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سرم سنگین بود خیلی سنگین احساس می کردم در خالء هستم صداهای مبهمی می شنیدم که کم کم در حال واضح 

 شدن بود صدای مامان ؟؟؟!!! آره مامان بود مامان 

 بهارم....دخترم.... از خواب برخیز

 شکر خندی بزن شوری بر انگیز 

 گل اقبال من ای غنچه ی ناز

 پا خیز بهار امد تو هم با او به

 بهارم...دخترم .... صحرا هیاهو ست

 چمن زیر پر بال پرستو ست

 کبود اسمان همرنگ دریاست

 کبود چشم تو زیباتر از اوست 

 بهارم دخترم نوروز امد

 تبسم بر رخ مردم کند گل

 تماشا کن تبسم های او را

 تبسم کن که خود را گم کند گل

 بهارم...دخترم دست طبیعت

 برها گوهر ببارداگر از ا

 وگر از هر گلشن جوشد بهاری

 بهاری از تو زیبا تر نیارد 

 بهارم ....دخترم چون خنده ی صبح 

 امیدی می دمد در خنده ی تو

 به چشم خویشتن می بینم از دور 

 بهار دلکش اینده تو 

دن چشم باز تو طی کردم و هر بار نا بهار پاشو مامان پاشو. خسته شدم از بس راه خونه تا بیمارستان رو به امید دی

امیدم کردی بهار مامان تو که هیچ وقت دل منو نمی شکستی پاشو مامان تو که حرف گوش کن بودی بهار بابا داره از 

غم دوریت دق می کنه خونه بی تو رنگ مرگ گرفته من و باباتم که فقط نفس می کشیم بهار اخه این بیمارستان چی 

داره تو که تنبل نبودی مامان تو که به زرنگی شهره ی خاص و عام بودی حاال چی شده که همش داره این خواب چی 

 خوابی و به این تخت چسبیدی بهار پاشو دیگه بخاطر بابا پاشو 

 غم صدای مامان ازارم می داد اما کاری از دستم ساخته نبود دوباره احساس کردم در خالء غرق شدم

 ی گفت:این خانم و بفرستین بیرون صدای مردی رو شنیدم که م

 وبعد جیغ مامان که می گفت:بهارم خزان نکنی مادر. زندگیم و زمستان نکنی

 دیگه چیزی نشنیدم
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نمی دونستم چه وضعی داشتم خواب بودم بیمار بودم بیهوش بودم یا مرده بودم فقط می دونستم حس خاصی دارم 

 ودم .نه پای واسه موندن داشتم نه بالی واسه پرواز مثل اینکه بین زمین و اسمان معلق مونده ب

دوباره صدای مادر را شنیدم که آوای مادرانه در گوشم زمزمه می کرد اینبار عالوه بر صدا دستان مادر را هم به روی 

دستم احساس می کردم که عاشقانه نوازشم می کرد بازم بغض کرده بود باید یه جوری بهش می فهموندم که دارم 

داشو می شنوم باید می فهمید که من می خوام بیدار شم اما اسیرم اسیر این خواب لعنتی خدایا کمکم کن فقط ص

تویی که می تونی کمکم کنی تمام نیرویم رو جمع کردم و ذره ای دستم رو روی دستان مامان حرکت دادم شاید 

ت ها بود حسرت کوچک ترین حرکت از حرکت دستم به اندازه یک قدم مورچه هم نبود اما واسه مامان که مد

 جانب منو می خورد کافی بود کافی بود که بدونه می خوام بیدار شم 

صدای مامان به گوشم نرسید یعنی متوجه نشده بود!!!! مدتی به سکوت گذشته مامان با لکنت زبون گفت 

 :د....د...دستش .....حرکت داد

 ت:چی فرمودین خانم؟زنی که معلوم بود تازه به بالینم رسیده گف

 دستش و حرکت داد-مامان

 صدای دورشدن قدم هاشون و شنیدم اما طولی نگذشت که بر گشتن 

 بازم خوابیدم اما این بار خوابم سبک تر بود .

خودم نمی دونستم چه وضعی داشتم سوزشی در دستم احساس کردم دوست داشتم چشمام و باز کنم اما اینکار 

ی ضعیف من می خواستم تمام تالشم و کردم و حرکت کوچکی به چشمام دادم اما باز نشد خدایا انرژی ما فوق نیرو

چه بالیی سرم امده بود که باز کردن چشمم واسم شده بود شکستن شاخ غول اینبار تمام انرژیم و به چشمام ریختم 

 و واسه یه ثانیه چشمام باز شد اما نور اتاق عذابم می داد سریع چشمم و بستم

 صدای زن مهربانی رو شنیدم که می گفت

 افرین بهار خانم بازم تالش کن چشماتو باز کن عزیزم

 دیگه نمی تونستم تالشم واسه امروز خیلی زیاد بود.

مدتی رو در بی خبری گذراندم اما باز هم هوش و حواسم برگشت مامان کنارم بود و داشتم باهام حرف می زاد باید 

دادم بازم تمام تالشم و واسه باز کردن چشمام کردم و کمی چشمم و باز کردم اول تار می  جواب محبت هاشو می

دیدم اما با چند بار باز و بسته کردن چشمام تصویر واضحی از چهره غم گرفته مامان نشانم داد .اینبار باز کردن 

درون گلدان رو در می اورد اما چشمام واسم به سختی دفعات قبل نبود مامان اول متوجه نشد داشت گل های خشک 

یک دفعه چشمش به من افتاد اول باورش نشد چند بار پلک زد وقتی مطمئن شد به سمتم دوید اونقدر ذوق زده شد 

که نمی دونم پاش به چی گیر کرد و قبل از اینکه به من برسه به زمین خرد دلم واسش ریش شد اما در توانم نبود 

چشمام و روهم گذاشتم مثل همیشه .عادت داشتم وقتی از چیزی می ترسیدم یا  حرکتی از خودم بروز بدم فقط

 ناراحت می شدم چشمام و رو هم می ذاشتم چند لحظه گذشت تا صدای مامان در گوشم پیچید 

 باز کن چشمتو بهار عزیزم نزار فکر کنم تو رویا دیدم که چشمات باز شده

 بوسه ای ارام به پیشانیم نشاند  اهسته چشمام و باز کردم مامان ذوق کرد و

 قربون این چشمات برم که مثل دریا ابی و وسیعه. داشتم دق می کردم چه خوب شد که نا امیدم نکردی-مامان

 لب باز کردم که حرف بزنم اما نتونستم فقط لبام اهسته تکان می خورد و صوتی تولید نمی کرد 
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ودت فشار نیار عزیزم کم کم می تونی حرف هم بزنی عجله نکن مامان دستش و به روی لبم کشید و گفت:به خ

 فدات شم

 صدای اذان در اتاق طنین انداز شد نا خود اگاه اشکم روان شد من چم شده بود که این همه ضعیف بودم

 مامان اشکم و پاک کرد گفت :تموم شد دیگه بهار تمام روزای تلخمون با باز شدن چشمات تموم شد واسه چی گریه

 می کنی گلم ؟

دلم واسه خودم می سوخت واسه مامان می سوخت خدایا ببین قیافه ناز مامانم به چه روزی افتاده کی فکرش و می 

کرد خانواده خوشبخت من یه روز دچار چنین طوفانی بشه کی فکر می کرد من با اون همه شیطنت روز اینجوری 

 ونم کلمه ای حرف بزنم ساکت و ارام روی یه تخت بی صدا بخوابم و حتی نت

اما مامان مدام دل داریم می داد .حرفاش ارامم می کرد و به امید روزهای بهتر روز شبم رو می گذراندم کم کم 

 تونستم چند کلمه ای حرف بزنم 

 

بابا  ادر بیمارستانی که بابا یکی از سهام دارای اون بود یک اتاق خصوصی واسم فراهم کرده بودند هر روز بال استثن

مامان و بهنام تنها برادرم به دیدنم می امدن البته عمه مهسا عمو میالد خاله سارا و خاله سحر ودایی سینا با بچه ها 

 شون هم به دیدنم می امدن اما نه هر روز 

سه هفته ای می شد به هوش امده بودم کم کم به کمک دکتر های مجرب و فیزیوتراپ های خبره تونسته بود کمی 

ه برم و تعادلم رو حفظ کنم.دوباره داشتم به روزهای عادی زندگیم بر می گشتم اما تا حاال جرات نکرده بودم در را

اینه نگاهی به خودم بندازم راستش فکر می کردم صورتمم یه زخم بزرگ مثل زخمی که روی بازوم افتاده بر داشته 

 رد اما بالخره که باید می فهمیدمترس از اینکه صورتم خراش برداشته باشه داشت دیونم می ک

از مامان خواهش کردم به خونه بره و کمی استراحت کنه راستش می خواستم تنهایی و بدون سنگینی چشمهای که 

 نظاره گر عکس العملم باشه خودم و ببینم مامان قبول نمی کرد ولی وقتی اصرار من و دید راضی به رفتن شد

و از روی تخت پایین امدم هنوز نمی تونستم عادی و محکم قدم بردارم و مثل مامان که رفت اهسته بلند شدم 

کودکی شده بودم که داره برای اولین بار بدون کمک مادر خودش راه رفتن رو تجربه می کنه اهسته قدم بر می 

ه ی تخت گرفتم ساله از راه رفتن می ترسیدم دستم و به لب 02داشتم و جالب اینجا بود که می ترسیدم.من یه دختر 

تا راحت تر حرکت کنم به کمدی که مخصوص وسایلم بود رسیدم در رو باز کردم و از داخل کیفم اینه ام رو 

برداشتم می خواستم به خودم نگاه کنم اما پشیمان شدم تصمیم گرفتم اول روی مبلی که رو به روی تختم بود بشینم 

و از دست ندم و همین استخوان های نیمچه بند خورده ام رو  تا اگه با صحنه ی دلخراشی رو به رو شدم تعادلم

نشکنم ارام قدم بر داشتم اما نرسیده به مبل تعادلم را از دست دادم و پخش زمین شدم استخوان هام خرد و خمیر 

ه بخوان کشد اه از نهادم بلند شد صدای افتادنم به قدر کافی بلند بود تا پرستارها به داخل اتاقم بریزن قبل از این

بلندم کنن به تکه های شکسته شده ی اینه نگاه کردم تکه ها انقدر کوچک بود که متوجه چیز خاصی نشدم اما تا 

جایی که تونسته بودم نیم رخی از صورتم رو ببینم خراشی روی صورتم نبود .پرستارها بلندم کردن و روی تخت 

ی سرم ااهر شد بعد از یک چک کامل نفس عمیقی کشید و گذاشتنم به چند دقیقه نکشید که خانم دکتر مهدوی باال

 گفت:خدا رو شکر جایت نشکسته اخه دختر خوب واسه چی از رو تخت پایین امدی؟

 بجای اینکه حرفی تحویلش بدم چشمهای اشکیم رو بهش دوختم 
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نه برداشت و گفت:مثل خانم رضایی از پرستار های کهنه کار و قدیمی بیمارستان نگاه از تکه های خرد شده ی ای

 اینکه بهار خانم دلش واسه دیدن خودش تو اینه تنگ شده من می رم واسش اینه بیارم 

یکی از نظافت چی ها مشغول جمع کردن خرد شیشه ها بود که پسر خانم دکتر مهدوی یعنی اقای دکتر بهرانی وارد 

 افتاده ؟ اتاق شد نگران رو به مادرش کرد و گفت:اتفاقی واسه خانم شریفی

هیچ خوشم از این جوجه دکتر نمی امد یکی از دانشجو های پدرم بود که به خاطر تبحرش پدر در بیمارستان 

استخدامش کرده بود وای که چقدر ذوق می کرد وقتی بهش می گفتن اقای دکتر دلم می خواست دهن باز کنم و 

مادرش نمک گیرم کرده بود واسه همین ساکت بگم مشکل من به تخصص شما ربطی نداره اما حیف که محبت های 

 شدم تا مادرش با محبت جوابشو بده

نه پسرم خدا رو شکر مشکلی نیست بهار خانم می خواسته کمی پیاده روی کنه که متاسفانه تعادلش بهم خورد و به 

 زمین خرده 

تون می خواد هوای عوض کنید بگین بهرانی رو به من کرد و گفت:خانم شریفی راه رفتن واسه شما خیلی زوده اگه دل

 تا پرستار ها براتون ویلچر بیارن و همراهیتون کنن

 پسره ی وقیح دیگه بیشتر از حدش داشت صحبت می کرد

 نگاه خشمگینم رو بهش انداختم و گفتم:من فلج نیستم دکتر

 نه نه سوءتفاهم نشه قصد توهین نداشتم -بهرانی

 ما سخنتون به جا نبودقصدتون هر چیز می خواست باشه ا

 خانم دکتر پا در میانی کرد و گفتم:بهار جان بهرام قصد بدی نداشت اما اگه ناراحت شدی ببخش 

به حرمت مادرش کوتاه امدم اون هم که وضعیت و ناجور دید زد به چاک .دختر عصبی نبودم اما اخه تو وضعیتی که 

حرفش واسم سنگین تموم شده بود و باعث شده بود بی پروا من داشتم با روحیه ی خرد شده ام بدن له شده ام 

 پاسخش رو بدم در هر حال نباید این حرف رو به بیماری که حتی به زنده بودن خودشم شک داره می زد .

کم کم اتاق از حضور پرستار ها خالی شد و چند دقیقه بعد خانم رضایی اینه به دست وارد اتاقم شد:بیا دختر گلم بیا 

و نگاه کن تا خیالت راحت بشه مریضای زیادی مثل تو داشتم و می دونم شما دخترا بعد از بهوش امدنتون  بگیر

 بیشتر از همه چیز نگران صورتتون هستین 

 اینه رو ازش گرفتم اما به خودم نگاه نکردم منتظر موندم خانم رضایی بره بیرون بعد

 س بدون چون و چرا اتاق رو ترک کرداونم به قول خودش مریضای زیادی مثل من داشت پ

 دستم می لرزید در واقع تمام بدنم می لرزید اما باید می دیدم هر چیزی که بود رو باید می دیدم 

تمام شجاعتم رو در دستان نحیفم ریختم و اینه رو باال اوردم با دیدن صورت رنگ پریده ام نفس عمیقی کشیدم و از 

 چشمم سرا زیر شد خدا رو شکر چهره ام خراش برنداشته بود  خوشحالی قطره ای اشک از کنار

رنگ اسمانی چشمام بی فروغ بود ولی باید خوشحال می شدم که هنوز با این چشمام می تونم ببینم هیچ برقی از 

شیطنت های قبل در چشمم وجود نداشت اما معصومیت ازش می بارید پوست سفیدم رنگ پریده بود اما گونه های 

ه و سرخم نمی گذاشت زیاد تو ذوق بزنه لبم کبود شده بود اما حاال که کم کم داشت اثر کبودی از بین می برجست

رفت سرخی لبام به چشم می خورد . از اینکه موهام رو تراشیده بودن دلم به درد امد اخه موهام و خیلی دوست 

ودم هیچ وقت متوجه رنگ موهام نمی شدم داشتم رنگش تلفیقی از دو رنگ قهوه ای روشن و زیتونی بود راستش خ
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اما دوستام اصرار داشتن که رنگ موهای من زیتونی به هر حال خودم عاشق این لختی موهام بودم گرچه بعضی وقتا 

حرص منو در می اورد و اصال حالت نمی گرفت اما همون بی حالت بودنش زیاد به چشم می امد.خدا رو شکر کردم 

م اما بدون طراوت و تازگی قبل تمام طراوتم را زیر چرخ اتومبیل پسرک بی خردی که که هنوز همون بهار هست

هیجان داشتن زندگی رو در به خطر انداختن جان مردم تعریف می کرد از دست دادم . من که متوجه نشده بودم کی 

ی از ان روز شوم نزنن متوجه به من زد اما از ال به الی صحبت اطرافیان که تمام همت خود را بکار بسته بودن تا حرف

شدم قاتل طراوتم یه پسر جوان بوده گرچه حدس زدنش هم کار چندان سختی نبود هیچ کس مثل یه پسر جوان 

اونقدر شهامت نداره که در روز روشن و در ساعات پر رفت و امد روز با دوستاش کورس بزاره و با سرعت سرسام 

می شد شهامت تعریف کرد بهتر بود اسمش رو می ذاشتم حماقت آره یک اوری رانندگی کنه . البته این کار رو ن

 حماقت که من و تا مرز نیستی برد و بر گرداند .

 

صدای پاشنه های کفشی که به اتاقم نزدیک می شد نظرم رو جلب کرد قربون صدای پاش برم مامان بود اینو می 

زودتر از اینجا برم مامانم خسته شد بس که این راه و  تونستم از محکم قدم برداشتنش تشخیص بده خدایا کمک کن

 رفت امد 

 سریع اینه رو زیر مالفه پنهان کردم مامان که داخل شد گفت

 سالم بر بهار زندگیم

 سالم مامان چه زود برگشتین

 مامان اخمی ساختگی کرد و گفت:مثل اینکه بدون من حسابی بهت خوش می گذره

 محالهبدون شما خوش بگذره!!!!

 مامان جلو امد و صورتم رو بوسید 

دست گل های تازه ای رو که اورده بود جایگزین گل های پژمرده کرد کارش طول کشید داشت با گال بازی می کرد 

سال هم نفسی با مادر خوب می شناختمش می خواست حرفی بزنه اما دو دل  02زیر نظر گرفته بودمش دیگه بعد از 

 دلم نبود داشتم خود خوری می کردم مامان چی میخواست بگه نکنه بالیی سرم امده باشه؟بود خود منم دل تو 

صالح ندیدم مامان و به گفتم حرفی که نمی دونست زدنش درسته یا نادرست تشویق کنم واسه همین نگاهم رو ازش 

 کران اسمان گرفتم و از پنجره به اسمان ابی خدا دوختم .لذت دنیا واسم خالصه می شد در ابی بی 

 مامان خودش به زبان امد

 بهار-مامان

 جانم مامان

 امروز مالقاتی داری-مامان

 راست می گی مامان عجب خبر عجیبی !!!!

 بهار مسخره بازی در نیار-مامان

خوب مامان جون همچین گفتی مالقاتی داری فکر کردم باید تعجب کنم خوب این که خبر جدیدی نیست باز دوباره 

 یل شما و بابا با هم مسابقه گذاشتن روی همدیگر رو کم کنن اینبار موضوع مسابقه مالقات کردن از منه فام

 بهار اینجوری راجب محبت های که در حقت میشه حرف نزن-مامان
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 ببخشید مامان جون شوخی کردم شما که می دونین اندازه همه ی دنیا همشون و دوست دارم

 از اینکه گفتم مالقاتی داره افراد خاصی بودخیلی خوب .منظورم -مامان

 مامان یه وقت نگی ادرس بیمارستان رو به این خواستگار سمجه دادی که خودمو از این پنجره پرت می کنم پایین

 بهار مامان زبون به دهن می گیری؟-مامان

 چشم هر چی شما بگی

 نم و کشیدمدستم رو اهسته روی لبم گذاشتم و به اصطالح زیپ نداشته ده

 مامان لبخندی زد و شمرده شمرده گفت:خانواده ی اقای شایسته می خوان بیان دیدنت

 شایسته ؟

هرچی فکر کردم نتونستم به یاد بیارم خانواده شایسته چه نسبتی با ما دارن واسه همین با نگاه پرسشگرم از مامان 

 پرسیدم

 شایسته؟من نمی شناسم

 اون پا کرد و گفت:همونی که با تو تصادف کرد  مامان کمی این پا و-مامان

 چی؟ می خوان بیان چیکار؟

 گفتم که اصرار دارن واسه مالقت تو بیان-مامان

 بی خود اصرار دارن می خوان بیان سبک سنگین کنن ببینن چقدر باید دیه بدن

 بهار!!-مامان

م و بگم خیلی زحمت کشیدین که منو زیر چرخ ماشینتون بله مامان.....نکنه توقع دارین با روی باز ازشون استقبال کن

 له کردین

مامان جلو امد و دست نوازشی بر سرم کشید و گفت:دخترم آرام باش .خانواده ی بدی نیستن تو این مدت که تو 

یر ختوی کما بودی خیلی به اینجا سر میزدن پسره مامان و بابای فهمیده ای داره . بابات گفت حاال که همچیز به 

 گذشته بزاریم بیان ببینن تا خیال این بنده خدا ها هم راحت بشه ولی رضایت دادن یا ندادن به عهده خود تو 

بابا با همین مالیمت گفت بزارین بیان تا خیالشون راحت بشه.مامان چرا واستون اهمیت نداره که پسر این خانواده 

 منو تا مرز مرگ برده

تو داره می گیره قلب ما رو خاکستر کرده .بازم می گم خانواده محترمی داره اونا که  این اتیشی که االن دل-مامان

نمی خوان واسه اذیت کردن تو اینجا بیان فقط می خوان حالت رو بپرسن حتی مامانش پشت تلفن قسم می خورد که 

کرد و دعا می خواند  حرفی از رضایت هم نمی زنن .عزیزدلم به حرمت روزای که مامانش پشت در اتاقت گریه می

 بزار بیان

 با تعجب پرسیدم مامانش پشت در اتاقم دعا می خوند؟

آره عزیزم هر روز پا به پای من توی بیمارستان می موند اوایل ازش بدم می امد هر چه باشه پسر اون بود که  -مامان

تحمل می کرد.روز اول وقتی تو رو دید اه تو رو به این روز انداخته بود اما خانم شایسته با حوصله ترشرویی های منو 

از نهادش بلند شد و شنیدم که اهسته گفت:خدایا این فرشته ناز حیفه نسیب خاک بشه کمکش کن. یکی دو ماه که 

گذشت به حضورش عادت کرده بودم زن باشخصیتی بود هر کس دیگه ای جای اون بود خودش و توی خونه اش 

ی ها و چشم غره های خانواده تو در امان بمونه اما خودش و شوهرش بال استثنا هر پنهان می کرد تا از دست ترشروی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهارطراوت 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8  

 

روز اینجا بودن.کم کم وقتی باهاش هم کالم شدم دیدم توی این شرایط سختی که من دارم میشه روش حساب کرد 

هم که به هوش هم کالم خوبی بود.یه قران جیبی داشت که هر روز پشت در اتاقت واست دعا می خوند.این هفته 

امدی رفته بود مشهد زیارت وقتی تلفن کرد و فهمید به هوش امدی از ذوق پشت تلفن گریه می کرد باور کن اگه 

 بیشتر از اقوام و فامیل خودمون شاد نشده باشه کمتر از اونا هم نشد

 ن مهربانش را در دستاشکی توی چشمای مامان جمع شده بود که نشان دهنده روزایی بود که زجر کشیده بود دستا

 فشردم و لبخندی به رویش پاشیدم:مامان جونم اگه فکر می کنی امدنشون درسته باشه بیان من حرفی ندارم

 مامان صورتم و بوسید و گفت:تا وقت مالقات نیم ساعت بیشتر نمونده فقط بهارم یه وقت بی حرمتی نکنی؟

 ان باشیمامان شما کی از من بی احترامی دیدی که حاال نگر

 هیچ وقت گلم هیچ وقت-مامان

 

تا وقت مالقات یه چرت کوتاهی زدم .ورود مهتاب دختر عمه ام که سالم بلندی داد باعث شد از خواب بیدار بشم در 

 واقع از خواب بپرم.

 سالم به روی ماهت عمه-مامان

 این پهلوان هنوز خوابه-مهتاب

 از خواب پریدمخواب بودم اما با صدای نرم و مالیم شما 

 بمیرم بیدارت کردم-مهتاب

 ماهه خوابیدی هنوز سیر نشدی 6جلو امد تا صورتم و ببوسه زیر گوشم زمزمه کرد:بمیری ... تو که 

 ای بی تربیت اینجوری احوال مریض و می پرسن؟

 د که با هم قهرمهتاب که اشک در چشمش حلقه زده بود گفت:اخه این شوخیت خیلی بی مزه بود قرارمون این نبو

 کنیم هر وقت می امدم دیدنت و می دیدم جوابمو نمی دی فکر می کردم با من قهری

 ماه خوابیدن بود  6دستش رو در دست فشردم و گفتم:هر کس قسمتی داره قسمت منم از این 

 ه هم بشهوبت بقیصدای اعتراض عمه بلند شد:چه خبر شما دوتا توی گوش هم پچ پچ می کنین مهتاب بیا کنار بزار ن

نه نه مامان جون منو بهار تصمیم گرفتیم یه کاسبی کوچک راه بندازیم هر کس می خواد بیاد جلو باید بلیط -مهتاب

 تهیه کنه 

 تو بزار ما بهار رو ببینیم بلیطشم می دیم-دایی

 نسیه ممنون حتی شما دوست عزیز-مهتاب

 ببینم مهتاب اتیش نسوزون برو کنار می خوام داییم رو

 ای پدر صلواتی حاال اگه مامان من یه پسر داشت می گفتی برو کنار می خوام عمه ام رو ببینم-مهتاب

صورت محسن سرخ سرخ شد .تنها پسر داییم در واقع تنها فرزند دایی سینا بچه سر به زیری بود واسه همین مهتاب 

 زیاد اذیتش می کرد

 یمهتاب نمک نریز برو کنار دیگه خفم کرد

مهتاب خودش رو کنار کشید و گفت:خداجونم می بینی محبت می کنی میگن برو کنار خفم نکن محبت نمی کنی می 

 گن مهرش سرد شده 
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 دایی سینا جلو امد و دست محبتی به سرم کشید صورتم و بوسید و گفت:تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

 دایی هم مثل مامان استاد ادبیات بود 

 ایی جونممنونم د

 بعد از دایی خاله ها و عمه و عمو هم منو مورد لطف خودشون قرار دادن

 بهنام اخر از همه جلو امد .دلم واسش یه ذره شده بود.دلم پر می کشید واسه اینکه سر به سرش بزارم دنبالش کنم

نجوری اویزون بغلش کردم و صورتشو بوسیدم مامان چشم غره ای رفت همیشه می گفت زشته دختر بزرگ ای

 داداشش بشه اما کو گوش شنوا

 بهنام هم بی خیال نگاه مامان پیشونیم بوسید و گفت:الهی من فدای این خواهر خوشکلم بشم

 من فدای داداش مهربونم 

 صدای اعتراض مهتاب بلند شد:بسه شما هم کشتین ما رو با این دل دادن و قلوه گرفتناتون

 بیندتا کور شود هر انکه نتواند 

 مهتاب اخمی ساختگی کرد و گفت:یعنی من کور شم

 بهنام با لحنی شوخ گفت:حیف این چشمای درشت نیست کور شه

 مهتاب چشمای خیلی ریزی داشت واسه همین همیشه تیر کنایه بهنام به سمت چشماش بود

 با لحن دلخوری گفت:بهنام باز تو به چشمای من گیر دادی

 ه هامامان گفت: بسه دیگه بچ

 باالی سر مریض سر و صدا نکنین-دایی

 صدای بابا که تازه داشت وارد اتاق می شد نظر همه را جلب کرد:کی میگه فرشته کوچولوی من مریضه؟

 بابا وارد شد با همه احوال پرسی کرد سمت من امد و به گرمی اغوش مهرش رو روی من باز کرد

مان و اندازه تمام نفس هام دوست داشتم اما وابستگیم به بابا یه چیز راسته که میگن دخترا بابایی هستن گرچه ما

 دیگه بود وقتی بود ارامش داشتم امنیت داشتم .)حاال یکی بیاد بابا رو از من جدا کنه(

 بهنام بود که نقش فرشته نجات و بازی کرد

سالی  4ه بود البته نه ایران کانادا ) بهنام هم مثل همه ی هم سن و ساالش عشق ساختمان بود مهندسی عمران خواند

که نبود دخترای یک شهر از دستش ارامش داشتن ولی امان از روزی که برگشت این خودش به خودی خود فرنگی 

ماب بود حاال دیگه تنه اش به تنه ای این فرنگیا هم خورده بود تبحری در سرکار گذاشتن دخترا داشت که باید 

مراهیش می کردم اما بعد از مدتی عذاب وجدان و احساسات دخترانه ام اوت کرد و از بودین و میدیدن منم اوایل ه

سمت دستیاری چنین استاد بزرگی استعفا دادم همیشه می گفت راه پیشرفت رو به روی خودم بستم اما همکاری با 

 بهنام باعث شده بود با تمام دوز کلکای پسرا اشنا بشم و دم به تله هاشون ندم(

 بی خیال بابا بنده خدا هنوز استخواناش جوش نخورده-بهنام

 اخ دردت گرفت-بابا

 نه بابا بهنام شوخی می کنه)اگه پینوکیو بودم تو این لحظه بینیم قد می کشید (

 راستی بابا دانشگاهم و چی کار کردین

 مرخصی رد کننهمون موقع که این اتفاق افتاد بهنام رفت صحبت کرد تا وقتی که خوب بشی واست -بابا
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 قبول کردن

 بهنام اشاره ای به بابا کرد و گفت:مگه می تونن قبول نکنن

تازه دانشگاه تهران پزشکی قبول شده بودم .روزی که این اتفاق افتاد واسه ثبت نام رفته بودم تا اهر تمام کارای 

شم حواسم و جمع کرد و خوب خیابان بود که می خواستم از خیابان رد ب 20مربوط به پذیرشم را انجام دادم .ساعت 

رو بررسی کردم ماشینی نبود نمی دونم این مردتیکه از کجا پیداش شد فقط صدای شدید بوق و جیغ الستیکا ماشین 

 رو اسفالت یادمه و دیگه هیچ

 با ناراحتی گفتم:اگه اون پسره سر به هوا نبود االن ترم بوقی نبودم

 ر حال سال بوقی بودیزیاد طوفیری نمی کرد در ه-بهنام

 صدای مامان اجازه نداد جواب بدم

 سالم خانم شایسته-مامان

 

 سالم از بنده است -خانم شایسته

خانم شایسته همراه با یک دختر وارد اتاق شدن با همه احوال پرسی کردن .به وضوح نگاه خشمگین خاله سحر رو 

به من نزدیک شد دستش رو به صورتم نزدیک کرد و نرم و  روشون احساس کردم .خانم شایسته با لبخندی مادرانه

 مالیم گونه ام را نوازش کرد 

 توی دلم گفت:زهی خیال باطل من رضایت بده نیستم

 خوشحالم که می بینم حالت رو به بهبود عزیزم-خانم شایسته

 توی دلم گفتم:شما خوشحال نباشی کی خوشحال باشه

 از روی اکراه گفتم:ممنون خانم

نگاهی به چهره خانم شایسته انداختم با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود اما زیبای چهره اش بدجور خودنمایی می 

کرد از راه رفتنش معلوم بود از خانواده ای اصیله اما از سر و وضعشون معلوم بود از یه خانواده ساده و نه چندان 

د .قیافه دختره بدجور تودل برو وجذاب بود چشمای درشت و پولداری هستند می خورد از طبقه متوسط جامعه باشن

 مشکی داشت.

دختر جلو امد دستش را به سمت دراز کرد دستش را در دست فشردم با صدای اهسته گفت:مهسان شایسته 

 هستم.خدا را شکر که حالتون بهتره 

 سرد و خشک جواب دادم :ممنونم

 جان حاال دیگه باید بیفتیم دنبال ادا کردن نذرامون خانم شایسته رو به مامان کرد و گفت:بهناز

 چه با مامانمم خودمونی شده بود .

مهسان ساکت ارام کناری ایستاده بود بهنام بد رقم تو نخش بودو با اون چشمای ابیش که شبیه چشمای من بود 

به یک خانم محترم می داشت دختره مردم و می خورد کال شخصیت بهنام همین جوری تعریف شده بود تا چشمش 

افتد قیافش مثل موجودی می شد که تازه از کره دیگه به زمین امده و توی طول عمرش دختر ندیده .مهسان زیر 

نگاه بهنام معذب بود اینو حتی منی که بیننده بودم هم می تونستم احساس کنم اما بهنام عین خیالش نبود .صرفه ای 

 بود اما تو اون زمان خودشو زد بود به کر گوشی.مصلحتی کردم اما کو گوش شنوا .کر ن
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 بهنام جان یه لحظه میای؟

 بهنام از سر اجبار و با اکراه نگاه از مهسان برداشته و به من نزدیک شد

 لبخند موذیانه زدم و گفتم:مطلب خصوصیه بی زحمت سرتو بیار جلو 

 نفس عمیقی کشید و سرش رو جلو اورد

 گوشش و گرفتم و کشیدم و زمزمه وار گفتم:دختره مردم اب شد تو از رو نرفتی؟ جوری که جلب توجه نکنه

 مهتاب سریع خودش رو به ما رسوند و گفت:موضوع دعوا چیه؟

 توی دلم گفتم:خدایا این دختر سر تا پاش چشمه

ه اد و شروع کرد بگوش بهنام و ول کردم و بهنام راست ایستاد واسه این که حرص منو دراره رفت کنار مهسان ایست

 صحبت کردن با اون 

 مهتاب مگه بهنام تا حاال این دختره رو ندیده؟

 من که بار اولم می بینمش بهنامم فکر نکنم اگه دیده بود تا حاال مخشو تلیت کرده بود -مهتاب

و واسم خط و نمی دونم بهنام به دختره چی گفت که دختره بهش اخم کرد.ناخوداگاه خندیدم بهنام با چشم و ابر

 نشون می کشید قیافه ای مظلوم به خودم گرفتم و شانه ای باال انداختم که یعنی این محلت نمی زاره به من چه؟

قیافش داد میزد داره قضیه رو واسه مهسان خانم ماست مالی می کنه وای که چه قیافش تو دل برو می شد وقتی 

 که در اصل داشت دفاع می کرد خودش و میزد به کوچه علی چپ و از منظور نداشتش

 

الهی بمیرم حاال هر چی این داداش ما توضیح می داد مگه به گوش مهسان خانم فرو می رفت یه ریز اخماش تو هم 

 بود

 صدای عمه باعث شد چشم از این داداشم بر دارم

 بودن؟ شما با شایسته خانم جان بهار–عمه 

 رو به خانم شایسته کردم و گفتم

 مودین متوجه نشدمچی فر

 عرض کردم متین عذرخواهی کرد که نتونسته واسه مالقاتتون خودش رو برسونه-خانم شایسته

تو دلم گفتم :شعورش نرسیده حاال وقتی واسه گرفتن رضایت مجبور شد دنبالم بدو یاد می گیره تو خیابان ها 

ه هواشه اما به روی مبارک خودم نیاوردم و کورس نذاره.من که خوب می دونستم منظورش از متین همون پسر سر ب

 با نگاه پرسشگرانه گفتم:

 متین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اره پسرم و می گم 

 آه....خواهش می کنم .مهم نیست.خودتون رو ناراحت نکنین

 گرچه بهش برخورد اما به روی خودش نیاورد

 راستش دانشگاه امتحان داشت این شد که نتونست بیاد-خانم شایسته
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ای کاش خانم شایسته از من کوچک تر بود و می تونستم بهش بگم اگه از اجداد پینوکیو بود االن بینیش قد می 

کشید واسه چی رو راست نمی گفت ترسید بیاد و دیگه بر نگرده این شد که خودشو قایم کرده یکی نیست به این 

 خانم شایسته بگه اخه االن فصل امتحاناته!!!!!!!!

 ی سرد اکتفا کردم و گذاشتم باور کنه که باور کردمبه لبخند 

 صدای بم نگهبان تو ان لحظه دل انگیزترین ترانه ای بود که شنیدم

 وقت تمومه خانما لطف کنید اتاق مریض و ترک کنین تا بتونن استراحت کنن-نگهبان به در زد و گفت

 قربون اون زبونت بشه این مهتاب....نه نه این مهسان

طرف دلم واسه خودم می سوخت که حسابی از سر و صدای اطرافیان به ستوه امده بودم از یه طرف دلم واسه  از یه

این بهنام کباب بود از بس زبون ریخت فکر کنم فکش افتاد از یه طرفم دلم واسه این مهسان که داشت اب می شد و 

 وندن چیزی از این گل دخمر باقی نمی موندداداش ما دست بردار نبود به درد امده بود یکم دیگه اینجا می م

نگهبان همه را به بیرون هدایت کرد بازم بازار بوسه ها گرم شد هر کس قبل از رفتنش بوسه مهری تقدیمم می کرد 

 و راهی می شد 

 همه رفتند بجز مامان که بازم کنارم ماند تا احساس دلتنگی نکنم

 ام اورده بودن را در یخچال جا می دادمامان داشت کمپوت های که مالقات کننده ه

 مامان

 جانم-مامان

 می گم مگه این اقای شایسته با کامیون به من زده که اینقدر بدنم خرد و خمیره

 مامان لبخندی نمکی زد و با حالت شوخی گفت:نه عزیزم تو زیادی شکننده ای وگرنه بنده خدا با پراید بهت زد

ی دی حاال نمی شد یه بنزی بی ام و ای چیزی به من میزد اخه فردا برم واسه دوستام ای خدا واسه چی ادم و خفت م

 تعریف کنم پراید زیرم گرفت که بهم می خندن

دلم می خواست روحیه مامان و عوض کنم واسه همین از در شوخی وارد شده بودم اخه این چند ماه اندازه چندین 

 تی بیشتر از منسال پیر شده بود و درد کشیده بود شاید ح

 مامان لبخندش و جمع کرد و گفت:بهار بیا اون روزا را فراموش کنیم دیگه نه راجبش حرف بزنیم نه شوخی کنیم

ماه از عمرم و گرفت و ندیده بگیرم اما با این وجود دلم نمی خواست رو حرف  6چه طور می تونست حادثه ای که 

 مامان حرف بزنم

 کنمچشم مامان سعی خودم و می 

مامان کنار تختم نشست و گفت:فدای بهار حرف گوش کنم بشم . بهار می بینی همراه با بیدار شدن طبیعت خدا تو 

 هم بیدار شدی

 خوب معلومه من بهارم اگه با امدن فروردین شکوفه ندم و سبز نشم که دیگه نمیشه بهم گفت بهار

 گر از هر گلشن جوشد بهاری /بهاری از تو زیباتر نیارد بهارم دخترم دست طبیعت/ اگر از ابرها گوهر ببارد و 

 مامان من عاشق این شعرم

 می دونم عزیزم واسه همینه شش ماه دارم تو گوشت زمزمش می کنم
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یادمه از بچهگی تا حاال مامان هر شب این شعر و واسم می خوند.واسم مثل الالیی می موند بهم ارامش می داد همیشه 

 و در همه وقت

 ست مامان و بوسیدم و درحالی که قطره اشکی از چشمم سرا زیر شد گفتم:مامان واسه همه چیز ممنونمد

مامان با دستای نرم و لطیفش اشکم و پاک کرد و گفت:گریه نکنم عزیزم من هر کاری که کردم واسه خودم کردم 

روزی که مادر بشی می فهمی که تمام  تو فرزند منی از منی تمام وجود منی شاید االن نفهمی چی می گم بهار ولی

وجود مادر خالصه میشه در فرزندش مهم نیست فرزند خلفی باشه یا ناخلف مهم اینه که تمام وجود مادره.بهار گلم 

منی که مادرتم درد و ناراحتی تو رو با پوست و استخوانم احساس می کردم همون طور که صدای خنده ات تا انتهای 

 سکوتت از پا درم می اورد بهار من همیشه باید شلوغ باشه .وجودم رسوخ می کرد 

 اشک تو چشماش میلغزید ولی مامان مصرانه می خواست از سرا زیر شدنش جلوگیری کنه

 دستم و به صورتم مامان کشید و گفت:قول می دم بازم بشم همون بهاری که دوست داشتی

 می دونم که به قولت عمل می کنی-مامان

 ه بحث و عوض کنم گفتم:راستی مامان این دوست جدیدت چقدر خوشکلهواسه اینک

 کدوم دوست جدیدم؟-مامان

 خانم شایسته دیگه

 مامان لبخندی زد و از کنار تخت بلند شد:اره اما مهم تر از خوشکلی اینکه زن اصیلیه

 مامان شما این خانواده رو بخشیدی

 قط باید باهاشون کنار میامدماونی که باید ببخش تویی نه من .من ف-مامان

 کنار امدین؟

 فکرکنم.رفتار خوبش مجبورم کرد که با شرایط کنار بیام و همه چیز و بسپارم به وجود مطلق خدا-مامان

 به نظر می رسید از قشر متوسطه جامعه باشن 

 این طبقه اجتماعی ادما نیست که میزان اصالتشون و مشخص می کنه-مامان

 نیستم که خانم اصیلی بود.صرفا جهت کنجکاوی پرسیدم .حاال درست حدس زدم یا نه؟ منم منکر این

 اره درست حدس زدی. خانم شایسته و شوهرش هر دو کارمند اموزش و پرورش هستند . -مامان

 یعنی معلمن؟

 اره خانم شایسته مقطع راهنمایی تدریس می کنه اما شوهرش در مقطع دبیرستانه-مامان

 ؟دختره چی

 دانشجوی رشته عمران-مامان

 اااا....چه وجه اشتراکی بهنام هم که عمران خونده

 خوب چه ربطی داره-مامان

 هیچی همین جوری گفتم.)اره جون خودم(

 پسره چی ؟مسابقات اتومبیل رانی شرکت می کنه که خیابان را با پیست رالی اشتباه گرفته
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سی هوا فضای دانشگاه شریفه .اینطور که مادرش می گه اون روز که به پسره دانشجوی کارشناسی ارشد مهند-مامان

تو زد باید خودش و سریع به یه سمینار میرسوند و طرحشو تحویل می داد می گفت طرح خیلی مهمی بود که حتما 

 باید به اون سمیتار میرسید اما اون اتفاق افتاد

.اه اه اه پس بگو از بس درس خوانده کوری گرفته که منو پس پسره از این عینک ته استکانیای دانشگاه مهندسیه

 وسط خیابان ندیده

 بهار قرار شد راجبش حرف نزنیم-مامان

 اخ یادم رفت چشم از این ثانیه به بعد یک کلمه راجبش حرف نمی زنم

 

 مامان لبخندی زد و گفت می دونم که سر حرفت می مونی

 بهار حوصله داری یکم با هم صحبت کنیم

 بلند زدم زیر خنده

 پس صبح تا حاال داریم چیکار می کنیم مامان

 منظورم صحبت هایی که شاید یکم ناراحتت کنه اما الزمه که این حرفا را بهت بزنم-مامان

 چی می خوای بگی مامان

مادریه که  هرمامان روی مبل رو به تختم نشست و گفت:ببین بهارم می دونم از نصیحت شنیدن متنفری اما وایفه ی 

 دخترش را نصیحت کنه 

 وای نه مامان

 دقیقه به نصیحتام گوش بده 22فقط -مامان

 دقیقه البته یه شرط هم داره 22خیلی خوب مامان فقط 

 چه شرطی؟-مامان

مامان جون زمانه منو با دوران خودت هم تراز نبین هر چیزی که می خوای بگی رو قول می دم اویزه گوشم کنم به 

ط اینکه با دنیا و زمانی که دارم درونش زندگی می کنم مطابق باشه و امیدوارم ازم نخوای خالف جریان رودخانه شر

 دقیقه تون از همین االن شروع شد 22امروز شنا کنم در ضمن 

می نمامان لبخندی زد و دستانم و در دستش فشرد:ببین بهار تو دختر خوبی هستی خیلی خوب اما به یه چیزای توجه 

ماه از خواب بیدار شدی و خدا عمری دوباره بهت عطا کرده جوری دیگه ای به  6کنی دوست دارم حاال که بعد از 

زندگی نگاه کنی من می دونم تو بهنام از بچگی به قول معروف توی پول قلت زدین تخت خوابتون از پر قو بوده و 

هم شده اما باید به این باور برسی که زندگی ادم به این هر چیزی رو که خواستین به ثانیه نکشیده که واستون فرا

چیزا خالصه نمی شه لذت زندگی فقط با پرواز فرست کالس اروپا رفتن نیست چیزای قشنگتری هم هست که باید 

تو زندگی عادی مردم دنبالش بگردی نمی دونم اشتباه من بوده یا روند زندگی شما رو اینجوری بار اورده اما وقتی 

بینم از باال به مردم اطرافتون نگاه می کنیم حس می کنم درتربیت شماها سهل انگاری کردم .تو دختر فهمیده ای می 

هستی من اینو باور دارم اما باید بدونی که توی زندگی همیشه نباید من باشی بعضی وقتا باید نیم من شی و بعضی 

نام هم زدم گوش کرد ولی نشنید حاال اون پسره حسابش با سال پیش به به 4اوقات اصال خودتو نبینی .این حرفا رو 

تو فرق می کنه تو اگه قلبت بشکنه به این راحتیا بند نمی خوره بهار سعی کن اینبار یه جور دیگه به زندگی نگاه کنی 
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داره  یپول بد نیست به شرط اینکه تو رو بد نکنه .در خالف جریان رودخانه شنا کردن سخته اما باور کن لذت عمیق

تو مثل دخترای هم قشر خودت نباش همیشه به یاد داشته باش که هر ادمی چه از قشر فقیر چه متوسط و چه پولدار 

قلب داره قلب شکست گناه بزرگیه و بزرگتر از اون شخصیت شکستنه شخصیت کسی رو زیر اعتباری که از اسم 

نی اینه که سعی کن ادمی بشی که مردم با اسم تو پدرت داری خرد نکن و اخرین چیزی که می خوام اویزه گوشت ک

 پدرت رو به یاد بیارن نه از شناخت پدرت به تو برسن

حرفای مامان و گوش کردم و دلم می خواست بهشون عمل کنم اما یکم واسه نصیحت کردن من دور بود شخصیت 

 ودمو می کردممن شکل گرفته بود و تالش زیادی می خواست تا تغییر کنم با این حال سعی خ

 چشم مامان سعی خودم و می کنم

 خسته ات کردم نه؟

 نه مامان جونم شما هیچ وقت منو خسته نمی کنی

 امیدوارم

شب بود که مامان و با خواهش و تمنا به خونه فرستادم تا کمی استراحت کنه روی تخت دراز کشیده بودم  8ساعت 

ی بود یا نه اما من و بهنام و همه ی دخترا و پسرای هم تیپ ما یه و به حرفای مامان فکر می کردم نمی دونم عاد

 خودخواهی و غرور کاذبی داشتیم و همیشه حس می کردیم همه باید زیر نظر ما باشند و از ما پیروی کنن

 به سقف خیره شده بودم و بد جور در عالم خودم سیر می کردم که در اتاقم به صدا در امد

 اقای امدن و قصد دیدن شما را دارنخانم شریفی -پرستار

)چون پدرم از سهام دار اعظم و یا در اصل صاحب این بیمارستان بود رفت امد به اتاق من با اجازه خود من صورت 

 می گرفت(

 اسمشون رو نگفتن

 چرا می گن متین شایسته هستن-پرستار

 امده گریه زاری کنه و رضایت بگیره(  )این پسره اینجا چیکار می کرد اون هم این وقت شب ...وای حتما

 بزارین بیان داخل

 االن می فرستمشون-پرستار

 روی تخت نشستم و به پشت تکیه دادم

 ضربه ای به در خورد 

 بفرمایید

پس جناب انیشتین ایشونن این که عینک ته استکانی نداره.پسری که روبه روی خودم دیدم بیشتر شبیه مدل بود تا 

قد و هیکلی ورزشکاری و سینه ای ستبر صورتش تقریبا گندمی بود و چشم و ابروی شبیه مهسان داشت یه نابغه. 

 درشت و مشکی کال خانوادگی هر کدوم دست دیگری رو در جذابیت صورت بسته بودن

 سالم خانم شریفی-متین

 نصیحت های مامان دود شد رفت هوا

 )سرم و به نشانه سالم تکان دادم(
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یافه جدی و لحنی نیش دار گفت:خیلی متاسفم نمی دونستم قدر تکلمتون رو در اثر این تصادف از دست متین با ق

 دادین

 )پسره وقیح می دونستم که از مادرش شنیده به کوری چشمش سالم سالمم(

 فکر نمی کردم مادرتون اخبار بیمارستان رو به سمع و نظرتون نرسونن

 کر می کردمنه پس خدا را شکر اشتباه ف-متین

قیافه ای به خودش گرفته بود که حدس زدم باید ازش قدر دانی کنم که با ماشین زیرم گرفته.صالح دیدم به یاد 

 حرفای مامان بیفتام بنابرین صحبتش رو بی جواب گذاشتم و گفتم:می تونم بپرسم این جا چیکار دارید؟

 وایفه ی خودم دونستم که حالی ازتون بپرسم-متین

 رضایت کنید؟؟؟؟؟؟؟ و طلب

فکر می کنم احتیاجی به طلب رضایت نباشه . اگه منطقی باشین باید قبول کنین که نیمی از اون تصادف تقصیر -متین

 شما بود

 بله؟متوجه نشدم چی فرمودین؟البته امیدوارم فکر نکنین که قدرت شنوایم را از دست دادم

 ا هم بی تقصیر نبودیننه همچین جسارتی نمی کنم .عرض کردم شم -متین

 اها...فکر کنم باید یه چیزم دستی بدم که شش ماه از زندگی ساقطم کردین

اگه شما اون روز بجای عبور از وسط بلوار و پدیدار شدن از بین درختا مسیر پیاده رو را انتخاب می کردین و -متین

 از خط کشی عابر پیاده رد می شدین مطمئنا این اتفاق نمی افتاد

ا حرص گفتم:کامال در اشتباهید قطعا اگه شما اون روز ترجیح می دادین پیست رالی را به جای خیابان های مرکز ب

 شهر با حضور مبارکتون مزین کنین این اتفاق نمی افتد

 متین زبانش را در دهان چرخواند و گفت:به هر حال از جانب خودم عذر می خوام

مون اول بگی حتما باید جلوم می استادی و ثابت می کردی اندازی پاهای بابا توی دلم گفتم:خفه میشدی اینو از ه

 لنگ دراز زبون داری

 به هر حال عذر خواهی شما چیزی رو عوض نمی کنه

 بار منو سبک می کنه-متین

 بار شما سبک نمیشه تا وقتی که من ببخشمتون چون به بخشش من احتیاج دارین چه تو این دنیا چه اون دنیا

 بخشش رو ازتون گدایی نمی کنم نه این دنیا نه اون دنیا-متین

 فکر نمی کنین این طرز حرف زدن شما را به دردسر می اندازه و جلب رضایت منو سخت تر می کنه

رضایت دادن یا ندادن انتخاب شماست من اینجام تا از نظر انسانی وایفه خودم رو انجام بدم االنم فکر می کنم -متین

 رفع زحمت کنم تا شما به استراحتتون برسینباید 

 لطف می کنین

 خواهش می کنم خدا نگهدار-متین

 پیش از اینکه پاسخش را بدهم اتاق رو ترک کرد

چه طور به خودش جرات داد با دختر شریفی بزرگ اینجوری حرف بزنه این فکر می کرد کیه پسرهی پررو بالیی 

 سرت بیارم که زبان درازی یادت بره
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چه طور به خودش جرات داد با دختر شریفی بزرگ اینجوری حرف بزنه این فکر می کرد کیه پسرهی پررو بالیی 

 سرت بیارم که زبان درازی یادت بره 

 خدایا خودت شاهد باش من کاری به کار کسی ندارم اینا خودشون تنشون می خاره

ار به بن بست می خوردم تمام فکر و ذکرم شده بود خرد شب هزار و یک نقشه واسه جناب انیشتین کشیدم که هر ب

 کردن این جوجه مهندس من اگه شاخ اینو نشکنم اسمم بهار نیست

فکرش مثل دارکوب مغزم و سوراخ کرد و دم دمای صبح بود که به این نتیجه رسیدم چیزی که نداره رو ازش طلب 

 محاسبه دقیق احتیاج داره  کنم اره باید ازش پول بخوام حاال چه قدر؟؟خوب این به

 چشمام و باز کردم و به سقف دوختم 

خوب مامان گفت ماشینش پراید اونو می تونه بفرشه حاال مدلش چنده؟؟؟؟ اوکی فرض می کنیم همین امسال 

تا هم حتما می تونه از دوستی اشنایی قرض کنه اون طرح کوفتیش  5میلیون که ماشینش و می خرن  5خریده باشه 

ملیون  3ه محاله بخواد بفروشه ولی خوب باید حساب کنم حاال مگه یه طرحی چقدر ارزش داره خیلی توپم باشه و ک

میلیونی پس انداز داشته باشن  7بخرنش. خوب این قشر متوسط همشون پس انداز دارن شاید خانوادشون یه 

 می خوام .نکنه بتونه جورش کنه تا 32میلیون من 05میلیون سر جمع میشه  5طالهای مادر و خواهرش بگیریم

خدایا این نتونه این پول و جور کنه من سکینه خانم )مستخدم پیر خونمون( را می فرستم مشهد زیارت کنه.خدایا یه 

لطفی کن و کمک کن من حال این پسر پررو را بگیرم قول می دم زیاده روی نکنم در حدی که تربیت بشه و بفهمه با 

 ری باید حرف زد.یه لیدی محترم چه جو

 لبخند بعد از پیروزی به لب اوردم و به خواب رفتم.چه خوابی چه ارامشی 

 صبح با گرمای دستی که به صورتم کشیده می شد از خواب بیدار شدم بابا بود

 دستش و بوسیدم و گفتم:صبح بخیر بابا

انای جهان ه ای چیدن که در بهترین بیمارستصبح بخیر بر بهار نازنینم.پاشو پاشو ببین برات چیکار کردن میز صبحان

 هم نظیر نداره.شنیدم دیروز به خاطر باب طبع نبودن صبحانت گرد و خاک به پا کردی

بلند شدم و روی تخت نشستم به بدنم کش و قوسی دادم و گفتم:وقتی رئیس بیمارستان پدر ادم باشه توقع خود به 

 خود میره باال

 سرکار اجرا شده بلند شو صبحانتو بخورحاال که تمام اوامر -بابا

نگاهی به میز صبحانه انداختم کره روی میز بهم چشمک میزد ولی مگه میشه خورد هنوز لقمه از دهنم پایین نرفته 

 که جوش میزنم.قیدشو زدم لیوان شیر و برداشتم و جرعه جرعه نوشیدم

 دی دیگه بهار با خانواده شایسته می خوای چیکار کنی؟رضایت می-بابا

 البته که رضایت می دم اما شرط داره

 شرط؟چه شرطی؟-بابا

 میلیون پول می خوام تا رضایت بدم32

 میلیون پول می خوای؟واسه چی؟خوب اگه پول الزم داری خودم بهت می دم32از خانواده شایسته -بابا

 نه بابا جونم من پول الزم ندارم
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 پس این پول و می خوای چیکار

که با نی شیر می نوشیدم گفتم:فکر نمی کنم بد باشه پسره را یه گوشمالی بدم اینجوری هم من دلم خنک  در حالی

 میشه هم اون تاوان اشتباهشو می ده و عذاب وجدانش کمتر میشه

 اما این پول واسه خانواده شایسته خیلی زیاده-بابا

 ن این پول واسش خیلیم دشوار باشهبا اعتماد به نفسی که از پسرشون دیدم فکر نمی کنم جور کرد

 تو پسرشون را از کجا دیدی؟-بابا

 دیشب امده بود اینجا

 واسه رضایت؟؟؟-بابا

 نه واسه انجام وایفه انسانیش 

 یعنی چی؟-بابا

 یعنی امده بود حالم و بپرسه و انتخاب اینکه بخوام رضایت بدم یا نه رو به عهده ی خود من گذاشت

 اتفاقات.دکتر شریفی به اتفاقات( )دکتر شریفی به

 مثل اینکه بهتون احتیاج دارن

 اره دخترم من میرم اما راجب تصمیمت بیشتر فکر کن به نظر من کاری که می خوای انجام بدی درست نیست-بابا

 با اخم گفتم:اما از نظر من درسته

 یشتر فکر کنپدر همونطور که به طرف در می رفت در استانه در قرار گرفت و گفت:ب

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم:باشه

 به محض خروج پدر موبایلم و از میز کنار تختم بر داشتم و با بهنام تماس گرفتم

 به به به سالم بر خواهر اش و الشم-بهنام

 سالم بر تنها برادر گستاخم

 چطوری؟بالخره این هیکل شیشه ای شما بند خورد یا نه-بهنام

 سوداش بلهبه کوری چشم ح

این بله رو باید سر سفره عقد بگی خواهر من البته اگه کسی مغزش پاره سنگ برداشته باشه و راضی بشه تو -بهنام

 رو بگیره و ما رو نجات بده

 وقتش که شد شاهزاده سوار بر اسب سفیدم میاد و جفت چشاتو از کاسه در میاره

 اوه اوه اوه پشت خطی دارم بهار-بهنام

 ی از همین دخترای سبک سراند نمی خواد جواب بدیبازم یک

 بفرما اینقدر نطق کردی که قطع شد حاال عرضتو بگو-بهنام

 زنگ زدم بگم این لپ تاپ منو بردار بیار که دلم پوسید توی این بیمارستان

 پس خبر نداری؟-بهنام

 از چی خبر ندارم

 ارکت مزین کنیاینکه عصر مرخصی و قراره خونه رو با قدوم مب-بهنام

 دروغ؟داری شوخی می کنی نه
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 اخه تو هم سن منی که سر به سرت بزارم-بهنام

 پس چرا بابا به من نگفت

 حتما بازم یه ریز حرف زدی و به بنده خدا اجازه ندادی بهت بگه-بهنام

 آخی دیدم بابا امروز یه جور خاصی خوشحاله

داری؟مامان داره صدام میزنه از صبح تا حاال مثل اسب بارکش ازم خیلی خوب فیلم هندیش نکن فعال کاری ن-بهنام

 داره کار می کشه

 اون اسب نیست که بارمی کشه داداش من یه حیوان نجیب دیگری است که بهش می گن االغ

 ای بی تربیت-بهنام

 خندیدم و گفتم:خوب حاال واسه چی ازت داره کار میکشه 

 واسه جشن ورود اولیا حضرت-بهنام

 چی؟جشن ورود من

 ای وای مثال سورپرایز بود -بهنام

 تو که به من گفتی

بهار مرگ بهنام به مامان و مهتاب نگیا بفهمن سرم و از تن جدا می کنن امشب مثل یه بچه ی ادم که اصال -بهنام

 اطالع نداره چهارتا از این جیغای دخترانه مخصوص خودتون بزن و اخرش بگو غافلگیر شدم

 خیالت راحت باشه

 لحنت خبیث شد یه حسی می گه امشب می خوای لوم بدی-بهنام

 نه داداشم خیالت راحت )دارم برات(

 من که خیالم از بابت تو ناراحت هست اما چیکار میشه کرد-بهنام

 کاری نداری؟

 نه از اخرین لحظات حضورت در بیمارستان لذت ببر-بهنام

 سعی می کنم خداحافظ

 بای-بهنام

وای خدای من باورم نمیشه یعنی فردا از این جهنم دره خالص می شم چقدر خوب اما جشن و چیکار کنم من که نمی 

تونم با این سر کچلم بین اون همه ادم حاضر بشم ابرویی واسم نمی مونه دوباره گوشیم و بیرون اوردم و با مهتاب 

گلم مهتاب یا جشن امشب و کنسل می کنی یا سریع وسایل تماس گرفتم الومهتاب سالم سالاااااااام بر دخمر دایی 

-کی راجب جشن سوتی داده؟ بی خیال وسایلی که الزم دارم و میاری؟ مهتاب-مورد نیازم و به من می رسونی مهتاب

من که می دونم کار این بهنام دهن لقه پدری ازش در بیارم که مرغای زمین و اسمون به حالش زار بزنن هی هی هی 

با مزه منظورم این بود حسابشو میرسونم اوکی بخشیدم .خیلی خوب مهتاب االن -به بابای من داری مهتاب چکار

من تا پله های قصر شما رو طی کنم و به اتاق سرکار -با اجازتون برو توی اتاق من مهتاب-خونه مای دیگه مهتاب

 کشت ما رو حاال-رم بهم نرسه نمیاما مهتاببرسم که صبح شده زود باش تو رو خدا مهتاب اگه وسایلی که الزم دا

ن میرم صبر کن اال-فکر می کنه اگه نیاد زمانه به اخر میرسه زمونه که به اخر نمیرسه جنابعالی خیط میشین مهتاب

اتفاقا چون می دونستم عاشقشونی اول -باال راستی مهتاب پریناز و خواهرای عجوز مجوزشو که دعوت نکردی مهتاب
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مامانت دعوت مهمانا را به عهده ی من گذاشت منم هر کس که -را دعوت کردم بی خود کردی مهتاباز همه اونا 

بابا بهار می خواستم غافلگیرت کنم ولی مگه تو -دلم خواست را دعوت کردم من که دستم به تو میرسه مهتاب

نیه خودش یا شوهرش؟ پریناز شوهر کرده امشبم با اقاشون دعوتش کردم دید-میزاری دوباره چی شده؟ مهتاب

یاج ببخشید بانو چه لوازمی احت-جفتشون.خیلی خوب رسیدم بگو چه کوفتی می خوای ای بی تربیت مهتاب-مهتاب

می خوای با لباس شب بیای؟خیر سرت همه می دونن از بیمارستان مرخص -دارین کمد لباسای شبم و باز کن مهتاب

ایناست اخه اینجوری مردم فکر می کنن از ارایشگاه تشریف میارین شدی همون لباسی که تو بیمارستان تنت بهتر از 

خیلی خوب حاال کدومو می خوای؟ نمی دونم -میدونی من بدون لباس مناسب پامو بین اون همه ادم نمی زارم مهتاب

ن همه یتا من بخوام یکی یه نگاه به لباسای تو بندازم مهمونا امدن.خدایی بهار ا-یکی رو خودت انتخاب کن مهتاب

اینجا دست کم ده دست لباس سرمه ای هست -لباس و می خوای چیکار؟ الزمه.اصال لباس سورمه ای و درار مهتاب

واسا ......اها پیداش کردم چقدر -کدوم منظورته همونی که مدی و دکلته است و روش کت کوتاه خورده مهتاب

ستاده بود.خیلی خوب برو سراغ کمد کفشام کفش خوشمله...اینو کی خریده بودی که من ندیدم خاله از پاریس فر

سفیدم و بزار کدومش؟ همونی که روش سرمه ای کار شده پیداش کردم ....خوب یکی از مانتو سفیدامم واسم بزار 

چشم سفید چه پررو شده؟دیگه چیزی الزم نداری مگه -مگه جشن عقد کنانته؟ اونم به وقتش انشااهلل متاب-مهتاب

بیام؟ مهتاب کالفه گفت:کدام و می خوای؟ ابریشمیه که زمینه سفید و طرحای ریز سرمه ای  می تونم بدون شال

داره.راستی مهتاب من که کچلم یه دونه از مو مصنوعی هامم بزار اونی که روش تل سفید می خوره اره همونو بزار 

ام االن می دم بهن-کنم مهتابخیلی خوب گذاشتم تموم شد اره فکر -.یه سری هم لوازم ارایش برام بفرست مهتاب

باشه خداحافظ بعد از اینکه تلفن اتاق و قطع کردم چند بار خانم رضایی رو -بیاره مرسی فقط بگو زود برسونه مهتاب

صدا زدم اما نیامد مجبور شدم زنگ اضطراریی رو فشار بدم خانم رضایی و چند پرستار دیگه همراه با جناب دکتر 

ردن با دیدن من که لبخند به لب روی تخت نشستم حرصشون گرفت شانه ام و باال انداختم بهرانی به اتاقم هجوم او

 خانم شریفی به این می گن-و گفتم:هرچی خانم رضایی رو صدا زدم نیامدن مجبور شدم این زنگ و فشار بدم بهرانی

ارم اقای دکتر حاال هم شوخی بی جای بود من با شما شوخی ند-زنگ اضطراری خوب کار منم اضطراری بود بهرانی

می تونین برین به کارتون برسین بهرانی نفس عمیقی کشید و رفت بقیه پرستار ها هم اتاق رو ترک کردن خانم 

اگه کمی صبر می کردی -بهار جان کار درستی نکردی با شما کار داشتم رضایی-رضایی موند ومن خانم رضایی

د و گفت:خوب حاال بگو ببین چی الزم داشتین؟ می خواستم بگم میامدم خیلی خوب عذر می خوام رضایی لبخندی ز

دقیقه خانم رضایی برگشت و  22لطفا بگین حمام و گرم کنن می خوام دوش بگیرم باشه االن ترتیبشو می دم بعد از 

وی ر اعالم کرد حمام اماده است دوش اب گرمی گرفتم که خستگی از تنم به در کرد و حوله به تن بیرون امدم بهنام

دقیقه ای هست که منتظرتم وسایلم و اوردی؟  5-صحت حمام سالم.ممنون .کی امدی بهنام-مبل لم داده بود بهنام

-اره فقط نمی دونم مهتاب توی این ساک چی گذاشته که این همه سنگین بود چیزای که من الزم داشتم بهنام-بهنام

ه می رفتی وقتی امدی خون-سای بیمارستان بیام جشن که بهناماین ادا اطفار شما دخترا منو کشته توقع نداشتی با لبا

ی راستی بهار خیلی خیل-توی اتاقت و لباس مناسب می پوشیدی تا اون موقع شاید بعضی از مهمانها می امدن بهنام

با من کاری نداری؟ می خوای بری؟ -ممنونم که لوم ندادی خواهش می کنم به هیچ وجه قابل شما را نداشت بهنام

ردی چه قراره با بابا برگ-اره من برم که تو هم به خودت برسی خیلی خوب فقط عصر به موقع بیا دنبالم بهنام-هنامب
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خوب بهنام جلو امد صورتم و بوسید و گفت:امشب می بینمت با لبخندی بدرقه اش کردم نگاهی به ساک انداختم 

 ه خودم برسم تمام لوازم مورد نیازم و اورده بود حاال وقت اون بود که ب

 

اینه رو در اوردم و روی تخت نشستم کرم مخصوص بعد از حمام و زدم و روی تخت خوابیدم تا کمی پوستم از 

التهاب بعد از حمام بیرون بیاد نمی دونم چی شد که خوابم برد اونم چه خوبی راحت و ارام.چشم که باز کردم ساعت 

احساس گرسنگی کردم .دیگه حالم از غذاهای بیمارستان بهم می خورد  بود از جا پریدم.چرا اینقدر خوابیده بودم 3

واسه همین با رستوران مورد عالقه ام تماس گرفتم و سفارش پلو یونانی همراه با سبزیجات و دادم راستش از هرچی 

پرستار غذا  دقیقه بعد 02گوشت بود حالم بهم می خورد.ادرس بیمارستان را دادم و قرار شد غذا را واسم بفرستن. 

خانم شریفی بیمارستان که غذا داشت ممنون حقیقتش از غذاهای بیمارستان زده شدم -به دست وارد اتاق شد پرستار

کیف پولم و دراوردم و چند اسکناس به پرستار دادم و خواستم که پول غذا را بپردازه و مابقی پول و انعام به آورنده 

ع غذای مورد عالقمو خوردم به به خیلی بهم مزه کرد بعد از خوردن غذا از ی غذا بده رفت و منم شروع کردم با ول

پرستار خواستم واسم قهوه بیار به قهوه بعد از غذا عادت داشتم گرچه در این چند ماه تمام عادتام را از یاد برده 

ماده شدن بود مسواکی بودم اما دوباره داشتم سعی خودم را می کردم که بهار قبلی شم قهوه ام که تمام شد وقت ا

زدم و کرم اولیه رو به صورتم زدم لباس شبم و به تن کردم و با حوصله مشغول تنظیم کردن مو به روی سرم شدم 

زیبایش به پای موهای واقعی خودم نمی رسید اما بهتر از کچلی بود تل را روش گذاشتم و صورتم و با حوصله ارایش 

ر شریفی . منتظر بابا نشستم بعد از نیم ساعت به انتظارم پایان داد بابا با کمرنگ ومحوی کردم حاال شده بود بها

خوب اماده شو کم کم بریم مانتوم را روی لباسم انداختم و -دیدنم جا خورد و گفت:چه ناز شدی عسل بابا مرسی بابا

ماه بی گناه درش  6د که من شالم و به سر کردم . از تخت پایین امدم نگاهی اجمالی به اتاق انداختم این زندانی بو

حبس بودم خوش حال بودم که از قفس ازاد شدم دیگه تمام شد تمام روزای تلخم تمام شد از خانم رضایی و دیگر 

پرستارها تشکر کردم و به سمت در خروجی بیمارستان رفتم .هوای آزاد و به جان کشیدم که باعث شد بیفتم به 

که فکر می کنی هوا تازه نیست به صورت بابا نگاه کردم و خندیدم به سمت بنز سرفه بابا خندید و گفت:اونقدرا هم 

-مشکی بابا حرکت کردیم بابا در جلو را برام باز کرد و من نشستم سریع ماشین و دور زد و پشت فرمان نشست بابا

د شبیه قصر آرزوها بوبود که به در خانه رسیدم خانه ای با نمای تمام سفید بیشتر  8پیش به سوی خانه پیش ساعت 

در اهنی و بزرگ حیاط با ریموت بابا باز شدچشمی در حیاط گرداندم مش حیدر باغبان منزل ما به شدت مشغول 

رسیدگی به گل ها بود واقعا که فروردین خانه ی ما رنگ و بوی بهشت می گرفت سیل انبوه گلها در اتحاد زنجیروار 

می اورد راهی که به پله های ورودی ختم می شد پر بود از سنگ ریزه  درختان گم می شد و هزاران رنگ به وجود

های کوچک .وسط حوضی که رو به روی پله های ورودی قرارداشت اب نمایی محشر بود که همیشه باز بود و اب را 

 های ورودی با فشار به سمت باال هدایت می کرد و موج وار از باال سرازیر می کرد عاشق این اب نما بودم. کنار پله

نرده های از جنس مرمر بود که زیبای پله ها کوتاه را دو چندان می کرد در ورودی کامال چوبی بود با فشار پدر در 

باز شد مهمان ها که همه در حال جنب و جوش بودند با ااهر شدن من و پدر در استانه در همگی ساکت ایستادند 

لب به سمتم امد و کمک کرد تا مانتو ام را از تن خارج کنم همه ی سکینه خانم پیرترین خدمتکار خانه لبخند به 

مهمانان چنان با بهت به من نگاه می کردن که معجزه ای باور نکردنی می بینند لبخندی به لب نهادم و مثل همیشه پر 

 و شوهرش غرور قدم برداشتم با تک تک مهمان ها سالم و احوالپرسی کرد مهتاب راست می گفت واقعا که پریناز
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دیدنی بودند در اخر از همه بابت محبتی که به من داشتن و در این جشن شرکت کردن تشکر کردم .مهتاب دستانم 

دست مبل در گوشه گوشه خانه جا داده  4را در دست فشرد و به سمت مبلی هدایتم کرد خانه بسیار بزرگی داشتیم 

یبای بی نظیری به خانه داده بود.تنها چیزی که نظر مهمانان نفر را داشت ز 32شده بود میز نهار خوری که گنجایش 

تازه وارد را جلب می کرد عتیقه های بود که در گوشه گوشه خانه به چشم می خورد کال اشرافیت از سر و وضع خانه 

یلی مان خمی بارید.مسرور از اینکه به خانه بازگشته ام سر از پا نمی شناختم مامان کنارم امد و صورتم و بوسید ما

زحمت کشیدین قابل عروسکم و نداشت لبخندی زدم خاله سحر خودش رو به ما رساند وگفت مادر و دختر خلوت 

کردن به مبل خالی کنار دستم اشاره کردم و گفتم جای شما رو خالی نگه داشته بودم خاله لبخندی زد و در کنارم 

ی دعوت کرده نگاهی به پشت سرم انداختم خانم جای گرفت مشغول گفت و گو بودیم که خاله گفت:اینا را ک

شایسته همراه دخترش وارد شدن مامان گفت:من دعوتشون کردم مامان ما را ترک کرد و با لبخندی به پیشواز خانم 

شایسته رفت .به من که نزدیک شدن خاله سحر بلند شد و گفت:من برم می ترسم بمونم یه چیزی بهشون بگم 

یشه دست خاله را در دست فشردم و لبخندی تحویلش دادم همین که خاله از ما دور شد خانم انوقت مامانت دلخور م

سالم دخترم بهتری الحمدااهلل؟ شکر خدا بهترم مهسان دستش را به -شایسته و مهسان به من رسیدن خانم شایسته

ته چرا تشریف نیاوردن اقایون شایس-سمت دراز کرد و لبخنی کوتاه به لب اورد دستش را در دست فشردم مامان

راستش متین که گرفتار درس بود و پدرش هم مشغول طراحی سوال امتحانی برای دانش اموزاش من یه بالیی سر 

این متین شما بیارم که درس خواندن یادش بره مامان به بهانه ی رسیدگی به سایر مهمان ها ما را ترک کرد خانم 

ما می خواستم ببینم تصمیمت چیه؟ راجب رضایت؟ خانم شایسته سری دخترم می دونم اینجا جاش نیست ا-شایسته

در تایید حرفم تکان داد لبخندی به لب اوردم و گفت:رضایت می دم اما شرایطی داره که باید به اطالعتون برسونم 

م عالشرایط؟ اره اما اینجا جاش نیست اگه اجازه بدین فردا خدمتتون برسم و در حضور پسرتون شرط را ا-مهسان

کنم خانم شایسته لبخندی زد و گفت:حتما خوشحال میشیم به زیور پیشخدمت خانه اشاره کردم که نزدیک بشه 

دقیقه بعد زیور کاغذ و قلم به دست برگشت اشاره کردم کاغذ و قلم و به مهسان بده  0زیور لطفا قلم و کاغذ بیار 

با لبخندی ملیح شروع به نوشتن کرد هنوز مشغول بود  من ادرس منزل شما را ندارم اگه ممکنه واسم بنویس مهسان

که بهنام به ما پیوست بهنام در حالی که چشمش به مهسان بود گفت:خانمهای شایسته خیلی خیلی خوش امدین 

مهسان کاغذ را به سمت من گرفت :بفرمایید ممنونم صدای مهتاب که من را می خواند باعث شد از جمعشون جدا 

 بشم 

ر جان جناب مسعودی وکیل پایه یک دادگستری مسعودی در حالی که دستش و جلو می اورد تا دست بها-مهتاب

 راستش بهار جون فکر می کنم-بده گفت:از دیدارتون خوشحالم دستش را در دست فشردم و گفتم:همچنین مهتاب

ه باشه ز دستم ساختاگه کمکی ا-اقای مسعودی بتونن در رسیدگی به پرونده تصادفت کمک شایانی کنن مسعودی

خوشحال میشم کاری کنم ممنونم اقای مسعودی ان قضیه رو من خودم حل می کنم به هر حال رو کمک من حساب 

کنید اگه احتیاجی شد حتما از مسعودی جدا شدم .چشمی گرداندم و خاله سارا را کنار میز پذیرایی دیدم خودم و 

می داشتم و در دهان می گذاشتم گفتم:خاله جون ما چطورن؟ خاله بهش رسوندم در حالی که شیرینی از روی میز بر 

سارا لبخندی زد گفت:اگه خواهرزادم خوب باشه منم خوبم دایی به ما پیوست بشقاب میوه اش را به سمتمون گرفت 

ود جمیبینم با و-و گفت:بانوان گرامی میل بفرمایید تکه ای از موز قاچ شده را برداشتم و در دهان گذاشتم دایی

موهای مصنوعی هم یکه تاز مجلس ما سرکارعلیه هستند تعظیم کوتاهی کردم و گفتم:این نهایت لطف شماست 
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مامان با صدای بلند همه را به سر میز شام فراخواند بازم مثل همیشه انواع و اقسام غذاهای ایرانی سر میز حاضر بود 

بود و ساالد می خورد این تجمالت به هیچ عنوان به چشم  .چشمم به مهسان افتاد که متین و موقر گوشه ای ایستاده

این دختر نمی امد نمی دونم شاید اگه من جای اون بودم و به همچین مهمانی دعوت میشدم رفتار دیگه ای داشتم 

یک لحظه به خانم شایسته حسودیم شد عجب دختری تربیت کرده .ای کاش یکم از زمانی را که به تربیت دخترش 

اده به پسرش می داد تا اداب معاشرت یاد بگیره به چشمای مهسان خیره شدم واقعا که شبیه چشمای اختصاص د

بنده خدا غذا کوفتش شد واسه چی اینجوری بهش زل زدی صدای بهنام از فکر و خیال بیرون اوردم  -متین بود بهنام

حاال خوش موج بود؟ -می کنه بهنام می خواستم ببینم چشمای مهسان خانم چه موجی داره که تو را تو خودش غرق

ای بدک نبود لبخندی زدم و از بهنام جدا شدم تمام شب مشغول صحبت کردن با مهمانهای رنگ و به رنگ بودم 

دیگه داشتم از حال می رفتم یکی نیست به اینا بگه عروسی که نیامدین جشن بهبود حال منه دیگه باید عقلتون برسه 

هر کس خونه ی  0یمار کمی استراحت کنه.به هر نهوی بود تحمل کردم تا اینکه ساعت زود مجلس و ترک کنین تا ب

پله را باید باال می رفتم تا به قسمت باالیی  08ما را به قصد خونه اش ترک کرد لنگان لنگان پله ها را باال رفتم تقریبا 

ماندم  نه دیگه-گه تو نرفتی مهتاببزار کمکت کنم مرسی .م-خونه می رسیدم مهتاب خودش را به من رسوند مهتاب

دای بهنام انشااهلل ص-به تو کمک کنم لبخندی زدم و گفتم:خیلی زحمت کسیدی انشااهلل عروسیت جبران کنم مهتاب

 خدایا شاهدی که-خدایا می بینی دخترای امروز چه بی شرم و حیا شدن مهتاب-از طبقه دوم غافلگیرمون کرد بهنام

د اخه اگه من به -دهن لق شدن.هیجان مهمانی رو واسه خواهرشون دود کردن هوا بهنام پسرای این دوره زمونه چه

بهار نمی گفتم و اون با همون لباسای بیمارستانی میامد خونه و این همه مهمان و مدید که سر از تنت جدا می کرد 

-ا مهتاب:بسه دیگه بچه هگاندی بزرگ در حالی که می خندیدم گفتم-بابا تو دیگه کی هستی ناجی بشریت -مهتاب

-باز دوباره سوسه امدی قورباغه مهتاب-من که کاری به کار این زرافه ندارم این به پر و پای من می پیچه بهنام

قورباغه اون دوست دختراتن بهنام بی خیال شو مهتاب تو رو خدا بس کن خرد و خمیرم .بزارین یکم این ذهن 

ا این زرافه حرف بزنم ادم نیستم بهنام ادامه نداد و به اتاقش رفت منو من اگه ب-بدبخت من استراحت کنه مهتاب

مهتاب هم به اتاقم رفتیم اتاق بزرگی داشتم یک دست مبل یک میز کامپیوتر یک میز تحریر با سه چهار کمد که هر 

س رویکدام مخصوص جنس خاصی بود در اتاقم یک قسمت نهان هم بود که قفسه ای برای کفشام ساخته بودن س

و سینما خانگی برای پر کردن اوقات فراغتم فراهم بود تخت بزرگی داشتم شبیه tvبهداشتی مجازا در اتاقم بود و 

تختهای دو نفره مهتاب خودش و انداخت رو تخت و گفت:وای که هالک شدم از خستگی نگاهی به اتاقم انداختم 

کت کنم لباستو عوض کنی نه ممنون خودم می تونم بهار می خوای کم-خیلی دلم برای اینجا تنگ شده بود مهتاب

لباس خوابم و پوشیدم و کنار مهتاب جا گرفتم من و مهتاب مثل دوقلوهای افسانه ای می موندیم بیشتر وقتمون را با 

هم می گذراندیم.بهنامم اگه از دست دخترای رنگا به رنگ خسته می شد به ما می پیوست گرچه بهنام پسر با اصولی 

اما هیچ وقت رنگ نگاهش به مهتاب سیاه نبود همیشه فکر می کردم مهتاب هم مثل من خواهرشه و همونطور نبود 

که منو دست می انداخت و با من شوخی می کرد با مهتاب هم همین رفتار را داشت مهتاب تا سرش به بالش رسید 

ام بود چی می خواستم به خانواده شایسته خوابش برد اما من کمی این پهلو اون پهلو می شدم و به فکر مالقات فرد

بگم ؟اصال کارم درست بود؟نه در اینکه کارم جفا بود شکی نداشتم اما هر وقت به نگاه تحقیر امیز اونروز متین توی 

بیمارستان فکر می کردم در انجام کارم مصمم تر می شد نمی دونم چرا نگاهش به من رنگ تحقیر داشت واسه چی و 

از  9ودش و از من سر تر می دید نرم نرمک چشمام گرم شد و به خواب رفتم صبح حوالی ساعت بر چه اصلی خ
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خواب بیدار شدم مهتاب هنوز خواب بود دوشی گرفتم و لباسم و عوض کردم امروز باید حتما یه سر به ارایشگاه می 

ه م و وقت گرفتم مهتاب همانطور کزدم و به صورتم می رسید بنابراین با رزیتا خانم ارایشگر ماهر شهر تماس گرفت

از پله ها پایین می امد حرف میزد:سالم بر اهالی منزل دایی جونم اینا مامان سر حال جوابشو داد:سالم بر دختر 

خواهرشوهر گرامم مهتاب پایین امد .نمی دونم چرا اینقدر بهنام پکر بود مهتاب هم متوجه این موضوع شد بود اما 

گرچه خوب می دونست االن وقت شوخی کردن با بهنام نیست رو به روش ایستاد و سالمی هوس ازار به سرش زد 

و بمیرم باز دوباره کی بادتو کشیده ت-مهتاب بکش کنار حوصله ندارم مهتاب-سالم فرمانده بهنام-نظامی داد مهتاب

رق شده ش توی دریا غفقط عکس به من نشون بده جنازه تحویل بگیر مهتاب سر به سرش نزار می بینی که کشتای

نتو نمکدون بشین صبحا-ای وای نکنه همون کشتی معروفه که اسمش تایتانیک بوده را می گی بهار بهنام-مهتاب

بخور مهتاب لبخندی زد و سر میز کنار من نشست با ارنجش به پهلوم زد و گفت:این چشه چرا انقدر دمغه انقدر 

 هی بهار با تو ام پشت چشمی-دم که نفهمیدم مهتاب چی گفت مهتابتوی فکر دیدار امروزم با خانواده شایسته بو

تو چرا تو باغ نیستی؟ همونجور که از سر میز صبحانه بلند میشدم گفتم:چون -نازک کردم و گفتم:چی گفتی ؟ مهتاب

م و از اتاق دقراره بزنم به بیابان باال رفتم و لباس پوشیدم سوئیچ ماشینم و بعد از کلی وارسی کردن کشوها پیدا کر

 22واسا منم میام اگه می خوای بیای عجله کن -کجا داری میری؟ دارم میرم اریشگاه مهتاب-بیرون امدم مهتاب

دقیقه دیگه حرکت می کنم اونوقت اگه پشت ماشین بدوی سوارت نمی کنم مهتاب ادای منا درآورد و به سمت باال 

بهنام رفتم یه دونه به کمرش زدم و گفتم :یا خودش میاد یا رفت .مامان بوسیدم و ازش خداحافظی کردم. به سمت 

نمی -بهار اذیتش نکن با تاسیس شرکتش موافقت نکردن تو هم چرا ؟ مامان-خبرش پس قصه نخور داداشم مامان

چرا اما تو از کجا می -مرض آزار دارن حاال واسه چی تو همی اسم رئیس محمدیان پور نیست؟ بهنام-دونم بهنام

ا دخترش توی کالس یوگا اشنا بودم امروز یه زنگ بهش میزنم و کارت و ردیف می کنم بهنام سمتم امد لپم دونی؟ ب

و بوسید گفت:خدایا از این مدل خواهرا یدونه کمه هزار دونه عطا کن لبخندی زدم و خانه را ترک کردم مش باقر 

دیدن به سمتم امد و چرخی به دورم زد اینم از  سرایدار خانه داشت به متی سگ سیاه وهار خانه غذا می داد متی با

خوب شدنم خوشحال بود دستی به سرش کشیدم و به سمت پارکینگ رفتم پرادوی سفیدم بهم چشمک می زد سوار 

ی خیلی ب-شدم و ماشین و روشن کردم می خواستم حرکت کنم که مهتاب سریع خودشو انداخت تو ماشین مهتاب

ه گفتم بیشتر از ده دقیقه منتظر نمی مونم مامان کنارم امد و صورتم و بوسید مامان معرفتی می خواستی بری؟ من ک

خیلی زحمت کشیدین قابل عروسکم و نداشت لبخندی زدم خاله سحر خودش رو به ما رساند وگفت مادر و دختر 

ر ه لبخندی زد و دخلوت کردن به مبل خالی کنار دستم اشاره کردم و گفتم جای شما رو خالی نگه داشته بودم خال

کنارم جای گرفت مشغول گفت و گو بودیم که خاله گفت:اینا را کی دعوت کرده نگاهی به پشت سرم انداختم خانم 

شایسته همراه دخترش وارد شدن مامان گفت:من دعوتشون کردم مامان ما را ترک کرد و با لبخندی به پیشواز خانم 

بلند شد و گفت:من برم می ترسم بمونم یه چیزی بهشون بگم  شایسته رفت .به من که نزدیک شدن خاله سحر

انوقت مامانت دلخور میشه دست خاله را در دست فشردم و لبخندی تحویلش دادم همین که خاله از ما دور شد خانم 

سالم دخترم بهتری الحمدااهلل؟ شکر خدا بهترم مهسان دستش را به -شایسته و مهسان به من رسیدن خانم شایسته

اقایون شایسته چرا تشریف نیاوردن -ت دراز کرد و لبخنی کوتاه به لب اورد دستش را در دست فشردم مامانسم

راستش متین که گرفتار درس بود و پدرش هم مشغول طراحی سوال امتحانی برای دانش اموزاش من یه بالیی سر 

به سایر مهمان ها ما را ترک کرد خانم  این متین شما بیارم که درس خواندن یادش بره مامان به بهانه ی رسیدگی
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دخترم می دونم اینجا جاش نیست اما می خواستم ببینم تصمیمت چیه؟ راجب رضایت؟ خانم شایسته سری -شایسته

در تایید حرفم تکان داد لبخندی به لب اوردم و گفت:رضایت می دم اما شرایطی داره که باید به اطالعتون برسونم 

اینجا جاش نیست اگه اجازه بدین فردا خدمتتون برسم و در حضور پسرتون شرط را اعالم  شرایط؟ اره اما-مهسان

کنم خانم شایسته لبخندی زد و گفت:حتما خوشحال میشیم به زیور پیشخدمت خانه اشاره کردم که نزدیک بشه 

و قلم و به مهسان بده  دقیقه بعد زیور کاغذ و قلم به دست برگشت اشاره کردم کاغذ 0زیور لطفا قلم و کاغذ بیار 

من ادرس منزل شما را ندارم اگه ممکنه واسم بنویس مهسان با لبخندی ملیح شروع به نوشتن کرد هنوز مشغول بود 

که بهنام به ما پیوست بهنام در حالی که چشمش به مهسان بود گفت:خانمهای شایسته خیلی خیلی خوش امدین 

ممنونم صدای مهتاب که من را می خواند باعث شد از جمعشون جدا  مهسان کاغذ را به سمت من گرفت :بفرمایید

بهار جان جناب مسعودی وکیل پایه یک دادگستری مسعودی در حالی که دستش و جلو می اورد تا -بشم مهتاب

راستش بهار جان فکر -دست بده گفت:از دیدارتون خوشحالم دستش را در دست فشردم و گفتم:همچنین مهتاب

م ساخته اگه کمکی از دست-مسعودی بتونن در رسیدگی به پرونده تصادفت کمک شایانی کنن مسعودیمی کنم اقای 

به هر حال رو -باشه خوشحال میشم کاری کنم ممنونم اقای مسعودی ان قضیه رو من خودم حل می کنم مسعودی

ارا را کنار میز پذیرایی کمک من حساب کنید اگه احتیاجی شد حتما از مسعودی جدا شدم .چشمی گرداندم و خاله س

دیدم خودم و بهش رسوندم در حالی که شیرینی از روی میز بر می داشتم و در دهان می گذاشتم گفت:خاله جون ما 

چطورن خاله سارا لبخندی زد گفت:اگه خواهرزادم خوب باشه منم خوبم دایی به ما پیوست بشقاب میوه اش را به 

-ل بفرمایید تکه ای از موز قاچ شده را برداشتم و در دهان گذاشتم داییسمتمون گرفت و گفت:بانوان گرامی می

میبینم با وجود موهای مصنوعی هم یکه تاز مجلس ما سرکارعلیه هستند تعظیم کوتاهی کردم و گفتم:این نهایت 

ر ای ایرانی سلطف شماست مامان با صدای بلند همه را به سر میز شام فراخواند بازم مثل همیشه انواع و اقسام غذاه

میز حاضر بود .چشمم به مهسان افتاد که متین و موقر گوشه ای ایستاده بود و ساالد می خورد این تجمالت به هیچ 

عنوان به چشم این دختر نمی امد نمی دونم شاید اگه من جای اون بودم و به همچین مهمانی دعوت میشدم رفتار 

یم شد عجب دختری تربیت کرده .ای کاش یکم از زمانی را که به دیگه ای داشتم یک لحظه به خانم شایسته حسود

تربیت دخترش اختصاص داده به پسرش می داد تا اداب معاشرت یاد بگیره به چشمای مهسان خیره شدم واقعا که 

بنده خدا همین یه ذره ساالد هم کوفتش شد واسه چی اینجوری بهش زل زدی صدای  -شبیه چشمای متین بود بهنام

م از فکر و خیال بیرون اوردم می خواستم ببینم چشمای مهسان خانم چه موجی داره که تو را تو خودش غرق می بهنا

حاال خوش موج بود؟ ای بدک نبود لبخندی زدم و از بهنام جدا شدم تمام شب مشغول صحبت کردن با -کنه بهنام

به اینا بگه عروسی که نیامدین جشن بهبود  مهمانهای رنگ و به رنگ بودم دیگه داشتم از حال می رفتم یکی نیست

حال منه دیگه باید عقلتون برسه زود مجلس و ترک کنین تا بیمار کمی استراحت کنه.به هر نهوی بود تحمل کردم تا 

پله را  08هر کس خونه ی ما را به قصد خونه اش ترک کرد لنگان لنگان پله ها را باال رفتم تقریبا  0اینکه ساعت 

رسی بزار کمکت کنم م-می رفتم تا به قسمت باالیی خونه می رسیدم مهتاب خودش را به من رسوند مهتاب باید باال

نه دیگه ماندم به تو کمک کنم لبخندی زدم و گفتم:خیلی زحمت کشیدی انشااهلل عروسیت -.مگه تو نرفتی مهتاب

خدایا می بینی دخترای امروز چه بی -امانشااهلل صدای بهنام از طبقه دوم غافلگیرمون کرد بهن-جبران کنم مهتاب

خدایا شاهدی که پسرای این دوره زمونه چه دهن لق شدن.هیجان مهمانی رو واسه -شرم و حیا شدن مهتاب

د اخه اگه من به بهار نمی گفتم و اون با همون لباسای بیمارستانی میامد خونه و این -خواهرشون دود کردن هوا بهنام
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لی گاندی بزرگ در حا-بابا تو دیگه کی هستی ناجی بشریت -ر از تنت جدا می کرد مهتابهمه مهمان و میدید که س

من که کاری به کار این زرافه ندارم این به پر و پای من می پیچه -که می خندیدم گفتم:بسه دیگه بچه ها مهتاب

 ال شو مهتاب تو رو خدا بسقورباغه اون دوست دختراتن بهنام بی خی-باز دوباره سوسه امدی قورباغه مهتاب-بهنام

من اگه با این زرافه حرف بزنم ادم نیستم -کن خرد و خمیرم .بزارین یکم این ذهن بدبخت من استراحت کنه مهتاب

بهنام ادامه نداد و به اتاقش رفت منو مهتاب هم به اتاقم رفتیم اتاق بزرگی داشتم یک دست مبل یک میز کامپیوتر 

د که هر کدام مخصوص جنس خاصی بود در اتاقم یک قسمت نهان هم بود که قفسه یک میز تحریر با سه چهار کم

و سینما خانگی برای پر کردن اوقات فراغتم tvای برای کفشام ساخته بودن سرویس بهداشتی مجازا در اتاقم بود و 

دم از هالک ش فراهم بود تخت بزرگی داشتم شبیه تختهای دو نفره مهتاب خودش و انداخت رو تخت و گفت:وای که

ض بهار می خوای کمکت کنم لباستو عو-خستگی نگاهی به اتاقم انداختم خیلی دلم برای اینجا تنگ شده بود مهتاب

کنی نه ممنون خودم می تونم لباس خوابم و پوشیدم و کنار مهتاب جا گرفتم من و مهتاب مثل دوقلوهای افسانه ای 

یم.بهنامم اگه از دست دخترای رنگا به رنگ خسته می شد به ما می می موندیم بیشتر وقتمون را با هم می گذراند

پیوست گرچه بهنام پسر با اصولی نبود اما هیچ وقت رنگ نگاهش به مهتاب سیاه نبود همیشه فکر می کردم مهتاب 

اشت هم مثل من خواهرشه و همونطور که منو دست می انداخت و با من شوخی می کرد با مهتاب هم همین رفتار را د

مهتاب تا سرش به بالش رسید خوابش برد اما من کمی این پهلو اون پهلو می شدم و به فکر مالقات فردام بود چی 

می خواستم به خانواده شایسته بگم ؟اصال کارم درست بود؟نه در اینکه کارم جفا بود شکی نداشتم اما هر وقت به 

کنم در انجام کارم مصمم تر می شم نمی دونم چرا نگاهش به نگاه تحقیر امیز اونروز متین توی بیمارستان فکر می 

من رنگ تحقیر داشت واسه چی و بر چه اصلی خودش و از من سر تر می دید نرم نرمک چشمام گرم شد و به خواب 

از خواب بیدار شدم مهتاب هنوز خواب بود دوشی گرفتم و لباسم و عوض کردم امروز  9رفتم صبح حوالی ساعت 

یه سر به ارایشگاه می زدم و به صورتم می رسید بنابراین با رزیتا خانم ارایشگر ماهر شهر تماس گرفتم و  باید حتما

وقت گرفتم مهتاب همانطور که از پله ها پایین می امد حرف میزد:سالم بر اهالی منزل دایی جونم اینا مامان سر حال 

امد .نمی دونم چرا اینقدر بهنام پکر بود مهتاب هم متوجه جوابشو داد:سالم بر دختر خواهرشوهرم اینا مهتاب پایین 

این موضوع شد بود اما هوس ازار به سرش زد گرچه خوب می دونست االن وقت شوخی کردن با بهنام نیست رو به 

 بمیرم باز-مهتاب بکش کنار حوصله ندارم مهتاب-سالم فرمانده بهنام-روش ایستاد و سالمی نظامی داد مهتاب

ی بادتو کشیده تو فقط عکس به من نشون بده جنازه تحویل بگیر مهتاب سر به سرش نزار می بینی که دوباره ک

ای وای نکنه همون کشتی معروفه که اسمش تایتانیک بوده را می گی بهار -کشتیاش توی دریا غرق شده مهتاب

ت:این ارنجش به پهلوم زد و گفنمکدون بشین صبحانتو بخور مهتاب لبخندی زد و سر میز کنار من نشست با -بهنام

هی -چشه چرا انقدر دمغه انقدر توی فکر دیدار امروزم با خانواده شایسته بودم که نفهمیدم مهتاب چی گفت مهتاب

تو چرا تو باغ نیستی؟ همونجور که از سر میز -بهار با تو ام پشت چشمی نازک کردم و گفتم:چی گفتی ؟ مهتاب

راره بزنم به بیابان باال رفتم و لباس پوشیدم سوئیچ ماشینم و بعد از کلی وارسی صبحانه بلند میشدم گفتم:چون ق

واسا منم میام اگه -کجا داری میری؟ دارم میرم اریشگاه مهتاب-کردن کشوها پیدا کردم و از اتاق بیرون امدم مهتاب

سوارت نمی کنم مهتاب  دقیقه دیگه حرکت می کنم اونوقت اگه پشت ماشین هم بدوی 22می خوای بیای عجله کن 

ادای من را درآورد و به سمت باال رفت .مامان رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم. به سمت بهنام رفتم یه دونه به 

بهار اذیتش نکن با تاسیس شرکتش -کمرش زدم و گفتم :یا خودش میاد یا خبرش پس قصه نخور داداشم مامان
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مرض آزار دارن حاال واسه چی توهمی اسم رئیس محمدیان پور -نمی دونم بهنام-موافقت نکردن چرا ؟ مامان

چرا اما تو از کجا می دونی؟ با دخترش توی کالس یوگا اشنا بودم امروز یه زنگ بهش میزنم و کارت -نیست؟ بهنام

و ردیف می کنم بهنام سمتم امد لپم و بوسید گفت:خدایا از این مدل خواهرا یدونهش کمه هزار دونه عطا کن 

خندی زدم و خانه را ترک کردم مش باقر سرایدار خانه داشت به متی سگ سیاه وهار خانه غذا می داد متی با دیدن لب

به سمتم امد و چرخی به دورم زد اینم از خوب شدنم خوشحال بود دستی به سرش کشیدم و به سمت پارکینگ رفتم 

می خواستم حرکت کنم که مهتاب سریع  پرادوی سفیدم بهم چشمک می زد سوار شدم و ماشین و روشن کردم

خیلی بی معرفتی می خواستی بری؟ من که گفتم بیشتر از ده دقیقه منتظر نمی -خودشو انداخت تو ماشین مهتاب

تو امروز -تجارت خونت لنگ میمونه اگه بیشتر صبر کنی حتما لنگ می مونه که دارم سریع میرم مهتاب-مونم مهتاب

-اولین قانون دوستیمون این بود که چیزی را از هم پنهان نکنیم خیلی خوب-هتابیه چیزیت شده چیزی نیست م

بری انجا چیکار؟ برم واسه رضایت دادن شرط -امروز قرار برم خونه شایسته یکم ذهنم بهم ریخته است مهتاب

واسه چی  اگه پول می خوای -میلیون پول مهتاب 32چه شرطی؟ اینکه رضایت می دم در قبال گرفتن_بزارم مهتاب

کی گفت -از بابات نمی گیری ؟ چون بابام نبود که با ماشین زیرم گرفت و بعد امد گفت تقصیر خودت بوده مهتاب

خوب چی می گفت؟ راستی بهار دیدی -دیدیش؟ امد دیدنم مهتاب-نقصیر خودت بوده؟ جناب متین شایسته مهتاب

-انگار من از عمد خوردم به ماشینش مهتاب چقدر نازه نازیش بخوره تو سرش ادب نداره.همچین حرف میزد

خیلی خوب غلط کردم حاال واسه چی این همه -نخوردی؟ مسخره بازی دراری دیگه چیزی را بهت نمی گم مهتاب

پول می خوای تو که میدونی اینقدر ندارن تا پسره را نچزونم راحت نمی شم پشت چراغ قرمز ایستادیم دختر 

م و همه گالشو خریدم تا بقیه روزش بدون نگرانی بابت فروش نرفتن گالش کوچولوی گل می فروخت صداش زد

اشتباه گرفتی خانم اتفاقا درست -این همه گل می خوای چیکار؟ می خوام تقدیم کنم به تو مهتاب-بگذره مهتاب

م مهتابم به رددرست گرفتم با مهتاب به ارایشگاه رفتیم رزیتا خانم صورتم و راست و ریس کرد و ناخنام و مانیکور ک

طبع من هرکاری می کردم اونم انجام می داد نزدیکای اهر بود که مهتاب را جلوی خانه عمه پیاده کردم و به خانه 

از استراحت  4برگشتم.دل تو دلم نبود متین زبان برنده ای داشت یعنی می خواست چه جوری جوابمو بده ساعت 

ی به کمد مانتوهام زدم یعنی کدوم بپوشم بهتره؟ در نهایت اهرانه ام بلند شدم دست و صورتم و شستم و سر

تصمیم گرفتم مانتوی کرم قهوه ای همراه با شلواری کرم و شالی قهوه ای بپوشم کفش و کیف چرمم برداشتم و 

حرکت کردم مامان و بهنام خونه نبودن باباهم که طبق معمول بیمارستان بود واسه بیرون رفتن و صحبت کردن با 

ده شایسته الزم نبود به کسی توضیح بدم زکیه خانم)دیگر مستخدم خانه(قهوه واسم اوردم اما دیرم شده بود خانوا

ازش تشکر کردم و بیرون زدم ماشینم و داده بودم مش باقر برق بندازه واقعا که کارش احسنت داشت ماشینم تمیز 

ار ماشین شدم انقدر توی فکر بودم که نفهمیدم تمیز شده بود طبق معمول به ابراز احساسات متی پاسخ دادم و سو

مسافت باالی شهر تا مرکز شهر را چه جوری پیمودم با دیدن کوچه اشون اه از نهادم بلند شد کوچه ی نسبتا تنگی 

داشت و بردن ماشین به داخل این کوچه مهارتی بیش از مهارت من می خواست اخه یک سالی بیشتر نبود که 

دم.نمی شد ماشین را سر کوچه پارک کرد اخه می ترسیدم روش خط بکشن هاج و واج ایستاده گواهینامه گرفته بو

بودم که با دیدن متین خشکم زد .خوب اینم فرشته نجات همین که به ماشین نزدیک شد در ماشین و باز کردم 

قیافه ای تهاجمی به جوری که جا خورد و یک قدم عقب رفت نمی دونم تو فکر چی بود که اینجوری جا خورده بود 

به -خود گرفت و گفت:معلومه چیکار می کنین؟ لبخندی حرص درار به لب زدم و گفتم:از ماشینم پیاده میشدم متین
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شما یاد ندادن موقع پیاده شدن موااب اطراف باشید من موندم کی به شما گواهی نامه داد چشمام و ریز کرد و 

مردم و زیر بگیرین متین کالفه گفت:خیلی خوب خانم شریفی من عذر می  گفتم:همونی که به شما گواهی نامه داد تا

خوام که شما بی هوا در ماشینتون و باز کردین خواهش می کنم دیدن من سر کوچه اشون مدرک واضحی بود تا 

نه؟ بدون ای بفهمه واسه دیدن انها امدم اما خیلی بی تفاوت از کنارم رد شد از روی اجبار گفتم:اقای شایسته کوچه شما

اینکه برگرد گفت:بله میشه خواهش کنم ماشین منو بیارین داخل کوچه اخه خودم فکر نمی کنم از عهدش بر بیام 

من راننده شخصی شما نیستم خانم و به راه خودش ادامه داد بی تربیت شعور نداشت وقتی یه خانم تقاضای -متین

شین را همون سر کوچه پارک کردم و دنبالش وارد کوچه شدم ازش می کنه نباید رد کنه. انقدر حرص خوردم که ما

