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 رمان همخونه شرقی
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 :خالصه

بهار دختری نخبه است که باید برای ادامه تحصيلش به تهران برود؛ اما، خانواده او رضايت به رفتن او 

 ..شوداو مجبور به ازدواج می دهند ونمی

 

 "فصل اول"

  .چرخیدهدف و مستأصل میکرد.به دور خود بیاش را با دستانش خفه میهق گریهصدای هق

صدای پدرش از دیروز هزاران بار مانند سیلی محکمی به صورتش خورده بود و درد سیلی نخورده تمام وجودش 

کرد.دستی به اش میپرسید:_چرا؟گرمای تیرماهی بیش از بیش کالفهرا گرفته بود.هر بار ناباورانه از خود می

اش را به سمت تخت خواب پرتاب کرد. نفسش تنگ تر روسریای هرچه تماماش کشید و با کینهی روسریلبه

  .اش را روی شیشه گذاشتشده بود.به سمت پنجره بزرگ اتاقش رفت. پیشانی

 .خواست! هوای تازه که نجاتش دهدمانش را بریده بود. هوا میهایش بلند شده بود. احساس خفگی انفس

ی اتاقش را رو به حیاط بزرگ خانه باز کرد. بجز صدای ی پنجره برد.پنجرهدست به سمت دستگیره

  دانلود رمان استاد جذاب من  
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آمد.به حیاط سر سبزشان که کردند، هیچ صدایی نمیهایی که روی درختان انگور جیک جیک میگنجشک

ای هست! سرش را به فرستاد. نفسی گرفت و به خود امید داد که حتماً راه چارهنگاه کرد، زیر لب صلواتی 

های افتخارش خیره ماند. تمامشان حاصل بی خوابی و ها و لوحها، تندیسسمت اتاقش برگرداند.به مدال

تالشش بودند. تمامشان حاصل حمایت بی چون و چرای پدرش بودند و حاال پدرش...سریع به سمت میز 

ی حامد را گرفت. چشمانش را اش برداشت. سریع شمارهاتاقش رفت. تلفن همراهش را از کنار رایانه بزرگ

کنم. خدایا کمک...صدای گرمِ همیشگی حامد، برق از بست در دل خدا را صدا کرد:_خدایا خواهش می

 :چشمانش پراند و بلند گفت

 !سالم حامد جان_

 :اش بودمشتری حامد بدون توجه به صدای لرزان او سرگرم

مونه! ببین خواهر تر از صد تخته فرش اصالً برامون سودی نداره. فقط حمالی برامون مینه خانم، راه نداره. کم-

تونید برام های خودمون رو بفرستم دبی، حاال نظر خودتونه! اگه میمن، بعد از ظهر دارم میرم گمرک فرش

 ...برم. اگر نه که شرمندهشما رو هم میبیست تای دیگه جور کنید، من در خدمتم! مال 

 :حامد با کالفگی گفت

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

خواست از این بی تفاوتی حامد فریاد بزند؛ اما، طولی نکشید که صدای تمام شدن معامله آمد. بهار دلش می

توانست به بهار شتند. چه جوابی میحامد گوشی تلفنش را محکم در دستانش فشرد. دستانش عرق شرم دا

 :بدهد؟ با لبخندی دروغین گفت

 الو، جونم بهار؟ خوبی؟-

 :بهار نفس بلندی چاق کرد و سریع گفت

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

 زنگ زدی؟

 :و با بغضی آشکار گفت

 هیچ کس دیروز از من حمایت نکرد؟اصالً چرا _

 :حامد لبش را به دندان گرفت با شرمندگی گفت

ترین حرف ممکنی که از به جون خودم بهار همه شوکه شده بودیم. اصالً نفهمیدم بابا چی میگه! یعنی محال-

فتم بابا چرا؟ دهن بابا دراومد، این حرف بود. به خدا آبجی، حمید بدتر از من به هم ریخته. خودت دیدی تا گ

کنم.( به علی کامل آمادگی داشت و گفت )به وهللا که هر کدوم روی حرفم حرف بزنید از ارث محرومتون می

گفتیم قسم بهار، بخاطر حرفش نترسیدم. فقط شوکه بودم. وقتی با حمید از خونه اومدیم بیرون، همش می

زنگ زدیم. مادر، اختر، آقا جون، عمو رسول، ولی به  محاله! امکان نداره همچین حرفی رو بابا بزنه. به هزار جا
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  .خدا هیچی دستگیرمون نشد

 :حامد نفس عمیقی کشید و ادامه داد

کرد بیرون! به جون مامان صبح بابا اومد حجره، بحثمون باال گرفت. به خدا که اگه حمید نبود، بابا پرتم می_

حکم رو بهت داده. تمام زندگیم به هم ریخته. به خدا که شه بابا این پلک نتونستم روی هم بذارم. باورم نمی

 .بابا یه چیزیش هست

چسبید، با دلخوری بهار کالفه دستی به موهایش کشید و دور خودش چرخید، اصالً جواب حامد به دلش نمی 

 :گفت

 !ذاره برم تهران؟امروز چی؟ گفتی؟ آخه نگفت چرا نمی-

خوام دیگه ادامه بده دیگه بسه درس. بهار، اصالً نداد، فقط ميگه نمیبه خدا که نگفت، الم تاکام نم پس -

کسی ای نداره فقط یک کالم میگه )دخترمه اختیارش رو دارم به هیچکوتاه نمیاد!ابداً هم هیچ جواب قانع کننده

که ربط نداره دخالت نکنید( از حمید بپرس با التماس گفتم پدر من آخه یهو چی شده؟ تا چند روز پیش 

شه انگار با دیوار حرف گی حرف رفتن رو نزن؟ باورت میخواستی بری باهاش !چی شد یه مرتبه میخودتم می

زدم فقط سرش تو ماشین حساب بود! منم جلوی بابا همون موقع به مادر اخترو آقا جون زنگ زدم باورت می

ها راحت بهم گفتن شما بچه شه چنان سنگ روی یخ شدم که هزار بار گفتم عجب غلطی کردم !خیلینمی

جناب »قدر عصبانی شدم سر آقاجون داد زدم گفتم:دخالت نکنید توی این موضوع. به فاطمه زهرا این

کرده باشه شما که شه باید تحصیلسرهنگ شما که همیشه اعتقاد داشتین مورچه هم که از خونه تون رد می

چی شد به این دختر رسید همه اتون « زنید؟!میکرده تحویل دادین چرا این حرفو هشت تا بچه تحصیل

سکوت کردین! میگین هر چی بابات براش تصمیم بگیره؟! صدام رو باال بردم و گفتم :آقا جون این همون بهارها 

 !بینیدش روی زانوهاتون میشونیدشاکه هنوزم وقتی میتنها نوه ای

های حجره نشست، بهار بی اراده اشک از رشزانوهاي حامد از فشار عصبی زیاد سست شد و به روی تخته ف

چشمانش سرازیر شد وسط اتاقش نشست کار تمام بود همه پا پس کشیده بودند بوی نا آشنای شکست به 

 :رسید اشک ریزان گفتمشامش می

خدا که چیزی شده شه محاله! مادر اختر و آقاجون سر موضوع درس خوندنم کوتاه بیان!، حامد بهباورم نمی -

رسم تو بگو ای نمیکنم چه رفتار ناشایستی انجام دادم به هیچ نتیجهکنه هرچی فکر میجوری میبابا این که

 جا تمومش کنم؟همه سال کشیدم همینداداش با این همه زحمتی که این

 اش اشاره کرد که لیوان آب خنکی برایش بیاورد. صدای درمانده خواهرش خنجری بود درحامد به شاگرد حجره

 :گلویش

گریه نکن جون حامد نا امید نشو بعد از اونهمه دادو بیدادی که راه انداختم مادر اختر گفت) امشب شام -
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به بهار بگو بالخره راهش رو » کنه! گفت:جوری میزنه ببینه چرا اینکنه (قول داد با بابا حرف میدعوتتون می

زنم اینا همه سر قضیه عمه پیش ببرند حدس می خوره کاری ازولی بهار من چشمم آب نمی «کنهپیدا می

سال پیش باز تکرار بشه ولی آخه چرا از دیروز تا حاال بابا گیر داده نباید بری؟  28خوان قضیه ترسو شدند نمی

گم مرد حسابی پاشو خودتم برو تهران زندگی کن من و حمید که همین االنشم داریم شرکتو حجره رو به بابا می

گه من از شهرم دل ونیم مدامم که یه پامون تهرانه یه پامون اینجا خیلی خونسرد و بی تفاوت میچرخباهم می

دونم چطور چند روزه به این نتیجه رسیده زیادی شهرش رو کنم برای من تکلیف مشخص نکن واال نمینمی

 ! دوست داره

 هایاتاقش دراز کشید اشک ریختن. روی قالی قرمز وسطهای بهار بی اراده بدون هیچ زحمتی میاشک

 :نا آشنا انگار صدای ناله داشتن؛ بهاربا دردی آشکار وصدای خش دار ناالن گفت

گاه شریف حرفش رو گوش دادم، نمک نشناس نبودم، بالخره بابا خیلی برای کارشناسی نذاشت برم دانش -

ر به این کوچیکی بهترین دونی با چه زحمتی توی شهروم غیرت داره توی شهر خودمون موندم خودت می

اش مثل کارشناسی نیست ها رو فرستادم کم یا زیاد همیشه نتیجه کارهام خوب بوده اما برای ارشد قضیهمقاله

هام قراره کنج همین اتاق با اصالً اینجا ارشد رشته منو ندارند حامد آخه چه خاکی به سرم بریزم تمام زحت

 خودم بپوسه؟

 

ی طرف حامد رفت. چهره د بلند شد؛ حمید پس از تمام کردن صحبت با خریدار بههای کالفه حامصدای نفس

 :حمید دست روی شانۀ حامد گذاشت. حامد آرام گفت .ی حامد نشان از خوب نبودن اوضاع داشتبرافروخته

تو کی کنی، آخه گیره مظلوم گریه میشه، دلم آتیش میجون داداش گریه نکن، با گریه که چیزی درست نمی-

دم به چیزی اعتراض کردی دختر؟ به خدا برای کارشناسیت خودت نخواستی جلوی بابا وايسیم، قول می

 درست بشه، با مامان حرف نزدی؟

 :هایش بعد از شنیدن نام مادرش پوزخند زدبهار میان اشک

که دیگه نحالی ایهه مامان؟! یک درصد فکر کن مامان توی این مورد حامی من باشه! خانم از خوش-

تا کالس هنری کوفت زهرمار اسم نوشته برام و میگه دیگه وقت لیسانسم رو گرفتم و وقت شوهرمه رفته چهل

فهمم بابا دیگه دونی مامان هیچ وقت با درس میونه خوبی نداره؛ ولی نمییادگرفتن خونه داریه، خودت می

اصالً از دیروز تا حاال اسم تهران  !توی سرم بخورهبرمت پیش عموها امریکا؟! امریکا گفت میکه می چرا؟! اون

دونی شرم دارم از سوأل و خوام برم... استغفرهللا کجا خودت میشه انگار گفتم میچین عصبی میکه میاد هم

گم اگه به خاطر جریان چندین سال پیش عمه باشه یعنی بابا من رو جواب کردن بابا، همش پیش خودم می

ام که پام به تهران رسید برم پی الواتی بجای درس خوندن؟ حامد تورو به روح جنبهقدر بینشناخته؟! یعنی ان
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حرمتی دم به من بگو تا حاال دختر بدی بودم کسی از من خطایی دیده کسی صدای بلند و بیدایی قسمت می

که خانم خودته، شنیده تا حاال چقدر برام دردسر کشیدن توی خانواده عظیمی سه تا دختریم یکیش فرزانه 

گردن! های فامیل نمیگرده که متأهلچرخه و مییکی هم سپیده اس که خداشاهده جوری برای خودش می

ده. بابا اون تک دختره منم تک دخترم درسته دونی چقدر عمو راحتش میذاره و بهش آزادی میخودت می

راحت رفت شیراز درس خوند و برگشت تا  دونی اون از یک آزاد بود خیلیچهار سال ازم بزرگتره ولی خوب می

اس منم دختر این هفته پیشم یک ماهی برای تفریح رفته بود تهران خونِه عمه، اونم دختر این خانواده

  !منم ببینید !ام سرو تیپ و شکل اونو ببینیدخانواده

  

فکر فرورفت این  آمد حامد بههق آرامش میحامد سکوت کرده بود بهار دیگر حرفی نزد تنها صدای هق

آمد آخرین دفعه اي كه خواهرش به چیزی کرد هرچقدر فکر کرد یادش نمیاولینباری بود که بهار اعتراض می

 :وقت حامد آرام با صدای لرزان گفتاعتراض کرده باشد چه زمانی بوده! پس ذهنش گفت شاید هیچ

وندن مگِه کاری هم داری ، اصالً تو پیشنهاد تر ندیدم ،تو اصالً بجز درس خبه علی قسم از تو گل ترو مطیع-

داری، ولی به نظر من یه ترم نرو دونم کلی هدفبده چیکار کنم! تا من خاک برسر با سر برات انجام بدم ،می

گاه ،تو که از همه چهار سال جلوتری، بابا طاقت نمیاره باالخره رضایت میده بری تهران ،حمیدم دانش

با انگار دستمونو خونده میگه تنها راهی که میتونه بهار بره تهران ازدواجِ ،انقدر قاتی پیشنهادش همینه، ولی با

کردم سرش داد زدم، بهش میگم این دختر نوزده سال شه تازه با زحمت لیسانس شو گرفته شوهر کنه! که 

ه خیرو نابود بشه! میگِه من خیرو صالح خواهرتونو بهتر میخوام ،عصبی شدم داد کشیدم بهش گفتم چ

کنی، میدونیکه چقدر روی عمه حساسِ ،میدونم صالحی؟ قشنگ مشخصه شما بها رو با خواهرت مقایسه می

معطلی بابا یکی خوابند توی گوشم، گفت) شد جمع کرد، بیگفتم ولی حرفی که زده شد و نمینباید می

را در دستانش فشرد یادش  تر از دهنت حرف نزنی(بهار تلفنمیندازمت از حجره رو شرکت بیرون تا گنده

 بار دست روی کسی بلند کرده باشدآمد پدرش حتی یکنمی

 الهی بمیرم برات داداش-

 نه بابا دور از جونت تقصیر خودم بود -

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

 سالم آبجی-

 هار بمیره که باعث شدم بابا دست روش بلند کنهسالم،حمید داداش حامد سیلی از بابا خورد؟ ب-

 :حمید با لودگی و خنده گفت

کنی؟ هیچ ناراحت حامد نباش یه سیلی ناقابل بود نوش جونش ،زیادی بابا رو چیه بابا حامد حامد می -
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 خوردعصبی کرد، تقصیر خودش بود تو غصه نخور این باید بیشتر از اینها کتک می

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

بابا نامردی نکن دیگِه منم داداشتما، برم به خاطرت کتک بخورم تحویلم بگیری؟ خیر سرم من داداش -

 تر از این دیونه ام ترم کلی عاقلبزرگتونم بابا چهل دقیقه از حامد بزرگ

داد و تنها در فکر سیلی ناروایی بود که حامد های او نمییتی به حرفهای حمید نخندید اصالً اهمبهار به حرف

 :به خاطرش از پدر خورده بود حمید این موضوع را فهمید بدون لودگی آرام گفت

صبح با هزار کلکو در محبت با بابا حرف زدم ،مثل حامد دیونه بازی درنیاوردم، بهش گفتم نوکرتم بزار بره -

دوباره گفتم آخه پدر من این دختر نابغه اس اینو همیشه هم خودت میگی هم همه جلوشو نگیرجواب نداد ،

زاری بره تهران دو نم چی شده که نمیشهر میدونن، باز سرشو کرد توی حساب کتاب جواب نداد گفتم بابا نمی

م دختر باشه حتماً صالحه ،پس حداقل بذار بره کالیفرنیا پیش عموها ،چهارتا داداشات اونجان هیچکدوم

ندارن بهارو روی چشماشون میذارن ،به خدا اونجا بهتر قدر امثال بها رو میدونن، بازم جواب مو نداد ،بهش 

ده؟ حاال چی شده که ما باید به خاطر بهار التماس شمارو بکنیم! گفتم بابا کی اندازه تو به بهار اهمیت می

ود برای مسابقات ریاضی ژاپن باغیو که عاشقش گفتم بابا یادِت عروسی منو حامد بود حسابی دستت تنگ ب

معطلی فروختی و همراه بهار رفتی ژاپن، گفتی باغ فدای سرش فقط میخوام برای ایران افتخار بیاره بودی بی

یادتِه وقتی مقام اول آورد گفتی حاضر بودم به خاطر این لحظه ماشین زیر پامم بفروشم بابا بهار ارزش داره 

رفت دنبالش بود؟ کی ره؟ کی سرما و گرما هر جا بهار میهای خودتم از بین میوکرتم زحمتگناه داره گفتم ن

داد تا بیان خونه به بهار آموزش بدن تا گرفت و بهشون دو برابر پول میبهترین مربیهای زبانو برای بهار می

گی راه انداخت گفت) چرا دوردونه ات راحت باشه؟ گفتم یادِت وقتی رشته ریاضیو انتخاب کرد مامان چه جن

گفت برم به مردم چی بگم برم به گم دختر پزشک نمیشه من رضایت ندارم بره ریاضی ،یادته مامان می

تیزهوشم بدون ماشین حساب ریاضی حل میکنه !()یادِت با مامان چه دعوایی راه انداختی که حق نداری 

زاری بره درسشو هار وصله اخه چت شده؟ چرا نمیاستعداد دختر مو کور کنی( گفتم پدر من تو که جونت به ب

ادامه بده! بهار باورت میشه بابا بغض کرد گفت )تهران لعنتی یبار خواهر مو پاره تن مو عزیزترین کسیو که 

داشتم ازم گرفت، من خاطره خوشی از تهران ندارم، من هیچ جوری نتونستم خواهر مو از اون وضعیت نجات 

میشه خودم و مقصر میدونم (گفتم اخه بابا بهار که اهل این حرفا نیست ،گفت )میدونم بدم ،(بابا گفت )من ه

کنم به صالح بهاره فکر تر از بهار ندیدم ولی یه حرفی تو دلمه که نمیتونم بگم اینو بدونید هر کاری میپاک

نمیخوام دوباره موضوع  ام حروم بشه ولی باید ازدواج کنه بره تهراننکنید من آدم بده شدم من نمیذارم بچه

کشم (اینارو که گفت دهنم قفل شد ،خودت خواهرم تکرار بشه شما بچه این نمیدونید من دارم چی می

میدونی بابا بدجور از عمه دلشکسته شد، بدجور عمه بابا رو جلوی اون عوضی خورد کرد ،همه میدونن بابا و 

یره ،دوماه یکبارم که عمه میاد شهرستان خونه عمه باهم قهر نیستن ولی خوب خونه عمه که هیچوقت نم
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آقاجون گاهی از سر اجباره مامانکه میره دیدنش، بهش گفتم پدر من عمه که ماشالله برای خودش یکی از 

های زنانه تهرانه، آقا سیاوشم خدایی مرد خیلی خوبیه پزشک موفقیه، هرچی قدیم بود بهترین متخصص

کنم موضوع گذشته عمه هم نیست، تر، اصالً دیگه جوابمو نداد احساس میگذشته نکن بازی با آینده این دخ

یچیز دیگه این میونه ولی خوب اینجور وانمود میکنه، واال دیگه نمیدونم علتش چی میتونه باشه به خدا مغزم 

 دیگه نمیکشه،ببین بهار با دیونه بازی نمیشه کاری کرد اخه دختر خوب خودتم یه حرفی بزن یچیزی بگو

کنند( یکم حوصله کن، زنگ زدم عمو رسول آمریکا خیلی اقاجونو مادر اخترم )گفتن امشب صحبت می

کنم چهل تا فوحشم به بابا داد بعد از کلی چرتو پرت تحویل سالمت رسوند گفت )غمتون نباشه حلش می

بهار منو  کنم حسیندادن گفت این حسین از اولش خشک مذهب بود من تو راهش میارم اصالً کاری می

 )بفرسته پیشم

 

حمید خندید صدای خنده حامد هم آمد یاد عمو رسول لبخند به لب حامد و حمید آورد و بهار از یاد 

 :های عمو رسول لب گزید و شرمسار لبخندی زد بهار آرام گفتگویییاوه

خنده راه میندازه  به عمو رسول اعتباری نیست ،عمو جون فقط زنگ که میز نه حرفهای بی ربط میزنه، بساط-

،امیدوارم مادراخترو آقا جون بفهمن مشکل بابا چیه،ممنونم داداش نگران نباشید دو ماهی دیگه وقت دارم 

 خدا بزرِگ،

بعد از قطع تلفن سرگشتگی بهار بیشتر شد درون اتاقش گنگ دنبال راه چاره بود به سمت طاقچه اتاقش رفت 

برآن زد، از ته دلش از خداوند کمک خواست قرآن را روی پارچه ترمه ای هب.و.سقرآن را از روی طاقچه برداشت 

اش رفت آن را بر سر کرد نفس عمیقی کشید به جلوی آینه قدی اتاق گذاشت به سمت روسری مچاله شده

مفهومی به روسریش زد اش را تنظیم کرد پوزخند بیاش رفت خودش را وارسی کرد روسریکنار میز مطالعه

وقت موهایش بدون روسری نبود حتی در خانه از ناخودآگاه ذهنش گی یا شاید هم زودتر هیچسالپس از نه

هایش خیره شد ای از سردرگمی باال انداخت به لباسپرسید )چرا بابا شبیه هیچکدوم از عموها نیست؟( شانه

برایش بلوز و  های گران قیمت که پسند مادرش بودزری خانم خیاط طبق معمول یک مدل برای تمام پارچه

دامن دوخته طبق قانون نانوشته در خانه اجازه بلوز و شلوار پوشیدن نداشت ،همیشه بلوز و دامن و شلوارو 

روسری باید به تن داشت نامحرمی در این خانه نبود ولی مادرش زنی سنتی بود ،و حرفش حرمت داشت ،از 

ها که تا صبح بیداری نکشیدم هنش میگویید: چه شبشود در ذکنار کتابخانه پر از کتابش با آه پرسوزی رد می

های مرجع هزینه کرده خدایا چقدر به خودم فشار آوردم تا به تک این کتاببرای موفقیت چقدر بابا برای تک

 فایده بود؟آرزوهایم برسم یعنی همش بی

قی بابا برایم قاب گرفته بود اش نگاه کرد کتاب ریاضی اول دبستانم را با چه ذوزیرچشمی به قاب کنار کتابخانه
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خواند مادرش شود شاید پزشکی میپناهی از درونش بلند میای آرام از بیبا این کتاب عاشق ریاضی شدم ناله

شان شد با چشم دورتادور سالن را پایید پدرش را جای درید وارد سالن بزرگ خانه قدیمیاکنون برایش یقه می

بیند . دنبال پری گشت مادرش را ای رفت باز اخبار میزیون دید چشم غرهاش روی کاناپه جلوی تلویهمیشگی

کرد. بهار لبخندی زد های عزیزتر از جانش دید پری داشت قرآن تالوت میروی صندلی یو یویش کنار گلدان

را  دار کرده بود به پشت کاناپه روبروی تلویزیون رفت سرشمقنعه سفید روی سر مادرش چهره توپولش را خنده

 :از پشت کاناپه به جلو خم کرد با لبخند گفت

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

ها گردنش را سمت بهار کج کرد از دیروز که حکم داده بود نه بهار را دیده بود نه حاج حسین شبیه برق گرفته

 :شنیده بود با شگفتی به بهار نگاه کرد با تعجب گفتصدایی از این دختر 

 ام میری چیزی شده؟به دختر بابا اغور بخیر چی شده قربون صدقهبه-

هوا دفعه بیاش یکبهار یک لبخند دروغین زد چه داشت که بگوید در کل همیشه در اتاقش بود حاال مهربانی

 :گل کرده بود! خواست حرفی بزند که صدای پری آمد

 بهار بیا ببینم این کلمه چیه؟-

سوی مادرش رفت در هنگام رفتن پاسخ ای برای پدرش باال انداخت و بهانداخته شانهبهار با گونه های گل

 :پدرش را داد

 فدا تون بشم بابا ،منکه همیشه قربون صدقه شما و مامان ميرم -

به سمت مادرش که رسید یک آن از  ات نثارش کرد . بهارحاج حسین روی کاناپه دراز کشید و جون عمه

های پهلوهای مادرش از درزهای صندلی زده بود بیرون همیشه نگران وزن زیاد ای که دید ترسید گوشتصحنه

های صندلی توان وزن مادرش را داشته باشند لبخندزنان کنار مادرش بود در دل از خدا خواست که پایه

 یدب.و.سرا سفت  های گوشت یو سپید مادرشمادرش رسید گونه

 قربون مامانم برم من چی شده عزیزم؟ -

باز به بهار خیره شد تا خواست حرفی بزند بهار به النگوهای مادرش که انگار پری با تعجب با دهانی نیمه

 :کردن دستی کشید و گفتداشتن دست مادرش را خفه می

آید، بزار بشمارم ببینم قدر بهتون میوای چه النگوهات خوشگله مامانی تازه عوض کردین؟ قربونتون برم چ-

 .چند تاس

ای گمان ضربهمادرش از تعجب چشمانش را کوچک کرد و لبانش را جلو داد و با خود فکر کرد نه این بهار بی

 :طور که مشغول شمارش النگوها بود با چاپلوسی گفتبه سرش خورده بهار همان

 .گه اضافه کنی خیلی بیشتر به دست سفیدت میادتا النگو کمِه، اگه دوتا دی 20مامان به خدا --

 اش گذاشتپری عینک ذره بینیش را باالی پیشانی
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بار از طالهام تعریف کرده برخدا چی شده؟ چی میخوای که انقدر قربون صدقه میری؟ یادم نمیاد یکپناه -

 !باشی،! همیشه میگی چرا انقدر طال آویزونمه؟ بعدشم النگوهام که همون قبلیان،

 :پری ساده یک ان انگار چیزی یادش امدبا هول گفت

کرد و تا النگو تو دستم زشته؟ پس بگو شهین دیروز توی مولودی بدجور نگاهشون می 20راست میگی بهار -

دونه اندازه هیکلش تو گاو زد !خیر نبینه الهی ،حاال میشینه میگه پری خسیِسه، غرشمال خانم نمیپوزخند می

 ،مادر چرا زودتر نگفتی کمه النگوهام؟صندوق طال دارم 

 :پری با نگرانی بلند حاج حسین را صدا زد

 .حاجی فردا پول بذار میخوام برم مغازه حاجی الماسی-

 :اش گرفت اما بروز نداد دستش را زیر گردنبند بزرگ و سنگین مادرش انداختبهار خنده

وتا گردنبندتو میکوبوندی توی چشمش تا عزیزم شهین خانم حسرت خوشگلی و جذابیتتو میخوره این د-

 بفهمه فقط همین گردنبند نیم کیلوه 

هایش تصمیم صدای قهقهه حاج حسین آمد یک پدرسوخته بلندباال نثار بهار کرد بهار خوشنود از دلبری

گرفت حرف تهران رفتن را پیش بکشد انگار اوضاع خوب بود پری که با خنده حاج حسین متوجه شد بهار 

اش را از صندلی بلند کرد و کنار حاج حسین رفت دستش را به دماغش زد و به بهار دارد بسختی تنهنقشه 

 :گفت

گو، چیشده مهربون شدی !از دیروز تا حاال بست نشستی توی اتاقت یکهو حاال اینجای بابای دروغ-

تم ،منکه میدونم شادوشنگول محبت گولِ افتاده او مدی پیش ما! من اگه دختر مو نشناسم که پری نیس

میخوای روی حرف بابات حرف بزنی، بهار خانم چشم سفید نباش، اعصاب بابا تو به هم نریز اون دوتا پسر 

 .ام بلند کردهاندازه کافی اعصاب شو خورد کردن به خاطر تو بابات دست روی بچهدیشب به

 :فتیاد سیلی حاج حسین به صورت حامد دل بهار را سوزاند حاج حسین بلند گ

 .حقش بود یال غوز، ربطي به دخترم نداره-

سختی خودش را کنار حاج حسین جا بهار حرفی نزد.دستش رو شده بود شرمنده سر به زير انداخت پری به

 :دادو با دلخوری غرغر کنان گفت

تازه کنی جلوی بابات وایسن ؟چقولي به مادر اخترم كرديكه يهو لوسش نكن .حاال دیگه داداشاتو تحريك می-

تاج السلطنه اخترو الملوک شازده خانم يه مرتبه افتخار دادن مارو شام دعوت کردن خونه اشون، ببین حاجی 

کی بهت گفتم این دختر خبر رسونده بهشون که نمیخوای بذاری بره تهران ،حاجی به خدا ازت راضی نیستم 

سالشه هنوز بی شوهره ،من  19ختره بخوای گوش به حرف مامان بابات بدی ،تو باباشی اختیار شو داری، د

 .تاشیکم زائده بودم 3همسن بهار بودم 
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ای به پری رفت طاقت ندارد از گل بهار شرمنده و پشیمان )من غلط به کنمی (آرام گفت حاج حسین چشم غره

 :تر کسی به بهار حرفی بزند دستی به محاسنش کشید و دلخور گفتنازک

خورد، بعدشم مادر ن حامد بی چشمو رو حقش بود ،بیشتر باید کتک میچی کارش داری دختر مو پري ، او-

 .کنیقدر زود قضاوت میمن نمیتونه شام مارو دعوت کنه؟ که این

 :حاج حسین مثل همیشه مهربان بود اما قاطع رو به بهار گفت

ای چیزی میخوای بگو هبهار بیا اینجا حرف تو بزن ببینم چی شده؟ چرا انگار شرمنده اي؟اگه پولی؛ کتابی جزو-

بابا برم برات بخرم ،لباس کیف کفش هرچی خواستی بگو مامانت برات بخره، بگو دخترم خجالت نکش 

 .باباجان

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

دادم الهی هزار مرتب شکر که دیگه درسش تموم شد و کتاب و جزوه نمیخواد، لباسم دیروز پارچه خریدم -

زارم براش ،پولم حسابی بهش میدم ودامن جدید داره ،کم نمیخیاط براش بدوزه ،دخترم هرماه یکدست کت

ام که مغازه بدون من نمیره ،هرچی بخواد یادداشت میکنه میخرم براش ،ولی خوب پول میذارم حسابش بچه

 .که بدونه براش کم نمیذارم

 :کنان گفتپری دست روی شانه حاج حسین گذاشت و عشوه 

ده، حاجی میگن چه لباسایی حاجی یه کالس خیاطی جدید باز کردن سر کوچه بدون الگو خیاطی نشون می-

یاد میده انگشت به دهن میمونی ،صدیقه زن اصغر بقال هست ،اصالً بلد نیست دماغشو باال بکشه رفته 

نامش جازه حاجیم میرم فردا بهارو ثبتدیده یه شلواری برای اصغر دوخته بود عین بازاریا ،با ااینجا آموزش

ره سر خونه کنم ،خودمم میبرمشو میارمش باالخره بهارم باید یاد بگیره خیاطیو ،چهار روز دیگه که میمی

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

دید پری را درباره درس خواندن تغیر دهد دستی به حاج حسین خندید بلند خندید هیچگاه نتوانسته بود 

های سپید و سیاهش کشید تسبیح سنگ عقیقش را از روی میز روبرویش برداشت با تسبیح ارام به ریش

 ای پری زدشکم بشکه

چیزی بیاراین جگرم خنک ای سو استفاده گر، از اولم از درس خوندن بهار خوشت نمی یومد ،پاشو پری یک-

 .دختر بابا چی میخواد پاشو ببینم شه ،ببینم

 پری پشت چشمی نازک کرد و گفت،

انصاف نباش، کی مخالف درسش بودم ؟فقط حرفم اینه دختر باید کدبانو باشه ،میره خونه شوهر حاجی بی-

 .اتفوحش برای بابا و مامانش نخره همین ،من برم یه شربت برات بیارم با اجازه

کشید هایش به شماره افتاد خجالت میتردید کنار صندلی پدرش نشست نفس پری به آشپزخانه رفت بهار با

همه مهربانی پدرانه حاج حسین همیشه برای بهار سنگ تمام گذاشته بود ولی اکنون خود پدر سنگی از این
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 :بزرگ جلوی راه بهار بود انگشتانش را در هم قفل کرد و آرام گفت

حرمتی تون من انقدر شوکه شدم که نتونستم حرفی بزنم ،نمیخوام بیبابا جون شرمنده در مورد حرف دیروز -

کنم دیوار نشید جلوی موفقیت هام، شما که تا هفته پیش کنم التماستون میکنم ولی خواهش می

 .میخواستین منو ببرین تهران، یه مرتبه چی شد؟ بابا رضایت بدین برم، اجازه ندین خدایی نکرده حرمت

باره رو به زردی رفت فکر کرد چه شده یکرها کرد نتوانست ادامه دهد رنگ حاج حسین به بهار حرفش را نیمه

خواهد جلوی پدرش آمیز با صدایی گرفته این حرف را میزند؟ و فکر کرد نکند میکه دردانه دخترش التماس

ش دلش به بایستد؟ دستان حاج حسین به لرزش افتاد تسبیحش را دوردستش چرخاند از صدای مظلوم دختر 

های تسبیح که جلوی درد آمد آنقدر تسبیح را چرخاند که تسبیح در دستش پاره شد بهار با دهانی باز به دانه

پایش ریخته بودند خیره شد و احساس كرد بندي كه نبايد پاره شود پاره شده.حاج حسین با عصبانیت تسبیح 

 :را روی میز انداخت بلند فریاد زد

ای! دیروز که جوابمو ندادی گفتم الحق که جوری سرشکسته بگیر مگه چی شده که اینچتِه دختر سر تو باال-

کردم داری به من میگی دختر خودمه، حرمت سرش میشه میفهمه من صالح شو میخوام ،اما اشتباه فکر می

وقت جلوت دیوارم ،میخوای جلوی من وایسی! نمک به حروم،چی برات کم گذاشتم؟ تمام زندگیم تویی ،همه 

مو برای تو گذاشتم، تمام این سال ها کی پشتت بود؟ کی پول میذاشت وسط باهات میومد مسابقات خارج که 

ها رو میکشوند توی این خونه ها؟ کی جلوی تمام خواستگارت یک کالم یوقت تنها نباشی؟ کی بهترین مربی

 ای؟ ها؟همیگه نه؟ سرتو باال بگیر ،مگِه چطور بابای بدی برات بودم که سرشکست

 چرخید چگونه این دختر دلش آمد زحماتش را نادیده بگیردحاج حسین هراسان به دور خودش می

حاج حسین فکر کرد که االن بهترین زمان برای زدن تیر خالص است و نبايد كوتاه بياييد .چند روز پیش پرویز 

توانست روی برادرش را زمین نمی برادر حاج حسین بهار را از حاج حسین خواستگاری کرده بود و حاج حسین

خواست دلخوری به وجود آید همه و همه به خورده بود نمیها گرههرحال زندگی حامد پسرش هم به آنبزند به

راه این پیشنهاد برادرش بود پسر برادرش همیشه در چشمش به چشم داماد بهکنار حاج حسین همیشه چشم

حتي پري.شاید ابتدا حاج حسین خود را به پرویز مشتاق نشان نداد ولی کس نگفته بود بود اما این را به هیچ

دید تنها اش میای را داشت او پسر برادرش را درخور دختر نابغهداند که چه اندازه آرزوی چنین لحظهخدا می

ا نام سد راه این ازدواج فرخنده بهار بودو حاج حسین مطمئن بود بهار حتی بدون اینکه به خود زحمت دهد ت

دانست برای بهار دکترو مهندسو پرفسور فرقی نداشت دهد .او خوب میخواستگارش را بفهد پاسخ منفی می

کند گذاشت مطمئن بود بهار بخاطر درسش قبول میبهار هدفش چیز دیگری بود پس باید بهار را زیر فشار می

برادرش افتاد پرویزدر حجره حاج  تک کلماتکرد یاد تکطور که عصبی به بهار نگاه میحاج حسین همان

 زدحسین در آغوش برادرش زجه می
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تک کلمات برادرش افتاد پرویز در حجره حاج کرد یاد تکگونه که عصبی به بهار نگاه میحاج حسین همان 

 :زدحسین در آغوش برادرش زجه می

آبجی فهیمه گفت چند ماه حق کی بدی کرده؟ حسین داره میمیره حسین تو بگو زهره من به حسین زهره -

 .دیگِه بیشتر زنده نیست داداش بگو مرگ حق زهره اس؟ حسین داره از دستم میره، زنم داره تنهام میذاره

  :حاج حسین پرویز را آرام کرد و پرویز از وصیت زهره به حاج حسین گفت

امیرحسین سروسامان بگیره( زهره وقتی فهمید دیگه کارش تمومه بهم گفت )فقط یه آرزو داره او نم اینکه  -

 منم گفتم چشم روی چشمم دست بزار روی هرکی دلت میخواد

  :پرویز با تردید به چشمان سؤالی حاج حسین نگاه کرد و بااحتیاط گفت

 حسین یادته او مدی خواستگاری فرزانه یادتِه بدون هیچ حرفی یا مانعی دختر مو دادم به پسرت-

تو برادری کن برام ،حسین زهره میگه فقط بهار ،داداش بهارو راضی کن برای  من سنگ تموم گذاشتم برات حاال

 امیرحسین

سال بود به ايران 15حاج حسین جا خورده کمی سکوت کرد اين پيشنهاد بسيار غير منتظره بود امير حسين 

نگران برخورد دانست که از این درخواست پرویز در دلش چلچراغ روشن شد اما نيامده كمي فكر كرد و خدا می

های روی دیوار کشید پرویز متوجه شد که دو دل میل نشان داد دستی به قالیبهار بود حاج حسین خود را بی

ساله چنان گریه کرد که حاج  50طرف حاج حسین رفت برادرش را محکم در آغوش فشرد و مرد است به

 :حسین اشکش درآمد

ش کن ،آخه حسین چه خاکی سرم کنم زهره دست گذاشته نمیتونی راضیش کنی؟ توروجون مادر اختر راضی-

روی بهار،بهش گفتم یه دختر دیگه رو انتخاب کن بهار راضی بشو نیست ،میگه فقط بهار برای امیرم شایسته 

 اس 

قطرات اشک چشم حاج حسین روی شانه های برادرش ریخت حق پرویز و زهره دو عاشقی که برای هم هنوز 

باختگی برادرش شانه لرزان برادرش را انگیزی دارد دلحاج حسین فکر کرد چه پایان غم دادن این نبودجان می

 :فشرد و گفت

 کنم گریه نکن داداش راضیش می -

پرویز سرش را به شتاب از روی شانه حاج حسین برداشت به گمانش بیراه شنیده محال بود برادرش در اوج 

  :اورانه پرسیهای بهار مجبور به ازدواجش کند نابموفقیت

کنی؟ یعنی روسفید میشم؟ ولی آخه ده؟ یعنی واقعاً راضیش میتوروقرآن راست میگی! بهار که رضایت نمی -

 !کنی؟چطور راضیش می

 :اش کرد و گفتحاج حسین سری به مثبت تکان داد سرش را گرم حساب کتاب حجره

 تو کاریت نباشِ راه شو بلدم ،حاال امیر حسین چی میخوادش؟-
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زد شرم زده پرویز یک آن جا خورد هنوز صدای داد و بیدادهای امیرحسین از پشت تلفن در گوشش زنگ می

 خواست حرف را به بیراهه بکشاند 

داداش نوکرتم فعالً به کسی حرفی نزن،حتی بابا و مادر اختر نمیدونن ، ميخوام اول بهار راضی بشه بعد کل  -

 .این شهرو شیرینی بدم

به نشانه تفهیم شدم تکان داد ماشین حساب را کنار گذاشت و در چشم برادرش خیره شد  حاج حسین سری

 :و مجدد پرسید

 امیرحسین در جریان این خواستگاری هست؟ اصالً بهارو میخواد؟ -

 :پرویز شرمسار شد و بدون نگاه به برادرش گفت

ردم خودت میدونی امیرحسینم جراح فوق گو باشم به عمرم هيچ حرفي يو از تو پنهون نكداداش نمیخوام دروغ-

 .العاده ايه

 اینهمه به حاشیه رفتن پرویز باعث شد صدای محکم حاج حسین در حجره پیچید

 بهارو میخواد یا نه یک کالم جوابشه-

 :زیر گفتپرویز شرمگین سربه 

همش چشمو  یه دختر ایتالیایی تو شرکت داداش رسول هست ،بدجور پاپیچِشه، دختريه بي اصلو نصب -

ابروه، اینم بگم زنگ زدم رسول هرچی فوحش بود نثارش کردم، بهش گفتم آخه برادر من تو کارمند استخدام 

اش شده، ولی به خدا در حد دوست دخترِشه، برای ازدواج کنی یا مانکن ،امیرحسین احمقم خام قیافهمی

ال باما ها فرق دارند،سر خود هر غلطي های حاطوری در حد دوستی، میدونیکه داداش جوننمیخوادتش همین

ميخوان ميكنن، ولی بهار با اصلو نصب و نجیب کجا و اون دختره ولنگو باز کجا ؟،نه زهره نه من نه حتی فرزانه 

و احسان هیچجوره دختره رو نمیخوایم ،من جریان بهارو که به امير گفتم امیرحسین گفت اصالً قصد ازدواج 

ریان مامانشو بهش بگم ،طفلک خیلی ناراحت شد ،يعني داغون شدو دیگِه حرفی ندارم ،منم مجبور شدم ج

هللا بهار میتونه دل امیر حسینو به دست بیاره اون دختر نزد نه مخالفت کرد نه قبول کرد، ولی داداش به کالم

رضایت به  باهوشیه، کیه که بهارو نخواد ؟دختر مؤمن نجیب خوشگل با ادب تیزهوش، اینم میدونم که بهارم

اندازه امیر حسینو بهار لیاقت همدیگرو ندارند ازدواج با هیچکسیو نداره، ولی حسین خودت میدونی کسی به

تریم ما به اینجاشون رسوندیم بعد اینهمه زحمت انصاف نیست که یکی از راه نرسیده به یاد مال ،ما بزرگ

 .جوره مناسب همنه همهخودش کنه ،خودتم میدونی داداش این ازدواج بهترین ازدواج

 :حاج حسین دستش را باال برد و دستور به سکوت داد بادی در گلو انداخت گفت

کنم کاریت نباشه، به بهار میگم نمیذارم یه دختره غریبه چه داخل آدم که در حد دختر من باشه، راضیش می-

بگو خود شو از دستو پای اون  بره تهران ،اون به خاطر درسش مجبور میشه قبول کنه ،پرویز به امیرحسین
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 .دختره جمع کنه ،بهار به عمرش نه با پسری بوده نه خواهد بود ،اعتقادات دخترم خیلی براش مهمِه

 :گین شد آرام گفتحاج حسین صدایش افت کرد اندوه

گفتم  خواستم کاراشو بکنم بفرستم بره پیش داداشا آمریکا ،حتی به رسولمام میقبل از اینکه بیایی حجره-

گاه هاي م یهویی خوشحالش کنم، میدونیکه دانشخواستقیمش بشه تا آمريكا راحتر باشه،به خیالم می

اونطرف بچه امو روی سر میذارنش ولی حاال که این مورد پیش او مده خیالم راحتِه ،دیگه ازدواج میکنه تو 

ارم، به امیر بگو هیچی اصالت کشور غریب تنها نیست، میدونم امیرحسین مواظبشه دیگِه دلهره اشو ند

شده ،مگه فرزانه و خانوادگی نمیشه عشق بعد ازدواج به وجود میاد ،عقد دختر عمو پسر عمو تو آسمونا بسته

 .حامد نیستن جونش ون برای هم میره

 ماند با خوشحالی عزم رفتن کردو گفت،دانست برادرش حرف بزند پای حرفش میپرویز می

 سین غلط بکنه نوکری بهارو نکنه، با اجازه من برم خبر شادي زهره بدم نوکرتم دادش امیر ح-

* 

 حاج حسین با صدای گریه بهار به زمان حال پرتاب شد اصالً یادش رفته بود که در خانه است نه حجره

لرزد دلش خواست دخترش را در آغوش بگیرد او گناهی نگاهش خیره بهار ماند دخترش داشت از گریه می

داند باید سنگدل شوم برای خوشبختیش تا بهار بهترین ما با خود گفت بهار صالح کار خودش را نمینداشت ا

اش را بگیرد حاج حسین شروع به فریاد زدن کرد پری از صدای عصبانی حاج حسین از تصمیم زندگی

ریست که از آشپزخانه بیرون دوید و حاج حسینی را دید که کمتر عصبانیتش را کسی دیده و به بهاری نگ

 رفتاش رو به کبودی میشدت گریه چهره

 زنی؟نشناس از چشمم افتادی حیف اونهمه زحمتی که برات کشیدم روی حرف من حرف مینمک -

 :هق افتاده زد به هقب.و.سبهار ایستاد به سمت پدر رفت دست پدر را گرفت 

همه اذیتام ببخشید دیگِه حرفی نیستم به خدا نمک نشناس نیستم به روح دایی نیستم ببخشیدبخاطر --

 .زنم هرچی شما بگین هرچی شما بخوایین اصالً دیگه ادامه نمیدم درسمو خوبهنمی

 حاج حسین تا خواست دستی بر سر دختر لرزانش بکشد بهار با یک جست به سمت اتاقش دوید

 :زد محکم گفتحاج حسین باید تیر خالص را امروز می

 کنم تمامای باید شوهر کنی شوهرتم من انتخاب میدرهیا هر جهنم ختم کلوم خواستی بری تهران-

 *تمام*

 دیدکلمه تمام در خانه اکو شد و بهار با اسم شوهر جان خود را تمام می

 .جناب پویان خانم سعادت زنگ زدن گفتن نمیرسن امروز دیگِه دادگاه بیان- 

 :پرسیدسعید که آماده برای رفتن به جلسه دادگاه بود با تعجب 
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 چرا؟ چی شده؟-

 :ای مهم بود بدون نگاه کردن به سعید پاسخش را دادعلی که در حالت تایپ کردن نامه

گفت شوهرش با ماشین زده بهش تا پاش به دادگاه نر سه ،البته گفت چیزیم نشده ،رفته پاسگاه یه شکایت -

ن به گیره گفت، نیازی نیست شما جدید بر علیه شوهرش نوشته ،حاال هم پزشک قانونی رفته تا طول درما

 . بیایین دیگِه بعد از دو سال تمام این راها رو بلد شده

اش کرده بود خواست به اتاقش برود سروته سفارش شده کالفهسعید سری به تأسف تکان داد این پرونده بی

 :که چیزی یادش آمد کنار منشی ایستاد و گفت

پروژه سپند لعنتی( ببینم )ن همه آنالین باشن موضع رو بزن شب توی گروه هماهنگ ک 9علی برای ساعت -

ای برسیم و این پروژه پرسروصدا رو نجات بدیم یک ماه دیگِه آخرین جلسه دادگاهِ به همه متونیم به یه نتیجه

بعدازظهر همه جمع بشن سالن  6اشون زنگ بزن حتی اگه یک نفر هم گفت نمیتونم آنالین با شم بگو ساعت 

 .گیریمت حضوری جلسه میاجتماعا

 :ای در گلو گفتعلی سرش هنوز گرم تایپ بود با خنده

 نترسین همه آنالين میشن ترجیح میدن توی رختخواب پیشنهادهاشونو تایپ کنن یا صدا بفرستن-

 .تا اینجا باکت و شلوار رسمی شرکت روی صندلی بشینن

* 

 

ا به صندلیش تکیه داد چشمانش را بست یک نفس سعید کالفه از شلوغی بعد از برگشت از دادگاه سرش ر 

اراده دستش به سمت گوشی همراهش رفت اش شکر کرد بیهای هرروزهآسوده کشید خدا را بابت پیروزی

داد لبخندش چشمان پاکش رفت را نگاه کرددیدنش چه آرامشی به او میعکسی که هرروزه به سراغش می

تاب اوست( ت که او را ندیده و دقیقاً سه سال است که دلش بیخجالتی بودنش ) آ آخ دقیقاً دو سال اس

 ساله در این 18عکس یک عکس دونفری از بهارو مادرش بود چهره بهار 

ساله  28ساله الگوی تالش برای یک پسر  19ای به بهار زد دختر عکس شاداب و پر انرژی ست .تک خنده

باره گوشی همراهش زنگ یکچهره بهار بکشد که به است او برایش کوه تالشو همت بود خواست دستی بروی

دانست عادت خوردیکه خورده شماره را نگاه کرد مادر اختر بود سریع پاسخ داد دکمه اتصال راکه لمس کرد می

 :همیشگی مادر اختر اینست که صدایش را روی بلندگویی پخش بگذارد بلندو لوده وار گفت

 !نوازی کردی خوشگلمو! بندهسالم دردت به جونم مادری خوبی بان-

 :با صدای بلندتری گفت

 .چاکر جناب سرهنگم هستيم ها ،سربازتم قربان افتخار بده پوتینتو واکس بزنم -

 :صدای قهقهه اخترو پدرسوخته گفتن سرهنگ افتخاری بود که نصیبش شداختر لبي گزيدو گفت
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 .ریزیعلیک سالم مادر الل نمیری فتنه دوباره زبون می-

 زداش تکیه داد و برای خودش چرخ میسعید که هنوز در فکر بهار بود سرش را به صندلی

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

 :خطاب به سرهنگ بلندتر گفت

دیر نمونه کنی پدر من، از راز مخ زدنت از مام میآقا جون یکم نصیحتم کن، پدرسوخته چیه آخه حواله-

مدرسه دخترانه تالش بگو ،بگین چطور تونستی کاری کنی که دختر خان ده باال کسی که از خود )رضاشاه(! 

رضاشاه(( تندیس بانوی نمونه کشوری گرفت دل ببری! بابا این خوشگله خیلی عزیز ))کنم از خود تاکید می

 .ها ،آرزوي همه يه خوشگل مثل مادر اخترهدل

ده بلندش صدای سرهنگ راه هم درآورد سرهنگ از انطرف تلفن با صدایی پر از خنده داد اختر با صدای خن

 :زد

 .شرف دوباره رفتی توکار زن من! خیلی بی ذاتی برو خودتو سیاه کنبی-

چاکر جناب سرهنگ واال به خدا من نظری به زنت ندارم این خوشگله مال خودتِه بزرگوار،توروخدا چهارتا -

 .های یواشکیت با مادر بگو ماهم باالخره یاد بگیریم خاك پاتمار برامون، از رابطکالس آموزشی بذ

 :اختر حرصی گفت

وپال میگی یادم میره اصالً برای زنم فقط پرتذلیل نشی انقدر زبون نریز بذار حرف مو بزنم ،هر وقت زنگ می-

ا رسول انقدر چرندیات میِگ که تا دو زنم آمریکچی زنگت زدم ،حقا که به داییت رسول رفتی ،هر وقت زنگ می

 روز از خنده درد شکم دارم 

 :اختر پشت چشمی نازک کرد و گفت

 آخه من پیرزن چه قربون صدقه رفتنی دارم ها؟! هشت تا بچه زاییدم همه دکتر مهندسو آدم حسابی-

 هیچکدوم مثل تو قربون صدقه من نرفتن

 :سعید بلند گفت

تا بچه جناب سرهنگ! کار ان ،خسته نباشی دالور ،ای جونم هیبت، هشتبگو ماش هللا، خدا قوت پهلو-

ای نیست به خدا ،بنازم که دود از کنده بلند میشه ،ای جون قدرت ،ای جونم صالبت، به تو میگن ساده

 ((()))مرد

 :اش گفتبازی نوهسرهنگ سرمست از زبان

هایی شدن برای خودشون، مثالً شما ابیبله می تونستم بچه تربیت کنم برو ببین هرکدوم چه آدم حس-

 زایید اونم توش میمونید یا معتاد کنید یکی میهای حاال چه غلطی میجون

 من تسلیمم آقا گفتم که پهلوون فقط خودت خوب بگین چی شده افتخار دادین تماس گرفتین باهام؟-
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  :گفت اختر با دودلی اما مهربان گفت

 .میخوایی سرو سامون بگیری به نظرم دیِگ وقتشهمادر جون ن-

  :سعید سرجایش صاف نشست انگار روز موعود رسیده آرام گفت

 .ام قصد ازدواج ندارم ،میخوام ادامه تحصیل بدمدختربرام پسند کردین؟ بابا من هنوز بچه-

 :اختر جدی بود انگارواقعا موضوع مهم بود

پرسم فرد خاصی تو دو نی ؟دارم جدی ازت میشوخیو نمی خجالت بکش با این سنت فرق حرف جدی و-

 نظرته؟

دانست که مادر اختر تر گرفت ،گرما به تمام بدنش نفوذ کرد میسعید گوشی همراه را در دستانش محکم

 خواهد از او اعتراف بگیرد وگرنه خود اختر راز دار تمام عشقش به بهار استمی

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

 مادر اختر نفس عمیقی کشید

زنم من از دوماه پیش یه موضوعی پیش او مده االن اوضاع فرق کرده مادر ،حرفهای آخر مو در مورد بهار می-

تم ات به بهارو گفتی بهت گفتم مادر نشد داره ،ازش بگذر، اصرار کردی گفتی همین و میخوام گفکه عالقه

م که همه راضی باشن ،دیدی که مامانتم مخالف بود البته نه که کنمامانتو داییت اختالف دارن ،گفتی کاری می

های سی ترسم اختالفبا خود بهار مشکلی داشته باشِ نه الحمدهللا بهارم تاج افتخار روی سر فامیلِه ولی می

 .بگذر از بهار-یست ،برای بار آخر میگم سال پیش دوباره بیاد وسط، سعید مادر دختر برای شما کم ن

 :سعید کالفه از این حرف چندباره گفت

کرده به تو رو خدا بسه مادر اینکه سی سال پیش مادرم زندگی تهرانو انتخاب کردو مخالف نظر خانواده ازدواج-

ید؟ خودتون کنشده ،چرا شما دوباره یادآوری میچیز مال سی سال پیشه پس تماممن چه ربطی داره !همه

 میدونید زن دایی پری خیلی دوستم داره پس زن دایی حله، دایی گوشت تلخمم با من

 آید اخترچشم بست درد پري بود نه حسين و اختر میدانست این پسر کوتاه نمی

ات در نظرت نیست؟ خودت میدونی که سپیده باشه پسرم موضوع بهار به کنار ،ببین مادر سپیده دختردایی-

خوادتت چند روز پیش او مده بود خصوصی باهام حرف زد میِگ سعید و دوست دارم برام مادری کن خیلی می

به سعید بفهمون که دوسش دارم مادر نتونستم بچه امو ناراحت ببینم خواستم ازت دل به بره گفتم بهش دل 

زه بین منو سعید ام ناراحت شد قسمم داد اسم طرفو به گم ولی گفتم یه راسعید پیش کس دیِگ است بچه

طفل معصوم با گریه از خونه ام رفت بیرون ببین مادر منکه میدونم دلت با بهاره ولی قربون دلت برم حرف 

 ام نشم اون تنها فرزندِ داییتهسپیده رو زدم که مدیون بچه

قا مادر خودت میدونی سپیده برای من فقط یه دختر داییه نمیخوام پشت سرش حرفی بزنم میدونم شما آ-

جون تا دنیا دنیاست راز دارین سپیده با خودم حرف زد من آب پا کیو دستش ریختم بهش گفتم هیچ شانسی 
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باهم نداریم مادر من یک درصدم نمیخوامش اصالً دلم باهاش نیست به خودشم گفتم من باهاش هیچ 

ن هیچ به سپیده نمیتونم ای ندارم به ولله که اون یک ماهیم که تهران بود منهمش خونه خودم بودم مآینده

 فکر کنم

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

 خیله خوب پس حرفی نمیمونه -

 :سعید سرخوش مست گفت

 مادر من برای جواب رد شنیدن از دایی خودمو آماده کردم، انقدر میرم تا باالخره دایی رضایت بده، فقط -

 کنم فقط و فقط بهارو ببین نظرش چیه؟ریزم ،مادر اختر خواهش میبدونم بهار منو میخواد دنیا رو به پاش می

اش زبان شیرین معروفش واگرچه عاشق شدنش اختر سکوت کرد چقدر سعید شبیه پدرش بود. چهره زیبایی

ه پدرش نرود بعد از کمی سکوت شبیه پدرش بود و در دل از خدا خواست که مرام و معرفتش پس از ازدواج ب

 :صدای سرهنگ آمد که اختر غرید

 .خوب حرف اصلیو به بچه بزن مگِه مثل منو تو بیکاره هزار کار داره-

زنی بری خواستگاریش االن بال میزنی مرد ،مادر سعید میدونم چندساله بالباِشه صبر کن چقدر غر می-

 .میگه نمیذارم بهار بره تهراندو نم دایی حسینت چش شده وقتِشه، مادر نمی

 سعید تعجب کرده از صندلی بلند شد

امکان ندارِه مگه میشه دایی حسین نذاره ادامه تحصیل بده! مگِه شما نگفتین یک ماه پیش زن دایی --

 خوان بیان تهران زندگی کنن به خاطر درس بهار؟گفت احتماالً میمی

 :اختر کالفه گفت

حسین زده به سرش میگِه نه تهران میرم نه بهارو میذارم تهران بره ،من نمیدونم  اره مادر نمیدونم چی شده-

جا کافیه ،سعيد مادر دیشب نبودی چه ول وله ای بود اینجا، چرا خرفت شده !میگِه درس بدون شوهر تا همین

 .نتیجهاقاجونتو من با داییت دعوامون شد شدید ولی بی

 لنگدآمد حس کرد یکجای کار میبسیار غیر منطقی می سعید سکوت کرده بود این رفتار دایی

 اخه چی شده خواستگار سفتو سختی داره؟-

 :اختر با تردید گفت

کردیم بهار بله بگه ولی ماه پیش بود که واقعاً همه فکر می 1االن حرفی از خواستگار جدی نیست یه نفر -

 .خوب جوابش منفی بود

 :سعید هراسان پرسید

 کردین جوابش مثبت باِشه؟فکر میکی بود که همه -

وای سعید میگم یک ماه پیش گذشته بابا حاال هم درست نیست حرف خواستگاری کسیو بگم ،ولی سعید -
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 ام هیچ اهل شوهر کردن نیست ،ولی خوب میگممادر آماده نه شنیدن هم باش چون بهار بچه

اشتباهی بگیره، بهار نور دوچشممه نمیتونم  شاید از ناچاری مجبور بشه بله بگه، برای همین نمیخوام تصمیم

زور باکسی ازدواج کنه، با این شرایط فکر کنم االن بهترین فرصِت ولی بازم میگم اختالف دایی و ببینم به

 .مادرتم شاید مانع بشه

 :سعید به پشت پنجره اتاق کارش رفت و به شلوغی بیرون نگاه کرد با صدایی گرفته گفت

 .این موقعیت میخوام سوءاستفاده کنم مادر فکر نکنه از-

کاره بمونه، حامد به خاطر بهار بدجور با دو نم مادر، آخه چاره چیه ،نمیتونم بچه امو بذارم درسش نیمهنمی-

ام خیلی غصه بهارو میخوره حتی با باباش درگیر شده ،پری گفت باباش یه سیلی زده تو گوش حامد،حامد بچه

کرد ولی یک کالم به ام بهار فقط گریه میکنید ،دیشب بچهبهارو حمایت نمی اقاجونتم بحثش شد که چرا

گفت فقط با ازدواج درس شو ادامه بده، حرمتی نکرد، اما داییت دلش سنگ شده، یک کالم میباباش بی

 دایی پریتم که خوشحالِه ازخداخواسته میگِه دخترم عروس میِشهزن

  :ای گفتاختر با حالت بیزاری

 شناسی چه آدم سطحی بینیهو که میپری-

 های ندیده بهار قلبش به درد آمد سرش را به دیوار تکیه داد اختر ادامه دادسعید از اشک

اش ام بهارو گفتم بیاد چند روزی پیشم تا یکم روحیهسعید مادر میتونی فردا خودتو برسونی اینجا ؟بچه-

زنیم توهم به هوای سر زدن به ما بیا ببینیم اصالً تو میعوض بشه ،من و آقا جون باهاش حرفامونو در مورد 

 .میخوادت

 سعید شروع به قربان صدقه آن دو رفت

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

 همه هول شدن سعیداختر قهقهه ای زد از این

شناسی قیامت به بپا میکنه شه ،دایی تو که میمادر االن نیا اونوقت شب باید اینجا بمونی، بهار معذب می -

این اولین باره اجازه بهارو گرفتم چند روزی خونمون باشه، نمیخوام حرفی توش باشه فردا روز بیا که روزم 

برگردی، نمیخوام به کارت لطمه به خوره ، راستی امیرحسین داره برمی گرده ایران ،میدونیکه زن داييت حالش 

سال که  15ام زنگ زدن طفلک بعد از گفته چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست ،به بچه خوب نیست ،مامانت

 جوریداره میاد ایران حاال هم این

 اش شاد شدسعید از آمدن رفیق دیرینه

جوری بشه ،ولي خیلی خوشحال دایی رو شفا بده ،کی باورش میِشد زن به این زیبایی و باکمالت اینخدا زن-

ای هست که باهاش در ارتباط نبودم االن زنگش شده دوهفتهرمیگرده ،دلم خیلی براش تنگشدم امیر داره ب

خونی داره برمی گرده ،حاال این چندروزه هم میریم زنم خودم میارمش شهرستان ،طفلک با چه دلمی
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 تر به شهاشم روحیه اشون بهگیریم تا زن دایی و بچهخواستگاری به امید خداو کمک شما مراسم نامزدی می

 و سعید چه خوش خیال بود از داشتن بهار

همه سال اومد اره مادر باید هرچه زودتر مراسم نامزدی تو با بهار بگیری تا همه شاد بشن، این بچه بعد این-

حداقلش اومدن با خوشحالی باشه ،در ضمن نیازی نیست تنها بری فرودگاه دایی پرویزت با احسان وفرزانه 

ان یه چند روزی خونه تهرانشون میمونن ،بعد میان شهرستان ایشالله وقتی اومدن دلشونو با اومدن امروز تهر 

الکرسی یادت نره به خونی کنیم ،بعدشم مادر هواست به رانندگیت باشه آیهنامزدی شما شاد می

 .راهتمبهچشم

گرفت در پس ذهنش بهار بعد از خداحافظی سعید به دیوار کنار پنجره تکیه داد و خودش را محکم در آغوش 

 را دید که برای همیشه کنارش بود 

 11پارت 

یک آن بهار خیره به  .هارود چه زیباست پاکوبی آب در فراز چه احساس خوبی دارد بلندیچه فواره زیبا باال می

 .خوردشود این اوج چه محکم زمین میبرگشتن فواره آب داخل حوض شد و با خود گفت چه بد سرنگون می

 تر استعاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که باالتر رود ابله .دبان خلق این ما و منیستنر 

یعنی وقت افتادن من شده؟ یعنی کار من تمام است؟  ):که استخوان او بدتر خواهد شکست، با خودش گفت

با پس پس ذهنش پاسخ داد)) آخر این شعر چه ربطی به تو دارد مگر ازدواج سقوط است ((بهار خواست 

ذهنش چون و چرا کند که دستی برشانه اش نشست به سمت دست برگشت مادر اختر بود با صورت سفید 

ای به هب.و.سزد چهارپایه کوچکی کنار حوض گذاشت و کنار بهار نشست بهار زیبایش به بهار لبخند می

آرامشی عجیب  های باغ حیاط پشتیدست مادر زد صدای فواره خانه آجری قدیمی آقاجان صدای گنجشک

به بهار داده بود مادر اختر سر بهار را در دامن سفید کوتاهش گذاشت بهار دم عمیقی کشید اختر فکر کرد که 

دهد چشمانش را بست از چه اندازه این دختر آرا مو متین است و بهار فکر کرد دستان مادر بوی بهشت می

 :عشق مادر آرام گفت

شد خونتون خوابیدم ،از بچگی از ذوق زدگي خوابم نبرد، باورم نمیممنون که منو دعوت کردین، دیشب -

خوابیدن ،باالخره منم خونتون موندم باورتون میشه خوردم که خونه شما میحسرت سپیده و فرزانه رو می

 !.آرزوم بود اینجا بمونم یه شب

 اختر لبخند زد

های پری کالفه شدم آخرم الهی دورت بگرده مادر ،مامانو بابات حساس بودن ،دیدی که دیشب از دست تلفن-

بار دیگه زنگ زدی من میدونموتو، بهار یک هفته اینجاست مامانتو که خودم زنگ زدم خونتون گفتم یک

فهمم این مامانت کی میخواد شناسی شروع کرد گریه و زاری که اولین شبیه که بدون ما جای رفته ،من نمیمی
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 .اخالقای گندشو کنار بذاره ؟بابا دختر ای مردم تنها میرن کشور خارجو برمی گردن

 

اش کشید و یکتایی ابروی شدهاختر سری به تأسف تکان داد دستی برگیسهای یکدست سپید بلند بافته

 :اش را باال انداختشدهرنگ

بود، ولی آِخه دختر خان هم انقدر سطحی بین میِشه؟ ما خانوادگی  امرو خودم انتخاب کردم ،عموزادهپری-

قدر املِه! آخه کسی تو فهم این زن چرا اینهمه اهل سواد و علمو ظاهری پسندیده و زیباییم ،ولی من نمی

 خونِه خودش روسری سر میکنه !تازه دخترشم مجبور میکنه همون کار و بکنه؟

 :دو غرغر کرداختر حرصی آرام روی شانه بهار ز 

پوشی ،دور از روز باشیة چیه هرچی میگِه بپوش میکنی ،آِخه باید یکم امروز یو بهگوشتوهم زیادی حرف -

برخدا به نظر من یکی از ایرادی اصلی جونت انگار برای پیرزن دم مرگ لباس انتخاب میکنه ،گشا دو بلند، پناه

، برای ما خیلی افت داشت ادامه تحصیل نداد ولی خوب وقت تالش نکرد درس شو بخو نهمامانت اینکه هیچ

جوری دوستش دارِه، اگرچه تقصیریم نداره مادر پری هم همینطوره ،صدسالشها ولی گفت همینبابات می

رفت،مادر من فرنگ رفته بود،مامان هنوز تو خونه چادر رنگی سرشه ،هیچ وقت آبش با مادر من توی جوب نمی

برخدا ،باباتم مامانت عوضش کرد وگرنه حسین دانشجویی داشت خونه اش، پناهپري هم هر هفته روضه 

پزشکی تو تهران بود ،خدا میدونه چقدر خاطرخواه داشت ،تا با مامانت ازدواج کرد کج خلق شد، جهبه که رفت 

عموت  زاده بود، پدرش معتاد بود انتخابگیر شد ،اما زهره زن عمو پرویزت رعیتبدترم شد تعصبی و گوشه

العاده زیبا بود،ماشالله امير زهره بود همه مخالف بودیم ولی خوب نمیتونم منکر زیبایی زهره بشم، زهره فوق

حسين و فرزانه هم كپي مامانشونن،زهره دقیقاً کپی مادر بزرگِشه ،من مادربزرگ زهره رو دیده بودم ،خدای من 

یک دستو سفید،موهای بلند و بلوند ،برای همین پرویز العاده بود، قدی بلند چشمان آبی ،پوستی اون زن فوق

نمیتونست از زهره دل بکنه، زهره بااینکه بی سواد بود و حتی اون بابا مفنگیش یک کالسم درس نبرده بودش، 

ولی بعد از ازدواجش رفت و درس شو خوند، تا شد یه خانم معلم ،از مدرسه خود من شروع به درس خوندن 

م شروع به تدریس کرد، الهی بگردم زن خیلی خوبیه ،شخصیت خیلی خانمی داره ولی کرد ،توی مدرسه من

دنیا بهش وفا نکرد، اسیر سرطان شد درسته زیاد درد نمیکشه ولی توی بدنش بیماری خیلی پیشرفت کرده 

 . عمه ات ميگه كارش تمومه

 اختر سری به تأسف تکان داد

ها سرمون به دست آوردنش، چه روزگار سختی بود چه مصیبت باور نکردنیه پرویز چقدر دردسر کشید برای-

 اومد، یه جوون به خاطرش کشته شد تا پرویز رسید به زهره

مادر اختر فکر کرد که با بازگو کردن گذشته هم خودش را و هم بهار را اندوهگین کرد و تا بهار خواست از 

خیز شد مادر حرصی را ازسرش باز کرد بهار نیمهگذشته بپرسد مادر اختر دستور سکوت داد اختر روسری بهار 
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 :گفت

 .جز منو آقاجون وعفت کسی خونِه نیستعزیزم باباو مامانت که اینجا نیستن یکم به خودت آزادی بده به-

 خورد خیره مانداش که با ناز تکان میبهار سربلند کردو به چشمان سرمه کشیده مادر و به لبان رژ قرمز زده

 ادرعادت کردم م-

عادت بدیه، نمیخوام زخم کهنه بازکنم ولی خودتم میدونی چرا بابات زیاد تورو نمیاره خونه ما ،چون میدونه از -

خورم ،آخرشم کارمون به دعوا میکشه ،آِخه موندم بابات تا اونور دنیا میبرتت دست محدود کردن تو حرص می

خدا بگم پریوچیکار کنه شد یبار اون پری جمعه مسابقات ولی نمیذاره دورهمی پسر دخترا بیایی خونمون ،!

آخر هرماه بیارتت پیش بچها ،بابا احسان پسر عموتم که تیم ملی هستش اگه تو اردو باشه یجوری مهمونیو 

میندازه عقب که این دورهم یو باشه ، حتی داداشاتم میان فقط تو نیستی، عموزادهای منو سرهنگم هستن 

ری هستیم، بزنو برقصو بریزوبپاش به خرج سرهنگ نمیدونی چه صفایی داره نف 100جمع که میشن نزدیکه 

 .گیری هستيبه خدا انقدر دلم خونه که نگو ،مامانت کاری کرده که همه فکر کنن بچه درس خون گوشه

 :های لبخند نشسته بهار کشیدو گفتاختر تیزبینانه به بهار نگاه کرد دستی به گونه

 .غ تو میگیره میگه چرا بهار بینمون نیست خیلی سعید از نبودت ناراحتهام همیشه سراسعید بچه -

دهد که شود حتی به خود زحمت نمیبهار لبخند کوتاهی میزند و متوجه منظور دار صحبت کردن اختر نمی

 :شود از نبودش. اختر با تعجب به بهار خیره ماند بهار بی تفاوت گفتفکر کند چرا سعید ناراحت می

چیز برام متی به شما و آقا جون بده پسر عمه لطف داره ناراحت نباشین خدا میدونه که بابام از هیچخدا سال-

دریغ نمیکنه ،من دوست دارم مامان بابامو خوشحال کنم، هرچی میگن گوش میدن خدا میدونه چقدر برام 

 .زحمت میکشن

مادر گذاشت اختر گیر پشت سر بهار را باز بهار یاد شرط پدرش برای ادامه تحصیل افتاد سرش را باز به دامن 

کرد و موهای نرم بهار همچون رودی به سمت زمین جاری شدند فکر کرد چرا بهار درمورد سعید کنجکاو نشد 

 :مقدمه پرسیدپیش خودش گفت نکند کسي را دوست دارد ماشاهللا گویان در حال نوازش بهار بی

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

بهار از تعجب و خجالت به دامان مادر چنگی زد و سرو صورت خود را در دامانش بیشتر فروبرد انگار از فکرش 

کشید مادر خنده صداداری کرد سرهنگ چند ضربه با عصایش به زمین آجری خانه کوبیدو هم خجالت می

فهمید چه میگویید با کس هم نمیاش که هیچهای زیر لب همیشگیبا غرغر کردنحضورش را اعالم کرد عفت 

یک مجمع بزرگ مسی اسباب هندوانه را آورد سفره ترمه را روی تخت پهن کردو بساط هندوانه را چید اختر به 

بنشینند  های بهار را ببافد (سرهنگ صدایشان زد تا روی تختعفت گفت) شانه چوبی نو وآینه بیاورد تا گیس

شده ه زد و خوشحال از دیدن موهای پخشب.و.سبهار تشکر گویان روی تخت نشت سرهنگ پیشانی بهار را 

ه بر پیشانی ب.و.سآمد چه زمانی موهای زیبای بهار را دیده سرهنگ خم شد و دور صورت بهار بود یادش نمی
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حسرت عاشقی این دو را خورد  ساله خجالتی خنده بلندی کرد و بهاراختر زد اختر چنان دختران چهارده

همه شیرینی و صفا در خانه آقاجان اختر هنوز سرهنگ گل هندوانه را سمت بها ر گرفت و بهار لذت برد از این

 :تفاوتی بهار نسبت سعید شد لجوجانه پرسیدذهنش درگیر بی

 شدن؟ بهار جواب مو ندادی مادر تا حاال به عاشق شدن فکر کردی ؟نظرت چیه در مورد عاشق-

ای هندوانه از شرم خود را ته گلوی بهار چسباند بهار در حال سرفه بود که عفت غرغرکنان آمد آینه و شانه تکه

را بغل خانم انداخت و با دست محکم به کمر بهار کوبید بهار که چشمانش از خنده و سرفه به اشک افتاد 

ر گذاشت وبِه خیال بهار انگار عفت ه بزرگ بر گونه بهاب.و.سقسمش داد بس است کمرش شکست عفت یه 

 :زیر لب غرغری هم کرد عفت پشت چشمی نازک کرد و رو به اختر گفت

رسان از دارخونه برای دستاتون خانم من میرم اداره پست ببینم بسته او مده یا نه، آگه نیومده بود فعالً یه آب-

 .گیرم تا بسته آقا رسول که برسه دستاتون خشکی نزنهمی

 :به بهار گفت و خطاب

 .توهم هول نزن یه هندونست دیگه دختر-

دانست که باید پیش از نماز همه خندیدند اختر به عفت تاکید کرد تا قبل از بانگ نماز ظهر برگردد و عفت می

ای برای خانم بزند و بازعفت غرغرکنان های ناخن دست خانم را پاک کند و بعد از نماز دوباره الک رنگ تازهالک

 :انها دور شد بهار گفتاز 

 .ایای نه خانوادهوقت ازدواج نکرد ،نه بچهچقدر این زن تنهاست، چرا هیچ-

 :سرهنگ در حال قاچ دادن هندوانه به اختر گفت

خوردند طفلک یکبارعقد کرد شوهرش دزد از آب دراومد ،طال قشو گرفتم ،چندتا خواستگارم داشت بدرد نمی-

 .م نداره خاطرخواهی هم هیچوقت نداشتیه چشممش که کوره سرو شکلی

 بهار سری تکان داد

 طفلک-

 اختر لبخند زد

جز حقوقش آقا جونت براش بیمه رد میکنه، که بازنشست شد یه آتیه داشته باشه، یه هوا شو داریم به-

آپارتمان کوچیکم با وامو حقوق خودشو بخشش وآقاجون براش خریدیم، تو خونه منم که بجای خدمتکاری 

بینی میگه آبرسان برام میخواد بخره این واسه خودش جوش میزنه وگرنه هنوز اون قوطی یاست میکنه، میر 

 تموم نشده، بگذریم حاال تو بگو تا حاال عاشق شدی؟

 فهمید چراکنش نیست ولی نمیبهار متوجه شد که مادرش تا جواب نگیرد ول

 نه مادر ،نه عاشق شدم نه به کسی عالقه مند شدم-
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 :تفاوت زیرچشمی نگاهی به اختر انداخت و پرسیداجان که مشغول تراشیدن ته هندوانه بود بیآق

 پس آرا چی؟-

 :زده گفتبهار خجالت

 .کشمآقا جون اون یعنی من نه وای آقاجون از این حرفا نزنید خجالت می-

 خورده بهار کشید بهار از شرم سرش پایین بود اختر دستی به را دستان گره

خواستیش ولی اون حتماً دیگِه بزرگ شدی ،خانم شدی عزیزم، خودت آرا رو رد کردی ،پس حتماً نمیتو -

 . اینقدرترومیخواست که باوجود تفاوت مذهب اومد خواستگاریت، دوست دارم جریان اشنایتونو بگی

 ک نفر گفتگو کردبهار سری به نشانه باشه تکان داد و بهار برای نخستین بار راحت درباره این موضوع با ی

 

 چند ماه قبل

*** 

در دفتر ریاست جمهوری برای نخبگان جوان ریاضی کشوری مراسم قدردانیو معارفه برگزار شد در این نشست 

گاه گونه بود که آرا لیسانسه دانشآرا سیمونیان را مهمان ویژه معرفی کردند و توضیحات گوینده از آرا این

گاه های جهان دانشجویی دکتری است او سه ماه ریکی از معتبرترین دانششریف بوده و چهار سال است که د

دانشجوی  8اند تا ها هم این شانس را غنیمت شمرده و از او دعوت نمودهبرای استراحت به ایران آمده و آن

 8مقطع کارشناسی را همراه با یک استاد دیگر آماده برای المپیاد کشور هند کنند در اواسط جلسه اسم 

 5پارسا از شیراز  4زهرا از کردستان  3مریم از المرد  2جاسم از سیستان بلوچستان  1دانشجو را اعالم کردند 

جز بهار گاه شریف بودند بهبهار از... و همه دانشجوی دانش 8لیال از اهواز  7فرید از اصفهان  6احمد از تهران 

 ای از بهارکردسرپرست انجمن تعریف ویژه

 

گاه شریف بیان دانش نتوانستند مشکالتی علت به که هستند–ی نفر اول کنکور ریاضی سال خانم عظیم)-

کنیم ای دیِگ کمتر بود خوب حساسیت روشون بیشتر ولی ما به این دختر افتخار میالبته که سنشونم از بچه

 (اندازه بچهای تهران تالش میکنهها در شهرستان بهکه باوجود کاستی

 

دانشجو برگه مقررات و ساعت حضورشان در روز مشخص در  8بعد از صرف شام به  جلسه تمام شد و

ساعت در روز تمرین ویژه جهت  5روز در هفته  4پژوهشکده اعالم شد قرار بر این شد که به مدت یک ماه 

 سازی باشدپرفسورحقهای مکرر جهت آمادهمانده فقط صرف آزمونالمپیک هند داشته باشند و یک ماه باقی

شده نفر انتخاب 8دوست و استاد آرا سیمونیان که در زمان دانشجویی شاگرد پرفسور بودند برای همراهی این 
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 بودند

این المپیک بسیار مهم بود چه ازنظر علمی و چه دیپلماتیکی و جایزه نقدی عالی در برداشت همه به این گروه 

ودند و اما آرا ازنظر ضریب هوشی و مهارت در این های ریاضی بنفر از بهترین 8بسته بودند این نفره دل 8

رشته از شهرت جهانی برخوردار بود. او مردی بسیار خوش پوشوخوش مشربی بود و دارای فن بیان باال، آرا از 

گرفتند آرا هم بدش تر با آرا گرم میمحبوبیت خاصی میان دانشجویان برخوردار بود و البته دختران ویژه

اش بود و ن جوان برای سؤاالت واهی به دورش حلقه بزنن و آرا مرکز توجه بودن کار همیشگیآمد که دخترانمی

 این امر بسیار برایش عادی بود

صبح در کالس حضور  9شد و ساعت ها شروع شد و بهار هرروز صبح زود همراه پدرش راهی تهران میکالس

های کوچک مان جلسه اول پدر بهار قالیچهگشتند در هبعدازظهر به سمت شهرستان برمی 2داشت و ساعت 

 .نفیسی را جهت تشکر به دو استاد هدیه داد

داد و بهار فقط برايش گاه را به بهار نمیوچرا از اين وضعيت راضي بود پدرش اجازه گرفتن خوابچونبهار بی

ر پسري كه بيرون کرد اما آرا به چشمش بيشتاول شدن مهم بود.بهار با پرفسور احساس صميميت زيادي می

از كالس در حال دلبري از دختران بود و در كالس مردي منضبط باهوش و نابغه بود پس سعي كرد به او 

همه هوش بچه های کرد به اینهای تمرینی گذشته بود و آرا افتخار میای از کالسنزدیک نشود. دوهفته

دوست ایمان داشتند که این گروه بسیار قرفت آرا و پرفسور حریزی پیش میچیز با برنامهگروهش، همه

دهد آرا آخر هر هفته به مدت برای وطنش انجام میحال بود که تالشی کوچک و کوتاهقدرتمند است .آرا خوش

گشت تنها اش و باکمال میل و با اشتیاق جهت تعلیم شاگردانش برمیرفت برای دیدن خانوادهاصفهان می

سوخت که هر وز این مقدار برد بهار بود فقط گاهی دلش برای بهار میرومیچیزی که گاهی آرا را به فکر ف

داد او های حاج حسین باخبر بود و خود را مداخله نمیوآمد اما از حساسیتکند برای رفتمسافت طی می

مغنه  دید. بهار هر وز باحجابی کامل ازگیر که از روابط عمومی ضعیفی برخوردار است میبهار را دختری گوشه

آمد. اما دختران دیگر بسيار شادو سرحال بودند . آرا فکر کرد که تاکنون و مانتو شلوار مشکی به کالس می

وقت حرفی برای گفتن شد که هیچکرد متوجه میدختری به آرامی بهار در برابرش ندیده ،وقتی به بهار دقت می

 ندارد

 

داد اما هفت نفر دیگر کالً سرحال و پویا جواب سؤال را میپرسید فقط بله "خیر یا و هر زمان از او سؤال می

 کردهایی اجتماعی سیاسی انتخاباتی دخالتی نمیبودند حتی بهار برای رفع خستگی در کالس در بحث

 

 تنها برخورد شاد بهار مختص پرفسور بود که در بیرون کالس چند باری اتفاقی آرا دیده بود
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فهماند که بهار با اویا کالً با مردان جوان راحت نیست و البته برای آرا اصالً مهم را میو رفتار بهار با پرفسور به آ

 کردنبود چیزی که برای آرا زیاد بود قربان صدقه گو و در دلش بهار را امل خطاب می

شود و این الگوی وقت با مردان جوان گرم صحبت نمیدانست بهار به خاطر حساسیت پدرش هیچآرا نمی

اری حتی دور از چشم پدرش هم ادامه داشت یک روز آرا به صورت امتحانی از اول جلسه تا آخر هیچ رفت

 سؤالی از بهار نپرسید و در کمال تعجب بهار هم هیچ نگفته بود جز سالم و در آخر کالس خداحافظ

ش و ذکاوت آرا غبطه کرد او به هوتک لحظاتش استفاده میاما برای بهار این کالس بسیار پربار بود و از تک

های بیهوده بپرسد تا روزی که داد با د قت تدریس استاد را زیر نظر بگیرد تا حرفخورد و ترجیح میمی

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

 استاد اجازه میدین؟-

ا فراموش کرده بود يا اصال نميدانست صدايش آرا با تعجب سری به نشانه مثبت تکان داد تقریباً صدای بهار ر 

چه آهنگي دارد! بهار شروع به صحبت کرد در مورد اینکه این معادله ایراد دارد آرا برایش توضیح داد که او 

کند و محال است که اشتباه کرده باشد شاید یکی دوتا از دختران کالس هم متوجه اشتباه آرا شده اشتباه می

شد و دادند محبوب آرا بمانند و حرفش را درست یا غلط پایمال نکنند اما بهار قانع نمیبودند اما ترجیح می

درمیان بهت همکالسیانش اصرار داشت که استاد سیمونیان اشتباه کرده و چنان حراف و سخنور شده بود که 

طور با شجاعت ینتقریباً مطمئن بودند این بهار آن بهار آرام نیست همه تعجب کرده بودن که چطور بهار ا

آید بحث بهاروآرا به یک ساعت طول کشید جلوی استاد سیمونیان جوان ایستاده و بهار از حرفش کوتاه نمی

حد گستاخ است و البته بقيه زد و سکوت کرده بود آرا احساس کرد که این دختر بیپرفسور هیچ حرفی نمی

كر كرد اگر این چند هفته دختر آرامی بوده از تکبرو اعضا احساس كردند بهار بي اندازه پافشاري ميكند آرا ف

گیرد و او متنفر غرورش است نه متین بودن باوقاریش آرا با خودش گفت این دختر خود را زیادی دست باال می

اندازه بهار خودکارش را به سمت تخته پرت بود از اینکه دانشجویی به این گستاخی داشته باشدآرا از اصرار بی

 دختر جوان گستاخ فریاد زد کرد و سر

 کافیه دیگه-

خواهی کوتاهی کرد و آرام تقریباً همه ترسیده بودن و پرفسور ترجیح داد مداخله نکند بهار سربه زیر معذرت

 :گفت

- ِ  استاد من مطمئنم معادله اشتباه

بود و موهای نسبتاً شرمی دختر به تنگ آمده بود دستانش را بر روی میز گذاشته بود سرش پایین آرا اما از بی

بخشی اش خودش را هم کالفه کرده بود برای اینکه آرامهای عصبیبلندش صورتش را پوشانده بود صدای نفس

 به خودش دهد پایک فریاد گفت
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 برو از کالس بیرون-

همه با تعجب به استاد عصبی و بهار خونسرد نگاه کردن دختران کالس ریز خندیدند و پسران کمی دلشان 

دار شده بهار به پرفسور نگاه کرد و پرفسور اشاره کرد از کالس بیرون برود و شد که آرا غرورش جریحهخنک 

آرامی با یک عذرخواهی رفت پرفسور وضعیت کالس را به حالت بهار چنان کسی که از اول در کالس نبوده به

کرد که با خونسردی ه بهاری نگاه میعادی برگرداند و نیم ساعت کالس را زودتر تعطیل کرد آرا از پشت پنجره ب

کرد رفتارش با آرا زد اما بهار حس میها نشسته بود و داشت با جزوهایش سروکله میتمام بر روی چمن

گستاخانه نبوده و مطمئن بود اشکالی در معادله استاد است او از برخورد آرا هم ناراحت نشد بهار متوجه شد 

دانشجو یک ساعت تمام جلوی بقیه دانشجوها با او بحث کندو در آخر هم  شده که یکآرا برایش سنگین تمام

ای بهار به پنجره کالس نگاه کرد آرا را دید که دارد عصبی به او بگویید مطمئن است معادله اشتباه است لحظه

د از پنجره کند سری تکان داد به نشان احترام اما آرا شوکه شده از اینکه بهار متوجه دیدنش شبه او نگاه می

کنار رفت بچها از کالس بیرون رفتند و پرفسور خیلی آرام به سمت تخته رفت و معادله مطرحی آرا را بازنویسی 

تر کنندهحل بهارکمی گیجکرد و در میان بهت آرا دور اشکال آرا خط کشید معادله اشکال داشت ولی طرز راه

هم جلوی دش برده بود اما انتظار چنین پافشاری بهار آنآرا همان ابتدا پی به اشکال خوبود البته شاید هم

 :بقیه را نداشت آرا از عصبانیت بدون هیچ حرفی به پرفسور از کالس بیرون رفت پس ذهنش گفت

 کنمدنده و لجبازِ درستت میدختر مغرور دهاتی چقدر یک-

 به سمت بهار رفتگاه رفت بهار را سخت مشغول مطالعه دید با لبخندی پرفسوربه محوطه دانش

 !کجایی دختر لجباز من-

 داد پرفسور برای بهار به احترام ایستادصدای دورگه پخته پرفسور لبخند به لب بهار آورد بوی پدر می

 ریختمسالم من واقعاً معذرت میخوام پرفسور کالستونو بهم-

 یدهای پرفسوری یکدست سفیدش کشاستاد چشمانش خندید ولی لبانش نه دست به ریش

 دادی تاکمی فکر کنه، خیلی تند رفتی،دار باید اجازه مینه باباجان ولی همیشه احترام استاد تو نگه-

کردی ،این مسئله یکم پیچیده بود ولی آرایه مقداری به حاشیه رفته دختر جوان حداقل باید موضوعو رها می

ن دختر لجباز منتظر عواقبش باش بود و ذهن شو درگیر مسئله نکرد ذهنش گیر حاضرجوابی تو شد ،در ضم

  .دار اصل اول دانشجوی احترام به استادشهولی هرچی شد احترام شو نگه

ای از ای گفت وسری به مثبت تکان داد پرفسور برای تغیر روحیه بهار شروع به خاطرهبهار زیر لب شرمنده

تاده بودند،در همین حین استاد که هردو به خنده افطوریدانشجویش که خودش هم بسیار لجباز بوده ،به

گونه تعبیر رفت خنده بهار با پرفسور را اینگاه میسیمونیان که همراه چند خانم جوان به سمت بیرون دانش

تر و مغرورتر از این دختر در دهد آرا فکر کرد خودخواهکرد که بهار هیچ اهمیتی به بی احترامیش به آرا نمی

خواهی کند که پرفسور با خنده ه آرا شد خواست به سمتش برود و معذرتاطرافش ندیده بهار متوجه نگا
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 :گفت

حرمتی کنه درست نیست اجازه بده خانمهای جوان به دلبریشون برسن اآلن عصبانیِه جلوی بقیه شاید بی-

 .دار میِشه، شماره تلفن شو میدم باهاش تماس بگیر،اونوقت قضیه کش

خواست به خاطر گستاخی بهار او را سر جایش بنشاند اما در حضور می آرارخشمگین خیره به بهار بود دلش

راست اورا به اش گفت که یکهای جوان مشتاق کار درستی نبود او کالفه سوار ماشین شد وبه رانندهاین خانم

طر هتل ببردآرا فکر کرد که این دختر کل روز را برایش گند زده و صبح فردا آرا متوجه شد که کل شب به خا

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

*** 

روز بعد بهار وارد کالس شد او با آرا تماس نگرفته بود چون بهتر دید در کالس از او عذرخواهی کند تا پشت 

ا از عصبانیت هایش به او گفتند که دیروز تا پایان کالس آر تیمیپرسی کرد همتلفن با بچهای گروه احوال

شدت از دست او عصبانی بود پرفسور و نتوانست کالس را ادامه دهد و امروز مواظب خودش باشد چون آرا به

آرا وارد کالس شدند آرا اولین کاری که کرد به سمت بهار نگاه کرد او را که دید از پرفسور اجازه صحبت خواست 

نظر کند ولی خود را ناتوان دید از خاموش از کارش صرف پرفسور سری به تأسف تکان داد خواست از او بخواهد

 هرحال سری به مثبت برای آرا تکان داد آرا بهار را صدا زدکردن این آتش آرا ،به

 .خانم عظیمی بلند شین-

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

جزو تیم من نیستین و برای اینکه عقب نمونید از پرفسور خواهش کردم جداگانه با شما از این به بعد شما -

کار کنند پرفسور هم منت بر سر من گذاشتن و قبول كردن ،اميدوام احترام پرفسور رو نگه دارين ،موفق باشین 

 بفرمایید بیرون

کرد آرا کوب به آرا نگاه مییست میخباره صدای زنگی در گوش بهار پیچید اول متوجه نشد منظور آرا چبه یک

 :تفاوت دستی به موهایش کشید و به سمت تخته کالس رفت و گفتکه تعلل بهار را دید بی

 لطفاً بفرمایید بیرون وقت کالسو نگیرید-

 عنوانهیچآمد تنبیهی که آرا برای بهار در نظر گرفته بود بی انصافانِ بود اما آرا بهصدای همهمه در کالس می

 توانست وجود بهار را تحمل کند پرفسور با نگاهش بهار را به آرامش دعوت کردنمی

 14پارت

زده کالس با بغضی در گلو های بهتگروهیاش پرفسور بود رو به همبهار ایستاد وسایلش را جمع کرد دلگرمی

 :گفت

مام اعضای گروه افتخار ها در این سه هفته بودم ،من به وجود تخیلی خوشحال شدم که درکنار بهترین-
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کنم و یکی از آرزوهام بود که با پرفسور دیداری داشته باشم ،واقعاً عذر میخوام از همه اگر باعث تشنجی در می

 .کالس شدم

کرد استرس تمام تفاوت نشان دهد از پنجره به بیرون نگاه میخواست خود را بیبه سمت آرا برگشت آرا می

 :ر گفتوجود آرا را گرفته بود بها

استاد سیمونیان سعادتی بود که نصیبم شد تا با یکی از نابغه های جهان در یک گروه باشم، عذرخواهی بنده -

رو اگر جسارتی بود بپذيريد،ببخشید اگر وظیفه شاگرد بودنو بجا نیاوردم، انشالله همیشه سربلند باشد با 

 .اجازه

شد که به این زیبایی سخنوری کند همه انتظار یکس باورش نمبهار با بغض از کالس خارج شد ولی هیچ

داشتند که او خواهش کند گریه کند يا باز گستاخي بياورد تا در تیم بماند اما او با احترام از کالس خارج شد آرا 

زمانی که این تصمیم را گرفت در پس ذهنش دوست داشت خواهش بهار را برای ماندن در کالس ببینداما بهار 

های بهار را ناراحت کرد ه بود هر کس گروهیشدت همشده بود و این واکنش تند آرا بهکالس خارجبامتانت از 

هاست *استاد اخه مگه چی کنم اون جزو بهترینگفت:استاد حقش نبود*استاد خواهش میچیزی می

 ها را به آرامش دعوت کرد آرا با فریاد به سمت تخته رفتگفت*استاد اون بچه اس*پرفسور آن

 .بسه دیِگ حواستونو جمع مسئله کنید -

بهار در راهرو مانند اخراج شدها ایستاده بود پالتویش را در دستانش میفشرد که اشک نریزد احساس حقارت 

شد پشیمان بود از بحث کردن با آرا برای اين مسئله کرد او برای اولین بار بود که از کالس درسی اخراج میمی

 :یرون آمد کالفگی در چهره پرفسور مشخص بود کنار بهار ایستاد دلجویانِ گفتکوچک پرفسور از کالس ب

 دخترم که نمیخواد گریه کنه؟-

بهار سری به نشانه منفی تکان داد اما دستان مشت شده بهار نشانه از خود داریش بود او همراه پرفسور به 

و آنالین باهم در ارتباط باشن و به او  صورت مجازیاتاقش رفت پرفسور به بهار توضیح داد که بهتر است به

توضیح داد بهتر است دیگر به کالس برنگردد . به او گفت که تمام امتحانات آمادگی که از بچه های دیگر از 

ای به بهار دهد خدشهشود پرفوسور به او اطمینان داد که اجازه نمیشود برای او ایمیل میهفته آینده گرفته می

بهتر است ذهن خود را از ماجرای امروز پاک کند و از او خواست موضوع امروز را به پدرش وارد آید و بهار 

نگویید پرفسور حرمت آرا را نگه داشت و در مورد رفتار اشتباه آرا با بهار صحبتی نکرد بهار بعد از خداحافظی 

یک جفت کفش با پرفسور به حیاط رفت و در صندلی محوطه نشست به انتظار پدرش چندی نگذشت که 

داد ولی درونش ای اسپرت جلوی پایش دید سر که باال کرد استاد آرا را دید آرا خود را خونسرد نشان میقهوه

تفاوت ایستاد سالم کرد و خسته نباشید گفت آرا از این بی تفاوتیش به سطوح فشانی بود بهار خیلی بیآتش

 :آمد و گفت

 میدونی خصوصیت بارز اخالقیت چیه؟-
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 :فقط نگاه کرد و آرا ادامه داد بهار

ای، انقدر خودخواهي كه حتی توی کالس از من تو یه دختر کامالً مغروری كه فكر كردي خيلي گنده نخبه-

بار اتفاق میوفته، ترسیدی چین دورهایی چند سال یکنخواستی اجازه بدم توی گروه بمونی، میدونی هم

ترین دورهای یکی از بزرگتو جوجه دانشجو اصالً میدونی اینکوچیک بشی؟آره انگار خيلي گنده بيني نه؟ 

 علمی هست، فکر کردی خونسرد از کالس او مدی بیرون نشانه ادبت بوده؟

 دیدبهار چشمانش را به زمین دوخت و لزومی برای التماس نمی

 استاد از شما عذرخواهی کردم ،بازم اگر جسارتی کردم شما ببخشید-

 :گاه کرد دستانش را درون جیبش کرد و گفتو نگاهی به محوطه دانشای کرد آرا تک خنده

جواب تو درست بود، ولی سماجتت برای مچ گیری استادو نفهمیدم، من که ميگم از غرور زیادتِه؟آره  -

کنم اطرافیانت دخترحاجی؟بگو ببینم نظر خودت چیه مغروری؟ درست گفتم؟ شک ندارم من اشتباه نمی

یه بچه دانشجوی خودخواه میدونند؟فكر كردي چون باهوشي بايد از باال به همه چيز نگاه  نظرشون چیه؟ تورو

 !كني

 :بهار بدون نگاه به آرا و قورت دادن بغضش گفت

 .فرمایید استاد،اطالعی ندارم دیگران در موردم چی میگینحتماً شما درست می-

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

 .استاد چند لحظه اجازه بدین-

 آرا ایستاد به سمت بهار برگشت و به بهاریکه لرزه کوچکی در تنش افتاده بود خیره ماند

 .احترامی نکردم ،امیدوارم در مورد این تصمیمی که برای من گرفتین وجدانتون آسوده باشهمن به شما بی-

ش که از کالس اخراجش کرده بود پشیمان شد باره ضربه کاری خورد در اصل همان یک ساعت پییکآرا به

کردید( گونه اورا سرخورده میتر است و نباید اینسال از همه ما کوچک 4وقتی جاسم با ناراحتی گفت )که بهار 

وجدانش به او تلنگر زد آرا یقه پالتواش را به سمت باال بردو بدون خداحافظی از بهار جدا شد احساس سرمای 

 سوزاند یا حرف بهارماه استخوانش را میسرمای دیشدید کرد نفهمید 

 16پارت

** 

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

 ای بباردابری که در بیابان بر تشنه

 کجاییای بوی آشنایی دانستم از 

 پیغام وصل جانان پیوند روح دارد
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 پسنددسودای عشق پختن عقلم نمی

 گذاردفرمان عقل بردن عشقم نمی

 :دید آرام گفتخیره شد مادر سرگشتگی را در چشمان آرا می ت آرا را فشرد آرا با تعجب به مادرشمادر آرا دس

 میخوایی در مورد اون دختر که از اولی که او مدیم نگاهت دنبالِشه و پریشونت کرده باهام حرف بزنی؟-

آرا دستانش را کالفه بروی رفت آرا دقیقاً همین را کم داشت مادرش اگر از چیزی بو ببرد تا آخر ماجرا می

 چشمانش گذاشت فشار کوچکی به چشمانش آورد

چیزی در مورد اون دختر وجود ندارِه اون شاگردمِه و فقط نگران خداي من ،مامان بازپرسی شروع نکن ،هیچ-

 .آزمونشم همین

 تا دیگِه شاگرد داری چرا نگاهت فقط نگران اونه؟ 7تو -

 :ات پیدا کند گفتخواست از این موقعیت نجآرا می

 .مادر من او نو از گروه اخراج کردم ،و نگرانم که نتونه از پس مسابقه بر به یاد-

 :مادر آرا با تعجب گفت

واي يا مريم مقدس چي كار كردي بچه؟چرا پسرم اخراجش کردی؟ به نظر دختر بدی نمیاد اگه نتیجه نگیره -

 چی؟

 آرا بیش از این حوصله توضیح نداشت

 .کنم اآلن نهاهش میمامان خو-

از مادرش جدا شد و به سمت کانتر رفت تا چمدانش را تحویل دهد از زیر چشم نگاهی به بهار انداخت پسر را 

خندان دید که کاله اسپرتش را به احترام بهار درآورد و تعظیم لودگی به بهار کرد بهار هم با خنده به او چیزی 

ش تشریفات گرفتن بلیط را انجام داد و یک به درک زیر لب حواله گفت آرا عصبی از افکار احمقانه خودمی

 :اش رفت و آرام گفتپیش خانوادهبهار کرد مادر آرا به

بچها یچیزی میگم داستان درست نکنیدا ،درست نمیدونم چیه ولی هرچی هست آرا ذهنش مشغول اون -

 .دختره است

 :با دست اشاره به بهار کرد و ادامه داد

خاطر اینکه از کالسم اخراجش کردم نگران امتحانشم ،ولی دروغ میگِه بیشتر نگران اون پسرِه اس که میگِه به -

گشت تا اون دختر دارِه باهاش خداحافظی میکنه ،از اولم که او مدیم فرودگاه مدام چشمش دنبال کسی می

 !این دخترو دید چشمش ثابت موند خودم ديديم از باباي دختره پرسيد كجاست

و آلین )خواهر آرا( وآرتوش )برادر آرا( با تعجب به سمت بهار برگشتند بهار با پسر خداحافظی کرد و به پدر 

 :سمت گروه برگشت یک مرتبهِ آرتوش گفت

 شناسم ،اون عضو تیم ملی فوتبالِ احسان عظیمیچه جالب من اون پسرو می-
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بودند دقیق شدند بهار از پرفسور سراغ پد رو برادرش  و خانواده آرا به بهار که حاال کنار خانواده پرفسور ایستاده

 :ها در حال تحویل دادن وسایل هستند آلین با اخم گفترا گرفت و پرفسور توضیح داد که آن

کنی!آِخه این شاید داری فکر الکی می!جوری باشِ ها مامان مطمئنی آرا با این دختر رابطه دارِه!فکر نکنم این-

 .مانتوی بلند که مشخصاً مذهبیِ اصالً سلیقه آرا نیست دختر با این مقنعه و

ای آرام و مهربان پوست صورت معمولی ابروهایی ای باال انداخت به چهره بهار دقت کرد چهرهمادرش شانه

اش زیبا بود اما نه در حدی که مشخصه زیبایی مشکی و موهایش هم که کامالً پوشیده بود و نامشخص چهره

 :مند شود درحد کامالً معمولی مادر آرا لبانش را کج کرد و گفتباشد که آرا به او عالقه خیلی خاصی داشته

واال نمیدونم ولی آرا بدجور بهش نگاه میکنه، همش زیرچشمی زیر نظرش داره، یعنی از اون دخترای زبون -

 بازه؟ نکنه باز زبونش آرا رو خر کرده؟

گشت و درکمان تعجب دیدن آرا خیره بهار است و همه باهم همه سرهای خانواده سیمونیان به سمت آرا بر 

طرف بهار برگشت و بهار با لبخند با همسر پرفسور گرم صحبت و بود و مشخص بود اصالً آرا را سرهایشان به

 :بیند پدرشان گفتنمی

وبِه واال انگار دخترِ ذهنش مشغول آرا نیست ،پسر خرفت ماست که دارِه خیره نگاهش میکنه، حاال خ-

 همه دختر اروپاییو ول میکنه میچسبه به این دختره؟خوشگلم نیست دخترِه، یعنی این

 :تفاوتی باال انداخت و ادامه دادای از بیپدر آرا شانه

 شایدم آرا راست میگِه شماها شلوغش کردین -

 :هر چهار نفر گیج بودند مادر دست آلین را گرفت و گفت

 .فهمم چیکاره اسریم، دختره لب باز کنه میبیا بریم ته ماجرا رو در بیا-

 پدر آرا خندید و سر تأسفی تکان داد

 سازید، زشتِه کجا میریدها داستان میبابا چرا الکی شما خانم-

 :آرتوش گفت

 مامان منم میام ببینم چخبره-

 ار رفتندزنکی بودن آرتوش خندیدند همه حتی پدر آرا به سمت پرفسور و بهو سیمونیان باهم از خاله

اش به بهار نگاه کردند پرفسور متوجه شد این پرسی با پرفسور و خانوادهخانواده سیمونیان بعد از احوال

 :ای مصلحتی کرد و گفتخانواده به خاطر بهار کنجکاو هستند پرفسور سرفه

 دختر گل من بهار عظیمی هستن شاگرد من و آرا -

 :وش گفتبهار با مادر آرا و خواهرش دست داد و آرت

 بهار خانم احسان عظیمی نسبت فامیلی باهاتون داره؟-

 بهار لبخند زد
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 بله پسر عموم هستند-

 ای فکر کرد باید خانواده موفق خودش را معرفی کند تا بهار حساب کار دستش بیایدمادر آرا لحظه

ته آموزش پرورش دخترم معذرت میخوام خودمونو معرفی نکردم من مادر استاد آرا هستم، مدیر بازنشس -

بینید دختر بنده خانم دکتر آلین سیمونیان هستند متخصص زنان و زایمان، و پسرم مهندس ایشون که می

 .التحصیل از انگلستانهای سدسازی فارغآرتوش یکی از معتبرترین مهندس

 بهار با احترام و بي تفاوت سری به نشانه احترام تکان داد

 خیلی خوشحالم از دیدار تون-

 کندها عادی و محترمانه برخورد میمادر آرا متوجه شد بهار اصالً هیچ درگیر آرا نیست و خیلی با آن و

 :انگار چیزی یادش آمده باشد گفت

 بهار خانم دکتر فهیمه عظیمی نسبتی با شما داره؟-

 ت دادای از کنار پرفسور آمد پدر بهار بود که به جمعشان پیوست با لبخند با آرتوش دسصدای بله

 و بهار معرفی کرد

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

 :زدگی گفتآلین با ذوق

اوه یا مریم مامان دنیا چه کوچیکه ،دکتر عظیمی جراح زنان ،استاد دانشگاه من ،همون خانم دکتر مهربونیکه -

 .مادر بزرگو عمل کرد

 د بهار حتماً از خانواده اصیلی است با خنده و دستپاچگی گفتمادر آرا ابرویی باال انداخت و فکر کر 

 پوشی هستند ،واقعاً اخالقشون نمونه اسآهان یادم اومد، دکتر عظیمی چه زن مهربونو خوش-

دانست که دکتر عظیمی از خانواده سرشناس در شهر... است و حاج بهارو حاج حسین تشکر کردند و آلین می

احسان پسر برادرش که عضو تيم ملی است وحامد داماد برادرش است توضیح داد در حسین باافتخار در مورد 

اش پیوست و با نگاه کنجکاوش به سمت بهار فهمید که مادرش کار خودش را همین حین آرا به جمع خانواده

آرا را دید ای به مادرش رفت بهار که غرهنامه بهار را رو کرده آرا با حاج حسین دست دادو چشمکرده و شجره

لبخندش خشکید این دلگیری بهار ا ز نگاه خانواده سیمونیان دور نماند خیلی آرام سرش را پایین انداخت و 

 :گفت

 سالم استاد روز بخیر-

زده کرد حتی آرا آرام جوابش را داد البته انگار كه جوابي هم نداد و این سردی برخورد آرا با بهار همه را تعجب

صورت خواهی آرا را به سمتی کشاند دست بر شانه آرا گذاشت آرا بهر با یک معذرتحاج حسین را پرفسو

 سؤالی سرش را تکان داد
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 آرا تعجب کرد

 چی استاد؟-

 پرفسور خندید به بهار اشاره کرد آرا خواست منکر شود

 .کنیدنه پرفسور چرا این فکرو می-

 :پرفسور گفت

گوش کن با بهار در مورد مشغولیات ذهنیت حرف نزن ،روحیه باشه تو را ست میگی، ولی پسرم به حرف من -

 .چیز دیگِه تعبیر کنه اون بچه اسسالشه شاید نگرانی تو بخاطر امتحانشه ،و یک 18اشو به هم نریز،اون فقط 

 .متوجه نمیشم پرفسور منظور تون چیه؟ اون فقط شاگردم بود-

ش از پرفسور در مورد بهار پرفسور را به شک انداخته آرا های مداومدانست سراغ گرفتنآرا ادامه نداد خوب می

 :آرام گفت

 .من فقط به خاطر رفتار نامناسب خودم ذهنم درگیر-

 پرفسور لبخند زد آرا دستانش را به سمت زنجیر صلیب گردنش برد

ب وجدان نمیدونم شاید از بعدازاینکه بهم گفت امیدوارم عذاب وجدان نداشته باشی تا خود اآلن دارم عذا-

کنم که شاید کشم ،اولش همش عذاب وجدان بود، بعد یک ماه دیدم روز و شب دارم به کسی فکر میمی

جمع کلماتی که باهام ردوبدل کردیم نیم ساعت نباِشه،و من اون فقط با تحقير و توهين با هم حرف زديم، اصالً 

ه ،هیچ منطقو دلیلی برای فکر کردن بهش کردم ،نمیدونم چه مرگم شدیک ماه نفهمیدم چه غلطی میتوی این

ها میگم به جهنم که امتحانش خراب میِشه، کنم ،بعضی وقتندارم در اصل استاد نمیدونم چرا بهش فکر می

تا ادب بشه ولی وجدانم پدر مو دراورده، فقط همین پرفسورپرفسور ببینید اون در بین افرادیکه اطراف من 

 .هرحال هرکسی اشتباه میکنهکر اشتباه نکنید من فقط عذاب وجدان دارم بهترین فردِ، فهستند شاید عادی

ها را ردیف کندپرفسور سری به دانست چطور جملهای بر موهایش کشید و دیگر ادامه نداد نمیآرا دست کالفه

 :مثبت تکان دادو گفت

وو بهار از دنیایی کامالً پسرم ببخشید اشتباه فکر کردم من جور دیگِه ای متوجه شدم ،خودتم میدونی ت-

متفاوتی هستین، و میدونم انقدر عاقل هستی که خودتو درگیر نكني،نميخوام نگاهات او دخترو كالفه 

كنه،میدونی چی میگم این دختر اصل اهل هیچ ارتباطی نیست ،خودت میدونی باباش چقدر حساِسه، اصالً 

 نیاز به عذرخواهی دلجویی تو هم نداره باشه؟

 تکان دادآرا سری 

 .قول میدم باهاش حرفی نزنم-

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

 فرستاد و قول داد که دیگر به بهار فکر نکنددید به خودش لعنت 

برای شام همه سرحال و پرانرژی در سالن بزرگ غذاخوری هتل جمع بودند آرا تمرکزی در خوردن غذایش 

کرد با دیدن دوباره بهار ذهنش درگیر شده اما بهار در فکر آزمونش بود و زمان شام هم نداشت و احساس می

های رقیب بود بعد از سرو غذا آرا رد پرفسور مشغول صحبت در مورد تیمکدر ذهنش داشت معادله حل می

توضیح داد این دو روز فقط استراحت کنند و مواظب سالمتی خودشان باشند آرا در ادامه گفت استاد تمرینی 

خودش است و هر زمان نیاز شد هر سؤالی برایشان پیش آمد سریع اطالع بدهند تا تمرین کنند حاج حسین 

امد بعد از شام از بهار جدا شدند تا به قراری که با مترجمی که جهت تجارت فرش داشتند برسند پرفسور و ح

 روی در حال خارج شدن از هتل بود که بهار خود را به او رساندو صدا زدبرای پیاده

 پرفسور چند لحظه صبر کنید-

 پرفسور با لبخند ایستاد

 بله بابا چی شده؟-

 :تی به مقنعه اش کشیدو گفتبهار با شرمندگی دس

 اگه سؤالی داشتم میتونم از خودتون بپرسم ،من نمیخوام از استاد سیمونیان سؤال بپرسم-

 پرفسور سری به تأسف تکان دادو خندید

نویسم بهت میدم ای بهم دادند میعجب ماجرایی شد این لجبازی تو دختر ،باشه دخترم یه شماره موبایلی-

 باهام تماس بگیری ،حاال هم برو دخترم استراحت کن ،میتونی با تلفن هتل

ها در این نت شلوغ بود و از همه ملیتنت هتل رفت برای چند سؤال آزمونی کافیبهاربعد از تشکر به کافی

ها شد آرا برای چک ها نشست و عمیق مشغول جستجو در سایتنت بودند بهار پشت یکی از لپ تابکافی

نت رفت و بدون اینکه متوجه بهار شود در کنار دستگاهی که بهار نشسته بود فیهایش به کاکردن ایمیل

یکبار نگاهشان به هم گره خورد بهار به احترام ایستاد و هول کرده سالم کرد آرا فقط سری به نشست و به

بینی هر نشانه سالم تکان داد و هزار بار این قسمت لعنتی را نفرین کرد که هر وقت اگر کسی را نخواهی ب

کرد هار با گفتن )با اجازه (نشست و به کارش ادامه داد آرا عمالً پشت سیستم هیچ کاری نمیبینیش بثانیه می

ای سرش را سمت بهار حتی نتوانست یک ایمیل هم بخواند فقط ذهنش درگیر بهار بود مدام به هر بهانه

یستاد کاغذهای یا داشتش را برداشت خواست برود چرخاند و بهار حتی یکبارهم به او نگاه نکرده بود بهار امی

 :اراده گفتکه انگار یادش آمد آرای هم وجود دارد با یک با اجازه استاد خواست برود که آرا بی

 میشه یه قهوه باهم بخوریم-

 و آرا نفهميد چرا روي قولي كه به پرفسور داد نخواست بماند بهار تعجبی نگاهش کرد
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 !بله-

 صحبت دارم لطفاً باهاتون-

 !شنوم استادبفرمایید می-

ً نه اینجا نه خواهشا بیاین کافی-  .شاپ نیم ساعت دیگِه لطفا

ای نداشت که آرا با او چه خواهد گفت فقط امیدوار بود که قصد بهار چشمی گفتو به اتاقش رفت هیچ ایده

شاپ هتل آبی به سمت کافی توهین نداشته باشد بهار سر نیم ساعت با شال آبی بر سر و یک مانتوی بلند

کرد کرد ولی او استاد بود نباید برای خود تعبیر اشتباهی میکرد شاید باید درخواست آرا را رد میرفت فکر می

 آمد بهار یک میز را انتخاب کرد و مشغول نگاه کردن به منو شدو دوباره بینشان تنشی به وجود می

 سالم-

هفتی پوشیده بود که زنجیر دید تعجب کرد آرا لباس اسپرت یقهکه میبهار به سمت صدا برگشت و از چیزی 

خوبی و زیبایی نمایان بود به احترام ایستاد تا آرا بنشیند آرا احساس خوبی داشت و از استرس صلیبش به

 :مقدمه گفتچند دقیقه قبلش خبری نبود بی

 .چه شال زیبایی چقدر بهتون میاد-

 :زده گفتبهار خجالت

 ارین ،مقنعه ام کثیف شد شال سرم کردم امرتونو بفرمایید؟لطف د-

 :آرا سرگرم گونه گفت

 شما بفرمایید-

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

 منظورم اینکه یه چیزی انتخاب کن تا صحبت مو به گم-

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

کرد از نگاه خیره آرا روی خودش معذب بود آرا از تمریناتش راسماال )دسر هندی( بهار با انگشتانش بازی می

 پرسید و او با یک جمله ساده خوِب حرف را قطع کرد بوی اودکلن آرا معذبش کرده بود آرا باالخره حرف زد

ما داشتم ،سر موضوع اخراج از کالس حقیقتش من یک عذرخواهی به شما بدهکارم ،من برخورد بدی با ش -

چندینبار به استاد گفتم شمارو بر گردونه ،وایشون دیگِه صالح ندیدن که برگردین ،و یه مورد دیگِه اینکه بهتون 

 گفتم شما دختر مغروری هستین هم از من نشنیده بگیرین

 برد از نگاه مستقیم بهار بر روی خودشمیکرد و آرا لذت باز به آرا نگاه میبهار ناباورانه با دهانی نیمه

 کنی؟عذرخواهی مو قبول می-

ها را آوردند بهار لیوان آبش را از استرس با دست لرزان پر کرد و در میان چشمان خندان آرا حتی سفارش

 ای از آن بخورد و بهار حس کرد که نگاه آرا فرق داردنتوانست قطره
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دین اون کالس کال س شما بود و شما حق دارین اعضای گروه خودتو نو در مورد اینکه از کالس بیرونم کر -

خودتون انتخاب کنید، عذرخواهی نیاز نیست و اینکه در مورد اینکه من مغرو هستم یا نیستم چطور به نتیجه 

زنید حتماً درسته، این مناعت طبع هرحال شما استاد من هستین و هر حرفی میرسیدن !در تعجبم !ولی به

 رو میرسونه که از دانشجو تون عذرخواهی کنید سپاسگزارمشما

اراده خندید خود را روی میز خم کرد دلش ضعف رفت برای این دختر سخران و فهميد حتما بهار پيشينه آرا بی

 :خانواده تحصيل كرده اي دارد با خنده گفت

ساله اته خیلی خانمی  30زنی که انگار سنگینی حرف میسالتِه! واال انقدر با احتیاطو سبک 18دختر تو واقعاً -

 .تو دختر

شاپ طرف به در کافیبهار به اطرافش نگاه کرد ترسید که فردی از تیم آنها را ببیند و برایش دردسر شود از آن

ای آب خورد و لبهای خشکش را تر کرد احساس کرد آرا او نگاه کرد و مدام نگران ورود پدرش بود با لرزش قطره

 کرده را مسخره

 کنماستاد ارومتر خواهش می-

 اراده سؤالی را که از فرودگاه تاکنون ذهنش را مشغول کرده پرسیدزور جمع کرد و بیاش را بهآرا خنده

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

 فاميلتونه؟

 احترامی دیدها شده بود خواست جواب ندهد ولی بیآرا چطور متوجه این بهار چشمانش از تعجب گرد شد

گشت كه گفت باهام عکس بگیر که هر وقت قهرمان شدی بله پسر عموم بودن اون از اردوی تیم ملی برمی-

 ایم منم به خنده گفتم بهتون افتخار میدموبوک تا همه بدونن ما خانواده آتن نابغهعکستو بذارم صفحه فیس

گیرم کالهشو برداشت به خاطر شوخی که به گه چه افتخاری نصیبش شده بعدشم پسر عموم عکس می

 مراسم نامزدیش چند روز دیگه اس و خواهر احسان زن داداش من هستند حاالهم با اجازه

 رفتبهار ایستاد آرا با تعجب به بهاری نگاه کرد که رنگ رخسارش رو به زردی می

 برم اتاقبا اجازه استاد من -

 :آرا خونسرد گفت

فهمم خجالتی هستی کردی ،تو دختر عجیبی هستی اصالً نمینشستی صحبت میدوست داشتم بیشتر می-

 اجتماعی هستی؟چجوري؟انگار هم صحبت خوبي نيستي دختر

 :راه گفتابروهای بهار از تعجب باال پرید آرا خودش را جمع کرد و بی

یه بچهای تیم بهترین رتبه رو میارین ،خواستم قبل از آزمون باهات صحبت البته كه من مطمئنم که تو و بق-

خواهی کنم ،تو بهترین شاگردی بودی که تا حاال داشتم و دوست دارم حاال حاال ببینمت، چون کنم و معذرت

 ميدونم خوب ریاضی و ميفهمي حاال هم اگه دوست داری میتونی بری
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ای گفت و خواست عزم رفتن کند که آرا به او گفت که هرزمان با اجازهبهارحتی نتوانست لبخند دروغین بزند 

وقت سوا التش سوالی داشت در مورد آزمون و غیر آزمون جوابگوست و بهار تشکر گویان به اتاقش رفت و هیچ

از را از آرا نپرسیدبهار تا نیمه ظهر خوابیده بود و بعدازظهر با دخترهای گروه به استخر هتل رفت شب قبل 

قرار کامالً ساده بوده و  یکهیجان و سردرگمی قرار با آرا خوابش نبرده بود و بعدازاینکه به خودش قبوالند این

های آرا معنی خاصی داشته بهار تا کند حرفچون بهار اولین بار بود که با مردی تنها صحبت کرده احساس می

ز این موضوع تصمیم گرفته بود که خود را از بند فکر به روز آزمون کامل خود را از آرا مخفی کرد و آرا کالفه ا

کرد بهار رها کند ولی حسی این میان بود که آرا عالقه داشت با این دختر نابغه بیشر آشنا شود گاهی فکر می

های مشترک زیادی دارند برای همین تصمیم گرفت مستقیم به بهار بگوید دو نابغه ریاضی کنار هم حتماً حرف

 **دارد بیشتر با او در ارتباط باشد که دوست

 بهار و اعضای تیم با توکل به خدا و توسل شروع به حل آزمون کردن

شد وبالخره بعد از چند ساعت دلهره آزمون تمام شد آرا و ها سپری میها با دلهره برای هیئت همراه تیمزمان

ای دقیقهانه بودند به زمان اعالم نتایج دهفشار بودند و مرتب جوابگویی تلفن از وزارتخشدت تحتپرفسور به

طرف سرویس بهداشتی رفت بعد از شستن مانده بود بهار از فشار و خستگی زیاد از همه عذرخواهی کرد و به

دست و صورتش به حیاط رفت چشمانش را بست و باخدای خود خلوت کرد و متوجه گذر زمان نشد در یک 

و آرا را دید که از مرکز آزمون به بیرون دوید و با صدای بلند برای بهار آن صدای جیغ و هورای بچهارا شنید 

 دست تکان داد

 !بهار بهار دختر گل کاشتی مدال طال بردی دختر-

ای بهار از شدت هیجان متوجه نشد که آرا او را با اسم صدا زده و با یک جیغ به آسمان مشتی کوبید آرا لحظه

 ر شبیه یک خواب بود تا حقیقت آن بهار آرام این بهار نیستای پیش رویش بیشتخشکش زد صحنه

 :ای باال و پایین میپریدو پرسیدبهار با جیغو هیجان بدون هیچ مالحظه

 توروخدا راست میگین استاد؟-

 :آرا نفس زنان گفت

آورده باورت ای دختر، بدو توی سالن بچهای دیگِه هم مدال بردن ایران رتبه اول به خدا راست میگم ،تو نابغه-

 .کنممیشِ دختر بهتون افتخار می

بهار چشمانش را بست و به سمت سالن دویدو )آخ جون آخ جون( گفت حامد از سالن بیرون دوید و خواهرش 

توانست گریه خود را پرید و حامد نمیرا محکم بغل کرد بهار از شدت ذوق در آغوش حامد باال و پایین می

 ات برای ایران و ایرانی بودتخارترین لحظهیکی از پرافکنترل کند این

** 
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یک از مراسمات و دو روز بعد از برگزاری مسابقات ریاضی همه راهی فرودگاه شدند در این دو روز در هیچ

دیدند تمام اعضای تیم های گروه نخبگان ریاضی آرا حضور نداشت و همه این موضوع را عجیب میجشن

تنهایی مشغول گردش در هندوستان گرفتند و پرفسور توضیح داد که آرا بهفسور میجز بهار سراغ آرا را از پر به

کرد که چرا زد و هرچقدر فکر میهای دهلی قدم میها در خیاباناست و در حقیقت آرا مانند مسخ شده

آورد درنمیفهمید بهار شده بود تمام درگیری ذهنی آرا و آرا از این موضوع هیچ سر ذهنش درگیر بهار شده نمی

فهمید که چه چیزی به جانش افتاده که ازنظر آرا بهار هزار فرسنگ با همسر رویاهایش فرق داشت ولی نمی

 شودبهار از جلوی چشمانش دور نمی

دید و این تابی آرا را میکردن وسایلش بود پرفسور بیرمق در حال جمعحوصله و بیروز رفتن به فرودگاه آرا بی

 دانستباه میتابی را اشتبی

صحبتی با پسرم بهار دختر مذهبی هستش، اون اسیر یک سری قاعده و اصولِ که اون اصول اصالً اجازه هم-

بینیش دستپاچه میشی، افسرده میشی یا بهش خیره میشی فهمم تو چرا وقتی میده، آِخه نمیتو رو نمی

 .!باباجان این دختر اصالً به درد تو نمیخوره

 و غمگین به پرفسور خیره شد و فقط سری به نشانه تفهیم تکان داد و پرفسور زیر لب غریدزده آرا خجالت

کنم قصد ات جدیِهة بهار دختر بسیار خوبیِه، ولی اون هزار راه نرفته داره ،اصالً فکر نمیپسر انگار قضیه-

ه باش اون نابغه کوچولو فقط ازدواج داشته باِشه، واال منکه استادشم دلم نمیاد ازدواج کنه، یکم انصاف داشت

 سالشِ  18

 :ها را به خدمتکار هتل دادو خطاب به پرفسور گفتآرا چمدان

 اجازه بدین شانس مو امتحان کنم، فقط ميخوام باهاش آشنا باشم اين خودش خيلي زمان ميبره -

اه دهلی بهار را در کنار پرفسور با تعجب به آرا نگاه کرد و سکوت را بهترین تجویز برای آرا دید آرا در فرودگ

کرد همه با دیدن آرا به دورش جمع نگریست احساس افسردگی میحامد و حاج حسین دید بهار را که می

کرد که خندان با شده بودند و جویای احوالش بودند حتی حاج حسین و حامد آرا زیرچشمی به بهاری نگاه می

د بعد از گرفتن بلیط حاج حسین به سمت بهار رفت و از او دیزنی ژاپنی مشغول مکالمه بود و هیچ آرا را نمی

 خواست که حال استادش را جویا شود

پاشو بابا برو پیش استاد سیمونیان حال شو بپرس همه بچها احوال شو پرسیدند، پاشو بابا زشتِه کم برات -

دیگِه باید بریم سوار  احوال پاشو بدو چند دقیقهزحمت نکشید زشتِه سراغ شو نگرفتی، یکمی انگار ناخوش

 هواپیما بشیم

رنگ نشد با احترامی آرا به خودش بود بعد از عذرخواهی آرا هم این دلگیری کمبهار هنوز کالفه و دلگیر از بی

اکراه به سمت آرا که تکیه زده تنها بر ستونی مشغول خواندن پیام گوشی همراهش بود رفت دستی بر 

برویش را باز کرد و سعی کرد لبخندی بر لبش بیاورد چند قدمی آرا کنارش اش کشید گره اایای سرمهمقنعه
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 :ایستاد و در آن شلوغی فرودگاه آرام گفت

 سالم استاد روز تون به خیر خوب هستین؟-

آرا با شنیدن صدای بهار به یک آن دست پایش را گم کرد و موبایل به زمین رها شد بهار شرمنده سریع خم 

آوری کنید آرا لعنت به این شانس بدش فرستاد و سریع کنار نشست بهار ایل آرا را جمعهای موبشد تا تکه

