رورفتمی مسھی کھ از خنده رھمانطور

 . شدی سرم خالی بود رویعاط
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 ھمان سی با سرو صورت خ؟یشنوی منو نمی اصال صدا؟یچتھ؟ خل شد:  گفتھی با گریعاط
 .ی اشاره اای حرف چی شده بودم بدون ھرهیطور بھش خ

  ترنم؟ ترنم؟: یعاط
 ترنم چش دونمی نمایالو، احمد زود ب:  سمت تلفن رفت چند لحظھ بعد شروع بھ حرف زدن کردبھ

 .ترسمیشده کم کم دارم ازش م
 کھ ی از من؟ مند؟یترسی از من می عاط؟ی چیعنی چند بار در گوشم تکرار شد ترسمی می کلمھ

 .رونی بودم؟ من؟ بھ طرفش رفتم و از خانھ ھولش دادم بشیدوست دوران کودک
 .ترنم درو باز کن بھ خدا نگرانتم: دیکوبی بھ در میعاط

 .ای وقت نچی ھگھی د پس برو؟یترسیمگھ ازم نم. ای بنجای نھ بھم زنگ بزن نھ اگھیبرو گمشو د 
 
 
 نی کردم و بھ حمام رفتم، ھمزیتمام خانھ را تم.  و در و پنجره ھا را قفل کردمدمی تلفن را کشمیس

 تنم کردم من مستحق ی ھای بھ خراش ھا و کبودیکھ اب بھ پوستم خورد تمام بدنم سوخت نگاھ
 تک بخاطر کدام اشتباه انطور کدم؟یکشی زجر منطوری کدام گناه ایبھ تالف.  ھمھ بال نبودمنیا

 !  من؟ خدایخوردم؟ خدا
 وجود داره پس چرا ییاگر خدا.  افتادند نگاه کردمی کھ از دوش بھ کف حمام می ابی قطره ھابھ

 من ینیبی پس چرا نم؟یدی طاقتش مشکل می اندازه ی تو بھ ھرکگنی مگھ نمشنوه؟ی منو نمیصدا
  کوتاه بود؟می مدت خوشبختدرنقیطاقتم طاق شده، کمرم خم شده؟ چرا ا

 اوردم عکس ھا را از البوم رونی البوم ھا را بی بودم بھ طرف کشو رفتم و ھمھ ستادهی اتاقم ایتو
 لبم نقش بست چقدر تخس بودم ی رویناخوداگاه لبخند... دمی تخت چیجدا کردم و دونھ دونھ رو

 یکی ی رویکردم؟ قطره اشک کاری مگھ من چ؟ی چرا رفتدمی بھ صورت بھادر کشیدست! انروز
 ھمھ خجالتو من از کجا نی امیھر دو معذب از بغل کردن ھم بود.  دونفره مان افتادی ھاعکس از

 . لبم نقش بستی رویدوباره لبخند. اورده بودم
 کھ یی ھارکی جری جی صداکردی اتاق را روشن می شد تنھا نور ماه بود کھ کمکی کم ھوا تارکم

 زنندی درباره چھ حرف مدندیکشی اصال انگار نفس نمشدندی قطع نمی لحظھ ای براامدندی مرونیاز ب
 فت وجودم را گریترس ھمھ ...  ساکت شوندتوانندی کھ نمکنندی مبتی ھا؟ احتماال غرکی جری جنیا

دوازده روز از .  تخت بودری زدیرسی امن کھ بھ نظرم می تنھا جاگشتمی فرار می برایبھ دنبال راھ
 مدت نھ خودم از خانھ خارج نیدرا.  بھادر شده بودندبتی و حاال ھمھ متوجھ غگذشتی مان ماجرا

 .ردخوی بھم می خرکی را بھ خانھ ام بگذارد حالم از محبت ھاشی پایشدم نھ اجازه دادم کس
 تیبا عصبان.  کرده بودمدای پتی حساسشی بھ صداگری دوباره بلند شد دفونی ایصدا:  آذرسوم

 ھ؟یبلھ؟ چ: برش داشتم و گفتم
 .دی دم در نامھ داردیاری بفیتشر 
 !!!نامھ؟ 
 .دی امضا کننجارویا:  بودی عجلھ و مضطرب بھ طرف در رفتم پستچبا

 .  در نشستم و بازش کردمی جا جلوھمان
  نام خدابھ

قت ندارم  ویلی خمی بگذری البتھ حق داریری از دستم دلگدونمی مکنمی بدون مقدمھ شروع مسالم،
 بھ گھیوقتتو برام تلف نکن چون د.  نباش،ی نامھ نوشتن فقط خواستم بگم اگھ نگرانمیاونم برا

 لکسای ازت ممنونم چون کنمی کھ دوسش دارم ازدواج می با کسگھی تاچند وقت دگردمی بر نمرانیا
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 دی باالخره تو ھم بای کنیابی طالق غی تقاضایتونیم.  با تو باعث شد تا بتونم بھ اون برسمھیزندگ
 .ی ازدواج کنوی ادامھ بدتیبھ زندگ

  تی موفقی ارزوبا
 بھادر

 
 صد بار از اول تا آخرش را کھ فقط چھار خط بود خواندم، باورم دی بود، شای چھ نامھ اگری دنیا

 غرص خواب را برداشتم چقد دلم ی پوسخند بھ اتاق برگشتم دستھ کی؟ با !انتیخ! شدینم
 شد، یبستھ خال...  و ی و سومی دومامد،ی خوابم نمی غرص را خوردم ولنی بخوابم، اولخواستیم

 چھ شد کھ دانمی را بدست گرفتم، نمستی اسمش چدانستمی کھ نمگری دی بستھ د،یدی تار ممچشمان
 .یکی نبود جز تاریزی چگری افتاد و شکست و من ھم بعدش افتادم و دوانیل

 ی مامان کھ سعی مثل اشک ھاد،یچکی منیی سرم آرام آرام بھ پای را باز کردم، قطره ھاچشمم
 . کندشانی مخفکردیم

 . گذاشتھ بودشی من او پدر بود، چقد عوض شده است، چرا ری آقا کھ بود دم در؟ خداآن
 را پاک کرد و ھمان زل زده شینی بشی روسی کمپوت وارد اتاق شد و با گوشھ لونی ناکی با تارا

 .بود بھ من
 د،یای گفتم دونھ دونھ بد،یباز کھ باال سرش رو شلوغ کرد: بھ داخل آمد و گفتتی با عصبانرپرستا

 .رونی بدیحاج خانوم بفرما
 دھنش را ی جلوکنمی دارم نگاھش مدی رفتند و زن عمو بھ داخل آمد، تا فھمرونی و تارا بھ بمامان

 . رفترونیگرفت و بھ ب
 . شدمداری کھ چھارده روز بعد بنی رفتم، آنقدر سنگنی سنگی شد و دوباره بھ خوابنی سنگچشمانم

 شما با د،ی شدداریباالخره ب:  گفتکردی مادداشتی یزی گذرا بھ من ھمانطور کھ چی با نگاھدکتر
 .رهیگی شکستتون داره جوش می خدارو شکر کھ دنده ھاد،ی کردکاریخودتون چ

 .ت ھم بھ مسافرت رحم کرد، ھم بھ خودیلیخدا بھت خ:  با لبخند گفتپرستار
 ؟!مسافرم: دختره
 !نی شما چھل روزه بارداریخانوم اصالن: دکتر

 از توانمی چطور منکھی را با فکر امی باشد، تمام روز ھامی نابودی ضربھ برانی آخرتوانستی منیا
 ی مشکالت تنھا گذاشت تا خوشبختی کرد و مرا با ھمھ انتی کنم کھ پدرش بھم خی نگھداریبچھ ا

 چی من متوقف شده بود بدون ھیزمان برا. کردمی می تجربھ کند سپریگریرا در اغوش زن د
 داشتند تا با صحبت کردن ی ھا سعیلی نامعلوم چشم دوختھ بودم خی اندهی بھ ای کلمھ ای حتای یحس

 کھ خودشان ی حرف جماعتخواستمی من انگار کر بودم چون نمیو روضھ خواندن ارامم کنند ول
 خانوم جون زیھمھ از کار بھادر شرمنده بودند بھ جز عز.  مشکالت بودند را گوش کنمنیمسبب ا

 گری دخواستمی نمی باال گرفت حترزنی کم کم نفرتم بھ ان پزدی بھ کار او مدیی سکوتش مھر تااکھ ب
 کردی می را تداعیی لحظھ ھامی براشی جای بھ ان خانھ کھ جاگری خاطر دنی و بھ ھمنمیاو را بب
 . برنگشتم

 برگشت رانی بھ اشی بھ خاطر خواھر کوچولودیمج.  روشن شدمی برایی کورسویدی در اوج نا امو
 ی سنگ صبورم بود ولشھیاو ھم. شیبای تنھا نبود خودش ھمسرش و دختر کوچک و زنباریاما ا

 زدیف م او حریعنی میزدیساعت ھا باھم حرف م.  بودمدهی حد پکر و ساکت ندنی وقت اورا تا اچیھ
 از حس بدم نسبت بھ ی تا بھ مرور زمان حالم بھتر شد وقتکردمی مھی و گرکردمیگوش م و من

 شی زندگی من قبول نکردم و او ناچار ھمھ ی با خبر شد از من خواست تا ھمراھش بروم ولزیعز
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 ھمھ نی الی دلدانمیھنوز ھم نم.  کند و خواھرش را نجات دھدی زندگنجایرا بھ تاراج گذاشت تا در ا
  چھ بود؟یکارفدا

 . را شروع کنمدمی جدی و من راھم با خودش برد تا زندگدی در تھران خری اخانھ
 در کنار یزندگ. کردی صحبت می کنادا بود و سخت فارسی بزرگ شده ی بود ولیرانی اھمسرش

 .میای در بیشانی از ان حالت پرشدیانھا باعث م
 بھ سرعت دی ھمسر مجقی دارم شقایزیز متوجھ شدم خونر روکی کم حالم رو بھ بھبود بود کھ کم

 . من بچھ ام را از دست دادمی روحدی شدی متاسفانھ بخاطر فشار ھای رساند ولمارستانیمرا بھ ب
 

 یی باور برسم کھ خدانی امد باعث شده بود تا بھ ای مدی پدمی زندگی کھ پشت ھم تویبی عجمشکالت
 اوردی و نماز شکر بجا مکردی دعا مشی خوشبختی سر سجاده برای از ترنمگھید..... وجود ندارد

 ی بودم با چھره ایحاال ترنم.  سرم نشست کنار رفتی کھ بھ اصرار بھادر رویچادر.  نبودیخبر
 .دیجد
 بود تا با بھ نی در کنکور شرکت کردم و صد البتھ رتبم از دفعھ اول بھتر بود تمام فکرم اگری دبار