متین بدون ذره ای توجه به حضور من راهش را ادامه داد خدایا این غرور از چی سرچشمه می گیره؟ جلوی خانه ای 

را  مایستاد و در را با کلید باز کرد.کنار رفت و گفت:اگه مقصدتون اینجاست بفرمایید بدون اینکه جوابش را بدم کیف

به روی شانه ام جا به جا کردم و وارد خانه شدم.به محض ورود بوی گل و گیاه مشامم را نوازش داد.از پله های جلوی 

متری بود حوض ابی رنگی وسط حیاط قرار  022در ورودی پایین امدم چشم در چشمخانه گرداندم خانه ای تقریبا 

باغچه دو طرف حیاط را زینت داده بود باغچه ی سمت راست  داشت چند ماهی گلی در ان به ابتنی مشغول بودند.دو

صاحبخانه -پر گل و گیاههای رنگارنگ بود و باغچه ی سمت چپ چند درخت تنومند در خود جا داده بود متین

مهمون دارین مادر متین در حالی که چادر سفید به سر داشت وارد حیاط شد با دیدنم لبخندی زد و گفت:سالم 

دی تنها یک کلمه گفتم:ممنون با راهنمایی خانم شایسته و پیش تر از متین و مادرش وارد ساختمان دخترم خوش ام

ساله داشت از در ورودی ساختمان تا گوشه گوشه ی خانه سرتاسر را با فرشهای  25شدم ساختمان قدمتی در حدود 

ببخش -ن کفش لطفا خانم شایستهخانم شریفی بدو-کرم پوشانده بودند طبق عادت معمول با کفش وارد شدم متین

بهار جان اما... نذاشتم خانم شایسته حرفش را ادامه بده و به سمت در برگشتم کفشهایم را در اوردم و وارد شدم 

نفره گوشه ای دیگر بود به سمت مبل رفتم و  4یک دست مبل گوشه ای از خانه نهاد بودند و یک میز نهارخواری 

اده و بی تجمالتی بود به این سادگی عادت نداشتم .بوی زندگی بدجور در خانه روی اولین مبل نشستم.خانه س

پیچیده بود این را حتی منی که با این زندگی نا اشنا بودم هم حس می کردم خانم شایسته اتاق پذیرایی را ترک کرد 

شرم  .این سر به زیری ازو به سمت اشپزخانه رفت متین هم ساکت ارام و البته سر به زیر رو به روی من نشسته بود

نشئت نمی گرفت از غرور و خودخواهی بیش از حدش بود چند لحظه بعد خانک شایسته چای و شیرینی به دست 

ین مرسی شیرینی بردار-بفرمایید چای را برداشتم اما شیرینی را پس زدم خانم شایسته-وارد سالن شد خانم شایسته

ه ی لب اورد که باعث شد بیش از بیش مرا آزرده خاطر کند خانم به پوستم نمی سازه متین پوز خندی به گوش

شایسته می خواست باز از سالن خارج شود که گفتم:خانم شایسته ممنونم میشم اگر چند لحظه بشینید و به حرفام 

ت شبرم میوه بیارم ممنون خانم من میل ندارم خانم شایسته با تردید به سر جای خود برگ-گوش بدید خانم شایسته

متین همچنان سر به زیر به بخار بلند شده از چای خود نگاه می کرد گلویم راصاف کردم و گفتم:مزاحمتون شدم که 

بگم من رضایت می دم به شرط اینکه...... نگاه از خانم شایسته گرفتم و به متین زل زدم .نگاهش در نگاهم گره 

بدون اینکه چهره اش تغییر کند نگاه از من گرفت  میلیون تومان رضایت میدم متین 32خورد در قبال گرفتن 

 اما این مبلغ برای ما خیلی-درست مثل این بود که انتظار شنیدن همچین حرفی را از جانب من داشت خانم شایسته

را  و اگه من نتونم این پول-سنگینه جرعه ای از چای خوش طعم خانم شایسته را نوشیدم و گفتم:این شرط منه متین

رضایت نمی دم خانم شایسته:بهار جان اون اتفاق نباید می افتد اما حاال که افتاده بهتر نیست.... در حرف  جور کنم
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خانم شایسته پریدم و گفتم:حق با شماست خانم شایسته این اتفاق نباید می افتاد اما حاال که افتاده پسر شما باید 

صورت ما مجبوریم این خونه را بفروشیم از فکر اینکه راه دیگه ای نیست؟اخه در ان -تاوانشو بده خانم شایسته

بخوام این بنده خدا ها را بی خانمان کنم دلم به در امد .نه راه خوبی را برای خرد کردن غرور این شازده انتخاب 

نکرده بودم تا فرصت باقیست باید راه دیگه ای را جایگزین می کردم.ناگهان فکری در مغزم جرغه زد کیفم را از 

بل کناری برداشتم و به راه افتادم به در خروجی که رسیدم برگشتم و به چشمای متین خیره شدم چرا یک راه دیگه م

هست متین سرش را باال اورد و به من نگاه کرد خانم شایسته هم به دهنم خیره شده بود شرط جایگزین اینه که 

که می دونست این شرط از چه اتفاقی نشئت می اقای متین شایسته به مدت یک سال راننده شخصی من بشن متین 

گیره با حرص استکان خالی ازچای را در دستانش فشرد استکان شکست و تکه هایش به دستان متین فرو رفت.خانم 

شایسته به صورتش کوبید و گفت:ای وای چیکار کردی متین دلم برایش سوخت اما به روی خودم نیاوردم.خانم 

بتادین رفت کاغذی از کیفم بیرون اوردم و شماره موبایلم و روش نوشتم اون را مقابل گل میز  شایسته به دنبال باند و

منتظر تماس و اعالم نظرتون می مونم در غیر این صورت از  22رو به روی متین قرار دادم و گفتم:تا امشب ساعت 

روجی راه افتادم کفشهایم را به پا میلیون را می خواهم به سمت در خ 32فردا شرط جایگزینی وجود نداره و تمام 

 کردم و از خانه شایسته بیرون زدم 

نفس عمیقی کشیدم .به یاد دستای خون الود متین افتادم و اه از نهادم بلند شد .دلم براش سوخت بدجور دست 

ارد می که وخودش را برید کار درستی نکرد اما دست خودم نبود به نادیده انگاشته شدن عادت نداشتم تو هر جمعی 

شدم همه منو به هم نشون می دادن و راجبم حرف میزدن هر کس تالشی برای جلب رضایتم می کرد اما متین 

اینجوری نبود متین با همه فرق می کرد اخالقش رفتارش حتی اخمش با همه فرق می کرد با چشماش ادم و جادو می 

وار ماشینم شدم می دونستم که متین قبول می کنه یعنی کرد .جادوی که منو به میدان مبارزه با غرورش می کشید.س

راهی نداره مجبوره.اخمام تو هم گره خورد بود خودم با خودم درگیر بودم یه دلم می گفت من فقط قرار بود 

غرورش و خرد کنم اما با این کارم شخصیتش را له کردم اما یه دلم می گفت:خوب کاری کردی حقش بود در هر 

ه کرده بودم راضی بودم باید مقدمه ای برای حضور متین فراهم می کردم اگه همینجوری می رفتم و حال از کاری ک

می گفتم بابا راننده شخصی می خوام می گفت واسه چی ؟مگه خودت تا حاال رانندگی نمی کردی حاال چی شد که 

ذهنم رسید از اینه ماشین به هوای راننده دار شدن به سرت زده خوب حقم داشت اگه اینجوری می گفت فکری به 

عقب نگاه کردم کسی پشت سرم نبود کمربندم و بستم و محکم فرمان اتومبیل را به سمت جدول چرخاندم خرجش 

یه تعمیرگاه رفتن و یه رنگ کاری بود اما کار منو راه می انداخت به جدول برخورد کردم نه شدید اما خوب بود 

کردم و از ماشین پایین پریدم مرده شورشو ببرن چه محکمه جلوی ماشین میشد بهش گفت تصادف کمربندم و باز 

خیلی بهم نریخته بود یعنی نمی شد بگم در اثر این تصارف ترسیدم و دیگه تمایلی به رانندگی کردن ندارم کالفه 

کرد نگاهی  سوار شدم و به سمت خانه راه افتادم سه کوچه مونده به خونه دیواری بتونی و محکم توجه ام را جلب

انداختم تا دیوار خانه ی مردم نباشه که نبود دیوار یک باغ بود پایم را روی پدال گاز فشردم و ماشین را به دیوار 

کبوندم واسه اینکه خیالم راحت بشه دنده عقبی گرفتم و دوباره به دیوار کوبیدم جلوبندی ماشینم امد پایین پیاده 

ن را گوشه ای پارک کردم دیگه این ماشین از ریخت و قیافه افتاده بود باید شدم لبخندی از سر رضایت زدم و ماشی

از بابا می خواستم اینو بفروشه و یه جدید واسم بخره گوشی موبایلم و در اوردم و با بهنام تماس گرفتم کمی ارتعاش 

اره نگران نباش من چی؟کی؟حالت خوبه -به صدام دادم و گفتم:بهنام خودت را به من برسون تصادف کردم بهنام
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ماشین فدای سرت خودت خوبی؟ اره بابا دارم می گم -خوبم فقط ماشینم داغون شده مردیکه زد و در رفت بهنام

همونجا بمون امدم باشه گوشیم و قطع کردم و به سمت -کجایی تو؟ ادرس را به بهنام دادم بهنام-خوبم دیگه بهنام

چشمی همیشه همراهم بود چند قطره در چشم خودم چکاندم و قیافه ماشین رفتم کیفم و در اوردم قطره استریل 

دقیقه نرسید که خودش را به من رسوند با دیدن  22مادر مرده ها)البته دور از جون مادرم(به خودم گرفتم بهنام به 

چشمای خیسم بغلم کرد و گفت:چیزی نیست فدای سرت خودتو ناراحت نکن خوب شد که بالیی سر خودت 

گه من نگفتم هر جا خواستی بری به خودم بگو اخه تا کی هر روز مزاحم تو بشم لبخندی زد و گفت:خدا را نیامد.م

شکر که خوبی مردم از دلشوره تا رسیدم واسه چی دلشوره وقتی من خودم بهت تلفن کردم یعنی حالم خوبه.روحم 

ام سوالی پشتی صندلی تکیه دادم تا بهن که باهات تماس نگرفت که اینجوری مثل گچ سفید شدی چشمام و بستم و به

ازم نپرسه و منم سوتی ندم به خونه که رسیدم مامان با دیدن ماشین نزدیک بود کپ کنه بمیرم من که اینقدر مامانم 

و اذیت کردم اما خوب اخه چاره ای نداشتم مامان سفت در اغوشم گرفت وقتی از سالم بودنم مطمئن شد اجازه ورود 

و به اتاق خودم رفتم تا استراحت کنم .تا چشم روی هم گذاشتم به دنیای شیرین خواب سفر کردم  داد داخل شدم

نمی دونم چقدر گذشت که با صدای کوبیده شدن در اتاقم بیدار شدم .بابا نگران وارد اتاق شد روی یکی از مبلها 

ت؟ اره از ترس خسارت دادن فرار کرد در رف-نشست و ماجرا را پرسید هیچی بابا یه پاترل بهم زد و در رفت بابا

ن چی دخترم چیزی شده؟ بابا م-تو که خوبی؟ صبح تا حاال هزار بار گفتم خوبم اما بابا بابا-اخه اون مقصر بود بابا

نترس دخرتم از فردا هر جا -دیگه می ترسم رانندگی کنم راستش بعد از این دو تصادف از ماشین می ترسم بابا

ون فکر بهتری داری؟ اره با اجازت-ی رسونتت نمی شه همیشه مزاحم بهنام بشم که؟می شه؟ باباخواستی بری بهنام م

خوب؟ یه راننده بگیرم بابا گفت:فکرخوبی چرا به ذهن خودم نرسید لبخندی زدم و گفتم:چون فکر شما بیش از -بابا

پیدا کنم خواستم بگم من خودم ادم اندازه درگیره بابا جلو امد و صورتم و بوسید:خیلی خوب باید یه ادم مطمئن 

مطمئن سراغ دارم اما گذاشتم واسه بعد می ترسیدم متین زنگ نزنه و بیشتر از این خیطم کنه.اگه متین زنگ نمی زد 

به اندازه کافی جلوی خودم خیط می شدم دیگه الزم نبود جلوی بابا اینا ضایع بشم و بهنام واسم دست بگیره ساعت 

یین رفتم شامه با ارامش من در کنار خانواده یک ساعتی طول کشید به ساعت نگاه کردم و مثل برای سرو شام پا 9

دقیقه بود و شاید متین تا حاال تماس گرفته باشه صورت مامان و بابا را با عجله  22:22برق از جا جهیدم ساعت 

االن شروع شده واقعا که در این چه خبره مگه؟چرا اینقدر عجله داری منتظر سریال محبوبم هستم -بوسیدم مامان

مدت متین و ضایع کردنش هیجان انگیز ترین فیلم زندگیم بود فاصله سالن تا اتاق را دویدم از راه پله صدای زنگ 

خوردن گوشیم به گوش می رسید اما تا به اتاق رسیدم قطع شد.نفس نفس میزدم وای خدای من اگه دیگه زنگ نزنه 

م دو دقیقه گذشت تا صدای گوشیم بلند شد بدون فکر و سریع دکمه پاسخ را فشار چی؟من که محاله تماس بگیر

دادم تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم باید میزاشتم چند زنگ بخوره حاال می فهمید منتظرش بودم اه بله بفرمایید؟ 

ال شان بدم که اصمتین:خانم شریفی بله خودم هستم شما؟)من که می دونستم کیه اما دلم می خواست لینجوری ن

مین طور که شما امیدوارم ه-شایسته هستم شایسته؟آه بله بفرمایید ببخشید بجا نیاوردم متین-منتظرش نبودم( متین

منظوری نداشت تصمیمتون را گرفتین ؟ متین مکثی کرد و گفت:راه -می گین باشه متوجه منظورتون نمیشم متین

پیشنهاد  -میلیون تومان متین 32گه ای داشته باشم؟ البته اون دیگه ای هم برام گذاشته بودین که انتخاب دی

جایگزینتون راقبول می کنم چون مجبورم.از ادمای مثل شما که مدعی مالکیت دنیا هستند بیشتر از این نمیشه توقع 

ماس تداشت حرفش را به روی خودم نیاوردم و گفتم:خیلی خوب اقای شایسته من برای بستن قرار داد شما باهاتون 
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می گیرم فعال خدانگهدار بدون اینکه منتظر پاسخ اون بمونم گوشی را قطع کردم و خودم و روی تخت پرتاب کردم 

نمی دونم چرا اینقدر خوشحال بودم اخه شاهد اخالق سگی متین بودن و دیدن اینکه هر روز برام قیافه بگیره چه 

 ده بود؟ چیز هیجان انگیزی داشت که تا این حد من را خوشحال کر

-صدای کوبیده شدن در باعث شد خودمو جمع وجور کنم روی تخت نشستم و گفتم:بفرمایید بهنام وارد شد بهنام

سالم بر بهترین تکترین ماه ترین اسمونی ترین ابجی خاکی خودم با صدای کش داری گفتم:فصل هندونه سر 

نفرما با تکان سر موهام و از روی صورتم کنار زدم سرم و خدایا هیچ بنی بشری را به این بشر نیازمند -اااااامده بهنام

خوب زنگ زدی؟ نخیر تماس نگرفتم بهنام در حالی که قیافش توهم رفت -بلند کردم و گفتم:انشاهلل بهنام

-پس چی؟ پیچ پیچی بهنام-گفت:دسمون انداختی این همه ادم دوربرم هست مگه خولم تو رو دست بندازم بهنام

اشو به این دختره یه زنگ بزن لبخندی زدم و گفتم:جوش نیار باشه همون طور که روی تخت اذیت نکن بهار پ

نشسته بودم دست دراز کردم و از روی پاتختی موبایلم و برداشتم شماره نغمه دختر رئیس صنف مهندسی را گرفتم 

کم -انم؟ با اجازتون نغمهبه به چشمم روشن شمایی بهار خ-نغمه با عشوه همیشگیش گفت:الو سالم نغمه جان نغمه

بازم رفته بودی سفر؟بزار حدس بزنم پاریس ؟تاانجا که یادم میاد -پیدایی؟خبری ازت نیست ؟ یه مدت نبودم نغمه

عشق ایفل بودی نه عزیزم اصال این دنیا نبودم خنده ای مستانه سر داد که حالم به هم خورد و ناخود اگاه لب و لوچه 

ماه پیش تصادف کردم و تو  8شوخی می کنی بهار جان؟ نه عزیزم -قیافه من خندید نغمه ام و کج کردم.بهنام هم از

ماهی میشه که حالم رو به بهبوده نغمه با صدای مثال ناراحتی گفت:آه...متاسفم بی خبر بودم)من که می  0کما بودم 

م بگم خودتی اما دیدم کار بهنام دونستم هیچ چیز بجز لغو برنامه ی سفر اروپا نغمه را ناراحت نمی کنه می خواست

گیرشه( خواهش می کنم عزیزم....راستش یه زحمتی داشتم؟ نغمه:هر چیز که شما امر کنی رحمته نظر لطفت عزیزم 

بهنام زیر لب غرید:کمتر تعارف تیکه پاره کن برو سر اصل مطلب نغمه جان پدر هنوز مدیر صنف مهندسین هستن؟ 

رج از ایران مشغول تحصیل بوده االن برگشته و می خواد شرکتی راه بنداز اما مثل سالی خا 4بله برادر من -نغمه

-اینکه کارش توی صنف گیر کرده می خواستم ببینم پدر می تونن لطفی در حق ما کنن و کارش را راه بندازن نغمه

ول که من هنوز مشغ البته حتما من امشب باهاشون صحبت می کنم چشمکی به بهنام زدم و بهنامم بی توجه به این

 می دونم که جبران می کنی.راستی-صحبتم پرید و صورتم و بوسید نغمه جان این نهایت لطف تو را می رسونه نغمه

از مهمانی های دوستانت چه خبر؟)منظورش را خوب گرفتم نغمه همیشه عاشق شرکت در مهمانی های دوستانه من 

تازه از بیمارستان مرخص شدم و زیاد شرایطم واسه برگزاری مهمانی بود و حاال توقع داشت پای ثابت مهمانی بشه( 

ما را فراموش -مناسب نبود اما تو فکرش هستم انشااهلل به همین زودی زود دوستان را دور هم جمع می کنم نغمه

مرسی عزیزم خوشحال شدم از اینکه باهات صحبت -نکنی؟ نه عزیزم حتما کارت دعوت برات می فرستم نغمه

سالم برسونین .خدانگهدار موبایل را به روی تخت پرتاب -باشه حتما خدانگهدار نغمه-.پس خبر از تو نغمهکردم

یه دونه ای تک دونه ای دور دونه ای لبخندی زدم و -کردم و دو ابرویم رو باال انداختم و گفتم:اینم از این بهنام

ون اتاق رفتم تا مسواک بزنم .بعد از مسواک و گفتم:می دونم بهنام از اتاق خارج شد و من به سمت روشویی در

استفاده از کرم های مخصوص شبم .لباس خواب پوشیدم و چشم بند مخصوص خواب رو به چشمم زدم و به درون 

ه را خانم صبحان-تختخواب خزیدم وانقدر خسته بودم که خوابم برد صبح با صدای زکیه از خواب بیدار شدم زکیه

 بله خانم سر میز صبحانه هستن با عجله از تخت-ا میان سر میز؟ بابا هنوز خانه است؟ زکیهتوی تخت میل می کنین ی

بلند شدم باید با بابا صحبت می کردم و می گفتم راننده مورد نظر را پیدا کردم سریع لباس خوابم و عوض کردم و 
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مت پایین دویدم .امروز از ابی به صورت زدم با حوله ای که زکیه به دستم داد صورتم و خشک کردم و به س

ی بهاری سالم-خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم بابا مامان بهنام سر میز صبحانه بودن سالاااااااااااااام بر همگی بابا

بر زیباترین بهار صورت بابا و بعد مامان را بوسیدم و روی صندلی رو به روی بهنام نشستم زکیه مقداری چای در 

مگه میشه خواهر خوبی مثل تو -ی از تخم مرغ رو به روم گذاشت بهنام خان چطورن؟ بهنامفنجانم ریخت و بشقاب

داشت و خوب نبود خدا کنه همیشه انقدر مهربان باشی بهنام خندید .مقداری صبحانه خوردم زیر چشمی به بابا نگاه 

م..... بابا حرفم و قطع کرد و می کردم بگم نگم بگم نگم دل و زدم به دریا و گفتم بابا راجب راننده ای که گفت

ر جدی؟؟؟؟؟ لبخندی تحویلش دادم و با س-گفت:امروز ترتیبشو می دم راستش بابا من یه ادم مطمئن پیدا کردم بابا

حاال کی هست؟ شجاعتم و در صدام ریختم و گفتم:متین شایسته همون که با ماشین بهم زد -حرفم و تایید کردم بابا

اون که مهندس هوا فضاست چطوری میاد راننده تو -کی؟ گفتم : شایسته مامان-مامانچای در گلوی مامان پرید 

ماه رو تخت بیمارستان نمی  6گذشته از اون این اقا اگه راننده مطمئنی بود که به تو نمی زد و تو را -بشه؟ بابا

هولناک از ترس تکرار انداخت؟ دقیقا چون با من تصادف کرده انتخابش کردم راستش این مرد بعد از آن تصادف 

نشدن آن ماجرا مطمئنا با دقت خیلی خیلی بیشتری رانندگی می کنه درست نمی گم؟ بابا فکری کرد و گفت:نظر تو 

کر نمی ولی ف-اینه؟ اره بهنام ساکت و با لبخندی معنی دار در کنار لب نگاهم میکرد نمی دونستم منظورش چی؟ بابا

اخه گناه داره بدبخت مهندسه مامان جون مطمئن باش حقوقی که بهش می -نکنم قبول کن من راضیش می کنم ماما

خیلی خوب تو راننده نیاز داری پس انتخابش به عهده ی خودت پس با انتخابم -دیدم می تونه خیلی کمکش کنه بابا

هزار تومان زیاد  522-من کال با تو موافقم حقوقشو تایین کنید تا امروز باهاش قرار داد ببندم بابا-موافقید بابا

هزارتومان هم باید کم باشه قیافه ای مظلوم به خود  522انقدر رفت و آمدای تو زیاده که فکر کنم -نیست؟ بابا

گرفتم و گفتم:من که همش خونه ام صدای خنده ی همه بلند شد بابا از سر میز بلند شد زکیه کت را به دستش داد 

برات بخره سفید باشه لطفا بابا  0222ه قرار شد امروز یه کیا ریو مدل دادم معتمد بفروش-راستی ماشینم چی؟ بابا

خندید و گفت حتما بهنام از این رو صداش در نمی امد که ماشین خودش یه فراری مشکی بود که از امارات وارد 

ه بدرقه ی گشادکرده بودن وگرنه انقدرا هم فروتن نبود که در مقابل تغییر اتومبیل من اعتراض نکنه بابا را با رو

کردم وقتی به سالن بر گشتم مامان به اتاقش رفته بود تا برای رفتن به دانشگاه اماده بشه بهنام نگاهی موذیانه به من 

می خوای متین بشه راننده ات؟ اره بهنام با لبخند معنی داری -کرد چیه تو هم؟چرا اینجوری نگام می کنی؟ بهنام

ی .من کالغ رنگ می کنم جای طوطی می فروشم به مردم انوقت تو فسقل بچه می خودت-گفت:و چرا؟؟ گفتم که بهنام

مطمئنی چرنده؟ در حالی که به سمت پله ها می رفتم گفتم:شایعه عشقی نساز -خوای منو رنگ کنی چرند نگو بهنام

مت اتاقم به سباور کنم؟ میل خودته -)روی شانه بر گشتم و گفتم(چون شما پسرا ارزش دوست داشتن ندارین بهنام

رفتم .گوشیم و از روی پاتختی برداشتم کتار پنجره بزرگ اتاقم ایستادم و همانطور که به باغ زیبایمان نگاه می کردم 

 شماره متین را گرفتم 

شماره متین را گرفتم .جواب نمی داد دیگه می خواستم تلفن را قطع کنم که صدای خواب الودش در گوشی پیچید 

خواب نبودم باید به عرضتون برسونم که راننده دروغگو هم -ید من راننده خوابالود نمی خوام متینبله بفرمای-متین

امرتون -استخدام نمی کنم از سکوتش مشخص بود به شدت داره حرص می خوره و همین به من لذت می داد متین

اسم کوچک صدا بزنم یعنی به  من عادت ندارم خانمی را به-خانم شریفی؟ خانم شریفی مادرم هستن من بهارم متین

مهسان خواهر منه همین دلیل موجهی می شه که به اسم کوچک صداش -خواهرتون هم می گین خانم شایسته متین
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در کافی شاپ مهر  6کنم راجب این موضوع بعدا با هم صحبت می کنیم .تماس گرفتم که بگم عصر راس ساعت 

شید؟ بهتر و اگر عصبی ب-ه اندازه بدقولی منو عصبی نمی کنه متینمنتظرتون هستم دیر نکنید لطفا چون هیچ چیز ب

دانشگاهم لطفا بزارید واسه یه ساعت دیگه این من نیستم که باید کارهامو با دانشگاه شما مچ  6ساعت -نشم متین

ا قطع ر تا حاال کسی بهتون گفته که... حرفش-کنم شما باید دانشگاهتون را با برنامه های من هماهنگ کنید متین

کردم:تا حاال کسی جرات نکرده به من چیزی بگه که خوشایندم نباشه به شما هم توصیه می کنم این کار رو نکنید 

چی باعث میشه شما تا این حد از خودتون راضی باشین این که می دونم ادم بی نقص و کاملی هستم خودم را -متین

اعتماد به نفستون غوغاست از کنایه غیر مستقیمتون  بهتون تبریک می گم-از خودم راضی نگه می داره متین

اما... تلفن را قبل از اینکه حرفش را بشنوم قطع کردم بارانی زیبا می بارید بارانی -منتظرتونم متین 6ممنون.ساعت 

بهاری کال بهار را با باران بیشتر دوست داشتم همونطور که صورت خودم را وقتی گریه می کردم ستایش می کردم 

ه قول دوستام وقتی گریه می کردم صورتم میشد مثل یه تکه ماه اما االن به هیچ وجه گریه ام نمی امد به سمت حمام ب

اتاقم رفتم و در جکوزی تعبیه شد در حمام خستگی خودم را به در کردم اب روح و تنم را جان دوباره بخشید حوله 

میس کال داشتم مطمئن بودم مهتابه  22هی به گوشیم انداختم ای سفید به دور خود پیچیدم و از حمام بیرون امد نگا

اخه هیچکس مثل اون این همه گیر نبود با گوشیم باهاش تماس گرفتم اما مشغول بود.چند ضربه به در اتاق خورد و 

-بهنام در چهار چوب در نمایان شد گوشیشو سمتم گرفت و گفت:بیا مهتابه گوشی اپلش را گرفتم الو سالم مهتاب

مرض گرفته واسه همه اره واسه -سالم و زهر مار سالم و زهر حالحل اینقدر منو شرمنده کماالت خودت نکن مهتاب

حاال دیگه واسم کالس می زاری و تلفنت و جواب نمی دی من -ماهم اره چی شده که باز تو جوش اوردی؟ مهتاب

ته بودی که نمی شنیدی این همه دارم مگه کری مضمن گرف-غلط کنم واسه تو کالس بزارم جکوزی بودم مهتاب

تو هم سایلنتی شدی؟راستی این بهنام راست می گه؟ )گوشی بهنام و گذاشتم رو -زنگ میزنم رو سایلنت بود مهتاب

می گه موج -اسپیکر و قرارش دادم روی میز تا بتونم کرم مخصوصم را به صورت بزنم( مگه چی می گه؟ مهتاب

بهنام بی خود کرد فکر می کنه منم مثل خودشم که تا مهسان و دید دل و دینشو  چشمای متین شایسته غرقت کرده

تا نباشد چیزکی بهنام نگوید چیزها.حاال این چیزک چی؟ بهنام به چرند گفتن عادت داره.چند روز -باخت مهتاب

یدم کی بهتر کردم د پیش با ماشین یه تصادف کوچک کردم این شد که از بابا خواستم برام راننده بگیره بعد که فکر

ر از متین برو خودتی.بگو کی بهت-از متین شایسته که یه بار تصادف سنگینی داشته و دیگه چشمش ترسیده مهتاب

شایسته خوشمل خوشمال که هست مهندسم که هست اه اه اه نگو که حالم بد شد.حاال هیچ کس هم نه متین شایسته 

رسید می گفت پیف پیف بو می ده تو چرا امروز هر حرفی من می گربه دستش به گوشت نمی -تبل تو خالی مهتاب

چون مشغول مطالعه کتاب ضرب المثل های دل انگیز پارسی هستم مادام -زنم با ضرب المثل جواب می دی مهتاب

می خواستن -چی شده دست از سر رمان های عاشقانه برداشتن اند و گیر دادن به کتب امثال وحکم مهتاب

بهار -نفر خندیدم مهتاب 5با تو میشین -مارن که به سالمتی موفق شدن حاال چندتا بودیم؟ مهتابفضوالشون و بش

خیلی خوب پس یه وقت دیگه را هماهنگ کن بریم من مانتو -عصر میای با هم بریم خرید نه عصر کار دارم مهتاب

و تن کردم و به نزد مادر و برادر  فعال خداحافظ زکیه واسه نهار صدام زد لباسم-بخرم باشه بهت خبر می دم مهتاب

صحت حمام ممنون مامان بهنام با کنایه گفت:رانندهتون و استخدام کردین؟ نه هنوز -گلم رفتم اهرتون بخیر مامان

نهار را در کمال ارامش خوردیم و هر کس به اتاق خودش پناه برد تمام اهر به این فکر می کردم که عصر چی 

م تیپ ابی بزنم.شلوار جین به اضافه ی مانتو ای خاص با رنگ خاص که بیشتر شبیه به بپوشم .اخر سر تصمیم گرفت
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مشغول رسیدگی به خدوم بودم همیشه موقع بیرون رفتن با وسواسی خاص خودم را اماده می  5ابی بود.از ساعت 

م ین که نداشتم اگر هکردم اما این باروسواسم بیشتر شده بود اخه یه جور رو کم کنی بود دیگه در حال حاضر ماش

داشتم درست نبود بعد از اون نطق پر سوزی که راجب ترسم از رانندگی سرهم کردم خودم رانندگی می کردم واسه 

جلوی کافی شاپ مهر بودم داخل شدم و سر گرداندم  6همین با اژانس تماس گرفتم تاکسی فرستاد راس ساعت 

م امدن و خوش امد گویی گفتن چشمی چرخاندم متین را دیدم گارسن های اونجا که همگی با ما اشنا بودن نزد

بلوزی سفید همراه با شلوار جین پوشیده بود خیلی بهش می امد این پسر گرچه از خانواده متوسطی بود اما به شدت 

ی مخوش تیپ می گشت. بدترین میز ممکن را انتخاب کرده بود و روی ان نشسته بود واقعا این قدر بد سلیقه بود یا 

خواست حرص منو در بیاره از لباس پوشیدنش که معلوم بود ادم با سلیقه ای پس می خواست حرص منو در بیاره 

این کافی شاپ طبقه دومی داشت که ویژه مشتریان خاص بود از پله ها باال رفتم و خواستم گارسن به متین اطالع بده 

 که در طبقه باال منتظرش هستم

از پله ها باال رفتم و میزی را که گوشه ی کافی شاپ در کنار پنجره ای بزرگ بود انتخاب  با تکبر و غرور همیشگیم

کردم .چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید که متین مقابلم قرار گرفت. با دست به مبل رو به روم اشاره کردم بفرمایید 

ین خانم؟ قهوه ی ترک لطفا چی میل دار-ممنون متین روی مبل نشست گارسن به ما پیوست گارسن-لطفا متین

بله تعجب کردم که چیزی سفارش نداد اما اعتراضی نکردم -یه لیوان اب لطفا همین متین-و شما اقا؟ متین-گارسن

شما همیشه واسه بستن قرار داد طرفتون را به کافی شاپ دعوت می کنید )پسره ی پررو فکر کرده عاشق -متین

ر داد ببندیم چه خودشم تحویل می گیره اصال عددی نبود که به چشم من بیاد چشم و ابروشم که گفتم بیاد اینجا قرا

چه برسه به اینکه عاشقش بشم( واسه اینکه بسوزه گفتم:شما اولین خدمه ای هستین که من شخصا استخدام می کنم 

-قش بود متینشاید در مورد افراد بعد از شما هم این روال صدق کنه از اینکه بهش گفتم خدمه اتش گرفت اما ح

خوب بهتره بریم سر اصل موضوع البته گارسن قهوه من و اب متین را روی میز گذاشت و رفت اقای شایسته اینجام 

که بگم کار شما از فردا شروع میشه البته اگه ماشینم تا امشب به دستم برسه در غیر اینصورت باهاتون تماس می 

واسه قبول پیشنهادتون یه شرط دارم -ا به سمت متین هل دادم متینگیرم.حاال لطفا این را امضاء کنید برگه ای ر

لبخندی سرد به لب اوردم و گفتم:فکر می کنم این منم که باید شرط بزارم نه شما متین عصبی دستی به میان 

 زموهایش کشید و گفت:این کار نباید به تحصیل من ضربه بزنه این به من ربطی نداره متین عصبی مشتی به روی می

کوبید و گفت:دقیقا ربط داره شاید بزارم با شخصیتم بازی کنی اما نمیزارم ایندمون توی این بازیه مسخره شما ببازم 

)متین هدفمو از اینکارا فهمیده بود می دونست شخصیتش را هدف گرفتم باید خجالت می کشیدم اما این خصلت با 

گفتم:دفعه اخرتون باشه که صداتونو باال می برید متین سکوت من کامال بیگانه بود(قیافه ی جدی به خودم گرفتم و 

کرد و با چشماش به من خیره شد جادوی چشماش مجابم کرد خیلی خوب اقای شایسته من سعی می کنم برنامه 

رگه را ممنون میشم و ب-کالس ها و بیرون رفتنم و خالف زمان دانشگاه شما تنظیم کنم البته تا جای که بتونم متین

ن خوندن امضاء کرد توی دلم گفتم)چه بی فکر حاال شاید من چیز دیگه ای نوشته باشم یه زحمت به خودش نداد بدو

بخونه اینجور ادما حقشونه سرشون را کاله بزارن( از فکر بیرون امدم و گفتم:و اما شرایط من.باید بگم از زبان کنایه 

ده بشنوم اگه مشکلی با من یا کارای من داشتید رک بهم و نیش دار متنفرم توی این مدت دلم نمی خواد حرف گزن

بگین .من خریدم یا بعضی از تفریحاتم زیادتر از حد معمول طول میکشه زیر لب قرقر کردن نداریم .توی این مدت 

ز بله مقداری ا-قرار نیست همدیگر را آزار بدیم من اگه کسی پا روی دمم نزاره گاز نمی گیرم .متوجه شدید متین
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احتیاجی به حقوق -هزارتومان است که خودم پرداخت می کنم متین 522وه ام را سر کشیدم حقوق شما ماهی قه

نیست من در قبال پرداخت دیه دارم اینکار را می کنم تشخیص این نکته که الزم هست با نیست را بزارین به عهده 

من از حرص خوردنش سرشار لذت شد خوب ی من متین نفس عمیقی کشید و با حرص بیرون داد و بازم تمام وجود 

صحبتهای من تمام شد متین از سر جاش بلند شد و زیر لب گفت:خدانگهدار چند قدم که برداشت صدا زدم اقای 

منتظرتون هستم لطفا دیر نکنید ادرس منزل را هم اگه ندارید از مهسان خانم بگیرید  8شایسته فردا ساعت 

تکان داد بعد از رفتنش لبخند به روی لبهایم جا خوش کرد خوشحال بودم از  برگشت و سرش را به نشانه فهمیدن

اینکه قرار یک سال با پسری سر و کله بزنم که با همه ی پسرای اطرافم فرق می کرد چاپ لوس نبود خود شیرینی 

از کافی شاپ بیرون نمی کرد اصال به من توجهی نداشت کوهی از غرور بود در کل ادم جالبی بود قهوه ام را خوردم و 

زدم اژانس هنوز جلوی در منتظرم بود سوار شدم و به خانه برگشتم بجز خدمتکارها کسی در خانه نبود مامان که 

هنوز از دانشگاه بر نگشته بود بهنامم که تا تاسیس شرکتش ول می گشت االف نباشه.یه راست به سمت اتاقم رفتم و 

شدم کاش بابا ماشین و بیاره اینجوری فردا متین میاد.متین اولین پسری با همان لباس های بیرون روی تخت پهن 

بود که فکر منو به خودش مشغول کرده بود البته نه اینکه احساسم با بی احساسی اون گره خورده باشه نه فقط 

ه کاری م من کدوست داشتم سر به سرش بزارم وحرصشو در بیارم حاال مونده بودم اگه ماشینم بیاد فردا کجا باید بر

نداشتم به یاد مهتاب افتادم اون می خواست خرید کنه اما نه مهتاب باشه که نمیشه سر به سر متین گذاشت اصال فردا 

خودم میرم خرید اره باید کفش و کیف جدید بخرم از وقتی از کما برگشته بودم خرید نرفته بود اره فکر خوبیه فردا 

باس بیرونی را از تنم خارج کردم و لباس راحتی پوشیدم البته لباس راحتیهای واسه خودم میرم خرید بلند شدم و ل

منم انچنان فرقی با لباس شب نداشت پایین رفتم اما هنوز از مامان و بهنام خبری نبود با مهتاب تماس گرفتم و 

 ه دیگه میرسهدقیق 22خواستم که پیشم بیاد خانهشون با خونه ما زیاد فاصله نداشت و خیالم راحت بود تا 

چشم خانم.راستی بهار خانم؟ بله زکیه یه -زکیه خانم من میرم استخر مهتاب که امد بفرستش بیاد پایین زکیه

موضوعی را می خواست بگه اما دو دل بود بین گفتن و نگفتن دست و پا میزد نمی دونم شاید از من خجالت می 

را در دست بفشارم و بگم:کاری از دست من واست بر می  کشید اون همه هیجان و استرس ترغیبم کرد تا دستانش

آد زکیه با تته پته گفت:خانم دیروز موقع گرد گیری بوفه ...کوزه ....کوزه سفالی از دستم لیز خورد و شکست روم 

نشد به خانم بگم ازشون خجالت می کشم خودشونم هنوز ندیدن زکیه مکثی کرد و گفت:خانم می دونم خیلی قیمتی 

ماهمم اندازه پول اون نمیشه اما زکیه النگویش را از دست در اورد و گفت:خانم اینو بگیرد بقیه اش  3و حقوق بود 

هم از حقوقم کم کنید اما منو اخراج نکنین من به اینکار احتیاج دارم النگو را به دستم داد ازش گرفتم دستش را باال 

یه روز می شکنه خدا کنه دل ادم نشکنه گرچه می دونم اگه به  اوردم و النگو را دستش کردم زکیه خانم هر شکستنی

مامانمم بگی چیزی نمی گه اما واسه اینکه انقدر خجات نکشی به مامان بگو از دست من افتاد بگو هوس کرده بودم از 

ه ان زکیاما اما و اگر نداره دیگه قطره ای اشک در چشم-توی اون کوزه اب بخورم که از دستم افتاد و شکست زکیه

لغزید ممنون خانم انشااهلل خدا حفظتون کنه لبخندی زدم و به سمت استخر راه افتادم چه قبل از تصادف و چه بعد از 

آن رفتارم در جمع گرچه مغرورانه بود اما همیشه با منطق و وقار همراه بود در همه ی موارد اال در موقع زیارت 

ور متین رفتارم رنگ خودپسندی می گرفت شاید اگه متین از روز اول جناب متین شایسته نمی دونم چرا اما در حض

جور دیگه ای با من رفتار می کرد قضیه فرق می کردم مایو پوشیدم و در عمق اب فرو رفتم بعد از تصادفم این اولین 

ا به دستم ر باری بود که شنا می کردم حرکاتم کند شده و نفس کم می اوردم مجبور بود بعد از هر چند دقیقه شنا
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میله ی کناری استخر بگیرم و کمی استراحت کنم. در تنهایی خودم غرق بودم که سر و صدای مهتاب بلند شد 

سالم بر ماهی استخر خونه ی دایی جونم اینا.چطور مطوری دخمر دایی؟ خوب .خوبه خوب تو چطوری؟ -مهتاب

تا چند وقت دیگه صاحب یه راننده خوشکل و  خوب منم اگه قرار بود امشب ماشین جدید واسم بیارن و -مهتاب

یت از سا-مامانی و تحصیل کرده می شدم خوب بودم این اخبار دقیق را از کدام سایت خبری دانلود می کنی؟ مهتاب

بهنام خبر دات کام.ولی خدایی توهم خوب رو غلطک شانسیا لبخندی زدم و گفتم:همه به اندازه هم شانس ندارن 

بهش  222از شانس این بهار خر شانس به ما هم عطا کن. خدایی کی و دیدن ماشین با سرعت ای خدا یکم -مهتاب

بزنه و کله اش و بکوبه به جدول اما بازم زنده بمونه با حرفای مهتاب به یاد روز تصادف افتادم دردی که از برخورد 

اندازه وجودم را لرزاند و در کسری ماشین احساس کردم و گرمای خونی که از بدن بیرون میزد نا خوداگاه غمی بی 

از زمان از متین متنفر شدم .مهتاب متوجه حال خرابم شد و گفت:ببخشید مثل اینکه زیاد روی کردم واسه اینکه 

چرا بزار از کمد مایو بردارم االن میام چند -خودمو نبازم لبخندی زدم و گفتم:ناراحت نشدم.نمی ای تو اب؟ مهتاب

و پوشیده به استخر بر گشت و در آب شیرجه زد . با هم مسابقه می دادیم و هربار من بازنده دقیقه بعد مهتاب مای

می شدم چه شنای قدرتی چه شنای سرعتی .این بیماری انقدر بدنم را ضعیف کرده بود که حتی مهتاب هم که 

و شدم یه کودک تازه شناگری حرفه ای نبود از من جلو می افتاد.فکر می کردم هر چیزی ساختم خراب شده بود 

ساعتی را به شنا و خوشگذرانی با مهتاب گذراندم .مستخدم واسه  3متولد شده که باید همه چیز را از نو بسازه تقریبا 

شام صدایمان زد و اطالع داد که پدر امده از استخر بیرون امدیم و حوله ای به دور خود پیچیدیم بعد از خشک شدن 

و به طبقه باال رفتیم پدر رو به روی تلوزیون روزنامه می خوند کال معلوم نبود خبر نگاه  کامل لباسهایمان را پوشیدم

ابا سالم بر پریان زیبا.صحت استخر ممنون ب-سالم دایی بابا-می کنه یا خبر می خونه سالاااااااااام بر پدر مهربان مهتاب

اینم -چی را از جیب در اورد و سمتم گرفت باباباز چه خبره دایی؟؟ بابا سوئی -خوب سوپرایز سوپرایز مهتاب-بابا

ماشین شما از خوشحالی بال در اورد صورت بابا را بوسیدم و همراه مهتاب برای بازدید ماشین جدید به سمت حیاط 

معرکه است دختر اره. خوبه .دوسش دارم بعد از یک -رفتیم همونی بود که می خواستم سفید و شاسی بلند مهتاب

انه به خونه برگشتیم وپس از رسیدن بهنام و مامان در محفل گرم خانواده شام را خوردیم شب بررسی کارشناس

بهنام مهتاب را به خانه اشان برگرداند هرچه اصرار به ماندنش کردم بی فایده بود البته ته دلم خوشحال  22ساعت

بود که من بخوام. چند بار می شدم چون اگه می ماند بی تردید در خرید فردا همراهیم می کرد و این چیزی ن

منتظرش هستم اما هر بار پشیمان شدم من که توی کافی شاپ  8خواستم به متین زنگ بزنم و اطالع بدم که ساعت 

بیاد اگه حاال زنگ بزنم سوء تعبیر می شه به سمت روشوی اتاقم رفتم و مسواک زدم به تخت بر گشتم و به  8گفتم 

 8اعت بهار خانم س-به خواب فرو رفتم صبح با صدای زکیه از خواب بیدار شدم زکیهامید فردای زیبا چشم بستم و 

دن خانم اقای شایسته ام-چشم بندم را از چشم برداشتم و در رختخواب قلطی زدم خوب باشه زکیه بزار بخوابم زکیه

همین -کی آمده؟ زکیهبا شما قرار دارن با یاد آوری حضور متین بلند شدم و سیخ روی تخت نشستم  8میگن ساعت 

توی سالن منتظر شماست خیلی خوب بگو چند لحظه منتظر بشه آماده میشم و میام. زکیه -االن حاال کجاست؟ زکیه

رفت .از روی تخت پایین آمدم دست و صورتم را شستم و مسواک زدم لباس خوابم را عوض کردم و شلواری کتون 

از قفسه کفشام کفشی چرم بیرون اوردم و به پا کردم شالی ابریشمی  به رنگ لیمویی همراه با مانتویی سفید پوشیدم

به رنگ لیمویی ای به سر کردم و کیف پولی چرم به دست گرفتم صورتم و آرایش نکردم یعنی خوشم نمی آمد فقط 

به  ورژی کمرنگ به لب زدم توی اینه نگاهی به خودم انداختم مثل همیشه اول صبحها گونه هام صورتی رنگ می شد 
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صورتم جلوه ای خاص می داد لبخندی از سر رضایت به خودم زدم .از طال و جواهر خوشم می امد دستبندی که به 

دست انداختم بد جور خودنمایی می کرد دیگه حاضر شده بودم نفسی عمیق کشیدم و راه افتادم نمی دونم چرا اینبار 

ر و غیر ارادی باال رفته بود .دستم را به نرده های استیل گرفتم که از پله ها پایین رفتم ضربان قلبم به طور سرسام آو

تا نکنه تعادلم را از دست بدم و وسط پله ها قل بخورم انوقت ابروی واسم نمی موند به هر سختی بود خودم را پایین 

وشیده بود ین بلند پرساندم متین روی مبل راحتی نشسته بود از سر تا پایش را از دیده گذراندم بلوزی کاله دار و است

از جلو زیپ می خورد و به رنگ ابی کمرنگ و راه راه مدادی بود شلوار جین به همراه کفش اسپرت واقعا جذابش 

کرده بود جدا که این بشر خوش سلیقه بود مطمئنا تا آن لحظه منو دیده بود اما به روی خودش نمی آورد و وانمود 

رفه ی مصلحتی من اونو به خود آورد.جلوم بلند شد و سالم کرد سالم اقای می کرد در تیر رس نگاهش قرار ندارم.س

 خواهش-دقیقه ای میشه قصور بنده را ببخشید دیر از خواب بیدار شدم متین 25-شایسته.خیلی وقت منتظرید متین

نید متین کمی کنم اگه مایلید بفرمایید سر میز صبحانه در غیر اینصورت)سوئیچ را سمتش گرفتم(ماشین را روشن 

بدون هیچ حرفی سوئیچ را گرفت و رفت لبخندی زدم و شادمان بر سر میز صبحانه نشستم چند لقمه ای غذا خورد 

البته تنهایی مامان که دانشگاه بود بابا هم امروز زود رفته بود بهنامم هنوز خواب بود.از تنها سر میزنشستن متنفر 

به غیر از زمانهایی که واقعا احساس می کردم به تنهایی نیاز دارم در آن  بودم کال در جمع بودن را دوست داشتم البته

شرایط هیچکس جرات نمی کرد دور و بر من افتابی بشه صالح ندیدم متین بیشتر از این منتظر بمونه بیرون رفتم و 

ندلی عقب در ص بله بریم؟ متین بی هیچ حرفی سوار شد و منم-دیدم با مش باقر مشغول صحبته اقای شایسته متین

جای گرفتم چقدر دوست داشتم جلو بشینم اما ترسیدم پیش خودش بگه چای نخورده پسر خاله شده متین ماشین 

را روشن کرد و با دنده عقب از پارک بیرون امد معلوم بود در رانندگی تبحر داره حاال اون روزی که به من زده چه 

دن یه تحقیق به کمسیون پژوهشی انقدرا هم نمی تونست ذهن ادم مرگش بوده خدا داند یعنی می دونستم اما رسان

را مشغول کنه که حضور یک انسان را وسط خیابان حس کنه سی دی از کیف بیرون اوردم و از پشت به سمت متین 

گرفتم میشه اینو توی دستگاه پخش بزاری متین بی هیچ حرفی سی دی را در پخش قرار داد اهنگ زیبایی از احسان 

اجه امیری در ماشین طنین انداز شد از داخل اینه زیر نظرش داشتم می خواستم ببینم عکس العملش چیه لحظه خو

ای قیافش حالت تعجب گرفت فکر کنم فکر نمی کرد با اهنگهای آرام و مالیم میانه ای داشته باشم اما بعد از آن 

نمی گفتم و این سکوت آزارم می داد بعد از  غرق در اهنگ شد معلوم بود رفته تو حس چیزی نمی گفت منم چیزی

نگفتید کجا برم نمی دونم هر جا که فکر می کنین لباس شبهای مناسب داره)می -چند دقیقه صداش را شنیدم متین

دونستم اخه همیشه از یه مزون مشخص خرید می کردم اما اینبار دوست داشتم جاهای دیگه را هم ببینم شاید 

یبا داشته باشن و منو از این یکنواختی خالص کنند چه اشکال داشت واسه یه بارم که شده از جاهای دیگه هم لباس ز

مرکز شهر خرید کنم( متین رو به روی پاساژ بزرگی نگه داشت قبال اینجا امده بود اما فقط واسه تفریح نه خرید 

یاده تین هنوز پشت فرمان نشسته بود پفکر می کنم اینجا چیزی که می خواین را پیدا می کنین پیاده شدم اما م-متین

-نه شما خرید کنین من هم پایین تر منتظرتون می ایستم تنهایی خرید کنم؟ متین-نمی شید؟؟؟؟؟؟؟؟ متین

من سر رشته ای توی خرید کردن ندارم می -منظورتون چیه تنهایی شما هم باید پیاده شید و منو همراهی کنین متین

سر و وضعت که معلومه اهل خریدی حاال واسه چی واسم کالس میزاری اما نگفتم اقای خواستم بگم اخه پینوکیو از 

شایسته من با این اطراف کامال اشنایی ندارم)بازم دروغ گفتم توی این مدت حسابی دفترچه حساب اخرتم را سیاه 

میام توی دلم کرده بودم( متین نفسش را پر سر و صدا بیرون داد و گفت :خیلی خوب صبر کنید پارک کنم 
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گفتم)برو بمیر چه خودشم تحویل می گیره از خدات باشه با من بیای خریدی حاال که من بهت افتخار دادم واسم اه 

 5می کشی( چند دقیقه بعد متین خودش را به من رسوند دوشا دوش هم حرکت می کردیم حتی با کفش پاشنه 

زه ها ایستاده بودم و با دقت به اجناس نگاه می کردم متین بی سانتی هم قدم از متین کوتاه تر بود.جلوی ویترین مغا

توجه به من هر جا که می ایستادم می ایستاد و با نوک کفش به سرامیکای کف پاساژ می کوبید و سرش را پایین می 

 زه اخرینانداخت اینکارش حرصم را در آورده بود . تمام پاساژ را گشتم اما چیزی به درد بخور پیدا نکردم این مغا

مغازه ای بود که سرک می کشید .از داخل ویترین لباسی مدی به رنگ مشکی دیدم که ازش خوشم امد خیلی غیر 

ارادی گفتم متین این خوبه؟ خودمم از اینکه به اسم صداش زده بودم دهنم وا موند نه اینکه تا حاال اسم هیچ پسری 

صدا کنم نه اصال اینجور نبود اما متین فرق می کرد با توجه به را صدا نزده باشم و همیشه جنس مخالف و به فامیل 

غرورش و غرورم دوست داشتم اول اون با اسم صدام کنه خود متین هم تعجب کرده بود اما به روی خودش نیاورد 

سلیقه ی من با شما خیلی تفاوت داره خوب فرض کن اینبار می خوام -نمی دونم نمی دونم هم شد جواب متین-متین

متفاوت لباس بخرم متین مثل اینکه خودشم بدش نمی امد نظر بده واسه همین گفت:به نظر من این افتضاحه چون 

ه که به نظر من اون لباس-نه در کل گفتم خوب توی این همه لباس به نظرم این از همه بهتر امد متین-کوتاست متین

تم بگم :تو که همش سرت پایین بود پس از کجا دو مغازه قبل تر توی وترین گذاشته بود خیلی بهتره می خواس

دیدی کلک اما پشیمون شدم ترسیدم حاال که یخش باز شد این حرف رو بزنم و دوباره بشه فریزر برگردیم 

میل خودتونه راه افتادم داشتم مستقیم می رفتم که متین گفت :این مغازه برگشتم جلوی ویترین -ببینمش؟ متین

اون کرمه اون؟ اره خیلی از لباسه خوشم نیامد اما زشت بود نرم ببینمش داخل شدیم از ایستادم کدام را می گی 

فروشنده خواستم اون لباس را بیار لباسی راسته با پارچه ای لخت بود بیشتر لباس به رنگ کرم بود اما قسمت باالیی 

نه ام تا ردنی داشت تمام قفسه ی سیلباس با رنگ فسفری و قهوای طراحی شده بود البته بیشتر قهوه ای بود حالتی گ

-زیر گردن کامال پوشیده می شد اما دستام از شانه برهنه می ماند حاال که از نزدیک می دیدمش بد نبود فروشنده 

خانم انتخاب همسرتون محشره این طرح یکی از جدیدترین طرح های ماست البته بگم روی تن خودشو نشون می 

ایشون همسر من -گرچه درونم پر تالطم بود اما خودم را ریلکس نشان دادم متینده متین سرخ و سفید شد منم 

عذر می خوام اخه خیلی بهم میاین اینه که حدس زدم همسرتون باشن متین با حالتی جدی -نیستن فروشنده

ه گگفت:خواهش می کنم خانم فروشنده جلفی که شنونده حرفای ما بود جلو امد و به پسر گفت به مشتریهای دی

برسه تا خودش کار ما را راه بندازه .هم من هم متین هم اون همکار فروشنده اش متوجه شدیم منظورش از این جا 

به جای چیه داشت متین را با چشماش می خورد متین هم معذب بود اما چیزی نمی گفت با حرص لباس را برداشتم 

و در دل به سلیقه متین آفرین گفتم دلم می خواست و به اتاق پرو رفتم لباس و که پوشیدم خودم هم تعجب کردم 

اونم لباس و ببینه و نظرش را بگه .تو خانواده ای بزرگ شده بودم که حجاب انچنان اهمیتی نداشت بی بند و بار نمی 

گشتیم اما خوب خیلی هم حساسیت بخرج نمی دادیم اخه اطرافیان من هم همگی ادمهای تحصیل کرده و فهمیده 

ی کوچه و خیابان نبودن که با چشمای هیزشون ادم و هدف قرار بدن متین هم که دیگه اقایی از وجناتش بودن پسرا

می بارید حاال نمی دونم از غرور زیاد بود یا تربیت خانوادگیش متین را صدا زدم اما گفت:اگه به نظر خودت مناسبه 

فروشنده انقدر رفته رو نروش که می خواد با  همین و بگیر متین هیچ وقت منو اول شخص صدا نمی زد مطمئنا این

اینکار از سر خودش بازش کنه واسه اینکه بهش کمک کنم گفتم:بدون نظر تو که نمی شه متین بالجبار جلو امد در 

اتاق پرو رو کمی باز کردم .نگاهی به من انداخت و گفت:برازندتونه ممنون.فقط می خواستم از شر فروشنده نجاتت 
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ف بزرگی کردی لبخندی زدم و گفتم:جبران می کنی واسه اولین بار دیدم لبخندی کم رنگ و لحظه ای لط-بدم متین

پسندیدید خانم؟ البته -به چهره آورد و رفت لباس را در آوردم خیلی خوشم آمده بود خاص و زیبا بود فروشنده

مال مشخص بود جا خورده مگه میشه نامزدم چیزی را انتخاب کنه و من نپسندم فروشنده با حالتی که کا

م همسرم نیستن گفت-گفت:نامزدتون. پرسشگر به چهره متین نگاه کرد و گفت:مگه نگفتین همسرتون نیستن متین

نگفتم که نامزدم نیستن فروشنده دلخور شد واسه همین حتی یک قرون هم تخفیف نداد من که احتیاجی به تخفیفش 

شده تخفیف گرفتن را تجربه کنم اما روح پلید این زن نذاشت موفق  نداشتم اما دوست داشتم واسه یک بار هم که

ممنونم من از شما بابت لباس ممنونم متین ساکت بود نمی دونم -بشم .از مغازه بیرون امدیم بلند زدم زیر خنده متین

ه خالص واسچی تو ذهنش می گذشت واسه همین گفتم اقای شایسته فقط امیدوارم سوء تعبیر نشه اون حرفا را فقط 

مطمئن باشین اونقدرا هم بی جنبه نیستم و شک -کردنتون از اون شرایط و یکمم چزوندن اون زن پرو زدم متین

نکنین منم واسه باز کردن شر این زنه از سرم اونطوری جواب دادم و دوباره سکوت سوار ماشین شدیم متین 

شیم زنگ خورد مهرنوش بود دختر همکار پدرم دستگاه پخش را روشن کرد هنوز کمی حرکت نکرده بودیم که گو

و یکی از دوستان من متین با شنیدن زنگ گوشی من پخش را خاموش کرد و من جواب دادم سالم مهرنوش جان 

سالم بهار جان خوبی عزیزم؟رفع کسالت شده؟ بهترم ممنون تماس گرفتم که بگم پس فردا شب یه جشن دوستانه 

س گذاشتم( راستش فردا شب گرفتارم وای بهار جون گرفتارم نداریم.مجلس بی تو گرفتم میای که )کمی واسش کال

صفایی نداره باشه عزیزم هر طوری شده خودم را می رسونم .خونه خودتون دیگه؟ اره عزیزم مامان و بابا رفتن لندن 

همراه نمی  این شد که گفتم دوستان را دور هم جمع کنم راستی همراه یادت نره مجلس رقص داریما بدون

شه؟؟؟؟؟؟ واسه تو چرا میشه مرسی عزیرم به امید دیدار به امید دیدار تلفن را قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم 

توی دلم گفتم:چه حس ششمی دارم من بالفاصله بعد از خرید لباس به جشن دعوت شدم اونقدر زیاد کفش داشتم 

متین گفتم برگرده خونه ماشین را داخل پارک کرد روز که احتیاجی به خریدن کفش جدید نداشتم واسه همین به 

اول گرچه دوستانه شروع شد اما با سکوت به انتها رسید متین سوئیچ را به سمتم گرفت پیشتون باشه اقای شایسته 

میرم شما هم با من میاین تا ساعت  9متین بدون حرفی سوئیچ را در جیبش قرار داد فردا شب جشن دعوتم ساعت 

دونید اگه در طول روز خواستم جایی برم باهاتون تماس می گیرم. باشه فقط اگه اشکال نداشته باشه فردا برمگر 2

خدانگهدار متین پشت به من کرد که بره.زدم به سیم اخر -شب میرسونمتون بعد میام دنبالتون هر جور راحتین متین

از  به دام افتاد تمرکزم را واسه ادامه صحبتمو گفتم جناب شایسته؟ متین برگشت یه لحظه چشمام توی تله چشماش 

چی می خواستین بگین اها....ببینین اقای شایسته من از سکوت متنفرم یه -منتظرم بله؟ متین-دست دادم متین

متاسفم من رادیو پیام -جورای واسم شکنجه است عذابم میده واسه همین دلم می خواد فردا مثل امروز نباشه متین

روی من به عنوان هم صحبت حساب نکنین.هم اینکه زیاد اهل صحبت نیستم و هم اینکه -؟ متیننیستم منظور؟؟؟؟

از انجا که شما و -فکر نمی کنم موضوع های مورد عالقه من به درد شما بخوره و از کجا تا این حد مطمئنید؟ متین

م زل زد اختیار از کف دادم و امثال شما را خوب میشناسم من و امثال من چه شکلی هستیم؟ متین ساکت به چشما

گفتم:وقتی صحبت می کنی بدون طرف صحبتت کیه در ضمن من هم صحبتی با رادیو پیام را به شما ترجیح می دم 

 پس االن مشکلی ندارین؟ با حرص گفتم:نه خوب اگه حرفی نیست خدانگهدار -متین

 توی دلم گفتم:بری که بر نگردی
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بودم یه لحظه فکر می کردم متین یکی از بهترین شخصیت های مذکری که بعد ثبات فکری خودم را از دست داده 

 از بابا دیدم یه لحظه فکر می کردم منفورترین شخصیت تاریخ زندگیم همین مرد

 با فکری مشغول به خونه برگشتم.بهنام روی مبل مشغول ورق زدن مجله بود

 کجا بودی نبودی؟-اوقور بخیر خواهر-بهنام

 دی گفتم:سالمبا حالت سر

 اخ اخ چرا فریزری.نکنه رانندت روز اولی برجکتو زده.می خوای گوشمالیش بدم-بهنام

 بهنام رو زخمم نمک نریز که بد میشه

 مثال چی چی میشد؟-بهنام

 تو چرا لهجه اصفهانی گرفتی

 اخه امروز یه بلبل اصفهانی واسم چهچه می زد

گرفتم کوسن و میان دستاش گرفت و گفت:هی چته؟چرا افسار کوسن مبل را برداشتم و به سمتش نشانه 

 گسستی؟یکی دیگه حالت و گرفته تالفیش و سر من در میاری

نخیر به کسی دیگه ربطی نداره اخه پسر مگه تو هنوز توی دوران تینجری هستی که دنبال دخترا میفتی خیر سرت 

 مهندس این جامعه ای

 مگه مهندسا دل ندارن؟-بهنام

 دل که دارن اما ملت توقع دارن اندازه یه نخود هم که شده شعور قاطی دل بی صاحبشون کننچرا 

 می گم از متین دلخوری سر من خالی می کنی می گی نه .خوب اونم مهندس می خوای بگی شعور نداره-بهنام

 اگه داشت که من االن برزخ نبودم

 ا شده که دماغ تو رو بسوزونهبهنام بلند خندید و گفت:یعنی باور کنم یه نفر پید

 بهنام اگه یه دقیقا دیگه اینجا واسی و بلبل زبونی کنی تمام وجودت و می سوزونم

 بهنام در حالی که می خندید بلند شد گفت:خیلی خوب تو هم

ز کردم و یاون روز و با فکر به انتها رسوندم کارم شده بود فکر و فکر و فکر به همه چیز تک تک رفتار متین را انال

مثل یه مسابقه فوتبال واسش تاکتیک معین کردم فردا حتما بهش گل میزنم و می برمش حتی نمی زارم به پنالتی 

 بکشه

اهر روز بعد از خواب بیدار شدم خودمم از اینکه این همه خوابیده بودم و از اون مهم تر از اینکه این زکیه ساعت 

حسابی بخوابم داشتم شاخ در می آوردم اما نه حاال وقت شاخ در آوردن صفت کاری به کارم نداشت و گذاشته بود 

 نبود کلی کار داشتم واسه جشن امشب و البته همراه با کلی نقشه

اولین گام گرفتن یک دوش آب گرم بود دوش رو گرفتم و وان حمام را پر از حباب کردم و در اون دراز کشیدم و 

گذراندم ساعتی بعد کارم تمام شد و بیرون امدم ماسک مخصوص صورتم را مدتی را به ریلکس کردن اعصاب خودم 

 زکیه اماده کرده بود و آورده بود که به صورت بزنم

 بفرمایید خانم اینم ماسکتون-زکیه

 مرسی.راستی زکیه امروز چرا بیدارم نکردی؟

 اب کامل حالتون خوب بشهاقا بهنام گفتن دیشب با اعصاب متشنج خوابیدین بیدارتون نکنم تا با یه خو
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 خندیدم و گفتم:از دست بهنام.مامان چه ساعتی بر می گردن؟

امروز همایش ادبی دارن گفتن یکم دیر میان اما جاش برنامه های فرداشون و کنسل می کنن که با خانواده -زکیه

 باشن

 چه عالی

 برش داشتم صورتم شفاف تر شده بود ماسک را به صورتم زدم و روی مبل لمیدم مدتی روی صورتم موند وقتی 

لباسم و پوشیدم .موهام کمی رشد کرده بود اما مدلش پسرانه بود و  7تا شب یکریز به خودم می رسیدم.ساعت 

 مناسب جشن نبود واسه همین موی روی سر گذاشتم که تقریبا مدل موی خودم بود

 خانم اقای شایسته منتظرتونن-زکیه

 تظر بمونه تا جونش...توی دلم گفتم:انقدر من

 بقیشو نگفتم نمی دونم دلم نیامد یا وقت تنگ بود حاال هر چی مهم اینه که نگفتم 

پایین رفتم ایندفعه دلم نلرزید غرور جای اضطراب دفعه قبل را گرفته بود متین با دیدنم ثانیه ای خیره به من نگاه 

یز بود گرچه ثانیه ای بیشتر اون حالت توی چشماش نقش کرد این رنگ نگاه ها را خوب می شناختم نگاه تحسین ام

 نبست اما من دیدم چیزی رو که اون نمی خواست بفهمم 

 نگاهی به متین انداختم مثل همیشه خوشتیپ و برازنده اما به رنگ چشمام اجازه ندادم خودش و مثل متین لو بده

 گفتم: رفتار دیروزش جلوی چشمام نقش بست واسه همین سالم نکردم و

 چند لحظه بیرون منتظر باشین میام

متین بیرون رفت تا ماشین را روشن کنه زکیه مانتو را اورد کمک کرد مانتو را پوشیدم و کاله مانتو را به سر انداختم 

 شالی سر نکردم همون کاله محافظ خوبی بود 

ته بودم تا مجبور نشم باهاش حرف بزنم بیرون رفتم در عقب را باز کردم و سوار ماشین شدم ادرس را از قبل نوش

 بدون کلمه ای حرف برگه را به دستش دادم 

 با حالت نیمه جدی گفت:قبال غرورتون اجازه می داد یه سالم به ما هدیه کنین اونم پرید

 نه دیدم شما از حرف زدن متنفرین گفتم اگه سالم بدم مجبورین جواب بدین اینه که سکوتتون به هم می خوره 

متین ماشین را حرکت داد و بعد از اینکه مسافتی را طی کردیم گفت:یادمه می گفتین از سکوت بدتون میاد چی شد 

 امروز همش ساکتین

 یادمه گفتین رادیو پیام نیستین اما ماشااهلل امروز دارین مثل رادیو پیام کار می کنین

 متین خیلی غیر منتظره پرسید:از دستم دلخوری؟

 کنه؟فرقیم می 

 درجه فرق می کنه شک نکنین که از رنجاندن ادما متنفرم 282البته. از اونجا که شخصیت من با شما -متین

 از کجا اینقدر مطئنید که رنجوندن ادما واسه من بی اهمیته؟؟؟؟

 از اونجا که به عینه دیدم.-متین

چ ت شدم نه تنها متین بلکه دوست نداشتم هیسکوت کردم.از اینکه می دیدم متین اینجوری راجبم فکر می کنه ناراح

بنی بشری راجبم همچین فکری را کنه اخه اینجوری نبودم غرور داشتم اما نه در حد رنجندن ادما .اشرافی رفتار می 

کردم اما نه در حد تحقیر دیگران البته باید بگم که متین استثنا بود من توی رفتارم با متین همه ی خط قرمز ها و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهارطراوت 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 2  

 

های زندگیم را کنار گذاشته بودم واسه یه بارم که شده می خواستم بی قانون رفتار کنم می خواستم هر وقت قانون 

 دلم خواست خشن باشم و هر وقت چرخ بر مرادم گشت مهربون بشم

 متین هم همچنان ساکت بود جلوی خانه که رسیدیم ایستاد مستخدم در را به روی ما باز کرد و با شناختن من اجازه

 ورود داد متین ماشین و پارک کرد می خواست برگرده که گفتم:ماشین و با خودت ببر بعد بیا دنبالم

 ماشین شما به درد من نمی خوره-متین

 بسه اقای شایسته ارفیتم دیگه داره سرریز می کنه واسه چی کنایه میزنی؟

 چه کنایه ای؟فقط گفتم ماشین الزم ندارم-متین

 گرفتم سوئیچ را به سمتش 

 با من لجی با خودت که لج نیستی این وقت شب توی این خیابان تاکسی گیرت نمی آد ماشین و ببر و بعد بیا دنبالم .

 لحظه ای مکث کرد 

 با تردید سوئیچ را از دستم گرفت .اما هنوز ایستاده بود.

 متین روی به سمت در برگرداند می خواست بره که با صدای مهرنوش متوقف شد

 هی اقا کجا؟-مهرنوش

 متین ایستاد.

مهرنوش با لودگی ادامه داد:حاال واسه یه بار که شده این بهار خانم ما پرچم سفید واسه شما مردا باال برده و تصمیم 

 گرفته همراه به مراسم جشن بیاره و این افتخار رو نسیب شما کرده حاال واسه چی شما طاقچه باال میزاری؟

وضیح بده که راننده من و مهرنوش داره اشتباه می کنه اما نذاشتم دلم نمی خواست جلو غریبه ها متین می خواست ت

خرد بشه قرارم با خودم این بود که غرور متین جلوی من شکسته بشه واسه همین گفتم:حق باشماست مهرنوش 

اینم نمونه اش منو تا اینجا  جون حاال فهمیدی واسه چی می گم این موجودات و نباید با خودمون همراه کنیم بیا

 آورده حاال می خواد دستم و بزار توی پست گردو

می دونستم متین بیدی نیست که یا این حرفا بلرزه مطمئن بودم االن یکی میزاره تو کاسم و پاک آبروم و جلوی 

ه بازش که اماده بر هم مهرنوش می بره واسه همین با چهره ای مظلوم و ابروهای که باال انداخته بودم به دهان نیم

زدن داستان سرای من بود خیره شدم نمی دونم چی تو چشمام خوند که نفس عمیقی بیرون داد و با لبخندی کامال 

 مصنوعی گفت:قصد جسارت نداشتم

مهرنوش:خوب حاال که قصد نداری پس جسارت نکن .من می رم داخل شما دوتا هم زود بیاین که مهمان ها بی 

 ورود بهار عزیز هستن صبرانه منتظر

مهرنوش رفت ای کاش نمی رفت.واسه اولین بار تو زندگیم خجالت کشیدم واسه همین سعی کردم به چشمای متین 

نگاه نکنم و بگم:نزار با رفتنت سوژه مجلس بشم مهرنوش نباید تو رو می دید اما حاال که دید وحی منزله که با من به 

 سالن بیای 

 گفتی رانندتم و خودت و خالص نکردیچرا یک کلمه ن-متین

 جوابشو ندادم

 منتظرم-متین

 نخواستم خردت کنم
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 مگه این چیزا واست مهمه؟-متین

 نگاه خشمگینم را بهش دوختم و گفتم:حتما مهمه که اینجوری گفتم

 امیدوارم بازی جدید نباشه.حاال باید چیکار کنم؟-متین

 ه چند ساعتی ادا و اطفار دخترای باال شهر را تماشا می کنین و بعد میریمنمی خواد کار خاصی کنین.میاین داخل ی

 متین از پله ها باال امد و به سمت در ورودی رفت

 صداش زدم

 اقای شایسته؟

 بله-متین

 اینجوری نه

 چه جوری نه؟-متین

 شما مثال همراه من هستین باید با هم وارد بشیم 

 و بهش رسیدم .دوشا دوش هم حرکت کردیم متین ایستاد چند قدم برداشتم 

 مستخدم در را به روی ما باز کرد مانتو ام را در اوردم و تحویل مستخدم خانمی که جلو در بود دادم

ماه واسه اولیین باری بود  8با برداشتن چند قدم کوتاه در میان جمع حاضر شدیم دخترها منتظرم بودن تقریبا بعد از 

 اضر میشدم حضور متین هم که مزید بر علت تعجب همگی شد که در جشن دوستان ح

 همه دورم حلقه زدن و واسم کف زدن معلوم بود این یک برنامه از قبل تعیین شده است 

مهرنوش به کنارم در وسط دایره دوستان امد و گفت:بهار جان از اینکه دوباره شاد و پر طراوت در جمع حاضر شدی 

 بی نهایت خوشحالیم 

 تانه اش را در دست فشردم و گفتم:ممنون.از همتون ممنونمدس

متین از برخورد اطرافیان با من تعجب کرد فکر می کنم اصال به ذهنشم خطور نمی کرد که من دوستانی داشته باشم 

 و کسی منو دوست داشته باشه

 پیدا کردیامیر یکی از بچه ها گفت:می بینم که بالخره اون شاهزاده سوار بر بنز سفید را 

واسه اینکه خیال همه را راحت کنم گفتم:اقای شایسته از آشنایان من هستن و بهتره بگم هیچ رابطه ی خاصی وجود 

 نداره امشب هم بر حسب تصادف منو همراهی کردن

 انچنان گل از رخ دختران شکفت که از حرفای که زدم پشیمون شدم

 تو؟پس هنوز پیدا نشده اون شاهزاده قصه -بهزاد

 با حالتی مسخره و به اصطالح ناراحت گفتم:متاسفانه نه

میالد:واسه چی متاسفانه بگو خوشبختانه حیف این دوران تجرد نیست.زندگی بی هم نفس مساوی با زندگی رها از 

 قفس

همه زدن زیر خنده و کم کم پراکنده شدن و هر کس مشغول انجام کار خود شد گروهی رقصیدن عده ای هم 

 ل حرف زدن شدن یه گروه هم شطرنج چیدن مشغو

 هنوز من و متین از جامون تکون نخورده بودیم که فروغ جلو امد

 بهار جون چند لحظه همراهتون و به ما قرض می دی؟-فروغ
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 بدون گرفتن پاسخ از من رو به جانب متین چرخاند و گفت:می تونم افتخار پذیرایی از شما را داشته باشم 

 ی تحویلش داد و گفت:البتهمتین لبخند

 و به سمت میز میوه رفتن

 روی مبلی نشستم 

توقع هر برخوردی را از متین داشتم اال این یه مورد این که واسه من مثل یخ قطب شمال بود چی شد که با فروغ به 

ی ونم چدرجه جوشید.نگاهم به سمت متین کشیده شد فروغ داشت در بشقابش میوه می ذاشت نمی د 222دمای 

گفت که فروغ زد زیر خنده .حاال بلبل شده بود به من که می رسید عاشق سکوت بود حالی من از تو بگیرم که مرغان 

زمین و آسمان به حالت گریه کنن .با حرص بهش نگاه می کردم که سنگینی نگاهم و احساس کرد و سرش را به 

 فت که مثال به من تعارف کنه سمت برگرداند از همون فاصله بشقاب میوه اش را باال گر

نفسم را با صدا بیرون دادم و با ابرو به منظور نه تعارفش را رد کردم از اینکارش فهمیدم امشب کمر همت را بسته 

 که حرص منو دراره حاال واسه چی نمی دونم.ولی اگه به چرخیدن پس بچرخ تا بچرخ اقا متین

 

ا نه می دونستم متین یه جوری با من رفتار می کرد مثل اینکه دختر نمی دونم چرا من داشتم حرص می خوردم ام

ثروتمندی بودن یه نوع بیماری یه نوع جزام اما حاال با فروغ گرم صحبت بود .ای تو روحش از بس حواسم و پرت 

نده انکرد لیوان داغ چای را سر کشیدم و زبانم اتش گرفت شیطونه میگم برم وسط و داد بزنم این اقای مهندس ر

 بنده است و هیچ کس حق نداره باهاش حرف بزنه

انقدر چشمام دنبال متین می چرخید که هر کس واسه هم صحبتی با من پا پیش میزاشتم به یک دقیقه نمی کشید که 

 پشیمون می شد و فرار را بر قرار ترجیح می داد بمیری متین که جشن و زهر مارم کردی 

 وانه همچین دورش می پلکیدن که یکی نفهمه فکر می کرد چه نوبریی تحفهاقا شده بود شمع و دختران پر

نگاهم ازش گرفت و به سمت مهرنوش رفتم و گرم صحبت با اون شدم چند دقیقه ای را حول محور مد جدید سال به 

روغ بود ت فگفتگو گذروندیم که میالد همه را به جشن دو نفره فرا خواند از این سوختم که اولین نفری که وسط رف

دست در دست متین پس اقا رقص هم بلد بودن چه ماهر هم هست این فقط واسه من پدر مسیحی به بقیه که میرسه 

 میشه پای رقص 

 وسط نمی ری-مهرنوش

 نه می دونی که زیاد اهل رقص دونفره نیستم 

 خواهش می کنم-مهرنوش 

 اصرار نکن

 یه امشب فقط به سالمتیه سالمتیت-مهرنوش

 خندیدم

مهرنوش می خواست تا تنور داغه نون و بچسبونه واسه همین سریع امیر را صدا زدم و دستش را گرفت و در دست 

 من قرار داد

 مهرنوش رو به امیر گفت:این رقص و به خاطر بسپار چون هیچ وقت تکرار نمیشه

 سعادتی بس عظیم-امیر با لودگی گفت
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تین را حس کردم بر گشتم تا دید متوجه شدم سرش را برگردوند پس منتظر بود لبخند زدم یه لحظه سنگینیه نگاه م

 ببینه من چیکار می کنم

 امیر دستش را دور کمرم حلقه کرد و منم یک دستم را روی شانه اش قرار دادم و دست دیگرش را در دست گرفتم

بودم اما نمی رقصیدم مگر در محفل  با اینکه توی این رقص مهارت خاصی داشتم که مدیون استادی همچون بهنام

 های خانوادگی و با بهنام 

همه ی دخترا تعجب کردن همه تصور می کردن واسه اولین بار میرقصم پس حتما پام به پای امیر گیر می کنه و می 

 خورم زمین اما از این خبرا نبود من خودم یه پا استادم

من با مهارت چرخیدم همه کف زدن و فریاد دوباره دوباره سر  رتیم اهنگ تند تر شد امیر کمک کرد تا بچرخم و

 دادن 

 می خواستن دوباره بچرخم اما باید با ریتم اهنگ هماهنگ می شد 

متین و فروغ هم نزدیکی من و امیر می رقصیدن جوری که اگه منو امیر با هم حرف میزدیم می شنیدم عجب 

 شارالتانیه این متین

شت امیر دستم را باال گرفت تا بچرخ یه لحظه دیدم که متین همین کار را برای فروغ کرد دوباره ریتم رقص برگ

چرخیدیم هم من هم فروغ وقتی برگشتم دست متین دور کمرم حلقه شد و امیر هم همپای فروغ شده بود تعجب 

 لبته خشمگین کردم این دوتا چقدر سریع جاشون را عوض کردن.از اینکه در اغوش متین بود معذب بودم و ا

واسه همین اخمم تو هم رفت نمی تونستم رقص و بهم بزنم همه کناری ایستاده بودن و به رقص ما چهار نفر نگاه می 

 کردن متین زمزمه وار گفت:این لباس خیلی بهتون میاد

 اشتباه گرفتی من فروغ نیستم

 امیر ازم خواسته که جاهامون را عوض کنیم متین واسه اینکه بزنه تو ذوقم گفت:ای وای ببخشید فراموش کردم که

 انقدر با این حرفش حرصمو در اورد که با کفش پاشنه دار ایستادم روی پاش و صدای اخش باال رفت دلم خنک شد

 فکر نمی کردم اینقدر در رقص ناوارد باشین-متین

 وقتی جاتون را با امیر عوض می کردین باید به نابلدی منم توجه می کردین

 متین چیزی نگفت حس کردم یک لبخند کمرنگ واسه ثانیه ای رو لبش نقش بست 

 قلبم دیوانه وار میزد و از این می ترسیدم که متین متوجه شه 

بالفاصله بعد از اتمام اهنگ می خواستم از متین جداشم اما متین لحظه ای نگه ام داشت خیره به چشمام نگاه کرد و 

 گفت:رقص لذت بخشی بود

 ما واسه من زجر اور بودا

حالت چهره متین عوض شد تا به حال ندیده بودم تا این حد از حرفی برنجه اخماش تو هم رفت دیگه حتی به فروغ 

 هم محل نمی داد از دست خودم دلخور شدم واسه چی این حرف و زدم اصال واقعا زجر برده بودم؟؟؟

 گفت تپش قلبم وقتی که تو اغوشش بودم خالف اینو می 

بقیه شب به طرز وحشتناکی سخت گذشت متین گوشه ای نشسته بود و با هر دختری که سمتش می رفت انقدر سرد 

رفتار می کرد که همه ترکش کردن این حالتش بیشتر از زمانی که با فروغ صحبت می کرد زجرم می داد واسه همین 
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می بارید گفتم:فروغ جان قرار شد شما از مهمان من به سمت فروغ رفتم و با حالتی که در ااهر بی تفاوتی از آن 

 پذیرایی کنین یادت رفت

 نه دیدم یکم تو همه گفتم چند لحظه تنهاش بزارم راستش فکر می کنم از اینکه با امیر رقصیدم ناراحت شده-فروغ

 با حالتی که سعی داشتم فروغ را به تمسخر بگیرم گفتم:یعنی تا این حد با هم صمیمی شدین؟

 متین پسره زود جوشی-فروغ

 جدی.نمی دونستم

 مگه نگفتی از آشناهاتونه چه جوری نمی دونستی؟-فروغ

 اخه من مثل تو سریع جو زده نمی شم احساس صمیمیت نمی کنم

 فروغ معلوم بود بهش برخورده اما جرات نکرد جوابم بده بی صدا از کنارم گذشت و به سمت متین رفت.

 این دوتا حس خوبی نداشتم اما بهتر از تو هم بودن متین بودگرچه از هم صحبتی 

 

 به سمت گروهی از دوستانم رفتم شاید هم صحبتی با انها بتونه جو سنگین بوجود اماده را کمی سبک کنه

یاد حرفای اونروز مامان توی بیمارستان افتادم.تا امروز ارزش هر کس را ترازوی ثروتش واسم مشخص می کرد و 

توی این ترازو من از همه سنگین تر بودم خودم را از همه باالتر می دیدم اما می خواستم دنبال اون چیزای چون 

قشنگی بگردم که مامان می گفت توی زندگی عادی مردم وجود داره مامان همیشه می گفت جوری که داریم زندگی 

ی نیستم که نشون می دم من خودم را پشت می کنیم گواه اینه که چه شخصیتی داریم همیشه می گفت من این دختر

نقاب غرور قایم کردم و از اینکه این نقاب را بردارم وحشت دارم می ترسم از اینکه دیگه حرف من نقل مجلس 

نباشه دیگه وقتی وارد مکانی می شم همه سر ها بر نگرده و مردم منو با اشاره به هم نشان ندن مامان می گفت 

ورای شهرت می گفت زندگی وقتی زیبا میشه که اخالق و منش ادما زیبا باشن تا قبل از این  زندگی زیبایی های داره

تصادف حرفای مامان واسم بی معنی بود دلم نمی خواست این نقاب را بردارم دلم نمی خواست عوض شم اما حاال 

فخر فروختم اما در  همه چیز فرق می کرد می خواستم درست زندگی کردن را تجربه کنم دیگه بس بود هر چی

همان حالت هم خیلی مقبول تر از بعضی از دوستان بودم حداقل چیزی رو به رخ می کشیدم که داشتم نه مثل بعضی 

از این دوستان تازه به دوران رسیده در مورد سفرهام به اسپانیا و... صحبت کنم در حالی که پامو از دروازه تهران 

 بیرون نذاشته باشم

 صمیمم بر این بود که این نقاب را بردارم و خودم را نشان بدمدر هر صورت ت

بر خالف همیشه بدون غرور کاذب در کنار دوستانم نشستم بازم موضوع صحبت بر سر مد لباس بود اینکه 

 مشهورترین بازیگر هالیود از کدام فروشگاه خرید می کنه تا در سفر بعد ما هم از انجا خرید کنیم .

ت و گفت و گو همراه با مزه پرانی امیر و چشم چرانی میالد گذراندیم زیر چشمی به متین نگاه کردم کمی را به صحب

 تنها نشسته بود مثل اینکه شیرین زبانی های فروغ هم نتونسته بود حالشو عوض کنه.

دست می تونم دل بچاره ای نبود باید خودم دست بکار میشدم این اولین قدم بود واسه اینکه به خودم ثابت کنم منم 

 بیارم و تغییر کنم متین سر بزیر و اخم الود نشسته بود. جلو رفتم و روی مبل کناریش نشستم 

 بشقاب میوه اش دست نخورده روی گل میز رو به روش گذاشته بود
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اتفاق  وز هرواسه اولین بار بود که می خواستم کار اشتباه خودم و توجیه کنم یا به عبارتی عذرخواهی کنم تا به امر

 نادرستی که پیش میامد تنها جمله ای که میگفتم این بود :پیش میاد دیگه

 نفس عمیقی کشیدم و بشقاب میوه اش را از روی گل میز برداشتم و به سمتش گرفتم 

 میوه نمی خوری؟ 

 جواب که نداد هیچ روشم بر گردوند پررو

 جدا کنه اونوقت من توقع دارم از دستم میوه بخورهمنم عقلم کم بودا طرف االن دوست داره سر از تنم 

 بشقاب را سر جاش گذاشتم . اهسته گفتم:متین

 نگام نکرد حتی از اینکه به اسم کوچک صداش زدم تعجب نکرد و واکنش نشان نداد

 از دستم دلخوری؟

 نباید باشم؟-متین

 خیلی خوب بگو چیکار کنم

 می کنناینجور مواقع معموال عذرخواهی -متین

 بجز عذرخواهی هر کاری بگی می کنم

 هر کاری؟-متین

 هر کار عقالنی

 یک ماه از مدت قرار دادم کم کن-متین

 چی؟

 واضح گفتم اگه نشنیدی باید به دکتر مراجعه کنی و میزان شنوایتو بسنجی-متین

 نفس عمیقی کشیدم

 یک هفته

 یک ماه-متین

 دو هفته 

 یک ماه -متین

 ته یا هیچییا دو هف

 خیلی خوب همون دو هفته-متین

 پس دیگه تمومه

 چی تمومه؟-متین

 اخم و تخم شما

 اگه یه سوال بپرسم می تونم انتظار داشته باشم پاسخ صادقانه بشنوم-متین

 من اهل دروغ نیستم

 واسه چی واستون مهمه که من از دستتون ناراحت باشم یا نباشم؟-متین

 از دستم برنجه چون دوست ندارم کسی

 بهتون نمی خوره-متین
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 ببین اقای شایسته من اون دختر سنگدل تصور شما نیستم

 بهتر از اونید؟-متین

 نمی دونم شاید نبودم اما دارم سعی می کنم بهتر بشم

 ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است-متین

ن با این شعری که خوند غرورم شخصیتم و تمام تفکرم چشمام پر اشک شد تو عمر تا این حد تحقیر نشده بودم متی

 واسه خوب شدن را له کرد لگد مال کرد

بهش خیره نگاه می کردم قطره اشکی از چشمام سرریز شد فقط یک قطره اما همین یک قطر عمق تالطمی را که 

 متین در وجودم به وجود اورد را نشان می داد

را تحمل کنم با خشم از کنارش بلند شدم دستپاچه شد به هیچ عنوان در دیگه نمی تونستم این جشن نفرین شده 

 ذهنش نمی گنجید که تا این حد حرفش منو برنجونه 

 قصد نداشتم...-متین

حرفش را را قطع کردم واسم مهم نیست چه قصدی داشتی مهم این که انتقامتو گرفتی اما به بی رحمانه ترین شیوه 

 ونم عوض شم چون بنیاد ذاتم بد نیست ممکن. نشون می دم که می ت

 خانم شریفی-متین

منتظر نموندم حرفش و بزنه و به کنار در ورودی رفتم از مستخدم خواستم مانتوی منو بده مهرنوش با دیدنم سمتم 

 امد

 کجا به این زودی؟-مهرنوش

 کمی سر درد دارم حالم خوب نیست از طرف من از بچه ها خداحافظی کن

 را با کمک مستخدم پوشیدم و ازش خواستم واسم آژانس خبر کنه اونم فورا امرم را اجابت کرد مانتوام 

متین که دید من اماده رفتنم بلند شد با چند تن از بچه ها که صمیمی شد بود خداحافظی کرد منتظرش نموندم و 

 م میرم بیرون رفتم . از مستخدم خواستم به متین بگه ماشین را به خونه ببره من خود

 مستخدم به سمت در سالن رفت و من به سمت در خروجی

 جلوی در که رسیدم آژانس امده بود خواستم سوار شم که صدای متین را شنیدم

 خانم شریفی.خانم شریفی-متین

 می خواستم بی تفاوت سوارشم اما متین خیلی سریع خودش را به من رساند و در را نگه داشت

 یفه ی منه که برسونمتونفکر می کنم وا-متین

 شرح واایف شما را من تایین می کنم حاال هم می گم ماشین را ببرین خونه من خودم میام

 چکاریه من که دارم میرم بهتره با هم بریم-متین

نفس عمیقی کشیدم و سوار شدم اما متین هنوز در را نگه داشته بود سرش را کمی خم کرد و گفت:با عذر خواهی من 

 درست میشه چیزی

 با فشار در را از دستش در آوردم و گفتم:چینی که شکست به این راحتیا بند نمی خوره

 بس کن دیگه من که گفتم از دهنم پرید-متین

 رو به راننده اژانس گفتم:اقا حرکت کنین
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 ه اما کار سازماشین حرکت کرد کمی از شیشه ماشین را پایین دادم مگر نسیم دلنواز بهاری خشمم را خاموش کن

 نبود

مدتی گذشت که راننده گفت:خانم همون اقایی که جلوی در باهاشون بحث می کردین پشت سرمونن هر چی 

 سرعت را کم می کنم رد نمی شن برن

برگشتم و از شیشه عقب به ماشین خودم که متین هدایتش می کرد نگاه کردم .متینی که همیشه پر سرعت رانندگی 

ت اهسته پشت سر ما می امد مثل اینکه کسی ماشین را اسکورت کنه واسه اینکه راننده بیشتر از می کرد حاال داش

 این کنجکاو نشه گفتم

 اشکالی ندار مسیرمون یکیه.اما نظر من عوض شد میرم بام تهران

 باشه خانم-راننده

 

 راننده تغییر مسیر داد و بعد از چند دقیقه گفت:

 پشت سرمون میانخانم این اقا هنوز دارن 

 شما مراقب جلو باش نمی خواد یه ریز به پشت سر نگاه کنی 

 کمی سر چرخاندم و به ماشین نگاه کردم این متین هم کنه ای بود و من نمی دوستما 

 متین نور باال میزد و از راننده می خواست به ایسته

 خانم نگه دارم؟-راننده

 من گفتم نگه داری؟!

 ین ماشین پشت سری یه ریز داره چراغ میزنهنه اخه ا-راننده

 کاری به اون نداشته باش جای که گفتم برو

 راننده به سرعت خودش افزود و چند دقیقه بعد من را به مقصد رساند

 اینجا را دوست داشتم شهر و ادماش ریز بودن.کثیفی ها و پستی های شهر معلوم نبود

راننده خلوت من را با خودم بهم زده بود اما چاره ای جز نگه داشتنش  دوست داشتم تنها باشم تنهای تنها این

 نداشتم پیاده شدم و از راننده خواستم همون جا منتظرم بمونه

 چند دقیقه که نه چند ثانیه بعد از من هم متین رسید با خشم از ماشین پیاده شد و در محکم کوبید

 ل مفت و دل بی رحممال خودش نبود که دلش بسوزه به قول معروف ما

 به سمتم یورش برد یه لحظه ترسیدم دست روم بلند کنه اما این کارا جنم می خواست که این جوجه فوکولی نداشت

 امدی اینجا چیکار؟-متین

 کالنتری؟

 نه-متین

 بازپرسی؟

 نه-متین

 پس به تو ربطی نداره

 خودت خطور نمی کنه شاید خطرناک باشهاین موقع شب .با این سر وضع. اینجا .واقعا به ذهن -متین
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 حرفاتو زدی؟

 نیامده بودم حرف بزنم-متین

 پس چی از جونم می خوای؟

 برگردوندن شما به خونه وایفه منه-متین

جنتلمن وایفه شناس این وایفه ای را که می گی من تایین کردم حاال هم دارم با زبان فارسی سلیس می گم ماشین 

 گردرو بزار خونه و بر

 متین به سمت راننده اژانس رفت اهسته چیزی بهش گفت که متوجه نشدم .پولشو پرداخت و راننده رفت

 نمی دونم مارمولک چه جوری این راننده را راضی کرد

 کی بهت اجازه داد آژانس را بفرستی بره؟

 متین بی توجه به سوال من گفت:تا هر وقت دوست داری بمون .خودم برت می گردونم

 عصبانی شدم و با صدای بلند گفتم:

 اسپایدرمن زورو قهرمان ناجی بشر احتیاج به حمایت ن د ا ر م متوجه شدی؟

دو پسر الت که همون حوال مشغول دود کردن سیگار بودن با خنده کریهی گفتن:راست میگه دیگه سیریش بزن به 

 چاک طرف از تو خوشش نمی آد میدان را واسه بقیه خالی کن

 ین رو به سمت اونا چرخاند و گفت:ببند دهنتومت

 نبندم چی می شه-پسر الت

 گل می گیرم درشو-متین

 مال این حرفا نیستی-پسر الت

 متین اماده دعوا بود حول کردم نمی خواستم در گیر بشه عجب غلطی کردم امد اینجاها

 متین ولشون کن از سر و وضعشون معلومه چیکارن

 علومه بگو ببینم چیکاره ایم خوشکلهحاال که م-پسر الت

 متین دیگه طاقت نیاورد حمله کرد به پسره

 ول کن متین بیا بریم

 برو تو ماشین بشین-متین

 نمی رم

 به خداوندی خدا اگه یه لحظه دیگه اینجا وایسی اول تو رو می کشم بعد اینا را-متین

 و بعد فریاد زد

 برو تو ماشین گفتم

اری بود که از کسی می ترسیدم متین عصبانی بود خیلی عصبانی واسه همین بی صدا توی ماشین ترسیدم اولین ب

 نشستم 

 متین باهاشون گالویز شده بود اونا دو نفر بودن و متین یه نفر تا تونستن کتک زدن وتا تونستن کتک خوردن

 و به جان متین افتاده بودن  معلوم بود متین رزمی کار کرده اما با این وجود بازم اونا دو نفر بودن
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هر ضربه ای که بهش می خورد و صدای اخش که باال می رفت درست مثل این بود که به قلبم خنجر میزدن تا حاال 

 همچین احساسی را تجربه نکرده بود در واقع تا حاال همچین دعوایی را تجربه نکردم

 کم کم و با وساطته چند نفر اونا را از هم جدا کردن

 تین خون گوشه لبشو پاک کرد و اب دهانشو بیرون انداختم

از داخل ماشین کامال زیر نظرش گرفته بودم از بینی اش گوشه ی لبش و پیشونیش خون می امد البته اونا هم کم 

اش و الش نشده بودن و به مراتب وضعشون از متین بدتر بود چند تا مرد متین را به کنار ماشین آوردن و سوارش 

 ن تا قائله ختم به خیر شهکرد

تو دلم هزار بار خدا را شکر می کردم که این الت و لوتها چاقو همراهشون نبود و گرنه حساب متین با کرام الکاتبین 

 بود

 از اینکه بخاطر من در گیر شده بود از خودم خجالت می کشیدم 

انیه کت داد می دونستم االن از دستم شدیدا عصبمتین به صندلی تکیه داده بود چند نفسه عمیق کشید و ماشین را حر

 اما با این وجود تمام شجاعتم و جمع کردم و پرسیدم

 صدمه دیدی؟)اخه دختر مگه ندیدی چه جوری از سرش خون میامد اینم سواله تو می پرسی(

 متین جوابمو نداد

 می خوای بریم درمانگاه؟

 بازم جوابمو نداد

 با شمام

 بازم سکوت

 ح دادم بیشتر از این خودمو خرد نکنم این که الل شده بود و جواب نمی دادترجی

 منو به خونه رسوند ماشین را پارک کرد و سوئیچ را به سمتم گرفت

 از پیشونیش خون می امد بی مهابا و کامال غیر ارادی دستم به سمت پیشونیش پیش رفت 

 سرش را عقب کشید

 داره خون میاد؟

 نم شریفیسوئیچ خا-متین

 سوئیچ را از دستش گرفتم 

 و راهی شد

 صبر کن واست آژانس خبر کنم

 احتیاجی نیست -متین

 به راه خودش ادامه داد و از در خارج شد مثل بچه های لوس پا به زمین کوبیدم چه روز گندی بود امروز

 

 ن بودبغض داشت خفم می کرد از دست خودم عصبانی بود اخه نصف شبی وقت بام رفت

 اگه بالیی سرش میامد می خواستم چیکار کنم؟
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با همون حالت عصبی وارد خونه شدم بهنام داشت با یکی از همین دخترای به قول خودش دریا دل و به قول من ساده 

 دل صحبت می کرد با دیدن من مکالمه اش و به پایان برد و سالم کرد

 سر جواب سالمشو دادم ترسیدم لب باز کنم و بغض بترکه واسه همین با

 چیه باز شاخت به شاخ متین گیر کرد-بهنام

 حرفی نزدم و به سمت اتاقم رفتم

 هی بی تربیت شل لقت نمی کردما داشتم حرف میزدم-بهنام

 حتی بر نگشتم بهش نگاه کنم 

به  ق باز خوابیدم وبه اتاقم رفتم تو مود عوض کردن لباس نبود واسه همین فقط کفشامو از پا کند و روی تخت طا

 سقف خیره شدم 

 تا حاال نگرانی را تجربه نکرده بود یعنی به این شکلشو تجربه نکرده بودم اما االن بشدت نگران متین بودم 

 مدتی را به همون حال گذراندم

 چند ضربه به در خورد

 بهنام برو راحتم بزار حوصلتو ندارم

 و گفت:حوصله منو چی؟ مامان سرش را از در نیمه باز داخل کرد

 بلند شدم و کمی خودم را جمع کردم

 شمایین مامان .بفرمایید

 اگه حوصله نداری میرم-مامان

 نه نه بفرمایید)حوصله نداشتم اما ادب حکم می کرد از بی حوصلگیم به مامان چیزی نگم(

یاه چشمم می خواند اما نمی مامان داخل شد روی مبل رو به روی تخت نشست.نگرانی را به وضوح در تخته س

خواست از زیر زبونم حرف بکشه همیشه دوست داشت اون چیزای را که خودم صالح می دونم و دوست دارم را 

 براش توضیح بدم هیچ وقت واسه گفت حرفی در منگنه قرارم نداد و می دونستم که نمی ده

 جشن خوش گذشت-مامان

 ای بد نبود

 فکر می کردم خیلی باید بهت خوش گذشته باشهبعد از این همه مدت -مامان

 )تو دلم گفتم چه خوشی!(

 راستی بهار نمی خوای فکری واسه دانشگاهت کنی؟-مامان

 چه فکری؟

 مگه نمی خوای ادامه بدی؟-مامان

 معلومه که می خوام

 پس چرا دنبال کارات نمی رهی؟-مامان

 برم بگم سالم علکم من امدم مامان حرفای عجیب میزنیدا مگه می تونم وسط ترم

 پس با بابات هماهنگ کن با اقای اشرافی صحبت کنه-مامان

 )اقای اشرافی عضو هیئت مدیره دانشگاه بود و البته از دوستان پدر که در جریان بیماری من بود (
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 با بی حوصلگی گفتم:باشه مامان صحبت می کنم

ا مگر در این حین زبان من باز شود و در مورد ناراحتیم چیزی بگم اما مامان مدام از این شاخه به اون شاخ میپرید ت

 نمی تونستم یعنی خودمم علت ناراحتیم را به وضوح نمی دونستم پس راجب چی باید باهاش حرف می زدم

 به ساعت نگاه کردم نیم ساعت بیشتر نگذشته بود .تمام این مدت گوشم با مامان بود اما حواسم نه 

 به قدم با متین گام بر می داشت حواسم قدم

 مامان هم که دید نخیر من قصد حرف زدن ندارم شب بخیری گفت و اتاق را ترک کرد

 دقیقه گذشته بود  42باز به ساعت نگاه کردم حاال 

 وای خدای من درست مثل این بود که وزنه به عقربه های ساعت شمار وصل کردن و حرکت نمی کنه

 ساعت گذشت تا حاال حتما متین باید به خانه رسیده باشه به هر سختی بود یک

 به بهانه دادن برنامه فرداش باهاش تماس گرفتم

 یه بوق...........دو بوق...............سه بوق...........پنج بوق.............همش بوق

 راش افتاده باشهتلفن همراهشو جواب نمی داد .همین موضوع بیشتر کالفه ام می کرد نکنه اتفاقی ب

پنج بار دیگه هم تماس گرفتم اما جواب نداد عصبانی شدم و موبایلم را با شدت و قدرت به طرف اینه قدی اتاق 

 پرتاب کردم هر دو داغون شدن اما عقده دل من خالی شد 

 صدای شکسته شدن اینه بهنام و زکیه را به اتاق کشاند

 برید بیرون می خوام تنها باشم

 بهار چه مرگته تو اینکارا چیه ؟اینه را چرا شکستی؟-بهنام

 اینه خودم دلم خواست بشکنم شکستم

 اینه که فدای سرت بگو ببینم کی اینه دلت را شکسته؟-بهنام

 هیچ کس

 ااااا دروغ-بهنام

 خانم با اجازتون شیشه ها را جمع میکنم-زکیه

 زکیه شیشه ها را جمع کرد و از اتاق خارج شد 

 م به سمتم امد گوشه تختم نشست و گفت:متین چی بهت گفته؟بهنا

 هیچی به خدا هیچی

 بهنام دست نوازشی بر سرم کشید و گفت:هیس باشه نمی خواد حرفی بزنی اجباری به گفت نیست 

 ازش ممنون بودم که مجبورم نکرد حرف بزنم چون تماین کار نداشتم 

را با هزار و یک فکر تنها گذاشت.فردا حتما با مهسان تماس می گیرم تا  مدتی بعد بهنام هم اتاق را ترک کرد و من

 بتونم خبری از متین بدست بیارم این شازده پسر که جواب ما را نمی داد

 

دل تو دلم نبود یعنی یه حسی تو دلم بود که عقلم می گفت نباید باشه. هر احساسی آدم خاص خودش و می خواست 

 د و من آدم این حرفا نبو

 با فکر و خیال به خواب رفتم تمام شب خواب متین را می دیدم.
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 به اتاقم امد و بیدارم کرد 8زکیه یا به قول بهنام ساعت کوکی خانه راس ساعت 

 امروز نه تنها مثل همیشه سرزنده و تازه و پرطراوت نبودم بلکه پر بودم از خستگی و کالفگی

 خانم صبحانه -زکیه

 می خوام دوش بگیرم لطفا وان را برام اماده کناالن میل ندارم.