 :شرمگین گفت

 شرمنده استاد ترسوندمتون بفرمایید باطری و درش اینجاست-

های موبایلش را از بهار گرفت و مشغول درست کردن آرا بدون نگاه به بهار گوشی همراهش را برداشت و تکه

با تعجب چشمانش را کوچک کرد آرا حتی جواب سالمش را نداده بود بااحتیاط چند قدم  موبایلش شد بهار

 نزدیک آرا شد دلخوري آرا كامال مشخص بود بهار مردد گفت؟

 استاد ببخشید چیزی باعث شده ناراحت تون کنم-

 مقدمه عصبانی صورتش را به سمت بهار برگرداند و نیمه فریادی زدآرا بی

 .آ ره-

ای تعجب کرده به موهای پریشان آرا و رگ برآمده پیشانی آرا خیره شد و خونسرد دستش را روی هبهار لحظ

 اش گذاشت و گفتسینه

 استاد من جسارتی بهتون کردم؟-

آرا دستی به موهایش کشید گوشی موبایلش را در جیبش گذاشت چند نفس عمیق کشید چشمانش را به 

 نفس بلند چشمانش را به بهار داددانست چه بگوید با یکزمین دوخت نمی

 ارشدو میخوایی کجا بخونی؟-

 زده به آرا خیره شد نکند آرا دیوانه شده؟بهار تعجب

دانست اوضاع از چه قرار است آرا نگاه خیره بهار را که به خود دید لبخند او برای تشکر آمده بود ولی حاال نمی

 :تر گفتبه لبش آمد آرام

 بهار کجایی؟-

همه صمیمیت آرا به جهت دانست اینهایش دوخت نمیع چشمانش را از آرا گرفت و به کفشبهار سری

 چیست

 استاد هنوز مشخص نیست، احتماالً برم آمریکا پیش عموهام ،ولی دانشگاه شریف و صد در صد مطمئنم-

 :زده به سروشكل مذهبي بهار دقت كرد و گفتآرا ابرویی باال انداخت شگفت

 ن؟عموهات آمریکا-

 :بهار معذب گفت

هایی که برای موفقیتم تا از عموهام اونجان، ببخشید استاد او مدم ازتون تشکر کنم بخاطر تمام تالش4بله -
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 انجام دادین، امیدوارم همیشه موفق باشین با اجازه

 :مالحظه گفتبهار عزم رفتن کرد آرا بی

 بهار صبر کن چند لحظه-

 کردطرف پدرش نگاه میو بهار با نگرانی به سریع خود را به روبروی بهار رساند

 بله استاد-

 میشِ شماره همراه تو به هم بدی؟-

 :بهار گنگ گفت

 چرا-

 دوست دارم باهات بیشتر آشنا بشم -

 :بهار به صلیب گردن آرا نگاه کردو گفت

چهارچوب دارم  استاد من اصالً از اون دست دخترهایی نیستم که راحت روابط آزاد داشته باشند، من یکسری-

 .اصالً بدون اجازه پدرم محاله با اجازه

و خود را سریع از آرا دور کرد با دلهره به پدرش و حامد پیوست و آرا یک به درک همراه لگد به گلدان فرودگاه 

 :نصیب قلبش کرد حامد در چهره بهار نگراني و تشویش را دید دور از چشم پدرش کنار گوش بهار گفت

 واد که به هم بگی؟چیزی دلت میخ-

بهاربا دستان لرزان به مانتویش چنگ زد سر در گریبان کرد شرم داشت این موضوع را بگویید و حامد از دور 

 دیده بود که مکالمه آن دو مکالمه ساده نبود

 ترسم فکر کنی من کاری کردمکشم بهت به گم میداداش خجالت می-

 :حامد سری تکان دادکمی فکر کرد و بلند گفت

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

وکتاب بود روند( حاج حسین که مشغول حسابقصد خرید روسری میو رو به حاج حسین گفت) که با بهار به

را در چشمان بهار ها از چشم آرا دور نماند آرا ناراحتی و نگرانی سری جنباند حامد بهار ر ابه سمتی برد و این

 ای رفت از بهار پرسیددید حامد به گوشهمی

 چی شده بهار؟ استادت چی گفته بهت؟-

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

ی باهاش اون به هم گفت شماره تلفن مو بهش بدم تا بیشتر باهاش آشنا به شم به خدا داداش من اصالً کار -

 نداشتم باور کن

زده به خواهری خیره بود که فقط به خاطر گفتن یک جمله کوتاه و ساده چنان گنجشکی ترسو اشک حامد مات

که اشک در ریخت کمی که گذشت حامد بدون اینکه بتواند خودش را کنترل کند بلند به خنده افتاد چنانمی
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خندید بهار ها میمانند دیوانه به برادری خیره بود که بهچشمانش آمد بهار با چشمانی پر از اشک ناباوران

 :اشکانش را پاک کرد و با عصبانیت گفت

 حامد آبرومونوبردی چته؟-

اش کشید سرش را باال کرد و ای خدایی با خنده گفت و به صورت قرمز شدهحامد با چند سرفه دستی به

 خواهر کوچکش با مهربانی خیره شد

اید و شماره تلفن خواسته اون وقت تو باید گریه کنی خوب شاید به خاطر اینکه هم رشتهدختر خوب اون از ت-

 ای چیزی باهات شریک شه مِگ هرکی شماره تلفن میخواد نیت بدی دارهای مقالهبخواد تو پروژه

 حامد انگشتش را زیر پلک اشکی بهار کشیدو با دلخوری آهی کشید

های کودکستانی یذاره حتی دانشگاهتم خودت تنها بری مثل بچهمقصر تو نیستی مقصر باباست که نم-

نفست ها ترسیدی یعنی انقدر اعتمادبهبرت تو میارتت خواهر کوچولو تو بزرگ شدی چرا مثل دختربچهمی

ضعیفه آخِ تو چمیدنی منظورش از آشنا شدن باهم چیه؟ به خدا که اال ن آرا تو دلش داره بهت میخنده آخه 

نی که بهت گفته شماره بده یه آدم عوضی تو خیابون نبوده که آگه بود دهنشو خودم پاره دختر خوب ای

 اش مشخصه هم خودشخانوادهکردم اون استادِت کسی که هممی

 :ای لرزان گفتریخت با چانهبهار گیج شده به برادرش خیره شد حامد معادالت ذهنش را به هم

 ده شماره امو به هیچکس بدمنمی آخِ داداش خودت که میدونی بابا اجازه-

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

آمد تیم ملی فوتبال آمده بودند و گروه فرودگاه مهرآباد مملو از استقبال کنندگان بود گروهی زیادی برای خوش

 رای استقبال از نخبگان ریاضیکوچکی از خانوادها و تعداد محدودی از مسئولین ب

طور اتفاقی زمان تحویل گرفتن بار کنار آرا ایستاد با آرا دست داد و تشکر بابت زحماتش کرد و حامد به

 :مقدمه گفتبی

 اش پیشنهادی دارین؟خواهرم گفتن که شما گفتین شماره همراه شو میخوایین انشا له خیره؟ برای رشته-

شد و در ذهنش گفت چقدر این دختر احمق است اما به چهره خونسرد حامد که  زده به حامد خیرهآرا تعجب

 :نگاه کرد خونسرد جواب داد

نظر داشته باشیم ،واقعاً خواستم شماره اشونو داشته باشم تا در مورد رشته آمون تبادلبله بله آ، یعنی من می-

 امه تحصیلای بهش بدم برای ادخواهر تون نابغه اس ،میتونم پیشنهاد ویژه

 :حامد که در حال برداشتن چمدانش بود گفت

نامه از کشورهای مختلف داره ولی من شماره اشو میدم شاید پیشنهاد شما االنشم چند تا دعوتبهار همین-

 .بهتره باشه
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 :پا کردو گفتآرا لبخند بر لبانش آمد فکر کرد بهتر است حرفش را صریح بگوید سرش را پایین انداخت پابه

سن هستیم شاید بتونم راحت باهات صحبت کنم چون شما امد جان شاید جسارت باِشه من شما همح-

صادقانه شماره خواهرتونو ميدين نميخوام عوضي فرضم كني، من اول به خاطر هم رشته بودنم ، شماره رو 

اینکه چطور خواستم ،بعدشم حقیقتش من دوست دارم با خواهر تون بیشتر آشنا بشم، یعنی در اصل قصدم 

 بگم

 :مقدمه پرسیدحامد بی

 شما میخوایین که از خواهرم خواستگاری کنید؟-

 :تکه گفتداد؟آرا تکهآرا جا خورد دقیقاً فكر كرد كجاي حرفش معني خواستگاري می

 .خوب البته بدون آشنایی قبلی که نمیشه ،درست تصمیم گرفت-

 :ها خیره شد و گفتبه چمدان حامد به چشمان مضطرب آرا خیره شد نفسی عمیق کشید

کنم امکانش کنم ،اما پدرم مرد سنتی هستش منظور تو فهمیدم اما فکر نمیبا بابام در این مورد صحبت می-

العمل بابا چیه ؟خوب بهار دختریِ که بدون اجازه بابام محالِه کاری انجام بده ،فکر دو نم عکسباشه، اصالً نمی

 .باهم تفاهمی داشته باشیم کنم ما ازنظر فرهنگیهم نمی

 :آرا مستأصل گفت

 .کنم من و خواهرتون نقاط مشترک زیادی داریمبله خودم به این موارد زیاد فکر کردم ولی فکر می-

 .دلیل همه درگیر بهار استوآرا نتوانست بگویید فکرش بی

 

** 

رده بود در حقیقت حامد گذشت حامد هیچ صحبتی با پدرش در مورد آرا نکچند روزی از برگشت هند می

مطمئن نبود آرا واقعاً در تصمیمش جدی باشد ظهر هنگام حاج حسین در خانه مشغول نمازخواندن بود که 

 تلفنش به صدا درآمد پری تلفن همسرش را آورد

 .حاجی تلفنت زنگ میخوره ،ناشناسه-

 حاج حسین سالم نمازش را که گفت جواب داد

کنم. بله ونیان احوال شما. زنده باشید بزرگوار. زیر سایه شما. خواهش میبله. خودم هستم. به آقای سیم-

 تشریف بیارین هر نوع فرشی در نظرتونه در خدمتم

جا کرد و حاج حسین سکوت کرد ابروهایش از تعجب باال رفت پری عینک زره بینی خود را روی بینیش جابه

 :ای مصلحتی گفتدقیق شد حاج حسین با سرفه

کنم واال غافلگیر شدم ...درسته حرف شما منطقیِ هر دوتا ماشاهللا نخبه ان ولی اینکه بله خواهش می-

فرمایید مدتی باهم رفت آمد داشته باشن تا آشنا به شن چیز بدی نیست ولی توی سنت خانواده من می
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که ما داریم حتماً آقازاده  دو نم نظر دخترم چیه ولی خوب با این تفاوت مذهبینیست البته که اصالً من نمی

همه دختر اروپایی دختری اصیل انتخاب فکرهاشونو کردن. بله این برام ارزشمند هستش که آقازاده بین این

کنم ببینم نظرش دو نم چی به گم. باشه من با دخترم صحبت میکردن. درسته متوجه ام حقیقتش اصالً نمی

کنم شما تا قطعی شدن ماجرا کسی بدونه. بله خواهش می چیه...بله جناب متوجه ام درسته قرار نیست

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

 حاج حسین به پری و پری به حاج حسین خیره شد

* 

 های پدرش سرش را میدان جنگ کرده بودبهار کنار بخاری اتاقش چهارزانو نشسته بود حرف

بابا من که اصالً فکر شوهر دادنت نیستم ولی خوب این انتخاب پسر خیلی انتخاب سختی بوده و نمیتونیم -

ارزش باهاش برخورد کنیم ،این پسر از خانواده ثروتمند سرشناسه ،ایناش به کنار هر دوتا نابغه این ،مطمئن بی

 مسلمون بشه چه ثوابی بردی؟باش جلوی پیشرفت تو نمیگره، بعدشم بابا میدونی اگه به خاطرت 

 

کند آرا جز غرور تکبر عصبانی تو خودخواهی جایی در کشد پاهایش را درون بغلش جمع میروی زمین دراز می

 گذارداحساس کرخ تلفنش را روی گوشش میذهن بهار باز نکرده بود تلفن بهار که زنگ خورد بی

 بله-

 نیاورد صدای شادو لرزان آرا پشت تلفن بهار را به وجد

 آرا سیمونیان هستم حالتون چطوره؟-

 .سالم شبتون به خیر سپاسگزارم-

 آرا دستپاچه آب دهانش را قورت داد

ببخشین چون شما خیلی چهارچوبو قوانین خانواده براتون مهم بود، پدرم با پدرتون تماس گرفتن ،در مورد -

 .دیدار منو شما صحبت کردن و پدرتون گفتن نظر خودتون شرطه

رحم لب باز تفاوت سنگدلو بیاش از گرمای بخاری عرق کرده بود اما سر دو بیهار چشمانش را بست پیشانیب

 کرد

کنم نه به کسیکه استاد من واقعاً هیچ آمادگی شروع رابطه دوستانه رو ندارم ،من اصالً نه به ازدواج فکر می-

وقت کنم، پدرم هیچهستید که باهاش صحبت می کنم، شما اولین خواستگاریقصد ازدواج با منو داره فکر می

هرحال این بار خودشون خواستن جوابگو باشم ،با عرض داد ،بهمنو مداخله در موارد خواستگارهام نمی

شرمندگی استاد با تمام احترامی که برای شما و خانواده محترمتون قائلم، ولی من اصالً هیچ دلم نمیخواد 

ای به این آینده جلوی چشمام روشنه، راهم مشخص ،هیچ نمیخوام کسی خدشهدرگیری ذهنی پیدا کنم، من 

بینم واقعاً نه اصرار کنید نه مجدد از طریق خانواده درخواست راه وارد کنه ،من توی این راه هیچ همراهی نمی
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 بدین

رای آرا طور صحبت کردن بهار بسیار بای محکم در گوشش خورده اینآرا به یک آن احساس کرد که ضربه

ای فکر نکرد که آرا به جهت اختالف سنگین تمام شد آرا خود را چه ارزان کوچک کرده بود بهار حتی لحظه

اش درگیر شده و او حس کرد بهار واقعاً دختر مغروری است و با یک خداحافظی کوتاه مذهبی چقدر با خانواده

تفاوت تلفن را باالی سرش گذاشت و و بهار بی اش بیشتر از این له نشودماجرا را تمام کرد تا غرور شکسته

 طور آرام خوابیدهمان

 آرا دو روز بعد برای همیشه از ایران رفت

 

* 

رحمی این دختر چنان فواره وار های اختر از بیشد اشکدست لرزان اختر بروی صورت بهار کشیده می

دهد بهار برای ادامه تحصیل جازه نمیریخت که گویی آرا پسر خودش بوده و حال فهمید چرا حاج حسین امی

دهد اما اختر هیچ اطالعی از وصیت عروسش زهره چیز اهمیتی نمیبه تهران برود چون جز به درسش به هیچ

 :نداشت بهار سر از دامان اختر برداشتو نشست اشك هاي اختر بهار را بي تاب كرد بهار به سرهنگ گفت

خواستم اون طفلک حرف بزنه و خورد بشه ،سریع جواب ن واقعاً نمیآقا جون حق انتخاب داشتم مگِه نه؟ م-

 .نه بهش دادم تا در آینده خودش رو لعن نکنِه،که عشق شو خرج کی کرده

رحمی بهار دلش به درد آمد که احساس کرد فشارخونش کمی باال رفته سری به نشانه سرهنگ چنان از بی

های فشارش واختر فکر کرد که آرا اتاقش رفت برای خوردن قرصمثبت برای بهار تکان دادو و آهسته به سمت 

یک ماه عاشق بهار بوده و توانسته بهار را کنار بگذارد اما سعید سه سال است فکرش بهار است و ترسید بهار 

 سعید را هم بشکند پیش خودش گفت این دختر دلش از سنگ است

** 

 خدا ده دقیقه اس در خونِه آقا جونم بذار برم داخلباِشه مادر جون نگران نباش بچه که نیستم ،به _

 

 گفت این دلباختگی سعید ماجراها داردمادر سعید اما دلواپس بود دلش با بهار بود اما حسی به او می

میدونم مادر که بچه نیستی ،دردت به جونم اما چیکار کنم دلم شور میزنه، دیگِه سفارش نکنم تو رو خدا _

شناسیش که چه حساسِ روی بهار امروز استگاری نزنیا داییت بفهمه طوفان بپا میکنه ،میحرفی به بهار از خو

زنگ زدم دایی حسینت اتفاقاً حال تو پرسید من اصالً نگفتم که داری میری خونِه آقا جون، اگه احتماالً او مد 

 .خونِه آقا جون بگو یک هویی شد اومدم مامانم خبر نداره

 .نترس ،چته بابا فقط دارم میرم بهارو ببینمتوروخدا مامان انقدر -

 اهمیت به حرف سعید گفتفهیمه اما دلشورگیش رخت شور خانه شده بود بی
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شنبه هفته آینده میخواییم مزاحمتون بشیم ،خیلی تعجب کرد ولی طفلک خیلی  ۴راستی به داییت گفتم -

د برای شام بریم ،مادر جون خواهشا هیچ خوشحال شد بعد از چند سال میریم خونه اشون، اتفاقاً تأکید کر 

کاری نکن تا هفته آینده سیاوش از سمینار برگردِه،به امید خدا بریم خواستگاری ،سیاوش خودش بلده دایی تو 

 زنیمنرم کنه، بعدشم هرچی نباِشه جایی پدرتِه، حرمت دارِه، به احترامش تا اومدنش حرفی از خواستگاری نمی

 داد هم از شادی مراسم خواستگاری هم از حساب بردن مادرش از برادر دوقلویش ای بلند سرسعید خنده

بابا کشتیمون با این شوهرت هرروز خدا سمینار تشریف دارن جناب دکتر،چشم خانم در مورد بهارم نترس _

 هفته دیگه هم روش ۱سال صبر کردم  ۳مامان قول میدم بهش چیزی نگم ،من که 

ش بدبخت حرف نزن درسته پدر واقعیت نیست ولی اندازه جونش دوستت داره دورت بگردم پشت سر سیاو_

 .همیشه هم بهت ثابت کرده

 بله مادر من شما درست میگین_

نصف شب فرودگاه مهرآبادِه(مادر خودتو بر  ۲راستی زهره زن داییت زنگ زد ،)گفت امیرحسین ساعت  _

ساله امیرحسین از  ۱۵شو داشته باشی باالخره بااینکه سونیا طفلک زهره از تو بیشتر انتظار دارِ هوای پسر 

گفت )به سعید بگو رفیقت دارِه میاد براش دو نی چقدر خوشحالِه میایران رفته هنوزم با تو در ارتباطِه نمی

 (سنگ بزار

 سعید لبخندی زد یاد امیرحسین قوت قلبش بود

یلی داغون بود به خاطر سرطان چشم به روی چشم دیشب تصویری با امیرحسین حرف زدم طفلک خ_

نقشه دیگه مادرش، بهش گفتم با آنا بیا مامانت هم خوشحال میشه گفت) نه آنا رو نمیتونم بیارم مامانم برام

کنم (نمیدونم مامان چرا درمورد آنا اینجوری گفت محال بود بدون آنا ای کشیده گفت میام جریانو تعریف می

 بياد تو از چیزی خبر نداری؟

 مه که در حال پوشیدن روپوش سفیدش بود و آماده برای رفتن به زایشگاه سریع گفتفهی

سعید از من نشنیده بگیر ولی اینجور که معلومِه زن داییت یه دختر پسند کرده برای امیرحسین، واال _

کنه  گفت مامانم گفته خودم یه زن الیق بهش میدم اون طفلک آرزو دارِه عروس شو خودش انتخاباحسان می

،ولی حاال مادر تو حرف آنا رو پیش نکش فردا یجایی میرن خواستگاری حرف آنا وسط به یاد جز تو و 

دو نه ،حرفش بپیچه گردن تو میوفته میشینن میگن که سعید فقط میدونسته اش کسی نمیخانواده

 امیرحسین همخو نه دختر داشته

 

 آنا دل بکند سعید تعجب کرد که چطور امیرحسین رضایت داده که از

من میدونم واقعاً آنا رو  ره، تا جاییکهنه مامان به من چه مربوط ،امیرحسین پسر عاقلیِ زیر بار حرف زور نمی_

دوست داره ،حاال تا بیاد ببینیم چی میشه، به امید خدا هفته آینده که خواستگاری رفتیم بهار جواب مثبت 
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 زادمیِشه، تو هم برو مادرم زائویت دارِه می گیریم ،روحیه همه عوضبده مراسم نامزدی و می

هوا ای بلند مکالمه سعید و مادرش به اتمام رسید و سعید خود را جلوی درب خانه سرهنگ دید بیبا خنده

 دلش لرزید یعنی انتظار دیدارش به پایان رسید زنگ را که زد عفت آیفون را جواب داد هرچه گفت

 ثارش کردکیِ سعید جواب نداد عفت فوحشی ن

 خیر نبینی من که میدونم پسر اقدس خانمی حاال میام حال تو جامیارم پسریِه ولگرد_

 های عفتشده بود برای غرغر کردنای آرام کرد دلش تنگسعید خنده

عفت با یک لنگه دمپایی و جیغ جیغ کنان در را باز کرد تا خواست دمپایی پرت کند سعید را دید دمپایش در 

 شده بودعیدش آمده بود سعیدی که روی زانوهای عفت بی نوا بزرگهوا خشک شد س

 !دردت به جونم سعیدم او مدی_

ماهی که سعید به  ۶باره حرصی شد از یکسعید سعید تکان دادو سالم کرد خنده عفت خشک شد به

گویان به حیاط دیدارشان نیامده بود دمپایی را حوالیِ بازوهای سعید کرد و سعید به حالت فرارو غلط کردم 

 دوید آقا جانو مادر جان از صدایی خندهای درون حیاط فهمیدند که سعید آمده به استقبال رفتند

 خانه دیدندو سعید و عفت را در حال مو شو گربه بازی دور حوض

 های عفت را شنیدبهار خواست قامت نماز را ببندد که صدای خندهای آقاجانو مادرجان و ناسزا گفتن

کردن استغفرالهی تمرکزش را به نماز داد نمازش را که تمام کرد در خانه سکوت شده بود در حال جمع با گفتن

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

 قبول باِشه خانم_

به نشانه بهار با وحشت چنان جیغ کشید که صدای جیغش همه خانه را فراگرفت سعید با ترس دستانش را 

 :آرام باش جلو گرفت

 بهار منم سعیدم نترس دختر نترس_

با صدای جیغ بهار همه در سالن خانه جمع شدند بهار بعد از شناختن سعید ایستاد و با سالم از او 

 :پای سعید کوبیدداد سرهنگ با عصایش بهعذرخواهی کرد اختر مدام کمر بهار را ماساژ می

 ر ترک کردی لند هور؟کشی دختر مو زهخجالت نمی-

بابا به خدا من فقط گفتم قبول باِشه، مادر آِخه چرا کمرشو ماساژ میدی، واال یکم ترسیده ،بابا منم اینجام -

 .زنیدتحویلم بگیرین دوستم داشته باشین ،چرا کسی منو دیگِه دوست ندارِه؟ آقا جون به خدا نامردی منو می

 :با خنده خطاب به بهار گفت

 رشما اینجایی هم کتکم میزنن هم دوستم ندارند ،چه جادویی کردی سعیدشونو فروختن؟ببین دخت-

 :زده گفتهمه خندیدند بهار خجالت
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 هوا جیغ زدم معذرت میخواممن گفتم که تقصیر خودم بود پسرعمه، بی تقصیرِ من بی-

لیوان بیندازد سعید  عفت سریع با یک لیوان آب برگشت و زنجیر دور گردنش را باز کرد تا خواست درون

 :گفت

عفت جون قربونت اون زنجیر اآلن پر از عرق شده االنکه خداروشکر حالش خوبِه، ولی اگه آب طالیی تورو به -

 خوره حتماً مسموم میشه

اش به اتاق رفت سعید و اخترو حرف سعید همه خندیدند و عفت غرغر کرد بهار برای تعویض روسریبا 

 :هوا گفترهنگ بیسرهنگ در سالن نشستند س

 بعد از دوسال دیدیش چطوره؟-

ها ای پایین انداخت سرهنگ و اختر سنی ازشان گذشته بود ولی هنوز همدم جوانزدهسعید سرش را خجالت

تر شده بود وسعید زبانش نچرخید که این را بگویید کرد خانمبودند برای سعید بهار از آنچه که فکر می

 سر دادندسرهنگ و اختر خنده بلندی 

 پدرسوخته بهت نمیاد خجالتی باشی خوب زبونت واسه ما هزار متره حاال اسم بهار اومد سرخو سفید میشی-

قبل از به حرف آمدن سعید بهار با یک سینی شربت وارد شد بعد از تعارف کنار اختر روبروی سعید نشست 

 پی گل قالی نگاه سعید پی بهار بود و ذهن بهار درگیر رفتن به تهران و نگاهش

های جمع در مورد ملک و امالک سرهنگ و اختر که سعید نیم ساعتی گذشت بهار ساکت بود و به حرف

شد و خانه سرهنگ پر از صدای خنده بود داد حرف زدنهای سعید باعث خنده جمع میوکیلشان بود گوش می

 . ي كردن و دلبريبراي بهار فقط اوقات خوشي بود در كنار خانواده و براي سعيد هنر نماي

عفت بهار را صدا زد تا به باغ پشت خانه برای چیدن میوه جهت پخت لواشک بروند اختر برای عفت برزخی 

 شد

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

 :خطاب به سعید گفت

خون بلند شده خونِ ارو آبو جارو زده ،صبحانه رو آماده کرده،  نزده خروسام بعد عمری او مده اینجا آفتاببچه-

 .تازه گردگیری هم کرده ،یکی نیست بگه دختر اینا کارهای عفتِه

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

 الهی من دورت بگردم مادر که انقدر خانمی -

 بهار لبخند زد و به اختر نگاه کرد

مادر جون ،عفت خانم همیشه زحمت میکشه، دلم خواست کمی کمکش کنم وگرنه من انگشت خدانکنه -

 .کوچیکه عفت خانم نمیشم

 :اش را سفت کرد با غرغر گفتعفت گره روسری
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برخدا، خانم جون اسم سپیده رو نیار که یاد افاده و اداهاش روز مو خراب میکنه، بهار کجا و سپیده کجا ؟پناه-

 جونم خودش گفت دلم میخواد بیام باغبعدشم بهار 

 اش سپیده ادامه دهدسرهنگ اجازه نداد عفت به غرغر کردنش در مورد نوه

 ..عفت-

کرد طور که رفتن بهار را نگاه میبهارِک دید اوضاع مناسب نیست با یک با اجازه همراه عفت رفت سعید همان

ای سپیده در امان آید عفت هم از افادهدش میاش بفکر کرد پس فقط خودش نیست که از دختردایی سپیده

 نبوده صدای سپیده درگوشی پیچید

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

 

 اختر رشته فکر سعید را پاره کرد

 سعید مادر میخوام جدی یه حرفیو بهت بزنم پس خوب گوش کن ببین چی میگم-

 سعید سرو پایش گوش شد

ب معتقد بودم در مورد احساساتت تا قبل از خواستگاری نباید به بهار حرفی بزنی ،ولی اآلن منو من تا دیش-

 .العملش چطورههای دل تو به بهار بزنی ببینی عکسآقا جون به این نتیجه رسیدیم که بری اآلن حرف

 :سعید مردد گفت

 .که به من جواب بده اآلن! چرا؟! مادر ناراحت نشه، باالخره اون دختر با حیاییِ نمیاد-

 اختر پوزخندی زد و سرهنگ به پشت پنجره رفت اختر ادامه داد

ببین مادر بهار حتی یک درصد هم رودروایسی در این مورد ندارِه، باهاش حرف بزن تا تکلیف تو بدونی ،توی -

 دهاین مورد مطمئن باش قاطع جواب می

 :سعید نگران پرسید

 آِخه چی شده؟-

 ا به هم فشردهایش ر اختر دست

هر چی میگم به خاطر خودتِه مادر ،ببین من میدونستم که داییت راحت خواستگارهای بهار رو رد میکنه ولی -

ده، اصالً براش مهم نیست کسی تو تب عاشقیش تا امروز نمیدونستم که بهار اهمیتی به عشق کسی نمی

 . بسوزه،انگار احساس كسي براش مهم نيست

های روی صورت مادربزرگش نشان از تجربه داشت پس حتماً تر خیره شده بود چروکسعید با تعجب به اخ

 این میان چیزی بود سرهنگ سر اختر فریاد زد

یعنی چه خانم قرار شد رازدار این دختر باشی نباید جریان خواستگار بهار و به سعید بگی، اصالً قرار نیست -

خواستش ةدرسته گفت لش با اون پسرِه نبود نمیدخوب!هرکسی گفت عاشقتم که بهار براش غش کنه 
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بخاطر درس مو هدفم جواب رد بهش دادم ةولی باالخره بهارم که از سنگ نیست مطمئن باش اون دلش از آرا 

 شکسته بودة من مطمئنم غرور آرا مانع شد بهار بهش فکر کنه

 :اختر با تعجب به سرهنگ گفت

 !ارو لو دادی ةمن کی اسمی از آرا آوردمهای بهحالت خوبِه مرد تو که تمام حرف-

 

ای یخ شد باره تکهیکسرهنگ عصایش را روی فرش زیر پایش کوبید و با اختر غرغر کرد تمام تن سعید به

 :آمیز گفتخواسته بهار را از او بگیرد آرا که بود؟ با صدایی التماسگفتند کسی میها چه میآن

 یه؟تورو خدا بگین چی شده؟ آرا دیگه ک-

 ه زدب.و.ساش را اختر آرام به سمت سعید رفت پیشانی

کاره گفت من کامل میگم آرایه خواستگاری بود که حاضر بود مذهب شو به خاطر بهار حاال که آقا جونت نیمه-

تغیر بده ،ولی بهار حتی نیم ساعت هم به این پسر فکر نکرد و ردش کرد ،مادر فکر نکنی یه پسر هرجایی بودا 

 ِ حسابی ،باباش یکی از اش همه آدمجزو نخبهای کشوری که اون طرف داره درس میخونه، خانواده نه، پسر

ثروتمندهای جلفای اصفهانِه، خوب از دید هر آدم عاقلی این ازدواج واقعاً برازنده بود حاال بجز اختالف فرهنگی 

ای به ر بگم که بهار هیچ عالقهقدبینی داییت خیلی سنتی تربیتش کرده ،ولی مادر همین،بهار که خودت می

ها تو بزن ببین چی میگِه، اگه دو نم شاید اعتقادی به عشق ندارِه، ولی نظر من اینه اآلن حرفازدواج ندارِه، نمی

ای ندارِه، خودتو کوچیک کردی ببین سعید بهار خیلی دیدی قاطع گفت نه مطمئن باش بری خواستگاری فایده

کنی جواب رد میده ،من فقط یک درصد احتمال میدم چون باباش ه فکر میخیلی راحتر از اون چیزی ک

نمیذاره بره تهران برای ادامه تحصیل به ازدواج فکر کنه، اونم تازه یک درصد حاال هم پاشو برو باهاش حرف 

 بزن توکل کن به خدا

راحتی ر بوده و بهار بهصورت جدی خواستار بهاسعید مرد دو گیج ایستاد تا اینجاییکه فهمیده بود کسی به

خواست به او دانست خوشحال باشد یا ناراحت با تردید به حیاط رفت یعنی مادر اختر میردش کرده نمی

ای بود هرچه فکر کرد باورش نشد بهار بتواند سنگدل مانند گمشدهبفهماند بهار قلبی از سنگ دارد؟سعید به

اش جز آرامشو زیبایی برای سعید نشان چیزی نبود ار چهرهداد بهباشد ازنظر سعید بهار صدای خوشبختی می

گیرد با تردید وارد باغ پشتی شد بهار و عفت را در احساس بدی داشت فکر کرد امروز جواب رد را از بهار می

 ای برداشتو با خنده دروغین گفتحال چیدن گیالس دید سبد میوه

 واهش نترسید جان سعید جیغ بنفش نکشیدشود ،خبه هوش باشید به گوش باشید سعید وارد می-

 

بهار به سمت صدا برگشت سعید را که دید لبخند برلیانش آمد سعید با سر آهسته به بهار سالمی داد بهار با 

لبخند جوابش را داد سعید در دلش گفت این گل زیبا احساس ندارد؟ عفت با قربان صدقه از او استقبال 
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 :کردند بهار به سعید گفت

کن ماجرا نیستین، به هوا جیغ زدم ،اما شما انگار ولمه چند بار بگم من ترسو نیستم ،یکهویی شد بیپسرع-

 عفت خانم گفتم اسباب مسخره کردن پسرعمه جور شد دیگِه شدم سوژه خنده فامیل

 ای به سعید رفتغرهعفت چشم

اینکه دختر مو اذیت کنی بیا یکم  جوری تربیت نکردم، سعید بجاینه بهار جون ناراحت نشو من سعید و این-

 .میوه بچین

 سعید کاله خیالی از سر برداشتو برای عفت تعظیم کرد

 بروی چشم عفت بانو-

 عفت با اشاره به ته باغ برای چیدن هلو رفت

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

 :به کنار بهار رفت خطاب به بهار گفتبعد از رفتن عفت سعید 

 من غلط بکنم شما رو مسخره کنم اصالً غلط بکنه کسی تورو مسخره کنه محض شوخی اعالم حضور کردم-

 زده دید سریع حرف را عوض کرد اشاره به سبد دست بهار کردبهار لبخند تصنعی زد وسعید بهار را خجالت

سال عالی میِشه، حاال بگو ببینم به خاطر اینکه سهم بیشتری از های امای لواشکبه چه میوهای رسیدهبه-

 چینی؟لواشک ببری او مدی میوه

 های سعید مشغول چیدن بوداهمیت به دلبریبهار بی

ده البته من اصالً اهل چیزهای طور مساوی لواشک و میوه خشک مینه چرا زیادتر ببرم مادر اختر به همه به-

 ترش نیستم

 که عاشق چیزهای ترشنجدا دخترها -

 جور نیستند، لطفاً میِشه یه سبد برای زردآلوها بیارینای ندارم همه که یکبله واقعاً عالقه-

 ای باال انداخت و چشمی گفتو سبدی آوردسعید شانه

 اینم خدمت بهار خانم متفاوت-

 ممنون حاال متفاوتش از کجا بود؟-

همه نزدیکی را نپسندید به سمت زردآلو در کنار بهار کرد بهار اینای باال انداخت و شروع به چیدن سعید شانه

 :درختی دیگر رفت سعید لبی کج کرد و به درختی تکیه دادو با نظاره به بهار گفت

 .کنم تو دختر متفاوتی هستیمن همیشه فکر می-

راحت پی حرفی را  توجه به حرف سعید به میوه چیدن ادامه داد سعید کالفه از اینکه بهار خیلیبهار بی

 گرفت خودش ادامه داداش کشید این دخترهیچجوره گرم نمیگیرد دستی بر پیشانینمی

 .کشیدمبهار یادِت بچه بودی موها تو می-
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 :تفاوت گفتبهار زیرچشمی به سعید نگاه کرد هرچه از سعید یادداشت پرحرفی بود پس بی

 وها تو کوتاه کن یا میدم گربه بخورتتبله ضرب شست شمارو فراموش نکردم، میگفتین یا م-

 هردو خندیدند بهار آرام اما سعید بلند خندید

همه توجها به تو باِشه، البته مقصر مامانمو عفتم بودن دو نم چرا از نوجونیم کالً خوشم نمیومد ایننمی-

در دوستت داشت گرفت انقسالگی بزرگم کرد یجورایی داییه من بود،حرصم می 16خودت که میدونی عفت تا 

گفت بچه فقط بچه دایی حسینت بهار ،صدا ازش راه میبه،خودم میدونم پسر خیلی شری بودم عفتم راه

کشیدم ،حاال ارومیت که درد نبود من ها تو از پشت روسری کوچیکت میدرنمیاد ،منم هر جا میدیمت گیس

سال ازت کوچیکتره ببین  7گفت نگاه کن کوبید میای به زبان نداشتم مامانم هی تورو توی سرم میعالقه

زدی تا همه چطور انگلیسی حرف میزنه، توهم خدایی خیلی خودشیرین بودی مدام به انگلیسی حرف می

 گرفتات برن منم حرصم میقربون صدقه

 :ای کرد و ادامه دادسعید تک خنده

کرد بسته قبول میزدم چشمد حرف میدایی پری رسماً عاشق من بوولی یه موردی این وسط بود، مامانت زن -

هایی بی دایی حرفگفتم زنکردم ،میدایی مهربونم برم ،یادمِه مامانتو رو بر علیهت می،الهی من قربون زن

 کاسه میِشههای کافر همدینو ایمونارو میزنه فردا میره با انگلیسی

 سعید یک چشمک زد

 ای بودمببین من چه فتنه-

 :عجب گفتزده با تبهار بهت

وقت به یه زبان کرد ین؟ دیگِه اینو نمیدونستم! اوالً من برای خودشیرینی هیچواقعاً! شمامامانمو علیه من می-

های کفار گفت چرا حرفدیگِه حرف نزدم ،بعدشم پس شما مقصر اون همه دعوای مامانم بودین همش می

گرفتم مامانم مدام دست به بان عربی یاد میام بگردم، زمانی که داشتم ززنی! الهی دور مامان سادهمی

ام گفت سعید بچهگفتم مامان اینا آموزِشه زبان عربیه !میگفت قبول باِشه، هرچی میکشید میصورتش می

 !گفته آموزش عربی هم ثواب داره

 ای درگیر لبان خندان بهاربهار با تعجب خندید لبخندش رنگ گل مهربانی داشت و سعید چشمانش لحظه

 :شد سریع چشم از بهار گرفتو ادامه داد

دایی پریم بشم، اینجا رو داشته باش، سه سال پیش که زبان فرانسه شروع کردی به خوندن ای فدای زن-

ای به کارهای هنری کرد که این دختر هیچ عالقهمامانت او مده بود خونِه مادر اختر ،همش با من دردم دل می

سالِشه،  17دخترت  !ای دارِه براشها ،آِخه چه فایدهون نذاری بره فرانسه یاد بگیرهدایی جندارِه، منم گفتم زن

 ده میگِه این دختر هیچ هنری نداره بفرستش کالس هنریشرفت پشت سرت فوحش میفردا داماد بی
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و نفهمید  کردخندید خوب یادش بود چه فتنه هایی برای بهار به پا میبهار دهانش نیمه باز بود سعید بلند می

 :مرتبه درگیرو عاشق بهار شد! بهار سبد میوه را محکم در بغلش گرفت و حرصی گفتچطور یک

 

پس تقصیر شما بود نمیذاشت فرانسه بخونمةواي یه ماجرایی داشتیم برای این قضیه ،خانمی که میومد از -

جنازه من رد بشی، باید دخترم گفت مامانت نمیذاره آموزشت بدم میگِه مگه از شهر بهم فرانسه یاد بده می

بافی که الاقل به دردش بخوره پ،سرعمه خیلی بی رحمین من به خاطر زبان هنرمند بشه، بهار باید بره مکرومه

 بافیفرانسه مجبور شدم یک ماه برم مکرومه

 :سعید بلند خندید روی دلش خم شد گفت

 دایی پریای جونم زن-

آید تا حاال با پسرهای فامیل میوه چیدن ادامه داد بهار فکر کرد یادش نمیای به سعید رفت و به غرهبهار چشم

 سالمه و بچه نیستم و به سعید غرغر کرد 19گرم صحبت شده باشد اما به خودش غرید که من 

کردم ترسیدم ،خودمو ازتون قایم میخیلی بدجنس بودین منکه اصالً کاری با شما نداشتم همیشه از شما می-

 ارها تون با من عادالنه نبودواقعاً ک

 :چین کردو گفتسعید آرام ایستاد نگاه مهربانش را درگیر دختر میوه

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

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

وقت شیطونی کرده باشی !حداقل من که یادم نمیاد تر از سنتی ،فکر نکنم هیچنمبنظرمن تو همیشه خیلی خا-

سنت که زیاد در دسترسن تو اصالً نیستی آتیشی سوزونده باشی، همیشه ساکتی ،نسبت به دخترهای هم

کنم ذاتاً آروم نیستی موقعیتها ،نمیدونم چجوری بگم انگارتو دنیایی خودتی،باکسی کاری نداری ،حس می

همه کشورهای خارجی میری وقت نفهمیدم تو دختر آزادی هستی یا محدود ،اینباعث آروم بودنت میِشه، هیچ

کنی ولی هرکس میبینتت فکر میکنه یه دختر برای مسابقات چند تا زبون زنده دنیا رو راحت صحبت می

عتِه، من دو سالی هست گیری که تا سر کوچه هم نرفتی !البته جسارت نباشها منظورم به مناعت طبگوشه

کنی کار مهمی نکردی! و به خاطر ندیدمت اما همیشه پیگیری مسابقاتت بودم، کالً همیشه فکر می

ات نظر خداوند و کمی تالش خودتِه که موفقی ،باورت میِشه سه سالی هست که دوست های خانوادهحمایت

قل برای من، متأسفانه ماهم که به خاطر نیافتنی، البته حداکنم خیلی دستدارم تورو کشف کنم، حس می

اختالف پد رو مادرمون باهم زیاد رفت آمدی نداریم، این دو سال اخیر که من برای ارشدم رفتم خارج که اصالً 

 .ندیدمت

کند چه بود ای از وراجي هاي سعید به ذهنش نرسید دلیل اینکه سعید به او فکر میبهار تعجب کرد هیچ ایده

خیال هایی پسرانه اس .سبد زردآلو را کنار سعید گذاشت و بیش خودش گفت شاید چاپلوسیرا نفهمید. پی
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 :پی چیدن بقیه رفت آرام گفت

 به خودتون زحمت ندین برای شناختن منم مثل بقیه همین-

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

کوشی باورت میِشه تو ظر من تو دختر خیلی خاصی هستی ،دختر تو همتت خیلی بلنده، خیلی سختبه ن -

 هاالگوی منی گاهی وقت

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

 :تريديد پرسيد

 من؟-

 هایش را زدزمین گذاشت و مردد حرفسعید سبد خالی را که در دستانش بود 

بله تو میدونی هر وقت کم میارم به خودم میگم پشتکار بهارو ببین بعد بگو کاری نشد داره ،تازه یه نکته -

 جالب

هایش اهمیت بهاردر حال چیدن میوه سرش را سؤالی تکان داد و سعید خوشحال شد که الاقل بهار به حرف

 دهدمی

قت پیروزی هیچ مغرور نمیشی، مصاحبه ا ت با شبکه خبرو ضبط کردمو شاید هزار نکته جالبت اینجاست و-

ها و بار دیدم ،برام جالب بود گفتی من کار خاصی نکردم این مملکت پراز استعدادهای درخشانِه، و اگه پیگیری

قدس امام کنم به صاحب مشدم ،بعد گفتی این مدال و تقدیم میای میزحمات پدرم نبود منم مهره سوخته

 زمان و تمام دختران بااستعداد سرزمینم

طرف داد پس ذهن ایرادگیرش گفت بهار با تردید به سعید نگاه کرد چشمانش را کوچک کرد و لبش را به یک

ها تا این حد صمیمی دانست همه پسرعمه و دخترداییگذارد و نمیقدر سعید برای شناختش وقت میچرا این

ای بهار نگاه منتظر سعید بر روی خودش دید این نگاه سوزان به بهار دارد لحظههستند نکند سعید نظری 

 کرد و احساس کرد بهتر است به خانه برگرددمعذبش می

 شما لطف دارین پسرعمه-

تش شناخ به سعید رفت بهار هیچ سؤالی از سعید نپرسید اصالً نخواست علت عالقۀسعید به معنای کامل وا

ای به صحبت زد تا بهار لب به سخن بگشاید انگار بهار عالقهه خودش را به درودیوار میرا بداند سعید هرچ

هایش را تر شد امروز با اجازه سرهنگ و اختر باید تمام حرفنداشت سعید دل سرد نشد عاشق نرو حریص

باز این  گیرد سعید به خودش گفتگفت بهار جلوی همه مردان گارد سکوت میزد مادر سعید همیشه میمی

 نعمتی است که حداقل کمی جوابش را داده

 همه ازت تعریف کردم بگو ببینم ازنظر تو من چه پسریم؟خوب حاال که این-
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هایش بهار سبد میوه را زمین گذاشت شال سرش را مرتب کرد لبخندی زد و شروع به تکاندن گردوخاک لباس

 دد اما به نگاه منتظر سعید جواب دادخواست به خانه برگر کرد این به معنی این بود که می

لی هست ندیدم ،فقط میدونم شما یه وکیل ها اصالً قوی نیستم ،شمار وهم چند سامن توی شناختن آدم-

بسیار موفق هستین ،که کارتون خیلی خوبِهع هر جا باشین هم ماشاله انرژی و شادی ازتون به همه سرایت 

رنگ شادی گرفته، و این خیلی خوبِکه تا این حد فردی آقا جون خونساعتی که اومدین خونه میکنه ،اآلن یک

 محبوب باِشه

 کنددارد و به سمت بهار تعظیم میسعید با خوشحالی کاله دروغینی از سر برمی

 نوازی کردینممنونم بنده-

 رفتخواهد خودش را از دسترس دور کند سعید دستپاچه جلو بهار لبخند میزند و با یک با اجازه می

 خواستم تولد تو تبریک بگمچند لحظه صبر کن دختر می-

شود تولد بهار چند روز دیگر بود اما برای سعید چه گردد با تعجب به او خیره میبهار به سمت سعید برمی

 اهمیتی داشت؟

 ممنون شما از کجا میدونید-

ا تعبیر کرد نگاهش طلب خواستن های چند دقیقه پیش و نگاه گرم و دستان لرزان سعید ر ای حرفبهار لحظه

داشت اخمانش در هم رفت واقعاً انتظار این مورد را نداشت سعید فهمید که بهارکمی ناراحت شده اما به 

 قلبش گفت هرچه بادا باد

خرم ،و توی کمدم میذارم ،تا یه روزی بهت بدم تو تنها دختری هستی که دوساله روز تولدت برات هدیه می-

 هدیه اتو تقدیم به خودت کنم،میخوام امسال 

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

 چرا؟-

 :اراده گفتسعید طاقت ایستادن نداشت بی

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

 عید شدخواند مانع ادامه حرف سها را فرامیصدای بلند عفت که هردوی آن

 بچها من میرم میوهارو بریزم توی حوض شما هم بقیه سبدها رو بیا رین-

دانست به او هجوم آوردند سعید دیگر ها چیزی نمیهای متفاوت که بهار از آنها جدا شد و حسعفت از آن

ر باغ کاری نداشت و بهار از کلمه ناقصی که عفت قیچش کرد ترسید بهار با نگرانی به سمت دطاقت پنهان

 رفت سعید صدایش کرد

 پرستی وایساتورو به همون خدایی که می-
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 لرزیدای به خاطر قسم سعید ایستاد شانهایش مانند قلب گنجشک ترسیده میبهار لحظه

 پسرعمه من باید برم درست نیست اینجا بودنم-

حرفهاموبزنم ،مادر اخترو آقا جون کنم بذار کنم یکم به حرفهام گوش بده بعد برو ،التماس مینه خواهش می-

نیمه برات حرف زدم بذار کاملش کنم ،نمیخوام پیش خودت فکر کنی من اجازه دادن حرف بزنم ،حاال که نصفه

 .یه پسر عوضی ام که راحت ابراز عالقه به دختری میکنه

ه او واردشده بود و احساس های دخترانه بکرد ترسآورتر از آن چیزی بود که سعید فکر میفضا برای بهار دلهره

کرد اما بهار تصمیم گرفت چند دقیقه بماند تا بفهمد که آیا روح سعید فکر کثیفی دارد یا چیز ناامنی می

قدم عقب رفت سعید حس کرد نباید بیش از این دیگری در میان است سعید به او نزدیک شد بهار یک

دید شوکه شد پسر شاد د نگاه کرد یک آن از چیزی که مینزدیک شود بهار با تردید سرش را باال کرد وِب سعی

 و سرحال فامیل بر چشمانش نم اشک بود

کنم، میدونم که قصد ازدواج نداری ولی دل بی صاحابم اینچیزا حالیش نیست ساله بهت فکر میبهار من سه-

 ،فکر نکن هوِسه، که برای تخلیه هوس هزار راه هست و سه سال صبر زیادیِ 

ار قطره اشکی از چشمش افتاد و بهار نگاهش را به زمین دادو مشتش را گره کرد سعید التماس گونه اختیبی

 :گفت

دلیلی دوستت دارم که هزار دلیل میتونم بیارم برات که مطمئنم تو بهار به خدادوستت دارم نمیتونم بگم بی-

کنم ،هر جا برای ادامه ن صبر میبهترینی، حداقل برای قلب عاشق من ،بهار بگو تا ده سال دیگِه صبر ک

تحصیل بخوایی بری مشکلی ندارم ،اصالً هرچی تو بخوایی، ولی بهم بگو که بهم اجازه میدی دوستت داشته 

وقت هیچ دختری تا اآلن توی زندگیم نبوده و هرچی بوده تو بودی باشم، بهار به همون خدای یکتا هیچ

ریزم روخواستم ،به خدا تو فقط اراده کنی همه دنیا رو به پات میوقت دست از پا خطا نکردم چون فقط تو،هیچ

کن که باید صبر کنم همین بهار میگن دلت از ،برای اثبات حرفم هفته دیگِه میاییم خواستگاری تو فقط اشاره

سنگه معنی محبتو نمیدونی ولی من میگم بهاری که شناختم دلش دریاست تو بگو بهار راست میگن دلت 

 ره بهار؟سنگه؟ آ

ای عجیب صدای سوتی در گوش بهار شد و بهار در خلسهمیانشان مراسم سکوت برپا شد انگار جهان یک

جا ماجرا را تمام کند خواست بگوید که فکر ازدواج در فرورفت خواست برود اما منطقش گفت باید همین

منتظر سعید را که دید مردد  ذهنش نیست سرش را باال کرد به چشمان سعید نگاه کرد نگاه لرزانو خیس و

شد کمی فقط کمی دلش لرزید چند ثانیه به عاشقی فکر کرد و نتوانست محکم مثل همیشه بگویید نه قلبش 

دانست چرا راحت توان نه گفتن ندارد سرش را پایین انداخت و به بیرون باغ پا تند کرد نمییاری نه گفتن نمی

چیز را خراب کرده یا بهار الیق جواب دادنش دانست همهنمیکرد و سعید با دوزانو بر زمین نشست و 

دانست بهار به سمت حوض رفت اما نتوانست به عفت کمکی دهد و با یک با اجازه از عفت دور شد نمی
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پریده و عرق کرده بهار نگاه کرد بهار به سالن رفت آقا جانو مادر جان در حال دیدن عفت با تعجب به رنگ

چیز را به بهار گفت اختر وقتی بهار را دیدند از چهره پریشانش فهمیدند که سعید همهتلویزیون بودند 

 آغوشش را باز کرد

 بیا بهار مادر بغلم-

 :بهار با لرزش صدا گفت

 دو نم چرا خوابم گرفت میرم اتاق با اجازه خداحافظببخشید نمی-

شست روسری از سرباز کرد و چند نفس عمیق جا نبهار سریع وارد اتاق شد و به پشت در اتاق پناه برد همان

فهمید چه اتفاقی افتاده بدون هیچ فکری کرد نمیشدت گرم است دستانش گزگز میگرفت احساس کرد هوا به

ها زیر دوش آب سرد ایستاد و گنگ به دیوارهای حمام خیره شده بود سریع به حمام رفت و با همان لباس

آمد به سمت ساختمان رفت و حتی نفهمید چند بار عفت اورا صدا کرد و  سعید بدون هدف آرام از باغ بیرون

 عفت فهمید بین بهارو سعید چیزی اتفاق افتاده سعید وارد سالن پذیرایی شد

حوصله بغل قصد خداحافظی در آغوش گرفت اختر و سرهنگ هیچ نگفتن سعید سرهنگ را بیو اختر را به

 اش زدکرد و سرهنگ دستی بر شانه

 کم باش پسرمح-

 سعید بدون خجالت اشک ریخت

 آقا جون حتی نگاهم نکرد و ازم دور شد-

 سرهنگ خندید

که جواب تو نداده خوِب برو خدا کنی از سنت خجالت بکش مرد که گریه نمیکنه همینای عاشقی که چه می-

ده اینکه ع جواب میرو شکر کن هیچی نگفته گفتم که بهار سر موضوع ازدواج باکسی رودروایسی ندارِ و سری

 جواب تو نداده یعنی پدرسوخته توی تردید انداختیدش

 24پارت

اش تنگی کرد انگار بختک بروی سینهمانند جنینی درون شکم خود را در آغوش گرفته بود احساس نفس

ول خیره شد باد تاریک و مجهترسیده به اتاق نیمه ای از درد از خواب پرید با نگاه لرزانافتاده بود با صدای ناله

 دانست کجاستکرد نمیخورد و احساس سرمای بدی میکولر مستقیم به بدنش می

 از جایش بلند شد به سمت دررفت هنوز ذهنش خواب بود صدا زد

 مامان مامان پری؟؟-

 جوابی نشنید باز صدا زد

 مامان پری جونم-
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 کمی که گذشت زنی به سویش دوید

 !اینجا نیستچی شده بهار عزیزم ؟مامانت که -

 لحظه به زن روبرويش خیره شد به یک آن از خواب پرید دستی بر صورتش کشید عفت انگار ترسیدیک

 !خوبی بهار چرا همچین شدی تو-

 ببخشید عفت خانم اشتباهی فکر کردم خونِه خودمونم-

شدت درد هشده بود با آخ گفتن فهمید گلویش بمانند چوبی خشکبهار دستی بر گردنش کشید گردنش به

 جان را صدا زد اختر و سرهنگ سریع آمدندکند عفت نگران خانمدارد تمام بدنش درد می

 چی شده بال گردونت بشه مادر ،چرا خیس عرقی؟-

سرهنگ به عفت دستور داد کولر را خاموش کند و حوله بیاورد تا صورت خیس از عرق بهار را پاک کند بهار در 

 کرد دوست نداشت آنجا بماندمیآغوش اختر رفت احساس غریبی 

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

 همه تعجب كردند اختر پرسيد

ات چی شده دردت به جونم !سه ساعت خوابیدی بیدارت نکردم که راحت باشی عزیزم، حرف بزن چی آشفته-

 کرده؟

 الی موهای بهار رفت غریددستش البه

 !جوری روبروی کولر خوابیدیااای موهات خیسِ دختر مگِه خشکشون نکردی، حتماً همینو-

 :دستی به پیشانی بهار زد برزخی گفت

 عفت زنگ بزن دکتر جاللی -

 :کرده با گلوي از درد گفتدانست چرا ولی بغضبهار نمی

 نه خوبم دکترنمیخواد اجازه بدین برم-

 سرهنگ سری به ناراحتی تکان داد

پدرسوخته معلوم نیست چی به دخترم گفته این بچه رو آشفته کرده ،همش تقصیر توِ زن ،بهش اجازه دادی -

گستاخی کنه قبل خواستگاری حرف بزنِه، مگِه بهارو نشناختی این دختر از بس باحیاست ببین به چه روزی 

 !افتاده

 :خطاب به بهار گفت

وب بشه بعد برو چطور توی چشمای بابات نگاه کنم حاال که میری خونتون دخترم اما بزار حال خودتو دلت خ-

 بعد عمری یه شب پیشمون بودي نميتونم مریض بفرستمت بری خونتون

یک ساعت بعد بهار روی تخت بزرگ سلطنتی اختر و سرهنگ با سرمی در دست دراز کشیده بود دست اختر 

مگین بود و اختر و سرهنگ خودشان را کرد بهار غدرون دستش بود و بهار بدون دلیل احساس غربت می



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

60 

 

 دانستنمسئول می

 حال کرد؟مادر نمیخوایی برام حرف بزنی؟ بگو عزیزم سعید چی گفت که تورو آشفته-

 خواستدانست چرا ولی دلش مامان پری خودش را میبهار سکوت کرد نمی

* 

ور شدند پوزخندی به یش حملهسعید به تهران رسید در آپارتمانش را که باز کرد موجی از تنهایی به سو

 خودش زد

 !حتماً انتظار داشتی با بهار برگردی-

کرد با کالفگی کتش را درآورد شماره مادرش را گرفت و بابی حوصلگی از مادرش خواست احساس خستگی می

ساعت هیچ سؤالی از او در رابطه با رفتن به شهرستان نپرسد و فهیمه تأکید کرد برای استقبال امیرحسین سر 

دانست چه حسی دارد دستی بر چیز برایش گنگ بود نمیفرودگاه باشد بر لبه تخت خوابش نشست همه

چشمانش کشید پشیمان بود از گفتن حرف دلش به بهار کاش خواستگاری رسمی کرده بود نکند های زیادی 

 به ذهنش آمد

 ...خانواده سرم نمیشه نکنه به دایی بگه گیرم ،نکنِه فکر کنه حرمتجوری گرم مینکنِه فکر کنه با همه این-

سالمت رسیدنش را اعالم کند بعد از چند بوق سرهنگ جواب با سردرگمی شماره خانه سرهنگ را گرفت تا به

 داد

 سالم آقا جون سعیدم رسیدم تهران-

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

 ال سیاه نرسی ،تو چه غلطی کردی؟به جهنم که رسیدی ،میخوام صدس-

اش سعيد شوك زده دهانش قفل شد اختر سرهنگ را صدا زد ولی سرهنگ به خاطر حساسیت بیش از اندازه

 به بهار اهمیتی ندادو ادامه داد

نوا از ناراحتی روزش آوردی ،هنوز دو روز نشده او مده خونه ام ،بیا ببین دختر بیچی به بهار گفتی؟ ها، چه به-

 روزش او مده ، حسین بفهمِه همه رو آتیش میزنهچه به

 دانست چه شده که آقاجان عصبی استسعید یا خدایی گفت نمی

 آقا جون چی شده چه بالیی سرش او مده؟-

تو که عرضه نداری درست بهش ابراز عالقه کنی غلط اضافه کردی حرف زدی، از وقتی رفتی این بچه مثل یه -

جوری افتاده ،دکتر آوردم باالسرش فشارش شیش بود، گفت از فشار عصبی این تیکه گوشت روی دست من

زنم ،حقا که پسر همون کردم ،سعید به خدا ببینمت آتیشت میشده،اگه بالیی سرش میومد من چه غلطی می

 پدری

 اختر داد زد
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 سرهنگ-

 تابیدوار دور خودش میسعید دیوانه

 آقاجون تو رو قرآن چی شده؟ -

 

اندازه لفن را قطع کرد و به بهار نگاه کرد بهار نفهمید چرا از رفتار سرهنگ ناراحت شد سرهنگ بیسرهنگ ت

همه تندی العمل نشان داده بود بهار قلبش به درد آمد حق سعید نبود ایننصبت به سرماخوردگی بهار عکس

 :پناه است با صدایی گرفته از درد و بیماری گفتاحساس کرد سعید بی

بدن در دو گلودرد دارم دکترها شده حالم خوِب یکم ن من که گفتم حالم خوِب اال نم که سرمم تمامآقا جو-

همه عصبانی شدین قربونتون وقتی میبینن فشار پایینه سریع میگن فشار عصبی بهش واردشده آخِ چرا این

 برم ربطی به پسرعمه نداره به خدا یه سرماخوردگی ساده است

 :گفتن باال گرفت اختر میاختر و سرهنگ بحثشا

چرا پای بابای خدابیامرزشو وسط کشیدی ،اون خدابیامرز هرکی بود دیگِه به رحمت خدا رفته، چرا حاال که -

 نیست بچه باید تحقیر بشه؟

خیال شد اش تحقیرش کرده بود بیسعید قلبش به درد آمد این اولین بار بود که آقاجان به خاطر پدر ندیده

فهمید چه اتفاقی افتاده دوباره شماره خانه سرهنگ را گرفت احساس کرد قلبش ر مهم بود نمیاآلن فقط بها

 اش به مغزش رفته سردرد عجیبی گرفته بود این بار اختر گوشی را جواب دادجای سینهبه

 مادر چی شده بهار؟-

 سعید چیزی نشده پسرم نگران نباش -

  

 24پارت

 :کرد سرهنگ حرصی شد و فوحشی نثار سعید

 (دونهداری نمیذره رسم امانتلوسش نکن مرتیکه لندهورعوضیو یک)

 :سعيد التماس آميز پرسيد

 مادر بهار چی شده؟ آقا جون چی میگِه؟ تو رو به خدا حرف درست بهم بزنید ببینم چه خاکی سرم شده؟-

مادر بهارم یه مقداری هیچی مادر سرماخورده ،یکمم زیادی فکر کرده ،فشارش پایین او مده نگران نباش -

 اش حساِسه، سرماخوردگی فکر زیاد حالشو بدتر کرد، این آقاجوتونو ول کن الکی از چشم تو میبینهروحیه

 :سعيد چشمانش را بستو غمگين گفت

 مادر گوشیو بده بهش ميخوام باهاش حرف بزنم -
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 :رودو ميگويدیکند سرهنگ صدایش تا هفت کوچه باالتر ماختر با تردید به بهار نگاه می

 غلط کرده دیگِه اسم بهارو بیاره-

 دانست چطور آرامش کنداختر با آرامش به سرهنگ نگاه کرد می

 ها کوتاه بیا بهار حالش خوبِهسرهنگ دردت به جونم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل-

 :خوابش رفت اختر به بهار گفتسرهنگ غالف کرد کالفه به اتاق

 .میخواد حال تو به پرسهمادر سعید -

 دانست چه جوابی داشت بدهددهد خودش هم حال خودش را نمیبهار سری به منفی تکان می

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

 مادر سعید میگِه خوبم-

 کندمی سعید ايستاد و دور اتاقش چرخي زد لجبازانِ پافشاری

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

 :هم فشرد آرام به بهار گفتاختر تلفن را به بهار داد و چشمانش را روی

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

و بهار خجالت زده تلفن را گرفت اختر به شود قلب بهار هم برای سعید بتپد و اخترمیدانست این کار باعث می

های سعید شوکه شده بود و همین گفت بهار از حرفلرزید سرهنگ راست میاتاقش رفت بهار دستانش می

 !تفاوت نیستها بیدانست چرا مثل همیشه نسبت به این حرفترساند نمیشوکه شدن بهار را می

 الو-

 ید با نفسی عمیق خداروشکر کردصدای گرفته بهار که به گوش سعید رسید سع

 بهار چی شدی بهار چرا صدات گرفته؟-

 سالم چیز مهمی نیست جلوی کولر خوابیدم سرما خوردم-

 تر بودبخشسعید بروی تخت نشست سرش را پایین گرفت صدای بهار برایش از هرمسکنی آرام

کردن تو رو نداشتم فکر کنم کارم های من ناراحت شدی؟ ببخش بخدا قصد اذیت ببخشيد سالم بهار از حرف -

قدر ناراحت شدی که به این هایی دل مو زدم یعنی ایناتم اشتباه کردم حرفخیلی احمقانه بود خیلی شرمنده

 روز افتادی؟

دانست چیست ولی هرچه بود بهار از خجالت تلفن را محکم فشار داد احساسی به او غلبه کرده بود که نمی

 :هوا گفتاو حرف بزند بیخواست سعید با دلش می

 نه چرا شرمنده باشین خوبم نگران نباشید-

خواهد به او بفهماند که جوابش منفی ای انگار میانشان زده شد سعید فکر کرد بهار با این حرفش میجرقه

وار داشت نیست بهار از حرفش پشیمان شد ولی حرفی بود که زده شد عشق بهار در دل سعید دیوانه
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 کوبیدمی

 !واقعاً ناراحت نشدی-

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

 ..کنم دیگِهدو نم چی بگم فقط خواهش مینمی-

خواست باور کند که چشمان خواست باور کند نمینتوانست ادامه حرفش را بزند بهار دلش لرزیده بود و نمی

 :اسیر کرده سعيد لبخند زنان دكمه پيراهنش را باز كردو با آرامش گفتصادق و حقیقت کالم سعید او را 

کنی؟ اینکه حرف مو نزنم چشم تو بخوایی چشم فقط ناراحت نباش باِشه ببین همه چقدر چی و خواهش می-

 دوستت دارن ميبيني آقاجون به خاطرت چقدر ناراحتِه دختر !مگِه میِشه کسي 

 تور بده هرچي باشه به روي چشمتو رو دوست نداشته باِشه تو دس

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

کنم منو درگیر عشق سعید نکن خدایا هدفم خدایا من ازدواج با هیچکسو نمیخوام خدایا نه ازت خواهش می)

ای ترسید صدای ذهنش به گوش خدا ای فقط لحظهلحظهام مهمِه( و خدایا اصالً عشق نمیخوام من آینده

داد و بهار ذهنش در جدال های بهار گوش میزدند سعید به صدای نفسکدام دیگر حرفی نمیبرسد هیچ

ها شد تمام اهدافش به نظرش آمد نه نباید درگیر روابط گرفتهای مانند برقمنطقو احساسش بود بهار لحظه

 :وقت آرزوی ازدواج و فرزند نداشت سریع گفتت آرزوها داشت او هیچها داشعاطفی شود و هدف

 خداحافظ-

کرد اش را بدهد سعيد احساس میو سریع گوشی تلفن را قطع کرد و سعید نتوانست حتی جواب خداحافظی

 کرد و بهار بهکند و حسش به او خیانت نمیکرد شاید بهارکمی به او فکر میبدنش سر شده گيج بود حس می

خود افتخار کرد که چنین قاطعانه تلفن را قطع کرده ولی این حس شاید به چند ثانیه طول نکشید و دلش 

خواست سعید مجدد تماس بگیرد تا بتواند با او صحبت کند بهار به خود قبوالند که این حس در وجودش 

دانست که نظرش در مورد میگذاشت تا بهترین راهنمایش باشد هنوز نتازگی دارد پس باید باکسی درمیان می

همه هیجان را نداشت شماره خانه پدریش را گرفت پری جواب داد بهار سعید چیست ولی قلبش طاقت این

 :گفت

 مامان پری جونم خوبی-

ای دردت به جونم بهارم کجایی؟ مادر کجایی که از دیشب تا اآلن خونه امونو گرد مرده انگار پاشیدن بابات -

 انگار خوبی بهارم؟روزه سکوت گرفته 

شده میِشه بیایی خونه مادر اختر؟ میخوام باهات حرف خوبم مامان قربون مهربونیت برم، دلم براتون تنگ-

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

 روی چشمم اآلن میام چی شده مادر ؟کی اذیتت کرده دردت به جونم؟-

هایی بزنم بهت ،ولی باید قول بدی به کسی نگی نمیخوام ماجرا بشه ان پری میخوام یه حرفکس مامهیچ-

 توی فامیل

 اش سریع چیزی در ذهنش آمدپری از سادگی

 کار نا دونی که نکردی؟خداي نكرده كه نامحرم اونجا نيست بهار خدایی نکرده-

 بهار حرصی شد

هيچكس پاشو اينجا نذاشته مامان چرا !ک روز که خونه آقاجون بودم یکار نا دونی کردم ؟توی اینمامان آخِ چه-

 سریع ماجرا درست میکنی! مامان بیا میخوام باهات حرف بزنم آقا جون اجازه نميده خودم بیام خونه

 آِخه چرا چی شده؟-

ساعت  24من یکم سرما خوردم آقا جون خیلی ناراحِت خونِه اشون مريض شدم فکر میکنه اآلن شما میگین -

نیست دخترم او مده اون جا مریضش کردین ،قسمم داده تا بهتر نشدم نیام خونِه پس شما بیا اآلن احتیاج 

 دارم باهاتون حرف بزنم

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

اين كه مدام به پوستش برسه كه جونتر نشون بده باشه باشه دارم ميام مامان، به اون مادر اخترت بگو بجاي -

 مواظب تو ميبود مريض نميشدي، عزيزم بابات خونه نیست االن با تاکسی میام ده دقیقه دیگِه اون جام عزيزم

ومیش غروب به خیابان رفت پری سریع گوشی را قطع کرد و حتی نتوانست به آژانس زنگ بزند سریع در گرگ

 :گفتو فقط زیر لب می

 کمی فکر کرد سیرت نشده باشه یا امام رضا جواب حاجی رو چی بدم ؟یا باب الحواج بی-

بال امیرحسین !وااای نکنه های عموشم که رفتن تهران استقیعنی کی بوده ؟پسر همسایه که ندارند! بچه-

ام از دوریم عذاب وجدان گرفته میخواد رازهای بچگی نگفته اشو بهم بگه !یا امام زمان نکنه مثل این فیلمه بچه

 شده باشه که یچیزی براش تو بچگی اتفاق افتاده باشه برای همینه که همیشه جواب خواستگاراشو نه میده؟ 

را کنار آقاجان و  پری با خنده دروغین به سالن رفت و بهاربان باالتر بود و پری تا در خانه سرهنگ که دو خیا

پریده دید! کیفش را وسط سالن انداخت مادر جان خندان دید ! بهار را ديد فقط کمی چهره بهار را رنگ

 چادرش از سرش رها شد به سمت بهار دوید

ام او مده ؟خدا منو مرگ ای در دو بالت به سرم چی به سرت او مده چرا رنگت زرده مادر ؟چه بالیی سر بچه-

 !؟ای بی مادر بشی بهارام رنگش زردههبده چرا بچ

زده از روی عروسش بود كه نتوانسته بود رسم بازی پری حرصی شد و سرهنگ خجالتاختر از دست کولی

 :امانت داري كند اختر غرید
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پری یعنی چی این رفتار؟ چي به سرت آوردن دیگه چیه؟ سرماخورده دارو مصرف کرد بهتره حاال هم حالش -

 بساط جیغ جیغتو خوبه جمع کن

 پری هیکل توپلش را از بهار جدا کرد و عینک زره بینیش را از نوک دماغش باال کشیدو پشت چشمی نازک کرد

 سالم خانم جون سالم آقا جون ببخشید که طاقت مریضی بچه امو ندارم-

 :آرام زیر لب به بهار گفت

- ِ  همیشه خدا خانم مدیر طلبکار

شد و عروس و مادر همیشه مادربزرگش از سطحی بینی مادرش کالفه میدانست که بهار ریز خندید می

ای به بهار رفت که چرا مادرش را خبر کرده دلش غرهشوهری همیشه بینشان نمایان بود. اختر چشم

لحظه متوجه شد بهار خواست به بهار بگویید از جریان سعید حرفی نزد ولی دیگر دیر شده بود .پری یکمی

 :شده آرام گفتندارد و موهایش بافتهروسری بر سر 

 مادر چرا روسری سرت نیست نمیگی یکی میاد خونه آقاجان اين چه وضعشه ؟-

های ناخنش را برایش پاک خوابش رفت وعفت را صدا کرد که الکاختر کفری ایستاد و غرغرکنان سمت اتاق

پذیرایی کند و بعد از تأکید اینکه بهار تا  کند تا نماز مغرب بخواند سرهنگ با دلجویی به عفت گفت که )از پری

 :ماند (به اتاقش رفت پری با عشوه گفتیک هفته اینجا می

زنی !پناه برخدا افاده ها طبق کن نماز بخونم ایییش خوبِه صد ساله اته الک میهای ناخنمو پاکعفت بیا الک-

 طبق 

 گرفت خندید دستان بهار را به یک آن یاد بهار افتاد که ریز می

 چی شده تو رو به علی بگو چه بالیی سرت او مده-

 یدب.و.سبهار لبخند زدو گونه سفیدو همیشه قرمز مادرش را 

مامان به خدا چیزی نشده من فکر کردم شما مادرمی و حق داری در مورد مسئله خصوصی من خبردار بشی -

 گم چی شدهربط به ذهن شما او مده همین اول میاال نم که میدونم هزار فکر بی

 ه زد نفس راحتی کشید ب.و.سپری پیشانی بهار را 

 بگو دردت به سرم-

بهار سرش را پایین انداخت بدنش داغ شد از خجالت ولی وقتی شروع کرد به گفتن جریان سعید کرد نسیم 

 خنکی به وجودش وزید

 یلی محترمانه به هم گفت که میخواد هفته آینده به یاد خواستگاریممامان سعید عمه او مده بود اینجا خ-

پری از شنیدن اسم سعید دستانش به لرزه افتاد دستش ناخودآگاه به سمت زنجیر گردنش رفت احساس 

تنگی کرد و بهار از هیجان متوجه حال مادرش نشد و شروع کرد تمام چند دقیقه صحبت سعید را برای نفس
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دید بهار چنین روزی را نمیای به سعید دارد اما پری در خواب همدانست مادرش عالقه ویژهمیپری گفتن بهار 

شود شده است احساس کرد هیچ پناهی پناه مادر نمینفس راحتی کشید انگار بار بزرگی از دوشش برداشته

به حدی زنجیر جاست و بار بزرگي بر دوش مادرش گذاشته پری دانست شروع ماجراها از همینولی نمی

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

مامان پری وای چی شد زنجیرت مامان؟ ناراحت شدی؟ به خدا من شأن خودم و حفظ کردم اصالً چیزی -

 بازی درنیاوردم او نم خیلی باشخصیت حرف زد خیلی محترمانه به خدانگفتم به روش نخندیم به خدا جلف

 حر فاش به نظر صادقانه بود

 :پری زیر لب گفت

 دم درستش کننخودم بزرگت کردم میدونم چی تربیت کردم زنجیرم فدای سرت می-

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

 خوب نظرت چیه در مورد سعید؟احساسي داشتي؟-

ه یادش بود مادرش عاشق خواستگار آمدن برایش بود و همیشه بهار با تردید به مادرش نگاه کرد تا جایی ک

 :صورت برافروخته مادرش خیره شد و گفتگفت )حداقل خیالم راحِت نمترشی( با تردید بهمی

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

 ه جانش افتادباره از جایش بلند شد آتشی بیکپری به

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

 بهار نفهمید مادرش ناراحت است یا شوک زده

 .خوب من فکر کردم چون بابا شرط ازدوا-

 بسه-

د چیزی را دید که از اول این ماجرای صدای عصبی پری در خانه پیچید اختر از اتاق بیرون دوید و روبروی خو

سعید ترس روبرو شدن با آن را داشت پری متوجه حضور اختر در چهارچوب در شد ایستاد به سمت اختر 

 رفت بلند گفت

 دخترعمو تشریف بیارین پیشمون برای دخترم خواستگار او مده-

 بلندتر فریاد زد

 ستگار جدید او مده اونم کی؟آقابزرگ نمیایین جمعمون جمع شده برای دخترم خوا -

وقت مادر اختر را جز خانوم جون خطاب نکرده بود به بهار از گفتن کلمه دخترعمو تعجب کرد مادرش هیچ

های ریزودرشت به پایین مانند کوره آتش قرمز شده و عرقصورت مادرش بهچهره مادرش که دقیق شد تمام

رهنگ سرش را بر عصایش گذاشت رسید روزی که مایه ریختند صدای بلند پری به گوش سرهنگ رسید سمی

اش باز هویدا شود اختر دستانش را مشت کرد از خدا طلب صبر کرد آرام وارد سالن شد به بهار سرشکستگی
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نگاه کرد ولی فکر کرد آخر که چه امروز نه هفته آینده این زخم کهنه پاره میشِ شد از روزی که سعید گفته بود 

ند شده اختر سعید را قسمش داد نصیحتش کرد فریاد زد با مهربانی گفت که از بهار دل بکند مبه بهار عالقه

اش چندروزه نیست در این چند خواهد و دلدادگیاما سعید گفته بود که نزدیِک سه سال است که بهار را می

ردند پری به خاطر عالقه کماه که فهیمه هم متوجه شده بود تالش کرد که از بهار ببردش اما نشدو همه فکر می

دانستند پری منتظر چنین روزی بوده اختر بدون نگاه به پری چیز را فراموش کرده اما نمیزیادش به سعید همه

 دانست پری حال خوبی نداردنشست می

 پری حرص نخور برات خوب نیست-

نه آمد روی نگاه کردن به توجه به اختر سرهنگ را مجدد صدا کرد سرهنگ با خجالت آرام به سالن خاپری بی

 پری را نداشت سرشکسته کنار پنجره نشست آرام گفت

 دخترم به سعید هزار بار گفتیم نشد داره اما گوش نکرد -

 :پری خونسرد گفت

خواستین سعید و منصرف کنید ؟خواستگار که زنید! مِگ دخترم چه ایرادی دارِ که میها میحرفآقا جون چه-

 ع پسر فهیمهبد نیست او نم از نو

 اش را چرخاندپری وسط سالن ایستاد میان اختر و بهارو سرهنگ انگشت اشاره

فرهنگ چه سواد خرفت چاق عینک ذره بینیه املِ بیاين دختر پريه دختر من صدا تون کردم ببینید پری بی-

 کردهدختری تربیت

 ش غریددانستن منظور پری چیست اما بهار با تعجب به مادر اختر و سرهنگ می

ها رو به شما نصبت بده خود کرده کسی این حرفزنید ؟بیها رو به خود تون میمامان یعنی چی این حرف-

 .همه پریشونید اگر موضوع خواستگاری پسرعمه اس!اصالً چی شده مامان جان چرا این

 اخترو سرهنگ برد از خجالتپری دستش را جلو گرفت تا بهار را به سکوت وادار کند پری داشت لذت می

سواد و نه دخترم پریشون نیستم خیلیم خوشحالم از بابت این خواستگاری من فقط میخوام بگم من بی-

ببینید چه دختری تربیت کردم دختري كه حرمت خانواده سرش میشِ مادر سرش میشِ. دخترعمو نگاه کن 

زیرآبی نرفت پیش من  اش ازش خواستگاری کرده سریع به مادرش گفتهنوز دو ساعت نشده پسرعمه

فهمیدم آخِ من نه از موبایل سردرمیارم نه از رفت به و هللا نمیفرهنگ که آگه زیرآبی میسواد خرفت بیبی

وحال جونی کنه من خرم نفهمم دخترعموجون آقاجون آخه قدیم که اینترنت می تونست زیر اون جاها عشق

شد االنکه راحت شده میدونی که چی میگم ن شرمش میکردند که شیطوموبایلو اینترنت نبود کارهایی می

 دخترعمو نه؟

 اختر فریاد زد

 سال پیشو بزنی تموم شده همه چيز 30ای نباش نمیخوام حرف پری حرمت نگه دار انقدر کینه-
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 آره تموم شده دست بزنيد بخاطر شاهكارگذشته -

دانست چه شده از رابطه پدرش رفت نمی پری آفرینی گفتو شروع کرد به دست زدن بهار ایستاد سمت مادرش

وقت نام کرده ولی هیچدانست که عمه بدون اجازه خانواده با فردی ازدواجو عمه فهیمه فقط همین مقدار می

 ها نبود اشک در چشمانش آمد دستان مادرش را گرفت مادرش را بغل کردمادرش در میان اختالف

ت به سرم چرا ناراحتی عزیزم؟ من که بدون اجازه شما آبم مامان پری الهی دورت بگردم چی شده؟ درد-

 خورم نمی

 :پری آرام درون گوشش گفت

هاست که دارِ تازه چیزی نیست مادر نترس. عزیزم دورت بگردم .باعث افتخارم .نگران نباش یه سری زخم-

 داروش پیدا میشِ 

 هایش زدپری بهار را از خود جدا کرد و زیر سینه

ت باشِ مادر که حرمت سرت میشِ سرفراز کردی پری خرفت چاق عینک ذره بینیو روسفید ای شیرم حالل-

 کردی

پری بدجور شکسته بود انگار حسین پسرش هم نتوانسته بود بند بزند دلش اشک به چشمان اختر آمد دل

 :راسرهنگ سرشکسته آرام گفت

ون یکی بهتر بهارم که نور چشمامونه هر ها چیِ تو عروس خوب منی سه تا بچه آوردی هرکدوم از ااین حرف-

 ها رو به خودت نصبت نده باباشده از یه نادون بوده این حرفچرندی گفته

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

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

 مه سالم کرد و متوجه جو سنگین و نگاه خیس اختر شدسپیده واردشد به ه

 !کنیدعمو پری چرا رنگ تون انقدر قرمزه! مادر اختر چرا گریه میاینجا چه خبره؟ سالم زن-

زده آرام عزم رفتن به اتاقش را کرد پری نگاهی به سرتاپای سپیده انداخت و پوزخندی به اختر زد اختر خجالت

 :پری آرام گفت

تر یه حرفی بهتون بزنم چرا دارين ميرين هنوز كه عنوان بزرگترین خواستم بهعمو! شما بزرگکجا دختر -

 تكليف چيزي معلوم نشده 

اختر ايستاد اما به پري نگاه نكرد و پري لذت ميبرد از اين همه شرمندگي پري پشت چشمي نازك كردو ادامه 

 :داد

ه به فهیمه زنگ بزنید بگین اگر قصد خواستگاری داره آقا جون و خانوم جون خواستگار نعمت خونِ دختر  -

فردا یعنی جمعه صبح بدون حضور آقای دکتر وسعید مراسم خواستگاری توی خونِ شما برگزار میشِ پس
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 عنوان آقا سیاوش نباید باشِ هیچبه

 :زیر لب گفت

 اون مرد حرمت داره -

 :ادامه داد

ا قبلش باهم صحبتهاشونو بکنن آگه به نتیجه رسیدن اون بچه ترهسعیدم نمیخوام به یاد چون میخوام بزرگ-

دایی پر یو دایی حسینش رو بگن بیاد شما که میدونید چقدر سعید و دوست دارم دلم نمیخواد دلش از زن

  .بشکنه اخه من مهریه سنگینی میخوام بذارم حاال سعید مختارِ ولی آقای دکتر نباید با شن

محشری به پا خواهد شد .اسم مراسم خواستگاری که آمد انگار جان از بدن  اختر و سرهنگ فهمیدند روز

 :سپیده پرکشید دستش را به دیوار گرفت پری از کنار سپیده رد شد با طعنه گفت

ات تو پول شدن خيلي ناز شدي! همون دکتری که دماغتو عمل کرد و چشماتو واي سپيده جون چه گونه-

 های شکم مو در بیارهارش تمیزه خوِب منم برم مطبش برام چربیآهویی کرد برات گونه گذاشت ؟ک

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

 :گفت

آگه بهار مادر دم در منتظرتم هر جور عزیزم صالح میدونی ماش هللا عاقلی آگه میخوایی باهام بیا بریم خونه  -

 جاست الهی دورت بگردم خانم منفردا مراسم خواستگاریم همیننه که بمون انشالله پس

بهار به سرهنگ نگاه کرد سرهنگ سرش را به عالمت اینکه با مادرش برود تکان داد بهار سریع به سمت اتاق 

 :ه اختر گفترفت تا وسایلش را جمع کند سپیده با دستانی لرزانو حالی بد به اتاق بهار رفت پری ب

 خوان که وعده ما جمعه ظهرهمينجا اگر هم که نه انشالله هردو خوشبخت به شناگر بهار منو می-

 :اختر با صدایی لرزان گفت

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

 دیدمیهمه سال انتظار چنین روزی را داشت ولی همیشه محال پری لبخندی زد این

 ..هنوزم دوستش دارم نگران نباشید من-

ادامه حرفش را نگفت و به حیاط رفت سپیده به اتاق بهار رفت و اخترو سرهنگ ميدانست سپيده تك فرزند 

 پسرشان راحت از چيزي نميگذرد سپيد دراتاق را پشت سرش بست بهار تعجب کرد

 جانم سپیده جان چیزی شده؟-

 سپیده سرازیر شد بهار با تعجب به سمت سپیده رفتاختیار از چشمان اشک بی

 واای خدا نکنه گریه کنی دخترعمو چی شده؟-

 سپیده دستان بهار را گرفت

 بهار جون تو رو به خدا بگو اشتباه فهمیدم سعید میخواد بیاد خواستگاری تو؟-
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 : بهار گونه هايش رنگ گرفتو سر به زير انداخت و گفت

 م چی شده چرا نگرانی؟نه درست متوجه شدی عزیز -

 سپیده دست بهار را محكم فشردو ناله كرد بهار هول کرده در آغوشش گرفت

 نکن سپیده تو رو به خدا بگو چی شده؟-

 :سپیده چشمانش به اشك افتاده بود و فكر كرد چرا اين مقدار بهار محبوب است با التماس به بهار گفت

بول نکن بهار من عاشق سعیدم بهار تو رو به خدا سعید و ازم تو رو خدا قبول نکن تو رو جون عمو حسین ق-

نگیر بهار تو رو به مقدساتت سعید و ازم نگیرتو که اصالً قصد ازدواج نداشتی بگو که سعیدم برات مثل بقیه 

خواستگارِت ؟بهار جون فدات بشم نگیر سعید ازم به خدادوستش دارم به خودشم گفتم مادر اختر گفت یه 

 کردم تو باشیخواد ولی یک درصدم فکر نمیدختریو می

بهار خشکش زده بود امروز چه روزی است عزا و عروسی باهم شده؟ احساس کرختی و سنگینی در سرش کرد 

دانست ماجرا چیست مادرش از خواستگاری سعید انگار خوشحال بود و زودتر موعد وعده خواستگاری نمی

کرد که جواب منفی دهد گیج بود احساس کرد ریه و التماس میوار داشت گگذاشته بود سپیده که دیوانه

حالت تهوع گرفته دستانش را از دستان لرزانو سرد سپيده بيرون كشيد سريع چمدان کوچکش را برداشت و از 

 صورتش پرشده بود از سیاهی آرایش چشمش سپیده فرياد زداتاق بیرون دوید سپیده پشت سرش دوید تمام

 

 زنمآگه قبول کنی رگ مو میبه روح داییت -

همه اتفاق دستانش را بر گوشش گرفت و به و بهار با تعجب ميخكب به سپيده خيره شد لحظه اي از حجم این

 :سمت حیاط دوید سریع از خانه سرهنگ دور شدند و با گریه به مادرش گفت

 وقت نمیخوام اینجا شب بمونمدیِگ هیچ-

 امیرحسین#

سال پیش من نیست که در کالیفرنیا  1تر کرد در دلش ناله اي كرد)خدایا این مادر دستانش را به دورش تنگ

ه کرد خود را ب.و.سدر آغوش گرفتمش خدایا حق مادر من این نیست(صورت گریان مادر زیبایش را غرق در 

 ای مصنوعی کردمحکم گرفت خنده

 !ف زدیمکنی؟ ما که دیشب تصویری باهم حر قربونت برم مادر من چرا گریه می-

کرد امیرحسین دوباره مادرش را در آغوش گرفت مدام بر سر مادرش چشمانش را باز نکرد فقط گریه میزهره

اه بود ميتوانست حدس بزند کردند هر كسي در فرودگکنندگان فقط گریه میزد و همه استقباله میب.و.س

 :جو را عوض کردن سعید گفت استقبال كنندگان آن جوان از چيزي غمگينن احسان و سعید شروع کردن

 ش ميكنيدب.و.سدایی ولش کن بچه نه نه رو خیر سرش برای خودش یه جراحِ با دومتر قد چيه هي بابا زن-
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 :هایش را پاک کرد و گفتاحسان اشک

کنم بابا منم پسرتونما ولش كن اونو همه مامان به خدا آگه ولش نکنی میرم خودم و به بهزیستی معرفی می-

 اسن حيثيتم ميره بابامنو ميشن

 های فرودگاه نشاندهمه خندیدند امیرحسین مادرش را روی یکی از صندلی

 :فرزانه امیرحسین را در آغوش گرفت و آرام گفت

دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ دیدی امیرحسین !مامان خوشگلم ون اندازه یه جوجه شده !داداش مامان -

 ..رهدارِ از دست می

 خواهرش را فشرد ترامیرحسین محکم

 آروم باش قوی باش فقط باید بهش آرامش بدیم گریه نکن دختر-

 :احسان برادرش را محکم فشرد احسان آرام نالید 

 ..داداش چی کارکنیم ؟مامان امير مامان امير-

 دادقوي بود انگار براي ديگرانامیر صدایش هم تسلی می

 یفه سختی داریم تو دیگه گریه نکنفقط باید خوشحالش کنیم همین. گریه نکن پسر! وظ-

روح اورا در آغوش گرفت به طوري اختیار یاد قولش به مادرش افتاد سر دو بیحامد جلو آمد حامد را که دید بی

 كه همه فهميدند امير حسين نسبت به حامد سرد برخورد كرد

 عمو پری حمید پسرش و همسرش خوبن؟چطوری آقا حامد داماد عزیز عمو زن-

برادرش را گرفت بجز خواهرش بهار تشکری کرد و متوجه نشد که امیرحسین حتی سراغ زن حامد

تواند دردش را بفهمد سعید است نه را!امیرحسین سعید را که در آغوش گرفت احساس کرد تنها کسی که می

سراغی  ترسیدسعید حرف زد نه امیرحسین.و امير حسين دمي گرفت از بوي تن رفيق ديرينه اش و سعید می

 از آنا بگیرد چیزی این میان بود که سعيد نميدانست . سعید چند ضربه به کمر امیرحسین وارد کرد

 قوی باش پسر.هر جا هر ثانیه کمک خواستی یه گوش مفت خواستی خبرم کن-

 :امیر دلگرم سعید بود نفس عمیقی کشید به پدرش خيره شد پرویز پسرش را در آغوش گرفت و آرام گفت

مامانتو؟این مامانت به نظرت همون خانم معلمِ پرجذبه اس؟ آره پسرم؟ميدوني بابا دیِگ تنها آرزویش  دیدی-

 دیدن عروسی توه فقط اینو به من بگو با آنا تموم کردی؟

امیرحسین کالفه سرش را مثبت تکان داد و پرویز در نگاه امیرحسین غم و کینه و دلی شکسته دید اما پرویز 

 برآورده کردن آرزوی زهره برایش مهم بودفقط زهره و 

*** 

باز کرد مادرش را دید که روی نور خورشید چشمانش را اذیت کرد در حقيقت تا صبح پلك نزده بود تا چشم
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 ای زدهب.و.سدست مادرش را گرفت و ،کند صندلی کنار تختش نشسته و نگاهش می

 کنی مامان؟به چی نگاه می-

امیرحسین با خجالت سریع دستش را کشید و  ،ه زدب.و.سرف لبانش برد و طزهره دست امیرحسین را به

 نشست

 !!کاریمامان این چه-

 :مانند همیشه قوی و قدرتمند نبود آرام گفت صدای زهره به

گفتم میشِ روزی یدم؟ پیش خودم میب.و.سهای کوچیکتو پاها تو میمیدونی بچه که بودی چقدر دست-

 هب.و.سامیرم دست مو ب

 ه زد و زهره به آنی به گریه افتادب.و.سزده با بغض از تخت پایین رفت و پای مادرش را ن خجالتامیرحسی

 ه نیازی نیست عزیزم مادرب.و.سنکن مادر نکن تو تاج افتخاری به سرم -

امیرحسین بغضش را قورت داد و روی زمین کنار مادرش نشست سرش را بر دامن مادرش گذاشت زهره دست 

کشید با حسرت به امير حسين نگاه ميكرد انگار اين مادر ميخوات چهره پسرش را از بر بر موهای پسرش می

 .اختیار چشمانش پر از اشک شد و به سمتشان رفتكند پرویز وارد اتاق شد این صحنه را که دید بی

د که مادر و با صدای گریه زهره و پرویز احسان و فرزانه به اتاق امیرحسین پا تند کردند و امیرحسین را دیدن

سوی امیرحسین رفتند و امیرحسین همه اشان را در ها با بغض رو بهپدرشان را در آغوش گرفته هردوی آن

هایت را ها بار آخرهایی باشد که باید غنیمت شمرد و چقدر قدر داشتآغوش گرفت شاید این آغوش گرفتن

ای کاش فرزند کرد ولی آرزو کرد که ریه نمیها را نداشته باشی امیرحسین گمیدانی وقتی قرار است دیگر آن

کرد نفسش ارشد خانواده نبود كه اي كاش همه اميد خانواده نبود فشار مسئولیت بر دوشش سنگینی می

سال به خانه برگردی ببینی همه  15تنگ بود ولي خود را آرام نشان ميداد سخت بود خیلی سخت وقتی بعد از 

 محتاج آغوش تو هستند حتی پدر

** 

 

شود همه در حیاط خانه بودند و در حال آماده شدن برای رفتن به زنان و باعجله وارد خانه می نفسحامد نفس

 :شهرستان حامد بلند فریاد زد

 !خبردارم خبر خوشحالی-

توانست همه با تعجب به حامد نگاه کردند در این روزهای بیماری دردو جدايي خبر خوشحالی چه می

کشید ای که هفت سال انتظارش را میشم دنبال فرزانه گشت و فرزانه فهمید رسید لحظهباشد؟حامد با چ

 گیردحامد برگه آزمایشی باال می

 جواب آزمایش مثبتِ -
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 مرتبه زهره بلند میگوییدکنند و یکصورت گنگ به حامد نگاه میهمه به

 !ام حامله شدهیا امام رضا بچه-

روند و با خنده و شادی او را بغل گرفته و تبریک میگویند امیرحسین میهمه بجز امیرحسین به سمت فرزانه 

گذارد و بعد از دو ماه یک لبخند میزند خوشحال است عقب ماشین میچمدان درون دستش را صندوق

 :حداقل این بهترین خبری بود که در این دوماهه شنیده زهره با شادی رو به امیرحسین میگویید

 قدمی ته امیرحسینمام باردار شد همش به خاطر خوشبرم بچهمامان قربون قدمت -

د ب.و.سرود مانند همیشه کم حرفوآرام فقط لبخند میزند پیشانی خواهر و مادرش را میامیرحسین جلو می

 :گذارد و با لودگی میگوییدعقب ماشین میاحسان توپ فوتبالش را در صندوق

!ِ واال دکتر هشت ساعت نیست رسیده هنوز برکت قدم مبارکش مادر من آخِ چی کار به قدم جناب دکتر دار-

قدری میدونم که برای دو نم ولی اینتشعشع نکرده !واال من که فوتبالیستم از علم پزشکی چیزی نمی

 باردارشدن حداقل به یک ماه

 کفش به دنبال احسان دویدصدای احسان حیا کن همه درآمد و در آن لحظه حامد با یک لنگه

 حیایی صبر کن ببینمان خیلی بیاحس-

داند این دویدن حامد فقط از سر شادی زیادش بود چون بعد از دوید و خدا میحامد به دنبال احسان می

خندیدند امیرحسین لبخندی زد و سری به تأسف هفت سال آرزوی پدر شدنش به حقیقت پیوست همه می

وادگي خالي ميديد و همه فكر امير حسين پيش آنا بود برایشان تکان داد چقدر جاي آنا را در اين جمع خان

دید به خیالش گرفت و هرکس این قاب را میهاي شاد خانوادگي را فیلم میفرزانه با موبایل این صحن

 .شادترین خانواده جهان این خانواده است

گذاشت تا فرزانه هم  حامد تلفنش را درآورد تا به مادرش خبر بارداری را اطالع دهد صدا را روی حالت پخش

خانه را جواب داد و وقتی خبر بارداری فرزانه را شنید چنان جیغی از خوشحالی زد که بتواند بشنود بهار تلفن

هوا تلفن را گرفت و شروع به قربان صدقه رفتن بهار کرد و امير همه بجز امیرحسین خندیدند و زهره بی

 حسين دلش ميخواست كه اين دختر عمو ميمرد

عمو به مادرش بدهد پری آمد گفت و تلفن را به مادرش داد تا خبر خوش را زنار آمدن امیرحسین را خوشبه

 .رفت که اشک فرزانه و زهره درَآمدبا اشک چنان قربان صدقه فرزانه می

 ای از حیاط خانه فراخواندها درون ماشین بودن زهره حامد را به گوشههمه مشغول گذاشتن چمدان

ترش کنم اما میخوام قبل از اینکه به کسی ن مادر حاال که بحمدهللا همه خوشحالیم میخوام کاملحامد جا-

 بگم به تو بگم

 عمو؟بفرمایید زن-

 به امید خدا میخواییم برای امیرحسین بریم خواستگاری-
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 حامد اول خوشحال و بعد تعجب میگویید

 خواست اسمش انگار آنا بودنمیسالمتی! ولی مِگ امیرحسین یه دختر فرانسوی و به-

چیز را فرزانه در مورد آنا کند که همهرود خدا رو شکر میلق میای به فرزانه دهنغرهزهره در ذهنش چشم

 داندنمی

های اجتماعی فرزانه نه مادر یه دختر بود یه چند ماهی فقط یه دوستی ساده با امیر داشت همین دوستی-

قصد ازدواج باهم دوست میشن نه عزیزم اون فقط یه دوست ثل ایرانِ که فقط بهحتماً فکر کرده اون جاهم م

 وقت قصد ازدواج با کسیو نداشتهام نمیشه کالً امیرحسین هیچساده بود دختر فرنگي که زن برای بچه

 حامد آهانی گفت و به فکر فرورفت

 سالمتی کی هست دخترخانم؟به-

 شناسیش مادر بهار خواهرتمی-

* 

 :چنان تعجب كرد كه لحظه اي انگار نفهميد منظور زهره را دوباره پرسيد حامد

 !چی بهار؟-

 !آره بهار چرا تعجب کردی؟-

کنم قصد ازدواج داشته باشِ آخِ بهار خواهرم اصالً فکر ازدواج نیست بعدشم بهار عمو آخِ بهار که فکر نمیزن-

 کنم ازنظر اعتقادی به هم بخورندختر مذهبیِ فکر نمی

 شود از دامادش انتظار دارد پشت پسرش باشدزهره کمی ناراحت می

ببخشید مِگ امیرحسین چجوریه؟ او نم مثل خودتو احسان شیک پوشو خوش مشربه فرقی بین شماها -

 بینم یعنی چی بهار مذهبیِ مِگ پسر من کافره؟نمی

 دهدحامد دستپاچه نه نه میگویید زهره با اخم ادامه می

یکی دوروزه میریم جون بابات جواب مثبت و از طرف خودش داده فقط میمونِ بهار که او نم اینبعدشم مادر -

خواستگاری در ضمن بابات یه یک ماهی هست در جریانِ منتظر امیرحسین بودیم که بیاد بعد به همه بگیم و 

نه حتی مادر اختر و آقا  دورسمي اعالم كنيم اال نم فقط بجز شما و بابات و منو پرویز و امیرحسین کسی نمی

جون و مامانتم اطالع ندارند حاال هم خواستم اول خودم بهت بگم که ازم دلخور نشی که چرا زودتر بهت نگفتم 

 ولی انگار خوشحال نشدی؟

 :زهره از چهره درهم حامد دلخور شد کمی مکث کرد و گفت

تون سال اول دانشگاه بودین هیچ  حامد جان پسرم سر خواستگاری فرزانه سنگ تموم برات گذاشتم جفت-

توقعی ازت نداشتم تا که به امید خدا دوتا تون ارشد گرفتین و رو پا اومدین حاال هم عزیزم انتظار دارم برای 
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خوابی فرزانه پسرعموت که برادرخانمتم میشِ سنگ تموم بزاری فرزانه خیلی روی برادرش حساسِ شما که نمی

ر ضمن خودت میدونی امیرحسین چه نابغه آیه توی جراحی و منم میدونم با این وضعیتش ناراحت بشه؟ د

ها برند سر خونِ بهارم نمونه اس پس خواهشا مثل یک برادر پشت امیرحسین وایسا تا یک ماه دیِگ این

سواد نیستم تمام مراحل بیماریمو کم کبدم از کار میوفته بیزندگیشون من خودم میدونم چند وقت دیِگ کم

ام خوب باشِ چهار ماه دیِگ کارم تمومه دوست دارم امیرم بره سر خونِ م خیلی دووم بیارمو روحیهمیدون

خواستم اصالً در حد ما زندگیش خودت میدونی پسرم احسان بدجور دل مو شکست من دخترخواهر مو نمی

ارم حاال که دیِگ شده نیستن ولی خوب حاال که شده و نامزد کرده به وهللا که هنوز نامزد احسان و قبول ند

 فقط امیرم این وسط تنهاست پس کمک کن تا هرچه زودتر ازدواج کنن

حامد توان حرف زدن نداشت او مخالف ازدواج خواهرش با امیر بود چون شناخت زیادی روی امیرحسین 

فرنیا با فرزانه او را هم در سفری کوتاه به کالینداشت پانزده سال بود که از ایران رفته بود و فقط حامد دو بار آن

دانست در دیده بود که بنظرش این مدت کوتاه برای شناخت اخالق امیرحسین کافی نبود ولی این راهم می

عمویش کرد های زهره حامد احساس فشار از طرف زنشغلش فردی سرشناس و نابغه اس از طرفی با حرف

دانست بهار رنجور شود ولی این را هم می خواست فرزانه از اواش را دوست داشت دلش نمیحامد زندگی

 شود مگر به خاطر شرط ادامه تحصیل پدرشراضی نمی

 !عموتوکل بر خدا هرچی قسمت باشِ زن-

 32پارت 

 

باز مو برای حاج حسین گفت حاج حسین از تعجب دهانش نیمهپری جریان خانه سرهنگ و سعید را موبه

 مانده بود غرید

شناختم ه خودش اجازه داده با دخترم تنها حرف بزنِ به خدا آگه بها رو نمیها سعید چطور بچه غلط-

 گفتم شاید سرو سری دارنمی

 پری پشت چشمی نازک کرد

نفس دارِ که برای یه پسر خود شو حاجی حرص نخور خودت میدونی چطور دختر تربیت کردم انقدر عزت-

کاری نکرده با افتخار به سرفراز شدم بهار ازم پنهان دو نی چقدر جلوی بابات و مامانتکوچک نکنِ حاجی نمی

مادرت گفتم اگه فهیمه خواست جمعه بیاد خونِ اشون خواستگاری البته بدون شوهرش خدایی سیاوش مرد 

 خیلی خوبیه

کنم دلت با فهیمه تر ندارِ بعدشم فکر نمیزن چرا سرخود قرار خواستگاری گذاشتی مِگ اون پسر بزرگ-

ِ شده باشِ صاف   در ضمن بهار خواستگار پروپاقرص دار
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 پری با تعجب به حاج حسین نگاه کرد

کن خواستگار جدید دلم که صاف نشده براش صحرای محشری به پا کنم که اون سرش ناپیدا حاال اینارو ول-

 !کیِ حاجی؟

 :حاج حسین با غرور و افتخار گردنی كشيد و گفت

امونو زدیم نخواستیم کسی بدونِ تا امیر به یاد حاال هم که او مده امیرحسین پسر برادرم من و داداشم حرفه-

 کنیم البته این چندروزه میان رسماً خواستگاریمهمونی اومدنشو با نامزدی یکی می

باره سعید و فهیمه و گذشته شوم از یادش رفت به بغل حاجی پرید و محاسن اورا تند تند یکپری که به

 زده میب.و.س

آقا دکتر میخواد به یاد خواستگاری بهارقربونت برم حاجی دوماد دکتر ای به قربونت برم حاجی  یا امام زمان-

 چشم فامیل درمیاد چرا به هم نگفتی نامرد یا خدا امیرحسین خوشگل پسر دکتر جون

اش گرفت پری را از خودش دور کرد پری شروع کرد برای خودش باره پری خندهحاج حسین از خوشی یک

 رقصیدن

دو نی چقدر فامیل ای خدا جون چقدر نذر کردم یه داماد دکتر گیرم بیاد پوز فامیلو بزنم واای حاجی نمی-

همه خواستگار یه گفتن توی اینهمه خواستگارو رد میکنه هی میزدند دخترت عیب و ایرادی دارِ اینطعنه می

 ق میکنهدکترمهندس نیست يعني؟ خدایا شکرت وااای فهیمه رو بگو از حسرت د

 نام فهیمه که آمد دستانش باالی سرش و س*ی*نه لرزانش هر دو باهم خشک شد 

 حاجی سعید و چی بگیم؟-

 حاجی دستی به محاسنش کشید

 تری درخواست ازدواج داده که جواب بدیم؟مِگ بزرگ-

 :پري که از خوشحالی دوباره کمرش را چرخاند و شعر دکتر جون دکتر جون را خواند و گفت

حاجی حاضرم قسم بخورم مامانت به فهیمه نمیگه جمعه بیاد خواستگاری چون میدونه چه آشی براش پختم -

زنم میگم کالً جوابمون منفیِ جمعه هم کنسله چهارشنبه هفته دیِگ هم اگه برای دیدارِمونه اال نم زنگ می

 قدم به چشم وگرنه خواستگاري نيانِ 

 :گفتلحظه ایستاد غمگین شد آرام پری یک

شکسته داداش شهید مو بگیرم ولی حکمتی توش بود دوباره طایفه به هم خواست تقاص دلخیلی دلم می-

 نریزِه

 :دوباره یاد امیرحسین افتاد و با یک بشکن گفت

 سال پیش 30به میمنت این وصلت مبارک و حاملگی عروس گلم فرزانه گور پدر -
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سوزدپری به سوخت که هنوز جگرش به خاطر گذشته میدلش حاج حسین خندید و دلش به حال پری ساده

شود و بهار که سمت تلفن رفت ولی فکر کرد اول این خبر را به بهار بدهد بدون در زدن وارد اتاق بهار می

 زد به مادرش اشاره کرد که ساکت باشدداشت با سپیده حرف می

گیری باشِ عزیزم من عجوالنه تصمیم سپیده جان میدونی از صبح تا حاال این دفعه چندمِ تماس می--

های گیرم قول می دم هر تصمیمی گرفتم اول به شما بگم حاال هم توکل به خدا کنو خودتو اذیت نکن حرفنمی

 احمقانه هم نزن دختر فعالً خداحافظ

 چیِ شده بهار؟-

تعجب به حرکت بهار  ای انداخت پری بااش را از سرش کشیدو به گوشهبهار آنقدر كالفه شده بود كه روسری

 :نگاه کرد بهار چنگي به موهايش زد و گفت

ده جواب کن نیست طفلک انقدر گریه التماس میکنه مشخصه دوستش دارِ قسمم میسپیده اس مامان ول-

 منفی بدم

 کندای میریزد و خنده مرموزانهپری سریع طرحی می

تو التماس میکنه میگم عزیزم خدایی نکرده دست  مادر جون حتماً سپیده خیلی خاطرشو ميخواد که دارهِ به-

به خودکشی بزنِ آبرو همه میرها نكنه ديونه بازي دربياره سپيده رو كه ميشناسي چقدر لوسه حاال خود دانی 

داره که سپیده به خاطرش از بین بره و یه عمر عذاب وجدان داشته با فکر اتو بکن اگه سعید و میخوایو ارزش

 عمو اکبرت پشت سرت باشِ جواب مثبت بدهزن شی و آه و نفرین

 :خبر بود فکر کرد مادرش چقدر دل سوزو مهربان است گفتجا بیبهار که از هم

ای ولی مامان به خدا اصالً شاید من نیم ساعت هم نتونستم به سعید فکر قربون دلت برم که نگران سپیده-

های دوپهلو شم شما که اومدین خونه آقا جون حرفکنم دیروز که با درد و مریضی از خواب بلند شدم بعد

فهمیدم خوشحالین! ناراحتین! یا دارین با مادر اختر مثل همیشه عروس مادر شوهری درمیارین؟ میزدین نمی

همه ماجرا رو هضم کنم خدا از اون به بعدم که سپیده فقط آه و ناله میکنه من موندم از دیروز تا اآلن چطور این

 ً شناسید نه لجبازم نه عجول خیلی فکر دارِ یادم ميره سعید به هم چیا گفت !مامان منو که می شاهدِ اصال

کردم منطقم میِگ بهترِه که همون روی تصمیم خودم بمو نمو ازدواج نکنم دروغ نمیتونم بگم من چند لحظه به 

شدم خوب چون اصالً سعید فکر کردم از حرفهاش احساس خوبی داشتم باالخره سنم کمِه شاید احساساتی 

خاطر درسم به مند شده باِشه ولی اآلن به نظرم اگر بخوام به شد سعید سه سال باِشه به من عالقهباورم نمی

سعید جواب مثبت بدم سپیده نابود میِشه میدونی چه دختر یه دنده و لجبازیِه واال بهشم گفتم عاشق شدن 

قسم خورد که دوستش دارِه من که میگم دوستش دارِه آِخه  و با لجبازیو خودخواهی یوقت اشتباه نگیری ولی

کسی نمیتونه قسم دروغ بخوره بگه فالنیو دوست دارم مامان بخدا به ادا اطواراش نگاه نکن دل خیلی مهربونی 

 کنم این ازدواج به صالح نیست حداقل االنکه سپیده درگیره سعیدهداره البته نظر شما هم مهمِه ولی فکر می
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کند ید در دل دو النگو نذر مسجد میب.و.سز ساده دلی دخترش به هیجان آمد و هردوچشمان بهار را پری ا

کند در دلش که وصلت امیرو بهار هرچه زودتر انجام شود و یک النگو نذر جشن عقد سعیدو سپیده می

من کوتاه  میگویید)خدایا حکمتتو شکر چطور سپیده رو جلو انداختی که مانع بشي خدایا خودت میدونی

 (نميومدم 

 :گیرد با مهرباني گفتدست بهار را می

دردت به جونم باباتم کالً نظرش منفیِه میدونی که زیاد با عمه رابطه خوبی ندارِه گفت تماس بگیرم با مادر -

اختر جواب منفی و بدم تا بچه سنگ روی یخ نشه روز خواستگاری بعدشم مادر چرا ازدواج نکنی اگه بگم یکی 

 مده خواستگاریت که صد برابر از سعید بهترِ چی میگی؟او 

 بهار با تعجب خیره به مادرش بود

 !هوا؟وا کی یکهویی بی-

 :پري قري به گردنش انداخت و گفت

 هوا نیست عزیزم یکی هست که بخاطر تو از اونور دنیا او مده برای خواستگاریتبی-

 :تکه گفتبهار تکه

 !ام یرحسین-

جور که بابات گفت چند وقت رحسین چرا تعجب کردی مِگ چیت کمتر از امیرحسینه؟ اینآ ره عزیزم امی-

کس نگفته حاال که جریان سعید و گفتم گفت بهت پیش عموت تو رو خواستگاری کرده بابای کلکتم به هیچ

 حصیل بدهخبر بدم که نظر مثبتش با امیر حسینه گفت دیِگ بجای تهران میتونه با امیر بره او نور ادامه ت

 گیردایستد دستانش رو به آسمان میپری می

 ای خدا رو شکر دخترم خواستگار دکتر دارهِ ماشا هللا چشم حسود کور بشه ایشالله-

گیرد يا خدايي ميگويد انگار جريان جديست پس گذارد بهار سرش را میو بهار را با بهتو ناباوری تنها می

 ه ميكندذهنش ميگويد من ازدواج نميخواهم نال

 !امیرحسین این وسط کجا بود-

همه شلوغی به حدی ذهنش پر بود که گنجایش این مورد را دهد از اینتاک ساعت میسرش صدای تیکدرون

 نداشت رو به آسمان گفت

همه موضوع یکجا فقط برای من خدایا از دیروز تا حاال مشکلی پیش او مده توی دستگاه تقسیم االهیت این-

 زیاد نیست؟

 پری خوشحال شماره خانه سرهنگ را گرفت عفت جواب داد و بعد گوشی را به اختر داد

 جان خوبینسالم خانم-

 هللا ای در دل گفتاختر بسم
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 سالم خوبم بهار بهتر شد؟-

 ام او مد خونِه تقویتش کردم شکر خدا رنگ و روش باز شدبله خانم جون بهترِه الحمدهللا بچه-

 :جوابش را ندهد گفتتوانست اختر که نمی

 جا میگی دختر مو مادر شوهرم مریض کردخدا به خیر کنه حاال تا قیام قیامت میشینی هم-

قدر داماد دکتر به مزاجش خوش آمده بود که برایش مهم نبود اختر حرصی شده ای مستانه کرد اینپری خنده

 :شاد و سرحال گفت

ن .قرض از مزاحمت حقیقتش به حسین گفتم جریان چه حرفیه خانم جون نفرمایید شما تاج سر مايي-

خواستگاري سعیدرو حسین و که میشناسین چه روی بهار حساِسه یکم برزخی شد گفت این پسر مگِه 

تر ندارهِ منم با کلی خواهش و تمنا آ رومش کردم گفتم مادرو پدرت اجازه این گستاخیو به سعید دادند بزرگ

 ست طفلک حسین دید حرف بزنِ توف سرباالست کوتاه او مدجوری نیام اینوگرنه سعید بچه

 :اختر کالفه غرید

شد بگو ببینم چی میخوایی پری حاال نمیخواد آسمون ریسمون ببافی که آگه تو نبودی حاال یه جنگی به پا می-

 بگی؟

 35ارت

 :ترش زیر زبان دارد با فروبردن آب دهانش از خوشی گفتنباتیپری که انگار آب

حاجی میِگ که کالً اگه فهیمه حرفی از خواستگاری به شما یا آقابزرگ زد شما بهشون بگید جواب منفیِ  واال-

 خود زحمت نکشن بیان خواستگاری جواب منفی بشنون خوبیت نداره حرمت حداقل آقا سیاوش کم بشهبی

 :اخترکمی سکوت کرد بعد غرید

نمیذاری این دوتا جوون به هم برسن فقط نکه مدام قربون دونستم کار خودتو کردی آ ره؟ من که از اولم می -

زنی ولی در تعجبم تو که ای نیستی و به خاطر گناه پدر پسرو دار نمیرفتی گفتم شاید کینهصدقه سعید می

خواست بیان خواستگاری پس چی شد؟ میذاشتی بیان خواستگاری تا اون طوفان نوحی که خیلی دلت می

کردی دیروز تو چشمات خوندم میخوایی آشوب به پا کنی پس چی شد؟ راست شو می خواست و به پادلت می

 !ای که یوقت سنگ روی یخ نشهچین موقعیتی بودی حاال چی شده به فکر شوهر فهیمهبگو پری تو دنبال هم

 اش را نادیده گرفته بودانصاف بود سی سال صبوریای مکث کرد اختر بیپری لحظه

گر دنبال موقعیت بودم توی این سی سال راحت می تونستم همچیزو بهم بریزم دوما کم خانم جون اوالً ا-

کنید که زنید واقعاً خیلی بی انصافین حاال رو ولجوری حرف میمحبت نکردم به حق سعید حقم نیست این

شگاه علمی دانفهیمه خانم دکتر معروف متخصص زنان شده رئیس بنیاد خیره کودکان سرطانی ورییس هیئت

اگه یاد تون باِشه زمانی که همه ده سال با فهیمه قهر بودین تنها کسی که با سعید خوب بود من بودم کی مدام 
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داد عفت برای سعید ببره؟ خود تون میدونید من همیشه کرد و میخرید و خوراکی درست میبازی میاسباب

جور حرف زدن حقم به ارث بردم پس اینفهیمه رو شرمنده محبت هام کردم چون گذشت و از برادر شهیدم 

 نیست

 :اختر وجدانش به درد آمد گوشه چشمش میان چروک ها اشکی روان شد و گفت

 پری گذشته رو به روم نیاوردی درست حاال هم به روم نیار که قلبم طاقت شرمندگی ندارِه-

 شده به چشمش آمد و ناخودآگاه به گریه افتادپری تمام گذشته تلخو نفرین

وقت پامونو خونِه فهیمه نذاشتیم ولی هر وقت فهیمه رودیدم احترامش آِخه خیلی بی انصافین درسته ما هیچ-

گذاشتم سعید و عین پسرهام میدونم آقا دکترم که به جون بهارم انقدر برامون مهمِه که اول نمیخوایم اون 

ی از گذشته نزدم پس انقدر وقت حرفیوقت با خواستگاری و جواب نه شنیدن کوچیک بشه من که هیچ

انصاف با من حرف نزنید به روح برادرم که جواب خود بهار منفیِه ما هنوز نظرمونو بهش نگفته بودیم که بی

 جوابش منفی بود

زده صدای گریه اختر از پشت تلفن به وضوح شنیده میشد پری فهمید اختر هم از سی سال پیش خجالت

 است

زده کنم دلم گرفته بود از بی انصافیت سی سال پیش یخوام شمارو خجالتگریه نکن دخترعمو من که نم-

وقت به روی کسی نیاری چه ظلمی به حق برادرم بهم وصیت کردگفت ) قسمت نمیدم ولی ازت میخوام که هیچ

ما کردند( ولی بذارین رو کو راست بگم خواستگاری سعید از خود بهار حریصم کرد قیافه کوروش و وقاحت 

حیایی فهیمه جلو چشمم رژه رفت مظلومیت برادرم جلوی چشمم او مد خواستم به نظرم او مد بی کوروش

جمعه کاری کنم که سی سال حسرت به دل بودم ولی حسین امروز گفت که امیرحسین برای خواستگاری از 

 دهن همه بهار از آمریکا برگشته منم گذشتم گفتم دوباره نمیخوام خاطرات گذشته زهر کنه همچیزو به

 :های پری شوکه شد!اشکش را پاک کرد . غریداختر از حرف

تر برای چی خبر پس چرا کسی به ما چیزی نگفته خوِب واال پس بزرگامیرحسین بهارو میخواد! چه بی-

 خوانمی

اره بدید و به یکاختر با اینکه غرغر کرد ولی در دلش خوشحال بود او قلبا امیر حسین و بهار را شایسته می

 سعید از یادش رفت

خانم جون چرا ناراحت میشین منو بهارم تا نیم ساعت پیش خدا شاهدِه نمیدونستیم البته که شما تاج سر -

ما هستین این دو برادر حرفی نزدن چون تا اومدن امیرحسین حرف دست کسی نیوفته. خانم جون حاال بین 

بهار بره تهران آخه بعد از خواستگاری پرویز حسین خودمون باِشه حاال فهميدم چرا حسين ميگفت نميخوام 

چون دیده بهار صالح کار خود شو نمیدونه اصالً به فکر ازدواج نیست تهران نرفتن بهارو بهونه کرد و گفته تا 

هرحال داداشم پرویز دختر شو به شوهر نکنی نمیذارم ادامه تحصیل بدی تا بهار راضي بشه حسین میگِه به
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م زمانی که حامد و فرزانه دانشجو بودند حاال هم دختر مو میخواد منم نه نمیارم میدونید که پسرم داد او ن

 حسین و پرویز جونشونو برای هم میدن

 :اختر چشمانش را از شادی رو به آسمان داد و شکر خدا کرد و گفت

 پس به خاطر امیرحسین بهار جواب رد داد-

به امیرحسین ندارِه چون قبل از اینکه بهار بدونه امیرحسین  نه خدا شاهدِه جواب منفی بهار هیچ ربطی-

خواستگارِشه جواب رد داد بخدا بعد از فهميدن اينكه امير خواستگارشه اصالً هیچ ذوق و خوشحالیم نکرد 

خودتون که میدونید اصالً این دختر فکر ازدواج نیست براشم مهم نیست که ازدواج کنه خدا شاهده گفت 

کنم کمی مردد شده همون موقع به سعید جواب رد ته اگه بخوایی تا ده سال دیگه هم صبر میسعیدم چون گف

نداده وگرنه خودتون بهتر میدونید بهار تخصصش تو خواستگار رد کردنه به هر حال التماس دعا که بهار 

سپیده درآورد دیگه رضایت بده برای ازدواج با دکترولی از این حرفها گذشته خانم جون با این کولی بازی که 

خودتون باید بدونید چرا جواب بهار منفیه اون از دیروزش که سپیده چه آشوبی خونتون به پا کرد اینم از صبح 

تا حاال که با تلفن بچه امو اسیر کرده مدام زنگ میزنه و گریه زاری که جواب منفی به سعید بده و گرنه خودمو 

حکوم کنیدو برای من تیکه بگیرین سعید و راضی کنید بره کشم حاال هم بجایی اینکه شما منو ممی

خواستگاری سپیده بعدشم سعید و راضی کنید که جوابمون منفیه اگر اصرار کنه یه مرتبه مجبور میشم بگم 

همش زیر سر سپیده اس و سپیده فکر نکنم دلش بخواد سعید از جریان اینکه علت جواب منفیه بهار چیه 

ه سپیده بگین خجالت بکش آگه عاشق شدی مثل آدم بشو رفتارش بیشتر شبیه چیزی بخواد بدونه؟ ب

آدمهای لجبازه که میخوان به زور چیزیو مال خودشون کنند تا آدم عاشق !بهش بگین دختر حیا کن یه دونه 

ر که دختری بابا و مامانت آدم حسابی بابا مهندس مامان مزون دوز ماهر زشته این کارها واال قباهت داره بها

 مامانش بی سواده و باباش دیپلمه هیچوقت خودشو انقدر خارو ذلیل نمیکنه

اختر خجالت زده از رفتار سپیده باشه ای کوتاه گفتو تلفن را قطع کرد رفتار سپیده دور از شآن خانواده اشان 

 شود دانست که سعید اگر جریان سپیده را بفهمد وا ویال میبود و اختر می

 ه سپیده را گرفت صداي گرفته سپيده به گوش اختر رسيداختر سریع شمار 

 سالم مادر خوبین-

 :اختر نرم ولی غرغرکنان گفت

ای که انجام میدی آخِ دخترم آدم عاقل اینکا کنی این چه رفتار بچگانهام میزدهمادرسپیده دخترم چرا خجالت-

گانه بعد ول کردی رفتی به نظرت رفتارت بچهرو میکنه مادر چرا دیروز اون جنجال و تو خونه ام به پا کردیو 

نیست به خدا که جلو زن عمو پریت سنگ روی یخ شدم مادر آخه دختر مگه دوست داشتن زوری میشه به 

 خدا آگه سعید بفهمه دیونه میشه همه رو به آتیش میکشه
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 صدای پر از بغض سپیده آمد 

بره بمیره مگه من به شما نگفتم سعید و دست دارم چیه مادر اسم تاج افتخار فامیل که اومد سپیده باید -

گفتین سعید یه نفر دیگه ارو دوست داره حاال اون یه نفر معلوم شد بهار خانمه مادر جونو آقا جونم جونشون 

برسر بره بمیره اصالً مادر چرا همیشه همه توجه به بهاره چرا هرچی خوبه باید بره سمت روی بهاره سپیده خاک

 بهار چراها

 و با فریاد گفت چرا اختر متوجه شد که سپیده در وضعیت روحی مناسب نیست 

عزیز دلم این راهش درست نیست این پسر سه سال بهارو میخواد تازه االن پری به هم زنگ زد بهار به خاطر -

 تو جواب منفی داد االن سعید علت جواب منفیو بخواد چی بگم

 سپیده نفس راحتی کشیدو نالید

مند شد توی مهمونی ماه پیشتون وقت در ارتباط نبودن آخه چطور سعید به این دختره عالقهاینا که هیچمادر -

 فهمیدم چرا سراغ اون دختره رو میگیرهسعید به هم گفت دوساله بهارو ندیده من خنگ خر باید می

 سپیده با جیغ و افسوس گفت

هاست اصالً معنی عشقو میفهمه؟ مثالً سعید آخه اون چی داره یه دختر امل دهاتی که عین بچه گنگ-

عاشق چی اون شده؟ اون از وضع ظاهریش که از بس صورتش پر از موه آدم یاد پسرها میوفته همیشه خدا 

ودامن پوشیده هیچ وقتم تو جمع خانوادگی نیست که یوقت بزنو برقصمون ایمان شو ها کتهم که عین پیرزن

 سنش اینکه فقط خیلی خر خونه همیندار نکنه و فقطوفقط تنها حلکه

 اختربا فریاد غرید

 خجالت بکش سپیده بهار به خاطر تو جواب رد داده نمک نشناس-

بینید بابا منم نوه اتونم منم وقت منو نمیچرا نمیذارید حرفمو بزنم چرا همیشه انقدر پشت بهارین چرا هیچ-

 م هم سطح روابط اجتماعیم خوبه هم خیلی خوشگر ازاونمروز و امروزیدارم برای ارشد میخونم منم یه دختر به

 های سپیده به بهار عصبی شد و فریاد زداختر از توهین

روز به شه همیشه خجالت بکش سال به دوازده ماه همش تو درمانگاه زیبایی افتادی فالنجاتو عمل کنی به-

تم انقدر آزاد و بی قیده که زیادی برای سعید کنی یکم ظرافت دخترانه نداری روابطخدا از باال به همه نگاه می

ات دیدیکه سعیدم رفت خونه دستی هستی یکاره برای چی؟ یک ماه رفتی تهران خونه عمهسطحیو دم

رفتی دفترش خیلی دم مجریدیش دختر برای خودت شخصیت داشته باش فکر نکن خبر ندارم راه و بی راه می

 دستی براش شدی مثل یه دستمال

ون اینکه اجازه دهد سپیده حرفی بزند گوشی را قطع کرد حجم این همه فشار باری کهولت سنش مادر بد

سعیدو ،زیادی بود و طاقت تماس با سعید را نداشت تصمیم گرفت با سعید تماس نگیرد تا که فردا صبح 

 مادرش برای مهمانی خوش آمد امیر حسین عازم شهرستان بودند خودشان جریان را بفهمند 
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 شام آماده اس -

بیند که غمگین روی تخت خوابش به مهتابی نیمه سوزی که آخرهای احسان درون قاب در اتاقش برادری را می

عمرش است خیره شده احسان پابه پا ميكند نميداند كه پا به خلوت برادرش بگزارد يا نه كه صداي امير مي 

 آيد

 امیر بدون نگاه به احسان میگویید

 د؟مهمون ها رفتن-

 آره بابا بجز آقاجون هاو لیدی های عزیزشون همه رفتن-

کند؟احسان نگاهش را به نشیند امیر هنوز خیره به مهتابیست! به چه فکر میاحسان در کنار امیر حسین می

 :نور نيمه سوز ميدهدو ميگويد

 نرسیدم عوضش کنم داره میسوزه امیر حسین تو خوبی؟ -

اش مناسب نبود ای! خوبی؟ شاید احسان هم پی برد که جملهه مسخرهکند چه جملای میامیر تک خنده

احسان ميدانست نيمي از اين بي رحمي ها به حق برادرش مقصر خودش است صدايش را برادرانه ميكند و 

 : ميگوييد

 داداش یکم زمان به خودت بده میگذره به خاطر مامان تحمل کن-

 :بود احسان دستی به صورتش کشید و گفتو امیر همچنان خیره به مهتابی نیمه سوز 

ناراحت نشیا تقصیر خودتم هست دوماه پیش بابا بهت گفت با آنا تموم کن همون چندماه پیش که آنا رو  -

معرفی کردی بهمون بابا و مامان موافق نبودن اما خودت اصرار داشتي با آنا بموني همون اول مخالفت کردن 

رست یه روز قبل اومدنت از آنا جدا شدی! خوب بابا االن دوره افسردگی انقدر لجبازی کردی تا گذاشتی د

کردی داداش من كه به اين جداییته همه میفهمن که یچیزیت هست باید همون دوماه پیش باهاش تموم می

 ! روز نيوفتي قيافت داغونه

 :کند و احسان پس ذهنش ميگوييد كاش الل بودم امير مي غردامیر تیز نگاهش می

کنم؟ آقا احسان راحت از جدایی میگی؟ميفهمي معني جدايي از كسيكه عاشقانه ميخوايش ن لجبازی میم-

 يعني چي؟ من آدم نیستم؟ حق انتخاب ندارم؟ منکه هرچی گفتن گفتم چشم تو چی توهم میگی چشم؟

 :احسان متوجه طعنه حرف امیر بود سرش را به زير مي اندازد و ميگوييد

 نمیدونم-

ن نگو لجباز احسان میدونی نصف این بی انصافی مامانو بابا كه درحقم ميكنند به خاطر لجبازی پس به م-

توه؟ وگرنه بابا و مامان عاطفه نامزدترو هم از همون اول قبول نداشتند !مثل آنا ولی تو پای عاطفه موندی این 

مان بخواد ولي لطفا براي من اداي وسط فقط منم که دارم تاوان میدم و اشكالي نداره من حرفي ندارم هرچي ما
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 آدم عاقالرو در نيار 

نشیند تکیه بر تخت میزند دستی برادرانه به دهد امیرحسین میاحسان سرش را به عالمت مثبت تکان می

داند چطور آرامش کند خواهد احسان شرمنده شود و احسان نمیکشد دلش نمیپشت کمر احسان می

 کشدپیش می احسان با احتیاط حرف بهار را

داداش بهار اون غولي نيست كه تو توي ذهنت درست كردي ما خیلی خونه عمو رفت و آمد داریم یعنی کامل -

ازش شناخت دارم بذار برات بگم بهار يه بچه نخبه فوق العاده اس آيكيوش باالست اخالقش محشره با 

اي براي پسراي دورو ورش نه بچه بازي  دختراي حااليي هزار فرسخ فاصله داره نه ادا اطواري نه قرو غمزه

مسخره اي به خدا خیلی خانمه تو همیشه مایه افتخارو سرفرازی منی همجا با افتخار میگم داداشم جراح 

کنیم خودت میدونی این بچه نابغه ایرانیه ولی اینم بگم من و همه خانواده عظیمی به وجود بهارم افتخار می

زه موهاي سرش داره ولي يك ذره اين دختر منيت تو وجود نداره به خدا اونم عجوبيه اي بخدا خواستگار اندا

مثل خودت آدم هدفمندیه کمی به این فکر کن که شما دوتا چقدر باهم تفاهم دارین به خدا درکت میکنم 

 سخته از دختري كه دوسش داري دل بكني اما آنا كجا و تو كجا !اون دختر كارمند عمو رسول بود خيلي دختر

معمولي بود. ولي بهار دقيق شبيه خودته شما دوتا كپي هم هستين خداشاهده همه خوشحالیم که بهار 

میخواد عروس خانواده آمون بشه یجورایی مایه فخر خانواده امونه تو چيزي ازش يادته؟اصالً بذار عکسشو 

 نشونت بدم ببینش چه فرشته مهربونیه عاشقش میشی به موال 

ش دراورد و عکس چندماه پیشش را که در فرودگاه با بهار گرفته بود را جلوی صورت امیر موبایلش را از جیب

 گرفت وامیر به دختری نگاه کرد که احساسش فقط این بود

این دختر عموی من است كه هوس شوهر كرده و با هزار چرب زباني مادرش را اثير خود كرد و حتی یک درصد 

پوزخند زد احسانیکه آنا را دیده چطور به این دختر میگویید فرشته احسان که  از زیبایی آنا را ندارد و در دلش

 :سردی نگاه امیرحسین را دید با هیجان بیشتری گفت

اش معصومه باورت میشه عاطفه همیشه حسرت میخوره چرا من انقدر از بهار ببینش به خدا چقدر چهره-

معصومه بخدا چند وقت پيش استادش كه  کنم ؟تو يكم نگاهش كن ببين چهره اش چقدرتعریف می

 .مسيحي

 :امیر بدون توجه به عکس بهار به مهتابی نیمه سوز نگاه میکندو بی هوا ميان حرف احسان ميرود و میگویید

 سعید کجاست نیومد قرار شد با عمه بياد-

  

 رودزده ابرویش باال میاحسان شگفت

 همه حرف زدم تو که زدی تو دهنمداداش من این-
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 امیر بلند خندید

آخه تو که آنا را دیدی چطور میتونی به این بگی خوشگل و معصوم !حاال تا واقعاً نکوبیدم توی دهنت بگو -

 سعید کجاست؟

 احسان از روی جمله آخر امیر بلند خندید

گفت ساعت پیش زنگ زد  1اون جو نور .انصاف نشو حاال آنا یکم چشم وابرو داشت بهارم خیلی ریز نقشه بی-

مامانش یه زائو داشته باید میزائونده برای همین نشد شب بيان تحفه گفت صبح اون جام آگه زائوی جدیدی 

 دردش نگیره مامانشم نخواد بزائونه فردا صبح میان

 امیر با تعجب پرسید

- Whatزائو ؟ 

ناله انداخت که  ای پرتاب کرد دستی بر شکمش گذاشت و خود را به شیون وهوا با یک نفس خندهاحسان بی

 :اش گرفته بود پشت سر احسان کوبید و گفتیعنی موقع درد اش است امیر خنده

 یعنی خاک بر اون سرت خوب بگو زن باردار زائو چيه؟-

 بابا دکتر جون این سعید نفله گفت زائو بزار ببین چه پیامی داده سعید-

 دهد و ميخواند و احسان مي ايستدو قر می

ن زاید و مهمان برسد.عمه از قم آید و خاله ز کاشان برسد.خبر مرگ عمو قلی برسد از سه پلشت آید و ز

خانه و بقال محل از دو طرف .این یکی رد نشده پشت سرش  صاحب.برسد خراسان ز دایی رحلت تبریز.نامۀ

 آن برسد.طشت همسایه گرو رفته و پولش شده خرج.به سراغش زن همسایه شتابان برسد

 صد ماتم و روحانی گفت .سه پلشت آید و زن زاید و مهمان برسد من گرفتار دو

خواند که هردو به خنده افتادن صدای خنده اشان درون احسان چنان این مطلب را با ادا و رقص و کرشمه می

خندند ادا اطوار احسان شعر سعید یا زائو یا فراغ از همه میدانستند چرا اینشان نمیخانه پیچید هر دوی

 شدها احسان هر بار دستی بر شکم فرضی میکشیدو شیونش بلند میغم

 اومداومد بگیر ین بچه امو خانم دکتر عظیمی زائوجون بزاوون -

اش که روي زمين وارانه افتاده زهره آرام دست در دست پرویز به اتاق آمد و پرویز با تعجب به دو فرزند دیوانه

تاق آمدند در این میان که فرزانه وارد شد احسان و امیر دوباره به خنده خندیدند نگاه کرد !همه به ابودند و می

 :افتادند احسان گفت

 یا خدا ادا اطوار فرزانه رو کی جمع کن ای وااای زائو اومد فقط عمه نیومد یا خدا بچه امو از تو میخوام-

) خدا شفا تون بده (و سرهنگ خندند مادر اختر با گفتندانست آن دو چرا چرند میگویند و میکس نمیو هیچ

با گفتن) زهره خدا صبرت بده دوتا دیونه پس انداختی( به خنده افتادن در این میان زهره بود که دلش 

شود همه به اتاق احسان آمدند و در جمعی صمیمی اش میگرفته بود مطمئن بود امیر پناه خانوادهآرام
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 :گرفتند احسان گفتلوی خنده بدون علتشان را میکردند و جنشستند احسان و امیر به هم نگاه می

 امیر جون من یکم حرف بزن-

 :احسان خطاب به همه گفت

 خانواده محترم توجه کنید بچه سوسول فارسی که حرف میزنه لهجه آمریکایی داره-

از  کرد جمع پر بودامیر به سمت احسان دوید و با حالت کشتی گالویز شدند و هرکس چیزی حواله اشان می

 صداي خنده چندی که گذشت زهره حکم سکوت داد

خواستم با اجازه مادر اختر و آقاجون و مادر خودم بگم به امید خدا فردا شب حاال که همه جمع هستیم می-

 میریم خواستگاری بهار

هایش سر هم ميفشرد و احسان با سوت بلبلیهمه بجزامیرحسین شروع به دست زدن کردن امير دندان روی

 :دهد و امیرحسین به مهتابی نیمه سوز نگاه کرد زهره گفته را درد آورد زهره ادامه میهم

به امید خدا فردا شب جواب بله رو از بهار بگیریم یه دورو زهم برای جواب ازمایشو قرار محضر معطل میشیم -

دیم كه به اميد خدا دامادي و به یاری خدا برای بیست روز دیگهم یکی از کاخ تاالر تهرانو برای مراسم رزرو کر 

کنیم تا چندوقتی که ایران هستند پسرمم ببينم در ضمن طبقه دوم خونه تهرانم برای عروسو داماد آماده می

 راحت باشن

 :احسان با خنده گفت

 

ره خانم معلم بنازم كه مثل مادر اختر فقط حكم ميدين شما که ریزی مو ال درزش نمیخداوکیلی عجب برنامه-

 !گاری نرفتینخواست

 پرویز غرید

ها رو دارن تو كه هيچكسيو توي كارات دخالت ندادي پس ریزیترها بهترين برنامهساکت باش بچه بزرگ-

 ساكت باش 

 احسان سرخورده از طعنه پدرش سكوت كرد و پرويز ادامه داد 

مامان روم سياه كه شمارو  حاال که حامد نیست میگم من چند وقت پپیش جوابو از داداشم گرفتم البته بابا و-

ریزی هارو با حسين انجام دادم بهارم كه روی حرف کنم در ضمن تمام برنامهدرجريان نذاشتم جبران می

 داداشم حرف نمیزنه امشب عموت بهارو نیاورده بود ولی از نگاه شاد پری و حسین فهمیدم جواب بهارم مثبته

 40پارت

م متنفر بود و پس ذهنش ميگفت دختر دیوانه در این سن وقت شوهر امیر پوز خندی زد ) بهار (از این اس

سال پيش را به يادش بياورد عكس بزرگسالي بهار هم 15کردنش بود؟حتي دلش نميخواست بهار كودك 
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حالش را بهم ميزد صدای دستها و مبارک باشه همه دراتاق پیچیده بود احسان به امیر نگاه کرد دست فرضی 

کشید که به خاطر زهره حداقل بخندند و امیر با خنده دروغین نشان از رضایت تحویل  اشبه ریش نداشته

 :مادرش داد زهره با اشک در نگاهش گفت

 امیر مادر تو رضایت داری؟-

 :و امير همه جا آنا ميديد ولي مادرش پيشتر آرام گفت

 مامان هرچی دل تورو راضی میکنه دل منو هزار برابر راضی میکنه-

خواند به ای که میخندی از رضایت زد احسان دستان مادر اخترو سرهنگ را گرفت و با آواز بی قوارهزهره لب

 رقص وادارشان کرد و اخترو سرهنگ چنان شاد بودند از این وصلت که انگار سعیدی وجود ندارد

پشت سرش حس مادرش که به خواب رفت پدرش را پشت پنجره تکیه زده به دیوار دید پرویز حضور امیر را *

 :کرد با بغض گفت

دوماهه زندگیمون روی هواست کی گفته مرد ستون خونه اس؟ هرکی گفته بیخود گفته نمیدونسته مرد بدون -

زنش پرده خونه هم نیست منو فرزانه و احسان سه نفری نتونستیم خونه رو توی این دوماه اداره کنیم هيچي 

 ان قبل نيست همه داغونيم غمش داره ميكشتمديگه سر جاش نيست چون مامانت ديگه اون مام

گیرد و امير کند سر پدر را درآغوش میامیر پدرش را به سمت خودش ميكشد اشکان پدرش را پاک می

 کند حاضر است برای این اشکها جان دهد لب ميزنداحساس می

 صبور باش بابا فقط االن باید خوشحالش کرد من هستم کنارتون-

تواند بعد از مادرش سرپا شود؟ انه های امیر حسین تکیه داد و امیر فکرکرد که این پدر میپرویز سرش را به ش

 :سکوت بینشان برقرار بود پریوز با صدای لرزان گفت

حاللم کن بابا فقط ازت میخوام آنا رو دیگه بذاری کنار باباجان تا به آنا فكر كني نميتوني بهارو ببيني امير بابا -

ها بدون عشق شروع کردند و بهترین زندگیهارو دارند از کجا معلوم تو آنا کارتون فکر کن خیلیبهارو ببین بهش 

 شد؟آنا درمورد تو چي فكر ميكنه؟به ازدواج کشیده می

 :یاد آنا و نگاه زیبایش قلب امیر حسین را به درد آورد چشمانش را بروی هم فشردو نالید

ری که میدونی مامانو خوشحال میکنه انجام بده تو به خاطر بابا تموم شد دیگه حرفشو نزن فقط هرکا-

کنم تا مامان راحت بخوابه شاید آنا فکر کنه انقدر عاشقش کنی منم هرکاری میخوشحالی مامان هرکاری می

نبودم که کنارش بمونم ولی واقعاً اون توی شرایط من نیست حال زارمو نبينيد یکم صبوری کنید با خودم کنار 

 بامیام با

 آوردشود جمله آخر آنا قلبش را به درد میاش در نظرش مرور میتصویر رفتن آنا از خانه

هروقت تونستی بین درخواست مادرتو عشقت یکیو انتخاب کنی ازم بخواه که باهات بمونم امیر من نمیتونم -

گه اي ازدواج ميكني و به نفر دومیو تحمل کنم مادرت حق داره که کنارش باشی من نميتونم ببينم تو با نفر دي
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 اميد اينكه روزي خواهي برگشت زندگيمو خراب كنم 

 شکندوجمله آخر آنا امیر را در خودش می

 ((همخونه شرقی خداحافظ))

بیند کند آنا را میخواهد فریاد بزند به هرکجا که نگاه میشب از در حیاط خانه بیرون میزند دلش مینیمه

تواند شد چندین بار قصد کرد که با او تماس بگیرد اما آنا قاطع گفته بود که نمینمیيادش از نگاه آنا خالي 

خانه آنا خواست ولي حاال نبود در اين بحران در اين غمهای آنا را میاین شرایط را قبول کند دلش نوازش

های عمیق پشت نفسگین آنا از نظرش كنار نميرود نيست دلش از نامردي خودش در حق آنا گرفت نگاه اندوه

هایش برگردد وفكر كرد چه اندازه از زمانی که به ایران آمده کشد تا شاید جریان زندگی به ریهسرهمی می

ای یاد سعید کنم(به لحظهکند )مسخره اس اینجا وطن من است و من احساس غربت میاحساس تنهایی می

 آیدآلود سعید میز چند بوق صدای خوابگیرد بعد اداند چرا ولی شماره سعید را میافتد نمیمی

 کیه؟ چی میخوایی؟-

 کیه چیه؟ امیرم سعيد خوابي؟-

 :پرسدسعید با تردید و ترس می

 امیر تویی چیزی شده؟-

 نه بابا خواستم بپرسم چرا امشب نیومدی خونمون همین-

 کندسعید سرش زیر بالشت می

زنی ميگي خوابي!نه عشقم بالیدی هام تو بارم زنگ میصبحه قاطی کردی؟  3مرتیکه اینجا ایرانه ها ساعت -

 .برو بگیر بخواب عوضي عجب نفهمیه این دیگه

 :امير حق داد به سعيد بي خيال گفت

 پرسم احمقدارم حال تو می -

شده؟ سه صبح زنگ زدی چرا نیومدم؟ حالمو ميخواي چی کار ؟مگه لعنتی االن مثالً دلت برام تنگ-

داداش االغت گفتم که مامانم زائو داشت نتونستم بیام مگه بهت نگفت؟ پس اون شعر و دكتري؟بابا به اون 

 برای عمه نداشتم نوشتم ام؟

 :امیرحسین لبخند میزند رفیقش دیوانه بود غرغرکنان گفت

 زنی چرا احسان گفت به هم ولی انتظار داشتم باشیچخبرته بابا انقدر غر می-.

