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 همخونه شرقی: رمان نام

 سمیه سادات هاشمی )کاربر انجمن ناول کافه(: سندهینو

 HAZELNUTناظر: 

 عاطفه سادات حسینی  هرمانی،دنیا ق ،ژاله یوسفیویراستاران:  

 

*** 

 

 رمان: خالصه

جهت ادامه تحصيلش با مانع بزرگی  رشتۀ رياضی است. برای ورود به دانشگاه شريف بهار، دانشجو و نخبه
دهد و او را مجبور به اطاعت از حكمش آن هم مجرد نمی  كند. پدرش اجازه تحصيل در تهرانبرخورد می

 .شودها میكند اما موانع زيادی وجود دارد كه بهار درگير آنمی

 

 "اول فصل "

 

 پدرش صدای چرخید،می مستأصل و هدفبی خود دور به. کردمی خفه دستانش با را اشگریه هقهق صدای
 گرفته را وجودش تمام نخورده سیلی درد و بود خورده صورتش به محکمی سیلی مانند بار هزاران دیروز از
 :پرسیدمی خود از ناباورانه بار هر د،بو

 چرا؟ -

 ترتمام هرچه ایکینه با و کشید اشروسری یلبه به دستی کرد،می اشکالفه پیش از بیش تیرماه گرمای
 و رفت اتاقش بزرگ پنجره سمت به بود، شده تنگ نفسش. کرد پرتاب خوابتخت سمت به را اشروسری
 هوا بود، بریده را امانش خفگی احساس بود شده بلند هایشنفس. گذاشت شیشه روی را اشپیشانی

 اطحی به رو را اتاقش یپنجره برد، پنجره دستگیرۀ سمت به دست دهد؛ نجاتش که ایتازه هوای خواست،می
. دآمنمی صدایی هیچ کردندمی جیکجیک انگور درختان روی که هاییگنجشک صدای بجز کرد باز خانه بزرگ

 راه ما  حت که داد امید خود به و گرفت نفسی فرستاد، صلواتی ب*لــ زیر کرد نگاه که سبزشانسر  حیاط به
 ماند، خیره افتخارش هایلوح و هاتندیس ها،مدال به برگرداند؛ اتاقش سمت به را سرش. هست ایچاره
 حاال و ودندب پدرش چرای و چونبی حمایت حاصل شانتمام بودند، تالشش و خوابیبی حاصل شانتمام

 ...پدرش
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 را حامد یشماره سریع و برداشت اشرایانه کنار از را همراهش تلفن رفت، اتاقش بزرگ میز سمت به سریع
 :کرد صدا را خدا دل در و بست را چشمانش. گرفت

 .کمک خدایا کنم،می خواهش خدایا -

 :گفت بلند و پراند چشمانش از برق حامد همیشگی گرم   صدای

 !جان دحام سالم -

 :بود اشمشتری سرگرم او لرزان صدای به توجه بدون حامد

 ببین! مونهمی برامون حمالی فقط نداره سودی برامون اصال   فرش تخته صد از ترکم نداره، راه خانم نه -
 تونیدمی اگه خودتونه، نظر حاال دبی بفرستم رو خودمون هایفرش گمرک میرم دارم ظهر از بعد من، خواهر

 .شرمنده که نه اگه برممی هم رو شما مال! خدمتم در من کنید جور دیگه تای بیست برام

 :گفت کالفگی با حامد

 .دارم مشتری کن، صبر لحظه یه! بهار الو الو -

. دآم معامله شدن تمام صدای که نکشید طولی اما بزند فریاد حامد تفاوتیبی این از خواستمی دلش بهار
 بهار هب توانستمی جوابی چه داشتند، شرم عرق دستانش فشرد، دستانش در کممح را تلفنش گوشی حامد

 :گفت دروغین لبخندی با بدهد؟

 خوبی؟ بهار؟ جونم الو، -

 :گفت سریع و کرد چاق بلندی نفس بهار

 مامان به زدی؟ حرف باهاش شده؟ چش بابا حاال تا دیروز از فهمیدی برام؟ کردی کار چی حامد؟ شد چی -
 زدی؟ گزن اختر

 :گفت آشکار بغضی با و

 نکرد؟ حمایت من از دیروز کس هیچ چرا اصال   -

 :گفت شرمندگی با گرفت دندان به را لبش حامد

 از هک ممکنی حرف ترینمحال یعنی میگه، چی بابا نفهمیدم اصال   بودیم شده شوکه همه بهار خودم جون به -
 بابا گفتم تا دیدی خودت ریخته هم به من از بدتر یدحم آبجی، خدا به بود، حرف این دراومد بابا ن*دهـ
 به" کنممی محرومتون ارث از بزنید حرف حرفم روی کدوم هر که واهلل به" گفت و داشت آمادگی کامل چرا؟
 همش بیرون اومدیم خونه از حمید با وقتی. بودم شوکه فقط نترسیدم حرفش بخاطر بهار قسم علی
 عمو آقاجون، اختر، مامان. زدیم زنگ جا هزار به. بزنه بابا رو حرفی همچین نداره امکان! محاله گفتیممی

 .نشد دستگیرمون هیچی خدا به ولی رسول

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس حامد
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 مامان نجو به بیرون، کردمی پرتم بابا نبود حمید اگه که خدا به گرفت باال بحثمون حجره، اومد بابا صبح -
 که داخ به ریخته؛ هم به زندگیم تموم. داده بهت رو حکم این بابا شهنمی باورم بذارم هم روی نتونستم پلک
 .هست چیزیش یه بابا

 با. چسبیدنمی دلش به حامد جواب اصال   چرخید، خودش دور و کشید موهایش به دستی کالفه بهار
 :گفت دلخوری

 !تهران؟ برم ذارهنمی چرا نگفت آخه گفتی؟ چی؟ امروز -

 صال  ا بهار. درس بسه دیگه بده ادامه دیگه خوامنمی ميگه فقط نداد، پس نم کام تا الم نگفت، که خدا به -
 به دارم رو اختیارش دخترمه" میگه کالم یک فقط نداره ایکننده قانع جواب هیچ هم ابدا   نمیاد، کوتاه
 وزر چند تا شده؟ چی یهو آخه من پدر گفتم التماس با. بپرس حمید از" نکنید دخالت نداره ربط کسیهیچ
 اب انگار! میشه باورت نزن؟ رو رفتن حرف میگی مرتبه یه شد چی باهاش بری خواستیمی خودتم که پیش
 آقاجون و اختر مامان به موقع همون بابا جلوی منم بود حساب ماشین تو سرش فقط زدممی حرف دیوار
 تنگف بهم راحت خیلی کردم، غلطی عجب گفتم بار زاره که شدم یخ روی سنگ چنان شهنمی باورت. زدم زنگ
 :گفتم زدم داد آقاجون سر شدم عصبانی اینقدر زهرا فاطمه به. موضوع این توی نکنید دخالت هابچه شما

 کردهتحصیل باید میشه، رد تون خونه از که هم مورچه داشتین اعتقاد همیشه که شما سرهنگ جناب -
 دختر این به شد چی! زنید؟می رو حرف این چرا دادین، تحویل کردهیلتحص بچه تا هشت که شما باشه
 :گفتم و بردم باال رو صدام. بگیره تصمیم براش بابات چی هر میگین! کردین سکوت تونهمه رسید

 !شونیدشامی زانوهاتون روی بینیدشمی وقتی هنوزم کهاینوه تنها ها،بهاره همون این آقاجون -

 از اشک ارادهبی بهار. نشست حجره هایفرش تخته روی به و شد سست زیاد عصبی فشار زا حامد، زانوهای
 ناآشنای بوی بودند، کشیده پس پا همه بود، تمام کار نشست؛ اتاقش وسط و شد سرازیر چشمانش
 :گفت ریزاناشک رسیدمی مشامش به شکست

 شده چیزی خدا به حامد. بیان کوتاه ندنمخو درس موضوع سر آقاجون و اختر مامان! محاله نمیشه، باورم -
 بگو وت. رسمنمی اینتیجه هیچ به دادم انجام ناشایستی رفتار چه کنممی فکر هرچی کنهمی اینجوری بابا که

 کنم؟ تمومش جاهمین کشیدم سال همه این که زحمتی همه این با داداش

 بود خنجری خواهرش ده درمان صدای. بیاورد یشبرا خنکی آب لیوان که کرد اشاره اشحجره شاگرد به حامد
 :گلویش در

 :گفت اختر مامان انداختم راه که بیدادی و داد همه اون از بعد. نشو ناامید حامد جون نکن گریه -

 .کنهمی دعوتتون شام امشب -

 .کنهمی اینجوری چرا ببینه میزنه حرف بابا با داد قول

 :گفت
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 .کنهمی پیدا رو راهش باالخره بگو بهار به -

 شدند، ترسو عمه قضیه سر همه اینا زنممی حدس ببرن، پیش از کاری خورهنمی آب چشمم من بهار ولی
 ایدنب داده گیر بابا حاال تا دیروز از چرا آخه ولی بشه تکرار باز پیش سال هشت و بیست قضیه خواننمی
 رکتش داریم االنشم همین که حمید و من کن؛ یزندگ تهران برو خودتم پاشو حسابی، مرد میگم بابا به بری؟

 :میگه تفاوت بی و خونسرد خیلی اینجا، پامون یه تهرانه پامون یه که مدامم چرخونیممی هم با رو حجره و

 .نکن مشخص تکلیف من برای کنم،نمی دل شهرم از من -

 .رهدا دوست رو شهرش زیادی رسیده نتیجه این به روزه چند چطور دونمنمی واال

 هایاشک. کشید دراز اتاقش وسط قرمز قالی روی ریختند،می زحمتی هیچ بدون اراده بی بهار هایاشک
 :گفت ناالن دار،خش صدای و آشکار دردی با بهار داشتن، ناله صدای انگار ناآشنا

 خیلی اباب باالخره نبودم، نشناسنمک. دادم گوش رو حرفش شریف، دانشگاه برم نذاشت کارشناسی برای -
 بهترین کوچیکی این به شهر توی زحمتی چه با دونیمی خودت. موندم خودمون شهر توی داره غیرت روم

 کارشناسی مثل اشقضیه ارشد برای اما بوده خوب کارهام نتیجه همیشه زیاد یا کم. فرستادم رو هامقاله
 کنج قراره هامزحمت تمام ریزم؟ب سرم به خاکی چه آخه حامد، ندارن منو رشته ارشد اینجا اصال  . نیست
 بپوسه؟ خودم با اتاق همین

. رفت حامد طرف به خریدار با صحبت کردن تمام از پس حمید شد؛ بلند حامد کالفه هاینفس صدای
 حامد. گذاشت حامد شانۀ روی دست حمید. داشت اوضاع نبودن خوب از نشان حامد یبرافروخته یچهره
 :گفت آرام

 کی تو آخه کنی،می گریه مظلوم گیرهمی آتیش دلم. نمیشه درست چیزی که گریه با نکن، ریهگ داداش جون -
 میدم قول وايسیم، بابا جلوی نخواستی خودت کارشناسیت برای خدا به دختر؟ کردی اعتراض چیزی به

 نزدی؟ حرف مامان با بشه، درست

 :زد پوزخند مادرش نام شنیدن از بعد هایشاشک میان بهار

 دیگه اینکه خوشحالی از خانم. باشه من حامی مورد این توی مامان کن فکر درصد یک! مامان؟ هه -
 یگهد میگه و برام نوشته اسم زهرمار و کوفت هنری کالس تا چهل رفته شوهرمه وقت و گرفتم رو لیسانسم

 بابا فهممنمی یول نداره خوبی میونه درس با هیچوقت مامان دونیمی خودت. داریه خونه یادگرفتن وقت
 ماس حاال تا دیروز از اصال   بخوره سرم توی آمریکا! آمریکا؟ عموها پیش برمتمی گفتمی که اون! چرا؟ دیگه
 از دارم شرم دونیمی خودت کجا، استغفراهلل...برم خواممی گفتم انگار میشه عصبی همچین میاد که تهران
 اباب یعنی باشه عمه پیش سال چندین جریان بخاطر هاگ میگم خودم پیش همش بابا، کردن جواب و سوأل

 تو امدح خوندن؟ درس جای به الواتی پی برم رسید تهران به پام که امجنبهبی اونقدر یعنی! نشناخته؟ رو من
 صدای کسی دیده؟ خطایی من از کسی بودم؟ بدی دختر حاال تا بگو من به میدم قسمت دایی روح به رو

 یکیش دختریم تا سه عظیمی خانواده توی کشیدن؟ دردسر برام چقدر حاال تا ده؟شنی حرمتیبی و بلند
 که گردهمی و چرخهمی خودش برای جوری شاهده خدا که اس سپیده هم یکی خودته، خانم که فرزانه
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 تک اون بابا میده، آزادی بهش و ذارهمی راحتش عمو چقدر دونیمی خودت گردن،نمی فامیل هایمتأهل
 رفت راحت خیلی. بود آزاد یک از اون دونیمی خب ولی بزرگتره ازم سال چهار درسته دخترم، تک منم دختره
 ینا دختر اونم. عمه خون ه تهران بود رفته تفریح برای ماهی یه پیشم هفته تا برگشت و خوند درس شیراز

 .بینیدب منم ببینید رو اون شکل و تیپ و سر امخانواده این دختر منم اس،خانواده

 این رفت، فرو فکر به حامد. آمدمی آرامش هقهق صدای تنها. نزد حرفی دیگر بهار بود، کرده سکوت حامد
 به خواهرش كه ایدفعه آخرین آمدنمی یادش کرد فکر چقدر هر کرد،می اعتراض بهار که بود باریاولین
 :گفت ذهنش در پس. بوده زمانی چه باشد کرده اعتراض چیزی

 .هیچوقت شاید -

 :گفت لرزان صدای با آرام حامد

ه خوندن درس جزبه اصال   تو. ندیدم ترمطیع و ترگل تو از قسم علی به -  نهادپیش تو اصال   داری؟ هم کاری مگ 
 رون ترم یه من نظر به ولی داری هدف کلی دونممی. بدم انجام برات سر با سر بر خاک من تا کنم چیکار بده

 حمیدم تهران، بری میده رضایت باالخره نمیاره طاقت بابا جلوتری سال چهار همه از که تو. دانشگاه
ه تهران بره بهار تونهمی که راهی تنها میگه خونده رو دستمون انگار بابا ولی همینه پیشنهادش  .ازدواج 

 گرفته، رو شلیسانس زحمت با تازه شه، سال نوزده دختر این میگم بهش زدم داد سرش کردم قاطی اونقدر
ه بشه؟ نابود که کنه شوهر  هشب کشیدم داد شدم عصبی" خواممی بهتر رو خواهرتون صالح و خیر من" میگ 
 :گفتم

 عمه روی چقدر که دونیممی کنی،می مقایسه خواهرت با رو بهار شما مشخصه قشنگ صالحی؟ و خیر چه -
؛  .کرد جمع شدنمی رو شد زده که حرفی ولی گفتممی نباید دونممی حساس 

 :گفت. گوشم توی خوابوند یکی بابا معطلیبی

 .نزنی حرف دهنت از ترگنده تا بیرون شرکت و حجره از ندازمتمی -

 .باشد کرده بلند کسی روی دست باریک حتی پدرش آمدنمی یادش. فشرد دستانش در را تلفن بهار

 .داداش برات بمیرم الهی -

 .بود خودم تقصیر جونت، از دور بابا نه -

 :داد بهار پی و گرفت حامد از را حواسش گرفت، حامد از را تلفن گوشی حمید

 .آبجی سالم -

 .کنه بلند روش دست بابا شدم باعث که بمیره بهار خورد؟ بابا از سیلی حامد داداش حمید سالم، -

 :گفت خنده و لودگی با حمید
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 رو بابا زیادی جونش، نوش بود ناقابل سیلی یه نباش حامد ناراحت هیچ کنی؟می حامد حامد بابا چیه -
 .خوردمی کتک هااین از بیشتر باید این نخور غصه تو بود، خودش تقصیر کرد عصبی

 .حامدم شرمنده دنیاست دنیا تا کرده؟ بلند رومون دست کی بابا میاد، دلت داداش نگو -

ه نکن نامردی بابا -  داداش من سرم خیر بگیری؟ تحویلم بخورم کتک خاطرت به برم داداشتما، منم دیگ 
 .امدیونه این از ترعاقل کلی و ترمبزرگ حامد از دقیقه چهل بابا بزرگتونم،

 که بود ناروایی سیلی فکر در تنها و دادنمی او هایحرف به اهمیتی اصال   نخندید، حمید هایحرف به بهار
 :گفت آرام لودگی بدون و دفهمی را موضوع این حمید بود، خورده پدر از خاطرش به حامد

 زارب نوکرتم گفتم بهش درنیاوردم، بازی دیوونه حامد مثل و زدم حرف بابا با محبت در از کلک هزار با صبح -
 میگی خودت هم همیشه رو این اسنابغه دختر این من پدر آخه گفتم دوباره نداد، جواب نگیر رو جلوش بره
 که شده چی دونمنمی بابا گفتم نداد، جواب و کتاب حساب ویت کرد رو سرش باز دونن،می شهر همه هم
 ناونجا  داداشات تا چهار عموها، پیش کالیفرنیا بره بذار حداقل پس صالحه حتما   باشه تهران بره زارینمی
 دونن،می رو بهار امثال قدر بهتر اونجا خدا به ذارنمی چشماشون روی رو بهار و ندارن دختر کدومم هیچ
 رخاط به باید ما که شده چی حاال ده؟می اهمیت بهار به تو اندازه کی بابا گفتم بهش نداد، رو ابمجو  بازم
 سابقاتم برای بود تنگ دستت حسابی بود حامد و من عروسی یادت ه بابا گفتم! بکنیم؟ رو شما التماس بهار

 رشس فدای باغ گفتی! اپن؟ژ  رفتی بهار همراه و فروختی معطلیبی بودی عاشقش که رو باغی ژاپن ریاضی
 ینماش لحظه این خاطر به بودم حاضر گفتی آورد اول مقام وقتی یادت ه بیاره، افتخار ایران برای خواممی فقط
 گرما و سرما کی میره؟ بین از خودتم هایزحمت نوکرتم گفتم داره گناه داره ارزش بهار بابا بفروشم، پامم زیر
 پول برابر دو بهشون و گرفتمی بهار برای رو زبان هایمربی بهترین کی بود؟ دنبالش رفتمی بهار جا هر
 رو ریاضی رشته وقتی یادت   گفتم باشه؟ راحت اتدوردونه تا بدن آموزش بهار به خونه بیان تا دادمی

 یادته ریاضی، بره ندارم رضایت من و نمیشه پزشک چرا که گفت انداخت راه جنگی چه مامان کرد انتخاب
 ادت هی کنه؟می حل ریاضی حساب ماشین بدون تیزهوشم دختر بگم برم بگم، چی مردم به برم گفتمی نماما 

 هب جونت که تو من پدر گفتم کنی؟ کور رو دخترم استعداد نداری حق که انداختی راه دعوایی چه مامان با
 هرانت گفت کرد بغض بابا شهمی باورت بهار بده؟ ادامه رو درسش بره زارینمی چرا شده؟ چت آخه وصله بهار

 ،ندارم تهران از خوشی خاطره من گرفت، ازم داشتم که رو کسی عزیزترین مو،تن پاره خواهرمو، بار یه لعنتی
 مقصر و خودم همیشه من گفت بابا بدم، نجات وضعیت اون از رو خواهرم نتونستم جوری هیچ من
 وت حرفی یه ولی ندیدم بهار از ترپاک دونممی گفت ،نیست حرفا این اهل که بهار بابا آخه گفتم دونم،می

 ذارممین من شدم بده آدم من نکنید فکر بهاره صالح به کنممی کاری هر بدونید رو این بگم تونمنمی که دلمه
 نای بچه شما بشه، تکرار خواهرم موضوع دوباره خوامنمی تهران، بره کنه ازدواج باید ولی بشه حروم امبچه
 عمه از بدجور بابا دونیمی خودت شد، قفل دهنم گفت که رو اینا. کشممی چی دارم من نیددونمی

 لیو نیستن قهر باهم عمه و بابا دوننمی همه کرد، خورد عوضی اون جلوی رو بابا عمه بدجور شد، دلشکسته
 اجباره سر از اهیگ آقاجون خونه شهرستان میاد عمه که بارم یک دوماه نمیره، وقتهیچ که عمه خونه خوب
 انهزن هایمتخصص بهترین از یکی خودش برای ماشاهلل که عمه من پدر گفتم بهش دیدنش، میره که مامان
 این هآیند با بازی نکن گذشته بود قدیم هرچی موفقیه، پزشک خوبیه خیلی مرد خدایی سیاوشم آقا تهرانه،
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 لیو میونه این دیگه یچیز نیست، هم عمه ذشتهگ موضوع کنممی احساس نداد، رو جوابم دیگه اصال   دختر،
 بینب کشه،نمی دیگه مغزم خدا به باشه تونهمی چی علتش دونمنمی دیگه واال کنه،می وانمود اینجور خوب
 رماخت مادر و آقاجون. بگو چیزی یه بزن، حرفی یه خودتم خوب دختر اخه کرد کاری نمیشه بازی دیونه با بهار

 بگم گفت و رسوند سالمت خیلی آمریکا رسول عمو زدم زنگ کن، حوصله یکم. کنندمی صحبت امشب گفتن
 نای گفت دادن تحویل پرت و چرت کلی از بعد و داد بابا به فوحشم تا چهل ،کنممی حلش نباشه غمتون
 بفرسته رو من بهار حسین کنممی کاری اصال   میارم، راهش تو من و بود مذهب خشک اولش از حسین
 .پیشم

 یاد از بهار و آورد حمید و حامد ب*لــ به لبخند رسول عمو یاد آمد، هم حامد خنده صدای و خندید حمید
 :گفت آرام بهار زد، لبخندی شرمسار و گزید ب*لــ رسول عمو هایگویییاوه

 راه خنده بساط زنه،می ربطبی هایحرف زنهمی که زنگ فقط جون عمو نیست، اعتباری رسول عمو به -
 دیگه ماه دو نباشید نگران داداش ممنونم چیه، بابا مشکل بفهمن جون آقا و اختر مادر امیدوارم ندازه،یم

ه خدا دارم، وقت  .بزرگ 

 اتاقش هطاقچ سمت به بود، چاره راه دنبال گنگ اتاقش درون و شد بیشتر بهار سرگشتگی تلفن قطع از بعد
 روی را قرآن و خواست کمک خداوند از دلش ته از زد، نبرآ  ایبوسه برداشت طاقچه روی از را قرآن رفت
 هب و کشید عمیقی نفس کرد، سر بر را آن و رفت اششده مچاله روسری سمت به. گذاشت اتاق ترمه پارچه
 پوزخند و کرد تنظیم را اشروسری کرد، وارسی را خودش رفت، اشمطالعه میز کنار قدی آینه جلوی

 حتی نبود روسری بدون موهایش وقتهیچ زودتر هم شاید یا سالگینه از پس. زد روسریش به مفهومیبی
 :پرسید ذهنش ناخودآگاه از. خانه در

 نیست؟ عموها از کدومهیچ شبیه بابا چرا -

 تمام برای مدل یک معمول طبق خیاط خانم زری شد، خیره هایشلباس به انداخت باال سردرگمی از ایشانه
 اجازه خانه در نانوشته قانون طبق دوخته، دامن و بلوز برایش بود مادرش پسند که قیمت گران هایپارچه
 این در نامحرمی داشت، تن به باید روسری و شلوار و دامن و بلوز همیشه نداشت، پوشیدن شلوار و بلوز
 رد یزپرسو آه با کتابش از پر کتابخانه کنار از. داشت حرمت حرفش و بود سنتی زنی مادرش ولی نبود خانه
 :گوییدمی ذهنش در و شودمی

 زینهه مرجع هایکتاب این تکتک برای بابا قدرچه موفقیت برای و نکشیدم بیداری صبح تا که هاشب چه -
 بود؟ فایدهبی همش یعنی برسم، آرزوهایم به تا آوردم فشار خودم به چقدر خدایا کرده،

 گرفته ابق برایم بابا ذوقی چه با را دبستانم اول یاضیر کتاب کرد، نگاه اشکتابخانه کنار قاب به زیرچشمی
 خواندمی پزشکی شاید شود،می بلند درونش از پناهیبی از آرام ایناله شدم، ریاضی عاشق کتاب این با بود

 را سالن دور تا دور چشم با و شد شانقدیمی خانه بزرگ سالن وارد. دریدمی یقه برایش اکنون مادرش
 نبالد. بیندمی اخبار باز رفت، ایغره چشم دید تلویزیون جلوی کاناپه روی اشهمیشگی جای ار  پدرش پایید،
 تالوت قرآن داشت پری دید، جانش از عزیزتر هایگلدان کنار یویویش صندلی روی را مادرش گشت، پری
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 کاناپه پشت به و بود کرده دارخنده را تپلش چهره مادرش سر روی سفید مقنعه زد، لبخندی بهار. کردمی
 :گفت لبخند با کرد خم جلو به کاناپه پشت از را سرش رفت، تلویزیون روبروی

 کنید؟می نگاه همش که اخبار این داره چی جون بابا برم، راهتونم راه شلوار قربون جونم بابا سالم -

 و ودب دیده را بهار نه دبو داده حکم که دیروز از کرد، کج بهار سمت را گردنش هاگرفته برق شبیه حسین حاج
 :گفت تعجب با و کرد نگاه بهار به شگفتی با بود، شنیده دختر این از صدایی نه

 شده؟ چیزی میری؟ امصدقه قربون شدهچی خیر،به اغور بابا، دختر بهبه -

 دفعهیک اشمهربانی حاال بود اتاقش در همیشه کل در بگوید که داشت چه زد دروغین لبخند یک بهار
 :آمد پری صدای که بزند حرفی خواست! بود کرده گل هوابی

 چیه؟ کلمه این ببینم بیا بهار-

 پاسخ رفتن هنگام در رفت مادرش سوی به و انداخت باال پدرش برای ایشانه انداختهگل هایگونه با بهار
 :داد را پدرش

 .ميرم مامان و شما صدقه قربون همیشه که من بابا بشم فداتون -

 از آن یک رسید که مادرش سمت به بهار. کرد نثارش اتعمه جون و کشید دراز کاناپه روی حسین حاج
 وزن نگران همیشه بیرون بود زده صندلی درزهای از مادرش پهلوهای هایگوشت ترسید دید که ایصحنه
 ارکن زنان لبخند ندباش داشته را مادرش وزن توان صندلی هایپایه که خواست خدا از دل در بود مادرش زیاد

 .بوسید سفت را مادرش سپید و گوشتی هایگونه رسید مادرش

 عزیزم؟ شده چی من برم مامانم قربون -

 ارانگ که مادرش النگوهای به بهار بزند حرفی خواست تا شد خیره بهار به بازنیمه دهانی با تعجب با پری
 :گفت و کشید دستی کردنمی خفه را مادرش دست داشتن

 ینمبب بشمارم بزار میاد، بهتون چقدر برم قربونتون کردین؟ عوض تازه مامانی خوشگله النگوهات چه ایو  -
 .تاس چند

 ایضربه گمانبی بهار این نه کرد فکر خود با و داد جلو را لبانش و کرد کوچک را چشمانش تعجب از مادرش
 :گفت چاپلوسی با بود النگوها شمارش مشغول که طورهمان بهار خورده سرش به

 .میاد سفیدت دست به بیشتر خیلی کنی اضافه دیگه دوتا اگه کمه، النگو تا بیست خدا به مامان -

 :گذاشت اشپیشانی باالی را بینیش ذره عینک پری

 کرده تعریف طالهام از باریک نمیاد یادم میری؟ صدقه قربون انقدر که خوایمی چی شده؟ چی خدا بر پناه -
 .قبلیان همون که النگوهام بعدشم آویزونمه؟ طال انقدر چرا میگی همیشه باشی

 :گفت هول با آمد یادش چیزی انگار آن یک ساده پری
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 وننگاهش بدجور مولودی توی دیروز شهین بگو پس زشته؟ دستم تو النگو تا بیست بهار میگی راست -
 اندازه دونهنمی خانم شمال غر سیسه،خ پری میگه شینهمی حاال الهی نبینه خیر! زدمی پوزخند و کردمی

 النگوهام؟ کمه نگفتی زودتر چرا مادر دارم طال صندوق گاو تو هیکلش

 :زد صدا را حسین حاج بلند نگرانی با پری

 .الماسی حاجی مغازه برم خواممی بذار پول فردا حاجی -

 :انداخت ادرشم سنگین و بزرگ گردنبند زیر را دستش نداد بروز اما گرفت اشخنده بهار

 توی کوبوندیمی رو گردنبندت دوتا این خورهمی رو جذابیتت و خوشگلی حسرت خانم شهین عزیزم -
 .کیلوئه نیم گردنبند همین فقط بفهمه تا چشمش

 یمتصم هایشدلبری از خوشنود بهار کرد بهار نثار باال بلند پدرسوخته یک آمد حسینحاج یقهقهه صدای
 هارب شد متوجه حسینحاج خنده با که پری بود خوب اوضاع انگار بکشد پیش را رفتن تهران حرف گرفت
 بهار به و زد دماغش به را دستش رفت حسینحاج کنار و کرد بلند صندلی از را اشتنه سختی به دارد نقشه
 :گفت

 و ادش حاال وهیک اتاقت توی نشستی بست حاال تا دیروز از! شدی؟ مهربون شده چی گو،دروغ بابای اینجای-
 وایخمی دونممی که من نیستم پری که نشناسم دخترمو اگه من! ما پیش اومدی افتاده گل محبت شنگول

 به بدیش پسر تا دو اون نریز هم به باباتو اعصاب نباش سفید چشم خانم بهار بزنی، حرف بابات حرف روی
 .کرده بلند امبچه روی دست بابات تو خاطر به کردن خورد رو اعصابش کافی اندازه

 :گفت بلند حسینحاج سوزاند را بهار دل حامد صورت به حسینحاج سیلی یاد

 .نداره دخترم به ربطی غوز،یال بود حقش-

 اج حسینحاج کنار را خودش سختی به پری انداخت زير به سر شرمنده بود شده رو دستش. نزد حرفی بهار
 :گفت کنان غرغر دلخوری با و داد

 كه كردی اخترم مامان به ُچغولی وایستن؟ بابات جلوی کنیمی تحريک رو داداشات دیگه حاال. كنن لوسش-
 بینب شون،خونه کردن دعوت شام رو ما دادن افتخار مرتبه يه خانم شازده اخترالملوک السلطنهتاج تازه يهو

 راضی ازت خدا به حاجی تهران بره بذاری خواینمی که بهشون رسونده خبر دختر این گفتم بهت کی حاجی
 هنوز سالشه نوزده دختره داری، رو اختیارش باباشی تو بدی بابات مامان حرف به گوش بخوای نیستم

 .بودم زائیده شیکم تا سه بودم بهار سن هم من شوهرهبی

 :پشیمان و شرمنده بهار

 .بکنم غلط من-

 به دستی بزند حرفی بهار به کسی ترنازک گل از ندارد طاقت رفت پری به ایغره چشم حسینحاج گفت آرامی
 :گفت دلخور و کشید محاسنش
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 پری؟ رو دخترم داری کارش چی-

 دعوت رو ما شام تونهنمی من مادر بعدشم خورد،می کتک باید بیشتر بود، حقش رو و چشمبی حامد اون
 کنی؟می قضاوت زود قدراین که کنه

 :گفت بهار به رو قاطع اما بود مهربان همیشه مثل حسینحاج

 وایخمی چیزی ایجزوه کتابی پولی، اگه ای؟شرمنده انگار چرا شده؟ چی ببینم بزن رو حرفت اینجا بیا بهار-
 نکش تخجال دخترم بگو بخره، برات مامانت بگو خواستی چی هر کفش کیف لباس بخرم، برات برم بابا بگو

 .باباجان

 :گفت و برد باال را دستانش شد کتاب و جزوه حرف تا پری

 دادم خریدم پارچه دیروز لباسم خواد،نمی جزوه و کتاب و شد تموم درسش دیگه که شکر مرتب هزار الهی-
 میدم بهش حسابی پولم براش زارمنمی کم داره جدید ودامنکت دست یک ماه هر دخترم بدوزه براش خیاط
 حسابش ذارممی پول خب ولی براش خرممی کنهمی یادداشت بخواد چی هر نمیره من بدون مغازه که امبچه
 .ذارمنمی کم براش بدونه که

 :گفت عشوه با و گذاشت حسینحاج شانه روی دست پری

 لباسایی یه میگن حاجی ده،می نشون خیاطی الگو بدون کوچه سر   کردن باز جدید خیاطی کالس یه حاجی-
 فتهر  بکشه باال دماغشو نیست بلد اصال   تهس بقال اصغر زن صدیقه مونیمی ن*دهـ به انگشت میده یاد

 شنامثبت رو بهار فردا میرم حاجیم اجازه با بازاریا، عین بود دوخته اصغر برای شلواری یه دیده آموزش اینجا
 خونه سر میره که دیگه روز چهار رو خیاطی بگیره یاد باید بهارم باالخره میارمش و برمشمی خودمم کنممی

 میگم؟ بد حاجی ها! بدوزه شوهرش برای خشتک یه باشه بلد باید لشحداق دیگه زندگیش

 به دستی دهد تغییر خواندن درس درباره را پری دید بود نتوانسته گاههیچ خندید بلند خندید حسینحاج
 به رامآ تسبیح با برداشت رویشروبه میز روی از را عقیقش سنگ تسبیح کشید سیاهش و سپید هایریش
 :زد پری ایبشکه شکم

 هش خنک جیگرم این بیار چیزی یه پری پاشو اومدنمی خوشت بهار خوندن درس از اولم از گر،سواستفاده ای-
 .ببینم پاشو خوادمی چی بابا دختر ببینم

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت پری

 وهرش نهخو میره باشه کدبانو باید دختر اینه حرفم فقط بودم؟ درسش مخالف کی نباش انصافبی حاجی-
 .اتاجازه با بیارم برات شربت یه برم من همین، نخره مامانش و بابا برای فوحش

 کشیدیم خجالت افتاد شماره به هایشنفس نشست پدرش صندلی کنار تردید با بهار رفت آشپزخانه به پری
 یسنگ پدر خود اکنون ولی بود گذاشته تمام سنگ بهار برای همیشه حسینحاج پدرانه مهربانی همه این از

 :گفت آرام و کرد قفل درهم را انگشتانش بود بهار راه جلوی بزرگ
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 متیحر بی خوامنمی بزنم، حرفی نتونستم که شدم شوکه انقدر من دیروزتون حرف مورد در شرمنده باباجون-
 پیش هفته تا که شما هام،موفقیت جلوی نشید دیوار کنممی التماستون کنممی خواهش ولی کنم
 ...حرمت نکرده خدایی ندین اجازه برم بدین رضایت بابا شد؟ چی مرتبه یه تهران، ببرین منو خواستینمی

 دهش چه کرد فکر رفت زردی به رو یکباره به حسینحاج رنگ دهد ادامه نتوانست کرد رها نیمه را حرفش بهار
 پدرش جلوی خواهدمی نکند کرد رفک و زندمی را حرف این گرفته صدایی با آمیزالتماس دخترش دردانه که

 لشد دخترش مظلوم صدای از چرخاند دستش دور را تسبیحش افتاد لرزش به حسینحاج دستان بایستد؟
 که حتسبی هایدانه به باز دهانی با بهار شد پاره دستش در تسبیح که چرخاند را تسبیح قدرآن آمد درد به

 با حسینحاج. شده پاره شود پاره نبايد كه بندی كرد احساس و شد خیره بودند ریخته پایش جلوی
 :زد فریاد بلند انداخت میز روی را تسبیح عصبانیت

ه-  الحق گفتم ندادی رو جوابم که دیروز ای؟سرشکسته اینجوری که شده چی مگه بگیر باال رو سرت دختر چت 
 من به داری کردممی فکر اشتباه اما خواممی رو صالحش من فهمهمی میشه سرش حرمت خودمه، دختر که

 تویی زندگیم تمام گذاشتم؟ کم برات چی حروم به وایستی؟نمک من جلوی خوایمی دیوارم؟ جلوت میگی
 اومدمی باهات وسط ذاشتمی پول کی بود؟ پشتت کی هاسال این تموم گذاشتم، تو برای رو وقتم همه

 مومت جلوی کی خونه،ها؟ این توی کشوندمی رو هامربی بهترین کی نباشی؟ تنها وقت یه که خارج مسابقات
ه بگیر باال رو سرت نه؟ میگه کالم یه خواستگارات  ها؟ ؟ایسرشکسته که بودم برات بدی بابای چطور مگ 

 بگیرد؟ نادیده را زحماتش آمد دلش دختر این چگونه چرخیدمی خودش دور به هراسان حسینحاج
 پرویز پیش روز چند بيايد، كوتاه نبايد و است خالص تیر زدن برای زمان بهترین االن که کرد فکر حسینحاج
 زمین را برادرش روی توانستنمی حسینحاج و بود کرده خواستگاری حسینحاج از را بهار حسینحاج برادر
 و همه آید وجود به دلخوری خواستنمی بود خوردهگره هاآن به هم پسرش حامد زندگی حال هر به بزند
 به نظرش در همیشه برادرش پسر بود برادرش پیشنهاد این راه به چشم همیشه حسینحاج کنار به همه
 تاقمش پرویز به را خود حسینحاج ابتدا شاید. پری حتی بود نگفته کسهیچ به را این اما بود داماد چشم
 دختر درخور را ادرشبر  پسر او داشت را ایلحظه چنین آرزوی اندازه چه که داندمی خدا ولی نداد نشان
 هب اینکه بدون حتی بهار بود مطمئن حسینحاج و بود بهار فرخنده ازدواج این راه سد تنها دیدمی اشنابغه
 و دکتر بهار برای دانستمی خوب او دهدمی منفی پاسخ بفهد را خواستگارش نام تا دهد زحمت خود

 نمطمئ گذاشتمی فشار زیر را بهار باید پس بود دیگری چیز هدفش بهار نداشت فرقی پرفسور و مهندس
 .کندمی قبول درسش بخاطر بهار بود

 حاج حجره در پرویز افتاد برادرش کلمات تکتک یاد کردمی نگاه بهار به عصبی که همانطور حسینحاج
 .زدمی زجه برادرش وش*آغـ در حسین

 یحجره در پرویز افتاد برادرش لماتک تکتک یاد کردمی نگاه بهار به عصبی که گونههمان حسینحاج
 :زدمی زجه برادرش وش*آغـ در حسینحاج

 ماه چند گفت فهیمه آبجی حسین کرده؟ بدی کی حق به من زهره بگو تو حسین میرهمی داره زهره حسین -
ه  .ارهذ می تنهام داره زنم میره، دستم از داره حسین اس؟زهره حق مرگ بگو داداش نیست زنده بیشتر دیگ 
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 :گفت حسینحاج به زهره وصیت از پرویز و کرد آرام را پرویز حسینحاج

 یرهبگ سروسامون امیرحسین که اینه اونم داره آرزو یه فقط گفت بهم تمومه کارش دیگه فهمید وقتی زهره -
 ...خوادمی دلت کی هر روی بزار دست چشمم روی چشم گفتم منم

 :گفت احتیاط با و کرد نگاه حسینحاج سؤالی چشمان به تردید با پرویز

 من پسرت؟ به دادم رو دخترم مانعی یا حرفی هیچ بدون یادته فرزانه خواستگاری اومدی یادته حسین -
 رایب کن راضی رو بهار داداش بهار، فقط میگه زهره حسین برام کن برادری تو حاال برات گذاشتم تموم سنگ

 .امیرحسین

 هب بود سال پانزده اميرحسين بود منتظره غير بسيار پيشنهاد اين ردک سکوت کمی خورده جا حسینحاج
 نگران اما شد روشن چلچراغ دلش در پرویز درخواست این از که دانستمی خدا و كرد فكر كمی نيامده ايران

 دش متوجه پرویز کشید دیوار روی هایقالی به دستی داد نشان میلبی را خود حسینحاج بود بهار برخورد
 گریه چنان ساله پنجاه مرد و فشرد وش*آغـ در محکم را برادرش رفت حسینحاج طرف به است دل دو که
 :درآمد اشکش حسینحاج که کرد

 دست زهره کنم سرم خاکی چه حسین آخه کن راضیش اختر مامان جون رو تو کنی؟ راضیش تونینمی -
 امیرم رایب بهار فقط میگه نیست بشو راضی هارب کن انتخاب رو دیگه دختر یه گفتم بهش بهار، روی گذاشته
 اسشایسته

 هنوز هم برای که عاشقی دو زهره و پرویز حق ریخت برادرش هایشانه روی حسینحاج چشم اشک قطرات
 را برادرش لرزان شانه برادرش باختگیدل دارد انگیزیغم پایان چه کرد فکر حسینحاج نبود این دادنمی جان

 :گفت و فشرد

 .کنممی راضیش داداش نکن گریه -

 وجا در برادرش بود محال شنیده راهبی گمانش به برداشت حسینحاج شانه روی از شتاب به را سرش پرویز
 :پرسید ناباورانه کند ازدواجش به مجبور بهار هایموفقیت

 لیو میشم؟ سفید رو یعنی کنی؟می راضیش واقعا   یعنی ده؟نمی رضایت که بهار میگی؟ راست قرآن رو تو -
 کنی؟می راضیش چطور آخه

 :گفت و کرد اشحجره کتاب حساب گرم را سرش داد تکان مثبت به سری حسینحاج

ه کاریت تو -  خوادش؟می چی امیرحسین حاال بلدم رو اشراه نباش 

 زده شرم زدمی زنگ گوشش در تلفن پشت از امیرحسین بیدادهای و داد صدای هنوز خورد جا آن یک پرویز
 :بکشاند بیراهه به را حرف خواست

 عدب بشه راضی بهار اول خواممي دونننمی اختر مامان و بابا حتی نزن حرفی کسی به فعال   نوکرتم داداش -
 .بدم شیرینی رو شهر این کل



 

 
14 

 دش خیره برادرش چشم در و گذاشت کنار را حساب ماشین داد تکان شدم تفهیم نشانه به سری حسینحاج
 :پرسید مجدد و

 خواد؟می بهارو اصال   هست؟ خواستگاری این جریان در امیرحسین -

 :گفت برادرش به نگاه بدون و شد شرمسار پرویز

 جراح امیرحسینم دونیمی خودت نكردم پنهون تو از رو حرفی هيچ عمرم به باشم گودروغ خوامنمی داداش -
 .ايهالعادهفوق

 :بپیچید حجره در حسینحاج محکم صدای شد باعث پرویز رفتن حاشیه همه این

 .جوابشه کالم یک نه یا خوادمی بهارو -

 :گفت زیر به سر و شرمگین پرویز

 و چشم همش نصب و اصلبی دختری   پاپیچشه، جور بد هست رسول داداش شرکت تو ایتالیایی دختر یه -
 خداماست کارمند تو من برادر آخه گفتم بهش کردم، نثارش بود فحش هرچی رسول زدم زنگ بگم اینم. ابروئه

 ازدواج برای دخترشه،دوست حد در خدا به ولی شده اشقیافه خام احمقم امیرحسین مانکن؟ یا کنیمی
 هر خود سر دارن فرق ماها با حاال هایجوون داداش که دونیمی دوستی حد در طوریهمین خوادشنمی

 هن من نه زهره نه کجا؟ باز ولنگو دختره اون و کجا نجیب و نصب و اصل با بهار ولی كننمی خوانمی غلطی
 گفت امیرحسین گفتم امير به که رو بهار جریان من خواییم،نمی رو دختره جورههیچ احسان و فرزانه حتی
 داغون يعني شد ناراحت خیلی طفلک بگم بهش رو مامانش جریان شدم مجبور منم ندارم ازدواج قصد اصال  
 به ور امیرحسین دل تونهمی بهار اهللکالم به داداش ولی کرد قبول نه کرد مخالفت نه نزد حرفی دیگه و شد

 اینم تیزهوش، باادب خوشگل نجیب مؤمن دختر نخواد؟ رو بهار که کیه باهوشیه، دختر اون بیاره دست
 اندازه به کسی دونیمی خودت حسین ولی نداره رو کسی هیچ با ازدواج به رضایت بهارم که دونممی

 زحمت همه این بعد رسوندیم اینجاشون به ما تریمبزرگ ما ندارند رو همدیگه لیاقت بهار و امیرحسین
 نبهتری ازدواج این داداش میدونی خودتم بکندشون، خودش مال بیاد نرسیده راه از یکی که نیست انصاف
 .همن مناسب جورههمه ازدواجه

 :گفت انداخت گلو در بادی داد سکوت هب دستور و برد باال را دستش حسینحاج

 میگم بهار به نباشه، کاریت کنممی راضیش باشه من دختر حد در که آدم داخل چه غریبه دختره یه -
 و دست از خودشو بگو امیرحسین به پرویز کنه، قبول میشه مجبور درسش خاطر به اون تهران بره ذارمنمی
 .مهمه براش خیلی دخترم اعتقادات بود خواهد نه بوده پسری با نه عمرش به بهار کنه جمع دختره اون پای

 :گفت آرام شد اندوهگین کرد افت صدایش حسینحاج

 گفتم مرسول به حتی آمریکا داداشا پیش بره بفرستم بکنم کاراشو خواستممی امُحجره بیای اینکه از قبل -
 هایدانشگاه که دونیمی کنم خوشحالش یییهو خواستممی خیالم به باشه، ترراحت آمريكا تا بشه قیمش

 کنهمی ازدواج دیگه راحته خیالم اومده پیش مورد این که حاال ولی ذارنشمی سر روی رو امبچه طرف اون
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 لتاصا هیچی بگو امیر به ندارم، شودلهره دیگه مواظبشه امیرحسین دونممی نیست، تنها غریب کشور تو
 و انهفرز  مگه شده،بسته آسمونا تو پسرعمو دخترعمو عقد میاد وجود به جازدوا بعد عشق نمیشه خانوادگی

 .میره هم برای جونشون نیستن حامد

 :گفت و کرد رفتن عزم خوشحالی با ماندمی حرفش پای بزند حرف برادرش دانستمی پرویز

 .بدم زهره هب شادی خبر برم من اجازه با نکنه رو بهار نوکری بکنه غلط امیرحسین داداش نوکرتم -

 

*** 

. ُحجره نه است خانه در که بود رفته یادش اصال   شد پرتاب حال زمان به بهار گریه صدای با حسینحاج
 گناهی او بگیرد وش*آغـ در را دخترش خواست دلش لرزیدمی گریه از داشت دخترش ماند بهار خیره نگاهش
 ربها تا اشخوشبختی برای شوم سنگدل ایدب داندنمی را خودش کار صالح بهار گفت خود با اما نداشت
 از نحسیحاج عصبانی صدای از پری کرد زدن فریاد به شروع حسینحاج. بگیرد را اشزندگی تصمیم بهترین

 از هک نگریست بهاری به و دیده کسی را اشعصبانیت کمتر که دید را حسینیحاج و دوید بیرون آشپزخانه
 :رفتیم کبودی به رو اشچهره گریه شدت

 زنی؟می حرف من حرف روی کشیدم برات که زحمتی همه اون حیف افتادی چشمم از نشناسنمک -

 :افتاد هقهق به زد بوسه گرفت را پدر دست رفت پدر سمت به ایستاد بهار

 حرفی گهدی ببخشید اذیتام همه بخاطر ببخشید نیستم دایی روح به نیستم نشناسنمک خدا به نیستم -
 .خوبه دمنمی ادامه رو درسم دیگه اصال   بخوایین شما چی هر بگین شما چی هر زنمنمی

 حسینحاج. دوید اتاقش سمت به جست یک با بهار بکشد لرزانش دختر سر بر دستی خواست تا حسینحاج
 :گفت محکم زدمی امروز را خالص تیر باید

 .تمام کنممی انتخاب من شوهرتم کنی شوهر باید ایدره جهنم هر یا تهران بری خواستی کلوم ختم-

 .دیدمی تمام را خود جان شوهر اسم با بهار و شد اکو خانه در تمام کلمه

ه امروز رسننمی گفتن زدن زنگ سعادت خانم پویان جناب -  .بیان دادگاه دیگ 

 :پرسید تعجب با بود دادگاه جلسه به رفتن برای آماده که سعید

 شده؟چی چرا؟ -

 :داد را پاسخش سعید به کردن نگاه بدون بود مهم اینامه کردن تایپ حالت در که علی

 شکایت هی پاسگاه رفته نشده چیزیم گفت البته نرسه دادگاه به پاش تا بهش زده ماشین با شوهرش گفت -
 ماش نیست نیازی گفت گیره به درمان طول تا رفته قانونیپزشک هم حاال نوشته شوهرش علیه بر جدید
 .شده بلد رو هاراه این تمام سال دو از بعد هدیگ   بیاین
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 تاقشا به خواست بود کرده اشکالفه شده سفارش ته و سربی پرونده این داد تکان تأسف به سری سعید
 :گفت و ایستاد منشی کنار آمد یادش چیزی که برود

 ینمبب لعنتی سپند پروژه بزن رو موضع باشن آنالین همه کن هماهنگ گروه توی شب نه ساعت برای علی -
ه ماه یک بدیم نجات رو صدا و پرسر پروژه این و برسیم اینتیجه یه به تونیممی  به اه  دادگ جلسه آخرین دیگ 

 جمع همه بعدازظهر شش ساعت بگو باشم آنالین تونمنمی گفت هم نفر یه اگه حتی بزن زنگ شونهمه
 .گیریممی جلسه حضوری اجتماعات سالن بشن

 :گفت گلو در ایخنده با بود تایپ گرم وزهن سرش علی

 تا نبفرست صدا یا کنن تایپ رو پیشنهادهاشون رختخواب توی میدن ترجیح میشن آنالين همه نترسین -
 .بشینن صندلی روی شرکت رسمی شلوار و کت با اینجا

 

* 

 نفس یک بست را چشمانش داد تکیه اشصندلی به را سرش دادگاه از برگشت از بعد شلوغی از کالفه سعید
 رفت همراهش گوشی سمت به دستش ارادهبی کرد شکر اشروزه هر هایپیروزی بابت را خدا کشید آسوده
 پاکش چشمان لبخندش دادمی او به آرامشی چه دیدنش کرد نگاه را رفتمی سراغش به روزه هر که عکسی
 عکس. اوست تاببی دلش که است الس سه دقیقا   و ندیده را او که است سال دو دقیقا   بودنش، خجالتی

 تک. ستانرژی پر و شاداب عکس این در ساله هجده بهار چهره بود مادرش و بهار از نفری دو عکس یک
 وهک برایش او است ساله هشت و بیست پسر یک برای تالش الگوی ساله نوزده دختر زد بهار به ایخنده
 یکه خورد زنگ همراهش گوشی یکبارهبه که کشدب بهار چهره روی بر دستی خواست بود همت و تالش
 عادت دانستمی کرد لمس که را اتصال دکمه داد پاسخ سریع بود اختر مادر کرد نگاه را شماره خورده

 :گفت لودگی با و بلند بگذارد پخش بلندگوی روی را صدایش که است این اختر مادر همیشگی

 !خوشگلم کردی نوازیبنده! بانو؟ خوبی مادری جونم به دردت سالم -

 :گفت بلندتری صدای با

 .بزنم واکس رو پوتینت بده افتخار قربان سربازتم ها هستيم سرهنگم جناب چاکر -

 :گفت و گزيد لبی اختر شد نصیبش که بود افتخاری سرهنگ گفتن پدرسوخته و اختر قهقهه صدای

 .ریزیمی زبون دوباره فتنه نمیری الل مادر سالم علیک -

 :زدمی چرخ خودش برای و داد تکیه اشصندلی به را سرش بود بهار فکر در هنوز که سعید

 .من زیبای نیست چیزی که شدن الل بخواه جون تو اخترم مامان برم قربونت -

 :گفت بلندتر سرهنگ به خطاب
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 نمونه رمدی از زدنت مخ راز از من، پدر کنیمی امحواله آخه چیه پدرسوخته کن، نصیحتم یکم آقاجون -
 تاکید اهرضاش خود از که کسی باال ده خان دختر که کنی کاری تونستی چطور بگین بگو تالش دخترانه مدرسه

 آرزوی هادل عزیز خیلی خوشگله این بابا! ببری دل گرفت کشوری نمونه بانوی تندیس رضاشاه خود از کنممی
 .اختره مامان مثل خوشگل يه همه

 داد خنده از پر صدایی با تلفن طرف آن از سرهنگ درآورد هم راه سرهنگ دایص بلندش خنده صدای با اختر
 :زد

 .کن سیاه خودتو برو ذاتیبی خیلی! من؟ زن کار تو رفتی دوباره شرفبی -

 تا چهار خدا رو تو بزرگوار، خودت ه مال خوشگله این ندارم زنت به نظری من خدا به واال سرهنگ جناب چاکر -
 .پاتم خاک بگیریم یاد باالخره هم ما بگو مامان با اتیواشکی هایهرابط از برامون ربذا آموزشی کالس

 :گفت حرصی اختر

 رایب اصال   میره یادم میگی وپالپرت فقط زنممی زنگ وقت هر بزنم رو حرفم بذار نریز زبون انقدر نشی ذلیل -
ه چرندیات انقدر رسول ریکاآم زنممی زنگ وقت هر رفتی رسولت دایی به که حقا زدم زنگت چی  ود تا که میگ 
 .دارم شکم درد خنده از روز

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت اختر

 حسابی آدم و مهندس دکتر همه زاییدم بچه تا هشت! ها؟ دارم رفتنی صدقه قربون چه پیرزن من آخه -
 .نرفتن من صدقه قربون تو مثل هیچکدوم

 :گفت بلند سعید

 کار! سرهنگ جناب بچه تا هشت هیبت، جونم ای دالور، نباشی خسته پهلوان وتق خدا ماشاهلل، بگو -
 .ردم میگن تو به صالبت، جونم ای قدرت، جون ای میشه بلند کنده از دود که بنازم خدا به نیست ایساده

 :گفت اشنوه بازیزبان از سرمست سرهنگ

 ماش مثال   خودشون برای شدن هاییحسابی آدم چه کدوم هر ببین برو کنم تربیت بچه تونستم می بله -
 .متجاوز یا درمیان معتاد یا مونیدمی توش اونم زاییدمی یکی کنیدمی غلطی چه حاال هایجوون

 ام؟باه گرفتین تماس دادین افتخار شده چی بگین خوب خودت فقط پهلوون که گفتم آقا تسلیمم من -

 :گفت مهربان اما دودلی با اختر گفت

ه نظرم به بگیری سامون و سر خواینمی مادرجون -  .وقتشه دیگ 

 :گفت آرام رسیده موعود روز انگار نشست صاف سرجایش سعید

 .بدم تحصیل ادامه خواممی ندارم ازدواج قصد امبچه هنوز من بابا کردین؟ پسند برام دختر -

 :بود مهم موضوع واقعا انگار بود جدی اختر
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 تو خاصی فرد پرسممی ازت جدی دارم دونی؟نمی رو شوخی و جدی فحر  فرق سنت این با بکش خجالت -
 نظرته؟

 راخت مادر که دانستمی کرد نفوذ بدنش تمام به گرما گرفت، ترمحکم دستانش در را همراه گوشی سعید
 .است بهار به عشقش تمام رازدار اختر خود اگرنه و بگیرد اعتراف او از خواهدمی

 شده؟ چیزی االن گذاشتم چشم روی منم کنم صبر بهار ارشد تا گفتین که شما مادر -

 :کشید عمیقی نفس اختر مادر

 پیش ماه دو از من زنممی بهار مورد در آخرمو هایحرف مادر کرده فرق اوضاع االن اومده پیش موضوعی یه -
 فتمگ خواممی رو نهمی گفتی کردی اصرار بگذر، ازش داره نشد مادر گفتم بهت گفتی رو بهار به اتعالقه که

 نه هالبت بود مخالف مامانتم که دیدی باشن راضی همه که کنممی کاری گفتی دارن اختالف داییت و مامانت
 هایفاختال ترسممی ولی فامیل ه سر روی افتخار تاج بهارم الحمداهلل نه باش   داشته مشکلی بهار خود با که
 .بهار از بگذر میگم آخر بار برای نیست کم شما برای دختر مادر سعید وسط، بیاد دوباره پیش سال سی

 :گفت باره چند حرف این از کالفه سعید

 ازدواج خانواده نظر مخالف و کرد انتخاب رو تهران زندگی مادرم پیش سال سی اینکه مادر بسه خدا رو تو -
 کنید؟می یادآوری دوباره شما چرا شده تموم پس پیشه سال سی مال چیز همه! داره؟ ربطی چه من به کرده

 ...من با تلخمم گوشت دایی حله، دایی زن پس داره دوستم خیلی پری دایی زن دونیدمی خودتون

 .آیدنمی کوتاه پسر این دانستمی اختر و حسين نه بود پری درد بست چشم اختر

 پیدهس که میدونی دتخو نیست؟ نظرت در اتدختردایی سپیده مادر ببین کنار به بهار موضوع پسرم باشه -
فت زد حرف باهام خصوصی بود اومده پیش روز چند خوادتتمی خیلی  برام دارم دوست رو سعید میگ 
 گفتم ببره دل ازت خواستم ببینم ناراحت موبچه نتونستم مادر دارم دوسش که بفهمون سعید به کن مادری
ه کس پیش سعید دل بهش  ینب رازه یه گفتم ولی بگم رو طرف اسم داد قسمم شد ناراحت امبچه ستدیگ 
 دلت قربون ولی بهاره با دلت میدونم که من مادر ببین بیرون رفت امخونه از گریه با معصوم طفل سعید منو
 .داییته فرزند   تنها اون نشم امبچه مدیون که زدم رو سپیده حرف برم

 شما میدونم بزنم حرفی سرش پشت خوامنمی داییه دختر یه فقط من برای سپیده میدونی خودت مادر -
 چهی گفتم بهش ریختم دستش رو پاکی آب من زد حرف خودم با سپیده دارین راز دنیاست دنیا تا آقاجون
 باهاش من گفتم خودشم به نیست باهاش دلم اصال   خوامشنمی درصدم یک من مادر نداریم هم با شانسی

 سپیده به هیچ من بودم خودم خونه همش من بود تهران که ماهیم یک اون که وهلل به ندارم ایآینده هیچ
 .کنم فکر تونمنمی

 :گفت لرزان صدای با داد تکان سرهنگ برای تأسف به سری و کشید سپیدش موهای به دستی اختر

 .مونهنمی حرفی پس خب خیله -

 :گفت ت*مـسـ و سرخوش سعید
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 فقط بده، رضایت دایی باالخره تا میرم انقدر کردم، آماده خودمو دایی از شنیدن رد جواب برای من مادر -
 نظرش ببین بهارو فقط و فقط کنممی خواهش اختر مادر ریزممی پاش به رو دنیا خوادمی منو بهار بدونم
 چیه؟

 عاشق اگرچه و معروفش شیرین زبان اشزیبایی چهره. بود پدرش شبیه سعید چقدر کرد سکوت اختر
 از بعد نرود پدرش به ازدواج از پس معرفتش و مرام که خواست خدا زا دل در و بود پدرش شبیه شدنش

 :غرید اختر که آمد سرهنگ صدای سکوت کمی

ه بزن بچه به رو اصلی حرف خب -  .داره کار هزار بیکاره تو منو مثل مگ 

ه -  االن شخواستگاری بری زنیمی بالبال ساله چند دونممی سعید مادر مرد، زنیمی غر چقدر کن صبر باش 
ه،  .تهران بره بهار ذارمنمی میگه شده چش حسینت دایی دونمنمی مادر وقتش 

 .شد بلند صندلی از کرده تعجب سعید

ه! بده؟ تحصیل ادامه نذاره حسین دایی میشه مگه ندار ه امکان -  دایی زن پیش ماه یک نگفتین شما مگ 
 بهار؟ درس خاطر به کنن زندگی تهران بیان خوانمی احتماال   گفتمی

 :گفت کالفه اختر

ه سرش به زده حسین شده چی دونمنمی مادر آره -  من بره تهران ذارممی رو بهار نه میرم تهران نه میگ 
ه شده خرفت چرا دونمنمی  ایولوله چه نبودی دیشب مادر سعيد کافیه، جاهمین تا شوهر بدون درس میگ 
 .نتیجهبی ولی شدید شد دعوامون داییت با من آقاجونتو اینجا، بود

 .لنگدمی کار جای یک کرد حس آمدمی منطقی غیر بسیار دایی رفتار این بود کرده سکوت سعید

 داره؟ سختی و سفت خواستگار شده چی آخه -

 :گفت تردید با اختر

 لیو بگه بله بهار کردیممی فکر همه واقعا   که بود پیش ماه یه نفر یه نیست جدی خواستگار از حرفی االن -
 .بود منفی جوابش خوب

 :پرسید هراسان سعید

ه؟ مثبت جوابش کردینمی فکر همه که بود کی -  باش 

 عیدس ولی بگم رو کسی خواستگاری حرف نیست درست هم حاال بابا گذشته پیش ماه یه میگم سعید وای -
 ناچاری از شاید گممی خب ولی نیست کردن شوهر اهل هیچ امبچه بهار چون باش هم شنیدن نه آماده مادر

 زور به نمببی تونمنمی چشممه دو نور بهار بگیره، اشتباهی تصمیم خوامنمی همین برای بگه، بله بشه مجبور
 ایدش مادرتم و دایی اختالف میگم بازم ولی فرصت   بهترین االن کنم فکر شرایط این با کنه، ازدواج باکسی
 .بشه مانع
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 :گفت گرفته صدایی با کرد نگاه بیرون شلوغی به و رفت کارش اتاق پنجره پشت به سعید

 .کنم سوءاستفاده میخوام موقعیت این از نکنه فکر مادر -

 با بدجور بهار خاطر به حامد بمونه، کارهنیمه درسش بذارم موبچه تونمنمی چیه چاره آخه مادر، دونمنمی -
 تیح خورهمی بهارو غصه خیلی امبچه حامد حامد، گوش تو زده سیلی یه باباش گفت پری شده درگیر باباش

 به المک یک ولی کردمی گریه فقط بهار امبچه دیشب کنیدنمی حمایت بهارو چرا که شد بحثش آقاجونتم با
 بده، ادامه شودرس ازدواج با فقط گفتمی کالم یک شده، سنگ دلش داییت اما نکرد حرمتیبی باباش

ه خواسته اخد  از خوشحال ه که پریتم داییزن ه عروس دخترم میگ   .میش 

 :گفت ایزاریبی حالت با اختر

 .بینیه سطحی آدم چه شناسیمی که رو پری -

 :داد ادامه اختر داد تکیه دیوار به را سرش آمد درد به قلبش بهار ندیده هایاشک از سعید

 اشهروحی یکم تا پیشم روزی چند بیاد گفتم بهارو اماینجا؟بچه برسونی خودتو فردا تونیمی مادر سعید -
 ببینیم بیا ما به زدن سر هوای به هم تو زنیممی تو مورد در رو حرفامون باهاش آقاجون و من بشه عوض
 .خوادتمی اصال  

 .رفت دو آن صدقه قربان به شروع سعید

 .نوکرتم مادر اونجام دیگه ساعت سه میفتم راه االن جونم به دردت -

 .سعید شدن هول همه ینا از زد ایقهقهه اختر

 کنهیم بپا به قیامت شناسیمی که رو داییت میشه معذب بهار بمونی اینجا باید شب اونوقت نیا االن مادر -
 وزمر که بیا روز فردا باشه توش حرفی خوامنمی باشه، خونمون روزی چند گرفتم رو بهار اجازه باره اولین این

 حالش داييت زن که دونیمی ایران گردهبرمی داره امیرحسین راستی ه،بخور  لطمه کارت به خوامنمی برگردی،
 الس پونزده از بعد طفلک زدن زنگ امبچه به نیست زنده بیشتر دیگه ماه چند گفته مامانت نیست، خوب

 .اینجوری هم حاال ایران میاد داره که

 .شد شاد اشدیرینه رفیق آمدن از سعید

د باورش کی بده شفا رو داییزن خدا -  الخوشح خیلی ولی بشه اینجوری باکمالت و زیبایی این به زن میش 
 شزنگ االن نبودم ارتباط در باهاش که هست ایدوهفته شده تنگ براش خیلی دلم گردهبرمی داره امیر شدم
 میریم هم روزه چند این حاال گرده برمی داره خونیدل چه با طفلک شهرستان میارمش خودم زنممی

 .بشه بهتر شونروحیه اشمبچه و دایی زن تا گیریممی نامزدی مراسم شما کمک و خدا امید به گاریخواست

 .بهار داشتن از بود خیال خوش چه سعید و

 سال همه این بعد بچه این بشن، شاد همه تا بگیری بهار با رو نامزدیت مراسم زودتر چه هر باید مادر آره -
 و احسان با پرویزت دایی فرودگاه بری تنها نیست نیازی ضمن در باشه خوشحالی با اومدن حداقلش اومد
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 اومدن وقتی ایشاهلل شهرستان میان بعد موننمی تهرانشون خونه روزی چند یه تهران امروز اومدن فرزانه
 خونیب نره یادت الکرسیآیه باشه رانندگیت به هواست مادر بعدشم کنیممی شاد شما نامزدی با رو دلشون

 .راهتمبهمچش

 ذهنش پس در گرفت وش*آغـ در محکم را خودش و داد تکیه پنجره کنار دیوار به سعید خداحافظی از بعد
 .بود کنارش همیشه برای که دید را بهار

 هخیر  بهار آن یک. هابلندی دارد خوبی احساس چه فراز در آب پاکوبی زیباست چه رودمی باال زیبا فواره چه
 زمین محکم چه اوج این شودمی سرنگون بد چه گفت خود با و شد حوض داخل بآ فواره برگشتن به
 هک است ترابله رود باالتر که هر نیست، افتاد نردبان زین عاقبت. ستمنی و ما این خلق نردبان. خوردمی

 است؟ تمام من کار یعنی شده؟ من افتادن وقت یعنی گفت خودش با شکست، خواهد بدتر او استخوان
 پس با خواست بهار است؟ سقوط ازدواج مگر دارد تو به ربطی چه شعر این آخر داد پاسخ هنشذ پس

 فیدس صورت با بود اختر مادر برگشت دست سمت به نشست اشبرشانه دستی که کند چرا و چون ذهنش
 دست هب ایبوسه بهار نشست بهار کنار و گذاشت حوض کنار کوچکی پایه چهار زدمی لبخند بهار به زیبایش

 بهار به عجیب آرامشی پشتی حیاط باغ هایگنجشک صدای آقاجان قدیمی آجری خانه فواره صدای زد مادر
 هچ که کرد فکر اختر کشید عمیقی دم بهار گذاشت کوتاهش سفید دامن در را بهار سر اختر مادر بود داده
 قعش از بست را چشمانش دهدمی شتبه بوی مادر دستان کرد فکر بهار و است متین و آرام دختر این اندازه
 :گفت آرام مادر

 بچگی از خوابیدم خونتون شدنمی باورم نبرد، خوابم زدگیذوق از دیشب کردین، دعوت منو که ممنون -
 میشه باورتون موندم خونتون منم باالخره خوابیدنمی شما خونه که خوردممی رو فرزانه و سپیده حسرت
 !شب یه بمونم اینجا بود آرزوم

 :زد لبخند اختر

 شدم کالفه پری هایتلفن دست از دیشب که دیدی بودن حساس بابات و مامان مادر، بگرده دورت الهی -
 مامانت اینجاست هفته یک بهار تو، و دونممی من زدی زنگ دیگه باریک گفتم خونتون زدم زنگ خودم آخرم

 یک مامانت این فهممنمی من رفته جای ما بدون هک شبیه اولین که زاری و گریه کرد شروع شناسیمی که رو
 .گردنبرمی و خارج کشور میرن تنها مردم دخترای بابا بذاره؟ کنار رو گندش اخالقای میخواد

 ابروی ایتیک و کشید اششدهبافته بلند سپید دستیک هایبرگیس دستی داد تکان تأسف به سری اختر
 :انداخت باال را اششدهرنگ

ه ولی بود معموزاده کردم انتخاب خودم ور پری - ه؟ بینسطحی انقدر هم خان دختر آخ   خانوادگی ما میش 
 تو کسی آخه! امل ه اینقدر چرا زن این فهممنمی من ولی زیباییم و پسندیده ظاهری و علم و سواد اهل همه
 .بکنه و کار همون میکنه مجبور دخترشم تازه! میکنه؟ سر روسری خودش خون ه

 :کرد غرغر و زد بهار شانه روی آرام حرصی تراخ
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ه کنیگوش حرف زیادی هم تو - ه چی هر چیه باشی روز به و امروزی یکم باید آخ   از دور پوشیمی بپوش میگ 
 اصلی یایرادا از یکی من نظر به برخداپناه بلند، و گشاد میکنه، انتخاب لباس مرگ دم پیرزن برای انگار جونت
 ولی نداد تحصیل ادامه داشت افت خیلی ما برای بخونه، شودرس نکرد تالش هیچوقت هک اینه مامانت

 هاصدسالشه همینطوره هم پری مادر نداره تقصیریم اگرچه دار ه، دوستش همینجوری گفتمی بابات خب
 د،وب رفته فرنگ من مادر رفت،نمی جوب توی من مادر با آبش هیچوقت سرشه رنگی چادر خونه تو هنوز ولی

 حسین اگرنه و کرد عوضش مامانت باباتم برخداپناه اش،خونه داشت روضه هفته هر هم پری مامان
 شد، خلق کج کرد ازدواج مامانت با تا داشت خاطرخواه چقدر میدونه خدا بود تهران تو پزشکی دانشجوی

 ودب معتاد پدرش بود، زادهرعیت پرویزت عمو زن زهره اما شد گیرگوشه و تعصبی شد بدترم رفت که جبهه
 ازیب العادهفوق زهره بشم، زهره زیبایی منکر تونمنمی خوب ولی بودیم مخالف همه بود زهره عموت انتخاب

ه، مادر کپی دقیقا   زهره مامانشونن، كپی هم فرزانه و اميرحسين ماشاهلل بود،  رو زهره مادربزرگ من بزرگش 
 ندبل موهای سفید، و دست یک پوستی آبی، چشمان بلند قدی ،بود العادهفوق زن اون من خدای بودم دیده

 گیشمفن بابا اون حتی و بود سوادبی اینکه با زهره بکنه، دل زهره از تونستنمی پرویز همین برای بلوند، و
 مدرسه از معلم خانم یه شد تا خوند شودرس و رفت ازدواجش از بعد ولی بودش نبرده درس کالسم یک
 خوبیه خیلی زن بگردم الهی کرد، تدریس به شروع منم مدرسه توی کرد خوندن درس هب شروع من خود

 یتو ولی کشهنمی درد زیاد درسته شد سرطان اسیر نکرد، وفا بهش دنیا ولی داره خانمی خیلی شخصیت
 .تمومه كارش ميگه اتعمه کرده پیشرفت خیلی بیماری بدنش

 :داد تکان تأسف به سری اختر

 رمونس هامصیبت چه بود سختی روزگار چه آوردنش، دست به برای کشید دردسر چقدر پرویز یهنکردن باور -
 .زهره به رسید پرویز تا شد کشته خاطرش به جوون یه اومد،

 از خواست بهار تا و کرد اندوهگین را بهار هم و را خودش هم گذشته کردن بازگو با که کرد فکر اختر مادر
 رصیح مادر شد خیزنیمه بهار کرد باز سرش از را بهار روسری اختر داد سکوت ستورد اختر مادر بپرسد گذشته
 :گفت

 .تنیس خون ه کسی عفت و آقاجون منو بجز بده آزادی خودت به یکم نیستن اینجا که مامانت و بابا عزیزم -

 .اندم خیره خوردمی انتک ناز با که اشزده قرمز رژ لبان به و مادر کشیده سرمه چشمان به و کرد سربلند بهار

 .مادر کردم عادت -

 چون ما خونه نمیاره رو تو زیاد بابات چرا دونیمی خودتم ولی کنم باز کهنه زخم خوامنمی بدیه، عادت -
ه کشهمی دعوا به کارمون آخرشم خورممی حرص تو کردن محدود دست از دونهمی  اونور تا بابات موندم آخ 
 یه دش کنه چیکار رو پری بگم خدا! خونمون بیایی دخترا پسر دورهمی ذارهنمی ولی مسابقات برتتمی دنیا
 ردوا تو اگه هستش ملی تیم که عموتم پسر احسان بابا هابچه پیش بیارتت ماه هر آخر جمعه پری اون بار

 نیستی، تو فقط میان داداشاتم حتی باشه، رو دورهمی این که عقب میندازه رو مهمونی جوری یه باشه
 هب بپاش و بریز و برقص و بزن هستیم، نفری صد نزدیکه میشن که جمع هستن سرهنگم منو هایعموزاده
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 چهب کنن فکر همه که کرده کاری مامانت نگو که خونه دلم انقدر بخدا داره صفایی چه دونینمی سرهنگ خرج
 .هستی گیریگوشه خوندرس

 :گفت و کشید بهار نشسته لبخند هایگونه به دستی کرد نگاه بهار به تیزبینانه اختر

 .ناراحته نبودت از سعید خیلی نیست بینمون بهار چرا میگه گیرهمی تو سراغ همیشه امبچه سعید -

 که دهدنمی زحمت خود به حتی شودنمی اختر کردن صحبت دار منظور متوجه و میزند کوتاهی لبخند بهار
 :گفت تفاوتبی بهار ماند خیره بهار به تعجب با اختر. نبودش از شودمی ناراحت سعید چرا کند فکر

 رامب چیزهیچ از بابام که میدونه خدا نباشین ناراحت داره لطف عمه پسر بده آقاجون و شما به سالمتی خدا -
 چقدر میدونه خدا میدم گوش میگن چی هر کنم، خوشحال رو بابام مامان دارم دوست من کنه،نمی دریغ
 .کشنمی زحمت برام

 باز را بهار سر پشت گیر اختر گذاشت مادر دامن به باز را سرش افتاد تحصیل ادامه برای پدرش شرط یاد بهار
 نشد کنجکاو سعید مورد در بهار چرا کرد فکر شدند جاری زمین سمت به رودی همچون بهار نرم موهای و کرد

 :پرسید مقدمهبی بهار زشنوا حال در گویان ماشااهلل دارد دوست را کسی نکند گفت خودش پیش

 باشی؟ داشته دوستش که هست کسی شدی؟ عاشق حاال تا کردی؟ فکر ازدواج به حاال تا مادر بهار -

 از انگار برد فرو بیشتر دامانش در را خود صورت و سر و زد چنگی مادر دامان به خجالت و تعجب از بهار
 خانه آجری زمین به عصایش با ضربه چند سرهنگ کرد صداداری خنده مادر کشیدمی خجالت هم فکرش
 فهمیدنمی هم کسهیچ که اشهمیشگی ب*لــ زیر هایکردن غرغر با عفت کرد اعالم را حضورش و کوبید

 بساط و کرد پهن تخت روی را ترمه سفره آورد را هندوانه اسباب مسی بزرگ مجمع یک با گویدمی چه
 یشانصدا سرهنگ ببافد را بهار هایگیس تا بیاورد آینه و نو چوبی شانه گفت عفت به اختر چید را هندوانه

 از حالخوش و زد بوسه را بهار پیشانی سرهنگ نشست تخت روی گویان تشکر بهار بنشینند تخت روی تا زد
 خم سرهنگ دیده را بهار زیبای موهای زمانی چه آمدنمی یادش بود بهار صورت دور شدهپخش موهای دیدن
 اشقیع حسرت بهار و کرد بلندی خنده خجالتی سالهچهارده دختران چنان اختر زد اختر یشانیپ بر بوسه و شد
 خانه در صفا و شیرینی همه این از برد لذت بهار و گرفت بهار سمت را هندوانه گل سرهنگ خورد را دو این

 :پرسید لجوجانه شد سعید نسبت بهار تفاوتیبی درگیر ذهنش هنوز اختر آقاجان

 شدن؟ عاشق مورد در چیه نظرت کردی؟ فکر شدن عاشق به حاال تا مادر ندادی جوابمو ربها -

 و آینه آمد غرغرکنان عفت که بود سرفه حال در بهار چسباند بهار گلوی ته را خود شرم از هندوانه ایتکه
 شکا به سرفه و خنده از چشمانش که بهار کوبید بهار کمر به محکم دست با و انداخت خانم غـل*بـ را شانه
 نگارا بهار خیال ب ه و گذاشت بهار گونه بر بزرگ بوسه یه عفت شکست کمرش است بس داد قسمش افتاد
 :گفت اختر به رو و کرد نازک چشمی پشت عفت کرد هم غرغری ب*لــ زیر عفت

 برای رخونهدا از آبرسان یه فعال   بود نیومده اگه نه، یا اومده بسته ببینم پست اداره میرم من خانم -
 .نزنه خشکی دستاتون برسه که رسول آقا بسته تا گیرممی دستاتون
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 :گفت بهار به خطاب و

 .دختر دیگه هندونست یه نزن هول هم تو -

 از پیش باید که دانستمی عفت و برگردد ظهر نماز بانگ از قبل تا کرد تاکید عفت به اختر خندیدند همه
 عفت باز و بزند خانم برای ایتازه رنگ الک دوباره نماز از بعد و کند کپا  را خانم دست ناخن هایالک نماز

 :گفت بهار شد دور آنها از غرغرکنان

 .ایخانواده نه ایبچه نه نکرد ازدواج هیچوقت چرا تنهاست، زن این چقدر -

 :گفت اختر به هندوانه دادن قاچ حال در سرهنگ

 خوردندنمی درد به داشت خواستگارم تا چند گرفتم قشوطال دراومد آب از دزد شوهرش کرد عقد یکبار -
 .نداشت هیچوقت هم خاطرخواهی نداره شکلیم و سر کوره که چشممش یه طفلک

 .داد تکان سری بهار

 !طفلک -

 .زد لبخند اختر

 یه باشه، داشته آتیه یه شد بازنشست که میکنه رد بیمه براش جونت آقا حقوقش بجز داریم هواشو -
 جای به که منم خونه تو خریدیم، براش آقاجون و بخشش و خودش حقوق و وام با کوچیکم آپارتمان

 اگرنه و میزنه جوش خودش واسه این بخره میخواد برام آبرسان میگه بینیمی میکنه، ریاست خدمتکاری
 شدی؟ عاشق حاال تا بگو تو حاال بگذریم نشده، تموم قوطی اون هنوز

 .چرا فهمیدنمی ولی نیست کنشول نگیرد جواب تا مادرش که شد متوجه بهار

 .شدم مندعالقه کسی به نه شدم عاشق نه مادر نه -

 :پرسید و انداخت اختر به نگاهی زیرچشمی تفاوتبی بود هندوانه ته تراشیدن مشغول که آقاجان

 چی؟ آرا پس -

 :گفت زدهخجالت بهار

 .کشممی خجالت نزنید حرفا این از آقاجون وای نه من یعنی اون جون آقا -

 .بود پایین سرش شرم از بهار کشید بهار خوردهگره دستان را به دستی اختر

ه تو -  حتما   اون ولی خواستیشنمی حتما   پس کردی رد رو آرا خودت عزیزم، شدی خانم شدی، بزرگ دیگ 
 رو آشنایتون انجری دارم دوست خواستگاریت، اومد مذهب تفاوت وجود با که خواستمی رو تو اینقدر
 .بگی

 .کرد وگفتگ نفر یک با موضوع این درباره راحت بار نخستین برای بهار و داد تکان باشه نشانه به سری بهار
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 قبل ماه چند

 

*** 

 این در شد برگزار معارفه و قدردانی مراسم کشوری ریاضی جوان نخبگان برای جمهوری ریاست دفتر در
 لیسانسه آرا که بود گونهاین آرا از گوینده توضیحات و کردند معرفی هویژ مهمان را سیمونیان آرا نشست
 تاس دکتری دانشجویی جهان هایدانشگاه معتبرترین از یکی در که است سال چهار و بوده شریف دانشگاه

 تا اندنموده دعوت او از و شمرده غنیمت را شانس این هم هاآن و آمده ایران به استراحت برای ماه سه او
 اواسط در کنند هند کشور المپیاد برای آماده دیگر استاد یک با همراه را کارشناسی مقطع دانشجوی هشت
 از زهرا سه المرد، از مریم دو بلوچستان، سیستان از جاسم یک کردند اعالم را دانشجو هشت اسم جلسه

. ..از بهار هشت اهواز، از لیال تهف اصفهان، از فرید شش تهران، از احمد پنج شیراز، از پارسا چهار کردستان،
 :کرد بهار از ایویژه تعریف انجمن سرپرست بهار بجز بودند شریف دانشگاه دانشجوی همه و

 البته یانب شریف دانشگاه نتونستن مشکالتی علت به که هستن سال ریاضی کنکور اول نفر عظیمی خانم -
ه هایبچه از سنشونم که  که کنیممی افتخار دختر این به ما ولی بیشتر ونروش حساسیت خوب بود کمتر دیگ 
 .کنهمی تالش تهران هایبچه اندازه به شهرستان در هاکاستی وجود با

 در مشخص روز در حضورشان ساعت و مقررات برگه دانشجو هشت به شام صرف از بعد و شد تمام جلسه
 ویژه تمرین روز در ساعت پنج هفته در روز چهار ماه یک مدت به که شد این بر قرار شد اعالم پژوهشکده

 باشد سازیآماده جهت مکرر هایآزمون صرف فقط ماندهباقی ماه یک و باشند داشته هند المپیک جهت
 این همراهی برای بودند پرفسور شاگرد دانشجویی زمان در که سیمونیان آرا استاد و دوست حق پرفسور
 .بودند شدهانتخاب نفر هشت

 این به همه برداشت در عالی نقدی جایزه و دیپلماتیکی چه و علمی نظر از چه بود مهم یاربس المپیک این
 و هوشی ضریب نظر از آرا اما و بودند ریاضی هایبهترین از نفر هشت این بودند بستهدل نفره هشت گروه

 دارای و بود مشربیخوش و پوشخوش بسیار مردی او. بود برخوردار جهانی شهرت از رشته این در مهارت
 گرفتندیم گرم آرا با ترویژه دختران البته و بود برخوردار دانشجویان میان خاصی محبوبیت از آرا باال، بیان فن
 کار بودن توجه مرکز آرا و بزنن حلقه دورش به واهی سؤاالت برای جوان دختران که آمدنمی بدش هم آرا

 .دبو عادی برایش بسیار امر این و بود اشهمیشگی

 حضور کالس در صبح نه ساعت و شدمی تهران راهی پدرش همراه زود صبح هرروز بهار و شد شروع هاکالس
 هایقالیچه بهار پدر اول جلسه همان در گشتندبرمی شهرستان سمت به بعدازظهر دو ساعت و داشت
 .داد هدیه استاد دو به تشکر جهت را نفیسی کوچک

 ايشبر  فقط بهار و دادنمی بهار به را خوابگاه گرفتن اجازه پدرش بود راضی يتوضع اين از چرا و چونبی بهار
 كه پسری بيشتر چشمش به آرا اما کردمی زيادی صميميت احساس پرفسور با بهار. بود مهم شدن اول
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 به كرد سعی پس بود نابغه و باهوش منضبط مردی كالس در و بود دختران از دلبري حال در كالس از بيرون
 های بچه هوش همهاین به کردمی افتخار آرا و بود گذشته تمرینی هایکالس از ایهفته دو. نشود نزدیک وا

 بسیار گروه این که داشتند ایمان دوستحق پرفسور و آرا رفتمی پیش ریزیبرنامه با چیز همه گروهش،
 هفته هر آخر آرا دهدمی انجام وطنش برای مدت کوتاه و کوچک تالشی که بود خوشحال آرا. است قدرتمند

 گشتبرمی شاگردانش تعلیم جهت اشتیاق با و میلکمال با و اشخانواده دیدن برای رفتمی اصفهان به
 این روز هر که سوختمی بهار برای دلش گاهی فقط بود بهار بردمی فرو فکر به را آرا گاهی که چیزی تنها

 مداخله را خود و بود باخبر حسینحاج هایحساسیت از اام وآمدرفت برای کندمی طی مسافت مقدار
 باحجابی روز هر بهار. دیدمی است برخوردار ضعیفی عمومی روابط از که گیرگوشه دختری را بهار او دادنمی
 کرد فکر آرا. بودند سرحال و شاد بسيار دیگر دختران اما آمدمی کالس به مشکی شلوار مانتو و مغنه از کامل

 هیچوقت که شدمی متوجه کردمی دقت بهار به وقتی ندیده برابرش در بهار آرامی به دختری نونتاک که
 نفر هفت اما دادمی را سؤال جواب یا خیر بله، فقط پرسیدمی سؤال او از زمان هر و ندارد گفتن برای حرفی
 تخاباتیان سیاسی اجتماعی یهایبحث در کالس در خستگی رفع برای بهار حتی بودند پویا و سرحال کال   دیگر

 و بود دهدی آرا اتفاقی باری چند کالس بیرون در که بود پرفسور مختص بهار شاد برخورد تنها کردنمی دخالتی
 مهم صال  ا آرا برای البته و نیست راحت جوان مردان با کال   اویا با بهار که فهماندمی آرا به پرفسور با بهار رفتار
 کردمی خطاب امل را بهار دلش در و گوصدقه قربان بود زیاد اآر  برای که چیزی نبود

 الگوی این و شودنمی صحبت گرم جوان مردان با هیچوقت پدرش حساسیت خاطر به بهار دانستنمی آرا
 هیچ آخر تا جلسه اول از امتحانی صورت به آرا روز یک داشت ادامه هم پدرش چشم از دور حتی رفتاری
 .خداحافظ کالس آخر در و سالم جز بود نگفته هیچ هم بهار تعجب کمال در و یدنپرس بهار از سؤالی

 بطهغ آرا ذکاوت و هوش به او کردمی استفاده لحظاتش تکتک از و بود پربار بسیار کالس این بهار برای اما
 که روزی تا بپرسد بیهوده هایحرف تا بگیرد نظر زیر را استاد تدریس دقت با دادمی ترجیح و خوردمی

 :برد باال را دستش شد مطرح اشتباه آرا توسط معادله یک که کرد احساس

 میدین؟ اجازه استاد -

 دانستنمی اصال يا بود کرده فراموش را بهار صدای تقریبا   داد تکان مثبت نشانه به سری تعجب با آرا
 توضیح برایش آرا دارد ایراد معادله این اینکه مورد در کرد صحبت به شروع بهار! دارد آهنگی چه صدايش

 همتوج هم کالس دختران از تا دو یکی شاید باشد کرده اشتباه که است محال و کندمی اشتباه او که داد
 بهار اما نکنند پایمال غلط یا درست را حرفش و بمانند آرا محبوب دادندمی ترجیح اما بودند شده آرا اشتباه
 و حراف چنان و کرده اشتباه سیمونیان استاد که داشت اصرار هایشکالسیهم بهت میان در و شدنمی قانع

 هارب چطور که بودن کرده تعجب همه نیست آرام بهار آن بهار این بودند مطمئن تقریبا   که بود شده سخنور
 یک هب آرا و بهار بحث آیدنمی کوتاه حرفش از بهار و ایستاده جوان سیمونیان استاد جلوی شجاعت با اینطور
 تاخگس حدبی دختر این که کرد احساس آرا بود کرده سکوت و زدنمی حرفی هیچ پرفسور کشید طول ساعت
 خترد هفته چند این اگر كرد فكر آرا ميكند پافشاری اندازهبی بهار كردند احساس اعضا بقيه البته و است
 دست زیادی را خود دختر این گفت خودش با آرا باوقاریش بودن متین نه است غرورش و تکبر از بوده آرامی
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 اربه اندازهبی اصرار از آرا باشد داشته گستاخی این به دانشجویی اینکه از بود متنفر او و گیردمی باال
 :زد فریاد گستاخ جوان دختر سر و کرد پرت تخته سمت به را خودکارش

 !دیگه کافیه -

 و کرد کوتاهی خواهیمعذرت زیر به سر بهار دنکن مداخله داد ترجیح پرفسور و بودند ترسیده همه تقریبا  
 :گفت آرام

ه معادله مطمئنم من استاد -  .اشتباه 

 موهای و بود پایین سرش بود گذاشته میز روی بر را دستانش بود آمده تنگ به دختر شرمیبی از اما آرا
 ینکها برای بود هکرد کالفه هم را خودش اشعصبی هاینفس صدای بود پوشانده را صورتش بلندش نسبتا  
 :گفت فریاد یک با دهد خودش به بخشیآرام

 .بیرون کالس از برو -

 شاندل کمی پسران و خندیدند ریز کالس دختران کردن نگاه خونسرد بهار و عصبی استاد به تعجب با همه
 و دبرو رونبی کالس از کرد اشاره پرفسور و کرد نگاه پرفسور به بهار شده دارجریحه غرورش آرا که شد خنک
 لتحا به را کالس وضعیت پرفسور رفت عذرخواهی یک با آرامیبه نبوده کالس در اول از که کسی چنان بهار

 ونسردیخ با که کردمی نگاه بهاری به پنجره پشت از آرا کرد تعطیل زودتر را کالس ساعت نیم و برگرداند عادی
 آرا با رفتارش کردمی حس بهار اما زدمی کله و سر جزوهایش با داشت و بود نشسته هاچمن روی بر تمام

 متوجه بهار نشد ناراحت هم آرا برخورد از او است استاد معادله در اشکالی بود مطمئن و نبوده گستاخانه
 در و کند بحث او با دانشجوها بقیه جلوی تمام ساعت یک دانشجو یک که شدهتمام سنگین برایش آرا شد
 هک دید را آرا کرد نگاه کالس پنجره به بهار ایلحظه است اشتباه معادله است ئنمطم بگوید او به هم آخر
 نشدید متوجه بهار اینکه از شده شوکه آرا اما احترام نشان به داد تکان سری کندمی نگاه او به عصبی دارد
 طرحیم معادله و رفت تخته سمت به آرام خیلی پرفسور و رفتند بیرون کالس از هابچه رفت کنار پنجره از شد
 بهار حلراه طرز ولی داشت اشکال معادله کشید خط آرا اشکال دور آرا بهت میان در و کرد بازنویسی را آرا

 افشاریپ چنین انتظار اما بود برده خودش اشکال به پی ابتدا همان آراهم شاید البته بود ترکنندهگیج کمی
 پس رفت بیرون کالس از پرفسور به حرفی هیچ بدون نیتعصبا از آرا نداشت را بقیه جلوی هم آن بهار

 :گفت ذهنش

 .کنممی درستت لجباز   و دندهیک چقدر دهاتی مغرور دختر -

 .رفت بهار سمت به لبخندی با دید مطالعه مشغول سخت را بهار رفت دانشگاه محوطه به پرفسور

 !من لجباز دختر کجایی -

 .تادایس احترام به بهار برای پرفسور دادمی پدر بوی آورد بهار ب*ـلـ به لبخند پرفسور پخته رگه دو صدای

 .ریختم بهم رو کالستون پرفسور خواممی معذرت واقعا   من سالم -

 :کشید سفیدش یکدست پرفسوری هایریش به دست نه لبانش ولی خندید چشمانش استاد
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 دختر ،رفتی تند خیلی کنه، فکر کمی تا دادیمی اجازه باید دارنگه رو استادت احترام همیشه ولی باباجان نه -
 ودب رفته حاشیه به مقداری آرایه ولی بود پیچیده یکم مسئله این کردیمی رها رو موضوع باید حداقل جوان

 ولی باش عواقبش منتظر لجباز دختر ضمن در شد تو جوابی حاضر گیر ذهنش نکرد مسئله درگیر رو ذهنش و
 .استادشه به احترام دانشجوی اول اصل دارهنگ رو احترامش شد چی هر

 از ایطرهخا به شروع بهار روحیه تغییر برای پرفسور داد تکان مثبت به سری و گفت ایشرمنده ب*لــ زیر بهار
 اداست حین همین در بودند، افتاده خنده به دو هر که طوریبه بوده لجباز بسیار هم خودش که دانشجویش
 عبیرت اینگونه را پرفسور با بهار خنده رفتمی دانشگاه بیرون سمت به جوان خانم ندچ همراه که سیمونیان

 در دختر این از مغرورتر و ترخودخواه کرد فکر آرا دهدنمی آرا به احترامیشبی به اهمیتی هیچ بهار که کرد
 خنده با رفسورپ که کند خواهیمعذرت و برود سمتش به خواست شد آرا نگاه متوجه بهار ندیده اطرافش

 :گفت

 یست،ن درست کنه حرمتیبی شاید بقیه جلوی عصبانی ه اآلن برسن دلبریشون به جوان هایخانم بده اجازه -
ه، دارکش قضیه اونوقت  .بگیر تماس باهاش میدم رو تلفنش شماره میش 

 رحضو در اما اندبنش جایش سر را او بهار گستاخی خاطر به خواستمی دلش بود بهار به خیره خشمگین آرا
 را وا راستیک که گفت اشراننده به و شد ماشین سوار کالفه او نبود درستی کار مشتاق جوان هایخانم این
 هب شب کل که شد متوجه آرا فردا صبح و زده گند برایش را روز کل دختر این که کرد فکر آرا ببرد، هتل به

 .کند ادب را دختر این امروز گرفت تصمیم آرا نخوابیده دختر این گستاخی خاطر

 

*** 

 شتپ تا کند عذرخواهی او از کالس در دید بهتر چون بود نگرفته تماس آرا با او شد کالس وارد بهار بعد روز
 انیتعصب از آرا کالس پایان تا دیروز که گفتند او به هایشتیمیهم کرد پرسیاحوال گروه هایبچه با تلفن

 بود عصبانی او دست از شدت به آرا چون باشد خودش مواظب امروز و دهد ادامه را کالس نتوانست
 اجازه پرفسور از دید که را او کرد نگاه بهار سمت به کرد که کاری اولین آرا شدند کالس وارد آرا و پرفسور
 ار  خود ولی کند نظرصرف کارش از بخواهد او از خواست داد تکان تأسف به سری پرفسور خواست صحبت
 :زد صدا را بهار آرا داد تکان آرا برای مثبت به سری حال هر به آرا، آتش این کردن خاموش از دید ناتوان

 .شین بلند عظیمی خانم -

 :گفت و داد نشان میز روی جزوهای مشغول را خود بهار به نگاه بدون آرا ایستاد تردید با بهار

 شما اب جداگانه کردم خواهش پرفسور از نمونید بعق اینکه برای و نیستین من تیم جزو شما بعد به این از -
 موفق دارين، نگه رو پرفسور احترام اميدوام كردن قبول و گذاشتن من سر بر منت هم پرفسور کنند کار

 .بیرون بفرمایید باشین

 آرا ردکمی نگاه آرا به میخکوب چیست آرا منظور نشد متوجه اول پیچید بهار گوش در زنگی صدای بارهیک به
 :گفت و رفت کالس تخته سمت به و کشید موهایش به دستی تفاوتبی دید را بهار تعلل که
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 .نگیرید رو کالس وقت بیرون بفرمایید لطفا   -

 عنوانهیچبه آرا اما بود انصافان ه بی بود گرفته نظر در بهار برای آرا که تنبیهی آمدمی کالس در همهمه صدای
 .کرد دعوت آرامش به را بهار نگاهش با پرفسور کند تحمل را بهار وجود توانستنمی

 گلو رد بغضی با کالس زدهبهت هایگروهیهم به رو بود پرفسور اشدلگرمی کرد جمع را وسایلش ایستاد بهار
 :گفت

 افتخار گروه اعضای تمام وجود به من بودم هفته سه این در هابهترین درکنار که شدم خوشحال خیلی -
 تشنجی باعث اگر همه از خواممی عذر واقعا   باشم داشته دیداری پرفسور با که بود آرزوهام از یکی و کنممی
 .شدم کالس در

 مامت استرس کردمی نگاه بیرون به پنجره از دهد نشان تفاوتبی را خود خواستمی آرا برگشت آرا سمت به
 :گفت بهار بود گرفته را آرا وجود

 بنده عذرخواهی باشم گروه یک در جهان هاینابغه از یکی با تا شد نصیبم که بود سعادتی سیمونیان استاد -
 با باشد ندسربل همیشه انشاهلل نیاوردم بجا رو بودن شاگرد وظیفه اگر ببخشید بپذيريد، بود جسارتی اگر رو

 .اجازه

 انتظار همه کند سخنوری زیبایی این به که شدنمی باورش کسهیچ ولی شد خارج کالس از بغض با بهار
 شد ارجخ کالس از احترام با او اما بماند تیم در تا بياورد گستاخی باز يا کند گریه کند خواهش او که داشتند

 ببیند کالس در ماندن برای را بهار خواهش داشت دوست ذهنش پس در گرفت را تصمیم این که زمانی آرا
 کرده ناراحت را بهار هایگروهیهم شدتبه آرا ندت واکنش این و بود شده خارج کالس از بامتانت بهار اما
 :گفتمی چیزی کس هر بود

 .نبود حقش استاد -

 گفت؟ چی مگه اخه استاد - هاستبهترین جزو اون کنممی خواهش استاد -

 .اسبچه اون استاد -

 :رفت تخته سمت به فریاد با آرا کرد دعوت آرامش به را هاآن پرفسور

ه بسه -  .کنید مسئله جمع رو حواستون دیگ 

 احساس نریزد اشک که فشردمی دستانش در را پالتویش بود ایستاده شدها اخراج مانند راهرو در بهار
 اين برای آرا با کردن بحث از بود پشیمان شدمی اخراج درسی کالس از که بود بار اولین برای او کردمی حقارت
 جویان هدل ایستاد بهار کنار بود مشخص پرفسور چهره در کالفگی آمد بیرون کالس از پرفسور کوچک مسئله
 :گفت

 کنه؟ گریه خوادنمی که دخترم -
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 به پرفسور همراه او بود اشداری خود از نشانه بهار شده مشت دستان اما داد تکان منفی نشانه به سری بهار
 او به و باشن ارتباط در هم با آنالین و مجازی صورت به است بهتر که داد توضیح بهار به پرفسور رفت اتاقش
 از گردی هایبچه از که آمادگی امتحانات تمام که گفت او به برنگردد، کالس به دیگر است بهتر داد توضیح
 هب ایخدشه دهدنمی اجازه که داد اطمینان او به پرفسور شودمی ایمیل او برای شودمی گرفته آینده هفته
 به را امروز موضوع خواست او از و کند پاک امروز ماجرای از را خود نذه است بهتر بهار و آید وارد بهار

 از بعد بهار نکرد صحبتی بهار با آرا اشتباه رفتار مورد در و داشت نگه را آرا حرمت پرفسور نگوید پدرش
 کی که نگذشت چندی پدرش انتظار به نشست محوطه صندلی در و رفت حیاط به پرفسور با خداحافظی

 دادمی نشان خونسرد را خود آرا دید را آرا استاد کرد باال که سر دید پایش جلوی اسپرت ایهوهق کفش جفت
 این از آرا گفت نباشید خسته و کرد سالم ایستاد تفاوتبی خیلی بهار بود فشانیآتش درونش ولی
 :گفت و آمد سطوح به اشتفاوتیبی

 چیه؟ اخالقیت بارز خصوصیت دونیمی -

 :داد ادامه آرا و کرد هنگا فقط بهار

 من از کالس توی حتی كه خودخواهی انقدر ای،نخبه گنده خيلی كردی فكر كه مغروری کامال   دختر یه تو -
 ترسیدی میفته، اتفاق باریک سال چند هاییدوره همچین دونیمی بمونی، گروه توی بدم اجازه نخواستی
 هایرهدو ترینبزرگ از یکی این دونیمی اصال   دانشجو جهجو تو نه؟ بينیگنده خيلی انگار آره بشی؟ کوچیک
 بوده؟ ادبت نشانه بیرون اومدی کالس از خونسرد کردی فکر هست، علمی

 :دیدنمی التماس برای لزومی و دوخت زمین به را چشمانش بهار

 .ببخشید شما کردم جسارتی اگه بازم کردم عذرخواهی شما از استاد -

 :گفت و کرد جیبش درون را دستانش کرد دانشگاه محوطه به نگاهی و کرد ایخنده تک آرا

 آره زیادت ه؟ غرور از ميگم که من نفهمیدم، رو استاد گیریمچ برای سماجتت ولی بود درست تو جواب -
 اطرافیانت کنمنمی اشتباه من ندارم شک گفتم؟ درست مغروری؟ چیه خودت نظر ببینم بگو دخترحاجی؟

 زچي همه به باال از بايد باهوشی چون كردی فكر دونند؟می خودخواه دانشجوی بچه یه رو تو چیه؟ نظرشون
 !كنی؟ نگاه

 :گفت بغضش دادن قورت و آرا به نگاه بدون بهار

 .میگن چی موردم در دیگران ندارم اطالعی استاد، فرماییدمی درست شما حتما   -

 :فتگ بهار که برود خروجی درب سمت به خواست کالفه آرا

 .بدین اجازه لحظه چند استاد -

 .ماند خیره بود افتاده تنش در کوچکی لرزه که بهاری به و برگشت بهار سمت به ایستاد آرا

 .هباش آسوده وجدانتون گرفتین من برای که تصمیمی این مورد در امیدوارم نکردم احترامیبی شما به من -
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 شد پشیمان بود کرده اخراجش کالس از که پیش ساعت یک همان اصل در خورد کاری ضربه بارهیکبه آرا
 :گفت ناراحتی با جاسم وقتی

 .کردیدمی سرخورده را او اینگونه نباید و است ترکوچک ما همه از سال چهار بهار که -

 احساس شد جدا بهار از خداحافظی بدون و برد باال سمت به را پالتواش یقه آرا زد تلنگر او به وجدانش
 .بهار حرف یا سوزاندمی را استخوانش ماهدی سرمای نفهمید کرد یدشد سرمای

 و است ارتباط در استادها با ایمیل و کم وب طریق از بعد به این از که داد توضیح حسینحاج برای بهار
 .نشد بهار ناراحتی متوجه بیاورد تهران به را او روز هر نیست مجبور اینکه خوشحالی از حسینحاج

 تحقیر اب که رفت یادش بهار که دادمی روحیه بهار به چنان پرفسور بود ارتباط در پرفسور با تمام اهم یک بهار
 سرهم حتی بود ارتباط در او با هم را استراحتش زمان هاشب اختصاصی طوربه پرفسور آمده بیرون کالس از
 صدا اباب کرده عزیز را بهار دختران و بودند ارتباط در بهار با وبکم با شوخی به گاهی پرفسور زیبای دختران و

 یقربان آرا جایبی غرور خاطر به خواستنمی و کردمی بهار برابر در زیادی مسئولیت احساس پرفسور زدندمی
 در و شد قبول باال رتبه با را امتحانات تمام بهار باشد مهربان بهار با که بود خواسته اشخانواده از و شود
 که دادندمی توضیح بهار برای و بودند ارتباط در او با ایمیل طریق از هایشگروهیمه تمام ماه یک این

 بهار خالی صندلی به گاهی و آوردنمی خود روی به اما است پشیمان خود کرده از شدت به آرا است مشخص
 ورپرفس ولی برگرداند را او و بگیرد تماس او با که خواست بهار رفتن از بعد روز چند او آرا اما و شودمی خیره
 رفتارش بابت مسیح از و رفت کلیسا به بهار با رفتارش وجدان عذاب از آرا دیدنمی صالح را کار این دیگر

 .کرد عذرخواهی

 

* 

 ودنب مهرآباد فرودگاه تا چیزی کرد کمک طلب خداوند از گذاشت کیفش داخل و بوسید را عاشورایش زیارت
 شدتبه هوا بود شده راهی هاآن با فرش تجارت برای حامد روندمی هند هب بهار همراه حسینحاج و حامد
 سالن از قسمتی به هاآن فرودگاه به رسیدن از بعد پروردگار بر توکلش و بود گرم بهار دل ولی بود سرد

 با هاگروهیهم از بعضی مادران بودند آمده خانوادها با همه رفتند بودند جمع هاگروهیهم همه که فرودگاه
 امیدواری جمع جمعشان و بودند آمده مسئولین از چندی بود هاآن اصالت نشان که بودند آمده محلی لباس
 دخو آن از را طال مدال حتما   بهار کرد خاطرنشان هاآن به و بود حسینحاج و حامد با صحبت گرم پرفسور بود
 به راآ زمانهم رفت سردکنآب سمت به و دکر  تشنگی احساس که گفتمی صلوات ذکر ب*لــ زیر بهار کندمی

 جویایی فقط نگاهش آرا میان این در رفتند تیم هایبچه سمت به و رسيدند فرودگاه به اشخانواده همراه
 راآ رفته کن سردآب سمت که کرد اشاره حسینحاج و گرفت را بهار سراغ حسینحاج از ندید را او اما بود بهار
 یتنگدل شاید خجالت شورهدل احساس داشت ریختگی هم بر احساس بدنش درون کرد نگاه بهار سمت به

 لعنت را خود بار هزاران و بود بهار درگیر تماما   ذهنش ماه یک دلیلبی بود چه هر ولی چیست دانستنمی
 یک هایشتیمی هم کنار بهار برگشت لحظه كند فكر بچه دختر اين به بود شده باعث خودش چون بود كرده

 آن ردک صحبت او با خوش روی با بهار و کرد تند پا بهار سمت به داشت تن به ورزشی لباس که قدبلند سرپ
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 و آرا شد ناراحت جوان پسر آن با بهار لبخند از چرا نفهمید آرا و بود خوشحال شدتبه بهار دیدن از انگار پسر
 یراخ ماه یک حوصلگیبی و حرفی کم دلیل کرد کرف آرا مادر و نماند دور آرا مادر چشم از بهار به اشخیره نگاه
 .باشد دختر این شاید آرا

 دارد ذوق چه دانی غایب یار دیدار

 ببارد ایتشنه بر بیابان در که ابری

 کجایی از دانستم آشنایی بوی ای

 دارد روح پیوند جانان وصل پیغام

 پسنددنمی عقلم پختن عشق سودای

 گذاردنمی عشقم بردن عقل فرمان

 آرام دیدمی آرا چشمان در را سرگشتگی مادر شد خیره مادرش به تعجب با آرا فشرد را آرا دست آرا مادر
 :گفت

ه نگاهت اومدیم که اولی از که دختر اون مورد در خوایمی -  بزنی؟ حرف باهام کرده پریشونت و دنبالش 

 روی بر کالفه را دستانش آرا رفتمی جراما آخر تا ببرد بو چیزی از اگر مادرش داشت کم را همین دقیقا   آرا
 .آورد چشمانش به کوچکی فشار گذاشت چشمانش

ه اون ندار ه وجود دختر اون مورد در چیزیهیچ نکن شروع بازپرسی مامان من خدای -  نگران فقط و شاگردم 
 .همین آزمونشم

ه تا هفت تو -  اونه؟ نگران فقط نگاهت چرا داری شاگرد دیگ 

 :گفت کند پیدا نجات موقعیت این از خواستمی آرا

 .بیاد بر مسابقه پس از نتونه که نگرانم و کردم اخراج گروه از رواون من مادر -

 :گفت تعجب با آرا مادر

 رهنگی نتیجه اگه نمیاد بدی دختر نظر به کردی؟ اخراجش پسرم چرا بچه؟ كردی كار چی مقدس مريم يا وای -
 چی؟

 .نداشت حتوضی حوصله این از بیش آرا

 .نه اآلن کنممی خواهش مامان -

 پسر انداخت بهار به نگاهی چشم زیر از دهد تحویل را چمدانش تا رفت کانتر سمت به و شد جدا مادرش از
 وا به خنده با هم بهار کرد بهار به لودگی تعظیم و درآورد بهار احترام به را اسپرتش کاله که دید خندان را



 

 
33 

 ب*ــل زیر درک به یک و داد انجام را بلیط گرفتن تشریفات خودش احمقانه افکار زا عصبی آرا گفتمی چیزی
 :گفت آرام و رفت اشخانواده پیشبه آرا مادر کرد بهار حواله

 مشغول ذهنش آرا هست چی هر ولی چیه دونمنمی درست نکنیدا درست داستان میگم چیزییه هابچه -
 .ستدختره اون

 :داد ادامه و کرد بهار به اشاره دست با

ه - ه دروغ ولی امتحانشم نگران کردم اخراجش کالسم از اینکه خاطر به میگ   که اسپسر ه اون نگران بیشتر میگ 
 تا گشتمی کسی دنبال چشمش مدام فرودگاه اومدیم که اولم از میکنه خداحافظی باهاش دار ه دختر اون
 !كجاست پرسيد دختره بابای از ديديم خودم موند ثابت چشمش دید رو دختره این

 هب و کرد خداحافظی پسر با بهار برگشتند بهار سمت به تعجب با آرا برادر آرتوش و آرا خواهر آلین و پدر
 :گفت آرتوش مرتبه   یک برگشت گروه سمت

 عظیمی احسان فوتبال   ملی تیم عضو اون شناسممی رو پسر اون من جالب چه -

 و رپد سراغ پرفسور از بهار شدند دقیق بودند ایستاده پرفسور خانواده کنار حاال که بهار به آرا خانواده و
 :گفت اخم با آلین هستند وسایل دادن تحویل حال در هاآن که داد توضیح پرفسور و گرفت را برادرش

ه یکنمی الکی فکر داری شاید ها باش   جوریاین نکنم فکر! دار ه؟ رابطه دختر این با آرا مطمئنی مامان -  آخ 
 .نیست آرا سلیقه اصال   مذهبی   مشخصا   که بلند مانتوی و مقنعه این با دختر این

 ابروهایی معمولی صورت پوست مهربان و آرام ایچهره کرد دقت بهار چهره به انداخت باال ایشانه مادرش
 مشخصه هک حدی در نه اما بود زیبا اشچهره نامشخص و بود پوشیده کامال   که هم موهایش و مشکی
 و ردک کج را لبانش آرا مادر معمولی کامال   حد در شود مندعالقه او به آرا که باشد داشته خاصی خیلی زیبایی
 :گفت

 زبون دخترای اون از یعنی داره، نظرش زیر زیرچشمی همش کنهمی نگاه بهش بدجور آرا ولی دونمنمی واال -
 کرده؟ خر رو آرا زبونش با نکنه بازه؟

 هم با همه و است بهار خیره آرا دیدن تعجب درکمال و برگشت آرا سمت به سیمونیان خانواده یسرها همه
 را آرا ال  اص بود مشخص و بود صحبت گرم پرفسور همسر با لبخند با بهار و برگشت بهار طرفبه سرهایشان

 :گفت پدرشان بیندنمی

 خوب ه حاال کنه،می نگاهش خیره دار ه هک ماست خرفت پسر نیست، آرا مشغول ذهنش دختر   انگار واال -
 دختره؟ این به چسبهمی کنهمی ول رو اروپایی دختر همه این یعنی دختر ه، نیست خوشگلم

 :داد ادامه و انداخت باال تفاوتیبی از ایشانه آرا پدر

ه راست آرا شایدم -  کردین شلوغش شماها میگ 

 :گفت و فتگر  را آلین دست مادر بودند گیج نفر چهار هر
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 .اسچیکاره فهمممی کنه باز ب*لــ دختره بیاریم، در رو ماجرا ته بریم بیا -

 :داد تکان تأسفی سر و خندید آرا پدر

ه سازیدمی داستان هاخانم شما الکی چرا بابا -  میرید؟ کجا زشت 

 :گفت آرتوش

 .خبره چه ببینم میام منم مامان -

 .رفتند بهار و پرفسور سمت به آرا پدر حتی همه خندیدند آرتوش نبود زنکیخاله از هم با سیمونیان و

 ینا شد متوجه پرفسور کردند نگاه بهار به اشخانواده و پرفسور با پرسیاحوال از بعد سیمونیان خانواده
 :گفت و کرد مصلحتی ایسرفه پرفسور هستند کنجکاو بهار خاطر به خانواده

 .آرا و من ردشاگ هستن عظیمی بهار من گل دختر -

 :گفت آرتوش و داد دست خواهرش و آرا مادر با بهار

 داره؟ باهاتون فامیلی نسبت عظیمی احسان خانم بهار -

 :زد لبخند بهار

 .هستن عموم پسر بله -

 :بیاید دستش کار حساب بهار تا کند معرفی را خودش موفق خانواده باید کرد فکر ایلحظه آرا مادر

 پرورش آموزش بازنشسته مدیر هستم، آرا استاد مادر من نکردم معرفی رو خودم مخوامی معذرت دخترم -
 ندسمه پسرم و زایمان و زنان متخصص هستند سیمونیان آلین دکتر خانم بنده دختر بینیدمی که ایشون
 .انگلستان از التحصیلفارغ سازی سد هایمهندس معتبرترین از یکی آرتوش

 :داد تکان احترام نشانه به سری تفاوتبی و احترام با بهار

 .دیدارتون از خوشحالم خیلی -

 انگار کند،می برخورد ه محترمان و عادی هاآن با خیلی و نیست آرا درگیر هیچ اصال   بهار شد متوجه آرا مادر و
 :گفت باشد آمده یادش چیزی

 داره؟ شما با نسبتی عظیمی فهیمه دکتر خانم بهار -

 بهار و داد دست آرتوش با لبخند با پیوست جمعشان به که بود بهار پدر آمد رفسورپ کنار از ایبله صدای
 :کرد معرفی

 .هستند بنده عمه عظیمی دکتر خانم بله هستند پدرم ایشون -

 :گفت زدگیذوق با آلین
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 نیمهربو دکتر خانم همون من دانشگاه استاد زنان جراح عظیمی دکتر کوچیکه چه دنیا مامان مریم یا اوه -
 .کرد عمل رو مادربزرگ که

 :گفت دستپاچگی و خنده با است اصیلی خانواده از حتما   بهار کرد فکر و انداخت باال ابرویی آرا مادر

 اسنمونه اخالقشون واقعا   هستند پوشیخوش و مهربون زن چه عظیمی دکتر اومد، یادم آهان -

 و است... شهر در سرشناس خانواده از عظیمی دکتر که دانستمی آلین و کردند تشکر حسینحاج و بهار
 حتوضی است برادرش داماد حامد و است ملی تيم عضو که برادرش پسر احسان مورد در باافتخار حسینحاج
 کار مادرش که فهمید بهار سمت به کنجکاوش نگاه با و پیوست اشخانواده جمع به آرا حین همین در داد

 که بهار رفت مادرش به ایغرهچشم داددو دست حسینحاج با آرا کرده رو ار  بهار نامهشجره و کرده را خودش
 نپایی را سرش آرام خیلی نماند دور سیمونیان خانواده نگاه از بهار دلگیری این خشکید لبخندش دید را آرا

 :گفت و انداخت

 .بخیر روز استاد سالم -

 حتی کرد زدهتعجب را همه بهار با آرا برخورد سردی این و نداد هم جوابی كه انگار البته داد را جوابش آرام آرا
 صورتبه آرا گذاشت آرا شانه بر دست کشاند سمتی به را آرا خواهیمعذرت یک با پرفسور را حسینحاج

 :داد تکان را سرش سؤالی

 .کن جمع رو خودت داره نشد پسرم -

 :کرد تعجب آرا

 استاد؟ چی -

 :شود منکر خواست آرا کرد اشاره بهار به خندید پرفسور

 .کنیدمی رو فکر این چرا پرفسور نه -

 :گفت پرفسور

 نزن حرف ذهنیت مشغولیات مورد در بهار با کن گوش من حرف به پسرم ولی میگی راست تو باشه -
ه چیزیک و امتحانشه بخاطر تو نگرانی شاید سالشه هجده فقط اون نریز، هم به رو شروحیه  نهک تعبیر دیگ 

 .اسهبچ اون

 .بود شاگردم فقط اون چیه؟ منظورتون پرفسور نمیشم متوجه -

 انداخته شک به را پرفسور بهار مورد در پرفسور از مداومش هایگرفتن سراغ دانستمی خوب نداد ادامه آرا
 :گفت آرام آرا

 .درگیره ذهنم خودم نامناسب رفتار خاطر به فقط من -

 :برد گردنش صلیب زنجیر تسم به را دستانش آرا زد لبخند پرفسور
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 عذاب دارم اآلن خود تا باشی نداشته وجدان عذاب امیدوارم گفت بهم اینکه از بعد از شاید دونمنمی -
 که کنممی فکر کسی به دارم شب و روز دیدم ماه یک بعد بود، وجدان عذاب همش اولش کشممی وجدان
ه ساعت نیم کردیم بدل و رد باهام که کلماتی جمع شاید  رفح هم با توهين و تحقير با فقط اون من و نباش 
 برای دلیلی و منطق هیچ شده مرگم چه دونمنمی کردممی غلطی چه نفهمیدم ماه یک این توی اصال   زديم،
 که جهنم به میگم هاوقت بعضی کنم،می فکر بهش چرا دونمنمی استاد اصل در ندارم بهش کردن فکر

ه خراب امتحانش  رد اون ببینید پرفسور پرفسور همین فقط دراورده، پدرمو وجدانم ولی بشه ادب تا میش 
ه، ترینعادی شاید هستند من اطراف که افرادی بین  هب دارم وجدان عذاب فقط من نکنید اشتباه فکر فرد 

 .کنهمی اشتباه هرکسی هردحال

 سری پرفسور کند ردیف را هاجمله چطور دانستنمی نداد ادامه دیگر و کشید موهایش بر ایکالفه دست آرا
 :گفت و داد تکان مثبت به

ه جور من کردم فکر اشتباه ببخشید پسرم -  کامال   دنیایی از بهار تو دونیمی خودتم شدم متوجه ایدیگ 
 هكالف رو دختر او نگاهات خوامنمی نكنی، درگیر خودتو که هستی عاقل انقدر دونممی و هستین متفاوتی

ه، چقدر باباش میدونی خودت نیست ارتباطی هیچ اهل اصل دختر این میگم چی میدونی كنه،  اصال   حساس 
 باشه؟ نداره هم تو دلجویی عذرخواهی به نیاز

 :داد تکان سری آرا

 .نزنم حرفی باهاش میدم قول -

 دهلی هوای زیاد گرمای خاطر به را خود پلیور زمان چه نفهمید که بود پرفسور ایحرفه درگیر ذهنش انقدر آرا
 قیهب میان که را بهار و گشت بهار دنبال به فقط تیمش افراد میان در گاندی ایندیرا بزرگ فرودگاه در و درآورد

 .نکند فکر بهار به دیگر که داد قول و فرستاد لعنت خودش به دید

 تو بشکستی دل چون نیست هراسی گفتند

 تو ننشستی نادم کار، این عاقبت وز

 خراباتیم میر ما آید میر غضب گر

 تو مستی که باز تو رسوایی، دل با من

 غذایش خوردن در تمرکزی آرا بودند جمع هتل غذاخوری بزرگ سالن در پرانرژی و سرحال همه شام برای
 شام زمان و بود آزمونش فکر در بهار اما شده درگیر ذهنش بهار دوباره دیدن با کردمی احساس و نداشت

 غذا سرو از بعد بود رقیب هایتیم مورد در صحبت مشغول پرفسور کردمی حل همعادل داشت ذهنش در هم
 استاد گفت ادامه در آرا باشند خودشان سالمتی مواظب و کنند استراحت فقط روز دو این داد توضیح آرا

 کنند تمرین تا بدهند اطالع سریع آمد پیش برایشان سؤالی هر شد نیاز زمان هر و است خودش تمرینی
 داشتند فرش تجارت جهت که مترجمی با که قراری به تا شدند جدا بهار از شام از بعد حامد و حسینحاج

 :زد صدا رساندو او به را خود بهار که بود هتل از شدن خارج حال در رویپیاده برای پرفسور برسند
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 .کنید صبر لحظه چند پرفسور -

 .ایستاد لبخند با پرفسور

 شده؟چی بابا بله -

 :گفت و کشید اشمقنعه به دستی شرمندگی با ربها

 بپرسم سؤال سیمونیان استاد از خوامنمی من بپرسم؟ خودتون از تونممی داشتم سؤالی اگه -

 :خندید و داد تکان تأسف به سری پرفسور

 میدم بهت نویسممی دادند بهم موبایلی شماره یه دخترم باشه دختر، تو لجبازی این شد ماجرایی عجب -
 .کن استراحت دخترم برو هم حاال بگیری، تماس باهام هتل تلفن با میتونی

 این در هاملیت همه از و بود شلوغ نتکافی آزمونی سؤال چند برای رفت هتل نتکافی به تشکر از بعد بهار
 کچ برای آرا شد هاسایت در جستجو مشغول عمیق و نشست هاتابلپ از یکی پشت بهار بودند نتکافی

 ودب نشسته بهار که دستگاهی کنار در شود بهار متوجه اینکه بدون و رفت نتکافی به هایشایمیل ردنک
 هب سری فقط آرا کرد سالم کرده هول و ایستاد احترام به بهار خورد گره هم به نگاهشان یکبار به و نشست
 ره ببینی نخواهی را کسی اگر توق هر که کرد نفرین را لعنتی قسمت این بار هزار و داد تکان سالم نشانه
 کردنمی کاری هیچ سیستم پشت عمال   آرا داد ادامه کارش به و نشست اجازه با گفتن با بهار بینیشمی ثانیه
 بهار سمت را سرش ایبهانه هر به مدام بود بهار درگیر ذهنش فقط بخواند هم ایمیل یک نتوانست حتی
 خواست برداشت را یاداشتش کاغذهای ایستاد بهار بود نکرده گاهن او به هم یکبار حتی بهار و چرخاندمی

 :گفت ارادهبی آرا که برود خواست استاد اجازه با یک با دارد وجود هم آرایی آمد یادش انگار که برود

 بخوریم؟ باهم قهوه یه میشه -

 .دکر  نگاهش تعجبی بهار بماند نخواست داد پرفسور به كه قولی روی چرا نفهميد آرا و

 !بله -

 .دارم صحبت باهاتون لطفا   -

 !استاد شنوممی بفرمایید -

ه ساعت نیم شاپکافی بیاین خواهشا نه اینجا نه -  .لطفا   دیگ 

 که بود امیدوار فقط گفت خواهد چه او با آرا که نداشت ایایده هیچ رفت اتاقش به و گفت چشمی بهار
 شاپافیک سمت به آبی بلند مانتوی یک و سر بر آبی الش با ساعت نیم سر بهار باشد نداشته توهین قصد
 باهیاشت تعبیر خود برای نباید بود استاد او ولی کردمی رد را آرا درخواست باید شاید کردمی فکر رفت هتل
 .دش منو به کردن نگاه مشغول و کرد انتخاب را میز یک بهار آمدمی وجود به تنشی بینشان دوباره و کردمی

 .سالم -
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 هک بود پوشیده هفتی یقه اسپرت لباس آرا کرد تعجب دیدمی که چیزی از و برگشت صدا سمت به بهار
 از و تداش خوبی احساس آرا بنشیند آرا تا ایستاد احترام به بود نمایان زیبایی و خوبی به صلیبش زنجیر

 :گفت مقدمهبی نبود خبری قبلش دقیقه چند استرس

 .میاد ونبهت چقدر زیبایی شال چه -

 :گفت زدهخجالت بهار

 بفرمایید؟ رو امرتون کردم سرم شال شد کثیف اممقنعه دارین لطف -

 :گفت گونه سرگرم آرا

 .بفرمایید شما -

 :کرد تصحیح را حرفش سریع آرا کرد نگاه آرا به تعجب با بهار

 .بگم رو صحبتم تا کن انتخاب چیزی یه اینکه منظورم -

 یک آرا و داد سفارش آب یک بهار داد آرا به را منو و داد تکان مثبتی سر بهار

 تمریناتش از آرا بود معذب خودش روی آرا خیره نگاه از کردمی بازی انگشتانش با بهار هندی دسر راسماال
 :زد حرف باالخره آرا بود کرده معذبش آرا ادکلن بوی کرد قطع را حرف خوب   ساده جمله یک با او و پرسید

 حقیقتش کالس از اخراج موضوع سر داشتم شما با بدی برخورد من بدهکارم شما به واهیعذرخ یک من -
ه ایشون و گردونه بر رو شما گفتم استاد به بارچندین ه مورد یه و برگردین که ندیدن صالح دیگ   ینکها دیگ 
 .بگیرین نشنیده من از هم هستین مغروری دختر شما گفتم بهتون

 .خودش روی بر بهار مستقیم نگاه از بردمی لذت آرا و کردمی نگاه آرا به بازنیمه دهانی با ناباورانه بهار

 کنی؟می قبول رو عذرخواهیم -

 حتی آرا خندان چشمان میان در و کرد پر لرزان دست با استرس از را آبش لیوان بهار آوردند را هاسفارش
 .دارد فرق آرا نگاه که کرد حس بهار و بخورد آن از ایقطره نتوانست

 ور خودتون گروه اعضای دارین حق شما و بود شما کالس کالس اون کردین بیرونم کالس از اینکه مورد در -
 به چطور نیستم یا هستم مغرو من اینکه مورد در اینکه و نیست نیاز عذرخواهی کنید انتخاب خودتون
 این درسته، حتما   زنیدمی حرفی ره و هستین من استاد شما حال هر به ولی تعجبم در! رسیدن؟ نتیجه
 .سپاسگزارم کنید عذرخواهی دانشجوتون از که رسونهمی شمارو طبع مناعت

 بهار حتما فهميد و سخران دختر این برای رفت ضعف دلش کرد خم میز روی را خود خندید ارادهبی آرا
 :گفت خنده با دارد ایكرده تحصيل خانواده پيشينه

 خیلی تهساله سی انگار که زنیمی حرف سنگینیسبک و احتیاط با انقدر واال! سالت ه؟ ههجد واقعا   تو دختر -
 .دختر تو خانمی
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 شاپیکاف در به طرفآن از شود دردسر برایش و ببیند را آنها تیم از فردی که ترسید کرد نگاه اطرافش به بهار
 کرد احساس کرد تر را خشکش هایب*لــ و دخور  آب ایقطره لرزش با بود پدرش ورود نگران مدام و کرد نگاه
 .کرده مسخره را او آرا

 .کنممی خواهش ترآروم استاد -

 :پرسید کرده مشغول را ذهنش تاکنون فرودگاه از که را سؤالی ارادهبی و کرد جمع زور به را اشخنده آرا

 یگرفت سلفی باهاش بعدم کرد تعظیم و برداشت سر از کاله براتون فرودگاه توی که جوونی پسر اون -
 فاميلتونه؟

 :دید احترامیبی ولی ندهد جواب خواست بود شده هااین متوجه چطور آرا شد گرد تعجب از چشمانش بهار

 دیش قهرمان وقت هر که بگیر عکس باهام گفت كه گشتبرمی ملی تیم اردوی از اون بودن عموم پسر بله -
 فتخارا بهتون گفتم خنده به منم ایمنابغه آتن خانواده ما وننبد همه تا بوکفیس صفحه بذارم رو عکست
 سرپ بعدشم شده نصیبش افتخاری چه بگه که شوخی خاطر به برداشت رو کالهش گیرممی عکس و میدم
 .اجازه با هم حاال هستند من داداش زن احسان خواهر و اسدیگه روز چند نامزدیش مراسم عموم

 :رفتمی زردی به رو رخسارش رنگ که کرد نگاه بهاری به تعجب با آرا ایستاد بهار

 .اتاق برم من استاد اجازه با -

 :گفت خونسرد آرا

 ستیه خجالتی فهممنمی اصال   هستی عجیبی دختر تو کردیمی صحبت نشستیمی بیشتر داشتم دوست -
 .دختر نيستی خوبی صحبتهم انگار چجوری؟ هستی؟ اجتماعی

 :گفت راهبی و کرد جمع را خودش آرا پرید االب تعجب از بهار ابروهای

 باهات آزمون از قبل خواستم میارین، رو رتبه بهترین تیم هایبچه بقیه و تو که مطمئنم من كه البته -
 حاال حاال دارم دوست و داشتم حاال تا که بودی شاگردی بهترین تو کنم خواهیمعذرت و کنم صحبت
 .بری میتونی داری دوست اگه هم حاال ميفهمی ور ریاضی خوب ميدونم چون ببینمت،

 هرزمان هک گفت او به آرا که کند رفتن عزم خواست و گفت ایاجازه با بزند دروغین لبخند نتوانست حتی بهار
 وقتهیچ و رفت اتاقش به گویان تشکر بهار و جوابگوست آزمون غیر و آزمون مورد در داشت سوالی

 رفت هتل استخر به گروه دخترهای با بعدازظهر و بود خوابیده ظهرنیمه تا اربه نپرسید آرا از را سواالتش
 رارق یک این قبوالند خودش به اینکه از بعد و بود نبرده خوابش آرا با قرار سردرگمی و هیجان از قبل شب
 معنی آرا یهاحرف کندمی احساس کرده صحبت تنها مردی با که بود بار اولین بهار چون و بوده ساده کامال  

 هک بود گرفته تصمیم موضوع این از کالفه آرا و کرد مخفی آرا از را خود کامل آزمون روز تا بهار داشته خاصی
 شناآ بیشر نابغه دختر این با داشت عالقه آرا که بود میان این حسی ولی کند رها بهار به فکر بند از را خود
 تگرف تصمیم همین برای دارند زیادی مشترک هایحرف حتما   هم کنار ریاضی نابغه دو کردمی فکر گاهی شود

 .باشد ارتباط در او با بیشتر دارد دوست که بگوید بهار به مستقیم
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 .کردند آزمون حل به شروع توسل و خدا به توکل با تیم اعضای و بهار

 و آرا شد تمام آزمون لهرهد ساعت چند از بعد باالخره و شدمی سپری هاتیم همراه هیئت برای دلهره با هازمان
 نتایج اعالم زمان به بودند وزارتخانه از تلفن جوابگویی مرتب و بودند فشارتحت شدت به پرفسور

 رفت بهداشتی سرویس طرفبه و کرد عذرخواهی همه از زیاد خستگی و فشار از بهار بود مانده ایدقیقهده
 متوجه و کرد خلوت خود خدای با و بست را چشمانش رفت حیاط به صورتش و دست شستن از بعد
 با و دوید بیرون به آزمون مرکز از که دید را آرا و شنید را هابچه هورای و جیغ صدای آن یک در نشد زمانگذر

 .داد تکان دست بهار برای بلند صدای

 !دختر بردی طال مدال کاشتی گل دختر بهار بهار -

 آرا کوبید مشتی آسمان به جیغ یک با و زده صدا اسم با را او آرا که نشد متوجه هیجان شدت از بهار
 بهار این آرام بهار آن حقیقت تا بود خواب یک شبیه بیشتر رویش پیش ایصحنه زد خشکش ایلحظه
 .نیست

 :پرسید و پریدمی پایین و باال ایمالحظه هیچ بدون هیجان و جیغ با بهار

 استاد؟ میگین راست خدا رو تو -

 :گفت انزن نفس آرا

ه هایبچه سالن توی بدو دختر، اینابغه تو میگم راست خدا به -  آورده اول رتبه ایران بردن مدال هم دیگ 
ه باورت  .کنممی افتخار بهتون دختر میش 

 و دوید بیرون سالن از حامد گفت جون آخ جون آخ و دوید سالن سمت به و بست را چشمانش بهار
 توانستنمی حامد و پریدمی پایین و باال حامد وش*آغـ در ذوق شدت از اربه کرد غـل*بـ محکم را خواهرش

 .بود ایرانی و ایران برای اتلحظه پرافتخارترین از یکی این کند کنترل را خود گریه

 

** 

 و مراسمات از یکهیچ در روز دو این در شدند فرودگاه راهی همه ریاضی مسابقات برگزاری از بعد روز دو
 بجز تیم اعضای تمام دیدندمی عجیب را موضوع این همه و نداشت حضور آرا ریاضی نخبگان روهگ هایجشن
 انهندوست در گردش مشغول تنهایی به آرا که داد توضیح پرفسور و گرفتندمی پرفسور از را آرا سراغ بهار

 چرا که کردمی فکر چقدر هر و زدمی قدم دهلی هایخیابان در هاشده مسخ مانند آرا حقیقت در و است
 سر هیچ موضوع این از آرا و آرا ذهنی درگیری تمام بود شده بهار فهمیدنمی شده بهار درگیر ذهنش
 جانش به چیزی چه که فهمیدنمی ولی داشت فرق رویاهایش همسر با فرسنگ هزار بهار آرا نظر از آورددرنمی
 .شودنمی دور چشمانش جلوی از بهار که افتاده

 و ددیمی را آرا تابیبی پرفسور بود وسایلش کردنجمع حال در رمقبی و حوصلهبی آرا فرودگاه به رفتن روز
 :دانستمی اشتباه را تابیبی این
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 اب صحبتیهم اجازه اصال   اصول اون که اصول ه و قاعده سری یک اسیر اون هستش، مذهبی دختر بهار پسرم -
ه ده،نمی رو تو  یمیش خیره بهش یا میشی افسرده میشی، دستپاچه بینیشمی قتیو چرا تو فهممنمی آخ 

 .خورهنمی تو درد به اصال   دختر این باباجان

 :غرید ب*لــ زیر پرفسور و داد تکان تفهیم نشانه به سری فقط و شد خیره پرفسور به غمگین و زدهخجالت آرا

 ازدواج قصد کنمنمی فکر اصال   داره نرفته راه زاره اون ولی خوبی ه بسیار دختر بهار جدی ه اتقضیه انگار پسر -
ه، داشته  قطف کوچولو نابغه اون باش داشته انصاف یکم کنه، ازدواج نمیاد دلم استادشم که من واال باش 
ه هجده  .سالش 

 :گفت پرفسور به خطاب و داد هتل خدمتکار به را هاچمدان آرا

 .ميبره زمان خيلی خودش اين باشم آشنا باهاش امخو مي فقط کنم، امتحان رو شانسم بدین اجازه -

 نارک در را بهار دهلی فرودگاه در آرا دید آرا برای تجویز بهترین را سکوت و کرد نگاه آرا به تعجب با پرفسور
 جمع دورش به آرا دیدن با همه کردمی افسردگی احساس نگریستمی که را بهار دید حسینحاج و حامد
 خندان که کردمی نگاه بهاری به چشمی زیر آرا حامد و حسینحاج حتی بودند احوالش جویای و بودند شده

 از و رفت بهار سمت به حسینحاج بلیط گرفتن از بعد دیدنمی را آرا هیچ و بود مکالمه مشغول ژاپنی زنی با
 :شود جویا را استادش حال که خواست او

هز  بابا پاشو پرسیدند، رو احوالش هابچه همه رسبپ رو حالش سیمونیان استاد پیش برو بابا پاشو -  کم شت 
ه نکشید زحمت برات ه دقیقه چند بدو پاشو احوالهناخوش انگار کمی یه نگرفتی، رو سراغش زشت   ایدب دیگ 
 بشیم هواپیما سوار بریم

 اب نشد رنگکم یدلگیر این هم آرا عذرخواهی از بعد بود خودش به آرا احترامیبی از دلگیر و کالفه هنوز بهار
 رب دستی رفت بود همراهش گوشی پیام خواندن مشغول ستونی بر تنها زده تکیه که آرا سمت به اکراه

 ارشکن آرا قدمی چند بیاورد لبش بر لبخندی کرد سعی و کرد باز را ابرویش گره کشید اشایسرمه ایمقنعه
 :گفت آرام فرودگاه شلوغی آن در و ایستاد

 هستین؟ خوب خیر به زتونرو استاد سالم -

 مخ سریع شرمنده بهار شد رها زمین به موبایل و کرد گم را پایش دست آن یک به بهار صدای شنیدن با آرا
 هارب نشست کنار سریع و فرستاد بدش شانس این به لعنت آرا کنید آوریجمع را آرا موبایل هایتکه تا شد

 :گفت شرمگین

 .اینجاست درش و باطری اییدبفرم ترسوندمتون استاد شرمنده -

 نکرد درست مشغول و گرفت بهار از را موبایلش هایتکه و برداشت را همراهش گوشی بهار به نگاه بدون آرا
 دمق چند بااحتیاط بود نداده را سالمش جواب حتی آرا کرد کوچک را چشمانش تعجب با بهار شد موبایلش

 :گفت مردد ربها بود مشخص كامال آرا دلخوری شد آرا نزدیک

 کنم؟ ناراحتتون شده باعث چیزی ببخشید استاد -



 

 
42 

 :زد فریادی نیمه و برگرداند بهار سمت به را صورتش عصبانی مقدمهبی آرا

 .آره -

 روی را دستش خونسرد و شد خیره آرا پیشانی برآمده رگ و آرا پریشان موهای به کرده تعجب ایلحظه بهار
 :گفت و گذاشت اشسینه

 کردم؟ بهتون جسارتی نم استاد -

 به ار  چشمانش کشید عمیق نفس چند گذاشت جیبش در را موبایلش گوشی کشید موهایش به دستی آرا
 :داد بهار به را چشمانش بلند نفس یک با بگوید چه دانستنمی دوخت زمین

 بخونی؟ کجا خوایمی رو ارشد -

 شده؟ دیوانه آرا نکند شد خیره آرا به زدهتعجب بهار

 خندلب دید خود به که را بهار خیره نگاه آرا است قرار چه از اوضاع دانستنمی حاال ولی بود آمده تشکر برای او
 :گفت ترآرام آمد لبش به

 کجایی؟ بهار -

 جهت به آرا صمیمیت همهاین دانستنمی دوخت هایشکفش به و گرفت آرا از را چشمانش سریع بهار
 چیست؟

 .مطمئنم صد در صد رو شریف دانشگاه ولی عموهام پیش آمریکا برم احتماال   نیست، مشخص هنوز استاد -

 :گفت و كرد دقت بهار مذهبي شكل و سر به زدهشگفت انداخت باال ابرویی آرا

 آمریکان؟ عموهات -

 :گفت معذب بهار

 برای که یهایتالش تمام بخاطر کنم تشکر ازتون اومدم استاد ببخشید اونجان، عموهام از تا چهار بله -
 .اجازه با باشین موفق همیشه امیدوارم دادین، انجام موفقیتم

 :گفت مالحظهبی آرا کرد رفتن عزم بهار

 .لحظه چند کن صبر بهار -

 :کردمی نگاه پدرش طرف به نگرانی با بهار و رساند بهار رویروبه به را خود سریع

 .استاد بله-

ه -  بدی؟ بهم رو همراهت شماره میش 

 :گفت گنگ بهار
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 چرا؟ -

 .بشم آشنا بیشتر باهات دارم دوست -

 :گفت و کرد نگاه آرا گردن صلیب به بهار

 چهارچوب سرییک من باشند، داشته آزاد روابط راحت که نیستم دخترهایی دست اون از اصال   من استاد -
 .اجازه با محاله پدرم اجازه بدون اصال   دارم

 فرودگاه گلدان به لگد همراه درک به یک آرا و پیوست حامد و پدرش به دلهره با کرد دور آرا از سریع را خود و
 :گفت بهار گوش کنار پدرش چشم از دور دید را تشویش و نگرانی بهار چهره در حامد کرد قلبش نصیب

 بگی؟ بهم که خوادمی دلت چیزی -

 ورد از حامد و بگوید را موضوع نای داشت شرم کرد گریبان در سر زد چنگ مانتویش به لرزان دستان با بهار
 .نبود ساده مکالمه دو آن مکالمه که بود دیده

 .کردم کاری من کنی فکر ترسممی بگم بهت کشممی خجالت داداش -

 :گفت بلند و کرد فکر کمی داد تکان سری حامد

 .نه یا خوشگل   ببین فرزانه برای دیدم غرفه اون توی هندی شال یه بریم بدو بهار -

 ودب وکتابحساب مشغول که حسینحاج روندمی روسری خرید قصد به بهار با که گفت حسینحاج به رو و
 بهار چشمان در را نگرانی و ناراحتی آرا نماند دور آرا چشم از هااین و برد سمتی به را بهار حامد جنباند سری
 :پرسید بهار از رفت ایگوشه به حامد دیدمی

 بهت؟ گفته چی استادت بهار؟ شده چی -

 :گفت گریه با و کرد پنهان را چشمانش و برد دیدگانش سمت به را لرزانش دستان بهار

 اهاشب کاری اصال   من داداش خدا به بشم آشنا باهاش بیشتر تا بدم بهش رو تلفنم شماره گفت بهم اون -
 .کن باور نداشتم

 ترسو گنجشکی چنان ساده و کوتاه ملهج یک گفتن خاطر به فقط که بود خیره خواهری به زدهمات حامد
 که انچن افتاد خنده به بلند کند کنترل را خودش بتواند اینکه بدون حامد گذشت که کمی ریختمی اشک
 هادیوانه مانندبه که بود خیره برادری به ناباورانه اشک از پر چشمانی با بهار آمد چشمانش در اشک
 :گفت عصبانیت اب و کرد پاک را اشکانش بهار خندیدمی

 چته؟ بردی رو آبروم حامد -

 هب و گفت خنده با خدایی ای و کرد باال را سرش کشید اششده قرمز صورت به دستی سرفه چند با حامد
 :شد خیره مهربانی با کوچکش خواهر
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 هم که اینه خاطر به شاید خوب کنی گریه باید تو اونوقت خواسته تلفن شماره تو از اون خوب دختر -
ه شه شریک باهات چیزی ایمقاله ایپروژه تو بخواد ایدرشته  ره؟دا بدی نیت خوادمی تلفن شماره کی هر مگ 

 :کشید آهی دلخوری با و کشید بهار اشکی پلک زیر را انگشتش حامد

 انیکودکست هایبچه مثل بری تنها خودت دانشگاهتم حتی ذارهنمی که باباست مقصر نیستی تو مقصر -
 ستنف به اعتماد انقدر یعنی ترسیدی هابچه دختر مثل چرا شدی بزرگ تو کوچولو خواهر میارتت و برتتمی

 میخنده بهت داره دلش تو آرا االن که خدا به چیه؟ هم با شدن آشنا از منظورش دونیچمی تو آخ   ضعیفه
 مخود رو دهنش بود هاگ که نبوده خیابون تو عوضی آدم یه بده شماره گفته بهت که اینی خوب دختر آخه
 .خودش هم مشخصه اشخانواده هم که کسی استادت ه اون کردممی پاره

 :گفت لرزان ایچانه با ریختهم به را ذهنش معادالت حامد شد خیره برادرش به شده گیج بهار

 .بدم هیچکس به رو مشماره دهنمی اجازه بابا میدونی که خودت داداش آخ   -

 .بود هواپیما سوارشدن از نشان فرودگاه سالن پیج صدای که بدهد را جوابش خواست حامد

 و دبودن آمده فوتبال ملی تیم آمدخوش برای زیادی گروهی بود کنندگان استقبال از مملو مهرآباد فرودگاه
 .ریاضی نخبگان از استقبال برای مسئولین از محدودی تعداد و خانوادها از کوچکی گروه

 و کرد زحماتش بابت تشکر و داد دست آرا با ایستاد آرا کنار بار گرفتن تحویل مانز  اتفاقی طوربه حامد
 :گفت مقدمهبی

 پیشنهادی اشرشته برای خیره؟ انشاهلل خواینمی رو همراهش شماره گفتین شما که گفتن خواهرم -
 دارین؟

 که حامد خونسرد چهره به اما است احمق دختر این چقدر گفت ذهنش در و شد خیره حامد به زدهتعجب آرا
 :داد جواب خونسرد کرد نگاه

 اشیمب داشته نظرتبادل آمون رشته مورد در تا باشم داشته رو شونشماره خواستممی من یعنی آ، بله بله -
 .تحصیل ادامه برای بدم بهش ایویژه پیشنهاد میتونم اس،نابغه خواهرتون واقعا  

 :گفت بود چمدانش برداشتن حال در که حامد

 پیشنهاد شاید میدم رو ششماره من ولی داره مختلف کشورهای از نامهدعوت تا چند االنشم همین بهار -
 .باشه بهتره شما

 :گفت و ردک پا به پا انداخت پایین را سرش بگوید صریح را حرفش است بهتر کرد فکر آمد لبانش بر لبخند آرا

ه جسارت شاید جان حامد -  شما چون کنم صحبت باهات راحت بتونم شاید هستیم همسن شما من باش 
 رو شماره بودنم رشته هم خاطر به اول من كنی، فرضم عوضی خوامنمی ميدين رو خواهرتون شماره صادقانه
 طورچ اینکه قصدم اصل در یعنی بشم، آشنا بیشتر خواهرتون با دارم دوست من حقیقتش بعدشم خواستم

 ...بگم
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 :پرسید مقدمهبی حامد

 کنید؟ خواستگاری خواهرم از خواینمی شما -

 :گفت تکهتکه آرا داد؟می خواستگاري معنی حرفش كجای كرد فكر دقیقا   خورد جا آرا

 .گرفت تصمیم درست نمیشه که قبلی آشنایی بدون البته خب -

 :گفت و شد خیره هاچمدان به کشید عمیق نفسی شد خیره آرا مضطرب چشمان به حامد

 کنمنمی فکر اما فهمیدم رو منظورت هستش سنتی مرد پدرم اما کنممی صحبت مورد این در بابام با -
 نجاما کاری محال ه بابام اجازه بدون که دختری ه بهار خب چیه؟ بابا العملعکس دونمنمی اصال   باشه، امکانش