)زکیه مستخدم شخصی من بود و بیشتر به کارای من رسیدگی می کرد بقیه مستخدمین هم هر یک عهده دار قسمتی 

 از کارهای خانه که چه عرض کنم کاخ ما بودن(

ر مخصوصم در وان ریخت و زکیه به سمت حمام خصوصی من رفت وان را پر از حباب و کف کرد و مقداری از عط

 گفت:خانم وان اماده است بفرمایید

به حمام رفت و در وان دراز کشیدم همیشه گرمای آب لذتی ورای لذت طبیعی به تک تک سلول های بدنم هدیه می 

 کردم بازم فکر و خیال به ذهنم هجوم اورد دکمه کنار دستم را فشار دادم و زکیه سریع خودش را به من رساند

 بله خانم-یهزک

 اون سی دی روی میزم را بزار توی پخش حمام و صداش را زیاد کن

 می خواستم موسیقی کوچه فکر و خیال را در ذهنم بن بست کنه

 زکیه کاری که گفتم را انجام داد و راهی شد 

 د یک ساعتی را همون طور در وان ماندم و سعی کردم خودم را از دنیای متین بیرون بیارم اما نش

 بیرون امدم و مشغول خشک کردن موهام شدم 

 زکیه با سینه ای پر از مواد غذایی مختلف وارد شد و ان ها را روی میز روبه روی مبل چید

 بعد از خشک کردن موهام و خوردن یک صبحانه مختصر تصمیم گرفتم با خانه ی اقای شایسته تماس بگیرم

 در گوشی پیچید که مطمئنا مهسان بود بعد از شنیدن چند بوق صدای دختر جوانی

 بله بفرمایید-مهسان

 سالم من شریفی هستم بهار شریفی اگه اشتباه نکنم شما باید مهسان باشید

 بله خانم شریفی مهسان هستم.همین االن می خواستم باهاتون تماس بگیرم-مهسان

 ه؟با نگرنی که اجازه ندادم لحن صدامو عوض کنه گفتم:مشکلی پیش امد

عصر دانشگاست و متاسفانه نمی تونه  6نه نه .فقط بردارم گفتن که به عرضتون برسونم امروز تا ساعت -مهسان

 خدمتتون برسه

 فکر نمی کنه خودش باید این خبر را به من می داد؟

فرصتی  صبح راهی دانشگاه شد 6متاسفانه نشد.دیشب که دیر موقع به خونه رسید و امروز هم که از ساعت -مهسان

 واسه خبر دادن به شما پیدا نکرد

می خواستم بگم موبایل را واسه همین وقتا گذاشتن اما حرفی نزدم هر چی نباشه من که خودم می دونستم واسه چی 

 متین به مهسان پیغام داده و خودش باهام تماس نگرفته

ساعتی به منزل برگشتن البته فقط واسه لحن مهربانانه ای به صدام دادم و گفتم :مهسان جان می تونم بپرسم چه 

 اینکه اگه رسیدنشون به خونه خیلی طول میکشه و دیر وقت میشه ساعت کاریشون را کم کنم
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)اره جون خودم من که خوب می دونستم فقط دارم کنجکاوی می کنم که ببینم این شازده دیشب چقدر خیابان 

 گردی کرده(

بود البته با سر و صورت زخمی و قیافه ای تو  2:32یا  2رسید فکر کنم  راستش دیشب خیلی دیر به خونه-مهسان

 هم 

 ما که نفهمیدم چشه یعنی کسی جرات نکرد چیزی بپرسه .شما میدونین جریان از چه قرار بوده؟

 )اگه متین خودش صالح ندونسته حرفی بزنه پس درست نبود که من شرح واقعه بدم (

 نه متاسفانه بی خبرم.

 عمیقم و بیرون دادم و گفتم:مهسان جان یه زحمتی واست دارم بر عهده میگیرینفس 

 البته خانم شریفی-مهسان

 منتظرشون هستم  7میشه با داداشتون تماس بگیرین و بگین که راس ساعت 

 خودتون این کار را نمی کنین؟-مهسان

 درگیرم و فرصتی واسه تماس با ایشون ندارم

 ندارم یا اون به تلفونام جواب نمی ده()اره جون خودم فرصت 

 باشه حتما بهش اطالع می دم-مهسان

 ممنون میشم.خدانگهدار

 خداحافظ-مهسان

تلفن که قطع شد یه لحظه به این فکر کردم که االن باید ماه اردیبهشت باشه واسه همین با عجله به سمت تقویمم 

ک هفته مونده. همیشه جشن تولد من یکی از بهترین جشن اردیبهشت بود و تا تولدم فقط ی 5رفتم اره امروز 

تولدهای ممکن بود و بابا مامان سنگ تمام میذاشتن امسال هم استثنا نبود و همون اتفاق هر سال می افتد و قطعا پر 

 شور تر از همیشه .سال پیش را بیشتر به خواب گذرانده بودم یه خواب ترسناک مطمئنا جشن امسال بیشتر پایکوبی

 برای گذشتن سال پیش بود تا ورود به سال جدید 

 در حیرت بودم که چطور این موضوع را فراموش کرده بودم

اخ حتما دیشب مامان امده بود راجب همین موضوع صحبت کنه که با دیدن قیافه مادر مرده من پشیمان شده و 

 واگذار کرده به امروز صبح امروزم که واسه صبحانه پایین نرفت

بمیری متین از بس روی اعصاب من رژه رفتی نزدیک بود فرصت برنامه ریزی واسه بهترین روز سالم را از دست اه 

 بدم ... 

» 

باید این بساط رخت شویی را که تو دلم پهن شده بود و جمع می کردم چه معنی داشت متین ناز می کرد و من 

ک خورده نازشو میکشیدم و حتما تو دلش به خودش افرین ناخوداگاه و از روی دلسوزی سر اینکه واسه خاطر من کت

 می گفت که دختر دلسنگی شهر که جواب سالم خیلی ها را نمی ده بهش زنگ میزنه و اون محل نمی زاره

دیگه نباید بیشتر از این شخصیت خودم را زیر پاهای این مرد خرد می کردم و نباید فراموش می کردم که من بهارم 

ی خوام که مطلوب مادرشم و چشمم به روی زیبایی های که مامان می گه هست و من نمی بینم بازشه گرچه هنوزم م

 اما حاضر نیستم شخصیتم پای مال خوب دیدنم شه 
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 باید به فکر تدارک روز جشن باشم و مهم تر از همه فکر لباس 

زدیکی قرار می گرفت که یا عکسم را لباسهای که در جشن تولدم می پوشیدم مدتها مورد تقلید دخترهای دور و ن

دیده بودن و یا در شب جشنم حضور داشتن امسال هم می خواستم ملکه آن شب باشم و در آسمان زیبایی ها 

 بدرخشم حس زیبا بودن و درخشیدن حسی بود که هیچ وقت در من سرنگون نمی شد

اوضاع از چه قرار لباس خاصی را که من می  امشب که متین امد باید سری به مزون های همیشگی ام بزنم و ببینم

 خوام دارن یا باید سفارش بدن واسم بیارن

تا عصر سر خودم را با کتاب و فیلم گرم کردم. هنگام اهر چرت کوتاهی هم زدم تا خماری خواب از سرم بپره 

 شد اما از متین خبری نبود  7ساعت 

 تم متین را نادیده بگیرم بازم دلم شور زد اصال انگار نه انگار تصمیم گرف

 به دل خودم گفتم:صبح تا حاال یاسین تو گوش خر می خواندم مگه قرار نشد این بساط و جمع کنیم

لب خودمو گاز گرفتم این چه طرز حرف زدن بود درسته کسی نمی شنید اما خودم که میشنیدم ای دختر بد و 

 بددهن این حرفا را از کی یاد گرفتی

 و متین نیامد.ضربان قلبم باال رفته بود ای خدا اخر این میکیموز منو سکته می ده  7:32ساعت شد 

 کاسه صبرم دیگه داشت سریز می شد که صدای زکیه در گوشم پیچید

 خانم اقای شایسته امدن-زکیه

 بهش بگو منتظر بمونه تا حاضر شم

 چشم خانم-زکیه

الخره امد.من یه حالی از این بگیرم که مرغای اسمون که خوبه با رفتن زکیه نفس عمیقی از اعماق وجودم کشید.ب

 موجودات فضایی هم به حالش گریه کنن

 لباسم و اهسته اهسته پوشیدم این که منو یک ساعت کاشته بود حقشه چند دقیقه ای معتل بمونه

 از پله ها ارام و با طمئنیه پایین امدم

 مورچه زیر پاتون له نشه سرکار خانم-بهنام

 دقیقا موااب همینم که نکنه خدایی نکرده جفایی در حق این مخلوق کوچک بشه

 لوس بازی بسه فهمیدیم تو هم می تونی مثل بوقلمون راه بری بدو این بنده خدا منتظره-بهنام

 لبخندی زدم و گفتم اون حقشه یک ساعته منو کاشته

 پس داری تالفی می کنی؟-بهنام با لحن کشیده ای گفت 

 الفی؟؟؟؟؟نه این فقط دست گرمی بود حاال مونده تا تالفیت

 بهار همین کارا را می کنی که شوهر گیرت نمیاد دیگه-بهنام

 من شوهر گیرم نمیاد؟حاال خوبه خودت گروه گروه خواستگارای منو جواب می کنی

باشه.چشمکی زد و گفت برو دیگه  اه اه به اینا می گی خواستگار. خواستگار باید یه چیزای تو مایه های من -بهنام

 گناه داره

 دارم میرم
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بالخره با سرعتی برابر با سرعت قدم های مورچه خودم را به دم در رساندم متین دست به سینه به ماشین تکیه داده 

 بود نگاهم به سمت صورتش کشیده شد

اسه منی که می دونستم این زخما نشانه خراش روی پیشانی و زخم کنار لبش به وضوح پیدا بود و این زخما قیافشو و

ی حمایت از منه دوست داشتنی تر و زیباتر کرده بود .انقدر تحت تاثیر زخمهای صورتش قرار گرفته بودم که 

نزدیک بود اختیار از کف بدم و لبخندی به روش بزنم اما کور خونده از این خبرا نبود. صرفه ای مصلحتی صرفا 

 ردم و وگفتم:جهت صاف کردن حنجره ام ک

 گفته بودم چه ساعتی بیاین؟

 سالم-متین

 به سوالم جواب بده

 فکر می کنم رسم ادب این باشه که قبل از سوال کردن سالم کنین-متین

 جدی گفتم:بدون طفره رفتن به سوالم جواب بده؟

 7-متین

 کر زدم)ساعت گویا(را گرفتم و روی اسپی229گوشیم را از جیب بیرون آوردم و شماره 

  02:25ساعت  02:25ساعت

 یک ساعت و پنج دقیقه تاخیر

 توی دانشگاه جلسه داشتم-متین

 مهم نیست چیکار داشتی و کجا بودی مهم اینه ساعتی که میگم باید اینجا حاضر باشی

 متین بی توجه به سخنرانی پر جذبه من به سمت در راننده رفت نشست و ماشین را روشن کرد

 ین به حرف من گوش کرد باریکال به این جذبه چقدر ماثر واقع شدچقدرم که ا

 عصبی شدم واقعا عصبانی شدم.

 در عقب و باز کردم و در صندلی عقب جای گرفتم

 داشتم حرف میزدم

 متین تک گازی به ماشین داد و اونو از خانه بیرون اورد

 چی تا این حد عصبانیت کرده؟-متین

 ه و کنایه گفتم:شسته روفته و بدون گوش

 تلفونای که دیشب جواب ندادی و این رفتار زشتت که امشب یک ساعت معتلم کردی

دیشب زیاد حالم مساعد نبود که به تلفونم جواب بدم امروز هم جلسه بودم باید در مورد طرحم توضیح می -متین

 دادم

 می تونستی زنگ بزنی و دیر امدنتو خبر بدی؟

 بود که فراموش کردمانقدر سرم شلوغ -متین

تا حدی لحن صحبت کردن و توضیح دادنش خسته بود که به یقین رسیدم نه دیشب خوابیده نه از صبح تا حاال 

فرصت استراحت پیدا کرده واسه همین این دفعه را بی خیال شدم وبا لحن آرام تری گفتم:دوست ندارم دیگه تکرار 

 بشه
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م اما اگه قرار باشه با هر بار دیر کردن من اینجوری توبیخم کنی همون متین با لحن بامزه ای گفت: سعی می کن

 زندان را به راننده تو بودن ترجیح می دم

 خیلی خوب شما هم حاال دور بر ندار

متین خنده ای کرد و گفت:تو که این همه میترسی راننده و بادیگارد توپی مثل منو از دست بدی واسه چی دیگه 

 عذاب می دی؟

 ندی زدم و گفتم:حرف رویاهاتو نزن.اصال چی شده امروز شما بزله گو شدی؟پوزخ

دیدم من سیاه بخت که باید یه سالی را به این منوال بگذرانم .شما هم که دم به دقیقه خریدید و منو احضار می -متین

خودمو  فتار شما بشم وکنین اگه بخوام به همه ی حرکات و رفتارای شما فکر کنم دیونه میشم پس بهتره بی خیال ر

 به ندیدن و نشنیدن عادت بدم.از حاال به بعد هر چی می گی یه گوش من در دیگری دروازه

با اینکه متین حرفاشو در غالب شوخی زد اما من می خواستم یک بحث جدی راه بندازم و یکبار برای همیشه همه 

 چیز را روشن کنم 

 و گفتار من بد نیستگفتم :انقدرها هم که فکر می کنی رفتار 

اره اتفاقا اونشب چند نفری ازت تعریف می کردن می گفتن:مغروره ولی خودخواه نیست .من که باور نکردم -متین

 یعنی در بر خورد با من که کامال عکس حرف اونا درباره شما صدق می کنه

 بازم داشت تیشه به ریشه شخصیتم میزد

خصیت منو هدف نگیر من اونجوری که تو فکر می کنی بد نیستم من سیاه ببین اقای شایسته هیچ وقت هیچ وقت ش

 نیستم چشماتو باز کن ببین تو رفتار تو چیه که من مجبور می کنه عکس العمل انجام بدم

 من کار اشتباهی انجام ندادم.در واقع در برابر شما مطمئنم کاری نکردم-متین

 ماه کما بودم اونوقت می گی کار اشتباهی نکردم؟ 6جوری منو زیر چرخ اتوموبیلت له کردی که 

 اون یه حادثه غیر عمد بود-متین

قبول دارم حادثه غیر عمد بود اما با سهل انگاری تو رخ داد اگه سرعتت کمتر بود شاید این اتفاق نمی افتد اما مسئله 

 یه عذرخواهی کنی من این چیزا نیست بحثم سر اینه که تو حتی حاضر نشدی به خاطر سهل انگاریت 

تو خودتم از عذرخواهی متنفری اینو دیشب ثابت کردی حاال واسه چی منو بخاطر انجام ندادن کاری که -متین

 خودت انجام نمی دی سرزنش می کنی؟

 کار من اگه به هولناکی کار شما بود شک نکن که عذرخواهی می کردم

 این رفتارا از شخصیت تو امثال تو به دوره-متین

 چرا انقدر دیدت نسبت به من و امثال من سیاهه؟*

 متین:من دیدم سیاه نیست افرادی رو که میبینم خودشون سیاه هستن!

کسایی که تو اطرافتن سیاه مطلق نیستن اما تو میخواهی فقط سیاه ببینی!یه چیزی رو خوب یادت باشه آقای شایسته 

خو بگیری دیگه هیچ وقت نمیتونی روشنایی روز رو کامل  اگر فقط تو المات شب چشمات باز باشه و به تاریکی

 ببینی همیشه چشمات از ترس سفیدی و نور نیمه بازه!

 پس شما هم دید باز و حرف های تحول گرایانه بلدید-متین
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نفس عمیقی کشیدم:من نه میخوام بحث به قوله شما تحول گرایانه کنم نه میخوام سردربیارم که در موردم چی فکر 

کنید!هر آدمی مختاره اونطور که دوست داره در مورده دیگران فکر کنه !دیگه بسته به شناخت و فکرشه!من و می

شما رهگذریم آقای شایسته کارمون که به اتمام برسه از هم عبور میکنیم شاید دیگه هیچ وقت هم همدیگه رو 

د منو اونطوری که هست و واقعیت داره بشناسی نبینیم اما امیدوارم تا روزه اخری که با همیم بتونی شخصییت و وجو

 و اگر شهامت داشتی مثل یه مرد اعتراف کنی که همه چی تنها به دیده سیاه تو محدود نمیشه!

میتونستم ناباوری و گیجی رو تو نگاهش به وضوح ببینم.شاید اصال انتظاره این نوع صحبت کردن و برخورد رو از 

رد ما آدمای مرفه منطق و ذات آدمی نداریم.اما خودم خوشحال بودم که تونستم طرف من نداشت یا شاید فکر میک

اونچه تو فکرم بود رو تو قالب حرفهای درست بهش بگم.اینکه همه رو با یه دید نبینه.میخواستم بفهمه هدفم به رخ 

 کشیدن رفاه و ثروتم نبود هدفم تنبیه غروره زیادش در برابر اشتباهش بود.*

ا سکوت در خود غرق کرد گرچه لحظات سنگین می گذشت اما حاضر بودم این سکوت را تحمل کنم به بقیه راه ر

شرط اینکه با حرفای که شنیده کنار بیاد و باور کنه منم یه انسانم مثل تمام انسان های که در تاریکی شب و روشنایی 

م .نمی گم بی نقصم اتفاقا پر نقصم به خاطر روز از کنار دستش رد میشن منم یه ادمم حس دارم قلب دارم وجدان دار

همینه که می خوام عوض شم می خوام بهتر شم اگه تا به حال از باال میدیدم حاال بیام پایین تر شاید تابلوی نقاشی 

خدا از اون پایین زیبا تر باشه سبزتر باشه دریایی تر باشه خودمم غریق دریای فکر شده بودم و به خودم و حرفای 

 م و شنیدم فکر می کردم از اینکه کجای راه را دارم بی راه میرم که دیگری اینجوری راجبم قضاوت میکنه.که زد

 انقدر در فکر بودم که نفهمیدم کی رسیدیم

 متین گوشه ای نگه داشت و گفت:اینجا منتظر میمونم

 نمیای؟

 الزمه بیام؟-متین

 بدم نمی آد نظر بدی؟

 اگه مجبورم میام-متین

 را باز کردم و در همون حین که پیاده میشدم گفتم مجبور نیستی  در

 بدون اینکه منتظر پاسخش بمون پیاده شدم

 هنوز به در مزون نرسیده بودم که متین خودش را به من رسوند

 نظرت عوض شد؟

 می بینی که عوض شده پس بهتره حرفی نزنی که به جبهه قبلی برگردم 

 دقی مسئول مزون با دیدن از پشت میزش بلند شد به سمتم امد احوال پرسی گرمی کردوارد مزون شدیم خانم صا

واقعا از دیدار مجددتون خوشحالم نمی تونین تصور کنین چقدر از شنیدن ماجرای تصادفتون متاسف شدم و -صادقی

 از شنیدن خبر بهبودتون مسرور

 ممنون این لطف شما را به من می رسونه

جب و البته خریدارانه به متین انداخت .از دیدن نگاه گنگش نزدیک بود کنترلم را از دست بدم و صادقی نگاهی متع

 صدای انفجار خنده ام به هوا بره 

 اقای شایسته از دوستان خانوادگی من هستن
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 صادقی که حاال جواب معمای ذهنش را گرفته بود خندید و گفت:خوشبختم اقای شایسته

 جواب داد:منم همینطورمتین کوتاه و مختصر 

 خانم صادقی می تونم ژورنال مدل های جدید را ببینم 

 البته بفرمایید از این سمت-صادقی

با راهنمایی خانم صادقی به قسمت مورد نظر رفتیم روی مبلی نشستم و متین هم در کنار من نشست صادقی تبلتش 

 را به دستم داد تا مدل ها را ببینم 

قی اکثرا به سبک امریکایی بود ساده و راسته اما دوست داشتم امثال لباس های در سبک مدل های مزون صاد

انگلیسی یپوشم عروسکی و پر پف.متین هم معلوم بود زیاد از مدل لباس ها خوشش نیامده واسه همین تشکری 

 مختصر از خانم صادقی کردیم و بیرون امدیم نمی دونم چرا متین یهو زد زیر خنده

 ی خندی؟به چی م

 به مسئول مزونه-متین

 واسه چی؟

از قیافش معلومه بود تا تو رو از دور دیده که داری به سمت مزونش میای زیر میزش بشکن میزده و می -متین

 گفته:اخ جون امد اخ جون امد.اما تو هیچ لباسی ازش نگرفتی و حسابی بادشو کشیدی قیافش خنده دار بود

 م گرفت اما به لبخندی اکتفا کردم سوار ماشین شدیم از تعبیر های متین خنده ا

 حاال کجا برم-متین

برو خیابان فرشته مزون خانم سعادت انجاست. لباساش اکثرا به سبک انگلیسی فکر می کنم مدلی که می خوام را می 

 تونم انجا پیدا کنم

 انگلیسی ها لباس بپوشیدمگه لباس های اصیل ایرانی خودمون چشه که شما حتما باید به سبک -متین

 خندیدم و گفتم:منظورت لباس های محلی ایرانه

 آره به نظر من لباس های شمالی محشرن-متین

 دامنه شلیته بلند و پر پف با لباسای بلند و رنگارنگ و کاله ها و روسری های که کنارش حالتی مثل سکه دارن

 اره به نظر من تک اند-متین

 اما مناسب جشن من نیستنبه نظر من هم تک اند 

 متین بی تفاوت گفت:هر جور دوست داری

 به در مزون سعادت رسیدیم متین ماشین را پارک کرد و پیاده شدیم 

 رسیدیم  5با آسانسور به طبقه 

داخل مزون شدم منشی خانم سعادت به محض شناختنم به خانم سعادت خبر داد خانم سعادت هم با شتاب خودش 

 سوند و گفت:سالم خانم شریفی عزیز.بهترین؟را بیرون ر

 بهترم خدا را شکر

خدا را شکر. صبح مهتاب جون برای تهیه لباس جشن تولد شما تشریف آورده بودن شک نداشتم که امروز -سعادت

 و فردا هم خودتون تشریف میارین.

 لبخندی زدم 
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 دادن در مورد لباس ها بود  خانم سعادت با توضیحات فراوان و سر درد آورنده مشغول توضیح

خاص ترین لباس به نظر خودم یک لباس عروسکی و دکلته مشکلی بود که بسیار اریف کاری روش شده بود و 

 پارچه ماشی رنگ با طرحی خاص از روی دامن پفی تا قسمت دکلته لباس کشیده شده بود 

 از این خوشم امد اما متین حرفی نمی زد

 این چطوره؟

 نیست خوبه .بد

 اختیار دارین اقا این یکی از بهترین لباس های طرح جدید ماست-خانم سعادت

 همین را واسم بفرستید خانم سعادت

 کی باید به دستتون برسه؟-خانم سعادت

 اگه لطف کنید فردا صبح بفرستید ممنونتون میشم اخه باید به عکاسی برم 

 حتما -خان سعادت

 فاکتور را لطف می کنین

 قابل شما را نداره-ن سعادتخا

 شما لطف دارین

 هزارتومان بود که با تراول پرداخت کردم  552خانم سعادت فاکتور را بدستم داد قیمت لباس 

 متین اهسته گفت:من زودتر میرم ماشین را از پارک بیرون میارم

 باشه

ن که لباس های اصیل ایرانی ترجیحا وقتی متین رفت از خانم سعادت پرسیدم:خانم سعادت مزونی را سراغ داری

 شمالی داشته باشن

البته عزیزم یکی از دوستانم طراح لباس های اصیل ایرانی است.لباس های ایرانی بخاطر رنگ های -خانم سعادت

خیلی باز و مدلهای خاصی که دارن به نظر من بی نظیرن اما خوب جدیدا طرفدار های چندانی ندارم اما شک ندارم 

 اس ها شما را فوق العاده زیبا می کنهاین لب

 میشه ادرسشون را لطف کنین

 چند لحظه منتظر بمون عزیزم-خانم سعادت

خانم سعادت رفت و چند لحظه بعد همراه با کارتی برگشت کارت را بدستم داد و گفت:نظر منو می خوای از این 

 لباسها برای عکسات حتما استفاده کن

 واسه تهیه لباس جشن اینجا امد بهشون چیزی نگینفقط اگه کسی از دوستان 

 مطمئن باشین خانم

 تشکری کردم و با خداحافظی انجا را ترک کردم

 سوار ماشین شدم

 برگردم خانه-متین

 عصر بیا باید برم عکاسی 5اره کارم تمام شد فقط اگه میتونی فرداساعت 

 باشه-متین
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 متین منو به خانه رساند خودش رفت 

راست به سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم متین راست می گفت لباس اصیل ایرانی واقعا خاص بود یه 

 عکسای محشری می تونستم با این لباسا بگیرم

فردا باید به عکاسی می رفتم تا عکاس مخصوصم چند مدل عکس بزرگ ازم بگیره تمام این عکسها را عکاس رو 

قسمتهای اضافی را می تراشید تا قامت و هیکلم را دراه و از عکس ها بهاری مجازی  چوبهای نازک و محکمی می زد و

بسازه این عکس ها پایه های داشتن که کمک می کرد بایستند و درست مثل این بود که من انجا ایستادم )مثل 

 عکس های تبلیغاتی که در بانک ها بود (

ه از جلوی در ورودی حیاط تا در ساختمان قرار می گرفت.روی تا هر سال تهیه می کردیم ک 02از این عکسا حدود 

تک تک شیرینی ها کوچک و کیک تولد عکس من را هک می کردن .بریز و به پاش زیادی می شد اما خوب واسه 

 نوه شریفی بزرگ این چیزا الزم بود

 اول از همه با مهتاب تماس گرفتم

 سالم مهتابی

 .راننده دار شدی ما را فراموش کردی؟سالم دختر دایی بی معرفت-مهتاب

 این حرفا چی من همیشه به یاد دختر عمه گلم هستم

خدا میشناسه جنس خرابتو.می دونستم امشب و فردا زنگ میزنی بالخره یکی باید باشه این جشنتو راه -مهتاب

 بندازه

 صبح تشریف میاری اینجا حاال خیلی هم واسه خودت هندونه نشکن.مهتاب بی شوخی فردا کلی کار دارم از

 حاال واسه چی از صبح؟-مهتاب

 پس از کی؟

 همین حاال-مهتاب

 با این حرف مهتاب در باز شد خانم در چهار چوب در ااهر شدن

 تو اینجایی

 نه اونجام.خوب چشمات که می بینه جلوتم-مهتاب

 کی امدی؟

 ما اون چشمای باباقوریت منو به این بزرگی ندیداونموقع که راننده خوشکلت رسوندت توی سالن بودم ا-مهتاب

 شوخی؟

 نه جدی جدی.خوب حاال ول کن. این کوری تو موضوع جدیدی نیست بگو برنامه چیه؟-مهتاب

 چند لحظه صبرکن فردا یه همراه هم داریم

 کیه؟-مهتاب

 همونطور که گوشی کنار تختم را بر می داشتم گفتم صبر کن

 فتم و خواستم زیور به اتاقم بیادبا اشپزخانه تماس گر

زیور مستخدم شمالی ما بود مطمئنا اون می تونست توی انتخاب یک لباس اصیل و قدیمی و زیبای شمالی به من 

 کمک کنه
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 زیور باال امد در زد و وارد شد

 بله خانم-زیور

یه لباس شمالی تهیه کنم تو می تونی زیور جان فردا حاضر شو با من و مهتاب به یه مزون لباس ایرانی بیا می خوام 

 کمکم کنی

 زیور لبخندی زد و گفت:وای خانم لباسای شمالی خیلی باید به شما بیاد 

 میریم 22مرسی .فردا ساعت 

 خانم اشپزخونه چی؟-زیور

 بسپار به سکینه و زکیه

 برق شادی در چشماش نقش بست و گفت چشم خانم

 ؟می خوای لباس شمالی بپوشی-مهتاب

 سرم را به عالمت تایید حرفش تکان دادم

 می دونی باید از کجا بخریم؟-مهتاب

 اره آدرس گرفتم

 خوبه.مثل اینکه امسال حسابی می خوای خاص باشی-مهتاب

 ما اینیم دیگه 

 مهتاب از ساکی که همراه خودش آورده بود لباس راحتی در اورد و پوشید

 وردی.مگه امدی مسافرتچه خبره این همه وسیله کول کردی آ

 با اجازت یه هفته مهمونتم اینا هم لباسهای مورد نیازمن به خانم سعادت هم گفتم لباسم و بفرسته اینجا-مهتاب

 چه خوب)مهتاب رو دوست داشتم شاد بود و منو شاد می کرد(

 راننده خوشمله فردا میاد دنبالمون-مهتاب

 واسه عکاسی میاد فردا صبح نه با ماشین تو میریم اما عصر

 مهتاب به شوخی گفت:من بنزین ندارم زنگ بزن خودش بیاد

 دانشگاست نمیاد

 حاال استثنا خودم میبرمت-مهتاب

 بلند شو جمعش کن چه واسم کالس میزاره.

 مهتاب بلند خندید 

اق داشتم به اتفمسواک زدیم و روی تخت خوابیدیم مهتاب طبق معمول سرش نرسیده به بالش خوابش برد اما من 

 های که امروز افتاد و اتفاق های که ممکنه فردا بیفته فکر می کردم

 

 صبح باز هم مثل همیشه با صدای زکیه از خواب ناز بیدار شدیم

 ول کن تو هم زکیه به من چیکار داری برو بهار را بیدار کن-مهتاب

 خانم میز صبحانه اماده است-زکیه

 من بعد میخورم-مهتاب
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 لند شو دیگه مهتاب کلی کار داریم به برنامه هامون نمی رسیم ساعت دههب_

هی من می گم نمیام اینجا هی شما میگین بیا کاری به کارت نداریم میزاریم بخوابی بابا این خونه شما هم که -مهتاب

 شبیه پادگانه

 با غرغر های مهتاب از خواب بیدار شدیم لباس عوض کردیم 

 ن گفتن به محضی که بیدار شدیین باهاشو تماس بگیرینخانم پدرتو-زکیه

 مهتاب دوباره به روی تخت بر گشت پتو رو روی سرش کشید و گفت:تا تو تلفن میزنی من یه چرت می خوابم

 اه تو هم شورشو در آوردی مهتاب

 مهتاب جوابی نداد

 جون به جونش کنن این خصلت خرس گونه اش ازش جدا نمی شه 

 داشتم با بابا تماس گرفتمگوشیمو بر

 سالم بابا

 به به ستاره سهیل کدوم کهکشانی که چشم ما به جمالت روشن نمی شه-بابا

 ببخش بابا جون سرم شلوغ شده اینه که سعادت زیارتت و ندارم

 ای پدر سوخته زبون باز-بابا

 ممنون از تعریفتون.خوب من گوش به فرمانم فرمانده

ه چیز را برای اخر هفته حاضر کن دوست ندارم کم و کسری وجودداشته باشه امروزم دادم یه زنگ زدم بگم هم-بابا

 مقدار پول واسه تدارک مراسم ریختن توی حسابت 

 مرسی بابا

کارتا را سریع حاضر کن و بفرست.هر کس هم دوست داشتی دعوت کن اما در درجه اول اقوام نزدیک یادت -بابا

 کمکت کنه. هر کاری داشتی بهش بگونره به بهنام هم سپردم 

 )چه حالل زاده بود اقا همین که بابا اسمش را آورد وارد اتاق شد(

 چشم بابا

 دوستای پدربزگ خد ا بیامرزت یادت نره توقع دارن-بابا

 تو دلم گفتم اخه این پیر پاتاال را دعوت کنم که چی بشه تکنو برقصن

 چشم بابا حتما دعوتشون می کنم

قطع می کنم تو هم سریع برو دنبال کارات راستی اگه جواهرات خاصی بخری برو پیش مومنی اگه خودش هم من 

 نداشت سفارش میده واست بیارن هر چی نباشه اون اشناست هواتو داره 

 چشم میرم 

 خداحافظ

 خدانگهدار

 بابا بود-بهنام

 اره

 چی می گفت:راجب جشن صحبت می کرد
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تا از این دوستای خوشکل مشکلتو دعوت  4ن ببین بهار این پیرمرد پیرزن ها را کال کنسل کن اخ گفتی جش-بهنام

 کن بیان

 اتفاقا بابا داشت تاکید می کرد که دوستای پدربزرگ را فراموش نکنیم

 جدی می گی؟

 اره بخدا

 اه اه من نمی ام-بهنام

 زرگی برو انورتر حرف بزنین می خوام بخوابمبهنام مجبوری باالی سر من حرف بزنی اتاق به این ب-مهتاب

 هپلی مگه واسه خواب امدی اینجا-بهنام

 نه یادم رفته بود بارکشتونم -مهتاب

 خوب من که یادت اوردم حاال پاشو انجام وایفه کن-بهنام

 مهتاب بالشم را سمت بهنام پرتاب کرد

 بی شعور نفهم-مهتاب

 یاد گرفتی؟چاله میدان؟ ای بی تربیت این حرفا را کجا-بهنام

 اره چاله میدان همون موقع که امده بودم تو رو برگردونم خونه یادت میاد-مهتاب

 این دوتا ول کن نبودن واسه همین من پایین امدم

 صبحانه من رو به اتمام بود که جنگ لفظی بهنام و مهتاب هم تمام شد و پایین امدن و پشت میز صبحانه نشستن

 این لیست غذایی که مادرتون گفتن سفارش بدین خانم–زکیه 

نگاهی اجمالی انداختم چندین نوع غذا بود از کباب بره گرفته تا جوجه و کوبیده و قفقازی و کوفته تبریزی 

 و................

 دسر هم که تا دلتون بخواد از همه چیز

 الی نگیر که غذاش اصال خوب نبودسفارش غذا با تو. از رستوران پارس-لیست را به طرف بهنام گرفتم

 پس از کجا بگیرم-بهنام

 من چه میدونم تو تمامه رستورانای شهر را زیر پا گذاشتی

 فکر کنم یه جای تاپ میشناسم باشه سفارش غذا با من-بهنام

 خیلی خوب مهتاب بلند شو بریم

 اوکی مادام

 صندلی بلند شد از عمد پای بهنام را لگد کردمهتاب در حالی که لقمه اخر را در دهان میذاشت از روی 

 هی مگه کوری-بهنام

 پاتو جمع کن-مهتاب

 مهتاب جوری حالتو میگیرم که تا شب بشینی گریه کنیا-بهنام

 مال این حرفا نیستی-مهتاب

 بس می کنین یا نه

 بچه ها ساکت شدن
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 زکیه زیور را صدا کن بگو حاضر شه بریم

یور اماده اماده است.یعنی از دیشب که بهش گفتین واسه انتخاب لباس می خواین ببرینش اماده است خانم این ز

 انقدر ذوق کرده که از صبح سحر لباس پوشیده واماده رفتنه

 لبخند زدم: بهش بگو بیاد

 تو دلم گفتم حاال که خوشحاله باید روزش و تکمیل کنم و یه نهار خوب مهمونش کنم

 ردی به زیورم بگو بیاد توی حیاطزکیه ما نهار بر نمی گ

 چشم خانم-زکیه

 به طرف حیاط رفتیم زیور هم مثل فرفره خودش را به ما رساند سوار زانتیای مهتاب شدیم و حرکت کردیم

به ادرسی که خانم سعادت داده بود سر زدیم خانم شفقت مدیر مسئول انجا بگرمی از ما استقبال کرد مثل اینکه 

 شم را کرده بود خانم سعادت سفار

خانم شفقت مدلهای مختلفی را نشان داد که بعضی ها را زیور رد کرد بعضیها را مهتاب خودم از همه ی لباس ها 

 خوشم امده بود تو دلم به این همه ذوق و سلیقه متین افرین گفتم اگه پشنهاد متین نبود مطمئنا االن اینجا نبودم

 ارید تنها تابلوی جذابی بود که دلم می خواست تمام مدت بهش بنگرمبرق چشمای زیور که خوشحالی ازش میب

در اخر لباسی به رنگ قرمز نظر همه ی ما را جلب کرد .روسری محلی که روی لباس بود زمینه ای سفید با گل های 

که سکه سبسیار ریز قزمز داشت خود لباس هم قرمز بود با دامنی شلیته و پرچین پیشانی بندی به رنگ طالیی که 

های از ان اویزان بود و روی پیشانی من میریخت جلوه لباس را هزار برابر کرده وقتی لباس را برای پرو پوشیدم 

لحظه ای همه بهت زده به من نگاه می کردن رنگ ابی چشمام در هاله ی سفید و قرمز روسری غوغا بود و سکه های 

 طالیی رنگ زینت ده پیشانی سفیدم بودند

 ره بی نظیرهمحش-شفقت

 فوق العاده شدی دختر-مهتاب

 خانم خیلی بهتون میاد-زیور

 ممنون .پس همین و بر میداریم

 االن میبرین یا بفرستم-شفقت

 می بریم چون عصر باید عکاسی باشیم

 االن فاکتور را میارم خدمتتون-شفقت

 کاش متین اینجا بود و نظر می دادنگاهی در اینه قدی نگاهی به خودم انداختم واقعا لباس زیبایی بود. 

 بفرمایید-شفقت فاکتور را آورد

 هزارتومان بود با رضایت پرداخت کردم  622قیمت لباس 

 خانم شریفی خواهشی دارم-شفقت

 بفرمایید

من هفته ی اینده شوی از لباس ایرانی ترتیب دادم و از بعضی طراحان معروف خارجی نیز دعوت کردم می -شفقت

 بدونم افتخار میدین مدل ما بشین خواستم

 نمی دونم
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 قبول کن دیگه-مهتاب

 من فکرامو می کنم نهایتا تا پس فردا شب باهاتون تماس میگیرم

شفقت پشت کارتش شماره موبایلش رو نوشت و گفت:این شماره موبایل منه خوشحال میشم این افتخار را به ما 

 بدین

 از مزون بیرون زدیمکارت را گرفتم و بعد از خداحافظی 

 دختر تو معرکه ای-مهتاب

 ممنون.مهتاب قبل از خونه به رستوران همیشگی برو نهار مهمون منید

 خانم پس من را همین جاها پیاده کنید میرم خونه-زیور

 من دارم مهتاب را به خاطر تو دعوت می کنم دوست دارم امروز نهار را با من باشی

 گفت:اما خانم جسارته زیور گونه هاش سرخ شد و

 وقتی من دعوتت کردم این حرفا دیگه بی مورده

 نهار را در یک رستوران سنتی دور هم و در جو صمیمی خوردیم

 احساس می کردم زیور کمی معذبه اما این حالتش زیاد طول نکشید و با حرفای مهتاب اونم به خنده افتاد

بود و تا امدن متین خیلی وقت مونده بود.حاال میفهمیدم واسه چی میگن  0بعد از نهار به خونه برگشتیم .تازه ساعت 

 انتظار سخته

گوشیم و برداشت روی مبل رو به باغ نشستم شماره متین را گرفتم اما قبل از اینکه برداره قطع کردم بهش چی بگم 

 منه درست نبود بهش زنگ بزنبگم بعد از اون حرفای دیروزت که از صدتا فحش بدتر بود حاال دلم برات تنگ شده 

 گوشی رو روی تخت پرت کردم

متین امد از در ورودی دیدم که وارد شد ناخوداگاه و غیر ارادی لبم به  5و بازم چشم به باغ دوختم .راس ساعت 

ن ک خنده باز شد و قبل از اینکه زکیه صدام بزنه بیرون امدم وسط پله ها ایستادم و بلند گفتم:متین چند لحظه صبر

 االن میام

اخ چه گندی زده بود جلوی چشمای کنجکاوه مهتاب متین را با این شوق و ذوق به اسم صدا زده بودم اه گندش در 

 امد بدتر از همه خود متین بود که االن دور بر می داشت

 چشم خانم شریفی توی حیاط منتظرم-متین

 دم را به اتاق رساندممهتاب پله ها را باال امد قبل از اینکه به من برسه خو

 مهتاب خودش را داخل انداخت ادای منو در اورد :متین صبر کن االن میام!!!!!!!!!!!!!!!!!!به به به می بینم که 

 حرفش و قطع کردم:شایعه ی بی مورد نساز سریع اماده شو که دیر میشه

 دیر میشه یا دلت نمی اد منتظر بمونه-مهتاب

 مهتاب!!!!

 تاب.ببین بهار خیلی بی معرفتی اگه خبرای تو دلت باشه و به من نگیجان مه-مهتاب

 به خدا خبری نیست

 اگه به همین زودیا خبری شد بهم می گی؟-مهتاب

 اخه بجز تو کیو دارم که براش درد و دل کنم
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 مهتاب صورتم و بوسید و گفتم:خودم چاکرتم

 زود حاضر شو بریم

 ل پرسی کنین من امدمچشم مادام تا شما یه احوا-مهتاب

 پس من میرم پایین تو هم بیا

 برو فدات شم از این بال بال زدنت کامال معلومه که خبری نیست-مهتاب

 مهتاب تو رو خدا ازین شوخیا جلوش نکنیا جنبه نداره

 برو حواسم هست-مهتاب

جنبه  الن قلبم میفته جلوی پام.منم بیلباس ها را برداشتم و پایین رفتم .ضربان قلبم انقدر تند میزد که حس کردم ا

 بودمو خبر نداشتما

 

 متین مثل همیشه دست به سینه به ماشین تکیه داده بود.

این دفعه بر خالف همیشه قبل از اینکه از خانه خارج بشم عینک افتابیم را به چشم زدم تا متین التهاب و شور را از 

 یک نگاه می تونست از تالطم درونم اگاه بشهچشمام نخونه بی شک انقدر باهوش بود که با 

 بیرون رفتم با دیدنم صاف ایستاد و لبخندی معنی دار زد

 اگه می دونستم تا این حد از ورودم خوشحال میشی زوتر میامدم-متین

 علیک سالم

 متین لبخندش غلیظ تر شد و گفت:سالم

 خوب حاال پاسخ به کنایتون

 اب بیند پنبه دانهشمرده شمرده گفتم:شتر در خو

 شما که راست می گی؟-متین

 شک نکن

 جعبه لباس را به سمتش گرفتم و گفتم:دستم افتاد

 متین بی توجه به دسته دراز شده من در عقب و باز کرد و گفت:اگه اذیتتون می کنه بزارینش اینجا

م واسه همین مثل یک دختر خوب و می خواستم بگم پس جنبعالی چیکاره ای اینجا اما حوصله اخم تخمش را نداشت

 حرف گوش کن بدون اعتراض جعبه را در ماشین گذاشتم

 سالم عرض شد جناب شایسته -مهتاب

 متین با شخصیت و سر به زیر گفت:سالم

تو دلم گفتم:اللهی بمیرم چقدرم که تو خجالتیی مارمولک . نگاه نگاه تو رو خدا چه جوری خودش را به موش مردگی 

 تو اینی پس اون عمه ی من بود که پنج دقیقه ای چنان با فروغ مچ شده بود که باهاش دونفری می رقصید زده.اگه

مهتاب در حالی که از پله ها پایین می امد و در کنار من جا می گرفت گفت:مشتاق دیدار جناب شایسته.شرح 

 فضایلتون را زیاد از بهار شنیدم

 )ای گل بگیرن اون دهنتو مهتاب(

 ین با تعجب به من زل زد و در همون حال گفت:ایشون لطف دارنمت
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 به محض اینکه متین از ما روی گرفت چنان محکم با ارنج به پهلوی مهتاب کوبیدم که صدای اخش باال رفت

 متین برگشت و گفت:اتفاقی افتاده؟

 نه مگس نیشم زد-مهتاب

 :فکر کنم خر مگس بوده که چنین نیشش درد اورهمتین که ااهرا متوجه برخورد من و مهتاب شده بود گفت

 با حرصی که لوم داد گفتم:نخیر پروانه رو دستش نشست منتها ضریب تحمل درد مهتاب خیلی پایین

 متین خندید و گفت:سوارشین بریم پروانه خانم

 من عقب جای گرفتم اما مهتاب مثل ادم ندیدهها پرید جلو

رو را تقسیم می کرد این مهتاب دزدکی چند جین رو گرفته که تا این حد پررو من نمی دونم روزی که خدا داشت 

 شده

 از خانه که خارج شدیم به مهتاب اس ام اس دادم

 گمشو بیا عقب بشین بچه پررو

 اااا بی ادب-مهتاب

هر پسری را  می دونستم مهتاب فقط می خواد حرص منو دراره و سر به سر من بزاره وگرنه اهل این حرفا نبود کال

 به چشم برادری می دید

 مهتاب دارم میگم پاشو بیا عقب

 بگو دوسش داری تا بگم همین جا نگه داره بیام عقب-مهتاب

 ندارم

 پس ساکت بشین سر جات.به تو ربطی نداره-مهتاب

 اینجوریه؟

 مهتاب اینبار بدون اینکه اس ام اس بده بلند گفت:اره همین جوریه

 گه من مزاحمم پیاده شم تا شما ها راحت و بدون اس ام اس بازی بتونید حرفتون را بزنیدخانومها ا-متین

 این حرفا چیه شما مراحمید-مهتاب

 متین از اینه جلو نگاهی به چهره اخم الود من انداخت و گفت:اما بعضیا اینجوری فکر نمی کنن

 اون بعضیا غلط می کنن-مهتاب

 پیاده میشمامهتاب اگه ادامه بدی همینجا 

 با تو نبودم که عزیزم چرا به خودت می گیری-مهتاب

 جواب ندادم.دیگه هر چی مهتاب حرف زد جواب ندادم و مثل برج زهرمار سر جام نشستم

 به عکاسی که رسیدیم زودتر از همه و بدون هیچ حرفی لباسم و برداشتم و پیاده شدم

 بودن خانم و اقای رشیدی از خبره ترین عکاسای شهر

 خانم رشیدی با دیدنم به استقبالم امد

 سالم بهار جان-خ رشیدی

 سالم

 خیلی خوش امدین-خ رشیدی
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 ممنون

 لباستو ببینم-خ رشیدی

 سر جعبه را برداشتم دعا دعا می کردم متین وارد نشه دوست نداشتم قبل از اماده شدن عکسها لباس را ببینه

 می خوای عکس محلی بگیره -خ رشیدی

 اره می خواستم تنوعی بشه

 خوب کاری کردی محشر میشه.بهار جان برو باال لباستو بپوش و اماده شو-خ رشیدی

 باشه

 به طبقه باال که اتاق عکس برداری بود رفتم

 لباسم را عوض کرده بود که مهتاب امد

 صحبتتون زیادی طول کشید

 جدا؟-مهتاب

 با اعتراض گفتم:مهتاب

 جانم-مهتاب

 اری اذیتم می کنی؟د

 اره-مهتاب

 اونوقت چرا؟

 واسه اینکه تو نسبت به متین بی اعتنای بی اعتنا هم نیستی اما به من نمی گی-مهتاب

 به خدا خبری نیست.اگه خبری شد اول از همه به تو میگم

 مهتاب به عادت بچگیمون انگشتشو جلو اورد و گفت:قول

 م :قولانگشتم و به انگشتش گره زدم و گفت

 حاال که دخمر خوبی شدی بیا تا صورت خوشملتو خوشمل تر کنم-مهتاب

 مهتاب تو ارایش کردن حسابی وارد بود صورتم را محو کم ارایش کرد 

 خیلی ناز شدی-مهتاب

 بودم

 جمع کن خودتو جنبه داشته باش-مهتاب

 زدم زیر خنده که اقا و خانم رشیدی وارد شد

 نین شماهااقای رشیدی:چیکار میک

 بهار داشت حاضر میشد-مهتاب

 حاال حاضری بهار خانم-اقای رشیدی

 کامال

 خیلی خوبه-اقای رشیدی

چندین عکس با ژست های مختلف و در حالت های متفاوت گرفتم . بعد از اتمام کار لباسم را تعویض کردم و به نزد 

 خانم رشیدی برگشتم
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 ریخته بود خانم رشیدی عکس ها روی لپ تاپ مخصوصش

 بهار جان بیا عکسای بزرگتو که می خوای از در ورودی تا سالن بزاری انتخاب کن-خ رشیدی

با مشورت مهتاب خواستیم عکسی را که در ان کمان به دست گرفتم و هدفی را نشانه رفتم و عکسی را که سبدی 

ده ی دیگه هم بود که گفتم از مجموع حصیریه پر از گل رز قرمز را به دست داشتم را بزرگ کنن چند عکس ایستا

 عکس بیشتر از اون دو حالت باشه و بقیه از اینا 02

عکس رو کارت دعوتم در حالتی بود که مانند زنان قدیمی در کنار سماور نشسته بود و قوری به دست چای در 

 استکان های کمر باریک می ریختم.از این عکس خیلی خوشم امد واقعا زیبا بود.

 شد کارت دعوتها را هم خود اقای رشیدی درست کنه و فردا به دستم برسونهقرار 

نیم ساعتی منتظر ماندیم تا عکس که می خواستم روی تک تک شیرینی ها و کیک تولدم هک بشه اماده شه این یکی 

 را در حالتی گرفتم که روی خز سفیدی نشسته بودم و دامنم دایره وار به دورم پهن شده بود 

 نیم ساعته حاضر شد واقعا که بی نظیر بود.با متین تماس گرفم که به دنبالمان بیاید عکس 

 به چند دقیقه نکشید که خودش را به ما رساند

عکس را به اون نشان ندادم دلم می خواست عکس العملش را وقتی کارت دعوت را به دستش می دم ببینم مطمئنا 

 دیدنی بود

 را هم سفارش دادیمبه قنادی رفتیم شیرینی ها 

 همه چیز فوق العاده و رویایی بود.

یک لحظه به ادمای فکر کردم که در حسرت گرفتن یک جشن تولد کوچک هستن در حالی که من اینجوری ریخت 

و پاش می کردم دلم لرزید اما چیکار می تونستم کنم شرایط ادما با هم متفاوت بود اینجور تولد گرفتن اتفاقی روتین 

 من محسوب می شد برای

 شب خرد و خسته در کنار مهتاب دراز کشیدم و برخالف همیشه سریع و راحت به خواب رفتم

 خواب پر از خستگی

 

صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم یه کار انجام نشده داشتم که می خواستم قبل از فرا رسیدن تولدم و ورود 

 عهدی را که فراموش کرده بودم اما دیشب خوابش را دیدم به ورق تازه ای از زندگیم انجامش بدم

)یادمه وقتی بیمارستان بودم عهد کردم اگه متین نتونه پولی را که می خوام جور کنه سکینه را بفرستم پا بوس امام 

 رضا اما بکلی یادم رفته بود(

ب ی پخت و پز می رسید تا روفت و روپایین رفتم سکینه از دیگر خدمه مسن تر بود به همین خاطر بیشتر به کارها

 الحق و واالنصاف دست پخت بی نظیری هم داشت

به سمت اشپزخانه راه کج کردم سکینه بیدار بود و داشت صبحانه را حاضر می کرد زیور هم در این کار همراهیش 

 می کرد

 سکینه چند لحظه بیا کتابخانه کارت دارم

داش نکردم و خودم شخصا دنبالش رفتم و دوم واسه اینکه می خواستم تنها با تعجب کرد اول به خاطر اینکه تلفنی ص

 هاش صحبت کنم
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کم کم رنگ چهره اش تغییر کرد دیگه اثری از تعجب نبود بیشتر دلهره داشت واسه اینکه به انتظارش پاسخ بدم 

 گفتم:همین حاال بیا لطفا

 چشم خانم-سکینه

 ستم سکینه جلو امد و گفت:در خدمتم خانمبه سمت کتابخانه رفتم و روی مبل نش

 سکینه جان می خواستم ببینم حال بدنیت واسه رفتن به یه سفر رو به راه

 چه سفری خانم؟-سکینه

 به سوالم جواب ندادی

 بله خانم الحمداهلل و به لطف خانواده شما بد نیستم-سکینه

 خیلی خوب پس تا هفته اینده راهی زیارت می شی

 ؟ زیارت؟چی-سکینه

 اره می خوام بفرستمت پا بوس امام رضا 

 سکینه در حالی که اشک تو چشمش حلقه زده بود گفت:جدی می گین خانم

از اینکه ذوق کرد ذوق کردم جلو رفتم و دستای رنجورش را در دست فشردم و با لبخند گفتم:معلومه که جدی می 

 گم

 خم شد که دستمو ببوسه اما نذاشتم

 از خانمی کمت نکنه آرزوم را بر اورده کردی یه عمر مدیونتم خدا-سکینه

 نه مدیون نیستی به جاش باید کلی واسم دعا کنی و از اقا بخوای تکلیف منو با خودم معلوم کنه

 دعا می کنم سپید بخت بشین دعا می کنم هر چی از خدا می خواین خدا بهتون بده-سکینه

 برس خیلی خوب سکینه حاال برو به کارت

 سکینه چشمی گفت و دوباره راه اشپزخونه را پیش گرفت.

 واقها چطور این همه مدت من نیاز و عشق به زیارت را در چشمای سکینه نخونده بودم

نفس عمیقی کشیدم و به مبل راحتی تکیه دادم و چشمام را بستم ارامشی که نگاه سکینه بهم هدیه داده بود انقدر 

 دام برخوردم با او را در ذهن تکرار می کردمواسم دلنشین بود که م

 نمی دونم چقدر در ان حالت بودم که صدای زکیه در فضا پیچید

 سالم خانم-زکیه

 سالم 

 صبحانه حاضره در ضمن کارت دعوت ها تون هم از طرف اقای رشیدی رسید-زکیه

 بده ببینم

 دست مهتاب خانمه-زکیه 

 خیلی خوب شما برو منم االن میام

 چشم خانم-زکیه

بیرون رفتم پشت میز صبحانه نشستم و صبحانه را در فضای صمیمانه همراه پدر مادر بهنام و مهتاب خوردیم.تمام 

 مدت تاپیک صحبتمون تولد من بود
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بعد از خوردن صبحانه هر کس به سر کار خودش رفت منو مهتاب هم باال رفتیم مهتاب کارت را نشانم داد خوب 

 ون عکسی را که خواسته بودم روی کارتها زدن شده بود هم

 حاال نوبت ارسال کارت واسه مهمان ها بود

 مهتاب لیستی از اسامی و ادرس ها تهیه کرد و پایین رفت تا به کمک بهنام به پخش کردن کارتها بپردازن 

توسط یکی از افراد خانواده  گر چه این کار را مش باقر می تونست انجام بده اما بابا اصرار داشت این کار شخصا

 انجام .

 یکی دو کارت را پیش خودم نگه داشتم تا مهمان های ویژه خودم را دعوت کنم 

 نیم ساعتی از رفتن بهنام و مهتاب می گذشت که سر و کله متین پیدا شد 

 خانم اقای شایسته امدن-زکیه

 االن میام

لم می خواست با متین بیشتر وقت بگذرونم گرچه می دونستم دارم لباس بیرون پوشیدم در واقع کار خاصی نداشتم د

 در حقش الم می کنم و از درس و زندگی بازش کردم

 شیک و اماده پایین رفتم متین با دیدنم تمام قامت ایستاد و گفت:سالم

 سالم 

 اماد ه این بریم؟-متین

 بله بریم

 د بود و منو مجبور به سرد رفتار کردن می کرد حرصم در امده بود با هم بیرون امدیم از اینکه تا این حد رفتارش سر

» 

 کجا باید برم-متین

 خونتون

 خونه ی ما؟!-متین

 اره.میخوام شخصا از خانم شایسته برای شرکت در جشن تولدم دعوت کنم

 متین با شیطنت گفت:فقط خانم شایسته؟؟؟؟؟؟

 نه خانواده شایسته

و هم خواهش می کنم جشن منو مزین کنی اما با جواب من دماغش حسابی جزغاله شد )توقع داشت بگم نه از ت

 حقش بود تا مثل یخهای قطب شمال رفتار نکنه دلم خنک شد(

میتن دیگه حرفی نزد . کم کم به اشتباهم پی بردم و تو دلم خودمو نفرین می کردم که چرا به همین جسته گریخته 

 طقشو کور کردم حرف زدن متین بسنده نکردم و ن

 متین ماشین را با مهارت تمام به داخل کوچه برد و جلو در خونه اشون پارک کرد 

 بی صدا پیاده شد و زنگ را به صدا در آورد

 پیاده شدم و جلوی در خانه اشون شانه به شانه ی او ایستادم 

 با لطافتی داددر را مهسان باز کرد چادر سفیدی به سر انداخته بود و سالم اهسته اما 

 یه لحظه حالت پوشش و نحوه رفتارش منو به یاد دختران قدیمی ایرانی انداخت
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 بر خالف او من رسا و بلند سالم دادم

 مهسان از جلوی در کنار رفت تا من و بردارش وارد بشیم

ته در خانه از پله های کوچک خانه که وارد شدم نفس عمیقی کشیدم عطر زندگی داشت بوی غذای خانم شایس

پیچیده بود و با بوی نم باغچه ی تازه ابیاری شده در هم پیچیده بود اینجا یک خانه ی ایرانی بود خانه ای که پر از 

 احساس و مهر بود خانه ای که حال و هوای مرا دگرگون می کرد 

 واقعا قصر ما واسه زندگی مناسب تر بود یا کلبه ی احساس خانواده شایسته؟؟؟؟

 ایسته به حیاط امدخانم ش

 متین چرا از بهار خانم دعوت نمی کنی بیان داخل

 کار دارن مامان باید برن-متین

 )بی شعور داره بیرونم می کنه حال اگه من سر پوزت نزنم ادم نیستم(

 سالم خانم شایسته من کار خاصی ندارم واسه دیدن شما امده بودم اگه اجازه می دین بیام داخل

 جان خوش امدی بفرمایینسالم بهار 

 در حالی که به داخل می رفتم اهسته به متین گفتم:دفعه بعد جای من حرف نزن تا اینجوری خفتت ندم

 بار اولی بود که با این لحن باهاش حرف میزدم

 داخل شدم و روی مبلی نشستم 

 نیاد بار اولی که به این خونه امدم افتادم یاد دستای خون الود اون روز متی

ناخوداگاه سرم را به سمت متین که روی مبل دورتر از من نشسته بود چرخاندم و به دستش زل زدم تا بفهمم هنوز 

 هم اثار اون روز روی دستش هست

 متین از نگاهم متوجه جریان شد و با کنایه گفت:این دفعه کاری نکن که سرویس اروف مامانمو باز ناقص کنم 

با سینی شربت وارد شد سینی را مقابلم گرفت برداشتم و تشکری کردم خانم شایسته جوابشو ندادم خانم متین 

 لیوانی هم به دردانه پسرش داد و برگشت روی مبل رو به روی من نشست

 مادر چطورن؟-خ شایسته

 خوب هستن سالم دارن خدمتتون

ی تمام شد کنجکاو به چهره ام خانم شایسته داشت از احواالت تک تک خانواده ام می پرسید وقتی احوال پرس

 نگریست مطمئنا منتظر حرفای بود که واسه گفتنش شمال شهر تا مرکز شهر را طی کرده بودم

 راستش خانم شایسته اینجام که بگم من قصد آزار خانواده شما را ندارم

 متین اهسته گفت کامال معلوم و مشخصه

 متین چرا وسط حرفشون می پری-خ شایسته

 خشید مادربب-متین

 با چهره دلخور به صورتش نگاه کوتاهی انداختم و سریع سرم را به سمت خانم شایسته بگرداندم 

 راستش امدم که شما را به جشن تولدم دعوت کنم دو روز دیگه است کارت را از کیفم در اوردم و گفتم:اینم کارت

 لی زیباستخانم شایسته نگاهی همراه با لبخند به کارت انداخت و گفت:خی

 ممنونم نظر لطفتون
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متین از اون مسافت چشم تیز کرده بود تا عکس روی کارت رو ببینه ولی موفق نمی شد از یه طرف هم غرورش 

 اجازه نمی داد که کارت را از مادرش بگیره و با خیال راحت نگاه کنه حرفی که مهسان زد کنجکاویشو بیشتر کرد

 لباس شمالی چقدر بهتون میاد 

لبخندی زدم و تشکر کردم متین دیگه طاقت نیاورد به بهانه ی گذاشتم لیوان خالیش در سینه ی رو به روی مادرش 

 بلند شد و به خانم شایسته نزدیک شد 

چشم و حواسش به کارت من بود داشت عکسم را زیر چشمی نگاه می کرد و دستش را به سمت سینی می برد که 

حواسش پرت بود که قبل از اینکه لیوان به سینی برسه رهایش کرد و لیوان به زمین افتاد  لیوان را در ان بزاره انقدر

 و شکست به زور جلوی خندمو گرفته بودم

 متین کجایی ؟؟؟؟ لیوان و شکستی-مهسان

 از دستم لیز خورد-متین

 اهسته گفتم اره جون عمت 

 ت و به چشمام زل زداما نه مثل اینکه صدام بلند بود چون متین به سمتم برگش

دیگه زیاد معتل نکردم و بعد از یک خداحافظی خانه را ترک کردم متین هم به من پیوست از در خانه که خارج 

 شدیم گفتم:اینبار من مقصر ناقص شدن سری لیوان های مادرت نبودم

ی دونم خندی کم رنگ زد نممتین با اینکه تمام تالشش را برای مخفی کردن لبخندش بکار گرفت اما موفق نشد و لب

 چرا یهو احساس کردم دلم ریخت

 سوار شدیم و به خیابان اصلی برگشتیم

 میری خونه؟-متین

 نه 

 کجا برم؟-متین

 هر جا بجز خونه

 بله؟؟؟؟!!!!!-متین

 حوصلم سر رفته می خوام برم تفریح

 و بر می گردم من فردا یه امتحان دشوار دارم اگه کاری نداری میرسونمت خونه-متین

 )دلم نمی خواست به این زودی برگرده خونشون(

 بی توجه به حرفش گفتم منو ببر یه جای خوش اب و هوا

 متین با دلخوری گفت:بلد نیستم

 اما من بلدم

ادرس پارک کوچک و دنجی را بهش دادم جایی که همیشه تنهایی می رفتم و متین اولین نفری بود که با من پا به این 

 ارک می ذاشت اسم این پارک کوچولو را گذاشته بود پارک تنهایی واسه اینکه کلبه تنهایی من بودپ

 متین ماشینو پارک کرد

 پیاده شدم اون همچنان در ماشین نشسته بود

 پیاده نمی شی؟؟؟؟
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 نه شما به تفریحت برس من اینجا منتظر میمونم-متین

 ی سوزی.اصال به درک دلت می خواد بیا دلت نمی خواد نیا(تو دلم گفتم:)من که می دونم تو از چی م

 هر طور میلتونه

 به داخل پارک قدم گذاشتم اهسته زیر درختان تنومند سرو و کاج راه می رفتم روی نیمکت همیشگیم نشستم

فتم از ردو تا پسر بچه رو به روم مشغول بازی بودن که یه دفعه یکیشون خرد زمین دلم ریش شد سریع به سمتش 

زمین بلندش کردم چون شلوارک پاش بود پاش زخم شده بود دستمال و چسب زخم از کیفم بیرون اوردم و پاشو 

 سالشو کجا ول کرده و رفته  4اول تمیز کردم و بعد چسب زدم معلوم نبود مامان بی فکرش پسر 

ردم و دستش دادم دست نوازشی به پسره بد جور گریه می کردم یادم افتاد شکالت تو کیفم دارم یکی بیرون او

 سرش کشیدم و گفتم:خیلی خوب مرد که گریه نمی کنه 

 کم کم گریه اش بند امد

 مامانت کجاست عزیزم؟

به چند نیمکت انور تر اشاره کرد زنی را دیدم که مجله به دست گرفته و سخت مشغوله خوندنه اونقدر سخت که 

 ا گرفتم و سمت مامانش رفتممتوجه زمین خردن پسرش نشده دست پسرک ر

 رو به روش ایستادم سر بلند نکرد همین خشممو بیشتر کرد

 ببخشید خانم مطلب این مجله قابل توجه تر از زمین خردن پسرتونه

زن سرش رو باال گرفت وقتی دست پسرش را در دست من دید گفت:علی نگفتم با غریبه ها حرف نزن بیا اینور 

 ببینم

ت دست پسره را کشید که بیشتر عصبانیم کرد واقعا به شما هم می گن مادر؟بچه ات زمین خرد و همچین با خشون

 متوجه نشدی حاال هم به جای که نازشو بکشی سرش داد میزنی

 خانمه که خیلی الت بود گفت:زمین خردن بچه من به شما ربطی نداره

 به شما که ربط داره چرا توجه نمی کنین

 حرف میزنیگنده تر از دهنت 

 حرفای من گنده تر از فهم شماست

 زنیکه الت بهمم حمله کرد اصال تصور هم نمی کردم تا این حد وحشی باشه

نمی تونستم هیچ واکنشی نشان بدم من اهل دعوا نبودم یقمو گرفته بود و با پا لگد زد تو شکمم انقدر محکم که دلم 

 ضعف رفت

با دستای قدرتمندش یقه ی منو از چنگال این زن وحشی بیرون کشید پسر  ولش کن ببینم و-صدای متین را شنیدم

 بچه داشت همین جور نگاه می کرد و اشک می ریخت دلم به حال اون بیشتر از خودم سوخت

 متین بین منو زنه ایستاد

 زنه با صدای کریهی گفت:چیه نامزدته؟

 به شما ربطی نداره

 یقه ی مردم و نگیراگه نامزدته ادمش کن که توی پارک 

 من یقیه تو رو گرفتم یا تو یقه ی منو وحشی
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 من فحش دادم یا تو

 فحش ندادم گفتم شعور داشته باش از بچت مراقبت کن

 مگه مفتتش محلی

 برات متاسفم

 برای خودت متاسف باش 

 زنیکه با خشم دست پسرش را کشید و برد

 شته بودم و از درد به خودم می پیچیدممتین به سمت من برگشت دستم را روی دلم گذا

 بیا اینجا بشین حالت بهتر بشه-متین

 اهسته به سمت نیمکت رفتم و روش جا گرفتم

 اسیب دیدی؟؟؟-متین

 نه 

 واسه چی با این زنه دهن به دهن شدی-متین

 جوابشو ندادم 

 با توام؟ -متین

 سر بچه اش

 بچه اش؟؟؟؟؟؟-متین

 کردمقضیه را واسش تعریف 

 از درد به خودم می پیچیدم

 می خوای ببرمت درمانگاه؟-میتن

انقدر دردم زیاد بود که بدون اینکه پاسخش را بدهم اشکم سرازیر شد نمی دونم چرا متین زل زده بود به چشمای 

ام داد. نجاشکیم ناخوداگاه و در کسری از ثانیه منو در اغوشش کشید تعجب کرده بودم این چه کاری بود که متین ا

بدم نمی امد که تو اغوشش باشم اما اخه اینجوری درست نبود یعنی موضوعیت نداشت متین رو چه حسابی اینکار رو 

کرد .عطر تلخ متین درد را از خاطرم ربوده بود تا حاال به هیچ مردی اجازه همچین جسارتی نداد بودم و گرمای تن 

واسم شیرین بود نمی دونم وجود متین شیرینش کرده بود یا نه به هیچ کس را تجربه نکرده بودم اما این تجربه 

 خودی خود این حرکت شیرین هست حیران بودم از کار متین از شخصیت متین 

 متین در حال که مرا در اغوش گرفته بود گفت:اخه اون حواسش به بچش نیست تو چرا جوش میاری

 خودم را عقب کشیدم

 وی نیمکت پارک نشستمتین خودشو جمع کرد و صاف ر

 متین:ترسیدی پس کشیدی

 نه نترسیدم اما کارت بی علت بود

 فقط می خواستم دردت تسکین پیدا کنه-متین

 نمی خواستم بحث ادامه پیدا کنه. نمی دونم چرا کمی خجالت می کشیدم

 باشه قبول اما دفعه دیگه اینجوری ارومم نکن
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 گفت:در اون حدی نیستی که بخوام واست له له بزنم متین که معلوم بود خیلی بهش بر خورده

 با صدای ارام که نماینگر درد شکمم بود گفتم:موااب حرف زدنت باش

متین با خشم از روی نیمکت بلند شد دست درون جیبش کرد و سوئیچ را بیرون اورد و همون جا روی نیمکت 

 گذاشت

یلم بکشه رفتار می کنم شما ها بهتره خودتون به خونه من هر جور دلم بخواد حرف می زنم و هر طور م-متین

 برگردین چون من شدیدا سرم شلوغه

نگاهی بی احساس بهش انداختم نگاهم هیچ معنای خاصی نداشت چند لحظه همانطور ایستاده بود مثل اینکه منتظر 

 بود من مانع رفتنش بشم اما من هیچی نگفتم سایلنت سایلنت بودم

 خروجی پارک رفتمتین به سمت در 

تو دلم گفتم ادمم تا این حد بی معرفت می دونه من حالم خوب نیست نمی تونم رانندگی کنم اونوقت ولم کرد و 

 رفت بمیری که هیچیت شبیه ادمی زاد نیست نه دلسوزوندنت و ارام کردنت نه قهر کردنت

 دیگه بسم بود هر چی خیر سرم هوا خورده بودم

ی سر چرخاندم تا ماشینم را پیدا کردم دلم بد رقم درد می کرد نکنه بالیی سرم امده باشه از پارک خارج شدم کل

 بهتر بود قبل از خونه رفتن یه سر به درمونگاه میزدم 

اهسته پشت فرمان نشستم درد زجر اور بود نمی دونم زنه این همه قدرت را از کجا اورده بود ماشین را روشن کردم 

یز را دو تایی می دیدم سرم گیج می رفت واسه همین گوشه ی خیابان نگه داشتم شانس اوردم و راه افتادم همه چ

 تصادف نکردم سرمو روی فرمان گذاشتم نمی دونم خوابم برد یا از هوش رفتم

مدتی را در عالم هپروت گذارندم نمی دونم چی شد که با حالی زار چشم باز کردم هنوز توی ماشین بودم هوا تاریک 

 ه بود .وای خدای من یعنی از صبح تا حاال اینجا خوابیده بودم خواب که نه بیهوش شده بودمشد

گردنم به شدت درد می کردم و دلم از ضعف قش می رفت تا حاال حتما بهنام و مهتاب و مامان و بابا شهر را زیر پا 

 ل داشتم تا میس کا 52گذاشته بودن .گوشیم را از کیف بیرون اوردم حدسم درست بود 

بار زنگ زده  22بهنام و مهتاب مرتب تماس گرفته بودن اما مهم تر از اون شماره متین بود که خودنمایی می کرد 

 بود 

گوشی هنوز توی دستم بود که زنگ خرد متین بود می خواستم جواب ندم اما حس آزار دادن بد جور قلقلکم می 

 مکرد دکمه پاسخ را زدم اما بدون حرف نگه داشت

 بهار غلط کردم تو رو به همه مقدسات حرف بزن و بگو سالمی-متین با صدای مشوشی گفت

 بازم سکوت کردم

 بهار قسمت می دم اذیت نکن تو رو خدا بگو خوبی ؟اصال تو االن کجایی؟بگو خودم میام دنبالت-متین

در وجودم زنده می کرد اما بد  داشت دلم نرم می شد صدای پر از دلشوره متین بدجور داشت حس زنده بودن را

 سیرت نذاشت دو دقیقه توی حال خوش خودم دست و پا بزنم و همه چیز را خراب کرد

 اخه دختر من جواب خانواده تو رو چی بدم اگه بالیی سرت بیاد زندم نمی زارن-متین

 پس از ترس جونش دلشوره گرفته بود

 حرصم گرفت بی عاطفه 
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 م تا صدای منحوسشو نشنوم تلفن را با خشم قطع کرد

 بازم زنگ زد اما جواب ندادم 

حال و روزم تعریفی نداشت درد دلم کم شده بود اما دل ضعفه گرفته بود صبح تا حاال چیزی نخورده بودم سنگ که 

نبودم به سمت یه رستورانی در همون حوالی رفتم و غذا سفارش دادم غذا را اهسته اهسته خوردم که باز دل درد 

 نگیرم بعد از اتمام غذا به سمت ماشینم رفتم و نشستم اس ام اس داشتم متین بود باز کردم

 به اندازه کافی تنبیه شدم جمع کن این مسخره بازی را دیگه

 نه بابا خشن ترسیدم زهرم اب شد

احت کردم .نیم تو دلم دو سه تا فحش بد بهش دادم و با مهتاب تماس گرفتم و خیالش را از بابت سالم بودنم ر

ساعت بعد هم خونه بودم مامان و بابا کلی سرزنشم کردن اما خوب چیکار کنم دست خودم که نبود خوابم برد بعد 

از شنیدن کلی ناسزا از بهنام و مهتاب و کلی نصیحت از مامان و بابا راهی اتاق خوابم شدم دراز کشیدم بازم متین 

 زنگ زد خبر از برگشتم به خونه نداشت

 می دونستم کی اینو خبر کرده واسه همین بالفاصله بعد از اینکه مهتاب وارد اتاق شد ازش پرسیدمن

 کی به متین خبر داده؟

بهنام زنگ زد ازش پرسید کجایین که گفت از تو جدا شده و ازت خبر نداره.بهش زنگ بزن و خبر بده -مهتاب

 رسیدی بنده خدا اونم نگران بود

 نمی خواد مهتاب

 هر جور میلته بی حواس خواب الود -تابمه

 دراز کشیدیم من که صبح تا شب خواب بودم انتظار بیهوده ای بود اگه فکر می کردم االن خوابم میبره 

 لحظه لحظه اغوش متین را به یاد اوردم چه لذتی داشت .من بی جنبه بودم یا نه واقعا همچین حسی وجود داره

 خبر بده که نمی خواد امروز و فردا بیاد و آزاده صبح به مهتاب گفتم به متین 

نمی دونم چرا اما دلم نمی خواست باهاش رو به رو بشم این دو روز هر جا می خواستم برم با مهتاب می رفتم خیلی 

 هم به هم خوش می گذشت دیگه چشمای تیز و نگاه نکته سنج متین نبود که زیرش احساس له شدن بهم دست بده 

وز تولدم فرا رسید از صبح توی خونه غوغا به پا بود چند خدمتکار برای کمک به سکینه و زکیه و زیور امده بالخره ر

 بودند و هر کدام مشغول کاری بودن منم از صبح مشغول رسیدگی به امور و حاضر شدن برای جشن بودم.

 

 هر کس مشغول انجام کاری بود 

به اون سمت میرفتن و به کار کارگرای تازه وارد نظارت می کردن مهتاب از زکیه و سکینه و زیور مدام از این سمت 

صبح داشت به خودش می رسید بهنامم دو ساعتی بود که توی حمام مشغول بود .نمی دونم این همه شور و شوق از 

 چی نشئت می گرفت تمام مدت به حرکت ادمای اطرافم زل زده بودم و لذت می بردم.

یرون امد نگاهی به صورتش انداختم سه تیغه که خوبه صد تیغه کرده بود یکی نمی فهمید فکر می بهنام از اتاقش ب

 کرد بند انداخته واسه همین با کنایه گفتم:می خواستی بگی ببرمت پش رزیتا جون بند بندازی

 بهنامم با پررویی تام گفت:ایندفعه که گذشت اشاهلل دفعه بعد

 مهتاب از باال صدام زد
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 بلبل برو که احضار شدی-ممبهنا

 پله ها را باال رفتم 

 بهار وان رو اماده کردم بیا برو یه دوش بگیره-مهتاب

 تشکر کوتاهی کردم و راهی شدم 

کمی از عطر مخصوصم در وان ریختم و وارد اب شدم چشمامو بستم و هیبت متین جلوم نقش بست نمی دونم این 

 رهام نمی کرد بشر از جونم چی می خواست ثانیه ای

از صبح که بیدار شده بود یه حالی بودم این حالمو دوست نداشتم دلم نمی خواست احساسم به کسی گره بخوره دلم 

نمی خواست محتاج دیدن کسی باشم اما بودم بی اینکه خودم بخوام دلم برای یک ثانیه دیدنش پرپر می زد .دیگه 

بود اما من می خواستم از بین ببرمش فراموشش کنم اما متین بهش  مطمئن بودم یه چیزی این وسط هست از اول هم

 دامن زده بود همون روزی که بی مهابا در اغوشم کشیده بود همون روزی که با نگرانی به اسم صدام زد

اون بود که هیزم به روی اتش درونم ریخت وجودم داشت می سوخت عذاب می کشیدم دیگه بعد از حس کردن 

 اموش کردنش محال بود گرمای تنش فر

متین یه چیزی داشت که من نداشتم البته نمی خوام خودم حقیر کنم اگه اون دانشجویی ارشد هوا فضا بود منم 

دانشجویی پزشکی بودم هر چند اال مرخصی بودم و دانشگاه نمی رفتم اما بالخره که پاییز می امد و برمی گشتم سر 

 زی کم نداشتم.درس و مشقم از لحاظ تحصیالت ازش چی

 اما متین چشماش یه برق خاص داشت برقی که وجود منو می لرزوند و اتش به انبار کاه وجودم می زد.

 گرمای تنش در مقابل تن یخ کرده من قدرتنمایی می کرد

 اه واسه چی فکرش یه لحظه رهام نمی کنه

در تو این حالت نگه داشتم که فکر متین از اب و باز کردم و سرم و زیرش گرفتم تا مستقیم به صورتم بخوره انق

 سرم بریزه اما مگر می شد

 ساعت دوشم تمام شد و بیرون امد 2به هر جون کندنی بود بعد از 

 عجبی دل کندی-مهتاب

 لبخندی زدم و گفتم:منتظر بودی بیام

 بله دوشیزه -مهتاب

 در همون حالی که کرم می زدم گفتم:خوب بگو من می شنوم

 به سمت سینما خانگی رفت و سی دی در ان قرار داد و گقت کلیپ عکساتو اوردن مهتاب

عکاس عکسامو کلیپ وار ردیف کرده بود محشر بود انقدر لذت بردم که فکر متین که هیچ خود tvبر گشتم سمت 

 متینم از سرم 

 پر گرفت متین باید از خداش باشه صاحب این همه زیبایی بشه

 دیدم و گفنتم:تو از خودت تعریف نکنی کی تعریف کنه؟تو دلم به خودم خن

 بهار امشبم همین لباس محلی و می پوشی -مهتاب

 نه یکی دیگه گرفتم

 ببینم-مهتاب
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 امشب می بینی

 بد ذات-مهتاب

 خندیدم از اون خنده های حرص درار

 بود که مامان گفت رزیتا جون )اریشگرم(امده 3ساعت 

بعداز سالم و احوال پرسی کوتاهی مشغول شد. به درخواستم من اول مهتاب و اماده کرد مهتاب رزیتا وارد اتاقم شد 

بعد از ارایش صورتش بلند شد لباسش را بپوشه لباسش را ندیده بودم واسه همین با کنجکاوی به در نگاه می کردم 

 ودبعد از مدتی با لباس شیری رنگ کوتاه و عروسکی وارد شد واقعا که ناز شده ب

 چه بهت میاد 

 راست می گی؟ -مهتاب

 اره ماه شدی 

 اره مهتاب جون زیبا شدی حاال بیا بشین زود موهاتو بپیچم که کارای بهار خانم مونده-رزیتا خانم

مهتاب در حالی که روی صندلی می نشست گفت:اینو ول کنین منو خوشمل کن که رو دست مامانم نمونم.باور کن 

 تت جواب نده محاله زیر دستت بشینمایندفعه هم هنر دس

 لحن مهتاب پر از شوخی بود واسه همین رزیتا ناراحت نشد کارش که تمام شد گفت:قول قول که امشب می پری 

 مهتاب به حالت مسخره ای پشت چشمی نازک کرد و گفت:امیدوارم

 هر سه زدیم زیر خنده

خودم و سپردم به دستای رزیتا جون و تاکید کردم نمی خوام بهنام مهتاب را صدا زد مهتاب از در خارج شد و من 

 صورتم و گریم و این حرفا کنه گفتم یه ارایش فوق ساده و محو می خوام

 رزیتا خانم گفت:خوب یه دفعه بگو فقط یه رژلب و بس

 اره تو همین مایه ها

 تو دلم گفتم عشقم اینجوری می پسنده

عنوان ته دلم صدا می زدم اما خوب کار من که از کار گذشته بود و دل و دینم را توی بار اولی بود که متین را با این 

 دریای چشمای متین جا گذاشته بود واسه چی با خودم رو راست نباشم و دروغ بگم 

شم باما یه اصل را باید همیشه رعایت می کردم اونم اینه که اعتراف باید اول از جانب اون باشه اگه از دوریش فسیلم 

 نباید لب از لب باز کنم و چیزی بگم 

 تموم شد گلم پاشو لباستو بپوش-رزیتا خانم

توی اینه نگاهی به خودم انداختم اریشم محو بود اما زیبایم و چند برابر کرده بود همون لباس مشکی که طرح ماشی 

 گ و چسبونش .به سمت رزیتا برداشت و بلند و عروسکی بود را پوشیدم دامن پف دارش بد جور مچ بود با کمر تن

 گشتم با حیرت نگاهم کرد و گفت:توی عمرم دختر به خوش لباسی تو ندیدم

 لبخندی زدم و گفتم لطف دارین
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موهام و مدل ایتالیای پیچید خیلی خوشمل شده بودم انقدر که توی اینه لبخندی به خودم زد با رزیتا حساب کردم و 

نداختم که به خاطر دکلته بودن لباسم بد رقم خودنمایی می کرد دسبند و انگشتر و رفت گردنبندی زیبا به گردن ا

 گوشواره هاشم به خودم اویختم 

بود و صدای ورود مهمانها را می شنیدم اما طبق هر  8از قیافه خودم خوشم امد کفش پاشنه بلندی به پا کردم ساعت 

 سال تا تشریف فرمایی تمام مهمان ها باال می موندم

 مهتاب وارد شد و با دیدنم سخت در اغوش فشردم وگفت:ناز نازکم امشب می خوای چند نفر رو سکته بدی

 خندیدم

 دوست داشتم مهتاب بگه متین اینا امدن یا نه واسه همین دل و زدم به دریا و گفتم

 مهتاب خانواده شایسته امدن؟

 بله با مادر و خواهر گرامیشون قدم رنجه فرمودناگه منظورت از خانواده شایسته متین باید بگم -مهتاب

 نا خوداگاه لبخندی زدم که از چشمای تیز مهتاب پنهان نماند و گفت:حاال ذوق مرگ نشی

 نمی دونم چرا لبخندم پر رنگ تر شد 

اه امدم نگ نیم ساعت بعد همه مهمان ها جمع شدن زیور به هن اعالم کرد و من بیرون رفتم از پله ها اهسته پایین می

جمع به سمتم برگشت و همه با تحسین به من خیره شده بودن با لبخند اخرین پله ها را نیز طی کردم پایین امدم با 

 تک تک مهمان ها خوش بش کردم 

 خانم شایسته جزء اخرین نفراتی بودن که جلو امدن

 م دراز کرد و گفت:تبریک می گممهسان در حالی که لباس ساده ولی زیبایی پوشیده بود با لبخند دست سمت

 ممنونم

 خانم شایسته هم به همین منوال 

 حرصم از متین گرفت که جلو نیامده بود

کم کم مجلس رقص و پای کوبیده گرم شده چراغای اون قسمت سالن که واسه رقص در نظر گرفته شده بود کم نور 

 ن گرچه به خودی خود هم راحت بودن بود و همین باعث شده بود مهمان ها بیشتر احساس راحتی کن

با اصرار مهتاب منم به جمع جوانان که مشغول رقصیدن بودم ملحق شدم با وسط رفتن من اون وسط بشدت شلوغ 

 شد همه پاشده بودن و می رقصیدن 

و و ان جنور کم و دخترای پسرای رنگا برنگ جدا بودن قسمت نشست افراد مسن و پدر و مادر ها با شادمانکده جوان

 بیشتر از حد انتظار مطابق میل جوانان پیش می برد 

در حال رقصیدن با مهتاب بودم که مهتاب جو زده روی برگردوند و با بهنام رقصید منم همون وسط واسه خودم قر 

 می دادم اهنگ تند تر شد و شور وشوق جوانا بیشتر و حرکات تند تر 

به متین فکر نکنم مشغول رقصیدن با بردیا یکی از دوستان قدیمی و  منم که خودم و زده بود به بی خیالی که

 خانوادگیمون بود انقدر در شور و شوق غرق شده بودیم که باده نخورده مست بودیم

یه لحظه حس کردم دستی دور کمرم حلقه شد و منو به سمت خودش بر گردوند متین بود تقریبا من و به اغوش 

 کشید و به چشمام زل زد

 عجب را میشد از چشمام خوند امدم لب باز کنم که گفت:هیسسسست
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 دستش را به سمت کمرم برد و به زیپ لباسم رساند

 حاال متوجه شده بودم که زیپ لباسم در حین رقص و پای کوبی تقریبا یک چهارم پایین امده

 بد جور گیر کرده بود متین سعی داشت بدون اینکه کسی متوجه شده زیپ را باال بکشه اما زیپ لباسم 

یه لحظه خدا را شکر کردم که نور سالن کم بوده و گرنه همه می دیدن و ابروی واسم نمی موند.حیران بودم که چه 

 جوری متین از اون فاصله و توی تاریکی متوجه شده

لب من توی اغوشش بودم حس می کردم حرارات تنش از اون بار هم بیشتر صدای ضربان قلبش دست کمی از ق

 نداشت تند تند نفس نفس می زد خودمم یه حالی شده بودم 

 بالخره بعد از زور ازمایی زیاد متین زیپ لباسم کمی جابه جا شد اهسته ان را باال کشید کارش که تموم شد 

 به چشماش خیره شدم اونم همینطور زل زد به چشمام

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:ممنون

 ولدت مبارکمتین اهسته گفت:ت

 فقط همین منو رها کرد و رفت سر جاش جای گرفت

 

یه لحظه از این همه توجه متین سرم سوت کشید متین تو این تاریکی چطور زیپ لباس منو دید در حالی که من 

 خودم حسش نکرده بودم

 چشمم را به سمتش چرخاندم

بلندش کرد دیدن این صحنه واسم شکنجه بود هنوز جای نگرفته بود که فروغ به سمتش رفت و دستش را گرفت 

 من زنده باشم و فروغ با متین برقصه محاله 

دل و زدم به دریا و رفتم سمتشون فروغ با ناز و عشوه رو به روی متین ایستاده بود در حالی که رو به متین و پشت به 

 مشغول اند فروغ بینشون جا می گرفتم به متین خیره شدم و گفتم:ببخش فروغ جان ایشون

 فروغ که معلوم بود بهش بر خورده گفت:مگه تلفنه که مشغوله

سرم را به سمت فروغ برگردوندم و گفتم:نخیر منظورم و درست نگرفتی منظورم این بود که ایشون خودشون 

 شریک رقص دارن

 فروغ اخمی ساختگی کرد و با اطمینان به خود گفت:بهتره اجازه بدی خود متین حرف بزنه

یه لحظه از اینکه متین ضایعم کنه بدنم مور مور شد اما با چشمای به قول مهتاب پسر کشم بهش زل زدم تا برق 

 چشمام از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری کنه

متین به چشمام زل زده بود سیاهی چشمش در دریای ابی چشمام وسعت گرفت چشماش برق می زد همون برقی که 

 ه بود و به این حال روز انداخته بودم توی یه نگاه منو گرفت

متین از موقعیت سو استفاده کرد و دستش را به دور کمرم حلقه کرد منو در اغوش کشید و سرم را به سینه اش 

 چسباند 

 امشب ترجیح می دم ملکه رو دل شاد کنم -متین

 بچه پررو من دلشاد می شم یا تو بی ارفیت

 نستم ضایع کردن متین مساوی با خرد شدن خودم جلوی فروغاینا رو بلند نگفتم چون می دو
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 کمی ازش فاصله گرفتم که سریع منو با دستاش به وضعیت قبلی برگردوند

مطیعش بودم چون می خواستم فروغ قید عشق منو بزنه وگرنه محال بود به این زودی بهش اجازه همچین جسارتی 

 بدم 

و زحمتو کم کرد ازش فاصله گرفتم اما همچنان دستان مرا در دست به محضی که فروغ دمشو گذاشت روی کولش

 داشت

 یه پای خوب رقص و ازم گرفتی حاال باید تالفی کنی-متین

 همون طور که ازش رو می گرفتم گفتم:زهی خیال باطل 

 متین با شتاب برم گردوند و گفت:نگو که اینو پروندی که من بر گردم و مثل پیرمردا سر جام بشینم

 دقیقا همین هدف را داشتم 

 متین با خنده ای که یعنی خر خودتی بهم خیره شد و بعد از چند ثانیه چشماش رنگ خواهش گرفت و گفت

 فقط یه دور 

 حالت چشماش تسلیمم کرد واسه همین گفتم:فقط یه دور

 بود  با هم به وسط جمعیت رفتیم کسی حواسش به ما نبود هر کس به نوعی مشغول و سر گرم

 متین نرم و اهسته دستم را گرفته بود با لطافت حرکت می کرد 

 از رقصیدن باهاش انقدر سر مست بودم که نگاهای خشمگین فروغ روم سنگینی نمی کرد

 مدتی گذشت تا زبان باز کرد

 فکر نمی کردم بهار شریفی تا این حد زود رنج و قهر قهرو باشه-متین

 فاقی مد نظر متینه ولی خودمو زدم به کوچه علی چپ و گفتم:منظورتو نگرفتمبا اینکه می دونستم چه ات

 لبخندی زد و گفت:کوچه علی چپ بن بسته دور بزن بیا بیرون-متین

 اخه اتفاقی نیافتاده بود که من قهر کنم

 جدی؟؟؟؟؟؟پس این دو روز مرخصی اجباری چی بود؟-متین

 ه بودم اما به روی خودم نیاوردمحال کردم که با مرخصی حسابی حالشو گرفت

 مرخصی نشانه قهره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نه. مرخصی اجباری نشانه دلخوریه-متین

 فرض کن دلخورم می خوای عذرخواهی کنی؟

 به هیج عنوان-متین

 پس ادامه بحث بی فایده است 

 ش محشرهبا این حرفم متین ساکت شد اما سکوتش زاید طوالنی نشد و گفت:عکاست واقعا کار

 با پررویی تام گفتم:سوژاش بی نظیره که کارش خوب در می آ د

 متینم نامردی نکرد و گفت:اتفاقا واسه این گقتم کارش محشره که بی نظیر فتوشاپ می کنه

 بی شعور حرصم و در اورد و نطقم و کور کرد 

رچه می دونم می گی واست زجراور دیگه تا پایان اهنگ حرفی نزدم و اونم چیزی نگفت.رقص که تمام شد گفت:گ

 بود اما با این حال باید بگم رقص لذت بخشی بود 
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 نمی دونم چرا ناگهان صورتم و لبخندی محو پر کرد که از چشمه عقاب مانند متین دور نماند

 خوب خدا را شکر برق چشمات می گه به تو هم خوش گذشت-متین

 تم()یعنی چشمای منم برق داشت و خودم نمی دونس

 لبخندم عمیق تر شد 

 خوب دیگه من برم تا ذوق مرگ نشدی -متین

 یه دفعه نیشمو جمع کردم و گفتم:بازم تو بیداری رویا دیدی

 و ازش جدا شدم .پروردگارا این بشر تا چه حد گستاخه

 

ا دو تا بی همانی که مازش فاصله گرفتم و سمت مهتاب رفتم دیگه بیشتر از این به متین چسبیدن جایز نبود از اول م

 هیچ نسبتی تو بغل هم بودیم خدا بداند فردا چه حرفای واسم درارن این قوم االمین شکم پرست

 به مهتاب که کنار میز میوه ایستاده بود رسیدم 

 موزی سمت گرفت که با لبخند ازش قبول کردم

 را مرور می کردین خوب امشب با متین جیک جیک مستونتونها داشتین خاطرات زمستون-مهتاب

جناب میتن امد جلو خواهش و تمنا و التماس که بیا و نیکی کن یه دور با من برقص منم هی می گفتم نه اما -نخیر

ترانه دلسوز و جانکاه نشکن دلمو به خدا اهم می گیر عاقبت دامنتو را سر داد این شد که ترسیدم واقعا اهش 

 و ابرو میایبگیرتم. حاال مهتاب تو چرا انقدر چشم 

 مهتاب بازم ابرو باال انداخت

 دیوونه تو هم یه چیزیت میشه ها 

 لیوان شربت را از روی میز برداشتم و شروع کردم جرعه جرعه خوردن

 مهتابم سرشو انداخته بود پایین و می خندید

 که من امدم خواهش و تمنا و التماس که یه دور با من برقصی ؟اره پینوکیو-متین

پرید به گلوم و به صرفه افتادم صدای خنده مهتاب بلند تر شد در همون حین چشم غره ای بهش رفتم متین  شربت

 دستمالی از جیب دراورد و سمتم گرفت

 متین رو به مهتاب کرد و با اشاره به من با لحن شوخی گفت:می بینید مهتاب خانم حقیقتا که چوب خدا بی صداست

همین متین نگاهی به من کرد و سری از روی تاسف به شوخی تکون داد و اضافه کرد:و سرفه ام قطع نمی شد واسه 

 اگه بزنه بی دواست

 بیشتر از این خجالتش ندید-مهتاب

 چشم غره ای به مهتاب رفتم که یعنی تو دیگه سکوت

 مهتابم که اوضاع را بد رقم ناجور دید زد به چاک

 وب شدبعد از چند سرفه ی متعدد کم کم حالم خ

 این بشه عبرت دفعه دیگه دروغ نگی-متین

 من دروغ گفتم؟کی بود می گفت فقط یه دور

 کی بود که فروغ و پروند تا افتخار رقصیدن با من نسیب خودش شه-متین
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 خیلی خودتو زیادی تحویل می گیری

 متین لب باز کرد که جواب بده اما صدای بهنام که همه را فرامی خوند مانعش شد

خوب خانم ها و اقایان نوبتی هم باشه بعد از این همه رقصیدن و پای کوبی کردن و ریخت و پاش)اشاره به میز -هنامب

 شیرینی و میوه کرد(حاال نوبت شماهاست که خودی نشون بدین )اشاره کرد به میز کادو(

 می خندیدنکسی از دست بهنام نمی رنجید همه می دونستن که داره شوخی می کنه و بلند بلند 

 بهنام رو به من گفت:پرنسس جوان افتخار همراهی می دین

 با طمانیه به سمتش حرکت کردم و در کنارش در مقابل میز انبوه کادوه ها قرار گرفتم

 اهسته گفتم:بهنام بی خیال تا صبح طول میکشه بخوای همه را باز کنی

 یگه هم طول بکشه باید باز کنیم این قسمت هیجانیهبهنام سرش و برگردوند و اهسته توی گوشم گفت:تا سال د

 دیگه جواب بهنام و ندادم وقتی می گفت یه اتفاق باید بیفته باید میافتاد

رو به جمع کردم و گفتم:حضور تک تک شما واسه من هدیه محسوب میشه و راضی به زحمت هیچ کدومتون 

لم واسم می خرید باید تا ماهها کم محلی منو تحمل می نبودم)اره جون خودم از بچگی هر کس که کادوی مخالف می

 کرد اما حاال دیگه واسه خودم بزرگ شده بودم(

همه واسم کف زدن و بهنام شروع به باز کردن هدایا کرد از انگشتر عقیق و گردنبند گرفته تا لباس شب و ... کادو 

 داشتم .رنگا برنگ مدل به مدل 

 بود همه چهار چشمی تماشا گر این بودن که جناب شریفی چی به دخترش هدیه می دهاخرین هدیه مال بابا و مامان 

 بهنام پاکت و باز کرد و گفت:اوه مای گاد عاشقتم بابا

 ههمین گفته بهنام حضار را کنجکاو تر کرد

 سه بلیط واسه سفر به کالیفرنیا واسه سه نفر:بهار و منو مهتاب به مدت یک ماه-بهنام 

 ی جون تک دونه ای دردونه ای یه دونه ایدای-مهتاب

همه حضار کف زدن نگاهم به سمت متین کشیده شد نمی دونم دوست داشتم اینجوری باشه یا واقعا اینجوری بود 

 نگاهش رنگ غم گرفت خودمم دوست نداشتم به این سفر برم 

لد سمتم امد اهسته با لحن شوخی زیر بابا مامان و بوسیدم و تشکر کردم بهنام و مهتاب هم واسه تبریک مجدد تو

 گوششون گفتم:این که شد کادوی شما باید به بابا بگم من کادوی مشترک قبول نمی کنم

 اخه بی شعور بی ما به تو خوش می گذشت؟-مهتاب

 بهنام:استثنا این دفعه را با این نخود مغز)مهتاب(موافقم

 شم کاری نکن سفر واست زهرمار شهاقا هندونه در نظر بگیر که قرار همسفرت  -مهتاب

 بهنام در حالی که به سمت دخترای فامیل می رفت گفت:برو بابا توهم

 وای بهار. کالیفرنیا .یک ماه .چه شود-مهتاب

 اوهم

 فقط اوهم-مهتاب

 چی بگم دیگه توقع داری این وسط بشکن و پشتک بزنم

 اه تو چرا این قدر تلخی-مهتاب
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 ارمهتاب سر به سرم نز

 مهتاب درحالی که ازم جدا میشد گفت:من خلم که با تو حرف میزنم

نمی دونم چرا از میان کادوهای گران قیمتم گردنبند نقره اهدایی خانم شایسته را بیشتر دوست داشتم معلوم بود 

 اگر زیاد پول پاش نرفته ولی جاش کلی سلیقه و وقت رفته.