ت حاال هم ب.و.سصبح زود بیدار بشم به دستور مامانم بايد بیاییم دست امیر به قرآن خوابم میاد باید-

 گمشوو برو بگیر بخواب دکتر مریض روانی طلبكار ساعت نشناس دراز چشم سبزموقهویی انگل آمریکا رفته 

گیرد اش میکند لبخندی بر لبان امیر آمد از توصیف سعید درمورد خودش خندهسعید ارتباط را قطع می
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نشیند ذهنش شلوغ بود به حیاط عم تلخ ذهنش راکمی گس کرده بود بر روی صندلی حیاط میرفیقش ط

شان کند این خانه باسازی شده تمام سنگ مرمر سفيد هیچ شبیه خانه سنتی قدیمیدوران کود کیش نگاه می

سعید از  رود صدای شادافتد مزه گس کمی رو به شیرینی مینبود شماره سعید بر صفحه گوشی همراهش می

 :پشت تلفن آمد

میگم امیر میگن هیچ تلفنی نصف شب بی حکمت نیست خوب شد زنگ زدی بدجور داشت به کلیه هام -

فشار میومد گالب به روت رفتم خودم و از بند رها کردم دنیا برام روشن شد خوب بگو خوشگلم چه خبرا یادی 

 از من کردی ؟چیه نفسم نکنه منو میخواییی؟

 :گویی سعید خندیدند سعید صدایش را نازک کرد و زنانه گفته یاوهشان بهر دوی

 

سينگلم تنهایی؟ عشقم چی پوشیدی؟ اصالً بگو کجایی تا سریع خودمو برسونم حاال بگو چی دوست داری -

 کشم برات بپوشم؟نفسم گفته باشم خودت بايد بيايي دنبالم من خجالت می

 !به هم بافیچرند نگو سعید این اراجیف چیه می-

 :سعید با شیون و ناله ساختگی گفت

هایی که مثل اسب تا حاال دیگه من چرند میگم الهی به زمین گرم بخوری ای خدا جز جیگر بزنی اون شب-

 صبح

 :دهد چرند بگوییدخندد و اجازه نمیامیرحسین بلند می

 !شرف شدی باباخفه شو سعید خیلی عوضی شدی یعنی تو وکیلی؟ خیلی بی-

 صدایش را به حالت عادی برگرداند کارش را خوب انجام داده بود توانسته بود امیر را شاد کند سعید

بابا منو بگو گفتم یاد دیسکوهای آمریکا کردی از فشار محدودیت به من زنگ زدی بابا من در همین حد -

 توانمه دیگه ببخش اگه نتونستم داف خوبی باشم ساعت سه نصف شبی

 این سه نصف شبو بکوب توی سرمنشعر نگو توهم هی -

 :آرام ادامه داد

 خوابت کردم نفهمیدم چی شد زنگت زدمشرمنده بی -

 (کس رفیق نمیشهموقع امیر سعید سردرد بدی گرفته بود ولی گفت) هیچبخاطر تلفن بی

 نوکرتم داداش چه حرفیه گفتم که هرکجا هر لحظه اراده کنی هواتو دارم راستی مامانت چطوره؟-

فتضاح پرونده پزشکیش که جز مسکن درمانی هیچ راهی نداره بیشتر احساس استخون درد داره بستری ا-

ای نداره فقط زمانیکه مسکن مصرف میکنه انگار هیچ مریضی نداره ولی سه ساعت بعد کردنش هیچ فایده

 شتر داغون میشمدوباره بی حال میشه سعید از دیرزو تا حاال که میبینمشو نمیتونم براش کاری بکنم بی

 داداش این روزا میگذره قوی باش منم کنارتم هواتو دارم-
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 : امير اندوهگین ادامه داد

مامان به کنار بقیه هم یجورایی اوضاع رو بدتر میکنن امشب بخاطر خانواده نامزد احسان خجالتو توی  -

کرد که بره توی اتاق اونم رفت بابا اين چشمایی بابا و مامانم دیدم وقتی اون ارازل اومدن حامد به فرزانه اشاره 

احسان ديونه اس با كسي وصلت كرده كه يكم حرمت سرشون نميشه باورت میشه شوهر خاله دائم الخمرمو 

پسرای معتادش باچرندیات گفتنشون امشب باعث سرشکستگی بودند من کاری باعاطفه ندارم چجور دختریه 

همه من دوستش دارم هیچ جایگاه خودشو نمیبینه احسان این ولی این وصله تن ما نیست اما احسان میگه

برای ورود به تیم ملی زحمت کشیده برای خودش آدم معروفیه چطور توی جمع میخواد خانواده زنشو معرفی 

کنه بهمه گفت جواب آزمایش ژنتیک اش بیست روز دیگه میاد میخواد عقدو عروسیو باهم بگیره تا رها شه از 

پسره پاک زده به سرش من به خاطر خوشحالی مامان از آنا گذشتم ديگه خودت در جريان اين همه حرف !

سال كه آمريكا بودم هيچكس مثل آنا برام عشق نشد ولي بخاطر مامان االنم نشد منو 15بودي توي اين 

 بيخيال اما واقعاً احسان به خاطر خودش و موقعیتش نباید با عاطفه ازدواج کنه

تنگی آنا امانش را بريده بود سعيد اين را پشتي تختش گذاشت و امير درمانده بود دل سعيد سرش را روي

 :خوب فهميده بود دلجويانه گفت

داری به خاطر باره ولی عشق باالخره زیاد یا کم هست حقبخاطر آنا متاسفم داداش مادر توی زندگی یک-

اش ظر گرفته( ناراحت نباش زن دایی سلیقهمادرت عشق تو ترک کنی مامانم گفت که )مادرت یه دختر در ن

حرف نداره مطمئن باش بهترینو برات در نظر گرفته در مورد احسان واال مادر اختر اجازه نداد از طرف خانواده 

 کس بره مراسم بله برون ولی واقعاً کار احسان اشتباهه این خانواده باعث سر شکستگینما هیچ

 اش خوب بود کرد و اين براي روحیهكش میامير چنگي به موهايش زد سعيد در 

توجهی احسان به نظر خانواده مامان و بابا خیلی رابطه اشون با احسان سرد شده منم توی به خاطر بی -

دردسر انداخت اين پسر احمق تمام بار مسئولیت روی دوش منه همه از من انتظار دارند به وصیت مامان 

مادرمه من طاقت نداشتم ای بهش ندارم شادش کنم منتی نیست عمل کنم و با ازدواج بادختریکه هیچ عالقه

دل مامانو بشکنم براي همين قبول کردم سعید باورت میشه یک ماه پیش بابام جواب مثبتو از خانواده دختره 

گرفته! ببین وقت تاالر هم گذاشتند !فکر کن اونا دیگه کین که انقدر هول شدن !تازه بابام امشب روی مخم 

بزن که راضی بشه باهات ازدواج كنه!كفرم در اومد فکر کرده رفته که شب خواستگاری یجوری با دختره حرف 

حاال ملکه است میگم پدر من اینا تورو ساده گیر آوردند مطمعن باش دختره از خداشه میخوان مثالً بگن 

ترسم مصیبتی که قراره سرمون بیاد دخترمون قصد ازدواج نداره طاقچه باال بذارن از اینطرفم خواهرم بارداره می

 نه رو گرفتار کنه همه چيز قاطي شده همه چيزفرزا

 :امیر ساکت شد احساس کرد کمی سبک شده ادامه داد

اینارو به خیال من اگه حرف بزنم باید یه خیمه بزنی و زیرش بشيني گریه کنی تمام زندگيمو تب گرفته تو بگو -
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 کنی چه خبر؟چیکار می

رده و دختریکه به او عالقه ندارد و چه چیزی سعید فكر كرد رفیقش نابود شده مادرش عشق شکست خو

 تواند یک مرد را از پای درآورد با صدایی خش دار گفتمی

داداش صبور باش از کجا میدونی اون دختر خوب نباشه؟ مامانت بی دلیل کاری نمیکنه هواتو دارم -

ام افتاده فعالً کوک کوکم یکی میگذرونیم با هم این دورانو درمورد خودم من که خوبم چندتا اتفاق خوب باهم بر 

سال به ایران یکی دیگه اینکه یه قرداد مهم حقوقی با یه کشور عربی بستم  15اومدن داداشم بعداز 

 مهمترينش اینکه بالخره به اونیکی میخوامش گفتم دوسش دارم

 شودامیر لبخند زد پس بالخره عشق اسرار آمیز سعید فاش می

 !ق شدی با عشق یواشکیت حرف بزنیمبارکه داداش پس بالخره موف-

 سعید از خوشحالی داداش گفتنهای امیر سرمست شد

داد نظرش مثبته ولی حاال تا چهارشنبه بریم اش که نشون میآره نوکرتم رفتم حرفهای دلمو بهش زدم چهره-

اله خوری ميدوني چند سخواستگاری ببینیم چی میشه ولی اگه همه چیز خوب پیش بره شیرینی منم می

 بخاطرش صبر كردم امير سهمم از همه دنيا اگه همين باشه من فقط اونو ميخوام 

 امير بلند خنديد پس ذهنش گفت)چه دلداده ايه سعيد (با خنده گفت

از دست رفتي سعيد يعني مبتالش شدي اساسي مرتيكه يعني هوايي بد جور حاال جون امیر بگو ببینم کیه  -

 و خوشتیب دیوانه ما میخوره یا نه؟چجوریه؟ به آقای وکیل خوشگل

سعيد چشمان ترسان بهارو صداي آرام بهار در نظرش آمد لبخند زد صورت ماه بهار آب نباتي ريخت بر قلبش 

 :شاد گفت

 آره بابا یه تیکه فرشته اس روی زمین به خدا خیلی خانمه بدجور بهش باختم از بس كه اين دختر خانمه-
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افتد)داداش به خدا بهار یه تیکه شنود یاد حرف احسان درباره بهار میکه این جمله را میامیرحسین هنگامی

کند نام آن دختر تلخ كرد ذهنش را دستي به صورتش فرشته اس عاشقش میشی خیلی خانمه(امير اخمي می

 :کند و با خوشحالی میگوییدکشید و ذهنش را جمع می

 رسما حاال بگو ببینم این فرشته خانم کی هست آشناس؟ برسر ذليلت كنن از دست رفتي پسرخاک-

 سعید چشمانش را بست بهار زیبایش را تصور کرد

کنی بفهمی ساله داری جون میاره آشناس دختر دایی حسین) بهار( خواهر حامد امیر بهار دختریه که سه-

گیری همه ایراد ازش مینشناخته اینای که ندیده و اونی که دلو دین مو برده کیه؟ حال توبگو اون دختر بیچاره
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 کیه؟

 :امیرحسین با فرياد گفت

 کی؟  -

 امير از جایش پرید فاجعه شده بود سعید تعجب کرد

 شناسی؟ خواهر حامد خواهرشوهر خواهرت دیگه؟ کی دیگه چیه؟چی شده امیر بهار و نمی-

 سعید خنده بلندی سر داد

 فضولی بفرما بهار خانمه كيف كردي چه اندازه تودار بودم حالمیدونم سورپرایز شدی پسر یادته داشتی از -

 امیرحسین با یک دست سرش را گرفت و وای بلندی گفت و مجال صحبت به سعید نداد

های تند امير متوجه شد داد سعید از صداي نفسوای گفتن امیرحسین برای سعید انگار صدای زنگ مرگ می

گفت سعید ین به دور خود میچرخیدو مدام زیر لب وای میشدت عصبی شده امیرحسکه امیرحسین به

 :تکه گفتایستاد احساس سنگینی در سرش کرد دستش را به دستگیره اتاقش گرفت و با صدای خفیف و تکه

 کنی ؟جوری میامیر داداش چی شده؟ چیزی از بهار میدونی؟ کسی حرفی زده؟ داداشی چته؟چرا این-

 :سختی گفترد حرفی که خواست بگویید مانند فروبردن خنجری بود بهسعید دردی در گلویش احساس ک

دایی کیو پسند کرده؟ امیر بهاره؟ امیر تورو جون سعید بگو که بهار نیست! امیر میشه حرف میگم داداش زن-

 بزنی؟

 :چرخید فریاد زدامیر به دور خودش می

سیدم کیه نگفتی گفتی میخوام همه رو سورپرایز خدا لعنتت کنه سعید حاال باید بگی لعنتی هزار بار ازت پر -

 گرفتم شد حداقل اگه من فقط میدونستم االن جلو شو میجوری نمیگفتی االن اینکنم اخه آدم نفهم اگه می

شود دستش را بر گلویش فشرد کرد احساس كرد به سرش از دو طرف فشار وارد میسعید احساس خفگی می

 :بیند با التماس گفتشاید خواب می صبح بود 4به ساعت نگاه کرد 

پرستی با من شوخی نکن داری سرم تالفی در میاری که بهت نگفتم کیه امیرحسین داداش تو رو به هرکی می-

 اره داداش؟

افتد با حالت التماس گفت حقیقت همین بود دستان سعید به لرزش میتوانست جواب دهد چه میامیر نمی

 :گفت

ش نداری به همه بگو که نمیخواییش ازدواج که زوری نمیشه !امیرحسین تورو به خدا داداش خوب توکه دوس-

دایی میگی که نمیخواییش جون بهارو از من نگیر امیر بدبختم نکن بدبختش نکن امیرحسین بگو که به زن

 سعید بهش میگی؟

 :صدایی التماسی سعید امیر را در خود شکست با عصبانيت گفت

دیوانه وقت تاالر آتلیه هم عمو و بابام گرفتن فردا شب قرار خواستگاری بهونه اس چند روز دیگه عقد  -
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 کنیم سعید می

 جون سعيد اذيتم نكن امير منو نكش -

 :امير دور خودش چرخيد نفريني به بهار کرد و گفت

ر بار تا حاال گفتم نمیخوامش جوری حرف نزن من چه خاکی به سرم کنم من هزانريز بهم سعيد تورو خدا این-

ه یعنی ب.و.سفهمی وقتی مادری دست بچه اشو مییده میب.و.سمامانم قسمم داده گریه کرده دست منو 

ها همه برنامه ریزیاشونو کردن این دختره رو رسماً نامزد من میدونن به چی؟ میشه به این مادر نه گفت ؟این

ها هم از همه پنهون ه چیزو به هم میرختم این لعنتیخداوندی خدا اگه وصیت مامانم نبود فردا شب هم

زد که چرا انقدر دیر گفتی مگه ما غریبه بودیم کردند تامن بیام به خدا مادر اختر امشب به بابام مدام غر می

سعيد همه خوشحال بودند هنوز نامزد نکرده ا مشب نمیدونی چه بزنو برقصی راه انداخته بودند دایی حسین 

چیز تمومه نو یه گوشه کشوند و به هم تاکید کرد که آنا رو فراموش کنم سعید برای دو طرف همهحتی امشب م

 کشمتو بگو من چي کارکنم سعيد من اين روزاي دل كندنو به خاطر مادرم ديدم سعيد تو كه ميدوني چي می

دانست که امیر به خوب میتوانست به مادرش در این لحظات پایان عمر نه بگویید و سعید هم این را امیر نمی

خاطر مادرش از عشقش گذشته سعید که جای خود دارد سعید بدون هیچ حرفی تلفن را قطع کرد و مانند 

ای متنفر است که اول کودکان در وسط سالن خانه به زار زدن افتاد و امیر فکر کرد که چه اندازه از بهار ندیده

 در دستش فشرد بلند گفت عشقش را گرفت بعد بهترین رفیقش را تلفن را

 خداحافظ آنا خداحافظ سعيد لعنت به تو بهار -
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ساعت پنج بامداد بود و بهار در حال خواندن نماز زنگ تلفن همراهش به صدا درآمد پرشتاب با ترس و 

را که دید  پریشانی نماز را تمام کرد و اولین فکری که به ذهنش آمد این بود که زهره فوت کرده شماره ناشناس

 تردید کرد به جواب دادن پاسخ نداد به فکر فرورفت پیش خودش خیال کرد اشتباه کرده پیامکی آمد

 بهار جواب بده سعیدم-

با ترس و هزاران فکر آشفته سریع خودش شماره سعید را گرفت هنگامی که ارتباط وصل شد با دهانی 

 :شده از ترس گفتخشک

 کجاست ؟چه اتفاقی افتاده تور خدا بگین کسی چیزیش شده؟آقا سعید چی شده ؟عمه فهیمه -

 :سعید با صدایی پر از بغض گفت

 بهار تو جواب مثبت به امیرحسین دادی؟-

 :راه خبر مرگ کسی بود پرسیدبهبهار که چشم
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 چی؟ چی شده؟ امیرحسین کیه؟-

 :سعید کالفه فریاد زد

 بهار ميخوايي زن امیرحسین بشي؟-

از سرش برداشت يك نفس بيرون داد حداقل خيالش راحت شد همه سالم بودن اما نه  بهار چادرنمازش را

 شعور به تمام معنایی اما نگفتاش بگویید تویه بیخواست به پسر عمهانگار سعيد ديوانه بود و دلش می

نم پسر عمه خجالت آوره میدونید ساعت چنده؟ این رفتار شایسته شما نیست این سؤال چیه میپرسین او-

 داراین موقع خدانگه

 :بهار خواست تلفن را قطع کند که سعید التماسی گفت

بهار توروبه خدا من همین االن از امیرحسین شنیدم که بابات جواب مثبت بهش داده نفهمیدم چی شد -

 شماره اتو گرفتم فقط به هم بگو میخوایی زنش بشی؟

 دانست چه بگوییدید به تپش قلب افتاده بود که نمیای از تلفن نابهنگام سعاندازهبهار پاسخی نداد به

 :سعید آرام گفت

 میشه جوابمو بدی خالصم كن همين حاال آره يا نه ؟-

 آقا سعيد اصال رفتارتون درست نيست -

 :سعيد ميان حرفش دويدو گفت

 بهار تورو جون مادر اختر بهم بگو تو هیچ به درخواست ازدواج من فکر کردی؟-

 نه-

 :اطع بهار آواری بود بر سر سعید پوزخندي زد و پرسيدنه گفتن ق

 چون اسم امیرحسین اومد وسط اصالً نمیخوایی به درخواستم حتی فکر کنی؟-

بهار نگران به در اتاقش نگاه كرد هم نگران این بود که پدرش از این ارتباط تلفنی نابجا خبردار شود و اختالفات 

ها و خواست به سعید دهد قلبش به درد آمده بود ولی اشکمی قدیمی باز شروع شود وهم از پاسخی که

ترسید حقیقت را به سعید بگویید و سعید جنجالی با سپیده به پا های سپیده جلوی نظرش بود میالتماس

 :کند و فکر کرد تلفن را قطع نکند و خودش این ماجرا را پایان دهد

خواستگاری پسر عمو خبر نداشتم که به خداوندی خدا به همین پسر عمه به حرمت عمه جواب میدم من از -

 ای که االن روش نماز میخوندم قبل از فهمیدن جریان خواستگاری عمو از بابامسجاده

جواب نه رو به مامانم دادم و بعد از اینکه جواب نه دادم متوجه شدم که عمو یک ماه پیش خواستگاری کرده و 

 ما هیچ ربطی به پسر عمو ندارهقاطع میگم جواب رد من به ش

 :شكست نشست خورد شد صدايش گرد مرگ گرفت انگار سعيد آرام گفت

 قسم نخور تو هرچی بگی باورم میشه فقط بگو چرا نه؟-
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دیدم مادرم به مادر اختر بگه و خواستم جواب منفی بدم ولی حقیقتش صالحپسر عمه من همون موقع می-

ی پسر عمو در نظر نگرفتم فقط در همین حد که بزرگترها رضایت دارند وگرنه در ضمن من هنوز هیچ جوابی برا

 دارم و هدف اصلیم درسمهخودم فعالً جوابم مثبت نیست من هدف

و بهار به خاطر دروغی که گفته بود از خدا طلب بخشش کرد بهار حداقل دلش برای اولین بار برای مردی 

خواست به درخواست سعيد فكر كند ید را نداشت يا نهايتش میلرزیده بود و قصد جواب منفی دادن به سع

چیز را عوض کرد بهار هم دلباخته نبود سريع نظرش عوض شد و سعید فکر کرد چرا فکر ولی سپیده همه

 :کرده بهار جوابش مثبت است سعید آرام گفتمی

دایی ولی االن پای وصیت زنکردم اگر رفیقم خواستگارت نبود تا ده سال دیگه پات میموندمو راضیت می-

 ای دوستت داشه باشهکنی که ذرهوسطه ناراحتم حداقل باکسی ازدواج نمی

خواست فرصت التماس داشته وسعید نتوانست دیگر هیچ حرفی بزند تلفن را قطع کرد و سعيد دلش می

یان حرف سعید باشد فرصت زدن حرف دل و امیرحسین مانع شد سهمش را از دنيا را به دست بياورد و پا

 شوکی بود برای بهار

**  

همهمه شادی در خانه پرویز به پا بود همه در حال آماده شدن برای رفتن به مراسم خواستگاری بودند و امیر 

زد و اختر در حال مادری را دید که انگار به عمرش بیماری ندیده زهره با شوق و عشق موهای پرویز را رنگ می

ود که چرا لباسش را دیر از خیاط تحویل گرفته سرهنگ مشغول صحبت با احسان غرغر کردن به جان عفت ب

بلند بپوشد دهد کفش پاشنهبود و فرزانه در حال نق زدن در پشت تلفن به جان حامد بود که چرا اجازه نمی

ندهای امیر لبخند زد ارزش دارد گذشتن از عشقش ارزش این حال خوب ما درو خانواده را دارد ارزش این لبخ

 .هایی باشد اما مادرش نهآخر مادر را دارد خودش به درک شاید برایش فرصت

ولی برخالف خانه پرویز که پر بود از خوشی و شادمانی خانه حاج حسین درگیری سختی بود حامد و حمید 

 :عصبی بودند و حرف حاج حسین یکی بود حمید غرید

ل خودش گفت یه دختر همخو نه اش بوده یعنی این پسر بابا چرا نمیخوایی به حرفمون گوش بدی عمو رسو-

 !کرده اون طرفمعلوم نیست چه غلطی می

 کردزیر گریه میگردد بهار روی مبل پاهایش را بـ*غـل کرده بود و مانند کودکان سربهبه سمت بهار برمی

ی این دختره رو نگاهش کن بابا این دختر به این مظلومی حقش نیست به خدا عمو رسول گفت امیر خیل-

دوست داشته و فقط و فقط به خاطر درخواست زن عمو ولش میکنه پس حتمی دلش با دختره اس چرا 

نمیخوای قبول کنید بابا اگه زن عمو بمیره امیر دوباره فیلش یاد هندوستان کنه چی؟ حامد آخه تو یه چیزی 

 بگو
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 ده بود این ازدواج هنوز سر نگرفته باعث دردسرش بود رمانحامد د

 داداش من چی بگم تصمیمشو بابا گرفته بهارم که میگه هر چی بابا بگه-

 :حامد سرزنش وار گفت

 برای تو که خیلی بد میشه آره دیگه اینجوریاس آقا حامد بهار اگه نه بگه-

 حامد عصبی به سمت حمید رفت

چرا چرند میگی من خودم زنگ زدم عمو رسول من خودم اومدم این موضوعو بهتون گفتم گور باباي زندگي من -

 به و هللا فقط بهار برام مهمه

 :داد با خشونت به پسرانش که روبروی هم فریاد میزند غریدپری شانهای بهار را ماساژ می

تر دارها چرا شما دوتا نفهم نمیخوایین بفهمین بابات چخبرتونه اینجا رو روی سرتون گذاشتین این خونه بزرگ-

 دختر داشته زنش که نبودهدرجریان بوده اون بدبخت یه دوست

 :کوبد و میگوییدپري مشتي آهسته به شانه بهار می

گ زدی که تحقیق کنن! مگه ما مرده بودیم اینا ببین بهار چه آشوبی راه انداختی سر صبحی چرا بهشون زن-

 ترت شدند آره؟بزرگ

لرزید ولی نتوانست بگویید که سعید زده و گریان میبهار از این دعوای خانوادگی که باعثش شده بود خجالت

در  ای ندارد و مجبور شده از برادرانش درخواست کند که از ماجرا سربه او هشدار داده که امیر به او عالقه

 اش را به سمت مادرش گرفتبیاورند حمید انگشت اشاره

مامان به قرآن که داماد دکتر کورت کرده بابا بهار كم كسي نيست بذارين اين بچه حداقل دكتري بگيره چطور -

دلتون مياد اين دخترو شوهر بدين !بابا ببین چجوری بدنش میلرزه اصالً نظر خودشو پرسیدین؟حرومش نکنید 

 معصومواین طفل 

 نشیندحمید روبروی بهار روی دوزانو می

همه ثروتشون دست غریب بیوفته از بگو بهار این دوتا عموها ترس از بین رفتن مالشونو دارند میترسن این-

 خواهرم گريه نكن تو هميشه محكمي حرفتو بزن فقط بهمون بگو

تفاوت پدرش خيره بود حاج حسین که بیبهار كه كمتر كسي اشكش را ديده بود شرمنده لبانش ميلرزيدو به 

کرد ایستاد و به سمت آشپزخانه رفت چندی نگذشت که همراه یک لیوان آب برگشت جلوی تلویزیون نگاه می

خواست که مجبور به ازدواجش نکند حاج حسین کنان با التماس نگاه از او میهقبهار گرفت و بهار هق

 :خونسرد گفت

 یزی شده؟ نظرت غیر نظر منه! ها؟ بابا بگو ببینم نظرت چيه؟کنی بابا؟ چچرا گریه می-

 به یک آن فریاد زد

خوان ببرنت قتل گاه هي زر زر گريه براي چيه؟ياال حرف بزن بابا تا این دوتا لند هور کنی مِگ میچرا گریه می-

https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
https://forum.novelcafe.ir/forums/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.16/
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 اینجان بگو نظرت چیه؟

دش را به مادرش چسبانده بود پري پشت همه از فریاد حاج حسین ترسیدند و سکوت اختیار کردند بهار خو

گفت ) اين دختر حتما ديوانه شده شوهر به اين كماالتي كجا چشمي براي بهار نادان نازك كرد پس ذهنش می

 شدندبود(حاج حسین آرام کنار گوش بهار صحبت کرد چنان صدایش آرام بود که حامد و حمید متوجه نمی

ونی یه زندگی تشکیل بدی؟ یعنی نمیتونی کاری کنی که امیر یادش بره میخوایی بگی انقدر هنر نداری که بت-

جز درس چیزی دیگه ای نیست؟گريه براي چيه؟تو ميدوني همخونه ای داشته؟ آره بابا؟ یعنی توی مغزت به

 امير مايه فخر فاميله بهتر از اين كيه براي تو؟ميخوام بدونم بلدی به یه مرد زندگی بدی؟ نگو که اینقدر بی

هنری که نتونی یه مردو عاشق خودت کنی که مایه سر شکستگیه دختر احمق برای خاندان عظیمی بهترین 

داماد همین امیر حسینه اصالبگو ببینم من بدتو تا حاال خواستم آره بابا فکر کردی بدون تحقیق دخترمو 

 ؟فرستم خونه بخت آره بابا بهار من صالحتو بهتر میدونم یا این دوتا گرازمی

 من همیشه پشتت بودم یا این دوتا نفهم؟ داداشاتن روت تعصب دارن تحریکشون نکن برعلیه من

 :بهار خواست حرف بزند ولی حاج حسین اجازه نداد و آرامو پچ پچ وار گفت

شکنم؟ من و عموت صالحتونو میخوایی خدا شکنم میبهار تو پای ایستادن منی من قلم پای خودمو که نمی -

ی به زهره ندارم که آخرای عمرشه میدونم که امیر پسر خوبیه حاالهم پاشو زنگ بزن اون عمو رسول شاهده کار 

کله خرابت هر سوالی داری بپرس به شرفم قسم اگه گفت پسر بدیه یا الواته همه چیز تمومه فقط بگم بهونه 

هم میریزن بلندشو حاال تلفن اون دخترو نیار که یه موضوع چندماهه بوده مثل هزارون که نامزد میکنن و به 

 46بزنپارت

ها روی دهـ*ان بهار های عمو رسول تمامی نداشت و بهار زیر فشار روحی شدیدی بود همه چشماحوال پرسی

همه نگاه چشم به راه بر روی توانست جلوی اینهای عمو رسول شد نمیمتمرکز بود بهار کالفه از قربان صدقه

 شروع کرد به انگلیسی صحبت کردنخودش حرفش را راحت بزند پس 

کنند شرمنده میخوام یه سؤال کنم چون االن همه به من نگاه میعمو جون ببخشید فارسی صحبت نمی-

بپرسم عمو همخو نه دیگه چیه؟ مِگ پسرو دخترم همخونه میشن؟ من فقط همخونه رو خونه دانشجویی 

شناسمش همه اصرار به ور پسریه؟ من واقعاً نمیمیدونم ولی از این نوعش چیزی نمیدونم عمو پسر عمو چج

 !این ازدواج دارن

 رسول با صدای بلند خندید این دختر چه ساده دلیست

ای به قربون انگلیسی صبحت کردنت بذار خودم برات كامل بگم ببین عمو اینجا رسم بر اینکه اگه كسي -

های اجتماعی نفر دوست میشن جدا از دوستیقصد ازدواج داره اول دوست دختر پیدا میکنن بعد تنها با یک 

 مثل نامزدی توی ایران هرجا هم میرن فقط یک نفرو معرفی میکنن که دوست دخترشونه

که ببینن واقعاً همو دوست دارند یه مدت همخو نه هم میشن اما رسماً ازدواج نمیکنن یعنی اینکه هیچ وقتی
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ند عاطفي بين خودشونه بعد یه مدت اگر پسر واقعاً عقدی خونده نمیشه و هیجا ثبت نمیشه فقط يه پيو

دخترو دوست داشت حلقه ازدواج بهش میده میدونی دخترم ازدواج اینجا تعهد مالی شدیدی داره تو اگر 

میلیاردرهم باشی و از زحمت خودت اینا رو به دست آورده باشی زمان طالق مهم نیست داراییت نصف و 

رد صادقه یعنی مرد هم از زن سهم میبره پس با فکرو نتیجه پیش میرن نه نصف میشه و این امر بر زن و م

اینکه حاال بگم آمار اینجا طالق کمه نه منظورم به سبک زندگی اینجاست به نظرم حداقل یک ماهی نامزد 

تا پسرام دوست دخترای خودشونو  4باش تا امیرو بهتر بشناسی البته فکر نکن امیر کار اشتباهی کرده منم 

 دارن پدر سوختها

عمو االن شرایط جوریکه زن عمو زهره به این ازدواج دلبسته حامد از طرف همسرشو خانواده همسرش تحت -

فشاره باباو عمو پرویز به شدت مارو مناسب هم میدونن حتی تاالر عروسی هم دیدن میشه صریح بگین چجور 

 آدمیه

تا برادر دردسر درست نکرد  4باوقاریه یکبار اینجا برای ما ببین بهار جان امیر حسین پسر فوق العاده متین و -

زنم چون با یه سرچ ساده توی اینترنت خیلی چشم پاکه دیگه از چیره دستیش توی جراحی که حرف نمی

فهمی پسر فوق العاده با محبتیه اینجا توی مراکز خریه خیلی فعاله اما من نمیدونم با عالقه به خودت می

ومده یا با اجبار؟ چون چند روز پیش با این دختره تموم کرد ببین دخترم من اگر دختر داشتم خواستگاری تو ا

 دادم پس به خاطر رابطه قبلی امیر احساسی تصمیم نگیرای صبر نمیکردمو دخترمو بهش میلحظه

 :توانست سوالش را واضح بپرسد گفتبهار خجالت زده بود نمی

 ببخشین بچه دارهم شدند-

 دانست منظور بهار چیستد خندید میرسول بلن

ببین دخترم اگر منظورت رابطه ج.نسی بینشون بوده یا نه من اونجا نبودم ببینم پدر سوختها چه غلطی -

 میکنن

 :رسول بلندتر خندید و بهار از خجالت لــ*ب به دندان گرفت رسول گفت

ستگی هم میاره ولی خوب دوست دختر میدونم فکرت چیه بالخره رابطه ج.نسی توی زن و شوهر یک جور دلب-

یجور همسره دیگه بهتره به اینچیزا فکر نکنی دخترم به اون بابای االغت بگو انقدر تورو اذیتت نکنه میام 

 میبرمتا

بهار لبخندی از شرم زد و همه خانواده به خصوص حامدو حمید نفس راحتی کشیدن انگار از دوش همه باری 

خواستن وضعیت عادی شود د همه خانواده را ديد دلگیر بود چقدر زود همه میبرداشته شد بهار وقتي لبخن

 :حاج حسین با فریادو خنده گفت

 بهش بگو هرچی میگی الیق خودتو پسراته-

 :صدای حاج حسین به رسول رسید رسول گفت
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 چجوری صدامو شنید اصالً گوشیو بهش بده ببینم یکم از خجالتش در بیام-

رش داد و حاج حسینو رسول مشغول خنده و شوخی بودند حامد وحمید به اتاق بهار رفتند و بهار تلفن را به پد

 اشاره کردند که به اتاقش برود حامد پشت پنجره ایستاده بود

 ای به خاطر من و رودروایسی با خانواده عمو تردید کنیبهار نمیخوام ذره-

 :حمید گفت

 بهار بگی نه تا آخرش باهاتیم-

 حامد افزود

 امشب با امیر حرف بزن اگر نخواستیش فقط اشاره کن خوب؟-

 :بهار با تردید سری تکان داد حمید گفت

تا عمو تو کالیفرنیا به نجابت و جنتلمنی میشناسنش فکراتو  4ولی بهار جز این مورد همخونه داشتن کالً هر -

یا سنت زیاد نیست ولی بالخره توهم بکن شاید ده تا دیگه اینجوری برات پیش بیاد شایدم نه اما یکمم کوتاه ب

 باید تشکیل خانواده بدی حاال هرجور تو بگی ما پشتتیم

 

 سعید

* 

ریختم ،حق من این شد، لعنتی مانند دختر بچها اشک میخیره به دریا بودم،مدام چشمانم از اشک پر می

به بهار ندارد باید به خواستگاری ای نبود.چرا بهار جواب رد داد؟ چرا مرا ندید؟ چرا امیر حسین که هیچ عالقه

بهار برود؟ چرا بهار بی رحمانه مرا پس زد؟ لعنت به امیر حسین لعنت به خاندان عظیمی خود خواه .روی 

پیامک با تعجب بسته پیامک ها را نگاه کردم  25ماسها دراز کشیدم موبایلم را از جیبم درآوردم روشنش کردم 

یر حسین یک پیامک از احسان و دو پیامک از سپیده حوصله خواندن پیامک از ام 20دوپیامک از مادرم 

دانستم دقیقاً به چه چیزی ها را نداشتم با بی حوصلگی به سمت ویال رفتم هیچ هدفی نداشتم نمیپیامک

ام بی حوصله دوشی گرفتم مشغول ریختن چایی برای خودم دانستم چرا به شمال آمدهفکر کنم اصالً نمی

گوشیم به صدا درآمد شماره امیر حسین بود جواب ندادم خواستم خاموشش کنم که شماره  بودم که زنگ

 احسان روی صفحه افتاد جواب دادم

 بگو احسان-

 احسان فریاد زد

 مرتیکه االغ پدرمون در اومد از استرس، کدوم گوری هستی؟-

 چته تو؟ چیکارم داری؟-
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با دروغ پیچوندیمش، گفت قرار بوده صبح بیاریش آدم نفهم مامانت هزار بار بهمون زنگ زده ،همش -

 .شهرستان، عوضی حداقل مادرتو چشم انتظار نگه ندار

 کالفه بودم حوصله خودم را هم نداشتم

 زنم کاری نداری؟باشه االن زنگش می-

 سعید پیاممو خوندی؟-

 !نه-

 پس بخون ،اگه خواستی از خیلی چیزها سر دربیاری بهم زنگ بزن-

 رفی بزنم گوشی را قطع کرد سریع پیامکهارا باز کردمتا خواستم ح

-سعید منو ببخش-یه خبر از خودت بده-زنگم بزن-کجایی-نفهم جواب بده- -داداش کجایی-امیر حسین 

 سعید تنهام نذار -داداش جواب بده -سعید من هیچ کاره ام

 کن خبرم تیهس هرجا بودی تهران توکه مرتبه یه کجارفتی جان سعید مامان–پیام مادرم 

 پیام احسان

سعید کدوم گوری رفتی امیر مثل اسفند روی آتیشه جوابشو بده ببین درمورد بهار یچیزایی هست که تو -

 نمیدونی اگر میخوایی بدونی بهم زنگ بزن

ام بود به مادر کرد امیر حسین برادر نداشتهبه فکر فرو رفتم بخاطر پیام امیر حسین قلبم از غصه سنگینی می

زدم و پیام سپیده را نخوانده پاک کردم مردد بودم برای زنگ زدن به احسان اما ذهنم پر از سؤال بود با  زنگ

 احسان تماس گرفتم

 چی میدونی درمورد بهار؟-

 کجایی؟-

 .جواب منو بده-

 منم گفتم کجایی؟-

 ویال یکی از دوستام-

 احسان بیخیال داد زد

 میاممرتیکه شمال تنهای میری؟ آدرس بده منم -

 احسان چرند نگو حوصله اتو ندارم، بگو تو چی میدونی که من نمیدونم؟-

 سعید پشت تلفن نمیشه آدرس بده میام همچیزو میگم-

 آیدآدرس را مردد دادم یعنی چه ماجرایی بود که احسان به خاطرش تا شمال می
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*** 

 

همیشه آرزو داشتی مراسم خواستگاری کاش بودی آنا کاش امشب خواستگاری تو میومدم عزیزم میدونم )

 (ایرانی برات بگیرم منو ببخش آنا تو از این همخونه شرقی متنفر شدی منو ببخش

 

 صدای سوت و فریاد و بزن توی گل المصب احسانو حمید امیر را به مراسم خواستگاری برگرداند

 

خنده بودند این مراسم هیچ شبیه لعنتی(دستی به صورتش کشید به اطرافش نگاه کرد همه در حال گفتگو و )

مراسم خواستگاری نبود کاسهای تخمه برای حمید احسان و هیجانو فریادهای آن دو بیشتر بیانگر یک 

دورهمی خانوادگی بود.و تنها دختری کنار فرزانه خواهرش نشسته بود که ساکت بود. هیچ حوصله فکر کردن 

از نگاه کردن به آن بچه بود بهار ذهنش آشفته بود دلش با به آن دختر را نداشت حداقل فوتبال دیدن بهتر 

این ازدواج نبود حتی بعد از دیدن امیر حسین هم هیچ احساسی به او پیدا نکرد معشوقه داشتن امیر حسین 

شد او در جهان دیگریست آرزو کرد متوجه میبرای بهار شوک بزرگی بود هرچقدر به امیر حسین نگاه می

دانست که او معشوقه داشته هزاران نکند در ذهنش بود نکند هنوز هم دوستش دارد ش نمیای کاکرد کهمی

 چرخیدنکند بر سر اجبار اینجاست نکند... صدای پدرش در ذهنش مدام می

 

 یعنی هنر نداری کسیو عاشق خودت کنی؟-

 

تواند درست تصمیم بگیرد بهار مصمم شد که ذهنش را دور کند از اینکه او یک نفر دیگر را دوست داشته تا ب

 فرزانه دست بهار را گرفت و روی شکمش گذاشت

 

 ام حرف بزن، بگو داری زن دایش میشیعمه جون با بچه-

 

 بهار خندید

 

 ! الهی من به قربونش برم عزیزموفرزانه اين حرفا چيه زشته-

 

کت شدند و زهره با صدایی ضربه عصای سرهنگ و دستور قطع تلوزیون باعث شد مراسم رسمی شود همه سا
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افتخار به این جمع خانوادگی نگاه کرد و به امیر لبخند زد و امیر چشمانش را برای اطمینان خاطر مادرش بهم 

 : فشرد سرهنگ سرافراز و با غرور گفت

 

بحمدهللا امشب شب خیلی بزرگیه، من چندسال پیش که حامدو فرزانه هم ازدواج کردن واقعاً خوشحال بودم -

شب برای من شب خیلی مهمیه ،دو تا از نوه هام که واقعاً تاج افتخار فامیلن دارن باهم ازدواج میکنن، و ،اما ام

 .به نظر هیچ ازدواجی در فامیل چنین برازنده نبوده

 

 سرهنگ با عصایش دورتا دور مجلس نشانه رفت

 

مع خانوادگیه تا خواستگاری، شما به این مراسم نگاه کنید اصالً شبیه مراسم خواستگاری نیست، بیشتر ج -

 خوب شروع کنید هر حرفی نقلی دارین بفرمایید حسین بابا تو شروع کن

 

 :حاج حسین با یک با اجازه به امیر گفت

 

 امیر حسین جان عمو قصدت موندن ایرانه، یا میخوایی از ایران بری؟-

 

 :امیر با لبخندواحترام به حاج حسین گفت

 

الی قصد موندن دارم ،حداقل تا زمانیکه وضعیت ازدواج احسان و زایمان خواهرم حقیقتش عمو فعالً تا یکس-

گیرم ،بستگی به شرایط داره، ولی فعالً سالمتی انجام بشه ایران میمونم، بعدش نمیدونم چه تصمیمی میبه

 هفته آینده میرم وزارت خونه تا مجوز فعالیت بگیرم ،تا وقتی ایران هستم مشغول کاری باشم

 

ه با خوشحالی از حس مسئولیت امیر حسین کف زدند و حاج حسین با افتخار بادی در گلو انداخت به هم

بهار نگاهی کرد و با اشاره به اوفهماند که لذت ببرد از حس مسئولیت این پسر و بهار هم در ذهنش احسنتی 

حاضر به نگاه کردن به بهار گفت به این پسر وظیفه شناس وبه امیر حسین نگاه کرد اما امیر به هیچ عنوان 

ها اتاق مطالعه بهار نبود با دستور سرهنگ آنها به اتاق دعوت شدند و هردو روبه روی هم بر روی صندلی

نشستند و امیر حسین شاید برای اولینبار نگاه کوتاه و دقیقی به بهار کرد و در ذهنش گفت )حتی یک درصد 

ای بیرون داد )سعید به چه چیز این دختر متنفرم( امیر نفس کالفه از زیبایی آنا را ندارد خدایا از این بچه



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

103 

 

آيا واقعا او نخبه تر است يا پسر )عالقه مند شده(و بهار زير چشم به امير حسين خيره شد و فكر كرد 

 (عمويش

  

 

 رمان همخونه شرقي 

 شود که امیر صدای بهار را بشنودهر دو ساکت بودند صدای تقه در باعث می

 بفرمایید؟-

 :پری با وسایل پذیرایی وارد شد و با خنده گفت

 

 مادر دیگه خودت به آقای دکتر تعارف کن، توروخدا دکتر جان بفرمایید چیز قابل داری نیست-

ای به بهار نگاه کرد که امیر حسین از پری تشکر کرد مهر زن عمو پری مهربان را از کودکی در دل داشته لحظه

خندد با تعجب به در اتاق نگاه کرد حامدو حمید و احسانو فرزانهو پسر گوچك میکندو ریز میبه طرف در نگاه 

حميد سرهایشان را به صورت دزدکی وارد اتاق کرده بودند و با نگاه امیر یا ابوالفضل گویان فرار کردند برای امیر 

 هم این لحظه خنده آورو خوشایند بود صدای بهار باعث شد حواسش جمع شود

 خوش آمدید میوه بفرمایید-

 :خواست این مراسم سریع تمام شود خودش را در صندلی جابه جا کردو گفتچقدر امیر دلش می

 ممنون اگه حرفی دارین بفرمایید-

 :بهار با شرمو خجالت گفت

 اول در مورد اينكه نتونستم برسم خدمتتون که اومدنتون به ایران خوش آمد بگم شرمنده ،-

ط با یک سر جنباندن تشکر کرد که برای بهار این رفتار خوش آیند نبود این رفتار سرد نشانگر امیر حسین فق

 :یک چیز بود بهار آرام دلسرد و سر شكسته گفت

خوب این ازدواج کامالً سنتیه و واقعاً من هیچ شناختی از شما ندارم، و شما هم همینطور، به نظر من صرف -

میشه ،فکر کنم شماه هم به پیشنهاد خانواده به این خواستگاری اومدین اینکه فامیلیم دلیل بر شناخت ن

 درسته؟

 :امیر حسین کالفه از صدای بهاربدون فکر گفت

 ام بوداينكه كامال مشخصا، من اصال شمارو يادم نميومد ،بله پیشنهاد خانواده-

ند خنجری در قلبش فرو دانست چرا هرچه امیر حسین حرف میز کند نمیبهار دستانش را به هم قفل می

 رودمی
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 بهار کمی اخم کرد

 ! شما اصالً قصد ازدواج دارین،چرا ميخوايين با كسيكه شناخت ندارين ازدواج كنيد-

امیر حسین چایی را برداشت و به دیوارهای اتاق نگاه کرد انگار صدای بهار وزوز مگسی برای او بود اینکار برای 

گفت)توکه از خداته دیگه این چرندیات چیه ن پیش خودش میشد امیر حسیبهار توهین محسوب می

 پرسی جمع کن بابا حوصله ندارم(امیرحسین بی تفاوت و خونسرد جوابش را دادمی

 نه كال قصد ازدواج ندارم ،حداقل اینجوری نه، ولی تصمیم خانواده اینه و من احترام میذارم به نظر مادرم-

کرد فضا برایش سنگین شده هیچ تردیدی نبود که این مراسم برای بهار ترجیح داد سکوت کند احساس می

امیر حسین بسیار ناخوش آیند است بهار در منگنه بدی افتاده بود هرچه رشته بود پنبه شد امیر حسین 

 :متوجه شد که بهار ناراحت شده چایی را روی میز گذاشت با يك پوزخند گفت

 سوالی از من ندارین؟-

ا انگار تمايلي به اين ازدواج ندارين ،ولي خوب من سوالي كه در ذهنمه ميپرسم،ببخشین واال چي بگم !شم-

 شما قصد ازدواج با دوست دخترتونو نداشتین؟ همخونه اتون در آینده مشکلی نمیشه؟

 :امیر یک لحظه جا خورد خود را كمي در مبل جابه جا كرد سریع گفت

 ا انقدر شرافت دارم که با آنا تموم کردمام اینجام ،امدرسته گفتم بخواست خانواده-

ای به خود لرزید پس اسمش آنا بود دستی بر صورتش کشید از سردی امیر به سطوح آمد بهار از بهار لحظه

 خواست بپرسد تردید داشت ولی با شجاعت پرسیدسوالی که می

 ج با بنده دارین؟ای به ازدواشما به خاطر خوشحالی زن عمو اومدین خواستگاری؟ اصالً عالقه-

سرجاش بشونش امیر )امیر حسین عصبی شد این دختر خودش را زیادی دست باال گرفته به خودش گفت 

 :قاطعو محکم گفت(فكر كرده كيه؟نه قيافه داره نه قدو هيكل فقط زرزر ميكنه 

است، شايد دنبال واقعاً نمیدونم این سوالها میخواد شمارو به کجا برسونه؟ واقعاً شاید بخاطر سن کم شم -

های توی فیلمها هستید؟ اگر سوالی درمود زندگی از خود من دارین بپرسین ،وگرنه انتظار عاشق هیجان عشق

و معشوقعی توی یه خواستگاری کامالً سنتی که هیچوقت همو ندیدیم نداشته باشین، هزار سؤال دیگه هم 

م نپرسين بخاطر چي اومدم ،شرايط مجبورم كرده اينجا بپرسین من اصالً فعالً نظری درمورد شما ندارم،يه ريز ه

 باشم

 

 :بهار بچه نبود و این کلمه تیر خالص را زد ایستاد بهار قاطع و محکم ایستاد و گفت

ای به این ازدواج ندا رین، پس یه ببخشید من موافق این ازدواج نیستم، شما هم که مشخصه هیچ عالقه-

،مشخصاً به خاطر دل ديگران اينجا هستين ،پس بخاطر خودتون و خودم طالق به آمار طالق اضافه نکنیم 
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 جواب منفي ميدم 

کرد بچه باشد نگاه کرد بهار با یک با اجازه از اتاق بیرون رفت و امیر امیرحسین خیره به دختری که فکر می

ن از بهار را نداشت کس حتی توان سؤال پرسیدها به بهار بود هیچهنوز به صندلی بهار خیره بود.همه نگاه

 چیز بود بهار به حمید نگاه کردبرافروخته و ناراحت بهار گویایی همه

 داداش یک لحظه میایین آشپزخونه؟-

دانست خواهد بکند اما دلهره جنجال بعدش را داشت حامد را صدا نکرد چون میدانست چکار میبهار می

اش است. تنها کسی که جرات کرد در این میان ندگیکه بعد از جواب نه او پیامدها سنگینی گریبان گیر ز 

 حرفی بزند پسر کوچک حمید یعنی امید بود

 !عمه چرا ناراحتی! یعنی عروس نشدی! مامان پس گفتی عروس میشه عمه-

مادر امید لب گزید حمید به سمت آشپزخانه رفت تا خواست بهار برود امیرحسین از اتاق بیرون آمد کنار بهار 

 :م گفتایستاد آرا

 همچیزو به هم نریز بذار حرف ميزنيم -

 :سرهنگ با تعجب گفت

 به این سرعت حرفاتون تمو م شد اصالً پنج دقیقه شد؟-

زده با دهانی باز به آن دو خیره شدند سکوت نه امیر حسین و بله بهار همزمان باهم گفته شد همه تعجب

زهره به اشک نشست و به امیر نگاه کرد پرویز به زهره کامل در خانه بود بهار جوابش قطعاً نه بود چشمان 

نگاه کرد و سر تاسفی برای امیر تکان داد امیر به خود هزاران لعنت فرستاد كه چرا اشك مادرش را درآورد کمی 

 طرف گوش بهار بردسرش را به

ً کنم بذار باهم حرف بزنیکنم مادرم مریضه ،جواب رد بهش نده ازت خواهش میخواهش می-  م لطفا

 نگاه همه خيره به آن دو كه كنار سالن پذيرايي رو به روي بقيه امير ايستاده بودند بود 

توانست آینده خود را فدای دیگران بهار متوجه بود که امیر فقطو فقط از برای مادرش اینجاست اما بهار نمی

ر كنار حميد رفت تا خواست کند بی اهمیت به امیر سمت آشپزخانه رفت حمید روی صندلی نشسته بود بها

 :ای نکشید که حاج حسین آمد سریع رو به حمید گفتصحبت كند به ثانیه

 .شکنمحمید بدون بحث برو بیرون، به کالم هللا کالمی حرف بزنی حرمت تو می-

 :بهار با تعجب به پدرش نگاه کرد سریع به حمید گفت

 برو داداش به بابا میگم، دستت درد نکنه-

 خورده بود تا حمید بیرون رفت حاج حسین آرام غریدت حرفی بزند اما حاج حسین قسمحمید خواس

 !چی شده! چرا آبروی منو بردی؟ چرا باهم حرفاتونو نزدید-

 کندهایش را که بشنود از او حمایت میبهار دلش قرص بود پدرش حرف
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قاحت برای شروع نکردن یه زندگی کافی بابا جونم اون منو نمیخواد، گفت که به خاطر مادرش او مده اینهمه و-

جوری باهام حرف زد ،!چی پیش خودش فکر کرده ،خیلی احمقه که فکر نیست؟ مگه من دم دستیم که این

 میکنه من از خدامه بهش بله بگم پسره وقیح

 :چرخاند پیش خودش گفت این دختر زیادی مغرور است آرام گفتحاج حسین کالفه تسبیح را در دستش می

ترها بوده، سریع یجوری این خوب که چی؟ این ازدواج که از سر خاطرخواهی نبوده، از سر فکر و عقل بزرگ -

 کنی فهمیدی؟گندیو که زدی جمع می

 بهار با تعجب به پدرش نگاه کرد

 بابا متوجه شدین چی م-

 میاری بچه برای من نهتر تصمیم گرفتن تو یه الفهمه بزرگساکت باش دختره خودخواه، این-

 بهار کوتاه نیامد

 بابا دورتون بگردم اون منو نمیخواد اصال متوجه حرفم -

 :حاج حسین عصبی شد صدایش باالتر رفت

دم پاتو از خونه بذاری گاه که سهله، دیگه اجازه نمیبه خداوندی خدا بری جواب رد به عموت بدی دانش-

خیال کردی مگه فیلم هندیه که بیاد اول کار  بیرون، میدونی که راست میگم، خیلی ازخودراضی شدی، چی

 خودشو قربونیت کنه

  

 51پارت

 :بهار با تعجب خیره به پدرش بود پس ذهنش گفت نکند پدرم دیوانه شده با التماس گفت

بابا از من بدش میاد! از چشماش اینو خوندم !هیچ نقطه روشنی توی چشماش نسبت به من نداره !چرا -

 !کنیداجبارم می

 :چرخاند غریدحسین چنان عصبی بود که صورتش روبه قرمزی رفت تسبیحش را مرتب دوردستش می حاج

زدیم که تو او مدی بیرونو حرف نباشه، من قولو قرار مو باهاش ون گذاشتم ،داشتیم سر مهریه حرف می-

بگرد برای  ام کردی ،گستاخ خیلی بی چشمو رویی،خجالت نكش بیابرو تو خیابون دنبال شوهرزدهخجالت

 زنی؟شرم، روی حرف فامیل حرف میخودت دختر بی

هوا حاج کشد بیبهار به خیالش خواب میبییند دستانش را جلوی دهانش گرفته بود و به سختی نفس می

کرد جواب حسین امیرحسین را صدا کرد امیر در قاب در ظاهر شد و امیر تنها چیزی که در این شب تصور نمی

 نه بود

 ا اینجا ببینمبیا باب-
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کشید از شده بود و با فشار زيادي نفس میامیر شرمنده و سرافکنده به جلو رفت حاج حسين نفسش تنگ

 : اميرحسین پرسيد

 زور به این مراسم او مدی درسته؟امیر بهار مطمئنه که شما به-

کرد خیره شد و نگاه می آمیزپناه به چشمانش التماسامیر سرش را باال کرد به دختری که همچون خرگوشی بی

گمان با عشق سعید خوشبخت خواهد شد تصویر زیبای آنا در جلوی چشمانش آمد ولی باور كرد این دختر بی

 :رحمی کشیدو گفتها چادر سیاه بیدو چشم نگران مادرش بر روی همه این

 زور اومدم ،گفتم این ازدواج کامالً سنتیه همین،من نگفتم به-

 :حتی کشید بهار شوك زده بود از حرف امیرحسین حاج حسين و خطاب به بهار گفتحاج حسین نفس را

 خوب مگه دروغ گفته ؟ازدواج سنتیه دیگه !بهار سر تو باال کن به من نگاه کن ببینم-

بهار که چشمانش به خون نشسته بود به پدرش نگاه کردحاج حسين سري به افسوس برايش تكان دادو با 

 :غرشي خفه گفت

های امیر گوش میدی، و نظر تو توی اتاق یا توی حیاط، مثل یه دختر باشخصیت میشینی و به حرف برو-

 کنی بیای بیرون فهمیدی؟ پاک آبرو مو بردی ای ولبازیم در نمیاری پنج دقیقهدرمورد آینده میگی، بچه

فضای اتاق برایش سنگین  بهار با بغض سری به مثبت تکان داد سریع از آشپزخانه بیرون رفت و تصور کرد که

است پس به حیاط رفت امیرحسین کمی عذاب وجدان کشید عمو رسماً دخترش را جلوی او تحقیر کرده بود 

 خواست برود که حاج حسین دست امیررا گرفت

هرچی از قبل بوده مال قبل بوده فهمیدی؟ گذشته اتو بریز دور ،روی ترش نشون هر دختری بدی فرار میکنه، -

 هزارتا خواهون داره، باهاش درست برخورد کن ،من رگ مو به خاطر دخترم وسط میذارماینکه 

ها در سالن به دنبال امیر به سمت در حیاط امیرحسین با گفتن شرمنده از حاج حسین جدا شد تمام چشم

د امیر کر کس جرات حدس ماجرا را نداشت . بهار روی صندلی حیاط نشسته بود و آرام گریه میچرخید و هیچ

دستانش را مشت کرد دلش به حال دختر سوخت مشخص بود که این دختر هم مجبور به این ازدواج شده با 

یک سرفه حضورش را به بهار اعالم کرد بهار سریع چشمانش را با شال صورتیش پاک کرد ایستاد و با دست 

 اشاره به صندلی کرد

 کنممایید خواهش میبفرمایید بشنید، ببخشید متوجه حظورتون نشدم، بفر -

همه احترامو مؤدب بودن بهار روی صندلی نشست لرزش صدای بهار دل امیر را به رحم آورد امیر تعجب از این

 :دلجویانه گفت

 ببخشديد گریه کردین؟-

 :بهار سری به مثبت تکان داد امیر گفت

ام زیر فشار روحی شدیدی ندهگانه بود، من شرمببخشید رفتارم توی اتاق خیلی احمقانه یعنی در اصل بچه-
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 هستم ،ازتونم ممنونم که اجازه دادین باهاتون صحبت کنم

 :حرف زدن آرام امیرحسین دل بهار راکمی آرام کرد امیر گفت

 خواهشا اگر تقاضایی از من دارین بگین-

 :بهار با بیچارگی گفت

ده که تشکیل خانواده بدم، اصرار سالمه ،هنوز خیلی زو 19ببینید من اصالً قصد ازدواج ندارم ،من فقط -

خانوادها باعث شد که االن شما اینجا باشید، اما واقعاً من نمیخوام شماهم به زور با من ازدواج کنید، من 

متوجه هستم که ازدواج اجباری آخرش طالقه، ولی نمیدونم چطور بابامو راضی کنم منصرف بشن ،شما 

شخصه نميخوايين چرا حرفي نزدين توي آشپزخونه!اصال نميفهمم نميتونيد اين قصه رو تموم كنيد؟شما كه م

!یعنی چی من تهدید بشم که اگه با شما ازدواج نکنم از درس خوندن محروم میشم !درصورتي كه شما 

مشخصا تمايلي به اين ازدواج ندارين؟به خدا من راضی نیستم شما هم بدبخت بشین،من اصال شمارو 

 خدا گيجم نميفهمم چخبره؟نميشناسم شماهم منو اصال ب

 لطفاً با من ازدواج کنید-

حرف آنی امیر حسین بهار را شوک زده کرد امیر از طرز حرف زدن و برخود بهار فهمید چرا مادرش اورا انتخاب 

 :کرده او دختری کامالً عاقل است امير به نگاه شوك زده بهار مجدد گفت

 کنم با من ازدواج کنیدخواهش می-

 :جب و تردید گفتبهار با تع

 آخه چراا؟-

ببینید شرایط شديدا از كنترل من خارج شده،بخدا كه من آدم عوضي نيستم ،ميتونستم به عمو بگم راضي -

به اين ازدواج نيستمو ماجرا جمع بشه،ولي شرايط جفتمون سخته، نه شما قصد ازدواج دارین نه من ،پس 

ج کنید تا هر دو از فشار خانوادها رها شیم ،میدونید که هردو یه نقطه مشترک بزرگ داریم پس با من ازدوا

پدرهامون تصمیم گرفتن و قطعاً جواب رد شما به این سادگی ماجرا را رو تموم نمیکنه،رهامون نميكنن، آره به 

گفته شما این ازدواج ته تهش طالق هستش،، ولی رهایی موقتیه هردوی ما از فشارهاست،شما نميتونيد منو 

انقدر فشار رومه كه هركسي جاي من بود حتما يه باليي سر خودش مي آورد گيرم اال ن بگم درك كنيد 

نميخوامتون ،حرف ها خواسته هاي ديگران هم منو ميكشه هم شمارو ،پس با من ازدواج كنيد تا رها شيم از 

واقعاً شرایط روحیم اين فشار خانواده ،رو راست بگم نمیدونم رابطه ما به کجا میرسه، ولی اینو میدونم که 

کنم، ولی جوری نیست که شمارو به عنوان همسرم بتونم ببینم، پس به دروغ نمیتونم بگم خوشبختتون می

کنم بخاطر جواب مثبتتون کامل در رفاه باشید و ادامه تحصیلیتونوبدین، رفاه از صادقانه میگم تمام سعیمو می

خوب هست که نیازی به پول ندارید، منظورم رفاه خاطره نظر مالی نه چون ماشالله عمو انقدر وضع مالیش 

ام بزرگواری ،شاید عجیب بنظر بیاد ولی واقعاً نمیخوام شما ضربه بخورین چون واقعاً دارین به حق منو خانواده
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 کنید من میدونم که شما خواستگاری که واقعاً دوستتون داشته باشه هم داشتین یعنی سعید می

 یر نگاه کردبهار با تعجب به ام

اما بدونید و مطمعن باشیداگر من هم نبودم ازدواج شماو سعید کامالً نشد داشت !از اون گذشته فعالً -

تصمیم به ازدواج ما گرفته شده ،بيايينو هردومونو رها كنيد از اين فشار،من از خيلي چيزها گذاشتم بخاطر 

کنم، من به کرامت یک زن سم بازیچه اتون نمیخواست خانواده پس من به خاطر این محبت شما به شرافتم ق

احترام میذارم و از نظر جنسیو روحی هیچ ضربه اي به شما نميزنم ،با ازدواج با من شما مستقل هستين ، تا 

شما مطمعن باشید من هیچ مانعی برای زندگی خصوصی شما نیستم شما میتونید با خیال راحت یک زندگی 

 داشته باشید بدون هیچ انتظاری از طرف من

  

 52پارت

 

 :بهار از خجالت حرف امیر به دامنش چنگ زد امیر متوجه این موضوع شد و گفت

سال نبودنم در ایرانه، منو ببخشین ولی خواستم  15معذرت میخوام فکر کنم خیلی باز صحبت کردم! اثرات -

 کامل حرفمو بزنم

اش گرفته پس ذهنش مراسم سوگواری برای آینده فهمید امیر دقيقا چه میگویید،بهار جوابی نداد حتی نمی

 :بود ولباس عزا پوشیده بود،اصال نميدانست اين مراسم چيست،خواستگاري!! امیر ادامه داد

فرض ميگيرم جوابتون بله اس،چون اون عموي كه من توي آشپزخونه ديدم هيچ جوره اجازه جواب منفي دادن -

 دم،چون من از همچيز بخاطر مادرم گذشتم نميده،و از منم نخوايين كه جواب منفي ب

بهار غمگين نگاهش كرد چه مغرور و خودخواه خوانواده داشتند بهار را نابود ميكردند امير حسين كمي به 

چشمان دلخور بهار خيره شدو سرش را به حوض وسط خانه داد تا بتواند بدون عذاب وجدان حرفش رابزند و 

 : ممكن نبود ولي چاره اي نداشت غمگين گفت خود امير برايش تحمل اين ازدواج

کنم، هر درجریان هستید که بابا یه خونه ویالیی دوطبقه تهران داره، من طبقه باال رو کامل براتون اماده می-

کنم، و هیچ وسیله و امکاناتی بخوایین براتون میذارم تا شما راحت باشین، خودمم طبقه پایین زندگی می

گاه تهران فعالً یکسالی که ایرانم کارهای رفتنتونو انجام میدم، شما توی این یک سال دانش توقعی از شما ندارم

گاه ادامه تحصیل بدین، فکر کنید قراره یه زنگی مجردی جدید برید، بعد میبرمتون کالیفرنیا توی بهترین دانش

نمیفهمه خيالتون راحت،كار  تشکیل بدین ،آزاد آزاد ،بدون هیچ محدودیتی اوكي ؟ما تهران هستیم هیچ کسي

براي همه تموم شده اس، پس به پیشنهادم فکر کنید به نظرم تنها راه نجات منو شماست، با جواب بله اتون 

ً کنید، همه میخواییم مامان چندماه آخرو شاد باشه خواهش میمنو یه عمرشرمنده محبتتون می  کنم لطفا
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کرد در اتاق چنان مغروانه با او حرف زده بود که احساس می بهار با دستانی یخ زده به مردی نگاه کرد که

گستاخترین مرد زمین است و درحیاط به مانند یک پسر فداکار بهار فکر کرد هیچ راهی نیست حال که نظرش 

 :برای دیگران مهم نبود فکر کرد این راه بهترین راه است بهار گيج گفت

هیچ دختری پیش زمینه فکری اینجوری درمورد ازدواج نداره،ولی فهمم شما چی میگین، به خدا که اصالً نمی-

ای ندارم ،من خودم انگار بخت من از حاال مسخره ترینه ،درمورد شرایط زندگی که پیشنهاد دادین هیچ ایده

گاه کنید،باشه موافقم، گاه رو دارم ،و نیازی نیست شما تالشی برای ورودم به دانشدعوت نامه از بهترین دانش

گیریم که ادامه مسیرو چطور بریم ،حداقل خوبیش اینه دیگه کسی نه نمیاره از ایران میریم و اونجا تصمیم می

 برای ادامه تحصیل خارج از ایران 

 :بهار بغض آلود به ماه زيباي باالسرش نگاه كردو گفت

 بخشم هیچکسو که زندگیموو من همینجا میگم نمی-

سمان پر ستاره نگاه کرد و فکر کرد چقدر خانواده عظیمی نفرت انگیز هستن بغض اجازه صحبت نداد امیر به آ

 صدای بغض آلود بهار امیر را به حال فراخواند بهار با ترديد گفت

 فقط-

 :امير غمگين به دختري كه هيچ عالقه اي به صحبت با او نداشت نگاه كردو گفت

 فقط چی؟-

توی شناسنامه اتونه ،با زن دیگه ای در ارتباط نباشین یا حداقل فقط لطفاً حرمتمو نگه دارین ،تا وقتی اسمم -

جوری نباشه که فامیل بفهمن، بالخره منم غرور دارم نمیخوام مسخره خاصو عام بشم و بشنوم پشت سرم 

 .میگن که بهار یه بی عرضه اس وفقط بلده درس بخونه

 دامیر از حرف آخر بهار شرمنده شد دستی از شرم به پیشانیش کشی

 باشه من قول میدم که کسیو به زندگیم وارد نکنم ،حداقل تا وقتی شما هستید-

بغض دوباره به گلوی بهار حجوم آورد این آینده مانند آینه روشن بود ولی به لحظه ای بهار به خنده افتاد امیر 

 به خنده ارام دیوانه وار بهار خیره ماند

 !چیزی شده-

 :بهار با هق هقو خنده گفت

ازدواج کنن تا از تنهایی در بیایین، ما ازدواج کنیم تا تنها بشیم ،جالب اینجاست ما توی مراسم همه -

 .زنیمخواستگاری از طالق حرف می

امیر واقعاً شرمنده بود اگر کسی به این نیت خواستگار خواهرش بود شاید دندان سالمی در دهان طرف مقابل 

 :نگاه به امیر گفت گذاشت بهار اشکهایش را پاک کرد بدوننمی

سالمه و شما ازمن درک یه زن سی ساله میخوایین، منتی سرتون نیست چیزیه که تصمیم گرفته  19من فقط -
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شده ،منم باید ا جرا کنم فقط به همه اشون میگم این روزهاییکه من گریه کردمو مخالف بودمو یادشون نره 

 کنمقتمو اعالم میچون تباه كردن منو شما بفرمایید داخل من میام مواف

امیر سر مثبت تکان داد و همه با سوتو دست و کل کشیدن به استقبال بهار رفتند و بهار ناخواسته انگشتر 

 نامزدی در دست کرد

  

 

 بهار

 

دلم را آرام نکرد خودم را مشغول ترجمه یک مقاله کردم صدای زنگ چادرنمازم را جمع کردم نماز شب هم

مانند شکست صبح شده و او برای آزمایشگاه به دنبالم آمده . به 6بود که ساعت  آیفون خانه نشان از این

رحمانه به پدرم خیره شدم ای بیای کوتاه به پدرو مادرم گفتم لحظهخوردها از سالن گذشتم و سالم و با اجازه

نیست با سالم سوار  ها مهمها مهم نبودم دیگر ناراحتی آنپدرم از دیدن من غمگین شد مهم نبود من برای آن

کدام حتی نگاهی به هم نکردیم تنها صحبت ما تا آزمایشگاه همان سالم من و جواب ماشینش شدم و هیچ

صرف صبحانه به هتل شهر رفتیم در یک سالم او بود آزمایش خون را دادیم و بدون شرکت در کالس زوجین به

ار خیلی کمی از هر نوع صبحانه برای دو نفر میز صبحانه دونفره نشستیم و او به پیشخدمت گفت که مقد

ای نه شدم که او هم هیچ عالقهجز او .و این را هم متوجه میجا نگاه کنم بهخواست به همبیاورد و من دلم می

خواهد مرا نگاه کند .اگرچه که او تکلیف مرا دیشب روشن کرده به هم صحبتی با من دارد نه حتی دلش می

تواند مرا به عنوان همسر بپذیرد ،و این برای یک دختر شکست بزرگی است، ن گفت که نمیبود او دقیقاً به م

چیز مثبتی در من وجود ندارد که او توجه کردم هیچمن کامالً تحقیرشده بودم احساس بدی داشتم ،حس می

بسیار معمولی است او و دانستم که در برابر او قدی کوتاه دارم و چهره من با مقایسه با او این را خوب می .کند

اجبار خواستگاری من آمده احساس حقارت و نخواسته فرزانه بی نهایت شبیه مادرشان بودند و حال که او به

 . کردمشدن می

ها را پس بزنی و کسی که به عنوان همسر کنارت است چه اندازه تلخ است تو را همیشه بخواهند و تو راحت آن

زده شدن ای پسدانم چرا ولی لحظهاشته باشد و حتی تو را نگاه نکند نمیحتی عالقه به صحبت با تو ند

شد )تو دختر خیلی شد و دراین میان حرف آرا مدام در ذهنم اکو میسعید و آرا از جلوی چشمانم دور نمی

ا هکردم خداوند با این کار پاسخ شکستن دل آنمغروری هستی وآرا کجایی که ببینی غروری نمانده( حس می

 :را به من داد ،حرف مهمی که در ذهنم بود را بدون نگاه به او و مشغول صبحانه خوردن آرام گفتم

 خواستم بهتون به گمیه مورد هست که می-
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 بفرمایید-

 به دستانش که در حال جدا کردن تکه نان بود خیره شدم

ون خونه که قراره زندگی کنم خرج عنوان دلم نمیخواد ریالی برای من در اهیچهزینه من از شما جداست، به-

 کنید

داد و من حتی جرات نگاه به دستانش خشک شد و تکه نان از دستش افتاد انگشتانش را کالفه تکان می

 صورتش را نداشتم 

 !این حرفو نزنید محاله من اینو قبول کنم، شما با این کار میخوایین منو شرمنده کنید-

 بود از هم صحبتي با من خودم را بی تفاوت مشغول خوردن نشان دادم صدايش گرم نبود بيشتر انگار كالفه

همه موفقیت اگه اورضه نداشته رفته خودمو به دست بیارم ،بعد از اینای، میخوام غرور ازدستچه شرمنده-

نباشه،  لیاقتم ،البته حسابم انقدر پول داره که احتیاجی به کارباشم، یه کار برای خودم پیدا کنم که واقعاً بی

کنم استدعا دارم برای من بعد از ازدواج حتی هزارتو من هم خرج ولی میخوام خودمو محک بزنم خواهش می

 کنیدنکنید ،که واقعاً تحقیرم می

 دستانش را برهم گره زددانم آقای دستصدایش کالفه بود نگاهش را نمی

 دارم کهآخه چه تحقیری من وظیفه-

 برسد اجازه ندادم حرفش به پایان

 ای ندارید خواهشا بحثو ببنديدشما هیچ وظیفه-

 اش را شنیدم دستانش را مشت کرد و صدای نفس کالفه

  

 :با سکوت کامل به سمت پاساژی برای خرید رفتیم هنگام انتخاب حلقه او به فروشنده طال فروش گفت

ت کردم و بدون نظرخواهی از او سینی انگشتر را بیاورد (و من بدون هیچ دقتی اولین انگشتر را که در دس)

اش را هم به او بدهد فروشنده با تعجب به امیر اصرار انتخاب کردم و او از طالفروش خواست که حلقه مردانه

کرد چند مدل دیگر ببیند اما او بدون حرف پولش را حساب کرد و وقتی به بیرون از طالفروشی آمدیم هیچ یادم 

تر از آنی که حوصله خرید داشته باشم خستگی خسته بودم خسته آمد انگشتری چه شکلی داشت!نمی

 :روحی بدجور بر من غالب شده بود در حال رفتن به داخل پاساژ بود که پشت سرش گفتم

 ببخشید یک لحظه-

 :کردم کمی جلوتر ایستاد نفسي گرفتم و گفتمهایش نگاه میبه کفش

 به شما دادن درسته؟لیست مواردیو که باید خرید کنیمو زن عمو گفتن -

 بله-
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فکر نکنم نیازی باشه که من هم نظر بدم، میشه خودتون انجام بدین و برگردین ،من واقعاً توان اومدن ندارم  -

 منتظر میمونم

 :خش کاغذ آمد ارام گفتفهمیدم چه حسی دارد صدای خشهایش جابجا شدن نمیکفش

ازشون نمیدونم و اگر واقعاً براتون سخته که همراهم توی این لیست چند مورد هست که من واقعاً چیزی -

 بیایین، من لیست و میدم شما خودتون خریدو انجام بدین و برگردین من منتظرتون میمونم

 دستي به شال سرم كشيدم و به داخل پاساژ نگاه كردم

ر مورد چیزی نظر بدم، بحث اینکه با شما نمیتونم بیام خرید نیست ،ذهنم انقدر درگیره که واقعاً نمیتونم د-

شما فقط آینه شمعدون بخرین ،به همه گفتم تهران خرید لباسو کیفو کفش انجام میدم ،هیچ چیزدیگه ای 

 نیاز نیست

 فروشی دیدمهایش گرفتم به خیابان نگاه کردم کتابچشم از کفش

 فروشی ،هر زمان کارتون تمام شد بیایین اون جامن میرم کتاب-

 شنیدم بی تفاوت گفت، صدای نفس عمیقش را

 پس شماره همراهتونو اگه ایراد نداره بدین تا پیدا تون کنم-

 شماره را گفتم و با یک خداحافظی از او دور شدم

همه کتاب برای خودش میرقصیدبه همراه دو کارتون کتاب کنار فروشی ذهنم خرسندتر بود در بین ایندر کتاب

ای آمد و این اولین بار بود که من به ظاهر او نگاه کردم خودم را با او ماشین ایستاده بودم او با شاگرد مغازه

دهد مقایسه کردم من در برابر او دختری ساده پوش بودم و او مشخص بود بسیار به نوع پوشش اهمیت می

ای به افکارم رفتم درست نیست فکر کردن به کسی که اولین مثل سعید، نام سعید که در ذهنم آمد چشم غره

حرف راهی خانه شدیم در راه برگشت به کند؟ بیبار دلم برایش کمی لرزید ،و نفهمیدم سعید کجاست چه می

هایی که خریده بودم بیش از تعداد خریدمان بود، با خداحافظی خانه به صندلی عقب نگاه کردم تعداد کتاب

 ثانیه به او نگاه نکرده بودم 20کوتاه از فردی جدا شدم که شاید جمعن 

  

 53پارت

 

 سعید

 

داند که من در جریان نیستم سکوت کرد و یاوه احسان با دو پرس ماهی به ویال آمد هرچه گفتم چه چیزی می

جز منو کرد، یک دوش مختصر گرفت و پیشنهاد داد به ساحل برویم ،ساحل خلوت بود تقریباً بهگویی می
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 :تم بگوییم جریان چیست خودش شروع کردهای دریا نشستیم تا خواساحسان هیچ کسی نبود روی ماسه

 سعید میخوام یه قول مردونه بدی-

 !چه قولی-

اینکه بعد از شنیدن حرفام مثل یه آدم با شعور بفهمی که سی ساله گذشته و همچیز تموم شده، پس به -

 .هیچکس هیچی نمیگی مخصوصاً مادرت

 :با تردید و هزاران فکر گفتم

 !يعني چي-

 دهيعني اينكه قول ب-

سري به مثبت تكان دادم ميدانستم ميخواهد مرا از بهار دلسرد كند به هرحال او برادر امير حسين بود ولي 

سكوت كردم ببينم چه ميخواهد بگويد چهره احسان خونسرد بود ولی مشخص بود درونش آتشب به پاست 

 :آرام گفت

ریتو از بهار میدونم، اینکه از کی فهمیدم سال پیش اول از همه بگم من ماجرایی خواستگا 30قبل از ماجرای -

خوب مشخصه فرزانه خواهرم ،خودت میدونی که زن دایی پری هیچی توی دلش نمونه نشسته سیر تا پیاز 

جریانو به خواهرم گفته ،اینو بهت بگم جواب نه بهار هیچ ربطی به دلخوری های عمو حسین و مامانت نداره 

 ،خود بهار جواب منفی داده

 : ه موهايم كشيدم و سوالي كه داشت مرا ديوانه ميكرد را از احسان پرسيدمدستي ب

 آخه چرا؟-

 به خاطر سپیده-

 نام سپیده که آمد پتکی بر سرم خورد

 چي !سپیده؟-

آره سپیده همون روزی که تو میری خونه آقا جون میاد اونجا از بحث زن عمو پریو مادر اختر میفهمه که تو از -

 کردیبهار خواستگاری 

 گیج بودم دعوا؟

 کرده؟داعوا؟ چه داعویی؟ سپیده اونجا چه غلطی می-

کرده ،مثالً اومده بوده سر بزنه بعدشم ولکن بابا مهم نیست بحث زن عمو چمیدونم سپیده اونجا چیکار می-

و تهدید مادر اختر چی بوده یه بگو مگو مادرشوهرو عروس دیگه ،اینارو بیخیال، همونجا سپیده جلوی همه بهار 

میکنه که اگه جواب مثبت بهت بده رگشو میزنه،بهارم كال قيد فكر كردن به تو رو ميزنه ؛ کلک نگفته بودی 

 سپیده میخوادتت

به یک لحظه آبجوشی بر سرم ریخته شد یعنی سپیده بهارم را از من جدا کرد به یک باره از جایم بلند شدم 
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 :فریاد زدمگذارم حق این دختر عوضی را کف دستش می

 کنم سپیده غلط کرده ،دختره عوضی ،یعنی بهار ساده از تهدیدش ترسیده آدمش می-

 :احسان مچ دستم را محکم گرفت

 سعید دیونه بازی دربیاری به خدا رازی که سی ساله هیچکس به تو نگفته رو نمیگمو از اینجا میرم-

 :فریاد زدم

 

، به خدا که از چشمای بهار خوندم جوابش منفی نیست ،حاال گور بابای راز، اون عوضی بهارو تهدید کرده-

 فهمم چرا یه مرتبه جواب رد دادمی

 :ایستاده نگاهش کردم احسان نشسته فریاد زد

دادن باهم ازدواج کنید، ای نبود پدرو مادر بهار اجازه نمیداد و سپیدهبابا المصب اگه بهارم جواب مثبت می-

خواست بریزم روی خدا خواست سپیده مانع این ازدواج شد وگرنه خیلی دلم می زن عمو پری به خواهرم گفته

 .دایره همه خیانت های فهیمه رو

 :بهت زده پرسیدم

 !خیانت؟ مامان من-

 زنی مرتیکهبشین تا بگم عوضی، فقط داد می-

 مروز دریانام خیانت که آمد بدنم سست شد کنار احسان روی ماسهای ساحل نشستم چه نفرت انگیز است ا

 روی قسمی که دادی هنوزم هستی یا نه؟-

 آره بابا بگو دیگه دیونه ام کردی-

 سعید میدونیکه فامیل تو عظیمیه؟-

 اش فامیلشو عوض کردهآره میدونم بابام به خاطر اختالف با خانواده-

 

ه بابات بازیگر سینما کنند اونم فامیلشو عوض میکنه ،خوب اینم میدونیکدرسته اونا باباتو از ارث محروم می-

 بود

 !آره بابا چشم بسته غیب گفتی-

 صدای احسان آرام شد

 اينم میدونیکه باباتو زن عمو پری باهم نامزد بودند-

 :با تعجب خیره به احسان بودم حتی نتوانستم پلک بزنم چه برسد حرفی بزند به دریا خیره شدو گفت

 زن عمو پری با مامانت نامزد بوده؟ میدونستی مامانت و فاضل خدابیامرز برادر شهید-

 چی؟-
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 درست متوجه شدی مامانت با برادرزن عمو پری نامزد بوده و پدرت با خود پری نامزد بودن-

 :گيج پرسيدم

 فهمم چی میشه که نامزدیشون به هم میخورهنمی-

میخوام بدونی شنوی رو توی همین جا چال کنی باشه؟ سی ساله گذشته ولی سعید میخوام هرچی از من می-

 .اگر داداش منم در کار نبود هیچ راهی برای رسیدین به شما دوتا نبود

  

 

 ای در راه استام و فاجعهاحساس کردم لبه پرتگاه ایستاده

 کنمد حرف بزن لعنتی ،دارم سکته می-

یک خونسرد باش داداش میگم برات، ببین راستش چطوری بگم ،عمه فهیمه و کیارش پدرت پریو فاضلو -

 .هفته قبل از عقد دور میزنن

 :شنیدم یعنی آنها؟ با تعجب گفتمیا خدا چه می

 !چی؟ مگه میشه-

آره داداش میشه، یعنی اینا اینکارو کردنو شده ،مامانتو بابای خدابیامرزت هردوتای اینارو سرکار میذارنو میرن -

 نتهران ،بدون اجازه بزرگترها عقد میکنن و آبروی دوتا خاندانو میبر

 

 دنیا به دور سرم چرخید مادر من؟

 !احسان چرند نگو به خدا اگه به خاطر بهار میگی من ازش گذشتم خواهشا چرت نگو مامان من مگه میشه-

 شودزند وبه دریا خیره میاحسان حرفی نمی

 احسان محاله مامان من؟ توروبه خدا درست بگو ببینم چی شده؟-

 ام؟رابطه غیر نامشروع بوده دلم به آشوب افتاد نکند من حاصل یک

جریان دقیقش اینجوریکه فاضل از اول مخالف ازدواج پریو بابات بوده ،اینجور که میگن کیارش فقط به خاطر -

خواسته ،چون بابای کیارش اینکه پری تک دختر خان بوده و زمین وامالک به نام پری زیاد زده بوده پریو می

ی همین سفت میچسبن به پری، و اینارو فاضل خوب فهمیده بود، ولی توی قمار تمام مالشو میبازه و برا

بزرگترها پایبند سنت بودن اونا عمو زاده بودنو از بچگی به نام هم، خود فاضل خدابیامرز نوجوون که بوده میره 

فرانسه درس میخونه چون میدونسته سرهنگ به شدت روی درس خوند نو سواد حساسه،آخه خود فاضل هم 

ی به نام مادرت بوده فاضل مثل کیارش نبوده اون به شدت دلبسته مامانت بوده ولی خیلی با شرمو حیا از بچگ

بوده هیچوقت به زبون نمیاورده همیشه از دور مراقب مامانت بوده بعدشم فاضل انقدر مال و اموال داشته که 
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زرنگیه به فاضل میگه اگه مال سرهنگ براش مهم نبوده خالصه سرهنگ میبینه فهیمه خیلی بچه باهوشو 

فرستمش پیش داداشاش آمریکا فاضلم میگه چشمو میره دخترمو میخوایی باید تحصیلکرده باشی وگرنه می

خواسته که به خاطرش رفته خارج درس خونده مهندس فرانسه ،دیگه فکر کن ببین چقدر خاطر فهیمه رو می

ان مهم دولتو اون زمان دست میگیره ،فهیمه تازه کنکور شده ،فاضل زمان انقالب برمیگرده ایران و یکی از ارک

تهران قبول شده بوده و سرهنگ صالح نمیدونسته عقد کنند ،براي همين به فاضل ميگه بذار چندترم بگذره تا 

از درسش نیوفته، فاضلم میگه به شرطی میذارم تهران بره که حسین مراقبش باشه تا منم با خیال راحت به 

م، عمو حسینم قسم خورده مثل دوتا چشماش مراقبش باشه،کیارش باباتم اون زمان سوپر کشورم خدمت کن

استار سینما بوده دورو ورش زیادی دختر بوده فاضل یه چند باری میره محل فیلمبرداری کیارش میبینه این 

میگه پری  تر شده، خالصه سفتو سخت مخالفت میکنهپسر از اون چیزیکه قبل از فرانسه رفتنش بوده عوضی

گفته این پسره الواتو عرق خوره در شا ن مانیست، اما خان به سالشه و از پس این عوضی برنمیاد و مدام می 9

گفته وقتی عروسی کنند سر به راه میشه پری طفل معصوم هم عاشق نامزد داده و میحرف فاضل گوش نمی

یخورن گریه زاری میکنه که فقط همینو خوش چهره بازیگرش بوده وقتی میبینه یه شهر حسرت نامزدشو م

های سیاسی یه روز با محل کار ده کوتاه میاد، تو اون شلوغیمیخوام فاضلم میبینه کسی به حرفش گوش نمی

فاضل تماس میگیرنو میگن مهندس انقالبی کجایی که دامادتون تا خرخره تو کثافت بازیه بعدم آدرس محلو و 

بره به ببینه چخبره، فاضل میره میبینه بله تو قلب تهرون توی یه زیر زمین  اسم رمز ورد مکانو میدن بهش تا

یه جایی هست که یه سری جوون عالف جمع میشن و تو گندو کثافت غلت میخورن، خالصه جلوی جمعیت 

انقدر میزنتش که خون باال میاره کیارش ام همونجا قسم میخوره که جوری تالفی کنه که نتونه سرش توی شهر 

ال بگیره، فاضل موضوعو به باباش میگه باباشم میگه روی پری اسم رفته و نمیشه حرفی زد تنها کاری که با

میکنه هرچی به نام پری زده بودو پس میگیره ،و برای کیارش پیغام میفرسته اگرهمین آدمی که هستی بمونیو 

افتکاری دست بکشی،کیارشم میاد پریو بخوایی هیچ مالی از من به پری نمیرسه مگه اینکه عوض بشیو از کث

ای به پری نداشته و یه روستاو قسم میخوره که عوض شده و پریو دوست داره ،درصورتیکه کیارش هیچ عالقه

 .نقشه بزرگتر داشته و سر تهدیدی که به فاضل زده بود میمونه و تالفی میکنه

 

دانستم احسان غمگین با نفسی نمیشود و من مات قصه پدری بودم که هیچ از آن صدای احسان خشدار می

 :عمیق ادامه داد

 

کرده، با نامردیو بی غیرتی تالفی میکنه، با بی مرامی و کیارش تالفی میکنه ولی جوریکه هیچکس فکرشو نمی-

رفته خونه حاج حسینو بی وجودی تالفی میکنه ،کیارش بعد از جریان کتک خوردن به بهونه های مختلف می

وده حسینم روی حساب فامیلی به رفت آمدش مشکوک نمیشه،میگن خدابیامرز کیارش یه مادرت که تهران ب
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زبون باز قهاری بوده برای خودش خیلی خوش تیپ و به روزهم بوده ،جوریکه که کم کم فهیمه رو از فاضل 

دلسرد میکنه و پیشنهاد ازدواج بهش میده ،فهیمه هم یه دل نه صد دل عاشق کیارش میشه و مدام به 

سرهنگ میگه که فاضل آدم خشک مقدسیه، هیچوقت به دیدنش نمیاد ویا جبهه اس یا وزارتخونه ،و میگه 

کنند و نامزدیو به هم بزنیدو هرچی تا حاال آوردند پس بفرستین من نمیخوامش ،سرهنگو مادر اخترم قبول نمی

ز درس فهیمه میگذره و بزرگترها میگن اون پسر الیق خانواده ماست تو جووني نميفهمي، تا اینکه چندترمی ا

قرا مدار عقد میذارن اما یک هفته به مراسم عقد مونده بوده که پست چی یه نامه میاره درخونه خان و روی 

 54پاکتم نوشته بوده از طرف کیارش برسد به دست پریپارت

خبر فکر میکنه جا بیخدمتکار خونه وقتی پری از مدرسه برمیگرده نامه رو میده پری طفل معصوم پري از هم

حتماً کیارش نامه فدایت شوم نوشته براش، میره توی اتاق شو بدون اینکه به کسی بگه پاکت و باز میکنه، توی 

 شده بودهنامه نوشته

ای به تو ندارم ،همیشه از تو متنفر بودم تو یه دختر چاقو خرفتی که همیشه از اون عینک پری من هیچ عالقه

خورده ،ازت متنفرم بچه جون، اما نامه به اینجا ختم نمیشه و پشت صفحه مامانت م میذره بینیت حالم به

 برای پری پیغام نوشته بوده،

ای به توی بچه لوسو بی سواد نداره،اون یه سوپر استاره خواستم بگم که کیارش هیچ عالقهمن فهیمه هستم می

یم و به اون داداش امل دهاتیت بگو نامزدی ما به معروفه و زیادی برات گنده اس ،ما با هم قصد ازدواج دار 

پایان رسید، بره یه دختر مثل تو بگیره ،پری طفل معصومم به حدی فشار عصبی بهش وارد میشه که همونجا 

توی اتاق تنها برای اولین بار تشنج میکنه ،ولی خدا بهش رحم میکنه و خدمتکار از صدای ضربه های پای پری 

شده میفهمه پری حالش بد شده و از مرگ نجاتش میده ،یکم که میگذره و پری حالش که به در کوبیده می

بهتر میشه جریانو با خجالت به باباش میگه، ولی میگن طفل معصوم از بس غرورش شکسته شده بوده به 

کسی نگفته که بهش گفتن چاق خرفت عینکی، فقط گفته که اون دوتا همو میخوان ،سعید باورت میشه 

ده، و گفته هروقت فوت کردم بذارین توی قبرم اون نامه رو هنوز پری داره و به هیچکس هم نشونش نمیمیگن 

 میخوام برای خدا شکایت ببرم،

 :گرفتم مادر و پدر من چه کرده بودند احسان با آهي پراز سوز ادامه ميدهددستانم را بی اراده گاز می

وده که این ازدواج اجباریو نمیخوامو من با کیارش میخوام با زمان فهیمه یه نامه هم به سرهنگ داده بهم-

عشق ازدواج کنم ،ماهم دیگه رو دوست داریم و میدونم که شما رضایت نمیدین برای همین خودمون میریم 

کنیم، و اگر هم خواستین منو از ارث محروم کنید اشکال نداره، من کیارشو محضر و با اجازه دادگاه عقد می

رام یه دنیا ارزش داره شما خودتون نخواستین که با احترامو آبرو زن کیارش بشم ،حاالهم آبروتون بره دارم که ب

برام مهم نیست، خالصه دوساعت بعد از رسیدن نامه به دست سرهنگ عمو حسین پریشون از تهران میرسه 

گم داغون بوده تا میخوره و میگه که فهیمه از دیشب غیبش زده و میبینه وااای توی خونه چه آشوبیه، سرهن
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حسینو جلوی همه کتک میزنه ومیگه فهیمه دستت امانت بود و عمو قسم میخوره که من هیچ وقت فهیمه رو 

رفتم،دیگه اون موقع است که طبل رسوایی به صدا تنهاش نذاشتم و فقط موقع رفتن به کتا بخونه باهاش نمی

د ده باال با اسلحه و چماق میرن در خونه باباو مامان کیارش اون در میاد و همه میفهمن که فهیمه فرار کرده افرا

خبر توی تله میوفتن بعدشم درگیری شدید میشه و یکی از رعیت ها گلوله میخوره، جا بیها هم از همبدبخت

 باباو مامان کیارشو چندنفری با یه بدبختی فراری میدن بعد مردمم میرن سمت خونه سرهنگ مادر اختر

ادر مدیر مدرسه بوده و سرهنگم برای خودش آدم مهمی توي دم و دستگاه دلت بوده ،بدون سرو صدا و چون م

در خونه اشون جمع میشن و میگن یجوری باید این لکه ننگ از دامن خان باال پاک كنيد، به احترام کارهای 

الفاصله میگن دختر ما مهمی که برای روستا کردین خودتون تصمیم بگیرین که چیکارکنیم، اخترو سرهنگم ب

دخترتونو بدبختش کرد ما هم به خاطر گناه دخترمون حسینو به عقد پری درمیاریم و یه پارچه آبادی به نام 

جوری بهتره هیچ خونی هم ریخته نمیشه و هم آبروی رفته برمی گرده زنیم، خان باال هم میبینه که اینپری می

قد میارنو میبرن خونه خانو پریو به عقد حسین بیچاره در میارن قبول میکنه، به دو ساعت نمیکشه که یه عا

،انقدر كاره سريع انجام ميشه كه حتی اجازه ندادن عمو حسین صورت خونی شو پاک کنه،و دقیقاً بعد از بله 

گفتن پری سرهنگ سکته میکنه راهی بیمارستان میشه، میگن توی بیمارستان برای اولین بار اشک ریخته و 

دیدم حاال فاضل بیاد جواب شو چی بدم،فاضل دوروز قبل از مردم واین روزو نمیرم شکست کاش میگفته کم

مراسم عقد میاد شهرشون، خان باال به مادر اختر پیغام میده که بیا خودت براش همچیزو تعریف کن 

اضل بلند شده مادراخترام با شرمندگی و گردن کج و اشک ریزون همچیزو تعریف میکنه برای فاضل، میگن ف

ایستاده فقط یک کالم گفته انشالله خوشبخت بشه و دیگه هیچی نگفته و همون موقعه میره خونه سرهنگو 

 ه و میگه خواهر مو خوشبخت کن ،پرستار زخمیب.و.سپیشونی حسینو می 

 55پارت

هیچ مراسمی  خبر میبرن روستا که کیارش مرده ،پدر و مادر کیارش حتی نمیرن جنازه پسرشونو تحویل بگیرن،

هم براش نمیگیرن و همون تهران فهیمه تکو تنها خاکش میکنه ،سرهنگم میبینه دخترش بی پناه شده و 

هرچقدرم خطا کارباشه نباید یه زن جوونو تنهاش بذاره ،یه وکیل میفرسته تهران تا برای فهیمه یه خونه بخره ،و 

فرستاده تنها نباشه، بعدم هرماه خرج ماهیانه میعفتم میفرسته بره خونه فهیمه تا هم خدمتکارش باشه هم 

داده که فهیمه بیاد دیدنش ،حتی وقتیم مامانت میفهمه ترو بارداره برای فهیمه، ولی به هیچ عنوان اجازه نمی

سرهنگو مادر اختر بازم اجازه نمیدن برگرده روستا و تا ده سالگیت باهاش قهر بودن، اما خوب تورو مدام عفت 

ماه که پری و عمو  9نه سرهنگ ،یک ماه به یک ماه نگهت میداشتنو دوستت داشتن ،خالصه بعد برد خومی

حسین از سفر برمیگردند تازه میفهمن کیارش به چه طرز بدی مرده، و اونموقع زن عمو اشک خوشحالی 

بهش  میریزه ،عمو حسین چندروزی میمونه روستا و بعد قصد جبهه میکنه، پری طفلک بچه بوده به شدت
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داده که عمو بره جبهه، تا اینکه عمو دور از چشم همه میره برای زن وابسته شده بوده و با گریه هاش اجازه نمی

عمو پری یه عروسک خوشگل میخره تا آرومش کنه، اون طفلکم عروسکو میگیره و اجازه میده شوهرش بره 

بعد فاضل توی عملیاتی تیر میخوره و توی ،عمو حسین میره تو گرداني که فرمانده اش فاضل بوده ،چند ماه 

بغل عمو حسین میگه به فهیمه خانم بگو حاللت کردم ولی در عوضش با شرافت زندگی کنه ،و درجا شهید 

میشه اما توی اون آشوب جنگ نمیتونه جنازه فاضلو به بره عقب،و هیچ وقت جنازه فاضل برنمیگرده و 

نت درسشو تموم میکنه میاد روستا وبه همه میگه من آبروی مفقوداالثر میشه ،چندسال بعد وقتی ماما

خاندانو بردم آبروي اون شهيدو بردم خودم این آبرو رو برمیگردونم و واقعاً مامانت کارهای ميكنه که همه با 

افتخار اسمشو میارن دیگه بعد از ازدواجش با سیاوش هم که همه باهاش آشتی میکنن،حاال به نظرت سعید 

هایی که مادرتو پدر خدابیامرزت سر زن عمو و عمو حسین دراوردان آیا یه دونه دخترشونو اونم بهارو با این بال

 !دادن داداشبهت می

 

 

 شدمخواست چه بی ابرویی کاش میخوابیدمو دیگر بیدار نمیشنیدم دلم مرگ میدیگر صدای احسان را نمی

 

 

 :ا گریه کردم دست احسان روی شانهایم نشست زار زدمدستانم را بر چشمانم گذاشتم و به مانند دختربچه ه

 

 

 شدم که اینارو بفهمم ای کاش هیچوقت به دنیا نمیومدم ای کاش هیچوقت عاشق بهار نمی-

  

 

 

دانست دقیقاً باید چه عکس سعید شکست خورده با آواری از حقایق تلخو باورنکردنی به تهران بازگشت نمی

دانست،اما نه وی مادرش بود و سیاوش همسر مادرش از این ماجرها هیچ نمیالعملی نشان دهد! ماجرای آبر 

توانست در این مورد به کسی خواست مادرش را ببیند نه به خاطر قسمی که به احسان داده بود میدلش می

خواست حسابی از خجالتش در بیایید و آن بخت برگشته سپیده حرف بزند، فقط یک مورد بود که دلش می

صدای زنگ آپارتمانش او را از فکر بیرون آورد در را که بی حوصله باز کردامیر حسین را روبرویش دید او از بود ،

 کرد؟ امیر حسین نگران سعید رابغل کرد دیدن امیر تعجب کرداو اینجا چه می
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 کجاییرفیق نمیگی داداشت بعد اینهمه سال اومده تنهاش نذارم-

نگرفت بی روح آویزان بود امیر با سعید دست داد و از سرمای دستش دستهای سعید اما او را در آغوش 

دانست چرا ولی تنها چیزی که االن واقعاً فهمید حال خوبی ندارد سعید خودش را از امیر حسین دور کرد ،نمی

خواست دیدار امیر حسین بود، امیر حسین سعید را روی کاناپه نشاند ،برایش از یخچال خرما و شیری نمی

رد و به چهره بی روحو رنگ پریده سعید خیره شد سعید رابا چند روز پیش خودش مقایسه کرد، حتی لحظه آو

دانست سعید از گذشته پدر و مادرش آخری که از آنا جدا شد هم به این روزگار نیفتاد، اما امیر حسین نمی

 :شرم دارد و اینگونه پریشان حال است دستي بر شانه سعيد گذاشت و گفت

 کم بخور تا حالت بهتر بشهی-

 :سعيد خيره به قاب عكس مادرش كه در سالن بود گفت

 خورمنمی-

 :امیر حسین کالفه روی مبل روبرویش نشست دستهایش را به هم گره زدو گفت

با مامانت حرف زدم قسم خورد از یک ماه پیشی که گفتی عالقه به دختر عمو حسین داری هرکاری تونسته  -

ت کنه، اما حرف حرف خودت بوده، آخه داداش من، من خاک برسری هم وجود نداشت اصالً کرده تا منصرف

 .محال بود ازدواج شما دوتا

 سعید شرمگین به لیوان شیر نگاه کرد

 پس توهم میدونستی چقدر بابام عوضی بوده؟-

ی، احسانم گفت که نه نه ،منم دوروز پیش فهمیدم ،راستش من به احسان گفتم که تو از اون خواستگاری کرد-

 .ام مامان عاطفه نامزدش خیلی اتفاقی چندوقت پیش جریان قدیمو برای احسان گفتهخاله

 :سعید همچنان خیره به لیوان شیر بود زیر لب گفت

 .سالمتی فردا هم که عقد کنونه پاشو برو داماد فردا باید سرحال باشیخواستگاری خوب پیش رفت ،به-

 :زدامیر حسین پوزخند تلخی 

داماد؟ هرکی ندونه تو میدونی که من دلم با این ازدواج نیست، اون دخترم همینطور،اين ازدواج بدون هيچ -

احساس عالقه اس ،هر دو بر سر اجبار،اونم به زور عمو مجبورش کرد جواب مثبت بده، حقیقتش دیگه به 

اجبار،ولی اون گناه داره ،آخه این بچه چه وقته خاطر خودم ناراحت نیستم ،من مردم ميتونم كنار بيام با اين 

 ازدواجشه

 بردسعید با تعجب به امیر نگاه کرد برایش عجیب بود امیر نام بهار را نمی

 اون،بچه،دختر عمو،امير حسين میدونی اسمش چیه؟-

ا دلخوري به امير حسين چنگي به موهايش زدو تكيه به مبل زد هنوز هم نام بهار حال امير را دگرگون ميكرد ب

 :سعيد غريد
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 ول كن سعيد توروخدا -

سعید دقيق به امير نگاه كرد سريع از جايش بلند شد و به طرف میز ناهار خوری رفت موبایلش را برمیدارد و 

گذارد، امیر حسین با تعجب به سعید پریشان حال نگاه کرد بعد از گیرد صدا را روی پخش میای میشماره

 هار در خانه پیچیدچند بوق تلفن صدای ب

 !بله-

 :سعید خیره به امیر آهسته گفت

 سالم دختر دایی خوبین؟-

 :بهار گيج از اين تماس گفت

 سالم سالمت باشین بفرمایید؟-

 صدای سعید لرزان بود و نگاه امیر حسین متعجب

 زنگ زدم نامزدیتونو با امیر حسین تبریک بگم امیدوارم خوشبخت بشین-

 هار آمدصدای پر از تریدید ب

 ممنون-

شرمنده نمیتونم بیام مراسمتون، هم زندایی پری و هم دایی چندبار تماس گرفتن اما حقیقتش من دارم میرم -

 کنمسفر خارج براتون آرزویی خوشبختی می

 :بهار خجالت زده از این تلفن بی دلیل گفت

ه تازه از تهران رسیدن خونمون کنم پسر عمه، انشالله هر جا هستین سر بلند و موفق باشین عمخواهش می-

 گفتن نمیتونید تشریف بیارین،ممنون از تماستون

 :سعید بی هوا گفت

 امیر حسین پسر خوبیه ،نگران نباش هیچکس اندازه اون نمیتونه خوشبختت کنه-

د بهار اما جوابی نداد و سکوت کرد وامير حسين فكر كرد سعيد نميداند چه نفرتي بين خودش و بهار وجود دار 

 :سعيد خداحافظی کوتاه با بهار كرد سعید به امیر حسین که چشمانش از تعجب گرد شده بود گفت

اسمش بهار خانمه یاد بگیر بهش نگی اون،امير به والي علي بخوايي اينو بدبخت كني آبمون توي يه جوب -

 نميره ،تو بهش تعهد داري ميفهمي؟

ای مهر بهار در ای گفتن نداشت دلش با بهار نبود حتی ذرهامیر حسین با کالفگی به آشپزخانه رفت حرفی بر 

دلش جا خوش نکرده بود سعيد كالفه بي هدف به دور خود ميچرخيد چيزي را كه متوجه شده بود نميتوانست 

باور كند،هم امير و هم بهار هر دو غمگين از اين ازدواج بودن:صدای تلفن سعید بلند شد سعید به شماره اي 

 :ش افتاد نگاه كردو بلند خندیدو به امیر گفتكه روي تلفن

 هیچوقت تا حاال انقدر منتظر سپیده نبودم-
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 :امیر دستپاچه به سمت سعید دویدو دستی بر شانه سعید گذاشت

 سعید خواهشا کاری به اون بدبخت نداشته باش ولش کن جوابشو نده،جون امير بي خيال سپيده بشو-

 :ت با پوزخند گفتسعيد كه دلش يك هوا خوري ميخواس

 نگران نباش فقط تماشا کن-

 دکمه اتصال را زد و خیلی خونسرد شروع به صحبت کرد

 بله-

 سالم سعید جان خوبی؟-

 !بله-

 سعید سرد بود اما سپیده با مهربانی ادامه داد

 عزیزم نمیایی شهرستان، فردا مراسم عقد رفیق صمیمیته ها-

 ار خندیدسعید دستش را مشت کرد و سپیده فتانه و

وای سعید نمیدونی اینجا چه خبره همه دارن برای این دوتا دانشمند خودکشی میکنن،گندشو درآوردن،كي -

فكرشو ميكرد امير حسين پسر خوشگله خاندان بياد واسه بهار فسقلي!ولي فكر كن بچه اين دوتا ميشه 

 فيثاقورث از بس كه جفتشون خر خونن

 : سعيد خونسرد نگاه ميكرد سپيده با شوق و هيجان ادامه دادسپيده بلند خنديد امير نگران به 

نميدوني چخبره! سعيد يه شوري افتاده ميون اين خاندان مثال زدني،اقا جون که گیر داده احسان یه کروات  -

زرشکی خاص براش بخره، مادر اخترم که فقط دستور میده باید اینو سرعقد کادو بدین اونو بدين،کم نذارین 

ميگه كم كسايي قرار نيست چی بپوشین چی نپوشید خاندان عظیمی آبروش درخطره،چپ ميره راست مياد 

 باهم ازدواج كنن دوتا نخبه 

 :سپیده خنده کنان گفت

بخدا دهنمون صاف كردن انقدر نقطه نقطه كردن ،اینو برات بگم زن عمو پری که چپو راست میره میگه دکتر -

پری جان چی دوست دارن؟ دکتر جان کی میان؟ دکتر جان کجان؟ یعنی با احسان و حمید فقط برای زن عمو 

خندیم یه کرکر خنده آیه که نگو جات خاليه زن عمو پري تو ابرهاست،باورت میشه از وقتی بهار جواب بله می

داده شامو ناهار خونه عمو حسینیم، واای اینو بهت بگم عمو حسین اجازه داده آهنگ توپ بذاریم حالشو 

م ،حامد گنده دماغم همش ميره ور دل ببریم ،یعنی یه هروکریه اینجا ،فقط با احسان و حميد در حال رقصي

بهار ؟،عروسم كه فقط لبخند ژكوند ميده تحويل،يكم شوررو هيجان نداره اين دختر ،دامادم كه فراريه ،پاشو بیا 

که بساط مفت خوری الواتی بدجوری جوره راستی مامانتم اومده ،دیگه فقط تو نیستیو امیر حسین، زن عمو 

 برای چه کاری تهرانه زهره گفت امیر حسین نمیدونم

 :سعید قلبش به درد آمد قرار بود داماد او باشد خونسرد گفت
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 سپیده-

 جانم-

 :سعید آرام گفت

 من میدونمکه تو باعث شدی بهار جواب منفی بهم بده-

 !چي!من؟ سعید من من-

 میخوام ازت یه درخواستی کنم ،هیچ وقت دیگه به من زنگ نزن ،هیچوقتم دیگه جلوی چشمم نیا-

 صدای سعید بیکباره باال رفت و امیر حسین به سمتش دوید

که اگه یکبار دیگه ببینمت یا به هم زنگ بزنی به والی علی اونچیزایی که دوست نداری بابات درمورد تو و -

 سپهراشغال بدونه رو همه اشو کف دست بابات میذارم

 دانستسپیده ترسیده بود ماجرای سپهر را سعید از کجا می

 !چی؟ سپهر کیه سعید یعنی-

سپهریادت نمیاد کیه؟ االن یادت میارم سپهر همونی که شب جشن تولدی که توی شیراز خونه مجرديت -

 ات کردو بعدم شروع کردگرفتی کیکو توی یقه

 :امیرحسین محکم به شانه سعید زدو فریاد زد

 بسه سعید حرمت نگه دار-

 رياد زد رگ هاي پيشانيش داشتن انگار پاره ميشدنداش کنار زد فسعید دست امیر حسین را از شانه

کردی قشنگ همش سپیده تمام عکسو فیلمای اون شبتو دارم اون کثافتکاری هایی که توی حالت م.ستی می-

معلومه، مشخصه که بیش اندازه با سپهر رابطه داشتی و اینم میدونم که به دوستات گفتی عشقو حالمو اینجا 

 کنمترین پسر ازدواج میستان با نجیبکنم بعدم میرم شهر می

توانست به او گفته باشد گفت درست بود و تنها کسیکه میسپیده شوکه شده بود همه مواردیکه سعید می

لیال دوست صمیمیش بود که به خاطر سپهر با او دعوایی سختی کرده بود و مدتی از او بی خبر بود دیگر 

 های زود گذر به حال خود زااار زدد و پشیمان از خوشیحرفی برای گفتن نداشت تلفن را قطع کر 

 :امیر حسین از این برخورد سعید ناراحت بود محكم به شانه سعيد كوبيدو گفت

  !هرکی هرکاری کرده نامردیه به روش بیاری، ازت انتظار نداشتم با سپیده اینجوری حرف بزنی-