 .باشیم داشته تفاهمی هم با فرهنگی نظر از ما کنمنمی هم فکر بده

 :گفت مستأصل آرا

 .داریم زیادی مشترک نقاط خواهرتون و من کنممی فکر ولی کردم فکر زیاد موارد این به خودم بله -

 .است بهار درگیر همه دلیلبی فکرش بگویید نتوانست آرا و

 

** 

 حامد حقیقت در بود نکرده آرا مورد در پدرش با صحبتی هیچ حامد گذشتمی هند برگشت از روزی چند
 که بود خواندن نماز مشغول خانه در حسینحاج هنگام ظهر باشد جدی تصمیمش در واقعا   اآر  نبود مطمئن
 :آورد را همسرش تلفن پری درآمد صدا به تلفنش

 .ناشناسه خورهمی زنگ تلفنت حاجی -

 :داد جواب گفت که را نمازش سالم حسینحاج

 .بله -

 .هستم خودم -

 .بزرگوار باشید زنده شما احوال سیمونیان آقای به -

 .شما سایه زیر -

 .کنممی خواهش -

 .خدمتم در نظرتونه در فرشی نوع هر بیارین تشریف بله -

 و دکر  جاجابه اشبینی روی را خود بینی زره عینک پری رفت باال تعجب از ابروهایش کرد سکوت حسینحاج
 :گفت مصلحتی ایسرفه با حسینحاج شد دقیق
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 .شدم لگیرغاف واال کنممی خواهش بله -

 اشنب داشته آمد رفت باهم مدتی فرماییدمی اینکه ولی اننخبه ماشااهلل دوتا هر منطقی   شما حرف درسته -
 چیه رمدخت نظر دونمنمی من اصال   که البته نیست من خانواده سنت توی ولی نیست بدی چیز بشن آشنا تا

 .کردن رو رهاشونفک آقازاده حتما   داریم ما که مذهبی تفاوت این با خب ولی

 .کردن انتخاب اصیل دختری اروپایی دختر همهاین بین آقازاده که هستش ارزشمند برام این بله -

 .بگم چی دونمنمی اصال   حقیقتش اممتوجه درسته -

 .چیه نظرش ببینم کنممی صحبت دخترم با من باشه -

 شما کنممی خواهش بله. بدونه کسی ماجرا شدن قطعی تا نیست قرار درسته اممتوجه جناب بله -
 .بزرگوارین

 .خداحافظ علی یا خواستین فرشی نوع هر باشیم خدمت در بیارین تشریف نفرمایید -

 .شد خیره حسینحاج به پری و پری به حسینحاج

 

* 

 :بود کرده جنگ میدان را سرش پدرش هایحرف بود نشسته زانو چهار اتاقش بخاری کنار بهار

 تونیممین و بوده سختی انتخاب خیلی پسر انتخاب این خب ولی نیستم دادنت شوهر فکر ال  اص که من بابا -
 طمئنم ایننابغه دوتا هر کنار به ایناش سرشناسه، ثروتمند خانواده از پسر این کنیم برخورد باهاش ارزشبی

 ؟بردی ثوابی چه بشه مسلمون خاطرت به اگه میدونی بابا بعدشم گیره،نمی رو پیشرفتت جلوی باش

 جایی خودخواهی و عصبانیت تکبر غرور جز آرا کندمی جمع بغلش درون را پاهایش کشدمی دراز زمین روی
 :گذاردمی گوشش روی را تلفنش کرخ احساسبی خورد زنگ که بهار تلفن بود نکرده باز بهار ذهن در

 بله؟ -

 :نیاورد وجد به را بهار تلفن پشت آرا لرزان و شاد صدای

 چطوره؟ حالتون هستم سیمونیان آرا -

 .سپاسگزارم خیر به شبتون سالم -

 :داد قورت را دهانش آب دستپاچه آرا

 رد گرفتن تماس پدرتون با پدرم بود، مهم براتون خانواده قوانین و چهارچوب خیلی شما چون ببخشین -
 .شرطه خودتون نظر گفتن پدرتون و کردن صحبت شما منو دیدار مورد
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 رحمبی و سنگدل تفاوتبی دو سر اما بود کرده عرق بخاری گرمای از اشپیشانی بست را مانشچش بهار
 :کرد باز ب*لــ

 کسی به نه کنممی فکر ازدواج به نه اصال   من ندارم رو دوستانه رابطه شروع آمادگی هیچ واقعا   من استاد -
 پدرم کنم،می صحبت باهاش که هستید خواستگاری اولین شما کنم،می فکر داره منو با ازدواج قصد که

 با باشم جوابگو خواستن خودشون بار این حال هر به دادنمی خواستگارهام موارد در مداخله منو وقتهیچ
 دلم هیچ اصال   من ولی قائلم محترمتون خانواده و شما برای که احترامی تمام با استاد شرمندگی عرض
 کسی نمیخوام هیچ مشخص، راهم روشنه، چشمام جلوی آینده من کنم، پیدا ذهنی درگیری خوادنمی

 طریق از مجدد نه کنید اصرار نه واقعا   بینمنمی همراهی هیچ راه این توی من کنه وارد راه این به ایخدشه
 .بدین درخواست خانواده

 آرا رایب بسیار بهار کردن صحبت طوراین خورده گوشش در محکم ایضربه که کرد احساس آن یک به آرا
 اختالف جهت به آرا که نکرد فکر ایلحظه حتی بهار بود کرده کوچک ارزان چه را خود آرا شد تمام سنگین
 خداحافظی یک با و است مغروری دختر واقعا   بهار کرد حس او و شده درگیر اشخانواده با چقدر مذهبی
 رشس باالی را تلفن تفاوتبی بهار و نشود له این از بیشتر اششکسته غرور تا کرد تمام را ماجرا کوتاه

 .خوابید آرام طورهمان و گذاشت

 .رفت ایران از همیشه برای بعد روز دو آرا

 

* 

 وارفواره چنان دختر این رحمیبی از اختر هایاشک شدمی کشیده بهار صورت روی بر اختر لرزان دست
 تحصیل ادامه برای بهار دهدنمی اجازه ینحسحاج چرا فهمید حال و بوده خودش پسر آرا گویی که ریختمی
 عروسش وصیت از اطالعی هیچ اختر اما دهدنمی اهمیتی چیزهیچ به درسش به جز چون برود تهران به

 سرهنگ به بهار كرد تاببی را بهار اختر هایاشک نشست و برداشت اختر دامان از سر بهار نداشت زهره
 :گفت

ه داشتم انتخاب حق جون آقا -  سریع بشه خورد و بزنه حرف طفلک اون خواستمنمی واقعا   من نه؟ مگ 
 .کرده کی خرج رو عشقش که نکن ه لعن رو خودش آینده در تا دادم بهش نه جواب

 هنشان به سری رفته باال کمی خونش فشار کرد احساس که آمد درد به دلش بهار رحمیبی از چنان سرهنگ
 هک کرد فکر اختر و فشارش هایقرص خوردن برای رفت اتاقش سمت هب آهسته و داد تکان بهار برای مثبت

 رسیدت و است بهار فکرش است سال سه سعید اما بگذارد کنار را بهار توانسته و بوده بهار عاشق ماه یک آرا
 .است سنگ از دلش دختر این گفت خودش پیش بشکند هم را سعید بهار

 

** 
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ه -  داخل برم بذار جونم آقا خون ه در اسدقیقه ده خدا به نیستم که بچه نباش نگران جون مادر باش 

 :دارد ماجراها سعید دلباختگی این گفتمی او به حسی اما بود بهار با دلش بود دلواپس اما سعید مادر

ه میزنه، شور دلم کنم چیکار اما جونم به دردت نیستی بچه که مادر میدونم -  داخ رو تو نکنم سفارش دیگ 
ه چه که شناسیشمی میکنه بپا طوفان بفهمه داییت نزنیا خواستگاری از هارب به حرفی  امروز هارب روی حساس 
 ومدا احتماال   اگه جون، آقا خون ه میری داری که نگفتم اصال   من پرسید تو حال اتفاقا   حسینت دایی زدم زنگ
 .نداره خبر مامانم اومدم شد یکهویی بگو جون آقا خون ه

 .ببینم رو بهار میرم دارم فقط بابا چته نترس انقدر مانما خدا رو تو -

 :گفت سعید حرف به اهمیتبی بود شده خانه شوررخت اشدلشورگی اما فهیمه

 خیلی کطفل ولی کرد تعجب خیلی بشیم مزاحمتون خوایممی آینده هفته چهارشنبه گفتم داییت به راستی -
 هیچ خواهشا جون مادر بریم شام برای کرد تأکید تفاقا  ا شون،خونه میریم سال چند از بعد شد خوشحال

ه، سمینار از سیاوش آینده هفته تا نکن کاری  هبلد خودش سیاوش خواستگاری، بریم خدا امید به برگرد 
ه هرچی بعدشم کنه، نرم رو داییت ه، جایی نباش   از حرفی اومدنش تا احترامش به دار ه، حرمت پدرت 

 .زنیمنمی خواستگاری

 :دوقلویش برادر از مادرش بردن حساب از هم خواستگاری مراسم شادی از هم داد سر بلند ایخنده دسعی

 رسنت بهارم مورد در خانم چشم دکتر، جناب دارن تشریف سمینار خدا روز هر شوهرت این با کشتیمون بابا -
 .روش هم دیگه هفته یه کردم صبر سال سه که من نگم، چیزی بهش میدم قول مامان

 دوستت جونش اندازه ولی نیست واقعیت پدر درسته نزن حرف بدبخت سیاوش سر پشت بگردم دورت -
 .کرده ثابت بهت هم همیشه داره

 .میگین درست شما من مادر بله -

ه، فرودگاه شب نصف دو ساعت امیرحسین گفت زد زنگ داییت زن زهره راستی -  رو خودت مادر مهرآباد 
 الهس پونزده بااینکه باالخره باشی داشته رو پسرش هوای دار ه انتظار بیشتر تو از زهره طفلک برسونیا

ه در تو با هنوزم رفته ایران از امیرحسین  دار ه رفیقت بگو سعید به گفتمی خوشحال ه چقدر دونینمی ارتباط 
 .بزار تموم سنگ براش میاد

 :بود قلبش قوت امیرحسین یاد زد لبخندی سعید

 سرطان خاطر به بود داغون خیلی طفلک زدم حرف امیرحسین با تصویری دیشب چشم روی به چشم -
 هنقش برام مامانم بیارم نمیتونم رو آنا نه گفت میشه خوشحال هم مامانت بیا آنا با گفتم بهش مادرش،

 دبو محال گفت اینجوری آنا مورد در چرا مامان نمیدونم کنممی تعریف رو جریان میام گفت کشیده ایدیگه
 نداری؟ خبر چیزی از تو بياد آنا بدون

 :گفت سریع زایشگاه به رفتن برای آماده و بود سفیدش روپوش پوشیدن حال در که فهیمه
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ه که اینجور ولی بگیر نشنیده من از سعید -  واال امیرحسین، برای کرده پسند دختر یه داییت زن معلوم 
 انتخاب خودش رو عروسش دار ه آرزو طفلک اون یدمم بهش الیق زن یه خودم گفته مامانم گفتمی احسان

 و تو جز بیاد وسط آنا حرف خواستگاری میرن جایی یه فردا نکش پیش رو آنا حرف و مادرت حاال ولی کنه
 دونستهمی فقط سعید که میگن شیننمی میفته تو گردن بپیچه حرفش دونهنمی کسی اشخانواده

 .داشته دختر همخونه امیرحسین

 :بکند دل آنا از که داده رضایت امیرحسین چطور که کرد عجبت سعید

 اآن واقعا   میدونم من که جایی تا ره،نمی زور حرف بار زیر عاقلی   پسر امیرحسین مربوطه، چه من به مامان نه -
 جواب بهار رفتیم خواستگاری که آینده هفته خدا امید به میشه، چی ببینیم بیاد تا حاال داره دوست رو
ه، عوض همه روحیه گیریممی و نامزدی مراسم بده تمثب  .زادمی دار ه زائویت مادرم برو هم تو میش 

 هوابی دید سرهنگ خانه در جلوی را خود سعید و رسید اتمام به مادرش و سعید مکالمه بلند ایخنده با
 کی ه گفت هرچه داد جواب را آیفون عفت زد که را زنگ رسید پایان به دیدارش انتظار یعنی لرزید دلش
 :کرد نثارش فوحشی عفت نداد جواب سعید

 .ولگرد پسری ه میارم جا رو حالت میام حاال خانمی اقدس پسر میدونم که من نبینی خیر -

 .عفت هایکردن غرغر برای بود شده تنگ دلش کرد آرام ایخنده سعید

 در شدمپای دید را سعید کند پرت دمپایی تخواس تا کرد باز را در کنان جیغجیغ و دمپایی لنگه یک با عفت
 .بود شده بزرگ بینوا عفت زانوهای روی که سعیدی بود آمده سعیدش شد خشک هوا

 !اومدی؟ سعیدم جونم به دردت -

 هب سعید که ماهی شش از شد حرصی یکباره به شد خشک عفت خنده کرد سالم و داد تکان سعید سعید
 یاطح به گویان کردم غلط و فرار حالت به سعید و کرد سعید بازوهای حوالی   را دمپایی بود نیامده دیدارشان

 سعید و رفتند استقبال به آمده سعید که فهمیدند حیاط درون هایخنده صدای از جان مادر و جان آقا دوید
 .دیدند خانهحوض دور بازی گربه و موش حال در را عفت و

 .شنید را عفت هایگفتن ناسزا و مادرجان و آقاجان هایخنده صدای که ببندد را نماز قامت خواست بهار

 .داد نماز به را تمرکزش ایاستغفراهلل گفتن با

 .بود شده سکوت خانه در کرد؛ تمام که را نمازش

 :گفت آرام بهار مشاهده حال در دیوار بر زده تکیه سعید که بود سجاده کردنجمع حال در

ه قبول -  .خانم باش 

 شانهن به را دستانش ترس با سعید فراگرفت را خانه همه اشجیغ صدای که کشید جیغ چنان توحش با بهار
 :گرفت جلو باش آرام
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 !نترس دختر نترس سعیدم، منم بهار -

 .کرد عذرخواهی او از سالم با و ایستاد سعید از بهار. شدند جمع خانه سالن در همه بهار جیغ صدای با

 :کوبید سعید پایبه عصایش با سرهنگ داد،می ماساژ را بهار کمر مدام اختر

 لندهور؟ کردی ترک زهر دخترمو کشینمی خجالت -

ه، قبول گفتم فقط من خدا به بابا - ه مادر باش   جامینا منم بابا ترسیده، یکم واال میدی، ماساژ کمرشو چرا آخ 
ه منو کسی چرا باشین، داشته دوستم بگیرین تحویلم  منو نامردی خدا به جون قاآ ندار ه؟ دوست دیگ 

 .زنیدمی

 :گفت بهار به خطاب خنده با

 !فروختن؟ رو سعیدشون کردی جادویی چه ندارند، دوستم هم میزنن کتکم هم جاییاین دخترشما ببین -

 :گفت زدهخجالت بهار. خندیدند همه

 خواممی معذرت زدم جیغ هوابی من تقصیر  بی پسرعمه، بود خودم تقصیر که گفتم من -

 دسعی اندازدبی لیوان درون خواست تا کرد باز را گردنش دور زنجیر و برگشت آب لیوان یک با سریع عفت
 :گفت

 تورو طالیی آب اگه ولی خوب ه، حالش خداروشکر کهاالن شده عرق از پر االن زنجیر اون قربونت جون عفت -
 .میشه مسموم حتما   بخوره

 و اختر و سعید رفت اتاق به اشروسری تعویض برای بهار. کرد غرغر عفت و خندیدند همه سعید باحرف
 :گفت هوابی سرهنگ نشستند سالن در سرهنگ

 چطوره؟ دیدیش دوسال از بعد -

 هاجوان همدم هنوز ولی بود گذشته َازشان سنی اختر و سرهنگ. انداخت پایین زدهخجالت را سرش سعید
 .یدبگوی را این که نچرخید زبانش سعید و بود شده ترخانم کردمی فکر که آنچه از بهار سعید برای. بودند

 .دادند سر بلندی خنده اختر و سرهنگ

 سفید و سرخ اومد بهار اسم حاال متره هزار ما واسه زبونت خوب باشی، خجالتی نمیاد بهت پدرسوخته -
 میشی؟

. ستنش سعید رویروبه اختر کنار رفتعا از بعد شد وارد شربت سینی یک با بهار سعید آمدن حرف به از قبل
 .قالی گل پی نگاهش و تهران به رفتن درگیر بهار ذهن و بود بهار پی سعید نگاه

 سعید که اختر و سرهنگ امالک و ملک مورد در جمع هایحرف به و بود ساکت بهار گذشت ساعتینیم
 خنده صدای از پر سرهنگ خانه و میشد جمع خنده باعث سعید هایزدن حرف. دادمی گوش بود شانوکیل
 . دلبري و كردن نمايي هنر سعيد براي و خانواده كنار در بود خوشي اوقات فقط بهار براي. بود
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 زخیبر عفت برای اختر. بروند لواشک پخت جهت میوه چیدن برای خانه پشت باغ به تا زد صدا را بهار عفت
 .شد

 خوب ه برات سپیده همون که خدا به بکش کار هی ازش، نکن سوءاستفاده دختر این از عفت -

 :گفت سعید به خطاب

 آماده رو صبحانه زده، جارو و آب روخون ه شده بلند خون خروس نزدهآفتاب جااین اومده عمری بعد امبچه -
ه کارهای هااین دختر بگه نیست یکی کرده،همگردگیریتازه کرده،  .عفت 

 .کردند نگاه بهار به یدسع و اختر و زد لبخند اختر به سعید

 خانمی قدران که مادر بگردم دورت من الهی -

 .کرد نگاه اختر به و زد لبخند بهار

 انگشت من وگرنه کنم کمکش کمی خواست دلم کشه،می زحمت همیشه خانم عفت جون، مادر خدانکنه -
 .شمنمی خانم عفت کوچیکه

 :گفت غرغر با کرد سفت را اشروسری گره عفت

 کجا؟ سپیده و کجا بهار کنه،می خراب روزمو اداهاش و افاده یاد که نیار رو سپیده اسم جونخانم -
 .باغ بیام خوادمی دلم گفت خودش جونم بهار امبعدش برخدا،پناه

 .دهد ادامه سپیده اشنوه مورد در کردنش غرغر به عفت نداد اجازه سرهنگ

 ...عفت -

 نگاه را بهار رفتن که طورهمان سعید رفت عفت همراه اجازه با یک با نیست مناسب اوضاع دید بهارکه
 ایافاده از هم عفت آیدمی بدش اشسپیده دختردایی از که نیست خودش فقط پس کرد، فکر کردمی

 .پیچید درگوشی سپیده صدای نبوده امان در سپیده

 .نزن پسم میشیم خوشبخت باهم ما دارم دوستت من جان سعید -

 .کرد پاره را سعید فکر رشته اختر

 .میگم چی ببین کن گوش خوب پس بزنم بهت روحرفی یه جدی خواممی مادر سعید -

 .شد گوش پایش سرو سعید

 من النا  ولی بزنی، حرفی بهار به نباید خواستگاری از قبل تا احساساتت مورد در بودم معتقد دیشب تا من -
 .چطوره العملشعکس ببینی بزنی بهار به تو دل هایحرف االن بری که رسیدیم نتیجه این به جون آقا و

 :گفت مردد سعید

 .بده جواب من به که نمیاد باحیایی   دختر اون باالخره نشه، ناراحت مادر! چرا؟! االن -
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 :داد ادامه اختر رفت پنجره پشت به سرهنگ و زد پوزخندی اختر

 بدونی، تو تکلیف تا بزن حرف باهاش ندار ه، ردمو این در رودروایسی هم درصد یک حتی بهار مادر ببین -
 .میده جواب قاطع باش مطمئن مورد این توی

 :پرسید نگران سعید

 شده؟چی آخه -

 .فشرد هم به را هایشدست اختر

 کنهمی رد رو بهار خواستگارهای راحت داییت که دونستممی من ببین مادر، خودت ه خاطر به میگم چی هر -
 تب تو کسی نیست مهم براش اصال   ده،نمی کسی عشق به اهمیتی بهار که دونستمنمی امروز تا ولی

 . نيست مهم براش كسي احساس بسوزه،انگار عاشقیش

 .بود شده خیره اختر به تعجب با سعید

 .بود چیزی میان این حتما   پس داشت تجربه از نشان مادربزرگش صورت روی هایچروک

 .زد فریاد اختر سر سرهنگ

 یستن قرار اصال   بگی، سعید به و بهار خواستگار جریان نباید باشی، دختر این رازدار شد قرار خانم چه ییعن -
 نبود،پسر هبااوندلشخوب! کنه غش براش بهار که عاشقتم گفت هرکسی

 سنگ از که بهارم باالخره ولی دادم بهش رد جواب امهدف مودرس خاطربه گفت درسته خواستشنمی
 .کنه فکر بهش بهار شد مانع آرا غرور مطمئنم من بوده؛ شکسته آرا از دلش اون باش طمئنم. نیست

 :گفت سرهنگ به تعجب با اختر

 !آوردم آرا از اسمی کی من دادی لو بهارو هایحرف تمام که تو مرد خوب ه حالت -

 .کرد غرغر اختر با و کوبید پایش زیر فرش روی را عصایش سرهنگ

 با ود؟ب که آرا. بگیرد او از را بهار خواستهمی کسی گفتندمی چه هاآن شد یخ ایتکه بارهیکبه سعید تن تمام
 :گفت آمیزالتماس صدایی

 کیه؟ دیگه آرا شده؟ چی بگین خدا تورو -

 .زد بوسه را اشپیشانی رفت سعید سمت به آرام اختر

 خاطر به شو مذهب بود حاضر که بود گاریخواست آرایه میگم کامل من گفت کارهنیمه جونت آقا که حاال -
 رجاییه پسر یه نکنی فکر مادر کرد، ردش و نکرد فکر پسر این به هم ساعتنیم حتی بهار ولی بده، تغیر بهار
 باباش حسابی،آدم همه اشخانواده خونه،می درس داره طرف اون که کشوری هاینخبه جزو پسر   نه، بودا
 جزبه حاال بود برازنده واقعا   ازدواج این عاقلی آدم هر دید از خوب فهان ه،اص جلفای ثروتمندهای از یکی

 بهار هک بگم قدرهمین مادر ولی کرده، تربیتش سنتی خیلی داییت بینیمی خودت که بهار فرهنگی، اختالف
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 بزن تو هاحرف االن اینه من نظر ولی ندار ه، عشق به اعتقادی شاید دونمنمی ندار ه، ازدواج به ایعالقه هیچ
ه، چی ببین  ردیک کوچیک خودتو ندار ه، ایفایده خواستگاری بری باش مطمئن نه گفت قاطع دیدی اگه میگ 
 مالاحت درصد یک فقط من میده، رد جواب کنیمی فکر که چیزی اون از ترراحت خیلی خیلی بهار سعید ببین
 هم حاال درصد یک تازه هماون کنه، فکر ازدواج هب تحصیل ادامه برای تهران بره ذارهنمی باباش چون میدم
 خدا به کن توکل بزن حرف باهاش برو پاشو

 بهار و بوده بهار خواستار جدی صورتبه کسی بود فهمیده کهجاییاین تا ایستاد؛ گیج و مردد سعید
 اختر مادر یعنی رفت حیاط به تردید با ناراحت یا باشد خوشحال دانستنمی. کرده ردش راحتیبه
 شدن باورش کرد فکر هرچه بود ایگمشده مانندبه سعید دارد؟ سنگ از قلبی بهار بفهماند او به خواستمی
 رایب زیبایی وآرامش جز اشچهره بهار دادمی خوشبختی صدای بهار سعید ازنظر. باشد سنگدل بتواند بهار

 شتیپ باغ وارد تردید با گیردمی بهار از ار  رد جواب امروز کرد فکر داشت بدی احساس نبود چیزی نشان سعید
 :گفت دروغین خنده با وبرداشت ایمیوه سبد دید گیالس چیدن حال در را عفت و بهار شد

 .نکشید بنفش جیغ سعید جان نترسید خواهش شود،می وارد سعید باشید گوش به باشید هوش به -

 با بهار داد سالمی بهار به آهسته سر با سعید. آمد برلبانش لبخند دید که را سعید برگشت صدا سمت به بهار
 :گفت دلش در سعید. داد را جوابش لبخند

 :گفت سعید به بهار کردند استقبال او از صدقه قربان با عفت ندارد؟ احساس زیبا گل این

 به ،تیننیس ماجرا کنول انگار شما اما زدم جیغ هوابی شد یهویی نیستم، ترسو من بگم بار چند پسرعمه -
ه شد جور پسرعمه کردن مسخره اسباب گفتم خانم عفت  .فامیل خنده سوژه شدم دیگ 

 .رفت سعید به ایغرهچشم عفت

 یاب کنی اذیت دخترمو اینکه جایبه سعید نکردم، تربیت جوریاین و سعید من نشو ناراحت جون بهار نه -
 .بچین میوه امیک

 .کرد تعظیم عفت برای و برداشت سر از خیالی کاله سعید

 .بانو عفت چشم رویبه -

 .رفت هلو چیدن برای باغ ته به اشاره با عفت

 جوون؟ دوتا شما یا چینممی میوه بیشتر پیرزن من ببینم بچینم رو هلوها باغ ته میرم من -

 :گفت بهار به خطاب رفت بهار کنار به سعید عفت رفتن از بعد

 .ردمک حضور اعالم شوخی محض کنه مسخره تورو کسی بکنه غلط اصال   کنم مسخره رو شما بکنم غلط من -

 .ردک بهار دست سبد به اشاره کرد عوض را حرف سریع دید زدهخجالت را بهار سعید و زد تصنعی لبخند بهار
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ه، عالی امسال هایلواشک ایرسیده میوهای چه بهبه -  از بیشتری سهم اینکه خاطر به ببینم بگو حاال میش 
 چینی؟میوه اومدی بریب لواشک

 .بود چیدن مشغول سعید هایدلبری به اهمیتبی بهار

 چیزهای اهل اصال   من البته میده خشک میوه و لواشک مساوی طوربه همه به اختر مادر ببرم زیادتر چرا نه -
 .نیستم ترش

 .ترشن چیزهای عاشق که دخترها جدا -

ه لطفا   یستند،ن جوریک که همه ندارم ایعالقه واقعا   بله -  .بیارین زردآلوها برای سبد یه میش 

 .آورد سبدی و گفت چشمی و انداخت باال ایشانه سعید

 .متفاوت خانم بهار خدمت هماین -

 بود؟ کجا از متفاوتش حاال ممنون -

 به نپسندید را نزدیکی همهاین بهار کرد بهار کنار در زردآلو چیدن به شروع و انداخت باال ایشانه سعید
 :گفت بهار به نظاره با دادو تکیه درختی به و کرد کج لبی سعید رفت دیگر درختی سمت

 .هستی متفاوتی دختر تو کنممی فکر همیشه من -

 را حرفی پی راحت خیلی بهار اینکه از کالفه سعید داد ادامه چیدن میوه به سعید حرف به توجهبی بهار
 .داد ادامه خودش گرفتنمی گرم جورهدخترهیچ این. کشید اشپیشانی بر دستی گیردنمی

 .کشیدممی تو موها بودی بچه یادت   بهار -

 :گفت تفاوتبی پس بود پرحرفی یادداشت سعید از هرچه کرد نگاه سعید به زیرچشمی بهار

 .بخورتت گربه میدم یا کن کوتاه موهاتو یا گفتینمی نکردم، فراموش شمارو شست ضرب بله -

 خندید بلند سعید اما آرام بهار دخندیدن هردو

ه، تو به هاتوجه همهاین اومدنمی خوشم کال   نوجونیم از چرا دونمنمی -  ودنب عفتم ومامانم مقصر البته باش 
 انقدر گرفتمی حرصم بود، من داییه جورایییه کرد امبزرگ سالگی شانزده تا عفت دونیمی که خودت

 اتحسین دایی بچه فقط بچه گفتمی راهبهراه عفتم بودم شری یلیخ پسر میدونم خودم داشت، دوستت
 .دیدمتمی جا هر منم درنمیاد، ازش صدا بهار،

 نداشتم زبان به ایعالقه من نبود درد که ارومیت حاال کشیدم،می کوچیکت روسری پشت از تو هاگیس
 رفح انگلیسی چطور ببین ترهوچیکک ازت سال هفت کن نگاه گفتمی کوبیدمی سرم توی تورو هی مامانم

 برن اتصدقه قربون همه تا زدیمی حرف انگلیسی به مدام بودی خودشیرین خیلی خدایی توهم زنه،می
 .گرفتمی حرصم منم

 :داد ادامه و کرد ایخنده تک سعید
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 قبول بستهچشمزدممی حرف بود من عاشق رسما   پری داییزن مامانت بود، وسط این موردی یه ولی -
ه برم، مهربونم داییزن قربون من الهی کرد،می  هاییحرف داییزن گفتممی کردم،میاتبرعلیه رومامانت یادم 
ه کاسههم کافر هایانگلیسی با میره فردا زنهمی روایمان و دینبی  .میش 

 .زد چشمک یک سعید

 .بودم ایفتنه چه من ببین -

 :گفت تعجب با زدهبهت بهار

ه کردین؟می من علیه روشمامامانم! ا  واقع -  به وقتهیچ خودشیرینی برای من اوال  ! نمیدونستم رواین دیگ 
ه زبان یه  چرا گفتمی همش بودین مامانم دعواهای همه اون مقصر شما پس امبعدش نزدم، حرف دیگ 

 مدام مامانم گرفتممی یاد یعرب زبان داشتم که زمانی بگردم، امساده مامان دور الهی! زنیمی کفار هایحرف
ه، قبول گفتمی کشیدمی صورتش به دست ه اینا مامان گفتممی هرچی باش   گفتمی! عربیه زبان آموزش 
 !داره ثواب هم عربی آموزش گفته امبچه سعید

 شد هارب خندان لبان درگیر ایلحظه چشمانش سعید و داشت مهربانی گل رنگ لبخندش خندید تعجب با بهار
 :داد ادامه وگرفت بهار از چشم عسری

 نخوند به کردی شروع فرانسه زبان که پیش سال سه باش، داشته رو جااین بشم، پریم داییزن فدای ای -
 کارهای به ایعالقه هیچ دختر این که کرد؛می دل دردو من با همش اختر، مادر خون ه بود اومده مامانت
ه ها،بگیره یاد فرانسه بره ذارین جون داییزن گفتم منم ندار ه، هنری  دخترت! براش دار ه ایفایده چه آخ 
ه، هفده ه دهمی فحش سرت پشت شرفتبی داماد فردا سالش   بفرستش نداره هنری هیچ دختر این میگ 
 .هنری کالس

 و کردمی پا به بهار برای هایی فتنه چه بود یادش خوب خندیدمی بلند سعید بود باز نیمه دهانش بهار
 :گفت حرصی و گرفت بغلش در محکم را میوه سبد بهار! شد بهار عاشق درگیرو مرتبهیک چطور نفهمید

 اومدمی که خانمی قضیه، این برای داشتیم ماجرایی یه واي بخونم فرانسه زاشتنمی بود شما تقصیر پس -
ه بدم آموزشت ذارهنمی مامانت: گفتمی بده یاد فرانسه بهم شهر از  باید بشی، رد من جنازه از مگه میگ 

 من رحمینبی خیلی پسرعمه، بخوره دردش به الاقل که بافیمکرومه بره باید بهار بشه، هنرمند دخترم
 .بافیمکرومه برم ماه یک شدم مجبور فرانسه زبان خاطربه

 :گفت شد خم دلش روی خندید بلند سعید

 .پری داییزن جونم ای -

 .داد ادامه چیدن میوه به و ترف سعید به ایغرهچشم بهار

 وزدهن من که غرید خودش به اما باشد شده صحبت گرم فامیل پسرهای با حاال تا آیدنمی یادش کرد فکر بهار
 .کرد غرغر سعید به و نیستم بچه و سالمه
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 قایم ازتون روخودم ترسیدم،می شما از همیشه نداشتم شما با کاری اصال   کهمن بودین بدجنس خیلی -
 .نبود عادالنه من با تون کارها واقعا   کردممی

 :گفت کردو چینمیوه دختر درگیر را مهربانش نگاه ایستاد آرام سعید

 چیه؟ تو مورد در نظرم االن دونیمی نبود عادالنه آره -

 :داد ادامه سعید نداد جوابی خورده سرش به چیزی سعید کرد فکر انداخت باال ابرویی تعجب از بهار

 ادمی که من حداقل !باشی کرده شیطونی وقتهیچ نکنم فکر سنتی، از ترخانم خیلی همیشه تو نظرمنبه -
 صال  ا تو اندسترس در زیاد که سنتهم دخترهای به نسبت ساکتی، همیشه باشی، سوزونده آتیشی نمیاد

. نیستی آروم ذاتا   کنممی حس نداری، کاری باکسی خودتی، دنیای انگارتو بگم چجوری دونم،نمی نیستی
ه، بودنت آروم باعث هاموقعیت  همهاین محدود، یا هستی آزادی دختر تو نفهمیدم وقتهیچ میش 
 تبینتمی هرکس ولی کنیمی صحبت راحت رو دنیا زنده زبون تا چند مسابقات، برای میری خارجی کشورهای

ه،ط مناعت به منظورم هانباشه جسارت هالبت !نرفتی هم کوچه سر تا که گیریگوشه دختر یه کنهمی فکر  بعت 
! دینکر  مهمی کار کنیمی فکر همیشه کال   بودم، مسابقاتت پیگیری همیشه اما ندیدمت هست سالی دو من
ه باورت موفقی، که خودت ه تالش کمی و خداوند نظر اتخانواده هایحمایت خاطر به و  سالی سه میش 

 انهمتأسف من، برای حداقل البته نیافتنی،دست خیلی کنممی حس کنم، کشف تورو دارم دوست که هست
 ارشدم برای من که اخیر سال دو این نداریم، آمدی رفت زیاد باهم مادرمون رو پد اختالف خاطر به که ماهم
 .ندیدمت اصال   که خارج رفتم

 چه کندمی فکر او به سعید اینکه دلیل نرسید ذهنش به سعید هاي وراجي از ایایده هیچ کرد تعجب بهار
 :گفت خودش پیش. نفهمید را بود

 .اس پسرانه هاییچاپلوسی شاید

 :گفت آرام رفت بقیه چیدن پی خیالبی و گذاشت سعید کنار را زردآلو سبد

 .همین بقیه مثل منم شناختن برای ندین زحمت خودتونبه -

 .داد ادامه هيجان با سعيد اما بود نشده خوشحال هايش تعريف از هيچ بهار داد سر اي كالفه نفس سعيد

ه باورت کوشیسخت خیلی بلنده، خیلی همتت تو دختر هستی، خاصیخیلی دختر تو من نظربه -  تو میش 
 هاوقت گاهی منی الگوی

 با زدو كنار را درخت شاخه. بود گرفته را سعيد به ديدش جلوي اي شاخه.کرد نگاه سعید به تعجب با بهار
 :پرسيد تريديد

 من؟ -

 .زد را هایشحرف مردد و گذاشت زمین بود دستانش در که را خالی سبد سعید
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 نکته هی تازه داره، نشد کاری بگو بعد ببین بهارو پشتکار میگم خودم به میارم کم وقت هر دونیمی تو بله -
 ...جالب

 اهمیت هایشحرف به بهار الاقل که شد خوشحال سعید و داد تکان سؤالی را سرش میوه چیدن درحال بهار
 .دهدمی

 یدشا و کردم ضبط خبرو شبکه با اتمصاحبه نمیشی، مغرور هیچ پیروزی وقت جاستاین جالبت نکته -
 اگه و درخشان ه، استعدادهای پراز مملکت این نکردم خاصی کار من گفتی بود جالب برام دیدم، بارهزار

 حبصا به کنممی تقدیم و مدال این گفتی بعد ، شدممی ایسوخته مهره منم نبود پدرم زحمات و هاپیگیری
 .سرزمینم بااستعداد دختران تمام و زمان امام مقدس

 فتگ ایرادگیرش ذهن پس داد طرفیک به را لبش و کرد کوچک را چشمانش کرد نگاه سعید به تردید با بهار
 حد این تا هادختردایی و پسرعمه همه دانستنمی و گذاردمی وقت شناختش برای سعید قدراین چرا

 گاهن این دید خودش روی بر سعید منتظر نگاه بهار ایلحظه دارد بهار به نظری سعید نکند هستند صمیمی
 .برگردد خانه به است بهتر کرد احساس و کردمی معذبش سوزان

 :بهارگفت

 .پسرعمه دارین لطف شما -

 به سعید عالقۀ علت نخواست اصال  . پرسیدن سعید از سؤالی هیچ بهار رفت وا کامل معنای به سعید
 بهار انگار. بگشاید سخن به ب*لــ بهار تا زدمی درودیوار به را خودش هرچه سعید بداند را شناختش

 .شد ترحریص تروعاشق نشد سرد دل سعید. نداشت صحبت به ایعالقه

 همه جلوی بهار گفتمی همیشه دسعی مادر زدمی را هایشحرف تمام باید اختر و سرهنگ اجازه با امروز
 .داده را جوابش کمی حداقل که است نعمتی این باز گفت خودش به سعید گیردمی سکوت گارد مردان

 ام؟پسری چه من تو ازنظر ببینم بگو کردم تعریف ازت همهاین که حاال خب -

 هایشلباس گردوخاک اندنتک به شروع و زد لبخندی کرد مرتب را سرش شال گذاشت زمین را میوه سبد بهار
 .داد جواب سعید منتظر نگاه به اما برگردد خانه به خواستمی که بود این معنی به این کرد؛

 وکیل یه شما دونممی فقط ندیدم، هست سالی چند هم شمارو نیستم، قوی اصال   هاآدم شناختن توی من -
 تسرای همه به ازتون شادی و انرژی ماشااهلل هم باشین جا هر خوب ه، خیلی کارتون که هستین، موفق بسیار

 حد این تا کهخوب ه خیلی این و گرفته، شادی رنگخونه جون آقا خونه اومدین که ساعتییک کنه،االنمی
ه محبوب فردی  .باش 

 کندمی تعظیم بهار سمت به و داردبرمی سر از دروغینی کاله خوشحالی با سعید

 .کردین نوازیبنده ممنونم -

 .کند دور دسترس از را خودش خواهدمی اجازه با یک با و زندمی لبخند اربه
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 .رفت جلو دستپاچه سعید

 .بگم تبریک تولدتو خواستممی... دختر کن صبر لحظه چند -

 هچ سعید برای اما بود دیگر روز چند بهار تولد شودمی خیره او به تعجب با گرددبرمی سعید سمت به بهار
 داشت؟ اهمیتی

 دونید؟می کجا از شما ممنون، -

 تنخواس طلب نگاهش. کرد تعبیر را سعید لرزان دستان و گرم نگاه و پیش دقیقه چند هایحرف ایلحظه بهار
 به اما شده ناراحت بهارکمی که فهمید سعید نداشت را مورد این انتظار واقعا  . رفت هم در اخمانش داشت؛
 .باد بادا هرچه گفت قلبش

 بهت روزی یه تا ذارم،می کمدم توی و خرم،می هدیه برات تولدت روز دوساله که هستی تریدخ تنها تو -
 .کنم بهخودت تقدیم هاتوهدیه امسال خواممی بدم،

 .بفهمد را ماجرا ته تا باشد احمق خواست ولی بود درست بهار حدس

 چرا؟ -

 :گفت ارادهبی نداشت ایستادن طاقت سعید

 ...دوستت من اینکه علتش بهار گرفتم جشن تنهایی من تولدت روزهای دوساله -

 .شد سعید حرف ادامه مانع خواندفرامی را هاآن هردوی که عفت بلند صدای

 .بیارین رو سبدها بقیه هم شما حوض توی بریزم میوهارو میرم من هابچه -

 دیگر سعید آوردند هجوم وا به دانستنمی چیزی هاآن از بهار که متفاوت هایحس و شد جدا هاآن از عفت
 باغ رد سمت به نگرانی با بهار ترسید کرد قیچیش عفت که ناقصی کلمه از بهار و نداشت کاریپنهان طاقت
 .کرد صدایش سعید رفت

 وایسا پرستیمی که خدایی همون به تورو -

 .ایستاد سعید قسم خاطر به ایلحظه بهار

 .دلرزیمی ترسیده گنجشک قلب مانند هایششانه

 بودنم اینجا نیست درست برم باید من پسرعمه -

 اخترو مادر بزنم، هاموحرف بذار کنممی التماس برو، بعد بده گوش هامحرف به یکم کنممی خواهش نه -
 خودت پیش خوامنمی کنم، کاملش بذار زدم حرف برات نیمهنصفه که حاال بزنم، حرف دادن اجازه آقاجون

 .کنهمی دختری به عالقه ابراز راحت که امضیعو پسر یه من کنی فکر
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 و بود واردشده او به دخترانه هایترس کرد؛می فکر سعید که بود چیزی آن از آورتردلهره بهار برای فضا
 یا دارد کثیفی فکر سعید روح آیا که بفهمد تا بماند دقیقهچند گرفت تصمیم بهار اما کردمی ناامنی احساس

 ینا از بیش نباید کرد حس سعید رفت عقب قدمیک بهار شد نزدیک او به سعید است؟ میان در دیگری چیز
 .شود نزدیک

 حالسر  و شاد پسر شد شوکه دیدمی که چیزی از آن یک کرد نگاه سعید وب ه کرد باال را سرش تردید با بهار
 بود اشک نم چشمانش بر فامیل

 حالیش چیزااین صاحابمبی دل ولی نداری ازدواج صدق که دونممی کنم،می فکر بهت سالهسه من بهار -
ه، نکن فکر نیست،  ...زیادی   صبر سال سه و هست راه هزار هوس تخلیه برای که هوس 

 ونهگ التماس سعید کرد گره را مشتش و داد زمین به را نگاهش بهار و افتاد چشمش از اشکی قطره اختیاربی
 :گفت

 طمئنمم که برات بیارم تونممی دلیل هزار که دارم دوستت دلیلیبی بگم متوننمی دارم خدادوستت به بهار -
ه سال ده تا بگو بهار من، عاشق قلب برای حداقل بهترینی، تو  امهاد  برای جاهر کنم،می صبر کن صبر دیگ 

 شتهدا دوستت میدی اجازه بهم که بگومنبه ولی بخوای، تو هرچی اصال   ندارم، مشکلی بری بخوای تحصیل
 بودی، تو بوده هرچی و نبوده زندگیم توی االن تا دختری هیچ وقتهیچ یکتا خدای همون به بهار باشم،
 پات به رو دنیا همه کنی اراده فقط تو خدا به توروخواستم، فقط چون نکردم خطا پا از دست وقتهیچ
ه هفته حرفم اثبات برای ریزم،می  میگن هارب همین کنم، صبر باید که کناشاره فقط تو خواستگاری میایم دیگ 

 تراس بهار بگو تو دریاست؛ دلش شناختم که بهاری میگم من ولی دونینمی رومحبت معنی سنگه از دلت
 بهار؟ آره سنگه؟ دلت میگن

 عجیب ایخلسه در بهار و شد بهار گوش در سوتی صداییک جهان انگار شد برپا سکوت مراسم شانمیان
 در ازدواج فکر که بگوید خواست. کند تمام را ماجرا جاهمین باید گفت منطقش اما برود خواست فرورفت
 رددم دید که را سعید منتظر و خیس ولرزان نگاه کرد نگاه سعید چشمان به کرد باال را سرش. نیست ذهنش

 ه،ن بگویید همیشه مثل محکم نتوانست و کرد فکر عاشقی به ثانیه چند لرزید دلش کمی فقط کمی. شد
 .ندارد گفتن نه توان راحت چرا دانستنمی کردنمی گفتن نه یاری قلبش

 را چیزهمه دانستنمی و نشست زمین بر دوزانو با سعید و کرد تند پا باغ بیرون به و انداخت پایین را سرش
 .دانستنمی دادنش جواب الیق بهار یا کرده خراب

 .شد دور عفت از اجازه با یک با و دهد کمکی عفت به نتوانست اما رفت حوض سمت به بهار

 دیدن حال در جان مادر وجان آقا رفت سالن به بهار کرد نگاه بهار کرده عرق و پریدهرنگ به تعجب با عفت
 .گفته بهار به را چیزهمه سعید که فهمیدند پریشانش چهره از دیدند را بهار وقتی بودند، تلویزیون

 .کرد باز را آغوشش اختر

 بغلم مادر هارب بیا -
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 :گفت صدا لرزش با بهار

 .خداحافظ اجازه با اتاق میرم گرفت خوابم چرا دونمنمی ببخشید -

 یقعم نفس چند و کرد سرباز از روسری نشست جاهمان برد پناه اتاق در پشت به و شد اتاق وارد سریع بهار
 چهی بدون افتاده اتفاقی چه فهمیدنمی کردمی گزگز دستانش است گرم شدتبه هوا کرد احساس. گرفت
 شده خیره حمام دیوارهای به گنگ و ایستاد سرد آب دوش زیر هالباس همان با و رفت حمام به سریع فکری
 .بود

 و کرد صدا اورا عفت بار چند نفهمید حتی و رفت ساختمان سمت به آمد بیرون باغ از آرام هدف بدون سعید
 .شد پذیرایی سالن وارد سعید افتاده اتفاق چیزی سعید بهارو بین فهمید عفت

 حوصلهبی را سرهنگ سعید نگفتن هیچ سرهنگ و اختر گرفت وش*آغـ در خداحافظی قصدبه را اختر و
 .زد اششانه بر دستی سرهنگ و کرد غـل*بـ

 پسر باش محکم -

 .ریخت اشک خجالت بدون سعید

 شد دور ازم و نکرد نگاهم حتی جون آقا -

 .خندید سرهنگ

 برو خوب   نداده تو جواب کههمین کنهنمی گریه که مرد بکش خجالت سنت از... کنیمی چه که عاشقی یا -
 دهمی جواب سریع و ندار ه رودروایسی باکسی ازدواج موضوع سر بهار که گفتم. نگفته هیچیکن خداروشکر

 .انداختیش تردید توی پدرسوخته یعنی نداده تو جواب کهاین

 .کرد تنگینفس احساس بود گرفته وش*آغـ در را خود شکم درون جنینی مانند

 تاقا به ترسیده لرزان نگاه با. پرید خواب از درد از ایناله صدای با بود افتاده اشسینه برروی بختک انگار
 کرد،می بدی سرمای احساس و خوردمی بدنش به مستقیم کولر باد. شد خیره مجهول و تاریکنیمه
 !؟کجاست دانستنمی

 :زد صدا بود خواب ذهنش هنوز رفت در سمت به شد بلند جایش از

 پری؟ مامان... مامان -

 :زد صدا باز نشنید جوابی

 !جونم پری مامان -

 .دوید سویش به زنی گذشت که کمی

 !نیست جااین که عزیزم؟مامانت بهار چیشده -
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 .دترسی انگار عفت کشید صورتش بر دستی پرید خواب از آن یک به. شد خیره رويشروبه زن به لحظهیک

 !تو شدی همچین چرا بهار خوبی-

 .خودمونم خون ه فکرکردم اشتباهی خانم عفت ببخشید -

 درد شدتبه گلویش فهمید گفتن آخ با بود شدهخشک چوبی مانندبه گردنش. کشید گردنش بر دستی بهار
 .آمدند سریع سرهنگ و اختر زد، صدا را جانخانم نگران عفت کندمی درد بدنش تمام. دارد

 عرقی؟ خیس چرا مادر، بشه گردونت بال چیشده -

 اربه کند پاک را بهار عرق از خیس صورت تا بیاورد حوله و کند خاموش را کولر داد دستور عفت به سرهنگ
 .بماند جاآن نداشت دوست کردمی غریبی احساس رفت اختر وش*آغـ در

 .خونه برم دنبالم بیاد بابام بزنید زنگ مداد زحمت خیلی اختر مادر خوبم -

 :پرسيد اختر كردند تعجب همه

 اتآشفته چی بزن حرف عزیزم، باشی راحت که نکردم بیدارت خوابیدی ساعت سه! جونم به دردت چیشده -
 کرده؟

 غرید رفت بهار موهای الیالبه دستش

ه دختر خیس   موهات! وای -  !خوابیدی کولر روی روبه جوریهمین حتما   نکردی، شونخشک مگ 

 :گفت برزخی زد بهار پیشانی به دستی

 .جاللی دکتر بزن زنگ عفت -

 :گفت درد از گلویی با کردهبغض ولی چرا دانستنمی بهار

 .برم بدین اجازه خواددکترنمی خوبم نه -

 داد تکان ناراحتی به سری سرهنگ

عه تقصیر همش کرده، آشفته رو بچه این گفته دخترم به چی نیست معلوم پدرسوخته -  جازها بهش زن، تو 
ه بزن ه، حرف خواستگاری قبل کنه گستاخی دادی  چه به نببی باحیاست بس از دختر این نشناختی رو بهار مگ 
 !افتاده روزی

 :گفت بهار به خطاب

 االح نمک نگاه بابات چشمای توی چطور برو بعد بشه خوب دلت و خودت حال بزار اما دخترم خونتون میری -
 .خونتون بری بفرستمت مریض تونمنمي بودی پیشمون شب یه عمری بعد که
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 تراخ دست بود کشیده دراز دست در سرمی با سرهنگ و اختر سلطنتی بزرگ تخت روی بهار بعد ساعتیک
 را خودشان سرهنگ و اختر و بود غمگین بهار کردمی غربت احساس دلیل بدون بهار و بود دستش درون

 دانستنمی مسئول

 کرد؟ حالآشفته تورو که گفت چی سعید عزیزم بگو بزنی؟ حرف برام خواینمی مادر -

 .خواستمی را خودش پری مامان دلش ولی چرا دانستنمی کرد سکوت بهار

* 

 .شدند ورحمله سویش به تنهایی از موجی کرد باز که را آپارتمانش در رسید تهران به سعید

 .زد خودش به پوزخندی

 !برگردی بهار با داشتی انتظار حتما   -

 ستخوا مادرش از حوصلگیبابی و گرفت را مادرش شماره درآورد را کتش کالفگی با کردمی خستگی احساس
 رس امیرحسین استقبال برای کرد تأکید فهیمه و نپرسد شهرستان به رفتن با رابطه در او از سؤالی هیچ

 .باشد فرودگاه ساعت

 شیدک چشمانش بر دستی دارد حسی چه دانستنمی بود گنگ برایش چیزهمه نشست، خوابش تخت لبه بر
 .دآم ذهنش به زیادی نکندهای بود کرده رسمی خواستگاری کاش بهار به دلش حرف گفتن از بود پشیمان

 ...گهب دایی به نکنه نمیشه سرم خانواده حرمت کنه فکر نکن ه گیرم،می گرم جوریاین همه با کنه فکر نکن ه -

 وابج سرهنگ بوق چند از بعد کند اعالم را رسیدنش سالمتبه تا گرفت را سرهنگ خانه شماره سردرگمی با
 .داد

 .تهران رسیدم سعیدم جون آقا سالم -

 :زد فریاد سالم جواب بدون بود سعید زنگ منتظر انگار که سرهنگ

 ردی؟ک غلطی چه تو نرسی، سیاه صدسال خواممی رسیدی، که جهنمبه -

 اشاندازه از بیش حساسیت خاطر به سرهنگ ولی زد صدا را سرهنگ اختر شد قفل دهانش زده شوك سعيد
 .داد ادامه ندادو اهمیتی بهار به

 یناراحت از نوابی دختر ببین بیا ام،خونه اومده نشده روزدو هنوز آوردی، روزشبه چه ها، گفتی؟ بهار به چی -
هبف حسین اومده، روزشبه چه  .زنهمی آتیش رو همه هم 

 .است عصبی آقاجان که شدهچه نمیدانست گفت، خدایی یا سعید

 اومده؟ سرش بالییچه شدهچی آقاجون -
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 یه مثل بچه این رفتی وقتی از زدی، حرف کردی اضافه غلط کنی عالقه ابراز بهش درست نداری عرضه که تو -
 جوریاین عصبی فشار از گفت بود، شش فشارش سرشباال آوردم دکتر افتاده، من دست روی گوشت تیکه
 رپس که حقا زنم،می آتیشت ببینمت خدا به سعید کردم،می غلطی چه من اومدمی سرش بالیی اگه شده،
 .پدری همون

 :زد داد اختر

 !سرهنگ -

 .تابیدمی خودش دور واردیوانه سعید

 شده؟چی قرآن رو تو آقاجون -

 دازهانبی سرهنگ شد ناراحت سرهنگ رفتار از چرا نفهمید بهار کرد نگاه بهار هب و کرد قطع را تلفن سرهنگ
 ندیت همهاین نبود سعید حق آمد درد به بهارقلبش. بود داده نشان العملعکس بهار سرماخوردگی به نسبت

 :گفت بیماری و درد از گرفته صدایی با است پناهبی سعید. کرد احساس

 دکترها دارم گلودرد دردو بدن امیک خوبه حالم شدهتمام سرمم که االنم خوبه حالم گفتم که من آقاجون -
 ربونتونق شدین عصبانی همهاین چرا آخ   واردشده بهش عصبی فشار میگن سریع پایینه فشار میبینن وقتی
 .است ساده سرماخوردگی یه خدا به نداره پسرعمه به ربطی برم،

 :گفتمی راخت گرفت باال بحثشان سرهنگ و اختر

ه بود هرکی خدابیامرز اون کشیدی، وسط روخدابیامرزش بابای پای چرا -  هک حاال چرا رفته، خدا رحمت به دیگ 
 بشه؟ تحقیر باید بچه نیست

 شد خیالبی بود کرده تحقیرش اشندیده پدر خاطر به آقاجان که بود بار اولین این آمد درد به قلبش سعید
 کرد احساس گرفت را سرهنگ خانه شماره دوباره افتاده، اتفاقی چه فهمیدمین. بود مهم بهار فقط االن

 .داد جواب را گوشی اختر بار این. بود گرفته عجیبی سردرد رفته، مغزش به اشسینه جایبه قلبش

 بهار؟ چیشده مادر -

 .نباش نگران پسرم نشده چیزی سعید -

 :کرد سعید نثار فحشی و شد حرصی سرهنگ

 (دونهنمی داریامانت رسم ذرهیک رو عوضی لندهور مرتیکه نکن لوسش)

 :پرسيد آميز التماس سعيد

ه؟چی آقاجون چیشده؟ بهار مادر -  شده؟ سرم خاکی چه ببینم بزنید بهم درست حرف خدا به رو تو میگ 
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 مقداری هی بهارم مادر نباش نگران اومده پایین فشارش کرده، فکر زیادی همیکم سرماخورده، مادر هیچی -
ه، اشروحیه  تو چشم از الکی کن ول آقاجونو این کرد، بدتر رو حالش زیاد فکر و سرماخوردگی حساس 

 .بینهمی

 :گفت غمگين و بست را چشمانش سعيد

 .بزنم حرف باهاش خواممی بهش بده رو گوشی مادر -

 :گويدمي و رودمی باالتر کوچه هفت تا صدایش سرهنگ کندمی نگاه بهار به تردید با اختر

ه کرده غلط -  .بیاره بهارو اسم دیگ 

 .کند آرامش چطور دانستمی کرد نگاه سرهنگ به آرامش با اختر

 .خوب ه حالش بهار بیا کوتاه هامشکل افتاد ولی اول نمود آسان عشق که جونم به دردت سرهنگ -

 :گفت بهار به اختر رفت خوابشاتاق به کالفه کرد غالف سرهنگ

 .بپرسه تو حال خوادمی سعید مادر -

 .بدهد داشت جوابی چه دانستنمی را خودش حال هم خودش دهدمی تکان منفی به سری بهار

 .نداره بهش ربطی وگرنه بودن عصبی جون آقا خوبه حالم تون،احوالپرسی از ممنون بگید بهشون -

ه سعید، مادر -  .خوبم میگ 

 .کندمی پافشاری ان  لجباز  زد چرخي اتاقش دور و ايستاد سعید

 .جااون میام میشم بلند فهیمه مامان جون به نزنه حرف باهام اگه مادر -

 :گفت بهار به آرام فشرد همروی را چشمانش و داد بهار به را تلفن اختر

 .زد حرف باهاش بد جون آقا داره گناه مادر بزن حرف باهاش -

 خترا گرفت؛ را تلفن زده بهارخجالت و بتپد سعید برای مه بهار قلب شودمی باعث کار این دانستاخترمی و
 و بود شده شوکه سعید هایحرف از بهار گفتمی راست سرهنگ. لرزیدمی دستانش بهار رفت اتاقش به

 !نیست تفاوتبی هاحرف این به نسبت همیشه مثل چرا دانستنمی ترساند،می را بهار شدن شوکه همین

 !الو -

 .کرد خداروشکر عمیق نفسی با سعید رسید سعید گوش به هک بهار گرفته صدای

 گرفته؟ صدات چرا بهار... چیشدی بهار -

 .خوردم سرما خوابیدم کولر جلوی نیست مهمی چیز سالم -

 .بود تربخشآرام هرمسکنی از برایش بهار صدای. گرفت پایین را سرش نشست تخت بروی سعید
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 نمک فکر نداشتم؛ رو تو کردن اذیت قصد بخدا ببخش شدی؟ راحتنا من هایحرف از بهار سالم، ببخشيد-
 هب که شدی ناراحت قدراین یعنی زدم مودل هایحرف کردم اشتباه اتم،شرمنده خیلی بود احمقانه خیلی کارم
 افتادی؟ روز این

 ودب هرچه ولی چیست دانستنمی که بود کرده غلبه او به احساسی داد فشار محکم را تلفن خجالت از بهار
 :گفت هوابی بزند حرف او با سعید خواستمی دلش

 .نباشید نگران خوبم باشین، شرمنده چرا نه -

 یمنف جوابش که بفهماند او به خواهدمی حرفش این با بهار کرد فکر سعید شد زده شانمیان انگار ایجرقه
 داشت واردیوانه سعید دل رد بهار عشق. شد زده که بود حرفی ولی شد، پشیمان حرفش از بهار نیست

 .کوبیدمی

 !نشدی ناراحت واقعا   -

 :گفت ارام بود پيچيده درگوشش هايش نفس صداي بست را چشمانش شرم از بهار

ه کنممی خواهش فقط بگمچی نمیدونم -  ...دیگ 

 شمانچ که کند باور خواستنمی کند باور خواستنمی و بود لرزیده دلش بهار بزند را حرفش ادامه نتوانست
 .کرده اسیر را او سعید کالم حقیقت و صادق

 :گفت آرامش با كردو باز را پيراهنش دكمه زنان لبخند سعيد

ه نباش ناراحت فقط چشم بخوای تو چشم نزنم؟ موحرف کهاین کنی؟می خواهش رو چی -  همه ببین. باش 
ه چقدر خاطرت به آقاجون ميبيني دارن دوستت چقدر ه همگ  !دختر ناراحت   کسي میش 

ه نداشته دوست رو تو  .چشم روي به باشه هرچي بده دستور تو باش 

 :گفت دلش در بزند حرف کالمی نتوانست و کرد سکوت بود سنگین عاطفه حجم مقدار این بهار برای

 روکسهیچ با ازدواج من خدایا هدفم، خدایا نکن سعید عشق درگیر منو کنممی خواهش ازت نه خدایا)
ه امآینده من نمیخوام عشق اصال   خدایا ،خوامنمی  به ذهنش صدای ترسید ایلحظه فقط ایلحظه و.( مهم 

 ذهنش بهار و دادمی گوش بهار هاینفس صدای به سعید زدندنمی حرفی دیگر کدامهیچ. برسد خدا گوش
 نباید نه آمد رشنظ به اهدافش تمام شد هاگرفتهبرق مانند ایلحظه بهار بود احساسش و منطق جدال در

 سریع نداشت فرزند و ازدواج آرزوی وقتهیچ او داشت آرزوها داشت هاهدف و شود عاطفی روابط درگیر
 :گفت

 .خداحافظ -

 .بدهد را اشخداحافظی جواب حتی نتوانست سعید و کرد قطع را تلفن گوشی سریع و
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 او هب حسش و کندمی فکر او به یبهارکم شاید کردمی حس بود گيج شده، سر بدنش کردمی احساس سعيد
 دچن به شاید حس این ولی کرده قطع را تلفن قاطعانه چنین که کرد افتخار خود به بهار و کردنمی خیانت
 قبوالند دخو به بهار. کند صحبت او با بتواند تا بگیرد تماس مجدد سعید خواست دلش و نکشید طول ثانیه
 هنوز باشد راهنمایش بهترین تا گذاشتمی درمیان باکسی یدبا پس دارد تازگی وجودش در حس این که

 .نداشت را هیجان همهاین طاقت قلبش ولی چیست سعید مورد در نظرش که دانستنمی

 :گفت بهار داد جواب پری گرفت، را پدریش خانه شماره

 خوبی؟ جونم پری مامان -

 بابات پاشیدن انگار مرده گرد مونوخونه االن تا دیشب از که کجایی مادر کجایی؟ بهارم جونم به دردت ای -
 بهارم؟ خوبی انگار، گرفته سکوت روزه

ه شدهتنگ براتون دلم برم، مهربونیت قربون مامان خوبم -  رفح باهات خواممی اختر؟ مادر خونه بیایی میش 
 .بزنم

 :گفت دلهره با افتاده اتفاقی فهمید بهار لرزان و گرفته صدای از پری

 جونم؟ به دردت کرده اذیتت کی مادر؟ شدهچی میام االن مچشم روی -

 ماجرا خوامنمی نگی کسی به بدی قول باید ولی بهت، بزنم هاییحرف یه خواممی پری، مامان کسهیچ -
 .فامیل توی بشه

 آمد ذهنش در چیزی سریع اشسادگی از پری

 .نيست جااون محرمنا كه نكرده خداي نکردی؟ که نادونی کار نکرده خدایی بهار -

 .شد حرصی بهار

 مامان نذاشته جااين پاشو كسهيچ! بودم آقاجون خونه که روزیکاین توی کردم؟ نادونی چکار آخه مامان -
 .خونه بیام خودم نميده اجازه آقاجون بزنم حرف باهات خواممی بیا مامان! کنیمی درست ماجرا سریع چرا

ه -  شده؟چی چرا آخ 

 ساعت 42 میگین شما االن کنهمی فکر شدم مريض اشونخون ه ناراحته خیلی آقاجون خوردم ماسر  یکم من -
 اجاحتی االن بیا شما پس خون ه نیام نشدم بهتر تا داده قسمم کردین، مریضش جااون اومده دخترم نیست
 .بزنم حرف باهاتون دارم

 :گفت و کرد تن به هم مانتو باشد نیامده بهار حیثت سر بالیی اینکه ترس از که پری

 وننش ترجون كه برسه پوستش به مدام كه اين بجاي بگو اخترت مادر اون به مامان، ميام دارم باشه باشه-
ه دقیقه ده میام تاکسی با االن نیست خونه بابات عزيزم شدي،نمي مريض بودمي تو مواظب بده  ونا دیگ 
 .عزيزم جام
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 رفت خیابان به غروب ومیشگرگ در سریع بزند زنگ آژانس به انستنتو  حتی و کرد قطع را گوشی سریع پری
 :گفتمی ب*لــ زیر فقط و

 بهش کسی نکن ه البنینام یا بدم؟ چی رو حاجی جواب رضا امام یا باشه نشده سیرتبی الحواج باب یا -
 .دهز دست بهش اموبچه اومده کسی جون آقا خون ه نکنه بوده؟ کی یعنی خدا یا کرده؟ تجاوز

 .کرد فکر کمی

 نهنک وای! امیرحسین استقبال تهران رفتن که عموشم هایبچه! ندارند پسر که همسایه بوده؟ کی یعنی -
 این مثل نکنه زمان امام یا! بگه بهم اشونگفته بچگی رازهای خوادمی گرفته وجدان عذاب دوریم از امبچه

 جواب همیشه که همینه برای باشه؟ تادهاف اتفاق بچگی تو براش چیزییه که باشه شده فیلمه
 میده؟ نه خواستگاراشو

 مادر.. .کرد فکرهم کرده تجاوز بهار به که فردی قصاص به بود باالتر خیابان دو که سرهنگ خانه در تا پری و
 ات کسی اگر که داد نشان خونسرد را خود کرد باز را در عفت و گذاشت زنگ روی را دستش وقتی! دیگر است
 و رفت سالن به دروغین خنده با پری نفهمند نگرانیش طریق از نفهمیده، را دخترش به تجاوز موضوع حاال
 وسط را کیفش! دید پریدهرنگ را بهار چهره کمی فقط ديد را بهار! دید خندان جان مادر و آقاجان کنار را بهار

 .دوید بهار سمت به شد رها سرش از چادرش انداخت سالن

 مرگ رو من ؟خدا اومده امبچه سر بالیی چه مادر؟ زرده رنگت چرا اومده سرت به چی سرم به بالت دردو ای -
 !بهار بشی مادربی ای ؟زرده رنگش امبچه چرا بده

 رسم بود نتوانسته كه بود عروسش روی از زدهخجالت سرهنگ و شد حرصی پری بازیکولی دست از اختر
 :غرید اختر كند داري امانت

 حالش هم حاال بهتره، کرد مصرف دارو سرماخورده چیه؟ دیگه آوردن سرت به چي رفتار؟ این چی ییعن پری -
 .توجیغ جیغ بساط کن جمع خوبه

 نازک چشمی پشت و کشید باال دماغش نوک از را بینیش ذره عینک و کرد جدا بهار از را تپلش هیکل پری
 .کرد

 .ندارم اموبچه ریضیم طاقت که ببخشید آقاجون سالم جونخانم سالم -

 :گفت بهار به ب*لــ زیر آرام

 .طلبکار ه مدیر خانم خدا، همیشه -

 مادر و عروس و میشد کالفه مادرش بینی سطحی از مادربزرگش همیشه که دانستمی خندید ریز بهار
 شدل کرده، خبر را مادرش چرا که رفت بهار به ایغرهچشم اختر. بود نمایان شانبین همیشه شوهری

 هارب شد متوجه لحظهیک پری. بود شده دیر دیگر ولی نزد حرفی سعید جریان از بگویید بهار به خواستمی
 :گفت آرام شده،بافته موهایش و ندارد سر بر روسری
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 ؟ شهوضع چه اين آقاجان خونه میاد یکی نمیگی نیست سرت روسری چرا مادر -

 اکپ برایش را ناخنش هایالک که کرد صدا را وعفت رفت خوابشاتاق سمت غرغرکنان و ایستاد کفری اختر
 گفت عفت به دلجویی با سرهنگ بخواند مغرب نماز تا کند

 عشوه اب پری رفت اتاقش به. (ماندمی اینجا هفته یک تا بهار اینکه تأکید از بعد و کند پذیرایی پری از) که
 :گفت

 بقط ها افاده برخدا پناه! زنیمی الک سالته صد خوب ه شای بخونم، نماز کنپاک رو ناخنم هایالک بیا عفت -
 .طبق

 :گرفت را بهار دستان خندیدمی ریز که افتاد بهار یاد آن یک به

 .اومده سرت بالیی چه بگو علی به رو تو چیشده -

 .بوسید را مادرش قرمز همیشه سفیدو گونه زدو لبخند بهار

 بشی خبردار من خصوصی مسئله مورد در داری حق و مادرمی اشم کردم فکر من نشده چیزی خدا به مامان -
 .شده چی میگم اول همین اومده شما ذهن به ربطبی فکر هزار دونممی که هماالن

 .نکرده تجاوز بهار به کسی بود فهمیده اشحداقل کشید راحتی نفس زد بوسه را بهار پیشانی پری

 .سرم به دردت بگو -

 سیمن کرد سعید جریان گفتن به کرد شروع وقتی ولی خجالت از شد داغ بدنش تانداخ پایین را سرش بهار
 .وزید وجودش به خنکی

 یاد به آینده هفته خوادمی که گفت هم به محترمانه خیلی جااین بود اومده عمه سعید مامان -
 ...خواستگاریم

 اساحس رفت گردنش نجیرز  سمت به ناخودآگاه دستش افتاد لرزه به دستانش سعید اسم شنیدن از پری
 رایب را سعید صحبت دقیقه چند تمام کرد شروع و نشد مادرش حال متوجه هیجان از بهار و کرد تنگینفس
. دیدنمی را روزی چنینهم خواب در پری اما دارد سعید به ایویژه عالقه مادرش دانستمی بهار گفتن پری
 درما پناه پناهی هیچ کرد احساس است شدهبرداشته دوشش از بزرگی بار انگار کشید؛ راحتی نفس بهار
 حدی به پری گذاشته مادرش دوش بر بزرگي بار و جاستهمین از ماجراها شروع دانستنمی ولی شودنمی

 :گفت ترسیده بهار و شد پاره آن یک به که بود گرفته محکم را گردنش زنجیر

 چیزی اصال   کردم حفظ و خودم شأن من خدا به شدی؟ ناراحت مامان؟ زنجیرت شدچی وای پری مامان -
 خدا به ه محترمان خیلی زد حرف باشخصیت خیلی اونم درنیاوردم بازیجلف خدا به نخندیم روش به نگفتم

 .بود صادقانه نظر به حرفاش

 :گفت ب*لــ زیر پری
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 .کنن درستش میدم سرت فدای زنجیرم کردم تربیت چی دونممی کردم بزرگت خودم -

 .داد نشان خونسرد را خود قالی گل به خیره بهار به نگاه نبدو پری

 داشتي؟ احساسي سعید؟ مورد در چیه نظرت خوب -

 شههمی و بود برایش آمدن خواستگار عاشق مادرش بود یادش که جایی تا کرد نگاه مادرش به تردید با بهار
 :گفتمی

 :گفت و شد خیره ادرشم برافروخته صورتبه تردید با( نمترشی راحت   خیالم حداقل)

 .میشه چی خواستگاری روز ببینیم تا بگم شما به رو موضوع این داشتم دوست فقط مامان هیچی -

 .افتاد جانش به آتشی شد بلند جایش از بارهیکبه پری

 رضایت پس زنیمی حرف خواستگاریت یاد به کسی اینکه مورد در باره اولین تو بهار! خواستگاری؟ روز -
 داری؟

 زده شوک یا است ناراحت مادرش نفهمید هارب

 ...ازدوا شرط بابا چون کردم فکر من خوب -

 .بسه -

 ماجرای این اول از که دید را چیزی خود رویروبه و دوید بیرون اتاق از اختر پیچید خانه در پری عصبی صدای
 اختر سمت به ایستاد شد در چهارچوب در اختر حضور متوجه پری داشت را آن با شدن روبرو ترس سعید
 :گفت بلند رفت

 .اومده خواستگار دخترم برای پیشمون بیارین تشریف دخترعمو -

 :زد فریاد بلندتر

 کی؟ اونم اومده جدید خواستگار دخترم برای شده جمع مونجمع نمیایین آقابزرگ -

 به بود نکرده طابخ جونخانم جز را اختر مادر وقتهیچ مادرش کرد تعجب دخترعمو کلمه گفتن از بهار
 پایین به درشتریزو هایعرق و شده قرمز آتش کوره مانندبه مادرش صورتتمام. شد دقیق که مادرش چهره
 مایه که روزی رسید گذاشت عصایش بر را سرش سرهنگ رسید سرهنگ گوش به پری بلند صدای. ریختندمی

 .شود هویدا باز اشسرشکستگی

 چه هک آخر کرد فکر ولی کرد نگاه بهار به شد سالن وارد آرام کرد صبر طلب اخد  از کرد مشت را دستانش اختر
 .شدمی پاره کهنه زخم این آینده هفته نه امروز

 اب زد، فریاد کرد نصیحتش داد، قسمش را سعید اختر شده مندعالقه بهار به بود گفته سعید که روزی از
 :گفت مهربانی
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 زهچندرو اشدلدادگی و خواهدمی را بهار که است سال سه نزدیک   که بود گفته سعید اما بکند دل بهار از که
 فکر همه نشدو اما ببردش بهار از که کرد تالش بود، شده متوجه هم فهیمه که ماه چند این در نیست

 چنین منتظر پری دانستندنمی اما کرده فراموش را چیزهمه سعید به زیادش عالقه خاطر به پری کردندمی
 .نشست پری به نگاه بدون اختر بوده روزی

 .ندارد خوبی حال پری دانستمی

 .نیست خوب برات نخور حرص پری -

 هب کردن نگاه روی. آمد خانه سالن به آرام خجالت با سرهنگ. کرد صدا مجدد را سرهنگ اختر به توجهبی پری
 :گفت آرام نشست پنجره کنار سرشکسته نداشت را پری

 .نکرد گوش اما داره نشد گفتیم، بار رهزا سعید به دخترم -

 :گفت خونسرد پری

 خواستگار کنید؟ منصرف و سعید خواستینمی که داره ایرادی چه دخترم مگه! زنیدمی هاحرفچه جون آقا -
 .فهیمه پسر نوع از اونم نیست بد که

 .چرخاند را اشاشاره انگشت سرهنگ بهارو و اختر میان ایستاد سالن وسط پری

، بینیه، ذره عینک چاق، خرفت، سواد،بی پری ببینید کردم صداتون من، دختر پريه دختر ناي -  فرهنگبی امل 
 کرده؟تربیت دختری چه

 .غرید مادرش به تعجب با بهار اما چیست؟ پری منظور دانستنمی سرهنگ و اختر

 !بده نصبت شما به رو هارفح این کسی کرده بیخود زنید؟می خودتون به رو هاحرف این چی یعنی مامان -
 ...اس پسرعمه خواستگاری موضوع اگر پریشونید، همهاین چرا جان مامان چیشده اصال  

 .کند وادار سکوت به را بهار تا گرفت جلو را دستش پری

 .سرهنگ اخترو خجالت از بردمی لذت داشت پری

 و وادسبی من بگم خواممی فقط من ی،خواستگار این بابت از خوشحالم همخیلی نیستم پریشون دخترم نه -
 نک نگاه دخترعمو. میشه سرش مادر میشه سرش خانواده حرمت كه دختري کردم، تربیت دختری چه ببینید
 منه پیش نرفت زیرآبی گفت مادرش به سریع کرده خواستگاری ازش اشپسرعمه نشده ساعت دو هنوز
 از نه سردرمیارم موبایل از نه من آخ   فهمیدمنمی اهللو به رفتمی زیرآبی اگه که فرهنگبی خرفت، سوادبی

 قدیم آخه آقاجون دخترعموجون نفهمم خرم من کنه، جوونی و وحالعشق جاهااون زیر تونستمی اینترنت
 یچ که دونیمی شده راحت کهاالن شدمی شرمش شیطون که کردندمی کارهایی نبود اینترنت و موبایل که

 نه؟ دخترعمو میگم

 :زد فریاد اختر
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 .چيز همه شده تموم بزنی روپیش سالسی حرف خوامنمی نباش ایکینه انقدر دارنگه حرمت پری -

 .شاهكارگذشته خاطربه بزنيد دست شده تموم آره -

 .زدن دست به کرد شروع و گفت آفرینی پری

 مقدار همین فقط هفهیم عمه و پدرش رابطه از شده چه دانستنمی رفت مادرش سمت ایستاد، بهار
 هااختالف میان در مادرش نام وقتهیچ ولی کردهازدواج فردی با خانواده اجازه بدون عمه که دانستمی
 کرد غـل*بـ را مادرش گرفت را مادرش دستان آمد چشمانش در اشک نبود

 همآب شما زهاجا بدون که من عزیزم؟ ناراحتی چرا سرم به دردت شده؟چی بگردم دورت الهی پری مامان -
 .خورمنمی

 :گفت گوشش درون آرام پری

 هتاز  داره که هاستزخم سری یه نباش نگران .افتخارم باعث .بگردم دورت عزیزم. نترس مادر نیست چیزی -
 .میشه پیدا داروش

 .زد هایشسینه زیر و کرد جدا خود از را بهار پری

 رو بینی ذره عینک چاق، خرفت، پری کردی ازسرفر  میشه، سرت حرمت که مادر باش   حاللت شیرم ای -
 .کردی روسفید

 دلش دبزن بند بود نتوانسته هم پسرش حسین انگار بود شکسته بدجور پریدل آمد اختر چشمان به اشک
 :گفت آرام سرشکسته سرهنگ را،

 چشمامونه نور که بهارم بهتر یکی اون از هرکدوم آوردی بچه تا سه منی، خوب عروس تو چیه هاحرف این -
 .بابا نده نصبت خودت به رو هاحرف این بوده، نادون یه از شدهگفته چرندی هر

 .گرفت دوش بر کیف سر بر چادر پری کردند سکوت همه آمد خانه زنگ صدای که بزند حرفی خواست پری

 .بود کم سپیده میان همین فقط و کرد باز را در عفت

 .شد اختر خیس نگاه و سنگین جو متوجه و کرد سالم همه به واردشد سپیده

 !کنیدمی گریه چرا اختر مادر! قرمزه انقدر تونرنگ چرا پری عموزن سالم خبره؟چه جااین -

 ار  اتاقش به رفتن عزم آرام زدهخجالت اختر زد، اختر به پوزخندی و انداخت سپیده سرتاپای به نگاهی پری
 :گفت آرام پری کرد

 هك میرين؟هنوز دارين چرا بزنم بهتون حرفی یه تربزرگ عنوانبه خواستم رینتبزرگ شما! دخترعمو کجا -
 .نشده معلوم چيزي تكليف

 دامها كردو نازک چشمي پشت پري شرمندگي همه اين از بردمي لذت پري و نكرد نگاه پري به اما ايستاد اختر
 :داد
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 ،داره خواستگاری قصد اگر بگید بزنید زنگ فهیمه به دختره، خون ه نعمت خواستگار جونخانم و آقاجون-
 برگزار شما خونه توی خواستگاری مراسم سعید دکترو آقای حضور بدون صبح جمعهیعنی فرداپس

 .باشن نباید سیاوش آقا عنوانهیچمیشه؛به

 :گفت ب*لــ زیر

 .داره حرمت مرد اون -

 :داد ادامه

 دنرسی نتیجه به اگه بکنن روهاشونصحبت باهم قبلش ترهابزرگ خوام؛می چون بیاد خوامنمی سعیدهم -
 و پری داییزن از دلش خوادنمی دلم. دارم دوست رو سعید چقدر میدونید که شما بیاد؛ بگن رو بچه اون
 .اشنب نباید دکتر آقای ولی مختاره سعید حاال بذارم خواممی سنگینی مهریه من اخه بشکنه اشحسین دایی

 بدن از جان انگار آمد که خواستگاری مراسم اسم. شد خواهد پا به محشری وزر فهمیدند سرهنگ و اختر
 :گفت طعنه با شد رد سپیده کنار از پری گرفت دیوار به را دستش پرکشید سپیده

 چشماتو و کرد عمل تودماغ که دکتری همون! شدي ناز خيلي شدن تپل اتگونه چه جون سپيده واي -
 .بیاره در موشکم هایچربی برام مطبش برم منم خوبه تمیزه، کارش گذاشت؟ گونه برات کرد آهویی

 بهار به مهربانی و احترام با و کرد بهار روبه پري دهد جواب نتوانست كشيدمي عميقي هاي نفس كه سپيده
 :گفت

 خونه مبری بیا باهام خواییمی اگه عاقلی ماشااهلل میدونی، صالح عزیزم جور هر منتظرتم در دم مادر بهار -
 .من خانم بگردم دورت الهی جاستهمین خواستگاریم مراسم فرداپس انشاهلل بمون که نه اگه

 اتاق سمت به سریع بهار داد تکان برود مادرش با اینکه عالمت به را سرش سرهنگ کرد نگاه سرهنگ به بهار
 :گفت اختر به پری رفت بهار اتاق به بد حالی و لرزان دستانی با سپیده. کند جمع را وسایلش تا رفت

 .بشن خوشبخت هردو انشاهلل نه که هم اگر جاظهرهمين جمعه ما وعده که میخوان منو بهار اگر -

 :گفت لرزان صدایی با اختر

 .نیست روا خدا به رو بچه این نشکنش!داشتی دوست رو سعید همیشه تو پری -

 .دیدمی محال همیشه ولی داشت را روزی چنین انتظار سال همهاین زد لبخندی پری

 ...من نباشید نگران دارم دوستش هنوزم -

 تك سپيده. دانستمي سرهنگ اخترو و رفت بهار اتاق به سپیده رفت حیاط به و نگفت را حرفش ادامه
 .کرد تعجب بهار بست سرش پشت را دراتاق سپيد گذردنمي چيزي از راحت پسرشان فرزند

 !شده؟ چیزی جان سپیده جانم -

 .رفت سپیده سمت به تعجب با بهار شد سرازیر سپیده چشمان از اختیاربی اشک
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 چیشده؟ دخترعمو کنی گریه نکنه خدا وای -

 .گرفت را بهار دستان سپیده

 تو؟ خواستگاری بیاد خوادمی سعید فهمیدم اشتباه بگو خدا به رو تو بهارجون -

 : گفت و انداخت زير به سر گرفتو رنگ هايشگونه بهار

 نگرانی؟ چرا چیشده عزیزم شدی متوجه درست هن-

 .گرفت آغوشش در کرده هول بهار كرد ناله فشردو محكم را بهار دست سپیده

 چیشده؟ بگو خدا به رو تو سپیده نکن -

 :فتگ بهار به التماس با است محبوب بهار مقدار اين چرا كرد فكر و بود افتاده اشك به چشمانش سپیده

 و سعید خدا به رو تو بهار سعیدم عاشق من بهار نکن قبول حسین عمو جون رو تو ننک قبول خدا رو تو -
 مثل راتب سعیدم که بگو نداشتی ازدواج قصد اصال   که تو نگیر، ازم و سعید مقدساتت به رو تو بهار نگیر ازم

؟ بقیه  :گفتم خودشم به دارم دوستش خدا به ازم سعیدرو نگیر بشم فدات بهارجون خواستگارت 

 .باشی تو کردمنمی فکر درصدم یک ولی خوادمی رو دختری یه گفت اختر مادر

 کرد سرش در سنگینی و کرختی احساس شده؟ باهم عروسی و عزا است روزی چه امروز بود زده خشکش بهار
 خواستگاری وعده موعد زودتر و بود خوشحال انگار سعید خواستگاری از مادرش چیست، ماجرا دانستنمی

 .بود هگذاشت

 عتهو حالت کرد احساس. بود گیج دهد، منفی جواب که کردمی التماس و گریه داشت واردیوانه که سپیده
 اقات از و برداشت را کوچکش چمدان سريع كشيد بيرون سپيده سرد و لرزان دستان از را دستانش گرفته
 .زد فرياد سپیده چشمش آرایش سیاهی از بود پرشده صورتشتمام دوید سرش پشت سپیده دوید بیرون

 .زنممی مو رگ کنی قبول اگه داییت روح به -

 فتگر  گوشش بر را دستانش اتفاق همهاین حجم از اي لحظه. شد خيره سپيده به كوبميخ تعجب با بهار و
 :گفت مادرش به گریه با و شدند دور سرهنگ خانه از سریع دوید حیاط سمت به و

 .بمونم شب جااین خوامنمی وقتهیچ دیگه -

 امیرحسین#

 در که نیست من پیش سالیک مادر این خدایا)كرد اي ناله دلش در کرد ترتنگ دورش به را دستانش
 بوسه در غرق را زیبایش مادر گریان صورت.(نیست این من مادر حق خدایا گرفتمش وش*آغـ در کالیفرنیا

 .کرد مصنوعی ایخنده گرفت محکم را خود کرد

 !زدیم حرف باهم تصویری دیشب که ما میکنی؟ گریه چرا من مادر برم قربونت -
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 سر بر مدام. گرفت وش*آغـ در را مادرش دوباره امیرحسین. کردمی گریه فقط نکرد باز را چشمانشزهره
 دسح توانستمی بود فرودگاه در كسي هر کردندمی گریه فقط کنندگاناستقبال همه و زدمی بوسه مادرش

 :فتگ سعید کردن عوض را جو کردن شروع سعید و احسان غمگينن چيزي از جوان آن كنندگان استقبال بزند

 .كنيدمی بوسش هي چيه قد دومتر با جراح   یه خودش برای سرش خیر رو نه نه بچه کن، ولش داییزن بابا -

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک احسان

 همه ونوا كن ولش پسرتونما منم بابا کنممی معرفی ستیبهزی به و خودم میرم نکنی ولش اگه خدا به مامان -
 .بابا ميره حيثيتم شناسنمي رو من

 .نشاند فرودگاه هایصندلی از یکی روی را مادرش امیرحسین خندیدند همه

 :گفت آرام و گرفت وش*آغـ در را امیرحسین فرزانه

 داداش! شده جوجه یه ندازها مونخوشگل مامان! امیرحسین دیدی شد؟ سرمون به خاکی چه دیدی -
 ...میره دست از داره مامان

 .فشرد را خواهرش ترمحکم امیرحسین

 .دختر نکن گریه بدیم آرامش بهش باید فقط باش قوی باش، آروم -

 :نالید آرام احسان فشرد محکم را برادرش احسان

 ...امير مامان کارکنیم؟چی داداش -

 .ديگران براي انگار بود قوي داد،می تسلی هم صدایش امیر

 نکن گریه دیگه تو داریم سختی وظیفه! پسر نکن گریه. همین کنیم خوشحالش باید فقط -

 به گرفت وش*آغـ در اورا روحبی سردو افتاد مادرش به قولش یاد اختیاربی دید که را حامد آمد جلو حامد
 .كرد برخورد سرد حامد به نسبت حسين امير فهميدند همه كه طوري

 خوبن؟ همسرش و پسرش حمید پری عموزن عمو عزیز، داماد حامد آقا طوریچ -

! را بهار خواهرش جزبه گرفت را برادرشزن سراغ حتی امیرحسین که نشد متوجه و کرد تشکری حامد
 تاس سعید بفهمد را دردش تواندمی که کسی تنها کرد احساس. گرفت وش*آغـ در که را سعید امیرحسین

 ترسیدمی سعید و اشديرينه رفيق تن بوي از گرفت دمي حسين امير و امیرحسین؛ نه دز  حرف سعید نه
 ردک وارد امیرحسین کمر به ضربه چند سعید. دانستنمي سعيد که بود میان این چیزی بگیرد آنا از سراغی

 .کن خبرم خواستی مفت گوش یه خواستی، کمک ثانیه هر جا هر. پسر باش قوی-

 :فتگ آرام و گرفت وش*آغـ در را پسرش پرویز شد خيره پدرش به کشید عمیقی نفس بود سعید دلگرم امیر



 

 
75 

 تنها دیگه بابا دونيمي پسرم؟ آره اس؟پرجذبه معلم   خانم همون نظرت به مامانت این رو؟مامانت دیدی -
 کردی؟ تموم آنا با بگو من به اینو فقط توعه عروسی دیدن آرزوش

 پرویز ماا دید شکسته دلی و کینه و غم امیرحسین نگاه در پرویز و داد تکان بتمث را سرش کالفه امیرحسین
 .بود مهم برایش زهره آرزوی کردن، برآورده و زهره فقط

*** 

 ویر که دید را مادرش کرد بازچشم تا بود؛ نزده پلك صبح تا حقيقت در کرد اذیت را چشمانش خورشید نور
 زد ایبوسه و گرفت را مادرش دست کندمی نگاهش و نشسته تختش کنار صندلی

 مامان؟ میکنی نگاه چی به-

 و کشید را دستش سریع خجالت با امیرحسین زد بوسه و برد لبانش طرفبه را امیرحسین دست زهره
 .نشست

 !!کاریهچه این مامان -

 :گفت آرام نبود قدرتمند و قوی همیشه مانند به زهره صدای

 روزی میشه گفتممی خودم پیش بوسیدم؟می پاهاتو و کوچیکت هایدست چقدر بودی که بچه میدونی -
 .ببوسه مودست امیرم

 .افتاد گریه به آنی به زهره و زد بوسه را مادرش پای و رفت پایین تخت از بغض با زدهخجالت امیرحسین

 .عزیزمادر نیست نیازی بوسه سرم، به افتخاری تاج تو نکن مادر نکن -

 زهره گذاشت مادرش دامن بر را سرش نشست مادرش کنار زمین روی و داد قورت ار  بغضش امیرحسین
 چهره خواستمي مادر اين انگار كردمي نگاه حسين امير به حسرت با کشیدمی پسرش موهای بر دست
 .كند بر از را پسرش

 .رفت سمتشان به و شد اشک از پر چشمانش اختیاربی دید که را صحنه این شد اتاق وارد پرویز

 و ادرم که دیدند را امیرحسین و کردند تند پا امیرحسین اتاق به فرزانه و احسان پرویز و زهره گریه صدای با
 در را شان همه امیرحسین و رفتند امیرحسین سویبه رو بغض با هاآن هردوی گرفته وش*آغـ در را پدرشان

 قدر چقدر و شمرد غنیمت باید که باشد آخرهایی بار هاگرفتن وش*آغـ این شاید. گرفت وش*آغـ
 .باشی نداشته را هاآن دیگر است قرار وقتی دانیمی را هایتداشته

 خانواده اميد همه كاش اي كه نبود، خانواده ارشد فرزند کاش ای که کرد آرزو ولی کردنمی گریه امیرحسین
 ختس. دادمي نشان آرام را ودخ ولي بود تنگ اشنفس کرد،می سنگینی اشدوش بر مسئولیت فشار نبود؛
 ...پدر حتی هستند تو وش*آغـ محتاج همه ببینی برگردی خانه به سال 51 از بعد وقتی سخت خیلی بود

*** 
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 رفتن برای شدن آماده درحال و بودند خانه حیاط در همه شودمی خانه وارد باعجله و زنان نفسنفس حامد
 .شهرستان به

 :زد فریاد بلند حامد

 !حالیخوش خبر دارم، خبر -

 توانستمی چه حالیخبرخوش جدايي، و درد بیماری روزهای این در کردند نگاه حامد به تعجب با همه
 .یدکشمی را انتظارش سال هفت که ایلحظه رسید فهمید فرزانه و گشت فرزانه دنبال چشم با حامد باشد؟

 .گیردمی باال را آزمایشی برگه حامد

 !تهمثب آزمایش جواب -

 :گوییدمی بلند زهره مرتبهیک و کنندمی نگاه حامد به گنگ صورتبه همه

 !شده حامله امبچه رضا امام یا -

 .گویندمی تبریک و گرفته غـل*بـ را او شادی و خنده با و روندمی فرزانه سمت به امیرحسین جزبه همه

. زندمی لبخند یک ماه دو از دبع و گذاردمی ماشین عقبصندوق را دستش درون چمدان امیرحسین
 .شنیده دوماه این در که بود خبری بهترین این حداقل است خوشحال

 :گوییدمی امیرحسین به رو شادی با زهره

 .امیرحسینم توعه قدمیخوش خاطربه همش. شد باردار امبچه برم قدمت قربون مامان -

 .بوسدمی را مادرش و خواهر پیشانی زند؛می بخندل فقط وآرامحرف کم همیشه مانند. رودمی جلو امیرحسین

 :گوییدمی لودگی با و گذاردمی ماشین عقبصندوق در را فوتبالش توپ احسان

 قدم برکت هنوز رسیده نیست ساعت هشت دکتر واال! داره دکتر جناب قدم به کارچی آخه من مادر -
 که مدونمی قدریاین ولی دونمنمی چیزی کیپزش علم از فوتبالیستم که من واال! نکرده تشعشع مبارکش

 ...ماه یک به حداقل باردارشدن برای

 .دوید احسان دنبال به کفشلنگه یک با حامد لحظه آن در و درآمد همه کن حیا احسان صدای

 ببینم کن صبر حیاییبی خیلی احسان-

 از بعد چون بود زیادش شادی رس از فقط حامد دویدن این داندمی خدا و دویدمی احسان دنبال به حامد
 فتأس به سری و زد لبخندی امیرحسین. خندیدندمی همه پیوست حقیقت به شدنش پدر آرزوی سال هفت

 .بود آنا پيش حسين امير فكر همه و ديدمي خالي خانوادگي جمع اين در را آنا جاي چقدر داد تکان برایشان

 خیالش به دیدمی را قاب این هرکس و گرفتمی فیلم ار  خانوادگي شاد هايصحن این موبایل با فرزانه
 .است خانواده این جهان خانواده شادترین
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 هم فرزانه تا. گذاشت پخش حالت روی را صدا دهد اطالع را بارداری خبر مادرش به تا درآورد را تلفنش حامد
 .بشنود بتواند

 جزبه همه که زد خوشحالی از جیغی چنان نیدش را فرزانه بارداری خبر وقتی و داد جواب را خانهتلفن بهار
 لشد حسين امير و کرد بهار رفتن صدقه قربان به شروع و گرفت را تلفن هوابی زهره و خندیدند امیرحسین

 .مردمي عمو دختر اين كه خواستمي

 .بدهد مادرش به عموزن را خوش خبر تا. داد مادرش به را تلفن و گفت آمدخوش را امیرحسین آمدن بهار

 .درآمد زهره و فرزانه اشک که رفتمی فرزانه صدقه قربان چنان اشک با پری

 .فراخواند خانه حیاط از ایگوشه به را حامد زهره بودن ماشین درون هاچمدان گذاشتن مشغول همه

 به کهنای از قبل خواممی اما کنم ترشکامل خواممی حالیمخوش همه حمداهللبه که حاال مادر جان حامد -
 بگم تو به بگم کسی

 عمو؟زن بفرمایید -

 .خواستگاری بریم امیرحسین برای خوایممی خدا امید به -

 گوییدمی تعجب بعد و خوشحال اول حامد

 .بود آنا انگار اسمش خواستنمی و فرانسوی دختر یه امیرحسین مگه ولی! سالمتی به -

 آنا مورد در فرزانه را چیزهمه که کندمی خداروشکر رودمی لقن*دهـ فرزانه به ایغرهچشم ذهنش در زهره
 .داندنمی

 فرزانه اجتماعی هایدوستی همین داشت امیر با ساده دوستی یه فقط ماهی چند یه بود دختر یه مادر نه -
 یه فقط اون عزیزم نه میشن؛ دوست باهم ازدواج قصدبه فقط که ایرانه مثل جاهم اون کرده فکر حتما  
 روکسی با ازدواج قصد وقتهیچ امیرحسین کال   نمیشه امبچه برای زن که فرنگي دختر. بود ساده تدوس

 .نداشته

 فرورفت فکر به و گفت آهانی حامد

 دخترخانم؟ هست کی سالمتیبه -

 .خواهرت بهار مادر شناسیشمی -

 :دپرسي دوباره را زهره منظور نفهميد انگار اي لحظه كه كرد تعجب چنان حامد

 !بهار؟ چی -

 !کردی؟ تعجب چرا بهار آره -
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 نیست؛ ازدواج فکر اصال   خواهرم بهار آخه! باشه داشته ازدواج قصد کنمنمی فکر که بهار آخه عموزن -
 .بخورن هم به اعتقادی ازنظر کنمنمی فکر مذهبیه دختر بهار بعدشم

 .دباش پسرش پشت دارد انتظار دامادش از شودمی ناراحت کمی زهره

 بین فرقی مشربه؛ خوش و پوش شیک احسان و خودت مثل اونم چجوریه؟ امیرحسین مگه ببخشید -
 کافره؟ من پسر مگه مذهبی   بهار چی یعنی بینمنمی شماها

 دهدمی ادامه اخم با زهره گوییدمی نه نه دستپاچه حامد

 دوروزه یکیاین اونم که بهار میمونه فقط داده خودش طرف از و مثبت جواب بابات جون مادر همبعدش -
 هب بعد بیاد که بودیم امیرحسین منتظر جریان   در هست ماهی یک یه بابات ضمن در. خواستگاری میریم
 دونهنمی کسی امیرحسین و پرویز و من و بابات و شما جزبه فقط هم االن كنيم اعالم رسمي و بگیم همه
 دلخور ازمن که بگم بهت خودم اول خواستم هم حاال. دارندن اطالع هممامانت و جون آقا و اختر مادر حتی
 نشدی؟ خوشحال انگار ولی نگفتم بهت زودتر چرا که نشی

 :گفت و کرد مکث کمی شد دلخور حامد درهم چهره از زهره

 یچه بودین دانشگاه اول سال تون جفت گذاشتم برات تموم سنگ فرزانه خواستگاری سر پسرم جان حامد -
 رایب دارم انتظار عزیزم هم حاال اومدین، پا رو و گرفتین ارشد دوتاتون خدا امید به که تا داشتمن ازت توقعی

 یخوانمی که شما حساسه برادرش روی خیلی فرزانه. بزاری تموم سنگ میشه هم برادرخانمت که پسرعموت
 منم و جراحی توی یهانابغه چه امیرحسین دونیمی خودت ضمن در بشه؟ ناراحت اشوضعیت این با فرزانه

 رس برن هااین دیگه ماه یک تا وایسا امیرحسین پشت برادر یک مثل خواهشا پس اس نمونه بهارم دونممی
 راحلم تمام نیستم سوادبی اوفته،می کار از کبدم کمکم دیگه وقت چند دونممی خودم من شونزندگی خونه

 امیرم دارم دوست تمومه؛ کارم دیگه ماه چهار باشه خوب امروحیه وبیارم دووم خیلی دونم،می موبیماری
 خواستمنمی دخترخواهرمو من شکست مودل بدجور احسان پسرم دونیمی خودت زندگیش، خونه سر بره

 حاال ندارم قبول و احسان نامزد هنوز که واهلل به کرده نامزد و شده که حاال خوب ولی نیستن ما حد در اصال  
 کنن ازدواج زودتر هرچه تا کن کمک پس تنهاست وسط این میرما فقط شده دیگه که

 امیرحسین روی زیادی شناخت چون بود امیر با خواهرش ازدواج مخالف او نداشت زدن حرف توان حامد
 فرزانه با کالیفرنیا به کوتاه سفری در همآن بار دو حامد فقط و بود رفته ایران از که بود سال پانزده نداشت

 هم را این ولی نبود کافی امیرحسین اخالق شناخت برای کوتاه مدت این نظرشبه که بود دیده را او
 طرف از فشار احساس حامد زهره هایحرف با طرفی از اس؛ نابغه و سرشناس فردی شغلش در دانستمی
 هم را این ولی شود رنجور او از فرزانه خواستنمی دلش داشت دوست را اشزندگی حامد کرد عمویشزن

 پدرش تحصیل ادامه شرط خاطر به مگر. شودنمی راضی بهار میدانست

 !عموزن باشه قسمت هرچی خدا بر توکل -

 بازنیمه دهانش تعجب از حسین حاج. گفت حسین حاج برای موموبه را سعید و سرهنگ خانه جریان پری
 :غرید بود مانده
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 شناختمنمی رو بهار اگه خدا به بزنه حرف تنها دخترم با داده اجازه خودش به چطور سعید! هاغلط چه -
 .دارن سروسری شاید گفتممی

 .کرد نازک چشمی پشت پری

 خودشو پسر یه برای که داره نفسعزت قدران کردم تربیت دختر چطور میدونی خودت نخور حرص حاجی -
 خارافت با نکرده کارینهانپ ازمن بهار. شدم سرفراز مامانت و بابات جلوی چقدر دونینمی حاجی نکنه کوچک

 :گفتم مادرت به

 خیلی مرد سیاوش خدایی شوهرش بدون البته خواستگاری شونخونه بیاد جمعه خواست فهیمه اگه
 .خوبیه

 یمهفه با دلت کنمنمی فکر بعدشم نداره، تربزرگ پسر اون مگه گذاشتی خواستگاری قرار سرخود چرا زن -
 .داره پروپاقرص ستگارخوا بهار ضمن در باشه، شدهصاف

 .کرد نگاه حسین حاج به تعجب با پری

 خواستگار کنول هارواین حاال ناپیدا سرش اون که کنم پا به محشری صحرای براش، نشده صاف که دلم -
 !حاجی؟ کیه جدید

 :گفت و كشيد گردنی افتخار و غرور با حسین حاج

 امیر تا بدونه کسی نخواستیم یمزد هامونوحرف داداشم و من برادرم، پسر امیرحسین -

 .خواستگاری رسما   میان چندروزه این البته کنیممی یکی نامزدی با شواومدن مهمونی اومده که هم حاال بیاد،

 ندت تند اورا محاسن و پرید حاجی غـل*بـ به رفت یادش از شوم گذشته و فهیمه و سعید بارهیکبه که پری
 .زدمی بوسه

 اجیح برم قربونت به ای دکتر، داماد حاجی برم قربونت بهار، خواستگاری بیاد خوادمی دکتر اآق زمان امام یا -
 ...جوون دکتر، خوشگل، امیرحسین خدا یا... نامرد نگفتی هم به چرا درمیاد؛ فامیل چشم

 خودش برای کرد شروع پری. کرد دور خودش از را پری. گرفت اشخنده پری بارهیک خوشی از حسین حاج
 .رقصیدن

 فامیل چقدر دونینمی حاجی وای بزنم، فامیلو پوز بیاد گیرم دکتر داماد یه کردم نذر چقدر جون خدا ای -
 همهاین توی گفتنمی هی میکنه، رد خواستگارو همهاین داره ایرادی و عیب دخترت زدندمی طعنه

 .میکنه دق حسرت از بگو رو فهیمه وای شکرت خدایا يعني؟ نیست دکترمهندس یه خواستگار

 .شد خشک باهم دو هر لرزانش سینه و سرش باالی دستانش آمد که فهیمه نام

 بگیم؟ چی و سعید حاجی -

 .کشید محاسنش به دستی حاجی
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 بدیم؟ جواب که داده ازدواج درخواست تریبزرگ مگه -

 :تگف و خواند را دکترجون دکترجون شعر و چرخاند را کمرش دوباره خوشحالی از که پری

 براش آشی چه میدونه چون خواستگاری بیاد جمعه نمیگه فهیمه به مامانت بخورم قسم حاضرم حاجی -
 برای اگه هم دیگه هفته چهارشنبه کنسله، هم جمعه منفیه مونجواب کال   میگم زنممی زنگ االنم پختم

 .نيان خواستگاري وگرنه چشم به قدم دیدارمونه

 :گفت رامآ شد غمگین ایستاد لحظهیک پری

 هب طایفه دوباره. بود توش حکمتی ولی بگیرم روشهیدم داداش شکستهدل تقاص خواستمی دلم خیلی -
 .نریزه هم

 :گفت بشکن یک با و افتاد امیرحسین یاد دوباره

 .پیش سالسی پدر گور فرزانه گلم عروس حاملگی و مبارک وصلت این میمنت به -

 .سوزدمی گذشته خاطر به جگرش هنوز که سوخت دلشساده پری حال به دلش و خندید حسین حاج

 بهار و شودمی بهار اتاق وارد زدن در بدون. بدهد بهار به را خبر این اول کرد فکر ولی رفت تلفن سمت به پری
 .باشد ساکت که کرد اشاره مادرش به زدمی حرف سپیده با داشت که

 تصمیم عجوالنه من عزیزم باشه گیریمی تماس ندمهچ دفعه این حاال تا صبح از میدونی جان سپیده -
 نکن، اذیت وخودتو کن خدا به توکل هم حاال بگم شما به اول گرفتم تصمیمی هر میدم قول گیرمنمی
 .خداحافظ فعال   دختر نزن هم احمقانه هایحرف

 بهار؟ چیشده -

 هارب حرکت به تعجب با پری انداخت ایگوشه به کشیدو سرش از را اشروسری كه بود شده كالفه قدرآن بهار
 :گفت و زد موهايش به چنگي بهار کرد نگاه

 همید قسمم داره دوستش مشخصه کنهمی التماس گریه انقدر طفلک نیست، کنول مامان... اس سپیده -
 .بدم منفی جواب

 .کندمی ایمرموزانه خنده و ریزدمی طرحی سریع پری

 نکرده خدایی عزیزم میگم کنهمی التماس تو به داره که خوادمی رشوخاط خیلی سپیده حتما   جون مادر -
 هلوس چقدر شناسيمي كه رو سپيده دربياره؛ بازي ديونه نكنه هامیره همه آبروی بزنه خودکشی به دست
 عمر یه و بره بین از خاطرش به سپیده که دارهارزش و خوایمی و سعید اگه بکن اتو فکر دانی خود حاال

 .بده مثبت جواب باشه سرت پشت اکبرت عموزن نفرین و آه و باشی داشته وجدان عذاب

 :گفت است مهربان سوزو دل چقدر مادرش کرد فکر بود خبربی جاهم از که بهار
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 فکر دسعی به نتونستم هم ساعتنیم من شاید اصال   خدا به مامان ولی ایسپیده نگران که برم دلت قربون -
 دوپهلو هایحرف آقاجون خونه اومدین که شما بعدشم شدم بلند خواب از مریضی و درد با که دیروز کنم
 شوهری مادر عروس همیشه مثل اختر مادر با دارین یا! ناراحتین! حالینخوش فهمیدمنمی زدینمی

 رو ماجرا مههاین چطور االن تا دیروز از موندم من کنهمی ناله و آه فقط سپیده که بعدم به اون از ارین؟درمی
 نه لجبازم نه شناسیدمی که رو من مامان! گفت چیا هم به سعید ميره یادم داره اصال   شاهده خدا کنم هضم
 متوننمی دروغ نکنم؛ ازدواج و بمونم خودم تصمیم روی همون که بهتر ه میگه منطقم کردم فکر خیلی عجول

 اتیاحساس شاید کمه سنم باالخره داشتم یخوب احساس حرفهاش از کردم فکر سعید به لحظه چند من بگم
 گرا  نظرم به االن ولی باشه، شده مندعالقه من به باشه سال سه سعید شدنمی باورم اصال   چون خوب شدم
ه نابود سپیده بدم مثبت جواب سعید به درسم خاطر به بخوام  لجبازیه و دندهیه دختر چه دونیمی میش 

 شدوست که خورد قسم ولی نگیری اشتباه وقتیه خودخواهی و لجبازی با و شدن عاشق گفتم همبهش واال
 بخدا مامان دارم دوست روفالنی بگه بخوره دروغ قسم تونهنمی کسی آخه دار ه دوستش میگم که من داره
 به ازدواج این کنممی فکر ولی مهمه هم شما نظر البته داره مهربونی خیلی دله نکن نگاه اطواراش ادا به

 .سعیده درگیره سپیده کهاالن حداقل نیست صالح

 که کندمی مسجد نذر النگو دو دل در بوسید را بهار هردوچشمان و آمد هیجان به دخترش دلی ساده از پری
 دلش در کندمی سپیده سعیدو عقد جشن نذر النگو یک و شود انجام زودتر هرچه بهار امیرو وصلت

 :گوییدمی

 کوتاه من دونیمی خودت خدایا بشی، مانع که انداختی جلو رو پیدهس چطور شکر توحکمت خدایا)
 .(اومدمنمي

 :گفت مهربانی با و گیردمی را بهار دست

 مادر با بگیرم تماس گفت نداره، خوبی رابطه عمه با زیاد که میدونی منفیه نظرش کال   باباتم جونم به دردت -
 مبگ اگه نکنی ازدواج چرا مادر بعدشم خواستگاری روز نشه یخ روی سنگ بچه تا بدم رو منفی جواب اختر
 میگی؟ چی بهتر سعید از برابر صد که خواستگاریت اومده یکی

 .بود مادرش به خیره تعجب با بهار

 !هوا؟بی... یهویی کی! وا -

 :گفت و انداخت گردنش به قري پري

 .خواستگاریت رایب اومده دنیا وراون از تو بخاطر که هست یکی عزیزم نیست هوابی -

 :گفت تکهتکه بهار

 !امیرحسین -
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 وقت چند گفت بابات که جوراین امیرحسینه؟ از ترکم چیت مگه کردی تعجب چرا امیرحسین؛ عزیزم آره -
 بهت فتگ گفتم رو سعید جریان که حاال نگفته کسهیچ به کلکتم بابای کرده خواستگاری رو تو عموت پیش
 .بده یلتحص ادامه اونور بره امیر با تونهمی تهران جایبه دیگه گفت حسینه، امیر با مثبتش نظر که بدم خبر

 گیردمی آسمان به رو دستانش ایستدومی پری

 .ایشاهلل بشه کور حسود چشم ماشااهلل داره، دکتر خواستگار دخترم خداروشکر ای -

 سپ استجدي جريان انگار گويدمي خدایی يا گیرد،می را سرش بهار گذاردمی تنها ناباوری و بهت با را بهار و
 .میكند ناله خواهمنمی ازدواج من گويدمی ذهنش

 !بود کجا وسط این امیرحسین -

 مورد این گنجایش که بود پر ذهنش حدی به شلوغی همهاین از دهدمی ساعت تاکتیک صدای سرشدرون
 :گفت آسمان به رو نداشت را

 برای فقط جایک موضوع همهاین االهیت تقسیم دستگاه توی اومده پیش لیمشک حاال تا دیروز از خدایا -
 نیست؟ زیاد من

 :داد اختر به را گوشی بعد و داد جواب عفت گرفت را سرهنگ خانه شماره خوشحال پری

 خوبین؟ جانخانم سالم -

 :گفت دل در ای اهللبسم اختر

 شد؟ بهتر بهار خوبم سالم -

 .شد باز روش و رنگ خدا شکر کردم، تقویتش خونه اومد امبچه لحمداهللا بهتر ه جون خانم بله -

 :گفت ندهد را جوابش توانستنمی که اختر

 .کرد مریض شوهرم مادر دخترمو میگی جاهمه شینیمی قیامت قیام تا حاال کنه خیر به خدا -

 حرصی اختر نبود مهم ایشبر  که بود آمده خوش مزاجش به دکتر داماد قدراین کرد مستانه ایخنده پری
 .شده

 :گفت سرحال و شاد

 جریان گفتم حسین به حقیقتش مزاحمت از قرض. مايين سر تاج شما نفرمایید جونخانم حرفیه چه -
 :گفت شد برزخی کمیه حساسه بهار روی چه شناسینمی که و حسین سعیدرو خواستگاري

 .کردم آرومش اتمن و خواهش کلی با منم نداره، تربزرگ مگه پسر این

 :گفتم
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 دید حسین طفلک نیست جوریاین امبچه سعید وگرنه دادند سعید به رو گستاخی این اجازه پدرت مادرو
 .سرباالست توف بزنه حرف

 .اومد کوتاه

 :غرید کالفه اختر

 یچ ببینم بگو میشد پا به جنگی یه حاال نبودی تو اگه که ببافی ریسمون آسمون خوادنمی حاال پری -
 بگی؟ خوایییم

 :گفت خوشی از دهانش آب فروبردن با دارد زبان زیر ترشنباتیآب انگار که پری

 جواب بگید بهشون شما زد آقابزرگ یا شما به خواستگاری از حرفی فهیمه اگه کال   که میگه حاجی واال -
 سیاوش آقا حداقل حرمت نداره خوبیت. بشنون منفی جواب خواستگاری بیان نکشن زحمت بیخود منفیه

 .بشه کم

 :غرید بعد کرد سکوت اخترکمی

 مدام کهنه فقط برسن هم به جوون دوتا این نمیذاری دونستممی هماول از که من آره؟ کردی روخودت کار -
 تعجبم در ولی زنینمی دار رو پسر پدر گناه خاطر به و نیستی ایکینه شاید گفتم رفتیمی سعید صدقه قربون

 وحین طوفان اون تا خواستگاری بیان ذاشتیمی چیشد؟ پس خواستگاری بیان خواستمی تدل خیلی که تو
 چیشد؟ پس کنی پا به آشوب خواییمی خوندم چشمات تو دیروز کردی؛می پا به و خواستمی دلت که

 نگس وقتیه که ایفهیمه شوهر فکر به چیشده حاال بودی موقعیتی چینهم دنبال تو پری بگو شو راست
 !نشه یخ ویر

 .بود گرفته نادیده را اشصبوری سال سی بود انصافبی اختر کرد، مکث ایلحظه پری

 دوما بریزم، بهم رو چیزهمه تونستممی راحت سال سی این توی بودم موقعیت دنبال اگر اوال   جون خانم -
 نیدکول رو حاال افین،انص بی خیلی واقعا   زنیدمی حرف جوریاین نیست حقم سعید حق به نکردم محبت کم
 یعلمهیئت رییس و سرطانی کودکان خیریه بنیاد رئیس شده زنان متخصص معروف دکتر خانم فهیمه که

ه یادتون اگه دانشگاه،  من دبو خوب سعید با که کسی تنها بودین قهر فهیمه با سال ده همه که زمانی باش 
 تون خود ببره؟ سعید برای عفت دادمی و کردمی درست خوراکی و خریدمی بازیاسباب مدام کی بودم،

 پس بردم ارث به شهیدم برادر از و گذشت چون کردم هاممحبت شرمنده رو فهیمه همیشه من میدونید
 .نیست حقم زدن حرف جوراین

 :گفت و شد روان اشکی هاچروک میان چشمش گوشه آمد درد به وجدانش اختر

 نداره شرمندگی طاقت قلبم که نیار روم به هم حاال درست، نیاوردی روم به رو گذشته پری -

 .افتاد گریه به ناخودآگاه و آمد چشمش به شدهنفرین و تلخ گذشته تمام پری
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 راماحت رودیدم فهیمه وقت هر ولی نذاشتیم فهیمه خونه پامونو وقتهیچ ما درسته انصافینبی خیلی آخه -
 خوایمنمی اول که مهمه برامون قدران بهارم جون به که دکترم آقا میدونم پسرهام مثل و سعید گذاشتم،

 پس نزدم گذشته از حرفی وقتهیچ که من بشه کوچیک شنیدن نه جواب و خواستگاری با وقتیه اون
 نگفته بهش نظرمونو هنوز ما منفی ه بهار خود جواب که برادرم روح به نزنید حرف من با انصافبی انقدر
 .دبو منفی جوابش که بودیم

 دهز خجالت پیش سال سی از هم اختر فهمید پری میشد شنیده وضوح به تلفن پشت از اختر گریه صدای
 .است

 یشپ سال سی انصافیت بی از بود گرفته دلم کنم زدهخجالت شمارو نمیخوام که من دخترعمو نکن گریه -
 :کردگفت وصیت بهم برادرم

 بذارین ولی.( کردند ما حق به ظلمی چه نیاری کسی یرو به وقتهیچ که خواممی ازت ولی نمیدم قسمت)
 ،اومد نظرم به کوروش وقاحت و کوروش قیافه کرد حریصم بهار خود از سعید خواستگاری بگم راست و روک
 سی که کنم کاری جمعه خواستم اومد چشمم جلوی برادرم مظلومیت رفت رژه چشمم جلو فهیمه حیاییبی

 منم برگشته آمریکا از بهار از خواستگاری برای امیرحسین که گفت امروز ینحس ولی بودم دل به حسرت سال
 .همه ن*دهـ به رو چیزهمه کنه زهر گذشته خاطرات خوامنمی دوباره گفتم گذشتم

 :غرید. کرد پاک را اشکش! شد شوکه پری هایحرف از اختر

 چی برای تربزرگ پس واال خوبه هنگفت چیزی ما به کسی چرا پس خبربی چه! خوادمی بهارو امیرحسین -
 !میخوان؟

 بارهیک به و. دیدمی شایسته را بهار و حسین امیر قلبا او بود حالخوش دلش در ولی کرد غرغر اینکه با اختر
 .رفت یادش از سعید

 اجت شما که البته دونستیمنمی شاهده خدا پیش ساعتنیم تا بهارم و من میشین ناراحت چرا جونخانم -
 حاال جون خانم. نیوفته کسی دست حرف امیرحسین اومدن تا چون نزدن حرفی برادر دو این هستین ما سر
ه خودمون بین  ز،پروی خواستگاری از بعد آخه تهران بره بهار خوامنمی گفتمی حسين چرا فهميدم حاال باش 

 و کرد بهونه رو بهار نرفتن انتهر  نیست ازدواج فکر به اصال   نمیدونه خودشو کار صالح بهار دیده چون حسین
 زپروی داداشم هرحالبه میگه حسین بشه راضي بهار تا بدی تحصیل ادامه ذارمنمی نکنی شوهر تا گفته

 نه هممن خوادمی رو دخترم هم حاال. بودند دانشجو فرزانه و حامد که زمانی هماون داد پسرم به دخترشو
 .میدن هم برای وجونشون پرویز و حسین که میدونید. نمیارم

 :گفت و کرد خدا شکر و داد آسمان به رو شادی از را چشمانش اختر

 .داد رد جواب بهار امیرحسین خاطربه پس -

 امیرحسین بدونه بهار اینکه از قبل چون نداره امیرحسین به ربطی هیچ بهار منفی جواب شاهده خدا نه -
 حالیمخوش و ذوق هیچ اصال   خواستگارشه امير اينكه فهميدن از بعد خدا به داد، رد جواب خواستگارشه

 خدا کنه ازدواج که نیست مهم همبراش. نیست ازدواج فکر دختر این اصال   میدونید که خودتون نکرد
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 هب موقع همون شده مردد کمی کنممی صبر هم دیگه سال ده تا بخوایی اگه گفته چون سعیدم گفت شاهده
 حال هر به کردنه، رد خواستگار تو تخصصش بهار میدونید بهتر دتونخو وگرنه نداده رد جواب سعید

 که زیبا کولی این با جون خانم گذشته هاحرف این از دکترولی با ازدواج برای بده رضایت بهار که دعا التماس
 آشوبی چه سپیده که دیروزش از اون منفیه بهار جواب چرا بدونید باید خودتون دیگه درآورد سپیده
 هک زاری گریه و زنهمی زنگ مدام کرده اسیر اموبچه تلفن با که حاال تا صبح از هماین کرد، پا به نخونتو
 من برای کنیدو محکوم منو شما کهاین جای به هم حاال کشم،می روخودم گرنه و بده سعید به منفی جواب
 منفیه نموجواب که کنید ضیرا و سعید همبعدش سپیده خواستگاری بره کنید راضی و سعید بگیرین تیکه
 از عیدس بخواد دلش نکنم فکر سپیده و اس سپیده سر زیر همش بگم میشم مجبور مرتبه یه کنه اصرار اگر

 شدی عاشق اگه بکش خجالت بگین سپیده به بدونه؟ بخواد چیزی چیه بهار منفیه جواب علت اینکه جریان
 مآد تا کنند خودشون مال رو چیزی زور به خوانمی که لجبازه هایآدم شبیه بیشتر رفتارش باش، آدم مثل

 زدو مزون مامان و مهندس بابا حسابی، آدم مامانت و بابا دختری دونه یه کن حیا دختر بگین بهش! عاشق
 رو خودش وقتهیچ دیپلمه باباش و سوادهبی مامانش که بهار داره قباهت واال کارها این زشته ماهر؛

 .کنهنمی ذلیل و خار قدران

 .کرد قطع را تلفن و گفت کوتاه ایباشه سپیده رفتار از زدهخجالت اختر

 ویال وا بفهمد را سپیده جریان اگر سعید که دانستمی اختر و بود شانخانواده شان از دور سپیده رفتار
 .شودمی

 .رسيد اختر گوش به سپيده گرفته صدای گرفت را سپیده شماره سریع اختر

 بین؟خو مادر سالم -

 :گفت غرغرکنان ولی نرم اختر

 عاقل آدم دخترم آخه میدی انجام که ایگانهبچه رفتار چه این میکنی، امزدهخجالت چرا دخترم سپیده مادر -
 رفتارت نظرت به رفتی، کردی ول بعد وکردی پا به ام خونه تو رو جنجال اون دیروز چرا مادر کنه،می کارواین
 زوری داشتن دوست مگه دختر آخه مادر شدم؛ یخ روی سنگ پریت عمو زن جلو که خدا به نیست گانهبچه

 .میکشه آتیش به رو همه میشه دیوونه بفهمه سعید اگه خدا به میشه

 .آمد سپیده بغض از پر صدای

 تدس رو سعید نگفتم شما به من مگه بمیره بره باید سپیده اومد که فامیل افتخار تاج اسم مادر چیه -
 آقاجونم و مادرجون خانمه، بهار شد معلوم نفر یه اون حاال داره، دوست رو دیگه نفر یه سعید فتینگ دارم،

 خوبه هرچی چرا بهاره به توجه همه همیشه چرا مادر اصال  ... بمیره بره برسرخاک سپیده بهاره، روی جونشون
 چراها؟ بهار سمت بره باید

 :گفت فریاد با و

 !چرا؟ -
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 .نیست مناسب روحی وضعیت در سپیده که شد متوجه اختر

 خاطربه بهار زد زنگ هم به پری االن تازه خوادمی بهارو سال سه پسر این نیست درست راهش این عزیزدلم -
 بگم؟ چی بخواد رو منفی جواب علت سعید االن داد، منفی جواب تو

 :نالید کشیدو راحتی نفس سپیده

 ماه مهمونی توی شده مندعالقه دختره این به سعید چطور آخه ننبود ارتباط در وقتهیچ که هااین مادر-
 رو دختره اون سراغ چرا فهمیدممی باید خر خنگ من ندیده بهارو دوساله: گفت من به سعید تونپیش
 .گیرهمی

 :گفت افسوس و جیغ با سپیده

 سعید مثال   فهمه؟می روعشق معنی اصال   هاستگنگ بچه عین که دهاتی امل دختر یه داره چی اون آخه-
 همیشه اوفتهمی پسرها یاد آدم موعه از پر صورتش بس از که ظاهریش وضع از اون شده؟ اون چی عاشق
 و بزن وقتیه که نیست خانوادگی جمع تو وقتم هیچ پوشیده ودامنکت هاپیرزن عین که هم خدا

 .همین خرخونه خیلی فقط کهاینه حسنش تنها فقط و فقط و نکنه دارلکه شو ایمان برقصمون

 :غرید فریاد اختربا

 .نشناس نمک داده رد جواب تو خاطر به بهار سپیده بکش خجالت -

 متوننوه منم بابا بینیدنمی منو وقتهیچ چرا بهارین پشت انقدر همیشه چرا بزنم روحرفم ذاریدنمی چرا -
 خیلی هم خوبه اجتماعیم روابط سطح هم امروزیم، و روزبه دختر یه منم خونممی ارشد برای دارم منم

 ...اونم از ترخوشگل

 :زد فریاد و شد عصبی بهار به سپیده هایتوهین از اختر

 بشی، روزبه کنی عمل رو جات فالن افتادی زیبایی گاه درمان تو همش ماه دوازده به سال بکش خجالت -
 زیادی که قیدهبی و آزاد انقدر روابطتم نداری دخترانه ظرافت یکم کنی؛می نگاه همه به باال از خدا همیشه

 سعیدم کهدیدی اتعمه خونه تهران رفتی ماهیک چی؟ برای یکاره هستی دستیدم و سطحی سعید برای
 رفتیمی راه بی و راه ندارم خبر نکن فکر باش داشته شخصیت خودت برای دختر مجردیش، خونه رفت

 ...دستمال یه مثل شدی براش دستی دم خیلی دفترش

 سنش کهولت باری فشار همه این حجم کرد قطع را گوشی بزند حرفی سپیده دهد اجازه اینکه بدون مادر
 و عیدس صبح فردا که تا نگیرد تماس سعید با گرفت تصمیم نداشت را سعید با تماس طاقت و بود زیادی

 .بفهمند را نجریا  خودشان بودند شهرستان عازم امیرحسین آمد خوش مهمانی برای مادرش

 .اسآماده شام -
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 که سوزی نیمه مهتابی به خوابش تخت روی غمگین که. بیندمی را برادری اتاقش در قاب درون احسان
 كه نه يا بگذارد برادرش خلوت به پا كه نميداند ميكند پا پابه احسان. شده خیره است عمرش آخرهای
 .آيدمی امير صدای

 :ییدگومی احسان به نگاه بدون امیر

 رفتند؟ هامهمون -

 .رفتن همه عزیزشون هایلیدی هاوآقاجون جزبه بابا آره -

 ار  نگاهش احسان کند؟می فکر چه به! استمهتابی به خیره هنوز امیر نشیندمی حسین امیر کنار در احسان
 :گويدمی دهدومی سوز نيمه نور به

 !خوبی؟ تو حسین امیر سوزهمی داره کنم عوضش نرسیدم -

 نبود مناسب اشجمله که بردپی هم احسان شاید خوبی؟! ایمسخره جمله چه کندمی ایخنده تک امیر
 و كندمي برادرانه را صدايش. است خودش مقصر برادرش حق به هارحمیبی اين از نيمی دانستمي احسان

 :گوييدمي

 .کن تحمل مامان خاطربه گذره،می بده خودت به زمان یکم داداش -

 :گفت و کشید صورتش به دستی احسان. بود سوز نیمه مهتابی به خیره چنانهم امیر و

 آنا هک پیش چندماه همون کن تموم آنا با گفت بهت بابا پیش دوماه هست، خودتم تقصیر هانشی ناراحت -
 مخالفت لاو  همون بموني آنا با داشتی اصرار خودت اما نبودن موافق مامان و بابا بهمون کردی معرفی رو

 دوره االن بابا خوب! شدی جدا آنا از اومدنت قبل روز یه درست گذاشتی تا کردی لجبازی قدران کردن
 کردیمی تموم باهاش پیش دوماه همون باید هست چیزیتیه که فهمنمی همه تهجدایی افسردگی
 !داغونه قيافت نیافتی روز اين به كه من داداش

 :گوييدمی ذهنش پس اناحس و کندمی نگاهش تیز امیر

 .(بودم الل كاش) 

 :غردمی امير

 عاشقانه كهكسي از جدايی معني فهميمیگی؟مي جدایی از راحت احسان آقا کنم؟می لجبازی من -
 توهم چی تو چشم، گفتم گفتن هرچی کهمن ندارم؟ انتخاب حق نیستم؟ آدم من چی؟ يعنی خوايشمی

 چشم؟ میگی

 :گوييدمی و اندازد مي زير به را سرش بود یرام حرف طعنه متوجه احسان

 .نمیدونم -



 

 
88 

 جبازیل خاطر به كنندمي درحقم كه بابا ومامان انصافیبی این نصف دونیمی احسان لجباز نگو من به پس -
 عاطفه پای تو ولی آنا مثل! نداشتند قبول اول همون از هم رو نامزدتو عاطفه مامان و بابا وگرنه توعه؟
 لطفا ولي بخواد مامان هرچي ندارم حرفی من نداره اشكالي و میدم تاوان دارم که منم فقط وسط نای موندی

 .نيار در رو عاقال آدم ادای من برای

 به هبرادران دستی زندمی تخت بر تکیه نشیندمی امیرحسین دهدمی تکان مثبت عالمت به را سرش احسان
 کند آرامش چطور داندنمی احسان و شود شرمنده اناحس خواهدنمی دلش کشدمی احسان کمر پشت

 .کشدمی پیش را بهار حرف احتیاط با احسان

 یعنی داریم آمد و رفت عمو خونه خیلی ما كردی درست ذهنت توي تو كه نيست غولی اون بهار داداش -
 رهمحش اخالقش باالست آيكيوش اس، العاده فوق نخبه بچه يه بهار بگم برات بذار دارم شناخت ازش کامل

 بازي بچه نه ورش، دورو پسراي براي ایغمزه قرو نه اطواري ادا نه داره، فاصله فرسخ هزار حااليي دختراي با
 جراح داداشم میگم افتخار با جاهمه منی سرفرازی افتخارو مایه همیشه تو خانمه خیلی خدا به ایمسخره
 این میدونی خودت. کنیممی افتخار بهارم وجود به ظیمیع خانواده همه و من بگم هم این ولی ایرانیه نابغه
 به نداره وجود تو منيت دختر اين ذره يک ولی داره سرش موهای اندازه خواستگار. خدا به اییهعجوبيه بچه
 خدا به دارین تفاهم باهم چقدر دوتا شما که کن فکر این به کمی هدفمندیه، آدم خودت مثل هماون خدا

 رسول عمو كارمند دختر اون! كجا تو و كجا آنا اما بكني دل داری دوسش كه دختري از تهسخ کنممی درکت
 همه خداشاهده هستين، هم كپي دوتا شما خودته شبيه دقيق بهار ولی. بود معمولي دختر خيلي بود

 زشا چيزي تو امونهخانواده فخر مایه جورایییه بشه مونخانواده عروس خوادمی بهار که حالیمخوش
 .موال به میشی عاشقش مهربونیه، فرشته چه ببینش بدم نشونت رو عکسش بذار اصال   يادته؟

 میرا صورت جلوی را بود گرفته بهار با فرودگاه در که را پیشش چندماه عکس و دراورد جیبش از را موبایلش
 .بود این فقط احساسش که کرد نگاه دختری به وامیر گرفت

 یک حتی و كرده خود اسير را مادرش زباني چرب هزار با و كرده شوهر هوس كه است من عموی دختر این
 .فرشته گوییدمی دختر این به چطور دیده را آنا کهاحسانی زد پوزخند دلش در و ندارد را آنا زیبایی از درصد

 :گفت بیشتری هیجان با دید را امیرحسین نگاه سردی که احسان

 بهار از انقدر من چرا خورهمی حسرت همیشه عاطفه میشه باورت ومهمعص اشچهره چقدر خدا به ببینش -
 كه استادش پيش وقت چند خدا به معصومه چقدر اشچهره ببين كن نگاهش يكم تو کنم؟می تعریف

 ...مسيحی

 و رودمی احسان حرف ميان هوابی کندومی نگاه سوز نیمه مهتابی به بهار عکس به توجه بدون امیر
 :گوییدمی

 بياد؟ عمه با شد قرار نیومد کجاست سعید -

 .رودمی باال ابرویش زدهشگفت احسان

 .دهنم تو زدی که تو زدم حرف همهاین من داداش -
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 خندید بلند امیر

 گوب دهنت توی نکوبیدم واقعا   تا حاال! معصوم و خوشگل بگی این به تونیمی چطور دیدی را آنا که تو آخه-
 کجاست؟ سعید

 .خندید بلند امیر آخر جمله یرو از احسان

 دز  زنگ پیش ساعتجونوریک اون. نقشه ریز خیلی بهارم داشت وابرو چشم یکم آنا حاال نشو انصافبی -
 زائوی اگه جام اون صبح گفت تحفه بيان، شب نشد همین برای میزائونده باید داشته زائو یه مامانش گفت

 میان صبح افرد  بزائونه نخواد مامانشم نگیره دردش جدیدی

 :پرسید تعجب با امیر

 ؟ چیه زائو -

 تانداخ ناله و شیون به را خود و گذاشت شکمش بر دستی کرد پرتاب ایخنده نفس یک با هوابی احسان
 :گفت و کوبید احسان سر پشت بود گرفته اشخنده امیر است، درداش موقع یعنی که

 ؟چيه زائو باردار زن بگو خوب سرت اون بر خاک یعنی -

 .سعید داده پیامی چه ببین بزار زائو گفت نفله سعید این دکترجون بابا -

 :خواندمی و دهدمی قر ايستدومی احسان و

 .برسد مهمان و زاید زن و آید پلشت سه -

 .برسد کاشان ز خاله و آید قم از عمه

 .تبریز از برسد قلی عمو مرگ خبر

 .برسد خراسان ز دایی رحلت نامۀ

 .طرف دو از محل بقال و خانه صاحب

 .برسد آن سرش پشت نشده رد یکی این

 .خرج شده پولش و رفته گرو همسایه طشت

 .برسد شتابان همسایه زن سراغش به

 .گفت روحانی و ماتم صد دو گرفتار من

 .برسد مهمان و زاید زن و آید پلشت سه
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 درون شانخنده صدای افتادن خنده به هردو که خواندمی کرشمه و رقص و ادا با را مطلب این چنان احسان
 از یافراغ زائو، یا سعید شعر احسان، اطوار ادا خندندمی همهاین چرا دانستندنمی شاندوی هر پیچید خانه
 :شدمی بلند شیونش کشیدومی فرضی شکم بر دستی بار هر احسان هاغم

 .بزاوون زائوجون عظیمی دکتر خانم اموبچه بگیرین اومداومد -

 وارانه زمين روي که اشدیوانه فرزند دو به تعجب با پرویز و آمد اتاق به پرویز دست در دست آرام هزهر 
 رهدوبا امیر و احسان شد وارد فرزانه که میان این در آمدند اتاق به همه!کرد نگاه خندیدندمی و بودند افتاده

 :گفت احسان افتادند خنده به

 .خواممی تو از اموبچه خدا یا نیومد عمه فقط اومد زائو وای ای کن معج کی رو فرزانه اطوار ادا خدا یا -

 :گفتن با اختر مادر خندندمی و گویندمی چرند چرا دو آن دانستنمی کسهیچ و

 . (بده تون شفا خدا) 

 :گفتن با سرهنگ و

 .(انداختی پس دیوونه دوتا بده صبرت خدا زهره) 

 ههم شودمی اشخانواده پناه امیر بود مطمئن بود گرفتهآرام دلش که ودب زهره میان این در افتادن خنده به
 بدون خنده جلوی و کردندمی نگاه هم به امیر و احسان نشستند صمیمی جمعی در و آمدند احسان اتاق به

 :گفت احسان گرفتندمی را علتشان

 .بزن حرف یکم من جون امیر -

 :گفت همه به خطاب احسان

 .داره آمریکایی لهجه میزنه حرف که فارسی سوسول بچه کنید توجه محترم خانواده -

 از بود پر جمع کردمی اشان حواله چیزی هرکس و شدند گالویز کشتی حالت با و دوید احسان سمت به امیر
 .داد سکوت حکم زهره گذشت که چندی خنده صداي

 شب فردا خدا امید به بگم خودم مادر و نآقاجو و اختر مادر اجازه با خواستممی هستیم جمع همه که حاال -
 بهار خواستگاری میریم

 هایشبلبلی سوت با احسان و فشردمي همروی دندان امير کردن زدن دست به شروع جزامیرحسینبه همه
 .آورد درد را همه سر

 :گفت زهره کرد نگاه سوز نیمه مهتابی به امیرحسین و دهدمی ادامه زهره

 معطل محضر قرار و ازمایش جواب برای هم روز دو یه بگیریم بهار از رو بله جواب شب فردا خدا امید به -
 يدام به كه کردیم رزرو مراسم برای رو تهران تاالر کاخ از یکی ام دیگه روز بیست برای خدا یاری به و شیممی
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 هک چندوقتی تا کنیمیم آماده داماد و عروس برای تهرانم خونه دوم طبقه ضمن در ببينم پسرمم دامادی خدا
 .باشن راحت هستند ایران

 :گفت خنده با احسان

 شما دينمي حكم فقط اختر مادر مثل كه بنازم معلم خانم نمیره، درزش ال مو ریزیبرنامه عجب خداوکیلی -
 !نرفتین خواستگاری که

 :غرید پرویز

 پس ندادی دخالت كارات توی كسيوچهي كه تو دارن رو هاریزیبرنامه بهترين ترهابزرگ بچه باش ساکت -
 .باش ساكت

 : داد ادامه پرويز و كرد سكوت پدرش طعنه از سرخورده احسان

 هك سياه روم مامان و بابا البته گرفتم داداشم از رو جواب پیش وقت چند من میگم نیست حامد که حاال -
 حرف روی كه بهارم دادم انجام حسين با هارو ریزیبرنامه تمام ضمن در کنممی جبران نذاشتم درجريان شمارو

 بهارم جواب فهمیدم حسین و پری شاد نگاه از ولی بود نیاورده بهارو عموت امشب زنهنمی حرف داداشم
 .مثبته

 شوهر وقت سن این در دیوانه دختر گفتمی ذهنش پس و بود متنفر اسم این از( بهار) زد خندی پوز امیر
 هارب بزرگسالی عكس بياورد يادش به را پيش سالپانزده كودك بهار خواستنمی دلش حتي بود؟ کردنش

 کرد نگاه امیر به احسان. بود پیچیده دراتاق همه باشه مبارک و هادست صدای زدمي بهم را حالش هم
 از نشان دروغین خنده با امیر و بخندند حداقل زهره خاطر به که کشید اشنداشته ریش به فرضی دست
 :گفت نگاهش در اشک با زهره داد مادرش تحویل رضایت

 داری؟ رضایت تو مادر امیر -

 :گفت آرام. بيشتر مادرش ولی ديدمی آنا جاهمه امير و

 .کنهمی راضی برابر هزار منو دل کنهمی راضی رو تو دل هرچی مامان -

 به خواندمی که ایارهقو  بی آواز با و گرفت را سرهنگ اخترو مادر دستان احسان زد رضایت از لبخندی زهره
 .ندارد وجود سعیدی انگار که وصلت این از بودند شاد چنان سرهنگ اخترو و کرد وادارشان رقص

 سرش پشت را امیر حضور پرویز دید، دیوار به زده تکیه پنجره پشت را پدرش رفت خواب به که مادرش
 :گفت بغض با کرد حس

 ردم دونستهنمی گفته بیخود گفته هرکی اس؟خونه ستون مرد گفته کی هواست روی مونزندگی دوماهه -
 اداره دوماه این توی رو خونه نتونستیم نفری سه احسان و فرزانه منو نیست هم خونه پرده زنش بدون
 داره غمش داغونيم همه نيست قبل مامان اون ديگه مامانت چون نيست سرجاش ديگه هيچي کنیم،
 .كشتممی
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 امير و گیردمی درآغوش را پدر سر کندمی پاک را پدرش اشکان كشدمي شخود سمت به را پدرش امیر
 :زندمي ب*لــ دهد جان هااشک این برای است حاضر کندمی احساس

 .کنارتون هستم من کرد حالشخوش باید االن فقط بابا باش صبور -

 سرپا مادرش از بعد تواندمی پدر این که فکرکرد امیر و داد تکیه امیرحسین هایشانه به را سرش پرویز
 :گفت لرزان صدای با پرویز بود برقرار شانبین سکوت شود؟

 امير بيني،ب بهارو نميتونی كني فكر آنا به تا باباجان کنار بذاری دیگه رو آنا خواممی ازت فقط بابا کن حاللم -
 آنا تو ممعلو کجا از دارند هاروزندگی بهترین و کردند شروع عشق بدون هاخیلی کن فکر بهش ببین بهارو بابا

 میكنه؟ فكرچی تو درمورد آنا میشد؟ کشیده ازدواج به کارتون

 :نالید و فشرد هم بروی را چشمانش آورد درد به را حسین امیر قلب زیبایش نگاه و آنا یاد

 رخاط به تو بده، انجام میکنه خوشحال مامانو میدونی که هرکاری فقط نزن رو حرفش دیگه شد تموم بابا-
 قدران کنه فکر آنا شاید بخوابه راحت مامان تا کنممی هرکاری هممن میکنی، هرکاری مامان خوشحالی
 با نیدک صبوری یکم نبينيد زارمو حال نیست؛ من شرایط توی اون واقعا   ولی بمونم کنارش که نبودم عاشقش

 .بابا میام کنار خودم

 .آوردمی درد به را قلبش آنا آخر جمله شودمی رمرو نظرش در اشخانه از آنا رفتن تصویر

 نم امیر بمونم باهات که بخواه ازم کنی انتخاب رو یکی عشقت و مادرت درخواست بین تونستی هروقت -
 یا ديگه نفر با تو ببينم تونمنمي من باشی کنارش که داره حق مادرت کنم، تحمل رودومی نفر نمیتونم
 .كنم خراب روزندگيم برگشت خواهی روزی كهناي اميد به و میكنی ازدواج

 .شکندمی خودش در را امیر آنا آخر جمله و

 .(خداحافظ شرقی همخونه)

*** 

 بیند،می را آنا کندمی نگاه که هرکجا به بزند فریاد خواهدمی دلش زندمی بیرون خانه حیاط در از شبنیمه
 تواندمین که بود گفته قاطع آنا اما بگیرد تماس او با که کرد قصد بار چندین. نمیشد خالي آنا نگاه از يادش

 آنا خانهغم اين در بحران اين در نبود حاال ولی خواستمی را آنا هاینوازش دلش. کند قبول را شرایط این
 عمیق هاینفس. رودنمی كنار نظرش از آنا گیناندوه نگاه گرفت، آنا حق در خودش نامردي از دلش. نيست
 ایران به که زمانی از اندازه چه كرد وفكر برگردد هایشریه به زندگی جریان شاید تا کشدمی همیسر  پشت
 یاد ایلحظه به(کنممی غربت احساس من و است من وطن اینجا اس مسخره)کندمی تنهایی احساس آمده
 .آیدمی سعید آلودخواب صدای بوق چند از بعد گیردمی را سعید شماره ولی چرا داندنمی افتدمی سعید

 خوایی؟می چی کیه؟ -

 خوابي؟ سعيد... امیرم چیه؟ کیه -
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 :پرسدمی ترس و تردید با سعید

 شده؟ چیزی تویی امیر -

 !همین خونمون نیومدی امشب چرا بپرسم خواستم بابا نه -

 .کندمی بالشت زیر سرش سعید

 تو هامبالیدی عشقم نه! خوابی ميگی زنیمی زنگ کردی؟ قاطی صبحهسه ساعت هاایرانه جااین مرتیکه -
 .دیگه این نفهمیه عجب عوضی بخواب بگیر برو. بارم

 :گفت خيالبی سعيد، به داد حق امير

 .احمق پرسممی توحال دارم -

 ی؟دكتر ؟مگه چیکار خوايمي حالمو نیومدم؟ چرا زدی زنگ صبح سه شده؟تنگ برام دلت مثال   االن لعنتی -
 برای و شعر اون پس نگفت؟ بهت مگه بیام نتونستم داشت زائو مامانم که گفتم االغت داداش اون به بابا
 ؟نوشتم نداشتم عمه

 :گفت غرغرکنان. بود دیوانه رفیقش زندمی لبخند امیرحسین

 .باشی داشتم انتظار ولی هم به گفت احسان چرا زنیمی غر انقدر بابا خبرتهچه -

 مه حاال بوستدست بیاییم بايد مامانم دستور به بشم بیدار زود صبح ایدب میاد خوابم قرآن به امیر-
 لهانگ ایی،موقهوه ،سبزه چشم دراز، نشناس، ساعت طلبكار، روانی، مریض، دکتر بخواب بگیر برو گمشوو
 .رفته آمریکا

 گیردمی شاخنده خودش درمورد سعید توصیف از آمد امیر لبان بر لبخندی کندمی قطع را ارتباط سعید
 .بود کرده گس راکمی ذهنش تلخ طعم رفیقش

 بازسازی خانه این کندمی نگاه کودکیش دوران حیاط به بود شلوغ ذهنش نشیندمی حیاط صندلی روی بر
 مراهشه گوشی صفحه بر سعید شماره نبود شانقدیمی سنتی خانه شبیه هیچ سفيد مرمر سنگ تمام شده
 :آمد تلفن پشت از سعید شاد صدای رودمی ینیشیر به رو کمی گس مزه اوفتدمی

 امهکلیه به داشت بدجور زدی زنگ شد خوب نیست حکمتبی شب نصف تلفنی هیچ میگن امیر میگم -
 خبرا چه خوشگلم بگو خوب شد روشن برام دنیا کردم رها بند از و خودم رفتم روت به گالب میومد فشار
 خوایی؟می منو نکنه نفسم ؟چیه کردی من از یادی

 :گفت زنانه و کرد نازک را صدایش سعید خندیدند سعید گویییاوه به شاندوی هر

 داری ستدو چی بگو حاال برسونم رو خودم سریع تا کجایی بگو اصال   پوشیدی؟ چی عشقم تنهایی؟ سينگلم -
 ...کشممی خجالت من دنبالم بيايي بايد خودت باشم گفته بپوشم؟نفسم برات

 !هم به بافیمی چیه اراجیف این یدسع نگو چرند -
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 :گفت ساختگی ناله و شیون با سعید

 تا اسب مثل که هاییشب اون بزنی جیگر جز خدا ای بخوری گرم زمین به الهی میگم چرند من دیگه حاال -
 ...صبح

 :بگویید چرند دهدنمی اجازه و خنددمی بلند امیرحسین

 !بابا شدی شرفبی خیلی لی؟وکی تو یعنی شدی عوضی خیلی سعید شو خفه -

 کند شاد را امیر بود توانسته بود داده انجام خوب را کارش برگرداند عادی حالت به را صدایش سعید

 حد همین در من بابا زدی زنگ من به محدودیت فشار از کردی آمریکا دیسکوهای یاد گفتم بگو منو بابا -
 .شبی نصف سه عتسا  باشم خوبی داف نتونستم اگه ببخش دیگه توانمه