 مرا با ی کھ امال و ارزوھایاال خودم را از بھادر سر تر نشان دھم بھ کسدست اوردن مدارج ب
 دایپ می سرش از کجا در زندگدانمی کھ نمی پا لھ کرد و در اخر بھ خاطر دخترری زشیخودخواھ

 .شد، مرا رھا کرد و رفت
 دنید.  واقعا سخت بودشدی تر مری مثل من کھ ھر روز گوشھ گی ادمی دانشگاه براطی محتحمل

 سمت ی گوشھ شھی ھممیجا.  بودبی عجشدندی وارد کالس می کھ ھمھ با انرژییدختر ھا و پسر ھا
 . اطرافشطی توجھ بھ محی درس خوان و ب،ی ساده، شھرستانیدختر.  پنجره بودریچپ ز

 حلقھ ی را ندادم جامی خوصوصمی کس اجازه وارد شدن بھ حرچی بھ ھمیلی تمام مدت فارغ التحصدر
 . شدن بھ من را نداشتھ باشدکی جرات نزدی مردچی پر کردم تا ھی ساده تریام را با حلقھ 

 .  توانستم استخدام شومی شرکت نقشھ کشکی زود در یلی خدی لطف مجبھ
 دنمی مامان و پدر بھ دی ھم بھ اصفھان برنگشتم ھر از چند گاھکباری ی سال گذشت و من حتپنج

 مستقل یخانھ ا.  ام بودکماھھی ھم تابستان ھا مھمان یعاط. کردندی را نقل م و اخبار تازهامدندیم
 .  جدا کردمدی و خرجم را بھ اصرار خودم از مجدمیخر

 را فراموش کرد و با پدر بھ تھران زی عزی در اصفھانو خانھ ی ھم کھ نگرانم بود زندگمامان
 .امدند

 و بھ رمی را بگمی توانستم مدرک دکترانکھی شدم تا الی دوباره مشغول بھ تحصکسالی از گذشت بعد
 داشتم جا، مقام، زیحاال ھمھ چ. میای تھران در بی دانشگاه ھانی از بھتریکی در یسمت استاد

 ی جاد کدام نتوانستنچیھ.  را پر کندمی خالء بزرگ زندگی ھا نتوانست جانی کدام اچی ھیول. ثروت
 .در تجربھ کرده بودم را پر کنند با بھای کھ در زندگی کوتاھیخوشبخت

 
 از ھمھ مامان را شتری بنی بگذارم و ایانسالی میای تا پا بھ دنرفتمی در گذر بود و من مزمان

 نداشتم چون ھمھ ی مدت خواستگارنی من در ایول.  من تا ابد تنھا بمانمخواستی چون نمترساندیم
 .اوردمی وقت حلقھ ام را از دستم درنچی ھشت سال ھنی کھ من متاھلم و من در اکردندیفکر م

 ی بھ راحتتوانستندی داشت کھ مطانی پسر و دختر شکی امد حاال ای دومش ھم بھ دنی بچھ یعاط
 ی حاال بھ راحتدیای از پسش بر بتوانستی گردان ھم نمکی کھ یعاط.  را خلع سالح کنندیعاط

 طونن؟ی شنقدری دوتا بچھ انی در حقت کردم کھ ای من چھ بدایخدا: گفتی و مھی گرری ززدیم
 وگرنھ امدی مدنمی خاطر بود کھ او بھ دنی ان ھم فقط بھ ادمشیدی ملی بود کھ از فامی تنھا کسیعاط

 .کردمی او را ھم فراموش مدیشا
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 خانوم زی عزیماری چپ و راست خبر از بنکھی تا اگذراندمی مشی ھای سختی را با ھمھ یزندگ
 پدر و مامان ی و باالخره با اصرار ھادادی اما غرورم اجازه نمنمشی ببخواستیدلم م. دادندیجون م

 . بھ اصفھان بازگردمگری دی باریحاضر شدم برا
 
 

 وصل کنم؟. نی تلفن داریمھندس اصالن: یمنش
 . فعال سرم شلوغھر،یخ 

 . دارنی کار مھمگنیمادرتون ھستن م: یمنش
 .نیوصل کن:  و گفتمدمی کشمی دست بھ روسری کالفگبا

 !الو، ترنم: دیچی مامان در خط پی تا صدادی لحظھ طول کشچند
 .شنومیبگو م. بلھ مامان سالم 

 میخوای زودتر خونھ مای بستی بھش نیدی امگنی ممارستانی خانوم جونو بردن بزی عز١ترنم: مامان
 . اصفھانمیبر
 .می گرفتھ؟ ھنوز چھار ماھم نشده کھ از اصفھان برگشتتیمامان شوخ 

 . منو حرص ندهنقدری ترنم اایب.  بدهزی حال عزگمیم: مامان
 .شھی خانومم حالش خوب مزی عقب افتاده دارم مطمئنم عزی کارایلی من خنیشما بر 

 .رهی بگتی ازت حاللخوادی مزیترنم عز: مامان
 بھ ھدر شوی عمر و جوونی ھمھ نی ترنم گفت حالل بگنی بھش بگنیشما بر. مامان من کار دارم 

 .بھش بگو بره بھشت خوش بگذرونھ خدافظ. ی کھ لحظھ اخر بھت بگھ حاللیداد
 انبار شده بود و از ی شرکت حسابی کارھای کھ برم از طرفخواستمی می داشتم از طرفیبی غرحال
 نگذشت کھ بھ یزیدوباره خودم را با کار مشغول کردم چ.  ھنوز ھم از او صاف نشده بودیطرف

 .  فراموش کردمزوی عزیطور کل
 را برداشتم و از اتاق فمیک.  وقت رفتن استگری کھ ددمی را پھن کرد فھماھشی شب چادر سیوقت

 . خارج شدم
 کھ ی شرمندم بابت اون پروژه ا؟یخانم اصالن:  گفتومدی ھمانطور کھ بھ طرفم می اسدمھندس

 .نشد بھ اتمام برسھ
 شی از پی ھم کاریشرمندگ. نیکردی میدگی از اولش درست بھ کارتون رسدی مھندس شما بایاقا 

 ! کھ اوقاف بوده؟ینی زمی روی گذارھی ھمھ سرمانی ابرهینم
 .کنمی ھارو خودم پرداخت منھی ھزی ھمھ ی بگم ولدی بای چدونمیواقعا نم: ی اسدمھندس

 ی و زمان بوده کھ بھ چھ راحتتی فعالی نھی نبوده ھزی مالی ھانھی بنده منظورم ھزیجناب اسد 
 .ھدر رفتھ

  نیریگی سخت منی دارادیخب حاال خانوم مھندس شمام ز: ی اصغرمھندس
 نیدفعھ بعد ھمچبھ ھر حال اگھ .  کشوندمی کھ شرکتو تا مرز نابودرمیگی سخت مادیبلھ، ظاھرا ز 

 . کنمی خودمو اعالم می تکرار بشھ بنده بھ شخصھ استعفایاشتباھ
 ن؟ی گرفتی رو جدھی قضادی زنیکنیفکر نم: ییغمای مھندس

 .کنھی کار کنم کھ برام سوء سابقھ درست می تو شرکتخوامی وجھ، من نمچی بھ ھرینخ 
  ھ؟ی چنیدونیمشکل شما م: ییغمای مھندس
 ھ؟ی مشکل خودتون چنیدونیو م:  اشارمو جلوش گرفتم و گفتمانگشت

 ی ھستییتو زن خود رأ:  سرخ شدتی از عصبانصورتش
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 نیا.  ندارهتی براش اھمی اگھی دزی خودش چی کھ جز منافع شخصنی ھستیشمام مرد خود پسند 
 .نی زددیی اوقاف مھر تانی کھ بھ اون زمنیشما بود
 .ستی جنگ ندونی کھ منجای اھی کافییغمای ی اقا،یخانم اصالن: ی اصغرمھندس
 خودش خواست زھر اخرش الی بھ خییغمای بھ راه افتادم کھ ی زدم و بھ طرف در خروجیپوزخند

  تونستھ تحمل کنھ؟ی مثل تو رو کی زنفھممیواقعا نم:  گفتی با لحن نھ چندان دوستانھ ازدیھم بر
 با چند گام بلند خودم را بھ وسط شدی برام محسوب می بزرگینی حرفش گر گرفتم انگار توھنی ابا

 ؟ی شما چی خودم جور کنم ولی رو برایکی کھ حداقل تونستم ھی شکرش باقیجا: سالن رساندم
 .نیی سن و سال ھنوز تنھانی کھ با وجود انیاونقدر گند دماغ ھست

 .دی کوبواری بھ دی کرد مشت محکمی عصبی خنده
 پدال فشار دادم ی را رومی را روشن کردمو پانی رفتم ماشنیی پایکی ساختمان را دو تا ی ھاپلھ

 سمت ی پنجره کردمی میبا سرعت از اتوبان گذشتم حس خفگ.  کنده شدشی از جانی کھ ماشیطور
 . از سرم افتادمی و روسردیچی پمی موھاانی باد مدمی کشنییخودم را پا

 !تی فکر کرده دربارم؟ در پی چزی ھمھ چی بی کھیمرت
 یسرعتم را کم کردم و گوشھ ا. دادی مستی شدم کھ اخطار اسی پلنی ماشری اژی صدای متوجھ

 . شدممھی و جرخی توبی مجاز و ھم بخاطر بد حجابریھم بخاطر سرعت غ. پارک کردم
 باعث شد گاری پک بھ سنی اولخوردمی نشستھ بودم و تاب ممیی ننوی صندلی ھال روی پنجره کنار

 . اعصابم ارام شودیکم
 
 

 ی رقابتنمانی شرکت امده بود از بدو ورود من تا بھ امروز بنی قبل از من بھ اییغمای مھندس
 سرکوب ی و از سالح زبانش برادیچیپی من می اوقات ھم او بھ پرو پای کھ گاھشدی مدهیاشکار د

 تی وضعنی از ا و ھمھکردمی وقت در مقابلش سکوت نمچی و من ھم ھکردیکردن من استفاده م
 تمی نکرده بود کھ باعث خورد شدن شخصنی وقت مثل ان روز بھم توھچی ھی ولداشتند اطالع

 .شود
 باشھ و مشکل از منھ وگرنھ چھ ییغمای حق با دی قلپ از قھوه ام را خوردم و با خودم گفتم شاھی

 اصال چرا ای کنم و جادی مردم ای با ھمکارای خوبی چند سال نتونستم رابطھ نی داره کھ تو ایلیدل
 بھادر منو ترک کرد؟