 سعید سر به زیر جواب امیر حسین را داد

 ش امیرتو زخم نبا -

 خیله خوب حاال واقعاً میخوایی بری کجا ،میخوایی بری؟-

 میرم یکی از کشورهای عربی باهاشون تازه قرارداد بستم یه چند مدتی میمونم برمیگرد-

 سعید پوزخندی زد ادامه داد
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پاشو برو داداش مبارکت باشه ولی خوشبختش کن اون طفلک گناه داره دختر خیلی خوبیه جز خانمی چیزی -

 ازش ندیدم آنا دیگه تموم شده با بهار شروع کن

 بهار

 

گذشت،این چند روز روزهای شلوغی برای خانواده من بود ،مدام خانواده عمو روزها بدون هیچ ارتباطی با او می

پرویز در خانه ما رفت آمد داشتند، حتی خانواده سپیده رسماً در خانه ما اطراق کرده بودند زن عمو فرشته 

یده( برای لباس مراسم عقد سنگ تمام گذاشت او لباسی محجبه برای روز عقد دوخت، برادرانم که )مادر سپ

مدام در حال کل کل با احسان و سپیده بودند احسان و حتی عاطفه نامزد احسان فقط برای صبحانه خانه ما 

ردد و تنها در این هیاهو گنبودند !عمه هم امروز به ما اضافه شد ،آقا سیاوش امشب از سمینار خارجیش برمی

کردم سعید چنان با وخوشی سعید نیست،سعید! تماس چند دقیقه پیش سعید سردرگمم کرد فکر نمی

نشیند احترام با من برخورد کند، صدایش لرزان بود اما برایم آرزوی خوشبختی کرد،غم در دلم می

کند ندارد ،زن اجبار دامادش میبه خوشی از اينكهخوشبختي!او هم در این هیاهو نیست ،خوب مشخصاً دل

گرفت و من تنها پاسخی که داشتم سکوتو لبخند دروغین بود و زن عمو با عمو مدام سراغ او را از من می

دانند ها نمیزنم، و آنکرد از شرم و حیاست که با سکوت لبخند میرفت و فکر میام میخوشحالی قربان صدقه

کردم هیچ بیماری ندارد وحسم دیدم که احساس میایم، و من زن عمویی را میمن و او هیچ سخنی باهم نگفته

ها یک بازی بوده،او کامالً سرحال بود و مدام در حال رقصو خرید و دستورهای رنگارنگ برای گفت همه اینمی

شده بود تر اش با من در این چند روز بی اندازه صمیمانهباشکوه برگزار شدن مراسم عروسی ،احسان رابطه

کردم گفت او پسری مهربان است، و من احساس میکرد و میهای مختلف از برادرش تعریف میمدام به بهانه

داند ،عفت و کلثوم )خدمتکار زن عمو فرشته( عالقگی برادرش نسبت به من میچیز را درباره بیکه احسان همه

ولی تمام بار نظافت و پختو پز بر سر آن شد مدام سر هرکاری اختالف نظر داشتن و مدام دعوایشان می

های مختلف از زن عمو دوبیچاره ریخته بود ،و اما مادرو پدرم مادرم که سرمست بود از داماد دکتر به بهانه

پرسید،)زهره جون دکتر چه غذایی دوست داره؟ زهره جون دکتر سایز لباسش چیه؟ زهره درموردش سؤال می

کرد و دستم را باران میهب.و.سالفه از اين سادگي مادرم بودم ،مادرم مدام مرا جون دکتر کی میادو...(و من ك

ترسم از خوشی زیاد از کار بیوفته بی گفت)ببین بهار چقدر شاد میزنه میگذاشت و میروی قلبش می

یا ترسم داماد دکترخوشگلمو چشم کنن ()مادر بهار روسفیدم کنصاحاب،نكنه عروسیتو نبینم()وااای بهار می

میخوام چنان عاشق خودت کنی که اون دختر خوشگال به چشمش نیان(و وقتی کمی به خاطر این حرفش 

گفت)دورت بگردم خوشگلم تو که شبیه ملکه هایی ولی خوب کرد و میبارانم میهب.و.سشدم ناراحت می

های رم بعد از تعریفمادرباید حقیقتو گفت توی ریزه میزه کوچلو کجا و دکتر ماشالله هللا اکبر کجا(و ماد
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ترسید خودش کرد انگار میرفت و اسپند برای داماد غایبش دود میمکررش از دکترش شتابان به آشپزخانه می

سابیدند که چه نامزد زیبایی دارد ولی دامادش را چشم کند شاید هر دختری غیر از من بود در دلش قند می

ی او همان شب خواستگاری ترد شدم جز تخریب اجبار به این وصلت تن دادم و از سومنی که به

ها با اشک و کردم ولی شبنفسم چیزی نبود، البته که این چند روز با لبخند از همه استقبال میاعتمادبه

ترها شد و من بی ارده عروسک خیمه شبازی بزرگخوابیدم زندگی که مشخصاً به جدایی کشیده میبغض می

عقد به سرعت برق و باد رسید،روبروی آینه قدی سالن آرایشگاه نگاه گذاریی به ای دارد ؟روز بودم چه فایده

کرده من نبودم، ام خوب است یاد بد، ولی هرچه بود این دختر آرایشفهمیدم که چهرهخودم انداختم ،نمی

زيبا ،مهم کردم اما هیچ تمایلی به وارسی چهره خودم نداشم ،زشت بااینکه این اولين باری بود که آرایش می

شده بود حجابم را کامل کرده بود، نبود،لباس طالیی کامال پوشیده و روسری ساده طالیی که با گره زیبایی تزیین

آمد چه زمانی همه خانواده رفتند و مرا با تشکر از خانم آرایشگر در سالن انتظار نشستم، گیج بودم یادم نمی

او باشد بر روی صفحه گوشیم افتاد ،جواب که دادم صدای او زدم تنها گذاشتند! شماره ناشناسی که حدس می

 :بود که در گوشم پیچید

 .سالم تشریف بیارین پایین منتظرم-

 سالم چشم-

سایدم شايدم از دلهره و اندوهم كم شود،از در خروجی که بیرون رفتم ماشینش را هم میانگشتان دستم را روی

وشلوار توسی پوشیده بود و من فکر کردم که با موبایل بود کت روبروی دردیدم او درون ماشین مشغول صحبت

کوبد سوار شدمسالم کردم و او با یک نگاه بسیار کوتاه جوابم را داد ،و به مادرم باز زیبایی او را بر سر من می

 ماند!کردم او حد اقل به چهره تغیر کرده من خیره میادامه مکالمه تلفنیش پرداخت، و من چرا فکر می

ای یا نگاهی به همدیگر به تلفنش را که قطع کرد با یک ببخشید استارت زد و حرکت کرد وما بدون هیچ مکالمه

محضر رسیدیم، وتنها چیزیکه درون ماشین نظرم را جلب کرد بوی ادکلن خوشبویی بود که در فضا پیچیده بود 

از او از ماشین پیاده شدم ، به داخل  و من نام او را آقای عطر گذاشتم،به محضر که رسیدیم من سریع قبل

 :محضر رفتم ،قبل از اینکه در را باز کنم صدایش مرا از ادامه رفتن باز داشت

 کنید! یه لحظه صبر کنیدچیکار می-

 ایستادم پشت سرم که آمد بوی اقای عطر به مشامم رسید ملتمسانه بود صدایش

 ده یا حداقل جلوی مادرم مثل بقیه نامزدها باشیمکنم حاال که قبول کردین پس جلوی خانواخواهش می-

دانستم آن دست گل از کجا پیدایش شد سری به مثبت تکان دادم و او دست گلی سفید به من داد و من نمی

!در را برایم باز کرد و صدای دستو سوت در فضا پیچید، و من لبخند زنان به همه سالم کردم،و اقای عطر بدون 

آید چه زمانی بر سر سفره ی به من با همه گرم گرفته بود ،به مثال تمام دامادها،و یادم نمیهیچ توجهی یا نگاه

 ام مرا به زمان حال پرتاب کردعقد نشستم ولی دست مادرم بر شانه
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 بهار چهار مرتبه گفت وکیلم؟ حواست کجاست دختر ب!له رو بگو، زیر لفظیم که بنده خدا داد-

مرتبه خطبه خوانده و زیر لفظی  4دانستم چه زمانی عاقد نگاه كردم ،و من نمیگيج و مسخ شده به اطرافم 

کرد ،و مشخص بود در دلش چیست،وچه كسي داده؟ به آینه روبرویم نگاه کردم او با انگشتانش بازی می

ترین کار زندگیم است، در یک لحظه تمام موفقیت های علمی دانستم این اشتباهآشوبیست، مردد بودم می

توانم حق انتخابی داشته پژوهشیم جلوی چشمم آمد ،من کم برای کشورم افتخار آفرین نبودم ،چطور نمی

 :باشم، یک لحظه احساس کردم سرش کنار گوشم آمد و صدای او در گوشم پیچید

 کنم بله بگین ،همه منتظرن خیلی طوالنی شدام از این اجبار خواهش میشرمنده-

یدن کالم هللا ب.و.سین اجبار تأسف خوردم او همچنان نگران ديگران بود، با بغض و و من برای خودمو او از ا

 :بلند گفتم

* 

 بسم هللا الرحمن الرحیم با اجازه صاحت مقدس امام زمان بله-

* 

های ریزرنگی برسرم هم حال مرا عوض نکرد، و من به عمد از پدرم اجازه صدای سوتو دست وریختن نقل

ان برای خانواده زیاد بود که فکر کنم هیچکس نفهمید که از هیچکس اجازه بله نگرفتم ، این خوشی چن

ریخت که او برای آرام کردنش ایستاد و بغلش کرد، لبخند دروغین بر نگرفتم، زن عمو چنان اشک ذوق می

ن هم لبانم بود ودگر هیچ یادم نیست، تا زمانیکه دستی به دور گردنم حلقه شد و زهری در دهانم گذاشت و م

دانستم چند ماه دیگر با شرمساری ای در دست کردم که میبه اجبار همین کار را با لبخند انجام دادم و حلقه

خواستم هیچکس را خواستم من زورو اجبار نمیباید از دست دربیاورم ،به خودم گفتم) من این ازدواج را نمی

ای بر دستم نشست سرم را که باال هب.و.سنیکه بخشم( در حال خود نبودم تا زمابخشم هیچکدام را نمینمی

ید ،و من از خجالت اشک در چشمانم آمد، دستم را عقب ب.و.سکردم زن عمو را دیدم که با اشک دستم را 

ای بر صورت گریانش زدم ،از زن عمو دلگير بودم از پدرم بيشتر ،ولي ..،همه افراد سکوت کرده هب.و.سکشیدم 

 :شنیدم با بغضي در گلو گفتم،و من فقط صدایی نفس هایی تند او را می کردندو با بغض به ما نگاه می

 

 !ام نکنید زن عمو ،این چه کاریهشرمنده-

 :يد و گفتب.و.سزن عمو دوباره دستم را 

 .خندیحاللم کن ،میدونم که خوشبخت میشی، بخند عزیزکم که میدونم که داری با غم می-

 لبخند زدم

 شید،مگه بزرگترها بجز خيرو صالح چيزي ميخوان؟خوبم زن عمو جون نگران نبا-

 :زن عمو لبخند زد و رو به او کردو گفت
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 ببین چه عروسک خوشگلی برات انتخاب کردم، نگاهش کن امیر حسین دست مریزاد نداره انتخابم؟-

 :دانم او نگاه کرد یا نه ولی هرچه بود زن عمو گفتنمی

 قربون او نجابتت برم پسرم-

ید و درآغوش ب.و.سحامد آمد مرا !ای نگاهم نکرده! نجابتدی زدم مشخص بود او حتی لحظهدر دلم پوزخن

 :گرفت و گفت

 این خوشحالی فامیل مدیون بله تو خواهر گلم-

 :ید و درگوشم گفتب.و.سدار خودم کردم! مادرم مرا و من فکر کردم چه اندازه همه را وام

درس خوندن میتونی یه زندگی و بچرخونی، یجوری این  میخوام هنر تو نشون بدی، میخوام همه بدونن جز-

 دکترو عاشق خودت کن که همه انگشت به دهن بمونن باشه مادر؟

های خانوادگی گرفته شد و من این بار نام او را آقای دست گذاشتم و من تنها با لبخند چشمی گفتم ،عکس

يقت بخاطر لبخند مادرش اين كار ار چون دستش دور کمرم رفت تا صمیمیت دروغینش را نشان دهد،در حق

فهمیدم، دستش هیچ گرمای محبتی به من منتقل نکرد ، كرد، او بی روح بود همچون من و من این را خوب می

کرد تاکسی از راز درونش خبردار نشود، اما غم عمیق وجودش را زد و شوخی میاو به همه لبخند می

چیز یادم نیست، شتم ،اما من نميتوانستم تظاهر كنم ،و دیگر هیچفهمیدم،چون خود من دقيقا حال او را دامی

توانم قسم بخورم که او هنوز حتی نگاهی تا زمانی که به رستوران هتل شهر رفتیم ،او کنار من نشست و من می

به من نکرده،و من مدام ذهنم درگیر این بود که چرا این ازدواج اجباری نصیب من شد، چرا زن عمو، پدرم، 

کرد ،آیا من عروسی بودم که داماد حتی نگاهش نمی!ادرم ،عمو پرویز ،و او ،به حق من بد کردند م

فهمیدند؟ یا فقط به این که حرفشان به کرسی نشسته توجه دارند، او اما با همه محترمانه صحبت نمی

ا به خاطر دل مادرش دانستم که این خندها تنهخندید ،و من میهای احسان و حمید میکرد، و به لودگیمی

مروز عروس و داماد این جمع بودند، اما رفتار کرد، انگار آن دو ابود، احسان باعاطفه چنان دلدارانه برخورد می

همه نسبت به عاطفه و متقابالً خود عاطفه به دیگران بسیار بی مهربود، و یادم نیست که چه زمانی شد که در 

م و دری که توسط او پشت سرم بسته شد مرا به خو لرزاند، ومن به خاطر خانه امان بودیم !و من به اتاقم رفت

 :کم محلیش به خودم اجازه وارد شدن به او ندادم، بدون نگاه به او پشت کرده به او گفتم

 ام، اصالً در توانم نیست یک ثانیه بیدار موندن ،شرمندهببخشین میشه برین من خسته-

ای بگویید از همان پشت سر برگشت ،و من عروس ی جلو بیایید یا کلمهو او ازخداخواسته بدون اینکه حت

ای مرا فهمیدند ،و او ذرهاجباري اين مرد بودم ،دخترها خوب از نگاه کسی خواستن یا نخواستن را می

ش کنم ،من هم برای خود غرور دارم ،سریع خودم را به خواب زدم ب.و.سخواست، پس چرا در این اتاق محنمی

 .وی مادرم بازخواست نشومتا از س

ای صبح که از خواب بیدار شدم شرمسار از قضا شدن نماز صبحم دوشی گرفتم، به سالن خانه که رفتم سفره
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شده بود و همه خانواده بر سر سفره صبحانه بودند، تنها غایبان این سفره احسان سعید و سپیده بلند پهن

ش آمده بودند، لبخندی زدم حداقلش این ازدواج اجباری بودند ،برایم جالب بود حتی عمه فهیمه و همسر 

ها را کنار زده ،باانرژی ساختگی سالم گرمی کردم و او جلوی پایم ایستاد، تیشرت سفید با شلوار سفید او کینه

دست دادم را داماد وار کرده بود و من طبق معمول کت و دامن پوشیده بودم و مردد دستی دراز کرد ومن کوتاه

 انستم برای او ارتباط با یک جنس مخالف آسان است اما من اولین بارم بود،دم،ی

داد، کنار او نشستم و بعد از آمدن من و این اولین بار طعم زهر ،طعم تحقير،طعم اجبار،طعم اضافي بودن می

د داد ،ولی کامالً مشخص بوآن همهمه انگار تمام شد و هرکس خودش را مشغول صبحانه خوردن نشان می

 :ای جلوی صورتم گرفته شد و او با لبخند بلند گفتکنند ،لقمههمه زیر چشم به ما دو نفر نگاه می

 اینم برای عروس خانم ما-

و من با تعجب لقمه را از او گرفتم و متوجه شدم همه در حال ریز خندیدن هستند و او کامالً بلد بود تظاهر 

ه مشغول نظر دادن شدن،و فقط من و او بودیم که در سکوت کند ،حامد شروع کرد به صحبت از بازار و هم

خوردیم ،پس از صرف صبحانه من سینی چایی را به سالن بردم و او بلند شد و از دستم گرفت صبحانه می

حامدو حمید با لودگی او را مسخره کردند و زن ذلیل نامیدند، و زن عمو به من اشاره کرد که آقای خدمتکار را 

ای به جانم افتاد ،او وارد شد و از م و من با خجالت به اتاق مطالعه رفتم،با تقه ای به در دلهرهبه خلوت ببر 

سوی تابلوها ای به خلوت باهم دیگر ندارد، بهدستان لرزانش و نگاهش که پی درودیوار بود، فهمیدم او هم عالقه

 :ندن کرد و بدون نگاه به من گفتهایی اهدایی از مسابقات گوناگونم رفت و خود را مشغول خواو مدال

من باید برم تهران ،هم احسانو برسونم فرودگاه بعدش باید برم وزارت خونه برای گرفتن اجازه فعالیت پزشکیم -

گاه کالیفرنیا دارین آماده کنید تا ببرم وکیل ای که از دانشنامهگاه تونو با اون دعوت،شما هم مدارک دانش

 مهاجرت

هیچ نگاهی به من خداحافظی کرد و رفت و من ماندم با آواری از سؤال که حتی برای صده ای از و بی هوا بدون 

 نگاه هیچ جذابیتی برای او نداشتم؟

 

* 

ای از اتاق که بیرون آمدم همه درحال خداحافظی با او بودند، مادرم او را از زیر قران رد کرد، و به من چشم غره

ر حياط ماندن ،از خانه بيرون رفتم كنار ماشينش ايستادم ،وفقط یک رفت که به استقبالش بروم ،همه د

خداحافظ سهم هردویمان از استقبال بود، به جمع خانواده پیوستم از گفتگوها مشخص شد فردا همه خانواده 

قرار روند تا طبقه باالی خانه عمو را برای حداقل یکسال بودنمان در ایران آماده کنند ، جز من به تهران میبه

ها و وسایل مرا در کارتون بگذارد تا یک جا به تهران ببرند ، من به صورت شد عفت به خانه ما بیاید تا کتاب
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دیدند که من عروسی مرده بودم! واو شدم، آن هم با چه اجباری ،آیا میرسمی داشتم از خانه پدرم بیرون می

مه در حال بگو بخندو گفتن خاطرات قدیمی و پرسید، هدامادی نفرین شده؟هیچکسی هیچ سوالی از من نمی

تر مراسم عروسی بودند،دیگر هیچ از رفتن به تهران و ادامه تحصیلم در تصمیم برای برگذاری هرچه باشکوه

ای بروم که هیچ جای من آنجا گاه شریف خوشحال نبودم ، من قرار بود بیست روز دیگر به خانهدانش

 :هایشان و خداحافظی بودند که عمو گفت نیست،همه در حال سوار شدن ماشین

 بهار عمو ماشینتو گذاشتم خونه حامد میرم بعداز ظهر برات میارم-

 با تعجب به عمو نگاه کردم

 !کدوم ماشین عمو جون !من ماشین ندارم-

صدای خنده و همهمه در کوچه ما پیچید) یکی گفت عاشقه یکی گفت هواسش پی شوهرشه ودیگری گفت 

 یه( و صدای بابا در گوشم پیچیددخترم خجالت

 داداش خجالتمون دادید-

کرد عمو و من با تعجب به پدری نگاه کردم که به خاطر یک ماشین هدیه خجالت زده بود، شاید هم تعارف می

 :گفت

 !همون ماشینی که امیر حسین سر عقد کیلیدشو بهت کادو داد دیگه عمو جون-

آمد کی ،چه زمانی، به من کلید ماشین داده شده! و اصالً کلید یادم نمیو من با حیرت به همه نگاه کردم و 

 :کجاست عمو ادامه داد

 بعداز ظهر هم میام دنبالت، بریم محضر که امضای آخر آپارتمانتو بزنی-

 و من گر گرفتم از اینکه از هیچ چیزی اطالع ندارم ،با لبخند تشکر کردم و عمو ادامه داد

من در جریان این دوتا کادو نبودم، خودش هردوشو چند روز که رفته بوده تهران برات  به جون امير حسين که

 خریده

آید، ولی مطمعن بودم از عذاب و من فکر کردم آقای کادو کی این ها را به من هدیه داد که من یادم نمی

قورت دادم ، به خودم قول وجدانش این هدایا را تهیه کرده ،من عصبانی از این هدایای بیش از اندازه حرصم را 

آیم ،به اتاقم که رفتم به گوشی همراهم که نگاه کردم شماره احسان را دیدم دادم به موقعش از خجالتش در می

 که چندین بار تماس گرفته بود ویک پیغام

سالم عروس خونمون بابا این گوشی تو جواب بده چیه گوشی سیب گاز زده کادو گرفتی دیگه تحویل نمگیری )

عروس جان(منظورش از گرفتن گوشی هدیه را نفهمیدم ،یعنی این هم یک هدیه از طرف آقای کادوبود ،خدایا 

 نکند بیمار شدم !چرا هیچ چیز یادم نیست !با احسان تماس گرفتم

 سالم آقا احسان ،شرمنده گوشیم توی اتاق بود خوب هستین؟-

یم میریم تهران ،بعداز ظهر پرواز دبی دارم سالم دشمنت شرمنده ،چطوری دختر ؟با امیر حسینم دار -
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 !،هرچقدر زنگ زدم خداحافظی کنم جواب ندادی

 کنمزنده باشین خوبم، ،ببخشيد تلفن روي سكوت بود، ایشالله که موفق به شین براتون دعا می-

 دستت درد نکنه که دعاهات معجزه میکنه، میخوایی گوشیو بدم امیر حسین کاری باهاش نداری؟-

 ممنون سالم برسونیدنه -

 :احسان خندیدو به او گفت

 .بهار میگه عاشقتم مواظب خودت باش-

 ومن با یک آقا احسان زشته عصبانیتم را نشان دادم احسان سر مست و خوشحال بلند گفت،

 .باشه بابا ،شوهرتم میگه دورت بگردم دوریت برام مشکله-

  

ه باهم خندیدم و ارتباط را قطع کردم ،از مادرم درمورد صدای فریاد احسان خفه ،او از پشت تلفن آمد، هرس

هدایا سر عقد پرسیدم و فهمیدم هدیه گوشی کار احسان بوده ،البته که این هدایا در خاندان عظیمی چیز 

دانم بود شب هنگام موقع خواب موبایلم زنگ خورد ،نمیعجیبی نبود ،همه چیز باید گرانترینو بهترینش می

کردم خبر رسیدنش را یا حتی برای یک احوال پرسی حتماً با من تماس تظار او بودم ،حس میچرا ولی چشم ان

 :گیرد، اما شماره خارج از کشور بود جواب دادممی

 بله-

 :صدای خنده و بشاش احسان بود

 سالم زن داداش کوچلو،چطوری؟ رسیدم دبی خوبی؟-

 من نداشت بیشتر هوای مرا داشتای در قبال به معنای واقعی وا رفتم ،احسان که وظیفه

سالمت رسیدین ،الحمدلله منم خوبم، مواظب خودتون باشید، بابت موبایل هدیه هم سالم شکر خدا که به-

 شرمنده کردین آقا احسان ممنونم ،انشالله جبران كنم

 ام کردیقربونت زن داداش، بابا قابلتو نداره ،توی محضر هم انقدر تشکر کردی شرمنده-

دربهت اینکه چه زمانی این گوشی را داده و کی تشکر کردم بودم،!و نميفهميدم چرا احسان پافشاري روي و من 

 :گفتن زن داداش دارد و من از اين كه زن برادر او بودم سرخورده بودم خونسرد گفتم

 ام کردینممنونم همه شرمنده-

 صدای احسان آهسته شد شاید غمگین

هستیم، به خدا از فکرت بیرون نمیام، میدونم که به اجبار زن داداشم شدی ،ولی نگو بهار ،ما همه شرمنده تو-

ها به اجبار ازدواج کردن ولی بعد خواستن که به مطمعنم شما دوتا بهترین زندگیو تشکیل میدین ،بهار خیلی

ون داره، هم فرصت بدن، و بهترین زندگیو تشکیل دادن ،به امیر فرصت بده اون خیلی آقاست ،یه قلب مهرب
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 ..انقدر مهربون که به خاطر مادرم از

 :خواهد بگویید از عشقش گذشته و من ناراحت گفتمدانستم که میحرفش را ادامه نداد می

شرمنده نباشین ،قسمت این بوده، اگر خودش بخواد فرصتی میده ،وگرنه اگر به فکر آنا باشه به هیجا -

 .رسیمنمی

 .نه به خدا اون دیگه فکر-

 تمومش کنید میشه-

 :درد اين شكست تحملم را كم كرده بود احسان شرمنده گفت

 باشه شرمنده، راستی یه چیز دیگه-

 بفرمایید-

چندروز دیگه جواب آزمایش ژنتیک قبل ازدواج منو عاطفه میاد، میشه مامانمو راضی کنی روز مراسم -

اطفه نداره،منم جرات ندارم حرف عروسي عروسیتون ماهم عقد کنیم؟ خودت میدونی که اصالً رابطه خوبی با ع

 بزنم

 لبخند زدم چقدر تناقض در ازدواج ما و احسان بود او عاشق ما تنفر

 چشم حتماً کی برمیگردین؟-

روز اینجام سه تا مسابقه داریم برمیگردیم تا قبل عروسی، بهار میشه یکاری کنی رابطه مامانمو عاطفه هم  15-

 قبولت دارندخوب بشه ،میدونی که خیلی 

چشم نگران نباشین بالخره کنار میان با این موضوع ،ولی آقا احسان من دیروز که عاطفه رو توی محضر دیدم -

 کالً خودشو از همه دور نگه میداره! با هیچکس گرم نمیگیره

ومد خوب چون هیچکس تحولش نمیگیره ،اونم حق داره خدایی یه بله برون برای ما نگرفتن، حتی خواهرمم نی-

شب خواستگاری ،چه انتظاری داری !به خدا اصالً بحث حسادت نیستا ،دارم منطقیش میگم خودت ببین اون 

از شب خواستگاریت که چقدر باحالو شیرین همه خانواده جمع بودن، قبل از عقدتون چندروز ناهارو شام همه 

خ تاالر تهرانو برای عروسیتون دیدن اونجا بودیم بزن و بکوب، مراسم عقدتونو که توی هتل گرفتن بهترین کا

،آتلیه و فیلمبردارو مراسم گردون هزار کوفت و زهر مار که هرکدوم از بهترین هاس به کنار براي امير ديدن،من 

کنم ،فقط میخوام عقد کنم حرفم اینه اینا تبعیض نیست؟ ولی من راضیم ازدواج کنم همه رو براش جبران می

 64بشهپارت ها تمومتا همه حرفو حدیث

حوصله در دودل هاي احسان را نداشتم آن قدر غم دل خودم سنگين بودم كه توان حرف هاي او نبود آرام 

 :گفتم

درست میگین همه حرفهاتون منطقیه ولی چه میشه کرد؟ خانواده عظیمیو که میشناسین ،حرف حرف -

 خودشونه، کمتر از خودشونو قبول ندارن
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 اه بوده؟بهار به نظرت انتخابم اشتب-

 تعجب کردم این چه سوالی بود

من نمیدونم! این انتخاب شماست! درسته هیچکس موافق نیست ،ولی خوب شما دختر خاله اتونو دوست --

 دارین،

 آر ه خیلی دوستش دارم-

بعد از کمی صحبت تلفن راقطع کردم و تا صبح پلک برهم نذاشتم ،فکرهای زیادی ذهنم را درگیر کرده بود ،از 

ام روسفید شوم ،از اینکه بعداً به خاطر ه خودم را به کسی تحمیل کنم متنفر بودم ،اما چطور نزد خانوادهاینک

کنم درخواست طالق دهدو فكر كردم عالقه به من نزدیک نشود ترسیدم،ترسیدم که زودتر از آنچه که فکر می

شوم .روز بعد همه رمنده خانواده میباید هرچه زودتر از ایران بروم حداقل اگر آنطرف طالق بگیرم کمتر ش

 .خانواده به تهران رفتند و فقط عفت درکنار من ماند

 

 عفت بودو غرغرهایش

خواست آن طفلک نقش خدمتکار را برای ای بگذارد ،هیچ دلم نمیبه عفت اجازه ندادم دست به هیچ وسیله

کرد ،هر دفه هم به ر زن عمو غیبت میمن داشته باشد، او هم خانم وار نشسته بود و درمورد کلثوم خدمتکا

درست جمع كن( و بعدهم شروع کرد از قدیم و علت کوری یک چشمش بگوید درمورد )جانم غر ميزد كه 

نامزدش که از او طالق گرفته بود با حسرت گفت، و با سوز دل گفت که هرکه طالق بگیرد مانند او سیاه بخت 

 گرفتم ومن بلند خندیدماست و ای کاش از آن نامرد دزد طالق نمی

 !عفت خانم شوهر دزد میخوایی چیکار-

 .ای دخترم آدم بی سایه سر باشه عزتو احترامی نداره-

و من درحال جمع کردن کتاب هایم حس کردم طالق نگرفته مانند عفت سیاه بختم ، بی هوا ذوق حلقه 

 ازدواجم را کرد

 ت کو؟وای بهار چقدر حلقه دستت خوشگله، پس بقیه طالها-

خورم این حلقه را در دستم ای در دستم است عفت بود! و من قسم میو اولین کسی که یادم آورد که حلقه

 :ندیده بودم، بی حوصله گفتم

 ای به طال ندارمهمین حلقه بسه عفت خانمع زیاد عالقه-

لدادگی سعید به من خبر ای رفتو گفت )زیبایی زن به طالهایی اوست( او برایم گفت که از جریان داو چشم غره

دارد و گفت )که بهترین کار این بود که به دکتر بله گفتی آقای دکتر کجاو سعید کجا(و من فکر کردم اگر 

 .کردم؟ نميدانمای نبود حتماً با کسی که اولین بار دلم را لرزاند ازدواج میسپیده

 تلفنم زنگ خورد مامان پری بود سرمست بود و شاد
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سیدیم دخترم، بهار بیا ببین که آقای دکتر مارو بدون تو دوست نداره! ازهمه امون ناراحته میگه سالم بهارم، ر -

چرا نبردیمت تهران ،هرچی بهشون میگم دکتر جان حاجی بد میدونه دختر قبل جهاز بره توخونه داماد، قبول 

 ..نمیکنه ،

 بفرمایید آقای دکتر با خودش حرف بزنید

 :م ماندم صدای او آمد خوشحال گفتباتعجب خیره به حلقه دست

 سالم عزیزم ،خوبی ؟خانم چرا نیومدی تهران ؟خیلی ازت ناراحت شدم-

آمد دستم را بر دیوار گرفتم ،شاید آنقدرها هم که ام بیرون نمیو من شوک زده با دهانی باز و نفسی که از سینه

 درو مادرم درگوشم زنگ زدکردم اوضاع خراب نبود، شاید او مرا دوست دارد ،صدای پفکر می

 :هنرتو نشون بده(تا خواستم حرفی بزنم گفت )

 یک لحظه اجازه بده عزیزم-

 :صدای دراتاقی از آن طرف تلفن آمد مشخص بود درون اتاق رفته او گفت

 سالم ببخشین شرمنده ،جلوی بقیه معذب بودم ،خواستم که عادی جلوشون جلوه کنم-

 ای بود، خواستم بي تفاوت باشم ه باخته بودم و او یک دغل باز حرفهو من وا رفتم و هنر نشان نداد

 کنمنه بابا خواهش می-

 ببخشین دیگه دلخوشی پدرو مادرها به همینچیزهاست، اگر ناراحتتون کردم باز ببخشین-

 :داد ،سکوتم را که دید ادامه دادچشمانم را بستم آن لعنتی فرصت هیچ هنرمندی به من نمی

استم بهتون بگم برای اینکه مدام بهمون گیر ندن و ازمون نخوان مدام بریم گردشو مهمونی، من راستی خو-

 دیگه تهران میمونم دنبال کارهای اداری خودم آخر هفته میام شهرستان موردی که نیست؟

 نه خداحافظ -

بغض وحسرت  ای بکشد و اقای غریبه گوشی را قطع کرد و من باجواب صریح واضحم باعث شد نفس کالفه

 ابلهانه فکر کردم چقدر جلوی دیگران صدایش مهربان بود و شاید این غریبه مهربان است

توانستم به او نزدیک شوم ،وقتی با اولین دیدار به من گفته بود که مرا خواهان نیست و به من من چطور می

خواهم خودم را به او کند میمیکند ،او از من خواسته از او کناره بگیرم ،پس هرکاری کنم او حس فکر نمی

 شنیدمتحمیل کنم، با سرخوردگی مشغول جمع آوری شدم و دیگر صدای عفت را نمی

 دادغرور من به راحتترین شکل خورد شده بود ، این لحظات برای منی که همیشه اول بودم طعم مرگ می

 64پارت

عمو رنگ پریده و خسته بود، مادرم گفت )به بعد از سه روز همه خوشحالو راضی از تهران برگشتند، تنها زن 

خاطر خوشحالی زیاد تمام خریدها را خودش نظارت کرده براي همين كمي ضعيف شده (از قرار معلوم پدرم 
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ها را خریده بود و در این سه روز او بسیار گرم از آنها پذیرایی کرده بود به طوري كه همه از پذيرايي او بهترین

 :ای که باعث تعجبم شد این بود که مادرم گفتهتعريف ميكنند و نکت

فهمیدم دکتر جان مدام باهات تلفنی البته گفتن من که فایده نداره بگم چي خریدیمو چی نخریدم ،خودم می-

 حرف میزنه و ریز به ریز همه رو برات میگه

ب از اين همه خود کرده ؟ و من متعجو من دلشوره ای عجیبی به جانم افتاد ،یعنی با چه کسی صحبت می

های مادرم فهمیدم قرار بر این شده که همه سه روز قبل از جشن عروسی تهران داريو دلغ بازيش بودم ،از حرف

برویم برای گرفتن کلیپ عروسی درباغ و من بچگانه فکر کردم شايد ديده شوم در چشم او بخاطر عکس های 

کمی نزدیکی محبتی بینمان ایجاد کند، و این تنفری که از  که باید این همه به او نزدیک شوم ، فکر کردم شاید

گفت داد و میاو در دل دارم کمی کمرنگ شود، مادرم مدام عکس های وسایلی را که خریده بودند نشان می

دانستم مشترک اتاق خوابمان توسط دیزاینر چیده شده ،و من به اتاق خواب بسیار زیبایی نگاه کردم که نمی

دانستم مادرم آنقدر ه، خواستم با مادرم حرف بزنم بگويم كه احساسي بين ما نيست، اما خودم میشود یا نمی

کند ،و فكر كردم باید یک روز با مادر اختر صحبتی داشته باشم،شايد راهكاري داشته باشد، در ها درک نمی

بود او دیگر همراه من به  کرد رفتار پدرم ا ز بعد از مراسم عقداین مدت چیز عجیبی که نظرم را جلب می

گفت)فقط زنگ بزن شوهرت ازش اجازه بگیر ماشالله دیگه بزرگ شدی آمد و میگاه یا کتاب فروشی نمیدانش

نیازی نیست من همراهت بیام(و من فکر کردم بزرگ شدنم همراه است با سیاه بخت شدنم ،و چه بهاي 

تر حتی یکبار هم از من نپرسیده بود که راضی هستی سنگيني داشت اين بزرگ شدن،و مادرم از ذوق داماد دک

 .یا نه

آخر هفته شد او نیامد عمو پرویز تماس گرفت و مرا برای ناهار به خانه اشان دعوت کرد و از حرف هایش 

کرد من از همه چیز او فهمیدم که آن عوضي جراحی داشته و نتوانسته به شهرستان بیایید،و عمو فکر می

دانست، لباس هایم را خود را مطلع نشان دادم و نگفتم او حتی مرا قابل یک تلفن زدن نمیمطلعم ،و من هم 

تعویض کردم، آماده شدم برای رفتن به منزل عمو اینترنت موبایلم را فعال کردم یک پیغام از طرف احسان 

 :داشتم

 هر وقت آنالین شدی تماس بگیر-

ون تخت خواب جوابم را داد ،و من شرمسار از صحنه روبرویم ارتباط تصویری برقرار کردم و او خواب آلود در 

 :صورتم را به طرف دیگر کردم ،صدای خنده او را شنیدم که گفت

 شرمنده بابا خواب بودم خوب لباس تنم نیست یه لحظه اجازه بده-

 کمی که گذشت

 بهار االن اوکیم کجارفتی؟-

گردنش برده بود، مثالً حجابش کامل است لب گزيدم  روی تخت دراز کشیده بود و پتوی سفید هتل را تا زیر
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 كه لبخند نزنم 

 سالم خوبین آقا احسان-

 :کالفه و ناراحت گفت

 نه بابا چه خوبی-

 !چرا چی شده ؟دیشب که خداروشکر برنده شدین-

 .آره بابا ولی این برنده شدن حسابی کوفتم شد-

 چرا ؟-

ام جواب داد، اونم با عاطفه خوشحالیشو ببینم شوهر خالههیچی یک كاره مثالً بعد از پیروزی زنگ زدم -

عصبانیت و با توهین گفت تا زمانی که مراسمی درشان دخترم نگیری اجازه تلفن زدن بهش نداری! بهش 

میگم ببخشید ولی وقتیم که نامزد نبودیم عاطفه مدام باهام در تماس بود! مرتیکه دراومده میگه عاطفه غلط 

ن امیر حسین همه جوره سنگ تموم میذارید ،به دختر منکه رسید همه دربه درو فقیر کرد ،خوب برای ز

شدین، میگم آخه هنوز که جواب آزمایش نیومده که ما بخواییم مراسم بگیرم فقط یه انگشتر آوردیم که مراسم 

نیومدن  ات برن بمیرن، هیچکدومنامزدی رسمی بشه ،مرتیکه نفهم شروع کرد دادو بیداد که همه طایفه

خوان و دنبال بهونه ان، کلی چرندیات گفت که مادرت چرا هیچوقت ات دخترمو نمینامزدی دخترم خانواده

باهاش تماس نمگیره ،چرا داداشت خونه و ماشین به نام دختر عموت کرد ،چرا بدون اجازه عاطفه برای زن 

براش بکنی ،خالصه زهرم کردند این داداشت گوشی خریدی ،اگه عاطفه رو میخوایی باید همه اینکارهارو 

داد، منم اینقدر از توهیناش عصبی شدم هرچی لیاقت خودشو پیروزیو و تمام این حرفها فقط بوی حسادت می

 پسراش بود گفتم مرتیکه معتاد

 

آنقدر ذهنم مریض و افسرده بود که حرفی برای گفتن نداشتم مسخره بود مراسم عقدي كه هيچ چيزي از آن 

 :ندارم باعث حسرت ديگران بود انگار بيرونم همه را ميكشت درونم خودم را كالفه گفتمبه ياد 

 

 چی بگم واال موقع خوبی برای گله گذاری نبوده! حاال برای چی آزمایش ژنتیک دادین-

به چه میدونم بابا؟ خانواده پدری عاطفه یه ژن معیوب دارن، مامانم گیر داده شماهم باید آزمایش بدین ،اینا -

کنار انقدر رفتارش باهام بد بود که به قرآن میخوام قید عاطفه رو بزنم، مرتیکه نفهم بهم میگه باید برای عاطفه 

جهاز بخری بدون اینکه کسی بفهمه شیر بها روهم کامل باید بدی تا ما خرج چند روز رفت آمد شما رو داشته 

رض کردن ،خود خرم مقصرم مدام قربون صدقه باشیم ،بعدشم به هیچکس نباید بگی، بهار اینا منو خر ف

عاطفه میرم فکر میکنن خرشون از پل گذشته، باید گربه رو دم حجله بکشم، کور خوندن درسته من با وجود 

 ام توهین کنهدم کسی به خانوادهمخالفت همه رفتم خواستگاری دخترشون ،ولی دیگه اجازه نمی
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ام که اگه اینارو بهشون بگم از خدا خواسته کی بگم؟ اون از خانوادهموندم چه غلطی بکنم، آخه بهار دردمو به 

بریدن حاال از ام که تا چند روز پیش گوسفند جلوم سر میکنند ،اینم از این خانواده خالهموضوعو منتفی می

ه سر حسادت تو امیر حسین جنجال به پا کردن ،گفتم به تو زنگ بزنم تو از همه عاقلتری هیچوقتم یه طرف

 قاضی نمیری بگو چه خاکی سرم کنم؟

 کنید میخوام مخالفت کنمواال چی بگم هرچی بگم فکر می-

نه بابا این چه حرفیه من واقعاً عاطفه رو دوست دارم حقیقتش اول اون بهم پیشنهاد ازدواج داد مدام منو -

کنم که خودیه ،ولی  کرد خیلی باهام خوب بودن منم دیدم چه بهتر با کسی ازدواجخونه اشون دعوت می

نمیدونم از دیشب چه مرگشون شده، مرتیکه معتاد دندون تیز کرده برای مال بابام ،نمیفهمه که داره با این 

کاراش دخترشو کوچیک میکنه ،به خدا اصالً دیشب تعجب کردم این چندوقت انقدر عزتو احترامم میذاشتن 

 ولی انگار دارن ذاتشونو نشون میدن که من اصالً غرغرکردن های خانواده برام مهم نبود!

 

كاش تمام شود اين مكالمه مسخره انتخاب احسان اشتباه بود و چطور ميشد به اين پسر احمق فهماند خطا 

 كرده 

 عاطفه خودش تماس نگرفت؟-

ا چرا بابا صبح زنگ زد اونم بدتر از باباش ،نمیدونم این موبایل چی بود که اینا آتیش به جونشون افتاد، ت-

تونست بد دهنی کرد که روی چه حسابی برای بهار موبایل خریدی، دختره پاک زده به سرش! اساسی دعوامون 

شد، منم عصبانی گفتم انگار خواست خدا بود که من این موبایلو برای زن داداشم بگیرمو شماها ذاتتونو نشون 

فه رو ندیده بودم یجوری باهام حرف بدین، اونم هرچی لیاقت خودش بود برای تو گفت به خدا این روی عاط

ام بایستم تا همینجاشم حسابی دل مامانم شکسته از میزنه که منو موظف میکنه به خاطرش جلوی خانواده

دست من بهش میگم عزیز من تو باید از در محبت واردشی نه اینکه حتی برای احوال پرسی به دیدن مامانم 

مو از سر راه نیاوردم که اونا باهام سرد برخورد کنن خالصه که سرتو درد نری ،جیغو داد راه انداخته که من غرور 

 نیارم اساسی باهم درگیر شدیم

 اشکال نداره ،شرمنده به خاطر کادو توی دردسر افتادی-

 ام خیلی بیشتر از اینها ارزش داریچه حرفیه تو برای خانواده-

ید ،ولی آقا احسان خواهرانه میگم به نظرم فعالً کنبه نظر من شما دوساعت دیگه باقربون صدقه آشتی می-

جریان عقدو عقب بندازین بچه که نیستین خودتون میفهمین که حرفهای خانواده بی ربطم نیست، این ها 

همش نشونه اس، اختالف فرهنگی بعد کار دستتون میدها، درسته شما دوسش دارین ولی االن عقد کردن 

کنید ولی دوساعت دیگه که بهتون زنگ زدو قربون صدقه با من مشورت می اشتباه ،االن شما عصبانید دارین

رفت یادتون میره ،به نظر من زیر بار عقد نرید، کار عاطفه اشتباه بوده که پشت تلفن به خانواده اتون بی 
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 احترامی کرده عزت خودتونو زیر پانذارید ،البته هرجور خودتون صالمیدونید

ن توجه به وضعیتش نشست و تمام باالتنه لختش در تصویر مشخصش شد ،من احسان به فکر فرو رفت بدو

 جیغ زنان تلفن را به طرف دیوار گرفتم و او ای وای گویان خندید

 بابا کچلم کردی بهار خوب یادم میره لباس تنم نیست-

يگران حسرت بعد ازکمی مکالمه صحبتمان را تمام کردیم و من حالم از زندگي مسخره خودم بهم ميخورد و د

 !چه را ميخوردند

عمو به منزلمان آمد و من به خانه عمو رفتم زن عمو و عمو برایم سنگ تمام گذاشتند فرزانه و حامد با  

گفتن بهار جای همه ما را در قلب زهره و پرویز گرفته است من هم به مانند عروسی شادو سرحال حسودی می

 نگ خورد زن عمو با قربان صدقه نام پسر فداكارش را بردبردم تلفن زن عمو ز از حسودی آنها لذت می

 مادر امیر حسینم بهارتم اینجاست، عزیزکم االن گوشیو میدم باهاش حرف بزنی-

 :تا زن عمو خواست گوشی همراهش را سمت من بگیرد سکوت کردو گفت

امروز دست راستم که بی حس آهان باشه قربونت برم، مادر جون تورو خدا انقدر به من زنگ نزن، حالم خوبه -

 شده بود یکم بهتر شده، به کارت برس عزیزم فدات خداحافظ

 :زن عمو با خنده گفت

 امیر به همه سالم رسوند، خواستم گوشیو بدم بهت که گفت همین االن باهات حرف زده-

که باز تلفن زن کرد تا حرف آقای دروغگو را تصدیق کنم ،دستانم را مشت کردم زن عمو به چشمانم نگاه می

عمو زنگ خورد و من نجات پیدا کردم،از دروغ، اینبار احسان بود بعد از قطع مکالمه زن عمو گفت که احسان 

 :سالم رسانده و من بی هوا گفتم

 اتفاقاً همین االن باهاشون حرف زدم، بنده خدا از احوالش بی خبرم نمیذاره-

 همه به من نگاه کردن فرزانه با دلخوری گفت،

زنم هروقت زنی میگه گرفتارم ،امیر حسینم که زنگش میعجب نامردیه من هرچی بهش میگم چرا زنگم نمی-

 گیرم میگه همین االن باهاش حرف زدم، دوتا داداشامو از من بروندی نامردسراغتو می

 :بالبخند به شانه فرزانه زدم

 حسودی نکن خانم، من خواهر جدیدشم دوست داره زنگ بهم بزنه-

عمو با تردید نگاهم کرد خواستم به زن عمو حقیقت را بگویم اما در پس ذهنم گفتم اینکار بچه بازیست او  زن

از من خواست و التماس گونه هم خواست که اجازه دهم مادرش در پایان عمرش شاد باشد به زن عمو لبخند 

 زدم

 زن عمو ببینید خواهرشوهر بازی درمیاره -
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ی کشید و من تصمیم گرفتم موضوع عدم ارتباط خودم با اورا حتی برای مادر زن عمو خندید و نفس عمیق

 .اختر باز گو نکنم تا به موقعه اش

روز گذشت حتی یک تماس یا یک پیغام از او دریافت نکرد ه بودم ،وتنها کسی که برایش مهم بودم احسان  15

شد ، ، و باشوخیو خنده جویایی حالم میگرفتبود ،احسان دوروز یکبار با من یا تصویری یا صوتی تماس می

اش از رفتارش عذرخواهی کرد، اما حداقل احسان حرفم را اش با عاطفه به صلح انجامید و شوهر خالهرابطه

ای برای مراسم عقد نداشت.همه سرگرم خریدو برنامه ریزی برای جشن بودند و قبول کرده بود و عجله

اش با چطور است،آخر هفته قبل از مراسم عروسی او به همراه خانواده ات با اوپرسید که رابطههیچکس نمی

یک دسته گلو شیرنی با تيپ به روز و مادر پري كش، به خانه ما آمد،يعني دقيقا سه هفته حتي يك تماس 

كوتاه نگرفته بود،و من كه تكليفم از اول مشخص بود ،چه تماسي ميتوانستم بگيرم او جلوی همه چنان به 

با من دست داد که انگار ده دقیقه پیش باهم صحبت کرده بودیم و بسیار باهم صمیمی هستیم،لبخند گرمی 

 :بر لب داشت ،و بجاي اين كه به چهره ام نگاه كند به روسريم نگاه كردو گفت

 سالم ،چطوري دختر؟منو نميبيني خوش ميگذره؟-

 :و من دستپاچه از اين دست غريبه سربه زير گفتم

 ن ،بفرماييد داخل خوش اومدي-

 نگاه ها از ما گرفته شد، دستش را به پشت کمرم گذاشت و مرا همراه خود به یکی از مبل های دونفره برد

توانم محبت کنم تا محبتی دریافت کنم، ولی هنوز این فکر از ذهنم باز پیش خودم گفتم فرصتی هست می

 نگذشته بود که سياهي غم بر دلم نشست 

  

 :م گفتآرام کنار گوش

 ای نیست باید پیششون صمیمی باشیممعذرت میخوام چاره-

 ومن یخ زده از این حرفش فقط سری تکان دادم زن عمو شال سرم را برداشت

 واصرار کرد دیگر جلوی بقیه روسری نپوشم و من به مانند کسانیکه لخت میان جمعیت هستند

 ند فشنگ از جاپریدم و روسری سر کردمدرخود فرو رفته بودم ،صدای آیفون خانه که آمد، به مان

و من دیدم که او سری به تأسف برايم تکان داد، انگار رفتارهای من برای او احمقانه بود، او اعتقاد من پوزخند 

زد،غرورم شکست، احساس حقارت کردم ،البته باورش سخت نیست وقتی بدانی که بدترین شانس زندگی 

 .شودمردی هستی، غرورت له می

الً هیچ صحبتی باهم نداشتیم اما جمع بسیار صمیمی بود،زن عمو تمام مدت در گوشه از سالن خواب بود در ک

گرفت و این رفتارش باعث ،و من متوجه شدم که حالش رو به وخامت است.عاطفه اما با اخم از همه کناره می
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دیدم که عاطفه از این می داد و منهایش قرار میشد، احسان مدام مرا مخاطب صحبتناراحتی احسان می

زد ،یا با حامد مشغول کار احسان بشدت ناراحت است، او هم ساکت به حرف های منو احسان لبخند می

کردم این مدت دوری باعث شود ای به نگاه کردن به من ندارد ،فکر میصحبت بود و عجیب بود هیچ عالقه

شد ،فقط از هیچ احساسی از آن به من منتقل نمی ام را وارسی کند ،ولیکمی دلتنگ شود یا بخواهد چهره

حرف هایش با دیگران فهمیدم که در بیمارستاني مشغول به کار شده که نزدیک خانه تهران است و داشت از 

گفت همه گرم صحبت بودند به عاطفه پیشنهاد دادم همراه من به حیاط تجهیزات پزشکی بیمارستان می

ای به حیاط رفتم خود را اما او در کمال تعجب فقط یک نه گفت، من هم با با اجازهها را آب بدهیم ،برویم تا گل

مشغول آب دادن درختان کردم، صدای در ورودی حياط و چشم چشم گفتن او نشان از این بود که او را مجبور 

د بدون هیچ کالمی، اند به حیاط بیایید، بی اختیار شال دور سرم را محکم کردم اقای غریبه به کنارم ایستاکرده

ترسم ترسم،میام بگوییم، اما ترسیدم حتی نگاهش کنم میخواستم از کارش بپرسم ،خواستم از کارهای روزانه

فهمم این غریبه خواهم دلش را به دست بیاورم ،اعتماد به نفس كامل ازبین رفته ،نمیاو فکر کند که من می

لرزید و به عمد شلنگ آب را ام بزند ،دستانم میناسنامهشوهرم است !یا کسیکه قرار است مهر طالق در ش

ای احساس کردم به سمتم خم چرخاندم ،متنفر بودم كه كنارم ايستاده و با سكوتش تحقيرم ميكند،لحظهمی

شد ترس عجیبی به جانم افتاد، با جیغ خفیفی خودم را دور کردم ،سریع دستم را گرفت و آرام کنار گوشم 

 :گفت

کنم ،اجازه كمي خدا کاری باهات ندارم فقط مامانم داره از پشت پنجره نگاهمون میکنه خواهش مینترس ،به -

 بهت نزديك بشم 

نفسش سردو بی روح بود و مرا در خود لرزاند، دستم را آرام از دستش بیرون کشیدم ،و برای اولین بار به 

نم خجالت زده و شرمگین نگاه کرد،آري صورتش بدون خجالت نگاه کردم ،لبخند دروغین زدم و او در چشما

چشمانش شرمگين بود ،خوب است،بمير از درد خجالت ،تحقير چه طعمي دارد غريبه،اجبار طعمش 

 :شرمندگيست؟لبخند دروغين بر لبانم آوردم و گفتم

 ببخشید جيغ كشيدم ،يك لحظه ترسیدم-

 :چشم از من گرفت ،به دستم نگاه كردو گفت

 کنمدستتو بگیرم ،فقط به خاطر خوشحالی مامانم خواهش می ام اجازه بدهشرمنده-

وجمله فقط به خاطر مامانم سنگی بود که به قلبم خورد، من همه چيزم را باخته بودم ،الزم نبود شكستم را 

مدام در صورتم بكوبد ،با همان لبخند دروغینم بدون نگاه به پنجره به او نزدیک شدم و او دستش را به دور 

 :داخت،مستقيم به باغچه نگاه كردو آرام گفتکمرم ان

 منو ببخش مریضی مامان پیشرفت کرده میخوام خوشحال ببینمش،شرمنده ام-

و همین آغوش بی مهرو سرد برايم از تنگا مرگ بدتر بود و همين آغوش به خاطر مادرش بود ،به طرف پنجره 
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حسان با لودگی میرقصیدو حمید پول بر سرش برگشتیم صدای کل زدن زهره همه را به سمت پنجره کشاند ،و ا

زد،ومن در آغوش مردی بودم که گفته بود فقط به خاطر مادرش مرا در آغوش ریخت مادرم از ذوق دست میمی

 گرفته 

کرد فاصله قدیمان زیاد کرد نگاه میحواله می ب.و.سبه او نگاه کردم داشت عاشقانه مادرش را که برایمان  

 :کرد لبخندش فرق داشت انگار رنگ قدردانی گرفته بود!به چشمانم نگاه كردو گفت بود، به پایین نگاه

تمام عمر مدیون شمام ،این لحظه ها برای من ارزشمنده، ببین چقدر همه خوشحالن، همه زندگیم فدای -

 های مادرم،مديونم به شما ولی نمیذارم شما آسیب ببینید قول میدمخنده

باني دلخوشي ديگران بودم ،چه داشتم بگوييم ، به پشت پنجره که نگاه کردم ترجیح دادم سکوت کنم،من قر

همه رفته بودند و من خود را از او جدا کردم و احساس کردم او از خدا خواسته رهایم کرد، شیر آب رابستم و 

 :باهم به سالن رفتیم کنار زن عمو نشستم دست زن عمو را گرفتم و با لبخند گفتم

 زن عموی خوشگلم خوب میشین میدونم،تو را خدا غمگين نگاهم نكنيد -

 لبخند زد او را صدا زد وگفت به کنارمان بیایید او به کنارمان آمدزن عمو گفت،

 خیلی خوشحالم که همدیگرو دوست دارین ،ممنونم كه به هم فرصت دوست داشتن ميديد-

هفته دوري براي نامزدهاي عاشق زياد نبود!شايد هم 3د !و من متعجب بودم كه چطور زن عمو اين حرف را ميزن

خودشان را به نفهميدن ميزدنند !،مطمعنم همه همه چيز را به گذر زمان سپرده بودند،زن عمو خطاب به من 

 :گفت

 !گاه نرفتيرسی؟ یه آرایشی، رژلبی چیزی آخه ،حتي بعد از عقدت هم آرايشدخترم چرا یکم به خودت نمی-

 :ام ،ماندم که چه بگوییم که او با حرفش نجاتم داداز بی هنریم از اعتماد به نفس خراب شدهخجالت زده 

 مامان رنگ و لعاب چیه ؟خوشم نمیاد-

 !وا مادرآرایش مال زنه، زن اگه آرایش نکنه که پس کی بكنه-

 :او دستان مادرش را مهربان گرفت و گفت

 شگلمن دوست ندارم مامان لطفاً گیر نده بانوي خو-

 زن عمو از حرف آقاي زبان باز خنده اش گرفت،از حسودي زيادم روبه احسان کردم تا جو عوض شود

 ای پسر عمو! آیا آنجا سوغاتی نداشت؟آقا احسان این همه از دبی گفتین، ولی نگفتی چه برایمان آورده-

 :احسان با خنده گفت

 ن قیمت آوردمآری سوغات دارد، از سرزمین دور برایتان ادکلن اصل گرا-

 :و بعد با لودگی گفت

به جون خودم خیلی گرون شد ،ولی چاره چیه برای همه یکی یکی خریدم، خواستم همه رو شرمنده خودم -
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 .کنم

 :های کوچک ادکلن را درآورد و من با خنده گفتماحسان از کیف اش جعبه

 هزار تومن 5تاش باهم  5چرا خجالتمون دادی، این ها مشهد -

 :دند حتي) زن عمو ذليل نشي بهار(حواله ام كرد احسان با شوک به من نگاه کردو گفتهمه خندي

 نامرد فکر کردی ادکلن های دوزاری شوهرته! به خدا کلی پول دادم براش-

صداي خنده همه بلند بود زير چشم به او نگاه كردم كه داشت به خنده هاي مادرش عاشقانه نگاه ميكرد 

 :تچشم به احسان دادمو گف

 الکی نگو،شك ندارم اين ادكلن هارو يجايي ديدم -

 :رو به پدرم گفتم

 تومنه؟ 5تاش  5بابا مگه نه كه اینا نزدیک حرم امام رضا -

داد، کل کل منو احسان ادامه داشت ،و اين لحظه ها اش گرفته بود وتسبیح را دور دستش تاب میپدرم خنده

داشت ، بعد از شام همه رفتند و او بدون نگاه به من بلند  براي من كه دختري گوشه گير بودم طعم جديد

خداحافظی کرد)عزیزم خداحافظ فردا میام دنبالت (و رفت و چقدر طعم حقارت داشت نگاه نکردنش به من.در 

بسترخواب رفتم پدرم به اتا قم وارد شد کنارم نشست به احترامش نشستم موهايم را به پشت گوشم هدايت 

 :بخند گفتكردم پدرم با ل

 خوبی بابا؟-

 بله خوبم-

دیدی گفتم دخترم بی هنر نیستی، امشب سرفرازم کردی، دیدم چطور عاشقانه بغلت کرده بود، دیدی چه -

 همسر خوبی نصبیت شد

دانم چرا لبخند زدم خواستم بگويم پدرم از خوشي چنين همسري ميخواهم سر به ديوار بكوبم اما نمی

 گفت و او برای من فقط یک او بوداین حرف ها را داشت به او می کنم االن عمو هماحساس می

  

** 

صبح آماده شدم برای رفتن به خانه عمو پرویز، به اتاقم نگاه کردم تقریباً خالی شده بود و من روز دیگر مسافر 

خانه امان آمد ای که برای رفتن به آنجا هیچ هیجانی در من وجود نداشتم ،صدای زنگ ای دیگر بودم ،خانهخانه

دانم چرا ولی دلهره بدی به من وارد شد! خود را دراینه نگاه ،نفس نفس افتادم ،نفسم گرفته بود انگار،نمی

کردم، شال سرم را جلو کشیدم و به حیاط برای استقبالش رفتم، یک سالم کوتاه کرد و من یک سالم جوابش را 

به درخت انگور بود و مرا در حد یک نگاه هم خواهان دادم و خوش آمد گفتم ،جوابي اما نشنيدم ،چشمانش 
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نبود،بدون هیچ حرف دیگری به پذیرایی رفت و روی یک مبل نشست، او باز هم لباس جدید پوشیده بود و من 

به مانند همیشه کت و دامن و شال، احساس کردم حداقل برای برگشتن اعتماد به نفسم اساسی نیاز به تغیر 

 چیزی جز کت ودامن مامان پسندم در دسترسم نبودةمادرم که به استقبالش آمدة اوچهرٔهدارم ،ولی فعالً که 

من بهت زده از این تغیر رفتارش  و! زد مادرم دست بر ایهب.و.س! شد مهربان ایچهره به تبدیل اشزده یخ

 :بودم ،به من نگاهی انداختو گفت

 کنارم بشینخوبی عزیزم ؟به خاطر دیشب که خسته نیستی؟ بیا اینجا -

ابروهایم از تعجب باال رفت و مادرم چنان از این برخورد خوشحال بودکه احساس کردم االن است که گریه کند 

 :روي صندلي روبه رويش نشستم کوتاه گفتم

 ای! خوبم، شما خوبینکنم چه خستهنه خواهش می-

خمی کردو با چشم اشاره کرد که به يك لبخند مهربان که مشخص بود به خاطر مادرام است زد ،مادرم به من ا

کشید،به دانستم که باز خواست بدی باید پس دهم، مادرم عصبی به النگوهایش دست میاشپزخانه روم ،می

 :كنارش رفتم و گفتم

 جونم مامان چی شده؟-

 :با حرص گفت

ز عالقه کرد تو فقط کنی، این همه پسرم ابرایعنی خاک بر اون سر من که تو با شوهرت انقدر سرد برخورد می-

گفتی خوبم؟ خوبمو مرگ، خوبمو درد بی درمون، ای خاک به سرت پری با دختر تربیت کردنت ،یک کالم حرف 

بینی اون چقد ر بهت محبت داره ،مادر کم ادمی نیستا !دکتره هزارتا پرستار محبت آمیز بزن، مگه نمی

خوشگل تره و سرتره ،پس اون زبون بريده اتو  بینی که از همه نظرم از توخوشگل موشگل زیر دستشن ،می

بجنبون به قربون صدقه اي چيزي ازش بريز بيرون ،حاال هم برو یه سرمه توی اون چشمای وزغیت بکش تا دوتا 

 نشگون از جونت نگرفتم

 :و دوباره زیر لب غرید )خووبم( بغض گلویم را گرفت دلخور گفتم

ه ،هرکی هست برای خودشه ،منم اینقدر درس خوندمو باعث افتخار مامان بهم بی احترامی نکن ،مگه اون کی-

 !يد باید بیوفتم به پاشب.و.سبودم که برای خودم شخصیت دارم، حاال چون دستتو 

 :مادرم حرصی غرید

تا حرف بارت میکنما ،اگه هنر شوهرداری نداشته باشی ،تمام مدارکتو بذار دم کوزه  4برو از جلوی چشمم که -

 .آبشو بخور

گشتم پس ذهنم ای مثبت میام دنبال نکتهبا غروری خورد شده ،درون اتاقم به سمت آینه رفتم درچهره 

گفتم)خدایا فکر نکنم اونقدرم زشت باشم! آخه اون مگه چی داره؟ جز یه جفت چشم رنگیو موی قهوی ایو 

بله(اي گفتم )در آمد با هول ام گرفت صدای تقه ای پوست سفیدو قد بلند(وقتی توصیفاتم را ردیف کردم خنده
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و او بدون نگاه به من وارد شد! در را پشت سرش بست و با اجازه روی تختم نشست،و من در این خلوت 

،موبایلش را خونسرد دراورد و مشغول زیرو کردن شد :بی تفاوت بدون نگاه به من دادم، داشتم ازترس جان می

 :گفت

 ای میخوایین بردارید، تا شب خونه ما هستینآماده بشين تا بریم، هر وسیله لطفا-

همانجا میخ شده با دستان لرزان به اقای خونسرد نگاه کردم، کمی سرش را باال کرد چشمانم را پایین انداختم 

 :او واقعاً شبیه زن عموست رنگ چشمان عجیب رنگي دارد !صداي نفس كالفه اش را شنيدم كه گفت

 !عجله کنید تا شب که نمیخوایین نگاهم کنید-

 : واي چه افتضاحي با خونسردي رو به كمد لباسم كردمو گفتم

 !کردممن! به شما نگاه نمی-

 همانطور که به موبایلش خیره بود لبخند زد

 باشه شما راست میگین، لطفاً عجله کنید -

ردم حتماً او از سرو شکلو تیپ من شرمنده اس ،که با چشمی کوتاه سریع مانتویی پوشیدم زیر چشم اورا نگاه ک

 :کند بیخیال سریع دم در ایستاده گفتمحتی نگاهم نمی

 ام، ببخشید معطل شدین بفرماییدآماده-

بدون نگاه به من سری تکان داد ، گوشیش را در جیبش گذاشت در راباز کردمو خارج شدم، او پشت سرم امدو 

 :و هیچ نگفتیم موقع پیاده شدن گفتخداحافظی کردیم، و تا خانه عم

 چند لحظه صبر کنید-

 بله-

 میخوام ازتون اجازه بگیرم که خونه پدرم جلوی مادرم کمی باهاتون صمیمی باشم-

 :ابروهایم باال پرید ،سریع گفت

به خدا نمیخوام ازتون سواستفاده کنم ،خودتون میدونید مادرها زرنگن، بعدشم دلخوشن به عاشقان های -

يد اينو ازتون بخوام،ميدونم که کنم منو ببخشید اگر اذیت میشین ،اینو میدونم نبابچهاشون ،خواهش می

نسبت به من حس تنفر دارین، من رسماً زندگیتونو به هم ریختم ولی شما که تاحاال بزرگواری کردین بازم 

 .بزرگواری کنید خواهشن

گفت من از او متنفر بودم او کسیست که باعث راست می سرم پایین بود فقط به نشانه مثبت سر تکان دادم،

اش تیپ ظاهریش چرب زبانيش تحقیر شد زندگیم خراب شد او باعث شده که مدام مادرم مرا به خاطر چهره

 :کند، و من دچار افسردگی شوم ،با دلخوری گفتم

 مگه شما از من متنفرید؟-

گار زبانش به ته حلقش چسبیده بود سکوتش را که او سرش را باتعجب به سمت من چرخاند، خیره شد ،ان
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 :دیدم گفتم

 ببخشین فکر نکنم دوست داشته باشین جواب بدین، با اجازه -

سریع از ماشین پایین امدم اما او نیامد سرش را روی فرمان گذاشته بود با خودم گفتم )دخترتوکه غرورت له 

اره شاید گرفت( مجدد در ماشین را باز کردم و نشستم شده ،یك بار امتحا ن کن نشون دادن هنر چه عواقبی د

 ،سرش را به سمتم برگرداند غمگین بود خیلی غمگین 

حالتون خوب نیست؟ چیزی شده !از چیزی ناراحتین؟اگه دوست ندارین اینجا باشم میتونم بهونه جور کنم -

 .برگردم خونمون

 :ب پریده باشد سرش را تکان دادای مانند کسانی که از خوابا تعجب به من نگاه کرد لحظه

نه منت سرم گذاشتین قبول کردین بیایین اینجا، خوبم یعنی نمیدونم، نمیتونم االن حرف بزنم فعالً بفرمایید -

 .بریم داخل

 :سری تکان دادم دسته در ماشین را گرفتم دررا نیمه باز کردمو گفتم

 گه هستيم من از شما متنفر نیستم،من و شما به اجبار كنار هم دي-

  

 :او بی تفاوت گفت

من واقعاً نمیتونم از شما متنفر باشم،شايد اولش حسم بهتون تنفر بود حداقل تا قبل از خواستگاري،ولي -

خوب اونشب متوجه شدم ،شما هم دچار تصميم عظيمي ها شدين ،من از شما متنفر نيستم چون شما به 

، ولی خوب حقیقتاً هيچ عالقه اي بين ما نيست و من اصال خاطر مادرم فداکاری کردین،ممنون دار شما هستم 

 .نميتونم اين اجبارو قبول كنم ،مطمعنم شما هم همينطور

با شوک عجیبی سریع پیاده شدم دروغ گفتم من از آن کسیکه باعث شد حق انتخاب از من گرفته شود متنفر 

رم متنفر.انگيزه تنفرم از او صد برابر شد بودم من از کسی که مرا قربانی مادرش کرد متنفرممن از او متنف

 .منطقي بود و من يك دخترنابود شده از منطق او

زنگ خانه را که زدم کسی جواب نداد ،قامت او را پشت سرم احساس کردم ،به جلو آمد، با کلید در را باز کرد 

 :ا کرد،وارد خانه شدیم واردسالن خانه که شدیم خوش آمد گفت ،تشكر كردم زن عمو را صد

 مامان کجایی ما اومدیم-

 زن عمو جون نیستن؟-

 :او با تعجب به سمت اتاق خواب مادرش رفت و گفت

 چرا خونه بود اصرار داشت بیام دنبال شما!!اصال نميتونه تنها جايي بره! مامان !مامان-

 به سمت اشپزخانه رفتم از چیزی که روبرویم دیدم شوکه شدم جیغ بلندی زدم
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 یا امام رضا-

 او به سمتم دوید

 چی شده؟-

 ..زن عمو ،زن عمو اينجاست،افتاده-

ها تازه بود وتاپی که بر تن داشت باالی سر زن عمو رفتم زن عمو با دهانی پر از خون روی زمین افتاده بود ،خون

را پر از خون شده بود رنگ زن عمو مانند گچ سفید بود و چشمانش بسته ،او با فریاد خدایا کمک کن مادرش 

 :اش تخلیه شود ،دست به شاهرگ مادرش زد فریاد زدبغل کرد و به صورت وارانه بدنش را درآورد تا خون از ریه

 

 بدو 115نبضش نمیزنه کیفم توی اتاق احسانه یه کیف مشکیه بیارش زودباش،زنگ بزن -

 

با دستش مادرش را احیا  به سمت اتاق احسان رفتم دوتا کیف آنجا بود هردورا برداشتم، او را دیدم که داشت

ها اشاره کرد صورتش ها را جلویش گرفتم ،به یکی از کیفشد زن عمو مرده بود!سریع کیفکرد باورم نمیمی

 :غرق در عرق بود با نفس نفس گفت

 از توش یه آمپول در بیاربده دستم-

 : اشك ميريختمو ميناليدم

 تو رو خدا چی شده؟-

 نميدونم نميدونم -

 هرا خودت به فریاد برس یا امام رضا نه زن عمو نهیا فاطمه ز -

سریع با دستپاچگی یک شیشه آمپول با یک سوزن به سمتش گرفتم او هنوز با دستانش ضربان مصنوعی به 

کرد رنگش پریده بود ولی به کارش مصلت بود، قبل از اینکه سوزن را در رگ زن عمو فرو قلب مادرش وارد می

زنگ زدم و آدرس دادم،صدای نفس نفس زدن او زیاد شد عرق از پیشانیش  115،به کند موبایل را دراوردم 

ای صبر کرد سرش را بر قلب مادرش که گذاشت صدای ناله ریخت و همچنان در حال احیا بود، لحظهمی

 :خفیفی از زن عمو آمد، فریاد زد

 برگشت، برگشت مامان برگشت،ياخدا برگشت-

رویزو احسان تماس گرفتم و او تمام مدت سر مادرش را در آغوش داشت و زن اشكانم تمامي نداشت،با عمو پ

 :کرد او نفس نفس زنان گفتعمو ناله می

 به فرزانه و حامد زنگ نزن برای حال فرزانه خوب نیست-

با چشمی به سمت یخچال دویدم، به چهره او که نگاه کردم سرخی صورتش نشانگر فشار باالی عصبی بود 

کرد ،سریع یک شربت برایش ریختم ،دستان او لباسش و حتی لبانش پر خون بود، لیوان شربت یولی گریه نم
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را روی میز گذاشتم سریع دستمال آوردم، دور لبانش را پاک کردم و او در چشمان من خیره شده بود، پیشانی 

 :ه زد به چشمانم نگاه کردو آرام گفتب.و.سمادرش را 

 ی ،ممنونم به آرزوش رسیدهمیشه دوست داشت تو عروسش باش-

خواست اورا در آغوش بگیرم، دیگر از او متنفر نبودم او تحت فشار بسیار بود،ا و آمد دلم میاشکانم بند نمی

مجبور شد تا مرا مجبور به ازدواجش کند ،شربت را به نزدیک لبانش بردم ،نگاهش قدردانی بود اشاره کرد تا 

 :نار گوشم گفتسرم را جلو ببرم ،آرام زمزمه وار ک

 دیگه کارش تمومه، مامان آخر راه-

دستانم را روی چشمانم گذاشتم و آرام زار زدم،صدای آژیر آمد سریع در خانه را باز کردم راهی بیمارستان 

شدیمبه بيمارستان كه رفتيم تمام آزمایش ها و سونگرافی های زن عمو نشان از خط پایان او بود، از ظهر تا 

پرسیدم کاری هست فقط یک نه کوتاه یکبار هم با من صحبت نکرده بود! هر بار که مینیمه شب او حتی 

خواهد از من فرار کند !مادرش که به اتاق خصوصی منتقل کردم دلش میدانم چرا ولی حس میگفت، نمیمی

 خواندمشد او تمام وقت فقط به مادرش خیره بود، چشمانش به خون نشسته بود ،من هم فقط دعا می

احسان برایش لباس تمیز آورد و هرچه کرد که بماند او نگذاشت ،او اصرار کرده بود که به خانه برگردم اما من 

شود ،عمو پرویز حالش خوب نبود و حامد او را به گفتم اگرزن عمو به هوش بیاید مارا باهم ببیند خوشحال می

 ل مادرش به هم خوردهکند حاخانه برد ، فرزانه از تمام این ماجراها فقط فکر می

خورد شب از نیمه شب گذشته بود و من او در کنار زن عمو نشسته بودیم از این سکوت لعنتی حالم به هم می

 :بی هوا گفتم

 زنمیکم بخوابین من مواظبم هرچی شد صداتون می -

 به من نگاه کرد

 من عادت دارم به شب بیداری شما بخواب-

 ..خوابمهروقت خوابم گرفت می-

 

حرفم تمام نشده بود که سرش را به صندلی تکیه داد و نفس های عمیقش نشان از خواب رفتنش بود،پس 

یدم ب.و.سذهنم چشم غره اي رفتم)خوبه عادتم داره(زن عمو چشمانش را باز کرد به سمتش رفتم صورتش را 

ده و هیچ حرفی از اینکه کند (و من گفتم کمی حالش به هم خورده و به زمین خور نالید گفت) دندهایم درد می

 چند ساعت پیش مرده بود و او احیایش کرد نزدم به پسرش که نگاه کرد دلش شاد

کنی فقط نگران احسانم اصالً ام غریبه میدونم خوشبختش میخوشبخت بشید عزیزم مواظبش باش بچه-

 دلم نیست با این دختره باشه

 دستش را به گرمی فشردم
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 زدم ،فعالً دیگه قصد عقد کردن نداره، نگران نباشید زن عمو با احسان خیلی حرف-

 لبخند زد

دستت درد نکنه، احسان فقط حرف تورو میخونه ،همیشه میگه عقل بهار اندازه یه طایفه اس، تنها نگرانیم -

اینکه اون خانواده وصله تن پسرم بشن، وگرنه اون پدر سوخته هفت خط از پس خودش برمیاداحسان كلك 

 نميمونه هيچوقت تنها

دانستم هردویمان خنده امان گرفت او تکان خورد، چشمانش را باز کرد، سالمش کردم و او به من لبخند زد می

 :که این هم نمایش است زن عمو با صدایی ضعیفش گفت

 مادر برات بمیره که اینجوری خوابیدی ،بهار مادر پاشو به شوهرت برس-

م االن باید چه کنم !چطور به او رسیدگی کنم! عشقی بین ما نبود تا دانستپس ذهنم ابرويي باال انداختم نمی

بلد باشم همسرداری کنم ،پس ذهنم خندیدم ،االن باید چه کنم؟ شانهایش را ماساژ دهم ؟پاهایش را در تشت 

ود ام گرفته بود ،سریع بلند شدم تا برایش چایی بیاورم حداقل اینکار سخت نبطال بشورم ؟خودم از فکرم خنده

 :زدندآن دو باهم حرف می

 مامان بهتری عزیزم-

 !هی یه نفسی انگار داره میاد ،چرا بهارو نفرستادیش بره-

 بهش گفتم اصرار داره پیشت باشه، میگه دوست ندارم تنهات بذارم-

به طرف قسمت پرستاری رفتم فکر کردم او چه حقه باز ماهرییست ،)من كي گفتم نميخوام تنها باشي!فقط 

 (ر اين موندم چون برم خونه مامان پدرمو درمياره، آقاي دكتربخاط

از خدمه بیمارستان درخواست یک ابجوش کردم ،برای خودم عجیب بود که برایش کاری کنم، ولی دوست 

آید،وقتی برگشتم او به پشت پنجره رفته بود و زن نداشتم زن عمو احساس کند که هیچ کاری از من بر نمی

د بودم پس ذهنم گفتم)خوب حاال كه زن خوابه ،خوبه آبجوشو لريزم توي صورت اين دغل عمو خواب بود مرد

 باز(اخمي به پس ذهنم كردم ،جلو رفتم کنارش ایستادم

 .بفرمایید آب جوش نبات اوردم، از عصر سر پا هستين،چيزيم نخوردین،بفرماييدسرحالتون میکنه-

دانم !خواستم بگویم تشت طال که نیست یک لیوان نمی با تعجب به لیوان نگاه کرد ،تعجب اش از چه بود

 تر نگاه کرد کمی مردد شد ،ولی لیوان را از دستم گرفتیکبار مصرف آبجوش است، به صورتم دقیق

 دست شما درد نکنه ،شرمنده اصالً یادم نبود شما شام نخوردی-

 !نه بابا دشمنتون شرمنده توی این وضعیت کی احساس گرسنگی میکنه-

اهش را به بیرون پنجره به شهر داد گرسنه ام بود اما چه ميشود گفت ؟او در فکر بود آرام آرام از ليوان نگ

میچشید ،یک لحظه به خودم آمدم، بدون اینکه حواسم باشد کنار او ایستاده بودم و به بیرون خیره شده بودم 

 :،خواستم بروم که او آرام گفت
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 !سان خیلی ازت تعریف میکنهبا احسان خیلی صمیمی ؟ چجوریه اح-

 :وا !مثال كه چه!بي تفاوت گفتم

آقا احسان همیشه خونه ما زیاد رفت آمد دارن ،رفیق صمیمی داداشام هستند، ولی خوب بعد این وصلت -

شدم آقا احسان برام مثل من بیشتر داداش خودم میدونمشون تا پسر عمو ،همیشه وقتی مسابقات برنده می

گفت تقدیم به پرفسور کوچلو،ولی در کل همیشه احترام منو ت چوبی هدیه میاورد ،میها یه آب نبابچه

 :دارند،هميشه حد خودشونو ميدونن خیره به دنیایی بیرون سردو بی روح گفت

زد که انگار درجریان همچیز گرفت؟ آخه خونتون جوری باهات حرف میجالبه! دبی که بود با شما تماس می-

 هستی؟

 :توچه (اي حواله اش كردم و گفتم پس ذهنم )به

 گرفتبنده خدا هر دو روز یکبار از دبی ارتباط تصویری می-

 :بدون نگاه به من با خونسردی گفت

 باریک هللا احسان چیا میگفتین؟-

کند؟ حال نوبت گربه رقصانی من بود ای در ذهنم زده شد چه اهمیتی برای او داشت ،یعنی حسادت میجرقه

 .دهمگذاری؟ نشانت می،مرا سه هفته بی خبر میآقای دکتر 

اش ماشالله که بیشتر اون صحبت میکنه ،خیلی نگران رابطه عاطفه و خانواده اتونه، بیشتر موقعه ها روحیه-

بینم هیچکس به ازدواج ما رضایت نداره ادامه بدم، از اونطرفم خراب بود ،میگه دیگه خسته شدم وقتی می

خجالتش میشن ،بيشتر موقع ها ميگه دلم میخواد هر چه زودتر عروسی کنمو برم تهران خانواده عاطفه باعث 

 تا از فکر همه بیرون بیام

 ایستد به مادرش نگاه میکندولی به من نهگیرد به پشت پنجره میچشم از جهان بیرون می

 دادی؟شما چی جوابشو می-

فکر عقدو عروسی نکنه، آخه یه ماجرایی پیش دادم ،ولی خوب بهش گفتم اصالً هیچی بیشتر که گوش می-

اومد چند وقت پیش که بهش پیشنهاد دادم اینو زنگ خطر بدونه و یکم بیشتر به حرف بزرگترها فکر کنه 

پرسید یجوری احوال پرسی گاه ،از کارهای اداریو مقاله جدیدم میشد، از دانشخالصه یکم که آرومتر می

 ديگه، 

بی اراده لبخندی زدم، بدون واکنش به لبخندم به مادرش نگاه کرد ،اینکارش باعث  ای به من نگاه کردلحظه

 :شرمندگی من شد اصالً چرا لبخند زدم ،بی هوا پرسید

 رشته تحصیلی شما چی بود؟-

 !رياضی-

کنم اهان !خوبه! فکر کردم روانشناسی خوندی، خوب بهتره شما بری استراحت کنی، صبح مامانو مرخص می-



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

150 

 

 خرم ،خونه نیاز شد استفاده کنهتر میکنه، یه دستگاه اکسیژن میموندن روحیه اشو خراباینجا 

سرخورده از این قیچی ارتباط به سمت صندلی رفتم،اما احساس کردم کمی توانستم حس حسادتش را 

 .قلقلک دهم البته شاید

هم قرار است روز نحسی  دانستم که امروزصبح بعد از مرخص شدن زن عمو به خانه خودمان رفتم و نمی

ای برای زن عمو پخته بود در آشپزخانه که مشغول تا گرفتن دوش مختصری مادرم هم سوپ خوشمزه .باشد

ام میگیرفت، گاهی کالفه گفت ،گاهی خندهخوردن کمی سوپ بودم مادرم مدام از شگردهای همسر داری می

استم با پدرم تماس بگیرم تا مرا خانه عمو ببرد ،که کردم، لباس هایم را پوشیدم خوشدم ،ولی اعتراض نمیمی

 تلفن همراهم زنگ خورد، به سمت گوشیم رفتم شماره عمو پرویز بود یا خدا زن عمو

 سالم بله عمو؟-

 دخترم سریع زنگ بزن احسان بهش بگو برگرده خونه-

 ترسیدم تمام بدنم یخ شده بود انگار

 !زن عمو چیزیش شده؟-

اره نتیجه آزمایش ژنتیکشون اومده عاطفه همون مشکل خانواده پدریشو داره و این ازدواج نه ربطی به اون ند-

فامیلی تشدیدش میکنه حاال یکاره احسان رفته اونجا باهاشون مشورت کنه فکر میکنه اونا آدمن چقدر این 

 احسان مارو پیش اون عوضیا کوچیک میکنه مگه دختره کیه؟

 

نش به خانه عاطفه وگفتن موضوع مشکل ژنتیکی چقدر مورد توهینو تحقیر از عمو توضیح داد که بعد از تلف

 طرف آنها قرار گرفته شده، حتی عاطفه همه خانواده را مورد توهین قرار داده

 زنمچشم چشم االن زنگشون می-

 :عمو پرویز عصبانی فریاد زد

 کنه اجازه بدن زندگی کننده ،میخواد بره التماس این پسره دیونه اس، جواب تلفن هیچکسو نمی-

 کنم برگرده ،شاید راهی باشهعصبانی نباشین اگه گوشی منو جواب بده من قانعشون می-

جز فسخ این نامزدی مسخره نداره ،از اولم مخالف بودم ،بی غیرت حرف حرف خودشه ،کل هیچ راهی به-

 خاندان عظیمیو خجالت زده کرد با این نامزدی

 

 رفتم خداروشکر کردم خاموش نبود بعد از چند بوق اتصال وصل شد ولی حرف نزدسریع شماره احسان را گ

 سالم آقا احسان خوب هستین !کجایین؟-

 گفتاش تندترشد ولی هیچ نمینفسه

داداش احسان نکنید اینجوری، توروخدا، آخه میخوایین برین به خاله اتون چی بگین، این کارهارو باید با یه -
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 سمت نیست شما با عاطفه ا زدواج کنیتر برین ،خوب قبزرگ

 صدای عصبیش آمد

چی میگی برای خودت! بهار مگه آدم به خاطر بچه از نامزدش میگذره، بابا عاطفه دوستم داره منو برای خودم  -

میخواد، مثل طرفداراي الكيم نيست،یک ساعته پشت تلفن کلی گریه زاری کرده که نذارم از هم جدامون کنن، 

 اشک و ناله نشونه چیه ها؟ وگرنه چه دختری که به خاطر عشقش از بچه بگذره بهار اینهمه

باشه درست مگین میشه بیایین دنبال من بریم خونتون ،داداشت و عمو میخوان برن خونه خاله ،شما بیایین -

 منو ببرین خونتون همه مشورت کنیم، ببینیم چی میشه ،تنها رفتنتون اشتباهه

 :عوای تلفنی حرفی نزدم و نگفتم عاطفه چه حرفهایی گفته فریاد زدو هیچ درمورد بحث و د

مشورت خانواده من که مشخصه، همه از اول مخالف بودن ،توی دلشون عروسیه که همه چیز داره بهم -

ام لجبازن من لجبازترم ؛تو خودتو قاطی نکن اعصابت خورد میشه، من میرم میریزه ،اما من نمیذارم اگه خانواده

 خاله ببینم چی میگنخونه 

 کنم دنبالم بیا، منم باهاتون میام خونه خاله اتون باشه؟آقا احسان خواهش می-

 ای کشیدنفس کالفه

نه اصالً اون داداشای عوضی و بابای نفهمش حرمت سرشون نمیشه، یهو یچیزی میگن یه عمر خجالتتو -

 .کشممی

 دپس خودتونم قبول دارین که اونها در شان شما نیستن-

 :احسان سکوت کرد با یک آه گفت

خیله خوب بابا آماده شو بیام دنبالت ولی گفته باشم بخوایی حرف اونا رو تکرار کنی کالهمون بد توی هم -

 .میره

مانتوام را پوشیدم برای مادرم جریان را گفتم و او از خوشحالی هنوز کالم از دهان من بیرون نیامده تلفن در 

مشخصاً همه خوشحال بودن ازاینکه مانع بزرگی در این ازدواج  .درم جریان را گفتدست برای برادرانم و پ

 .وجود دارد ،صدای زنگ آیفون خانه نشان از آمدن احسان بود سریع بیرون رفتم

رفت ،راه در عقب ماشینش را باز کردم ، نشستم احسان به حدی عصبانی بود که صورتش روبه کبودی می

 ادو بیدادو بدو بیراه به برادرشافتاد و شروع کرد به د

مرتیکه دوروزه از آمریکا بلند شده اومده فکر میکنه اونجا هم مثل اینجاست، نمیفهمه که عشق آدم لباس -

آدم نیست، هروقت دلش نخوادتش بندازتش دور، آخه آدم نفهم آدم کسیو که دوست داره پای همه چیزش 

 میمونه، نمیفهمه نمیفهمه فقط ادعا داره

حرفهای دوپهلویی احسان دلگیر شدم ،اما سکوت کردم ،به خانه عمو که رسیدیم از احسان خواستم فعالً در  از

 حیاط خانه بماند
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 میشه یچیزیو بهتون بگم-

 :دانم چه دید که گفتبه سمتم برگشت در چشمانم نمی

 طفهبهار تورو قران حوصله حرف های منطقیتو ندارم ،ولکن من حرفم یک کالمه فقط عا-

 بسم اللهی زیر لب گفتم و شروع کردم به صحبت

کنم حرفامو گوش بدین اگه درست نبود قبول نکنید ،اگه هم درست بود بازم قبول نکنید خوبه؟ خواهش می-

 فقط اجازه بده حرفمو بزنم بعد بریم داخل اتاق

 احسان دستم را خواند دستانش را درموهایش فرو بردو دور خودش چرخ زد

 دوباره منطقی شد ،حاال تا دهن منو سرویس نکنه ول نمیکنه،ولكن بهار تو رو خدایا خدا -

 ام گرفت اما چپ چپ نگاهش کردم متوجه نگاهم شدو غریدخنده

باشه بابا ببخشید ادب بجا نیاوردم شما قراره دهنمو گالب بدی خوبه؟ به خدا اعصاب ندارم ،بهار بگو چی -

 میخوایی بگی؟

ه احساس کردم پرده پشت پنجره سالن ورودی تکان خورد زیر چشم که نگاه کردم دیدم خواستم شروع کنم ک

 :بی تفاوت به احسان گفتم .کنداو پنهانی نگاهمان می

چند لحظه پسر عمو ساکت باش جواب سوالی نکن تا حرفم تموم بشه، منکه گفتم اگه نخواستی قبول نکن -

ن ،گیرم که زود ازدواج کردینو رفتین تهران، اصالً براتون مهم نباشه ،ببین االن شماو عاطفه هم دیگه رو میخوایی

که خانواده تردتون کنن و کاری کنی که خانواده عاطفه پاشونو خونتون نذارن،خیله خوب باشه ،این کار گیرم 

مال شدنی ولی میخوام از خود عاطفه بگم، شرایط جوریه که اون یه بیماری نادر ژنتیکی نهفته داره، که احت

خیلی زیاد با ازدواج فامیلی به بچه منتقل میشه ،گیرم که بچه دارم نشدین، عاطفه االن خامه االن دوستت 

سال دیگه اس با  10داره اما بعد از ازدواجم همینطوره؟ چندسال خود تو تنها دوست داره، ها؟ فکر کن االن 

 وریه؟ ها، بنظرتون چطوریه؟سال بدون بچه چط 10عاطفه هم ازدواج کردی، حال عاطفه بعد از 

 :با تعجب نگاهم کرد خواست حرفی بزند که دستم را جلو بردم

قرار شد من حرف بزنم، میخوام بدونم نتیجه این ازدواج ده سال دیگه چیه؟ گوش بدین دقیقاً ده سال دیگه -

ن و زندگی براتون گلو سال چون تاچند سال اول زندگیتون شاید اونم تازه شاید هنوز عاشق باشی 10،چرا میگم 

سال  10ماههم دووم بیارین ،ولی اوکی پس منطقیش میگم  4بلبل باشه، ولی با شرایط خاص خانوادگی محاله 

سال احسان اگه از اینهمه ترد شدن خانواده و یکنواختی زندگی بدون بچه خسته نشه ونخواد  10،پس بعد از 

عداز ده سال هنوز عاشق عاطفه باشه مردونه میمونه پای عاطفه تر،یه روحیه شادتر ،و ببره دنبال یه عشق تازه

ها کسی ،این از شما که گیرم پای عاطفه بمونیدو قید بچه وخانوده ا رو بزنید، آقا احسان میدونید که عظیمی

کنند ،پس قيد خانواده رو بزنيد ،خوب میریم سراغ عاطفه حال عاطفه که در شانشون نباشه رو کامالً ترد می

فهمم،حال عاطفه اصالً ه سال دیگه چطوره؟ بذار من بهت میگم حالش چطوره چون یه دخترمو حالشو مید
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خوب نیست افسرده اس خانواده همسرش تردش کردن، کم محلیش میکنن، عاطفه بعد ده سال یه عشقی 

ای سالم چهبیشتر از تو میخواد هیجان میخواد نفس میخواد،و اون عشق جدیدیی و که میخواد بچه اس، ب

ای که شما دوتا به خاطر خودخواهیتون مجبوره با مشکل ژنتیکی به دنیا بیاره، پس فداکاری میخواد نه بچه

سال زندگیتون تلخ میشه، مدام باید فداکاری کنی تا  10ای به دنیا نمیاره،ولی بعد از میکنه و همچین بچه

ت دلش بچه میخواد، هرچقدرهم خوب باشی عاطفه خوشحال بشه ،اما عاطفه تلخ میشه ،دست خودش نیس

براش بچه نمیشی، تو بزرگرترین موهبت الهیو که میتونستی تقدیم زنت کنیو با خودخواهی ازش گرفتی، تو 

اش به خاطر باید االن تصمیم بگیری و یه نه برای خوشبختی عاطفه بهش بگی، اون االن نمیفهمه خانواده

ه با تو ازدواج کنه ،ولی اونا کور شدن،باهاش تماس بهش بگو زندگي بي شرایط عالیت میخوان اون هرجوری شد

 بچه نميشه تمام

 کرد انگارخشکش زده بود ادامه دادم كاحسان با بهت به من نگاه می

اينكه ميگم تمام بخاطر اينكه ميدونم هردختری وقتی به دنیا میاد تا میاد دست چپو راستشو پیدا کنه یه -

فهمی ؟دخترها از کوچیکی طعم چون توی ذاتشه مواظب بچه بودنو، بچه داری ،میعروسک دستش میدن، 

 (((شیرین مادر شدن میره زیر زبونشون، یه دختر به دنیا میاد برای مادر شدن که این )))این قانون طبیعته

خی وقتی خالف قانون طبیعت باشی میشه افسردگی ،میشه سرخوردگی ،عاطفه تلخ میشه اونم چه تلخی؟ تل

مثل زهر مار که آروم آروم نابودت میکنه ،خودش که دیگه نابود شده از دست تو از دست خودخواهی برادراشو 

 پدرش زندگی به کامت تلخ میشه، اونم اگه زندگیت به یک سال بکشه،پس همين امروز بنظرم تمومش كنيد 

رد احسان همیشه احترام زیادی به من گذادانستم حرفهایم روی او تأثیر میاحسان کمی دور حیاط راه رفت می

 :گذاشت از انطرف حیاط بلند گفتمی

 حاال نمیگن چرا نامردی کردی به خاطر یه مشکل پا پس کشیدی؟ چجوری اصالً بهشون بگیم-

 .پسر عمو، جون بهار یچیزی میگم عصبانی نشیا-

 چی شده؟-

گفتم به ها را میجریان بی احترامی آن کمی از احسان خشمگین که هیچ وقت ندیده بودم ترسیدم ولی باید

طرف درختهای انگور رفتم وگفتم که عمو تماس گرفته و ماجرا را به آنها گفته و آنها هم با بی احترامی با عمو 

 صحبت کردن و فوحشهای بدی به مادرش برادرش و پدرش دادند اول شوکه بود سکوت کرد بی هوا فریاد زد

 بابا ،بابا-

 :سان به حیاط خانه دوید او از پشت پنجره کنار رفت، و به حیاط آمد عمو پرویز آرام گفتعمو پرویز هرا

 فهمی مریض داریم توی خونه، صداتو انداختی توی سرت، چه مرگته؟زهر مارو بابا نمی-

 :احسان عصبانی سمت پدرش رفتو گفت

 ر حسین چی گفته؟ها چه فوحشی بهت دادن،! به مامان چی گفتن؟ عاطفه به امیاون آشغال-
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کردم ناراحت از تماس است نه از عمو پرویز و او با تعجب به من نگاه کردن، حقیقتاً که خودم هم فکر می

 :برخورد آنها عمو نگاه قدردانی به من کرد و دست احسان را گرفت

 ولشون کن بابا صلوات بفرست، بیا بریم تو خونه هرچی گفتن به خودشون گفتن-

 ش را کشیداحسان عصبی دست

 میگم چه گوهی خوردن-

 :ای به احسان رفت و با سر به من اشاره کرد احسان عصبی گفتعمو چشم غره

 بهار بیا برو تو اتاق که فوحش دونم بدجور ورم کرده ،توهم بچه مثبتی نمیشه حرفی زد-

 :رو به پدرو برادرش گفت

کنم مثل سگ ،فقط بفهمم چی گفتن، کاری میشکنم به والیی علی اگه حرمتو شکسته باشن گردنشونو می-

 پشیمون بشن

های مشتی تا عمو خواست حرفی بزند صدای چند موتور که پشت در خانه ایستادند آمد و بی هوا چنان ضربه

 :همراه با ناسزا آمد که ترسیده عقب رفتم احسان سریع صدایم زد

 باز نکن فهمیدی؟بهار سریع برو توی اتاق، در و هم قفل کن ،هرچی شد درو -

دلیل به او نگاه کردم، او با سر اشاره کرد سریع به اتاق بروم ،چشمی گفتم و از ترس همان  دانم چرا ولی بینمی

کار را کردم ،خانواده ما هیچوقت اهل دعوا و ناسزا گویی نبوده، تقریباً هیچ وقت دعوا ندیده بودم ترس بدی به 

تم ،و زن عموی را دیدم که انگار نه انگاردیروز مرده بود او داشت با لبخند جانم افتاد ،سریع به اتاق زن عمورف

گذاشت ،یکی از دستانش از کار افتاده بود ولی بی اهمیت مشغول به کار آرام آرام وسایلی را در یک پاکت می

 :بود مرا که دید خوشحال گفت

ت بوده ،اون از دخترم که باردار شد این از اومدی مادر بیا قربونت برم که قدمت به زندگی ما همش خیرو برک-

ام با احسان که از بند این بی لیاقتا رها شد ،خودتم که شدی تاج سرما، ای بهار مادر دیدی خدا نذاشت بچه

این خونواده بد نام وصلت کنه، بیا مادر بیا تو چندتا هدیه توی این مدت برای احسان آورده بودن دارم جمع 

 .کنم پس بفرستممی

 :صدایی فوحشو ناسزاو دادو بیداد در حیاط بلند شد من ترسیده گوش هایم را گرفتم زن عمو خونسرد گفت 

نترس دخترم یه زنگ بزن باباتو داداشات بیان این بساط جمع کنن، ما آبرو داریم توی محل، ای بیچاره -

لوشون ساکت میشن، وگرنه ریال پول بندازن ج 2شناسم خواهرمو بخت سیاهش، توهم نترس اینارو من می

 عاطفه براشون پشیزی ارزش نداره ،اونا پول احسانو میخوان

تلفن را برداشتم وهمان کار که زن عمو گفت انجام دادم صدای پسرخاله احسان با فوحشهایی که مخاطبش او 

 :بود



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

155 

 

دی تو آزمایش ، روزه پاشدی اومدی برای من شعر میگی، معلومه که خودت دست بر 4زر نزن دکتر دوزاری -

 ،برای من آدم شده مفت خور فرنگی

و صدایی فریاد خفه شو احسان آمد ،دعوا شدت گرفت و تا دوساعت بعد این دعوا ادامه داشت و ماجرا با 

آمدن نیروی انتظامی ختم شد پدرم چکی به پدر عاطفه داده بود برای جبران خسارت نامزدی و این قائله ختم 

ه و در اصل سرشکسته به اتاقش رفت، زن عمو داشت مچ دست او را با پماد با یک شد احسان کالفه و افسرد

داد، در درگیری پیش آمده حامد برادرم و او کمی آسیب دیده بودند من داشتم زخم دست بیجانش ماساژ می

 :کردم که زن عمو صدایم کردلب حامد را ضد عفونی می

دستم جون نداره حامد مادر پاشو عزیزم بیا اینجا ببینم چی بیا بهار این پمادو به دست شوهرت بزن م،ن -

 شده؟

 :خواست! تعللم را که دید دوباره صدایم زددستم درجا روی لب حامد ماند ،از من چه کاری می

 !وا بهار مادر بیا دیگه چرا خشکت زده-

نیازی نیست و حالش گفت ارام با خجالت به سمتشان رفتم او روی مبل نشسته بود و مدام به زن عمو می

خوب است ،زن عمو پماد را به من داد و من کنار او ایستادم هردویمان از نگاه هم فراری بودیم، او خود را 

 مشغول ماساژ ورم دستش کرد، کمی پماد روی دستش ریختم آرام گفتم،

 خودتون ماساژ بدین ،من بلد نیستم خدایی نکرده بدتر میشه-

 ا خواسته شروع کرد به پخش کردن پماد روی دستش بی هوا زن عمو غریداو بدون نگاه به من از خد

بهار نمبینی شوهرت دستش درد میکنه ،پماد ریختنو که خودمم بلد بودم، دستم جون نداره دست بچه امو -

 ماساژ بدم ،خودت دست بچه امو ماساژ بده

 ه شدم ،سری به تأسف تکان دادکرد خیر با شرمندگی و چشم گویان به پدرم که عصبانی به من نگاه می

کرد جو بسیار برای هردوی ما سنگین بود دستم مجبور شدم روی دوزانو روبرویش نشستم، او حتی نگاهم نمی

را به سمت دستش بردم و آرام دستش را گرفتم ، با دست دیگر شروع کردم به ماساژ دادن ورم دستش ،بعد از 

توانم همسرداری کنم ،دستانم ار خیالشان راحت شد که من میاینکار من بقیه شروع به صحبت کردن، انگ

 :لرزید ودستان او بدتر از من لرزش داشت آرام گفتمی

 شرمنده-

 کرد بي جهت لبخندي زدمو گفتم به او نگاه کردم سرش پایین بود ، با خجالت نگاهم می

 .اشماشکال نداره اونها از من توقع دارن حداقل اورضه شوهر داری داشته ب-

دادم و از ترس نگاه زن عمو جرات رها کردن دستش را نداشتم، د ر آن هم همه و ارام دستش را ماساژ می

شلوغی زن عمو هواسش فقط پی ما بود، دستش را باند کشی بستم سریع کارم را تمام کردم و پی چایی رفتم 

ان ازاتاقش بیرون نیامد من هم خودم را ،همه خانواده من رفتند و زن عمو و عمو هم داخل اتاقشان رفتند، احس
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 :در آشپزخانه حبس کردم ،حضورش را در آشپزخانه احساس کردم بی هوا گفت

 یک لحظه میاین داخل اتاق-

 با تعجب وترس نگاهش کردم

نترس ،كاري باهات ندارم بچه گانه فكر نكن ،میدونم دختر عاقلی هستی میخوام باهات عاقالنه برای بعدمون -

 نمحرف بز 

با تردیدو ترس پشت سرش به اتاقش رفتم، خدایا چه شده؟ روی تخت نشست و راهنمایی کرد روی صندلی 

 :بدون نگاه به من گفت .بنشینم و حرفهایی زد که احساس کردم این مرد از سنگ است

ستم که من شما رو دختر عاقلی دیدم ،میخوام عاقالنه به حرفهام گوش بدی و قضاوتم نکني، انقدر داغون ه-

 واقعاً نمیتونم زیاد توضیح بدم

 کردم ،هیچ نگفتم نفسی گرفت و شروع کرد به خورد کردن منسرم به زیر بودم و با انگشتانم بازی می

میدونی که خانواده رفتن تهران و طبقه باال رو آماده کردند ،کاخ تاالرو باغو فیلمبردارو آرایشگاهم وقت گرفتن -

عروسیو کنسل کردم، باهاشون تماس گرفتم و گفتم تنها یه فیلمبردار میخواییم، بر ای ،اما من آتلیه و کلیپ 

داخل مراسم ،تازه اونم بیشتر از مادرم فیلم بگیره ،تاکید کردم مادرم از جریان خبر دار نشه ،میخوام شما هم 

های مزخرفو اون ژستبه کسی حرفی نزنید هرکس پرسید رفتین آتلیه بگین آره، اصالً حوصله عکس گرفتن با 

 ندارم، تا اینجا اوکی؟

 :خرچنگی به جان گلویم افتاد سرم را به نشانه مثبت تکان دادم ادامه داد

من یه خدمتکار از یه شرکت گرفتم ،هفته اي دوبار بیاد هم طبقه باال خونه شما را تمیز کنه هم بیاد طبقه  -

خودت فکر کنم دیدیشون، بهشون گفتم که شما خوشت پایین خونه منو تمیز کنه، خونه بابا مستخدم داره 

 نمیاد مستخدم داشته باشی، میفرستمشون برن باغ بابا، تا خبرجدا زندگي كردن مارو به شهرستان نرسونن

کردم حرف شب خواستگاریش جدی باشد ،آخر دران خانه بزرگ حرفش ضربه محکمی بر سرم بود فکر نمی

 :تنها باشم !ادامه داد

ده خانم هم شماره اشو گرفتم تا هر زمان کاری داشتین و دوست داشتین با سرویس برین باهاش یه رانن-

اش با من، در ضمن تمام مواد غذایی الزمو فعالً پدرتون زحمت تماس بگیرین میبره شمارو برمیگردونه، هزینه

ن خانم بگین بخره ،خودم خرم یا به اوکشیدن خریدن ،ولی هرچی هم نیاز شد یا برام یاداشت کنید خودم می

 کنمباهاش حساب می

لرزید؟ شاید از شرم فهمیدم چرا صدایش میدستانم از اینهمه سردی این مرد میلرزید ولی یک چیز را نمی

 غریدم

ای بابت من بدین، من از کادوهای سر عقد هم ناراحتم شما نباید برای من بهتون گفتم نمیخوام هیچ هزینه-

 .ی پرداخت کنیدمن هیچ جا هیچ پول
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 کنم استدعا دارم این حرفو نزنید من همینجوریشم شرمنده شمامخواهش می-

 !شرمنده نباشین ،شما چی درمورد من فکر کردین که بهم باج میدین-

 صدایش باال رفت

 فهمی؟دم اینا هدیه اس میدرست حرف بزن، من بهت باج نمی-

 :ودم را کنترل کردم محترمانه گفتمپوزخندی زدم هدیه؟ معنی هدیه را هم فهمیدم! خ

گاه دارم ،درخواست خوابگاههم میدم، من نمیتونم توی اون خونه تنها زندگی من هفته دیگه ثبت نام دانش-

قرار نیست  Uکنم ،حداقل اگه آپارتمان کوچیکی بود بهتر بود ،ولی اون خونه بزرگ واقعاً برای من دلهره آوره

 ابگاه میرم، نیازی هم به خدمتکارم ندارمشما بگینو من بگم چشم، من خو

 ایستاد با وحشت گفت،

 نه این چه کاریه! اصالً محاله همه میفهمن-

 : خونسرد خودم را روي صندلي جابه جا كردم پر شالم را گرفتمو خونسرد گفتم

باشن نمیفهمن، هر زمان که تهران اومدن خبرم کنید،برمیگردم خونه، خیلی هم بخوان رفت آمد داشته -

 دوهفته یکباره، من نمیتونم توی اون کاخ زندگی کنم ،من اصالً تنهایی محاله

کمی نزدیک آمد به روی صندلی روبرویم نشست ،نگاهش نکردم ولی نگاهش به من بود،پس ذهنم پشت 

 :چشمي نازك كردم ) چه عجب بالخره لطفی کردنو به من نگاهی انداختن( کمی سکوت کردو گفت

 .بگم چرا نمیخوام باهم توی یه خونه باشیمبذارین واضح -

 :با ترس و شرم گفتم

 نه نیازی نیست-

 :لجوجانه گفت

چرا نیازه، چون شما فقط روی حرف خودتی، ببین من و شما هیچ اعتقاد مذهبی نزدیک به همی نداریم -

ر شماست البته ،درسته منم مسلمانم ولی خوب شما کامالً مذهبی هستین ،پس توي خونه بودن بيشتر به ضر 

از نظر روحي،ببینید چطور بگم حداقل اینی که میخوام بگم برای خودمم سخته، من به این فکر نکرده بودم که 

ترسید ولی بودن ما توی یک خونه اشتباهه، این محاله دو نفر جنس مخالف که قانونن شما از تنهایی می

 !ازدواج کردن توی یک خونه باشن وکشش جنسی به وجود نیاد

ام را هدف گرفته از شرم حرفش سرم را میان دو دستانم گرفتم، چشمانم را فشار دادم حرفش حیای دخترانه

بود ، غرورم را له کرد ، به من فهماند که هیچ جذابیتی برای او ندارم مگر کشش. ..آنهم به خاطر دریک خانه 

 :بودن صدايش آرامتر شدو گفت

مانم من اول به فکر شمام، از نظر روانشناسی اصالً امکان نداره دونفر توی ناراحت نشین از حرفام ،به جون ما-

ترسم به خاطر نفس خودم شما رو اذیت کنم میدونم که یه خونه باشن وهیچ میلی به هم نداشته باشن ،می
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مشترک  شما هم به خاطر اعتقادات مذهبیتون حتماً تابع هستید، ولی به خدا نمیخوام تا وقتی واقعاً به زندگی

کنم ،من شما رو همون دختر عموي فکر نکردم شمارو درگیر کنم ،من اصالً به زندگی مشترک به شما فکر نمی

ام ساله ميدونم،هيچ احساسي به شما ندارم ،اصالً شما اونچیزی که من تصورم درمورد همسرم آینده4كوچيك 

دونم مردي مذهبي رو انتظار داشتين کنید،ميبود نیستین، مطمعنم شما هم درمورد من همچین فکری می

 .همسرتون باشه

 

دلم شکست او مرا خورد کرد مگر من چه کم داشتم، نفس عمیق کشیدم دختر بودم وحال دلم گریه 

خواست ،چقدر خودخواه ،چقدر مغرور، اما پس ذهن ریاضی دانو منطقیم هم فکر کردم ،راست میگویید می

ای به من ندارد. من چرا خودم و جسمم را ارزانی کسی کنم که هیچ عالقهای بین ما نیست ،حال که هیچ عالقه

 زد به سمت در خروج رفتماز او متنفرم، منطقیش این بود که او بیشتر برای من داشت چانه می

 کنیدممنونم که انقدر مرد هستین که صادقانه حرف بزنید، یه سؤال شما هنوز به آنا فکر می-

 :رد ولی سریع خودش را جمع کرد گفتشوک زده به من نگاه ک

متاسفانه بله، آنا اولین کسی بود که باهاش رابطه داشتم ،شاید من برای آنا اولین نبودم ولی آنا کامالً اون -

چیزیه که من میخوام، البته که به رسم اونجا قرار نیست هرکسی دفعه اول عاشق میشه ازدواج کنه، ولی آنا از 

که باهم بودیم عالی بود ،ولی اینو هم بگم هنوز نه سراغی ازش گرفتم ،نه باهاش  نظر من حداقل اون مدت

ارتباطي دارم ،حداقل تازمانیکه باشما هستم حرمت حرفتونو که شب خواستگاری زدینو وگفتین که تا هستین 

ای عالقهدارم ،به خدا دختر نمیخوام ضربه بخوری ،حداقلش تا وقتی پای کسی دیگه وسط نباشه رو نگه می

بینمون به وجود نیومده زندگی مشترکی تشکیل نمیدیم، این چرندیات که میگن توی یه خونه همخونه باشیم 

هاست ،من به خاطر خودت میگم بدون هیچکاری به هم یه مشت حرف مفته که فقط توی فانتزیایی دختر بچه

 ترسم که تنت اسیر هوسم بشه منم مردم و بالخرهمی

تواند از فکرش خارج واو ضربه کاری را به من زد او رسماً گفت که هنوز به آنا عالقه دارد و نمی .دیگر حرفی نزد

شود، با غروری شکسته به آشپزخانه رفتم ، خودم را مشغول آشپزی کردم، کسی به آشپزخانه آمد و من درحال 

قب رفت و من به هوای اینکه سرخ کردن پیاز بودم ،برنگشتم، خودم را مشغول نشان دادم صندلی آشپزخانه ع

 او است به کارم ادامه دادم

 خریدیم از بیرونزحمت نکش، یچیزی می-

 صدای احسان بود ،با لبخند به سمتش برگشتم

 بهترین؟-

 سری به مثبت تکان داد

 .کنمآقا احسان حدس بزن چی دارم درست می-
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 :اش ور رفت و كالفه گفتکالفه بود با موهای بلند ژولیده

چمیدونم ،مگه پرفسورها هم غذا بلدند درست کنن، ته تهش تخم مرغه دیگه، حاال بوی پیاز میاد حتماً تخم -

 مرغه با پیاز داغ

 :ای رفتمو گفتمچشم غره

دیگه از صدقه سر مامانم مجبور بودم چهارتا کالس هنری برم،هر چي من ميومدم كالس درسي ثبت نام -

 رو كالس هنريشركت كنم ،گرو كشي قبلش ميگفت ب

بلند خندیدم، خیلی بلند، احسان با تعجب و لبخند به من دیوانه نگاه کرد، بدجور خنده عصبیم گرفته بود 

 :خندیدم احسان سري تكان دادو گفتخندم درونم که خورد شده بودولی میدانستم چرا مینمی

 چته بابا،پاک خل شدی دختر!دیونه ای به قرآن-

خواست، بعداً زاین روز نحس کرد احسان هم به خنده افتاد، اوهم دلش خنده میمیخندهای بی موردم ولم ن

 :صدای خنده هردویمان باعث شد که او و عمو پرویز با تعجب به آشپزخانه بیایین عمو گفت

 ! همیشه به خنده چتونه عمو-

ان به من خیره شد کفگیرم با تعجب به منو احسان خیره بود او هم با تعجب و تردید وارد آشپزخانه شد و نگر 

 :را باال گرفتم وگفتم

جز االف بودنو دنبال یه ها هم بهعمو به من میگه پرفسور مگه بلدی غذا بپزی! شما بگین عمو فوتبالیست-

 توپ دویدن وپول مفت گرفتن کاری بلدند؟

حساس است روبه او دانستم روی فوتبال اش قطع شد، میای بلند سر داد و احسان با تعجب خندهعمو خنده

 :گفت

 !ها توهین کردچی گفت زنت به فوتبالیست-

 :و او هم خنده به لبش آمد و گفت

 !ساعت دنبال توپ افتادی 24راست میگه باز پرفسور یه خدمتی به جامعه میکنه ،تو چی -

ریخت او احسان با گفتن آآآآآییییی نفس کش بلند شد و پارچ آب روی میز را اول سمت او و بعد سمت من 

خندیدند، زن عمو آرام اول شوکه شد ولی بعد به سمت احسان دوید،و به حالت کشتی باهم درگیر شدنو می

کرد)ولش کن احسان بچه امو. امیر مادر دستت. احسان آرام به آشپزخانه آمدو و مادرانه آنهارا دعوا می

ه شدی! احسان ذلیل نشی بچه امو اذیت احترامشو نگه دار داداش بزرگترت ها! مادر امیر با این هیکلت بچ

احسان موهای امیرو ول کن نفهم! امیر مادر از هیکلت  !نکن، مادر امیر این چه کاریه گوش داداشتو ول کن

گیری!امير پاچه شلوارش كن پاره خجالت بکش موهاشو ول کن!خدا مرگم بده احسان مگه سگی چرا گازش می

ای به من خندیدم زن عمو چشم غرهوسری به سر چسبیده بلند میشد!( و من مانند موش آبکشیده شده ر 

 :رفت گفت
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 نکنه این فتها سر توه دخترورپریده-

خندیديم، بوی سوختگی و دود از کنارم بلند شد ، با یک جیغ قابلمه را درون سینک و من عمو بلند می

 ظرفشویی انداختم و شیر آب را باز کردم

 وای غذام سوخت-

 :ای خنده همه بلند شد او احسان را بغل کردو گفتهمان لحظه صد

 نوکرتم داداش راست میگی ،پرفسورها اورضه یه شام پختن ندارند ،داداش هنوزم پيتزا بلدي؟-

کردم که آنها مزاحمم شدند وگرنه من آشپز کردند و من مدام خودم را توجیه میهردوی انها مرا مسخره می

ی شب در کنار هم با پیتزای احسان پز شب شادي بود حتی منو او گاهی به ماهری هستم گرچه روز بدی بود ول

دانم چرا ولی حس کردم او مانند کوه پشت خندیدم ،او مانند خودم منطقی بود، نمیکردیم و میهم نگاه می

 .کندمن است ،حتی اگر مرا دوستم نداشته باشد حد اقلش از من سو استفاده نمی

نشسته بودم دستان سرد زن عمو در دستانم بود مدام از اینکه نامزدی احسان و کنار تخت خواب زن عمو 

کردم احسان هم از این موضوع دانم چرا ولی احساس میکرد، نمیعاطفه به پایان رسیده خدا را شکر می

خوشحال است ،شاید به خاطر خوشحالی مادرش ،شایدهم خودش به این نتیجه رسیده بود که ازدواجش با 

گفت ،او مطمعن بود ما زوج مثال زدني خواهيم شد ،و فه غلط است، زن عمو با شادی از آینده من او میعاط

دادم ،حرفهایش که به پایان رسید دستانش را نوازش کردم چرا دستانش گرم نبود !يعني من فقط گوش می

 :ا بودمهربانانه گفتمچيز ديگري تا بودنش نمانده!اما زیباییش کم نشده بود هنوز همان زن عموي زيب

 

 زن عمو چرا آخه اینقدر خوشگلین شما؟-

 

 اش دلم را شاد کردزن عمو خندید صدای خنده

 

 کجاخوشگلم،ولي عزیزم چه فایده دیگه همش میره زیر خاک-

 

 خواستم این زن زیبا حرف از مرگ بزنددلم گرفت نمی

 

پدر بزرگتون چطور با یه زن روس ازدواج کرد؟ یا اصالً ها، اصالً زن عمو برام میگین نگین توروخدا از این حرف-

 .بگین عمو جون چطور عاشق شما شدند
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لبخند زد خود را از تخت باال کشید،صدای فریاد بزن توی گل احسان خانه را پر کرده بود ،مردها مشغول دیدن 

ی طالیی زیبایی !تاپ آبي در اش ریخت چه موهافوتبال بودند، زن عمو موهای دم اسبیش را باز کرد کنار شانه

تنش زيبايي چهره اش را دوچندان كرده بود ،یعنی واقعاً به آخر خط رسیده ؟آرامو شمرده شروع به حرف زدن 

 .کرد

 

چه خوب که پرسیدی، دلم میخواد یک دل سیر باهات حرف بزنم، خیلی ساله که در این مورد حرف نزدم -

 اسم مادر بزرگم سوفیا بوده پدر بزرگمم اسمش علی، ،میدونیکه مادر مادرم یه زن روس بوده،

پدر بزرگم نظامی بود و برای آموزش تعمیرات سالح جنگی میفرستنش روسیه، یه مدتی که از بودنش در 

روسیه میگذره یه کافه رو برای خوردن قهوه عصرگاهیش انتخاب میکنه، چیزیکه نظر علیو به این کافه جلب 

ساکت بوده که گاهی برای نظافت از آشپزخونه میومده بیرون و بی صدا و ساکت کرده یه دختر زیبا و می

گرفته، یه رفته آشپزخونه، علی یعنی پدربزرگم همیشه اون دخترو زیر نظر میکرده و مجدد میمیزهارو تمیز می

دلباخته  مرتبه به خودش میاد میبینه چند مدتیه فقط به عشق دیدن اون دختر زیبا میره کافه،علی عاشقو

دختر زیبای روس میشه ،یه مدت میگذره علی یه روز تصمیم میگیره حرف دلشو به دختر بزنه و بهش بگه 

تمام فکرش شده دیدن اون دختر،همون روزی که این تصمیمو میگیره بره و با دختر حرف بزنه از شانس بدش 

کشیده تر نیست،علی حتی خجالت میدختر نیومده بود کافه، خالصه چند روزی میره میبینه نه خبری از دخ

به کافه چی بگه که این دختر کجاست ؟یا یه نشونی ازش بگیره ،میگن خیلی مرد خجالتی و با حیایی بوده 

داده و وقتی میبینه دختر نیست قهوه نخورده و نا امید رفته و قهوه سفارش می،علی هروز به اون کافه می

د روزی توی بستر بیماری میوفته و تب میکنه و خودش میدونسته برميگشته، علی به شدت غمگین میشه چن

که وابسته دیدن اون دختر شده، هیچکدوم از دوستاش نمیدونستن علت غمگینی این پسرچیه؟ علی یک 

هفته توی بستر بیماری بوده وقتی کسالت رفع میشه میفهمه که باید اون دخترو پیدا کنه،وگرنه از عشق دختر 

ه تصمیم میگیره یه مدتی بره کافه اگر دختر پیداش نشد با کافه چی حرف بزنه ،خالصه باز دق میکنه ،خالص

میره کافه به امید دیدن دختر وقتی قهوه سفارش میده اینبار دخترک براش قهوه رو میاره، علی دهنش قفل 

ره قهوه براش میشه دخترک بعد از چند هفته برگشته بود، و بدون اطالع از اینکه علی چه عشقی بهش دا

آورده بود ،علی دیگه طاقت نمیاره وشروع میکنه به گریه کردن و از دختر میخواد که کنارش بنشینه، دخترک از 

همجا بی خبر دستی به شونه علی میذاره تا بفهمه دردش چیه ،علی کمی روسی میدونسته با چشمای اشکی 

نبودی از عشقت بیمارشدم، بهش میگه که  میگه من مدتیه فقط به عشق دیدن تو میام کافه و مدتی که

دوستت دارم، دخترک خیره و با تعجب با سر اشاره میکنه چی؟ علی تعجب میکنه هرچقدر فکر میکنه 

کلماتشو به روسی درست گفته بود ،ولی چطور دختر متوجه نشده بود ،باز میگه عاشقتم اینبار دخترک با 

اشکی توی چشمای دخترک جمع میشه دخترک دستاشو باال  ناباوری نگاهش میکنه ،ولی باز سکوت میکنه
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میاره و شروع میکنه با حرکت دست هاش حرف زدن ،اونجا بود که علی داغون میشه این دخترک سربه زیر 

کافه هم کر بوده هم الل ،علی ساکت میشه و دیگه حرفی نمیزنه ،دختر معصوم منتظر بوده تا علی دوباره از 

حدی شوکه بود که واقعاً نمیدونسته کار درست چیه، دخترآروم و بی صدا از کنار علی  عشق بگه، ولی علی به

میره و متوجه میشه که علی اصالً اطالعی از کرو الل بودنش نداشته،علی داغون میشه دلش دخترکو 

روسی برای خواست ،هزاران بار توی رویاش دیده بود که بانوی خونه اش شده و با زبون خواست واقعاً هم میمی

 علی بلبل زبونی میکنه ،ولی انگار همه فکرهاش در حد رؤیا بود

  

وقت ازدواج خواهرام بود ،اما از بخت بد من ،همه خواستگار من بودن تا خواهرام، پدرمم به هیچ عنوان منو 

 یکنهگفت این دختر یه گونی طال براش بیارن کمه ،این ما رو بلند مداد، همش به مامانم میشوهر نمی

 

 :زن عمو اشکی از چشمانش چکید آهی سر داد

 

گفت هرکی شیربهای سنگین بده زهره رو بهش میدم بابام روی من سرمایه گذاری کرده بود و به همه می-

خواست، همیشه به بهونه های مختلف میومد خونمون دیدنم ،ولی من دوتا پسردایی بابام خیلی خاطرمو می

انتظار داشت مسعود خواستگار اونا باشه تا من ،مخصوصا اينكه مسعود فوق  خواهر بزرگتر داشتم و پدرم

زدن، خیلی داد سعید نامزدم بشه،،خواهرام مدام منو کتک میالعاده فقير بودو پدرم هیجوره رضایت نمی

ی های این دوتا عفریته راحتی نداشتم ،مادرم خیلناراحت بودن که خواستگارها برای من میاد، از دست کتک

پشتم بود،همه اهل اون خونه میدونستن مادرم جور دیگه ای منو دوست داره ،خدارو شکر خواهرام با دوتا پسر 

میوه فروش محله عقد کردن ،بابام گفت من نه دارم نه میتونم جهازبدم میخوایین که ببرینشون شیر بها هم 

به من ربطی نداشت بابام جهازشون نميده نمیخوام! باز خواهرام فردای عقدشون منو کتک زدن، انصافاً دیگه 

،ولی دیگه دستشون هرز رفته بود ،شب نامزدی دوتا خواهرام بود که مادر مسعود رفت پیش بابامو گفت فردا 

برای زهره میام خواستگاری بابام جلوی جمع گفت هروقت مسعود با دو تا کیسه بزرگ پر پول اومد زهره رو به 

گفت زهره روبه پول ه چه دعوایی بین بابامو ،باباي مسعو در گرفت دایی بابام میر عقدش در میارم، یادم نمی

شوهر میدی !ولی اون دوتا دختراتو مفتی دادی رفت! حاال میخوای برای زهره مارو سر کیسه کنی! بابام جلوی 

بها میدم،  چشم همه گفت اگه میخوای خواهر بعدی زهره یعنی زهرا روبه عقد مسعود در بیار مفتی بی شیر

ولی زهره نه، اون شب همه مات مونده بودیم !زهرا خواهر بعدی من بود ،بابام به خاطر اون خواهرام به تمام 

داد، ولی به منکه رسید گفت میتونید بعدیشو ببرین ،باباي مسعود با حیرت از خواستگارام جواب منفی می

زدن ،درو که باز کردم مسعود و دیدم که از  خونه امون رفت ،به ده دقیقه نکشید که در خونه رو محکم
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عصبانیت صورتش قرمز بود و رگهای گردنش زده بود بیرون ،سریع چادرو روی سرم کشیدم رفتم کنار، اما 

 مسعود دیگه عصبی نبود به من نگاه کرد

 :زن عمو با تردید گفت

 

 بهار قول بده این حرف هارو به کسی نزنی-

 توروخدا بگین چی شد؟خیالتون راحت زن عمو -

مسعود سرشو کنار گوشم آورد وگفت )دوستم داره و تا پای جونش تالش میکنه كه منو به دست بياره( از هول -

دویدم سمت حیاط خونه، مامانو بابا م دویدن دم در ببینن چی شده ،دوباره مسعودعصبی شده بود داد زد 

زد) بی غیرت دخترتو به هره مال منه؟( مسعود داد می)من میرم تهران با پول برمیگردم فقط مطمعن بشم ز 

پول نفروش( بابامم غیرتی شدو باهاش گالویز شد بد جور عصبی بودن همسایه ها جمع شدن جلوی همه داد 

زنم(بابامم گفت )تو غلط كردي گدا زد) میرم تهران ولی به والی علی اگه کسی اسم زهره ارو بیاره اتیشش می

ای راه افتاده بود ،عموهامو خبر کردن اومدن محشری به پاشد کتکی بود که همه با چوب و هگشنه(دوباره معرک

ترسیدم برم توی زدن، تاکه یك لحظه همه ساکت شدن ،من توی پستو قایم شده بودم میچماغ به هم می

شد جناب  کوچه ببینم چخبره، ولی مامانم صدام کرد اومد بغلم کرد گفت )نترس عزیز من بیا دعوا تموم

سرهنگ و خانم مدیر دعوا رو فیصله دادن بیا بیرون کارت دارن( وقتی رفتم از خونه بیرون از چیزی که دیدم 

شوکه شدم، یه عده ایستاده بودن که لباساشون از کتک کاری پاره و خونی شده بود بابا م موهاش آشفته بود و 

کرد،صدای با که دید لبخند زد و فقط نگاهم می مسعود بیچاره، که دماغو دهنش پر خون بود، بی نوا منو

صالبت یه مردو شنیدم که گفت بیا اینجا دختر، برگشتم دیدم یه مرد قد بلند رشید چهارشونه داره از باال به 

من قد کوتاه ترسیده نگاه میکنه ،خانم مدیر یعنی همون مادر اختر هم کنار جناب سرهنگ بود، یه پسری که 

د پشت سرشون ایستاده بود، تا چشمم به چشمش افتاد انگار نگاهش تبدار شد ،رفتم کپی خود سرهنگ بو

جلوی سرهنگ ابروی باال انداخت نگاهشو ازم گرفت بلند گفت )مسعود حرف باباي اين دخترو شنیدی ؟تا آخر 

ره دخترشو سال با دوتا کیسه پر پول برمیگردی برای شیربهایی این دختر، برنگشتی یا دیر اومدی اون حق دا

کرد نمیدونم چی شد که سرهنگ به من نگاه کردو شوهر بده (پسر سرهنگ کمی اومد جلو زیر چشمی نگاه می

داد زد برو توخونه ،من از ترس سریع دویدم توی خونه ولی صدای مسعودو شنیدم که گفت )مرد نیستم آاگه با 

ا اومدن توی خونه بابام بدجور کتک خورده بود دوتا کیسه پول نیام (معرکه دیگه تموم شده بود، بابامو عموه

عصبی بود ،رفت توی انباری ترکه رو آورد، اومد سمتم، مامان دوید جلوش دستای بابامو گرفت التماس کرد، 

کردن، عموی بزرگم داد زد )این دختر برای همه دردسر ولی بابامو عموهام عصبی بودن باید سر یه نفر خالی می

باشه، دوتا پسرهای خودمم ،هرروز باهام درگیرین که باید بیایم خواستگاری این دختره شده ،مسعود سگ کی 

زدن باریک هللا ای( بابام مامانو پرت کرد گوشه حیاط و شروع کرد کتک زدن من، عموهامم داد میچشم گربه
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شدم ،تنها جایی  جعفر خیلی مردی بزن تا یابو برش نداره ،اون روز به حدی با ترکه کتک خوردم که بی هوش

ترسید بزنه که یوقت از رونق بیوفتم،چندروز بی هوش بودم وقتی به که ترکه نخورد صورتم بود، اونم بابام می

کرد، بابامم مدام سیگار هوش اومد دیدم طبیب شهرمون باالی سرم بود،مادر اخترم مدام به بابام امرو نهی می

کرد باورت میشه گفت ببخشید ،مامانمم گریه میتر میپشت سيگار ميكشيدو راه ميرفت و به مادر اخ

خواهرام انگار از بهوش اومدن من ناراحت بودن، اما داداش کوچلوهام دورم نشسته بودن دستامو گرفته بودن، 

روز بیهوش بودم ،شب مراسم عقد کنون خواهرام بود، همه رفتن خونه اقا رضا  3اون روزگذشت وبعد فهمیدم 

ام گفته بود کسی نیاد خونه مون ،گفته بود نه من دارم خرج کنم نه براش خرج بتراشن، بهار میوه فروش ،باب

باورت میشه منو نبردن مراسم عقد کنون خواهرام ،گفتن این به یاد باز مارو از سکه میندازه من اونشب خیلی 

تم،تنهایی داشتم موهامو گریه کردم ،غم عجیبی به جونم افتاده بود، کارشون اشتباه بود منکه گناهی نداش

زدم که قامت یه مرد و پشت شیشه اتاقمون دیدم ،تا اومدم جیغ بزنم اون مرد پرید توی اتاق بغلم شونه می

کرد ،دستشو گذاشت جلوی دهنم، اروم گفت جیغ نکش عمر مسعود جیغ نکش نفس من، وای مسعود بود 

االن میان بقیه خونه بفهمن آتیشم میزنن، اما مسعود که تمام دلهرهای عالم افتاد به دلم، با التماس گفتم برو 

انگار تازه نگاهش افتاد بود به موهام، یکی از دست های کوچیکمو گرفت و شروع کرد به گریه کردن گفت )عمر 

منم  (خواستی مسعودو بکشی الهی مسعود برات بمیره که بابات کتکت زدمسعود سه روز بی هوش بودی می

گفتم برو برو، مسعود دستمو ول کرد یه قدم عقب رفت به منی که روسری سرم ،فقط می فهمیدمهیچی نمی

نبود نگاه کرد و دوباره گریه کرد ،گفت) طاقت دوریمو نداره نمیتونه بره( یه مرتبه مسعود دست کرد توی 

مر مسعود از جیبش ،یه چاقو دراورد جیغ کشیدم، رفتم عقب دوید سمتم افتاد به پام پاهامو گرفت ،گفت )ع

کنم به پام وایسا ترسی! منکه تو جونمی اره دردت به جونم میخوام برم تهران کار کنم التماست میمن می

ام افتاد جیغ زدم گفتم بلند شو برو االن بابام میاد کنم با کسی ازدواج نکن خودم نوکرتم زهره( گریهالتماس می

ر یه شاخه بزرگ موی سرم یه مرتبه یه تیکه از موهامو کندو ،مسعود بلند شد چاقورو آورد باال ،دست برد زی

ه زد گفت )برو ب.و.سید، من مات حرکاتش بودم یعنی انقدر منو دوست داشت! دستمو گرفت مرتب ب.و.س

ای صبر دویدم توی انبار تاصبح خوابم نبرد فردا مامانم گفت که که کار دست خودم ندادم (منم بدون ذره

کار منم از جریان اومدن مسعود به خونه آمون به هیچکس چیزی نگفتم ،تا امشب که  مسعود رفته تهران برای

به تو گفتم بعدش مامانم خیلی باهام حرف زد گفت مسعود بدرد تو نمیخوره،با ده تا کیسه پولم بیا د بابات 

فتنش تازه قبول نمیکنه، بابام فقط خواسته ردش کنه بره ،منم بچه بودم چیزی نگفتم بعدازچندروز از ر 

 شد که انقدر پسر داییم منو دوست دارهخاطرات اون شب یادم میوم،د و چه بی انصاف بود روزگارباورم نمی

  



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

165 

 

 :یدمب.و.سرسید او را بغل کردمو لبان زن عمو خشک شده بود و صدایش دیگر به گوشم نمی

 

 دیرم شده بخواب زن عموی خوشگلم، بقیه ماجرارو بعد بهم بگين، منم برم دیگه خونمون-

 

 :زن عمو لبخند زدو آرام گفت

 بقیه اشو یه روز دیگه برات میگم، ولی بهارم به هیچکس این ماجراهارو نگو باشه؟ حتی فرزانه هم نمیدونه_

 چشم زن عموی خوشگلم، آخه چرا انقدر شما خوشگلین که یه شهر عاشقتون بودن-

 

 :زن عمو سرمست بلند خنديد و گفت

ترین دخترم باشه شگلی برای چند روزه، اگه زن هنر شوهر داری نداشته باشه ،خوشگلزبون نریز دختر خو_

 ای ندارههیچ فایده

 

 :زن عمو دستم را گرفت و التماس آميز گفت

 

 امیر حسینو خوشبخت کن_

 بغض گلویم را گرفت

- ً  اگه فرصت بده تا خودی نشون بدم حتما

ها هزار حیله میدونن، از هر دری که میدونی وارد شو ،فقط نذار عزیزم اون دیگه شوهرته غرورو کنار بگذار، زن_

ازت کناره بگیره، دوری دلسردی میاره ،همجوره باهاش باش، بذار به بودنت عادت کنه، مردها کسیو میخوان که 

 .عاشقشون باشه، نه کسی که کناره بگیره ،مظلوم بودن بدرد االن نمیخوره ،هرچی شیطنت داری رو کن دختر

 

کرد که خود من شک ها را زد !او که در حضور مادرش چنان عاشقانه رفتار میدانم چرا زن عمو این حرفمین

کردم،البته عاشقانه خاصي نبود،اگر عاشق بود لحظه اي تنهايم نمگذاشت ،پس زن عمو هم از رابطه سرد می

 :ما با خبر بود، با تردید گفتم

 

 نخواد چی؟ چرا باید خودمو بهش تحمیل کنم؟ اگه دلش پیش من نباشه چی؟ اگه خودش-

 

 :لبخند زد دستم را بیشتر فشرد
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اسمت توی شناسنامشه، خواه نا خواه شما دوتا مال همین، دخترکم نشون بده که میتونی اسیرش کنی، هر _

زندگیو  چی داری رو کن فرشته من ،نذار بگن بهار که فقط بلده درس بخونه، میدونم که اگه تو بخوایی بهتربن

 تشکیل میدی،اين هوش باالتو به كار ببند راهشو پيدا كن، حاالهم امیر حسینو صدا بزن باهاش کار دارم

 

با گفتن چشمی به سمت سالن رفتم حرف های زن عمو بدجور ذهنم را مشغول کرده بود ،زن عمو راست 

نتخاب کردن، ولی شکست در گفت ،من باید خودم را نشان دهم،درست است این راهی بود که دیگران امی

توانستم در این سه کنم اینهمه کناره گیری من هم اشتباه بود ،حداقل میمرام من نیست ،حال که فکر می

هفته یکبار سراغش را بگیرم ،باید به کارها و وظایفی که او در قبالم دارد فکر نکنم، باید به هنر خودم اکتفا 

 ل دیدن تحلیل فوتبال بودن ایستادم آرام صدایش کردمکنم،پشت سر عمو احسان و او که در حا

 

 میشه یه لحظه بیایین؟-

 

دانم چرا اینقدر گفتن اسمش برایم سخت بود، با نگاه مستقیم به او و هر سه نفر آنها به سمتم برگشتم ،نمی

 :با لبخند گفتم

 

 عزیزم زن عمو کارتون داره یه لحظه میایین_

 

 ای گفتو به سمت اتاق آمد، پس ذهنم گفتمم هول کرده با دستپاچگی بلهدانم چرا ولی احساس کردنمی

 (زنی بچرخ تا بچرخیم دکتر،كله پات ميكنمکنی ،منو پس میکاری کنم که آنا یادت بره ،منو ضایع می)

 :به درون اتاق رفتیم زن عمو بی رمق پلکانش نیمه باز بود او کنار تختش ایستادو گفت

 ه؟جونم مامان چیزی شد_

 :زن عمو به من اشاره کرد که به سمتش بروم آرام گفت

 روسریتو در بیار مادر کش موتو باز کن_

 

با تعجب نگاه کردم ،او با تعجب به مادرش خيره شد،شال سرم را برداشتم کش موهایم را باز کردم از شرمو 

 :خجالت به او نگاه نکردم،زن عمو لبخندي مرموزانه بر لب داشت و گفت

 

امیر حسین آرایشگر بهار زنگ زده فرزانه، گفته اگه دوست دارین موهای عروسو رنگ کنید یک روز  مادر_

 زودتر خبر کنید، ببین مادر موهاشو هرجور نظر خودتو بهاره خوشت میاد رنگ کنه یا مشکی خوبه؟
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شت سرش تکیه دانستم چه بگویم او به دیوار پحجوم گرما را در صورتم احساس کردم ،از شرمو خجالت نمی

کرد، داد، سرم را آهسته بلند کردم، او دستانش را در جیبش کرده بود و با یک لبخند شیطنت آمیز نگاهم می

 :برد از خجالت من ،با خنده در زنگ صدایش گفتزد، انگار لذت میچشمانش برق می

 

 هرجور خودش دوست داره مامان ،ولي اینجوری طبیعی بهتره-

 

 :ی نگاه کرد، کف دستانم عرق کرده بود با خجالت گفتمزن عمو به من سوال

 

 مشکی باشه بهتره زن عمو-

دانم زن عمو حرفم را شنید یا نه ولی همان لحظه خوابش برد، با دلهره از حضور او سریع شال را سرم نمی

 :کردم، صدای خنده ته گلویش آمد با تمسخر گفت

 

 موهات از راه به در میشمبدو بدو روسریتو سر کن که من از دیدن -

از حرفش خجالت زده شدم، حس بدی به من منتقل شد، کیفم را برداشتم و به او که به دیوار تکیه زده بود و 

 :تفریح وار به من خیره بود گفتم

 

 اگر زحمتی نیست منو ببرین خونمون ،اگر كار دارين، عموجونم منو میبره -

 

 :ابروهایش باال پرید

 

ن به عموجونتون بگین ببره شما رو؟ الزم نکرده عموجونتون زحمت بکشن ،خودم میرسونمتون آهان میخوایب_

،در ضمن خانم من به اندازه موهای سرم دختر دیدم، که با نیم تنه توی پارک ورزش میکنن پس به خاطر یه تار 

 .زنم به خودم،كه ميدويي روسري سرت ميكنيموی سر کار خانم گند نمی

اي چقدر باجنبه (اي گفتم صدايم را انگار شنيد،به سمت در رفت و زیر لب بچه پروی نثار من زير لب )واي و

گوید باید برای نزدیک شدن به او از اول کرد،خوشم آمد انگاری خوب کل کل بلد است ،زن عمو راست می

کنارش به سرعت  داد، اما من بهار بودم،نفر اول رياضي، ازهایش بوی تحقیر میشروع کنم ،درست است حرف

 رد شدم زیر لب به طرزی که او بفهمد گفتم

 خودتی-
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 :ه به صورت عمو زدم وبلند گفتمب.و.سسریع به سمت عمو رفتم و یک 

 عمو جونم با اجازه اتون برم، که بابام با سالح گرمو سرد دم در خونه ایستاده-

 رفتم کمی گذشت و وارد حیاط شدبا احسان به گرمی خدا حافظی کردم و بدون نگاه به او به سمت حیاط 

 :هوا گفتتفاوت نشان دادم سوار که شدیم بیلبخندی کنج لبش بود، ولی خود را بی

 سعید از امارات برگشته-

تعجب كردم كه با من حرف ميزند!هرچقدر فکر کردم متوجه نشدم منظورش از گفتن برگشتن سعید چیست! 