 .سرمن توی بکوب رو شب نصف سه این هی توهم نگو شعر -

 :داد ادامه آرام

 .زدم زنگ شدچی نفهمیدم کردم خوابتبی شرمنده -

 :گفت ولی بود گرفته بدی سردرد سعید امیر، موقعبی تلفن خاطربه

 .(نمیشه رفیق کسهیچ)

 چطوره؟ مامانت راستی دارم هواتو کنی رادها لحظه هر هرکجا که گفتم حرفیه چه داداش نوکرتم -

 تریبس داره درد استخون احساس بیشتر نداره راهی هیچ ی درمان مسکن جز که پزشکیش پرونده افتضاح -
 عدب ساعت سه ولی نداره مریضی هیچ انگار کنهمی مصرف مسکن کهزمانی فقط نداره ایفایده هیچ کردنش
 .یشمم داغون بیشتر بکنم کاری براش تونمنمی رو بینمشمی که حاال تا دیروز از سعید میشه حالبی دوباره

 .دارم رو هوات کنارتم هممن باش قوی گذرهمی روزا این داداش -

 :داد ادامه اندوهگین امير

 یتو رو خجالت احسان نامزد خانواده بخاطر امشب. کننمی بدتر رو اوضاع یجورایی هم بقیه کنار، به مامان -
 رفت، اونم و اتاق توی بره که کرد اشاره فرزانه به حامد اومدن ارازل اون وقتی دیدم، مامانم و بابا چشمای

 ائمد  خاله شوهر میشه باورت نميشه، سرشون حرمت يكم كه كرده وصلت كسی با اسديونه احسان اين بابا
 که دارمن باعاطفه کاری من بودند، سرشکستگی باعث امشب گفتنشون باچرندیات معتادش پسرای و الخمارم

 رو خودش جایگاه هیچ دارم، دوستش من میگه احسان اما نیست؛ ما تن وصله این ولی دختریه، جور چه
 جمع توی چطور معروفیه، آدم خودش برای کشیده، زحمت ملی تیم به ورود برای همهاین احسان. بینهنمی
 و میاد دیگه روز بیست اشژنتیک مایشآز  جواب گفت همهبه کنه؟ معرفی رو زنش خانواده خوادمی
 خاطر به من سرش، به زده پاک پسره. حرف همه اين از شه رها تا بگیره باهم رو عروسی و عقد خوادمی

 مثل هيچكس بودم آمريكا كه سال51 اين توی بودی جريان در خودت ديگه گذشتم آنا از مامان خوشحالی
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 موقعیتش و خودش خاطر به احسان واقعا   اما بيخيال منو نشد، االنم مامان بخاطر ولی نشد، عشق برام آنا
 .کنه ازدواج عاطفه با نباید

 سعيد و بود بريده را امانش آنا تنگیدل بود، ده درمان امير و گذاشت تختش پشتی روی را سرش سعيد
 :گفت دلجويانه بود، فهميده خوب را اين

 خاطر به داریحق هست، کم یا زیاد باالخره عشق ولی بارهیک زندگی توی مادر داداش، متاسفم آنا بخاطر -
 شاسلیقه دایی زن نباش ناراحت گرفته، نظر در دختر یه مادرت که گفت مامانم. کنی ترک تو عشق مادرت
 طرف از نداد اجازه اختر مادر واال احسان، مورد در و گرفته نظر در برات رو بهترین باش مطمئن و نداره حرف

 .شکستگین سر باعث خانواده این اشتباهه، احسان کار واقعا   ولی برون بله مراسم بره کسهیچ ما خانواده

 .بود خوب اشروحیه برای اين و کردمی دركش سعيد زد، موهايش به چنگی امير

 توی منم و شده سرد احسان با اشونرابطه خیلی بابا و مامان خانواده، نظر به احسان توجهیبی خاطر به -
 مامان وصیت به دارند انتظار من از همه منه دوش روی مسئولیت بار تمام احمق پسر اين انداخت، سردرد

 طاقت من و مادرمه نیست، منتی کنم، شادش ندارم بهش ایعالقه هیچ کهبادختری ازدواج با و کنم عمل
 بتمث جواب بابام پیش ماه یک میشه باورت سعید. کردم قبول همين برای و بشکنم رو مامان دل نداشتم

 تازه !شدن هول انقدر که کین دیگه اونا کن فکر گذاشتند، هم تاالر وقت ببین گرفته؟ دختره خانواده از رو
 ازدواج باهات بشه راضی که بزن حرف دختره با جوری یه خواستگاری شب که رفته مخم روی امشب بابام
 رهدخت باش مطمعن و آوردند گیر ساده تورو اینا من پدر میگم است، ملکه حاال کرده فکر اومد در كفرم كنه،

 و بارداره خواهرم طرفم این از. بذارن باال طاقچه و نداره ازدواج قصد دخترمون بگن مثال   خوانمی خداشه، از
 .چيز همه شده قاطی چيز همه کنه، گرفتار رو فرزانه بیاد سرمون قراره که مصیبتی ترسممی

 :داد ادامه و شده سبک کمی کرد احساس شد، ساکت امیر

 تو رفته،گ تب زندگيمو تمام کنی، گریه بشيني زیرش و بزنی خیمه یه باید بزنم حرف اگه من خیالبی اینارو -
 خبر؟ چه کنی؟می چیکار بگو

 چیزی چه ندارد، عالقه او به کهدختری و خورده شکست عشق مادرش، شده، نابود رفیقش كرد فكر سعید
 :گفت دارخش صدایی با درآورد؟ پای از را مرد یک تواندمی

 هواتو منم و کنهنمی کاری دلیل بی مامانت نباشه؟ خوب دختر اون دونیمی کجا از باش، صبور داداش -
 فعال   و افتاده برام باهم خوب اتفاق چندتا خوبم که من خودم، درمورد. رو دوران این هم با گذرونیممی دارم،
 کشور یه با حقوقی مهم قرداد یه اینکه دیگه یکی ایران، به سال 51 از بعد اداشمد  اومدن یکی کوکم،کوک
 .دارم دوسش گفتم خوامشمی کیاونی به بالخره کهاین ترينشمهم و بستم عربی

 .شودمی فاش سعید آمیز اسرار عشق بالخره پس زد، لبخند امیر

 .بزنی فحر  یواشکیت عشق با شدی موفق بالخره پس داداش، مبارکه -

 :گفت و شد سرمست امیر هایگفتن داداش خوشحالی از سعید
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 تا حاال ولی مثبته، نظرش دادمی نشون که اشچهره و زدم بهش رو دلم هایحرف رفتم نوکرتم، آره -
 خوری،می منم شیرینی بره پیش خوب چیز همه اگه ولی میشه، چی ببینیم خواستگاری بریم چهارشنبه

 .خواممي رو اون فقط من باشه همين اگه دنيا همه از سهمم امير كردم؟ صبر بخاطرش ساله چند دونیمي

 :گفت خنده با. سعيد ايهدلداده چه گفت؛ ذهنش پس و خنديد بلند امير

 بینمب بگو امیر جون حاال. جور بد هوايي يعني مرتيكه اساسی، شدی مبتالش يعنی سعيد، رفتی دست از -
 نه؟ یا خورهمی ما دیوانه و خوشتیب خوشگل، وکیل آقای به جوریه؟ چه کیه؟

 بر ريخت نباتی آب بهار ماه صورت زد، لبخند و آمد نظرش در بهار آرام صدای بهارو ترسان چشمان سعيد
 :گفت شاد و قلبش

 .انمهخ دختر اين كه بس از باختم بهش بدجور خانمه، خیلی خدا به زمین، روی اسفرشته تیکه یه بابا، آره -

 هارب خدا به داداش گفت که افتدمی بهار درباره احسان حرف یاد شنودمی را جمله این کههنگامی یرحسینام
 تیدس را، ذهنش كرد تلخ دختر آن نام کند،می اخمی امير. خانمه خیلی میشی، عاشقش اس،فرشته تیکه یه
 :گوییدمی خوشحالی با. کندمی جمع را ذهنش و کشید صورتش به

 س؟آشنا هست، کی خانم فرشته این ببینم بگو حاال رسما، پسر رفتی دست از كنن ذليلت سر بر خاک -

 :گفت و کرد تصور را زیبایش بهار و بست را چشمانش سعید

 بفهمی کنیمی جون داری سالهسه که دختریه بهار امیر حامد، خواهر ،(بهار) حسین دایی دختر آشناس، اره؛ -
 ازش ایراد همهاین نشناخته و ندیده که ایبیچاره دختر اون بگو تو حال کیه؟ هبرد رو دینم و دل که اونی
 کیه؟ گیریمی

 :گفت فرياد با امیرحسین

 کی؟ -

 :کرد تعجب سعید. بود شده فاجعه پرید، جایش از امير

 چیه؟ دیگه کی دیگه؟ خواهرت خواهرشوهر حامد خواهر شناسی؟نمی رو بهار امیر، شده چی-

 :گفت و داد سر لندیب خنده سعید

 اندازه چه كردی كيف خانمه، بهار بفرما میمردی؟ فضولی از داشتی یادته پسر، شدی سورپرایز دونممی -
 ...حاال بودم تودار

 گفتن وای نداد، سعید به صحبت مجال گفت، بلندی وای و گرفت را سرش دست یک با امیرحسین
 که شد متوجه امير تند هاینفس صدای از سعید د،دامی مرگ زنگ صدای انگار سعید برای امیرحسین
 سعید. گفتمی وای ب*لــ زیر مدام و چرخیدمی خود دور به امیرحسین شده، عصبی شدتبه امیرحسین
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 تکهکهت و خفیف صدای با و گرفت اتاقش دستگیره به را دستش و کرد سرش در سنگینی احساس ایستاد،
 :گفت

 ؟ کنیمی جوریاین چته؟چرا داداشی زده؟ حرفی کسی دونی؟می بهار از چیزی شده؟ چی داداش امیر-

 :فتگ سختیبه. بود خنجری فروبردن مانند بگویید خواست که حرفی کرد، احساس گلویش در دردی سعید

 همیش امیر نیست، بهار که بگو سعید جون رو تو امیر بهار؟ امیر کرده؟ پسند رو کی داییزن داداش میگم-
 بزنی؟ حرف

 :زد فریاد چرخیدمی خودش دور به امیر

 رو ههم خواممی گفتی نگفتی، کیه، پرسیدم ازت بار هزار لعنتی بگی؟ باید حاال سعید، کنه لعنتت خدا-
 لوج االن دونستممی فقط من اگه حداقل و شدنمی جوریاین االن گفتیمی اگه نفهم آدم اخه کنم، سورپرایز

 .گرفتممی شو

 گلویش بر را دستش شود،می وارد فشار طرف دو از سرش به كرد احساس کرد،می خفگی احساس سعید
 :گفت التماس با. بیندمی خواب شاید و بود صبح 2 کرد، نگاه ساعت به و فشرد

 تمنگف بهت که میاری در تالفی سرم داری نکن، شوخی من با پرستیمی هرکی به رو تو داداش امیرحسین -
 داداش؟ اره کیه،

 حالت با و افتدمی لرزش به سعید دستان بود، همین حقیقت گفت؟می چه دهد، جواب توانستنمی امیر
 :گفت التماس

 تورو امیرحسین نمیشه؟ زوری که ازدواج خواییش،نمی که بگو همه به نداری دوسش توکه خوب داداش -
 هک میگی داییزن به که بگو امیرحسین نکن، بدبختش نکن، بدبختم امیر نگیر، من از رو بهار خدا به

 میگی؟ بهش سعید جون خواییش،نمی

 :گفت عصبانيت با شکست، خود در را امیر سعید التماسی صدای

 قدع دیگه روز چند اس،بهونه خواستگاری قرار شب فردا گرفتن، بابام و عمو هم آتلیه و تاالر وقت دیوانه -
 .سعید کنیممی

 .نكش منو امير نكن، اذيتم سعيد جون -

 :گفت و کرد بهار به نفرينی و چرخيد خودش دور امير

 گفتم حاال تا بار هزار من کنم، سرم به خاکی چه من نزن حرف جوریاین خدا رو تو سعيد بهم نريز -
 اشبچه دست مادری وقتی فهمیمی بوسیده، رو من دست کرده، گریه داده، قسمم مامانم و خوامشنمی
 رو دختره این کردن، رو ریزیاشون برنامه همه هااین گفت؟ نه مادر این به میشه چی؟ یعنی بوسهمی رو

 ریختم،می هم به رو چیز همه شب فردا نبود مامانم وصیت اگه خدا خداوندی به. دوننمی من نامزد رسما  
 چرا که زدمی غر مدام بابام به امشب اختر مادر خدا به بیام، من تا کردند پنهون همه از هم هالعنتی این
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 زنب چه دونینمی امشب نکرده، نامزد هنوز بودند خوشحال همه سعيد بودیم، غریبه ما مگه گفتی دیر انقدر
 رو آنا که کرد تاکید هم به و کشوند گوشه یه رو من امشب حتی حسین دایی بودند، انداخته راه برقصی و

 رو كندن دل روزای اين من سعيد م؟کارکن چي من بگو تو تمومه چیزهمه طرف دو برای سعید کنم، فراموش
 کشم؟می چي دونیمي كه تو سعيد ديدم، مادرم خاطر به

 رامی که دانستمی خوب را این هم سعید و بگویید نه عمر پایان لحظات این در مادرش به توانستنمی امیر
 و کرد قطع را تلفن حرفی هیچ بدون سعید. دارد خود جای که سعید گذشته، عشقش از مادرش خاطر به

 هک است متنفر ندیده بهار از اندازه چه که کرد فکر امیر و افتاد زدن زار به خانه سالن وسط در کودکان مانند
 :گفت بلند و فشرد دستش در را تلفن. را رفیقش بهترین بعد و گرفت را عشقش اول

 .بهار تو به لعنت سعيد، خداحافظ آنا، خداحافظ -

 ترس با و پرشتاب درآمد، صدا به همراهش تلفن زنگ که نماز خواندن حال در اربه و بود بامداد پنج ساعت
 که ار  ناشناس شماره کرده، فوت زهره که بود این آمد ذهنش به که فکری اولین و کرد تمام را نماز پریشانی و

 یامکیپ که کرده اشتباه کرد خیال خودش پیش فرورفت، فکر به و نداد پاسخ دادن، جواب به کرد تردید دید
 :آمد

 .سعیدم بده جواب بهار -

 دهانی با شد وصل ارتباط که هنگامی و گرفت را سعید شماره خودش سریع آشفته فکر هزاران و ترس با
 :گفت ترس از شدهخشک

 شده؟ چیزیش کسی بگین خدا رو تو افتاده؟ اتفاقی چه کجاست؟ فهیمه عمه شده؟ چی سعید آقا -

 :گفت بغض از پر صدایی با سعید

 دادی؟ امیرحسین به مثبت جواب تو بهار -

 :پرسید بود کسی مرگ خبر راه به چشم که بهار

 کیه؟ امیرحسین شده؟ چی چی؟-

 :زد فریاد کالفه سعید

 بشی؟ امیرحسین زن خوايیمی بهار -

 ن،بود سالم همه که شد راحت خيالش حداقل داد، بيرون نفس يك و برداشت سرش از را نمازش چادر بهار
 اما یمعنای تمام به شعوربی تویه بگویید اشعمه پسر به خواستمی دلش و بود ديوانه سعيد انگار نه، اما

 :گفت جایش به و نگفت

 ،پرسینمی چیه سؤال این نیست، شما شایسته رفتار این چنده؟ ساعت دونیدمی آوره، خجالت عمه پسر -
 .دارخدانگه موقع، این اونم
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 :گفت التماسی سعید که کند قطع را تلفن خواست بهار

 دش چی نفهمیدم و داده بهش مثبت جواب بابات که شنیدم امیرحسین از االن همین من خدا توروبه بهار -
 بشی؟ زنش خواییمی بگو هم به فقط گرفتم، رو اتشماره

. گوییدب چه دانستمین که بود افتاده قلب تپش به سعید هنگام نابه تلفن از ایاندازهبه نداد، پاسخی بهار
 :گفت آرام سعید

 ؟ نه يا آره حاال همين كن، خالصم بدی، رو جوابم میشه -

 .نيست درست رفتارتون اصال سعيد آقا -

 :گفت و دويد حرفش ميان سعيد

 کردی؟ فکر من ازدواج درخواست به هیچ تو بگو بهم اختر مادر جون رو تو بهار -

 .نه -

 :پرسيد و زد پوزخندی سعید، سر بر دبو آواری بهار قاطع گفتن نه

 کنی؟ فکر حتی درخواستم به خوایینمی اصال   وسط اومد امیرحسین اسم چون -

 و دشو خبردار جا نابه تلفنی ارتباط این از پدرش که بود این نگران هم كرد، نگاه اتاقش در به نگران بهار
 ولی بود، آمده درد به قلبش دهد سعید به خواستمی که پاسخی از هم و شود شروع باز قدیمی اختالفات

 با جنجالی سعید و بگویید سعید به را حقیقت ترسیدمی و بود نظرش جلوی سپیده هایالتماس و هااشک
 :دهد پایان را ماجرا این خودش و نکند قطع را تلفن کرد فکر کند، پا به سپیده

 همین به خدا خداوندی به که نداشتم خبر وعم پسر خواستگاری از من میدم جواب عمه حرمت به عمه پسر-
 بابام از عمو خواستگاری جریان فهمیدن از قبل میخوندم نماز روش االن که ایسجاده

 خواستگاری پیش ماه یک عمو که شدم متوجه دادم نه جواب اینکه از بعد و دادم مامانم به رو نه جواب
 .نداره عمو سرپ به ربطی هیچ شما به من رد جواب میگم قاطع و کرده

 :گفت آرام سعيد انگار، گرفت مرگ گرد صدايش شد، خورد نشست شكست،

 نه؟ چرا بگو فقط میشه، باورم بگی هرچی تو نخور، قسم -

 و بگه اختر مادر به مادرم دیدمصالح حقیقتش ولی بدم منفی جواب خواستممی موقع همون من عمه پسر-
 دارند رضایت ترهابزرگ که حد همین در فقط و نگرفتم نظر در وعم پسر برای جوابی هیچ هنوز من ضمن، در

 .درسمه اصلیم هدف و دارمهدف من نیست، مثبت جوابم فعال   خودم وگرنه

 مردی برای بار اولین برای دلش حداقل بهار کرد، بخشش طلب خدا از بود گفته که دروغی خاطر به بهار و
 فكر سعيد درخواست به خواستمی نهايتش يا نداشت را سعید به دادن منفی جواب قصد و بود لرزیده
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 راچ کرد فکر سعید و شد عوض نظرش سريع نبود، دلباخته هم بهار. کرد عوض را چیزهمه سپیده ولی كند
 :گفت آرام سعید! است؟ مثبت جوابش بهار کردهمی فکر

 داییزن وصیت پای االن ولی کردم،می راضیت و موندممی پات دیگه سال ده تا نبود خواستگارت رفیقم اگر -
 .باشه داشه دوستت ایذره که کنینمی ازدواج باکسی حداقل ناراحتم، و وسطه

 اشتهد  التماس فرصت خواستمی دلش سعيد و کرد قطع را تلفن م، بزند حرفی هیچ دیگر نتوانست سعید
 سعید حرف پایان و بياورد تدس به را دنيا از را سهمش شد مانع امیرحسین و دل حرف زدن فرصت. باشد
 .بهار برای بود شوکی

 

*** 

 بودند، خواستگاری مراسم به رفتن برای شدن آماده حال در همه و بود پا به پرویز خانه در شادی همههم
 اختر و زدمی رنگ را پرویز موهای عشق و شوق با زهره. ندیده بیماری عمرش به انگار که دید را مادری امیر
 اب صحبت مشغول سرهنگ گرفته، تحویل خیاط از دیر را لباسش چرا که بود عفت جان به کردن غرغر حال در

 ندبلپاشنه کفش دهدنمی اجازه چرا که بود حامد جان به تلفن پشت در زدن نق حال در فرزانه و بود احسان
 ارزش دارد؟ را هخانواد درو ما خوب حال این ارزش عشقش؟ از گذشتن دارد ارزش زد، لبخند امیر. بپوشد

 برخالف ولی. نه مادرش اما باشد، هاییفرصت برایش شاید درک، به خودش دارد؟ را مادر آخر لبخندهای این
 ندبود عصبی حمید و حامد بود، سختی درگیری حسین حاج خانه شادمانی و خوشی از بود پر که پرویز خانه

 :غرید حمید. بود یکی حسین حاج حرف و

 این یعنی بوده، اشخونههم دختر یه گفت خودش رسول عمو بدی؟ گوش حرفمون به وایخنمی چرا بابا -
 .طرف اون کردهمی غلطی چه نیست معلوم پسر

 .ردکمی گریه زیرسربه کودکان مانند و بود کرده غـل*بـ را پاهایش مبل روی بهار و گرددبرمی بهار سمت به

 ور دختره این خیلی امیر گفت رسول عمو خدا، به نیست قشح مظلومی این به دختر این بابا، کن نگاهش -
 چرا. اسدختره با دلش حتما پس کنه،می ولش عمو زن درخواست خاطر به فقط و فقط و داشته دوست

 هی تو آخه حامد چی؟ کنه هندوستان یاد فیلش دوباره امیر بمیره عمو زن اگه بابا کنید؟ قبول خواینمی
 .بگو چیزی

 .بود دردسرش باعث نگرفته سر هنوز ازدواج این بود، هد درمان حامد

 بگهـ بابا چی هر میگه که بهارم گرفته، بابا رو تصمیمش بگم، چی من داداش -

 :گفت وار سرزنش حامد

 .میشه بد خیلی که تو برای بگه نه اگه بهار حامد، آقا اینجوریاس دیگه آره-

 :گفت و رفت حمید سمت به عصبی حامد
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 بابای گور گفتم، بهتون رو موضوع این اومدم خودم من رسول، عمو زدم زنگ خودم من میگی؟ چرند چرا -
 .مهمه برام بهار فقط واهلل به من، زندگی

 :غرید زندمی فریاد هم روبروی که پسرانش به خشونت با و دادمی ماساژ را بهار هایشانه پری

 خواییننمی نفهم دوتا شما چرا دارها؟ تربزرگ خونه این گذاشتین، سرتون روی رو اینجا خبرتونه چه-
 .نبوده که زنش داشته، دختردوست یه بدبخت اون بوده، درجریان بابات بفهمین

 :میگویید و کوبدمی بهار شانه به آهسته مشتی پری

 ناای بودیم مرده ما مگه کنن؟ تحقیق که زدی زنگ بهشون چرا صبحی، سر انداختی راه آشوبی چه بهار ببین -
 آره؟ شدند، ترتبزرگ

 که بگویید نتوانست ولی لرزیدمی گریان و زدهخجالت بود شده باعثش که خانوادگی دعوای این از بهار
 ماجرا از که کند درخواست برادرانش از شده مجبور و ندارد ایعالقه او به امیر که داده هشدار او به سعید

 :گفت و گرفت مادرش سمت به را اشاشاره انگشت حمید بیاورند، در سر

 يره،بگ دكترا حداقل بچه اين بذارين نيست، كسی كم بهار بابا کرده، کورت دکتر داماد که قرآن به مامان -
 رو خودش نظر اصال   میلرزه، بدنش چجوری ببین بابا بدين؟ شوهر رو دختر اين مياد دلتون چطور

 .رو معصوم طفل این نکنید پرسیدین؟حرومش

 :گوییدمی و نشیندمی دوزانو روی بهار روبروی حمید

 ه،بیوفت غریب دست ثروتشون همهاین ترسنمی دارند، رو مالشون رفتن بین از ترس عموها دوتا این بهار -
 .بگو بهمون فقط بزن رو حرفت محكمی، هميشه تو نكن گريه خواهرم، بگو

 که حسین حاج و بود خيره پدرش به و لرزيدمي لبانش شرمنده بود ديده را اشكش كسی كمتر كه بهار
 آب لیوان یک همراه که نگذشت چندی رفت، آشپزخانه سمت به و ایستاد کردمی نگاه تلویزیون تفاوتبی

. نکند ازدواجش به مجبور که خواستمی او از نگاه التماس با کنان هقهق بهار و گرفت بهار جلوی برگشت
 :گفت خونسرد حسین حاج

 چيه؟ نظرت ببینم بگو بابا ها؟ منه، نظر غیر نظرت شده؟ چیزی بابا؟ یکنمی گریه چرا -

 :زد فریاد آن یک به

 دوتا این تا بابا بزن حرف ياال چيه؟ برای گريه زر زر هی گاه؟قتل ببرنت خوانمی مگه کنیمی گریه چرا -
 چیه؟ نظرت بگو جان این لندهور

 پری. بود چسبانده مادرش به را خودش بهار و کردند اختیار سکوت و ترسیدند حسین حاج فریاد از همه
 ناي به شوهر شده، ديوانه حتما دختر اين که گفتمی ذهنش پس و كرد نازك نادان بهار برای چشمی پشت

 حمید و حامد که بود آرام صدایش چنان کرد، صحبت بهار گوش کنار آرام حسین حاج. بود كجا كماالتی
 .شدندنمی متوجه
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 یادش یرام که کنی کاری تونینمی یعنی بدی؟ تشکیل زندگی یه بتونی که نداری هنر قدراین بگی خواییمی -
 تو چيه؟ براي نیست؟گريه ایدیگه چیزی درس جزبه مغزت توی یعنی بابا؟ آره داشته؟ ایخونههم بره
 که گون بدی؟ زندگی مرد یه به بلدی بدونم خواممی تو؟ برای كيه اين از بهتر فاميله، فخر مايه امير دونیمي

 خاندان برای احمق دختر شکستگیه، سر مایه که کنی خودت عاشق رو مرد یه نتونی که هنری بی اینقدر
 ردیک فکر بابا؟ خواستم،آره حاال تا رو بدت من ببینم بگو اصال حسینه، امیر همین داماد بهترین عظیمی
 من ؟گراز دوتا این یا دونممی بهتر رو صالحت من بهار ؟بابا آره بخت، خونه فرستممی و دخترم تحقیق بدون

 .من برعلیه نکن تحریکشون دارن، تعصب روت داداشاتن نفهم؟ دوتا این یا بودم پشتت همیشه

 :گفت وار پچ پچ و آرام و نداد اجازه حسین حاج ولی بزند حرف خواست بهار

 رو صالحتون عموت و من شکنم؟می شکنم،نمی که رو خودم پای قلم من منی، ایستادن پای تو بهار -
 زنگ پاشو حاالهم خوبیه پسر امیر که دونممی عمرشه، آخرای که ندارم زهره به کاری شاهده خدا خوایم،می
 یزچ همه الواته یا بدیه پسر گفت اگه قسم شرفم به بپرس داری سوالی هر خرابت کله رسول عمو اون بزن

 به و کننمی نامزد که هزارون مثل و بوده چندماهه موضوع یه که نیار رو دختر اون بهونه بگم فقط تمومه،
 .بزن تلفن حاال بلندشو میریزن، هم

 ان*دهـ روی هاچشم همه بود، شدیدی روحی فشار زیر بهار و نداشت تمامی رسول عمو هایپرسی احوال
 هب چشم نگاه همهاین جلوی انستتو نمی شد، رسول عمو هایصدقه قربان از کالفه بهار و بود متمرکز بهار
 :کردن صحبت انگلیسی به کرد شروع پس بزند، راحت را حرفش خودش روی بر راه

 سؤال یه خواممی شرمنده کنند،می نگاه من به همه االن چون کنمنمی صحبت فارسی ببخشید جون عمو -
 دانشجویی خونه رو خونههم فقط من میشن؟ خونههم دخترم پسرو مگه چیه؟ دیگه خونههم عمو بپرسم،

 اصرار همه شناسمش،نمی واقعا   من پسریه؟ چجور عمو پسر عمو نمیدونم، چیزی نوعش این از ولی دونممی
 .دارن ازدواج این به

 .دلیست ساده چه دختر این خندید، بلند صدای با رسول

 كسی گها  کهاین بر رسم اینجا عمو ببین بگم، كامل برات خودم بذار کردنت، صبحت انگلیسی قربون به ای -
 هایدوستی از جدا و میشن دوست نفر یک با تنها بعد کنن،می پیدا دختر دوست اول داره ازدواج قصد

 کهوقتی دخترشونه، دوست که میکنن معرفی رو نفر یک فقط میرن هم هرجا ایران توی نامزدی مثل اجتماعی
 هیچ اینکه یعنی نمیکنن، ازدواج رسما   اما میشن، مه همخونه مدت یه دارند دوست همو واقعا   ببینن
 اقعا  و  پسر اگر مدت یه بعد خودشونه، بين عاطفی پيوند يه فقط نمیشه، ثبت هیجا و نمیشه خونده عقدی
 تو داره، شدیدی مالی تعهد اینجا ازدواج دخترم دونیمی میده، بهش ازدواج حلقه داشت دوست رو دختر
 نصف داراییت و نیست مهم طالق زمان باشی آورده دست به رو اینا خودت زحمت زا و باشی میلیاردرهم اگر
 نمیر پیش نتیجه و فکر با پس بره،می سهم زن از هم مرد یعنی صادقه، مرد و زن بر امر این و میشه نصف و
 ماهی کی حداقل نظرم به اینجاست، زندگی سبک به منظورم نه، کمه طالق اینجا آمار بگم حاال اینکه نه و

 دخترای دوست پسرام تا 2 منم کرده، اشتباهی کار امیر نکن فکر البته بشناسی، بهتر رو امیر تا باش نامزد
 .هاسوخته پدر دارن رو خودشون
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 همسرش خانواده و همسرش طرف از حامد دلبسته، ازدواج این به زهره عمو زن که جوریه شرایط االن عمو -
 میشه دیدن، هم عروسی تاالر حتی و دوننمی هم مناسب مارو شدت به پرویز عمو و بابا فشاره، تحت
 آدمیه؟ چجور بگین صریح

 درست دردسر برادر تا 2 ما برای اینجا یکبار باوقاریه، و متین العاده فوق پسر حسین امیر جان بهار ببین -
 توی ساده سرچ یه با چون زنمنمی حرف که جراحی توی دستیش چیره از دیگه پاکه، چشم خیلی و نکرد

 با مدوننمی من اما فعاله، خیلی خریه مراکز توی اینجا محبتیه، با العاده فوق پسر فهمیمی خودت اینترنت
 اگر من دخترم ببین کرد، تموم دختره این با پیش روز چند چون اجبار؟ با یا اومده تو خواستگاری به عالقه
 احساسی امیر قبلی رابطه خاطر به پس دادم،می بهش رو دخترم و کردمنمی صبر ایلحظه داشتم دختر

 .نگیر تصمیم

 :گفت بپرسد، واضح را سوالش توانستنمی و بود زده خجالت بهار

 شدند؟ دارهم بچه ببخشین -

 .چیست بهار منظور دانستمی خندید، بلند رسول

 غلطی چه هاسوخته پدر نمببی نبودم اونجا من نه یا بوده بینشون جنسی رابطه منظورت اگر دخترم ببین -
 .کننمی

 :گفت رسول گرفت، دندان به ب*لــ خجالت از بهار و خندید بلندتر رسول

 دوست خوب ولی میاره هم دلبستگی جور یک شوهر و زن توی نسی.ج رابطه بالخره چیه فکرت دونممی -
 نکنه تتاذی تورو انقدر بگو االغت بابای اون به و دخترم نکنی فکر چیزا این به بهتره دیگه، همسره یجور دختر
 .میبرمتا میام

 همه دوش از انگار کشیدن، راحتی نفس حمید و حامد خصوص به خانواده همه و زد شرم از لبخندی بهار
 وضعیت خواستنمی همه زود چقدر بود، دلگیر ديد را خانواده همه لبخند وقتی بهار و شد برداشته باری
 :گفت خنده و دفریا با حسین حاج و شود عادی

 .پسراته و خودت الیق میگی هرچی بگو بهش -

 :گفت رسول و رسید رسول به حسین حاج صدای

 .بیام در خجالتش از یکم ببینم بده بهش رو گوشی اصال   شنید؟ رو صدام چجوری -

 اربه اتاق به حمید و حامد بودند، شوخی و خنده مشغول رسول و حسین حاج و داد پدرش به را تلفن بهار
 :گفت و بود ایستاده پنجره پشت حامد. برود اتاقش به که کردند اشاره و رفتند

 .کنی تردید عمو خانواده با رودروایسی و من خاطر به ایذره خوامنمی بهار -

 :گفت حمید
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 .باهاتیم آخرش تا نه بگی بهار -

 :افزود حامد

 خوب؟ کن، اشاره فقط نخواستیش اگر و بزن حرف امیر با امشب -

 :گفت حمید و داد تکان سری تردید با بهار

 شناسنش،می جنتلمنی و نجابت به کالیفرنیا تو عمو تا 2 هر کال   داشتن همخونه مورد این جز بهار ولی -
 یستن زیاد سنت بیا کوتاه یکمم اما نه، شایدم و بیاد پیش برات اینجوری دیگه تا ده شاید بکن رو فکرات

 .پشتتیم ما بگی تو هرجور حاال بدی، خانواده یلتشک باید توهم بالخره ولی

 سعید

 

 این من حق ریختم،می اشک هابچه دختر مانند لعنتی شد،می پر اشک از چشمانم مدام و بودم دریا به خیره
 به باید ندارد بهار به ایعالقه هیچ که حسین امیر چرا ندید؟ مرا چرا داد؟ رد جواب بهار چرا. نبود

 خود عظیمی خاندان به لعنت حسین، امیر به لعنت زد؟ پس مرا رحمانهبی بهار چرا برود؟ بهار خواستگاری
 بسته تعجب با پیامک، 41 کردم، روشنش و درآوردم جیبم از را موبایلم و کشیدم دراز هاماسه روی. خواه

 از پیامک دو و احسان از پیامک یک حسین، امیر از پیامک 42 و مادرم از پیامک دو که کردم نگاه را هاپیامک
 و نداشتم هدفی هیچ. رفتم ویال سمت به حوصلگی بی با و نداشتم را هاپیامک خواندن حوصله سپیده،

 و تمگرف دوشی حوصله بی ام،آمده شمال به چرا دانستمنمی اصال   کنم، فکر چیزی چه به دقیقا   دانستمنمی
 جواب که بود حسین امیر شماره درآمد، صدا به گوشیم زنگ که بودم خودم برای چایی ریختن مشغول
 :دادم جواب افتاد، صفحه روی احسان شماره که کنم خاموشش خواستم و ندادم

 .احسان بگو -

 :زد فریاد احسان

 هستی؟ گوری کدوم استرس، از اومد در پدرمون االغ مرتیکه -

 داری؟ چیکارم تو؟ چته -

 بیاریش صبح بوده قرار گفت پیچوندیمش، دروغ با همش و زده زنگ بهمون بار هزار مامانت نفهم آدم -
 .ندار نگه انتظار چشم رو مادرت حداقل عوضی شهرستان،

 .نداشتم هم را خودم حوصله و بودم کالفه

 نداری؟ کاری زنم،می زنگش االن باشه -

 خوندی؟ رو پیامم سعید -

 .نه -
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 .بزن گزن بهم دربیاری سر چیزها خیلی از خواستی اگه بخون، پس -

 کردم باز را هاپیامک سریع. کرد قطع را گوشی بزنم حرفی خواستم تا

 :حسین امیر

 کجایی؟ داداش-

 .بده جواب نفهم -

 کجایی؟ -

 .بزن زنگم -

 .بده خودت از خبر یه -

 .ببخش منو سعید -

 .امکاره هیچ من سعید -

 .بده جواب داداش -

 .نذار تنهام سعید -

 :مادرم پیام

 .کن خبرم هستی هرجا بودی، تهران توکه مرتبه؟ یه کجارفتی جان سعید مامان -

 :احسان پیام

 تهس چیزایی یه بهار درمورد ببین بده رو جوابش آتیشه روی اسفند مثل امیر رفتی؟ گوری کدوم سعید -
 .بزن زنگ بهم بدونی خواییمی اگر دونی،نمی تو که

 به. بود امنداشته برادر حسین امیر کرد،می سنگینی غصه از قلبم حسین امیر پیام بخاطر رفتم، فرو فکر به
 سؤال از پر ذهنم اما احسان به زدن زنگ برای بودم مردد. کردم پاک نخوانده را سپیده پیام و زدم زنگ مادر
 :گفتم و گرفتم تماس احسان با. بود

 بهار؟ درمورد دونیمی چی -

 کجایی؟ -

 .بده منو جواب -

 کجایی؟ گفتم منم -

 دوستام از یکی ویال -
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 :زد داد بیخیال احسان

 .میام منم بده آدرس میری؟ تنهای شمال مرتیکه -

 دونم؟نمی من که دونیمی چی تو بگو ندارم، رو اتحوصله نگو چرند احسان -

 .میگم چیزو همه میام بده آدرس نمیشه، تلفن پشت سعید -

 .آیدمی شمال تا خاطرش به احسان که بود ماجرایی چه یعنی دادم، مردد را آدرس

*** 

 

 مراسم داشتی آرزو همیشه دونممی عزیزم، اومدممی تو خواستگاری امشب کاش آنا، بودی کاش)
 (ببخش منو شدی، متنفر شرقی خونههم این از تو آنا، ببخش رو من بگیرم برات ایرانی خواستگاری

 

 .برگرداند خواستگاری مراسم به را میرا و حمید و احسان المصب گل توی بزن و فریاد و سوت صدای

 هیچ مراسم این بودند، خنده و گفتگو حال در همه کرد، نگاه اطرافش به و کشید صورتش به دستی لعنتی،
 بیشتر دو آن فریادهای و هیجان و احسان و حمید برای تخمه هایکاسه. نبود خواستگاری مراسم شبیه
 هیچ. بود ساکت که بود نشسته خواهرش فرزانه کنار دختری تنها و بود خانوادگی دورهمی یک بیانگر

 هنشذ بهار. بود بچه آن به کردن نگاه از بهتر دیدن فوتبال حداقل نداشت، را دختر آن به کردن فکر حوصله
 نکرد، پیدا او به احساسی هیچ هم حسین امیر دیدن از بعد حتی نبود ازدواج این با دلش و بود آشفته

 شدمی متوجه کردمی نگاه حسین امیر به هرچقدر و بود بزرگی شوک بهار برای حسین یرام داشتن معشوقه
 ذهنش در نکند هزاران. داشته معشوقه او که دانستنمی کاش ای که کردمی آرزو دیگریست، جهان در او

 مدام ذهنش در پدرش صدای... نکند اینجاست اجبار سر بر نکند دارد، دوستش هم هنوز نکند بود،
 :چرخیدمی

 کنی؟ خودت عاشق رو کسی نداری هنر یعنی -

 تصمیم درست بتواند تا داشته دوست را دیگر نفر یک او اینکه از کند دور را ذهنش که شد مصمم بهار
 :گذاشت شکمش روی و گرفت را بهار دست فرزانه بگیرد،

 .میشی دایش زن داری بگو بزن، حرف امبچه با جون عمه -

 :فتگ و خندید بهار

 .زشته چيه حرفا اين فرزانه عزیزم، برم قربونش به من الهی -
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 زهره شدند، ساکت همه و شود رسمی مراسم شد باعث تلوزیون قطع دستور و سرهنگ عصای ضربه صدای
 همب مادرش خاطر اطمینان برای را چشمانش امیر زد، لبخند امیر به و کرد نگاه خانوادگی جمع این به افتخار با

 : گفت غرور با و سرافراز سرهنگ و فشرد

 واقعا   کردن ازدواج هم فرزانه و حامد که پیش چندسال من بزرگیه، خیلی شب امشب حمداهلل به -
 دارن فامیلن افتخار تاج واقعا   که هامنوه از تا دو مهمیه، خیلی شب من برای امشب اما بودم، خوشحال

 .نبوده برازنده چنین امیلف در ازدواجی هیچ نظر به و کننمی ازدواج باهم

 :داد ادامه و رفت نشانه مجلس دور دورتا عصایش با سرهنگ

 ستگاری،خوا تا خانوادگیه جمع بیشتر نیست، خواستگاری مراسم شبیه اصال   کنید نگاه مراسم این به شما -
 .کن شروع تو بابا حسین. بفرمایید دارین نقلی حرفی، هر کنید، شروع خوب

 :گفت امیر به اجازه با یک با حسین حاج

 بری؟ ایران از خواییمی یا ایرانه موندن قصدت عمو جان حسین امیر -

 :گفت حسین حاج به احترام و لبخند با امیر

 زایمان و احسان ازدواج وضعیت کهزمانی تا حداقل دارم، موندن قصد سالییک تا فعال   عمو حقیقتش -
 اره،د  شرایط به بستگی گیرم،می تصمیمی چه دونمنمی بعدش نم،مومی ایران بشه انجام سالمتیبه خواهرم

 .مباش کاری مشغول هستم ایران وقتی تا بگیرم، فعالیت مجوز تا خونه وزارت میرم آینده هفته فعال   ولی

 هب و انداخت گلو در بادی افتخار با حسین حاج و زدند کف حسین امیر مسئولیت حس از خوشحالی با همه
 تیاحسن ذهنش در هم بهار و پسر این مسئولیت حس از ببرد لذت که اوفهماند به اشاره با و کرد نگاهی بهار

 بهار هب کردن نگاه به حاضر عنوان هیچ به امیر اما کرد، نگاه حسین امیر به و شناس وظیفه پسر این به گفت
 بهار مطالعه اتاق هایصندلی روی بر هم روی روبه هردو و شدند دعوت اتاق به هاآن سرهنگ دستور با. نبود

 یک حتی که گفت ذهنش در و کرد بهار به دقیقی و کوتاه نگاه بار اولین برای شاید حسین امیر نشستند،
 به سعید که کرد فکر و داد بیرون ایکالفه نفس امیر. متنفرم بچه این از خدایا ندارد، را آنا زیبایی از درصد

 ترنخبه او واقعا آيا که كرد فكر و شد خيره حسين امير به چشم زير اربه شده؟ مند عالقه دختر این چیز چه
 .عمويش پسر يا است

 .بشنود را بهار صدای امیر که شودمی باعث در تقه صدای و بودند ساکت دو هر

 بفرمایید؟ -

 :گفت خنده با و شد وارد پذیرایی وسایل با پری

 .نیست داری قابل چیز بفرمایید جان دکتر خدا رو تو کن، تعارف دکتر آقای به خودت دیگه مادر -

 کرد نگاه بهار به ایلحظه و داشته دل در کودکی از را مهربان پری عمو زن مهر کرد، تشکر پری از حسین امیر
 رپس و فرزانه احسان، حمید، حامد، کرد، نگاه اتاق در به تعجب با خنددمی ریز و کندمی نگاه در طرف به که
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 رفرا گویان ابوالفضل یا امیر نگاه با و بودند کرده اتاق وارد دزدکی صورت به را ایشانسره حميد کوچك
 .شود جمع حواسش شد باعث بهار صدای که بود خوشایند و آور خنده لحظه این هم امیر برای. کردند

 .بفرمایید میوه آمدید، خوش -

 :گفت و کرد جا جابه صندلی در را خودش شود، تمام سریع مراسم این خواستمی دلش امیر چقدر

 .بفرمایید دارین حرفی اگه ممنون، -

 :گفت خجالت و شرم با بهار

 .شرمنده بگم آمد خوش ایران به اومدنتون که خدمتتون برسم نتونستم اينكه مورد در اول -

 نشانگر ردس رفتار این نبود، آیند خوش رفتار این بهار برای که کرد تشکر جنباندن سر یک با فقط حسین امیر
 :گفت شكسته سر و دلسرد آرام، بهار بو، چیز یک

 من نظر به طور،همین هم شما و ندارم شما از شناختی هیچ من واقعا   و سنتیه کامال   ازدواج این خوب -
 اریخواستگ این به خانواده پیشنهاد به هم شماه کنم فکر نمیشه، شناخت بر دلیل فامیلیم اینکه صرف

 درسته؟ اومدین

 :گفت فکر بدون بهار صدای از کالفه حسین یرام

 .بود امخانواده پیشنهاد بله اومد،نمی يادم رو شما اصال من مشخصا، كامال اينكه -

 فرو قلبش در خنجری زندمی حرف حسین امیر هرچه چرا دانستنمی کند،می قفل هم به را دستانش بهار
 :گفت و کرد اخم کمی بهار. رودمی

 كنيد؟ ازدواج ندارين شناخت كه كسي با خوايينمی چرا دارین؟ ازدواج صدق اصال   شما -

 راینکا بود، او برای مگسی وزوز بهار صدای انگار کرد، نگاه اتاق دیوارهای به و برداشت را چایی حسین امیر
 چرندیات این دیگه خداته از توکه گفت؛می خودش پیش حسین امیر و شدمی محسوب توهین بهار برای

 :داد را جوابش خونسرد و تفاوت بی امیرحسین. ندارم حوصله بابا کن جمع پرسی،می یهچ

 .مادرم نظر به ذارممی احترام من و اینه خانواده تصمیم ولی نه، اینجوری حداقل ندارم، ازدواج قصد كال نه -

 ممراس این که نبود تردیدی هیچ و شده سنگین برایش فضا کردمی احساس کند، سکوت داد ترجیح بهار
 امیر شد، پنبه بود رشته هرچه و بود افتاده بدی منگنه در بهار. است آیند ناخوش بسیار حسین امیر برای

 :گفت پوزخند يك با و گذاشت میز روی را چایی شده، ناراحت بهار که شد متوجه حسین

 ندارین؟ من از سوالی -

 پرسم،می ذهنمه در كه سوالی من خوب ولی رين،ندا ازدواج اين به تمايلی انگار شما بگم، چي واال -
 نمیشه؟ مشکلی آینده در اتونخونههم نداشتین؟ رو دخترتون دوست با ازدواج قصد شما ببخشین

 :گفت سریع كرد، جا جابه مبل در كمی را خود و خورد جا لحظه یک امیر
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 .کردم تموم آنا اب که دارم شرافت انقدر اما اینجام، امخانواده بخواست گفتم درسته -

 از هارب آمد، سطوح به امیر سردی از کشید صورتش بر دستی بود، آنا اسمش پس لرزید، خود به ایلحظه بهار
 :پرسید شجاعت با ولی داشت تردید بپرسد خواستمی که سوالی

 دارین؟ بنده با ازدواج به ایعالقه اصال   خواستگاری؟ اومدین عمو زن خوشحالی خاطر به شما -

 بشونش سرجاش که گفت خودش به گرفته، باال دست زیادی را خودش دختر این شد، عصبی حسین امیر
 :گفت محکم و قاطع. كنهمی زرزر فقط هيكل، و قد نه داره، قيافه نه كيه؟ كرده فكر امیر،

 شايد ت،شماس کم سن بخاطر شاید واقعا   برسونه؟ کجا به رو شما خوادمی هاسوال این دونمنمی واقعا   -
 ظارانت وگرنه بپرسین دارین من خود از زندگی درمود سوالی اگر هستید؟ هافیلم توی هایعشق هیجان دنبال
 السؤ  هزار باشین، نداشته ندیدیم رو هم وقتهیچ که سنتی کامال   خواستگاری یه توی معشوقعی و عاشق
 رممجبو شرايط اومدم، چی بخاطر نپرسين هم ريز يه ندارم، شما درمورد نظری فعال   اصال   من بپرسین هم دیگه
 .باشم اينجا كرده

 :گفت و ایستاد محکم و قاطع بهار ایستاد، و زد را خالص تیر کلمه این و نبود بچه بهار

 یه پس ندارین، ازدواج این به ایعالقه هیچ مشخصه که هم شما نیستم، ازدواج این موافق من ببخشید -
 خودم و خودتون بخاطر پس هستين، اينجا ديگران دل خاطر به مشخصا   کنیم،ن اضافه طالق آمار به طالق
 .ميدم منفی جواب

 امیر و رفت بیرون اتاق از اجازه با یک با بهار کرد، نگاه باشد بچه کردمی فکر که دختری به خیره امیرحسین
 را بهار از پرسیدن ؤالس توان حتی کسهیچ و بود بهار به هانگاه همه. بود خیره بهار صندلی به هنوز

 :گفت و کرد نگاه حمید به بهار. بود چیزهمه گویای بهار ناراحت و برافروخته نداشت،

 آشپزخونه؟ میایین لحظه یک داداش -

 دانستمی چون نکرد، صدا را حامد. داشت را بعدش جنجال دلهره اما بکند خواهدمی چکار دانستمی بهار
 یانم این در کرد جرات که کسی تنها. است اشزندگی گیر گریبان سنگینی یپیامدها او نه جواب از بعد که

 :گفت و بود امید یعنی حمید کوچک پسر بزند حرفی

 .عمه میشه عروس گفتی پس مامان نشدی؟ عروس یعنی ناراحتی؟ چرا عمه -

 و آمد بیرون اقات از امیرحسین برود بهار خواست تا رفت آشپزخانه سمت به حمید گزید، ب*لــ امید مادر
 :گفت آرام ایستاد، بهار کنار

 .زنيممی حرف بذار نریز هم به رو چیز همه -

 :گفت تعجب با سرهنگ

 شد؟ دقیقه پنج اصال   شد؟ تموم حرفاتون سرعت این به -
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 سکوت. شدند خیره دو آن به باز دهانی با زدهتعجب همه و شد گفته باهم همزمان بهار بله و امیرحسین نه
 به پرویز کرد، نگاه امیر به و نشست اشک به زهره چشمان. بود نه قطعا   جوابش بهار و بود خانه در کامل
 را مادرش اشك چرا كه فرستاد لعنت هزاران خود به امیر داد، تکان امیر برای تاسفی سر و کرد نگاه زهره

 :گفت و برد بهار گوش طرفبه را سرش کمی درآورد،

 .لطفا   بزنیم، حرف باهم بذار کنممی خواهش ازت نده، بهش رد جواب ریضهم مادرم کنم،می خواهش -

 که ودب متوجه بهار. بود بودند ايستاده امير بقيه روی به رو پذيرايی سالن كنار كه دو آن به خيره همه نگاه
 هب اهمیت یب کند، دیگران فدای را خود آینده توانستنمی بهار اما اینجاست مادرش برای از فقط و فقط امیر
 به ندك صحبت خواست تا و رفت حميد كنار بهار بود، نشسته صندلی روی حمید و رفت آشپزخانه سمت امیر
 :گفت حمید به رو سریع. آمد حسین حاج که نکشید ایثانیه

 .شکنممی رو حرمتت بزنی حرف کالمی اهلل کالم به بیرون، برو بحث بدون حمید -

 :گفت حمید به سریع و ردک نگاه پدرش به تعجب با بهار

 .نکنه درد دستت میگم، بابا به داداش برو -

 :غرید آرام حسین حاج رفت بیرون حمید تا بود، خوردهقسم حسین حاج اما بزند حرفی خواست حمید

 نزدید؟ رو حرفاتون باهم چرا بردی؟ رو من آبروی چرا شده؟ چی -

 .کندمی حمایت او از بشنود که را هایشحرف پدرش بود، قرص دلش بهار

 یه نکردن شروع برای وقاحت همه این اومده، مادرش خاطر به که گفت خواد،نمی رو من اون جونم بابا -
 خیلی کرده، فکر خودش پیش چی زد، حرف باهام جوریاین که دستیم دم من مگه نیست؟ کافی زندگی
 .وقیح پسره بگم، بله بهش خدامه از من کنهمی فکر که احمقه

 آرام. است مغرور زیادی دختر این گفت خودش پیش چرخاند،می دستش در را تسبیح کالفه حسین حاج
 :گفت

 این یجوری سریع بوده، ترهابزرگ عقل و فکر سر از نبوده، خاطرخواهی سر از که ازدواج این چی؟ که خوب -
 فهمیدی؟ کنی،می جمع زدی که رو گندی

 :گفت و کرد نگاه پدرش به تعجب با بهار

 ...م چی شدین متوجه بابا -

 میاری؟ نه من برای بچه الف یه تو گرفتن تصمیم تربزرگ همهاین خودخواه، دختره باش ساکت -

 :گفت و نیامد کوتاه بهار

 ...حرفم متوجه اصال خواد،نمی رو من اون بگردم دورتون بابا -

 :رفت باالتر صدایش و شد عصبی حسین حاج
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 بذاری خونه از پاتو دمنمی اجازه دیگه سهله، که دانشگاه بدی عموت به رد جواب بری خدا خداوندی به -
 ارک اول بیاد که هندیه فیلم مگه کردی، خیال چی شدی، خودراضی از خیلی میگم، راست که دونیمی بیرون،
 .کنه قربونیت رو خودش

 :گفت التماس با' 'شده دیوانه پدرم نکند'' گفت ذهنش پس بود، پدرش به خیره تعجب با بهار

 چرا نداره، من به نسبت چشماش توی روشنی نقطه هیچ خوندم، رو این چشماش از میاد، بدش من از بابا -
 کنید؟می اجبارم

 :ریدغ چرخاند،می دوردستش مرتب را تسبیحش رفت، قرمزی روبه صورتش که بود عصبی چنان حسین حاج

 و بیرون اومدی تو که زدیممی حرف مهریه سر داشتیم شتم،گذا باهاشون رو قرارم و قول من نباشه، حرف -
 برای بگرد شوهر دنبال خیابون تو برو بیا نكش، خجالت رویی، و چشمبی خیلی گستاخ، کردی، امزدهخجالت
 زنی؟می حرف فامیل حرف روی شرم،بی دختر خودت

 هوابی کشد،می نفس سختی هب و بود گرفته دهانش جلوی را دستانش بییند،می خواب خیالش به بهار
 کردنمی تصور شب این در که چیزی تنها امیر شد، ظاهر در قاب در امیر و کرد صدا را امیرحسین حسین حاج

 .بود نه جواب

 .ببینم اینجا بابا بیا -

 از ید،کشمی نفس زيادی فشار با و بود شدهتنگ نفسش حسين حاج رفت، جلو به سرافکنده و شرمنده امیر
 :پرسيد حسینامير 

 درسته؟ اومدی، مراسم این به زوربه شما که مطمئنه بهار امیر-

 رهخی کردمی نگاه آمیزالتماس چشمانش به پناهبی خرگوشی چونهم که دختری به و کرد باال را سرش امیر
 شچشمان جلوی در آنا زیبای تصویر شد، خواهد خوشبخت سعید عشق با گمانبی دختر این كرد باور و شد
 :گفت و کشید رحمیبی سیاه چادر هااین همه روی بر مادرش نگران چشم دو ولی آمد

 .همین سنتیه کامال   ازدواج این گفتم اومدم، زوربه نگفتم من -

 :گفت بهار به خطاب حسين، حاج به امیرحسین حرف از بود زده شوك بهار کشید، راحتی نفس حسین حاج

 .ببینم کن نگاه من به کن باال تو سر بهار دیگه، نتیهس ازدواج ؟ گفته دروغ مگه خوب -

 و داد تكان برايش افسوس به سری حسين حاج و کرد نگاه پدرش به بود نشسته خون به چشمانش که بهار
 :گفت خفه غرشی با

 تو نظر و میدی گوش امیر هایحرف به و شینیمی باشخصیت دختر یه مثل حیاط، توی یا اتاق توی برو -
 بردی رو آبروم پاک فهمیدی؟ بیرون بیای کنیول ایدقیقه پنج نمیاری، در بازیمبچه میگی، آینده درمورد
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 رایشب اتاق فضای که کرد تصور و رفت بیرون آشپزخانه از سریع و داد تکان مثبت به سری بغض با بهار
 او جلوی را دخترش رسما   عمو کشید، وجدان عذاب کمی امیرحسین. رفت حیاط به پس است، سنگین
 :گفت و گرفت را امیر دست حسین حاج که برود خواست بود، کرده تحقیر

 فرار بدی دختری هر نشون ترش روی دور، بریز رو اتگذشته فهمیدی؟ بوده قبل مال بوده قبل از هرچی -
 .رمذامی وسط دخترم خاطر به رو رگم من کن، برخورد درست باهاش داره، خواهان هزارتا اینکه کنه،می

 اطحی در سمت به امیر دنبال به سالن در هاچشم تمام و شد جدا حسین حاج از شرمنده گفتن با امیرحسین
 امیر کرد،می گریه آرام و بود نشسته حیاط صندلی روی بهار. نداشت را ماجرا حدس جرات کسهیچ و چرخید

 ازدواج این به مجبور هم دختر این که بود مشخص سوخت، دختر حال به دلش و کرد مشت را دستانش
 و کرد پاک صورتیش شال با را چشمانش سریع بهار و کرد اعالم بهار به را حضورش سرفه یک با. شده

 :گفت و کرد صندلی به اشاره دست با. ایستاد

 .کنممی خواهش بفرمایید نشدم، حظورتون متوجه ببخشید بنشینید، بفرمایید -

 رحم به را امیر دل بهار صدای لرزش نشست، صندلی روی بهار بودن بمؤد و احترام همهاین از تعجب امیر
 :گفت دلجویانه که آورد

 کردین؟ گریه ببخشديد -

 :گفت امیر داد، تکان مثبت به سری بهار

 دیدیش روحی فشار زیر امشرمنده من بود، گانهبچه اصل در یعنی احمقانه خیلی اتاق توی رفتارم ببخشید -
 .کنم صحبت باهاتون دادین اجازه که نمممنو ازتونم هستم،

 :گفت امیر کرد، آرام راکمی بهار دل امیرحسین آرام زدن حرف

 .بگین دارین من از تقاضایی اگر خواهشا -

 :گفت بیچارگی با بهار

 اصرار بدم، خانواده تشکیل که زوده خیلی هنوز سالمه، 51 فقط من ندارم، ازدواج قصد اصال   من ببینید -
 من و کنید ازدواج من با زور به شماهم خوامنمی من واقعا   اما باشید، اینجا شما االن که شد باعث خانوادها
 شما بشن، منصرف کنم راضی رو بابام چطور دونمنمی ولی طالقه، آخرش اجباری ازدواج که هستم متوجه

 اصال آشپزخونه؟ ویت نزدين حرفی چرا خوايين،نمي مشخصه كه كنيد؟شما تموم رو قصه اين تونيدنمي
 هك درصورتی میشم، محروم خوندن درس از نکنم ازدواج شما با اگه که بشم تهدید من چی یعنی. فهممنمی
 ماروش اصال من بشین، بدبخت هم شما نیستم راضی من خدا به ندارين؟ ازدواج اين به تمايلی مشخصا شما
 ره؟چخب نميفهمم گيجم، بخدا اصال رو، من شماهم و شناسمنمي

 .کنید ازدواج من با لطفا   -
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 انتخاب را او مادرش چرا فهمید بهار برخود و زدن حرف طرز از امیر کرد، زده شوک را بهار امیرحسین آنی حرف
 :گفت مجدد بهار زده شوك نگاه به امير. است عاقل کامال   دختری او کرده،

 .کنید ازدواج من با کنممی خواهش -

 :تگف تردید و تعجب با بهار

 چرا؟ آخه -

 گمب عمو به تونستممی نيستم، عوضی آدم من كه بخدا شده، خارج من كنترل از شديدا شرایط ببینید -
 هن و دارین ازدواج قصد شما نه سخته، جفتمون شرايط ولی بشه، جمع ماجرا و نيستم ازدواج اين به راضی
 شیم، رها خانوادها فشار از دو هر تا دکنی ازدواج من با پس داریم، بزرگ مشترک نقطه یه هردو پس من،
 کنه،نمی تموم رو را ماجرا سادگی این به شما رد جواب قطعا   و گرفتن تصمیم پدرهامون که دونیدمی

 از ما هردوی موقتیه رهایی ولی هستش، طالق تهش ته ازدواج این شما گفته به آره كنن،نمي رهامون
 رس باليی يه حتما بود من جای هركسی كه رومه فشار انقدر دكني درك رو من تونيدنمي شما فشارهاست،

 شما هم و میكوشه رو من هم ديگران هایخواسته و هاحرف خوامتون،نمي بگم االن گيرم. آوردمی خودش
 هرسمی کجا به ما رابطه دونمنمی بگم راست رو خانواده، فشار اين از شيم رها تا كنيد ازدواج من با پس رو،
 هب پس ببینم، بتونم همسرم عنوان به شمارو که نیست جوری روحیم شرایط واقعا   که دونممی رو این ولی

 تونمثبت جواب بخاطر کنممی رو سعیم تمام میگم صادقانه ولی کنم،می خوشبختتون بگم تونمنمی دروغ
 شمالی وضع انقدر عمو ماشاهلل چون نه، مالی نظر از رفاه بدین، رو تحصیلیتون ادامه و باشید رفاه در کامل
 شما خوامنمی واقعا   ولی بیاد بنظر عجیب شاید خاطره، رفاه منظورم ندارید، پول به نیازی که هست خوب
 خواستگاری شما که دونممی من کنید،می بزرگواری امخانواده و من حق به دارین واقعا   چون بخورین ضربه
 .سعید نییع داشتین، هم باشه داشته دوستتون واقعا   که

 :داد ادامه کرد، نگاه امیر به تعجب با بهار

 فعال   گذشته اون از داشت، نشد کامال   سعید و شما ازدواج نبودم هم من اگر باشید مطمعن و بدونید اما -
 گذاشتم چيزها خيلی از من فشار، اين از كنيد رها رو هردومون و بيايين شده، گرفته ما ازدواج به تصمیم
 به من کنم،نمی اتونبازیچه قسم شرافتم به شما محبت این خاطر به من پس خانواده، خواست بخاطر
 شما من با ازدواج با زنم،نمی شما به ایضربه هیچ روحی و جنسی نظر از و ذارممی احترام زن یک کرامت
 با دیتونمی شما نیستم، شما خصوصی زندگی برای مانعی هیچ من باشید مطمعن شما تا هستين، مستقل
 .باشید داشته من طرف از انتظاری هیچ بدون زندگی یک راحت خیال

 :گفت و شد موضوع این متوجه امیر که زد چنگ دامنش به امیر حرف خجالت از بهار

 ولی ببخشین منو ایرانه، در نبودنم سال 51 اثرات کردم، صحبت باز خیلی کنم فکر خوام،می معذرت -
 .بزنم رو حرفم کامل خواستم

 اشآینده برای سوگواری مراسم ذهنش پس گویید،می چه دقيقا امیر فهمیدنمی حتی و نداد جوابی هارب
 :داد ادامه امیر! خواستگاري؟ چيست، مراسم اين دانستنمی اصال بود، پوشیده عزا لباس و بود گرفته
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 منفی جواب اجازه ورهج هيچ ديدم آشپزخونه توی من كه عمویی اون چون اس،بله جوابتون گيرممی فرض -
 .گذشتم مادرم بخاطر چيز همه از من چون بدم، منفی جواب كه نخوايين منم از و نميده دادن

 هب كمی حسين امير كردند،می نابود را بهار داشتند خوانواده خودخواه و مغرور چه كرد، نگاهش غمگين بهار
 رابزند حرفش وجدان عذاب بدون بتواند ات داد خانه وسط حوض به را سرش و شد خيره بهار دلخور چشمان

 : گفت غمگين نداشت، ایچاره ولی نبود، ممكن ازدواج اين تحمل برايش امير خود و

 هر م،کنمی آماده براتون کامل رو باال طبقه من داره، تهران دوطبقه ویالیی خونه یه بابا که هستید درجریان -
 یچه و کنممی زندگی پایین طبقه خودمم باشین، راحت شما ات ذارممی براتون بخوایین امکاناتی و وسیله
 گاهدانش سال یک این توی شما میدم، انجام رو رفتنتون کارهای ایرانم که یکسالی فعال   ندارم، شما از توقعی
 زندگی هی قراره کنید فکر بدین، تحصیل ادامه دانشگاه بهترین توی کالیفرنیا برمتونمی بعد برید، تهران

 فهمهنمی کسی هیچ و هستیم تهران ما اکی؟ محدودیتی، هیچ بدون آزاد، آزاد بدین، تشکیل جدید مجردی
 و من نجات راه تنها نظرم به و کنید فکر پیشنهادم به پس اس،شده تموم همه برای كار راحت، خيالتون

 رو آخر چندماه امانم خواییممی همه کنید،می محبتتون شرمنده عمر یه رو من اتونبله جواب با شماست،
 .لطفا   کنم،می خواهش باشه، شاد

 کردمی احساس که بود زده حرف او با مغروانه چنان اتاق در که کرد نگاه مردی به زده یخ دستانی با بهار
 که حال نیست، راهی هیچ کرد فکر بهار. فداکار پسر یک مانند به درحیاط و است زمین مرد ترینگستاخ
 :گفت گيج بهار است، راه بهترین راه این کرد فکر نبود مهم دیگران برای نظرش

 نداره، ازدواج درمورد اینجوری فکری زمینه پیش دختری هیچ گین،می چی شما فهممنمی اصال   که خدا به -
 من ندارم، ایایده هیچ دادین پیشنهاد که زندگی شرایط درمورد ترینه،مسخره حاال از من بخت انگار ولی

 اشهب کنید، دانشگاه به ورودم برای تالشی شما نیست نیازی و دارم رو دانشگاه بهترین از نامه دعوت خودم
 دیگه اینه خوبیش حداقل بریم، چطور و مسیر ادامه که گیریممی تصمیم اونجا و میریم ایران از موافقم،

 .ایران از خارج تحصیل ادامه برای نمیاره نه کسی

 :گفت و كرد نگاه باالسرش زيبای ماه به آلود بغض بهار

 ...رو زندگیم که رو هیچکس بخشمنمی میگم همینجا من و -

 انگیز نفرت عظیمی خانواده چقدر کرد فکر و کرد نگاه ستاره پر آسمان به امیر نداد، صحبت اجازه بغض
 :گفت ترديد با بهار فراخواند، حال به را امیر بهار آلود بغض صدای هستن،

 ...فقط -

 :گفت و كرد نگاه نداشت او با صحبت به ایعالقه هيچ كه دختری به ينغمگ امير

 چی؟ فقط -
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 حداقل ای نباشین ارتباط در ایدیگه زن با اتونهشناسنامه توی اسمم وقتی تا دارین نگه رو حرمتم لطفا   فقط -
 پشت بشنوم و بشم عام و خاص مسخره خوامنمی و دارم غرور منم بالخره بفهمن، فامیل که نباشه جوری
 .بخونه درس بلده فقط و اسعرضهبی یه بهار که میگن سرم

 :گفت و کشید پیشانیش به شرم از دستی و شد شرمنده بهار آخر حرف از امیر

 .هستید شما وقتی تا حداقل نکنم، وارد زندگیم به رو کسی که میدم قول من باشه، -

 تاد،اف خنده به بهار ایلحظه به ولی بود، روشن آینه انندم آینده این و آورد حجوم بهار گلوی به دوباره بغض
 :گفت و ماند خیره بهار وار دیوانه آرام خنده به امیر

 شده؟ چیزی -

 :گفت خنده و هقهق با بهار

 مراسم توی ما اینجاست جالب بشیم، تنها تا کنیم ازدواج ما بیایین، در تنهایی از تا کنن ازدواج همه -
 .زنیممی حرف قطال  از خواستگاری

 طرف ان*دهـ در سالمی دندان شاید بود خواهرش خواستگار نیت این به کسی اگر بود، شرمنده واقعا   امیر
 :گفت امیر به نگاه بدون و کرد پاک را هایشاشک بهار. گذاشتنمی مقابل

 تصمیم که هچیزی و نیست سرتون منتی خوایین،می ساله سی زن یه درک ازمن شما و سالمه 51 فقط من -
 و بودم مخالف و کردم گریه من کهروزهایی این میگم اشونهمه به فقط کنم، اجرا باید منم شده، گرفته

 .کنممی اعالم رو موافقتم میام من داخل بفرمایید. رو شما و من كردن تباه چون نره، یادشون

 ناخواسته بهار و رفتند اربه استقبال به کشیدن کل و دست و سوت با همه و داد تکان مثبت سر امیر
 .کرد دست در نامزدی انگشتر

 بهار

 

 زنگ صدای که کردم مقاله یک ترجمه مشغول را خودم نکرد، آرام را دلمهم شب نماز کردم، جمع را چادرنمازم
 شکست مانند به. آمده دنبالم به آزمایشگاه برای او و شده صبح 6 ساعت که بود این از نشان خانه آیفون
 هخیر  پدرم به رحمانهبی ایلحظه و گفتم مادرم پدرو به کوتاه ایاجازه با و سالم و گذشتم سالن از اخورده
 با نیست، مهم هاآن ناراحتی دیگر نبودم، مهم هاآن برای من نبود مهم شد، غمگین من دیدن از پدرم شدم،
 مسال همان آزمایشگاه تا ما بتصح تنها و نکردیم هم به نگاهی حتی کدامهیچ و شدم ماشینش سوار سالم
 هتل به صبحانه صرفبه زوجین کالس در شرکت بدون و دادیم را خون آزمایش. بود او سالم جواب و من
 وعن هر از کمی خیلی مقدار که گفت پیشخدمت به او و نشستیم دونفره صبحانه میز یک در و رفتیم شهر

 که شدممی متوجه هم را این و او جزبه کنم نگاه جاهم به خواستمی دلم من و بیاورد نفر دو برای صبحانه
 تکلیف او که اگرچه. کند نگاه مرا خواهدمی دلش حتی نه دارد من با صحبتی هم به نه ایعالقه هیچ هم او
 کی برای این ،پو بپذیرد همسر عنوان به مرا تواندنمی که گفت من به دقیقا   او بود، کرده روشن دیشب مرا
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 تیمثب چیزهیچ کردممی حس داشتم، بدی احساس و بودم تحقیرشده کامال   من است، بزرگی تشکس دختر
 با من چهره و دارم کوتاه قدی او برابر در که دانستممی خوب را این. کند توجه او که ندارد وجود من در

 اجبار به او که حال و بودند مادرشان شبیه نهایت بی فرزانه و او است معمولی بسیار او با مقایسه
 . کردممی شدن نخواسته و حقارت احساس آمده من خواستگاری

 کنارت همسر عنوان به که کسی و بزنی پس را هاآن راحت تو و بخواهند همیشه را تو است تلخ اندازه چه
 زدهپس ایلحظه ولی چرا دانمنمی نکند، نگاه را تو حتی و باشد نداشته تو با صحبت به عالقه حتی است
 دختر تو" شدمی اکو ذهنم در مدام آرا حرف میان دراین و شدنمی دور چشمانم جلوی از آرا و سعید شدن
 نشکست پاسخ کار این با خداوند کردممی حس. نمانده غروری ببینی که کجایی آرا و" هستی مغروری خیلی
 :گفتم آرام خوردن صبحانه مشغول و او به نگاه بدون را بود ذهنم در که مهمی حرف داد، من به را هاآن دل

 .بگم بهتون خواستممی که هست مورد یه -

 .بفرمایید -

 :گفتم و شدم خیره بود نان تکه کردن جدا حال در که دستانش به

 کنم زندگی قراره که خونه اون در من برای ریالی خوادنمی دلم عنوان هیچ به جداست، شما از من هزینه -
 .کنید خرج

 به هنگا جرات حتی من و دادمی تکان کالفه را انگشتانش افتاد، دستش از نان تکه و شد خشک دستانش
 . نداشتم را صورتش

 .کنید شرمنده منو خوایینمی کار این با شما کنم، قبول اینو من محاله نزنید، رو حرف این -

 شانن خوردن مشغول اوتتف بی را خودم من، با صحبتي هم از بود كالفه انگار بيشتر و نبود گرم صدايش
 :گفتم و دادم

 اورضه اگه موفقیت همهاین از بعد بیارم، دست به رو خودم رفتهازدست غرور خواممی ای،شرمنده چه -
 کار به اجیاحتی که داره پول انقدر حسابم البته لیاقتم،بی واقعا   که کنم پیدا خودم برای کار یه باشم نداشته
 حتی ازدواج از بعد من برای دارم استدعا کنممی خواهش و بزنم محک رو خودم خواممی ولی نباشه،

 .کنیدمی تحقیرم واقعا   که نکنید خرج هم هزارتومن

 :گفت و زد گره برهم را دستانش دست آقای دانم،نمی را نگاهش و بود کالفه صدایش

 ...که دارموظیفه من تحقیری، چه آخه -

 :گفتم و برسد پایان به حرفش ندادم اجازه

 .ببنديد رو بحث خواهشا ندارید، ایوظیفه هیچ شما -

 .شنیدم را اشکالفه نفس صدای و کرد مشت را دستانش
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 :تگف فروش طال فروشنده به او حلقه انتخاب هنگام. رفتیم خرید برای پاساژی سمت به کامل سکوت با

 .بیاورد را انگشتر سینی

 از او و کردم انتخاب او از نظرخواهی بدون و کردم دست در هک را انگشتر اولین دقتی هیچ بدون من و
 مدل چند کرد اصرار امیر به تعجب با فروشنده بدهد، او به هم را اشمردانه حلقه که خواست طالفروش

 مدآنمی یادم هیچ آمدیم، طالفروشی از بیرون به وقتی و کرد حساب را پولش حرف بدون او اما ببیند دیگر
 بدجور یروح خستگی و باشم داشته خرید حوصله که آنی از ترخسته بودم، خسته. داشت لیشک چه انگشتر

 :گفتم سرش پشت که بود پاساژ داخل به رفتن حال در. بود شده غالب من بر

 .لحظه یک ببخشید -

 :گفتم و گرفتم نفسی ایستاد، جلوتر کمی کردم،می نگاه هایشکفش به

 درسته؟ دادن شما به گفتن عمو زن رو کنیم خرید باید که رو مواردی لیست -

 .بله -

 اومدن توان واقعا   من برگردین، و بدین انجام خودتون میشه بدم، نظر هم من که باشه نیازی نکنم فکر -
 .مونممی منتظر ندارم،

 :گفت آرام و آمد کاغذ خشخش صدای دارد، حسی چه فهمیدمنمی شدن، جابجا هایشکفش

 همراهم که سخته براتون واقعا   اگر و نمیدونم ازشون چیزی واقعا   من که هست مورد ندچ لیست این توی -
 .مونممی منتظرتون من برگردین، و بدین انجام رو خرید خودتون شما میدم و لیست من بیایین،

 .كردم نگاه پاساژ داخل به و كشيدم سرم شال به دستی

 رنظ چیزی مورد در تونمنمی واقعا   که درگیره انقدر ذهنم نیست، خرید بیام تونمنمی شما با اینکه بحث -
 یزچ هیچ میدم، انجام کفش و کیف و لباس خرید تهران گفتم همه به بخرین، شمعدون آینه فقط شما بدم،
 .نیست نیاز ای دیگه

 .دیدم فروشیکتاب کردم، نگاه خیابان به و گرفتم هایشکفش از چشم

 .جا اون بیایین شد تمام کارتون نزما  هر فروشی،کتاب میرم من -

 :گفت تفاوت بی که شنیدم را عمیقش نفس صدای

 .کنم پیداتون تا بدین نداره ایراد اگه رو همراهتون شماره پس -

 همهاین بین در بود، خرسندتر ذهنم فروشیکتاب در. شدم دور او از خداحافظی یک با و گفتم را شماره
 ایهمغاز  شاگرد با او که بودم ایستاده ماشین کنار کتاب کارتون دو راههم به. رقصیدمی خودش برای کتاب
 ساده دختری او برابر در من کردم مقایسه او با را خودم کردم، نگاه او ظاهر به من که بود بار اولین این و آمد

 مدآ ذهنم در که سعید نام سعید، مثل دهدمی اهمیت پوشش نوع به بسیار بود مشخص او و بودم پوش
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 فهمیدمن لرزید، کمی برایش دلم بار اولین که کسی به کردن فکر نیست درست رفتم، افکارم به ایغره چشم
 ،کردم نگاه عقب صندلی به خانه به برگشت راه در و شدیم خانه راهی حرفبی کند؟می چه کجاست سعید
 که شدم جدا فردی از کوتاه خداحافظی با بود، خریدمان تعداد از بیش بودم خریده که هاییکتاب تعداد
 .بودم نکرده نگاه او به ثانیه 42 جمعن شاید

 سعید

 

 و کرد سکوت نیستم جریان در من که داندمی چیزی چه گفتم هرچه آمد، ویال به ماهی پرس دو با احسان
 جزهب تقریبا   و بود خلوت ساحل برویم، ساحل به داد پیشنهاد و گرفت مختصر دوش یک کرد،می گویی یاوه
 خودش چیست جریان بگوییم خواستم تا و نشستیم دریا هایماسه روی. نبود کسی هیچ احسان و من

 :کرد شروع

 .بدی مردونه قول یه خواممی سعید -

 قولی؟ چه -

 به سپ شده، تموم چیز همه و گذشته ساله سی که بفهمی شعور با آدم یه مثل حرفام شنیدن از بعد اینکه -
 .مادرت مخصوصا   ،نمیگی هیچی هیچکس

 :گفتم فکر هزاران و تردید با

 چی؟ يعني -

 .بده قول اينكه يعنی -

 بود، حسين امير برادر او هرحال به كند دلسرد بهار از مرا خواهدمي دانستممی دادم، تكان مثبت به سری
 هب تشبآ درونش بود مشخص ولی بود خونسرد احسان چهره. بگويد خواهدمی چه ببينم كردم سكوت ولی

 :گفت آرام پاست،

 کی از اینکه دونم،می بهار از تو خواستگاری ماجرای من بگم همه از اول پیش سال 02 ماجرای از قبل -
 و مونهنمی دلش توی هیچی پری دایی زن که دونیمی خودت خواهرم، فرزانه مشخصه خوب فهمیدم
 موع هایدلخوری به ربطی هیچ بهار نه جواب بگم بهت اینو گفته، خواهرم به رو جریان پیاز تا سیر نشسته
 .داده منفی جواب بهار خود نداره، مامانت و حسین

 :پرسيدم احسان از را ميكرد ديوانه مرا داشت كه سوالی و كشيدم موهايم به دستی

 چرا؟ آخه -

 .سپیده خاطر به -

 .خورد سرم بر پتکی آمد که سپیده نام
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 سپیده؟ چي؟ -

 که فهمهمی اختر مادر و پری عمو زن بحث از اونجا میاد جون آقا خونه میری تو که وزیر همون سپیده آره، -
 .کردی خواستگاری بهار از تو

 دعوا؟ بودم، گیج

 کرده؟می غلطی چه اونجا سپیده دعوایی؟ چه دعوا؟ -

 زن ثبح نیست ممه بابا ولکن بعدشم بزنه، سر بوده اومده مثال   کرده،می چیکار اونجا سپیده دونم،می چه -
 همه جلوی سپیده جا همون بیخیال، اینارو دیگه، عروس و مادرشوهر مگو بگو یه بوده چی اختر مادر و عمو
 زنه؛یم رو تو به كردن فكر قيد كال بهارم زنه،می رو رگش بده بهت مثبت جواب اگه که کنهمی تهدید رو بهار
 .خوادتتمی سپیده بودی نگفته کلک

 دم،ش بلند جایم از باره یک به کرد، جدا من از را بهارم سپیده یعنی شد، ریخته سرم بر وشیآبج لحظه یک به
 :زدم فریاد گذارم،می دستش کف را عوضی دختر این حق

 .کنممی آدمش ترسیده، تهدیدش از ساده بهار یعنی عوضی، دختره کرده، غلط سپیده -

 :گرفت محکم را دستم مچ احسان

 .میرم اینجا از و نمیگم رو نگفته تو به هیچکس ساله سی که رازی خدا به دربیاری بازی دیونه سعید -

 :زدم فریاد

 حاال نیست، منفی جوابش خوندم بهار چشمای از که خدا به کرده، تهدید رو بهار عوضی اون راز، بابای گور -
 .داد رد جواب مرتبه یه چرا فهمممی

 :زد فریاد نشسته احسان و کردم نگاهش ایستاده

 ازدواج باهم دادننمی اجازه بهار مادر و پدر نبود ایسپیده و دادمی مثبت جواب بهارم اگه المصب بابا -
 خواستمی دلم خیلی وگرنه شد ازدواج این مانع سپیده خواست خدا گفته خواهرم به پری عمو زن کنید،
 .رو فهیمه های خیانت همه دایره روی بریزم

 :پرسیدم زده بهت

 !من مامان نت؟خیا -

 .مرتیکه زنیمی داد فقط عوضی، بگم تا بشین -

 زامرو است انگیز نفرت چه نشستم، ساحل هایماسه روی احسان کنار و شد سست بدنم آمد که خیانت نام
 .دریا

 نه؟ یا هستی هنوزم دادی که قسمی روی -
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 .کردی امپ دیونه دیگه بگو بابا آره -

 یمیه؟عظ تو فامیل کهمیدونی سعید -

 .کرده عوض رو فامیلش اشخانواده با اختالف خاطر به بابام دونم،می آره -

 بابات که دونیمی اینم خوب کنه،می عوض رو فامیلش اونم و کنندمی محروم ارث از رو بابات اونا درسته -
 بود؟ سینما بازیگر

 .گفتی غیب بسته چشم بابا، آره -

 :گفت و شد آرام احسان صدای

 بودند؟ نامزد باهم پری عمو زن و بابات که دونیمی اينم -

 :گفت و شد خیره دریا به بزنم، حرفی برسد چه بزنم پلک نتوانستم حتی و بودم احسان به خیره تعجب با

 بوده؟ نامزد مامانت با پری عمو زن شهید برادر خدابیامرز، فاضل و مامانت دونستیمی -

 چی؟ -

 .بودن نامزد پری خود با پدرت و بوده نامزد پری عمو برادرزن با مامانت شدی، متوجه درست -

 :پرسيدم گيج

 خوره؟می هم به نامزدیشون که میشه چی فهمم،نمی -

 خواممی ولی گذشته ساله سی باشه؟ کنی، چال جا همین توی رو شنویمی من از هرچی خواممی سعید -
 .نبود دوتا شما به دینرسی برای راهی هیچ نبود کار در منم داداش اگر بدونی

 .است راه در ایفاجعه و امایستاده پرتگاه لبه کردم احساس

 .کنممی سکته دارم لعنتی، بزن حرف د -

 ور فاضل و پری پدرت، کیارش و فهیمه عمه بگم، چطوری راستش ببین برات، میگم داداش باش خونسرد -
 .زننمی دور عقد از قبل هفته یک

 :گفتم تعجب با ها؟آن عنیی شنیدممی چه خدا یا

 میشه؟ مگه چی؟ -

 سرکار اینارو هردوتای خدابیامرزت بابای و مامانت شده، و کردن رو اینکار اینا یعنی میشه، داداش آره -
 .برنمی رو خاندان دوتا آبروی و کننمی عقد بزرگترها اجازه بدون تهران، میرن و میذارن

 من؟ مادر چرخید، سرم دور به دنیا
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 مگه من، مامان نگو، چرت خواهشا گذشتم، ازش من میگی بهار خاطر به اگه خدا به نگو چرند حسانا -
 میشه؟

 .شودمی خیره دریا به و زندنمی حرفی احسان

 شده؟ چی ببینم بگو درست خدا توروبه من؟ مامان محاله احسان -

 ام؟بوده نامشروع غیر رابطه یک حاصل من نکند افتاد، آشوب به دلم

 به فقط کیارش میگن که اینجور بوده، بابات و پری ازدواج مخالف اول از فاضل که اینجوریه دقیقش جریان -
 ایباب چون خواسته،می رو پری بوده زده زیاد پری نام به امالک و زمین و بوده خان دختر تک پری اینکه خاطر

 فهمیده خوب فاضل اینارو و پری به چسبنمی سفت همین برای و بازهمی رو مالش تمام قمار توی کیارش
 خدابیامرز فاضل خود هم، نام به بچگی از و بودن زاده عمو اونا بودن، سنت پایبند بزرگترها ولی بود،

 سواد و خوندن درس روی شدت به سرهنگ دونستهمی چون خونهمی درس فرانسه میره بوده که نوجوون
 دلبسته شدت به اون نبوده کیارش مثل فاضل. بوده مادرت نام به بچگی از هم فاضل خود آخه حساسه،
 مامانت مراقب دور از همیشه و آوردهنمی زبون به هیچوقت بوده، حیا و شرم با خیلی ولی بوده مامانت
 بینهمی سرهنگ خالصه. نبوده مهم براش سرهنگ مال که داشته اموال و مال انقدر فاضل بعدشم بوده،
 رنهوگ باشی تحصیلکرده باید خواییمی رو دخترم اگه میگه فاضل به یهزرنگ و باهوش بچه خیلی فهیمه

 رخاط چقدر ببین کن فکر دیگه فرانسه، میره و چشم میگه فاضلم آمریکا، داداشاش پیش فرستمشمی
 برمیگرده انقالب زمان فاضل شده، مهندس خونده درس خارج رفته خاطرش به که خواستهمی رو فهیمه
 و بوده شده قبول تهران کنکور تازه فهیمه گیره،می دست زمان اون رو دولت مهم هایکانار  از یکی و ایران

 فته،نیو درسش از تا بگذره چندترم بذار ميگه فاضل به همين برای کنند، عقد دونستهنمی صالح سرهنگ
 خدمت رمکشو به راحت خیال با منم تا باشه مراقبش حسین که بره تهران ذارممی شرطی به میگه فاضلم
 ینماس استار سوپر زمان اون باباتم کیارش باشه، مراقبش چشماش دوتا مثل خورده قسم حسینم عمو کنم،
 از پسر این بینهمی و کیارش فیلمبرداری محل میره باری چند یه فاضل. بوده دختر زیادی ورش دورو و بوده
 پری همیگ و کنهمی مخالفت سخت و سفت خالصه شده، ترعوضی بوده رفتنش فرانسه از قبل که چیزی اون
 اما مانیست، شان در و خوره عرق و الوات پسره این گفتهمی مدام و برنمیاد عوضی این پس از و سالشه 1

 هم معصوم طفل پری و میشه راه به سر کنند عروسی وقتی گفتهمی و دادهنمی گوش فاضل حرف به خان
 زاری گریه خورنمی رو نامزدش حسرت شهر یه بینهمی وقتی و بوده بازیگرش چهره خوش نامزد عاشق

 اون تو میاد، کوتاه دهنمی گوش حرفش به کسی بینهمی فاضلم خوام،می رو همین فقط که کنهمی
 تا دامادتون که کجایی انقالبی مهندس میگن و میگیرن تماس فاضل کار محل با روز یه سیاسی هایشلوغی
 اضلف چخبره، ببینه به بره تا بهش میدن رو مکان وراد رمز اسم و محل آدرس بعدم و بازیه کثافت تو خرخره
 وت و میشن جمع عالف جوون سری یه که هست جایی یه زمین زیر یه توی تهرون قلب تو بله بینهمی میره
 همونجا امکیارش و میاره باال خون که زنتشمی انقدر جمعیت جلوی خالصه خورن،می غلت کثافت و گند

 و یگهم باباش به رو موضوع فاضل بگیره، باال شهر توی سرش نتونه که کنه تالفی جوری که میخوره قسم
 سپ رو بود زده پری نام به هرچی کنهمی که کاری تنها زد حرفی نمیشه و رفته اسم پری روی میگه باباشم

 به من از مالی هیچ خواییب و پری و بمونی هستی که آدمی اگرهمین فرستهمی پیغام کیارش برای و گیرهمی
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 که خورهمی قسم و روستا میاد کیارشم. بکشی دست کثافتکاری از و بشی عوض اینکه مگه رسهنمی پری
 بزرگتر نقشه یه و نداشته پری به ایعالقه هیچ کیارش که درصورتی داره، دوست رو پری و شده عوض
 .کنهمی تالفی و مونهمی بود زده فاضل به که تهدیدی سر و داشته

 با غمگین احسان. دانستمنمی آن از هیچ که بودم پدری قصه مات من و شودمی خشدار احسان صدای
 :داد ادامه عمیق نفسی

 با کنه،می تالفی غیرتی بی و نامردی با کرده،نمی رو فکرش هیچکس کهجوری ولی کنهمی تالفی کیارش -
 هخون رفتهمی مختلف هایبهونه به خوردن کتک جریان زا بعد کیارش کنه،می تالفی وجودیبی و مرامیبی

 میگن نمیشه، مشکوک آمدش رفت به فامیلی حساب روی حسینم بوده، تهران که مادرت و حسین حاج
 کمکم که جوری بوده روزهم به و تیپ خوش خیلی خودش برای و بوده قهاری باز زبون یه کیارش خدابیامرز

 کیارش عاشق دل صد نه دل یه هم فهیمه میده، بهش ازدواج پیشنهاد و هکنمی دلسرد فاضل از رو فهیمه
 ای اسجبهه یا و نمیاد دیدنش به وقتهیچ مقدسیه، و خشک آدم فاضل که میگه سرهنگ به مدام و میشه

 و سرهنگ خوامش،نمی من بفرستین پس آوردند حاال تا هرچی و بزنید هم به رو نامزدی میگه و وزارتخونه
 از چندترمی اینکه تا فهمی،نمی جوونی تو ماست خانواده الیق پسر اون میگن و کنندنمی قبول خترما مادر
 چی پست که بوده مونده عقد مراسم به هفته یک اما ذارنمی عقد مدار قرا بزرگترها و میگذره فهیمه درس

 .پری ستد به برسد کیارش طرف از بوده نوشته پاکتم روی و خان درخونه میاره نامه یه

 رفک خبربی جا همه از پری معصوم، طفل پری به میده رو نامه برمیگرده مدرسه از پری وقتی خونه خدمتکار
 باز و تپاک بگه کسی به اینکه بدون و اتاقش توی میره براش، نوشته شوم فدایت نامه کیارش حتما   کنهمی
 :بوده شدهنوشته نامه توی کنه،می

 اون از همیشه که خرفتی و چاق دختر یه تو و بودم متنفر تو از همیشه ندارم، تو به ایعالقه هیچ من پری
 .جون بچه متنفرم ازت خورده،می بهم حالم بینیت ذره عینک

 .بوده نوشته پیغام پری برای مامانت صفحه پشت و نمیشه ختم اینجا به نامه اما

 یه اون نداره، سواد بی و لوس بچه ویت به ایعالقه هیچ کیارش که بگم خواستممی هستم، فهیمه من
 بگو دهاتیت امل داداش اون به و داریم ازدواج قصد هم با ما اس،گنده برات زیادی و معروفه استاره سوپر

 اردو  بهش عصبی فشار حدی به معصومم طفل پری بگیره، تو مثل دختر یه بره رسید، پایان به ما نامزدی
 از خدمتکار و کنهمی رحم بهش خدا ولی کنه،می تشنج بار اولین ایبر  تنها اتاق توی جا همون که میشه
 میده، نجاتش مرگ از و شده بد حالش پری فهمهمی شدهمی کوبیده در به که پری پای های ضربه صدای
 بس زا معصوم طفل میگن ولی میگه، باباش به خجالت با رو جریان میشه بهتر حالش پری و گذرهمی که یکم

 همو وتاد اون که گفته فقط عینکی، خرفت چاق گفتن بهش که نگفته کسی به بوده شده هشکست غرورش
 گفته و دهنمی نشونش هم هیچکس به و داره پری هنوز رو نامه اون میگن میشه باورت سعید خوان،می

 !ببرم؟ شکایت خدا برای خواممی قبرم توی بذارین کردم فوت هروقت

 :دهدمی ادامه سوز از پر آهی با احسان ؟!بودند کرده چه من پدر و مادر فتم،گر می گاز اراده بی را دستانم
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 کیارش با من و خوامنمی رو اجباری ازدواج این که بوده داده سرهنگ به هم نامه یه فهیمه زمانهم -
 همین برای دیننمی رضایت شما که دونممی و داریم دوست رو دیگه ماهم کنم، ازدواج عشق با خواممی

 اشکال کنید محروم ارث از منو خواستین هم اگر و کنیممی عقد دادگاه اجازه با و محضر ریممی خودمون
 کیارش زن آبرو و احترام با که نخواستین خودتون شما داره، ارزش دنیا یه برام که دارم رو کیارش من نداره،
 عمو سرهنگ دست به نامه یدنرس از بعد دوساعت خالصه نیست، مهم برام بره آبروتون حاالهم بشم،

 یه،آشوب چه خونه توی وای بینهمی و زده غیبش دیشب از فهیمه که میگه و میرسه تهران از پریشون حسین
 عمو و بود امانت دستت فهیمه میگه و زنهمی کتک همه جلوی رو حسین خورهمی تا بوده داغون سرهنگم

 تم،رفنمی باهاش کتابخونه به رفتن موقع فقط و تمنذاش تنهاش رو فهیمه وقت هیچ من که خورهمی قسم
 با باال ده افراد. کرده فرار فهیمه که فهمنمی همه و میاد در صدا به رسوایی طبل که است موقع اون دیگه

 اوفتن،می تله توی خبربی جاهم از هم هابدبخت اون و کیارش مامان و بابا خونه در میرن چماق و اسلحه
 بختیبد یه با چندنفری رو کیارش مامان و بابا خوره،می گلوله ها رعیت از یکی و میشه دیدش درگیری بعدشم
 برای سرهنگم و بوده مدرسه مدیر مادر چون و اختر مادر و سرهنگ خونه سمت میرن مردمم بعد میدن فراری

 یجوری میگن و میشن جمع اشونخونه در صدا سرو بدون بوده، دولت دستگاه و دم توی مهمی آدم خودش
 صمیمت خودتون کردین روستا برای که مهمی کارهای احترام به كنيد، پاک باال خان دامن از ننگ لکه این باید

 گناه خاطر هب هم ما کرد بدبختش رو دخترتون ما دختر میگن بالفاصله سرهنگم و اختر چیکارکنیم، که بگیرین
 که بینهمی هم باال خان زنیم،می پری نام به بادیآ پارچه یه و درمیاریم پری عقد به رو حسین دخترمون

 ساعت دو به کنه،می قبول گرده برمی رفته آبروی هم و نمیشه ریخته هم خونی هیچ بهتره جوریاین
 سريع كاره انقدر میارن، در چارهبی حسین عقد به رو پری و خان خونه میبرن و میارن عاقد یه که کشهنمی

 پری گفتن بله از بعد دقیقا   و کنه پاک شو خونی صورت حسین عمو ندادن هاجاز  حتی كه ميشه انجام
 فتهگ و ریخته اشک بار اولین برای بیمارستان توی میگن میشه، بیمارستان راهی و کنهمی سکته سرهنگ

 قبل روز دو فاضل بدم؟ چی رو جوابش بیاد فاضل حاال دیدم،نمی رو روز این و مردممی کاش شکست، کمرم
 .کن تعریف رو چیز همه براش خودت بیا که میده پیغام اختر مادر به باال خان شهرشون، میاد عقد مراسم از

 ندبل فاضل میگن فاضل، برای کنهمی تعریف رو چیز همه ریزون اشک و کج گردن و شرمندگی با مادراخترام
 ونهخ میره موقعه همون و نگفته هیچی دیگه و بشه خوشبخت انشاهلل گفته کالم یک فقط ایستاده شده

 بهش پشت از که زخمی پرستار کن، خوشبخت رو خواهرم میگه و بوسه می و حسین پیشونی و سرهنگ
 دیدار آخرین این و جبهه میره و کنهمی خداحافظی همه از همونجا و بشه پا رو بتونه دوباره تا باش خورده
 نه و دارهبرمی رو پری حسینم عمو بینه،نمی رو اون حسین عمو جزبه کسهیچ دیگه و فاضل با بوده همه
 ماه یک ما که نوشتهمی نامه هرماه فقط و برنمیگرده شهرشون به اصال   ماه نه این و مسافرت برهمی ماه

 اب سرهنگ به نوشتن نامه از بعد هفته یک مامانت خالصه خوبه، حالمون و شمالیم دوماهه یا بودیم مشهد
 هک زمانی معناست، تمام به آشغال یه کیارش میفهمه کیارش با عقدش از بعد ماه ویک کنهمی عقد کیارش
 هایبهونه به رو فهیمه و کردهمی ت*مـسـ شب هر و خونه آوردهمی دختر مرتب بوده دانشگاه فهیمه
 ختی،فرو پسر یه به رو اتخانواده که عوضی دختر یه هم تو گفتهمی بهش و گرفتهمی کتک باد به مختلف

 و خودش کرده از میشه پشیمون و بوده زده گولش فاضل از کینه خاطر به که بوده فهمیده دیگه هم مهفهی
 یکبارهم حتی سرهنگ بدین، نجات عوضی این دست از رو من که فرستادهمی پیغام سرهنگ برای مرتب
 بار یه اینکه تا یکنهم تحمل ماهی 0 تا نداشته ایچاره دیگه مامانتم داده،نمی رو مامانت هایپیغام جواب
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 که بینهمی چیزی روبروش کنهمی باز که رو خونه سالن در خونه گردهبرمی نمیشه برگذار دانشگاهش کالس
 زا فهیمه کردن،می کثافتکاری داشتن خونه سالن توی دیگه مرد تا سه و کیارش میشه، شرمش شیطون

 دب حالش انقدر خوابه،می هاپارک تو و میشه هاونخیاب آوراه شب چند و برهمی پناه خیابون به جیغ با ترس
 هترب که حالش یکم روز چند بعد اینکه تا بوده، شده شوکه بدجور کنه، چیکار دونستهنمی اصال   که بوده
 کیارش هرشب که ایخونه الوات آدرس بعدم میده، طالق تقاضایی و کنهمی شکایت کیارش از میره میشه

 موقع همون و کیارش پاتوق توی بودن ریخته کمیته طرف از بعد دوروز یه ته،کمی به میده رو رفتهمی
 حال که بوده ت*مـسـ حدی به و بوده دیگه پسر و دختر تا چند با روب*مـش و مواد بساط پای کیارش
 .میمیره جا در و کنهمی کوب سنگ ترس از خونشون میریزه کمیته که مرتبه ویه فهمیدهنمی رو خودش

 هیچ بگیرن، تحویل رو پسرشون جنازه نمیرن حتی کیارش مادر و پدر مرده، کیارش که روستا رنبمی خبر
 بی دخترش بینهمی سرهنگم کنه،می خاکش تنها و تک فهیمه تهران همون و گیرننمی براش هم مراسمی

 برای تا رانته میفرسته وکیل یه بذاره، تنهاش رو جوون زن یه نباید کارباشه خطا هرچقدرم و شده پناه
 رماهه بعدم نباشه، تنها هم باشه خدمتکارش هم تا فهیمه خونه بره فرستهمی عفتم و بخره خونه یه فهیمه
 حتی دیدنش، بیاد فهیمه که دادهنمی اجازه عنوان هیچ به ولی فهیمه، برای فرستادهمی ماهیانه خرج

 سالگیت ده تا و روستا برگرده نمیدن اجازه بازم اختر مادر و سرهنگ بارداره رو تو میفهمه مامانت وقتیم
 و داشتنمی نگهت ماه یک به ماه یک سرهنگ، خونه بردمی عفت مدام تورو خوب اما بودن، قهر باهاش
 طرز چه به کیارش میفهمن تازه گردندبرمی سفر از حسین عمو و پری که ماه 1 بعد خالصه. داشتن دوستت

 قصد بعد و روستا مونهمی روزی چند حسین عمو ریزه،می وشحالیخ اشک عمو زن اونموقع و مرده، بدی
 موع که دادهنمی اجازه هاشگریه با و بوده شده وابسته بهش شدت به بوده بچه طفلک پری کنه،می جبهه
 کنه، آرومش تا خرهمی خوشگل عروسک یه پری عمو زن برای میره همه چشم از دور عمو اینکه تا جبهه، بره
 اشده فرمان که گردانی تو میره حسین عمو بره، شوهرش میده اجازه و گیرهمی رو عروسک طفلکم اون

 انمخ فهیمه به میگه حسین عمو غـل*بـ توی و خورهمی تیر عملیاتی توی فاضل بعد ماه چند بوده، فاضل
 نگج آشوب اون توی اما میشه، شهید درجا و کنه زندگی شرافت با عوضش در ولی کردم حاللت بگو
 عدب چندسال میشه، مفقوداالثر و گردهبرنمی فاضل جنازه وقت هیچ و عقب بره به رو فاضل جنازه تونهنمی

 اون آبروی بردم، رو خاندان آبروی من میگه همه وبه روستا میاد کنهمی تموم رو درسش مامانت وقتی
 رو اسمش افتخار با همه که كنهمي کارهایی مامانت واقعا   و برمیگردونم رو آبرو این خودم بردم، رو شهيد
 این با سعید نظرت به حاال کنن،می آشتی باهاش همه که هم سیاوش با ازدواجش از بعد دیگه و میارن

 بهار اونم رو دخترشون دونه یه آیا آوردن در حسین عمو و عمو زن سر خدابیامرزت پدر و مادرت که بالهایی
 داداش؟ دادنمی بهت رو

 بیدار دیگر و خوابیدممی کاش ابرویی، بی چه خواست،می مرگ دلم و شنیدمنمی را ناحسا  صدای دیگر
 .شدمنمی

 زار و نشست هایمشانه روی احسان دست کردم، گریه هادختربچه مانند به و گذاشتم چشمانم بر را دستانم
 :زدم

 .اومدمنمی دنیا به هیچوقت کاش ای بفهمم، رو اینار که شدمنمی بهار عاشق هیچوقت کاش ای -
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 هچ باید دقیقا   دانستنمی بازگشت، تهران به باورنکردنی و تلخ حقایق از آواری با خورده شکست سعید
 هیچ ماجرها این از مادرش همسر سیاوش و بود مادرش آبروی ماجرای. دهد نشان العملی عکس
 بود داده احسان به که قسمی خاطر به نه و ببیند را مادرش خواستمی دلش نه اما دانست،نمی
 رد خجالتش از حسابی خواستمی دلش که بود مورد یک فقط بزند، حرف کسی به مورد این در توانستمی

 باز لهحوص بی که را در آورد، بیرون فکر از را او آپارتمانش زنگ صدای بود، سپیده برگشته بخت آن و بیایید
 سعید نگران حسین امیر کرد؟می چه اینجا او کرد، تعجب امیر دیدن از او دید، برویش رو را حسین امیر کرد

 :گفت و کرد رابغل

 .نذارم تنهاش اومده سال همه این بعد داداشت نمیگی رفیق؟ کجایی -

 سرمای از و داد دست سعید با امیر بود، آویزان روح بی و نگرفت وش*آغـ در را او اما سعید هایدست
 که چیزی تنها ولی چرا دانستنمی کرد، دور حسین امیر از را دشخو سعید ندارد، خوبی حال فهمید دستش

 ماخر  یخچال از برایش نشاند، کاناپه روی را سعید حسین امیر. بود حسین امیر دیدار خواستنمی واقعا   االن
 د،کر  مقایسه خودش پیش روز چند با را سعید شد، خیره سعید پریده رنگ و روح بی چهره به و آورد شیری و

 درپ گذشته از سعید دانستنمی حسین امیر اما نیفتاد، روزگار این به هم شد جدا آنا از که آخری لحظه حتی
 :گفت و گذاشت سعيد شانه بر دستی. است حال پریشان گونهاین و دارد شرم مادرش و

 .بشه بهتر حالت تا بخور یکم -

 :گفت بود سالن در كه مادرش عكس قاب به خيره سعيد

 .خورمنمی -

 :گفت و زد گره هم به را هایشدست و نشست روبرویش مبل روی کالفه حسین امیر

 هتونست هرکاری داری حسین عمو دختر به عالقه گفتی که پیشی ماه یک از خورد قسم زدم، حرف مامانت با -
 اصال   نداشت وجود هم برسری خاک من من، داداش آخه بوده، خودت حرف حرف اما کنه، منصرفت تا کرده
 .دوتا شما ازدواج بود محال

 .کرد نگاه شیر لیوان به شرمگین سعید

 بوده؟ عوضی بابام چقدر دونستیمی توهم پس -

 فتگ احسانم کردی، خواستگاری اون از تو که گفتم احسان به من راستش فهمیدم، پیش دوروز منم نه، نه -
 .گفته احسان برای رو قدیم انجری پیش وقت چند اتفاقی خیلی نامزدش عاطفه مامان امخاله که

 :گفت ب*لــ زیر بود، شیر لیوان به خیره همچنان سعید

 .یباش سرحال باید فردا داماد، برو پاشو کنونه عقد که هم فردا سالمتیبه رفت، پیش خوب خواستگاری -

 :زد تلخی پوزخند حسین امیر
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 بدون ازدواج اين طور،همین دخترم اون ت،نیس ازدواج این با دلم من که دونیمی تو ندونه هرکی داماد؟ -
 دیگه حقیقتش بده، مثبت جواب کرد مجبورش عمو زور به اونم اجبار، سر بر دو هر اس،عالقه احساس هيچ

 چه بچه این آخه داره، گناه اون ولی اجبار اين با بيام كنار تونممي مردم من نیستم، ناراحت خودم خاطر به
 .ازدواجشه وقته

 .بردنمی را بهار نام امیر بود عجیب برایش و کرد نگاه امیر به عجبت با سعید

 چیه؟ اسمش دونیمی حسين امير عمو، دختر بچه، اون، -

 دلخوری با كرد،مي دگرگون را امير حال بهار نام هم هنوز زد، مبل به تكيه و زد موهايش به چنگی حسين امير
 :غريد سعيد به

 .توروخدا سعيد كن ول -

 را موبایلش ک رفت خوری ناهار میز طرف به و شد بلند جايش از سريع كرد نگاه امير به قيقد سعید
 اهنگ حال پریشان سعید به تعجب با حسین امیر گذارد،می پخش روی را صدا و گیردمی ایشماره و داردبرمی
 :پیچید خانه در بهار صدای تلفن بوق چند از بعد و کرد

 .بله -

 :گفت آهسته امیر به خیره سعید

 خوبین؟ دایی دختر سالم -

 :گفت تماس اين از گيج بهار

 بفرمایید؟ باشین، سالمت سالم، -

 :گفت متعجب، حسین امیر نگاه و بود لرزان سعید صدای

 .بشین خوشبخت امیدوارم بگم، تبریک حسین امیر با رو نامزدیتون زدم زنگ -

 :آمد بهار تریدید از پر صدای

 .ممنون -

 دارم من حقیقتش اما گرفتن تماس چندبار دایی هم و پری زندایی هم مراسمتون، بیام تونمنمی شرمنده -
 .کنممی خوشبختی آرزویی براتون خارج، سفر میرم

 :گفت دلیل بی تلفن این از زده خجالت بهار

 سیدنر  تهران از تازه عمه باشین، موفق و بلند سر هستین جا هر انشاهلل عمه، پسر کنممی خواهش -
 .تماستون از ممنون بیارین، تشریف تونیدنمی گفتن خونمون

 :گفت هوا بی سعید
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 .کنه خوشبختت تونهنمی اون اندازه هیچکس نباش نگران خوبیه، پسر حسین امیر -

 ودوج بهار و خودش بين نفرتی چه داندنمی سعيد كرد فكر حسين امير و کرد سکوت و نداد جوابی اما بهار
 :تگف بود شده گرد تعجب از چشمانش که حسین امیر به سعید. كرد بهار با کوتاه داحافظیخ سعيد دارد،

 هي توی آبمون كنی بدبخت رو اين بخوایی علی والی به امير اون، نگی بهش بگیر یاد خانمه، بهار اسمش -
 فهمی؟می داری، تعهد بهش تو نميره، جوب

 بهار مهر ایذره حتی نبود، بهار با دلش و نداشت گفتن رایب حرفی رفت، آشپزخانه به کالفگی با حسین امیر
 بود شده متوجه كه را چيزي چرخيد،می خود دور به هدفبی و کالفه سعيد. بود نکرده خوش جا دلش در

 شد، بلند سعید تلفن صدای. بودن ازدواج اين از غمگين دو هر بهار هم و امير هم كند، باور توانستنمي
 :گفت امیر به و خندید بلند و كرد نگاه افتاد تلفنش روی كه یاشماره به سعید

 .نبودم سپیده منتظر انقدر حاال تا هیچوقت -

 :گذاشت سعید شانه بر دستی و دوید سعید سمت به دستپاچه امیر

 سپيده خيالبی امير جون نده، رو جوابش کن ولش باش، نداشته بدبخت اون به کاری خواهشا سعید -
 .بشو

 :گفت پوزخند با ميخواست خوری هوا يك دلش هك سعيد

 .کن تماشا فقط نباش نگران -

 .کرد صحبت به شروع خونسرد خیلی و زد را اتصال دکمه

 بله؟ -

 خوبی؟ جان، سعید سالم -

 .بله -

 :داد ادامه مهربانی با سپیده اما بود سرد سعید

 .هاصمیمیته رفیق عقد مراسم فردا شهرستان، نمیایی عزیزم -

 :گفت و خندید وار فتانه سپیده و کرد مشت را دستش عیدس

 رو گندش کنن،می خودکشی دانشمند دوتا این برای دارن همه خبره، چه اینجا دونینمی سعید وای -
 اين چهب كن فكر ولی فسقلی، بهار واسه بياد خاندان خوشگله پسر حسين امير كردمی رو فكرش كی درآوردن،

 .خونن خر جفتشون كه بس زا فيثاقورث ميشه دوتا

 : داد ادامه هيجان و شوق با سپيده. كردمی نگاه خونسرد سعيد به نگران امير و خنديد بلند سپيده
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 یه احسان داده گیر که جون اقا زدنی، مثال خاندان اين ميون افتاده شوری يه سعيد خبره چه نمیدونی -
 رو اون بدین کادو سرعقد رو این باید میده توردس فقط که اخترم مادر بخره، براش خاص زرشکی کروات
 مك ميگه مياد راست ميره چپ درخطره، آبروش عظیمی خاندان نپوشید، چی بپوشین چی نذارین کم بدين،
 .نخبه دوتا كنن، ازدواج باهم نيست قرار كسايی

 :گفت کنان خنده سپیده

 میگه میره راست و چپ که پری عمو زن مبگ برات اینو كردن، نقطه نقطه انقدر كردن صاف دهنمون بخدا -
 وعم زن برای فقط حمید و احسان با یعنی کجان؟ جان دکتر میان؟ کی جان دکتر دارن؟ دوست چی جان دکتر
 بهار وقتی از میشه باورت ابرهاست، تو پری عمو زن خاليه، جات نگو که ایهخنده کرکر یه خندیممی پری

 توپ آهنگ داده اجازه حسین عمو بگم بهت رو این وای حسینیم، موع خونه ناهار و شام داده بله جواب
 دماغم گنده حامد رقصيم، حال در حميد و احسان با فقط اینجا، هروکریه یه یعنی ببریم، حالشو بذاریم
 دختر، اين نداره هيجان شوررو يكم تحويل، ميده ژكوند لبخند فقط كه عروسم بهار، دل ور ميره همش
 وت فقط دیگه اومده، مامانتم راستی جوره، بدجوری الواتی خوری مفت بساط که بیا پاشو يه،فرار كه دامادم
 .تهرانه کاری چه برای نمیدونم حسین امیر گفت زهره عمو زن حسین، امیر و نیستی

 :گفت خونسرد. باشد او داماد بود قرار آمد، درد به قلبش سعید

 سپیده؟ -

 .جانم -

 :گفت آرام سعید

 .بده بهم منفی جواب بهار شدی باعث تو که ونمدمی من -

 .من من، سعید من؟ چي؟ -

 .نیا چشمم جلوی دیگه هیچوقتم نزن، زنگ من به دیگه وقت هیچ کنم، درخواستی یه ازت خواممی -

 .دوید سمتش به حسین امیر و رفت باال بارهیک به سعید صدای

 و تو رددرمو بابات نداری دوست که چیزایی اون علی والی به بزنی زنگ هم به یا ببینمت دیگه یکبار اگه که -
 .ذارممی بابات دست کف رو اشهمه رو بدونه آشغال سپهر

 دانست؟می کجا از سعید را سپهر ماجرای بود، ترسیده سپیده

 سعید؟ کیه سپهر چی؟ یعنی-

 مجرديت خونه شیراز توی که تولدی جشن شب که همونی سپهر میارم یادت االن کیه؟ نمیاد سپهریادت -
 ...کرد شروع بعدم و کرد اتیقه توی رو کیک گرفتی

 :زد فریاد و زد سعید شانه به محکم حسین امیر
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 .دار نگه حرمت سعید، بسه -

 و شدندمی پاره انگار داشتن پيشانيش رگ،های زد، فرياد و زد کنار اششانه از را حسین امیر دست سعید
 :گفت

 نگقش کردیمی مستی حالت توی که هاییکثافتکاری اون ،دارم رو شبت اون لمایفی و عکس تمام سپیده -
 و قعش گفتی دوستات به که دونممی اینم و داشتی رابطه سپهر با اندازه بیش که مشخصه معلومه، همش
 .کنممی ازدواج پسر تریننجیب با شهرستان میرم بعدم کنممی اینجا رو حالم

 تهگف او به توانستمی کهکسی تنها و بود درست گفتمی سعید کهمواردی همه بود شده شوکه سپیده
 ود،ب خبر بی او از مدتی و بود کرده سختی دعوایی او با سپهر خاطر به که بود صمیمیش دوست لیال باشد
 .زد زار خود حال به گذر زود هایخوشی از پشیمان و کرد قطع را تلفن نداشت، گفتن برای حرفی دیگر

 :گفت كوبيدو سعيد شانه به محكم بود، ناراحت سعید برخورد این از حسین امیر

 .بزنی حرف اینجوری سپیده با نداشتم انتظار ازت بیاری، روش به نامردیه کرده هرکاری هرکی -

 :داد را حسین امیر جواب زیر به سر سعید

 .امیر نباش زخم تو -

 بری؟ واییخمی کجا، بری خواییمی واقعا   حاال خوب خیلی -

 .گردبرمی مونممی مدتی چند یه بستم، قرارداد تازه باهاشون عربی کشورهای از یکی میرم -

 :داد ادامه زد پوزخندی سعید

 خانمی جز خوبیه خیلی دختر داره گناه طفلک اون کن، خوشبختش ولی باشه مبارکت داداش برو پاشو -
 .کن شروع بهار با شده تموم دیگه آنا ندیدم، ازش چیزی

 بهار

 

 خانواده مدام بود، من خانواده برای شلوغی روزهای روز چند این گذشت،می او با ارتباطی هیچ بدون روزها
 عمو زن بودند، کرده اطراق ما خانه در رسما   سپیده خانواده حتی داشتند، آمد رفت ما خانه در پرویز عمو

 دوخت، عقد روز برای محجبه لباسی او شت،گذا تمام سنگ عقد مراسم لباس برای( سپیده مادر) فرشته
 برای فقط احسان نامزد عاطفه حتی و احسان بودند، سپیده و احسان با کل کل حال در مدام که برادرانم
 و گرددبرمی خارجیش سمینار از امشب سیاوش آقا شد، اضافه ما به امروز هم عمه. نبودند ما خانه صبحانه

 کردمنمی فکر کرد، سردرگمم سعید پیش دقیقه چند تماس! سعید نیست، سعید وخوشی هیاهو این در تنها
 دلم در غم کرد، خوشبختی آرزوی برایم اما بود لرزان صدایش کند، برخورد من با احترام با چنان سعید

 دامادش اجباربه اينكه از خوشیدل مشخصا   خوب نیست، هیاهو این در هم او خوشبختي؟ نشیند،می
 دروغین لبخند و سکوت داشتم که پاسخی تنها من و گرفتمی من از را او سراغ مدام عمو زن .ندارد کندمی
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 زنم،یم لبخند سکوت با که حیاست و شرم از کردمی فکر و رفتمی امصدقه قربان خوشحالی با عمو زن و بود
 هیچ کردممی احساس که دیدممی را عمویی زن من و ایمنگفته باهم سخنی هیچ او و من دانندنمی هاآن

 و خرید و رقص حال در مدام و بود سرحال کامال   او بوده، بازی یک هااین همه گفتمی وحسم ندارد بیماری
 بی روز چند این در من با اشرابطه احسان عروسی، مراسم شدن برگزار باشکوه برای رنگارنگ دستورهای

 انمهرب پسری او گفتمی و کردمی تعریف برادرش از تلفمخ هایبهانه به مدام و بود شده ترصمیمانه اندازه
 و عفت داند،می من به نسبت برادرش عالقگیبی درباره را چیزهمه احسان که کردممی احساس من و است
 ارب تمام ولی شدمی دعوایشان مدام و داشتن نظر اختالف هرکاری سر مدام( فرشته عمو زن خدمتکار) کلثوم

 هب دکتر داماد از بود سرمست که مادرم پدرم، مادرو اما بود، ریخته دوبیچاره آن سر بر پز و پخت و نظافت
 جون زهره داره؟ دوست غذایی چه دکتر جون زهره" پرسیدمی سؤال درموردش عمو زن از مختلف هایبهانه
 امر  مدام مادرم م،بود مادرم سادگی اين از كالفه من و..." و میاد کی دکتر جون زهره چیه؟ لباسش سایز دکتر
 :گفتمی و گذاشتمی قلبش روی را دستم و کردمی بارانبوسه

 وای ؟نبینم رو عروسیت نكنه صاحاب، بی بیوفته کار از زیاد خوشی از ترسممی میزنه، شاد چقدر بهار ببین
 یکن خودت عاشق چنان خواممی کنیا، سفیدم رو بهار مادر. کنن چشم رو دکترخوشگلم داماد ترسممی بهار
 .نیان چشمش به خوشگال دختر اون که

 :گفتمی و کردمی بارانمبوسه شدممی ناراحت حرفش این خاطر به کمی وقتی و

 کجا کوچلو میزه ریزه توی گفت رو حقیقت مادرباید خوب ولی هاییملکه شبیه که تو خوشگلم بگردم دورت
 .کجا اکبر اهلل ماشاهلل دکتر و

 دود غایبش داماد برای اسپند و رفتمی آشپزخانه به شتابان دکترش از مکررش ایهتعریف از بعد مادرم
 قند دلش در بود من از غیر دختری هر شاید کند، چشم را دامادش خودش ترسیدمی انگار کرد،می
 شب همان او سوی از و دادم تن وصلت این به اجباربه که منی ولی دارد زیبایی نامزد چه که سابیدندمی
 تقبالاس همه از لبخند با روز چند این که البته نبود، چیزی نفسماعتمادبه تخریب جز شدم، ترد استگاریخو 
 ادهار  بی من و شدمی کشیده جدایی به مشخصا   که زندگی. خوابیدممی بغض و اشک با هاشب ولی کردممی

 آینه روبروی رسید، باد و برق سرعت به عقد روز دارد؟ ایفایده چه بودم، ترهابزرگ شبازی خیمه عروسک
 هرچه ولی بد، یاد است خوب امچهره که فهمیدمنمی انداختم، خودم به گذاریی نگاه آرایشگاه سالن قدی
 به تمایلی هیچ اما کردممی آرایش که بود باری اولين این بااینکه نبودم، من کردهآرایش دختر این بود

 گره اب که طالیی ساده روسری و پوشیده کامال طالیی لباس نبود، ممه زيبا یا زشت نداشم، خودم چهره وارسی
 بودم، یجگ نشستم، انتظار سالن در آرایشگر خانم از تشکر با بود، کرده کامل را حجابم بود شدهتزیین زیبایی
 رب دباش او زدممی حدس که ناشناسی شماره. گذاشتند تنها مرا و رفتند خانواده همه زمانی چه آمدنمی یادم
 :پیچید گوشم در که بود او صدای دادم که جواب افتاد، گوشیم صفحه روی

 .منتظرم پایین بیارین تشریف سالم -

 .چشم سالم -
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 رفتم بیرون که خروجی در از شود، كم اندوهم و دلهره از شايدم سایدممی همروی را دستم انگشتان
 ودب پوشیده توسی وشلوارکت و بود موبایل اب صحبت مشغول ماشین درون او دردیدم روبروی را ماشینش

 .شدم سوار کوبد،می من سر بر را او زیبایی باز مادرم که کردم فکر من و

 فکر چرا من پرداخت، تلفنیش مکالمه ادامه به و داد را جوابم کوتاه بسیار نگاه یک با او و کردم سالم
 و دز  استارت ببخشید یک با کرد قطع که را تلفنش !ماندمی خیره من کرده تغییر چهره به حداقل او کردممی

 ماشین درون که چیزی تنها رسیدیم، محضر به همدیگر به نگاهی یا ایمکالمه هیچ بدون ما و کرد حرکت
 هب گذاشتم، عطر آقای را او نام من و بود پیچیده فضا در که بود خوشبویی ادکلن بوی کرد جلب را نظرم

 نمک باز را در اینکه از قبل رفتم، محضر داخل به شدم، پیاده ماشین از او از بلق سریع من رسیدیم که محضر
 :داشت باز رفتن ادامه از مرا صدایش

 .کنید صبر لحظه یه کنید؟می کارچی -

 :صدایش بود ملتمسانه. رسید مشامم به عطر آقای بوی آمد که سرم پشت ایستادم

 باشیم نامزدها بقیه مثل مادرم جلوی حداقل یا خانواده ویجل پس کردین؛ قبول که حاال کنممی خواهش -

 کجا از گل دست آن دانستمنمی من و داد من به سفید گلی دست او و دادم تکان مثبت معنای به سری
. دمکر  سالم همه به زنان لبخند من و پیچید فضا در سوت و دست صدای و کرد باز برایم را در! شد پیدایش

 آیدنمی یادم و دامادها تمام مثال به بود، گرفته گرم همه با من به نگاهی یا توجهی هیچ بدون عطر آقای
 :کرد پرتاب حال زمان به مرا امشانه بر مادرم دست ولی نشستم عقد سفره سر بر زمانی چه

 .داد خدا بنده که لفظیم زیر بگو، رو بله دختر کجاست حواست وکیلم، گفت مرتبه چهار بهار -

 زیر و خوانده خطبه مرتبه چهار عاقد زمانی چه دانستمنمی من و كردم نگاه اطرافم به شده مسخ و گيج
 رد بود مشخص و کردمی بازی انگشتانش با او. کردم نگاه روبرویم آینه به داده؟ كسي چه چیست، لفظی
 هایموفقیت تمام لحظه یک در است، زندگیم کار تریناشتباه این دانستممی بودم مردد آشوبیست، دلش
 انتخابی حق توانمنمی چطور نبودم، آفرین افتخار کشورم برای کم من آمد، چشمم جلوی پژوهشیم علمی
 :پیچید گوشم در او صدای و آمد گوشم کنار سرش کردم احساس لحظه یک باشم، داشته

 شد طوالنی خیلی منتظرن همه بگین، بله کنممی خواهش اجبار، این از امشرمنده -

 اهلل کالم بوسیدن و بغض با بود، ديگران نگران همچنان او خوردم تأسف اجبار این از او و خودم برای من و
 :گفتم بلند

 !بله زمان، امام مقدس صاحت اجازه با الرحیم الرحمن اهلل بسم -

 اجازه پدرم از عمد به من و نکرد عوض مرا حال هم سرم بر رنگی ریز هاینقل ریختن و دست سوت، صدای
 بله اجازه کسهیچ از که نفهمید کسهیچ کنم فکر که بود زیاد خانواده برای چنان خوشی این نگرفتم،
 رب دروغین لبخند کرد، بغلش و ایستاد کردنش آرام برای او که ریختمی ذوق اشک چنان عمو زن نگرفتم،

 و گذاشت دهانم در زهری و شد حلقه گردنم دور به دستی که زمانی تا نیست، یادم هیچ دیگر و بود لبانم
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 با دیگر ماه چند دانستممی که کردم دست در ایحلقه و دادم انجام لبخند با را کار همین اجبار به هم من
 اجبار و زور من. خواستمنمی را ازدواج این من) گفتم خودم به دربیاورم، دست از باید شرمساری

 بر ایبوسه که زمانی تا نبودم خود درحال.( بخشمنمی را کدامهیچ بخشم،نمی را کسهیچ. خواستمنمی
 در اشک خجالت از من و بوسید را دستم اشک با که دیدم را عمو زن کردم باال که را سرم نشست دستم

 ر،بيشت پدرم از بودم، دلگير عمو زن از زدم، گریانش صورت بر ایبوسه کشیدم عقب را دستم آمد، چشمانم
. شنیدممی را او تند هایینفس صدای فقط من و کردندمی نگاه ما به بغض با و کرده سکوت افراد همه ولي
 :گفتم گلو در بغضي با

 !کاریه چه این عمو، زن نکنید امشرمنده -

 :گفت و بوسيد را دستم دوباره عمو زن

 .خندیمی غم با داری که دونممی که عزیزکم بخند میشی، خوشبخت که دونممی کن، حاللم -

 :زدم لبخند

 خوان؟مي چيزي صالح و خير جز به بزرگترها مگه نباشید، نگران جون عمو زن خوبم -

 :گفت و کرد او به رو و زد لبخند عمو زن

 انتخابم؟ نداره مریزاد دست امیرحسین کن نگاهش کردم، انتخاب برات خوشگلی عروسک چه ببین -

 :گفت عمو زن بود هرچه ولی نه یا کرد نگاه او دانمنمی

 پسرم برم نجابتت اون قربون -

 !نجابت! نکرده نگاهم ایلحظه حتی او بود مشخص. زدم پوزخندی دلم در

 :گفت و گرفت وش*آغـ در و بوسید مرا آمد حامد

 گلم خواهر تو بله مدیون فامیل خوشحالی این -

 :تگف گوشم در و بوسید مرا مادرم! کردم خودم داروام را همه اندازه چه کردم فکر من و

 بچرخونی، رو زندگی یه تونیمی خوندن درس جز بدونن همه خواممی بدی، نشون رو هنرت خواممی -
 مادر؟ باشه بمونن، ن*دهـ به انگشت همه که کن خودت عاشق رو دکتر این جورییه

 تم؛گذاش دست آقای را او نام بار این من و شد گرفته خانوادگی هایعکس گفتم، چشمی لبخند با تنها من و
 كاراين مادرش لبخند خاطر به حقيقت در دهد، نشان را دروغینش صمیمیت تا رفت کمرم دور دستش چون

 منتقل من به محبتی گرمای هیچ دستش فهمیدم،می خوب را این من و من همچون بود روحبی او كرد، را
 را وجودش عمیق غم اما ود،نش خبردار درونش راز از کسی تا کردمی شوخی و زدمی لبخند همه به او نکرد،
 یادم چیز هیچ دیگر و كنم تظاهر توانستمنمي من اما داشتم، را او حال دقيقا من خود چون فهمیدم،می

 نوزه او که بخورم قسم توانممی من و نشست من کنار او رفتیم، شهر هتل رستوران به که زمانی تا نیست،



 

 
133 

 زن چرا شد، من نصیب اجباری ازدواج این چرا که بود این ردرگی ذهنم مدام من و نکرده من به نگاهی حتی
 آیا کرد،نمی نگاهش حتی داماد که بودم عروسی من! کردند بد من حق به او و پرویز عمو مادرم، پدرم، عمو،
 صحبت ه محترمان همه با اما او دارند، توجه نشسته کرسی به حرفشان اینکه به فقط یا فهمیدند؟نمی
 مادرش دل خاطر به تنها هاخنده این که دانستممی من و خندیدمی حمید و احسان هایلودگی به و کرد،می
 اما بودند، جمع این داماد و عروس امروز دو آن انگار کرد،می برخورد دلدارانه چنان عاطفه با احسان بود،
 شد انیزم چه که نیست یادم و بود مهربی بسیار دیگران به عاطفه خود متقابال   و عاطفه به نسبت همه رفتار
 و لرزاند، خو به مرا شد بسته سرم پشت او توسط که دری و رفتم اتاقم به من و بودیم مانخانه در که

 :گفتم او به کرده پشت او به نگاه بدون ندادم، او به شدن وارد اجازه خودم به محلیش کم خاطر به من

 !شرمنده موندن، بیدار ثانیه یک نیست نمتوا در اصال   ام،خسته من برید میشه ببخشید -

 عروس من و برگشت سر پشت همان از بگوید ایکلمه یا بیاید جلو حتی اینکه بدون خداخواسته از او و
 مرا ایذره او فهمیدند،می را نخواستن یا خواستن کسی نگاه از خوب دخترها بودم، مرد اين اجباري

 زدم خواب به را خودم سریع دارم، غرور خود برای هم من کنم، محبوسش اتاق این در چرا پس خواست،نمی
 .نشوم بازخواست مادرم سوی از تا

 ایفرهس رفتم که خانه سالن به گرفتم، دوشی صبحم نماز شدن قضا از شرمسار شدم بیدار خواب از که صبح
 سپیده و سعید احسان رهسف این غایبان تنها بودند، صبحانه سفره سر بر خانواده همه و بود شدهپهن بلند

 اجباری ازدواج این حداقلش زدم لبخندی بودند، آمده همسرش و فهیمه عمه حتی بود جالب برایم. بودند
 سفید ارشلو  با سفید تیشرت ایستاد، پایم جلوی او و کردم گرمی سالم ساختگی انرژی با زده، کنار را هاکینه

 کوتاه من و کرد دراز دستی مردد و بودم پوشیده دامن و کت معمول طبق من و بود کرده دامادوار را او
 ارب اولین این و بود بارم اولین من اما است آسان مخالف جنس یک با ارتباط او برای دانستممی. دادم دست
 همهمه آن من آمدن از بعد و نشستم او کنار. دادمی بودن اضافي طعم و اجبار طعم تحقير، طعم زهر، طعم
 زیر همه بود مشخص کامال   ولی داد،می نشان خوردن صبحانه مشغول را خودش هرکس و شد تمام انگار
 :گفت بلند لبخند با او و شد گرفته صورتم جلوی ایلقمه کنند،می نگاه نفر دو ما به چشم

 ما خانم عروس برای اینم -

 تظاهر بود بلد کامال   او و دهستن خندیدن ریز درحال همه شدم متوجه و گرفتم او از را لقمه تعجب با من و
 سکوت در که بودیم او و من فقط شدند، دادن نظر مشغول همه و بازار از صحبت به کرد شروع حامد کند،

 تگرف دستم از و شد بلند او و بردم سالن به را چایی سینی من صبحانه صرف از پس خوردیم،می صبحانه
 را خدمتکار آقای که کرد اشاره من به عمو زن نامیدند، ذلیل زن و کردند مسخره را او لودگی با حمید و حامد

 از و شد وارد او افتاد، جانم به ایدلهره در به ایتقه با رفتم، مطالعه اتاق به خجالت با من و ببرم خلوت به
 سویبه ندارد، دیگر باهم خلوت به ایعالقه هم او فهمیدم بود، دیوار و در پی که نگاهش و لرزانش دستان
 من به نگاه بدون و کرد خواندن مشغول را خود و رفت گوناگونم مسابقات از اهدایی هاییمدال و تابلوها
 :گفت
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 فعالیت اجازه گرفتن برای خونهوزارت برم باید بعدش فرودگاه برسونم رو احسان هم تهران، برم باید من -
 ات کنید آماده دارید کالیفرنیا دانشگاه از که اینامهدعوت اون با رو دانشگاهتون مدارک هم شما پزشکیم،

 مهاجرت وکیل ببرم

 ایصده برای حتی که سؤال از آواری با ماندم من و رفت و کرد خداحافظی من به نگاهی هیچ بدون هوابی و
 نداشتم؟ او برای جذابیتی هیچ نگاه از

 چشم من به و کرد، رد قران زیر از را او مادرم بودند، او با خداحافظی درحال همه آمدم بیرون که اتاق از
 قطف و ايستادم ماشينش كنار رفتم بيرون خانه از ماندن، حياط در همه بروم، استقبالش به که رفت ایغره
 ههم فردا شد مشخص گفتگوها از پیوستم خانواده جمع به بود، استقبال از هردویمان سهم خداحافظ یک

 آماده ایران در بودنمان سال یک حداقل برای را عمو خانه باالی بقهط تا روندمی تهران به من جز به خانواده
 من ند،ببر  تهران به جا یک تا بگذارد کارتون در مرا وسایل و هاکتاب تا بیاید ما خانه به عفت شد قرار کنند،

 مرده عروسی من که دیدندمی آیا اجباری، چه با هم آن شدم،می بیرون پدرم خانه از داشتم رسمی صورت به
 گفتن بخند، و بگو درحال همه پرسید،نمی من از سوالی هیچ کسیهیچ شده؟ نفرین دامادی او و! بودم

 و تهران به رفتن از هیچ دیگر بودند، عروسی مراسم ترباشکوه هرچه برگزاری برای تصمیم و قدیمی خاطرات
 ایج هیچ که بروم ایخانه به دیگر روز بیست بود قرار من نبودم، خوشحال شریف دانشگاه در تحصیلم ادامه
 :گفت عمو که بودند خداحافظی و هایشانماشین شدن سوار درحال همه نیست، جاآن من

 میارم برات بعدازظهر میرم. حامد خونه گذاشتم رو ماشینت عمو، بهار -

 :کردم نگاه عمو به تعجب با

 !ندارم ماشین من! جون عمو ماشین کدوم -

 تگف دیگری و شوهرشه پی حواسش گفت یکی عاشقه گفت یکی) پیچید ما کوچه در همهمه و خنده صدای
 :پیچید گوشم در بابا صدای( خجالتیه دخترم

 دادید خجالتمون داداش -

. کردمی تعارف هم شاید بود، زدهخجالت هدیه ماشین یک خاطر به که کردم نگاه پدری به تعجب با من و
 :گفت عمو

 !جون عمو دیگه داد کادو بهت رو کلیدش عقد سر ینامیرحس که ماشینی همون -

 کلید اصال   و! شده داده ماشین کلید من به زمانی چه کی، آمدنمی یادم و کردم نگاه همه به حیرت با من و
 :داد ادامه عمو کجاست؟

 بزنی رو آپارتمانت آخر امضای که محضر بریم دنبالت، میام هم بعدازظهر -

 داد ادامه عمو و کردم تشکر لبخند با ندارم، اطالع چیزی هیچ از اینکه از گرفتم گر من و
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 تهران بوده رفته که روز چند رو هردوش خودش نبودم، کادو دوتا این جریان در من که اميرحسين جون به
 خریده برات

 ذابع از بودم مطمئن ولی آید،نمی یادم من که داد هدیه من به را هااین کی کادو آقای کردم فکر من و
 خودم به دادم، قورت را حرصم اندازه از بیش هدایای این از عصبانی من کرده، تهیه را هدایا این وجدانش

 احسان شماره کردم نگاه که همراهم گوشی به رفتم که اتاقم به آیم،درمی خجالتش از موقعش به دادم قول
 پیغام یک و بود گرفته تماس بار چندین که دیدم را

 لتحوی دیگه گرفتی کادو زده گاز سیب گوشی چیه. بده جواب رو گوشیت این بابا مون،خون عروس سالم)
 کادو آقای طرف از هدیه یک هم این یعنی نفهمیدم، را هدیه گوشی گرفتن از منظورش( جان عروس نمگیری

 :گرفتم تماس احسان با! نیست یادم چیز هیچ چرا! شدم بیمار نکند خدایا بود،

 هستین؟ خوب بود اتاق توی گوشیم شرمنده احسان، آقا سالم -

 دارم، دبی پرواز بعدازظهر تهران، ریممی داریم امیرحسینم با دختر؟ چطوری. شرمنده دشمنت سالم، -
 !ندادی جواب کنم خداحافظی زدم زنگ هرچقدر

 مکنمی دعا براتون. بشین موفق که شاءاهللان بود، سكوت روي تلفن ببخشيد خوبم، باشین زنده -

 نداری؟ باهاش کاری امیرحسین، بدم رو گوشی خواییمی کنه،می معجزه دعاهات که نکنه درد دستت -

 برسونید سالم ممنون، نه -

 :گفت او به و خندید احسان

 .باش خودت مواظب عاشقتم میگه بهار -

 :گفت بلند خوشحال و سرمست احسان دادم نشان را عصبانیتم زشته احسان آقا یک با من و

 .مشکله برام دوریت بگردم دورت میگه شوهرتم بابا، باشه -

 درمورد مادرم از کردم، قطع را ارتباط و خندیدیم باهم هرسه آمد، تلفن پشت از او خفه احسان فریاد صدای
 چیز عظیمی خاندان در هدایا این که البته بوده، احسان کار گوشی هدیه فهمیدم و پرسیدم عقد سر هدایا
 خورد، زنگ موبایلم خواب موقع هنگام شب. باشد بهترینش و ترینگران باید چیز همه نبود، عجیبی

 اب حتما   پرسی احوال یک برای حتی یا را رسیدنش خبر کردممی حس بودم، او انتظار چشم ولی چرا دانمنمی
 :دادم جواب. بود کشور از خارج شماره اما گیرد،می تماس من

 بله -

 :بود ناحسا  بشاش و خنده صدای

 خوبی؟ دبی، رسیدم چطوری؟ کوچولو، داداش زن سالم -

 :داشت مرا هوای بیشتر نداشت من قبال در ایوظیفه که احسان رفتم، وا واقعی معنای به
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 دیهه موبایل بابت باشید، خودتون مواظب خوبم، منم الحمداهلل رسیدین، سالمت به که خدا شکر سالم، -
 كنم جبران شاءاهللان. منونمم احسان آقا کردین شرمنده هم

 کردی امشرمنده کردی تشکر انقدر هم محضر توی نداره، رو قابلت بابا داداش، زن قربونت -

 پافشاري احسان چرا فهميدمنمی! بودم کردم تشکر کی و داده را گوشی این زمانی چه اینکه بهت در من و
 :گفتم خونسرد. بودم سرخورده ودمب او برادر زن كه اين از من و دارد داداش زن گفتن روي

 کردین امشرمنده همه ممنونم، -

 غمگین شاید شد، آهسته احسان صدای

 ،شدی داداشم زن اجبار به که دونممی نمیام، بیرون فکرت از خدا به هستیم، تو شرمنده همه ما بهار، نگو -
 واستنخ بعد ولی کردن ازدواج اجبار هب هاخیلی بهار دین،می تشکیل رو زندگی بهترین دوتا شما مطمئنم ولی
 قلب یه آقاست، خیلی اون. بده فرصت امیر به دادن، تشکیل رو زندگی بهترین و بدن فرصت هم به که

 ...از مادرم خاطر به که مهربون انقدر داره، مهربون

 :گفتم ناراحت من و گذشته عشقش از بگوید خواهدمی که دانستممی نداد ادامه را حرفش

 جا چهی به باشه آنا فکر به اگر وگرنه میده، فرصتی بخواد خودش اگر بوده، این قسمت نباشید، مندهشر  -
 .رسیمنمی

 ...فکر دیگه اون خدا به نه -

 کنید تمومش میشه -

 :گفت شرمنده احسان. بود كرده كم را تحملم شكست اين درد

 !دیگه چیز یه راستی شرمنده، باشه -

 بفرمایید -

 مراسم روز کنی راضی رو مامانم میشه میاد، عاطفه و من ازدواج قبل ژنتیک آزمایش جواب گهدی چندروز -
 حرف ندارم جرأت منم نداره، عاطفه با خوبی رابطه اصال   که دونیمی خودت کنیم؟ عقد هم ما عروسیتون

 بزنم عروسي

 تنفر ما عاشق، او. بود احسان و ما ازدواج در تناقض چقدر زدم، لبخند

 برمیگردین؟ کی. حتما   مچش -

 و ممامان رابطه کنی کاری یه میشه بهار عروسی، قبل تا گردیمبرمی داریم مسابقه تاسه. جاماین روز پانزده -
 دارند قبولت خیلی که دونیمی بشه، خوب هم عاطفه

 محضر توی رو عاطفه که دیروز من احسان آقا ولی موضوع، این با میان کنار باالخره. نباشید نگران چشم -
 .گیرهنمی گرم کسهیچ با! دارهمی نگه دور همه از رو خودش کال   دیدم
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 خواهرمم حتی نگرفتن، ما برای برون بله یه خدایی داره حق اونم گیره،نمی تحویلش کسهیچ چون خب -
 دتخو میگم منطقیش دارم نیستا، حسادت بحث اصال   خدا به! داری انتظاری چه خواستگاری، شب نیومد
 چندروز عقدتون از قبل بودن، جمع خانواده همه شیرین و باحال چقدر که خواستگاریت شب از اون ببین
 رو انتهر  تاالر کاخ بهترین گرفتن هتل توی که رو عقدتون مراسم بکوب، و بزن بودیم اونجا همه شام و ناهار
 از هرکدوم که زهرمار و کوفت هزار گردون مراسم و بردارفیلم آتلیه، دیدن، تدارک عروسیتون برای

 جبران براش رو همه کنم ازدواج راضیم من ولی نیست؟ تبعیض اینا اینه حرفم من کنار، به هاسبهترین
 .بشه تموم هاحدیث و حرف همه تا کنم عقد خواممی فقط کنم،می

 آرام. نبود او هايحرف توان كه بودم سنگين خودم دل غم قدرآن. نداشتم را احسان هايدردودل حوصله
 :گفتم

 ،حرف شناسینمی که رو عظیمی خانواده کرد؟ میشه چه ولی منطقیه، هاتونحرف همه گینمی درست -
 ندارن قبول رو خودشون از ترکم خودشونه، حرف

 بوده؟ اشتباه انتخابم نظرت به بهار -

 :بود سوالی چه این کردم تعجب

 رو اتونخاله دختر شما خب ولی نیست، موافق کسیچه درسته! شماست انتخاب این! دونمنمی من -
 دارید دوست

 دارم دوستش خیلی آره -

 از بود، کرده درگیر را ذهنم زیادی فکرهای نذاشتم، برهم پلک صبح تا و کردم قطع را تلفن صحبت کمی از بعد
 خاطر هب بعدا   اینکه از م،شو سفید رو امخانواده نزد چطور اما بودم، متنفر کنم تحمیل کسی به را خودم اینکه
 فكر و دهد طالق درخواست کنممی فکر که آنچه از زودتر که ترسیدم ترسیدم، نشود نزدیک من به عالقه
 بعد روز. شوممی خانواده شرمنده ترکم بگیرم طالق آنطرف اگر حداقل بروم ایران از زودتر هرچه باید كردم
 .ماند من کناردر  عفت فقط و رفتند تهران به خانواده همه

 

 آن خواستنمی دلم هیچ بگذارد، ایوسیله هیچ به دست ندادم اجازه عفت به غرغرهایش، و بود عفت
 موع زن خدمتکار کلثوم درمورد و بود نشسته وارخانم هم او باشد، داشته من برای را خدمتکار نقش طفلک
 کوری علت و قدیم از کرد شروع هم عدب و كن جمع درست كه زدمي غر جانم به هم هردفعه کرد،می غیبت
 هرکه که گفت دل سوز با و گفت حسرت با بود گرفته طالق او از که نامزدش درمورد بگوید چشمش یک

 :خندیدم بلند من و گرفتمنمی طالق دزد نامرد آن از کاش ای و است بخت سیاه او مانند بگیرد طالق

 !کارچی خواییمی دزد شوهر خانم عفت -

 .نداره احترامی و عزت باشه سر سایه بی آدم! خترمد ای -
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 حلقه ذوق هوابی بختم، سیاه عفت مانند نگرفته طالق کردم حس هایمکتاب کردن جمع درحال من و
 :کرد را ازدواجم

 کو؟ طالهات بقیه پس خوشگله، دستت حلقه چقدر بهار وای -

 دستم در را حلقه این خورممی قسم من و! ودب عفت است دستم در ایحلقه که آورد یادم که کسی اولین و
 :گفتم حوصلهبی بودم، ندیده

 ندارم طال به ایعالقه زیاد خانم، عفت بسه حلقه همین -

 گفت و رفت ایغره چشم او

 اوست طالهای به زن زیبایی -

 لهب دکتر به که بود این کار بهترین که) گفت و دارد خبر من به سعید دلدادگی جریان از که گفت برایم او
 لرزاند را دلم بار اولین که کسی با حتما   نبود ایسپیده اگر کردم فکر من و(کجا سعید کجاو دکتر آقای گفتی

 .نميدانم کردم؟می ازدواج

 شاد و بود سرمست بود پری مامان خورد زنگ تلفنم

 ناراحته امونهمه از! نداره دوست تو بدون رو ما دکتر آقای که ببین بیا بهار دخترم، رسیدیم بهارم، سالم-
 خونه توی بره جهاز قبل دختر دونهمی بد حاجی جان دکتر میگم بهشون هرچی تهران، نبردیمت چرا میگه

 ...کنهنمی قبول داماد،

 بزنید حرف خودش با دکتر آقای بفرمایید

 :گفت خوشحال آمد او صدای ماندم دستم حلقه به خیره تعجب با

 شدم ناراحت ازت تهران؟خیلی نیومدی چرا انمخ خوبی؟ عزیزم، سالم-

 مه قدرهاآن شاید گرفتم، دیوار بر را دستم آمدنمی بیرون امسینه از که نفسی و باز دهانی با زدهشوک من و
 رو هنرت) زد زنگ گوشم در مادرم و پدر صدای دارد، دوست مرا او شاید نبود، خراب اوضاع کردممی فکر که