 که دیگه نفهمیدم کی مهمانها شام و خوردن و کی رفتنانقدر از قضیه یک ماه سفر تو شک بودم 

 حرکاتم مثل یه ربات مصنوعی بود 

بعد از اتمام مهمانی مهتاب هم با خانوادش رفت و من تنها به اتاق بر گشتم یه دوش گرفتم مسواک زدم و لباس 

 خوابم و پوشیدم که زکیه وارد اتاق شد

 خانم؟-زکیه

 بله

 جلوم گرفته و گفت:اینا مال شماست این بسته ابیه مال من و زیور و سکینه است زکیه دو بسته کادو را

 جلو رفتم و صورتشو بوسیدم 

 با خجالت گفت:ببخشید خانم به پای کادوهای که گرفتین نمیرسه

دو ااین حرفا چیه زکیه ارزش مادیش هر چقدر هم پایین باشه مهم نیست مهم اینه که بهم احترام گذاشتین واسم ک

 خریدن مطمئن باش بیشتر از اون کادو ها دوسش دارم

 زکیه لبخندی زد و گفت:خیلی ماهین خانم

 خوب حاال بگو ببینم اون یکی مال کیه

 اهان این.اینو اقای شایسته دادن گفتن وقتی مهمونی تمام شد بهتون بدم-زکیه

م پر کشید نفهمیدم کی زکیه رفت اما وقتی از با حیرت به کادوی در دست زکیه نگاه کردم زمان و مکان از خاطر

 بهت بیرون امدم نبود نمی تونین تصور کنین اولین هدیه ای که از متین می گرفتم چقدر برام دلچسب بود 

 کادو بسته بندی زیبای داشت درش را باز کردم یک کاغذ روش بود نوشته بود .ملکه زیبا تولدت مبارک

 انقدر طال و جواهر داشتم که با یه نگاه می تونستم تشخیص بدم طالست با دیدن دست بند تعجب کردم 

طالی سفید با مینکاری ابی محشر بود بی نظیر بود.می دونستم متین تمام حقوق این ماهشو که هفته پیش دادم باید 

ولی را حوی پواسه این کادو گذاشته باشه واسم خیلی ارزش داشت نمی دونستم هدف متین چی بود می خواسته به ن

که از نظر خودش حقش نیست را برگردانه یا به نحوی ابراز احساست کنه واقعا نمی دونستم اما باز هم کادوش 

 واسم عزیز بود به هر دلیلی که خریده بودش

 

 شب با خیال پاک متین به خواب رفتم و صبح با رویای داشتنش چشم باز کردم 

ما بشیم میشه من و متین را با هم جمع بست و زوج کرد این فکر حتی به نظر یعنی می شه ؟می شه منو متین با هم 

خودمم هم محال بود منیت منو متین سر به فلک کشیده بود نه من حاضر بودم نیم من شم نه اون پس جمع بسته 

 نمی شدیم

بیاد دنبالم و  4عت بعد از شستن دست و صورتم گوشیمو برداشتم و به متین اس ام اس دادم و خواستم حوالی سا

 منو به کتابفروشی ببره حاال که از درس و دانشگاه عقب مونده بودم نباید می ذاشتم تمام وقتم به بطالت تام بگذره
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 چند دقیقه بعد اس ام اس پاسخ متین رسید 

 شیرجه زدم رو تخت و گوشیمو به دست گرفتم و اس ام اس و باز کردم

 باشه-متین

 ق نه سالمی نه علیکی نه کشکی نه ماستی فقط یه کلمه باشهحرصم در امد بی ذو

 اونقدر عصبانی شدم که نمی دونم چی شد که اختیار از کف دادم و اس ام اس دادم

 جمله ام خواهشی نبود که جواب دادی باشه کامال دستوری بود و باید می گفتی چشم

اگه سوختی  205خواستم اس بدم که شماره اتش نشانی  متین جواب نداد و همین نشانه این بود که اتیش گرفته می

زنگ بزن بیان نجاتت بدن اما می دونستم متین االن دانشگاهه و محاله جواب کل کالی منو بده واسه همین بی خیال 

 شدم

ی ونگاهی به میز انداختم جعبه کادوی زکیه و سکینه و زیور هنوز باز نشده روی میز بود دیشب انقدر با دیدن کاد

متین ذوق زده شده بودم که فراموش کردم کادوی ان ها را باز کنم .به سمت میز رفتم و کادو رو برداشتم و اهسته 

باز کردم شنل دست بافتی در ان خودنمایی می کرد خیلی زیبا بود خیلی. به شدت ذوق کردم و شنل را روی دوشم 

 رمند بودن انداختم و مقابل اینه ایستادم واقعا که این سه نفر هن

واسه اینکه ازشون تشکری کرده باشم همون جور شنل به دوش پایین رفتم زکیه و سکینه با دیدنم برق شادی در 

 چشمانشان برق زد اما چیزی نگفتن 

بعد از میل کردن صبحانه که چه عرض کنم اهرانه به سمت استخر رفتم تا تنی به اب بزنم .باید ماهیچه ها و 

 وی می کردم انقدر شنا کردم که خسته و زار به خونه برگشتم عضالت بدنم را ق

 دیگه تا عصر استراحت کردم و به خودم و احساسم فکر می کردم

کی فکرشو می کرد بهار شریفی عاشق بشه مگه بهار دل داشت مگه احساس داشت اگه اره پس چرا این همه مدت 

 متین زیر و رو می شد به راستی این عشق بودبهش می گفتن دختر دل سنگی اگه نه پس چرا با دیدن 

هیچ وقت فکر نمی کردم عاشق شم همیشه عاشقی را یه درد بی درمان می دیدم یه نیازی که انسان را حقیر می کرد 

 واقعا اینجوری بود واقعا االن عشق منو تحقیر کرده بود شاید اره شاید نه

متین متنفر باشم و سعی داشتم نهال تنفر را در دلم بکارم اما نمی شد  نمی دونم چرا اما از روز اول دلم می خواست از

هر چی سعی کردم نشد حاال دیگه ایمان داشتم که عشق و تنفر دو روی یک سکه اند و وای به روزی که سکه تنفر 

 عشق رو کنه اون موقع است که می فهمی در قمار غرور تویی که بازنده ای

دن ذره ذره و گام به گامه اما اینجوری نبود حداقل واسه من نبود برق چشمای متین همیشه فکر می کردم عاشق ش

 توی یک لحظه خاکسترم کرد 

منکر این نیستم که عشق واسه هر کس مسیری را داره واسه بعضی ها در یک نگاه واسه بعضی بعد از ماها زندگی 

 مشترک 

باز کردم دست بند متین بین اون همه جواهر خودنمایی می  نگاهم به سمت جعبه جواهراتم رفت ناخوداگاه درش را

کرد با ذوق برش داشتم باید از متین تشکر می کردم اما مطمئن بودم با دیدنش این سنگر مهربانانه ام را رها می کن 

 و علیه اش جبهه می گیرم پس بهتر بود که غیر مستقیم ازش تشکر می کردم
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ه و اسین سرب بپوشم و دست بند را به دست بنداز اینجوری حتما متین دست بند تصمیم گرفتم یک مانتو سفید کوتا

 را در دستم می دید و می فهمید از گرفتن هدیه اش خوشحال شدم

 دقیقه تاخیر رسید  02دقیقه قبل از رسیدن متین اماده شدم اما اقا مجددا با  25تصمیمم و عملی کردم و 

 ی این پررو تر میشه و منو اینجا می کاره و سبز می کنه حاال هی من حال اینو نمی گیرم ه

 به سمت حیاط رفتم مثل همیشه دست به سینه به ماشین تکیه داده بود

 به چشمای هم زل زده بودیم اون منتظر بود من سالم کنم و من منتظر اون بودم

 سالم از کوچکتره-متین

 م هم رسم ادبهادب از بزگتر تا الگو کوچکتر ها قرار بگیرن .سال

 یه سال بزرگتر شدی اما هنوزم همونجوری......-متین

 حرفش را ادامه نداد

 هنوزم همونجوری چی؟

 متین زیر لب استغفرااهلل گفت و سوار شد منم سوار شدم

 کجا می ری؟-متین

 کتاب فروشی

 نه بابا درست شنیدم کتاب فروشی؟-متین

 اره کتابفروشی تعجب داره؟

 ه کتاب هم می خونی؟مگ-متین

 نباید بخونم

راستش فکر می کردم تمام وقتت را به ارایشگاه رفتن و سر زدن به مزون ها می گذرونی اینه که تایمی واسه -متین

 مطالعه نداری

داشت تالفی اس ام اس پر سوز گدازی که براش فرستادم را می کرد دلم می خواست بگم من که می دونم از چی می 

 چیزی نگفتم  سوزی اما

 نفسم را به شدت بیرون دادم و دیگه تا به کتابفروشی رسیدیدم الم تا کام حرف نزدم

 جلو کتابفروشی پیاده شدم و داخل رفتم یک خروار کتاب گرفتم.بیشتر علمی و روانشناسی 

 دادم ین گوشوقتی برگشتم متین داشت با تلفن حرف می زد بی صدا درون ماشین قرار گرفتم و به مکالمه مت

 همین امشب؟-متین

 سکوت

 خوب شما باید زود تر به من خبر می دادین-متین

 سکوت

 اخه همچین موضوعی قابل فراموشه-متین

 سکوت

 خیلی خوب حاال کت شلوارم و دادین خشکشویی-متین

 ساعت دیگه خودمو برسونم 0باشه باشه من گل و شیرینی می گیرم و سعی می کنم تا -متین
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 رفای متین بو دار بود اما من سر از حرفاش در نیاوردم ح

مقداری از مسیر را که رفتیم جلوی شیرینی فروشی نگه داشت و گفت:چند لحظه من یه جعبه شیرینی می گیرم و 

 زود بر می گردم

جازه ا متین رفت و چند دقیقه دیگه بر گشت بعد از شیرینی فروشی به سمت گل فروشی حرکت کرد و بعد از کسب

 از من پیاده شد و سبد بزرگی از گل رز سرخ خرید

 نه مثل اینکه اینجا خبرایی و من نمی دونم چه دسته گل خوشملی هم خریده 

 متین در ماشین جای گرفت سری به عقب چرخاند و گفت:میری خونه دیگه؟

 واسه اینکه سر از کارش در ارم گفتم:چطور مگه ؟عجله داری

مامان واسه امشب قراره خواستگاری از دختر همسایمون را گذاشته این شد که باید زود برم و به راستش اره -متین

 مجلس خواستگاری برسم

)یه لحظه تو بهت رفتم متین می خواست بره خواستگاری دختر همسایشون پس من چی ؟پس اون همه نگرانی و 

 توجه به من کشک بود(

 میرم سینما پردیسبا چهره ی به اصطالح بی تفاوت گفتم:

 چی؟-متین 

 همین که گفتم حرکت کن

 )توی دلم گفتم اسمم بهار نیست اگه بزارم به مجلس خواستگاری امشب برسی جوجه فکولی(

 

 متین تمام حرسشو سر پدال گاز خالی کرد و به سمت سینما حرکت کرد .سریع پایین پریدم و دوتا بلیط گرفتم 

 بریم داخل

 ممن نمی ا-متین

 بلیط را باال اوردم با معصومیت نگاش کردم و گفتم:بلیط گرفتم

 بلیط و محکم از دستم بیرون کشید و گفت:خیلی مسخره ای

 بعد به سمت در ورودی حرکت کرد لبخندی بعد از پیروزی زدم و اهسته گفتم:ولی تو خیلی ماهی

شسته بودیم پیش خودم داشتم فکر می کردم پشت سرش رفتم در صندلی های انتهای سالن جا گرفتیم کنار هم ن

 دقیقه بیشتر نیست بقیه اشو چیکار کنم به چه بهانه ای نگهش دارم 92فیلم که 

 گوشی متین چراغش روشن وخاموش می شد معلوم بود از خونه باهاش تماس گرفتن

 متین هم اهسته جواب داد و گفت:میام شماها اماده شید منم میام

 کردم پا پیش گذاشت. متین واسه قانع 

 گرمای دستش را روی دستم حس کردم 

چیزی نگفتم یعنی گرمای دستش زبانم را بند اورده بود متین دستم را در دست فشار داد و گفت:فیلم مورده 

 پسنده؟

 هیچی نفهمیده بودم هیچی حتی نمی دونستم راجبه چیه اما واسه اینکه ضایع نشم گفتم:اره محشره 

 تیزی گفت:خوب میشه بگی این تکه چی شد من متوجه نشدممتینم با 
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 نمی دونستم چی بگم نگاهی به پرده انداختم و گفتم:خوب تصادف کردن دیگه

 متین:کیا تصادف کردن؟

 هیس می خوام ادامشو ببینم اخر فیلم واست تعریف می کنم

ته به تاپ و توپ افتاده بود بوسه ای اهسمتین دستم را به صورتش نزدیک کرد نفس داغش به دستم می خورد قلبم 

 بر دستم زد بوسه اش نه طعم عشق می داد نه طعم هوس فقط مزه احترام می داد و البته خر کردن

 متین:بزار برم بهار زشته

 دستمو از دست متین بیرون کشیدم هنوز به من نگاه می کرد 

 پرده از اونطرفه

 این یعنی نه؟-متین

 کاریت تمام شد می تونی برییعنی وقتی ساعت 

 متین پوزخندی زد و سرش را برگردوند.

پسر جلفی این طرفم نشسته بود بدجور سریش بود اما من محل نمی دادم دمه اخر گستاخی را به تمام رسوند و 

 دستش را روی پام گذاشت که متین دید اتیش گرفت و محکم دست پسره را پس زد دست منو گرفت و بلندم کرد

 بریم بهار-تینم

 پسره:کجا حاال در خدمت بودیم

 متین با چشمای خشمگینش به پسر نگاهی کرد و دستم را کشید و بیرون برد

 هی چته تو؟

 چمه من؟مگه پسره ی اشغال رو ندیدی؟-متین خشمگین برگشت

 تم متین فکر می کردم(خوب جامون را عوض می کردیم)تو اون لحظه به دیدن ادامه فیلم فکر نمی کردم به نگه داش

 نه مثل اینکه بدتم نمی امد .چرا باید بدت بیاد این چیزا واسه شما اشراف نشینا عادیه-متین

 بدون اینکه حرفی بزنم فقط به چشماش زل زدم 

 متین معذب شد سرش را پایین انداخت خودش هم از حرفی که زده بود خجالت می کشید

چشمام احساس کردم اما اشک نریختم با صدای خفه ای گفتم:من دختر خیابانی کم کم گرمای اشک را در حدقه ی 

 نیستم

 متین هنوز ساکت بود دیگه واسم مهم نبود که به خواستگاری می ره یا نه بدجور خنجر به شخصیتم زده بود

 سوئیچ

 می خوای چیکار؟-متین

 گفتم سوئیچ

م از دستش کشیدم و گفتم:حاال هر قبرستونی که دلت می خواد سوئیچ را از جیبش بیرون اورد و جلوم گرفت با خش

 برو

 خودم می رسونمت بعد میرم-متین

بی توجه به متین به سالن سینما بر گشتم نمی خواستم حرفش به کرسی بشینه سر جای قبلی متین نشستم که با اون 

 پسره یه صندلی فاصله داشت و از این طرف هم یک دختر کنار دستم بود



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهارطراوت 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 2  

 

ند لحظه بعد متین هم برگشت تعجب کردم اینکه جلز و ولز می کرد بره چی شد که برگشت متین روی صندلی چ

 قبلی من نشست و گفت:خودم بیرون اوردمت خودمم برت می گردونم

 بی توجه بهش به پرده زل زده بودم 

 متین دستم را در دست گرفت و گفت:معذرت می خوام 

 یدم و چیزی نگفتمدستم را از دستش بیرون کش

 بهار ببخش دیگه-متین

 ساعت دیر تر میایم 0جوابشو ندادم گوشیش زنگ خورد اهسته جواب داد:مامان تماس بگیر بگو 

 شب که دیر نیست 9نه 

 نمی دونم یکارش کن دیگه من تا اونموقع گیرم

 باشه خداحافظ

 ه بهم بگو متین رو به من گفت:نمی خوای حرفی بزنی حداقل یه بد و بیرا

 دختر کنار دستیم گفت:ببخشید اقا اگه می خواین صحبت کنید برید بیرون ما می خوای فیلم ببینیم

 ببخشید خانم -متین

» 

متین دیگه تا اخر فیلم حرفی نزد بعد از اتمام فیلم بلند شدیم و از سالن بیرون امدیم بی توجه به متین راه ماشین را  

بشین عقب خودم می رسونمت انگار نه انگار که این بشر حرفی زده -در راننده رفتم متیندر پیش گرفتم و به سمت 

باشه خودمو زدم به کر گوشی در را باز کردم متین با عصبانیت سمتم امد .دستمو کشید. در عقب و باز کرد و منو هل 

ش هم دن باهاشو نداشتم خودنه مثل اینکه تو زبون خوش حالیت نمی شه عقب نشستم حوصله بحث کر-داد تو متین

پشت رل نشست و حرکت کرد متین در حالی که لحنش تغییر کرده بود و مهربونتر شده بود گفت:رئیس هنوز با 

بهار اشتی دیگه لحنش اب سردی بود که روی تمام تنفرم ریخته شد و اتش تنفرم سرگون -من قهری؟ سکوت متین

ره؟ متین از اینه نگاهی به من انداخت و گفت:چه شرطی؟ اینکه منم شد یه لحظه جرقه ای در ذهنم زده شد شرط دا

امشب با خودتون ببرین مجلس خواستگاری متین ناگهان زد رو ترمز و برگشت و گفت:چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شانه باال 

 اانداختم گفتم :منم ببر مجلس خواستگاری متین:که چی بشه؟ واسم جالبه دوست دارم ببینم چه جوریه متین:مگه ت

بحال واسه بهنام نرفتین خواستگاری؟ نه بهنام مال این حرفا نیست متین:بهار شوخی می کنی نه مگه من با تو شوخی 

دارم متین:سرش خاروند و گفت:و اگه گفتن این خانم با شما چه نسبتی دارن چی بگیم؟ اوال که ما داریم می ریم 

دن در ضمن اگه پرسیدن می گی از اشنایان دوستان چه می خواستگاری پس ما باید سوال کنیم و اونا باید جواب ب

دونم یه چیزی می گی دیگه متین لبخندی زد و گفت:در نمونه ی خودت نادری خانم شریفی چیه خوب بابا دوست 

دارم مجلس خواستگاری ببینم متین در حال که راه می افتاد گفت:مگه تا حاال خواستگار نداشتی؟ اتفاقا بر خالف 

ورور کورو خواستگار داشتم اما دوست دارم مجلس خواستگاری شما ها را هم ببینم متین:مگه فرقی هم تصورت ک

داره؟ اره خیلی مثال مطمئنم امشب عروس خانم چادر سفید میپوشه و خودش چایی میاره در صورتی که تو خانواده ما 

تین:قبول ولی انجا بلبل نمی شی ها مگه اللم دختر چادر نمی پوشه و خدمتکار چای میاره متین پوزخندی زد قبوله؟ م

شاید یه جا الزم دیدم حرفی بزنم متین:حرف بزن اما کنایه نزن باشه متین به طرف خونه خودشون حرکت کرد و 

بعد از چند دقیقه رسیدیم خودمم از کاری که داشتم می کردم تعجب کرده بودم یعنی چی داشتم با متین میرفتم 
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شه چی بگم خانم و اقای شایسته با دیدن من تعجب کردن اما نفهمیدم این متین مارمولک چی خواستگاری که چی ب

بهشون گفت که هر دو با مالیمت سمتم امدن و از حضورم ابراز خوشحالی کرد مهسان هم با دیدنم جا خورد اما 

ناب داماد شدیم دل تو دلم سریع خودشو جمع و جور کرد همه حاضر اماده ایستاده بودیم و منتظر تشریف فرمایی ج

نبود می دونستم که انجا نمیرم تا باعث جوش خوردن این ازدواج بشم بلکه دارم میرم تا از عشقم محافظت کنم البته 

غیر مستقیم بعد از چند دقیقه معتلی مسیو تشریف فرما شدن عجب تیپی هم زده بود معلومه امشب واسش شب 

به تحسینش باز کردن اما من چیزی نگفتم خانم و اقای شایسته زودتر حرکت عزیزیه مامان و بابا و خواهرش لب 

کردن و از در بیرون رفتن متین گفت:مهسان من یادم رفته گل و شیرینی رو بیارم بپر از توی ماشین بیارشون 

ه؟ نه نمهسان بدون هیچ حرفی قبول کرد و به سمت ماشین رفت حاال من و متین تنها بودیم متین:تیپم دلچسبه 

متین:از برق چشات معلومه اهسته و زیر لب گفتم:بابا خدای اعتماد به نفس راستی چی به بابا و مامانت گفتی که از 

حضور من ناراحت که نشدن هیچ خوشحال هم شدن متین با لبخندی حرص درار گفت:گفتم بهار خانم با خانواده 

نم تو خیابان کار دست خودش بده دلیل بهتر از این پیدا گرامیشون درگیر شده از خونه زده بیرون ترسیدم ولش ک

نکردی؟ متین:نه چیزی به ذهنم نرسید مهسان:داداش بجنب دیر شد متین:امدیم و بعد رو سمت من کرد و 

 گفت:بفرمایید مادام

د معنی دوشا دوش متین از در خانه بیرون امدیم مهسان نگاهی به هر دوی ما انداخت که واسه منی که همجنسش بو

می داد اما به فهم متین نمی رسید متین:چی مهسان چرا اینجوری به ما زل زدی؟ مهسان نفس عمیقی کشید و خودش 

را جمع و جور کرد و در حالی که سبد گل را باال می اورد گفت:این که طراوتشو از دست داده نمی تونستی چند تا گل 

پریدم و در حالی که سمت مهسان می رفتم و دسته گل را از سر حال بود اما... وسط حرفش -سر حال بخری متین

 بهار کنایه نداشتیما سعی می کنم به-دستش می قاپیدم و به راه خودم ادامه می دادم گفتم:از سرشون هم زیاده متین

ای قخاطر بسپارم مهسان خنده ای نمکی کرد و پشت سرم راه افتاد جلوی در خانم همسایه سنگینیه نگاهای خانم و ا

شایسته و مهسان را رو خودم حس می کردم منظورشون هم می فهمیدم می خواستن من دسته گل را بدم دست متین 

اما روشون نمی شد به زبان بیارن منم که مثال از این رسومات اگاهی نداشتم به روی خودم نمی اوردم دلم نمی 

ست داشتم خدا را شکر در زود باز شد و اون جو خواست متین به این دختره گل تقدیم کنه با سماجت گل را در د

سنگین از بین رفت متین از پشت با پاش به پشت پام زد بر گشتم که اشاره کرد گل و به دستش بدم که خودمو زدم 

به نفهمی و گفتم:اه متین درست راه برو شلوارم کثیف شد. خیر سرت می خوایم واست زن بگیریم هنوز بلد نیستی 

سریع داخل پریدم و دسته گل را به دست دختر جوانی که در کنار زن و مردی مسن ایستاده بود  درست راه بری

دادم ااهرا که عروس خانم ایشون بودن اصال قابله مقایسه با من نبود همون دم در نگاهی خریدارانه از سر تا پا 

ارنجش اروم به پهلوم زد و بهش انداختم دختره زیر نگاه من معذب بود اما مگه من ول کن بود متین با 

متری و ساده بود روی مبل ها نشستیم  022گفت:بفرمایید بهار خانم به سمت سالن حرکت کردیم خونه ای تقریبا 

متین در کنارم جای گرفت اهسته زیر گوشش زمزمه کردم:واسه چی اینجا نشستی عروس خانم ناراحت میشنا متین 

گفت:برم اونور بشینم که تو تا می تونی جوالن بدی .زهی خیال باطل  در حالی که به جمع لبخند میزد زیر لب

همینجام تا کنترلت کنم منم زیر لب جواب دادم شتر در خواب بیند پنبه دانه عروس خانم به اتفاق خانواده گرامی 

یسته ای شاتشریف فرما شدن و روی مبل رو به رومون نشستن دختره دقیقا مبل رو به روی متین را انتخاب کرد اق

مشغول احوال پرسی با خانواده توکل شد منم که کلیک کرده بودم رو رقیبم دختره افتضاح بد بود زیر این چادرش 
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تاپ و دامنی پوشیده بود و هر لحظه برای جلب توجه متین این چادر را به بهانه مرتب کردن باز می کرد و واسه 

م پا روی پا انداخته بودم و به عادت همیشه اشرافی ماب نشسته متین عرض اندام می کرد داشت حالمو بهم میزد من

بودم و نظاره گر عشوه های خانم بودم زیر لب جوری که متین بشنوه گفتم:بمیری متین با این سلیقت دارم باال میارم 

متین هم اهسته گفت:چیه زورت میگیره.دیدی چه بدن سفیدی داره خاک بر سر چشم چرانت نشستی دیدش 

ی؟ احتیاج به دید زدن نداره تماشا واسه عموم ازاده مگه نمی بینیش مهسان که در طرف دیگر من نشسته بود میزن

سر در گوشم فرو کرد و گفت:بهار جان این دختره از نظره تو هم جلفه یا فقط به چشم من اینجوری میاد به نظر من 

چرا چند بار مامان تو کوچه دیده -ینش؟ مهسانمرز جلف و رد کرده بی حیاست مگه همسایتون نبود و نمی شناخت

بودش اما اینجوری نبود خانم شایسته به پهلوی مهسان زد و چیزی اهسته بهش گفت مهسان هم باز برگشت سمت 

منو گفت:بهار جان مامان می گه پچ پچ نکنیم زشته راست میگن دختره ی پررو که در همون مجلس فهمیدم اسمش 

انم شایسته ایشون را معرفی نمی کنین تا اونجا که من اطالع داشتم یک دختر بیشتر بیتاست رو به من گفت:خ

اهان متین سر در گوشم کرد و -بهار جان از اشنایان و دوستان نزدیک ما هستن بیتا-نداشتین خانم شایسته

ل اینکه خیلی هم ان مثگفت:دیدی گفتم سوال پیش میاد که جنابعالی سر پیازی یا ته پیاز من رئیس پیازم بیتا:متین خ

با این خانم اشنا صمیمی هستین به جای متین من با لبخندی حرص درار گفتم:بیتا جون خوب نیست ادم تو مجلس 

خواستگاریش انقدر شیرین زبونی کنه مهسان از فشاره خنده داشت می ترکید فقط سرش را پایین انداخته بود تا 

بهتر تا تو -پهلوم زیر لب گفتم:بشکنه دستت پهلوم کبود کرد متین کسی متوجه نشه متین هم که محکم کوبید به

 باشی شیرین زبونی نکنی 

خانم توکلی هنوز لب باز نکرده بود حرفی بزنه که به این باور رسیدم قدیمیا یه چیزی می دونستن که می گفتن:مادر 

اتیک مالی کرده بود گفت:فقط خانم رو ببین دخترو بگیر خانم توکلی که لب و لوچه اش را به طرز وحشتناکی م

شایسته همین اول کار بگم که مهریه دختر من باالست خانم شایسته که معلوم بود از این خانواده خوشش نیامده 

ار ولی می خوام همین اول ک-گفت:بزارین انشااهلل اگه به انجا ها رسیدیم همون موقع راجبش بحث کنیم خانم توکلی

تا سکه است نمی دونم چرا یه هوی از دهنم پرید:مگه می خواین معامله کنید که  2392من  بدونین که مهریه بیتای

بله؟!!!!!! گفتم مگه دارین معامله می کنین خانم شایسته واسه اینکه جو -رو دخترتون قیمت می زارین خانم توکلی

تین جان و بیتا خانم با هم عوض شه و بیشتر منو و خانم توکلی به پر رو پای هم نپیچیم گفت : خوب بهتره م

صحبتاشونو کنن اگه به توافق رسیدن اونوقت راجب مهریه حرف میزنیم اتیشم زدن اخه خانم شایسته راه بهتر از 

این نبود .امدی ما رو از چاله در اری انداختیمون تو چاه که متین با ااهری کامال جدی از جا بلند شد خانم توکلی:بیتا 

هنمایی کن اهسته گفتم: نه به دار نه به بار اسمش خاله موندگاره)اقای داماد( متین:از کجا اینقدر جان اقا داماد را را

مطمئنی که نه به دار نه به باره متین مرگ خودم اگه از همین فاصله لب و لوچه خندون دختره رو ببینم فردا اخراجی 

ی متین اهسته پشت سر بیتا راه افتاد و به اون قسمت متین:وای ترسیدم رئیس با بی خیالی گفتم:حاااااااااال خود دان

حال رفتن و روی صندلی های رو به پنجره نشستن یه نگاه دقیق تر انداختم پنجره رو به حیاط باز می شد یه لحظه 

برق رضایت از فکری که در سر داشتم در چشمانم درخشید ببخشید خانم توکل من می تونم به حیاط برم اخه جو 

ی سنگینه احتیاج به هوای آزاد دارم خانم توکل هم که اصال تو باغ نبود گفت:البته بفرمایید مهسان می اینجا کم

خواست همراهیم کنه که مانع شدم اخه واسه هوا خوری که نمی رفتم داشتم می رفتم فضولی خودمو به حیاط کوچک 

ین و بیتا را به وضوح می شنیدم بیتا:خوب خانه توکل رساندم و اهسته اهسته به پنجره نزدیک شدم حاال صدای مت
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متین خان می تونم بپرسم چی دارین می خونین؟ متین با صدای گیرا و دلنشینش جواب داد:مشغول تحصیل در مقطع 

کارشناسی ارشدم بیتا:جدی.چه رشته ای؟ متین:هوافضا بیتا:واقعا یعنی میشین فضانورد؟ نتونستم جلوی خندم و 

ه اما خدا را شکر مثل اینکه اهسته بود و متوجه نشدن مشغول انجام کار نیک و منزه استراق بگیرم و زدم زیر خند

سمع بودم که گوشیم زنگ خورد هول شدم سریع گذاشتمش رو سایلنت مهتاب بود)ای بمیری که وقت زنگ زدن و 

بود داره گفت:چیزی ن نمی دونی( بیتا:فکر کنم صدای زنگ گوشی بود متین در حالی که معلوم بود لبخند به لب

گوشی منه بیتا:اما فکر کنم از اونطرف بودا متین:مگه گربه های خونه شما موبایل دارن؟ بیتا:منظورتون چیه؟ 

متین:منظورم اینه که وقتی جز منو شما کسی دیگه ای اینجا نیست مطمئنا صدای زنگ موبایل مال یکی از ما دوتا ست 

ا گفت:اصال این موضوع را رها کنیم و به بحث خودمون بپردازیم متین:بله مبحث .منم که دارم میگم مال من بود بیت

خودمون جذاب تره )وقتی تک تک موهای سرتو کندم و کچلت کردم یاد می گیری به چه موضوع هایی بگی جذاب( 

پیش  ا افتاده رابیتا خنده ای شیطانی کرد و گفت:ناقال دیگه واقعا واقعا داشتم باال می آوردم بازم مباحث پیش پ

کشیدن یه لحظه حس کردم یه کسی پشت سرمه فکر کردم مهسان واسه همین دست روی بینی گذاشتم و اشاره 

کردم چیزی نگه چند دقیقه گذشت که حس کردم یه چیزی به پام خورد برگشتم و از دیدن گربه ای که در چند 

ربه بدم می امد نه اینکه فکر کنین می ترسما نه میلی متری من ایستاده بود جیغ کوتاهی کشیدم)از بچگی از گ

چندشم میشه( متین که معلوم بود از قبل می دونه من اونجام با شنیدن صدای جیغم در صدم ثانیه سرش را از پنجره 

بیرون کرد و گفت:چی شدی بهار؟ حالت دختر بچه های را گرفته بود که در حین ارتکاب جرم دستشون رو شده 

نگاه کردم چشمکی زد که یعنی بی خیال واسه همین منم به روی خودم نیاوردم بیتا:به حرفای ما  اهسته به متین

گوش می دادین؟ نخیر تا اون حد واسم ارزش نداشت که استراق سمع کنم بیتا:پس اینجا چیکار می کنین؟ با لبخند 

 ا:نمی دونم چرا حضور شما در مجلسو لحن سردی تلفنم و باال اوردم گفتم:می خواستم با دوستم تماس بگیرم بیت

امشب منو آزار میده آزرده خاطر شدن شما اصال واسم من مهم نیست بیتا که گویی با همین یه مجلس خواستگاری 

صاحب و مالک متین شده گفت:متین تو نمی خوای چیزی بگی؟ متین:اره می خوام بگم که زیاد به بهار حساس 

مشترکی که داریم بیشتر روز رو با هم سر می کنم اینه که اگه با این موضوع  نباشین .من و بهار به خاطر پروژه

مشکلی دارین بهتره ما رفع زحمت کنیم بیتا که معلوم بود هول کرده گفت:نه نه نه اگه بحث فقط پروژه است که 

ام و با هم سینما و ب ایرادی نداره واسه عذاب این دختره گفتم:پروژهی تنها که نه ....بعضی اوقات واسه رفع خستگی

پارک و تفریحم می ریم می دونین که همش کار روی پروژه هم کسالت باره مثال همین دو ساعت پیش با هم سینما 

بودیم جای شما خالی خیلی هم خوش گذشت متین سعی داشت خنده اش و مهار کنه اما موفق نمی شد و اخر سر 

ث کردن من با بیتا لذت می برد بیتا که معلوم بود جوش اورده فقط تونست اونو به یک لبخند تبدیل کنه از بح

گفت:پس یک دفعه بفرمایید شما نامزدشی منم قراره بشم لولو سر خرمن با خونسردی گفتم:یه چیز تو همین مایه 

 نها متین در حالی که به زور لبخندشو قورت می داد گفت:بهار خانم اگه تلفنت تمام شد برو تا ماهم به صحبتامو

برسیم نه کار من تمام نشده شما مشغول باشین من با شما کاری نداره متین پوزخندی زد که یعنی خر خودتی اما من 

 به روی خودم نیاوردم و منتظر شنیدن ادامه بحثشون شدم

 بیتا با ناز و کرشمه سوال می پرسید و متین هم جواب می داد. دیگه بیشتر از این بیرون می موندم ملت شک می

کردن واسه همین رفتم و در کنار مهسان جا گرفتم مهسان که مثل اینکه امشب یخش در مقابل من باز شد بود 

از صحبتاشون دیگه؟ مگه من به صحبتای اونا گوش -پرسید:چیزی دست گیرت شد؟ چه چیزی؟ مهسان
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کردم این حالتش منو یاد حرف متین میدادم!!!!!!!!! مهسان:نمی دادی؟ البته که نه مهسان لبخندی زد و گفت:باشه باور 

می انداخت که هر وقت حوصله بحث نداشت می گفت:باشه باور کردم نا خوداگاه لبخندی به روی مهسان زدم 

دقیقه بعد از من جناب متین و بیتا جون تشریف اوردن متین امد و  25مهسان هم با لبخندی زیبا پاسخ گوی من بود 

خانم امشب حسابی دفتر اعمالت و سیاه کردیا با کدوم گناه؟؟؟؟ با گناه کبیره ی در کنارم جای گرفت متین:فضول 

استراق سمع اوال این گناه صیغره است نه کبیره در ضمن چی باعث شده تو وهم برت داره که من به گفت و گوی 

اهاتو تو شایسته لطفا روی عاشقانه ات گوش می دادم متین:ااااا بچه پررو انکار می کنه.سنگه پا خودم مچتو گذفتم اقای

واقعیت تعریف نکن متین:تو که راست می گی البته خانم توکلی:مبارک اشاهلل اقا داماد؟ تو دلم گفتم مامانه هول تر 

از دختره است چه زود هم می خواد جوابو بگیره خانم شایسته که معلوم بود این مدتم واسه حفظ ااهر اونجا نشست 

و سبک سنگین می کنیم بهتون خبر می دیم اقای شایسته هم با تایید حرف همسرش بلند  گفت:با اجازتون ما شرایط

شد و این غیر مستقیم یعنی دختره جلفتون بیخ ریش خودتون کرمم گرفته بود و هوس آزار به سرم زد واسه همین 

ده بود متین مثل کنه چسبی گذاشتم پشت سر همه برم بیرون تا زهرم را به این بیتای در نوع خود بی همتا بریزم اما

به منو ول نمی کرد برو دیگه متین منم االن میام متین ابروی به منظور نه باال انداخت و گفت:می خوام شاهد 

هنرنمایت باشم باشه ببین و یاد بگیر خانم و اقای توکلی پشت سر اقا و خانم شایسته بیرون رفتن بیتای خول هم که 

واسش جا نیفتاده بود ایستاده بود و واسه متین پشت چشم نازک می کرد و عشوه  هنوز منظور خانم شایسته خوب

می ریخت صالح دیدم روشنش کنم واسه همین نگاهی به میز انداختم دیدم جعبه شیرینی که متین خریده بود دست 

کنم به که اینکار را ننزده و باز نشده روی میزه چشمام برق زد متین که تقریبا متوجه شده بود سرش را به منظور این

طرفین چرخاند اما من بی توجه به او جعبه شیرین را برداشتم و گفتم ببخش بیتا جون مثل اینکه قسمت نبود ما اینجا 

دهن خودمون و شیرین کنیم با اجازت من این جعبه شیرینی رو با خودم می برم واسه خواستگاریی که قراره فردا 

شاید قسمتمون انجا بود صورت بیتا شده بود یه گوله اتش اما دل من خنک شده  بریم الزم میشه خدا را چی دیدی

بود از مادر زاده نشده اونی که بخواد واسه عشق من عشوه بیاد متین با اینکه با کارم مخالف بود اما از لحن حرف 

منم  ه خارج شدم پشت سرزدنم با بیتا خندش گرفته بود و به شدت داشت خودشو کنترل می کرد راه افتادم و از خان

متین بیرون امد مهسان که با خانواده شایسته از در خارج شده بود برگشت و با دیدن جعبه شیرینی دست من 

گفت:تو دیگه کی هستی متین:نمونه نادری از شریفی ها حقش بود دختره جلف متین:حاال واسه چی تو جوش 

کنم همه ی ما دخترا رو هم داره با خودش تحقیر می کنه اوردی؟ بدم میاد یه دختر خودشو تحقیر کنه حس می 

)خودم که از جملم چیزی نفهمیدم اما خوبیش این بود که متین دست به سر شد( خانم و اقای شایسته جلوی در 

منتظرمون بودن .مهسان جعبه شیرینی را از دستم گرفته و اهسته به درون ماشینم منتقل کرد تا خانم و اقای شایسته 

نن چون بی شک از پس گرفتن جعبه شیرینی ناراحت می شدن با خانم و اقای شایسته خداحافظی محترمانه ای نبی

کردم و از اینکه اجازه داده بودن تو همچین شبی همراهیشون کنم ابراز خوشحالی کردم خانم شایسته:اتفاقا بهترین 

م توکلی دادی که دلم خنک شد قابل شما را نداشت اتفاق امشب همراهی تو با ما بود چون جوابای کوبنده ای به خان

خانم شایسته اهسته جوری که کسی جز خودم نشنوه در گوشم گفت:ولی گلم همیشه احترام بزرگتر از خودتو نگه 

دار هر چند که از نظر فهم و شعور از تو پایین تر باشه نمی دونم چرا اما نصیحت مادرانه خانم شایسته به دلم نشست 

د اگاه چشمی گفتم متین:بجنب بهار دیره امدم با مهسان خداحافظی گرمی کردم و راهی شدم توی ماشین و نا خو

نشستم باران بهاری ریز ریز می بارید متین:دیدی چه تکیه ای بود؟چطور دلت امد بپرونیش فکر می کردم از فروغ 
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فروغم دوست داشتم اما خدایی این دختره خوشت میاد لحن به تمسخر بود اما اقا کم نیاورد و گفت:بعضی رفتارای 

خوشکل ناز و ادا می امد نه می دونستم متین این حرفا را از ته دل نمی زنه چون با شرایط خانوادگی که اون بزرگ 

شده بود باید از دخترای جلف مثل بیتا متنفر می بود اما نمی دونم چرا یه هو از حرفش دلم گرفت و با نگاه به پنجره 

اهسته زمزمه کردم نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از جنس زمینم خوب می دانم که گل در عقد  اتومبیل

زنبور است اما یک طرف سودای بلبل یک طرف بال و پر پروانه را هم دوست می دارد نیا باران پشیمان می شوی از 

یا را بهار شوخی کردم از دختره هیچ خوشم امدن متین: بیا باران بشورازدل غبار تیرگی را حسد را کینه را بخل و ر

 نیامد اهسته در حال که هنوز به نمنم بارش بهاری نگاه می کردم گفتم:می دونم

متین با شیطنت گفت:از کجا می دونی؟مگه ذهن ادما را می خونی؟ اخه اون پسری که از بیتا خوشش بیاد هنوز از 

شتر از این حد متین خندید از همون خنده هاش که منو دو روزه به مادر زاده نشده متین:یعنی تا این حد بد بود بی

دام انداخته بود منو به خونه رسوند و خودش برگشت بعد از اون شب تا یک هفته تقریبا زندگیم روی قلتک معمولی 

عد سفر من وخودش افتاده بود فقط متین کمی رام شده بود و کمتر متلک بارم می کرد البته کمتر نه اصال تا اینکه م

به کالیفرنیا فرا رسید برای یک ماه.دوری از متین. دوری از زخم زبوناش.دوری از غرورش نمی دونم شایدم خوب 

بود حداقلش اینکه می تونم عشقم را در ترازوی عقل بسنجم و ببینم حسم به متین همون حسی که دختر دبیرستانی 

از دریای عشق لیلی و مجنون با اینکه از این دوری دلخور بودم و  ها به راننده سرویسشون دارن یا نه عشقم قطره ای

در ابتدا می خواستم نرم اما عقلم حکم رفتن داده بود و باید می رفتم روز قبل از پرواز با متین تماس گرفتم تا واسه 

فه کن تا دن دختر خخرید مایحتاج سفرم دنبالم بیاد اینبار بدون تاخیر رسید تیپی زد بود که باید بودین و می دی

چشمم بهش افتاد گفتم: عجبی واسه یه بارم که شده ان تایم رسیدی متین:همیشه شعبان یه بارم رمضان خدا کنه این 

رمضان پایدار باشه با خنده سوار شدم متین ماشین و از خانه بیرون اورد به خیابان اصلی که رسیدیم گوشه ای نگه 

ه از شرت خالص شم این افتخار را نسیبت می کنم که امروز جلو بشینی داشت و گفت:چون قراره واسه یک ما

جانم؟!!!!!!!!!!!! متین:از ذوق نشنیدی نه؟ یعنی تو فکر کردی تمام این مدت واسه عدم رضایت تو جلو ننشستم متین با 

گه نمی بپر جلو دیلحن شوخ و شنگی گفت:مگه غیر از اینه؟ متین روز اخری حرص منو در نیار متین:خیلی خوب بابا 

خوام همینجا راحتم متین به سمت صندلی عقب برگشت و گفت:نمیای؟ نه چشماشو ریز کرد و گفت:مطمئنی نمیای؟ 

حاال که فکر می کنم می بینم این روز اخری دلت و نشکنم قبل از اینکه جوابی از جانب متین بشنوم پایین پریدم و 

ه پررویی گفت و پدال گاز را فشرد با خوردن لبم قصد داشتم مانع رفتم رو صندلی جلو نشستم متین زیر لب بچ

خندم بشم اما نمی شد دست بردم و پخش اتومبیل را روشن کردم یه پنجره با یه قفس یه حنجره بی هم نفس سهم 

من از بودن تو یه خاطرست همینو و بس )در واقع وصف حال منم همین بود من هیچ وقت نمی تونستم صاحب متین 

م این مثل روز واسم روشن بود با این همه تفاوت و وجه اختالفی که بین ما بود تقریبا یک حقیقت غیر قابل انکار ش

صبح متین:میام دنبالت  5نرسیدن من به متین بود( متین صدای پخشو کم کرد و گفت:فردا ساعت چند پرواز داری؟ 

ن با بهنام و مهتاب خانم می ریم متین لبخند به لب گفت:اوه نمی خواد بابا می رسونتمون متین:با بهنام و مهتاب میری

ببخشید مهتاب خانم.حاال کجا بریم بریم فروشکاه.......... با متین به فروشگاه رفتیم و خریدای الزم و انجام دادم 

 نوع خودتمتین:هر کس از انجا سوغاتی می خره میاره اینجا تو از اینجا میبری من هر کس نیستم متین:اره تو در 

اعجوبه ای هستی تکرار نشدنی بعد از اتمام خرید متین گفت:می خوام امروز جشن بگیرم واسه چی؟ متین:به دلیل 

رهایی یک ماهه از دست تو با اینکه خیلی بهم بر خورد فقط گفتم:اهوم متین:پس بزن بریم کجا؟ متین:چرا گیج 
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م به خود من؟ متین:اره احمق متین:خودتی ملکه جوان با متین بازی در میاری؟بریم یه جا که من شیرینی رفتنت و بد

به یک رستوران شیک رفتیم و شام خوردیم خیلی بهم چسبید متینم با فروتنی تمام صورت حساب را تمام و کمال 

پرداخت از عمد غذا های گران قیمت سفارش داده بود که دیگه توبه کنه و واسه رهایی از دست من سور نده بعد از 

کمی پیاده روی به خونه برگشتیم می خواستم از اتوموبیل پیاده شم که متین دستم و گرفت و مانعم شد به سمتش 

برگشتم .گرمای دستش داشت دیونم می کرد اما لذت بخش بود حضورش بوی عطرش گرمای دستش همه و همه 

ادو توی داشپورت گذاشت که من لذت بخش بود متین کادویی از داشپورت بیرون اورد )من نمی دونم این کی ک

ندیده بودم( و دستم داد مثل ادمای گیج گفتم مال منه متین با کنایه گفت:نه بده دختر همسایتون. نخیر می دم بیتا 

جون همسایه شما متین:خیلی خوب حاال ترش نکن شوخی کردم خوب سوال بی ربط می پرسی معلومه که مال تو به 

من بی مناسبت کادو قبول نمی کنم؟)اره جون خودم( متین در حالی که کادو را از چه مناسبت؟ متین:بی مناسبت 

دستم می گرفت گفت:خیلی خوب می دم به کسی که بی مناسبت هم قبول می کنه )منظورش بیتا بود( کادو را از 

می خندید  بلند دستش قاپیدم و گفتم:اینبار اشکال نداره میزارم به مناسبت کادوی قبل از سفر متین در حالی که

گفت:مبارکت باشه مرسی بعد از چند لحظه که خنده اش بند امد بازم جدی شد و گفت:سفر خوبی داشته باشی تو هم 

دوران رهایی خوبی داشته باشی می خواستم از ماشین پیاده شم اما هنوز دستم و در دست داشت دیگه چهره اش 

دستم که در دستش بود نگاه کردم و گفتم:اجازه می دی لبخندی همون شادی و طراوت چند دقیقه قبل را نداشت به 

زد و اهسته دستم و رها کرد و گفت:موااب رئیس کوچولوی من باش لبخندی زدم و بدون هیچ حرفی پیاده شدم 

راستش اصال زبونم بند امده بود متین هم پیاده شد سوئیچ ماشین را سمتم گرفت این مدت که نیستم ماشین پیشت 

متین:ممنون الزم ندارم خودم یه مدل باالترش و دارم می دونی که)منظورش پراید خودش بود( خندیدم و گفتم باشه 

:در هر صورت اگه به اینم احتیاجی داشتی سوئیچ و میدم زیور هر وقت خواستی بیا ببرش متین:ممنون نفس عمیقی 

 خانه خارج بشه ایستاده بودم و نگاهش میکشیدم و گفتم:شب بخیر متین:شب خوش متین رفت تا وقتی که از در 

کردم یه لحظه دلم سرتا سر غم شد بعد از سالم و احوالپرسی با مامان و بابا و بهنام به اتاقم رفتم قبل از تعویض 

لباس و بستن چمدان سفر کادوی متین و باز کردم گوی شیشه ای بود روی یک پایه داخل گوی دختر و پسری در 

تم و اطرافشان را ماده شفافی مثل اب احاطه کرد بود ذرات رنگی هم در ان بود با کوک کردن کنار هم قرار داش

هزارتومان بیشتر نبود اما واسه من  6یا  5گوی صدای ارامش بخشی از ان ساطع می شد شاید در کل قیمت گوی 

ه جزء معدود هدایای بود ک بیشتر از این حرفا ارزش داشت بدجور این گو به دلم نشسته بود و دوسش داشتم شاید

 ازش لذت برده بودم

یک ماه سفر به کالیفرنیا با تمام دلتنگی ها و بی قراری های من گذشت مهتاب هم دیگه از عالقه من باخبر شده بود 

فقط در عجب بود که چرا انقدر سریع )با اینکه می گفت از همون روزی که به عکاسی رفتیم یه بوایی برده بود( اما 

م نظرش این بود خیلی زوده حداقل واسه من دل سنگی زوده منم تنها جوابی که می تونستم بهش بدم این بود باز

عشق دو دوتا چهارتا نیست یه آنه که توی یه لحظه ادمو می گیره در تمام طول سفر هر وسیله و لباس مردونه ای که 

متین خریده بود یک چمدان می شد .بهترین لباس می دیدم بی جهت واسه متین می خریدم شاید سوغاتیای که واسه 

ها .کفش های مارک دار .ادکلن های با برند معروف .خالصه همه چیز روزایی اخر واسه خانواده خودمم خرید کردم 

البته مهسان و خانم شایسته هم از نظر لطف من دور نماندن بیشتر از اینکه از دیدن بنا های زیبا و رستوران ها 

لذت ببرم از خرید کردن واسه متین لذت می بردم چیزی که مسلم بود این بود که قرار نیست همه ی این  کالیفرنیا
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سوغاتیا را بهش بدم چون اونجوری خیلی سریع دستم واسش رو می شد و این چیزی نبود که من بخوام بی معرفت 

ه شبنه  بهش محل ندم اما مگه میشود سحتی یه بارم باهام تماس نگرفت حالمو بپرسه قصد داشتم وقتی برگشتم اصال

به ایران برگشتیم در فرودگاه مهر اباد به محض پایین امدن از پله های هواپیما هوای تهران را با تمام الودگیاش به 

جان کشیدم و به سرفه افتادم بهنام:خفه کردی خودتو بابا مهتاب:خانم فکر می کنه داره هوای سواحل خزر را به جان 

حالیش نیست که الوده است جوابی بهشون ندادم و جلوتر از اون ها به راه افتادم واسه تحویل بار منتظر می کشه 

نموندم و داشتم به سمت در خروجی می رفتم تا بابا و مامان و زودتر ببینم)اره جون خودم فقط بابا مامان( بهنام:مگه 

ی و و مهتاب هستین دیگه بهنام:بهار نیای نمیارما .خود دانی مخدمتکار باباتم بچه پررو.بیا این چمداناتو تحویل بگیر ت

 3دونستم انقدر طبعش پلید هست که نیاره واسه همین برگشتم و منتظر چمدان هام موندم خود من به تنهایی 

چمدان داشتم با دیدن اولین خدمه فرودگاه صداش زدم و چمدان ها را روی چرخ دستیش گذاشتم بهنام و مهتابم 

کار را کردن بیرون امدیم با دیدن مامان و بابا ذوق زده در اغوششون پریدم بار اولی نبود که واسه یک ماه به  همین

سفر رفته بود اما بار اولی بود که تا این حد دلتنگشون شده بودم بالخره به خانه رسیدیم سگ سیاه خونمون متی جلو 

.با دیدن بهنام منو فراموش کرد و به سمت اون دوید بهنامم دوید و سرش را به پاهام مالید دستی به سرش کشیدم 

همون ابتدا قالده خوشکلی که واسش خریده بود و در اورد و به گردنش انداخت متی هم هی خودشو واسه یهنام 

لوس می کرد مهتاب که هیچ وقت از این سگ خونه ما خوشش نمی امد گفت :ایشش بهنام ببرش کنار می خوام رد 

اشاره به متی کرد متی هم وایساد جلوی مهتاب و پارس کرد مهتاب:برو کنار تا نزدم دخلتو بیارما از اون  شم بهنام

طرف باغ سوتی زدم که یعنی متی برو کنار متی هم باز رفت کنار بهنام داخل رفتیم با زکیه و سکینه و زیور خوش 

م کارت ایرانم و روی گوشیم انداختم بعد به سمت بشی کردم و با حال زار به اتاقم رفتم اولین کاری که کردم سی

حمام رفتم دوش گرفتم و به اتاقم برگشتم زکیه:صحت حمام خانم ممنون.مهتاب رفت؟ زکیه:اره خانم همین االن 

شوهر عمه تون امد دنبالش و بردش ) راستش فکر کنم مهتاب از زمانی که به دنیا امده بود بیشتر عمرش را در خانه 

ه بود تا خانه خودشون بقوله بهنام بعضی وقتا می رفت خونه خودشون مهمونی( از فکرم خندم گرفت.تا ما گذروند

عصر سوغاتیای اهلی خانه خودمون از مادر و پدرم گرفته تا خدمه را دادم بعد به اتاقم برگشتم چمدان هدایای متین 

ت گران قیمتی که واسش خریده بودم افتاد را باز کردم تو فکر بود که االن کدومشو بهش بدم که چشمم به ساع

مناسب ترین هدیه همین بود بیرون اوردم و بقیه سوغاتیاش و در کمدم قایم کردم واسه خانم شایسته یه لباس خیلی 

شیک و واسه مهسان یه کیف مارک خریده بودم یک پیراهن هم واسه اقای شایسته بزرگ همه را در پاکتی زیبا 

عصر بود که یه تیپ پسر خفه کن زدم  5تثنای سوغاتی متین اون باید خصوصی می دادم ( ساعت گذاشتم )البته به اس

کالس داشت تا االن دیگه باید رسیده باشه  3:32و با اژانس راهی منزل شایسته شدم متین سه شنبه ها تا ساعت 

ه بهش محل نزارم تا یاد بگیره خونه اشون دلم واسه یک ثانیه دیدنش پر می کشید گرچه قرارم با خودم این بود ک

 باید تو این مدت باهام تماس می گرفت و احوالم و جویا می شد. 

قلبم غوغا کرده بود و سر تا سر وجودم هیاهو بود حس می کردم از زیر پوست صورتم اتیش داره بیرون میزنه نمی 

دم با آژانس حساب کردم و پیاده شدم دونم چرا ؟ تا حاال همچین احساسی را تجربه نکرده بودم به مقصد که رسی

جلوی در خونه اشون ایستادم تپش قلبم شدت گرفت با نفس عمیقی سعی کردم به خودم مسلط بشم که شدم زنگ 

خونه را به صدا در اوردم شازده در را به روم باز کرد از دیدنش خشکم زد تمام برنامه ریزی هام واسه کم محلی 

به خودم امدم که لبخند صورتمو پر کرده بود اینو از لبخندی که متین در پاسخم می کردنش دود شد رفت هوا وقتی 
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زد فهمیدم صرفه ای کردم و سعی کردم لبخندم و جمع کنم تمام دلتنگی هام و به یاد اوردم و تو ذهنم تکرار کردم 

و مکان خودمو جمع کردم و این همونیه که تو این یک ماه حتی یه بار هم باهات تماس نگرفت با یاد اوری شرایط 

اخم را جایگزین لبخند کردم متین متوجه شد و سعی کرد با لحن شوخی جو را عوض کنه متین:سالم رئیس کوچولو 

صدامو صاف کردم و گفتم:خانم شایسته تشریف دارن؟ متین:اه بهار نرسیده شروع کردی خانم شایسته تشریف 

رفت و من داخل شدم بازم بوی زندگی سرمستم کرد متین:نه به اون  دارن؟ متین:اره هست بیا تو از جلو در کنار

لبخندت نه به این اخم و تخمت.ثبات شخصیتی نداریا؟ بدون اینکه جوابشو بدم راه افتادم اما مچ دستمو از عقب 

تو بگم: لگرفت و مانعم شد با شدت منو بر گردوند گفت:این چه طرز رفتاره؟اونم بعد از یک ماه توقع داری بپرم بغ

هانی دلم واست تنگ شده بود متین:همچین حرفی نزدم اما توقع جواب سالمم و دارم ول کن دستمو مامانت اینا می 

بینن زشت میشه متین: زشت این رفتار گستاخانه تو نه زشت بی معرفتی این یک ماه تو مهسان داخل حیاط پرید 

ستم بود که در دست متین خودنمایی می کرد متین متوجه چیزی که بیشتر از حضور من واسش جالب توجه بود مچ د

شد دستمو ول کرد مهسان با لبخند معنی داری گفت:سالم بهار جان سالم مهسان سمتم امد و با هم دست دادیم و 

بعد منو به داخل راهنمایی کرد جلوتر از متین من و مهسان وارد سالن شدیم خانم شایسته به استقبالم امد و در 

کشید روی مبل نشستم .مهسان و مادرش واسه فراهم کردن اسباب پذیرایی به آشپزخونه ر فتن متین هم  اغوشم

داخل امد روی مبل رو به روی من نشست و گفت:چه بی معرفتیی؟ جوابشو ندادم متین:خوب به جای الل شدن بگو 

یلی و خورده؟ از لحنش خندم گرفت خببینم چی کار کردم که تو تا این حد اتیشیی؟ سکوت متین:خانمی زبونتو لول

تالش کردم نخندم اما نشد لبخند محوی زدم اما از نظر متین دور نماند متین:خوب بگو حوس آزار داری نخیر مردم 

آزار نیستم متین:مردم آزار نیستی اما متین آزار هستی خانم شایسته و مهسان با اروف میوه و شیرینی وارد شدن 

و خوردن میوه و شیرینی سوغاتیاشون و دادم مهسان با ذوق گفت:این محشره مرسی بهار  بعد از کمی صحبت کردن

جون قابل تو رو نداره خانم شایسته:واقعا که خوش سلیقه ای اما ما راضی به زحمتت نبودیم متین که پاکت و برداشته 

یرون آورد و گفت:این مال بود و دنبال سوغاتی خودش می گشت پیراهنی که واسه اقای شایسته خرید بودم و ب

منه؟این که خیلی پیرمردیه.رفتی چشم بازارو درآوردیا مامان این کجاش خوش سلیقه است این واسه بابام خوبه نه 

من خندم گرفت و گفتم:این پیراهن مال جناب شایسته است متین:پس مال من کو؟ متاسفانه شما را فراموش کرده 

لبخندش عصبی نبود فقط چشمکی زد و گفت:اشکال نداره فردا با هم میریم  بودم متین لبخندی زد نمی دونم چرا

مرکز خرید همینجا جبران می کنی؟ )پسره پررو چه زود پسر خاله شده( خانم شایسته لبش را به دندان گزید و 

را  اگفت:متین خجالت بکشه زشته مهسان:اره متین پررو شدیا اشکال نداره خانم شایسته من احساس پسر بچه ه

نسبت به هدیه گرفتن درک می کنم فقط نمی دونم چرا این دفعه پسرکوچولوی شما را فراموش کردم متین بلند 

خندید مهسان با کنایه گفت :وای متین چی شده؟ تا دیروز با یه بشکه عسلم نمی شد خوردت امروز خیلی سر خوشیا 

مهسان من پاسخ دادم و گفتم :نه بعد از کمی گفت و متین:خوب ادم باید هر روزش با روز قبلش فرق کنه نه؟ جای 

گو با خانواده شایسته اماده رفتن شدم از مهسان خواستم واسم اژانس بگیره که متین نذاشت اما من ماشین نیاوردم 

متین:این افتخار را بهت می دم که امروز سوار رخش من بشی نه بابا رستم می ترسم رخش رم کنه و وسط راه 

اره مهسان:نه تا اون حد هم قراضه نیست بالخره قبول کردم و قرار شد متین با ماشین خودش منو برسونه قالمون بذ

مهسان و خانم شایسته واسه بدرقه ام تا جلوی در امدن متین هم جلوی در اماده به خدمت ایستاده بود و در جلوی 

شتر به تیپ و قیافه متین می امد تا رخش خودش اتومبیلش را واسم باز کرده بود الحق و واالنصاف که ماشین من بی
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تو اون لحظه آرزوم این بود که این گل پسر و خیط کنم و برم عقب بشینم اما با نگاه کوتاهی که به صندلیه عقب 

انداختم فهمیدم آرزوم بر آورده نشدنیه صندلی عقب پر بود از کتاب و جزوه و مقاله واسه همین مثل یه دختر خوب 

یه جلو جا گرفتم متین هم ماشین و دور زد و سوار شد تک بوقی واسه مادر و خواهرش زد و راه افتاد روی صندل

هنوز از سر پیچ کوچشون نپیچیده بودیم که چشمم به جمال بی همتای بیتا خانم روشن شد مونده بودم که چرا من تا 

بیتا ارایش غلیظی داشت که بدجور با چادر این بشر را میبینم کودک درونم فعال میشد و حوس آزار به سرم میزد 

سرش در تضاد بود خاک بر سر آبروی چادری جماعت و برده بود.تو اون لحظه جون می داد یه قاشق همراهم بود تا 

بکشم رو صورتش و پر بشه از کرم پودر اینجوری دوزاریش میفتاد که تا اون حد هم که فکر می کنه سفید نیست 

لش کن تو رو خدا بهار نه جون من نگه دار متین در کنار خانم جلف توقف کرد صداش زدم:بیتا متین نگه دار متین:و

خانم بیتا با عشوه برگشت و گفت:بله؟؟؟؟؟؟؟ اگه جایی میرین برسونیمتون بیتا که معلوم بود از حرص داره منفجر 

م و گفتم:نه عزیزم من و متین داری میشه با کنایه گفت:نه مزاحم خلوتتون نمی شم واسه اینکه حرصش دراد خندیدم

واسه شام میریم رستوران اینه که فرصت واسه خلوت زیاد داریم االن هم اگه دوست دارین می تونیم شما را 

نه در هر صورت ترجیح می دم نقش لولو سر خرمن و بازی نکنم به سمت متین برگشتم و گفتم:دیدی -برسونیم بیتا

سمت بیتا برگشتم و ادامه دادم:راستش من به متین گفتم که بیتا خانم اونقدر فهمیده متین حق با من بود دوباره به 

هستند که مزاحم خلوت ما نشن اما متین اصرار داشت که تو در و همسایه ای زشته اگه شما را نرسونیم در هر 

د متین لپم یافه بیتا دیدنی بوصورت ممنونم از اینکه درک می کنین خدانگهدار شیشه را باال کشیدم و متین راه افتاد ق

محکم کشید و گفت:دلم واسه شیطونیات تنگ شده بود رئیس کوچولو نامرد انقدر محکم لپمو کشید که دردم گرفته 

بود دستم را روی صورتم گذاشتم متین:چیه؟دردت گرفت خانمی متین خان متین:جانم میشه یه لطفی کنی و سریع 

گفت:به چشم رئیس حاال چرا داری از این ور می ری؟ متین:مگه به بیتا نگفتی پسر خاله نشی متین بلند خندید و 

میریم شام بخوریم اره اما تو جدی نگیر فقط دوست داشتم حرص اونو در بیارم متین:اما من دوست ندارم رئیسم 

ه من االخردروغگو بشه در ضمن می خوام شیرینیه بر گشتتم بدم خنده ام گرفت متین:از چی می خندی؟ اینکه ب

نفهمیدم تو با نبود من حال می کنی یا با بودنم متین:هر دو من کشته مرده ی این جوابای صریح و واضحتم متین:تو 

لطف داری به همون رستوران رفتیم که متین قبل از رفتنم اونجا سور داده بود این بار رعایت جیبش و کردم و غذای 

ب چی؟؟؟؟؟ اینکه قیمت غذای سفارشی تو مطابق با نیت و قصد من از یه چیز جال-گران قیمت سفارش ندادم متین 

امال یعنی غیر عمده؟ اره ک-سور دادن باال و پایین میشه با بی تفاوتی در حال که ساالد می خوردم گفتم:جدی؟ متین

شام  وردنتو که راست می گی شک به دلت راه نده تو فضای کامال صمیمی شام رو خوردیم بعد از خ-اتفاقیه متین

متین من و به خونه رسوند متین:اینم عمارت شما ملکه جوان دست در کیفم بردم و سوغاتیه متین و بیرون آوردم 

اینم سوغاتی شما مسیو متین:تو که منو فراموش کرده بودی من مثل تو بی معرفت نیستم متین لبخندی زد امدم در 

اما -نی خوشم میاد یا نه؟ به قول مامانت من سلیقه ام محشره متیناتومبیل را باز کنم که نذاشت و گفت:نمی خوای ببی

من ادم سخت پسندیم بمون ببین خوشم میاد یا نه باشه متین در جعبه را باز کرد از دیدن ساعت زیبا ذوق زده شد و 

ن نهاد وی آگفت:این معرکه است دختر دیدی گفتم سلیقه ام حرف نداره متین دستم و باال آورد و بوسه ای کوتاه ر

فقط می خواستم با شیوه ی خودتون ازت تشکر -تمام وجودم اتش گرفت مگه قرار نبود زود پسر خاله نشی؟ متین

کنم از عصبانیت گر گرفتم متین چی فکر می کرد.مقصر خودم بودم همون دفعه قبل هم که این کار را کرد باید 

چرا اون بار زبونم بند امده بود.حاال این سوءتفاهم واسش  باهاش بر خورد می کرد تا هوا برش نداره اما نمی دونم
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پیش میاد که من با همه اینطوریم در حالی که اصال اینطور نبود متین اولین مردی بود بعد از بهنام و بابا که من طعم 

در  بوسه اشو می چشیدم اون فکر می کرد اشراف هیچ حد و مرزی ندارن و هر جور دلشون بخواد رفتار می کنن

حالی که ما تو آزادی خودمون قانون داشتم با عصبانیت گفتم:این شیوه تشکر از ادمای بی بند و باره نه ما .همه 

 اشراف بی بند و بار نیستن با حرص پیاده شدم و به سمت در خانه رفتم متین پیاده شد و گفت:منظوری نداشتم بهار 

 ی توجه به متین که داشت صدام می زد داخل شدم و در را بستمچندین با زنگ را فشردم تا باالخره در باز شد ب

با دو پله های عمارتمون را باال رفتم حتی نیم نگاهی به سالن نداختم ببینم کی نشسته راستش اصال حالم خوب نبود 

گاه ن حوصله خودمم نداشتم چه برسه به دیگری به اتاقم رسیدم و به پشت در تکیه زدم به تصویر خودم توی اینه

کردم تصویرم مثل ادمای شکست خورده بود خیلی غیر ارادی زیر لب زمزمه کردم تو شاهکار خلقتی تحقیر را باور 

نکن قطره ای اشک از چشمام چکید فقط یک قطره هیچ وقت یاد ندارم که بیشتر از یک قطره تو مصیبتی اشک 

 با اشک بیگانه بودم اینو همه می دونستن اگه حادثهریخته باشم ولی همین یه قطره نشون می داد بدجور شکستم کال 

ای زیادی متاثرم می کرد یک قطره اشک از چشم چپم می چکید اینم شده بود وجه تمایز من با دیگران از تو می 

شکستم اما اجازه نمی دادم دیگران شاهد شکستم باشن در اتاقم به صدا درامد سریع قطره اشکم را پاک کردم و در 

 نه ولی..... زکیه ادامه نداد خودش می دونست-کردم زکیه:سالم خانم اتفاقی افتاده؟ باید اتفاقی می افتاد زکیهرا باز 

که اگه نخوام راجب موضوعی حرف بزنم حرف نمی زنم واسه همین ساکت شد پاکتی به دستم داد و گفت اینو از 

ا گه بیاد باال قرار بود قبل از سفر خودم سکینه ردفتر هواپیمایی اوردن پاکت و گرفتم و ازش خواستم به سکینه ب

بفرستم پا بوس امام رضا اما نشد یعنی بلیط گیر نیاوردم این شد که افتاد واسه حاال گوشیم مدام زنگ می خورد می 

دونستم کیه اما دوست نداشتم جواب بدم واسه همین بدون اینکه اس ام اسا را بخونم گوشی رو خاموش کردم بعد از 

بله خانم پاکت را به دستش دادم و گفتم بلیط واسه سفر به امام رضا همونی که بهت -د دقیقه سکینه باال امد سکینهچن

قولشو داده بودم سکینه با شوق گفت:وای خانم فکر کردم فراموش کردین نه بلیط گیرم نیامد با تورمی ری اینجوری 

 9تو چشماش جمع شد ادامه دادم:فردا اقای شایسته ساعت بهتره نگران این نیستم که اونجا گم بشی سکینه اشک 

میاد اینجا بهش بگو من گفتم:تو رو برسونه فرودگاه و برگرده سکینه:چشم خانم حتما بهشون می گم فردا ساعت 

پرواز داری سفر خوبی داشته باشی سکینه:خانم نمی دونم چه جوری تشکر کنم احتیاجی به تشکر نیست  22:32

سکینه:تمام عمر دعا گوتونم مرسی سکینه می خواست از در خارج بشه که صداش زدم سکینه  فقط دعام کن

هزارتومانی در آوردم و گفتم:این  222سکینه:بله خانم؟؟؟؟ بلند شدم و به سمت کشوی میزم رفتم سه تراول 

نید پول و دیگه شرمندم نکپیشت باشه شاید بخوای سوغاتی بخری سکینه:نه خانم بیشتر از اینا از شما به ما رسیده 

تو دستش گذاشتم و لبخند زدم و گفتم:دوست ندارم ردش کنی سکینه با شرمندگی سرش پایین انداخت و بیرون 

رفت خودمو رو تخت انداختم و به سقف نگاه کردم نمی دونم تا چه حد در همون حال موندم تا چشمام گرم شد 

دلم می خواست اس ام اسا را نخونده پاک کنم اما نشد اس ام اس  بود که بیدار شدم گوشیم و روشن کردم 2ساعت 

بابا واسه یه اشتباه ادم و دار  3حاال فهمیدم که برداشتم اشتباه بوده ببخش دیگه  0بهار به خدا منظوری نداشتم  2

تم رو برداشنمی زنن که تو چرا اینجوری می کنی گوشیمو رو پاتختی انداختم گوی را که متین بهم هدیه داد بود 

کوکش کردم بازم اون صدای ارامش بخش در فضای اتاقم طنین انداز شد.این صدا حالمو عوض می کرد .به دختر و 

پسری که در گوی درکنار هم نشسته بودن خیره شدم نمی دونم چرا این گوی ارامم می کرد بازم صدای گوشیم بلند 

یش تسلیم خودش کرده بود و مجبورم می کرد کاری را که اون شد مثل این می موند که متین من و با این گوی اهدا
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دوست داره انجام بدم واسه همین دکمه پاسخ را فشار دادم اما حرفی نزدم متین:بهار؟ سکوت متین:بهار خانم؟ 

سکوت متین:بهار چه جوری دلت میاد با من قهر کنی از اینکه تا این حد پر رو بود خندم گرفت متین:اینکه جواب 

فنم دادی یعنی بخشیدیم نه؟ نخیر متین:به به باالخره ملکه جوان ما رو با صدای خودشون مسرور کردن جدی تل

گفتم:حرفت بد بود متین متین:می دونم باور کن به خاطر حرفی که زدم صد بار به خودم لعنت فرستادم اما قول می 

 نیستی باور کن تا نگی منو بخشیدی خوابم نمی بره دم تکرار نشه قول؟؟؟؟؟ متین:قول قول. حاال بگو از دستم دلخور

تا این حد واست مهمه متین:ناراحت نکردن ادما همیشه واسه من مهم بودده خوب حاال بگو بخشیدی تا من فلک زده 

هم برم بخوابم هالکم از خستگی برو بخواب متین:بگو بخشیدی بعد میرم بخشیدم متین نفس عمیقی کشید و 

وچولو راحتم کردی تو دلم گفتم:خودمم راحت شدم متین:شبت پر ستاره رئیس شب تو هم گفت:مرسی رئیش ک

متین:خداحافظ تلفن و که قطع کردم نفس عمیقی کشیدم راستش خودمم راحت شده بودم اگه امشب با متین حرف 

ایی ارم برم یه جنمی زدم مطمئنا تا صبح نمی تونستم چشم رو هم بزارم تمام شب به این فکر می کردم که دوست د

که فقط من باشم و متین.متین باشه و من یه جایی که مجبور باشه تمام وقت زیر ذربین نگاهم راه بره غذا بخوره و 

کارای روزمره اش رو انجام بده دوری از متین و چشیده بودم و می دونستم فراموش کردنش محاله اما اگه قرار به 

ی فهمیدم اون لیاقت تصاحب احساس بکر و دست نخورده منو داره یا نه دوست داشتنه باید خوب میشناختمش و م

.از عشق کور کورانه متنفر بودم متنفر.عشق اونی که قلب بگه اینه و عقل بگه زدی به هدف درسته بین من و متین 

ک ع خود یفاصله بود اونم فاصله طبقاتی خیلی زیادی اما اگه اخالقمون همدیگر را جذب می کرد می تونست در نو

نقطه ی مثبت باشه و شاید کفه ترازو را به نفع گره خوردن احساسمون می چربوند به هر حال شنیده بودم ادما را تو 

سفر بهتر میشه شناخت واسه همین دلم می گفت می خوام با متین برم سفر و عقلم می گفت :فکر بکریه من که از 

ن به یک سفره دو نفره انقدراهم ترسناک نبود متین ادم قابل متین نمی ترسیدم اونم از من نمی ترسید پس رفت

اعتمادی بود فقط یه مشکل وجود داشت من که نمی تونستم برم به بابا و مامان بگم می خوام با رانندم برم سفر دو 

زد  هنفره تا خوب بشناسمش و ببینم لیاقت احساس منو داره یا نه.پس باید چیکار می کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذهنم جرق

به یاد بی بی جون مادر مادرم افتادم بنده خدا سالها بود که تنها رامسر زندگی می کرد زنی خود ساخته و متکی به 

خود که هیچ وقت نخواست سر بار دیگران بشه و بعد از فوت اقاجون هر چه بابا اصرار کرد حاضر نشد با ما زندگی 

تصادف من چیزی بهش نگفتن اخه بیماریه قلبی داشت و خبر در بستر کنه و همونجا ماند بهنام گفته بود که از قضیه 

مرگ افتادن دوردانه نوه اش از پا درش میاورد بهش گفته بودن رفتم خارج درس بخونم .بعد از اینکه بهوش امدم 

ر به فیکبار باهاش تماس گرفتم اما هنوز حضوری به دیدنش نرفته بود به این میگن یه تیر و دو نشان یک هفته س

رامسر به نیت سر زدن به بی بی جون و به قصد شناختن متین راستش دلم می خواست از این دو ماه اخر آزادی 

مطلقم حداکثر استفاده را کنم چون مهر ماه باید برمی گشتم سر درس و مشقم و مطمئنا تایمی واسه سفر کردن و 

ابا جون به به دختر بابا .چطوری؟ سالااااااااام ب-س گرفتم باباگشت و گذار پیدا نمی کردم تلفن و برداشتم و با بابا تما

سالم به روی ماهت عجبی یادی از بابا کردی خجالتم ندین جناب شریفی کم سعادتی ادما که به رخ کشیدن -بابا

ابا جونم ب نداره بابا:ای پدرسوخته زبون باز بگو ببینم چی می خوای سالمتیه پدرم بابا:و بعدش..... و بعد اینکه اگه

روز نیست از سفر  3اجازه بده می خوام برم دیدن بی بی جون بابا:خوب ددری شدی دختر باباها تو که هنوز 

برگشتی بازم می خوای بری سیاحت نه بابا جونم این دفعه می خوام برم زیارت.زیارت بی بی جون .خیلی وقت 

ت نمی کنم برم و احوالی از این پیرزن بپرسم و ندیدمش دو ماه دیگه هم که مشغول درس و دانشگاه میشم فرص
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بعد با لحن مظلومی گفتم:بابا دلم واسه بی بی تنگ شده نه نیار دیگه بابا:از دست تو دخمل بابا.باشه به بهنام میگم 

ت می سببرتت وای بابا بهنام نه از همینجا می خواد سرم غر بزنه تا اونجا بابا:خوب منم که در گیرم مامانتم که دانشگا

خوای چیکار کنی؟با اتوبوس می ری؟؟؟؟؟؟؟ نه با ماشینم می رم راننده هم که دارم)اینو با لحن بی تفاوتی گفتم که 

بابا حساس نشه( بابا:به دست فرمان شایسته اعتباری نیست نه بابا تا اون حد هم که فکر می کنید ناشی نیست بابا:اگه 

ی می خوای بری؟مهتاب هم می بری؟ )حاال هی من می خوام تنها برم هی تو تاییدش می کنی که حرفی نیست .حاال ک

این بابای ما یه مترسک واسمون می تراشه( اگه شما اجازه بدین امروز میرم .مهتاب هم نه شما که می دونین مهتاب 

ا:خوش ر بابو بهنام با سفر داخلی حال نمی کنن بابا:باشه فقط زود بر گرد دلم واست تنگ میشه به روی چشم پد

بگذره خدا همراهت خداحافظ بابا از ذوق در پوست خودم نمی گنجیدم محشر شد با مامان تماس گرفتم و باهاش 

تلفنی خداحافظی کردم )کسی به رفتنم با متین اعتراضی نکرد اخه خوب منو می شناختن و از یه طرف تو این مدت 

که متین کبریت بی خطره( خالصه با ذوق چمدان بستم و با شناختی هم از متین به دست آورده بودن و می دونستن 

متین تماس گرفتم متین به محض برداشتن گوشیش گفت:سالم رئیس کوچولو سالم کجایی؟ متین:پی اوامر 

ملکه.سکینه خانم و رسوندم و االن دارم بر می گردم خدمتتون پس زود بیا .)تلفنی نگفتم چون می دونستم دبه می 

نگران شدی نخیر.کار فوری واسم پیش امده بجنب متین:باشه امدم بعد از اینکه تلفن و قطع کردم به  کنه( متین:چیه

سراغ چمدان سوغاتیایی که واسه متین آورده بودم رفتم انقدر لباس بود که بتونه یک هفته را باهاشون سر کنه فقط 

نا نباید می فهمید همه ی اینا را از کالیفرنیا واسه باید یه دلیل واسه اهدا این لباساهای گران قیمت می تراشیدم مطمئ

خودش آوردم زکیه هر دو چمدان را به حیاط برد متین هم چند دقیقه بعد سر و کلش پیدا شد به مش باقر اشاره 

کردم که چمدان ها را در ماشین بزاره متین:چه خبره سفر می ری؟؟؟؟؟؟؟؟ واسه اینکه دستم رو نشه گفتم:نه مال 

باید بهش برسونم متین نگاهی مشکوک به من کرد و مجددا پشت رل نشست با خدمه خداحافظی کردم و  مهتابه

سوار شدم گل پسر هنوز نمی دونست چه خوابی واسش دیدم داشت می رفت سمت خونه مهتاب که گفتم:مسیرم 

که می پرسی کجا هستم عوض شد متین:بهار امروز مشکوک میزنیا واسه چی؟؟؟؟؟؟ متین:اون از تلفن زدنت و این

این از چمدانا اینم از تغییر عقیده ناگهانیت نترس این معما هم حل میشه متین نفسی بیرون داد و گفت:باز دوباره تو 

شیطنتت گل کرد کوچولو .بگو ببینم کجا می خوای بری؟ )همچین میگه کوچولو که هر کس نفهمه فکر می کنه یه 

سال بیشتر اختالف سنی نداشتیما این بیماری خود مسن بینی داشت ( اقا  5سالی از من بزرگتره خونه پرش  25

بزرگ میرم رامسر متین:چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میرم رامسر متین ماشین را گوشه ای نگه داشت و گفت:شوخیت گرفته؟ 

ارم میگم د نه کامال جدیم می خوام برم دیدن بی بی جونم متین: اهان یعنی ببرمت ترمینال؟؟؟؟ متین گیج میزنیا من

برو رامسر تو می گی ببرمت ترمینال منظورت این نیست که می خوای همین االن من ببرمت رامسر لبخندی زدم و 

گفتم:چرا دقیقا منظورم همینه چه زود گرفتی متین:دیوانه خودتی متین:اخه من دانشگاه دارم نمی شه که حتما باید 

فته هم نرو قول می دم چرخ علمی مملکت با این یه هفته غیبت تو مثل بچه مثبتا تمام سکشنا حاضر باشی خوب یه ه

هم بچرخه متین:بهار من هنوز باورم نمی شه؟ فکر می کنم داری شوخی می کنی شوخی با تو اونم بعد از بر خورد 

دیشبت متین:تو که بخشیده بودی بخشیدم ولی یادم که می افته دلم می خواد خفت کنم متین با خنده گفت:نمی 

دونستم قاتلم هستی خوب حاال که فهمیدی راه بیفت متین : اخه من هیچی همرام نیست اشاره به چمدان کردم و 

گفتم:نگران اون نباش متین با بهت گفت:اخر منو دیوانه می کنی دختر حندیدم و زیر لب گفتم:مگه نیستی خدا را 

الع داد و راه افتاد از شهر خارج شده بودیم که شکر نشنید متین با خانواده اش تماس گرفت و قضیه ی سفر را اط
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گفتم:متین بزن کنار متین:چی شده؟ بزن کنار بهت می گم متین ماشین را زد کنار.راستش اتوبان خلوت .جاده باز. 

بد جور وسوسه ام کرده بود که خودم رانندگی کنم واسه همین به سمت در راننده رفتم و در متین را باز کردم مسیو 

بپر رو صندلیه شاگرد متین:جانم؟؟؟؟؟؟؟؟ می خوام هنر نمایی کنم متین:می خوای رانندگی کنی؟ نه می خوام لطفا 

وسط جاده واست قر بدم متین:مسخرم کردی اخه پسمر خوب چو دانی و پرسی سوالت خطاست خوب معلومه که 

کردن خانما را ندارم تو رو  می خوام بشینم پشت فرمان متین لبخند حرص دراری زد و گفت:من حوصله فس فس

خدا بی خیال شو و برگرد سر جات بشین پیاده شو تا نشونت بدم متین پیاده شد و رفت روی صندلی کنار راننده 

 022 252 202 222نشست پشت فرمان نشستم و با گاز محکمی ماشین را از جا کندم سرعتم مدام باال می رفت 

شد متین:بهار بی خیال به کشتنمون می دیا با خنده گفتم:می ترسی؟؟؟؟؟؟؟ تا جایی که صدای بوق خطر ماشین بلند 

متین:از سرعت نه ولی از دست فرمون خانما چرا پس بشین تا نشونت بدم دست فرم نم حرف نداره و تو باید جلوم 

ود اما ن خوب بلنگ بندازی تمام شهامتم را جمع کرد و از بین دو ماشین رو به رو الیی کشیدم راستش دست به فرمو

تا حاال از این غلطا نکرده بود.مقصر متین بود که با حرفاش منو بدجور تحریک می کرد متین در حالی که معلوم بود 

کمی ترسیده گفت:خیلی خوب ..........خیلی خوب بهار باور کردم بزن کنار نه هنوز مونده متین:اخه کل خر االن 

این چه طرز حرف زدن با یک مادام محترمه متین:خیلی خوب مادام تا پلیس ماشین و می خوابونه ای بی تربیت 

نکشتیمون واسا ابروی باال انداختم و گفتم نچ صدای ضبط را زیاد کردم متین صدای ضبط کم کرد و گفت:اخه نفهم 

ی م این جوری که بجای رامسر میرسیم جهنم با خنده گفتم:ادم با رئیسش اینجوری حرف میزنه متین:بهار داریم

رسیم جاده چالوس نگه دار راستش خودمم از جاده چالوس می ترسیدم واسه همین نگه داشتم متین بر گشت سر 

جاش و منم کنار دستش جای گرفتم با سر خوشی پرسیدم:چه طور بود؟کفت برید نه متین نفس حبس شدش و 

کردی حاال می گی بد نبود متین  بیرون داد و گفت:ای بدک نبود اخه بچه پررو تو که داشتی از ترس سکته می

من؟؟؟؟؟؟؟؟؟..........خواب دیدی خیره بلند خندیدم جاده چالوس و رد کردیم و به تونل کندوان رسیدیم از بچگی 

عاشق این بودم که تو تونل فریاد بزنم .از انعکاس صدام خوشم می امد واسه همین به محض وروی به تونل شیشه را 

ون کردم و فریاد زدم همه چی ارومه.......ارومه .............ارومه............ارومه. قصه ها پایین داد و سرم را بیر

خوابیدن.....خوابیدن ...........خوابیدن......خوابیدن متین هم سر ذوق امد و شیشه طرف خودشو پایین داد و داد زد 

....عشقم .... به جان زن..........به جان زن.....به جان زن این خدایا........خدایا..........خدایا.. . اتشه عشقم ......عشقم .

یعنی متین هنوز عاشق نشده .دلش می خواد عاشق باشه اما نیست نمی دونم باید خوشحال می بودم یا ناراحت اما در 

ال که ح هر صورت از این بابت خیالم راحت شد که رقیبی در کار نیست متین صدای ضبط خیلی بلند کرد و در همون

فرمان را ول کرده بود با دستای مشت شدش مردونه می رقصید با صدای بلند با خواننده همراهی می کرد همه چی 

ارومه من چقدر خوشحالم پیشم هستی حاال به خودم می بالم تو به من دلبستی از چشات معلومه من چقدر خوشبختم 

ره فرمان و گرفت اما بازم با خواننده هم نوا بود بلند می همه چی ارومه جیغ زدم دیونه فرمان و بگیر متین دوبا

خندیدم اینجا دیگه چشما تیز بقیه اشراف زادگان نبود که به سبک سری متهمم کنه تو اون لحظه بلند خندیدن گناه 

با نبود منم عقده ی تمام این چند سالم و خالی کرد. از جو به وجود امده سر مست بودم اونقدر سر مست که منم 

متین و خواننده هم نوا شدم تشنه چشماتم منو سیرابم کن منو با الالیی دوباره خوابم کن بگو این ارامش تا ابد پا 

برجاست حاال که برق عشق تو نگاهت پیداست متین دستش را از روی دنده برداشت و دست منو در دست گرفت و 

خوبمون و خراب کنم همه چیز ارومه من چقدر  در دست فشرد حساسیتی نشون ندادم دلم نمی خواست اون حال
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خوشحالم پیشم هستی حاال به خودم می بالم . .. اهنگ که تمام شد اهسته دستم و از دست متین بیرون کشیدم متین 

هم مخالفتی نکرد صدای ضبط را کم کردیم سعی کردیم با سکوتمون ارامش را به جو ماشین برگردونیم نزذیک 

ودیم که متین ماشین و نگه داشت و پیاده شد با چشم دنبالش کردم به سمت دکه ی کنار خیابان روستای سیاه بیشه ب

رفت وقتی برگشت یک پالستیک پر از هله هوله های جور واجور با خودش اورده بود اینهمه را می خوای 

وس نکردم صورتم بخوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متین:می خوایم بخوریم حرفشم نزن من که لب نمی زنم متین:چرا؟؟؟ اخه ح

بشه پر جوش متین:سخت نگیر تو هم پاکت پفک موتوری را باز کرد و یه دونش و جلو صورتم گرفت متین:بفرمایید 

رنگ نارنجی پفک اب از لب و لوچه ام آویزان کرده بودم اما داشتم سرسختانه مقاومت می کردم متین:می خوری یا 

ستش را کنار زدم و گفتم:اذیت نکن دیگه متین :پفک را در دهان نه؟ نه متین پفک و به صورتم نزدیک تر کرد د

خودش گذاشت و با ولع خورد دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم پاکت را از دستش گرفتم و شروع کردم به خوردن 

متین:بابا خودتو خفه کردی.نه به اون ناز و ادا نه به این دو لپی لمبوندنت با همون دهن پر گفتم:می خوری؟ 

تین:مگه واسه ما هم گذاشتی ؟ اره یدونه توشه متین پاکت و از دستم گرفت و یه دونه پفک و توی دهنش گذشت م

و بعد با نامردی تمام پاکت پفک را روی سرم تکاند و بلند بلند خندید خودمو به در بیشتر چسباندم که از دست متین 

ته خرده پفک ها را روی سرم می ریخت اه متین چربه در امان باشم اما متین به سمت صندلی من خم شده بود تا 

نکن متین با صدای بلند خندید ماشین را گوشه ای نگه داشت و به قیافه مظلومه من که دستم را حایل سرم کرده 

بودم خیره شد وقتی دیدم دیگه خرده پفکی توی پاکت نمونده که این اقا بخواد خالیش کنه رو سر من خیالم راحت 

ع کردم به تکاندن شالم متین همینجور محو تماشای حرکاتم بود دیگه چشماش شیطنت قبل و نداشت شد و شرو

ملتهب بود یک لحظه اختیار از کف داد بازوی منو به شدت به سمت خودش کشید افتادم تو اغوشش لحظه ای منو در 

از مدتی سرم و عقب داد و دستش اغوش فشرد انقدر محکم که حس کردم بند بند وجودم داره از هم باز میشه بعد 

را زیر چونه ام برد و سرم را باال گرفت نفس های داغش به صورتم می خورد خواستم داد بزنم بگم ولم کن اما 

صدایی از گلوم خارج نشد خواستم خودمو عقب بکشم اما توانش رو نداشتم مثل اینکه بدنم فلج شده بود اتش از 

کن نباد گستاخانه همون طوری که در اغوشم داشت به صورتم زل زده بود صورتش گونه هام بیرون میامد متین ول 

را به صورتم نزدیک کرد خیلی نزدیک به سمت گونه ام چرخید دستش را از دور بدنم آزاد کرد و صورتم را میان 

م و به دو دست گرفت احساس کردم حرارت گونه ام االن دستهای متین را به اتش می کشه به خودم جرات داد

چشماش نگاه کردم حلقه ای اشک در چشماش نقش بسته بود دستام و روی مچ دستش گذاشتم و با فشاری که 

اوردم دستش از روی صورتم کنده شد چند لحظه چشمام و بستم و نفس عمیقی کشیدم هنوز مچ دستش در دست 

 دستش را آزاد کردم متین که انگار تازه بامن بود با صدای خفه ای گفتم:دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار نکن و مچ 

حرف من به خودش امده بود سرش را زیر انداخت و گفت:ببخش دست خودم نبود و بعد سریع از ماشین پیاده شد 

من هنوز تو بهت بودم متین یهو چش شد من که کاری نکرده بودم این چرا حالش دگرگون شد اب دهنمو قورت 

ای گرفتم تا انجا که میشد در صندلی فرو رفتم تا در تیر رس نگاه متین قرار نگیرم دادم و رفتم رو صندلی عقب ج

چشمام و بستم متین بعد از نیم ساعت بر گشت با ورودش بوی تلخ سیگار توی ماشین پیچید حرفی نزد و اهسته 

دت به نمی دونم چه م حرکت کرد منم ترجیح دادم فعال چشمام بسته باشه با اینکه بیدار بودم چشم روی هم گذاشتم

همون حالت گذاشت اما نزدیکای مرزن آباد بود که چشم باز کردم .این جو و دوست نداشتم من این سفر را برنامه 

ریزی کرده بودم تا متین و بهتر بشناسم مسلما قهر بودن با اون کاری را از پیش نمی برد و منو تو رسیدن به هدفم 
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و راست سر جام نشستم نگاهی به متین انداختم فقط چشم و ابروش از درون  کمک نمی کرد واسه همین بلند شدم

اینه رو به روش معلوم بود هنوز اخم کرده بود با لحن شوخی گفتم:اقای شایسته نمی خوای به ما نهار بدی؟تلف شدم 

م شدم جلو خ به غذا خوری بعدی که رسیدیم نگه می دارم )بازم رفت تو خودش( به سمت صندلی-از گرسنگی متین

دستم را جلوی چشماش تکون دادم و گفتم:هی غرق نشی متین سرش را به طرفین چرخاند تا تمرکزش و بدست 

بیاره دوباره به حالت عادی نشستم متین:از دستم دلخوری؟ نه متین:اما.... نذاشتم حرف بزنه و وسط حرفش پریدم و 

رداش ا گرفتار سیاهی نشم به کسی اعتماد نمی کردم تا پس فگفتم:ببینم متین من همیشه عادت داشتم سیاه ببینم ت

از کرده ی خودم پشیمون نشم.تو اولین نفری هستی که بهش اعتماد کردم اگه می بینی با تو تنها به این سفر امدم به 

اموش راین منظوره که بهت اعتماد کردم پس از حاال به بعد کاری نکن که پشیمون بشم قضیه چند دقیقه قبل و هم ف

کردم بهتره تو هم فراموش کنی متین:بر خالف چیزی که نشون می دی قلب مهربونی داری بازم جو مهربانانه دقایق 

پیش برگشت کنار یک غذا خوری نگه داشت رستوران شیکی نبود اما فضای دل انگیزی داشت زیاد هم شلوغ نبود با 

مراه با منو به ما نزدیک شد و منو را به دست متین داد متین داخل شدیم روی یکی از تخت ها نشستیم مرد مسنی ه

متین نگاهی انداخت و گفت:بهار تو چی می خوری؟ هر چی خودت سفارش دادی بگو واسه منم بیارن متین رو به 

مرد کرد و گفت:دو پرس جوجه مرد:نداریم متین نگاهی مجدد به منو انداخت و گفت:خوب دو پرس قفقازی 

تین با تردید به مرد نگاه کرد و گفت:کوبیده؟ مرد ابروی باال انداخت به نشانه نه متین:برگ؟ مرد:اونم نداریم م

مرد:نه متین:پس پدر من این چه منوی دست من دادی شما که هیچکدوم و ندارین )من اون وسط مرده بودم از 

ن که داشتم می خندیدم انداخت خنده( مرد:خوب برار من چرا ناراحت میشی اینای که گفتی نداریم متین نگاهی به م

و لبخندی زد و رو به مرد گفت:پدر جون چی داری؟ مرد با دلخوری گفت:به من میاد پدر تو باشم لبخند متین پر 

رنگ تر شد و گفت:خوب برادر من خوبه مرد:حاال شد. خوب جوان فقط دیزی داریم بیارم؟ متین:خوب اینو زودتر 

چپ چپ به متین نگاه کرد متین هم اصالح کرد:برادر من مرد به سمت اشپزخانه  می گفتی پدر من. همونو بیار مرد

رفت من از بس خندیده بودم صورتم سرخ سرخ شده بود متین:بهار دل درد می گیریا کمتر بخند سعی کردم خندم 

ه شتم نگاهی بو جمع کنم برای لحظه ای موفق شدم اما دوباره زدم زیر خنده با صدای گوشیم دست از خندیدن بردا

صفحه اش انداختم مهتاب بود ببخشدی گفتم و به خاطر اینکه اونجا انتن نمی داد از رستوران بیرون رفتم با مهتاب 

دقیقه ای خوش و بش کردم اونم یه ریز گلگی می کرد که چرا با خودم نیاوردمش خالصه بعد از کلی زبون  25

ن دو ارف دیزی با ترشی و سبزی و البته پیاز بزرگ روی تخت ریختن قطع کرد داخل که رفتم سفره رو چیده بود

نشستم متین:انقدر دیر امدی که یخ کرد به بخاری که از دیزی بلند می شد اشاره کردم و گفتم:این که هنوز مثل اب 

د ول ورو اتش داره قل قل می کنه متین خندید و گفت:نه منظورم این بود که خیلی لفتش دادی اهان ببخشید مهتاب ب

نمی کرد شروع کردم با قاشق اهسته اهسته اب دیزی را خوردن متین بلند خندید:این چه طرز دیزی خوردن؟ مگه 

غذا خوردن هم طرز داره متین:هر غذایی نه اما دیزی اره من همیشه همین جوری اب گوشت و دیزی می خورم 

نم از نان استفاده نکنم متین:اما دیزی فرق می کنه راستش تو برنامه غذاییم نان زیاد نیست اینه که نهار سعی می ک

ارف من را سمت خودش کشید و تلیت کرد بعد در حالی که مواد و می کوبید گفت:هر چیزی اصول داره بهار خانم 

تشکری کردم و شروع کردم به خوردن متین:و حاال پیاز نه تو رو خدا از بوش متنفرم متین:سر سمت اسمون کرد و 

همسفر بهتر از این جوجه ماشینی نبود نسیب من بد بخت کنی خندیدم و گفتم:خیلی خوب بزار بگم گفت:خدایا 

چاقو بیاره این پیازه را قاچ کنیم متین:قاچ کنیم؟؟؟؟ نکنه می خوای اینو هم یه جا بخوریم متین:نه اما اینو باید له 
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دستش در رفت و چند متر اونطرف تر روی کرد پیاز رو روی سفره گذاشت و محکم کوبید روی سرش پیاز از زیر 

زمین افتاد خندید و گفتم:به تو می گن یه الت اماتور . اون ژست گرفتن به این عملکرد نمی امد جوجه الت متین 

بلند خندید و با لحن الت گونه ای گفت:الت چیه بابا؟من خودم یه پا قیصرم این نفله)اشاره کرد به پیاز(در رفت منم 

گفتم:رخصت پهلوان برم دخلشو بیارم متین خندید و گفت:ولی راستش و بخوای واسه اولین بارم بود  با همون لحن

که می خواستم پیاز بکوبم از اول هم معلوم بود تازه کاری متین خندید:بی خیال دیزیت و بخور یخ نکنه. نهار 

موسیقی مالیمی که از ضبط ماشین پخش می دوستانه ای را در کنار هم خوردیم و دوباره به اره افتادیمتا رامسر به 

شد گوش دادیم هر دومون تو فکر بودیم نمی دونم چرا حس می کردم اونم داره به چیزی فکر می کنه که من فکر 

می کنم به هر حال تا وقتی که به رامسر رسیدیم صدا از هیچکدوممون در نیامد با راهنمایی من به خونه بی بی 

خالف تمام ساختمان های اون ناحیه ویالیی نبود یک کلبه کوچک که جای در ورودی حصار رسیدیم خونه بی بی بر 

چوبی داشت و بعد خانه ای کوچک در میان انبوهی از درختان پیدا می شد تقریبا می شد گفت مجاور دریا ست البته 

ا می آمد.بعضی اوقات فکر نه اونقدر که موج ها به خونه برسن اما خوب نزدیک بود از جلوی در ورودی صدای دری

می کردم چه طور این پیرزن از این سر و صدا و هیاهوی دریا کالفه نمی شه در عین ارامشی که به ادم می داد می 

تونست زجر اور هم باشه با ذوق از ماشین پایین پریدم و سمت حصارهای چوبی رفتم اما با صدای متین متوقف شدم 

همون توام واسا با هم بریم ایستادم تا متین بهم برسه از جلوی در فریاد زدم صاب متین:هی دختر صبر کن مثال من م

خونه مهمون نمی خوای؟ بی بی سرش را از پنجره چوبی کلبه اش بیرون کرد و با دیدن من گفت:بهار مادر خودتی یا 

ی خانم چپ چپ خواب نما شدم متین جوری که فقط من بشنوم اهسته و با لحن شوخی گفت:خود ناکسشه بی ب

نگاش کردم و سریع گفت:پوزش ملکه بی بی جون خود خودمم به چشمات شک نکن بی بی سریع بیرون امد از 

دیدنش دلم شکست چقدر شکسته شده بود کمرش خمیده تر شده بود و چین و چروکای صورتش عمیق تر سمتش 

عمیقی کشیدم عطر تنشو دوست داشتم رفتم و دستش و بوسیدم مثل همیشه بوی گالب و گل محمدی می داد نفس 

از اغوشش که بیرون امدم دیدم چشماش خیسه نبینم اشکتو عشق من بی بی با صدای بغض الودی گفت:چند ماه 

پیش هر شب خواب بد واست می دیدم هر چی به این مامانت می گفتم گوشی را به تو بده باهات حرف بزنم دلم 

ونی اما صداش غم داشت همین دلمو اتش می زد من فدای اون دلت بشم اروم بگیره می گفت رفتی خارج درس بخ

بی بی خانمی یه مدت نبودم شرمند ولی االن سر و مور و گنده در خدمتم بی بی خندید و اشاره به اندام اب رفتم کرد 

که  ه بی بیو گفت:اره چقدرم که گنده بی بی جونم چهار کیلو چربی که غصه خوردن نداره یه هفته ای بر می گرد

تازه متوجه متین شده بود نگاهی خریدارانه بهش انداخت و گفت:چشمم روشن بی خبر بی بیتم که شوهر کردی 

متین مودبانه سالم کرد من در پاسخ بی بی گفتم:نه بی بی جون شوهر چیه مگه مغز خر خوردم اقا شایسته از 

ه فر؟؟؟؟ متین:بی بی خانم من واسه چند وقت قراره راننددوستانه بی بی با نگاه مشکوکی گفت:ادم با دوستان میاد س

بها....خانم شریفی باشم بی بی عینکش را جا به جا کرد و گفت:که اینجور که اینجور بله همین جور بی بی:چیزی که 

 -شما تو اینه می بینید من تو خشت خام می بینم.پس منو مسخره نکنید بی بی جون مسخره چیه راستشو گفتم بی بی

رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون .بیاین بیاین بریم داخل بی بی جلو رفت .می خواستم پشت سرش وارد خونه 

بشم که متین از عقب دستمو گرفت تو دلم گفتم این باز جو گیر شد متین منو بر گردوند سرم را پایین انداخته بودم 

یر چونه ام گذاشت و سرم را باال آورد متین:ببینم نمی دونم چرا حس می کردم گونه هام سرخ شده متین دست ز

رخسارت چه رنگی شده که بی بی خانمت همچین فکری کرد واسه اینکه ضایع نشم با خونسردی به چشماش زل 
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زدم متین با لبخند و لحن شوخی گفت:منم بودم همچین فکری می کردم بچه پررو می خواست رو دست بزنه اما خبر 

ب هفته من شب چهلم نه جناب شایسته اگه بی بی جونم فکری کرده به خاطر گونه های گل نداشت که اگه این ش

انداخته شما بوده نه صورت بی تفاوت من متین نا خوداگاه دستش را به سمت صورتش برد و گونه هاش و لمس کرد 

ی ه دیگران تهمت میزنخندم گرفت چه زود خودشو لو داد خندیدم و گفتم:تو که از خودت مطمئن نیستی واسه چی ب

به داخل کلبه بی بی رفتم اما متین پشت سرم نیامد گوشه پرده را کنار زدم ببینم کجاست دیدمش داشت توی اینه 

کنار ماشین صورت خودشو نگاه می کرد الهی این چقدر به خودش شکه دیدم داشت میامد سمت کلبه واسه همین 

ی بی رفتم چای و ریخته بود چایش مثل همیشه خوش رنگ و تازه دم سریع پرده را انداختم و به اشپزخانه کمک ب

بود سینی را به دستم داد بی بی:اینو ببره تا منم شیرینی را بیارم سینی چای را برداشتم و بیرون رفتم متین روی مبل 

دنیه تکرار نشنشسته بود سینی چای را رو به روش گرفتم متین:این چایی خوردن داره ها پس بخور چون این اتفاق 

متین:اخه بی ذوق اون بدبختی که می خواد بیاد تو رو بگیره به چیه تو دلخوش باشه با پررویی گفتم:به کماالتم متین 

لپمو لپمو گرفت و محکم کشید و گفت:کمال جان بار اخرت باشه از پشت پنجره مردم و دید میزنیا ول کن لپمو 

سریع گفتم:باشه باشه متین لپمو رها کرد )پس دیده بود از پشت پنجره کندی متین:بگو باشه انقدر درد داشتم که 

زاغ سیاشو چوب می زنم( با وارد شد بی بی متین لبخندشو خورد و مودب نشست منم بحث و ادامه ندادم بحث و 

می  ویاگفت و گو بر سر مسائل عادی و روزمره تا شب ادامه داشت بی بی حال مادر و پدر تا سبزی فروش محله را ج

بود که بعد از خوردن دست پخت بی نظیر بی بی متین عزم رفتن  9شد و منم ذکر سالمت می کردم ساعت تقریبا 

کرد کجا؟؟ متین:میرم هتل بی بی:مگه اینجا بهت بد میگذره کاکول به سر ؟ بی بی همیشه بهنام و کاکول به سر صدا 

نه.راستش ادما سخت تو دل بی بی جا میشدن اما همین که مهر میزد برام جالب بود که چرا متینم این شکلی صدا میز

کسی به دلش نشست دیگه دنیا میشد ضد اون بی بی پشتش بود مثل اینکه متین هم خودشو تو دل بی بی جا کرده 

بود اخه بی بی بهنام و خیلی دوست داشت یه جور می پرستیدش همه یه طرف بهنام یه طرف البته منم که یکی 

دم و بقول بهنام لوس و دیوانه اش خیلی دوست داشت متین:نه بی بی جون این چه حرفی هم صحبتی با یدونش بو

شما واسه من مایه ی افتخاره ولی خوب درست نیست شب و اینجا بمونم متین راست می گفت درست نبود بمونه 

د بدجور لش می ذاشت بیهوش می شکلبه کوچکی که فقط دو خواب داشت با یه نگهبان پیر مثل بی بی که تا سر رو با

موندنش بد بود اما بی بی مصرانه می خواست که متین بمونه دوست داشتم دهن باز کنم و بگم بی بی من فکر منم 

باش که یه ساعت دیگه که شما بیهوش شدی باید با این گوریل تنها سر کنم اینم که با کار امروزش نشون داد 

بالخره بی بی پیروز شد و متین موند یه لحظه ترسیدم متین اهسته و با لحن  اونقدرا هم کبریت بی خطری نیست

شیطونی گفت:ای وای خانم شریفی چرا رنگتون شده مثل گچ متین خجالت نمی کشی این پیرزن یه چیزی می گه تو 

وان ابم .ملکه جواقعا می خوای بمونی متین:اره می خوام بمونم تو چرا ناراحتی قرار نیست که تو اتاق پیش تو بخو

تشریف میبرن پیش بی بی خانمشون منم تو اون یکی اتاق می خوابم کور خوندی من پیش بی بی بخواب نیستم 

صدای خور و پفش تا صبح دیونه ام می کنه متین:یعنی می خوای پیش من بخوابی؟ نخیر جنبعالی پیش بی بی می 

ند زد نترس بابا بزرگ خدابیامرزم تا حاال فسیل شده متین بل خوابی متین:قصد ندارم تن بابابزرگتو توی قبر بلرزونم

زیر خنده و گفت:خیلی وقیحی دختر وقیح تر از تو؟؟؟؟؟؟؟پاشو برو هتل ببینم متین:بهار وقتی می گی برو دلم می 

تاق اخواد بمونم بالخره اون شب هر کاری کردم نتونستم متین و بیرون کنم موند اون توی سالن خوابید بی بی تو 

خودش منم توی اتاق اینوری موقع خواب اصرار داشتم بی بی سمعکشو در نیاره اما قبول نکرد میگفت اونجوری که 
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خوابم نمی بره خدایا خودمو به تو سپردم رفتم تو اتاقم و در بستم اتاقای کلبه بی بی هم که کلید نداشت دلم می 

ین و خفه می کنم خالصه بعد از کلی این پهلو و اون پهلو خواست خودمو خفه کنم نه چرا خودمو خفه کنم این مت

بود که از خواب پریدم دهنم خشک شده بود نیاز شدیدی به اب داشتم اما پارچ اب تو  3شدن خوابیدم ساعت 

اشپزخانه بود و واسه رسیدن از اشپزخانه هم باید از سالن می گذشتم جای که متین اونجا خواب بود خالصه بی 

تحمل کردم اما نه انگار داشتم به دیار باقی می شتافتم بد رقم  4از بی ابی که ادم نمیمیره تا ساعت  خیالش شدم

تشنه بودم جوری که گلوم هم می سوخت یا خدایی گفتم و بیرون رفتم کلبه تاریک بود تاریک تاریک اخه یکی 

لبه شی هم که شده سو سو کنه انقدر کنیست بگه بی بی من یه فانوسی یه چیزی تو این سالن میذاشتی واسه دلخو

تاریک بود که حتی نمی دیدم متین کجا خوابیده تصمیم گرفتم از کناره دیوار دست بگیرم و حرکت کنم مطمئنا کنار 

دیوار که نخوابیده بود چشممو بستم و دلم و زدم به دریا و حرکت کردم تقریبا رسیده بود از خوشحالی تو پوست 

در خوب شد که با این گودزیال بر خورد نکردم چندتا قدم اخر را سریع تر برداشتم اما یه خودم نمی گنجیدم چق

لحظه احساس کردم پام گیر کرد و خوردم زمین اما نه انگار رو زمین نبودم اینو از صدای فریاد متین که گفت:اخ 

ل بی شتباه گرفت اخه هیکل من با هیکفهمیدم خدا منو بزنه افتاده بودم رو متین متین مطمئن بود منم یعنی نمی شد ا

بی جون یکی بود !!!!!!!!!! اما اقا خودشو زده بود به خریت دستش را دور کمرم حلقه کرده بود و منو به خودش می 

فشرد و می گفت:الهی بمیرم بی بی جون اسیب که ندیدین زبونم بند امده بود متین:بی بی جون اگه فکر می کنی 

جا بخوابااااا منو مثل پسرت بدون دستم و روی سینه ستبرش گذاشتم تا تکیه گاهی باشه واسه اینجا راحت تری همین

بلند شدنم اما حلقه دستشو تنگتر کرد متین مسخره بازی در نیار . ندیدمت .دستتو بکش می خوام پاشم 

زیم حمله کرده یه چی متین:مطمئنی ندیدی؟ متین اون روی سگ منو باال نیار متین:چه بد اخالق نصفه شبی به من

بدهکار شدم.ای خدا می بینی چه زمونه ای شده دخترم دخترای قدیم با لحن جدی گفتم:متین خواهش می کنم 

.اینجوری معذبم متین:خیلی خوب اول دیه منو بده بعد پاشو دیه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! متین:اره دیگه شکم و کمرمو زدی 

متین:نه همین حاال قبول بزار برم کیف پولمو بیارم متین:وجه نقد نمی  داغون کردی خیلی خوب فردا نقدا می پردازم

خوام پس چی می خوای؟؟؟؟؟؟ متین صورتشو جلو اورد با دست صورتشو به عقب حول دادم و گفتم:قرار بود تکرار 

ه ب نشه متین دستش و از دور کمر شل کرد و گفت:باشه ببخشید بلند شدم متین هم بلند شد و روی تشکش نشست

طرف اشپزخانه رفتم و لیوان ابی پر کردم ای سرب داغ بخورم یکی نیست بگه حاال که افتادی روش تشنگیت رفع 

شد بعد از خوردن اب از کنارش رد می شدم که گفت:شب خوش ملکه جوان اهسته در حالی که صدام گرفته بود 

 گفتم:شب تو هم 

 هم بزارمبه اتاقم بر گشتم دیگه تا صبح نتونستم چشم رو 

صبح با چشمای پف کرده بیدار شدم وضع صورت متین هم بهتر از من نبود و این نشون می داد هیچکدوممون شب 

ارامی نداشتیم صبحانه ای که بی بی حاضر کرد بود و خوردیم خبری از بی بی نبود نمی دونم این پیرزن کجا ول 

ر می پرسید متین: بهار این تن بمیره دیشب عمدی نبود؟ دقیقه یک با 0کرده رفته متین یه ریز رو نروم بود هر 

متین من با چه زبانی باید ازت خواهش کنم قضیه دیشب و فراموش کنی متین چشماش و ریز کرد و لخند شیطنت 

امیزی زد و گفت:قضیه دیشب فراموشی نشدنیه متین خیلی....... متین:خیلی چی ملکه؟ هیچی متین:نه بگو جون من 

ه سر من نزار لحنم انقدر جدی بود که متین خودشو جمع کرد و دیگه در مورد دیشب حرفی نزد یک متین سر ب

ساعت بعد بی بی امد اقور بخیر بی بی جان کجا تشریف داشتی؟ بی بی:رفته بودم سر خاک یار بی وفام بی بی هر 
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امد با اینکه تو دوران جوانی روز سر خاک شوهرش می رفت و باهاش تجدید پیمان می کرد از این کارش خوشم می

بیوه شده بود اما با وجود خواستگارای خوب هم ازدواج نکرده بود به قول خودش بیوه بشی طالق بگیری یا هر چیز 

دیگه ای هیچ وقت از فکر شوهر اولت بیرون نمیای.هر اغوشی را با اغوش اون مقایسه می کنی و ناخوداگاه به یادشی 

که با تو ازدواج کرده تفکر بی بی درست نبود اما من قبولش داشتم به قول بی بی خدا یکی  و این یعنی الم به ادمی

یار یکی یک بار ازدواج کن برای همیشه باهاش بمون یا با خود طرف یا با یادش بی بی مثل اینکه یه دفعه به یاد 

اه مون زد و با بهت به یکدیگر نگچیزی افتاده باشه گفت:هی ببینم شما دو تا بهم محرمید؟ منو متین در جا خشک

کردیم بی بی:مگه زبونتون و اقا گرگه خورده متین:از حرف شما تعجب کردیم بی بی:واسه چی تعجب؟ بی بی جان 

اخه دیدم دیشب تو بغل همدیگه بودید شاخم در امد این از کجا دیده بود داشتم -چرا همچین فکری می کنید بی بی 

نه بی بی جون دیشب بهار خانم می خواستن برن اشپزخونه پاشون به تشک من گیر از خجالت فسیل میشدم متین:

کرد این شد که افتادن.......ولی باور کنید ناخواسته بود بی بی عینکشو جابه جا کرد و گفت:اون ناخواسته افتاد تو بغل 

می  دید نه گوشش درست تو.تو چی؟تو هم ناخواسته سفت چسبیده بودیش )این بی بی ما روز روشن نه چشمش می

شنید نمی دونم تو اون تاریکی که من هیجا را ندیده بودم این چه جوری زوم کرده بوده رو ما( دیگه عمال دلم می 

خواست زمین دهن وا کنه و منو ببلعه متین هم که صورتش مثل لبو سرخ شده بود زد بیرون بی بی به خدا............. 