 ھم قای فکر کھ چرا دوباره برگشت و چرا دقنی مخصوصا اکردی مکی بھادر اعصابم را تحرادی
 .خوردی چھار ماه مغزم را منی خوره در انی کرده بود عنکارویزمان با ورود من ا

 اورده؟ی حاال کھ برگشتھ چرا زن و بچھ شو نخب
 نکرده ی ھم اشپزکباری ی گرفتھ بودم حتی شخصی خانھ یھ گرسنھ ام شد از وقت فکر کردم کانقدر

 بھ رستوران شھیناچار بھ مثل ھم. فتھی بی دوباره مثل شام اخر بشھ و اتفاق بددمیترسی مدیبودم شا
 .اورندی غذا بمیزنگ زدم تا برا

 غروب دانشگاه بودم دو کالس پشت ھم واقعا خستھ ام کرده بود از ھمان طرف بھ یکای نزدتا
 .اوردی نادمی را روزی دی ماجرای بود و کسشی سر جازی ھمھ چبایتقر. شرکت رفتم

 بھ سالمت نمی رفتھ بود تا بھ پدر و مامان زنگ بزنم تا ببادمی ھم گذشت و من اصال گری روز ددو
 .... نھای دندیبھ خانھ رس

 : مھرزدھمیس
 ؟یالو، سالم بابا، خوب:  تلفن را وصل کردیمنش
  بابا؟یکنی مکاری تو چمی ماھم خوبیمرس:  گفتی گرفتھ ای با صداپدر
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  خانوم بھتره؟زیچھ خبر؟ عز.  دانشگاه شرکت، شرکت دانشگاهیشگی ھمیطبق معمول کارا 
 .امروز صبح فوت کرد: پدر

 !!!!!!!!!!!!!!!؟یک 
 ؟یای جنازس معییفردا تش. بحامروز ص: پدر

 .امی بکنمی میسع 
 تالشم را کردم تا بھ خودم مسلط ی ھمھ دیلرزیدستانم ھنوز م.  تماس را قطع کردی حرفچی ھبدون

 تواندی فعالم کھ مطمئن بودم در نبودم خوب مانی از دانشجویکیشوم تا اخر ھفتھ کالس نداشتم بھ 
خانھ   بھ سرعت بھلمی جمع کردن وسایبرا. دیای را پر کند اطالع دادم تا فردا بھ شرکت بمیجا

 . برگشتم
 ی پرده اکردی بغض داشت خفھ ام مشدندی می چشمانم تداعی داشتم جلوزی کھ با عزی لحظاتتمام

 .نمی را ببیی جادادی و اجازه نمدیرقصیاشک در نگاھم م
 سر باز ی دمل چرکنی تا صورتم را اب بزنم درد ده سالھ عستادمی انھی ای جلویی دستشوی تویوقت

 .کرد و مرا بھ ھق ھق انداخت
 مدت توانستھ بودم نی کھ در ای کسی از خودم ضعف نشان دھم و براخواستی بودم دلم نمیعصب

 . کنمھی گرسمی بنوشی را بھ پاگرانیبھ عنوان مقصر، گناھان د
 من نداشت و بھ ناچار مجبور شدم با ی برایی اصفھان جای برایی ھوای کدام از اژانس ھاچیھ

 . گنگ بودمی براشی کھ انتھای خودم بروم بھ جاده انیماش
 رفتم کھ یبھ قبرستان.  از سکنھی مطلق بود و خالیاھی خانھ در سی ولدمی صبح بود کھ رسبایتقر

 .  بودند تا نماز بخوانندستادهی بھ صف اتی کھ ھمھ رو بھ مدمی رسیزمان. خان اقا در ان دفن بود
 و از دور نظاره گر می دودنکی را از پشت عزی دادم ھمھ چحی دادم و ترجھی تکواری بھ دی اگوشھ

 . عمھ ساغر سکوت را شکستی ھاغی جی نگذشت کھ صدایزیباشم چ
 . گم شدھی و گرغی جانی ال الھ هللا در مادی جنازه را بلند کردند و فریوقت

 ما گفتی حرفش افتادم کھ مادی و شھی خر وار ھا خاک مدفون مری خانوم جون ززی کھ عزدمیدیم
 کھ چراغش برامون شای ما اونجاس ای ابدی خونھ می و دوباره بھ خاک برگردمیھمھ از خاک

 . سرگردونمون نکنھیکیروشن باشھ و تار
  چطوره؟دتی خونھ جدزیحاال عز:  دلم گفتمتو

 . افتادنیی و بھ پادی گونھ ام لغزیو رنکمی عری اشک از زی اقطره
 بار مادرشان را نی اخری و براکردندی افتاد کھ چطور از تھ دل نالھ ممی بھ تک تک عمھ ھانگاھم

 چشمشان ی را نداشتند و دستشان رویشگی ان اقتدار ھمگری و بعد ھم عمو و پدر کھ دزدندیصدا م
 .بود
 نوه ی ھمھ توانستمی مفھوم نبود و نممی ھمھ برای شلوغ بود کھ چھره تی مراتب انقدر ان جمعبھ

 لرزونش ی کھ توجھ ام را جلب کرد بھادر بود کھ پشتش بھم بود و شانھ ھای کسی ولنمیھارا بب
 . از داغ درونش بودیحاک

 
 ی و روسردی سفی خانوم جون با ان موھازی بود عکس عزدهیچی ختم قران در تمام اتاق ھا پیصدا
 . شده بود وسط سفره قرار داشتنیی تزاهیکج س کھ با روبان یمشک

 زی عزی ھای و از خوباوردی اشک بھ چشم متی بعد از گفتن تسلشدی کھ از در وارد می کسھر
 .گفتیم

 کھ بھادر ی ھنوز ثابت بود، نگاه ھا و پچ پچ ھا باز ھم مرا بھ ده سال قبل برد زمانزی چکی اما
 ! گھی داشتھ دیبی عھی حتما دختره کردند؛ی می پراکنعھیمرا ترک کرد و مردم پشت سر ھم شا
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 !!! از دستش فرار کردهخبری طور بنی کرده با پسره کھ اکاری چنیبب
   باال اورده؟یزی چی دختره گندنکنھ

 ! سر پسره بلند شده بودری زدمیشا
 یا خال ردانی تفاوت کھ مثل گذشتھ منی دوباره در مقابل ھمان جماعت حراف بودم فقط با احاال

 .دمیترسی و از مقابلھ با مردم نمکردمینم
 کھ با یبھ قول عاط. گفتمی نشستھ بودم و با سر بھ مھمانان خوشامد ممی مجلس، کنار عمھ ھایباال

 ی با اون شال طورو لباس گرونت انگار رفت؟ی کھ چی طاق مجلس نشستیرفت: گفتیخنده م
 .  مادر شوھرتیعروس

 شدی مشتری با بھادر داشتم لحظھ بھ لحظھ در دلم بییاروی کھ از روی و ھفتم ھم گذشت و ترسسوم
 ان ھفت روز گذشت من ی کھ من ھستم نباشد و وقتیی جاھاکردی می ان بود کھ او سعشی خوبیول

. شدمی من و بھادر صورت نگرفت اماده رفتن منی بی مدت اتفاق خاصنی درانکھیخوشحال از
 عمو یری میدار:  گفتزدی کھ در چھره اش موج میراحت عمو کنارم امد و با نااخر یلحظھ 
 جون؟

 .......یلی کارام تو تھران مونده تا حاالم خگھیبلھ د 
 بھت بگم؛ خودتم دی ھست کھ بایزی چھی ترنم جان ی ولدونمی مدونمیم:  حرفم امد و گفتانیم
 .... کھ چقدر شرمندتمیدونیم
  عمو؟ھی حرفا چنیا 

 تورو تباه کرد، تو بھ مرز ی پسر من جوونیشرمندتم چون خبط و خطا. تھی واقعنینھ ع: عمو
 توی زندگوی در تو گذاشت کھ چشمتو رو گذشتھ ببندتی صالحنی شکر، حداقل خدا ای ولدیجنون کش

 خانوم امرزی خدابتی کھ با بابات وصروزی دی عمو جون ولاھھیبھ ھمون خدا روم س. یاز نو بساز
 حق بھ حق دار می اگھ نزارگذرهی کرده از منو بابات نمتی وصزیعز.... راستش....میخوندی موجون

 . ترنم حق بھادرهگفتی مشھیاون ھم. برسھ
  بود؟یتی چھ وصگری دنی بکشم اغی جخواستی دلم مدیکشی سوت مسرم
من از ... ی داشتھ باشی برام فرقی اگھ تو با عاطخونمیترنم بھ ھمون قبلھ کھ رو بھش نماز م: عمو

 تنھا برادرمو خونوادش بردو تا اخر عمر شی منو پی اون ابروگذرمی وقتم نمچی پسر نگذشتم ھنیا
 . پشت گوش انداختتششھی نمتھی وصیمنو شرمندشون کرد ول

 ی چمیشما درمورد مورد منو زندگ:  منقطع گفتمی گر گرفتھ بود با نفس ھاتی از عصبانصورتم
  عقد بس نبود؟یفره  سی پانمی بار بھ زور نشوندکی نیفکر کرد

 ...اما ما: عمو
 ذره حقو داشتھ ھی نی حداقل اکنمی ادا شد فکر منتونی خب شما دیلی خگذرهی ازتون نمنیگیمگھ نم 

 .ستی جز جھنم نیزی با بھادر برا من چی چون زندگرمی اخرو بگمیباشم کھ خودم تصم
 
 . حسم را بھ بھادر محک بزنمگری فکر کنم و بار دمی جاده انقدر وقت داشتم کھ دوباره بھ زندگیتو

 ساال بھ فکر نی کھ اگھ من بھادرو دوس ندارم پس چطور تو تمام اگذشتی سوال از ذھنم منی امدام
 .. برام تکرار بشھگھی بار دھی اون اتفاق دمیترسی مدمی شافتادم؟یازدواج ن

اما چرا؟ چون .  شدمزیر کنم؟ من مرد گر مردم ارتباط برقرای با ھمکاراتونمی نمی اصال چرا حتای
 نکرده و من جادی ایریی حسم تغی موضوع تونی اای خوردم؟ ازش متنفرم ی بدیاز بھادر ضربھ 
 پرستمش؟یھنوز عاشقانھ م

 نبود کھ نی ای برایلی فقط دلارمی کردم بزور در خودم بوجود بی کھ من سعیریی تغنھمھی ایعنی
   خاطراتشو تو ذھنم کمرنگ کنم؟یبتونم ذره ا
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 رفتم حس ابانی بار سرم نکردم و بدون ان بھ خنی اولی افتادم کھ چادرم را برای ان روزادی
 مارستانی کھ از بی ان روزای و ھمھ چشمشان بھ اندام من دوختھ شده انمی لخت و عرکردمیم