 :گفت بزنم حرفی تمخواس تا( بده نشون

 عزیزم بده اجازه لحظه یک-

 :گفت او. رفته اتاق درون بود مشخص آمد تلفن طرف آن از اتاقی در صدای

 کنم جلوه جلوشون عادی که خواستم بودم، معذب بقیه جلوی شرمنده، ببخشید سالم -

 :باشم تفاوتبی ستمخوا بود، ایحرفه بازدغل یک او و بودم باخته نداده نشان هنر و رفتم وا من و

 کنممی خواهش! بابا نه -

 ببخشید باز کردم ناراحتتون اگر چیزهاست، همین به مادرها و پدر دلخوشی دیگه، ببخشید -
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 :داد ادامه دید که را سکوتم داد،نمی من به هنرمندی هیچ فرصت لعنتی آن بستم را چشمانم

 مهمونی، و گردش بریم مدام نخوان ازمون و ندن یرگ بهمون مدام اینکه برای بگم بهتون خواستم راستی -
 نیست؟ که موردی شهرستان میام هفته آخر خودم اداری کارهای دنبال مونممی تهران دیگه من

 خداحافظ نه -

 رتحس و بغض با من و کرد قطع را گوشی غریبه آقای و بکشد ایکالفه نفس شد باعث واضحم صریح جواب
 .است مهربان غریبه این شاید و بود مهربان صدایش دیگران ویجل چقدر کردم فکر ابلهانه

 هب و نیست خواهان مرا که بود گفته من به دیدار اولین با وقتی شوم، نزدیک او به توانستممی چطور من
 به را خودم خواهممی کندمی حس او کنم هرکاری پس بگیرم، کناره او از خواسته من از او کند،نمی فکر من
 .شنیدمنمی را عفت صدای دیگر و شدم آوریجمع مشغول سرخوردگی با کنم، لتحمی او

 .دادمی مرگ طعم بودم اول همیشه که منی برای لحظات این بود، شده خورد شکل ترینراحت به من غرور

 هب گفت مادرم بود، خسته و پریده رنگ عمو زن تنها برگشتند، تهران از راضی و خوشحال همه روز سه از بعد
 پدرم معلوم قرار از شده ضعيف كمی همين براي کرده نظارت خودش را خریدها تمام زیاد خوشحالی خاطر

 پذيرایی از همه كه طوریبه بود کرده پذیرایی هاآن از گرم بسیار او روز سه این در و بود خریده را هابهترین
 :گفت مادرم که بود این شد تعجبم باعث که اینکته و كنندمي تعريف او

 باهات مدام جان دکتر فهمیدممی خودم نخریدم، چی و خریدم چي بگم نداره فایده که من گفتن البته -
 .میگه برات رو همه ریز به ریز و زنهمی حرف تلفنی

 خود همه اين از متعجب من و کرده؟می صحبت کسی چه با یعنی افتاد، جانم به عجیبی ایدلشوره من و
 عروسی جشن از قبل روز سه همه که شده این بر قرار فهمیدم مادرم هایحرف از ، دمبو بازيشدلغ و داري
 ربخاط او چشم در شوم ديده شايد کردم فکر بچگانه من و درباغ عروسی کلیپ گرفتن برای برویم تهران
 این و کند، ایجاد بینمان محبتی نزدیکی کمی شاید کردم فکر شوم، نزدیک او به همه این باید که هایعکس
 دادمی نشان بودند خریده که را وسایلی هایعکس مدام مادرم شود، رنگکم کمی دارم دل در او از که تنفری

 که کردم نگاه زیبایی بسیار خواب اتاق به من و شده چیده دیزاینر توسط خوابمان اتاق گفتمی و
 خودم اما نيست، ما بين احساسي هك بگويم بزنم حرف مادرم با خواستم نه، یا شودمی مشترک دانستمنمی
 راه دشاي باشم، داشته صحبتی اختر مادر با روز یک باید كردم فكر و کندنمی درک ها قدرآن مادرم دانستممی

 وا بود عقد مراسم از بعد از پدرم رفتار کردمی جلب را نظرم که عجیبی چیز مدت این در باشد، داشته كاری
 بگیر اجازه ازش شوهرت بزن زنگ فقط گفتمی و آمدنمی فروشیکتاب یا دانشگاه به من همراه دیگر

 هسیا با است همراه شدنم بزرگ کردم فکر من و. بیام همراهت من نیست نیازی شدی بزرگ دیگه ماشاءاهلل
 من از هم باریک حتی دکتر داماد ذوق از مادرم شدن، بزرگ اين داشت سنگيني بهاي چه و شدنم بخت

 .نه یا هستی راضی که دبو نپرسیده

 هایشحرف از و کرد دعوت شانخانه به ناهار برای مرا و گرفت تماس پرویز عمو نیامد او شد هفته آخر
 او چیز همه از من کردمی فکر عمو. بیاید شهرستان به نتوانسته و داشته جراحی عوضي آن که فهمیدم
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 ار  هایملباس دانست،نمی زدن تلفن یک قابل مرا حتی او نگفتم و دادم نشان مطلع را خود هم من و مطلعم
 اناحس طرف از پیغام یک کردم فعال را موبایلم اینترنت عمو منزل به رفتن برای شدم آماده کردم، تعویض
 :داشتم

 بگیر تماس شدی آنالین هروقت -

 روبرویم صحنه از شرمسار من و داد را جوابم خواب تخت درون آلودخواب او و کردم برقرار تصویری ارتباط
 :گفت که شنیدم را او خنده صدای کردم، دیگر طرف به را صورتم

 بده اجازه لحظه یه نیست تنم لباس خب. بودم خواب! بابا شرمنده -

 گذشت که کمی

 رفتی؟ کجا ْاکیم االن بهار -

 ب*لــ است کامل حجابش مثال   بود، برده گردنش زیر تا را هتل سفید پتوی و بود کشیده دراز تخت روی
 نزنم لبخند كه گزيدم

 احسان آقا خوبین سالم -

 :گفت ناراحت و کالفه

 !خوبی چه بابا نه -

 !شدین برنده خداروشکر که دیشب شده؟ چی چرا -

 .شد کوفتم حسابی شدن برنده این ولی بابا آره -

 ؟ چرا -

 با اونم داد، جواب امخاله وهرش ببینم رو خوشحالیش عاطفه زدم زنگ پیروزی از بعد مثال   كاره یک هیچی-
 شبه! نداری بهش زدن تلفن اجازه نگیری دخترم شأن در مراسمی که زمانی تا گفت توهین با و عصبانیت

 هعاطف میگه دراومده مرتیکه! بود تماس در باهام مدام عاطفه نبودیم نامزد که وقتیم ولی ببخشید میگم
 فقیر و دردربه همه رسید که من دختر به ذارید،می تموم سنگ جورههمه امیرحسین زن برای خب کرد، غلط

 که آوردیم انگشتر یه فقط بگیرم مراسم بخوایم ما که نیومده آزمایش جواب که هنوز آخه میگم شدین،
 کدومهیچ بمیرن، برن اتطایفه همه که بیداد و داد کرد شروع نفهم مرتیکه بشه، رسمی نامزدی مراسم

 چرا مادرت که گفت چرندیات کلی ان،بهونه دنبال و خواننمی رو دخترم اتخانواده دخترم نامزدی نیومدن
 عاطفه اجازه بدون چرا کرد، دخترعموت نام به ماشین و خونه داداشت چرا نمبگیره، تماس باهاش وقتهیچ
 زهرم هخالص. بکنی براش رو کارهااین همه باید خوایمی رو عاطفه اگه خریدی، گوشی داداشت زن برای

 شدم عصبی توهیناش از قدراین منم داد،می حسادت بوی فقط هاحرف این تمام و رو پیروزی این کردند
 .معتاد مرتیکه گفتم بود پسراش و خودش لیاقت هرچی
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 آن از چيزي هيچ كه عقدي مراسم بود مسخره نداشتم گفتن برای حرفی که بود افسرده و مریض ذهنم آنقدر
 :گفتم كالفه را خودم درونم كشتمي را همه بيرونم انگار بود ديگران حسرت ثباع ندارم ياد به

 دادین؟ ژنتیک آزمایش چی برای حاال! نبوده گذاریگله برای خوبی موقع واال بگم چی -

 بدین، آزمایش باید شماهم داده گیر مامانم دارن، معیوب ژن یه عاطفه پدری خانواده! بابا دونممی چه -
 باید همیگ بهم نفهم مرتیکه بزنم، رو عاطفه قید خواممی قرآن به که بود بد باهام رفتارش انقدر ارکن به اینا
 آمد و رفت روز چند خرج ما تا بدی باید کامل هم رو بها شیر بفهمه کسی اینکه بدون بخری جهاز عاطفه برای
 دامم مقصرم خرم خود کردن، فرض خر رو من اینا بهار بگی، نباید کسهیچ به بعدشم باشیم، داشته رو شما

 رستهد خوندن کور بکشم، حجله دم رو گربه باید گذشته، پل از خرشون کننمی فکر میرم عاطفه صدقه قربون
 توهین امخانواده به کسی دمنمی اجازه دیگه ولی دخترشون، خواستگاری رفتم همه مخالفت وجود با من
 از بگم بهشون رو اینا اگه که امخانواده از اون بگم؟ کی به رو دردم بهار آخه بکنم، غلطی چه موندم. کنه

 رس جلوم گوسفند پیش روز چند تا که امخاله خانواده این از اینم کنند،می منتفی رو موضوع خداخواسته
 تریعاقل همه از تو بزنم زنگ تو به گفتم کردن، پا به جنجال امیرحسین و تو حسادت سر از حاال بریدنمی

 کنم؟ سرم خاکی چه بگو نمیری قاضی طرفه یه وقتم هیچ

 کنم مخالفت خواممی کنیدمی فکر بگم هرچی بگم چی واال -

 مدام داد ازدواج پیشنهاد بهم اون اول حقیقتش دارم دوست رو عاطفه واقعا   من حرفیه چه این بابا نه -
 یول خودیه، که کنم ازدواج کسی با بهتر چه دیدم منم بودن خوب باهام خیلی کردمی دعوت اشونخونه منو
 این با داره که فهمهنمی بابام مال برای کرده تیز دندون معتاد مرتیکه شده، مرگشون چه دیشب از دونمنمی

 احترامم و عزت قدرنا وقت چند این کردم تعجب دیشب اصال   خدا به کنه،می کوچیک رو دخترش کاراش
 .میدن نشون رو ذاتشون دارن انگار ولی! نبود مهم برام خانواده ایهکردن غرغر اصال   من که ذاشتنمی

 طاخ فهماند احمق پسر اين به ميشد چطور و بود اشتباه احسان انتخاب مسخره مكالمه اين شود تمام كاش
 كرده

 نگرفت؟ تماس خودش عاطفه -

 تا فتاد،ا جونشون به آتیش اینا که بود چی موبایل این دونمنمی باباش، از بدتر اونم زد زنگ صبح بابا چرا -
 اساسی! سرش به زده پاک دختره خریدی، موبایل بهار برای حسابی چه روی که کرد بددهنی تونست

 و بگیرم داداشم زن برای رو موبایل این من که بود خدا خواست انگار گفتم عصبانی منم شد، دعوامون
 ندیده رو عاطفه روی این خدا به گفت تو برای ودب خودش لیاقت هرچی اونم بدین، نشون رو ذاتتون شماها
 جاشمهمین تا بایستم امخانواده جلوی خاطرش به کنهمی موظف رو من که زنهمی حرف باهام جورییه بودم

 حتی اینکه نه بشی وارد محبت در از باید تو من عزیز میگم بهش من دست از شکسته مامانم دل حسابی
 اونا که نیاوردم راه سر از رو غرورم من که انداخته راه داد و جیغ نری، امانمم دیدن به پرسی احوال برای
 شدیم درگیر باهم اساسی نیارم درد رو سرت که خالصه. کنن برخورد سرد باهام

 افتادی دردسر توی کادو، خاطر به شرمنده نداره، شکال -
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 داری ارزش هااین از بیشتر خیلی امخانواده برای تو حرفیه چه -

 عال  ف نظرمبه میگم خواهرانه احسان آقا ولی کنید،می آشتی صدقه قربون با دیگه ساعت دو شما من نظربه -
 نیست، ربطمبی خانواده هایحرف که فهمینمی خودتون نیستین که بچه بندازین عقب رو عقد جریان
 االن ولی دارین دوستش اشم درسته! ها میده دستتون کار بعد فرهنگی اختالف اس،نشونه همش هااین
 زد گزن بهتون که دیگه ساعت دو ولی کنیدمی مشورت من با دارین عصبانید شما االن اشتباهه، کردن عقد

 هب تلفن پشت که بوده اشتباه عاطفه کار نرید، عقد بار زیر من نظربه میره، یادتون رفت صدقه قربون و
 دونیدمی صالح خودتون هرجور البته نذارید، پا یرز رو خودتون عزت کرده احترامیبی اتونخانواده

 شد، مشخصش تصویر در لختش باالتنه تمام و نشست وضعیتش به توجه بدون رفت فرو فکر به احسان
 خندید گویان وای ای او و گرفتم دیوار طرف به را تلفن زنان جیغ من

 نیست تنم لباس میره یادم خب بهار، کردی کچلم بابا -

 حسرت ديگران و خوردمی بهم خودم مسخره زندگي از حالم من و کردیم تمام را صحبتمان مکالمه کمی از بعد
 .خوردندمی را چه

 با حامد و فرزانه گذاشتند تمام سنگ برایم عمو و عمو زن. رفتم عمو خانه به من و آمد منزلمان به عمو
 و شاد عروسی مانند به هم من است گرفته پرویز و زهره قلب در را ما همه جای بهار گفتنمی حسودی
 را فداكارش پسر نام صدقه قربان با عمو زن خورد، زنگ عمو زن تلفن. بردممی لذت هاآن حسودی از سرحال

 برد

 بزنی حرف باهاش میدم رو گوشی االن عزیزکم جاست،این بهارتم امیرحسینم مادر -

 :گفت و دکر  سکوت بگیرد من سمت را همراهش گوشی خواست عمو زن تا

 که راستم دست امروز خوبه حالم نزن، زنگ من به قدران توروخدا جون مادر برم، قربونت باشه آهان -
 خداحافظ فدات عزیزم برس کارت به شده، بهتر یکم بود شده حسبی

 :گفت خنده با عمو زن

 هزد حرف باهات االن همین گفت که بهت بدم رو گوشی خواستم رسوند، سالم همه به امیر

 زن تلفن باز که کردم مشت را دستانم کنم، تصدیق را گودروغ آقای حرف تا کردمی نگاه چشمانم به عمو زن
 که گفت عمو زن مکالمه قطع از بعد بود احسان باراین دروغ، از کردم، پیدا نجات من و خورد زنگ عمو

 :گفتم هوابی من و رسانده سالم احسان

 ذارهنمی خبرمبی احوالش از خدا بنده زدم، حرف باهاشون االن همین اتفاقا   -

 :گفت دلخوری با فرزانه کردن نگاه من به همه

 هروقت زنممی زنگش که امیرحسینم گرفتارم، میگه زنینمی زنگم چرا میگم بهش هرچی من نامردیه عجب -
 نامرد بروندی من از رو داداشام دوتا زدم، حرف باهاش االن همین میگه گیرممی ذو سراغت
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 :زدم فرزانه شانه به لبخند با

 بزنه بهم زنگ داره دوست جدیدشم خواهر من خانم، نکن حسودی -

 ستبازیبچه کاراین گفتم ذهنم پس در اما بگویم را حقیقت عمو زن به خواستم کرد نگاهم تردید با عمو زن
 عمو زن به باشد شاد مرشع پایان در مادرش دهم اجازه که خواست هم گونهالتماس و خواست من از او

 زدم لبخند

 درمیاره بازی شوهر خواهر ببینید، عمو زن -

 رماد برای حتی را او با خودم ارتباط عدم موضوع گرفتم تصمیم من و کشید عمیقی نفس و خندید عمو زن
 .اشموقعه به تا نکنم بازگو اختر

 ودمب مهم برایش که کسی تنها و بودم هنکرد دریافت او از پیغام یک یا تماس یک حتی گذشت، روز پانزده
 المح جویای خنده و شوخی با و گرفتمی تماس صوتی یا تصویری یا من با باریک روز دو احسان بود، احسان

 احسان حداقل اما کرد، عذرخواهی رفتارش از اشخاله شوهر و انجامید صلح به عاطفه با اشرابطه شد،می
 دبودن جشن برای ریزیبرنامه و خرید سرگرم همه. نداشت عقد مراسم برای ایعجله و بود کرده قبول را حرفم

 همراه به او عروسی مراسم از قبل هفته آخر است، چطور او با اترابطه که پرسیدنمی کسهیچ و
 ههفت سه دقيقا يعني آمد، ما خانه به ُکش،پری مادر و روزبه تيپ با شیرنی و گل دسته یک با اشخانواده

 او رمبگي توانستممي تماسي چه بود، مشخص اول از تكليفم كه من بود، نگرفته كوتاه تماس يک يحت
 مباه بسیار و بودیم کرده صحبت باهم پیش دقیقه ده انگار که داد دست من با گرمی به چنان همه جلوی

 :تگف و كرد نگاه امروسري به كند نگاه امچهره به اينكه جايبه و داشت ب*لــ بر لبخند هستیم، صمیمی

 گذره؟مي خوش نمیبينی رو من دختر؟ چطوري سالم،-

 :گفتم زيرسربه غريبه دست اين از پاچهدست من و

 داخل بفرماييد اومدين، خوش -

 برد دونفره هایمبل از یکی به خود همراه مرا و گذاشت کمرم پشت به را دستش شد، گرفته ما از هانگاه

 ذهنم زا فکر این هنوز ولی کنم، دریافت محبتی تا کنم محبت توانممی هست یفرصت گفتم خودم پیش باز
 .نشست دلم بر غم سياهی که بود نگذشته

 :گفت گوشم کنار آرام

 باشیم صمیمی پیششون باید نیست ایچاره میخوام معذرت -

 برداشت را سرم شال عمو زن دادم تکان سری فقط حرفش این از زده یخ من و

 هستند جمعیت میان ت*لــخــ که کسانی مانند به من و نپوشم روسری بقیه جلوی دیگر کرد اصرار و

 کردم سر روسری و جاپریدم از فشنگ مانند به آمد، که خانه آیفون صدای بودم، رفته فرو درخود
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 من اداعتق به او بود، احمقانه او برای من رفتارهای انگار داد، تکان برايم تأسف به سری او که دیدم من و
 انسش بدترین که بدانی وقتی نیست سخت باورش البته کردم، حقارت احساس شکست، غرورم زد، پوزخند
 .شودمی له غرورت هستی، مردی زندگی

 خواب سالن از گوشه در مدت تمام عمو زن بود، صمیمی بسیار جمع اما نداشتیم باهم صحبتی هیچ کال  
 رفتارش این و گرفتمی کناره همه از اخم با اما عاطفه. است توخام به رو حالش که شدم متوجه من و بود،
 از عاطفه که دیدممی من و دادمی قرار هایشصحبت مخاطب مرا مدام احسان شد،می احسان ناراحتی باعث
 حامد با یا زد،می لبخند احسان منو هایحرف به ساکت هم او است، ناراحت شدت به احسان کار این

 دوری مدت این کردممی ،فکر ندارد من به کردن نگاه به ایعالقه هیچ بود عجیب و بود صحبت مشغول
 منتقل من به آن از احساسی هیچ ولی کند، وارسی را امچهره بخواهد یا شود دلتنگ کمی شود باعث
 نرا ته خانه نزدیک که شده کار به مشغول بیمارستاني در که فهمیدم دیگران با هایشحرف از فقط شد،نمی
 دادم پیشنهاد عاطفه به بودند صحبت گرم همه گفتمی بیمارستان پزشکی تجهیزات از داشت و است
 با با هم من گفت، نه یک فقط تعجب کمال در او اما بدهیم، آب را هاگل تا برویم حیاط به من همراه
 او گفتن چشم چشم و حياط ورودی در صدای کردم، درختان دادن آب مشغول را خود رفتم حیاط به ایاجازه
 به هغریب اقای کردم محکم را سرم دور شال اختیار بی بیاید، حیاط به اندکرده مجبور را او که بود این از نشان
 ترسیدم اما بگویم، امروزانه کارهای از خواستم بپرسم، کارش از خواستم کالمی، هیچ بدون ایستاد کنارم
 سنف به اعتماد بیاورم، دست به را دلش خواهممی من که ندک فکر او ترسممی ترسم،می کنم نگاهش حتی
 ،بزند امشناسنامه در طالق مهر است قرار که کسی یا! است شوهرم غریبه این فهممنمی رفته، ازبین كامل

 يرمتحق سكوتش با و ايستاده كنارم كه بودم متنفر چرخاندم،می را آب شلنگ عمد به و لرزیدمی دستانم
 ردو را خودم خفیفی جیغ با افتاد، جانم به عجیبی ترس شد خم سمتم به کردم احساس ایلحظه كند،مي

 :گفت گوشم کنار آرام و گرفت را دستم سریع کردم،

 اجازه کنم،می خواهش کنهمی نگاهمون پنجره پشت از داره مامانم فقط ندارم باهات کاری خدا ،به نترس -
 بشم نزديك بهت كمي

 هب بار اولین برای و کشیدم بیرون دستش از آرام را دستم لرزاند، خود در مرا و بود روح بی و سرد نفسش
 آري کرد، نگاه شرمگین و زده خجالت چشمانم در او و زدم دروغین ،لبخند کردم نگاه خجالت بدون صورتش

 طعمش اجبار غريبه، دارد طعمي چه ،تحقير خجالت درد از بمير است، خوب بود، شرمگين چشمانش
 :گفتم و آوردم لبانم بر دروغين لبخند شرمندگيست؟

 ترسیدم لحظه يك كشيدم، جيغ ببخشید -

 :گفت و كرد نگاه دستم به گرفت، من از چشم

 کنممی خواهش مامانم خوشحالی خاطر به فقط بگیرم، دستتو بده اجازه امشرمنده-

 را مشكست نبود ،الزم بودم باخته را يزمچ همه من خورد، قلبم به که بود سنگی مامانم خاطر به فقط جمله و
 دور هب را دستش او و شدم نزدیک او به پنجره به نگاه بدون دروغینم لبخند همان با بكوبد، صورتم در مدام
 :گفت آرام كردو نگاه باغچه به مستقيم انداخت، کمرم
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 امشرمنده ببینمش، خوشحال خواممی کرده پیشرفت مامان مریضی ببخش منو -

 طرف به بود، مادرش خاطر به وش*آغـ همين و بود بدتر مرگ تنگا از برايم سرد و مهر بی وش*آغـ مینه و
 حمید و رقصیدمی لودگی با احسان و کشاند، پنجره سمت به را همه زهره زدن کل صدای برگشتیم پنجره
 خاطر به فقط بود هگفت که بودم مردی وش*آغـ در من و زد،می دست ذوق از مادرم ریختمی سرش بر پول

 گرفته وش*آغـ در مرا مادرش

 یادز مانقدی فاصله کردمی نگاه کردمی حواله ــوس*بـ برایمان که را مادرش عاشقانه داشت کردم نگاه او به
 :فتگ و كرد نگاه چشمانم به! بود گرفته قدردانی رنگ انگار داشت فرق لبخندش کرد نگاه پایین به بود،

 فدای زندگیم همه خوشحالن، همه چقدر ببین ارزشمنده، من برای هالحظه این شمام، مدیون عمر تمام -
 میدم قول ببینید آسیب شما ذارمنمی ولی شما به مديونم مادرم، هایخنده

 کردم گاهن که پنجره پشت به بگوييم، داشتم چه بودم، ديگران دلخوشي قرباني من کنم، سکوت دادم ترجیح
 بستم را آب شیر کرد، رهایم خواسته خدا از او کردم احساس و کردم جدا او از را خود من و بودند رفته همه

 :گفتم لبخند با و گرفتم را عمو زن دست نشستم عمو زن کنار رفتیم سالن به باهم و

 نكنيد نگاهم غمگين خدا را تو دونم،می میشین خوب خوشگلم عموی زن -

 گفت، عمو زن آمد کنارمان به او بیایید کنارمان به وگفت زد صدا را او زد لبخند

 ميديد داشتن دوست فرصت هم به كه ممنونم دارین، دوست رو همدیگه که خوشحالم خیلی -

! نبود زياد عاشق نامزدهاي براي دوري هفته0! زندمي را حرف اين عمو زن چطور كه بودم متعجب من و
 عمو زن بودند، سپرده زمان گذر به را چيز همه همه، مطمعنم زدند،مي نفهميدن به را خودشان هم شايد

 :گفت من به خطاب

 !نرفتي آرايشگاه هم عقدت از بعد حتي آخه، چیزی رژلبی آرایشی، یه رسی؟نمی خودت به یکم چرا دخترم -

 :داد نجاتم حرفش با او که بگویم چه که ماندم ام،شده خراب نفس به اعتماد از هنریم بی از زده خجالت

 نمیاد خوشم چیه؟ لعاب و رنگ نماما  -

 !بكنه کی پس که نکنه آرایش اگه زن زنه، مال آرایش مادر، وا -

 :گفت و گرفت مهربان را مادرش دستان او

 خوشگل بانوي نده گیر لطفا   مامان ندارم دوست من -

 شود عوض جو تا کردم احسان به رو زيادم حسودي از گرفت، اشخنده باز زبان آقاي حرف از عمو زن

 نداشت؟ سوغاتی آنجا آیا! عمو پسر ایآورده برایمان چه نگفتی ولی گفتین، دبی از همه این احسان آقا -

 :گفت خنده با احسان
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 آوردم قیمت گران اصل ادکلن برایتان دور سرزمین از دارد، سوغات آری-

 :گفت لودگی با بعد و

 خودم شرمنده رو همه خواستم خریدم، یکی ییک همه برای چیه چاره ولی شد، گرون خیلی خودم جون به-
 .کنم

 :گفتم خنده با من و درآورد را ادکلن کوچک هایجعبه کیفش از احسان

 تومن هزار 1 باهم تاش 1 مشهد ها این دادی، خجالتمون چرا -

 :گفت و کرد نگاه من به شوک با احسان كرد ام حواله(بهار نشي ذليل عمو زن) حتي خنديدند همه

 براش دادم پول کلی خدا به! شوهرته دوزاری هایادکلن کردی فکر نامرد -

 كردمي نگاه عاشقانه مادرش هايخنده به داشت كه كردم نگاه او به چشم زير بود بلند همه خنده صداي
 :گفت و دادم احسان به چشم

 ديدم جايي يه رو هاادكلن اين ندارم شك نگو، الکی -

 :گفتم پدرم به رو

 تومنه؟ 1 تاش 1 رضا امام حرم نزدیک اینا كه نه مگه بابا -

 اين و داشت، ادامه احسان منو کل کل داد،می تاب دستش دور را تسبیح و بود گرفته اشخنده پدرم
 نم به نگاه بدون او و رفتند همه شام از بعد داشت جديد طعم بودم گير گوشه دختري كه من براي هالحظه
 هب نکردنش نگاه داشت حقارت طعم چقدر و رفت و( دنبالت میام فردا حافظخدا عزیزم)کرد خداحافظی بلند
 .من

 وشمگ پشت به را موهايم نشستم احترامش به نشست کنارم شد وارد اتاقم به پدرم رفتم خواب بستر در
 :گفت لبخند با پدرم كردم هدايت

 بابا؟ خوبی -

 خوبم بله -

 هچ دیدی بود، کرده بغلت عاشقانه چطور دیدم کردی، زمسرفرا امشب نیستی، هنر بی دخترم گفتم دیدی -
 شد نصبیت خوبی همسر

 چرا دانمنمی اما بكوبم ديوار به سر ميخواهم همسري چنين خوشي از پدرم بگويم خواستم زدم لبخند
 بود او یک فقط من برای او و گفتمی او به داشت را هاحرف این هم عمو االن کنممی احساس

 ردیگ روز من و بود شده خالی تقریبا   کردم نگاه اتاقم به پرویز، عمو خانه به رفتن برای شدم آماده صبح
 زنگ صدای نداشتم، وجود من در هیجانی هیچ آنجا به رفتن برای که ایخانه بودم، دیگر ایخانه مسافر
 را ودخ! شد وارد من به بدی دلهره ولی چرا دانمنمی انگار، بود گرفته نفسم افتادم، نفس نفس آمد، مانخانه
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 یک نم و کرد کوتاه سالم یک رفتم، استقبالش برای حیاط به و کشیدم جلو را سرم شال کردم، نگاه اینه در
 یک حد در مرا و بود انگور درخت به چشمانش نشنيدم، اما جوابي گفتم، آمد خوش و دادم را جوابش سالم
 لباس هم باز او نشست، مبل یک روی و رفت یراییپذ به دیگری حرف هیچ بدون نبود، خواهان هم نگاه

 هب اعتماد برگشتن برای حداقل کردم احساس شال، و دامن و کت همیشه مانند به من و بود پوشیده جدید
 که رمماد نبودة دسترسم در پسندم مامان ودامن کت جز چیزی که فعال   ولی دارم، تغیر به نیاز اساسی نفسم

 بهت من و! زد مادرم دست بر ایبوسه! شد مهربان ایچهره به تبدیل اشزده یخ ۀچهر  او آمدة استقبالش به
 :گفت و انداخت نگاهی من به بودم، رفتارش تغیر این از زده

 بشین کنارم اینجا بیا نیستی؟ خسته که دیشب خاطر به عزیزم؟ خوبی -

 گریه که است االن کردم احساس که بود خوشحال برخورد این از چنان مادرم و رفت باال تعجب از ابروهایم
 :گفتم کوتاه نشستم رويشروبه صندلي روي کند

 خوبین شما خوبم،! ایخسته چه کنممی خواهش نه-

 هب که کرد اشاره چشم با و کرد اخمی من به مادرم زد، است مادرم خاطر به بود مشخص که مهربان لبخند يك
 ید،کشمی دست النگوهایش به عصبی مادرم دهم، پس باید بدی خواست باز که دانستممی روم، اشپزخانه

 :گفتم و رفتم كنارش به

 شده؟ چی مامان جونم -

 :گفت حرص با

 قطف تو کرد عالقه ابراز پسرم همه این کنی،می برخورد سرد انقدر شوهرت با تو که من سر اون بر خاک یعنی-
 مکال یک کردنت، تربیت دختر با پری سرت هب خاک ای درمون، بی درد و خوبم مرگ، و خوبم خوبم؟ گفتی
 ارپرست هزارتا دکتره! نیستا ادمی کم مادر داره، محبت بهت چقدر اون بینینمی مگه بزن، آمیز محبت حرف

 اتوبريده زبون اون پس سرتره، و تره خوشگل تو از نظرم همه از که بینیمی دستشن، زیر موشگل خوشگل
 ات بکش وزغیت چشمای اون توی سرمه یه برو هم حاال بيرون، بريز ازش چيزي ايصدقه قربون به بجنبون

 نگرفتم جونت از نشگون دوتا

 :گفتم دلخور گرفت را گلویم بغض( خوبم) غرید ب*لــ زیر دوباره و

 باعث خوندمو درس اینقدر منم خودشه، برای هست هرکی کیه، اون مگه نکن، احترامی بی بهم مامان -
 !پاش به بیوفتم باید بوسيد دستتو چون حاال دارم، شخصیت خودم رایب که بودم افتخار

 :غرید حرصی مادرم

 دم بذار مدارکتو تمام باشی، نداشته شوهرداری هنر اگه کنما،می بارت حرف تا 2 که چشمم جلوی از برو -
 .بخور آبشو کوزه

 ذهنم پس گشتممی مثبت ایکتهن دنبال ام درچهره رفتم آینه سمت به اتاقم درون شده، خورد غروری با
 و ایقهوی موی و رنگی چشم جفت یه جز داره؟ چی مگه اون آخه! باشم زشت اونقدرم نکنم فکر خدایا)گفتم



 

 
148 

 اي(لهب) هول با آمد در ای تقه صدای گرفت امخنده کردم ردیف را توصیفاتم وقتی(بلند قد و سفید پوست
 این در من و نشست، تختم روی اجازه با و بست سرش پشت را در! شد وارد من به نگاه بدون او و گفتم
 مشغول و دراورد خونسرد را موبایلش بودم، خیره او به متجاوز یک چنان دادم،می جان ازترس داشتم خلوت
 :گفت من به نگاه بدون تفاوت بی شد، کردن زیرورو

 هستین ما ونهخ شب تا بردارید، خوایینمی ایوسیله هر بریم، تا بشين آماده لطفا-

 پایین را چشمانم کرد باال را سرش کمی کردم، نگاه خونسرد اقای به لرزان دستان با شده میخ جاهمان
 كه شنيدم را اشكالفه نفس صداي! دارد رنگي عجیب چشمان رنگ عموست زن شبیه واقعا   او انداختم

 :گفت

 !کنید نگاهم خواییننمی که شب تا کنید عجله -

 : گفتم كردمو لباسم كمد به رو خونسردي با يافتضاح چه واي

 !کردمنمی نگاه شما به! من -

 زد لبخند بود خیره موبایلش به که همانطور

 کنید عجله لطفا   گین،می راست شما باشه -

 اسدهشرمن من تیپ و شکل و سر از او حتما   کردم نگاه اورا چشم زیر پوشیدم مانتویی سریع کوتاه چشمی با
 :گفتم ایستاده در دم سریع بیخیال کندنمی گاهمن حتی ،که

 بفرمایید شدین معطل ببخشید ام،آماده -

 سرم پشت او شدم، خارج و کردم باز را در گذاشت جیبش در را گوشیش ، داد تکان سری من به نگاه بدون
 :گفت شدن پیاده موقع نگفتیم هیچ عمو خانه تا و کردیم، خداحافظی و امد

 کنید صبر لحظه چند -

 بله -

 باشم صمیمی باهاتون کمی مادرم جلوی پدرم، خونه که بگیرم اجازه ازتون خواممی -

 :گفت ،سریع پرید باال ابروهایم

 به دلخوشن بعدشم زرنگن، مادرها دونیدمی خودتون کنم، سواستفاده ازتون خوامنمی خدا به -
 رو اين نبايد دونممی رو این شین،می اذیت اگه ببخشید رو من کنممی خواهش هاشون،بچه هایعاشقانه

 هک شما ولی ریختم هم به رو زندگیتون رسما   من دارین، تنفر حس من به نسبت که ميدونم بخوام، ازتون
 .خواهشا کنید بزرگواری بازم کردین بزرگواری تاحاال
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 باعث هک کسیست او بودم متنفر او از من گفتمی راست دادم، تکان سر مثبت نشانه به فقط بود پایین سرم
 تحقیر زبانيش چرب ظاهریش تیپ اشچهره خاطر به مرا مادرم مدام که شده باعث او شد خراب زندگیم شد
 :گفتم دلخوری با شوم، افسردگی دچار من و کند،

 متنفرید؟ من از شما مگه -

 که ار  سکوتش بود هچسبید حلقش ته به زبانش انگار شد، خیره چرخاند، من سمت به تعجب با را سرش او
 :گفتم دیدم

 اجازه با بدین، جواب باشین داشته دوست نکنم فکر ببخشین -

 گفتم خودم با بود گذاشته فرمان روی را سرش نیامد او اما آمدم پایین ماشین از سریع

 گرفت شاید داره عواقبی چه هنر دادن نشون کن امتحان بار یك شده، له غرورت که تو دختر -

 غمگین خیلی بود غمگین برگرداند سمتم به را سرش نشستم، و کردم باز را شینما در مجدد

 جور بهونه تونممی باشم جااین ندارین دوست اگه ناراحتین؟ چیزی از! شده چیزی نیست؟ خوب حالتون -
 .خونمون برگردم کنم

 :داد انتک را سرش باشد پریده خواب از که کسانی مانند ایلحظه کرد نگاه من به تعجب با

 عال  ف بزنم حرف االن نمیتونم نمیدونم، یعنی خوبم جا،این بیایین کردین قبول گذاشتین سرم منت نه -
 .داخل بریم بفرمایید

 :گفتم کردمو باز نیمه را در گرفتم را ماشین در دسته دادم تکان سری

 هستيم ديگه هم كنار اجبار به شما و من نیستم، متنفر شما از من -

 :گفت اوتتفبی او

 اري،خواستگ از قبل تا حداقل بود، تنفر بهتون حسم اولش شايد باشم، متنفر شما از تونمنمی واقعا   من -
 شما چون نيستم متنفر شما از من شدين، هاعظيمي تصميم دچار هم شما شدم متوجه شب اون خوب ولي
 من و نيست ما بين ايعالقه هيچ حقیقتا   خوب ولی هستم، شما دار ممنون کردین فداکاری مادرم خاطر به

 .همينطور هم شما مطمعنم كنم، قبول رو اجبار اين تونمنمي اصال

 ودش گرفته من از انتخاب حق شد باعث که کسی آن از من گفتم، دروغ شدم، پیاده سریع عجیبی شوک با
 برابر صد وا از تنفرم انگيزه. فرمتن متنفرم، او از من، متنفرم کرد مادرش قربانی مرا که کسی از من بودم، متنفر
 .او منطق از شده نابود دختر يك من و بود منطقي شد،

 باز را در کلید با و آمد جلو به که کردم احساس سرم پشت را او قامت نداد، جواب کسی زدم که را خانه زنگ
 :کرد صدا را عمو زن که كردم تشكر گفت، آمد خوش شدیم وارد که خانه سالن شدیم، خانه وارد. کرد

 .اومدیم ما کجایی؟ مامان -



 

 
151 

 نیستن؟ جون عمو زن -

 :گفت و رفت مادرش خواب اتاق سمت به تعجب با

 .مامان مامان،! بره جايي تنها نميتونه اصال شما، دنبال بیام داشت اصرار بود، خونه چرا -

 :گفتم و زدم بلندی جیغ و شدم شوکه دیدم روبرویم که چیزی از رفتم، اشپزخانه سمت به

 !رضا امام یا -

 :گفت و دوید سمتم به

 شده؟ چی -

 .افتاده اينجاست، عمو زن عمو، زن -

 تن بر که تاپی و بود تازه هاخون بود، افتاده زمین روی خون از پر دهانی با عمو زن رفتم، عمو زن سر باالی
 خدایا فریاد با او. ودب بسته چشمانش و شده سفید گچ مانند عمو زن رنگ بود، شده خون از پر داشت
 به دست شود، تخلیه اشریه از خون تا درآورد را بدنش وارانه صورت به و کرد غـل*بـ را مادرش کن کمک

 :زد فریاد زد مادرش شاهرگ

 .بدو 551 بزن زنگ زودباش، بیارش مشکیه کیف یه احسانه، اتاق توی کیفم نمیزنه، نبضش -

 ار  مادرش دستش با داشت که دیدم را او برداشتم، را هردو بود جاآن کیف دوتا رفتم احسان اتاق سمت به
 کرد، اشاره هاکیف از یکی به گرفتم جلویش را هاکیف سریع! بود مرده عمو زن شدنمی باورم کرد،می احیا

 :گفت نفسنفس با بود عرق در غرق صورتش

 .دستم بده بیار در آمپول یه توش از -

 :گفتم ناله و ميريختم اشك

 شده؟ چی خدا رو تو -

 .نميدونم نميدونم، -

 .نه عمو زن نه، رضا امام یا برس فریاد به خودت زهرا فاطمه یا -

 صنوعیم ضربان دستانش با هنوز او گرفتم، سمتش به سوزن یک با آمپول شیشه یک دستپاچگی با سریع
 موع زن رگ در را سوزن اینکه از قبل بود، مصلت کارش به ولی بود پریده رنگش کرد،می وارد مادرش قلب به
 از عرق و شد زیاد او زدن نفسنفس صدای دادم، آدرس و زدم زنگ 551 به و دراوردم را موبایل کند فرو

 که گذاشت مادرش قلب بر را سرش کرد صبر ایلحظه بود، احیا حال در همچنان ولی ریختمی پیشانیش
 :زد فریاد آمد، عمو زن از خفیفی ناله صدای

 .برگشت ياخدا برگشت، مامان برگشت، گشت،بر -
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 داشت وش*آغـ در را مادرش سر مدت تمام او گرفتم، تماس احسان و پرویز عمو با نداشت، تمامي اشكانم
 :گفت زنان نفسنفس کرد،می ناله عمو زن و

 .نیست خوب فرزانه حال برای نزن زنگ حامد و فرزانه به -

 ودب عصبی باالی فشار نشانگر صورتش سرخی کردم نگاه که او رهچه به دویدم، یخچال سمت به چشمی با
 را ربتش لیوان بود، خون پر لبانش حتی و لباس دستان، ریختم، برایش شربت یک سریع کرد،نمی گریه ولی
 پیشانی و بود شده خیره من چشمان در او کردم، پاک را لبانش دور و آوردم دستمال سریع گذاشتم میز روی

 :گفت آرام و کرد نگاه چشمانم به زد، وسهب را مادرش

 .رسید آرزوش به ممنونم باشی، عروسش تو داشت دوست همیشه -

 بود ربسیا فشار تحت او نبودم متنفر او از دیگر بگیرم، وش*آغـ در را او خواستمی دلم آمد،نمی بند اشکانم
 تا ردک اشاره بود، قدردانی نگاهش بردم، لبانش نزدیک به را شربت کند، ازدواج به مجبور مرا تا شد مجبور و

 :گفت گوشم کنار وار زمزمه آرام ببرم، جلو را سرم

 .راه آخر مامان تمومه، کارش دیگه -

 بیمارستان راهی کردم باز را خانه در سریع آمد، آژیر صدای زدم، زار آرام و گذاشتم چشمانم روی را دستانم
 .شدیم

 مهنی تا ظهر از. بود او پایان خط از نشان عمو زن هایسونوگرافی و هاایشآزم تمام رفتيم، كه بيمارستان به
 گفت،می کوتاه نه یک فقط هست کاری پرسیدممی که بار هر! بود نکرده صحبت من با هم یکبار حتی او شب
 و شد منتقل خصوصی اتاق به که مادرش. کند فرار من از خواهدمی دلش کردممی حس ولی چرا دانمنمی

 احسان خواندم،می دعا فقط هم من بود، نشسته خون به چشمانش بود، خیره مادرش به فقط وقت مامت
 زن گرا  گفتم من اما برگردم خانه به که بود کرده اصرار. نگذاشت بماند که کرد هرچه و آورد تمیز لباس برایش

 خانه به را او حامد و نبود خوب حالش پرویز عمو شود،می خوشحال ببیند باهم را ما بیاید هوش به عمو
 .خورده هم به مادرش حال کندمی فکر فقط ماجراها این تمام از فرزانه. برد

 هم به حالم لعنتی سکوت این از بودیم، نشسته عمو زن کنار در او و من و بود گذشته شب نیمه از شب
 :گفتم هوا بی که خوردمی

 .مزنمی صداتون شد هرچی مواظبم من بخوابین، یکم -

 :گفت و کرد نگاه من به

 .بخواب شما بیداری، شب به دارم عادت من -

 ...خوابممی گرفت خوابم هروقت -
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 سپ بود، رفتنش خواب از نشان عمیقش هاینفس و داد تکیه صندلی به را سرش که بود نشده تمام حرفم
 را صورتش و رفتم تشسم به کرد، باز را چشمانش عمو زن. داره عادتم خوبه رفتم، ايغره چشم ذهنم

 :گفت و نالید که بوسیدم

 .کندمی درد دندهایم

 مرده پیش ساعت چند اینکه از حرفی هیچ و افتاده زمین به و خورده هم به حالش کمی که گفتم هم من
 :گفت و شاد دلش کرد نگاه که پسرش به. نزدم کرد احیایش او و بود

 م،احسان نگران فقط و کنیمی خوشبختش میدونم به،غری امبچه باش، مواظبش عزیزم، بشید خوشبخت -
 .باشه دختره این با نیست دلم اصال  

 :گفتم و فشردم گرمی به را دستش

 .نباشید نگران نداره، کردن عقد قصد دیگه فعال   زدم، حرف خیلی احسان با عمو زن -

 :وگفت زد لبخند

 تنها اس،طایفه یه اندازه بهار عقل یگهم همیشه و خونهمی رو تو حرف فقط احسان نکنه، درد دستت -
 د،برمیا خودش پس از خط هفت سوخته پدر اون وگرنه بشن، پسرم تن وصله خانواده اون که اینه نگرانیم
 .مونهنمی تنها هيچوقت كلك احسان

 مستدانمی زد، لبخند من به او و کردم سالم کرد، باز را چشمانش و خورد تکانی. گرفت یمانخنده هردویمان
 :گفت ضعیفش صدای با عمو زن. است نمایش هم این که

 .برس شوهرت به پاشو مادر بهار خوابیدی، اینجوری که بمیره برات مادر -

 نبود ام بین عشقی کنم، رسیدگی او به چطور کنم، چه باید االن دانستمنمی انداختم، باال ابرويي ذهنم پس
 در را پاهایش دهم؟ ماساژ را هایششان کنم؟ چه باید االن ،خندیدم ذهنم پس. کنم همسرداری باشم بلد تا

 کار ینا حداقل ،بیاورم چایی برایش تا شدم بلند سریع بود، گرفته امخنده فکرم از خودم بشورم؟ طال تشت
 :زدندمی حرف باهم دو آن. نبود سخت

 عزیزم؟ بهتری مامان -

 بره؟ دیشنفرستا و بهار چرا میاد، داره انگار نفسی یه هی -

 .بذارم تنهات ندارم دوست میگه باشه، پیشت داره اصرار گفتم، بهش -

 فقط ؟!باشي تنها نميخوام گفتم كي من ماهریست، باز حقه چه او کردم فکر و رفتم پرستاری قسمت طرف به
 .دكتر آقاي درمياره، رو پدرم مامان، خونه برم چون موندم اين بخاطر
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 دوست ولی کنم، کاری برایش که بود عجیب خودمم برای. کردم آبجوش یک درخواست بیمارستان خدمه از
 زن و ودب رفته پنجره پشت به او برگشتم وقتی. آیدنمی بر من از کاری هیچ که کند احساس عمو زن نداشتم

 :گفتم ذهنم پس و بودم مردد بود، خواب عمو

 .باز دغل ينا صورت توي بريزم روو آبجوش خوبه خواب عمو زن كه حاال خوب -

 :گفتم ایستادم کنارش و رفتم جلو كردم، ذهنم پس به اخمي

 .کنهمی بفرماييدسرحالتون نخوردین، چيزيم و هستين پا سر عصر از اوردم، نبات جوش آب بفرمایید -

 لیوان یک نیست، که طال تشت بگویم خواستم. دانمنمی بود، چه از اشتعجب کرد، نگاه لیوان به تعجب با
 :گفت و گرفت دستم از را لیوان ولی ،شد مردد کمی و کرد نگاه تردقیق صورتم به است، آبجوش مصرف ریکبا

 .نخوردی شام شما نبود یادم اصال   شرمنده نکنه، درد شما دست -

 .میکنه گرسنگی احساس کی وضعیت این توی شرمنده، دشمنتون بابا نه -

 ليوان از آرامآرام و بود فکر در او گفت، شودمي چه اما بود امگرسنه. داد شهر به پنجره بیرون به را نگاهش
 دهش خیره بیرون به و بودم ایستاده او کنار باشد حواسم اینکه بدون آمدم، خودم به لحظه یک. چشیدمی

 :گفت آرام او که بروم خواستم بودم،

 .میکنه تعریف ازت خیلی احسان چجوریه صمیمی؟ خیلی احسان با -

 :گفتم تفاوتبی چی؟ كه مثال وا،

 وصلت این بعد خوب ولی هستند، داداشام صمیمی رفیق دارن، آمد رفت زیاد ما خونه همیشه احسان آقا -
 برام احسان آقا شدممی برنده مسابقات وقتی همیشه. عمو پسر تا میدونمشون خودم داداش بیشتر من
 :گفتمی و میاورد هدیه چوبی نبات آب یه هابچه مثل

 .کوچلو پرفسور به یمتقد

 .ميدونن رو خودشون حد هميشه دارند، منو احترام همیشه کل در ولی

 خوردن مشغول آشپزخانه در. بود پخته عمو زن برای ایخوشمزه سوپ هم مادرم مختصری دوش گرفتن تا
 فهکال گاهی میگیرفت، امخنده گاهی گفت،می داری همسر شگردهای از مدام مادرم که بودم سوپ کمی
 بردب عمو خانه مرا تا بگیرم تماس پدرم با خواستم و پوشیدم را هایملباس. کردمنمی اعتراض ولی شدم،می
 :دادم جواب عمو، زن خدا یا! بود پرویز عمو شماره رفتم، گوشیم سمت به خورد، زنگ همراهم تلفن که

 عمو؟ بله سالم -

 .خونه برگرده بگو بهش احسان بزن زنگ سریع دخترم -

 :گفتم که بود شده یخ انگار بدنم تمام ترسیدم

 !شده؟ چیزیش عمو زن -
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 که داره رو پدریش خانواده مشکل همون عاطفه و اومده ژنتیکشون آزمایش نتیجه نداره، اون به ربطی نه -
 وناا میکنه فکر کنه، مشورت باهاشون اونجا رفته احسان یکاره حاال. میکنه تشدیدش فامیلی ازدواج این
 کیه؟ دختره مگه میکنه، کوچیک عوضیا اون پیش مارو احسان این چقدر ن،آدم

 تحقیر و توهین مورد چقدر ژنتیکی مشکل موضوع گفتن و عاطفه خانه به تلفنش از بعد که داد توضیح عمو
 :گفتم. داده قرار توهین مورد را خانواده همه عاطفه حتی شده، گرفته قرار هاآن طرف از

 .زنممی زنگشون االن چشم، چشم -

 :زد فریاد عصبانی پرویز عمو

 .کنن زندگی بدن اجازه کنه التماس بره خوادمی نمیده، رو هیچکس تلفن جواب اس،دیونه پسره این -

 .باشه راهی شاید برگرده، کنممی قانعشون من بده جواب منو گوشی اگه نباشین عصبانی -

 کل خودشه، حرفحرف غیرتبی بودم، مخالف اولم از نداره، مسخره نامزدی این فسخ جزبه راهی هیچ-
 .نامزدی این با کرد زده خجالت رو عظیمی خاندان

 نزد حرف ولی شد وصل اتصال بوق چند از بعد و نبود خاموش کردم خداروشکر گرفتم، را احسان شماره سریع
 :گفتم که

 هستین؟کجایین؟ خوب احسان آقا سالم -

 :دادم ادامه گفت،نمی هیچ ولی تندترشد اشنفس

 اب باید رو کارها این بگین، چی اتونخاله به برین خوایینمی آخه توروخدا، اینجوری، نکنید احسان داداش -
 .کنی ازدواج عاطفه با شما نیست قسمت خب تربرین،بزرگ یه

 :آمد عصبیش صدای

 برای منو داره، دوستم عاطفه بابا میگذره؟ نامزدش از بچه خاطر به آدم مگه بهار خودت؟ برای میگی چی -
 هم از نذارم که کرده زاری گریه کلی تلفن پشت ساعته یک نيست، الكيم طرفدارای مثل میخواد، خودم

 بچه از عشقش خاطر به که دختریه چه وگرنه ها؟ چیه، نشونه ناله و اشک همه این بهار کنن، جدامون
 .بگذره

 شما خاله، خونه برن خوانمی عمو و داداشت. خونتون یمبر من دنبال بیایین میشه مگین، درست باشه -
 .اشتباهه رفتنتون تنها میشه، چی ببینیم کنیم، مشورت همه تا خونتون ببرین منو بیایین

 :زد فریاد گفته، هاییحرف چه عاطفه نگفتم و نزدم حرفی تلفنی دعوای و بحث درمورد هیچ

 بهم داره چیز همه که عروسی دلشون توی بودن، لفمخا اول از همه مشخصه، که من خانواده مشورت -
 میشه، خورد اعصابت نکن قاطی رو خودت تو لجبازترم؛ من لجبازن، امخانواده اگه ذارم،نمی من اما ریزه،می
 .میگن چی ببینم خاله خونه میرم من
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 باشه؟ اتونخاله خونه میام باهاتون منم بیا، دنبالم کنممی خواهش احسان آقا -

 :گفت و کشید ایکالفه نفس

 و خجالتت عمر یه میگن چیزی یه یهو نمیشه، سرشون حرمت نفهمش بابای و عوضی داداشای اون اصال   نه -
 .کشممی

 نیستند؟ شما شان در هااون که دارین قبول خودتونم پس -

 :گفت آه یک با کرد سکوت احسان

 هم ویت بد کالهمون کنی تکرار رو اونا حرف خوایب باشم گفته ولی دنبالت بیام شو آماده بابا خب خیلی -
 .میره

 تلفن نیامده بیرون من ان*دهـ از کالم هنوز خوشحالی از او و گفتم را جریان مادرم برای پوشیدم را مانتوام
 ازدواج این در بزرگی مانع ازاینکه بودن خوشحال همه مشخصا  . گفت را جریان پدرم و برادرانم برای دست در

 .رفتم بیرون سریع بود احسان آمدن از نشان خانه آیفون زنگ صدای رد،دا وجود

 راه ،رفتمی کبودی روبه صورتش که بود عصبانی حدی به احسان نشستم، و کردم باز را ماشینش عقب در
 :گفتن برادرش به بیراه بدو و دادبی و داد به کرد شروع و افتاد

 اسلب آدم عشق که فهمهنمی اینجاست، مثل هم اونجا کنهمی فکر اومده شده بلند آمریکا از دوروزه مرتیکه -
 همه پای داره دوست که رو کسی آدم نفهم، آدم آخه دور، بندازتش نخوادتش دلش هروقت که نیست آدم

 .داره ادعا فقط فهمهنمی که فهمهنمی مونه،می چیزش

 فعال   خواستم احسان از رسیدیم که عمو خانه به کردم، سکوت اما شدم، دلگیر احسان دوپهلوی هایحرف از
 .بماند خانه حیاط در

 بگم؟ بهتون رو چیزی یه میشه -

 :گفت که دید چه دانمنمی چشمانم در برگشت سمتم به

 .عاطفه فقط کالمه، یک حرفم من ولکن ندارم، رو منطقیت هایحرف حوصله قران رو تو بهار -

 :کردن صحبت به کردم شروع و گفتم ب*لــ زیر الهی بسم

 دنکنی قبول بازم بود درست هم اگه نکنید، قبول نبود درست اگه بدین گوش رو حرفام کنممی خواهش -
 .اتاق داخل بریم بعد بزنم رو حرفم بده اجازه فقط خوبه؟

 :گفت و زد چرخ خودش دور و برد فرو درموهایش را دستانش خواند، را دستم احسان

 .خدا رو تو بهار ولكن نمیکنه، ول نکنه سرویس رو من ن*دهـ تا الحا  شد، منطقی دوباره خدا یا -

 :غرید شدو نگاهم متوجه کردم، نگاهش چپ چپ اما گرفت امخنده
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 هار،ب ندارم اعصاب خدا به خوبه؟ بدی گالب دهنمو قراره شما نیاوردم، بجا رو ادب که ببخشید بابا باشه -
 بگی؟ خواییمی چی بگو

 یدمد کردم نگاه که چشم زیر خورد، تکان ورودی سالن پنجره پشت پرده کردم احساس که کنم شروع خواستم
 .کندمی ماننگاه پنهانی او

 :گفتم احسان به تفاوتبی

 بولق نخواستی اگه گفتم که من بشه، تموم حرفم تا نکن سوال جواب باش ساکت عمو پسر لحظه چند -
 هم اصال   و تهران رفتین و کردین ازدواج زود که گیرم ایین،خو می رو دیگه هم عاطفه و شما االن ببین. نکن

 یخیل نذارن، خونتون و پاشون عاطفه خانواده که کنی کاری و کنن تردتون خانواده که نباشه مهم براتون
 یژنتیک نادر بیماری یه اون که جوریه شرایط بگم، عاطفه خود از خواممی ولی شدنی، گیرم کار این باشه خب

 اطفهع نشدین، دارم بچه که گیرم میشه، منتقل بچه به فامیلی ازدواج با زیاد خیلی احتمال که ره،دا نهفته
 کن فکر ها؟ داره، دوست تنها تو خود چندسال طوره؟همین ازدواجم از بعد اما داره دوستت االن خامه، االن
 ها؟ چطوریه، بچه بدون سال 52 از بعد عاطفه حال کردی، ازدواج هم عاطفه با اسدیگه سال 52 االن

 چطوریه؟ بنظرتون

 :گفتم و بردم جلو را دستم که بزند حرفی خواست کرد، نگاهم تعجب با

 سال ده دقیقا   بدین گوش چیه؟ دیگه سال ده ازدواج این نتیجه بدونم خواممی بزنم، حرف من شد قرار -
 زندگی و باشین عاشق هنوز شاید تازه اونم شاید زندگیتون اول سال تاچند چون سال، 52 گممی چرا دیگه،
 منطقیش پس اُکی ولی بیارین، دووم هم ماه 2 محاله خانوادگی خاص شرایط با ولی باشه، بلبل و گل براتون

 بچه بدون زندگی یکنواختی و خانواده شدن ترد همه این از اگه احسان سال 52 از بعد پس سال، 52 گممی
 باشه عاطفه عاشق هنوز سال ده بعداز و شادتر روحیه یه تر،تازه قعش یه دنبال بره نخواد و نشه خسته
 اناحس آقا بزنید، رو خانوده و بچه قید و بمونید عاطفه پای گیرم که شما از این عاطفه، پای مونهمی مردونه

 وبخ. بزنيد رو خانواده قيد پس کنند،می ترد کامال   رو نباشه شانشون در که کسی هاعظیمی که دونیدمی
 و دخترم یه چون چطوره حالش میگم بهت من بذار چطوره؟ دیگه سال ده عاطفه حال عاطفه، سراغ میریم
 محلیش کم کردن، تردش همسرش خانواده اس،افسرده نیست، خوب اصال   عاطفه حال فهمم،می رو حالش

 عشق اون و خوادمی نفس خواد،می هیجان خواد،می تو از بیشتر عشقی یه سال ده بعد عاطفه. کننمی
 مجبوره یتونخودخواه خاطر به دوتا شما که ایبچه نه خوادمی سالم ایبچه اس،بچه خوادمی که و جدیدی

 سال 52 از بعد ولی نمیاره، دنیا به ایبچه همچین و کنهمی فداکاری پس بیاره، دنیا به ژنتیکی مشکل با
 ودشخ دست میشه، تلخ عاطفه اما بشه، خوشحال طفهعا تا کنی فداکاری باید مدام میشه، تلخ زندگیتون

 که رو الهی موهبت بزرگرترین تو. نمیشی بچه براش باشی خوب هم هرچقدر خواد،می بچه دلش نیست
 وشبختیخ برای نه یه و بگیری تصمیم االن باید تو گرفتی، ازش خودخواهی با و کنی زنت تقدیم تونستیمی

 تو با شده هرجوری اون خوانمی عالیت شرایط خاطر به اشخانواده همهفنمی االن اون بگی، بهش عاطفه
 .تمام نميشه بچه بي زندگي بگو بهش و بگیر تماس باهاش شدن، کور اونا ولی کنه، ازدواج

 :دادم ادامه که بود زده خشکش انگار کرد،می نگاه من به بهت با احسان
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 یداپ رو راستش و چپ دست میاد تا میاد دنیا به وقتی ریهردخت ميدونم كه اينه بخاطر تمام ميگم كهاين -
 از دخترها ؟ فهمیمی داری، بچه بودن، بچه مواظب ذاتشه توی چون میدن، دستش عروسک یه کنه

 قانون این که شدن مادر برای میاد دنیا به دختر یه و زبونشون زیر میره شدن مادر شیرین طعم کوچیکی
 .طبیعته

 تلخی تلخی، چه اونم میشه تلخ عاطفه سرخوردگی، میشه افسردگی، میشه باشی عتطبی قانون خالف وقتی
 خودخواهی دست از تو دست از شده نابود دیگه که خودش کنه،می نابودت آرومآروم که مار زهر مثل

 ظرمبن امروز همين پس بکشه، سال یک به زندگیت اگه اونم میشه، تلخ کامت به زندگی پدرش و برادراش
 .كنيد تمومش

 زیادی احترام همیشه احسان گذارد،می تأثیر او روی هایمحرف دانستممی رفت، راه حیاط دور کمی احسان
 :گفت بلند حیاط طرف آن از. گذاشتمی من به

 بگیم؟ بهشون اصال   جوری چه کشیدی؟ پس پا مشکل یه خاطر به کردی نامردی چرا نمیگن حاال -

 .نشیا عصبانی یگمم چیزی یه بهار جون عمو، پسر -

 شده؟ چی -

 به .گفتممی را هاآن احترامیبی جریان باید ولی ترسیدم، بودم ندیده وقت هیچ که خشمگین احسان از کمی
 اب احترامیبی با هم هاآن و گفته هاآن به را ماجرا گرفته، تماس عمو که گفتم رفتم، انگور هایدرخت طرف
 بی کرد، سکوت و بود شوکه اول. دادند پدرش و برادرش مادرش، به بدی هایفوحش و کردن صحبت عمو
 :زد فریاد هوا

 .بابا بابا، -

 :گفت آرام پرویز عمو. آمد حیاط به و رفت کنار پنجره پشت از او دوید، خانه حیاط به هراسان پرویز عمو

 ه؟مرگت چه سرت، توی انداختی صداتو خونه، توی داریم مریض فهمینمی بابا مارو زهر -

 :گفت و رفت پدرش سمت عصبانی احسان

 گفته؟ چی حسین امیر به عاطفه گفتن؟ چی مامان به دادن، بهت فوحشی چه هاآشغال اون -

 از نه است تماس از ناراحت کردممی فکر هم خودم که حقیقتا   کردن، نگاه من به تعجب با او و پرویز عمو
 :گفت و گرفت را احسان ستد ، کرد من به قدردانی نگاه عمو. هاآن برخورد

 .گفتن خودشون به گفتن هرچی خونه تو بریم بیا بفرست، صلوات بابا کن ولشون -

 :گفت و کشید را دستش عصبی احسان

 خوردن؟ گوهی چه میگم -

 :گفت عصبی احسان کرد، اشاره من به سر با و رفت احسان به ایغره چشم عمو
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 .زد حرفی نمیشه مثبتی بچه توهم کرده، ورم وربدج دونم فوحش که اتاق تو برو بیا بهار-

 :گفت برادرش و پدر به رو

 مثل کنممی کاری گفتن، چی بفهمم فقط شکنم،می رو گردنشون باشن شکسته و حرمت اگه علی والی به-
 .بشن پشیمون سگ

 یمشت هایضربه چنان هوا بی. آمد ایستادند خانه در پشت که موتور چند صدای بزند حرفی خواست عمو تا
 :زد صدایم سریع احسان رفتم، عقب ترسیده که آمد ناسزا با همراه

 فهمیدی؟ نکن، باز درو شد هرچی کن، قفل هم و در اتاق، توی برو سریع بهار -

 رست از و گفتم چشمی بروم، اتاق به سریع کرد اشاره سر با او کردم، نگاه او به دلیل بی ولی چرا دانمنمی
 و بودم ندیده دعوا وقت هیچ تقریبا   نبوده، گویی ناسزا و دعوا اهل هیچوقت ما خانواده .کردم را کار همان
 او. بود مرده دیروز انگار نه انگار که دیدم را عمو زن عمورفتم، زن اتاق به سریع افتاد، جانم به بدی ترس

 بی ولی بود افتاده رکا از دستانش از یکی گذاشت،می پاکت یک در را وسایلی آرامآرام لبخند با داشت
 :گفت خوشحال دید که مرا بود، کار به مشغول اهمیت

 شد، باردار که دخترم از اون. بوده برکت و خیر همش ما زندگی به قدمت که برم قربونت بیا مادر، اومدی -
 اشتنذ  خدا دیدی مادر بهار ای سرما، تاج شدی که خودتم. شد رها لیاقتا بی این بند از که احسان از این
 ودنب آورده احسان برای مدت این توی هدیه چندتا تو بیا مادر بیا کنه، وصلت نام بد خونواده این با امبچه
 .بفرستم پس کنممی جمع دارم

 خونسرد عمو زن که گرفتم را هایمگوش ترسیده من شد، بلند حیاط در بیداد و داد و ناسزا فوحش، صدای
 :گفت

 ای. محل توی داریم آبرو ما کنن، جمع رو بساط این بیان داداشات و باتبا بزن زنگ یه دخترم؛ نترس -
 ساکت جلوشون بندازن پول ریال 4 شناسممی من رو اینا نترس توهم سیاهش، بخت و خواهرم بیچاره
 .خوانمی رو احسان پول اونا نداره، ارزش پشیزی براشون عاطفه وگرنه میشن،

 که هاییفوحش با احسان پسرخاله صدای. دادم انجام رو گفت عمو زن که کار همان و برداشتم را تلفن
 :آمد بود او مخاطبش

 آزمایش، تو بردی دست خودت که معلومه میگی، شعر من برای اومدی پاشدی روزه 2 دوزاری، دکتر نزن زر -
 .فرنگی خور مفت شده آدم من برای

 با ماجرا و داشت ادامه دعوا این بعد تساع دو تا گرفت، شدت دعوا و آمد احسان شو خفه فریاد صدای
 قائله این و نامزدی خسارت جبران برای بود داده عاطفه پدر به چکی پدرم. شد ختم انتظامی نیروی آمدن
 مادپ با را او دست مچ داشت عمو زن رفت، اتاقش به سرشکسته اصل در و افسرده کالفه، احسان. شد ختم

 من بودند، دیده آسیب کمی او و برادرم حامد آمده پیش درگیری در داد،می ماساژ بیجانش دست یک با
 :کرد صدایم عمو زن که کردممی عفونی ضد را حامد ب*لــ زخم داشتم



 

 
159 

 یچ ببینم اینجا بیا عزیزم پاشو مادر حامد نداره، جون دستم من بزن شوهرت دست به رو پماد این بهار بیا -
 شده؟

 :زد صدایم دوباره دید که را تعللم! خواست؟می کاری چه من زا ماند، حامد ب*لــ روی درجا دستم

 !زده خشکت چرا دیگه بیا مادر بهار وا -

 و نیست نیازی گفتمی عمو زن به مدام و بود نشسته مبل روی او رفتم، سمتشان به خجالت با و آرام
 او بودیم، فراری هم نگاه زا هردویمان ایستادم، او کنار من و داد من به را پماد عمو زن است، خوب حالش
 :گفتم آرام و ریختم دستش روی پماد کمی. کرد دستش ورم ماساژ مشغول را خود

 .میشه بدتر نکرده خدایی نیستم، بلد من بدین ماساژ خودتون -

 :غرید عمو زن هوا بی که دستش روی پماد کردن پخش به کرد شروع خواسته خدا از من به نگاه بدون او

 دست نداره جون دستم بودم، بلد خودمم که رو ریختن پماد کنه،می درد دستش شوهرت ینمبین بهار -
 .بده ماساژ رو امبچه دست خودت بدم، ماساژ رو امبچه

 .برایم داد تکان تأسف از سری شدم، خیره کردمی نگاه من به عصبانی که پدرم به گویان چشم و شرمندگی با

. دبو سنگین ما هردوی برای بسیار جو کرد،نمی نگاهم حتی او نشینم،ب برویش رو دوزانو روی شدم مجبور
 ورم دادن ماساژ به کردم شروع دیگر دست با گرفتم، را دستش آرام و بردم دستش سمت به را دستم

 توانممی من که شد راحت خیالشان انگار. کردن صحبت به شروع بقیه من، کار این از بعد دستش،
 :گفت آرام داشت، لرزش من از بدتر او دستان و لرزیدمی دستانم کنم، همسرداری

 .شرمنده -

 :گفتم و زدم لبخندی جهت بی کرد،می نگاهم خجالت با و بود پایین سرش کردم، نگاه او به

 .باشم داشته داری شوهر عرضه حداقل دارن توقع من از هااون نداره، اشکال -

 و همه هم آن در نداشتم، را دستش کردن رها جرات عمو زن نگاه ترس از و دادممی ماساژ را دستش آرام
 اییچ پی کردم، تمام را کارم سریع و بستم کشی باند با را دستش بود، ما پی فقط هواسش عمو زن شلوغی

 من و نیامد بیرون ازاتاقش احسان رفتند، اتاقشان داخل هم عمو و عمو زن و رفتند من خانواده همه. رفتم
 :گفت هوابی که کردم احساس آشپزخانه در را حضورش. کردم حبس آشپزخانه در را خودم هم

 .اتاقم داخل میاین لحظه یک -

 :گفت که کردم نگاهش ترس و تعجب با

 برای عاقالنه باهات میخوام. هستی عاقلی دختر دونممی نكن فكر گانه بچه ندارم، باهات كاري نترس -
 .بزنم حرف بعدمون
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 دلیصن روی کرد راهنمایی و نشست تخت روی شده؟ چه خدایا رفتم، اتاقش به سرش پشت ترس و تردید با
 .است سنگ از مرد این کردم احساس که زد هاییحرف بنشینم،

 :گفت من به نگاه بدون

 داغون آنقدر نکنی، قضاوتم و بدی گوش هامحرف به عاقالنه خواممی دیدم، عاقلی دختر رو شما من -
 .بدم توضیح زیاد ونمنمیت واقعا   که هستم

 :ردک من کردن خورد به شروع و گرفت نفسی که نگفتم هیچ کردم،می بازی انگشتانم با و بود زیر به سر

 آرایشگاهم و فیلمبردار باغ، تاالر، کاخ کردند،بدای آماده رو باال طبقه و تهران رفتن خانواده که میدونی -
 یلمبردارف یه تنها گفتم و گرفتم تماس باهاشون و کردم سلکن رو عروسی کلیپ و آتلیه من اما گرفتن، وقت
 ارد  خبر جریان از مادرم کردم تاکید بگیره، فیلم مادرم از بیشتر اونم تازه مراسم، داخل برای اونم خواییممی

 عکس حوصله اصال  . آره بگین آتلیه رفتین پرسید هرکس و نزنید حرفی کسی به هم شما خواممی نشه،
 اوکی؟ اینجا تا ندارم، رو مزخرف هایژست ونا با گرفتن

 :داد ادامه که دادم تکان مثبت نشانه به را سرم افتاد، گلویم جان به خرچنگی

 یادب هم و کنه تمیز را شما خونه باال طبقه هم بیاد دوبار ایهفته که گرفتم شرکت یه از خدمتکار یه من -
 شما هک گفتم بهشون دیدیشون، کنم فکر خودت داره خدممست بابا خونه. کنه تمیز منو خونه پایین طبقه

 هرستانش به رو ما كردن زندگی جدا خبر تا بابا باغ برن فرستمشونمی باشی، داشته مستخدم نمیاد خوشت
 .نرسونن

 بزرگ خانه آن در آخر باشد، جدی خواستگاریش شب حرف کردمنمی فکر بود سرم بر محکمی ضربه حرفش
 :ادد  ادامه!باشم تنها

 اشباه برین سرویس با داشتین دوست یا داشتین کاری زمان هر تا گرفتم رو اششماره هم خانم راننده یه -
 نپدرتو فعال   رو الزم غذایی مواد تمام ضمن در و من با اشهزینه برمیگردونه، و میبر شمارو بگیرین، تماس
 بگین خانم اون به یا خرممی خودم کنید یاداشت برام یا شد نیاز هم هرچی ولی خریدن، کشیدن زحمت
 .کنممی حساب باهاش خودم بخره،

 از شاید لرزید؟می صدایش چرا که فهمیدمنمی را چیز یک ولی لرزیدمی مرد این سردی همه این از دستانم
 :غریدم. شرم

 رایب نباید اشم ناراحتم هم عقد سر کادوهای از من بدین، من بابت ایهزینه هیچ نمیخوام گفتم بهتون من -
 .کنید پرداخت پولی هیچ جا هیچ من

 .هستم شما شرمنده جوریشم همین من نزنید رو حرف این دارم استدعا کنم،می خواهش -

 .میدین باج بهم که کردین فکر من درمورد چی شما نباشین، شرمنده -

 :گفت و رفت باال صدایش
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 فهمی؟می ،اسهدیه همش اینا دمنمی باج بهت من بزن، حرف درست -

 :گفتم ه محترمان و کردم کنترل را خودم. فهمیدم هم را هدیه معنی هدیه، زدم پوزخندی

 تنها خونه اون توی تونمنمی من میدم، هم خوابگاه درخواست و دارم دانشگاه نام ثبت دیگه هفته من -
 ارقر  آوره، دلهره من برای واقعا   بزرگ خونه اون ولی بود بهتر بود کوچیکی آپارتمان اگه حداقل. کنم زندگی
 .ندارم خدمتکارم به هم نیازی و خوابگاه میرم من چشم، بگم من و بگین شما نیست

 :گفت وحشت با ایستاد

 .فهمنمی همه محاله اصال   کاریه، چه این نه، -

 :گفتم خونسرد و گرفتم را شالم پر كردم، جا جابه صندلي روی را خودم خونسرد

 نباش داشته آمد رفت بخوان هم خیلی خونه، برمیگردم منم کنید خبرم اومدن تهران که زمان هر فهمن،نمی -
 .محاله تنهایی اصال   من کنم، زندگی کاخ اون توی تونمنمی من باره، یک ایدوهفته

 تپش ذهنم پس. بود من به نگاهش ولی نکردم نگاهش نشست، برویم رو صندلی روی به و آمد نزدیک کمی
 :گفت و کرد سکوت کمی( انداختن نگاهی من به و کردن لطفی بالخره عجب چه) دمكر  نازك چشمی

 .باشیم خونه یه توی باهم خوامنمی چرا بگم واضح بذارین -

 :گفتم شرم و ترس با

 .نیست نیازی نه -

 :گفت لجوجانه

 نداریم، یهم به نزدیک مذهبی اعتقاد هیچ شما و من ببین خودتی، حرف روی فقط شما چون نیازه چرا -
 ،شماست ضرر به بيشتر بودن خونه توی پس هستین، مذهبی کامال   شما خوب ولی مسلمانم منم درسته
 نکرده فکر این به من سخته، خودمم برای بگم میخوام که اینی حداقل بگم، چطور ببینید. روحي نظر از البته
 هک مخالف جنس نفر دو محاله این ه،اشتباه خونه یک توی ما بودن ولی ترسیدمی تنهایی از شما که بودم

 .نیاد وجود به جنسی کشش و باشن خونه یک توی کردن ازدواج قانونن

 هدف را امدخترانه حیای حرفش دادم، فشار را چشمانم و گرفتم دستانم دو میان را سرم حرفش شرم از
 کدری خاطر به هم آن کشش، مگر ندارم او برای جذابیتی هیچ که فهماند من به. کرد له را غرورم و بود گرفته
 :گفت و شد ترآرام صدايش. بودن خانه

 دونفر نداره امکان اصال   روانشناسی نظر از شمام، فکر به اول من مامانم جون به حرفام، از نشین ناراحت -
. کنم اذیت رو شما خودم نفس خاطر به ترسممی باشن، نداشته هم به میلی هیچ و باشن خونه یه توی
 واقعا   وقتی تا خوامنمی خدا به ولی هستید، تابع حتما   مذهبیتون اعتقادات خاطر به هم شما که نمدومی
 رو شما من. کنمنمی فکر شما با مشترک زندگی به اصال   من کنم، درگیر رو شما نکردم فکر مشترک زندگی به

 من که چیزی اون شما اصال   و ندارم شما به احساسی هيچ دونم،مي ساله2 كوچيك عموی دختر همون
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 دونممي کنید،می فکری همچین من درمورد هم شما مطمعنم نیستین، بود امآینده همسرم درمورد تصورم
 .باشه همسرتون داشتين انتظار رو مذهبی مردی

 گریه دلم حال و بودم دختر کشیدم، عمیق نفس داشتم، کم چه من مگر. کرد خورد مرا او شکست، دلم
 راست کردم فکر هم منطقیم و دان ریاضی ذهن پس اما مغرور، چقدر خودخواه، چقدر. خواستمی
 به ایعالقه هیچ که کنم کسی ارزانی را جسمم و خودم چرا نیست، ما بین ایعالقه هیچ که حال گویید،می
 وجخر در سمت به. زدمی چانه داشت من برای بیشتر او که بود این منطقیش متنفرم، او از من. ندارد من

 :گفتم و رفتم

 کنید؟می فکر آنا به هنوز شما سؤال، یه بزنید، حرف صادقانه که هستین مرد اینقدر که ممنونم -

 :گفت و کرد جمع را خودش سریع ولی کرد نگاه من به زده شوک

 اون امال  ک آنا ولی نبودم اولین آنا برای من شاید داشتم، رابطه باهاش که بود کسی اولین آنا بله، متاسفانه-
 ولی کنه، ازدواج میشه عاشق اول دفعه هرکسی نیست قرار جا اون رسم به که البته. خواممی من که چیزیه

 نه و گرفتم ازش سراغی نه هنوز بگم هم رو این ولی بود، عالی بودیم باهم که مدت اون حداقل من نظر از آنا
 ینگفت و زدین خواستگاری شب که رو رفتونح حرمت هستم باشما که زمانی تا حداقل دارم، ارتباطی باهاش

 تا حداقلش بخوری، ضربه خوامنمی دختر خدا به. دارممی نگه رو نباشه وسط دیگه کسی پای هستین تا که
 یه توی میگن که چرندیات این دیم،نمی تشکیل مشترکی زندگی نیومده وجود به بینمون ایعالقه وقتی
 .هاستبچه دختر فانتزیای توی فقط که مفته حرف مشت یه هم هب کاری هیچ بدون باشیم همخونه خونه
 .بالخره و مردم منم بشه، هوسم اسیر تنت که ترسممی میگم، خودت خاطر به من

 .نزد حرفی دیگر

 غروری با. شود خارج فکرش از تواندنمی و دارد عالقه آنا به هنوز که گفت رسما   و زد من به را کاری ضربه او
 پیاز کردن سرخ درحال من آمد، آشپزخانه به کسی. کردم آشپزی مشغول را خودم رفتم، زخانهآشپ به شکسته

 هب است او اینکه هوای به من و رفت عقب آشپزخانه صندلی دادم، نشان مشغول را خودم برنگشتم، و بودم
 :گفت که دادم ادامه کارم

 .بیرون از خریدیممی چیزی یه نکش، زحمت -

 :وگفتم برگشتم سمتش به لبخند اب بود، احسان صدای

 بهترین؟ -

 :گفتم داد، تکان مثبت به سری

 .کنممی درست دارم چی بزن حدس احسان، آقا -

 :گفت كالفه و رفت ور اشژولیده بلند موهای با بود، کالفه
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 ما  حت میاد پیاز بوی حاال دیگه، مرغ تخم تهش ته! کنن؟ درست بلدند غذا هم پرفسورها مگه دونم،می چه -
 .داغه پیاز با مرغ تخم

 :گفتم و رفتم ایغره چشم

 نام ثبت درسی كالس ميومدم من چی هر برم، هنری کالس چهارتا بودم مجبور مامانم سر صدقه از دیگه -
 .هنری كالس برو گفتمی و کردمی قبلش كشی گرو كنم،

. بود فتهگر  عصبیم خنده بدجور کرد، نگاه دیوانه من به لبخند و تعجب با احسان بلند، خیلی خندیدم، بلند
 :گفت و داد تكان سری احسان. خندیدممی ولی بود شده خورد که درونم خندم،می چرا دانستمنمی

 .قرآن به ایدیونه دختر شدی، خل پاک بابا، چته -

 از دا  بع خواست،می خنده دلش اوهم افتاد، خنده به هم احسان که جوری کردنمی ولم موردم بی هایخنده
 :تگف عمو. بیایین آشپزخانه به تعجب با پرویز عمو و او که شد باعث هردویمان خنده صدای نحس روز این

 عمو؟ چتونه خنده، به همیشه -

. شد خیره من به نگران و شد آشپزخانه وارد تردید و تعجب با هم او بود، خیره احسان منو به تعجب با
 :گفتم و گرفتم باال را کفگیرم

 یه نبالد بودن، االف جزبه هم هافوتبالیست عمو؛ بگین شما. بپزی غذا بلدی مگه پرفسور میگه من به عمو -
 بلدند؟ کاری گرفتن مفت پول و دویدن توپ

 هب رو. است حساس فوتبال روی دانستممی شد، قطع اشخنده تعجب با احسان و داد سر بلند ایخنده عمو
 :گفت او

 کرد؟ توهین هایستفوتبال به زنت، گفت چی -

 :گفت و آمد لبش به خنده هم او

 .افتادی توپ دنبال ساعت 42 چی تو میکنه، جامعه به خدمتی یه پرفسور باز میگه، راست -

 اول او. ریخت من سمت بعد و او سمت اول را میز روی آب پارچ و شد بلند کش نفس آی گفتن با احسان
 رامآآرام عمو زن خندیدند،می و شدن درگیر باهم کشتی حالت به دوید، احسان سمت به بعد ولی شد شوکه

 :کردمی دعوا را هاآن مادرانه و آمد آشپزخانه به

 با امیر مادر ها،بزرگترته داداش دار نگه رو احترامش احسان. دستت مادر امیر رو، امبچه احسان کن ولش
 رو داداشت گوش کاریه چه این امیر ادرم نکن، اذیت رو امبچه نشی ذلیل احسان شدی؟ بچه هیکلت این
 خدا. کن ول رو موهاش بکش خجالت هیکلت از مادر امیر نفهم، کن ول رو امیر موهای احسان. کن ول

 .شد پاره ولكن شلوارش پاچه امير گیری،می گازش چرا سگی مگه احسان بده مرگم
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 من به ایغره چشم عمو زن. دیدمخنمی بلند فقط چسبیده سر به روسری و شده آبکشیده موش مانند من
 :گفت رفت

 .ورپریده دختر توهه سر هافتنه این نکنه -

 سینک درون را قابلمه جیغ یک با شد، بلند کنارم از دود و سوختگی بوی خندیديم،می بلند عمو و من
 :گفتم و کردم باز را آب شیر و انداختم ظرفشویی

 سوخت غذام وای -

 :گفت و کرد غـل*بـ را احسان او، شد، بلند همه خنده صدای لحظه همان

 بلدی؟ پيتزا هنوزم داداش ندارند، پختن شام یه عرضه پرفسورها میگی راست داداش، نوکرتم -

 آشپز من وگرنه شدند مزاحمم هاآن که کردممی توجیه را خودم مدام من کردند،می مسخره مرا هاآن دوی هر
 هیگا او منو حتی بود، شادی شب پز احسان پیتزای با هم کنار در بش ولی بود بدی روز گرچه هستم، ماهری

 کوه مانند او کردم حس ولی چرا دانمنمی بود، منطقی خودم مانند او. خندیدممی و کردیممی نگاه هم به
 .کندنمی استفاده سو من از اقلش حد باشد نداشته دوستم مرا اگر حتی است، من پشت

 و احسان نامزدی اینکه از مدام. بود دستانم در عمو زن سرد دستان و بودم ستهنش عمو زن خواب تخت کنار
 موضوع این از هم احسان کردممی احساس ولی چرا دانمنمی کرد،می شکر را خدا رسیده پایان به عاطفه

 ازدواجش که بود رسیده نتیجه این به خودش شایدهم یا مادرش خوشحالی خاطر به شاید است، خوشحال
 خواهيم زدنی مثال زوج ما بود مطمعن او گفت،می او و من آینده از شادی با عمو زن. است غلط عاطفه با

 د؟نبو گرم دستانش چرا کردم نوازش را دستانش رسید پایان به که هایشحرف دادم،می گوش فقط من. شد
 مهربانانه. بود زيبا ویعم زن همان هنوز بود، نشده کم زیباییش اما! نمانده بودنش تا ديگری چيز يعني
 :گفتم

 شما؟ خوشگلین اینقدر آخه چرا عمو زن -

 :گفت. کرد شاد را دلم اشخنده صدای خندید، عمو زن

 .خاک زیر میره همش دیگه فایده چه عزیزم ولی کجاخوشگلم، -

 :گفتم بزند، مرگ از حرف زیبا زن این خواستمنمی گرفت، دلم

 یا کرد؟ ازدواج روس زن یه با چطور بزرگتون پدر گینمی برام عمو زن اصال   ها،حرف این از خدا رو تو نگین -
 .شدند شما عاشق چطور جون عمو بگین اصال  

 مشغول مردها بود، کرده پر را خانه احسان گل توی بزن فریاد صدای. کشید باال تخت از را خود و زد لبخند
 .زیبایی طالیی موهای چه ریخت، اششانه کنار و ردک باز را اسبیش دم موهای عمو زن. بودند فوتبال دیدن
 شروع شمرده و آرام رسیده؟ خط آخر به واقعا   یعنی بود، كرده دوچندان را اشچهره زيبايی تنش در آبی تاپ
 :کرد زدن حرف به
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. نزدم حرف مورد این در که ساله خیلی بزنم، حرف باهات سیر دل یک خوادمی دلم پرسیدی، که خوب چه -
 علی، اسمش بزرگمم پدر و بوده سوفیا بزرگم مادر اسم بوده، روس زن یه مادرم مادر که دونیمی

 رد بودنش از که مدتی یه روسیه، فرستنشمی جنگی سالح تعمیرات آموزش برای و بود نظامی بزرگم پدر
 هکاف این به رو علی نظر که چیزی کنه،می انتخاب عصرگاهیش قهوه خوردن برای رو کافه یه گذرهمی روسیه
 و صدابی و بیرون میومده آشپزخونه از نظافت برای گاهی که بوده ساکت و زیبا دختر یه کردهمی جلب

 رنظ زیر رو دختر اون همیشه پدربزرگم یعنی علی. آشپزخونه رفتهمی مجدد و کردهمی تمیز رو میزها ساکت
 لیع کافه، میره زیبا دختر اون دیدن عشق به طفق مدتیه چند بینهمی میاد خودش به مرتبه یه گرفته،می

 به رو دلش حرف گیرهمی تصمیم روز یه علی و گذرهمی مدت یه میشه، روس زیبای دختر دلباخته و عاشق
 با و بره گیرهمی رو تصمیم این که روزی همون. دختر اون دیدن شده فکرش تمام بگه بهش و بزنه دختر
 ت،نیس دختر از خبری بینهمی میره روزی چند خالصه. کافه بود نیومده ردخت بدش شانس از بزنه حرف دختر
 مرد یلیخ میگن بگیره؛ ازش نشونی یه یا کجاست دختر این که بگه چی کافه به کشیدهمی خجالت حتی علی

 دختر بینهمی وقتی و دادهمی سفارش قهوه و رفتهمی کافه اون به هروز علی. بوده حیایی با و خجالتی
 و افتهمی بیماری بستر توی روزی چند میشه غمگین شدت به علی گشته،برمی ناامید و نخورده قهوه تنیس
 تعل نمیدونستن دوستاش از هیچکدوم شده، دختر اون دیدن وابسته که دونستهمی خودش کنه،می تب

 اون ایدب که مهفهمی میشه رفع کسالت وقتی بوده، بیماری بستر توی هفته یک علی. پسرچیه این غمگینی
 دختر اگر کافه بره مدتی یه گیرهمی تصمیم خالصه. کنهمی دق دختر عشق از نه وگر کنه پیدا رو دختر

 ینا میده سفارش قهوه وقتی دختر، دیدن امید به کافه میره باز خالصه. بزنه حرف چیکافه با نشد پیداش
 طالعا بدون و بود برگشته هفته چند از بعد کدختر  میشه، قفل دهنش علی میاره، رو قهوه براش دخترک بار
 گریه به کنهمی شروع و نمیاره طاقت دیگه علی. بود آورده براش قهوه داره بهش عشقی چه علی اینکه از

 همهبف تا میذاره علی شونه به دستی خبر بی جا همه از دخترک. بنشینه کنارش که خوادمی دختر از و کردن
 میام تو دیدن عشق به فقط مدتیه من میگه، اشکی چشمای با دونستهیم روسی کمی علی چیه، دردش
 رس با تعجب با و خیره دخترک دارم، دوستت که میگه بهش بیمارشدم، عشقت از نبودی که مدتی و کافه
 طورچ ولی بود؛ گفته درست روسی به رو کلماتش میکنه فکر هرچقدر کنه،می تعجب علی چی؟ کنهمی اشاره
. کنهیم سکوت باز ولی کنه،می نگاهش ناباوری با دخترک بار این. عاشقتم میگه باز بود، نشده متوجه دختر
 هاشدست حرکت با کنهمی شروع و میاره باال رو دستاش دخترک میشه، جمع دخترک چشمای توی اشکی
 ساکت لیع. الل هم بوده کر هم کافه زیر سربه دخترک این میشه، داغون علی که بود اونجا زدن، حرف
 کهشو  حدی به علی ولی بگه، عشق از دوباره علی تا بوده منتظر معصوم دختر زنه،نمی حرفی دیگه و میشه
 صال  ا علی که میشه متوجه و میره علی کنار از صدابی و آروم دختر چیه، درست کار دونستهنمی واقعا   که بود

. خواستمی هم واقعا   خواست،می رو دخترک دلش و میشه داغون علی نداشته، بودنش الل کرو از اطالعی
 لیو کنهمی زبونی بلبل علی برای روسی زبون با و شده اشخونه بانوی که بود دیده رویاش توی بار هزاران
 .بود رؤیا حد در فکرهاش همه انگار

 من عنوان هیچ به پدرمم خواهرام، تا بودن من خواستگار همه من بد بخت از اما بود، خواهرام ازدواج وقت
 .کنهمی بلند رو ما این کمه، بیارن براش طال گونی یه دختر این گفتمی مامانم به همش داد،نمی شوهر رو

 :گفت و داد سر آهی چکید، چشمانش از اشکی عمو زن
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. میدم بهش رو زهره بده سنگین شیربهای هرکی گفتمی همه به بود، کرده گذاری سرمایه من روی بابام -
 من ولی دیدنم، خونمون میومد مختلف هایبهونه به همیشه خواست،می رو خاطرم خیلی بامبا پسردایی

 عودمس اينكه مخصوصا من، تا باشه اونا خواستگار مسعود داشت انتظار پدرم و داشتم بزرگتر خواهر دوتا
 کتک منو مدام خواهرامم. بشه نامزدم مسعود دادنمی رضایت جوره هیچ پدرم و بود فقير العاده فوق
 راحتی عفریته دوتا این هایکتک دست از. میاد من برای خواستگارها که بودن ناراحت خیلی زدن،می

 داره، دوست رو من ایدیگه جور مادرم دونستنمی خونه اون اهل همه و بود پشتم خیلی مادرم. نداشتم
 :گفت بابام. کردن عقد محله فروش میوه پسر دوتا با خواهرام شکر رو خدا

 .خوامنمی هم بها شیر ببرینشون، که خوایینمی جهازبدم تونممی نه دارم نه من

 نميده، جهازشون بابام که نداشت ربطی من به دیگه انصافا   زدن، کتک رو من عقدشون فردای خواهرام باز
 گفت و بابام پیش رفت مسعود مادر که بود خواهرام دوتا نامزدی شب. بود رفته هرز دستشون دیگه ولی
 :گفت جمع جلوی بابام خواستگاری، میام زهره برای فردا

 .میارم در عقدش به رو زهره اومد پول پر بزرگ کیسه تا دو با مسعود هروقت

 یمید شوهر پول روبه زهره گفتمی بابام دایی گرفت؛ در مسعود بابای و بابام بین دعوایی چه نمیره یادم
 چشم جلوی بابام کنی؟ کیسه سر رو ما زهره برای خوایمی حاال ،رفت دادی مفتی رو دخترات دوتا اون ولی
 ولی میدم، بها شیر بی مفتی بیار در مسعود عقد روبه زهرا یعنی زهره بعدی خواهر خوایمی اگه گفت همه
 تمام به خواهرام اون خاطر به بابام بود، من بعدی خواهر زهرا. بودیم مونده مات همه شب اون نه، زهره

 حیرت اب مسعود بابای. ببرین بعدیشو تونیدمی گفت رسید که من به ولی داد،می منفی جواب رامخواستگا
 از که دیدم و مسعود کردم باز که رو در. زدن محکم رو خونه در که نکشید دقیقه ده به و رفت امونخونه از

 ار،کن رفتم و کشیدم رمس روی رو چادر سریع بیرون، بود زده گردنش هایرگ و بود قرمز صورتش عصبانیت
 :گفت تردید با عمو زن کرد، نگاه من به. نبود عصبی دیگه مسعود اما

 .نزنی کسی به رو هاحرف این بده قول بهار -

 شد؟ چی بگین خدا رو تو عمو، زن راحت خیالتون -

 :وگفت آورد گوشم کنار رو سرش مسعود

 .بياره دست به منو كه کنهمی تالش جونش پای تا و داره دوستم

 شده عصبی مسعود دوباره که شده چی ببینن در دم دویدن بابام و مامان خونه، حیاط سمت دویدم هول از
 :زد داد بود

 منه؟ مال زهره بشم مطمئن فقط برمیگردم، پول با تهران میرم من

 :زدمی داد مسعود

 .نفروش پول به رو دخترت غیرت بی
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 :زد داد همه جلوی. شدن جمع ها همسایه بودن، عصبی جور بد شد، گالویز باهاش و شد غیرتی بابامم

 .زنممی آتیشش بیاره رو زهره اسم کسی اگه علی والی به ولی تهران میرم

 :گفت بابامم

 .گشنه گدا كردی غلط تو

 و چوب با همه که بود کتکی شد، پا به محشری اومدن کردن خبر رو عموهام. بود افتاده راه ایمعرکه دوباره
 یتو برم ترسیدممی و بودم شده قایم پستو توی من شدن، ساکت همه لحظه یك تاکه زدنمی هم به چماغ
 :گفت و کرد بغلم اومد و کرد صدام مامانم ولی خبره، چه ببینم کوچه

 .دارن کارت بیرون بیا دادن، فیصله رو دعوا مدیر خانم و سرهنگ جناب شد، تموم دعوا بیا من؛ عزیز نترس

 اریک کتک از لباساشون که بودن ایستاده عده یه شدم، شوکه دیدم که چیزی از بیرون خونه زا رفتم وقتی
 نم نوا بی بود، خون پر دهنش و دماغ که بیچاره مسعود و بود آشفته موهاش بابام. بود شده خونی و پاره
 :گفت که شنیدم رو مرد یه صالبت با صدای. کردمی نگاهم فقط و زد لبخند دید که رو

 .دختر اینجا یاب

 مدیر مخان. کنهمی نگاه ترسیده کوتاه قد من به باال از داره چهارشونه و رشید بلند، قد مرد یه دیدم برگشتم
 سرشون پشت بود سرهنگ خود کپی که پسری یه. بود سرهنگ جناب کنار هم اختر مادر همون یعنی

 و اختاند  باال ابروی سرهنگ، جلوی رفتم شد، تبدار نگاهش انگار افتاد چشمش به چشمم تا بود، ایستاده
 :گفت بلند گرفت، ازم رو نگاهش

 دختر، ینا شیربهای برای برمیگردی پول پر کیسه دوتا با سال آخر تا شنیدی؟ رو دختر اين بابای حرف مسعود
 .بده شوهر رو دخترش داره حق اون اومدی دیر یا برنگشتی

 :زد داد و کرد نگاه من به سرهنگ که شد چی دونمنمی کرد،می نگاه چشمی زیر جلو اومد کمی سرهنگ پسر

 .توخونه برو

 :گفت که شنیدم رو مسعود صدای ولی خونه توی دویدم سریع ترس از من

 .نیام پول کیسه دوتا با اگه نیستم مرد

 ،دبو عصبی و بود خورده کتک بدجور بابام خونه، توی اومدن عموها و بابام بود، شده تموم دیگه معرکه
 لیو کرد، التماس و گرفت رو بابام دستای و جلوش دوید مامان سمتم، اومد و آورد رو ترکه انباری توی رفت
 :زد داد بزرگم عموی کردن،می خالی نفر یه سر باید بودن عصبی عموهام و بابام

 باید که درگیرن باهام هرروز خودمم پسرهای دوتا باشه، کی سگ مسعود شده، دردسر همه برای دختر این
 .ایگربه چشم دختره این خواستگاری بیایم
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 خیلی جعفر اهلل باریک زدنمی داد عموهامم من، زدن کتک کرد شروع و حیاط گوشه کرد پرت رو مامان بابام
 ترکه که جایی تنها شدم، هوش بی که خوردم کتک ترکه با حدی به روز اون. نداره برش یابو تا بزن مردی
 هب وقتی بودم هوش بی چندروز. افتمبی رونق از وقت یه که بزنه ترسیدمی بابام ونما بود، صورتم نخورد
 مدام بابامم کرد،می نهی و امر بابام به مدام اخترم مادر. بود سرم باالی شهرمون طبیب دیدم اومدم، هوش
 رتباو. کردمی گریه مامانمم ببخشید، گفتمی اختر مادر به و رفتمي راه و كشيدمي سيگار پشت سیگار
 و دستام و بودن نشسته دورم کوچلوهام داداش اما بودن، ناراحت من اومدن بهوش از انگار خواهرام میشه
 همه بود، خواهرام کنون عقد مراسم شب. بودم بیهوش روز 0 فهمیدم بعد و روزگذشت اون بودن، گرفته
 براش هن کنم خرج دارم من نه بود گفته مون؛خونه نیاد کسی بود گفته بابام فروش، میوه رضا اقا خونه رفتن
 سکه از مارو باز یاد به این گفتن خواهرام، کنون عقد مراسم نبردن منو میشه باورت بهار. بتراشن خرج

 هیگنا منکه بود، اشتباه کارشون بود، افتاده جونم به عجیبی غم کردم، گریه خیلی اونشب من. میندازه
 اومدم تا دیدم، اتاقمون شیشه پشت رو مرد یه قامت که زدممی شونه ور موهام داشتم تنهایی. نداشتم

 :گفت آروم. دهنم جلوی گذاشت رو دستش و کرد بغلم اتاق توی پرید مرد اون بزنم جیغ

 .من نفس نکش جیغ مسعود، عمر نکش جیغ

 یشمآت بفهمن خونه بقیه میان االن برو گفتم التماس با دلم، به افتاد عالم دلهرهای تمام بود، مسعود وای
 شروع و گرفت رو کوچیکم های دست از یکی موهام، به بود افتاد نگاهش تازه انگار که مسعود اما میزنن،

 :گفت. کردن گریه به کرد

 بابات که بمیره برات مسعود الهی بکشی؟ رو مسعود خواستیمی بودی هوش بی روز سه مسعود، عمر
 به و رفت عقب قدم یه کرد، ول رو دستم مسعود برو، برو گفتمیم فقط فهمیدم،نمی هیچی منم. زد کتکت
 بهمرت یه. بره تونهنمی و نداره رو دوریم طاقت گفت و کرد گریه دوباره کرد، نگاه نبود سرم روسری که منی

 پام، به افتاد و سمتم دوید. رفتم عقب و کشیدم جیغ دراورد، چاقو یه و جیبش توی کرد دست مسعود
 :گفت و رفتگ رو پاهام

 التماست کنم، کار تهران برم خواممی جونم به دردت اره جونمی، تو منکه ترسی؟می من از مسعود عمر
 .زهره نوکرتم خودم نکن، ازدواج کسی با کنممی التماس وایسا، پام به کنممی

 :گفتم زدم جیغ گرفت، امگریه

 .میاد بابام االن برو شو بلند

 هاممو از تیکه یه مرتبه یه و سرم موی از بزرگ یشاخه یه زیر برد دست باال، آورد رو چاقو و شد بلند مسعود
 دز  بوسه مرتب گرفت، رو دستم! داشت؟ دوست رو من انقدر یعنی بودم حرکاتش مات من. بوسید و کند رو
 :گفت و

 .ندادم خودم دست کار تا برو

. کار رایب تهران رفته مسعود که گفت مامانم فردا. نبرد خوابم تاصبح و انبار توی دویدم صبر ایذره بدون منم
 نمماما بعدش گفتم، تو به که امشب تا نگفتم، چیزی هیچکس به خونمون به مسعود اومدن جریان از منم
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 بابام ،کنهنمی قبول بابات بیاد پولم کیسه تا ده با نمیخوره، تو بدرد مسعود گفت؛ و زد حرف باهام خیلی
 شب اون خاطرات تازه رفتنش از روز چند از بعد. نگفتم چیزی بودم بچه منم بره، کنه ردش خواسته فقط
 .داره دوست رو من داییم پسر انقدر که شدنمی باورم روزگار، بود انصافبی چه و اومدمی یادم

 :گفتم. بوسیدم و کردم غـل*بـ را او رسیدنمی گوشم به دیگر صدایش بود، شده خشک عمو زن لبان

 .شده دیرم خونمون دیگه برم منم بگين، بهم بعد رو ماجرا بقیه خوشگلم، عموی زن بخواب -

 :گفت آرام و زد لبخند عمو زن

 هم فرزانه حتی باشه؟ ، نگو رو ماجراها این هیچکس به بهارم ولی میگم، برات دیگه روز یه رو اشبقیه_ 
 .دونهنمی

 .بودن عاشقتون شهر یه که خوشگلین شما انقدر چرا آخه خوشگلم، عموی زن چشم -

 :گفت و خنديد بلند سرمست عمو زن

 شهبا دخترم ترینخوشگل باشه، نداشته داری شوهر هنر زن اگه روزه، چند برای خوشگلی دختر، نریز زبون_ 
 .نداره ایفایده هیچ

 :گفت آميز التماس و گرفت را دستم عمو زن

 .کن خوشبخت رو امیرحسین -

 :تمگف گرفت، را گلویم بغض

 .حتما   بدم نشون خودی تا بده فرصت اگه -

 شو، وارد دونیمی که دری هر از و دوننمی حیله هزار هازن بگذار، کنار رو غرور شوهرته، دیگه اون عزیزم -
 مردها کنه، عادت بودنت به بذار باش، باهاش جوره همه. میاره دلسردی دوری بگیره، کناره ازت نذار فقط
 هرچی خوره،نمی االن بدرد بودن مظلوم بگیره، کناره که کسی نه باشه، عاشقشون که خوانمی رو کسی

 .دختر کن رو داری شیطنت

 شک من خود که کردمی رفتار عاشقانه چنان مادرش حضور در که او زد، را هاحرف این عمو زن چرا دانمنمی
 رابطه از هم عمو زن پس گذاشت،نمی تنهايم ایلحظه بود عاشق اگر نبود، خاصي عاشقانه البته کردم،می
 :گفتم تردید با. بود خبر با ما سرد

 کنم؟ تحمیل بهش رو خودم باید چرا چی؟ نخواد خودش اگه چی؟ نباشه من پیش دلش اگه -

 :گفت و فشرد بیشتر را دستم زد، لبخند

 نی،ک اسیرش تونیمی که بده نشون دخترکم همین، مال دوتا شما ناخواه یا خواه شناسنامشه، توی اسمت -
 بهترین بخوای تو اگه که دونممی بخونه، درس بلده فقط که بهار بگن نذار من، فرشته کن رو داری چی هر
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 داص رو حسین امیر حاالهم كنی، پيدا رو راهش تا ببند كار به رو باالت هوش اين. میدی تشکیل رو زندگی
 .دارم کار باهاش بزن

 راست عمو زن بود، کرده مشغول را ذهنم بدجور عمو زن هایحرف. تمرف سالن سمت به چشمی گفتن با
 رد شکست ولی کردن، انتخاب دیگران که بود راهی این است درست دهم، نشان را خودم باید من و گفتمی
 هس این در توانستممی حداقل بود، اشتباه هم من گیری کناره همه این کنممی فکر که حال. نیست من مرام
 اکتفا مخود هنر به باید نکنم، فکر دارد قبالم در او که وظایفی و کارها به باید بگیرم، را سراغش باریک هفته
 :کردم صدایش آرام ایستادم بودن فوتبال تحلیل دیدن حال در که او و احسان عمو، سر پشت. کنم

 بیایین؟ لحظه یه میشه -

 او به یممستق نگاه با بود، سخت برایم اسمش گفتن اینقدر چرا دانمنمی برگشتن، سمتم به هاآن نفر سه هر
 :گفتم لبخند با و

 .میایین لحظه یه داره کارتون عمو زن عزیزم -

 ذهنم پس آمد، اتاق سمت به و گفت ایبله دستپاچگی با و کرده هول کردم احساس ولی چرا دانمنمی
 :گفتم

 .نمميك پات كله دکتر، بچرخیم تا بچرخ زنی؟یم پس و من کنی،می ضایع رو من بره، یادت آنا که کنم کاری

 :گفت و ایستاد تختش کنار او بود، باز نیمه پلکانش رمق بی عمو زن و رفتیم اتاق درون به

 شده؟ چیزی مامان، جونم -

 :گفت آرام و بروم سمتش به که کرد اشاره من به عمو زن

 .کن باز رو موهات کش مادر بیار، در رو روسریت -

 از کردم، باز را موهایم کش و برداشتم را سرم روی شال. شد خيره مادرش به تعجب با او کردم، گاهن تعجب با
 :گفت و داشت ب*لــ بر مرموزانه لبخندی عمو زن نکردم، نگاه او به خجالت و شرم

 یک دکنی رنگ رو عروس موهای دارین دوست اگه گفته؛ و فرزانه به زده زنگ بهار آرایشگر امیرحسین، مادر -
 خوبه؟ مشکی یا کنه رنگ میاد خوشت بهاره، و خودت نظر هرجور رو موهاش مادر ببین کنید، خبر زودتر روز

 سرش پشت دیوار به او بگویم، چه دانستمنمی خجالت و شرم از کردم، احساس صورتم در را گرما هجوم
 گاهمن آمیز شیطنت لبخند یک با و بود کرده جیبش در را دستانش او کردم، بلند آهسته را سرم داد، تکیه
 :گفت صدایش زنگ در خنده با. من خجالت از بردمی لذت انگار و زد،می برق چشمانش کرد،می

 .بهتره طبیعی اینجوری ولی مامان، داره دوست خودش هرجور -

 :گفتم خجالت با و بود کرده عرق دستانم کف کرد، نگاه سوالی من به عمو زن

 .عمو نز بهتره باشه مشکی -
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 سرم را شال سریع او حضور از دلهره با برد، خوابش لحظه همان ولی نه یا شنید را حرفم عمو زن دانمنمی
 :گفت تمسخر با و آمد گلویش ته خنده صدای کردم،

 .میشم در به راه از موهات دیدن از من که کن سر رو روسریت بدو بدو، -

 ودب زده تکیه دیوار به که او به و برداشتم را کیفم شد، منتقل من به بدی حس شدم، زده خجالت حرفش از
 :گفتم بود خیره من به وار تفریح و

 .برهمی منو عموجونم دارين، كار اگر خونمون، ببرین منو نیست زحمتی اگر -

 :گفت و پرید باال ابروهایش

 خودم بکشن، زحمت عموجونتون نکرده الزم رو؟ شما ببره بگین عموجونتون به خواینمی آهان؛ -
 کنن،می ورزش پارک توی تنه نیم با که دیدم دختر سرم موهای اندازه به من خانم، ضمن در. میرسونمتون

 .ميكنی سرت روسری دويیمی كه خودم، به زنمنمی گند خانم کار سر موی تار یه خاطر به پس

 :ب*لــ زير

 .گفتم ایباجنبه چقدر وای وای

 کل کل خوب انگاری آمد خوشم کرد، من نثار پروی بچه ب*لــ زیر و رفت در سمت به شنيد، انگار را صدايم
 هایشحرف است درست کنم، شروع اول از او به شدن نزدیک برای باید گویدمی راست عمو زن. است بلد
 وا که طرزی به ب*لــ زیر و شدم رد سرعت به کنارش از. رياضی اول نفر بودم، بهار من اما داد،می تحقیر بوی

 :گفتم بفهمد

 .خودتی -

 :گفتم بلند و زدم عمو صورت به بوسه یک رفتم، عمو سمت به سریع

 .ایستاده خونه در دم سرد و گرم سالح با بابام که برم اتوناجازه با جونم عمو -

 و شد حیاط وارد و گذشت کمی رفتم، حیاط سمت به او به نگاه بدون. کردم خداحافظی گرمی به احسان با
 :گفت هوابی شدیم که سوار. دادم نشان تفاوتبی را خود ولی بود، لبش کنج لبخندی

 .برگشته امارات از سعید -

 سعید برگشتن گفتن از منظورش نشدم متوجه کردم فکر هرچقدر. زندمی حرف من با كه كردم تعجب
 کرده قدردانی و تشکر او فقط که اخیر، روز دو در بود شده خالصه او و من هایحرف ماه یک این در. چیست

 کند، فکر من به تواندنمی فعال   حداقل یا خواهدنمی مرا او اینکه یا کردم، خوشحال را مادرش اینکه از بود
 .است ساده مکالمه یک هم شاید انداختم باال تفاوتی بی از ایشانه بود؟ چه منظورش

 وشحالخ باید هم شما هستن، موفق ارشونك توی خيلي ميگن بابا باشه، موفق همیشه انشاهلل سالمتی،به -
 نه؟ برگشته، صمیمیتون دوست که باشین
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 زدواجا آرزوی كندمی فكر نكند کرد، نگاه من به چشمی زیر کردم احساس داد، تكان مثبت معنی به سری فقط
 شرایطش اگر شاید نبود، مهم برایم سعید که داندمی خدا و بودم نشده صفت حيوان هنوز دارم؟ را سعيد با

 محک انسانیت دارد؟ اهمیتی چه سعید ام،شده ديگر مرد یک همسر که حال ولی کردم،می فکر سعید به بود
 که مپدر  منزل کوچه به. بود برقرار ما بین در سکوتی نکنم، فکر دیگر مرد به هستی مردی عقد در تا کردمی

 :گفتم لبخند با رسیدیم

 و ینباش داشته خوبی شب نکنن، درست دردسر دیگه عاطفه خانواده که انشااهلل بود، عجیبی روز مچکرم، -
 .ممنون چیز همه بابت

 به هخیر  نشدم، پياده ماشين از دارد، گفتن برای حرفی كردم احساس بود، شده قفل فرمان دور به دستانش
 مانبین تنش ایدب بود، چه چاره ولی باشم دلخور هایشحرف از داشت انتظار که دانممی. بود ما تاریک کوچه

 :گفت گرفته صدایی با. شود کم

 از بیشتر که نمیشه باورم کنی،می خوشحالش که ممنونم مادرمی، کنار دردسر همه این توی که ممنونم -
 كه بفهمم دارم شعور انقدر افته،نمی دهنش از شما اسم مامانم. باشه داشته ارزش براش حضورت فرزانه
 .دارين رو امخانواده هوای كه ممنون ولی باشم، داشته شما از انتظاری نبايد

 :داد ادامه کوچه به خیره. بود مادرش خاطر به فقط تشکرهایش کرد، سکوت کمی

 دونمنمی کردم، ناراحتت حرفام با اتاق توی که دونممی کنم،می صحبت باهات صریح که متاسفم و -
 كه ناراحتم واقعا کنم، خوشحالت تونمنمی که رممتنف خودم از. گیجم هنوز واقعا   و میشه چی امونرابطه
 رسما   شما و من االن کنم، خوشحالت نتونستم هم دوست یک حد در خوب ولی ندارم، بهت احساسی هیچ
 کسب این به اصال   من نیست، باشه شما منو بین باید که عشقی و محبت پیوند اون ولی شوهریم، و زن

 زما عشقم شده باعث که نشستم عقد سفره سر دختری کنار دیدم دمکر  باز چشم بودم، نکرده فکر ازدواج
 هادیب همه روی مادر به عشق که البته کرده، خوشحال مادرمو فقط و بشه دور ازم رفیقم بهترین بشه، گرفته
 با متوننمی اصال   من بزنم، لبخند ندارم ازش شناخت ترینکوچک که کسی به تونمنمی ولی کشه،می پرده
 مدوننمی نمیشه تونم،نمی خدا به. زندگی برسه چه کنم، مذاکره چیه فکرش طرز نمیدونم حتی هک کسی
 اب رو خودم بتونم تا دارم نیاز زمان به هنوزم مطمعنم رو اين ولی اين، بچه خيلي شما كنممي فكر هنوز چرا؟

 میگم و زنممی حرفی ریحص و محکم اگه ولی همیم با اجبار به ما دوی هر درسته بدم، وقف االن شرایط
 نم از شما خود خوامنمی همه از اول من کنم،می فکر شما صالح به کنم زندگی شما با خونه یه توی تونمنمی
 .بشم اتونشرمنده این از بیشتر خوامنمی بخورید، ضربه

 درد اما ده؛آم بیرون من دل از انگار که بود منطقی چنان هایشحرف کردم، درمحکم دستگیره به را دستم
 پس مرتب مرا نبودن، خواستنی درد شدن، نخواسته درد زد،می استخوان به دردش هایش،حرف داشت
 :گفتم آرام. نامرد اين ميزد

 سرم باالی خدای کنم،می درکتون واقعا   کنید باور دارین، تاكيد حرف يه روی مدام كه نکردم اعتراضی من -
 باهاشت همه تصوراتم بخواد، دلم که نیست اونی چیز هیچ نبودم، افسرده االن اندازه به عمرم توی که شاهده
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 تهران مرفتي اينكه از بعد و باشيم هم كنار دوستانه فعال بدين اجازه كنيم؟ چيكار تونيممي شده، ولی شده،
 .عمو پسر برسيم حل راه يه به تا بزنيد، حرف باهام كنممی خواهش گيريم،مي تصميم جور هزار بالخره

 هک کردم درخواست کند تحمل خانهیک در را حضورم تواندنمی حتی که مردی از و گذاشتم پا زیر را غرورم من
 :گفت غمگین و چرخاند سمتم به را سرش بزند، حرف من با حداقل

 یشپ که میام فردا پیشش، ببرمتون فردا خواسته ازم مامان وقتش، به ولی زنممی حرف جالبه؛ عمو؟ پسر -
 همیش گرفته مسخره عروسی جشن یه دیگه چندروز رسما   تهران، میریم همگی که هم فردا پس باشین، نماما 

 اشم که شدم شرمنده واقعا من داریم، صحبت برای زیاده وقت اون از بعد میشم، شما شرمنده بیشتر من و
 .شده ولي مقصرم؛ منم كه البته هست، عظيمی خاندان خودخواهی مسببش و شدین افسرده

 و ردمک باز را خانه در شدم، پیاده سریع بخیر شب یک با آورد، درد به را قلبم مسخره عروسی جشن گفتن با
 هب دید مرا تا بود نشسته حیاط درون مادرم. رفت و زد خجولی لبخند دادم، تکان برایش دستی احترام به

 :کرد بغلم محکم آمد، سمتم

 شده؟ چی پری مامان سالم -

 :گفت غمگين و فشرد آغوشش در مرا ترمحکم مادرم

 بری ميتونی چطور تنهایی، از کردم دق خدا به مادر؟ بودی کجا مامان، بهار سالم مادر، بگرده دورت سالم -
 بذاری؟ تنها منو و تهران

 شب نیمه تا خاطرش تصلی برای بود، شده تنگ من برای مادرم کوچک دل کردم، آرام را مادر بوسه چند با
 برادران دعوای ماجرای از گفتم او، توسط اشدوباره احیایی و عمو زن ناگهانی مرگ از گفتم زدم، حرف برایش
 هک گفتم شد، خوشحال چقدر مادرم داندمی خدا و پیچیدم باند را او دست که گفتم عمو، خانواده با عاطفه

 و علی و سوفیا ماجرای از گفتم کوبید، دستانش روی خجالت از مادرم خندیدند، همه و سوزاندم را غذا
 او، سنگدلی و رحمی بی از نگفتم نزدم، حرفی مسعود و عمو زن خصوصی خاطرات از ولی ریخت، اشک مادرم
 جشن وا اینکه از نگفتم کند،می فکر آنا به هنوز او که نگفتم کرده، کنسل را آتلیه قرار حتی او که نگفتم

 بازنده خواهمنمی نگفتم من کنم، خود اسیر را او که گفت عمو زن که نگفتم داند،می مسخره را مانعروسی
 .شوممی موفق حتما رياضی نابغه عظيمي، بهار من،. باشم اجباری ازدواج این

 برای پرتقال آب گرفتن حال در آشپزخانه در بهار بازگشت، حمام به خودش و برد اتاق به را مادرش فرزانه
 اب دید که را سعید شماره انداخت، شماره به نگاهی احسان آمد، در صدا به امیرحسین همراه تلفن بود، زهره
 :کرد وصل را ارتباط فریاد

 چرا عوضی، نیست ازت خبری هیچ ماهه 5 رفتی؟ گوری کدوم هست معلوم االغ؟ مرتیکه خودتی سعید، الو -
 جانور؟ نمیشی آنالین

 :وگفت خندید بلند سعید
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 كن رصب اصال مني، استاد تو نگو ندارم، رودست خودم كردم فكر من اباب بيشعوري؟ تو قدر اين چرا احسان -
 میکنه؟ چیکار تو دست امیر گوشی اميرحسينه، تلفن اين ببينم

 نميشدی؟ آنالين چرا حاال مونم،دكی منشيش من دونینمي مگه بابا، توچه به -

 بینمب مجازی فضای نرفتم بارم کی خدا به کردم، حال خیلی تلفن و اینترنت بدون ماه یک کن باور احسان -
 .تو جون داد حال خيلی خبره، چه

 هنکن. ماه یک کردی تحمل چطور دنبالمه، گوشی میرم توالت من مرتاض، سوسول مرتیکه بابا شو خفه -
 کلک؟ هابودی کرده گیر مهناز شهناز توی زیادی

 رکتش این بابا دیگه؟ کیه مهناز نازشه بزن، حرف ترادب با یکم بابا بیشعوری، خیلی کردی توجه احسان_ 
 .درآورد رو پدرم جدیده

 :خندید و انداخت پا روی پا و داد لم سالن مبل به احسان

 خطا پا از دست كردی غلط تو زنم،می حرف اینجوری که همینه برای ادبی ته خودت که نه شرمنده داداش_
 اشمب گفته عوضی آره؟ حال عشقو رفتی تنهایی نامرد واال، نخوری؟ هلو باشی هلو باغ تو میشه مگه نكردی،

 معرفت؟بی فهمیدی بری،می منم ددر بری خواستی وقت هر بعد به این از

 کمی همین برای داشت، اطالع احسان نامزدی خوردن هم به ماجرای از سعید خندیدند، بلند باهم هردو
 :زد فریاد احسان که کشیدیم جانش نیمه مادر روی را پتو حسین امیر کرد، شوخی او با بیشتر

 .سعیده عوضی وکیل این بیا امیر -

 احسان ایستاد، اتاق وسط دست به پرتقال آب بهار و شد خشک مادرش پتوی روی بر امیرحسین دستان
 شخورد به را پرتقال آب و رفت زهره سمت به لرزان دستی با بهار کرد، نگاه بهار به چشم زیر و شد اتاق وارد
 دانستنمی امیر کرد،می رسیدگی زهره به خونسرد و آرام بهار بود، بهار به هراسش پر نگاه سینح امیر. داد
 دلیل. نه یا خواستهمی را او کسی قبال   نداشت فرقی برایش و نبود مهم برایش بهار است، نگران چرا

 :گفت احسان به اخم با و نفهمید را اشدلهره

 .گیرممی تماس باهاش کنم،می وصل رو مامان سرم بگو بهش_ 

 :گفت بلند بهار بزند، حرفی خواست احسان تا و کرد خداوند به توکل رسید، نظرش به فکری اما بهار

 اس؟عمه پسر احسان آقا -

 :گفت لبخند با بهار و داد تکان سر احسان کردن، نگاه بهار به تعجب با همه

 کنم؟ صحبت باهاشون تا بدین من به رو تلفن میشه+

 با اناحس برید، خفیف را خودش دست عصبی حرکت یک با بود، آمپول سر شکستن مشغول که سینامیرح
 هب و کشید عصبی هاینفس و کرد پنهان مشتش درون را دستش امیر گرفت، بهار سمت را گوشی تعجب
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 مهه روی روبه و گرفت را تلفن خونسرد اما دلهره با بهار. شده مرگش چه فهمیدنمی لعنتی نکرد، نگاه بهار
 :كردمي نگاه حياط به و بود زهره اتاق پنجره به چشمانش كرد، صحبت بلند و ايستاد

 عمه پسر سالم الو -

 داص عمه پسر را او هیچکس بهار جز به افتاد، لرزش به سعید دستان رسید، سعید گوش به که بهار صدای
 :پرسید اطمینان برای اما کرد،نمی

 تویی؟ فرزانه_ 

 .بهارم مهع پسر نه -

 :گفت زندنمی حرفی سعید دید که بهار شد، حبس همزمان امیرحسین و سعید سینه در نفس

 صحبتی یه دارین وقت لحظه چند عمه پسر خوبن؟ عمه شوهر و عمه هستین؟ خوب خیر، به رسیدن -
 داشتم؟

 حسين امير ند،نما دور رمقبيی زهره چشم از اميرحسين العمل عکس این بود، شده منقبض امیرحسین فک
 مشغول تمرکز بدون امیر( عمو پسر بار اولین برای را او قبل شب و خواند عمه پسر را سعید بهار)كرد فكر

 دهد؛ را بهار سالم جواب نتوانست حتی روبرویش، دیوار به زده مات سعید و شد مادرش سرم کردن وصل
 .کندمی چه دانستمی خوب بهار اما

 و بفهمد؛ خودش به را امیر توجه میزان و شود کم خودش و سعید روی بر اهحساسیت که خواستمی او
 همه خواست. نباشد او به اشعالقه ابراز از شرمنده و زده خجالت سعید که خواستمی قلبش ته از واقعا  
 برسر خاک یک ذهنش پس خندید، دلش در گویدنمی سخنی سعید دید که بهار دهد، جلوه عادی را چیز

 .کند صحبت دوباره خودش شد مجبور و کرد دخو حواله

 میام هفته آخر دیگه ولی نسپردم جایی هنوز البته گردم،می کار دنبال من عمه، پسر مزاحمت از قرض -
 گفتن گرفتم تماس دانشگاهم با بشم، کاری یه مشغول هم برم رو دانشگاهم هم بشه اگه خواممی تهران،
 هچ اینجا تا خوندم درس ببینم و بشم کار بازار وارد حداقل دارم وستد منم اس، هفته آخر بیشتر هاکالس
 بازار ببینم دارم دوست ولی میدن، بهم تدریس دونممی بذارم درجریان رو دانشگاه اگر داشته؟ ایفایده
 زیاد که دارین سراغ معتبری جایی اگه بگم پدرتون سیاوش آقا و شما به خواستم حقیقتش. چخبره بیرون

 بتونم هک باشه زبانی آموزشگاه یا ميشه، عالي باشه تحصیلیم رشته به مربوط هم و نباشه مردونه محیطش
 یمعرف بهم ميشمم ممنون ميشناسين رو جايی اگر نيست، حرفی بدمم آموزش بلدم که رو زبان چندتا این
 .كنيد

 حاال تا  حقیق اما ندارد، لهرهد بهار با صحبت برای دیگر کرد احساس ولی چرا نفهمید کشید، راحتی نفس سعید
 دایص با. کند محلی بی بود کرده صحبت ه محترمان که او به نیامد دلش اما نداشت، را بهار با صحبت توان
 :گفت لرزان
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 هایمدرک راجب گیرممی تماس بعدا   بدم، جوابتو ندارم تمرکز االن و دارم سنگين پرودنده چند من چشم، -
 .نداره اشکال اگه لبتها کنیم،می صحبت داری که

 :گفت آرام همیشه مانند بهار

 بهتر رو تهران توی کار محیط و فامیلین که چون گفتم شما به اول من کنید،می لطف عمه؟ پسر اشکالی چه -
 .بدين خبر بود موردی اگه و افتينبی زحمت توی خوامنمی نكنيد، دروايسی رو توروخدا. شناسیندمی

 : گفت سريع دلهره، اين بود كافی افتاد، شماره به انگار نفسش سعيد

 .خداحافظ چشم، -

 هب ایجرقه ایلحظه کند، صحبت بهار با بتواند دیگر کردنمی باور شده، قطع نفسش کرد احساس سعید
 که حسین امیر پس پذیرفته؟ را بهار حسین امیر یعنی بودند؟ باهم حسین امیر و بهار خورد، ذهنش

 :گفت خیاالتش به غمگین سعید. نفرهمت بهار از گفتمی

 نشه؟ داشتنی دوست دختر این عاشق کسی میشه مگه

 

*** 

 

 ذهنش پس و كرد كج لبی است، مادرش معاینه مشغول که دید را حسین امیر کرد قطع که را تلفن بهار
 زهره زد، رهزه به چشمکی بهار کرد، نگاه بهار به زهره. بوده بيهوده كارش زد حدس زد، خودش به سری پشت
 امیرحسین سمت را گوشی نبود، احسان اما بدهد احسان به را تلفن خواست بهار گزید، را لبش و خندید
 :گفت محبت با و گرفت

 .بفرمایید کردم، صحبت گوشیتون با اجازه بی ببخشین -

 :زد فریاد و برگشت بهار سمت به چیست اشسرچشمه دانستنمی که خشمی با امیرحسین

 هب ربطی چه ها؟ داره کاریابی اداره سعید مگه اصال   زنی؟می حرف من گوشی با که نداری تلفن دتخو مگه -
 سرکار؟ بری خوایمی که میگی حاال تو سرکار؟ بری خوایمی تو که داره اون

 فقط زهره. نبود او به تفاوت بی امیر پس درآمد، آب از درست اشنقشه رفت، عقب قدم یک ترسیده بهار
 این ات بهار و سعید صحبت از چرا که نفهمید واقعا   و کرد پرت طرفی به را پزشکیش گوشی امیر رد،ک سکوت

 :گفت خونسردی با بهار عصبیست، حد

 ود؟ب اشتباه کارم خواممی معذرت من داره، سراغ معتبری جای اون ببینم خواستم فقط من ببخشید، عزیزم -
 ؟!یستینن مخالف کردنم کار با بودین گفته که شما

 :گفت ترسيده اميرحسين دست ديدن با بود راه به بندری عروسی جشن ذهنش پس كه بهار
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 .دستت وایی ای -

 بهار افتاد، خون به دوباره اشخورده گره مشت خاطر به بود شده زخم ناچیز بسیار که حسین امیر دست
 دلش ولی نداشت امیر به ایعالقه گذاشت، امیر دست روی و برداشت دستمالی رفت، امیر سمت به سریع
 عصبی امیر. ندارد هنری او کند فکر زهره که خواستنمی شود، شرمنده عمویش زن حضور در که خواستنمی

 او به تا کرد اشاره زهره به محبت با بهار اما شد، خشمگین خودش به بهار نزدیکی همهاین از تعجب با و
 هارب با مادرش خاطر به دروغ به توانستنمی و بود عصبانی وزهن امیر اما کند، بازی نقش باید که بفهماند
 :غرید کردمی پاک خون از را دستش داشت که بهار به باشد، مهربان

 .كنار برو نکرده، الزم -

 در ،خندید ریز بهار و بود لبخند زهره لبان روی بر. رفت بیرون اتاق از و کشید بیرون بهار دست از را دستش
 :گفت خنديدمي بلند كه زهره به و كرد حسين امير حواله لگد يك و دنيگر  پس يك خيالش

 .ادبه بی پسرتون خيلی!کرد دعوا منو عمو زن داره؟ خنده چی االن -

 :گفت و كشيد را بهار گونه بود، آمده خوشش بهار شيطنت از حسابی كه زهره

 .کنیمی تحریک پسرمو غیرت بهار، شیطونی خیلی -

 .خندیدن باهم هردو

 زن خوب کنید، ولش اونو کرده، زندگی آمریکا سال 51 خوبه حاال شد، حساس الکی چیه هاحرف این بابا نه -
 .بگین برام رو خواستگاریتون ماجرای ادامه عمو

 :غرزد زهره

 ولا سفید چشم دختره پاشو میشه، غیرتی داره دوستش که کسی خاطر به فقط آدم کرده، که کرده زندگی -
 .بزنیم حرف باهم بیا بعد کن آروم رو شوهرت برو

 در را احسان رفت، پذیرایی سالن به آهسته و گفت چشمی بود، نکرده فکر ماجرا جای این به خورده يكه بهار
 .دید تهران به رفتن برای شدن آماده حال

. عروسی جشن تداركات برای بروند تهران به بقیه از زودتر روز یک بود قرار فرزانه و حمید حامد، احسان،
 :گفت آرام دید که را بهار احسان

 حالله خونت عصبانیه، دستت از دکی بدجور برسه، فریادت به خدا منه، اتاق توی کرگدن اون بهار، هي-
 .ذات بد دختره

 :گفت ذهنش در گرفت، نفس به اعتماد رنگ رخسارش رنگ کمی زد، لبخند بهار

 .نیست اعتنا بی من به نسبت اون هم اونقدرها
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 اگه. آمد ذهنش در اگر هزار افتاد، جانش به اضطراب رفت، احسان اتاق سمت به احسان از ازخداحافظی بعد
 هم به گفت بهت کی بگه اگه کردی؟ پاک رو دستم زخم چرا بگه اگه بگم؟ چی زدی، حرف سعید با چرا بگه

 در گها  هزاران با و بزنتم؟ سگ مثل سير دل يه كنه تالفی بخواد اتاق توی نرم خدا يا بگم؟ چي بشی نزدیک
 كرد، هنگا خودش به و كشيد سرش شال به دستي كرد، صاف سينه بهار و آمد او عصبی بله صدای زد، را اتاق
 :گفت و كرد مرتب را دامنش و كت

 هست؟ اجازه -

 :گفت حسين امير مكث كمي از بعد

 .تو بیا -

 ساناح تخت روی ت*لــخــ ایباالتنه با که دید را وشپ تک بدون حسین امیر و شد اتاق وارد احتیاط با بهار
 که برگردد عقب به خواست جاخورد، روبرویش صحنه از ایلحظه بهار کرد،می نگاه سقف به و کشیده دراز
 :گفت وار مسخره و دلخور امیر

 .میگی چی ببینم کن صبر قديسه، بابا خب خیلی-

 دلهره ربها برای فضا اما بود، مسخره امير براي بهار رفتار اين کرد، تن بر را سفیدش پوش تک و نشست امیر
 لبخندی شد خوشحال کرده معذب را او اینکه از حسین امیر کرد،می نگاه ویوار و در به معذب بود، شده آور
 :گفت شيطنت با و کشید دراز دوباره زد،

 پريده؟ رنگت چرا شده؟ چیزی -

 :گفت بود ایستاده در پشت هنوز که بهار

 .بگم چطور نمیدونم یعنی نه، یعنی بله، -

 ربهس کمی داشت دوست شد، خیره بود کرده گم را پایش و دست خجالت با که بهاری به گونه تفریح امیر
 :گفت و كرد تخت به اشاره دست با. بگذارد بچه دختر اين سر

 عمو؟ دختر کردی هول چرا حاال میگی، چی ببینم بشین کنارم اینجا بیا -

 تاقا در کسی کرد، نگاه اطراف به تعجب با ماند، باز نیمه دهانش عجیبی طرز به حسین امیر حرف این از بهار
 رده،ک جانانه تفریح یک هوس حسين امیر که دانستنمی بهار و کند بازی نقش بخواد حسین امیر که نبود
 :گفت بلند و کرد لباسش یقه در دست و نشست تخت روی شودنمی اتاق وارد ترس از بهار ديد كه زمانی

 در رو شپو تک این نداری، گفتن برای حرفی که هم تو کنم، تنم لباس تونمنمی اصال   گرمه، هوا چقدر لعنتی -
 .بشه خنكم بیارم

 رید،پ بیرون اتاق از کوتاه جیغ یک با باشد دیده متجاوز یک چنانکه بهار بیاورد در را پوشش تک خواست تا
 دهش خنک بدجور دلش. افتاد زمین به تخت از زیاد خنده از که بود بخش لذت امیر برای صحنه این حدی به

 :گفت آهسته و بود
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 هدختر  عمو؟ پسر میگی من به ش،مشاوره شده جونش عمه پسر دیگه حاال نیاری، در منو حرص باشی تو تا
 .وجبی یه

 فکر که هم هاآنقدر بهار کرد حساسا امير گرفت، اشخنده بود برده بکار بهار برای که اصطالحی از باز و
 رد احساس آن هم و باشد شیرینی دختر بهار شاید کرد احساس دليلی چه به داندنمي و نیست بچه کردمی

 اما نه، يا دارد جذابيتی بهار بود نكرده فكر هيچ. نبود بد هم آنقدرها دخترک این كرد، زمزمه امير گوش
 ...نه قواره قدو نه زیبایی، نه ت،نیس آنا حد در او کرد فکر ایلحظه

 :گفت خودش به بار یکمین هزارو بار برای کند، خود حواله لعنتی یک امیر که شد باعث آنا فکر

 .شده تموم آنا -

 را او و رفت بهار سمت به بود، مادرش با خداحافظی حال در فرزانه رفت، زهره اتاق به زنان نفسنفس بهار
 :داشت دوست خواهر نندما را بهار فرزانه بوسید،

 ديگه روز دو اينجايی، ولی كاره كلی خونتون توی كه دونممي مامانی، پيش كه ممنونم برم قربونت -
 ونیمبترک خواممي منتظرته، ظهر بعداز آرایشگرت ها، بیوفتین راه زود صبح. بهار عاشقتم عزيزم، عروسيته

 .بینمتونمی تهران خداحافظ. گرفتم نوبت گرآرايش همون از هم شما برای مامان. عروسیه فردا پس

 . بودند هديه و لباس تدارك حال در همه و بود مشهود خاندان اين تمام در حسين امير و بهار عروسی شور

 زهره. است غمگين عروس كه عروسی برای شادن چه خانواده تمام كرد فكر بهار و نشست زهره کنار بهار
 :تگف خنده با و گرفت را بهار دست

 ببخشتت؟ تا دادی شوهرت تحویل بوسه و ماچ چندتا وروجک، بگو رو راستش-

 ازدواجش ماجرای ادامه گفتن به شروع زهره کرد، اعالم را خود خجالت بلند، عموی زن یک با شرمگین بهار
 :کرد

 

 بهار

 

 .ازدواجش ماجرای گفتن به كرد شروع عمو زن

 از بشه متوجه کسی اینکه بدون مسعود خواهر فاطمه روز یک گذشت، تهران به مسعود رفتن از ماه یک -
 خواممی داده مسعود اینو گفت و داد نشونم نامه یه رفتم وقتی انبار، توی برم کرد اشاره قالی دار پشت
 که منم ه،کشمی منو بفهمه بابام اینجا، از برو خدا تورو: گفتم کردم التماسش بابام ترس از منم بخونم، برات
 چه خاطرت به ببینی تا بخونم برات بده اجازه حداقل داره گناه داداشم که کرد گریه طفلک. ارمند  سواد

 ندارم براش جوابی هیچ من گفتم اما کردم قبول کشه،می زجری چه دوریت از بدونی کنه،می سختی کارهای
 نقدرا آدم یه شدنمی ورمبا که بود رفته من صدقه قربون نامه توی انقدر نمیشه باورت بهار. کرد قبول اونم
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 میدم امانج دارم بگی که هرکاری و کنی چاه کنی، قبر خدمتکاری بنایی، کارگری از که بود گفته باشه، مهربون
 رو یكس هيچ تو غير بود گفته و كنممي فكر بهت هرثانيه بود نوشته برسم، تو به اینکه خاطر به فقط
 شه،می آب ذرهذره داره دوریم از بود گفته بودو کشیده پروانه و شمع و عاشقانه شعر کلی ببينم، تونمنمي

 به و نوشتمی من برای نامه یک مسعود هرماه و گذشت چندماهی. وایسم پاش به که بود کرده التماسم
 باهم دو هر خواهرش رو من که بود وعاشقانه قشنگ انقدر هاشنامه خوند،می خواهرش بیسوادیم خاطر
 و پیچیدم دستمال یه توی رو چیدم سرت از که موی تیکه که نوشتمی اینامه هر آخر کردیم،می گریه

 چقدر بدونی تا بیوفت، من یاد و کن نگاه شدت کوتاه موی به هم تو خواممی و میکنم بو رو اون هرشب
 ...منم که داشت فراق درد هاشنامه انقدر عاشقتم،

 :گفتم چیست، از تردیدش فهمیدم کرد، نگاه من چشمان در و کرد تردید باز عمو زن

 .میدم قول نمیگم، رو رازهاتون هیچکس به من برم، قربونتون-

 :داد ادامه آسوده خیال با و گرفت را دستم عمو زن

 از الخرهب باشه؟ تفاوت بی ولی عاشقشه کسی ببینه آدم میشه مگه بودم آدم منم خوب شدم، بیتابش منم -
 مدل هم بودم بچه منم سخت، خیلی اونم کشید،می زحمت و بود رفته نم خاطر به مسعود نبودم، که سنگ
 فالکت و فقر جز چیزی که بابام خونه از خواستمی دلم هم و باشه داشته دوست منو کسی خواستمی

 .مسعود به کردن فکر بود شده شبم و روز منم همین برای کنم، پیدا نجات نداشت

 نم و بودند کرده عالقه ابراز من به سعید و آرا رفتم، فرو فکر به نشرمگی من گفت را جمله این که عمو زن
 مرا کردمی تکرار مدام که بودم کسی گرفتار االن دقیقا   و بودم؟ سنگ از من یعنی بودم، زده پس را هاآن

 النا  کردممی فکر دو آن به قلبم با کمی اگر شاید بودم، داده دست از را نفسم به اعتماد من و خواهدنمی
 :داد ادامه زد، لبخند و گرفت نفسی عمو زن داشت، دیگری شکل زندگیم

 حسین بود، حسين اسمش خواستگاری، اومد زهرا یعنی خودم از بعد خواهر برای امونهمسایه پسر که تا -
 خواستگاری اومد وقتی داشتن، دوستش محل همه معنا، تمام به آقای يه مهربون، پسر یه و بود رزمنده
 کمال در اما بودم، نکرده ازدواج هنوز من چون ده،نمی مثبت جواب بابام بودیم مطمعن همه مخواهر 
 سرش موهای اندازه که زهره گفت همه به بعدم کمتر، خور نون یه گفت و داد مثبت جواب بابام ناباوری

 بود، خوبی ایروزه چه خدا هی کردن، نامزد حسین و خواهرم. ندارم زهره برای ایعجله داره خواستگار
 حد این تا دوتا این شدنمی باورش هیچکس که بود این ترعجیب و کردمی محبت بهمون خیلی حسین
 حسین خالصه خوان،می رو دیگه هم هست سالی یک که داد لو من به بدجنس زهرای بعدا  . باشن هم عاشق
 روستا كه حسين خود سه،مدر  فرستادش و خرید کفش شلوار مانتو براش و داد رو خواهرم تحصیل خرج
 ودب مشخص بودا، شیطونی یه بهار اما بود، مذهبی بچه كه اين با. میگردوند برش و مدرسه بردشمی بود

 حرمنام ما نیست درست گفتمی و میکرد تابی بی حسین گذشت که مدتی یه. برده دلشو حسابی خواهرم
 و کرد عقدش رو خواهرم خواسته خدا زا اونم بده، خودت دیگه خرجشم کن عقدش گفت بابامم باشیم،
 روز یه که گذشت جبهه به حسین رفتن از مدتی. خوندن درس کرد شروع هم زهرا جبهه، رفت دوباره

 یواشکی فضول، هم زهرا منو زد، حرف خصوصی بابام با و خونمون اومد سرهنگ آقا و مدیر خانم خدمتکار
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 گسرهن جناب پسر خان پرویز که گفتمی پدرم به داشت خدمتکارشون دادیم، گوش حرفاشون به رفتیم
 روی خوشحالی از که بابام نه؟ یا مسعود نامزد دخترتون ببینن خوانمی اما خواد،می رو دخترتون خاطر

 ایهدست شد، پاره دلم بند گفت که رو این نیست، هیچکس نامزد دخترم نه نه گفته نبود، بند پاهاش
 حرف اگه بودم مطمعن رفت،می بدنم از جونم داشت انگاری اومد، شمامچ توی اشک و زدم چنگ رو خواهرم

. خواستگاریم بیاد مسعود دادنمی اجازه بابام دیگه میومد میون به حسابی آدم پولدارو خواستگار
 اری،خواستگ بیاد مادرش با بتونه تا کنید روشن رو مسعود تکلیف گفته پرویز آقا گفت خدمتکارشون
 :گفت یواشکی زهرا. رفت نکرده خداحافظی ایافاده هی با خدمتکارشون

 .دارن افاده انقدر بخرن کلفت اومدن انگار دور، به خدا

 چیکار مسعود ببینم تهران میرم روزی چند گفت و کرد جمع رو وسایلش بود آورده در بال انگار که بابام
 که شد شروع من نیازهای و نذر روز اون از. گفته بهش چی سرهنگ خدمتکار که نزد حرفی هیچ و کنهمی

 اومد که هفته یک از بعد گذشت، تهران به بابام رفتن از ایهفته یک کنه، جلب رو بابام نظر مسعود
 اعتیس چند برمیگردم، و جایی یه میرم گفت مامانم به یواشکی و پوشید خوری پلو لباس سرحال و خوشحال

 هم و تربزرگ هم خریدم خونه یه که کن جمع رو خونه وسایل کل که گفت مامان به و برگشت بابام بعد
 تیح شد، چی مسعود پس بپرسیم بود رفته یادمون اصال   و بودیم شده شوکه خوشحالی از همه بهتر، محله

 اتاق دوتا اون از اسبابمون تیکه تا 2 سریع خانواده همه. آوردی کجا از رو جدید خونه پول نپرسیدیم
 با مارو هبرگرد بابام بودیم منتظر خونه در که نکشید دوساعت به و کردیم جمع دبو طویله شبیه که کاهگلی
 هخون به وقتی جدید، خونه رفتیم ذوق و شوق با همه. اومد بابام ناباوري دركمال و جدید خونه ببره خودش
 بربرا در ونهخ او آخه باشه، خودمون از بود ایستاده روبروش بابام که ای خونه این شدنمی باورمون رسیدیم

 حتی و اشپزخونه داشت، ما قدیمی خونه کل اندازه به بزرگ حیاط داشت، اتاق تا 8 خونه بود، کاخ ما خونه
 و خریده هم مغازه یه که گفت بابام که میکریدیم گریه ازخوشحالی فقط ماها و مامانم. داشت هم حموم

 کالاش باشه کرده دزدیم درک به گفت؛می بود کشیده فقر سختی انقدر که مامانم بندازه، راه بقالی خوادمی
 اما ندارم، حاللش و حروم به کاری دیگه نکشیدم زندگی توی کم آورده کجا از رو پولش که چه من به نداره

 :گفتمی مرتب بیرون نندازنمون خونه از و باشه دیگه نفر یه از خونه اینکه ترس از مامانم

 .هکار  تو کلکی یه و میگی دروغ تو

 مدید تعجب کمال در و داد نشون رو خونه سند بابام که تا نشد باورش خودمونه مال که گفت هرچی بابام
 بزرگ حوض یه میوه، درخت از پر خوشگل خونه شد، شروع ماهم خوش روزهای بالخره. باباست نام به خونه
 رایب رو زندگی کرد،می تدرس خونمون تنور توی خودش مامانم صبح به صبح که تازه نون بوی حیاط، وسط
 ات کنم ترک خواممی گفتمی بود، کرده کم خیلی رو مواد و سرکار رفتمی بابام. بود كرده شيرين امونهمه

 امن ثبت مدرسه رو داداشام بود، شده خوب خیلی مامان با رفتارش بابام نزنن، سرکوفت دخترام به دامادام
 اومدن مسعود مادر پدرو مرتبه یه گذشت که مدتی چند. من جز رفتنمی مدرسه هابچه همه دیگه کرد،

 مسعود بابای که بود مونده باز دهنشون جوری خونه دیدن از شدن خونه وارد دوتا اون که اول خونمون،
 آوردن مسعود از خبری کردیم فکر ما همه اولش خالصه. حیاط وسط حوض توی افتاد و ندید رو پاش جلوی

 :گفت شکستهسر  مسعود پدر دیدم اما
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 تخری مسعود باشه، درست گیرمم نیست، معلوم که چیزی هنوز فرستادی؟ برامون که بوده چی پیغوم این
 ن،کرد درست براش پاپوش میگه. بوده چی بسته توی دونستهنمی اصال   خورده قسم کرده، بچگی کرده،
 هم اگه نیست، مواد اهل دمسعو خدا به دیم،می خوبی پول هادرخونه ببر رو ها بسته این گفتن بهش

 تو هدرست وقت اون حسابی مرد. برسه پول به زودتر خواسته و بوده تو شرط خاطر به کرده رو اینکا دونسته
 دم؟نمی بهتون دختر بگی سریع زندان، افتاده داده لو خبر بی خدا از یه و مسعود فهمیدی تا

 کرد،نمی نگاهش حتی و بود نشسته نفره تک ندلیص روی اتاق باالی باشن زاده خان که کسایی شبیه بابامم
 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش یه