ود در دوروز اخیر، که فقط او تشکرو قدردانی کرده بود از اینکه های من واو خالصه شده بدر این یک ماه حرف

تواند به من فکر کند ،منظورش چه بود خواهد یا حداقل فعالً نمیمادرش را خوشحال کردم، ویا اینکه او مرا نمی

 ای از بی تفاوتی باال انداختم شاید هم یک مکالمه ساده استشانه

شه ،بابا ميگن خيلي تويكارشون موفق هستن،شما هم باید خوشحال سالمتی انشالله همیشه موفق بابه-

 باشین دوست صمیمیتون برگشته نه؟

فقط سري به مثبت تكان داد، احساس کردم زیر چشمی به من نگاه کرد ،نكند فكر ميكند آرزوي ازدواج با 

شاید اگر شرایطش بود به  داند که سعید برایم مهم نبود،سعيدرا دارم!هنوز حيوان صفت نشده بودم!و خدا می

کرد ام، سعید چه اهمیتی دارد؟ انسانیت حکم میکردم، ولی حال که همسر یک مرد ديگر شدهسعید فکر می

تا در عقد مردی هستی به مرد دیگر فکر نکنم ،سکوتی در بین ما برقرار بود به کوچه منزل پدرم که رسیدیم با 

 :لبخند گفتم

الله که خانواده عاطفه دیگه دردسر درست نکنن، شب خوبی داشته باشین بابت مچکرم، روز عجیبی بود، انش-

 .همچیز ممنون

دستانش به دور فرمان قفل شده بود،احساس كردم حرفي براي گفتن دارد ،از ماشين پياده نشدم ، خیره به 

ید تنش بینمان کم هایش دلخور باشم ولی چاره چه بود باکوچه تاریک ما بود میدانم که انتظار دشت از حرف

 :شود با صدايي گرفته گفت

کنی ،باورم نمیشه که بیشتر از فرزانه ممنونم که توی این همه دردسر کنار مادرمی، ممنونم که خوشحالش می-

حضورت براش ارزش داشته باشه، مامانم اسم شما از دهنش نمیوفته،انقدر شعور دارم بفهمم،كه نبايد 

 . ولي ممنون كه هواي خانواده امو دارينانتظاري از شما داشته باشم،

 

 :کمی سکوت کرد تشکرهایش فقط به خاطر مادرش بود خیره به کوچه ادامه داد

 

کنم ،میدونم که توی اتاق با حرفام ناراحتت کردم، نمیدونم رابطه امون و متاسفم که صریح باهات صحبت می-

تونم خوشحالت کنم،واقعا ناراحتم كه هیچ احساسی چی میشه؟ و واقعاً هنوز گیجم ،از خودم متنفرم که نمی
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بهت ندارم، ولی خوب در حد یک دوست هم نتونستم خوشحالت کنم ،االن من و شما رسماً زن و شوهریم، 

ولی اون پیوند محبتو عشقی که باید بین منو شما باشه نیست ،من اصالً به این سبک ازدواج فکر نکرده بودم، 

دختری سر سفره عقد نشستم که باعث شده عشقم ازم گرفته بشه ،بهترین رفیقم  چشم باز کردم دیدم کنار

ها پرده میکشه ،ولی نمیتونم ازم دور بشه، و فقط مادرمو خوشحال کرده، البته که عشق به مادر روی همه بدی

طرز ترین شناخت ازش ندارم لبخند بزنم ،من اصالً نمیتونم با کسی که حتی نمیدونم به کسی که کوچک

فکرش چیه مذاکره کنم ،چه برسه زندگی ،به خدا نمیتونم ،نمیشه نمیدونم چرا !هنوز فكر ميكنم شما خيلي 

بچه اين ،ولی اينو مطمعنم هنوزم به زمان نیاز دارم تا بتونم خودمو با شرایط االن وقف بدم، درسته هر دوی ما 

م نمیتونم توی یه خونه با شما زندگی کنم به زنم و میگبه اجبار با همیم ولی اگه محکم و صریح حرفی می

کنم ،من اول از همه نمیخوام خود شما از من ضربه بخورید نمیخوام بیشتر این شرمنده صالح شما فکر می

 اتون بشم

هایش چنان منطقی بود که انگار از دل من بیرون آمده اما درد داشت دستم را به دستگیره درمحکم کردم حرف

زد، درد نخواسته شدن درد خواستنی نبودن و مرا مرتب پس ميزد اين به استخوان می هایش ،دردشحرف

 :نامرد، آرام گفتم

 

کنم، خدای باالی سرم من اعتراضی نکردم كه مدام روي يه حرف تاكيد دارن، باور کنید واقعاً درکتون می-

که دلم بخواد ،تصوراتم همه اشتباه شاهده که توی عمرم به اندازه االن افسرده نبودم، هیچ چیز اونی نیست 

شده، ولی شده ،ميتونيم چيكار كنيم،اجازه بدين فعال دوستانه كنار هم باشيم بعد اينكه رفتيم تهران بالخره 

 هزار جور تصميم ميگيريم ،خواهش ميكنم باهام حرف بزنيد،تا به يه راه حل برسيم پسر عمو

  

خانه تحمل کند، درخواست کردم که تواند حضورم را در یکحتی نمی و من غرورم را زیر پا گذاشتم و از مردیکه

 :حداقل با من حرف بزند سرش را به سمتم چرخاند غمگین گفت

زنم ولی به وقتش ،مامان ازم خواسته فردا ببرمتون پیشش، فردا میام که پیش پسر عمو؟ جالبه ! حرف می-

سماً چندروز دیگه یه جشن عروسی مسخره گرفته میشه، مامان باشین ،پس فردا هم که همگی میریم تهران ،ر 

و من بیشتر شرمنده شما میشم، بعد از اون وقت زیاده برای صحبت داریم ،و من واقعا شرمنده شدم که شما 

 افسرده شدین مسببش خود خواهي خاندان عظيمي هستن ،البته كه منم مقصرم ولي شده

آورد ،با یک شب بخیر سریع پیاده شدم در خانه را باز کردم و به با گفتن جشن عروسی مسخره قلبم را به درد 

احترام دستی برایش تکان دادم، لبخند خجولی زد و رفت ،مادرم درون حیاط نشسته بود تا مرا دید به سمتم 

 :آمد محکم بغلم کرد
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 سالم مامان پری چی شده؟-

 :مادرم محکمتر مرا در آغوشش فشرد و غمگين گفت

رده مادر ،سالم بهار مامان ، کجا بودی مادر به خدا دق کردم از تنهایی،چطور ميتوني بري تهرانو سالم دورت بگ-

 منو تنها بذاري؟

ه مادر را آرام کردم دل کوچک مادرم برای من تنگ شده بود برای تصلی خاطرش تا نیمه شب ب.و.سبا چند 

ش توسط او ،گفتم از ماجرای دعوای برادران ابرایش حرف زدم ،گفتم از مرگ ناگهانی زن عمو و احیایی دوباره

 داند مادرم چقدر خوشحال شدعاطفه با خانواده عمو، گفتم که دست او را باند پیچیدم ،و خدا می

گفتم که غذا را سوزاندمو همه خندیدند ،و مادرم از خجالت روی دستانش کوبید ،گفتم از ماجرای سوفیا و علی 

ات خصوصی زن عمو و مسعود حرفی نزدم ،نگفتم از بی رحمیو سنگدلی او و مادرم اشک ریخت ،ولی از خاطر 

 کند،،نگفتم که او حتی قرار آتلیه را کنسل کرده، نگفتم که او هنوز به آنا فکر می

 داند ، نگفتم که زن عمو گفت که او را اثیر خود کنممان را مسخره مینگفتم از اینکه او جشن عروسی

 *بازنده این ازدواج اجباری باشم و من بهار عظيمي نابغه رياضي حتما موفق مي شومخواهم و من نگفتم نمی*

  

فرزانه مادرش را به اتاق برد و خودش به حمام بازگشت، بهار در آشپزخانه در حال گرفتن آب پرتقال برای زهره 

د را که دید با فریاد بود،تلفن همراه امیر حسین به صدا در آمد، احسان نگاهی به شماره انداخت شماره سعی

 ارتباط را وصل کرد

ماهه هیچ خبری ازت نیست عوضی، چرا  1الو سعید خودتی مرتیکه االغ !معلوم هست کدوم گوری رفتی! -

 آنالین نمیشی جانور

 :سعید بلند خندید وگفت

احسان چرا اين قدر تو بيشعوري !بابا من فكر كردم خودم رودست ندارم ،نگو تو استاد مني،اصال صبر كن -

 گوشی امیر دست تو چیکار میکنه؟ !ببينم اين تلفن امير حسينه 

 به توچه بابا،مگه نميدوني من منشيش دكيمونم حاال چرا آنالين نميشدي؟-

تلفن خیلی حال کردم به خدا یک بارم نرفتم فضای مجازی ببینم چه احسان باور کن یک ماه بدون اینترنت و -

 خبره !خيلي حال داد جون تو

خفه شو بابا مرتیکه سوسول مرتاض، من توالت میرم گوشی دنبالمه، چطور تحمل کردی یک ماه! نکنه زیادی -

 توی شهناز مهناز گیر کرده بودی ها کلک؟

تر حرف بزن شهناز مهناز کیه دیگه؟ بابا این شرکت کم با ادباحسان توجه کردی خیلی بیشعوری ب،ابا ی_

 .جدیده پدرمو درآورد
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 :احسان به مبل سالن لم دادو پاي روي پا انداخت و خندید

زنم،تو غلط كردي دست از پا خطا داداش شرمنده نه که خودت ته ادبی برای همینه که اینجوری حرف می_

و نخوری !حاال نامرد تنهایی رفتی عشقو حال آره؟ عوضی گفته باشم از نكردي! مگه میشه تو باغ هلو باشی هل

 بری فهمیدی،بي معرفت این به بعد هروقت خواستی بری دردر منم می

هردو باهم بلند خندیدند ،سعید از ماجرای به هم خوردن نامزدی احسان اطالع داشت ،برای همین کمی 

 :کشید که احسان فریاد زدی مادر نیمه جانش میبیشتر با او شوخی کرد، امیر حسین پتو را رو

 امیر بیا این وکیل عوضی سعیده-

 دستان امیر حسین بر روی پتوی مادرش خشک شد و بهار آب پرتقال به دست وسط اتاق ایستاد،

احسان وارد اتاق شد زیر چشم به بهار نگاه کرد، بهار با دستی لرزان به سمت زهره رفت و آب پرتقال را به 

 کرد،ردش داد ،امیر حسین نگاه پر هراسش به بهار بود، بهار آرام و خونسرد به زهره رسیدگی میخو

خواسته یا نه دانست چرا نگران است ،بهار برایش مهم نبود برایش فرقی نداشت قبالً کسی اورا میامیر نمی

 :اش را نفهمید با اخم به احسان گفت،دلیل دلهره

 گیرمکنم، باهاش تماس میمیبهش بگو سرم مامانو وصل _

 :بهار اما فکری به نظرش رسید ،توکل به خداوند کرد و تا احسان خواست حرفی بزند ،بهار بلند گفت

 آقا احسان پسر عمه اس؟-

 :همه با تعجب به بهار نگاه کردن ،احسان سر تکان داد بهار با لبخند گفت

 میشه تلفنو به من بدین تا باهاشون صحبت کنم-

حسین که مشغول شکستن سر آمپول بود، با یک حرکت عصبی دست خودش را خفیف برید، احسان با امیر 

تعجب گوشی را سمت بهار گرفت، امیر دستش را درون مشتش پنهان کرد و نفسهای عصبی کشید ،به بهار 

ه روي همه فهمید چه مرگش شده! بهار با دلهره اما خونسرد تلفن را گرفت و روبنگاه نکرد،) لعنتی( نمی

 :ايستادو بلند صحبت كرد چشمانش به پنجره اتاق زهره بود و به حياط نگاه ميكرد

 الو سالم پسر عمه-

جز بهار هیچکس او را پسر عمه صدا صدای بهار که به گوش سعید رسید دستان سعید به لرزش افتاد ،به

 :کرد، اما برای اطمینان پرسیدنمی

 فرزانه تویی؟_

 منه پسر عمه بهار -

 :زند گفتنفس در سینه سعیدو امیر حسین همزمان حبس شد، بهار که دید سعید حرفی نمی

 رسیدن به خیر، خوب هستین ،عمه و شوهر عمه خوبن، پسر عمه چند لحظه وقت دارین یه صحبتی داشتم-

فک امیر حسین منقبض شده بود ،این عکس العمل امير حسين از چشم زهره بي رمق دور نماند، امير 
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حسين فكر كرد)بهار سعید را پسر عمه خواند و شب قبل او را برای اولینبار پسر عمو (امیر بدون تمرکز مشغول 

وصل کردن سرم مادرش شد ،سعید مات زده به دیوار روبرویش حتی نتوانست جواب سالم بهار را دهد و اما 

 .کنددانست چه میبهار خوب می

  

ید و خودش کم شود و میزان توجه امیر را به خودش بفهمد. و واقعاً از ها بروی سعخواست که حساسیتاو می

خواست همچیز را عادی اش به او نباشد،خواست که سعید خجالت زده و شرمنده از ابراز عالقهته قلبش می

گوید در دلش خندید، پس ذهنش یک خاک برسر حواله خود کرد جلوه دهد، بهار که دید سعید سخنی نمی

 د خودش دوباره صحبت کندمجبور ش

 

گردم، البته هنوز جایی نسپردم ولی دیگه آخر هفته میام تهران، قرض از مزاحمت ،پسر عمه من دنبال کار می-

میخوام اگه بشه هم دانشگاهمو برم هم مشغول یه کاری بشم، با دانشگاهم تماس گرفتم گفتن کالس ها 

ای بازار کار بشم ببینم درس خوندم تا اینجا چه فایده بیشتر آخر هفته اس ،منم دوست دارم حداقل وارد

گاه و درجریان بذارم میدونم تدریس بهم میدن، ولی دوست دارم ببینم بازار بیرون چخبره؟ داشته؟ اگر دانش

حقیقتش خواستم به شماو آقا سیاوش پدرتون بگم اگه جایی معتبری سراغ دارین که زیاد محیطش مردونه 

به رشته تحصیلیم با شه عالي ميشه، یا آموزشگاه زبانی باشه که بتونم این چندتا زبانو که  نباشه ،هم مربوط

بلدم آموزش بدمم حرفي نيست اگر جايي رو ميشناسين ممنون ميشمم بهم معرفي كنيد سعید نفس راحتی 

توان صحبت با  کشید نفهمید چرا ولی احساس کرد دیگر برای صحبت با بهار دلهره ندارد، اما حقیقتاً حاال

 :بهار را نداشت، اما دلش نیامد به او که محترمانه صحبت کرده بود بی محلی کند با صداي لرزان گفت

های که گیرم راجب مدرکچشم ،من چند پرودنده سنگين دارم االن تمرکز ندارم جوابتو بدم ،بعداً تماس می_

 کنیم، البته اگه اشکال ندارهداری صحبت می

 :میشه آرام گفتبهار مانند ه

کنید، من اول به شما گفتم چون که فامیلین و محیط کار توی تهرانو بهتر چه اشکالی پسر عمه !لطف می-

 میشناسیند،توروخدا رودروايسي نكنيد ،نميخوام توي زحمت بيوفتين ،اگه موردي بود خبر بدين 

 : و سعيد نفسش انگار به شماره افتاد ،كافي بود اين دلهره سريع گفت

 چشم خداحافظ_

ای به ای جرقهکرد دیگر بتواند با بهار صحبت کند، لحظهسعید احساس کرد نفسش قطع شده !باور نمی

گفت ذهنش خورد،) بهار و امیر حسین باهم بودند؟ یعنی امیر حسین بهاررا پذیرفته !پس امیر حسین که می

 (کسی عاشق این دختر دوست داشتنی نشه؟از بهار متنفره!( سعید غمگین به خیاالتش گفت) مگه میشه 
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بهار تلفن را که قطع کرد امیر حسین را دید که مشغول معاینه مادرش است،لبي كج كرد پس ذهنش پشت 

سري به خودش زد حدس زد كارش بيهوده بوده زهره به بهار نگاه کرد بهار چشمکی به زهره زد زهره خندید 

احسان دهد اما احسان نبود گوشی را سمت امیر حسین گرفت و با  ولبش را گزید، بهار خواست تلفن را به

 :محبت گفت

 ببخشین بی اجازه با گوشیتون صحبت کردم، بفرمایید-

 :اش چیست به سمت بهار برگشتو فریاد زددانست سرچشمهامیر حسین با خشمی که نمی

ره کاریابی داره ها؟چه ربطی به اون زنی؟ اصالً مگه سعید ادامگه خودت تلفن نداری که با گوشی من حرف می-

 داره که تو میخوایی بری سرکار!تو حاال میگی که میخوای بری سرکار؟

 اش درست از آب درآمد ،پس امیر بی تفاوت به او نبودبهار ترسیده یک قدم عقب رفت، نقشه

ا از صحبت سعیدو زهره فقط سکوت کرد ،امیر گوشی پزشکیش را به طرفی پرت کرد، و واقعاً نفهمید که چر 

 :بهار تا این حد عصبیست، بهار با خونسردی گفت

 

عزیزم ببخشید ،من فقط خواستم ببینم اون جای معتبری سراغ داره ،من معذرت میخوام کارم اشتباه بود؟ -

  !شما که گفته بودین با کار کردنم مخالف نیستین

 :امير حسين ترسيده گفتبهار كه پس ذهنش جشن عروسي بندري به راه بود با ديدن دست 

 ای وایی دستت-

اش دوباره به خون افتاد بهار سریع دست امیر حسین که بسیار ناچیز زخم شده بود به خاطر مشت گره خورده

ای به امیر نداشت ولی دلش به سمت امیر رفت دستمالی برداشت و روی دست امیر گذاشت، عالقه

خواست که زهره فکر کند او هنری ندارد امیر عصبی ، نمیخواست که در حضور زن عمویش شرمنده شودنمی

و با تعجب از اینهمه نزدیکی بهار به خودش خشمگین شد، اما بهار با محبت به زهره اشاره کرد تا به او 

توانست به دروغ به خاطر مادرش با بهار بفهماند که باید نقش بازی کند ،اما امیر هنوز عصبانی بود و نمی

 :کرد غرید،به بهار که داشت دستش را از خون پاک می مهربان باشد

 الزم نکرده،برو كنار-

دستش را از دست بهار بیرون کشید و از اتاق بیرون رفت بر روی لبان زهره لبخند بود بهار ریز خندید در 

 :خيالش يك پس گردني و يك لگد حواله امير حسين كرد به زهره كه بلند ميخنديد گفت

 داره؟ زن عمو منو دعوا کرد!خيلي پسرتون بی ادبه االن چی خنده-
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 زهره كه حسابي از شيطنت بهار خوشش آمده بود گونه بهار را كشيد

 کنیخیلی شیطونی بهار ،غیرت پسرمو تحریک می-

 هردو باهم خندیدن

خوب زن عمو سال آمریکا زندگی کرده ،اونو ولش کنید  15نه بابا این حرفها چیه الکی حساس شد، حاال خوبه -

 ادامه ماجرای خواستگاریتونو برام بگین

 زهره غرزد

زندگی کرده که کرده ،آدم فقط به خاطر کسی که دوستش داره غیرتی میشه ،پاشو دختره چشم سفید اول -

 برو شوهرتو آروم کن بعد بیا باهم حرف بزنیم

را در سالن پذیرایی رفت، احسان بهار يكه خورده به این جای ماجرا فکر نکرده بود،چشمي گفت و آهسته به

 .حال آماده شدن برای رفتن به تهران دید

احسان و حامدو حمیدو فرزانه قرار بود یک روز زودتر از بقیه به تهران بروندبراي تداركات جشن عروسي 

 :احسان بهار را که دید آرام گفت

از دستت عصبانیه خونت حالله دختره  هي بهار،اون کرگدن توی اتاق منه، خدا به فریادت برسه، بدجور دکی-

 بد ذات

اونقدرها هم اون نسبت به )بهار لبخند زد کمی رنگ رخسارش رنگ اعتماد به نفس گرفت ،در ذهنش گفت 

من بی اعتنا نیست( بعد ازخداحافظی از احسان به سمت اتاق احسان رفت اضطراب به جانش افتاد هزار اگر 

د حرف زدی. چي بگم؟گه بگه چرا زخم دستمو پاک کردی؟اگه بگه کی بهت در ذهنش آمد.)اگه بگه چرا با سعی

گفت به هم نزدیک بشی چي بگم،يا خدا نرم توي اتاق بخواد تالفي كنه يه دل سير مثل سگ بزنتم؟( و با 

هزاران اگه در اتاق را زد ،صدای بله عصبی او آمد بهار سينه صاف كرد دستي به شال سرش كشيد به خودش 

 :رد ،كت و دامنش را مرتب كردو گفتنگاه ك

 اجازه هست؟-

 :بعد از كمي مكث امير حسين گفت

 بیا تو-

ای لخت روی تخت احسان دراز بهار با احتیاط وارد اتاق شد و امیر حسین بدون تک پوش را دید که با باالتنه

عقب برگردد که ای از صحنه روبرویش جاخورد ،خواست به کرد، بهار لحظهکشیده و به سقف نگاه می

 :امیردلخورو مسخره وار گفت

 .خیله خوب بابا قديسه ،صبر کن ببینم چی میگی-

امیر نشست و تک پوش سفیدش را بر تن کرد،اين رفتار بهار براي امير مسخره بود، اما فضا برای بهار دلهره 

کرده خوشحال شد لبخندی زدو کرد، امیر حسین از اینکه او را معذب آور شده بود ،معذب به درو ویوار نگاه می
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 :دوباره دراز کشید با شيطنت گفت

 چیزی شده؟چرا رنگت پريده؟-

 :بهار که هنوز پشت در ایستاده بود گفت

 بله، یعنی نه، یعنی نمیدونم چطور بگم--

امیر تفریح گونه به بهاری که با خجالت دست و پایش را گم کرده بود خیره شد،دوست داشت کمی سربه 

 تر بچه بگذارد با دست اشاره به تخت كردسراين دخ

 !بیا اینجا کنارم بشین ببینم چی میگی،حاال چرا هول کردی دختر عمو؟-

بهار از این حرف امیر حسین به طرز عجیبی دهانش نیمه باز ماند،با تعجب به اطراف نگاه کرد کسی در اتاق 

امیر حسين هوس یک تفریح جانانه کرده  دانست کهنبود که امیر حسین بخواد نقش بازی کند و بهار نمی

 :،زماني كه ديد بهار از ترس وارد اتاق نميشود روي تخت نشست دست دریقه لباسش کردو بلند گفت

لعنتی چقدر هوا گرمه ،اصالً نمیتونم لباس تنم کنم، تو هم که حرفی برای گفتن نداری، این تک پوشو در -

 بیارم خنكم بشه

با یک جیغ کوتاه از اتاق بیرون پرید به حدی این صحنه برای امیر لذت بخش بود که از خنده زیاد از تخت به 

 )Lزمین افتاد دلش بدجور خنک شده بود آهسته گفت

یگی پسر عمو؟ دختره یه اش، به من متا توباشی حرص منو در نیاری حاال دیگه پسر عمه جونش شده مشاوره

اش گرفت،امير احساس کرد بهار آنقدر ها هم که وجبی (و باز از اصطالحی که برای بهار بکار برده بود خنده

کرد شاید بهاردختر شیرینی باشد،و هم آن احساس کرد بچه نیست،و نميداند به چه دليلي احساس فکر می

بد نبود ،و هيچ فكر نكرده بود بهار حذابيتي دارد يا نه!اما  در گوش امير زمزمه كرد،این دخترک آنقدر ها هم

 ....ای فکر کرد او در حد آنا نیست نه زیبایی نه قدو قواره نهلحظه

 (فکر آنا باعث شد که امیر یک لعنتی حواله خود کند برای بار هزارو یکمین بار به خودش گفت)آنا تموم شده

رزانه در حال خدا حافظی با مادرش بود به سمت بهار رفت و او را بهار نفس نفس زنان به اتاق زهره رفت ف

 ید،فرزانه بها ر را مانند خواهر دوست داشت ب.و.س

قربونت برم ممنونم كه پيش ماماني ،ميدونم كه توي خونه اتون كلي كاره،ولي اينجايي،دوروز ديگه عروسيته -

داز ظهر منتظرته ،ميخوام بترکونیم پس فردا عروسیو عزيزم ،عاشقتم بهار، صبح زود راه بیوفتینا، آرایشگرت بع

 ،مامان براي شما هم از همون آرايشگر نوبت گرفتم خداحافظ تهران میبینمتون

 

 شور عروسي بهار و امير حسين در تمام اين خاندان مشهود بود وهمه در حال تدارك لباس و هديه بودند 
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واده چه شادن براي عروسي كه عروس غمگين است ،زهره بهار کنار زهره نشست و بهار فكر كرد تمام خان

 :دست بهار را گرفت و با خنده گفت

 

 ه تحویل شوهرت دادی تا ببخشتت؟ب.و.سراستشو بگو وروجک ،چندتا ماچو -

 

بهار شرمگین با یک زن عموی بلند، خجالت خود را اعالم کرد ، زهره شروع به گفتن ادامه ماجرای ازدواجش 

 کرد

 

* 

 بهار

 

 

 ن عمو شروع كرد به گفتن ماجراي ازدواجشز

 

 

یک ماه از رفتن مسعود به تهران گذشت، یک روز فاطمه خواهر مسعود بدون اینکه کسی متوجه بشه از -

پشت دار قالی اشاره کرد برم توی، انبار وقتی رفتم یه نامه نشونم داد و گفت اینو مسعود داده میخوام برات 

تماسش کردم گفتم: تورو خدا برو از اینجا بابام بفهمه منو میکشه منم که سواد بخونم، منم از ترس بابام ال

ندارم، طفلک گریه کرد که داداشم گناه داره حداقل اجازه بده برات بخونم تا ببینی به خاطرت چه کارهای 

ونم قبول سختی میکنه ،بدونيي از دوریت چه زجری میکشه، قبول کردم اما گفتم من هیچ جوابی براش ندارم ا

شد یه آدم انقدر مهربون باشه، کرد،بهار باورت نمیشه انقدر توی نامه قربون صدقه من رفته بود که باورم نمی

گفته بود که از کارگری بنایی، خدمتکاری قبر کنی ،چاه کنی و هرکاری که بگی دارم انجام میدم فقط به خاطر 

م ،گفته بود غير تو هيچ كسو نميتونم ببينم و کلی شعر اینکه به تو برسم،نوشته بود هرثانيه بهت فكر ميكن

عاشقانه و شمع و پروانه کشیده بودو گفته بود از دوریم داره ذره ذره آب میشه و التماسم کرده بود که به پاش 

وایسم ،چندماهی گذشت و هرماه مسعود یک نامه برای من مینوشتو به خاطر بیسوادیم خواهرش میخوند، 

نوشت ای میکردیم ،آخر هر نامهر قشنگ وعاشقانه بود که منو خواهرش هر دو باهم گریه مینامه هاش انقد

که تیکه موی که از سرت چیدمو توی یه دستمال پیچیدم و هرشب اونو بو میکنمو میخوام تو هم به موی کوتاه 

 شت که منمشدت نگاه کنو یاد من بیوفتي، تا بدونی چقدر عاشقتم، انقدر نامه هاش درد فراق دا
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 زن عمو باز تردید کردو در چشمان من نگاه کرد فهمیدم تردیدش از چیست گفتم

 

 

 قربونتون برم من به هیچکس رازهاتونو نمیگم قول میدم-

 

 

 :زن عمو دستم را گرفتو با خیال آسوده ادامه داد

 

 

تفاوت باشه! بالخره از  منم بیتابش شدم، خوب منم آدم بودم ،مگه میشه آدم ببینه کسی عاشقشه ولی بی-

کشید، اونم خیلی سخت، منم بچه بودم هم دلم سنگ که نبودم ،مسعود به خاطر من رفته بود و زحمت می

خواست از خونه بابام که چیزی جز فقرو فالکت نداشت خواست کسی منو دوست داشته باشه،هم دلم میمی

 .ردن به مسعودنجات پیدا کنم، برای همین منم روزو شبم شده بود فکر ک

 

 

زن عمو که این جمله را گفت من شرمگین به فکر فرو رفتم آرا و سعید به من ابراز عالقه کرده بودند و من آنها 

خواهد، و کرد مرا نمیرا پس زده بودم، یعنی من از سنگ بودم !و دقیقاً االن گرفتار کسی بودم که مدام تکرار می

کردم االن زندگیم شکل بودم ،شاید اگر کمی با قلبم به آن دو فکر میمن اعتماد به نفسم را از دست داده 

 دیگری داشت، زن عمو نفسی گرفتو لبخند زد

 

 

تا که پسر همسایه آامون برای خواهر بعد از خودم یعنی زهرا اومد خواستگاری،اسمش حسين بود، حسین -

ستش داشتن، وقتی اومد خواستگاری خواهرم رزمنده بود ،یه پسر مهربون ،يه آقای به تمام معنا ،همه محل دو

ده، چون من هنوز ازدواج نکرده بودم ،اما در کمال ناباوری بابام جواب همه مطمعن بودیم بابام جواب مثبت نمی

ای مثبت دادو گفت یه نون خور کمتر ،بعدم به همه گفت زهره که اندازه موهای سرش خواستگار داره عجله

مو حسین نامزد کردن،هي خدا چه روزهای خوبی بود، حسین خیلی بهمون محبت برای زهره ندارم ،خواهر 

شد این دوتا تا این حد عاشق هم باشن ،بعداً زهرای تر این بود که هیچکس باورش نمیکرد ،و عجیبمی

بدجنس به من لو داد که یک سالی هست هم دیگه رو میخوان، خالصه حسین خرج تحصیل خواهرمو دادو 
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بردش مدرسه و برش و شلوار کفش خریدو فرستادش مدرسه، خود حسين كه روستا بود میبراش مانت

میگردوند ،با اين كه بچه مذهبي بود،اما بهار یه شیطونی بودا ،مشخص بود خواهرم حسابی دلشو برده ،یه 

گفت درست نیست ما نامحرم باشیم ،بابامم گفت عقدش کن مدتی که گذشت حسین بی تابی میکردو می

خرجشم دیگه خودت بده، اونم از خدا خواسته خواهرموعقدش کردو دوباره رفت جبهه، زهرا هم شروع کرد 

درس خوندن مدتی از رفتن حسین به جبهه گذشت که یه روز خدمتکار خانم مدیرو آقا سرهنگ اومد خونمونو 

دیم ،خدمتکارشون داشت با بابام خصوصی حرف زد، منو زهرا هم فضوول، یواشکی رفتیم به حرفاشون گوش دا

گفت که پرویز خان پسر جناب سرهنگ خاطر دخترتونو میخواد ،اما میخوان ببینن دخترتون نامزد به پدرم می

مسعود یا نه ؟بابام که از خوشحالی روی پاهاش بند نبود ،گفته نه نه دخترم نامزد هیچکس نیست، اینو که 

و اشک توی چشمام اومد، انگاری داشت جونم از بدنم گفت بند دلم پاره شد، دستهای خواهرمو چنگ زدم

داد مسعود رفت ،مطمعن بودم،اگه حرف خواستگار پولدارو آدم حسابی میون میومد دیگه بابام اجازه نمیمی

بیاد خواستگاریم،خدمتکارشون گفت آقا پرویز گفته تکلیف مسعودو روشن کنید تا بتونه با مادرش بیاد 

ای خداحافظی نکرده رفت ،زهرا یواشکی گفت خدا به دور انگار اومدن با یه افادهخواستگاری،خدمتکارشون 

کلفت بخرن، انقدر افاده دارن، بابام که انگار بال در آورده بود وسایلشو جمع کرد و گفت چند روزی میرم تهران 

روز نذرو نیازهای ببینم مسعود چیکار میکنه ،و هیچ حرفی نزد که خدمتکار سرهنگ چی بهش گفته ،و از اون 

ای از رفتن بابام به تهران گذشت ، بعد از یک هفته من شروع شد که مسعود نظر بابامو جلب کنه،یک هفته

که اومد خوشحالو سرحال لباس پلو خوری پوشیدو یواشکی به مامانم گفت میرم یجاییو برمیگردم، چند 

رو جمع کن که یه خونه خریدم هم بزرگتر هم ساعتی بعد بابام برگشت و به مامان گفت که کل وسایل خونه 

محله بهتر،همه از خوشحالی شوکه شده بودیم و اصالً یادمون رفته بود بپرسیم پس مسعود چی شد! و حتی 

تا تیکه اسبابمون از اون دوتا اتاق کاهگلی که  4نپرسیدیم پول خونه جدیدو از کجا آوردی! همه خانواده سریع 

یمو به دوساعت نکشید که در خونه منتظر بودیم بابام برگرده مارو با خودش ببره شبیه طویله بود جمع کرد

خونه جدید،و دركمال ناباوري بابام اومد! همه با شوقو ذوق رفتیم خونه جدید،وقتی به خونه رسیدیم باورمون 

خونه ما کاخ بود  شد این خونه ای که بابام روبروش ایستاده بود از خودمون باشه، آخه او خونه در برابرنمی

تا اتاق داشت ،حیاط بزرگ به اندازه کل خونه قدیمی ما داشت ،اشپزخونه و حتی حموم هم داشت،  8،خونه 

مامانم و ماها فقط ازخوشحالی گریه میکریدیم .بابام گفت که یه مغازه هم خریده و میخواد بقالی راه بندازه 

ه درک دزدیم کرده باشه اشکال نداره به منچه که پولشو از گفت) ب،مامانم که انقدر سختی فقر کشیده بود می

کجا آورده کم توی زندگی نکشیدم دیگه کاری به حرومو حاللش ندارم( اما مامانم از ترس اینکه خونه از یه نفر 

گفت) تو دروغ میگی و یه کلکی تو کاره (بابام هرچی گفت که دیگه باشه و از خونه نندازنمون بیرون مرتب می

 !ل خودمونه باورش نشد تا که بابام سند خونه رو نشون دادو در کمال تعجب دیدم خونه به نام باباستما

بالخره روزهای خوش ماهم شروع شد، خونه خوشگل پر از درخت میوه یه حوض بزرگ وسط حیاط بوی نون 
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امون شيرين كرده کرد ،زندگيو براي همه تازه که صبح به صبح مامانم خودش توی تنور خونمون درست می

گفت میخوام ترک کنم تا دامادام به دخترام سرکوفت رفت سرکارو موادو خیلی کم کرده بود ، میبود،بابام می

نزنن ،بابام رفتارش با مامان خیلی خوب شده بود ، داداشامو مدرسه ثبت نام کرد دیگه همه بچها مدرسه 

در مسعود اومدن خونمون اول که اون دوتا وارد خونه رفتن جز من!چند مدتی که گذشت یه مرتبه پدرو مامی

شدن از دیدن خونه جوری دهنشون باز مونده بود که باباي مسعود جلوی پاشو ندیدو افتاد توی حوض وسط 

حیاط،خالصه اولش همه ما فکر کردیم خبری از مسعود آوردن اما دیدم پدر مسعود سرشکسته گفت)این 

گیرمم درست باشه ،مسعود خریت کرده !ادی !هنوز چیزی که معلوم نیست پیغوم چی بوده که برامون فرست

بچگی کرده قسم خورده اصالً نمیدونسته توی بسته چی بوده! میگه پاپوش براش درست کردن ،بهش گفتن 

این بسته هارو ببر درخونه ها پول خوبی میدیم، به خدا مسعود اهل مواد نیست ،اگه هم دونسته اینکارو کرده 

اطر شرط تو بوده خواسته زودتر به پول برسه. مرد حسابی اونوقت درسته تو تا فهمیدی مسعودو یه از خدا به خ

دم (ابامم شبیه کسایی که خان زاده باشن باالی بی خبر لود داده افتاده زندان، سریع بگی دختر بهتون نمی

اال انداختو گفت)مسعود دیگه مرده اتاق روی صندلی تک نفره نشسته بودو حتی نگاهش نمیکردیه ابروهاشو ب

،اون سر قولش نموند ، من هم صالح نمیدونم دخترمو بفرستم توی خونه یه قاچاقچی، من خودم یه عمر 

تریاک کشیدم زندگیم نابود شد، دیگه نمیخوام دخترم سیاه بخت بشه ،زهره خواستگار پروپا قرص داره ،و ما 

دم (حرف هاي حتی اگه سه تا گونی پول بیاره من زهره رو بهش نمی باهم دیگه هیچ قرار مداری نداریم،مسعود

بابامو باباي مسعود شوك بدي بود برام ،کار به دعوا کشیدو بابام اونارو پرت کرد از خونه بیرون م،ن و زهرا هم 

ریه پشت پرده قایم شده بودیم وقتی فهمیدم بابام گفت نمیذاره من با مسعود ازدواج کنم شروع کردم به گ

ام بابام فهمیدو اومد پشت پرده اولش خواست کتکم بزنه که به خاطر مسعود گریه کردن از صدای گریه

کنم اما نمیدونم چی شد که با آرامش گفت)دخترم مسعود رفته تو کار پخش موادو االنم پلیس گرفته اتشو می

به خاطر مواد اونکه دیگه پخش کننده  افتاده زندان اون به درد تو نمیخوره منو ببین یه عمر بدبختتون کردم

اس و هزاران نفرو بدبخت میکنه اینم بدون پسر سرهنگ خواستگارته دانشجوه آدم حسابیه داداشاش 

آمریکان سرهنگو خانم مدیرم که همه میشناسن اصالً دختر تو میدونی چقدر ملکو امالک دارن؟ ماشین و 

کنی؟ مسعود دیگه تموم شده، تمام( منکه اطرش گریه میمسعود دربه در چی داره که به خ!مستخدم دارن 

ای که به من داشت دست به همچین خریتی زده باشه فقط گریه میکردمو شد مسعود با اون عالقهبارورم نمی

گفت) عروس سرهنگ کنم مامانم مدام به هم میجز مسعود ازدواج نمیگفتم من با کسی بهبه مامانم می

فقط نسیب خان زادهای شهر میشه ،و نمیدونم چی شده که پرویز راضیشون کرده بیان شدن یه افتخاریه که 

کنی ،و با این ازدواجت یه عمر هم خودت خوش خواستگاریت ،تو هم اگه احمق نباشی مسعودو فراموش می

دلم های مامانمو میگفت، من ولی فقط خری( زهرا هم مدام حرفبخت میشی هم یه عزت و آبرویی برای ما می

پی مسعود بود. فردای اونروز خانم مدیر با عمو پرویزت اومدن خونمون، مادر اختر چنان به حالت فخر فروشی 
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با ما برخورد کرد که باورم نشد این همون زنیه که یه شهر ازش حساب میبرنو به عدالت میشناسنش! اون مدام 

های منو سرهنگن ،شما هم دخترتون بی های من عمو زادگفت که شما درشان ما نیستید ،و همه عروسمی

سواده هم باباش معتادو بیکاره ،ولی بهار حتی یکبار هم نگفت شماها فقیرین! خودت میدونی مادر اختر 

همیشه میگه فقر چیزی نیست که کسی بابتش خجالت بکشه،بابامم قسم خورد داره ترک میکنه و صدقه سر 

ب کردیم بقالی چه ربطی به سرهنگ داره بعد توی حرفهاشون سرهنگ داره بقالیو میچرخونه،اولش همه تعج

فهمیدم که مادر اختر گفت من برای عروسام شیر بهای سنگینی دادم ولی چون دلم به این ازدواج نیست فقط 

همین خونه رو با مغازه شیر بها و مهریه قرار دادم، واای اون لحظه که همه فهمیدیم این خونه و مغازه شیر بهاو 

 :ه منه، همه سرشکسته شدیم بابام منو پیش پیش فروخته بود ،زن عمو با آهي پر سوز ادامه دادمهری

 

مادر اختر گفت انتظار مراسم آنچنانی که برای پسراش میگیره رو برای خودمون نداشته باشیم وگفت شب -

امون زندگی کنه، تا یکم کنیم، توی خونه خودمون باهمیاییم که عقد کنیم ،یه اتاقم برای دخترتون اماده می

رسمو رسوم ما عظیمی هارو یاد بگیره ، شرط کرد که تا وقتی بابام ترک نکرده هیچ وقت نباید پاشو بذاره 

های پسر سرهنگ ه توی روستامون معروف بود، اینقدر سفیرو و سفرا خونمون، به همین سادگی ،عروسی

خت ختم شد به یه عاقدو یه اتاق ،و من بی نوا مدام به میومدن که همه انگشت به دهن بودن ،اما برای من بدب

ریختم، موی من بزرگ شده بود اما خبری کردم واشک میقسمت مویی سرم که مسعود چیده بود نگاه می

گرفتن ،دیگه ترم اومدنو با دادو بی داد مرتب از هرچیزی بهونه میازمسعود نبود ،فردا شب شدو خواهرای بزرگ

گفتن حیف پسر سرهنگ که این عفریته رو بگیره ،اما زهرا ودی چیکار کنن همش مینمیدونستن از حس

های سرهنگ می ارزه ، من فقط گریه گفت من خوشگلمو یه تار موم به بقیه عروسخیلی دلداریم میدادو می

جازه بده کردم و دلم با سعید بود، اما چاره چی بود؟ اون مواد فروش شده بود و دیگه محال بود بابام امی

باهاش ازدواج کنم ،برای مراسم عقدم فقط پرویز اومده بودو مادر اختر و هیچکس دیگه ،قبل از اینکه عاقد 

بیاد یه نفر اومد در خونمونو گفت که مسعود توی زندان گفته اگه پرویز دستش به به زهره برسه خونشو 

که از این ازدواج بگذرنةبهشون گفته بود اون پسر  ریزم، مادر اختر گویا خیلی با پرویز و بابام حرف زده بودمی

اگه بی گناه باشه حقش نیست زیر قرارتون بزنید ،اما هیچکدوم قبول نمیکنن، برای همین همه هول 

کردنوسریع عاقد اومد وعقدمون کرد،مادر اختر هم یه انگشتر توی دستم کرد ، و من هنوز کسیکه شوهرم بودو 

ف زده بودم،بعد ازخونده شدن صیغه عقد مادر اختر اومد کنارم نشست ، گفت هر نه دیده بودم نه باهاش حر 

زمانی که پاتو گذاشتی خونه ما باید درستو ادامه بدی تا بیش از این سرشکسته تو فامیل نباشم،بعدم غرغر 

من كرد، یه عمر همه رو امرو نهی کردیم درس بخونن اونوقت عروس خودم بلد نیست اسم خودشو بنویسه، 

یک چشم زیر لبی گفتم و اون از اتاق بیرون رفت ،همه کسایی که توی اتاق بودن برای خوش آمد گویی خانم 

ای نگذشت که پرویز مدیر همراهش رفتند،طاقت اینهمه تحقیرو نداشتم شروع کردم گریه کردن، چند دقیقه
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و ازم گرفته بود ،بهش کم محلی کردم ترسیدم برام غریبه بود،پرویز کسی بود که مسعوداومد توی اتاق ازش می

ام که بند اومد سرمو باال کردم ببینم این شوهری که برام ام بند بیاد گریهاما اون با محبتش باعث شد گریه

انتخاب کردن چه شکلیه، وقتی به پرویز نگاه کردم یه نگاه مهربونو عاشق دیدم که با صداقت چشماش به هم 

کرد ،بعد کم کم و با احتیاط شروع کرد به ره،اون اولش همش صورتمو نگاه میمی فهموند واقعاً دوستم دا

 دست کشیدن به پوست صورتم

 

زد ،مرتب زمزمه عاشقانه زیر گوشم شد منو به دست آورده! آرومو با احتیاط باهام حرف میانگار باورش نمی

سیر یک نگاه تو هستم (برام گفت که گفت که) چند ماهه منو دیونه خودت کردی ،چند ماهه اکرد، بهم میمی

سرهنگ به خاطر اینکه پرویز منو فراموش کنه چندماهی راهیش میکنه آمریکا پیش برادراش اما پرویز بی تاب 

میدونم مادرم سختگیره اما زن مهربونیه )تر میشه و برمیگرده، قسم خورد که فقط به خاطر من برگشته ،گفت 

برمت آمریکا تا اینجا سختم نباشه(هزار  کردو گفت)اگه که بخوای می(دست زیر چونم گذاشتو سرمو باال

کنم و من سکوت کرده بودمو از خجالت سرمو انداخته بودم پایین، وقتی بارگفت من عاشقتم و خوشبختت می

گفت مازن و شوهر شدیم از من کشیدم ،ولی اون همش میکشید مدام خودمو عقب میدست به موهام می

کردم مسعود ناراحت میشه کسی بهم دست بزنه ،اون شب که رفتن من تا ترسیدم ،فکر میواقعاً مینترس! اما 

صبح توی بغل زهرا گریه کردمو زار زدم ،نه که بگم اون زمان همه دخترها حق انتخاب داشن نه، اون زمان وقتی 

اما من دلم بدجور پیش دید، کرد داماد تازه شب عروسی دخترو میمادری دختریو برای پسرش پسند می

گفتم یعنی مسعود برمیگرده و منو با خودش ببره؟ نکنه ناراحت بشه این پسره به من مسعود بود ،به زهرا می

فهمیدم پرویز شوهرم شده و دیگه مسعودی در کار نیست، فردای روز دست میزنه؟ انقدر بچه بودم که نمی

ومدانگارکه بابای باالی سرم اومد، اینقدر که این مرد آقا و عقدمون حسین شوهر خواهرم از جبهه اومد، وقتی ا

با کماالت بود ،تنها کسی که مثل آدم توی اون خونه با من حرف زد حسین بود ،حسین خیلی مهربون بود 

وقتی منو غمگین دید برادرانه و با محبت بهم گفت) خواهر گلم درسته هیچکس ازت نظری نخواست ولی 

یز در اومدی و وقتی جواب بله دادی چه دلت باهاش باشه چه نباشه باید تا آخر باهاش دیگه تو به عقد پرو

باشی گناه کبیره اس به کسی جز پرویز فکر کنی( حسین از وفاداری زن و شوهر گفت، از اینکه پرویزو 

خص نبود گفت با پرویز آینده روشنی داری، ولی با مسعود مشمیشناسه و میدونه که پسر باهوشو زرنگیه می

چی میشه؟ حسین مثل یک پدر باهام حرف زدو منو آروم کرد انقدر مهربون بود که خدا میدونه از پدرم بیشتر 

 ،داددوستش داشتم ،حسین یه پسر آقا و شریف بود که بوی انسانیت می

 :زن عمو دستی به صورتش کشید آهی بلند سر دادو گفت
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داشتم زهرا خواهرم چقدر عاشقش بود ،حسین یک روز موند بهار فکر کن ببین من انقدر حسینو دوست -

 های خاص خودش منو آروم کنهودوباره رفت جبهه ، بعد فهمیدم خواهرم پیغوم داده بوده بیادو با منطق

چند روزی گذشت هروز پرویز میومد خونه ما به دیدنم ،دروغ چرا انقدر مهربونو با محبت بود که دیدم حسین 

ترسیدم که به مسعود فکر اید پا روی دلش بذارو بهترینو انتخاب کنه، بعدشم از خدا میراست میگه آدم ب

ای که مادر اختر مدیر بود نوشت ،بالخره منم شروع کردم به درس کردن گناه باشه، پرویزاسم منو مدرسه

دو گفت )که باید خوندن، پرویز دانشجوی دانشگاه تهران ،بود چند روزی بودو بعد با کلی دلواپسی ازم دل کن

دوستم داری؟ (من ساکت  0رفت با تردید گفتوقتی داشت می 0برم تهران آخر هفته حتماً میام به دیدنت

یدو گفت )توروخدا هیچوقت بهم خیانت نکن ،من ب.و.ستر کردم پیشونیمو بودمو چادر دور سرمو محکم

؟ خالصه شروع کردم به درس خوندن کنم( اون رفت و من واقعاً فکر کردم دوستش دارم یا نهخوشبختت می

زد، مدام گیر گرفت! مادر اختر زن مستبدی بود ، خیلی غر به جونم میساله الف ب یاد می 11تازه یه دختر 

داد که چرا مغنعه ات کثیفه ؟،چرا کجه ،چرا کفشاتو پاک نکردی؟ چرا بلند خندیدی؟ چرا ناخونهات تمیز می

های مدرسه مثل چی ازش میترسن ، چند وقتی که گذشت فهمیدم تمام بچهات بده ؟نیست ؟چرا اینقدر لهجه

کرد، این خصوصیت اخالقیش بود به شدت روی تمیزیو مؤدب بودن حساس بود فقط منو هر روز محاکمه نمی

ای بود آخر زد در کل مادر اختر زن فهمیدهولی خدا شاهده هیچوقت به خاطر فقیر بودنمون حرفی بهمون نمی

پرویز با مادر اختر اومدکلی از شیراز سوغاتی آورده بود ولی در اصل اومده بودند وعده آخر هفته به عدو هفته 

برای عروسیمون بذارن مادر اختر گفت یه اتاق براش اماده کردیم خودم یکم جهاز خریدم چیزی کمو کسر نداره 

ای بخرید هرچی میخوایی د هیچ وسیلهنمیخواد به کسی بگین جهازو خودم خریدم به بابامم گفت شما نمیخوا

بخری النگو کن دست زنت تا بعد اینهمه سال زحمتو قالی بافی یچیزی از خودش داشته باشه و واقعاً بابام 

فردای اون روز رفت برای مامانم سه تا النگو خرید،فردای همون روز بود که یه ناشناس رفت در خونه بابای 

اش بیان دنبالش .خدا میدونه اون روز چه ن آزاد میشه ،گفتن خانوادهمسعودو گفت مسعود فردا از زندا

آشوبی بپا شد همه ترسیده بودند به نیم ساعت نکشید که خبر توی روستا پیچیده بود همه میومدن خونه ما 

کشتش ،مامانمم مدام دور حیاط گفتن زهره رو بفرست بره خونه سرهنگ که مسعود بیاد میبه مادرم می

گفت میدونم که طوفان کوبید به دستش تمام چهارده معصوم و صدا میزدو میونمون راه میرفتو میبزرگ خ

 توی راهه 

 

اش تبدیل به زار زدن شد و زن عمو به اینجایی ماجرا که رسید شروع به اشک ریختن کرد ،اورا بغل کردم گریه

 :با هق هق ادامه داد

 

ده اومد دنبالم خونمون ، به بابام گفت میخوام زهره رو ببرم گردش پرویز وقتی فهمید که مسعود داره برمیگر -
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،بابامم اول مانع شد گفت امروز مسعود میاد شر میشه، اما پرویز پا پیچ شد گفت زنمه هیچکس نمیتونه 

درمورد زنم حرفی بزنه ،چادرمو سرم کردم دستمو گرفتو سریع سوار ماشینم کرد به حدی استرس داشت که 

 گفت،رزیدو با خودش هذیون میدستاش میل

 

خواست دانم چه بر سرش آمده بود که انگار میداد نمیهایم برداشت گریه امانش نمیزن عمو سر از شانه

 :های تند مانند کسی که صحنه زجر آوری دیده باشد ادامه داداعتراف کند با نفس

 

شدیم،هیچکس خونه نبود همونجور که رسیدم در خونه سرهنگ ،دستمو گرفت وبا شتاب تمام وارد خونه -

کردم ،بهار من بچه داشت منو دنبال خودش میکشوند، من مات اون خونه بزرگ بودمو داشتم به خونه نگاه می

سالم بود، وارد یه اتاق شدیم ،وارد اتاق که شدیم درو بست و پرده رو کشید،با 11فهمی،سالم بود می 11بودمو 

گفت) تو زن منی تو خانم منی نمیذارم کسی تورو ازم بگیره (من به مدام می استرس یه تشک پهن کرد ،پرويز

کردم، رفتارش جوری بود که حس کردم کار اشتباهی کردمو دیوار چسبیده بودم و به حرکات عصبیش نگاه می

 میخواد منو کتک بزنه ،اومد سمتم عرق کرده بود صورتش قرمز بودو عصبی، خودمو عقب کشیدم توجه نکرد،

با لرزش دست شدید بغلم کرد ،و بالرزش صدا گفت) میدونیکه زن منی و باید هرچی میگم اطاعت کنی (من 

 ...فهمیدم!ساله از اطاعت شوهر چه می 11

  

د ،دستش را به زیر گلویش گرفت، احساس زن عمو از گریه دیگر نتوانست حرف بزند صورتش سیاه شده بو

کرد سریع به سمت آشپزخانه دویدم آب برایش ریختم ،به اتاق رفتم و او همچنان بی صدا و خفه خفگی می

 :گفتمکرد ،کمی که از آب خورد شانه هایش را ماساژ دادم با ترس و استرس میگریه می

 

 گذشته دردت به جونم زن عمو ولش کن، ادامه نده قربونت برم، هرچی بوده-

 

 :اما زن عمو سرش را به عالمت نه تکان داد

 

 نه باید بگم، دلم میخواد برای یکنفر بگم چه روز نکبتی بود اونروز-

 

 :کمی گذشت کمی آرام شد با لحنی آرام ادامه داد
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-  

دوباره زن عمو بی صدا شروع به اشک ریختن کرد نفسم حبس شده بود، این ماجرا برای یک دختر به مانند 

 :روز مرگ است، با اشک ادامه داد

 

و ازم بگیره، کرد، نمیذارم کسی تور دستامو به دهنم گرفته بودم و از ترس کبود شده بودم و اون فقط زمزمه می -

کردم میخواد از این طریق منو بکشه ،وقتی کارش تموم شد انگاریکه ببین بهار انقدر ترسیده بودم که فکر می

 خیالش راحت شد که دیگه کامل تصاحبم کرده ،تازه متوجه من شد که از ترس کبود شدم

گفت کردن با هق هق می م کردو شروع کرد به گریهب.و.سلباسشو پوشیدو دوید برام آب آورد، بغلم کرد 

)مسعود میخواد تورو ازم بگیره غلط کردم به خدا زهره غلط کردم ،دیونه شدم فکر کردم اینجوری دیگه مال 

خودمی فکر کردم اینجوری دیگه تو زن منی و هیچکس نمیتونه تورو ازم جدا کنه زهره توروخدا منو ببخش 

داد من زنشمو کارمون اشتباه محبت کردو مدام توضیح میزهره توروخدا از من متنفر نشو( یک ساعتی به هم 

نبوده، فقط عجوالنه رفتار کرد ،من اما از ترس خفه خون گرفته بودم ، از ترس پرویز به خود پرویز پناه برده 

 بودم، توی بغلش یه گوله کوچیک شده بودم،

 

، حالت تهوع بدی گرفته بودم ،با ه زدم، روسریم را از سرم برداشتمب.و.سهایم درآمد صورت زن عمو را اشک

 :روسریم صورت زن عمو را باد زدم

 

 زن عمو جونم تموم شده اونروزا تموم شده ،عمو خیلی دوستون داشته ،از دوست داشتن زیاد اشتباه کرده-

 :زن عمو اشک ریزان اشک های مرا پاک کردو گفت

 

منو با بدبختی آروم از خونشون آورد بیرون که ببره میدونم عزیزکم اما این تازه شروع او روز نحس بود، پرویز -

خونه خودمون،قرار بود آخر هفته با یه جشن کوچیک برمگردونه توی اون اتاق نحس، پامونو که از خونه 

گذاشتیم بیرون خدمتکارشون دوید سمت پرویزگفت آقا یه خبر دارم ،منکه ازبس از نظر جسمی و روحی 

شنیدم سوار سرپا بگیریم آروم رفتم سمت ماشین، اما صدای اون ها رو میداغون بودم نمیتونستم خودمو 

ماشین که شدم پرویز گفت چی شده اون خدمتکارم بدون احتیاط حضور من گفت که اقا یادتونه روزیکه 

مسعود فهمید شما نامزد کردین پیغوم داد که اگه دستتون بهش بخوره میکشتتون ،پرویز فریاد زد خوب که 

اش برای اینکه آروم بگیره بهش خبر دادن که شما نامزدیتونو به هم ؟مشتي گفت آقا خانوادهچی مشتی

زدید،اون بخت برگشته هم آروم گرفت ،اما نمیدونم کدوم از خدا بی خبری دیروز پیغوم داده که شما عقد 

اش جنازه اشو هکردین ،اقا مسعود بینوا هم طاقت نمیاره و خودکشی میکنه توی زندان، حاال هم خانواد
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اش آوردن،پرویز فریاد کشید )چرا چرند میگی خودکشی کدومه ،پیغوم داد ن امروز مسعود ازاد میشه خانواده

خواستن خبر فوت مسعودو بدن برای همین رفتن بیارنش( مشتی زد توی سر خودشو گریه کنان گفت) اقا نمی

ودن( اون موقع بود که دیگه هیچی نفهمیدمو بی هوش گفتن ازاد شده و گرنه اون براش ده سال زندانی بریده ب

شدم ، حقیقت این بود که مسعود مرده بود و من مسبب مرگش بودم هیچ چیزی یادم نیست ولی وقتی به 

هوش اومدم خودمو توی خونه سرهنگ دیدم، کنارم سرهنگ با یه دکتر نشسته بود ،با ترس بلند شدمو خودمو 

م نگاهم کرد ،اما بعد دستی به سرم کشیدو گفت نترس من سرهنگم پدر عقب کشیدم ،اول سرهنگ با اخ

م ،آآآخ مسعود بیچاره آآآخ مسعود مظلومو بی گناه ،گفت شوهرت، اینم آقای دکتره ،تو دوروزه بی هوش بودی،

میخوام برم خونمون ،سرهنگ با اخم گفت تو دیگه عروس مایی و اینجا میمونی ،یکمي كه حالم بهتر شد رفتم 

گفت باید صبور باشی ،زندگی خیلی توی پذيرايي خونه سرهنگ،مادر اختر مهربون باهام برخورد کردو می

، شب که شد پرویز غمگین خونه سخته، بهم گفت فعالً از خونه بیرون نرم تا داغ خانواده مسعود سرد بشه

اومد انقدر داغون بود که بدون احتیاط جلوی پدرو مادرش بغلم کردو گریه کرد ،گریه کرد و گریه کرد گریه 

گفت که باید پناه شوهرم باشم، بهم گفت بریم کشیدم، اما مادر اختر با اخم میکرد،من خودمو عقب می

با یه بهونه ای رفتم توی اشپزخونه یه چاقو زیر پیرهنم قاییم کردمو با ترس رفتم توی اتاق، پرویز منو  اتاقمون ،

که دید باز بغلم کردو برام گفت که مصیبت مسعود فقط مختص اون روز نبوده ،همون روز خبر شهادت 

ش بی حس شده بود ،چشماشم حسینو میارن و همون روز بابام سکته میکنه، و مثل یه تیکه گوشت تمام بدن

اش به مامانم گفته بوده که اون چند نابینا شده و فقط میتونه جیغ بکشه، پرویز گفت که بابام قبل از سکته

ها آشنا کرده بوده و خودش مسعودو لو داده بوده روزیکه رفته بوده تهران خودش مسعودو با گروه مواد فروش

خواستم از ده بره زندان بگه زهره دیگه عروسی کرده ،گفته به خدا میبعدم چند روز پیش یه نفرو فرستاده بو

خواستم زهره خوشبخت بشه ،مادرم گفته بود همون موقع بود که خبر شهادت حسینو زهره دل بکنه ،می

میارنو بابام سکته میکنه، بهار خدا میدونه چه روزای نحسی بود اونروزا ،مدام مامان مسعود میومد درخونه 

دادن من از خونه بیرون برم که یوقت به هم آسیب برسه، منم همش کرد ، اونا اجازه نمیو نفرین میسرهنگ

زدم ،تا بعد یک هفته زهرا خواهرم اومد دیدنم خواهرم پیر شده بود، خواهر گریه میکردمو به خودمو می

من آبروی خانواده رو حفظ کوچیک من داغون شده بود باهام حرف زد گفت )حاال که همچیز توی نکبت افتاده 

کنمو نذارم حسین شهید سرشکسته بشه (بالخره اون روزای نکبت هم گذشت اما بهار باورت میشه تا یک 

،تا اینکه پرویز فهمیدو کردم ترسیدم فکر میسال من چاقو زیر رختخوابمون میذاشتم؟ همش از پرویز می

 .گذشت امیر حسینو باردار شدم و روزایی خوش منم شروع شدخودش با محبتش جبران کرد ،چندسالی 

 

های من بی صدا اشکاهیم را زن عمو پاک کرد اشکهایش را پاک کردم زن عمو آرام گرفته بود اما اشک

ریختن ،داروی خوابش را که دادم راحت پلک هایش را برهم گذاشت چهره زیبایش آرام شده بود انگار از می
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مرگ تواند برای کسی نحس باشددر یک روز خودش را سبک کرده بودچقدر یک روز می گفتن رازهای مگویش

 عشق مرگ عزیز سکته پدر

 در حال خود نبودم که صدای او آمد

 

 کنی چی شده؟چرا گریه می-

 

 .بودسرم را که برگرداندم او را دیدم که در قاب در اتاق، با نگاهی پر ازنگرانی و دلواپسی به من خیره شده 

ریختم فکری در نظرم رسید،بسم هللا ای گفتم از خداوند کمک خواستم ،شاید بتوانم در طور که اشک میهمان

ام صفر خواهم هنرمندی کنم یا نمرهاین لحظه هنری نشان دهم ،باید خودم را محک زنم، او را محک زنم، می

چیانی با چشمان منتظر به من خیره پس ذهنم انگار پرده صحنه نمایشی باز شد و، تماشا Uاست ،یاصد

ای به وجدانم رفتم )من بازیگر نیستم فقط مجبورم از هر شگردی برای جذبش بکار برم (عزمم بودند،چشم غره

ام راشدت دادم سریع به سمتم آمد، با دلهره روبرویم زانو زد به چشمانم خیره شد،با تعجب را جزم کردم، گریه

 ود اما صدايش هول كرده بوددلهره نگراني ،نميدانم چه ب

 

 

 

 کنی حالت خوبه؟زنی؟ چی شده چرا گریه میچرا حرف نمی-

 

 

 

حاال بهترین فرصت بود ،با هق هق خودم را در آغوشش رها کردم، صدای وای تماشاچیان سالن تئاتر در گوشم 

ی نکرد ،خدا را صدا زدم( پیچید ،با صدایی خفه شروع به زار زدن کردم ،دستهایش کنارم افتاده بود، هیچ حرکت

خدایا شاید دیگه فرصتی پیش نیاد که بتونم کاری کنم خدایا من نمیخوام بازنده باشم(داشتم به غلط کردن 

افتادم، که درهمان زمان صدای تپش قلب سریعش به گوشم رسید ، کم کم مرا در آغوش گرفت و موهایم را می

اشاگران گوشم را کر کرده بود آرام سرش را خم کردو زیر نوازش کرد )آهان اين شد (صدای دست و سوت تم

 :گوشم گفت
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 چیه دختر !چی شده ؟مامان ناراحتت کرده؟ آره! بگو چی شده !آخه یه حرفی بزن بفهمم چی شده؟-

 

 :بچرخ تا بچرخيم دكتر(سرم را از آغوشش جدا کردم با مظلومیت تمام گفتم)

 

 

 

لهي بميرم ،خیلی بدبختی کشیده، آخه زن به این زیبایی حقش زن عمو چه دوران جوني بدي داشته،ا-

 .نیست، اون از جوونیش که انقدر پر از غم بوده ،اینم از حاال الهی براش بمیرم

 

 خدا نکنه دختر-

 

ریختند ،احساس كردم پلکانش لرزید من بازنده نبودم و نيستم(تماشگران دستمال به دست اشک می)

اش فشار داد(هوايي شديي؟( صدای دف و تنبک تماشا چیان و محکم به سینه،دستش را پشت سرم گذاشت 

 :بلند شد این شروع خوبی بود،آرام و نوازش گونه موهایم را لمس کردو گفت

 

 

 

هيش،گريه نكن،نمیدونم چی برات گفته ،ولی اگه مربوط به گذشته بوده دیگه گذشته ،خودتو ناراحت نکن -

 !دخترتو چقدر دل نازکی

 

توانستم بفهمم که تحت تأثیر قرار گرفته)لرزيد قلبت نه!حاال بگو منو صدای گرومب گرومب قلبش میاز 

 :نميخوايي( مهربانانه گفت

 

 

 

 . کنی!توروخدا گريه نكناگه دوست داری برام حرف بزن ،که آروم بشی، آخه چرا اینجوری گریه می-

 

چه خفتي افتاده بودم ،ولي چاره چه بود، دستش را ریختم،به سرم را عقب کشیدم به پهنایی صورت اشک می
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ای تردید کرد، ولی با یک دستش اشکهایم را پاک کرد )و تو شكست خوردي با احتیاط سمت صورتم برد لحظه

آقا (دیگر اشکی نریختم ،و من تماشاچیانی را دیدم که با دهانی باز به ما خیره شده بودند، مهربانانه به رویم 

م برایش نتپید ولی االن من مهم نیستم !اینکه او مرا دوست بدارد مهم است، اینکه او همسر لبخند زد ،قلب

خواهم پدرو مادرم خجالت زده شوند ،من به چشمانم اجباری من است مهم نیست، مهم این است که من نمی

ودرا با ميزند او زير خیره شد، لبخند زد ،تماشاچيان بادبزن هايشان را باال گرفته بودند و از هيجان مرتب خ

 :بينيم زدو گفت

 

نگاهش کن دختره لوس، انقدر گریه کردی که دماغت قرمز شده، مثالً اومدی به مامانم روحیه بدی !بلندشو -

 بیا توی سالن یه آب میوه برات بیارم رنگ و روت پریده

 

 گفتن تماشاچیان اسم مرا صدا میزدندو دست مریزاد می

  

،این فیلم نامه باب میلشان نخواهد بود ،من فکر دیگری داشتم ،حاال وقتش بود که به  پس ذهنم پوزخندي زدم

او بفهمانم من ندانسته به آغوشش رفتم، خجالت زده سرم را پایین انداختم کمی خودم را عقب کشیدم ،باید 

 : ماند،هول كرده گفتمعزت نفسم سرجایش می

 

 ای کردموی دلم زیاد بود که کار احمقانهببخشید ،اصالً نفهمیدم چی شد !انقدر غم ت-

 

 .صدایی ناسزای تماشاچیان بلند شد،مشغول پرتاب خوراكي هايشان به من شدند ، پرده صحنه بسته شد

 

او لحظه اي به چشمانم خيره شد،انگار منظورم را نفهميد ،بدون اینکه اجازه دهم او جوابی دهد سریع از 

ار تخت زن عمو بود برداشتم و برسر کردم ،با اینکارم خواستم به او بفهمانم کنارش بلند شدم ،روسریم را که کن

اش های کالفهمن دم دستی نیستم و هرچه اتفاق افتاد ناگهانی بود،به اونگاه کردم کمی عصبانی شده بود نفس

پزخانه رفت ، این ام ،دستش را مشت کرد، از جایش بلند شد و به آشگویایی این بود که کارم را تمیز انجام داده

 . کردم، تا او را گرفتار خودم کنمتنا قض ها خوب بود، باید هوشمندانه عمل می

 

ای رفتم و روی آن نشستم، انتظاری که او کنارم بنشیند وارد سالن که شدم بی هوا سمت مبل راحتی دونفره

 نشست دستمریزاد داشتم، پس ذهنم گفتم نداشتم، اما اگر هم کنارم می
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داند چه غلطی بکند یا که ر کنارم نشست یعنی طالب است اگر در صندلی دیگر نشست یعنی هنوز نمیاگ )

توانم اسیرش کنم، او آمد یک لیوان رام شدنی نیست( یک نوچ بلند گفتم صدای قلبش مشخص بود می

بم را كج شربت جلویم گذاشت،روي صندلی روبرویم نشستو به جلو خم شد،پوف بلندي پس ذهنم كشيدم و ل

داند چه غلطی بکند، مشخصاً هنوز هم برایش به چشم یک همسر نیستم، كردم، خوب مشخص بود نمی

خواهد عکس آنا را ببینم بدون نگاه به من خيره به ليوان شربت دانم در این گیرو دار ذهنیم چرا دلم مینمی

 :گفت

 

 بخور رنگت پریده-

 

 :مظلوميت را در نگاهم ريختم و گفتم

 

 نونم شما خودتون نمیخورین؟مم-

 

گشت که از من دانم دنبال چه چیزی در من میبه پشتی مبل تکیه داد، دست به سینه به من خیره شد نمی

 :چشم برنمیداشت،چشمانش را ريز كرد گفت

 

 نه بخور، االن خوبی؟-

 

 بله خوبم-

 

 :سري به مثبت تكان دادوگفت

 

 ،يا كه ترجیح میدی با کس دیگه ای حرف بزنی؟میخوایی باهام حرف بزنی؟بهم بگو چي شده-

 

به لیوان نگاه کردم ،پس ذهنم یک چشمک زدم ،زیاد کارم سخت نبود کمی شربت مزه کردم، این حرفش 

 :نشانه خوبی بود، آرامو متین نگاهش کردم و گفتم

 

رازهایی از دوران ای ممنون ،بعدشم بحث اینکه نخوام با شما حرف بزنم نیست، زن عمو چه شربت خوش مزه-

جوانیش گفت که به خاطر قولی که بهشون دادم، نه به شما و نه به کس دیگه ای نمیتونم بگم ،گریه من هم 
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 فقط به خاطر مظلومیتشون بود همين 

 

 پوزخندی زد

 

 خیلی زیاد دوستت داره، در واقع بیشتر از بچه هاش قبولت داره-

 

رام کردن مردها راحت است، به یکباره که انگار چیزی یادش افتاده  لبخند زدم به حلقه دستم نگاه کردم ،چقدر

 :باشد بلند شد به پشت پنجره حیاط رفت با لحنی دلخور گفت

 

 ام،مخصوصا مامانم از این به بعد هرکاری داری به خودم میگی ،دوستم ندارم بقیه فکر کنند من یه بی عرضه-

 

 :هرچه فکر کردم متوجه منظورش نشدم !گفتم

 

 !ببخشین متوجه منظورتون نمیشم-

 

هایی صبحم با سعید یادم آمد با تعجب به او نگاه کردم اخمهایش در حرفم تمام نشده بود که یک لحظه حرف

 :هم رفت و گفت

 

 جالبه چطور منظورمو متوجه نمیشی! همین امروز به سعید پسر عمه جونتون گفتی که برات دنبال کار بگرده-

 :به سمتم آمد ،او به چه حقی به من شک دارد !روبرویم ایستاد آرام گفت ای سکوت کرد،لحظه

 

درسته که بهت گفتم نمیتونم به عنوان همسر قبولت کنم، اما اینو که بقیه نمیدونند، پس با آبروی من بازی -

یثی پیش نکن ،هرکاری داری به خودم بگو ،من تهران تمام امکاناتو فراهم کردم که راحت باشی ،که حرف و حد

نیاد، حتی امروز با یه شرکت خدماتی تماس گرفتم و یک خدمتکار بیست و چهار ساعته گرفتم که شبها 

کنی! مشکل از تو نیست سنت کمه، من احمقو بی غیرت نیستم تنهایی نترسی ،اونوقت تو بچه گانه رفتار می

سعید خیلی دوستت داشته حتماً ،پس نمیخوام هیجوره دیگه با سعید در ارتباط باشی، ببین من میدونم 

 هنوزم دوستت داره ،پس حتما تو هم 

 تمومش کنیدخجالت آوره !!به من تهمت ميزنيد! حرفاتون احمقانه و وقیحانه اس-
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تحکم کالمم به سکوت وادارش کرد، او یک عوضی به تمام معنا بود ،نفس نفس ميزدم به اطرافم با گيجي نگاه 

 :تر ادامه دادميكردم ،کمی سکوت کرد آرام

 

منظور بدی ندارم ،فقط نمیخوام سعید از بی رابطگی من و تو سواستفاده کنه و حرف و حدیثی پیش بیاد، نه  -

برای خودت خوبه نه برای من، مهمتر از همه نمیخوام حرفی به گوش مامانم برسه ،و اوضاع جسمی و روحیش 

نتی رو مامانم بینه همین ،میدونم سعید پسر خوبیه بیشتر از این به هم بریزه، فقط میخوام این عروسی لع

ولی واقعاً از بعد از نامزدی لعنتی ما اون دیگه سعید سابق نیست، من میدونم تو دختر مذهبی هستی و 

اعتقادات محکمی داری پس ایرادم به شخص خودت نیست ،منظورم اینه بالخره یوقت به بهونه اینکه بخواد 

بخواد باهات در تماس باشه ،بالخره آدم دیگه شاید تو هم محض دردو دل حرفی از  کاری برات پیدا کنه مرتب

رابطه خودمون بزنی، اونوقت اون سواستفاده کنه و آبروی خانوادهامونو ببره ،در ضمن ترسم من بيشتر براي 

 ایم من قبالً بهش گفتم دوستت ندارماينكه ،سعید میدونه که ما به هم بی عالقه

 

مانند پتکی بود برسرم ،چشمانم رنگ سیاهی گرفت، فشفش های جشنی را که در پس ذهنم هایش حرف

کردم چه شد؟ دستانم به دور لیوان محکم شد روشن کرده بودم، همه را با یک لگد سرکوب کردم ،چه فکر می

ش کرد و حاال خواست فریاد بزنم )تو یک آشغال به تمام معنا هستی(او مرا مجبور به ازدواج با خود،دلم می

خواهی، احساس گر گرفتگی در من به وجود آمد خواهد !به درک که مرا نمیبیند میگویید مرا نمیهرچه مرا می

ام ،حیف از من، ایستادم لیوان را روی میز گذاشتم ترین فردیست که دیده،ا و مرا تحقیر کرد ،او بی لیاقت

 :سنگین کرده بود، بدون نگاه به اوگفتم ،دستی به صورتم کشیدم ،این بی شرف فضا را برایم

 

 با اجازه من باید برم خونه-

 

 :ايستاد و باتعجب گفت

 

 ..فهمیچرا ناراحت شدی !من من اصالً منظوری نداشتم ؟منطقی نگاه کنی به حرفام می-

 

اب ندادم، اجازه ندادم حرفش تمام شود، سریع به اتاق احسان رفتم، لباسم را عوض کردم تقه ای به در زد جو

شدم ،به خاطر بغض پنهان به شدت گلویم تقه دوم را که به در زد از در بیرون رفتم ،باید سریع از آنجا دور می

 : خواستم ذلیل شدنم را ببیند،به در خروجي سالن نگاه كردمو گفتمکرد، نمیدرد می
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 فظی رفتم ،خداحافظبا اجازه اتون من میرم، زن عمو بیدار شد عذر خواهی کنید که بی خداحا-

 

 !تا خواستم از کنارش رد شوم بند کیفم را محکم گرفت تعجب زده بود

 

چرا بچه بازی در میاری، من حرف بدی نزدم !فقط ازت خواستم با سعید در ارتباط نباشی همین! من تورو -

 !بینم این رفتار چیهدختر عاقلی می

 

ساعته، نامزدی لعنتی، ازدواج اجباری، ارتباط نداشته منو  24حرفی نزد؟ او کامالً مرا تحقیر کرد !خدمتکار 

سعید، بی ارتباطی بین ما ،بی عالقگیش به من، همه و همه نشان از پس زدن من بود ،من توان پس زده شدن 

 :ندارم ،خشمم را کنترل کردم بدون توجه به او بند کیفم را از دستش درآوردم خونسرد گفتم

 

 ار دارم فردا صبح زود عازم تهرانیم ، من هنوز یه سری وسیله برای جمع کردن دارماجازه بدین برم خیلی ک-

 

 میرسونمت-

 

 نه خداحافظ-

 

داد که نفس کم آوردم سریع به حیاط رفتم خودم را به کوچه رساندم نفس های پشت سرهم عمیقم نشان می

ت كنه پسر ،چند بار ميگي منو خدا لعنت،ظهر مرداد ماه زیادی گرم بود یا من به معنای واقعی تنهام

 نميخوايي؟

 امیر حسین

 

به معنای واقعی گند زدم، حقش نبود خشمم را اینطور سرش خالی کنم، از صبح که با سعید حرف زد مانند 

دیوانه هاشدم، تمام مدت این در ذهنم بود که سعید چه فکری در مورد رابطه منو او میکرد؟ترسیدم سعید با او 

ای تلنگری در ذهنم خورد، او تنها با حال به همه بگویید بی ارتباطی منو آن دختر را، لحظه ارتباط بگیرد و

خرابش از خانه بیرون رفت ،سریع کلید ماشین را برداشتم از خانه بیرون زدم تا خواستم سوار ماشین شوم 

بریدگی بود کنار آن ای آرام را شنیدم، خدای من این صدای اوست ،سر چرخاندم کنار کوچه یک صدای گریه
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دانم چه شد که سمتش بریدگی ایستاده بود و دستهایش را جلوی صورتش گرفته بود، قلبم به درد آمد، نمی

دویدم دستش را گرفتم ترسیده و شوکه زده جیغ کوتاهی کشید،بدون حرف دستش را کشیدم وارد خانه شدیم، 

شیدم،مانند خرگوشي بي پناه ميلرزيد، هیچ نگفت فقط در رابسته ام و آن دخترک بی نوا و تنها را در آغوش ک

 :کند دستي به سرش كشيدمو گفتاز لرزش بدنش فهمیدم گریه می

 

 آروم باش معذرت میخوام-

 

کند ،چرا آورد ،چرا اعتراض نمیکرد و این قلب مرا بیشتر به درد میدستانش آویزان بود بی صدا گریه می

م ،کی چه زمانی من اینقدر پست شده بودم که دل کسی را بشکنم! یعنی آنا زند ،سر خودم فریاد زدحرفی نمی

 !انقدر برایم مهم بود که زندگی این دختر را رو به نابودی برم! این دختر را من افسرده کرده بودم

 

 کنم ببخش،گريه نكنببخش خواهش می-

 

مان کسی هستم که چند دقیقه پیش به من جوابی نداد اما مظلومانه و بی پناه میگرسیت ،انگار نه انگار من ه

پناه آورده بود ،خدایا چه مرگم شده ارتباط سعیدو بهار چرا مرا دیوانه کرد !مگر هزار بار نگفته بودم من این 

دیدمش دهم !مگر هر زمان که میکردم طالقش میخواهمش! مگر مدام پیش خودم تکرار نمیدختر را نمی

خواهم این دختر را بیشتر بشناسم چرا؟( سرش ر خودم فرياد زدم ) خدایا چرا نمیگفتم او کجا آنا کجا! سنمی

را از آغوشم جدا کردم نورخورشید چشمان اشکیش را اذیت کرد نفس كالفه اي كشيدم اين دختر امروز از گريه 

 :ميميرد غريدم

 

ه اتون! اصالً میخوایی یکم لعنتی دختر امروز از گریه داغون شدی،چجوري با اين قيافه ميخوايي بري خون-

 بریم بیرون آره؟

 

 :بریده بریده گفت

 

 نه نه فقط منو ببرین خونمون همین-

 

 اینجوری که ببرمت که بابات با تیر مستقیم منو میزنه-
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این را که گفتم همراه با گریه خندید ،صورتش کامل قرمز شده بود، به سمت شیر آب حیاط بردمش آبی به 

خواست کمبود نفسش را جبران کند، كف دستم را گود کشید ،انگار میایی عمیقی میهصورتش زدم، نفس

 كردمو جلوی دهانش گرفتم

 

 بخور یکم خنکشی-

 

 ام گرفتبا یک چشم غره به من نگاه کرد خنده

 

 خوب از بس گریه کردی هول شدم برم از یخچال آب به یارم-

 

 :دماغش را باال کشیدو گفت

 

 نه-

 

 : اين دختر با ادب اخمي كردمو گفتمچه لجباز بود 

 

 ترسم مامانو تنها بذارم ب،ذار یکم که حالت بهتر شدباید باهم حرف بزنیم ،بیا برگردیم توی خونه، می-

 

، دیدی که مجبور شدم احیاش کنم ،مامانم هرلحظه  برمت باشه؟حالش خوب نيستزنیم، بعدش میحرف می

 ً  امکان داره نفسش بره بیا لطفا

 

کرد ،وارد سالن شدیم روسریش خیس شده بود،از به مثبت تکان داد ولی به هیچ عنوان به من نگاه نمی سری

 سرو تيپش بدم مي آمد ،اما به خودم حقي نميدادم اعتراض كنم به سمت مبل همراهيش كردمو گفتم

 

 اگر ناراحت نمیشی از حضور من ،روسریتو بده پهن کنم روی بند لباس حیاط،خيس شده-

 

ام وا داشت، روسریش را لبه مبل پهن اش به خندهبدون نگاه به من روسریش را در آورد ،موهای به هم ریخته

اش کامالً جدی بود، این دختر واقعاً نوزده سال داشت، یک لیوان آب خنک برایش بردم روی میز کرد، چهره

 روبرویش گذاشتم موهایش منظم شده بود در فکر بود
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 بخور-

 

ه به من یک جرعه سر کشید جلوی پاهایش نشستم سر به زیر به انگشتانش خیره بود،مقصر من بدون نگا

 بودم

 

قبول دارم خیلی بد حرف زدم ،باور کن من آدم حساسی نیستم، ولی واقعاً ازت میخوام که از سعید کمک -

 .نگیری

 

لرزاند ،او نه به مانند آنا برایم  سری به نشانه مثبت تکان داد ،همین! چرا زود قانع شد! مطیع بودنش دلم را

دانم چه مرگم شده بود با ای سعی داشت که مرا به خودش جذب کند، اما نمیکرد ،نه حتی لحظهدلبری می

 :آرامش گفتم

 

فهمی !به هم بگو دختر هرحرفی داری، بجایی اینکه بی صدا اشک بریزی حرف همه میگن بیشتر از سنت می-

ام که ز توی خودت، یچیزی بگو بفهمم توی ذهن تو چی میگذره، انقدر شرمندهبزن، اعتراض کن فقط نری

 افسردت کردم ،ولی من نمیتونم دروغگوی خوبی باشم حرفامو صادقانه بهت میگم

 

 !فهمیدم کدام حرفم آزارش دادهواینبار او بالخره نگاهم کرد نگاهش سرد و غمگین بود واقعاً نمی

ردم ،من حرف نابجایی نزدم! تا آمد لب به سخن بگشاید مادرم ناله کن، او راصدا اصالً این دختر را درک نمیک

دیدم، دوباره مادرم استفراغ خون کرده بود! دخترک سریع زد هردو به سمت اتاق دویدیم ،خدای من چه می

 :ام را درآغوش گرفت،ترسيده بود با لبخندو ترس گفتمادر نیمه خیز شده

 

 .ام جونم، عزیزم چیزی نیست نترسینجونم زن عمو ،من اینج-

 

لرزید، این دفعه دوم بود سریع به اتاق احسان رفتم، درون کیفم آمپول مورد نظر را برداشتم، لعنتی دستانم می

افتاد، این هیچ نشانه خوبی نیست ،)يعني تا يك ماه ديگه دووم مياره؟(به سمت اتاق که مادرم به این روز می

ریخت،او زمزمه وارانگار ذکری سته بود و سرش را روی سینه او گذاشته بود و اشک میمادرم رفتم، مادرم نش

خواند، آيه الكرسي!مانتو و دستان او هم خونی شده بو،د، آمپول خواند اين ذكر را مادرم در کودکی برایم میمی

 :کرد ومیگفترا به مادرم تزریق کردم مادرم ترسیده بود ناله می



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

196 

 

 

ترسم؟نگو از اين حرف ها نزن كه ميدونم دارم ميميرم همه معتقدتری چرا من انقدر از مرگ میبهار تو که از -

 ،فقط ميترسم تا دوروز ديگه دووم نيارمو دامادي پسرمو نبينم ،يعني تا پس فردا دووم ميارم بهار؟

 

 :زد چهره اش آرام بود تصلی گویان گفته به سر مادرم میب.و.ساو 

 

و جونم ،این روزهای بیماریم تموم میشه، میگذره ،قوی باشین،دوروز ديگه جشن این چه حرفیه زن عم-

 . ميگيريم و شما سالمتين ،نگران نباشيد،همه چيز اونجوري ميشه كه شما ميخوايين

 

های مادرم را تعویض کرد،مانند گنگ ها شده زد ،و با لبخند لباسهای دلگرم کننده به مادرم میاو مدام حرف

درم فشار زيادي بر روي من گذاشته بود،و چه خوب بود كه دخترك بود و مادرم تنها نميگذاشت بود،غم ما

،مالفه مادرم را تمیز کردم، اومانتو تنش را در آورد، مادرم او را در آغوش گرفت و دوباره شروع به گریه کرد،و 

 :دلجويانه به دخترك گفت

 

ن یک ماه جز مصیبت چیزی نداشتم ،چقدر بده که خاطره حاللم کن بهارم، منو ببخش که همش برات توی ای-

کنم، هم میرم هم خودم از این فالکت نجات پیدا میبدی از من توی ذهنت میمونه، ایشالله چند روز دیگه می

 . شما، کاش بمیرم راحت بشين همه

 

 بلند فریاد زدم

 

 زنی!تمومش كن ،حالت بدتر ميشه مامان چرا اینجوری حرف می-

 

 گریه مادرم بیشتر شدشدت 

 

مگه دروغ میگم؟ چند هفته که نبودی، حاال هم دوروزه که هستی باید با هم خوش بگذرونید همش مصیبت -

 من روی سرتونه

 

 :کرد،چهره او خونسرد بود،با لبخند به مادرم گفتاو اشکهای مادرم را پاک کرد تعجب کردم گریه نمی
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عمو یه روز کنارتون نیست چه لوس شدین،كولي بازي درميارين،اين روي  ها بهونه اس ، ببینزن عمو اینا حرف-

ماه خوشگلتون كه جز حال خوب چيزي نشون نميده! بابا به خدا دوساعته عمو پرویزم رفته ،البته مقصر شما 

تون کنیم، اصالً میخوایین من مثل عمو قربون صدقه اها کالً دیگرانو وابسته خودمون مینیستین ها ما عظیمی

 برم

 

ای بود؟ خواستم به آن بچه بفهمانم های مسخره بود؟ این چه شوخی بی مزهتعجب کردم !چه زمان این حرف

های دخترانه نیست، که او روبروی مادرم ایستاد، و به مانند بازیگران غزل خوان شعری که زمان گفتن چرندیات

 برای مادرم خواند و مادرم به طرز عجیبی به خنده افتاد

 

خوب خوب ميخوام لوستون كنم زن عمو،اول بايد نيت كنيدو منو به چشم عمو پرويز ببيند،اوكي؟خيله خوب -

 ،این شعر تقدیم به زهره جونم عشق اول آخرم 

 

هایی با تو دارم ای غزل بانوی من،آن چنان آهـی ز تنهایی برآوردم ای ترکم نکن محبوب زیبا روی من،حرفلحظه

 ای گر با تو باشم بوی گل گیرد تنمرفت از های بعد از هوی من،لحظهکه دوش،آسمان آتش گ

 کی خیالت را فرستی در شبی پهلوی من

 

کردم ،)اين دختر شعر هم بلده!اون يه دختر مذهبيه!(مادرم با مادرم میخندیدو من با تعجب به او نگاه می

 :خنده گفت

کرده باشه ،ورپریده خوب بلدی مثل مادر اختر طایفه  بال بگيري بهار،پرویز عمراً اینجوری بهم ابراز عالقه-

 عظیمیو به سر بقیه بکوبی

 

روي صندلي لم داده ميخ او بودم شاخه اي مو كه از گل سرش رها شده بود را كنار گوشش داد!)موهاي بلندي 

 :داره؟!(او دستانش را بر کمرش گذاشت لبش را كج كردو طلبکارانه گفت

 

مو پرویز چپ و راست قربون صدقه میره كه توي خاندان معروفه،اینه جواب خوبی واي زن عمو،این همه ع-

 کرد !اصالً بذار ببینمهاش!اصال عمو پرویزم نبود کی شما رو اینهمه لوس می

 

ای گل برداشت های داخل گلدان رفت شاخهصدای خنده مادرم باال رفت او به دور اتاق نگاه کرد و به سمت گل

ها خیره به این دختر بودم پس ذهنم فرياد زد )تن لش يه تكوني به خودت بده، برو توي منگمن مانند گیج و 
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سالن ،چرا خيره به دختر شدي احمق! چيش جذبت كرده لعنتي!( روبروي مادرم به مانند یک خواستگار 

 : جلویش زانو زد و سربه زير با صدایی مردانه برای مادرم شعری خواند

 

شوم،با تو حس شعر در من بینمت یک جور دیگر میشوم،آخ ... تا میبا تو بهتر می حال من خوب است اما

بری،آسمان وقتی شوم،در لباس آبی از من بیشتر دل میبارد معطر میکند،یاسم و باران که میبیشتر گل می

 شوم توانم مایه گهگاه دلگرمیشوم،آنقدرها مرد هستم تا بمانم پای تو،میپوشی کبوتر میکه می

 

 

ها با هم خندیدند و او مادرم را در آغوش گرفت مادرم انگار از خنده صورتش رنگ زندگی گرفته هردوی آن

بود)اين دختر چه خنده زيبايي داره!قبال خنده اشو ديده بودم؟(چه روح لطیفی دارد این دختر از صندلی بلند 

ون دست مادرم بود)دستانش چه شدم آن دو حواسشان پي درگوشي حرف زدن خودشان بود ،دستش در 

لرزد !قدمی برداشتم بدنم گر گرفته بود ،از نفسم تنگ شد! متوجه شدم دستانم می (!ظريف است

هوا گرم بود یا من گرمم شده!  !کردم فضای اتاق برایم گنگ است، نفسم با فشار باال مي آمدچه!احساس می

يخنديد ،او مرد بودو پاي مادرم مانده بود،من نامرد هایم کر شده بودند !او همچنان در آغوش مادرم مگوش

بودمو او را پس ميزدم)اين دختر اينقدر باشعور بود!(بی هدف به سمت کمد لباس مادرم رفتم تا برای بهار 

ها خشک ماند!بهار !این اولین بار بود که نامش را لباسی پیدا کنم لكه خوني روي دانش بود،دستم روی لباس

هایم تند بردم !)چه مرگت شده!چي شده!مگه بهار چيكار كرد!چه اتفاق خاصی افتاده؟(نفسیحتی در ذهنم م

شنیدم !چه لبخندش دلبرانه بود! چه چهره شیرینی شد، به سمت آن دو برگشتم، صدای خندهایشان را نمی

است؟ با دست لرزان به  دارد انگار!نكند این اولین دیدار من وبهار است ؟خدایا باز گفتم بهار !مگر نام او بهار

خواند، اما من صدایی سمت تخت مادرم رفتم ،بهار همچنان داشت غزل هاي عاشقانه برای مادرم می

دستم را جلو بردم روی شانه بهار گذاشتم،)جمع كن خودتو پسر او كه آنا نيست!( سریع سرش را !شنیدم نمی

 :ق از آشناي چند دقيقه اي گفتمبرگرداندو با تعجب به من خیره شد، لبخندش پرید، بی رم

 

 نترس،لباستو عوض کن خونی شده-

 :او با تعجب به دست من كه هنوز روي شانه اش بود خيره شد،مادرم از خنده زیادو حال خرابش بی رمق گفت

 

آره مادر پاشو، که منو از خنده به دل درد انداختی، وای بهار ببین لباس آبی برات آورده دقیقاً مثل همین -

 .شعری که خوندی!خوب بلدي دل شوهرتو ببري كلك
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بهار به روی مادرم لبخند زد، ته لبش پوزخند داشت)من نامردم!( از روی تخت بلند شد)دستم جدا شد از شانه 

اش،او پناه است!شانه اش ،شانه قول هاي مردانه بود!( بدون نگاه به من لباس را گرفت، تپش قلبم باال گرفت 

ه در آغوشم بود،صدايش گوشم را گر ميكرد )قلبم بازي درآورده!آنا قدش بلندتر بود.بهار انگار ،به مانند صبح ک

 :خواستني ايست!( خواست از کنارم رد شود، نفهمیدم چرا روبرویش قرار گرفتم)قلبم آماده شده دختر( گفتم

 

 بهار ..هنوز ازم دلخوری؟-

 

رنگی دیگری اصالً جور دیگری)چرا!نكند اومسيح است و با تعجب نگاهم کرد!آري او نامش بهار است ولی با 

جان تازه ميدهد به قلب ها!اما آنا لوند بود(او همچنان موشكافانه نگاهم ميكرد)دوست دارم زير نگاه تو بودن 

ای نکشید که نیم نگاهی به مادرم انداخت)نه بخاطر مادرم نيست نگاه بي تابم( با لبخند را( اما به ثانیه

 :تتصنعی گف

 

 !نه عزیزم،دلخور چي-

 

از کنارم رد شد و من مجسمه وار ایستاده بودم)ميشود بماني كنارم ،از تو مرد تر هست ،زيبارو،اسمت در 

شناسنامه من است!از كي!،()لعنتي آنا فوق العاده زيبا بود،اما بهار!چرا از اين سر درگمي دلم ديوانگي 

 (ميخواهد

 

 ؟چی شده امیر؟ مگه ناراحتش کردی-

 

صداي مادرم را وقتي دستم را گرفت شنيدم ،مسخ شده سری به نشانه نه برای مادرم تکان دادم ،از اتاق بیرون 

دانم چرا دلم خواست به کنارش بروم و او را برای بار سوم در آغوش بگیرم )تو ديونه اي رفتم)بيا كنارم( نمی

یو هیجانی است؟ من این دختر را بازیچه پسر!يك ساعت نيست گفتي نميخواييش!( این چه احساس ناگهان

کنم ،من دیوانه شدم !این دخترانگار همسر من است! نه او غریبه است من امروز حاال در این ثانیه برای نمی

دهد! چه مرگم بینم سرم را به دور سالن چرخاندم احساس کردم لباسم بوی بهار میاولین بار است که او را می

رفتم باید از این خانه دور شوم باید از بهار دور شوم نامش بهار بود و من  شده!سریع به سمت حیاط

 دانستمنمی
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 :او با تعجب به دست من كه هنوز روي شانه اش بود خيره شد،مادرم از خنده زیادو حال خرابش بی رمق گفت

 

آورده! دقیقاً مثل همین آره مادر پاشو، که منو از خنده به دل درد انداختی، وای بهار ببین لباس آبی برات -

 .شعری که خوندی!خوب بلدي دل شوهرتو ببري كلك

 

بهار به روی مادرم لبخند زد، ته لبش پوزخند داشت)من نامردم!( از روی تخت بلند شد دستم جدا شد از شانه 

ال گرفت اش)او پناه است!شانه اش ،شانه قول هاي مردانه بود!( بدون نگاه به من لباس را گرفت، تپش قلبم با

،به مانند صبح که در آغوشم بود،صداي قلبم گوشم را كر ميكرد )قلبم بازي درآورده!آنا قدش بلندتر بود.)اما 

ست!( خواست از کنارم رد شود، نفهمیدم چرا روبرویش قرار گرفتم)قلبم آماده شده دختر( بهار انگار خواستني

 :گفتم

 

 بهار....هنوز ازم دلخوری؟-

 

رد!آري او نامش بهار است ولی با رنگی دیگری اصالً جور دیگری،چشمانش چرا قلبم را با تعجب نگاهم ک

ميلرزاند )چرا!نكند اومسيح است و جان تازه ميدهد به قلب ها!اما آنا لوند بود.(او همچنان موشكافانه نگاهم 

رم انداخت)نه بخاطر مادرم ای نکشید که نیم نگاهی به مادميكرد)دوست دارم زير نگاه تو بودن را( اما به ثانیه

 :نيست نگاه بي تابم( با لبخند تصنعی گفت

 

 !نه عزیزم،دلخور چي-

 

از کنارم رد شد و من مجسمه وار ایستاده بودم)ميشود بماني كنارم ،از تو مرد تر هست ،زيبارو،اسمت در 

چرا از اين سر درگمي دلم شناسنامه من است!از كي!تو همسر مني!()لعنتي آنا فوق العاده زيبا بود،اما بهار!

 ! تورا ديدم بهار،تو مرا ميبيني!حتمي ديوانه شده ام (ديوانگي ميخواهد

 

 چی شده امیر؟ مگه ناراحتش کردی؟-

 

صداي مادرم را وقتي دستم را گرفت شنيدم ،مسخ شده سری به نشانه نه برای مادرم تکان دادم ،از اتاق بیرون 

ا دلم خواست به کنارش بروم و او را برای بار سوم در آغوش بگیرم )تو ديونه اي دانم چر رفتم)بيا كنارم بانو( نمی

پسر!يك ساعت نيست گفتي نميخواييش!( این چه احساس ناگهانیو هیجانی است؟ من این دختر را بازیچه 
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كن  کنم،مگر ميشود عشق و نفرت مرزش به اندازه دقيقه اي باشد!)من دیوانه شدم !حتما،دستو پاتو جمعنمی

هوسه،توي اين همه بدبختي آرامش ميخوايي ،تقصير اين دختر چيه؟نندازش توي رودروايسي،اصال من به 

جهنم اين دختر ديوانه ميشه از اينهمه رفتار احمقانه ام،چي بگم بهش،بگم ببخشيد چند دقيقه اي هست كه 

م را به دور سالن چرخاندم، دلم تورو ميخواد !درد داره حرفام ،من يك رواني هستم ( چه مرگم شده! سر 

سریع به سمت حیاط رفتم باید از این خانه دور شوم باید از بهار دور  !دهداحساس کردم لباسم بوی بهار می

 دانستم،آنا ديگر نيست ،بهار مسيح شده شوم نامش بهار بود و من نمی

  

از او خالی شود اما نشد!هرچه فکر زدم ،به هر دری زدم تا ذهنم یک ساعتی گیج و گنگ در خیابان ها دور می

کردم که او چه کرد که آتش بر جانم انداخت نفهمیدم! هزار بار خواستم برگردم خانه تا او را دقیقتر نگاه 

 . کنم،ببينم چه كرد كه آتش زد بر جان غم زده و مرده من ، اما خود داری کردم

ه ترين شيوه خاطر خواهيست!مگر ميشود برايم کنم هیچوقت او را ندیدم.اين مسخر دانم چرا احساس مینمی

بهار شودو مهم! صدای زنگ موبایلم افکارم را پاره کرد،و به طرز باورنکردنی شماره بهار برای اولین بار روی 

 ماشین را کنار خیابان نگه داشتم نکند مادرم؟سریع جواب دادم !گوشیم افتاده بود

 

 الوچی شده؟-

 

 :من( آرام بي احساس گفتو او خونسرد بود )لعنت به 

 

سالم چیزی نشده ،زن عمو خوبن ،نگران نباشين ،مراقبشون بودم ، خدارو شکر خوبن یکم بهشون سوپ دادم -

 االن آروم خوابیدن

 

دستي بر موهايم كشيدم ،كالفه شدم او وظيفه اي در قبال مادرم نداشت كه من از آن انتظار داشتم پرستار 

 ام كردم خواستم خواستني تر برايش جلوه كنممادرم باشد ،صدايم را آر 

 

شرمنده،واقعا ممنونم ازت،همه خانواده ام رفتن تهران ،اونوقت شما كه عروسي داري اينجا كنار آه و ناله مادرم -

 صبوريي ميكني،شرمنده دختر اصالً یادم نبود ناهار آماده کنم

 

ه راه انداخته ام كمي صبر كردو همانطور خونسرد سكوت كرد ميدانم كه شك به جانش افتاده كه باز نمايشي ب
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 : گفت

 

 خواهش ميكنم ،خوب همه كارها ميشه فقط بخاطر خوشحالي زن عمو-

 

 : دختر نيش نزن ادامه داد

راستي از سوپ هاي زن عمو روي اجاق گاز هست اگه خواستين شما بخورين ،من بايد برم، لطفاً اگه میشه -

 نید، من برم خونه تمام تنم بوی خون میده باید دوش بگیرم،شما بیایین پیش زن عمو بمو

 

لعنتي او به من احساسي ندارد ،نه لرزش صدايي ،نه حسي در صدايش،من احساس اين دختر را هربار ديدم 

كشتم توان حرف زدن نداشتم با يك باشه تلفن را قطع كردم ،سرم را روی فرمان ماشین گذاشتم، درکمال 

م وجدانم احساس هاي خواست با او صحبت کنم.سریع به سمت خانه رفتم،با خودناباوری من هنوز دلم می

مردانه ام در جنگ بودم ، در حیاط را که باز کردم او را دیدم که درحياط لبخند بر لب درحال سخن با كسي بود 

كه لبخند بر لبانش آورده بود،يكي از مانتوهاي مادرم را پوشيده بود ،شال آبي مادرم را به سر كرده بود،شيك و 

ش پوش است ،چهره اش شاد بود،گونه هايش رنگ زندگي گرفته مدرن به نظر ميرسيد!مادرم هميشه خو

بود)يعني با كي حرف ميزنه!( به سمتش كه رفتم متوجه حضورم شد لبخندش رنگ باخت با چند چشم و 

 :تشکر از مخاطبش خداحافظی کرد،کمی اخم کرد وگفت

 . سالم ،با اجازه من ديگه ميرم-

 میرسونمت-

 

 :بر روي شانه اش تنظيم كردو بي احساس و با احترام گفت بدون نگاه به من كيف دستيش را

 

 نه خونه ما كه دوتا خیابون باالتره ،درست نیست زن عمو تنها بمونه،با اجازه اتون خداحافظ-

 

خواستم دور شود تا خواستم حرفی بزنم از در خواستم برود نمیسریع از کنارم رفت )ميروي يار من،يار من!(نمی

 .رفت، با عصبانیت یک لعنتی نثار خودم کردم بهتر که رفت خانه خارج شد و

 (*چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گیرد*)

 

دانستم داد و من اینرا خوب میبه درون اتاق مادرم رفتم آرام خوابیده بود ،اما رنگ ورویش بوی مرگ می
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فهمیدم چرا بیتابم )خدايا تي بهار ، نمی،)خدايا نگيرش ازما(کنارش روی صندلی نشستم،لب ميجويدم از ناراح

آمد کی اینطور بی قرار بودم !حتی زمانی که چه مرگم شده!(مرددو کالفه چندبار نشستمو بلند شدم ،یادم نمی

 با آنا آشنا شدم ،خیلی راحت همان زمان داشتمش

به خوبی دارد ادامه  شد که عذاب بیشتری بکشم، مطمعنم آنا حتماً به زندگیش، لعنتی فکر آنا باعث می

سوزم، باید تکلیف خودم را روشن دهد، او دختر سرزنده و شادیست ، من از غم فراق او یک ماه است میمی

خواهم تمام عکسهای ای بدون معطلی به سراغ گالری گوشیم رفتم ،و این اولین دفعه ایست که میکنم، لحظه

نم،)دختر اول ياد ميگيرم به احترام محبتت وفادار باشم ( آنا و خودم را و هرچیزیکه مربوط به آناست حذف ک

همه عكس ها را انتخاب كردم تا خواستم آنها را پاک کنم چهره زیبای آنا در نظرم آمد،)لعنتي(این چه تناقضی 

های بهار به پیش چشمم آمد آغوش بهار را بود دچار شدم) آنا را دوست دارم آنا فوق العاده بود(لحظه ای اشک

ست داشتم، لبخندش را دوست داشتم، شعر خواندنش، متانتش وقارش محبوبیتش، همه و همه را دوست دو

 خواستم دوست داشته باشمدانم چرا نمیداشتم، نمی

و من لعنتي غرورشو خورد كردم هربار( تصمیمم طالق او بود، اما به یک باره همچیز رنگ دیگری گرفت)او که )

مد او که نه زیبایی خاصی دارد نه ظاهرش جذب کننده! پس چه به سرم آمد (و من ای آنه نازی کردو نه غمزه

بدون اینکه متوجه بشوم انگشتم بر روی عالمت حذف رفت ،تمام عکسها را با یک اشاره پاک کردم با شوکی 

س ذهنم عجیب به روی مبل نشستم و به موبایلم خیره شدم)دختر چه كردي با من آنا رفت!(باید ازآنا بگذرم پ

تکرار کردم آنا تمام شد؟ و حقیقت این بود دگر آنایی وجود ندارد ، حال بهار است که همسر قانونی و شرعی 

من است)و من نميخوام يه مرد عوضي باشم ،كاش اول دلش مال من باشه(صداي زنگ تلفنم افكارم ريزريز 

 كرد، شماره احسان بود سریع جواب دادم تا مادرم بیدار نشود

 

 نم داداشجو-

 چاکرم امیر حسین ،بهارهنوز اونجاست؟ زنگ زدم گوشیش خاموشه-

 نه رفت خونه اشون چیزی شده؟-

نه داداش، خانمت به منو فرزانه تاکید کرد رسیدیم تهران زنگ بزنیم ،منو فرزانه زنگ زدیم ولی گوشیش -

ل پری جون،يكمم با گل پري حرف زنم خونه زن عمو گخاموش بود ،گفتم حتماً پیش توه ،بیخیال االن زنگ می

 بزنمروحيه امم شاد ميشه 

 : خنده ام گرفته بود احسان هنوزم نفهم است غريدم

 

 درست صحبت كن،احترام زن عمو رو نگه دار،در ضمن نمیخواد خودم االن بهش اطالع ميدم -
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 احسان بلند خنديد شاد بود از عروسي برادرش انگاري

 

ي رو از من و سعيد بگيري كوتاه نميام،يه زن عموي پسر دوست داريم بذار باهاش امير گفته باشم زن عمو پر-

خوش باشيم ،حسود انقدر قربون صدقه امون ميره بال در مياريم ،باشه پس خودت خبرش بده انقدر اینجا کار 

 سرمون ریخته یادم میره

 :نام سعيد كه امد دندان هايم با هم درگير شدن براي فراموشي پرسيدم

 االن کجایین؟-

فرزانه و زن حمید با خود حامد رفتن سمت فیلمبردارو آرایشگر و لباس، باباو من و حمیدم رفتیم سمت -

کارهای تاالرو خونه حاال هماهنگ کردیم شرکت خدماتیه فردا صبح برای مراسم حنابندون صندلیهارو بیاره توی 

باال برده ،ولي داماد جان نترس این دوتا داداش حیاط، ولی کاخی که دیدن برای مراسم عروسی بیشرف نرخو 

 مثل ریگ خرج میکنن

 کنمدستت درد نکنه جبران می-

- ً  مخلصم فعال

 

اش را گرفتم خاموش بود ،دلواپسی به جانم افتاد یعنی رسیده بعد از قطع تماس بدون هیچ فکری شماره

ای برایم مهم نبود!جاي این یک ماه لحظه؟شماره خانه عمو را گرفتم ،خودم از کار خودم در تعجب بودم در 

خالي اش در اين يك ماه برايم بي ارزش بود ،ولي حاال هست،بايد باشد،دلواپسش شده ام انگار! صدای شاد 

 زن عمو پری آمد

 سالم زن عمو خوبین-

بي ای به قربونت برم امیر حسین، مادر تویی ،فدات بشم مادر یوقت نگی یه عمویی دارم برم دیدنش،خو-

 مادر،دردت به جون

 لبخند زدم چه مهربان پري داشتن پسرها

 شما عمو خوبه بهار اومد؟ ب.و.سخدانكنه زن عمو ،ممنون زن عمو جون شرمنده منکه روز اول اومدم دست -

 

 م پسرم ، آره مادر بهارم رسیده گوشی بدم بهش؟ب.و.سقربونت برم ،روي ماهتو مي-

 بله ممنون میشم-

 

 زن عمو فریاد زد

کردم مادر بهار آقای دکتره بدو معطل نشه(امیر حسین مادر میدونم مامان مریضه وگرنه شام دعوتت می )
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 قربونت برم،خوش باشين ،ايشالله عروسي بهترين عروسي فاميل بشه مادرتم خوشحال بشه ، از من خداحافظ

 

 زنده باشی زن عمو خداحافظ-

 آورد صدای او آمدن تعارفاتشان آدم را سر حال نمیلبخند بر لبانم آمد هیچ کجایی دنیا مانند ایرا

 سالم عزیزم خوبین رسیدم خونه-

 :به حدی از گفتن عزیزم تعجب کردم که نتوانستم حرفی بزنم انگار فهمید كه او توضيح داد

 

 .بله بله باباهم کنارم ایستادن ،سالم میرسونن ،فدات شم چیزی خوردی؟ سوپ گرمه هنوزها-

 

های دروغین با سرخوشي نشیند این قربان صدقهبود چه دلبریست این دختر چه به جانم می ام گرفتهخنده

 :گفتم

سالم به روی ماهت، نه هنوز چیزی نخوردم، زنگ زدم ببینم رسیدی ،بعدشم اینکه احسان زنگ زد گفت -

 رسیدن تهران ،خواست که آبجی جونش در جریان باشه

 کرد مادرم بیدار شده باشد و او سرحال پاسخ دادشاید هم فکر میاو هم از طرز صحبت من در تعجب بود 

 

 خوب الهی شکر الحمدهللا ،زن عمو بیدارن؟ سالمشون برسونيد -

 نه خوابه-

سكوت كرد حرف نزد ديگر،صدای عمو آمد که گفت) بهش بگو بابا دیگه (او آرام گفت) چی به گم بنده خدا فکر 

  (شه حاال بعد میگمای به ریاضی داشته بانکنم عالقه

  

 چی شده؟-

 

 :هول كرده گفت

 موردی نیست ،اگه امري ندارين خداحافظ-

 :چه ميگفت بي انصاف)بي تابم و درمان من فقط ديدن روي توست (نفسي گرفتمو سرگم گونه گفتم!!

 

 آهان به من که رسید موردی نیست؟ گوشیو بده عمو ببینم چی شده؟-
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 : نست تکلیفش در برابر من چیست،نفسي غمگين كشيدو گفتدانفس عمیقی کشید طفلک نمی

 

دانشجویی سطح باال  imc نه خودم میگم، از بنیاد ملی نخبگان تماس گرفتن ،من و جزو تیم مسابقات-

 .انتخاب شدم

 

 : اوه خداي من اين دختر نابغه اس(مست بودم مست ترم كردي دختر)

 کجا برگذار میشه؟تبریک دختر ،همه بهت افتخار ميكنيم ،حاال -

 

 صداي رنگ خجالت داشت انگار

 

 ممنون،بلغارستان برگزار ميشه،چند ماه دیگه اس ،از االن باید شروع کنم به تمرین-

 

 آفرین ،باز میخوایی برنده شی این مادر اختر تورو بکوبه توی سر فامیل،دختر بهت افتخار ميكنم -

 

گريزان بود)من از خودم گريزان(چرا ميخواهم با اوصحبت  خواست بیشتر با او صحبت کنم،او از مندلم می

 :كنم!با تعجب پرسید

 انگاری گفتین زن عمو خوابن درسته؟-

 آره خوابه چطور؟-

 

 :با ترديد آرام گفت

 

 چیزی شده؟-

 

 :و من گفتم حرف دلم را

 !درست نمیدونم چه مرگمه-

 :و او دركمال ناباوري پسم زد و گفت

 

 ارین کنارمن نشستن،با بابا که کاری ند -
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 !منظورت اینه قطع کنم-

 :بدون معطلی با لرزش صدا گفت

 

 زنده باشین شما همینطور خداحافظ-

 

ای کردم این دختر ترسیده بود؟ ام گرفته بود با صدای بلند تک خندهقطع کرد؟ تلفن را روی من قطع کرد !خنده

متوجه شدم مادرم بیدار شده بی رمق نگاهم (لتبا موبایل یک پیامک به گوشی خاموشش دادم)شب میام دنبا

 کرد ،کنارش نشستم دست مادرم را در دستانم گرفتم،می

ام خدایا دستهایش دگر گرما ندارد، نگاهش رنگ مرگ دارد ،من این نگاه را در چشمان بسیاری از بیماران دیده

 :میرند به رویم لبخندی زدو گفت،اما مادر من فرق دارد مادرها نمی

 بهارم کجاست؟-

 رفت خونه اشون برای فردا صبح آماده بشه شب اگه بشه باز میارمش-

 

 لبخند رضایت بخشی زد

 الهی قربونش برم، پس اون بود تورو پشت تلفن به خنده واداشت! دورش بگردم یه تیکه فرشته اس-

 

لعنتي نثار افكارم كردم شود یک مرتبه دل به کسی بست!)آنا خيلي شادتر( پس ذهنم يك لبخند زدم، مگر می

 :بردم که مادرم گفتآنا نيست تمام شد )خيانت نه امير(در توهمات خود به سر می

امیر حسین خوش حالم که احسان نامزدیش با عاطفه تموم ،خدارو هزار مرتبه شکر که همچیز به خوبی تموم -

ش،ناراحته ولی به خاطر من سکوت ام احسان میخنده ولی توی دلش آشوبه ،هواشو داشته باشد، میدونم بچه

کرده اما خوبیش اینکه احسان یاد گرفته خودشو سرگرم کنه ،نمیذاره زیاد غم توی دلش باشه، البته اینجور که 

 .نشون میده

 

ای بر دستانش زدم، حقیقتاً من هم خوشحال بودم از به هم خوردن هب.و.سنفسی پر از آه مادرم کشید. 