از همون لحظه که لپات رنگ به رنگ شد فهمیدم غیر عمد بوده پس چرا این حرفا رو  بی بی:می دونم دختر می دونم

زدی؟ بی بی در حالی که بی خیال به سمت اشپزخانه می رفت گفت:کوچکی که اینا را بفهمی خوب شما بگید تا بفهمم 

ی ب واسه اون یه معنبی بی:دیدی چه جوری رنگ عوض کرد و زبونش بند امد؟ اهسته گفتم:اره خوب این یعنی دیش

اره -داشته بی بی اونم دیشب منظوری نداشت فقط داشت شوخی می کرد پسر جماعت و که می شناسین بی بی

میشناسم واسه همینه که می گم جدی تر از شوخی بود.پدر سوخته چه دیه هم می خواست )وای این بی بی که مثل 

گفت مثل اینکه داره فیلم تعریف می کنه( سرم و پایین انداختم  دوربین ما را زیر نظر داشته همچین با اب و تابم می

بی بی دست زیر چانه ام برد و سرم و باال اورد و گفت:پسر خوبیه دریابش )اخ من فدای اون طرز تفکر اروپایت بشم 

 بی بی جونم( حرفی نزدم و منم مثل متین فرار را بر قرار ترجیح دادم و رفتم تو اتاقم

ه مدت بود که مثل تازه عروسا توی اتاق خودمو حبس کردم فقط می دونستم روی بیرون رفتن و نمی دونستم چ

ندارم مونده بودم بی بی چه جوری اون وقت شب توی اون تاریکی مطلق ما رو دید میزده ای خدا .نمیری متین که هر 

بی  بهار از اتاق بیرون رفتم جانم بهار-چی میکشم از تو میکشم توی فکر خودم غرق بودم که بی بی صدام زد بی بی

بی؟ بی بی به گوشی متین که روی میز داشت زنگ می خورد اشاره کرد و گفت:بیا این ماس ماسک و ببر بده به اون 

کاکل به سر خودشو خفه کرد باشه بی بی:با ذوق نریا خودتو سنگین بگیر زیادم تحویلش نگیر این مردا را من می 

می شن بی بی باور کن متین اصال واسه من مهم نیست اون فقط یه دوسته یه دوست ساده  شناسم محلشون بدی پررو

بی بی با لحنی که منو به تمسخر گرفته بود گفت:اره بی بی جون می دونم اخه ادم فقط تو بغل یه دوست ساده حالی 

ه باشه ن خجالت میکشم بی بی:باشبه حالی میشه با اعتراض گفتم:بی بی انقدر این موضوع نا خواسته را به روم نیاری

بجنب قطع میشه ها درست بعد از این حرف بی بی صدای زنگ موبایل متین قطع شد اشاره کردم قطع شد اما دوباره 

زنگ خورد بی بی:مثل اینکه کارش خیلی فوریه بدو باشه با دو از خونه رفتم بیرون .تمام نیروی خودمو به کاربسته 

ایل نگاه نکنم اخه مگه من مفتش محله ام که حتما باید بدونم کیه هر چی بیشتر تالش می کردم بودم تا به مانیتور موب

کمتر موفق می شدم واسه همین زیر چشی نگاهی به مانیتور انداختم با دیدن اسم از حرکت ایستادم المیرا زیبا چند 
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ا اسمش توی موبایلش سیو کنه اصال این ببار اسم و خوندم یعنی واقعا انقدر زیباست که متین لقب زیبا را پسوند 

متین چه نسبتی داره ؟ واسه چی بهش زنگ زده بود؟ یعنی از من خوشگل تر بود؟ اینا تمام فکرای بودن که در 

عرض یک ثانیه در ذهنم نقش بستن در کسری از ثانیه تصمیم گرفتم گوشی را جواب بدم این گل دختر هر کس که 

داره دکمه پاسخ و زدم قبل از اینکه من بخوام حرفی بزنم صدای دختری در گوشی  هست باید بفهمه متین صاحب

متین خان واسه اینکه جواب -پچید اه متین بار صدومه که دارم بهت زنگ میزنم هیچ معلوم هست کجایی؟ المیرا

و گفتم:بله  ی کردمبدی باید زیر لفظی بدم؟؟؟؟ لحنش انقدر لوند بود که نگفته می بارید که دوست دخترشه سرفه ا

امرتون؟؟؟ المیرا:اوه خانم ببخشید من فکر کردم با موبایل اقای شایسته تماس گرفتم ولی مثل اینکه اشتباه گرفتم 

نخیر کامال درست گرفتین المیرا جا خورد اما سریع خوشو جمع کرد و گفت:می تونم باهاشون صحبت کنم؟ اگه می 

شون دست من نبود المیرا:بله ببخشید مزاحم شدم بعدا تماس می گیرم بگم تونستن پاسخگو شما باشن مطمئنا گوشی

کی زنگ زد؟ بگید المیرا میشناسه میشه خودتون و معرفی کنید تا منم بشناسم المیرا:الزمه که شما بشناسید البته 

است جلوی من کم المیرا با تردید پرسید:نامزدشین؟ شما از نامزدی ما خبر نداشتین؟؟؟؟؟ المیرا که مثال می خو

نیاره گفت:چرا چرا متین گفته بود تو دلم به ساده لوحی دختره خندیدم بد رو دست خورده بود المیرا:در هر صورت 

تبریک می گم مرسی خانم المیرا در حال که از صداش معلوم بود در حال انفجاره گفت:بیشتر از این مزاحم نمیشم 

ین بدین البته بفرمایید المیرا:بهش بگید دیگه با من تماس نگیره در حالی که مراحمید المیرا:فقط میشه یه پیام به مت

از بهم زدن ارتباط متین با یک دختر دیگه سر مست بودم گفتم:حتما بهشون می گم لطف می کنید خداحافظ با 

کجات خوشحال و شوخ طبعی گفتم:خدا یار و نگهدارتون دلم می خواست از المیرا زیبا بپرسم االن دقیقا 

سوخت؟؟؟؟؟؟اما استغفراهلل زیر لب گفتم و بی خیال شدم منم جدیدن بی تربیت شده بودما برگشتم که به سمتم 

کلبه برم اما چشمم روی قامت متین که به تنه ی درخت تکیه زده بود و بدون پلک زدن منو نگاه می کرد ثابت موند 

ن قربونت برم از دیشب تا حاال واسه من بدبخت بپا لبخند ژکوندی گوشه ی لبش بود تو دلم گفتم اخه خدا جو

گذاشتی اون از بی بی که دیشب مچمون و گرفت اینم از این گل پسر که اد همین االن باید سر و کلش پیدا می شد و 

به مکالمه صمیمی من و المیرا جون گوش می داد لبخند متین پر رنگ تر شد گوشی را بهش پس دادم تو دلم 

اب بخندی مطمئنا اگه متین می فهمید به خاطر اون با المیرا اینجوری حرف زدم غروری واسم نمی  گفتم:درد .رو

موند و از بین رفتن غرورم مساوی بود با نابود شدنه شخصیتم متین لب باز کرد حرفی بزنه اما حرف نزدشو قطع 

فا به خاطر خودش بود.دوست داشتم کردم و گفتم: ببین اقای شایسته اگه شنیدی با المیرا اونجوری حرف زدم صر

بهش بفهمونم ارزشش بیشتر از اونی که عروسک دست پسرای بشه که هیچ تعهدی بهش ندارن و ممکنه دفعه بعد 

که تماس گرفت نامزدشون تلفن و جواب بده پس خواهشا شایعه احساسی عشقی عاطفی نساز می دونی که اهل این 

این و نشون می ده کدوم حرکاتم؟ متین:همین که سعی داری همه را از اطراف حرفا نیستم متین:ولی حرکاتت غیر از 

من پراکنده کنی در حالی که از کنار متین رد می شدم و به سمت کلبه می رفتم گفتم:من با اطرافیان بهنام هم همین 

 که متین داد بر جا جوری بر خورد می کنم متین:خوب واضحه چون بهنام و هم دوست داری البته برادرانه با پاسخی

خشک شدم خوب شد پشتم بهش بود و متوجه رنگ به رنگ شدن صورتم نشد پس متین یه بوایی از احساس من 

برده بود.در خودم شکستم همیشه دوست داشتم اول دوست داشته بشم و بعد دوست بدارم واسه همین باید دید 

ا به حال در قلب من به روی هیچ مذکری بجز بهنام و بابام متین و عوض می کردم حق با تو .بهنام و دوست دارم اما ت

باز نشده متین:ثابت کن زیر لب باشه گفتم سریع به سمت متین برگشتم و گوشیه موبایلش و از دستش کشیدم با 
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شماره ای که المیرا تماس گرفته بود تماس گرفتم و صدا را روی پخش گذاشتم متین:می خوای چیکار کنی؟ جوابی 

صدای المیرا در گوشی پچید المیرا:مگه نامزدت بهت نگفت که من گفتم دیگه باهام تماس نگیری منم المیرا  ندادم

خانم المیرا با لحن سردی گفت:اوه بله بفرمایید راستش تماس گرفتم که بگم تمام حرفای که بهتون زدم شوخی 

می تونن با هم نامزد بشن چشمای متین از حدقه محض بود متین خواهر زاده منه اطالع دارید که خاله و خواهرزاده ن

بیرون زده بود المیرا درحالی که خوشحالی در صداش موج می زد گفت:نمی دونستم خاله ای به جوانی شما داره؟ 

خوب از حاال به بعد می دونید المیرا:ولی شوخی نابه جای بود دختره پررو کاری می کنه چهارتا ریچال بارش کنماااا 

دن یا نبودنشو من تشخیص می دم المیرا با لحن چاپلوسانه ای گفت:قصد ناراحت کردنتون و نداشتم خاله به جا بو

خانم خیلی خوب من حرفامو زدم اگه کاری ندارید قطع می کنم المیرا:نه سالم برسونید و به متین عزیز بگید با من 

قطع کرد تلفن متین و سمتش گرفتم و  تماس بگیره به چشمای متین خیره شدم و گفتم:حتما میگیره المیرا

گفتم:ثابت کردم و به سمت کلبه راه افتادم متین هنوز تو بهت بود درونم متالطم بود اما مدام با خودم تکرار می 

کردم تو بهار شریفی هستی بهار شریفی محبت گدایی نمی کنه احساس گدایی نمی کنه بهار شریفی پا پیش 

این جمالت و تو ذهنم مرور کردم که سرگیجه گرفتم به طرف اتاقم رفتم و کمی استراحت  نمیزاره....... خالصه انقدر

بود که با صدای تاق و توقی که از اشپزخونه میامد به اون سمت رفتم بی بی مشغول فراهم  22کردم ساعت تقریبا 

کرد سمتش رفتم و خواهش کردن نهار بود از خودم خجالت کشیدم بی بی با این سن باید واسه من نهار درست می 

کردم اجازه بده من اشپزی کنم )حاال اون وسط من قپی اضافه می امد یکی نیست بگه دختره اخه اشپزی بلدی که تز 

می دی؟( خدا را شکر بی بی قبول نکرد و فقط تهیه ساالد را به عهده من گذاشت داشتم کلما رو درشت درشت خورد 

یی؟ شانه ای باال انداختم و گفتم:چه وضعی؟ بی بی:اینقدر بزرگ بده؟؟؟؟؟ بی می کردم که بی بی گفت:این چه وضع

بی خندید و گفت:نه واسه شروع بد نیست شروع؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بی بی:اره بهار کم کم باید یاد بگیری فردا روز که 

ره مگه میب شوهر کردی می خوای چیکار کنی؟؟؟؟ خدمتکار میگیرم بی بی:مرد از غذایی که زنش بپزه بیشتر لذت

غذا با غذا فرق داره؟ بی بی:صد البته غذایی که با عشق پخته بشه طعم عشق می ده و غذایی که خدمتکار درست کنه 

طعم وایفه .به نظر خودت کدومش خوشمزه تره؟ لبخندی زدم بی بی بازم مثل همیشه تونسته بود منو با جوابای بی 

اهو را باید تا چه حد خورد کنم چه جوری گوجه فرنگی و خیار را قاچ نظیر خودش قانع کنه بی بی یادم داد کلم و ک

کنم سس مخصوص ساالد و چه جوری درست کنم و خالصه کال چه جوری ساالد درست کنم بعد از اتمام کار نگاهی 

سرشار از رضایت به هنرنمایی مشترکمون کرد و گفت:با استعدادیااا دختر خندیدم و گفتم:نظر لطف شماست بی 

بی:راستی این کاکل به سر کجا غیبش زده ؟ نمی دونم بی بی:برو دنبالش نه بی بی اگه بخواد بیاد خودش میاد بی بی 

سر تکان داد و گفت این لجبازیت و از فک و فامیل بابت به ارث بردی بچه های که من تربیت کردم هیچکدوم لجباز 

 نیستن 

شده بود و بازم از  3داشت دنبالش برم اما من زیر بار نمی رفتم ساعت  وقت نهار شد اما متین نیامد بی بی بی اصرار

متین خبری نشد دیگه واقعا دلم به شور افتاده بود یعنی کجا رفته اهسته جوری که بی بی متوجه نشه از در بیرون 

بود راهی ن رفتم یه حسی بهم می گفت برم سمت ساحل اونجا پیداش می کنم تا ساحل راه زیادی نبود یعنی اصال

واسه همین سمت ساحل رفتم نرسیده به مقصد ایستادم از اینجا میشد کامال ساحل و دید چشمی گرداندم و متین و 

پیدا کردم روی شن نشسته بود جوری که وقتی اب به ساحل بر می گرد کامال خیسش کنه سر تا پا خیس بود 

می کرد نمی دونم شاید اونم مثل من دلش گرفته بود از سنگریزه ها ی کنار ساحل و بر می داشت و به دریا پرتاب 
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دور بهش خیره شده بودم نمی دونم چرا تمام اتفاق های چند ماه گذشته را فراموش کرده بودم مگه متین همون 

ماه توی  6ماه از زندگی محرومم کرده بود مگه متین همونی نبود که باعث شد بود مامان و بابا  6پسری نبود که 

سال از درس و  2رگ من زندگی کنن مگه همین پسر با بی احتیاطی خودش بالیی سرم نیاورده بود که برزخ م

دانشگاه عقب بمونم واسه چی همه ی اینا را فراموش کرده بودم واسه چی به چشمم نمی امدن مگه من این بازی را 

میشدم اخه عشق. اونم من بعیده واسه خرد کردن غرور اون شروع نکرده بودم پس واسه چی خودم داشتم تحقیر 

واقعا بعیده مگه من همونی نبودم که می گفت هیچ مذکری ارزش دوست داشتن نداره اال بابا و برادر خودم قطره ای 

اشک از چشم چپم چکید .واسه سردرگمی خودم اشک ریختم دیگه تحمل نداشتم به سمت خونه برگشتم و با دو به 

تادم به چهره خالی از شیطنت و بی طراوت خودم خیره شدم واقعا من همون بهار سمت اتاقم رفتم جلوی اینه ایس

شریفی ام همونی که تمام دختره ارزو داشتن شخصیتی همچون اون داشته باشن چرا روزگار با من کل انداخته بود 

وانش خرد چرا می خواست خردم کنه مگه چه بدی به این کائنات کرده بودم چه المی مرتکب شده بودم که تا

شدنم باشه اما من نباید خرد بشم من خرد نمی شم حتی اگه به عشقم نرسم سرمو باال دادم و سینه ام و ستبر کردم و 

زمزمه کردم :روزگارا که چنین سخت به من می گیری باخبر باش که پژمردن من اسان نیست قامت خمیده ی بی بی 

د و چند وقت بود که داشت اینجوری بهم زل می زد اصال متوجه از تو اینه نمایان شد نمی دونم کی وارد شده بو

وروردش نشده بودم بی بی:بهارم کیو دیدی که صورتش از سیلی روزگار سرخ نشده باشه انقدر نیاز به حرف زدن و 

مشورت کردن داشتم که بی مقدمه گفتم:اما بی بی بازی کردن با شخصیت و غرور ادما جوانمردانه نیست من نمی 

ام غرورم خرد شه نمی خوام بشکنم بی بی:بزار بشکنه این غروری که باعث شده تو به دیگران از باال نگاه کنی خو

بزار بشکنه غروری که باعث میشه خود برتر بین باشی بزار بشکنه بهار اونجوری شخصیتت دوست داشتنی تره بی 

کوچک شو نمی گم تحقیر شو عزت نفست و  نه قشنگم نمی گم_بی نمی خوام کوچک شم نمی خوام حقیر شم بی بی

حفظ کن احترام خودتو حفظ کن اما بقیه رو هم در کنار خودت ببین باور کن بقیه هم از این دنیا همون قدر سهم 

دارن که تو داری باور کن متین هم غرور داره اگه نمی خوای عزت نفست خرد شه با عزت نفس اون بازی نکن من 

م بی بی:وقتی اونو الیق عشق خودت نمی بینی داری تحقیرش می کنی مگه تو چی داری که هیچ وقت اینکا رو نکرد

اون نداره بی بی می خواست ادامه بده اما صدای متین که از سالن می امد مانعش شد متین:صاب خونه نیستین؟؟؟؟؟ 

نگی به وریم هالک شدیم از گرسبی بی:کاکل به سر االن میایم بی بی اهسته از جا بلند شد و گفت:بیا بریم نهار بخ

سمت در رفت صداش زدم ارام برگشت مرسی بی بی بهم لبخندی زد و گفت:متین پسر خوبیه خیلی اذیتش نکنبی 

بی بیرون رفت منم سر و وضعم را درست کردم و واسه کمک بهش بیرون رفتم متین توی هال روی مبل لمیده بود و 

من نشده می خواستم نگاش نکنم ولی مگه میشد مثل وزق زل زدم بهش  داشت تلوزیون نگاه می کرد متوجه ورود

.سنگینی نگاهم و احساس کرد و با بلند کردن ناگهانی سرش غافلگیرم کرد به چشمام رنگ بی تفاوتی دادم متین 

چشمکی بهم زد منم سریع اخممو تو هم کردم نمی دونم کجای اخم من خنده داشت که اقا زد زیر خنده زیر لب 

دیونه ای گفتم که شنید متین با لحن خاصی گفت:کافر همه را به کیش خود پندارد بهش خیره شدم و با لحن 

خونسردی گفتم:به کیش من بودن سعادت می خواد که همه ندارن امدم از رو به روش رد شم و برم توی اشپزخانه 

زمین که دستش و حایلم کرد از ترس که بی شرف پا شو جلوم گذاشت منم که ندیدمش با کله داشتم می خوردم 

دستم و دور گردنش حلقه کردم البته فقط واسه چند ثانیه تا تعادلم را به دست بیارم همینکه تونستم تعادلم و حفظ 

کنم سریع پسش زدم و با خشم رو به روش ایستادم خدا را شکر که بی بی ندید گفتم:اینکارا یعنی چی؟؟؟؟؟ 
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ه متین:بد کردم کمک کردم نخوری زمین با خشم اما اهسته طوری که بی بی نشنوه متین:کدوم کارا؟ همین دیگ

گفتم:اره بد کردی تو پاتو از عمد جلوی من نگیر که بخورم زمین کمک کردن پیشکشت متین با لودگی اشاره به 

دونم چهره عصبیم کرد و گفت:خشم اژدها با حرص گفتم:من با تو شوخی دارم خیلی خونسر جواب داد:نمی 

داری؟؟؟ متین متین:جانم در حالی که از حرص نفس نفس می زدم گفتم:دوست داری حرص منو دراری؟ متین مثل 

پسر بچه ها مظلوم سرش را به عالمت تایید تکون داد و گفت:اهوم دیگه داشتم از خشم منفجر میشدم سریع به 

ترسیدم یکم دیگه باهاش یکی به دو کنم اشپزخانه رفتم صدای خنده ی متین و از پشت سر شنیدم محل ندادم 

دست به یقه بشیم بی بی سفره را به دستم داد تا پهن کنم بیرون رفتم از اینکه اقا اونجوری روی مبل لمیده بود و 

منتظر حاضر شدن سفره بود تا بیاد و میل کنه زورم گرفت واسه همین گفتم:بجای اینکه لنگت و بدی هوا و تلوزیون 

کمک متین:تو خونه ما رسم نیست مرد دست به اینجور کارا بزنه این کارا مخصوص ضعیفه هاست  نگاه کنی بیا

ضعیفه توی و همجنسات متین:حرف من نیست که جوش میاری از قدیم به زن می گفتن ضعیفه به مرد می گفتن 

وسای اونا نمی دونستن که اقا خر پهلوان برو یقه ی اونای رو بگیر که این چیزا رو باب کردن ولی خدایی بدم نگفتنااااا

اینده ابرو بر می دارن و به جای قوقلی قو قو قدقد می کنن متین:جمع نبند همه اینجوری نیستن خوشحال شدم جواب 

کوبنده ای بهش داده بودم و پوزش و به خاک مالیدم تمام غذاهای رو که بی بی کشیده بود را رو سفره گذاشتم .اقا 

و کمال سفره کشیده شد نشستن پای سفره و کوفت کردن بعد از اتمام غذا متین از بی بی  خروسه هم وقتی تمام

خواهش کرد برای شام تدارکی نبینه و اجازه بده شام و بیرون بخوریم بی بی هم ذوق زده قبول کرد قرار شد عصر 

متین یه دست از لباسای بود که عزم رفتن کردیم  6واسه گردش بیرون بریم کمی استراحت کردیم تقریبا ساعت 

که واسش از کالیفرنیا خریده بودم را پوشیده بود محشر خوشملش کرده بود انقدر که نزدیک بود بزنم به سیم اخر 

و بپرم بغلش و گونه هاشو ببوسم اما خودم و کنترل کردم تا جلف بازی در نیارم ولی دیگه نتونستم لبخندی که روی 

متین که دید بهش خندیدم پررو شد و گفت:از تیپم ذوق کردی نه یه وقت فکر  لبم نقش بسته بود و کاریش کنم

نکنی لباسای که تو واسم خریدی قشنگنا نه هیکل و قیافه ی اونی که پوشیدتشون زیباشون کردم تو از خودت 

اما خوب  االمیرا تا دلت بخواد از من تعریف می کنه البته کسای دیگه هم هستن-تعریف نکنی کی تعریف کنه متین

تو نمی شناسیشون مردیکه مزخرف همچین تعداد دوست دختراشا به رخ می کشه مثل اینکه هر کدومشون مدالین 

که از المپیک گرفته بدون اینکه عکس العملی نشون بدم به سمت ماشین رفتم. بی بی هم به ما پیوست و راهی باغ 

بی بی اهسته راه می رفت واسه همین ما هم مجبور بودیم ملی شدیم باغ زیبای بود و البته واسه من خاطر انگیز 

شینیم دیگه نفسم خیر ببینی ب -گامهامونو با اون تنظیم کنیم متین :بی بی خانم اگه خسته شدین بشینیم همینجا بی بی

دین رباال نمی اد من و متین هم از بی بی پیروی کردیم و طرفینش نشستیم بی بی:من پیرزنم شما چرا پا نمیشین بگ

بی بی من بیشتر از صد دفعه این اطراف و دیدم بی بی:خوب اینکه خیلی خوبه واسه چی؟؟؟؟ بی بی:پاشو این اطراف 

و به کاکل به سر هم نشون بده مگه من چشماشم خوب بره خودش می بینه دیگه بی بی رو به متین گفت:قدیما 

جوونای امروز یکی می گی صدتا جوابتو می دن متین  بزگترها هنوز یه امری نکرده بودن که جوانا اطاعت می کردن

با لحن چوپلوسانه ای گفت:بی بی جون پسرای امروزی هنوز هم مثل پسرای قدیمن این دختران که اتیش پاره شدن 

شیرین عسل بس کن متین:عرض نکردم بی بی اینم طرز حرف زدنشونه دلم می خواست کلشو بکنم اما حیف که 

اشو دیگه بهار چشم بلند شدم متین هم پشت سرم امد یه ریز می خندید جوری که دیگه اختیار مقدور نبود بی بی:پ

اخت من همیشه ت_از کف دادم و گفتم:مرض چته تو؟؟؟؟؟ متین:قیافت دیدنیه متین امروز خوب داری متازونیا متین 
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:فرق بلند تر خندید و گفتو تازم محشره خوب متین خان حاال که جیک جیک مستونته فکر زمستونتم باش متین 

نمی کنه من همواره جیک جیک مستونم خواهیم دید حال بهم زن چه کیفی هم می کرد با من کل بندازهبعد از یه 

بازدید مفصل از باغ ملی به یکی از رستوران های شیک شهر رفتیم متین بدون اینکه از ما بپرسه چندین نوع غذا 

گنج پیدا کرده بی بی هم که یه ریز قربون صدقه ی دست و دلبازیش می  سفارش داده بود جوری که من حدس زدم

رفت خالصه شام و توی یک فضای صمیمی نوش جان کردیم تمام مدت داشتم به این فکر می کردم که چه جوری 

ه جباید از خجالت این بچه پررو در بیام هر چی بیشتر فکر می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم اخر سرهم بدون نتی

گیری مناسب به خواب رفتم نصفه های شب بود که احساس کردم تختم داره میلرزه اول فکر کردم توهم فانتزی 

زدم اما نه واقعا داشت می لرزید زمین داشت می لرزید ز...ل.........ز.......ل.....ه اره زلزله واقعا زلزله از زلزله وحشت 

ین بدون اینکه متوجه لرزش زمین بشه خوابیده بود.. با وحشت به داشتم سراسیمه بیرون دویدم به سالن رفتم مت

سمت اتاق بی بی رفتم اونم بی خبر از دنیا خوابیده بود ..دوباره به سالن بر گشتم متین جواب نداد متین جواب نداد 

روخدا  وسمتش رفتم و اهسته تکانش دادم متین تو رو خدا چشماتو باز کن متین تو عالم خواب گفت:هوم متین ت

پاشو متین با موهای ژولیده و چشمای خواب الود نشست متین:چه خبره بابا بهار بزار بخوابیم تو واقعا متوجه نمی شه 

زلزله متین که انگار تازه متوجه شده بود تمام حواسش و به لرزش زمین داد من می ترسم متین متین:نترس شدتش 

داد و گفتم:اما من می ترسم متین با لبخند گفت:از چی؟؟؟ به در و  زیاد نیست یه زمین لرزه خفیفه اب دهنو قورت

دیوارای اطراف نگاه کردم و گفتم:از اینکه اینجا بمیریم متین با لحن شوخی گفت:مرگ حقه بالخره همه میمیرن 

ه ممتین تو رو خدا مسخره بازی در نیار من دارم سکته می کنم متین دستمو در دست گرفت و گفت:بهار شدتش ک

اما من .....من......می ترسم از شدت ترس قطره ای اشک از چشم چپم چکید)منم جدیدا دل نازک شده بودماااااا( 

متین منو در اغوش کشید موهامو نوازش کرد اغوشش اینبار فقط طعم امنیت داشت متین موهامو نوازش می کرد 

ن باشی چه رو تخت خودت می میری از خودم وا رفتم زمین لرزه قطع شد بی بی:اگه قرار باشه بمیری چه تو بغل متی

یعنی واقعا بی بی بود داشتم از خجالت می مردم حتی روم نمی شد از اغوشش متین بیرون بیام خجالت می کشیدم 

چشم تو چشم بی بی شم این بی بی ما هم انگار سنسور تو بدن متین نسب کرده بود که تا منو لمس می کرد سر و 

میشد اب دهنمو قورت دادم سرمو از روی سینه متین بلند کردم موهامو پشت گوشم زدم و با سری به کله اش پیدا 

زیر انداخته بلند شدم متین:بی بی فکرشو می کردین بهار تا این حد خجالتی باشه بی بی:فدای این شرم دخترانه اش 

یحی و بغل متین گرفته بود باید یه توضبشم من دو شب بیشتر نبود که خونه ی بی بی بودیم و هر دوشب مچ منو ت

بهش می دادم بی بی باور کنید متین واسه من مثل بهنامه ....اون....اون فقط داشت ارومم می کرد بی بی:اون دفعه که 

اتفاقی بود ایندفعه که فقط داشته ارومت می کرده خدا داند بهانه دفعه بعدیتون چیه )مونده بودم که چرا متین بر 

ه قبل خجالت نکشید( متین:بی بی جون خودتون می دونید من بی تقصیرم من که تو اتاق این نمی رم این خالف دفع

میاد بیرون حرصم گرفت از حرفش اتش گرفتم احساس کردم غرورم و شکست واسه همین با خشم گفتم: فکر می 

یه ن با لحنی که معلوم بود عصبکنم قبال هم بهت گفته بودم که در اون حدی نیستی که من واست له له بزنم متی

گفت:حد منو چی تعیین می کنه؟؟؟؟ثروت بابام؟؟؟؟ نه خیلی چیزای دیگه بجز ثروت.که من توی تو هیچ کدومو 

ندیدم بی بی:بهار بسه برو توی اتاقت متین:نه بی بی جون بزارید بگه.فکر می کنید تا حاال نگفته چرا صد دفعه با 

به زبون بیاره متین سمت من امد و سینه به سینه ام ایستاد و گفت:من از همون روزی که  رفتارش گفته بزارید یه بارم

بخاطر گناه غیر عمدم تاوانی به سنگینی شکستن غرورم خواستی فهمیدم تو و امثال تو لیاقت دوست داشته شدن را 
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و از خونه زد بیرون بی بی:زهرتندارید قبل از اینکه فرصت کنم جوابشو بدم متین از خونه زد بیرون اون موقع شب 

ریختی اروم شدی برو دنبالش نصفه شبی خطرناکه بره بیرون بدون مکث به دنبالش رفتم راستش خودمم دلم اروم 

نمی گرفت این موقع شب بیرون بره با خودم زمزمه کردم برو دنبالش برش گردون اما غرورتو قربانی نکن پشت 

متین جواب نداد مگه با تو نیستم می گم واسا متین با شدت برگشت و  سر متین از خانه بیرون رفتم وایسا

گفت:حرف دیگه ای مونده که نگفته باشی حرفی که ندونی نه.برگرد خونه واسه چی مثل بچه ها قهر می کنی و از 

میومد  ه بدمخونه میزنی بیرون متین:دلیل این رفتار گستاخانه ات چیه؟؟؟؟ دلیل نمی خواد من از همتون بدم میاد)ار

نه از متین از همه پسرا ی که پول بابام جذبشون می کرد تا من .می ترسیدم متینم از همونا باشه(همه شما مردا سر و 

ته یه کرباسین.گربه صفتیت. موزی هستین دنبال عشق نیستید هر هدفی دارید اال عشق خالصه بگم احساستون فاسد 

م خارج نشده بود که متین با پشت دست زد توی دهنم اینو زدم تا یاد بگیری ...........فاسد هنوز حرفم کامل از دهن

هر مزخرفی را به زبون نیاری شوکه شدم تا حاال سابقه نداشت کسی بخوابونه توی دهنم گرمای خونی را که از گوشه 

متین تا خون  ی لبم جاری شده بود حس کردم اما حتی دست نبردم خون و پاک کنم به چشمای متین زل زده بودم

گوشه ی لبم و دید چشماش و بست و نفسی را که در گلوش گیر کرده بود بیرون داد پشیمون بود اینو از چشماش 

میشد خوند هنوز بهش نگاه می کردم انگشت شصتشو واسه پاک کردن خون گوشه ی لبم جلو اورد با شدت دستش 

دهنی نخوردم که از تو خوردم متین با لحن مالیم تر از قبل و پس زد به من دست نزن اشغال.من تا حاال از بابام تو 

گفت:منم تا حاال از هیچ کس اینقدر تحقیر نشنیدم که از تو شنیدم دیگه نمی تونستم انجا بمونم گوشه ی لبم می 

سوخت به سمت خونه برگشتم به درک بزار هر قبرستونی می خواد بره بره متین واسه من مرد هنوز هیچی نشده 

روم بلند می کنه خدا می دونه اگه چیزی بشه می خواد چیکار کنه من اشتباه کردم هیچ مردی قابل اعتماد  دست

نیست هیچ استثنای وجود نداد بی بی توی هال نشسته بود بی توجه بهش دستم را گوشه ی لبم گذاشتم و به سمت 

امد بشکنه دستش که اینجوری لبم و زخمی کرده اتاقم دویدم در را بستم توی اینه به لبم نگاه کردم بدجور خون می 

بود با دستمال خونو پاک کردم از درد نالیدم بی بی امد توی اتاق بی بی جون به تنهایی نیاز دارم خواهش می کنم 

چی بهش گفتی که این بال را سرت اورده بی بی خواهش می کنم باشه من رفتم تمام مدت تا _تنهام بزارین بی بی

ه خودم و هر چی عشق لعنت می فرستادم عشقی که باعث بشه من تو دهنی بخورم و نمی خوام با خودم صبح داشتم ب

عهد کردم که فراموشش کنم باید فراموشش کنم متین لیاقت نداره هیچ مردی لیاقت نداره دم دمای صبح بود که 

 ی ضعف می کنی نمی خورم بی بی ازبی بی واسه صبحانه صدام زد بی بی:پاشو دیگه بهار اینجور 9خوابم برد ساعت 

دوباره در  22بی بی اصرار و از من انکار بالخره هم بی بی در حالی که زیر لب قر قر می کرد بیرون رفت ساعت 

اتاقم به صدا در امد بی بی گفتم نمی خورم هیچی نمی خورم در اتاق اهسته باز شد و متین سرش را از میان در بیرون 

هست نخیر برو بیرون متین:خواهش می کنم فقط چند لحظه سکوت کردم که نشانه رضایت بود آورد و گفت :اجازه 

متین وارد اتاق شد یک سینی پر از مواد غذایی همراهش بود بلند شدم و روی تخت نشستم متین هم سینی را روی 

ده ه گوشه ی لبم که سیاه شمیز قرار داد و امد و کنار تخت نشست نگاهی خیره به صورتم انداخت می دونستم داره ب

نگاه می کنه اهی کشید و گفت:دیشب کارم اشتباه بود من حق نداشتم دست روی تو بلند کنم اما توی این اشتباه تو 

هم بی تقصیر نبودی ساکت بودم متین:بهار بیا با هم صلح نامه امضا کنیم مثل همین چند وقت اخیر که باهم دوست 

کردیم نه من به تو نه تو به من .بهار بیا تمومش کنیم منو و تو که بچه دو ساله نیستیم بودیم به همدیگر توهین نمی 

که مدام با هم سر لج باشیم کارمون درست نیست این و هم من می دونم هم تو پس بیا بی خیال بچه بازی هامون 
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ال که می خوای بهار خانم حابشیم و عاقالنه رفتار کنیم سکوت پس چرا ساکتی با لحن شوخی اضافه کرد:زیر لفظی 

زدی تو دهنم اتش بس بدیم؟؟!!!! متین با لحن بی نهایت مهربانه ای گفت:خانم خوشکله بد نیست ادم بعضی وقتا 

گذشت داشته باشه با لحن مظلومی گفتم:ببخشم که بازم این کارت و تکرار کنی متین:تو ببخش من قول می دم 

بخند تمام صورتش را پر کرد و گفت:بهار دست طبیعتاگر از ابرها تکرار نشه قول؟؟؟؟؟ متین:قول باشه ل

گوهربباردوگر از هر گلشن جوشدبهاری بهاری از تو زیبا تر نیارد نمی دونم چرا با اینکه می دونستم داره خرم می 

نوز ه کنم بازم ذوق کردم واسه همین لبخندی زدم که باعث شد درد لبم شدت بگیره و اخی بگم متین:بشکنه دستم

دردت می کنه سری به عالمت تایید تکان دادم متین:می خوای بریم درمانگاه بریم درمانگاه که چی بشه دست گل 

تو رو نشون بدیم متین:تو که گفتی منو بخشیدی پس چرا دیگه به رخ می کشی به رخ نمی کشم یاداوری می کنم که 

.این اتفاق دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه امیدوارم متین:حاال دفعه دیگه دستتو کنترل کنی هرز نره متین:من قول دادم 

هم اول صبحانه اتو بخور و بعد به سالمتیه اشتی کنان پاشو بریم بیرون یه بستنی مهمون منی من با این قیافه بیرون 

نتظر مبیا نیستم متین:چقدر سخت می گیری تو هم بابا یه چسب زخم بزن کنار لبت که مثال زخم شده باشه بیرون 

باش میام متین داشت از اتاق خارج می شد در چارچوب در برگشت سمتم و گفت:بهار تو که انقدر مهربون و با 

گذشتی خوشت میاد خودتو سرد و یخ نشون بدی؟؟؟؟ اخمی کردم که یعنی دیگه زیادی پسر خاله نشو متین هم 

دو لقمه ای صبحانه خوردم راستش خودمم باورم شانه ای باال انداخت و گفت:خوشت میاد حتما از اتاق بیرون رفت 

نمی شد به این سادگی متین را یخشیدم اخه من از اون ادمای بودم که کینه شتری داشتم اما دیشب تا حاال انقدر 

منتظر عذرخواهی متین بودم که به سادگی بخشیدمش راستش متین هم پر بی راه نمی گه منم بی تقصیر نبودم 

برابر اون همه تحقیر ری اکشن نشون می ده و متین هم مثل بقیه ادما. تمام عهد و پیمانی را که  بالخره هر ادمی در

دیشب واسه فراموش کردن متین با خودم بسته بودم دود شد رفت هوا ولی بجاش با خودم عهد کردم دیگه به کسی 

سر  بی نبود حتما طبق معمول رفته توهین نکنم بل اخص متین مانتو شلواری زیبا پوشیدم و از در بیرون رفتم بی

خاک پدربزرگ از در کلبه زدم بیرون متین توی ماشین منتظرم بود جلو سوار شدم متین: بانو کجا عمر می کنن بریم 

نمی دونم هر جا رفتی رفتی متین:نمی دونمم شد جواب خوب چی بگم واقعا نظری ندارم متین:باشه انتخاب مکان با 

افی شاپ های کنار دریا رفتیم و روی میز و صندلی ای کنار دریا نشستیم متین دو تا بستینی من با هم به یکی از ک

بزرگ سفارش داد این خیلی بزرگه!!!!!!!!! متین:باید همه را بخوری شاید سرمای این التهاب زخمتو کم کنه زیر لب 

 اینم خیلی تیز بودااااااا( متین:متینزمزمه کردم:پیش گیری بهتر از درمان اما مثل اینکه متین شنید)خدایی گوش 

نیش و کنایه نداشتیمااا اخ منظوری نداشتم از زبونم پرید متین: به چشمام خیره شد و گفت:چشمات شبیه این 

دریاست تعجب کردم .واسه اولین بار بود که داشت در مورد سیمای صورتم و چشمام حرفی میزد اما من به روی 

؟؟؟ متین:نه تالطمش معموال می گن دریا ارامش بخش نه پر تالطم از دید من پرتالطم خودم نیاوردم و گفتم:رنگش؟

مثل چشمای تو در حالی که با بی خیالی بستنی در دهان می گذاشتم گفتم:حاال پر تالطم خوبه یا بد؟؟!! متین:هیجان 

ه می شکست خوردیم متین:پای انگیزه حرفی نزدم بستنی را در فضای ارام که تنها سکوتش را امواج پر خروش دریا

ی قایق سواری هستی؟؟؟؟؟؟؟؟ هم پایه ام هم سه پایه ام هم چهار پایه ام متین:نه بابا گوش شیطان کر مثل اینکه 

اهل شوخی هم هستی در مواقع الزم کمی تا قسمتی متین:خیلی خوب پاشو بریم انجا قایق سواری با متین سمت 

اجاره کرد با کمک متین سوار شدم هر دومون رو به روی همدیگر نشسته بودیم  ایسگاه قایق ها رفتیم متین قایقی

قایق موتوری با سرعت حرکت می کرد هر چند ثانیه یک بار باید شالم و مرتب می کردم چون مدام از سرم می افتاد 
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ب یعی که دیشمتین خیره خیره نگاه می کرد نگاش دیونم می کرد هنوز چشماش ازم رنجیده بود بابت حرفای فج

زدم متین از من عذرخواهی کرد چه اشکالی داشت منم بابت کار اشتباهی که کرده بودم عذر خواهی می کردم اینکار 

از غرورم که کم نمی کرد هیچ به شخصیتم هم اضافه می کرد دو دل بودم بین گفتن و نگفتن اما در اخر دل و زدم به 

شت و به صورتم خیره شد اب دهنمو قورت دادم بابت .....بابت.......حرفای دریا و گفتم:متین متین چشم از دریا بردا

.......بدی ......بدی که دیشب زدم معذرت می خوام .من نباید به تو توهین می کردم متین:من اگه از دست تو برنجم 

ی ز خودم متین:وقتفقط یکی دو ساعته بعد همه المات و فراموش می کنم و واسم می شه همون رئیس کوچولو و لجبا

می خندی صورتت با نمک میشه همیشه بخند نمی دونم چرا لبخندم عمیق تر شد متین هم طبق معمول با دیدن 

لبخند پر رنگ من پررو شد بلند شد که بیاد کنارم بشینه اما............. به خاطر سرعت زیاد قایق تا بلند شد تعادلش 

گ انداختم که مانع افتادنش بشم اما نتونستم یعنی زورم نرسید فقط را از دست داد منم سریع به پیرهنش چن

تونستم شدت افتادنش و کم کنم متین افتاد توی دریا جیغ زدم واییییییی متین با استرس به دریا نگاه می کردم دیگه 

رد و فرو ک داشت اشکم در می امد که سر و کله اقا روی اب پیدا شد دستی توی موهاش که روی صورتش ریخته بود

انها را باال زد با دیدن صورت من خندان فریاد زد:قش نکنی یه وقت رئیس کوچولو .چیزی که فت و فراونه راننده 

حرف مفت نزن.بیا این سمت ببینم متین:کدوم سمت؟ متین مسخره بازی در نیار بیا سوار قایق متین:چیه 

ااااااااا متین:می خوای زحمت تو رو کم کنم و خودم خودمو خفه نگرانی؟؟؟؟!!!!!! متین میام اون پایین خفت می کنماااا

کنم تا امدم حرفی بزنم متین دوباره رفت زیر اب با اضطراب به اب نگاه می کردم چه کله خری بود این دیگه اخه 

ا دری االن وقت شوخیه تابش شدید خورشید و گرمای هوا بد جور هوس شنا را به سر ادم می انداخت اما دیگه نه تو

اونم منطقه ممنوع بعد از چند لحظه که نفس کم اورد دوباره سر و کلش پیدا شد اخه دیوونه نهنگنی کوسه ای چیزی 

میاد می خوردتاااااا متین با همون لحن شوخ گفت:نگو تو رو خدا می ترسم اصال به من چه انقدر بمون تا بالخره 

ن بنده خدا ها هم گرسنه نمی مونن اینا را با حرص گفتم و دوباره خوراک کوسه ها بشی اتفاقا خوبه ثوابم می کنی او

سر جام توی قایق نشستم متین هم که دیگه دید زیادی آش و شور کرده جوری که دل و می زنه امد کنار قایق به 

سر کمک مردی که قایق و هدایت می کرد از اب بیرون امد مثل موش اب کشیده روبه روم ایستاد تو رو خدا نگاه 

لباسهای بی زبونی که اون همه پولشون و داده بودم چه بالیی اورده بود حاال خوبه ساعتش ضد اب بود متین در حالی 

که از سر تا پاش اب می چکید چشمکی زد و کنارم نشست قایق دوباره راه افتاد متین:رئیس کوچولوی ما چرا تو 

ووووووووه نگاه تو رو خدا چقدرم ترش کرده خوبه خودتم همه به لطف شوخیای بی مزه شما سر حال سرحالم متین:ا

داری می گی شوخی به سمتش برگشتم و انگشت دستم و به نشانه ی تهدید جلوش گرفتم و گفتم:فقط یه بار دیگه 

یه بار دیگه از این شوخیای بی مزه با من بکن تا بهت نشون بدم دنیا دست کیه متین با پررویی تمام سرش و جلو 

بوسه ای اهسته و کوتاه به سر انگشتم که جلوش به نشانه ی تهدید گرفته بودم زد و گفت:دنیا که مهم نیست  اورد و

دست کیه مهم اینه که اختیار یه کارمند دست رئیسشه حس کردم اگه به زل زدن توی چشماش ادامه بدم دستم رو 

م متین هم دیگه حرفی نزد به سمت می شه واسه همین نفس عمیقی کشدم و سرم را به سمت دریا برگردوند

ایستگاه قایق ها برگشتیم چون متین خیس اب بود ترجیح دادم خودم رانندگی کنم سوئیچ و ازش گرفتم و پشت رل 

تا  62تا بیشتر مجاز نیست چرا  52نشستم تمام مدت از رانندگیم ایراد می گرفت چرا سیخ ترمز می کنی؟ اینجا تا 

ندی؟ خالصه تا رسیدیم یه ریز رو نرو من بود به کلبه بی بی رسیدیم وارد کلبه که شدیم میری؟ چرا کمربند نمی بی

بی بی روی مبل نشسته بود بی بی:اقور بخیر.همیشه به تفریح کجا تشریف داشتین؟ پشت سر من متین وارد شد بی 
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ن:نه بی بی زدیم زیر خنده متی بی با دیدن هیکل سر تا پا خیس متین گفت:رسم تهرانیا اینه که با لباس شنا می کنن

جون وقتی هوش و هواسی واسه ادم نمونه ادم از توی قایق تفریحی با لباس پرت می شه تو دریا بی بی :بدو لباستو 

عوض کن که سرما می خوری بی بی سرما تو این گرما بی بی:تابستان و زمستان نداره بدن ادم که دو هوا بشه ادم 

ازه ای گفت و به سمت اتاقی رفت تا لباسش و تعویض کنه بی بی با کنایه به من گفت:نه به سرما می خوره متین با اج

این شوری شور نه به اون بی نمکی همین شوری و بی نمکیا هست که زندگی را با نمک می کنه بی بی من سمت بی 

وا کت خروس بخونه بی هبی رفتم گونه اشو بوسیدم و راهم و به سمت اتاقم کج کردم بی بی:خدا کنه همیشه کب

بدون اینکه ذره ای احتمال بدم شاید متین واسه تعویض لباس به اتاق من رفته در اتاق و باز کردم با دیدن هیبت 

متین وسط اتاقم جیغ کوتاهی زدم و سریع بیرون پریدم و در را بستم خدا را شکر فقط تی شرتش تنش نبود و بقیه 

تر یه تقی یه توقی یه بوقی بالخره یه چیز که طرف بدون تو تو راهی فکر نمی لباساشو پوشیده بود بی بی:خوب دخ

مگه اینجا چند تا اتاق داره خوب همین دوتا اتاق دیگه این اتاقم که سر _کردم رفته اینجا واسه تعویض اتاق بی بی

م و در صورتم کشیدراست تره نفس عمیقی کشیدم بی بی:نگاه نگاه چه لپاشم گل انداخته نا خوداگاه دستی به 

کسری از ثانیه از جلوی بی بی غیب شدم و سمت روشویی رفتم تا شب تمام تالشم کردم که از تیر رس نگاه متین 

دوری کنم موفق هم شدم حتی موقع شام سر درد را بهانه کردم و شام و توی اتاق خودم خوردم دلیل کارمو خودم 

ج دارم چند ساعت نبینمش تا بتونم به راحتی رفتارهای که این مدت هم نمی دونستم فقط اینو می دونستم که احتیا

ازش دیدم و هالجی کنم تا شب یه ریز فکر کردم فکر فکر فکر تا جایی که حس کردم دیگه مخم سوراخ سوراخ 

شده بعد از زدن مسواک به اتاقم برگشتم و روی تخت درازکشیدم و چند لحظه بعد چشمام گرم شد نصفه شب با 

سرفه های مردانه و خشک متین که از سالن می امد بیدار شدم معلوم بود حرف بی بی درست بوده و بدنش  صدای

دو هواه شده اه از نهادم بلند شد اما دیگه محاله برم تو سالن و صحنه رمانتیک بسازم ذره ای از در اتاقم و باز کردم 

صداشو منم می تونستم از این فاصله بشنوم این بی بی  صدای اه و ناله متین می امد انقدر تند تند نفس می زد که

ماهم که داشت خواب هفت پادشاه را می دید حاال اگه منو متین برخوردی داشتیم تو سه شماره سر و کلش پیدا می 

شد رفتم و روی تختم دراز کشیدم پتو را روی سرم کشیدم تا صداش و نشنوم اما نمی شد یک ساعت دیگه را هم 

م اما بیشتر از اون را نتونستم دل و زدم به دریا و بیرون رفتم برخالف تصورم که فکر می کردم متین تحمل کرد

بیداره و داره از درد میناله خوابه خواب بود توی خواب اه و ناله سر داده بود صورتش سرخ سرخ بود ترسیدم خیلی 

ر و دستم را روی پیشونیش گذاشتم غی ترسیدم سریع چراغ و روشن کردم و به بالینش برگشتم کنارش نشستم

نرمال داغ بود داشت تو تب می سوخت سوختن که چه عرض کنم اتش می گرفت صداش زدم متین متین بیدار شو 

چشماشو بی حال باز کرد متین حرفی بزن تو روخدا متین:اب بهار تشنمه سریع به سمت اشپزخانه رفتم و لیوانی اب 

بلند شه و راحت تر اب بخوره دستمو که به پشتش زدم خیس عرق بود خدایا  براش اوردم کمکش کردم تا کمی

چقدر االم بودم من این بیچاره صبح تا حاال داشته تو تب می سوخته اونوقت من به بهانه ی اینکه بی بی فکر بدی 

اید تبش را ردم بنکنه بیرون نمی امدم سریع به اشپزخانه برگشتم سطلی پر از اب کردم و یک دستمال تمیز پیدا ک

پایین می اوردم وگرنه تشنج می کرد دست پاچه شده بودم سریع به باالی سرش برگشتم دستمال و خیس کردم و 

رو پشونیش قرار دادم بدن متین به لرزه افتاد پتوش و روش کشیدم داشت هزیون می گفت: نه نه اون نامزد منه شما 

ره اما من ضمانت می دم خوشبختش کنم من خوشبختش می کنم حق ندارین شوهرش بدین پول که خوشبختی نمی ا

خوشبختش می کنم صداش قطع شد تو بهت بودم داشت در مورد کی حرف میزد اما با فکر اینکه فقط داره هزیون 
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میگه و هشیار نیست خودمو قانع کردم تبش پایین امد اما نه خیلی باید دستمال را روی شکمش می ذاشتم اینجوری 

تر پایین می امد مردد بودم اما در اخر پتو را کنار زدم و تیشرتشو باال دادم فقط قصد کمک داشتم دستمال تبش زود

خیس را روی شکمش گذاشتم از حق نگذریم بدنش مانکن صفت بود خوش فرم و خوش استیل زیر لب استغفرااهلل 

کمش گذاشتم کم کم دمای بدنش گفتم و چشم از عضالت مردانه اش برداشتم چندین دفعه دستمال رو روی ش

پایین امد اما همچنان بد جور سرفه می کرد تمام کشو ها ی خونه ی بی بی را واسه پیدا کردن قرص سرماخوردگی و 

استامینیفن زیر رو کردم و اخر سر هم توی کابینت های اشپزخونه پیدا کردم بدن متین خیلی ضعف داشت واسه 

مخلوط کردم و با قرص ها و یک لیوان اب به سالن بردم صداش زدم چشم باز  همین یک لیوان شیر داغ و با عسل

کرد لیوان شیر عسل و جلوش گرفتم و گفتم:اینو بخور ضعف داری متین در حالی که لیوان شیرعسل را از دستم می 

ودم نه ب گرفت گفت:کی تا حاال بیداری؟ نمی خواستم منتی سرش بزار واسه دل خودم این شب بیداری را کشیده

واسه چاپلوسی متین به همین خاطر اهسته گفتم:تازه بیدار شدم متین لیوان شیر را سر کشید قرص ها را به دستش 

دادم اونا را هم خورد نگاهی پنجره کلبه انداختم تعجب کردم صبح شده بود انقدر درگیر تیمار داری از متین بودم 

نشسته بود بلند شدم و بدون حرف به سمت اتاقم رفتم  که متوجه نشده بودم کی صبح شده متین روی تشک

متین:بهار واسه همه ی زحمتای که دیشب تا حاال کشیدی واسه بی خوابی دیشبت ممنونم. حالم خوب نبود وگرنه 

نمی ذاشتم بی خواب بشی. فراموش نکردی که من دانشجوی پزشکی هستم .وایفه ای که در اینده دارم نگهداری از 

:و خوش به حال من که دیشب همچین فرشته ای پرستارم بوده با حالت تهاجمی و البته شوخی دست به بیمار متین

کمر زدم و گفتم:این همه درس خوندم پزشکی قبول شدم اونوقت تو بهم می گی پرستار متین لبخند خسته ای زد 

خانم دکتری مثل تو درمانگاه بریم  انقدر خسته و بیمار که دلم به درد امد می خوای بریم درمانگاه متین:با وجود

چیکار بی شوخی گفتم متین منم شوخی نکردم دکتر .حاال هم برو استراحت کن که پلکات از خستگی داره میفته رو 

 هم باشه می رم چیزی خواستی صدام بزنم 

 متین با لبخندی منو بدرقه کرد

خوابم برد نمی دونم چند ساعت و تو خواب و رویا  به اتاقم برگشتم اونقدر خسته بودم که تا چشم رو هم گذاشتم

بهار بهار مادر؟؟؟؟ چشمام و نیمه باز کردم و _سپری کردم فقط می دونم با صدای بی بی از خواب بیدار شدم بی بی

گفتم:بله بی بی جون بی بی:من دارم می رم مجلس روضه خونه ی خانم صیفی واسه متین آش درست کردم یک 

ن واسش یادت نره ها بدجور سرما خورده ضعف می کنه با صدای خمار از خواب گفتم باشه بی ساعت دیگه گرم ک

این باشه نه باشه درست و حسابی می دونستم تا درست جوابش و ندم دست بردار نیست واسه همین چشممو _بی

یدم نمی نم باز دراز کشافرین دخمرم این شد خداحافظ به سالمت بی بی رفت م_کامال باز کردم و گفتم :باشه بی بی

خواستم بخوابم اما دوباره چشمام گرم شد اهر از خواب پاشدم سر و وضعم و توی اینه مرتب کردم و طبق معمول 

محکم و با غرور به سمت بیرون قدم برداشتم جلوی در خشکم زد ایستادم متین پشت به منو و رو به قبله داشت نماز 

دونستم اهل نمازه اما مثل اینکه بود نمی دونم چم شد پاهام سست بود متین  می خواند خیره خیره نگاش کردم نمی

داشت سالم نمازش و می داد اهسته سمتش رفتم و بدون اینکه خودم بفهمم دارم چیکار می کنم دستم را روی شانه 

عد از چند اش گذاشتم جا خورد اما به روی خودش نیاورد دستش را روی دستم که روی شانه اش بود گذاشت و ب

ق توی دلم قبول ح_لحظه با کشیدن دستم منو به کنار خودش راهنمایی کرد کنار سجاده اش نشستم قبول باشه متین

بهش غبطه خوردم چه قدر متین و خداش بهم نزدیکن خوش بحالش من حتی بلد نیستم با خدای خودم حرف بزنم 
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یشه بود چه ارامشی از خداش گرفته بود دلم به حال خودم به چهرش نگاه کردم به نظرم مظلوم تر و مهربان تر از هم

سوخت من از خدام خیلی دور بودم نمی دونم چرا تازگیا دلم تا این حد نازک شده بود . دلم گرفت مثل روزای بارانی 

که دل ابرا می گیره و هوس گریه می کنن منم بی خودی باریدم این بارم فقط یه قطره اما گلوم بغض بدی داشت 

حاال باور می کردم حرفی را که می گفت:دل همه ی ادما خدایی کافیه یه تلنگر بخورن تا بدونن چقدر به خدا نیاز 

دارن اره به خدا نیاز داشتم بیشتر از همیشه و بیشتر از همه متین تا قطره اشکم و دید گفت:بازم که اسمون چشمات 

اشکم و پاک کرد با صدای بیمار و شوخی گفت:نبینم  هوس باریدن داره صورتم و بین دستاش گرفت و با شصتش

رئیس کوچولوی من گریه کنهااااا لحنش باعث شد بیشتر بغض کنم و چشمه ی اشکم بیش از بیش بجوشه حاال 

اختالف و بین خودمو متین بیشتر از همیشه حس می کردم متین پسر با ایمانی بود که لیاقتش یه دختر با ایمان بود 

ش نه منی که حتی نماز خوندن و بلد نبودم متین:ااااااااا بهار هیچ معلوم هست چت شده؟؟؟؟ خودمم درست مثل خود

نمی دونستم چمه فقط می دونستم حالم خوب نیست دلم یه تکیه گاه می خواست یه نفر که بتونم بهش بگم در عین 

امدم اشکم و سریع پاک کردم زیر لب  بهار !!!!!!!!!! با صداش به خودم_همه چیز داشتن تنهام تنهای تنها متین

ببخشیدی گفتم و از کنارش مثل برق بلند شدم و به سمت اشپزخانه دویدم چند لحظه ایستادم تا زمان و مکان را 

درک کنم بعد از اون به سراغ اش بی بی رفتم تا گرمش کنم ربع ساعتی خودم را به گرم کردن غذای متین سرگرم 

ذا یک بشقاب کشیدم و به سالن بردم سفره ی کوچک انداختم و آش را روش قرار دادم کردم و بعد از گرم شدن غ

همونطور که به سمت اتاقم می رفتم گفتم:غذات حاضره تا سرد نشده بخور به اتاقم پناه بردم گوی شیشه ای را که 

اه کردم هنوز چند متین واسم خریده بود بیرون اوردم و اهسته کوکش کردم روی تخت دراز کشیدم و به گو نگ

لحظه نگذشته بود که به در اتاقم دو ضربه خورد سریع گو رو زیر پتو قایم کردم و سیخ نشستم اما نه مثل اینکه 

خیلی هم سریع نبودم لبخند گوشه ی لب متین نشون می داد که گو رو دیده به روی خودم نیاوردم و گفتم:کال هدف 

که شما وارد شدی؟؟؟ متین:مزاحم خلوتت شدم فکر کن اره متین:خوب  از در زدن اجازه گرفتنه من اجازه دادم

معذرت می خوام .امدم بگم مگه خودت غذا نمی خوری؟؟؟؟ نخیر من میل ندارم متین:خودتو لوس نکن بیا بیرون 

ن رفت وبی حال تر از اونیم که باهات بحث کنم دلم به حالش سوخت واقعا بی حال بود باشه تو برو من میام متین بیر

اما در چهارچوب در چرخید و گفت:اون گو را اونجوری پرتاب نکن زیر پتو می شکنه هااااا از ما گفتن قبل از اینکه 

 من چیزی بگم بیرون رفت

پشت سر متین بیرون رفتم سر سفره منتظر نشسته بود نگاهی به صورتش انداختم سرخ بود معلومه دوباره تب 

با چشمای خسته اش نگاهم کرد:نمی دونم دست دراز کردم تا پیشونیشو لمس کنم  کرده متین تب داری؟!!! متین

خودش هم سرش را جلو اورد تا کارم راحت تر بشه حدسم درست بود تب داشت تب داری.زود غذاتو بخور بریم 

وش نیار خوب جدرمانگاه متین:نمی خواد این آش و بخورم بهتر میشم با این قد بازیا تبت پایین نمی اد متین:خیلی 

تو هم .می ریم بعد از نهار با هم راهی شدیم خودم پشت فرمان ماشین نشستم تا درمانگاه تخته گاز رفتم متین:بابا 

یواشتر بیمار گرامی لطفا سکوت را رعایت کن متین رو به اسمون گفت:ای خدا جونیمو دستت سپردم حتی تو این 

د دقیقه ای را در سالن انتظار نشستیم تا باالخره نوبتمون شد دکتر حال وخیمش هم دست از لودگی بر نمی داشت چن

جوان با لبخند از من و متین استقبال کرد متین هی چشم و ابرو می امد که از دکتر بخوام بجای امپول پنسیلین انتی 

راجب  وجه نمی شمبیوتیک قوی تجویز کنه اما خودمو به نفهمی زده بودم و الکی شونه باال می انداختم که یعنی مت

چی حرف میزنی بالخره انقدر خودمو به کوچه علی چپ زدم تا مسیو امپول و نوش جان کرد گوارای وجودش تا این 
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باشه واسه من مچ گیری نکنه اه اه اه نی نی کوچولو از امپول می ترسی؟؟؟ متین:نخیر چندشم میشه با حالت مسخره 

تاهی زد بساط شوخی و جمع کردم و گفتم:متین بهتری؟؟؟ متین:اره ای گفتم:دروغ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متین هم لبخند کو

رئیس لبخندی به صورتش پاشیدم به خونه برگشتیم متین بعد از اون امپول حالش ساعت به ساعت بهتر می شد 

عصر بود که موبایل متین زنگ خورد گوش تیز کرده بودم ببینم کیه؟ متین :سالم استاد ....بله  5ساعت تقریبا 

ه........حتما .......فرمودین ساعت چند؟......چشم حتما .....بی نهایت ممنونم........خدانگهدار چیزی از حرفاش سر بل

در نیاوردم ولی مطمئن بودم طرف اونی نیست که فکر می کردم واسه همین یه نفس راحت کشیدم متین سمتم امد و 

لند شدیم و بعد از اطالع دادن به بی بی به کنار دریا رفتیم گفت:نمی خوای بری کنار ساحل قدم بزنی؟ بدم نمی اد ب

در سکوت روی ساحل قدم می زدیم چقدر این سکوت دلنشین بود سکوتی که تنها صداش صدای نفس کشیدن 

مردی بود که حس می کردم احساسی بهش دارم بالخره این متین بود که سکوت و شکست متین:بهار بله متین:اونی 

صبح  22ی باهاش صحبت می کردم استاد راهنمام بود گفت جلسه توجیح طرحم فرداست ساعت که داشتم تلفن

خوب؟؟؟؟؟؟ متین:می شه امشب برگردیم.ببین اصال دلم نمی خواد سفرتو خراب کنم اگه دوست داری بازم بمونی 

م خیره یگه متین به دهنجلسه فردا را کنسل می کنم اگه کنسل کنی میفته واسه کیه؟؟؟؟ متین:احتماال دو سه ماه د

شده بود فقط یک کلمه گفتم:بر می گردیم متین دستم و به لب نزدیک کرد و اهسته بوسه ای به نشانه ی تقدیر 

روش نشاند متین:خیلی خانمی اولین باری بود که انقدر از ته دل صفتی را بهم نسبت می داد بلند شدم که به کلبه برم 

 د و گفت:حاال زوده شب حرکت می کنیم بشین و حاضر شم اما متین دستم و کشی

کور از خدا چی می خواست دو تا چشم بینا متین از من چی می خواست؟می خواست پیش بشینم و این واسه من 

همون دو تا چشم بینایی بود که کور از خدا می خواست با کمال میل در کنارش با فاصله نشست سکوتمون و فقط 

ن جانم )اولی_. در مورد طرح متین کنجکاو شده بودم واسه همین پرسیدم متین متین صدای امواج دریا می شکست

چیزی که توی این سفر دستگیرم شده بود این بود که متین در پاسخ همه این کلمه جانم و به کار می بره و نباید 

...... متین: و این بهش دلخوش باشم( این طرحت راجب چیه؟؟؟؟ متین:راجب ساخت موتور هواپیمای جنگی خوب...

که چه طوری و با چه فرمولی ساخته بشه که در مواقعی که از پایین بهش شلیک میشه احتمال اتش گرفتنش کمتر 

باشه.یه جور ایمن سازی چه روحیه جنگجوی داری متین با خند ه:واسه چی؟؟؟؟؟ خوب تو که این همه زحمت 

دادی تا یه پروژه صلح امیز تحویل جامعه علمی بدی متین  کشیدی تاپیک تحقیقتو هواپیمای مسافر بری قرار می

خندید و گفت:هواپیما جنگی که نساختم واسه ایمن سازیش طرح ریختم که اینم خودش به حفظ جون خلبانا کمک 

می کنه خوب حاال چقدر روی این طرحت کار کردی؟؟؟؟ متین:دو سالی میشه دو سال؟؟؟؟؟؟؟ متین واسه تایید 

ن داد باریکال. حاال جلسه فردا چه جور جلسه ای؟ متین:یه جلسه توجیه ی .باید ایده مو واسه اساتید حرفم سری تکو

تا طرح هست که دارن بررسی می شن هر کدوم که تایید بشین فرستاده میشن واسه مسابقه  5دانشگاه شرح بدم.

 جایزه مسابقه چیه؟ متین:هر طرحی بین المللی تحقیقات اجرایی که تو سوئیس قراره برگذار بشه جدی؟؟؟؟؟؟جاال

که توی مسابقه سوئیس برنده بشه واسه اجرا تاییدش می کنن اون وقت کله گنده ها اروپا و اسیا و امریکا واسه 

خریدنش مزایده میزارن و خالصه خوش بحال طراحش میشه اوه نه بابا جدی جدی؟ متین با لخند ملیحش گفت:اره 

ت امیدی هست؟ متین:نمی دونم فردا معلوم میشه .طرح من اخرین طرحی که بررسی خانمی جدی جدی حاال به طرح

میشه و قراره فردا عصر هم اساتید طرح برتر را معرفی کنن.واسم دعا کن بهار دعا های من برآورده نمی شن 

برآورده می  متین:اینجوری نگو خانمی من می دونم بر خالف ااهر سردت چه دل پاکی داری تو دعا کن می دونم که
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شه لبخند مهربونی زدم و گفتم:حتما واست دعا می کنم. متین:بهار اگه فردا نرسم از این مسابقه جا می مونم و طرحم 

ماه دیگه مسابقه مقاله برجسته داخلی قابل مقایسه با اون مسابقه بین المللی نیست اما به با تو بودن  0میفته واسه 

نریم؟ معلومه که نه دیوونه.مگه شانس چند بار در خونه ادم و میزنه که اینجوری توی شمال می ارزه می خوای فردا 

بهش لگد بزنی متین:پس از ته دل حاضری برگردیم؟ هم از ته دل می خوام برگردم و هم از ته دل می خوام فردا 

از یه جا  اره بهترطرح تو تایید شه . متین با لخند بی نظیرش گفت:مرسی رئیس کوچولو.حوصله داری قدم بزنیم؟ 

نشستنه با هم بلند شدیم شانه به شانه هم روی ساحل دریا قدم می زدیم .حاال واسم روشن شده بود متین شخصیته 

برجسته ی علمیه واین همه افتادگیش واسم عجیب بود اگه من موقعیت علمی اونو داشتم تمام شهر را خبر می 

گرفتم که همه عالم و ادم فهمیدن من پزشکی قبول شدم . حاال  کردم.همون کنکوری را که قبول شدم مجلس بزمی

به حرف بی بی رسیدم که می گفت درخت هر چی پر بارتر سر به زیر تر متین:تو فکری؟؟؟؟؟ اره متین:به چی فکر 

و  دمی کنی؟؟؟؟؟؟ به اینکه چرا تو مثله نابغه های دیگه عینک ته استکانی نمی زنی و ژولیده نمی گردی متین خندی

گفت:حاال کی گفته من نابغه ام!!!!!! حدس زدم .راستی بعد از تایید طرحت باید یه بزم مفصل راه بندازی متین:واسه 

که طرح من ببره .دوما  5به  2چی؟؟؟؟ باید واسه موفقیتت جشن بگیری متین:بی خیال بابا .اوال که فردا احتمالش 

پر نیست ریخت و پاش کنم اما اگر تایید شه موفقیت فوق العاده حاال بر فرضم که موفق بشم من که مثل تو جیبم 

ایی متین:حاال رقص قبل از عروسی نکنیم بزار اول تایید شه بعد راجب جشنش تصمیم می گیریم نیم ساعتی را قدم 

 زدیم و در مورد درس و دانشگاه بحث کردیم متین مهربون بود و فخر فروشی نمی کرد منم کنایه نمی زدم واسه

همین دقایقمون بی نظیر می گذشت بعد از پیاده روی به کلبه بی بی برگشتیم شرایط واسش توضیح دادیم و عزم 

بود که فکری به سرم زد متین تو رو می رسونم فرودگاه با هواپیما برگرد خودم هم با ماشین  6رفتن کردیم ساعت 

کلی  22واپیما برگردم که چی بشه؟ تا فردا ساعت میام متین:چشمم روشن دختر تنها را ول کنم وسط جاده و با ه

وقت دارم با هم برمی گردیم هر چی چونه زدم قبول نکرد واسه همین به پیشنهاد من زودتر راهی شدیم متین پشت 

رل نشسته بود .نمی دونم چرا به جای اون من استرس گرفته بودم .از ته دل از خدا خواستم کمکش کنه متین ساکت 

م داشت رو سخنرانی فرداش تمرکز می کرد واسه همین منم سکوت کردم تا با حرف زدنم تمرکزش را بود فکر کن

بهم نزنم نرسیده به جاده کندوان ترافیک سنگینی بود نمی دونم چرا دلم گواه بد می داد یعنی چه خبره؟ متین با 

 تونل راه زیادی نبود خودمو به ورودی تونلخونسردی:نمی دونم .حتما اتفاقی افتاده با شتاب از ماشین پیاده شدم تا 

رسوندم راسته که می گن از هرچی بترسی سرت میاد ورودی تونل را بسته بودن خودمو به مامور انتظامی رسوندم 

سرش شلوغ بود عده ی زیادی دورش جمع شده بودن و ازش سوال می پرسیدن همه را کنار زدم و بلند و رسا 

داخل تونل تصادف زنجیره ای رخ داده اینه که فعال تونل بستن کی باز  -؟؟؟؟؟ پلیسپرسیدم چه اتفاقی افتاده؟

معلوم نیست معلوم نیست جواب من نشد .اینجا ایستادین تا واسه مردم معلوم کنید چند ساعت -میشه؟؟؟؟ پلیس

م اما خودم و دباید معتل شن پلیسه که بهش بر خورده بود گفت:وقتی معلوم نیست یعنی معلوم نیست عصبانی ش

کنترل کردم و حرفی نزدم به سمت ماشین برگشتم متین:چی شد؟؟؟؟ داخل تونل تصادفه تونل و بستن ومعلوم 

نیست کی باز می شه متین نفس عمیقی بیرون داد و با غمی که تو چشماش دو دو می زد گفت:شاید قسمتم نباشه که 

ما ادما می سازیم وقتی بهت می گفتم با هواپیما برگرد لج طرحم بررسی بشه با قسمت که نمی تونم بجنگم قسمت و 

کردی و گفتی نه .من فکر اینجا را می کردم متین :خیلی خوب اتفاقای که پیش امده .حاال هم باید منتظر بمونیم تو 

 دلم خدا خدا می کردم تونل به موقع باز شه 
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یدم اما اون به شدت سعی در بی تفاوت نشان دادن نیم ساعتی گذشت اما تونل باز نشد غم و تو چشمای متین می د

خودش داشت دلم براش اتش گرفت اگه به جلسه نمی رسید کم چیزی را از دست نمی داد یه جوری بهترین شانس 

زندگیش پر می کشید انقدر تو دلم خدا خدا کردم که خسته شدم و خوابم برد وقتی چشم باز کردم توی جاده بودیم 

مو با دست مالیدم فکر کردم خواب می بینم اما نه بیدار بودم هوا عمیقا تاریک بود متین لبخند به بلند شدم و چشما

لب گفت:بیدار شدی؟ نه هنوز خوابم متین اخمی ساختگی کرد و گفت:تو چرا هر وقت از خواب بیدار می شی اون 

ی بی نظیر تو همچین جوابا را هم می روت میاد باال دستم را جلوی دهنم گذاشتم و خمیازه ای کشیدم و گفتم:سواال

طلبه اخه تو که می بینی بیدار شدم بازم می پرسی متین حرفم و بی جواب گذاشت تو دلم گفتم:گوش شیطون کر 

چقدر اقا شده جواب نمی ده و کل نمی اندازه تونل کی باز شد؟ متین سرد گفت:نیم ساعت پیش ساعت چنده؟ 

م!!!!!!!!!!!!! متین جواب ندارد تو چته؟؟؟؟؟؟ متین:من چیزیم نیست اما مثل اینکه تو متین:دو نیم با تعجب گفتم:دو نی

دلخوری من خنده -یه چیزیت میشه که از خواب بیدار نشده به ادم می پری خندیدم و گفتم:حاال دلخوری؟ متین 

اتو مهندس ببخشید حاال اخمداره؟ نه . ببخشید .اما قیافت که شده شبیه پسربچه های دلنازک خنده داره.خیلی خوب 

باز کن متین در حالی که لبخند می زد گفت:تکرار نشه پررو نشو متین موسیقی مالیمی گذاشت و به رانندگی ادامه 

داد متین نگه دار من بشینم تو کمی استراحت کن تا صبح توپوق نزنی متین که معلوم بود هالکه از خستگی بدون 

فقط اهسته بهار نترس گل پسر صندلی را کمی -جاش و با من عوض کن متینحرف ماشین و کناری نگه داشت و 

افقی کرد وچشماشو بست ضبط خاموش کردم تا راحت تره بخوابه اما گفت:بزار روشن باشه سکوت مطلق خواب 

اشه ب الودت می کنه با این صدا می تونی بخوابی؟؟؟؟؟؟ اره خسته تر از اونیم که این صداها خواب و از سرم بپرونه

هار هوم ب-لحظه ای به سکوت گذشت فکر کردم خوابیده اما اشتباه می کردم چون صداش توی ماشین پیچید متین

متین:منو بخشیدی؟؟؟؟؟ واسه چی؟ متین بعد از سکوت نسبتا طوالنی گفت:به خاطر تصادف شوکه شدم انتظار 

سکوت کردم متین:نمی خوای جواب بدی؟؟؟؟ همچین سوالی را ازش نداشتم در واقع جوابی هم نداشتم واسه همین 

بخواب متین صبح خواب می مونیااااا متین:بهار جوابت واسم خیلی مهمه.نمی دونم چرا حس می کنم اگه فردا طرحم 

رد شه تقاص اتفاقیه که واسه تو افتاد و من مقصرش بودم اما اگه منو بخشیده باشی با دلهره و ترس از چوب خدا به 

ازم سکوت کردم.نمی دونستم .جواب سوالش و نمی دونستم واسه همین گفتم بخواب متین بخواب جلسه نمی رم ب

متین سرش را به سمت شیشه اتومبیل برگردوند و خوابید از ته دل از خدا خواستم متین فردا تقاص تصادفی را که با 

نوشت هیچکدوممون بازی نشه.اون من کرد و نده و تسویه حساب ما بمونه واسه وقت و زمان خودش.زمانی که با سر

باید فردا پاداش زحمات دو سالش را می گرفت نه تنبیه اتفاق ناگهانی و چند ثانیه ایش را به چهرش نگاه کردم واقعا 

که صورت جذابی داشت ادمو میخ خودش می کرد هر کس دیگه ای جای اون بود و همچین بر و روی داشت به جای 

خیابانا سپری می کرد هر چند متین هم خیلی به خودش سختی نمی داد ولی می  درس خوندن شب و روزش و توی

دونست در کنار خوشی هاش باید ایندشم بسازه تا تهران خودم رانندگی کردم وقتی جلوی در خونشون ترمز کردم 

نگاهی  ناهسته صداش زدم متین بیدار شد راست نشست متین:رسیدیم؟؟؟؟ اره .جلو در خونتونیم متین به کوچشو

انداخت و گفت:خوبه سپردم تخته گاز نیای باور کن اروم امدم متین:باورت دارم رئیس.میای تو؟ نه دیگه بر می 

گردم خونه متین به چشمام خیره شد و گفت:سفر به یاد موندنی بود امیدوارم موفقیت امروزت خوشی سفر و تکمیل 

ومی گفتم:اره .......دعا می کنم متین از ماشین پیاده شد .سرش کنه متین:واسم دعا می کنی؟ با لبخند ملیح و لحن ار

را از شیشه اتومبیل داخل کرد و گفت:بهار بخاطر همه چیز ممنون موفق باشی گفتم و پدال گاز را فشردم از اینه 
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روی دیدم که متین هنوز ایستاده و دور شدن ماشین و نظاره می کنه.این سفر خیلی چیزا را واسم روشن کرد هم 

خوب متین و دیدم هم بد.هم طعم مهربون چشماشو چشیدم هم مزه تلخ تو دهنی خوردن ازشو حس کردم.اما با 

تمام این حرفا بازم دوسش داشتم دوست داشتنی که نمی دونستم از کی توی وجودم ریشه دوانده و هر روز درخت 

طور که مهم نبود از قشر متوسط جامعه است  محبتش تنومند تر میشد واسم مهم نبود که متین یه نابغه است همون

چیزی که واسم مهم بود فقط خودش بود تنها و تنها وجود خودش نمی دونستم متین راجب من چی فکر می کنه منم 

واسش یه عروسک بودم که دوست داشت چند روز تو ویترین مغازه اون بدرخشم تا همه بگن ببین متین همون 

نه واسش معنی داشتم.زمان همه چیزو مشخص می کرد واسه همین خودمو سپردم به  عروسک قیمتی رو داره ها یا

زمانداشتم برمی گشتم خونه که مغازه ی آش سبزی فروشی نظرم و جلب کرد.راستش اول صبح و شکم گرسنه 

بدجور هوس آش خریدن و به سرم انداخت ماشین و پارک کردم و پیاده شدم یک کاسه ی بزرگ اش خریدم و به 

سمت خونه حرکت کردم اهسته ماشین و در پارکینگ پارک کردم فقط مش باقر سرایدار خونه متوجه ورودم شد می 

دونستم االن تایم بیدار شدن مامان و باباست فقط خدا خدا می کردم صبحانه نخورده باشن در را که باز کردم سالم 

دمه خونه رو هم به خودم جلب کرد بابا رو به مامان گفت:این بلند باالیی دادم که نه تنها نظر مامان و بابا بلکه نظر خ

چهره واسه تو اشنا نیست؟ مامان چشم غره ای به بابا رفت و گفت:اذیت دخترم نکن ابروی واسه بابا باال انداختم و به 

همیشه -نماما نشانه ی اینکه تحویل بگیر بابا:کشتی ما رو تو هم با این دخترت مامان سمتم و امد و در اغوش کشیدم

به گردش مامان اما بعضی وقتا فکر دلتنگی ما هم باش اشاره ای به اش در دستم کردم و گفتم:من همیشه به یاد 

شمام .ببینین مامان زکیه را صدا زد و خواست اش و از دستم بگیره زکیه هم بعد از سالم و احوال پرسی اش و از 

خانم شدیا لبخندی زدم و گفتم:ای وای شما هم فهمیدین دیگه وقتشه  ماشااهلل-دستم گرفت و به اشپزخانه برد بابا

امان از دست دخترای امروزی قدیما حرف شوهر می امد دخترا سرخ و سفید می شدن در حالی که جلو می رفتم -بابا

بابا مامان  ا اجازهو گونه ی بابا را می بوسیدم گفتم:اون مال قدیما بوده باباجونم مامان لبخندی زد و من بعد از گفتن ب

مگه خودت نمی خوری؟ چرا لباس عوض کنم برمی گردم -را ترک کردم تا واسه تعویض لباس به اتاق خودم برم بابا

مامان:پس تا ما نرفتیم سرکارمون بیا چششششششششششم باال رفتم از جلوی در اتاق بهنام که گذشتم هم هوس 

ود واسه همین الی در و باز کردم فداش شم چه خوابی هم بود رفتم آزار به سرم زد هم اینکه دلم براش تنگ شده ب

کنارش دوال شدم و ارام گونه اشو بوسیدم تو دلم خندیدم و گفتم :حاال اگه مامان بود حتما یه چیزی بهم می گفت 

نگاهی به حاشیه ریش ریش روسری خودم انداختم و نگاهی به گوش بهنام در یک حرکت نا جوانمردانه ریش 

یشای روسریم و توی گوش بهنام کردم بیچاره فکر می کرد مگسه هی با دستش پس می زد و هی من بیشتر ر

اذیتش می کردم انقدر زیاده روی کردم تا بهنام فهمید چشم باز کرد با دیدن من گفت:اهلل اکبر این بهار تو خواب 

بهار خودتی یا روحته؟ خود خودمم بهنام هم دست از سر کچله من بر نمی داره مگه کچل شدی اقا داداش؟ بهنام 

بلند شد رو تخت نشست بهنام:مرض داری اول صبحی مزاحم خوابم می شی؟ در حالی که کمی دلخور شده بودم بلند 

شدم و قصد رفتن کردم و گفتم:به به چه استقبال گرمی از خواهرت کردی بهنام:قهر نکن گل و بلبل بیا بشین ببینم 

اوردی.هنوزم می خواد زنم بده یا نه؟ همیشه وقتی می خواست نازم و بکشه بجای بهار می گفت  از بی بی ما چه خبر

گل و بلبل نه بی بی هم فهمیده تو ادم نیستی اینه که دیگه پرونده زن پیدا کردن واسه تو رو بوسیده گذاشته کنار 

ت؟ بهنام بلند شد و جلو امد صورتم امدم از در برم بیرون که گفت:بهاری ناراحت شدی؟ نه خوشحالم. مشخص نیس

 نداری یاقتل–و بوسید و گفت:دلم برات تنگ شده بود اه بهنام اول دست و صورتتو بشور بعد ابراز محبت کن بهنام 
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 رخب. بودم شدی خانم کر شیطان گوش -بهنام بخوریم داغه و تازه تا پایین بیا خریدم اش:گفتم و خندیدم که

وض می کنم تو هم حاضر شو. بهنام:اوکی ابجی کوچولو به اتاقم رفتم .نفس عمیقی ع لباسامو من تا. نداشتی

کشیدم.مش باقر چمدانمو به اتاق اورده بود .با نگاهی به چمدانم یاد سفر و با متین بودن افتادم .بی شک این سفر 

بابا  یین رفتم مامان ویکی از بهترین و خاطره انگیز ترین سفرهای زندگی محسوب می شد بعد از تعویض لباس پا

دیر امدی خوشکل مامان .من و بابات -قصد رفتن داشتن اما بهنام تازه پایین امده بود مامان می خواین برین؟؟ مامان

صبحانه خوردیم .اش خوشمزه ای بود دستت طال. مامان گونه مو بوسید و رفت بابا هم بعد از یه خداحافظی جانانه که 

ود رفت بهنام و منم صبحانه رو خوردیم خسته بودم خیلی خسته واسه همین برای چند تا تراول ضمیمه اش ب

استراحت به اتاق خودم رفتم.انقدر این چند روز بی خوابی کشیده بودم که هر چقدر هم می خوابیدم جبران نمی شد 

و از  م .چشم بندمعصر بود که با صدای زکیه بیدار شدم بلند شدم و روی تختم نشست 4گرفتم تخت خوابیدم ساعت 

روی چشم باال دادم زکیه:خانم ...مهتاب خانم تماس گرفتن گفتن واسه شام میان دنبالتون با هم برید بیرون .خاله 

از جا پریدم یعنی عصر شده بود؟یعنی االن معلوم شده طرح  4تونم تماس گرفتن باشه ممنون .ساعت چنده ؟ زکیه:

 یهو دلم ریخت به سمت گوشیم شیرجه زدم و شماره متین و گرفتم متین تایید شده یا نه؟ نمی دونم چرا 

شماره متین و گرفتم یه بوق......... دو بوق............سه بوق اما جواب نمی داد تلفونو که قطع کردم دیدم پیام دارم 

فته من شدت گر متین بود که نوشته بود سر جلسه ام کم کم دارن اعالم می کنن دعا کن نمی دونم چرا ضربان قلب

بود.گوی که متین بهم هدیه داده بود و از چمدان در اوردم و روی تخت کنارم گذاشتم دراز کشیده بودم و بهش نگاه 

ساعت گذشت  3می کردم یعنی قرار بود چی بشه؟ نیم ساعت گذشت زنگ نزد یک ساعت گذشت زنگ نزد 

مو کوچک کنم پسره مثل بوزینه می مونه عقلش نمی رسه اما.......... نمی خواستم بهش زنگ بزنم اخه چقدر من خود

به من خبر بده اصال به درک حاال تایید شده باشه چی به من می رسه نشده باشه چی ازم کم می شه گرچه داشتم از 

فضولی می مردم اما سر خودم و به رقصیدن و ور رفتن با لباسام گرم کرده بودم تا بهش فکر نکنم شب مهتاب امد 

لم و بعد از کلی گله گذاری مبنی بر نبردنش به سفر منو به رستوران برد اصال نمی شنیدم مهتاب داره چی میگه دنبا

یعنی می شنیدمااا اما گوش نمی دادم حواسم جای دیگه ای بود هر دقیقه یک بار نگاهی به صفحه گوشیم می نداختم 

شد که طرحش تایید نشده و االن زانو غم بقل گرفته ببینم خبری نیست اما نه قصد زنگ زدن نداشت شصتم خبردار 

واسه همین یه پیام پر سوز و گداز براش فرستادم:بعد از هر شکست پیروزی است به پیروزی های بعدی امیدوار 

کردم با مهتاب گرم گفتگو شدیم چند لحظه بعد از اینکه پیامم بهش  sendباش و نا امیدی به دلت راه نده واسش 

گرفت ببخشیدی گفتم و از رستوران خارج شدم صدای مهتاب و که از پشت سر می گفت:مشکوک رسید تماس 

میزنیا را شنیدم متین:الو بهار دلم می خواست بگم بهار و کوفت االن باید زنگ بزنی اما جلوی خودمو گرفتم بله متین 

ال یغ کوتاهی از خوشحالی کشیدم و بابا صدای پر از شادی گفت:تایید شد بهار تایید شد بدون اینکه خودم بخوام ج

پریدم متین یه دونه ای جلوی دهنمو گرفتم. وای چی از دهنم پریده بود.گند زدم متین:مخلص شما ایم رئیس حاال 

چه جوری ماست مالیش کنم .لعنت بر زبانی که بی موقع باز شود سرفه ای برای صاف کردن صدام کردم و 

تین:چاکر شمایم خانم شریفی.راستی بهار جشنی که گفتی را باید راه بندازم گفتم:اقای شایسته تبریک می گم م

ارزششو داره جدی؟؟؟؟؟مگه جایزه ای هم دادن؟؟؟؟؟؟ متین:همین که طرحم و می فرستن سوئیس خودش 

مراسم تجلیل از طرحمه توی  3ملیون وجه نقد هم بهم دادن .در ضمن فردا عصر هم ساعت  0محشره اما خوب 

مایش دانشگاه متین مکثی کرد و ادامه داد:میای؟ با تعجب گفتم:من بیام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متین:اگه سالن ه
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دوست داری؟ فکر نکنم برسم متین که معلوم بود بهش برخورده گفت:نمی دونستم تا این حد سرت شلوغه بازم 

و  نثار خودم کردم واسه اینکه بحث خرابکاری کردم بمیرم منم با این کالس گذاشتنم تو دلم هر انچه فحش بلد بودم

شنبه.من باید برم کاری نداری؟  5احتماال -عوض کنم گفتم:کی می خوای جشن بگیری؟؟؟؟ متین خیلی سرد گفت

نه خداحافظ گوشی را که قطع کردم بازم به خودم ناسزا گفتم لحن متین نشون می داد بد جور رنجیده با اعصابی خط 

 خطی برگشتم پیش مهتاب 

تاب تا تونست بهم تکه پراند و منم زیر سبیلی ردش کردم اخه حوصله کل انداختن نداشتم.بالخره اونشب به مه

پایان رسید و به خونه برگشتم.گرچه با مهتاب بودن واسم خیلی خوشایند بود اخه اون هم دختر عمه ام بود هم 

سه اینکه دلش نشکنه همراهیش کردم از خواهرم بود هم دوستم اما خوب اون شب تو مود گردش نبودم و فقط وا

بس توی تخت غلط زدم تمام دنده هام خرد و خاکشیر شد اخه یکی نبود بگه دختر مرض داشتی این عیش متین و با 

نیش زدنت خراب کردی نفس عمیقمو بیرون دادم.هر کاری کردم خوابم نبرد بلند شدم یکی از فیلمای هالیودی را 

ده بود را گذاشتم و زل زدم به تلوزیون ولی چه فیلم دیدنی !!!!!!!!!!! شخصیت مرد داستان که تازه سی دیش بیرون ام

دختره را در اغوش می کشید من یادم به متین می افتاد که چه جوری تو شمال افتادم توبغلش...........پسره دختره را 

دنم دستم و بوسید.....با هم می رفتن می بوسید من یادم به متین می افتاد که چه جوری توی سینما واسه خر کر

گردش من به یاد اون روز دریا رفتنمون می افتاد خالصه از اول تا اخر داستان تو ذهنم پسره متین بود و دختره من 

از خواب بیدار شده  22صبح بود که خوابیدم......صبح ساعت  5زندگی با خواب و خیال هم زیبا بودا خالصه ساعت 

کاری هایه اخیر من و دانشگاه نرفتنم حسابی تنبلم کرده بود..... از زکیه خواستم وان حمام و اماده  بودم ... این بی

کنه اونم بی چون چرا کارش انجام داد و ربع ساعت بعد توی وان دراز کشیده بودم یک ساعتی را به ارامش گرفتن 

ی ارایشگاه شدم رزیتا خانم با دیدنم سریع بیرون امدم .صبحانه امو خوردم و راه 20:32از اب گذراندم و ساعت 

کارم و راه انداخت و ابرو هامو صفا داد.نگاهی تو اینه به خودم انداختم موهام بلند شده بود اما خیلی بهم ریخته بود 

ه تواسه همین اونا را هم به دست هنرمند رزیتا سپردم .بلندی موهام تقریبا تا سر شانه هام می رسید.....به زنم به تخ

رشد موهامم خوب بود....خالصه مدلی بسیار زیبا و شیک به موهام داد که خودمم سر ذوق امدم جلوش و مدل زیبایی 

بود که به خونه برگشتم به یاد تلفن دیشب متین افتاد  0کوتاه کرده بود که بد جور به گردی صورتم می امد ساعت 

رفتم من که خودم می دونستم حسم به متین چیه پس واسه  سالن همایش دانشگاه باید می 3گفته بود امروز ساعت 

احترام به اون که در واقع احترام به خودم و دل خودم بود باید می رفتم ....... بلند شدم حاضر شدم و قصد رفتن 

کردم لباس تقریبا رسمی پوشیدم مانتو بسیار زیبا و شیک مشکی با مقنعه ای مشکی که سفیدی صورتم و بد جور به 

رخ می کشید شلوار لی سیری هم به پا کردم جلوی موهامم که به لطف رزیتا جون حسابی محشر شده بود اونا رو هم 

بیرون از مقنعه تنظیم کردم مقدار کمی رژگونه و رژلب محوی زدم البته خیلی کم جعبه جواهراتم و باز کردم چشمم 

م و به دستم انداختم بد جور رو دستم جلوه می کرد خورد به دستبندی که متین واسه تولدم خریده بود بر داشت

.استین مانتوم به سمت باال تا خورده بود به خاطر همین دستبند روی دستم می درخشید.ساعت هم به دست چپم 

بستم و یک انگشتر بی نهایت زیبا را هم به انگشت دست راستم کردم .....تیپم کامل شده بود تو اینه نگاهی از سر 

خودم انداختم و چشمکی به خودم زدم و زمزمه وار گفتم:متین خان اگه مردی حاال واسم ناز کنه و سرد  رضایت به

بود .سریع به داخل حیاط پریدم و ماشین و بیرون اوردم تخت  3جواب بده نگاهی به ساعت انداختم خاک بر سرم 

به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه ام  گاز به سمت دانشگاه می راندم خدا می دونه این دوربین های پلیس چقدر
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کردن ولی خوبیش این بود که باالخره رسیدم با عجله ماشین و پارک کردم و به سمت سالن همایش دویدم نگاهی به 

بود خدا کنه دیر نرسیده باشم برخالف تصورم سالن همایش کیپ تا کیپ ادم بود از استاد  3:32ساعت انداختم 

داخل رساندم و در وسط جمعیت صندلی خالی یافتم خودمو به صندلی رساندم و جای  گرفته تا دانشجو خودم و به

گرفتم مدیر دانشگاه داشت صحبت می کرد ما اینجا جمع شدیم تا از زحمات دانشجوی برجسته جناب اقای شایسته 

ما انشجوی برجسته شتقدیر و تشکر کنیم................ دو دختری که کنارم نشسته بودن پچ پچ کردن :فدای این د

بشیم ما حالم به هم خورد خیلی خودمو کنترل کردم که بر نگردم و یه چیزی به این دوتا جلف بی سرو پا نگم 

.خالصه بعد از سخنرانی کامل رئیس دانشگاه که دیگه تقریبا همه داشتن چرت می زدن بالخره جناب رئیس راضی 

عمیقی را که تک تک حضار کشیدن و شنید بعد از جناب رئیس شد و از منبر پایین امد .به وضوح می شد نفس 

دوباره خانمی که نقش مجری صحنه را داشت روی سن امد پس از خوندن چند مطلب که مثل پیام بازرگانی وسط 

فیلما ضدحال بود با صدای رسا اعالم کرد: از جناب اقای مهندس متین شایسته دعوت می کنم که روی سن بیان و در 

رح بی نظیرشون مختصر توضیحی را به جمع ارائه بدن صدای دست و شوت بود که بلند شد دخترا واسه خود مورد ط

نمایی محکم تر دست می زدن من نمی دونم اینا چه جوری شریف قبول شده بودن اخه نخود مغزا به عقلشون نمی 

یک  م بود از دوستان صمیمی متیننرسید که تو این سیل جمعیت شیرین بازیشون نمایان نمی شه؟ اکیپی که معلو

صدا متین و صدا می زدن و به شوخی می گفتن:مهندس چرا سوخت جنگنده تموم شد؟ متین هم با اینکه تمام سعیشو 

می کرد که به مزه پرانی های دوستاش نخنده موفق نشد و لبخندی گوشه ی لبش نشست از ردیف اول که یه جورای 

ی سن رفت دوستاشم که ول کن نبودن یه صدا داد میزدن :انشتین انشتین انشتین من جایگاه ویژه بود بلند شد و رو

نمی دونم این همایش انتظامات نداشت که اینا را ساکت کنه متین روی سن رفت میخش شدم .تیپ اسپرت بی 

ی من به زنظیری داشت دختر کناریم به دوستش گفت:خدایی می بینی چه تخت سینه ای داره.ای خدا یعنی میشه رو

این سینه ستبر تکیه بدم دیگه جوش اوردم به سمت دخترا سر برگرداندم و گفتم:میشه ساکت شین دختره هیشی 

گفت و روش و برگردوند متین پشت تریبون قرار گرفت .بی دلیل لبخند روی لبام نقش بست متین با فروتنی تمام 

بهش گوش جان سپرده بودن .چشماش بین جمعیت  حرف میزد اونقدر دلنشین که تک تک دخترا وپسرا و اساتید

می چرخید به قسمتی که من نشسته بودم نگاهی انداخت اما منو ندید یه لحظه حس کردم نگاش از روی صورتم سر 

خورد اما هنوز چشماش تغییر مسیر نداده بودن که برگشت و به چشمام نگاه کرد .حتی حدس هم نمی زدم که از 

....اما دید....... بهم زل زد........ تپش قلبم باال زده بود متین واسه چند ثانیه سخنرانیش و قطع کرد این فاصله ببینتم ...

...........بعد از چند لحظه سرفه ای مصلحتی کرد و از لیوان اب کنار دستش چند جرعه نوشید و ادامه داد...........متین 

که این دوتا جلف کنار دستیم حس می کردن متین داره به اونا نگاه چشم ازم بر نمی داشت........اما بدیش اینجا بود 

می کنه وای می بینی من بهت گفتم شایسته از من خوشش می اد گفتی نه کارد می زدی به من خونم در نمی امد 

 خالصه متین سخنرانی را تمام کرد بازم صدای کف و سوت باال رفت بعد از اتمام همایش سریع بیرون رفتم تازه

پشت فرمان ماشینم نشسته بودم که صدای گوشیم باال رفت:نگاهی به صفحه اش انداختم متین بود بازم ضربان قلبم 

 باال رفت..........نفس عمیقی کشیدم و خودمو کنترل کردم و دکمه پاسخ ار زدم 

 گی یه نفرصدای متین توی گوشی پیچید:خوشکل خانم مگه امده بودیی عروسی که اینجوری تیپ زدی نمی 

حواسش پرت شه و گند بزنه به سخنرانیش اون یه نفر بهتر بود به جای چشم چرانی رو سخنرانیش تمرکز می کرد 

متین با صدای شادی گفت:کجایی خانمی؟ همین نزدیکیا متین:هنوز تو دانشگاهی ؟؟؟؟ اره .داشتم می رفتم 
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 شه من پارکینگم زود بیا متین:چشم لبخند زدم.اینم زودمتین:خوب یه ده دقیقه بمون با هم بریم بدون فکر گفتم :با

پسرخاله می شدا سر ده دقیقه سر و کلش پیادا شد من و ندید اما من دیدمش .از پارک بیرون رفتم و جلوش ترمز 

کردم با چندتا از دوستاش بود همون گروه سبکی که سالن همایش و رو سرشون گذاشته بودن پیاده شدم . 