 قاچاقچی، یه خونه توی بفرستم رو دخترم دونمنمی صالح هم من نموند، قولش سر اون مرده، دیگه مسعود
 ارستگخوا زهره بشه، بخت سیاه دخترم خوامنمی دیگه شد، نابود زندگیم کشیدم تریاک عمر یه خودم من

 رو زهره من بیاره پول گونی تا سه اگه حتی مسعود نداریم، مداری قرار هیچ دیگه باهم ما و داره قرص پروپا
 .دمنمی بهش

. یرونب خونه از کرد پرت رو اونا بابام و کشید دعوا به کار برام، بود بدی شوك مسعود بابای و بابام هایحرف
 کنم ازدواج مسعود با من نمیذاره گفت بابام فهمیدم وقتی ،بودیم شده قایم پرده پشت هم زهرا و من

 به هک بزنه کتکم خواست اولش پرده، پشت اومد و فهمید بابام امگریه صدای از کردن گریه به کردم شروع
 :گفت آرامش با که شد چی نمی،دونم اما کنممی گریه مسعود خاطر

 نوم خوره،نمی تو درد به اون زندان، افتاده و فتتشگر  پلیس االنم مواد، پخش کار تو رفته مسعود دخترم
 اینم کنه،می بدبخت نفرو هزاران و اسکننده پخش دیگه اونکه مواد خاطر به کردم بدبختتون عمر یه ببین
 همه که مدیرم خانم و سرهنگ آمریکان، داداشاش حسابیه، آدم دانشجو، خواستگارته، سرهنگ پسر بدون

 چی در دربه مسعود دارن؟ مستخدم و ماشین دارن؟ امالک و ملک چقدر دونیمی وت دختر اصال  . میشناسن
 تمام شده، تموم دیگه مسعود کنی؟می گریه خاطرش به که داره

 گریه فقط باشه زده خریتی همچین به دست داشت من به که ایعالقه اون با مسعود شدنمی باورم که من
 :گفتمی هم به مدام مامانم کنم،نمی ازدواج مسعود جزبه کسی با من گفتممی مامانم به و میکردم

 پرویز که شده چی دونمنمی و میشه شهر زادهای خان نسیب فقط که افتخاریه یه شدن سرهنگ عروس
 هی ازدواجت این با و کنیمی فراموش رو مسعود نباشی احمق اگه هم تو. خواستگاریت بیان کرده راضیشون

 .خریمی ما برای آبرویی و عزت یه هم شیمی بخت خوش خودت هم عمر

 با مدیر خانم روز اون فردای. بود مسعود پی دلم فقط ولی من گفت،می رو مامانم هایحرف مدام هم زهرا
 همون این نشد باورم که کرد برخورد ما با فروشی فخر حالت به چنان اختر مادر خونمون، اومدن پرویزت عمو
 ،نیستید ما درشأن شما که گفتمی مدام اون. شناسنشمی عدالت به و برنمی حساب ازش شهر یه که زنیه
 ،ولی بیکاره و معتاد باباش هم سواده بی دخترتون هم شما سرهنگن، و من زادهای عمو من هایعروس همه
 سیک که نیست چیزی فقر میگه همیشه اختر مادر دونیمی خودت. فقیرین شماها نگفت هم یکبار حتی بهار

 چرخونه،می رو بقالی داره سرهنگ سر صدقه و کنهمی ترک داره خورد قسم بابامم بکشه، خجالت بابتش
 گفت اختر مادر که فهمیدم هاشونحرف توی بعد داره؟ سرهنگ به ربطی چه بقالی کردیم تعجب همه اولش
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 مغازه با رو هخون همین فقط نیست ازدواج این به دلم چون ولی دادم سنگینی بهای شیر عروسام برای من
 همه منه، مهریه و بها شیر مغازه و خونه این فهمیدیم همه که لحظه اون وای دادم، قرار مهریه و بها شیر

 .بود فروخته پیشپیش منو بابام که شدیم سرشکسته

 :داد ادامه سوز پر آهی با عمو زن

 شب گفت باشیم، نداشته خودمون برای رو گیرهمی پسراش برای که چنانی آن مراسم انتظار گفت اختر مادر -
 ات کنه، زندگی باهامون خودمون خونه توی که کنیممی آماده دخترتون برای اتاقم یه و کنیم عقد که میایم
 رو پاش نباید وقت هیچ نکرده ترک بابام وقتی تا که کرد شرط. بگیره یاد رو هاعظیمی ما رسوم و رسم یکم
 و سفیرو اینقدر بود، معروف روستامون توی سرهنگ پسر هاییعروس. سادگی همین به خونمون، بذاره
 من و اتاق یه و عاقد یه به شد ختم بدبخت من برای اما بودن، ن*دهـ به انگشت همه که اومدنمی سفرا
 شده بزرگ من موی ریختم،می اشک و کردممی نگاه بود چیده مسعود که سرم موی از قسمت به مدام نوابی

 هرچیزی از مرتب دادبی و داد با و اومدن ترمبزرگ خواهرای شد، شب فردا. نبود ازمسعود خبری اما بود؛
 این که سرهنگ پسر حیف گفتنمی همش کنن، چیکار حسودی از دونستننمی دیگه گرفتن،می بهونه

 هایسعرو بقیه به موم تار یه و خوشگلم من گفتمی و دادمی دلداریم خیلی زهرا اما بگیره، رو عفریته
 و بود شده فروش مواد اون بود؟ چی چاره اما بود، مسعود با دلم و کردممی گریه فقط من و ارزهمی سرهنگ

 اختر، مادر و بود اومده پرویز فقط عقدم مراسم برای کنم، ازدواج باهاش بده اجازه بابام بود محال دیگه
 ه؛گفت زندان توی مسعود که گفت و خونمون در اومد نفر یه بیاد عاقد اینکه از قبل. نیومد دیگه هیچکس

 که دبو زده حرف بابام و پرویز با خیلی گویا اختر مادر ریزم،می رو خونش برسه زهره به به دستش پرویز اگه
 هیچ ماا بزنید، قرارتون زیر نیست حقش باشه گناهبی اگه پسر اون بود گفته بهشون و بگذرن ازدواج این از

 انگشتر یه هم اختر مادر کرد، وعقدمون اومد عاقد سریع و کردن هول همه همین رایب کنن،نمی قبول کدوم
 ازخونده بعد. بودم زده حرف باهاش نه و بودم دیده نه رو بود شوهرم که کسی هنوز من و کرد دستم توی
 رو درست باید ما خونه گذاشتی رو پات که زمانی هر گفت نشست، کنارم اومد اختر مادر عقد صیغه شدن
 کردیم نهی امرو رو همه عمر یه که كرد غرغر بعدم نباشم، فامیل تو سرشکسته این از بیش تا بدی ادامه
 از اون و گفتم لبی زیر چشم یک من بنویسه، رو خودش اسم نیست بلد خودم عروس وقت اون بخونن درس
 طاقت رفتند، همراهش مدیر خانم گویی آمد خوش برای بودن اتاق توی که کسایی همه. رفت بیرون اتاق
 زشا اتاق، توی اومد پرویز که نگذشت ایدقیقه چند کردن، گریه به کردم شروع نداشتم، رو تحقیر همه این
 با اون اما کردم محلی کم بهش بود، گرفته ازم رو مسعود که بود کسی پرویز بود، غریبه برام ترسیدم،می

 رامب که شوهری این ببینم که کردم باال رو سرم اومد ندب که امگریه بیاد، بند امگریه شد باعث محبتش
 به چشماش صداقت با که دیدم عاشق و مهربون نگاه یه کردم نگاه پرویز به وقتی شکلیه، چه کردن انتخاب

 کرد شروع احتیاط با و کمکم بعد کرد،می نگاه و صورتم همش اولش اون داره، دوستم واقعا   فهموندمی هم
 .صورتم پوست به کشیدن دست به

 گوشم زیر عاشقانه زمزمه مرتب زد،می حرف باهام احتیاط با و آروم آورده، دست به منو شدنمی باورش انگار
 هک گفت برام. هستم تو نگاه یک اسیر ماهه چند کردی، خودت دیونه منو ماهه چند که گفتمی بهم کرد،می

 پرویز اما برادراش؛ پیش آمریکا میکنه راهیش یچندماه کنه فراموش منو پرویز اینکه خاطر به سرهنگ
 :گفت برگشته، من خاطر به فقط که خورد قسم گرده،برمی و میشه ترتاببی
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 .مهربونیه زن اما گیره سخت مادرم میدونم -

 :گفت و کرد باال رو سرم و گذاشت چونم زیر دست

 .نباشه سختت اینجا تا آمریکا برمتمی بخوای که اگه -

 مبود انداخته رو سرم خجالت از بودمو کرده سکوت من و کنممی خوشبختت و عاشقتم من گفت ارب هزار و
 :گفتمی همش اون ولی کشیدم،می عقب رو خودم مدام کشیدمی موهام به دست وقتی پایین،

 .نترس من از شدیم شوهر و زن ما -

 تا من رفتن که شب اون. بزنه دست بهم کسی میشه ناراحت مسعود کردممی فکر ترسیدم،می واقعا   اما
 زمان اون نه، داشن انتخاب حق دخترها همه زمان اون بگم که نه زدم، زار و کردم گریه زهرا غـل*بـ توی صبح
 بدجور دلم من اما دید،می رو دختر عروسی شب تازه داماد کردمی پسند پسرش برای رو دختری مادری وقتی
 :گفتممی زهرا به بود، مسعود پیش

 زنه؟می دست من به پسره این بشه ناراحت نکنه ببره؟ خودش با منو و گردهبرمی مسعود یعنی -

 عقدمون روز فردای. نیست کار در مسعودی دیگه و شده شوهرم پرویز فهمیدمنمی که بودم بچه انقدر
 با و آقا مرد این هک اینقدر اومد، سرم باالی بابای که انگار اومد وقتی اومد، جبهه از خواهرم شوهر حسین
 .بود مهربون خیلی حسین بود، حسین زد حرف من با خونه اون توی آدم مثل که کسی تنها بود، کماالت
 :گفت بهم محبت با و برادرانه دید، غمگین منو وقتی

 بله جواب وقتی اومدی، در پرویز عقد به تو دیگه ولی نخواست نظری ازت هیچکس درسته گلم، خواهر -
 .کنی رفک پرویز جز کسی به اسکبیره گناه باشی، باهاش آخر تا باید نباشه، چه و باشه باهاش لتد چه دادی

 فتگمی زرنگیه، و باهوش پسر که دونهمی و میشناسه رو پرویز اینکه از گفت، شوهر و زن وفاداری از حسین
 من و زد حرف باهام پدر یک مثل حسین میشه؟ چی نبود مشخص مسعود با ولی داری روشنی آینده پرویز با
 فشری و آقا پسر یه حسین داشتم، دوستش بیشتر پدرم از دونهمی خدا که بود مهربون انقدر کرد، آروم رو

 .دادمی انسانیت بوی که بود

 :گفت و داد سر بلند آهی کشید، صورتش به دستی عمو زن

 روز یک حسین بود، عاشقش قدرچ خواهرم زهرا و داشتم دوست رو حسین انقدر من ببین کن فکر بهار -
 رو من خودش خاص هایمنطق با و بیاد بوده داده پیغام خواهرم فهمیدم بعد جبهه، رفت دوباره و موند
 .کنه آروم

 که بود محبت با و مهربون انقدر چرا؟ دروغ دیدنم، به ما خونه اومدمی پرویز هروز و گذشت روزی چند
 مترسیدمی خدا از بعدشم کنه، انتخاب رو بهترین و بذاره دلش روی پا باید آدم و میگه راست حسین دیدم

 نمم بالخره نوشت، بود مدیرش اختر مادر که ایمدرسه منو اسم پرویز. باشه گناه کردن فکر مسعود به که
 اب بعد و برود خواستمی بود روزی چند و بود تهران دانشگاه دانشجوی پرویز خوندن، درس به کردم شروع
 :گفت و کند دل ازم واپسیدل کلی
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 .دیدنت به میام حتما   هفته آخر تهران، برم باید -

 :گفت تردید با رفتمی داشت وقتی

 داری؟ دوستم -

 :گفت و بوسید رو پیشونیم کردم، ترمحکم رو سرم دور چادر و بودم ساکت من

 .کنممی خوشبختت من نکن، خیانت بهم هیچوقت توروخدا -

 55 دختر یه تازه خوندن، درس به کردم شروع خالصه نه؟ یا دارم دوستش کردم فکر واقعا   من و رفت اون
 چرا که دادمی گیر مدام زد،می جونم به غر خیلی بود، مستبدی زن اختر مادر. گرفتمی یاد ب و الف ساله

 راچ نیست؟ تمیز هاتناخون چرا خندیدی؟ بلند چرا نکردی؟ پاک رو کفشات چرا کجه؟ چرا کثیفه؟ اتمغنعه
 منو فقط ترسن،می ازش چی مثل مدرسه هایبچه تمام فهمیدم گذشت که وقتی چند بده؟ اتلهجه اینقدر

 بود؛ حساس بودن مؤدب و تمیزی روی شدت به و بود اخالقیش خصوصیت این کرد،نمی محاکمه روز هر
. بود ایفهمیده زن اختر مادر کل در. زدنمی بهمون حرفی بودنمون فقیر خاطر به وقت هیچ شاهده خدا ولی
 آخر وعده بودند اومده اصل در ولی بود، آورده سوغاتی شیراز از کلی و اومد اختر مادر با پرویز هفته آخر

 :گفت اختر مادر. بذارن عروسیمون برای رو هفته

 جهاز بگین کسی به خوادنمی نداره، کسر و کم چیزی و خریدم جهاز یکم خودم کردیم، اماده براش اتاق یه -
 .خریدم خودم رو

 :گفت بابامم به

 سال همه این بعد تا زنت دست کن النگو بخری خوایمی هرچی و بخرید ایوسیله هیچ خوادنمی شما -
 .باشه داشته خودش از چیزی یه بافی قالی و زحمت

 در رفت ناشناس یه که بود روز همون فردای. خرید النگو تا سه مامانم برای رفت روز اون فردای بابام واقعا  
 :گفت و مسعود بابای خونه

 .دنبالش بیان اشخانواده گفتن میشه، آزاد زندان از فردا مسعود -

 روستا توی خبر که نکشید ساعت نیم به و بودند ترسیده همه شد، بپا آشوبی چه روز اون دونهمی خدا
 بیاد مسعود که سرهنگ خونه بره بفرست رو زهره گفتنمی مادرم به و ما خونه اومدنمی همه بود، پیچیده

 معصوم چهارده تمام دستش، به کوبیدمی و میرفت راه خونمون بزرگ حیاط دور مدام مامانمم کشتش،می
 :گفتمی و میزد صدا رو

 .راهه توی طوفان که دونممی -

 نزد زار به تبدیل اشگریه و کردم غـل*بـ را او کرد، ریختن اشک به شروع رسید که ماجرا اینجای به عمو زن
 :داد ادامه هقهق با شد،
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 ببرم رو زهره خواممی گفت بابام به خونمون، دنبالم اومد گردهبرمی داره مسعود که فهمید وقتی پرویز -
 زنمه، گفت و شد پیچ پا پرویز اما میشه؛ شر میاد مسعود امروز گفت و شد مانع اول بابامم. گردش

 هب کرد، ماشینم سوار سریع و گرفت رو دستم کردم، سرم رو چادرم. بزنه حرفی زنم درمورد تونهنمی هیچکس
 :گفتمی هذیون خودش با و لرزیدمی دستاش که داشت استرس حدی

 انگار که بود آمده سرش بر چه دانمنمی داد،نمی امانش گریه برداشت، هایمشانه از سر عمو زن -
 :داد ادامه باشد دیده آوری زجر صحنه که کسی نندما تند هاینفس با. کند اعتراف خواستمی

 همون نبود، خونه هیچکس شدیم، خونه وارد تمام شتاب با و گرفت رو دستم سرهنگ، خونه در رسیدم -
 .کردممی نگاه خونه به داشتم و بودم بزرگ خونه اون مات من کشوند،می خودش دنبال منو داشت که جور
 و بست درو شدیم که اتاق وارد شدیم، اتاق یه وارد. بود سالم55 فهمی؟می ود،ب سالم 55 و بودم بچه من بهار
 :گفتمی مدام پرويز کرد، پهن تشک یه استرس با کشید، رو پرده

 .بگیره ازم تورو کسی ذارمنمی منی، خانم تو منی، زن تو -

 کار کردم حس که بود جوری رفتارش کردم،می نگاه عصبیش حرکات به و بودم چسبیده دیوار به من
 رو خودم عصبی بود، قرمز صورتش و بود کرده عرق سمتم، اومد بزنه، کتک منو خوادمی و کردم اشتباهی

 :گفت صدا لرزش با کرد، بغلم شدید دست لرزش با و نکرد توجه کشیدم، عقب

 کنی؟ اطاعت میگم هرچی باید و منی زن که دونیمی -

 دراورد رو چادرم کرد، غـل*بـ منو بودم، گرفته خون خفه ترس از. یدمفهممی چه شوهر اطاعت از ساله 55 من
 .برد خوابمرخت به و

 گرفت، گلویش زیر به را دستش بود، شده سیاه صورتش و بزند حرف نتوانست دیگر گریه از عمو زن
 انهمچن او رفتم، اتاق به و ریختم برایش آب دویدم، آشپزخانه سمت به سریع و کردمی خفگی احساس
 :گفتممی استرس و ترس با و دادم ماساژ را هایششانه خورد آب از که کمی کرد،می گریه خفه و بیصدا

 .جونم به دردت گذشته بوده هرچی برم، قربونت نده ادامه کن، ولش عمو زن -

 :گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش عمو زن اما

 .روز اون بود نکبتی روز چه بگم نفر یک برای میخواد دلم بگم، باید نه -

 :داد ادامه آرام لحنی با و شد آرام و گذشت کمی

 ساله 55 دختر یه ذهن در کالم، دریک کرد، برقرار ارتباط باهام نابلدانه عجیبی طرز به و تمام استرس با پرویز -
 .بود تجاوز یک اون

 ندمان به دختر یک برای ماجرا این بود، شده حبس نفسم. کرد ریختن اشک به شروع بیصدا عمو زن دوباره
 :داد ادامه اشک با. است مرگ روز

 :کردمی زمزمه فقط اون بودم، شده کبود ترس از و گرفتم دهنم به رو دستام -
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 .بگیره ازم رو تو کسی ذارمنمی

 ینگارا شد تموم کارش وقتی بکشه، منو طریق این از خوادمی کردممی فکر که بودم ترسیده انقدر بهار ببین
 ور لباسش. شدم کبود ترس از که شد من متوجه تازه کرده، تصاحبم کامل دیگه که شده راحت خیالش که

 :گفتمی هقهق با و کردن گریه به کرد شروع بوسیدم، و کرد بغلم آورد، آب برام دوید و پوشید

 دیگه اینجوری کردم فکر شدم، دیونه کردم، غلط زهره، خدا به کردم غلط بگیره، ازم رو تو خوادمی مسعود
 منو خدا رو تو زهره کنه، جدا ازم رو تو تونهنمی هیچکس و منی زن تو دیگه اینجوری کردم فکر خودمی، مال

 .نشو متنفر من از خدا رو تو زهره ببخش،

 فتارر  عجوالنه فقط نبوده، اشتباه کارمون و زنشم من که دادمی توضیح مدام و کرد محبت هم به ساعتی یک
 گوله هی بغلش توی و بودم برده پناه پرویز خود به پرویز ترس از بودم، گرفته خون خفه ترس از اما من .کرده

 .بودم شده کوچیک

 اب بودم، گرفته بدی تهوع حالت برداشتم، سرم از را روسریم و زدم بوسه را عمو زن صورت درآمد، هایماشک
 :زدم باد را عمو زن صورت روسریم

 اشتباه زیاد داشتن دوست از و داشته دوستون خیلی عمو شده، تموم روزا، اون شده متمو جونم عمو زن -
 .کرده

 :گفت و کرد پاک مرا هایاشک ریزان، اشک عمو زن

 هک بیرون آورد خونشون از آروم بدبختی با منو پرویز. بود نحس روز او شروع تازه این اما عزیزکم؛ دونممی -
 زا که رو پامون. نحس اتاق اون توی گردونهبرم کوچیک جشن یه با هفته خرآ بود قرار خودمون، خونه ببره

 :گفت و پرویز سمت دوید خدمتکارشون بیرون، گذاشتیم خونه

 .دارم خبر یه آقا -

 سمت رفتم آروم بگیریم سرپا رو خودم تونستمنمی و بودم داغون روحی و جسمی نظر از بس از که من
 :گفت پرویز شدم که ماشین سوار. شنیدمیم رو ها اون صدای اما ماشین،

 شده؟ چی -

 :گفت من حضور احتیاط بدون خدمتکارم اون

 بخوره بهش دستتون اگه که داد پیغوم کردین، نامزد شما فهمید مسعود که روزی یادتونه اقا -
 کشتتون؟می

 :زد فریاد پرویز

 مشتی؟ چی که خوب -

 :گفت مشتی
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 هبرگشت بخت اون زدید، هم به رو نامزدیتون شما که دادن خبر بهش بگیره ومآر اینکه برای اشخانواده آقا -
 بینوا مسعود اقا و کردین عقد شما که داده پیغوم دیروز خبریبی خدا از کدوم دونمنمی اما گرفت؛ آروم هم
 .آوردن رو اشجنازه اشخانواده هم حاال زندان، توی کنهمی خودکشی و نمیاره طاقت هم

 :کشید یادفر پرویز

 .بیارنش رفتن اشخانواده و میشه ازاد مسعود امروز دادن پیغوم کدومه؟ خودکشی میگی، چرند چرا -

 :گفت کنان گریه و خودش سر توی زد مشتی

 زندانی سال ده براش اون گرنه و شده ازاد گفتن همین برای بدن، رو مسعود فوت خبر خواستننمی اقا -
 .بودن بریده

 من و بود مرده مسعود که بود این حقیقت شدم، هوشبی و نفهمیدم هیچی دیگه هک بود موقع اون
 دیدم، سرهنگ خونه توی رو خودم اومدم هوش به وقتی ولی نیست یادم چیزی هیچ. بودم مرگش مسبب
 نگاهم اخم با سرهنگ اول کشیدم، عقب رو خودم و شدم بلند ترس با. بود نشسته دکتر یه با سرهنگ کنارم
 :گفت و کشید سرم به دستی بعد اما کرد؛

 .بودی هوش بی دوروزه تو دکتره، آقای اینم شوهرت، پدر سرهنگم منم، نترس -

 :پرسید دکتر بعدم

 میاد؟ یادت چیزی -

 مسعود آخ بیچاره، مسعود آخ مسعود، خودکشی بعد و بود بهم پرویز تجاوز اومد یادم که چیزی اولین من
 :گفت اخم با سرهنگ که خونمون برم وامخمی گفتم. گناهبی و مظلوم

 .مونیمی اینجا و ماییعروس دیگه تو -

 گفتمی کرد، برخورد باهام مهربون اختر مادر سرهنگ، خونه پذيرایی توی رفتم شد بهتر حالم كه کمی یه
. شهب سرد مسعود خانواده داغ تا نرم بیرون خونه از فعال   گفت بهم سخته، خیلی زندگی باشی، صبور باید
 و کرد بغلم مادرش و پدر جلوی احتیاط بدون که بود داغون انقدر اومد، خونه به غمگین پرویز شد که شب
 م،باش شوهرم پناه باید که گفتمی اخم با اختر مادر اما کشیدم،می عقب رو خودم من و کرد گریه کرد، گریه
 چاقو یه و آشپزخونه توی رفتم ایبهونه یه با و کنه تجاوز بهم باز بودم ترسیده من. اتاقمون بریم گفت بهم
 تمصیب که گفت برام و کرد بغلم باز دید که منو پرویز. اتاق توی رفتم ترس با و کردم قایم پیرهنم زیر

 سکته بابام هم روز همون میارن، رو حسین شهادت خبر روز همون و نبوده روز اون مختص فقط مسعود
 غجی تونهمی فقط و شده نابینا چشماشم بود، شده حسبی بدنش تمام گوشت تیکه یه مثل و کنهمی

 هران،ت بوده رفته که روزی چند اون که بوده گفته مامانم به اشسکته از قبل بابام که گفت پرویز. بکشه
 روز چند بعدم بوده، داده لو رو مسعود خودش و بوده کرده آشنا هافروش مواد گروه با رو مسعود خودش
 لد  زهره از خواستممی خدا به گفته کرده، عروسی دیگه زهره بگه زندان بره بوده فرستاده رو نفر یه پیش
 و میارن رو حسین شهادت خبر که بود موقع همون بود گفته مادرم بشه، خوشبخت زهره خواستممی بکنه،
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 درخونه اومدمی دمسعو مامان مدام روزا، اون بود نحسی روزای چه دونهمی خدا بهار. کنهمی سکته بابام
 منم برسه، آسیب هم به وقت یه که برم بیرون خونه از من دادننمی اجازه اونا کرد،می نفرین و سرهنگ
 بود، شده پیر خواهرم دیدنم، اومد خواهرم زهرا هفته یک بعد تا زدممی رو خودم و کردممی گریه همش
 :گفت و زد حرف باهام. بود شده داغون من کوچیک خواهر

 .شهب سرشکسته شهید حسین نذارم و کنم حفظ رو خانواده آبروی من افتاده، نکبت توی چیز همه که الحا 

 میذاشتم؟ رختخوابمون زیر چاقو من سال یک تا میشه باورت بهار اما گذشت، هم نکبت روزای اون بالخره
 نجبرا  محبتش با خودش و فهمید پرویز اینکه تا متجاوزه، یه اون کردممی فکر ترسیدم،می پرویز از همش

 .شد شروع منم خوش روزایی و شدم باردار رو امیرحسین گذشت، چندسالی. کرد

 صدا بی من هایاشک اما بود، گرفته آرام عمو زن ک کردم پاک را هایشاشک کرد، پاک عمو زن را هایماشک
 انگار بود، شده آرام بایشزی چهره و گذاشت برهم را هایشپلک راحت دادم که را خوابش داروی. ریختنمی
 وزر یک در باشد، نحس کسی برای تواندمی روز یک چقدر. بود کرده سبک را خودش مگویش رازهای گفتن از

 .پدر سکته و عزیز مرگ عشق، مرگ تجاوز،

 :آمد او صدای که نبودم خود حال در

 شده؟ چی کنی،می گریه چرا-

 .بود شده خیره من به دلواپسی و ازنگرانی پر نگاهی با اتاق رد قاب در که دیدم را او برگرداندم که را سرم

 انمبتو  شاید خواستم، کمک خداوند از گفتم ای اهلل بسم رسید، نظرم در فکری ریختممی اشک که طورهمان
 و است صفر امنمره یا کنم، هنرمندی خواهممی زنم، محک را او و خودم باید دهم، نشان هنری لحظه این در

 شمچ بودند، خیره من به منتظر چشمان با تماشاچیانی و شد باز نمایشی صحنه پرده انگار ذهنم پس. یاصد
 :گفتم و رفتم وجدانم به ایغره

 .ببرم بکار جذبش برای شگردی هر از مجبورم فقط نیستم، بازیگر من

 دش خیره چشمانم به زد، نوزا برویم رو دلهره با آمد، سمتم به سریع دادم، راشدت امگریه و کردم جزم را عزمم
 :گفت و بود كرده هول صدايش اما بود، چه دانمنمي نگراني، دلهره، تعجب، با و

 خوبه؟ حالت کنی؟می گریه چرا شده، چی زنی؟نمی حرف چرا -

 در تئاتر سالن تماشاچیان وای صدای که کردم رها آغوشش در را خودم هقهق با بود، فرصت بهترین حاال
 را داخ نکرد، حرکتی هیچ بود، افتاده کنارم هایشدست کردم، زدن زار به شروع خفه صدایی با ،پیچید گوشم
 :زدم صدا

 .باشم بازنده خوامنمی من خدایا کنم، کاری بتونم که نیاد پیش فرصتی دیگه شاید خدایا -
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 در مرا کمکم رسید، گوشم به سریعش قلب تپش صدای زمان همان در که افتادممی کردن غلط به داشتم
 کرده کر را گوشم تماشاگران سوت و دست صدای. شد اين آهان کرد؛ نوازش را موهایم و گرفت وش*آغـ

 :گفت گوشم زیر و کرد خم را سرش آرام بود،

 شده؟ چی بفهمم بزن حرفی یه آخه شده؟ چی بگو آره؛ کرده؟ ناراحتت مامان شده؟ چی دختر، چیه -

 :گفتم تمام مظلومیت با و کردم جدا آغوشش از را سرم. دكتر بچرخيم تا بچرخ

 حقش زیبایی این به زن آخه کشیده، بدبختی خیلی بميرم الهي داشته، بدی جونی دوران چه عمو زن -
 .بمیرم براش الهی حاال، از اینم بوده، غم از پر انقدر که جوونیش از اون نیست،

 .دختر نکنه خدا -

 د،لرزی پلکانش كردم احساس ریختند،می اشک دست به دستمال نتماشگرا . نيستم و نبودم بازنده من
 تماشا تنبک و دف صدای شديی؟ هوايی. داد فشار اشسینه به محکم و گذاشت سرم پشت را دستش

 :گفت و کرد لمس را موهایم گونه نوازش و آرام بود، خوبی شروع این شد، بلند چیان

 اراحتن رو خودت گذشته، دیگه بوده گذشته به مربوط اگه یول گفته، برات چی نمیدونم نكن، گريه هيش، -
 !نازکی دل چقدر تو دختر نکن،

 منو گوب حاال نه؟ قلبت لرزيد) گرفته قرار تأثیر تحت که بفهمم توانستممی قلبش گرومبگرومب صدای از
 :گفت مهربانانه( خواینمی

 .نكن گريه توروخدا کنی؟می گریه ریاینجو چرا آخه بشی، آروم که بزن حرف برام داری دوست اگه -

 شدست بود، چه چاره ولي بودم افتاده خفتی چه به ریختم،می اشک صورت پهنای به و کشیدم عقب را سرم
 ستشك تو)  کرد پاک را هایماشک دستش یک با ولی کرد، تردید ایلحظه اما برد صورتم سمت احتیاط با را

 انهمهربان بودند، شده خیره ما به باز دهانی با که دیدم را ماشاچیانیت من و نریختم اشکی دیگر(  آقا خوردی
 او ینکها است، مهم بدارد دوست مرا او اینکه نیستم؛ مهم من االن ولی نتپید برایش قلبم زد، لبخند رویم به

 به من. شوند زده خجالت مادرم و پدر خواهمنمی من که است این مهم نیست، مهم است من اجباری همسر
 اب را خود مرتب هيجان از و بودند گرفته باال را هايشانبادبزن تماشاچيان زد، لبخند و شد خیره چشمانم
 :گفت و زد بينيم زير او ميزند،

 بدی؟ روحیه مامانم به اومدی مثال   شده، قرمز دماغت که کردی گریه انقدر لوس، دختره کن نگاهش -
 .پریده روت و رنگ ارمبی برات میوه آب یه سالن توی بیا بلندشو

 .گفتنمی مریزاد دست و زدندمی صدا مرا اسم تماشاچیان

 ودب وقتش حاال و داشتم دیگری فکر من بود، نخواهد میلشان باب نامه فیلم این زدم، پوزخندي ذهنم پس
 بعق را خودم کمی و انداختم پایین را سرم زده خجالت. رفتم آغوشش به ندانسته من بفهمانم او به که

 : گفتم كرده هول ماند،می سرجایش نفسم عزت باید کشیدم،
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 .کردم ایاحمقانه کار که بود زیاد دلم توی غم انقدر شد، چی نفهمیدم اصال   ببخشید، -

 .شد بسته صحنه پرده که شدند من به هايشانخوراكی پرتاب مشغول شد، بلند تماشاچیان ناسزای صدای

 از سریع بدهد جوابی او دهم اجازه اینکه بدون و نفهميد را منظورم انگار شد، خيره چشمانم به ایلحظه او
 او هب خواستم کارماین با و کردم برسر و برداشتم بود عمو زن تخت کنار که را روسریم شدم، بلند کنارش

 و ودب دهش عصبانی کمی که کردم نگاه او به بود، ناگهانی افتاد اتفاق هرچه و نیستم دستی دم من بفهمانم
 و شد بلند جایش از کرد، مشت را دستش ام،داده انجام تمیز را کارم که بود این گویای اشکالفه هاینفس

 .کنم خودم گرفتار را او تا کردممی عمل هوشمندانه باید بود، خوب هاتناقض این رفت، آشپزخانه به

 یندبنش کنارم او که انتظاری نشستم، آن روی و رفتم ایدونفره راحتی مبل سمت هوا بی شدم که سالن وارد
 :گفتم ذهنم پس. داشت دستمریزاد نشستمی کنارم هم اگر اما نداشتم،

 که ای بکند غلطی چه داندنمی هنوز یعنی نشست دیگر صندلی در اگر و است طالب یعنی نشست کنارم اگر -
 .نیست شدنی رام

 مجلوی شربت لیوان یک و آمد او کنم، شاسیر  توانممی بود مشخص قلبش صدای گفتم، بلند نوچ یک
 ردم،ك كج را لبم و كشيدم ذهنم پس بلندی پوف. شد خم جلو به و نشست روبرویم صندلی روی گذاشت،

 دانمنمی نیستم، همسر یک چشم به برایش هم هنوز مشخصا   بکند، غلطی چه داندنمی بود مشخص خوب
 :گفت شربت ليوان به خيره من به نگاه بدون ببینم، را آنا عکس خواهدمی دلم چرا ذهنیم دار و گیر این در

 .پریده رنگت بخور -

 :گفتم و ريختم نگاهم در را مظلوميت

 خورین؟نمی خودتون شما ممنونم -

 از که گشتمی من در چیزی چه دنبال دانمنمی شد، خیره من به سینه به دست و داد تکیه مبل پشتی به
 :گفت كرد ريز را چشمانش داشت،برنمی چشم من

 خوبی؟ االن بخور، نه -

 .خوبم بله، -

 :گفت و داد تكان مثبت به سری

 بزنی؟ حرف ایدیگه کس با میدی ترجیح كه يا شده؟ چی بگو بهم بزنی؟ حرف باهام خوایمی -

 حرفش این کردم، مزه شربت کمی نبود، سخت کارم زیاد زدم، چشمک یک ذهنم پس و کردم نگاه لیوان به
 :گفتم و کردم نگاهش متین و آرام بود، خوبی هنشان
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 از رازهایی عمو زن نیست، بزنم حرف شما با نخوام اینکه بحث بعدشم ممنون؛ ای،مزه خوش شربت چه -
 ریهگ بگم، تونمنمی ایدیگه کس به نه و شما به نه دادم بهشون که قولی خاطر به که گفت جوانیش دوران

 .همين بود، نمظلومیتشو خاطر به فقط هم من

 :گفت و زد پوزخندی

 .داره قبولت هاش بچه از بیشتر واقع در داره، دوستت زیاد خیلی-

 یادش چیزی انگار که باره یک به است، راحت مردها کردن رام چقدر کردم، نگاه دستم حلقه به و زدم لبخند
 :گفت دلخور لحنی با و رفت حیاط پنجره پشت به شد بلند باشد افتاده

 مخصوصا ام،عرضهبی یه من کنند فکر بقیه ندارم دوستم میگی، خودم به داری هرکاری بعد به ینا از -
 .مامانم

 :گفتم نشدم، منظورش متوجه کردم فکر هرچه

 .نمیشم منظورتون متوجه ببخشین -

 کردم، نگاه او به تعجب با و آمد یادم سعید با صبحم هایحرف لحظه یک که بود نشده تمام حرفم
 :گفت و رفت هم در هایشاخم

 ارک دنبال برات که گفتی جونتون عمه پسر سعید به امروز همین ؟!نمیشی متوجه رو منظورم چطور جالبه -
 .بگرده

 :گفت آرام و ایستاد روبرویم! دارد؟ شک من به حقی چه به او آمد، سمتم به و کرد سکوت ایلحظه

 من برویآ با پس دونند،نمی بقیه که رو این اما کنم، ولتقب همسر عنوان به تونمنمی گفتم بهت که درسته -
 و حرف که باشی، راحت که کردم فراهم رو امکانات تمام تهران من. بگو خودم به داری هرکاری و نکن بازی

 رفتمگ ساعته چهار و بیست خدمتکار یک و گرفتم تماس خدماتی شرکت یه با امروز حتی نیاد، پیش حدیثی
 و قاحم من کمه، سنت نیست، تو از مشکل کنی؟می رفتار گانهبچه تو اونوقت نترسی، تنهایی هاشب که
 لیخی سعید دونممی من ببین باشی، ارتباط در سعید با دیگه جورههیچ خوامنمی پس نیستم، غیرتبی

 ...هم تو حتما پس داره، دوستت هنوزم حتما   و داشته دوستت

 .اسوقیحانه و احمقانه حرفاتون زنيد؟می همتت من به آوره؛ خجالت کنید، تمومش -

 يجيگ با اطرافم به و زدممی نفسنفس بود، معنا تمام به عوضی یک او کرد، وادارش سکوت به کالمم تحکم
 :داد ادامه ترآرام و کرد سکوت کمی كردم،مي نگاه

 یاد،ب پیش حدیثی و حرف و هکن سواستفاده تو و من رابطگیبی از سعید خوامنمی فقط ندارم، بدی منظور -
 و جسمی اوضاع و برسه مامانم گوش به حرفی خوامنمی همه از ترمهم من، برای نه و خوبه خودت برای نه

 دسعی دونممی. همین ببینه مامانم رو لعنتی عروسی این خواممی فقط بریزه، هم به این از بیشتر روحیش
 هبیمذ دختر تو دونممی من نیست، سابق سعید دیگه اون ما تیلعن نامزدی از بعد از واقعا   ولی خوبیه پسر
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 بهونه به یوقت بالخره اینه منظورم نیست، خودت شخص به ایرادم پس داری محکمی اعتقادات و هستی
 محض هم تو شاید دیگه، آدم بالخره باشه، تماس در باهات بخواد مرتب کنه پیدا برات کاری بخواد اینکه
 در. ببره رو خانوادهامون آبروی و کنه سواستفاده اون وقتاون بزنی، خودمون ابطهر  از حرفی دل و درد

 تتدوس گفتم بهش قبال   من ایمعالقهبی هم به ما که دونهمی سعید كه، اينه براي بيشتر من ترسم ضمن
 .ندارم

 ذهنم پس در که را جشنی هایفشهفش گرفت، سیاهی رنگ چشمانم برسرم، بود پتکی مانند هایشحرف
 محکم لیوان دور به دستانم شد؟ چه کردم،می فکر چه کردم، سرکوب لگد یک با را همه بودم، کرده روشن
 :بزنم فریاد خواستمی دلم شد،

 .هستی معنا تمام به آشغال یک تو -

 مرا که درک به. خواهدنمی مرا گوییدمی بیند،می مرا هرچه حاال و کرد خودش با ازدواج به مجبور مرا او
 که فردیست ترینلیاقتبی او کرد، تحقیر مرا او آمد، وجود به من در گرفتگی گر احساس خواهی،نمی
 ار  فضا شرف بی این کشیدم، صورتم به دستی گذاشتم، میز روی را لیوان و ایستادم. من از حیف ام،دیده
 :گفتم او به نگاه بدون بود، کرده سنگین برایم

 .خونه برم باید من اجازه با -

 :گفت باتعجب و ايستاد

 ...فهمیمی حرفام به کنی نگاه منطقی نداشتم؟ منظوری اصال   من من، شدی؟ ناراحت چرا؟ -

 جواب که زد در به ای تقه کردم، عوض را لباسم و رفتم احسان اتاق به سریع شود، تمام حرفش ندادم اجازه
 به پنهان بغض خاطر به شدم،می دور آنجا از سریع یدبا رفتم، بیرون در از زد در به که را دوم تقه ندادم،
 : گفتم و كردم نگاه سالن خروجی در به. ببیند را شدنم ذلیل خواستمنمی کرد،می درد گلویم شدت

 .خداحافظ رفتم، خداحافظی بی که کنید عذرخواهی شد بیدار عمو زن میرم، من اتوناجازه با -

 :گفت زده تعجب گرفت، محکم را مکیف بند شوم رد کنارش از خواستم تا

 رو تو من همین، نباشی ارتباط در سعید با خواستم ازت فقط! نزدم بدی حرف من میاری، در بازی بچه چرا -
 چیه؟ رفتار این بینم،می عاقلی دختر

 و من نداشته ارتباط اجباری، ازدواج لعنتی، نامزدی ساعته، 42 خدمتکار. کرد تحقیر مرا کامال   او نزد؟ حرفی
 زده پس توان من بود، من زدن پس از نشان همه و همه من، به عالقگیش بی ما، بین ارتباطیبی سعید،
 :گفتم خونسرد و درآوردم دستش از را کیفم بند او به توجه بدون کردم، کنترل را خشمم. ندارم شدن

 .دارم کردن جمع برای وسیله سری یه هنوز من تهرانیم، عازم زود صبح فردا دارم کار خیلی برم، بدین اجازه -

 .رسونمتمی -

 خداحافظ نه -
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 مک نفس که دادمی نشان عمیقم و سرهم پشت هاینفس رساندم، کوچه به را خودم و رفتم حیاط به سریع
 منو ميگی بار چند پسر، كنه لعنتت خدا. تنهام واقعی معنای به من یا بود گرم زیادی ماه مرداد ظهر. آوردم
 خوای؟نمی

 حسین امیر

 

 دمانن زد حرف سعید با که صبح از کنم، خالی سرش اینطور را خشمم نبود حقش زدم، گند واقعی معنای به
 ترسیدم کرد؟می او منو رابطه مورد در فکری چه سعید که بود ذهنم در این مدت تمام و شدم هادیوانه
 با تنها وا خورد، ذهنم در تلنگری ایلحظه. را خترد آن منو ارتباطی بی بگوید همه به و بگیرد ارتباط او با سعید
 ینماش سوار خواستم تا زدم بیرون خانه از و برداشتم را ماشین کلید سریع رفت؟ بیرون خانه از خرابش حال
 بود، بریدگی یک کوچه کنار چرخاندم سر اوست؟ صدای این من خدای شنیدم، را آرام ایگریه صدای شوم
 شد چه دانمنمی آمد، درد به قلبم بود، گرفته صورتش جلوی را هایشدست و بود دهایستا بریدگی آن کنار
 را دستش حرف بدون. کشید کوتاهی جیغ زده شوکه و ترسیده گرفتم، را دستش و دویدم سمتش که

 پناهبی خرگوشی مانند کشیدم، وش*آغـ در را تنها و نوابی دخترک آن و بستم را در شدیم، خانه وارد کشیدم
 :گفتم و كشيدم سرش به دستی کند،می گریه فهمیدم بدنش لرزش از فقط نگفت هیچ لرزيد،مي

 .خواممی معذرت باش، آروم-

 راچ کند؟نمی اعتراض چرا آورد،می درد به بیشتر مرا قلب این و کردمی گریه صدا بی و بود آویزان دستانش
 عنیی! بشکنم؟ را کسی دل که بودم شده پست اینقدر من زمانی چه کی زدم، فریاد خودم سر زند؟نمی حرفی

 .بودم کرده افسرده من را دختر این! ببرم نابودی به رو را دختر این زندگی که بود مهم برایم انقدر آنا

 .نكن گريه ببخش، کنممی خواهش ببخش،-

 به پیش دقیقه چند که هستم کسی همان من انگار نه انگار گرسیت،می پناه بی و مظلومانه اما نداد، جوابی
 نم بودم نگفته بار هزار مگر! کرد دیوانه مرا چرا بهار و سعید ارتباط شده؟ مرگم چه خدایا. بود آورده پناه من
 که زمان هر مگر دهم،می طالقش کردمنمی تکرار خودم پیش مدام مگر خواهمش؟نمی را دختر این
 :زدم ادفري خودم سر کجا؛ آنا کجا، او گفتمنمی دیدمشمی

 چرا؟ بشناسم، بیشتر را دختر این خواهمنمی چرا خدایا

 دختر اين كشيدم، ایكالفه نفس کرد، اذیت را اشاشکی چشمان نورخورشید کردم جدا آغوشم از را سرش
 :غريدم میميرد، گريه از امروز

 یکم خوایمی اصال   خونتون؟ بری خوایمی قيافه اين با چجوری شدی، داغون گریه از امروز دختر لعنتی، -
 آره؟ بیرون، بریم

 :گفت بریدهبریده

 .همین خونمون، ببرین رو من فقط نه، نه، -
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 .زنهمی منو مستقیم تیر با بابات که ببرمت اینجوری -

 به یآب و بردمش حیاط آب شیر سمت به بود، شده قرمز کامل صورتش خندید، گریه با همراه گفتم که را این
 ودگ را دستم كف. کند جبران را نفسش کمبود خواستمی انگار کشید،می عمیقی یهانفس زدم، صورتش

 :گفتم و گرفتم دهانش جلوی و كردم

 .شیخنک یکم بخور -

 :گفتم و گرفت امخنده کرد، نگاه من به غره چشم یک با

 بیارم؟ آب یخچال از برم شدم، هول کردی گریه بس از خوب -

 :گفت و کشید باال را دماغش

 .نه -

 : گفتم و كردم اخمی ادب، با دختر اين بود لجباز چه

 دش بهتر حالت که یکم بذار بذارم، تنها رو مامان ترسممی خونه، توی برگردیم بیا بزنیم، حرف باهم باید -
 مامانم کنم، احیاش شدم مجبور که دیدی نيست، خوب حالش باشه؟ برمت،می بعدش زنیم،می حرف

 .لطفا   بیا، و بره سشنف داره امکان هرلحظه

 بود شده خیس روسریش شدیم، سالن وارد. کردنمی نگاه من به عنوان هیچ به ولی داد، تکان مثبت به سری
 و كردم همراهيش مبل سمت به كنم، اعتراض دادمنمي حقی خودم به اما آمد،می بدم تيپش سرو از و

 :گفتم

 .شده خيس حیاط، لباس بند روی کنم نپه بده رو روسریت من حضور از نمیشی ناراحت اگر -

 مبل لبه را روسریش داشت، وا امخنده به اشریخته هم به موهای آورد، در را روسریش من به نگاه بدون
 روی بردم برایش خنک آب لیوان یک داشت، سال نوزده واقعا   دختر این بود، جدی کامال   اشچهره. کرد پهن
 .بود فکر در بود شده منظم موهایش گذاشتم، روبرویش میز

 .بخور -

 من قصرم بود، خیره انگشتانش به زیر به سر و نشستم پاهایش جلوی کشید، سر جرعه یک من به نگاه بدون
 :گفتم بودم،

 کمک سعید از که خواممی ازت واقعا   ولی نیستم، حساسی آدم من کن باور زدم، حرف بد خیلی دارم قبول -
 .نگیری

 رایمب آنا مانند به نه او. لرزاند را دلم بودنش مطیع شد؟ قانع زود چرا همین؟ داد، نتکا  مثبت نشانه به سری
 با بود، شده مرگم چه دانمنمی اما کند، جذب خودش به مرا که داشت سعی ایلحظه حتی نه کرد،می دلبری

 :گفتم آرامش
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 حرف بریزی اشک صدا بی هاینک بجای داری، هرحرفی دختر بگو بهم فهمی،می سنت از بیشتر میگن همه -
 هک امشرمنده انقدر. گذرهمی چی تو ذهن توی بفهمم بگو چیزی یه خودت، توی نریز فقط کن، اعتراض بزن،

 .میگم بهت صادقانه حرفامو باشم، خوبی دروغگوی تونمنمی من ولی کردم، افسردت

 اصال  . داده آزارش حرفم کدام فهمیدمنمی واقعا   بود، غمگین و سرد نگاهش کرد، نگاهم بالخره او بار این و
 را او کنان ناله مادرم بگشاید، سخن به ب*لــ آمد تا نزدم؟ جایینابه حرف من کردم،نمی درک را دختر این
 .زد صدا

 سریع دخترک. بود کرده خون استفراغ مادرم دوباره دیدم،می چه من خدای دویدیم، اتاق سمت به هردو
 :گفت ترس و لبخند با بود ترسيده گرفت، درآغوش را امشده خیز نیمه مادر

 .نترسین نیست چیزی عزیزم، جونم اینجام، من عمو، زن جونم -

 دوم هدفع این لرزید،می دستانم لعنتی برداشتم، را نظر مورد آمپول کیفم درون رفتم، احسان اتاق به سریع
 به مياره؟ دووم ديگه ماه يك تا يعني. نیست خوبی نشانه هیچ این افتاد،می روز این به مادرم که بود

 زمزمه او ریخت،می اشک و بود گذاشته او سینه روی را سرش و بود نشسته مادرم رفتم، مادرم اتاق سمت
 هم او دستان و مانتو. الكرسی آيت خواند،می برایم کودکی در مادرم را ذكر اين خواند،می ذکری انگار وار

 :گفتمی و کردمی ناله بود، ترسیده مادرم کردم، تزریق ادرمم به را آمپول بود، شده خونی

 دارم دونممي كه نزن ها حرف اين از نگو ترسم؟می مرگ از اینقدر من چرا معتقدتری همه از که تو بهار -
 هار؟ب ميارم دووم فردا پس تا يعنی نبينم، رو پسرم دامادی و نيارم دووم ديگه دوروز تا ميترسم فقط ميميرم،

 :گفت گویان تصلی و بود آرام اشچهره زد،می مادرم سر به بوسه وا

 جشن ديگه دوروز باشین، قوی گذره،می میشه، تموم بیماریم روزهای این جونم، عمو زن حرفیه چه این -
 .خوايينمي شما كه ميشه اونجوری چيز همه نباشيد، سالمتين،نگران شما و گيريممي

 شده ها گنگ مانند کرد، تعویض را مادرم هایلباس لبخند با و زدمی مادرم به دهکنن دلگرم هایحرف مدام او
 تنها رو مادرم و بود دخترك كه بود خوب چه بود، گذاشته من روی بر زيادی فشار مادرم غم بودم،
 بارهدو و گرفت وش*آغـ در را او مادرم آورد، در را تنش مانتو او کردم، تمیز را مادرم مالفه. گذاشتنمی

 :گفت دخترك به دلجويانه و کرد گریه به شروع

 که بده چقدر نداشتم، چیزی مصیبت جز ماه یک این توی برات همش که ببخش منو بهارم، کن حاللم -
 پیدا نجات فالکت این از خودم هم میرممی دیگه روز چند ایشاهلل مونه،می ذهنت توی من از بدی خاطره

 .همه بشين احتر  بمیرم کاش شما، هم کنم،می

 :زدم فریاد بلند

 .ميشه بدتر حالت كن، تمومش زنی؟می حرف اینجوری چرا مامان -

 :گفت و شد بیشتر مادرم گریه شدت
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 همش و بگذرونید خوش هم با باید هستی که دوروزه هم حاال نبودی، که هفته چند میگم؟ دروغ مگه -
 .سرتونه روی من مصیبت

 :گفت مادرم به لبخند با بود، خونسرد اشچهره و کردنمی گریه کردم تعجب ،کرد پاک را مادرم هایاشک او

 ناي درميارين، بازی كولی و شدین لوس چه نیست کنارتون روز یه عمو ببین اس،بهونه هاحرف این عمو زن -
 هبتال رفته، پرویزم عمو دوساعته خدا به بابا. نميده نشون چيزی خوب حال جز كه خوشگلتون و ماه روی

 عمو مثل من خوایینمی اصال   کنیم،می خودمون وابسته دیگرانو کال   هاعظیمی ما ها،نیستین شما مقصر
 برم؟ اتونصدقه قربون

 بفهمانم بچه آن به خواستم بود؟ ایمزهبی شوخی چه این بود؟ مسخره هایحرف این زمان چه کردم، تعجب
 خوان غزل بازیگران مانند به و ایستاد مادرم روبروی او که نیست، دخترانه هایچرندیات گفتن زمان که

 .افتاد خنده به عجیبی طرز به مادرم و خواند مادرم برای شعری

 لیخي اوكی؟ ببيند، پرويز عمو چشم به منو و كنيد نيت بايد اول عمو، زن كنم لوستون خواممي خب خب -
 .آخرم اول عشق جونم، زهره به تقدیم شعر این خب

 تنهایی ز آهـی چنان آن من، بانوی غزل ای دارم تو با هاییحرف من، روی زیبا محبوب نکن ترکم ایلحظه
 کی تنم، گیرد گل بوی باشم تو با گر ایلحظه من، هوی از بعد های از گرفت آتش آسمان دوش، که برآوردم
 .من پهلوی شبی در فرستی را خیالت

 با مادرم مذهبيه؟ دختر يه اون بلده؟ هم شعر دختر اين. کردممی نگاه او به تعجب با من و خندیدمی مادرم
 :گفت خنده

 فهطای اختر مادر مثل بلدی خوب ورپریده باشه، کرده عالقه ابراز بهم اینجوری عمرا   پرویز بهار، بگيری بال -
 بکوبی بقیه سر به رو عظیمی

 موهای. داد گوشش كنار را بود دهش رها سرش گل از كه مو ایشاخه بودم، او ميخ داده لم صندلی روی
 :گفت طلبکارانه و كرد كج را لبش گذاشت، کمرش بر را دستانش او! داره؟ بلندی

 جواب اینه معروفه، خاندان توی كه میره صدقه قربون راست و چپ پرویز عمو همه این عمو، زن وای -
 .ببینم بذار ال  اص کرد؟می لوس همه این رو شما کی نبود پرویزم عمو اصال هاش؟خوبی

 گل ایشاخه و رفت گلدان داخل هایگل سمت به و کرد نگاه اتاق دور به او رفت، باال مادرم خنده صدای
 :زد فرياد ذهنم پس و بودم دختر این به خیره هامنگ و گیج مانند من برداشت،

 !یلعنت كرده جذبت چيش احمق، شدی دختر به خيره چرا سالن، توی برو بده، خودت به تكونی يه لش تن -

 شعری مادرم برای مردانه صدایی با زير سربه و زد زانو جلویش خواستگار یک مانند به مادرم روی به رو
 :خواند
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 من در شعر حس تو با شوم،می دیگر جور یک بینمتمی تا آخ شوم،می بهتر تو با اما است خوب من حال -
 وقتی آسمان بری،می دل بیشتر من از آبی لباس در شوم،می طرمع باردمی که باران و یاسم کند،می گل بیشتر

 .شوم دلگرمی گاهگه مایه توانممی تو، پای بمانم تا هستم مرد آنقدرها شوم،می کبوتر پوشیمی که

 گرفته زندگی رنگ صورتش خنده از انگار مادرم گرفت، وش*آغـ در را مادرم او و خندیدند هم با هاآن هردوی
 صندلی از. دختر این دارد لطیفی روح چه بودم؟ ديده رو اشخنده قبال داره، زيبايی خنده چه دختر اين. بود
 بود، مادرم دست درون دستش بود، خودشان زدن حرف درگوشی پی حواسشان دو آن و شدم بلند

 بود هتگرف گر بدنم برداشتم، قدمی لرزد،می دستانم شدم متوجه شد، تنگ نفسم( است ظريف چه دستانش)
 گرمم من یا بود گرم هوا آمد،می باال فشار با نفسم است، گنگ برایم اتاق فضای کردممی احساس چه؟ از

 مانده مادرم پای و بود مرد او خنديد،می مادرم وش*آغـ در همچنان او بودند؛ شده کر هایمگوش شده؟
 مادرم لباس کمد سمت به هدفبی. دبو باشعور اينقدر دختر اين ميزدم، پس را او و بودم نامرد من بود،
 ینا بهار؟ ماند، خشک هالباس روی دستم. بود دامنش روی خونی لكه کنم، پیدا لباسی بهار برای تا رفتم
 اتفاق چه كرد؟ چيكار بهار مگه شده؟ چی شده؟ مرگت چه. بردممی ذهنم در حتی را نامش که بود بار اولین
 شلبخند چه شنیدم،نمی را خندهایشان صدای برگشتم، دو آن سمت به شد، تند هایمنفس افتاده؟ خاصی
 گرم بهار؟ گفتم باز خدایا ؟ است بهار و من دیدار اولین این نكند انگار، دارد شیرینی چهره چه بود، دلبرانه

 برای عاشقانه هایغزل داشت همچنان بهار رفتم، مادرم تخت سمت به لرزان دست با است؟ بهار او نام
 رو خودت كن جمع) گذاشتم بهار شانه روی بردم جلو را دستم. شنیدمنمی صدایی من اما خواند،می مادرم
 شناییآ از رمق بی پرید، لبخندش شد، خیره من به تعجب با و برگرداند را سرش سریع( نيست آنا كه او پسر،
 :گفتم ایدقيقه چند

 .شده خونی کن عوض لباستو نترس، -

 هرچه. نشد اما شود، خالی او از ذهنم تا زدم دری هر به زدم،می دور ها خیابان رد گنگ و گیج ساعتی یک
 نگاه رتدقیق را او تا خانه برگردم خواستم بار هزار. نفهمیدم انداخت، جانم بر آتش که کرد چه او که کردم فکر
 .کردم خودداری اما من، مرده و زده غم جان بر زد آتش كه كرد چه ببينم کنم،

 شودمی مگر. خواهيست خاطر شيوه ترينمسخره اين! ندیدم را او وقتهیچ کنممی احساس چرا انمد نمی
 ولینا برای بهار شماره باورنکردنی طرز به کرد، پاره را افکارم موبایلم زنگ صدای شود؟ مهم و شود بهار برايم

 :دادم جواب سریع م؟مادر  نکند داشتم نگه خیابان کنار را ماشین. بود افتاده گوشیم روی بار

 شده؟ چی الو؛ -

 :گفت احساسبی و آرام( من به لعنت) بود خونسرد او

 وپس بهشون یکم خوبن، شکر رو خدا و بودم مراقبشون نباشين، نگران خوبن، عمو زن نشده، چیزی سالم -
 .خوابیدن آروم االن دادم

 تارپرس داشتم انتظار آن از من كه نداشت مادرم قبال در ایوظيفه او شدم، كالفه كشيدم، موهايم به دستی
 :گفتم كنم، جلوه برايش ترخواستنی خواستم، و كردم آرام را صدايم. باشد مادرم
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 ناله و آه كنار اينجا داری عروسی كه شما اونوقت و تهران رفتن امخانواده همه ازت، ممنونم واقعا شرمنده، -
 .کنم آماده ناهار نبود ادمی اصال   دختر، شرمنده كنی،می صبوريی مادرم

 رطو همان و كرد صبر كمی ام،انداخته راه به نمايشی باز كه افتاده جانش به شك كه دانممی كرد، سكوت
 :گفت خونسرد

 .عمو زن خوشحالی بخاطر فقط ميشه كارها همه خوب كنم،می خواهش -

 :داد ادامه نزن، نيش دختر

 میشه اگه لطفا   برم، بايد من بخورين، شما خواستين اگه هست، زگا اجاق روی عمو زن هایسوپ از راستی -
 .بگیرم دوش باید میده، خون بوی تنم تمام خونه برم من بمونید، عمو زن پیش بیایین شما

 هربار را دختر اين احساس من. صدايش در حسی نه و صدايی لرزش نه ندارد، احساسی من به او لعنتی
 ،گذاشتم ماشین فرمان روی را سرم. كردم قطع را تلفن باشه يك با شتم،ندا زدن حرف توان كشتم، ديدم

 و وجدانم خودم، با رفتم، خانه سمت به سریع و کنم صحبت او با خواستمی دلم هنوز من ناباوری درکمال
 لدرحا  ب*لــ بر لبخند درحياط که دیدم را او کردم، باز که را حیاط در. بودم جنگ در اممردانه هایاحساس

 را ادرمم آبی شال و بود پوشيده را مادرم مانتوهای از يكی بود، آورده لبانش بر لبخند كه بود كسی با سخن
 و بود شاد اشچهره. است پوش خوش هميشه مادرم ميرسيد، نظر به مدرن و شيك بود، كرده سر به

 شد، حضورم متوجه رفتم كه سمتش به زنه؟مي حرف كي با يعنی بود، گرفته زندگي رنگ هايشگونه
 :گفت و کرد اخم کمی کرد، خداحافظی مخاطبش از تشکر و چشم چند با باخت رنگ لبخندش

 .ميرم ديگه من اجازه با سالم، -

 .رسونمتمی -

 :گفت احترام با و احساسبی و كرد تنظيم اششانه روی بر را دستيش كيف من به نگاه بدون

 .خداحافظ اتون،اجازه با بمونه، تنها عمو زن نیست درست باالتره، خیابون دوتا كه ما خونه نه -

 حرفی خواستم تا شود، دور خواستمنمی برود، خواستمنمی! من؟ يار من، يار رویمی. رفت کنارم از سریع
 .رفت که بهتر کردم، خودم نثار لعنتی یک عصبانیت با رفت، و شد خارج خانه در از بزنم

 *گیرد می تازه نامی عشق از جهان وقتی غم چه*

 

 دانستم،می خوب را این من و دادمی مرگ بوی ورویش رنگ اما بود، خوابیده آرام رفتم مادرم اتاق درون به
 ،بیتابم چرا فهمیدمنمی بهار، ناراحتی از جويدممي ب*لــ نشستم، صندلی روی کنارش. ازما نگيرش خدايا
 تیح بودم، قرار بی اینطور کی آمدنمی یادم شدم، بلند و نشستم بار چند کالفه و مردد شده؟ مرگم چه خدايا
 ریبیشت عذاب که شدمی باعث آنا فکر لعنتی،. داشتمش زمان همان راحت شدم،خیلی آشنا آنا با که زمانی
 غم از من شادیست، و سرزنده دختر او دهد،می ادامه دارد خوبی به زندگیش به حتما   آنا مطمعنم بکشم،
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 یمگوش گالری سراغ به معطلی بدون ایلحظه. کنم روشن را خودم تکلیف باید سوزم،می است ماه یک او فراق
 آناست به مربوط که هرچیزی و را خودم و آنا هایعکس تمام خواهممی که ایستدفعه اولین این و رفتم
 خواستم تا دم،كر  انتخاب را هاعكس همه. باشم وفادار محبتت احترام به گيرممی ياد اول دختر. کنم حذف
 آنا دارم، دوست را آنا شدم؟ دچار بود تناقضی چه این لعنتي، آمد، نظرم در آنا زیبای چهره کنم پاک را آنها
 را لبخندش داشتم، دوست را بهار وش*آغـ آمد، چشمم پیش به بهار هایاشک ایلحظه. بود العاده فوق

 چرا دانمنمی داشتم، دوست را همه و همه محبوبیتش، وقارش، و متانتش خواندنش، شعر داشتم، دوست
 یک به اما بود، او طالق تصمیمم هربار، كردم خورد رو غرورش لعنتی من. باشم داشته دوست خواستمنمی
 نه و دارد خاصی زیبایی نه که او آمد، ایغمزه نه و کرد نازی نه که او گرفت، دیگری رنگ چیز همه باره

 و رفت حذف عالمت روی بر انگشتم بشوم متوجه اینکه بدون آمد؟ سرم به چه پس کننده جذب ظاهرش
 دختر !شدم خیره موبایلم به و نشستم مبل روی به عجیب شوکی با کردم، پاک اشاره یک با را هاعکس تمام
 اییآن دگر بود این حقیقت و شد، تمام آنا کردم، تکرار ذهنم پس بگذرم، آنا از باید. رفت آنا من، با كردي چه
 كاش باشم، عوضی مرد يه خوامنمی من و است من شرعی و قانونی همسر که است بهار حال ندارد، جودو

 تا دادم جواب سریع بود، احسان شماره كرد، ريزريز را افكارم تلفنم زنگ صدای. باشه من مال دلش اول
 .نشود بیدار مادرم

 داداش؟ جونم -

 !خاموشه گوشیش مزد زنگ اونجاست؟ بهارهنوز امیرحسین، چاکرم -

 شده؟ چیزی اشون،خونه رفت نه -

 شگوشی ولی زدیم زنگ فرزانه و من بزنیم، زنگ تهران رسیدیم کرد تاکید فرزانه و من به خانمت داداش، نه -
 یپرگل با يكمم جون، پریگل عمو زن خونه زنممی زنگ االن بیخیال توعه، پیش حتما   گفتم بود، خاموش

 .ميشه شاد اممروحيه بزنم حرف

 :غريدم است، نفهم هنوزم احسان بود، گرفته ام خنده

 .ميدم اطالع بهش االن خودم خوادنمی ضمن در دار،نگه رو عمو زن احترام كن، صحبت درست -

 .انگاری برادرش عروسی از بود شاد خنديد، بلند احسان

 بذار و داريم دوست پسر عموی زن يه نميام، كوتاه بگيری سعيد و من از رو پری عمو زن باشم گفته امير -
 درانق بده خبرش خودت پس باشه. مياريم در بال ميره امونصدقه قربون انقدر حسود باشيم، خوش باهاش
 .میره یادم ریخته سرمون کار اینجا

 :پرسيدم فراموشی برای شدن، درگير هم با هايمدندان آمد كه سعيد نام

 کجایین؟ االن -

 تسم رفتیم حمیدم و من و بابا لباس، و آرایشگر و فیلمبردار سمت رفتن حامد خود با حمید زن و فرزانه -
 یارهب رو هاصندلی حنابندون مراسم برای صبح فردا خدماتیه شرکت کردیم هماهنگ حاال خونه، و تاالر کارهای
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 ادوت این نترس انج داماد ولي برده، باال و نرخ شرفبی عروسی مراسم برای دیدن که کاخی ولی حیاط، توی
 .میکنن خرج ریگ مثل داداش

 .کنممی جبران نکنه، درد دستت -

 .فعال   مخلصم -

 یده؟رس یعنی افتاد، جانم به دلواپسی بود، خاموش گرفتم، را اششماره فکری هیچ بدون تماس قطع از بعد
 جای. نبود مهم برایم ایهلحظ ماه یک این در بودم، تعجب در خودم کار از خودم گرفتم، را عمو خانه شماره
 ادش صدای. انگار امشده دلواپسش باشد، بايد هست، حاال ولی بود، ارزشبی برايم ماه يك اين در اشخالی
 :گفتم آمد، پری عمو زن

 خوبین؟ عمو، زن سالم -

 دیدنش، برم دارم عمویی یه نگی وقت یه مادر، بشم فدات تویی، مادر امیرحسین، برم قربونت به ای -
 جون؟ به دردت مادر خوبی

 .پسرها داشتن پری مهربان چه زدم، لبخند

 خوبه؟ عمو شما، ــوس*بـ دست اومدم اول روز که من شرمنده جون، عمو زن ممنون عمو، زن خدانكنه -
 اومد؟ بهار

 بهش؟ بدم گوشی رسیده، بهارم مادر آره پسرم، بوسممي دو ماهت روی برم، قربونت -

 .میشم ممنون بله -

 :زد فریاد عمو زن

 کردممی دعوتت شام وگرنه مریضه مامان دونممی مادر، امیرحسین. نشه معطل بدو دکتره، آقای بهار، مادر -
 من زا بشه، خوشحال مادرتم و بشه فاميل عروسيی بهترين عروسیت ايشاهلل، باشين خوش برم، قربونت

 .خداحافظ

 .خداحافظ عمو، زن باشی زنده -

 :آمد او صدای آورد،نمی حال سر را آدم تعارفاتشان ایران مانند دنیا کجایی هیچ آمد، ملبان بر لبخند

 .خونه رسیدم خوبین؟ عزیزم، سالم -

 :داد توضيح كه فهمید انگار بزنم، حرفی نتوانستم که کردم تعجب عزیزم گفتن از حدی به

 هنوزها؟ گرمه سوپ خوردی؟ چیزی شمفدات رسونن،می سالم ایستادن، کنارم باباهم بله، بله -

 وشیسرخ با دروغین، هایصدقه قربان این نشیندمی جانم به چه دختر، این دلبریست چه بود، گرفته امخنده
 :گفتم
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 گفت زد زنگ احسان اینکه بعدشم رسیدی؟ ببینم زدم زنگ نخوردم، چیزی هنوز نه ماهت، روی به سالم -
 .باشه انجری در جونش آبجی که خواست تهران، رسیدن

 :داد پاسخ سرحال او باشد، شده بیدار مادرم کردمی فکر هم شاید بود، تعجب در من صحبت طرز از هم او

 .برسونيد سالمشون بیدارن؟ عمو زن الحمداهلل، شکر الهی خوب -

 .خوابه نه، -

 :گفت که آمد عمو صدای ديگر، نزد حرف و كرد سكوت

 .دیگه بابا بگو بهش

 :گفت آرام او

 .میگم بعد حاال باشه، داشته ریاضی به ایعالقه نکنم فکر خدا بنده گم، هب چی

 شده؟ چی -

 :گفت كرده هول

 .خداحافظ ندارين امری اگه نیست، موردی -

 :گفتم گونه سرگم و گرفتم نفسی. توست روی ديدن فقط من درمان و تابم بی انصاف،بی گفتمی چه

 شده؟ چی ببینم عمو بده رو یگوش نیست؟ موردی رسید که من به آهان، -

 : گفت و كشيد غمگين نفسی چیست، من برابر در تکلیفش دانستنمی طفلک کشید، عمیقی نفس

 باال سطح دانشجویی imc مسابقات تیم جزو من گرفتن، تماس نخبگان ملی بنیاد از میگم، خودم نه -
 .شدم انتخاب

 :گفتم دختر، كردی ترم ت*سـمـ و بودم ت*مـسـ. اس نابغه دختر اين من، خدای اوه

 میشه؟ برگذار کجا حاال كنيم،می افتخار بهت همه دختر، تبریک -

 :گفت انگار، داشت خجالت رنگ صدایش

 .کردن تمرین به کنم شروع باید االن از اس،دیگه ماه چند و ميشه برگزار بلغارستان ممنون، -

 .مكنمی افتخار بهت دختر فامیل، سر توی بکوبه رو تو اختر مادر این و بشی برنده خوایمی باز آفرین، -

 اوصحبت با خواهممی چرا. گريزان خودم از من بود، گريزان من از او کنم، صحبت او با بیشتر خواستمی دلم
 :پرسید تعجب با كنم؟

 درسته؟ خوابن عمو زن گفتین انگاری -
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 چطور؟ خوابه، آره -

 :گفت آرام ترديد با

 شده؟ چیزی -

 :گفتم را دلم رفح من و

 !مرگمه چه دونمنمی درست -

 :گفت و زد پسم ناباوری دركمال او و

 .نشستن کنارمن ندارین کاری که بابا با -

 کنم؟ قطع اینه منظورت -

 :گفت صدا لرزش با معطلی بدون

 .خداحافظ همینطور، هم شما باشین، زنده -

 رسیدهت دختر این کردم، ایخنده تک بلند صدای با و بود گرفته امخنده کرد؟ قطع من روی را تلفن کرد؟ قطع
 :دادم خاموشش گوشی به پیامک یک موبایل با بود؟

 .دنبالت میام شب

 گرفتم، دستانم در را مادرم دست و نشستم کنارش کرد،می نگاهم رمق بی و شده بیدار مادرم شدم متوجه
 بیماران از بسیاری چشمان در را نگاه این من دارد، مرگ رنگ نگاهش ندارد، گرما دگر هایشدست خدایا
 :گفت و زد لبخندی رویم به. میرندنمی مادرها دارد، فرق من مادر اما ام؛دیده

 کجاست؟ بهارم -

 .میارمش باز بشه اگه شب بشه، آماده صبح فردا برای اشونخونه رفت -

 :گفت و زد بخشی رضایت لبخند

 .اسفرشته تیکه یه بگردم دورش داشت، وا خنده به تلفن تپش تورو بود اون پس برم، قربونش الهی -

 كارماف نثار لعنتی يك ذهنم پس شادتر، خيلی آنا بست؟ کسی به دل مرتبه یک شودمی مگر زدم، لبخند
 :گفت مادرم که بردممی سر به خود توهمات در. امير نه خيانت، شد، تمام نيست، آنا كردم،

 به چیز همه که شکر مرتبه هزار رو خدا شد، تموم عاطفه با نامزدیش احسان که حالم خوش حسین امیر -
 ولی ناراحته باش، داشته رو هواش آشوبه، دلش توی ولی خنده،می احسان امبچه دونممی شد، تموم خوبی

 ویت غم زیاد ذارهنمی کنه، سرگرم رو خودش گرفته یاد احسان که اینه خوبیش اما کرده، سکوت من خاطر به
 .میده نشون که جور این البته باشه، دلش
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 خوردن هم به از بودم خوشحال هم من حقیقتا   زدم، دستانش بر ایبوسه. کشید مادرم آه از پر نفسی
 :گفت و کرد تر را لبانش زبانش با کمی احسان، نامزدی

 دارند؟ قبول رو بهار فرزانه و احسان چقدر کردی دقت -

 باور خواستنمی دلم چرا؟ اما دارد، امخانواده با صمیمی رابطه بهار بودم فهمیده مدت این در واقعا   من و
 :گفتم لبخند با مهربانیست؟ دختر او کنم

 .براشون خواهره مثل آره -

 :کرد بسته بازو آرامش با را چشمانش

 کردیم؟ انتخاب بهارو چرا دونیمی -

 :گفتم و خندیدم

 نمیاد؟ خوششون غریبه از هاعظیمی چون-

 :گفت و کرد کوتاه ایخنده رمماد

 بهارم از سال 2 تازه بود، عظیمی فامیل توی هم سپیده بهار، جزبه نیست، محکمی دلیل ولی آره، که اون -
 .کنم انتخاب رو اون تونستممی و بزرگتره

 :تمگف کالفگی با کرد،می امدیوانه سعید دربرابر اشاحمقانه رفتار و سپیده یاد کشیدم، ایکالفه نفس

 روی جراحی انقدر چرا اینجوریه؟ چرا دختر این اصال   مامان نکردین، انتخاب اونو کرد رحم هم به خدا پس -
 عمو ریگ مثل که پولم ها،کیلینیک این دست سپرده خودشو نیست، بد که اشقیافه میده؟ انجام صورتش

 دیدمش که عقدکنون مراسم برای ولی ندارم ازش شناختی که من باهاش، کنه چیکار دونهنمی میده، بهش
 .بیاد شادی دختر نظر به

 ترکی شرکت یه بالخره انگار عموتم پول سر صدق شکر خدارو بشم، مدلینگ خواممی میگه گم، به چی -
 :گفت و ذاشتمی کالس من برای عموت زن دیروز که اینجور البته کار، برای کرده دعوتش

 از عموت که دیشب. ایران از برن کنهمی رو اشخانواده و خودش یکارا داره و سفارت تهران رفته سپیده -
 داره عمو دختر يه بهار خوشحالم كمی باز حتمیه، رفتنشون خریدن، هم خونه براشون که گفت زد زنگ آمریکا

 .غريب كشور بزنه سر بهش كه

 تظاهر یا خواستمی را سعید نفهمیدم آخر نبود، روشن هم خودش با تکلیفش دختر این زدم، پوزخندی
 ربطی او به سپيده شخصي زندگي بود، احمق يك سعيد. بوده کارساز سعید تهدید هم شاید کرد،می

 :داد ادامه گفتمی مدام را حرف آن کردمی گیر حرفی به سوزنش اگر معموال   که مادرم. نداشت

 عدادهاست با بهار چون نکردم ابانتخ و بهار بهار، و سپیده بین من که گفتممی آهان، گفتم،می داشتم چی -
 هر بهار هبالخر  نبود، هم تأثیر بی البته نمیشه، من انتخاب اصلی دلیل این واقعا   اس،نخبه جوون یه اینکه یا
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 غریبه اب خواستنمی دلم واقعا   بگم اینو البته مونه، شهر افتخار باعث و میشه بنر شهر این توی اسمش سال
 خانم، و متین و آروم نداره، حرف که اخالقش. اوله چیز همه توی بهار امبچه برم قربونش الهی کنه، ازدواج

 زیر زیادی مقداری یه البته کارا، دست این از و تهمت و غیبت اهل نه و حاالست دخترای فر قرو اهل نه کال  
 هم انقدرها کنمن فکر اما بزاره، زندگيتون درجريان رو اونا زياد بخواد نگرانم كمی مادرشه، و پدر سلطه
 بزن حرف بهار با خودت کنن، دخالت زیادی خواستن عموت و عمو زن دیدی اگه ولی كنه، رفتار گانهبچه

 وبخ ولی نیستم، راضی پوشیدنش لباس طرز از زیاد خودم بگم هم اینو رو، مشتركتون زندگی کن مدیریت
 روز چقدر دیدی مادر مثال   کنه،می فرق یلیخ ازدواج قبل با سرشکلشون و تیپ کال   کننمی ازدواج وقتی همه

 دیدیمش؟ آرایش با که بود ایدفعه اولین میشه باورت بهار، بود شده خوشگل عقدتون

 آمد دیدم جلوی که هم ایثانیه نکردم، بهار به نگاهی حتی ناراحتی شدت از من که زدمی حرف روزی از مادرم
 :گفتم دروغ به نداشت برایم جذابیتی هیچ

 .بود شده خوشگل مامان، آره -

 :گفت مريضش صدای با و گرفت نفسی مادرم

 داوندیخ به گرفتم، نظر زیر برات بهارو گفتم بهت که پیش دوماه از من کرده، تربیت خوبی خیلی دختر پری -
 تهف فرزانه مادر ببین بود، فکر روی از انتخابم نه، بیارم، در بازی رییس بخوام که نبود این خاطر به خدا
 جون ولی مهربونیه، زن عموت زن پری شناسم،می دستم کف مثل بهارو من اس، خانواده این عروس ساله

 تندی زبون فرزانه دونیمی خودت اختره، مادر عموی دختر ترمهم همه از و هاستعظیمی از کنه جونش به
 احترام با بهار که خورهمی قسم فرزانه کشید،می بحث به کارشون گاهی و نمیاورد طاقت هم پری و داره،
 ربها و بحثشون اينکه بعد اما نکنه، اذیت رو فرزانه مامانش تا اومدهمی در فرزانه پشت مامانش به کامل

 ندیت بزرگترتش با نیست درست که فهموندهمی فرزانه به و كشيدهمی كناری یه رو فرزانه ميداده فيصله
 بود،ن درد كه فرزان و پری بحث حاال ذاره،می احترام بزرگترها به لیخی اینکه خوبش اخالقای از یکی بهار کنه،

 د،کردن ازدواج هم با عاشقانه که درسته گذاشت، حامد با ناسازگاری سر خیلی نازاست فهمید وقتی فرزانه
 دهسیر  جایی به بود،کار بهار کردمی آرومش که کسی تنها و آورد،می فشار بهش بدجور نازایی و افسردگی ولی
 ماا دهنش، توی بزنم شدم بلند من که شد جوری کرد، دهنی بد چندباری حامد به جمع جلوی فرزانه که بود
 رمپس مدتی یه فرزانه باشین، نداشته کارش به کاری که دادمی قسم و نداختمی جلو خودشو که بود بهار
 تا بخونه دکتری و ارشد برای که کرد قانعش و زد حرف باهاش خواهر یه مثل بهار ولی حامد، با کرد تا بد

 ضعو اشروحیه واقعا   و شد راضی فرزانه بالخره. نده گیر بدبخت حامد به الکی و نباشه بیمار انقدر ذهنش
 دقیقا   بینیمی که االنم ندارم، بچه شکر خدارو گفتمی همش که بودن سخت هاشدرس انقدر شد،

 به قتیو بود، روحی نازاییش علت بیشترین فرزانه شد، رداربا خدا شکر بگیره شو دکتری داره دیگه دوسالی
 محبت و دانایی این و برگشته زندگیمون خوب روزای دوباره گفت حامد داد، تحصیل ادامه بهار پیشنهاد
 کنه، جمع هم دور من از بعد رو امخانواده تونهمی بهار که مطمعنم من. کنم انتخابش شد باعث بهارکه
 هوای دورم راه از که عاقلین انقدر هردوتاتون که راحته خیالم ولی آمریکا، میرین یا مونیدیم ایران دونمنمی

 .زندگيه اين از سهمت بهار تنهايی و دوری همه اين از بعد بنظرم دارین، رو خانواده

 :گفت و آمد چشمانش در اشک مادرم
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 اون با مطمعنم ولی دونهنمی چیزی پسری دختر هایرابطه از اصال   پاکیه، خیلی دختر باش، مواظبش مادر -
 خواهش مادر امیر میشه، درست ولی هستع، بسته گوش و چشم یکم کنه، راضیت تونهمی مهربونش زبون
 ...روابط از زياد اون خوايی،می ازش چی بگو بهش بيا، راه باهاش نکن، اذیتش کنممی

 از یشناخت هیچ من است، بهار بودن بسته گوش و چشم کنم فکر توانمنمی االن که چیزی تنها به من خدای
 شخصم قلبم و منطق عقل، با تکلیفم من ببینم، بیشتر اورا خواهدمی دلم ساعتیست چند فقط و ندارم بهار
 :گفت و گرفت ترمحکم را دستم مادرم. نبود

 شب من ی،خواينمی بهارو كه نگفت من به اولش بابات شاهده خدا که بودی، مخالف اولش دونممی -
 به دونممی نکردی، مخالفت من با خودتم آخه خوای،نمی بهارو فهميدممی كجا از من. فهمیدم خواستگاری

 .بشکنی دلمو نیومد دلت میرممی دارم من دونیمی اینکه خاطر

 :غريدم عصبانيت از بود، حقيقت هايش حرف همه

 .مامان -

 درسته باشه، تونستنمی هاتبچه مادر و زندگی زن آنا عزیزم، نمونه نمونده حرف که بزنم حرفمو بذار -
 مادر عزیز. خوردنمی ما خانواده بدرد اون عزیزکم ولی بود، مشرب خوش بود، هیکل خوش و خوشگل عزیزم

 درانق ایرانشم همین االن عزیزم ولی شدی، عاطفی احساسات دچار دونممی گرفتی، تصمیم زود آنا درمورد تو
 یاکالیفرن توی خودت تو اونوقت ذارن،می قرار نفر چند با داد تشخیص نمیشه شدن خط هفت دخترها پسر

 بودی درس فکر فقط سال 51 این توی که عزیزم دونممی میشی؟ خونههم برهمی رو دلت که دختری اولین با
 تا نزمی بشه گیزند  زن اینکه تا دختر یه با گذروندن خوش عزیزم اما نداشتی، دختری هیچ با ایرابطه هیچ و

 .داریم اعتقاداتیم یه ما ولی نمیگم رو مذهبیش جنبه من داره، فرق آسمون

 که نشد ولی داشتم، دوست را او واقعا   من و بود من با کوتاهی مدت آنا بود، مادرم هایحرف درگیر ذهنم
 .شد تمام آنا كنم، فكر آنا به هايمتابی بی به خواهمنمی من و نشد

 بهار

 

 :غریدم و گرفت حرصم آورده، در را پدرم سوزشش دید،نمی را جایی دیگر چشمانم بود، بریده را نماما اشک

 ميره، خاصيتشم بخدا نفریم؟ چند مگه مه؟چی برای کرده سرخ پیاز همه این جونم به دردت مامان، آخه -
 خدا به مامان! چیکار؟ امخو می پیاز کیلو 2 دیگه غذا، تو ريزممي کنممی خورد یکی خواستم وقت هر اصال
 .هست اشمآماده

 چشم خورده، سیلی انگار که بود شده قرمز گرما از صورتش چنان بود، سبزی کردن سرخ حال در که مادرم
 :گفت و رفت ایغره

 نزن، غر انقدر کنی،می خورد داری پیاز دوکیلو و کردی پاک سبزی کیلو 2 خوبه حاال دختر، بکش خجالت -
 خورد زیسب از من گذاشته، کم پری بگن بشینن فردا باشه، داشته کم چیزی یخچالت خوامنمی مگفت بار هزار
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 وندماغش توی دستشون كردنمي خورد سبزی وقتی معلوم كجا از اصال زارم، بی بازاریا کرده سرخ پیاز و شده
 خدا رو تو بخری؟ مادهآ خوایکنی؟می سرخ پیاز یه میاد زورت دیگه، دکتره، شوهرت چیه ها ؟... يا نبوده

 ابآفت این زیر شدم هالک ببینم باش زود. بده انجام خونتو کارهای بگیر خدمتکارم خوایمی نکش، خجالت
 خونه،ب كتاب ورور بلد فقط نقو، نق دختره اه اه کنم، سرخشون تا کن تمومشون سریع گاز، اجاق این آتیش و

 :گفتم خودم خالصی برای ت،نداش تمامی مادرم غرغرهای. بده امتحان زرت زرت

 .کنممی پیدا نجات خداروشکر میشه، تموم داره دیگه چشم -

 وهاتدست اول شد تموم که کار این تنبل بکشی، وسط رو خدا پای خوادنمی هست کار هنوزم خوبه، خوبه -
 یتو تا دکتر آقای صبحونه برای کن درست کن پر ن*دهـ و مندانه آبرو کیک یه بعدش کشی،می آب خوب

 هم رو هااتاقو  سالن زدی اتو که باباتو لباسای بعدشم کرده، تربیت چی پری ببینه کنه، کیف و بخوره ماشین
 خترد معلومه که کنی هم گردگیری اگه بره، در خستگیم کنم کیف بزنه برق تمیزی از تا بزن محکم جاروی یه

 .مادر برم شکلت قربون هستی پری

 به دستی(. بكشد بيگاري) ببرد بهره وجودم از کمال و تمام روز، آخرین ستخوامی مادرم رسما   خدایا
 :یدمغر داشتم، را ایبرگشته بخت كنيز احساس پیاز، گاز از شدمی کور داشت چشمانم کشیدم، پیشانیم

 کشی؟می کار ازم اینقدر آخری روز میاد دلت خوبه کمکت، بیاد خانم صدیقه بزن زنگ یه مامان -

 :گفت و كرد نازك چشمی پشت مادرم

 بگه سرم پشت بشینه بعدشم بیاد، بگم رو خانم صدیقه کار یکم برای کشینمی خجالت تنبل، خوبه خوبه -
 فکر ه،ش تموم کن ریز تند تند زودباش کردم، اضافه غلط میگه دستش اون به دستش این حسین حاج دختر
 بگیری یاد خواممی کردم،می تنها دست رو کارا این همه خودم نبودی هم تو نه، کشممی کار ازت دارم نکنی
 .کرده تربیت هنری بی چه عمو زن این نگه جون دکتر دیگه روز چهار

 .خبره چه کننمی فکر عمو خانواده حاال بابا دکتر، دکتر میگی مدام زشته مامان -

 :گفت و زد کمر به دست بود شده حرصی که مادرم

 که هستن دختر چقدر دونهمی خدا کسیه؟ کم مگه دکتره، خوب معتاد، مبگ کش، چاقو بگم بگم؟ چی پس -
 .خورنمی رو تو حسرت

 :گفتم ب*لــ زیر بود، گرفته نشانه را نفسم به اعتماد مادرم دوباره خدایا

 .خورنمی حسرت احمقن بس از -

 :ترفمي پايين و باال حرص از قبشقب داد، نشان را بودنش پری روی آن و شنید مادرم

 ماشسینه زیر تا بکشی خودتو خوبه حاال. میده بو پیفپیف سرتری، حسین امیر از خیلی نه دیگه، آره -
 از ترخوشگل نشه، بینا دیگه و بشه کور بار هزار حسودا چشم الهی که حسین امیر میگن همه خوبه رسی،نمی

 تکوفتی درس اون به بچسبی بذاری کم براش بهار شاهده خدا کنم،می حجت اتمام دارم باشم گفته توعه،
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 داریه وهرش اولویتت تو ها؟ ،بلغارستان امتحان برای میدی انصراف بگی بزن زنگ نگفتم مگه نمیارم، اسمتو
 روی رو شوهری همچین دختر آخه داریشه، بچه و شوهرداری و نجابتش به ایرونی دختر بوده، همین بوده تا

 بونمز برخدا پناه ریختن، دورش خوشگل دکتر رو پرستا صدتا رستانبیما توی که ایرانش توی زنن،می هوا
 یدیم دستش از باشی نداشته هنر اگه میرن، رژه جلوش بند پستون یه و دامن وجب یه با آمریکا تو که الل
 .کرد جمعش خوشگل دختر یه مامان میگی و شینیمی برسر خاک پری دل ور میایی اونوقت و

 :ناليد و كوبيد سرش به داشت كفگير كه دستي با مادرم

 پری برسرت خاك -

 !مامان -

 .درد -

 از آمد، در صدا به خانه تلفن رسید، نخواهد اینتیجه هیچ به مادرم با بحث دهی؟ نجاتم شودمی خدایا وای
 :گفت وار تهدید و گرفت طرفم به را کفگیر مادرم شوم بلند خواستم تا خواسته خدا

 .بری در کار زیر از بلدی خوب میده، جواب خودش بابات كن،ب كارتو بشین کجا، کجا -

 نبود پیاز المصب بود، شده موش چشم شبیه زیاد اشک از چشمانم زد، هم را سبزی و کرد غرغری ب*لــ زیر
 تهمت آقای حضرت دست از گریه بود شده کارم که صبح از آن امروز، نحسیست روز چه بود، آور اشک گاز که
 :زد صدایم پدرم كه بودم ذهنم پس با غرغر حال در را، روز بقيه كند بخير خدا ،حاال از این زن،

 .داره کارت بیا بدو امیرحسینه، بابا بهار -

 و امخورده شکست مزخرف سناریوی آن با صبح از زده؟ زنگ چرا او؟ ماند، کرده خورد پیازهای روی به دستانم
 ،آورده گير انگار مفت پرستار دراز مرتيكه او، به برسد چه وردخمی هم به خودم از حالم او کردن تحقیر بعد

 حرف گنجایش االن بود، منتظرم در چهارچوب در كه كردم پدرم به رو. كرده احضار عمو زن مرا باز مطمعنم
 :گفتم و زدم ایمسخره لبخند ندارم، را او با زدن

 .داره كارم مامان فعال زنم،می زنگ خودم بگین بابا -

 :گفت مادرم سریع

 .دکترها آقای ببینم، شو بلند -

 :غريدم و كردم نگاهش برزخی كند،می دكتردكتر زياد مادرم اين

 بارم هم تره دکتر آقای اونوقت گرفتما، را اش پاچه دیدی یهو هست، اممگشنه ام،خسته خدا به مامان -
 .نمینه

 خرابم حال مسبب كن، غرغر مادرم آری کرد، غریغر ب*لــ زیر مادرم انگار و خندیدن بلند باهم مادرم پدرو
 چقدر نشود، دار خبر درونت درد از مادرت حتی هیچکس و باشی تنها است سخت چقدر هستيد، شما همه
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 نفر یک او که نامردیست چقدر خودت، جزبه است خوب همه نظر از که باشی داشته همسری که است تلخ
 هر بردم، باال را پیازها به چاقو زدن ضربه سرعت تابيد،می ذهنم در که او خیال. نامرد دارد، دوست را دیگر
 كور چشم به احترامم، هايم،محبت هايم،دلبری بیاورد، در مرا اشک دارد قصد که کردممی احساس او را پیازی
 حسابی ه،خورد را آبادم و جد هفت ارث انگار که کردممی ریزش ریز چنان را مرده مادر پياز آيد،نمی اششده

 :زد فریاد مادرم که شود کم گرما و عصبانیتم حرارت از تا درآوردم را روسریم بودم، عصبانی

 

 تو، واموندها اون بینهمی بوم پشت میره کسی ایهمسایه وقت یه کن، سر روسریتو! بهار بده مرگم خدا-
 .گستاخ درچق باشه، خوشم حیاط، توی درمیاری سر از روسری شدی، دریده تو چقدر بهار

 ددمج تا بشورم را دستهایم خواستم که هنگامی فهمیدم، بودنم دریده معنی کردم، سر روسری چشم یک با
 دبلن حياط وسط از. بفرست كمكی خدايا درآمد، صدا به خانه زنگ برسم، پیازها حساب به او از انتقام به

 :گفتم

 کیه؟ -

 .حسین امیر منم، -

 زمانی مدت چه دانمنمی آمده؟ اینجا به چه برای اینجا؟ او ام،ایستاد وضح کنار حیاط وسط خشکیده جا در
 هم روي دندان و ب*لــ زير و شد رد کنارم از فشنگ مانند به غرغرکنان مادرم که بودم ایستاده حرکت بی

 :گفت فشرده

 .ارانگ شده چالق کرده خورد پیاز یه دختره کنی،می معطل رو دکتر آقای که بهار نشی ذلیل -

 پیش زدم، پلک بار چندین. دامادوار سفيد، شلواری و لباس با گل، دسته یک با بود، آمده او کرد باز را در
 .ب*لــ بر لبخند بود، آمده که بود او نه، اما شده، سو کم چشمانم زیاد اشک از شاید گفتم خود

 فریب را اطرافیانش چطور نستدامی خوب که او و گرفت درآغوش را او تیپش از گویان صدقه قربان مادرم
 آنوقت بردارم سر از روسری خانه در گذارینمی تو مادر بگویم خواستمی دلم بوسید، را مادرم دست دهد،
 نرفت راه توان بود، شده خشک پاهایم دارد؟ گفتن ماشاهلل زده ژل موی تنگو شلوار و لباس با دکتر این

 یناراحت شدت از انگار، بودند زده قفل فکم بود؟ كرده شوكه مرا ناگهانيش حضور اين اينقدر نداشتم،چرا
 زا بعد آغوشش و عذرخواهی کند، تحقیرم که کسی من و بودم شده متنفر او از تحقیرهایش خاطر به صبح

 :گفتم ب*لــ زیر ایستاد، روبرویم دهد،نمی مهربانی بوی تحقیر

 .اومدین خوش سالم، -

 .خندید و گرفت چشمانم جلوی شده خرد پیاز چند و کشید روسریم به دستی

 .میده داغ پیاز بوی که ایرانی دختر به سالم -
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 پاك زا سبز دستانی شده، سرخ پياز بوی عرق، بوی تابستان، گرمای کردم، نگاهش فقط هاشده مسخ مانند
 اين از امالل من و كرده روزم به آمريكايی دختران شبيه كه حتما كثافت، و چرك از پر لباسی ها، سبزی كردن
 ،زدمی غر و میزد چنگ را لپش مدام مادرم سرش پشت. بود مهربان انگار لبخندش چشمانش، در غريب نگاه

 ،بود آبدار نشكون چند حكمش حداقل دكترش به محلی كم کند،می امبیچاره مادرم آمدم، خودم به ایلحظه
 :گفتم سریع

 .خلدا بفرمایید رسیدین؟ اینجا شد کی بودین، تلفن شتپ االن همین که شما عزیزم، اومدی خوش خیلی -

 همه این از زده خجالت من و بود خيره وقيحانه چشمانم به آوردم، زبان به را عزیزم تا کندم جان انگار
 د،شدن داغ هايمگونه. کندمی نگاهم پروابی اینطور چطور او لرزید، دستانم. انداختم زیر به سر گستاخیش

 :گفت و گرفت امچانه زیر به را هاگل. داشت اصیخ آرامش صدایش

 محض هم رو هاگل این رسیدم، زود همین برای زدم، زنگ که بودم بیرون خجالتی، دختر به تقدیم -
 .گرفتم شما برای صبحم رفتار عذرخواهی

 نشان پیشه عاشق را خود مادرم حضور در چنین است آور شرم کشید، سوت گوشم کرد، گزگز دستانم
 كه کرده خود خام را دختر چند و کردهمی غلطی چه آمریکا در نیست معلوم است، بلد را کارش خوب. دهدمی

 خودت هااينكار  با بگوييم خواستم كنم، سر بر خاكی چه دانستمنمی. كندمی رفتار دختر يك با ایحرفه انقدر
 ودب ايستاده سرش پشت مادرم گرفتم، را گل تهدس. بهار از ايراد بگويند همه طالق از بعد تا دهی،می جلوه را
 :گفتم و كردم بو دروغ به را هاگل كرد،مي امبرسی كامل و

 ندیدم، چیزی محبت و لطف جز که شما از چی؟ برای عذرخواهی نکنه، درد شما دست کردین لطف خیلی -
 .داخل بریم بفرمایید

 :گفت مادرم به رو و زد لبخند

 مادرم صبح فهمیده که امخاله شده، شلوغ خیلی خودمون، خونه ببرم رو بهار دینمی اجازه جون عمو زن -
 .گيرنمی رو بهار هستن،سراغ مامانم دور همه کرده، خبر رو همه آورده باال خون

 ش،نپو دلبرانه نكن، نگاهم نزن، لبخند نزن، صدا را اسمم دخترم من نامرد فشردم، دستانم در را گل دسته
 :گفتم سریع بزند حرفی مادرم اينكه از قبل

 هاتن شلوغه دورشون که هم عمو زن بخورین، شربت یه داخل بفرمایید شما حاال گرفتارم، خیلی شرمنده -
 .بینمشونمی صبح فردا انشاهلل دیگه، نیستن

 :گفت و کشید باال را بود شده روغن ذرات از پر كه بینیش ذره عینک و آمد سمتمان به سریع مادرم

 .ببرش نورچشمم پسرم، خودتی دارش یاراخت -

 :گفت ایغره چشم با و کرد من به رو مادرم! چشمم؟ نور من خدای
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 داری اصرار خودت بزنی؟ سفید و سیاه به دست خونه این توی تو گذاشتم کی من داریم، چیکار مادر وا -
 و كت و بگیر دوش یه برو عسری دخترم، برو کمک، بیاد خانم صدیقه بزنم زنگ خواستممی االن. كنی كمكم
 .نمونن منتظر دکتر آقای مامان بدو باشی، شيك هستن شوهرت فاميل كمدت، گذاشتم اتوجديده دامن

 چنان مادرم اما كرده، دروغويت بدجور دكتر داماد بگويم خواستم شدم، خیره مادرم به کردم ریز را چشمانم
 :گفتم سریع که رفت ریزی غره چشم

 .اجازه با چشم -

 روند را گل شدم، خانه ساختمان وارد سریع گل دسته با کنان لق و لق پدرم هایدمپايی با او به نگاه بدون
 او گفتم، سرد آب دوش زیر بار هزار و رفتم حمام سمت به آمده، او که کردم خبر را پدرم و گذاشتم گلدان
 را ملباس. مینشانم جایش سر امروز ار  پسر این من و ايست حرفه بازيگر يك او معناست، تمام به عوضی یک
 خود همه اين از شودمی چندشم برداشتم، را کیفم سریع شد، وارد او و خورد در به ایتقه پوشیدم که

 ود،ب بداخالق من براي معموال کرده؟ صحبت تلفنی آنا با شاید بود، اشچهره در عجیبی آرامش. پسنديش
 :گفت مآرا بست، سرش پشت را در و شد اتاق وارد

 .باشه آفیت -

 :گفتم تفاوت بی

 بریم؟ باشین، سالمت -

 :گفت و داد قوس و کش را بدنش

 بخوابم؟ دقیقه ده میشه فقط دختر، ریممی باشه -

 :گفتم آرام شدم، دستپاچه شده؟ مرگش چه خدا، يا بخوابد؟ ها؟

 شده چيزي ببخشيد نشه، چرا بله بله -

 :گفت و رفت تختم طرف به

 نيست يادم دراومده، پدرم روزه سه خوابیدم، کی نمیاد یادم شهرستان اومدم که روزی سه ینا فقط نه، -
 .روز سه اين بود كی خوشش روز

 رنگ و قرمز چشمان است، خسته بود مشخص حقیقتا   اما چیست؟ هاحرف این از منظورش دانستمنمی
 دراز که کردم تعارف کردم، مرتب را تختم و گذاشتم را کیفم او، برای بود سخت روزهای گواه اشپریده
 :گفت که بروم که خواستم بکشد،

 .بزنم حرف باهات خواممی بمون بهار، -

 :گفتم ذهنم پس و کردم نگاه او به مردد

 كنه؟ تحقيرم خوادمی باز نكنه خوبه؟ حالش
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 خواهش ،باش داشته رو هوام خواهشا خدايا كنم،می دستی پيش آره شد، زده چشمانم جلوی ایجرقه
 :گفتم مظلوم و آرام صدايی با و مردد كمي. بده وجدان عذاب بهش كنممی

 خوايينمی مطمعنم بگين، بهم خوايينمی چی دونممی دقيقا من كنيد، استراحت رسين،می خسته بنظر -
 نم و نكنم دخترونه خياالت خودم براي ندارين، بهم احساسی هيچ كنيم،می عروسی ديگه دوروز كه بگين
 .نيست شما سليقه درحد

 رست از. بگيرد درآغوش مرا تا آمد جلو و كرد باز را آغوشش كرد، رم مرتبه يك او رسيدم كه جمله اينجای به تا
 چشمانش روی به را دستانش كرد، نگاهم و ايستاد من، حركت از خورد جا ایلحظه و گذاشتم عقب قدم يك

 :گفت خسته صدای با و فشرد را نشچشما شد، خجول بد ولی شد، خنك دلم گذاشت،

 دارم،ن تمركز اصال بزنم، حرف تونمنمی االن كن باور بگم، بهت مزخرفاتو اين خواستمنمی االن نه، لعنتي، -
 مرد مادرم رسما بار يك نكبت، از پر روز سه بود، روزگند سه عين اومدم روزه0 بهار ميميرم، خوابیبی از دارم

 عوضی يه تو برای من كامل روز سه دعوايی، و آبروريزی چه با اونم خورد بهم ديشنامز  برادرم شد؛ زنده و
 .نباش متنفر من از كنممی خواهش باشه، افتضاح روزم باقی بازم خوامنمی پيشتم كه االن بودم،

 قرمزی بود انصافیبی اش،خسته نگاه بر زدم لبخند دروغين. دادنمی ی فرمان هيچ مغزم شده؟ مرگش چه
 ،بخواب شود كوفتت خوابم جای آورده، گير مفت خوابگاه جهنم كنم، بيشتر را اشپريده رنگ و شمانشچ

 :گفتم و تخت روبه كردم اشاره دست با ه محترمان

 پيششونن هاتون دايي هاو ،خاله نباشين عمو زن ،نگران بخوابین کمی دارین، استراحت به احتیاج شما+ 
 .،بخوابين

 كه شدیم بسته داشت چشمانش تقریبا   زد، ایخسته لبخند چشمانم به شد، پهلو به كشيد دراز تختم روي
 :گفت

 باش؟ بمون، جا همين نه هم اگه بخواب، كنارم بيا داری دوست هم اگه بمون، اينجا نرو، لطفا -

 ارفش وا به اشمردانه هایهورمون ديوانه عوضی مردك اين نكند صفت،بی شيطان بر خدا لعنت برخدا، پناه
 آوردم را كامپيوترم ميز صندلی. پرو نكن، تعارف توروخدا خواندم، را دستت خواندی، كور دكتر ها؟ آورده،
 :گفتم و نشستم كنارش تخت از فاصله با كمی

 .بخوابين راحت ميزنيم، حرف باهم شدين كه بيدار اينجام، من بخوابين، -

 نبيرو ایكالفه نفس. برد خوابش حيا،بی چشمانم، داشت الاليی انگار مردك شد، خيره چشمانم به كمی
 حسن چهره به نگاهی. بود نكبتی روز امروز بود، بريده را امانم گشنگی داشتم، سرگيجه احساس كمی دادم،

 .مطمعنم نداره، قلب مرد اين انداخت، گريه به مردك اين امروز مرا چقدر انداختم، مظلومش

 :کرد غرغر ودخ با و كرد نگاه امير به بهارگيج

 !نيست جذاب مرد اين برای من چيز هيچ يعنی کنم؟ جذبش تونمنمی چرا خدایا
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 وبایلم زنگ صدای بیاورد، شربتی خسته مرد این برای تا شد بلند صندلی از آرام و داد تكان تاسف به سری
 هارب نشناخت، را مکان میرا پرید، خواب از نوابی اميرحسين و پیچید بهار اتاق آرام فضای در باره یک به امیر

 :گفت گويانه تصلی و رفت جلو عجله با است گیج امیر فهمید

 خوره،یم زنگ داره تلفنتون برد، خوابتون دقیقه چند هستین، من اتاق نیوفتاده، اتفاقی هیچ باشین، آروم -
 .پریدین خواب از همين برای

 خسته امال  ک او آمد، درد به امیر برای دلش یقتا  حق بهار گفت، بلند لعنتی یک و کشید صورتش به دستی امیر
 و یونش صدای که داد را تلفنش جواب کالفگی با امیر. كند استراحت دقيقه چند حتی بود نتوانسته و بود
 :زد فریاد امیر ميشد، متوجه هم بهار که بود بلند تلفن پشت چنان گریه

 مامان؟ شده؟ چی خاله-

 :گفت شیون با بود گرفته وش*آغـ در آمبوالنس در را خواهرش جنازه که امیر خاله

 .رفت همیشه برای مامانت که بیا كجايی؟ امیر، -

 :گفت گويان زهرا يا و گرفت را امیر دست پریشان بهار پرید، جا از امیر

 شده؟ چی عمو زن بگو خدا تورو شدی؟ اینجوری چرا شده؟ چی شده؟ چی -

 :زد فریاد و دوید اتاق در سمت به و کشید را دستش امیر

 .ذاشتممی تنهاش نباید من، سر بر خاک -

 در امیر دنبال به که همانطور بهار بود، افتاده گریه به دوید، دنبالش به صبر ایلحظه بدون گنگ، و گيج بهار
 :زد فریاد دویدمی حیاط

 ...عمو زن بیایین بابا با مامان -

 پرت ماشین داخل در را خودش بهار بود افتادن راه درحال که هنگامی کرد، روشن را ماشین معطلی بی امیر
 و ودب گرفته دهنش جلوی را دستانش بهار کرد، رانندگی شهر بیمارستان سمت به سرعت تمام با امير کرد،

 رامی به اعتراض فرصت حاال واقعا   اما بود گرفته تهوع حالت امیر زیاد سرعت از او. کردمی گریه صدا بدون
 انوادهخ بیمارستان محوطه در دويد،می امير سر پشت كودكی مانند بهار رسیدن، بیمارستان به وقتی نبود،
 تواندمی کرد فکر برود سمتشان به كه اين بدون امیر کردند،می گریه و شیون همه سرهنگ و اختر زهره،
 ایدش تا ببیند را مادرش تا خواست اورژانس پزشک از و رفت اورژانس قسمت به معطلی بی كند، کاری هنوز

 یزچ همه و کرده فوت مادرش که است ساعت نیم که داد توضیح او به شيفت پزشک اما کند، کاری بتواند
 .شده تمام

 درما بود، رفته مادر که كند باور توانستنمی گرفت، را سرش و نشست رمق بی و داد تکیه دیوار به امیر
 :گفت گويان التماس و نشست امیر پای جلوی دوید، هد درمان امیر سمت به گریه با بهار بود، مرده

 کو؟ عمو زن شده؟ چی عمو زن -



 

 
214 

 :گفت و کرد نگاه بهار به آرام امیر

 .رفت خوشگلم مامان بهار؟ میرندمی مادرها مگه -

 اماند  در را بهار سر سریع امیر افتاد، زمین به باره یک به و کرد گنگی و گیجی احساس گرفت، را سرش بهار
 :گفت و تگرف

 بهار؟ شدی چی -

 عموی زن آورد یاد به دید، خود سر باالی گریه درحال را خود مادر و کرد باز را چشمانش بهار بعد ساعت نیم
 شدن؟ زده پس و آبرويیبی اين با كردمی چه و نيست دور طالقش زمان آورد ياد رفته، زیبایش

 

*** 

 

 کند؟ چه باید االن دانستنمی ریخت،می اشک صدا یب فقط خانه سمت به رانندگی حال در حسین امیر

 ارچهپ سرتاسر کوچه نشد باورش رسید، که پدریش خانه کوچه به کند؟ پا بر را مراسم آبرومندانه باید چطور
 مراسم شام پختن حال در همسایه هایخانم بود، پرکرده را محله صدایش قرآن نوار بود، شده زده مشکی
 مراسم که نبود نکردنی باور او برای بودند، یشانخانه بزرگ حياط جاروی و آب حال در كودكان بودند، شب
 .شودمی انجام کارهایش سرعت به چنین عزا

 نهخا از هاشیون چه شب آن که داندمی خدا و برگشتند تهران از فرزانه و پرویز احسان، که گذشت دوساعتی
 .بود رفته مادر شد، بلند پرویز

 بهار

 

 از کسی سرعت این به شودمی مگر بودیم، شوک در همه که شد انجام سرعت با چنان کسپاریخا  مراسم
 از بعد مسعود خانواده که بود این بود عجیب من برای که چیزی خاکسپاری درمراسم شود؟ محو جمع میان
 راسمم در راحت خیلی و کردند علیک سالم همه با. شد پیدایشان بالخره زهره خاکسپاری روز سال سی

 کینه بوی آشتی این كردند،می عمو زن مادر حواله پوزخند و ميزدند حرف هم با گوشی در و کردند شرکت
 اما شکست، را عمو زن مادر دل شدت به مسعود خانواده کار این دیگری، غم از شدن خوشحال بوی داد،می
 شدت به اول روز. ماندن همه عنیی ماندیم، عمو خانه بامادرم شب همان واجب، احترام و بودن مهمان آنها

 یهایتاببی نبود، شكمش درون جنين و خودش سالمتی فکر به هیچ و کردمی تابی بی فرزانه بود، دردناک
. ندک آرامش کمی و بیاید زنانه قسمت به توانست حامد و رفتند هامهمان که شب تا نداشت، تمامی فرزانه
 عنوان به من و بود كرده امديوانه امبالتكليفی خودم، به هشد وارد عصبی فشار عمو، زن دردناك مراسم
 عزاداری كرد،نمی گريه نداشت، برخوردی يا ایمكالمه هيچ من با او. كردممی رفتار بزرگانه بايد بزرگ عروس
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 سخت چه و بود پذيرايی وسايل كردن آماده يا و ديگران كردن آرام درحال فقط انگار، بود سخت كرد،نمی
 .ایهمه مانند توهم نكند باور كسی و همه برای باشی كوه است

 صدا سمت به کرد، سالم کسی که بودم شده پاش و ريخت وسایل کردن جمع مشغول حیاط درون شب آخر
 خوش ایهگرفت صدای با بود، خيره من به غمگينی با و پوشیده مشکی پا تا سر كه راديدم سعید برگشتم که
 :گفتم آمد

 .پسرعمه اومدین خوش سالم، -

 :زد غمگینی لبخند

 خوبی؟ میگم، تسلیت -

 :گفتم و کردم خانه دور سیاه هایپارچه به اشاره

 دبفرمایی سالن، توی خودین همه رفتند، هاغریبه کنم،می خواهش بفرماید رو، اوضاع بینیدمی دیگه واال -
 .سالن توی

 :گفت که روم خانه درون به خواستم

 .دارم کار باهات لحظه دچن کنی؟ صبر میشه -

 دارین؟ امری بفرماید، کنممی خواهش بله -

 یایید؟ب او نکند لرزید،می دستانم بزند، خواستمی خاصی حرف انگار افتاد، جانم به دلهره کرد، پا به پا کمی
 این در هم آن دلخوری، بساط دوباره خواستمنمی من و است حساس سعید روی که بود گفته من به

 :گفت بالخره که بود شده تند هایشنفس هم سعید کردم احساس. شود درست موقعیت

 .دیگه مورد یه و کنم صحبت باهات خواستممی کار درمورد بهار -

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 .کنم جبران انشاهلل خدا، به شرمنده کردم درست دردسر شما برای ببخشین ممنونم، آهان -

 :گفت زمين به خيره ب*لــ زير بزند، حرفی دميكر  پا پابه مدام برلب دست

 .نخواستی چیزی من از وقت هیچ تو حرفیه چه این بابا نه -

 :گفت و شد خيره چشمانم به مستقيم ایلحظه

 ...اونم که داشتم، درخواستی ازت یبار من فقط -

 اين خدايا ند؟ز می حرف خواستگاریش درخواست مورد در متأهل زن یک با شده؟ دیوانه سعید من، خدای
 :غریدم و كشيدم مشكيم روسری به دستی شد، تند نفسم! متاهلم من شناسم،نمی را عوضی سعيد
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 پیش رو قبل هایحرف نیست درست عمه پسر کنید؟ صحبت خواینمی کار درمورد گفتین کنم فکر -
 .نبود درست حرفتون بکشین،

 :گفت آرام و آمد جلو قدم يك حرفش از پشيمان سريع

 از بعد مهمی، خیلی من برای تو بهار نه؟ یا خوشحالی بدونم خواممی فقط خدا، به ندارم بدی نظورم -
 امیر بدونم خواممی فقط خوام،می رو خوشبختیت خدا به بودم، نگرانت همش حسین امیر با نامزدیت
 روزی همون داره، دوست شدت به رو آنا و بوده آنا اشخونههم حسین امیر دونممی من کنه؟نمی اذیتت

 رامي ترسممی كرده، ازدواج باهات که مامانشه خاطر به فقط گفت هم به خواستگاریت بیاد خواستمی که
 ...نامر حاال

 گويد،می چه نامرد اين خدايا شدم، خيره خانه مشكی ديوار و در به بود، افتاده گلویم جان به خرچنگ
 :غریدم

 .بسه -

 بهار؟ -

 :گفتم وار تهدید و بردم لوج را اماشاره انگشت

 مامانش دیدی االن چیه رفته؟ کجا غیرتت بکنی، دخالتی هیچ من خصوصی زندگی درمورد نداری حق شما -
 غیرت یکم غیرتت، به هاشا آره؟ رسم؟می خواستم به من و میده طالقش دیگه وقت چند گفتی کرده فوت

 .بگیری ماهی آلود گل آب از نیست درست برادرتم، و رفیق ناموس من باش، داشته

 :فتگ من رفتار از ناباورانه سعيد شود، عصبانی بهار خدانكند و بود برزخی صورتم رفتم، عقب من و آمد جلو

 ...منظوری خدا به -

 :غریدم هایمدندان میان از

 .وکیل آقای افتادی چشمم از -

 ؟!بهار -

 میرا نکند ریخت، دلم الشخور، این برابر در حتی نبود، احترامی بی من مرام در اما شو، خفه بگوییم خواستم
 ایستاده که دیدم را احسان بروم خانه درون به ازحیاط خواستم تا داند؟می چیزی سعید نکند دهد؟ طالقم

 آرام لعنتی صدای نبود، مشخص اشچهره از چیز هیچ بود، خنثی صورتش خدا، يا بود، خیره من به و بود
 :گفت من به خیره کند نگاه سعید به اینکه بدون احسان دم،فهمی سرم پشت از را سعید

 .باال برو سعید -

 و گذاشت احسان شانه به دستی سعید نکردم، خطایی من خدایا کرد،می نگاهم احسان هنوز آمد، جلو سعید
 :گفت احسان به
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 ...که چیزی اون داداش -

 :گفت و دهد ادامه سعید نداد اجازه احسان

 .سعید برو -

 شرمندگی از سری و بود شرمنده چشمانش کرد، نگاهی من به ا کرد باز را خانه ورودی در حرف بدون سعید
 :گفت خنثی همانطور و کرد جیبش در را دستانش احسان رفت، و داد تکان

 .داداش زن نباشی خسته -

 :گفتم و کشیدم مشکیم روسری به دستی دلواپسی و ترس با که گفت غلیظ را داداشش زن چنان

 .نکردم کاری -

 هک کند لعنتت خدا سعید شد، رد کنارم از حرفی هیچ بدون و گرفت من از چشم اما بزند حرفی خواست انگار
 اين خدايا است، خبر با سعيد خواستگاری جريان از احسان شدم مطمعن احسان رفتار با درآوردی، مرا صدای
 اجازه توانستمنمی نه،. خبرهستند با سعید ریانج از همه انگار ندارد، بست و قفل جوری هيچ مادرم زبان
 :گفتم سریع شود،می شروع هاسوتفاهم از چیز همه کند، فکر اشتباه درموردم دهم

 .کنید صبر لحظه یه احسان داداش -

 اشاره و برگرداند سمتم به را سرش شتاب به احسان شدند، خانه وارد هایشخاله پسر ایستاد که همزمان
 .بگوييم كه نشد داشتم، کم را همین روم، خانه درون به کرد

 کنارم به او که بروم پدرم با تا بودم آماده هم من کردن، را هایشان خانه به رفتن عزم همه که وقتی شب آخر
 :گفت من به نگاه بدون و گرفت را دستم آنيك بود، كرده ترشغمگين چه مشكی لباس آمد،

 .کن صبر -

 عجيب كه چيزی كردن، بازی نقش برای نبود عمویی زن كه االن چه؟ یعنی دم،کر  نگاه دستش به ایستادم
 صدایی با او کردند، نگاه او به تعجب با مادرم پدرو است، گرم هوای از هم شايد نبود، سرد دستش بود

 :گفت گرفته

 المخی شهبا خودم پیش نگرانشم، دل بیمارستان توی بیهوشیش خاطر به بمونه، اینجا بهار بدین اجازه -
 .ترهراحت بهار با تنهاست اینجا هم فرزانه تره،راحت

 او اما شد، خيره بپوشد دامادی رخت فردا بود قرار كه دامادی به و شد بستكتبال توپ مانند چشمانم
 :گفت کرده هول مادرم بود، مادرم و پدر به چشمش

 رو عموش زن كه بس از افتاده، قندش گفت دکتر که دیدین پسرم، بود نشده حال بی هیچوقت خدا به -
 .دخترم داشت دوست

 :فتگ گويانه تصلي مادرم به او و بود او دست به خيره پدرم فشرد، بيشتر دستانش ميان را انگشتانم او
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 .ترهراحت خیالم بمونه ما خونه شما اجازه با ولی عمو، زن دونممی -

 هب كند؟ خوشحال خواستمی را كسی چه چيست؟ يبرا از مهربانيش بود، انداخته چنگ جانم به گونگی هزار
 یاییدب کنارم به نداشتم انتظار موقعیت این در بود، کننده دلگرم برایم درخواستش این. خوردم جا که راستی

 ثبتیم سر پدرم باشد، اهمیت بی برایش هم بیمارستان در شدنم هوشبی کردممی فکر ولی بپرسد، را حالم و
. جواب بی سوال هزار و ماندم من نرسد، آسیب جنینش به تا باشم فرزانه مواظب که کرد وتاکید داد تکان
 :گفت فقط و کرد رها را دستم رفتند امخانواده وقتی

 .کن خبرم شد بد حالت باز اگه بگو، بهم خواستی چیزی باش، راحت-

 چه يعني. داشت شکر جای بود حالم نگران که همین بود، خراب همه روز حال یعنی بود، خراب روزش حال
 هستم؟ قدرشناسی آدم من بگوييد خواهدمی شده؟

 ساستر  شدت به احسان شک و سعید رفتار خاطر به خوابیدند، سالن در مردها و رفتیم اتاق به فرزانه منو
 هق صدای کردم احساس خواندم که را شبم نماز برد،نمی خوابم. داشت خود جای كه او عجيب رفتار داشتم،

 به وقتی بود، روشن عمو اتاق چراغ بودند، خواب او و احسان حامد، شدم، سالن وارد آرام آید،می هگری هق
 دم،ش اتاق وارد کند،می گریه آرام و گرفته دستانش با را سرش پرویز عمو که دیدم در الی از رفتم اتاق سمت
 :ناليد و کرد باز برایم را آغوشش ولی خورد جا اول

 .دخترم بیا برسره، خاک چقدر زنش بدون موتع ببین بهار بیا -

 .کشهمی عذاب عمو زن روح خدا به کنید،می گریه چرا جونم عمو برم قربونتون الهی -

 !خانه؟ این زیبای بانوی نبود خاطر به نکرد گریه شودمی مگر زدم، تکراری و دروغ هایحرف من

 :گفت خوابیده همانطور و شد بیدار احسان رفتم، آشپزخانه به

 شده؟ چی -

 .بخوابین شما کنم،می آرومش کنه،می تابی بی عمو یکم هیچی، -

 همتوج که رفتم سالن به. خوابید آور خواب یک خوردن با شدو آرام کمی که دادم دلداریش و رفتم عمو کنار
 کنارش و بردم هم او برای لیوان یک لرزد،می هایششانه و گذاشته چشمانش روی بر را آرنجش احسان شدم

 :گفتم بود، خوابیده او کنار دقیقا   احسان نشستم،

 .بشه بهتر حالتون بخورین آب یکم -

 از یکم فوتبال، در بود قلدری او بودم، نديده ضعيف حد اين تا را احسان من کرد، پاک را اشکانش و نشست
 :گفت بغض با و خورد آب

 رفت، عروسیتون مراسم از قبل دوروز چرا آخه نبودم، کنارش شد بد خیلی بود، ناگهانی خیلی رفتنش -
 روز چند آورد، باال خون دوبار که شد چی فهممنمی نبود، حقش خدا حسین، امیر عروسی دیدن بود آرزوش
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 ور مامان چقدر میدونن همه افتاد، غریب خیلی بابا وسط این بهار ولی بود کرده تموم نبود امیر اگه پیشم
 .داره دوست

 :گفتم آرام دانستم،نمی هم خودم را عروسی مراسم ننشد پا بر حكمت

 یختر اشک باید روزها این کنید، تحمل که یا باشین قوی بگم تونمنمی بگم؟ تونممی چی رفت، زود خیلی -
 رفته، اما زود، خیلی رفت، زود رفت، عجیب رفته، عمو زن كه اينه حقيقت داد، ادامه بشه تا شد، سبک تا

 بده، صبرتون ،خدا باشین اشبچه مواظب باشین، پناهش شماها داره احتیاج االن انهفرز  احسان آقا ولی
 .رفت خوشحال شكر خدارو ولی ندید، رو هاشبچه عروسی و نموند کرد، کاریش نمیشه و سخته

 :گفت و كشيد دراز احسان

 .اریمد  رو هواش ماهم داره، رو اتخانواده داره، رو حامد فرزانه نباش، فرزانه نگران -

 :پرسیدم بود، هاتفاهم سو رفع وقت

 بپرسم؟ سؤال یه -

 .بپرس -

 شدین؟ ناراحت من دست از شما حیاط توی شب آخر -

 :پرسیدم دلخور. گفت کوتاه نه یک واکنشی هیچ بدون

 شناختی؟ آدمی چطور منو داداش -

 .خانم و نجیب -

 نمیشم؟ عوضی وقت هیچ که مطمعنی پس -

 :گفت و شد خيز نيمه باشد خورده جا که انگار حرفم این با

 اعتماد قبال   نه، عوضی سعید این به ولی دارم، اعتماد تو به چشمام دوتا اندازه من! بهار؟ حرفیه چه این -
 همون پسر اینم ژنتیکیه، چیزها بعضی بالخره ندارم؛ اعتماد بهش باشه وسط تو پای االن ولی داشتما
 .باباست

 چی؟ یعنی -

 .زدن حرف ادامه از زد سرباز او اما هميدم،نف را منظورش

 .باش مطمعن کنم،نمی تو درمورد فکری هیچ من ولشکن، -

 هم رو ما اجباری ازدواج پس دونيد،می انگار رو سعيد جريان كه حاال دارین، اعتماد بهم که ممنون -
 دم و ارزش بی انقدر ستم،ه چیز همه پای آخر تا نخواد، منو هم داداشت اگه باشید مطمعن ولی دونيد،می
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 حرمت و شناسممی رو جایگاهم من کنه، همدردی باهام کسی که کنم کوچیک خودمو بخوام که نشدم دستی
 .بهش توپیدم و کردم دستی پیش بزنه حرفی خواستمی هم اگه اون باشید مطمعن میشه، سرم خانواده و

 :گفت و آمد لبانش بر لبخندي

 مردم یه من که اینو داره، دوستت حسین امیر خدا به ولی هستی، عتقادیا  با دختر تو شناسمت،می -
 یوقت از اس،خسته فقط اس،عالقه روی از همش بزنی، حرف سعید با تو که حساسه چقدر بینیمی فهمم،می

 يه رو داداشم پای زير خوامنمی کنه، دلسردت کسی خوامنمی نگرانی،دل همش بوده، بیماری همش اومده
 .همین كنه، خالی دنامر 

*** 

 

 هایشدلیل بود، شلوغ اندازه بیش مراسم این بود، فرسایی طاقت و سخت روزهای شد، تمام مراسمات
 ثباع احسان، بودن فوتبالیست و خانواده بودن سرشناس بود، مدیرش عمو زن که ایمدرسه هایبچه یکی
 هك شب كردن، برگذار جا يك را هفته و مراسم. باشند نداشته استراحت وقت لحظه یک همه که بود شده
 من به نگاه بدون او و نداد رضایت پدرم اما بمانم، عمو خانه که خواست پدرم از باز او بودند رفته همه

 .شدم رفتارهايش تناقض دچار من باز و كرد خداحافظي دلخور

 جلوی عمو زن زیبای هرهچ مدت تمام گرفتم، گرم آب دوش یک کردم که کاری اولین رفتم كه مانخانه به
 تمدانسنمی كنم، آماده بعديم مشكالت برای را خودم كمكم بايد بود، رفته زيبا اين كه حال بود، چشمانم

 بود، شده دوصبح ساعت نداشت، بودن من با برای دليلی او ديگر كند، تحمل مرا آوردمی طاقت دگر چقدر
 نوشته اوست، که دیدم تعجب با کردم باز که را پیام آمد، همراهم تلفن پیام صدای که کردم خواب قصد
 :بود

 بیداری؟ -

 :كردم تايپ كرده هول

 افتاده؟ اتفاقی فرزانه برای شده؟ چیزی بله، سالم، -

 :داد جواب و گذشت كمی

 .نباش نگرانش داره، رو حامد فرزانه خوبه، نه-

 شده؟ زیشونچی نکرده خدایی عمو یا احسان آقا شده؟ چی پس خداروشکر، خوب -

 اد،افت سرم به خوابی بی. برده خوابش كه حتما مرد؟ اين است مريض نیامد، جوابی و گذشت ایدقیقه چند
 :دادم پیام دوباره

 خوابیدین؟ -
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 :آمد جواب ایثانيه به

 مهمه؟ برات-

 به عنیی نیست، کردنی باور! کندمی فکر من به او که است این نشانه حرف این خدایا کشیدم، بزرگی هین
 :نوشتم سریع. بادا مبارک هست، که هرچه کردم، شکر را خدا عموست؟ زن فوت افسردگی خاطر

 .بگیرین تماس خواستین اگه اتاقمم، توی من -

 :گفت مقدمه بدون و گرفت تماس که نکشید ایثانیه به

 رفتی؟ چرا -

 طفق کمی که زد حدس شدیم که بود غمگین و مظلوم صدایش چنان شد، برپا شکرستانی درقلبم جان ای
 موضوع احمقم نكند نیستم، بازنده من ولی نداشتم او از خوشی دل آمده، وجود به وابستگی کمی

 :گفتم و دادم نشان را خودم باوقار و متين ديگريست؟

 هشبی بودم اونجا که روزیم سه همون شناسیدنمی بابامو شما خدا، به امشرمنده خیر، به شبتون سالم -
 .دهنمی اجازه این از بیش بابا بود، معجزه

 : گفتم دلجويانه رسيده، من رقصانی گربه زمان خدايا کرد، سکوت

 .ببخشيد واقعا ناراحتین؟ نموندم اینکه خاطر به -

 مهمه؟ برات من ناراحتی -

 .باشين شده ناراحت من رفتار بخاطر ببينم تونمنمی واقعا نباشه؟ چرا -

 نفس. داندمی خدا بخورد ذهنش به چجوری حاال پراندم، چيزی يك ولی است،ر  يا گفتم دروغ دانمنمی
 :گفت حوصلگی بی با و کشید ایکالفه

 و بابا همدم بودی، خواهرم مواظب روز سه این توی تره،قرص دلم اینجایی توکه باشی، اینجا باید تو بهار -
 کنم؟ غلطی چه دونمنمی تنهام، االن بودی، برادرم

 جهت بايد حاال رفت، مادرت ؟!بود تعريف اين االن جان نكبت آقا، خواهدمی خدمتكار دم،فهمي آهان
 :گفتم ه محترمان مثال باشم؟ اتخانواده خوشحالی

 .بمونم تونمنمی دیگه شب ولی بود، اموظيفه كردم هركاری میام، دوباره صبح فردا حتما   جونتون، از دور -

 :گفت هوا بی

 .بده جواب بابات جواب گرفتن نظر در بدون رودروایسی، بدون ازت، پرسمب سؤال یه خواممی-

 شده؟ چي -

 :گفت خسته صدایی با. كند بخير خدا كرده؟ قاطي دوباره نكند
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 اما سرکار، برم داره اصرار هم بابا بیمارستان، به دارم تعهد حال هر به مجبورم، یعنی تهران، میرم دارم -
 ازت که درخواستی این خاطر به دونممی ندارم، زدن حرف روحیه االن بماند، چرا اینکه توبرم، بی خوامنمی
 ور تصميمم دليل نخواه ازم بزنم، حرف االن تونمنمی خدا به ولی بدم، توضیح برات باید حداقلش کنممی

 واقعا   که سنگینه دلم درد انقدر گفتم، نخواستنت درمورد كه ایاحمقانه هایحرف همه اون از بعد بگم،
 فرق عزیز مرگ ولی دیدم، رو زیادی هاییمرگ پزشکم، یه من بهار بگم، برات رو چیز همه نیست امکانش

 تونمنمی كه کن درکم پس ميشی، خورد شكنی،می باشی، داشته شغلی هر باشی، هركسی مادر، اونم کنه،می
 نداری ازم خوشی دل دونممی تهران، بیای باهام که کنممی ازت رو درخواست این من بزنم، حرف باهات زياد
 افرد  پس استراحت، هفته یک سرکارم دوهفته من بودی، تو قلبم قوت روز چند اين توی حداقل بهار ولی

 .باشه خونه قلبم قوت باشی، تو خونه برمیگردم کار سر از وقتی خواممی میشه، شروع امدوهفته

 :گفت نشنيد كه جوابی. خوابم خدايا شده؟ ديوانه مرد اين بودم، رويم روبه ديوار به ميخ

 حق بهت خدا به که متنفری، ازم که انقدر کردم، داغونت هام حرف با دیدمت که اولی از میدونم من ببین -
 شکونده دلتو مدام که رحمیبی این االن ولی کنی،نمی اعتراضی هیچ که نجیبی انقدر که دونممی میدم،

 تنها منو و باشی فقط نباشی كه مرحمم اصال باشی، داغونش دل مرهم ،تهران بیایی باهاش که خوادمی
 تهران؟ میای من با بگذرونم، رو روزها این تونممی خوبه، حالم هستی که تو بهار نذاری،

 دور را مدال و گرفتم سرم باالی را ی قهرمان جام داد،می پیروزی بوی هایشحرف چه بستم، را چشمانم
 حلش بهار ولی بود، سختی معادله شکرت خدایا کردم، حل چندروز از بعد را معادله این من انداختم، گردنم
 .کندمی وابستگی احساس که عموست زن دادن دست از غم خاطر به كه حتما خورد، ذهنم به تلنگری کرد،
 کنمفکر  هاینک بدون آمده، دست به مطلوب نتیجه که بود مهم این داشت، اهمیتی چه انداختم، باال ایشانه
 :دادم جواب زدنم، حرف در دستپاچگی هیچ بدون باوقار و متین آرام، دهد،نمی اجازه پدرم

 .رو دوران این گذرونیممی باهم میام، چشم -

 دختر؟ واقعا   -

 در را سرم و نشستم تختم روی دیدم،می هم را اشچهره کاش کردم آرزو که داشت تعجب چنان صدایش
 اگر تیح نباشی، خواهانش تو اگر حتی دارد، شیرینی طعم چه باشد تو خواهان کسی کهاین کردم، فرو متکایم
 :آمد لرزش با اشخنده پراز صدای شدم، پيروز من ندارد اشكالی بخواهد مرا اشروحی شكست بخاطر

 ره،گیسخت چه عمو دونممی داره، ارزش برام ممنونم خیلی بود، تو حرف این مدت این توی اتفاق بهترین -
 و عمو هست، هم تو نام ثبت موعد حال هر به کنممی راضی رو عمو کنم،می درستش من نباش نگران ولی
 .خوب دختر ممنون من، با پری عمو زن

 واقعا   چون دارد را نتیجه بهترین سکوت گاهی اما بود؛ من طرف از حرفی منتظر شاید کرد، سکوت
 :تگف ترآرام خوشش، حال به بزنم گند و بزنم حرفی ترسممی ،بشنود چه من از دارد انتظار او دانستمنمی

 میشه، خجالتت باعث زنممی که حرفی این دونممی باش، نداشته رو هیچی دلهره میایی که من با بهار -



 

 
223 

 یشب نکنیم، حل رو مسائلمون همه تماما   تا خورممی قسم شرفم به بهار بشه، قرص دلت که بگم باید ولی
 یگهد باش مطمعن و خوبه تو با فقط حالم چون باشی، کنارم خواممی که بدون فقط نشم، زدیکن بهت اندازه
 .ندارم ازت ایخودخواهانه انتظار هیچ

 از و بود دهش تند نفسم بود، چسبیده حلقم ته به انگار قلبم بستم، را چشمانم فشردم، دردستانم را تلفن
 و هوشمندانه بودم، نکرده فکر موضوع این به ایثانیه تیح زد،می پنجه استخوانم مغز به شرم و خجالت
 :گفتم زیرکانه

 .خیر به شب بینمتون،می فردا -

 تم،گرف دست در قرآن هایمخستگی تمام با موهبت این شکرانه به من گفت، خیر به شب و کرد ایخنده تک
 بگويد اميدوام كنم، دلم در را مهرش بتوانم كند كمك خواستم،تا کمک خداوند از و کردم خواندن به شروع

 .شود راحت برای تحملش دوران اين خواهدمی فقط يا خواهدمی مرا واقعا كه

 چنان بود، کنارم در نشسته خندان رنگی دوچشم دیدم که چیزی اولین کردم باز که را چشمانم که صبح
 :رفت قبع و بلندشد صندلی روی از ترسیده او که گفتم خدا یا پریدم، جا از ترسیده

 .امیرحسین بهارمنم، -

 چه جانم از صبح سر محل بی خروس این پسر، كند اتخفه خدا کشیدم، ایآسوده نفس خجالت با
 :گفتم مهربانی ژست با شده؟ دیوانه نشسته، من دل ور آمدمی خوشم خيلی. خواستمی

 تازه ،بیاد اتاقم کسی صبحی سر ندارم عادت آخه ترسیدم، چرا دونمنمی اصال   ببخشین خیر، به صبحتون -
 .بزنه زل بهمم

 كرده؟ اش ديوانه عمو زن غم نكند است؟ خوب حالش شدم، دقیق اشچهره به تعجب با خندید، بلند
 :گفت و گرفت دهانش جلوی دستی

 بلند اومدم، اس دقیقه 1 تازه من بعدازظهره، 5 ساعت دختر، کجاست صبح سر ات،نشسته روی به سالم -
 .گقشن مو شو

 دمش بلند جایم از ؟!خوابیدممی همه این زمانی چه من کردم، نگاه ساعت به و کشیدم بلندی هین تعجب با
 :گفتم است، ديوانه كه بخدا چیست؟ دقیقا   مشکلش کردم، تعجب خندید، او باز و

 .بخندم منم شده؟بگين چی خندین؟می چرا چیه؟ خوب -

 نآ  در طفلک شد، شاد دلم خندید، باز که رفتم او به ایغره شمچ بودن، شده پخش که کرد اشاره موهایم به
 با داشتمش،وامی خنده به بیشتر کنان غرغر هم من داشت، نیاز خنده به چقدر ریش ته و مشکی لباس
 :گفتم كردن نازك چشم پشت و گردن

 .دکتر جناب نیست میلتون باب شینیونم که ببخشید -

 :گفت پوزخندی با شده؟ چه نشست، صندلی روی به ددمج باخت، رنگ اشچهره از اشخنده
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 دکتر؟ جناب به کردم پیدا ارتقا گفتن عمو پسر از -

 من هایکردن دلبری نوبت حاال جان ای رقصیدن، به کردم شروع و گرفتم سرم باالی دستمالی ذهنم پس
 :زدم لبخندی متانت با رسید،

 .خدمتتون اممی برسم وضعم سرو به من تا بیرون ببريد تشريف -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 کنی؟می بیرونم داری -

 .بیرون برین کنممی تقاضا دارم حرفیه، چه این نه -

 :گفت گونه سرگرم و کرد کوچک را چشمانش

 کنی؟می بیرون منو داری رسما   تو -

 :گفتم تصنعی اخم با است، تمام كارت جان دكتر امدم، ابرويي و چشم ذهنم پس

 .کنممی همراهی رو شما خودم اصال   رین،نمی که دیدین ما خونه از بدی چه اتاق این بیرون مگه اباب ای -

 :گفتم و کردم باز را اتاق در او به توجه بی و شد بلندتر اشخنده ایستادم،

 .خنده خوش آقای آمدين خوش -

 گشاد شلوار بلوز و ژولیده هایمو آن با من و برگشت سمتم به سرها همه ماند، دهانم در نشده تمام حرفم
 پرویز، عمو اختر، مادر جان، آقا جمع، برای ماندممی سیرک دلقک مانند به آمده باال هایپاچه و صورتی
 دستی آمد، کنارم به او بودند، خیره من به تعجب با پوش مشکی دست یک همه مادرم و پدر فرزانه، حامد،
 :گفت بلند و گذاشت کمرم پشت

 .بهش بگين بخير ظهر کنن،می سالم و شدن بیدار زیبایی ملکه تابان، صبح ،منیر ماه -

 و رفتم حمام به عذرخواهی با سریع بودم، جمع دلقک دقیقا   من و خانواده خنده صدای بود شده سالن همه
 سر رب مشكي روسری و بستم سرم پشت مشكی سر گل با و زدم شانه را موهایم کردم، برتن مشکی لباس
 و رمش با کرد، دلخورنگاهم او كه بنشينم فرزانه كنار خواستم بودن، ساکت همه رفتم كه سالن به كردم،

 امشآر  نفس صدای در را رضایت احساس نشستم، بود نشسته اي دونفره راحتی مبل روی كه او کنار خجالت
 شدم متوجه تمرفمی خودم صدقه قربان ذهنم پس كه همانطور. است ذاتی اممهربانی كنم چه فهمیدم،

 :گفت اختر مادر گفته، را درخواستش که فهميدم هستند، غمگین مادرم و پدرم

 که خوادمی حسین امیر بگيريم، بابات از رو تهرانت به رفتن اجازه كه شديم جمع اينجا ما مادرجان، بهار -
 مادر؟ میری شوهرت با چیه، تو نظر حاال خوب سرکارش، بره باید فردا طفلک این تهران، بری باهاش امروز

 استرس مدام را پایش کنارم در او و بودند دوخته چشم من ان*دهـ به کردم، نگاه مادرم و پدر به چشمی زیر
 :گفتم جمع به بااحترام داد،می تکان وار
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 رمب باید و هست منم نام ثبت موعد ولی پدرم، البته و داره بستگی ترهابزرگ نظر به مورد این جون مادر -
 .امتابعه من بگيره تصميم بابام هرچی ولی ران،ته

 :گفت اشك با و بود چمانش در اشک پرید، حرفم میان سریع مادرم

 عزا لباس همه وقتی نیست راضی دلم بخت، خونه بره مشکی لباس با امبچه نیست راضی دلم که من -
 .خونه اون توی بذاره و پاش دخترم پوشیدیم

 :گفت جان آقا و داد تکان سری اختر مادر

 اهم یک همون از هستن، هم مال دوتا این باباجان شوهرش، خونه بره که اینه از بهتر خوابگاه بره یعنی پری -
 وزر چند کنه، نام ثبت بره باید که جوریه بهار شرایط االن خوب بودن، هم مال شد جاری عقد صيغه كه پیش
 بشه، راضی دلت تا مکه بفرستمشون زهره چهلم از بعد میدم قول خودم من میشه، شروع هاشدرس دیگه

 خوبه رفت، دخترش مفتی نپیچه حرف که بدیم جهاز دختر تا 1 به عروسیم مراسم پول اصال بابا؟ چطوره
 بابا؟

 :گفت ریزان اشک مادرم

 برش و نام ثبت بریمشمی روز یک خودمون و بهار ولی داره، جا چشمام روی تونحرف جون آقا -
 خدا هب گيريم،می خونه تهران میرم باهاش خودم اصال   کنیم،می فکری یه رفتنشم دانشگاه برای گردونیم،می
 يادم دلش كی بابا نداره، خوبیت خدا به بشه، شروع غم همه این با رو زندگیش خوامنمی و نیستم راضی که

 .دختره اين به چشمشون شهر يه دونيدمی خودتون بخت، خونه بره اينجوری دخترش

 يعنی شدم،می متوجه عمیقش هاینفس از را کالفگی احساس داشت، حق مادرم بودند، کرده سکوت همه
 :گفت پرویز عمو باشد؟ ناراحت مادرم راضيست كه دارد آمدنم به اصرار حد اين تا

 .گردنبرمی دیگه دوهفته ببرتش بده اجازه داداش -

 :گفت و پرید حرفش میان سریع مامان

 .میگن چی مردم خدا به دوباره؟ باباش خونه برگرده تنها دوهفته زا بعد اونوقت -

 حق داشت، سوز هایشگریه مادرم فهميد، ميشد پايينش به شده انداخته سر از را اين و بود ده درمان پدرم
 نحس من برای اولش از ازدواج اين بود، چركين دلم اما بود، عذاب برایش رفتنم بخت خانه طوراین داشت،

 معادله نداشتم، شدن موفق و دادن ادامه بجز ایچاره حاال خوب ولی بود؛ نخواستن سراسر اولش از بود،
 :گفت و انداخت اختر مادر به نگاهی پدرم بود، شده نوشته

 بری؟ باهاشون تونیتومی مادر -

 او کرد، گاهن جمع به مردد اختر مادر. نداشتیم را حرف این انتظار حقیقتا   کردن، سکوت خورده يكه همه
 ادرم مشكی دامان به را دستانش نشست، پاهايش جلوی و رفت اختر مادر پیش و شد بلند کنارم از سریع
 :گفت گرفته صدایی با و گذاشت اختر
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 کلی كه هم شما تهران، برم بهار بدون و تنها خوامنمی کنم،می خواهش ما، پیش بیایین آقاجون با مادر -
 دلش بشه، راضی پری عمو زن تا بیایین ما با کنممی خواهش اونجاست، كه هم عمه دارین، تهران فامیل

 .رو عمو زن دلخوری اين كنيد حل شما نيست، رضا

 نوه به ایبوسه كشيد، او سر بر دستی مادر و زد لبخندی آقاجان کردند، نگاهی هم به آقاجان و اختر مادر
 :گفت و زد اشدردانه

 .ریممی باهاشون باشه قرص دلت پری نداریم، نجاای خاصی کار که ما میایم، -

 :گفت پرویز عمو روبه جان آقا

 هستیم، خودت خونه پایین طبقه همون نفرمون چهار هر ریم،نمی بختشون خونه باال طبقه پرويز ولی -
 رخ سر ديگه اونوقت خودشون، زندگی خونه سر میرن انشاهلل مکه، بفرستیمشون تونستیم که هروقت

 .انخو نمی

 بايد فقط من و ميشد بريده داشت چيز همه ام،نداشته احساسی هيچ من و گفتند جانی از دور همه
 :گفت و کرد نگاه مادرم به جان آقا باشن، راضی همه تا پوشيدممی

 كسی اگه اونوقت تهران، بردنش مادرجونش و جون آقا بگو پرسید ازت هرکی حاال پری؟ شد راضی دلت -
 فكرها چه توی تو مسافرت، تنهايی ميرن كردن نامزد مردم بخدا واال دهنش، توی بزنم گوب زد اضافه حرف

 .باباجان هستي

 :گفت كنان فينفين كرد، پاك را اشكش و كشيد پلكش زير دستی شد، باز کمی اخمش مادرم

 چیزی اگه من بده خیرتون خدا نیست، تنها غربت توی دارین اممبچه هوای بهتره، جوریاین آقاجون، آره -
 .بوديم تراشيده عروسی خرج براش پسرام دوتا اندازه كه دونهمی خدا خودشونه، خاطر به میگم

 :گفت و افتاد گريه به دوباره مادرم

 .اينجوری نه بود احترام و عزت با خودش خونه دخترم روزه چند بايد االن -

 ایبااجازه با بروم، آشپزخانه به کرد واشاره کرد همنگا پدرم داد،می خاطر تصلی مادرم به كنان غرغر اختر مادر
 :گفت و کرد غمگینی نگاهی پدرم. رفتم آشپزخانه به همه از