 ....!کندیخدا خشکم م االن کردمی نماز قضا دارم و فکر میمرخص شدم و متوجھ شدم کھ کل
 نھ من در نگاه مردم لخت بودم و نھ خدا بخاطر نماز نخواندن فتادی اتفاقات ننی کدام از اچیھ!  نھاما

 عذاب وجدان ی نداکی مثل یزی چیول.  ھمھ سال ھنوز سالممنیخشکم کرد و من بعد از گذشت ا
 .دمیشکی ارام مینداشتن قلب کھ من از ی روحی و ان تنش ھاکردی می و ھمھ جا مرا ھمراھشھیھم
 مبارزه با ی برای داشتھ باشد اما انگار ان را راھی مفھومتواندی نممی حذف خدا از زندگدانستمیم

 .دانستمی و بھادر مزیعز
 کردم صورت مسئلھ را ی حل مسئلھ فقط سعی من ھنوز بھادر عالقھ مندم و بجالی تفاصنی با اپس

 .پاک کنم
 دمی رسجھی نتنی فکر کردم بھ اشتری بعد کھ بی ولدمی طرز فکر بھ خودم لرزنی ازی لحظھ ایبرا

 .دیای بھ حساب بلی دلتواندی و مستی منطق نی ھم بیلیکھ خ
  گفت من حق بھادرم؟ مگھ بھادر خودش زن نداره؟ نکنھ ازونم طالق گرفتھ؟زی چرا عزیول

 . بودجھی نتین ب فکر نکنم چوگری دادم دحی ترجکردی بھ حد انفجار درد مسرم
 دی خستھ بودم اما بایلیبا انکھ خ. دمی کھ رسکرد،ی صبح شده بود و افتاب نم نم داشت طلوع متازه
 تنواستھ بود از ی من بھ خوبی دانشجوکردمیھمانطور کھ تصورش را م. زدمی بھ شرکت میسر

رفتن   پا و ان پا شد انگار درنی ای از او تشکر کردم دم در کمنکھیبعد از. دیای کارھا بر بیعھده 
 .و نرفتن مردد بود

 ؟یبگیخوای میزی چ؟یونسی ھیچ 
 .کردمی درون دستم بود و بھ چھره اش نگاه نمی ھمچنان گرم برگھ ھاسرم

  نھ؟ای بگم دی اصال باای چطور بگم؟ دونمیراستش استاد نم:  گفتی لرزونی با صدایونسی
 . بھش انداختم کھ بھ نظرم دستپاچھ ترش کردی نگاه اجمالنکمی عی باالاز
 چون انگار ینی بگو، البتھ قبلش بھتره بششھی اصال بھ من مربوط مای بدونم دی بایکنیاگھ فکر م 

 !ستی حالت سرجاش نیلیخ
 نظر نیدی کھ اگھ بعد فھمنی باشانیراستش استاد خواستم شما درجر: نشستی ھمانطور کھ میونسی

 .نی نکندای روم پیبد
  سر اصل مطلب؟ی و بری طفره نرنقدری اشھیم 
 از تھ چاه شی کف اتاق بود، صداکی و نگاھش بھ سرامکردی می با انگشتان دستش بازیونسی
 وقت ھی تا کردمی شرکت تمام تالشمو منی برام مثل خواب بود اونم تو بھترنجایکار کردن ا:  امدیم

 ....ی خوب بود ولزی شما سر افکنده بشم ھمھ چی کھ باعث بشھ بعدا جلوادی نشی پیاشتباھ
 ....ای بھ شرکت داره؟ ی ربطیزنی کھ ازش حرف می مشکل؟ی چیول 
 .. مشکلم گفتشھی بھ شرکت نداره اصال بھشنمینھ نھ ربط: یونسی
  نھ؟ای شده ی چیگی مشمی مجی دارم گگھیاه د 
 . کردنی ازم خواستگارییغمایمھندس : یونسی

 ازی کردنش بھ وقت نی حالجی کرد کھ ماتم برده بود و براانی جملھ را بنی اعی تند و سرانقدر
 تو ؟یکنی می کرده؟ شوخی از تو خواستگارییغمای:  و گفتمدی مرتبھ خنده ام ترککی یداشتم ول

 ؟ی گفتیچ
 داشتم یبرخورد تند:  گفت یشتری جان گرفتھ بود با تسلط بی من کمی کھ انگار از خنده یونسی

 ....ی اگھی وقت موضوع رو از دھن کس دھی کھ اگھ نیخواستم شمام بدون
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 بشھ کنمی فکر می ولمی باھم نداری خوبی رابطھ ییغمایمنو :  دست دعوت بھ سکوتشکردمبا
 و یچی کھ ھھی اگھ جوابت منفی در ھر حال خود دانیول. رسھی بھ نظر نمیمرد بد. نشکردیتضم

 خودت و می بکنم ھمش تصمتونمی نمی دخالتچی ازدواج ھیمن تو مسئلھ  .یچیاگھ بلھ است بازم ھ
 . دارهیبستگ بھ خودت

 . دارمی استاد حاال احساس بھتریمرس: یونسی
 

 . کردری رفت فکرم را درگرونی بھ بیوقت
 بخواد ینطوری خودش دست و پا کنھ ای رو برای من بھش گفتم نتونستھ کسنکھی از اییغمای نکنھ

باالخره منبع !  ناراحت بشم کھ اون قراره با شاگردم ازدواج کنھدی چرا من بای کنھ؟ ولیمنو کفر
 . شددای پاالتی فکر و خنیتمام ا

 . غم آخرتون باشھدوارمی امکنم،ی عرض متیتسل:  در را باز کرد و وارد شدییغمای
 .دینی بشدیی بفرماممنون،

 . نبودنی واقعا متاسفم اصال قصدم توھنم،کی میبابت برخورد زشت اون روزم عذر خواھ: ییغمای
 .گھی دادی مشی خوب پکنم،یخواھش م 
 مدت کھ نیا:  را پاک کرد و در ھمان حالت گفتشیشانی با کف دست راستش عرق پییغمای

 ... خوبیلی خنجای بھ لطف شاگردتون انینبود
 امور توننی بھتر از خودم میلی من ھستن و مطمئنم خانی دانش جونی جز بھتریونسیبلھ، خانوم  

 .رو اداره کنن
 کھ بخوام با ستمی نی در سن و سالگری بنده دیکامال مشخص بود، راستش خانوم اصالن: ییغمای

 ی واقعا خانوم برازنده اشونی حرفمو بھ فردا بسپارم، اایدست دست کردنو من من کردن کارم رو 
 کمتر از یزی و کماالت ھم چایب و ح دارن البتھ از حجیری پذتی مسئولی ھیھستن و روح

 برام شونی و از ادی بکنی کارھی خواھر برام ای بھ عنوان ھمکار خواستمی مندارن، خودتون
 کارو کردم نی بار اھی ھستم، قبال یی خودم آدم دست و پا چلفتدی بھ وقت فکر نکند،ی کنیخواستگار

 اقدام از طرف خودم صورت نی اگھی بار دنمیبی با برخورد تندشون روبرو شدم کھ صالح نمیول
 .رهیبگ

 تونمی نمی مسائل دخالتنی چون بنده در اادی برنمی کاری از دست من با کمال شرمندگییغمای یآقا 
 فردا د،ی رو ھم بدوننشونی تا نظر والددی بھ منزلشون برکنمی مشنھادی بھتون پحای ترجیبکنم ول

 بھتون رو  مطمئنا اگھ دلش باھاتون باشھ آدرس منزلشوند،ی سر بھ دانشگاه بزنھی میساعت سھ و ن
 .دهیم
 !خورهی چشمم آب نمی ولامیم: ییغمای
 . نعمت استابانیلنگھ کفش در ب 
 داشتم بعد از دو ھفتھ یونسی کھ از چشم و دل ی کھ سراغ داشتم و خبرییغمای کھ از ی جنمبا

 . باالخره بلھ داده شدی در پی پیسماجت ھا
 ،یی و مامان قصد برگشتن نداشتن و ظاھرا قرار بود تا چھلم بمانند، دوباره خودم بودمو تنھاپدر
 . ببرمیری پی تحمل کنم و با خودم بھ روز ھاتوانستمی کھ نمیدرد
 ھا را نی گل و بلبل، ماشدنی دی نشستم و بجای مابانی رو بھ خی وقت کنار پنجره ری تا دشبھا

 !رندی سبقت بگشانیی از جلوخواستندید م ممتی کھ با بوق ھادمیدیم
 نی اولی براخواستمی مخواھم،ی روال نمنی را با ای کھ زندگدمی رسجھی نتنی فکر کردم تا بھ ایلیخ

 نی اولی و برااورمی بھ شنا در بی بار خودم را در خالف جھت رود زندگنی اولیبار بجنگم، برا
 .دمی ھمھ سال شکنجھ کشنیبار بھ خودم جرات بدھم تا بفھمم بھ تقاص از کدام گناه ا
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 عزا دار بودنم را ،ی بود کھ ھمھ را دعوت کرد و من با عذر خواھییغمای ھفتھ مراسم جشن آخر
 .بھانھ کردم و نرفتم

 و التی بود در تعط افتادهمی بودم و کالس ھاکاری بشی کھ البھ الیلی بعد چھلم بود چند تعطی ھفتھ
 حساب کنم، یونسی ی روتوانستمی شرکت ھم کھ اصال نگران نبودم چون حاال میاز بابت کار ھا

 . را رزرو کردم، چھارشنبھ ساعت ھشت شبطمیبل
 نشست، نی زمی با پدر تماس گرفتم و اطالع دادم کھ پروازم با سالمت بر رودمی رسیوقت

 . را بفرستد دنبالمیکیخوشحال شد و ازم خواست منتظر بمانم تا 
 بود و ی ابری ساعتم نگاه کردم، ھوا حسابی بودم و مدام بھ عقربھ ھاستادهی ای درب خروجیجلو

 .دیوزی می تندیباد ھا
  کمکتون کنم؟تونمیم 
 .نھ ممنون 

 ھی! ست؟ی نفیچرااااااا؟ ح: زدیم کش دار ی شدن نداشت و مدام حرف ھاالیخی جوان قصد بپسر
 !؟... جا بمونھنیا...  وقت شب نی ایتو... تنھا.. خانوم خوشگل

 .نیگفتم مزاحم نش 
 ! تنھا بمونم؟ادیدلت م... فدات شم... ستمیمن کھ مزاحم ن 
 .ادی من دلم نمادیاگھ اونم دلش ب 