 :ش لبانش را تر کردو گفتنامزدی احسان کمی با زبان

 

 دقت کردی چقدر احسان و فرزانه بهارو قبول دارند-

 

خواست باور کنم او ام دارد اما چرا دلم نمیو من واقعاً در این مدت فهمیده بودم بهار رابطه صمیمی با خانواده
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 :دختر مهربانیست؟ با لبخند گفتم

 

 آره مثل خواهره براشون-

 

 و بسته کردچشمانش را با آرامش باز 

 

 میدونی چرا بهارو انتخاب کردیم؟-

 :خندیدم و گفتم

 

 .ها از غریبه خوششون نمیادچون عظیمی-

 

 ای کوتاه کردمادرم خنده

سال از بهارم بزرگتره  4جز بهار سپیده هم توی فامیل عظیمی بود ،تازه اونکه آره ولی دلیل محکمی نیست، به-

 میتونستم اونو انتخاب کنم

 

 :کرد با کالفگی گفتمام میاش دربرابر سعید دیوانهای کشیدم یاد سپیده و رفتار احمقانهفهنفس کال

 

پس خدا به هم رحم کرد اونو انتخاب نکردین مامان اصالً این دختر چرا اینجوریه؟ چرا انقدر جراحی روی -

لم که مثل ریگ عمو اش که بد نیست خودشو سپرده دست این کیلینیک ها، پوصورتش انجام میده؟ قیافه

بهش میده ،نمیدونه چیکار کنه باهاش، منکه شناختی ازش ندارم ولی برای مراسم عقدکنون که دیدمش به 

 ! نظر دختر شادی بیاد

 

چی به گم میگه میخوام مدلینگ بشم ،خدارو شکر صدق سر پول عموتم انگاربالخره یه شرکت ترکی دعوتش -

یروز زن عموت برای من کالس میذاشت ،گفت )سپیده رفته تهران ،سفارت، کرده برای کار ،البته اینجور که د

داره کارای خودشو خانواده اشو میکنه برن از ایران ،دیشب که عموت از آمریکا زنگ زد گفت که براشون خونه 

 هم خریدن ،رفتنشون حتمیه،باز كمي خوشحالم بهار يه دختر عمو داره كه بهش سر بزنه كشور غريب 

 

خواست یا تظاهرمیکرد دی زدم این دختر تکلیفش با خودش هم روشن نبود، آخر نفهمیدم سعید را میپوزخن

شاید هم تهدید سعید کارساز بوده،سعيد يك احمق بود زندگي شخصي سپيده به او ربطي نداشت ،مادرم که 
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 :گفت ادامه دادکرد آن حرف را مدام میمعموالً اگر سوزنش به حرفی گیر می

 

گفتم که من بین سپیده و بهار، بهار و انتخاب نکردم چون بهار با استعداده یا گفتم، آهان، میاشتم میچی د-

اینکه یه جوون نخبه اس، واقعاً این دلیل اصلی انتخاب من نمیشه، البته بی تأثیر هم نبود ،بالخره بهار هر 

خواست با غریبه اینو بگم واقعاً دلم نمیسال اسمش توی این شهر بنر میشه و باعث افتخار شهر مونه ،البته 

ام بهار توی همچیز اوله ،اخالقش که حرف نداره ،آروم متین خانم، کالً نه اهل ازدواج کنه ،الهی قربونش برم بچه

قرو فر دخترای حاالست ،نه اهل غیبت و تهمت و از این دست کارا، البته یه مقداری زیادی زیر سلطه پدر 

م بخواد زياد اونارو درجريان زندگيتون بزاره ،اما فکر نکنم انقدر ها هم بچه گانه رفتار كنه، مادرشه ،كمي نگران

ولی اگه دیدی زن عمو و عموت خواستن زیادی دخالت کنن، خودت با بهار حرف بزن مدیریت کن زندگی 

تی ازدواج میکنن مشتركتونو، اینو هم بگم خودم زیاد از طرز لباس پوشیدنش راضی نیستم، ولی خوب همه وق

کالً تیپو سرشکلشون با قبل ازدواج خیلی فرق میکنه ،مثالً مادر دیدی چقدر روز عقدتون خوشگل شده بود 

 ای بود که با آرایش دیدیمشبهار،باورت میشه اولین دفعه

 

یدم آمد ای هم که جلوی دزد که من از شدت ناراحتی حتی نگاهی به بهار نکردم، ثانیهمادرم از روزی حرف می

 :هیچ جذابیتی برایم نداشت به دروغ گفتم

 

 آره مامان خوشگل شده بود-

 

 :مادرم نفسي گرفتو با صداي مريضش گفت

پری دختر خیلی خوبی تربیت کرده، من از دوماه پیش که بهت گفتم بهارو برات زیر نظر گرفتم ،به خداوندی  -

،نه، انتخابم از روی فکر بود ،ببین مادر فرزانه هفت ساله خدا به خاطر این نبود که بخوام رییس بازی در بیارم 

شناسم، پری زن عموت زن مهربونیه ،ولی جون به جونش عروس این خانواده اس ،من بهارو مثل کف دستم می

هاست، واز همه مهتر دختر عموی مادر اختره، خودت میدونی فرزانه زبون تندی داره، و پری هم کنه از عظیمی

کشید، فرزانه قسم میخوره که بهار با احترام کامل به مامانش پشت رد و گاهی کارشون به بحث میطاقت نمیاو

فرزانه در میومده تا مامانش فرزانه رو اذیت نکنه، اما بعد اينکه بحثشونو بهار فيصله ميداده فرزانه رو يه كنار 

، بهار یکی از اخالقای خوبش اینکه ميكشيده ،به فرزانه میفهمونده که درست نیست با بزرگترتش تندی کنه

خیلی به بزرگترها احترام میذاره ،حاال بحث پريو فرزان كه درد نبود ، فرزانه وقتی فهمید نازاست خیلی سر 

ناسازگاری با حامد گذاشت، درسته که عاشقانه با هم ازدواج کردند ،ولی افسردگیو نازایی بدجور بهش فشار 

کرد بهار بود ،کار بجایی رسیده بود که فرزانه جلوی جمع به حامد چندباری ش میآورد، و تنها کسی که آروممی
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بد دهنی کرد ،جوری شد که من بلند شدم بزنم توی دهنش، اما بهار بود که خودشو جلو مینداختو قسم 

خواهر داد که کاری به کارش نداشته باشین، فرزانه یه مدتی پسرم بد تا کرد با حامد، ولی بهار مثل یه می

باهاش حرف زد قانعش کرد که برای ارشدو دکتری بخونه تا ذهنش انقدر بیمار نباشه و الکی به حامد بدبخت 

 .گیر نده

گفت خدارو اش عوض شد، انقدر درسهاش سخت بودن که همش میبالخره فرزانه راضی شد ،و واقعاً روحیه

ه دکتری شو بگیره شکر خدا باردار شد فرزانه بینی دقیقاً دوسالی دیگه دار شکر بچه ندارم، االنم که می

بیشترین علت نازاییش روحی بود، وقتی به پیشنهاد بهار ادامه تحصیل داد ،حامد گفت دوباره روزای خوب 

زندگیمون برگشته و این دانایی و محبت بهارکه باعث شد انتخابش کنم،من مطمعنم که بهار میتونه خانواده 

کنه نمیدونم ایران میمونید یا میرین آمریکا ولی خیالم راحته که هردوتا تون انقدر  امو بعد از من دور هم جمع

 عاقلین که از راه دورم هوای خانواده رو دارین،بنظرم بعد از اين همه دوريو تنهايي بهار سهمت از اين زندگيه

 

 :مادرم اشک در چشمانش آمدو گفت

 

های دختر پسری چیزی نمیدونه ولی مطمعنم با اون رابطه مادر مواظبش باش ،دختر خیلی پاکیه، اصالً از-

زبون مهربونش میتونه راضیت کنه ،یکم چشمو گوش بسته هست ،ولی درست میشه، امیر مادر خواهش 

 ..کنم اذیتش نکن،باهاش راه بيا ،بهش بگو چي ازش ميخوايي،اون زياد از روابطمی

نم چشم و گوش بسته بودن بهار است من هیچ شناختی توانم فکر کخدای من به تنها چیزی که االن نمی

خواهد اورا بیشتر ببینم ،من تکلیفم با عقلو منطقو قلبم مشخص ازبهار ندارم و فقط چند ساعتیست دلم می

 :نبود مادرم دستم را محکمتر گرفت و گفت

 

ي،من شب میدونم اولش مخالف بودی، که خداشاهده بابات اولش به من نگفت كه بهارو نميخواي-

خواستگاری فهمیدم،من از كجا ميفهميدم بهارو نميخوايي! آخه خودتم با من مخالفت نکردی میدونم به خاطر 

 میرم دلت نیومد دلمو بشکنیاینکه میدونی من دارم می

 

 :همه حرف هايش حقيقت بود از عصبانيت غريدم

 مامان -

ندگیو مادر بچهات نمیتونست باشه ،درسته عزیزم بذار حرفمو بزنم که حرف نمونده نمونه عزیزم، آنا زن ز -

خورد عزیز مادر تو درمورد آنا خوشگلو خوش هیکل بود خوش مشرب بود ،ولی عزیزکم اون بدرد خانواده ما نمی

زود تصمیم گرفتی ،میدونم دچار احساسات عاطفی شدی، ولی عزیزم االن همین ایرانشم انقدر پسر دخترها 
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ص داد با چند نفر قرار میذارن،اونوقت تو خودت توی کالیفرنیا با اولین هفت خط شدن نمیشه تشخی

ای با سال فقط فکر درس بودی و هیچ رابطه 15دختریکه دلتو میبره همخونه میشی؟ میدونم عزیزم که توی این 

اره هیچ دختری نداشتی اما عزیزم خوش گذروندن با یه دختر تا اینکه زن زندگی بشه زمین تا آسمون فرق د

 .،من جنبه مذهبیشو نمیگم ولی ما یه اعتقاداتیم داریم

های مادرم بود آنا مدت کوتاهی با من بود و من واقعاً او را دوست داشتم ولی نشدکه نشد و ذهنم درگیر حرف

 من نميخواهم به بي تابي هايم به آنا فكر كنم آنا تمام شد 

* 

 بهار

 

 :دید ،سوزشش )پدرم را دراورده(حرصم گرفت و غریدمیی را نمیاشک امانم را بریده بود ،چشمانم دیگر جا

 

آخه مامان ،دردت به جونم اینهمه پیاز سرخ کرده برای چیمه! مگه چند نفریم!بخدا خواصيتشم ميره،اصال هر -

 اشم هستکیلو پیاز میخوام چیکار!مامان به خدا آماده 4کنم ،ميريزم تو غذا،دیگه وقت خواستم یکی خورد می

ادرم که در حال سرخ کردن سبزی بود و چنان صورتش از گرما قرمز شده بود که انگار سیلی خورده چشم م

 :ای رفتو گفتغره

 

 کنی،انقدر غر نزن،کیلو سبزی پاک کردی و دوکیلو پیاز داری خورد می 4خجالت بکش دختر حاال خوبه -

شینن بگن پری کم گذاشته ،من از سبزی خورد هزار بار گفتم نمیخوام یخچالت چیزی کم داشته باشه، فردا ب

شده و پیاز سرخ کرده بازاریا بی زارم،اصال از كجا معلوم وقتي سبزي خورد ميكردن دستشون توي دماغشون 

نبوده يا ..؟ ها چیه شوهرت دکتره دیگه زورت میاد یه پیاز سرخ کنی !میخوایی آماده بخری ؟توروخدا خجالت 

یر کارهای خونتو انجام بده! زود باش ببینم هالک شدم زیر این آفتاب و آتیش این نکش میخوایی خدمتکارم بگ

اجاق گاز ،سریع تمومشون کن تا سرخشون کنم،اه اه دختره نق نقو،فقط بلد ورور كتاب بخونه ،زرت زرت 

 امتحان بده

 :غرغرهاي مادرم تمامي نداشت براي خالصي خودم گفتم

 کنمخداروشکر نجات پیدا میچشم دیگه داره تموم میشه -

 

خوبه خوبه، هنوزم کار هست نمیخواد پای خدارو وسط بکشی، تنبل، این کار که تموم شد اول دست هاتو -

کشی ،بعدش یه کیک آبرو مندونه و دهن پر کن درست کن برای صبحونه آقای دکتر،تا توی خوب آب می

شم لباسای باباتو که اتو زدی سالن واتاق هارو هم یه ماشین بخوره کیف کنه، ببینه پری چی تربیت کرده، بعد
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جاروی محکم بزن تا از تمیزی برق بزنه کیف کنم خستگیم در بره،اگه گردگیری هم کنی که معلومه دختر پری 

 .هستی قربون شکلت برم مادر

به پیشانیم  بيگاري بكشد(دستی)خواست آخرین روز تمامو کمال از وجودم بهره ببرد خدایا رسماً مادرم می

 شد از گاز پیاز،احساس كنيز بخت برگشته اي را داشتم، غریدمکشیدم چشمانم داشت کور می

 

 کشی؟مامان یه زنگ بزن صدیقه خانم بیاد کمکت، خوبه دلت میاد روز آخری اینقدر ازم کار می -

 :مادرم پشت چشمي نازك كردو گفت

 

صدیقه خانمو بگم به یاد، بعدشم بشینه پشت سرم بگه کشی برای یکم کار خوبه خوبه تنبل، خجالت نمی-

دختر حاج حسین این دستش به اون دستش میگه غلط اضافه کردم ،زودباش تند تند ریز کن تموم شه ،فکر 

کردم ،میخوام یاد بگیری چهار کشم نه ،تو هم نبودی خودم همه اینکارا رو دست تنها مینکنی دارم ازت کار می

 .ن نگه این زن عمو چه بی هنری تربیت کردهروز دیگه دکتر جو

 .مامان زشته مدام میگی دکتر دکتر ،بابا حاال خانواده عمو فکر میکنن چخبره-

 :مادرم که حرصی شده بود دست به کمر زدو گفت

پس چی بگم ؟به گم، چاقو کش، بگم معتاد، خوب دکتره ،مگه کم کسیه ؟خدا میدونه چقدر دختر هستن که -

 .میخورنحسرت تورو 

 :خدایا دوباره مادرم اعتماد به نفسم را نشانه گرفته بود، زیر لب گفتم

 .از بس احمقن حسرت میخورن-

 مادرم شنیدو آنروی پری بودنش را نشان داد قب قبش از حرص باالو پايين ميرفت

اشم سینه آره دیگه ،نه خیلی از امیر حسین سرتری، پیف پیف بو میده! حاال خوبه خودتو بکشی تا زیر-

تر از رسی، خوبه همه میگن امیر حسین ،که الهی چشم حسودا هزار بار کور بشه و دیگه بینا نشه،خوشگلنمی

کنم، خداشاهده بهار براش کم بذاری بچسبی به اون درس کوفتیت اسمتو توه ،گفته باشم دارم اتمام حجت می

ها؟ تو اولویتت شوهر داریه تا بوده بلغارستان نمیارم، مگه نگفتم زنگ بزن بگی انصراف میدی برای امتحان

همین بوده، دختر ایرونی به نجابتشو شوهرداریو بچه داریشه،آخه دختر همچین شوهریو روی هوا میزنن، توی 

ایرانش که توی بیمارستان صدتا پرستارو دکتر خوشگل دورش ریختن ،پناه برخدا زبونم الل که تو آمریکا با یه 

تون بند جلوش رژه میرن ،اگه هنر نداشته باشی از دستش میدی ،اونوقت میایی ور دل پری وجب دامنو یه پس

 خاک برسر میشینی میگی مامان یه دختر خوشگل جمعش کرد

 مادرم با دستي كه كفگير داشت به سرش كوبيدو ناليد

 خاك برسرت پري-
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 مامان-

ای نخواهد رسید ،تلفن خانه به صدا در هشود نجاتم دهی؟ بحث با مادرم به هیچ نتیجدردوای خدایا می-

 :آمد،از خدا خواسته تا خواستم بلند شوم مادرم کفگیر را به طرفم گرفتو تهدید وار گفت

 کجا کجا، بشین كارتو بكن، بابات خودش جواب میده خوب بلدی از زیر کار در بری-

وش شده بود، المصب پیاز نبود گاز زیر لب غر غری کردو سبزی را هم زد، چشمانم از اشک زیاد شبیه چشم م

اشک آور بود، چه روز نحسیست امروز، آن از صبح که کارم شده بود گریه ،از دست حضرت آقاي تهمت 

 زن،این از حاال،خدا بخير كند بقيه روز را ،در حال غرغر با پس ذهنم بودم كه پدرم صدایم زد

 

 بهار بابا امیر حسینه، بدو بیا کارت داره-

ام و ه روی پیازهای خورد کرده ماند! او !چرا زنگ زده؟ از صبح با آن سناریویی مزخرف شکست خوردهدستانم ب

خورد چه برسد به او،مرتيكه دراز پرستار مفت انگار گير بعد تحقیر کردن او حالم از خودم به هم می

تظرم بود، االن گنجایش حرف آورده،مطمعنم باز مرا زن عمو احضار كرده روبه پدرم كردم كه در چهارچوب در من

 زدن با او را ندارم،لبخند مسخره اي زدم

 

 زنم،فعال مامان كارم داره بابا بگین خودم زنگ می-

 

 :سریع مادرم گفت

 !بلند شو ببینم آقای دکترها-

 :اين مادرم زياد دكتردكتر ميكند،برزخي نگاهش كردمو غريدم

 .یدی پاچه اشو گرفتما، اونوقت آقای دکتر تره هم بارم نمینهام، گشنه امم هست، یهو دمامان به خدا خسته-

پدرو مادرم باهم بلند خندیدنو انگار مادرم زیر لب غرغری کرد ،آري مادرم غرغر كن،مسبب حال خرابم همه 

شما هستيد ،چقدر سخت است تنها باشی و هیچکس حتی مادرت از درد درونت خبر دار نشود ،چقدر تلخ 

جز خودت، چقدر نامردیست که او یک نفر دیگر شته باشی که از نظر همه خوب است بهاست که همسری دا

تابيد، سرعت ضربه زدن چاقو به پیازها را باال بردم ،هر پیازی را او را دوست دارد،نامرد .خیال او که در ذهنم می

به چشم كور شده اش کردم که قصد دارد اشک مرا در بیاورد ،دلبري هايم محبت هايم احترامم احساس می

کردم ،که انگار ارث هفت جدو آبادم را خورده، حسابی عصبانی نمي آيد،پياز مادر مرده را چنان ریز ریزش می

 :بودم روسریم را درآوردم تا از حرارت عصبانیتم و گرما کم شود که مادرم فریاد زد

 

بوم میبینه اون واموندهاتو، بهار چقدر ای کسی میره پشت خدا مرگم بده بهار!روسریتو سر کن یوقت همسایه-



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

214 

 

 !تو دریده شدی روسری از سر درمیاری توی حیاط!خوشم باشه!چقدر گستاخ

 

با یک چشم روسری سر کردم ،معنی دریده بودنم فهمیدم، هنگامی که خواستم دستهایم را بشورم تا مجدد به 

 :يا كمكي بفرست از وسط حياط بلند گفتمانتقام از او به حساب پیازها برسم، زنگ خانه به صدا درآمد،خدا

 

 

 کیه؟-

 منم امیر حسین-

 

دانم چه مدت زمانی نمی !ام ،او اینجا! برای چه به اینجا آمدهدر جا خشکیده وسط حیاط کنار حوض ایستاد

بی حرکت ایستاده بودم که مادرم غرغرکنان به مانند فشنگ از کنارم رد شد زير لب و دندان روي هم فشرده 

 :تگف

 کنی، دختره یه پیاز خورد کرده چالق شده انگارذلیل نشی بهار که آقای دکترو معطل می-

در را باز کرد او آمده بود! با یک دسته گل! با لباس و شلواري سفيد!دامادوار!چندینبار پلک زدم پیش خود 

 .! لبگفتم شاید از اشک زیاد چشمانم کم سو شده اما نه او بود که آمده بود!لبخند بر 

دانست چطور اطرافیانش را فریب دهد مادرم قربان صدقه گویان از تیپش او را درآغوش گرفت و اوکه خوب می

گذاری در خانه روسری از سر بردارم آنوقت این خواست بگویم مادر تو نمیید، دلم میب.و.س،دست مادرم را 

یم خشک شده بود توان راه رفتن نداشتم،چرا دکتربا لباس و شلوار تنگو موی ژل زده ماشالله گفتن دارد؟ پاها

اينقدر اين حضور ناگهانيش مرا شوكه كرده بود! فکم قفل زده بودند انگار ،از شدت ناراحتی صبح به خاطر 

تحقیرهایش از او متنفر شده بودم ،و من کسی که تحقیرم کندعذرخواهی و آغوشش بعد از تحقیر بوی 

 :زیر لب گفتمدهد ،روبرویم ایستاد مهربانی نمی

 سالم خوش اومدین-

 دستی به روسریم کشید و چند پیاز خرد شده جلوی چشمانم گرفتو خندید

ها فقط نگاهش کردم ،گرماي تابستان،بوي عرق سالم به دختر ایرانی، که بوی پیاز داغ میدهمانند مسخ شده-

كثافت ،حتما كه شبيه دختران ،بوي پياز سرخ شده،دستاني سبز از پاك كردن سبزي ها،لباسي پر از چركو 

آمريكايي به روزم كرده ،و من الل ام از اين نگاه غريب در چشمانش،لبخندش انگار مهربان بود!پشت سرش 

کند،كم محلي به دكترش ام میای به خودم آمدم مادرم بیچارهزد لحظهمادرم مدام لپش را چنگ میزدو غر می

 :فتمحداقل حكمش چند نشكون آبدار بود سریع گ
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 خیلی خوش اومدی ع.ز.ی.ز.م، شما که همین االن پشت تلفن بودین !کی شد اینجا رسیدین !بفرمایید داخل-

 

انگار جان کندم تا عزیزم را ،به چشمانم وقيحانه خيره بود! و من خجالت زده از این همه گستاخیش سر به زیر 

ند! گونه هايم داغ شدند، صدایش ارامش خاصی کانداختم، دستانم لرزید او چطور اینطور بی پروا نگاهم می

 ام گرفت و گفت،ها را به زیر چانهداشت گل

 

تقدیم به دختر خجالتي ،بیرون بودم که زنگ زدم، برای همین زود رسیدم این گل هارو هم محض عذرخواهی -

 .رفتار صبحم برای شما گرفتم

 

دهد در حضور مادرم خود را عاشق پیشه نشان میکشید ،شرم آور است چنین کرد ،گوشم سوت دستانم گزگز 

 کرده و چند دختر را خام خود کرده!خوب کارش را بلد است، معلوم نیست در آمریکا چه غلطی می

 

كه انقدر حرفه اي با يك دختر رفتار ميكند!نميدانستم چه خاكي بر سر كنم،خواستم بگوييم با اينكارها خودت 

ق همه بگوييند ايراد از بهار دسته گل را گرفتم مادرم پشت سرش ايستاده بودو را جلوه ميدهي ،تا بعد از طال

 :كامل برسي ام ميكرد گل ها را به دروغ بو كردم و گفتم

 

خیلی لطف کردین دست شما درد نکنه، عذر خواهی برای چی؟ از شما که جز لطف و محبت چیزی ندیدم -

 ،بفرمایید بریم داخل

 

 :فتلبخند زد روبه مادرم گ

 

ام که فهمیده صبح مادرم خون زن عمو جون اجازه میدین بهارو ببرم خونه خودمون، خیلی شلوغ شده، خاله-

 باال آورده همه رو خبر کرده،همه دور مامانم هستن ،سراغ بهارو ميگيرن

وش،قبل دسته گل را در دستانم فشردم ،نامرد من دخترم اسمم را صدا نزن ،لبخند نزن،نگاهم نكن،دلبرانه نپ

  :از اينكه مادرم حرفي بزند سریع گفتم

شرمنده خیلی گرفتارم حاال شما بفرمایید داخل یه شربت بخورین زن عمو هم که دورشون شلوغه تنها -

 نیستن دیگه انشالله فردا صبح میبینمشون

 :فتمادرم سریع به سمتمان آمد و عینک ذره بینیش كه پر از ذرات روغن شده بود را باال کشیدو گ
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 اختیار دارش خودتی پسرم،نورچشمم ببرش-

 

 :ای گفتخداي من نور چشمم!مادرم رو به من کردو با چشم غره

 

وا مادر چیکار داریم! من کی گذاشتم تو توی این خونه دست به سیاهو سفید بزنی!خودت اصرار داري كمكم -

ریع برو ،یه دوش بگیر،كت و دامن خواستم زنگ بزنم صدیقه خانم بیاد کمک ،برو دخترم سكني! االن می

 جديده اتو گذاشتم كمدت فاميل شوهرت هستن شيك باشي،بدو مامان آقای دکتر منتظر نمونن

 

چشمانم را ریز کردم به مادرم خیره شدم،خواستم بگوييم داماد دكتر بدجور درغويت كرده،اما مادرم چنان 

 :چشم غره ریزی رفت که سریع گفتم

 

 چشم با اجازه-

 

ون نگاه به او با دمپايي هاي پدرم للقوللق ،با دسته گل سریع وارد ساختمان خانه شدم، گل را درون گلدان بد

گذاشتم پدرم را خبر کردم که او آمده، به سمت حمام رفتم و هزار بار زیر دوش آب سرد گفتم ،او یک عوضی به 

جایش مینشانم لباسم را که پوشیدم تقه  تمام معناست،او يك بازيگر حرفه ايست و من این پسر را امروز سر

ای به در خورد و او وارد شد سریع کیفم را برداشتم،چندشم ميشود از اين همه خود پسنديش،آرامش عجیبی 

اش بود ،شاید با آنا تلفنی صحبت کرده ،معموال براي من بداخالق بود وارد اتاق شد در را پشت سرش در چهره

 :بست آرام گفت

 

 آفیت باشه-

 

 :بی تفاوت گفتم

 

 سالمت باشین بریم؟-

 

 :بدنش را کشو قوس دادو گفت

 

 باشه میریم دختر ، فقط میشه ده دقیقه بخوابم-
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 :ها! بخوابد!يا خدا !چه مرگش شده !دستپاچه شدم آرام گفتم

 

 !بله بله چرا نشه،ببخشيد چيزي شده-

 

 :به طرف تختم رفت و گفت

 

رستان یادم نمیاد کی خوابیدم،سه روزه پدرم دراومده.يادم نيست روز نه، فقط این سه روزیکه اومدم شه-

 خوشش كي بود اين سه روز

 

اش دانستم منظورش از حرف ها چیست؟ اما حقیقتاً مشخص بود خسته است چشمان قرمزو رنگ پریدهنمی

از بکشد خواستم که گواه روزهای سخت بود برای او، کیفم را گذاشتم تختم را مرتب کردم و تعارف کردم که در 

 :بروم گفت

 

 بهار بمون میخوام باهات حرف بزنم-

مردد به او نگاه کردم پس ذهنم گفتم :حالش خوبه؟نكنه باز ميخواد تحقيرم كنه ؟جرقه اي جلوي چشمانم زده 

شد ،آره پيش دستي ميكنم ،خدايا خواهشا هوامو داشته باش ،خواهش ميكنم بهش عذاب وجدان بده كمي 

 :صدايي آرام و مظلوم گفتممردد با 

 

بنظر خسته مي رسين، استراحت كنيد،من دقيقا ميدونم چي ميخوايين بهم بگين،مطمعنم ميخوايين بگين -

كه دوروز ديگه عروسي ميكنيم،هيچ احساسي بهم ندارين، براي خودم خياالت دخترونه نكنم ،و من درحد 

 ..سليقه شما نيست

 

يك مرتبه رم كرد !آغوشش را باز كرد! جلو آمد تا مرا درآغوش بگيرد! از ترس تا به اينجاي جمله كه رسيدم او 

يك قدم عقب گذاشتم لحظه اي جا خورد از حركت من،ايستاد، نگاهم كرد، دستانش را به روي چشمانش 

 :گذاشت،دلم خنك شد،ولي بد خجول شد،چشمانش را فشرد با صداي خسته گفت
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مزخرفاتو بهت بگم،باور كن االن نميتونم حرف بزنم،اصال تمركز ندارمدارم از  لعنتي،.نه االن .نميخواستم اين -

روزه اومدم عين سه روزگند بود، سه روز پر از نكبت ،يكبار رسما مادرم مردو زنده شد 3بي خوابي ميميرم،بهار 

بودم،االن كه پيشتم ؛برادرم نامزديش بهم خورد،با چه آبروريزي و دعوايي، و سه روز كامل من براي تو يه عوضي 

 نميخوام بازم باقي روزم افتضاح باشه،خواهش ميكنم از من متنفر نباش

 

چه مرگش شده!مغزم هيچ فرماني نميداد!دروغين لبخند زدم بر نگاه خسته اش، بي انصافي بود قرمزي 

خواب چشمانش ،رنگ پريده اش را بيشتر كنم،جهنم خوابگاه مفت گير آو.رده،جاي خوابم كوفتت شود ب

 ،محترمانه با دست اشاره كردم روبه تخت

شما احتیاج به استراحت دارین، کمی بخوابین ،نگران زن عمو نباشين ،خاله هاو دايي هاتون پيششونن  -

 .،بخوابين

شد كه ای زد، تقریباً چشمانش داشت بسته میروي تختم دراز كشيد به پهلو شد ،به چشمانم لبخند خسته

 :گفت

 

 .نجا بمون ،اگه هم دوست داري بيا كنارم بخواب،اگه هم نه همينجا باشلطفا نرو،اي-

پناه برخدا ،لعنت خدا بر شيطان بي صفت ،نكند اين مردك عوضي ديوانه هورمونه هاي مردانه اش به او فشار 

م كمي با آورده!ها دكتر كور خواندي ،دستت را خواندم ،توروخدا تعارف نكن !)پروو(صندلي ميز كامپيوترم را آورد

  :فاصله از تخت كنارش نشستم و گفتم

 بخوابين ،من اينجام ،بيدار كه شدين باهم حرف ميزنيم .راحت بخوابين -

 

كمي به چشمانم خيره شد،مردك انگار الاليي داشت چشمانم ،بي حيا،خوابش برد ،نفس كالفه اي بيرون دادم 

مروز روز نكبتي بود،نگاهي به چهره نحس ،كمي احساس سرگيجه داشتم ،گشنگي امانم را بريده بود،ا

 مظلومش انداختم ،چقدر مرا امروز اين مردك به گريه انداخت ،اين مرد قلب نداره مطمعنم

  

بهارگيج به امير نگاه كرد، با خود غرغر کرد :خدایا چرا نمیتونم جذبش کنم؟يعني هيچ چيز من براي اين مرد 

 از صندلی بلند شد تا برای این مرد خسته شربتی بیاوردجذاب نيست،سري به تاسف تكان داد آرام 

 

، صدای زنگ موبایل امیربه یکباره در فضای آرام اتاق بهار پیچید و امير حسين بینوا از خواب پرید امیر مکان 

 :را نشناخت بهار فهمید امیر گیج است با عجله جلو رفت تصلي گويان گفت
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تاق من هستین ،چند دقیقه خوابتون برد، تلفنتون داره زنگ میخوره ،براي آروم باشین ،هیچ اتفاقی نیوفتاده ،ا-

 همين از خواب پریدین

 

امیر دستی به صورتش کشید و یک لعنتی بلند گفت، بهار حقیقتاً دلش برای امیر به درد آمد، او کامالً خسته 

 بود 

فنش را داد ،صدای شیون و گریه ،و نتوانسته بود حتي چند دقيقه استراحت كند،امیر با کالفگی جواب تل

 چنان پشت تلفن بلند بود که بهار هم متوجه ميشد امیر فریاد زد

 

 خاله چی شده! مامان؟-

 

 :خاله امیر که جنازه خواهرش را درآمبوالنس در آغوش گرفته بود با شیون گفت

 

 .امیر،كجايي؟ بیا که مامانت برای همیشه رفت-

 

 :ست امیر را گرفت يا زهرا گويان گفتامیر از جا پرید بهار پریشان د

 

 چی شده؟ چی شده؟ چرا اینجوری شدی !تورو خدا بگو زن عمو چی شده؟-

 

 :امیر دستش را کشید به سمت در اتاق دویدو فریاد زد

 

 خاک برسر من، نباید تنهاش میذاشتم-

 

همانطور که به دنبال امیر در ای صبر به دنبالش دوید ، به گریه افتاده بود،بهار گيج وگنگ بهار بدون لحظه

 :دوید فریاد زدحیاط می

 

 ..مامان با بابا بیایین زن عمو -

 

امیر بي معطلي ماشین را روشن کرد ، هنگامی که درحال راه افتادن بود بهار خودش را در داخل ماشین پرت 
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دهنش گرفته بود و بدون کرد ،امير با تمام سرعت به سمت بیمارستان شهررانندگی کرد،بهار دستانش را جلوی 

کرد،او از سرعت زیاد امیر حالت تهوع گرفته بود اما واقعاً حاال فرصت اعتراض به امیر نبود، صدا گریه می

وقتی به بیمارستان رسیدن ،بهار مانند كودكي پشت سر امير ميدويد، در محوطه بیمارستان خانواده زهره و 

تواند هنوز کاری كند کرد مییر بدون اين كه به سمتشان برود فکر کردند، اماخترو سرهنگ همه شیونو گریه می

،بي معطلي به قسمت اورژانس رفت و از پزشک اورژانس خواست تا مادرش را ببیند شاید بتواند کاری کند، اما 

 .پزشک شيفت به او توضیح داد که نیم ساعت است که مادرش فوت کرده و همچیز تمام شده

 

ه دادو بی رمق نشست سرش را گرفت و نميتوانست باور كند مادر رفته بود مادر مرده امیر به دیوار تکی

 :بود،بهار با گریه به سمت امیر درمانده دوید ،جلوی پای امیر نشست ،التماس گويان گفت

 

 زن عمو چی شده؟ زن عمو کو؟-

 

 :امیر آرام به بهار نگاه کردو گفت

 

 لم رفتمیرند بهار؟مامان خوشگمگه مادرها می-

 

بهار سرش را گرفت احساس گیجیو گنگی کرد و به یک باره به زمین افتاد امیر سریع سر بهار را در دامان 

 گرفت

 

 !چی شدی بهار-

 

نیم ساعت بعد بهار چشمانش را باز کرد،و مادر خود را درحال گریه باالی سر خود دید، و یاد آورد زن عموی 

 دور نيست ،و چه ميكرد با اين بي آبرويي و پس زده شدن ؟ زیبایش رفته ،و ياد آورد زمان طالقش

 

 دانست االن باید چه کند؟ریخت، نمیامیر حسین در حال رانندگی به سمت خانه فقط بی صدا اشک می

 

چطور باید آبرو مندانه مراسم را بر پا کند؟ به کوچه خانه پدریش که رسید ،باورش نشد کوچه سرتاسر پارچه 

های همسایه در حال پختن شام مراسم شب بود، نوار قرآن صدایش محله را پرکرده بود ، خانممشکی زده شده 

بودند ،كودكان در حال آب و جاروي حياط بزرگ خانه اشان ،برای او باور نکردنی نبود که مراسم عزا چنین به 
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 .شودسرعت کارهایش انجام می

 

داند که آن شب چه شیون ها از خانه برگشتند ،و خدا میدوساعتی گذشت که احسانو پرویزو فرزانه از تهران 

 پرویز بلند شد ومادر رفته بود

  

 بهار

 

 

شود به این سرعت کسی از میان مراسم خاکسپاری چنان با سرعت انجام شد که همه در شوک بودیم، مگر می

مسعود بعد از سی جمع محو شود! درمراسم خاکسپاری چیزی که برای من عجیب بود این بود که خانواده 

سال روز خاکسپاری زهره بالخره پیدایشان شد !با همه سالم علیک کردند و خیلی راحت در مراسم شرکت 

داد ،بوی کردند!و درگوشي با هم حرف ميزدندو پوزخند حواله مادر زن عمو ميكردند ، این آشتی بوی کینه می

دل مادر زن عمو راشکست، اما آنها مهمان  خوشحال شدن از غم دیگری ،اینکار خانواده مسعود به شدت

بودنو احترام واجب ،همان شب بامادرم خانه عمو ماندیم، یعنی همه ماندن روز اول به شدت دردناک بود، 

کرد وهیچ به فکر سالمتی خودش و جنين درون شكمش نبود،بي تابي هاي فرزانه تمامي فرزانه بی تابی می

و حامد توانست به قسمت زنانه بیاید و کمی آرامش کند.مراسم دردناك  ها رفتندنداشت ،تا شب که مهمان

زن عمو،فشار عصبي وارده به خودم،بالتكليفي ام ديوانه ام كرده بود،و من به عنوان عروس بزرگ بايد بزرگانه 

گار،و رفتار ميكردم ،او با من هيچ مكالمه اي يا برخوردي نداشت ،گريه نميكرد عزاداري نميكرد،سخت بود ان

فقط درحال آرام كردن ديگران ،يا آماده كردن وسايل پذيرايي بود،و چه سخت است كوه باشي براي همه،و كسي 

 .باور نكند توهم مانند همه اي

 

آخر شب درون حیاط مشغول جمع کردن وسایل ريخت و پاش شده بودم که کسی سالم کرد، به سمت صدا 

ی پوشیده با غمگيني به من خيره بود،با صداي گرفته خوش آمد که برگشتم سعید راديدم!كه سر تا پا مشک

 : گفتم

 

 سالم خوش اومدین پسرعمه-

 

 لبخند غمگینی زد



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 

 تسلیت میگم، خوبی؟ -

 

 :های سیاه دور خانه کردمو گفتماشاره به پارچه

 

الن، بفرمایید توي ها رفتند، همه خودین توی سکنم ،غریبهبینید اوضاع رو ،بفرماید خواهش میواال دیگه می-

 .سالن

 

 :خواستم به درون خانه روم که گفت

 

 .میشه صبر کنی ؟چند لحظه باهات کار دارم-

 

 !کنم بفرمایدامری دارینبله خواهش می-

 

لرزید، نکند او بیایید ،به خواست بزند ،دستانم میکمی پا به پا کرد دلهره به جانم افتاد ،انگار حرف خاصی می

خواستم دوباره بساط دلخوری آن هم در این موقعیت روی سعید حساس است ،و من نمیمن گفته بود که 

 :هایش تند شده بود! بالخره گفتدرست شود، احساس کردم سعید هم نفس

 

 خواستم باهات صحبت کنم و یه مورد دیگهبهار درمورد کار می-

 

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 

 درست کردم شرمنده به خدا انشالله جبران کنمآهان ممنونن،ببخشین برای شما دردسر -

 :دست برلب مدام پابه پا ميكرد حرفي بزند زير لب خيره به زمين گفت

 نه بابا این چه حرفیه تو هیچ وقت از من چیزی نخواستی-

 بعداز ظهر با همراه مادر اخترو آقاجان راهی تهران شدیم ، من خوشحالی را در نگاه گاه و بیگاه او در آینه

 :لحظه اي مستقيم به چشمانم خيره شدو گفت .دیدمماشین به صندلی عقب بر روی خودم می

 

 فقط من یبار ازت درخواستی داشتم ،که اونم-
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خدای من سعید دیوانه شده! با یک زن متأهل در مورد درخواست خواستگاریش حرف میزند!خدايا اين سعيد 

 :دستي بعه روسري مشكيم كشيدمو غریدمعوضي را نميشناسم !من متاهلم! نفسم تند شد 

 

های قبلو پیش فکر کنم گفتین درمورد کار میخوایین صحبت کنید !پسر عمه درست نیست حرف-

 .بکشین!حرفتون درست نبود

 

 :سريع پشيمان از حرفش يك قدم جلو آمدو آرام گفت

 

ای من خیلی مهمی بعد از نامزدیت با منظور بدی ندارم به خدا، فقط میخوام بدونم خوشحالی یا نه، بهار تو بر -

امیر حسین همش نگرانت بودم، به خدا خوشبختیتو میخوام ،فقط میخوام بدونم امیر اذیتت نمیکنه؟ من 

خواست بیاد میدونم امیر حسین همخونه اش آنا بوده، و آنا رو به شدت دوست داره ،همون روزی که می

 ...که باهات ازدواج كرده،ميترسم امير حاال نامر خواستگاریت به هم گفت فقط به خاطر مامانشه

 

 :خرچنگ به جان گلویم افتاده بود به دروديوار مشكي خانه خيره شدم خدايا اين نامرد چه ميگوييد غریدم

 

 بسه-

 بهار-.

 

 :ام را جلو بردمو تهدید وار گفتمانگشت اشاره

 

یرتت کجا رفته؟ چیه االن دیدی مامانش شما حق نداری درمورد زندگی خصوصی من هیچ دخالتی بکنی، غ-

رسم؟ آره؟ هاشا به غیرتت ،یکم غیرت فوت کرده گفتی چندوقت دیگه طالقش میده و من به خواستم می

 !درست نیست از آب گل آلود ماهی بگیر!داشته باش! من ***** رفیقو برادرتم 

 

 :سعيد ناباورانه از رفتار من گفتجلو آمد عقب رفتم صورتم برزخي بود و خدانكند بهار عصباني شود ،

 

 به خدا منظوری-
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 هایم غریدماز میان دندان

 

 از چشمم افتادی آقای وکیل-

 

 بهار-

 

خواستم بگوییم خفه شو، اما در مرام من بی احترامی نبود ،حتی در برابر این الشخور، دلم ریخت نکند امیر 

اط به درون خانه بروم احسان را دیدم که ایستاده بود داند ؟تا خواستم ازحیطالقم دهد ،نکند سعید چیزی می

اش مشخص نبود، صدای لعنتی آرام سعید را و به من خیره بود ،يا خدا،صورتش خنثی بود! هیچ چیز از چهره

 :از پشت سرم فهمیدم، احسان بدون اینکه به سعید نگاه کند خیره به من گفت

 

 سعید برو باال -

 

کرد، خدایا من خطایی نکردم، سعید دستی به شانه احسان گذاشت نگاهم می سعید جلو آمد ،هنوز احسان

 :به احسان گفت

 

 داداش اون چیزی که-

 

 احسان اجازه نداد سعید ادامه دهد

 

 برو سعید-

 

سعید بدون حرف در وردی خانه را باز کرد به من نگاهی کرد ،چشمانش شرمنده بود ،سری به شرمندگی تکان 

 :دستانش را در جیبش کردو همانطور خنثی گفتدادو رفت، احسان 

 

 خسته نباشی زن داداش-

 

 چنان زن داداشش را غلیظ گفت که با ترس ودلواپسي دستی به روسری مشکیم کشیدم
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 کاری نکردم--

 

انگار خواست حرفی بزند اما چشم از من گرفت و بدون هیچ حرفی از کنارم رد شد ،سعید خدا لعنتت کند که 

رآوردی، با رفتار احسان مطمعن شدم احسان از جريان خواستگاري سعيد با خبر است،خدايا اين صدای مرا د

توانستم اجازه دهم زبان مادرم هيچ جوري قفل و بست ندارد،انگار همه از جریان سعید با خبرهستند!نه نمی

 :شود سریع گفتمدرموردم اشتباه فکر کند، همچیز از سوتفاهم ها شروع می

 

 .احسان یه لحظه صبر کنیدداداش -

 

هایش وارد خانه شدند، احسان به شتاب سرش را به سمتم برگرداند واشاره کرد همزمان که ایستاد پسر خاله

آخر شب وقتی که همه عزم رفتن به خانه هایشان را  .نشد كه بگوييم  ،به درون خانه روم همین را کم داشتم

،او به کنارم آمد ،لباس مشكي چه غمگينترش كرده بود ،يك ان دستم  کردن، من هم آماده بودم تا با پدرم بروم

 :را گرفت و بدون نگاه به من گفت

 صبر کن-

ایستادم به دستش نگاه کردم! یعنی چه! االن كه زن عموي نبود براي نقش بازي كردن ،چيزي كه عجيب بود 

 :او نگاه کردند او با صدایی گرفته گفت دستش سرد نبود ،شايد هم از هواي گرم است! پدرو مادرم با تعجب به

اجازه بدین بهار اینجا بمونه ،به خاطر بیهوشیش توی بیمارستان دل نگرانشم پیش خودم باشه خیالم راحتتره -

 ،فرزانه هم اینجا تنهاست با بهار راحتتره 

ه شد ،اما او چشمش چشمانم مانند توپ بستكتبال شد و به دامادي كه قرار بود فردا رخت دامادي بپوشد خير 

 :به پدرو مادرم بود مادرم هول کرده گفت

به خدا هیچوقت بی حال نشده بود پسرم،دیدین که دکتر گفت قندش افتاده،از بس كه زن عموشو دوست -

 داشت دخترم 

 

 :او انگشتانم را ميان دستانش بيشتر فشردپدرم خيره به دست او بود او به مادرم تصلي گويان گفت

 ن عمو ،ولی با اجازه شما خونه ما بمونه خیالم راحت ترهمیدونم ز-

هزار گانگي به جانم چنگ انداخته بود،مهربانيش از براي چيست،چه كسي را ميخواست خوشحال كند ؟به 

راستی که جا خوردم !این درخواستش برایم دلگرم کننده بود،در این موقعیت انتظار نداشتم به کنارم بیایید و 

کردم بی هوش شدنم در بیمارستان هم برایش بی اهمیت باشد ، پدرم سر مثبتی ،ولی فکر می حالم را بپرسد

تکان داد وتاکید که مواظب فرزانه باشم تا به جنینش آسیب نرسد،و من ماندمو هزار سوال بي جواب ، وقتی 
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 :ام رفتند دستم را رها کرد و فقط گفتخانواده

 .باز حالت بد شد خبرم کن راحت باش ،چیزی خواستی بهم بگو،اگه-

حال روزش خراب بود یعنی حال روز همه خراب بود همینکه نگران حالم بود جای شکر داشت!يعني چه 

 شده!ميخواهد بگوييد من آدم قدر شناسي هستم ؟

منو فرزانه به اتاق رفتیم و مردها در سالن خوابیدند، به خاطر رفتار سعید و شک احسان به شدت استرس 

برد ،نماز شبم را که خواندم احساس کردم صدای هق رفتار عجيب او كه جاي خود داشت ،خوابم نمیداشتم ،

آید آرام وارد سالن شدم ،حامدواحسان و او خواب بودند، چراغ اتاق عمو روشن بود، وقتی به سمت هق گریه می

کند، وارد اتاق شدم اول جا ه میاتاق رفتم از الی در دیدم که عمو پرویز سرش را با دستانش گرفته وآرام گری

 :خورد ولی آغوشش را برایم باز کردناليد

 بیا بهار ببین عموت بدون زنش چقدر خاک برسره بیا دخترم-

 کنید به خدا روح زن عمو عذاب میکشهالهی قربونتون برم عمو جونم چرا گریه می-

 !نبود بانوی زیبای این خانههای دروغو تکراری زدم ،مگر میشود گریه نکرد به خاطر و من حرف

 :به آشپزخانه رفتم احسان بیدار شد و همانطور خوابیده گفت

 چی شده؟-

 کنم ،شما بخوابینهیچی یکم عمو بی تابی میکنه، آرومش می-

کنار عمو رفتم دلداریش دادم کمی آرام شدو با خوردن یک خواب آور خوابید ،به سالن که رفتم متوجه شدم که 

لرزد ،یک لیوان برای او هم بردم کنارش نشستم هایش میرا بروی چشمانش گذاشته و شانهاحسان آرنجش 

 احسان دقیقاً کنار او خوابیده بود

 یکم آب بخورین حالتون بهتر بشه-

نشست اشکانش را پاک کرد،و من احسان را تا اين حد ضعيف نديده بودم،او قلدري بود در فوتبال ،کمی از آب 

 :خورد،با بغض گفت

رفتنش خیلی ناگهانی بود، خیلی بد شد کنارش نبودم ،آخه چرا دوروز قبل از مراسم عروسیتون رفت !آرزوش  -

فهمم چی شد که دوبار خون باال آورد ،چند روز پیشم اگه بود دیدن عروسی امیر حسین، خدا حقش نبود، نمی

 ، همه میدونن چقدر مامانو دوست داره امیر نبود تموم کرده بود،ولي بهار این وسط بابا خیلی غریب افتاد

 :حكمت بر پا نشدن مراسم عروسي را خودم هم نميدانستم آرام گفتم

خیلی زود رفت چی میتونم بگم؟ نمیتونم بگم قوی باشین یا که تحمل کنید، این روزها باید اشک ریخت تا -

د رفت، خیلی زود، اما رفته،ولي آقا سبک شد، تا بشه ادامه داد، حقيقت اينه كه زن عمو رفته، عجیب رفت، زو

اش باشین ،خدا صبرتون بده سخته ،نمیشه احسان فرزانه االن احتیاج داره شماها پناهش باشین، مواظب بچه

 .کاریش کرد ،نموندو عروسی بچه اشو ندید ولی خدارو شكر خوشحال رفت
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 :احسان دراز كشيدو گفت

 انواده اتو داره ،ماهم هواشو داریمنگران فرزانه نباش ،فرزانه حامدو داره ،خ-

 :ها بود پرسیدموقت رفع سو تفاهم

 یه سؤال بپرسم-

 بپرس-

 آخر شب توی حیاط شما از دست من ناراحت شدین؟ -

 :بدون هیچ واکنشی یک نه کوتاه گفت دلخور پرسیدم

 داداش منو چطور آدمی شناختی؟-

 نجیب و خانم-

 پس مطمعنی که هیچ وقت عوضی نمیشم؟-

 :این حرفم انگار که جا خورده باشد نيمه خيز شدو گفت با

این چه حرفیه بهار !من اندازه دوتا چشمام به تو اعتماد دارم، ولی به این سعید عوضی نه، قبالً اعتماد -

 داشتما ولی االن پای تو وسط باشه بهش اعتماد ندارم؛ بالخره بعضی چیزها ژنتیکیه اینم پسر همون باباست،

 یعنی چی؟-

 

 منظورش را نفهميدم اما او سرباز زد از ادامه حرف زدن 

 کنم، مطمعن باشولشکن، من هیچ فکری درمورد تو نمی-

ممنون که بهم اعتماد دارین ،حاال كه جريان سعيدو انگار ميدونيد ،پس ازدواج اجباري مارو هم ميدونيد ،ولی -

چیز هستم ،انقدر بی ارزشو دم دستی نشدم که مطمعن باشید اگه داداشت هم منو نخواد ،تا آخر پای همه 

شناسم و حرمت و خانواده سرم بخوام خودمو کوچیک کنم که کسی باهام همدردی کنه، من جایگاهمو می

 .خواست حرفی بزنه پیش دستی کردمو توپیدم بهشمیشه ،مطمعن باشید اون اگه هم می

 لبخندي بر لبانش آمد

هستی، ولی به خدا امیر حسین دوستت داره ،اینو که من یه مردم شناسمت، تو دختر با اعتقادی می-

بینی چقدر حساسه که تو با سعید حرف بزنی، همش از روی عالقه اس فقط خسته اس از وقتی فهمم میمی

اومده همش بیماری بوده ،همش دلنگرانی، نمیخوام کسی دلسردت کنه،نميخوام زير پاي داداشمو يه نامرد 

 نخالي كنه ، همی
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هایش یکی بچه مراسمات تمام شد روزهای سختو طاقت فرسایی بود،این مراسم بیش اندازه شلوغ بود ،دلیل

ای که زن عمو مدیرش بود ،سرشناس بودن خانواده، و فوتبالیست بودن احسان باعث شده بود که های مدرسه

كردن شب كه همه رفته بودند او همه یک لحظه وقت استراحت نداشته باشند ،مراسم و هفته را يك جا برگذار 

باز از پدرم خواست که خانه عمو بمانم، اما پدرم رضایت نداد،و او بدون نگاه به من دلخور خداحافظي كرد،و باز 

 من دچار تناقض رفتارهايش شدم

 

مان كه رفتم اولین کاری که کردم یک دوش آب گرم گرفتم ،تمام مدت چهره زیبای زن عمو جلوی به خانه

انم بود ،و حال كه اين زيبا رفته بود بايد كم كم خودم را براي مشكالت بعديم آماده كنم،نميدانستم چشم

چقدر دگر طاقت مي آورد مرا تحمل كند،ديگر او دليلي براي با من بودن نداشت ساعت دوصبح شده بود قصد 

دیدم که اوست!نوشته خواب کردم، که صداي پیام تلفن همراهم آمد !پیام را که باز کردم با تعجب 

-سالم بله چیزی شده؟ برای فرزانه اتفاقی افتاده(كمي گذشت و جواب داد)-بود)بیداری؟(هول كرده تايپ كردم )

خوب خداروشکرپس چی شده؟ آقا احسان یا عمو خدایی نکرده -نه خوبه، فرزانه حامدو داره نگرانش نباش()

 )(چیزیشون شده؟

 

بی خوابی به سرم افتاد دوباره !د مريض است اين مرد!حتما كه خوابش برده ای گذشتو جوابی نیامچند دقیقه

 (برات مهمه؟-خوابیدین؟(به ثانيه اي جواب آمد)-)Lپیام دادم

 

کند! باور کردنی نیست !یعنی به هییین بزرگی کشیدم! خدایا این حرف نشانه این است که او به من فکر می

 ر کردم هرچه که هست مبارک بادا!سریع نوشتمخاطر افسردگی فوت زن عموست! خدارا شک

 

 من توی اتاقمم اگه خواستین تماس بگیرین-

 

 :ای نکشید که تماس گرفت بدون مقدمه گفتبه ثانیه

 

 چرا رفتی؟-

 

شد حدس زد که کمی فقط ای جان درقلبم شکرستانی برپا شد، چنان صدایش مظلومو غمگین بود که می

ل خوشی از او نداشتم ولی من بازنده نیستم،نكند احمقم موضوع ديگريست کمی وابستگی به وجود آمده ،د

 :؟متين و باوقار خودم را نشان دادمو گفتم
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شناسید همون سه روزیم که اونجا بودم، شبیه معجزه ام به خدا ،شما بابامو نمیسالم شبتون به خیر ،شرمنده-

 دهبود، بابا بیش از این اجازه نمی

 

 : زمان گربه رقصاني من رسيده ،دلجويانه گفتمسکوت کرد،خدايا 

 

 . به خاطر اینکه نموندم ناراحتین؟واقعا ببخشيد -

 

 ناراحتی من برات مهمه؟-

 

 چرا نباشه؟واقعا نميتونم ببينم بخاطر رفتار من ناراحت شده باشين-

 

ای ميداند ؟نفس کالفهنميدانم دروغ گفتم يا راست، ولي يك چيزي پراندم ،حاال چجوري به ذهنش بخورد خدا 

 :کشید با بی حوصلگی گفت

 

بهار تو باید اینجا باشی ،توکه اینجایی دلم قرص تره، توی این سه روز مواظب خواهرم بودی ،همدم باباو برادرم -

 بودی، االن تنهام نمیدونم چه غلطی کنم؟

 

رفت حاال بايد جهت خوشحالي آهان فهميدم ،خدمتكار ميخواهد آقا ،نكبت جان االن اين تعريف بود!مادرت 

  :خانواده ات باشم !مثال محترمانه گفتم

 دور از جونتون، حتماً فردا صبح دوباره میام،هركاري كردم وظيفه ام بود، ولی شب دیگه نمیتونم بمونم -

 :بی هوا گفت

 

 میخوام یه سؤال بپرسم ازت، بدون رودروایسی ،بدون در نظر گرفتن جواب بابات جواب بده-

 

 چي شده؟-

 

 :نكند دوباره قاطي كرده ...خدا بخير كند!با صداي خسته گفت
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دارم میرم تهران، یعنی مجبورم ،به هر حال تعهد دارم به بیمارستان، بابا هم اصرار داره برم سرکار ،اما نمیخوام -

کنم ازت می بی توبرم، اینکه چرا بماند، االن روحیه حرف زدن ندارم، میدونم به خاطر این درخواستی که

حداقلش باید برات توضیح بدمع ولی به خدا نمیتونم االن حرف بزنم، ازم نخواه دليل تصميممو بگم بعد از اون 

همه حرف هاي احمقانه اي كه درمورد نخواستنت گفتم،انقدر درد دلم سنگینه که واقعاً امکانش نیست 

، ولی مرگ عزیز فرق میکنه ،اونم مادر،هركسي هایی زیادیو دیدمهمچیزو برات بگم،بهار من یه پزشکم، مرگ

باشي هر شغلي داشته باشي ميشكني ،خورد ميشي ،پس درکم کن كه نميتونم زياد باهات حرف بزنم، من این 

کنم که باهام بیایی تهران ،ميدونم دل خوشي ازم نداري ولي بهار حداقل توي اين چند روز درخواستو ازت می

فته سرکارم یک هفته استراحت،پس فردا دوهفته ام شروع میشه میخوام وقتی از قوت قلبم تو بودي،من دوه

 سر کار برمیگردم خونه تو باشی،قوت قلبم خونه باشه 

  

 :ميخ به ديوار روبه رويم بودم،اين مرد ديوانه شده!خدايا خوابم!جوابي كه نشنيد گفت

 

م، انقدر که ازم متنفری، که به خدا بهت حق ببین من میدونم از اولی که دیدمت با حرف هام داغونت کرد -

کنی، ولی االن این بی رحمی که مدام دلتو شکونده میدم، میدونم که انقدر نجیبی که هیچ اعتراضی نمی

میخواد که باهاش بیایی تهران، مرهم دل داغونش باشی ،اصال مرحمم كه نباشی فقط باشی،و منو تنها نذاری، 

 ،میتونم این روزها رو بگذرونم ،با من میایی تهران؟ بهار تو که هستی حالم خوبه

 

داد، جام قهرمانی را باالی سرم گرفتم؛مدال را دور گردنم چشمانم را بستم چه حرف هایشیش بوی پیروزی می

انداختم، من این معادله را بعد از چندروز حل کردم خدایا شکرت معادله سختی بود، ولی بهار حلش کرد، 

ای کند شانهخورد،حتما كه به خاطر غم از دست دادن زن عموستع که احساس وابستگی می تلنگری به ذهنم

باال انداختم، چه اهمیتی داشت، این مهم بود که نتیجه مطلوب به دست آمده، بدون اینکه فکرکنم پدرم اجازه 

 :دهد، جواب دادم آرام متینو باوقار بدون هیچ دستپاچگی در حرف زدنمنمی

 

 .، باهم میگذرونیم این دورانوچشم میام-

 

 !واقعاً دختر-

 

دیدم ،روي تختم نشستم و سرم را در اش را هم میصدایش چنان تعجب داشت که آرزو کردم کاش چهره
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متکایم فرو کردم، اینکه کسی خواهان تو باشد چه طعم شیرینی دارد! حتی اگر تو خواهانش نباشی !حتي اگر 

 اش با لرزش آمدهد اشكالي ندارد من پيروز شدم،صدای پراز خندهبخاطر شكست روحي اش مرا بخوا

 

بهترین اتفاق توی این مدت این حرف تو بود ،خیلی ممنونم برام ارزش داره، میدونم عمو چه سختگیریه ،ولی -

کنم به هر حال موعد ثبت نام تو هم هست ،عمو و زن عمو کنم، عمو رو راضی مینگران نباش من درستش می

 با من،ممنون دختر خوبپری 

 

دانستم سکوت کرد شاید منتظر حرفی از طرف من بود اما گاهی سکوت بهترین نتیجه را دارد چون واقعاً نمی

 :او انتظار دارد از من چه بشنود،ميترسم حرفي بزنم،گند بزنم به حال خوشش، آرامتر گفت

 

 زنم باعث خجالتت میشه،حرفی که میبهار با من که میایی دلهره هیچیو نداشته باش، میدونم این -

 

ولی باید بگم که دلت قرص بشه ،بهار به شرفم قسم میدم تا تماماً همه مسائلمونو حل نکنیم،بیش اندازه 

بهت نزدیک نشم، فقط بدون که میخوام کنارم باشی، چون حالم فقط با تو خوبه، ومطمعن باش دیگه هیچ 

 ای ازت ندارمانتظار خودخواهانه

 

را دردستانم فشردم ،چشمانم را بستم قلبم، انگار به ته حلقم چسبیده بود، نفسم تند شده بود خجالت  تلفن

 :ای به این موضوع فکر نکرده بودم،هوشمندانه زیرکانه گفتمزد، حتی ثانیهو شرم به مغز استخوانم پنجه می

 

 فردا میبینمتون، شب به خیر-

 

هایم قرآن در دست گرفتم و به شکرانه این موهبت با تمام خستگیای کردو شب به خیر گفت،و من تک خنده

شروع به خواندن کردم و از خداوند کمک خواستم،تا كمك كند بتوانم مهرش را در دلم كنم،و اميدوام بگوييد 

 . كه واقعا مرا ميخواهد !يا فقط ميخواهد اين دوران تحملش براي راحت شود

 

اولین چیزیکه دیدم دوچشم رنگی خندان،نشسته در کنارم بود، چنان صبح که چشمانم را که باز کردمة 

 ترسیده از جا پریدم ویا خدا گفتم که او ترسیده از روی صندلی بلندشدو عقب رفت،

 

 بهارمنم امیرحسین-
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ای کشیدم،خدا خفه ات كند پسر، این خروس بی محل سر صبح از جانم چه با خجالت نفس آسوده

 :مي آمد ور دل من نشسته، دیوانه شده؟با ژست مهربانی گفتمخواست!خيلي خوشم می

 

صبحتون به خیر، ببخشین اصالً نمیدونم چرا ترسیدم ،آخه عادت ندارم سر صبحی کسی اتاقم بیاد،تازه -

 بهمم زل بزنه

 

اش دقیق شدم حالش خوب است؟نكند غم زن عمو ديوانه اش كرده خندید بلند خندید، با تعجب به چهره

 :جلوي دهانش گرفت و گفت ،دستي

 

دقیقه اس اومدم، بلند شو  5بعدازظهره !من تازه  1ات، سر صبح کجاست دختر! ساعت سالم به روی نشسته-

 مو قشنگ

 

خوابیدم! از جایم بلند شدم باز با تعجب هین بلندی کشیدم ،به ساعت نگاه کردم ،من چه زماني این همه می

 ً   چیست؟بخدا كه ديوانه استاو خندیدم تعجب کردم مشکلش دقیقا

 

 !خوب چیه؟ چرا میخندین؟چي شده!بگين منم بخندم-

 

ای به او رفتم، و باز خندید، دلم شاد شد ،طفلک در آن به موهایم اشاره کرد که پخش شده بودن ،چشم غره

ردنو لباس مشکیو ته ریش چقدر به خنده نیاز داشت ،من هم غرغر کنان بیشتر به خنده وامیداشتمش،با گ

 :پشت چشم نازك كرده گفتم

 

 ببخشید که شینیونم بابا میلتون نیست جناب دکتر-

 

 :اش رنگ باخت ،مجدد به روی صندلی نشست !چه شده؟ با پوزخندی گفتاش از چهرهخنده

 

 از پسر عمو گفتن ارتقا پیدا کردم به جناب دکتر؟-

 

،ای جان حاال نوبت دلبری کردنهای من رسید پس ذهنم دستمالی باالی سرم گرفتمو شروع کردم به رقصیدن 
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 ،با متانت لبخندی زدم

 

 تشريف ببريد بیرون تا من به سرو وضعم برسم میام خدمتتون-

 

 ابرویی باال انداخت

 

 !کنیداری بیرونم می-

 

 کنم برین بیروننه چه حرفیه! دارم تقاضا می-

 

 :چشمانش را کوچک کردو سرگرم گونه گفت

 

 کنی؟منو بیرون میتو رسماً داری -

 

 :پس ذهنم چشم و ابرويي امدم ،دكتر جان كارت تمام است ،با اخم تصنعي گفتم

 

 کنمرین! اصالً خودم شما رو همراهی میای بابا مگه بیرون این اتاق چه بدی از خونه ما دیدن که نمی-

 

 اش بلندتر شد، بی توجه به او در اتاق را باز کردمایستادم ،خنده

 

 دين آقاي خوش خندخوش آم-

 

حرفم تمام نشده در دهانم ماند، همه سرها به سمتم برگشت !و من با آن موهای ژولیده و بلوز شلوار گشاد 

ماندم براي جمع،آقا جان مادر اختر عمو پرویزو حامد و های باال آمده به مانند دلقک سیرک میصورتی پاچه

عجب به من خیره بودند ،او به کنارم آمد دستی پشت فرزانه و پدرو مادرم همه یک دست مشکی پوش با ت

 :کمرم گذاشتو بلند گفت

 

 ماه منیر، صبح تابان، ملکه زیبایی بیدار شدن ،و سالم میکنن،ظهر بخير بگين بهش-
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همه سالن شده بود صدای خنده خانواده ،و من دقیقاً دلقک جمع بودم ،سریع با عذرخواهی به حمام رفتمو 

کردم ،موهایم را شانه زدم ،با گل سر مشكي پشت سرم بستم و روسري مشكي بر سر كردم لباس مشکی برتن 

 ، به سالن كه رفتم همه ساکت بودن ،خواستم كنار فرزانه بنشينم ،

 

كه او دلخورنگاهم کرد ،با شرم و خجالت کنار اوكه روي مبل راحتي دونفره اي نشسته بود نشستم احساس 

مش فهمیدم ،چه كنم مهرباني ام ذاتي است..همانطور كه پس ذهنم قربان صدقه رضایت را در صدای نفس آرا

 :خودم ميرفتم متوجه شدم ،پدرم و مادرم غمگین هستند، فهميدم که درخواستش را گفته مادر اختر گفت

 

مروز بهار مادرجان ما اينجا جمع شديم كه اجازه رفتن به تهرانو از بابات بگيريم ، امیر حسین میخواد که ا-

 باهاش بری تهران ،این طفلک فردا باید بره سرکارش،خوب حاال نظر تو چیه؟ با شوهرت میری مادر؟

 

زیر چشمی به پدرو مادرم نگاه کردم ،به دهان من چشم دوخته بودند او در کنارم پایش را مدام استرس وار 

 :داد، بااحترام به جمع گفتمتکان می

 

ترها بستگی داره، و البته پدرم، ولی موعد ثبت نام منم هست و باید برم مادر جون این مورد به نظر بزرگ-

 تهران،ولي هرچي بابام تصميم بگيره من تابعه ام

 

 :مادرم سریع میان حرفم پرید اشک در چمانش بود،با اشك گفت

 

ام با لباس مشکی بره خونه بخت ،دلم راضی نیست وقتی همه لباس عزا منکه دلم راضی نیست بچه-

 پوشیدیم دخترم پاشو بذاره توی اون خونه

 

 :مادر اختر سری تکان دادو آقا جان گفت

 

پری یعنی بره خوابگاه بهتر از اینه که بره خونه شوهرش ،باباجان ،این دوتا مال همن، از همون یک ماه پیش -

چند روز دیگه درس كه صيغه عقد جاري شد مال هم بودن،خوب االن شرایط بهار جوریه که باید بره ثبت نام ،

هاش شروع میشه، من خودم قول میدم بعد از چهلم زهره بفرستمشون مکه تا دلت راضي بشه چطوره 

 تا دختر جهاز بدیم که حرف نپیچه مفتی دخترش رفت،خوبه بابا؟ 5بابا،اصال پول مراسم عروسیم به 
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 :مادرم اشک ریزان گفت

 

بریمش ثبت نام و برش میگردونیم رو خودمون یک روز میآقا جون حرفتون روی چشمام جا داره، ولی بها-

کنیم، اصالً خودم باهاش میرم تهران خونه ميگيريم ، به خدا که راضی ،برای دانشگاه رفتنشم یه فکری می

نیستم و نمیخوام زندگیشو با اینهمه غم شروع بشه ،به خدا خوبیت نداره،بابا كي دلش مياد دخترش اينجوري 

 ،خودتون ميدونيد يه شهر چشمشون به اين دخترهبره خونه بخت 

 

شدم،يعني تا های عمیقش متوجه میهمه سکوت کرده بودند ،مادرم حق داشت احساس کالفگی را از نفس

 :اين حد اصرار به آمدنم دارد ،كه راضيست مادرم ناراحت باشد ! عمو پرویز گفت

 

 داداش اجازه بده ببرتش دوهفته دیگه برمیگردن-

 

 ن سریع میان حرفش پریدماما

 

اونوقت بعد از دوهفته تنها برگرده خونه باباش دوباره؟ به خدا مردم چی میگنپدرم درمانده بود ،اين را از سر -

هایش سوز داشت، حق داشت، اینطور خانه بخت رفتنم انداخته شده به پايينش ميشد فهميد،مادرم گریه

دواج از اولش براي من نحس بود،از اولش سراسر نخواستن بود،ولي برایش عذاب بود،اما دلم چركين بود ،اين از 

خوب حاال چاره اي بجز ادامه دادنو موفق شدن نداشتم،معادله نوشته شده بود ، پدرم نگاهی به مادر اختر 

 :انداختو گفت

 

 مادر تومیتونی باهاشون بری؟-

 

!مادر اختر مردد به جمع نگاه کرد ،او سریع  همه يكه خورده سکوت کردن !حقیقتاً انتظار این حرف را نداشتیم

از کنارم بلند شد، و پیش مادر اختر رفت جلوي پاهايش نشست دستانش را به دامان مشكي مادر اختر 

 :گذاشت، با صدایی گرفته گفت

 

ل کنم، نمیخوام تنها بدون بهار برم تهران، شما هم كه کلی فامیمادر با آقاجون بیایین پیش ما ،خواهش می-

کنم با ما بیایین تا زن عمو پری راضی بشه،دلش رضا تهران دارین،عمه هم كه اونجاست، خواهش می

 نيست،شما حل كنيد اين دلخوري زن عمورو
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ه اي به نوه ب.و.سمادر اخترو آقاجان به هم نگاهی کردند آقاجان لبخندی زد،مادر دستي بر سر او كشيدو 

 :دردانه اش زدو گفت

 

 کار خاصی اینجا نداریم ،پری دلت قرص باشه باهاشون میریممیاییم، ما که -

 

 :آقا جان روبه عمو پرویز گفت

 

ولی پرويز طبقه باال خونه بختشون نمیریم، هر چهار نفرمون همون طبقه پایین خونه خودت هستیم ،هروقت -

 نميخوان که تونستیم بفرستیمشون مکه انشالله میرن سر خونه زندگی خودشون،اونوقت ديگه سر خر

 

همه دور از جاني گفتند ،و من هيچ احساسي نداشته ام،همچيز داشت بريده ميشدو من فقط بايد 

 :ميپوشيدم،تا همه راضي باشن ،آقا جان به مادرم نگاه کردو گفت

 

دلت راضی شد پری؟ حاال هرکی ازت پرسید بگو آقا جونو مادرجونش بردنش تهران،اونوقت اگه كسي حرف -

و بزنم توي دهنش،واال بخدا مردم نامزد كردن ميرن تنهايي مسافرت ،تو توي چه فكرها هستي اضافه زد بگ

 باباجان

 

 : مادرم اخمش کمی باز شد دستي زير پلكش كشيدو اشكش را پاك كرد و فين فين كنان گفت

 

اگه چیزی  آره آقاجون، اینجوری بهتره ،هوای بچه امم دارین توی غربت تنها نیست ،خدا خیرتون بده من-

 میگم به خاطر خودشونه،خدا ميدونه كه اندازه دوتا پسرام براش خرج عروسي تراشيده بوديم 

 

 :مادرم دوباره به گريه افتادو گفت

 

 االن بايد چندروزه دخترم خونه خودش با عزت و احترام بود ،نه اينجوري-

 

واشاره کرد به آشپزخانه بروم ،با با اجازه اي  مادر اختر غرغر كنان به مادرم تصلي خاطر ميداد ،پدرم نگاهم کرد

 :از همه به آشپزخانه رفتم پدرم نگاهی غمگینی کردو گفت
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رضایت ندارم بدون جشنو مراسم درست درمون بری خونه بخت، اما حاال شرایط اینجوری شده،نميخوم امير -

مرده ولي خوب بالخر احتياط شرط دلسرد بشه ،ميترسم نذارم بريو هوايي بشه خدايي نكرده،البته كه امير 

 عقله ،بابا فقط ازت میخوام که حریمتو باهاش حفظ کنی، تا سریع براتون فیش حج بگیرم خوب؟

 

 خجالت زده سرم را پایین انداختم

 

 چشم-

 

 

ای، مثال من عروس فرزانه و حامد و عمو روسری سفید و مانتوی رنگی تنم کردند و تن او یک بلوز سرمه

 ** ستم و او دامادي خوشبخت ترخوشبختي ه

ساعت مانده به تهران از محسنات خودش و  1اختر در صندلی عقب کنار بهار نشسته بود،و از شهرستان تا 

گفت، سرهنگ هم که عصای اعیانی به دست کنار دست امیر حسین نشسته بود، هر بار برای سرهنگ می

کرد، بهار و امیر از این خصلت بزرگ اختر را تأیید میهای فرستاد ،و تمام و کمال حرفاختر یک احسنت می

های اختر را تأیید بینی اختر کالفه شده بودند ،و هر بار برای اینکه مورد غضب بزرگ خاندان قرار نگیرند، حرف

داد که بزرگ شهرشان هر دوی آنها هستند نه کس دیگر ،و اگر کردند ،و به اختر و سرهنگ اطمینان میمی

یی داشت باید گردنش را شکست ،اختر بالخره خوابش برد ،و سرهنگ هم صدای خروپوفش نشان کسی ادعا

از خواب عمیقش داشت ،بهار که تصمیم داشت یک زندگی شیرین مثال زدنی شروع کند در فکر بود که 

به خواستن گفت )حداقل تظاهر تواند اینهمه دلسردیو تنفر از امیر حسین را کنار بزند، با خودش میچطور می

امیر حسین که آن دو را خواب دید انگار منتظر چنین فرصتی بود ،به  (کنم تا بالخره خواستنی به وجود آیدمی

 :آینه نگاه کردو گفت

 

 بهار-

 

ای تعجب زده به آینه نگاه کرد ،امير ميدانست كه بهار دختر بهار با خوشرویی جانمی گفت و امیر لحظه

يكرد لوندي و دلبري را چيزي نداند،بهار لبخندی به روی امیر زد وپس ذهنش عاقليست،ولي حقيقتا فكر م

 :گفت )دکتر من با شما کارها دارم( امیر با مهربانی گفت
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 جونت سالمت، میگم انگار بنزینشون تموم شد ،بالخره خوابشون برد !تو که خسته نشدی؟-

 

 :ا کنار گوش امیر گرفتو گفتای زد، کمی جلوتر نشستو سرش ر بهار به حرف امیر تک خنده

 

تر حرف بزنید، بفهمن بیچاره آمون میکنن، ما فقط باید حرف هاشونو تأیید کنیم والغیر ،بعدشم نه یواش-

ها، توجه کنید ،هم مامانم عظیمیه هم بابام ،اينا كال هایی عظیمیخسته نشدم ،من عادت دارم به سخنرانی

 ی سنشون باالتر میره احتیاج دارند بیشتر تأیید بشنسلطه گري تو خونشونه،نمیدونم چرا هرچ

 

 :امیر لذت برد ازاین صمیمت،گرماي نفس بهار جاني به روحيه خسته اش داد ارام گفت

 

نترس خوابشون برده حسابی ،ولی تأیید شدن ربطی نداره به سن نداره، آدم دوست داره از طرف عزیزانش -

زمان قدیم تحصیلکرده بودن زیادی خودشونو برتر میبینن، البته حق  همیشه تأیید بشه ،فقط فامیل ما چون از

دارندها، زمان رضا شاه پسرها هم درس نمیخوندن چه برسه به دخترها ،ولی خوب این طایفه مردو زنشون 

 !درس خونده هستن و به این موضوع زیادی میبالن

 

 بهار ابرویی باال انداخت و تکیه به صندلی داد

 

کنم به خانواده رفته ،ولی من ،حق باشماست ،منم این خصوصیتم که همیشه به قله نگاه می واال چی بگم-

زیاد برام مهم نیست کسی تآییدم کنه،البته نه اینکه نظر بقیه برام مهم نباشه ،ولی هدفم مشخصه ،کسی 

 مانعش نمیتونه بشه

 

 :امیر لوده وار سرش را خاراندو گفت

 

 .مند درس میخونی، فقط خانم دست منو ول نکنیا ،باهم باید بریم نوک قلهبله شما که مشخصه داری هدف-

 

بهار لذت برد از اين خانم گفتن امير و بوي خوش پيروزي زير زبانش شيريني داد با لبخند به اينه نگاه كردو 

 :گفت

 

 شما بخواه كه باشم، من پا به پاتون میام ،من رفیق نیمه راه نیستم-



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

239 

 

دانست تا چه اندازه بهار راتحقیرکرده ،بهار با رفتار صحبت را از بهار نداشت ،خودش میامیر انتظار این 

محترمانه اش امير را شرمنده ميكرد ،امير به بهار در آینه که دقیق شد لبخند بر روی لبان بهار دید،شرمنده 

 : گفت

 

ا خستگي و غرغر شكمم نميذاره ميخوام كه باشي حرف ميزنيم خيلي زياد ،من توضيح زياد بهت بدهكارم ،ام-

 ،گشنه نيستي؟

 

بهار كه هنوز تكليف خود را با امير نميدانست ،دوست داشت بيشتر درمورد آينده و برنامه هايش صحبت كند 

 :تا گشنگي ،ولي خوب امير توان صحبت نداشت ،بهار به سبد ميوه جلوي پاهاي سرهنگ اشاره كردو گفت

 

 ه بدم بخورین؟یکم ولی یه مقدار میوه موند-

 

 دارم ،هم باهم میوه بخوریم هم یه استراحتی کنماوهوم ،همينم خوبه،االن کنار نگه می-

 

ماشین را کنار جاده نگه داشت اميرو بهار پیاده شد ند ،امیر یک بطری آب برداشته بود تا که صورتش را 

 بشوید بهار بطری را از او گرفت

 

 اجازه بدین من براتون بریزم-

 

 :دستانش را نم دار کردو به صورتو موهایش کشید، بهار با محبت گفت امیر

 

 خسته نباشید، آب خنک حالتونو جا میاره،رانندگي خسته اتون كرده -

 

امیر به چشمان مهربان بهار خيره شد و فكر كرد نه نميشود ،اين دخترزيادي محترم است ،شيطنت به جانش 

ب کرد و به یک آن آب را به صورت بهار پاشید، بهار اول تعجب کرده با افتاد ،خونسرد دستانش را مجدد پراز آ

دهانی باز به خود نگاه کرد، این اولین کسی بود که چنین جراتی کرده بود ،چشمانش را ریز کرد لبانش را جلو 

و و داد، به امیر نگاه کرد و با یک حرکت بطری آب را روی سر امیر خالی کرد ،امير بطري ديگري برداشت 

خندید دویدند ،بهار میای پر از مسافر هستند به دنبال هم میهردوی آنها بدون اهمیت به اینکه در جاده

برد از خنده بهار ،و بهار فكر ميكرد هيچ زماني اين همه هيجان در زندگيش نداشته ،ماشینها وامیر لذت می
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ماشین آمد !سرهنگ از بی حیایی این دو خندید، صدای تق تق شیشه بوق میزدندو براي اين دو ديوانه می

کوبید،غرغر کنان )خجالت بکشید (نثارشان کرد ،هر دو مظلوم سر به برزخی شدو با عصا به شیشه ماشین می

زیر ببخشید گفتند و سرهنگ باز غرغر کردو درکسری از ثانیه خوابید ،خنده اشان گرفته بود تکیه به ماشین 

ز این باهم بودن و لبخند بر لب داشتند ، بهار به کوهای بلند روبرویش نگاه بردند ادادند و هر دو لذت می

برد ،صندوق عقب ماشين را باز كرد،روسري از چمدان برداشت و کرد و از طعم خوش پیروزی لذت میمی

 :تعويض كرد و به سمت امير رفت ،اميرحسين درحال خوردن ميوه اي بود،بهار روبرویش ایستاد و گفت

 

 نو یکم خم کنیدسرتو-

 

 امیرتعجب زده سرش را خم کرد بهار با گوشه روسريش موهایی امیر را خشک کرد

 

تموم شد سرتونو بلند کنید، یه باد هم بهش بخوره خشک خشک میشه، ببخشین دیگه خودتون سر شوخیو -

 .باز کردین

 :امیر که سرش را باال کرد به عمق چشمان بهار خیره شدو گفت

 

 و میدیتوبوی مادرم-

 

ای زد و هب.و.سهای ریزو درشت کنار جاده دوخت، امیر دست بهار را گرفت و بهار خجالت زده چشم بر ریگ

 :شرمنده گفت

 

عنوان ها زدم که ناراحتت کردم ،میدونم بهت گفتم سلیقه من نیستی ،میدونم گفتم که بهميدونم خیلی حرف-

قدر خانمي، سر لجبازی با همه تورو مقصر میدونستم ،و ام،نميشناختمت كه اينهمسر قبولت ندارم ،شرمنده

میتونستی تو  !کردم،ممنونم احتراممو نگه داشتی ،صبوری کردی ،نمیدونم چرا سکوت کردیسر تو خالی می

کنی ،کمتر جلوت دیدم اعتراضی نمیدادم ،وقتی میهم مثل من داد بزنی، تحقیرم کنی ،به خدا بهت حق می

اراحتی هام رو سر تو خالی نکنم ،تو واقعاً دختر خیلی خوبی هستی ، من احمق تازه چند شدم که نآفتابی می

برم از دریایی محبت تو، میدونم خودم نذاشتم بهم محبت کنی ،ولی االن فقط بیشتر دقیقه اس دارم بهره می

میگم ،ولی حاال نه  از هرچیزی توی دنیا به حمایتت احتیاج دارم، اینکه چرا و چی شد به این نتیجه رسیدمو

های مزخرفمو از دلت دور کنی،ولی به قول خودت زمان حل میکنه همچیزو ،میدونم نمیتونی زود کینه حرف

بینم ،بد داغی به دلمون گذاشت ،صبوری کنم مادرمو می،فقط االن نمیتونم خیلی جبران کنم، هرجا نگاه می
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 کن فقط صبوری، تا درست بشه همچیز

 

خسار بهار ،دستش هنوز در دست امير بود ،و امير گونه هاي شرمنده بهار را كه ديد قاچي رنگ خجالت شد ر 

ای مجدد به از سيب در دهان بهار گذاشت،بهار سکوت کرده بود، حتی توان نگاه به امیر را نداشت، ضربه

د ، بهار از شرم به ای حواله امیر کر های آن دو را دید با خنده پدر سوختهشیشه خورد ،و سرهنگ که عاشقانه

سرعت سوار ماشین شد و نگاهش را از آینه ماشین دزدید، اختر و سرهنگ بيدار شده بودند،و قاعدتا 

موتورشان شارژ شده بود ،و اختر دوباره شروع به صحبت کرد، اما اینبار از کماالت بهار، بهار اما در فکر حرفهای 

توانستم به او بگوییم،تو د،بهار پیش خودش گفت ،کاش میامیر بود و هيچ از حرف هاي اختر چيزي نميفهمي

خواست بگویید بیشتر از تو پدرم مرا غرور مرا شکستی، تو تمام این یک ماه را برای من جهنم کردی، دلش می

تحقیر کرد ،و من در این ازدواج اجباری چه جایی گله و شکایت داشتم،خواست بگوييد گله ميكردم،بی هنرم 

توانست بگویید، او همسرش بود و به تظاهر هم که شده باید دلش را به و مرا مقصر ،اما نمی خواندند،می

رسد که من عاشق او شوم؟ کسیکه خشت اولش با دلسردیو تحقیر نهاده آورد،بهار فکر کرد روزی میدست می

خت، چه کسی جز خداوند ای باال انداای به او نداشت ،ولی صبوری پیشه کردو شانهشد؟ ته دلش واقعاً عالقه

 داند که آن روز آیا خواهد رسید یا نه؟می

مشتی و گل بانو هردو گریه کنان به استقبال آنها آمدند، هردو سیاه پوش بانوی عمارتشان بودند ، مدام روی 

 کردند چه شد که عروسی به عزا تبدیل شد ،چه شد که زهره خانم رفت؟دستشان میزدنو تکرار می

 

 توانست تحمل کند، چنان به آنها تشر رفت که آن دو دیگر جرات حرف زدن نداشتناختردیگر ن

 

 .ها بزنیدخجالت بکشین چخبرتونه! مراعات کنید! عروس اومده توی این خونه ،دیگه نبینم از ان حرف-

 

بزرگی را  مشتیو گل بانو از هيبت اختر سکوت کردند، آن دو بینوا ،حق داشتند ،یک هفته تمام ،امارتی به این

اند ،همه به داخل عمارت رفتند آماده کرده بودند برای مراسم حنابندان ،و حاال عروس و داماد عذادار آمده

 دادجز بهار ،بهار ایستاده بود آن دو را دلداری می،به

 

یه ام ،حالل کنید،ميدونم خستگي به تنتون مونده، مادر اختر اینجور تو روخدا به دل نگیرین، من شرمنده-

 کنید، ولی جلوی مادر دیگه حرفی نزنیددیگه، قربون دل مهربونتون برم، میدونم از ناراحتی بی تابی می
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داد تر کرد و با دستاني كه بوي ماهي ميداد گونه های آبدارش که طعم سیر میهب.و.سگل بانو صورت بهار را با 

 :هاي بهار را نوازش كردو گفت

 

ام ،راست میگه خانم بزرگ نباید ا از بس دلمون خونه اینجوری گفتیم، شرمندهالهی قربونت برم خانم، به خد-

 حرف مرگو بزنیم، شگون نداره

 

 :بهار كه تهوع بدي گرفته بود از اين همه عطرهاي متوع گل بانو مهربانانه او را مجدد در آغوش گرفت و گفت ؟

 

 ها سیاه نمیشه،قربونت برم عزیزم هیچ بختی با این حرف-

 

 دای امیرحسین کالفه و خسته از امارت آمدص

 

 بهار ،عزیزم کجایی! بیا تو دیگه-

 

 چشم االن میام-

 

بهار پا تند کردو سریع به سمت امیر رفت به خانه بزرگ عمو پرویز نگاه کردو فکر کرد) اینجا دیگه خونه منم 

 : گفتهست!( کنار امیر منتظر که رسید امير دلخور از باال به بهار نگاه كردو 

 

 کجایی دختر؟-

 

ببخشيد،داشتم از دل مشتی و گل بانو ،بابت غرغرهای مادر عذر خواهي ميكردم، درست نیست روز اولیکه -

ها داد اومدیم اینجا ناراحتي بشه ،گناه دارن به خدا، مادر هنوز فکر میکنه مدیر مدرسه است و باید سر بچه

 بزنه

 

 ای کشیدامیر نفس کالفه

دخالت كني، منم از دست مشتیو زنش شاکیم، تا مارو دیدن زدن زیره گریه ،کم خودم اعصابم شما نميخواد -

 خورده ،دیگه حوصله گریه زاری کسیو ندارم، بعدشم تونگران نباش اونا به رفتارهای اینا عادت دارند 

بياره برام (امیر در باهم وارد ساختمان شدن ،بهار كمي پس ذهنش دهن كج كرد)واي حاال ميخواد رييس بازي 
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ورودی سالن دست بهار را گرفت بهار ایستاد، از خجالت و تعجب به امیر خیره شد امیر دستش را پشت سر 

 :ید با لبخند گفتب.و.سبهار گذاشتو پیشانی او را 

 

خوش اومدی عزیزم، امیدوارم که توی این خونه دیگه غمو ناراحتی با وجود تو بره ،اونجوری که الیقت بود -

 .کنمبیایی توی این امارت نشد ولی به موقعش جبران می

 

بهار که از خجالت دستپاچه شد بود تا آمد تشکر کند، تلفن همراه امیر به صدا در آمد امیر او را رها کردو بهار 

 نفس راحتی کشید 

 

 من برم نماز بخونم-

 

 برو عزیزم تا من جواب تلفنو بدم-

  

 

 ه از آمریکا بود اما ناشناس جواب دادامیر به شماره نگاه کرد، شمار 

 

 بله؟ -

 

 :ای باال انداخت بهار وضو گرفت و بلند گفتجوابی نیامد چندبار دیگر الو گفت ولی صدایی نشنید ،شانه

 

 سجاده کجاست؟-

 

 :ها گفتسرهنگ از یکی از اتاق خواب

 

 کن بخون بیا بابا بهار ،ما دیگه نمازمون تموم شد، بیا ببر هرجا میخوایی پهن-

 

بهار سجاده را از سرهنگ گرفت،و زير چشمي به اختري كه در حال ارايش بود چشم غره رفت، و به اتاق 

کرد رفت ،تخت یک نفره با رو آمد در آن اتاق استراحت میکوچک و زیبایی که هر زمان با پدرش به تهران می
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اش با سلیقه بود چه شه وسایل خانهتختی صورتی ،نفس غمگینی کشید، یاد زن عمویش افتاد، زهره همی

خانه شهرستان چه در خانه بزرگ تهران، سجاده را رو به قبله پهن کرد، چادر بر سر کرد و شروع به گفتن اقامه 

کرد،امیر به اتاق آمد ،به دیوار تکیه دادو به بانوی زیبای سفید پوشش خیره شد ،دلش خواست سربه سر بهار 

 :بگذارد،لب كج كرده گفت

 

 .بهار میشه نماز نخونی؟ من گشنه امه-

 

 :اش را گفت،امير لوده وار گفتای به او رفت و بی توجه به امیر ادامه اقامهبهار چشم غره

 

فهمم سیر کردن شوهر از اهم واجباته، یا به من چشم غره میری؟ بابا به خدا این نماز قبول نیست ،من نمی-

 !نماز خوندن

 

 :اش را قورت دادو با گالیه گفتدو خندهامیر دستانش را باال بر 

 

 خدایا من که راضی نیستم ،نمازشو قبول نكن،این زن به شوهرش نمیرسه-

 

 اش گرفته بودبهار خنده

 

 بابا صبر کنید بخونم نمازو، انگار از قحطی اومدین-

 

 ، تلفنش زنگ خوردچند بار استغفرهللا گفت تا تمرکز کند امیر حسین تا خواست دوباره بهار را اذیت کند

 

 :همان شماره بود ،بهار دستانش را باال برد برای نیت کردن که امیر باز به انگلیسی گفت

 

 بله-

 

 :صدایش آمد اینبار صدایش آشنا بود، این صدای آشنا حاال؟!امیر حسین با درماندگی گفت

 

 آنا تویی؟ -
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ه نشست،امیر گیج شده بود آنا بعد از یک ماه و بهار تکبیر نگفته نمازش را شکست و با درماندگی روی سجاد

چرا تماس گرفته! به یک باره یاد بهار افتاد ، بهار روی زمین نشسته تکیه بر دیوار داد،خیره به امیر شد ،امیر 

سریع به سمت بهار رفت ،بهار را در آغوشش گرفت، صدای تلفن را روی بلندگو گذاشت، تا بهار را خاطر جمع 

وست، نه هیچکس دیگر عخواست مطمعنش کند که دیگر آنا برایش هیچ معنایی ندارد، کند که همسرش ا

بهار خود را کمی عقب کشید ،احساس تنفر بی دلیل به جانش افتاد ،ولی به رویش نیاورد امیر گوشی 

 :موبایلش را باال گرفتو با قدرت به آنا گفت

 

 !چرا تماس گرفتی آنا-

 

 :آنا متعجب از اين حرف امير گفت

 

 کنی؟اوه امیر این تویی؟ ناراحتی که باهات تماس گرفتم؟ خداي من چرا مثل یک مزاحم باهام برخورد می-

 

 :امیر بی معطلی گفت

 

 .آنا من ازدواج کردم و االن یه فرد متاهلم، دلیلی دیگه وجود نداره باهات صحبت کنم-

 

 :آنا با طعنه گفت

 

 رفته گفتی منتظرت بمونم تا وقتی چندماه گذشت برمیگردی پیشم آرهاوه مسیح این امیر نیست ،امیر یادت -

بهار با چشمانی متعجب به امیر خیره شد، نفسش را حبس کرد ،و امیر به بخت بدش لعنت فرستاد با غرشی 

 :گفت

 

ن بله اون موقع ابله بودم ،و تو هم قبول نکردی رابطه ما تموم شده ،آنا این رفتارت خیلی احمقانه اس، م-

ازدواج کردم و همسرمو خیلی دوست دارم ح،اال هم اگه حرفی نداری میخوام قطع کنم و دیگه دوست ندارم 

 .هیچوقت با من تماس بگیری
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بهار نفس راحتی کشید لبخندی به روی امیر زد،و فكر كرد امیر مثل کوه مواظب زندگیشان است، امیر دست 

ت کرد با آن همه دلدادگی امیر انتظار این برخورد را نداشت ای بر دستش زد،آنا سکوهب.و.سبهار را گرفت و 

 :،به یک باره آنا به گریه افتادو گفت

 

ای نداره که با عشق قدیمیت صحبت کنی کنم که عالقهامیر من خودم یک زن هستم ،پس همسرتو درک می -

شدم ،وقتی با کسی کات کردم ،ولی این موضوعی رو که میخوام بگم خیلی مهمه، اوه عزیزم هنوز انقدر احمق ن

خواستم تماس بگیریم، اما موضوعی بود که باید حتماً بهت مزاحم زندگی جدیدش بشم ،امیر من واقعاً نمی

 .گفتممی

 

 چی شده؟ لطفاً بدون گریه حرف بزن تا درست متوجه بشم-

 

بهار سوزش بگیرد امیر  کرد، عشق قدیمی گفتنش باعث شد چشمانصدای دلبرانه آنا بهار را بیشتر خورد می

 :که حال بهار را دید غرید

 

 لعنتی بگو چی شده؟ چرا انقدر چرند میگی؟هر چي بوده مال گذشته بوده،اين چرنديات و بريز دور حرفتو بزن-

 

 :آنا كمي پابه پا كرد اما پیروزمندانه گفت

 

 امیر عزیزم من باردارم-

 

 !چی؟-

 

ث شد بهار چشمانش را ببندد، و اولین چیزیکه جلوی چشمانش آمد خبر بارداری آنا و فریاد بلند امیرباع

 :اش بود، امیر بهار را رها کرد سرش را گرفت فریاد زدصفحه دوم شناسنامه

 

 لعنتی یعنی چی؟-

 

 یعنی اینکه بچه من وتو ،توی شکم منه-
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 امکان نداره من تمام جوانب احتیاط و در نظر گرفتم، آنا من بچه نیستم محاله-

 

 :آنا دلخور گفت

 

ای منظورت چیه امیر؟ من با تو بودم، به نظرت من یه عوضی بودم! اینجوری منو شناختی آره؟ من دوهفته-

خواستم باهات تماس بگیرم، ولی دیدم که تو به عنوان پدرش باید بدونی هست جواب آزمایشو گرفتم، اول نمی

 .و تصمیم بگیری

 

رسید، امیر پدر شده بود،امیر ناباورانه به امیرو بهار به گوش بهار می های سست رابطهصدای خورد شدن پایه

 :زددور اتاق میچرخیدو فریاد می

 

 ترین شوخی دنیاست عوضیلعنتی لعنتی ،کدوم پدر !آنا این مزخرفی که میگی ،مسخره-

 

 :آنا بهت زده از این برخورد امیر گفت

 

من منم آنا! میدونم شوکه شدی،منم شوكه شدم ،انتظار به من میگی عوضی! من عوضیم امیر! اوه خدای -

کردم خوشحال ای که بینمون بود فکر مینداشتم از كسي كه ولم كردو رفت باردار بشم ، ولی به خاطر عالقه

میشی؟ امیر تو یک ماه رفتی ایران! مگه آدم عشقشو میتونه توی یک ماه فراموش کنه! من باورم نمیشه امیری 

م خواست چند ماه تحمل کنم تا بعد از مرگ مادرش دختر عموشو طالق بده و دوباره پیشم برگرده که اینهمه از 

 اینجوری باهام حرف بزنه

 

بهار لبخند تلخی زد ،شکست خورده بود ،و احساس كرد شاید رفتار جدید امیرحسین بازی بوده ،آنا عصبی 

 :فریاد زد

 

م که نمیخوایی برگردی، اوکی منم احترام گذاشتم و دوریتو لعنتی وقتی یک ماه هیچ تماسی نگرفتی، فهمید-

تحمل کردم، پسر عوضی من هنوز به خاطر جدایمون نتونستم با کسی باشم،اونوقت تو اينجوري باهام حرف 

ميزني! اصالً میدونی چیه!آره شوخیه اینکه تو منو رها کردی ،اونم تو بهترین زمان باهم بودنمون شوخیه، اینکه 

حترامت حتی یکبار سراغتو نگرفتم شوخیه، اما من نمیدونستم از تو باردارم لعنتی؛ تو یه پسر ایرونی من به ا

زنی که از خودته ؛تو یه همخونه شرقی بودی که هیچ تعهدی بخاطرکاری ای میعوضی هستی که حاال زیر بچه
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 که کردی نداری ؛تو یه هوس بازی امیر

دانست چطور را بسته بود ،و سرش را تکیه بر دیوار داده بود،بهار نمی امیر چشمش به بهار بودو بهار چمانش

اش مطرح کند، امیر بخاطر بد صحبت كردن با آنا پشيمان بود،کمی آرامتر باید موضوع جدایی را با خانواده

 :گفت

 

- ً  ..آنا ما دوماه باهم بویم !من مطمعنم که اصال

 

 :آنا جیغ کشید

 

 !این بچه از تو نیست امیر خفه شو! میخوایی بگی-

 

 :امیر به فارسی گفت

 

 خدایبا دیگه مصیبتی هست که به سر من نیاورده باشی؟-

 

 :درمانده به آنا گفت

 

 !تو االن از من چی میخوایی آنا-

 

 :آنا به خودش مصلت شدو گفت

 

شخصی خودمون من اصالً کاری بازندگی جدید تو ندارم ،ما از هم جدا شدیم و هرکدوم میتونیم به زندگی  -

ای ،باید براش تصمیم بگیری، من واقعاً این بچه رو برسیم ،ولی ببین امیر ، منطقی باش، چون تو پدر این بچه

کنم، ولی در حضور خودت، اگر هم بدون پدر نمیخوام ،پس اگر این بچه رو نمیخوایی موردی نداره سقطش می

 میخواییش بدنیاش میارم ،ولی در حضور خودت

 

 :مانده چنگي به موهايش زدو فرياد زدامير در 

 

 یعنی چی؟-
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یعنی اینکه، اگه توی لعنتی نیایی آمریکا ،هیچ غلطی نمیتونم بکنم، چون باید پای کاری که کردی وایسی -

،تصمیم بگیر عزیزم، این بچه رو میخوای یا نه؟ به مسیح قسم اگه نیایی من این بچه رو به دنیا میارم و هرجا 

دست بچه امونو میگرمو میام اونجا وبه همه میگم پدر این بچه تویی و یه آدم عوضی کثیف  دنیا که باشی

 بودی، که بچه خودتو رهاش کردی، پس آقای دکتر فکر اعتبارت باش

 

 :سکوت مرگ در اتاق حاکم شد، آنا ارامتر گفت

 

زندگی جدیدی داری، و من  مطمعن باش من تورو به زور نمیخوام ،یک ماه پیش رابطه ما تمام شد، و تو یه-

خوشحالم که خوشحالی، خوب من هم میخوام به زندگیم ادامه بدمع اما حاال این بچه همراه منه ،و تو به 

عنوان پدرش باید بهترین تصمیمو االن بگیری، پس بیا کالیفرنیا و هر کاری که به نظرت درسته انجام بده ،من 

 هیچ مانع تو نمیشم،اوكي؟

 

ر سر امیر خراب شد ،بدون هیچ حرفی تلفن را قطع کرد ، به بهاری نگاه کرد که تکیه زده بر دیوار آوارهای شوم ب

دانست باید کرد فقط خیره به امیر بود، امیر به سمت بهار رفت ،نمیکند، بهار گریه نمیغمگین او را نگاه می

 چه کند ،ولی دلش خواست بهار را در آغوش بگیرد

 

 بهار عزیزم-

 

 :ردو بی روح گفتبهار س

 

 بعدا حرف ميزنيم -

 

 امیر سر جایش میخکوب شد

 

 بهار خواهش م-

 

 :بهار خود را بازنده ميديد بدون حرف رو از امير گرفت ،امیر دلگیر از بهار گفت
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اینجوری پشتم وایمیسی؟ عزیزم منو ببخش، همه زندگیتو به هم ریختم، ولی بهار به خدا که فقط تو برام -

 مهمي

 

 گفت !دیوانه شده! از بهار چه انتظاری داشت! انتظار داشت بهار بگویدایستاد این مردک چه می بهار

 

کنیم،( از روزی که امیر بهار را دیده بود ،جز حقارت ،چیزی آیدش آه عزیزم مشکلی نیست باهم بزرگش می )

وی خودش را از اینهمه خواست به هر نحنشده بود، شدت فشار عصبی چنان بر بهار آمده بود که دلش می

توانست کار غیر عقالنی کند ،زبانش تند شده بودو نميخواست حرف بزند،پس چادر مصیبت رها کند، نمی

 لرزیدنمازش را بر سر کرد ،به قامت ایستاد، نفسش تند شده بود صدایش به شدت می

 

 لطفاً برین بیرون تا تمرکز کنم نماز بخونم برین-

 

لرزید کرد، بهار تا ته این معادله را خوانده بود. چنان بدنش میاو راحت معادله حل میبهار ریاضی دان بود، 

که امیر به سمتش رفت، دستش را گرفت و ملتمسانه نگاهش کرد ،فشارهای زیاد عصبی در این یک ماه کم 

فشار عصبی کبود ه زد، اما بهار صورتش از ب.و.سبود !این مورد دیگر در توان بهار نبود، امیر صورت بهار را 

 :شده بود،امير ترسيده گفت

 

 بهار صورتت کبود شده !توروخدا بريز بيرون هرچي توي دلته دختر،صبر كن میرم برات آب به یارم-

 

خواست صدای نحس امیر را بشنود،حداقل حاال نه،امیر حسین بهار خیرهه به دیوارروبرویش بود ،دلش نمی

و ناباورانه دید که بهار هنوز به دیوار خیره است ،کمی آب به خورد بهار داد، سریع یک لیوان آب برای بهار آورد، 

کرد ،بهار خواست اشک بریزد، ولی خودش را کنترل میچشمان بهار به شدت به سوزش افتاده بود ، دلش می

 .شوکه شده از این سناریوبود! داستان آنا را تحلیل کرد و تا ته ماجرا را خواند

 

ز دیوار گرفت، دست امیر را پس زد، به سمت تخت خواب رفت، پوزخندی زد، آش نخورده و خیره گیش را ا

دهن سوخته، چادر نمازش را درآورد، مغنه نمازش را کمی از پیشانیش عقب زد ،نفسی گرفت. به امیری نگاه 

د زن عمو که رفت کرد ،به ته ریش صورتش خیره ماند ،از اول هم قرار بوکرد که درمانده و بی پناه نگاهش می

دانست کار درست چیست؟ اين ماجرا معلوم همچیز تمام شود ،به حال خودش در دلش وايي گفت ،بهار نمی

 .بود،عشق نه چندان قديمي،بارداري،ديدار،و بهار پس ذهنش لباس بخت سياه بر تن كرد و در دل گفت:باختم
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 .انست كه بازنده است ولي باز تالش بايد كردکمی فکر کرد ،به نتيجه رسيد نباید امیر را پس بزند ،ميد

 

دستش را به سمت امیر دراز کرد، امیر بدون درنگ به سمتش رفت و بهار اشاره کرد که کنارش بنشیند و امیر 

 .در این زمان به تنها چیزی که االن احتیاج داشت یک پناه بود

 

ید بگیرد ،هزار بار در اين چند دقيقه خود را دانست چه تصمیمی باماجرای آنا عواقب زیادی داشت و امیر نمی

لعنت كرد ،كه زندگي بهار و آنا را به گند كشيده،و چه بهاي سنگيني داشت شادي مادرش ،بهار نفس عمیقی 

 :گرفتو گفت

 

 خوب میخوایین چیکار کنید آقای پدر؟-

 

 امیر خجالت زده به چهره بهار نگاه کرد

 

 زنی؟طعنه می-

 

 :ی باید همیشه عاقل باشد !آرام گفتبهار حرصی شد، یعن

 

 نه فقط یه سؤال بود-

 

امير دستانش را برهم قفل كرد كمي خود را عقب تر كشيد ،تا روي بهار نبيند ،شرم داشت از اين دختر،آرام 

 :زير لب گفت

 

 همه ماجرا رو شنیدی، تو میخوایی چیکار کنی؟ تنهام میذاری؟-

 

 :بهار سرد و بی احساس گفت

 

 تنهاتون نمیذارم، پشتتونم تا آخرش نه من-
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 کند ،اما حاال چیز دیگری شنید،امیر با تعجب روبروی بهار نشست ،امیر مطمعن بود بهار ترکش می

 

ای قدر دانی بر پیشانی بهار زند ،که بهار با حرفش سر جایش هب.و.ساز هیجان و خوشحالی زیاد خواست 

 میخکوبش کرد

 

 نو تنها میذاریو من مطمعنم این شمايي که م-

 

 :امیر با ناباوری سرش را تکان دادوگفت

 

کنی !به خدا من دوستت دارم، من آنا رو فراموش کردم ،اون یه مرحله از زندگیم بود نه !چرا این فکرو می-

،نمیگم دوستش نداشتم، که قبال بهت گفتم دوستش داشتم، ولی تموم شد ،االن فقط توییبهار دلش خواست 

 :ناسازا بگویید، اما چشمش را به پشت سر امیر حسین داد،و طعنه وار گفتفریاد بزند، 

 

 ولی اینجور که مشخصه عشقتون االن به بار نشسته عواقبش دنبالتون-

 

 :امیر دست روی زانوهای بهار گذاشت و ملتمسانه گفت

 

ستی ،هزار تا دليل دارم زنی ،ولی اینو بدون تو االن همسر من هتورو به خدا طعنه نزن، که حق داری که می-

براي خواستنت بهار ،کسی که بهتر از هرکسی هوای خانواده امو داره تويي، کسی که هرجا حلقه دستمو 

کنم، کسی که مثل خودم یه آدم هدفمنده ،کسی که من خر میبینن میگن خانمت کیه،با افتخار معرفیت می

کنم، حتی زمانیکه در ارتباط ه،بخدا که بهت افتخار میاول نفهمیدم که این دختر متینو باوقار آرزوی هر پسری

نبودیم و دل خوشی ازت نداشتم ،من با افتخار اسمتو جلوی همکارای بیمارستان میاوردم ،تو افتخار یه کشوری 

،من عوضی که کسی نیستم! تو زن منی، ميخواستم زودتر بهت بگم كه ميخوامت ،دليل هاشو بگم ،اما 

من یه دوست دختر بود ،که یک ماهه باهاش تموم کردم، خودت دیدی حتی اونم گفت که  نشد،عزيزم آنا برای

 یک ماهه هیچ سراغی ازش نگرفتم، بهار من حتی یک عکس هم ازش ندارم 

 

 :تمام چیزهایی که مربوط به اونه حذف شدن برای من،امير به مغنعه نماز بهار دستی کشیدو گفت

 

اینقدر خانمیکه هیچوقت اصالً درمورد مسائل دینی از من سوالی رابطه  بهار تو دختر مذهبی هستی، ولی-
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منو آنا برات یه رابطه نامشروعه ،ولی اینقدر درک و شعورت باال هست که بدونی فرهنگ و قانون اون کشور این 

نی و فهمی اون فقط در حد یه دوست دختربوده، و االن تو همسر مرابطه رو نامشروع نمیدونه، پس حتماً می

من به تو وفادارام عزیزم ،توی جاده بهت گفتم که بیشتر از همه دنیا االن تورو میخوام و حرفم هنوز همونه كه 

 گفتم و تا آخر عمر همين ميمونه

 

بهار لبخند دروغین زد تا دل امیر حسین را گرم کند ،خواست دست امیر را بگیرد، اما واقعاً در این زمان 

 :نهان کردو دلگرم کننده گفتتوانست، بغضش را پنمی

 

 باهاش تماس بگیرینو حلش کنید، البته که من مطمعنم این موضوع حل شدنی نیست-

 

 :برق شادي در چشمان امير پديدار شد دست بهار را گرفت و گفت

 

فهمم چطوری این وسط این بچه اومده! فقط گیرم من بچه نمیخوام اصالً نمیکنم ،حتماً تماس میحلش می -

 کنمطمعن شم که تو تنهام نمیذاری، بقیه موارد و درستش میم

 

 من هستم، فقط شما-

 

رفت را بگویید، اما به سجاده که نگاه کرد نتوانست ندیده و نشناخته بهار خواست حرفی که در ذهنش رژه می

 :تهمت بزند، امیر گفت

 

 خواستی بگی؟ چی می-

 

 :خیره شد ،بهار گفت بهار بي ارداده خندید، امیر با تعجب به آن

 

 ولی آنا خیلی زرنگه-

 

 :امير سرش را سوالي تكان داد بهار با تك خنده اي گفت

 

 !چون چه بچه رو بخوایی چه نخوایی باید بری کالیفرنیا-
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 !منظورت چیه؟-

 

 یعنی اینکه-

 

ایستاد چادر نماز بر سر بهار حرفش را در دهان مزه مزه کرد، نه االن وقتش نبود، امیر همچنان منتظر بود ،بهار 

خواست به امیر بفهماند آنا دروغ میگویید؟ کردو قامت نماز بست ،امیرحسین به فکر فرو رفت یعنی بهار می

 داد آنا دروغگو باشد!حداقل اينطور آنا را شناخته بودامير حسين اما یک در صد هم احتمال نمی

 

 .نوان همسر فقط به اندازه یک خاطره که تمام شدهامیر هنوز هم انا را دوست داشت، ولی نه دیگر به ع

 

 .امیر سر درگم روی تخت دراز کشید، چهره مادرش را تصور کرد و خجالت زده چشمانش را بست

 

کنی خدایا داری شورشو بهار تشهد نمازش را خواند، برای خدا یک چشم غره رفت در دلش گفت)حس نمی

حق این همه تحقیرم، من فقط میخوام مثل یک آدم زندگی کنم، بری، مگه من چه خطاهایی کردم که مستمی

 (!این چه روزگاریه آخه

 

 ای مهر او در دلش نرفته، اما ایستاد به امیریکه به سقف خیره بود نگاه کرد، خدارا شکر کرد که ذره

 

 ،شود ،از اتاق بیرون رفت ،امیر سریع بلند شد صدایش کردگله مند بود که بدجور سرشکسته می

 

بهار بی اهمیت به آشپزخانه رفت ،اخترو سرهنگ دور میز غذا خوری نشسته بودند، سرهنگ دستش را به 

 سمت بهار دراز کرد

 

 بیا بابا بشین که گل بانو برامون قلیه ماهی پخته-

 

 

 :چشمامیر پشت سر بهار رسید، اختر چشمو ابرویی نازک کردو گفت-
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 ب دیگه ولش کن بیا بشین تا شام بخوریمامیر مادرچرا لباستو عوض نکردی ،خو-

 

ها نشست و امیر خجالت زده وسر به زیر کنار بهار نشست،مادر اختر باز به بهار خونسرد روی یکی از صندلی

 :ظاهر بهارغرید

 

این چیه سرته بهار!واسه چی روسری سرته؟ مشتی که توی اتاق خودشه !اتاقشم که توی حیاطه !در بیار -

فت،پناه برخدا ! اصالً باید فردا بریم خرید، چیه همه لباسات کت و دامنه، دیگه خدارو شکر زیر روسریو دلم گر 

سلطه پری نیستی ،باید ظاهرت تغیر کنه و به روز بشی،فردا ترتيبشو ميدم ،از فهيمه چند تاادرس موزونو 

 بوتيك ميگيرم 

 

 :نان سرد بود که سرهنگ گفتبهار به اخترنگاه کرد ،بدون هیچ حرفی فقط نگاه کرد، نگاهش چ

 

 !چی شده بابا بهار-

 

 :بهار جوابی نداد و همچنان به اخترخیره بود امیر دستپاچه گفت

 

مادر اذیتش نکن، به اندازه کافی به خاطر دوری پدرو مادرش ناراحت هست ،اجازه بدین هرجور راحته لباس -

 بپوشه

 

 ه قلیه ماهی كه خیره شد، یاد حرف مادرش افتادبهار چشم از اختر گرفت و به ظرف غذا نگاه کرد، ب

 

 (ام با اینهمه غمو مصیبت بره خونه بخت همه لباس مشکی پوشیدم به خدا خوبیت ندارهنمیخوام بچه)

 

تر از این غذاست ،امیر برایش غذا کشید ،اختر متوجه شد فضا سنگین است و بهار مطمعن شد بختش سیاه

 :فتدرحال پاک کردن ماهی بود که گ

 

 امير حسين ،اتاقتونو انتخاب کردین مادر-

 

 :بهار بدون توجه به اختر شروع به خوردن کرد و امیر مردد گفت
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 اتاق پشت آشپزخونه رو در نظر گرفتم هم بزرگه هم-

 

 بهار اجازه صحبت نداد

 

 همین اتاقی که االن نماز خوندم برای من خوبه-

 

 : ر شوهر داري نداشت آرام به بهار غريداختر كالفه شده بود از بهاري كه هيچ هن

 

 !یعنی میخوایی جدا بخوابی؟تو ديگه شوهر داري بايد كنار همسرت باشي -

 

 :امير غمگين به بهار خيره بود ،بهار درحال بازي با غذايش سردو بي روح گفت

 

 بله-

 

 :اختر كه نميتوانست يك ساعت حداقل دستوري ندهد باز غرغركنان گفت

 

 برخدا !بهار این چه حرفیه! درست نیست که شوهروا پناه -

 

مادر اختر میشه امشبو این موضوع رو رها کنید !واقعاً االن نمیتونم در مورد موضوعی به این بی اهمیتی -

 .بحث کنم

 

کرد اختر اخترو سرهنگ تعجب زده به بهار برزخی نگاه کردند، بهار هیچوقت با تندی حرف کسی را قطع نمی

 :ی رفتاچشم غره

 

ات دلیل بر اینجور رفتار چته مادر! این چه رفتاربدیه؟ بالخره هر دختری باید بره خونه بخت !دوری از خانواده-

 .نمیشه

 

بهار صالح دانست که آشپزخانه را ترک کند تا بیش از این خشمش مشخص نشود، با بی میلی از همه عذر 
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 خواهی کردو غذایش را رها کرد

 

 ام، با اجازه شب همگی به خیرام، شرمندهاتون ،ببخشین من یکم بدخلقم ،خستهنوش جون همه -

 

 از آشپزخانه که بیرون آمد گل بانو را درحال طی کشیدن سالن دید بهار صدایش کرد

 

 گل بانو خانم چمدونم کجاست؟-

 

 :گل بانو گفت

 

 بهار خانم آقای دکتر گذاشتن توی اتاقتون-

 

 کدوم اتاق؟-

 

آشپزخونه ديگه! آقا خودشون تماس گرفتن گفتن اونجا رو اماده کنم !وای بهار خانم نمیدونی چه اتاق پشت -

 .خوشگلش کردم

 

 :ای سردادو گفتبهار با تعجب نگاهش کرد نفس کالفه

 

 میشه بری چمدونم هرجا هست بیاری توی این اتاق کوچیکه؟-

 

و رفت، بهار تا خواست لباسش را تعویض کند و در گلبانو با تعجب چشمی گفت و چمدان را به درون اتاق برد 

 راببندد امیر وارد شد

 

 اجازه هست؟-

 

 بله بفرمایید داخل-

 

کرد خیره اش هیچ چیز را مشخص نمیبهار کنار چمدانش نشست ،و امیر روی تخت ،امير به بهاریکه چهره
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 :شد، امیر گفت

 

 بهار حالت خوبه؟-

 

 :ه امیر، زیپ چمدان را باز کردوگفتبهار بدون هیچ حسی و بدون نگاه ب

 

 آره ،فقط میخوام مدارک دانشگاهمو در بیارم تا فردا برم ثبت نام-

 

 امیر خوشحال شد

 

 بذار کمکت کنم عزیزم-

 

 :و تا خواست کنار بهار بنشیند و چمدان را باز کند بهار خيره به چمدانش گفت

 

 وام باهاتون حرف بزنم ،باید تکلیفم مشخص بشهكمك نميخوام ،شامتونو بخورین تا بریم بیرون، میخ-

 

 دمتکلیف مشخصه تو همسر منی و من هیچکسو به همسرم ترجیح نمی-

 

 :بهار بی اهمیت گفت

 

 اگر غذا نمیخورین من اماده میشم بریم جایی که تنها باشیم-

 

 :ر لب غر زدامير دستي به صورتش كشيد تا خونسرديش را به دست بياورد از دست اين دختر سرد زي

 

 

 میشه این غذای لعنتیو ول کنی! بلندشو بریم بیرون-

ای وجود دارد،اميرو بهار كه هردو از سرهنگو اختر خداحافظی کردند ،و آن دو حدس زدن ماجرای ناراحت کننده

 :به حیاط که رفتند امیر گفت
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د سویئت احسانو دارم، میرم پشت ام، اصالً نمیدونم االن کجا بدرد حرف زدن میخوره، کلیبهار خیلی خسته-

 امارت توی سویئت احسان ،باهم حرف بزنیم کسی هم مزاحممون نیست

 

بهار سر مثبت تکان داد، هردو با سکوت و غم فراوان وارد سویئت احسان شدند ،بهار روی مبل نشست و امیر 

 :که خواست کنارش بنشید گفت

 

هستم، ولی تا همچیز مشخص نشده ،فاصله اتونو با من  کنم نه ،من همه جوره پشت شمالطفاً خواهش می-

حفظ کنید، من یه دخترم و احساسات مزخرفی دارم ،نمیخوام حس المسه مانع از درست تصمیم گرفتنم 

 بشه،باشه؟

امیر شرمنده سری به مثبت تکان داد و مطمعن شد که شناسنامه بهار ده سال کوچکتر از سن واقعیش گرفته 

 شده 

 بهار

 

اش بود، انگار که مشت پشت سر هم به وسط سرم خورده کرد ،درد برای یک ثانیهدرد میسرم 

فهمیدم تصمیم درست چیست، به سالن کوچک و زیبایی سویئت احسان توانستم تمرکز کنم ،نمیباشد،نمی

دش، دلم نگاه کردم ،تمام خانه احسان از نمادهای فوتبالی پر بود و البته عکس های قدی بزرگ از چهره خو

افتادن، همه را از خنده به دل درد هوای احسان پرشرو شور و حمید برادرم را کرد، این دو وقتی به کلکل می

خواست، به او نگاه کردم سرش را میان دستانش گرفته و چشمانش انداختند ،چقدر دلم خنده و شادی میمی

ای را که ی زدم ،کارم تمام است ،من این معادلهکند، پوزخندرا بسته بود ،مشخص بود فشار زیادی را تحمل می

شد آنا باردار باشد ،یا اگر هم باشد از امیر حسین کردم باورم نمیآنا نوشته جوابش را از برم، هرچه می

ترین فردی خواست به عوضینیست،خدايا مرا ببخش ولي شك به جانم افتاده،نفس بلندی کشیدم ،دلم نمی

 :کنم ،او همجوره مرا شکسته ولی حاال باید درست فکر کرد با اخم گفتمکه در اطرافم بود نگاه 

 

 خوب شروع کنید ببینم میخوایین چیکار کنید-

 

 :او نگاهم کرد، چه غمگین بود نه او عوضی نیست او فقط زمانی عاشق بوده، بی هوا گفت

 

 تو ازمن متنفری؟-
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 :تمواقعاً منتظر چنین واکنشی نبودم، به خاطر دلگرمیش گف

 

نه! چرا از شما متنفر باشم! منو شما قربانی دخالت بیش از اندازه و اصرار بدون فکر بزرگترها شدیم! اگر این -

 ام نمیدونم کار درست چیه؟های بیجا نبود االن شما باید کنار آنا میبودین !من واقعاً کمی شوکهدخالت

 

 :او سریع گفت

 

،درسته انتخاب من نبودی، ولی به خدا انتخاب مادرم حرف نداره اگه  بهار ولي من االن میخوام پیش تو باشم -

 بهترین تصمیم زندگیمو بخوام بگم چیه اولش تویی

 

ای رفتم حتماً بعدیش آنا،پوزخندم از چشمانش دور نماند ،دلخور نگاهم پوزخندی زدم پس ذهنم چشم غره

ه انتظار دارند من عاقل باشم ،صلواتی زیر لب کرد ،دست خودم نبود چقدر باید عاقالنه رفتار کنم ،چرا هم

فرستادم و در دلم نذر سفر به امام رضا کردم تا که حدسم درست باشدو آنا دروغگو از آب در آید .یا امام غریب 

 :خواهم مادرو پدرم خجالت زده فامیل شوند ،دستی به روسریم کشیدم خونسردتر حرف زدمنمی

 

رفتار اشتباهی ،سردي رفتاري از من سر زده معذرت میخوام ،شرمنده معموالً این اگر توی این چند دقیقه  -

ها ازم سر نمیزنه، اما واقعاً شوکه شدم ،زندگی ما روی هواست و هیچ چیز مشخص جور رفتارها یا بی محلی

 .هب.و.سنیست! من اصالً همچیز برام شبیه یه کا

 

 :ده بودمش نگاهم کرد وگفتترین شکل ممکنی که در این چند روز دیبه غمگین

 

نه تو حق داری اعتراض کنی ،رسماً گند زدم به زندگیت، منم گیجم به خدا اصالً نمیتونم باور کنم آنا باردار -

 !شده

 

 مطمعن هستین از شما بارداره؟-

 

 ای ترسیدمای شوک زده نگاهم کرد ،چنان غضبش گرفت که لحظهلحظه

 

 !چطور قضاوتش ميكنيآنا زن بدی نیست،نديده نشناخته -
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 : اوه آقا بيا مرا كتك بزن،آنا،آنا،خودم را شرمنده نشان دادمو گفتم

 

معذرت میخوام منظور بدی نداشتم ،گفتم شاید وقتی از شما جدا شده با یه نفر دیگه قرار گذاشته و به خاطر -

 .عالقه به شما به خاطر اینکه برگردین این موضوع رو پیش انداخته

 

اره آنا هیچوقت دروغ نمیگه، اگر هم ناراحتم فقط به خاطر اینکه نمیدونم کی بی احتیاطی کردم امکان ند-

 .،وگرنه روی حرفش شک ندارم

پناه برخدا پشت چشمي پس ذهنم براي آناي نديده نازك كردم ،چه حمايتي ميكشد ،خوب بايد حرفم رابزنم 

  :با احتياط گفتم

 یه سؤال بپرسم-

 

 بگو-

 

 انی میشیدولش کن عصب-

 

 :تعجبی نگاهم کرد

 

 خوب حرفتو بزن-

 

میدونم به آنا شک ندارید، اما من از علم پزشکی چیزی سر در نمیارم، فقط میخوام بدونم کسی که بارداره تا -

 اش به دنیا نیاد نمیشه آزمایش دی ان ای ازش گرفت؟وقتی بچه

 :سرش را پس صندلي انداختو گفت

 

 میشه پدر بچه رو معلوم کرد ،ولی بهار مطمعنم آنا دروغ نمیگه چرا با آزمایش آمینوسنتز-

 

خوب خوب ،اه حالم بهم ميخورد از اين همه اطمينانش به آنا ،تو نرفته كاليفرنيا دلو دينت را به او ميبازي من 

 :کند سوالي پرسيدمميدانم دكترقالبي بي احتياط ، چه رگ گردنش برای آن دختر ورم می
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 ه؟آمینوسنتز چی-

 

یجور آزمایشه کمی از آب شکم مادرو با یه سوزن فوق العاده نازک میگیرنو میدن آزمایش ، این نوع آزمایش -

 های ژنتیکی جنین رو هم مشخص میکنه بیماری

 

چقدر خوب پس به آزمایش فکر کنید، بعضی وقتها عالقه آدمو کور میکنه، چشمتونو روی حیله های یک زن -

 بهش پیشنهاد بدین نبندید برای اطمینان

 

حرفی نزد،اوه فكر كردم االن است كه بخاطر اين حرفم و توهين به آنا جانش با پشت دست به صورتم بزند،ولي 

اش گذاشتو به فکر فرو رفت ،حرصی نگاهش کردم نفس بلندی انگار حرمتم را نگه داشت، دستش را زیر چانه

توانستم حرفی بزنم حداقلش با این حرفم او را به این نمی سر دادم من به این ماجرا مشکوک بودم ولی بیش از

فکر بردم، باید صریح و بی پروا این ماجرا را حل کنم،هي چه شانس گندي دارم ،ديگر نميشود به عالقه اش به 

 :خودم دل ببندم ،طرفم قدر است ،مثل خودش قاطع جدی باید تکلیف مشخص شود ،دمی گرفتمو گفتم

 

ا درست باشه، این به کنار ،میخوام یه سری حرف اساسی بزنم ،اول بذارین من حرفمو خوب گیرم حرف آن-

کامل بزنم اگه اشتباهم حرف زدم شما وسط حرفم نپر ،بعد از پایان صحبت هام هرجاش اشتباه بود اعتراض 

 کنید باشه؟

 

 سری به مثبت تکان داد

 

ا چهارتا کنم ببینم ختم این ماجرا چیه؟ چون میخوام به عنوان کسی که از ریاضی سر درمیاره یه دودوت-

ميخوام تكليف خودمو بدونم،بدترين درد براي من ندونستن معادله ايه ،خوب ميريم سر حرفم ميخوام نتيجه 

 بگيرم ببينم رابطه امون جوري بوده كه شما بخاطر من برگردين ؟

 

 :خواست حرفی بزند که گفتم

 

 حبت کنمازتون خواهش کردم اجازه بدین من ص-
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 باشه معذرت میخوام-

 

 مظلوم نمايي ميكند؟شايد هم درمانده است شروع كردم به صحبت

 

تا اونجايي كه من ميدونم شما با کسی که دوستش داشتین و چه بسا سلیقه اتون بود همخونه شدین ،  -

سرطان داره و  اینقدر روزهای خوبی داشتین که حاظر نبودین ترکش کنید، تا اینکه پدرتون گفت مادرتون

وصیت کرده با بهار ازدواج کنید و شما رو مجبورتون کردند به خاطر مادرتون قبول کنید، به هرحال پسر ارشد 

کنم آدم به خاطر مادرش هرکاری میکنه خانواده بودین، احساس مسئولیت بیشتری میکردین، درکتون می

اشدین و اون چطور پذیرفت رو اطالع ندارم !ولی از کردم ،خوب اینکه چطور از آنا جد،منم بودم همین کارو می

کنید تا مادرتون های پشت تلفنتون متوجه شدم ،حتی به آنا گفتین که میاین ایران منو عقد میصحبت

خوشحال بشه ،و بعد از اینکه مادرتون به رحمت خدا رفتند، منو طالق میدینو برمیگردین ،که اینجور که 

ب گویا ماجرا تا االن اونجور که شما میخوایین پیش رفته پس معطل چی مشخصه اون قبول نکرده، خو

 هستین؟

  

 گيج نگاهم كرد انگاري حرف هايم را تحليل كرد ، خواست حرفی بزند پيش دستي كردم

 

لطفاً يكم دبگه گوش بدين تا حرفم تموم شه ،ميگفتم،بالخره با اصرار خانواده اومدین ایران به اجبار -

دختری اومدین که در ظاهر گویا سلیقه شما هم نبود، بگذریم به اجبار عقدر کردین واومدین خواستگاری 

تهران و سه هفته تمام سراغی از دختر نگرفتین شاید فرجی بشه ،گله و شکایتی دختر بکنه تا همچیز بهم 

ن تظاهر به بخوره ،ولی از بخت بد شما نشد که نشد، خوب چاره چی بود، پیش رفتین وشما جلوی دیگرا

خوشیو خوبی کردین، که مادرتون خوشحال بشه، که شکر خدا شد،تا اینکه زن عمو چند روز پیش برای 

همیشه رفت،و به خاطر ناراحتی ،تنهايي،غم ،شاید کمی دلبستگی به وجود اومده ،که اونم به هرحال آدمیزاده 

نتخاب میکنه ،ولی دقیقاً االن زمانیکه شاید و نگاه میکنه ببینه کی تو سختی پشتشه اونو برای ادامه زندگی ا

یزه اصلی زیر خروار خروار خاکه ،تازه فهمیدین پدر ای نیست که مجبور بشین با بهار بمونید، انگدیگه انگیزه

شدین،اونم از کی از کسی که عاشقشین یا به قول خودتون بودین، اونم بعد از یک ماه دقیقاً زمانی بهتون 

یگین به من عالقه مند شدین،فكر نميكنيد پايه دوست داشتن من سسته؟زمان آساي گفت پدر شدین که م

برسه فيلتون ياد هندوستان نميكنه؟ آنا میگه در هرصورت شما باید برین امریکا چه تصمیم به قتل اون جنین 

برین پیشش ،و بگرین چه تصمیم به به دنیا اومدن اون بچه بگیرین، خیله خوب این از آنا که باید به هر حال 
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این وسط زن رسمیتون میمونه یعنی من، و من بهتون گفتم پشتتونم تا آخرش تا جایی که پشتم باشین ،من 

ایستم که شوهرمه، ولی هیچی ازش نمیدونم ،وقتی میگم هیچی یعنی هیچی، فقط میدونم پشت مردی می

االن من نمیدونم این پسر عمو وقتی  سال آمریکا درس خونده، ولی از اخالقو مرامش نمیدونم، 15پسر عموم 

رفت،به روزاي خوشش برگشت، آیا برمیگرده ؟چون نمیشناسمتون دلم قرص نیست، من بین هزار راهی هستم 

 که آیا اطمینانی هست وقتی رفتین آمریکا برگردین؟

 

 :دستش را جلو آوردو ملتمسانه گفت

 

 بهار بذار حرف بزنم-

 

یدون در اختیار شما، خوب اجازه بدین من لعنتی منی که همیشه معادله یکم دیگه تحمل کنید بعد این م-

حل کردم این معادله رو که زندگیم بهش وصله حل کنم ،یکم حرف نزنید تا آخرش بگم ،جوابش به عقل من 

نوزم اينه ،نه هیچ تعهدی نیست که وقتی اونجا برینو آنا رو ببینیدبرگردین، خوب اگه دلتون برای آنا نلرزه اما ه

دلتون بخواد اون بچه سقط بشه! نمیدونم نظرتون درمورد سقط جنین چیه؟ ولی به هرحال طرف مقابلتون یه 

ها هرچقدر هم که سنگدل باشن دلشون برای بچه میلرزه، و اگر اون راضی نشد بچه رو خانم هست و خانم

کنید بچه یدین، یا مجبورش میسقط کنه خوب شما حاال چه اجباری چه دلخواه یا عقدش میکنیندو ادامه م

 رو سقط کنه و یه عمر عذاب وجدان میشکید، پس من نود درصد احتمال میدم بچه رو به دنیا بیاره

 

 :ایستادم محکمو قاطع گفتم

 

 من پشتتونم ولی آقای دکتر این بازی دوسر باخته برای منه-

 

ای که آنا نوشته بود برای خودش دوسر ادلهخواستم خودم را گول بزنم،چون معمن تمام حقایق را گفتم و نمی

برد بودو برای من باخت ،او نگاهم کرد به سمتم آمد چند قدم رسیده به من ایستاد با لرزش چشمانش 

 :پوزخندی زدو گفت

 

 !تو پشتمی! توکه حتی اسممو نمیگی-

 

داشتم بگویم، اسمش حتی از جوابش جا خوردم !من اسمش را نگفتم ،چون دلم با او نبود،جوابش را ندادم چه 
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کنم، او که دید جوابش را از یاد خودم هم رفته، اما اینرا میدانم اگر تصمیم به ترکم داشته باشد نقره داغش می

 :دهم گفتنمی

 

آنا به کنار باید دوباره باهاش حرف بزنم ،اونموقع درست متوجه نشدم چیکار میخواد بکنه، ولی یه حرف دیگه -

 دارم

 

مد روبرویم ایستاد قلبم به تپش افتاد، سرم را باال کردمو در چشمان پر از حسرت و غمش نگاه کردم تر آنزدیک

 :که گفت

 

خوب از اول تا ته ماجرا رو گفتی ،ولی همش درست نبود اینکه همش درست نبود بماند،اگه فرصتی بود برات -

 ؟میگم ،میخوام ببینم برای خودت چه فکری کردی

ی توپی شكلي که او نشسته بود نشستم، حاال نوبت پاس کاری شدن من بود چشمانم را خودم؟ به روی صندل

 :بستم و گفتم

 

خودم!باشه، پس بشینید تا بگم ،من بهار عظیمی دختریکه همیشه فکرم اول شدن بودم، همیشه -

ه رو دارم، من خواستم از همه جلو بزنم، اصالً یادم نمیاد کی بازنده شدم ،االن اینجا احساس یه بازندمی

شدم تا چند روز ناراحت بودم، و واقعاً یادم نیست کی شکست هروقت توی مسابقات نفردوم سوم هم می

خوردم و نمیدونم شکست خوردن چه طعمی داره ،من بلد نیستم شکست بخورم من برای هر امتحان زحمت 

خواستم همیشه اول باشم ،و فقط می زدم ،چونزدم، از گردش هام میکشیدم، شبانه روز از مهمونی ها میمی

 .حرفی برای گفتن داشته باشم

 

 :چشمانم را باز کردمو ادامه دادم

 

کردم، تند تند جهشی میخوندم ،مسابقات پشت مسابقات ایرانو کشورهای مختلف ،فرقی داشتم زندگیمو می-

و یاد گرفتم، و باز هم میخوام یاد بگیرم دادم ،تا اول باشم ،پنج تا زبون زنده دنیا ر کرد، حریصانه مسابقه مینمی

سالگی لیسانسمو گرفتم، همه برام کف زدنو تشویقم کردن،  19گیرم، تا اینکه با برنامه ریزی توی و یادهم می

 !خوب حاال دیگه وقت خوندن ارشد بود تا اینکه یه سد بزرگ جلوم اومد، اونم بابام بود
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 پوزخند بلندی زدم

 

کرد که به روز ترینو ام کسی که همیشه پشتم بود !کسی که بیشترین پولو خرج من میكي باورش ميشه؟باب-

ام برم ،یه مرتبه جلوم ایستاد! وگفت یا شوهر یا تهران بی تهران! گریه کردم بهترین دورهای آموزشی رشته

خواستگاری خواهش کردم ،واسطه فرستادم ،گفت اختیار دارتم تهران نه! یکی دوروز گذشت، پسر عمه ازم 

کرد، فهمیدم مادر اختر به گوشش رسونده که بابام نمیذاره تهران برم، االن بهترین موقعیت بود برای 

 خواستگاری از من

 

 :لب گزیدمو گفتم

 

خواست استفاده کنه، و به خواسته دلش برسه ،چون میدونست من بینید ، پسر عمه هم از موقعیت میمی-

پس وقتی دید تحت فشارم ازم خواستگاری کرد تا اومدم فکر کنم،خوب وبدش اصالً فکر شوهر کردن نیستم ،

بینی! اصالً به پسر عمه فکر نکردم گفت آگه سعیدو انتخاب کنی مرگ منم می!چيه، سپیده اومد وسط 

کرد، سه ساله عاشقمه و نمیذاره آب توی دلم ،جواب منفی بهش دادم ،جواب منفي دادم به كسي كه ادعا می

ای که جواب منفی دادم ،مامانم گفت که يه خواستگار داري كه بابات بخوره ،همون ثانیه همون دقیقه تکوون

جواب مثبت بهش داده !گفتم پناه برخدا كي يهويي گفت پسر عموت ! حیرونو سرگردون گفتم کی خواستگاری 

اد ،گفتم خوب بخواد اینهمه کرده !کجا از کی؟ چطور ندیده و نپسندیده جواب مثبتم گرفته! گفتن عموت میخو

دختر، گفتن آخه زن عموتم میخواد وصیت کرده ،گفتم زن عمو بخواد خدا شفاش بده،نميتونم،بابام جلوم 

ایستاد گفت همه میخواییم ،اونموقع بود که فهمیدم سدی که جلوی درسمو گرفت اولش بابام نبوده عمو 

دم بی چونو چرا دختر به هم بده بی چونو چرا،و رگ بابام پرویزم بوده ،عمو پرویز بوده که گفته دختر بهت دا

ساله ایران نبوده ،و اصالً  15برای داداش ورم کردو پا گذاشت روی دخترش ،گفتم نه، من با کسی که 

کنم، گفتند یا پسر عموت یا درس بی درس، گفتم تهران نمیرم بابام گفت منو جلوی شناسمش ازدواج نمینمی

،زندگی داداشتم درخطره، گفتم حامد از پس زندگی خودش بر میاد ،گفتن فرزانه به خاطر داداشم خراب نکن 

داداشش جون میده،بهار همه رو درگیر نکن، گفتم بذارین فکر کنم گفتن نترس پسر عموت مورد اعتماده، 

شناخته با چون یه عظیمیه ،هم میتونی بری باهاش امریکا ادامه تحصیل بدی هم خیالت راحته که ندیده و ن

 !کسی ازدواج نکردی ،حرفاشون برام خنده داربود ،میدونی چیش خنده دار بود

 

 تکیه زده بر دیوار با بغضی در گلویش گفت
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 چیش خنده دار بود؟-

* 

اینکه من دعوت نامه داشتم، اینکه احتیاجی به شوهر نداشتم، توی این سه تا کشوری که دعوت شده بودم -

يتونستم برم، ولی بابا گفت نه بدون شوهر نه، گفتم عموها توی آمریکا روی سرشون راحت بدون هیچ مانعی م

میذارن منو ،گفت نه، فقط شوهر،و حرمت بابا به من واجب بود حرفی نزدم، عمو رسول وقتی فهمید اومدی 

ت خواستگاریم، تعجب کرد ،گفت این پسر با یه دختری بود که به نظر خیلی دوستش داشت ،چطور به سرع

کردم ،چون مرامو اومد خواستگاريت،اما همون عمو رسول گفت اگه خواستگاری دختر نداشتم میومد قبول می

معرفت داره، گفتم نکنه به زور میاد ،نکنه دلش گیر دوست دخترشه، بابام جلوم ایستادو گفت نه چه زوری 

ورم ازدواج کنم بذار با یکی میخوادت، نخواستم کاری کن بخوادت، گفتم خوب راست میگن، حاال که مجب!