 خومنمی شده، اینجوری شرایط حاال اما بخت، خونه بری درمون درست مراسم و جشن بدون ندارم رضایت -
 تياطاح بالخر خوب ولی مرده امير كه لبتها نكرده، خدايی بشه هوايی و بری نذارم ترسممی بشه، دلسرد امير
 ؟خوب بگیرم، حج فیش براتون سریع تا کنی حفظ باهاش رو حریمت که خواممی ازت فقط بابا عقله، شرط

 :گفتم و انداختم پایین را سرم زده خجالت

 .چشم -
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 عروس من المث ای،سرمه بلوز یک او تن کردند، تنم رنگی مانتوی و سفید روسری عمو و حامد فرزانه،
 .تر خوشبخت دامادی او و هستم خوشبختی

 آینه در او بیگاه و گاه نگاه در را خوشحالی من شدیم، تهران راهی آقاجان و اختر مادر همراه به ظهر بعداز
 .دیدممی خودم روی بر عقب صندلی به ماشین

 و خودش محسنات از تهران به مانده ساعت 5 تا شهرستان از و بود نشسته بهار کنار عقب صندلی در اختر
 اختر برای بار هر بود، نشسته حسین امیر دست کنار دست به اعیانی عصای که هم سرهنگ گفت،می سرهنگ

 بینی بزرگ خصلت این از امیر و بهار کرد،می تأیید را اختر هایحرف کمال و تمام و فرستادمی احسنت یک
 تأیید را اختر هایحرف نگیرند، قرار خاندان بزرگ غضب وردم کهاین برای بار هر و بودند شده کالفه اختر
 یکس اگر دیگر، کس نه هستند هاآن دوی هر شهرشان بزرگ که دادمی اطمینان سرهنگ و اختر به و کردندمی

 از نشان خروپوفش صدای هم سرهنگ و برد خوابش بالخره اختر. شکست را گردنش باید داشت ادعایی
 طورچ که بود فکر در کند، شروع زدنی مثال شیرین زندگی یک داشت تصمیم که اربه داشت، عمیقش خواب

 خواستن به تظاهر حداقل گفتمی خودش با بزند، کنار را حسین امیر از تنفر و دلسردی همه این تواندمی
 بود، صتیفر  چنین منتظر انگار و دید خواب را دو آن که حسین امیر. آید وجود به خواستنی بالخره تا کنممی
 :گفت و کرد نگاه آینه به

 .بهار -

 دختر بهار كه دانستمی امير کرد، نگاه آینه به زده تعجب ایلحظه امیر و گفتم جانمی روییخوش با بهار
 هنشذ پس و زد امیر روی به لبخندی بهار نداند، چيزيی را دلبری و لوندی كردمی فكر حقيقتا ولی عاقليست،

 :گفت مهربانی با امیر. دارم کارها شما با من دکتر گفتم

 نشدی؟ خسته که تو برد، خوابشون بالخره شد، تموم بنزینشون انگار میگم سالمت، جونت -

 :گفت و گرفت امیر گوش کنار را سرش و نشست جلوتر کمی زد، ایخنده تک امیر حرف به بهار

 شمبعد والغیر، کنیم تأیید رو هاشون فحر  باید فقط ما کنن،می آمون بیچاره بفهمن بزنید، حرف تریواش -
 اينا بابام، هم و عظیمیه مامانم هم کنید، توجه ها،عظیمی هایسخنرانی به دارم عادت من نشدم، خسته نه،
 .نبش تأیید بیشتر دارند احتیاج میره باالتر سنشون هرچی چرا دونمنمی خونشونه، تو گریسلطه كال

 :گفت آرام داد، اشخسته روحيه به جانی بهار نفس یگرما صمیمت، این از برد لذت امیر

 عزیزانش طرف از داره دوست آدم نداره، سن به ربطی شدن تأیید ولی حسابی، برده خوابشون نترس -
 ن،بینمی برتر رو خودشون زیادی بودن کرده تحصیل قدیم زمان از چون ما فامیل فقط بشه، تأیید همیشه

 مرد طایفه این خوب ولی دخترها، به برسه چه خوندننمی درس هم پسرها شاه رضا زمان دارندها، حق البته
 .بالنمی زیادی موضوع این به و هستن خونده درس زنشون و

 :گفت و داد صندلی به تکیه و انداخت باال ابرویی بهار
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 من یول ته،رف خانواده به کنممی نگاه قله به همیشه که خصوصیتم این منم باشماست، حق بگم، چی واال -
 کسی صه،مشخ هدفم ولی نباشه، مهم برام بقیه نظر اینکه نه البته کنه، تاییدم کسی که نیست مهم برام زیاد

 .بشه تونهنمی مانعش

 :گفت و خاراند را سرش وار لوده امیر

 نوک بریم باید باهم نکنیا، ول منو دست خانم فقط خونی،می درس هدفمند داری مشخصه که شما بله -
 .هقل

 و كرد گاهن اينه به لبخند با و داد شيرينی زبانش زير پيروزي خوش بوی و امير گفتن خانم اين از برد لذت بهار
 :گفت

 .نیستم راه نیمه رفیق من میام، پاتون به پا من باشم، كه بخواه شما -

 رفتار با بهار کرده،تحقیر  را بهار اندازه چه تا دانستمی خودش نداشت، بهار از را صحبت این انتظار امیر
 ندهشرم دید، بهار لبان روی بر لبخند شد دقیق که آینه در بهار به امير كرد،می شرمنده را امير اشه محترمان

 :گفت

 شكمم غرغر و خستگی اما بدهكارم، بهت زياد توضيح من زياد، خيلي زنيممی حرف باشی، كه خواممی -
 نيستی؟ گشنه ذاره،نمی

 صحبت هايشبرنامه و آينده درمورد بيشتر داشت دوست دانست،نمی امير با را خود ليفتك هنوز كه بهار
 و كرد اشاره سرهنگ پاهای جلوی ميوه سبد به بهار نداشت، صحبت توان امير خوب ولی گشنگی، تا كند

 :گفت

 بخورین؟ بدم مونده میوه مقدار یه ولی یکم، -

 .کنم استراحتی یه هم بخوریم میوه باهم هم رم،دامی نگه کنار االن خوبه، همينم اوهوم، -

 ار  صورتش که تا بود برداشته آب بطری یک امیر شدند، پیاده بهار و امير داشت، نگه جاده کنار را ماشین
 :گفت و گرفت او از را بطری بهار بشوید،

 .بریزم براتون من بدین اجازه -

 :گفت محبت با بهار د،کشی موهایش و صورت به و کرد دار نم را دستانش امیر

 .كرده اتونخسته رانندگی میاره، جا رو حالتون خنک آب نباشید، خسته -

 به شيطنت است، محترم زيادی دختر اين شود،نمی نه كرد فكر و شد خيره بهار مهربان چشمان به امیر
 اول بهار اشید،پ بهار صورت به را آب آن یک به و کرد آب از پر مجدد را دستانش خونسرد افتاد، جانش
 ریز ار  چشمانش بود، کرده جراتی چنین که بود کسی اولین این کرد، نگاه خود به باز دهانی با و کرده تعجب

 گریدي بطری امير کرد، خالی امیر سر روی را آب بطری حرکت یک با و کرد نگاه امیر به داد، جلو را لبانش و کرد
 بهار. دویدندمی هم دنبال به هستند مسافر از پر ایجاده در کهاین به اهمیت بدون هاآن دوی هر و برداشت
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 نداشته، زندگيش در هيجان همه اين زمانی هيچ ميكرد فكر بهار و بهار خنده از بردمی لذت امیر و خندیدمی
 از سرهنگ. آمد ماشین شیشه تق تق صدای خندید،می ديوانه دو اين برای و زدندمی بوق هاماشین

 هر رد،ک نثارشان بکشید خجالت کنان غرغر کوبید،می ماشین شیشه به عصا با و شد برزخی دو این حیاییبی
 بود، رفتهگ یشانخنده خوابید، ثانیه از درکسری و کرد غرغر باز سرهنگ و گفتند ببخشید زیر به سر مظلوم دو

 بلند کوهای به بهار داشتند، ب*لــ بر لبخند و بودن باهم این از بردندمی لذت دو هر و دادند ماشین به تکیه
 چمدان از روسری كرد، باز را ماشين عقب صندوق برد،می لذت پیروزی خوش طعم از و کردمی نگاه برویش رو

 ایستاد برویش رو بهار بود، ایميوه خوردن درحال اميرحسين رفت، امير سمت به و كرد تعويض و برداشت
 :گفت و

 .کنید خم یکم رو سرتون -

 :گفت و کرد خشک را امیر موهای روسريش گوشه با بهار و کرد خم را سرش زده رتعجبامی

 رس خودتون دیگه ببخشین میشه، خشک خشک بخوره بهش هم باد یه کنید، بلند رو سرتون شد تموم -
 .کردین باز رو شوخی

 :گفت و شد خیره بهار چشمان عمق به کرد باال را سرش که امیر

 .یدیم رو مادرم بوی تو -

 و زد ایبوسه گرفت، را بهار دست امیر دوخت، جاده کنار درشت و ریز هایریگ بر چشم زده خجالت بهار
 :گفت شرمنده

 به هک گفتم دونممی نیستی، من سلیقه گفتم بهت دونممی کردم، ناراحتت که زدم هاحرف خیلی دونممی -
 مقصر رو تو همه با لجبازی سر خانمی، اينقدر كه شناختمتنمی ام،شرمنده ندارم، قبولت همسر عنوان

 سکوت چرا دونمنمی کردی، صبوری و داشتی نگه رو احترامم ممنونم کردم،می خالی تو سر و دونستممی
 یاعتراض دیدممی وقتی دادم،می حق بهت خدا به کنی، تحقیرم بزنی، داد من مثل هم تو تونستیمی کردی؟

 ستی،ه خوبی خیلی دختر واقعا   تو. نکنم خالی تو سر رو هامناراحتی که شدمیم آفتابی جلوت کمتر کنی،نمی
 کنی، محبت بهم نذاشتم خودم دونممی تو، محبت دریایی از برممی بهره دارم اسدقیقه چند تازه احمق من
 سیدمر  تیجهن این به شد چی و چرا کهاین دارم، احتیاج حمایتت به دنیا توی هرچیزی از بیشتر فقط االن ولی
 خودت قول به ولی کنی، دور دلت از رو مزخرفم هایحرف کینه زود تونینمی دونممی نه، حاال ولی میگم، رو

 بد بینم،می و مادرم کنممی نگاه هرجا کنم، جبران خیلی تونمنمی االن فقط رو، چیز همه کنهمی حل زمان
 .چیز همه بشه درست تا صبوری، فقط کن صبوری گذاشت، دلمون به داغی

 از قاچی ديد كه را بهار شرمنده هایگونه امير و بود امير دست در هنوز دستش بهار، رخسار شد خجالت رنگ
 به مجدد ایضربه نداشت، را امیر به نگاه توان حتی بود، کرده سکوت بهار گذاشت، بهار ان*دهـ در سيب
 به شرم از بهار کرد، امیر حواله ایسوخته پدر هخند با دید را دو آن هایعاشقانه که سرهنگ و خورد شیشه
 قاعدتا و بودند شده بيدار سرهنگ و اختر دزدید، ماشین آینه از را نگاهش و شد ماشین سوار سرعت

 فکر در اما بهار بهار، کماالت از بار این اما کرد، صحبت به شروع دوباره اختر. بود شده شارژ موتورشان
 به توانستممی کاش گفت، خودش پیش بهار فهميد،نمی چيزی اختر هایحرف زا هيچ و بود امیر هایحرف
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 شتربی بگویید خواستمی دلش کردی، جهنم من برای را ماه یک این تمام تو شکستی، مرا غرور تو بگویم او
 هگل بگوييد خواست داشتم، شکایت و گله جایی چه اجباری ازدواج این در من و کرد تحقیر مرا پدرم تو از

 شده که هم تظاهر به و بود همسرش او بگویید، توانستنمی اما مقصر، مرا و خواندندمی هنرمبی كردم،می
 با اولش خشت کهکسی شوم؟ او عاشق من که رسدمی روزی کرد فکر بهار آورد،می دست به را دلش باید

 باال ایشانه و کرد پیشه بوریص ولی نداشت، او به ایعالقه واقعا   دلش ته شد؟ نهاده تحقیر و دلسردی
 نه؟ یا رسید خواهد آیا روز آن که داندمی خداوند جز کسی چه انداخت،

 دامم بودند، عمارتشان بانوی پوش سیاه هردو آمدند، هاآن استقبال به کنان گریه و هرد بانو گل و مشتی
 رفت؟ خانم زهره که شد چه شد، تبدیل عزا به عروسی که شد چه کردندمی تکرار و میزدن دستشان روی

 :نداشتن زدن حرف جرات دیگر دو آن که رفت تشر هاآن به چنان کند، تحمل نتوانست دیگر اختر

 .بزنید هاحرف ان از نبینم دیگه خونه، این توی اومده عروس. کنید مراعات خبرتونه؟ چه بکشین، خجالت -

 را زرگیب این به امارتی تمام هفته یک داشتند، حق بینوا دو آن کردند، سکوت اختر هيبت از بانو گل و مشتی
 رفتند عمارت داخل به همه. اندآمده عذادار داماد و عروس حاال و حنابندان مراسم برای بودند کرده آماده

 :دادمی دلداری را دو آن و بود ایستاده بهار بهار، جز به

 این اختر مادر مونده، تنتون به خستگی ونمدمی کنید، حالل ام،شرمنده من نگیرین، دل به روخدا تو -
 حرفی دیگه مادر جلوی ولی کنید،می تابی بی ناراحتی از دونممی برم، مهربونتون دل قربون دیگه، جوریه
 .نزنید

 دادمی ماهی بوی كه دستانی با کرد، تر دادمی سیر طعم که آبدارش هایبوسه با را بهار صورت بانو گل
 :گفت و كرد وازشن را بهار هایگونه

 بزرگ خانم میگه راست ام،شرمنده گفتیم، جوریاین خونه دلمون بس از خدا به خانم، برم قربونت الهی -
 .نداره شگون بزنیم، رو مرگ حرف نباید

 و گرفت وش*آغـ در مجدد را او مهربانانه بانو گل متوع، عطرهای همه اين از بود گرفته بدی تهوع كه بهار
 :گفت

 .برم قربونت نمیشه سیاه هاحرف این با بختی هیچ عزیزم -

 :آمد امارت از خسته و کالفه امیرحسین صدای

 .دیگه تو بیا کجایی؟ عزیزم بهار، -

 .میام االن چشم -

 خونه هدیگ اینجا که کرد فکر و کرد نگاه پرویز عمو بزرگ خانه به رفت، امیر سمت به سریع و کرد تند پا بهار
 :گفت و كرد نگاه بهار به باال از دلخور امير رسید، که منتظر یرام کنار. هست منم

 دختر؟ کجایی -
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 هاولیک روز نیست درست كردم،می خواهی عذر مادر غرغرهای بابت بانو گل و مشتی دل از داشتم ببخشيد، -
 داد هابچه سر باید و است مدرسه مدیر کنهمی فکر هنوز مادر خدا، به دارن گناه بشه، ناراحت اینجا اومدیم

 .بزنه

 :گفت و کشید ایکالفه نفس امیر

 خودم کم گریه، زیره زدن دیدن مارو تا شاکیم، زنش و مشتی دست از منم كنی، دخالت خوادنمی شما -
 عادت اینا رفتارهای به اونا نباش تونگران بعدشم ندارم، رو کسی زاری گریه حوصله دیگه خورده، اعصابم
 .دارند

 بازی رييس خوادمی حاال وای گفت؛ و كرد كجی ان*دهـ ذهنش پس كمی بهار شدن، تمانساخ وارد باهم
 رامی شد، خیره امیر به تعجب و خجالت از ایستاد بهار گرفت، را بهار دست سالن ورودی در امیر. برام بياره

 :گفت لبخند با و بوسید را او پیشانی و گذاشت بهار سر پشت را دستش

 الیقت که اونجوری بره، تو وجود با ناراحتی و غم دیگه خونه این توی که امیدوارم عزیزم، اومدی خوش -
 .کنممی جبران موقعش به ولی نشد، امارت این توی بیایی بود

 و کرد رها را او امیر آمد، در صدا به امیر همراه تلفن کند تشکر آمد تا بود، شد دستپاچه خجالت از که بهار
 :گفت و کشید راحتی نفس بهار

 .بخونم نماز برم من -

 .بدم رو تلفن جواب من تا عزیزم برو -

 :داد جواب ناشناس، اما بود آمریکا از شماره کرد، نگاه شماره به امیر

 بله؟ -

 :گفت لندب و گرفت وضو بهار که انداخت باال ایشانه نشنید، صدایی ولی گفت الو دیگر بار چند نیامد، جوابی

 کجاست؟ سجاده -

 :گفت هاخواب اتاق از یکی از سرهنگ

 .بخون کن پهن خواییمی هرجا ببر بیا شد، تموم نمازمون دیگه ما بهار، بابا بیا -

 کوچک اتاق به رفت، غره چشم بود ارايش حال در كه اختری به چشمی زير و گرفت سرهنگ از را سجاده بهار
 یتخت رو با نفره یک تخت رفت، کردمی تراحتاس اتاق آن در آمدمی تهران به پدرش با زمان هر که زیبایی و

 هخان چه بود، سلیقه با اشخانه وسایل همیشه زهره افتاد، عمویش زن یاد کشید، غمگینی نفس صورتی،
 مهاقا گفتن به شروع و کرد سر بر چادر کرد، پهن قبله به رو را سجاده تهران، بزرگ خانه در چه و شهرستان

 سر هسرب خواست دلش شد، خیره پوشش سفید زیبای بانوی به و داد تکیه دیوار به آمد، اتاق به امیر کرد،
 :گفت و كرده كج ب*لــ بگذارد، بهار
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 .امهگشنه من نخونی؟ نماز میشه بهار -

 :گفت وار لوده امير گفت، را اشاقامه ادامه امیر به توجه بی و رفت او به ایغره چشم بهار

 ای واجباته، اهم از شوهر کردن سیر فهممنمی من نیست، قبول نماز این خدا به بابا میری؟ غره چشم من به -
 خوندن؟ نماز

 :گفت گالیه با و داد قورت را اشخنده برد، باال را دستانش امیر

 .رسهنمی شوهرش به زن این نكن، قبول رو نمازش نیستم، راضی که من خدایا -

 :گفت و بود گرفته اشخنده بهار

 .اومدین قحطی از انگار رو، نماز بخونم دکنی صبر بابا -

 خورد، زنگ تلفنش کند اذیت را بهار دوباره خواست تا حسین امیر کند، تمرکز تا گفت استغفراهلل بار چند
 :گفت انگلیسی به باز امیر که کردن نیت برای برد باال را دستانش بهار بود، شماره همان

 بله؟ -

 :گفت دگی درمان با حسین امیر! حاال؟ آشنا صدای این ،بود آشنا صدایش اینبار آمد، صدایش

 تویی؟ آنا -

 یک زا بعد آنا بود، شده گیج امیر نشست، سجاده روی دگی درمان با و شکست را نمازش نگفته تکبیر بهار
 شد، میرا به خیره و داد دیوار بر تکیه نشسته زمین روی بهار افتاد، بهار یاد باره یک به گرفته؟ تماس چرا ماه
 خاطر را بهار تا گذاشت بلندگو روی را تلفن صدای گرفت، آغوشش در را بهار و رفت بهار سمت به سریع امیر
 معنایی هیچ برایش آنا دیگر که کند مطمعنش خواست دیگر، هیچکس نه اوست، همسرش که کند جمع

 امیر. نیاورد رویش به ولی افتاد، جانش به دلیل بی تنفر احساس کشید، عقب کمی را خود بهار ندارد،
 :گفت آنا به قدرت با و گرفت باال را موبایلش گوشی

 آنا؟ گرفتی تماس چرا -

 :گفت امير حرف اين از متعجب آنا

 کنی؟می برخورد باهام مزاحم یک مثل چرا من خدای گرفتم؟ تماس باهات که ناراحتی تویی؟ این امیر اوه -

 :گفت معطلی بی امیر

 .کنم صحبت باهات نداره وجود دیگه دلیلی متاهلم، فرد یه االن و دمکر  ازدواج من آنا -

 :گفت طعنه با آنا

 ردیبرمیگ گذشت چندماه وقتی تا بمونم منتظرت گفتی رفته یادت امیر نیست، امیر این مسیح، یا اوه، -
 آره؟ پیشم،
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 غرشی اب فرستاد لعنت بدش بخت به امیر و کرد حبس را نفسش شد، خیره امیر به متعجب چشمانی با بهار
 :گفت

 من اس، احمقانه خیلی رفتارت این آنا شده، تموم ما رابطه نکردی قبول هم تو و بودم ابله موقع اون بله -
 دوست دیگه و کنم قطع خواممی نداری حرفی اگه هم حاال دارم، دوست خیلی رو همسرم و کردم ازدواج
 .بگیری تماس من با وقتهیچ ندارم

 ستد امیر است، زندگیشان مواظب کوه مثل امیر كرد فكر و زد امیر روی به لبخندی کشید حتیرا نفس بهار
 ،نداشت را برخورد این انتظار امیر دلدادگی همه آن با کرد سکوت آنا زد، دستش بر ایبوسه و گرفت را بهار
 :گفت و افتاد گریه به آنا بارهیک به

 صحبت قدیمیت عشق با که نداره ایعالقه که کنممی درک رو همسرت پس هستم، زن یک خودم من امیر -
 کسی با وقتی نشدم، احمق قدران هنوز عزیزم اوه مهمه، خیلی بگم خواممی که رو موضوعی این ولی کنی،
 یدبا که بود موضوعی اما بگیریم، تماس خواستمنمی واقعا   من امیر بشم، جدیدش زندگی مزاحم کردم کات
 .مگفتمی بهت حتما  

 بشم متوجه درست تا بزن حرف گریه بدون لطفا   شده؟چی -

 امیر ردبگی سوزش بهار چشمان شد باعث گفتنش قدیمی عشق کرد،می خورد بیشتر را بهار آنا دلبرانه صدای
 :غرید دید را بهار حال که

 تحرف دور بريز و چرنديات اين بوده، گذشته مال بوده هرچي میگی؟ چرند قدران چرا شده؟ چی بگو لعنتی -
 بزن رو

 :گفت پیروزمندانه اما كرد پا پابه كمي آنا

 باردارم من عزیزم امیر -

 !چی؟ -

 مدآ چشمانش جلوی که چیزی اولین و ببندد، را چشمانش بهار شد باعث امیر بلند فریاد و آنا بارداری خبر
 :دز  فریاد گرفت را سرش کرد رها را بهار امیر بود، اششناسنامه دوم صفحه

 چی؟ یعنی لعنتی -

 منه شکم توی تو، و من بچه اینکه یعنی -

 محاله نیستم بچه من آنا گرفتم، نظر در و احتیاط جوانب تمام من نداره امکان -

 :گفت دلخور آنا
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 من آره؟ شناختی رو من اینجوری! بودم عوضی یه من نظرت به بودم، تو با من امیر؟ چیه منظورت -
 عنوان به تو که دیدم ولی بگیرم، تماس باهات خواستمنمی اول گرفتم، رو مایشآز  جواب هست ایدوهفته
 .بگیری تصمیم و بدونی باید پدرش

 هناباوران امیر بود، شده پدر امیر رسید،می بهار گوش به بهار و امیر رابطه سست هایپایه شدن خورد صدای
 :زدمی فریاد و چرخیدمی اتاق دور به

 عوضی دنیاست شوخی ترینمسخره میگی، که مزخرفی این آنا! پدر مکدو لعنتی، لعنتی -

 :گفت امیر برخورد این از زدهبهت آنا

 انتظار شدم، شوكه منم شدی، شوکه دونممی! آنا منم من خدای اوه! امیر عوضیم من! عوضی میگی من به -
 حالخوش کردممی فکر بود بینمون که ایعالقه خاطر به ولی بشم، باردار رفت و كرد ولم كه كسي از نداشتم
 نمیشه باورم من! کنه فراموش ماه یک توی تونهمی رو عشقش آدم مگه! ایران رفتی ماه یک تو امیر. میشی
 دوباره و بده طالق رو عموش دختر مادرش مرگ از بعد تا کنم تحمل ماه چند خواست ازم همهاین که امیری
 بزنه حرف باهام اینجوری برگرده پیشم

 بیعص آنا بوده، بازی امیرحسین جدید رفتار شاید كرد احساس و بود خورده شکست زد، تلخی لبخند هارب
 :زد فریاد

 وریتد و گذاشتم احترام منم ْاکی برگردی، خواینمی که فهمیدم نگرفتی، تماسی هیچ ماه یک وقتی لعنتی -
 اهامب جوریاين تو وقت اون باشم، سیک با نتونستم جدایمون خاطر به هنوز من عوضی پسر کردم، تحمل رو

 بودنمون باهم زمان بهترین تو اونم کردی، رها رو من تو اینکه شوخیه آره! چیه دونیمی اصال  ! زنيمي حرف
 باردارم تو از دونستمنمی من اما شوخیه، نگرفتم رو سراغت باریک حتی احترامت به من اینکه شوخیه،
 ودیب شرقی همخونه یه تو خودته؛ از که زنیمی ایبچه زیر حاال که هستی عوضی ایرونی پسر یه تو لعنتی؛

 امیر هوسبازی یه تو نداری؛ کردی که کاری خاطر به تعهدی هیچ که

 دانستنمی بهار بود، داده دیوار بر تکیه را سرش و بود بسته را چمانش بهار بود، بهار به چشمش امیر
 میک بود، پشيمان آنا با كردن صحبت بد بخاطر امیر کند، مطرح اشخانواده با را جدایی موضوع باید چطور
 :گفت ترآرام

 ...اصال   که مطمعنم من بویم، باهم دوماه ما آنا -

 :کشید جیغ آنا

 ؟!نیست تو از بچه این بگی خواییمی شو؟ خفه امیر -

 :گفت فارسی به امیر

 باشی؟ نیاورده من سر به که هست مصیبتی دیگه خدایا -

 :گفت آنا به ده ماندر 
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 آنا؟ خواییمی چی من از االن تو -

 :گفت و شد مصلت خودش به آنا

 خودمون شخصی زندگی به تونیممی هرکدوم و شدیم جدا هم از ما ندارم، تو جدید بازندگی کاری اصال   من -
 رو بچه این اقعا  و  من بگیری، تصمیم براش باید ایبچه این پدر تو چون باش، منطقی امیر ببین ولی برسیم،
 اگر خودت، حضور در ولی کنم،می سقطش نداره، موردی خوایینمی رو بچه این اگر پس خوامنمی پدر بدون
 .خودت حضور در ولی میارم، دنیاش به خواییشمی هم

 :زد فرياد و زد موهايش به چنگی ده درمان امير

 چی؟ یعنی -

 ایسی،و  کردی که کاری پای باید چون بکنم، تونمنمی غلطی چ،هی آمریکا نیایی لعنتی توی اگه اینکه یعنی -
 و میارم دنیا به رو بچه این من نیایی اگه قسم مسیح به نه؟ یا خوایمی رو بچه این عزیزم، بگیر تصمیم
 عوضی آدم یه تویی،بچه این پدر میگم همه به و اونجا میام و گرممی رو امونبچه دست باشی که دنیا هرجا
 .باش اعتبارت فکر دکتر آقای پس کردی، رهاش رو خودت بچه که دیبو کثیف

 :گفت ترآرام آنا شد، حاکم اتاق در مرگ سکوت

 من و داری جدیدی زندگی یه تو شد، تمام ما رابطه پیش ماه یک خوام،نمی زور به رو تو من باش مطمعن -
 به تو و منه همراه بچه این حاال اما بدم، ادامه زندگیم به خواممی هم من خوب خوشحالی، که خوشحالم

 بده، نجاما درسته نظرت به که کاری هر و کالیفرنیا بیا پس بگیری، االن رو تصمیم بهترین باید پدرش عنوان
 اوكی؟ نمیشم، تو مانع هیچ من

 رب زده تکیه که کرد نگاه بهاری به کرد، قطع را تلفن حرفی هیچ بدون شد، خراب امیر سر بر شوم آوارهای
 و رفت بهار سمت به امیر بود، امیر به خیره فقط کردنمی گریه بهار کند،می نگاه را او غمگین دیوار
 :گفت و بگیرد وش*آغـ در را بهار خواست دلش ولی کند، چه باید دانستنمی

 عزیزم؟ بهار -

 :گفت روح بی و سرد بهار

 .زنيممی حرف بعدا -

 :گفت و شد میخکوب جایش سر امیر

 .کنممی خواهش ربها -

 :گفت بهار از دلگیر امیر گرفت، امير از رو حرف بدون ديد،می بازنده را خود بهار

 وت فقط که خدا به بهار ولی ریختم، هم به رو زندگیت همه ببخش، منو عزیزم وایمیسی؟ پشتم اینجوری -
 .مهمی برام
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 هآ بگوید؛ بهار داشت انتظار داشت؟ ظاریانت چه بهار از شده؟ دیوانه گفت؟می چه مردک این ایستاد، بهار
 هنشد آیدش چیزی حقارت جز بود دیده را بهار امیر که روزی از کنیم؟می بزرگش باهم نیست مشکلی عزیزم،
 همه این از را خودش نحوی هر به خواستمی دلش که بود آمده بهار بر چنان عصبی فشار شدت بود،

 چادر پس بزند، حرف خواستنمی و بود شده تند زبانش کند، النیعق غیر کار توانستنمی کند، رها مصیبت
 :گفت لرزید،می شدت به صدایش و بود شده تند نفسش ایستاد، قامت به و کرد سر بر را نمازش

 .برین بخونم، نماز و کنم تمرکز تا بیرون برین لطفا   -

 لرزیدمی بدنش چنان. بود خوانده را عادلهم این ته تا بهار کرد،می حل معادله راحت او بود، دان ریاضی بهار
 کم ماه یک این در عصبی زیاد فشارهای کرد، نگاهش ملتمسانه و گرفت را دستش رفت، سمتش به امیر که

 .نبود بهار توان در دیگر مورد این بود،

 :گفت ترسيده امير بود، شده کبود عصبی فشار از صورتش بهار اما زد، بوسه را بهار صورت امیر

 .بیارم آب برات میرم كن صبر دختر، دلته توی هرچی بيرون بريز خدا رو تو شده؟ کبود صورتت بهار -

 امیر. نه حاال حداقل بشنود، را امیر نحس صدای خواستنمی دلش بود، رویش روبه دیوار به خیره بهار
 وردخ به آب کمی است، خیره دیوار به هنوز بهار که دید ناباورانه و آورد بهار برای آب لیوان یک سریع حسین

 کنترل را خودش ولی بریزد، اشک خواستمی دلش بود، افتاده سوزش به شدت به بهار چشمان داد، بهار
 .خواند را ماجرا ته تا و کرد تحلیل را آنا داستان بود، سناریو این از شده شوکه بهار کرد،می

 و نخورده آش زد، پوزخندی رفت، خواب تخت متس به و زد پس را امیر دست گرفت، دیوار از را گیش خیره
 امیری به. گرفت نفسی و زد عقب پیشانیش از کمی را نمازش مغنه درآورد، را نمازش چادر سوخته، ان*دهـ
 عمو زن بود قرار هم اول از ماند، خیره صورتش ریش ته به کرد،می نگاهش پناه بی و ده درمان که کرد نگاه
 اين چیست؟ درست کار دانستنمی بهار گفت، وايی دلش در خودش حال به ،شود تمام چیز همه رفت که

 رد و كرد تن بر سياه بخت لباس ذهنش پس بهار ديدار، بارداری، قديمی، چندان نه عشق بود، معلوم ماجرا
 :گفت دل

 .باختم

. كرد ايدب تالش ازب ولی است بازنده كه دانستمی بزند، پس را امیر نباید که رسيد نتيجه به کرد، فکر کمی
 امیر و بنشیند کنارش که کرد اشاره بهار و رفت سمتش به درنگ بدون امیر کرد، دراز امیر سمت به را دستش

 امیر و داشت زیادی عواقب آنا ماجرای. بود پناه یک داشت احتیاج االن که چیزی تنها به زمان این در
 هب را آنا و بهار زندگی كه كرد لعنت را خود دقيقه چند اين در بار هزار بگیرد، باید تصمیمی چه دانستنمی
 :گفت و گرفت عمیقی نفس بهار. مادرش شادی داشت سنگينی بهای چه كشيده، گند

 پدر؟ آقای کنید چیکار خوایینمی خوب -

 :گفت و کرد نگاه بهار چهره به زده خجالت امیر

 زنی؟می طعنه -
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 :گفت آرام د؟باش عاقل همیشه باید یعنی شد، حرصی بهار

 .بود سؤال یه فقط نه -

 رامآ دختر، اين از داشت شرم نبيند، را بهار روی تا كشيد ترعقب را خود كمی كرد، قفل برهم را دستانش امير
 :گفت ب*لــ زير

 ذاری؟می تنهام کنی؟ چیکار خوایمی تو شنیدی، رو ماجرا همه -

 :گفت احساس بی و سرد بهار

 .آخرش تا پشتتونم ذارم،نمی تنهاتون من نه، -

 شنید، دیگری چیز حاال اما کند،می ترکش بهار بود مطمعن امیر نشست، بهار رویروبه تعجب با امیر

 جایش سر حرفش با بهار که زند بهار پیشانی بر دانی قدر ایبوسه خواست زیاد خوشحالی و هیجان از
 :کرد میخکوبش

 .ذاریمی تنها منو که شمايی این مطمعنم من اما-

 :گفت و داد تکان را سرش ناباوری با امیر

 و بود زندگیم از مرحله یه اون کردم، فراموش رو آنا من دارم، دوستت من خدا به کنی؟می فکرو این چرا نه، -
 .تویی فقط االن شد، تموم ولی داشتم، دوستش گفتم بهت قبال که نداشتم دوستش نمیگم

 :تگف وار طعنه و داد حسین امیر سر پشت به را چشمش اما بگویید، زاناسا و بزند فریاد خواست دلش بهار

 .دنبالتونه عواقبش و نشسته بار به االن عشقتون مشخصه که اینجور ولی -

 :گفت ملتمسانه و گذاشت بهار زانوهای روی دست امیر

 دارم دليل تا هزار ی،هست من همسر االن تو بدون اینو ولی زنی،می که داری حق که نزن طعنه خدا به تورو -
 ور دستم حلقه هرجا که کسی تويی، داره رو امخانواده هوای هرکسی از بهتر که کسی بهار، خواستنت برای

 خر نم که کسی هدفمنده، آدم یه خودم مثل که کسی کنم،می معرفیت افتخار با کیه خانمت میگن میبینن
 رد زمانیکه حتی کنم،می افتخار بهت که بخدا سریه،پ هر آرزوی باوقار و متین دختر این که نفهمیدم اول

 تو اوردم،می بیمارستان همکارای جلوی رو اسمت افتخار با من نداشتم، ازت خوشی دل و نبودیم ارتباط
 و خوامتمی كه بگم بهت زودتر خواستممی منی، زن تو. نیستم کسی که عوضی من کشوری، یه افتخار
 خودت کردم، تموم باهاش ماهه یک که بود دختر دوست یه من برای آنا زمعزي نشد، اما بگم، هاشودليل
 تمام. ندارم ازش هم عکس یک حتی من بهار نگرفتم، ازش سراغی هیچ ماهه یک که گفت اونم حتی دیدی

 .من برای شدن حذف اونه به مربوط که چیزهایی

 :گفت و کشید دستی بهار نماز مغنعه به امير
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 ی،نکرد سوالی من از دینی مسائل درمورد اصال   هیچوقت که خانمی اینقدر ولی هستی، یمذهب دختر تو بهار -
 ناو قانون و فرهنگ بدونی که هست باال شعورت و درک اینقدر ولی نامشروعه، رابطه یه برات آنا منو رابطه
 تو االن و ودهب دختر دوست یه حد در فقط اون فهمیمی حتما   پس دونه،نمی نامشروع رو رابطه این کشور
 محرف و میخوام تورو االن دنیا همه از بیشتر که گفتم بهت جاده توی عزیزم، وفادارام تو به من و منی همسر
 .مونهمی همين عمر آخر تا و گفتم كه همونه هنوز

 زمان این در واقعا   اما بگیرد، را امیر دست خواست کند، گرم را حسین امیر دل تا زد دروغین لبخند بهار
 :گفت کننده دلگرم و کرد پنهان را بغضش توانست،نمی

 .نیست شدنی حل موضوع این مطمعنم من که البته کنید، حلش و بگیرین تماس باهاش -

 :گفت و گرفت را بهار دست شد، پديدار امير چشمان در شادي برق

 اومده، بچه این وسط این چطوری فهممنمی اصال   خوام،نمی بچه من گیرممی تماس حتما   کنم،می حلش -
 .کنممی درستش و موارد بقیه ذاری،نمی تنهام تو که شممطمعن فقط

 ...شما فقط هستم، من -

 و ندیده نتوانست کرد نگاه که سجاده به اما بگویید، را رفتمی رژه ذهنش در که حرفی خواست بهار
 :گفت امیر بزند، تهمت نشناخته

 بگی؟ خواستیمی چی -

 :گفت بهار شد، خیره آن به تعجب با امیر خندید، اراده بي بهار

 .زرنگه خیلی آنا ولی -

 :گفت ایخنده تك با بهار داد، تكان سوالی را سرش امير

 .کالیفرنیا بری باید نخوایی چه و بخوایی رو بچه چه چون -

 !چیه؟ منظورت -

 ...اینکه یعنی -

 رب نماز چادر ایستاد بهار بود، منتظر همچنان امیر بود،ن وقتش االن نه کرد، مزه مزه ان*دهـ در را حرفش بهار
 دروغ آنا بفهماند امیر به خواستمی بهار یعنی رفت فرو فکر به امیرحسین بست، نماز برای قامت و کرد سر
 شناخته را آنا اينطور حداقل باشد، دروغگو آنا دادنمی احتمال هم صد در یک اما حسين امير گویید؟می
 .بود

 .شده تمام که خاطره یک اندازه به فقط همسر، عنوان به دیگر نه ولی داشت، دوست را آنا هم نوزه امیر

 .بست را چشمانش زده خجالت و کرد تصور را مادرش چهره کشید، دراز تخت روی درگم سر امیر

 :گفت دلش در و رفت غره چشم یک خدا برای خواند، را نمازش تشهد بهار



 

 
239 

 من تحقیرم، همه این مستحق که کردم خطاهایی چه من مگه بری،می شورشو داری خدایا کنینمی حس
 آخه؟ روزگاریه چه این کنم، زندگی آدم یک مثل خواممی فقط

 مندگله اما نرفته، دلش در او مهر ایذره که کرد شکر خدارا کرد، نگاه بود خیره سقف به که امیری به ایستاد
 به همیتا بی بهار. کرد صدایش و شد بلند سریع امیر رفت، بیرون اقات از شود،می سرشکسته بدجور که بود

 و ردک دراز بهار سمت به را دستش سرهنگ بودند، نشسته خوری غذا میز دور سرهنگ و اختر رفت، آشپزخانه
 :گفت

 .پخته ماهی قلیه برامون بانو گل که بشین بابا بیا -

 .چشم -

 :گفت و کرد نازک ییابرو و چشم اختر رسید، بهار سر پشت امیر

 .بخوریم شام تا بشین بیا کن ولش دیگه خوب نکردی، عوض رو لباست چرا مادر امیر -

 به زبا اختر مادر نشست، بهار کنار زیر به سر و زده خجالت امیر و نشست هاصندلی از یکی روی خونسرد بهار
 :غرید بهار ظاهر

 یارب در حیاطه، توی که اتاقشم خودشه، اتاق توی که مشتی سرته؟ روسری چی واسه بهار؟ سرته چیه این -
 کرش خدارو دیگه دامنه، و کت لباسات همه چیه خرید، بریم فردا باید اصال  . برخدا پناه گرفت، دلم رو روسری

 درسآ تا چند فهيمه از ميدم، رو ترتيبش فردا بشی، روز به و کنه تغیر ظاهرت باید نیستی، پری سلطه زیر
 .گیرممی بوتيك و مزون

 :گفت سرهنگ که بود سرد چنان نگاهش کرد، نگاه فقط حرفی هیچ بدون کرد، اخترنگاه به بهار

 بابا؟ بهار شده چی -

 :گفت پاچهدست امیر بود، خیره اختر به همچنان و نداد جوابی بهار

 راحته هرجور بدین اجازه هست، ناراحت مادرش و پدر دوری خاطر به کافی اندازه به نکن، اذیتش مادر -
 .بپوشه لباس

 :افتاد مادرش حرف یاد شد، خیره كه ماهی قلیه به کرد، نگاه غذا ظرف به و گرفت اختر از چشم بهار

 خوبیت خدا به پوشیدن، مشکی لباس همه بخت، خونه بره مصیبت و غم همه این با امبچه خوامنمی -
 .نداره

 ست،ا سنگین فضا شد متوجه اختر کشید، غذا برایش امیر غذاست، این از ترسیاه بختش شد مطمعن بهار
 :گفت که بود ماهی کردن پاک درحال

 مادر؟ کردین انتخاب رو اتاقتون حسين، امير -

 :گفت مردد امیر و کرد خوردن به شروع اختر به توجه بدون بهار
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 ...هم بزرگه هم گرفتم، نظر در رو آشپزخونه پشت اتاق -

 :تگف و نداد صحبت اجازه بهار

 خوبه من برای خوندم نماز االن که اتاقی همین -

 :غريد بهار به آرام نداشت، شوهرداری هنر هيچ كه بهاری از بود شده كالفه اختر

 .باشی همسرت کنار بايد و داری شوهر ديگه تو بخوابی؟ جدا خواییمی یعنی -

 :گفت وحربی و سرد غذايش با بازی درحال بهار بود، خيره بهار به غمگين امير

 .بله -

 :گفت غرغركنان باز ندهد، دستوری حداقل ساعت يك توانستنمی كه اختر

 ...شوهر که نیست درست حرفیه؟ چه این بهار برخدا، پناه وا -

 اهمیتیبی این به موضوعی مورد در تونمنمی االن واقعا   کنید؟ رها رو موضوع این امشب میشه اختر مادر -
 .کنم بحث

 خترا. کردنمی قطع را کسی حرف تندی با وقتهیچ بهار کردند، نگاه برزخی بهار به زده تعجب سرهنگ و اختر
 :رفت ایغره چشم

 اینجور بر دلیل اتخانواده از دوری بخت، خونه بره باید دختری هر باالخره بدیه؟ رفتار چه این مادر؟ چته -
 .نمیشه رفتار

 ذرع همه از میلی بی با نشود، مشخص خشمش این از بیش تا کند ترک را آشپزخانه که دانست صالح بهار
 .کرد رها را غذایش و کرد خواهی

 .خیر به همگی شب اجازه با ام،شرمنده ام،خسته بدخلقم، یکم من ببخشین اتون،همه جون نوش -

 :کرد صدایش بهار دید، سالن کشیدن طی درحال را بانو گل آمد بیرون که آشپزخانه از

 کجاست؟ چمدونم نم،خا بانو گل -

 :گفت بانو گل

 .اتاقتون توی گذاشتن دکتر آقای خانم بهار -

 اتاق؟ کدوم -

 ونیدنمی خانم بهار وای کنم، اماده رو جااون گفتن گرفتن تماس خودشون آقا ديگه، آشپزخونه پشت اتاق -
 .کردم خوشگلش چه

 :گفت و سرداد ایکالفه نفس کرد، نگاهش تعجب با بهار
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 کوچیکه؟ اتاق این توی بیاری هست هرجا چمدونم بری میشه -

 و ندک تعویض را لباسش خواست تا بهار رفت، و برد اتاق درون به را چمدان و گفت چشمی تعجب با بانوگل
 .شد وارد امیر راببندد، در

 هست؟ اجازه -

 .داخل بفرمایید بله -

 خیره کردنمی مشخص را چیز هیچ اشچهره که بهاری به امير تخت، روی امیر و نشست چمدانش کنار بهار
 :گفت امیر شد،

 خوبه؟ حالت بهار -

 :گفت و کرد باز را چمدان زیپ امیر، به نگاه بدون و حسی هیچ بدون بهار

 .کنم نام ثبت برم فردا تا بیارم در دانشگاهمو مدارک خواممی فقط آره، -

 :گفت و شد خوشحال امیر

 .عزیزم کنم کمکت بذار -

 :گفت چمدانش به خيره بهار کند، باز را چمدان و بنشیند بهار کنار استخو  تا

 .شهب مشخص تکلیفم باید بزنم، حرف باهاتون خواممی بیرون، بریم تا بخورین رو شامتون خوام،نمی كمك -

 .نمیدم ترجیح همسرم به رو هیچکس من و منی همسر تو مشخصه، تکلیف -

 :گفت اهمیت بی بهار

 .باشیم تنها که جایی بریم میشم آماده من خورینینم غذا اگر -

 :دز  غر ب*لــ زير سرد، دختر اين دست از بياورد، دست به را خونسرديش تا كشيد صورتش به دستی امير

 .بیرون بریم بلندشو کنی، ول رو لعنتی غذای این میشه -

 بهار و امير دارد، وجود ایکننده ناراحت ماجرای زدن حدس دو آن کردند، خداحافظی اختر و سرهنگ از هردو
 :گفت امیر رفتند که حیاط به

 تپش برم دارم، و احسان سویئت کلید خوره،می زدن حرف بدرد کجا االن دونمنمی اصال   ام،خسته خیلی بهار -
 .نیست مزاحممون هم کسی بزنیم، حرف باهم احسان سویئت توی امارت

 و نشست مبل روی بهار شدند، احسان سویئت وارد فراوان غم و سکوت با هردو داد، تکان مثبت سر بهار
 :گفت بنشید کنارش خواست که امیر
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 رو اتونفاصله نشده مشخص چیز همه تا ولی هستم، شما پشت جوره همه من نه، کنممی خواهش لطفا ، -
 تصمیم تدرس از مانع المسه حس خوامنمی دارم، مزخرفی احساسات و دخترم یه من کنید، حفظ من با

 باشه؟ بشه، گرفتنم

 رفتهگ واقعیش سن از کوچکتر سال ده بهار شناسنامه که شد مطمعن و داد تکان مثبت به سری شرمنده امیر
 .شده

 بهار

 

 باشد، خورده سرم وسط به هم سر پشت مشت که انگار بود، اشثانیه یک برای درد کرد،می درد سرم
 نگاه ناحسا  سویئت زیبای و کوچک سالن به چیست؟ درست یمتصم فهمیدمنمی کنم، تمرکز توانستمنمی

 هوای دلم خودش، چهره از بزرگ قدی هایعکس البته و بود پر فوتبالی نمادهای از احسان خانه تمام کردم،
 درد دل به خنده از را همه افتادنمی کلکل به وقتی دو این کرد، را برادرم حمید و پرشروشور احسان

 و گرفته دستانش میان را سرش کردم، نگاه او به خواست،می شادی و خنده دلم رچقد انداختند،می
 این من است، تمام کارم زدم، پوزخندی کند،می تحمل را زیادی فشار بود مشخص بود، بسته را چشمانش

 میرا از باشد مه اگر یا باشد باردار آنا شدنمی باورم کردممی هرچه برم، از را جوابش نوشته آنا که را ایمعادله
 به خواستنمی دلم و کشیدم بلندی نفس افتاده، جانم به شك ولي ببخش مرا خدايا نیست، حسین
 اخم اب. کرد فکر درست باید حاال ولی شکسته مرا جوره همه او. کنم نگاه بود اطرافم در که فردی ترینعوضی
 :گفتم

 .کنید چیکار خوایینمی ببینم کنید شروع خوب -

 :گفت هوا بی بوده، عاشق زمانی فقط او نیست عوضی او نه ،بود غمگین چه کرد، نگاهم او

 متنفری؟ ازمن تو -

 :گفتم دلگرمیش خاطر به نبودم، واکنشی چنین منتظر واقعا  

 این گرا  شدیم، بزرگترها فکر بدون اصرار و اندازه از بیش دخالت قربانی شما منو باشم؟ متنفر شما از چرا نه، -
 ؟چیه درست کار دونمنمی ام،شوکه کمی واقعا   من و بودینمی آنا کنار باید شما االن نبود بیجا ایهدخالت

 :گفت سریع او

 ه،ندار  حرف مادرم انتخاب خدا به ولی نبودی، من انتخاب درسته باشم، تو پیش خواممی االن من ولی بهار -
 .تویی اولش چیه بگم بخوام رو زندگیم تصمیم بهترین اگه

 دلخور نماند، دور چشمانش از پوزخندم آنا، بعدیش حتما   رفتم، ایغره چشم ذهنم پس و زدم پوزخندی
 صلواتی ؟ باشم عاقل من دارند انتظار همه چرا کنم، رفتار عاقالنه باید چقدر نبود خودم دست کرد، نگاهم

. دآی در آب از دروغگو آنا و باشد درست حدسم که تا کردم رضا امام به سفر نذر دلم در و فرستادم ب*لــ زیر
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 حرف خونسردتر و کشیدم روسریم به دستی شوند، فامیل زده خجالت پدرم مادرو خواهمنمی غریب امام یا
 :زدم

 این معموال   شرمنده خوام،می معذرت زده سر من از رفتاری سردی اشتباهی، رفتار دقیقه چند این توی اگر -
 مشخص چیز هیچ و هواست روی ما زندگی شدم، شوکه واقعا   اما زنه،نمی سر ازم هامحلیبی یا رفتارها جور

 .کابوسه یه شبیه برام چیز همه اصال   من نیست،

 :گفت و کرد نگاهم بودمش دیده روز چند این در که ممکنی شکل ترینغمگین به

 ناآ کنم باور تونمنمی اصال   و خدا به گیجم منم زندگیت، به زدم گند رسما   کنی، اعتراض داری حق تو نه،-
 .شده باردار

 بارداره؟ شما از هستین مطمعن -

 :ترسیدم ایلحظه که گرفت غضبش چنان کرد، نگاهم زده شوک ایلحظه

 كنی؟مي قضاوتش چطور نشناخته و نديده نیست، بدی زن آنا -

 : گفتم و دادم نشان شرمنده را خودم آنا، آنا، بزن؛ كتك مرا بيا آقا اوه

 به و گذاشته قرار دیگه نفر یه با شده جدا شما از وقتی شاید گفتم نداشتم، بدی منظور خواممی ذرتمع -
 .انداخته پیش رو موضوع این برگردین اینکه خاطر به شما به عالقه خاطر

 احتیاطی بی کی دونمنمی که اینه خاطر به فقط ناراحتم هم اگر نمیگه، دروغ وقتهیچ آنا نداره، امکان -
 .ندارم شک حرفش روی وگرنه ردم،ک

 حرفم بايد خوب كشد،می حمايتی چه كردم، نازك نديده آنای برای ذهنم پس چشمی پشت برخدا، پناه
 رابزنم

 :گفتم احتياط با

 بپرسم؟ سؤال یه -

 .بگو -

 .شیدمی عصبانی کن ولش -

 :کرد نگاهم تعجبی

 .بزن رو حرفت خوب -

 هباردار  که کسی بدونم خواممی فقط نمیارم، در سر چیزی پزشکی علم از من اما ندارید، شک آنا به دونممی -
 گرفت؟ ازش ای ان دی آزمایش نمیشه نیاد دنیا به اشبچه وقتی تا

 :گفت و انداخت صندلی پس را سرش
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 .نمیگه دروغ آنا مطمعنم بهار ولی کرد، معلوم رو بچه پدر میشه آمینوسنتز آزمایش با چرا -

 زی،بامی او به را دينت دلو كاليفرنيا نرفته تو آنا، به اطمينانش همه اين از خوردمي بهم حالم اه خوب، خوب
 :پرسيدم سوالی. کندمی ورم دختر آن برای گردنش رگ چه احتياط، بی قالبی دكتر دانممی من

 چیه؟ آمینوسنتز -

 نوع این آزمایش، میدن و میگیرن زکنا العاده فوق سوزن یه با رو مادر شکم آب از کمی آزمایشه، جوریه -
 .کنهمی مشخص هم رو جنین ژنتیکی هایبیماری آزمایش

 هایحیله روی رو چشمتون کنه،می کور رو آدم عالقه هاوقت بعضی کنید، فکر آزمایش به پس خوب، چقدر -
 .بدین پیشنهاد بهش اطمینان برای نبندید، زن یک

 زند،ب صورتم به دست پشت با جانش آنا به توهين و حرفم اين بخاطر كه است االن كردم فكر اوه نزد، حرفی
 کردم، نگاهش حرصی رفت، فرو فکر به و گذاشت اشچانه زیر را دستش داشت، نگه را حرمتم انگار ولی

 قلشحدا و بزنم حرفی توانستمنمی این از بیش ولی بودم؛ مشکوک ماجرا این به من و دادم سر بلندی نفس
 ديگر دارم، گندی شانس چه هی کنم، حل را ماجرا این پروابی و صریح باید بردم، فکر به را او محرف این با

 مشخص تکلیف باید جدی قاطع خودش مثل است، قدر طرفم ببندم، دل خودم به اشعالقه به شودنمی
 :گفتم و گرفتم دمی. شود

 رو حرفم من بذارین اول بزنم، اساسی حرف سری یه خواممی کنار، به این باشه، درست آنا حرف گیرم خوب -
 راضاعت بود اشتباه هرجاش هامصحبت پایان از بعد نپر، حرفم وسط شما زدم حرف اشتباهم اگه و بزنم کامل
 باشه؟ کنید،

 :گفتم. داد تکان مثبت به سری

 چون چیه، اجرام این ختم ببینم کنم چهارتا دودوتا یه درمیاره سر ریاضی از که کسی عنوان به خواممی -
 مخوامی و حرفم سر ميريم خوب ايه،معادله ندونستن من برای درد بدترين بدونم، رو خودم تكليف خواممی

 برگردين؟ من بخاطر شما كه بوده جوری امونرابطه ببينم بگيرم نتيجه

 :گفتم که بزند حرفی خواست

 .کنم صحبت من بدین اجازه کردم خواهش ازتون -

 .خوامیم معذرت باشه -

 :کردن صحبت به كردم شروع. است ده درمان هم شايد كند،می نمايی مظلوم

 ن،شدی همخونه بود اتونسلیقه بسا چه و داشتین دوستش که کسی با شما دونممی من كه اونجايی تا -
 و ارهد  سرطان مادرتون گفت پدرتون اینکه تا کنید، ترکش نبودین حاظر که داشتین خوبی روزهای اینقدر
 ارشد پسر هرحال به کنید، قبول مادرتون خاطر به کردند مجبورتون رو شما و کنید ازدواج بهار با کرده وصیت
 نهکمی هرکاری مادرش خاطر به آدم کنممی درکتون کردین،می بیشتری مسئولیت احساس و بودین خانواده
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 ولی ندارم؛ اطالع رو پذیرفت چطور اون و جداشدین آنا از چطور اینکه خوب کردم،می کارو همین بودم منم و
 ادرتونم تا کنیدمی عقد منو ایران، میاین که گفتین آنا به حتی شدم متوجه تلفنتون پشت هایصحبت از

 که اینجور و برمیگردین و دینمی طالق رو من رفتند خدا رحمت به مادرتون اینکه از بعد و بشه خوشحال
 چی معطل پس رفته، پیش خوایینمی شما که اونجور االن تا اجرام گویا خوب نکرده، قبول اون مشخصه
 هستین؟

 :كردم دستي پيش که بزند حرفی خواست كرد، تحليل را هايمحرف انگاری كرد، نگاهم گيج

 اجبار به و ایران اومدین خانواده اصرار با بالخره ميگفتم، بشه، تموم حرفم تا بدين گوش دیگه يكم لطفا   -
 اومدین و کردین عقدر اجبار به بگذریم نبود، هم شما سلیقه گویا ظاهر در که اومدین تریدخ خواستگاری

 چیز همه ات بکنه دختر شکایتی و گله بشه، فرجی شاید که نگرفتین دختر از سراغی تمام هفته سه و تهران
 اهرتظ دیگران جلوی شما و رفتین پیش بود، چی چاره خوب نشد، که نشد شما بد بخت از ولی بخوره، بهم
 رایب پیش روز چند عمو زن اینکه تا. شد خدا شکر که بشه، خوشحال مادرتون که کردین خوبی و خوشی به

 هرحال به اونم که اومده وجود به دلبستگی کمی شاید و غم تنهايي، ناراحتی، خاطر به و رفت همیشه
 االن یقا  دق ولی کنه؛می انتخاب زندگی مهادا برای رو اون پشتشه سختی تو کی ببینه کنهمی نگاه و آدمیزاده

 تازه اکه،خ خروار خروار زیر اصلی انگیزه بمونید، بهار با بشین مجبور که نیست ایانگیزه دیگه شاید که زمانی
 ماه یک از بعد اونم بودین، خودتون قول به یا عاشقشین که کسی از کی، از اونم و شدین پدر فهمیدین

 اشتند  دوست پايه كنيدنمی فكر شدین، مندعالقه من به گینمی که شدین پدر تگف بهتون زمانی دقیقا  
 مریکا،ا برین باید شما هرصورت در میگه آنا كنه؟نمی هندوستان ياد فيلتون برسه آسایش زمان سسته؟ من
 آنا زا این خوب خیلی بگیرین، بچه اون اومدن دنیا به به تصمیم چه و بگرین جنین اون قتل به تصمیم چه
 تا نمپشتتو گفتم بهتون من و من، یعنی مونهمی رسمیتون زن وسط این و پیشش برین حال هر به باید که

 وقتی دونم،نمی ازش هیچی ولی شوهرمه، که ایستممی مردی پشت من باشین، پشتم که جایی تا آخرش
 مرامش و اخالق از یول خونده، درس آمریکا سال 51 عموم پسر دونممی فقط هیچی، یعنی هیچی میگم
 چون برمیگرده؟ آیا برگشت، خوشش روزای به رفت وقتی عمو پسر این دونمنمی من االن دونم،نمی
 آمریکا رفتین وقتی هست اطمینانی آیا که هستم راهی هزار بین من نیست، قرص دلم شناسمتوننمی

 برگردین؟

 :گفت ملتمسانه و آورد جلو را دستش

 .بزنم حرف بذار بهار -

 همعادل همیشه که منی لعنتی من بدین اجازه خوب شما، اختیار در میدون این بعد کنید تحمل دیگه یکم -
 نم عقل به جوابش بگم، آخرش تا نزنید حرف یکم کنم، حل وصله بهش زندگیم که رو معادله این کردم حل
 اما لرزهن آنا برای دلتون اگه وبخ برگردین، ببینید رو آنا و برین اونجا وقتی که نیست تعهدی هیچ نه اينه،

 طرف هرحال به ولی چیه، جنین سقط درمورد نظرتون دونمنمی بشه، سقط بچه اون بخواد دلتون هنوزم
 راضی اون اگر و لرزهمی بچه برای دلشون باشن سنگدل که هم هرچقدر هاخانم و هست خانم یه مقابلتون

 یا دینمی ادامه و کنیندمی عقدش یا دلخواه چه اجباری، چه حاال شما خوب کنه سقط رو بچه نشد
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 بچه میدم احتمال درصد نود من پس شکید،می وجدان عذاب عمر یه و کنه سقط رو بچه کنیدمی مجبورش
 .بیاره دنیا به رو

 :گفتم قاطع محکمو ایستادم

 .منه برای باخته دوسر بازی این دکتر آقای ولی پشتتونم، من -

 خودش برای بود نوشته آنا که ایمعادله چون بزنم، گول را خودم خواستمنمی و تمگف را حقایق تمام من
 لرزش با ایستاد من به رسیده قدم چند آمد، سمتم به و کرد نگاهم او باخت، من برای و بود برد دوسر

 :گفت و زد پوزخندی چشمانش

 .نمیگی رو اسمم حتی توکه پشتمی؟ تو -

 اسمش بگویم، داشتم چه ندادم، را جوابش نبود، او با دلم چون نگفتم ار  اسمش من خوردم، جا جوابش از
 یدد که او کنم،می داغش نقره باشد داشته ترکم به تصمیم اگر دانممی را این اما رفته، هم خودم یاد از حتی

 :گفت دهمنمی را جوابش

 رفح یه ولی بکنه، خوادمی یکارچ نشدم متوجه درست موقع اون بزنم، حرف باهاش دوباره باید کنار، به آنا-
 .دارم دیگه

 نگاه غمش و حسرت از پر چشمان در و کردم باال را سرم افتاد، تپش به قلبم ایستاد، روبرویم و آمد ترنزدیک
 :گفت که کردم

 ودب فرصتی اگه بماند، نبود درست همش اینکه نبود، درست همش ولی گفتی، رو ماجرا ته تا اول از خوب -
 .کردی فکری چه خودت برای ببینم خواممی م،میگ برات

 شمانمچ بود، من شدن کاری پاس نوبت حاال نشستم، بود نشسته او که شكلی توپی صندلی روی به خودم؟
 :گفتم و بستم را

 همیشه بودم، شدن اول فکر همیشه کهدختری عظیمی، بهار من بگم، تا بشینید پس باشه، خودم؟ -
 من دارم، رو بازنده یه احساس اینجا االن شدم، بازنده کی نمیاد یادم اصال   نم،بز  جلو همه از خواستممی

 شکست کی نیست یادم واقعا   و بودم ناراحت روز چند تا شدممی هم سوم و دوم نفر مسابقات توی هروقت
 امتحان هر برای من و بخورم شکست نیستم بلد من داره، طعمی چه خوردن شکست دونمنمی و خوردم

 اول همیشه خواستممی فقط چون زدم،می هامگردش از زدم،می هامهمونی از روز شبانه کشیدم،می تزحم
 .باشم داشته گفتن برای حرفی و باشم

 :دادم ادامه و کردم باز را چشمانم

 فمختل کشورهای و ایران مسابقات پشت مسابقات خوندم،می جهشی تندتند کردم،می و زندگیم داشتم -
 خواممی هم باز و گرفتم یاد رو دنیا زنده زبون تا پنج باشم، اول تا دادممی مسابقه حریصانه کرد،نمی فرقی
 و زدن کف برام همه گرفتم، رو لیسانسم سالگی 51 توی ریزی برنامه با اینکه تا گیرم،می یادهم و بگیرم یاد

 .بود بابام اونم اومد، جلوم زرگب سد یه اینکه تا بود ارشد خوندن وقت دیگه حاال خوب کردن، تشویقم
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 :دادم ادامه و زدم بلندی پوزخند

 روز به هک کردمی من خرج رو پول بیشترین که کسی بود، پشتم همیشه که کسی بابام، ميشه؟ باورش كي -
 ریهگ تهران بی تهران یا شوهر یا گفت و ایستاد جلوم مرتبه یه برم، امرشته آموزشی دورهای بهترین و ترین

 ازم عمه پسر گذشت، روز دو یکی. نه تهران و دارتم اختیار گفت فرستادم، واسطه کردم، خواهش دم،کر 
 بود تموقعی بهترین االن برم، تهران ذارهنمی بابام که رسونده گوشش به اختر مادر فهمیدم کرد، خواستگاری

 .من از خواستگاری برای

 :گفتم و گزیدم ب*لــ

 نم دونستمی چون برسه، دلش خواسته به و کنه استفاده خواستمی موقعیت از هم عمه پسر بینید،می -
 و وبخ کنم، فکر اومدم تا و کرد خواستگاری ازم فشارم تحت دید وقتی پس نیستم، کردن شوهر فکر اصال  
 کرف عمه پسر به اصال  ! بینیمی منم مرگ کنی انتخاب رو سعید آگه گفت و وسط اومد سپیده چيه، بدش
 آب نمیذاره و عاشقمه ساله سه کردمی ادعا كه كسی به دادم منفی جواب دادم، بهش منفی جواب نکردم،
 خواستگار يه که گفت مامانم دادم، منفی جواب که ایدقیقه همون ثانیه همون بخوره، تکوون دلم توی
 ونسرگرد و حیرون. عموت پسر گفت يهويی كی؟ برخدا پناه گفتم داده؟ بهش مثبت جواب بابات كه داری
 وتعم گفتن گرفته؟ مثبتم جواب نپسندیده و ندیده چطور کی؟ از و کجا کرده؟ خواستگاری کی گفتم
 عمو زن گفتم کرده، وصیت و خوادمی عموتم زن آخه گفتن دختر، همه این بخواد خوب گفتم خواد،می

 دیس فهمیدم که بود موقع ناو خواییم،می همه گفت ایستاد جلوم بابام تونم،نمی بده، شفاش خدا بخواد
 بی مداد بهت دختر گفته که بوده پرویز عمو بوده، پرویزم عمو نبوده، بابام اولش گرفت رو درسم جلوی که

 گفتم دخترش، روی گذاشت پا و کرد ورم داداش برای بابام رگ چرا، و چون بی بده هم به دختر چرا و چون
 درس یا عموت پسر یا گفتند کنم،نمی ازدواج شناسمشنمی ال  اص و نبوده ایران ساله 51 که کسی با من نه،
 از امدح گفتم درخطره، داداشتم زندگی نکن، خراب داداشم جلوی منو گفت بابام نمیرم تهران گفتم درس، بی

 رینبذا گفتم نکن، درگیر رو همه بهار میده، جون داداشش خاطر به فرزانه گفتن میاد، بر خودش زندگی پس
 ادامه امریکا باهاش بری تونیمی هم عظیمیه، یه چون اعتماده، مورد عموت پسر نترس فتنگ کنم فکر

 داربود، خنده برام حرفاشون نکردی، ازدواج کسی با نشناخته و ندیده که راحته خیالت هم بدی تحصیل
 بود؟ دار خنده چیش دونیمی

 :گفت گلویش در بغضی با دیوار بر زده تکیه

 ؟بود دار خنده چیش -

 شده دعوت که کشوری تا سه این توی نداشتم، شوهر به احتیاجی اینکه داشتم، نامه دعوت من اینکه -
 اآمریک توی عموها گفتم نه، شوهر بدون نه، گفت بابا ولی برم، تونستممی مانعی هیچ بدون راحت بودم
 وقتی رسول عمو نزدم، حرفی بود واجب من به بابا حرمت و شوهر فقط نه، گفت منو، ذارنمی سرشون روی

 شت،دا دوستش خیلی نظر به که بود دختری یه با پسر این گفت و کرد تعجب خواستگاریم، اومدی فهمید
 قبول میومد نداشتم دختر خواستگاری اگه گفت رسول عمو همون اما خواستگاريت؟ اومد سرعت به چطور

 جلوم بابام دخترشه، دوست گیر دلش کنهن میاد، زور به نکنه گفتم داره، معرفت و مرام چون کردم،می
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 که حاال میگن، راست خوب گفتم بخوادت، کن کاری نخواستم خوادت،می زوری؟ چه نه گفت و ایستاد
 داداشام شوهر، خونه برم نبود راضی دلم اما باشه، حسابی آدم کنم ازدواج یکی با بذار کنم ازدواج مجبورم
 بذارین فتمگ تهران، بریمتمی نیست خیالی شدیم والدینم آق و موایمیسی پات نکردی قبول پشتتیم، گفتن
 رو عکسش فقط که دیدم رو عموی پسر خواستگاری شب گذشت چطوریه؟ معرفتو و مرام با عمو پسر ببینم
 پسر اما بودم، معرفت و مرام با عموی پسر یه منتظر رسول عمو حرف به خوب بودم، دیده فرزانه توسط
 نایابیه، گوهر چه و خواستگاریم اومده خدامه از من انگار که زد حرف من با جوری قاحتو کمال با من عموی

 بودن منتظر کردن نگاه عقب از داداشام کنی، اشوابسته نداری هنر انقدر یعنی گفت کرد، اخم گفتم بابا به
 ستینی من دختر گفت خوام،نمی درس گفتم کرد، اخم اشتباهه، ازدواج این کردم التماس بابا به کنم، اشاره
 ایپ وقتی فرزانه بود، وسط مزاجتم تند خواهر فرزانه و حامد زندگی کردم، سکوت بزنی، حرف حرفم روی اگه
 داشت، انتظار ازم دیدم رو عمو زن لرزون چشمای کنه،می برخورد حامد با چطور بودم دیده افتادمی لج

 اون حیاط توی اومدم داماد، و عروس جزبه همه برای بود حل چی همه پس دکتر، داماد عشق که مادرمم
 تدرس ندارم کارت به کاری من کن ازدواج من با گفتین بهم. شد التماس و درخواست به تبدیل وقاحتتون

 به کاری جوره هیچ که باشه تضمین که کنیممی زندگی جدا خونه نداری، و همسرداری دردسر و بخون رو
 داری دوست هرکاری تونیمی راحت خیالت گفتین بهم. ندارم قبولت مسره عنوان به من چون ندارم، کارت

 شدم، خورد میدی، طالقم و آمریکا میریم مادرت مرگ از بعد که فهمونیدم کنایه جور هزار با و بکنی آزادانه
 رمظاه توی چیزی ایرادی عیبی ببینم کردممی نگاه خودم به همش شد، نابود نفسم به اعتماد شدم، داغون
 ابامب اتاق توی رفتم نه؟ بگم که باشم کی من آره گفتنمی همه نداشتم چاره اما گفتی، اینجوری که هست
 موع دختر عمو پسر عقد انشاهلل باشه مبارک گفت بلند ازم وجوابی سوالی هیچ بدون کرد نگاهم جلو اومد
 هفته سه و رفتین قتیو داماد، و عروس جزبه بودن خوشحال همه کردیم عقد است، بست آسمونا توی
 یدمترس بگیرم، رو سراغتون نتونستم خوایی،نمی ومنو حرفتی روی قاطع فهمیدم نگرفتی ازم سراغی هیچ
 من رفت وقتی و رفت عمو زن عروسی، برای اومدین که بعدم کردم، سکوت پس کنه دلبری خوادمی بگی

 اما خوایی،می منو گفتین باشم، اهاتونب خواستین ازم مرتبه طالقه؟یه وقت دیگه که سؤال هزار موندم
 عتاب هستين، من شرعی و قانونی همسر چون هستم گفتم بود، امروز غروب تنگ همین نیست، وقت خیلی
 شکست بزرگترین این که دونممی فقط من و پایان فهمیدم که نشده شب غروب تنگ هنوز ولی اومدم

 .نشدین متوجه هنوز اینو شما و زندگیمه

 گذاشت، پایم روی را سرش ،آمد سمتم به. گفتم را دلم درد زدم، را حرفم خدایا آخ کشیدم، یبلند نفس
 :گفت بلند و گذاشتم سرش بر را دستم

 .رو همه کن، حاللمون -

*** 

 

 رفح مشغول که او به و بودم ایستاده اتاق پنجره پشت برد،نمی خوابم من و بود گذشته شب نیمه از شب
 حبتص آنا با آمریکا با ساعتی ده اختالف خاطر به بود مشخص شب موقع این شدم، یرهخ بود تلفن با زدن
 .کندمی
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 آنا دانستممی جنباند،می سر و زدمی چنگ موهایش به مدام داد،می گوش گاهی و میشد عصبی گاهی
 و بحث هیچ بدون ود آن برگرداند، کالیفرنیا به را او چطور دانستمی آنا بماند، ایران او که شودنمی راضی
 ذهنم به نامربوط فکر هزاران دارند، کشش هم به هنوز پس شدند، جدا هم از اجبار به تلخی خاطره یا دعوا
 :آمد

 از وجدان عذاب بدون مرا که است نامردم عموی پسر خود طراحی که است دروغ یک بارداری این -اول
 .کند بدر میدان

 .داندنمی او مطعنم و دروغگوست یه آنا -دوم

 .کشیده وسط را او پای دروغ به آنا و نیست او از بچه این -سوم

 .است محاالت از این دادمی گواهی دلم که اوست از بچه این -چهارم

 با دهند اجازه است محال بفهمند امخانواده خورد،می امشناسنامه به طالق مهر که بودم من وسط این وفقط
 و لوند صدای چنان اما نه، هم شاید و شودمی اسیرش برسد آمریکا هب او پای دانممی دهم، ادامه او

 هب عروسی کنند؟می برخورد قضیه این با چطور پدرم و مادر خدایا اس،برنده او دانممی که داشت ایدلبرانه
 ستم،ه تصمیمم این اجرای به مصمم و گرفتم تصمیمی. شده پدر اتفاق بر دست داماد حاال و شد تبدیل عزا
 کنم محبت چنان نشناخته را شرقی دختران او آنا، شود داغ نقره که کنم او به محبت چنان مدت این در من
 پنهان او از را خودم چرا بسوزد، حسرتم در همیشه بگذار بماند، او دل بر داشتنم داغ خوردم شکست اگر که

 تو دنگویی چندسال از بعد رفت اگر که باشد، آسان برایش رفتن تصمیم خواهمنمی بکشم؟ عقب چرا کنم؟
 بخوا نشیند،می ثمر به تالشم مطمعنم بگذارم، کم نباید دهم،می نشان مشتاق را خودم نخواستی، مرا هم
 .برد خوابم فکر هزاران با و کشیدم دراز تخت بروی آمد، چشمانم به

 و نتوما کند، استراحت که گفتم بانوگل به و کردم آماده را صبحانه خواندم که را نماز شدم، بیدار زود صبح
 اب که دیدم تعجب کمال در شدم، که اتاق داخل تو بیا گفتن با زدم، را او اتاق در و پوشیدم مشکی مغنعه
 اول. دببین مرا که شدنمی باورش کرد، نگاهم تعجب با و نشسته دونفره تخت لبه دیشبش هایلباس همان

 بید،کو تخت به را مشتش باشد افتاده یادش من حرف که انگار ولی بروم، سمتش به تا کرد باز را آغوشش
 :گفتم لبخند با. ماندنمی زمین حرفم حرمت است خوب

 نشه؟ دیرتون حاضره صبحانه خیر، به صبح -

 بری؟ خواییمی جایی میام، ممنون -

 .دانشگاه نام ثبت برم خواممی بله، -

 .برمتمی باشه -

 :گفت و داد تکان تأسف به سری زد، لبخند و زدم لبخند

 .شد چی کردممی فکر چی بزنم، بهت رو دلم حرف خواستمی دلم چقدر داشتم، حرف باهات چقدر -
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 :گفتم محبت با نداشتم، حوصله ناله دوباره صبح سر

 رم،دا رو هواتون من و روزا این گذرهمی بشین، سرحال بگیرین هم دوش یه و بخورین صبحانه بیایین فعال   -
 .ینبلندش

 انبيمارست در مگر بود، رسمی لباسش آمد، او که بودم چای ریختن درحال و رفتم صبحانه سرمیز. زد لبخند
 :پرسيد نشست كه هاصندلی از يكی روی زنند؟می كروات

 خوابن؟ مادر و آقاجون -

 :خندیدم و گذاشتم روبرویش را چای

 .کنندمی میل صبحانه حیاط کاج هایدرخت زیر دارن خوابن، کنید فکر درصد یک -

 :گفتم رودروایسی و استرس بدون و کرد چای زدن هم به شروع کرد، سکوت

 رسیدین؟ اینتیجه به آنا با دیشب -

 :گفت و کشید ایکالفه نفس

 بابا دونب بچه چون کنه،می سقطش بخوام اگه گفت ولی بشه، معلوم بچه تکلیف تا بیایی باید میگه نه، -
 .بیا فقط گفت خواد،نمی

 :گفتم و کردم نگاه زدمی هم که نباتی بدون چایی به چشمی زیر

 بده؟ ای ان دی آزمایش گفتین -

 در استکان در قاشق خوردن ضربه صدای شد، وحشی خدا يا کرد، رها استکان درون را قاشقش کالفه
 .پیچید آشپزخانه

 بره شهبا االن ایران ساعت به که ظهر از عدب شد قرار جانسون، دکتر خانم استادم نظر زیر بره گفتم بهش نه، -
 هایبیماری خاطر به آمینوسنتزو روتین من گفت بهم گفتم، رو موضوع گرفتم تماس دکتر با چکاب، برای

 یه فقط کنم،می ای ان دی درخواست آزمایشگاه از بگم آنا به اینکه بدون و گیرممی جنین به یافته انتقال
 .هست مشکلی

 چی؟ -

 .هست نیاز هم من خون به -

 .بفرستین و بگیرین جا همین خوب -

 راگ ولی آلمان؛ فرستندمی اونم تازه بیاد، جواب تا میکشه طول ماهی یک ایران که اینجاست مشکل آخه -
 .بدند جواب ایدوهفته یکی شاید باشم داشته حضور کالیفرنیا خودم

 :گفتم خفه صدايی اب داد،می غم طعم بازندگی طعم گرفتم، دندان بر را لبم
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 برین؟ خوایینمی -

 :گفت سوالی ميروی، تو اما نرو، بگوییم که بود اشاره یک منتظر انگار شد، خیره چشمانم در

 میگی؟ چی تو -

 .میشه مشخص تکلیف برین اگه نظرم به -

 :گفت و کرد رها صندلی عقب به را سرش

 .داشتیمی نگهم دندون و چنگ با داشتی دوستم اگه نرو، گفتیمی کاش نبودی، عاقل انقدر کاش -

 .دارم دوستتون من -

 انداختم پایین را سرم دروغ این خجالت کرد،از نگاهم زده شک باشد، اميدی یروزنه شايد گفتم معطلیبی
 انكن پتهپته او بردم، کار به مکر هم من پس دهم، باد بر را زندگیم زن یک مکر خاطر به توانستمنمی ،من
 :گفت

 ؟!باشی داشته دوستم ممکنه چطور شدی من طرف از که اذیتی همهاین با نمیشه باورم زیزمع -

 متولد انگار زد، برق چشمانش گرفت، رنگ صورتش کردم احساس آمد، خوش مذاقش به حرفم این چقدر
 :برود كاش انداختم، زیر به سر زده خجالت. شده

 .کشممی خجالت نیارین، روم به دیگه خوب -

 بدبخت چقدر سوخت برایش دلم. ایخنده چه هم آن خندید، بلند ديوانه هو يك اما كرد، كوتس كمی
 هب شروع بجنگم، باید کرده خورد مرا که کسی برای بدبختم، هم من سوخت دروغگویم خود برای دلم است،
 :گفت آرام كردم نگاهش كه شرم با كنم، نگاهش تا برد امچانه زير دست كه كردم پنير نان بزرگ لقمه گرفتم

 تمذاشنمی االن نشو نزدیک هم به بودی نگفته هم به اگه که خدا به برم، بودنت خجالتی قربون جانم، ای -
 .باشی زمین روی

 مگذاشت او جلوی را آن و گذاشتم پالستيك درون را لقمه نيست؟ بدن اعضای جزو چانه ایستادم، خجالت از
 .دادم ترجيح برقرار را فرار سريع و

 .بشم آماده برم من نخوردين، درست صبحانه ببرين رو لقمه اين -

 .خندید بلند باز او و کردم ترک را میدان سریع

 بود، یدبیرستان دخترهای بچه شبیه بیشتر مغنعه و مانتو این با که انداخت بهار به نگاهی نیم حسین امیر
 :گفت باخودش

 رآنقد کاش کردمی فکر سنش اندازه حداقل کاش باختم، او به که شد چه اصال. باختم بچه این به را دلم
 .نروم که بخواهد من از کاش بروم، خواهدنمی دلم نبود، عاقل
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 :پرسيد اميرحسين کرد،می نگاه تهران شلوغ هایخیابان به ساکت بهار

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفت و پاشید لبخند امیر روی به و گرفت خیابان از چشم بهار

 اجازه بابام ولی آوردم، ریاضی سه رتبه پیش سال چند من برم؟ شریف دانشگاه منتظرم ساله چند یددونمی -
 .ميشه برآورده داره آرزوم سال چند از بعد حاال اما تهران، بیام نداد

 .است شاد موضوع اين از بهار حداقل كه بود خوشحال گرفت، ترمحكم را فرمان امير

 باشی؟ خوشحال خیلی باید حاال پس -

 :گفت و كشيد ایآسوده نفس و داد بدنش به قوسي و كش بهار

 .بینممی روم پیش رو موفقیت مسیر چون خوشحالم بله، -

 .کنممی افتخار بهت واقعا   من شکر خدارو -

 به آنا و داشت وقاری با و متین شخصیت کامال   بهار کجا، آنا و کجا بهار که کرد فکر امیرحسین و زد لبخند بهار
 دیکنز  كند،می مقايسه آنا با را بهار مدام كه اين از بود متنفر امير. خوشگذرانی برای فقط شاید مادرش قول

 :گفت امیرحسین شدند که دانشگاه

 ازت خودخواهانه درخواست یه خواممی برم، باید بگیریم بخوام تصمیمی هر من خودت گفته به بهار -
 .باشم داشته

 :گفت ترديد با را درخواستش امير و كرد نگاهش سوالی بهار

 تا تهران، گردونم برت مهر اول تا میدم قول ولی نداری، رو شرایطش االن دونممی کالیفرنیا، بریم بیا من با -
 .نخوره لطمه هاتدرس به

 ؟داره دوستم واقعا يعنی که كرد فكر و نداشت را درخواست اين انتظار پرید، باال تعجب از ابروهایش بهار
 : گفت گونه تعجب بهار. هوابی يهويی خهآ

 و صادقین من با همیشه مثل شما که میده نشون این ارزشمنده، برام کردین، رو درخواست این که ممنونم -
 لیخی آمریکا به آمد رفت ساله چند نیست، ممکن آمریکا به اومدن شرایط واقعا   ولی بگم، نه خوامنمی واقعا  
 قوانین اومدن، سختی به پارسال آمریکا میان یکبار سال سه هر که آقاجون و اختر مادر حتی شده، سخت
 .ترسخت گیری تصمیم و میشه بزرگتر جنین اون بگیرم ویزا بتونم تا من و شده گيرانه سخت خیلی

 :گفت و كوبيد ماشين فرمان به محكم حسين امير

 کرف هرچقدر باشی، کنارم باشی، پشتم خواممی باشم، تنها خوامنمی برم، تو بی خوامنمی فقط من لعنتی،-
 .بمونم تو بدون خوامنمی ميشم، ديونه باشم، اونجا باید دوهفته حداقل من کنممی
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 شخود و بود عزايی مراسم ذهنش پس کرد، نگاه دانشگاه در سر به بهار و داشت نگه خیابان کنار را ماشین
 مادرش كه حال عشق، بوی آنا دهم،می مادر بوی ايشبر  من که كرد فكر بهار بود، مجلس اين خوان روضه
 :گفت امير به بيخيال. نداشت جوابی است؟ برنده كسی چه رفته

 مطمعنم ولی جنگیدم،می زندگیم برای من اومدم،می و کردمنمی معطل درصد یک بود امکانش اگه خدا به -
 تقصیری بیچاره هایمریض اون نکنید، تناراح رو خودتون حاال بشه، حل ویزام نداره امکان زودی این به

 رو میمتص بهترین فقط خدا، به کنید توکل بزنید لبخند بشن، روبرو اخمو دکتر یه با باید االن که ندارن
 .خداحافظ کشیدین، زحمت کع ممنون بخورين، اتونملقمه بگیرین،

 ،ندارد دانشگاه این در آمدن به ذوقی هیچ دگر که بود سخت برایش باورش گذشت،می که دانشگاه حیاط از
 .داد انجام را دانشگاه نام ثبت حوصلهبی و رمق بی که بود امیر و آنا درگیر ذهنش چنان

 هاست،تن چقدر که کرد فکر کرد، فکر خودش به کند فکر امیر به اینکه از بیشتر زد،می قدم خیابان در پیاده
 را او هیچکس و شده تنها هست ماه یک که کردمی احساس بهار بود، غریب هم خانه در چه تهران در چه
 را بهار هیچکس آمد خواستگاریش به وقتی امیر كرد فكر او است، امیر خاطر به فقط همههم و بیندنمی

 کند، غربت احساس خودشان منزل در بهار که شد باعث این و دیدند را محسناتش و امیر تنها همه ندید،
 جنگ اهل نيست، موفق اششخصی زندگی در هيچ است، موفق اشایحرفه یزندگ در هرچقدر كرد فكر بهار
 .داندمی را ماجرا ته تا كردمی احساس اما داشت، مقابله توان و بود

 یک پایه وکیل باقری ترانه خانم وکالت دفتر کرد، جلب را نظرش تابلو یک زدمی قدم که خیابان در
 :کرد زمزمه دشخو با و گذاشت برهم را چشمانش دادگستری،

 .کنی مشورت وکیل یه با که بهتره ولی نیست، معلوم چیز هیچ بهار -

 زیبا و مهربان دختری منشی شد، وکیل کوچک دفتر وارد دست لرزش با و فرستاد منطقش و ریاضی به لعنتی
 :گفت و ایستاد احترام به بود، رو

 کنم؟ کمکتون تونممی خانم، خیر به روز -

 :فتگ لرزان صدایی با

 .بگیرم مشاوره خواستممی ممنون، سالم، -

 چیه؟ حقوقیتون مورد بفرمایید، آمدین خوش کنم،می خواهش بله -

 زبان رب را شده نفرين كلمه آن بالخره اما آمدم،نمی كاش بود گفته ذهنش پس بار هزار كرد، پا به پا كمی بهار
 .آورد

 .طالق -

 سعید
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 :گفتم و کوبیدم میز روی دوبار

 .نکن قبول رو پرونده این بیا، کوتاه لجباز دختر -

 هتران همیشه، مثل دنده یک لجباز ترانه و خنديدمی فقط و بود مجلس نخود كه ایمان بود، گرفته حرصم
 :گفت و كرد نازك چشمی پشت

 .خوشتیپ بده انصراف تو لجباز، من خوب آره! لجبازم من  -

 :گفت بخار بی ایمان

 .اتونمهکردن کلکل عاشق  -

 :گفتم و زدم ايمان سر به محكم دست پشت با

 اشسابقه برای و خودش برای کنم،می سوسکش وایسه من جلوی کن حالی بهش خندیدن بجای بابا، مرگ  -
 .بازه به رو پرونده خوامنمی بده،

 :گفت و زد دروغین قاهقاه ترانه و داد ماساژ را سرش پشت ايمان

 باال دست رو خودت خیلی كردی توجه سعید بابا، کن جمع پاشو کن، رحم همب خدا رو تو ترسیدم، وای -
 گیری؟می

 پذيرايی ميز روی و كردم كوچك را چشمانم ندهم، چموش دختر اين دست فرصت كه تا كردم جمع را لبخندم
 :گفتم وار تهديد شدم، خم ميانمان

 .بگو بهش تو ایمان اصال ببینم، خوامنمی رو خوردنت زمین بینید،می بد نکنید، کلکل من با باقری خانم - 

 :گفت ترانه بود، کرده پر را ترانه دفتر پشتی حیاط هایمانخنده صدای بودو گرفته باال بحثمان

 .پویان آقای نمیام، کوتاه اصال   نیست، حالیم حرفا این من بگو بهش ایمان درد، و باقری خانم  -

 :گفت هردویمان به رو و خندیدمی بلند ایمان

 له همو دارین که خوبم خور، مفت و خور كتك شدم من وسط، انداختید منو نیستید که کر چه، من به - 
 .ياال همو كنيد له کنم،می حال کلی جانم بدین ادامه کنیدمی

 :گفت و آمد ترانه منشی كه كنم ايمان حواله ناسزايی خواستم

 بیارین؟ فتشری اومدن، مشاوره برای خانمی یه باقری خانم -

 :گفت و آورد جلو وار تهدید را انگشتش ایستاد، ترانه

 .میدم باد به رو دودمانتون کنید، کاری من نظر برخالف اگه خدا به سعید و ایمان باشم، گفته  -

 :گفت ایمان. رفت و
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 رشنظ ترانه دونیمی خودتم وقتشه؟ کنینمی فکر شناسیش،می كه هست چندسالم خوبیه، خيلی دختر -
 .چیه تو درمورد

 نم؟ک غرق بهار فکر در را خودم باید تاکی بود، وقتش دگر ايمان، گفتمی راست دادم، تکان مثبت به سری
 هردويشان خوامنمیخوامنمی است خوب داشت، هم امیر با خوبی رابطه گویا زدم، پوزخندی شده، تمام بهار

 بهار كه كنمنمی فراموش را شب آن بودم، انشنگر  که هستم احمق پسر یک من و بود كرده كر را گوشمان
 را لمد حرف که بودم ابله چقدر کیست؟ کندمی فکر خودخواه، دختره افتادم، چشمش از که گفت گستاخانه

 ،پرانرژی و شاد خوبیست، دختر ترانه کردم، مزه را چایی لیوان بود، خودبين كودكی همان از او گفتم، او به
 .کنم پیدا رهایی غم پیله از باید دیگر شاید شناختمش،می وجوانین زمان از خاکی، و ساده

 :گفت و آمد دواندوان ترانه که گذشت ربعی یک

 .سعید سعید، - 

 شده؟ چي چیه؟ - 

 :گفت زده هيجان ترانه

 بود؟ عظیمی بهار اسمش نخبهه، بود، داییت دختر -

 شده؟ چی آره،  -

 :گفت کشید، و گرفت محکم را دستم

 .کنممی اشتباه من یا خودشه نرفته تا ببین بیا بدو - 

 :غريدم شده؟ ديوانه ترانه

 .شهرستانه بهار اسمیه، تشابه حتما   باشه، بهار محاله ترانه، کندی رو دستم - 

 :گفت و كشيدمی دفتر سمت به مرا غرغركنان نبود ولكن كه ترانه

 وند ریاضی آدمای ببینم بود آرزوم خدا به خودشه، ببین بیا بیرون، میره دفتر از داره االن نزن، غر بیا، آه  -
 .بدو هستن دماغای گنده چه

 رفتیم بيرون دفتر از داشت كه دختری قامت به رفتیم، دفترش سالن به سریع نبود، ولکن سمج دختر این
 ردفت تهران؟ او. ایستادم زده شوک شناختمش،می هم سر پشت از حتی شناختمش، دیدمش، ماندم، خيره

 :گفت ترانه که رفتمی بیرون داشت ترانه؟

 عظیمی؟ خانم  -

 بود؟ بهار یعنی لعنتی اه بود، من بهار بود، خودش کرد، سمتمان به که را صورتش
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 من و شد ترانه دست قفل نگاهش لحظه یک انگار، گرفت ترس رنگ نگاهش کرد، نگاه من به زده تعجب بهار
 رفک نکند آمد، جلو و زد لبخند بهار که شد چه دانمنمی لعنتی نکرده، رها را دستم ترانه هنوز که آمد یادم
 :گفت صميمی و گرم كند؟می غلطی چه جا اين اصال است؟ ترانه و من بین ایرابطه کندمی

 خوبین؟ دیدمتون، که خوب چقدر کنید؟می چیکار اینجا عمه، پسر سالم -

 :شد زده ذوق جهت بی همیشه مثل ترانه کشیدم، ترانه دست از را دستم

 .سعیدی کوچلوی نابغه همون تو زدم، حدس درست جون بهار وای - 

 چرا مفهمیدنمی و کشیم صورتم به دستی لق، ن*دهـ ترانه بزنن، گندش پرید، باال تعجب از ابروهایش بهار
 :گفتم فقط بزنم، حرف توانمنمی

 .سالم -

 :گفت ترانه به خندان بهار

 .بود کجا کوچلو نابغه سعیدم، آقا دایی ردخت من باقری خانم  -

 :گفت كنان جيغجيغ ترانه بودم، میخکوب چنانهم من و برد اتاقش سمت به و گرفت را بهار دست ترانه

 جورچه نابغه دایی دختر ببینم بزنیم حرف یکم بیا عاشقتم، ندیده ببینمت، داشتم دوست بهارچقدر وای - 
 .تو بخاطر ذارهمی برامون کالسی چه ونیدنمی سعید این خدا به دختریه،

 :گفت منشیش به رو

 نم پیش کوچلوت نابغه بیا بدو سعید بیارن، بده سفارش میکس کافی تا 2 پشتی، حیاط میریم جان لیال -
 .گروگانه

 :گفت و نشست امشانه بر دستی رفتند، دو آن بهار، قبلی جای به میخکوب و بودم الل همچنان من و

 نیست؟ کافی کشیدی، زجر ماه یک نکن، داغون خودتو کرده، ازدواج اون کن، تمومش شده، متمو سعید -

 :غريدم و برگشتم ایمان سمت برزخی

 زندگی این ایمان کردم، عوضی امیر اون تقدیم دودستی که من ندارم، باهاش کاری که من کنم؟ول من -
 تهرون توی چرا داره؟برنمی سرم از دست چرا شدم، عاشق زمانی یه کردم غلط بابا خواد؟می چی من از لعنتی

 به مخواستمی باشه، ترانه خواستممی وقتی اونم هستم، من وقتی اونم دفتر؟ این بیاد باید بزرگی این به
 .ایمان تو به لعنت گندم، شانس این به لعنت بیاد، چشمم

 ام؟چیکاره من اخه -

 .بابا برو -
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 هب لگد یک کنم، رانندگی توانستمنمی نه رفتم، ماشین سمت به و ونبیر زدم دفتر از حرفی هیچ بدون
 فراموشش گذارندنمی چرا شود؟نمی چرا رفتم، راه ساعتی یک. گندی روز چه رفتم، راه پیاده و زدم ماشین
 :بود تعجبی صدايش بود، ترانه و خورد زنگ تلفنم کنم؟

 !تو؟ رفتی کجا سعید، الو -

 :گفتم ندارم، هم را دمخو حوصله نه حاال خدايا

 شده؟ چی رفتم،می باید اومد پیش کار بابا هیچی -

 :گفت مشکوک ترانه

 داری؟ بهار با اختالفی نکردی؟ خداحافظی حتی که کاری چه-

 :گفتم تفاوتبی شد، مارپل دوباره گير ترانه واي

 عذرخواهی ازش زنممی گزن خودم اومد، پیش فوری کار دیگه بود، افتاده دردسر تو هامموکل از یکی -
 داشت؟ چیکار حاال کنم،می

 :پرسيدم دوباره شده، چه يعنی کرد، سکوت ترانه

 بود؟ اومده چی برای بهار شنیدی؟ ترانه -

 :گفت داشت، ترديد صدايش ترانه

 .منزن حرفی بهت خواست ازم بعدشم کنن،می اعتماد وکیلشون به هاکننده مراجعه نیست، درست سعید -

 بهش خواسته،می وکیل حتما   آمریکا به رفتن برای بود، اومده چی برای دونممی خودم دیگه شون لوس-
 .مهاجرت وکیل که کردیمی معرفی رو ساسان

 ،است صالح خلع من دربرابر همیشه ترانه دانستممی است، دیگری چیز قضیه فهمیدم كرد، سكوت ترانه
 :گفتم مهربانانه

 ترانه؟ -

 .جانم -

 شده؟ چی بگو هم به -

 .گفتمنمی پرسیدمی تو جز ایدیگه کس اگر خودم جون به سعید -

 .کنممی خواهش بگو سالمت، جونت-

 :ستاند را جانم انگار و گفت ترانه و
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 بکنه، چیکار باید بده پس رو بوده عقد هدیه عنوان به که ماشین و خونه یه بخواد اگه که پرسید واال -
 چطور باشه آمريكا شوهرم اگه گفت کشه،می طول چقدر بگیرم توافقی طالق بخوام اگه گفت بعدشم

 نداره رخب کسی اتونخانواده از مشخصه نگیا، کسی به ترانه جون تورو سعید بشيم، جدا توافقی تونيممی
 فتگمی همش بود، شده پشیمون خیلی طفلک زدم، حرف باهاش پشتی حیاط توی دوباره اینکه از بعد چون
 ایبر  فقط که گفت بدم، توضیح بخوام که نیست جوری موضوع و نیست طالقی موضوع اصال   خدا به که

 استرس و بود کرده هول انقدر سعید دوستامه، از یکی به مربوط موضوع اصال   و بپرسم خواستممی آگاهی
 .نبر رو ابروم کنممی خواهش نزنم، حرفی بهت دادم قول بهش من سعید لرزید،می دستاش که داشت

 :گفتم خونسرد شده، مرگم چه لعنتی می،كرد، گز گز دستانم

 که جاییاون از و خورده اختالف به نامزدش با یکم هستم، مشکالتش درجریان گفتی، هم به که ممنون -
 کشید، درگیری به کار درصد یک که اگه بپرسه وکیل از اومده ساخته، حتما   خودش برای معادله تا هزار

 .اسعجوالنه هاش معادله حل هميشه ما دانرياضی جوجه اين. چیه راه بهترین

 :گفتم سریع بودم، گرفته بدی تهوع حالت

 .اومده پيش كاری گیرم،می تماس دوباره من شرمنده جان ترانه -

 امهمعد محتویات تمام مرتبه یک چرخید، سرم دور به دنیا شد، زمين پخش و افتاد دستم از تلفنم گوشی
  کرده؟ چه عوضی امیر شده؟ چه بهار خدایا یختم،ر آب جوی درون

 بهار

 

 رجب مش به و بافتمی را سفیدش دست یک بلند گیس داشت حیاط درون اختر مادر رسیدم، خانه به
 :زدمی غر مدام

 منو الحا  تا صبح از بیام، خودم بذار اصال بچینی، آبشار دور درست شمعدونی هایگل نیستی بلد رجب مش -
 .مرد تو تیکش حرص از

 تراخ مادر طرف به كرد، نگاهم گونه التماس بينوا آن کردم، سالم بیچاره رجب مش به سر با گرفت، امخنده
 :رفتم

 .اومدم من اختر، مادر زیبایی ملکه به سالم-

 :داد تکان دست برایم ذوق با اختر مادر

 کردی؟ نام ثبت برگشتی، زود چقدر عزیزم اومدی، بهارم گل -

 :گفتم و زدم مادر زیبای چهره بر ایبوسه و نشستم رماد کنار

 .شد انجام کارم سریع رفتم که صبح 8 جون، مادر بله -
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 :گفتم مادر به کردم، نگاه سرم باالی بلند سرو درختان به و کشیدم ایآسوده نفس

 مداشت بود، انداخته راه بابا که ایتعزیه اون با اس،معجزه شبیه انگار کنممی رو فکرش که االن مادر وای -
 .زدممی رو درس قید

 :گفت و مادر مهربان اين زد امگونه بر ایبوسه

 .خداروشکر ببینم، رو پرفسوریت الهی جونم، به دردت باشه مبارکت -

 :گفت و کرد نگاه چشمانم در گرفت، را دستم

 مامانته تقصیر فتمگ یا پوشی؟می دامن و کت همش چرا گفتم شدی ناراحت یهو؟ شد چت دیشب مادر -
 دیگه نقل و حرف یا رفتی؟ قیافه تو چرا تو گفتم، خودم به بگم هرچی خودمه عروس دختر، اومد؟ بدت

 دلخوری خوابیدی، جدا دیشب اومدیم؟ ما ناراحته اومد؟ پیش بینتون چیزی فکربود، توی امیرم بوده؟
 بود؟ شده

 :مگفت. مصيبتی چه در من و هستی فكری چه در تو مادر ای

 .میشه حل شما خیر دعای با که اومده وجود به کوچلو مشکل یه مادر، برم قربونتون نه -

 .بگو من به شده چی -

 .بگوييد اوبايد گفتنيست اگر ولی افتاد، جانم به نگفتن و گفتن ميان ترديد

 . موقعش به کنید صبر یکم نه، االن ولی میگم -

 .دادم نشان خریدم که را هاییلباس هيجان با انداخت، باال ایشانه و کشید صورتم به دستی مادر

 وتاد لباساش؟ قشنگه چطوره؟ بنظرتون خریدم، لباس دست چند ببنید کوچه، سر دیدم بوتیک یه مادر -
 ودممخ من و گفتين درست شما برم، قربونتون شیکه، اما دادمی گرون خیلی ولی شلوار، دونه یه خریدم بلوز

 .كنممی شروع شلوار و بلوز همين از حاال كنم، تغير دارم دوست

 زيبای هایپيرهن و هاتاپ همه اين با آخر كرد، كج را لبش اما بود آمده خوشش كرد، رو و زير را هالباس مادر
 :گفت و كرد نازك چشمی پشت دانست،می بسته را هااين حتما خودش

 اگه ولی بیایی، در پیله اون از خوادمی دلت خودتم اومد خوشم باشه، مبارکت قشنگه، خیلی عزیزم آره -
 بریم دنبالمون میاد داره سعید مادر راستی ميشی؟ درست یواشيواش خوب ولی بود، بهتر نبود بلند آستین
 .نداده جواب ولی کنه دعوتتون شام برای که امیر به زده زنگ چندباری گفت فهیمه، خونه

 :گفتم عادی خیلی. امروز زدم یگند چه رفت، بدنم از جان آمد که سعید نام

 تهران؟ اومدیم ما فهمیده کجا از عمه؟ پسر -

 :گفت خيالبی كردمی وارسی را هايملباس داشت هنوز كه مادر
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 مدعوا کلی اولش تهرانیم، گفتم پرسی، احوال زد زنگ همیشه مثل پیش ساعت نیم گفتم، بهش خودم -
 نگز  بیاد، بگین بهارم به گفت دنبالمون، میاد ناهار برای مه حاال نکردیم، خبرش دیشب همون چرا که کرد
 .خونمون بیاد ناهار برای اونم کنممی پیدا و امیر زنممی

 :گفت ترديد با مادر

 درسته؟ ات،عمه خونه نمیایی امیر بدون حتما که تو میگم -

 :گفتم آرامش با مادر، هایدلهره به زدم لبخند

 .برم جایی شوهرم بدون نیست ستدر  خونه، مونممی مادر، نه -

 که بپوش خوشگالتم لباس این بکن، آرایشی یه کن، درست شوهرت برای خوب غذای یه بمون خانم، آفرین -
 تعمو باغ میرن دارن مشتی و بانوگل راستی بسیار، وقت حاال عمه خونه بشه، تازه روحش میاد امیر وقتی

 مهفهی خونه نیومدیم هم اگه میاییم، کی نمیدونم جونتم آقا نوم و برمیگردن شب آخر آبیاری، برای ورامین،
 اومده وقتی از که برس امبچه به باشید خوش شما عزیزم، کن درست براش شامم نباش نگران مونیم،می

 .توها جزبه البته ندیده، چیزی غصه و ناراحتی جز ایران

 .بودم مصیبت ودخ او برای اولش حداقل من کاری، کجای مادر ای گفتم دلم در

 ودب رکی پسر ،سعید بگیرد تماس من با سعید ترسیدممی کردم، خاموش را همراهم تلفن رفتم، اتاقم به
 تشراف انقدر بودم مطمعن ترانه از شود، وکالت دفتر به رفتنم جوی پی و بزند سرش به درصد یک شاید
 .شاید البته نزند، حرفی که دارد شغلی

 را دامنم و کت همیشه مثل است، دلگیر من از سعید مطمعنم کرد، ترانه جلوی که سردی برخورد آن با اما
 به بود، شرط برایم احتیاط خوب ولی شد،می سرش نامحرم و محرم مشتی کردم، سر بر شالی و پوشیدم
 تبلت با و بودند نشسته آشپزخانه در مادر و آقاجان انداختم، راه را سبزی قرمه بساط و رفتم آشپزخانه
 و دآم در صدا به خانه زنگ صدای رفتن، که مشتی و بانو گل کردند،می صحبت آمریکا در عموها با تصویری

 بلند و کرد باز را در جان آقا زدم، نشنیدن به را خودم. است سعید حتما گاز، اجاق پشت شدم میخکوب من
 :گفت

 .سعیده

 دستانم آمد، باهم سعید و مادر میشگیه بش و خوش صدای زدم،می هم غذا تندتند حیران و پاچه دست
 .آمد مادر صدای ببرد چایی تا کنند صدایش بودن منتظر که هاعروس تازه چنان لرزید،می

 .ریممی داریم ما اومده، سعید مادر بهار -

 کیف و بود ایستاده کنم، نگاهش حتی ترسیدممی پیوستم، جمعشان به و رفتم بیرون آشپزخانه از سریع
 .بود دستش در مادر

 خوبن؟ شوهرعمه هستن؟ خوب عمه اومدین، خوش عمه، پسر سالم -
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 :گفت آرام خیلی. انگار بود طوری یک نگاهش ولی چه؛ دانمنمی کنجکاو، معذب، دلگیر، دلخور، سعید

 كه هم سبزی قرمه بوی نشیم؟ مهمونتون وقت یه تهران میایین یواشکی خیر، به رسیدن خوبن، سالم -
 .نداره اومدن يواشكی كه كردن دعوت يه ته،گرف رو خونه

 :گفتم و كردم نگاه ديوار درو به دستپاچه

 .بیارم شربت بشینید بفرماییید دارین، اختیار حرفیه، چه این -

 :گفت اختر مادر

 .خداحافظ میاد، شوهرت االن برس غذات به برو هم تو منتظر، فهیمه امبچه بریم، دیگه مادر ظهره سر -

 دام جلوی سعید شدند، ماشین سوار هردو وقتی خداحافظی، برای رفتم حیاط به و بوسیدم را مادر و جان آقا
 :گفت و

 .برم شدم مجبور نکردم، خداحافظی ازت همکارم دفتر توی که ببخش -

 :گفتم مردد بروی، شودمی سعيد

 کنید؟ ازدواج خانم ترانه با قراره سالمتیبه راستی حرفیه، چه بابا نه -

 و بود گرفته را او دست ترانه داشتند، صمیمی رابطه که دیدم خودم ولی گفت، قاطع نه یک و کرد اخم
 :گفتم سریع بود، احمقانه و گانه بچه سوالم چقدر زد،می صدایش جان سعید

 .دعوتیم عروسی ایشاهلل شاید گفتم کردم، فکر اشتباه خواممی معذرت -

 كه دادم كوچه به را چشمم گستاخن، چه مردان خدايا. شد رهخي چشمانم به هايمحرف به اهميت بدون
 :گفت

 افتادم؟ چشمت از نمیگی دوباره بگم، خواممی قبلش فقط بپرسم؟ چیزی یه میشه بهار -

 لتع از خواهدمی که دانستممی کردم، ختم را کالمش و گرفتم دردست قیچی نشو، مصیبت برایم تو وای ای
 .شود اضافه مشکالتم به خواهمنمی شویم، صمیمی خواهمنمی سد،بپر  ترانه دفتر در من حضور

 کنممی خواهش بودم، ترانه دفتر چرا نپرسید عمه، پسر نه -

 یک با. کردمی نگاهم نگران مادر و شدم خیر مادر به و گرفتم او از نگاه کرد؛ نگاه چشمانم به دلخور
 .کشید راحتی نفس مادر و شد ماشین سوار خداحافظی

 ردس آب دوش زیر رفتم، حمام به سریع و برداتشتم را جدیدم شلوار و بلوز و رفتم اتاقم به شدم، امارت دوار 
. رود بیرون ذهنش از آنا فکر شاید شوم، اشخانه خانم برایش امروز خواستمی دلم شد، بهتر حالم کمی

 مد،آنمی بر من از هنری هم داشتم اگر که نداشتم آرایشی وسایل بستم، باال اسبی دم و زدم شانه را موهایم
 بزیس قرمه بوی داشت، او آمدن از نشان حیاط پارکینگ در شدن باز صدای بود، حاضر غذا رفتم آشپزخانه به
 ب*لــ زیر ای اهلل بسم بود، آمده درد به هیجان از امسینه قفسه بود، پیچیده خانه کل در زعفرانی پلوی و
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 چنان شویم جدا هم از که است این تقدیر االهیش بارگاه در اگر که خواستم کمک خود خدای از و گفتم
 من با مادرش خاطر به که نبود این من حق چون شود، گرفته او از خوراک و خواب که بماند بردلش حسرتم
 پیش از خواستمنمی باشم، بوده بازیچه فقط میان این در من و دهد طالقم آنا خاطر به و کند ازدواج
 شلوار با کشیدم، قرمزم لباس به دستی من و شد باز وردی در. بگذارم کم هست تا خواستمنمی ،کنم قضاوت
 خسته و گرفته صدای داد،می من به بودن عریان حس پوشیدنم شلوار و بلوز باراولین برای بود، زیبا مشکی

 .آمد او

 .اومدم من سالم -

 فتم،ر  بیرون آشپزخانه از ب*لــ بر لبخند با و هللا بسم با و کشیدم عمیق نفس فشردم، هم به را چشمانم
 :گفتم دادم،می تكان را سرم پشت موهای حال سر شادو

 .اومدین خوش عزيزم، نباشی خسته سالم -

 :دپرسی و انداخت باال ابروی نشناخت، مرا انگار ایلحظه ایستاد، سالن وسط همانجا خورد من به چشمش تا

 خوبی؟ سالم -

 مجاب را خودم چه هر داد، دستم به را کیف هاگیج مانند گرفتم، دستش از را کیفش و رفتم سمتش به
 امتم چون هم و رفتم آشپزخانه سمت به نگذاشت، وجدانم حقیقتا   کنم صورتش خرج بوسه یک که کردم
 :گفتم زنان

 .اسآماده ناهار بشورین رو صورتتون و دست تا عالی، عالی -

 ياييمب بنظر دلبرتر كنم چه كردم فكر هرچه ریختم، نارنجی بهار شربت و اشتمبرد  لیوانی نشنیدم، صدایی
 اشچهره آمد، بیرون ازاتاقش که ماندم منتظر کمی. نبود رفتم، سالن به و انداختم باال ایشانه نفهميدم،

 مثال دادم، تكان را دمم و انداختم بيرون اسب مانند را هايمداندان بود، ابرویش دو میان اخمی بود، خسته
 : گفتم وار لوند

 .شربت بفرمایید -

 به و نگفت هیچ اما بودم، ایصدقه قربان آمیزی، محبت حرف منتظر کرد، مزه کمی گرفت، را لیوان گيج
 :گفت کردو نگاه اطراف

 کجان؟ بقیه -

 ریز کی تا تندهس همسرانشان انتظار به غروب تا صبح از که ایرانی زنان تمام مانند به و رفتم آشپزخانه به
 :زدممی حرف ادا با و شستممی را میوها زدن، حرف به کردم شروع بگویند را هایشانحرف

 باشیم درخدمت ناهار کرد، تعارفم دنبالشون، اومد پسرعمه فهیمه، عمه خونه رفتن جون مادر و جون آقا -
 اغ،ب آبیاری برای ورامین رفتن مه مشتی و جون بانوگل خالصه نمیرم، جایی همسرم بدون من بابا برو گفتم
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 یجلو هاشافاده با اختر مادر این رو آبادشون جدو هفت قیافه هیچ، که بانو گل و مشتی این پدر یعنی وای
 .مدیر خانم دست از برخدا پناه نگو، که ورامین میره بود خوشحال انقدر مشتی یعنی آورد، چشمشون

 شویی ظرف روی را لیوان کمرم پشت از غافلگیرانه امال  ک صورت به نشدم، آشپزخانه به آمدنش متوجه
 ایلحظه هب بياورد؟ در بازی جنبهبی نكند کردم، حبس را نفسم بود، شده منقبض بدنم عضالت تمام گذاشت،

 اساحس برگشتم سمتش به بود، بدی شوک چه دادم بیرون را نفس رفت، خوری ناهار میز سمت به که نشد
 و،ت شر از برخدا پناه بوده، عمدی کارش پس کند، نمایان خواستنمی ولی آمده، بشل کنج در لبخندی کردم

 :رساندم اعال حد به را وراجی و دادم ادامه میوها بقیه شستن به

 لیخی شد، عوض امروحیه کلی بودم، دانشگاه دوساعتی یه دانشگاه رسوندینم کشیدین زحمت که صبح -
 لکندمد دانشگاه از خالصه دانشگاه، این برده جهانی جایزه و افتخار یپلمد چقدر ماشاهلل عالی، فضا بود خوب

 .بشم آشنا اطراف با تا روی پیاده کردم شروع شدم، تاکسی خیال بی و

 که الح هاست،نگفتن از هاسوتفاهم گفتم،می وکالت دفتر مورد در باید حتما   کرد، لرزش به شروع دستانم
 .کندمی شک بگویم هرچه خدایا بگوییم، بودم مجبور بود دیده مرا سعید

 ...خانم وکیل دفتر یه از دیدم تابلو یه رفتممی پیاده که داشتم -

 :غرید که شود تمام حرفم نگذاشت آوردم را وکیل نام تا

 بود؟ چی كارت اونجا چی؟ برای رفتی؟ سعید دفتر -

 :گفتم و دادم شانن خونسرد را خودم برگشتم، سمتش به تعجب با شد، قطع نفسم یاخدا

 خوبه؟ حالتون آوردم، رو عمه پسر اسم کی بود، باقری ترانه اسمش وکیل، خانم یه دفتر گفتم وا -

 من؟ با است غريب اينقدر چرا كند؟ رها مرا خواهدمی نكند شده؟ مرگش چه اصال شد، تررنگ پر اخمش
 :دادم ادامه و کردم شستن میوه به شروع دوباره استرس از نبود، خوب انگار حالش

 چقدر آمریکا بیام شما همراه بخوام که پرسیدم ازش پیشش، رفتم سریع و نبود دفترش توی کسی خالصه -
 مه توریستی ویزای بشه دوهفته این طی محاله اصال   شده، زیاد سختگیری که کرد تأیید اونم بره،می زمان

 هزینه خالصه کرد، معرفی رو همکاراش زا یکی و نیست مهاجرت وکیل که گفت خدا بنده البته بگیری،
 .بیرون اومدم و دادم رو مشاوره

 ینفس شد،می تمام گران برایم خیلی فهمیدمی اگر ولی بیاورم را سعید نام ترسیدممی رابستم، چشمانم
 و ورش با بود، خیره من به و بود زده گره سرش پشت را دستانش برگشتم، سمتش به هیجان با و گرفتم
 :گفتم روغیند شوقی

 لسهج همکاراش با که اتاقش پشت داشت کوچیک حیاط یه وکیله خانم این بگم، براتون جالب چیز یه حاال -
 به هب دیدم مرتبه یه کنم حساب منشی با بیام تا من و شد تموم من به دادنش مشاوره وقتی بود، گرفته
 بیرون، اومدن پشتیشون حیاط از هعم سعید با کرکر هرهرو و جیک تو جیک و دست تو دست وکیل خانم
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 بدجنس ده،نمی لو میاره عروس داره عمه، کلکیه عجب خودمون. بیرون زد شاخام تعجب از بگو منو حاال
 .بودنا هم غـل*بـ تو عاشقانه چقدر دونینمی ولی

 شده کشخ دید مرا که سعید که بگویم بگویم؟ توانستممی چه ولی نبود، این ماجرا حقیقت گفتم، را حرفم
 بانیعص صدای با و داد تکان را سرش کالفه نشست، صاف سعیدم؟ کوچلوی نابغه من گفتمی ترانه و بود

 :گفت

 بگی؟ من به داری کاری اگه میشه -

 :گفتم او به نگاه بدون و برداشتم را غذا دیس

 .شدم رشدفت وارد خانمه دیدم که رو اسمش دیدم، رو وکیل دفتر اتفاقی خیلی ولی عزیزم، چشم -

 گذاشته میز روی را سرش گذاشتم، میز روی را پلو دیس کردم، خرجش عزیزمی شود آرام اینکه برای ترس از
 :پرسیدم. بود

 این؟ خسته -

 .نشستم روبرویش و آوردم را خورشت داد، تکان مثبت به سری کردو بلند را سرش

 .بشین سرحال که بخوابین برین بعدش میشه، بهتر حالتون بخورین غذا یکم آخی، -

 :گفت و کرد نگاه تعجب با غذا به

 ؟!پختی خودت -

 نمیاد؟ بهم جونتون، نوش بله -

 .محبتی نه حرفی نه بود عجیب رفتارش کرد، من برای غذا کشیدن به شروع و انداخت باال ابرویی

 بود؟ چطور بیمارستان شما راستی بکشید، کم من برای -

 :کشید عمیقی نفس

 .داغونم بودم، عمل اتاق توی ساعت چهار-

 :گفتم لبخند با زرو، زر هم من بود، خسته نوابی طفلك

 رو چیز همه دارم دوست چرا دونمنمی شرمنده، کردم، وراجی من این خسته همه این شما ببخشید، وای-
 .بگم شما به رو درشت و ريز بايد كه دارم احساسی يه ولی نيستم، وراجي آدم كال من بگم، شما برای

 و زد لبخند هایم،وراجی قربان هدف، به زدم گل جان ای کرد، مکث دست در کفگیر ایلحظه گفتم که را این
 :مگفت غذايم با بازی حال در نگفت، هيچ هات،وراجی قربون بگو مثال خوب خوردن، به كرد شروع حرف بدون

 بذارم یا بگم تونممی مونده رفامح از دیگه کوچلو یه میگم زد، حرف نمیشه این خسته هم شما حاال وای -
 دیگه؟ موقع یه برای
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 کی سریع جنبه،بی كنم دلبری خواستم مثال خوب وا پرید، گلویش در غذا خنده شدت از گفتم که را این
 :دادم دستش آب لیوان

 .ببخشید شد، چی وای -

 فهسر  از آمد جا که نفسش زدم، کمرش به ضربه چند و رفتم سرش پشت سریع بود، بریده را امانش سرفه
 :گفت و خندید بود، چشمانش در اشک زیاد

 باشی؟ حراف اینقدر نمیاد بهت اصال   دختر -

 :گفتم و كردم نازك چشمی پشت نشستم، سرجایم

 .مونده اش دیگه کلی گفتم؟ چی مگه وا، -

 : گفتم و خنديدم هم من خندید، بلند

 هاموراجی حداقل همه، توی هاتوناخم اومدین وقتی از بخندید؟ شدمی باعث کی نبودم من اگه ببینید -
 .كرد در رو خستگيتون يكم

 ثانیه چند که انگار نه انگار کالفه و کسل شد؟ چه وا رفت، هم در هایشاخم! گفتم كفر انگار گفتم، که را این
 :گفت شد،می خفه خنده از داشت پیش

 .کنن خبرم شد قرار کنم، رزرو دبی یا رکیهت برای بلیط مسافرتی، هایآژانس از یکی به زدم زنگ -

 سمت هر به را چشمانم ناراحتی از و گذاشتم بشقاب روی بر را قاشقم زودی؟ اين به برود، بايد وای
 :گفت گونه التماس و شد ناراحتیم متوجه نکنم، نگاه او به تا چرخاندممی

 .نمیرم قسم مادرم خاک به نرو، بگو کالم یک فقط بهار -

 .آنا با برگشتنش و است من با رفتنش برود، خواهدنمی دلم کشیدم، موهایم هب دستی

 ین،بر نیست دلم که خدا به چی؟ بگه راست آنا درصد یک اگه میشه؟ حل چیز همه نرید بگم اگه بگم، چی -
 تصمیم شماست، رفتن چیز همه شدن مشخص راه تنها ولی کنم، تقسیم باکسی رو شوهرم خوادنمی دلم

 .کنید لشح زودتر خواممی فقط بگيرين، بلیط برین زودتر شما تا میرم صبح فردا و بمونم اینجا امشب گرفتم

 :گفت آرام نیاورد، کیفش سر انگار هم من هایوراجی و بود غمگین بود، خسته بود، کالفه

 بری؟ خودت باشه نیاز نکنم فکر -

 چی؟ یعنی -

 :گفتم که نداد را جوابم

 شده؟ چیزی -

 :پرسیدم جهت بی و فشردم هم به را دستانم. داد تکان نه عالمت به ار  سرش
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 چی؟ باشه زده کلک آنا اگه کرده، درگیر ذهنمو سوالی یه ولی هستین، هم خسته ببخشید میگم -

 :گفت کرد، نگاهم دلخور

 .فهممب رو چیز همه ساده آزمایش یه با میتونم و پزشکم من بکنه، رو اینکار که نیست احمق اینقدر -

 کنید؟می چیکار بود شما از بچه اگه میگم دارین، اطمینان بهش زیادی کنهمی فکر شاید خوب -

 :گفت و دستش روی را سرش و گذاشت میز روی را دستانش

 .بچه یه خاطر به کنم خراب رو زندگیم تونمنمی کنیم،می سقطش -

 .من نه بود، دو آن با مسئولیتش ،نزدم حرفی اما کرده گناهی چه نوا بی جنین آن بگویم خواستم

 :پرسیدم کنم عوض را حرف خواستم

 بیمارستان؟ برین باید چند ساعت -

 :گفت و کشید صورتش به دستی و کرد باال را سرش

 .2 ساعت -

 هارو ظرف کنممی گذشتگی خود از کنم،می بیدارتون ونیم سه کن، استراحت برو شما شد تموم که غذاتون -
 خوبه؟ رم،شومی خودم هم

 :گفت کرد، ایخنده تک

 بود؟ چی داری، حرف دیگه یکم گفتی راستی شوره،می میاد بانوگل بذار بشوری خوادنمی -

 :گفتم و خندیدم

 .میگم شب بخوابین، برین دیگه نه -

 ردمک شروع رفتمی بیرون که داشت شده؟ چه گفتمی کاش بود، درگیر حسابی ذهنش زد، جانیبی لبخند
 :وزوز به

 یعنی ومن،ت... چند؟ بگین گرفتم شلوار و بلوز دوتا بوتیک یه رفتم که بگم اینو کنیدمی اصرار که حاال وای -
 !گرون هاش لباس انقدر تهران خبره چه کشید، سوت مغزم خدا به

 :گفت و خندید ایستاد، آشپزخانه در دم

 ی؟بگ خواستیمی و بود مونده دلت ته که کوچلو یه اون بود این -

 .بخوابین برین شد، تموم دیگه آره -

 نمونده؟ دلت توی حرفی مطمعنی -
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 :گفتم و کردم ریز را چشمانم کمی

 .میگم بعد نیست واجب حاال زد،می حرف چقدر نگفتم رو تاکسی راننده اهان، -

 :گفتم بشنود كه جوری آرام رود بيرون آشپزخانه از خواست تا زد لبخندی

 .من واسه كنهمی اخمم ستی،ني خوشگلم حاال خوبه -

 کی آمد، بند نفسم. شد وحشي و برد صورتم سمت را دستش آمد، طرفم به پرشتاب و برگشت طرفم به
 :گفتم و گرفتم امگونه بر را دستم که خندید بلند کشید، و گرفت محکم را امگونه مرتبه

 .آخ کندید، لپمو وای -

 :گفت بلند و شد خارج آشپزخانه از

 دلت خيلی خانم بعدشم باشم، گفته نمیشه شما قرار جزو کشیدن لپ بعدشم نیاوردم، طاقت دیگه خدایی -
 .داری جذابی شوهر همچين بخواد

 ردم او انداختم، زیر به را سرم بود، شده داغ حرکتش این خجالت از صورتم نشستم، آشپزخانه صندلی روی
 وراجی همه این ساعت چهار و بیست در زندگیم طول درتمام است، ذاتش در پسندی خود ولق مهربانیست؛

 .بود روزانه چرند مشت یک هایمحرف تمام که البته بودم سخن کوتاه و ساکت همیشه بودم، نکرده

 هنوز. خوابیده کاناپه روی دیدم شدم که سالن وارد زد، سرم به تلوزیون دیدن هوس و شستم را هاظرف
 ار  امخیره نگاه و نشستم روبروی صندلی روی کشیدم، رویش بر و مآورد ایملحفه بود، ابروهایش میان اخم
 ار  سرم. کنم زندگی بقیه مانند خواهدمی دلم بشناسمش، دارم دوست شده، جذاب برایم دادم، صورتش به
 .شد همنشینم خواب زمان چه نفهمیدم و بستم را چشمانم دادم، تکیه مبل روی بر

 

*** 

 شخواب نشسته بهار شد متوجه کرد دقت اطراف به که کمی شد، بیدار یشگوش آالرم صدای با حسین امیر
 :غرید برده،

 .گیرهمی درد گردنش حتما   مالحضه بی دختر -

 از بیش حامد با سختش لفظی دعوای بود، گرفته دستانش میان را سرش و کرد آویزان کاناپه از را پاهایش
 راگ ندارد، خبر ماجرا از بهار که بود مطمعن حسین امیر س،شان این به لعنت بود، کرده اشحوصلهبی اندازه
 :گفت خودش با امير نبود، هیجان پر و شاد اینقدر داشت خبر

 حرف نفس یک و کرده درست غذایی برداشته، سر از روسری پوشیده، جدید لباس من خاطر به دختر این -
 .کردم سکوت فقط من اما زده
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 بهار اما کند، بحث بهار با حامد خاطر به خواست دفعه چند که بود احتنار  حامد ناسزاهای دست از آنقدر
 کنار ار  سرش رفت بهار کنار به بزند، حرف و شود بیدار بهار خواست دلش بود، سکوت از پر خانه نبود، مقصر
 :گفت و آورد بهار گوش

 .تختت توی برو شو بلند دختر خوابیدی؟ اینجوری چرا شو، بیدار بهار، بهار، -

 ود،ب ترسیده کمی دید، خود نزدیک اندازه از بیش را حسین امیر و کرد باز را چشمانش خورد، تکان کمی بهار
 المس بهار نداشت، را بهار گذاشتن سر سربه حوصله که بود ریخته هم به فکرش آنقدر ولی شد متوجه امیر
 ادهآم را میوه سینی و رفت خانهآشپز  به بهار رفت، دستشویی سمت به و داد جوابی حوصلهبی امیر و کرد
 اخالقش شاید انداخت، باال ایشانه چیست، حسین امیر خلقی کج دلیل دانستنمی بود، فکر در کرد،

 ظرن به ترعاشق کردمی رفتار نمایشی دیگران جلوی وقتی حسین امیر انگار گرفت، اشخنده. است همینطور
 آمدمی که وکیل نام گرفت اشخنده نداد، نشان بدی عملال عکس سعید بابت که کرد شکر خدارا رسید،می

 .بهار دردسر شده هم حسین امیر نام گفتن نیست، شهر این در وکیل هیچکس سعید جز انگار

 او کرد،می شاد را حسین امیر باید خوب ولی بگویید را اسمش توانستنمی رفتمی کلنجار خود با هرچه
 حال رد پذیرایی سالن در دست به کیف حسین امیر برد، سالن به را هامیوه باشد، پشتش که بود داده قول
 شیک همیشه دکتر آقای گفت ذهنش پس کرد، نگاه حسین امیر قامت به بهار ایلحظه بود، دادن پیام

 گفت خودش پیش زندمی چنگ را قلبش کسی که انگار رفت، جلو چیست؟ برای اخمش ولی است پوش
 دونب که داشت استرس انقدر گذاشت میز روی را هامیوه. نباشه فرصتی شاید بگم رو اسمش بتونم باید
 :گفت حسین امیر به نگاه

 .میوه عزیزم -

 با ردخت این زد، لبخندی و چرخاند بهار سمت به را سرش حسین امیر بگویید، را اسمش نتوانست هم بار این
 رانتظا امیر که حقیقتا  . کردمی محبتش مندهشر  را دیگران شرایط هر در همیشه و زیاد هم خیلی بود، محبت
 یوهم کندن پوست حال در بهار بود، زیادی لطف بهار کردن محبت آنا بارداری موضوع با نداشت بهار از محبت
 جداست، هم از حامد و بهار قضیه كرد فكر و کند خراب را بهار امروز خوش حال نخواست حسین امیر بود،

 او بود، رفک در بهار و لرزدمی بهار دستان شد متوجه کرد، نگاه بهار به و برداشت گيالسی نشست، بهار روبروی
 جانش هب نگرانی اما زیبا، گلی دسته با برود حسین امیر بیمارستان به بعدازظهر شیفت بود گرفته تصمیم
 :پرسید سوالی دید، فکر در را بهار که حسین امیر شود، ناراحت امیر نکند بود افتاده

 کرده؟ ناراحتت چیزی شده؟ زیچی -

 :گفت سریع داشت را حسین امیر حضور شرم که بهار

 .کسلم کمی شدم بلند که خواب از کنیدمی فکر اینجوری چرا نه، نه -

 :گفت بهار داد، تکان سری امیر

 کشه؟می طول ساعتی چه تا ظهرتون بعداز شیفت -
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 چطور؟ هشت، ساعت میام نیاد شپی اوژانسی عملی بیمارستانم، کیلینیک 7 تا 2 ساعت-

 هك سرکارین هشت تا اگه شهرستان، میرم دارم که هم فردا بیرون، بریم هم با امشب داشتم دوست هيچي -
 .انشاهلل برگشتتون از بعد دیگه یکبار این، خسته میایین دیر شما خواد،نمی

 :گفت و کرد استقبال بهار حرف از امیر که گفت تردید با را انشاهلل بهار و

 دنیا پیش اورژانسی مورد اگه دیگه بیمارستانه خوب ولی خوریم،می تابیم یه میریم خوبه، هم خیلی نه -
 .کنممی هماهنگ باهات حاال ميريم، حتما

 :گفت و كوبيد بهم را دستانش بهار

 .ممنون بیرون، میریم شام امشب عالی، چه وای -

 زندانی؟ توی مگه دختر، کردی ذوق چقدر -

 چیهی گفتم هم قبال   بشناسمتون، دارم دوست خیلی بزنم، حرف باهاتون دارم دوست خیلی همینجوری هن -
 .بدونم رو عاليقتون دارم دوست نمیدونم، شما از

 :غرید حامد هایحرف از برزخی و ایستاد کرد، رها بشقاب درون را اشخورده نیمه ميوه حسین امیر

 نمدونمی االن که احمقم یه کالم یک توی کنی، کشفم بخوای که منیست مهمی آدم نکن، خسته رو خودت -
 .زنهمی حرف باهام خوادمی دلش هرجور هرکسی که بدم نجات چطور رو زندگیم

 :گفت ودلگیر متعجب بهار

 مشکالت فشار دونممی شرمنده ببخشید نزدم؟ بدی حرف که من گین؟می اینجوری چرا حرفیه؟ چه این -
 کرد؟ ناراحتتون حرفم کجای ولی زیاده

 سینح امیر تلخ رفتار فهمیدنمی بهار رفت، حیاط سمت به و شد بیخیال اما بزند حرفی خواست حسین امیر
 :گفت بار چند و دوید امیر سر پشت چیست؟ از گرفته نشاط

 .وايسين کنید، صبر لحظه یک -

 :گفت زنان نفسنفس و رسید او به بهار رفت، خودرواش سمت به عصبانی امیر اما

 .کنید صبر لحظه یه کنممی خواهش -

 :گفت اخم با و ايستاد امیر

 کردی؟ اذیت رو خودت چرا ایستم،می وایسا، هوی بگو کالم یک دویی؟می دنبالم چرا -

 حرفیه؟ چه این جون، از دور -

 :گفت بهار، نزديكی و دوری همه اين از بود كالفه امير و انداخت زير به سر شرمنده بهار
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 بگی؟ خواستیمی چی -

 :گفت اشاحمقانه رفتار این از سرشکسته بهار

 کنم؟ خواهشی یه میشه -

 :گفت بهار داد، تکان سوالی را سرش امیر

 هواتون و حال که کردم کاری هر ناراحتین؟ چرا شده؟ چی بپرسم میشه بزنيد، حرف من با كنممی خواهش -
 کردم؟ ناراحتتون که گفتم چی من نفهمیدم بودین برزخی انقدر که االنم نشد، بشه عوض

 و كرد ريز را چشمانش بگویید، بهار به را ماجرا گرفت تصمیم کرد،می سنگینی امير قلب در حامد های حرف
 :پرسيد

 باشم؟ ناراحت برات مهمه -

 :گفت و شد خیره امیر درچشمان اطمینان با بهار

 .کنیدمی فکر که چیزیاون از بیشتر زیاد، خیلی خیلی -

 و ردک اشاره استخر کنار صندلی به بود، گواراتر هم خنک گالب شربت یک از بهار حرف این زد، برهم پلک امیر
 :گفت

 .اونجا بریم بیا -

 یرو وقتی نیستم، هم هنر بی پس اوفتممی راه دارم اومد خوشم نه گفت؛ خودش به افتاد راه سرخوش بهار
 :گفت و شد خیره بهار کنجکاو چشمان به امیر نشستند استخر كنار سفيد هایصندلی

 .تمگف رو حقیقت هم من و پرسید رو علت کالیفرنیا، برگردم مدت یه خواممی گفتم بابام، زدم زنگ صبح -

 :گفت و گرفت دهانش جلوی را دستش بهار

 .بابام خدا يا نیست، معلوم که چیزی چرا؟ اخه گفتین؟ وای -

 با ازدواج مخالف اول چون من میشه، ترسخت تو برای شرایط کنم کاری پنهان هرچی کرد، پنهان نمیشه بهار -
 آنا هک گفتم بهش بری، و بذاری سرکار رو بهار خوایمی گفتمی بابام گفتممی ایدیگه هرچیزی االن بودم تو

 ام،چهب مگه من درپ میگم برگردی، نذاره تا کالیفرنیا گردونه برت خوادمی میگه دروغ انا گفت بابامم بارداره،
 موضوع متوجه کامل هردوشون بودن اونجا هم حامد و فرزانه من، بد شانس از نيست، درد كه اين حاال

 .شدن

 :نالید و گذاشت سرش روی را دستش بهار

 فهمید؟ حامدم خدا یا -

 :گفت و داد تکان مثبت به سری امیر
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 ،مرتیکه کن صحبت درست میگم بهش کرد، رمبا دراومد دهنش از هرچی و گرفت بابام از دو گوشی حامد-
 موندی،می آمریکایی هایفاحشه همون با باید تو گرفتی، منو خواهر اومدی چی برای کثیف توی میگه بهم

 بره اناحس زدم زنگ شد، درگیری حامدم و فرزانه بین انگار اونجا کردم، بارش تا چهار منم کنم تحمل نتونستم
 هخون دیگه نیست مامان وقتی که ایخونه ای،خونه چه ولی خونه رفته سریع احسانم چخبره، ببینه خونه

 .زنهب حرف باهام کنهمی جرات اینجوری حامد نیست مامان وقتی که یعنی نیست، خونه ستون یعنی نیست،

 :گفت بغض با بود، ریخته سرش بر مصیبت از آواری بهار و عصبی امیرحسین

 !عزيزم ببخش عصبیه حامد شرمنده! من خدای -

 دهبو مشخص نشسته، ایگوشه یه کسی هر دیده خونه که رفته احسان کنی،می عذرخواهی تو چرا بابا نه -
 گفته کرده ــوس*بـ رو بابام دست شده بلند دیده که رو احسان حامد بودن، کرده قاطی بد فرزانه و حامد
 میرم گفته بعدشم ندارم کسی با شوخی بهار درمورد ولی حقمه حتما   سرمم توی بزنی بابامی، مثل عمو

 .دهبو تا چند با نیست معلوم که کسی خونه تو بمونه عوضی اون خونۀ تو ذارمنمی و گردونمبرمی خواهرمو

 :گفت بهار به دلگير حسين امير

 شناختی؟ عوضی منو بهار -

 :گفت و زد پوزخند امير بزند حرفی خواست تا بهار

 بشی بيزار ازم كه كردم ناراحتت انقدر گذاشتم تموم سنگ اول از كه تو اسهو  ديگه! ایمسخره سوال چه -
 شهرستان ببرتت دنبالت بیاد خوادمی حامد انگار هم حاال نبودم دروغگو وقتهيچ دونهمی خدا ولی
 .نزده زنگ هنوز بهت حاال تا چطور دونمنمی

 سرش بر هامصيبت از آواري كرد شتم را دستش اما بگيرد را اميرحسين دست جويانهدل خواست بهار
 :گفت دلجويانه بود، ريخته

 كنممی خواهش اما زندگيم بخاطر شکنممی حرمت كرد درازتر گليمش از پاشو حامدم آخرش تا پشتتونم من -
 باشه؟ نكن شكنیحرمت شما

 :گفت بهار داد تكان مثبت به سری مهربانانه شد، گرم اميردلش

 مده؟او پیش ماجراها این کی -

 .زدم زنگ بابام به که بود دوازده ساعت بیرون اومدم که عمل اتاق از کنم فکر -

 به سریع بهار و رفت در سمت به امیر آمد، خانه زنگ صدای گفتمی خدا یا ب*لــ زیر مدام ایستاد بهار
 ترف که هپنجر  پشت به باشد، حامد دادمی گواه دلش کرد، تن مانتو و روسری دويد، ساختمان داخل سمت
 آورده هم را خودش و پرویز عمو خانواده همه آمده حامد تنها نه دید

 .حامد بهت لعنت -
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 هم به را دستانش داد،می جدایی بوی یهویی آمدن این دادمی شر بوی آمدن این خدا یا بست را چشمانش
 :زهرا فاطمه به کرد توسل وجود تمام با فشرد

 .نشم سیاه رو زهرا فاطمه یا بایستم، پشتش بتونم زهرا فاطمه ای نشه، شکنیحرمت زهرا فاطمه یا -

 به سریع بهار کند جا از را بهار قلب حامد بلند صدای شدند، خانه سالن وارد پوش مشکی دست یک همه
 :بود گرفته گر حامد چهره دید که ایچهره اولین و رفت استقبال

 کردین خوشحالم اومدین هم با همه که خوب چقدر! اومدین خوش همگی به سالم داداش؟ جانم -
 .بفرمایید سالن توی بفرمایید

 سالن سمت به سرشکسته حسینحاج کردند،می نگاه دیوار و در به شرمندگی از فرزانه و پرویز و احسان
 ایدهز  مصیبت مانند به کنانناله و ریزاناشک پری بود، حمید جمع آن در امیدبخش نگاه تنها و رفت پذیرایی

 :گفت ناراحت بهار گرفت وش*آغـ در را بهار رفت، لوج

 قراره انگار کنینمی نگام جوری یه همه چرا بزن حرف کنی؟می گریه اینجوری چرا آخه شده؟ چی مامان -
 بمیرم؟

 :گفت و رفت باالتر پری گریه صدای

 .دمکر  بدبخت دستی دو رو گلم دختر که بمیرم سر بر خاک من بمیرم برات من نکنه خدا -

 بدبخت؟ چرا مامان حرفیه چه -

 گرداند، چشم ندید را او گشت امیرحسین دنبال به جمع میان در کرد، دعوت پذیرایی سالن به را همه بهار
 هب ترس از لرزان هایقدم با کرد،می نگاه خانه حیاط به تمام شرمندگی با ورودی در بر زده تکیه حسین امیر

 به یآرامش توکلش با انگار که بهار نداشتند، دید ورودی در به بقیه اییپذیر  سالن از رفت امیرحسین سمت
 :گفت شوند متوجه همه که چنان بلند بود شده وارد قلبش

 تا نمکمی پذیرایی خودم من نشده دیرتون تا کارتون سر برین کنین خداحافظی شما! عزیزم جان امیرحسین -
 .برگردین شما

 غضب است بهار پناهش تنها کرد احساس ساعت این در لحظه این در کرد، نگاه بهار به تعجب با امیرحسین
 :گفت دوباره ذهنش پس و گرفت را گلویش

 .بهار دهدمی را مادرم بوی -

 هب حرمتیبی جهت به تماما   آمدن این دانستمی برود امیرحسین فقط که خواستمی او شد نزدیکش بهار
 :آمد ییپذیرا از حامد بلند صدای است امیرحسین

 .برگردیم نشده شب تا شو آماده زود ببریمت اومدیم نیومدیم پذیرایی برای ما بهار -

 :گفت که آمد پرویز صدای
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 نجاای نیومدیم ما كنيم،می حلش كه كوچيكه مشكل يه اين ای؟عصبانی اینقدر چرا حامد بفرست صلوات -
 .کنیم حل رو مسائل سری یه اومدیم برگردیم زود که

 :غريد حمید كه بزند حرفی خواست بیعص حامد

 !بگیر ن*دهـ به زبون هست اینجا هم تو از تربزرگ حامد -

 :گفت آرام گرفت را امیر دست کرد نگاه امیر به بهار

 .ذارمنمی تنهات نذاری تنهام راحت، خیالت پشتتم گفتم هم قبال   من عزیزم -

 :گذاشت بهار پیشانی بر راحت فسین با همراه ایبوسه و گرفت را بهار سر پشت امیرحسین

 .کنممی جبران زندگی به زدم گند باهامه، دلت مطمئنم حاال دیگه راحته، خیالم باشی پشتم که تو -

 :گفت و كشيد عقب را خود گرفت رنگ هايشگونه شرم از بهار

 حرف من دینب اجازه دارین نگه حرمت خدا به تورو شر و تیزه زبونش حامد نشین عصبی کنممی خواهش -
 .داره هوامو حمیدم دونممی بزنم

 بزنی؟ حرف تو کردم تزده خجالت من -

 ت،رف پذیرایی سالن سمت به بماند بهار جواب منتظر اینکه بدون آمده پیش موقعیت این از شرمنده امیر
 رحسینامی بودند، امير به خيره همه کند تنهایی احساس امیر خواستنمی چون ایستاد کنارش سریع بهار

 :گفت

 من کنید استراحت تا شما باشم بیمارستان مطب باید ساعتی دو من شرمنده! همگی اومدین خوش -
 !اجازه با کنم تعارف نباید من خودتونه خونه که اینجا بابا برگشتم

 :گفت خونسردی با حمید کرد، اشاره حمید به بهار نداد را جوابش هیچکس

 هم تو مطب میرن دیر که دکترا همه گرم، دمت دارند حرف بزرگترها ری؟ب دیرتر ساعتنیم یه میشه داداش -
 .بشه معلوم تکلیف تا بمون دکترا بقیه مثل یکی

 لک صدایش نبود، گریه کن ول پری رفت مادرش کنار بهار گرفت، تماس اشمنشی با و گفت ایباشه امیر
 :گفت دلگیر بهار د،بو اتمام به رو میز روی هایکاغذی دستمال بود گرفته را سالن

 بزنید، دخترتون به سری اومدین یا عزا مجلس اومدین پریشونید اینقدر چرا کنیدمی گریه چرا مامان -
 !اينجوريه؟ كردن بزرگتری

 شارها سالن داخل افراد تکتک به اشاره انگشت با ایستاد انداخت، سرش از چادر شد شدیدتر اشگریه پری
 :کرد

 وزهن دلمونه به زهره داغ هنوز عذاداریم، گفتم مونه،همه تن سیاه لباس گفتم فتم،گ تونهمه به گفتم، -
 ریننب گفتم باشه زنش با خوادمی تنهاست امیر نه گفتین سقف یه زیر برن نذارین نکرده، سردمون خاک
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 گیزند  شومی شد باعث اونا تریبزرگ ببينيد حاال گذاشتین واسطه رو آقاجون و اختر کردین لج رو دخترم
 درست دیدین! حرفم؟ به رسیدین حاال خرافات، و الکیه همش هامحرف برسرخاک من آره بگيره، رو دخترم
 .رو مصیبت این نبینم بده مرگ منو خدا! رو؟ دخترم دامن گرفت شومیش دیدین گفتم

 دلخوشی يرام و آنا رابطه از بهار نگفت خواهدنمی كرد التماس دخترش نگفت مادرش زد، پوزخندی بهار
 فتر  حامد سمت به بهار بود خانواده آبروی نگران تنها پری و كوبيدمی بهار سر بر را امير مدام نگفت ندارد
 :گفت دلگير اما آرام كند صحبت برادرش با بلند داشت شرم

 !گرفته؟ اشتباه حسین امام تکیه با رو جا این که مامان به گفتی چی داداش -

 :داشت خون رنگ چشمانش حامد شد خیره هارب چشمان در ایستاد حامد

 .بکش کنار خودتو تو کنیممی حلش ما نکن دخالت بهار -

 ارباين بهار بهار، به نگاه از داشتن شرم همه کرد نگاه افراد تکتک به به داد تکان مثبت به سری بهار
 :گفت گستاخانه

 حامد گیمی راست! دارم؟ دخالتی حق چه من بگیرن تصمیم برام هستن بقیه تا داداش گیمی راست آهان -
 آره؟ خوبه کنش گوش حرف بهار نه؟ خوبه ساکتش بهار

 بهار ودند،ب خيره بهار تند زبان و برزخی صورت به تعجب با همه بگوید تا کرد باز را قلبش دریچه که انگار بهار
 :گفت پوزخندی با و گرفت نفسي

 خودت پيش! زدنم حرف جوریاين از نیومد خوشت حامد انگاری هن درسته؟ بهاره بگه چشم و بله اگه بهار -
 دخالت گیمی زنیمی حرف ه محترمان چرا داداش؟ آره شد پرو اینقدر خورد رو تهرون آب روز یه بهار گیمی
 نهک تنش مرگش خبر هم بهار بدوزیم و ب بریم ما تا خوبه کورش و الل و کر بهار بگو بگو، رو حقیقت! نکن
 .حقه كنه دفاع خودش از نداره اورزه كه بهاری برای مرگ و صالحشه به چون

 :گفت بلند شرمنده احسان بهار هایحرف داشت درد ایستاد احسان

 !داداش زن -

 پدری به ممستقي بهار انگار بود شده گستاخ برگشت، پدرش سمت کرد بلند سکوت عالمت به را دستش بهار
 :گفت بود خيره اشزده گره دستاي كه