 ! کندھی خودش را تخلیر پ دی پی داشت با ضربھ ھای بھادر بود کھ سعدی بھ نظرم آشنا رسصدا
 نھی بھ سرعت جلو رفتم، با مشت بھ سشدم،ی مردم جمع شده بودن، داشتم از خجالت آب می ھمھ

 !شی کشتوونھ؟؟؟ی دیکنی مکاریچ: دمیاش کوب
 .نیتو برو تو ماش:  رو بھ من گفتتی با عصبانبھادر

 ساعت دوازده بود کھ بھ بای من تقری و با زارو التماس ھامی بعد در حراست فرودگاه بودی لحظاتو
 کنھ،ی ذره فکر نمھیاصال آبرو برام نمون، : گفتمی من جلوتر غرغر کنان مم،یرفتی منیطرف ماش
 !اره؟ی دووم بی ھمھ سال تو کشور خارجنی صلح طلب چطور تونستھ ای ھی روحنیموندم با ا

 ! دنبال من؟یای بی گفت جنابعالیاصال ک 
 رفتھ چون ی اگر سوار نشوم سرم کاله بزرگدمی شد و استارت زد، فھمنی تفاوت وارد ماشیب

 .ممکنھ تنھام بذاره و برود
 قرص و ی را باز کردم و بستھ فمی گرفتھ بودم، در کیدی مغزم بود، سردرد شدی آھنگ رویصدا
 کردم بھ یچشمانم را بستم سع.  سرما دو چندان بشودشدی ھا باعث مشھیش.  آوردمرونی آب بیبطر

 سرم جابجا شد، شالم بخاطر باد افتاده بود و ی رویاحساس کردم دست.  خوب فکر کنمی ھازیچ
 سرم گذاشتھ بود، ی و شال را رونتمی کرده بود آفتاب و مھتاب نبی سعشیشگی طبق عادت ھمربھاد
 . شروع کرد بھ زنگ زدنلمیموبا

 بلھ؟ 
 . دخترییکجا: یعاط

 .جام اونگھی رب دھی نمیتو ماش 
 د؟یی ناقال راستشو بگو اآلن کجایآ: یعاط

 . خووووووووووبی جاھی 
 . آھنگ قطع شدیصدا
 ؟ی ھستی کگھی بابا تو دیا: یعاط

 . ھول نکنرسمیدارم م 
 . تا اومدنت، عاشقتمکنمی میلحظھ شمار: یعاط
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 .زمیمنم عاشقتم عز 
 یلی کھ خنی بھادر شدم، با ای برافروختھ ی و چھره ادی تماس قطع شد متوجھ سرعت زیوقت

 از خودم ضعف شی جلوخواستمینم!!!  کرم از خودم بودهدانستمی نزدم چون می اما حرفدمیترسیم
 .میدی کھ باالخره رسنینشان دھم تا ا

 و مرا دیپرسی مخودی بی و سوال ھاکردی مممی جنی بود، مدام سی عاطدمی را کھ دی کسنیاول
 .خنداندیم

 ذشت؟تو راه خوش گ: یعاط
 .گمشو 

 ھ؟ی چھی داغونھ قضیطرف حساب:  با خنده گفتیعاط
 . نزدی حرفگری کردم، رفت در خودش و دفی تعرشی را برای کالنتریماحرا

 اتاق بھادر افتاد، ی رفتم، لب حوض نشستم، نگاھم بھ پنجره اطی بودند، بھ طرف حدهی خوابھمھ
 از پشت پرده اش تنگ شده بود، چقدر دلم شکستھ بود، چقدر ساده ی دزدکی نگاه ھایچقد دلم برا

  شبھ از دست دادم، سرم را بطرف ماه بلند کردم، انگشت اشاره ام راکی ام را ی خوشبختیھمھ 
 کھ تو شب ی بودیتو تنھا کس! دمی کھ چقدر زجر کشیدونیحداقل تو خوب م! تو: بھ طرفش گرفتم

 .ی ترکم نکردمیی تنھایھا
 .دی ترکبغضم
 رو دمی دی کھ جلویی ابرھای بھادر ھم مثل تو بود، کاش اون ھم مثل تو با وجود ھمھ کاش

 . نگاش کنم و از درد دلم بگمذاشتی چند ساعت فقط می و برازدی اونارو کنار مرن،یگیم
  داشتھ باشم؟ چرا حاال کھ ھمھ فراموشش کرده برگشتھ؟ی من ھم روز خوشیخوای چرا نما؟یخدا

 ؟یتو ھم فراموشش کرد 
 ؟ییتو:  قلبم گذاشتمی دستم رو روی عاطدنی وحشت بھ عقب برگشتم، با دبا

 فکر شھی ھمنمیبی ھمھ می کھ تو چھره ی خستھ شدم ترنم از غمگھید:  لرزون گفتی با صدایعاط
 ی جا گذاشتھ ولھی کھ تو وجود بقی بدون توجھ بھ ناراحتشی خوش گذرونی بھادر رفتھ پکردمیم

 .ادی جور در نمھی با بقزی چھی وسط نی اون از ھمھ داغون تره افھممی منمشیبیحاال کھ م
 .خورهی کھ کرده رو مییفقط اون داره چوب کارا.  جورهیھمھ چ 

 .ی ھنوزم دوسش داردونمی خوب می منو گول بزنیتونیتمومش کن ترنم تو کھ نم: یعاط
 تنھا خوامیبرو م. ی پردازالی احمق خھی بشنوم تو یزی چخوامینم:  گوشم گذاشتمی را رودستانم

 .باشم
 

 بود نشستم و از عمق رشی ززی کھ عزی آمدم، کنار خاکرونی ھمھ رفتند از پشت درخت بیوقت
 رفت، نی مدت ازش داشتم از بنی کھ در ای انھی کردم، انگار تمام کھی گرشیوجودم زار زدم و برا

 دهی دابانی در خیی آمدم، غروب شده بود، اصال تاکسرونی ب کھ از قبرستاندیباریباران نم نم م
 آمده بود احساس رونی روح و پر از غم بی و بی از آن فضانکھی و از ادمی کشیقی نفس عمشد،ینم

 ی کمکرد،ی ام موانھی داشت دگری دامد،ی از پشت سرم مینی بوق ممتد ماشی داشتم، صدایخوب
 .می جلودیچی لحظھ پنی کردم کھ در ھمادیسرعتم را ز

 ؟ی چھ خبرتھ؟ مگھ کوریھ 
 . پشتتھی کینی کھ ببی سرتو برگردونیتونیحداقل م:  شدادهی پراننده

 .ی ھمھ جا ھستادیخوشم م:  زدم و گفتمیپوزخند
 . ھا ھستمنجای فقط استمیھمھ جا ن: بھادر

 !نو مبارکمنزل :  شددهی با دست بھ قبرستان اشاره کرد، نگاھم دنبال رد انگشتش کشو
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 . خونھ قسمت ھمھ ھستنی ای ولیمرس: بھادر
 !یزنی خانوم جون حرف مزیمثل عز 

 ...دیآره شا:  زد و گفتی کجلبخند
 ؟ی چدیشا 

 . سوار شو،یدی مریبسھ بابا چقدر بھم گ: بھادر
  سوار شم؟دیچرا با 

 . باھات حرف بزنمخوامیم: بھادر
 ؟ی چیدرباره  

 . دادم سوار شمحی نگام کرد کھ ترجنیھمچ
 اعتماد بھ نفس از ی من ھم فرصت کردم تا کمکرد،ی می فقط رانندگی حرفچی راه بدون ھیتو

 ی قلبم را ثابت نگھ دارم، تا بتوانم بوی و تپش ھانمی کنم تا بتوانم کنارش بنشدایدست دادم رو پ
 .عطرش را حس کنم و بغضم را فرو دھم

 رفت کھ یزیبھ طرف ھمان م.  کرده بودرییچقدر تغ ی ول؛یشگی ھمان رستوران ھمشھی ھممثل
 . انداختمی بھ سر تا پای بھ گارسون سفارش داد نگاه کوتاھنکھی بعد از ام،ینشستی پشتش مشھیھم
  شدم؟ری پھ؟یچ:  لبخند گفتمبا

 کھ خودت بوجود ھییرایی تغنای کھ بخاطر گذر زمان نبود، ایریی تغ،ینھ، فقط عوض شد: بھادر
 !یآورد

 .یکنی فکر مینطورینھ تو ا 
 و نمیبی رو کھ میزی فقط چکنم،یمن فکر نم:  زدی چانھ اش گذاشت و لبخند کجری دستش را زبھادر

 ...زای چھی بقیالبتھ سوا...! ی لحجتم عوض کردیتو حت! گم،ترنمی رو مشنومی میحت
 مثل؟ 

 .داتت بھ اعتقااتیتفاوتیمثلھ برداشتن چادرت، ب.....مثلھ...مثلھ: بھادر
  کدوم اعتقاد؟؟یزنی حرف می چدرباره
 !!!شناسمی تورو نمگھیمن اصال د: دی کششی بھ موھای دستاشفتھ

 .ی بشناسدمینبا... ھھ
 ؟ی تلخ شدنقدریچرا ا: بھادر

 شدم ریبھادر من پ.  بھ من نھی طوره بھ تو ساختھ ولنیاره ھم! ی شدنیری شیادی تو زدیشا 
 . یچی دارم؟ ھی چمی تو زندگیول.  و ھشت سالستی مگھ من چند سالمھ؟ ب؟یفھمیم
 .....یکنی بعد رفتن من ازدواج مکردمیفکر م:  مشتش نگاه کردبھ
 . گرفتھ؟ من از ھمھ مردا متنفرمتیازدواج؟ شوخ 

 .منو ببخش: بھادر
 خاطراتم نی بھترتونستنی کھ میی از دست رفتم ده سال از روزای ده سال جوونا،ی ببخشم؟ بویچ 

 . ندارمدنی برا بخشیزی چگھی دتیباشن ارزون
 ترنم؟: بھادر

 جانم؟ 
 شی بود کھ از دھنم دراومد؟ فکر کردم چند سال پی چھ حرفنی من ایخدا.  بھم گره خوردنگاھمان

 .دمی از خودم جلوش ضعف نشون مشھیخاک بر سرم کھ ھم
 . اون روزا افتادمادی:  گفتی لبخند کمرنگبھادر

 نجا؟ی ای سر اصل مطلب؟ چرا منو اوردی برشھیم:  کردمی خشکی  سرفھتک
 ؟یبخشیمنو م. اصل مطلب و گفتم: بھادر
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 تا عمر دارم بخشمتی راحت کنم، نمالتوی اره؟ بزار خ؟ی گرفتن اومدتی حاللیفقط برا 
 .بخشمتینم

 ؟یچقدر سنگدل شد! چقدر قاطعانھ: بھادر
 بار تا سر کوچھ ستی کھ بی سنگدل شدم ازون شبی از کیدونی می شدم اره حق با توإ، ولسنگدل