تین:خانم شریفی از دوستان من اشاره به دوستاش کرد و گفت: و دوستان من همه زدن زیر سمتشون رفتم م

خنده.پسری از جمع رو به متین گفت:چرا می ترسی درست ما را به خانم شریفی معرفی کنی.نترس فعال همه سینه 

 م شریفی به این شوخیچاک تو ان کسی به ما محل نمی ده )پسره ی وقیح بخوابمون تو دهنش؟؟؟؟( متین:امیر خان

ها عادت ندارن رعایت کن امیر روشو سمت من کرد و گفت:من امیرم این سینا و این نیما.این نیمای بیچاره هم 

خیلی کم از متین نداره اما بیچاره پیشونی نداره و طرحش دیروز جلوی طرح متین کنف شد نگاهی به نیما انداختم از 

بهم می امدن درسخوان و شر متین:خیلی خوب بچه ها ما دیگه باید بریم  اون هفت خطا بودا کال جمعشون خیلی

به بعد شروع میشه..افتاد  8.فردا شب می بینمتون .......امیر مثل خروس کله سحر نیای خونه ی ماها.......مهمونی از 

ستن نه؟؟ متین با چهره ی امیز: کشتی ما را بعد از یه عمر می خوای یه مهمونی بدی تو هم.......خانم شریفی هم که ه

نسبتا برافروخته ای چشم غره ای بهش رفت که باعث شد امیر زیپ دهنشو بکشه بعد از خداحافظی کوتاه متین 

پشت رل نشست و منم کنارش جا گرفتم و حرکت کردیم متین:فکر نمی کردم وقت کنی بیای؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نگاهی 

ست از زیر زبونم حرف بکشه و اعتراف بگیره که دوسش دارم اما بهش انداختم قیافه اش مثل وقتای بود که می خوا

شتر در خواب بیند پنبه دانه این اطراف کار داشتم گفتم بیام اینجا هم یه سر بزنم ببینم چه خبره متین:تو که راست 

 می گی؟؟؟؟؟ می خوای بگی دروغ گو ام متین:نه نگفتم دروغ گویی گفتنم راست می گی شک نکن متین خندید

داشت به سمت مرکز شهر می رفت اما نمی دونستم کجا؟ کجا داری میری؟ متین:می خوام واسه مهمونی فردا شب 

لباس بخرم خوب منو برسون بعد هر جا دوست داشتی برو؟ متین:دیر میشه باهم می ریم تو دلم عروسی گرفتم اما 

 پاساژای نسبتا رو به باالی شهر رفت ماشین وواسه حفظ ااهر قیافه ی بی تفاوتی به خود گرفتم متین به یکی از 

پارک کرد و پیاده شدیم شانه به شانه ی هم حرکت می کردیم و به تک تک مغازه ها سرک می کشیدم ....یکی نمی 

دونست فکر می کرد داریم کت شلوار دامادی می خریم متین کت و شلوارا رو می پوشید و من نظر می دادم هر 

رد کردم راستش همشون بهش می امد اخه المذهب مانکن صفت هر چی می پوشید فیک تنش  کدوم رو به یه بهانه

بود .. اما...خوب به دل من نمی نشست دیگه این مغازه اخریم مغازه کت و شلوار فروشی پاساژ بود که سر می زدیم 

ه ام ده بود و دست به سینه به چهرداخل شدیم.به کت شلوار ها با دقت نگاه می انداختم اما متین با فاصله از من ایستا

زل زده بود با نگاهش کالفه ام کرده بود کت شلوارا اون طرفه هاا متین که به خودش امده بود نگاه ازم گرفت و به 

کت وشلوار ها چشم انداخت کل مغازه را زیر و رو کردم و در اخر................ کت شلواری سرمه ای تقریبا اسپرتی 

رد .خوش دوخت و خوش فرم بود.متین خط نگاهمو امتداد داد و وقتی دید به اون کت و شلواره زل نظرم و جلب ک

زدم سمتش رفت و برش داشت و گفت اینو امتحان می کنم اقا مرد فروشنده سایز متین و بیرون کشید و دستش داد 

بی که لباس فوق العاده شیک ا متبن به پررو رفت منم داشتم بین پیراهن ها دنبال پیراهن ست کتش می گشتم یه

ناگفته نماند مثل رنگ چشمام کمرنگ بود انتخاب کردم رنگش با رنگ چشمای من برابری داشت از مرد فروشنده 

خواستم این پیرهن و هم به متین بده تا زیر کتش بپوشه مرد هم بی چون و چرا اجابت کرد توی کراواتها گشتم و 

هم بود انتخاب کردم و اونم به متین رسوندم.....منتظر موندم تا سر و کله اش پیدا یک کراوات زیبا که تقریبا ساده 

شه پشت به اتاق پررو ایستاده بودم که با صدای باز شدن در پررو روی پاشنه چرخیدم و برگشتم لحظه ای خیره 
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ند ملیحی نگاهش کردم .به دلم نشست متین چشمکی زد و گفت:چطوره؟ خودمو جمع و جور کردم و با لبخ

گفتم:خوبه نمی دونم چی توی لبخندم بود که متین و کالفه کرد دستی به موهاش کشید و به اتاق پررو برگشت بعد 

از کمی معتلی بیرون امد و همون دست لباسی را که انتخاب کرده بودم و خرید و به سمت ماشین حرکت کردیم تا 

م یدیم که متین گفتم:بهار جشنی را که می گفتی باید بگیرخونه تقریبا ساکت بودیم. دیگه کم کم داشتیم می رس

فرداشبه.... وقت داری بیای ؟؟؟؟ این حرفش بو دار بود و یه جوری می خواست منو به یاد حرف نادرست دیشبم 

بندازه.لجبازی را صحیح ندیدم و گفتم:امروز امدم که حرف بچگانه دیشبمو فراموش کنی متین:بیشتر از این حرفا 

ت واسم ارزش داشت.خوشحالم کردی لبخندی زدم متین:بالخره نگفتی فرداشب جشن ما را به حضور خودت امدن

مفتخر می کنی غرور و کنار گذاشتم و با محبت گفتم:افتخاریه واسم مهندس چهره متین شاد شد یه شادی حقیقی 

ند وجودم حسش کردم زبونم بی اجازه واسه همین یه لبخندی تحویلم داد که تا انتهای وجودم رسوخ کرد و با بند ب

عقلم باز شد متین خیلی خوش حالم که طرحت تایید شود و آرزو می کنم که توی سوئیس هم طرح تو انتخاب شه تو 

لیاقتش و داری متین که دید از اخالق سگی روزای گذشتم خبری نیست گفت:بهار اون روز ازت پرسیدم منو 

وز جواب می خوام .بهار بفهم داغونم از این حس عذاب وجدانی که حتی راننده بخشیدی یا نه؟جواب ندادی اما امر

شدن واسه خاطر خطام ارومش نکرد .ازت جواب می خوام خواهش می کنم چند لحظه سکوت توی ماشین حکم فرما 

به روزی تلف  شد اما بالخره من زبان باز کردم: باور کن که باور دارم اون تصادف از روی عمد نبوده اما خوب وقتی

شدم توی بیمارستان فکر می کنم وقتی به ماهای که تحت درمان بودم و به سختی حتی چند کلمه حرف می زدم فکر 

می کنم وقتی یادم می یاد به چه سختی قدم برمی داشتم دلم می رنجه نه تنها از تو از زمانه می رنجم به من وقت بده 

وسیله ی تقدیر واسه عذاب دادنم بودی به وقت نیاز دارم متین:تا هر وقت متین واسه اینکه ببخشمت و یادم بره تو 

بگی صبر می کنم به شرط اینکه ببخشی منو نفس حبس شدم و بیرون دادم و لبخندی زدم متین واسه اینکه جو 

عوضشه با لحن شوخی گفت:در ضمن هیچ کار خوبی نکردی که انقدر خوشکل کردی امدی همایش پیش خودت 

ردی اون بیچاره ای که باید جلوی این همه ادم صحبت کنه امکان داشت جا بخوره و توپق بزنه.انوقت ابرو فکر نک

واسش نمی موند اخه من فکر نمی کردم اون اقای نابغه انقدر چشماش تیز باشه که از اون فاصله و تو اون جمعیت 

زه فراموش نکن به خونه رسیدم متین ماشین و منو ببینه متین:اقایون واسه بعضی موارد رادارشون فوق العاده تی

پارک کرد و قصد رفتن کرد نمی دونم چرا جدیدا وقتی می رفت اینقدر دلم می گرفت.نمی دونستم چرا فکر می کنم 

 اونم سنگین قدم بر می داره البته فقط من فکر می کردم چه قدر صحت داشت خدا داند

در ذهنم مدام تکرارش می کردم.آرزوی دردانه خاندان شریفی بزرگ  این روزها متین زیباترین کلمه ای بود که

شده بود بدست اوردن احساس پسری از قشر متوسط .پسری که گرچه حساب بانکیش قابل مقایسه با پول توجیبی 

من نبود اما انقدر حسن داشت که برای به دست اوردنش حاضر بودم از همه چیزم بگذرم. صبح با صدای زکیه از 

ب بیدار شدم .پر طراوت تر از همیشه بودم حاال نمی دونم این اثر خواب خوشی بود که دیشب دیدم یا به خاطر خوا

جشن امشب بود هر چیزی که بود بی باده مستم کرده بود و یه حسی بهم می گفت امروز مهمترین روز زندگیته با 

خوش بو کننده مخصوصم در اب بریز ...بیشتر از همیشه زکیه جان حمام و حاضر کن...... و........لطفا از -لبخند گفتم

دقیقه ی  22زکیه لبخندی و زد و گفت:خبریه خانم؟؟؟؟ به اینم رو می دادم پر می شداا با لبخند گفتم:نه چه خبری 

بعد حمام حاضر بود موسیقی شادی را در پخش حمام گذاشتم و داخل شدم ..بلند بلند آواز می خواندم کارم که تمام 

بود واسه اماده شدنم خیلیی زود بود اما چه کنم که دلم عجله داشت ..... کمد لباسامو باز  22شد بیرون امدم ساعت 
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دست لباس مجلسی داخلش جای داده بودم لباسای که بعضیاش کال فراموش کرده بودم  222کردم شاید بیشتر از 

بهانه رد می کردم. به یاد کراوات متین افتادم یه لباس با حوصله به یکی یکیشون نگاه می کردم و هر کدام و به یه 

دقیقا همرنگ اون داشتم..... خنده ی شیطونی کنار لبم نقش بست و لباس و از بین لباسا بیرون کشیدم ......با رنگ 

وی لکراواتش مو نمی زد....... اتفاقا مدل و دوخت زیبای هم داشت لبخندم پر رنگ تر شد جلوی اینه قدی لباس و ج

خودم گرفتم .......زیر لب گفتم:ادم خوشگل همه چیز بهش میاد....از خودم خندم گرفت خود شیفته بودماااااا لباسم 

که اوکی شد همیشه عادت داشتم تل تو ماهام می زدم گل سرهای تکی که همیشه جدیدترینشون رو موهای من 

زشون زیاد استفاده کنم کشو گل سرهامو باز کردم و خودنمایی می کرد اما خوب این مدت که مو نداشتم نتونستم ا

یکی از گل سرهای مشکیمو که روش گل زیبایی خودنمایی می کرد و انتخاب کردم خالصه تا عصر انقدر دور خودم 

بود که بلند شدم حاضر شم لباسم و پوشیدم و ارایش محو اما  5بی خودی گشتم که سر گیجه گرقتم ساعت تقریبا 

م دادم ....هر چی فکر کردم نفهمیدم موهامو چه مدلی درست کنم اصال مدل نمی گرفت از بس لخت زیبا به صورت

ساعت که می گذشت چول می شد واسه هم بی خیال شدم و تصمیم گرفتم  0بود هر کاری هم باهاش می کردم 

ندی به خودم زدم همین طور لخت رهاشون کنم و گل سرم و روشون قرار بدم همینکارم کردم خوب شده بود لبخ

کفشامو پام کردم .هر کاری کردم از جواهراتم استفاده نکنم نشد بالخره این اخالق اشراف گونه ی ما برنده شد و 

یکی از سرویس ها درخشانمو پوشیدم ...میناکاری روش هارمونی زیبای را با رنگ لباسم ایجاد کرده بود خالصه 

ی اینه زدم خوب شده بود صورت گردم و موهای زیتونی رنگم بدجور بود که کامال حاضر بودم چرخی جلو 7ساعت 

قاب گرفته بودن خوب ...از خود تعریف کردن کافیه ....بهتره راه بیفتم یکی از مانتو های مو رو لباسم انداختم اما 

م بهنام توی دخوب دکمه هاشو نبستم شال زیبا و ابریشمی هم به سر کردم و بعد از دست گرفتن کیف پولیم راه افتا

سالن روی مبل لمیده بود با دیدنم سوتی زده و گفت:مادام با این تیپ پسر کش کجا تشریف می برن مهمونی دعوتم 

.....االن هم عجله دارم......با اجازه داداش گلم بهنام:خوش بگذره بانو از در بیرون رفتم صدای پاشنه کفشم بد تاق 

یور از پنجره سرک کشیدن و دارن دیدم می زنن اما خوب به روی خودم نیاوردم تاقی راه انداخته بود دیدم زکیه و ز

پشت ماشینم نشست و حرکت کردم توی راه یه سر به جواهر فروشی زدم و یک سکه تمام برای هدیه دادن به متین 

ز گا بود به سمت خانه شایسته حرکت کردم .ماشین و سر کوچه پارک کردم انقدر که توی 8:32خریدم ساعت 

دادن و سرعت رفتن مهارت داشتم توی هدایت کردن ماشین در کوچه های تنگ مثل این کوچه مهارت نداشتم قلبم 

دقیقه طول کشید تا طی کردم جلوی در خانه  22دقیقه ای را  0بدجور می زد معلوم نبود چه مرگم شده بود .....راه 

با باز شدن در چشمم روی صورت متین ثابت ماند اونم  متین ایستادم نفس عمیقی کشیدم و زنگ در را فشار دادم

 همین طور 

متین لبخند زد و از جلوی در کنار رفت چه خوشکل شده بود با اون موهای ژل زده و اون تیپی که زده بود اصال نمی 

ون مهمان اخورد نابغه باشه متین:دیر کردی منتظرم بودی؟؟ متین:هر میزبانی منتظر مهموناشه مهسان:مخصوصا اگه 

ویژه باشه متین چشم غره ای بهش رفت مهسان در حالی که لباس ساده و زیبایی پوشیده بود نزدیک شد و دستش 

را برای دست دادن با من جلو اورد لبخندی زدم و دستش را در دست فشرم مهسان نزدیکتر شد و کنار گوشم 

سان مه -خوش می امد اما مگه متین گذاشت متینگفت:زیاد چشم به راهش گذاشتی حرفای مهسان بدجور به مذاقم 

البته.بفرمایید من و مهسان وارد شدیم اما متین هنوز -اگه اجازه می دی خانم شریفی تشریف بیارن داخل مهسان

-بیرون بود خانه کوچک شایسته کپ تا کپ مهمون بود.در عجب بودم این همه ادم چه جوری اینجا جا شدن مهسان
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اتاق می تونی لباستو عوض کنی مرسی دو اتاق کنار هم بود نمی دونستم مهسان به کدوم اشاره بهار جان توی اون 

کرد ولی دل و زدم به دریا وارد یکیشون شدم در را باز کردم و داخل شدم از رنگ تیره اتاق معلوم بود که این اتاق 

گاهی کار سختی نبود که بفهمم اتاق متین نمتعلق به یه پسره و از اونجایی که تنها پسر خانواده شایسته متین بود 

انداختم اتاق به رنگ سرمه ای و سفید بود همه چیز از رو تختی گرفته تا پرده ها یک تخت یه نفره که شاید پهناش 

یک چهارم تخت من بود.یک میز تحریر ساده که یک لپ تاپ روش بود و چند ماکت هواپیما که اتاقش و زینت می 

س از خودش کنار تختش ...... جلو تر رفتم تا واضح تر عکسشو ببینم که با دیدن کارت تولدم دادن و یک قاب عک

که عکسم روش هک بود کنار عکس متین در جا خشکم زد....با ناباوری نگاه می کردم.... عکسم دقیقا گوشه ی 

 نجا جام بهتره.. به قلبسمت راست قاب متین جای گرفته بود ...عکس و برداشتم و گوشه ی چپ قاب جاش دادم ای

متین نزدیکترم توی دلم عروسی بود از خوشحالی دوست داشتم جیغ بزنم اما خودم و کنترل کردم تازه از کنار قاب 

بلند شده بودم و می خواستم مانتمو در بیارم که در اتاق با شتاب باز شد و متین وارد شد با عصبانیت گفت :اینجا چی 

داد بیای تو؟ تعجب کردم چرا اینجوری می کرد با حالت گنگی گفتم:مهسان .....مهسان  کار می کنی؟کی بهت اجازه

گفت اینجا مانتومو در بیارم متین : مهسان غلط کرد.....برو بیرون.همین حاال از اتاقم برو بیرون از رفتار متین تعجب 

متین با عصبانیت :تو گفتی بیاد توی  کردم مهسان وارد اتاق شد مهسان:متین چه خبرته اروم االن مهمونا می شنون

اتاق من؟ مهسان:نه ...به اتاق خودم اشاره کردم....خوب این دوتا اتاق بهم نزدیکن حتما اشتباه کرده...تو چرا 

اینجوری می کنی مگه چی تو اتاقت داری که ورود همه بهش ممنوعه متین:همین االن میرین بیرون بغض بدی گلومو 

داشت به وجودم خنجر می زد . مانتومو که در اورد بودم پوشیدم .کیف پولمو باز کردم و سکه  می فشرد .بی رحمانه

ی که براش خریده بودمو در اوردم .....پرتاب کردم سمتش به سینه اش خورد و رو زمین افتاد در حالی که عقب 

و ارزش احترام دیدن و عقب بیرون می رفتم و بی اراده از چشمم اشک می ریخت گفتم:امدنم اشتباه بود ت

نداری.....خیلی خوش گذشت جناب شایسته متین کالفه دستی به صورتش کشید و گفت:ببخ.... نذاشتم حرفی بزن و 

از در زدم بیرون ....با سرعت برق از سالن گذاشتم صدای متین از پشت سرم می امد بهار صبر کن .تو رو خدا صبر 

م و سریع تر راه برم از در خانه زدم بیرون متین:بهار تو رو به هر چی می کن صداش باعث شد به قدم هام اضافه کن

پرستی یه لحظه صبر کن اشکامو که تند تند می ریخت با دست پاک کردم و به راهم ادامه دادم اما از اونجایی که 

ره که و بگیسرعت متین بیشتر از من بود وسط کوچه بهم رسید و راهم سد کرد برو کنار متین می خواست دستم

محکم دستمو پس کشیدم برو کنار متین:بهار..... گفتم برو کنار تا کوچه رو رو سرم نذاشتم به سمت راست رفتم اما 

باز جلوم سبز شد به چپ رفتم اونم به همون سمت امد هلش دادم عقب و گفتم:برو کنار تا جیغ و داد راه ننداختم 

 فت:محاله بزارم اینجوری بریمتین که ذره ای از جاش تکون نخورده بود گ

تو چشماش زل زدم و گفتم:به اندازه کافی پذیرایی شدم متین کالفه گفت:بهار شبمو خراب نکن میرم که شبت 

بیشتر از این خراب نشه متین:می دونی با رفتنت داغون میشم به چشماش نگاه کردم رنگ التماس داشت .دوسش 

نه تو اون لحظه چی کشیدم دوست نداشتم التماس کنه حتی به من.اما داشتم عاشقش بودم ادمی که عاشقه می دو

خوب دوست نداشتم خودمم بشکنم تو اون لحظه از ته دل از خدا خواستم راهی جلوی پام بزاره که بدون شکسته 

 شدن غرورم غم رو از چشم متین بگیرم به هم زل زده بودیم .متین منتظر بود. صدای پاشنه ی کفشی از پشت سرم

بهار جان خواهش می کنم برگرد برگشتم و به مهسان نگاه کردم....سمتم امد دستم و گرفت و گفت:به -امد مهسان

خاطر من برگرد ...بهت بی احترامی شد می دونم ..کار متین اشتباه بود میدونم.....اما تو خانم تر از اونی هستی که با 
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ترین شب زندگی پدر و مادرم نزار با رفتنت و یک کالغ چهل رفتنت پچ پچ همه مهمان ها را بلند کنی...امشب به

کالغ کردن مهمونا این خوشی بهشون زهر شه نفسم و بیرون دادم و بدون اینکه به متین نگاه کنم دست مهسان و 

فشردم و باهاش هم قدم شدم نفس عمیقی که متین کشید انقدر بلند بود که منم شنیدم داخل رفتیم ایندفعه مهسان 

دش همراهیم کرد و با هم به اتاق اون رفتیم سریع مانتو و شالم و در اوردم و بیرون رفتم اول کسی که به چشمم خو

خورد متین بود که با قیافه ی گرفته ای نگام می کرد بی توجه بهش وارد سالن شدم و مشغول احوال پرسی با افرادی 

میر و سینا و نیما وچند نفری را که مهسان معرفی کرد که می شناختم شدم مثل خانم شایسته و اقای شایسته و ا

..بدون اینکه بخوام لحنم سرد بود و این سردی از رفتار بد متین نشئت می گرفت اما دختران فامیل شایسته اینو 

حمل بر خودستایی من کردن ...واسم مهم نبود اون لحظه هیچ چیز مهم نبود. گوشه ای کز کرده بودم و نشسته بودم 

سان تمام سعیشو واسه عوض کردن حال من می کرد اما موفق نمی شد متین هم عین مجسمه گوشه ی سالن مه

نشسته بود و بهم زل زدبود امیر امد و روی صندلی کناریم نشست امیر:خانم شریفی مشکلی پیش امده... زیاد 

-خوب جلوه بدم گفتم:نه خوبم امیرسرحال نیستید در حالی که سعی می کردم با لبخند مصنوعیم همه چیز و اروم و 

اما اینجوری فکر نمی کنم طرز فکر شما به خودتون مربوطه اخم متین از همون فاصله هم قابل روئیت بود بعد از چند 

دقیقه نیما هم به ما ملحق شد و گفت:امیر دادش... متین کارت داره امیر با نارضایتی همراه نیما راه افتاد منم باز توی 

فرو رفتم جشنی را که فکر می کردم بهترین شب زندگیمو رقم می زنه واسم شده بود زهره مار کمی که  الک خودم

گذشت امیر بلند اعالم کرد:خوب خانم ها اقایون همگی ساکت جمع خاموش شد در این لحظه می خوام از بتهون 

مفتخر کنن همه دست زدن منم به عزیز انیشتین زمان خواهش کنم ما را به شنیدن یه اهنگ گوش نواز و دلنواز 

تابعیت از اونا دست می زدم .رد نگاه حضار و که گرفتم دیدم به متین ختم میشه مگه متین نوازنده بود؟!!! متین 

لبخند غم انگیزی زد و به سمت پیانوی گوشه ی سالن رفت تعجب کردم چرا تا حاال من این پیانو رو ندیده بودم.اما 

بود ....خوشم می امد که این خانواده اصال تو فاز کالس گذاشتن نبودن هر کس دیگه بود حقم داشتم خیلی گوشه 

پیانو رو می ذاشتم جلو در ورودی تا به محض ورود تو چشم باشه اما این خانواده اینجوری نبودن متین پشت پیانو 

ه تی بگیرم متین شروع بنشست .از شانس خوبم درست رو به روش بودم تمام سعیمو کردم که قیافه ی بی تفاو

خواندن و نواختن کرد همه ساکت بودن و بهش چشم دوخته بودن منم مثل همه با پاهاش ضرب گرفته بود و به من 

چشم دوخته بود انقدری عمیق نگاه می کرد که حس کردم زیر سنگینی نگاهش دارم اکسیژن کم می ارم حرفامو و 

هر لحظه می بارم....این بی قراری ها تقصیر چشماته....ای که نمی بینی تو باور کن بدجور گرفتارم....من بغض بارونم 

قلب من جاته......حرفامو باور کن.....بی رنگ و بی نورم....از حس پروازم یک اسمون دورم...این خستگی هامو ای 

س دلگیر را با یک کاش که می دیدی من بی تو پژمردم اما نفهمیدی حرفامو باور کن... حرفی بزن با من... این ح

نگاه بشکن باور کنی یا نه درگیر تقدیرم یک روز از این روزا من بی تو می میرم دلم داشت از سینه بیرون می زد .با 

هر بار اوج گرفتن صدای متین بغضم بیشتر می شد اما خودمو کنترل کردم اهنگ تموم شد همه به افتخارش دست 

ه ای بابا متین ی -ود که دوسش داشتم اما ازش دلخور بودم رنجیده بودم امیرزدن...هنوز نگاهش با من بود...درست ب

اهنگ شاد می خوندی این چی بود دیگه متین:انشااهلل بعد از شام ....حاال هم همگی بفرمایید واسه شام اکثرا واسه 

آزاد  یاط بلکه هوایخوردن شام به حیاط رفتن و بعضی ها هم کنج سالن نشسته بودن بلند شدم تا منم برم توی ح

قدرت نفس کشیدن و بهم برگردونه توی راه رو داشتم می رفتم که از پشت یکی دستمو کشید برگشتم متین بود 

چند لحظه بیا فرصت مخالفت و بهم نداد و دستمو کشید و به سمت اتاق خودش برد چی -اروم گفتم:ولم کن میتن
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از کرد و منو به داخل هل داد خودشم داخل شد و در و بست اون کار می کنی؟ متین:ساکت باش تا بفهمی در اتاق ب

در و باز کن.در ضمن من حرفی هم ندارم با تو بزنم متین:نترس.فقط می خوام بهت نشون بدم چرا نمی ذارم کسی 

به  ینوارد اتاقم بشه نمی خوام بدونم ..حاال در و باز کن و بزار برم متین: اول به حرفام گوش بده اونوقت برو مت

سمت قاب عکسش که عکس منم کنارش بود رفت بلندش کرد و جلوم گرفت و گفت:واسه این عکس نمی ذارم 

کسی تو اتاقم بیاد...و از اونجایی که دلم نمی امد الی کتاب و دفترام بزارمش و دلم می خواست همینجا کنار عکس 

دادم و گفتم:دیده بودمش متین:پس می دونی  خودم باشه ورود هر احدی را به اتاقم ممنون کردم اب دهنم قورت

حرف دلم چیه؟؟؟ نه ....باید بگی تا بدونم متین:خیلی خوب بهار شریفی گوش کن .... من متین شایسته... با اینکه 

میدونم به اندازه زمین تا اسمان بینمون فاصله است مکثی کرد و با صدای آرومتری گفت:دوست دارم صداش می 

تو با تمام وجودم می پرستم بالخره گفت بالخره چیزی را که آرزو داشتم از زبان متین بشنوم لرزید:تمام غرور

شنیدم متین نفس لرزانی کشید و گفت:بهت حق می دم اگه ردم کنی ........تو الیق راحتترین زندگیای چیزی که من 

دم مدیون نمونم...... مکث طوالنی نمی تونم واست درست کنم اما....باید می گفتم .....باید می گفتم تا به خو

کردم.متین هم که مکث منو دلیل بر مخالفتم تعریف کرده بود عکسم و جلوم گرفت و گفت:رفتی بیرون در را ببند 

عکس و از دستش گرفتم و دوباره کنار قاب عکسش جا دادم:عکسمو همیشه سمت چپ قابت بزار اینجوری به قلبت 

هم کرد. می خواستم از اتاق برم بیرون که مانعم شد در اغوشم کشید سرم روی سینه نزدیکترم متین با ناباوری نگا

اش قرار دادم چقدر تند می زد متین سرم بوسید یه لحظه به یاد المیرا افتادم .....بی انکه از اغوشش بیرون بیام سرم 

یشو از جیب بیرون اورد شماره و باال گرفتم و گفتم:المیرا چی متین؟؟؟؟ متین همونطور که در اغوشم داشت گوش

سالم -سالم عزیزم خوبی؟ متین بی مقدمه گفت-المیرا رو گرفت و رو اسپیکر زد المیرا با ناز عشوه جواب داد المیرا

-.زنگ زدم که بگم هر چی بین ما بود تمام شد من نامزد کردم و نامزدمم به اندازه تمام دنیا دوست دارم المیرا

چرت و پرت نیست حقیقته.دیگه به من زنگ نزن متین بی خداحافظی -گی؟؟؟ متین چی؟؟؟چرا چرت و پرت می

تلفن و قطع کرد و همون موقع جلوی چشم خودم شماره المیرا رو دیلیت کرد متین بوسه ای رو گونه ام کاشت و 

 گفت:دوست دارم عزیزم لبخندی بهش زدم و گفتم:منم همینطور

مدم به چشمام زل زد منم متین:خوشکل خانم حاال که علت داد و فریادمو می اغاز فاز دوم از اغوش متین بیرون ا

دونی هنوزم ازم دلگیری؟ نباید باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! متین با انگشتاش گونه امو نوازش کرد و اهسته کنار گوشم 

را با هم  وضوعگفت:اگه دوستم داری نباید باشی لحنم جدی شد وکمی ازش فاصله گرفتم و گفتم:متین این دوتا م

قاطی نکن دوست داشتن به جا.....اما باید حرمت و احترام همو حفظ کنیم.....امشب دومین باری بود که ازت 

رنجنیدم......اون دفعه زدی توی دهنم ...کاری که حتی پدرم با من نکرده بود ...بخشیدم چون محرکت حرفای 

جا قول بدی دیگه هیچ وقت همچین کاری را تکرار نکنی چون اگه  توهین امیز خودم بود .....اما باید همین االن همین

یکبار دیگه غرورم زیر دستات له بشه با تمام عشقم میزارمت کنار متین:ان اتفاق هیچوقت تکرار نمی شه و اما 

ا .بامشب....بی دلیل سرم داد زدی ....سر خود توی اتاقت سرک نکشیده بودم که اون داد و فریادات حقم باشه ...

اجازه خواهرت وارد شدم گرچه به اشتباه ...اما خوب سهوا بود ....حق نداشتی سرم داد بزنی متین:حرفات قبول اما 

خوب بهار درکم کن تو اون لحظه ترسیدم.......ترسیدم عکست و ببینی و همه چیز خراب شه...ترسیدم بال و پر 

مال من میشی و ازم بگیری.....ترسیدم همه چیز تموم شه و  آرزومو بچینی .... ترسیدم آرزوی اینکه بالخره یه روز

دیگه نتونم ببینمت ...بهار درکم کن تو اون لحظه بد لرزه ای به جانم افتاده بود به حرمت بهترین شب زندگیمون 
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بخشیدمت اما دیگه تکرار نکن متین:قول می دم خانمی قول می دم لبخند زدم بهتره بریم بیرون. درست نیست 

وناتو تنها بزاری متین:باشه خوشکل خانم تو برو منم میام باشه من رفتم داشتم از اتاق خاج می شدم که متین مهم

بهار بله؟؟؟؟؟؟؟؟ زیاد با پسرا هم کالم نشو با لحن شیطون و لبخند پر رنگی گفتم:چراااا؟!!!!!! متین -صدام زد متین

وب باشه اما جنابعالی هم با دخترا گرم نمی گیریااااا.... همچی چرا ...خوش ندارم دیگه خیلی خ-هم با خنده گفت

وگرنه معامله فصقه متین:چشم خوشملم متین باز سمتم امد که از داخل اتاق پریدم بیرون مهمان ها همه شام رو 

ام شخورده بودن و داشتن جمع می کردن...تو دلم اهی کشیدم...خیلی گرسنه بودم...اخه یکی نبود بگه اقا متین موقع 

وقت اعتراف کردنه.... رفتم و روی مبلم نشستم این مهسان و خانم شایسته هم انقدر سرشون شلوغ بود که فکر می 

کردن من شامم و نوش جان کردم و با شکم سیر اون گوشه نشستم نگاهی به اتاق متین انداختم....تازه امد 

نمی دونه من شام نخوردم..... خالصه شکمم و با  بیرون....چشمکی به من زد و به سمت دوستاش رفت ...یعنی اینم

میوه و شیرینی گولم زدم تا با این قار و قوراش ابرومو نبره صدای امیر باز همه را ساکت کرد:خوب .....الوعده وفا 

جناب انشتین ....گفتی بعد از شام اهنگ شاد میزنی متین هم که حسابی کیفور بود دست به کار شد.پسرا هم همه 

وسط قر می دادن ... متین اهنگ امیر تتلو را کپ خودش اجرا می کرد:اقا ما سبکمون چیز دیگه است ولی خوب اون 

اونایم که دوست دارن برقصن برقصن چه اشکالی داره...برقصن؟؟؟؟؟؟؟..... همه پسرا داد زد :برقصن می گن که 

..دو دره بازی نیست تو کارشون ولی دو در خوب وضع مالیشون .مارکه از سر تا پاشیششون اما پیشش نمی شینم .

ماشین مامیشون ...دبی یه مسافرت عادیشون ولی پیشش نمی شینم.....سانتافه مشکی داره.بعد از اهرا بی کاره سربه 

سرم می زاره ولی پیشش نمی شینم.....ای وای دارم چی می بینم.دوتا چشم رنگی می بینم صورت قشنگی می بینم 

نم.......اخه من خوش تیپ ترین پسره ی این جمعم ...هی بهش گیرمی دم و الکی باهاش ولی پیشش نمی شی

قهرم...اره من تسخم و شرم و تو روش وا میستم......اره من غدم و کله گنده شمارم که رونده............ جو خیلی شاد 

انقدر زدن و رقصیدن تا باالخره  بود به معنای کامل کلمه داشتن می ترکوندن متینم که فداش شم غوغا کرده بود

خسته شدن متین کنارم نشست با شوخی گفتم:پاشو پاشو اینجا نشین متین:چرا!!!!!! تو که االن داشتی می خوندی من 

خوشتیپم و پیشش نمی شینم متین با لحن کشیده و دختر کشی و البته اروم گفت:من غلط کنم با تو باشم عزیزم 

ه مهمونا برن بعد خودم می رسونمت خودم می رم .تو خسته ای متین در حالی که خیار گاز خندیدم متین:بهار بزار هم

 می زد و از کنارم بلند می شد گفت : واسه تو هیچ وقت خسته نیستم بمون با هم می ریم

یک ساعت بعد مهمان ها گروه گروه مهمانی را ترک کردن با خانم شایسته و مهسان گرم گفت و گو بودم اقای 

شایسته هم همراه متین مهمان ها را تا جلوی در بدرقه می کردن گروه اخر خانواده ی عموی متین بودن که معلوم 

بود حاال حاالها قصد رفتن ندارن.جمعشون کامال خصوصی بود و تنها غریبه جمع من بودم متین و اقای شایسته 

ان حاال که دیگه الحمداهلل وضع تحصیلتم برگشتن و به جمع پیوستن عموی متین رو به متین گفت:خوب عمو ج

مشخص شد دیگه باید کم کم استین باال بزنی از حرف عموش خوشم امد به متین نگاه کردم ببینم اونم اندازه من 

ذوق کرده اما...... چرا متین ناراحت بود مگه عموش حرف بدی زد....دو زاریم وقتی افتاد که عموی متین حرفشو 

از قدیم گفتن عقد دختر عمو پسرعمو را توی اسمانا بستن ......ماهم بهتره هر چه زودتر دست خوب -کامل کرد عمو

این دوتا جوون و تو دست هم بزاریم و بفرستیمشون پی خوشبختی اب دهنمو قورت دادم .شوکه شد بودم .نگاه 

و  اروم و غیر محسوس سرشمتین روم سنگینی می کرد .سر بلند کردم و با چشمای کنجکاوم بهش نگاه کردم خیلی 

به طرفین تکان داد و قضیه رو نفی کرد اما خوب دلم اروم نشد نگاهم به دختر جوان افتاد تقریبا هم سن و سال من 
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بود چهره اش به شدت سبزه بود انقدر که به سیاه می زد لبای قلوه ای و خیلی بزرگی داشت.چهرش ترکیب زیبایی 

متین مال من بود نمی ذاشتم کسی اونو از من بگیره هیچ کس در عالم گیجی به  نداشت اما خوب بانمک می زد. نه

حرفاشون گوش می دادم....نیم ساعت گذشت اما نه مثل اینکه اینا قصد رفتن نداشتن...منم کم کم داشت دیرمم می 

در متین یسته بزرگ پشد بلند شدم و به اتاق مهسان رفتم مانتو و شالم و پوشیدم و به جمع برگشتم رو به اقای شا

گفتم:با اجازتون اقای شایسته من رفع زحمت می کنم پدر متین هم در کمال ادب جلوم به پا خواست و از امدنم 

تشکر کرد.سر سری با خانواده عموش هم خداحافظی کردم . با مهسان و خانم شایسته دست دادم قبل از اینکه از 

بابا با اجازتون من خانم شریفی رو می رسونم و بر می گردم .این موقع متین خداحافظی کنم متین رو به پدرش گفت: 

شب خطرناک خودشون برن اونم با خانواده عموش خداحافظی کرد و راه افتادیم متین:نبینم بهار خانم تو هم باشه 

و  تنیستم به ماشین رسیده بودیم سوئیچ و به متین دادم و خودمم روی صندلی جلو کنارش نشستم متین نشس

پس چرا توهمی؟؟؟؟ نمی دونم -بهار نگو که فکر کردی حرف عموم حرف منه نه متین-ماشین و حرکت داد متین

پس بهم اعتماد کن و اخماتو باز کن لبخند زدم و گفتم:بهت اعتماد دارم -بهار منو باور داری اره دارم متین-متین

از اونجایی که خوشمل خانم من شام -متین؟؟ متینمتین سمت خونه نمی رفت با تعجب پرسیدم کجا داریم می ریم 

نخورده و منم مثل اون چیزی نخوردم می ریم یه جا یه دل سیر غذا بخوریم اون همه غذا مامانت درست کرده بود 

بهتر نبود با همونا از من پذیرایی می کردی متین دستم و در دست گرفت و گفت:شام دو نفره رو ترجیح می دم 

شین بود واسه همین عکس العملی نشان ندادم متین جلوی یه فست فود ایستاد و پایین پرید گرمای دستش دلن

.طولی نکشید که با دوتا ساندویچ برگشت. ساندویچم و از دستش گرفتم و از اونجایی که خیلی گرسنه بودم شروع 

شو اشتم و اهسته کنار لببه خوردن کردم متین هم مشغول شد کمی از سس ساندویچ گوشه لباش بود دستمال و برد

پاک کردم متین هم با چشمای مهربونش ازم تشکر کرد دوست نداشتم اون ساعت و اون لحظه به پایان برسه.غرق 

لذت بودم.اون ساندویچ خوشمزه ترین ساندویچی بود که توی تمام طول عمرم خوردم بعد از اتمام غذا متین راه 

بهار زودتر بیا -کجایی تو دختر؟ سالم مامان دارم میام مامان-ادم مامانافتاد گوشیم زنگ خورد مامان بود جواب د

امشب بی نظیر شده -بهار بله؟؟؟؟ متین بی مقدمه گفت-دیروقت چشم مامان دارم میام تلفن و قطع کردم متین

ا شد ربودی. همشیه موهاتو همینجوری ساده رها کن خیلی بهت میاد لبخندی زدم و گفتم:باشه لحظه ای سکوت برق

جان متین کی می خوای قضیه خودمونو علنی -نزدیکای خونه بودیم که من سکوت و شکستم متین؟؟؟؟؟ متین

اگه به منه که همین امشب نه جدی گفتم متین:منم جدی گفتم.امشب با مامانم حرف می زنم و می -کنی؟؟؟؟؟ متین

قراره خواستگاری را بزاره نمی دونم چرا اسم  خوام که قضیه را به بابا بگه بعدشم با خانواده ات تماس بگیره و

 خواستگاری را که اورد دلم ریخت

بهار فکر می کنی بابات قبول کنه با اینکه یه عالمه تردید داشتم اما دلم -حرف متین دلشوره امو بیشتر کرد متین

ندی زدم و نم واسه همین لبخنیامد شب متین را با گفتن اینکه تقریبا بعید می دونم بدون مخالفت قبول کنه خراب ک

بهار اگه دنیا هم مخالفت کنه من ازت دست نمی کشم منم -گفت:اگه خوشبختی منو می خواد باید قبول کنه متین

متین سرش را جلو اورد تا ببوستم اما این دفعه مانع شدم کمی سرمو عقب بردم و گفت:بزار واسه روزی که بینمون 

نم می دو-می دلخور شد اما شرایط و کامال درک کرد و گفت:اون روز دور نیست فاصله ای نباشه متین با اینکه ک

پس خودتو اماده کن چون اون موقع هیچ بهانه ای پذیرفته نیست با ابنکه خجالت در شخصیتم تعریف نمی شد -متین

شب مجبور نشه اما خوب اون لحظه از حرف متین سرخ شدم با اصرار من متین ماشین و با خودش برد تا اون موقع 
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پیاده برگرده ایستاد تا کامال وارد خانه شدم.پشت در ایستادم صدای حرکت ماشین را که شنیدم حیاط را به سمت 

ه این بس ک-خونه ترک کردم مامان منتظرم بود بهش گفتم مهمون خانواده شایسته بودم و االنم متین رسوندم مامان

کوبیده امد این سر شهر تو رو برسونه لبخند زدم. تو دلم گفتم خدا پسر ماهه ببین این موقع شب از اون سر شهر 

کنه روز خواستگاری هم نظرت راجبش همین باشه با اینکه خیلی خسته بودم اما دیدم شرایط مناسبه واسه همین 

شروع کردم به تعریف کردن راجب طرح متین و اینکه متین در اینده ای نزدیک یک شخصیت علمی بزرگ میشه 

پسر با جربزه ای ازش خوشم می اد تو دلم گفتم:مادر زنش ازش تعریف نکنه کی تعریف کنه بعد از اینکه -انمام

بود اما خواب با چشم من قهر  3حسابی تنور را واسه چسباندن نان متین داغ کردم با رضایت کامل باال رفتم ساعت 

جب من به مامانش می گه ...خودش گفت امشب می کرده بود .داشتم به متین فکر می کردم به اینکه االن داره را

گه......یعنی هنوز دارن حرف می زنن.....نکنه مامانشم بگه عقد دخترعمو پسرعمو را تو اسمونا بستن.....نکنه بگه 

بابا  زخانواده شریفی با ما فاصله دارن...نکنه.... و هزار نکنه دیگه به یاد خانواده خودم افتادم بابا را چیکار می کردم.ا

گذشته عمه پوستمو می کند همیشه وقتی مامان از خواستگارای رنگ و به رنگم واسش تعریف می کرد می گفت:این 

یالقوزا را به خونه راه نده بهار لیاقتش بیشتر از این حرفاست خدایا عمه به اون پسرای کارخانه دار می گفت یالقوز 

گ خدابیامرز من این همه ثروت را چه جوری جمع کرده بود راستش خدا به داد متین برسه اخه من موندم این پدربز

می دونم اونم از پدرش ارث برده بود اما خوب اون از کجا و چه جوری این همه را جمع کرده.روحتون شاد نمی شد 

یکمم به جای مال اندوزی از زندگیتون لذت می بردین و این همه مال و امالک واسه باز ماندهاتون جا نمی 

اشتین.خوب یه ریزه اش هم وقف می کردین ثواب داشت به خدا اولین باری بود که از داشتن این همه ثروت ذ

شاکی بودم خدایا تو من و متین و بهم برسون من قول میدم نماز خوندن و از متین یاد بگیرم و از این به بعد همه 

ا کردم و می دونستم که خدا خواستمو رد نمی کنه نمازامو بخونم .خدایا این راه سخت و تو اسون کن. از ته دل دع

ت خانم نمی خواید بیدار شید ساع-بالخره بعد از هزار جور فکر و خیال خوابیدم. صبح با صدای زکیه بیدار شدم زکیه

ن اخه خانم صبح تا حاال ای-استا پتو رو روی سرم کشیدم و گفتم زکیه ولم کن خسته ام می خوام بخوابم زکیه 20

رم  باشه پس من می-ون هزار بار زنگ خورده شاید کار واجبی داشته باشن کسی با من کار واجب نداره زکیهگوشیت

زکیه که رفت تازه یاد واقیع دیشب افتاد.اتفاقات دیشب رویا بودن یا واقعیت داشتن ؟...... نفس عمیقمو بیرون دادم 

تماس گرفته بود ...نه مثل اینکه اتفاقات دیشب واقعی بار  22...دست بردم و گوشیمو برداشتم .. شماره متین بود 

به روی -بودن دوباره زنگ زد جواب دادم متین با صدای پر از شادی گفت:ملکه من هنوز خوابه؟ سالم متین

-بی نظیر بهتر از این نمی شم چی شده کبکت خروس می خونه؟ متین-ماهت.خوبی؟ اره مرسی تو چطوری؟؟؟ متین

شب دی-وش و بشنوی مطمئن باش کبکت بندری می خونه خوب بگو ما رو هم دل شاد کن متیناگه تو هم خبرای خ

با مامانم حرف زدم نمی دونم چرا یهو قلبم ریخت با اینکه صدای شاد متین می گفت همه چیز طبق خواسته ی ما 

حن جدی گفت:هیچی خوب؟ متین که اشتیاق منو دید نامردی نکرد و با ل-پیش رفته اما دلم بدجور شور می زد 

مامانم گفت این دختره وصله ما نیست ......دختر عموت به این گلی را ول کنی بری از غریبه زن بگیری که چی بشه 

.......خالصه کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز.....در کل روشنم کرد که من و تو به درد هم 

ی نبودم اما اون لحظه حرف متین و باور کردم با خشم گفتم:واسه این اینقدر دل نمی خوریم با اینکه دختر ساده ا

اوه اوه....... جوش نیار خوشکلم -شادی.مگه چوب باالی سرت گرفته بودم که بیای به من ابراز عشق کنی متین

ود هم زده بشوخی کردم.نفهمیدی؟؟؟؟ خیلی شوخی بی مزه ای بود گوشی را قطع کردم .اول صبحی بد ضد حالی ب
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.نصف گوشت تنم از ترس اب شد. متین باز تماس گرفت.جواب ندادم.با اینکه دلم واسش پر پر می زد .اما خوب 

باید گربه را دم حجله می کشتم اگه قرار بود متین مرد زندگیم باشه و و هر روز تا این حد عاشقانه از خواب بیدارم 

بی محلی کردم تا یاد بگیره اول صبح از این شوخیای بی مزه نکنه.اما  کنه که چیزی ازم باقی نمی موند یک ساعتی را

چرا اینجوری می کنی بهار؟واسه یه -خوب بیشتر از یه ساعت دوام نیاورد گوشیم که زنگ خورد جواب دادم متین

تین ادامه م شوخی ادم اینجوری رفتار می کنه؟بیشتر از اینا ازت توقع داشتم وایییییییی چرا این اینقدر عصبانیه.

داد:مگه همین دیشب نگفتی باید حرمت همو حفظ کنیم این بود احترام گذاشتنت؟ درسته دوست دارم اما دلیل نمی 

نمی خوام به این بحث ادامه بدم -شه سوءاستفاده کنی و هر جور دلت خواست رفتار کنی ااااا...بدهکارم شدم؟ متین 

 24فتم:خداحافظ اهی کشیدم اینم از اولین دعوای زندگیمون درست االنم کار دارم باید برم خداحافظ با حرص گ

ساعت بعد از ابراز عشقمون عجب زندگی بشه زندگی منو متین.این که روز اولشه خدا به داد روزای دیگش برسه 

 خدایا اخر عاقبت زندگی ما را بخیر کن.........

بود ....نه ....مثل اینکه خیلی ازم رنجیده بود.....بغض بدی تمام روز منتظر تماسی از متین بودم اما انتظارم بیهوده 

گلومو فشار می داد داشتم خفه می شدم ....دلتنگش بودم....اگه نمی دیدمش بیماری دق می گرفتم......اما خوب 

.... زکیه عصر بود ....نیامد..... 7غرورم چی.....نه بهش زنگ نمی زنم...... زنگ نزدم ....اونم زنگ نزد...... ساعت 

بله خانم؟ با اقای شایسته تماس بگیر بگو تا نیم ساعت دیگه اینجا باشن می خوام برم خرید زکیه:چشم -زکیه زکیه

خانم به اتاقم رفتم و حاضر شدم.....حسابی تیپ زدم و به خودم رسیدم سر نیم ساعت سر و کله اش پیدا شد از 

بزنه طولی نکشید که زکیه باال امد:خانم اقای شایسته امدن باشه االن پنجره دیدم که امد اما منتظر موندم زکیه صدام 

میام اهسته از پله ها پایین امدم .......... زکیه :بیرون منتظرن باشه خداحافظ بیرون رفتم متین به عادت همیشگی به 

ی کش بود...خیلی جلو ماشین تکیه داد بود و منتظر بود ..الهی من دورش بگردم ...چه تیپیم زده بود حسابی بهار

تیغه کرده بود ....باب  20خودمو گرفتم که نپرم بغلشو بوسش نکنم......سه تیغه که چه عرض کنم صورتش و 

بوسیدن بود ....زیر لب استغفراهلل گفتم و بر طبع پلید خودم لعنت فرستادم اهسته سالم کردم متین هم با سر جوابمو 

دا را شکر مش باقر نبود که زاغ سیاهمون و چوب بزنه و به اطالع مادر گرامی داد .....جلو نشستم و حرکت کردیم خ

برسونی که تکدانه دخترش کنار دست جناب شایسته نشسته و رفتن دردر متین اخم کرده بود.....دلم گرفت...اما 

 کنم خوب اخمشم قشنگ بود از در که بیرون امدیم گفت:کجا میری خرید؟ بدون اینکه حتی به سوالش فکر

اهی کشید گفت:ازت توقع نداشتم دیگه اشکم داشت در می امد اما پر غرور سر باال -گفتم:متین ازم دلخوری؟ متین

اوردم و گفتم:توقع داشتی وقتی گفتی مامانت گفته دختر عموت بهتر از منه بگم خیلی خوب خوشبخت بشین 

دست دادنه تو تمام شب نذاشت بخوابم متین اون یه شوخی بود؟؟؟؟؟؟ نه واسه منی که ترس از -خداحافظ متین

:نباید تلفن و روم قطع می کردی؟؟؟؟ حق با تو اما اونموقع به هیچ باید و نبایدی فکر نکردم متین که رام شده بود 

دستش را روی دستم گذاشت و گفت:خانمم مگه نگفته بودم زمین و اسمون هم جمع شن نمی تونن تو رو از من 

چی می ترسیدی؟ از اینکه از هم جدامون کنن......متین من بی تو................ نتونستم حرفمو تمام بگیرن.پس دیگه از 

کنم ....نمی دونم از غرور زیادی بود یا بغضی که گلومو فشار می داد و می ترسیدم سر باز کنه متین هم اصرار نکرد 

مو نوازش کرد و گفت:بهارم نمی ذارم کسی از هم ادامه حرفمو بشنوه ...خوشم می امد که درک می کرد اهسته دست

جدامون کنه ....بهم اعتماد کن... اما میتن فاصله بین من و تو از زمین تا اسمونه....... از زمین تا اسمان خیلی فاصله 

من پرواز کردن و خوب بلدم .....نگران نباش خوب .نمی گی مامانت چی گفت -است ....به راحتی طی نمی شه متین
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تین:چرا.....اول تعجب کرد......بعد گفت بهار که سایه ی تو رو با تیر میزنه فکر نکنم راضی بشه...وقتی گفتم:تو م

راضی...خندید و گفت:از روزی که رو تخت بیمارستان دیدمش عجیب مهرش به دلم افتاد من که راضیم اما خوب 

شد امروز با بابا صحبت کنه.... خوب خوشملم حاال  رضایت پدرت و پدر و مادر بهار هم شرطه.....اخر سر هم قرار

فهمیدی چرا صبح کبکم خروس می خوند؟ لحنش به دلم نشست واسه همین لبخند زدم و گفتم:اره اقا کبکه 

-متین:الهی من قربون خنده هات بشم همیشه بخند گلم متین اینجوری حرف میزنی پررو می شماااااا متین

ره.....اصال من از اول عاشق همین گستاخیت شدم متین می گی از کی حس کردی پرروگریتم واسه من عالمی دا

می خوای اعتراف بگیری؟؟؟؟ اعتراف و که دیشب گرفتم می خوام بدونم وقوع جرم -دوسم داری؟؟؟؟؟؟؟؟ متین

زد و  یخیلی خوب اول بگو کجا باید بریم بعد من شروع می کنم برو مرکز خرید متین لبخند-چه زمانی بوده متین

گفت:چی شده خانم افتخار دادن از مرکز خرید دیدن کنن؟ بحث و عوض نکن .....زود باش تعریف کن .....منتظرم 

متین:خوب بابا واسه چی میزنی. روز تصادف و خوب یادم روز خیلی تلخی واسم بود....با شدت به تو خوردم و افتادی 

گاه کردم.....سفیدی صورتت وسط اون همه خونی که اطرافت ریخته کف خیابان...پیاده شدم ....شوکه بودم......بهت ن

بود بدجور خودنمایی می کرد......دلم به درد امد.....یکی از عابرا با اورژانس تماس گرفت....صدای اطرافیان تو سرم 

کردم حق زنگ می زد.......زنا پچ پچ می کردن عجب برو روی داره دختره .حیفه نسیب خاک بشه......بهت نگاه 

داشتن بدجور می درخشیدی ...تو دلم داد زدم خدا حیفه..رحم کن...... اورژانس امد منم تا بیمارستان همراهیت 

کردم....ازت چشم برنمی داشتم.....ترسیده بودم...ترس از مرگ تو و تباه شدن زندگیم......اون روز بهت حسی 

نبودم که حسی به کسی پیدا کنم خالصه گذشت تا روزی که به  نداشتم فقط زیبایت و ستایش کردم......اصال تو حالی

هوش امدی.....نمی خواستم بیام بیمارستان اما مامان اصرار داشت......می گفت:یه عذرخواهی بهت بدهکارم....می 

 و گفت اگه ازت طلب بخشش نکنم اه ت تا قیامت دنبالمه.....خالصه امدم.......می دونستم نباید توقع رفتار خوب

داشته باشم....اما خوب خدایی تو هم بد رقم از خجالتم در امدی.... وسط حرفش پریدم و گفت:نه که تو هم بی زبون 

بودی و جواب ندادی... متین لبخند زد و ادامه داد:اونروز تو دلم گفتم:این دختره چرا اینقدر از خودش متشکره.فکر 

ره وسط خیابان....خالصه اونروز حسابی از دستت حرص خوردم.....تا می کنه کیه....اصال می خواست از وسط بلوار نپ

اینکه امدی در خانمون با اون پیشنهاد عجیب غریبت.....در مخیلم نمی گنجید ...من متین شایسته دانشجوی 

کارشناسی ارشد شریف با بهترین معدل .....که مهندس این حامعه محسوب می شدم برم بشم راننده دختری که به 

ول اون روزای خودم فکر می کنه طاق اسمون باز شده و اون افتاده پایین....اما چاره ای نبود .....اگه قضیه تصادف به ق

دادگاه می کشید و دیه بریده می شد نداشتیم دیه را بپردازیم اونوقت باید می رفتم زندان که خفتش به مراتب 

گذشت تا شب مهمونی دوستت...همون شبی که دوستت فکر کرد بیشتر از راننده شدن بود.......خالصه روزگارم می 

همراهتم و مجبور شدم واسه جشن همراهیت کنم .....اون شب دلمو لرزوندی. .....وقتی دیدم رقصیدنت با اون پسره 

نکه یداره اتیشم می زنه وقتی دیدم دوست دارم چشمای هیز میالد و از کاسه درارم تا به تو زل نزنه فهمیدم نه مثل ا

تو دلم یه خبرایی....این شد که از اون شب شدی رویای من.....خیلی پیش می امد که از دستت می رنجیدم اما خوب 

بازم عشق چشم ادم و رو تمام این دلگیری ها می بنده......خوب بیشتر بگو می خوام بیشتر بدونم متین لبخندی زد و 

کنترل نمی کردم معلوم نبود چه برخوردی می کنم دلم می  گفت:وقتی عکس تولدت و دیدم شوکه شدم اگه خودمو

خواست هیچ کس اونجا نبود و تو هم با دل من راه می امدی تا همون جا بغلت کنم و ببوسمت بد رقم دلمو اون روز 

هوایی کردی تا شب عکست از جلوی چشمم کنار نمی رفت .یادمه ان شب تا تونستم قربون صدقه ات رفتم.خوشکل 
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دی تو اون لباس می درخشیدی .چشمای وحشی و گستاخت دیونه ام کرده بود..... بد برقی داشت .....تصمیم شده بو

داشتم نیام تولدت اما نتونستم .....هر کاری کردم طاقت نیاوردم و دل و زدم به دریا و امدم....وقتی بابات بهت بلیط 

ه تکه کنم.........اخه دوری از تو واسه یک ماه بدجور کالیفرنیا هدیه داد کالفه شدم دوست داشتم اون بلیط و تک

که  اونی-سخت بود واسه همین باهام تماس نگرفتی؟؟؟ متین:مطمئنی تماس نگرفتم؟!!!!!!! منظورت چیه؟ متین

هرشب بهت زنگ می زد و بدون حرف به صدای نفسات گوش می داد و تو هم با الفاظ زیبا از خجالتش در می امدی 

-لحظه خجالت کشیدم...اخ چه حرفای بدی که پشت گوشی به انگلیسی و فارسی من بار این نکردم متینمن بودم یه 

حاال نمی خواد سرخ و سفید بشی.باور کن تو اون موقعیت همین که داشتم صداتو می شنیدم واسم با ارزش بود مهم 

تی بود گذشت .....شب و روزم اروم می نبود چی می گی ...مهم صدات بود که منو اروم می کرد.... خالصه به هر سخ

گذشت ....به یادت بودم همین برام کافی بود....همین که پری رویاهام بودی.....همین که شبها توی خوابم تو مال من 

بودی..به همین راضی بودم ....اما نذاشتی سفر شمال بهم حالی کرد بدون تو نمی تونم نفس بکشم......تو مال منی 

....نباید ازت دست بکشم...درسته فاصله ها زیاده اما واسه اینکه مدیون خودم نباشم باید می جنگیدم..... ....سهم منی 

وقتی پسم زدی ....ترسیدم.....نکنه مهر کسی دیگه ای به دلت باشه... اما نبود ....چشمات نشون می داد که حست 

نی را ترک کردی دلم می خواست تو کوچه داد بزنم بکره.....قلبت بکره...... اون شب که از دستم رنجیدی و مهمو

بهار دوست دارم آزارم نده...... اما تو منو آزار داده بودی.... متین فشاری به دستم که هنوز در دستش بود داد و 

پس دیگه به روم نیار باشه ....ادامه بده وقتی دیدم -گفت:تو که گفتی منو بخشیدی؟ خوب اره .....بخشیدم متین

در از دستم عصبانیی که با نفرت نگاهم می کنی عقل از سرم پرید......همون موقع تصمیم گرفتم بهت اینق

بگم........فوقش این بود که می گفتی من و تو مال دو عالمیم و با هم ما نمی شیم ....اما خوب خیلی بهتر از این حس 

بود....و این شد که بالخره گفتم.....بعد از اونم که  دوگانه ای بود که توش گیر کرده بودم....خیلی بهتر از بی خبری

خودت خبر داری لبخندی زدم و با صداقت کامل گفتم:اما من زودتر از تو عاشق شدم متین خنده ی قشنگی کرد و 

گفت:مثال از کی؟؟؟؟؟ باور کن خودمم نمی دونم .شاید از همون لحظه که تو بیمارستان اونجوری گستاخانه جلوم قد 

کردی.......عادت نداشتم کسی بر خالف میلم حرف بزنه اما تو زدی....واسم جالب بود....تو اولین پسری بودی علم 

که نمی خواستی محبت گدایی کنی.....مغرور بودی....سرکش ...مثل خودم....مثل شاهزاده رویاهام دیگه رسیده 

ود گذشت...چقدر زمان های که متین بود زود بودیم که متین گفت:خوب سیندرالی من پیاده شو که رسیدیم چقدر ز

می گذشت...چقدر مسافت ها کوتاه می شد با خنده پیاده شدم.....متین هم پیاده شد.....چقدر نگاهای حسرت بار 

دخترا واسم شیرین بود.... متین:خوب خانم قصد خرید چی را دارن؟؟؟؟ هفته اینده مهمانیه یکی از اقوام 

ولدشه....مسلما مثل هر سال جشن می گیره...می خوام یه لباس خوب واسه جشنش پیدا کنم.... دورمونه....پریا ....ت

متین با لحن مظلومی گفت:تنها می ری مهمونی؟؟؟؟؟ لحنش مثل پسر بچه های بود که مامانشون می خواد تتنهاشون 

ه بنده است مادام متین با دقت ببزاره لبخند زدم و گفتم: نخیر جنبعالی هم همراهیم می کنید متین:باعث افتخار 

لباس ها نگاه می کرد ....لباسا به دلم نمی نشست ...یک مورد هم که دکلته بود و به نظرم بدک نیامده متین رد 

کرد....می گفت باال تنه اش زیادی لخته... اقا واسم رگ غیرتش باد کرده بود .....تا دیروز منو همینجوری دیده بود و 

ال می گفت دوست ندارم اینجوری بگردی.... خالصه به گشتنمون ادامه دادیم....از این پاساژ به اون پسندیده بودا حا

پاساژ...از این مغازه به اون مغازه...خالصه حسابی سرگیجه گرفته بودیم.....در اخر لباسی قرمز رنگ نظر متین و 

عجیبی داشت.....از یک طرف استینی حلقه ای  جلب کرد......لباس زیبایی بود.....راسته و ساده.....اما خوب برق
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داشت و از طرف دیگه هیچی نداشت....خوب بود پسندیدم.....توی همون پاساژ یک تل سفید رنگ پهن و ساده هم 

خریدیم......مونده بود کفش که اونم به در خواست متین سفید و پاشنه سوزنی بود....خریدم که تموم شد ....با هم به 

رگشتیم....هوا تقریبا تاریک بود واسه همین متین تصمیم گرفت به یک رستوران شیک بریم و شام رو سمت ماشین ب

دو نفره و در فضایی کامال خصوصی میل کنیماون روز روز فوق العاده ای در تقویم مشترک من و متین بود خیلی 

دست مردی که عشقش در تک بهمون خوش گذشت .شام خوردن با کسی که دنیای تو ,پیاده روی کردن دست در 

تک سلول های وجودت رخنه کرده بی نظیره.اما از اون جایی که در تقدیر ادما شادی مطلق و هک نکردن روزای 

خوب سریع تر از روزهای دیگر زندگی گذشت روز سه شنبه قرار بود مامان متین با مادرم تماس بگیره و قراره 

وره ی عجیبی به جان من و متین افتاده بود .نفسم سنگین شده بود. خواستگاری را واسه پنجشنبه شب بزاره.دلش

مامان دانشگاه بود و من نمی تونستم بفهمم به خانم شایسته چی جواب می ده واسه همین قرار شد بعد از اینکه خانم 

به  نی االن مامانشایسته با مادرم صحبت کرد متین به من زنگ بزنه و خبر بده.یه ریز تو دلم دعا می کردم .......یع

خانم شایسته چی می گه.....قلبم سرسام آور می زد....... نیم ساعت گذشت .....با اولین تک زنگ گوشیم جواب داد 

-چی شد متین....... متین:سالم به روی ماهت گلم؟ متین تو رو خدا بی خیال شوخی شد و بگو مامان چی گفت متین

استگار قفل نمی کنن.....گفت تشریف بیارید اما صدای متین غمگین بود با هیچی خوب ....در خونه را که به روی خو

امانم جان متین بهم بگو م-اینکه سعی داشت نشون نده و از من پنهون کنه اما می دونستم یه چیزی شده متین!! متین

بهم  رار بودچیزی نیست ق-من که فال گوش وا نساده بودم اما متین صدات ناراحته متین-دقیقا چی گفت؟ متین

گفتن در خانه شما همیشه به روی مهمان بازه حاال چه اسم این -دروغ نگیم متین نفس عمیقشو بیرون داد و گفت

مهمان خواستگار باشه چه هر چیز دیگه ای .....اما متین اب دهنشو قورت داد و گفت:مامانت گفت صالح نمی دونم 

وب می شناسم .....گفت :واسه خودش انسانیت و اخالق خیلی این موضوع را مطرح کنید چون خانواده شوهرم و خ

مهمه و اونا را توی من می بینه......ولی فقط خودشون نیست و اینکه ترازوی خانواده شریفی فقط اخالق و نمی کشه و 

ن وباید کفه ی مادی هم سنگین باشه....... ساکت بودم فقط یک قطره اشک از چشم چپم چکید.....پس مامان هم هم

اما مامانم گفت که در هر صورت ما پنج شنبه خدمت می رسیم......... ساکت -حدسی را می زد که من زدم...... متین

بهارم چرا ساکتی؟؟؟؟ گلومو بغض گرفته بود و نمی تونستم درست حرف -بودم .....غم عالم ریخته بود تو دلم متین

کردی بهار......داشتیم؟؟؟؟.......فدات شم مگه قرار نشد به این بغض -بزنم .....تا لب باز کردم متین متوجه شد متین

زودیا درجا نزنیم.....اینجوری می خواستی مبارزه کنی؟ با صدای لرزان گفتم:جلوی بابا و عمه کم میاریم؟؟؟؟؟؟ 

ن دی شاید بابات با ماما نداره دیگه ......خدا را چه دی-بهار اگه فکر کنی بازنده ایم می بازیما نه اما...... متین-متین

امیدواری تنها چیزی که من و تو بهش نیاز داریم.....دیگه بغض نکنی دلم می گیرها باشه -کنار امد امیدوارم متین

خوب خانمی حاال اجازه مرخصی می دی؟ موااب خودت باش .....خداحافظ تو هم ....فعال روی تخت نشستم و -متین

یعنی چی می شد؟ به استخر رفتم تا شاید با شنا بتونم ذهن اشفته خودمو اروم در دریای فکر و خیالم غرق شدم .....

کنم ......اما نمی شد مامان زودتر از همیشه به خونه امده بود.........دلیلش و می دونستم.......یه راست به استخر امد 

-میز مقابلش گذاشت مامان ......روی صندلی های کنار استخر نشست و لیوان اب پرتقالی که دستش بود رو روی

سالم دخترم؟؟؟؟؟ ازآب بیرون نیامدم .....از همون وسط استخر گفتم:سالم مامان:می خوام باهات حرف بزنم بهار 

بیا بیرون بهت -می دونستم می خواد چی بگه .....اما خوب باید خودمو به نفهمی می زدم...... در چه مورد؟؟؟؟ مامان

کردم و از پله ها باال رفتم حوله ام را از کنار استخر برداشتم و دورم پیچیدم جلو رفتم و می گم به کناره استخر شنا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهارطراوت 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 3  

 

نوش جان جرعه ای نوشیدم و -روبه روی مامان روی صندلی نشستم مامان لیوان اب پرتغال و دستم داد ممنون مامان

چه جوری شروع کنه.... اما اخر دل و  گفتم:گوشم با شماست مامان جان مامان این و پا اون پا می کرد....نمی دونست

می خواستن اخر هفته بیان اینجا با -بهار امروز خانم شایسته تماس گرفت خوب....... مامان-زد به دریا و گفت مامان

بی قیدی و قیافه ای به ااهر بی تفاوت گفتم:به سالمتی... مامان با تردید گفت:واسه خواستگاری میان به مامان نگاه 

نم...چند لحظه به نگاه کردن مادر و دختر بهم گذشت ....مامان بود که سکوت و شکست مامان با تعجب کرد و او

بهار چشمات داره واقعا برق می زنه ......یا من دارم اشتباه می کنم نمی دونستم چی بگم......راستش یه خرده -گفت

یی طی کنه منم باید قدمی بر می داشتم........ با لحن خجالت می کشیدم.....اما قرار نبود این راه سخت را متین به تنها

مظلومی گفتم:اگه برق بزنه گناه کرده!؟ مامن با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:پس درست حدس زدم....تو هم اره 

مامان به خدا دست خودم نیست.....می دونم نباید ....نباید مامان حرفمو قطع کرد و گفت:اینجوری نگو 

ی واسه چ-داشتن هیچ وقت گناه نیست مامان یعنی شما از دستم عصبانی نیستین؟؟؟؟ مامان قشنگم.....دوست

صبح که خانم شایسته زنگ زد می خواستم -عصبانی باشم ؟؟؟....مگه کار خالفی ازت سر زده..... نه ....اما ..... مامان

اب بدتر ....می خواین بیاین اینجا چهارتا بی حسبگم نه بابا......دختر من سایه پسرتو با تیر میزنه ....باباشم از خودش 

بارتون کنن که چی ...یه چیزای گفتم اما خانم شایسته زیر بار نرفت....اما نه می بینم افسانه متین یکی را افسون 

دل  اگه متین تونسته-کرده...... مامان لبخندی زد و گفت:پسره خوبیه من تاییدش می کنم مامان بابا چی؟؟؟؟ مامان

و رو ببره حتما می تونه باباتم راضی کنه.....اخه بابا و دختر کپی برابر اصل همید.... اما بدونید راهتون کمی سخته ت

عمه چی؟؟؟؟؟ مامان چشمکی زد و گفت:اگه عمه ات حرفی زد بگو مگه مامانم پول دار بود که شما واسه بابام لقمه 

هم توی دوران دبیرستان و دانشکده بودن مثل یک روح در گرفتیش؟ )مامان و عمه همکالسی و دوست دیرینه ی 

دو بدن.....واسه هم می مردن....مامانم از خانواده پول داری نبود اما عمه می پرستیدش ....مثل یه خواهر....و از اونجا 

 ام گرفت....حاالکه زور عمه توی خانواده بد رقم می چربید ...پا گذاشت روی اصل اشرافی خانواده و مامانم و واسه باب

بماند اینکه خودشم عاشق دایی بود و عشقشون مثل همه ی عشقای افسانه ای پایان تلخی داشت.........( مامان پس 

شما راضی؟؟؟؟ من به هرچیزی که تو راضی باشی و بدونی خوشبختت می کنه راضیم بلند شدم صورت مامانم و 

رضی گفت:اه بهار مایوت خیسه نچسب به من خیس می شم....... اخ بوسیدم و گفتم:عاشقتم مامان مامان با صدای معت

ببخشید مامانم مامان خندید و بیرون رفت ....نفس عمیقمو بیرون دادم ....این از مامان ...یعنی می شه عمه و بابا هم 

ر شنا کردم که به این راحتی راضی بشن.....تو دلم به فکر احمقانه خودم خندیدم و دوباره در اب شیرجه زدم انقد

دیگه به نفس نفس افتادم ماهیچه هام داغون خسته شده بود و به این خستگی نیاز داشتم به خستگی که انقدر کسلم 

کنه که بی فکر به خواب برم بعد از گرفتن یک دوش مختصر و تعویض لباس باال رفتم.بی صدا به اتاقم پناه بردم.به 

بار  5ز اون ....و به متین از همه بیشتر نگاهی به گوشیم انداختم ....فداش شم سکوت نیاز داشتم.... به ارامش بیشتر ا

زنگ زده بود ....اینم بدون من هالک می شدا....البته منم نفسمو بیرون دادم و رو تخت دراز کشیدم.....گوشی و 

 کرد و گفت:بی سالممااااااا بهار کجایی؟ سالمت کو نابغه من متین خودشو لوس -برداشتم و بهش زنگ زدم متین

اد جون متینت بگو چه خبره منم ش-نه.... مثل اینکه اوضاع بر وقف مراده خندیدم متین-عزیزم اون که صد البته متین

کن.....صبح تا حاال دق کردم خوب جناب شایسته به استهضارتون می رسونم که اوضاع بر وقفه مراد. یک هیچ به نفع 

اال گل و کی زده؟ مامان جونم متین جدی شده و گفت:مرگ من درست تعریف کن اوه اوه....ح-من و تو.... متین

الهی من فدای چشمای اون منتظرم بشم -ببینم چی شده خدا نکنه مرگ تو ...تو حاال دیگه چشم انتظار داری متین
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سه اخه از اولم می دونستم مادر زنم ادم شنا-بگو دیگه هالکم کردی خبر خوب اینکه مامان طرف ماست متین

باریکال بهار خانم راه افتادی ...چی شده امروز این قدر واسه من نوشابه -جیگری مثل تو رو مگه می شه نشناخت متین

پس راسته که می گن دوری و -باز می کنی اخه دلم واست یه دنیا تنگ شده اینه که احساساتم فوران کرده متین

چشم رئیس بعد از کمی خوش وبش با متین تلفن و قطع -ندوستی خیلی خوب حاال.... خوشملم روتو کم کن متی

کردم. یادم به مهتاب افتاد اون می تونست کمک خوبی باشه.هر چی باشه عمه مامانش بود و خوب می شناختش 

منظورم اینه که از من بیشتر می شناختش وگرنه عمه موجودی غیر قابل شناختن بود کال رو زمین تک بود هیچ وقت 

چیزی نبود که ادم حدس می زد.اگه فکر می کردی االن خوشحال میشه صد در صد ناراحت می شد و  واکنشاش اون

اگه فرض می کردی االن از خوشحالی ذوق مرگ میشه همچین دادی سرت میزد که باید واسه ترمیم پرده گوشت 

ت خدا خواسته سر نیم ساعبه پزشک مراجعه می کردی. خالصه با مهتاب تماس گرفتم و خواستم بیاد پیشم اونم از 

منو کشوندی -بهار پاشو دیگه مگه نگفتی بیام. وای مهتاب بزار بخوابم خسته ام مهتاب-باالی سرم حاضر بود . مهتاب

اینجا که بیام و خوابت و تماشا کنم در حال که به سمت مهتاب می چرخیدم با صدای خواب الودی گفت:تو که صبح تا 

قربون اون صورت نشستت برم اینجوری از ادم -رم من گفتم بیا منت می زاری مهتابعصر اینجا تلپی حاال یه با

استقبال می کنن؟ بلند شدم روی تخت نشستم و گفتم:باشه بابا ...بیا بغلم خواهر مهتاب خودشو انداخت تو بغلم و 

اری چیزی نمی رسه؟؟؟؟ گونه امو محکم بوسید .جوری که دردم گرفت هی نکن تموم میشمااااا .....انوقت به اصل ک

چشمم روشن اصل کاری دیگه کیه؟؟؟؟ گفتم بیای که همینو بهت بگم مهتاب با ذوق کودکانه ای روی -مهتاب

صندلی نشست و گفت :بگو که مردم از فضولی همون موقع زکیه با سینی چای وارد شد مهتاب زیر لب ای بابای گفت 

ه من هیچ چیز میل ندارم زحمت نکش زکیه هم در حالی که بیرون و رو به زکیه گفت:زکیه خانم دست شما درد نکن

می رفت گفت:هرجور مایلید مهتاب در را پشت سر زکیه بست و گفت:تا فضول بعدی نیامده بگو همون موقع در با 

 دیگه:فتمگ دلم تو بگو نیامده بعدی فضول تا گه می راست–شتاب باز شد و بهنام داخل شد خندم گرفته بود بهنام 

بهنام باز مثل االغ در نزده وارد شدی با -همونی که می خواستی به مهتاب بگی مهتاب-عمرا چی بگم؟؟؟؟ بهنام

اینو ول کن از این می سوزه که اون روز که -صدای معترضی گفتم:اااااااااا....مهتاب تو که بی ادب نبودی؟؟؟؟ بهنام

م تازه از حمام برگشتن و دارن لباس می پوشن.....حاال خوبه رفته بودم خونه ی عمه در نزده رفتم تو اتاقش نگو خان

 ینا بهار– مهتاب دروغ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟–خیلی وقیحی بهنام بهنامم با صدای نازکی که داشت -زودتر نرسیدم... مهتاب

 کنم می جیک و جیک که من عمه دخمر:گفت و بوسید و مهتاب لپ شد بلند بهنام رم می من بمونه اینجا بخواد

ت بزارم برم بهنام مهتاب و مثل من می دید چون از بچگی مهتاب بیشتر وقتش را پیش ما می گذروند واسه واس

همین گاهی اوقات می بوسیدش از روی برادریه محض بود نه چیز دیگه ای گرچه عمه ممنوع کرده بود اما خوب 

نی جون بهنام بخند ابجی نات-م بهنامبکش اونور بهنا-شکستن قانونای عمه لذتی فرای لذت های عادی داشت مهتاب

 یدمخند می و کردم می نگاه بچگانشون حرکات به منم چاکرتم بنده-بهنام گمشو–مهتاب نا خوداگاه لبخندی زد 

 و من-تگف ای مسخره لحن با بهنام بیرون؟ لطفا ابجی جانم-بهنام جان بهنام افتاد اب دلمون ابجی بگو خوب-بهنام

تی را ول کردم و امدم با شما دو تا پت و مت هم کالم شدم بالشمو سمتش پرتاب کردم که بهش حوریای اون که بگو

قبل از اینکه بهش بخوره اقا جیم شد مهتاب سریع با کنترل اتاقم و قفل کرد و گفت:حاال دیگه کسی نمی آد رو به 

؟؟؟؟ نم بهاری ناراحت باشه؟نبی-روم نشست و گفت می شنوم لبخندی تلخ زدم مهتاب به کمکت احتیاج دارم مهتاب

به عادت بچگیمون سرم را گذاشتم روی پای مهتاب اونم موهامو نوازش می کرد و من لب باز کردم: مهتاب حدست 
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 خوب-تو متین و دوست داری؟ سرمو به عالمت تایید تکون دادم مهتاب-درست بود من .....من ....متین..... مهتاب

اهاش بگردی می فهمی هیچ مردی لیاقت دوست داشتن نداره اهسته اینکه اشکالی نداره چند مدت که ب

گفتم:اینجوری نگو مهتاب....متین پسر خیلی خوبیه مهتاب:خوب حاال که خوبه به جای یه سال دوسال باهاش باش اما 

 منظورت این نیست که می خوای باهاش ازدواج کنی-من می خوام تا اخر عمرم باهاش باشم مهتاب با تعجب گفت 

دیونه شدی؟؟؟؟؟ اگه عاشقی دیونگی اره مهتاب از روی پاهاش بلندم کرد -که؟ چرا منظورم دقیقا همین بود مهتاب

و گفت:واسا ببینم .....نه مثل اینکه جدی جدی سرت به جایی خورده...دختر تو و متین...هیچ سنخیتی باهم نداریم 

کم چیزیه؟؟؟؟؟؟؟ نه ....اما خوب به -از هم نیستین مهتابنگو هیچ سنخیتی با هم ندارین بگو فقط از لحاظ مالی تر

دیونه این زندگیه....قصه که نیست می دونم مهتاب با -نظر من اونجوری هام که داری می گی بزرگ نیست مهتاب

تعجب گفت:نه نمی دونی....اگه می دونستی که همچین خریتی نمی کردی......زندگی با متین واسه توی که تو پول 

دی ساده نیست....عشق یه ماه ....عشق دو ماه....عشق سه ماه.....بالخره می خوابه ...این شور و هیجان می خوابه قلط ز

...نمی گم از بین می ره نه اتفاقا نمی ره اما ارام می شه....بهار چهار ماه بتونی تحمل کنی ...اما بعدش می بری... 

می تونی فصلی یه لباس بخری.؟؟؟....می تونی -و تحمل کنم مهتاب مهتاب نمی برم....حاضرم به خاطر متین همه چیز

متری زندگی کنی؟؟؟....می تونی بدون خدمتکار سر کنی؟؟؟؟..... به اینا فکر کردی یا فقط گفتی  222تو اپارتمان 

ی ار ممتین متین ...گور بابای همه چیز عادت می کنم مهتاب جلو امد دستش و ارام روی گونه ام کشید و گفت:به

دونی هر کاری بخوای کنی من پشتتم اما باور کن اشتباه می کنی...متین پسر خوبیه می دونم ...اما توقع تو در حد 

توان اون نیست...توقع های تو هم از زندگی مرفه ای االنت سرچشمه می گیره ...نمی تونی ندیدش بگیری چون 

بهار فکراتو کن ...همه چیز احساس -م جمع شد مهتابباهاش بزرگ شدی با این توقعات رشد کردی اشک تو چشما

نیست...احساس همیشه تو اوج نمی مونه....به چیزای دیگه هم فکر کن من فکرام و کردم مهتاب حتی اگه بگن با 

مان بابات و ما -متین مجبوری تو یه خونه کاه گلی زندگی کنم حاضرم ...متین ارزش سختی کشیدن و داره مهتاب

ی کنی؟ گفتم بیای اینجا که واسه راضی کردن اونا کمکم کنی مهتاب خندید و گفت:بازم مثل همیشه منو چیکار م

بجز تو کسی و ندارم مهتاب به شوخی گفت:پس متین چیه؟ اون که همه  2کارای سختتو با من شریک شدی !!!!!

کنما صورتش و بوسیدم و خوبه خوبه حاال زیاد تو حس نرو حسودیم می شه اونوقت کمکت نمی -زندگیمه مهتاب

گفتم:می دونم کمکم می کنی مرامت بیشتر از این حرفاست مهتاب خندید و گفت:حاال چند روزی واسه عملیات وقت 

خیر ببینی خواهر ...این همه وقت و می خوایم چیکار؟؟؟می ذاشتی -داریم؟ پنج شنبه قراره بیان خواستگاری مهتاب

معلومه که اره چه جوری می خوای شاخ این دوتا غول و تو  -ی مهتاب مهتابهمون پنج شنبه می گفتی مسخره می کن

منو با سوپرمن اشتباه گرفتی......حرف بزنم عمه -یه روز بشکنی؟؟؟؟؟ می دونم تو از پس همه کار بر میای مهتاب

رد اگه کچلم ک کمک که می کنم ....اما-ات گیسامو از ریشه می بره ولی باید کمکم کنی عمه را راضی کنیم مهتاب

باید از فک و فامیل متین خان یکی لنگه ی خودش واسم پیدا کنی....می دونی که کسی زن کچل نمی گیره با هم 

حاال پاشو لباس بپوش بریم خونه ی ما پاچه خواری عمه -خندیدیم.چه خوبه که من مهتاب و دارم. مهتاب

اری هم نگو.....فقط بیا یه عرض احترامی کن در عرض جونت.....فقط نری سر اصل موضوع ها ....اصل قضیه خواستگ

چند دقیقه حاضر شدم و با مهتاب راهی خونه ی عمه جونم شدیم چون فاصله ی خونه ما و عمه اینا زیاد نبود سریع 

رسیدیم .در را با کنترل باز کردیم و وارد شدیم به محض اینکه مهتاب ماشینش را وارد حیاط کرد چشمم به بی ام و 

ره ای رنگ افتاد زیر لب گفتم:گاومون زایید مهتاب هم در حالی که مثل من شوکه به بی ام و رو به روش نگاه می نق
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کرد گفت:تبریک می گم اونم دوقلو چه کار کنیم مهتاب؟این مگه خارج نبود؟ دیشب برگشته.تو هم وانستا زود 

ط این احتمال رو هم بده که شاید بجای اینکه تو اگه دوست داری بمون....فق-دودر کن.... بدووو برم؟؟؟؟؟ مهتاب

مامان و راضی به ازدواج و خودتو متین کنی اون تو را راضی به ازدواج با سام کنه بدون حرف از ماشین مهتاب بیرون 

پریدم و سمت در خروجی رفتم .می خواستم در را باز کنم که صدای عمه تو حیاط پیچید طبق معمول داشت مهتاب و 

مامان من شما که می دونی چرا می -کجا تشریف داشتی ؟طبق معمول خونه دایت نه مهتاب -می کرد عمه سرزنش

پرسی می خواستم جایی سنگر بگیرم اما دیگه دیر شده بود عمه منو دید عمه طبق معمول تا منو دید لحنش مهربان 

یقمو بیرون دادم و گفتم:سالم عمه شد:عمه فدات تو هم که اینجایی؟ ای خاک برس بد شانس من برگشتم نفس عم

اتفاقا مهمونمون -خوش امدی عمه...بیا تو که به موقع امدی نه عمه مهمون دارین من مزاحم نمی شم عمه-جان عمه

اگه تو رو ببینه از ذوق سکته می کنه تو دل انشااهلل ی گفتم و پشت سر عمه راهی شدم سام پسر عمو مهتاب بود 

ه من ....نمی دونم این مار خوش خط و خال واسه عمه چیکار کرده بود که عمه تا این حد یعنی پسر برادر شوهر عم

هواشو داشت .عمه خیال داشت هر طور شده من و ببنده به ریش تکدانه پسر اقای حبیبی بزرگ که آوازه ثروت و 

خانه شدم ..سام نیم خیز قدرتش شهره شهر بود...نمی دونم چرا از دختر خودش مهتاب جون مایه نمی ذاشت . وارد 

سال واقعا تغییر کرده بود . هیکلی بود جوری که می شد به غول  4شد و سالم داد نگاهی به هیبتش انداختم بعد از 

تشبیه کرد .تمام عمرم در حسرت این بودم که بهش بگم فکر نکن مردم خرن و نمی دونن این عضله های ورم کرده 

عمول لباس های مارکش اتو خورده بود از حق نگذریم خوش تیپ بود ولی به عوارض امپولن نه دمبل زدن.طبق م

پای متینم نمی رسید ..ادمی که هر ماه یکی دو ملیون واسه لباس خرج می کرد نباید تعجبی داشت که خوشتیپ 

ی زد م بگرده اما هنر این بود که با کمترین هزینه بهترین لباس و بپوشی مثل متین... بینی عمل کردش تو ذوق

.راستش بدم می امد مرد از این سوسول بازیا در بیاره..چشماش درشت مشکی بود و مژه های بلندی هم داشت و 

پوستی به شدت سبزه با صدای بلند سالم داد زیر لب جوابشو دادم و روی مبلی که در تیررس نگاش نباشه نشستم 

و کنارم جای گرفت عمه رو به من کرد و گفت:سام  مهتاب جلو رفت و بعد از دست دادن با پسر عمو گرامیش امد

عزیز همین االن داشت سراغتو می گرفت بهار جان دلم می خواست بگم غلط کرد اما از جونم سیر نشده بودم چون 

در اون صورت عمه خفم می کرد نظر لطفشونه سام لبخندی زد و گفت:بهار خانم چیکار می کنی که ماشااهلل روز به 

می شی مهتاب ریز خندید گوشی عمه زنگ خورد و عمه واسه پاسخ گویی به حیاط رفت .اخ خدا فدات روز زیباتر 

شم .حاال می تونم حال این مردیکه را بگیرم با حرص گفتم:از کوچک کننده بینی استفاده می کنم و امپول تزریق می 

ار سام :شک که نیستم اما لحنت بو د کنم تو عضله هام سام:تیکه می ندازی؟ مگه به خودت شکی که به خود گرفتی

بود مهتاب که همیشه از کل انداختن من با پسر عموش لذت می برد خندید و گفت:بوی چی می داد؟؟؟ سام:بوی 

حسادت..مثل اینکه دختر داییت به هیکل من حسودی می کنه اهسته گفتم:فکراتم مثل خودت مسخره ان 

عمه برگشت واسه اینکه به درگیری لفظی ما پی نبره با لبخندی رو به سام سام:مسخره نبودم که به تو فکر نمی کردم 

گفتم نظر لطفته عمه که فکر می کرد من تمام مدت همین جور با محبت و در کمال ادب به حرفای جناب حبیبیه 

ما ه حد از شسرمایه دار جواب می دم لبخند صورتشو پر کرد و رو به سام گفت:اقای مهندس نمی دونید این بهار تا چ

 4و کماالتتون تعریف می کنه عمه همچین می گه مهندس که قند تو دل ادم اب میشه بابا کجاش مهندسه مردیکه 

سال رفته اونور کیف و حالشو کرده اخرسر هم یه مدرک دکترا خریده و خبرش برگشته .نمردیم و معنی مهندس 

می مرد از خنده اون وسط سام رو به عمه گفت:خوشحال نظر لطف بهار خانم مهتاب داشت -شدن و هم فهمیدیم سام
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میشم پنج شنبه شب خانواده شریفی هم مجلس ما را منور کنن .گرچه پدرم خودشون امروز با جناب شریفی تماس 

باعث افتخار من و برادرم .حتما مزاحمتون می شیم اون وسط داشتم -می گیرن اما خوب محض تاکید گفتم عمه

نج شنبه...دقیقا همون روزی که متین می خواست بیاد خواستگاری...ای که اون مجلس بزمت عذا سکته می کردم...پ

بشه پسر وقت قطع بود با عجله گوشیم و در آوردم و بعد از یه عذرخواهی سریع بیرون رفتم و با مامان تماس 

شنبه بگو  5اده شایسته را واسه گرفتم بدون سالم گفتم:مامان جون من همین االن زنگ بزن به بابا قضیه امدن خانو

تو چته؟حاال چه عجله ای بزار شب که امد نه مامان جون من یه کاری کن االنه که این اقای حبیبی زنگ بزنه و -مامان

واسه پنج شنبه شب از بابا دعوت کنه تو رو خدا.... مامان هم مثل من نگران شد و گفت:مگه چه خبره؟ واال نمی دونم 

سال عشق و حال برگشته می خواد واسش مجلس بزم بگیره....حاال خوبه یه پسر  4صفتش بعد از  این پسر بوزینه

خیلی خوب ....ببینم چیکار می کنم االن باهاش تماس می -درست و حسابی نداره وگرنه خودشو خفه می کرد مامان

بود  ....وای این از کی این بیرونگیرم فدات شم مامان خداحافظ تلفن و قطع کردم و برگشتم سینه به سینه سام شدم.

سام در حالی که پوزخندی گوشه ی لبش بود گفت:حول نکن گربه وحشی....در ضمن خیلی هم عجله نکن چون 

پدرم تا حاال با پدرت تماس گرفته واسه جشن دعوتش کرده خود به خود اخمام رفت تو هم سام:چیه مهمون 

مین پسره است که بهت زده و بعدشم شده رانندت لحنش و شیطون داشتی؟؟؟؟اونم بی خبر از پدر جونت؟؟نکنه ه

کرد و گفت:بعدم با هم رفتین مهمونی مهرنوش و تو بغلش رقصیدی ..... با تعجب گفتم:تو از کجا می دونی؟؟؟؟؟ 

را  هسام:اگه کالنتر از همه بی خبر باشه که باید بره بمیره توی جمع فامیلی به سام می گفتن کالنتر چون امار هم

داشت .....اخه همه دختر پسرای فامیل دور و نزدیک که توی یه طبقه اجتماعی بودیم یعنی به قول عمه همه اشراف 

نفری می شدیم.اخه فامیل ما خیلی بزرگ بود واسه همین  222زادگان با هم یه گروه تشکیل داده بودیم .تقریبا 

رئیس بزرگه سام بود اخه هم جیب باباش پر تر از بقیه  جمعیت جواناشم زیاد بود..سرگروهمون یا به قول مهتاب

بود همین اینکه اخالق خودش خیلی به ریاست می خورد.در ضمن از هیچ کس و انجام هیچکاری هم نمی 

ترسید...وای به روز کسی بود که باهاش لج می کرد یا کاری به ضرر اون انجام می داد دیگه روز خوش نمی دید 

فه نظر از همه دخترا که واسش عشو و ناز می ریختن من بودم که از بچگی حالم ازش بهم می ....اما این وسط صر

خورد...لجم می گرفت وقتی می دیدم این همه احساس قدرت می کنه .. سام:کجایی؟ جلو چشمت سام لحنی جدی به 

 دم رام نشد ...فکر میخود گرفت و گفت:بهار دیگه نرمی نمی کنم با اسب چموشی که قبل از رفتنم هر کاری کر

کردم تو تنها دختر فامیلی که دور پسر نمی چرخه و به کسی اجازه نزدیک شدن نمی ده واسه همین حرمتت و نگه 

داشتم اما از روزی که قضیه این پسره را شنیدم تو هم واسم شدی یکی مثل همیه اونایی که اطرافم بودن.....از این به 

دی زدم و گفتم:زهی خیال باطل سام:حال می بینیم کی توی خیال واهی سر می بره با بعد واسه تو هم کالنترم پوزخن

تنه ای ازش گذشتم و وارد خونه شدم.راستش کمی ترسیدم اخه هر کاری که بگین از سام بر می آمد.اما به روی 

ن نمی انداخت.با مهتاب خودم نیاوردم این دفعه سام دقیقا مبل رو به روی من و اشغال کرد اما حتی نیم نگاهی به م

گرم گفت و گو بود و از کار و تحصیلش در امریکا می گفت.دلم می خواست بگم مگه تو اهل درس بودی چاخان . اما 

نه...... اقا ول کن نبود یه ریز فک می زدو ما هم به حرفاش گوش دادیم. دلم واسه متین تنگ شده بود اما تو اون 

بود که اقا اهنگ  8گیرم اخه هیچ چیز از چشم تیز بین سام در امان نبود.ساعت شرایط نمی تونستم باهاش تماس ب

رفتن کرد حاال بماند که من چقدر ذوق زده شدم اما خوب ذوق زدگی منم زیاد دوام نیاورد اخه سام با اولین اصرار 

ن تحملش کنم من بلند عمه واسه موندن و شام را دور هم خوردن تمرگید سر جاش. واسه اینکه نخوام بیشتر از ای
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شدم و قصد رفتن کردم اما با زور و جبر عمه منم به سالن برگشتم. راستش و بخواین زورم می گرفت سام یه جوری 

رو از من گرفته بود و مشغول بگو به خند با مهتاب بود مثل اینکه من بیماری واگیر دار دارم این پسریه احمقه همه 

راجب من شنیده بود که حاال مثل یه تکه اشغال رفتار می کرد؟ عادت به کم  کاره چی راجب من فکر می کرد؟چی

سال پیش همیشه دست حمایت و توجه سام پشت سرم بود همیشه با من جوری دیگه  4محلیاش نداشتم اخه تا 

چه از ررفتار می کرد به هیچ دختری محل نمی داد البته بجز دوست دختراش ولی برای من احترام خاصی قائل بود. گ

نیش زبونش منم در امان نبود اما خوب رعایت می کرد.. بیشتر با من کل داشت تا دعوای لفظی .. البته بگم سام رفیق 

گرمابه و گلستان بهنام بود شاید واسه همین بود که جرات نمی کرد به من چپ نگاه کنه..... خودش و بهنام یه شهر 

صه ی دیروز و امروز نبود زمزمه های این احساس از همان دوران بچگی را بهم می ریختن ... قصه عشق سام به من ق

بلند شده بود از همون زمانی که هر پسربچه ای که سهوا یا عمدا به من تنه میزد و منو نقش زمین می کرد باید مشت 

ری که تمام و لگدهای سام و به جان می خرید.همه ی واکنش ها و رفتارهای سام داد میزد که منو دوست داره طو

فامیل این قضیه را می دونستن و همه ی دخترا بهم حسادت می کردن اما سام هیچ وقت حرفی از احساسش نزد.هیچ 

وقت به زبان نیاورد که دوستم داره.منم واسم مهم نبود اخه می دونستم زندگی با سام حبیبی ته بدبختیه مرد 

ه نمی شد غرور گذشت اسمش خودبرتر بینی بود. سام مغروری که منیتش سر به فلک می کشید .اسم اینو دیگ

مغرور بود سرکش بود تیز بود اما هیچ وقت جرات ابراز احساس نداشت .. روزی که رفت و هیچ وقت فراموش نمی 

کنم ..توی گودبای پارتی که واسش گرفته بودن مدام می خواست حرفی بزنه که از گفتنش عآجز بود ....اخر هم 

با حرفای نگفته رفت ....خیلی فکر کردم به اینکه چی می خواست بگه ....اما به نتیجه ای  نگفت ...نگفت و

نرسیدم....اون موقع بچه بودم .....اما خوب با همون سن کم هم غم چشمای سام و تشخیص دادم غیر ارادی نگاهی به 

 سال از جذابیتش که نکاستهصورتش انداختم .استخون بندی محکمی داشت صورتش بد جور مردونه بود این چند 

بود هیچ بلکه بهش اضافه هم کرده بود به قول معروف اب و هوای فرنگ بهش ساخته بود .گرچه درجه سبزه بودن 

صورتش زیاد بود اما همین سبزه بودنش بود که صورتش و فوق جذاب کرده بود با نگاهش غافلگیرم کرد. سرم و 

اهلل گفتم.بازم فکرم رفت پیش متین نمی دونم چرا اما تو ذهنم داشتم به طرف دیگری چرخاندم و زیر لب استغفر

متین و سام و با هم مقایسه می کردم... سام خیلی چیزا داشت که متین نداشت ...اما متین با تمام داشته ها و نداشته 

ش جا خالی داد....شاید هاش تمام قلبم و پر کرده بود ....جایی که همه فکر می کردن متعلق به سام اما سام با رفتن

اگه بود االن اون جای متین تو قلبم ریشه کرده بود....اما ...نه هیچ کس متین من نمی شد.....اما یه فکر آزارم می 

داد...چرا سام بهم گفت شدم رنگ تمام دخترای فامیل ....مگه گناهی مرتکب شده بودم ...مگه دوست داشتن گناه 

لم می خواست بهش بفهمونم اره من عاشق همون پسرم و به تو هم اجازه نمی دم به عشق بود......نمی دونم چرا اما د

پاکم توهین کنی .... عمه همه را واسه شام صدا کرد....روی صندلی کنارم مهتاب نشستم سام هم رو به رومون قرار 

ر می کرد واسه همین عمه و گرفت....شوهر عمه جانم تشریف نداشتن ...یعنی بازرگان بود و االن توی کشور چین س

مهتاب تنها بودن موقع شام نگاهم رفت سمت سام می خواستم ببینم هنوز هم عادتهای قدیمیشو داره نگاهش کردم 

قاشق دست چپ چنگال دست راست ....خوب اول یکم ساالد بی سس حدسم درست بود همین کار و کرد خوب حاال 

یه لیوان دوغ که باید حتما لیوانش و سمت راستش می ذاشت همین کار و یه تکیه از ران مرغ بدون پلو همونو کشید 

کرد .... تو دلم خندیدم هنوزم مثل قدیمه شام که تموم شد باز زیرچشمی نگاهش کرد االن وقتش بود که لیوان دوغ 

ا دهانش و بو با دست راست سربکشه هیچ وقت هم دوغ و تا ته نمی خورد همیشه یه جرعه توی لیوان می موند بعد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهارطراوت 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 9  

 

دستمال پاک می کرد و بعد از عقب کشیدن صندلیش پا می شد خوب می شناختمش تمام عادتهاش و می شناختم 

حتی می دونستم با کدام دست لیوان و بر می داره ... این دونستنام از سر عشق نبود واسه این بود که تا وقتی بود 

ی شد اما بعد از رفتنش گروه از هم پاشید..دخترا که نمی نفریمون دور هم جمع م 222همیشه اخر هفته ها گروه 

امدن چون کسی نبود که واسش ناز کنن پسرا هم که پای اصلی و رئیس گروهشون نبود نیامدن و به امدن ترجیح 

می دادن بعد از خوردن یه شام مفصل بلند شدیم....باز هم من بیننده محض بودم و سام هم با مهتاب گرم گفت و گو 

از عمه خواستم واسم اژانسی بگیره تا  20.خودم و با دیدن برنامه های تلوزیون سرگرم کرده بودم ....تا ساعت شد 

زن عمو با اجازتون منم کم کم باید رفع زحمت کنم ...بهار رو هم می رسونم عمه نزدیک بود از -برگردم اما سام

از اینکه قرار بود با سام برگردم ناراضی بودم اما  وایفه است-ذوق دور از جونش سکته کنه:لطف می کنی پسرم سام

مجال اعتراض و هم نداشتم....بعد از خداحافظی با عمه بیرون رفتم ...سام توی ماشین منتظرم بود ...همیشه بی ام و 

نقره ای رنگش از تمیزی برق می زد در عقب و باز کردم و واسه اینکه بسوزه عقب نشستم می دونستم چقدر از این 

اشتباه گرفتی بنده راننده سرکار نیستم نسبت دیگه ای را جز این حس نمی کنم سام -حرکت بدش میاد ... سام

برگشت و بد نگاهم کرد حس کردم می خواد با چشماش خفم کنه اما این کار رو نکرد...نفسشو با شدت بیرون 

  تا حرف خودشو به کرسی نمی نشوندفرستاد و بدون اینکه مجددا بخواد جلو بشینم حرکت کرد تعجب کردم قبال

حرکت نمی کرد. از نحوهی رانندگیش معلوم بود کالفه است فقط وقتی کالفه بود اینجوری تخته گاز می رفت . به 

حرفای که راننده های شاکی می زدند جوابی نمی داد.فقط پاش را روی گاز فشار می داد.انقدر تند می رفت که حس 

ی پلیس هم از کاسه بیرون زده. با لحن مالیمی گفتم:اگه منتظری که ازت خواهش کنم می کردم چشم دوربین ها 

اهسته تر بری خیال باطله سام کمی از سرعتش کم کرد و گفت:چرا؟؟؟؟ چی چرا؟؟؟ سام نفس عمیقی کشید و 

بک گفت:فکر می کردم منتظرم می مونی. از حرفش جا خوردم .نمی خواستم با پرسیدن منتظر چی؟خودمو س

کنم.پسر تیزی بود و می دونست که می دونم راجب چی حرف می زنه اهسته گفتم:تعهدی نداده بودم و قولی نگرفته 

فکر نمی کردم انقدر قفل دلت هرز باشه که توی بیست سالگی باز شه ناراحت شدم سامی بهت اجازه نمی -بودی سام

توی باور تو نمی گنجه اما خواهش می کنم همه را مثل دم به منو و عشق من توهین کنی....گرچه می دونم عشق پاک 

خودت نبین متین با تو خیلی فرق می کنه و دقیقا واسه همینه که دوسش دارم سام پوزخندی زد و گفت:فکر نمی کنم 

بدی در حقت کرده باشم که اینجوری در موردم حرف میزنی بدی بدیه مهم نیست در حق من بوده باشه یا کس 

سال پیش توی فرودگاه  4ین و گوشه ای پارک کرد و به سمتم برگشت به چشمام نگاه کرد و گفت:دیگه ای ماش

یادته؟؟؟؟؟ جوابی ندادم و ازش چشم گرفتم و به بیرون دوختم با صدای تقریبا شبیه به فریادی گفت:با تو ام 

ه روز چشمات بهم قول داد کیادته؟؟؟؟ برگشتم سمتش با خشم گفتم:اره که چی؟؟ صداشو پایین اورد و گفت:اون 

منتظرم می مونی متاسفم جناب حبیبی بنده از طریق زبان حرف میزنم نه چشم ...شما هم بهتر بود می پرسیدی تا 

پاسخ می گرفتی من ازت متنفرم ..حاضر نیستم یک ثانیه تحملت کنم چه برسه به یه عمر... سام چشم ازم گرفت و 

انیه سکوت راه افتاد ....نزدیکای خونه بودیم که گوشیم زنگ خورد متین بود...اخه به جلو نگاه انداخت بعد از چند ث

فدات شم االن وقت زنگ زدنه ..جواب ندادم سریع گذاشتمش روی سایلنت سام:می دونم همون پسره است جواب 

همین خودم بده.... راحت باش حرصم رو در آورد پررو فکر کرد ازش خجالت کشیدم که جواب ندادم .....واسه 

شماره متین و گرفتم با صدای رسا جوری که سام واضح بشنو گفتم سالم عزیزم خوبی فدات شم متین:به به بهار 

خانم. می بینم شنگولی؟؟؟ سام داشت از داخل اینه به من نگاه می کرد منم به چشماش زل زده بودم میشه ادم 
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قروچه ای را که سام رفت و دیدم متین:نه بهار جدی جدی  عشقی مثل تو داشته باشه و شنگول نباشه به وضوح دندان

مثل اینکه خبریه؟چی شده تو تا این حد احساسات خونت باال زده؟ خندم گرفته بود متین هم غافلگیر شده بود 

اسمم سامی نیست اگه اقای شریفی را به -خالصه بعد از کلی خوش و بش کرد و چزوندن سام به خونه رسیدم سام

ج شنبه خودم نکشم و خواستگاریت و کنسل نکنم خیلی هم امیدوار نباش از ماشین پیاده شدم و بدون مهمونی پن

خداحافظی وارد خانه شدم یه راست رفتم سراغ مامان بعد از سالم سر سری پرسیدم مامان چی شد به بابا 

 زده و دعوتمون و واسه پنجاره گفتم پنج شنبه مهمون داریم اما گفت اقای حبیبی صبح زنگ -گفتی؟؟؟؟؟؟ مامان

یکار می گی چ-شنبه گرفته گفت سام برگشته و حتما باید به جشنش بریم با اعتراض گفتم:مامان؟؟؟؟ مامان

کنم؟بگم نریم ....اصال بهنام قبول می کنه که بابات قبول کنه... خوب بهنام خودش بره؟؟؟؟ یعنی می خوای داداشت 

بهار -دوستش و به خواهرش ترجیح می ده واسم مهم نیست که نباشه مامان توی مجلس خواستگاریت نباشه اگه اون

می دونی حرفی که میزنی نشدنیه....من خودم فردا با خانم شایسته تماس می گیرم و ازش می خوام قرار و بزاره 

شن  میخوب می گم وسط هفته بیان؟؟؟ مامان زشته ناراحت -واسه هفته دیگه هفته دیگه که تولد پریاست مامان

نه من خانم شایسته را خوب می شناسم مطمئنم درک می کنه هفت هشتا ناسزای اب دار تو دلم به سام پست -مامان

فطرت دادم که باعث شده بود مجلس خواستگاریم بهم بخوره با غیظ به سمت اتاقم رفتم دراز کشیدم و به سقف 

ودکیم....حمایت های سام...حقش نبود اینجوری خیره شدم...نمی دونم چرا مغزم فلش بک زده بود به دوران ک

امشب باهاش حرف بزنم ...درسته که دوستش ندارم درسته که قلبم مال متینه اما خوب به حرمت همه روزای خوب 

کودکی نباید بهش می پریدم و باید مالیم تر حرف می زدم....اما باز یه حسی تو وجودم می گفت نه حقش بود پسره 

واست تند حرف نزنه تا تند نشنوه گوشیم و برداشتم و مجددا با متین تماس گرفتم اینجوری می ی خودخواه می خ

شد خوره ای به نام سام را از ذهنم دور کنم. متین با ذوق راجب طرحش حرف می زد و اینکه ماه دیگه در سوئیس 

زء طرح های انتخابی باشه باالست نتایج اعالم می شه و اساتیدش بهش امیدواری دادن که امکان اینکه طرح اونم ج

متین مدام از آرزوهاش می گفت از اینده ی مشترکمون از خوشبختی...اما من می ترسیدم...می ترسیدم سام مانع 

خوشبختی ما شه..می خواستم راجبش به متین بگم اما ترس از اینکه متین به عالقه ام شک کنه مانعم شد ...خالصه تا 

ل صحبت کردن با متین بودم اخر سر هم نتونستم خودمو راضی کنم که قضیه کنسل شدن بعد از نصفه شب مشغو 0

خواستگاری را بهش بگم.همون بهتر بود که مامانم به خانم شایسته می گفت. شب را با کابوس جدایی از متین 

ا بعد از گاری رگذارندم تا سپیده طلوع کرد . صبح مامان با خانم شایسته تماس گرفت و قضیه کنسل شدن خواست

کلی پوزش و عذرخواهی گفت هنوز تلفن قطع نشده بود که متین با گوشیم تماس گرفت.خیلی ناراحت بود منم 

ناراحت بودم اما چاره ای جز صبر نداشتیم.. اون روز را با کالفگی به شب رسوندم و بالخره پنج شنبه رسید 

کنم که مهتاب کوتاه نیامد و عمه را وارد ماجرا کرد و در اخر ....راستش تمایلی به شرکت در مهمانی نداشتم اما چه 

بود که در اتاقم باز شد و زکیه با یک جعبه بزرگ وارد شد این چیه دیگه  4به جبر عمه موافق رفتن شدم. ساعت 

را  بهجع در دونم نمی:زکیه هست؟ چی حبیبی اقای طرف از گفت اورد موتوری پیک یه االن اینو خانم–زکیه؟ زکیه 

ارام باز کردم.از این بشر هر کاری بر می امد .می ترسیدم سر جعبه را که بر می دارم حیوانی بپر بیرون اما نه مثل 

اینکه اشتباه می کردم. لباس فوق العاده زیبای در جعبه خودنمایی می کرد با ذوق بیرون اوردمش لباسی عروسکی با 

د ...به جرات می تونم بگم تا حاال توی لباسام لباسی به این زیبایی رنگ صورتی مات بود خیلی زیبا و خوش دوخت بو
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خانم یه پاکتم این تو؟ پاکت و ازش گرفتم و باز کردم .یک کاغذ بود تای کاغذ و باز کردم مطمئنم -نداشتم زکیه

 امشب توی این لباس می درخشی سام  

گاه لبخند زدم جذابیت لباس فوق العاده بود .دودل لباس را جلوی خودم گرفتم و رو به روی اینه ایستادم .ناخودا

بودم که امشب این لباس و بپوشم یا نه.از یه طرف دلم می خواست این سامی را خیط کنم و لباس و نپوشم اما از یک 

طرفم زیبایی لباس وسوسه ام می کرد در اخر دل و زدم به دریا و لباس و پوشیدم بعد از رسیدگی به موها و صورتم 

طبق معمول موهام و باز گذاشتم و با یک تل زینتش دادم و صورتم هم ارایش مات و کمرنگی کردم.روبه روی  که

اینه قدی ایستادم.لباسه قشنگ بود اما...... متین جلوی چشمام نقش بستن یک لحظه حس کردم اینکارم خیانت به 

ی کفری میشه و می خواد تا اخر شب واسم قیافه متینه...اما....سام چی؟....اگه لباس و نپوشم می دونم امشب حساب

بگیره ....بد رقم تو دو راهی گیر کرده بودم.....عشق متین خشم سام یا احترام به سام و یه جورای خیانت به متین 

نگاهم باز به خودم افتاد و یادم به متین....لباس و از تنم بیرون آوردم و همون لباسی را که همراه متین واسه تولد 

پریا خریده بودیم پوشیدم....یه جورای وجدانم راحت شده بود...تل سفیدمم زدم ....نگاهی به خودم انداختم لبخند 

که فهمیده بود سام برگشته تشریف برده بود خونه  2صورتمو پر کرد حاال راضی شده بودم بهنام از دیشب ساعت 

دری داره...می دونستیم که دیگه باید با بهنام خداحافظی مجردی مشترکشون..اصال انگار نه انگار که خواهری داره ما

سال پیش  4کنیم و دیدارامون و محدود کنیم به اخر هفته ها چون بهنام و سام خونه مجردی مشترکی داشتن که تا 

که ایران بودن با هم زندگی می کردن.این خونه را وقتی دوره پیش دانشگاهی را می گذروندن با اصرار و پافشاری 

به اقای حبیبی و بابا خریدن.. بابا اوایل مخالف بود اما خوب اقای حبیبیه بشدت روشن فکر بابا را راضی کرد و این 

دوتا اعجوبه از همون دوران تحصیل خونه دار شدن.حاال بماند که واسه چی خونه جدا می خواستن..خودشون که می 

خوره ..اما فکرشم خنده دار بود که بهنام و سام واسه گفتن می خوایم راحت تر درس بخونیم و تمرکزمون بهم ن

درس خوندن خونه می خوان.... به هر حال اقا داداش که االن خونه جناب حبیبی تشریف داشتن می موند من و مامان 

ی ب بود که همه اهنگ رفتن کردیم.با ماشین بابا رفتیم.تمام مدت داشتم توی دلم به اجداد سام بد و 9و بابا... ساعت 

راه می گفتم.اگه خبر مرگش االن بر نمی گشت و امشب جشن ورودش نبود االن ما توی مجلس خواستگاری نشسته 

بودیم.بخشکی ای شانس....اصال ریشت بخشکه سام به در ویال که چه عرض کنم کاخ جناب حبیبی بزرگ رسیدیم 

را برای پیاده شدنه من و مامان باز کرد ....پیاده .وارد خانه شدیم . بابا ماشین و پارک کرد .یکی از مستخدم ها در 

شدم.همچین باغ و چلچراغ بسته بودن که یکی نفهمه فکر می کرد مجلس دامادی این پسره است. با بابا و مامان هم 

قدم شدیم از پله های مرمر که از سفیدی برق می زد باال رفتیم و وارد سالن شدیم .همون جلوی در مانتو ام را به 

تخدم دادم و وارد شدم. پت و مت منظورم سام و بهنام بود در کنار هم ایستاده بودن و طبق معمول مثل هم تیپ مس

زده بودن هر دو کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید تنها تفاوتشون این بود که سام از کراوات باریک استفاده کرده 

با پوستی سیاه و چشمانی درشت و لبای قلوه ای دستش را دور بود اما بهنام از پاپیون دختری تقریبا هم قد خودم اما 

بازوی سام حلقه کرده بود...تعجب نکردم ..عادت داشت مجلس هاش رو با دوست دخترای رنگارنگش مزین کنه.... 