 اربه نه مگه! بابا؟ ها خوبه اشبسته گوش چشم فقط بهار كه اینه نه مگه دروغ؟ یا گممی راست بابا ها -
 بابا؟ آره خوبه؟ بگینش شما چی هر چشم بله فقط

 :گفت بغض با و زد زانو پدرش پاهای رویروبه

 شنوم،ن رو مادرم گریه هایهنال صدای گوشام بشه کر باشه، زیر به سر شرمنده بابام نبینم چشمام بشه کور -
 من اصال زندگيم، مشكل براي كردين لشكركشی كه دونيدمی اورزم بی انقدر وقتي خدا از خواممی مرگ
 همهاین میشه مگه چشم گممی خدا به چشم، گممی بده دستور شما زنی؟نمی حرف چرا جون بابا اورزه،بی
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 نزمی بابام حرف اگه بشم کور چشمام دوتا روی بذارم تا بده حکم شما! بگیرم؟ ندید رو بابام زحمت سال
 .بمونه

 :گفت خفه و زد بوسه را پدرش دست بهار

 !خواین؟نمی نظر ازم چرا بزن حرف تو بهار بده نظر تو بهار بگو بارم یه بابا اما -

 :گفت شود متوجه بهار بجز كسی اينكه بدون آرام و كشيد دخترش سر بر دستی شرمنده حسينحاج

 !بگو تو -

 :گفت و رفت نشانه را مجلس دور تا دور گرفت، نفساعتمادبه رنگ چشمانش زد، لبخند بهار

 کسی ذارمنمی آوردم عقد سفره سر رو اسمش که امامی همون به بگم بهتون خواینمی نظر منم از اگه -
 دنکنی حرمتیبی کنم،مین شک مخانواده انتخاب به من و مهخانواده انتخاب اون چون کنه حرمتیبی بهش

 .ببینید حرمتیبی که

 پری گریه صدای شدند متوجه همه یعنی آمد تهران به دیروز که است بهار آن نه بهار شد متوجه حسینحاج
 عصبی هارب بود، كرده سكوت شرمنده و خورده شكست اما امير افتاد، گریه به فرزانه بندشپشت رفت باال که
 :گفت دلجويانه ،پرويز رفت آشپزخانه به

 یکم فرزانه دیگه، ولکن داداش زن! دینمی سکته دارین رو دختر این کنید؟می اینجوری چرا چتونه؟ بابا -
 .بگیریم سر به باید گلی چه ببینم بابا بشین بیا امیرحسین دخترم، باش دار خود

 :گفت دلش در برگشت، سالن به سریع بهار آمد که امیرحسین نام

 .ذیراییپ بابای گور -

 و دش بلند سریع امیر ایستاد کنارش بود، نشسته زیر به سر اینفره تک صندلی در که دید را امیرحسین
 :گفت

 !بشین شما -

 :گفت برادرش به رو زدهخجالت پرویز ایستاد، سرش باالی امیر نشست، تعارفی هیچ بدون بهار

 یتو حرف اصال   بشه، ضایع هم بهار حق که نمبز  حرفی خوامنمی بگم چی دونمنمی واقعا   داداش ببخشید -
 .ايمتابع بگيری تصميم شما هرجور کن، شروع شما چرخهنمی دهنم

 :گفت برزخی و پريد جا از حامد

 ...داره رودربایستی شما با زیادی بابام گم،می من عمو نه -

 :کرد اشاره همه به دست با حامد
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 این برسر خاک من مظلوم خواهر و شده پدر آقا این نداریم؟ هک هم از پنهونی چیز عظيمی محترم خانواده -
 وهلل بابا اینه؟ غیر بابامه گویان چشم داداش قربونت، داداش خاطر به همش و شده برگشته بخت وسط
 و اکج من معصوم و پاک خواهر گم،می حق قسم علی به گممی حق ولی بابا دهنم تو بکوب بیا اینه غیر اگه
 !کجا شده پدر داماد این

 که بگوید را حرفش ادامه خواست حامد کردمی ترمتشنج را جو پری هایگریه رفت، باال پری گریه صدای
 :زد تشر حسینحاج

 .نشکنن رو حرمتت تا دار نگه حرمت بگیری، تصمیم تو نمردم هنوز من بشین نکن، رویزیاده حامد -

 :گفت شاکی حامد

 ...باشه شما به اگه من پدر د -

 :گفت بلند ربها

 !داداش -

 مقصر هم را خودش بهار روي از بود شرمنده حامد داشت، گالیه بهار چشمان شد، خیره بهار به حامد
 كه بود امير به نگاهش تماما اما حميد کند، سکوت خواهرش حرمت به داد ترجیح ازدواج اين در دانستمی

 :گفت مندگالیه احسان بود نياورده او به فشار مقدار اين مادرش داغ كرد احساس

 .شنمی عصبی بیشتر همه نکنید گریه اینجوری خدا رو تو عمو زن -

 و برندب موعد از زودتر ترسيدمی كه بهار كرد، آزاد را نفسش و گرفت اشبينی جلوی دستمالی تفاوت بی پری
 :گفت سریع کنند تنش

 .ديده روی به بگن بزرگترها هرچی ديگه بدم نظر کنممی شروع من همه اجازه با -

 و اباب بگو گفت پرویز! بود؟ زده حرف همهاین عمرش در بهار كردند فكر و شدند خیره بهار به زده تعجب همه
 :گفت بهار گوش کنار آرام شرمنده امیر

 .نکن اذیت رو خودت من خاطر به کنممی خواهش بهار -

 :ازداشتب گریه از را مادرش آرام و خونسرد امیر به توجه بدون بهار

 ...بزنم حرف تا کن تموم خواهشا رو گریه بهار جان مامان -

 :گفت بقیه به رو

 باشه یادتون اگه داداش حامد كنن،می متشنج رو جو دارن اينجوری كه برادرم حامد از دارم گالیه یه اول -
 جورنای وقتی گفتن عمو پرسیدم آنا و امیر رابطه درمورد و گرفتم تماس که رسول عمو با من خواستگاری روز

 دوران جور یه شنمی همخونه و گیرنمی قرار جریان در خانوادها که رسهمی حدی به آمریکا توی رابطه
 خواستگاری روز حامد آقا شما و بودن درجريان پرويز عمو خانواده همه پس بیشتر، شناخت برای نامزدیه
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 هشب تلفن پشت و بشکنی رو امیرحسین رمتح تونستی چطور پس بوده نامزدی دوران جور يه اينم گفتی
 .امیرحسین نه لقه دهنش که کسیه عوضی آدم نداشتم انتظار داداش شما از! درسته؟ این! عوضی؟ بگی

 :گفت و کرد پاک را اشکانش سریع پری

 وبهخ ده؟ب باال نیم و قاز یک بده، کاال بده، کاه شدیم بدهکار چیزیم یه انگار واال تو حمایت اومدیم ما مادر -
 !واال

 :غريد مادرش به بهار انداخت پايين سر شرمنده حامد

 تمگفمی داشتم کن شروع شما بکنم حمایت خودم از نتونستم اگر بشه، تموم حرفم بدین اجازه من مادر -
 در همه کنممی تاکید همه، ببنید آسمونا تو رو عموم پسر منو عقد گرفتین تصمیم همه که موقعی اون

 گفتن من به همه موقعاون چرا دونمنمی بودم، من بود مخالف که کسی تنها و بودین انا و امیر طهراب جریان
 بهم دونستینمی چرا دونستی؟نمی شما خود بابا اصال  ! شد بد یهو انگار حاال ولی عادیه اونجا موارد این

 تخواهر  خاطر به االن که شما حامد بمیر، برو پس کنی شوهرداری تونینمی که هنریبی اینقدر اگه گفتین
. نک قبولش خوبیه پسر گفتی ولی دونستیمی خوب چرا دونستینمی ذارینمی کسی برای حرمت دیگه
 جوونه گفتین دونستیمی خوبم دونستیمی چرا دونستی؟نمی عزا اومدین انگار که شما خانم مامان
 و بدی نشون خودی باید تو باشه ندگیتز  به حواست نباید خوشه، هادوستی این به دلشون هم هاجوون

 ناال  ذارم،نمی برات حرمت بزنی حرف اگر گفت بهش بابا كه بكنه حمايت خواست كه بود حميد وسط اين
 چشم برای زاییده پری مامان رو بهار اصال   منت دیده به باشه کنید حل رو مشکل بزنید حرف که اومدین
 من ذارینن حرمتیبی بنای امروز نمیشه، حل حرمتیبی با مشکالت ام خانواده تو نکنید، حرمتیبی ولی گفتن
 دور از و کردن تنم و دوختن رو بخت این مهربونم مامان و گلم بابای چون گفتم چشم ازدواج اين به اگه

 ولی مپوشمی چشم، گفتم منم بپوش عمر آخر تا ته،اندازه اندازۀ گفتین و زدن کف و کردن نگاهم و ایستادن
 د،كني پاره رو بخت لباس سريع خواينمی اومدین خبریبی غار یه از همه انگار شده دیگه چیز یه انگاری ناال 

 انمخ اون تهران رسیدیم تا دیشب مطلب اصل سر برم خب نزنه چپ علی کوچه به رو خودش کسی لطفا   پس
 ...بارداره که گفتن گرفتن تماس

 :گفت و کوبید پاهایش روی پری

 .دخترم ختبسیاه ای -

 :گفت بلندتر مادرش به توجه بدون بهار

 چهب پدر عنوان به باید اما کنممی سقطش نیست زندگیت صالح به بچه این اگه که گفته خدا بنده اون -
 .اونه با حق نظرم به که باشی داشته حضور

 :گفت تعجب با فرزانه

 .کنه خودش مال دوباره تا برگرده یرام خوادمی اون! ايساده چه تو دختر بگه راست معلوم كجا از -
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 بهار بزند، حرف بهار حرف روی توانستنمی اما قضاوت همه اين از بود دلگير كرد، مشت را دستش امير
 :گفت و انداخت باال ابرويی

 مشکل کیه؟ از جنین که ببینند بده ایاندی آزمایش بره داداشت باید خوب! جون فرزانه حمایتی چه -
 برن خودشون اگه ولی کشهمی طول ماهی یک بشه انجام اگه ایران توی خون آزمایش ینا که اینجاست

 باشه اون با دلش داداشت و نباشه بارداری اصال   هم اگه بشه مشخص روزه چند شاید سریع خیلی آمریکا
 .بمونه اونجا که بهتر همون خوب

 :گفت رویزپ بهار، حمایت همه این از داشت شرم گرفت را اشپیشانی امیر

 کرد؟ چیکار باید باشه نامزدش و خودش مال بچه گیرم جون عمو خب -

 :گفت بزند حرفی خواست بهار تا ایستاد حسینحاج

 و رمندهش دارم عمر تا گفتی، حق به گفتی درست گفتی اینجا تا بابا بهار خب مطلب، اصل به رسيديم آهان -
 و زدنشزجه و دیدم رو دخترم اشک چون مشرمنده شه،ب داداشم عروس کردم مجبورش که ممبچه سیاه رو
 من رو قسمت این ولی دیدم ازدواج این در رو صالح اما شنیدم رو كردناش گريه شب خوادنمی رو امیر که
 .نشکنه دختری پدر حرمت تا بمونه، باقی حسینحاج دختر تا همیشه مثل چشم گهمی هم بهار و گممی

 ردک نگاه امیرحسین به حسینحاج شود،می الل دهد حكم پدرش دانستمی زدند دهانش به قفلی انگار بهار
 :گفت امیر به جویانهدل بود، زیر سربه زدهخجالت امیر

 ما همه گهمی راست بهار کن، نگاه من به و بگیر باال رو سرت نباش سرشکسته اینجوری بابا امیر -
 حلش ترهابزرگ خودمون پس بزرگترهاییم ما ولا مقصر پس هستی دیگه دختر یه با تو دونستیممی
 خوب همگی پس کرده فرق قضیه االن دیگه ولی رفت دنیا از خوشحال حداقل شاد داداشزن روح کنیم،می

 ...گممی چی کنید گوش

 :گفت پرويز به محكم و قاطع حسينحاج

 نیست امیر بچه اگه بچه نای خب نكن پسرت از هم جابی حمايت زنینمی حرف حرفم روی هم شما دادش -
 بعدم و خدا خونه میرن دیگه ماه یک و مونهمی چشمام نور امیر خوب هم خیلی که نیست ایبچه اصال   یا

 دوتا نور باز برگرده و بشه سقط اگه خب که امیرحسینه از و هست ایبچه اگه ولی زندگیشون، خونه سر میان
 اب امیرحسین و بچه بهار، بابا چشم میگه هم بهار و دممی حکم من نشه سقط بچه اگر ولی مونهمی چشمام

 .طالق یعنی هم

 دانستمی را ماجرا اين ته اول همان بهار بستند، را چشمانشان حرف اين فشار از زمانهم اميرحسين و بهار
 :گفت بلند ایستاد برادرش تصمیم از حیران پرویز گردد،برمی كه بود مطمئن دلش در امير و

 نمیشه که کوچیک مشکل یه با كردن عقد ماه یه اينا! میاری رو طالق اسم نداره خوبیت! داداش چی یعنی -
 .گرفت طالق
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 گذاشت پرویز شانه بر دست كرد، غرغری ب*لــ زیر انگار ایستاد، روبرویش رفت برادرش سمت حسینحاج
 :گفت صدا لرزش بدون محکم

 .چشمام جفت روی هبچبی امیر طالق، بچه با امیر گفتم داداش -

 !بچهبی گردم،برمی -

 کشید، عمیقی نفس بهار مجلس، شده الل اين كرد پيدا شفا باالخره برگشت، امیر سمت به سرها همه
 :شد خیره امیرحسین چشمان در و کرد باال را سرش ایستاد، امیرحسین روبروی حسینحاج

 بچه؟بی گردیبرمی -

 :گفت قاطع و محكم اميرحسين

 .بچهبی گردمبرمی پس نيستم، نامرد اینجاست زنم -

 :گفت ریزاناشک و برخاست جا از پری

 مادر چشمامونی روی مادر امیرحسین، برم قربونت الهی نشد، زده خجالت مبچه! شکرت اهلل یا شکرالهی -
 .من برم رعنات قد قربون عزیزم شاد مادرت روح مادر، کردی راحت رو همه خیال

 حرف شاخانواده با بلند باراولين برای بهار برنگشتنش، از اما داشت ترس بهار بهار، بجز دشدن خوشحال همه
 به ردب باال پری برای سکوت عالمت به را دستش حسینحاج باشد، خودبی حمايتش كه ترسيدمی بود، زده
 :گفت امیرحسین به نگاه بدون و کرد نگاه بهار

 ر،دخت اون و امیر کارای دنبال فرستممی رو رو رسولت عمو کن، گوش خوب بابا میگم که هست مورد تا سه -
 کنه سقط رو بچه خوادمی که دکتری کنه،می مشخص رسول و آزمایشگاه حکمه، من برای گفت رسول هرچی

 نباید شما بین ارتباطی هیچ نشده معلوم آزمایش جواب که زمانی تا دوم مورد کنه،می معلوم رسول هم
 .باشه

 :گفت و برخاست حمید شدند خیره حسینحاج به گویان نهی همه

 .بشن خبردار هم احواالت از باید! شوهرشه! حرفیه چه دیگه این ولی نكردم دخالتی اول از من بابا -

 :گفت و نگرفت بهار از چشم حسینحاج

 !حمید بشین -

 :داد ادامه بهار به هخیر  حسینحاج نداشت، صحبت جرات هیچکس که بود حدی به حسینحاج کالم تحکم

 ...بابا خواممی رو تو خیر میگم چی هر من داری؟ حرفی بابا ها -

 :گفت اخم با و کرد بقیه به رو
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 بدون بگيره تصميم عاقالنه اميرحسين خواممی چون باشن داشته ارتباط وقت چند این توی خوامنمی -
 خوامنمی اما چيه جوون تا دو اين دل توی نمدونمی بشه، جنين سقط باعث من بهار خوامنمی بهار، دخالت

 ...برگرده كه كنه اصرار مدام آبروش ترس از بهار

 .باهاشون اینجوری نکن گردهبرمی داداش گردهبرمی -

 :داد ادامه پرویز به اهمیتبی حسینحاج

 .بده طالق برای نامه وکالت یه ایران از بری اینکه از قبل بابا امیر سوم، -

 :آمد پرویز فریاد صدای و لرزید ربها چشمان

 !داداش -

 :زد فریاد پرویز به رو حسینحاج

 اون اگه چی؟ موند و رفت اگه ولی! نداره ناراحتی دیگه که بچهبی گردهبرمی اگه! کردین هول چرا! چتونه -
 سال چهار خارج رفت پسره نبود آقا اصغر دختر مگه چی؟ زد نارو دخترم به اگه چی؟ کرد موندگارش دختره
 .بگيره طالق بتونه تا دادگاه تو اومد در پدرش

 :گفت امیر نشست، و گرفت مبل دسته به را دستش بهار

 چندروزی بياد جوابش و بدم آزمايش و برم تا قبوله، طالقم وکالت قبول، باشه شاهد رسول عمو چشم، -
 قبوله بگین چی هر ماش عمو قبول گیرم،نمی ارتباط بهار با مدت اين توی چشم كشه،می طول

 :گفت كنانجيغجيغ فرزانه

 توکال کنین،می توهین داداشم به دارین شما زشته خیلی کارتوناین عمو! آوردين؟ گير مادربی! چي يعني -
 .گردهبرمی یعنی گردمبرمی میگه وقتی چی؟ یعنی نزنن تلفن! چی؟ یعنی

 :گفت عصبی حامد

 دخالت وت برگرده شازده تا بشه سفيد دندوناش مثل گيسش گلمون دسته بشينيم نه میگه، درست بابام -
 .نكن

 :گفت و ايستاد حامد روی جلوی خواهرش از حمايت به احسان

 ارید  االنم عوضی گفتی داداشم به ناروا و ناحق نميشه، نگیم، چیزی کنیم سکوت ما همش حامد، دیگه نه -
 .كنیمی حرمتیبی فرزانه به

 .گرفت باال بحثشان ساناح و فرزانه و حامد

 .دیگه بسه -

 :گفت بلند صدای با بهار شدند بهار به خیره کردند سکوت همه
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 حامد و فرزانه افتاد اتفاقی هر خدا به تورو نکنید، دعوا ما خاطر به میدم قسمتون شهیدم دایی روح به -
 ن،ک ول خدا به رو تو بارداری تو زمعزي فرزانه نلرزونید، رو فرزانه تن عمو زن خاک به رو تو نیاد، وسط پاشون
 !کنید؟می احترامیبی هم به انقدر چرا میشه، حل چیز همه

 :گفت و زد گيرانمعركه به پوزخندی حسینحاج

 شپی مشکلی فرزانه و حامد زندگی برای داره تربزرگ هنوز بهار بفهمن و نکنن آش هر نخود رو خودشون اگه -
 .نمیاد

 :گفت بهار به رو

 میگی؟ چی شنیدی، رو موردم تا سه بهار بابا ها -

 :گفت زیر به سر و لرزان صدای با بهار

 ...ولی برگرده تا ندارم ارتباط شما به میدم رو تلفنم بابا بله -

 چی؟ ولی -

 دونممی چه ایخونه سفارت بره جااون برنگشت اگه بابا نشکنین حرمت بابا نگیرین طالقو وکالت -
 .بگذرین مورد این از کنممی خواهش بابا ولی بده مضاا جایی کونسولگری

 :انداخت پایین را سرش شرمنده شد، خیره دخترش چشمان در حسینحاج

 نوم هم حاال بهار پای عواقبش شد چی هر بهار گرفته گردن گیرم،نمی وکالت نمونه زمین دخترم حرف باشه -
 .بریم کن جمع بابا برو بهار آمریکا، هبرگرد زوتر امیر تا شهرستان گردیمبرمی دخترم و زن

 دلش نشست تخت روی ببندد، بخواهد که بود نشده باز هنوز چمدانش رفت اتاق سمت به سریع بهار
 همه دیگر بود، شده جمع آرامش با جنگ میدان شکل بهترین به االن چرا؟ گریه ولی کند گریه خواستمی
 نامیرحسی خورد، در به ایضربه باشد، گفته دروغ آنا کاش ای فقط كرد فكر و کردمی پیدا ربط امیر به چیز
 :گفت لبخند با و ایستاد احترامش به بهار شد وارد

 .ببخشین کردم اذیتتون ساعت چند این میره، داره جادو وروره -

 دلش نشست کنارش بهار انداخت، زیر به را سرش و نشست تخت لبه بهار به توجه بدون امیرحسین
 کردند، سکوت و کردند سکوت کردند، سکوت دو هر اما نکنی؟ شرمنده مرا گردی؟برمی گویدب خواستمی
 :نخورد تکان اما امیر گرفت دست به را چمدان ایستاد بهار زد، صدا را بهار حسین حاج

 .باشین خودتون مواظب برم باید من -

 هیچ توانستنمی که بود بهار شرمنده آنقدر نکرد، بلند هم را سرش حتی بود، زده لبانش بر سکوت مهر امیر
 و ردک بلند را سرش امیر کند نگاه امیر چشمان به تا کرد خم را سرش نشست امیر پای جلوی بهار بزند، حرفی

 پریشان امیرحسین نگاه بود، تردید پراز بهار دل کرد نگاه بهار به
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 :پرسید سؤال آرام گذاشت امیرحسین دست روی را دستش بهار

 گردین؟برمی آره؟ بشه؟ سقط جنین اون بدین رضایت نتونیمی -

 هشد متوجه درست بهار افتاد، امیرحسین دست روی از بهار دست بست، را چشمانش بهار نگاه شرم از امیر
 :گفت و رفت در سمت دست به چمدان ایستاد پا سر کرده، گیر دوراهی سر بر امیرحسین بود

 ایننخو  چه بخواین منو چه اینه نذرم نشکنم، رو مروزه برگشتین که تیوق تا بگیرم روزه فردا از کردم نذر -
 بدین القمط خواستین اگه ازتون بگيره طالق وكالت نذاشتم ايستادم بابام نکنین،جلوي خار منو برگردین فقط

 رو ایگهدی کس بچه من بدونین فقط پیشتونه بهار عمر آخر تا بچهبی برگشتین هم اگه بدین، آبرو عزت با
 .مهه پیش نکنید ذلیلم وقت یه برگردین شرایطی هر در لطفا   ولی میگه دروغ آنا قرصه دلم کنم،نمی بزرگ

 :گفت و انداخت زير به سر امير

 !بچهبی گردمبرمی باشه قرص بهاردلت گردمبرمی -

 :زد لبخند بهار

 اشهب یادتون فقط خیال،بی ونکارت محل بیام گل دست با امروز خواستممی گردش، ببرینم امشب که نشد -
 .کنین جبران برگشتین وقتی

 :گفت شرمنده نگاهی با شد، پشیمان ولی بگیرد وش*آغـ در را بهار تا برد باال را دستش ایستاد امیر

 .باش مطمئن گردمبرمی شیمی مریض عزیزم، نگیر روزه -

 روزه غذا، روزه گرفتم، روزه که است روز دو آیم،نمی بیرون خود اتاق از گذشته خانه به آمدنم از روز دو
 ینزم افتادن از بودم، قله همیشه من آخ ترسیدممی اجباری، آبروییبی این از ترسیدممی صبر، روزه سکوت،

 به هم مادرم حتی است حکم که الحق حکمش باشد نداشته کارم به کاری کسی کرده حکم پدرم ترسیدممی
 رتراحت همه انگار گشتمبرمی و رفتممی آشپزخانه به ایلحظه چند اریافط صرف برای فقط آمدنمی اتاقم
 رمآو یادشان به مجدد ترسیدندمی همه پرسیدند،نمی سوالی من از هم برادرانم حتی کنم سکوت من بودند
 مشترک زندگی دردسرهای وارد خواهمنمی چون ندارم ازدواج قصد چون مخالفم گفتم همه به که را روزی
 امخنده نیست، درک قابل برایم آنا و امیر دوستی این بودم گفته خانواده افراد تکتک به ونچ شوم
 زدمی موج همه چهره در نگرانی بود شده من گیرگریبان که فعال   ولی ما گردن عواقبش گفتند همه گيرد،می
 هیچ کاغذ، از بود پر دورم تا دور اتاقم درون. وقولش است مرد گرددبرمی بود گفته او، بود روشن دلم اما

 ازب ولی دهم انصراف کاش گفتم خودم به بار هزار نداشتم، بلغارستان مسابقه جهت تمرین برای تمرکزی
 .دارد ارزش شدن پیروز سختی با قبوالندممی خودم به شدممی پشیمان

 :آمد در پشت از مادرم صدای خورد، در به ایتقه که بودم تمرین مشغول

 .خداحافظی برای زده زنگ دکتره، آقای تلفن، بیا رماد بهار -
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 تماس روز دو این در هم شاید بودم انتظارش چشم روز دو این در شدم بلند جایم از سریع زد، زنگ باالخره
 اتاقم هب خواستم گرفتم را گوشی کرد، اشاره موبایلش گوشی به پدرم رفتم سالن به ندارم، اطالع من و گرفته
 :نشستم پدرم کنار! ست؟رفتاری چه این رفتم، ایغره چشم دلم در بزن، حرف جاهمین کرد اشاره که بروم

 !الو؟ -

 بهار؟ -

 .نگرفته تماس است روز دو انصافبی کرد، ایجاد گلویم در بغضی صدایش بغض

 !خوبین؟ سالم -

 هنوز ماینجا تنها و تک ری،نذا تنهام بود قرار باشی پیشم بود قرار تهران موندم تنها نیستم، خوب اصال   نه -
 ممرد ببینن زنننمی زنگ خوان،نمی تو بی منو مخانواده انگار بذارن، کنارم خوانمی همه نشده معلوم چیزی

 .میشم دیونه دارم ده،نمی بهت رو گوشی میاره بهونه زنممی زنگ بابات به زنده، یا

 .نداشتم اطالعی من ماساتونت بابت از نگيرين، دل به داشتن کار حتما   جون از دور -

 ایبر  بهار باشی، داشته قبولم تو که خواممی مهمی، برام تو فقط نيست مهم برام كس هيچ نیست، مهم -
 لس میرم هم جااون از سنخوزه، میرم بعدش مونممی ترکیه روز دو ترکیه میرم دارم اومده گیرم بلیط فردا

 سعی ولی دهنمی تماس اجازه که عمو کنم خداحافظی ازت خواستم برسم کشهمی طول روزی چهار آنجلس،
 .هستم جا هر بدم خبر فرزانه به کنممی

 .پناهتون و پشت خدا سالمت به -

 :نمک تمامش که کردمی اشاره سر با کردمی نگاهم بدجور بابا کرد، سکوت ولی بزند حرفی خواست انگار او

 .نذارین خبرمبی شد مشخص چیز همه زمان هر باشید خودتون مواظب -

 .کنمنمی خالی رو پشتت بودی پشتم بهار گردمبرمی -

 خداحافظ منتظر، و مطمئنم انشاهلل، -

 :گفت پدرم که بروم اتاقم به خواستم گذاشتم، میز روی را پدرم همراه گوشی و کردم قطع را تلفن

 !بابا بشین -

 :دادممی پاسخ او به نگاه بدون و پرسيدمی بابا نشستم کاناپه روی کنارش

 ناراحتی؟ -

 !نه -

 دلگیری؟ -

 !نه -
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 گرفتم؟ رو موبایلت ناراحتی! اتاقتی؟ توی روزه دو چرا پس -

 :گفتم بااحترام اما دلگير کردم، پدرم به رو

 داره حرمت بابام حرف گرفتیننمی موبایلمم کردم قبول امیر با باشم نداشته ارتباط کردین حکم وقتی اینکه -
 انشگاهمد  رفتن فكر به هيچكس دانشگاهمه، ماصلی نگرانی االن ولی نيست گوشی يه بخاطر من ینگران پس

 عشرو دانشگاهم دیگه هفته رو، ازدواج اين كردم قبول برم دانشگاه بتونم اينكه بخاطر من اصال نيست
 کنم؟ چیکار بايد من حاال برگرده، کی اون نیست مشخص و میشه

 :گفت آرام و چرخاندمی تسبيح بابا

 تبرگش که امیر تا کنممی رهن خونه یه برمتمی کردم فکرشو خودم تهرانم دار، برش یخچاله روی موبایلت -
 .خودت زندگی خونه سر بری

 :گفت تعجب با کردم نگاه پدرم چشمان به بلند نه یک با

 !دانشگاه بری نیست قرار مگه نه؟ چرا! نه -

 رو آنا جریان که بود روزی همون کردم نام ثبت که روزی من توناجازه با بابا، دانشگاه نرم محاله چرا -
 درخواست موقتا نیست، ایران ایهفته سه دو حداقل اون دیدم کردم فکر جور هر خودم پیش دونستم،می

 دادم خوابگاه

 :گفت اخم با پدرم

 .خوابگاه بری بذارم محاله -

 :گذاشتم زانوهایش بروی را سرم زدم، زانو پدرم پاهای ویروبر ایستادم اول، خانه سر رسیدم دوباره خدایا

 کنید،ن اذیتم خدا به رو تو بشم، بزرگ که دادین شوهرم و دادین حکم شما بزرگ، شده، بزرگ دیگه بهار بابا -
 یا مخوشحال ببینید که نپرسیدید چیزی ازم کسی اصال   یعنی نزدم حرف نزدم، دم شدم اذیت مدت این خیلی

 سه دو این بذارین و باشین داشته اطمینان بهم بینیدنمی بهارو انگار شدین دار داماد وقتی زا! ناراحت
 .خوبه برام خلوت یکم خوابگاه، برم رو هفته

 :گفت دارخش صدای با نشست سرم بر پدرم لرزان دست

 تیوق که بینممی رو آینده دارم بوده، خودت خوشبختی خاطر به گفتم هرچی بوده، صالحت به کردم چی هر -
 ازدواج این نمیاد یادت دیگه انشاهلل که اونوقت خوشحالی، و شاد چقدر کنیمی شروع امیر با رو زندگیت
 .خوابگاه برو پناهت و پشت خدا تهران برمتمی بابا باشه بوده، اجباری

 اب مدام پدرم ،داد پدرم به را آمریکا به رسیدنش خبر و گرفت تماس او که بود گذشته رفتنش از روز چهار
 هر ،بود اندازهبی هایشتلفن نکند، کوتاهی مسئله این در که کردمی تاکید مدام و بود تماس در رسول عمو
 موع با درگیر پدرم مدت تمام باشم، بیخیال توانمنمی گفتمی نگیر تماس ساعت دو هر من پدر گفتم چه

 گفتمی و دادمی را اشسالمتی خبر فرزانه گاهی دبو رسیده هم من دانشگاه به رفتن زمان بود، او و رسول



 

 
285 

 همسرم او هرحال به شدمی گرم دلم فرزانه هایحرف از من از پرسی احوال به شودمی ختم شانمکالمه تمام
 ودب روشن دلم كردم،می تالش اجباری زندگی این ادامه برای باید من کردممی فکر پیشرفت به باید و بود

 خوبی مرد باشد باید خوبی مرد او کردممی حس آمد، خواهد وجود به هم من وابستگی کمکم بودم مطمئن
 .نداشت وجود برگشتی راه من برای آمدیم،می کنار هم با باید بالخره نبود هم

 هالبت بودند آمده هم سیاوش و عمه حتی دادند ترتیب بزرگی مهمانی آقاجان و اختر مادر رفتنم قبل شب
 مدام پدرم تهران مسیر در شدیم تهران راهی امروزه نشکستن خاطر به ظهر اذان از بعد عد،ب روز سعید، بجز

 به را محواس که گفتمی مکرر و است بهتر خودت برای باشی ارتباط در امیرحسین با کمتر هرچه کردمی تاکید
 برای دو هر شودمی ثباع موقتی جدایی این گفتمی پدرم نکنم، فکر هیچ امیر و آنا موضوع به و دهم درس
 که االح بگویم پدرم به خواستم بارچندین او، شدن ثابت برای ستخوبی محک و باشیم ترمشتاق هم دیدن
 گفتنش چون کردم سکوت ولی ستنامزدی زمان به مربوط زدن محک نیست، زدن محک وقت ایمکرده عقد
 درمپ بود، فراوان هایکالس با مدرسه یک بیهش خوابگاه رسیدیم خوابگاه به باالخره نداشت، ایفایده هیچ
 نم جدید زندگی آغاز سر این و باشم خودم سالمتی مواظب کرد تاکید و گذاشت تنها فراوان نگرانی با مرا
 .نبودم او با عقد از بعد جدید زندگی این منتظر من و بود

 زمختم خواب تخت روی بر تهنشس و کردم سالمی بودند، آنجا در دیگر دختر سه شدم، كوچك اتاقی وارد
 روی هم برای را زندگیشان داشتند چنان و بودند انرژی پر و سرحال دختر سه آن نداشتم، کارشان به کاری
 مکال هم من با خواستند باری چند شناختند، را همدیگر آباد و جد نشده ساعت یک به که ریختندمی دایره
 استراحت حال در شدم، وسایلم جایی به جا مشغول و کردم عذرخواهی که بود درگیر آنقدر ذهنم اما شوند
 :گفتم خوشحالی با بود احسان شماره آمد، در صدا به موبایلم زنگ که بودم

 !خوبین؟ احسان آقا سالم وای -

 .بهار پایین بیا سالم -

 کجایین؟! چی؟ -

 .منتظرم بیا خوابگاهتونم، پارک روبروی -

 :گفتم خنده با هايششوخی و بود احسان

 !نبود؟ اومدنتون حرف بودین شهرستان دیشب که شما نکنید شوخی -

 :گفت جدی خیلی

 .بیا ماشینم توی پارک جلوی خوابگاه روبروی -

 هم آن آشنا یک دیدن حقیقتا   دویدم، پارک سمت به دلهره با! اهلل بسم بود؟ عصبی چرا افتاد آشوب به دلم
 :شدم سوار ماشین عقب صندلی پارک، روبروی خودرو بر سوار دیدمش بود، عجيب برایم اول روز در

 .بینمتونمی خوشحالم چقدر کنیدمی شوخی کردم فکر اينجايين، نمیشه باورم وای عمو پسر سالم -
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 :داد را جوابم برگشت عقب سمت به باخنده

 ور موضوعی يه امخو می غربتی، توی ساله یه انگاری! خوابگاه اومدی هست ساعت دو اصال   بابا! دختر چته -
 .بگم بهت

 دندان به را لبش شده؟ چه یعنی آمدمی شور نظر به که اشمزه کرد مزه ان*دهـ در را حرفش انگار کمی
 :كرد زدن حرف به شروع و كرد فكری گرفت

 آنا گفت امیر ناجور اونم شده درگیر باهاش آنا گفت امیر که جور این گرفتم، تماس امیر با پیش ساعت یه -
 .بده آزمایش که دهنمی رضایت جوره هیچ

 :گفتم ذوق با

 !شکرت خدایا بودم مطمئن! میگه؟ دروغ دیدی -

! خورد رو افعی اون گول چطور امیرحسین فهممنمی میگه، دروغ آنا بودیم مطمئن همه ما واال دونمنمی -
 سال هفت خواهرم فرزانه بابا بشه باردار آنا تونستهنمی که کم مدت این توی دیگه دکتره داداشم سرش خیر

 .بزنه حرف باهات خوادمی امیر بهار کنار به اینا ولی کشید

 !بابام -

 !نیست اینجا که بابات -

 :گفتم آرام بودم پدر آن دختر من و

 .میشه حرمتبی خودشم قول داده قول بابام به اون کنار به بابام حرف حرمت اصال   بابام حرف حرمت -

 :گرفت سمتم به را گوشی گرفت ایشماره و کشید موهایش هب دستی کالفه احسان

 !بزن حرف بگیر -

 .بگیرم ندید رو بابام حرف نیست درست احسان آقا نکنید -

 .بزن حرف باهاش رسوله عمو بابا بگیر -

 :افتاد آشوب به دلم شد پیاده احسان گرفتم که را احسان گوشی

 چطوره؟ حالتون رسول عمو سالم -

 انداختی راه خوامنمی خوامنمی بساط اول خوب! سفید چشم دختره چطوری تو؟ خوبم گلم خترد به سالم -
 .نداره خوراک و خواب روزه چند بابا رو؟ بدبخت این کردی اسیرش حاال

 آزمایش؟ رفتن شدیم، مزاحمتون مدام روز چند این ما ببخشین عمو نیست، هم اینجوریا بابا نه -

 :گفت کالفه نفسی با و کرد سکوت کمی رسول عمو
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 البیخی اینارو كردن، مونكالفه گيرن،می تماس حد از زياد بدتر، پرویزم آورده، در رو امیر منو پدر که بابات -
 قسمتی اون رفتیم باهم شرکت اومد فرودگاه از نرسیده و رسیده امیرحسین خب بگم، برات رو جریان بذار
 ندعواشو جوری بگم فقط ریختن، هم به رو چیز همه جور بد شق کله تا دو این متاسفانه کنه،می کار آنا که
 .کنم تعطیل رو واحد اون شدم مجبور که شد

 :پرسيدم تعجب با گرفتم ماشين دستگيره به را دستم ساييدند، دلم در قند! دعوا

 !آخه؟ چرا -

 :گفت كالفه رسول عمو

 لاستقبا  به آنا خب برگرده، امیر شدنمی باورش ناآ اصال   شد، شوکه امیر دیدن از آنا شدیم وارد که اولش -
 ممن واال شد، خورده سر امیر رفتار این از دختره اون کرد، برخورد باهاش سرد خیلی امیرحسین ولی رفت امیر
 شونرابطه هم با درسته کنه برخورد اینجوری امیر داشتن دوتا این که ایعاشقانه رابطه اون با شدنمی باورم
 !بود حقش که ــوس*بـ یه جون عمو دیگه ولی بود شده تموم

 :غریدم عصبی من و خندید بلند رسول عمو

 شد؟ چی بگین بدین، خیلی عمو -

 مایشآز  باید حرفش اثبات برای که گفت بهش رسمی و خشک خیلی امیر خالصه دختر، نزنیمون حاال باشه -
 من به تیبرگش که حاال ولی میگی تبریک و نیکمی بغلم بیای وقتی کردم فکر که گفت آنا بده، آمینوسنتز

 و شده متأهل داد توضیح امیر! بدم؟ ایاندی آزمایش باید نیستم آشغال کنم اثبات اینکه برای میگی
 هم آنا ه،بگیر  تصمیم درست بتونه تا بشه اثبات باید و خودشه مال بچه اون کنه قبول همینجوری تونهنمی
 ردک حمله دستاش تا دو با بعدم امیرحسین، سمت کرد پرت رو بود میز ویر چی هر که شد عصبانی حدی به
 امیر بدبخت. دونیمی کثیف رو همه که آشغالی ایرانی یه تو گفتمی و زدمی کتک رو امیر مدام امیر، به

 رتمهربون باید نداشتم قبول رو امیر زدن حرف من عمو البته باش، منطقی گفتمی فقط دادنمی انجام کاری
 ناآ وقتی گرفتن، رو آنا جلوی و اومدن کارمندهام کشیدنمی جنجال اون به کار که کردمی برخورد ترصمیمی

 مروزا خالصه آزمایش بریم تا دنبالت میام تعطیالت بعد دیگه روز دو که گفت خونسرد لجباز امیر شد آروم
 براهه؟ گاهخواب تو اینترنتت کنیم پیداش فردا تونیممی ببینیم ولی نشد پیداش آنا اصال   که دنبالش اومد

 چطور؟ عمو آره -

 !ال  فع شد چی ذارممی جریانت در گیرم،می تماس تصویری شما صبح بشه که شب فردا باش، آنالین کال   -

 .خداحافظ شرمنده -

 نم،ک فکر توانستمنمی درست بود، زده پایین امخون قند کشید،می پر جا همه ذهنم کردم قطع که را تلفن
 احسان حتما   کنم خداحافظی مرد همه آن جلوی که نبود صالح بود، مردم با گرفتن عکس حال در احسان
 دهد؟می جواب دارد نذرم يعنی بود مانده اذان به ساعتی نیم رفتم، خوابگاه اتاق به سریع شدمی ناراحت
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 نقدرآ نگرفتم تماس هم خودم! فتنگر  تماس ماندم رسول عمو تلفن منتظر هرچه عمو با تلفن از بعد فردای
 که کاری بودم داده خدا به را توکلم من بود، اشتباه من تماس واقعا   که گرفتندمی تماس پرویز عمو و پدرم

 مرتب پرویز عمو خانواده و مادرم و پدر دادم، درسم به را تمرکزم بود، شده انجام آمدمی بر من دست از
 نفهمیدم من و رفتند ایران از همیشه برای سپیده و عمو زن اکبر عمو میان این در شدندمی حالم جویای
 به مخواهمی که گفتم پدرم به وقتی شوم کار بازار وارد داشتم دوست رسید، کجا به سپیده و سعید ماجرای
 .نمک بحث موضوع این مورد در پدرم با بتوانم که نبود زمانی زمان و کرد مخالفت شدیدا   بروم، شغلی دنبال

 بود االب بسیار رو پیش مسابقه سطح شد، شروع بلغارستان مسابقه برای فشرده هایدوره گذشت روزی چند
 هنوز گفتندمی همه اما گرفتم امخانواده از را او سراغ چندباری. من از ترقوی امگروهی هم هایبچه تمام و

 نم بالتکلیفی را علتش و بود حوصلهبی گرفتممی تماس مادرم با چه هر روزی دو. نیست معلوم چیز هیچ
 و بود هشد شکسته هم بابا تلفن قضا از اش،بازرگانی کارهای برای بود رفته بوشهر گمرک هم پدرم گفت،می

 .نداشتم او به دسترسی هیچ اما بود شده تنگ برایش دلم كنم صحبت او با نتوانستم

 نگهبانی سمت به وقتی کردند، صدایم در دم ینگهبان از که بودن خواندن درس مشغول خوابگاه محوطه در
 از بعد نداشتم، را دیدنش روی که شدم شرمنده آنقدر! بود آمده دیدنم برای که دیدم را فهیمه عمه رفتم

 و گپ برای که کرد درخواست من از نرفتم دیدارش به مدت این اینکه از خواهی معذرت و پرسی احوال
 فرمان روی را سرش ماشین داخل که دیدم را سعید شدیم رد که هبانینگ از برویم، پارک به کوتاه گفتی

 :بود این عمه از کردم که سوالی اولین و افتاد جانم به دلهره گذاشته، ماشین

 ...بابام عمه شده؟ چیزی کجاست؟ بابام عمه -

 :کشید صورتم به دستی نشاند، نیمکت یک روی و گرفت را سردم دستان عمه

 پریده؟ رنگت راینقد بهار چرا -

 كجاست؟ بابام عمه، امروزه -

 :گفت غمگين عمه

 .بزنم حرف موضوعی یه مورد در اومدم خوبه، که بابات -

 ب*لــ به جانم خوردمی را حرفش دوباره و زدمی حرف تکهتکه مدام کرد پاپابه عمه کشیدم، راحتی نفس
 :اوست به مربوط موضوع بودم مطمئن بود رسیده

 .مهع بگین خب -

 :گفت من به نگاه بدون كه بود مستاصل چنان عمه

 .بپرس سعید از برو اصال   بگم چطور دونمنمی -

 از سرعت به را سرش سعید کردم باز را سعید سمت در رفتم، سعید ماشین سمت به یکباره به شدم بلند
 :پرسيدم سالم بی کرد، نگاهم شوک با و برداشت ماشین فرمان
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 جواب چرا نيست؟ رسول عمو از خبری هیچ روزه چند چرا نزده، حرف باهام روزه دو بابام چرا شده؟ چي -
 !دهنمی رو تلفنم

 :گفت زیر به سر سعید

 .بگم برات تا ماشین توی بشین -

 :گفتم گونه التماس نشستم و کردم باز را ماشین عقب در سریع باختم،! خدا يا

 شده؟ چی بگین خدا به رو تو -

 ...گرفته تماس امیرحسین با بابات بهار -

 !خب؟-

 .کرده سقط رو بچه آنا -

 :پرسيدم و كشيدم ایآسوده نفس شد، راحت خيالم

 !خب؟ -

 :گفت گرفته صدايی با سعيد

 .بوده امیرحسین بچه جنین اون -

 سرمهم اینکه از داشتم خجالتی حس ولی چرا دانمنمی کشیدم، خجالت کوبید، صورتم به محكم کسی انگار
 !ند؟ک سقط را خودش جنین توانسته امیر چطور سوخت بیچاره جنین برای دلم داشته رابطه کسی با قبال  

 .بگو کامل! نزن حرف نصف نصف خدا رو تو دیگه! بود همین قرارم شده؟ چی االن خب -

 :کرد قفل فرمان به را دستانش سعید

 خون آزمایش آزمایشگاه توی روز همون امیر خود میشه دعواشون و آنا پیش میره امیرحسین که روزی -
 شک آنا به من که گفته رسول دایی به امیر برگرده سریع امیر و بیاد جواب آنا آزمایش با همزمان که میده

 ایید  بعدش بدیم، آزمایش باید گفته بهار چون همین برای نشو غافل هازن حیله از گفت بهار ولی نداشتم
 یدهم آزمایش که بوده گفته رسول دایی به آنا که این با اما آزمایش ببرنش که میرن آنا دنبال امیر و رسول
 آنا تایدوس از یکی اینکه تا گشتندمی آنا دنبال وز دور نبوده دنبالش میرن جا هر میزنه، غیبش مرتبه یه ولی
 اینا دی آزمایش جواب بستریه، روان و اعصاب بخش توی کلینیک یه توی آنا میگه و گیرهمی تماس امیر با

 هیچ که بیننمی رو دختری متاسفانه کیلینیک توی میرن که دایی و امیر میشه، آماده روز همون هم امیر
 هالهپ از خودشو آنا کرده زنی خود فجیعی طرز به اونم کرده، زنی خود زیاد عصبی فشار از آنا نبوده، آنا شبیه
 یدهم رو بچه و بیمارستان میره دوستش با رفته بین از بچه وقتی و بشه سقط بچه تا پایین کرده پرت

 نزدیک اجازه دکتری هیچ به زده،می خودشو و کشیدمی جیغ فقط آنا کنن،می بستری خودشم و آزمایش
 رده،آو بهش فشار که اميرحسينه مقصر کردهمی تاكيد كلينيک دکترای به مدام دوستشم داده،نمی شدن
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 همچین آنا به اصال   امیر خورد قسم رسول دایی ای، شه. اح.ف تو گفته آنا به اميرحسين و بکشه شوبچه
 مارستانبی رفتیم وقتی گفت رسول دایی بوده، کرده برداشت امیر حرف از اینجور کنم فکر ولی نگفته حرفی
 خودش سر رو بال این زده بهش امیر که تهمتی خاطر به آنا شدنمی باورش شد داغون دید رو آنا وقتی امیر
 و هزدمی زنگ مدام باباتم زمان اون توی افتاده، گریه به هم رسول دایی که بوده خراب آنا اوضاع نقدرای بیاره
 امير بچه ميشه مشخص و میدن امیر به موقع همون رو جنین آزمایش جواب میده، تماس رد رسول دایی
 هرچی و روبروش دیوار به دهبو خیره و بوده کرده سکوت کامال   آنا کنه،می داغون بیشتر رو امیر این بوده،
 پرهمی خواب از بار هر و شده شوک دچار آنا گفته آنا دکتر دهنمی جوابی هیچ بزنه حرف میده قسمش امیر
 طسق اینجا کرده، سقط رو بچه اینجوری چرا متعجبم میگه دکتر و دهنمی معاینه اجازه اصال   و کشهمی جیغ
 ...میشه انجام مجوزی هیچ بدون

 سر از خدایا بیچاره، آنای خدایا زدیم، تهمت ما مقصریم، همه ما خدایا کردم،می گریه من و گفتمی سعید
 ار  سیاه رو من خدایا نیستم؟ آنا از بچه گفتم چرا کردم؟ قضاوت نشناخته چطور خدایا بگذر، تقصیراتم

 :داد ادامه سعید. ببخش

 لرسو  دایی میزنه زنگ هرچی بینهمی بابات وقعم همون بد شانس از کنهنمی پیدا خاتمه اینجا به قضیه -
 رد امير باز میزنه زنگ دوباره بابات میده تماس رد زده،می زار داشته که امیر امیر، میزنه زنگ دهنمی جواب
 شوک دچار امیر موقع اون گیرهمی تماس دوباره دارن تشريف لجباز بابات كه جايی اون از ولي ميده تماس
 بابات هب رو بگه نباید که رو چیزهایی اون و میده جوابشو امیر بار این نبوده، ولکن اباتمب بوده، شده عصبی
 ورممجب دخترت اون و توی...گفته کرده حرمتی بی بابات به تونسته تا و کنهمی باز رو دهنش امیر میگه،
 هگفت زده تهمت ندیده که دختری به که دخترته اون کارخیانت گفته کنم، شک دختر این به که کردین
 هک شرمانهبی هایحرف خیلی و بزنم تهمت دختر این به و بیام کرد تحریک منو که مغروره عوضی یه دخترت

 رو قیهب و دونهمی قدیس خودشو که کسی با هیچوقت من میگه آخر در و میزنه بابات به نیست گفتن قابل
 .مرده من برای بهار و مرد تونهمه ایبر  امیرحسین بدین طالق درخواست برین کنمنمی زندگی آشغال

 :گفت و برگشت سمتم به سعيد

 میرا بوده زده زنگ موقع بد بابات میشه، درست چیز همه نباش نگران نکن، گریه اینجوری خدا به تورو بهار -
 هک عصبانیتم توی آورده فشار بهش انقدر که بوده بابات مقصر گفت رسولم دايی نیست آدمی همچین

 .زده زری يه عصبانيت توی احمق مرتيكه مريضه میگه، چرندی یه میکنه باز رو دهنش آدم دونیمی

 هچ روانی فشار تحت دختر یک شدم، رسوا الهی درگاه در مریضم فکر با که بودم من این گفت؟می چه سعيد
 :گفتم ناله با آورده خودش سر بالیی

 ههم جلوی خودم من اصال   بزنه طعنه بهش کسی دمندا اجازه بودم امیر پشت من نیستم مقصر من خدا به -
 همه جلوی بود جونم حامد که من بزنی حرف اینجوری شوهرم با نداشتی حق گفتم کردم خراب رو داداشم
 ولی باشه فتگ برگرد بچهبی گفت بابام بگه، بهش تو کسی نذاشتم هشتم امام به سعید آقا برگشتم، بهش

 من مگفت نذاشتم فشارش تحت خدا به کنه سقط بچه که نیست مردی که چشماش تو خوندم زهرا فاطمه به
 فکر خدا به گردهنمی بر دونستممی من ولی گردهبرمی کرد اصرار اون گردی،نمی بر بری تو دونممی ولی پشتتم
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 کرد، شک بدبختم اون گفتم دوباره من نه گفت اون آنا به کن شک گفتم بهش دوباری میگه دروغ آنا کردم
 .بگذره سرم از داخ

 یا ندنما کند انتخاب تا برود خواستم اما بودم كوه یک مثل اما نداشتم ایعالقه امیر به من بگویم خواستم
 اما دیدمنمی را سعید چهره کند، پیدا دیگر معنایی برایش شاید سعید به من حرف این ولی را برگشتن

 اين رد! بود شلوغ پارک بود، نشسته بیرون نیمکت روی هنوز عمه كردم، نگاه بيرون به بود، کالفه دانممی
 چرا! سرما؟ از حجم اين نبود زود ماه مهر برای كرد،می گزگز دستانم و بود سرد هوا بيكارند، چه مردم سرما
 :افتادم پدرم یاد ایلحظه! است سردم ببارد؟ باران شودمی خدايا! نپوشيدند؟ گرم لباس هنوز مردم

 نوم تلفنای جواب چرا نکردم، کاری که من آخه! همینه بخاطر! زنهنمی زنگ بهم روزه دو بابام ،سعید اقا بابام -
 چرا! ذارن؟نمی جريان در سرو بر خاک من چرا اصال   آره؟ نرفته گمرک اصال   بود دروغ همش پس! ده؟نمی
 !بشنوم؟ شما از روز چند از بعد باید

 :گفت دارخش صدایی با سعید

 فشارش تلفن پای شدیدش بحث جرو و امیر هایحرف از بعد بابات نخوره لطمه درسات به نخوا می همه -
 ونشخ فشار کنترل برای بیمارستانه، روزه دو حسین دایی بیمارستان، برنشمی میشه بد حالش میره، باال
 .نباش نگران خوبه حالش ولی

 کردنمی یاری فکم اما بگویم چیزی تمخواس چندبار کرد،می گزگز دهنم! بابا چرخید سرم دور به دنيا
 هوا چرا ميزد، خنجر وجودم به سرما شدم پیاده ماشین از دهم، تکان را دهانم توانستمنمی

 .کردمی گریه هنوز عمه رفتم عمه سمت به! است؟ سرد

 !بابام؟ عمه -

 گرفت آغوشم در گريه با عمه

 دهش گرفته رگ شده، حل شکر خدارو گرافی آنژو با بوده، خفیف سکته یه بخش توی آوردنش خدا به بهار -
 ارستانبیم همکارای به رو سفارشش من خوبه حالش عزیزم نترس نگه، االن بهت که سعید به گفتم شده، باز

 .کردم

 ستد بود، شده سر سرما از پاهايم پیچید، امبینی در عمو زن مزار گالب بوی انگار کشید سوت سرم سکته؟
 مانده ساعت نیم امتشنه آمدنمی باال نفسم من؟ خاطر به سکته؟ بابا دیدنمی را جایی مچشمان گرفتم را عمه
 .نیست یادم چیز هیچ دیگر و اذان به

 هیچ سعید نه عمه نه زد،نمی حرفی هیچ امعمومی حال پرسیدن بجز عمه رسیدیم شهرستان به شبنیمه
 آمد ودوج به حرمتی بی این که شد چه دانستم،نمی من و دارم احتیاج سکوت به دانستندمی انگار نگفتند،

 چرا آخر ولی داشته حق هم امیر دانستممی کردم فکر که منطقی شده؟ جنجال این باعث آنا عشق یعنی
 شود تمام آرامش در ستشدنی تمام اگر خواستممی است جودش در آنا عشق دانستممی! حرمتی؟بی
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 تو داد نشان سخت روزهای در را خودش جور بد! کردی خراب خودت چرا کردم آرام را همه که حاال انصافبی
 .نامرد نیستی، سخت روزهای مرد

 حق لرزاندمی را عرش هایشناله زدمی خود به گریه و شیون با و نشست حیاط در مادرم رسیدم که خانه به
 ناليدیم مادرم نبود، سنگ اشساده دل حق نبود، دخترش به گفتن ناساز مهربانم مادر

 مین،ز  افتاد گوشت تیکه یه مثل چطور بابات ببینی نبودی شد؟ سرم بر خاکی چه دیدی مادر اومدی؟ بهار -
 .شد بختسیاه دخترم بده مرگ منو خدا

 ریکاآم ساعت به االن زدم تخمین بود، شبنصفه سه ساعت بردم، رختخوابش به و بوسیدمش کردم اشآرام
 را وابمج تا گذشت کمی گرفتم را رسول عمو شماره رفتم حیاط به و برداشته ار  موبایلم است، صبح ده ساعت

 :داد

 !خوبین؟ بهارم رسول عمو سالم -

 :گفت و کرد مکث کمی

 شد؟ بهتر چطوره؟ حسین بهار -

 .کرده سکته پدرم دانستمنمی هستم دخترش که من و داشت اطالع هم عمویم گرفت را گلویم بغض

 .وعم ندیدمش دونمنمی -

 .بوده خفیف خیلی نباش، نگران میشه، خوب -

 .نداشتم احتياجی دلداری به من و

 كنيد؟ صحبت باهام تونيدمی عمو؟ نیستم مزاحم -

 .زدی زنگ موقع به میام دارم پلیس مرکز از االن من دخترم، آره -

 پلیس؟ -

 .میشه آنا به مربوط دخترم آره -

 اومده؟ سرش دوباره بالیی چه -

 :گفت حوصلهبی داشت زیادی خستگی صدایش که رسول عمو

 گوش ا  لطف فقط بدم، گوش هاتوحرف کشهنمی اعصابم واقعا   االن ولی نگفتن چی گفتن بهت چی دونمنمی -
 شده تجاوز آنا به نکرده زنی خود آنا شدند متوجه روز چند از بعد پلیسا و دکترا کن،

 !کرده؟ زنی خود گفته وغدر آنا پس! کرده؟ اینکارو کی چی؟! خدا يا -

 :غريد عصبی رسول عمو
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 نید،کمی قضاوت رو دیگران راحت شما که بود درست این ولی بود اشتباه امیر حرفای از کدوم هر بهار ببین -
 به بافت، هم به چرندیاتو این زد زنگ که نامردش و احمق دوست اون کرده، زنی خود که نگفت ما به آنا

 مهاجر عوضی آمازونی دختره این کرده، زنی خود آنا که گفت آنا دکتر به هم امیر و من به هم دروغ
 کار این کردم شک دیدمش رو آنا که اولم همون من خدا به اومده، آنا سر اونا محله توی بال این غیرقانونیه،

 بهشون نیآ جنون زیاد فشار تحت بعضیا گفتن دختره این حرفای تأثیر تحت دکترش ولی نیست سالم آدم یه
 نداره ناسالمی روحیه اصال  ! سرحاله و شاداب دختر یه آنا آخه نشد، باورم من كنن،می زنی خود و میده دست

 آنا زدنمی حرف آنا با جوریاون اگه بود امیر خود تقصیر امیر با اولشم روز دعوای بگیره، جنون بخواد که
 به ترس از آنا روز سه دو این كه خالصه انداخت،ینم راه امیر با رو کاری کتک اون و شدنمی ناراحت انقدر

 شک امیرحسین اینکه تا کشیدهمی عقب خودشو و زدهمی فریاد همش داده،نمی معاینه اجازه هیچکس
 هی از همین برای نیست، عادی بقیه از ترسش این با صورتش و بدنش کبودی میگه دکترش به کنه،می

 تأیید زنان پزشک کننمی اشمعاینه که بعدشم خوابونن،می رو آنا و کننمی استفاده قوی آورخواب داروی
 به کاشف و کرده دستگیر دوستشو پلیس االنم شده، دیده هم تجاوز آثار و شدن ورحمله آنا به که کنهمی

 تدس از آنا فرار بخاطر بيشتر كبودی و شكستگی آثار بوده، دختره خود داداش متجاوزا از یکی اومده عمل
 شهری پایین فروش مواد هایآفریقایی این از ميشه پرت دونیآشغال اون هایپله از آنا چون آشغاالست ناو

 رهب تیپش این با کرده جرات چطور احمق آنای دونمنمی من بکشن، آدم حاضرن لوند دختر یه برای که بودن
 خاطرب کنه اذیت رو امیر روزی چند یه خواستهمی آنا دوستش اعتراف بر بنابر داد توضیح بازپرس محله، اون

 هیچ ما خونه بریم بیا میگه دوستشم نیست، اون از بچه زده تهمت بهش و زده حرف سرد باهاش اینکه
 هک بیننمی میشن که دختره خونه وارد میرن، نام بد محله اون به وقتی متاسفانه کجایی، فهمهنمی جوره
 رزو به موبایلشو طالهاشو و کننمی حمله آنا به مرتبه یه ه،بود کشآدم و فروش مواد پسرهای از پر خونه
 ترس از دوستش بعدم و خورده ازشون بدی کتک و کرده مقاومت خیلی آنا کننمی اوز. تج بهش و گیرنمی

 آنا راچ دونمنمی من بهار ببین شده نابود بیچاره دختر کرده، زنی خود که کرده وانمود و بیمارستان بردتش
 گفت من خود به بیاد امیر اینکه از قبل نداشت، رو جنین داشتن نگه قصد اصال   آنا بیاد، کرده مجبور رو امیر
 من شد، تموم که بوده کوتاهی رابطه بشه، نابود زندگیش ندارم رضایت ولی دارم دوسش امیرم عاشق من
 ترامیاحبی بابات قضيه سر يمرمی خوب تمام کنار به آنا جریان باشه، هم امیر باید ولی کنممی سقط رو بچه
 امیر وقتی از هست باباتم خود تقصیر ولی نداشتم انتظار امیر از من واقعا   یعنی بود، شدید بابات به امیر

 و دید رو آنا امیر که ایلحظه همون دقیقا   امیر، یا زدمی زنگ من به یا بار یه ساعت دو هر اینجا اومده
 بدبخت این سر مصیبت همه این! داره؟ ظرفیت مگه چقدر آدمم بابا خوب زد زنگ بار چند بابات شد داغون
 هبکش نفس لحظه یه نمیده اجازه نیست، ولکن باباتم شده زهرمار کامش به زندگی ماهه سه نزدیک اومده،

 دمکوبون همچین کرد دهنی بد که بابات به گفته دراومد دهنش از هرچی و بست چشمشو امیرم بدبخت این
 .بده فوحش نباید باشه عصبانی هرچقدرم بفهمه تا نفهم مرتیکه کردم خون پر دهنشو دهنش، توی

 :گفت و کرد مکث کمی رسول عمو

 .نیست برگشتنی امیرحسین این بگم اینم جون عمو -

 !نوشتی؟ بينوا من برای بود ایمعادله چه خدايا طالق، مهر مادرم و پدر آبروی شد، خراب سرم بر دنیا
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 !نکرده؟ خودکشی که اآن عمو چرا -

 همتت نشستین اونجا زنکخاله تا چهار میگه راست امیرم نشینا ناراحت نیست، خودکشی بحث بابا ببین -
 به هیچوقت من آوردننمی فشار بابام و عمو اونقدر بهم اگه میگه داره حق امیرم گذاشتین، مردم دختر روی
 آنا بهار اومد، نمی در مریضی حالت این به هیچوقت و رفتنمی محله اون به انا هیچوقت کردمنمی شک آنا

 ولی ها باشه خوب امیرم با که نه ترسه،می امیر بجز کس همه از چیز همه از بینوا دختر خرابه، روحیش حال
 از تا کرده خصوصی اتاق هزینه کلی آنا، اتاق آورده چمدونشم حتی امیر بهار، باشه، مراقبش امیر میده اجازه

 دهمی نجاتش و مونهمی میگه امیر ولی شده که نابود یعنی نابودیه، آستانه در دختر این کنه، بتمراق آنا
 اون دارم، دوست رو بهار عمو گفت چی بهار پس گفتم بهش دونه،می ناگوار اتفاق این مقصر خودشو امیر

 بدون بهار هستم آنا یزندگ مسئول و کردم نابود رو آنا من ولی صبوریه و خوب دختر س،همه افتخار باعث
 قحط شوهر بهار برای باشه، شده من دلبسته کنمنمی هم فکر خواستنمی منو اولم از ترهخوشبخت من

 .نامردیه کنم، رها رو آنا تونمنمی من خودش، مثل یکی خوادمی مذهبی شوهر یه اون نیست،

 :گفت ترآرام رسول عمو كوبيدمی مغزم در دريل مانند عمو هایحرف

 رو خودت هم تو عموجون گردهبرنمی دیگه امیر ولی برگردونه زور به رو امیر اینجا میاد داره پرویزتم عمو -
 .بهتره بشه ختم جاهمین باشه جدایی به بنا اگه بده پیغام نه بزن زنگ بهش نه نکن، سبک

 :گفتم و نباختم را خودم پیچید گوشم درون عجیبی صوت آمدمی شکستم ناقوس صدای

 مادرم دل اون ولی کردم کارا خیلی مادرش خاطر به من کنه احترامیبی بابام به نداشت حق درک به من عمو -
 .شکست رو

 اومدن در خجالتش از حسابی زدن زنگ حمید و حامد کرد کاریش نمیشه شده، زده که حرفیه بهار دونممی -
 بابات از هگرفت گوشیو که بابات بابات، به دهب رو گوشی گفته بیمارستان توی زد زنگ فرزانه به دیروز امیر

 یچ نفهمیدم مادرم روح به گفته کرده گریه هابچه مثل قد متر دو با امیر خواسته حاللیت کرده، عذرخواهی
 و نمک رها اینجا رو بینوا این تونمنمی گفته ولی کردم غلط گفته بار هزار گفتم، خودم به گفتم چی هر شد

 گریه قطف باباتم کنید، حاللم شده شکسته هاحریم ندارم، برگشت روی دیگه نمونید منتظرم برگردم،گفته
 .نبود ازدواجت سن اصال   کن فکر هاتهدف به برس درست به نمون منتظرش هم تو کرده،

 هست؟ طالق سن سنم عمو خواندممی درس داشتم من مقدسات تمام به بگویم خواستم زدم، پوزخندی
 :بگويم توانستم فقط

 .همین بده طالقم آبرو با و برگرده فقط بگین بهش عمو -

 رونبی اتاق از و کردم سر بر نماز چادر پریدم جا از بود، پیچیده خانه در پچپچ صدای کردم باز چشم که صبح
 متس به هاچشم و سرها همه رسیدم که سالن به افتاد،می کار از زیاد تپش از داشت قلبم! بابا دویدم رفتم،
 سالم بدون شده؟ چه احسان و پرویز عمو حتی بودند آمده همه شدم خیره همه به تعجب با رگشت،ب من
 نظر هب اشعمومی حال کشیدم آسوده نفسی دیدم که را پدرم گشتم، پدرم دنبال و کردم تند پا سمتشان به

 :مگفت آمدخوش دندبو من به خیره که همه به بود، کشیده دراز سالن کنار خوابیتخت روی پدرم بود، خوب
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 .اومدین خوش همگی، به سالم -

 اهل من داشتند، دیگر انتظاری من دیدن از بعد انگار دادند، را سالمم جواب شرمنده و آهسته همه
 تخت روی شتاب با شنید مرا صدای که پدرم. بود حرمتیبی حقشان که است درست نیستم حرمتیبی

 در و رفتم سمتش به بود، رنج و بیماری رنگ ندگیشرم رنگ چشمانش، رنگ صورتش، رنگ نشست،
 :لرزید هایششانه گرفتمش وش*آغـ

 .شدم زنده و مردم! اومده؟ روزتون به چی برم قربونتون باباجونم، سالم -

 شکنند؟می پدرها زدمی زار آغوشم در ایبچه مانند پدرم

 هک خدا به آوردم؟ چی افتخارم تاج سر ينیبمی آوردم؟ دخترم دونه یه سر بالیی چه بینیمی اومدی؟ بهار -
 به ار،به کن حاللم بابا کردم، بدبخت رو دخترم خودم دستای با چطور ببینم تا بود خنک آب مثل برام مرگ
 این ولی گرفت قلبم نداشتم، رو دیدنت روی نداد، خواستم خدا از مرگ بشه اینجوری خواستمنمی من خدا
 رامب خدا از کن، برام دعا یه فقط بابا بهار دخترم، دونه یه چشم توی نکنم هنگا که نیفتاد کار از صاحببی

 .برام بخواه مرگ بابا نکردم، گوش خوادتتنمی گفتی خوایشنمی گفتی تو کن، مرگ طلب

 زده سپ بايد حتما بودم، دلگیر ولی نبود سنگ دلم نکردم، گریه اما آمد درد به قلبم فشردممی را هایششانه
 عصایش روی را سرش آقاجان سعید، و احسان حتی کردندمی گریه همه! بخواهند مرا نظر تا شدممی

 اشک دهید تسکین را خودتان کنید گریه زدم، پوزخندی زد،می دستش روی مدام اختر مادر بود گذاشته
 پریده رنگ چهره به آمد،می آشپزخانه از مادرم زاری و شیون صدای چه؟ من اما شماست همه وجود تصلی
 فرزانه یرو به داشت افتضاحی بارداری چه بینوا. کردمی گریه و بود کرده کز ایگوشه کردم، نگاه بیچاره فرزانه
 رود،می يادشان چيز همه ديگر روز چند هااين اند،شده آرام همه بیایی تو تا عمه مبارک قدمت زدم، لبخند
 .قربانت به عمه نباش نگران دهند،می تصلی دارد زياد خواستگار بهار گفتن با را خودشان همه

 و پرویز عمو به چشمی زیر مدام بود، شر پی نگاهشان ریختند،می اشک دیوار بر داده تکیه حمید و حامد
 زده پس نامردی با خواهرشان داشتند حق بودند، من طرف از ایجرقه حرفی منتظر کردندمی نگاه احسان
 !داد؟ مثبت جواب پدرم من نظر بدون که بودند کور مگر! خواهم؟نمی گفتم که ندیدند مگر اما بود شده
 .کنید راحت هااشک این با را وجدانتان شما ندارد اشکالی اما مسئولین شما همه

 آمدن روی مادرم زد،می زار و بود شده بچه بابا اما بزنم حرف و شوند جمع همه بودم منتظر فقط دیشب از
 کرده کافی اندازه به او را هاحرمتیبی داد،می خون بوی نگاهشان برادرانم و اشتند  را آشپزخانه از بیرون
 توانممی چطور است شکسته دلم است تند زبانم اما بیندازم هم جان به را همه و بزنم حرفی خواستمنمی

 :نالید پدرم! کنم؟ سکوت

 رچیه حقمه که بگو بشی، چیز همه بی ناو زن کردم مجبورت چرا بگو بکش داد سرم بابا، بگو چیزی یه بهار -
 .بگی

 :دهم نشان تفاوتبی را خود و بگویم چرند توانستمنمی
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 روزا این گذرهمی بابا، نکن گریه م،خانواده موی تار یه فدای دنیا همه جونم به دردت بابا، شده که کاریه -
 روی ربها بده حکم باید بابا باشه دقدرتمن باید بابام اشک نریز برم، قربونت گذرهمی ولی گذرهنمی خوب

 .اشک نریز بذاره، چشمش

 

 :بکوبد خودش سر بر دست دو با کرد شروع پدرم

 امیر روی تو تف من، به لعنت بودم خودم کردم خودم کردم، بیوه رو دخترم من سر بر خاک من سر بر خاک -
 .شهر یه مجلس نقل شهمی دخترم حرف ذات،بی

 :گفت گریه با عمو گرفتند را پدرم دستان آمدند، پدرم سمت به احسان و پرویز عمو

 .داداش بنداز من روی تو تف داداش، من سر توی بزن -

 به را همه میان آن در سعید دادند،می جان هم برای هم هنوز برادر دو این گرفت، درآغوش را برادرش بابا
 ردمک مرتب سرم روی را چادرم ایستادم تم؟شکس را آن دل نکند کرده؟ نفرینم سعید نکند کرد، دعوت آرامش

 زن پرویز عمو پدرم گویم؟می چرند چرا! آیدمی ذهنم به ایاحمقانه فکرهای چه رفتم، آشپزخانه سمت به و
 !بودند؟ کاره چه بیچاره سعید و آرا زدند، رقم برایم را روز این او نامرد خود و عمو

 گاهن ساعت به ریختم چای سینی بود، جرقه یک منتظر ولی بود دهآم بند اشگریه کردم، باران بوسه را مادرم
 بود تلخ زبانم کرد شرمندگی ابراز و آمد آشپزخانه به احسان! بودم خوابیده چقدر من بود، بعدازظهر دو کردم

 :کنم خالی احسان سر توانستممی حداقل شکسته دلم و

 دهز  پس منو اون که حاال یعنی! کننمی نگام ترحم با اچر ! کننمی اینجوری چرا اصال احسان آقا شرمنده چرا -
 آسمون توی عمو دختر عمو پسر عقد گفتنمی که نیستن هاییهمون مگه اینا! شدم؟ سر بر خاک انقدر
 تونهمه! شهنمی بسته زور به آسمونا توی عقد بفهمن که شدمی اینجوری حتما   باید خب! شده بسته
 اون از تون،همه بودين كل عقل ولی خواستیمنمی که خدا به خواستیم،مین رو هم اون هم من هم دیدید
 گره ناآ به سرش بود کش اون کردین، جداش ازش زور به که کسی پیش رفت دلش دنبال رفت نباشید دلگیر
 رو ما كه ساعتی چند اون مامانم و بابا دل عمو زن خاطر به ولی خواستیمنمی رو همدیگه ما بود، خورده

 مه سر پشت دوساعت شما اصال نخواستیم، رو هم هیچوقت اگرنه و کردیم بازی نقش جلوتون ديدن مباه
 من و اون گوش توی هی که نیستن کسایی همونا مگه! چيه؟ از شونگريه فهممنمی ديدين؟ هم كنار رو ما
 رو کسی نمیشه ریزو بفهمن تا زدمی پسم شکل این به باید! کردیم براتون رو انتخاب بهترین خوندنمی

 عمو؟ پسر چیه دونیمی آهان! انداختن؟ راه زاری و گریه چی واسه عواقبش پای کرد؟بایستید کسی عاشق
 به هخورد گره امآینده زندگی ناخواسته که منم میشه، خنک دلشون کننمی گریه اونا نداره، اونا برای عواقبی

 ونا نداره، گیشرمنده احسان آقا بگير باال رو سرت آره؟ ایران تو چیه عواقبش دونیمی که طالقم طالق، اسم
 بوده اون ذهنم توی حتی من برای اون چون! اون؟ میگم و گمنمی رو اسمش چرا دونیمی نبود، من با دلش
 و اخش که خریت زد، بودن پناه و پشت از دم زد، برگشتن از دم چون بگم تونستم رو اسمش بار يک فقط من
 موع چی؟ االن کنهمی خوشبختت که بخند که گفت بوسید رو دستم بیامرز خدا عموی زن ،شدم خر نداره دم
 هک نبودی شما مگه احسان آقا شما کنه؟ قلم اونو دست خوادمی عمو زن یا بشکنه رو اون گردن بره خوادمی
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 نشد داشته دوست اونقده الحمداهلل بخوره سرش توی داشتن دوست داره؟ دوسم نامرد اون گفتی
 تو خوب گینمی همه مثل هم شما دونممی زنده، یا ممرده ببینه نزد زنگ یه تهران اومد ماه یه نداشتم
 اجازدو  باهام مادرم خاطر به ندارم دوستت بگه بهتون و بیاد کسی اگه ببینم خواممی ولی کردیمی محبت

 انتخاب كه رو زنی نچسبه دلش كه كسي ها؟ کنی چیکار تونیمی میدم طالقت آمريكا برمتمی بعدم کن،
 وت بگو بهش گفتم رسولم عمو به دارم، چیز همهبی اون برای پیغام یه هم حاال زارهمی كنارش راحت كنهمی
 داشتم؟ نگه رو بیامرزت خدا مادر حرمت کم داشتی،می نگه رو مادرم و پدر حرمت بگو بهش نیستی، مرد
 افتاده؟ وضعی چه به رو ما زندگی نهخو بینهمی داره االن ولی شاد مادرت روح

 ...دوستت امیر که قرآن به ایمشرمنده بهار -

 :زدم فرياد بكوبم احسان ان*دهـ بر محكم خواستمی دلم

 كم من نبود، این من حق کنه گم رو روزش و شب کاری ندونم از خواممی خدا از نیار، اسمشو نزن، حرف -
 .نذاشتم

 پایین را سرم شرمنده بابا، حتی! بودن جمع همه کردم نگاه که سرم پشت! رفت باال مادرم شیون صدای
 خانه این دویدم، اتاقم سمت به و کردم عذرخواهی همه از ببینم را پدرم شرمندگی خواستمنمی انداختم

 ببخش مرا خدایا کردم،نمی شرمنده را امخانواده کاش زدمنمی حرفی کاش بود، شده قفس مانند برایم
 .شوممی دقشان آینه بمانم خانه این در هرچه دانستممی کنم کم خواستمنمی را مادرم درپ حرمت

 رفح و بود پدرم کنار سعید رفتم سالن به تن به مغنه مانتو کردم، آماده را کوچکم چمدان پوشیدم مانتو
 :رفتم عمه سمت به توجهبی وكيل، جناب است طالقم قانوني كارهای پی زد،حتمامی

 !تهران؟ رینمی روزی چه شما ببخشید عمه -

 :گفت و كرد نگاه دانشگاهم هایلباس به و انداخت باال تعجب از ابرویی عمه

 !دخترم؟ بیای خوایمی کنم استراحت برم باید دارم عمل شنبه جون، عمه دیگه ساعت دو -

 :گفتم و کردم پدرم به رو

 م،شمی جویا رو حالتون و زنممی زنگ مدامم خوبه التونح که الحمداهلل تهران؟ برگردم نداره مشکلی بابا -
 برم؟ عمه با نداره موردی دارم، کالس شنبه

 خواست وسط این مادرم بمانم، پیشش ایهفته یک داشت انتظار حتما پرید باال تعجب از ابروهایش بابا
 :گفت کند آبروداری

 شده راحت خیالش دیدت مبچه خوبی، خدا شکر که شما برسه درسش به بره دادم قسمش خودم حاجی -
 .بره بده اجازه هست بلغارستانم مسابقات سنگینه، درسش خیلی حاجی

 :گفت سریع و کرد نگاه سعید به پرویز عمو! بود من خواندن درس نگران مادرم زدم، پوزخندي

 .برمشمی خودم -
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 :مگفت برادرانم به رو است، سعید با مشکلش فهمیدم ندادم، جوابی روحبی و سرد کردم نگاه را پرویز عمو

 ببرین؟ منو تونیدمی داداش حمید شما -

 :گفت سریع پدرم

 .برس درست به برو بابا برنتمی عمه و سعید آقا -

 :کردم نگاه سعید به

 بپرسم؟ سؤال یه شهمی سعید آقا -

 :گفت تعجب با سعید

 .بفرمایید -

 قطال  اداری کارای که بدم وکالت و امضا حق مامانم یا آقاجون مثال   یا عموم یا بابام به محضر برم من میشه -
 کار به کنمنمی وقت اصال   دارم درس که نه آخه! بزنن؟ خودشون هم رو طالق امضا بدن، انجام خودشون رو

 .برسم ایدیگه

 چکسهی ولی بیرون به یکی دیگری، به یکی زمین، به یکی دوختن، جایی به را نگاهشان همه گفتم که را این
 :گفت هوابی مادرم بودم فهمانده را منظورم نکرد، نگاه من به

 .نخوردی مصبحونه بخور برو چیزی یه مادر بهار -

 :پاشیدم رویش به لبخند كرد عوض را حرف کردم،خوب نگاهش

 .افطار انشاهلل مروزه برم قربونت-

 .شد دیر دیگه شو بیدار بهار بهار -

 .بود نشسته تختم لبه لبخند با حمید شدم، بیدار وابازخ کوفته و خسته منگ و گیج

 شده؟ چی داداش سالم -

 :کشید موهایم به دستی حمید

 .ببینم یاهلل بخور صبحونه برو شو بلند محضر، بریم باید ده ساعت خانم، کچل پاشو -

 شود؟می تمام امروز واقعا   گرفتم نفسی بستم، را چشمانم

 .مروزه خورمنمی صبحونه میشم، آماده االن -

 :کرد نگاهم تعجب با حمید

 میگی دیدنت تهران میایم هرچی ماهه یه حکمتیه چه این! دختر شدی داغون بابا! ای؟روزه دوباره تو -
 ها؟! امروزه
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 رزی را دستش نیفتد، جانم به دروغ آتش که گفتممی چه روزه زبان نکردم نگاهش انداختم زیر به را سرم
 :گفت مظلومانه کرد نگاهم کردم نگاهش نگفت هیچ گرفت، امچانه

 ای؟روزه همیشه چرا بگو! بهار بزن حرف بگو بهار، بگو ها؟ -

 سنگدل کردم، نگاهش فقط من اما پاشیدن درچشمش آب لرزید، چشمش مردمک لرزید امچانه زیر دستش
 :گفت و آمد چشمش از اشكی قطره حميد انگار، امشده

 گیری؟می روزه تو رفته اون وقتی از بهار بگو داداشت به گوب آبجی آره؟ میگی هم به -

 دارد درد مرد گریه برگرداند، من از را سرش و کرد رها را امچانه که دید چه نگاهم در دانمنمی کردم نگاهش
 :زدم اششانه به دست بیشتر؛ برادر گریه

 !داداشی -

 شیدمکمی جیغ کرد، سوارم کولش روی و گرفت را کمرم حركت يک با ایستاد شد بلند مرتبه يک نداد جوابي
 ادرم دویدند، خانه سالن به حیاط از مادرم و پدر خندیدم، بلند خندید، بلند کوبیدم،می کمرش به مشت با و

 :کوبید تپلش هایگونه روی

 .کن ولش شد، قاطی شیردونش سیراب مبچه! حميد؟ سرم به خاک -

 :گفت قهقه با حمید ديدم،كشیمی جيغ من و چرخاندمی مرا او

 .بیرون اتاق از آوردش زور به باید تنبل، کچل دختره -

 :گفت مادرم! خندید هم مادرم خندید پدرم

 .مادر کن ولش اسخسته تهران از رسیده دیر دیشب مبچه -

 

* 

 

 آینه هب گردمبرمی حضرم از وقتی باشد یادم شدم بر از را امچهره کردم، نگاه آینه به و کردم سر را اممغنه مانتو
 .بفهمم را مطلقه دختر با شوهردار دختر چهره تفاوت کنم نگاه

 :گفتم تعجب با! خواندمی قرآن و نبود آماده هنوز بابا رفتم که خانه سالن به

 !هنوز؟ نیستین آماده شما ام،آماده بابا -

 :گفت آرام بست را قرآن پدرم

 .برو حمید با -
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 .نمیرم جایی نیاین اگه!داره؟ ربطی چه حمید به! شمایین من بابای -

 نه هم خودت دادی بله خودت ستنامردی بگویم خواستم نداد را جوابم بابا کنم، سکوت کرد اشاره حمید
 حمید از شدیم که ماشین سوار کردم، پاک را مادرم هایاشک گذاشتم حرمت بود، خراب بابا اما بگو

 :پرسیدم

 ؟عمو میاد؟ کی اون طرف از -

 وشبرگه داده تو به رو طالق حق کرده رو قانونیش کارای آمریکا رفت عمو که پیش وقت چند هیچکس، نه -
 از تا دو شاهدم مونده تو امضا فقط گفت سعید ولی درنمیارم سر چیزا این از دونمنمی واال من، به دادن

 .بیاد نداشت رو دلش هیچکس حامد بابا، جون، آقا احسان، عمو، بیان گفتم رو مغازه شاگردای

 رانندگي درحين حميد! كردند؟ محروم را خودشان چرا داشت ديدن عظيمی طايفه مطلقه اولين زدم، پوزخند
 :پرسید تردید با و انداخت من به نگاهي

 موندی؟ تهران و خونه نيومدی ماه يک شد چی اصال حرفی، پیغامی، نزده؟ زنگ ماه یک این توی بهار -

 خجالت از ماه یه این توی شدم شرمنده بيشتر خيلی كارش اين با عذرخواهي، پيام يه یحت داداش هیچی -
 همش بگم؟ داشتم چی دادممی چی رو فامیل جواب آخه موندم خوابگاه همش نذاشتم خونه و پام
 .بره کسی کنه ول خبربی یهویی میشه مگه آخه کردی؟ کاری کرد؟ ولت شد چی پرسنمی

 نیست مرد اون بست، نمیشه رو مردم ن*دهـ نیومدی، كردی خوب نریز، هم به توروحیه بهار کن ولش -
 .داره طاقتی یه هرکسی ازش، نباش ناراحت بایسته، محکم بحران توی نتونست

 :انداختم باال تفاوتیبی از ایشانه

 فقط بعدازظهر شش یعنی میشه انجام تأخیر ساعت یه با بلغارستان به پرواز فردا راستی نيست، مهم برام -
 .برسم دیر که نگرانه خیلی گروهمون مدیر برسونم زود جوری یه قربونت

 .گردونممی برت محضر از بعد راحت خیالت -

 :گفت تعجبی حمید خندیدم

 خندی؟می چرا چته -

 بزرگ هفهمید بابا دیگه گیرممی طالق دارم که حاال مسابقات برای میرم بابا بدون دارم باره اولین این حمید -
 .شدم

 دهش پنهان حمید پشت خجالت فرط از رسیدم که محضر به شد، ترمحکم ماشین فرمان دور به حمید دستان
 پیش اهم چند محضردار، از داشتم شرم شوم، پنهان پشتش تا ننشیند صندلی روی که خواستم حمید از بودم

 مرا همه جاآن متاسفانه و بود شده زده خانه محضر همین کنار در هند مسابقات در طال مدال تبریک بنر
 نمک امضا را دفتر خواستم نیامد کردم، نگاه وردی در به کرد صدایم امضا برای آقاحاج که زمانی شناختند،می
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 یانپا به نذرم کردم امضا که را دفتر! نیامد من از عذرخواهی یک برای حتی نیامد نه کردم نگاه اتاق در به باز
 :دیدم دفتردار سر میز روی را قندان رسید

 بردارم؟ قند یه میشه آقاحاج ببخشید -

 .تعجب از انداخت باال ابرویی محضردار

 .دخترم بفرما -

 .شکستم صبح ده ساعت را بودم کرده او نذر که ایروزه و برداشتم قند یک

 ور دفاعم که ممنون ،بگيره رو نمره بهترين تونهمه نامهپایان انشاهلل خوابگاه میرم من خداحافظ هابچه -
 .اومدین

 شد، تمام رفت، هایمخستگی تمام انگار گذاشتم بیرون دانشگاه از که پا کردم، خداحافظی هایمکالسیهم با
 تلفنم هک بودم خودم خوش حال در رسيد پايان به هم ارشدم برتر رتبه و سربلندی و افتخار با الحمداهلل، الهی
 :دادم جواب شادی با و كردم رها را صدايم قع،مو به چه بود، مادرم خورد، زنگ

 .خوشحالم چقدر دونینمی مامان بود عالی ممنامهپایان دفاع شد تموم بگردم دورت جونم مامان سالم -

 :شادی از لرزيدمی صدايش مادرم

 پر صدات امروز كه مادر كردم نذر قرآن ختم تکی، همیشه که تو شكر، خدارو دخترم ماهت روی به سالم -
 .شادی از باشه

 .مادر صدای از گرفتممی جان بهاری هوای این در زنانقدم

 هنوزم موفقم درسم توی هنوزم اسمعجزه شبيه كه بخدا چندوقت اين توی كشيدم چی مامان وای -
 .كنم رقابت تونممی

 :داشت را او اختياربی هایاشک از نشان مادر لرزان صداي و

 زا شب هر دونهمی خدا بشي سرپا بتونی نميشد باورش هيچكس شكست دلت وت كه جور اون مادر بهار -
 رو سكوتت ديدن روی هيچكدوم بود، حق بابات منو مرگ شكستیمی اگه كه نشكنی خواستممی خدا

 رو دخترم شهيدم برادر خون به خدايا گفتم خوابگاه موندی و بريدی مدت يه مونهمه از وقتی نداشتيم
 .باش محافظش شد،خودت نامردی حقش در بده نجات

 در پا از ماحت نبود ائمه به توسلم اگر فشردم دستم در محكم را تلفنم گوشي ايستادم دانشگاه خيابان كنار
 :امزبانی شيرين با كردم شاد را مادرم شكسته دل آمدم،می

 براش خيلی جون پری گل خاطر نميده راهم بابا اونوقت ميشه كم مرواريدات اشک نريز جونم پری گل -
 !ها؟عزيزه

 .مادر تو خنده فدای به جان ای خنديد، مستانه مادرم
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 کارای کردی؟ جمع رو وسایلت همه مادر میگم برات، شده تنگ دلم حسابی که نریز زبون خوبه خوبه -
 شد؟ تموم خوابگاهت تحویل

 سرم بس از ماه چند این شدم وونهدی مامان وای خوشگلم، دنبالم بياين منتظرم فقط نباش، ناراحت بانو آره -
 .بره تنم از هامخستگی تا بخوابم اساسی بیام خوادمی دلم بود نامه پایان توی

 .نهرسومی سالم اینجاست فهیمه عمه بهار راستی کنی،می استراحت حسابی میای مادر جونم به دردت الهی -

 :گفتم تفاوتبی افتاد، لرزش به ستانمد آمد، باالخره پس ایستادم، خورده جا رو پياده دیوار کنار

 شونببینم نشد بودن عمل اتاق دیدنشون، مطب رفتم پیش هفته برسون، بهشون سالم! جونمعمه بهبه -
 .بیام منم تا فردا بمونن بگین

 :بزند را حرفش که کند دل انگار اما کرد سکوت کمی مادرم

 یالک ها،نياری در بازی هوا به سر ميگم چی ببين مادر بده گوش بهار فرستهمی ــوس*بـ برات تعمه بهار -
 بگیره خواستگاری اجازه اومده تعمه نیومده، برادر دیدن برای باراین تعمه عزيزم نده، جواب سريع هم
 ادرم کنید صحبت بیرون برین هم با دنبالت بیاد سعید امروز گرفته اجازه بابات از ضمن در سعید برای

 من و بابات باشم گفته بهار نه، یا رسینمی نتیجه به ببینین کنین سنگین سبک پس دتخو خانمی ماشاهلل
 خود جلوی کنم حجت اتمام باهات خواممی مادر عزیز بگی خودت چی هر بخوای خودت هرچی نداریم حرفی
 هب دهبو تعمه منو بین اختالفی هر بگیری تصمیمی هر دارم رضایت که شهیدم برادر خون به میگم، تعمه
 بله جواب خودت راضیه دلت گوشه هفت و داری دوستش اگه ببین خودت نداره، ربطی هیچ سعید و تو

 االن از سعید خواستگاری حرف مادر ببین كرديم واگذار خودت به رو جواب بگو نه خودت نه هم اگه بده
 آمادگی هارب فعال گفت تبابا زدن حرف بابات با سیاوش آقا و سعید برگشتی بلغارستان از که زمانی نیست
 رینظ هر مادر شده تموم خدا شکر که االنم بعد، بشه تموم نامشپایان بدين اجازه نداره رو حرفا اين شنيدن
 .ایمهیچکاره ما بده داری دوست

 و سياه غار به كشيد پر امهرزه ذهن دوباره ریختمی هم روی وارمسلسل مادر دادم، تکیه دیوار به را سرم
 :مزد غر و كشيدم بلند نفسی بستم را چشمانم ام،شده چیز همه داراختیار شدم مطلقه که حاال دمكر  فكر

 خودتون چرا دارم ریزیبرنامه مآینده برای نیستم ازدواج فکر تو اصال   من دونيدمی كه شما آخه مامان -
 .بگم عمه پسر به كشممی خجالت نزارين فشار تحت منو دید؟نمی رد جواب

 :گفت خشمگين مادرم فهميدم را هم روی هايشدندان سايدن يصدا

 رو تو هم قوارهبی دراز اون از قبل سعید بهار، رو، ازدواج به تو دلسردی اين بانی و باعث نبينه خير الهي -
 .خوشحالی خبر یه راستی کن ول اینو سعید، و دونیمی خودت حاال خواستمی

 !شده چی -

 :خيالم در رقصيدمی شادی از مادرم صداي
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 .گرفته طالق دیروز خط هفت ایکبیری دختره اون از شده گور به گور اون -

 :گفتم خنده با و خندیدم بلند که گفت مخلوط خنده و حرص و غیض با چنان

 !کیه؟ ایکبیری! کیه؟ گور به گور! مامان کی -

 :غرید حرصی مرتبه يک و كرد مكث كمی مادر

 یتخوب میگن چی مردم! دختر بكش خجالت! خیابون توی نخند مادر زشته! ؟نيستي خيابون توی تو مگه -
 یعنی نداشتی اخالقا این از نداره

 :دارد جذبه مادرم هم هنوز کردم جمع را دهانم و ب*لــ

 كنين؟می صحبت كيا از دارين حاال گفتين دارخنده خيلی آخه مامان چشم -

 :گفت خوشحالی با مادرم

 .آناست و نامرد ینامیرحس اون منظورم-

 :گفتم و مگرفت نفسی! كشدمی را آدم هم قلب ضربان رفتن باال خدايا قلبم، تپش فشردم دستانم در را تلفن

 ؟گرفتند طالق به تصمیم زودی این به شد چی! کردن ازدواج نیست بیشتر ماه چند که اینا چرا؟ آخه! جدا -
 اروپا دور تا دور عسل ماه و بپاش و بريز و بزرگ جشن اون با داشتن دوست خیلی رو همدیگه که انگار

 !نيست؟ عجيب

 تم،گفمی زبان گرفتگی با را هايمحرف و کنم تمرکز توانستمنمی درست که بود عجیب موضوع این آنقدر
 :گفت خوشحال مادرم

 لرزونهمی رو عرش مادر آه مادر، يه آه از گذرهنمی که خدا عزیزم برم قربونت توئه دعای از منه، دعاهای از -
 یچ آشپزخونه توی یادته نشسته، حق جای برم قربونش بگذره و ببینه رو نامردي همه اين خدا ميشه مگه

 فرزانه شده، همینجوری هم حاال کنه، گم رو روزش و شب کاری ندونم از امیداوارم گفتی احسان؟ به گفتی
 عدب تازه بشه خوب حالش چل و خل دختر اون كه بوده اين بخاطر قوارهبی اون بپاشای و بريز تمام گفتمی

 زغو دختره دارن، باهم زیاد فکری اختالف فهميدن مشتركشون نكبتی زندگی توی شده خوب حالش اينكه
 ،نیست آمد و رفت و مهمونی اهل فکره تو همش نیست شاد اصال   سرده خیلی ایگربه چشم مرتيكه گفته

 جدا و شونشدن وصل شورمرده بشیم جدا نشدیم متنفر هم از تا دیمدی بهتر گفته چرندیات این از چمدونم
 بره رو و چشمبی شرفبی اون تا زده چلی و خول به رو خودش دختره این میگم که من ببرن رو شونشدن

 کوچه رس گربه اندازه قشنگه اشقیافه فقط دماغ گنده این بابا نه دیده بعدم اس،تحفه که نه آخه بگیرتش،
 .نداره اخالق و اممر  هم

 :گفت و کشید آهی مادرم گرفتممی گاز را دستم انگشت زياد هيجان از

 تو دارن فکری اختالف ميگن كه گيرهمی حرصم برات، میده تکون دمی کنی محبت بهش اگه گربه به بازم -
 .اشعمه ارواح آره گفتم دلم
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 :گفت مادرم آمد، فهیمه عمه خنده صدای

 .شما نه بود آنا عمه منظورم جون هفهیم بده مرگم خدا -

 :گفت و بود سرمست مادرم خنديديم سه هر عمه و مادرم من،

 زچی یه طالق که آنا برای گفت فرزانه خوابیده دوتاشون هر عاشقی تند تب انگار شکر، مرتبه هزار الهی -
 عوض لباس خوادمی رانگا كه مرتيكه اون! ترسناکه؟ کابوس یه تو داداش برای نه بگم خواستممی عادیه
 .جهنمه جا همه میاد طالق اسم که ایرانه میان کنار راحت جااون البته كنه،

 :گفتم تتفاوبی بود رفته یادم زدن حرف انگار نشاند، امپيشانی بر عرق زياد هيجان بزنم، حرفی توانستمنمی

 اش،عمه بره قربونش داره گناه ،نده حرص شیر معصوم طفل بچه اون به بگو فرزانه به مامان ميگم آهان، -
 ذره یه کوچولو جوجه برای دلم مامان وای نكنه اذيت رو خودش گذرهمی همه برای باش بيخيال بگو بهش
 .بگیرم گازش فقط من بیارتش بگو حامد به توروخدا شده

 :پرسید تعجب با مادرم

 !بیاد حال من جیگر این بگو چیزی یه دختر آخه! گفتی؟ چی فهمیدی اصال   بهار وا -

 :گفتم هولیهول! دارم تب كشيدم، امپيشانی بر دستي

 آخه؟ بگم چی خیابون وسط زنیممی حرف بعدا   مامان باشه -

 بهمرت يک وزيد خنکی باد کردم،می نگاه پیاده عابر به گیج كرد، قطع را ارتباط و گفت برخداییپناه مادرم
 هاگنجشک صدای! کردندمی جذب را بهاری هوای اندازه از شبی هایمریه انگار کشیدم عمیقی نفس! انگار
 دست وجودم تمام به خوشی احساس شدم، سبک چرا دروغ! بود گرفته طالق او و بود شده وارمطرب انگار
 شاباش کردم، رقصیدن به شروع و گرفتم سرم باالی رنگی دستمال بودند، خوشحال وجودم بند بند کرد پیدا

 شادی مراسم زدن دید حال در پريدممی باال و كردممی دود اسفندی کشیدممی کل و تمریخمی خودم سر بر
 یيعن کردممی نگاه هاماشین به هاگیج مانند داد، فراری زنان جیغ را ذهنم پس ماشینی بوق صدای که بودم
 !رفتم عقب قدم یک ترس از شد ظاهر روبرویم سعید مرتبه یک! کرد؟ قطع مرا خوشی کسی چه

 !خدا يا-

 :گفت و آورد جلو را دستانش ناباورانه سعيد

 کجایی؟ زدم بوق تا صد! زنی؟می گیج چرا دختر تو چته -

 منفس کردمی نگاه من به شده ریز چشمانی با ذهنم پس پيروزي، جشن ماند دلم به داشتم کم را همین وای
 :بودم داده او به منفی جواب بار یک من کشیدم درهم را ابروهایم دادم، بیرون را

 .آخه منو ترسوندین خوبین؟ عمه پسر سالم -

 :گفت لبخند با پسر؟ این ندارد حیا برخداپناه کرد نگاه دقیق امچهره به زد لبخند
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 دونستممی اگه!شدی؟ خوشحال من دیدن از چیه؟ مال تچهره توی شادی همه این ولی! خوبم که من -
 .خانم دنتدي میومدم روز هر ميشی خوشحال انقدر

 .نفسی به اعتماد چه انداختم، باال ابرویی

 نوروز عید همین دیدم نیست زیادی زمان رو شما که من! گیرینامی تحویل رو خودتون خوب عمه پسر وا -
 .دیگه بود

 معذب دانشگاه جلوی پسند، خود شد خنک دلم خندیدن، بلند کرد شروع و پرید باال تعجب از ابروهایش
 :گفت بجی در دست شدم

 .اهللباریک اومد خوشم نه کل،کل بلدی هم تو مياد خوشم -

 !خوبین؟ عمه پسر -

 رؤیابافی خودش برای هم دیوانه سعید کردممی کلکل سعید با زیاد خوشی از بود، گرفته امخنده هم خودم
 :گفت حرصی سعید مرتبه یک کردمی

 عجب بابا! دیدی؟ منو نیست وقت چیزی میگی دبع بود پیش ماه دو نوروز! کشی؟نمی خجالت تو بهار -
 رو امپ و دست بابات اگه خدا به میشه تنگ برات دلم باز ببینمت اگه روزم هر من نامرد دختر تو ایعاطفهبی

 .بهار نامردی خيلی دیدنت دانشگاه میومدم روز هر بود نبسته

 :گفت خنده با دوباره ند،خودپس كردم، نازک برايش چشمیپشت برخورد، آقا تريپ به چه! اوف

 ها؟ کردی ذوق داده بهت رو خواستگاری خبر جونپری داییزن کلک، خوشحالی چرا فهمیدم آهان -

 حيا از چيزی مردها چرا! خدا يا شد، ترنزدیک شد پرو زدم لبخند یک بیا نزدم حرفی زیرسربه زدهخجالت
 :گفت و شد آرام صدايش دانند؟نمی

 اجازه االن کردم؟ خودداری حاال تا چقدر دونیمی دور بنداز رو خجالت نمیشه سرم حرفا نای من بهار ببین -
 .نباش معذب انقدر خدا همون به رو تو بزنیم حرف هم با بیرون بریم بابات از گرفتم

 شلوغ هایخیابان به سکوت با و نشستم عقب صندلی و کردم باز را ماشینش عقب در سريع و کردم کج لبی
 برایش ایغره چشم سرش پشت! سعید بجز کشیدمی سرک جا همه به وارآشفته ذهنم شدم، خیره تهران
 :کرد پاره را افکارم سعید لرزان صدای کنم خوشحالی کمی نگذاشت حداقل رفتم

 کنیم؟ صحبت باهم میدی پیشنهاد که جایی هر یا شاپ؟کافی بریم میشه بهار -

 خوب حاال بيندمی كه هستم دختری اولين انگار كه زد حرف مانهمظلو چنان! هستی خجالتی كه نگو وای
 :گفتم تفاوتبی بودم، ديده ترانه مورد در فقط البته ندارد چهارچوب دختران با روابطش دانممی است

 .شناسمنمی رو جایی من برین دونیدمی صالح که جا هر -

 :شد آینه به خیره تعجب شدت از
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 !شاپ؟كافی بريم دیدا اجازه االن! واقعا ؟ -

 داره؟ تعجب چیش بله -

 انمخ یه اشتباهی کردم فکر کردی قبول تا که گیریمی گارد آدم جلوی انقدر همیشه داره، تعجب که خدا به -
 .کردم سوار رو دیگه

 :گفت خنده با نمک،بی ديگر است خوش الكی زدم لبخند خندید بلند

 باهات میشه معذب آدمم معذبی، کال   مردها جلوی ولی مهربونی هم خیلی نه باشی بداخالق منظورم که نه -
 .ساکتی همیشه اینکه با ترسممی ازت شخصه به که من بزنه حرف

 حترمم حداقل خودم برای اعتقاداتم نبود گفتن برای حرفی کردم سکوت كردم، نثارش بابایی برو ذهنم پس
 نامه،پایان دفاع استرس اخیر، هفته هاییبیدار شب بودم خسته! کرد سکوت هم او شكر را خدا بود،

 .کنند خواب مهمان را چشمانم شدند باعث همگی ماشین، داخل آرام موسیقی

 دهشرمن رفت آبرويم وای کرد بیدارم خواب از سعید زدن شیشه به تقتق صدای كه گذشت زمان چه دانمنمی
 النه بانشل و نگاه در لبخندی کردم باز را در خجالت با بود برده خوابم افتضاحی چه کشیدم، صورتم به دستی
 رده؟ک نگاهم یعنی! ایم؟رسیده است وقت خیلی نکند وای چيست؟ گونهسرگرم لبخند اين معنی بود کرده

 خيس داخ يا كشيدم لبم كنار دستی نبود؟ کج گردنم باشد؟ ریخته بیرون دهانمآب نکند بود؟ بسته دهانم
 .بود

 براي بود شده تيكی رمان صحنه چه بود، ایفاجعه چه خوردمی غلت زمین ویر زیاد خنده از ذهنم پس
 :گفتم شرمندگی تمام با سعيد،

 .برد خوابم شدچی نفهمیدم ببخشید -

 با پرده، بی نگاه این از گرفتممی دلهره بوده؟ روان دهانم آب نكند کرد،می معذبم نگاهش اما نزد حرفی
 بود، خلوت تقریبا   کرد انتخاب را صندلی ترینگوشه شدیم، وارد باهم ،شاپکافی سمت به کرد اشاره دست
 چه به خوردمی قهوه تنها كه زنی بود فکر در و خوردمی قهوه تنها زنی اما بودند نشسته دوستانه یا زوج همه
 کند؟می فکر چیز

 فارشس مخصوص کیک ،بود شده باز اشتهایم عجیب من و گرفتم تنها بانوی از چشم گذاشت، جلویم را منو
 اب بود، كرده گرم را فضا عود بوی بود، زیبا کردم نگاه شاپکافی داخل فضای به قهوه، یک فقط او و دادم
 را، حيايیبی بساط كن جمع خب. است مهربان همیشه عمه پسر بود شیرین لبخندش کردمی نگاهم لبخند
 :زد ب*لــ آرام

 !اینجا؟ از اومد خوشت -

 ،شکالتی سفید، ای،قهوه میده، آدم به هارنگ تضاد این خوبیخیلی حس یه قشنگیه ایفض خیلی بله -
 بود نجاای از ترمتفاوت خیلی جااون بود، هند توی شاپکافی رفتم که باری آخرین و اولین جالبه خیلی. طالیی

 .گرمه و گیخانواد  خیلی اینجا ولی بود عجیب كال هندی سبک البته بود زيبا خيلی بودا نمادهای
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 .میرن شاپکافی زیاد دانشجوها معموال  ! شاپ؟کافی نیومدی دوستات با يعنی! جدا؟ -

 .بودن جالب بود که چيزی هر نشستنمی دلم به همنشينم يا بودم معذب فشردممی بهم صندلی زير را پاهايم

 .برم نداشتم ایانگيزه یعنی برم که نشده حاال تا من ولی میرن زیاد هاماتاقیهم اتفاقا   -

 .شدنمی محو خنده از لبانش بود، کنجکاوی از پر نگاهش سعید

 حامد؟ و بابات با يا رفتی؟ گروهیت هم هایبچه با هند توی -

 شدت کردم نگاه دیوار و در به باز کردم، صاف را اممغنه کردم، را فضول فرد این گذاشتن سر به سر هوس
 :گفت و کرد ریز را چشمانش برداشت اشچانه زیر از دست بود زیاد عجیب اشکنجکاوی

 رفتی؟ تنها-

 :زدم لبخند

 .دنبالم میاد ظهر از بعد بابا خوابگاه، برگردم باید عمه پسر -

 :گفت كنجكاو و متعجب سعيد

 بار؟اولین رفتی کی با بگو سعید جون -

 رویمروبه که فردی نه بود اسبمن مکانش نه خوب اما خواستمی قهقه دلم زدم چنگ مانتوام به میز زیر از
 :گفتم آوردند که را سفارش کردم بسنده لبخند یک به بود،

 .کردند دعوت استادم -

 باال ار  فنجانش...آرا داندنمی بوده پیری فرد استادم کندمی فکر بیچاره کشید ایآسوده نفس و گفت آهانی
 :گفت و شد گرد چشمانش آمد يادش چيزی انگار لحظه يک آورد

 بود؟ مسيحی كه استادت همون -

 :كردم اخم و انداختم پايين را سرم! گفته؟ اختر مادر! دانست؟می كجا از او شد خشک دستم در چنگال

 .نكنین معذبم لطفا-

 و اشخواستگاری اولين به شدم پرت زد،می هم را اشقهوه قاشق با او و زدم برش را کیک گفت، آرامی چشم
 :رسيدمپ هوابی سپيده، جنجال

 ندارین؟ خبر سپیده از -

 :کرد نگاهم دلخور

 .حال و عشق پی داد تشخیص میشه اشصفحه هایعکس از! کجاست؟ چه من به! چمیدونم -

 :گفتم و كردم جان نوش كيكی تفاوتبی برخورد او به چه
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 خانم ممنظور  م،خان ترانه میگم راستی خبر چه فامیل ببینم نیستم وايبر و الين زياد شده تنگ براش دلم -
 چطورن؟ باقری

 :گفت و كرد رها نفسی دلخور و کرده اخم کرد رها فنجان درون را قاشقش

 وت منو فقط اینجا االن خدا خاطر به بهار! کنی؟ ول رو ذهنته توی که ایدیگه کس هر یا لعنتیا اون میشه -
 پرسی؟می چیه سواال این مهمیم

 .بود معمولی هایسوال میخوام، معذرت-

 :گفت ناراحت دهدمی جواب گفتن چرند زدن پس برای است خوب

 من! کنن؟می غلطی چه تو ذهن توی اینجا االن اونا دونمنمی من آخه خوامنمی رو تونخواهیمعذرت من -
 اگه بدی اهمیت تالشم این به که دارم انتظار بزنم حرف تو با حداقل که گرفتم اجازه ماه چند از بعد باالخره

 به بدونی من با رو شونرابطه داری دوست اگه بگیرم؟ نیک فال به کردن مشغول رو ذهنت تا دو اون
 باشه؟ نه االن ولی میدم جواب بپرسی تو چی هر اصال   زنممی حرف موقعش

 با افض در شده پخش مالیم آهنگ دادم، تکان مثبت نشانه به را سرم است؟ خوب محلیکم زدنش پس برای
 :گفت مندیگله با نبود، رسازگا سعید اخم

 بزنم؟ رو حرفام میدی اجازه کنم؟ شروع بهار -

 ؟نيست بهتر بودن محكم زدنش پس برای خندان، لبانش و شد نرم چشمانش دادم تکان مثبت به سری
 :گفت چینی مقدمه و صبر ایلحظه بدون مقدمهبی

 میشی؟ من زن کنم ازدواج درخواست ازت خواستممی بهار -

 مانند هم قلبم نشدم شوکه ولی خوردم جا کمی خب نکشد جیغ که بود گرفته را دهانش جلوی ذهنم پس
 به رشیب برداشتم را چنگال کشیدم عمیقی نفس بودم، زمان این منتظر نگرفتم، استرسی نلرزید، اول دفعه
 :گفتم او به نگاه بدون آرام زدم، کیک

 .میشه سرد بخورین رو تونقهوه-

 :گفت حرصی زد میز به بهضر  چند انگشت با

 شنیدی؟ بهار -

 .بخورین رو تونقهوه شنیدم بله -

 :غرید عصبی

 خیالت عین تو زنممی بالبال آتیش توی دارم من! دختر تو چته! کنی؟ ول رو کوفتی قهوه این میشه -
 .نیست

 :گفتم آرام دهد، جواب زودتر شايد گرفتن نديد زدنش پس براي



 

 
319 

 .میدن بهتون رو جوابش کنممی مشورت بابام با بدین اجازه -

 صدای بود هرفت تنها زن آن کردند، نگاه ما میز به اطرافیان گفت بلند لعنتی یک و کوبید میز به مشت ضربه با
 :غرید خفه صدای با کرد، پر را فضا بودند خیره ما به که جوان دختر چند خنده

 به رو چیز همه خوایمی هنوز ميشه سالت یک و بیست امسال تو شدیم بزرگ ما بهار قرآن به ورو ت-
 چیه؟ دقیقا   مشکلت! بگیرم خودت از جواب مستقیم گفت بابات بسپاری اتخانواده

 اشتباه هب برگشتهبخت گذاشتم میز روی و برداشتم را کیفم جهتبی و خودبی ساله یک و بیست زدم پوزخند
 :گفت هراسان دارم رفتن به تصمیم کرد فکر

 دونممی بهار. بده جواب هم به بزنیم حرف بشین کنم،می خواهش نرو درنیار بازی بچه خدا به رو وت بهار -
 اون و بدی رو جوابم نداد اجازه کرد، تهدیدت و ترسوند رو تو سپیده کردم خواستگاری ازت که اولی دفعه

 االن؟ بری نداده جواب خوایمی چرا ولی اومد پیش اتاجباری ازدواج

 :گفتم دستپاچه

 .برم خوامنمی ميز روی گذاشتم رو كيفم فقط ببخشيد -

 :گفت آرام شد؟ زده پس داشت غم نگاهش صندلی، به داد تكيه و كشيد نفسی

 دارم جون که ایلحظه آخرین تا باشه بله اگه که بگیرم ازت جواب یه خواممی و نشستم روتروبه االن من -
 هی خورممی قسم شرفم به بخوره تکون دلت توی آب ذارمنمی خدا به کنممی خوشبختت و وایمستم پات

 .کن اطمینان بهم تونممی که دونممی نشه باورت که سازممی برات ایعاشقانه زندگی

 :گفت آهسته و آورد جلوتر مظلومانه را صورتش

 رچیه کنممی رفعش چرا؟ بگو خدا به رو تو نه، جوابت اگه آسونهََ  زبون به کنممی فکر بهت ساله چند بهار -
 شونن بهت بذار کنم، جلب رو اعتمادت بذار نیستم، نامرد کنم ثابت بذار بدم نشون بهت خودی بذار باشه
 باشه، کنی، ازدواج من با نداری ایعالقه هم اگه بده جوابمو نذار حيرونم وایسادم، پات بخوای جا هر تا بدم
 جواب فقط بهار کنه، اذیتت حضورم ایلحظه شمنمی یراض که دارم دوستت انقدر من بشی اذیت خوامنمی
 .همین بده

 برایم او ولی است سعید من برای سعید حداقل زدم پوزخندی و کردم نگاه سعید به کشیدم، صدابی آهی
 مهني يک براي نبودم آماده كنم احساساتم زخم شريک را سعيد توانمنمی من و مرده برایم او بوده او همیشه
 .کرده خنک را دلم بدجور طالقش و سوزاند مرا بدجور او نامردی بگیرم توانمنمی را ذهنم پرواز ویجل ديگری،

 !بهار؟ -

 :کردم نگاهش

 !بله؟ -
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 .بده رو جوابم باشم، داغون اينجوری ذاریمی چرا بزن حرف -

 و بخواند را تننخواس نگاهم از تا كردم صبر كمی نه من اما داشت خواستن نگاهش دادم، او به را چشمانم
 :گفتم

 اریخواستگ ازم قبال   باریک شما منفیه، جوابم قائلم تونخانواده و شما برای که احترامی تمام با عمه پسر -
 ازدواج خوامنمی چرا که این کنهنمی فرقی هیچ هم دیگه سال ده همونه جوابم االنم بود منفی جوابم کردین

 .نیست ازدواج االن هدفم نداره ایدیگه کس یا شما به ربطی کنم

 که بزند حرفی خواست داشت اشک برق چشمانش کرد، مشت را دستش و گرفت دندان زیر را لبش
 :گفتم ملتمسانه

 پسر ،نریزه بهم زندگیم برنامه بذارین برم، جلو بذارین نکنین شروع پرستینمی که چی هر به خدا به رو تو-
 شما ندين، عذابم ام،خسته باشه، پشتم کسی خوامنمی اصال   م،ندار  عاشقی و عشق حوصله نلرزیده دلم عمه

 و شاد خودش شکل و تیپ هم دختری یه با امعمه پسر خوادمی دلم واقعا   من بودین ارزشمند برام همیشه
 خوامنمی شدن یکی االن من نیست، ازدواج درگیر ذهنم اصال   که من نه ترانه مثل کنه ازدواج پرانرژی شنگول
 هنوز اجبار طعم نکنین، مجبورم کنممی خواهش خوام،نمی مرد خوامنمی پناه خوامنمی بچه خوامنمی شوهر

 خوردم رو اجبار چوب بار یه من نباشین، پام و دست توی مدام كنم،می خواهش كنهمی تلخي دندونم زير
 بار هي قبال من بايستم مردی پای خوامنمی بره،نمی جایی به راه طرفهیک داشتن دوست نکنین، مجبورم شما

 برنامه من عمه پسر شد، قلم ايستادنم پای نامردی با اما بود نخواستن وجودم تمام اينكه با ايستادم مردونه
 احساسبی دختر یه برای رو وقتتون الکی نداره جایی کس هیچ تنهام، امبرنامه این تو و زندگیم برای دارم
 ابودن باریک من نیارید، دستم به قیمتی هر به بمونه، ذهنم توی نگذشتتو این بدین اجازه نکنید تلف

 دوباره خوامنمی دیگران، دل کردن شاد نوع از خودخواهی عشق نوع از خودخواهی نه شدم خودخواهی
 رفیح دیگه خواینمی منو گینمی هنوزم اگه شدن يكی به ندارم ميلی کنممی خواهش بگیرم قرار فشار تحت
 .کنینمی خودخواهی دارین هم شما که بدونید ولی كنممی قبول ندارم

 دختران ست،احساساتی العادهفوق او داد، ماساژ را صورتش کل و گذاشت چشمانش بر دست سریع سعید
 كردندمی خوانیب*لــ داشتند نگار کردند،می نگاه را سعید منو چشمی زیر و بودند شده آرام کناری میز

 :گفت من به نگاه بدون زیر به سر سعید نبود، برایشان این از بهتر سرگرمی

 .برو باشه -

 !عمه پسر -

 به و شدم تاکسی سوار شدم خیابان وارد زدم بيرون شاپكافی از سريع نداشتم، را غمگين سعيد ديدن روی
 وقب فتمگر  را ترانه شماره درآوردم، را موبایلم گوشی و گرفتم نفسی بود، خوب و تميز كارم رفتم خوابگاه
 :داد جواب نخورده خورده

 دختر؟ آره کرد اتراضی شد؟ چی بهار -

 :زدم لبخند



 

 
311 

 .عاشق بانوی سالم -

 :گفت زدهخجالت صدايی با و خندید امخنده از انگار، است هم نزديک عاشقی و ديوانگی بلند، خندیدم

 !برم؟ قربونت آره کرد؟ قبول رو جوابت اینکه یعنی زدنت حرف اینجور بهار وای -

 .وکیل خانم بله -

 دل طعم را، عشق طعم نفهميدم من و داشت هیجانی چه کردم دور گوشم از را گوشی جیغی، چه کشید جیغ
 :گفت مكرر نباشم، حسود كاش را باختن

 .دختر تکی که خدا به عاشقتم بهار -

 :گفت شد کم که اشزدگیهیجان

 .کنم منصرفت خواستمنمی من شاهده خدا نه؟ مخودخواه خیلی ببخش منو خدا به رو تو بهارجون -

 :بود رسيده پايان به نشده شروع من برای سعيد

 رفایح به ارتباطیم هیچ جنگیدم،می خاطرش به بود باهاش دلم اگه نبود، سعید با دلم اصال   من خانم ترانه -
 دخوامی دلم نیستم ازدواج فکر اصال   من كنم ازدواج ديگران سالح بخاطر خوامنمی ديگه نداره، شما دیشب

 .خوامنمی اجباری ازدواج نیومد پیش هم اگر نشه پيدا هيچوقت شايد کنم انتخاب خودمه سلیقه که اونی

 !ای؟شرمنده توچرا جانا شد، غمگين صدايش ترانه

 قطال  تا که رو مواردی دارم کالم مو توی متاسفانه درسته تصمیمت حتما   شدی داغون بار یه تو فهمم،می -
 هستی، قوی دختر تو اشتباهه ولی دارن خواهان بفهمونند طرف به که کننمی ازدواج سریع گیرینمی
 نمكمی افتخار بهار آمیزه افتخار تفکرت و رفتار واقعا   بکنی، خوایمی چیکار دونیمی خوای،می چی دونیمی
 .شدم آشنا باهات كه

 .كرده فرض پا چهار مرا دختر اين خندیدم، بلند

 امعمه پسر با امیدوارم خانم ترانه خداحافظ تعریفاتون، از شدم زده ذوق من االن زدین گولم باشه -
 .بشین خوشبخت

 

** 

 

 ار  آب انگار بدنم هایسلول بودم، شاد او شكست از بودم ديوانه داشتم، خوبی احساس آب خنک دوش زیر
 است سست ايمانم كه خودت به قسم شادم رمقدا اين كه ببخش مرا خدايا سرحال، و بشاش خوردند،می

 .پوشيدم را هايملباس شادم، چنين
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 هایاشک که بودم خوشحال كشيدم دراز كمی خوابگاه اين با كردممی خداحافظی من و بود آماده چمدانم
 تمام داشت، دوست را سعید واقعا   ترانه نبود، سپیده ترانه شد، خنده به تبدیل امروز ترانه دیشب
 .آمد چشمانم جلوی ترانه منو دیروز هایصحبت

 نیستم من دیگران ظاهر مسئول! چیست؟ مشکلش واقعا   رفت من به ایغره چشم خوابگاه حراست مسئول
 :گفتم ترانه به زدهخجالت

 !اینجا آوردین تشریف شب موقع اين باقری خانم اومده پیش موضوعی چه آخه -

 !بود كالم يك حرفش او

 .ماشینم داخل بریم باهم بیا لطفا   گیرم،نمی رو وقتت بیشتر لحظه چند -

 هرظا کنم فرار او نگاه زیر از دادم ترجیح داد، تکان تأسف به سری حراست مأمور دادم، تکان مثبت به سری
 رفتارش یا نگاهش در خاطری پریشان هیچ شدم ترانه خودرو سوار سریع!دارد؟ ربطي چه من به دختر اين

 بدون وكالتش، دفتر در هم آن بودم ندیده بیشتر باریک را او من! آمده چه برای فهمیدمنمی دقیقا   نبود،
 :گفت خوابگاه کوچه به خیره من به نگاه

 عدب کنین گوش فقط لطفا   زنممی بهتون حرفا سری یه نیستم، حاشیه اهل زیاد کال   شدم مزاحمت ببخش -
 باشه؟ کنید قضاوت

 شب؟ موقع اين! ها

 !اییدبفرم بله -

 .اینجام سعید خاطر به من -

 :گفت حرفش بند پشت سریع! افتاده سعید برای اتفاقی چه بپرسم نتوانستم حتی که کردم تعجب آنقدر

 گمب بهت بزنم حرف باهات داشتم دوست کنه خواستگاری ازت اتنامهپایان دفاع از از بعد فردا قراره سعید -
 بهم دیشب چی؟ بگه نه اگه بهار ترانه گفتمی مدام بود غوندا  دیشب نداره، طاقت اون نشکن، ذو دلش
 ابغهن فهميدم ديشب ولی بود كوچولوش نابغه فقط بهار سعيد، منو رفاقت سال چندين توی رو بهار گفت

 .خوادمی رو كوچولو

 :داد ادامه صدا لرزش و بغض با! ديگر سپيده هم اين! است سعيد عاشق دختر اين كرد بغض ترانه

 همكاريم حد در فقط بگو تحقيق اومدن مدايی خانواده طرف از اگه گفت بهم سعيد بديش -

 گرفت فرمان به دست دردناك، دختر اين زدن بالبال ولی نبود عجيب سعيد خواستند! كشيد بلندی آه ترانه
 :گفت و

 بیش ما بطهرا فهمیدی خودت دیدی دست توی دست رو سعید منو و دفترم اومدی که روزی اون دونممی -
 و نم نشه، دردسر سعید برای بعدا   که ارتباطمون مورد در بگم بهت صادقانه خواستم منم پس همکاره یه از
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 چیز وقت هیچ بوده، باهم هامونشادی و غم بودیم هم با جا همه شدیم، بزرگ باهم سالگی سیزده از سعید
 مدونستنمی من و داره دوستت ساله چند دمفهمی دیشب تا نداره، اونم کردممی فکر نداشتم، ازش پنهونی

 چی هر دور ساله چند ديگه سعید نه، عوضیم آدم یه یا سعیدم دختردوست نکن فکر نکن، نگاه ظاهرم به
 دور فتگ که پیش سال چند پسره دفترشم منشی حتی دیدی باشی رفته کارشم دفتر اگه کشیده خط دختره
 ده،بو تو خاطر به فهمیدم دیشب ولی شغلشه خاطر به کردم فکر کشیدم قرمز خط یه دختره و پارتی هرچی
 دورم ازدواجتون از بعد امیدوارم بودیم، هم برای همیشه سعید و من نبودم قرمز خط اون جزو من بگم اینم
 .نکشی خط

 در ک نگاه من به! دختر! پارتی کنم، هضم را کدام دانستمنمی که برد فرو مرا بهت در ترانه هاییحرف چنان
 :شد خیره رویشروبه به دوباره داشت، غم نگاهش زد پوزخندی

 رهافک این از ولی باشه داشته بدی مفهوم برات سعید منو رابطه شاید هستی، مذهبی دختر تو مشخصه -
 ه،عجیب برام کرده انتخاب مذهبی دختر یه سعید اینکه نشکستیم، رو حدمون وقت هیچ سعید و من نکن،

 گذاشته کنار رو چیز همه تو خاطر به که داره دوستت خیلی معلومه

 :گفتم کندن جان هزار با

 هب ربطش من خصوصی زندگی اصال   گین؟می من به رو اینا چرا اومدین، چی برای فهممنمی اصال   خانم ترانه -
 چیه؟ شما

 داد کوچه به را نگاهش و کرد نگاهم چشمی زیر

 .نمیدونم-

 .ميزد داد نگاهش از ستنخوا پرید باال تعجب از ابروهایم

 بدم؟ منفی جواب بگين اومدين دارین؟ دوست رو سعید شما -

 :گفت کالفه و زد ایخندهتک

 این حد در من اصال   دونممی رو خودم حد من دختر! کجا من و شما ثروت و خانواده! کجا من و کجا تو -
 خودخواه اينقدر ولی دارم دوست رو سعيد من آره كردم، دخترونه احمقانه فكرای گاهی نیستم خانواده
 خواممی گفتمی بود کالفه داره، عجیبی حال یه دیشب سعید ديدم بدونم خودم حد در اونو كه نيستم
 بزنه، رو دلش حرف خوادمی که روز اون رسید کردممی فکر بودم احمق انقدر کنم، باز برات رو قلبم دریچه

 البته بگیره ندید منو هایخوبی سال همه این و بزنه رو شحرف راست و رک خجالت بدون خواستمی نگو
 فتگ ديشب! کجا اونا و کجا من که گفتم دارند حق من گردن اینا از بیشتر خودش و شخانواده نیست منتی

 خودش به کیه؟ داداشم گفتم که شدم شوکه اونقدر کنم ازدواج خواممی گرفته رو اوکی باالخره داداشت
 هیچوقت تو گفتم راست و رک دونستمنمی داداشم مثل رو سعید هیچوقت من ردمک تعجب کرد اشاره

 اونم کردممی فکر و دارم دوسش خیلی دونستمی خودشم کرد، سکوت نگفت چیزی نبودی من داداش
 .خواهرش شدم تو خاطر به یکباره که بود نداده من به خواهری لقب هیچوقت داره دوستم
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 اشروسری ریخت، سرش پشت دست یک با را بود ریخته دورش به که را ندشبل گیسوان لرزیدمی دستانش
 نم شدم خیره رویمروبه به کردم تنظیم را اممغنه! بودم کرده سکوت هااحمق مانند عقب صندلي كرد پرت را

 :گفتم و گرفتم نفسی گيرم،می تصميم خودم بار اين خواهممی را خودم جنس

 بجوا من از بار یه سعید هستم من مسئولش داشتنش دوست نه میشه مربوط من به تا دو شما رابطه نه -
 .گرفته نه

 کرد مگ را پایش و دست کیست؟ اصال   دختر این! زد لبخند تعجب با برگشت من سمت به نگاهش سرعت به
 رفتارش نميشد، پاک اشچهره از تشويش و لبخند برداشت مجدد را شالش شد خم عقب صندلی سمت به

 تند ندت اشسینه قفسه بکند چه دانستنمی اصال   جوابم از شده شوكه بود مشخص كرد،نمی معلوم را چيزی
 :گفت و گرفت را دستم بود گیج رفت،می پایین و باال

 عیدس خوردی شکست بار یه تو بدونی رو چیز همه که گفتم من بدی منفی جواب که نگفتم رو اینا من بهار -
 دسعی و من رابطه آینه بدونی خواستم فقط من رفته، گذاشته سرکارت جوربد سابقت همسر گفت برام

 .خطام هفت اون از نکن فکر نکن نگاه تیپم و سر به خدا رو تو همینه

 و فشردم گرمی به را دستش! نگو چرند لطفا كنی؟ منصرف مرا كه ایآمده تو دختر زدم، پوزخند ذهنم ته
 :گفتم

 .خوردم چوبشم کردم قضاوت ندیده بار یه کنم،نمی قضاوت رو هیچکس من -

 :گفت و کشید راحتی نفس زد لبخند

 از و لوس دختر یه منو ذهنت توی نیستم مذهبی اینکه خاطر به وقت یه گفتم خانمی، خیلی تو دونممی -
 از یکی من بگم، برات بذار شد؟ شروع کجا از سعید منو ارتباط دونیمی اصال   نکنی، تصور راضی خود
 .شدم بزرگ سیاوش عمو خیریه موسسه تو که امهاییبچه

 :تگف خیالآسودگی با! باشد شده بزرگ پروشگاه در لوندی این به دختری که زده شگفت من و زد لبخند

 فهیمه خاله و سیاوش عمو من نظر به بهار مادرم، پدر بب هایبچه از يكی من ولی نمياد ظاهرم به آره -
 ولی چرا دونمنمی دارن بزرگی خیلی قلب اونا دارن، وجود خاکی کره کل توی که هستند هاییآدم بهترین
 سیاوش، عمو خانواده بجز دونهنمی هیچکس که ایگذشته ام،گذشته از بگم، برات زندگیم از دارم دوست
 دیامعت به معتاد بد یعنی معتاد میگم بودن، معتاد تا دو هر مادرم و پدر كنی، قضاوتم كه خوامنمی شايد

 اون فرزند تنها من خمار، یا ست،.م یا بودن خواب یا خدا همیشه کن، اضافه بودنم الخمردائم شدیدشون
 کتک خاطر به نه زیاد خوشی از نه کردم، فرار خونه از که بود سالم سیزده بودم، زمین زیر اون نه که خونه
 خونه اون زدنمی کتکم خیلی اونا خوردم،می نمیومد گیرشون جنس وقت هر پدرم و مادر که زیادی
 يه کردممی پهن وافور و منقل بساط براشون سالگی سیزده توی بود، دنیا خونه ترینکثیف و تریننحس
 فالن زدمی داد بابام وقتی بشناسم بود اموظیفه یعنی شناختمی هاروشروب.م تمام ساله سيزده دختر
 هت بود خورده کفگیرشون مادرم و پدر فرارمم قبل شب م،آوردمی كمد از رفتممی بسته چشم بیار رو مارک
 به میفتند، جونم به داغ سیخ با که بودم کسی بدبخت من و نداشتن الکل هم بودن خمار هم دیگ
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 يه و بود کرده گیر فرش به پام چون خوردم کتک شدت به شب اون بشم، دلشون خنکای که ایهربهونه
 تونستن تا کنن امخفه خواستنمی شدید درد سر خاطر به هم تا دو اون دبو ريخته زهرماريا اون از استكان

 با یا نمت تمام بد، خیلی بود بد حالم شدم، خیابونا آواره بودم بچه کردم، فرار جونبی بدنی با صبح زدن، منو
 رو اییآق یه اینکه تا بودم کرده خیس رو خودم بودم، گشنه بود، خورده لگد و مشت یا بود سوخته سیگار
 رپس سمت به شد چی نفهمیدم دیگه میده بهش آبمیوه داره و گرفته منو سن هم پسر یه دست که دیدم
 اون سرم پشت دویدم، داشتم جون تا و بستم و چشمام و گرفتم ازش رو میوه آب و کیک و بردم حمله
 همین رایب پلیس، دست همید بگیرتم دونستممی ولی وایسا زدمی فریاد بود گرفته رو پسره دست که آقایی

 آبمیوه هم شد کثیف کیک هم زمین، خوردم صورت با که شد چی نفهمیدم یهو که دویدم داشتم توان تا
 رسوند من به خودشو آقا اون آبمیوه، و کیک اون خاطر به درد خاطر به نه زدممی زجه و کردممی گریه ریخت

 آبمیوه و کیک اومدی دنبالم چرا عوضی گفتم بهش مزد مشتش تونستم تا کرد، غـل*بـ منو حرکت یه توی و
 انگار مدختر  گفت وقتی دخترم، میخرم برات نکن گریه گفت و کرد نوازشم به شروع دیدم مرتبه یه شد، خراب
 دم،ش هوشبی و بغلش تو گذاشتم رو سرم خوشحالی از دخترم بود نگفته بهم هیچکس دادن من به رو دنیا
 و بودم بستری ویژه قسمت توی هامزخم عفونت زیاد ضعف از اومدم هوش به رستانبیما توی روز دو از بعد

 کلی اب اومد فهیمه خاله بعدشم سیاوش عمو سفید لباس با بود آقا همون دیدم سرم باال که رو کسی اولین
 اوشیس عمو که چقدر هر بود شده بهتر خیلی حالم بودم بیمارستان روزی چند استیشنپلی یه و شیک لباس

 متما گفتمی فهیمه خاله گفتمنمی هیچی انکیه اتخانواده کجاست تونخونه پرسیدنمی فهیمه خاله و
 کامال   بود سالم سیزده نداده رو شدنتگم گزارش اصال   هیچکس ولی سپردیم اطراف هایانتظامی نیروی

 من هب که هاییکتک ترس از نمماما و بابا دونستممی برگردم، خواستمنمی ولی کجاست خونمون دونستممی
 ودشونخ خیریه مرکز بردن منو بهزیستی و انتظامی نیروی هماهنگی با بعدش بگردن دنبالم ترسنمی زدنمی
 بودند اونجا ریئس فهیمه خاله و سیاوش عمو بودن اونجا من مثل بچه تا چند که باصفا و بزرگ خونه یه

 اسمش دیدم من که پسری اون و کرده ازدواج عمو با که بوده سالی یک تازه فهیمه خاله که فهمیدم بعدها
 اون کاری هر داشتم دوستش خیلی هست هنوزم بود مهربون خیلی سعید اس،فهیمه خاله بچه و سعیده

 هم به همه مرکز اون توی میداد گوش گفتممی چی هر دادممی گوش گفتمی چی هر کردممی منم کردمی
 هک وقتی چند گرفتنمی تولد خوندنمی کتاب تمیز خواب جای دادنمی هم به خوب غذای ذاشتنمی احترام
 منو کردم التماس کردم گریه بدم رو خونمون آدرس که خواست ازم زد حرف باهام و اومد عمو گذشت

 کردممی زندگی توش که زیرزمینی اون آدرس بده نجات موخانواده خوادمی گفت من به اون اما برنگردونن
 اب رو مادرم و پدر گفتن هاهمسایه بودم، تمیز بس از نشناختن منو هاهمسایه اونجا رسیدیم وقتی دمدا رو
 ور اعدامشون خبر که روزی کردن اعدامشون و گذشت وقتی چند اعدامه حکمشون و گرفتن هروئین کیلو دو

 که دیشب تا نذاشت هامتن واقعا   و نذاره تنهام خورد قسم و اومد سعید روز اون کردم گریه خیلی دادن
 من چون بمونه کنارم سعید همیشه بدی اجازه مثبته جوابت اگه که گفتم رو اینا دادمی جدایی رنگ حرفاش

 .ندارم رو هیچکس سعید بجز

 :گرفتم را دستش کشیده چه دختر این خدایا بود آورده درد به را قلبم هایشحرف

 اصال   من کنم،نمی فکر سعید به من عزیزم خدام؟ من مگه کنم قضاوتت چرا تلخت، گذشته بخاطر متاسفم -
 جامعه محیط که دونممی جامعه عرف با داره فرق خیلی هامهدف من کنمنمی فکر ازدواج برای مردی هیچ به
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 فعال   دیگه مرد هیچ نه داره جا سعید نه ریزیم برنامه توی خوامنمی اینو من ولی بشم متأهل خوادمی من از
 .مشترک زندگی از کشممی ارکن خودمو

 :گفت و آمد چشمانش در اشک خندید

 .داشتنت برای میشه ترحریص بگی بهش نه تو عزیزم -

 .من به عالقه از بشه پشیمون کنممی ردش جوری یه دختر نترس -

 بعد سال شش

 

 سرپ بنیامین ودند،ب گذاشته سرشان روی را خانه حامد و حمید پسرهای ها،بچه صدای از بود پر امپدری خانه
 تا دو یکی نه هم آن آمده سرش هوو داشت حق خب گرفتمی دروغین هایبهانه و کردمی گریه مدام حامد
 و دشدن فرزند دو صاحب دوباره برگشتم ایران به سال شش از بعد من که زمانی یعنی دیشب حامد و فرزانه
 بودند خبربی من آمدن از پدرم بجز خانواده ههم کرد، بیشتر را دوقلو این تولد خوشی من ناگهانی آمدن
 که کردنمی باور بگذارد، قلبش جای مرا خواستمی انگار که بود چسبانده اشسینه به مرا چنان مادرم

 خود شبیه دقیقا   بود زیبا خوردمی خشک شیر تند و تند و بود من وش*آغـ در نوزادها از یکی امبرگشته
 نامزد وش*آغـ در بود حامد شبیه دقیقا   که نوزادها از دیگر یکی رنگی، چشم ای،قهوه مو سفيد، فرزانه،
 بند پایش روی خوشحالی از که مادرم کرد،می گریه نوزاد آن نازنین بد شانس از بود، نازنین یعنی احسان
 هک حاال بود دوست پسر همیشه مادرم بود، فرزانه به مختلف هایخوراکی خوراندن مشغول وقت تمام نبود،
 رزانهف برای کامال   مادرم بود رمقبی و حالبی اما فرزانه است، سرش تاج فرزانه دگر آورده برایش قلو دو فرزانه
 از بعد طفلک فهميدممی فرزانه غمگين نگاه در را اين من و شودنمی آدم خود مادر هیچکس اما بود مادر
 .تنهاست دوباره وحاال گذاشت تنها را او و بود رفته عمو زن ولی شد باردار سال هفت

 خندیدندمی و گفتندمی چنان بودند، کباب جوجه پختن مشغول حیاط در پدرم و حامد احسان، پرویز، عمو
 پرید، سالن داخل به مرتبه یک احسان میداد، جال را روحم دورهمی این بود کرده پر را محل صدایشان که

 :گفت انهیج با و بلند آمده؟ که باز کند خیر به خدا

 .شو قایم بدو بدو بهار -

 از ورود بدو از احسان شدمی خانه وارد کس هر اشسرگرمی اسباب امشده بود، کرده امدیوانه احسان رفتار
 شدند،می شوکه جالب دیدندمی مرا وقتی نداشت خبر آمدنم از کسی چون گرفتمی فیلم هاصحنه همه
 :کردم غرغر بلند و سپردم مادرم وش*آغـ به را نوزاد

 هکرد پف چشمای این با من آخه انداختین راه باشکقایم حاال تا صبح از احسان، آقا کردین امدیونه بابا -
 ونزدهپ خدا به کنید پیدا دیگه سرگرمی یه بابا دیگران؟ برای امسوپرایزی چه خواببی و کالفه پریده، رنگ

 نامزدت به چیزی یه تو خدا رو تو نازنین میارین، بسرم هی! کاریه چه این آخه انصافا،بی نخوابیدم ساعته
 .بگو
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 .دلقک شدم من اندانصافبی واقعا آمد، نازنین و فهیمه عمه قهقهه و خنده صدای

 هست؟ کی حاال میاد خوابم خدا رو تو نخندین -

 :گفت من غرغرهای از کنانخنده احسان

 اناحس برم قربونت میگی بوسیمی منو دست میای دیگه روز چهار خدا به دیگه، بدو نزن، غر سعیده، بابا -
 .گرفتی فیلم یادگاری برام که

 :کردم غرغر ب*لــ زیر

 .خودپسند فوتباليست كنم، ــوس*بـ رو دستش انگليسه ملكه انگار پرو بچه حتما   آره -

 .اشتمد  را خسته بزی احساس راخوردم سبد درون شسته تازه کاهوی گشنگی از رفتم، آشپزخانه به

 !سوپرایز سوپرایز -

 !زنممی غر چقدر گرفت، امخنده است دیوانه احسان این

 شوک کردم قطع که را تلفن کوتاه صحبت از بعد دادم جواب بود، ناشناس شماره خورد زنگ همراهم تلفن
 !بود شده اندازطنین گوشم در قلبم صدای! آمده من خاطر به او شدم خشک جایم سر زده

 به خوابیبی از شاید بود سخت باورش داد،نمی من به اهمیتی که او! دیدنمی مرا اصال   که وا! است محال
 باورم خدایا زدمی لبخند من به تلفن روی ناشناس شماره بود درست کردم چک را تلفنم دوباره زده، سرم
 !دارد؟ وست د مرا او یعنی شودنمی

 محال گفتمی مدام سرکشید، را آب نفس یک و کرد پر را آب لیوان رفت، آب شیر سمت به شدهمسخ بهار
 :گفت خنده با و آمد آشپزخانه به آهسته پری ممنون، خدایا است ممکن چطور است محال است،

 احسان میگه راست زشته، نزن غر اینقدرم مامان بدو گیره،می فیلم زیرکی زیر داره احسان که بدو اومدن -
 هب دردت کشیممی غذا االن میشی سیر مادر دستته چرا کاهو بعدشم مونهمی خاطره میشه قشنگی فیلم
 .جونم

 :گفت مادرش به گیج بهار

 ...بگم بهت چیزی یه خواممی مامان -

 :گفت خيالبی و شاد و سرمست پری

 دلمون همه ولی ایخسته دونممی زنیم،می حرف برگرد برو منتظره دست به دوربین احسان مادر، باشه -
 !شم فدات اومدنت از شاده

 تگذاش قلبش روی را دستش دارد، نگه قلبش در را خوشحالی از حجم این توانستنمی زدمی حرف باید بهار
 :گفت آرامشش برای و
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ینَ  -  .الُْقلُوُب  َتْطَمئ ن   اللَّه   ذکر به َأاَل  ۗ   اللَّه   ذکر به ُقلُوُبُهم َوَتْطَمئ ن   آَمُنوا الَّذ 

 یحت صحنه این دیدن برای بودند شده جمع سالن در همه رفت، پذیرایی سالن به آهسته زنان نفسنفس
 به که ترانه زد، ترانه شانه روی آهسته بهار بودند، آمده بودن جوجه پخت مشغول حیاط در که هاییآن

 :فریاد با و شد خیره بهار به زدهشوک اول کرده اشتباه خیالش

 !برگشته بهار وای -

 را بهار صورت کردمی باران بوسه مدام ترانه گرفتند، وش*آغـ در را همدیگر هاآن گرفت، شو*آغـ در را بهار
 :گفت و زد شادی از ایقهقهه حسینحاج

 میدید کاش بهار بودی افتخارشون باعث چقدر داشتن دوست رو بهار چقدر شاد، مادر و سرهنگ روح -
 .افتخار همه این با اونم اومدی

 شش بهار و پیوست همسرش به هم اختر بعد روز پنجاه و نبود ایران سرهنگ فوت زمان ،آمد درد به بهار دل
 ترانه ردک پنهان مادربزرگش و پدربزرگ مرگ برای را بغضش زد لبخندی بهار بود، برنگشته ایران به تمام سال

 :گفت و بوسید را

 .محبتت از ممنونم جون ترانه برم قربونت -

 ربها مهربان چشمان به بهار دادمی خواهر بوی فشرد، آغوشش در را بهار قدردانی و خوشحالی با دوباره ترانه
 :گفت آرام و شد خیره

 .عاشقتم بهار دارم تو از دارم هرچی -

 :گفت ترانه به و زد لبخند دارد، طعمی چه عاشقی فهميدمی دیگر زد، لبخند بهار

 کو؟ ترنم کجان؟ سعید آقا راستی باشم؟ كی من داری خدا از داری چی هر باشین خوشبخت عزیزم -

 .باباشه دنبال هم پارهآتیش اون کنهمی پارک رو ماشین داره -

 :گفت و گرفت پایین را دوربین احسان آمد، حیاط از سعید صدای

 .نگو نه احسان جان میان، دارن شزلزله و سعید آخریشه، این احسان بهارجون -

 :کرد غرغر و رفت ایغره چشم بهار

 ...ساعت پونزده من مخسته خدا به کنید ول -

 و گرفت را بهار دست احسان نامزد نازنین دهد، ادامه اشتكراری غرغرهای به بهار نگذاشتند خنده با همه و
 :گفت حرصی بهار خانم، و مهربان بود زیبایی دختر برد، آشپزخانه به

 همدستشی؟ تازه! بگیری رو شوهرت جلوی باید شما دختر همین شبیه شوهر و زن عجب -

 .عروسک این زیباست چه گفت ذهنش پس بهار خندید ریز نازنین
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 و بود زانوهايش روی تا سفيدش و آبی تونیک کرد، نگاه ظاهرش به آشپزخانه قدی آینه رویروبه بهار
 و کت که است وقت خیلی داشت دوست را ظاهرش زد لبخندی داشت، خوانیهم شالش با ساپورتش

 دخالتی بهار کارهای در دیگر اما کردمی غرغر مادرش که هرچند بود، نپوشیده را پری سلیقه یهادامن
 :گفت نازنین به بهار نداشت،

 عروسک؟ کنهنمی که اذیتت نه؟ یا راضی من عموی پسر از خانم عروس -

 :زد ایزدهخجالت لبخند نازنین

 برمون و دور میریم جا هر داریم مشکل بیرون ریممی هم با وقتی فقط مهربونه، خیلی آقاییه، پسر خیلی -
 مبش زنش اینکه از قبل من داریم، خلوت به احتیاج گاهی واقعا   ولی باشم ناراحت که نه عکس برای ریزنمی

 !باشه داشته دردسر همه این بیرون محیط توی فوتبالیست یه شدنمی باورم

 :گفتندمی صدا یک همه رفت، باال هابچه جیغ آمد سعید خنده صدای

 .اومده پاره آتیش -

 دو، نآ  بودند ارتباط در بهار با همیشه سال شش این در ترانه و سعید بود، آمده مهربان سعید زد، لبخند بهار
 ت،ایس زلزله چه دخترشان دانستمی هایشانتصویری ارتباط همان از بهار و بودند مهربانی و خوشبخت زوج
 کشتی الدرح هم کوچولو ترنم گفت،می تبریک و بود ایستاده فرزانه تخت ارکن سعید رفت پذیرایی سالن به
 و پریدمی پایین و باال هیجان از ترانه بود ایستاده بهار سر پشت دست به دوربین احسان بود، حامد پسر با