 تمام حساب می شوھرم، تاج سرم، ھمھ زندگدمی کھ فھمی ھا اومدمو رفتم، اون موقعوونھی دنیع
 رونی کھ ھمھ رو از خونم بی اونوقتی کھ از شرکت استعفا دادی کرد اون موقعی ھاشو خالیبانک
 کھ از ترس ی کردم، اون زمانھی زار زار گردموی عکسات دراز کشی و شب تا صبح رومکرد
 ترک کرد گھی دیکی شوھرم منو بخاطر دمی کھ فھمی اون زمانشدم،ی ممی تخت خواب قاری زییتنھا
 ھارو ی نامردنی اگھی درموی تا بمدادمی قورت میگری پشت دیکی دم دستمو ی تمام قرصایوقت
  بازم بگم؟ای بودم بسھ ه سنگدل شدنمینب

 ؟؟؟یخودکش:  وحشت و لکنت گفتبھادربا
 ساقط بشھ رو ی کھ باعث شد ترنم از ھستی مونده، بزار اون لحظھ اھیصبر کن ھنوز اصل قض 

 نھ بھ ی ترنم ھمھ طراوتشو از دست داد، بھادر؛ تو نھ بھ من رحم کردکھیبھت بگم اون زمان
 ......بچم

 ...............!!!!!!!!!!بچھ:بھادر
 ھمھ نی بود کھ بتونھ ای معصوم تر از اونکتروی تحمل کنم اما اون کوچتونستمی من مدیاره بچھ شا 
 من ی برایچیازت متنفرم ھم از خودت ھم از تمام خاطراتت تو ھ.  رو درک کنھیی وفایب

 .ینزاشت
 ......... نکن من عاشقتمنکارویبا من ا: بھادر

 . بشنومخوامی نمیچیھ! سییییییییییییھ
 .....نم تورو ارواح خاک خانوم جونتورو خدا تر: بھادر

  از جونم؟گھی دیخوای میچ 
 .کنمیفقط بھ حرفام گوش کن التماست م: بھادر
 .بگو: کردمی طور کھ اشکامو پاک مھمون

 
 

 فکر شھی ھم،یافتنی دست نی رواھی بود، ای روھی با تو برام یزندگ:  و گفتدی کشیقی نفس عمبھادر
 کنھی می ازت طرفدارای پلکھی دوروبرت مدمیدی ھر وقت مد،ی بھ ھم عالقھ دارددی تو و فرکردمیم
  خانوم جونزی بھ عزی بکشمش، از حسودخواستی دلم مره،یگی گوشھ کنار تو رو بھ حرف مای

 تو رو صدا عی اونم سردن؛ی کھ نوه ھات چشم بزرگترا رو دور دی چھ نشستزی کھ عزبردمی مپناه
 از شھی من دامن بزنھ، ھمی ھای بھ حسودخواستی نمی داشت ولمانین ا بھ پاک بودنتوکرد،یم

 ادی تو اتاقم تا مثال درس نیومدی می با عاطی وقت،یدور حواسم بھت بود کھ دست از پا خطا نکن
 ن،ینی ببدیتونی ھم مزمی بولتی ضربانشو از پکردمی فکر می گاھزد،ی قلبم تند تند مجانی از ھمیریبگ
 ھی ی داشتھ باشمت ولشھی واس ھمخواستی دلم م،یدیدی میزی نھ چیدیشنی تو نھ صداشو میول
 م دوستیاون روز کھ جلو...  چھ برسھ بھ خودمی ھم متنفرمی کھ از سادمیدی باطل بود چون مالیخ

 کی خودتو بھم نزدی اونطوری وقتی ولی کارو کردنی جلب توجھ ای فکر کردم برایدیبھش خند
 صدام دونستمی بھت نگفتم چون میزی چوفتم،ی حس کردم اآلنھ کھ پس ب،ی تو چشام زل زدویکرد

 یزی پشت پنجره بود و راز دلم رو کشف کرد، اما نتونست چزی اون روز عزلرزه،یھم مثل قلبم م
 تی بھ واقعی خواستگارت بھ خونھ باز شد، ھر چنی اولی پانکھی بکشھ تا ارونیر زبونم بیاز ز
 چند تا خواستگار رو پشت ی وقتسوزوند،ی منو مشتری ترس از دست دادنت ھم بشدمی م ترکینزد
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 اصال بھ ی کسدمی فھمی وقتیھم رد کردند دلم قرص شد کھ فعال قصد شوھر دادنت رو ندارن ول
 ھم یی ھای دوباره ھمون آش و ھمون کاسھ شد، از حرف ھا و شوخی خواستگار دارھ کگھیتو نم

 شد دای سوار بر اسب پی باالخره اون شاھزاده ن،ی معلوم بود کھ کف شوھرنیکردی میکھ با عاط
 خواستگارات رو با آب و تاب ی ھی قضنی از قصد چند بار ازی بھ تو گفتن، عزعی ھم سرھیو بق

 گفتم، گفتم کھ دوست دارم زی برام نمونده، با اشاره بھ عزی راھگھی ددمی منم دد،کری مفیبرام تعر
 ھمھ ی جلودی اون سال عی بودن، وقتمی زندگی روزانی اون روزا بدترست،یش ن اآلن وقتیول

 وقت ری ھر شب تا دست،ی کھ دلت با من ندمی فھمی بودم رو اونطور پس زددهی کھ برات خریلباس
 کھ بھ نی تا اشھ،ی می جلو چامی کھ اگھ بکردمی و با خودم فکر مستادمی می وااقم اتیپشت پنجره 

 موضوع استقبال کردنو نی گذاشتم، ھمھ از اونی در مزی رو با عزشنھادمیخودم جرات دادم و پ
 زی عزکردم،ی حس نمنوی من ای ولی تو خوشحال شدشتری گفت از ھمھ بزیخوشحال شدن، عز

 یی من بوخواستی چون تو رو مجبور بھ ازدواج با من کرده بودن، نمفتگی منارویخانوم جون ا
 دی کرده و لباس سفشی اون روز تو رو با اون صورت آرای کھ باالخره موفق ھم شد، وقتببرم،

 رو بھم دادن، ای انگار تموم دن،ی مال من بشی روزھی تو شدی باورم نماوردم،ی داشتم بال در مدم،ید
 طول ،ی من بودی تو تمام زنگفھ،ی قابل توصری بار دستم بھت خورد غنیل اوی کھ برایلحظھ ا

 بود، خوش ی عالی اتفاق افتاد؛ ھمھ چنی باالخره ای ول،ی و عشقمو باور کنینی تا منو ببدیکش
 ی خوشبختنی کم کم فکر از دست دادنتو تمام شدن اکردم،ی بدنم حس می رو تو تموم سلول ھایبخت
 جھت سر تو ی و من بدادی بھم دست می عصبی حالت ھانکھیبھ جونم تا ا  خوره افتاده بودنیع
 خودم بخوام مدام باعث رنجشت شدم، نکھی بدون ا،ی از وجودم بودیی کھ جزیی تودم،یکشی مدایفر

 شرکت غش کردم، ی بار ھم توھی گرفتم،ی مدی شدی ھاحھی ھم سرگیاصال دست خودم نبود، گاھ
 ...دمی روز رفتم و فھمھی برم دکتر، منم کردن شنھادیچند تا از بچھ ھا پ

 
 . نزد و رفت تو خودشی حرفگھی سکوت کرد، ددی کھ رسنجای ابھ
  شد؟یخوب چ 
 
 ؟ی نگرانمھ؟یچ:  لبخند گفتبا

 .ستیاصال نگو، مھم ن:  نازک کردم و گفتمی پلکپشت
 .ی بدونی دوس داریلی خدونمیم. گمیقھر نکن؛ م: بھادر

 .ی بشنوم برسدی کھ بایینھ اتفاقا، فقط منتظرم بھ جا 
 .و بگ؟ی بشنوی خوای میچ: بھادر

 . بگوسیمھم ن: می ھوومی نشد تا بگومیرو
 درستھ؟.  کھ برات فرستادمھی اون نامھ ارهی فکرت درگدونمیم: بھادر

 کدوم نامھ؟:  گفتمی دستپاچگبا
 ماند انگار در خاطرات رهی نا معلوم خی چند بار سرش را تکان داد و نگاھش بھ نقطھ ابھادر

 تو یی تمام اروزھامشی دارم اونم از نوع بد خی دکتر بھم گفت تومور مغزیوقت: غرق شده بود
 ....دمیسرم با تو ساختھ بودم بر باد رفتھ د

 ؟؟؟ی تومور مغزھ؟ی چھ حرفگھی دنیا.  اب دھانم را قورت دھمتوانستمی نمیحت.  زدخشکم
 موجود ھی خواستمینم آخھ رفتم؟ی من طفره می ولمی بچھ دار بشیکردی چقدر اصرار مادتھی: بھادر

 .کردمیترکت نم......... ی تو حاملھ ادونستمی قسم اگھ می بھ علی ولی بدون پدر بزرگ کنگناھویب
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 بگم با کس یخب فکر کردم وقت. ی کنمو پاسوزم بشتتی اذنی ازشتری بخواستمی رفتم چون نمرفتم؛
 و بھ مرور زمان من یکنی ازدواج می اگھی با کس دی ھستم حتما از سر لج و لجبازی اگھید

 ...... اماشمیفراموش م
 یلی خی االن تو بغل اونوی ازدواج کردگھی دیکی تو حاال با نکھی غربت فکر ای تو شبامیی تنھایتو
 یمیبعد از عمل اول و شروع ش.  بود کھ تو سرم بودی دردناک تر بغرنج تر از توموریلیخ

  بھم گفتھ بودننجای ایدکترا. کردیھ ارومم م بود کیزی باھم بودنمون تنھا چی فکر روزایدرمان
عمر دست خداست اگھ .  اما االن ده سال گذشتھ و من ھنوز زندم مونمی زنده نمشتری ماه بشیش
 چیھ. دونمی بود کھ تا بھ حال سرپام نمی اما حاال حکمتش چمردمی منای زودتر ازیلی خخواستیم

 من ھ،ی منظورم خودکشی نشون بدھی قضنی بھ ای حد واکنش تندنی تا اکردمی فکرشم نمیوقت حت
 ی دغدغھ و دلمشغولچی بدون ھی کنی شاد و خوشبخت زندگخواستمی چون ممونمی شرمندت مشھیھم
 ......  انگاریول

 ؟ی ازدواج نکردچرا
 دمی بھ حال خرابم برد دی را پاک کردم پسمی برداشتم و صورت خزی می دستمال از رویبرگ