دلخوری ابجی کوچولو؟ با غیظ -احواالت خواهر گرامی؟ به لطف برادر گرامی می گذره بهنام-بهنام سمتم امد بهنام

دلت میاد بهار!!!!کجای سام شبیه لولو.رفیقم تکه.. -فتم:دوباره این لولو سر خرمن امد که تو ترک دیار کنی بهنامگ

لنگه نداره در حالیکه با غیظ از کنارش رد می شد تا به سمت مهتاب برم گفتم :تو ازش تعریف نکنی کی تعریف 

حاال منظورشون چی بود اهلل اعلم بی خیال شدم و به  کنه؟! سام در تیرس نگاهم بود دیدم که به بهنام چشمک زد
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راهم ادامه دادم سام جلوم ایستاد .محل ندادم و رد شدم. اما بازوم و گرفت و نگه ام داشت.ایستادم همونطور که 

پشتم بهش بود با فشاری بازومو آزاد کردم و به سمتش برگشتم سام بی مقدمه گفت:این چیه پوشیدی؟ تو شهر ما 

ی گن لباس حاال تو دهات شما چی می گن و من نمی دونم دختره که کنارش بود ریز ریز خندید.تو دلم بهش بهش م

مگه لباسی که فرستادم به دستت نرسید؟ شما کار درستی نکردی سر خود -زهر ماری گفتم و ازش رو گرفتم سام

محبت نکن دختری که کنارش بود با  لیاقت محبت نداری حاال که فهمیدی ندارم لطف کن و به من-خرید کردی سام

ه نه اره عزیزم چرا ک-لحن لوندی گفت:سامی میای بریم برقصیم؟ سام نگاهش به من بود اما روی صحبتش با دختره

یه لحظه حس هم جنس دوستیم اوت کرد و رو به دختره گفتم:زیاد به این عزیزم عزیزماش اعتماد نکن چون تا 

د از طلوع افتاب از خونش بیرونت می کنه و بعد نفر بعدی.کال ادم تنوع طلبیه دختره سپیده دم فردا عزیزشی فردا بع

 هب و بگیرم ندیده و سام شد باعث حرفش... گرفتم اتش سوزی؟ می داری که آورده را بال همین هم تو سر مگه–

 مهتاب رسوندم مهتاب به و خودم سرعت به و بده جواب دختره تا نموندم. نیستم خودفروش تو مثل من:بگم دختره

در کنار میز میوه ایستاده بود و حسابی داشت شکم خودش و خجالت می داد در حالی که موزش را ریز ریز می 

جوید گفت:پت و مت باز گیرشون و انداختن به تو با لحن جدیی گفتم:مهتاب به این پسر عموی زبون نفهمت بگو 

فتم گفت به ادمی که هنوز خواستگاری نیامده نامزد نمی گن غلط اتفاقا گ-من نامزد دارم مهتاب با دهان پر گفت

لپزت  جنیفر-کرد صدای سام از پشت سرم امد که گفت:عوارض گشتن با این پسره است که بی ادب شدی؟ مهتاب

بله کالنتر سام ریز خندید ...خدایی محشر می خندید وقتی -رفته هوا خوری....مهتاب ؟؟؟ مهتاب-کجاست؟؟؟؟ سام

ند چ-د می زد دندانای یک دست سفید و ردیفش خود نمایی می کردن و چشم هر بیننده ای را می گرفت ساملبخن

لحظه این دختر دایی بد عنقت و به من قرض می دی مهتاب در حالی که پرتقالی بر می داشت و از ما دور می شد 

ی مهتاب اینقدر نخور تپل می ش-بگفت:پیشکشه پسر عموی عزیزم چشم غره ی واضحی بهش رفتم سام رو به مهتا

تو نگران من نباش عمو پسر سام به سمتم برگشت و -از هیکل می افتی انوقت می مونی رو دستمونا مهتاب

گفت:میای بریم توی باغ قدم بزنیم؟ پوزخندی زد و گفتم:شوخی می کنی؟؟؟؟یعنی فکر می کنی انقدر بهت اعتماد 

شد و دستی توی موهاش کشید و گفت:خودت خوب می دونی که اهل دست  دارم که باهات بیام به باغ؟ سام عصبی

درازی به ناموس دوستم که یه جورای ناموس خودمه نیستم تکه اول و موافقم اما تکه دوم می تونه جزیی از رویاهای 

جمع تو  یشبانت باشه سام عصبی گفت:بهار پنج دقیقه بیرون منتظرت می مونم اگه نیامدی بر می گردم داخل و جلو

را نامزد خودم معرفی می کنم..حاال اگه اون پسره را رو دوست داری و نمی خوای که داغت رو واسه یه عمر رو دلش 

بزارم بیا بیرون رفت.ماتم زد این چرا انقدر عصبانی شد....می دونستم کاری را که می گه انجام می ده واسه همین 

 پشت سرش بیرون رفتم تا ببینم چه مرگشه... 

بیرون رفتم.جلوی در پشت به من استاده بود و دستش توی جیبش بود.جلوتر رفتم و صداش زدم فقط پنج دقیقه 

وقت داری اگه حرفی داری بزن سام بی توجه به التیماتوم من دستمو گرفت و کشید.می دونستم االن هزار جفت 

تمامشون بسوزن دنبال سام رفتم ...جلوتر که رفتیم چشم از پشت پنجره ها و الی در و...داره ما را میپاد واسه اینکه 

ه اینجا جاش نیست بیا بریم وسط باغ گفتم ک-دستم و از تو دستش محکم بیرون کشیدم و گفتم:همینجا بگو سام

بهت اعتماد ندارم سام کالفه برگشت و گفت:بهار یک کلمه دیگه حرف بزنی دهنتو پر خون می کنم ترسیدم ...این 

سه چی انقدر ترسناک رفتار می کرد ولی با این وجود خودمو نباختم و با لحن سنگین و بدون لرزشی چش بود ...وا

گفتم:دل و جرات پیدا کردی...نکنه خیال برت داشته منم زیر دستتم یا نه کارگر کارخانه باباتم.... سام چشمشو 
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سط د به بهنام بگی داریم با هم می ریم وبست نفس عمیقشو بیرون داد و گفت:بهار تمامش کن... میام ولی قبلش بای

باغ سام با لحن دلخوری گفت:قبالنا ازم نمی ترسیدی؟ اون مال قبل بود االن قضیه فرق می کنه سام با عصبانیت 

گوشیشو بیرون آورد و با بهنام تماس گرفت داشت حرف میزد که گفتم:بزن رو اسپیکر با خشم گوشیشو رو اسپیکر 

اگه تا نیم ساعت دیگه برنگشتم بیا دنبالم سام گوشی و قطع کرد و بی حرف راهی باغ شد وسط  زد بلند گفتم:بهنام

باغ به نیمکتی که زیر تیر چراغ برق بود اشاره کرد و گفت بشین هنوز یاد نگرفتی به جای دستور دادن خواهش کنی 

 راستش و بخواین از ترس داشتمسام برگشت و بد جور بد نگاهم کرد و از وسط دندانهای قفل کردش گفت:بشین 

غالب تهی می کردم واسه همین اهسته روی نیمکت نشستم روبه روم ایستاد و بهم خیره شد بعد از چند دقیقه 

گفتم:فیلمش قشنگه؟؟؟ به خودش امد و لب باز کرد اما چشم از صورتم بر نداشت با لحنی که رگه های از غم داشت 

علمش کردی؟؟؟ نفسم و بیرون دادم و گفتم:بله؟؟؟؟ سام :بله و  گفت:دوسش داری یا واسه چزوندن من

بال....جواب منو بده واسه چی باید تو رو بچزونم ؟خوب معلومه که دوسش دارم سام:دروغ می گی؟ با لحن ارومی 

اسش سگفتم:وقتی حرفی را باور نمی کنی مشکل از تو ....هیچ وقت انگ دروغ به گویندت نزن سام که تازه اختیار اح

را به دست عقلش داده بود گفت:می خوام ببینمش که چی بشه؟؟؟؟؟ سام بدون اینکه به سوالم پاسخ بده گفت:فردا 

واسه نهار بیارش رستوران همیشگی بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشه راهش و گرفت و رفت اما  0ساعت 

بعد از اینکه سام رفت منم راهی سالن شدم اون  یه لحظه برگشت و گفت:اگه نیاریش می دونم همه حرفت دروغه

شب با تمام کم محلی که چه عرض کنم بی محلی های سام و چشمای از شادی پر شده ی دخترای فامیل و ناز و افاده 

های دوست دختر سام گذشت.. شب انقدر با متین اس ام اس بازی کردم که خوابم برد اخر سر هم یادم رفت قضیه 

ا بهش بگم...یعنی خودمونیم یادم نرفت اما خوب دو دل بودم.... اما صبح که از خواب پاشدم تمام دو مهمونی فردا ر

دلی هام و به دست باد دادم و با متین تماس گرفتم سام باید می دونست متین وجود داره...واقعا وجود داره... قضیه 

اشتم و یه جورایی واسه متین تعریف سام و عشقی که به من داشته و البته حسی که من هیچ وقت بهش ند

کردم...معلوم بود که ناراحت شده اما خوب بهتر از این بود که بعدها می فهمید و از دستم دلخور می شد...متین قبول 

بود که کم کم حاضر شدم .مانتوی ای سفید همراه با شلوار جین  2کرد که با من به دیدن سام بیاد ساعت 

مالیمی کردم..دلم می خواست امروز سام از نداشتنه من بترکه و به معنای واقعی کلمه به  پوشیدم...صورتم و ارایش

بود که متین هم امد و با هم راهی دیدار جناب سام حبیبی پسر و قائم مقام کارخانه  2:32متین حسادت کنه ساعت 

کم سرد افتخار می کردم ..ی گسترده و بزرگ حبیبی شدیم متین مثل همیشه شیک و زیبا تیپ زده بود به داشتنش

باهام برخورد می کرد که می دونستم عوارض شنیدن قضیه سامه اما خوب من به روی خودم نمی آوردم و گله و 

شکایت نمی کردم... ماشین و پارک کردیم و پیاده شدیم ...به داخل رستوارن رفتیم با کمال تعجب دیدم تمام میزها 

وارن مشهور و معروفی بود ...نمی دونم چرا انقدر سوت کور شده بود گارسنی سمتمون خالیه....بعید بود ...اونجا رست

امد و گفت:ببخشید امروز رستوران رزرو... صدای سام از پشت سر به گوشم رسید سام به گارسن گفت:راهنمایشون 

و واسه چی رزرو بله اقای حبیبی تو دلم گفتم عجب کله خریه این تمام رستوران -کن مهمان های منن مستخدم

کرده...یه لحظه ترس به دلم ریخت ...نکنه می خواد با متین درگیر بشه... گارسن ما را راهنمایی کرد .نشستیم ..سام 

هم بهمون اضافه شد سام رو به من گفت:ممنون بهار که اقای ...رو کرد به سمت متین و گفت:ببخشید فامیلی 

به سمت من برگشت و گفت:اهان...اقای شایسته را رسوندی...می تونی  شریفتون؟ متین اهسته گفت:شایسته سام باز

بری بچه پررو داشت رسما بیرونم می کرد به چشماش زل زدم و محکم گفتم:می مونم سام بی رودرباسی گفت:پس 
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م تلطف کن سر یه میز دیگه بشین می خواستم مخالفت کنم که متین گفت:برو بهار واسه اینکه سام را اتش بزنم رف

سمت متین گونه اشو بوسیدم و در همون حال زیر چشمی به سام نگاه کردم چشماشو بسته بود و نفس عمیقی کشد 

تو دلم گفتم :حقته...نوش جونت ..انقدر حرص بخور که هالک شی یه لحظه یه فکری به سرم زد ....متین جان میشه 

وی ماشین جا گذاشتم متین گوشیشو بهم داد ...به گوشیتو بدی با مهتاب تماس بگیرم...اخه متاسفانه گوشیم و ت

سمت گوشه ی دیگه ای از رستوران رفتم و جوری که نبینن با گوشی خودم شماره متین را گرفت و دکمه پاسخ 

گوشی متین و زدم ...بدون اینکه تماس و قطع کنم به سمتشون برگشتم و گوشی متین و خودم توی جیب کتش 

و نرم متین نفهمید....سام رو نمی دونم اخه یه جوری نگام می کرد.... به سمت یه میز دیگه گذاشتم تا خدایی نکرده ل

رفتم و پشت به متین و سام نشستم تا گوشیم رو نبینن و بهم شک نکنن.هندزفری را به گوشیم زدم و توی گوشم 

زای از بهار شنیدم سام:دوسش گذاشتم..ای جان...صدا واضح واضحه... سام:می دونی واسه چی اینجایی؟ متین:یه چی

داری؟؟؟؟؟ اوه چی بی مقدمه.... متین:حتما دارم که می خوام برم خواستگاریش سام:اگه بدونی کسی که دوستش 

داری با یه نفر دیگه خوشبخت میشه حاضری بکشی کنار متین:تا خوشبختی را چی تعریف کنی؟ سام :می دونم می 

بختی نمیاره این عشق و محبته که ادما را در اوج بی پولی هم خوشبخت می خوای چی بگی ...می خوای بگی پول خوش

کنه...اره حق با تو قبول دارم..منم صرفا از لحاظ مادی نگفتم..اصال بزار یه جور دیگه بگم اگه بدونی کسه دیگه ای 

ار همه زندگی منه وجود داره که بهار و بیشتر از تو دوست داره می کشی کنار متین:همچین کسی وجود نداره.به

سام:اما جان منه...بدون اون زنده نمی مونم متین:باور کن حس من عمیق تر از تو سام:حاضرم سرش دوئل کنم اوه 

اوه منم مهم بودم و خودم نمی دونستما متین:چه نوع دوئلی؟؟؟؟ سام:روی ریل راه اهن دست و پامو با هفت گره 

اسه نجات خودم و باز کردن گره ها شروع میشه اگه جون سالم به در ببند قطار که نزدیک شد شماره معکوس من و

بردم بهار و به من بده اگرم نه که می میرم و راحت میشم متین:این بچه بازیا بی معنیه سام محکم دستش را روی 

ز این حرفا ر امیز کوبید و گفت:نه معنی داره ..معنیش اینه که بی بهار زندگیمو نمی خوام متین:فکر می کردم عاقل ت

باشین سام:عاقلم اما در جای خودش واسه پس گرفتن عشقم دیونه عالمم متین:بهار مال منه ...تو هم باید فکر شو از 

سرت بیرون کنی ..می دونی که فکر کردن به نامزد کس دیگه ای گناهه..البته اگه گناه واست معنی داره سام:اما بهار 

متین:فکر می کنم حرفی واسه گفتن ندارم...من از بهار دست نمی کشم متین بلند  سهم منه...از بچگی مال من بوده..

شد که سام گفت:بشین نشست سام:در اضای یک چک سفید امضا که هر رقمی دوست داشته باشی می تونی توش 

ام سبنویسی عشقمو پس بده متین:چی؟؟؟؟؟؟؟؟ نموندم که به حرفاشون ادامه بدن راستش و بخواین جوش اوردم 

داشت سر من معامله می کرد با عصبانیت بلند شدم و سمتشو رفتم از همون دور با صدای بلندی گفتم:خیلی کثافتی 

سام سام بلند شد و ایستاد نزدیکش شدم از حرفش بریده بودم از کارش کالفه بودم دست باال بردم و سیلی محکمی 

می کنی.در ضمن متین و دوست دارم و یه موی  به گوشش خوابوندم من ادمم.کنیز نیستم که خرید و فروش

گندیدشو با توی عوضی عوض نمی کنم خودمم نمی دونم چه طوری و از کجا این شهامت به وجود امده بود بزرگتر 

از من هم نتونسته بودن تو گوش سام سیلی بزنن نه اینکه ازش بترسنا نه فقط بهش احترام می ذاشتن و دوستش 

ه نمی دونم به خاطر کدوم خصلت خوب نداشته سام نشئت گرفته بود. سرش کمی کج شد داشتن دوست داشتنی ک

اما نگاهش هنوز به من بود....با چشمای مشکی و مغرورش بهم زل زده بود ..غم نگاهش واضح بود ...زیر ابهت 

نفس کشیدن واسم نگاهش شکستم ...اما نه هیبت اون بود که زیر دست من له شد .....هنوز بهم نگاه می کرد....

سخت بود...مثل اینکه با نگاه کردنش راه تنفسمو بسته بود.... بعد از چند دقیقه طوالنی نگاه گرفت و فکش را در 
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دهان جابه جا کرد و بی حرف از کنارم گذشت....از سر راه خودم و متین برداشتمش ...به همین راحتی ...اما نمی 

ی می زدم....حداقل به حرمت روزهای که گروهی به گردش می رفتیم نباید دونم چرا قلبم شکست....نباید بهش سیل

دستم هرز می رفت ....به حرمت حمایتهای که ازم کرده بود....پشیمان بودم اما پشیمانی هیچ سودی نداشت...تو 

جرات  چشمام اشک جمع شد.....مدام بچگیمون جلو چشمم رژه می رفت....صدای سام...بهار موااب باش..بهار کی

کرده روت دست بلند کنه....بهار کی هلت داد...بهار کی بهت تنه زد... اونشب انقدر حالم بد و دگرگون بود که دیگه 

نفهمیدم چه جوری روزم و شب کردم. یک هفته ای از اون ماجرا می گذشت .قرار بود اخر هفته متین با خانوادش 

بود که مامان تلفنی ازم خواست واسه بهنام غذا ببرم.هر روز مش  واسه خواستگاری بیان.از سام خبری نداشتم... اهر

باقر اینکار رو می کرد و واسه بهنام و سام نهار و شام می برد اما این چند روز که مش باقر واسه مراسم خاکسپاریه 

ید داشت ونمی رس برادرش به شهرستان رفته بود مامان این کار و می کرد و از اونجایی که امروز اونم دانشگاه کالس

من باید جورشون و می کشیدم.با غر غر قبول کردم و بعد از اینکه سکینه غذا را کشید کلید زاپاس خونه مجردی 

داداش جونم و برداشتم و راهی شدم.می دونستم اونوقت روز بهنام خونه نیست واسه همین کلید انداختم وارد شدم 

را به گند کشید بودن..کمی که گوش تیز کردم صدای موزیک را از اتاق غذا را به اشپزخونه بردم.طبق معمول خونه 

سام شنیدم...کنجکاوی به شدت تحریکم کرد واسه همین رفتم و پشت در اتاقش گوش وایسادم داشت با خواننده 

 شوبزمزمه می کرد. به من برگردون اون روزو که با تو زندگی خوب بود ....به شوق دیدنت هر دم تو دل بدجوری ا

بود....به من برگردون اون روز و شب و از بین ما بردار....یه کاری کن که برگرده گذشته های بی تکرار...که من جا 

مونده ام انگار تو اون روزا و لحظه ها...با این من اشنا نیستم من انگار مرده ام سالها....من و برگرون از گریه به خنده 

غمت طوفانی از برفه....به من برگردون احساسی که ارومم کنه بازم...وگرنه من  های بی وقفه...وجودم یخ زده از غم

بدون تو با دلتنگی نمی سازم... بی تفاوت شانه ای باال انداختم می خواستم از خانه خارج بشم که از اتاقش امد 

تی یک کلمه حرف از بیرون...بی اراده برگشتم ..نگاهمون در هم گره خورد اما اون سریع نگاه گرفت و بدون ح

کنارم گذشت و به اشپزخانه رفت منم از خونه زدم بیرون...به درکی زیر لب گفتم و به خونه برگشتم بالخره شبی که 

قراره بود فرداش متین به خواستگاری بیاد فرا رسید دلشوره بدی داشتم اما سعی کرد با ور رفتن با لپ تاپم خودمو 

دهنده عذابم ندن نمی دونم چی شد که به سرم زد ایمیلمو چک کنم ایمیلم و که باز  سرگرم کنم تا انقدر فکرای آزار

کردم بعد از اینکه به ابراز محبت چندتا از دوستام پاسخ دادم به ایمیل سام رسیدم.ایدیش به نام خودش بود .یعنی 

 مال روزی بود که واسشون غذاچی گفته بود با دلهره پیامشو باز کردم قبل از خوندن پیام به تاریخش نگاه کردم 

بردم نمی خواستم سرت معامله کنم اما تو اون شرایط اخرین ریسمانی بود که به امید پیروزی بهش چنگ انداختم 

که متاسفانه اونم پاره شد و به چاه تاریکی انداختم می دونم اخر هفته مجلس خواستگاریته امیدوارم خوشبختت کنه 

کرده بود شبیه برگ پاییزی پس از تو قسمت بادم...خداحافظ ولی هرگز نخواهی رفت  زیر پیامش این شعر را تایپ

از یادم خداحافظ و این یعنی در اندوه تو می میرم.....در این تنهایی مطلق که می بندد به زنجیرم چگونه بگذرم از 

تو گمان کردم که می  عشق از دلبستگی هایم....چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم خداحافظ بدون

مانم....خداحافط بدون من یقین دارم که می مانی مثل دیونه ها بلند زدم زیر خنده....سام و شعر؟؟؟...سام و 

احساس؟؟؟....خدایی چه عجیب شده این؟؟...نکنه دودره باز رفته انور به جای عمران ادبیات خونده؟؟؟...چه می 

 بر میاددونم واال از این مار هفت خطه همه چی 
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یه چیزی تو دلم می گفت شکستن قلب سام تاوان سنگینی داره اما خوب کاری هم از دست من بر نمی آمد نمی 

تونستم بی خیال متین بشم و دل سام را نشکنم. صبح روز بعد اشفته از خواب بیدار شدم .خواب بدی دیده بودم ...به 

ن یعنی تمام شب را داشتم گریه می کردم!!!!!!! خواب دیدم بالشم که نگاه کردم خیس از اشک بود ای وای خدای م

توی رودخانه ی خروشانی دست و پا میزدم هر چی کمک می خواستم کسی به دادم نمی رسید تا وقتی که به ابشاری 

نزدیک شدم قبل از اینکه از بلندی ابشار پرت بشم دستی منو به عقب کشید و از اب بیرون اورد ...سام بود که از 

آب خارجم کرد و منو به دست متین سپرد ...در اغوش متین فرو رفتم و اونم سفت در اغوشم کشید...سام 

گفت:مواابش باش و دوباره خودش به درون اب شیرجه زد...ترسیدم هر چی صداش زدم جواب نداد ...متین:بهار 

شه ..متین:من هستم نترس ..من هستم چشمام صداتو نمی شنوه اون رفته....نه... نه ...پس کی از این به بعد مواابم با

و باز و بسته کردم و نفس عمیقمو بیرون دادم...دیشب زیاد شام خورده بودم و این خواب هم اثرات پرخوری 

دیشبه...اره به خاطر پرخوریه بلند شدم و به روشویی اتاقم رفتم اب به صورتم زدم و توی اینه به چهره خودم نگاه 

ردم که امروز روزی که متین واسه خواستگاری از من میاد ...لبخند گوشه ی لبم و پر کرد بیرون کردم..به خاطر آو

رفتم...بعد از خوردن یه صبحانه نسبتا مفصل با متین تماس گرفتم...حسابی که باهاش حرف زدم قلبم آروم گرفت 

ه امشب واسه مراسم بیاد هنوز نمیدون تازه تلفن متین و قطع کرده بودم که مامان تماس گرفت:بهار به عمه ات گفتم

کسی که قراره بیاد خواستگاری متین شایسته است بهش نگفتم تو هم سوتی نده.امشب خودش ببینه بهتره ...جلو 

جمع بیشتر مراعات می کنه...تو هم به بهنام زنگ بزن و بگو بیاد باشه تلفن و قطع کردم و شماره بهنام و گرفتم با 

ب داد مگه این گوشی صاحب نداره که تو جواب می دی سام:حتما صاحبش در دسترس نیست کمال تعجب سام جوا

که من جواب دادم خواب دیشب جلوی چشمم نقش بست اما به روی خودم نیاوردم پس لطف کن وقتی پیداش شد 

بی  و قطع کرد بگو امشب و فراموش نکنه و زود بیاد سام:اوکی...خداحافظ و قبل از اینکه من خداحافظی کنم تلفن

بود که کم کم حاضر شدم بلوز و شلواری زیبا پوشیدم و تلی زیبا هم روی سرم نشاندم بعد از  7تربیت .... ساعت 

رضایت کامل از شکل و شمایلم پایین رفتم خدا رحم کنه...مامان رفته بود توی کتابخانه تا جریان خواستگاری را به 

...یه حالی به این بندت بده امشب و اینا بهم نریزن بعد از نیم ساعت بابا بیرون بابا بگه...ای خدا خودمو به تو سپردم

امد از قیافش کامال معلوم بود که ناراحته ... بلند شدم و سالمی دادم ...با تکان سر جوابمو داد ...هنوز چیزی نگذشته 

ره به خواستگاری من بیاد و فکر می کرد بود که عمه جونم اینا هم امدن...عمه با اینکه هنوز بی خبر بود که کی قرا

طبق معمول یک پسر متجدد قراره خونه ما را با قدوم خودش مزین کنه اما با این وجود لب به گله و شکایت باز 

کرده بود که چرا داریم عجله می کنیم و فرصت نمی دیم که خانواده حبیبی واسه خواستگاری پا پیش بزارن کم کم 

رفت و تالشای مهتاب و مامان هم واسه منحرف کردن موضوع بی ثمر واقع می شد که صدای بحث داشت باال می گ

زنگ ایفون باال رفت...دعای درست و حسابی که بلد نبودم اما خوب همون صلوات هم خوب بود تا تونستم تو دلم 

خانم  .با تعجب نگاه می کردصلوات فرستادم... نگاه عمه میخ خانواده شایسته شد که با گل و شیرینی وارد می شدن..

و اقای شایسته سالم دادن بابا هم به رسم ادب جلو رفتم با مردهای خانواده شایسته دست داد.متین کت شلوار بسیار 

زیبا و شیکی پوشیده بود...نگرانی را توی چشمام خوند اما با لبخندی آرومم کرد. همه نشستن.قلبم مثل گنجشک می 

و دستم و در دست گرفت...بهنام هنوز نیامده بود...مگه دستم بهت نرسه سام تک تک زد...مهتاب کنارم نشست 

موهای سرت را می کنم... داشتم سام را به الفاظ زیبا مفتخر می کردم که بهنام وارد شد....مثل همیشه شنگول نبود 

جلب کرد ..اما سریع نگاه اما خوب...سالمی کرد و کنار بابا نشست...بهش نگاه کردم..طبق معمول مهسان نظرشو 
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گرفت... جو خیلی خیلی سنگینی حکم فرما بود..عمه تا تونست با چشم و ابرو برام خط و نشون کشید...منم به روی 

مبارک نیاوردم وخودمو زدم به بی خیالی....مامان خانم ما هم که از همون روز تصادف ما خانم شایسته جیک تو جیک 

مامان متین نشسته بود بالخره اقای شایسته سکوت را شکست و بعد از رد و بدل شده بود روی مبلی نزدیک به 

حقیقتش جناب شریفی مزاحمتون شدیم که اگه -کردن حرفای روزانه و معمول رفت سر اصل مطلب اقای شایسته

را  دهحمل بر جسارت نکنید دختر خانم گلتون و ازتون خواستگاری کنیم...راستش من تمام تفاوت های دو خانوا

واسه پسرم روشن کردم اما خوب جوان است و طالب بهترینها...من پسرم و خوب می شناسم می تونم تضمین 

در اینکه پسر شما جوان برومند و دانایی شکی نیست اما بهتره یکم بیشتر در مورد -خوشبختی دخترتون را کنم .. بابا

ار بگیره همه نگاها به متین بود...بمیرم واسش با خودش صحبت کنه تا خواهرم هم در جریان شرایط اقازاده قر

سال سن دارم..در مقطع  05نگاهای سنگینشون داشتن خفش می کردن متین سری بلند کرد واهسته گفت:

کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه شریف تحصیل می کنم...فعال پس انداز قابل توجهی ندارم...اما خوب اگه خدا بخواد 

زودی برای کار در وزارت دفاع قسمت ساخت و طراحی هواپیماهای جنگی استخدام میشم... با  از طریق دانشگاه به

ذوق وسط حرفش پریدم و گفتم:طرحتم بگو عمه چشم غره ی واضحی بهم رفت که با لبخندی جوابشو دادم 

طح تانه در سبابا:قضیه طرح چیه؟؟؟ متین:حقیقتش یک طرح واسه ایمن سازی جنگنده های هوایی دادم که خوشبخ

کشوری برنده شد و واسه مسابقات جهانی فرستاده شده سوئیس تا یک ماه دیگه نتیجه اش مشخص می شه و اگه 

خدا کمک کنه و انجا تایید بشه منافع مالی و اعتباری زیادی برام داره بابا سری تکون داد ...حال کردم عمه کفش 

دها زندگی بهار را پایه ریزی نکنیم متین:حق باشماست دو برید...اما خوب خودشو نباخت و گفت:بهتره رو شای

ساعتی رو خانواده من سوال پرسیدن و خانواده متین با مالیمت پاسخ دادن و اخر سر هم قرار بر این شد که بعد از 

 یک هفته فرجه برای فکر کردن مادرم پاسخ را به خانواده شایسته بده..خانواده ها همچین گرم سوال و جواب از

همدیگه بودن که فرصتی واسه صحبت کردن من و متین ایجاد نشد..یعنی به قول عمه می ذاریم واسه وقتی که 

خانواده ها به توافق رسیدن تو اون مجلس بهنام سممبک نشسته بود و الم تا کام حرف نزد.یه لحظه شک کردم نکنه 

م داره می خوام بدونم سام چی ک-و خانه به پا شد عمهسام زبانش و بریده باشه بعد از رفتن خانواده شایسته قیامتی ت

که ما بریم با غریبه وصلت کنیم عمه جون سام هم نسبت فامیلیش با ما انقدر دور هست که بتونیم غریبه اتالقش 

چشمم روشن پسر برادر شوهر من حاال شده غریبه نه عمه جون پسر برادر شوهر عمه من نسبتا واسه من -کنیم عمه

ر تو نمی خوام چیزی بشنوم چشم بابا رو به بهنام گفت:نظ-بهار با عمه ات یکی به دو نکن اما بابا.. بابا-ست باباغریبه ا

من فکر می کنم متین -چیه؟ بهنام:مسلما دوستم و ترجیح می دم بابا رو به مامان هم کرد و ازش نظر خواست مامان

ز قدیم گفتن کجا خوشه؟؟؟اونجا که دل خوشه....خوب دل بهار دایی ا-پسر با جربزه ای بابا رو به مهتاب کرد مهتاب

به -هم پیش این پسره خوشه دیگه بابا:اما من خودم راضی نیستم )پس یه ساعت اقا بابا ما را گذاشتن سر کار( عمه

نظر من هیچکس سام نمی شه از شنیدن دوباره اسم سام جوش اوردم و گفتم:عمه جون سام چی داره که انقدر 

ی... عمه:دوست داره اره کامال مشخصه ..نه عمه من ...نه ...اشتباه می کنی سام می خواد منم مثل تمام چیزای طرفش

که خواسته و سریع بی چون و چرا به دست آورده من و هم به دست بیاره...اصال شما خودتون باورتون میشه سام 

ماهی که مثل یک گوشت بی جون روی تخت  6قلب داشته باشه احساس داشته باشه...اگه منو دوست داشت اون 

د اون خبر نداشت...یعنی کسی جرات نمی کر-بیمارستان افتاده بودم و منتظر فرشته مرگم بودم برمی گشت بهنام

بهش بگه...می دونی که اگه می دونست االن باید تو مجلس چهله جناب شایسته شرکت می کردی داداش من 
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اره می دونه چون -و می دونست حتی می دونست متین راننده من شده بهنام اشتباهت همین جاست اون همه چیز

خودم بهش گفتم البته وقتی که جنابعالی سرحال و سرزنده شدی.. عمه:به هر حال من دلم رضا نیست .. و بعد قصد 

قط واسه نکردن بابا فرفتن کردن...بعد از عمه مامان خیلی با بابا حرف زد اما بابا زیر بار نرفت می دونستم که قبول 

 زیر پا نگذاشتن حرف خواهرشه 

یک هفته تمام رو مخ بابا کار کردم.راضی نمی شد که نمی شد.به هیچ صراطی مستقیم نبود.برخالف تصورم مشکل 

بابا اشرافی نبودن متین نبود مشکل بابا عمه بود و مشکل عمه سام.عمه سام و مثل یه بت پرستش می کرد و بابا هم 

ا.این وسط حرفم خریدار نداشت.بالخره زدم به سیم اخر تلفن و برداشتم و به سام زنگ زدم گره این ماجرا عمه ر

فقط به دست اون باز می شد. بوق می خورد ولی جواب نمی داد.نمی دونم چه مرگش شده بود.باز زنگ زدم ...اما بار 

ز می شنوم صدای بلند موسیقی تو گوشم پیچید.باپنجم بود که با گوشیش تماس می گرفتم و بالخره جواب داد سام:

این سام رفته بود پی خوش گذرونی و مهمونیای مورد دار قدیما با شخصیت تر بودی حداقل تلفنات و جواب می 

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن...امرتو بگو کار دارم باید برم می خوام ببینمت سام سکوت -دادی سام

نی مخالف بودن و داشت این و همه می دونستن.این بشر کال متضاد تمام ادمای دیگه بود کرد.سکوت سام همیشه مع

مگه تو به خواهش های من پاسخ دادی که من بدم یادمه -صدام و کمی ارام کرد و گفت:خواهش می کنم سام سام

مکت نده به خدا به ک بهار بازیم-همیشه می گفتی من تنها مورد استثنام که هیچ وقت کارامو تالفی نمی کنی سام

رستوران همیشگی صدای سام سرد و بی روح بود برخالف همیشه تمایلی به طوالنی  0فردا ساعت -احتیاج دارم سام

کردن مکالمه نداشت.دلخور شدم ...سام و به عنوان همسر و همنشین نمی خواستم اما بی شک دوست نداشتم رابطه 

شه ..اون بهترین حمایت کننده ای بود که سراغ داشتم حتی بیشتر از بهنام دوستانه و به مراتب فامیلیم باهاش قطع ب

هوامو داشت شیطنت و ریختم تو صدام و گفتم:معلومه خیلی سرت شلوغه که می خوای سریع بریاااااا... سام بازم پا 

ی توی اینه لبخندنداد و گفت:خداحافظ و بدون اینکه منتظر پاسخم باشه گوشیشو قطع کرد زیر لب گفتم بد اخالق 

به خودم زدم..فردا کاری می کنم که عمه و بابا و همه با التماس منو ببندن به ریش متین خودمو روی تخت انداختم و 

بعد از یه هفته با ارامش خوابیدم. صبح از خواب بیدار شدم دست و صورتم و شستم به هیچ کس راجب مالقات 

ید چه نقشه ای کشیدم به طرف رستوران رفتم ....ایندفعه رستوران خودم و سام چیزی نگفتم کسی نباید می فهم

خالی که نبود هیچ پر از مشتری بود.....سام میز همیشگی را رزرو کرده بود...منتظر نشسته بود....به سمتش رفتم 

ش می م جوداشت دیگه برم باید دارم عجله نیار در بازی مسخره–سالم خیلی سرد فقط جواب داد :سالم بشینم؟! سام 

آوردم بی ذوق هرچی من مهربان تر میشم این سگ تر میشه نشستم سام به پیشخدمت اشاره کرد و بدون اینکه از 

من بپرسه دو پرس جوجه سفارش داد.جوجه فکولی فکر کنم فکر کرده امدم اینجا منتش و بکشم که برگرده 

داشتم بگم جمع کن این پوزتو که اصال بهت نمی اد سام  ....اره...واسه همینه که داره واسم طاقچه باال می زاره دوست

 گمشو تمگف می گوششو زیر خوابوندم می یکی وگرنه داشتم نیاز بهش که حیف برم باید بگو زود ندارم وقت بهار–

 مینه واسه ندیدم جایز این از بیشتر و شخصیتمو کردن له دیگه دادم بیرون عمیقمو نفس برو بری خوای می هرجا

رهم و بدون مکث حرفمو زدم بدون اینکه حتی وسطش نفس بکشم سام هم با چشمای که از تعجب چهارتا س پشت

شده بود به انضمام یک جفت شاخ گوزنی روی سرش داشت نگام می کرد یا بهتره بگم با نگاش قورتم میداد ببین 

ه نسبت به هم حساس بودیم سام از بچگی باهم هم بازی بودیم درست.از همون موقع هوامو داشتی درست.همیش

درست.اما عشق این چیزا نیست .این فقط یه عادت یا نه یه حس مالکیت تو نمی خوای عروسک بچگیاتو ازت بگیرن 
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.اما.سام بهم نگاه کن...دارم می گم بهم نگاه کن دست زیر چونه اش گذاشتم و سرش را بلند کردم ...یه لحظه دلم 

چشمای خشته کجا...سریع خودمو پیدا کردم و ادامه دادم من دیگه اون عروسک ریخت.اون نگاه مغرور کجا و این 

کوچولو نیست ...ببین بزرگ شدم....خانم شدم.عشقمو پیدا کردم باعجز تو چشماش نگاه کردم و گفتم ازم بگذر تو 

کاری  می تونی یهدارم سعیمو می کنم پس اگه این طوره -رو خدا بگذر و متین و ازم نگیر سام با صدای غمگین گفت

چه کاری؟؟؟؟ امشب همه را جمع کن خونه ما یا عمه....با یکی از دوست دخترای خوشکلت بیا -واسم کنی؟؟؟؟ سام

...به همه بگو می خوای ازدواج کنی نا با من با اون دختره ...وقتی این و بگی دندون طمع رو می کشی می ندازی دور 

م راضی میشه با متین ازدواج کنم سام به چشمام زل زد....عصبی نبود...خوشحال ...عمه طمعش و از تو می بره و بابا ه

نبود...بدبختی این جا بود که بی تفاوت هم نبود همون جور که خیره بهم نگاه می کرد گفت:خیلی بی رحم شدی بهار 

اورد و روی میز گذاشت و  ...خیلی با بهت و تعجب گفتم:چراااااااااا؟ سام از کیف پولش پول غذای نیاورده و رو در

همون جور که از سر میز بلند می شد گفت:تمومش می کنم اما به روش خودم منظورش و نگرفتم سام از رستوران 

بیرون رفت و من هنوز مبهوت به در رستوران چشم دوخته بود نمی دونستم می خواد چیکار کنه ترس برم داشته 

از اینکه ار بهت بیرون اوردم به غذاهای دست نخورده روی میز نگاه کردم بود وای خدایا این چرا اینجوری کرد بعد 

منم میلی نداشتم اما خوب حیف بود اونجا بمونه تو فکر بودم که غذاها را چیکار کنم که چشمم به یک دختربچه و 

را رهگذپسربچه ی بیرون رستوران افتاد لباس های مندرس پوشیده بودن و داشتن فال می فروختن..هرچی به 

التماس می کردن کسی ازشون فال نمی خرید .بی اراده از جام بلند شدم صداشون زدم به سمتم برگشتن بیاین تو 

نترس بیا دست دختره رو گرفتم و به داخل -اخه صاحب رستوران دعوامون می کنه لبخندی زدم و گفتم-پسر

ی فتم اگه پاتونو تو رستوران بزارین قلمش مرستوران بردم نگهبان رستوران با خشم سمتشون امد و گفت:مگه نگ

کنم با منن اقا نگهبان کوتاه امد و کنار کشید هر دو رو سمت میز بردم و گفت :بشینین ..این غذا ها مال شماست 

اما ما پولشو نداریم بشین عزیزم پول نمی خواد برق شادی توی چشماشون درخشید. اون دوتا مشغول -دختر

اونا را تماشا می کرد ..چه حس لذت بخشی پسره همون طور که می خورد از خانواده اش بهم خوردن بودن و من هم 

می گفت:از بابای مرده و مامان کلفتش که چند وقتی بود در بستر بیماری افتاده بود از خواهر کوچکشون و مشکالت 

مهر این دو نفر تو دلم افتاده زندگی انقدر غم داشتن که من خجالت کشیدم به مشکل خودم بگم غم نمی دونم چرا 

بود پنج پرس دیگه غذا سفارش دادم و دادم دستشونچراشو نمی دونم اما ادرس خونه پسره را ازش گرفتم و قصد 

رفتن کردمدر اخر نگاهی به لباس های کهنه و پاره اشون انداخت و ناخوداگاه چشمام نم دار شد چرا من تا حاال این 

ه نگهبان سپردم کاری بهشون نداشته باشه و از اونجا که خیالم از این مردتیکه خبیث راحت گروه ادما را ندیده بود ب

نبود با مسئول رستوران هم هماهنگ کردم با تته پته گفت:اخه از کالس رستوران کم می شه ..می دونستم دردش 

ام زدم.فکری شده بودم .فکر سچیه با کمی پول زبونشو بستم و راهی خانه شدم کمی با ماشینم توی خیابان ها دور 

فکر متین فکر نگاه خسته سام فکر نگاه مهربون متین فکر زندگی فکر اینده فکر تقدیر به همه فکر کردم.چیزی که 

واسم مسلم بود این بود که نمی زارم تقدیر و روزگار منو و بازیچه ی خودشون قرار بدن کسی که تقدیر را رقم می 

ی ناتوانی در دریای تقدیر باشم که موج و حوادث به هر جا که می خوان من و ببرن.نمی زنه منم.نمی خوام مثل ماه

زارم بازیچه تقدیر شم بعد از کلی خیابان گردی به خونه برگشتم عصر شده بود.با تعجب دیدم بهنام خونه است 

حاضر شو  7بهار ساعت جواب سالمم و زیر لب داد می خواستم راه اتاقم و پیش بگیرم که صدای مامان و شنیدم 

منم نمی دونم مثل اینکه سام مهمونی گرفته از قیافه بهنام معلوم بود کل ماجرا -بریم خونه اقا حبیبی چه خبره؟ مامان
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نمونده بود .حاضر  7را می دونه اما اون رفتار سردش مانع می شد ازش چیزی بپرسم به اتاقم رفتم چیزی به ساعت 

اسه متین فرستادم این روزا انقدر درگیر بودیم که زیاد وقتی برای با هم بودن شدم.یه اس ام اس عاشقانه و

نداشتیم.اون دنبال کارای مقاله اش بود و من دنبال راضی کردن خانواده ام نمی دونم چرا دستم لباس سورمه ای را از 

ظلوم نگ لباس می پوشم مکمد بیرون کشید.می دونستم سام عاشق رنگ سورمه ای البته می گفت وقتی من از این ر

می شم درست مثل یه گربه وحشی اما بی پناه.. توی اینه به خودم نگاه می کردم .لباس سورمه ای بدجور فیت تنم 

بود وتلی به همون رنگ روی موهام نشاندم و موهای لختم و ازاد گذاشتم یه لحظه جرقه ای به ذهنم خرد خم شدم و 

د اتاق زیر خروار ها وسایل در آوردم.این صندقچه محل جمع اوری تمام صندقچه ی مخفیمو توی پرت ترین کم

چیزای بود که به من تعلق داشت و قرار نبود کسی ازشون چیزی بدونه.. صندقچه پر بود از رازهای زندگیم و یکی از 

تم م هدیه گرفرازهام متعلق به سام بود چیزی که سام می خواست راز بمونه.یک گردنبند که تو عالم بچگیم از سا

سالم بود که سام این و بهم داد یک گردنبند چوبی و  22.طال نبود ولی اون موقع واسم از هر طالیی با ارزش تر بود 

زیبا ..ازم خواست حرفی راجب گردنبند به کسی نزنم می خواست راز بمونه می گفت این گردنبند نشانه دوستی منو 

کن...تا مدتها گردنم می انداختم اما وقتی واسه اولین بار سام را دست در  و تو هر وقت دلت برام تنگ شد بهش نگاه

دست یه دختر دیدم از گردنم درش آوردم.با همون بچگیمم می فهمیدم که سام حرمت نگه نداشت پس ارزش 

تم اگه قرار سدوستی را نداره گردنبند و گردنم انداختم نه واسه اینکه حسی به سام داشتم نه..فقط واسه اینکه می دون

باشه کار احمقانه ای کنه با دیدن این گردنبند منصرف میشه می فهمه هنوز هم همبازی بچگیاش روش حساب یه 

دوست و می کنه و این باعث میشه حرمت نگه داره و به عشق من .متین من. احترام بزاره تو اینه نگاهی به خودم 

وان بود اما به شدت زیبا بود لبخند زدم و گفتم:از بچگیت خوش انداختم با اینکه گردنبند سلیقه یک پسر بچه نوج

سلیقه بودی بالخره وقت رفتن شد.دل تو دلم نبود.خدایا خودمو به خودت سپردم.تا در خونه اشون زیر لب صلوات 

می فرستادم. بالخره رسیدیم.زیر لب یا خدایی گفتم و وارد شدم. ماشین عمه رو دیدم که جلوی عمارت پارک 

د.پس عمه رسیده بود .با بابا و مامان و بهنام وارد شدیم.شال و مانتومو به مستخدم جلوی در دادم و رفتم داخل. بو

سام به پدر و مادر و بهنام دست داد اما همینکه به من رسید دستش و عقب کشید سری به نشانه ی سالم تکون داد و 

کرد و گفت:هنوز داریش؟ اره دارمش.به حرمت همین  درست همون موقعه بود که گردنبند و دید...چشماشو تنگ

راز .سام التماس می کنم خراب نکن .ارزو هامو خراب نکن سام:نترس.همه چیز بر وقف مراد تو میشه با ذوق 

گفتم:بگو جون بهار بالخره لبخند مهمون اون صورت جدیش شد و اروم گفت:جون بهار تپش قلبم منظم شد ..نه مثل 

کر همه چی رو به راه.با هم وارد شدیم عمه نگاهی خریدارانه به هر دوی ما انداخت از اون نگاهای که اینکه خدا را ش

می دونستم تو دلش داره می گه قربون قد و باالشون چقدر به هم میان تو دلم به افکار ساده عمه جونم خندیدم 

ن با عمه.مهتاب هم این وسط فقط داشت نشستیم.صحبت های معمول شروع شد سام با بابا و بهنام گپ می زد ماما

شکمشو خجالت می داد.میوه ای نبود که این واسه خودش پوست نگیره .اگه کسی واسه اولین بار می دیدش می 

گفت طرف از این فقیر فقرای صحرای افریقاست که تو عمرش چشمش به انبه و موز نیافتاده این وسط من داشتم از 

است پاشم بزنم تو سر سام و بگم بنال دیگه جون به سرم کردی که خدا را شکر حرص منفجر می شدم دلم می خو

خودش شروع کرد صداشو صاف کرد و رو به جمع گفت:راستش یه مطلبیه که می خواستم مطرح کنم همه به دهنش 

ع بی یزل زدن .نمی دونم این وسط چه مرگم بود که داشتم از استرس سکته می کردم سام خیلی بی پرده و رک سر

مقدمه رفت سر اصل موضوع گفت:اینکه بخوام حس خودم و نسبت به بهار انکار کنم میشه از اون دروغای بزرگی که 
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روز سیزده فرودین می گیم که همه بخندن یه جور جک میشه از اونجایی که تو ماه فروردین نیستیم و سیزده بدر 

ن . قلبم ایستاد این دیونه داشت چی می گفت سام گذشته نمی خوام دروغ بگم.اره همتون درست برداشت کردی

خیره به چشمام ادامه داد:نمی دونم چی شد و از کی شروع شد اما غم بی مادری و عقده ی بی خواهری انقدر بهم 

فشار آورده بود که دنیام بشه بهار و مهتاب .دو دختری که تو عالم خیال باهاشون سیر می کردم همیشه واسم سوال 

مهتاب و راحت جای خواهر نداشتم می ذاشتم اما وقتی به بهار می رسید دوست داشتم فقط واسم دوست بود چرا 

باشه نه خواهر..گذشت و بزرگ شدیم و این احساس بزرگتر شد.بهار دنیای منه اما اگه با من بودن آرزوهاشو خراب 

ی تماشا کنم .حس یه طرفه به نتیجه نممی کنه ترجیح می دم بیرون گود بمونم و خوشبختی هاش و مثل یه تماشگر 

رسه عشق اول هم هیچ وقت فراموش نمی شه .بهار نمی تونه متین و فراموش کنه.همیشه عاشق برد بودم و از باخت 

متنفرم اما اگه بخوام بهار و بدون عشق داشته باشم باختم پس ترجیح می دم کنارش بزارم تا این بار هم برنده باشم 

رون به رقص زندگیش نگاه کنم و از ته دلم تشویقش کنم و واسش کف بزنم سام با ارمش دوست دارم از بی

ساختگیش ادامه داد:متین شایسته پسر خوبیه راجبش پرس و جو کردم دودره باز نیست و بهار و به خاطر جیب 

اعتماد کنید عمه که معلوم باباش نمی خواد.مهم تر از همه اینه که بهار و دوست داره .امانت دار خوبی میشه به حرفم 

می دونم بهار مروارید با ارزشی .من -بود بهش برخورده گفت:بهار خواستگارای خیلی بهتر از تو و متین داره سام

لیاقتش و ندارم عمه از جا بلند شد که خانه را ترک کنه اما با زبون بازیهای سام دوباره به سر جاش برگشت خشمش 

خونه ی اقای حبیبی خوردیم و به خونه برگشتم فردا قرار بود مامان به خانواده شایسته نسبتا کمتر شده بود شام و 

جواب بده.بعد از برگشتن به خانه بابا خواست دنبالش به کتابخانه برم .رفتم رو به روی بابا نشستم بابا با لبخند 

 بابا خیلی خوب گلم اگه اینجوریگفت:دختر بابا مطمئنی؟؟ با شرم ساختگی گفتم:در مورد متین؟ بابا:اهوم اره 

بکش  خجالت-دلخوشی منم به دلخوشی تو دلخوشم ناخواسته در اغوش بابا پریدم و صورتش و غرق بوسه کردم بابا

دختر بابا...قدیما حرف از شوهر می امد دخترا تا بناگوش سرخ می شد چشمکی زدم و گفتم:اون مال قدیما بود بابا 

ت هماهنگ می کنم با ذوق به اتاقم رفتم.می خواستم به متین زنگ بزنم اما پشیمون خوب برو بخواب من با مامان

شدم می خواستم سوپرایز بشه ولی بی شک خودش االنا دیگه زنگ می زد واسه اینکه خللی تو پروژه سوپرایز 

شته بوداا گوش به زنگ بودم.منم عقلم پاره سنگ بردا 8کردنم ایجاد نشه گوشیمو خاموش کردم صبح از ساعت 

انتظارم پایان یافت گوشی  20اخه یکی نبود به من بگه کی کله سحر زنگ میزنه جواب خواستگاری بگیره .ساعت

سالم از ماست شروع کردن احوال -سالم خانم شریفی مامان-اتاقم و اروم برداشتم تا مامان نفهمه خانم شایسته

ابای خانم شایسته و این مامان من پرسید .خوب فدات شم پرسی از حال سوپری محل گرفته تا خواهر زن دایی عمه ب

خره خانم شریفی بال-برو سر اصل مطلب دیگه بعد از کلی طفره رفتن قسمت مورد عالقه من شروع شد خ شایسته

کی بهتر از اقا متین ایشااهلل خوشبخت شن خانم شایسته کلی -این گل پسره ما را به دامادی قبول کردین یانه؟ مامان

تلفن کشید که پرده گوشم پاره شد.حاال اینا عروس علیل قبول می کردنخانم شایسته با همون شوق و ذوق  پشت

تلفن و قطع کرد مثل روز روشن بود که االن می ره که به متین خبر بده پس االن وقتشه که گوشیم و روشن کنم 

و گیر شده بودم به همین خاطر سعی گوشیم و روشن کردم .متین زنگ زد صداش به شدت شاد بود منم به شدت ج

-سالم ملوسکم سالم عروسکم سالم عشقم سالم متین-کردم ادای دخترای سنگین رنگین و درارم بله بفرمایید متین

حاال چرا لحنت و کردی مثل دخترای افتاب مهتاب ندیده ی عهد -خوبی عزیزم ممنون متین با لحن شیطونی گفت

گه جونت بی بال دی-خواستگارشون هم کالم نشدن با تعجب گفتم:جانم؟؟؟ متین قجر از اونایی که تو عمرشون با
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باریکال بخند خوشکلم که عاشق خنده هاتم متین باورت میشه همه -نتونستم خودم و بگیرم و زدم زیر خنده متین

و بابای تو از اره خوشکل خانم باورم میشه چرا که نشه اخه مامان -چی حل شد باورت میشه قرار مال هم شیم متین

ای جان عاشق این حرص خوردناتم لحنم و مظلوم کردم و گفتم:متین -من اقا ترم پیدا می کردن روتو کم کن متین

بهارم پاشو بیا بیرون ببینمت نچ نچ نچ نچ ما رسم نداریم عروس و -داشتیم؟؟؟ متین هم بلند زد زیر خنده متین

م واست بهار دل-سر سفره عقد رو بنده رو که زدی باال منو می بینی متینداماد قبل از عقد هم دیگه رو ببینن قرار ما 

ه سر ی-شده اندازه یه نخود اذیت نکن دیگه من بی خود کنم عشقم و عذاب بدم یه ساعت دیگه برج میالد متین

ت بهم زدی ما ساعت بیا می دونی که از بدقولی بدم می آد یهو دیدی عقد نکرده طالقت دادما اوه اوه اوه ..دل و جرئ

مخلصتیم تا شبم نیای من منتظرت می مونم کم زبون بریز اومدم تلفن و قطع کردم و اماده شدم ر فتم برج میالد از 

انجا هم همه ی سرخ سمبه های تفریحی تهران و سرک کشیدیم تا شب با هم بودیم بعد متین من و رسوند خانه و 

تمام بزرگای فامیل دور هم جمع شدن و مراسم بله بران انجام  اخر هفته ----------خودشم برگشت خونه اشون 

شد گرچه پیر مردای اشراف تمام همت خودشون و واسه به هم زدن مهمونی به کار بردن اما خوب سخاوتمندی اقا 

شایسته اجازه موش دواندن و بهشون نداد هرچی مهر کردن قبول کرد و هر شرطی گذاشتن پذیرفت جالبترین 

شب اینجا بود که سام هم بی دعوت تشریف آورده بود از اول تا اخر روی متین زوم کرده بود و عمال با  موضوع ان

چشماش داشت اونو می خورد بر خالف تصورم هیچ سعی بر بهم زدن مهمونی نداشت و مثل یه بچه خوب یه گوشه 

 قران به میان چشم بد دور چه اقا شدهکنار بهنام نشسته بود و به عرایض بزگترها گوش می داد تو دلم گفتم هفت 

شهریور را واسه روز عقد تایین کردن گرچه مناسبتی نداشت اما خوب اخر هفته بود و خوبیش این بود که  05روز 

قبل از شروع دانشگاه هاست .من بی عار هم که باید از ترم پاییز بر می گشتم سر درس و مشق و عمال با یللی تللی 

متین در پوست خود نمی گنجید من از اون بدتر ..تقریبا اخر شب بود که با متین واسه قدم زدن خداحافظی می کردم 

و حرف زدن به باغ رفتیم .انقدر قدم زدیم و از آرزوهامون گفتیم تا خسته شدیم وقت برگشت شد جلوی در ورودی 

 گونه ام کاشت. گر گرفتم .چشممتین دستم و کشید و منو و به سمت خودش برگردوند بوسه ای نرم و اهسته روی 

چرخاندم که ببینم کسی ما رو ندیده باشه اما نه مثل اینکه متین قبل از من محیط و چک کرده بود و از سفید بودن 

وضعیت اگاهی کافی داشت .چشمم که به بالکن اتاق بهنام افتاد فهمیدم زهی خیال باطل سام اونجا ایستاده بود و 

ب می زد .من نمی دونم این زیگیل تو بالکن چیکار داشت یعنی عقلش نمی رسید نباید داشت زاغ سیاه ما رو چو

 مزاحم دل و قلوه گرفتن دو تا مرغ عشق بشه. با متین داخل رفتیم و کمی بعد مهمونی به پایان رسید

زیر و رو کردیم از فردای اون روز افتادیم دنبال خرید واسه مجلس عقد.من و مهسان و مهتاب و متین تمام شهر را 

 از اونجایی که مجلس عقد با خانواده عروس بود به همت جیب باباجونم از هرچیز بهترینش را می خریدم.

شهریور فرا رسید .روزی که باید با تمام منیتم خداحافظی می کردم و پا به فصل جدیدی از کتاب زندگیم می  05

عقدم از صبح زود تو خانه هیاهو به پا بود.از اونجا که باغ خانه  ذاشتم روز اتمام خودخواهیام روز شروعی دوباره روز

خودمون به اندازه کافی بزرگ و مجلل بود احتیاج به گرفتن تاالر نداشتیم قرار شد جشن توی باغ خودمون برگذار 

فارش لفنی سبشه .مهتاب مدیر برنامه ها شده بود و از کله سحر داشت دستور میداد و ایراد می گرفت.مامان داشت ت

غذا ها را چک می کرد تنها چیزی که آزارم می داد این بود که بهنام هنوز نیامده بود و بعید می دونستم بیاد بغضم 

گرفت رو بهنام فقط حساب برادری نمی کردم واسم دوست بود توقع نداشتم اینجوری پشتم و خالی کنه صدای زکیه 

مده االن میام به اتاقم رفتم رزیتا با چندتا از شاگردای خبره اش بند و از پشت سر امد بهار خانم بله ارایشگرتون ا
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 22بساتشون و تو اتاقم پهن کرده بود رزیتا با دیدنم گفت:بهار جان بجنب که دیره نگاهی به ساعت انداختم تازه 

نظر  نداد اصال بود خنده ام گرفت مگه می خواست چیکار کنه که دیر شده بود روی صندلی نشستم این دفعه اجازه

بدم می گفت اینبار هر کاری خودش بخواد می کنه صورتم و ارایش کرد و خواست لباسم و بپوشم ..لباس ماشی 

رنگم و از جعبه بزرگش در آوردم و پوشیدم رزیتا خیره نگاه کرد و گفت:مثل همیشه در انتخاب لباس گل کاشتی 

با موهام مدل باز و جمع درستش کرد و بعد از اتمام کار اجازه داد نظر لطفتونه نشستم و رزیتا شروع کرد به ور رفتن 

توی اینه خودم و ببینم رو به روی اینه قدی ایستادم موهام و فوق العاده درست کرده بود اما صورتم یکم زیادی 

 ر بودمارایش داشت خوشم نیامد دلم می خواست مثل همیشه دخترانه درستم می کرد از این همه رنگ و لعاب بیزا

فکر می کردم نه تنها به زیبایم اضافه نمی کنه بلکه برعکس می خواستم دهن باز کنم و ازش بخوام یکم این ارایش 

سالم بهارجان سالم ماشااهلل بزنم به تخته چه ناز شدی مرسی اما -و کمتر کنه که در باز شد و مهسان وارد شد مهسان

-شت داخل میشد گفت:ناسالمتی عروس خانمیا یعنی خوبه؟؟؟ مهسانبه نظر خودم یکم ارایشم زیاده مهتاب که دا

راستی بهار جان نمی دونی مهتاب خانم چه کرده باغ و عمال تبدیل کرده به بهشت -اره عزیزم ماه مرسی مهسان

ی ممهتاب در حالی که منو از رو صندلی ارایشگر هل می داد کنار و خودش لم می داد رو صندلی گفت:ایشااهلل جبران 

کنه.حاال هم بکش کنار که نوبت منه رزیتا خانم مشغول رسیدن به مهتاب شد ازش خواستم بعد از مهتاب به مهسان 

چند دقیقه پیش تمام شد داره میاد -ارایشگاه هنوز تمام نیست مهسان-برسه راستی مهسان متین کجاست؟ مهسان

جازه ورود بهش نمی داد ازش شاباش می خواست اون ده دقیقه بعد متین امد پشت در اتاق ایستاده بود و مهسان ا

بدبختم هرچی پول تو جیباش بود خالی کرد و بازم مهسان می گفت کمه بالخره رضایت داد ودر و باز کرد بیرون 

رفتم متین لبخندی بهم زد و جلو امد دست گل رز سفیدی که در دست داشت و بهم داد و بوسه ای به گونه ام کاشت 

نداختم توی اون کت شلوار مشکی دلچسب تر شده بود. باهم به باغ رفتیم تا عکاس چندتا عکس نگاهی بهش ا

جانانه ازمون بندازه .به باغ که رسیدم حیرت کردم این مهتابم ترشی نخوره یه چیزی میشه هاا..سفره عقد و توی 

ز و مشعل گذاشه بودن میز و االچیق چیده بودن از در ورودی تا محل تایین شده واسه مهمونا دو طرف و گل ر

صندلی ها را با نظم خاص و زیبایی چیده بود روی تک تکشون شمع و گل و ..چیده بود متین لبخندی زد و گفت:ای 

خدا کی این عاقد میاد خالصمون کنه بهش نگاه کرد و لبخند زدم توی باغ چندتا عکس باهم گرفتیم و دوباره به اتاق 

گروه گروه مهمونا وارد می شدن مهتاب با ذوق داخل شد  8مهمانا پایین بریم از ساعت  من برگشتیم تا بعد از امدن

وقت پایین  9و گفت:بهار بهنام امد خوشحال شدم و نفس راحتی بیرون دادم چقدر از نیامدنش می ترسیدم ساعت 

ته باز کرد و من و متین اهس رفتن شد دستم و دور بازوی متین حلقه کردم و از پله ها پایین رفتیم در حیاط را زکیه

قدم گذاشتیم از پله های خونه پایین امدیم مهمان ها دو طرف راهمون ایستاده بودن احساس خوبی داشتم .اهسته 

قدم بر می داشتیم یه لحظه چشمم به سام افتاد که در کنار بهنام ایستاده بود و دست می زد در اینکه لبخندش 

م و بیشتر به بازوی متین فشردم متین نگاهم کرد و لبخندی زد به این معنی که مصنوعی بود هیچ شکی نداشتم دست

ارام باش و نگرانی به دلم راه ندم .یکی از خدمتکارا اسفند دود کرده بود و رو سرمون گرفت اخرین نفرات و 

هنام ان بودن از اینکه بنزدیکترین نفرات به االچیق و سفره عقد پدر و مادر من و متین به انضمام عمه و مهتاب و مهس

پیش اونا ناایستاده بود و کنار سام اون دور مثل غریبه ها ایستاده بود و داشت واسم دست میزد ناراحت شدم اول 

عمه در اغوشم کشید و زیر گوشم زمزمه وار گفت:می تونستی انتخابای بهتری داشته باشی اما حاال که این پسر و 

کنه رو به متین امرانه گفت:خوشبختش کن متین با لبخندگفت:تمام سعیم و می انتخاب کرذی امیدوارم خوشبختت 
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کنم مامان و بابا و خانم شایسته را در اغوش کشیدم اقای شایسته بوسه ای بر پیشانیم کاشت و برایم ارزوی 

ود بخوشبختی کرد دست در دست متین به پشت سفره عقد رفتم و روی صندلی ها نشستم سفره فوق العاده ای 

..لبخند از لبم پاک نمی شد حاج اقا که از دوستان پدربزگ خدابیامرزم بود امد و رو به روی ما نشست و خطبه عقد را 

جاری کرد عروس خانم وکیلم؟ توی اینه نگاهی به متین انداختم لبخندی زد و دستم را در دستان گرمش فشرد سر 

ش خسته بود اما باید کنار می امد با استعانت از خداوند متعال و اجازه بلند کردم تا بله بگم که نگاهم به سام افتاد نگا

بزگترها بله سام چشماش و بست و کمی بعد باز کرد متین دستم را باال برد و بوسه ای روی ان کاشت صدای جمع که 

کنم اما اون یک صدا داد میزدن عروس داماد و ببوس یاال بلند شد راستش معذب بودم و نمی خواستم این کار و 

مهتاب مارمولک اون وسط همه را به اصرار و پافشاری دعوت می کرد و دخترا هم ول کن نبودن به صورت متین 

نگاه کردم چشمکی زد و اهسته گفت:چرا معتلی یاال سر بلند کردم و اهسته گونش و بوسید مهتاب و مهسان امدن و 

سمت متین گرفت متین انگشتی در جام عسل زد و دستش را دو طرف من و سام قرار گرفتن مهتاب عسل را اول به 

در دهانم کرد شیطنتم گل کرد و دستش را اهسته گاز گرفتم سرش و جلو اورد و گفت:بهار تالفی داره ها با لبخند 

اهسته عسل را خوردم . حاال نوبت من بود وای نکنه اینم بخواد انگشت منو گاز بگیره دستم را به سمت دهنش بردم 

با چشمای مظلوم بهش نگاه کردم عسل را خورد و بوسه ای روی انگشتم کاشت تو دلم گفتم چه تالفی شیرینی  و

مهسان هم ماست و جلوم گرفت و تو دهن هم کردیم.بعد از اون نوبت هدیه های سر عقد بود.بابا یک واحد اپارتمان 

هنام تنها یک سکه گرفته بود و با اینکار از طرف خودش و مامان هدیه داد و اقای شایسته یک سرویس طال .ب

درصد از سهام کارخانه مشهور و معروف پدرش را  5مخالفت خودش را اعالم کرد از همه جالبتر هدیه سام بود سام 

درصد و  5درصد من  52درصدیش بود را به نام من کرده بود و حاال خودش  55که خود سام سهام دار اعظم و 

درصد سهام از اون کارخانه خیلی بود خیلی در امد اون کارخانه فوقالعاده بود و  5ت .درصد سهام داش 42پدرش 

این هدیه سام من و یک زن بی نیاز از جهت مالی می کرد.یه لحظه دوست داشتم هدیه اش و پس بدم و بگم صدقه 

جامع باز مونده بود.منم مثل درصد سهام کارخانه ببره و بی خیال بشه .دهان همه  5نمی خوام اما کی بود که طمع از 

یک ادم کامال پررو بی توجه به ارزش هدیه سام با خونسردی سری تکون دادم و خیلی معمولی تشکر کردم بدون 

 هیچ هیجان و شادی مضاعفی

متین در برابر هدیه سام عکس العملی نشان نداد خوشم امد خدایی خیلی مرد بود هر کس دیگه ی جای اون بود 

همونی شروع می کرد به بازپرسی اینکه چرا یه پسر مجرد اونم خواستگار قبلیت باید همچین هدیه همون وسط م

بهت بده و از این حرفا اما متین مثل اسمش متین بود بر عکس من اون تشکر پر مهر و محبتی از سام کرد و همدیگر 

ارم آب تو دل هم بازی بچگیات را در اغوش کشیدن .شنیدم که متین اهسته زیر گوش سام گفت:قول می دم نز

تکون بخوره سام لبخند خسته ای زد و گفت:رو حرفت حساب می کنم مهتاب همه را به نشستن دعوت کرد و از من 

و متین خواست برای افتتاح مجلس رقص به وسط باغ جایی را که برای رقص و پای کوبی در نظر گرفته بود بریم .من 

خند به وسط باغ رفتیم اهنگ مالیمی را ارکست نواخت من دستام را دور گردن و متین هم دست در دست هم با لب

متین حلقه کردم و اونم دستاش و حلقه کرد دور کمر من. صدای دست و شوت زدن از جمع بلند شد .اهسته حرکت 

امن تر بود می کردیم .در اوج لذت بودم .گرمای اغوش متین حاال که به هم حالل شده بودیم واسم دلچسب تر بود 

.توی تفکرات خودم بودم که حرکت متین غافلگیرم کرد اهسته بوسه ای به گونه ام کاشت .به خودم که امد فهمیدم 

بوسه اتمام رقص بوده صدای کف زدن از مهمان ها بلند شد و بعد از اون تمام دختر پسرا واسه رقص به ما پیوستن 
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س بودم و به قول مامانم عروس باید سنگین رنگین باشه .با متین .دوست داشتم بازم با متین برقصم اما خوب عرو

برگشتیم به جایگاهمون . سربلند کردم و مهمان ها را از نظر گذروندم .چشمم به بهنام افتاد داشت با مهسان حرف 

و می  ممیزد.بالخره ما نفهمیدیم این از خانواده شایسته بدش میاد یا خوشش میاداونطرف تر مهتاب داشت دست سا

کشید و با خودش وسط می برد .سام هم طاقچه باال می ذاشت اصال این چرا یکی از دوست دختراشو امشب نیاورده 

مجلس گرمی بود همه چیز فوق العاده بود پذیرایی شام بزن و بکوب همه چیز بهترین بود . اما بالخره تموم شد یک 

م بود به قول شاعر همه چی آروم بود زندگی افسانه ای ماهی از عقدم می گذشت رابطه من و متین صمیمی و گر

داشتم درست مثل کتاب قصه ها.متین همون شاهزاده سوار بر اسب سفید من بود . از اون گذشته دانشگاها باز شده 

بود حس خوبی داشتم برگشتن به سر درس و مشقم فکر نمی کردم تا این حد واسم دلچسب باشه .بکوب درس می 

ینکه متین پاره از وجود خودم بود اما خوب دوست داشتم جلوش کم نیارم اگه اون شاگرد اول دانشگاه خوندم .با ا

می شه یه جوری افت داشت من نشم .خالصه رقابت در حین رفاقت داشتیم اون روز داشتم واسه می ترم بی وقت و 

و روی من فلک زده حساب ویژه باز کرده زودتر از موعد استاد محسنی که بدبختانه از دوستان و همکاران پدرم بود 

سالم عروس گلم خوبی؟ از احوال -بود درس می خوندم که گوشیم زنگ زد.شماره خانم شایسته بود سالم خ شایسته

شرمندم نکن عروس خوشکلم باور کن این بیماری خواهرم هوش و حواس -پرسی های مادر شوهر گلم خ شایسته

بهار جان من قراره امشب اینجا بمونم .مهسان هم که سر پروژه -دوره خ شایسته از سرم برده انشااهلل که بال به

جدیدیه که تازه گرفته . مجید )اقای شایسته(هم که با دوستاش دوره داشته رفتن تفریح.بچم تو خونه تنهاست تا 

فتر و ر مشغول دشب هم فکر نکنم مهسان و مجید برگردن قربونت برم مادر برو پیشش تنها نباشه تنهایی اونقد

-کتابش میشه که نه نهار می خوره نه شام برو پیشش تا خیال منم راحت بشه. چشم مادر جون االن می رم خ شایسته

نهار درست کردم توی یچاله گرم کنید بخورید اونم به چشم فدای تو بشم عروس گلم کاری نداری؟ نه سالم خاله را 

افظ گوشی را قطع کردم رو به روی اینه ایستادم و لبخند شیطونی برسونید بزرگیت و می رسونم خداحافظ خداح

زدم.ابروهام باال انداختم.اقای محسنی و امتحان میان ترم و بی خیال شدم و به سمت کمد لباسیم رفتم .یه لباس شب 

تم ارایش فسورمه ای کوتاه داشتم میگم کوتاه یعنی خیلی کوتاه...بدون رودربایسی همون و پوشیدم به سمت اینه ر

کمرنگی کردم و از ادکلنی که متین عاشق بوش بود به مچ دست و گردنم زدم دستمال گردن سورمه ای رنگم رو 

بستم موهامو سشوار کشیدم و لخت رها کردم تل سفیدی زدم و صندل سفیدمم پوشیدم مانتوی بلندم و پوشیدم جزو 

ماشینم هجوم بردم تخته گاز خودم و به خونه اقای  استاد محسنی را هم محض احتیاط در کیف گذاشتم و به سمت

شایسته رسوندم .ماشین و پارک کردم و با کلیدی که قبال بهم داده بودن در و باز کردم می دونستم متین وقتی غرق 

درس هیچ رقم از دنیای خودش بیرون نمی اد ولی محض احتیاط اهسته حرکت می کردم که متوجه نشه در ساختمان 

باز کردم جلوی اینه مانتو و شالم و از تن در اوردم چشمکی به خودم زدم و اهسته به سمت اتاق متین رفتم  را اهسته

در اتاق باز بود و متین هم مشغول ور رفته با کامپیوترش بود پشتش به در بود و متوجه ورود من نشد اهسته باالی 

م همینطوری که چشماش و گرفته بودم سرش رفتم دستام و روی چشمش گذاشتم و سرش را کمی عقب کشید

این فرشته ی اسمانی از کجا نازل شد؟ فرشته ها اوصوال از اسمون میان دیگه -بوسه ای روی لباش کاشتم متین

عذر می خوام مادام اگه همسرم بفهمه هر جفتمون و با دستای خودش خفه می کنه بنده از همسرتون اجازه -متین

ند و روی پاهاش نشوند و گفت:فدای همسر خوشمل خودم بشم .و گونه امو بوسید کتبی دارم متین من و جلو کشو

تازه متوجه لباس و سر وضع من شد و گفت:ببین عشق من چیکار کرده.دختر تو چه شجاعتی داری نمی ترسی بال 
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ه تای یمالی سرت نازل کنم؟ با لبخند شیطونی گفتم:مگه ادم از شوهرش می ترسه؟؟ متین با لبخند خاص خودش 

ابروش و باال انداخت و گفت:که نمی ترسی؟ نچ نچ متین چشماش شیطون شد و گفت:بهار خودت گفتی نمی ترسیااااا 

تو اون لحظه نمی فهمیدم منظور متین چیه واسه همین گفتم:ترس از تو عمرا متین دستمال گردنم و باز کرد و اهسته 

اشتم بوسه ای طوالنی روی لبم کاشت تازه فهمیدم منظورش از گردنم و بوسید.بعد از ان بغلم کرد و روی تخت گذ

ی ترسی نمی تو که گفتی نم-جان متین پاشو متین-این نمی ترسی نمی ترسیا چی بوده. با اعتراض گفتم:متین متین

دونستم داری راجب چی حرف میزنی حاال پاشو متین با اخمی ساختگی گفت:ادم شوهرشو پس می زنه!! نمی دونم تو 

ماش چی دیدم که تسلیمش شدم از خواب که بیدار شدم هنوز در اغوش متین بودم نگاهی به صورتش انداختم چش

شوهرم بود هیچ گناهی مرتکب نشده بودیم .فکر کنم سنگینی نگاه من باعث شد میتن هم از خواب بیدار شه منو 

رفی اما چی؟ لب باز کردم که ح-ا متینبیشتر در اغوش فشرد و گفت نبینم ترسو تو چشمای خانم گلم نمی ترسم ام

بهارم تو زن منی اسمت تو -بزنم اما متین دستش را به نشانه سکوت جلوی دهنم گذاشت و گفت:هیس متین

شناسنامه منه شرعی و قانونی .دوست ندارم از اتفاقی که افتاد دلخور باشی گونه امو دوباره بوسید و گفت:حاال هم 

بود  4زدم اما بازم ته دلم غوغا بود از اون بدتر بدن دردم بود نگاهی به ساعت انداختم بخند تا دلم باز شه لبخند 

بلند شدم و به اشپزخونه رفتم و غذا را گرم کردم از گرسنگی داشتم غش می کردم نهار را دو نفره خوردیم متین 

 4فت اما وقتی فهمیدم سفرش سر نهار خبر داد که پس فردا واسه مسابقه مقاله اش به سوئیس می ره کمی دلم گر

به خونه خودمون برگشتم جزو  6زمان زیادی نیست و میشه تحمل کرد. ساعت  4روزه است به خودم قبولوندم که 

 اقای محسنی را از کیفم بیرون اوردم و زیر لب زمزمه کردم: چقدرم که من درس خوندم 

کرده بودیم متین استرس عجیبی داشت چیزی که دو روز از رفتن متین می گذشت هر دو شب با هم تلفنی صحبت 

تا به حال ازش ندیده بودم سعی می کردم با حرفام ارامش کنم که تا حدودی موفق هم شدم. امروز قرار بود نتایج 

اعالم بشه از صبح گوش به زنگ بودم تا خبری از متین بشه .تو دلم غوغا بود .حالم خوب نبود منم استرس داشتم 

وشیم زنگ خورد شیرجه زدم رو تخت و گوشیم را برداشتم بدون اینکه به صفحه نمایش نگاه کنم عصر گ 5ساعت 

سالم با شنیدن صدای سام خودم و جمع و جور کردم و -گفتم:الو متین من که مردم از انتظار چی شد؟ سام

ت اگه هام داراسگفتم:ببخشید فکر کردم متین سام خیلی سرد گفت:خواهش می کنم.زنگ زدم بگم فردا جلسه س

خواستی بیا اگرم دلت نمی خواد وارد جریان کارخانه بشی وکالت بده به من یا بابام تا بتونیم جای تو تصمیم بگیرم 

عصر اینجا  4باشه.فردا ساعت -سهمت هم هر ماه به حسابت واریز میشه از لحنش لجم گرفت:نه خودم میام سام

یت احمق فکر می کنه نوبره شو آورده تلفنم باز زنگ زد این بار به باش بدون خداحافظی تلفن و قطع کرد بی ترب

-هستم خانمم هستم عشقم جون بهار متین-صفحه نگاه کردم متین بود با ذوق جواب دادم خوش خبر باشی متین

مرگ متین ااااااا درست حرف بزن ببینم چی شده متین که از شادی در پوست خودش نمی گنجید گفت:بهار اول 

جانم خوشحالی تو از اول شدن بیشتر می ارزه وای متین باورم نمی -ول جیغ کوتاهی از خوشحالی کشیدم متینشدم ا

هیچی زندگی رو خوشش و به من نشون می ده متین -اقاتون و دست کم گرفتی متین حاال چی میشه؟ متین-شه متین

بوعاتی دارم شبکه...دو ساعت دیگه بشین دور از جونت ..بهار امشب کنفرانس مط-االن از ذوق سکته می کنم متین

بهارم من برم دیگه امشب بهت زنگ می زنم متین -ببین تا باور کنی شوهرت ادم حسابیه از اولشم می دونستم متین

بر اونم به چشم به مامانت خ-امشب همون پیراهن سفید را با کت اسپورت سورمه ای که واست گذاشتم بپوش متین

بهار از راه دور من و هوایی نکن -تو زنگ زدم خودت بهشون خبر بده باشه بوس بوس متین نه فقط به-دادی؟ متین
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متین فدات حرص نخور عزیزم.فعال خداحافظ خداهمراهت -جان متین پررو نشو متین-با اعتراض گفتم:متین متین

ابا ق بیرون رفتم و به مامان و بتلفن و برداشتم و به خانم شایسته خبر دادم از ذوق به گریه افتاد .بعد از اون از اتا

 خدا را شکر راس ساعت برنامه-گفتم مامان:از اولش می دونستم پسر با جربزه ای بابا هم لبخند به لب داشت بابا

شروع شد .به متین خیره شده بودم فروتنانه و مثل یک جنتلمن صحبت می کرد صورتش شوخ نبود جدی بود خیلی 

همون موقع قسمت های از مراسم اهدای هدایا پخش می شد از خوشحالی بال در جدی در مورد طرحش توضیح داد 

متین باز تماس گرفت و خبر داد برای انجام مزایده برای اجرای طرحش دو روز بیشتر  22آورده بودم شب ساعت 

اقای از خونه بیرون زدم و به کارخانه  3صبح ساعت  -----می مونه دلم گرفت اما خوب کاریش نمی شد کرد 

حبیبی رفتم .بعد از اینکه خودم را معرفی کردم منشی منو به اتاق جلسه راهنمایی کرد. سام و اقای حبیبی با چند مرد 

دیگه که نمی شناختمشون توی اتاق بودن .اقای حبیبی من و به اقایون معرفی کرد و اونا را به من .معاون شرکت و 

ت سری تکون دادم و روی صندلی نشستم سام نیم نگاهی به من حسابدار شرکت و مدیر امور مالی و وکیل شرک

نکرد .جلسه را سام شروع کرد یه سری اعداد و ارقام خوند که من ازشون سر در نمی آوردم .حالم خوب نبود نمی 

دونم چه مرگم شده بود صدا می شنیدم ولی حواسم جمع نمی شد یک ساعت بعد جلسه تمام شد حتی یک ذره هم 

سر در نیاوردم حتی نفهمیدم دستور جلسه چی بود .اتاق کم کم خالی شد.به سمت اقای حبیبی رفتم که  از موضوع

خداحافظی کنم اما اقای حبیبی گفت:بهار دخترم بمون سام به توضیحاتی راجب کارخانه بهت بده اگه دیدی از پس 

ید که به کی می خوای وکالت بدی چشم کارایی که مربوط به خودت بر میای که چه بهتر اگه نه هم به توافق برس

اقای حبیبی بیرون رفت سام هنوز پشت صندلیش نشسته بود تو دلم گفتم با این فیگوری که گرفته فکر کردم رئیس 

جمهوری نخست وزیری چیزیه... سام سر بلند کرد و شروع کرد:ببینید خانم شریفی اوه چه مودب شد هنوز سام 

الت تهوع بهم دست داد دستم و جلوی دهنم گرفتم و به سمت دستشویی دویدم . نرفته بود سر اصل مطلب که ح

نمی دونم دیشب چی خوردم که اینجوری مسموم شده بودم .ابی به دست و صورتم زد و به اتاق سام 

 برگشتم.بدنگاهم می کرد منظور نگاهش و نگرفتم مثل گیجا پرسیدم:چیه؟؟

فت:بهنام می دونه داره دایی میشه؟ با تعجب از حرف سام گفتم:بله؟!!!!!!!! سام پررو پررو به چشمام نگاه کرد و گ

سام که معلوم بود قاطی کرده و امپر چسبونده گفت:وای دختر باباش اصال از این حرفا سر در نمیاره جوش آوردم. 

من و  بینسام داشت وقیحانه توی خصوصی ترین بخش زندگی من و متین دخالت می کرد با خشم گفتم:ارتباط 

شوهرم به من و شوهرم مربوطه و هیچ احدی اجازه دخالت نداره سام از اینکه روی کلمه من و شوهرم تاکید کرده 

بودم حرصش گرفت و گفت:ارتباطات تو و شوهرت خیلی بچگانه و عجوالنه پیش رفته سری به نشانه تاسف تکون 

مثل این بود که بیماری دق گرفته باشم . هر کس ندونه من دادم و گفتم:خیلی وقیحی خیلی از در کارخانه بیرون زدم 

خوب می دونستم که حالت تهوع من زیر سر فست فودی که دیشب کوفت کردم اما نمی دونم چرا بی خودی به 

خودم شک پیدا کردم به اولین داروخانه ای که رسیدم یه بی بی چک گرفتم. توی خونه امتحان کردم یه ریز دلشوره 

ه مثبت باشه با دیدن عالمت منفی نفس عمیقمو بیرون دادم وای خدا را شکر من و چه به مادر شدن اونم داشتم نکن

توی این سن ایشااهلل چهار پنج سال دیگه خودم دو قلو به دنیا میارم بابا متین شون ذوق زده شه شب بازم متین تلفن 

ران مفصال واست توضیح بدم از صبح کوچ کردم خونه زد فردا بر می گشت .اخبار مزایده را نگفت گفت باید بیام ای

اقای شایسته. قرار بود واسه برگشتن متین مراسم بگیریم دوست داشتم مراسم توی باغ ما برگزار بشه اما وقتی به 

 خاطر اوردم این منم که باید پا به دنیای متین بزارم و با شرایط اجتماعی اون خودم و وقف بدم از خیر گرفتن مهمونی
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توی خونه بابام گذشتم و به خانه اقای شایسته رفتم مهسان مسئول شستن میوه ها بود و خانم شایسته طبخ غذا را به 

عهده داشت منم که تازه عروس... اجازه نمی دادن دست به سیاه و سفید بزنم اما به اصرار خودم توی درست کردن 

لم خندیدم و گفتم اگه حامله بودم خانم شایسته چیکار می دسر و ساالد و مخلفات به خانم شایسته کمک کردم تو د

کرد؟.اتاق متین توی خط دیدم بود همونجوری که ساالد درست می کردم نیم نگاهی به در بسته اتاقش انداختم 

ناخوداگاه اتفاقات اون روز و به یاد اوردم گرمای آغوشش صدای نفساش طعم بوسه هاش .دلم واسش پر کشید 

اینجا بود باالخره به هر جون کندنی بود روز به پایان رسید و ساعت برگشت متین نزدیک و نزدیکتر کاشکی االن 

شد اگه دست خودم بود از دیشب می رفتم فروگاه روی باند زیلو پهن می کردم و چشم به آسمون می نشستم تا 

و مهسان. تو دلم با خودم عهد کردم  راه افتادیم سمت فرودگاه من و اقا و خانم شایسته 7عشقم از راه برسه.ساعت 

اگه روزی دخترم عقد کرد و شوهرش قرار بود از سفر برگرده بزارم تنهایی بره استقبال به فرودگاه رسیدیم با 

دیدن اساتید و دانشجویان دانشگاه که گل به دست چشم به راه تشریف فرمایی نابغه اشون ایستاده بود اه از نهادم 

ر دوربین صدا و سیما بود چه خیال باطلی بود اینکه فکر می کردم االن تا متین و از دور دیدم می بلند شد از اون بدت

پرم بغلش و صورتش و غرق بوسه می کنم مثل بچه های بی سر پناه پشت همه جمعیت ایستاده بودم ماشااهلل شون 

ترای هم کالسیش و بکشم و بگم باشه به منی که زنشم اجازه نمی دادن نزدیک بشم دلم می خواست گوش این دخ

به خدا االن بیشتر از اینکه مشتاق دیدار شما باشه دلش می خواد منو ببینه بیا و نیکی کن اگه قصد داری خوشحالش 

کنی بتمرگ عقب تا من برم جلو وایسم اما حیف که نمی شد این حرفا را زد بالخره متین رسید اول از همه به سمت 

اساتیدش چرخید با دوستاش سالم و احوال پرسی کرد و برای همکالسی هاش سر تکون  پدرش رفت و بعد به سمت

داد اما با چشماش به وضوح دنبال من می گشت توی گوش مهسان حرفی زد که سخت نبود حدس بزنم داره سراغ 

 ماعت چشمکیمنو ازش می گیره مهسان با دست منو نشان داد و متین با دیدنم لبخند پررنگی زد و دور از چشم ج

زد و شانه هاش و باال انداخت واسش دستی تکون دادم و همون جا ایستادم .خبرنگار صدا و سیما ازش سوال می 

پرسید و متین هم با متانت یکی یکی پاسخ می داد .همین موقع ها بود که بابا و مامان هم رسیدن از اینکه بهنام هم 

چنان با من سر سنگین بود بعد از کلی معتلی به سمت ماشینها همراهشون امده بود خوشحال شدم اما بهنام هم

حرکت کردیم هنوز من و متین فرصت نکرده بودیم با هم همکالم بشیم کنار ماشینم ایستاده بودم و منتظر بودم این 

یم ن اساتید و دانشجو ها دست از سر متین بردارند از دور نگاهم و بهش دوختم چقدر دلتنگش بودم بالخره بعد از

ساعت اقا امد اقای شایسته گفت:متین جان شما با خانمت برگرد ما هم با اقای شریفی و اقا بهنام میایم .بابا از پشنهاد 

اقای شایسته استقبال کرد من که دیگه هیچ هر چی دعا بود به جون پدرشوهر فهیمم کردم. من پشت فرمان نشستم 

 و متین کنارم حرکت کردیم 

حال آقامون چه طوره؟ متین خیره نگاه کرد و گفت:از دوری خوشکل خانمم داغون با  -------------------

لحن شوخی گفتم:اوه اوه زبان نریز .تو فرودگاه اونقدر سمن دورت ریخته بود که یاسمن توش گم شده بود متین با 

ر دست ادم متین دست منو دخنده گفت:نبینم سوگلی من رگ حسادتش ورم کرده باشه با لحن متین منم به خنده افت

گرفت و بوسه ای طوالنی روش کاشت:دلم برات یه ذره شده بود منم همین طور نابغه من صدای زنگ موبایل مزاحم 

دل و قلوه دادنم شد دلم می خواست این مزاحم و له کنم. شماره سام بود نمی خواستم جواب بدم اما متین شک بی 

ی وقیحانه ای که سام زده بود بهش توضیح بدم واسه همین جواب دادم بله؟؟ مورد می کرد.نمی خواستم راجب حرفا

با کمال تعجب صدای زنی در گوشی طنین انداز شد سالم خانم با تردید جواب دادم سالم ببخشید خانم مزاحم شدم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بهارطراوت 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 9  

 

ان ..... یمارستشما صاحب این شماره را می شناسید بله. اتفاقی افتاده؟ صاحب این شماره تصادف کردن اوردنشون ب

ماشین را یه گوشه نگه داشتم و گفتم:طوریش شده؟؟ خودتون و برسونید لطفا االن میام متین مات به من نگاه 

کرد:چی شده؟ سام و بردن بیمارستان متین:واسه چی؟ نمی دونم متین:چرا به تو زنگ زدن من از کجا بدونم .خوب 

خیلی خوب برو ببینیم چی شده؟ باشه به بیمارستان رفتیم -ینشماره من تو گوشیش بوده و اونا هم زنگ زدن مت

خیلی حول کرده بودم درسته از دستش ناراحت بودم اما به هیچ عنوان حاضر نبودم اتفاقی براش بیفته دست و پام 

می لرزید حالم دگرگون بود تند تند قد برمی داشتم متین هم پشت سرم میامد ببخشید خانم سام حبیبی چند ساعت 

تاسفانه م-پیش تصادف کرده آوردنش اینجا؟ طبقه دوم باال رفتم و از پرستار اون بخش سراغش و گرفتم پرستار

مار شما بی-خونریزی داخلی داشت ارژانسی بردنش اتاق عمل یه دستم و روی سرم گذاشتم و گفتم:وای... نه پرستار

خیلی خوب لطفا دنبالم بیاین -خوره پرستار مثبت گروه خونی من بهش می oبه خون نیاز داره چه گروه خونی؟ 

بهار کجا میری ؟ متین باید اینجا بمونم سام به خون نیاز داره گروه خونی من بهش می خوره خیلی خوب منم -متین

پیشت می مونم جلو رفتم و دستش را در دست گرفتم آروم دستش و بوسیدم و گفتم:تو خسته ای عزیزم .خونه هم 

نبود تو رو چه طوری توجیح کنم؟ بگو یکی از دوستاش -دن درست نیست نری برو متینکلی برات تدارک دی

گ باشه.پس اگه به چیزی نیاز داشتی بهم زن-تصادف کرد رفته بیمارستان اما اسمی از سام نبر خواهش می کنم متین

رم کن م واسه سام افتاد خبنه من با تاکسی می رم ماشین الزمت میشه هر اتفاقی ه-بزن حتما.بیا با ماشین برو متین

باشه حتما متین گونه مو بوسید و راهی شد منم پشت سر پرستار حرکت کردم.اول گروه خونی مو چک کرد وقتی 

مثبته ازم خون گرفت تمام مدت به سام فکر می کردم هم بازی بچگیام.اون که خیلی  oمطمئن شد گروه خونی منم 

؟؟؟ باید به اقای حبیبی خبر می دادم.تلفنم و برداشتم و شماره اقای تو رانندگی مهارت داشت پس چی شده بود؟

سالم بهار جان خوبی مرسی.اقای حبیبی خونه تشریف دارین؟ -بله سالم اقای حبیبی-حبیبی را گرفتم اقای حبیبی

راه دور  نه دخترم سفرم. مونیخ.اما سام خونه است اگه کاری داری با اون هماهنگ کن صالح ندیدم از-اقای حبیبی

دلش و به شور بندازم االن هیچ کاری از دستش بر نمی آمد که از اون سر دنیا انجام بده واسه همین خداحافظی 

کردم و بدون دادن خبر تصادف سام گوشی را قطع کردم چند ساعتی سام توی اتاق عمل بود و من کالفه پشت در 

باید از کی خسارت بگیرم؟ خسارت؟؟؟؟؟؟؟ بله.من کنار  اتاق عمل قدم می زدم . مردی جلو امد و گفت:خانم بنده

خیابان چرخ دستی داشتم و گل می فروختم اما اقاتون امروز تمام ابزار کاسبی بنده را له و داغون کردن بله بله.من 

 522خسارت شما را می پردازم خیلی خوب کی برسم خدمتتون برای حساب و کتاب؟ چقدر خسارت دیدی؟ 

هزارتومان تراول بیرون آوردم خدا از بزرگی کمت نکنه چند لحظه صبر کن چی  522توی کیف پولی هزارتومان از 

شده لطفا از پرستار یک قلم کاغذ بگیر باشه مرد رفت و چند دقیقه بعد با قلم کاغذ برگشت .روی برگه مبلغ 

گرفت و زحمت و کم کرد هر  پرداختی به گل فروش نوشتم و ازش خواستم امضا کنه اونم سریع امضا کرد پول را

یک ثانیه واسم یک ساعت می گذشت بغضم گرفته بود باورم نمی شد اونی که داخل داره با مرگ دست و پنجه نرم 

 می کنه سامه همون حامی همیشگیم خدایا به خودت سپردمش

ض گه گذشت.به محعملش طول کشیده بود .نمی دونستم باید چیکار کنم .مدام سام جلوی نظرم بود. یک ساعت دی

دیدن دکتر سمتش دویدم با حالت پر استرسی گفتم:چی شد اقای دکتر؟ دکتر لبخندی پدرانه زد و گفت:الحمد اهلل 

خطر رفع شد. می برنش ریکاوری .دو سه ساعت دیگه هم منتقل میشه به بخش نفسی را که توی گلوم گیر کرده بود 

م خونه اما می دونستم دلم آروم نمی گیره واسه همین ترجیح دادم و می خواست خفم کنه بیرون دادم می خواستم بر
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شب تو ریکاوری بود و بعد از اون منتقلش کردن بخش یک اتاق خصوصی  20توی بیمارستان بمونم.سام تا ساعت 

واسش گرفتم اگه اینکار را نمی کردم اقای حبیبی بهم خرده می گرفت که واسه پسرش کم کاری کردم. به چهره 

ومی که روی تخت افتاده بود نگاه کردم.یعنی این همون سام بود همون سامی که به تکبر و غرور شهره شهر بود. مظل

اره بدون لحظه ای تردید گفتم:اره می مونم -خانمی شب می مونی؟ می تونه همراه داشته باشه؟ پرستار-پرستار

دوختم به چهره اش .در عین مظلومیت پر ابهت بود  پرستار سرم سام را تنظیم کرد و بیرون رفت باز دوباره نگاهم و

برام جالب بود که رنگ تیره پوستش جذابیتش و هزار برابر کرده بود همیشه واسم سوال بود مگه خوشکل کسی 

نیست که پوست سفید و چشمای قهوه ای داشته باشه پس چرا سام با وجود اینکه پوست تیره و چشمای مشکی 

ی بود. ناخوداگاه لبخند زدم یادم باشه یه عروس خوب واسش انتخاب کنم یکی که لیاقت داشت بازم خدایی زیبای

این همه حسن و داشته باشه بی تردید سام الیق بهترین هاست.سام با تمام شیطنتاش تعریف می شد و با همون 

رگشت متین ینی بشیطنتاش به دل می نشست روی صندلی کنار تختش نشستم .روز سختی را گذرانده بود هنوز شیر

به دلم ننشته بود که تلخی تصادف سام نیشتر به وجودم زد سرم را کنار تخت گذاشت و بی اراده چشمام سنگین 

شد.با صدای آرام سام که داشت از درد می نالید چشم باز کردم.هزیان می گفت .گوش تیز کردم سام:بها ...بهار ..ب 

تم منظور حرفش چیه یعنی می دونستم اما خودم و به ندونستن می زدم ....بچه....پ..پس..من ..چی؟؟؟؟؟ نمی دونس

کمی که گذشت زمان و مکان دستش امد با دیدن من باالی سرش فقط اهسته گفت:تشنمه ..اب نباید آب می خورد 

اما خوب خشکی لبش اذیتش می کرد یک لیوان آب از یخچال بیرون آوردم و با اون گازاستریل را خیس کردم و 

سته به لباش کشیدم.اینجوری خشکی لبش از بین می رفت. سام:اب می خوام بهار...اب حاال زوده سام نمی تونی اه

اب بخوری سام دیگه حرفی نزد کارم که تمام شد گازاستریل را داخل سطل انداختم و لیوان اب و خالی کردم.مطمئن 

حرف کرده این و افسرنیرو انتظامی بهم گفته بود سام بودم تصادف سام یه حادثه نبوده بلکه کامال عمدی ماشین و من

این چکاری بود کردی؟ جواب نداد سام به من نگاه کن اهسته سرش را برگردوند. دارم ازت می پرسم چرا ماشین و 

بهار حالم خوب نیست بازجویی را تعطیل کن باشه.استراحت کن اما بدون فردا باید به سوالم -منحرف کردی؟ سام

تو چرا اینجا موندی برو خانه.فضای بیمارستان واسه یه زن حامله مناسب نیست امشب نیاز بود -سام جواب بدی

اما من به همراهی تو احتیاج ندارم سام می خوابی یا بگم پرستار بیاد یه امپول خواب آور -همراه داشته باشی سام

اذیتم می کنه؟ چرااااااا؟ سام دیگه حرفی نزد  بهار موندت-بریز تو سرمت که تا سه نشده راهی دیار خوابها بشی سام

و چشماش و بست منم باز روی صندلیم نشستم و چشمام و رو هم گذاشتم صبح با صدای پرستار که داشت به سام 

اصرار می کرد صبحانه اش و بخوره از خواب بیدار شدم.سرم کنار تخت سام بود و سام بدون اینکه با من در تماس 

سته بود سرم و بلند کردم پرستار با دیدن چشمای باز من گفت:صبحانه شون و باید بخورن و از باشه روی تخت نش

در خارج شد نتونستم جلوی خندم و بگیرم همونطور که می خندیدم گفتم:چه بد اخالق به سام نگاه انداختم هنوز تو 

نفهمید تو دیگه چرا؟ به سام نگاه اندازه ماهی گلی بود و  iqاون پرستار -هم بود چرا صبحانه نمی خوری؟ سام

انداختم راستم می گفت یک دستش کامال در پچ بود و این یکی هم مچ دستش و را با باند پیچیده بودن. خیلی خوب 

من کمکت می کنم سام اخمی کرد و گفت:فکر نمی کنم شوهرت راضی باشه غذا تو دهن یه مرد دیگه بزاری اتفاقا با 

خوب حق -باریکال غیرت میرت تعطیل از چشماش بیشتر به زنش اعتماد داره سام-م ساماجازه شوهرم االن اینجا

داره .وقتی مادر بچه اش باشی اونم تو دوران عقد مسلما هیچ غلطی نمی تونی کنی درست بود مریضه و باید مراعات 

چی لیاقت دلسوزیای منم  حالش و می کردم اما گستاخیم حدی داشت در حالی که امپرم باال زده بود گفتم:می دونی
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نداری.اقای حبیبی خوب می دونی که هیچ وقت غلط نرفتم و نخواهم رفت دلیل طعنه زدنات چیه نمی دونم اما 

رفتارت بشدت بچه گانه است کیفم و برداشتم و به سمت در خروجی رفتم لحظه اخر برگشتم و گفت:گرچه به تو 

ت. پس این رفتار مسخره را تموم کن از بیمارستان بیرون امدم .چه قدر هیچ ربطی نداره اما بدون بچه ای در کار نیس

 خوب مزد دل نگرانیام و داده بود. 