 شبیه سالم یک بهار خندیدندمی ریز همه رفت، سعید سر پشت آهسته بهار بود، گرفته را دهانش جلوی
 با ملیالععكس هيچ بدون سعيد کرد، نگاه بهار به خشک اول برگشت، تعجب با آهسته سعید و گفت فریاد
 :زد فریاد خنده

 !برگشتی؟ کی! پرفسور کنه لعنتت خدا سالم، و زهرمار -

 .رسیدم سحر! آخه؟ کنه لعنتم خدا چرا سالم -

 :گفت لودگی با و ماند خيره بهار وارخانم و جديد تيپ به ناباوری با سعید دل، ته از خندیدندمی همه

 که تو! برگردی قرطی داشتیم انتظار رفتی آکسفورد بابا! شده خانم چقدر! شده بزرگ چقدر کن نگاه وای -
 ...تردماغ گنده فقط! بهاری همون

 :گفت بقیه به رو

 بگیریم رو پاش و دست بیاین اصال نميشه نه! كنيد توجه يه! نشده؟ خانم زیادی قران رو تو هاعظيمی -
 .گیرهمی قیافه خیلی رفته انگلیس بخوابه دماغش باد یکم بندازیمش خونه وسط حوض توی ببریم

 کوچولو هایزلزله و داد را حمله فرمان دست به دوربین احسان دوید، حیاط سمت به بلند جیغ یک با بهار
 رد را بهار خواستمی واقعا   سعید خیالشان به وکوچول هایبچه دویدندمی بهار دنبال به سعید و حامد همراه
 یغج و خنده صدای از پر خانه دویدند،می بهار دنبال جیغ با همراه مشتاقانه بسیار همین برای بیندازد حوض
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 امانش هابچه و سعید و حامد اما نشوند نزدیک دادمی قسمشان و دویدمی بهار فرزانه، بیچاره بود،
 :گفتمی پری خوردندمی حرص پری و حسینحاج دادند،نمی

 بيا دوب بهار نشی ذليل حیاط، توی انداختی راه آتیشی چه ببین سعید اس،خسته کنید ولش خدا به رو تو -
 .مادر اتاق توی برو

 :گفت پری به و برد باال را دستش سعید

 .جونم پری داییزن چاکرتم -

 رایب دستی دويدمی فقط كه بهار كرد، سفت كمرش دور را اشگلیگل سفيد چادر و گرفت رنگ پری هایگونه
 :غرید و خندیدمی حسینحاج داد، تكان مادرش

 .بابا دختر داره گناه قوارتون و قد از بکشین خجالت حامد، احسان، سعيد، رو، دخترم نکنید -

 آیفون قاب به یزپرو نشد متوجه را خانه زنگ صدای کسی که بود زیاد خانه حیاط در داد و جیغ صدای چنان
 با همچنان بهار و زد را کن باز در دکمه پرویز موقع، به درست قولش طبق قرارش، طبق بود آمده کرد نگاه
 دست را بهار و بودند ايستاده حياط از ایگوشه سعید و حامد بود، بازی حال در انگور درختان زیر هابچه

 .بستندمی نافش به پرفسور پرفسور و بودند انداخته

 خانه به پاشید مرده گرد انگار امیرحسین سالم صدای هابچه و بهار بجز شدن ساکت همه شد باز که در
 صدای شناخت،می را صدا اين بست، را چشمانش ایستاد، یکباره به خانه در به پشت بهار و حسینحاج

 :گفت باتعجب بلند سعید بود، سعید دید را او که کسی اولین بود هايششب كابوس

 !امیرحسین؟ -

 کشیدندمی را بهار دستان دادندنمی وارد تازه به اهمیتی که کوچک هایبچه شد، خیره روروبه دیوار به بهار
 :گفت زدهخجالت بود، بهار ديد كه را كسی اولين اميرحسين بیندازنش، حوض داخل به تا

 .برگشتم من سالم -

 .چرخيدمی حرف يک سرش در و دستانش رزدلمی كسی نفهمد تا كرد مشت محكم را دستانش بهار

 .میدم قول گردمبرمی -

 ود،ب ایستاده بزرگ شیرینی و گل دست با در پاشنه در مردد امیرحسین! برگشته سال هفت از بعد حاال و
 لوج سعید حتی هیچکس داشتند، خبر امیرحسین و بهار آمدن از که بودند کسانی تنها پرویز و حسینحاج

 هار  سنگین جو این اینکه برای حسینحاج بودند، بهار از اشاره منتظر يا بودند شده طلسم همه انگار نرفت،
 :گفت شود

 .بفرما اومدی خوش عمو امیرحسین-
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 پدرش زدن حرف اينطور شد، اندازطنین گوشش در پدرش گفتن عمو صدای افتاد، کار از انگاری قلبش بهار
 المیس آرام و شد رد بهار سر پشت از شرمنده و زیرسربه امیرحسین! نيست ناگهانی چنان آن امير حضور يعني
 الحاص صورتی بود، مشهود اشظاهری تغيیر كه كرد نگاه بهاری به اميرحسين ایلحظه نشنید، جوابی اما کرد

 :گفت مردد آرايشی، هيچ بدون حجاب همان با اما پسندجوان لباسی كرده،

 .سالم -

 بان،مهر  بهار از نشنيد جوابی شد غمگين امير بماند خيره شانخانه هایموزائیک به توانستمی فقط كه بهار
 .زد فریاد خودش سر بر ذهنش در بهار داد ادامه راهش به زدهخجالت

 .حضورش از ایشوكه بفهمه نذار باش، قوی نباز رو خودت دختر رو خودت کن جمع -

 نآمد که خواست کرد، سرگرم را خود كودكان صدقهنقربا  با بهار ست،سختی كار دانستمی ذهنش پس اما
 به همه حسینحاج آمدگوییخوش با بود، شده دارتب بهار که دانستمی خدا ولی کند جلوه اهمیتبی را او

 که رانگا هیجان و شور با نه بهار مانند به نه اما کردند امیر با پرسیاحوال و سالم همه رفتند امیر استقبال
 خواست امیرحسین شد بدل و رد اجبار سر از ایبوسه و دادن دست باشد آمده رسمی و ممحتر  مهمانی
 و بود سنگین جو برود، منزل داخل به کرد تعارف و کشید عقب را خود حامد ولی بگیرد وش*آغـ در را حامد
 اين بود هخريد جان به امير و نداد را امیرحسین سالم جواب و رفت آشپزخانه به خشمگین پری معذب، همه
 :گفت و گرفت وش*آغـ در را امیر فهیمه را، ها محلیكم

 .شدی دایی دوباره روشن چشمت عمه، عزیز اومدی خوش -

 .شنید امیرحسین که بود سالمی ترینگرم این و

 .عمه ممنونم -

 ریام دستان! برادرش حتی نیست خوشحال آمدنش از هیچکس فهمید امیر و داد دست امیر با کالفه احسان
 ور و بود افتاده گرما از امیر وجود با انگار خانه زدمی امیر صورت در محکمی سیلی تنهایی احساس لرزید،می
 دش بلند جا از برادر دیدار شوق از فرزانه رفت، فرزانه تخت کنار به و شد خانه سالن وارد رفت،می سردی به

 .کرد صحبت برادرش با هباالخر  سال هفت از بعد فرزانه و کردند غـل*بـ را همدیگر

 رتبم را شالش لرزان دستی با بهار رفتند، کبوتر پی کرده رها را بهار هابچه و نشست حوض ب*لــ کبوتری
 هک را بهار شد، خانه وارد حمید که بود ایستاده جاهمان مردد بیفتد کار از کاش ای کرد آرزو زدمی قلبش کرد،
 حال و حس هیچ احسان و کرد غـل*بـ را بهار دوید سمتش به ودب برگشته خواهرش ایستاد، زدهشوک دید
 :گفت و كشيد بهار صورت روی دستی بغض با حمید نداشت گرفتن فیلم

 داری نگفتی چرا کردی اینجا تبعید رو ما ساله شیش ات،دوری از کردیم دق دختر؟ اومدی کی تو -
 !گردی؟برمی

 :تگف گوشش کنار حمید سالم جواب بدون آمد،نمی باال نفسش گذاشت، حمید شانه روی را دستانش بهار

 .خودت خونه ببر منو -
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 :پرسید تعجب با حمید

 چرا؟ -

 ویق را خود خواست بیایند موقعبی اگر هایشاشک به گفت ناساز ذهنش پس گرفت، دندان بر ب*لــ بهار
 :گفت لرزان صدایی با دهد، نشان

 گیرم؟می روزه همش چرا پرسیدی ازم طالقم روز یادته -

 :بگیرد وش*آغـ بیشتر را خواهرش حمید شد باعث روز آن آوری یاد

 !دختر خيالبی افتادی؟ روز اون یاد شده چی آره-

 :گفت و فشرد برادر شانه روی محكم را سرش بهار

 ردمک نذر رفت،می داشت اون وقتی بدونی خواممی ولی چرا دونمنمی میگم حاال ولی چرا نگفتم روز اون -
 هم از یمباش باهم تونیمنمی دیگه ما ببخشید بگه خانواده، با بزنه حرف و بیاد حداقل بمونه آنا با بخواد اگه
 اموقتی نیومد، ولی گرفتم حاجت شاید کردم نذر مونهمی اون بودم مطمئن چون احمق من و شیممی جدا

 حتی گوشمه تو همسایه و در آمیز ترحم صدای داداش، حمید فامیل پیش کرد خفیف و خار و من نیومد
 حیف گفتمی که اونی آخی، گفتمی یکی داد،می تکون سر یکی ندونست، منو ببخشید پیام یه الیق

 داداش رفت، و گذاشت نشده ماه یک پسره نداشت، شوهرداری هنر که دختر این گفتن نفر صد و طفلکی
 خدا هب گذاشت، تنها خفت همه این با منو نامرد اون هبگیر  طالق باید باعزتم کنه،نمی شوهر عزت با فقط آدم

 برای سال هفت از بعد حميد االن گرفتمی طالق ازم عزت با میومد روز دو ولی نداشتم دوستش که قسم
 برب منو پس جریانه در بابا یعنی اومدی خوش میگه بابا و بابا خونه اومده وقتی اینجاست اون اومده؟ چی

 .ببر منو اینجاست، شکنمتحر  یه چون خودت خونه

 پردرد و بود مظلوم چه خواهرش صدا،بی اما لرزیدمی اشک از حمید هایشانه بوسید، را بهار سر حمید

 .شو آماده برو برمتمی داره ایاندازه یه هرکی لیاقت نکن ناراحت رو خودت برم، قربونت -

 دندکر می نگاه بهار به همه دوید اتاقش سمت به سالن به نگاه بدون رفت، خانه درون به حیاط از سریع بهار
 اتاق وارد حسینحاج زد،می صدا را خدا ب*لــ زیر مدام پوشید را لباسش سریع بهار فرش، به شرمنده امیر و

 کرد نگاه بهار لرزان دستان به رفت، درهم هایشاخم شده، راهی نکرده باز چمدان هنوز که دید را بهار شد،
 :گفت بهار بزند حرفی حسینجحا اینکه از قبل

 .دارم حرف بابا -

 :گفت آرام است، دلخور بهار دانستمی نداشت، سر بر سياهی موی تار هيچ دگر كه حسينحاج

 گالیه؟ یا داری حرف -

 پدرش حد از بيش شدن عمو از ترس كرده هول ایزمینه پیش هیچ بدون فشرد هم به را چشمانش بهار
 :گفت
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 تا گرفتن مامانو و شما شماره دیدمشون آکسفورد توی که کسانی از یکی مادر االن همین ونتاجازه با بابا -
 .بگیرن اجازه خواستگاری برای

 :گفت و داد تکان را سرش گذاشت، کمرش پشت را دستانش خورده جا حسینحاج

 !کنیمی رو خواستگار یه سریع که موندی دستم روی که دادم راه و امیرحسین این خاطر به من مگه -

 :گويدمی و ميزند پوزخندی حسينحاج

 !بزنه حرف بابات ذارینمی که طرف با زدین رو حرفاتون پس -

 :گفت دستپاچه بهار

 کجا از رو مشماره دونمنمی حتی زد زنگ مادرش کردم تعجب اصال  ! دونستمنمی خودمم من خدا به نه -
 باباجون بعدشم نزديم حرف باهم با اصال! نزدیم حرف ایدیگه زهرچی یا ازدواج مورد در هم با اصال   ما! آورده
 .بود مامان گفتممی که کسی اولین به بود چیزی اگه

 تفاوتبی نداشته اطالع حتما   پس امنداشته اطالعی گویدمی وقتی داشت ایمان دخترش به حسینحاج
 :گفت

 استم حاال كه هم خدا بنده اون اميرحسين، رست از بابا نکن هول تهدیگه خواستگارای مثل اینم بابا خب -
 ینمبب تا بزنم رو خودم حرف من حاال خب خواستگاری، برم گفته هستی پاکی و نجیب دختر دیده گرفته،
 نه؟ یا گیریمی گوش

 هزار و بود برنگشته سال شش اينكه با حتی دهد حكم خواستمي پدرش دوباره كرد، مشت را دستانش بهار
 ميكرد، سكوت بهار و ميزد حرف پدرش هنوز اما بود كرده رد ايران به آمدن برای مادرش و پدر درخواست بار

 :گفت تردید با و کرد نگاه بهار وضع و سر به حسينحاج بود بهار همان هنوز بهار

 ایخو می که سخته بابا خونه انقدر یعنی! دستی؟ به چمدون و پوشیدی مانتو چرا بدونم خواممی قبلش -
 !بابا؟ دختر بری

 .کوبید پا زمین روی لجوجانه بهار

 ندنل رفتم نخوابیدم؟ کی از دونینمی امخسته خدا به کنین؟می درست بزرگ مسئله یه چیزی هر از چرا بابا -
 اینجا ات تهران از بودم وقووق بچه یه کنار پرواز تو ساعت چندین وراون از داشته، تأخیر پرواز کلی بگیرم بیلط
 .گردمبرمی كردم استراحت حميد خونه ميرم ندارم شلوغی حوصله امخسته کنین باور ده،بو هم

 :گفت و کشید پایش زیر فرش به پایی حسینحاج

 گیرب جاهمین میاد خوابت من؟ مخصوصا   کنی؟می احترامیبی همه به داری رفتنت با کنینمی فکر وقتاون -
 .بخواب بابات خونه اما کن قفل درم بخواب
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 نشست تخت لبه بهار بود، قاطع هنوز اما بود شده پیر حسینحاج انداخت پایین را سرش شرمنده بهار
 :گفت بامهربانی نشست تخت لبه بود، جا سر بهار نزد احترامش هنوز کرد، نگاه دخترش به حسینحاج

 ور دلش باباش یعنی شدادا خونه بره اگه که داداشش خونه بره کنهنمی ول بابا خونه از که بابا دختر -
 بابا؟ شکستم رو دلت من شکسته

 دريغبی حمايت اما آمد چشمش پيش به اشزندگي از مقطعی افسردگی اش،زندگي نحس روزهای بهار
 شرمنده بود، نرفته يادش از آكسفورد به سن كهولت وجود با مادرش و پدر آمدن باريک ماه شش پدرش،
 :گفت زيرسربه

 .برم قربونتون نه -

 :زد لبخند و چرخاند دست دور تسبيح حسينحاج

 .بابا نگیر جونمو پس بسته دخترش به جونش بابا گفتن قدیم از اهلل،باریک آ -

 .سالمت جونتون توروخدا نگین بابا برم قربونتون -

 :گفت و کرد چاق بغض از پر نفسی حسینحاج

 .شنیدن و موندنه راهش نیست رفرا راهش اما میری داری که امیرحسینه خاطر به دونممی -

 :زد اشسینه به و آورد باال را انگشتش حسینحاج

 دخالتی دیگه من نه بدونی اینو خواممی بابا نداره رو کسی قلب شکست طاقت دیگه من قلب این بهار -
 .شکستم رو قلبت سماجتم با بار یه که میدم نظری نه کنممی

 :گفت شده هول بهار

 .بشنوم خوامنمی نگید کنممی خواهش بابا نگین -

 :گفت و انداخت زیر به سر حسینحاج

 ولی ندارم ازش خوشی دل بهار، ميگه فقط طالقش از بعد از اميرحسين بهار گفت باید رو گفتنی دیگه -
 فرصت يه بابا اسسرشكسته من جلوی ولی سرشناسه دنيا تو كارش توی اينكه با بهار ميگه ساله شیش
 الهمح بهار گفتم من سمج، خیلی سمجه، امير بهار بود، سخت براش شرايط كنه،می اشتباه آدم بده، بهش
 .بیاد گفتم منم اینجا بیاد بدم اجازه داد قسمم کنممی اشراضی خورد قسم کنه، قبول

 رشپد به شده قفل هاییدندان با رود، باال صدایش خواستنمی بود، شده عصبانی شدت به ایستاد بهار
 :گفت

 هفت و بیست من کنین نگاه من به بابا! بده درخواست دوباره! داده اجازه خودش به حقی چه به بابا -
 نگیریمی ندید منو؟ کردن تحقیر گیرینمی ندید بابا شدم مطلقه ساله هشت احمق یه خاطر به که سالمه

 رو؟ احترامیاشبی
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 .برد باال را دستش حسینحاج

 اون ولی ندارم نظری هیچ من گفتم بابا نکن قضاوت زود بده اجازه! عجولی؟ راچ گفتم چی من مگه بابا بهار -
 .کنم دخالت اگه واهلل به بده جواب بشنو حداقل داره گفتن برای زیادی هایحرف

 .خوبه حالم که االن نکنید آشوب رو ذهنم مرده، من برای اون ندارم باهاش حرفی من بابا -

 برود اشخانه از ناراحت نیامده دخترش خواستنمی دلش کرد هانپن دستش در را تسبیحش حسینحاج
 :گفت لبخند با و آرام

 یخواستگارا مثل خواستگاره یه امیرحسینم کن فکر بخوای تو چی هر نکن، ناراحت رو خودت دخترم باشه -
 .قصاب غالم ها بود چی اسمش همسایه، خانم شوکت پسر مثل دیگه

 :گفت باخنده زد، خنده زیر یکباره به کرد تحلیل که را شپدر  حرف عصبانیت اوج در بهار

 .بدجنسید خیلی بابا -

 :گفت و كرد تصنعی اخم حسينحاج

 دست داشت که بود تو به اونقدر نگاهش برینمی سر گوسفند داشت ندیدی مگه بدبخت بابا خب -
 .بریدمی رو خودش

 تادهاف عقب پسر ياد كه بهار بهار، به كرد نگاه تعجب با حسينحاج كه شد بلند چنان اشخنده صدای بهار
 :گفت و شد چندشش افتاد خانم شوكت

 رفح انگلیسی هاانگلیسی شکلیه، چه انگلیس ملکه گفتمی همش که بدبخت اون بابا، بدین خیلی -
 لیخي تازه شلوارش اون با اون چیه خورد، هم به حالم آه شد، من عاشق کجا پرسید، چرند تا هزار میزنن؟
 .شد سیخ تنم به مو افتاد یادم بدین خیلی بابا کرد، پاک شلوارش با رو چاقو خون بود خوشگل

 .کشید دخترش سر به دستی و خندید بلند حسینحاج

 یادب شوکت بگم رو صادقش نگاه داشتی دوستش اگه گفتم نداره، درستی عقل که غالم بابا دونممی -
 .خواستگاری

 :رفت باال بهار جيغ صدای

 !بابا-

 .زد بوسه را بهار پیشانی ایستاد حسینحاج

 موفقيتات خبر بودی جااون که سال چند این توی نیستی چیزی برام افتخار جز که بابا هاتخنده فدای -
 .بخند همیشه ولی بکن داری دوست کاری هر باباجان مادری پدر هر آرزوی تو کرد سربلند رو همه

 :زد تشر خود به ایستاد محکم بهار رفت، بیرون اتاق از حسینحاج
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 برنمیای؟ عوضی یه پس از زنیمی کله و سر داری دانشجو تا صد روزی با جون احمق -

 :گفت گرفت که را در دسته رفت در سمت به

 .برگردم بلند سر بیرون رفتم که اتاق این از باشه بهم حواست لطفا   خدایا -

 آرزو هارب که بود سنگین چنان فضا شدند ساکت همه رفت که نسال به خندید، و فرستاد خدا برای ایبوسه
 ندک پیدا را امیرحسین تا بزند چرخی را نگاهش اینکه بدون بهار کردند،نمی بازی حیاط درون هابچه کاش کرد
 و کرد هارب به کوتاهی نگاه ایستاد سریع امیرحسین نبود، هیچکس به تقریبا   نگاهش گفت، بلند سالم یک

 :گفت دهز خجالت

 هستین؟ خوب سالم -

 :گفت حامد و فرزانه به خيره بهار

 .همگی اجازه با بفرمایید خیر، به رسیدن آمدین، خوش ممنون -

 .کشید راحتی نفس رفت آشپزخانه به سریع بشنود جوابی نماند منتظر

 .بچشد را تحقیر طعم تا نکردم نگاهش حتی بود خوب که اینجا تا -

 :غرید ب*لــ زیر آمد شپزخانهآ به تمام اخم با پری

 در باهاش وقته چند پرو پسره نمیگه من به رو، اومدنت كرد زهرم رو، بابات این کنممی درستش من -
 به میدم رو منابغه دختر کردی فکر قوارهبی دراز پسره کرده هندستون یاد فیلش دوباره عوضی اه اه! تماسه
 .هزاری دو دكتر! ایکبیری؟ توی

 :گفت و گذاشت هایشسینه زیر به دست دید را بهار تازه انگار پری دخندی بهار

 .دهنش توی کوبوندمی بود کی هر خانمی انقدر که باشه حاللت شیرم -

 :گرفت را مادرش دست بود گفتن تاببی بهار

 .بگم بهتون خواممی چیزی یه مامان -

 :گفت و كشيد باال دماغش همراه را عينكش پری

 .بگو رمب قربونت ها -

 بوسه ار  بهار پیشانی فهیمه ماند نگفته حرفش بهار و آمد آشپزخانه به فهیمه بزند را حرفش خواست تا بهار
 :گفت ملتمسانه و زد

 برج از همه تا سالن توی برو بیا داری، شعور و درک و خانمی اینقدر ماشاهلل که تو عمه بره قربونت بهار -
 حمیدم و حامد و سعید کرده، اون گرم رو سرش نامزدش کنار نشسته داداششه که احسان دربیان زهرماری

 زن و سیاوش و من بگیرن، ندیدش خوانمی معلومه قشنگ بینن،می چی دونمنمی اینترنت توی رفتن
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 برم ربونتق نیست، دلت تو ایکینه بدونن همه تا بشین برو عزیزم بیا کنیم،می نگاه هم به نشستیم حمیدم
 هدرست رو، هم به کردن نگاه بد بساط این کن جمع جوری یه الحمداهلل خودت برای انشگاهید  استاد که تو

 فامیل توی داره گناه خدا به گذاشتن کنار امیرحسینم شونهمه اما گذاشتن کنار رو قبل هایکدورت همه
 دونممی تادهاف مظلوم االن اون نیست، این نوازیمهمون رسم ولی کنمنمی حمایت واهلل به غریبه خودش
 .داره گناه ولی کرده خودش

 :ریدغ ب*لــ زیر پری كنند،می تحقيرش گرفتنش نديد با همه بود خوشحال شد، پا به جشنی دلش در بهار

 رو خدا بره بیرون ننداختیمش که همین پروئه چقدر بشر این آخه! خونمون اومده پرو پرو جون فهیمه -
 .وجودبی مرتیکه کنه شکر

 :گرفت را حرف وسط بهار که بزند حرفی خواست شد، احتنار  فهیمه

 .میام االن عمه چشم -

 رتحس با و بود نشسته پرویز کنار امیرحسین گرفت، وش*آغـ در را دوقلوها از یکی و رفت فرزانه کنار بهار
 :گفت بلند بهار بود، گرنظاره را بهار

 .بذاریم اسم خدا هدیه تا دو این برای تا داخل بیان کنم صدا رو همه برم حسین بابا -

 با بود بخش گرما حضورش بهار واقعا   دهی، نظر به کردند شروع و کردند تأیید را بهار حرف خوشحال همه
 را بهار مدام حمید و سعید و احسان شد، پا بر دوباره هیجانی شور حامد و فرزانه نوزاد گذارینام شروع
 سر هب سر او به نگاه بدون و خندیدمی بهار نداریم، نظری ما سته پرفسور تا گفتندمی و انداختندمی دست

 هیچکس و کردندمی بازی پوچ یا گل و نوشت ایمسخره هایاسم و آورد کاغذ سعید گذاشتمی برادرانش
 نگاه کرده دریغ خودش از سال هشت که صمیمی جمع این به حسرت با امیر پرسید،نمی امیر از سوالی هیچ
 گوش در حسینحاج که زمانی بود، بزرگی شکست برایش بهار طالق بود، کرده بد بهار حق در چقدر کرد،

 :گفت و ایستاد و نیاورد تاب محلیبی همه این از امیر فرستادند، صلوات همه و گفت اذان نوزادان

 .بزنم حرفی یه خواستممی ترهابزرگ اجازه با -

 هآشپزخان به خواست ایاجازه با با و ایستاد بهار کردند نگاه بهار به امیر به شدن خیره جای به سالن همه
 :گفت امیر که برود

 .کنممی خواهش میرم حتما   بعد بزنم حرف خواممی کنین، تحملم لحظه چند خانم بهار -

 :فتگ شرمندگی با امیر کرد بازی به شروع خود انگشتان با و نشست سرجایش ارادهبی رباط یک مانند بهار

 من و کردن اطمینان من به شونمشرمنده دارم عمر تا که بخوام حاللیت عموزن و عمو از خواستممی اول -
 امانهاحمق کار از خواستم حاللیت و گرفتم تماس عمو با هزاردفعه مشرمنده باشم، خوبی دارامانت نتونستم

 کرف و نبودم سخت روزای مرد من چون ببخشن منو که بگم و ببوسم رو دستشون االن رو در رو خواممی ولی
 که بود جوری موقعیت کنممی اعتراف متاسفانه داره احتیاج هم به و داغونه بیشتر دختر اون کردم

 .بود عذابم راه نشد خالصم راه راهم همون و کردم پیدا رو خالص راه تریناحمقانه
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 :گفت امیر به نگاه بدون است معذب چقدر فهماند همه به صدايش لرزش با ایستاد بهار

 .امخسته همگی اجازه با -

 :گفت سریع امیر

 منو سال همه این وجدان عذاب نگم اگه که خدا به دقیقه چند فقط بده گوش حرفام به مادرم روح رو تو -
 .کنممی خواهش کشهمی

 هک حاال اما ببیند را آن شرمندگی و برسد روزی چنین که بود کرده دعا بار هزار زدمی میان در یکی بهار قلب
 :گفت و انداخت باال ابرویی پری بشنود، را نحسش صدای حتی خواستنمی بود رسیده

 امچهب شماست نقل حاال خواهد خدا اگر شود خیر سبب عدو میگن شنیدی نیستیم دلگیر ازت ما پسرم نه_ 
 شهمه آورده که یمهایرتبه و هانمره تموم شده علمی هیئت آکسفورد دانشگاه تو االن اکبراهلل هزار

 ارافتخ باعث چون ایرانه افتخارات لیست توی اسمش شده، موفق فرد یه خداروشکر بوده، باال الحمداهلل
 تف کرد احترامیبی بهش کسی هم اگه کنه احترامیبی بهش کسی که نکرد کاری هیچوقتم و شده کشورش

 مه شما کردیم فکر کردیم مجبورش ما بودن شوهر اهل که من دختر اگرنه و خودش صورت توی بوده باال سر
 با و ندونستی رو خودت ارزش خودت شما خب ولی قله تا میری پاش به پا کنیمی درکش موفقی آدم یه

 نیدک حاللم یه با اما سرچشم قدمت اومدی که االنم کردی، احترامیبی خودت به برنگشتنت و رفتنت این
 نمیشه؟ که حاجی نه مگه نمیشه گرم هم به هادل

 و کرد پا به پا امیرحسین امیرحسین، شنیدمی باید این از بیش داشت حق پری کرد، سکوت حسینحاج
 :گفت

 .نمیارم ابرو به خم بگین اینم از بیشتر درسته، بگین شما چی هر_ 

 :گفت فهیمه

 ور هاکینه کنه، جبران رو خطاهاش که گردهنمی بر گذشته به دوران دیگه اومده پیش که چیزیه حال هر به_ 
 رو عموت دست پسرم امیر همیم، دور همه باز خدا شکر ولی بودیم ناراحت همه مقطعی یه بریزین دور

 .ببوس

 مجدد فرصتی ملتمسانه حسینحاج گوش زیر پرویز بوسید، را حسینحاج و پدرش دست امیرحسین
 گاهن در و کرد نگاه امیرحسین به عجبت با بهار انداخت، باال تفاوتیبی از ایشانه ولی حسینحاج خواست،

 فرش به چشم سریع بهار ایستاد، بهار رویروبه امیر آمد، چشمش به گوشش کنار موی هایسفیدی اول
 :گفت ذهنش پس دوخت

 !زند؟ صورتم به ایبوسه و شود جوگير يا زند بوسه مرا دست بخواهد نکند -

 :گفت امیرحسین افتاد زمین روی خنده از ذهنش پس
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 دیگه موع ولی بدهکارم توضیح خیلی شما به من ببخشید منو کردم بد شما حق به همه از بیشتر خانم بهار_ 
 روح به که کردم رو ممکن کار تریناحمقانه زندگیم از مقطعی توی باشم، داشته ارتباط شما با نداد اجازه
 .خواممی توضیح برای فرصت یه شما از ولی بدم توضیح کامل تونمنمی االن بود وجدان عذاب از مادرم

 :گفت و زد پوزخندی بهار

 ندارم نیازی هیچ ندارم ناراحتی شما از من نکنین ناراحت رو خودتون بدین توضیح رو چیزی نیست نیازی -
 .کنمنمی فکر شما به اصال   من بدین توضیح بهم که

 ردك نگاه بهار به باال از ملتمسانه امير ،ريختمی اشك نامردی اين از روزهایی حداقلش بود، گفته دروغ بهار و
 :گفت و كرد خم بهار سمت را سرش كمی

 .ساعت یک بزنم، حرف باهاتون تا بدین من به رو وقتتون ساعت یک فقط کنممی خواهش -

 :گفت و ایستاد عصبی حامد

 !بگی؟ خوایمی چی اومدی حاال کردی تموم خواهرم حق در رو نامردی تو امیرحسین -

 سمت به و شد رد امیرحسین کنار از بهار کرد، نگاه فرزانه به عصبی حامد و زد صدا را حامد ناراحت نهفرزا
 :گفت و ایستاد رویشانروبه رفت فرزانه و حامد

 تأثیر شما زندگی توی افتاد من زندگی توی هم اتفاقی هر که دادم قسم دایی روح به پیش سال هشت -
 نیست یادتون اگه ببرید، رو هاتونبچه تا سه لذت و نکنید دخالت که ونهیادت اگه آره؟ یادتونه؟ نذاره
 که هاتون قول حرمت شکستن داره حرمت دادن قول داره حرمت قسم جون فرزانه بدم؟ قسمتون دوباره
 .افتاده چشمم از یعنی بشه سلب کسی از اطمینانم اگه که ندارم اطمینان بهتون هیچوقت دیگه

 بهار. است امیرحسین بهار هایحرف مخاطب دانستندمی همه و دادند تکان مثبت به سری حامد و فرزانه
 :گفت امیر به نگاه بدون و رفت امیر سمت به قدم چند

 .وسالم نداریم باهم حرفی هیچ دیگه شد تموم کردم حاللتون عمو پسر -

 :گفت عاجزانه امیر که بود حیاط به رفتن حال در بهار

 .وجدانه عذاب با زندگیم ساله چندين شم،نمی آروم نزنم رو حرفام تا بمونم برزخ این یتو نذار خدا رو تو -

 با خواهدمی وجدان عذاب با حاال و كرد ازدواج آنا با وجدان عذاب با كرد فكر و رفت حیاط به اهمیتبی بهار
 بزند را حرفش تا ادهند  اجازه که همین بود، راضی خودش از کشید راحتی نفس حياط درون كند، ازدواج من
 :گفت بهار به سعید رفتند حیاط به حمید و سعید بود، زجر بدترین امیر برای

 .حرفاش به بده گوش ولی درک به خوایشنمی کنه جبران خوادمی ولی کرده بدی حقت در بهار -

 :گفت لجوجانه! را؟ بهار هایغم نديد سعيد كرد فكر بهار كرد، نگاه سعيد به دلخور

 .خوامنمی من -
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 .کرد نگاه بهار به تعجب با حمید

 !بودی ترمنطقی همه از همیشه تو بهار -

 :گفت و كرد نگاه حميد به تعجب با بهار

 ازهاج بابا از شده، تموم من برای اون خدا به حمید! بشم؟ زنش دوباره که اینه منطقی شما نظر از ببخشید -
 اگر کنهمی فرق دفعه این ولی گذاشتم حرمت ولی نبودم لشماو نیستم، راضی که خدا به گرفته، خواستگاری

 ردمك ثابت همه به سال شیش اين ديگه همیشه برای میرم دارم،نمی نگه حرمت دیگه کنین مجبورم بخواین
 .هستم حرفم روی

 اجازه چطور که داشت گله بیشتر پدرش از حمید بود، خواهرش با حق رفت، خانه درون به ناراحت حمید
 یدسع سر پشت بهار ایستاد بهار از جلوتر سعید. کرده ناراحت را بهار دوباره و داده خانه این به را امیر ورود

 :گفت آرام سعید بود، ایستاده

 و آروم بهار همون هنوز ولی! کردی فرق کردممی فکر عجولی، دادن رد جواب توی همیشه تو -
 .دختر خونته توی مغروری،خودخواهی

 :زد پوزخند بهار

 باشم ارتباط در مردی هر با خوادنمی دلم اینکه! غروره؟ بشه حریمم وارد دمنمی اجازه کسی به اینکه -
 من و مغرورم من باشه غرور شده حاال بود، حیا اسمش قبلنا گینمی شماها که غروری این عمه پسر! غروره؟

 پس رو امتحانش اون بشه، حریمم دوار  دوباره بده اجازه خودش به که بدم اجازه اون به دیگه خوامنمی
 .اجازه با متنفرم ازش خوامشنمی من باشه! پشیمونه؟ گینمی داده،

 دقت اب بهار کندمی صحبت تلفن با پدرش و کردند سکوت همه شد متوجه که شد سالن وارد سرعت به بهار
 :داد گوش پدرش هایحرف به

 و گپ باهم هاخانم تا بیارن تشریف خانمحاج اول اگه ندارم شناختی چون من فقط آقاحاج دارین اختیار -
 .چشم کردند امر هاخانم اگه بهتره باشن داشته گفت

 .منت دیده به-

 میارین؟ تشریف زاده آقا با -

 .چشم روی به قدمتون باشه -

 .خدانگهدار بزرگوارین کنممی خواهش -

 یکس انگار ولی ستخواستگاری تلفن یک تلفن این که شدند متوجه همه بودند حسینحاج به خیره همه
 از را بهار تا زند چنگ طناب کدامین به دانستنمی افتاد شور به دلش امیرحسین کند، صحبت خواستنمی

 .ندهد دست
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 :گفت پری به بلند و انداخت گلو در بادی حسینحاج

 .داریم مهمون فردا پری -

 :گفت بکشد کل خوشی از خواستمی دلش که پری

 کیه؟ باراين دوباره! ایشاهلل هخیر  -

 چشمانش حسينحاج دارد، زياد خواستگار بهار بفهماند همه به خواهدمی پری فهميد و خندید حسینحاج
 :گفت و كرد كوچک را

 .اندرمونی درست آدم بود مشخص كه بود كی هر ولی دونمنمی شوکیه! خیره -

 رفت اتاقش به بهار ناراحت، يا باشند خوشحال نفهميدند و جمع همه و كرد مشت را دستانش امير
 :گفت دلش در و گرفت دهانش جلوی را دستانش

 .باشد آمده امخواستگاری به او که ندارد امکان خدایا -

 !نیست باشد شده مندعالقه بهار به او که اینشانه هیچ نه کرد رو و زیر را قبل هفته دو بار هزار

 :گفت تعجب با و شد اتاق وارد مادرم بستم که را اکبراهلل قامت و گرفتم وضو

 سفره مادر گفتیمی خب کردم پهن سفره دونستمنمی وای! خونی؟می نماز بهار سرم به خاک اوا -
 .میشه سرد غذا مادر بیا زود نشستن همه کشیدم رو غذا کن، تمومش زود حاال نداختمنمی

 که را زنما سالم بود، پیچیده اتاقم در جور بد زعفرانی لوپ و کباب جوجه بوی رفت، و بست را اتاق در سریع و
 کردمی معج را سفره داشت سعید زد، خشکم دیدم که چیزی از و رفتم سالن به سریع نگفته تسبیحات گفتم

 :گفتم بلند حرصم از کردندمی نگاهم چشمی زیر همه بردندمی آشپزخانه به را هاظرف برادرانم و

 یخ غذا بفرمایید! بخوریم غذا هم با کنید صبر وقت همه این نبودم راضی اصال  ! ینداد خجالتم خدا به -
 اذیت رو نخودتو اینقدر نباید برگشتم که برگشتم سال شیش بعد حاال کردین امشرمنده! بفرمایید گیرهمی
 !میفته ن*دهـ از کنید شروع اهلل بسم کردینمی

 هم جمع و بودند خورده من حضور بدون نامردها شد جرمنف خنده صدای از صدا یک خانه حرفم این با
 و ودب نشسته فرزانه تخت کنار او کرد،می خرجم دروغین شرمنده یک کسی هر کردم نگاه اطراف به كردند،می

 ریعس خورد، گره هم به نگاهمان آن یک به کرد،می نگاه فرش به زیر به سر و بود لبانش بر کوچکی لبخند
 زن !ديگر هااين هستند نامردهايی عجب نداشتم، حداقل را او حوصله رفتم، آشپزخانه به و گرفتم او از چشم
 مادرم و بود چایی ریختن حال در عمه کردند،می غیبت و شستندمی را ها ظرف داشتند احسان نامزد و حمید
 همیشه ریخت،می تپلش صورت و سر از عرق کرد،می تمیز را هامیوه دستمالی با و بود نشسته زمین روی

 کفگیر یک از دریغ! سيرها حضرت يا کردم، غذاها قابلمه به نگاهی بود، نگران جهت بی آمدمی که مهمان
 این انگار نه انگار بودند کرده غارت را همه هامروتبی بودند، هايیوجدانبی عجب! جوجه ایتکه یا برنج
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 یعمیق نفس کنم گریه خواستمی دلم گرسنه و خسته کودکی مانند به برگشتم تازه و نبودم سال همه
 :گفتم و کشیدم

 کجاست؟ ناهارم پری مامان -

 و میوه و رفت فرو فکر به خشکید، انگار دستش مرتبه یک بود هامیوه کشیدستمال مشغول که مادرم
 :زد اشگونه روی و انداخت هم با را دستمال

 اغذ  هیچی مادر شرمنده دیگه سفره سر میای گفتم بذارم جدا برات غذا نبود یادم اصال   مادر سرم به خاک -
 .نموند

 :گفتم بلند دادم تحویلش عصبی لبخند یک و کشیدم شالم به دستی

 دیگه بهار ببینن، که کجان رو آقاجون و اختر مادر کنه رحمتشون خدا برفت، یاد از رفت به دیده از که هر -
 .دادمی تونهمه رایب تیر حکم بود اختر مادر اگه نداره احترامی

 قربان نه خندیدندمی ریز ظرفشویی پشت هم احسان و حمید زن و من رفتن صدقه قربان کرد شروع عمه
 من به دیگری غذای هیچ مرغتخم بجز کردم باز که را یخچال در خوردن، حرص نه کردمی سیر مرا شکم صدقه
 :گفت عمه نبسته یخچال در برداشتم مرغ تخم عدد دو نداد، سالم

 ببرم اون برای یکمشم بپز بیشتر دیگه دوتا پزیمی داری که حاال نخورده غذا امیرحسینم بردار، بیشتر عزیزم -
 .برم قربونت

 :گفت نازنین هوابی

 .خوادمی رو خاطرش خیلی معلومه بده شانس خدا خورهنمی غذا بهار نبود خاطر به بود معلوم قشنگ واال -

 و رفتار این برای دلیلی من اما کرد غرغری انگار و کرد نازک چشم پشت مادرم و خندیدند عمه و حمید زن
 را درمپ و رفتم سالن به سریع که زد ضربه شخصیتم به نازنین حرف این چنان دیدمنمی زنکیخاله هایحرف
 هایتصمیم م،ماند پدرم منتظر و ایستادم حیاط انگور طاق زیر بیاید، حیاط به که خواستم او از و کردم صدا
 نکنم احترامیبی پدرم به که تا فرستادممی صلواتی ب*لــ زیر مدام شد،می شخصیتم شدن خورد باعث پدرم
 داد تکانسر  پدرم بود، كرده امحوصله كم راه خستگي گرسنگي، بود شده متشنج اعصابم آمد، تعجب با پدرم

 :گفت و

 شده؟ چی بابا ها -

 :گفتم عصبی دهم نشان را خودم دیخونسر  خواستممی که صدایی با

 اون اومدم من که امروز همین حسابی چه روی اصال   خونمون؟ بیاد دادین اجازه چرا برم قربونتون الهی بابا -
 اینو من که برگردیم بهم ما قراره اینکه شممعنی داره معنی یه فقط بقیه برای اینجا اون اومدن اومد؟
 رو قضیه همه االن همین از ندارم رو هاکنایه و طعنه طاقت من خدا به نیست درست کارتون بابا خوامنمی
 !گیرینمی تصمیمی من نظرخواهی بدون چرا آخه میگن چی ببینن همسایه و در دوننمی شده تموم
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 تشماره خواست التماس با زد زنگ بار هزار ندم راهش که تونستمنمی! عصبانی؟ اینقدر چرا بابا شده چی -
 بابا ی،کن آشفته رو دخترم ذهن کردی غلط گفتم بار هر انگلیس میرم گفت بار ده اصال ، گفتم دمب بهش رو

 لعجو  انقدر که تو فهممنمی! نیست که غریبه عموته پسر کرد ایاضافه غلط یه اون حاال بیا کوتاه یکم
 نبزن مفت حرف کردن غلط فامیلم و همسایه و در نمیاد، زمین که آسمون حرفاش به بده گوش بابا نبودی
 خوشی دل که واهلل به دختر نمیشه مربوط کسی به بوده قبال   هرچی حاال! عموش خونه اومده برادرمه پسر
 .خوادمی فرصت یه ازم و کنهمی ــوس*بـ دستمو گریه با پرویز ببینم تونمنمی ولی ندارم ازش

 :بود نفسش هنوز برادرش گرفت،می نديد مرا هایغم آمد درد به قلبم

 با قطف کنیدمی تکرار عمال   رو کار همون دارین بازم نبود؟ کافی شدم داداشتون به عشق قربانی بار یه بابا -
 .کنینمی تحمیل هم به دوباره دارین رسما   ولی کنیننمی دخالتی میگن اینکه تفاوت

 رختد زیر گرد میز هاییصندل از یکی روی عصبی کرد، نگاهم دلخور و پیچید دستش دور به را تسبیح پدرم
 ید،کشمی سنگین نفس و کردمی نگاه اطرافش به مدام و کشید دستی را سفیدش محاسن نشست، انگور

 کردمی نگاه مرا داشت سالن بزرگ پنجره پشت از که دیدم را او لحظه یک به انداختم، اطراف به نگاهی
 اشتد  قرار میز روی که پدرم دست روی را دستم نشستم، هاصندلی از یکی روی و گرفتم او از چشم تفاوتبی

 :گفتم دخترانه مهربانی با و گذاشتم

 یاهس روم کردم، ناراحتتون که نبخشه منو خدا شد تند لحنم کنین حاللم خواممی معذرت جونم به دردتون -
 ماز  بیاد مامان و شما روی به اخم اگه ارزشهبی برام دنیا خدا به بشه ناراحت اینجوری بابام شدم باعث که

 به خواستممین بابا شه، شاد حسینم بابا تا کنیم صحبت حیاط بیاد بگین بهش قبول، باشه نباشین ناراحت
 دنندا گوش با ولی نکردم رو اشاحترامیبی بفهمه، رو محلیکم و تفاوتیبی معنی که بدم گوش هاشحرف

 باهاش نکنین مجبورم دیگه بابا کنممی خواهش چیه تحقیر طعم بفهمه خواستممی حداقل حرفاش به
 .میدم گوش حرفاش به شما احترام به فقط کنم زندگی

 :گفت مطمئن پدرم

 چی؟ کنی زندگی باهاش خواستی خودت اگه -

 :داد ادامه پدرم نگفتم هیچ! بود؟ چه پدرم منظور شد زده چشمانم جلوی انگار ایجرقه

 ان؟جدی برات حد چه تا زدن زنگ خواستگاری برای امروز که ایخانواده این -

 :گفتم تردید با که بودم قبلش حرف گیج هنوز

 چند دونمنمي سالشه چند کجاست اهل دونمنمی اصال   دونمنمی درموردش چیزی اصال   من که گفتم بابا -
 رفتم ودب ریخته هم به اممعده که پیش هفته دو فقط نشد، بدل و رد ما بین ایمکالمه اصال   انگلیسه ساله

 ممارهش من خدا به همین ایرانیه فرد یه اسمش دیدم که گرفتم نوبت داخلی متخصص بیمارستان کلینیک
 یشپ رفته اون که نمیشه باورم اصال   کنید باور گرفته، آکی امژاپنی دوست از گفت مادرش ندادم بهش رو

 به هک نیست مناسبی زمان االنم نداد، امانج مخواستگاری بیاد بخواد اینکه به مبنی رفتاری هیچ اصال   آکی،
 .بپرسم رو جریان و بزنم زنگ آکی
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 ام؟رحمی دل از اممهربانی از نكند بود؟ راحت خیالش انقدر چیز چه از پدرم داد، تکان تفاوتیبی از سری پدرم

 هک جوابی بکنید، رو صحبتت اینجا بیاد زنممی صدا رو امیر من نیست مهم نخور قسم دخترم، خبخیله -
 بابا؟ ها بگو، جمع جلوی داری فکر به نیاز هم اگه بده جمع جلوی بدی بهش خوایمی

 .چشم -

 :گفت ایخنده تک با و زد میز شیشه روی را تسبیحش پدرم

 .شد حاال اهللباریک ها -

 باید نماومد چرا حاال چرا خدایا گذاشتم میز روی را سرم رفت، خانه داخل سمت به و شد بلند سریع پدرم
 .آمد رانگو طاق زیر به برداشتم میز روی از را سرم شدمی برداشته سمتم به که قدمی صدای با بشه؟ کوفتم

 !هست؟ اجازه -

 :گفتم عادی و ایستادم

 .بفرمایید -

 اب نشست رویمروبه صندلی! فايده چه بلرزاند، را دخترها دل توانستمی هم هنوز ظاهرش اما نکردم نگاهش
 امیپیشان ماساژ به شروع و بستم را چشمانم و گذاشتم امپیشانی روی را دستم ناخودآگاه ستم،نش اکراه
 .کنم جمع را تمرکزم خواستممی کردم

 کنه؟می اذیتتون حضورم پریده رنگتون کنه؟می درد سرتون! شده؟ چیزی -

 :گفت ذهنم پس کردم باز که را چشمانم

 .برو کن گم رو گورت هم حاال اذیتمی، باعث تو عوضی آره -

 :گفتم خانه وسط حوض به نگاه با اما

 .بزنین زودتر دارین حرفی اگه بفرمایید خوبم نه-

 :گفت آرام و داد سر نفسی

 .نمک اذیتتون خوامنمی واقعا   اذیتین کنممی حس کنیننمی نگاهم حتی وقتی کنم شروع کجا از دونمنمی -

 سمتم به تهدید انگشت ذهنم پس باشد دلبرانه خواستمی مثال   که هاییحرف این از خوردمی هم به حالم
 :گفت و کرد بلند

 .ببینم رو ریختت خوامنمی گمشو -

 :گفتم و انداختم او به احساسی هیچ بدون نگاهی

 .ینبزن رو حرفتون حاشیه بدون لطفا   بدم گوش هاتونحرف به تا نشستم اینجا پدرم و عمو احترام به من -
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 ذهنم پس نگاه این از متنفر بیندازم، زیر به سر شرم از که شد باعث همین داد،می خواستن بوی نگاهش
 شمرده شمرده او کرد فرار و انداخت را چنگال ترس از بیچاره رفتم ایغره چشم داشت، دست در چنگالی
 :کرد صحبت به شروع

 ...نکردم شروع خوب من یعنی نشد شروع خوب اولمون -

 خواستم آمد، چشمم جلوی به هازدن پس و تحقیر همه آن ناگاه به کردمی دگرگون را حالم زهارو آن آوری یاد
 :داد ادامه او دهم نشان را بودنم ضعیف که باشد لرزان آنقدر صدایم ترسیدم ولی بزنم حرفی

 بود زندگیم توی که بود دختری اولین اون چون داشتم دوستش گمنمی دروغ بود آنا درگیر ذهنم مدام -
 ایانپ مونرابطه به اجبار به که نکشید ماه دو به اصال   بود خواستنی اون واقعا خب باشم بديد نديد نكنه
 شدیم جدا که اینجوری اما میومدم کنار قضیه با راحت میومد پیش اون من بین موردی یا بحثی اگه دادم

 بارم یک حتی احترامت به اهم یک اون توی گفتم خودتم به ولی کنارش برگردم خواستمی دلم همش
 .نکردم خیانت بهت و نگرفتم تماس باهاش

 ماحساس کرد سکوت کمی کردن، بازی دستم انگشتان با کردم شروع و کردم ایخنده تک نبود خودم دست
 .ندادم اهمیت ولی درک به ولی شد دلگیر گفتمی

 .خواستمتیم واقعا   دیگه برگشتم تهران از هفته سه از بعد وقتی اینکه تا -

 به اهنگ یک با بود، آورده سطوحم به دستانم لرزش حرفش، دادمی تهوع بوی خواستنش، این از بود بد حالم
 :غریدم او

 چه گذشته دیگه که گذشته حرفای بزنین، االن رو آخر حرف کنممی خواهش دارم ازتون درخواست یه -
 النا  خواستم؟ توضیح کی شما از اصال   من بدین توضیح برام بخواین بینمنمی دلیلی که من داره ارزشی
 الحمداهلل من راحت خیالتون! گرفتین؟ وجدان عذاب! چیه؟ من با زدن حرف برای شما اصرار دقیقا  
 و برسم هامهدف به تا کشممی خوابیبی روز شبانه دارم هستم، موفقی آدم و نشدم بیچاره و بختسیاه
 ناراحت ازتون نمیگم نداشت، روند این کندی در تأثیر هیچ یشپ سال هشت اونم شما روزه چند حضور
 اهمب هیچوقت قراره وقتی بینم،نمی نداره برام ارزشی هیچ که خاطراتی مرور برای دلیلیم واقعا   ولی نیستم
 اینکه برای این کردم درک رو تونموقعیت من باشه چیه؟ برای دادنتون توضیح این پس باشیم نداشته کاری

 رد سخت کنید خواستگاری من از مجدد قراره اگه میگم شما به صریح من کافیه؟ بشه کم جدانتونو عذاب
 ...کنم فکر شما به تونمنمی من واقعا   اشتباهین

 :گفت و پرید حرفم میان

 باشه؟ بگو نه نشدی قانع بده گوش خدا به رو تو بهار -

 از طعیمق بکوبم، دهانش به محکم مشتی با و ستمبای بودم مستعد کامال   که شدم ناراحت حرف این از انقدر
 :گفتم آرام نامرد، داد تباهی به را زندگیم
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 برام چيزها خيلی حدس من كه دونينمی بگم، خودم رو بکنین قراره که رو هایتوجیه من بدین اجازه -
 زور هب دونممی من بگم من اول بذارين پس غلطه بگین بود اشتباه هرجاش اگه همينه رياضي خوبيه راحته،

 کردین عقد اجبار به دونممی بیاین من خواستگاری به کردن مجبورتون زور به دونممی کردن جداتون آنا از
 چقدر انتخابتون نه شماست سلیقه در نه که کسی با ازدواج و مادر مرگ و عشق ترک روحی فشار دونممی

 ...بود سخت

 .بهار بده اجازه -

 :گرفتم باال را دستم

 هم با کردن فکر کنم درک کردن مجبورم زور به یعنی کردم درک اینو من بگین شد تموم که حرفم کنید صبر -
 این به ولی داشتین منو دادن طالق بنای شما هم اول همون و میشه حل چیز همه زمان مرور به کنیم عقد
 !نبود باورکردنی اصال   تحقیر از حد این با سبک

 رنگ ات،عوضی هایچشم آن دارد چه زيبايی جز شدیمی كور كاش کردم، گاهن چشمانش به خیره قدرت با
 !فایده؟ چه ولی بود شرمندگیش گویایی این بود، شده تیره انگار چشمانش

 :گفتم لرزان صدای با

 مادرش و پدر و نیست مریض ایبچه یه وقتی پزشكين شما كنممی خواهش نزنين حرف دكتر آقای -
 داد به کنهمی شروع بچه ميشه، چی دونينمی خوب بدن خوردش به رو ویتامین قرص هی اجبار به خوانمی
 هک کنهمی هرکاری کنهمی گریه کنهمی مخفی خودشو پرونهمی جفتک کردن فرار به کنهمی شروع بیداد و

 به شده بدبختی هر با بدند، خوردش به شدنش ترقوی برای دارن تصمیم بزرگترهاش خوب ولی نخوره
 برگشت راه تا باشه محکم قرص جای که میدن بهش بندش پشت آبم لیوان تا دو بعد و میدن خوردش
 ونچ کنه،می اعتراض همه به کنهمی قلقی بد مدام ولی خوبه براش دونهمی اینکه با خورده که حاال نباشه،

 بده حالش ولی ترهسرحال خورده رو ویتامین اون کنهمی احساسم حتی انصافا نداشته، دوست بوده اجبار به
 بیارین درش میگه باباش و مامانش به میشه شدلپیچه باعث کمکم تلقین همه این بوده، اجباری چون
 ور بچه اعتراض وقتی خب دادن بچه خورد اینکه از میشن، پشیمون همه که کنهمی ناله و آه انقدر بده، حالم
 با كنه حملت رو اجبار كه بينهنمی دليلی ديگه بچه يستنن كه بزرگترها كننمی سكوت ولی ترسنمی بیننمی

 .پنهونی اونم بیاره باال حلقشو انگشت ته كنهمی دست انگشت

 :گفتم هم او از گرفتم چشم لرزان، او چشمان و شد داربغض املعنتی صدای

 هیچوقت نه همیر  ویتامین اون سراغ هیچوقت نه دیگه امبچه اون حاال میرسه اشخواسته به بچه خب -
 و خوامنمی ويتامين من كنهمی حالی همه به بیداد و داد با پس خورهمی دوباره آورده باال که رو چیزی اون
 .تمام خوادنمی بچه اين خوب چقدرم هر ويتامين فهمنمی بقيه

 متشس به انگشت آمدنمی باال نفسم اشک، از متنفرم شد، سرازیر اشکانم کی خدا یا ایستادم، شدم بلند
 :گفتم ناباوری و بهت از پر که نگاهش به و گرفتم
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 همون بگم که نه دادیمی طالقم ایران، میومدی بودی سختی شرایط هر توی بود این حداقلش دکتر آقای -
 اعتراض روز چند یه میومدی ولی زمانی هر اصال   بعد ماه دو بعد ماه یک حداقل نه ایران، گشتیبرمی موقع
 قح پس نداره عاقبت اجباری ازدواج بابا بفهمن، آشنا و تربزرگ تا چهار تا کردممی رو کار مینه منم کردی،می
 وت اگه خب بگن، هم به زبونی یه به جوری یه همه که خفت با اینجوری نه بگیریم طالق که دادنمی ما به رو
 .میموند داشت دوست بیشتر رو

 :گفت سریع ایستاد

 .بود داغون من خاطر به آنا مبود شرایطی بد تو خدا به -

 :گفتم خیس چشم و خشم با

 و زدیمی زنگ تربزرگ تا چهار به که یا دادیمی طالقم و میومدی! شد خوب حالش که بعد سال یک -
 شما كوفتی نظر خوایم،نمی همو سر بر خاک لعنتی بهار منو و کردیم ازدواج اجبار به حقیقتا   گفتیمی

 .مرده برام بهار بگی یکباره به که جوریاین نه چیه؟ ترهابزرگ

 شايد ولی بود، شده ترمردانه اشچهره كرد نگاه اطراف به مستاصل كشيد، صورتش به دستی امير
 :ناليد تر،نامردانه

 عصبی کردم خواهیمعذرت بابات از بار هزار حرفم اون خاطر به من بهار نکن امشرمنده نکن گریه خدا رو تو -
 رو آنا شدن داغون اصلی مقصر موقع اون که خدا به بود موقعیتی چه توی آنا بپرس رسول عمو از بودم،
 رو روش دیگه که پرستیمی چی هر به زدم، رو احمقانه هایحرف اون و دیدممی خانواده اصرار و خودم

 گذشت هک قتیو چند کنم، درگیر رو تو امعصبانیت با خواستمنمی کشیدممی خجالت بزنم زنگ تو به نداشتم
 بودم، مجبور من بهار بخوره لطمه هاتدرس به خواستمنمی خدا به ندارم تورو لیاقت اصال   من کردم فکر

 و فکر از هک نبود یکبار حتی ازدواجمون ماه چند اون توی خدا به ولی باشم داشته شناسیوظیفه آنا به نسبت
 طاقت بپرسی، خودش از و بزنی زنگ تونیمی نمک سر آنا با شوهرا و زن همه مثل شب یک بتونم تو خیال
 .ندارم برگشت روی و سوزممی حسرتت از دارم ساله هشت االن و گرفت طالق و نیاورد

 وجدانش عذاب داشت وجدان عذاب او داد،می تحویلم چرندیات او زدممی کاربردی و منطقی هایحرف من
 :گفتم و ردمک پاک را اشکانم بودم، تفاله همان من ميشد رفع كه

 چهی و نیست مشخص خودش با تکلیفش که آدمی با من دارین نگه راضی رو آنا نداشتین هنر حتی شما -
 بهتری راهی هیچ باشه، زدین رو هاتونحرف خبخیله ندارم، اطمینانی هیچ نداره هاسختی با مقابله قدرت

 توق هیچ من و منفیه شما به من جواب حاال نبود، بزنید پس شکل نامردترین و بدترین به منو اینکه از
 من به که بگین پدرم به قبلش اینجا بیایین خواستین زمانم هر لطفا   کنم،نمی فراموش رو شما زشت رفتار
 گفتین رو هاتونحرف کامل که هم شما گفتن، برای ندارم حرفی دیگه بیرون برم خونه از که بده اطالع
 .نبود ایتازه چیز هاتونحرف

 :گفت ملتمسانه بود، گرفته گارد و بود پوشیده جنگ لباس ذهنم پس آمد جلو قدم یک
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 يدگیرس آنا به اینکه کار تریندوستانه انسان کردممی حس بهار کردم ترکت که پشیمونم که خدا به بهار -
 تفرص یه! شدی عوض تو ولی ببینم همسر عنوان به رو هیچکس نتونستم تو بجز که مادرم روح به كنم،

 .بده بهم یگهد

 :گفتم خفه كشيدم برداشت دستی

 .منفیه قطعا   جوابم خودخواهین تونهمه شماها شاد مادرتون روح -

 :گفت شدم رد که کنارش از

 داره؟ فردات خواستگار به ربطی منفی جواب اين رحمبی نگاه این -

 :زدم پوزخندی

 .خورهنمی آورده باال بار یه که رو چیزی آدم دکتر آقای که گفتم -

 و دهانم از هرچه داشتم دوست هم خودم بود خیره من به دلگیر ذهنم پس و دادم ادامه راهم به اهمیتبی
 ولی خواستمی قشقرق يک دلش ذهنم پس نبود، اصیل دختر یه مرام این ولی کنم نثارش گذردمی ذهنم

 .بود شده تمام من عصبانيت

 .ایستاد روبرویشان بهار خوردندمی یوهم هم کنار در همه رفت پذیرایی سالن به بهار

 .داشتم صحبتی یه ببخشید -

 :گفت نگران فهيمه کردند نگاهش نگران همه

 شد؟ چی دخترم بگو -

 ظارانت همه دونممی کنید درک امیدوارم رسیممی بستبن به دوباره مطمئنم نرسیدم تفاهم به ببخشید -
 یحس هیچ وقتی کنم توهین ایشون خودمو شخصیت به نمتونمی واقعا   ولی باشه مثبت جوابم که دارین

 .امخسته واقعا   کنم استراحت یکمی من اجازه با ندارم بهشون

 

**** 

 

 العملعکس بنابراين بود خوابیده شب تا سرهیک بهار و کردند ترک را حسینحاج منزل همه هنگام شب
 .بود ندیده را هیچکس

 و درپ بود، اینترنت با کار مشغول بهار رفتند، بهار اتاق به پری و حسینحاج که بود گذشته شب از پاسی
 تخت، روی بهار و پری و و نشست بهار صندلی روی حسینحاج ایستاد احترام به شدند وارد که مادرش

 :گفت حسینحاج
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 بابا؟ خوابیدی خوب -

 باباجون؟ بله -

 بزنیم؟ حرف حاال -

 :گفت آرام نه گفتن بخاطر شود توبيخ نكند داشت برش ترس بهار

 .باباجون بگین -

 چیه؟ تصمیمت بابا دختر ببینم بگو خب -

 :پرسيد متعجب بهار

 مورد؟ در -

 .اتآینده و زندگی -

 :گفت و كشيد راحتی نفس بهار

 .ميدم ادامه حاال گرفتم پژوهشم تدريس با ولی ندارم تدریسی و تعطیالته که فعال   آهان -

 :گفت و دز  غرور از لبخندی حسینحاج

 .نيست كن ول نكنی شاد رو عظيمی آباد و جد هفت روح تا دونممی که رو درس دختر، ازدواجه منظورم -

 .خندید شرمگین بهار

 .ندارم سنی هنوز كه من بابا -

 دارد سر در هايینقشه بهار شدند متوجه بهار شرم و شده قرمز هایگونه اين از متعجب پری و حسينحاج
 :گفت حسينحاج

 قطف نه باشم داشته عجله كه نه منم باقیه شکرش جای پس نیستی ازدواج مخالف اینکه یعنی این آهان -
 که نهات و همنفسبی آدم بمونی تنها همیشه که تونینمی بابا خب ببینم، رو گرفتنت سامون و سر خواممی

 منو خوادمی زبونهم یه خوادیم خوارغم یه آدم نداری، برگشت قصد فعال كه هم تو غربت توی اونم نمیشه
 خبر؟ چه خودت دل از ببینم بگو حاال بومیم ب*لــ آفتاب مامانتم

 :گفت و کرد پنهان مادرش پشت را سرش خجالت از بهار

 !بابا؟ -

 این کرد، فکر حسینحاج خندیدند حسینحاج و پری نداشت، خبر تابشبی خود جز هیچکس بهار دل از
 :گفت و گرفت وش*آغـ در را بهار ذوق با پری کند،می پنهان را چیزی دختر

 کرد؟نمی پنهون اشپری مامان از رو چیزی که بهار -
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 :گفت و زد اشگونه روی باشد آمده يادش چيزی انگار كه پری

 رمب قربونت بگو حاال مامان مرگ! همینه نکنه نشد بگه خواستیمی چیزی یه حاال تا صبح بده مرگم خدا -
 !است؟ فردای خواستگار ینا به مربوط

 و خندید حسینحاج انداخت گل اشچهره خواستگاری این آورییاد هیجان از و داد تکان مثبت به سری بهار
 :گفت

 گن؟می چی گلی لپای این پس نداشتید، ارتباطی اصال   میگی که تو پدرسوخته -

 :گفت کرده هول پری خندیدند، هم با همه

 مادر؟ همکالسیته -

 .امانم نه -

 دانشگاهی؟هم -

 .نه -

 چی؟ پس وا -

 :گفت تكهتكه پدرش حضور از شرمگين بهار

 ...خب خب بده اجازه مامان -

 :گفت کودکانه و انداخت زیر را سرش

 باشه؟ من مال امشب مامان بخوابین برین میشه بزنم حرف شما جلوی کشممی خجالت من بابا -

 .ایستاد و خندید حسینحاج

 ور موش به مو مادرت دیگه ساعت نیم مونهنمی دختری مادر بدون ولی بزنین حرف دختری مادر بابا باشه -
 .میگه بهم اضافه مخلفات با

 اینطور خواستگاری مورد در بهار هیچوقت بود لبش بر خوشحالی لبخند رفت، بیرون اتاق از حسینحاج
 را بهار با مخالفت توان چون اشدب اشخانواده شایسته فردی خواست خداوند از فقط نداشت هیجان

 :گرفت را بهار دست پری نداشت،

 !کنه؟ ازدواج به راضی رو تو تونست کی باالخره کیه؟ ببینم بزن حرف د شدم ب*لــ به جون بگو -

 :گفت خنده با و گرفت را مويش از دستی و بود چسبیده تختش دیوار به هامجرم مانند بهار

 !نشده همکالم من با بار یک دکتر آقای این اصال   که خودم جون به پری مامان -

 :کوبیدمی هم به را دستانش کودکان مانند رفت، باال پری جیغ صدای
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 !دکتره آخ زنممی زمین رو دراز این پوز من دکتره که برم قربونت الهی! دکتره خدا یا! دکتره وای -

 :رفت غره چشم بهار

 .نکن کور ذوقمو خدا رو تو آوردی؟ رو اسمش دوباره مامان -

 تا ود خدایا دکتره علی یا وای خبری،بی از مردم چیه؟ به چی خدا رو تو بگو بگو کردم، اشتباه باشه باشه_ 
 .قدرت آقا میدم برممی مسجد صبح فردا النگو

 شیرینی افتادند اشک به خنده از دو هر الحق که شود باز اخمش بهار تا گفت خنده برای را حرف این پری
 :گفت و کرد غـل*بـ را پاهایش تختش دیواره به چسبیده بهار جانشان، به بود چسبیده دختری ادرم

 ودب هندی غذای خوردیم، بیرون غذای رفتیم ژاپنیم دوست همون آکی با ایران بیام اینکه از قبل هفته دو -
 ...دانشگاه کنزدی بیمارستان یه رفتم پیچید، هم به بدجور امروده و دل و نساخت بهم اصال  

 :گفت و كوبيد پاهايش روی پری

 مادر؟ نگفتی چرا شدی مریض تنها غربت توی که بمیرم بمیره، برات مادر ای -

 که مدید کردم توجه گرفتم متخصص برای نوبت بیمارستان رفتم خالصه گذشت، دیگه مامان نکنه خدا -
 ویت وطن هم یه دیدن آخه چجوریه؟ کیه ینمبب کردم ذوق خیلی توکل حسام دکتر ایرانیه آقای یه دکتر اسم

 وبتن وقتی ولی باشه داشته سن سال چهل حدود مثال   یا پیرمرده یه اول تصورم به بخشهلذت خیلی غربت
 هنوز مشخصه پس گفتم حامد و حمید وساالیسنهم جوون پسر یه دیدم شدم مطبش وارد و شد من

 نشستم یوقت بفرمایید، گفت انگلیسی به بود چیزی نوشتن سرگرم زیر به سر اون خالصه چیزیه، دانشجویی
 !یدهم نشون العملیعکس چه بینهمی رو وطن هم یه وقتی ببینم که نبود دلم تو دل بود نکرده نگاهم هنوز

 :پرید حرفش میان شوق با پری

 بگو؟ شوبقیه بعد شکلیه؟ چه بگو مادر وای -

 :غريد ماند ناكام حرفش كه بهار

 ودب بيمارستان روال كه كروات حتی بود مذهبی کامال   ظاهرش و شچهره خب گفتممی ذاشتینمی بابا ای -
 که ودب انداخته مچش دور عقیقم سنگ تسبیح یه بود، کرده راستش دست به عقیق انگشتر یه بود نزده

 دونمنمی ولی ها حیام بی نگی پری مامان طرفی، یه موهاشو داشت، ریش ته یه بود، بند دست شبیه بیشتر
 شچهره كه درصورتی بودم نديده جذابی اين به پسر حاال تا انگار! دلیل بدون نشست دلم به اینقدر چرا

 وچیکک نگاه نیم یه و خوند رو اسمم کرد، نگاه سیستمش به شد تموم نوشتنش که وقتی خالصه! معموليه
 ینمبمی وطن هم یه خوشحالم گفت و تانداخ زیر به نگاهشو بله گفتم هستین؟ ایرانی گفت و کرد من به

 خاصی چیز و داده نشون حساسیت فلفل به اتمعده گفت و پرسید پزشکی سؤاالت ازم بعدم! همین
 نگاهم چرا دارم حجاب که من آخه که بودم این نخ تو بود رفته یادم دردم معده اصال   که من حاال نیست،

 رتضرو صورت در گاهی بود میزش روی به فقط چشمش دپرسیمی ازم پزشکی سواالی وقتی حتی! کنه؟نمی
 هیچکس حاال تا که نشست دلم به جوری یه اومد خوشم ازش الکیالکی جاهمون مینداخت کوتاه نگاه یه
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 چهی من معمولی معمولی! رنگی چشم و بلند قد نه! هیکلی نه! خوشگله نه! بود نکرده جا دلم تو اینطوری
 مردم ترینخاص و ترینخوشتیپ داد نشون بهم تجربه یه چون دادمنمی میتاه مردی هیچ زیبایی به وقت
 آوری یاد از لرزهمی دلم میگم برات مامان که اآلنم ارزی،نمی مفت باشی نداشته مرام و اخالق باشی که

 بونمهر و وقار با کامال   که بود لبش روی لبخند یه دماغ، گنده و اخمو نه بود مغرور روترش نه شچهره
 خیلی ادب با مذهبی بچه یه! کنه نگاهم بودم منتظر که مردیه تنها این میشه باورت داد،می نشونش
 رو کسی ظاهر اساس بر نمیشه وقت هیچ درسته! کنممی حس اینجور من شاید دونمنمی زدمی مهربون
 بودن دستش حلقه کردم نگاه چپش دست به ناخودآگاه! کنم قضاوتش اینبار خواست دلم ولی کرد قضاوت

 یچ دونمنمی اصال   بود توش خاصی نجابت جور یه رفتارش کردم، رؤیابافی خودم برای نوجوون دخترای عین
 مداهللالح خاصی مریضی گفت کرد تعجب مقدار یه چکاب؟ برای بیام کی بعد دفعه دکتر آقای گفتم که شد

 همش اون، بود شده فکرم روز سه تمام مامان بیارین، تشریف روز سه از بعد داشتین درد معده اگر ندارین
 کسی به الکی آدم مامان کنم، نگاهش کردممی کیف اصال   دیدنش به بیمارستان برم خواستمی دلم

 میشه؟ مندعالقه

 .آمدند پایین به غلتان مرواریدها گرفت، را دخترش دست اشک، مروارید از بود شده پر چشمانش پری

 .برده رو دخترم دل که آقاست خیلی حتما   برم قربونت الهی! خودته آینه میگی برام که اینی -

 .کرد پاک را مادرش هایاشک داشت خوشی حال بهار

 .دارم حرف دیگه کلی مامان نکن گریه -

 .برد باال را دستانش پری

 نگز  اباتب به مرتب مدت این کنه، راضیت امیر دوباره بودم نگران همش خدا به شکر مرتبه هزار! شکر الهی -
 تما  ح گفتمی بابات کنممی قانعش باشید مطمئن بزنم حرف باهاش بدین اجازه بار یه فقط گفتمی زدمی
 .همیش قلم خونه این از شوندایی پای دوقلوها این پای برکت به الحمداهلل ولی کنه راضی رو بهار تونهمی

 :گفت دلگیر بهار

 سنمی هیچ دیگه دونهنمی! کنشمگوش حرف و مطیع هنوزم بودم عقدش که زمانی مثل کردمی فکر آخه -
 .نداریم باهم

 بیمارستان؟ رفتی روز سه بعد شد؟ چی اشبقیه خب رو گوری به گور اون كن ولش -

 :گفت و افتاد تپش به دوباره قلبش بهار

 سریع خیلی ربا این ادببی پسريه مطبش داخل رفتم وقتی گذشت، هفته سه اندازه روز سه اون آره، وای -
. احافظخد  دارم بیمار بخش توی گفت و شد بلند مرتبه یه ندارین، مشکلی دیگه گفت و پرسید رو سواالت

 هایمدل آینه جلوی بار سی رو روز سه عین دقیقا   شد خراب سرم دنیا انگار رفت و کرد ول اینجوری وقتی
 برق یه باشه نداشته ایراد وقت یه زدنم حرف ببینم زدممی حرف مدام بودم، کرده امتحان رو روسری جدید

 و خراب رفت، نکشید دقیقه دو به سریع اون اونوقت بود، رفته یادم هول از اصال   كه لبم بزنم خریدم ب*لــ
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 ی؟کن کوچیک براش خودتو که کیه مگه بابا برو ،گفتم داغونا یعنی داغون میگم مامان خونه رفتم داغون
 دیدنشو هوای دلم دوباره ولی خودم به گفتممی رو اینا مامان اما باشه داشته چیزی زنی نامزدی شاید اصال  
 بس از شدم بیچاره نه دیدم گذشت روزی دو! اونجا کشوندمی منو که بود حسی چجور چرا دونمنمی! کردمی
 شیپ ببرمش تا بزنه تمارض به خودشو کردم راضی رو آکی بودم، افتاده زندگی از کنممی فکر بهش دارم

 قربون گفتم منم باهات بیام تا کنی حل رو هافرمول فالن برام باید گفت و گرفت باج ازم کلی خالصه حسام،
 ونجاا ساعتی دو یه تا بنویسه آزمایش و سونوگرافی تا کن ناله و آه جوریم یه بیا فقط تو فرموالت، خودتو
 نبود وکلت دکتر شیفت سوخت سابیح دماغمون کلینیک رفتیم وقتی خالصه پسریه؟ چجور ببینم باشیم
 گفت که هست؟ زمانی چه توکل حسام دکتر پرسیدم منشی از کرد،می اممسخره و خندیدمی مدام هم آکی
 وبتشون بخوایی اگه کرده کنسل نفر یک خوایمی هست اون بجای فالنی پرفسور و استراحتشه هفته یک تا

 هب مامان میارمش اومد توکل دکتر که دیگه هفته برممی مومریضی خوامنمی نه گفتم دلخور منم بدم بهت
 شودست انگشت پشت بود پایین نگاهش ایستاده، سرم پشت آکی کنار دیدم برگردم اومدم تا قسم خدا

 ،آکی بود زده خشکم همینجوری بخنده خواستنمی و گرفته اشخنده بود معلوم دقیقا   زد،می گاز آهسته
 نه،بک چیزی ایناله و آه نکرد نامرد خندیدمی ریز کمر به دست یه دهنش جلو دست یه سالم سالم که نکبت
 رو ندهب که سعادتم خوش چه هستین؟ خوب عظیمی خانم سالم گفت و کرد بهم کوتاهی نگاه یه توکل دکتر
 نندی دست از رو فرصت هستن؟ گوارش تخصص هاینابغه از یکی ایشون دونید،می فالنی پرفسور بهتر

 من مطب رینبیا تشریف دوستتون برای خواینمی حتما   فرمودین منشی به شنیدم البته بگیرین رو وننوبتش
 شورمرده صداي با کردم هول نداره، حرف تشخیصشون و ایشون کار برین پرفسور خدمت کنممی توصیه ولی
 کرد، راراص مريضم شبیارم شما پیش که نداشتم اصراری من ببخشین دکتر، جناب سالم زدم داد بلندم برده
 شخیصت متبحرانه چقدر اینکه تعریف نه کنما، خودتونو تعریف که نه یعنی کردم رو تعریفتون بس از که نه

 ...یا توکل دکتر یا گفت مو بیماری دادین

 به رو شدم آب خجالت از درسته؟ دیگه هیچکس یا گفت حرفمو وسط پرید بزنم، حرف نداد اجازه مامان وای
 آکی هب و کرد نگاه و کشید پایین رو آکی چشم هایپلک بعد خوبه، روشون و رنگ که ایشون گفت و کرد آکی

 تگف برداشت نه گذاشت نه نامردم آکی باشین، داشته نمیرسه نظر به موردی که شما گفت انگلیسی
 نگاریا ایینپ انداخت سرشو گفت اینو آکی تا مامان بیمارم، من که بوده این تشخیصش بهار انگار دونمنمی
 ،نبوده اصال   انگار که شد محو جمعیت توی جوری یه یعنی رفت، و اجازه با گفت سریع باشه کرده هول که

 آکی کرد بیرونمون اومد حراست که خندیدم انقدر خندیدیم انفجار حد به دوستم منو رفت دکتر وقتی
 آب بارم چند تازه زدی،می حرف تند تند و بود باز چشمات جغد مثل گفتمی درمیاورد منو ادای همش
 حل فرموالشو آکی نامردی خاطر به منم ،البته بودم مرده خنده از دیگه گفت که اینو بیرون ریخت دهنت
 .نکردم

 :تگف لبخند با بود گرفته تازه جانی او یاد با انگار که بهار خندیدند، بلند به کردند شروع بهار و پری

 چند برگردم خواستنمی دلم بودمش دیده وقتی از بود اینجا جالب و راناي به آمدنم به مونده روز چند -
 من حاال نميام، بگم بهش نيومد دلم بود خوشحال خيلی بابا چون ولی كنم كنسل رو اومدنم خواستم دفعه
 حس بزنم، حرف باهاش بشناسمش، بیشتر خواستمی دلم چرا دونمنمی ديدنش، قراربی و بودم مونده

 بیمار یه حد در اونم بودم دیده بار سه رو بدبخت اصال   حاال فهمه،می منو هایاحساس و هافحر  کردممی
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 به شتپ ترطرف اون من رویروبه دیدم بودم، نشسته پارک توی اتفاقی باریک اینکه تا بود، کرده رفتار باهام
 کال   البته! زد بارون موقعه نهمو برم خدا قربون دادن بهم رو دنیا مامان یعنی خدا، يا وای! نشسته من

 هنقش و كردم كمين گربه مثل يعنی بود موقع به بارونش جور بد ولی بود بارندگی جااون که خدا همیشۀ
 بود شده فراهم چیز همه خب رسید، ذهنم به فکری یه مرتبه يه برسونم اون به چطور خودمو كشيدممی

 دمش پارک وارد تازه من یعنی که بیام روشروبه از که رو پارک زدم دور رفتم صندلی، پشت گذاشتم رو چترم
 تهنشس پارک صندلی سقف زیر راحت خیال با آقا جاش به كشيدممی نقشه و ميزدم بالبال داشتم من حاال
 كه رفتممی راه آروم جوری يعنی زدم، قدم یواش یواش و انداختم زیر رو سرم خالصه کرد،می مطالعه و بود

 هک رسیدم هندی، فیلم بود شده قشنگ کرد تند زمان همون بارونم برم قربونش بود، گرفته امخنده خودم
 نگاهم داره فهميدم ميشدم رد كنارش از داشتم مامان وای ندیدمت، من یعنی الکی شدم، رد زیر به سر بهش
 هی که شدم دنابو تقريبا و ميشدم رد كامال ديگه داشتم خالصه نداد نشون العملیعكس هيچ اما كنهمی

 :گفت و دوید سرم پشت و پرید جاش از مرتبه

 !عظیمی خانم! عظیمی خانم-

 چشمش بعد کرد نگاهم یکم اول ولی بزنه حرف اومد طفلک! اینجا؟! شما دکتر گفتم و برگشتم تعجب با منم
 چتر خودتون با چرا میشن مریض بگیرین گفت دستم داد بود دستش چتر یه دوخت، زمین به رو

 چتر ردک تعجب ببخشید گفتم مظلومانه خیلی قشنگ ديگه منم بارندگیه همش که روز چند این! ردین؟نیاو
 آروممظلومم،  دختر يه مثال پایین انداختم سرمو منم! ببخشم؟ رو چی گفت داد دستم و گرفت سرم باالی رو

 گفتم هك چرندی از مخود نگفت هیچی دیگه كرد نگاهم غيرمستقيم يكم بدبخت کردم نگرانتون اینکه گفتم
 کردم باال سرمو شد، طوالنی سکوت دیدم کردممی نگاه رو زمین کف منم خالصه بود گرفته امخنده خودم
 دیدمتون خوشحالم چقدر گفتم انداخت زمین به چشمشو بود، شده خیس خیس کنهمی نگاهم داره دیدم

 كنممي خواهش گفت سریع باشه دیده سر دو دیو که انگار بدبخت! شدين خيس خودتون چتر بابت ممنون
 ميرفت سريع انقدر داره عجله انگار رفتمی جوری یه رفت، دست به کتاب چتر بدون بارون توی و خداحافظ

 مگفت بار هزار هوا پریدم بار چند خوشی از خيابون توی رفت وقتی خالصه پيچيد هم به بار يه پاهاش كه
 منو که تیکی رمان صحنه این گفتم، دلم توی بعدش قلبم هب اومدی خوش عشق ای عاشقتم خدا، عاشقتم

 .خره خیلی نشه عاشقم اگه انداختیم راه براش خدا

 :گفت و افتاد تخت روی خنده از پری گفت که را این

 چرا ور بدبخت پسریه آخه ببینی، خودت از ترنجیب یکی نتونستی که برم قربونت! فتنه تو بالیی چه -
 !کردی؟ همچینش

 :داد ادامه خنده با بهار

 کمال در بدم پسش رو چتر که دکتر مطب رفتم روزش فردا بده گوش اینجاشو پری مامان کاری کجای -
 رو ترچ گفتن دکتر که گفت بده اطالع اتاقش توی بره یا بگیره تماس باهاش اینکه بدون منشیش تعجب
 اين از تر پررو من ولی وختنیس چه سوخت دماغم آقا! پزشکی کمسیون رفتن خودشون بدین من تحویل
 پسر ينا برگردم نيست معلوم ایران برم اگه گفتم آکی به. كنيد تشكر گفتم بهشو دادم رو چتر بودم هاحرف
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 خاصی چهره نه پسر اين بهار گفتمی کرد،می نگاه منو تعجب با آكی بدبخت چيكارکنم نظرت به نه يا باشه
 چرا فهمیدمنمی خودمم ندادم بهش جوابی! شده مرگت چه چته مولیهمع کامال   فرد یه جذابی، تیپ نه داره

 افتادم تیخف چه به ببین گرفته منو خواستگارام اه کنه لعنتم خدا گفتم آکی به بود، شده خاص برام اینقدر
 طرح و آوردیم در بازی مسخره انقدر خالصه کنم جلب خودم به نظرشو رو نفر یه کشممی نقشه دارم که

 چوب چهار من خب ارزیدنمی مفتم هاموننقشه از هیچکدوم نرسیدیم اینتیجه هیچ به ولی كشيديم
 کردهن تجربه عمرم توی تاببی خیلی بودم، تاببی ولی خندیدممی آكی با درسته كردممی رعايت بايد خودمو
 رفتم رسید، نظرم به فکری یه اینکه تا بودم شده کالفه هم داشتم دوست هم رو، تابیبی این بودم

 مه ما بشه وارد خواست تا کلینیک حیاط بریم گذاشتیم قرار آکی با دیدم حضورشو ساعت بيمارستان
 سر یالک و نیست تفاوتبی بهم اونم یعنی که دیدتم که آورد روم به و خواست خدا اگه بشیم رد تفاوتبی

 اگه پرواز، برای بگیرم تهوع قرص یه میعمو دکتر از اومدم ایران میرم دارم میگم بهش و کنممی باز رو حرف
 مثل خالصه بدم، نشون ارزشبی خودمو و کنم خار خودمو تونمنمی هیچی که زد ندید به خودشو هم

 ما ترفمی باال هاپله از داشت وقتی اومد، دکتر تا موندیم منتظر و شدیم قایم كلينيک گوشه یه هاکاراگاه
 لیو برنگشت شنید رو صدامون تا خدا به زدن، حرف بلند آکی با کردم شروع و هاپله روی رفتیم سریع هم
 آروم سرمون پشت فقط ننداخت بهمون نگاهم نیم یه شدیم رد کنارش از کرد، تریواش رو هاشقدم یکم
 اوا گمب الکی برگردم شدنمی برگرديم، تونستيمنمی مرگمون خبر ندیدمش یعنی که هم ما داشت،برمی قدم
 رو یمگوش که بود این رسید ذهنم به که فکری تنها دیگه شدمی بد دیگه خیلی خدایی! شمایین دکتر آقای

 میاد یک تهران رسممی ساعته فالن پروازم فردا بله ممنون باباجون سالم گفتم بلند گوشمو روی گذاشتم
 یيعن شد، رد کنارم از سریع مرتبه یه گفتممی رو همینا که داشتم ايران ميرم دارم بفهمه اون كه دنبالم؟
 اغوند  اعصابی با و گرفتم عمومی نوبت یه الکیالکی دیگه هیچی ريختن سرم روی يخ آب شد رد وقتي مامان

 آکی دادم شمارو بابارو، خودمو، شماره رو خونمون شماره بودم، شده هادیونه عین مامان خونه، برگشتم
 هک نرو بگه و بیاد بودم منتظر همش فرودگاهم توی خندید،می فقط اونم بده بهش سراغت اومد اگه گفتم
 لیو داشت تأخیر ساعتم دو پرواز تازه نیومد، که نیومد زدهفلک اما کنممی تسلیم جان به جان نبینمت من

 کنم عریفت برات نشد که بود شلوغ انقدر که صبحم ایران، برگشتم خورده شکست لنگ پا بز مثل منم نیومد
 آشنايی برای بده پدرتو شماره هستم، توکل دکتر مادر گفت زد زنگ مامانش مرتبه یه بعدشم رو، ماجراها
 ازم خوادمی كه موندم من و كنيم صحبت هم با مياييم فقط نداريم هم از هاخانواده شناختی چون بيشتر

 .میشه چی فردا تا ببینیم حاال ماجرا کل بود همین خواستگاری قبل تحقيق يا كنه خواستگاری

 :گفت و ایستاد عجله با پری شد تمام که دختری مادر هایفحر 

 هب شب گلوم، توی راز همه این نکرده ورم تا بگم رو همه بابات به میخوام برم دیگه من برم قربونت خب -
 .مامان شیطون دختر خیر

 حسام هك بود يبعج و خوابید ب*لــ بر لبخند حسام یاد با بهار و رفت بیرون بهار اتاق از زدن بشکن با پری
 .كندمی نگاه ازدواج به سنتی چه و نيست ديگر پسرهای مانند

 قربان و میزد چرخ خانه در مدام بهار دلیل بدون هایخنده صدای از بود شده پر حسینحاج خانه بعد روز
 چه آمدنمی یادش دویدمی حیاط در کنان لیلی و میزد سر باغچه هایگل به رفتمی مادرش پدر صدقه
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 بینوا کارگرهای داشت،وامی اشخنده به بیچاره کارگرهای به مادرش غرغرهای صدای بوده شاد اینقدر زمانی
 با حسام پدر کرد، تکانی خانه نوروز عید سه اندازه ظهر از بعد تا پری بودند شده عاصی پری دست از

 که خانه زنگ بعد ساعت منی رسند،می شهرشان به دیگر ساعت نیم تا که گفت و گرفت تماس حسینحاج
 :زدمی فریاد و کرد باز را در پری رقصید،می رو و زیر انگار بهار قلب شد زده

 .اومدن خدا یا اومدن، بدوین اومدن، اومدن، -

 بهار هک بود این از نشان حسینحاج هایگفتن یاهلل صدای و رفت خانه حیاط به استقبالشان برای حسینحاج
 به و کرد سر بر را سفیدش چادر کرد، تنظیم را اشآبی روسری ایستاد آینه رویروبه ربها کند، سر بر حجاب

 .زد چشمک یک آینه

 .رسید منم شدن عروس وقت -

 به اربه گفت، آمدخوش حسام خانواده به و رفت پذیرایی سالن به بهار زد، صدا را بهار پری دقیقه چند از بعد
 و حسام مادر اما دارد کار و سر مذهبی کامال   خانواده یک با حتما   که بود این تصورش در حسام ظاهر خاطر
 جهتبی نشست صندلی روی که بهار نداشتند، سر بر چادری کدام هیچ و بودند معمولی همه خواهرش سه
 اول پدرحسام خاصش، و محجوب دکتر آقای برای بود شده تنگ دلش رفت، حسام صدقه قربان دلش در

 و است بیمارستان یک حسابداری کارمند خودش که داد توضیح حسینحاج برای وا کرد صحبت به شروع
 همه که دارد دختر سه و پسر دو گفت فرزندانش مورد در هستند، تهران اهل و نشسته باز معلم همسرش

 جهت به حسام پدر دخترانش، تحصیلی رشته از و گفت دامادهایش شغل از کردند، ازدواج حسام بجز هاآن
 وادهخان با شود متوجه حسینحاج که بود شده باعث موضوع این و بود برخوردار باالیی بیان فن از شغلش
 هیچ بدون حسام مادر و خواهران بود، معمولی هاآن مالی سطح مشخصا ولی روستروبه محترمی
 را بهار هایزدن پلک تعداد حتی که کردندمی اسکن را بهار چنان بود بهار به چشمشان فقط ایمالحظه
 دیدش ضربان کردمی احساس که بود گرفته استرس بودن دید معرض این در چنان بهار بود، آمده دستشان

 به شروع خواست حسینحاج رسید پایان به که حسام پدر هایحرف است، مشخص چادرش روی از قلبش
 :گفت حسام مادر که کند صحبت

 مگرفت تماس که روزی همون حسام پسرم حقیقتش شما خدمت بگم رو مطلبی یه خواستم آقاحاج شرمنده -
 خوششون خانم دختر یه از که گفتن و گرفتن تماس من با قبلش ساعت یه دیدار اجازه برای خدمتتون

 اب دارن خونیهم ما خانواده با اگر ببینین تحقیق برین شما و میاد معقولی و نجیب دختر نظر به که اومده
 قرار ایران میام دیگه روز دو خودم من تا بدین انجام رو اولیه هایصحبت و بذارین دیدار قرار خانم دختر پدر

 خترد یه باالخره که شما مادر پرسیدم ازش! كردم تعجب آقاحاج واال! بشم آشنا خانم دختر با تا بذارین ديدار
 در نه زدم حرف باهاش نه اصال   من نه گفت پسرم دونی،می شمخانواده مورد در حتمی کردی پسند رو خانمی

 گفت پسرم گرفتم تماس شما با من که نیست جریان در اصال   هم خانم دختر اون دارم اطالعی هیچ موردش
 و هستش دانشجو مطمئنم فقط گفتن و دیدنشون اونجا و اومدن مطبشون خانم دختر این دوباره یکی که

 .گرفتم دوستش از موبایلشم شماره

 :گفت افتخار با حسینجحا و پری به رو حسام مادر
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 صدمدر  یه دختر با نکردم صحبت میگه وقتی که دارم ایمان پسرم راستگویی به انقدر من خانمحاج آقا،حاج -
 دارهن شما خانواده و شما دختر به نسبت شناختی هیچ شدم مطمئن جسارتا البته و ندارم شک حرفشون به

 که بود این داشت دخترتون از که اطالعاتی تنها ییعن ندارید شناختی ما به نسبت شما که طورهمون
 ...هستش بهار اسمشون و خوننمی درس آکسفورد دانشگاه

 :گفت بهار به رو

 بهاره؟ شما اسم دخترم؟ درسته -

 :گفت آرام بود شده پنهان سفيدش چادر زير كه لرزان دستی با بهار

 .همين فقط تمرف مطبشون به غذاييم مسمومیت جهت بار دو فقط من و بله -

 :گفت حسينحاج به رو و كرد نازک افتخار از چشمی پشت حسام مادر

 و کردیمن تحقیقی هیچ که شکلیه چه کرده پسند حسام که کسی ببینم که نبود دلم تو دل انقدر حقیقتش -
 در معرفی کنیم،می معرفی ما هم کنید معرفی کامل خودتونو شما هم خواممی من حاال خدمتتون، رسیدیم

 معرفی کامل پسرمونو خودمونو ما البته صد البته دونم،نمی رو خانمتون دختر سن حتی واقعا   که حدی
 .کنیممی

 :گفت خنده با حسام مادر داد، تكان مثبت به سری حسينحاج

 تصحب جدی انقدر کنند گوش بقیه بگم من که شده باعث معلمی عمر یک ببخشید، منو جسارت آقاحاج -
 اشباه خدمتتون بدم رو عروسم تلفن شماره تونممی من نه ذاتم بد شوهرای مادر اون از نکنید کرف کنم،می

 ...کنممی رفتار باهاش دخترم مثل که میگه بهتون حتما   کنید صحبت

 :داد ادامه بلند ایخنده با

 .داره خبر عروسم دل از خدا کنممی فکر من که اینطور البته -

 :داد ادامه مادرش خندیدند همه حسام مادر صحبت با

 هدانشگا شوعمومی تا سالشه، دو و سی حسام پسرم پسرم گل معرفی یعنی اصلی، مطلب سر بریم خب -
 شنیدیم و دیدیم ما که چه اون پزشکیش، رشته تخصص برای رفته ایران از که ساله سه و خونده تهران

 یهبق با همیشه حسام اخالقی نظر از باالست همیشه نمراتش و بوده مودبی و زیر به سر دانشجوی همیشه
 قرآنی هایدوره و جماعت نماز و مذهبی هایمراسم اهل خیلی مذهبی نظر از کال   داشته، فرق هامبچه

 ابتنج نظر از نشده کمرنگ بیت اهل و ائمه به اشعالقه هم هنوز ولی انگلیس رفته اینکه با حتی هستش،
 همسرم و هامبچه و من مذهبی نظر از چرا دروغ آقاحاج کنم،می تضمین رافتخا با رو پسرم انسانیت صداقت

 سرمپ بگم اينم و مذهبيه بچه كامال حسام اما بريم مسجد بار دو يكی سالی شايد هستيم معمولی سطح همه
 نسبت امبچه هایمحبت شرمنده همیشه پدرش منو شاهده خدا و مادره و پدر به احترام زندگیش لوحه سر
 .بوسهمی پدرشو منو پای و دست مياد كه زمان هر شاهده خدا هستیم، خودمون به
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 ليوان سريع پری دهد، ادامه نتوانست دگر و انگار شد پسرش تاببی شد خارج چشمش از اشک حسام مادر
 و حسامش دوری از دلش شدن نازک بخاطر كرد خواهی معذرت و كرد چاق نفسی حسام مادر و آورد آبی

 :صحبت به دخترانش به اشاره با كرد شروع

 جونشون خواهر تا سه اين هستن شما ــوس*بـ دست فاطمه و مهتا و نگار یعنی دخترام تا سه این خب -
 رو حسام انتخاب اومدن کردن ول رو شوهراشون نفریشون سه هر همین برای داداششون برای میره در

 مآرو کامال   خانواده یه ما بدونید بخواین خودمون یاجتماع موقعیت درمورد حسام، پسرم درمورد این ببینن،
 متوسط مالی وضع نظر از شنیده، ما خونه از بلند صدای کسی حاال تا نه دعوا اهل نه هستیم دردسریبی و

 مقاطع فرزندم پنج هر بحمداهلل و کردیم ها بچه این تحصیل خرج آوردیم در چی هر خدا همیشه و هستیم
 برای بیارین تشریف که میدیم همسرمو کار محل با رو منزلمون آدرس انشاهلل حاال دن،گذرون رو تحصیلی باال

 ينيمبب کنن معرفی کامل خودشونو فقط صحبت به کنن شروع خودشون جان بهار دارم دوست حاال و تحقیق
 زا فقط خودشون آقا حاج اینکه هم بشنویم؟ عزیزمو دختر صدای هم تا سالشونه؟ چند هستن؟ چندم ترم

 .بگن شونخانواده

 همه چشم بود، شده جانم نوش حسام درمورد مادرش هایحرف تمام کردم، محکم گلویم زیر را امرنگی چادر
 :گفتم و کردم نگاه پدرم به بود، من به

 ميدين؟ اجازه بابا -

 ،بودن مجلس نخود حسام مادر هایپرحرفی دست از مادرم و پدر طفلک داد، تکان مثبت به سری پدرم
 :كردم صحبت به شروع و انداختم زير به چشم و داشتم نگه صاف را سرم كردم صاف گلويی

 جهشی اینکه بخاطر هستم،...شهر متولد ساله هفت و بیست عظیمی حسینحاج دختر عظیمی، بهار من -
 ولی شدم سه رتبه کنکور البته گرفتم خودمون شهر ریاضی رشته توی رو لیسانسم سالگی نوزده خوندم درس
 فوردآکس ساله شیش االن و گرفتم تهران شریف دانشگاه رو ارشدم نرم، تهران دیدن صالح پدرم سنم بخاطر
 تاداس البته کنممی تدریس ترپایین سطح دانشجوهای برای دارم االنم گرفتم دکترامو و خونممی درس دارم

 .بدم ادامه ممیخوا دکترا پست برای خدا امید به و دانشگاهی مدرس حد در نیستم

 نداشتند ما درمورد تحقیقی هیچ شدم مطمئن که کردندمی نگاهم باز دهانی و تعجب با حسام خانواده چنان
 :گفت کرده هول مادرش

 !خونی؟می دكتری پست برای االن آکسفوردی؟ دانشگاه دكتری التحصیلفارغ سنت این با تو دختر -

 .بله -

 و مادر و باشم برخوردار علمی خوب سابقه این از شدنمی باورشان حسام هخانواد رفت، باال هاچهچه و بهبه
 اين از بودم مغرور من و كرد رو پدرم را امجهانی مسابقات تمام گذاشتند تمام سنگ من از تعریف در پدرم
 :گفت آرام حسام خواهران از یکی خندیدند،می تعجب با ریز حسام خواهرهای موفقيت همه

 !چيزيه عجب دختره حسام، زرنگیه عجب -
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 تحصيل همه و بودند آمريكا كه برادرانش از پدرم گفتندمی آفرین فقط هاآن گفتندمی مادرم و پدر چه هر
 زا خالصه فوتباليست احسان عمه، پسر عمه، از بوده مدرسه مدير شاه رضا زمان كه اختر مادر از گفت كرده
 اینکه با چیست؟ العملشان عکس ترسیدم بود، تنشگف وقت شد آشوب دلم در آنی به او، بجز همه

 :گفتم آرام بدانند باید ولی شده پاک او اسم از امشناسنامه

 عقد ماه دو نزدیک بود، سالم نوزده که زمانی بگم، خدمتتون باید که هست موردیم یه خواممی معذرت -
 .شدیم جدا هم از نشده ماه دو و بودم عموم پسر

 بر هایشانخنده دخترها مانپذیرایی سالن در بود کنی خفه صدا بمب انگار مگفت که را حرفم این
 حسام خانواده مدام شدند، ساکت همه رفتند فرو فکر به مادرش و پدر شد، خشک انگار هایشانب*لــ

 یرز به رس شرمنده کردم نگاه پدرم به بروند، یا بمانند دانستندنمی انگار کردندمی نگاه همدیگر به پرسشی
 :گفت اخم کمی با مادرش مرتبه یک زد،نمی حرفی هیچکس بود، رفته فرو خود در بدجور هم مادرم بود،

 متوجه دوستتون طریق از که اینه منظورم یعنی دونه؟می حسام ور موضوع این خواممی معذرت دخترم -
 نشده؟

 : گفتم و كردم ترمحكم شرم از گلويم زير را چادرم

 .نکردم صحبت دوستم با اصال   خانوادگی هایعموضو مورد در من -

 موضوع این چنان بود، پیاپی هایسیلی آماج انگار صورتم و سر تمام انداخت، باال ابرویی تعجب از مادرش
 :گفت دلگیری با مادرش هستند، حساس بسیار موضوع این روی شدم مطمئن که بود کرده بهتشان

 دو نای با انتخاب حق حال هر به کنم صحبت پسرم با باید من و همهمی موضوع واقعا   موضوع این ببخشید -
 تمام مورد در اول و بگیرم تماس پسرم با باید من جسارتا بشن، باخبر هم موارد همه از باید پس نفره

 موضوع بنده شخص خود برای واقعا   بگم بهش رو مهم موضوع این آخر در و کنم صحبت عزیز بهار هایحسن
 درمورد کردیم تعجب همه سن این با آورده دخترتون که هایآفرینی افتخار این اقعا  و  نیست، حادی

 واقعا   ولی بدم نظری تونمنمی نیست دور آدم از چیز هیچ و دارم دختر تا سه خودم من چون طالقشونم
 ماه؟ دو از بعد اونم بود؟ چی جداییتون علت عزیزم بهار موضوع یه فقط حسامه، با گیری تصمیم

 :گفتم و کردم داری خود اما بریزم اشک خواستمی دلم که بودم زدهخجالت نانچ

 عمل وصیتش به و بیان ایران به که خواستن من عموی پسر از و شدن سرطان بیماری دچار من عموی زن -
 نم عموی زن متاسفانه من با فقط اونم کنن ازدواج هستن زنده که زمانی تا که بود این هم وصیتشون کنن
 بيامرز خدا اون داشتن من روی اصرار شدت به خدابیامرز و بودن خوشحالیشون پی همه بودن بیمار چون
 من هم حقیقا كنند، ازدواج من با بايد حتما هستش پزشكی هاینابغه از يكی پسرشون چون گفتنمی

 هیچ و کردنمی زندگی امدیگه عموی تا چهار پیش آمریکا سال پونزده ایشون عموم پسر هم بودم مخالف
 شدت به هم من متقابال کنن، ازدواج ندارن ازش شناختی هیچ که دختری با و برگردن نداشتن تمایلی
 کردند اعالم خودشون ایشون نداشت جایی ازدواج هامریزی برنامه توی اصال   چون بودم ازدواج این مخالف

 عموی زن اما دارن باهاشون ازدواج قرار و هستش آنجلسلس ساکن که ایتالیایی دختر یک به مندعالقه که
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 نم پدر متاسفانه و میشه ایجاد خود به خود محبت ازدواج از بعد و کنن ازدواج من با باید که کرد اصرار من
 چندان دو فشار این کردن ازدواج عموم دختر با برادرم چون و بودن عموم با رودربایستی تو شدت به هم
 دو ره که این با متاسفانه و ایران برگردن شدند مجبور مادرشون کردن شاد رایب اجبار به هم پسرعموم و شد

 فکر ام نامزدی کردیم نامزد اومدنشون از بعد روز دو بشیم بزرگترها تصمیم از مانع نتونستیم بودیم مخالف
 ماه یک که بودند ناراحت اجبار این از چنان ایشون و کردیم عقد روز سه از بعد کشید، طول روز سه کنم

 اینکه ات تلفن، یک حتی نداشتیم، ماه یک این در تماما   ارتباطی هیچ ایشون و من و برنگشتن و تهران رفتند
 جدا هم از غیابی بعد و آمریکا میرن مادرشون خاکسپاری از بعد روز چند ایشون و کنهمی فوت من عموی زن
 ود شاید بود من شناسنامه در ایشون اسم که یمدت تمام میکنن ازدواج ایتالیایی دختر همون با و شیممی
 و نداشتیم هم به ایعالقه هیچ ایشون نه من نه اگرنه و بود، طالق اداری روند خاطر به هم اون و نشد ماه

 .نکردیم مشترک زندگی برای تالشی هیچکدوم

 خودم نظر به ،انداختم پایین را سرم سرشکسته بودند من به خیره تعجب با همه گفتم، رگباری را همه
 دادیم توضیح داشت شرمنده که کردم نگاه پدرم به گفتم که بود همان نحس زمان آن از تعریف تریندرست

 به و دبودن کرده سکوت تقریبا   هاآن بینجامد، طالق به اجبار این کردمنمی فکر و کردم اجبار دخترم به من که
 :گفت ساممادرح رفتنشان از قبل ماندن چایی صرف یک اندازه

 و سرپ هایصحبت برای میایم هفته آخر موضوع این با نداشتند مشکلی اگر کنممی صحبت پسرم با من -
 .بشن خوشبخت دو هر انشاهلل نبود قسمت که هم اگه دختر

 :گفت و زد بوسه را امپیشانی آمد جلو حسام مادر شدم زیر به سر شرمنده و زدهخجالت گفت که را این

 .باشی سالمت همیشه عزیزم کنهمی افتخار بهش ایران که ستیه دختری تو -

 زدم زار لندب توانستم تا و کردم قفل را در پشت از بستم، محکم را در رفتم، اتاقم به سرعت به رفتنشان از بعد
 و مدکر می گریه بلند بودم، شده دیوانه زدم زار فقط اهمیتبی کنم باز را در کردند التماس مادرم و پدر چه هر
 .چرخیدممی هدف بدون خودم دور

 

** 

 

 ممه هاآن برای من طالق مسئله که شدیم مطمئن ما نگرفتند، تماسی هیچ حسام مادر و پدر گذشت، روز سه
 به ارب چندین برادرانم حسرت، و اشک بود شده کارم ضرورت، به مگر نیامدم بیرون اتاقم از تمام روز سه بوده

 ار  اتاقم خانه در انگار بودند پاشیده مرده گرد نداشتم هاآن با صحبتیهم به ایقهعال هیچ اما آمدند دیدارم
 ما خانواده برای بودند، غمگین هم مادرم و پدر زدم،نمی کنار را هاپرده شب تا و بودم کرده تاریک کامال  

 ریهگ با و کشید ونمبیر اتاق از اجبار به مادرم ظهر وسط سوم روز بود سنگین بسیار شدن زده پس اینطور
 دبو گرفته درد چشمانم بودم شده هاندیده نور مانند شود، عوض امروحیه تا بمانم حیاط در کمی داد قسمم

 کردممی فکر ازدواجم در نافرجامی به حسرت با و گذاشتم انگور طاق زیر گرد میز روی را سرم خورشید نور از
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 دهش پیرتر انگار که خیالم به داد جواب من از ترجانبی کردم صداییبی سالم برگشت، خانه به حجره از پدرم
 به که دید چه دانمنمی کرد نگاه من به نشست، امکناری صندلی روی و آمد کنارم به آهسته آهسته بود،
 :گفت و افتاد گریه به بارهیک

 بشه؟ عوض هوات و حال رضا امام بریم خوایمی بابا -

 :گرفت را دستم گریه با مادرم دادم، کانت منفی عالمت به سری دلگیر

 .نکن اینجوری خودت با خدا رو تو دونه،می خدا که داری هااین از بهتر موقعیت انقدر عزیزم -

 لیو زدید رقم برایم را شوم روزهای این که بودید شما که بزنم فریاد سرشان خواستم که بودم عصبی چنان
 هیچ بود، واجب من بر مادر و پدر احترام کردم، خدا یاد بودند رتخورده زخم خودشان هاآن نیامد، دلم

 ریخت،می اشک پدرم گرفت آغوشم در مادرم شد؟ چه کردم مادر و پدر احترام همه این کردم گریه و نگفتم
 پدرم وقتی خورد زنگ پدرم موبایل کردنمی امیاری هیچ منطقم ولی اماحمقانه رفتار این از بودم شرمنده
 :گفت تعجب با درآورد کتش از را لموباي

 .توکله آقای -

 زد ار  اتصال دکمه شد، مصلت خودش به و کشید صورتش به دستی سریع پدرم کشید، بلندی هین مادرم
 شوکه خانواده این که جور آن اند،گرفته تماس عذرخواهی جهت بودم مطمئن من کرد، پرسی احوال و سالم
 :تگف و گرفت نفسی و شد زده چشمانش در برقی پدرم بگیرند، ریخواستگا به تصمیم بود محال شدند

 هم زاده آقا خدمت منو سالم...خیره چی هر انشاهلل...کنن صحبت باید که حتما  ...نیست مشکلی بله -
 تلفن جوابگوی حتما   بگیرن تماس دیگه ساعت یک نیست دسترس در االن دخترم توکل جناب ولی برسونید
 فرماییدن نخیر...نیست ثروتش به کسی درک و فهم میزان توکل جناب نفرمایید...نشاهللا...بله بله...هستن

 رفح درسته...نیست درست که اینجوری ولی...فرماییدمی درست باشه...نیست مهم برسند تفاهم به اگر
 خداحافظ خدا پناه در...کنید خبر خودتون پس باشه...متین کامال   شما

 :گفت و کرد باز را ششآغو کرد قطع را تلفن پدرم

 .دونه یه یکی دختر بابا غـل*بـ بیا -

 امشکسته غرور بود، کافی برایم بودند زده زنگ که همین رفتم پدر وش*آغـ به و آوردم در بالی بارهیک به
 :گفت خنده با و زد ایبوسه سرم بر پدرم است، خیر باشد چه هر نظرشان حاال شد ترمیم

 میکنه صحبت مصلت خیلی زنیمی حرف دانشگاه استاد یه با انگار میزنه حرف ه محترمان انقدر خدا به -
 .ایهفهمیدیه مرد مشخصه

 :گفت هول با مادرم

 شده؟ چی بگو کن ول -
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 ودترز شرمنده گفت و کرد عذرخواهی کلی خدا بنده ایران، برگشته دیشب پسرشون بگه که بود زده زنگ -
 مدرستی جواب و بگیم چیزی حسام به موضوع این مورد در شدنمی تلفن پشت واقعا   چون نگرفتم تماس
 مخودمون حقیقتش گفت بزنیم، حرف باهاش ایران برگرده تا دادیم ترجیح همین برای نداشتیم شما برای
 شدم متوجه کردم شما از خودم روز دو این که تحقیقاتی طبق و باشیم داشته تحقیقی یه خواستیممی

 فرش تاجر شما دونستیمنمی ما حقیقتا   گفت شرمنده كمی خدا بنده هستین محترمی و دار آبرو خانواده
 بازار امتم. شناختنمی سریع گرفتم سراغ بازار توی هرکس از بازار توی دارین حجره فقط کردممی فکر هستین

 ما واقعا   تگف بعد برخورداره، خوبی اعتبار از هم پسرها آقا شرکت الحمداهلل خورن،می قسم اسمتون روی
 زاده نخا  شما که گفتن تحقیق توی که گفت نشیم، شرمنده بتونیم که نیست خوب مالیمون وضع انقدر

 پامون اگرنه و نبودیم جریان در ما شاهده خدا گفتمی همش طفلک دارین، زمین آبادی تا چند و هستین
 عمل اتاق قرارداد ما بیمارستان ویت خواهرتون ما خوب شانس از گفت بعد کردیمنمی درازتر گلیممون از رو

 ایشونم طریق از کردن، برخورد ه محترمان و متین ایشون بسیار و شدم هم ایشون مزاحم جسارتا داره
 گفت و کرد عذرخواهی کلی بعدم دادن، جواب حوصله با ایشون و پرسیدیم رو خانم دختر خودتونو احواالت

 بگیم نکرده خدایی که نه پرسیدیم، کامل بودند دخترتون که عقدی ماه دو اون درمورد هم خواهرتون از ما
 و ندداشت صحبت در صداقت چقدر دخترتون ببینیم خواستیم نه، بزرگیه ایراد دخترتون بودن کرده عقد

 از که کردند تأیید هم خواهرتون چون شده گفته صداقت روی از هاشونحرف تمام خانم بهار شدیم متوجه
 گفت ندیدند، و همدیگر کامل ساعت چهار نفر دو این کل در شاید ماه دو این در و هنبود رضایتی هیچ اول

 از يكس ايشون و گفتن رو حقيقت دخترتون فهميديم و زديم اينترنت توی برادرتونم پسر اسم جسارتا
 .هستن جراحی هاینابغه

 :گفت و خندید پدرم

 خانم هارب معرفی و تحقیق نتیجه اول دیشب گفت سلمبه قلمبه هایحرف با کرد ازمون تعریف کلی که بعد -
 با شکلیم الحمداهلل پسرم گفت بودند کرده عقد که گفتم پسرم به آخر در و دادم توضیح کامال   پسرم برای رو

 ،باشه نخبه خورهنمی دختر این قیافه به اصال   گفتن کردند، تعجب پسرم شدت به ولی ندارن مورد این
 .گفتنش بود باال سر تف پس دم هم داره شاخ هم بهار ديدم ولی دم یا داره اخش نخبه مگه بگم خواستم

 :داد ادامه پدرم و زدم پدرم به كوچكی مشت

 هباش تاجر دختر یه شان در که زندگی مخارج پس از تونمنمی من میگه و درگیره فکرش واقعا   حسام گفت -
 گفت الصهخ بگذریم یانه، خوادتتمی اصال   ببین نک صحبت دختر این با اصال   گفتم بهش گفت بعدم بربیام،

 .کنه صحبت ساعتی یک دخترتون با تلفنی میخواد حسام مسافت دوری خاطر به بدین اجازه اگه

 بیاین تهران به شما هاصحبت باقی تکمیل برای حسام خود پیشنهاد به رسیدن نتیجه به هردوشون اگر بعد
 قابل ماش با ما مالی تفاوت نظر از چون بگیرین تصیم بازتری دید با هم ببینید رو ما ساده زندگی خونه هم تا

 غذایی یه بگیر دوش یه برو بدو بهار تو حاال نیست دست دم االن بهار گفتم منم که خالصه نیستیم، مقایسه
 ساهغریب چون خدا به رو تو بابا فقط بابا، برو بزنی، حرف درست بتونی میزنه زنگ دیگه ساعت یک بخور

 اصال   چطوره؟ کردارش مرامش لحنش ببین ولی پسندیدی خوب که ظاهری نظر از نگیر تصمیم عجوالنه
 اش،نب نگران كنممی ساپورتت خودم مالی نظر از دخترم، وقت یه نکنی کوچیک خودتو بابا نیست ایعجله
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 چنديم چند بينيمب بکنن درمونم درست تحقیق یه تهران برن فرستممی رو حمید و حامد االن همین من
 دختر؟ باشه بشه معلوم تحقیقمون جواب تا نده مثبتی جواب اصال   هم تو نمیشه که تحقیق بدون

 .چشم -

 :گفت و کرد کج لبی مادرم

 نمیشه گرفتیم، تهران تاالر کاخ توی رو عروسیامون تمام ما ولی چشمامون روی باشه هرچی بهار نظر خب -
 .کنیم ردش ساده و سر بهارمو که

 .خندید بلند پدرم و کرد سکوت مادرم و رفتم مادرم به ایغره چشم

 زا خورده سر بود شده کور شدت به ذوقم باشم، کیف سر تا گرفتم دوشی و خوردم غذا ساعته یک دقیقا  
 من دشای انتظار، این داشت ارزش گفتمی من به حسی ولی بودم غمگین گرفتند تماس روز سه از بعد اینکه
 ظرمنت شدم، خیره موبایلم گوشی قاب به و کشیدم دراز تختم روی بودم شده خودبینی و تکبر دچار زیاد
 است خودش حتما   بود، ناشناس شماره آمد پیامک یک رسيديم؟می نتيجه به آيا داشتم دلهره اما بودم

 .بود او طرف از فهمیدم خواندم را متن وقتی كردم باز که را پیامک

 اشهب هرکاری که خدا به بدی؟ نشونم ببخشی منو اینکه برای راه یه میشه عصبانی؟ من از هنوز بهار سالم -
 کنم جبران بده بهم دیگه فرصت یه کنممی خواهش هرکسی از بیشتر دارم دوستت من بهار، میدم انجام
 .هاموبدی

 نتیجه بودم مطمئن نمک برخورد او با عصبانیت با شدنمی کردم متمرکز را فکرم کمی داشتم کم را همین خدایا
 :نوشتم خونسردی با را پیام ندارد درستی

 شما انتظار در خوشبختی و آینده که امیدوارم هستم، ایدیگه فرد با ازدواج شرف در من عمو پسر سالم -
 !خداحافظ. باشه همیشه برای

 خدا یا پریدم جا از گرفت، تماس دیگر ناشناس شماره یک و خورد زنگ موبایلم زدم که را ارسال دکمه
 :دادم جواب خورد که بوق چند بود، خودش

 !بله؟ -

 هستین؟ خوب هستم توکل حسام سالم -

 پس ذهنم پس فشردم، هم روی لذت از را چشمانم و دادم قرار قلبم روی را موبایل شنیدم که را صدایش
 :گفتم سریع آمدم خود به کرد نثارم گردنی

 هستن؟ خوب خانواده باشین زنده -

 .بشیم آشنا هم با بیشتر کمی تا گرفتم تماس پدرتون اجازه با منونمم -
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 جان ترسو بهبه گوید؟می چه وسط این صدایش لرزش خدایا! باوقار چه متین چه جان، ای! صدایی چه وای
 خواهدمی دلم اصال   گفتم بابای برو کرد، نگاهم شده گرد چشمانی با ذهنم پس آمدی، خوش من قلب به

 .ببرم لذت الکی

 .بفرمایید کنممی خواهش بله -

 ار  دستش ذهنم پس چیست؟ نشان تندت هاینفس صدای دارد معنا چقدر سکوتت عشق ای کرد، سکوت
 .ندیدم خود به عشق کنم چه کرد، نثارم کنند بدیدت ندید برسر خاک یک و برد باال

 هستین؟ توکل جناب الو -

 :گفت دستپاچه سريع بدبخت

 .کنم شروع کجا از دونمنمی بگم چی دونمنمی یدببخش بله، بله -

 غاستفرا  حالت ذهنم پس من شوم قربانت پسنديدی، چطور ديدی، مرا چطور بگو اصال صدايت، لرزش فدای
 :گفتم باوقار و متين گرفت، خود به

 مورد در رو نظرهاتون کنین معرفی رو خودتون داره امكان اگه! ندارم شما به نسبت شناختی هیچ من خب -
 .کنم معرفی مجدد هست نیازی اگر کردم معرفی خودمو کامل مادرتون برای من بگین مشترک زندگی

 ...خودمو کنممی معرفی من نیست نیازی شده تحقیقات کامل تونخانواده و شما درمورد نه نه -

 :گفت دستپاچه

 تخصصم کردم مهاجرت تحصیل ادامه برای ایران از ساله سه هستم ساله دو و سی توکل حسام من -
 اتاق که سوئیته یه منظورم میگم که آپارتمان کنم،می زندگی ایاجاره کوچیک آپارتمان یه توی االن گوارشه،
 کنممی دریافت کیلینیک از حقوق یه هستم، صفر تقریبا   مالی لحاظ از یکیه، اشآشپزخونه و سالن و خواب

 هزينه چون خوابيدم، گرسنه حتی من گاهی کنم،می هزینه تخصصی پیشرفته هایدوره جهت مدام که
 ولی نمک هزینه مدیریت بتونم کمی تا کنم کمترش رو هادوره تونممی البته که باالست پيشرفته هایآموزش

 این از ندونسته من شرمنده نیست، شما خانواده مثل مالیم وضع واقعا   طال و ماشین و خونه خرید برای
 یسنت خونه جهت به اومدن شما منزل به که مادرمم و پدر البته کردم، خواستگاری شما از طبقاتی اختالف

 من نیدببی باالست شدت به اختالفمون شدن متوجه کردن تحقیق وقتی ولی نشدن موضوع این متوجه شما
 .قسطی دم از اونم دارم دوچرخه یه آمدم و رفت برای من حتی دارم درآمد کم دانشجویی زندگی یه کامال  

 :گفتم آرامش با شده پرو زیادی ذهنم پس این داد، تکان تأسف به سری و انداخت باال ابرویی ذهنم پس

 گین؟می مادیات از اینقدر چرا توکل جناب -

 :گفت کرده هول حسام بود، انداخته راه ظلیلم علیلم و گرفت دستش گدایی کاسه ذهنم پس

 یه داشتم اعتقاد همیشه من باشه، خوب حد این تا ماش خانواده وضعیت کردمنمی فکر واقعا   من آخه -
 کارمند طبقه از امخانواده من باشیم، هم کف هم تا باشه خودمون مالی سطح در که کنم انتخاب خانمی
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 و خوراک و خورد تحصیلو هزینه آمدشون در تمام بودیم بچه تا پنج ما اینکه جهت به خب هستن، جامعه
 خونه خودمون از هم پیش سال ده تا ما بودیم، پایین به رو متوسط حد در ههمیش و شدمی خواهرام جهاز

 از شونخانواده تمام و بوده کامل مرفح در همیشه که رو دختری تونممی چطور دونمنمی من نداشتیم،
 د؟بیا کنار من شرایط این با تونینمی شما دونمنمی واقعا   من! کنم تأمین انمرفح العادهفوق مادی لحاظ
 ییباال تحصیلی و مالی سطح شما خانواده تمام دارین حق باالخره منفیه، شما جواب بودم مطمئن من البته
 .گرفتممی تماس عذرخواهی و ادب و عرض برای باید منزلتون به مخانواده و پدرم اومدن جهت به ولی دارن

 ستدختری همان اين گفتم ديدمت هك اولی بار بگو مثال بگو عشق از کمی گویدمی چرند چقدر شدم کالفه
 :گفتم و دادم سر ایكالفه نفس خواستم،می كه

 کردین؟ انتخاب منو چطور شما بپرسم میشه ببخشید -

 عهدف واهلل به. کردم انتخاب پوشیتون ساده و خاصتون متانت و حجاب نجابت، خاطر به رو شما واقعا   من -
 یدرس بیشتر و سوم و دوم بار به دیدارمون وقتی ولی بودین مبیمارها بقیه مثل هم شما دیدمتون که اولی

 این گفتم خودم با بهتون، شد جلب نظرم واقعا   و بینممی رو شما مدام که است نشونه یه این فهمیدم
 وادخمی خداوند حتما   کنه،می رفتار خانمی و متانت این با غریب کشور یه توی خانمی دختر یه که ارزشمنده

 فراری اقتصاديم وضعيت بخاطر ازدواج از واقعا   من ديدمتون، اتفاقی بار چند كه بفهمونه من هب رو چیزی
 .بدم دست از رو نجیب و خوب دختر این مالیم وضعیت خاطر به ناشکریه گفتم خب ولی بودم

 امهد ا و گرفت نفسی بودم، کشیده شدنم دیده برای هایینقشه چه من دانستنمی بیچاره کردم ریزی خندۀ
 :داد

 شما چهره به چون کارشناسی برای اومده گرفته بورسیه که هستین دانشجو یه حتما   شما کردممی فکر من -
 ...باشين داشته سال بيست حدود خوردمی اصال  

 و دست لرزاندن به کردم شروع و بردم سرم باالی را آزادم دست خوشی از داد نظر سالم و سن مورد در وقتی
 درک چه بود، شعور با پسر این چقدر خواند،می حاالحاالحاال دست به و تمپ ذهنم پس هم، با هايمسينه
 :داد ادامه! دلم جان حسام! فهمیده چقدر داشته من سن از باالیی

 لشاغ هم مادرم اینکه با نداشتم، باشم داشته شاغل همسرم اینکه به ایعالقه زمانی هیچ من امر حقیقت -
 قتیو ولی بیرون کار تا بده اهمیت شزندگی و خونه به باید بیشتر بانو یک تصورم به همیشه ولی بودن

 خودم به فکری همچین اجازه دیگه هستین ایران هایآفرین افتخار و نخبه جزو شما که گفتن امخانواده
 هست توانم در که جایی تا دادین خواستگاریم به مثبت جواب اگر دونممی خودم رسالت و دمنمی
 کی من و کنید استفاده باید دارین که علمی از واقعا   و دارین درخشانی آینده حتما   شما باشم، راهتونهم

 از و چیه هاتونخواسته شما دونمنمی اصال   من البته بگیرم، رو موفق دختر یه جلوی بخوام که باشم
 و کار ینب بتونید خودتون گرا  البته نشم پیشرفتتون مانع که بدم قول تونممی ولی خواینمی چی همسرتون
 رو الیس چند مالی لحاظ از کنممی تاکید هم باز ولی سالعادهفوق که باشید داشته مدیریتی خونه و دانشگاه
 .برسونم اتمام به رو تخصصم فوق تا هستم شرمنده
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 گتن به قافیه خب، ولی بودم ندیده که مهربانی البته ترین،مهربان ای خواهم،می را تو فقط گفتم دلم در
 :گفتم خونسردی با زد مظلومی به را خودش و کرد سر نجابت چادر ذهنم پس بود آمده

 که هستند چیزهایی طال ماشین پول خونه نداره اهمیت من برای فرماییدمی که رو مواردی این حقیقتا   -
 متعهد و مؤمن همراه یک فقط من دانشگاه، توی كنممی كار هم خودم من کرد، تهیه دیرتر سال چند میشه

 بودنم شاغل مورد در زنه،می من برای رو اول حرف ديانت، نجابت، برم، رو مسیر این ادامه بتونم تا خواممی
 آموزشی سبک با خاص ریاضی موسسه یه مثال   ببرم هم اقتصادی بهره علمم از که دارم دوست خیلی من

 نمک مدیریت شما گفته به کنممی سعی من داره، خود جای که دانشگاه کرسی البته خاص برند یک و خاص
 چیزی از وقتی آیا دارین؟ چقدر رو زندگی سخت شرایط در زندگی به تعهد بدونم خواممی ولی کارهام توی

 انتخاب رو خواینمی خودتون که راهی هر و خودتون برای نگفته و رینمی که یا زنیدمی حرفتونو ناراحتین
 موضوع این با مشکلی شما آیا آخر در و بینید؟می چی توی رو مشترک زندگی مبدون خواممی کنید؟می

 گرفتم؟ طالق پیش سال چندین من که ندارید

 :تگف صدا لرزش بدون بار این زدم، کوتاهی دست محتوا پر سخنرانی این جهت خودم برای کرد سکوت کمی

 شما عموی پسر من بودین، داده توضیح ادرمم برای طالقتون درمورد جزیات تمام با کامل که ممنونم اول -
 لیو باشه، يكي هم با هااخالق همه نيست قرار كه البته هستن العادهفوق ايشون ديدم، سمينار يک توي رو
 ارکن شغلم هایسختی با که همراه یه دنبال آرومم، زندگی یه دنبال به من ندارم، شما گذشته به کاری من
 و مرگ مختلف هایجراحی داره برنامگیبی شدت به کار این نیست، روتین اداری کار یه من شغل بیاد

 پزشک یه همسر طلبهمی خودشو خاص روحیات شده، زده پزشک یه دستای به عمل اتاق در که هاییزندگی
 .رهگيمی شكل سختی توی بودن مرد دارم اطمينان خودم به كه جايی تا کنه درک رو شرایط باید العادهفوق

 ذهنم پس بود شده بر سر حوصله العادهفوق کرد صحبت جامعه در زن یک هایارزش مورد در ساعتی نیم
 دش قرار و رسیدیم تفاهم به تقریبا   نبود، هیچکدام خب ولی چیزی شدمی عاشقت عزیزمی، یه آخر گفتمی
 .مداشت امیرحسین از پیامی مکالمه پایان از بعد برویم تهران به نهایی هایصحبت برای

 بار یک من کنی زندگی خوشبخت امیدورام باختم همیشه برای دادم دست از رو تو وقتی من عمو دختر -
 ولی بود مهم براش من خوشبختی اون کن حالل رو مادرم شدم، همه روی شرمنده و کردم اشتباه
 همیشه برای بدونم، رو زندگیم اتفاق بهترین قدر بتونم که نبود زیاد اونقدرها من شعور دونستنمی

 .بهار خداحافظ

 و شستم دل از کینه بود امیرحسین نامش نبود او برایم عمویم پسر دیدم را حسام وقتی از زدم لبخند
 .گفتم جدید زندگی شروع برای ایاهللبسم

 ردخت گروه گروه گفتن بله صدای کردم، هایمریه وارد وجود تمام با را صحن فضا در شده پراکنده خوش عطر
 :گفت مجدد عاقد رسید،می گوشم به بودند آمده عقد برای هایشانخانواده همراه که جوان هایپسر  و

 وکیلم؟ میگم چهارم بار برای خانم عروس -

 :گفتم و کردم نگاه هاخوبی امام بارگاه به بستم را اهلل کالم
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 .بله درمما پدرو از اجازه با و زمان امام محضر از اجازه با الرحیم الرحمن اهللبسم -

 از چادر زدهخجالت حسام بود، شده پیچیده درهم من خانواده و حسام خانواده زدن دست و صلوات صدای
 .کردیم هم تقدیم ازدواج حلقه و گفت تبریک و زد کنار صورتم

 گنبد به که همانطور حسام، منو جز رفتند زیارت به همه بودیم نشسته حرم رویروبه هایحجره از یکی زیر
 حسام است، دلچسب باشد خودت انتخاب دل ته از که یاری کنار چقدر کردم فکر کردممی نگاه امام یطالی
 و زد لبخند دادم او به را نگاهم لرزیدمی خجالت از دستش که بود شیرین چه و گرفت را دستم بار اولین برای
 :گفت

 قهری؟ ناراحتی؟ دستم از هنوز خانم بهار -

 :گفت و فشرد محکم را دستم شدم، خیره گنبد به تفاوتبی و انداختم باال ابرویی

 ناراحت نیست حیف کردیم عقد تازه ما! نداشتی اخالقا این از كه شما گیرهمی دلم نکن قهر خدا رو تو -
 باشی؟

 .آوردم باال تهدید حالت به را انگشتم و زدم لبخند رویش به

 .دلخورم ازت باشم گفته ولی گذرممی گناهت از -

 :گفتم و گرفتم دهانم جلوی کرده مشت را دستم زد دیوار به تکیه و دیدخن

 پیام میده گوش فقط زنممی حرف من هرچی دکتر آقای بزنم، زنگ بهش مدت این توی باید من خدا روز هر -
 منم ای همچنین، نویسهمی یا همینطور، منم نویسهمی کالم یک آقا نویسممی براش صفحه چهار عاشقانه

 درست انشاهلل میگه شده تنگ دلم میگم ممنون، میگی میرم صدقه قربون من، سر توی خوره طورهمین
 یمگوش کامل روز یه کردم خوب اصال   خسیس، شده، تنگ برات دلم منم بگی موند دلم به حسرت من میشه،

 که ساعت کی ولی بینهنمی رو ذارهنمی محل و میرم آقا صدقه قربون مدام که اونوقت کردم، خاموش رو
 زنگ بهم چرا نزدم حرف باهات شد خنک دلم داداشام و مامان و بابا بزنی زنگ باید بود خاموش گوشیم

 ایدب بگی شهرستان بیای شی بلند کاره یه باید دمنمی جواب رو تلفنم ببین، رو اینجا وای ها؟وای زدینمی
 رمب رضا امام قربون مشهد، آوردیمون زور به یزد گول رو بابام بخوای؟ منم از نظر یه نباید یعنی! کنیم عقد

 هممبف من که بری امصدقه قربون بار یه شد وقت چند این توی آخه ولی بوسش پا اومدم که نیستم ناراحت
 خودم که نگفتی البته شده تاببی دلت بفهمم تا مشهد کشوندیمی رو همه زور به باید حتما   داری دوستم
 .زنممی حدس

 وقتی و کرد زائران به نگاهی گرفت را امشده گره دست کشیدمی محاسنش بر دستی و دخندیمی حسام
 :گفت خنده با زد ازدواجم حلقه روی بر کوچک ایبوسه نیست ما به حواسش کسی شد مطمئن

 ببخشید بزنم دلمو حرف تونستمنمی اصال   بودیم نامحرم بودم معذب خدا به عصبانیتت، اون قربون -
 مهلت شاهده خدا گرفتم،نمی تماس من چرا میگی شما بعدشم ببخش خودت خانمی به شما شرمنده

 وقت اصال   زدیمی زنگ بار یه ساعت دو که یا دادی،می پیام یه كردیمی لطف ساعت نیم هر دادی،نمی
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 روم اصال   ولی زدینمی زنگ که موقعیم همون شدمی تنگ برات دلم خدا به بگم اینم بزنم زنگ کردمنمی
 چرا هاینک سختمه انگار واقعا   ولی میگی دلته تو چی هر هستی، مهربونی دختر خیلی تو بگم، بهت شدنمی

 مامانت شدم،می دیونه داشتم شد خاموش بار اولین برای گوشیت وقتی کنیم عقد گفتم تو اجازه بدون
 که شبدی بعدشم باشم راحت تباها بتونم تا کنیم عقد باید گفتم و نیاوردم طاقت دیگه دلخوری ازم گفت
 .دارم دوستت گفتم بهت

 :گفتم و کردم ریز را چشمانم و کشیدم دستش از را دستم

 !دارم دوستت خیلی میگی زدی زنگ شب نصف سه ساعت دیشب -

 :فتمگ خنده با پسر، این بود شده دیوانه دیشب خندیدم و کشیدم صورتم بر را نماز چادر خجالت از زد لبخند

 نکردی؟ قبول رو بگیره خواستمی بابام که عروسی جشن چرا ولی گذشت بودیم، نامحرم لقبو  خب -

 .خندید و گرفت طرفم به و کرد باز را مچش دور تسبیح

 خانم بهار مبعدش! نبود بداخالق انقدر که من خانم بشه کم عصبانیتت بفرست صلوات تا دو دختر بگیر اینو -
 هزینه که نیست پدرت وظیفه ضمن در کنم، جبران رو همه میدم ولق ولی ندارم خوبی مالی وضع درسته
 نمک برگذار کوچیک تاالر یه توی کوچیک عروسی یه بتونم که دارم اینقدر دیگه بده رو عروسیمون مراسم

 .کنممی جبران ولی بذارم تموم سنگ فامیلتون جلوی تونمنمی عزیزم امشرمنده

 درمپ که انگشتری قیمت است درست کردم، نگاه هردویمان ازدواج حلقه به و گرفتم دستش از را تسبیحش
 روتث به نه بود اشپاکدامنی به حسام ارزش ولی بود خریده برایم او که بود ایحلقه برابر پنج خرید او برای

 :مگفت مهربانی و خنده با نبینم، مهربانش چشمان در را شرمندگی تا کردم عوض را حرف سریع اش،نداشته

 بهار میگی چرا تنهاییم خودمون آخه خانم، بهار بگو من به دیگران جلوی فقط کنممی خواهش جان سامح -
 .کنممی غربیگی احساس خانم؟

 :گفت و گذاشت چشمش روی بر را چپش دست

 اسمتون؟ بگم چی داری دوست چشم روی به -

 .ساده هایعاشقان این از بودم گرفته جان

 نه شم خوشحال بخر گل برام بار یه وقت چند خدا رو تو خانمم، عزیزم، بگو هستیم که تنها خدا رو تو -
 یزاچ این از سری گیر روسری، مثال   گاهیم کنم ذوق تا بخر کوچولو طبیعی گل کوزه یه نمیاد، دلم ،گل شاخه
 .نشم ایعقده بخر

 .خندید بلند خندید

 که هرچیزی چشم ولی نیستم آشنا زنانه حیاترو با اصال   من میره یادم من بنویس لیست یه خدا رو تو -
 باشه مادی کن یادآوری بهم شما کردم فراموش اگر که کاره و درس گرم سرم انقدر بخواه، خودم از خوایمی
 امام هب میدم قسمت بگم بهت یا بدم انجام برات تا بده یادم باشه معنوی کنم،می فراهم بتونم که جایی تا
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 حرف باهام بیا دلخورم االن بگی مثال   بگی، بهم و نکشی خجالت و بخوای خودم از خواستی چی هر که رضا
 برای تالشمو همه واقعا   من عزیزم بگو، هم به روجمله این االن بگو یا خوادمی رو چیز فالن دلم بگی یا بزن

 دستم زا روز ناو که کمکم میگیرم یاد ولی بگم بهت احساسمو تونمنمی که ام شرمنده و کنممی خوشبختیت
 احسان و حامد و حمید وجود با من واقعا   ساکتم تونخانواده جمع توی همیشه چرا گفتی شدی دلخور
 به متونمی فقط ولی بگیرم گرم باهاشون داری دوست دونممی خدا، به معذبم اصال   ندارم، گفتن برای حرفی
 ربیشت کمی کنممی سعی ولی فوتبال از هن درمیارم سر تجارت از نه بزنم، لبخند و بدم گوش هاشونحرف
 .بزنم حرف

 تنهایم بود دبل باشد مهربان بود بلد اما بزند عاشقانه حرف نبود بلد بسازد، عاشقانه نبود بلد گفتمی راست
 حسام باشد، مرد بود بلد حسام ولی نبینم همسر از ایصدقه قربان زن هزاران مانند هم من شاید و نگذارد
 .دارد ارزش دنیا زن یک برای مرد یک نجابت بود بلد را نجابت

 امیرحسین

 

 تدس با رفتنش از بعد ولی کردم فداکاری مادرم حق به دادنمی امانم اشک ریختم مادرم قبر روی بر را گالب
 دست از گوهری چه کردم خراب اما بسازم هاعاشقانه بهار برای توانستممی کردم، خراب را چیز همه خودم
 :گفتم ب*لــ زیر و کشیدم مادرم قبر سنگ به دستی نبودم سخت روزهای مرد من دادم،

 من دلتنگ و منتظر هیچکس نیست، من با بهار و تو از بعد هیچکس مامان نبودم بهار پناه من مامان -
 .نیست

 .بود سپیده شماره گذاشتم زمین بر را گالب شیشه خورد زنگ موبایلم که بود نشده تمام هایمحرف

 چطوری؟ جان امیرحسین لوا -

 :گفتم و گرفتم نفسی

 کجایی؟ چطوره؟ عمو خوبی؟ ممنون سپیده سالم -

 :گفت و کشید عمیقی نفس عصبانی

 هاوستپنت کلید امیر میگم شده، دعوام بابام و مامان با برم، عموها خونه خوامنمی آنجلس،لس اومدم -
 .هتل میرم نه هم اگه تو خونه برم امشب باشه امکانش اگه نیست؟ برج نگهبان پیش

 .اشخانواده جريان و سپيده باز كشيدم، موهايم به دستی

 اختالفات همون باز شده چی زنممی زنگ بهش خودم بگیره جک از رو کلید نیست نیاز هتل نه نه -
 همیشگی؟

 :گفت و کشید ایکالفه نفس
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 گرفته؟ صدات چرا تو نیست، غریبی چیز ،درگیریم همیشه مخانواده و من ندارم اعصاب االن بابا آره -

 .غریبیم خیلی مادرم منو سپیده مادرم، خاک سر پرواز از قبل اومدم -

 :فتگ و شد دوستانه صدایش بزنم حرف کسی با بودم منتظر انگار گفتم، سپیده به را این چرا دانمنمی

 مشهدمون هتل مدیر! شد تموم کرد واجازد دیگه بهار بابا کنیمی اینجوری چرا کن ول امیر خدا به رو تو -
 قشنگ کجا اون کجا تو هیکل و شکل و تیپ اصال   خودشه، عین خدا به داد بهم رو پسره اون و بهار عکس

 رامی انتخاب این از راضیه بهار چقدر دونینمی انتخابشه نه، خوب یا بد بگم که نه مذهبیه آدم یه معلومه
 اون ولی باهوشه خیلیم مهربونیه دختر درسته داره فرق خیلی ها ما با بهار نگاه کنی قبول خواینمی چرا

 خودش ولی کردمی خوشبخت رو تو شدمی تو زن زور به کنه رضایت احساس زندگیش از باید بدبختم
 از فهمیدیم همه قشنگ دوباره خواستگاریش رفتی پاشدی کاره یه بابا بود؟ خوب نداشت رضایت احساس

 چی؟ بهار خود آیا ولی دونستنمی نابغه زوج رو شما جا همه شدمی زنت که درسته ی،رفت وجدان عذاب سر
 نداره آنچنانی مالی وضع پسره گفتمی پری عمو زن نبودی که خدا به بودی؟ خواستمی که چیزی اون تو

 اينه ممه ولی نداره آنچنانی وضع پسره خورهمی حرص پری عمو زن بود معلوم قشنگ داره خوبی آینده ولی
 سال هشت این توی دقیقا   گذشته ساله هشت درآوردی گندشو امیرحسین قرآن رو تو داره دوستش بهار

 یشد پیر خدا به شد تموم گذشت، بابا کردی، غلطی یه زمانی یه فهمیدمی دیدتمی کیلومتری ده از هرکی
 هایمهمونی نه کردی، خفه کار توی خودتو بهار بعد از نبردی، لذت زندگیت از هیچی سالته پنج و سی بابا

 من از خرابکارتر دیگه بابا خدا، تورو کن ول تنهایی، همیشه کنی،می دعوت رو کسی نه میری فامیلی ایدوره
 یک و سی که حاال بخوابم؟ قبرستون گوشه برم باید کردم که ایاضافه هایغلط خاطر به من پس نبودی که

 اطبس این کن ول امیر برم جلو باید شده، تموم کردم غلطی هر کنم، نگاه گذشته به نباید فهمممی سالمه
 .پسر ایدیونه خدا به روندی خودت از چیزو همه ساله هشت رو افسردگی

 :گفتم دردمندانه کند، همدردی عاقالنه انقدر بتواند سپیده کردمنمی فکر وقت هیچ

 آوردتش کرد عقد خانمی یه با امروز بابامم که هجالب کرد، عقد پسره اون با امروز شد، تموم بهار دیگه نه -
 !کرد ازدواج دوباره بود مامانم عاشق همه این اینکه وجود با نداشتم انتظار بابام از حداقل خونه،

 .خندید بلند سپیده

 مردم داد بهش قدردانی لوح باید بوده، تنها سال چندين بابات خدا به پسر، سرت به زده تو امیرحسن -
 پسند دختر میزنن دید چشمی زیر قبرستون همون توی کننمی دفنش دارن که زمانی میرهمی که زنشون
 ا،خد  به خودخواهین خیلی شما بابا! کرده؟ ازدواج خانمی یه با سال همه اين بعد ناراحتی تو اونوقت کنند،
 داره حق خب ،نیست خدا هیچوقت که احسانم موند، تنها سال همه این مادرت خاطر به من بیچاره عموی
 هش بسه بدبخت، عموی داره گناه بابا نامزدشه خونه تهران همش ایران میاد وقتیم خارجیه تیم توی طفلک
 .باشه داشته همدم یه باید میذاره سن به پا داره دیگه

 .کند توجیه بود بلد خوب سپیده زدم لبخند

 .دارند حق همه میگی که اینجور -
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 پروازته؟ کی االح ما، جز به همه دیوونه آره -

 .رسممی دیگه روز دو بعدازظهر -

 .بای کنم ریلکس روز دو میخوام فقط میرم اومدنت قبل حتما   من اوکی باشه -

 

** 

 

 بعد روز دو

 

 ،دادمی زندگی بوی اما نبودم ماهی یک اینکه با داشت دیگری رنگ انگار خانه کردم باز که را هاوسمپنت در
 امال  ک را خانه دکوراسیون بود، سپیده کار کرد مستم خانه در پیچیده غذا بوی بود اهگلدان روی تازه هایگل

 !ایدیوانه دختر چه آبی، را سیاهم هایمبل! بود کرده سفید را قهوی هایپرده! بود داده تغییر

 زهتا پس گرم، غذا ولی بود خاموش هاقابلمه زیر رفتم آشپزخانه به نداد جواب زدم، صدا را سپیده بار چند
 :بود گذاشته یخچال در روی یاداشتی سپیده بود رفته

 ظرن به شد خوبخیلی بیرون بره خونت از غم رنگ تا کردم فضولی یکم روزه دو این بابت ممنون جان امیر -
 عوض امروحیه کردم خرید دکوراسیونت برای روز چند این انقدر نترس، خسیس، دادم خودم پولشم خودم
 خترد یه بزنی حرف کسی با داری نیاز کردی فکر وقت هر باش خودت مواظب گيرمنمی بابامو پاچه ديگه شده

 .بای اشدیونه عموی پسر هایحرف به بده گوش که هست دیوونه عموی

 سپیده منو گفتمی راست! گرفتممی ندیدش همیشه! دیدمنمی را سپیده هیچوقت چرا زدم لبخند
 من زدن درجا باعث حسرت کرد، زندگی باید اما خوردیم زیادی هایزخم دهسپی منو داریم، زیادی اشتباهات

 ندید که هاییآن زندگیست قانون این و کردم دعوت ناهار برای را سپیده و برداشتم را تلفن بود، شده
 .بود خواهند کنارت توقعبی مهربانه گیریمی

 

 شست باید را هاچشم

 دید باید دیگر جور

 

 پایان

 .امیرحسین و بهاره فرزندانم و همسرم به تقدیم نمرما اولین
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*** 

 

اثر نزد ما محفوظ    نیحقوق ا یاين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام
 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 سايت: لينک

rwww.novelcafe.i 

 انجمن:  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 تلگرام: کانال

https://t.me/novelcafe_ir 

 

 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