ازدواج کنم آدم حسابی باشه ، اما دلم راضی نبود برم خونه شوهر، داداشام گفتن پشتتیم ،قبول نکردی پات 

بریمت تهران، گفتم بذارین ببینم پسر عمو با مرامو معرفتو وایمیسیمو آق والدینم شدیم خیالی نیست می

دیدم که فقط عکسشو توسط فرزانه دیده بودم،خوب به  چطوریه؟ گذشت شب خواستگاری پسر عموی رو

حرف عمو رسول منتظر یه پسر عموی با مرامو معرفت بودم ،اما پسر عموی من با کمال وقاحت جوری با من 

حرف زد که انگار من از خدامه اومده خواستگاریم ،و چه گوهر نایابیه ،به بابا گفتم اخم کرد ،گفت یعنی انقدر 

اش کنی ،داداشام از عقب نگاه کردن منتظر بودن اشاره کنم ،به بابا التماس کردم این ازدواج ستههنر نداری واب

اشتباهه ،اخم کرد، گفتم درس نمیخوام ،گفت دختر من نیستی اگه روی حرفم حرف بزنی، سکوت کردم 

ودم چطور با حامد ،زندگی حامدو فرزانه خواهر تند مزاجتم وسط بود، فرزانه وقتی پای لج میوفتاد دیده ب

برخورد میکنه، چشمای لرزون زن عمو رو دیدم ازم انتظار داشت، مادرمم که عشق داماد دکتر،پس همه چی 

جز عروس و داماد،اومدم توی حیاط اون وقاحتتون تبدیل به درخواستو التماس شد! بهم حل بود برای همه به

به خون دردسر همسرداریو نداری، خونه جدا زندگی گفتین با من ازدواج کن من کاری به کارت ندارم درستو 

کنیم که تضمین باشه که هیچ جوره کاری به کارت ندارم ،چون من به عنوان همسر قبولت ندارم !بهم گفتین می

خیالت راحت میتونی هرکاری دوست داری آزادانه بکنی و با هزار جور کنایه فهمونیدم که بعد از مرگ مادرت 

کردم القم میدی خورد شدم داغون شدم،اعتماد به نفسم نابود شد، همش به خودم نگاه میمیریم آمریکا و ط

گفتن آره من کی ببینم عیبی ایرادی چیزی توی ظاهرم هست که اینجوری گفتی، اما چاره نداشتم همه می

د گفت مبارک باشه باشم که بگم نه؟ رفتم توی اتاق بابام اومد جلو نگاهم کرد بدون هیچ سوالی وجوابي ازم ،بلن

جز عروسو داماد انشالله عقد پسر عمو دختر عمو توی آسمونا بست است،عقد کردیم همه خوشحال بودن به

،وقتی رفتینو سه هفته هیچ سراغی ازم نگرفتی فهمیدم قاطع روی حرفتی ومنو نمیخوایی، نتونستم سراغتو نو 
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م که اومدین برای عروسی ،زن عمو رفت و وقتی بگیرم ترسیدم بگی میخواد دلبری کنه پس سکوت کردم،بعد

رفت من موندم هزار سؤال که دیگه وقت طالقه؟یه مرتبه ازم خواستین باهاتون باشم ،گفتین منو میخوایی،اما 

خیلی وقت نیست، همین تنگ غروب امروز بود ،گفتم هستم چون همسرمی قانونی و شرعی من هستين، 

نشده که فهمیدم پایان ،و من فقط میدونم که این بزرگترین شکست  تابع اومدم ولی هنوز تنگ غروب شب

 زندگیمه و شما اینو هنوز متوجه نشدین

 

 

نفس بلندی کشیدم آخ خدایا حرفم را زدم درد دلم را گفتم،به سمتم آمد سرش را روی پایم گذاشت دستم را 

 :بر سرش گذاشتم بلند گفت

 

 

 حاللمون کن همه رو-

 

برد پشت پنجره اتاق ایستاده بودمو به او که مشغول حرف زدن با گذشته بود خوابم نمیشب از نیمه شب 

 کندتلفن بود خیره شدم، این موقع شب مشخص بود به خاطر اختالف ده ساعتی با آمریکا با آنا صحبت می

 

نا راضی دانستم آجنباند ،میداد، مدام به موهایش چنگ میزدو سر میگاهی عصبی میشدو گاهی گوش می

دانست چطور او را به کالیفرنیا برگرداند،آن دو بدون هیچ بحث و دعوا یا شود که او ایران بماند ، آنا مینمی

-خاطره تلخی به اجبار از هم جدا شدند، پس هنوز به هم کشش دارند،هزاران فکر نامربوط به ذهنم آمد اول

م است که مرا بدون عذاب وجدان از میدان بدر این بارداری یک دروغ است که طراحی خود پسرعموی نامرد

این بچه از او نیست و آنا به دروغ پای او را وسط کشیده -داند سومآنا یه دروغگوست و مطعنم او نمی-کند دوم

 داد این از محاالت استاین بچه از اوست که دلم گواهی می-چهارم

 

ام بفهمند محال است اجازه دهند با ورد ،خانوادهخام میوفقط این وسط من بودم که مهر طالق به شناسنامه

شود ،شاید هم نه ،اما چنان صدای لوندو دلبرانه ای او ادامه دهم ،میدانم پای او به آمریکا برسد اسیرش می

کنند ؟عروسی به عزا تبدیل داشت که میدانم او برنده اس، خدایا مادرم وپدرم چطور با این قضیه برخورد می

داماد دست بر اتفاق پدر شده! تصمیمي گرفتم و مصمم به اجرای این تصمیمم هستم، من در این شد ، و حاال 

مدت چنان محبت به او کنم که نقره داغ شود آنا، او دختران شرقی را نشناخته چنان محبت کنم که اگر 
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او پنهان کنم؟ چرا شکست خوردم داغ داشتنم بر دل او بماند ،بگذار همیشه در حسرتم بسوزد،چرا خودم را از 

خواهم تصمیم رفتن برایش آسان باشد، که اگر رفت بعد از چندسال نگویید تو هم مرا عقب بکشم؟ نمی

نشیند، خواب به نخواستی ،خودم را مشتاق نشان ميدهم، نباید کم بگذارم ،مطمعنم تالشم به ثمر می

 . چشمانم آمد ،بروی تخت دراز کشیدم و با هزاران فکر خوابم برد

 

صبح زود بیدار شدم نماز را که خواندم صبحانه را آماده کردم و به گلبانو گفتم که استراحت کند، مانتو و مغنعه 

مشکی پوشیدم در اتاق او را زدم، با گفتن بیا تو داخل اتاق که شدم، در کمال تعجب دیدم که با همان لباسهای 

شد که مرا ببیند اول آغوشش را باز کرد تا اورش نمیدیشبش لبه تخت دونفره نشسته ،با تعجب نگاهم کرد، ب

به سمتش بروم ،ولی انگار که حرف من یادش افتاده باشد مشتش را به تخت کوبید ،خوب است حرمت حرفم 

 :ماند با لبخند گفتمزمین نمی

 

 صبح به خیر صبحانه حاضره دیرتون نشه؟-

 

 ممنون میام جایی میخوایی بری؟-

 

 بت نام دانشگاهبله میخوام برم ث-

 

 برمتباشه می-

 

 :لبخند زدم لبخند زد سری به تأسف تکان داد و گفت

 

 کردم چی شدخواست حرف دلمو بهت بزنم، چی فکر میچقدر باهات حرف داشتم، چقدر دلم می-

  : سر صبح دوباره ناله حوصله نداشتم با محبت گفتم

 حال بشین میگذره این روزا هواتونو دارم، بلندشینفعالً بیایین صبحانه بخورین یه دوش هم بگیرین سر -

 

لبخند زدسرمیز صبحانه رفتم در حال ریختن چای بودم که اوآمد لباسش رسمي بود،مگر در بيمارستان كروات 

 :ميزنند!روي يكي از صندلي ها كه نشست پرسيد

 

 آقاجون ومادر خوابن-
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 :چای را روبرویش گذاشتمو خندیدم

 

 کنندهای کاج حیاط، صبحانه میل میخوابن ،دارن زیر درخت یک درصد فکر کنید-

 

 :سکوت کرد شروع به هم زدن چای کرد بدون استرسو رودروایسی گفتم

 

 دیشب با آنا به نتیجه رسیدین؟-

 

 ای کشیدنفس کالفه

 

با نه میگه باید بیایی تا تکلیف بچه معلوم بشه، ولی گفت اگه بخوام سقطش میکنه، چون بچه بدون با-

 .نمیخواد گفت فقط بیا

 

 :زد نگاه کردمو گفتمزیر چشمی به چایی بدون نباتی که هم می

 

 گفتین آزمایش دی ان ای بده؟-

 

کالفه قاشقش را درون استکان رها کرد ،يا خدا وحشي شد،صدای ضربه خوردن قاشق در استکان در آشپزخانه 

 پیچید

 

جانسون، قرار شد بعد از ظهر که به ساعت ایران االن باشه بره نه،بهش گفتم بره زیر نظر استادم ،خانم دکتر -

های برای چکاب، با دکتر تماس گرفتم موضوع رو گفتم، بهم گفت من روتین آمینوسنتزو به خاطر بیماری

کنم فقط یه گیرم، و بدون اینکه به آنا بگم از آزمایشگاه درخواست دی ان ای میانتقال یافته به جنین می

 !تمشکلی هس

 

 چی؟-

 

 به خون من هم نیاز هست-



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

271 

 

 

 خوب همینجا بگیرینو بفرستین-

 

فرستند آلمان ولی اگر خودم آخه مشکل اینجاست که ایران یک ماهی طول میکشه تا جواب بیاد تازه اونم می-

 ای جواب بدندکالیفرنیا حضور داشته باشم شاید یکی دوهفته

  

 :غم ميداد ،با صدايي خفه گفتملبم را بر دندان گرفتم ،طعم بازندگي طعم 

 

 میخوایین برین؟-

 

 :در چشمانم خیره شد انگار منتظر یک اشاره بود که بگوییم نرو،اما تو ميروي ،سوالي گفت

 

 تو چی میگی؟-

 

 به نظرم اگه برین تکلیف مشخص میشه-

 

 :سرش را به عقب صندلی رها کردو گفت

 

 داشتی،اگه دوستم داشتی با چنگ و دندون نگهم میگفتی نرو کاش انقدر عاقل نبودی ،کاش می-

 

 من دوستتون دارم-

 

بي معطلي گفتم ،شايد روزنه ي اميدي باشد،شک زده نگاهم کرد،از خجالت این دروغ سرم را پایین انداختم 

 توانستم به خاطر مکر یک زن زندگیم را بر باد دهم، پس من هم مکر به کار بردم،او پته پته كنان،من نمی

 :گفت

 

 !عزیزم باورم نمیشه !با اینهمه اذیتی که از طرف من شدی چطور ممکنه دوستم داشته باشی-
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چقدر این حرفم به مذاقش خوش آمد! احساس کردم صورتش رنگ گرفت، چشمانش برق زد، انگار متولد 

 شده !خجالت زده سر به زیر انداختم،كاش برود

 

 کشمخوب دیگه به روم نیارین ،خجالت می-

 

ای! دلم برایش سوخت چقدر بدبخت است ،دلم كمي سكوت كرد،اما يكهو ديوانه بلند خندید،آن هم چه خنده

برای خود دروغگویم سوخت من هم بدبختم ،برای کسی که مرا خورد کرده باید بجنگم،شروع به گرفتم لقمه 

 :هش كردم ،آرام گفتبزرگ نان پنير كردم كه دست زير چانه ام برد تا نگاهش كنم،با شرم كه نگا

 

ای جانم ،قربون خجالتی بودنت برم ،به خدا که اگه به هم نگفته بودی به هم نزدیک نشو االن نمیذاشتم  -

 .روی زمین باشی

 

از خجالت ایستادم،چانه جزو اعضاي بدن نيست!لقمه را درون پالستيك گذاشتم ،جلوي او گذاشتمو سريع 

 فرار را برقرار ترجيح دادم 

 

 لقمه روببرين،صبحانه درست نخوردين،من برم آماده بشماين -

 

 سریع میدان را ترک کردم و او باز بلند خندید

امیر حسین نیم نگاهی به بهار انداخت با این مانتو مغنعه بیشتر شبیه بچه دخترهای دبیرستانی بود ، 

کرد داقل اندازه سنش فکر میباخودش گفت) دلم را به این بچه باختم! اصال چه شد که به او باختم! کاش ح

های شلوغ خواهد بروم، کاش از من بخواهد که نروم (بهار ساکت به خیابانکاش آنقدر عاقل نبود، دلم نمی

 :کرد امير حسين پرسيدتهران نگاه می

 

 کنی؟به چی فکر می -

 

 بهار چشم از خیابان گرفتو به روی امیر لبخند پاشید

 

دانشگاه شریف برم؟ من چند سال پیش رتبه سه ریاضی آوردم، ولی بابام اجازه میدونید چند ساله منتظرم  -
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 نداد بیام تهران،اما حاال بعد از چند سال آرزوم داره برآورده ميشه

 

 امير فرمان را محكمتر گرفت،خوشحال بود كه حداقل بهار از اين موضوع شاد است 

 

 پس حاال باید خیلی خوشحال باشی-

 

 ه بدنش دادو نفس آسوده اي كشيدبهار كشو قوسي ب

 

 بینمبله خوشحالم چون مسیر موفقیتو پیش روم می-

 

 کنمخدارو شکر من واقعاً بهت افتخار می-

 

بهار لبخند زد و امیر حسین فکر کرد که بهار کجا و آنا کجا! بهار کامالً شخصیت متینو با وقاری داشت ،و آنا به 

،و امير متنفر بود از اين كه مدام بهار را با آنا مقايسه ميكند،نزدیک  قول مادرش شاید فقط برای خوشگذرانی

 :دانشگاه که شدند امیر حسین گفت

 

بهار به گفته خودت من هر تصمیمی بخوام بگیریم باید برم، میخوام یه درخواست خودخواهانه ازت داشته -

 .باشم

 

 :بهار سوالي نگاهش كرد ،امير درخواستش را با ترديد گفت

 

با من بیا بریم کالیفرنیا ،میدونم االن شرایطشو نداری ،ولی قول میدم تا اول مهر برت گردونم تهران، تا به -

 درس هات لطمه نخوره

 

يعني واقعا دوستم داره!آخه )بهار ابروهایش از تعجب باال پرید،انتظار اين درخواست را نداشت ،فكر كرد 

 : يهويي بي هوا(بهار تعجب گونه گفت

 

ونم که این درخواستو کردین، برام ارزشمنده، این نشون میده که شما مثل همیشه با من صادقین ،واقعاً ممن-

نمیخوام نه بگم، ولی واقعاً شرایط اومدن به آمریکا ممکن نیست ،چند ساله رفت آمد به آمریکا خیلی سخت 



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

274 

 

ه سختی اومدن ،قوانین خیلی شده ،حتی مادر اخترو آقاجون که هر سه سال یکبار میان آمریکا پارسال ب

 .سخت گيرانه شده و من تا بتونم ویزا بگیرم اون جنین بزرگتر میشه و تصمیم گیری سختر

 

 امير حسين محكم به فرمان ماشين كوبيد

 

لعنتی ،من فقط نمیخوام بی تو برم ،نمیخوام تنها باشم ،میخوام پشتم باشی ،کنارم باشی ، هرچقدر -

 فته باید اونجا باشم،ديونه ميشم ، نمیخوام بدون تو بمونمفکرمیکنم من حداقل دوه

 

ماشین را کنار خیابان نگه داشت بهار به سر در دانشگاه نگاه کرد ،پس ذهنش مراسم عزايي بود ،و خودش 

روضه خوان اين مجلس بود ،بهار فكر كرد)من برايش بوي مادر ميدهم،آنا بوي عشق،حال كه مادرش رفته ،چه 

 :ست؟(جوابي نداشت ،بيخيال به امير گفتكسي برنده ا

 

جنگیدم ،ولی مطمعنم به کردم میومدم ،من برای زندگیم میبه خدا اگه امکانش بود یک درصد معطل نمی-

های بیچاره تقصیری ندارن که این زودی امکان نداره ویزام حل بشه ،حاال خودتونو ناراحت نکنید، اون مریض

وبرو بشن، لبخند بزنید توکل کنید به خدا ،فقط بهترین تصمیمو بگیرین ،لقمه االن باید با یه دکتر اخمو ر 

 اتونم بخورين ،ممنون زحمت کشیدین خداحافظ 

  

گذشت، باورش برایش سخت بود که دگر هیچ ذوقی به آمدن در این دانشگاه ندارد! از حیاط دانشگاه که می

 .حوصله ثبت نام دانشگاه را انجام دادچنان ذهنش درگیر آنا و امیر بود که بی رمقو بی 

 

زد ،بیشتر از اینکه به امیر فکر کند به خودش فکر کرد، فکر کرد که چقدر تنهاست، پیاده در خیابان قدم می

کرد که یک ماه هست تنها شده ،و هیچکس او را چه در تهران چه در خانه هم غریب بود، بهار احساس می

خاطر امیر است،او فكر كرد، امیر وقتی به خواستگاریش آمد هیچکس بهار را بیند، و همه وهمه فقط به نمی

ندید ،همه تنها امیر و محسناتش را دیدند، و این باعث شد که بهار در منزل خودشان احساس غربت 

کند،بهار فكر كرد هرچقدر در زندگي حرفه اي اش موفق است ،هيچ در زندگي شخصي اش موفق نيست،اهل 

 .ن مقابله داشت،اما احساس ميكرد تا ته ماجرا را ميداندجنگ بود،توا

 

زد یک تابلو نظرش را جلب کرد، دفتر وکالت خانم ترانه باقری وکیل پایه یک دادگستری در خیابان که قدم می
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،چشمانش را برهم گذاشت، با خودش زمزمه کرد) بهار هیچ چیز معلوم نیست، ولی بهتره که با یه وکیل 

عنتی به ریاضی و منطقش فرستاد،با لرزش دست وارد دفتر کوچک وکیل شد منشی دختری مشورت کنی (ل

 مهربانو زیبا رو بود ،به احترام ایستاد

 

 روز به خیر خانم، میتونم کمکتون کنم؟-

 

 :با صدایی لرزان گفت

 

 خواستم مشاوره بگیرمسالم ،ممنون ،می-

 

 حقوقیتون چیه؟کنم، خوش آمدین بفرمایید، مورد بله خواهش می-

 

 بهار كمي پا به پا كرد،هزار پس ذهنش گفته بود كاش نمي آمدم ،اما بالخره آن كلمه نفرين شده را بر زيان آورد

 

 طالق-

 **سعید

 

 دوبار روی میز کوبیدم

 

 دختر لجباز کوتاه بیا ،این پرونده ارو قبول نکن-

 

رانه لجباز یک دنده مثل همیشه،ترانه پشت حرصم گرفته بود،ایمان كه نخود مجلس بودو فقط ميخنديدو ت

 :چشمي نازك كردو گفت

 

 من لجبازم !آره خوب من لجباز !تو انصراف بده خوشتیپ-

 

 :ایمان بی بخار گفت
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 عاشق کلکل کردنهاتونم-

 

 با پشت دست محكم به سر ايمان زدم 

 

خودش بده ،برای  کنم ،برایمرگ بابا ،بجای خندیدن بهش حالی کن جلوی من وایسه سوسکش می-

 اش بده،نميخوام پرنده ارو به بازهسابقه

 

 :ايمان پشت سرش را ماساژدادو ترانه قاه قاه دروغین زد و گفت

 

 !گیریوای ترسیدم ،تو رو خدا بهم رحم کن،پاشو جمع کن بابا، سعید توجه كردي خیلی خودتو دست باال می-

 

چوش ندهم ،چشمانم را كوچك كردمو روي ميز پذيرايي لبخندم را جمع كردم ،تا كه فرصت دست اين دختر 

 :ميانمان خم شدم،تهديد وار گفتم

 

 بینید، زمین خوردنتو نمیخوام ببینم ، اصال ایمان تو بهش بگوخانم باقری با من کلکل نکنید، بد می-

 

 :گفت هایمان حیاط پشتی دفتر ترانه را پر کرده بود ،ترانهبحثمان باال گرفته بودو صدای خنده

 

 خانم باقریو درد، ایمان بهش بگو من این حرفا حالیم نیست، اصالً کوتاه نمیام ،آقای پویان-

 

 :ایمان بلند میخندیدروبه هردویمان گفت

 

کنید به منچه، کر که نیستید منو انداختید وسط ،من شدم كتك خور و مفت خور،خوبم که دارین همو له می_

 م،له كنيد همو ياالکنادامه بدین جانم کلی حال می

 

 :خواستم ناسازايي حواله ايمان كنم كه منشی ترانه آمدو گفت

 

 خانم باقری یه خانمی برای مشاوره اومدن ،تشریف بیارین؟-
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 ترانه ایستاد انگشتش را تهدید وار جلو آورد

 

 دمگفته باشم، ایمان وسعید ،به خدا اگه برخالف نظر من کاری کنید ،دودمانتونو به باد می_

 

 :و رفت ایمان گفت

 

کنی وقتشه؟ خودتم میدونی ترانه نظرش شناسیش ،فکر نمیدختر خيلي خوبیه، چندسالم هست كه می_

 .درمورد تو چیه

  

سری به مثبت تکان دادم ،راست ميگفت ايمان،دگر وقتش بود ،تاکی باید خودم را در فکر بهار غرق کنم ؟بهار 

خوبی با امیر هم داشت،خوب است نميخوام نميخوام هردويشان گوشمان  تمام شده ،پوزخندي زدم،گویا رابطه

را كر كرده بود، و من یک پسر احمق هستم که نگرانش بودم ،آن شب را فراموش نميكنم ،كه بهار گستاخانه 

کند کیست؟ چقدر ابله بودم که حرف دلم را به او گفتم،او گفت،که از چشمش افتادم،دخترة خودخواه، فکر می

همان كودكي خودبين بود، لیوان چایی را مزه کردم،ترانه دختر خوبیست، شاد پر انرژی ،ساده و خاکی، از  از

 .شناختمش، شاید دیگر باید از پیله غم رهایی پیدا کنمزمان نوجوانی می

 

 :یک ربعی گذشت که ترانه دوان دوان آمد و گفت

 

 سعید سعید-

 

 !چيه؟چي شده-

 

 :ترانه هيجان زده گفت

 

 دختر داییت بود نخبهه ،اسمش بهار عظیمی بود؟-

 

 آره! چی شده-
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 :دستم را محکم گرفتو کشید وگفت

 

 کنمبدو بیا ببین تا نرفته خودشه یا من اشتباه می-

 

 :ترانه ديوانه شده؟غريدم

 

 .دستمو کندی ترانه، محاله بهار باشه! حتماً تشابه اسمیه !بهار شهرستانه-

 

 :غرغركنان مرا به سمت دفتر ميكشيدو گفتترانه كه ولكن نبود 

 

آه بیا ،غر نزن، االن داره از دفتر میره بیرون، بیا ببین خودشه ،به خدا آرزوم بود ببینم آدمای ریاضی دون چه -

 گنده دماغای هستن بدو

 

ت این دختر سمج ولکن نبود، سریع به سالن دفترش رفتیم، به قامت دختري كه داشت از دفتر بيرون ميرف

شناختمش ،شوک زده ایستادم! او تهران! دفتر خيره ماندم، دیدمش ،شناختمش، حتی از پشت سر هم می

 :رفت که ترانه گفتترانه! داشت بیرون می

 

 خانم عظیمی-

 

 .صورتش را که به سمتمان کرد ،خودش بود بهارمن بود،اه لعنتي یعنی بهار بود

 

ترس گرفت انگار،یک لحظه نگاهش قفل دست ترانه شد و من بهار تعجب زده به من نگاه کرد ،نگاهش رنگ 

دانم چه شد که بهار لبخند زدو جلو آمد، نکند فکر یادم آمد که هنوز ترانه دستم را رها نکرده، لعنتی نمی

 :ای بین منو ترانه است؟اصال اين جا چه غلطي ميكند ،گرم و صميمي گفتکند رابطهمی

 

 کنید !چقدر خوب که دیدمتون، خوبین؟میسالم پسر عمه !اینجا چیکار -

 

 :دستم را از دست ترانه کشیدم ،ترانه مثل همیشه بی جهت ذوق زده شد
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 !وای بهار جون، درست حدس زدم ،تو همون نابغه کوچلوی سعیدی-

 

بهار ابروهایش از تعجب باال پرید، گندش بزنن ،ترانه دهن لق ،دستی به صورتم کشیم نمفهمیدم چرا 

 :انم حرف بزنم فقط گفتمتونمی

 

 سالم-

 

 :بهار خندان به ترانه گفت

 

 !خانم باقری من دختر دایی آقا سعیدم ،نابغه کوچلو کجا بود-

 

 :ترانه دست بهار را گرفتو به سمت اتاقش برد و من همچنان میخکوب بودم،ترانه جيغ جيغ كنان گفت

 

یکم حرف بزنیم ببینم دختر دایی نابغه چجور وای بهارچقدر دوست داشتم ببینمت، ندیده عاشقتم، بیا -

 دختریه ،به خدا این سعید نمیدونی چه کالسی برامون میذاره بخاطر تو

 

 :رو به منشیش گفت

 

تا کافی میکس سفارش بده بیارن، سعید بدو بیا نابغه کوچلوت پیش من  4لیال جان میریم حیاط پشتی، -

 گروگانه ،

 

 ام نشستبه جاي قبلي بهار، آن دو رفتند، دستی بر شانهو من همچنان الل بودمو میخکوب 

 

 

 سعید تموم شده ،تمومش کن، اون ازدواج کرده ،خودتو داغون نکن، یک ماه زجر کشیدی، کافی نیست؟-

  

 :برزخی سمت ایمان برگشتم و غريدم
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این زندگی لعنتی از من ولکنم؟ منکه کاری باهاش ندارم، منکه دودستی تقدیم اون امیر عوضی کردم، ایمان -

من چی میخواد !بابا غلط کردم یه زمانی عاشق شدم !چرا دست از سرم برنمیداره؟ چرا توی تهرون به این بزرگی 

خواستم به چشمم بیاد !لعنت خواستم ترانه باشه! میباید بیاد این دفتر! اونم وقتی من هستم! اونم وقتی می

 به این شانس گندم، لعنت به تو ایمان

 

 اخه من چیکاره ام-

 

 برو بابا-

 

توانستم رانندگی کنم، یک لگد به ماشین زدمو بدون هیچ حرفی از دفتر زدم بیرون ،سمت ماشین رفتم ،نه نمی

گذارند فراموشش کنم !تلفنم زنگ شود؟ چرا نمیپیاده راه رفتم ،چه روز گندی! یک ساعتی راه رفتم، چرا نمی

 خورد ترانه بود،صدايش تعجبي بود

 

 !الو سعید، کجا رفتی تو-

 

 خداي يا حاال نه حوصله خودم را هم ندارم 

 

 !رفتم ،چی شدههیچی بابا کار پیش اومد باید می-

 

 :ترانه مشکوک گفت

 

 چه کاری که حتی خداحافظی نکردی! اختالفی با بهار داری؟-

 

 :واي ترانه گير دوباره مارپل شد،بي تفاوت گفتم

 

کنم زنم ازش عذر خواهی میدردسر افتاده بود ،دیگه کار فوری پیش اومد ،خودم زنگ مییکی از موکل هام تو -

 ،حاال چیکار داشت؟

 

 : ترانه سکوت کرد،يعني چه شده ،دوباره پرسيدم
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 ترانه شنیدی؟ بهار برای چی اومده بود؟-

 

 ترانه صدايش ترديد داشت 

 

 .میکنن، بعدشم ازم خواست بهت حرفی نزنم ها به وکیلشون اعتمادسعید درست نیست مراجعه کننده-

 

خواسته ،بهش ساسانو لوس نشو دیگه خودم میدونم برای چی اومده بود، برای رفتن به آمریکا حتماً وکیل می-

 .کردی که وکیل مهاجرتمعرفی می

 

ت دانستم ترانه همیشه دربرابر من خلع صالح استرانه سكوت كرد! فهمیدم قضیه چیز دیگری است، می

 :،مهربانانه گفتم

 

 ترانه-

 

 !جانم-

 

 .به هم بگو چی شده-

 

 .گفتمپرسید نمیسعید به جون خودم اگر کس دیگه ای جز تو می-

 

 کنمجونت سالمت بگو خواهش می-

 

 و ترانه گفت و انگار جانم را ستاند

 

باید چیکار بکنه! بعدشم  واال پرسید که اگه بخواد یه خونه و ماشین که به عنوان هدیه عقد بوده رو پس بده-

گفت اگه بخوام طالق توافقی بگیرم چقدر طول میکشه ،گفت اگه شوهرم آمريكا باشه چطور ميتونيم توافقي 

حدا بشيم،سعید تورو جون ترانه به کسی نگیا، مشخصه از خانواده اتون کسی خبر نداره چون بعد از اینکه 

گفت که به خدا اصالً لی پشیمون شده بود ،همش میدوباره توی حیاط پشتی باهاش حرف زدم، طفلک خی
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خواستم موضوع طالقی نیست ،و موضوع جوری نیست که بخوام توضیح بدم، گفت که فقط برای اگاهی می

بپرسمو اصالً موضوع مربوط به یکی از دوستامه، سعید انقدر هول کرده بودو استرس داشت که دستاش 

 کنم ابرومو نبرت حرفی نزنم، خواهش میلرزید، سعید من بهش قول دادم بهمی

 

 :دستانم گز گز ميكرد ،لعنتي چه مرگم شده ،خونسرد گفتم

 

ممنون که به هم گفتی ،درجریان مشکالتش هستم، یکم با نامزدش به اختالف خورده، از اونجایی که هزار تا -

به درگیری کشید، بهترین راه  معادله برای خودش حتماً ساخته ،اومده از وکیل بپرسه اگه که یک درصد کار

 چیه!اين جوجه رياضي دان ما هميشه حل معادله هاش عجوالنه اس

 

 :حالت تهوع بدی گرفته بودم سریع گفتم

 

 .گیرم،كاري پيش اومدهترانه جان شرمنده من دوباره تماس می-

 

ام م محتویات معدهگوشی تلفنم از دستم افتاد و پخش زمين شد، دنیا به دور سرم چرخید، یک مرتبه تما

 درون جوی آب ریختم ،خدایا بهار چه شده! امیر عوضی چه کرده؟

 بهار**

 

 

به خانه رسیدم، مادر اختر درون حیاط داشت گیس بلند یک دست سفیدش را میبافت،و به مش رجب مدام 

 :زدغر می

 

م ،از صبح تا حاال منو های شمعدونی درست دور آبشار بچینی!اصال بذار خودم بیامش رجب بلد نیستی گل-

 از حرص کشتی تو مرد

 

 :ام گرفت، با سر به مش رجب بیچاره سالم کردم ،آن بينوا التماس گونه نگاهم كرد ،طرف مادر اختر رفتمخنده

 

 سالم به ملکه زیبایی مادر اختر ،من اومدم-
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 :مادر اختر با ذوق برایم دست تکان داد

 

 رگشتی! ثبت نام کردی؟گل بهارم اومدی، عزیزم چقدر زود ب-

 

 ای بر چهره زیبای مادر زدمهب.و.سکنار مادر نشستم ،

 

 صبح که رفتم سریع کارم انجام شد 8بله مادر جون، -

 

 :ای کشیدم به درختان سرو بلند باالی سرم نگاه کردم،به مادر گفتمنفس آسوده

 

ای که بابا راه انداخته بود، داشتم قید هکنم انگار شبیه معجزه اس ،با اون تعزیوای مادر االن که فکرشو می-

 .زدمدرسو می

 

 ه اي بر گونه ام زد اين مهربان مادرب.و.س

 

 مبارکت باشه دردت به جونم ،الهی پرفسوریتو ببینم ،خداروشکر-

 

 :دستم را گرفت در چشمانم نگاه کردو گفت

 

ا گفتم تقصیر مامانته بدت پوشی!یمادر دیشب چت شد یهو؟ ناراحت شدی گفتم چرا همش کت و دامن می-

اومد؟ دختر، عروس خودمه هرچی بگم به خودم گفتم ،تو چرا تو قیافه رفتی؟ یا حرف و نقل دیگه بوده؟ امیرم 

 !توی فکربود، چیزی بینتون پیش اومد؟ ناراحته ما اومدیم؟ دیشب جدا خوابیدی دلخوری شده بود

 

 اي مادر تو در چه فكري هستي ،مندر چه مصيبتي

 

 .ه قربونتون برم مادر !یه مشکل کوچلو به وجود اومده، با دعای خیر شما حل میشهن-

 

 چی شده به من بگو-
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 ترديد ميان گفتن و نگفتن به جانم افتاد،ولي اگر گفتنيست اوبايد بگوييد

 

 . میگم ولی االن نه، یکم صبر کنید به موقعش-

 

 های را که خریدم نشان دادمهيجان لباس مادر دستی به صورتم کشید،و شانه اي باال انداخت،با

 

مادر یه بوتیک دیدم سر کوچه ،ببنید چند دست لباس خریدم،بنظرتون چطوره؟ قشنگه لباساش؟ دوتا بلوز -

داد اما شیکه،قربونتون برم ،شما درست گفتين ،من خودمم دوست خریدم یه دونه شلوار ،خیلی ولی گرون می

 دارم تغير كنم ،حاال از همين بلوزو شلوار شروع ميكنم 

 

زيرو كرد خوشش آمده بود اما لبش را كج كرد،آخر با اين همه تاپ ها و پيرهن هايي زيباي مادر لباس ها را 

 :خودش ،حتما اين ها را بسته ميدانست ،پشت چشمي نازك كردوگفت

 

آره عزیزم خیلی قشنگه ،مبارکت باش،ه خوشم اومد خودتم دلت میخواد از اون پیله در بیایی،ولی اگه آستین -

د ،ولي خوب يواش يواش درست ميشي؟راستی مادر سعید داره میاد دنبالمون بریم خونه بلند نبود بهتر بو

 فهیمه ،گفت چندباری زنگ زده به امیر که برای شام دعوتتون کنه ،ولی جواب نداده

 

 :نام سعید که آمد جان از بدنم رفت ،چه گندی زدم امروز خیلی عادی گفتم

 

 !رانپسر عمه! از کجا فهمیده ما اومدیم ته-

 

 :مادر كه هنوز داشت لباس هايم را وارسي ميكرد بي خيال گفت

 

خودم بهش گفتم ،نیم ساعت پیش مثل همیشه زنگ زد احوال پرسی، گفتم تهرانیم، اولش کلی دعوام کرد -

زنم که چرا همون دیشب خبر نکردیمش، حاال هم برای ناهار میاد دنبالمون ،گفت به بهارم بگین بیاد ،زنگ می

 کنم اونم برای ناهار بیاد خونمونر و پیدا میامی

 :مادر با ترديد گفت
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 ات درسته؟میگم تو که حتمی بدون امیر نمیایی ،خونه عمه-

 :های مادر،با آرامش گفتملبخند زدم به دلهره

 نه مادر، میمونم خونه درست نیست، بدون شوهرم جایی برم-

رست کن، یه ارایشی بکن، این لباس خوشگالتم بپوش که آفرین خانم ،بمون یه غذای خوب برای شوهرت د-

وقتی امیر میاد روحش تازه شه، خونه عمه حاال وقت بسیاره ،راستی گلبانو مشتی دارن میرن باغ عموت 

ورامین، برای آبیاری، آخر شب برمیگردن منو آقا جونتم نمیدونم، کی میاییم اگه هم نیومدیم ،خونه فهیمه 

ام برس ،که از وقتی اومده ایران ش شامم براش درست کن عزیزم ،شما خوش باشید به بچهمیمونیم، نگران نبا

 .جز توهاجز ناراحتی و غصه چیزی ندیده ،البته به

 

 . در دلم گفتم ای مادر کجای کاری، من حداقل اولش برای او خود مصیبت بودم

 

ا من تماس بگیرد ،سعید پسر رکی بود شاید ترسیدم سعید ببه اتاقم رفتم ،تلفن همراهم را خاموش کردم ،می

یک درصد به سرش بزند و پی جوی رفتنم به دفتر وکالت شود ،از ترانه مطمعن بودم انقدر شرافت شغلی دارد 

 .که حرفی نزند، البته شاید

 

اما با آن برخورد سردی که جلوی ترانه کرد، مطمعنم سعید از من دلگیر است ،مثل همیشه کت و دامنم را 

شد ،ولی خوب احتیاط برایم شرط بود ،به پوشیدم و شالی بر سر کردم ،مشتی محرمو نامحرم سرش می

آشپزخانه رفتمو بساط قرمه سبزی را راه انداختم، آقاجان و مادر در آشپزخانه نشسته بودند و با تبلت تصویری 

خانه به صدا در آمد میخکوب کردند، گلبانو و مشتی که رفتن، صدای زنگ با عمو ها در آمریکا صحبت می

شدم ،پشت اجاق گاز،حتمی سعید است !خودم را به نشنیدن زدم ،آقا جان در را باز کرد و بلند گفت) سعیده 

زدم ،صدای خوش و بش همیشگی مادرو سعید باهم آمد ،دستانم (دست پاچه و حیران تند تند غذا هم می

 ایش کنند تا چایی ببرد صدای مادر آمدها که منتظر بودن صدلرزید ،چنان تازه عروسمی

 

 بهار مادر سعید اومده، ما داریم میریم-

 

ترسیدم حتی نگاهش کنم ایستاده بود و کیف مادر سریع از آشپزخانه بیرون رفتم، به جمعشان پیوستم، می

 .در دستش بود

 

 سالم پسر عمه ،خوش اومدین، عمه خوب هستن؟ شوهرعمه خوبن؟-
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 :دانم چه! ولی نگاهش یک طوری بود انگار! خیلی آرام گفتر ،معذب، کنجکاو ،نمیسعید دلخور ،دلگی

 

سالم خوبن، رسیدن به خیر ،یواشکی میایین تهران ،یوقت مهمونتون نشیم،بوي قرمه سبزي هم كه خونه رو -

 گرفته ،يه دعوت كردن كه يواشكي اومدن نداره

 

 :دستپاچه به درو ديوار نگاه كردمو گفتم

 

 رفیه! اختیار دارین ،بفرماییید بشینید شربت بیارمچه ح-

 

 :مادر اختر گفت

 

 ام فهیمه منتظرهع تو هم برو به غذات برس االن شوهرت میاد ،خداحافظسر ظهره مادر دیگه بریم ب،چه-

 

یدمو به حیاط رفتم ،برای خداحافظی، وقتی هردو سوار ماشین شدند سعید جلوی امدو ب.و.سآقا جانو مادر را 

 :تگف

 

 .ببخش که توی دفتر همکارم ازت خداحافظی نکردم ،مجبور شدم برم-

 

 :سعيد ميشود بروي ،مردد گفتم

 

 سالمتی قراره با ترانه خانم ازدواج کنیدنه بابا چه حرفیه! راستی به-

 

اخم کردو یک نه قاطع گفت، ولی خودم دیدم که رابطه صمیمی داشتند، ترانه دست او را گرفته بودو سعید 

 زد، چقدر سوالم بچه گانه و احمقانه بود سریع گفتمجان صدایش می

 

 معذرت میخوام اشتباه فکر کردم ،گفتم شاید ایشالله عروسی دعوتیم-

 

 :بدون اهميت به حرف هايم به چشمانم خيره شد!خدايا مردان چه گستاخن،چشمم را به كوچه دادم كه گفت
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 وام بگم ، دوباره نمیگی از چشمت افتادم؟بهار میشه یه چیزی بپرسم؟فقط قبلش ميخ -

 

خواهد از علت دانستم که میای وای تو برایم مصیبت نشو، قیچی دردست گرفتمو کالمش را ختم کردم ،می

 خواهم به مشکالتم اضافه شودخواهم صمیمی شویم ،نمیحضور من در دفتر ترانه بپرسد، نمی

 

 کنم،خواهش مینه پسر عمه، نپرسید چرا دفتر ترانه بودم -

کرد. با یک خداحافظی دلخور به چشمانم نگاه کرد؛ نگاه از او گرفتمو به مادر خیر شدم ؛مادر نگران نگاهم می

 سوار ماشین شد و مادر نفس راحتی کشید 

وارد امارت شدم،به اتاقم رفتم، بلوز و شلوارجدیدم را برداتشتمو سریع به حمام رفتم، زیر دوش سرد آب کمی 

اش شوم، شاید فکر آنا از ذهنش بیرون رود. موهایم را خواست امروز برایش خانم خانهبهتر شد،دلم میحالم 

آمد به آشپزخانه شانه زدم ودم اسبي باال بستم، وسایل آرایشی نداشتم، که اگر داشتم هم هنری از من بر نمی

داشت، بوی قرمه سبزی و پلوی رفتم غذا حاضر بود،صدای باز شدن در پارکینگ حیاط نشان از آمدن او 

ام از هیجان به درد آمده بود ،بسم هللا ای زیر لب گفتم ،از زعفرانی در کل خانه پیچیده بود ،قفسه سینه

خدای خود کمک خواستم که اگر در بارگاه االهیش تقدیر این است که از هم جدا شویم ،چنان حسرتم بردلش 

،چون حق من این نبود ،که به خاطر مادرش با من ازدواج کند و به خاطر بماند که خوابو خوراک از او گرفته شود 

خواستم ،تا خواستم از پیش قضاوت کنم و نمیآنا طالقم دهد ،و من در این میان فقط بازیچه بوده باشم ،نمی

ر بلوز و هست کم بگذارم ،در وردی باز شد دستی به لباس قرمزم کشیدم ،با شلوار مشکی زیبا بود ،برای اولینبا

 .داد، صدای گرفته و خسته او آمدشلوار پوشیدنم حس عریان بودن به من می

 

 سالم من اومدم-

 

چشمانم را به هم فشردم، نفس عمیق یا بسم هللا ،با لبخند بر لب از آشپزخانه بیرون رفتم،شادو سر حال 

 موهاي پشت سرم را تكان ميدادم 

 

 سالم خسته نباشی ،عزيزم ،خوش اومدین-

 

 ای انگار مرا نشناخت، ابروی باال انداختو پرسیدتا چشمش به من خورد،همانجا وسط سالن ایستاد، لحظه
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 !سالم خوبی-

 

به سمتش رفتم کیفش را از دستش گرفتم، مانند گیجها کیف را به دستم داد ،هر چه خودم را مجاب کردم که 

 :آشپزخانه رفتم و همچون تمام زنان گفتم ه خرج صورتش کنم ،حقیقتاً وجدانم نگذاشت ،به سمتب.و.سیک 

 

 .عالی عالي،تا دست و صورتتونو بشورین ناهار آماده اس-

 

صدایی نشنیدم لیوانی برداشتمو شربت بهار نارنجی ریختم،هرچه فكر كردم چه كنم دلبر تر بنظر بياييم 

اش ازاتاقش بیرون آمد، چهرهنفهميدم،شانه اي با ال انداختمو به سالن رفتم ،نبود! کمی منتظر ماندم که 

خسته بود، اخمی میان دو ابرویش بود،داندان هايم را مانند اسب بيرون انداختمو،دمم را تكان دادم ،مثال لوند 

 : وار گفتم

 

 بفرمایید شربت-

 

ای ،بودم،اما هیچ نگفتو به اطراف گيج لیوان را گرفت !کمی مزه کرد،منتظر حرف محبت آمیزی، قربان صدقه

 :ه کردو گفتنگا

 

 بقیه کجان؟-

 

به آشپزخانه رفتم و به مانند تمام زنان ایرانی که از صبح تا غروب به انتظار همسرانشان هستند تا یک ریز 

 :زدمهایشان را بگوییند شروع کردم به حرف زدن میوها را میشستمو با ادا حرف میحرف

 

دنبالشون، تعارفم کرد، ناهار درخدمت باشیم گفتم  آقا جونو مادر جون رفتن خونه عمه فهیمه ،پسرعمه اومد-

برو بابا من بدون همسرم جایی نمیرم ،خالصه گلبانو جونو مشتی هم رفتن ورامین برای آبیاری باغ ،واي یعنی 

پدر این مشتیو گل بانو که هیچ ،قیافه هفت جدو آبادشونو، این مادر اختر با افاده هاش جلوی چشمشون آورد، 

 نقدر خوشحال بود میره ورامین که نگو! پناه برخدا از دست خانم مدیر،یعنی مشتی ا

 

متوجه آمدنش به آشپزخانه نشدم ،به صورت کامالً غافلگیرانه از پشت کمرم لیوان را روی ظرف شویی گذاشت 
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که ای نشد ،تمام عضالت بدنم منقبض شده بود، نفسم را حبس کردم ،نكند بي حنبه بازي در بياورد؟ به لحظه

به سمت میز ناهار خوری رفت، نفس را بیرون دادم چه شوک بدی بود،به سمتش برگشتم احساس کردم 

خواست نمایان کند، پس کارش عمدی بوده!پناه برخدا از شر تو، به لبخندی در کنج لبش آمده، ولی نمی

 :شستن بقیه میوها ادامه دادمو وراجی را به حد اعال رساندم

 

ام عوض شد، خیلی ن رسوندینم دانشگاه یه دوساعتی دانشگاه بودم ،کلی روحیهصبح که زحمت کشیدی-

خوب بود فضا عالی ،ماشالله چقدر دیپلم افتخارو جایزه جهانی برده این دانشگاه ،خالصه از دانشگاه دلکندمو 

 بی خیال تاکسی شدم، شروع کردم پیاده روی تا با اطراف آشنا بشم،

 

گفتم، سوتفاهم ها ازنگفتن هاست، حال که ،حتماً باید در مورد دفتر وکالت میدستانم شروع به لرزش کرد 

 .کندسعید مرا دیده بود مجبور بودم بگوییم ،خدایا هرچه بگویم شک می

 

رفتم یه تابلو دیدم از یه دفتر وکیل خانمتا نام وکیل را آوردم نگذاشت حرفم تمام شود که داشتم که پیاده می-

 غرید

 

 د رفتی! برای چی؟اونجا كارت چي بود؟دفتر سعی-

 

 یاخدا نفسم قطع شد ،با تعجب به سمتش برگشتم،خودم را خونسرد نشان دادم 

 

 !وا گفتم دفتر یه خانم وکیل! اسمش ترانه باقری بود، کی اسم پسر عمه رو آوردم حالتون خوبه-

 

را اينقدر غريب است با من ،حالش تر شد ،اصال چه مرگش شده،نكند ميخواهد مرا رها كند؟،چاخمش پر رنگ

 انگار خوب نبود از استرس دوباره شروع به میوه شستن کردم

 

خالصه کسی توی دفترش نبودو سریع رفتم پیشش، ازش پرسیدم که بخوام همراه شما بیام آمریکا چقدر -

زای توریستی هم زمان میبره، اونم تأیید کرد که سختگیری زیاد شده، اصالً محاله طی این دوهفته بشه وی

بگیری، البته بنده خدا گفت که وکیل مهاجرت نیست و یکی از همکاراشو معرفی کرد ،خالصه هزینه مشاوره 

 ارو دادمو اومدم بیرون
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شد، نفسی فهمید خیلی برایم گران تمام میترسیدم نام سعید را بیاورم ولی اگر میچشمانم رابستم، می

،دستانش را پشت سرش گره زده بودو به من خیره بود، با شور و شوقی  گرفتمو با هیجان به سمتش برگشتم

 :دروغین گفتم

 

حاال یچیز جالب براتون به گم، این خانم وکیله یه حیاط کوچیک داشت پشت اتاقش ،که با همکاراش جلسه -

به به خانم  گرفته بود وقتی مشاوره دادنش به من تموم شد ،من تا بیام با منشی حساب کنم ،یه مرتبه دیدم

وکیل دست تو دست و جیک تو جیک و هرهرو کرکر، با سعید عمه از حیاط پشتیشون اومدن بیرون حاال منو 

ده !بدجنس ولی نمیدونی بگو از تعجب شاخام زد بیرون! خودمون عجب کلکیه عمه! داره عروس میاره لو نمی

 چقدر عاشقانه تو بغل هم بودنا

 

توانستم بگویم؟ بگویم که سعید که مرا دید خشک شده ن نبود، ولی چه میحرفم را گفتم حقیقت ماجرا ای

گفت من نابغه کوچلوی سعیدم !صاف نشست کالفه سرش را تکان دادو با صدای عصبانی بود، و ترانه می

 :گفت

 

 !میشه اگه کاری داری به من بگی-

 

 :دیس غذا را برداشتم و بدون نگاه به او گفتم

 

 .لی اتفاقی دفتر وکیلو دیدم اسمشو که دیدم خانمه وارد دفترش شدمچشم عزیزم ،ولی خی-

 

از ترس برای اینکه آرام شود عزیزمی خرجش کردم ،دیس پلو را روی میز گذاشتم سرش را روی میز گذاشته بود 

 :پرسیدم

 

 خسته این؟-

 

 سرش را بلند کردو سری به مثبت تکان داد، خورشت را آوردمو روبرویش نشستم

 

 ،یکم غذا بخورین حالتون بهتر میشه ،بعدش برین بخوابین که سرحال به شینآخي -
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 :به غذا با تعجب نگاه کردو گفت

 !خودت پختی -

 !بله نوش جونتون به هم نمیاد-

 

 ابرویی باال انداختو شروع به کشیدن غذا برای من کرد رفتارش عجیب بود نه حرفی نه محبتی

 

 یمارستان چطور بود؟برای من کم بکشید، راستی شما ب-

 

 :نفس عمیقی کشید

 

 چهار ساعت توی اتاق عمل بودم داغونم-

 

 :طفلك بي نوا خسته بود ،من هم زرزرو ،با لبخند گفتم

 

وای ببخشید! شما اینهمه خسته این من وراجی کردم، شرمنده،نمیدونم چرا دوست دارم همچیزو برای شما -

 اسي دارم كه بايد ريزو درشت و به شما بگمبگم،من كال آدم وراجي نيستم ،ولي يه احس

 

هایم لبخند زد،بدون ای کفگیر در دست مکث کرد،ای جان گل زدم به هدف ،قربان وراجیاین را که گفتم لحظه

 حرف شروع كرد به خوردن ،خوب مثال بگو،قربون وراجي هات،هيچ نگفت در حال بازي با غذايم گفتم

 

نمیشه حرف زد ،میگم یه کوچلو دیگه از حرفام مونده میتونم بگم یا بذارم برای وای حاال شما هم خسته این -

 یه موقع دیگه؟

این را که گفتم از شدت خنده غذا در گلویش پرید،وا خوب مثال خواستم دلبري كنم بي جنبه، سریع یک لیوان 

 آب دستش دادم

 

 !وای چی شد ببخشید-

 

رفتم و چند ضربه به کمرش زدم ،نفسش که جا آمد از سرفه سرفه امانش را بریده بود، سریع پشت سرش 

 :زیاد اشک در چشمانش بود ،خندید و گفت
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 دختر،اصالً بهت نمیاد اینقدر حراف باشی-

 

 :سرجایم نشستم،پشت چشمي نازك كردم و گفتم

 

 وا مگه چی گفتم! کلی دیگه اش مونده-

 

 : بلند خندید من هم خنديدم و گفتم

 

شد بخندید؟ از وقتی اومدین اخم هاتون توی همه!حداقل وراجي هام يكم نبودم کی باعث میببینید اگه من -

 خستگيتونو در كرد 

 

اینرا که گفتم ،انگار كفر گفتم!اخمهایش در هم رفت! وا چه شد! کسلو کالفه انگار نه انگار که چند ثانیه پیش 

 :شد گفتداشت از خنده خفه می

 

 .های مسافرتی ،بلیط برای ترکیه یا دبی رزرو کنن ،قرار شد خبرم کننزنگ زدم به یکی از آژانس-

 

چرخاندم واي بايد برود!به اين زودي!قاشقم را بر روی بشقاب گذاشتم،و از ناراحتی چشمانم را به هرسمت می

 :،تا به او نگاه نکنم متوجه ناراحتیم شد التماس گونه گفت

 

 رم قسم نمیرمبهار فقط یک کالم بگو نرو ،به خاک ماد-

 

 خواهد برود رفتنش با من است برگشتنش با آنادستی به موهایم کشیدم، دلم نمی

 

چی بگم ،اگه بگم نرید همچیز حل میشه؟ اگه یک درصد آنا راست بگه چی؟ به خدا که دلم نیست برین دلم -

یم گرفتم نمیخواد شوهرمو باکسی تقسیم کنم، ولی تنها راه مشخص شدن همچیز رفتن شماست ،تصم

 امشب اینجا بمونمو فردا صبح میرم تا شما زودتر برین بلیط بگيرين ،فقط ميخوامودتر حلش کنید

 

 :های من هم انگار سر کیفش نیاورد ،آرام گفتکالفه بود خسته بود، غمگین بو،د وراجی
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 فکر نکنم نیاز باشه خودت بری-

 

 !یعنی چی-

 

 جوابم را نداد

 

 !چیزی شده-

 

 المت نه تکان دادسرش را به ع

 

 :دستانم را به هم فشردمو بی جهت پرسیدم

 

 میگم ببخشید خسته هم هستین ولی یه سوالی ذهنمو درگیر کرده ،اگه آنا کلک زده باشه چی؟-

 

 دلخور نگاهم کرد

 

 اینقدر احمق نیست که اینکارو بکنه من پزشکم آمیتونم با یه آزمایش ساده همچیزو بفهمم-

 

 کنیدیکنه زیادی بهش اطمینان دارینآ میگم آگه بچه از شما بود چیکار میخوب شاید فکر م-

 

 دستانش را روی میز گذاشتو سرش را روی دستش

 

 کنیمآ نمیتونم زندگیمو خراب کنم به خاطر یه بچهسقطش می-

 

 خواستم بگویم آن جنین بی نوا چه گناهی کرده اما حرفی نزدم مسئولیتش با ان دو بود، نه من

 

 :ستم حرف را عوض کنم پرسیدمخوا

 



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

294 

 

 ساعت چند باید برین بیمارستان-

 

 :سرش را باال کردو دستی به صورتش کشید

 

 4ساعت -

 

کنم ظرف هارو کنم، از خود گذشتگی میغذاتون که تموم شد شما برو استراحت کن ،سه ونیم بیدارتون می-

 شورم،خوبه؟هم خودم می

 

 ای کردتک خنده

 

 ار گلبانو میاد میشوره،راستی گفتی یکم دیگه حرف داری، چی بود؟نمیخواد بشوری بذ-

 

 :خندیدمو گفتم

 

 نه دیگه برین بخوابین شب میگم-

 

رفت شروع گفت چه شده؟ داشت که بیرون میلب خند بی جانی زد ، ذهنش حسابی درگیر بود، کاش می

 کردم به وزوز،

 

یک دوتا بلوزو شلوار گرفتم بگین چند؟...تومن یعنی به خدا کنید اینو بگم رفتم یه بوتوای حاال که اصرار می-

 مغزم سوت کشید، چه خبره تهران انقدر لباس هاش گرون

 

 دم در آشپزخانه ایستادو خندید

 

 خواستی بگیاین بود اون یه کوچلو که ته دلت مونده بود ،می-

 

 آره دیگه تموم شد برین بخوابین-
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 مطمعنی حرفی توی دلت نمونده-

 

 :کمی چشمانم را ریز کردم و گفتم

 

 زد، حاال واجب نیست بعد میگماهان راننده تاکسیو نگفتم چقدر حرف می-

 

 لبخندي زد تا خواست از آشپزخانه بيرون رود آرام جوري كه بشنود گفتم 

 

 خوبه حاال خوشگلم نيستي ،اخمم ميكنه واسه من-

 

ورتم برد،وحشي شد~ نفسم بند آمد یک مرتبه به طرفم برگشت پرشتاب به طرف آمد دستش را سمت ص

 ام گرفتمام را محکم گرفتو کشید! بلند خندید دستم را بر گونهگونه

 

 وای لپمو کندیدید آخ-

 

 :از آشپزخانه خارج شدو بلند گفت

 

خدایی دیگه طاقت نیاوردم ،بعدشم لپ کشیدن جزو قرار شما نمیشه گفته باشم،بعدشم خانم خيلي دلت -

 مچين شوهر جذابي داريبخواد ه

روی صندلی آشپزخانه نشستم صورتم از خجالت این حرکتش داغ شده بود سرم را به زیر انداختم او مرد 

مهربانیست،ولي خود پسندي در ذاتش است،درتمام طول زندگیم در بیستو چهار ساعت اینهمه وراجی نکرده 

 یم یک مشت چرند روزانه بود بودم همیشه ساکت و کوتاه سخن بودم البته که تمام حرفها

 

 ظرف هارا شستمو هوس دیدن تلوزیون به سرم زد، وارد سالن که شدم دیدم روی کاناپه خوابیده

 

ام را ای آوردمو بر رویش کشیدم، روی صندلی روبروی نشستم ،نگاه خیرههنوز اخم میان ابروهایش بود،ملحفه

خواهد مانند بقیه زندگی کنم. سرم را بر مش دلم میبه صورتش دادم، برایم جذاب شده دوست دارم بشناس

 روی مبل تکیه دادم چشمانم را بستم و نفهمیدم چه زمان خواب همنشینم شد
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*** 

 

امیر حسین با صدای آالرم گوشیش بیدار شد، کمی که به اطراف دقت کرد متوجه شد بهار نشسته خوابش 

 :برده، غرید

 

 میگیره  دختر بی مالحضه حتماً گردنش درد -

 

پاهایش را از کاناپه آویزان کرد ،سرش را میان دستانش گرفته بود، دعوای لفظی سختش با حامد بیش از اندازه 

اش کرده بود، لعنت به این شانس، امیر حسین مطمعن بود که بهار از ماجرا خبر ندارد ،اگر خبر بی حوصله

 داشت اینقدر شادو پر هیجان نبود، امير با خودش گفت 

 

این دختر به خاطر من لباس جدید پوشیده روسری از سر برداشته غذایی درست کرده و یک نفس حرف زده -

 اما من فقط سکوت کردم 

 

آنقدر از دست ناسزاهای حامد ناراحت بود ،که چند دفعه خواست به خاطر حامد با بهار بحث کند، اما بهار 

ر بیدار شودو حرف بزند ،به کنار بهار رفت سرش را کنار مقصر نبود، خانه پر از سکوت بود ،دلش خواست بها

 گوش بهار آورد

 

 بهاربهار، بیدار شو ،چرا اینجوری خوابیدی! دختر بلند شو برو توی تختت-

 

بهار کمی تکان خورد ،چشمانش را باز کرد و امیر حسین را بیش از اندازه نزدیک خود دید، کمی ترسیده بود 

ر فکرش به هم ریخته بود که حوصله سربه سر گذاشتن بهار را نداشت ،بهار سالم ،امیر متوجه شد ولی آنقد

کرد و امیر بي حوصله جوابی دادو به سمت دستشویی رفت، بهار به اشپزخانه رفت و سینی میوه را آماده کرد 

ور ای باال انداخت شاید اخالقش همینطدانست دلیل کج خلقی امیر حسین چیست شانه،در فکر بود نمی

رسید تر به نظر میکرد عاشقاش گرفت انگارامیر حسین وقتی جلوی دیگران نمایشی رفتار میاست خنده

آمد انگار جز اش گرفت نام وکیل که می،خدارا شکر کرد که بابت سعید عکس العمل بدی نشان نداد،خنده

 رسعید هیچکس وکیل در این شهر نیست، گفتن نام امیر حسین هم شده دردسر بها

 

کرد او قول توانست اسمش را بگویید ولی خوب باید امیر حسین را شاد میرفت نمیهرچه با خود کلنجار می
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داده بود که پشتش باشد ،میوه هارا به سالن برد، امیر حسین کیف به دست در سالن پذیرایی در حال پیام 

آقای دکتر همیشه شیک پوش است ای بهار به قامت امیر حسین نگاه کرد،پس ذهنش گفت دادن بود، لحظه

 ولی اخمش برای چیست؟ جلو رفت انگار که کسی قلبش را چنگ میزند پیش خودش گفت

 

ها را روی میز گذاشت انقدر استرس داشت که بدون نگاه به باید بتونم اسمشو به گم شاید فرصتی نباشه،میوه

 :امیر حسین گفت

 

 عزیزم میوه-

 

ویید امیر حسین سرش را به سمت بهار چرخاند، لبخندی زداین دختر با اینبار هم نتوانست اسمش را بگ

کرد حقیقتاً که امیر انتظار محبت بود ،خیلی هم زیاد و همیشه در هر شرایط دیگران را شرمنده محبتش می

محبت از بهار نداشت با موضوع بارداری آنا محبت کردن بهار لطف زیادی بود، بهار در حال پوست کندن میوه 

بود، امیر حسین نخواست حال خوش امروز بهار را خراب کند ،و فكر كرد قضیه بهارو حامد از هم جداست 

لرزد ،و بهار در فکر بود ،او ،روبروی بهار نشست گيالسي برداشت به بهار نگاه کرد، متوجه شد دستان بهار می

ته گلی زیبا ،اما نگرانی به جانش تصمیم گرفته بود شیفت بعدازظهر به بیمارستان امیر حسین برود با دس

 :افتاده بود نکند امیر ناراحت شود، امیر حسین که بهار را در فکر دید،سوالی پرسید

 

 چیزی شده؟ چیزی ناراحتت کرده؟-

 

 :بهار که شرم حضور امیر حسین را داشت سریع گفت

 

 کنید از خواب که بلند شدم کمی کسلمنه نه چرا اینجوری فکر می--

 

 :ری تکان داد بهار گفتامیر س

 

 شیفت بعداز ظهرتون تا چه ساعتی طول میکشه؟-

 

 کیلینیک بیمارستانم عملی اوژانسی پیش نیاد میام ساعت هشت ،چطور؟ 7تا  4ساعت -
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هيچي دوست داشتم امشب با هم بریم بیرون، فردا هم که دارم میرم شهرستان ،اگه تا هشت سرکارین كه -

 ن خسته این، یکبار دیگه بعد از برگشتتون انشاللهنمیخواد ،شما دیر میایی

 

 و بهار انشالله را با تردید گفت امیر از حرف بهار استقبال کرد

 

خوریم، ولی خوب بیمارستانه دیگه اگه مورد اورژانسی پیش نیاد ،حتما نه خیلی هم خوبه، میریم یه تابیم می-

 کنمميريم ،حاال باهات هماهنگ می

 

 :بهم كوبيدو گفت بهار دستانش را

 

 واای چه عالی ،امشب شام میریم بیرون،ممنون-

 

 !چقدر ذوق کردی دختر مگه توی زندانی-

 

نه همینجوری خیلی دوست دارم باهاتون حرف بزنم، خیلی دوست دارم بشناسمتون ،قبالً هم گفتم هیچی از -

 شما نمیدونم،دوست دارم عاليقتونو بدونم 

 :های حامد غریداش را درو ن بشقاب رها کرد، ایستاد برزخی از حرفامیر حسین ميوه نیمه خورده

 

خودتو خسته نکن، آدم مهمی نیستم که بخوای کشفم کنی ،توی یک کالم یه احمقم که االن نمیدونم -

 زندگیمو چطور نجات بدم، که هرکسی هرجور دلش میخواد باهام حرف میزنه

 

 :بهار متعجب ودلگیر گفت

چرا اینجوری میگین! من که حرف بدی نزدم! ببخشید شرمنده میدونم فشار مشکالت زیاده این چه حرفیه !-

  !ولی کجای حرفم ناراحتتون کرد

فهمید رفتار تلخ امیر حسین امیر حسین خواست حرفی بزند اما بیخیال شدو به سمت حیاط رفت،بهار نمی

 :نشات گرفته از چیست! پشت سر امیر دوید چند بار گفت

 

 یک لحظه صبر کنید،وايسين -
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 :اما امیر عصبانی به سمت خودرو اش رفت، بهار به او رسید و نفس نفس زنان گفت

 

 کنم یه لحظه صبر کنیدخواهش می-

 

 :امیر ايستادو با اخم گفت

 

 ایستم، چرا خودتو اذیت کردیچرا دنبالم میدویی! یک کالم بگو هوووی وایسا! می-

 

 یهدور از جون این چه حرف-

 

 بهار شرمنده سر به زير انداخت و امير كالفه بود از اين همه دوري و نزديكي بهار 

 

 خواستی بگی؟چی می-

 

 :اش گفتبهار سرشکسته از این رفتار احمقانه

 

 میشه یه خواهشی کنم-

 

 امیر سرش را سوالی تکان داد

 

هر کاری کردم که حال و هواتون خواهش ميكنم با من حرف بزنيد،میشه بپرسم چی شده؟ چرا ناراحتین؟ -

 عوض بشه نشد! االنم که انقدر برزخی بودین نفهمیدم من چي گفتم که ناراحتتون کردم؟ 

 

کرد تصمیم گرفت ماجرا را به بهار بگویید،چشمانش را ريز كردو حرف های حامد در قلب امير سنگینی می

 :پرسيد

 

 مهمه برات ناراحت باشم؟-

 

 ان امیر خیره شدبهار با اطمینان درچشم
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 کنیدخیلی خیلی زیاد، بیشتر از اونچیزی که فکر می--

 

 امیر پلک برهم زد این حرف بهار از یک شربت گالب خنک هم گواراتر بود ،به صندلی کنار استخر اشاره کرد

 

 بیا بریم اونجا-

 

م نیستم( وقتی روي بهار سرخوش راه افتاد به خودش گفت) نه خوشم اومد دارم راه میوفتم پس بی هنر ه

 :صندلي هاي سفيد كنار استخر نشستند امیر به چشمان کنجکاو بهار خیره شدو گفت

 

 صبح زنگ زدم بابام ،گفتم میخوام یه مدت برگردم کالیفرنیا، علت پرسید حقیقتوگفتم-

 

 بهار دستش را جلوی دهانش گرفت

 

 وای گفتین؟ اخه چرا! چیزی که معلوم نیست!يا خدا بابام-

 

تر میشه، من چون اول مخالف ازدواج با بهار نمیشه پنهان کرد، هرچی پنهان کاری کنم شرایط برای تو سخت-

 گفت میخوای بهارو سركار بذاریو بری،گفتم ،بابام میتو بودم االن هرچیزی دیگه ای می

 

تا نذاره برگردی ،میگم پدر بهش گفتم که آنا بارداره، بابامم گفت انا دروغ میگه میخواد برت گردونه کالیفرنیا 

ام!حاال اين كه درد نيست ،از شانس بد من ، فرزانه و حامد هم اونجا بودن هردوشون کامل متوجه من مگه بچه

 موضوع شدن

 

 بهار دستش را روی سرش گذاشت و نالید

 

 یا خدا حامدم فهمید؟-

 

 امیر سری به مثبت تکان داد
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 دهنش دراومد بارم کرد، بهش میگم درست صحبت کن حامد گوشیو از بابام گرفت و هرچی از-

 

مرتیکه، بهم میگه توی کثیف برای چی اومدی خواهر منو گرفتی، تو باید با همون ف.احش. ه های آمریکایی 

میموندی ،نتونستم تحمل کنم ،منم چهار تا بارش کردم ،اونجا انگار بین فرزانه حامدم درگیری شد،زنگ زدم 

نه چخبره؟ احسانم سریع رفته خونه،ولي چه خونه ای !خونه ای که وقتی مامان نیست احسان بره خونه ببی

دیگه خونه نیست، یعنی ستون خونه نیست ،یعنی که وقتی مامان نیست حامد اینجوری جرات میکنه باهام 

 .حرف بزنه

 :امیر حسین عصبی بود، و بهار آواری از مصیبت بر سرش ریخته بود، با بغض گفت 

 

 من ،شرمنده ، حامد عصبیه ببخش،عزيزمخداي -

 

ای نشسته، مشخص بوده کنی ،احسان رفته که خونه دیده هر کسی یه گوشهنه بابا چرا تو عذرخواهی می-

کرده، گفته عمو مثل  ب.و.سحامدو فرزانه بد قاطی کرده بودن،حامد احسانو که دیده بلند شده دست بابا مو 

حقمه، ولی درمورد بهار شوخی با کسی ندارم،بعدشم گفته میرم خواهرمو بابامی برام ،بزنی توی سرمم حتماً 

 برمیگردونم و نمیذارم تو خونه اون عوضی بمونه ،تو خونه کسی که معلوم نیست با چند تا بوده ،

 

 :امير حسين دلگير به بهار گفت

 

 بهار منو عوضي شناختي؟-

 

 :بهار تا خواست حرفي بزند امير پوزخند زدو گفت

 

سوال مسخره اي!ديگه واسه تو كه ازاول سنگ تموم گذاشتم ،انقدر ناراحتت كردم ،كه ازم بيزار بشب،ولي  چه-

خدا ميدونه هيچ وقت دروغگو نبودم ،حاال هم انگار حامد میخواد بیاد دنبالت ببرتت شهر ستان نمیدونم 

 چطورتا حال بهت هنوز زنگ نزده

 

بگيرد اما دستش را مشت كرد ،آواري از مصيبت ها سرش ريخته بهار خواست دلجويانه دست امير حسين را 

 :بود،دلجويانه گفت
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من پشتتونم ،تا آخرش،حامدم پاشو از گليمش دراز تر كرد حرمت ميشگنم بخاطر زندگيم ،اما خواهش -

 ميكنم شما حرمت شكني نكن باشه؟

 

 :اميردلش گرم شد،مهربنانه سري به مثبت تكان داد بهار گفت

 

 ین ماجراها پیش اومده؟کی ا-

 

 بود که به بابام زنگ زدم  12فکر کنم از اتاق عمل که اومدم بیرون ساعت  -

 

گفت صدای زنگ خانه آمد،امیر به سمت در رفت و بهار سریع به سمت بهار ایستاد مدام زیر لب یا خدا می

پشت پنجره که رفت دید نه تنها  داد حامد باشد، بهداخل ساختمان دويد،روسریو مانتو تن کرد ،دلش گواه می

حامد آمده، همه خانواده عمو پرویز و خودش را هم آورده،)لعنت بهت حامد(چشمانش را بست یا خدا این 

داد ،دستانش را به هم فشرد با تمام وجود توسل کرد به داد، این آمدن یهویی بوی جدایی میآمدن بوی شر می

 فاطمه زهرا

 

 .ی نشه، یا فاطمه زهرا بتونم پشتش بایستم، یا فاطمه زهرا رو سیاه نشمیا فاطمه زهرا حرمت شکن-

 

همه یک دست مشکی پوش وارد سالن خانه شدن ،صدای بلند حامد قلب بهار را از جاکند ،بهار سریع به 

 ای که دید چهره حامد گر گرفته بوداستقبال رفت ،و اولین چهره

 

چقدر خوب که همه با هم اومدین خوشحالم کردین ،بفرمایید  جانم داداش؟ سالم به همگی ،خوش اومدین،-

 توی سالن بفرمایید

 

کردن ،حاج حسین سر شکسته به سمت سالن احسان و پرویزو فرزانه از شرمندگی به درو دیوار نگاه می

ت پذیرایی رفت ،و تنها نگاه امید بخش در آن جمع حمید بود ،پری اشک ریزان و ناله کنان به مانند مصیب

 :ای جلو رفت ،بهار را در آغوش گرفت بهار ناراحت گفتزده

 



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

303 

 

کنید انگار قراره کنید؟ حرف بزنید چرا همه یجوری نگاهم میمامان چی شده؟ آخه چرا اینجوری گریه می-

 بمیرم؟

 

 :صدای گریه پری باالتر رفت وگفت

 

 .بدبخت کردمخدانکنه، من برات بمیرم ،من خاک برسر بمیرم که دختر گلمو دو دستی -

 

 چه حرفیه مامان چرا بدبخت؟-

 

بهار همه را به سالن پذیرایی دعوت کرد ،در میان جمع به دنبال امیر حسین گشت، او را ندید چشم 

های لرزان از کرد ،با قدمگرداند،امیر حسین تکیه زده بر در ورودی با شرمندگی تمام به حیاط خانه نگاه می

از سالن پذیرایی بقیه به در وردی دید نداشتند، بهار که انگار با توکلش ترس به سمت امیر حسین رفت ،

 :آرامشی به قلبش وارد شده بود، بلند چنان که همه متوجه شوند گفت

 

کنم امیر حسین جان عزیزم ،شما خداحافظی کنيد ، برین سر کارتون تا دیرتون نشده ،من خودم پذیرایی می-

 تا شما برگردین

 

تعجب به بهار نگاه کرد ،و بهار بالخره اسم امير را گفت در این لحظه در این ساعت احساس امیر حسین با 

دهد بهار( بهار کرد تنها پناهش بهار است ،بغض گلویش را گرفت و پس ذهنش دوباره گفت)بوی مادرم می

رمتی به امیر دانست این آمدن تماماً به جهت بی حخواست که فقط امیر حسین برود ،مینزدیکش شد او می

 حسین است صدای بلند حامد از پذیرایی آمد

 

 بهار ما برای پذیرایی نیومدیم، اومدیم ببریمت زود آمده شو تا شب نشده برگردیم-

 

 :صدای پرویز آمد که گفت

 

صلوات بفرست حامد ،چرا اینقدر عصبانی هستی؟اين يه مشكل كوچيكه كه حلش ميكنيم ، ما نیومدیم -

 رگردیم اومدیم یه سری مسائلو حل کنیماینجا که زود ب
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 :حامد عصبي خواست حرفي بزند كه حمید غريد

 

 حامد بزرگتر از تو هم اینجا هست زبون به دهن بگیر-

 

 :بهار به امیر نگاه کرد دست امیر را گرفت آرام گفت

 

 عزیزم من قبالً هم گفتم پشتتم ،خیالت راحت ،تنهام نذاری ،تنهات نمیذارم-

 

 ای همراه با نفسی راحت بر پیشانی بهار گذاشتهب.و.سین پشت سر بهار را گرفت و امیر حس

 

 کنمتو که پشتم باشی خیالم راحته، دیگه حاال مطمعنم دلت باهامه، گند زدم به زندگی،جبران می-

 

 :بهار از شرم گونه هايش رنگ گرفت خود را عقب كشيد و گفت

 

یزه و شر،تورو به خدا حرمت نگه دارین اجازه بدین من حرف کنم عصبی نشین ،حامد زبونش تخواهش می-

 بزنم میدونم حمیدم هوامو داره

 

 ات کردم تو حرف بزنی؟من خجالت زده-

  

امیر شرمنده از این موقعیت به پیش آمده ،بدون اینکه منتظر جواب بهار بماند ،به سمت سالن پذیرایی رفت 

ست امیر احساس تنهایی کند همه خيره به امير بودند ، امیر خوا،بهار سریع در کنارش ایستاد،چون نمی

 :حسین گفت

 

خوش اومدین همگی ،شرمنده من دوساعتی باید مطب بیمارستان باشم، شما تا ا ستراحت کنید من برگشتم -

 ،بابا اینجا که خونه خودتونه من نباید تعارف کنم، با اجازه

 

 :رد،حمید با خونسردی گفتهیچکس جوابش را نداد بهار به حمید اشاره ک
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داداش میشه یه نیم ساعت دیرتر بری؟ بزرگترها حرف دارند، دمت گرم، همه دکترها که دیر میرن مطب توهم -

 یکی مثل بقیه دکترها ،بمون تا تکلیف معلوم بشه

 

ل سالن اش تماس گرفت ،بهار به کنار مادرش رفت پری ولکن گریه نبود،صدایش کامیر باشه ای گفتو با منشی

 :های روی میز ،رو به اتمام بود ،بهار دلگیر گفترا گرفته بود،دستمال کاغذی

 

کنید، چرا اینقدر پریشونید اومدین مجلس عزا یا اومدین سری به دخترتون بزنید،بزرگتري مامان چرا گریه می-

 !كردن اينجوريه

 

 :اشاره به تک تک افراد داخل سالن کرداش شدیدتر شد ،چادر از سرش انداخت ،ایستاد با انگشت پری گریه

 

گفتم، به همه اتون گفتم ،گفتم لباس سیاه تن همه امونه ،گفتم عذا داریم، هنوز داغ زهره به دلمونه، هنوز -

خاک سردمون نکرده ،نذارین برن زیر یه سقف ،گفتین نه امیر تنهاست، میخواد بازنش باشه ،گفتم نبرین 

جونو واسطه گذاشتین ،حاال ببينيد بزرگتري اونا باعث شد شومي زندگي دخترمو دخترمو، لج کردین اخترو اقا

بگيره ،آره من خاک برسر حرف هام همش الکیه وخرافات، حاال رسیدین به حرفم، دیدن درست گفتم دیدن 

 شومیش گرفت دامن دخترمو ،خدا منو مرگ بده نبینم این مصیبتو

 

ماس كرد نميخواهد،نگفت بهار از رابطه آنا و امير دلخوشي ندارد بهار پوزخندي زد،مادرش نگفت،دخترش الت

،نگفت مدام امير را بر سر بهار ميكوبيد ،و پري تنها نگران آبروي خانواده بود بهار به سمت حامد رفت شرم 

 : داشت بلند با برادرش صحبت كند آرام اما دلگير گفت

 

 !ام حسین اشتباه گرفتهداداش چی گفتی به مامان که این جارو با تکیه ام-

 

 حامد ایستاد در چشمان بهار خیره شد حامد چشمانش رنگ خون داشت

 

 کنیم، تو خودتو کنار بکشبهار دخالت نکن، ما حلش می-

 

بهار سری به مثبت تکان داد به به تک تک افراد نگاه کرد همه شرم داشتن از نگاه به بهار، بهار اينبار 

 :گستاخانه گفت
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میگی داداش ،تا بقیه هستند برام تصمیم بگیرن من چه حق دخالتی دارم! راست میگی حامد  آهان راست-

 بهار ساکتش خوبه ،نه؟ بهار حرف گوش کنش خوبه ،آره؟

 

بهار انگار که دریچه قلبش را باز کرد تا بگویید همه با تعجب به صورت برزخي و زبان تند بهار خيره بودند،بهار 

 :ی گفتنفسي گرفت ، با پوزخند

 

بهار اگه بله و چشم بگه بهاره، درسته؟ نه انگاری حامد خوشت نیومداز اين جوري حرف زدنم ! پيش خودت -

زنی میگی دخالت نکن! آره داداش؟ چرا محترمانه حرف می !ميگي بهار یه روز آب تهرونو خورد اینقدر پرو شد

وزیم ،بهارهم خبر مرگش تنش کنه، چون به حقیقتو بگو،بگو بهار کرو اللو کورش خوبه، تا ما ببریمو بد

 صالحشه،و مرگ براي بهاريكه اورضه نداره از خودش دفاع كنه حقه

 

 :احسان ایستاد درد داشت حرف هايي بهار احسان شرمنده بلند گفت

 

 زن داداش-

 

پدري بهار دستش را به عالمت سکوت بلند کرد سمت پدرش برگشت ،گستاخ شده بود انگار بهار مستقيم به 

 :كه دستاي گره زده اش خيره بود گفت

 

اش خوبه !ها بابا؟مگه نه بهار فقط ها بابا راست میگم یا دروغ؟ مگه نه اینه كه بهار فقط چشم گوش بسته-

 بله چشم هرچی شما بگینش خوبه ؟آره بابا؟

 

 :روبه روی پاهای پدرش زانو زدو با بغض گفت

 

به زیر باشه، کر بشه گوشام صدای ناله های گریه مادرمو  کور بشه چشمام نبینم بابام شرمنده سر-

نشنوم،مرگ ميخوام از خدا وقتي انقدر بي اورضه ام ميدونيد كه لشكر كشي كردين براي مشكل زندگيم،اصال 

زنی ،شما دستوربده ،میگم چشم ،به خدا میگم چشم مگه میشه اینهمه من بي اورضه،بابا جون چرا حرف نمی

 و ندید بگیرم، شما حکم بده تا بذارم روی دوتا چشمام، کور بشم اگه حرف بابام زمین بمونهسال زحمت بابام
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 :ه زد و خفه گفتب.و.سبهار دست پدرش را 

 

 !اما بابا یک بارم بگو بهار تو نظر بده، بهار تو حرف بزن، چرا ازم نظر نمیخوایین-

 

 : ه كسي بجز بهار متوجه شود گفتحاج حسين شرمنده دستي بر سر دخترش كشيدو آرام بدون اينك

 

 تو بگو-

 

 :بهار لبخند زد ،چشمانش رنگ اعتماد به نفس گرفت،دورتا دور مجلس را نشانه رفت و گفت

 

اگه از منم نظر میخوایین، بهتون بگم، به همون امامی کی اسمشو سر سفره عقد آوردم، نمیذارم کسی بهش -

کنم، بی حرمتی نکنید که ام شک نمیه و من به انتخاب خانوادهبی حرمتی کنه، چون اون انتخاب خانواده ام

 بی حرمتی ببینید

 

حاج حسین متوجه شد بهار نه آن بهار است که دیروز به تهران آمد ،یعنی همه متوجه شدن،صدای گریه پری 

هار عصبی که باال رفت پشت بندش فرزانه به گریه افتاد ،امير اما شكست خورده و شرمنده سكوت كرده بود،ب

 :به آشپزخانه رفت،پرويز دلجويانه گفت

 

کنید! این دخترو دارین سکته میدین !زن داداش ولکن دیگه ،فرزانه یکم خود دار بابا چتونه! چرا اینحوری می-

 باش دخترم ،امیر حسین بیا بشین بابا ببینم چه گلی باید به سر بگیریم

 

شت ،در دلش گفت )گور بابای پذیرایی( امیرحسین را دید که نام امیر حسین که آمد بهار سریع به سالن برگ

 :در صندلی تک نفره ای سر به زیر نشسته بود ،کنارش ایستاد امیر سریع بلند شدو گفت

 

 شما بشین-

 

 :بهار بدون هیچ تعارفی نشست، امیر باالی سرش ایستاد، پرویز خجالت زده رو به برادرش گفت
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م چی بگم ،نمیخوام حرفی بزنم که حق بهارهم ضایع بشه، اصالً حرف توی ببخشید داداش واقعاً نمیدون-

 دهنم نمیچرخه ،شما شروع کن،هرجور شما تصميم بگيري تابع ايم

 

 :حامد از جا پريدو برزخی گفت

 

 نه عمو من میگم ،بابام زیادی با شما رودروایسی داره-

 

 حامد با دست به همه اشاره کرد

 

 چیز پنهانی از هم که نداریم؟ این آقا پدر شده، و خواهر مظلوم من خاک برسرخانواده محترم عظيمي، -

 

این وسط بخت برگشته شده ،و همش به خاطر داداش قربونت ،داداش چشم گویان بابامه ،غیر اینه؟ بابا ولله 

ن کجا ،و اگه غیر اینه بیا بکوب تو دهنم ،بابا ولی حق میگم ،به علی قسم حق میگم ،خواهر پاک و معصوم م

 این داماد نشدة پدر شده رو کجا؟

  

کرد حامد خواست ادامه حرفش را بگویید که حاج تر میهای پری جو را متشنجصدای گریه پری باال رفت، گریه

 :حسین تشر رفت

 

 حامد زیاده روی نکن، بشین، من هنوز نمردم تو تصمیم بگیری، حرمت نگه دار تا حرمتتو نشکنن-

 

 :حامد شاکی گفت

 

 د پدر من آگه به شما باشه-

 

 :بهار بلند گفت

 

 داداش-
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حامد به بهار خیره شد ،چشمان بهار گالیه داشت، حامد شرمنده بود از روي بهار،خودش را هم مقصر 

ميدانست در اين ازدواج ترجیح داد به حرمت خواهرش سکوت کند، حميد اما تماما نگاهش به امير بود كه 

 :ين مقدار فشار به او نياورده بود احسان گالیه مند گفتاحساس كرد داغ مادرش ا

 

 زن عمو تو رو خدا اینجوری گریه نکنید همه بیشتر عصبی میشن -

 

ترسيد زودتر ا زموعد ببرند و تنش پري بي تفاوت دستمالي جلوي بينيش گرفتو نفسش را آزاد كرد ،بهار كه می

 :کنند، سریع گفت

 

 م،نظر بدم ديگه هرچي بزرگترها بگن به روي ديدهکنبا اجازه همه من شروع می-

 

همه تعجب زده به بهار خیره شدند !و فكر كردند بهار در عمرش اینهمه حرف زده بود! پرویز گفت بگو باباو امیر 

 شرمنده آرام کنار گوش بهار گفت

 

 کنم به خاطر من خودتو اذیت نکنبهار خواهش می-

 

 آرام مادرش را از گریه بازداشتبهار بدون توجه به امیر خونسردو 

 

 مامان ،جان بهار گریه ارو خواهشا تموم کن تا حرف بزنم-

 

 :رو به بقیه گفت

 

اول یه گالیه دارم از حامد برادرم،كه اينجوري دارن جو متشنج ميكنن،حامد داداش اگه یادتون باشه روز -

و آنا پرسیدم، عمو گفتن وقتی این جور رابطه خواستگاری من با عمو رسول که تماس گرفتم و درمورد رابطه امیر 

توی آمریکا به حدی میرسه که خانوادها در جریان قرار میگرنو همخونه میشن یجور دوران نامزدیه برای 

شناخت بیشتر،پس همه خانواده عمو پرويز درجريان بودن،وشما آقا حامد روز خواستگاري گفتي اينم يجور 

ونستی حرمت امیر حسینو بشکنی و پشت تلفن بهش بگی عوضی! این دوران نامزدي بوده ،پس چطور ت

 درسته!از شما داداش انتظار نداشتم، آدم عوضی کسیه که دهنش لقه نه امیر حسین
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 :پری سریع اشکانش را پاک کردو گفت

 

  بده؟ خوبه واالمادر ما اومدیم حمایت تو واال انگار یچیزیم بدهکار شدیم کاه بده، کاال بده، یک قاز و نیم باال -

  

 :حامد شرمنده سر پايين انداخت بهار به مادرش غريد

 

گفتم داشتم می،مادر من اجازه بدین حرفم تموم بشه ، اگر نتونستم از خودم حمایت بکشم ،شما شروع کن -

ان کنم همه در جریاون موقعی که همه تصمیم گرفتین عقد منو پسر عمومو تو آسمونا ببنید، همه، تاکید می

رابطه امیرو انا بودین ،و تنها کسی که مخالف بود من بودم ،نمیدونم چرا اونموقع همه به من گفتن این موارد 

اونجا عادیه ،ولی حاال انگار یهو بد شد! اصالً بابا خود شما نمیدونستی! چرا میدونستین،بهم گفتین اگه 

د شما که االن به خاطر خواهرت دیگه حرمت اینقدر بی هنری که نمیتونی شوهر داری کنی پس برو بمیر،حام

 برای کسی نمیذاری نمیدونسیتی چرا خوب میدونستی ،ولی گفتی پسر خوبیه قبولش کن،

 

مامان خانم شما که انگار اومدین عزا ، نمیدونسیت چرا میدونستین، خوبم میدونستین گفتین ،جوونه ،جوون 

ست به زندگیت باشه ،تو باید خودی نشون بدی،و اين وسط ها خوشه، تو باید هواها هم دلشون به این دوستی

حميد بود كه خواست حمايت بكشه ،كه بابا بهش گفت اگر حرف بزني حرمت برات نميذارم،االن اومدین که 

حرف بزنید ،مشکلو حل کنید باشه، به دیده منت ،اصالً بهارو مامان پری زاییده برای چشم گفتن ولی بی 

واده ما مشکالت با بی حرمتی حل نمیشه، امروز بنای بی حرمتی نذارین، من اگر به اين حرمتی نکنید ،تو خان

ازدواج چشم گفتم چون بابای گلم ومامان مهربونم این بختو دوختنو تنم کردن و از دور ایستادنو نگاهم کردنو 

االن انگاری یچیز دیگه پوشم ولی کف زدینو گفتین اندازه اندازه اته، تا آخر عمر بپوش ،منم گفتم چشم، می

شده، انگار همه از یه غار بی خبری اومدین!ميخواين سريع لباس بختو پاره كنيد، پس لطفاً کسی خودشو به 

کوچه علی چپ نزنه ،خوب برم سر اصل مطلب دیشب تا رسیدیم تهران اون خانم تماس گرفتن گفتن که 

 بارداره

 

 :پری روی پاهایش کوبیدو گفت

 

 خترمای سیاه بخت د-
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 :بهار بدون توجه به مادرش بلندتر گفت

 

کنم، اما باید به عنوان پدر بچه اون بنده خدا گفته که اگه این بچه به صالح زندگیت نیست، سقطش می-

 حضور داشته باشی، که به نظرم حق با اونه

 

 :فرزانه با تعجب گفت

 

 ر برگرده تا دوباره مال خودش کنهاز كجا معلوم راست بگه ،دختر تو چه ساده اي! اون میخواد امی-

 

امير دستش را مشت كرد ،دلگير بود از اين همه قضاوت ،اما نميتوانست روي حرف بهار حرف بزند ،بهار 

 :ابرويي باال انداختو گفت

 

چه حمایتی فرزانه جون !خوب باید داداشت بره آزمایش دی ان ای بده، ببینند که جنین از کیه ؟مشکل -

این ازمایش خون توی ایران اگه انجام بشه یک ماهی طول میکشه ،ولی اگه خودشون برن آمریکا اینجاست که 

خیلی سریع شاید چندروزه مشخص بشه ،اگه هم اصالً بارداری نباشه و داداشت دلش با اون باشه خوب 

 همون بهتر که اونجا بمونه

 :فتامیر پیشانیش را گرفت شرم داشت از اینهمه حمایت بهار،پرویز گ

 

 خوب عمو جون گیرم بچه مال خودشو نامزدش باشه باید چیکار کرد؟-

 

 :حاج حسین ایستاد تا بهار خواست حرفی بزند گفت

 

آهان رسيديم به اصل مطلب،خوب بهار بابا تا اینجا گفتی درست گفتی، به حق گفتی،تا عمر دارم شرمنده و -

ام چون اشک دخترمو دیدمو زجه زدنشو، که شرمندهروسیاه بچه امم ،که مجبورش کردم عروس داداشم بشه ،

امیرو نمیخواد ،شب گريه كردناشو شنیدم، اما صالحو در این ازدواج دیدم ،ولی این قسمتو من میگم و بهار هم 

 .میگه چشم مثل همیشه، تا دختر حاج حسین باقی بمونه، تا حرمت پدر دختری نشکنه
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ست پدرش حكم دهد الل مي شود،حاج حسین به امیر حسین نگاه بهار انگار قفلی به دهانش زدند ،ميدان

 :کرد امیر خجالت زده سربه زیر بود، دلجویانه به امیر گفت

 

امیر بابا اینجوری سرشکسته نباش ،سرتو باال بگیرو به من نگاه کن ،بهار راست میگه همه ما میدونستیم ،تو -

کنیم، روح زن داداش ترها حلش می،پس خودمون بزرگ با یه دختر دیگه هستی ،پس مقصر اول مابزرگترهایم

 شاد ،حداقل خوش حال از دنیا رفت، ولی دیگه االن قضیه فرق کرده،پس همگی خوب گوش کنید چی میگم،

 

 :حاج حسين قاطعو محكم به پرويز گفت

 

امیر زنی ،حمايت بيجا هم از پسرت نكش،خوب این بچه اگه بچه دادش شما هم روی حرفم حرف نمی -

ای نیست که خیله خوب ،امیر نور چشمام میمونه ،و یک ماه دیگه میرن خونه خدا و بعدم نیست یا اصالً بچه

ای هستو از امیر حسینه، که خوب اگه سقط بشه و برگرده باز نور دوتا میان سر خونه زندگیشون، ولی اگه بچه

میگه چشم،بابا بهار، بچه و امیر حسین  چشمام میمونه ،ولی اگر بچه سقط نشه ،من حکم میدمو بهار هم

 باهم یعنی طالق

 

بهارو امير حسين همزمان از فشار اين حرف چشمانشان را بستند ،بهار همان اول ته اين ماجرا را ميدانست و 

 :امير در دلش مطمعن بود كه برميگردد،پرویز حیران از تصمیم برادرش ایستاد بلند گفت

 

ره اسم طالقو میاری!اينا يك ماه عقدكردن ،با یه مشکل کوچیک که نمیشه یعنی چی داداش !خوبیت ندا-

 طالق گرفت

 

حاج حسین سمت برادرش رفت روبرویش ایستاد، انگار زیر لب غرغري كرد، دست بر شانه پرویز گذاشت 

 :محکم بدون لرزش صدا گفت

 

 داداش گفتم ،امیر با بچه طالق، امیر بی بچه روی جفت چشمام-

 

 م، بی بچهبرمیگرد-

 

همه سرها به سمت امیر برگشت،بالخره شفا پيدا كرد اين الل شده مجلس، بهار نفس عمیقی کشید ،حاج 
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 :حسین روبروی امیر حسین ایستاد ،سرش را باال کرد و در چشمان امیر حسین خیره شد

 

 گردی !بی بچه؟برمی-

 

 :امير حسين محكم و قاطع گفت

 

 :س برمیگردم بی بچهپری از جا برخواست اشک ریزان گفتزنم اینجاست ،نامرد نيستم ،پ -

 

ام خجالت زده نشد، الهی قربونت برم امیر حسین، مادر روی چشمامونی مادر الهی شکر یا هللا شکرت، بچه-

 خیال همه رو راحت کردی مادر، روح مادرت شاد عزیزم قربون قد رعنات برم من 

 

داشت اما از برنگشتنش، بهار براي اولينبار بلند با خانواده اش جز بهار ،بهار ترس همه خوشحال شدند به

حرف زده بود،ميترسيد كه حمايتش بي خود باشد ،حاج حسین دستش را به عالمت سکوت برای پری باال برد 

 :به بهار نگاه کرد و بدون نگاه به امیر حسین گفت

 

فرستم دنبال کارای امیرو اون دختر، هرچی یسه تا مورد هست که میگم بابا خوب گوش کن ،عمو رسولتو رو م-

رسول گفت برای من حکمه، آزمایشگاه و رسول مشخص میکنه، دکتری که میخواد بچه رو سقط کنه هم رسول 

 معلوم میکنه ،مورد دوم تا زمانیکه جواب آزمایش معلوم نشده هیچ ارتباطی بین شما نباید باشه

 

 :حمید برخاستو گفتهمه هین گویان به حاج حسین خیره شدند 

 

 بابا من از اول دخالتي نكردم ،ولي این دیگه چه حرفیه! شوهرشه! باید ا ز احواالت هم خبر دار بشن-

 

 :حاج حسین چشم از بهار نگرفت و گفت

 

 بشین حمید-

 

 تحکم کالم حاج حسین به حدی بود، که هیچکس جرات صحبت نداشت، حاج حسین خیره به بهار ادامه داد
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 با حرفی داری؟ من هرچی میگم خیر تورو میخوام بابا،ها با-

 

 :رو به بقیه کردو با اخم گفت

 

نمیخوام توی این چند وقت ارتباط داشته باشن، چون ميخوام امير حسين عاقالنه تصميم بگيره،بدون دخالت -

وام بهار از ترس بهار،نمیخوام بهار من باعث سقط جنين بشه ،نميدونم توي دل اين دوتا جوون چيه،اما نميخ

 آبروش مدام اصرار كنه كه برگرده

 

 برمیگرده داداش برمیگرده نکن اینجوری باهاشون-

 

 :حاج حسین بی اهمیت به پرویز ادامه داد

 

 سوم، امیر بابا قبل از اینکه بری از ایران یه وکالت نامه برای طالق بده-

 

 چشمان بهار لرزید و صدای فریاد پرویز آمد

 

 داداش-

 

 حسین رو به پرویز فریاد زد حاج

 

چتونه !چرا هول کردین !اگر برمیگرده بی بچه که دیگه ناراحتی نداره! ولی اگه رفت و موند چی؟ اگه اون دختر -

سال پدرش دراومد 4موندگارش کرد چی؟ اگه به دخترم نارو زد چی؟مگه دختر اصغر آقا نبود پسره رفت خارج 

 تو دادگاه تا بتونه طالق بگيره 

 

 :بهار دستش را به دسته مبل گرفتو نشست، امیر گفت

 

چشم، عمو رسول شاهد باشه قبول ،وکالت طالقم قبوله، تا برمو آزمايش بدم و جوابش بياد چندروزي طول  -

 گیرم ،قبول عمو ،شما هرچی بگین قبولهميكشه،چشم توي اين مدت با بهار ارتباط نمی

 



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

315 

 

 :فرزانه جيغ جيغ كنان گفت

 

کنید ،وکالت !بي مادر گير آوردين!عمو اینکارتون خیلی زشته ،شما دارین به داداشم توهین می يعني چي-

 .یعنی چی! تلفن نزنن یعنی چی؟ وقتی میگه برمیگردم یعنی برمیگرده

 

 :حامد عصبی گفت

 

 كن بابام درست میگه،نه بشينيم دسته گلمون گيسش مثل دندوناش سفيد بشه تا شازده برگرده،تو دخالت ن-

 

 :احسان به حمايت از خواهرش جلوي روي حامد ايستادو گفت

 

نه دیگه حامد،همش ما سکوت کنیم چیزی نگیم،نميشه ،ناحق و ناروا به داداشم گفتی عوضی، االنم داری به -

 فرزانه بي حرمتي ميكني

 حامدو فرزانه و احسان بحثشان باال گرفت

 

 بسه دیگه-

 

 :ند بهار با صدای بلند گفتهمه سکوت کردند خیره به بهار شد

 

به روح دایی شهیدم قسمتون میدم به خاطر ما دعوا نکنید، تورو به خدا هر اتفاقی افتاد، فرزانه و حامد -

پاشون وسط نیاد، تو رو به خاک زن عمو تن فرزانه رو نلرزونید، فرزانه عزيزم تو بارداری، تو رو به خدا ولکن ، 

 کنیدهم بی احترامی میهمچیز حل میشه، چرا انقدر به 

 

 :حاج حسین پوزخندي به معركه گيران زدو گفت

 

اگه خودشونو نخود هر آش نکنن ،و بفهمن بهار هنوز بزرگتر داره ،برای زندگی حامدو فرزانه مشکلی پیش  -

 نمیاد

 

 :رو به بهار گفت
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 تا موردمو شنیدی، چی میگی؟ 3ها بابا بهار  -

 

 :ر گفتبهار با صدای لرزانو سربه زی

 

 بله بابا تلفنمو میدم شما ارتباط ندارم تا برگرده، ولی-

 

 ولی چی؟-

 

وکالت طالقو نگیرین ،بابا حرمت نشکنین ،بابا اگه برنگشت اونجا بره سفارت خونه ای چمیدونم کونسولگری -

 کنم از این مورد بگذرینجایی امضا بده ،ولی بابا خواهش می

 

 شد، شرمنده سرش را پایین انداختحاج حسین در چشمان دخترش خیره 

 

گیرم ،گردن گرفته بهار،هرچی شد عواقبش پای بهار، حاال هم منو باشه حرف دخترم زمین نمونه ،وکالت نمی-

 زنو دخترم برمگردیم شهرستان، تا امیر زوتر برگرده آمریکا،بهار برو بابا جمع کن بریم

 

ه بود که بخواهد ببندد ،روی تخت نشست دلش بهار سریع به سمت اتاق رفت چمدانش هنوز باز نشد

خواست گریه کند ،ولی گریه چرا؟ االن به بهترین شکل میدان جنگ با آرامش جمع شده بود، دیگر همچیز به 

ای به در خورد ،امیر حسین وارد شد کرد،و فكر كرد، فقط ای کاش آنا دروغ گفته باشد ،ضربهامیر ربط پیدا می

 :اد و با لبخند گفتبهار به احترامش ایست

 

 وروره جادو داره میره ،این چند ساعت اذیتتون کردم، ببخشین-

 

امیر حسین بدون توجه به بهار لبه تخت نشست ،سرش را به زیر انداخت، بهار کنارش نشست دلش 

خواست بگویید برمیگردی؟ مرا شرمنده نکنی؟ اما هردو سکوت کردند ،سکوت کردند و سکوت کردند،حاج می

 ین بهار را صدا زد ،بهار ایستاد چمدان را به دست گرفت امیر اما تکان نخوردحس

 

 من باید برم مواظب خودتون باشین-
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توانست هیچ امیر مهر سکوت بر لبانش زده بودند،حتی سرش را هم باال نکرد،آنقدر شرمنده بهار بود که نمی

به چشمان امیر نگاه کند امیر سرش را باال کرد،و حرفی بزند ،بهار جلوی پایی امیر نشست سرش را خم کرد، تا 

به بهار نگاه کرد دل بهار پراز تردید بود ،نگاه امیر حسین پریشانبهار دستش را روی دست امیر حسین 

 :گذاشت آرام سؤال پرسید

 

 میتونین رضایت بدین اون جنین سقط بشه؟ آره؟ برمیگردین؟-

 

ست بهار از روی دست امیر حسین افتاد ،بهار درست متوجه شده امیر از شرم نگاه بهار چشمانش را بست، د

 :بود امیر حسین بر سر دوراهی گیر کرده ،سر پا ایستاد چمدان به دست سمت در رفت و گفت

 

نذر کردم از فردا روزه بگیرم، تا وقتی که برگشتین روزه امو نشکنم، نذرم اینه چه منو بخوایین چه نخواین فقط -

نکنید،جلوي بابام ايستادم نذاشتم وكالت طالق بگيره ازتون، اگه خواستین طالقم بدین با عزت  برگردین منوخار

آبرو بدین،اگه هم برگشتین بی بچه تا آخر عمر بهار پیشتونه ،فقط بدونید من بچه کس دیگه ای رو بزرگ 

 نکنید پیش همهکنم، دلم قرصه آنا دروغ میگه، ولی لطفاً در هر شرایطی برگردین یوقت ذلیلم نمی

 

 :امير سر به زير انداخت و گفت

 

 برمیگردم بهاردلت قرص باشه، برمیگردم بی بچه-

 

 بهار لبخند زد

 

خواستم امروز با دست گل بیام محل کارتون ،بی خیال، فقط یادتون باشه نشد که امشب ببرینم گردش، می-

 .وقتی برگشتین جبران کنید

 

 :بهار را در آغوش بگیرد ولی پشیمان شد، با نگاهی شرمنده گفت امیر ایستاد دستش را باال برد تا

 روزه نگیر عزیزم ،مریض میشی برمیگردم مطمعن باش-

 

** 
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آیم ،دورز است که روزه گرفتم، روزه غذا، روزه سکوت، دوروز از آمدنم به خانه گذشته از اتاق خود بیرون نمی

ترسیدم ترسیدم ،آخ من همیشه قله بودم، از افتادن زمین میمیروزه صبر،میترسیدم از این بی آبرویی اجباری، 

،پدرم حکم کرده کسی کاری به کارم نداشته باشد ،حکمش الحق که حکم است، حتی مادرم هم به اتاقم 

رفتم و برمیگشتم، انگار همه راحتر بودند من ای به آشپزخانه میآمد ،فقط برای صرف افطاری چند لحظهنمی

ترسیدند مجدد به یادشان آورم روزی را که پرسیدند ،همه میتی برادرانم هم از من سوالی نمیسکوت کنم ،ح

خواهم وارد دردسرهای زندگی مشترک شوم ،چون به به همه گفتم مخالفم ،چون قصد ازدواج ندارم ،چون نمی

م ميگيرد ، همه گفتن تک تک افراد خانواده گفته بودم این دوستی امیرو آنا برایم قابل درک نیست،خنده ا

زد اما دلم روشن بود او عواقبش گردن ما، ولی فعالً که گردنگیر من شده بود ،نگرانی در چهره همه موج می

گفته بود برمیگردد مرد است وقولش.درون اتاقم دور تا دورم پر بود از کاغذ، هیچ تمرکزی برای تمرین جهت 

شدم، به خودم گفتم کاش انصراف دهم ولی باز پشیمان می مسابقه بلغارستان نداشتم ،هزار بار به خودم

 . قبوالندم با سختی پیروز شدن ارزش داردمی

 

 

 مشغول تمرین بودم که تقه ای به در خورد، صدای مادرم از پشت در آمد

 

 

 بهار مادر بیا تلفن ،آقای دکتره، زنگ زده برای خداحافظی-

 

 

در این دورز چشم انتظارش بودم، شاید هم در این دو روز تماس گرفته بالخره زنگ زد ،سریع از جایم بلند شدم 

و من اطالع ندارم ،به سالن رفتم پدرم به گوشی موبایلش اشاره کرد ،گوشی را گرفتم خواستم به اتاقم بروم که 

 ای رفتم، این چه رفتاریست، کنار پدرم نشستماشاره کرد همینجا حرف بزن ،در دلم چشم غره

 

 الو-

 

 بهار-

 

 بغض صدایش بغضی در گلویم ایجاد کرد، بی انصاف دوروز است تماس نگرفته
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  !سالم خوبین-

نه اصالً خوب نیستم ،تنها موندم تهران ،قرار بود پیشم باشی قرار بود تنهام نذاری ،تک و تنها اینجام هنوز  -

خوان، زنگ نمیزنن ببینن مردم یا نمیام منو بی تو چیزی معلوم نشده همه میخوان کنارم بذارن، انگار خانواده

 ده، دارم دیونه میشمزنم بهونه میاره گوشیو بهت نمیزنده ،به بابات زنگ می

 

 دور از جون حتماً کار داشتن،به دل نگيرين ، از بابت تماساتون من اطالعی نداشتم-

 

اشته باشی، بهار برای فردا مهم نیست،هيچ كس برام مهم نيست ،فقط تو برام مهمی ،میخوام که تو قبولم د-

 4بلیط گیرم اومده، دارم میرم ترکیه دوروز ترکیه میمونم، بعدش میرم سنخوزه، از اونجا هم میرم لس آنجلس، 

کنم به فرزانه ده ولی سعی میروزی طول میکشه برسم، خواستم ازت خداحافظی کنم عمو که اجازه تماس نمی

 .خبر بدم هرجا هستم

 

 شتو پناهتونسالمت خدا پبه-

 

 کرد که تمامش کنمکرد با سر اشاره میاو انگار خواست حرفی بزند ،ولی سکوت کرد ،بابا بدجور نگاهم می

 

 مواظب خودتون باشید ،هر زمان همچیز مشخص شد، بیخبرم نذارین-

 

 کنمبرمیگردم بهار پشتم بودی پشتتو خالی نمی-

 

 انشالله، مطمعنم ،منتظرم ،خدا حافظ-

 :قطع کردم گوشی همراه پدرم را روی میز گذاشتم ،خواستم به اتاقم بروم که پدرم گفت تلفن را

 

 بشین بابا-

 

 کنارش روی کاناپه نشستم نشستم بابا ميپرسيدو بدون نگاه به او پاسخ ميدادم

 

 ناراحتی؟-
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 نه-

 

 دلگیری؟-

 

 نه-

 

 پس چرا دوروزه توی اتاقتی !ناراحتی موبایلتو گرفتم؟-

 

 : م کردم،دلگير اما با احترام گفتمرو به پدر 

 

اینکه وقتی حکم کردین ارتباط نداشته باشم با امیر قبول کردم ،موبایلمم نمیگرفتین حرف بابام حرمت داره -

،پس نگراني من بخاطر يه گوشي نيست، ولی االن نگرانی اصلیم دانشگاهمه،هيچكس به فكر رفتن دانشگاهم 

گاهم شروع میشه گاه برم قبول كردم اين ازدواجو، هفته دیگه دانشنم دانشنيست ،اصال من بخاطر اينكه بتو

 ومشخص نیست اون کی برگرده،حاال من بايد چیکار کنم؟

 

 :با با تسبيح ميچرخاندو آرام گفت

 

کنم ،تا امیر که برگشت برمت یه خونه رهن میموبایلت روی یخچاله برش دار، تهرانم خودم فکرشو کردم ،می-

 خونه زندگی خودت بری سر

 

 :با یک نه بلند به چشمان پدرم نگاه کردم با تعجب گفت

 

 !نه! چرا نه؟ مگه قرار نیست بری دانشگاه-

 

گاه، بابا ،با اجازه اتون من روزي که ثبت نام کردم ،همون روزی بود که جریان آنا رو چرا محاله نرم دانش-

ای ایران نیست، موقعتا درخواست اقل دو سه هفتهمیدونستم، پیش خودم هرجور فکر کردم دیدم اون حد

 خوابگاه دادم

 

 :پدرم با اخم گفت
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 محاله بذارم بری خوابگاه-

 

 خدایا دوباره رسیدم سر خانه اول، ایستادم روبروی پاهای پدرم زانو زدم، سرم را بروی زانوهایش گذاشتم

 

ین که بزرگ بشم، تو رو به خدا اذیتم نکنید بابا بهار دیگه بزرگ شده ،بزرگ ،شما حکم دادینو شوهرم داد-

،خیلی این مدت اذیت شدم ،دم نزدم ،حرف نزدم ،یعنی اصالً کسی ازم چیزی نپرسید که ببینه خوشحالم یا 

بینید، بهم اطمینان داشته باشین ،بذارین این دوسه هفته رو ناراحت! از وقتی داماد دار شدین انگار بهارو نمی

 لوت برام خوبهبرم خوابگاه، یکم خ

 

 :دست لرزان پدرم بر سرم نشست با صدای خش دار گفت

 

بینم که وقتی هرچی کردم به صالحت بوده، هرچی گفتم به خاطر خوشبختی خودت بوده، دارم آینده رو می-

کنی چقدر شادو خوشحالی، اونوقت که انشالله دیگه یادت نمیاد این ازدواج اجباری زندگیتو با امیر شروع می

 برمت تهران خدا پشت وپناهت برو خوابگاهود ه ،باشه بابا میب

روز از رفتنش گذشته بود، که او تماس گرفت و خبر رسیدنش به آمریکا را به پدرم داد، پدرم مدام با عمو  4

هایش بی اندازه بود ،هر چه کرد که در این مسئله کوتاهی نکند، تلفنرسول در تماس بود و مدام تاکید می

توانم بیخیال باشم ،تمام مدت پدرم درگیر با عمو رسول و گفت نمیپدر من هر دوساعت تماس نگیر ،می گفتم

گفت تمام مکالمه داد و میاو بود، زمان رفتن به دانشگاه من هم رسیده بود ،گاهی فرزانه خبر سالمتیش را می

شد به هرحال او همسرم بود و باید به میهای فرزانه دلم گرم شود به احوال پرسی از من از حرفاشان ختم می

کردم م،ن باید برای ادامه این زندگی اجباری تالش ميكردم، دلم روشن بود مطمعن بودم کم پیشرفت فکر می

کردم او مرد خوبی باید باشد مرد خوبی هم نبود بالخره کم وابستگی من هم به وجود خواهد آمد، حس می

 . ی من راه برگشتی وجود نداشتآمدیم، براباید با هم کنار می

 

شب قبل رفتنم مادر اخترو آقاجان مهمانی بزرگی ترتیب دادند ،حتی عمه و سیاوش هم آمده بودند البته بجز 

ام راهی تهران شدیم ،در مسیر تهران پدرم مدام تاکید سعید،روز بعد بعد از اذان ظهر به خاطر نشکستن روزه

گفت که هواسم را به در ارتباط باشی برای خودت بهتر است ،و مکرر میکرد هرچه کمتر با امیر حسین می

شود هردو برای گفت این جدایی موقتی باعث میدرس دهم، و به موضوع آنا و امیر هیچ فکر نکنم، پدرم می
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تر باشیم، و محک خوبیست برای ثابت شدن او، چندینبار خواستم به پدرم بگوییم حاال که دیدن هم مشتاق

ایم وقت محک زدن نیست، محک زدن مربوط به زمان نامزدیست ولی سکوت کردم چون گفتنش کرده عقد

ای نداشت،بالخره به خوابگاه رسیدیم خوابگاه شبیه یک مدرسه با کالس های فراوان بود ،پدرم مرا با هیچ فایده

 نگرانی فراوان تنها گذاشت و تاکید کرد مواظب سالمتی خودم باشم

 

 .غاز زندگی جدید من بود و من منتظر این زندگی جدید بعد از عقد با او نبودمو این سر آ

 

وارد اتاقی كوچك شدم، سه دختر دیگر در آنجا بودند، سالمی کردم و نشسته بر روی تخت خواب زمختم کاری 

ی دایره به کارشان نداشتم ،آن سه دختر سرحال و پر انرژی بودند و چنان داشتند زندگیشان را برای هم رو

میرختن که به یک ساعت نشده جدو آباد همدیگر را شناختن،چندباری خواستند با من هم کالم شوند، اما 