نمی دونم چرا بی دلیل چشمام خیس بود هوای دلم بارانی توقع شنیدن همچین حرفای را از هم بازی بچگیام نداشتم 

. ریضش می رسه به زبان بیاره. به سمت پارکینگ رفتمتوقع نداشتم تو چشمام نگاه کنه و گستاخانه هر چی به ذهن م

با اینکه دلم از سام گرفته بود اما خوب وجدانم نمی ذاشت توی بیمارستان تک تنها رهاش کنم.گوشیم و بیرون 

بار تماس گرفته بود اما گوشی رو سایلنت بود و متوجه نشده بودم .اول باید به بهنام زنگ می زدم تا  7آوردم .متین 

سالم -اد پیش سام بعد از اون حتما به متین زنگ می زدم و از نگرانی درش می آوردم شماره بهنام را گرفتم بهنامبی

سالم داداش خوبی؟ هنوزم به دلیل بی دلیلی بهنام با من سرسنگین بود اخه چرا ؟واسه انتخاب متین؟واسه پس زدن 

سام  -ممنون بهنام-دوستش و به سینه می زد بهنام سام؟واسه چی؟چرا این وسط بجای اینکه پشت من وایسه سنگ

دیشب ...دیشب تصادف کرده... بیمارستانه...عملش کردن.....خطر رفع شده...اما...اما هنوز باید بیمارستان بمونه 

بهنام :چی ؟کی؟کجا؟چه جوری؟ گفتم که دیشب دیشب انوقت تو حاال خبر می دی لحنش طلبکارانه بود دلخور شدم 

کدوم -جدی حرف زدم؟ دیشب انقدر هول کرده بودم که مغزم بسته بود و کار نمی کرد بهنام-منو بزن بهنام حاال بیا

بیمارستان؟ ادرس و به بهنام دادم و تلفن و قطع کردم .شماره متین و گرفتم.به محض اینکه تک بوق خورد جواب 

 چرا جواب نمی دادی؟ رو سایلنت بود ببخش گوشیتو-هیچ معلومه تو کجایی دختر؟ بیمارستان بودم متین-داد متین

از یه طرف دلم شور می زد از یه طرف خسته تر از اونی بودم که بیام بیمارستان.حاال حالش -متوجه نشدم. متین

بهار ناراحتی؟ نه متین فقط خسته ام می رم خونه استراحت کنم.عصر می آم دیدنت باشه خانمی -چطوره؟ خوبه متنین

ع مهمی هست که باید راجبش با هم حرف بزنیم چه مضوعی؟؟؟؟؟؟ تلفنی نمی شه سر فرصت با برو.فقط یه موضو

هم راجبش حرف می زنیم و تصمیم می گیریم خیلی خوب باشه پس فعال خداحافظ خداهمراهت یک ماه از اون روز 

 توی این یک ماه گذشت روز برگشت متین, روز تصادف سام ..یک ماهی که زندگیم و دگرگون کرد .انقدر اتفاق

افتاد که نمی دونم کدوم و بگم یا از کجا شروع کنم. اون روز وقتی به خونه برگشتم مامان و بابا از جریان سام باخبر 

شده بودن اینکه بخوام بگم چقدر مورد سرزنش و مالمت قرار گرفتم بماند .بعد از مامان و بابا هم که عمه تلفن کرد 

مد. عصر همون روز به دیدن متین رفتم. با دیدنش قند تو دلم اب شد...سه تیغه کرد بود و حسابی از خجالتم بیرون ا

و لباس اسپرت و زیبایی به تن داشت .جلو رفتم صورتش و بوسیدم اخ که چقدر دلم براش تنگ شده بود با هم 

ودم.به خاطر داشتن بیرون رفتیم .صدای خنده ها و شادی هام گوش فلک و کر کرده بود با تمام وجود خوشحال ب

متین به خودم افتخار می کردم. وقت شام به یکی از رستوران های خوب شهر رفتیم.متین دنبال فرصت بود که از 

اتفاقات سفرش بگه از اتفاقات پیش رو از تصمیمش اما ترجیح می داد اول دلتنگیاش و جبران کنه. بعد از شام متین 

-مراهیش کردم.دست در دست و شانه به شانه هم حرکت می کردیم متینخواست واسه پیاده روی به پارک بریم ه

بهار؟؟؟؟ هوم متین برگشت و اهسته ضربه ای به بینیم زد و گفت:هوم یعنی جانم عزیزم دیگه یه چی تو همین مایه 

دستور  ها متین خندید و ادامه داد بهار دلم واسه روزای قبل از ازدواجمون تنگ شده واسه لجبازیات غد بازیات

راستش و بخوای نه اینی که االن هستی را بیشتر دوست دارم اما -دادنات اون بهار و بیشتر دوست داری؟؟؟؟ متین

بعضی اوقات واسه اون بهار هم دل تنگ میشم چیه ؟؟دوست داری دستور بدم و اذیتت کنم میتن با لحن زیبایی 
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رما ت کشیده می شدم لحظه ای سکوت بینمون حکم فگفت:اذیت نبود هرچی بیشتر اتیش می ریختی بیشتر به سمت

بود اما این من بودم که شیشه سکوت و شکستم متین هنوز نمی خوای از سفرت واسم بگی؟ متین خندید و 

گفت:بهار عجوله من یکم صبر کن خستگی و دلتنگی سفر از تنم بیرون بره بعد راجبش با هم حرف می زنیم و 

ط به خودمون فکر کن فقط به خودمون نه به طرح نه به پروژه نه به سفر و نه به هیچ تصمیم می گیریم اما امشب فق

چیز دیگه متین با لحن شیطون و در عین حال مظلومی گفت:بهار امشب پیشم می مونی؟ کوتاه بیا اقا پسر این لحن 

چیزی راجب با هم خوابی  شل و ول یعنی پایه ای دیگه نه؟ متین نمی خوام تا قبل از جشن عروسیمون خانوادهامون

مگه قرار بدونن؟ خوب اگه امشب پیشت بمون می فهمن دیگه متین با خنده بلندی گفت:خوبه -من و تو بدونن متین

 حاال زنمی.نترس بابا اون با من. 

متین با مامانم تماس گرفت و گفت:امشب مهمونی یکی از دوستاش و منو متین هم دعوت داریم گفت با هم می ریم 

مونی و از آنجا که ممکنه دیر وقت بشه من و می بره خونه خودشون و صبح برم می گردونه از اینکه اینقدر عادی مه

دروغ می گفت خندم گرفت.....پدر صلواتی چه ماهرم بود...بدون تپق یه ریز خالی بست تلفن و که قطع کرد 

به یکی از بهترین هتل های شهر  چشمکی به من زد و من هم به شوخی سر تاسفی واسش تکون دادم با هم

رفتیم.متین شناسنامه اش همراهش بود نه مثل اینکه فکر همه جاشم کرده بود منم کارت ملیم همراهم بود واسه 

همین راحت تونستیم اتاق بگیریم. اونشب و با متین گذراندم.با صدای نفساش با گرمای وجودش با نرمی احساسش 

باشم باید بگم شب فوق العاده ای بود...اما هنوز از یه موضوع رنج می بردم...اینی  ..شب خوبی بود اگه بخوام صادق

که قبل از جشن عروسی عروس متین شده بود یکم واسم غیر قابل حل بود...کارم بچگانه بود یا بهتره بگم کارمون 

کارمون خالف عرف بود اما بچگانه بود...اما به هر حال از این بابت خوشحال بودم که گناهی مرتکب نشده بودیم 

خالف شرع نه تا چشم باز کردم خورشید طلوع کرده بود .متین هنوز تو اغوشم بود اهسته موهاش و نوازش کردم اما 

جون بهار -نه مثل اینکه قصد بیدار شدن نداشت.بوسه ای به موهاش زدم و گفتم:متینم نمی خوای بیدار شی؟ متین

تنبل نمی خوام متین سرش را باال اورد گونه امو بوسید و گفت:آش کشک خالته  بزار یکم دیگه بخوابیم. من شوهر

جون تو  نه-بخوری پاته نخوری پاته اااااا...متین اگه نمی خوای پاشی حداقل برو کنار بخواب اجازه بده من پاشم متین

...باشه  .حاال واسه چی میزنیخواب بدون تو صفا نداره با لحن شاکی گفتم:متین متین بلند خندید و گفت:جان متین..

بابا بلند شدم متین بلند شد و روی تخت نشست متین:بفرمایید خوب شد؟ از لحن بچگانه اش خندم گرفت بلند شدم 

و گونه اشو محکم بوسیدم و گفت:اره عشقم خوب شد متین باز پررو شد وسرش را جلو آورد اما من عقب کشیدم و 

چشم مادام با هم صبحانه خوردیم .سر میز متین شروع -منو برسون خونه متین گفتم:بلند شو صبحانه بخوریم بعد

راستش بهار داشتم ذوق مرگ می شدم وقتی طرحم و به عنوان طرح -کرد از مزایده و اتفاقات سفرش گفت متین

زدن تموم م نبرتر اعالم کردن .همون جا به خودم گفتم متین بدبختیات تموم شد با حقوق کارمندی بابا سر کردن و د

شد...از این به بعد تو هم سری تو سرا در میاری..خالصه خدا رحمم کرد که از خوشی سکته نکردم. مراسم مزایده 

روز بعد برگزار شد..نمی دونی چند تا کشور شرکت کرده بودن...کشورایی که من آرزوی درس خوندن توی 

لیا,و چند تا کشور اسیایی,ایران هم بود با ذوق گفتم:خوب.... دانشگاهاشون داشتم...المان,فرانسه,انگلیس, امریکا,ایتا

راستش پشنهاد انگلیس از همه باال تر بود از اون مهم تر اینه که اگه پشنهادشون و قبول کنم می تونم دوره دکترام و 

ر باال که .بهار انقدتوی دانشکده اکسفورد بگذورونم و اینکه خونه و ماشین در اختیارم هست با حقوق فوق العاده باال .

به  راستش و بخوای نه .نسبت-یه ساله می تونم واسه خودم کسی بشم بهار:ایران چی؟پشنهادشون خوب نبود؟ متین
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کشورای اروپایی اصال تو چشم نمی آمد پس قرار به رفتنه؟ متین لبخند عمیقی به لب آورد و گفت:رفتن من تنها 

صحبت کردم گفتم بخوام بیام باید کار خانمم درست بشه.گفتم دانشجوی نه.... رفتنمون...با نماینده انگلیسیه 

پزشکی و باید به اونم پذیرش داده شه. اونم گفت باید ببینه چی میشه از شوقم بلند شدم و سمت متین رفتم و 

اهی ر صورتش و محکم بوسیدم یه دونه ای متین... یه دونه متین خندید و گفت:ما مخلص شمایم ما بیشتر با متین

خونه شدیم.دلم نمی آمد ازش دل بکنم مخصوصا حاال که می دونستم انقدر مرد هست که درک کنه نسبت به من 

مسئوله .اما بالخره دل کندم و به خونه برگشتم مامان و بابا که طبق معمول سر کار بودن.بهنامم که چسبیده بود به 

خواد و کسی نباشه بهش بده من بودم و تنهایی و من....با دوست عزیزش تا نکنه یه وقت با اون پای چالقش چیزی ب

این وجود هنوزم قلبم واسه خانوادم می تپید. شب مهتاب زنگ زد و کلی گله و شکایت که چرا جدیدا بی معرفت 

شدم و از این حرفا...حاال هر چی من عذرخواهی می کردم این بیشتر جوگیر می شد و دور بر می داشت...خالصه به 

ون کندنی بود از دلش در آوردم و قرار شد عصر با هم بریم پارک و قدم بزنیم آوازه ی متین توی تمام فامیل هر ج

پیچیده بود ...برخالف تصورم دخترای فامیل بجای اینکه به من حسادت کنن بیشتر تمرکزشون را روی دام انداختم 

ه تلوزیونی متین پخش شده بود خودم شاهد بودم تا واسه متین )یه مرد زن دار(گذاشته بود.از اون روزی که مصاحب

چه حد زنگ خور گوشیش باال رفته بود...بیشتر دخترای دانشگاه بودن و بعضی ها هم اقوام دور و نزدیک...حتی 

بیتا...خندم گرفته بود.. متین همه را سنگین و رنگین جواب می کرد ..اما بعضی اوقات بیماری سادیسم من اوت می 

صا خودم دخترا دانشگاهشون را سر کار می ذاشتم و خود را مدیر برنامه های متین معرفی می کردم و با کرد و شخ

هر کدام یه جور تا می کردم دو هفته ای از حرفای اون روز من و متین می گذشت ...هنوز خبری از پذیرشم نبود 

ودم...کیه که بدش بیاد توی یک دانشگاه ..متین به شدت موضوع را پیگیری می کرد و منم به شدت ذوق زده شده ب

معتبر اروپایی درس بخونه؟.... خالصه بعد از دو هفته, انتظار به سر امد.متین تماس گرفت و گفت می خواد ببینتم و 

هیچ کدوم ...کسی خونه نیست بیا خونه ما منم ذوق زده اول -باهام حرف بزنه. با ذوق گفتم:پارک یا رستوران؟ متین

سیدم و بعد مثل خانم ترگل و ورگل حاضر و اماده..هلو بپر تو گلو رفتم سراغ شوهرم.. تخته گاز تا خونه به خودم ر

عشقم رانندگی کردم متین در را به روم باز کرد..با ذوق از همون جلوی در پریدم بغلش...متین دستش و دورکمرم 

د . با پاش در و بست...گردنم و بوسید و در حلقه کردم و همونطور که توی اغوشش فرو رفته بودم منو داخل کشی

حالی که بلند بلند می خندید گفت:شوهر ندیده با لبخند و لحن با مزه ای گفتم:شوهر که دیدم...هلوی خوشتیپ و 

خوشمزه ندیدم ....و بعد با بدجنسی تمام گونه ی متین و گاز گرفتم متین اخش هوا رفت و گفت:اینم جای بوس 

کم و اب دار روی گونه اش نشاندم و گفتم :حرص نخور نابغه من اینم بوس متین همونطور که کردنش بوسه ای مح

بلند بلند می خندید منو بلند کرد و داخل برد...نمی دونم چرا با اینکه مدام بلند بلند می خندید بازم حس می کردم 

مطلب...مثل دخترای خوب رو به  چشماش غمگینه... بعد از کمی خوش و بش کردن با متین ...متین رفت سر اصل

روش نشستم و خیره شدم به چشماش... متین:بهار دیروز نتیجه درخواست پذیرشت امد لحن غمگینش گویای تمام 

مطالب بود و زبون باز نکرده می دونستم که پذیرشم رد شده... اب دهانم و قورت دادم و توی چشماش زل زدم حاال 

ته بهم وقت دادن فکرام و کنم؟ با لحن تقریبا گله مندی گفتم:بدون من میری می خوای چیکار کنی؟ متین:یه هف

بش این یعنی هنوز راج-متین کنارم نشست و گفت:هر جا برم تو هم باید با من بیای این یعنی می خوای بری متین

بهت  یران همفکر نکردم متین!!!! متین در حالی که پوست صورتم و نوازش می کرد گفت:جون متین پشنهادی که ا

داده بد پیشنهادی نیست با همون می تونی زندگی راحت و بی دق دقه ای را بسازی متین:بهارم نبینم غم و تو 
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چشمات..یکاریش می کنیم دیگه مثال چیکار؟ فعال حال و دریاب که دیگه موقعیت به این خوبی به دست نمی آریم 

قعش حواس منو پرت کنه یا به عبارتی حال و هوای من و چقدر ساده بود متین که می خواست با عشقبازی بی مو

عوض کنه اونشب با هزار فکر و خیال سر بر بالین نهادم...یعنی ممکن بود..ممکن بود متین پشت پا بزنه به من و بره 

ینکه ا دنبال زندگیش...نه این تو مرام متین نمی گنجید...متینی که من شناختم انقدرا هم نامرد نبود....یه لحظه از

زودتر از موعود و جشن عروسی خودم تسلیم متین کرده بودم پشیمون شدم..حاال زنش بودم هم از نظر روحی هم از 

نظر جسمی...هم از نظر شرع هم از نظر قانونی مدام از این دنده به اون دنده می شدم و جای بالش و زیر سرم تغییر 

رخت بسه بود...ارامش از شهر وجودم کوچ کرده بود...دلم هواش می دادم...اما نه بی فایده بود خواب از چشمام 

اب بهار جو-ابری بود چشمم به گوشیم افتاد که مدام زنگ می خورد برداشت و دکمه پاسخ و زدم متین بود متین

خانمم ...واسه چی -ندادم متین با صدای مالیم تری گفت:بهارم نمی دونم چرا صدای مالیمش اشکم و در آورد متین

بهار به اخر دنیا که نرسیدیم ..به یه گره خوردیم -ناراحتی؟واسه چی رنجیدی؟ نفس عمیقمو بیرون دادم متین

..درست...اما با هم بازش می کنیم..با هم درستش می کنیم متین ببخش اما خسته ام نیاز به تنهایی دارم...میشه بعدا 

احت کن شب بخیر شبت پرستاره روی تخت غلطی دیگر زدم اره گلم ...چرا که نه..برو استر-با هم حرف بزنیم متین

 و اشک از چشمام جوشید 

یک هفته فرجه متین مثل برق و باد گذشت. واسم جالب بود که دیگه متین حرف از رفتن نمی زنه.تو دلم به خاطر 

هتر ..از بداشتن همچین شوهر لعبتی به خودم می بالیدم..متین از بهترین فرصت شغلیش گذشت به خاطر من.

فرصتی که می تونست زندگی خودش و هفت نسل بعدش و تامین کنه گذشت فقط فقط به خاطر وفا به عهدی که با 

 من بسته بود....کلمه خوشحال نمی تونست حالم و وصف کنه..فراتر از این حرفا احساس شادی می کردم

م تماس گرفت و گفت می خواد ببینتم...منم از عصر یکی از همون روزای که شادیم بی حد و اندازه بود متین با ها

 خدا خواسته سریع شال و کاله کردم و بعد از اینکه حسابی به خودم رسیدم راهی شدم....

متین طبقه دوم کافی شاپ همیشگی نشسته بود ..قیافش تو هم بود ..خوب بهش حق می دادم تا یه مدت اخم و تخم 

 کنه کم چیزی را از دست نداده بود

 ه سمتش رفتم و با لبخند عمیقی بهش سالم کرد....با چشمای غمگینش بهم خیره شده و زیر لب جواب سالممو دادب

 رو به روش نشستم ..دستش را که روی میز گذاشته بود در دست گرفتم و به گرمی فشار دادم

 نبینم اقامون تو هم باشه؟؟؟

 ه غم نشستمتین نخندید حتی لبخند هم نزد فقط چشماش بیشتر ب

 جو سنگین بود انقدر سنگین که اختیار از دست دادم و گفتم:باز چی شده؟

متین شروع کرد به حرف زدن اصال حواسش به من نبود فقط رو حرفاش تمرکز کرده بود چشماش به گلدون روی 

می تونی کنی... یعنی ن میز خیر بود و با لحن زمزمه مانندی گفت:اینکه بخوام درک کنی توقع بی جایی...نبایدم درکم

درک کنی....تو شرایطی که من بودم نبودی ..زجرایی که من کشیدم نکشیدی....جای من نبودی که بزرگترین آرزوی 

زندگیت رسیدن سر ماه باشه...که روزا را بشماری ببینی بالخره کی سر ماه میشه تا بابا و مامانت حقوق بگیرن و با 

واسه خرج خونه رفته و دو سوم بقیه خرج لباس و پوشاک شده واست دوچرخه  باقی مانده پولی که حاال نصفش

ماه صبر کنی...جای من نبودی که آرزوی خرید یه ماشین شیک  4بخرن ....جای من نبودی که واسه خرید دوچرخه 

زه اما انداو شاسی بلند به دلت بمونه....ناشکری نمی کنم..داشتیم اندازه خورد و خوراک و زندگی کردن داشتیم 
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تفریح و عشق و حال یه پسر جوان نداشتیم....اندازه اینکه هر هفته سور بدم و به جیبم و داشتنم بنازم نداشتیم...حتی 

اندازه اینکه بخوام اولین طرحم و بسازم نداشتیم...جای من نبودی که واسه ساختن ابتکارت این در و اون در بزنی 

 دن شاید ندندنبال چندرغاز وام که اونم شاید ب

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:منظورت چیه متین؟

 اگه همه ی این نداشته ها را چشیده بودی می فهمیده پشنهاد انگلیس چقدر ارزشمنده

 بدون مقدمه چینی با چشمای پر از اشک گفتم:می خوای بری؟

 می خوام بریم-متین

می ریم لندن..من پروژه را اجرا می کنم به بهره برداری که مکثی کرد و ادامه داد:بهار درست رو ول کن...با هم 

 رسید با هم بر می گردیم..اونوقت ادامه بده

 بدون اینکه بخوام صدام از عصبانیت می لرزید و ولوم صدام باال رفته بود:

 چند سال؟یک سال...دو سال ...ده سال

 متین:بهار اروم باش

 جواب منو بده

سال دیگه هم می تونی برگردی و درس بخونی  8...هیچ وقت واسه یاد گرفتن دیر نیست... سال 8تو فکر کن -متین

 و دکتر شی

متین خیلللی خودخواهی خیلی...تو از ایران هم پیشنهاد داری ..پشنهاد خوب داری...با همون هم می تونی زندگی 

 زنی به همه چیز و بری؟مرفه ای تشکیل بدی اما طمع چندر غاز بیشتر گرفتت و می خوای پشت پا ب

 میلیار بیشتر چندرغازه اما از نظر من نیست 0از نظر تو -متین

 لب پایین رو گزیدم

 من نمی تونم درسم و ول کنم.این همه سال درس نخوندم که عاقبتش یه دیپلمه ساده بشم...من ادامه می دم

 متین:بهار وقت لج کردن نیست وقت عاقالنه فکر کردنه

 کر کردن از نظر تو یعنی پشت پا بزنم به خودم و دنبال تو راه بیفتم که به آرزوهات برسیعاقالنه ف

 متین:معنی زندگی مشترک یعنی همین یعنی به هم کمک کنیم تا به آرزوهامون برسیم

 اینکه همش میشه آرزوی تو پس من چی؟

 یکی باید این وسط بگذره-متین

 ایت بده قائله را ختمش کنخوب تو بگذره ...به کمتر و بهتر رض

نه بهار بیشتر می خوام...خیلی بیشتر انقدر که بدونم هیچی واسه بچه هام آرزو نیست و هر چیزی را که می -متین

 خوان در آن واحد به دست بیارن

ین تبه چشمای متین زل زدم..متین نگاه از من گرفت و گفت:قبل از اینکه بخوام شوهر بهار شریفی باشم می خوام م

 شایسته باشم یه متین شایسته موفق

 با بغض گفتم:یعنی این پروژه ی لعنتی را به من ترجیح می دی؟
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متین با صدای گرفته ای گفت:هیچ چیز و تو دنیا به تو ترجیح نمی دم...اما....اما می خوام پیشرفت کنم ...به خدا منم 

شه...خوشم میاد مردم تو رو از روی اسم من بشناسن نه از ادمم..منم جوانم...خوشم میاد اسمم زبانزده خاص و عام ب

 روی اینکه نوه شریفی بزرگ هستی..

بحث کردن با متین بی فایده بود مثل اینکه واقعا تصمیم به رفتن داشت اما نمی دونم این وسط تکلیف من چی 

اد واد با من چیکار کنه...می خوبود؟رفتن متین واضح بود چیزی که نا واضح و گنگ بود وضعیت من بود اینکه می خ

 با زنش چیکار کنه...

 بدون هیچ حرف دیگه ای از جام بلند شدم و اهنگ رفتن کردم

 بهار تو باید با من بیای-متین

 برگشتم و گفتم:بایدی در کار نیست...تو تنهایی تصمیم به رفتن گرفتی پس منم به تهایی تصمیم به موندن می گیرم

 ام نمی آرمبدون تو دو -متین

 پس نرو

 بهار راضی به خراب کردن اینده ام نشو-متین

 به سمت راه پله برگشتم . از پله ها پایین امدم..چقدر زود خط باطل به روی دلخوشیام کشیده شد

از در کافی شاپ خارج شدم...بی توجه به اینکه ماشینم و همون جلوی در رستوران پارک کردم پیاده به راه 

مثل ابر بهار باران می ریختم...چشمام به اشک نشسته بود ..حال و هوای دلم طوفانی بود...درست مثل این می افتادم...

موند که یه سونامی تمام زندگیم و در هم کوبیده....طرحی را که تا دیروز مایه افتخار خودم و زندگیم می دیدم حاال 

واست متین و ازم بکنه و با خودش ببره به خاطر خودش به چشم یه هوو نگاش می کردم...اون لعنتی بود که می خ

 ببره.

اشک می ریختم و به حالت دو راه می رفتم...نگاهای مردم روم سنگینی نمی کرد...یعنی دلم انقدر سنگین بود که 

ون انگاه سنگین مردم توجه ام و جلب نکنه...واسم مهم نبود داشتن در گوشی چی بهم می گفتن...واسم مهم نبود که 

 دختر بچه داره از مامانش می پرسه مامان اون خانمه چرا داره گریه می کنه....اصال مهم نبود

ماشینی مدام پشت سرم بوق می زد...اعصاب خودم به اندازه کافی خرد بود دیگه تو این شرایط طاقت نداشتم یه 

ه ..با دیدن بی ام و سام خشکم زد ....از تمزاحم رو مخم اسکی بره...برگشتم با کیفم محکم به شیشه ماشین کوبیدم..

 دل نالیدم :ای خدا این اینجا چیکار می کنه؟

 سام از ماشین پیاده شد و با حالت پر از نگرانی گفت:بهار چی شده؟

 اب دهنم و قورت دادم و گفتم:فقط بزار تنها باشم همین

 سام:با این حال...بیا سوار ماشین شو

 :دست از سرم بردار ...دست از سرم برداربلند تر از قبل داد زدم

 آروم آروم..چه خبرته..خیابان و گذاشتی رو سر-سام

 کنارم امد و بازوم و در دست گرفت و منو به سمت ماشین کشید

 با حالت خشن و عصبیه دستم را از بازوی اون آزاد کردم و گفتم:دست از سرم بر می داری یا نه؟؟؟؟

 ره سر من خالی می کنیاز یکی دیگه دلت پ-سام
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تو چشماش خیره شدم و گفتم:به تنهایی احتیاج دارم...به سکوت احتیاج دارم....به اینکه هیچ کس کنارم نباشه احتیاج 

 دارم

سام در حالی که نرم تر از قبل بازومو گرفته بود و می کشید گفت:باشه ..قول می دم حتی صدای نفسم هم سکوتت و 

صال حس نکنی که من کنارتم...بهار حرفی نمی زنم...فقط سوار شو...درست نیست با این حال تو نشکنه...قول می دم ا

 خیابانا سرگردان باشی

 حرفاش و با لحن آرومی زد ...تقریبا تسلیم شدم....بازوم و اهسته کشید و سمت ماشین برد

یک کلمه هم حرف نزد...منم تا  خودشم سریع توی ماشین نشست و حرکت کرد...همونطور که قول داده بود حتی

 تونستم گریه کردم وبغض گلوم رو بیرون ریختم

یک ساعت بود که بی هدف و در سکوت توی خیابان ها پرسه می زدیم...بالخره بعد از یک ساعت سام زبان باز کرد 

 و سکوت و شکست

 سام:نمی خوای بگی چی شده؟

 چیه؟می خوای ذوق مرگت کنم؟

 دیدی با غم تو شاد شم سام:اخه لعنتی کی

لحنش منو به یاد بچگیمون انداخت ...راست می گفت هیچ وقت از غم من شاد نشد....بدون اینکه حتی لحظه ای فکر 

کنم اینی که کنارم نشسته سام بچگیام نیست...سام بزرگه همونی که تا چند وقت پیش رقیب متین بود..سفره درد و 

 دلم و پهن کردم

 و دل داشتم روی دایره ریختم:طرح متین برنده شده...از انگلیس پشنهاد داره...می خواد برهبا بغض هر چی ت

 سام:واسه این داری زار میزنی ..خوب تو هم برو

 منو نپذیرفتن

 سام:مگه قراره اونا بپذیرن...تو که مشکل مالی نداری با خرج خودت درس بخون

قت ول کنم برم یه کشور دیگه پول بدم که منو به دانشجویی بپذیر بهترین دانشگاه سراسری تهران قبول شدم انو

 مگه پول بابام حرومه؟

سام با لحنی که معلوم بود به شدت در تالشه که خندش رو نشه گفت:اخ چقدر هم که دختر کم خرجی هستی...خرج 

 رنجیدی؟تحصیل تو دانشگاههای اونجا اندازه یک سال پول تو جیبی توه...راستش و بگو از چی 

از اینکه منو ادم حساب نمی کنه...از اینکه تنهایی تصمیم می گیره بره...تنهایی تصمیم می گیره منو ببره ...از این 

 رنجیدم که فکر می کنه عروسکشم که هر وقت خواست بره و هر جا خواست بره منو بزاره توی چمدانش و حرکت

از عشق میاد..بعضی وقتا باید درک کنی..تو که رفتنت مشکل نداره  سام:بهار اینجوری نگو....بعضی وقتا خودخواهیا

 برو..برو بزار همسرت به آرزوهاش برسه

 مثل بچه های لجباز گفتم:نمی رم ...می خوام ببینم بدون من میره؟

سام که نمی دونم چرا لحنش رنگ غم گرفته بود گفت:این کار و باهاش کنی نشون می دی هیچ وقت دوستش 

 ی..عشق که من نیست...اونه...تو اگه خودتو بیشتر از متین می خوای باید بگم عشقت عشق نیستنداشت

 دوستش دارم اما ...دوست ندارم فکر کنه می تونه تنهایی برای زندگیمون تصمیم بگیره

 سام:اون بهترین تصمیم و گرفته بهار باهاش لج نکن
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 بدون فکر گفتم :باورم نمیشه ازش دفاع می کنی

سام با لحن ناراحت کنده ایش گفت:دفاع کنم یا نکنم تو االن مال اونی..خراب کردن اون پیش تو نفعی واسه من 

 نداره

 بی اراده لبخند زدم خوشم امد درکش باال بود

سام که معلوم بود می خواد بحث و عوض کنه با صدای شادی گفت:می دونی خواهر شوهرت تو شرکت اقا دادشت 

 استخدام شده

 با بهت گفتم:دروغ؟؟؟؟؟

 سام:به جون تو

 از کی؟

 سام:یه هفته ای میشه

 پس چرا کسی به من چیزی نگفت؟

 سام:پرسیدی که نگفتن؟

 فقط پرسیدنیا را باید گفت

 سام بلند زد زیر خنده و گفت:کم نیاری از زبون

 خوب گزارش بده ببینم چی شده؟

 ها آب و هوای دل اقا داداشتون طوفانی همراه با برف و رعد و برق استطبق اخرین تصاویر دریافتی از ماهواره 

 یعنی چی؟

 سام:یعنی افتاده تو دام عاشقی نفهمیده نفهمیده

 خندیدم سام هم

 بهنام و مهسان بهم می آمدن؟اخه مهسان سر بزیر کجا؟بهنام شر و شیطون و هفت خطه کجا؟

 و از سام پرسیدم:مهسان چی؟اونم اره؟قضیه متین و واسه چند لحظه فراموش کردم 

سام:اونو که نمی دونم فقط این بهنام معتاد دیدنش شده..یه روز نبیندش خماره خماره..عصرای که از شرکت بر می 

 گرده مثل ادمای نشه شاد شاده

 خوبه حاال ...بهت رو دادم داداشمم معتاد کردی؟

 سام:بنده مخلص داداش شما هم هستم

نام حالم و بهتره کرده بود...سام منو جلوی در خونه پیاده کرد و خودش رفت...مثل قدیما با هم شوک عشق به

دوست بودیم فقط دوست...پیاده که شدم تازه یادم افتاد حالش و نپرسیدم اخه تازگیا از تخت بلند شده بود..راستی 

 و نپرسیدم نپرسیدم امروز جلو کافی شاپ چیکار می کرده...اخ که چقدر سوال داشتم

 

 مش باقر در خانه را با تک زنگ من باز کرد

 سالم خانم-مش باقر

 سالم مش باقر خسته نباشی

 پاینده باشی دخترم...اقا بهنام تشریف آوردن فرمودن تا امدین تشریف ببرین خدمتشون-مش باقر
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 باشه مرسی

 د ماه گذشته هم نبود..هنوز روابطم با بهنام مثل قبل گرم نشده بود اما خوب به یخی چن

 یه راست به اتاق بهنام رفتم ...مثل قدیما بدون در زدن وارد شدم

 سالم بر بردار گرامی....چشم ما روشن تشریف آوردین خونه مهمونی...نگفتین یه وقت سام عزیزتون و لولو ببره...

 ن کارت دارمبهنام در حالی که توی تختش نشسته بود گفت:بهاری ..خواهر عزیزم بیا بشی

 خیلی خوب بابا خر شدم بگو ببینم چیکار داری؟

 بهنام بر خالف عادت همیشگیش کمی سرخ و سفید شد و گفت:بهار راستش...

 هیچوقت حس نمی کردم عنصری به نام خجالت توی ساختمان وجودی بهنام وجود داشته باشه

 گو باید چیکار کنم؟واسه اینکه راحتش کنم گفتم:از مهسان و حست می دونم فقط ب

 بهنام:با خانم شایسته حرف بزن

 تصمیمت جدیه؟

 بهنام:اگه نبود اعالم نمی کردم

 لبخندی زدم و گفتم:وای باورم نمیشه بالخره تو هم افتادی تو دام عاشقی

 بهنام خنده ای زیبا به لب اورد

 ه صحبت کنمگونه اش و بوسیدم و بهش قول دادم در اولین فرصت با خانواده شایست

 به اتاقم رفتم..نمی دونستم باید واسه دل بهنام شاد باشم یا واسه دل خودم اشک ببارم

 گوشیم زنگ خورد ..متین بود

 گوشی . برداشتم صدای نگرانش توی تلفن پیچید

 بهار ..کجا ول کردی رفتی؟؟؟..حاال مگه چی شده تو دور گرفتی-متین

 نمی خوام بری

 ودخواهی که جلوی پیشرفت منی که ادعا می کنی دوستم داری رو بگیرییعنی تا این حد خ

 ادعا می کنم دوست دارم!!!!!یعنی هنوز به عشق من شک داری

متین با لحن آروم تری گفت:نه عزیزم ...نه خانمم به احساس تو شک ندارم...اما ...بهار تو بد شرایطی گیر کردم...به 

 م باش ..کمک کنجای اینکه رو به روم بایستی پشت

 این دفعه برخالف همیشه لحن نرمش آرومم که نکرد هیچ بیشتر عصبیم کرد

 متین می خوام استراحت کنم...سرم درد می کنه ..حالم خوب نیست

 باشه بخواب اما به من و شرایطمم فکر کن-متین

 دم بودسرم درد می کرد و حال خوبی نداشتم. توی این شرایط خواب بهترین دوا واسه در

صبح زود از خواب بیدار شدم...دوش گرفتم و بعد از اینکه حسابی به خودم رسیدم...شال و کاله کردم...مقصدم 

مشخص بود می خواستم به خونه خانم شایسته برم و به هر ترفندی شد از حس مهسان به بهنام با خبر بشم..اگه 

 تگاری مهسان عزیز بفرستمجواب مساعد گرفتم اونوقته که مامان و بابا را به خواس

سوئیچ ماشین و برداشتم و پایین رفتم...نگاهی به ماشین انداختم...یه لحظه هوس کردم امروز تجربه اتوبوس سواری 

را به دیگر تجربه های خودم اضافه کنم ..واسه همین سوئیچ و توی کیف گذاشتم و پیاده راه افتادم...هوای اون روز 
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ه پیاده روی...تا سر خیابان و پیاده طی کردم و توی ایستگاه اتوبوس منتظر خوب بود جون می داد واس

نشستم....دختر بچه ای مدرسه ای کنارم توی ایستگاه نشستم ...ازش پرسیدم با کدوم خط می تونم به مرکز شهر 

 برم

 همین اتوبوس-دختر

ا د پریدم...جا واسه نشستن نبود...سر پتشکری کردم و سریع داخل اتوبوسی که رو به روی ایستگاه توقف کرده بو

 ایستادم..

 خدایی عبور و مرور با وسایل نقلیه عمومی هم کم لذت نداشت....

 انقدر به خیابان ها و مسافران نگاه کردم تا بالخره رسیدم....

ندم چشم چرخااتوبوس نگه داشت پیاده شدم...برای رسیدن به خانه اقای شایسته باید از خیابان رد میشد...کمی 

شاید پل هوایی باشه اما نه نبود...به سمت خط عابر پیاده رفتم و اهسته راه افتادم...سرعت ماشین ها باال بود..نمی 

دونم چرا ترس به دلم افتاده ...بدنم لرزید ...یه آن حس کردم یخ کردم...صدای ممتد بوق توی گوشم پیچید...به 

ا سرعت به سمتم امد....به یاد تصادفم با ماشین متین افتادم...فرصت نکردم کنارم نگاه کردم...نیسانی آبی رنگ ب

 عکس العمل نشان بود فقط صدای جیغم به هوا برخواست....

 

خبر تصادف مجدد بهار مثل بمب تو فامیل پیچید...عده ای می گفتن بخت این دختر تلسم شده و قرار نیست زندگی 

 گفتن چشم خورده...یه عده می گفتن عمدی زدنش روی خوش بهش نشون بده..عده ای می

 خالصه یک کالغ چل کالغ کردن خانم باجیای فامیل حد نداشت

خانواده بهار همراه با عمه و مهتاب و سام و خانواده اقای شایسته پشت در اتاق عمل رژه می رفتن...متین کالفه با 

خانم تسبیح می انداخت..خانم شایسته قرآن می نوک کفشش به سرامیک های کف بیمارستان ضربه میزد..عمه 

خواند...مهتاب و مامان بهار اهسته اشک می ریختن...اقای شریفی اشک تو چشماش حلقه زده بود..بهنام چشم از در 

اتاق عمل بر نمی داشت..سام کالفه دستی توی موهاش می کشید...با خشم به متین نگاه می کردم ..همش تقصیر 

صیر این بی همه چیز ...به سمت متین یورش برد و یقه اش را توی دست گرفت ...بهنام سریع مداخله متین بود اره تق

 کرد و سعی کرد اون دوتا را از هم جدا کنه

 همش تقصیر توه ...حرفای مزخرف تو ذهنش را انقدر مشغول کرده بود که نیسان به اون بزرگی را ندیده-سام

 اش را از چنگال سام جدا کنه گفت:روابط من و زنم به تو ربطی ندارهمتین در حالی که سعی داشت یقه 

 سام که دیگه اختیار از کف داد بود با دندان های که روی هم قفل شده بود گفت:دعا کن بالیی سرش نیاد

 ساکت اقا اینجا بیمارستانه نه چاله میدان-پرستار

ه ای که در باز شد و پزشک سبز پوش از اتاق عمل خارج شد پدر با پرستار صحبت کرد و قضیه را فیسله داد ...لحظ

 برای یک لحظه ضربان قلب همه در جا ایستاده بود

 متین داشت فکر می کرد نکنه عشقش.. زندگیش.. یه روزه نابود شده باشه

 سام نفرت داشت از اینکه دکتر لب باز کنه و پایان هم بازی بچگیاش و اعالم کنه

 فت..نفس حبس شده اش و از سینه بیرون داد و گفت:مرادی..دخترم...دخترم؟اقای شریفی جلو ر
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اقای دکتر دستی به شانه ی شریفی گذاشت و گفت:عمل که بد نبود لخته را از مغزش خارج کردیم اما باید منتظر 

یه کما قضبمونیم ببینیم ضربه تا چه حد به مغزش اسیب رسونده..می دونی که بعد از اون تصادف سال پیشش و 

 رفتنش کمی خطرناکه ولی انشااهلل که چیزی نیست

 یعنی ممکن بود اسیب رسونده باشه؟؟؟؟

تختی که حامل جسم خفته بهار بود از اتاق بیرون امد....متین سمتش رفت و دستای بهار را در دست گرفت...سام از 

د و ندار ببخشد ولی بازم بهار را بهار دور به چهره درخشان هم بازیش نگاه می کرد...حاضر بود هر چه که دار

 همیشگی ببیند

بهار را به اتاق ریکاوری منتقل کردن...نمی ذاشتن همراه داشته باشه اما متین زیر بار نرفت و توی سالن انتظارات 

م هبیمارستان نشست...هر کسی به خانه برگشت تا در سکوت خانه برای سالمتی بهار دعا کنه اما این وسط قلب سام 

 به خانه رفتن رضایت نداد...پایین رفت و توی ماشین نشست و منتظر به هوش امدن بهار شد...

فردای همون روز بهار به هوش امد تمام خانواده مثل ایل تاتار به داخل اتاق هجوم بردن....بهار با نگاهی مبهم و مات 

 بهشون نگاه می کرد...اینا کی بودن؟اینجا چیکار می کردن؟

 سمت بهار رفت صورتش و بوسید..بهار عقب کشید...این کی بود؟ چرا داشت اونو می بوسید؟ متین

متین اکراه بهار رو به روی خودش نیاورد یعنی خوشحالی زاید الوصفش مانع از این شد که اصال این اکراه و درک 

بازم غریبه به نظر می رسید...مامانش  کنه....بهار به چهره سام نگاه کرد..توی تمام صورتا این یکی اشناتر بود..اما

 سمتش رفت و بوسیدش اما بهار بازم حرفی نزد...حتی به ابراز محبت پدرش و بهنام هم پاسخی نداد....

اقای شریفی اولین نفری بود که تو اوج خوشحالی متوجه اکراه دخترش شد....بدون اینکه دیگران و از حدس خودش 

 و به سمت اتاق دکتر بهار رفتباخبر کنه از اتاق بیرون زد 

 در زد و وارد شد رو به روی دکتر مرادی نشست و گفت:دخترم چی شده؟چرا مبهمه ؟چرا گیجه؟

دکتر مرادی از پشت میزش بیرون امد و کنار شریفی نشست و گفت:اروم باش شریفی اروم باش...خدا را شکر کن 

 که بهارت زنده است..

 بگو می خوام بدونم؟-شریفی

 خیلی خوب آروم باش...دخترت دچار فراموشی شده...یعنی نمی شناسه...به یاد نمی آره

 شریفی با شدت به پشتی مبل تکون داد و گفت:یا امام زمان

 آروم باش دکتر آروم....صبر داشته باش

 درمان داره؟-شریفی

 اینو دیگه گذشت زمان مشخص می کنه....شاید اره شایدم نه...

 از چشم شریفی پایین چکید  قطره ای اشک

 

 مرادی:می دونی چی خیلی عجیبه شریفی؟؟؟؟؟

 سکوت شریفی اجازه ادامه صحبت را برای مرادی صادر کرد

 اینکه عکسای بهار چیزی را نشون نمی دن

 شریفی:می خوای چی بگی؟
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 می خوام بگم عجیبه

 عجیب یا اشنا این اتفاق واسه بهار من افتاده-شریفی

از اتاق دکتر خارج شد...دیگه تحمل دیدن اکراه بهار را نداشت..دلش نمی آمد دخترش را توی اون وضعیت  شریفی

 ببینه

واسه همین راه خروجی را در پیش گرفت..هنوز به انتهای راهرو نرسیده بود که صدای جیغ مانند همسرش متوقفش 

 کرد...

 وایسا 

 به سمت همسرش برگشت

که مثل باران بهاری واسه پاییز شدن بهارش اشک می ریخت گفت:سر دخترم چه بالیی مامان بهار در حالی 

 امده؟...چرا کسی را نمی شناسه

پاسخش فقط قطره اشکی بود که از چشمای غمگین شوهرش جدا شد..طاقت از کف داد و دو دستی بر سر خودش 

 کوبید

با همه متوجه شده بودن...متین به پرپر شدن آرزوهاش توی اتاق متین متوجه حرکات بهار شده بود یعنی دیگه تقری

به از دست رفتن زندگیش فکر می کرد و سام از زنده بودن بهار خوشحال بود...مهم نبود حافظه اش و از دست 

 داده...مهم فقط زنده بودنش بود همین و بس

 ت تکلم را هم از دست داده باشد...همه در بهت بودن.. بهار حتی کلمه ای حرف نزده بود...متین ترسید نکنه قدر

متین اصرار داشت خودش کنار بهار بمونه واسه همین همه را راهی کرد تا به خانه برن...اما بازم دل سام به رفتن رضا 

 نبود...بازم تو ماشین نشست و چشم به در بیمارستان دوخت...

بیاره اما بهار همچنان ساکت بود..دست یخ کرده  متین با یاد آورری خاطرات سعی داشت همه چیز را به خاطر بهار

 همسرش را در دست گرفت اما بهار به شدت پسش زد

 به من دست نزن-بهار

 بهار چرا با من اینجوری می کنی؟-متین

 من تو رو نمی شناسم-بهار

 من که تو را می شناسم..تو زن منی...خانم منی-متین

 که یادم نیاد حق نداری بهم دست بزنی من چیزی یادم نمی اد تا وقتی هم-بهار

متین که از اکراه های بهار کالفه شده بود از اتاق بیرون زد...باید چیکار می کرد...اگه بهار واسه همیشه فراموشش 

ساعت می  20کرده بود...اگه بهار دوباره حافظه اش و به دست نمی آورد ..اگه مدت حافظه کوتاه مدتش همون 

 ار می کرد..چقدر زود زندگیش خراب شده بودموند...باید چیک

نمی تونست اونجا بمونه ...نمی تونست بهارش و تو اون وضعیت ببینه...بود و نبودش هم فرقی به حال بهار نمی کرد 

 شاید حتی رفتنش بیشتر اونو خوشحال می کرد تا موندنش واسه همین از بیمارستان بیرون زد 

 قیقه بعد از اون باال رفتسام خروج متین و دید و چند د

 چند ضربه به در اتاق بهار زد و سرش را داخل کرد...با لبخند گفت:اجازه هست

 نه می خوام تنها باشم-بهار
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 من چیکار به تنهایی تو دارم ...میام یه گوشه میشینم حرفم هم نمی زنم باشه؟-سام

خل شد روی مبل کنار تخت نشست ساکت بود فقط به بهار حرفی نزد و با این کار رضایتش و اعالم کرد...سام دا

 صورت بهار خیره شده بود..

 چیه ؟-بهار

 سام حرفی نزد

 نشنیدی گفتم چیه؟-بهار

 بازم سام حرفی نزد و همین باعث شد بهار عصبانی بشه 

 پاشو از اتاق برو بیرون-بهار

 زنسام دستاش و به نشانه تسلیم باال برد و گفت:خودت گفتی حرف ن

 وقتی می پرسم جواب بده-بهار

 چشم-سام

 گفتم چیه؟-بهار

 چی چیه؟-سام

 چرا اینجوری نگاه می کنی؟-بهار

 سام:چه جوری نگاه می کنم

 سواالی متعددش بهار را کالفه کرده بود واسه همین بهار گفت

 هیچی هیچی ..مثل همون موقع الل شو-بهار

 سام:بی ادب شدی

 ی قبال نبودم؟می گی شدی یعن-بهار

 هیچ وقت نبودی االنم شوخی کردم-سام

 به نظرت حال من واسه شوخی کردن مناسبه؟؟؟-بهار

 مگه حالت چشه؟

 سواالم و با سوال جواب نده گیج میشم-بهار

 باشه تو بپرس من قول می دم درست جواب بدم-سام

 تو چه نسبتی با من داری؟-بهار

 یه دوست-سام

 شتم؟؟؟یعنی دوست پسر دا

 سام خندید و گفت:به اون معنی که تو ذهنته نه؟؟؟ دوست خانوادگی از بچگی با هم بزرگ شدیم

 این اقا واقعا شوهرمه؟-بهار

 سام با خنده تلخی گفت:اره شوهرته

 ادم خوبیه؟؟؟-بهار

 حتما خوبه که انتخابش کردی-سام

 ست بوده؟؟؟من که یادم نمی آد....حاال به نظر شما انتخابم در-بهار
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 سام با لحنی که در غم نشست گفت:پسر خوبیه

 هوم که اینطور-بهار

 

 اگر شوهرمه چرا ول کرد رفت؟

 حتما حرفی زدی که دلخور شده..-سام

 اما من چیزی نگفتم؟؟

بهش حق بده خیلی سخته که عشق ادم یه شب تمام خاطرات باهم بودن و فراموش کنه و فرض کنه غریبه -سام

 ون هنوز تو شوکای..ا

 تو شوکه نیستی؟

شرایط من با متین فرق می کنه ..اون بیشتر از من به تو وابسته است چون زنشی ..پاره تنشی ...دلش نمیاد تو -سام

 این حال ببینتت

 می دونی داشتم به چی فکر می کردم؟

 نه به چی؟-سام

د را می پوشاند گفت:به اینکه خدا توی خلقت وجود بهار در حال که داشت روی تخت دراز میکشید و با پتو روی خو

 تو اندازه یک نخود از فسفر و مغز استفاده نکرده

 برخالف انتظار بهار که فکر می کرد االن سام دلخور میشه و رفع زحمت می کنه سام بلند زد زیر خنده

 اخه چرا؟-سام

 ؟اخه نخود عقل ادم تو روی مریض از شرایط بهرنجش صحبت می کنه

سام خندید و گفت:ببخشید داشتم شوهرت و تشریح می کردم اینه که یادم رفت جلوی تو نباید از بیماریت حرف 

 میزدم.ببخشید

بهار با لحنی که غم آن به وضوح دل سام را به اتش کشید گفت :نگران نباش صبح که پاشم چیزی از امروز یادم نمی 

 یآد خود به خود توی فراموشی من بخشیده میش

حرفش مثل اتشی بود که وجود سام را خاکستر کرد...حاضر بود خودش ساقدوش متین توی مجلس عروسی بشه اما 

 تا این حد بهار را غمگین نبینه

تا به حال یاد نداشت اشک ریخته باشه اما تو اون لحظه و توی اون مکان بدجور چشمش به اب نشسته بود...اشک 

 ی اش را برای جاری نشدن این چشمه روان به کار بستتوی چشماش جمع شد اما تمام سع

متین توی پارک راه می رفت..نفهمیده بود کی به پارک رسیده...حتی نمی دونستم توی کدام پارک داره قدم 

میزنه....حالش خراب بود خراب...بهار را دوست داشت اما بهار؟؟...یعنی دوباره باید راه صعب العبور عاشق کردن 

ی می کرد؟...یعنی بهار هیچی به یاد نداشت...حتی سفرشون به خونه خانم جون ..حتی...بغض داشت خفه بهار را ط

اش می کرد..چرا حاال که تازه زندگیش داشت دگرگون میشد باید همچین اتفاقی بیفته...اصال چرا بهار؟...بهار اون 

د...در طول پارک راه می رفت ..صدای خش حیف بود..بهار سرکش او سهمش از زندگی خیلی بیشتر از این حرفا بو

خش برگ های که زیر پاش له می شدن بیشتر بی قرارش می کرد...بیشتر غمگین اش می کرد..اون به یاد خزان 

 بهار خود می انداخت
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 قرار دادش را چه می کرد؟..بی بهار دوام نمی آورد

د ی قبل از اینکه این اتفاق بیفته قول داده بود...قرار بومتین قول بستن قرار داد و به کشور انگلستان داده بود...یعن

 یک ماه دیگه برای بستن قرار داد به لندن سفر کنه

---- 

 یک هفته بعد بهار از بیمارستان مرخص شد

ساعت یکبار به کلی اطالعات ذهنش پاک میشد و دیگر کسی را نمی  20وضعیت حافظه اش جالب نبود...هر 

ساعت یکبار همه را به بهار معرفی کند حتی خودش را..خود هم نمی دانست به  20ر بود هر شناخت...مادر مجبو

 تقاص کدامین گناه زندگی دخترش دستخوش تند باد حوادث شده بود...به کدامین گناه؟؟

ی ممتین هر روز با یک سبد گل رز به دیدن عشق زندگیش ..هستیش ..بهارش می رفت..بهار همچنان غریبانه رفتار 

 کرد

غریبانه با اشناترین اشنای زندگیش ...این حق نبود..این انصاف نبود..اما با سرنوشت نمی شد جنگید..تقدیر این 

 بود...

حال سام دگرگون بود..وضعیتش از متین سیاه تر بود..نمی توانست بی تفاوت باشد..نمی توانست حال و روز بهار را 

رف حس می کرد رفت و امدای زیادش متین و اذیت می کنه...حق هم داشت ببیند و بی تفاوت بگذرد اما از یک ط

آزرده بشه..سام هم بود دلخور میشد...بهار گذشته را به یاد نداشت اما متین که فراموشی نگرفته بود..متین که می 

 دانست بهار روزی عشق سام بود

کرد...دست خودش نبود..غیر ارادی پرنده  سام کم می رفت کم می آمد اما حتی ثانیه ای فکر بهار رهایش نمی

خاطرش روی بام بهار می نشست...اهل خیانت نبود..اهل چشم چرانی به ناموس مردم نبود...دوست دختر داشت اما 

فقط از قماشی که خود این کاره بودند....نه نمی توانست خیانت کند اما همه می دانستند متین هم می دانست بهار 

د توقع فراموش کردن بهار توقع بی جایی بود...اما باید بهار را به خاطره ها می سپرد ..تا حسش عشق کودکی سام بو

پاک بود تا ناب بود تا رنگ و بوی خیانت و الم نگرفته بود باید او را به خاطره ها می سپرد...عشق بهار یکی از 

کند ...نمی خواست توی مرداب خیانت به مقدس ترین دارایی های سام بود نمی خواست اونو تو لجن زار هوس غرق 

 متین عشق پاکش را به گند بکشه...بهار مال متین بود مال متین.

 طبق معمول هر روز متین با دسته گلی از رز پشت در اتاق بهار ااهر شد

 دو ضربه کوتاه زد و پس از آن در چارچوب در نمایان شد

 سالم بر عشق زندگی متین شایسته-متین

 ر حالی که مشغول بروس کشیدن موهای خود بود خیلی سرد گفت:سالمبهار د

 متین توی سرمای لحن بهار می سوخت و دم نمی زد

متین پشت سر بهار ااهر شد و دستانش را دور کمر همسرش حلقه کرد...منتظر بود که بهار سواله هر روزه را ازش 

 بپرسه؟

 تو واقعا شوهر منی؟

 کرده بود...به هر روز شنیدنش عادت داشت..دیگه ناراحت نمی شد..پست کلفت شده بوددیگه به این سوال عادت 

 جواب بهار بوسه ای بود که روی گونه اش نشست ...اره واقعا شوهرتم..
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 بهار:پس چرا من یادم نمی آد؟؟؟؟

 متین پاسخی برای سوال بهار نداشت

االن بهار می گوید:زیباست اما طراوت خود را از دست  بهار نگاهی به دست گل رز انداخت و متین می دانست که

 داده

 زیباست اما طراوت خود را از دست داده-بهار

متین به از دست رفتن طراوت بهار خود فکر کرد...هنوز هم توی شوک بود هنوز هم باور نمی کرد..اخه باور نکردنی 

 بود

 

به خاطر میاره قبل از اینکه همه چیز خراب شه به یاد میاره...تمام متین در تکاپو بود مدام با خود تکرار می کرد بهار 

مدت روز بهار را به جاهای که قبال رفتن جاهای که خاطره داشتن می برد تا شاید روزنه امیدی بدمد...یک ماه دیگه 

.پولدار باید به لندن می رفت باید پای میز مذاکره می نشست باید زندگیش را رقم می زد...معروف می شد .

میشد...به هدف همیشگیش که درس خواندن در یکی از بهترین دانشگاهای دنیا بود می رسید...طرحش را که عمری 

 برایش تالش کرده بود به بهره برداری می رسوند...فقط یک ماه فرصت داشت فقط یک ماه

,فامیل دور و نزدیک را دعوت  اقای شایسته به سالمتی زنده بودن دخترش مجلس شامی ترتیب داد...دوست و آشنا

 کرد..درست بود که بهارش همان بهار قبل نبود اما هزاران بار خدا را شکر می کرد که هنوز بود

زمان مثل برق و باد گذشت و روز مهمانی فرا رسید...مادر باز دوباره بهار را آگاه کرد...بهار مثل همیشه واکنش 

تصری گرفت و لباس بی نظیری انتخاب کرد ...موهایش را ساده و لخت انچنانی نشان نداد به حمام رفت دوش مخ

رها کرد و اهسته از پله ها پایین رفت ...مادر نگاهی به قد و باالی دخترش انداخت و زیر لب زمزمه کرد خدایا حیف 

 بود حیف

ار ....سریع افکمتین جلو رفت و دست همسرش را در دست گرفت .سام با حسرت به این صحنه نگاه می کرد کاش

 پلید را از ذهنش کنار زد کاشی وجود نداشت بهار زن متین بود

مهتاب سمت بهار دوید و او را در اغوش گرفت و به پهنای صورت اشک ریخت...بهار دست باال برد و اشک را از 

تاب زمزمه صورت مهتاب پاک کرد دلش نمی آمد ببیند ..دختر عمه اش ,خواهرش داره اشک میریزه زیر گوش مه

 کرد

 اروم باش مهتاب اروم

 مهتاب به چشمای بهار خیره شد یه چیز جور در نمی آمد 

 صدای عمه اجازه نداد مهتاب به کشفیات بیشتری برسد 

 برو کنار مادر بزار نوبت بقیه هم بشه-عمه

 ود مثل دختر خودشمهتاب کنار کشید ...عمه جلو امد و پیشانی بهار را بوسید...بهار واسش مثل مهتاب ب

 بعد از عمه سام جلو امد ..لبخند اشنایی به لب داشت هنوز هم مثل قدیما تا بهار را می دید چشماش برق می زد

 متین واسه قدرتنمایی جلوی سام دست بهار را در دست گرفت و او را به خود نزدیکتر کرد...بهار حرفی نزد 

جدا شد..بهار به کاغذ کادو نگاه کرد دختربچه ای سوار تاب بود و  سام هدیه ای به دست بهار داد و از آن دو

 پسربچه ای هلش می داد..بی اراده خند ه ای به لب آورد
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متین با لحن دلخوری گفت:خوش به حال بعضی ها چقدر شانس دارن من بدبخت ده تا دسته گل از گل محبوبت 

 ی این کلی حال کردیواست خریدم یه لبخند مهمونم نکردی اما با کاغذ کادو

 بهار با خونسردی به چشمای متین نگاه کرد و گفت:گفتی زنتم نه؟

 اره-متین

 پس باید بگم حسادت خیلی بچگانه است

متین از حرف بهارش دلخور شد عادت داشت همیشه در کانون توجه بهار باشه ...دوست نداشت بهار باهاش تند 

 ار به هدیه هیچ کس دیگه ای بجز خودش لبخند بزنهحرف بزنه تلخ حرف بزنه دوست نداشت به

بهار متوجه دلخوری متین شد اما به روی خودش نیاورد ...گوشه ی سالن روی صندلی دور از چشم بقیه نشست به 

 دخترا نگاه می کرد چقدر رنگ نگاهشون تنفر انگیز بود چرا تا این حد ترحم امیز نگاه می کردن....

 ودبهار هنوز هم بهار ب

 سام به سمت بهار رفت

بهار به قد بلند و هیکل چهارشانه اش نگاه کرد هیکل مردونه و فوقالعاده ای داشت درست مثل متین.. متین هم 

خوش هیکل بود...توی تیپ متین کمی جغل تر از سام بود...سام معموال رنگ های تیره می پوشید بیشتر وقتا هم 

 گی لباس داشت...سورمه ای اما متین از هر ترکیب رن

 سام اهسته گفت:اجازه هست؟؟؟؟؟

 و در کنار بهار جا خوش کرد

 شما که خودت میشینی دیگه واسه چی اجازه می گیری-بهار

 سام لبخندی زد و گفت:اگه نارحتی پاشم

 هر جور مایلید-بهار

 سام در صندلی خود جا به جا شد

 بهار خانم چرا کز کردی و گوشه عزلت گزیدی-سام

 حوصله ی جشن و ندارم

 تو این یه مورد نظرمون مشترکه-سام

بهار به متین نگاهی انداخت با خشم داشت به سام و او نگاه می کرد... قبال تا این حد از بودن بهار و سام پیش هم 

 شق سام یهناراحت نمی شد ..اما از وقتی رفتار سام و پشت در اتاق عمل دیده بود رادارش در یافت کرده بود که ع

 عشق بی خطر نیست و هر آن ممکنه سر باز کنه

 اگه فکر می کنی متین ناراحته پاشم-سام

 می بینی که ناراحت داره نگاه می کنه-بهار

 یعنی برم؟

 بازم میل خودته-بهار

یچ ه همیل من خوشی توه اگه از حرص خوردن متین خوشحال میشی میشینم اگه نه میرم ...واسه من نه متین ن-سام

 کس دیگه ای اهمیت نداره فقط می خوام تو راحت باشی

 پس پاشو برو-بهار
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سام بدون حرف بلند شد و از در سالن بیرون زد..بهار هنوز هم پسش می زد هنوز هم....کاش باهاش مهربون تر 

 رفتار می کرد

ر میز غذا رفت و ارفی را از انواع غذا وقت شام شد..متین طاقت نیاورد که بیشتر از این از بهارش دوری کنه...به کنا

 ها پر کرد...به سمت بهار رفت و با لخند گفت:افتخار می دی؟

 اشتی کردی؟-بهار

 قهر نبودم-متین

 اما رفتارت چیز دیگه ای را نشون می داد-بهار

 متین گونه ی بهار را محکم بوسید و گفت:اونی که با تو قهر کنه مغز خر خورده

 لبهای بهار شد...لب پایینش و گاز گرفت تا بیشتر از این نیشش باز نشهلبخند مهمان 

 متین تکه ای جوجه کباب به سر چنگال زد و جلوی دهان بهار گرفت

 بهاربا ذوق تکه جوجه کباب و خورد...هنوز هم محبت های متین حالی به حالیش می کرد

 

 شب شیرینی بود اگه متین زهرش نمی کرد....

کم کم اهنگ رفتن کردن...سکوت کم کم به خونه برگشت...عمه و مهتاب هم بعد از بدرقه مهمان ها به  مهمان ها

خونه ی خود برگشتن....از سام خبری نبود...اون اولین مهمانی بود که مجلس را ترک کرده بود اون هم در ابتدای 

 جشن

ه شده بود دلش می خواست توی سکوت و آرامش بهار اهسته پله ها را باال می رفت...از این همه سر و صدا خست

 اتاقش غرق بشه و فقط فکر کنه فقط فکر

سر و صدایی که از کتابخانه می آمد نظرش را به آن سمت جلب کرد....بی صدا خودش را به پشت در اتاق رسوند 

 بشه شنید الزم نبود گوشش را به در بچسبونه صدای متین و اقای شریفی انقدر بلند بود که به راحتی

 محاله مگه عقلت و از دست دادی؟-اقای شریفی

 چاره ی دیگه ای ندارم-متین

 اما من اجازه نمی دم-اقای شریفی

 با تمام احترامی که واستون قائلم باید بگم شوهر بهار منم اون باید کاری را انجام بده که من می خوام-متین

 گرفتی ته حماقته کاری که تو می خوای,تصمیمی که تو-اقای شریفی

 چاره ی دیگه ای ندارم-متین

چطوری می خوای ازش نگه داری کنی ...تو که از صبح باید بری سرکار و دانشگاه تا شب چه طوری می -اقای شریفی

 خوای بهش یاد آوری کنی کی؟چیکار است؟اونجا چیکار می کنه؟

 واسش پرستار می گیرم-متین

 و محبت نیاز داره محبت مادرانه پدرانه...اون به ما نیاز دارهبهار االن به توجه -اقای شریفی

 به من نیاز نداره؟به عشق من به احساس من به خاطرات من نیاز نداره؟-متین

 اگه به فکرشی بمون و بزار بمونه-اقای شریفی
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منو ...می فهمین و  اقای شریفی شما دیگه چرا ...حس می کردم تو این همه ادمی که نمی فهمنم شما می فهمی-متین

درک می کنین که باید برم و خودم و پیدا کنم بهار واسه من دنیاست اما من یه دنیای خالی نمی خوام....من واسه 

رسیدن به آرزوهام شب و روز درس خوندم و کار کردم...بی خوابی کشیدم زجر کشیدم ...واسه این که به اینجا 

رو خیلی از دلخوشیام خط کشیدم ....نمی خوام به همه چیز پشت پا  برسم خیلی از روزایی جوانیم و سوزوندم

 بزنم...نمی خوام یه عمر حسرت بخورم و همه را از چشم بهار ببینم

 خیلی خوب اگه به رفتنه برو ولی بهار و نبر-اقای شریفی

 بهار زنه من تو رو خدا اینو بفهمین-متین

...اما خوب چشماتو باز کن و ببین زنت فراموشی گرفته خودشم  اقای شریفی صداش و بلند کرد و گفت:اره زنت

یادش نیست چه برسه به تو ....یه زنی را که حتی نمی تونه دو روز اسم خودش را به خاطر بسپاره نمی برن کشور 

 غریب..نمی برن که توی یه خونه زندانیش کنن..می خوای بهار را حبس کنی چون زنته...می خوای ببریش جایی که

 حتی هواش براش غریبه..سنگینه فقط به این دلیل که زنته

 می گین چیکار کنم؟-متین

 اقای شریفی با بی رحمی تمام گفت:طالقش بده

 اشک از چشم بهار جاری شد

 متین بی مقدمه گفت:اینکار و نمی کنم

 راه دیگه ای سراغ داری؟-اقای شریفی

 رم اما بهار زن من می مونه می مونه تا برگردم یا بهار و با خودم می برم یا تنها می-متین

چند سال می مونی و بعد بر می گردی؟؟؟بهار چند سال دوریت و تحمل کنه؟یه سال ...دو سال...ده -اقای شریفی

 سال

اون که یادش نمی آد..انتظار واسش معنی نداره....اونی که سختی می کشه منم...اونی که باید دوری زنشو -متین

 ه دم نزنه منمتحمل کن

 خودخواه شدی متین؟-اقای شریفی

 اینی که می خوام زندگیم و بسازم خودخواهی؟-متین

 اینی که می خوای بهار و بسوزونی تا زندگیت و بسازی خودخواهی-اقای شریفی

 من زندگی را واسه بهار میخوام-متین

 چرند نباف داری فرار می کنی؟-اقای شریفی

 ؟ از کی فرار کنم؟از زنم ؟از پاره وجودماز چی فرار کنم-متین

 ادم از پاره وجودش دل نمی کنه-اقای شریفی

 اگه بدونه روزی برمی گرده این دل کندن و تحمل می کنه-متین

 با بهار بازی نکن متین-اقای شریفی

 داغی اشک صورت بلوری بهار را به اتش کشیده بود 

 به خدا بازی نیست...من دوسش دارم-متین

 اما کارت و بیشتر از بهار دوست داری؟-اقای شریفی
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هیچ چیز و تو دنیا بیشتر از بهار دوست ندارم....اما واسه اینکه به اینجا برسم زحمت کشیدم نمی تونم چشمم -متین

 را روی همه تالشام ببندم

 می خوای بری برو-اقای شریفی

 باید قول بدین بهار واسم می مونه تا برگردم-متین

 کوت ابهت صدا را شکست...کسی حرف نمی زد...بهار به اتاقش رفت...بغض گلوشو فشار می داد..حالش بد بودس

 تلفنش مدام زنگ می خورد اسم سام روی صفحه گوشی افتاد..جواب نداد...داغون تر از اونی بود که حرف بزنه

 چشماش و بست به امید اینکه واقعا فردا چیزی به یاد نیاره

قدر شماره بهار را گرفت تا عاقبت خسته شد...خودشم نمی دونست با بهار چیکار داره...حتی نمی دونست اگه سام ان

بهار گوشی را برداره می خواد چی بگه...فقط می خواست صداش و بشنوه و بدونه بر خالف اون بهار شب خوبی را 

 گذرونده

..سرمای سرامیک کف اتاق تنش را لرزاند...در اتاق تلفنش و روی تخت پرتاب کرد و خودش کف زمین دراز کشید.

 به صدا در آمد..بهنام بود

 زیر لب غرید

 بهنام حوصله ندارم

 بهنام بدون حرف به اتاقش برگشت ...می دونست وقتی سام حوصله نداره حماقت محضه سر به سرش بزاره

سونه اما...چه خیال خامی که فکر می کرد صدای موبایل باعث شد سام در کسری از ثانیه خودش را به گوشیش بر

 بهار پشت خطه

ساره بود یکی از هزاران دوست دخترش...حوصله عشوه های اونم نداشت....تلفن و خاموش کرد و روی تخت دراز 

 کشید

 

اه یا اگصبح روز بعد بهار به امید یک روز بهتر چشم باز کرد.امروز به جای مامان زکیه خانم اونو از چند و چون قضا

 کرد.بهار مطابق هر روز اهی کشید..یعنی چی شده چرا امروز مامان نیامده بود

از تخت پایین رفت .حوصله دوش گرفتن و نداشت ترجیح داد یه راست بره سراغ صبحانه..از اتاق زد بیرون..نمی 

ر بزنه که صدای بهنام دونست چرا دلش می خواد بره سراغ مامان...به طرف اتاق مامان راه افتاد می خواست د

 مانعش شد

 مامان تا کی باید من و مهسان منتظر بمونیم-بهنام

 تا وقتی که شرایط بهار بهتر بشه و تکلیف زندگیش با متین مشخص-مامان

خوب مامان من امدیم و وضعیت بهار و متین حاال حاال ها مشخص نشد من باید منتظر بمونم؟؟؟؟؟اینم در نظر -بهنام

 ه زبونم الل شاید شاید فراموشی بهار دائمی باشه اونوقت من باید تا ابد در حسرت مهسان بمونمبگیرید ک

 بهنام همین که گفتم تا وضعیت متین و بهار مشخص نشه من پیش قدم نمی شم-مامان

کرد که بهار بازم اشک در چشماش حلقه زد ...چرا این شرایط همه را دلسنگ کرده بود...تو دلش به این فکر می 

وقتی پای من میاد جلو ما هیچ میشه کشک میشه ..زن کشک میشه ..خواهر کشک میشه چرا؟... فقط واسه این که من 

 خوشبخت شه من موفق شه من پولدار شه
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کاش توی تصادف می مرد می مرد و امروزی که منیت تنها برادرش منیت تنها عشقش فوران کرده بود رو نمی 

 دید...

 کاش

ته دل کشید ...می خواست بره که در اتاق باز شد و قامت بهنام جلوی در نقش بست...بهار با چشمای معصوم اهی از 

 و نگاه خشمگینش به برادرش نگاه کرد

بهنام جا خورده بود نکنه بهار حرفا را شنیده باشه....اما مهمه؟؟؟...فوقش شنیده مگه غیر از اینه که فردا فراموش می 

 کنه؟

 ندی زد و گفت:ابجی عزیز ما چطوره؟بهنام لبخ

 بهار کوتاه جواب داد

 خوبم مرسی

 و با سرعت انجا را ترک کرد نمی تونست تو خونه بمونه نفسش تنگ شده بود...راه گلوش مسدود شده بود

 قاز خونه زد بیرون و تا تونست توی عمق باغ خونه خودش را غرق کرد کاش اینجا مرداب داشت کاش اینجا باتال

 داشت کاش چیزی بود که بهار را در خود ببلعد و از این وضعیت نجات دهد

 گوشیش دوباره زنگ خورد...سام بود...دکمه پاسخ را فشار داد و بدون حرف گوشی را نگه داشت

 سالم بهار-سام

 پاسخش سکوت بود

 اه سام از اعماق وجودش بلند شد

ن روزا تمام این مدت متاسفم بهار من من کارم اشتباه بود ابراز عشق به زنگ زدم که بگم متاسفم ..بگم واسه تمام ای

زنی که شوهر داره اشتباه بود هر چند که اون زن حتی شوهرش و به خاطر نداشته باشه...زنگ زدم که بگم حاللم 

از  ه فهمیدمکن...من و ببخش و بهم حق بده..حق بده سر در گم باشم...دیشب تا حاال خیلی فکر کردم خیلی...تاز

اینی که شدم بدم میاد...از اینی که به عشق مرد دیگه ای فکر کنم بدم میاد.درسته که تو همبازی بچگیام بودی 

درسته که تو عشق دوران جوانی و نوجوانیم بودی اما اینا هیچ کدام دلیلی واسه خطای من ابله نیست هیچ کدوم کار 

 ز طرف خودت و متین من و ببخشزشتم و توجیه نمی کنه...بهار من و ببخش ا

 بهار نمی دونست چطور زبان باز کرد و نالید

 متین داره میره سام...می خواد من و بزاره و بره

 چی؟-سام

فکر می کردم دوسم داره ...فکر می کردم حاضره به خاطر من از موفقیتش که هیچ از جونشم بگذره ..خودش بهم 

م گفت واسه خوشبختی من حاضره تمام دنیا را زیر رو رو کنه دیدی چطوری می گفت تو تمام وجود منی خودش به

 خوشبختم کرد؟

سام در تحیر حرفای بهار بود.....بهار داشت چی می گفت؟ لحنش به ادمی که هیچ چیز به خاطر نداره نمی خورد 

 یعنی بهار همه را بازی داده بود

 بهار تو یادته؟-سام

 م دور و برم چه خبره خودم به موقعه اخرین برگ ورق و رو می کنمبه کسی حرفی نزن بزار بفهم
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تلفن و بی خداحافظی قطع کرد...هنوز با حالت گیجی به صفحه گوشیش نگاه می کرد...بهار یادش بود همه چیز 

 یادش بود

------ 

ه بهار اشته باشه حتی اگمتین گیج بود نمی خواست بهار و بزاره و بره نمی تونست حتی اگه بهار هیچی به خاطر ند

 هیچ وقت دوری متین و نفهمه حتی اگه انتظار نکشه 

لحظه لحظه ی خاطراتشون و باهم مثل فیلمی جلوی چشماش نقش بست..از روزی که با اون پراید قراضه اش به بهار 

بهار با غرور تمام  کوبید و چهره غرق خون بهار روی اسفالت به نظرش زیبا ترین نقاشی خدا امد...از اون روزی که

جلوش ایستاد و گفت راننده شخصی من شو...از روزی که واسه اولین بار باهم رقصیدن...از اون روزی که بهار لج 

کرد که می خواد باهاش به مجلس خواستگاری بیاد...اون خاطره شیرین ترین خاطره زندگیش بود اون روز از تیکه 

 د شاید شاید واسه بهار مهمه ...از اون سفره شمال های که بهار به بیتا انداخت فهمید شای

خاطره های بهار تمامی نداشت ...هر ثانیه با بهار بودن تو ذهنش خاطره بود بهار نهایت آرزوش بود می تونست از 

 آرزوش واسه آرزوش بگذره....

همون لحظه بهار را ببینه ...بی  تمام روز و فکر کرد تمام روز و قدم زد ...دلش هوای بهار را کرد ...می خواست توی

 توجه به ساعت به سمت خونه اقای شریفی راه افتاد باید بهار و می دید باید بهارش و می دید

زنگ خونه را فشار داد مش باقر با دلهره سریع خودش را به در رسوند در را باز کرد قامت متین جلوی در نقش 

 بست

 سالم اقا-مش باقر

 د انگار تو خلسه بودمتین اصال نمی شنی

 اقا اتفاقی افتاده-مش باقر

 نه-متین

 پس شما اینوقت شب اینجا؟-مش باقر

 امدم زنمو ببینم

 شب اقا 0ساعت  -مش باقر

متین دیگه به مش باقر جوابی نداد و راه خانه را در پیش گرفت همه خواب بودن متین مستقیم به سمت اتاق بهار 

 بهار خوابیده بود ارام و زیبا مثل همیشه رفت اهسته در را باز کرد 

 به کنار تختش رفت روش و با پتو بیشتر پوشوند موهاش و از روی صورتش کنار زد

 سال دوری این فرشته زمینیشو تحمل کنه 8می تونست ...واقعا می تونست ...می تونست 

سید...یعنی می تونست خودش را از خم شد و گونه های سفید عروسکش و بوسید ....بهش مزه داد پیشونیشم بو

 سال محروم کنه 8بوسیدن و لمس کردن بهار واسه 

با همون لباس بیرون و کفش روی تخت کنار بهار دراز کشید بهار و به سمت خودش کشید و در اغوشش جا 

ق بهار نیست داد..مدام موهای بهار و نوازش می کرد و سرش را می بوسید...به این فکر می کرد که این نامردی ح

 ..خوب بیاد نمیاره که نیاره ..متین که می فهمید داره چه نامردی می کنه

 بهار را سفت تر توی اغوش کشید 
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سر بهارش و بوسید ..بیشتر تو اغوشش فشارش داد واسش مهم نبود بهار بیدار میشه یا نه ...بریده بود از این همه 

بریده بود..باید به جایی پناه می برد باید به ریسمانی چنگ می تردید از این همه دودلی از این سردرگمی 

انداخت..بس بود این هم تردید بس بود این زندگی پرتشویش و پر اضطراب بس بود..دیگه نمی تونست دیگه 

کشش نداشت..می دونست بی بهار زنده نمی مونه به صورت سفید بهار نگاه کرد این همون دختری نبود که روزی 

یوانه اش کرده بود...ای اون بهاری نبود که منیتش سر به فلک می کشید..مظلوم شده بود معصومیت از غرورش د

چهره اش می بارید..بهار با غرورش بهار بود اما االن مثل این بود که هیچ غروری براش نمونده قبال اشک ریختنش 

خ شده بود..خم شد و چشمای بهار را بوسید در حد یه اشک بود اما االن اونقدر گریه کرده بود که چشماش سرخ سر

 ..خیلی االم شده بود 

انقدر به بهار و زندگیشون فکر کرد تا کم آورد و بالخره خوابید همونجا کنار بهار هم اغوش زیباترین اتفاق 

 زندگیش هم نفس با عزیزترین وجود زندگیش خوابید

---- 

شد تا اونو واسه صبحانه بیدار کنه..با دیدن متین و بهار که در اغوش  زکیه طبق روال هر روز بدون در وارد اتاق بهار

 هم غرق شده بودن یکه خورد و از اتاق بیرون پرید..لبخندی معنی دار به گوشی لبش نشست

بهار تکونی خورد گرمای اغوش اشنایی را حس کرد...دیشب انقدر خسته بود که متوجه ورود متین نشه...تازه 

رد..چقدر دلش برای متین و اغوش پر مهرش تنگ شده بود...اما یه لحظه از فکری که به ذهنش حضورش و درک ک

خطور کرد کمرش تیر کشید...یعنی واقعا این هم اغوشی اخر بود...یعنی دیشب شب خداحافظی بود... مدام تو 

توجیه که من چیزی یادم  ذهنش تکرار کرد یعنی متین تا این حد نامرد شده تا این حد که ول کنه و بره با این

 نیست....پس احساس مسئولیتش کجا رفته..اشک به چشماش نشست کاش هیچ وقت عاشق نمی شد

 با نفرت از اغوش متین بیرون امد انقدر محکم پسش زد که متین از خواب پرید

ت نیست االن واست متین با چهره ای خواب الود در حالی که چشماش و می مالید گفت:اروم باش می دونم چیزی یاد

 توضیح می دم فقط از اینکه کنار من خوابیدی وحشت نکن من شوهرتم...تو چند وقت پیش تصادف ...

 بهار میان حرفش پرید و گفت:خیلی وقیحی خیلیی...از اتاق من برو بیرون

یعنی  شوهرتممتین در حالی که از خستگی نا نداشت چشماش و باز کنه بازم چشماش و بست و گفت:وقتی می گم 

 کنار تو خوابیدن وقاحت نیست

 بهار با صدای محکمی گفت:اقای متین شایسته از اتاق من برو بیرون

 متین حس کرد دراه خواب می بینه بهار چی گفت؟؟؟؟

 متین از جا بلند شد و توی تخت نشست وبا لبخند عمیقی گفت:بهار تو منو یادته؟؟؟؟

 از اتاق من برو بیرون-بهار

ن بی توجه به حرف بهار محکم بهار و به سمت خودش کشید و توی اغوش خودش غرقش کرد محکم گرفته متی

 بودش تقالهای بهار کاری از پیش نبرد متین تمام صورتش و بوسه باران کرد 

 بهار مدام پسش می زد اما متین توی حال عادی نبود..

 خونه بهاره و هر لحظه ممکنه خانواده اش سر برسن بهار جیغ می کشید و اصال واسه متین مهم نبود که توی
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 جیغ های بهار بلند تر شد

 بجز خدمتکارها کسی توی خونه نبود..مادر و براد و پدر بهار همگی سر کار بودند

 خدیجه سراسیمه به سمت اتاق دوید حتی صدای زکیه را که می گفت:نرو با شوهرشه بزار راحت باشن و نشنید

 کرد با دیدن متین که داشت دیوانه وار بهار را می بوسید .. گونه هاش گل انداخت و از اتاق خارج شددر اتاق باز 

 بهار فریاد زد...لعنتی کجا رفتی..کمک

 اما خدیجه روی بازگشت به اتاق و نداشت

رکش ست تبهار خیلی تحمل کرده بود بیشتر از ارفیتش دلش نمی خواست مورد لطف متینی که تا دیروز می خوا

 کنه قرار بگیره

 در حالی که از تقالی زیادی نفس نفس می زد محکم سیلی به گوش متین خوابند...متین شوکه شد و عقب کشید

 برو بیرون حیوون عوضی-بهار

 یعنی بهار با اون بود ...بهار بود که بهش گفت حیوون ...بهار بود که گفت عوضی..اخه چرا مگه چیکار کرده بود

مشو برو همون قبرستونی که تا دیروز له له می زدی بری..همون جایی که حاضر بودی از من و عشق من گ-بهار

بگذری تا بهش برسی..برو دیگه نمی خوام ببینمت..دیگه نمی خوام به ادمی ارزش بذارم که واسم پشیزی ارزش قائل 

 نیست 

 متین با دهانی باز به بهار و حرفای بهار گوش می داد

 هش حق بده اینجوری حرف بزنه یا نه؟باید ب

می دونست تو این مدت سردرگمیاش باعث شد بود بهار فکر کنه ادم خودخواهی اما دیگه لقب حیوون خیلی براش 

 زیاد بود

برو دیگه چرا معتلی ...مگه اخرین هفته نیست...برو دیر کنی پوالتو به یه نفر دیگه می دنااااا...برو پا بزار رو -بهار

 ر وعشقش و بگذر بگذر تا به آرزوهات برسیبها

 متین زمزمه وار گفت:اروم باش بهار ...اروم باش

بهار که حسابی جوش اورده بود و مثل ابر بهاری اشک می ریخت گفت:ارومم...من کامال ارومم...چیه فکر می کنی 

 ری زندگیم راحت ترم میشهبدون تو می میرم فکر می کنی دوام نمی آرم نخیر اصال هم اینطوری نیست تو ب

حرفای بهار همه از عجز بود همه از بریدن بود..اینو متین می فهمید می فهمید فشار این چند مدت خیلی بیشتر از 

ارفیت بهار بود باید می زاشت بهار بگه هر چی تو دلش انبار شده را بگه تا راحت شه اونوقت می شد با هم حرف 

 بزنن

 

ه نفس نفس افتاد...متین در مقابل حرفای بهار کوتاه امد..گذاشت خودشو خالی کنه..حق داشت بهار انقدر گفت تا ب

 فریاد بزنه

می خواستم از داشته هام بگذرم و به نداشته های تو پناه بیارم نداشته های که گرچه مادی بود ولی پر بود از -بهار

شدن من به مال و منال بابام می خندید همونی که به عاطفه و احساس من اون متین و دوست دارم همونی که به غره 

 خودش و توانایی های خودش تکیه داشت همونی که می گفت پول شخصیت نمی سازه 

 لحظه به لحظه صدای متین باالتر می رفت
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متین وقتی دید بهار دیگه نایی واسه دادا و هوار نداره بهش نزدیک شد با تمام اکراه های بهار به اغوشش 

ید...بهار دیگه دست و پا نزد رهایی از دست متین محال بود...متین موهای پریشان بهار را که حاال روی صورتش کش

 ریخته بود کنار زد و خیره در چشمهای دریایی بهار گفت:بهت سخت گذشت ببخش جبران می کنم

 سال دیگه که برگشتی؟ 8-بهار

 بی تو نمی رم.-متین

 با تو نمی آم.-بهار

 لبخندی زد و گفت:پس با هم می مونیم متین

 بهار به چشمای متین نگاه کرد متین سر جلو برد و بوسه ای نرم و کوتاه و اهسته روی لب عروسکش نشاند

 با احساس من بازی نکن-بهار

 به جان تو که می دونی چقدر برام عزیزی نمی خوام برم-متین

 دیدی حالم خوب شده نظرت عوض شد؟-بهار

 نه از دیشب که امدم پیشت نظرم عوض شده بود-متین

 داری سر به سرم می زاری-بهار

 متین سرش را به سر بهار چسبوند و گفت:نمی خوام کاله به سرت بزارم

 بهار بی اختیار خندید

امروز زنگ می زنم و خبر می دم که قصد برگشت ندارم..می گم اینجا چیزای دارم که حاضر نیستم به هیچ -متین

 یمتی از دستشون بدمق

 بهاربا شک به متین نگاه کرد...

 اینجوری نگام نکن می خورمتاا-متین

 متین-بهار

 جان دلم-متین

 خواب نمی بینم؟-بهار

 نمی دونم واسا امتحان کنم-متین

 جلو رفت و گونه بهار و گاز گرفت

 اخخخخخخخخخ -بهار

 داخت گفت:نه بهار بیداریمتین با لحن جدی مابی که بهار و به خنده می ان

 نامرد تو که گونه امو کندی-بهار

 متین در حالی که همون قسمت گاز گرفته را می بوسید گفت:سیب خودمی من گازت نزنم کی بزنه؟

 متین پاشو اول دست و صورتت و بشور بزار منم یه ابی به صورتم بزنم-بهار

 نشسته هم خوشمزه ای-متین

 تو رو خدا؟-بهار

 به خدا-نمیت
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روز خوبی بود ...حداقلش این بود که خوب شروع شده بود..با متین صبحانه خوردن و به گردش رفتن...متین دنیا را 

از سالمت بهار با خبر کرد..اقای شریفی دلخور شد ...وقتی بهار تلفن و از متین گرفت تا با پدرش هم صحبت بشه 

 رد:کارت خیلی بچگانه بود بهاراقای شریفی فقط یه کلمه گفت و تلفن و قطع ک

 ولی بهار به این فراموشی نیاز داشت نیاز داشت تا بشناسه...تا بفهمه ...تا مهک بزنه

سام و شناخت...سام خیلی مرد بود..خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می کرد ..شاید می تونست شروع خوبی با سام 

متین و به پایان می رسوند و نقطه سر خط...نمی تونست متین و  داشته باشه اما در آن صورت باید خط زندگیش با

 تموم کنه نمی خواست متین و تموم کنه هرچند توی امتحانی که گرفته بود سام درخشان تر عمل کرد اما

به متینش حق می داد ...هر کسی هم جای او بود سر در گم می شد..اینده چیز کمی نیست..توقع زیادی از متین 

 متین و با دنیا عوض نمی کرد..عشق اولش بود می خواست با همین عشق به اخر برسهداشت ..

 اما از ته دل و اعماق وجودش دعا کرد سام صاحب بهترین ها بشه ..سام بهترین بود و لیاقتش بهترین ها

 کاش روزی بتونه همه محبت های هم بازیش را جبران کنه

 

دن قرار دادعشقش و بهم ثابت کرد ...نمی دونم چرا این مدت به دنبال اثبات متین با نرفتنش و تصمیم به کنسل کر

می گشتم نمی دونم محک زدن متین کار درستی بود یا نه نمی دونم تظاهر به فراموشی کار درستی بود یا نه...اما دلم 

وض نمی یه سند می خواست یه سندی که بشه باهاش اثبات کرد متین دوسم داره و منو با آرزوهاش ع

کنه...خوشحال بود که متین سند قلبش و به نامم زد ..همین واسم کافی بود...همین بهم ارامشی می داد ورای هر 

 ارامش دیگری

روزی که متین دست برد به تلفن تا با طرف قرار دادش تماس بگیره و همه چیز را کنسل کنه دلم لرزید...نه...لگد 

ادعا می کردم عاشقشم کار درستی نبود...اون با موندنش اثبات کرد که حاضره شدن آرزوهاش اونم زیر پای منی که 

 به خاطره من بگذره حاال نوبت من بود تا با رفتنم بهش ثابت کنم قدردانه تمام محبتاهاشم

با کمک یکی از دوستای پدر که از جراحان معروف انگلستان بود با کلی دردسر پذیرش گرفتم..پدر هنوز از دستم 

خور بود کمتر باهم همکالم می شد...بهش حق می دادم زجر کمی نبود که فکر کنی تک دونه دخترش دیگه حتی دل

اسم خودش و هم به یاد نمیاره و دردناک تر از همه این بود که بفهمی تمام این غم و غصه های که رو دلت تلمبار 

 شده یک شوخی بچگانه بوده برای اثبات عشقی ثابت شده

--- 

سم ازدواج من و متین با مراسم بهنام و مهسان دو هفته فاصله داشت...مهسان و من اصرار داشتیم مراسم و یک مرا

 شب بگیریم اما بهنام و متین مخالف بودن

 در نهایت اول جشن ازدواج بهنام و مهسان به پا شد و دوهفته بعد جشن ما...

 در ویالیی بزرگ برگزار شد جمعه شب مراسمی شاهانه برای تک پسر خانواده شریفی

تا شب عروسی بهنام سام و ندیدم...نمی دونستم کجاست...راستش از مهتابم جرات نمی کردم بپرسم...بدجور از 

 دستم بابت فراموشی کذایی عصبانی بود
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رده کواسه مراسم داداشم لباسی بلند از جنس حریر به رنگ سورمه ای پوشیدم ...هماهنگی خاصی با چشمام ایجاد 

بود..رزیتا خانم موهام و لخت رها کرد و ارایشی ساده و بی تکلف به صورتم داد...اخه متین اینجوری بیشتر دوست 

 داشت...دست در دست متین پشت سر عروس و داماد از پله های وسیع ویال پایین امدیم

به  تکیه داد بود و کت شلواری مشکی با چشمام میان جمعیت به دنبال سام می گشتم...بالخره پیداش کردم...به دیوار

تن داشت..کراوات مشکی باریکش روی بلوز سفیدش جلوه گری می کرد...چندتا از دخترای فامیل دورش حلقه زده 

 بودن و عشوه ناز می ریختن

د رسام سعی می کرد مثل همیشه باشه و غم چشماش و پشت پرده بی تفاوتی پنهان کنه...فشاری که متین به بازوم او

خبر دارم کرد که زیادی به پسر مردم خیره شدم...بهنام و مهسان روی پله اول و من و متین روی پله چهارم ایستاده 

بودیم...بهنام صورت پدر و اقای شایسته را بوسید و مادر و به اغوش کشیدو با خانم شایسته دست داد...بعد با حالت 

 دادش ما کجاست؟بلندی که توجه همه را جلب می کرد گفت...اقا 

 همه می دونستن منظورش سامه ..

 سام لبخند عمیقی زد و به سمت بهنام امد همدیگر را تنگ در اغوش کشیدن

شب ازدواج بهنام شبی به یاد موندنی بود...اما نمی دونستم چرا سام خودش و از من پنهان می کرد..باید باهاش 

 حرف میزدم..

چشمام نگاه نمی کرد..منم اصراری نداشتم...بی مقدمه گفتم:سام تو لیاقتت بهترین  سر میز میوه گیرش انداختم...به

هاست می دونم و مطمئنم که روزی نیمه گمشده ات رو پیدا می کنی نیمه که باهات جور باشه نیمه که بزرگی قلبش 

ن شیطنت ت پشت ایبه وسعت بخشندگی تو باشه کسی که بدونه پشت این دیوار پر غرور پشت این چهره بی تفاو

های جوانی روحی پاک و بی آالیش وجود داره که به اندازه سفیدی برف ها سفید و بی سیاهی..از من رو بگیری یا 

 نگیری..از این به بعد ادم حسابم کنی یا نکنی مهم نیست مهم اینه که من مثل بهنام دوست دارم....

 جوابم فقط لبخند تلخی بود که روی صورت سام نشست

 زیر لب زمزمه کرد:به پای هم خوشبخت بشین

واسه یک ثانیه فکر کردم اگه سام جای متین بود...سریع افکار را از ذهنم دور کردم اگری وجود نداشت پیرهن و 

 لباس نبودم که هر دفعه تن کسی باشم

--- 

 دو هفته بعد مراسم من و متین به پا شد 

کجا فقط می دونستن رفته...ازش دلخور شدم ..باید توی مراسمم شرکت می  سام نبود ...رفته بود...کسی نمی دونست

 کرد

رزیتا خانم از صبح مشغول اب و رنگ دادن به صورتم بود ..هر چی موگیر بود توی موها به کار برد تا بلکه این 

 موهای لختم حالت بگیره..بنده خدا دیگه عصبی شده بود

یت تنم بود...کمر لباس ابی بود درست رنگ چشمام دنباله لباس هم از همون لباس سفیدم و به تن کردم...بدجور ف

ساتن ابی بود اما خود لباسم کامال سفید و براق بود...تور خاصی بود دوسش داشتم...رزیتا خانم تاج و به سرم گذاشتم 

 و پایان کارش و اعالم کرد
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...با دیدن قامت متین که توی ان کت و شلوار توسی  بعد از اتمام کار رزیتا خانم بیرون رفت و متین و صدا کرد

 دوچندان جذاب شده بود بی اختیار بغلش پریدم

 خانم خشکله ارایشت خراب میشه ها-متین

 سرم و از اغوشش بیرون کشیدم و گفتم:بدون ارایشم پسندم

 چشمکی زدم

چرا اینقدر خوشکل کردی فکر قلب من متین محکم گونه امو بوسید و گفت:وقتی شیطون میشه خوشمزه تری..حاال 

 بیچاره نیستی

اخ بیماری قلبی داشتی و من نمی دونستم...ای خدا دیدی چه کالهی سرم رفت ...نگفتی نگفتی گذاشتی شب عروسی -

 گفتی

 متین در حالی که محو تماشا بود گفت:بیا بریم انقدر اتیش نسوزون

ن بهمون نگاه می کرد...صدای پچ پچ خانم باجیای فامیل را می شنیدم که با هم از پله ها پایین امدیم...همه با تحسی

 واسه یه بارم که شده تو عمرشون یه حرف درست حسابی زدن

 چقدر به هم میان...

 بهترین شب زندگیم را در کنار تنها عشق زندگیم گذراندم

متینم را بسازیم و پایه های زندگیمون و  فردای همون روز به لندن پرواز کردیم..جایی که قرار بود کاخ آرزوهای

 محکم تر کنیم

هنوز در آسمان ایران پرواز می کردیم که دلتنگی به دلم هجوم آورد...دستم در دست متین بود و سرم را به پنجره 

 هتکیه داده بود...با حسرت و غم به چراغ های کم سویی که کوچه و خیابان های ایران را روشن می کردند خیره شد

 بود...هیچ وقت فکر نمی کردم تا این حد به زادگاه مادریم وابسته باشم

 صدای مهماندار هواپیما سکوت را شکست

 مسافرین محترم هم اکنون از مرزهای کشور عزیزمان جمهوری اسالمی ایران خارج شدیم...

 چهره ام زدود... قطره ای اشک روی گونه ام چکید اما گرمای دست تنها شعله ی زندگیم اشک را از

 بر می گردیم بهار .. قول می دم که بر می گردیم

 

 پایان
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