 . راه بازگشتانی میگرفتن دستم جلو امد ول ی دستش برایلحظھ ا
 نفسش را با فوت ی و ھمھ دی چرا کم پشت شده کشدمیفھمی کھ حاال مشی در موھای دستکالفھ

 چقدر قشنگ نجایا:  بھ دورو اطراف انداختی چانھ اش گذاشت نگاھریدستش را ز.  دادرونیب
 .شده

 . عوض شدهزشی ھمھ چبایتقر:  گفتمدیلرزی کھ ھنوز از زور بغض میی صدابا
 . بھ جز ادمازیدرستھ ھمھ چ:  بھم انداخت و گفتی نگاه جذاببھادر

 .ی عوض شدیلینھ اتفاقا تو ھم خ 
  بدتر؟ایبھتر شدم :  گفتطنتی شبا
 زرد شده، نقدری کھ حاال ادی ھمان بھادر من بود؟ ان پوست سفنی اگفتم؟یچھ م. دمیباره لب برچ.د

 کھ شوھر من بود یبھادر! نھ..... فی اندام نحنی و افروغی حد بنیا ا کھ حاال تی عسلیاون چشما
 .ھنوز نگاه منتظرش بھ دھانم دوختھ بود.  نبودنیا

طرز برخودت ...  بھتریلیخ...... یبھتر شد: دی چکنیی اجازه از چشمم بھ پای بازھم بی اشکقطره
 .ی تر شدی اداب معاشرتیی جوراھی یزنی تر شده راحت تر حرف میمیصم

 ؟ی عوض شدیلیتوھم خ: بھادر
 من؟ 

 انتی کامل تر شده نوع بتتی شخصیعنی......  خردهھیاره بھ نظرم قدت بلند تر شده چھرتم : بھادر
 .یستی نشی چند سال پی اون خانوم کوچولوگھی کرده در کل درییتغ
   بھ نظر برسھینطوری ادیشا 

 .می تمام گذشتھ رو فراموش کنایب........... دارمی خواھشھیترنم، ازت ............ دونم،یم: بھادر
  بشھ؟یکھ چ 

 .می کنیکھ راحت تر زندگ: بھادر
 ن؟یفقط ھم 

   ھم وجود داره؟نی مھم تر اززیمگھ چ: بھادر
 برگردم امشب دی من باسی نی مھترزینھ حق با توإ چ:  متوجھ منظورم نشد ناراحت شدمنکھیاز

 .پرواز دارم
 .ی ھنوز قول ندادیول: بھادر

 .میحاال بر. قول 
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 .ی قولو از تھ دلت نگفتنینھ ا: بھادر
 .می مورد بحث کنم بھتره برگردنی درخوامی نمگھید:  بلند شدممیازجا

 .یھرجور کھ تو راحت: بھادر
 کھ من ی کسنکھی ازی بودم خوشحال بودم، ولدهی را شنتی واقعنکھیاز. کردی داشت خفھ ام مبغض

 و من کردهی ھمھ سال داشتھ با مرگ دستو پنجھ نرم منیعاشقش بودم حاال کنارم نشستھ چطور تو ا
  وگذراندمی را ممی خودم ساختھ بودم روزھای کھ از او برای مسخره ای احمق ھا با فکر ھانیع

ون بھ شب  کھ من روز ھامو با اخوادی اون نمی ھمھ سال دورنی بعد از گذشت انکھیبدتر ازھمھ ا
 .برسونم

 . دانشگاهی رفتدمی ترنم شنیراست:  گفتکردی طور کھ دنده عوض مھمان
 کھ ارزوشو داشتم و بھ خاطر تو یرفتم ھمون دانشگاه تھران. اره رفتم:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 .از خواستم گذشتم
 دانشگاه ی وقتدمیترسی می بشم ولشرفتتی مانع پخواستمیمن نم:  شدرهی خشی بھ جلوتی با جدبھادر

بعد منو ....ی واسھ خودت مستقل بشیدی رسیی جاھی کھ بھ ی و اون روزی بدلی و ادامھ تحصیبر
 . منو برات پر کننی باال تر جای ھاتی با موقعیی ادماای یفراموش کن

 ؟یپس تو بھ عشق من شک داشت. یچھ طرز فکر بچھ گانھ ا:  زدم و گفتمیپوزخند
 ی بودم تورو براصی تو حری من فقط رو؟یزنی حرف مینطوریچرا ا. نھ شک نداشتم: بھادر

 کس جز من چشمش بھ تو چی ھخواستیدلم نم. زتوی خودتو وقتتو توجھتو ھمھ چخواستمیخودم م
 نداره گفتم کھ ی ادهی فاگھی حرفا دنی دست خودم نبود گفتن ای کارم بچھ گانھ بود ولدونمیم. فتھیب
 . می رو فراموش کنگذشتھ دیبا

 . بود کھ از بودنم با بھادر شوکھ شدی نفرنی بازش کرد او اولھی در را زدم سمزنگ
 

 کھ زنعمو از اشپزخانھ بھ می بوددهی نرسوانی ھنوز بھ ادندی بھ طرف منو بھادر دوی عاطی ھابچھ
 کردندی میھمھ سع.  مانده بودرهیھمان طور ھاج و واج نگاھش بھ ما خ. دی امد و مارا درونیب

 . را نداشتندشیی برخورد کنند اما توانایعاد
 ماندند و اما ی در اصفھان میشتری مدت بی خاطر برانی بود و بھ ھمھی ارثمی مجبور بھ تقسپدر

 .می فرودگاه شدی و احمد راھی با عاطگشتمی ھمان شب بھ اصفھان بازمدیمن کھ با
 
 
 
 بود کھ تمام ی مردری برگشت بھ جز فکر من کھ حاال درگی روال عاد زود دوباره کارھا بھیلیخ
 .دمیدی را با او ممیایدن

 ی زود داد ھمھ را در میلی درش وجود داشت کھ خی مشکلدادمی کھ انجام میی تمام کارھابایتقر
 عالمت سوال داشت حاال خودش ری ھمھ را زشھی شده خانوم مھندس ما کھ ھمیاورد، کھ چ

 عالمت سوال شده است؟
 کنم پس حاال چم شده است؟ حاال کھ ی را با کار قاطی من کھ عادت نداشتم مسائل خانوادگیول

  قرار ترم؟ی بشھی سواالتم را گرفتھ ام چرا از ھمیجواب ھمھ 
 

 حاال کھ خاطراتم زنده بود ی من حسن فراموش کردن خاطرات گذشتھ ام را داشت ولی براکار
  کردم؟ی چکار مدی بارفت،ی رژه ممی رویجلو
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دستم . دادمی زمان را از دست می پوچو واھی فکر فکر، سھ ماه گذشتھ بود و من فقط با فکرھافکر
 . من جدا بودمی بند نبود انگار سرنوشت راھش از تصمییبھ جا

 بودم چقدر مامان و بابا از دهی شندیاز مج پدر و مامان ھم ھنوز برنگشتھ بودند و من ی طرفاز
 ی برای من اصال دختر خوبختمی موضوع بھم رنی ادنی از فھمیلی خندیبودنشان در اصفھان راض

را  عزمم! زدند؟ی نمی حرفچی بودند و ھی ھمھ مدت از بودنشان در تھران ناراضنیانھا نبودم انھا ا
 و پدر مخالفت کرد می جرو بحث کردیاولش کم.  امدن بھشان ندھمیجزم کردم تا اجازه دوباره 

 .  مامان قبول کردیانی و پا در می پافشاری بعد از مقداریول
 . کاستھ شدیادی ھا تا حدود زیالبافی از ان فشار و استرس و خگھی ددمی جدی گرفتن پروژه با

 داری بمی سخت کوشی ھی روح زبر دست باعث شد تا دوبارهیمی از تیدی جدی با اعضامیھمکار
 . برسانمی تالش خودم را بھ سطح باالتری بود تا با کمیشود حاال فرصت خوب

 کم کم شک و شبھھ ھا کردمی کار مونی اقای و پا بھ پاماندمی گروه می ھی وقت کنار بقری تا دشبھا
 ھمھ اقا تا نی انی خانوم متاھل بکی سوال بزرگ در ذھن ھمھ نقش بست کھ چطور نیشروع شد ا

  بدون اعتراض ھمسرش؟کندی از شب کار میپاس
 بودم کھ کھ جز خودم دو خانوم ی من در گروھنباری اشھی بود کھ برخالف ھمنی من ای اساسمشکل

 چند ی اما من نھ وقترفتندی و بعد ھم مماندنی می تا ساعات ادارشھی ھم در ان بودند ان ھا ھمگرید
بھم گفت ... ی کاراهی گذاشتم او ھم کھ استاد سانی در می با عاطدی پچ پچ ھا بھ گوشم رسنیبار ا
 ی دهی کردن ایبا عمل. کندی جلوه دھم کھ انگار ھمسرم خارج از کشور است و انجا کار میطور
 . جو دوباره بھ حالت اولش برگشتیعاط

 ھا کیحاال تراف.  نتوانستم با خانواده ام باشمادی زی کاری بخاطر مشغلھ ی ولدی از راه رسدیع
 ...فی غبار الود و کثی بوق و ھوا حسابی و صدانیدوبرابر شده بود اتوبان ھا پر بود از ماش

 ی ھای در اب تا ماھکردمی کھ کنار حوض دست دست فرو میی افتادم روزھامی قدی ھادی عادی
 ی خودم گرفتھ بودم وای را در خانھ دی بار عنی اولی کھ برای ان سالادی و میریقرمز کوچک را بگ

 نی سال چقدر ارزو کردم کھ خدا الی را چده بودم و موقع تحونمی ھفت سی سفره یکھ با چھ ذوق
 ......ردی ارام را از من نگی و زندگشقع
 
 
 نمت؟یبی چرا نم؟؟؟ییکجا: را در دستم جا بھ جا کردمی ترس گوشبا

 .ژهی وی بخش مراقبت ھاایب:  گفتھی با گریعاط
 . چند بار در گوشم تکرار شدژهی وی کلمھ

  خانوم ھواست کجاست؟یھ: رھگذر
 . اقادیببخش 

  شد؟یچ: یعاط
 . نفرھی خوردم بھ یچیھ 

 .عجلھ کن ترنم: یعاط
 .دمتید! اھان..... اھان 

 . کند را ارامیاحمد جلو امد تا عاط.  و خودش را در اغوشم انداختدیی بھ طرفم دویعاط
 . طرفنی اای بدهیعاطفھ جان ترنم خانوم تازه رس: احمد
:  را بھم دوختشی عسلسی از حرف احمد خودش را ازم جدا کرد و چشمان ختی بھ تبعیعاط
 ؟ی چرهیاگھ بم! ترنم

 ھ؟ی چھ حرفنیا! یعاط 
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خانوم شما :دی پرسشدی کھ داشت وارد اتاق میپرستار.  و فقط نگاه کردمستادمی اشھی شیجلو
 حالتون خوبھ؟

 
 خانوم؟: پرستار

  برم داخل؟شھیم 
 . ممنوعھزمینھ عز: پرستار

 بھ جون خودم سر رونی بامی زود بدمی بھ خدا قول مقھی دقھی فقط کنمیخانوم تو رو خدا خواھش م 
 . امی مقھی دقھی

 . خوشو دارهنی قوانمارستانھی بنجای نھ خانومم ازمینھ عز: پرستار
 .... کنم فقطی قانون شکنخوامیخانوم منکھ نم 

 .ھی گرری ززدم
 ....نمشی ببنیبزار

 . پاش افتادمبھ
 ....کنمیالتماستون م...... من خاک پاتونم 

 ؟یکنی مکاریترنم پاشو چ:  را گرفت و گفتمی بازواحمد
 کھ ی من جونم بھ جون اون بستھ اس کسفھمھی نمی چرا کسنمشی ببزارهی نمینیبیولم کن مگھ نم 

 . زھرا بزار برم تویتو رو بھ فاطمھ .  جنازه افتادهھی نی اون تخت عیاالن رو
 ... تو رو خدانمشی بزار ببدهی وجودم داره اونجا جون می ھمھ

 از تونیضی داخل کھ مرنی وضع برنی اگھ با انی فقط ارامشتونو حفظ کننیخانوم بلند ش: پرستار
 .شھیھم کھ ھست حالش بدتر م ینیا

  خانوم حاال برم؟دمیقول م:  را پاک کردممی بلند شدم و اشک ھاعیسر
 . طول نکشھادیفقط ز: پرستار

 ھمون بھادره؟ دستم را بھ صورتش نی اایخدا.  رمق تر شدمی بشھی از ھمستادمی کنار تختش ایوقت
 .زدی می روح بود لبانش بھ کبودیچسباندم چقدر سرد ب

 . با من حرف بزن.  بگویزی چھی تو رو خدا ؟یکنیبھادر؟ بھادرم؟ چرا چشماتو باز نم 
 گرمشان توانستی داغ من می اشک ھای احساس ولی صورتم گذاشتم چقدر بی را روشی ھادست

 حالت تھوع رفتی مجی ان ھا گذاشتم نفسم بھ شماره افتاده بود و سرم گی رویاپی پیکند چند بوسھ 
 . شدمنی انقدر تلو تلو خوردم کھ نقش زمی رفتم ولیف در خروجداشتم بھ طر

 
 ؟یاحوال خانوم غش:  سرم بودی باالی بھوش امدم عاطیوقت

   تو؟ی بریکنی اصرار می واسھ چیتو کھ جنبھ ندار: احمد
 حالش چطوره؟ 

 .زارهیلحظات اخرو پشت سر م: احمد
 . کارت دارمرونی بای لحظھ بھیاحمد : یعاط
 ھ؟یبابا مگھ شوھر قحط!! ؟یکنی مھی چھ جور داره گرنی رو ببوونھید! إإإ: احمد

 ی پایصدا. ختمیری و زار زار اشک مدمی سرم کشی رفتند پتو را تا تھ رورونی ھر دو بیوقت
 .دیچی در اتاق پیزی چژی قژیپرستار و ق

 . کنمنتونی معاخوامی منیخانوم پتو رو کنار بزن: پرستار: پرستار
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 بھادر دمیدیداشتم خواب م!  منی کنار زدم؛ خدادمیکشی را باال ممینیو را ھمان طور کھ ب پتارام
 نی مطمئن شوم کھ اخواستمی را را با دست فشردم ممیچشم ھا.  نشستھ بودلچری ویکنار پرستار رو

 .ستی نای روکی
 . رو سر ما خراب کننمارستانوی بود بکی و سالمت نزدحی ھم خانمتون صحنیخب اقا ا: پرستار

 من ارزششو داشتم کھ تو یعنی:  مات مانده بودسی خی با نگاھداشتی ازم چشم برنمی لحظھ ابھادر
 ؟یبھ خاطر من غش و ضعف کن

 . رمی راحت برات بمیلی ختونمی می باالتر از غش و ضعف حتیزی چھی 
 . فراموش کنزوی گفتھ بودم کھ ھمھ چیومدی مدیترنم نبا: بھادر

 .رمیمیبس کن بھادر، من بدون تو م 
 .مینی نبگروی ھمدگھیبھتره د. یریمینھ نم: دی کھ خودش را عقب کشرمی را بگشی دست ھاخواستم

  نبود؟ی کافدنی ھمھ سال ندنیا.  نامحرم شدم بھادر خانحاال
 ... امارمیمی سالھا منی تو اکردمینھ چون فکر م.  فراموش نکننوی امیما طالق گرفت:بھادر

 .ی ازم گرفتوی و فرصت ده سال زندگیاما نمرد 
 جز درد و رنج و فکر مرگ با من نبود حداقل بھ یزی ده سال چنی چون تو استمی نمونیپش: بھادر

 .ی بشی واسھ خودت کسی کنشرفتی فرصتو دادم کھ کھ پنیتو ا
 جا ومقام و مال و ثروتو نی من اخوام؟ی بگم نمیاقا من بھ ک. خوامی فرصتو نمنیمن ا:  گفتمادی فربا
 .خوامی در کنار تورو میزندگ. خوامی میمن فقط خوشبخت. خوامینم

 تا یدونی کھ نمی نھ؟ زندگای ادی فرداش مسی کھ معلوم نی زندگ؟یکدوم زندگ: تی با عصبانبھادر
  نھ؟ای یرسیشب م

 ی خونم بگذرونم توی تو مردم روزامو کنار خانوادم،ھی مثل بقنکھی ای من بجاستی نی زندگنیا
 ندارم برو دختر بزار ی عادی زندگھی من ستمی نھیمن مثل بق.  و کنار پرستارا و دکتراممارستانیب

 .رمیبا ارامش بم
 ھمھ سال نی من زودتر از تو مردم اگھ تو ادی شادونمی خب منم نمادی مشی پی فردا چیدونیتو نم 

فرصت . می شکستش داددی اصال شامیریگی حاال باھم جلوشو می مقابلھ کنضتی با مریتونست
 .  ما طالسی االنو بھ فردا موکول نکن وقت برامی تصمریامروزو ازمون نگ

 .تورو خدا شعار نده: بھادر
 .می لحظھ است کھ در کنار ھمنی ھمیخوشبخت.  بھادردمیشعار نم 
 .یگی می چیفھمی اصال نمیتو االن داغ 
 ؟یکنیبا من ازدواج م 

 . برده بودماتش
 سکوت عالمت رضاست؟ 

 .کنمی دارم ناز مھ؟یرضا ک: بھادر
 قبولھ؟ 

 .نمی برم گل بچدیبا: بھادر
 عروس خانوم قبولھ؟: کردمی طور کھ از خنده غش مھمان
 . رفتادمیگالب ! إ وا: بھادر

 ن؟یریپذی می بنده رو بھ غالمپرسمی بار اخر میبرا 
 .بلھ:  خنده گفتبا
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 یکی. کھ بعد از امدن من بھ تھران بھادر ھم دنبالم امده و ھمھ جا از دور مراقبم بودهدمی ھا فھمبعد
 وقت شرکت بوده ام و ظاھرا قصد برگشت بھ خانھ ام نداشتم حالش در ری کھ من تا دییاز ان شبھا

مد را اح ی شماره شی لحضات بھوشنی و در اخربرندشی ممارستانی و مردم بھ بشودی بد مابانیخ
 با ھی از قضی و وقترسانندی تھران ممارستانی و ان ھا ھم فورا خودشان را بھ بدھدیبھ پرستارھا م

 .دھندی بھ من اطالع مشوندیخبر م
من از شرکت استعفا دادم و . گذردی بھ دو سال است کھ از ازدواج مجدد من و بھادر مکی نزداالن

 یھنوز ھم با عاط.  گرفتھ بودمھیروز تولدم ھد کھ ی قبلی بھ ھمان خانھ میبھ اصفھان بازگشت
 اسی عطر گل ی کنند چون ھنوز بومی عمو را تقسیپدر و عمو ھم نتوانستند خانھ . می اھیھمسا

 .  ان خانھ پا برجاستی ھاواری خشت خشت دی اندازش تونی طنی و صدازی عزی سجاده
 فی با استرس و تضعتی مساوھی چون مطلع شدن بقداندی نمیزی بھادر چیماری از بی ھم کسھنوز
 . دو برابری ھیروح

 البتھ بھادر مخالف میکنی می سپرمارستانی را در بمانی گفتھ نماند حق با بھادر بود ما اکثر روزھانا
 می کنی مردم زندگی ھی و مثل بقمی شوالیخی ندارد و بھتر از بیری تأثگری درمان ددیگویاست و م

 .دی با سرطان جنگشودی دارم کھ مدی ھنوز ھم امدی شوم شامی تسلتوانمی من نمیول
 

. کشمی رنج مدیای از دستم برنمی کارنکھی و من ازرودی ملی و تحلشودی مفی ضعشتری روز بھر
 خواھمی انگار من ھم مخوردشی خوره از درون منی و درد عاوردی کف باال مکندوی نالھ میوقت

 .جان دھم
 کھ ی حس معنوکی ممثل یزی چکنمی کردم و حاال احساس ارامش می لطف بھادر با خدا اشتبھ

 .نمیبی ممیحاال بھ وضوح ان را در زندگ
 است دور از مارستانی کھ بھادر بیی وقت ھاشھی را ترک کنم و ھمگاری ھنوز نتوانستم ساما

 .کشمیچشمش م
 ھا و ھم ضی اشنا شدم ھم مریادی زی ھاضی با مرمیرفتی ممارستانی کھ مدام بھ بی مدتنی ادر

 چھ نعمت ی و زمان با ارزش است و سالمتی تا چھ حد زندگکنمیحاال درک م. شانیخانواده ھا
 .....ستیبزرگ
 .کنندی بھ ما کمک میلی ترند و خکی بھ ما نزدشھی و احمد ھم حاال از ھمیعاط

 . میخوانی روحش فاتحھ می و برامیروی خانوم جون مزی پنجشنبھ ھا بھ مزار عزھرفتھ
 نوزاد تازه متولد شده از کی مثل خواھدی او ممی بھ مکھ بروندهی ماه ای بھادر قرار است برامنو
 سفر برنگردد و از نی وقت ازچی حق با او باشد و ھدیشا! دیای مشی چھ پداندی چھ می برود کسایدن

 .......... بھ بھشت برود و مرا تنھا بگذاردمی خدا مستقیخانھ 
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