ذهنم آنقدر در گیر بود که عذر خواهی کردم و مشغول به جا گذاری وسایلم شدم،در حال استراحت بودم که 

 :زنگ موبایلم به صدا در آمد ،شماره احسان بود با خوشحالی گفتم

 

 !وای سالم آقا احسان خوبین-

 

 سالم بیا پایین بهار-

 

 ؟

 چی! کجایین؟-

 

 روبروی پارک خوابگاهتونم ،بیا منتظرم-

 

 :احسان بودو شوخي هايش با خنده گفتم

 

 شوخی نکنید !شما که دیشب شهرستان بودین !حرف اومدنتون نبود-

 

 :خیلی جدی گفت

 

 روبروی خوابگاه جلوی پارک توی ماشینم بیا-
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دلم به آشوب افتاد چرا عصبی بود، بسم هللا، با دلهره به سمت پارک دویدم ،حقیقتاً دیدن یک آشنا آنهم در 

 روز اول برایم عجيب بود، دیدمش سوار بر خودرو روبروی پارک ،ی صندلی عقب ماشین سوار شدم

 

 الم میبینمتونکنید !چقدر خوشحسالم پسر عمو وای باورم نمیشه اينجايين، فکر کردم شوخی می-

 

 :باخنده به سمت عقب برگشت جوابم راداد

 

چته دختر! بابا اصالً دو ساعت هست اومدی خوابگاه! انگاری یه ساله توی غربتی،ميخوام يه موضوعيو بهت -

 بگم

 

آمد یعنی چه شده؟لبش را به دندان گرفت اش که به نظر شور میکمی انگار حرفش را در دهان مزه کرد مزه

 دو شروع به حرف زدن كردفكري كر 

 

یک ساعت پیش با امیر تماس گرفتم، اینجور که امیر گفت، آنا باهاش درگیر شده ،اونم ناجور امیر گفت آنا  -

 ده که آزمایش بدههیچجوره رضایت نمی

 

 :با ذوق گفتم

 

 دیدن دروغ میگه، مطمعن بودم خدایا شکرت-

 

 فهمم امیر حسین چطور گول اون افعیو خوردمیگه، نمی نمیدونم واال ما همه مطمعنیم بودیم آنا دروغ-

 

سال  7خیر سرش داداشم دکتره ،دیگه توی این مدت کم که نمیتونسته آنا باردار بشه ،بابا فرزانه خواهرم 

 .کشید ،ولی اینا به کنار بهار امیر میخواد باهات حرف بزنه

 

 بابام-
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 !بابات که اینجا نیست-

 

 :ام گفتمو من دختر پدر بودم آر 

 

 حرمت حرف بابام ،اصالً حرمت حرف بابام به کنار ،اون به بابام قول داده ،قول خودشم بی حرمت میشه-

 

 ای گرفت گوشی را به سمتم گرفتاحسان کالفه دستی به موهایش کشیدو شماره

 

 بگیر حرف بزن-

 

 نکنید آقا احسان درست نیست حرفم بابامو ندید بگیرم-

 

 وله باهاش حرف بزنبگیر بابا عمو رس-

 

 گوشی احسان را که گرفتم احسان پیاده شد دلم به آشوب افتاد

 

 سالم عمو رسول حالتون چطوره؟-

 

سالم به دختر گلم خوبم تو ؟چطوری دختره چشم سفید! خوب اول بساط نمیخوام نمیخوام راه انداختی !حاال -

  اسیرش کردی این بدبختو؟ بابا چند روزه خوابو خوراک نداره

 

 نه بابا اینجوریا هم نیست ،عمو ببخشین ما این چند روز مدام مزاحمتون شدیم، رفتن آزمایش؟-

 

 :عمو رسول کمی سکوت کردو با نفسی کالفه گفت

 

بابات که پدرمنو امیرو در آورده ،پرویزم بدتر،زياد از حد تماس ميگيرن ،كالفه امون كردن، اینارو به خیال بذار  -

خوب امیرحسین رسیده و نرسیده از فرودگاه اومد شرکت ،باهم رفتیم اون قسمتی که آنا جریانو برات بگم،

کارمیکنه، متاسفانه این دوتا کله شق بدجور همچیزو به هم ریختن، فقط بگم جوری دعواشون شد که مجبور 

 شدم اون واحدو تعطیل کنم
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 :عجب پرسيدمدعوا!قند در دلم ساييدن ،دستم را به دستگيره ماشين گرفتم با ت

 

 چرا آخه-

 

 :عمو رسول كالفه گفت

 

شد امیر برگرده،خوب آنا به استقبال امیر اولش که وارد شدیم آنا از دیدن امیر شوکه شد، اصالً آنا باورش نمی-

رفت ،ولی امیر حسین خیلی سرد باهاش برخورد کرد، اون دختر از این رفتار امیر سر خورده شد ،واال منم باورم 

ای که این دوتا داشتند امیر اینجوری برخورد کنه ،درسته باهم رابطه اشون تموم با اون رابطه عاشقانهشد نمی

 !که حقش بود ب.و.سشده بود، ولی دیگه عمو جون یه 

 :عمو رسول بلند خندیدو من عصبی غریدم 

 

 عمو خیلی بدین، بگین چی شد؟-

 

رسمی بهش گفت که برای اثبات حرفش باید ازمایش باشه حاال نزنیمون دختر، خالصه امیر خیلی خشک و -

آمینوسنتز بده، آنا گفت که فکر کردم وقتی بیایی درآغوشم میگیریو تبریک میگی ،ولی حاال که برگشتی به من 

میگی برای اینکه اثبات کنم آشغال نیستم باید آزمایش دی ان ای بدم! امیر توضیح داد متأهل شده و نمیتونه 

کنه اون بچه مال خودشه و باید اثبات بشه تا بتونه درست تصمیم به گیره ،آنا هم به حدی همینجوری قبول 

عصبانی شد که هرچی روی میز بودو پرت کرد سمت امیر حسین، بعدم با دوتا دستاش حمله کرد به امیر، 

 گفت تو یه ایرانی آشغالی که همه رو کثیف میدونیزد و میمدام امیرو کتک می

 

گفت منطقی باش، البته عمو من حرف زدن امیرو قبول نداشتم باید داد، فقط میکاری انجام نمی بدبخت امیر

کشید، کارمندهام اومدنو جلوی آنا رو گرفتن، کرد، که کار به اون جنجال نمیتر برخورد میمهربون تر صمیمی

دنبالت تا بریم آزمایش، خالصه وقتی آنا آروم شد امیرلجباز خونسرد گفت که دوروز دیگه بعد تعطیالت میام 

 امروز اومد دنبالش که اصالً آنا پیداش نشد، ولی ببینیم میتونیم فردا پیداش کنیم اینترنتت تو خوابگاه براهه؟

 

 آره عمو چطور؟-
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ً کالً انالین باش، فردا شب که بشه صبح شما تصویری تماس می-  گیرم، در جریانت میذارم چی شد فعال

 

 ظشرمنده خداحاف-

 

 توانستم فکر کنمکشید ،قند خونم پایین زده بود، درست نمیتلفن را که قطع کردم ذهنم همجا پر می

 

احسان در حال عکس گرفتن با مردم بود، صالح نبود که جلوی آنهمه مرد خداحافظی کنم ،حتماً احسان 

د ،يعني نذرم دارد جواب شد سریع به درون اتاق خوابگاه رفتم، نیم ساعتی به اذان مانده بوناراحت می

 دهد؟می

 

خودم هم تماس نگرفتم آنقدر  !فردای بعد از تلفن با عمو ،هرچه منتظر تلفن عمو رسول ماندم تماس نگرفت

گرفتند که واقعاً تماس من اشتباه بود، من توکلم را به خدا داده بودم کاری که از پدرمو عمو پرویز تماس می

ود، تمرکزم را به درسم دادم، پدرو مادرم و خانواده عمو پرویز مرتب جویایی آمد انجام شده بدست من بر می

شدند،در این میان عمو اکبر زن عمو و سپیده برای همیشه از ایران رفتند و من نفهمیدم ماجرایی حالم می

دنبال خواهم به سعیدو سپیده به کجا رسید،دوست داشتم وارد بازار کار شوم ، وقتی به پدرم گفتم که می

 .شغلی بروم، شدیداً مخالفت کرد و زمان زمانی نبود ،که بتوانم با پدرم در مورد این موضوع بحث کنم

 

چند روزيگذشت دورهای فشرده برای مسابقه بلغارستان شد، سطح مسابقه پیش رو بسیار باال بود و تمام 

 تر از منهای هم گروهیم قویبچه

 

گفتند هنوز هیچ چیز معلوم نیست .دو روزی هر چه با گرفتم اما همه میچندباری سراغ او را ازخانواده ام 

گفت،پدرم هم گمرک بوشهر رفته بود برای گرفتم بی حوصله بود و علتش را بالتکلیفی من میمادرم تماس می

گ کارهای بازرگانیش ،از قضا تلفن بابا هم شکسته شده بود ،و نتوانسته بود با او صحبت كنم دلم برایش تن

 . شده بود اما هیچ دسترسی به او نداشتم

 

در محوطه خوابگاه مشغول درس خواندن بودن که از نگهبانی دم در صدایم کردند، وقتی به سمت نگهبانی 

رفتم عمه فهیمه را دیدم که برای دیدنم آمده بود!آنقدر شرمنده شدم که روی دیدنش را نداشتم، بعد از احوال 

ینکه این مدت به دیدارش نرفتم از من درخواست کرد که برای گپ و گفتی کوتاه به پرسی و معذرت خواهی از ا
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پارک برویم، از نگهبانی که رد شدیم سعید را دیدم که داخل ماشین سرش را روی فرمان ماشین گذاشته ،دلهره 

 به جانم افتاد و اولین سوالی که کردم از عمه این بود

 

 بابامعمه بابام کجاست ؟چیزی شده؟ عمه -

 عمه دستان سردم را گرفت، روی یک نیمکت نشاند، دستی به صورتم کشید

 

 چرا بهار اینقدر رنگت پریده؟-

 

 ام عمه، بابام كجاست روزه-

 

 : عمه غمگين گفت

 

 .بابات که خوبه، اومدم درمورد یه موضوعی حرف بزنم-

 

خورد جانم به لب رسیده حرفش را می نفس راحتی کشیدم،عمه پابه پا کرد مدام تکه تکه حرف میزدو دوباره

 بود مطمعن بودم موضوع مربوط به اوست است

 

 خوب بگین عمه-

 

 :عمه چنان مستاصل بود كه بدون نگاه به من گفت

 

 نمیدونم چطور بگم اصالً برو از سعید بپرس-

 

ه سرعت از بلند شدم به یکباره به سمت ماشین سعید رفتم ،در سمت سعید را باز کردم سعید سرش را ب

 :فرمان ماشین برداشتو با شوک نگاهم کرد،بي سالم پرسيدم

 

چي شده؟ چرا بابام دوروزه باهام حرف نزده، چرا چندروزه هیچ خبری از عمو رسول نيست،چرا جواب تلفنمو -

 !دهعمو رسول نمی
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 :سعید سر به زیر گفت

 

 بشین توی ماشین تا برات بگم-

 

 :ین را باز کردمو نشستم التماس گونه گفتميا خدا،باختم!سریع در عقب ماش

 

 تورو به خدا بگین چی شده؟-

 

 بهار بابات با امیر حسین تماس گرفته-

 

 !خوب-

 

 آنا بچه رو سقط کرده-

 

 خيالم راحت شد ،نفس آسوده اي كشيدمو پرسيدم 

 

 خوب؟-

 

 :سعيد با صدايي گرفته گفت

 

 اون جنین بچه امیر حسین بوده-

 

دانم چرا ولی حس خجالتی داشتم از اینکه همسرم به صورتم کوبید ،خجالت کشیدم ،نمیانگار کسی محكم 

  !قبالً با کسی رابطه داشته ،دلم برای جنین بیچاره سوخت چطور امیر توانسته جنین خودش را سقط کند

 

 حرف نزن !کامل بگو هنصف هخوب االن چی شده؟ قرارم همین بود! دیگه تورو خدا نصف-
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 نش را به فرمان قفل کردسعید دستا

 

روزی که امیرحسین میره پیش آنا و دعواشون میشه ،خود امیر همون روز توی آزمایشگاه آزمایش خون میده -

که همزمان با آزمایش آنا جواب بیادو امیر سریع برگرده ،امیر به دایی رسول گفته که من به آنا شک نداشتم 

رای همین چون بهار گفته باید آزمایش بدیم، بعدش دایی رسولو ولی بهار گفت از حیله زن ها غافل نشو، ب

امیر دنبال آنا میرن که به ببرنش آزمایش ،اما با این که آنا به دایی رسول گفته بوده که آزمایش میده،ولي یه 

با امیر گشتند ،تا اینکه یکی از دوستای آنا مرتبه غیبش میزنه ،هرکجا میرن دنبالش نبوده ،دوروز دنبال آنا می

تماس میگرو میگه آنا توی یه کلینیک توی بخش اعصاب و روان بستریه ،جواب آزمایش دی ان ای امیرهم 

همون روز آماده میشه،امیرو دایی که میرن توی کیلینیک،متاسفانه دختریو میبینن که هیچ شبیه آنا نبوده، آنا 

ها پرت کرده پایین ،تا ی کرده آنا خودشو از پلهاز فشار عصبی زیاد خود زنی کرده ،اونم به طرز فجیعی خود زن

بچه سقط بشه و وقتی بچه از بین رفته ،با دوستش میره بیمارستانو بچه رو میده آزمایش، و خودشوهم 

داده ،دوستشم زده ،به هیچ پزشکی اجازه نزدیک شدن نمیبستری میکنن ،آنا فقط جیغ میکشیدو خودشو می

کرده مقصر امير حسينه ،که فشار بهش آورد ه ،بچه اشو بکشه و امير د میمدام به پزشكاي كلينيك تاكي

حسين به آنا گفته تو ف.اح. شه ای ،دایی رسول قسم خورد امیر اصالً به آنا همچین حرفی نگفته ،ولی فکر 

دید کنم اینجور از حرف امیر برداشت کرده بوده، دایی رسول گفت وقتی رفتیم بیمارستان امیر وقتی آنا رو 

شد آنا به خاطر تهمتی که امیر بهش زده این بال رو سر خودش بیاره اینقدر اوضاع آنا داغون شد ،باورش نمی

زده و دایی رسول رد تماس خراب بوده که دایی رسول هم به گریه افتاده ،توي اون زمان باباتم مدام زنگ می

ميشه بچه امير بوده،این امیرو بیشتر میده،جواب ازمایش جنینو همون موقع به امیر میدن و و مشخص 

داغون میکنه، آنا کامالً سکوت کرده بوده و خیره بوده به دیوار روبروش و هرچی امیر قسمش میده حرف بزنه 

ده ،دکتر آنا گفته آنا دچار شوک شده و هر بار از خواب میپره جیغ میکشه، و اصالً اجازه هیچ جوابی نمی

متعجبم چرا اینجوری بچه رو سقط کرده ،اینجا سقط بدون هیچ مجوزی انجام  ده ،و دکتر میگهمعاینه نمی

 میشه

 

کردم، خدایا ما همه مقصریم، ما تهمت زدیم، خدایا آنای بیچاره، خدایا از سر سعید میگفتو من گریه می

اه را تقصیراتم بگذر ،خدایا چطور نشناخته قضاوت کردم، چرا گفتم بچه از آنا نیستم ،خدایا من رو سی

 :ببخش،سعید ادامه داد

 

قضیه به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه از شانس بد همون موقع بابات میبینه هرچی زنگ میزنه دایی رسول جواب -

زده، رد تماس میده بابات دوباره زنگ میزنه ،باز امير رد تماس ده زنگ میزنه امیر، امیر که داشته زار مینمی
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ت لجباز تشريف دارن دوباره تماس ميگره ،اون موقع امیر دچار شوک عصبی ميده ولي از اون جايي كه بابا

شده بوده ،باباتم ولکن نبوده، اینبار امیر جوابشو میده ،و امیر اونچیزهای رو که نباید بگه رو به بابات میگه، 

جبورم کردین به امیر دهنشو باز میکنه و تا تونسته به بابات بی حرمتی کرده گفته ... توی و اون دخترت که م

این دختر شک کنم، گفته خیانت کار اون دخترته که به دختری که ندیده تهمت زده گفته دخترت یه عوضی 

های بی شرمانه که قابل گفتن نیست مغروره که منو تحریک کرد بیامو به این دختر تهمت بزنم،و خیلی حرف

و قدیس میدونه و بقیه رو آشغال زندگی به بابات میزنه، و در آخر میگه من هیچوقت با کسی که خودش

 کنم، برین درخواست طالق بدین ،امیر حسین برای همه اتون مرد، و بهار برای من مردهنمی

  

  :سعيد به سمتم برگشتو گفت

 

 

بهار تورو به خدا اینجوری گریه نکن ،نگران نباش همچیز درست میشه، بابات بد موقع زنگ زده بوده امیر -

یست دايي رسولم گفت مقصر بابات بوده که انقدر بهش فشار آورده ،توی عصبانیتم که همچین آدمی ن

 میدونی آدم دهنشو باز میکنه یه چرندی میگه،مريضه مرتيكه احمق توي عصبانيت يه زري زده

 

سعيد چه ميگفت،این من بودم که با فکر مریضم در درگاه الهی رسوا شدم ،یک دختر تحت فشار روانی چه 

 :سر خودش آورده با ناله گفتم بالیی

 

به خدا من مقصر نیستم من پشت امیر بودم اجازه ندادم کسی بهش طعنه بزنه اصالً من خودم جلوی همه -

داداشمو خراب کردم گفتم حق نداشتی با شوهرم اینجوری حرف بزنی منکه حامد جونم بود جلوی همه بهش 

بهش بگه، بابام گفت بی بچه برگرد گفت باشه ولی به  برگشتم، آقا سعید به امام هشتم نذاشتم کسی تو

فاطمه زهرا خوندم تو چشماش که مردی نیست که بچه سقط کنه ،به خدا تحت فشارش نذاشتم ،گفتم من 

گردی، اون اصرار کرد برمیگرده، ولی من میدونستم بر نمیگرده به خدا فکر پشتتم ولی میدونم تو بری بر نمی

دوباری بهش گفتم شک کن به آنا اون گفت نه من دوباره گفتم اون بدبختم شک کرد، کردم آنا دروغ میگه ،

 خدا از سرم بگذره

 

ای نداشتم،اما مثل يك كوه بودم ،اما خواستم برود تا انتخاب کند ماندن یا خواستم بگویم من به امیر عالقه

دیدم اما کند ،چهره سعید را نمی برگشتن را ولی این حرف من به سعید شاید برای سعید معنایی دیگر پیدا
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میدانم کالفه بود ،به بيرون نگاه كردم، عمه هنوز روی نیمکت بیرون نشسته بود ،پارك شلوغ بود!در اين 

سرما!مردم چه بيكارن ،هوا سرد بود،دستانم گزگز ميكرد،براي مهر ماه زود نبوداين حجم از سرما!چرا مردم 

 ای یاد پدرم افتادمود باران ببارد،سردم است ! لحظههنوز لباس گرم نپوشيدند!خدايا ميش

 

های منو بابام اقا سعید ،بابام دورزه بهم زنگ نمیزنه! بخاطر همینه! آخه من که کاری نکردم ؟چرا جواب تلفن-

ده! پس همش دروغ بود اصالً گمرک نرفته آره؟ اصالً چرا من خاک برسرو درجريان نميذارن !چرا باید بعد نمی

 ند روز از شما بشنوماز چ

 

 سعید با صدایی خش دار گفت

 

های امیرو جرو بحث شدیدش پای تلفن فشارش همه ميخوان به درس هات لطمه نخوره ،بابات بعد از حرف-

باال میره ،حالش بد میشه میبرنش بیمارستان، دایی حسین دوروزه بیمارستانه، برای کنترل فشار خونش ،ولی 

 حالش خوبه نگران نباش

 

کرد کرد، چندبار خواستم چیزی بگویم اما فکم یاری نمیدنيا به دور سرم چرخید بابا !دهنم گزگز می

توانستم دهانم را تکان دهم، از ماشین پیاده شدم ،سرما به وجودم خنجر ميزد،چرا هوا سرداست!به سمت نمی

 کردعمه رفتم عمه هنوز گریه می

 

 عمه بابام -

 

 رفتعمه با گريه در آغوشم گ

 

بهار به خدا آوردنش توی بخش ،یه سکته خفیف بوده، با آنژو گرافی خدارو شکر حل شده، رگ گرفته شده باز -

 شده، گفتم به سعید که بهت االن نگه، نترس عزیزم حالش خوبه من سفارششو به همکارای بیمارستان کردم

 

ید،پاهايم از سرما سر شده بود، دست ام پیچسکته؟ سرم سوت کشید انگار بوی گالب مزار زن عمو در بینی

ام نیم ساعت مانده آمد تشنهدید بابا سکته؟ به خاطر من؟ نفسم باال نمیعمه را گرفتم چشمانم جایی را نمی

ام هیچ جز پرسیدن حال عمومینیمه شب به شهرستان رسیدیم عمه به.به اذان،و دیگر هیچ چیز یادم نیست

دانستم، چه دانستند به سکوت احتیاج دارم و من نمییچ نگفتند، انگار میزد، نه عمه نه سعید هحرفی نمی
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دانستم شد که این بی حرمتی به وجود آمد یعنی عشق آنا باعث این جنجال شده؟ منطقی که فکر کردم می

خواستم اگر تمام دانستم عشق آنا در جودش است ،میامیر هم حق داشته ،ولی آخر چرا بی حرمتی ،می

در آرامش تمام شود ،بی انصاف حاال که همه را آرام کردم چرا خودت خراب کردی! بدجور خودش را  شدنیست

 در روزهای سخت نشان داد ،تو مرد روزهای سخت نیستی، نامرد

 

لرزاند حق مادر زد ناله هایش عرش را میبه خانه که رسیدم مادرم در حیاط نشستوبا شیونو گریه به خود می

 اش سنگ نبود،مادرم ميناليدگفتن به دخترش نبود، حق دل ساده مهربانم ،ناساز

 

بهار اومدی، مادر دیدی چه خاکی بر سرم شد ،نبودی ببینی بابات چطور مثل یه تیکه گوشت افتاد زمین -

 ،خدا منو مرگ بده دخترم سیاه بخت شد

 

الن به ساعت آمریکا یدمش به رختخوابش بردم، ساعت سه نصف شب بود، تخمین زدم اب.و.سآرامش کردم 

 صبح است ،موبایلم را برداشته به حیاط رفتم شماره عمو رسول را گرفتم کمی گذشت تا جوابم را داد 10ساعت 

 

 سالم عمو رسول بهارم خوبین-

 

 :کمی مکث کردو گفت

 

 بهار حسین چطوره؟ بهتر شد-

 

 دانستم پدرم سکته کردهنمیبغض گلویم را گرفت عمویم هم اطالع داشت ،و من که دخترش هستم 

 

 نمیدونم ندیدمش عمو-

 خوب میشه، نگران نباش، خیلی خفیف بوده -

 و من به دلداري احتياجي نداشتم

 

 مزاحم نیستم عمو؟ميتونيد با من صحبت كنيد -

 

 آره دخترم، من االن از مرکز پلیس دارم میام،به موقع زنگ زدي-
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 پلیس؟-

 

 آره دخترم مربوط به آنا میشه-

 

 چه بالیی دوباره سرش اومده؟-

 

 :عمو رسول که صدایش خستگی زیادی داشت بی حوصله گفت

 

نمیدونم چی بهت گفتن، چی نگفتن، ولی االن واقعاً اعصابم نمیکشه حرف هاتو گوش بدم، فقط لطفاً گوش -

 ها و پلیسها بعد از چند روز متوجه شدند آنا خود زنی نکرده کن، پزشک

 

 : عمو رسول عصبي غريد!يا خدا!چی؟ کی اینکارو کرده! پس آنا دروغ گفته خود زنی کرده-

 

 

کنید، های امیر اشتباه بود ولی این درست بود که شما راحت دیگرانو قضاوت میببین بهار هر کدوم از حرف-

اتو به هم بافت ، به دروغ آنا به ما نگفت که خود زنی کرده ،اون دوست احمق و نامردش که زنگ زد این چرندی

هم به من و امیر هم به دکتر آنا گفت که آنا خود زنی کرده ، این دختره آمازونی عوضی مهاجر غیر قانونیه، این 

بال توی محله اونا سر آنا اومده ،به خدا من همون اولم که آنا رو دیدمش شک کردم این کار یه آدم سالم 

این دختره گفتن بعضیا تحت فشار زیاد جنون آنی بهشون دست  نیست، ولی دکترش تحت تأثیر حرفهای

میده،و خود زني ميكنن،من باورم نشد،آخه آنا یه دختر شادابو سرحاله! اصالً روحیه نا سالمی نداره که بخواد 

ت زد آنا انقدر ناراحجنون بگیره ،دعوای روز اولشم با امیر تقصیر خود امیر بود،اگه اونجوری با آنا حرف نمی

انداخت،خالصه كه این دوسه روز آنا از ترس به هیچکس اجازه معاینه شد، اون کتک کاریو با امیر راه نمینمی

کشیده تا اینکه امیر حسین شک میکنه ،به پزشکش میگه زده و خودشو عقب میداده ،همش فریاد مینمی

ه داروی خواب آور قوی استفاده کبودی بدنشو صورتش با این ترسش از بقیه عادی نیست، برای همین از ی

يشتر بخاطر فرار آنا از دست آون آشغاالست ،چون انا از پله ،آثار شكستگي و كبودي ب میکننو آنا رو میخوابونن

هاي اون آشغال دوني پرت ميشه،از این آفریقای های مواد فروش پایین شهری بودن، که برای یه دختر لوند 

حاضرن آدم بکشن ،من نمیدونم آنای احمق چطور جرات کرده با این تیپش بره اون محله، بازپرس توضیح داد 

خواسته یه چندروزی امیرو اذیت کنه، به خاطر اینکه باهاش سرد حرف زده و عتراف دوستش آنا میبنابر بر ا
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بهش تهمت زده بچه از اون نیست ،دوستشم میگه بیا بریم خونه ما هیچ جوره نمیفهمه کجایی، متاسفانه 

ای مواد فروشو آدم کش وقتی به اون محله بدنام میرن، وارد خونه دختره که میشن میبنن که خونه پر از پسره

بوده،یه مرتبه به آنا حمله میبرن و طالهاشو موبایلشو به زور میگیرن و بهش تج. اوز میکنن آنا خیلی مقاومت 

کرده و کتک بدی ازشون خورده وبعدم دوستش از ترس بردتش بیمارستانو وانمود کرده که خود زنی کرده، دختر 

چرا آنا امیرو مجبور کرده بیاد ،آنا اصالً قصد نگه داشتن جنینو  بیچاره نابود شده ببین بهار من نمیدونم

نداشت، قبل از اینکه امیر بیاد به خود من گفت من عاشق امیرم دوسش دارم ولی رضایت ندارم زندگیش 

کنم ولی باید امیر هم باشه، جریان آنا به کنار نابود بشه ،رابطه کوتاهی بوده که تموم شد، من بچه رو سقط می

تمام خوب ميريم سر قضيه بابات بی احترامی امیر به بابات شدید بود، یعنی واقعاً من از امیر انتظار نداشتم 

زد یا امیر، دقیقاً ،ولی تقصیر خود باباتم هست از وقتی امیر اومده اینجا هر دوساعت یکبار یا به من زنگ می

ار زنگ زد خوب بابا آدمم چقدر مگه ظرفیت داره! ای که امیر آنا رو دیدو داغون شد بابات چند بهمون لحظه

اینهمه مصیبت سر این بدبخت اومده، نزدیک سه ماهه زندگی به کامش زهر مار شده باباتم ولکن نیست، 

اجازه نمیده یه لحظه نفس بکشه ،این بدبخت امیرم چشمشو بستو هرچی از دهنش دراومد گفته،به بابات که 

توی دهنش ،دهنشو پر خون کردم مرتیکه نفهم تا بفهمه هرچقدرم عصبانی بد دهنی کرد همچین کوبوندم 

 باشه نباید فوحش بده

 

 

 عمو رسول کمی مکث کردو گفت

 

 

 عمو جون اینم بگم این امیر حسین برگشتنی نیست-

 !دنیا بر سرم خراب شد آبرویم پدرم مادرم مهر طالق،خدايا چه معادله اي بود براي من بينوا نوشتي

 

 !عمو آنا که خودکشی نکردهچرا -

 

تا خاله زنک اونجا نشستین تهمت روی  4ببین بابا بحث خودکشی نیست ،ناراحت نشینا امیرم راست میگه -

آوردن من هیچوقت به آنا شک دخترمردم گذاشتین ،امیرم حق داره میگه اگه بهم اونقدر عمو و بابام فشار نمی

ت ،و هیچوقت به این حالت مریضی در نمی اومد، بهار آنا حال رفکردم هیچوقت انا به اون محله نمینمی

جز امیر میترسه، نه که با امیرم خوب باشه ها، ولی اجازه روحیش خرابه ،دختر بی نوا از همچیز از همه کس به
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میده امیر مراقبش باشه ،بهار،امیر حتی چمدونشم آورده اتاق انا ،کلی هزینه اتاق خصوصی کرده تا از انا 

اقبت کنه ،این دختر در آستانه نابودیه ،یعنی نابود که شده، ولی امیر میگه میمونه و نجاتش میده امیر مر 

خودشو مقصر این اتفاق ناگوار میدونه، بهش گفتم پس بهار چی ،گفت عمو بهارو دوست دارم، اون باعث 

گی آنا هستم بهار بدون من افتخار همه اس ،دختر خوبو صبوریه ،ولی من آنا رو نابود کردم و مسئول زند

کنم دلبسته من شده باشه، برای بهار شوهر قحط نیست، خواست فکر هم نمیخوشبخت تره ،از اولم منو نمی

 اون یه شوهر مذهبی میخواد یکی مثل خودش، من نمیتونم آنا رو رها کنم، نامردیه 

 

 حرف هاي عمو مانند دريل درمغزم ميكوبيد عمو رسول آرامتر گفت

 

مو پرویزتم داره میاد اینجا امیرو به زور برگردونه ،ولی امیر دیگه برنمیگرده عموجون تو هم خودتو سبک ع-

 نکن، نه بهش زنگ بزن نه پیغام بده،اگه بنا به جدایی باشه، همینجا ختم بشه بهتره

 

 :آمد صوت عجیبی درون گوشم پیچید خودم را نباختمو گفتمصدای ناقوس شکستم می

 

به درک حق نداشت به بابام بی احترامی کنه، من به خاطر مادرش خیلی کارها کردم ،ولی اون دل عمو من -

 مادرمو شکست

 

میدونم بهار حرفیه که زده شده، نمیشه کاریش کرد حامدو حمید زنگ زدن حسابی از خجالتش دراومدن -

بابات که گوشیو گرفته از بابات امیر دیروز به فرزانه زنگ زد توی بیمارستان گفته گوشیو بده به بابات ،

ها گریه کرده، گفته به روح مادرم نفهمیدم چی عذرخواهی کرده ،حاللیت خواسته امیر با دومتر قد مثل بچه

شد هرچی گفتم به خودم گفتم ،هزار بار گفته غلط کردم ولی گفته نمیتونم این بی نوا رو اینجا رها کنم و 

روی برگشت ندارم ،حریم ها شکسته شده حاللم کنید، باباتم فقط گریه برگردم ،گفته منتظرم نمونید دیگه 

 کرده ،توهم منتظرش نمون به درست برس به هدف هات فکر کن اصالً سن ازدواجت نبود

 

خواندم عمو سنم سن طالق هست؟فقط پوزخندي زدم ،خواستم بگوییم به تمام مقدسات من داشتم درس می

 : توانستم بگويم

 

 ین فقط برگرده و با آبرو طالقم بده همینعمو بهش بگ-
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صبح که چشم باز کردم صدای پچ پچ در خانه پیچیده بود،از جا پریدم چادر نماز بر سر کردمو از اتاق بیرون 

افتاد، به سالن که رسیدم همه سرها و چشمها به سمت من ،دویدم بابا! قلبم داشت از تپش زیاد از کار می

خیره شدم همه آمده بودند، حتی عمو پرویزو احسان چه شده؟ بدون سالم به  برگشت، با تعجب به همه

اش به نظر خوب سمتشان پا تند کردم ،دنبال پدرم گشتم، پدرم را که دیدم نفسی آسوده کشیدم، حال عمومی

 :بود، پدرم روی تخت خوابی کنار سالن دراز کشیده بود ،به همه که خیره به من بودند خوش آمد گفتم

 

 . سالم به همگی، خوش اومدین-

 

همه آهسته و شرمنده جواب سالمم را دادند، انگار بعد از دیدن من انتظاری دیگر داشتند، من اهل بی حرمتی 

 .نیستم ،درست است که حقشان بی حرمتی بود

 

پدرم که صدای مرا شنید با شتاب روی تخت نشست، رنگ صورتش ،رنگ چشمانش ،رنگ شرمندگی رنگ 

 هایش لرزیدرنج بود، به سمتش رفتم، درآغوش گرفتمش شانه بیماریو

 

 .سالم باباجونم، قربونتون برم ،چی به روزتون اومده! مردمو زنده شدم-

 

 شکنند؟زد پدرها میای در آغوشم زار میپدرم مانند بچه

 

آوردم؟به خدا که مرگ بینی چه بالیی سر یه دونه دخترم آوردم ،ميبيني سر تاج افتخارم چي بهار اومدی ؟می -

برام مثل آب خنک بود تا ببینم چطور با دستای خودم دخترمو بدبخت کردم ،بابا حاللم کن بهار، به خدا من 

خواستم اینجوری بشه ،مرگ از خدا خواستم نداد، روی دیدنتو نداشتم ،قلبم گرفت ولی این بی صاحاب از نمی

دخترم، بهار بابا تنها یه دعا برای من کن ،از خدا برام طلب مرگ کار نیوفتاد ،که نگاه نکنم توی چشم یه دونه 

 .کن، تو گفتی نمیخواییش ،گفتی نمیخوادتت، گوش نکردم ،بابا مرگ بخواه برام

 

شانهایش رامیفشردم قلبم به در آمد ،اما گریه نکردم ،دلم سنگ نبود ،ولی دلگیر بودم،حتما بايد پس زده 

کردند حتی احسان و سعید، آقا جان سرش را روی عصایش گذاشته همه گریه میميشدم تا نظر مرا بخواهند! 

زد،پوزخندي زدم،گریه کنید خودتان را تسکین دهید، اشک تصلی وجود بود مادر اختر مدام روی دستش می
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آمد، به چهره رنگ پریده فرزانه بیچاره همه شماست، اما من چه؟ صدای شیونو زاری مادرم از آشپزخانه می

کرد. بی نوا چه بارداری افتضاحی داشت ،به روی فرزانه لبخند زدم، ای کز کرده بود و گریه مینگاه کردم، گوشه

قدمت مبارک عمه تا توبیایی همه آرام شدند ،اين ها چند روز ديگر همچيز يادشان ميرود،همه خودشان را با 

 . به قربانتگفتن بهار خواستگار زياد دارد تصلي ميدهند،نگران نباش عمه 

 

ریختن ،نگاهشان پی شر بود، مدام زیر چشمی به عمو پرویزو احسان حامدو حمید تکیه داده بردیوار اشک می

ای از طرف من بودند، حق داشتند خواهرشان با نامردی پس زده شده بود، کردند ،منتظر حرفی جرقهنگاه می

بدون نظر من پدرم جواب مثبت داد ،همه شما خواهم، مگر کور بودند که اما مگر ندیدند که گفتم نمی

 . ها راحت کنیدمسئولین اما اشکالی ندارد شما وجدانتان را با این اشک

 

زد، مادرم روی آمدن اما بابا بچه شده بودو زار می Uاز دیشب فقط منتظر بودم همه جمع شوندو حرف بزنم

ها را او به اندازه کافی کرده داد، بی حرمتین میبیرون از آشپزخانه را نداشت ،و برادرانم نگاهشان بوی خو

خواستم حرفی بزنم، و همه را به جان هم اندازم ،اما زبانم تند است دلم شکسته است چطورمیتوانم .نمی

 سکوت کنم پدرم نالید

 

ی بهار یچیزی بگو بابا ،سرم داد بکش، بگو چرا مجبورت کردم زن اون بی همه چیز بشی ،بگو که حقمه هرچ-

 بگی

 

 توانستم چرند بگویم و خود را بی تفاوت نشان دهمنمی

 

ام، گریه نکن بابا، میگذره این روزا خوب کاریه که شده بابا ،دردت به جونم ،همه دنیا فدای یه تار موی خانواده-

شمش نمیگذره ولی میگذره قربونت برم، نریزاشک ،بابام باید قدرتمند باشه بابا باید حکم بده بهار روی چ

 بذاره، نریز اشک

 

 پدرم شروع کرد با دودست بر سر خودش بکوبد

 

خاک بر سر من خاک برسر من ،دخترمو بیوه کردم ،خودم کردم خودم بودم لعنت به من ،توف توروی امیر بی -

 ذات، حرف دخترم میشه نقل مجلس یه شهر
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 :با گریه گفتعمو پرویز و احسان به سمت پدرم آمدند، دستان پدرم را گرفتند عمو 

 

 .بزن توی سر من داداش، توف توروی من بنداز داداش-

 

دادند ، سعید در آن میان همه را به بابا برادرش را درآغوش گرفت، این دو برادر هنوز هم برای هم جان می

آرمش دعوت کرد، نکند سعید نفرینم کرده؟ نکند دل آرا را شکستم؟ ایستادم چادرم را روی سرم مرتب کردم 

ای به ذهنم می اید! چرا چرند میگوییم ،پدرم عمو پرویز زن عمو ،به سمت آشپزخانه رفتم ،چه فکرهای احمقانه

 !و خود نامرد او این روز را برایم رقم زدند، آرا و سعید بیچاره چه کاره بودند

 

ریختم به ساعت  اش بند آمده بود ،ولی منتظر یک جرقه بود، سینی چاییه باران کردم، گریهب.و.سمادرم را 

نگاه کردم دو بعدازظهر بود، من چقدر خوابیده بودم !احسان به آشپزخانه آمد ،ابراز شرمندگی کرد زبانم تلخ 

 توانستم سر احسان خالی کنمبودو دلم شکسته ،حداقل می

 

نو پس زده چرا شرمنده!اقا احسان اصال چرا اینجوری میکنن! چرا با ترحم نگاهم میکنن! یعنی حاال که اون م-

گفتن که عقد پسر عمو دختر عمو توی آسمون ون هایی نیستند که میها مگه همانقدر خاک بر سر شدم! این

شد که بفهمن عقد توی آسمونا به زور بسته نمیشه! همه اتون دیدید بسته شده!خوب باید حتماً اینجوری می

عقل كل بودين همه اتون، از اون دلگیر خواستیم،ولي خواستیم، به خدا که نمیهم من هم اون همو نمی

نباشید رفت دنبال دلش ،رفت پیش کسیکه به زور ازش جداش کردین، اون کش بود سرش به آنا گره خورده 

بود، ما همدیگه رو نمیخواستیم،ولي به خاطر زن عمو ،دل باباو مامانم اون چند ساعتي كه مارو باهم ديدن 

وقت همو نخواستیم،اصال شما دوساعت پشت سرهم مارو كنارهم جلوتون نقش بازی کردیم ،وگرنه هیچ

ديدين؟نميفهمم گريه اشون از چيه!مگه همونا کسایی نیستند که هی توی گوش اون ومن میخوندند بهترین 

زد تا بفهمن زوری نمیشه کسیو عاشق کسی کرد ؟بایستید باید به این شکل پسم می !انتخابو براتون کردیم

ه چی گریه و زاری راه انداختن !آهان میدونی چیه پسر عمو؟ عواقبی برای اونا نداره، اونا گریه پای عواقبش ،واس

ام گره خورده به اسم طالق ،طالقم که میدونی میکنن دلشون خنک میشه، منم که ناخواسته زندگی آینده

با من نبود ،میدونی چرا عواقبش چیه تو ایران آره؟ سرتو باال بگير آقا احسان ،شرمنده گي نداره،اون دلش 

اسمشو نمیگمو میگم اون،چون اون برای من حتی توی ذهنم اون بوده ،من فقط يك بار اسمشو تونستم بگم، 

چون دم از برگشتن زد، دم از پشت و پناه بودن زد، خریت که شاخو دم نداره خر شدم ،زن عموی خدابیامرز 

ن چی؟ عمو میخواد بره گردنو اونو بشکنه یا زن عمو ید گفت که بخند که خوشبختت میکنه ،االب.و.سدستمو 

میخواد دست اونو قلم کنه ؟شما آقا احسان مگه شما نبودی که گفتی اون نامرد دوسم داره ،دوست داشتن 
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ام توی سرش به خوره الحمدهللا اوقده دوست داشته شدن نداشتم ،یک ماه اومد تهران یه زنگ نزد ببینه مرده

کردی، ولی میخوام ببینم اگه کسی بیادو بهتون ماهم مثل همه میگین خوب تو محبت مییا زنده ،میدونم ش

ها؟ برمت آمريكا طالقت میدم میتونی چیکار کنیبگه دوستت ندارم به خاطر مادرم باهام ازدواج کن، بعدم می

ون بی همچیز كسي كه دلش نچسبه زني رو كه انتخاب ميكنه،راحت كنارش ميزاره،حاالهم یه پیغام برای ا

داشتي، کم حرمت دارم، به عمو رسولم گفتم بهش بگو تو مرد نیستی ،بهش بگو حرمت پدرو مادرمو نگه می

 مادر خدابیامرزتونو نگه نداشتم، روح مادرت شاد ولی االن داره میبینه خونه زندگی ما رو به چه وضعی افتاده؟

 ایم به قرآن که امیر دوستتبهار شرمنده-

 

 :ست محكم بر دهان احسان بكوبم فرياد زدمدلم ميخوا

 

 حرف نزن ،اسمشو نیار ،از خدا میخوام از ندونم کاری شب و روزشو گم کنه ،حق من این نبود،من كم نذاشتم-

 

صدای شیون مادرم باال رفت! پشت سرم که نگاه کردم همه جمع بودن! حتی بابا، شرمنده سرم را پایین 

پدرم را ببینم ،از همه عذر خواهی کردمو به سمت اتاقم دویدم، این خانه برایم  خواستم شرمندگیانداختم ،نمی

کردم ،خدایا مرا ببخش حرمت پدر ام را شرمنده نمیزدم کاش خانوادهمانند قفس شده بود، کاش حرفی نمی

 .شومدانستم هرچه در این خانه بمانم آینه دقشان میخواستم کم کنم ،میمادرم را نمی

 

پوشیدم چمدان کوچکم را آماده کردم، مانتو مغنه به تن به سالن رفتم ،سعید کنار پدرم بودو حرف مانتو 

 زد،حتما پي كارهاي قانوني طالقم است جناب وكيل،بی توجه به سمت عمه رفتممی

 

 عمه ببخشین شما چه روزی میرین تهران-

 

 :اه كردو گفتگاهم نگعمه ابرويي از تعجب باال انداخت و به لباس هاي دانش

 

 !دو ساعت دیگه عمه جون، شنبه عمل دارم باید برم استراحت کنم ،میخوایی بیایی دخترم-

 

 :روبه پدرم کردمو گفتم

 

 بابا مشکلی نداره برگردم تهران ؟الحمدهللا که حالتون خوبه مدامم زنگ میزنمو حالتونو جویا میشم-
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 شنبه کالس دارم، موردی نداره با عمه برم؟

 

ای پیشش بمانم، مادرم این وسط خواست ابروهایش از تعجب باال پرید ،حتمی انتظار داشت یک هفته بابا

 :آبرو داری کند گفت

 

ام دیدت خیالش راحت شده حاجی خودم قسمش دادم بره به درسش برسه ،شما که شکر خدا خوبی، بچه-

 حاجی خیلی درسش سنگینه، مسابقات بلغارستانم هست اجازه بده بره

 

 :پوزخندي زدم،مادرم نگران درس خواندن من بود!عمو پرویز به سعید نگاه کردو سریع گفت

 

 برمشخودم می-

 

 :عمو پرویز را نگاه کردم سردو بی روح جوابی ندادم ،فهمیدم مشکلش با سعید است، رو به برادرانم گفتم

 

 شما حمید داداش میتونید منو ببرین؟-

 

 :پدرم سریع گفت

 

 عمه میبرنت، بابا برو به درست برس آقا سعید و-

 

 به سعید نگاه کردم

 

 آقا سعید میشه یه سؤال بپرسم-

 

 سعید با تعجب گفت بفرمایید

 

 میشه من برم محضر به بابام یا عموم یا مثالً آقاجون یا مامانم حق امضا و وکالت بدم که-
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کنم ، آخه نه که درس دارم اصالً وقت نمیکارای اداری طالقو خودشون انجام بدن ،امضا طالقوهم خودشون بزنن

 به کار دیگه ای برسم

 

این را که گفتم همه نگاهشان را به جایی دوختن، یکی به زمین ،یکی به دیگری ،یکی به بیرون ولی هیچکس 

 :به من نگاه نکرد، منظورم را فهمانده بودم مادرم بی هوا گفت

 

 بهار مادر یچیزی برو بخور صبحونه ام نخوردی-

 

 نگاهش کردم،خوب حرف را عوض كرد لبخند به رویش پاشیدم

 

 ام انشالله افطارقربونت برم روزه-

 بهار بهار بیدار شو دیگه دیر شد-

 

 گیج و منگ خسته و کوفته ازخواب بیدار شدم، حمید با لبخند لبه تختم نشسته بود

 

 سالم داداش چی شده؟-

 

 حمید دستی به موهایم کشید

 

 باید بریم محضر، بلند شو برو صبحانه بخور یالله ببینم 10خانم ،ساعت پاشو کچل -

 

 شود؟چشمانم را بستم، نفسی گرفتم واقعاً امروز تمام می

 

 امخورم روزهاالن آماده میشم ،صبحانه نمی-

 

 حمید با تعجب نگاهم کرد

 

ام! یاییم تهران دیدنت میگی روزهماهیه هرچی م 1ای !بابا داغون شدی دختر !این چه حکمتیه تودوباره روزه-
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 ها؟

 

گفتم که آتش دروغ به جانم نیوفتد، دستش را زیر سرم را به زیر انداختم ،نگاهش نکردم زبان روزه چه می

 :ام گرفت، هیچ نگفت نگاهش کردم نگاهم کرد مظلومانه گفتچانه

 

 ای؟ها؟ بگو بهار،بگو حرف بزن بهار!بگوچرا همیشه روزه-

 

ام لرزید مردمک چشمش لرزید، آب درچشمش پاشیدن ،اما من فقط نگاهش کردم،سنگدل انهدستش زیر چ

 :شده ام انگار،حميد قطره اشكي از چشمش آمدو گفت

 

 گیری؟به هم میگی آره؟ آبجی بگو به داداشت ،بگو بهار از وقتی اون رفته تو روزه می-

 

ا کردو سرش را از من برگرداند ،گریه مرد درد دارد گریه ام را رهدانم در نگاه چه دید که چانهنگاهش کردم نمی

 برادر بیشتر

 

 اش زدمدست به شانه

 

 داداشي-

 

جوابي نداد يك مرتبه بلند شد ایستاد ،با يك حركت کمرم را گرفتو روی کولش سوارم کرد ،جیغ میکشیدمو با 

اط به سالن خانه دویدند، مادر روی کوبیدم ،بلند خندید ،بلند خندیدم ،پدرو مادرم از حیمشت به کمرش می

 گونهای تپلش کوبید

 

 ام، سیراب شیردونش قاطی شد، ولش کن خاک به سرم حميد!بچه-

 :او مرا ميچرخانيدو من جيغ ميكشديدم،حمید با قهقه گفت 

 

 دختره کچل تنبل، باید به زور اوردش از اتاق بیرون-
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 :پدرم خندید مادرم هم خندید! مادرم گفت

 

 ام دیشب دیر رسیده از تهران خسته اس ولش کن ،مادربچه-

 

* 

ام را از بر شدم ،یادم باشد وقتی از محضر برمیگردم به آینه مانتو مغنه ام را سر کردم به آینه نگاه کردم، چهره

 .نگاه کنم، تفاوت چهره دختر شوهردار با دختر مطلقه را بفهمم

 

 :خواند! با تعجب گفتمود! قرآن میبه سالن خانه که رفتم، بابا هنوز آماده نب

 

 !ام، شما آماده نیستین هنوزبابا آماده-

 

 :پدرم قرآن ر ابست آرام گفت

 

 با حمید برو-

 

 بابای من شمایین! به حمید چه ربطی داره!اگه نیایین جایی نمیرم-

 

ادی خودت هم نه بگو حمید اشاره کرد سکوت کنم، بابا جوابم را نداد ،خواستم بگوییم نامردیست خودت بله د

 ،اما بابا خراب بود ،حرمت گذاشتم اشکان مادرم را پاک کردم، سوار ماشین که شدیم از حمید پرسیدم

 

 از طرف اون کی میاد ؟عمو؟-

 

نه هیچکس، چندوقت پیش که عمو رفت آمریکا کارای قانونیشو کرده ،حق طالق و به تو داده ،برگه اشو دادن -

ز این چیزا سر درنمیارم ،ولی سعید گفت فقط امضا تو مونده ،شاهدم دوتا از شاگردای به من، واال نمیدونم ا

 مغازه رو گفتم بیان عمو. احسان. آقا جون. بابا. حامد هیچکس دلشو نداشت بیاد

 

پوزخند زدم،اولين مطلقه طايفه عظيمي ديدن داشت،چرا خودشان را محروم كردند ،حميد درحين رانندگي 

 :نداختو با تردید پرسیدنگاهي به من ا
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 بهار توی این یک ماه زنگ نزده؟ پیغامی ،حرفی،اصال چي شد يك ماه نيومدي خونه و تهران موندي؟-

 

هیچی داداش،حتي يه پيام عذرخواهي ،با اين كارش خيلي بيشتر شرمنده شدم، توی این یک ماه از خجالت -

دادم چی داشتم به گم؟ همش میپرسن لو چی میپامو خونه نذاشتم همش خوابگاه موندم ،آخه جواب فامی

 .چی شد ولت کرد؟ کاری کردی؟ آخه مگه میشه یهویی بی خبر ول کنه کسی بره

 

ولش کن بهار روحیه اتو به هم نریز، خوب كردي نیومدی، دهن مردمو نمیشه بست، اون مرد نیست نتونست -

 ی دارهتوی بحران محکم بایسته، ناراحت نباش ازش، هرکسی یه طاقت

 

 :شانه اي از بي تفاوتي باال انداختم

 

بعدازظهر ،فقط  6برام مهم نيست، راستی فردا پرواز به بلغارستان با یک ساعت تأخیر انجام میشه یعنی -

 قربونت یجوری زود برسونم مدیر گروهمون خیلی نگرانه که دیر برسم

 

 خیالت راحت بعد از محضر برت میگردونم-

 

 :گفت خندیدم حمید تعجبی

 

 خندی؟چته چرا می-

 

گیرم دیگه بابا فهمیده بزرگ حمید این اولینباره دارم بدون بابا میرم برای مسابقات ،حاال که دارم طالق می-

 .شدم

 

تر شد، به محضر که رسیدم از فرط خجالت پشت حمید پنهان شده دستان حمید به دور فرمان ماشین محکم

لی ننشیند تا پشتش پنهان شوم، شرم داشتم از محضر دار،چند ماه بودم ،از حمید خواستم که روی صند

پیش بنر تبریک مدال طال در مسابقات هند در کنار همین محضر خانه زده شده بود،و متاسفانه آنجا همه مرا 

 شناختن، زمانی که حاج آقا برای امضا صدایم کرد، به در وردی نگاه کردم، نیامد خواستم دفتر را امضا کنممی

،باز به در اتاق نگاه کردم نه نیامد !حتی برای یک عذر خواهی از من نیامد! دفتر را که امضا کردم نذرم به پایان 
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 رسید ،قندان را روی میز سر دفتر دار دیدم

 

 ببخشید حاج آقا میشه یه قند بردارم-

 

 محضر دار ابرويي باال انداخت از تعجب

 

 بفرما دخترم-

 

 ای که نذر او کرده بودم را ساعت ده صبح شکستمیک قند برداشتم و روزه

  

ها خداحافظ من میرم خوابگاه، انشالله پایان نامه همه اتون بهترين نمره رو بگيره، ممنون که دفاعمو بچه-

 اومدین

 

هایم رفت، تمام شد، هایم خداحافظی کردم، پا که از دانشگاه بیرون گذاشتم انگار تمام خستگیبا همکالسی

الحمدهللا، با افتخارو سربلندی و رتبه برتر ارشدم هم به پايان رسيد ، در حال خوش خودم بودم که تلفنم الهی 

 : زنگ خورد، مادرم بود،چه به موقع،صدايم رها كردمو با شادي جواب دادم

 

 م ام عالی بود ،مامان نميدوني چقدر خوشحالسالم مامان جونم،دورت بگردم تموم شد ،دفاع پایان نامه-

 

 مادرم صدايش ميلرزيد از شادي

 

سالم به روی ماهت دخترم ،خدارو شكر، توکه همیشه تکی،ختم قرآن نذر كردم مادر كه امروز صدات پر باشه -

 . از شادي

 

 گرفتم از صدای مادرقدم زنان در این هوای بهاری جان می

 

زهم توي درسم موفقم ،هنوزم واي مامان،چه كشيدم توي اين چندوقت ! بخدا كه شبيه معجزه اس!هنو-

 ميتونم رقابت كنم 
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 و صداي لرزان مادر نشان از اشك هاي بي اختيار ،او را داشت 

 

بهار مادر،اونجور كه تو دلت شكست هيچكس باورش نميشد بتوني سرپا بشي،خداميدونه هر شب از خدا -

ديدن سكوتتو نداشتيم ،وقتي ميخواستم نشكني،كه اگه ميشكستي ،مرگ منو بابات حق بود،هيچكدوم روي 

گاه ،گفتم خدايا به خون برادر شهيدم ،دخترمو نجات بده،در حقش از همه امون يه مدت بريدي و موندي خواب

 نامردي شد،خودت محافظش باش

 

كنار خيابان دانشگاه ايستادم ،گوشي تلفنم را محكم در دستم فشردم،اگر توسلم به ائمه نبود حتما از پادر مي 

 ،دل شكسته مادرم را شاد كردم با شيرين زبانيمآمدم 

 

گل پري جونم،نريزاشك،مرواريدات كم ميشه ،اونوقت بابا راهم نميده،خاطر گل پري جون خيلي براش عزيزه  -

 ها

 

 مادرم مستانه خنديد،اي جان به فداي خنده تو مادر

 

وسایلتو جمع کردی؟ کارای تحویل خوبه خوبه زبون نریز، که حسابی دلم تنگ شده برات، میگم مادر همه -

 خوابگاهت تموم شد؟

 

آره بانو، ناراحت نباش،فقط منتظرم بيايين دنبالم خوشگلم،واي مامان دیونه شدم این چند ماه از بس سرم -

 توی پایان نامه بود، دلم میخواد بیام اساسی بخوابم،تا خستگی هام از تنم بره 

 

کنی، راستی بهار عمه فهیمه اینجاست، سالم ی استراحت میالهی دردت به جونم مادر ،میایی حساب-

 .میرسونه

 :کنار دیوار پياده رو جا خورده ایستادم، پس بالخره آمد، دستانم به لرزش افتاد، بی تفاوت گفتم

 

به به عمه جونم،سالمشون برسون، هفته پیش رفتم مطب دیدنشون، اتاق عمل بودن نشد ببینمشون، بگین -

 ا منم بیامبمونن فردا ت



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

347 

 

 

 مادرم کمی سکوت کرد اما انگار دل کند که حرفش را بزند

 

میفرسته ،بهار گوش بده مادر ببين چي ميگم،سر به هوا بازي در نياري ها،الكي  ب.و.سبهار عمه ات برات -

برای ات اومده اجازه خواستگاری بگیره ات اینبار برای دیدار برادر نیومده، عمههم سريع جواب نده،عزيزم عمه

سعید،درضمن از بابات اجازه گرفته امروز سعید بیاد دنبالت باهم برین بیرون صحبت کنید ،مادر ماشالله 

خانمي خودت ،پس سبک سنگین کنید ببینید به نتیجه میرسین یا نه، بهار گفته باشم، باباتو من حرفی 

ات م حجت کنم جلوی خود عمهنداریم ،هرچی خودت بخوای هرچی خودت بگی عزیز مادر،میخوام باهات اتما

ات بوده به تو و میگم ،به خون برادر شهیدم که رضایت دارم هر تصمیمی بگیری ،هر اختالفی بین منو عمه

سعید هیچ ربطی نداره، خودت ببین اگه دوستش داریو هفت گوشه دلت راضیه خودت جواب بله بده ،اگه هم 

،بین مادر حرف خواستگاری سعید از االن نیست ،زمانیکه از نه خودت نه بگو ،جوابو به خودت واگذار كرديم 

بلغارستان برگشتی سعید و آقا سیاوش با بابات حرف زدن، بابات گفت فعال بهار آمدگي شنيدين اين حرف ها 

رو نداره ،اجازه بدين پایانه امش تموم بشه،بعد، االنم که شکر خدا تموم شده مادر هر نظری دوست داری بده 

 اره ایمما هیچک

 

ریخت ،دوباره ذهن هرزه ام پر كشيد به غار سياه و سرم را به دیوار تکیه دادم ،مادر مسلسل وار روی هم می

 :ام ،چشمانم را بستم نفسي بلند كشيدم وغر زدمفكر كردم،حاال که مطلقه شدم اختیار دار همچیز شده

 

ام برنامه ریزی دارم ،چرا خودتون جواب برای آینده مامان آخه شما كه ميدونيد من اصالً تو فکر ازدواج نیستم،-

 دید،منو تحت فشار نزارين،من خجالت ميكشم به پسر عمه بگمرد نمی

 

 :صداي سايدن دندان هايش روي هم را فهميدم مادرم خشمگين گفت

 

اره هم تورو الهي خير نبينه باعث و باني اين دلسردي تو به ازدواج رو،بهار، سعید قبل از اون دراز بی قو-

 خواست حاال خودت میدونیو سعید، اینو ول کن راستی یه خبر خوشحالیمی

 

 !چي شده-

 

 صداي مادرم از شادي ميرقصيد در خيالم 
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 اون گوربه گور شده، از اون دختره ایکبری هفت خط ،دیروز طالق گرفته-

 

 :چنان با غیضو حرص و خنده مخلوط گفت که بلند خندیدم و با خنده گفتم

 

 !کی مامان! گوربه گور کیه! ایکبری کیه-

 

 مادرمكمي مكث كرد،و يك مرتبه حرصی غرید

 

مگه تو توي خيابون نيستي!زشته مادر نخند توی خیابون!خجالت بكش دختر! مردم چی میگن خوبیت نداره -

 !!از این اخالقاً نداشتی !یعنی چی

  

 لب و دهانم را جمع کردم هنوز هم مادرم جذبه دارد

 

 چشم مامان،اخه خيلي خنده دار گفتين،حاال دارين از كيا صحبت ميكنيد؟-

 

 :مادرم با خوشحالی گفت

 

 منظورم اون امیر حسین نامردو آناست-

 

 :تلفن را در دستانم فشردم تپش قلبم،خدايا باال رفتن ضربان قلب هم آدم را ميكشد!نفسی گرفتمو گفتم

 

ست ازدواج کردن !چی شد به این زودی تصمیم به طالق گرفتند! انگار جدا!آخه چرا! ایناکه چند ماه بیشتر نی-

 !که همدیگرو خیلی دوست داشتن!با اون جشن بزرگو ،بريزو بپاش و ماه عسل دورتادور اروپا عجيب نيست

 

توانستم تمرکز کنم و حرف هايم را با گرفتگي زبان ميگفتم، مادرم آنقدر این موضوع عجیب بود که درست نمی

 :حال گفتخوش
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از دعاهای منه، از دعای توه قربونت برم ،عزیزم خدا که نميگذره از آه يه مادر،آه مادر عرشو ميلرزونه ،مگه -

ميشه خدا اين همه نامرديوببینه و بگذره قربونش برم جای حق نشسته، یادته توی آشپزخونه چی گفتی به 

گفت،تمام ه، حاال هم همینجوری شده، فرزانه میاحسان ،گفتی امیداوارم از ندونم کاری شب وروزشو گم کن

بريزو بپاش هاي اون بي قواره بخاطر اين بوده كه اون دختر خلو چل حالش خوب بشه،تازه بعد اينكه حالش 

خوب شده ،توي زندگي نكبتي مشتركشون فهميدن اختالف فکری زیاد باهم دارن، دختره وزغ گفته ،مرتيكه 

صالً شاد نیست ،همش تو فکره ،اهل مهمونیو رفت آمد نیست، چمدونم از این چشم گربه اي ،خیلی سرده، ا

چرندیات، گفته بهتر دیدیم تا از هم متنفر نشدیم جدا بشیم ،مردشور وصل شدنشونو جدا دنشونو ببرن 

،منکه میگم این دختره خودشو به خولوچلی زده تا اون بي شرف بي چشمو رو بره بگیرتش،آخه نه که توهوه 

 اش قشنگه اندازه گربه سر کوچه هم مرامو اخالق ندارهبعدم دیده نه بابا این گنده دماغ فقط قیافه اس،

 

 :از هيجان زياد انگشت دستم را گاز ميگرفتم ،مادرم آهی کشیدو گفت

 

بازم به گربه ،اگه بهش محبت کنی دمی تکون میده برات،حرصم ميگيره كه ميگن ، اختالف فکری دارن ،تو -

 اشفتم آره ارواح عمهدلم گ

 

 :صدای خنده عمه فهیمه آمد، مادرم گفت

 

 خدا مرگم فهیمه جون منظورم عمه آنا بود،نه شما  -

 

 :من ،مادرم،عمه هر سه خنديديم مادرم سرمست بودو گفت

 

دیه الهی هزار مرتبه شکر، انگار تب تند عاشقی هر دوتاشون خوابیده ،فرزانه گفت برای آنا که طالق یچیز عا -

ترسناکه،اون مرتيكه كه انگار ميخواد لباس عوض كنه، البته  ب.و.سخواستم بگم نه برای داداش تو یه کا،می

 اونجا راحت کنار میان ایرانه که اسم طالق میاد همجا جهنمه

 

 :نمتوانستم حرفی بزنم،هيجان زياد عرق بر پيشانيم نشاند، انگار حرف زدن یادم رفته بود بی تفاوت گفتم

 

اش هان، ميگم مامان به فرزانه بگو به اون بچه طفل معصوم شیر حرص نده، گناه داره قربونش بره عمهآ-

،بهش بگو بيخيال باش ،براي همه ميگذره،خودشو اذيت نكنه،واي مامان ،دلم برای جوجه کوچلو یه ذره شده ، 
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 توروخدا حامدو بگو بیارتش من فقط گازش بگیرم

 

 :مادرم با تعجب پرسید

 

 !وا بهار اصالً فهمیدی چی گفتم! آخه دختر یچیزی بگو این جیگر من حال به یاد-

 

 :دستي بر پيشانيم كشيدم،تب دارم!هول هولي گفتم

 

 زنیم ،وسط خیابون چی بگم آخهباشه مامان ، بعداً حرف می-

 

خنكي وزيد يك مرتبه  کردم،بادمادرم پناه برخدايي گفت،و ارتباط را قطع كرد،گیج به عابرهای پیاده نگاه می

کردند!صداي گنجشك ها انگار هایم بیش اندازه هوای بهاری را جذب میانگار! نفس عمیقی کشیدم ،انگار ریه

مطرب وار شده بود!و او طالق گرفته بود! دروغ چرا سبک شدم، احساس خوشی به تمام وجودم دست پیدا 

گی باالی سرم گرفتمو شروع به رقصیدن کردم، کرد،بند بند وجودم خوشحال بودند،پس ذهنم، دستمال رن

کشیدم ،اسفندي دود ميكردمو باال ميپريدم ،در حال دید زدن مراسم شاباش بر سر خودم میریختو کل می

کردم ها نگاه میها به ماشینشادی بودم ،که صدای بوق ماشینی پس ذهنم را جیغ زنان فراری داد ،مانند گیج

 !ع کرد! یک مرتبه سعید روبرویم ظاهر شد! از ترس یک قدم عقب رفتم!يعني چه کسی خوشی مرا قط

 

 

 يا خدا-

 :سعيد ناباورانه دستانش را جلو آوردو گفت

 

 !زنی !صدتا بوق زدم کجاییچته تو دختر، چرا گیج می-

 

 کردوای همین را کم داشتم،اه ،به دلم ماند جشن پيروزي، پس ذهنم با چشمانی ریز شده به من نگاه می

 ،نفسم را بیرون دادم ، ابروهایم را درهم کشیدم ،من یکبار جواب منفی به او داده بودم،

 

 سالم پسر عمه خوبین !ترسوندین منو آخه-
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 :ام دقیق نگاه کرد ،پناه بر خدا حیا ندارد این پسر؟ با لبخند گفتلبخند زد به چهره

 

دیدن من خوشحال شدی!اگه ميدونستم انقدر  ات مال چیه؟ ازمنکه خوبم! ولی این همه شادی توی چهره-

 خوشحال ميشي هر روز ميمودم ديدنت خانم 

 

 ابرویی باال انداختم،چه اعتماد به نفسي 

 

 وا پسر عمه خوب خودتونو تحویل میگرین !منکه شمارو زمان زیادی نیست دیدم! همین عید نوروز بود دیگه-

 

ابروهایش از تعجب باال پریدو شروع کرد بلند خندیدن .دلم خنك شد خود پسند،جلوی دانشگاه معذب شدم 

 :دست در جیب گفت

 

 خوشم مياد توهم بلدی کلکل ،نه خوشم اومد باریک هللا-

 

 !پسر عمه خوبین -

 

برای خودش رؤیا بافی کردم ،سعید دیوانه هم ام گرفته بود، از خوشی زیاد با سعید کلکل میخودم هم خنده

 :کرد یک مرتبه سعید حرصی گفتمی

 

کشی! نوروز دوماه پیش بود ،بعد میگی چیزی وقت نیست منو دیدی،بابا عجب بي بهار تو خجالت نمی-

عتطفه اي تو دختر.نامرد من هروزم اگه ببینمت،باز دلم برات تنگ میشه، به خدا اگه بابات دست و پامو 

 دانشگاه دیدنت ،خيلي نامردي بهار نبسته بود ،هروز میومد

 

 :اووف !چه به تريپ آقا برخورد !پشت چشمي برايش نازك كردم،خودپسند ،دوباره با خنده گفت

 

 ها؟آهان فهمیدم چرا خوشحالی، کلک ،زن دایی پری جون خبر خواستگاریو بهت داده ذوق کردی-

 

تر شد،يا خدا ،چرا مردها چيزي از حيا نزدیکخجالت زده سربه زیر حرفی نزدم بیا یک لبخند زدم پرو شد 
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 :نميدانند،صدايش آرام شدو گفت

 

ببین بهار من این حرفا سرم نمیشه ،خجالتو بنداز دور، میدونی چقدر تا حاال خود داری کردم؟ االن اجازه -

 گرفتم از بابات بریم بیرون باهم حرف بزنیم، تورو به همون خدا انقدر معذب نباش

 

های شلوغ مو سريع در عقب ماشینش را باز کردمو صندلی عقبم نشستم، با سکوت به خیابانلبی کج کرد

ای برایش جز سعید !پشت سرش چشم غرهکشید، بهتهران خیره شدم، ذهنم آشفته وار به همجا سرک می

 رفتم ،حداقل نگذاشت کمی خوشحالی کنم ،صدای لرزان سعید افکارم را پاره کرد

 

 کافی شاپ ؟یا هر جایی که پیشنهاد میدی باهم صحبت کنیم؟ بهار میشه بریم-

 

واي نگو كه خجالتي هستي؟چنان مظلومانه حرف زدكه انگار اولين دختري هستم كه ميبيند ،حاال خوب است 

 :ميدانم روابطش با دختران چهار چوب ندارد ،البته فقط درمورد ترانه ديده بودم،بي تفاوت گفتم

 

 شناسمونید برین، من جایی رو نمیهر جا که صالح مید -

 

 از شدت تعجب خیره به آینه شد

 

 !واقعاً !االن اجازه دادي بريم كافي شاپ-

 

 بله چیش تعجب داره؟-

 

گیری ،که تا قبول کردی فکر کردم اشتباهی یه خانم به خدا که تعجب داره، همیشه انقدر جلوی آدم گارد می-

 دیگه رو سوار کردم

 

 :د زدم ،الكي خوش است ديگر،بي نمك با خنده گفتبلند خندید لبخن

 

نه که منظورم بداخالق باشی، نه خیلی هم مهربونی، ولی جلوی مردها کالً معذبی، آدمم معذب میشه باهات -

 ترسم با اینکه همیشه ساکتیحرف بزنه ،منکه به شخصه ازت می
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بود اعتقاداتم برای خودم حداقل محترم بود پس ذهنم برو بابايي نثارش كردم،سکوت کردم حرفی برای گفتن ن

های هفته اخیر، استرس دفاع پایانامه ،موسیقی آرام ،خدارو شكر او هم سکوت کرد!خسته بودم،شب بیداری

 .داخل ماشین ،همگی باعث شدن چشمانم را مهمان خواب کنند

 

رد ،واي آبرويم رفت،شرمنده نميدانم چه زمان گذشت كه صدای تق تق به شیشه زدن سعید از خواب بیدارم ک

دستی به صورتم کشیدم، چه افتضاحی خوابم برده بود، با خجالت در را باز کردم لبخندی در نگاه و لبانش النه 

ایم ،یعنی نگاهم کرده؟ کرده بود،معني اين لبخند سرگرم گونه چيست،وای نکند خیلی وقت است رسیده

ه باشد؟ گردنم کج نبود؟ دستي كنار لبم كشيدم ،يا خدا خيس دهانم بسته بود؟ نکند آب دهانم بیرون ریخت

 . بود

 

ای بود ،چه صحنه رمانتيكي شده بود براي سعيد خورد ،چه فاجعهپس ذهنم از خنده زیاد روی زمین غلت می

 :،با تمام شرمندگی گفتم

 

 ببخشید نفهمیدم چی شد خوابم برد-

 

گرفتم از این نگاه بی پرده ، با دست انم روان بوده؟ دلهره میکرد،نكند آب دهحرفی نزد اما نگاهش معذبم می

ترین صندلی را انتخاب کرد ،تقریباً خلوت بود، همه ایاشاره کرد به سمت کافی شاپ، باهم وارد شدیم، گوشه

چیز خورد و در فکر بود ،زني كه تنها قهوه ميخورد به چه زوج یا دوستانه نشسته بودند، اما زنی تنها قهوه می

 کند؟فکر می

 

منو را جلویم گذاشت، چشم از بانوی تنها گرفتم ،و من عجیب اشتهایم باز شده بود، کیک مخصوص سفارش 

دادم ،و او فقط یک قهوه، به فضایی داخل کافی شاپ نگاه کردم ،زیبا بود،بوي عود فضا را گرم كرده بود، با 

ه مهربان است.خوب جمع كن بساط بي حيايي را کرد لبخندش شیرین بود پسر عمه همیشلبخند نگاهم می

 :،آرام لب زد

 

 خوشت اومد از اینجا -
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بله خیلی فضای قشنگیه یه حس خیلی خوبی این تضاد رنگها به آدم میده ،قهوی سفید شکالتی طالیی -

بود  تر از اینجا!خیلی جالبه ،اولین و آخرینباری که رفتم کافی شاپ توی هند بود، اونجا خیلی متفاوت

 ،نمادهاي بودا خيلي زيبا بود البته سبك هندي،كال عجیب بود ولی اینجا خیلی خانوادگیو گرمه

 

 

 جدا!يعني با دوستات نیومدی کافی شاپ! معموالً دانشجوها زیاد کافی شاپ میرن-

 

 پاهايم را زير صندلي بهم ميفشردم معذب بودم،يا همنشينم به دلم نمينشست!هرچيزي بود جالب نبود

 

 اتفاقاً هم اتاقی هام زیاد میرن، ولی من تا حاال نشده که برم،يعني انگيزه اي نداشتم برم-

 

 شدسعید نگاهش پر از کنجکاوی بود، لبانش از خنده محو نمی

 

 های هم گروهیت رفتی؟يا با باباتو حامد؟توی هند با بچه-

 

م، باز به درو دیوار نگاه کردم ،شدت هوس سر به سر گذاشتن این فرد فضول کردم ،مغنه ام را صاف کرد

 :اش برداشت چشمانش را ریز کردو گفتکنجکاویش عجیب زیاد بود دست از زیر چانه

 

 تنها رفتی؟-

 

 لبخند زدم

 

 پسر عمه باید برگردم خوابگاه، بابا بعد از ظهر میاد دنبالم-

 

 :سعيد متعجبو كنجكاو گفت

 

 جون سعید بگو با کی رفتی اولین بار؟-

 

خواست، اما خوب نه مکانش مناسب بود، نه فردی که روبرویم زیر میز به مانتوام چنگ زدم ،دلم قهقه می از
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 :بود ،به یک لبخند بسنده کردم سفارش را که آوردند گفتم

 

 استادم دعوت کردند-

 

جانش را باال داند آرا...فنکند استادم فرد پیری بوده نمیای کشید ،بیچاره فکر میآهانی گفت و نفس آسوده

 :آورد يك لحظه انگار چيزي يادش آمد ،چشمانش گرد شدو گفت

 

 همون استادت كه مسيحي بود؟-

 

 چنگال در دستم خشك شد!او از كجا ميدانست!مادر اختر گفته!سرم را پايين انداختمو اخم كردم 

 

 لطفا معذبم نكنيد -

 

زد ،پرت شدم به اولين خواستگاريش ،و هم میاش را چشمي آرام گفت،کیک را برش زدم و او با قاشق قهوه

 :جنجال سپيده ،بي هوا پرسيدم

 

 از سپیده خبر ندارین؟-

 

 !دلخور نگاهم کرد

 

 اش میشه تشخیص داد پی عشقو حالهای صفحهچمیدونم! به منچه کجاست! از عکس-

 

 :چه به او برخورد بي تفاوت كيكي نوش جان كردمو گفتم

 

د الين و وايبر نیستم ببینم فامیل چخبر، راستی میگم ترانه خانم ،منظورم خانم دلم براش تنگ شده،زيا -

 باقری چطورن؟ 

 

 :قاشقش را درون فنجان رها کرد اخم کرده و دلخور نفسي رها كردوگفت
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میشه اون لعنتیا یا هرکس دیگه ای که توی ذهنته ول کنی ،بهار به خاطر خدا ،االن اینجا فقط منو تو مهمیم -

 پرسیسواال چیه می این

 

 معذرت میخوام،سوال هاي معمولي بود-

 :دهد ناراحت گفتخوب است برای پس زدن چرند گفتن جواب می

 

کنند !من بالخره من معذرت خواهیتو نمیخوام !اخه من نمیدونم اونا االن اینجا توی ذهن تو چه غلطی می-

انتظار دارم که به این تالشم اهمیت بدی،اگه اون دوتا بعد از چندماه اجازه گرفتم که حداقل با تو حرف بزنم، 

زنم، ذهنتو مشغول کردن به فال نیک بگیرم؟ اگه دوست داری رابطه اشنو با من بدونی به موقعش حرف می

 اصالً هرچی تو بپرسی جواب میدم ،ولی االن نه باشه؟

 

آهنگ مالیم پخش شده در فضا با برای پس زدنش کم محلی خوب است؟ سرم را به نشانه مثبت تکان دادم، 

 :اخم سعید سازگار نبود، با گله مندی گفت

 

 بهار شروع کنم؟ اجازه میدی حرفامو بزنم؟-

 

سری به مثبت تکان دادم ،چشمانش نرم شد لبانش خندان،براي پس زدنش محكم بودن بهتر نيست؟ بی 

 :ای صبرو مقدمه چینی گفتمقدمه بدون لحظه

 

 درخواست ازدواج کنم زن من میشی؟ خواستم ازتبهار می-

 

پس ذهنم جلوی دهانش را گرفته بود که جیغ نکشد ،خوب کمی جا خوردم ،ولی شوکه نشدم قلبم هم مانند 

دفعه اول نلرزید، استرسی نگرفتم، منتظر این زمان بودم، نفس عمیقی کشیدم ،چنگال را برداشتم برشی به 

 :کیک زدم، آرام بدون نگاه به او گفتم

 

 قهوه اتونو بخورین سرد میشه-

 

 :با انگشت چند ضربه به میز زد حرصی گفت
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 بهار شنیدی؟-

 

 بله شنیدم قهوه تونو بخورین-

 

 عصبی غرید

 

 زنم !تو عین خیالت نیستمیشه این قهوه کوفتیو ول کنی! چته تو دختر! من دارم توی آتیش بال بال می-

 

 :دهد،آرام گفتم براي پس زدنش نديد گرفتن شايد زودتر جواب

 

 کنم جوابشو بهتون میدناجازه بدین با بابام مشورت می-

 

با ضربه مشت به میز کوبیدو یک لعنتی بلند گفت ،اطرافیان به میز ما نگاه کردند، آن زن تنها رفته بود 

 ،صدای خنده چند دختر جوان که به ما خیره بودند فضا را پر کرد، با صدای خفه غرید

 

ات بسپاری سالت ميشه، هنوز میخوایی همچیزو به خانواده 21بهار ما بزرگ شدیم تو امسال  ترو به قران-

 !بابات گفت مستقیم جواب از خودت بگیرم! مشکلت دقیقاً چیه؟

 

ساله ،بی خودو بی جهت کیفم را برداشتم ،و روی میز گذاشتم ،بخت برگشته به اشتباه فکر کرد  21پوزخند زدم 

 :م هراسان گفتتصمیم به رفتن دار 

 

 .کنم، بشین حرف بزنیم به هم جواب بدهبهار ترو به خدا بچه بازی درنیار !نرو ،خواهش می-

 

بهار میدونم دفعه اولی که ازت خواستگاری کردم سپیده ترو ترسوند، تهدیدت کرد، اجازه نداد جوابمو بدی و 

 ی االن ؟ اون ازدواج اجباریت پیش اومد، ولی چرا میخوایی جواب نداده بر 
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 دستپاچه گفتم 

 

 

 ببخشيد من فقط كيفمو گذاشتم روي ميز،نميخوام برم -

 

 

 :نفسي كشيدو تكيه داد به صندلي نگاهش غم داشت،پس زده شد؟آارم گفت

 

 

ای که جون دارم پات من االن روبروت نشستم و میخوام یه جواب ازت بگیرم، که اگه بله باشه تا آخرین لحظه-

خورم یه زندگی کنم ،به خدا نمیذارم آب توی دلت تکون بخوره ،به شرفم قسم میخوشبختت میوایمیسمو 

 سازم که باورت نشه ،میدونم که میتونم بهم اطمینان کنای برات میعاشقانه

 

 

 صورتش را مظلومانه جلوتر آوردو آهسته گفت

 

 

کنم هرچی تورو به خدا بگو چرا؟ رفعش می کنم ،به زبونَ آسونه،اگه جوابت نه،بهار چند ساله بهت فکر می-

باشه، بذار خودی بهت نشون بدم ،بذار ثابت کنم نامرد نیستم، بذار اعتمادتو جلب کنم، بذار بهت نشون بدم 

ای نداری با من ازدواج کنی ،باشه، تا هرجا بخوایی پات وایسادم ،حيرونم نذار ،جوابمو بده،اگه هم عالقه

ای حضورم اذیتت کنه، بهار فقط جواب انقدر دوستت دارم که راضی نمیشم لحظهنمیخوام اذیت بشی ،من 

 بده همین

 

 

آهی بی صدا کشیدم، به سعید نگاه کردم ،پوزخندی زدم حداقل سعید برای من سعید است ولی او برایم 

براي يك نيمه همیشه او بوده او برایم مرده ،و من نميتوانم سعيد را شريك زخم احساساتم كنم،آماده نبودم 

 توانم بگیرم، نامردی او بدجور مرا سوزاند و طالقش بدجور دلم را خنک کردهديگري،جلوی پرواز ذهنم را نمی
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 بهار-

 

 

 نگاهش کردم

 

 

 بله-

 

 

 حرف بزن ،چرا ميذاري اينجوري داغون باشم،جوابمو بده-

 

 

م تا آز نگاهم نخواستن را بخواندو چشمانم را به او دادم ،نگاهش خواستن داشت،اما من نه كمي صبر كرد

 :گفتم

 

 

پسر عمه با تمام احترامیکه برای شما و خانواده اتون قائلم جوابم منفیه، شما یکبار قبالً ازم خواستگاری -

، سال دیگه هم هیچ فرقی نمیکنه ،این که چرا نمیخوام ازدواج 10کردین جوابم منفی بود ،االنم جوابم همونه 

 یا کس دیگه ای نداره، هدفم االن ازدواج نیستکنم ربطی به شما 

 

 

لبش را زیر دندان گرفت دستش را مشت کرد ،چشمانش برق اشک داشت خواست حرفی بزند که ملتمسانه 

 :گفتم

 

 

ترو به خدا به هرچی که میپرستین شما شروع نکنید، بذارین جلو برم، بذارین برنامه زندگیم بهم نریزه ،پسر -

حوصله عشقو عاشقی ندارم، اصالً نمیخوام کسی پشتم باشه،خسته ام،عذابم ندين، شما  عمه دلم نلرزیده،

ام با یه دختری هم تیپو شکل خودش شادو همیشه برام ارزشمند بودین، من واقعاً دلم میخواد پسر عمه

شدن نمیخوام شنگول پر انرژی ازدواج کنه، مثل ترانه،نه منکه اصالً ذهنم درگیر ازدواج نیست، من االن یکی 
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کنم مجبورم نکنید،طعم اجبار هنوز زير ،شوهر نمیخوام ،بچه نمیخوام، پناه نمیخوام،مرد نميخوام، خواهش می

دندونم تلخي ميكنه،خواهش ميكنم، مدام توی دستو پام نباشین، من یبار چوب اجبارو خوردم ،شما مجبورم 

م پاي مردي بايستم،من قبال يبار مردونه ايستادم، با نکنید، دوست داشتن یک طرفه راه به جایی نمیبره،نميخوا

اين كه تمام وجودم نخواستن بود،اما با نامردي پاي ايستادنم قلم شد، پسر عمه من برنامه دارم برای زندگیم، و 

ام تنهام ،هیچ کس جایی نداره الکی وقتتونو برای یه دختر بی احساس تلف نکنید،اجازه بدین این تو این برنامه

ذشتتون توی ذهنم بمونه، به هر قیمتی به دستم نیارید، من یکبار نابود خودخواهی شدم، نه خودخواهی از گ

کنم نوع عشق خودخواهی از نوع شاد کردن دل دیگران ،نمیخوام دوباره تحت فشار قرار بگیرم ،خواهش می

،قبول ميكنم،ولی بدونید که شما ميلي ندارم به يكي شدن، اگر هنوزم میگین منو میخوایین دیگه حرفی ندارم 

 .کنیدهم دارین خودخواهی می

 

 

سعید سریع دست بر چشماش گذاشتو کل صورتش را ماساژ داد، او فوق العاده احساساتیست ،دختران میز 

کردن،انگار داشتند لب خواني ميكردند، سرگرمی بهتر کناری آرام شده بودندو زیر چشمی منو سعید را نگاه می

 :رایشان نبود، سعید سر به زیر بدون نگاه به من گفتاز این ب

 

 

 باشه برو-

 

 

 پسر عمه-

 

 

 برو-

روي ديدن سعيد غمگين را نداشتم، سريع از كافي شاپ بيرون زدم وارد خیابان شدم ،سوار تاکسی شدمو به 

را گرفتم بوق خورده خوابگاه رفتم ،كارم تميز و خوب بود،نفسی گرفتم ،گوشی موبایلم را درآوردم، شماره ترانه 

 نخورده جواب داد

 

 بهار چی شد؟ راضیت کرد آره دختر؟-
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 لبخند زدم

 

 سالم بانوی عاشق

 

 :ام خندید وبا صدايي خجالت زده گفتخندیدم بلند،ديوانگي و عاشقي نزديك هم است انگار،از خنده

 

 !وای بهار اینجور حرف زدنت یعنی اینکه جوابتو قبول کرد؟ آره قربونت برم-

 

 بله خانم وکیل-

 

جیغ کشید چه جیغی، گوشی را از گوشم دور کردم چه هیجانی داشت،و من نفهميدم طعم عشق را،طعم 

 :دلباختن را،كاش حسود نباشم،مكرر گفت

 

 بهار عاشقتم به خدا که تکی دختر-

 

 :هیجان زدگیش که کم شد گفت

 

 .خواستم منصرفت کنماهده من نمیبهارجون تورو به خدا منو ببخش ،خیلی خودخواهم نه؟ خدا ش-

 

 سعيد براي من شروع نشده به پايان رسيده بود 

 

جنگیدم، هیچ ارتباطیم به حرفای ترانه خانم من اصالً دلم با سعید نبود، اگر دلم باهاش بود، به خاطرش می-

ستم دلم میخواد دیشب شما نداره،ديگه نميخوام بخاطر صالح ديگران ازدواج كنم، من اصالً فکر ازدواج نی

 اونیکه سلیقه خودمه انتخاب کنم ا،شايد هيچوقت پيدا نشه ،اگر هم پیش نیومد ازدواج اجباری نمیخوام

 

 !ترانه صدايش غمگين شد،جانا توچرا شرمنده اي

 

فهمم، تو یبار داغون شدی ،حتماً تصمیمت درسته ،متاسفانه توی موکالم دارم مواردیو که تا طالق می-
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یع ازدواج میکنن که به طرف بفهمونند خواهان دارن ،ولی اشتباهه تو دختر قوی هستی ،میدونی میگیرین سر 

چی میخوای ،میدونی چیکار میخوای بکنی، واقعاً رفتارو تفکرت افتخار آمیزه،بهار افتخار ميكنم كه باهات 

 آشنا شدم

 

 بلند خندیدم،اين دختر مرا چهارپا فرض كرده 

 

ام خوشبخت من ذوق زده شدم از تعریفاتون، خداحافظ ترانه خانم امیدوارم با پسر عمه باشه گولم زدین، االن-

 بشین

 

** 

 

زیر دوش خنک آب احساس خوبی داشتم ،ديوانه بودم،از شكست او شاد بودم،سلول هاي بدنم انگار آب را 

م سست است ميخوردند ،بشاش و سرحال،خدايا مرا ببخش كه اين مقدار شادم،قسم به خودت كه ايمان

 چنين شادم ،لباس هايم را پوشيدم 

 

های چمدانم آماده بود و من خداحافظي ميكردم با اين خوابگاه ،كمي دراز كشيدم ،خوشحال بودم که اشک

دیشب ترانه امروز تبدیل به خنده شد، ترانه سپیده نبود ،ترانه واقعاً سعید را دوست داشت، تمام صحبتهای 

 شمانم آمددیروز منو ترانه جلوی چ

 

ای به من رفت !واقعاً مشکلش چیست! مسئول ظاهر دیگران من نیستم مسئول حراست خوابگاه چشم غره

 :!خجالت زده به ترانه گفتم

 

 !آخه چه موضوعی پیش اومده خانم باقری،اين موقع شب تشریف آوردین اینجا-

 

 !او حرفش يك كالم بود

 

 یا باهم بریم داخل ماشینمگیرم، لطفاً بچند لحظه بیشتر وقتتو نمی-
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سری به مثبت تکان دادم، مأمور حراست سری به تأسف تکان داد، ترجیح دادم از زیر نگاه او فرار کنم ،ظاهر 

اين دختر به من چه ربطي دارد!سریع سوار خودرو ترانه شدم، هیچ پریشان خاطری در نگاهش یا رفتارش نبود، 

او را یکبار بیشتر ندیده بودم ،آن هم در دفتر وكالتش، بدون نگاه به من فهمیدم برای چه آمده! من دقیقاً نمی

 :گاه گفتخیره به کوچه خواب

 

زنم لطفاً فقط گوش کنید بعد ها بهتون میببخش مزاحمت شدم، کالً زیاد اهل حاشیه نیستم، یه سری حرف-

 قضاوت کنید باشه؟

 

 ها!اين موقع شب؟

 

 بله بفرمایید-

 

 د اینجاممن به خاطر سعی-

 

 : آنقدر تعجب کردم که حتی نتوانستم بپرسم چه اتفاقی برای سعید افتاده ،سریع پشت بند حرفش گفت

 

ات ازت خواستگاری کنه ،دوست داشتم باهات حرف بزنم ،بهت بگم سعید قراره فردا بعد از از دفاع پایان نامه-

ترانه بهار اگه نه بگه چی ؟دیشب بهم گفت گفت دلشو نشکن، اون طاقت نداره، دیشب داغون بود ،مدام می

بهار، و توي چندين سال رفاقت منو سعيد ،بهار فقط نابغه كوچلوش بود!ولي ديشب فهميدم نابغه كوچلو رو 

 ميخواد

 

 ترانه بغض كرد اين دختر عاشق سعيد است !اين هم سپيده ديگر!با بغض و لرزش صدا ادامه داد 

 

 رف خانواده داييم اومدن تحقيق بگو فقط در حد همكاريم ديشب سعيد بهم گفت ،اگه از ط-

 

ترانه آه بلندي كشيد!خواستن سعيد عجيب نبود ،ولي بال بال زدن اين دختر دردناك،دست به فرمان گرفت 

 :وگفت

 

میدونم اونروزی که اومدی دفترم،و منو سعید، دست توی دست دیدی، خودت فهمیدی رابطه ما بیش از یه  -
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منم خواستم صادقانه بهت بگم درمورد ارتباطمون،که بعداً برای سعید دردسر نشه،منو سعید از همکاره،پس 

سیزده سالگی باهم بزرگ شدیم، همجا باهم بودیم ،غمو شادی هامون باهم بوده، هیچ وقت چیز پنهونی ازش 

ستم ،به ظاهرم نگاه کردم اونم نداره، تا دیشب فهمیدم چندساله دوستت داره و من نمیدوننداشتم، فکر می

نکن، فکر نکن دوست دختر سعیدم یا یه آدم عوضیم نه، سعید ديگه چند ساله دورهرچی دختره خط 

کشیده،اگه دفتر کارشم رفته باشی دیدی حتی منشی دفترشم پسره ،چند سال پیش که گفت دور هرچی 

میدم به خاطر تو بوده، اینم بگم پارتیو دختره یه خط قرمز کشیدم ،فکر کردم به خاطر شغلشه ،ولی دیشب فه

 .من جزو اون خط قرمز نبودم، من و سعید همیشه برای هم بودیم، امیدوارم بعد از ازدواجتون دورم خط نکشی

 

دانستم کدام را هضم کنم، پارتی !دختر! به من نگاه کرد هایی ترانه در بهت مرا فرو برد که نمیچنان حرف

 باره به روبرویش خیره شدپوزخندی زد،نگاهش غم داشت ، دو

 

مشخصه تو دختر مذهبی هستی، شاید رابطه منو سعید برات مفهوم بدی داشته باشه، ولی از این فکرها -

نکن، منو سعید هیچ وقت حدمونو نشکستیم، اینکه سعید یه دختر مذهبی انتخاب کرده ،برام عجیبه، 

 شتهمعلومه خیلی دوستت داره که به خاطر تو همچیزو کنار گذا

 

 :با هزار جان کندن گفتم

 

فهمم برای چی اومدین، چرا اینارو به من میگین؟ اصالً زندگی خصوصی من ربطش به ترانه خانم ،اصالً نمی-

 شما چیه؟

 

 زیر چشمی نگاهم کردو نگاهش را به کوچه داد

 

 نمیدونم-

 ابروهایم از تعجب باال پرید خواستن از نگاهش داد ميزد

 

 ت دارین؟اومدين بگين جواب منفي بدم؟شما سعید رو دوس-

 

 :ای زدو کالفه گفتتک خنده
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تو کجا و من کجا !خانواده و ثروت شما و من کجا!دخترمن حد خودمو میدونم ،اصالً من در حد این خانواده -

و نیستم ،گاهي فكر هاي احمقانه دخترانه كردم،آره من سعيدو دوست دارم ،ولي اينقدر خودخواه نيستم كه اون

گفت میخوام دریچه قلبمو برات در حد خودم بدونم ، ديدم سعید دیشب یه حال عجیبی داره، کالفه بود می

خواست بدون خجالت کردم رسید اونروز که میخواد حرف دلشو بزنه، نگو میباز کنم،انقدر احمق بودم فکر می

اش و خودش ته منتی نیست خانوادههای منو ندید بگیره، البرک و راست حرفشو بزنه ،و اینهمه سال خوبی

بیشتر از اینا گردن من حق دارند، گفتم که من کجا و اونا کجا !ديشب گفت داداشت بالخره اوکیو گرفته، 

میخوام ازدواج کنم ،اونقدر شوکه شدم که گفتم داداشم کیه؟ به خودش اشاره کرد تعجب کردم، من هیچوقت 

ت گفتم ،تو هیچوقت داداش من نبودی ،چیزی نگفت سکوت کرد، سعیدو مثل داداشم نمیدونستم روک و راس

کردم اونم دوستم داره ،هیچ وقت لقب خواهری به من نداده خودشم میدونست خیلی دوسش دارم و فکر می

 بو،د که یباره به خاطر تو شدم خواهرش،

 

ش ریخت،روسريش را لرزید گیسوان بلندش را که به دورش ریخته بود، را با یک دست پشت سر دستانش می

مغنه ام را تنظیم کردم به روبرویم خیره شدم من  !ها سکوت کرده بودم،پرت كرد صندلي عقب، مانند احمق

 :جنس خودم را ميخواهم ،اينبار خودم تصميم ميگيرم ،نفسي گرفتمو گفتم

 

از من جواب نه نه رابطه شما دوتا به من مربوط میشه، نه دوست داشتنش مسئولش من هستم ،سعید یبار -

 گرفته

 

به سرعت نگاهش به سمت من برگشت با تعجب لبخند زد! این دختر اصالً کیست؟ دستو پایش را گم کرد به 

سمت صندلي عقب خم شد شالش را مجدد برداشت ،لبخندو تشويش از چهره اش پاك نميشد،رفتارش 

اش تند تند نست چه بکند قفسه سینهداچيزي رو معلوم نميكرد،مشخص بود شوكه شده از جوابم ،اصالً نمی

 :رفت !گیج بود دستم را گرفتو گفتباال و پایین می

 

بهار من اینارو نگفتم که جواب منفی بدی !من گفتم که همچیزو بدونی ،تو یبار شکست خوردی، سعید برام -

سعید همینه ،تورو گفت همسر سابقت بدجورسرکارت گذاشته رفته، من فقط خواستم بدونی اآینه رابطه من و 

 خدا به سروتیپم نگاه نکن فکر نکن از اون هفت خطام

 

 :ته ذهنم پوزخند زدم،دخترتو آمده اي كه مرا منصرف كني،لطفا چرند نگو ،دستش را به گرمي فشردمو گفتم
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 کنم، یبار ندیده قضاوت کردم چوبشم خوردممن هیچکسو قضاوت نمی-

 

 :لبخند زد نفس راحتی کشیدو گفت

 

یدونم تو خیلی خانمی، گفتم یوقت به خاطر اینکه مذهبی نیستم توی ذهنت منو یه دختر لوسو از خود م-

هاییم که تو راضی تصور نکنی، اصالً میدونی ارتباط منو سعید از کجاشروع شد،بذار برات بگم، من یکی از بچه

 موسسه خیریه عمو سیاوش بزرگ شدم

 

 :این لوندی در پروشگاه بزرگ شده باشد! با آسودگی خیال گفت لبخند زد و من شگفت زده که دختری به

 

آره به ظاهرم نمياد،ولي من يكي از بچه هاي بي پدر مادرم ،بهار به نظر من عمو سیاوشو خاله فهیمه بهترین -

آدمهایی هستند که توی کل کره خاکی وجود دارند، اونا قلب خیلی بزرگی دارند، نمیدونم چرا ولی دوست دارم 

جز خانواده عمو سیاوش،شايد نميخوام كه ای که هیچکس نمیدونه بهام ،گذشتهاز زندگیم برات بگم! از گذشته

قضاوتم كني، پدرو مادرم هردوتا معتاد بودن، میگم معتاد یعنی بد معتاد ،به معتادی شدیدشون ،دائمو الخمر 

ن تنها فرزند اون خونه که نه اون زیر زمین بودنم اضافه کن،همیشه خدا یا خواب بودن یا م.ست ،یا خمار ، م

بودم، سیزده سالم بود که از خونه فرار کردم، نه از خوشی زیاد نه به خاطر کتک زیادی که مادرو پدرم هر وقت 

ترین خونه دنیا بود زدن ،اون خونه نحس ترینو کثیفخوردم، اونا خیلی کتکم میجنس گیرشون نمیومد می

شروب هارو  .کردم ،يه دختر سيزده ساله تمام،مشون بساط منقل و وافور پهن می،توی سیزده سالگی برا

زد فالن مارکو بیار چشم بسته ميرفتم از كمد مي ام بود بشناسم ،وقتی بابام داد میشناخت، یعنی وظیفهمی

تن ،و من آوردم ،شب قبل فرارمم پدرو مادرم کفگیرشون خورده بود ته دیگ ،هم خ.مار بودن هم الکل نداش

بدبخت کسی بودم که با سیخ داغ به جونم میوفتند، به هربهونه ای که خنکای دلشون بشم، اونشب به شدت 

کتک خوردم چون پام به فرش گیر کرده بود ،و يه استكان از اون زهره ماريا ريخته بود،اون دوتا هم به خاطر سر 

با بدنی بی جون فرار کردم، بچه بودم آواره خیابونا ام کنن تا تونستن منو زدن،صبح خواستن خفهدرد شدید می

شدم، حالم بد بود خیلی بد، تمام تنم یا با سیگار سوخته بود ،یا مشتو لگد خورده بود، گشنه بودم ،خودمو 

خیس کرده بودم، تا اینکه یه آقایو دیدم که دست یه پسر همسن منو گرفته و داره آب میوه بهش میده ،دیگه 

د ،به سمت پسر حمله بردمو کیکو آب میوه رو ازش گرفتم، و چشمامو بستمو تا جون داشتم نفهمیدم چی ش

زد وایسا ولی میدونستم بگیرتم میده دست دویدم، پشت سرم اون آقایی که دست پسرو گرفته بود فریاد می

کیک کثیف  پلیس، برای همین تا توان داشتم دویدم که یهو نفهمیدم چی شد که با صورت خوردم زمین، هم
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زدم نه به خاطر درد ،به خاطر اون کیک و آب میوه، اون اقا شد هم آب میوه ریخت گریه میکردمو زجه می

خودشو به من رسوندو توی یه حرکت منو بغل کرد، تا تونستم مشتش زدم بهش گفتم عوضی چرا دنبالم 

خرم دخترم، ت گریه نکن برات میاومدی کیکو آب میوه خراب شد، یه مرتبه دیدم شروع به نوازشم کردو گف

وقتی گفت دخترم انگار دنیارو به هم دادن هیچکس به هم نگفته بود دخترم از خوشحالی سرمو گذاشتم تو 

بغلش و بی هوش شدم، بعد از دوروز توی بیمارستان به هوش اومدم ،از ضعف زیاد عفونت زخمهام توی 

رم دیدم همون آقا بود با لباس سفید ،عمو سیاوش بعدشم قسمت ویژه بستری بودم ،و اولین کسیو که باال س

خاله فهیمه اومد با کلی لباس شیکو یه پلی استیشن چندروزی بیمارستان بودم ،حالم خیلی بهتر شده بود 

گفتم ات کیه ان هیچی نمیپرسیدن خونه اتون کجاست خانوادههرچقدر که عمو سیاوش و خاله فهیمه می

 13های اطراف سپردیم، ولی هیچکس اصالً گزارش گمشدنتو نداده ام نیروی انتظامیگفت تمخاله فهیمه می

خواستم برگردم، میدونستمم بابا و مامانم از ترس سالم بود کامالً میدونستم خونمون کجاست ولی نمی

بردن زدند میترسن دنبالم بگردند بعدش با هماهنگی نیروی انتظامی وبهزیستی منو هایی که به من میکتک

مرکز خیریه خودشون یه خونه بزرگ و با صفا که چند تا بچه مثل من اونجا بودن عمو سیاوشو خاله فهیمه 

ریئس اونجا بودند بعدن ها فهمیدم که خاله فهیمه تازه یک سالی بوده که با عمو ازدواج کرده و اون پسری که 

بود هنوزم هست خیلی دوستش داشتم من دیدم اسمش سعیده و بچه خاله فهیمه اس، سعید خیلی مهربون 

گفتم گوش میدادتوی اون مرکز همه دادم هرچی میگفت گوش میکردم هرچی میکرد منم میهرکاری اون می

به هم احترام میذاشتن غذای خوب به هم میدان جای خواب تمیز کتاب میخوندن تولد میگرفتنچند وقتی که 

آدرس خونمونو بدم گریه کردم التماس کردم منو برنگردونند اما  گذشت عمو اومدوباهام حرف زد ازم خواست که

اون به هم گفت میخواد خانواده امو نجات بده،آدرس اون زیرزمینی که توش زندگی میکردمو دادم وقتی 

ها گفتن پدرو مادرمو با دوکیلو هروئیین رسیدیم اونجا همسایه ها منو نشناختن، از بس تمیز بودم، همسایه

کمشون اعدامه چند وقتی گذشتو اعدامشون کردن روزیکه خبر اعدامشونو دادن خیلی گریه کردم گرفتنو ح

داد اون روز سعید اومدو قسم خورد تنهام نذاره ،و واقعاً تنهام نذاشت تا دیشب که حرفاش رنگ جدایی می

 جز سعید هیچکسو ندارماینا رو گفتم که اگر جوابت مثبته اجازه بدی همیشه سعید کنارم به مونه چون من به

 :هایش قلبم را به درد آورده بود خدایا این دختر چه کشیده دستش را گرفتمحرف

 

کنم، من اصالً متاسفه ام بخاطر گذشته تلخت،چرا قضاوتت کنم مگه من خدام؟ عزیزم من به سعید فکر نمی-

ف جامعه،میدونم که محیط جامعه از کنم من هدف هام خیلی فرق داره با عر به هیچ مردی برای ازدواج فکر نمی

من میخواد متأهل بشم ،ولی من اینو نمیخوام توی برنامه ریزیم نه سعید جا داره نه هیچ مرد دیگه فعالً 

 کشم از زندگی مشترکخودمو کنار می

 :خندید اشک در چشمانش آمدو گفت
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 .تر میشه برای داشتنتعزیزم تو نه بهش بگی حریص-

 کنم پشیمون بشه از عالقه به مندش مینترس دختر یجوری ر -

 

 سال بعد 6

 

ها ،پسرهای حمیدو حامد خانه را روی سرشان گذاشته بودند،بنیامین پسر خانه پدریم پربود از صدای بچه

گرفت ،خوب حق داشت هوو سرش آمده،آنهم نه یکی دوتا های دروغین میحامد مدام گریه میکردو بهانه

سال به ایران برگشتم دوباره صاحب دوفرزند شدند، و آمدن  6زمانی که من بعد از  !فرزانه و حامد دیشب یعنی

جز پدرم از آمدن من بیخبر بودند ،مادرم چنان ناگهانی من خوشی تولد این دوقلو را بیشتر کرد، همه خانواده به

ام ،یکی از د که برگشتهکر خواست مرا جای قلبش بگذارد ،باور نمیاش چسبانده بود ،که انگار میمرا به سینه

خورد ،زیبا بود دقیقاً شبیه خود فرزانه،سفيد،مو قهوه اي نوزادها در آغوش من بود،و تندو تند شیر خشک می

،چشم رنگي، یکی دیگر در از نوزادها که دقیقاً شبیه حامد بود در آغوش نامزد احسان یعنی نازنین بود ،از 

مادرم که از خوشحالی روی پایش بند نبود، تمام وقت مشغول خوراندن  کرد،شانس بد نازنین آن نوزاد گریه می

های مختلف به فرزانه بود، مادرم همیشه پسر دوست بود، حاال که فرزانه دوقلو برایش آورده دگر فرزانه خوراکی

ر خود آدم تاج سرش است، فرزانه اما بی حالو بی رمق بود ،مادرم کامالً برای فرزانه مادر بود اما هیچکس ماد

سال باردار شد ولي زن عمو رفته بود و 7شود،و من اين را در نگاه غمگين فرزانه ميفهميدم ،طفلك بعد از نمی

 اورا تنها گذاشت ،وحاال دوباره تنهاست

 

خندیدن که عمو پرویز، احسان ،حامد، و پدرم در حیاط مشغول پختن جوجه کباب بودند، چنان میگفتنو می

پر کرده بود ،این دورهمی روحم را جال میداد،احسان یک مرتبه به داخل سالن پرید،خدا به صدایشان محل را 

 :خیر کند باز که آمده؟ بلندو با هیجان گفت

 

 بهار ،بدوبدو قایم شو-

 

شد ، احسان از بدو وروود از ام اسباب سرگرمیش هرکس وارد خانه میام کرده بود، شدهرفتار احسان دیوانه

شدن ،نوزاد را گرفت، چون کسی از آمدنم خبر نداشت وقتی مرا میدین جالب شوکه میفیلم می هاهمه صحنه

 :به آغوش مادرم سپردمو بلند غر غر کردم

 

بابا دیونه ام کردین آقا احسان، از صبح تا حاال قایم باشک راه انداختین ،آخه من با این چشمای پوف کرده -
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ساعته  15رایزیم برای دیگران، بابا یه سرگرمی دیگه پیدا کنید به خدا ،رنگ پریده ،کالفه وبی خواب، چه سوپ

 نخوابیدم، بی انصافا، آخه این چه کاریه! هی بسرم میارین، نازنین تورو خدا تو یه چیزی به نامزدت بگو

 

 صدای خنده و قهقه عمه فهیمه و نازنین آمد،واقعا بي انصافا ،من شدم دلقك اه

 

 ابم میاد ،حاال کی هست؟نخندین تورو خدا خو-

 

 :احسان خنده کنان از غرغرهای من گفت

 

ی ،میگی قربونت برم احسان ب.و.سروز دیگه میایی دست منو می 4بابا سعیده ،غر نزن، بدو دیگه، به خدا -

 که برام یادگاری فیلم گرفتی

 

 زیر لب غرغر کردم

 

 اليست خودپسندكنم،فوتب ب.و.سآره حتماً بچه پرو،انگار ملكه انگليسه دستشو -

 

به آشپزخانه رفتم، از گشنگی کاهوی تازه شسته درون سبد راخوردم ،احساس بزي خسته را داشتم،سوپرایز 

 !زنمام گرفت،چقدر غر میسوپرایز، این احسان دیوانه است ،خنده

 

شوک زده تلفن همراهم زنگ خورد شماره ناشناس بود، جواب دادم بعد از صحبت کوتاه تلفن را که قطع کردم 

 !سر جایم خشک شدم ،او به خاطر من آمده! صدای قلبم در گوشم طنین انداز شده بود

 

داد !باورش سخت بود شاید از بی خوابی به سرم دید! او که اهمیتی به من نمیمحال است! اوکه اصالً مرا نمی

شود  زد ،خدایا باورم نمیمیزده،دوباره تلفنم را چک کردم ،درست بود شماره ناشناس روی تلفن به من لبخند 

 !یعنی او مرا دوست دارد

گفت محال بهار مسخ شده به سمت شیر آب رفت، لیوان آب را پر کرد، به یک نفس آب را سرکشید ،مدام می

 :است، محال است ،چطور ممکن است خدایا ممنون، پری آهسته به آشپزخانه آمدو با خنده گفت
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زیرکی فیلم میگیره، بدو مامان اینقدرم غر نزن زشته ، راست میگه احسان اومدن بدو که احسان داره زیر  -

کشیم،دردت به فیلم قشنگی میشه ،خاطره میمون،ه بعدشم کاهو چرا دستته مادر سیر میشی االن غذا می

 جونم 

 

 :بهار گیج به مادرش گفت

 

 مامان میخوام یچیزی بهت بگم-

 

 :پري سرمست و شادو بي خيال گفت

 

ای ولی همه دلمون شاده زنیم، میدونم خستهادر، احسان دوربین به دست منتظره ،برو برگرد حرف میباشه م-

 از اومدنت ،فدات شم

 

 

توانست این حجم از خوشحالی را در قلبش نگه دارد، دستش را روی قلبش گذاشتو زد نمیبهار باید حرف می

 :برای آرامشش گفت

 

َّذِیَن آَمنُوا وَتَطْمَئِنُّ  َّهِ ال ِ  ذکر به أاَلَ  ۗ  قُلُوبُهُم به ذکر الل َّه  الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  الل

 

 نفس نفس زنان آهسته به سالن پذیرایی رفت، همه در سالن جمع شده بودن، برای دیدن این صحنه

 

 حتی آن هایی که در حیاط مشغول پخت جوجه بودن آمده بودند، بهار آهسته روی شانه ترانه زد

 

وای بهار برگشته( بهار را در آغوش )ترانه که به خیالش اشتباه کرده ،اول شوک زده به بهار خیره شد،و با فریاد 

ای کرد صورت بهار را ،حاج حسین قهقههه باران میب.و.سها همیدگر را در آغوش گرفتند ،ترانه مدام گرفت،آن

 :از شادی زد وگفت

 

ت داشتن چقدر ،باعث افتخارشون بودی بهار ،کاش میدین اومدی روح سرهنگو مادر شاد، چقدر بهارو دوس-

 اونم، با این همه افتخار
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سال  6روز بعد اختر هم به همسرش پیوست، و بهار  50دل بهار به درد آمد، زمان فوت سرهنگ ایران نبود و 

پنهان کرد ترانه را تمام به ایران برنگشته بود ،بهار لبخندی زد، بغضش را برای مرگ پدربزگو مادر بزرگش 

 :یدو گفتب.و.س

 

 قربونت برم ترانه جون ممنونم از محبتت-

 

داد بها ر،به چشمان مهربان بهار ترانه دوباره با خوشحالي و قدرداني بهار را در آغوشش فشرد، بوی خواهر می

 :خیره شدو آرام گفت

 

 هرچی دارم ازتو دارم بهار ،عاشقتم-

 

 :قي چه طعمي دارد، لبخند زد به ترانه گفتبهار لبخند زد،دگر ميفهميد عاش

 

 عزیزم خوشبخت باشین، هر چی داری از خدا داری،من كي باشم، راستی آقا سعید کجان؟ ترنم کو؟-

 

 داره ماشینو پارک میکنه اون آتیش پاره هم دنبال باباشه-

 

 :صدای سعید از حیاط آمد، احسان دوربین را پایین گرفتو گفت

 

 اش دارن میان، جان احسان نه نگواین آخریشه ،سعیدو زلزلهبهار جون احسان -

 

 :ای رفتو غرغر کردبهار چشم غره

 

 ساعت 15ولکنید به خدا،خسته ام من -

 

و همه با خنده نگذاشتن بهار به غرغرهاي تكراريش ادامه دهد،نازنین نامزد احسان دست بهار را گرفت و به 

 :و خانم، بهار حرصی گفت آشپزخانه برد ،دختر زیبایی بود مهربان
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 عجب زن و شوهر شبیه همین !دخترشما باید جلوی شوهرتو بگیری! تازه هم دستشی-

 

 نازنین ریز خندید بهار پس ذهنش گفت چه زیباست این عروسک

 

بهار روبروی آینه قدی آشپزخانه به ظاهرش نگاه کرد، تونیک آبي و سفيدش تا روي زانوهايش بود وساپورتش با 

های سلیقه هم خوانی داشت، لبخندی زد ظاهرش را دوست داشت ،خیلی وقت است که کت و دامن شالش

کرد اما دیگر در کارهای بهار دخالتی نداشت، بهار به نازنین پری را نپوشیده بود، هرچند که مادرش غرغر می

 :گفت

 

 عروس خانم از پسر عموی من راضی یا نه؟ اذیتت که نمیکنه عروسک؟-

 

 ای زدلبخند خجالت زده نازنین

 

خیلی پسر آقاییه، خیلی مهربونه، فقط وقتی با هم میرم بیرون مشکل داریم ،هرجا میریم دورو ورمون میریزن -

برای عکس ،نه که ناراحت باشم ولی واقعاً گاهی احتیاج به خلوت داریم، من قبل از اینکه زنش بشم باورم 

 !نهمه دردسر داشته باشهشد یه فوتبالیست توی محیط بیرون اینمی

  

گفتن، آتیش پاره اومده، بهار لبخند زد، ها باال رفت، همه یک صدا میصدای خنده سعید آمد ،جیغ بچه

سال همیشه با بهار در ارتباط بودند آن دو زوج خوشبختو  6سعید مهربان آمده بود، سعیدو ترانه در این 

دانست دخترشان چه زلزله ایست،به سالن پذیرایی هایشان میتصویریمهربانی بودند،و بهار از همان ارتباط 

گفت، ترنم کوچلو هم درحال کشتی با پسر حامد بود رفت سعید کنار تخت فرزانه ایستاده بودو تبریک می

،احسان دوربین به دست پشت سر بهار ایستاده بود ،ترانه از هیجان باال وپایین میپریدو جلوی دهانش را 

خندیدند بهار یک سالم شبیه فریاد گفت، و سعید ود، بهار آهسته پشت سر سعید رفت، همه ریز میگرفته ب

 آهسته با تعجب برگشت، اول خشک زده به بهار نگاه کرد،سعيد بدون هيچ عكس العملي با خنده فریاد زد

 

 !زهر مار و سالم ،خدا لعنتت کنه پرفسور!کی برگشتی-

 

 ه! سحر رسیدمسالم چرا خدا لعنتم کنه اخ-
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 :خندیدند از ته دل، سعید با ناباوري به تيپ جديدو خانم وار بهار خيره ماندو با تعجب لوده وار گفتهمه می

 

وای نگاه کن چقدر بزرگ شده! چقدر خانم شده !بابا آکسفورد رفتی انتظار داشتیم قرطی برگردی! تو که -

 همون بهاری!فقط گنده دماغتر

 

 :رو به بقیه گفت

 

عظيمي ها ،توروقران زیادی خانم نشده!يه توجه كنيد! نه نميشه،اصال بیایین دستو پاشو بگیریم ببریم توی -

 حوض وسط خونه بندازیمش ،یکم باد دماغش بخوابه ،انگلیس رفته خیلی قیافه میگیره

 

های کوچلو هبهار با یک جیغ بلند به سمت حیاط دوید، احسان دوربین به دست فرمان حمله را داد ،و زلزل

خواست بهار را در های کوچلو به خیالشان سعید واقعاً میدویدندة بچههمراه حامد و سعید به دنبال بهار می

دویدند ،خانه پر از صدای خنده و حوض بی اندازد،برای همین بسیار مشتاقانه همراه با جیغ دنبال بهار می

ها امانش اد نزدیک نشوند، اما حامدو سعید و بچهدجیغ بود،بیچاره فرزانه ،بهار میدویدو قسمشان می

 گفتخوردند پری میدادند، حاج حسینو پری حرص مینمی

 

تورو به خدا ولش کنید خسته اس، سعید ببین چه آتیش راه انداختی توی حیاط،ذليل نشي،بهار بدو بيا برو -

 توي اتاق مادر

 

 :سعید دستش را باال بردو به پری گفت

 

 ایی پری جونمچاکرتم زن د-

 

گونه هاي پري رنگ گرفتو چادرو سفيد گل گليش را دور كمرش سفت كرد،بهار كه فقط ميدويد ،دستي براي 

 :خندید و غریدمادرش تكان داد،حاج حسین می

 

 نکنید دخترمو،سعيد ،احسان،حامد، خجالت بکشین از قدو قوارتون ،گناه داره دختر بابا-
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خانه زیاد بود که کسی صدای زنگ خانه را متوجه نشد ،پرویز به قاب آیفون  چنان صدای جیغ و داد در حیاط

نگاه کرد ،آمده بود طبق قرارش، طبق قولش درست به موقع، پرویز دکمه در باز کن را زد و بهار همچنان با 

دست  ها زیر درختان انگور در حال بازی بود، حامدو سعید گوشه اي از حياط ايستاده بودندو،بهار رابچه

 .بستنانداخته بودندو پرفسورپرفسور به نافش می

 

ها ،صدای سالم امیر حسین انگار گرد مرده پاشید به خانه حاج جز بهارو بچهدر که باز شد همه ساکت شدن به

حسین!و بهار پشت به در خانه به یک باره ایستاد ،بهار چشمانش را بست،اين صدا را ميشناخت،صداي 

 :گاهي،اولین کسی که او را دید سعید بود ،سعید بلند باتعجب گفت كاووس شب هايش بود

 

 !امیر حسین-

 

کشیدند تا به دادند دستان بهار را میهای کوچک که اهمیتی به تازه وارد نمیبهار به دیوار روبرو خیره شد ،بچه

 داخل حوض بیاندازنش،امير حسين اولين كسي را كه ديد بهار بود،خجالت وار گفت

 

 م ،من برگشتم سال-

 

بهاردستانش را محكم مشت كرد،تا نفهمد كسي ميلرزد دستانش،و در سرش يك حرف ميچرخيد،))))برمیگردم 

 ((((قول میدم

 

 و حاال بعد از هفت سال برگشته !امیر حسین مردد در پاشنه در با دست گل و شیرینی بزرگ ایستاده بود

 

مدن بهار و امیر حسین خبر داشتند، هیچکس حتی سعید جلو حاج حسین و پرویز تنها کسانی بودند که از آ

نرفت، انگار همه طلسم شده بودند،يا منتظر اشاره از بهار بودند ،حاج حسین برای اینکه این جو سنگین رها 

 :شود گفت

 

امیر حسین عمو خوش اومدی بفرمابهار قلبش انگاری از کار افتاد ،صدای عمو گفتن پدرش در گوشش طنین -

از شد،اين طور حرف زدن پدرش يعني حضور امير آن چنان ناگهاني نيست! امیر حسین سربه زیرو شرمنده اند

از پشت سر بهار رد شد و آرام سالمی کردجوابی نشنید،لحظه اي امير حسين به بهاري نگاه كرد،كه تغير 

ن هيچ آرايشي،مردد ظاهريش مشهود بود،صورتي اصالح كرده ،لباسي جوان پسند،اما با همان حجاب ،بدو
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 :گفت

 

 سالم-

 

بهار كه فقط ميتوانست به موزايك هاي خانه اشان خيره بماند ،امير غمگين شد،جوابي نشنيد از بهار مهربان، 

خجالت زده به راهش ادامه داد ،بهاردر ذهنش بر سر خودش فریاد زد،) جمع کن خودتو دختر خودتو نباز ،قوی 

رش(اما پس ذهنش ميدانست كار سختيست ،بهارباقربان صدقه كودكان باش،نذار بفهمه شوكه اي از حضو

دانست که بهار تبدار شده بود ،با ،خود را سرگرم کرد، خواست که آمدن او را بی اهمیت جلوه کند، ولی خدا می

خوش آمد گویی حاج حسین همه به استقبال امیر رفتند،همه سالمو احوال پرسی با امیر کردند ،اما نه به 

ای از سر اجبار هب.و.سنند بهار نه با شور هیجان، انگار که مهمانی محترم و رسمی آمده باشد دست دادن و ما

ردو بدل شد ،امیر حسین خواست حامد را در آغوش بگیرد ،ولی حامد خود را عقب کشید،و تعارف کرد به 

جواب سالم امیر حسین را داخل منزل برود ،جو سنگین بود و همه معذب،پری خشمگین به آشپزخانه رفت و 

 :نداد ،و امير به جان خريده بود اين كم محلي هارا ،فهمیمه امیر را در آغوش گرفتو گفت

 

 خوش اومدی عزیزعمه، چشمت روشن دوباره دایی شدی-

 

 و این گرمترین سالمی بود که امیر حسین شنید

 

 ممنونم عمه-

 

از آمدنش خوشحال نیست ،حتی برادرش! دستان  احسان کالفه با امیر دست داد ،و امیر فهمید هیچکس

زد ،خانه انگار با وجود امیر از گرما افتاده بود، لرزید، احساس تنهایی سیلی محکمی در صورت امیر میامیر می

رفت، وارد سالن خانه شد ،به کنار تخت فرزانه رفت، فرزانه از شوق دیدار برادر از جا بلند شد و رو به سردی می

 . سال بالخره با برادرش صحبت کرد 7را بغل کردند و فرزانه بعد از ،همدیگر 

 

ها بهار را رها کرده پی کبوتر رفتند، بهار با دستی لرزان شالش را مرتب کرد کوبوتری لب حوض نشست و بچه

ار را که زد ، آرزو کرد ای کاش از کار بیوفتد ،مردد همانجا ایستاده بود، که حمید وارد خانه شد، به،قلبش می

دید شوک زده ایستاد ،خواهرش برگشته بود ،به سمتش دوید بهار را بغل کرد ،و احسان هیچ حس و حال فیلم 

 :گرفتن نداشت ،حمید با بغض دستي روي صورت بهار كشيدوگفت
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 !ساله مارو تبعید اینجا کردی،چرا نگفتي داري برميگردي 6تو کی اومدی دختر ؟دق کردیم از دوریت، -

 

 :آمد، بدون جواب سالم حمید کنار گوشش گفتدستانش را رویی شانه حمید گذاشت، نفسش باال نمی بهار

 

 منو ببر خونه خودت-

 

هایش اگر بی موقع حمید با تعجب پرسید چرا؟بهار لب بر دندان گرفت، پس ذهنش ناساز گفت به اشک

 :بیاییند،خواست خود را قوي نشان دهد، با صدایی لرزان گفت

 

 ته روز طالقم ازم پرسیدی چرا همش روزه میگرم؟یاد-

 

 یاد آوری آنروز باعث شد حمید خواهرش را بیشتر آغوش بگیرد

 

 !آره ،چی شده یاد اونروز افتادی!بي خيال دختر-

 

 :بهار سرش را محكم روي شانه برادر فشردو گفت

 

رفت، نذر کردم اگه بدوني،وقتی اون داشت میاونروز نگفتم چرا ،ولی حاال میگم ،نميدونم چرا!ولي ميخوام -

بخواد با آنا بمونه حداقل بیادو حرف بزنه با خانواده، بگه ببخشید ما دیگه نمیتونیم باهم باشیم، از هم جدا 

میشیم ،و من احمق چون مطمعن بودم اون میمونه نذر کردم شاید حاجت گرفتم، ولی نیومد، وقتیم نیومد من 

ش فامیل ،حمیدداداش، صدای ترحم آمیز درو همسایه تو گوشمه ،حتی الیق یه پیام و خارو خفیف کرد پی

گفت حیف طفلکی، و صد نفر گفت آخی، اونیکی میداد ،یکی میببخشید منو ندونست، یکی سر تکون می

گفتن این دختر که هنر شوهرداری نداشت، پسره یک ماه نشده گذاشتو رفت، داداش آدم فقط با عزت شوهر 

یکنه، باعزتم باید طالق بگیره،اون نامرد منو با اینهمه خفت تنها گذاشت، به خدا قسم که دوستش نداشتم، نم

سال برای چی اومده ؟اون اینجاست، وقتی  7گرفت،االن حميد بعد از ولی دوروز میومد با عزت ازم طالق می

نو ببر خونه خودت چون یه حرمت شکن اومده خونه بابا و بابا میگه خوش اومدی یعنی بابا در جریانه ،پس م

 اینجاست ،منو ببر
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 لرزید ،اما بي صدا،خواهرش چه مظلوم بودو پر دردهای حمید از اشک میید ،شانهب.و.سحمید سر بهار را 

 

 برمت برو آماده شوای داره ،میقربونت برم، خودتو ناراحت نکن لیاقت هرکی یه اندازه-

کردند و رفت، بدون نگاه به سالن به سمت اتاقش دوید ،همه به بهار نگاه می بهار سریع از حیاط به درون خانه

زد،حاج حسین وارد اتاق شد، امیر شرمنده به فرش ،بهار سریع لباسش را پوشید ،مدام زیر لب خدا را صدا می

ه کرد قبل از بهار را دید که هنوز چمدان باز نکرده راهی شده، اخمانش در هم رفت، به دستان لرزان بهار نگا

 :اینکه حاج حسین حرفی بزند بهار گفت

 

 بابا حرف دارم -

 

 :حاج حسين كه دگر هيچ تار موي سياهي بر سر نداشت،ميدانست بهار دلخوراست،آرام گفت

 

 حرف داری یا گالیه؟-

 

 :تای ،هول كرده ترس از عمو شدن بيش از حد پدرش گفبهار چشمانش را به هم فشرد بدون هیچ پیش زمینه

 

بابا با اجازه اتون همین االن مادر یکی از کسانی که توی آکسفورد دیدمشون، شماره شما و مامانو گرفتن تا -

 .برای خواستگاری اجازه بگیرن

 

 :حاج حسین جا خورده دستانش را پشت کمرش گذاشت، سرش را تکان دادو گفت

 

 !کنیدی، که سریع یه خواستگار رو میمگه من به خاطر این امیر حسین و راه دادم که روی دستم مون-

 

 :حاج حسين پوزخندي ميزندو ميگوييد

 

 !پس حرفاتونو زدین با طرف که نمیذاری بابات حرف بزنه-

 

 :بهار دستپاچه گفت
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نه به خدا ،من خودمم نمیدونستم! اصالً تعجب کردم مادرش زنگ زد ،حتی نمیدونم شماره امو از کجا -

ورد ازدواج یا هرچیز دیگه ای حرف نزدیم! اصال با باهم حرف نزديم،بعدشم باباحون اگه آورده!ما اصالً باهم درم

 گفتم مامان بودچیزی بود به اولین کسی که می

 

ام پس حتماً اطالع نداشته ،بی تفاوت گوید اطالعی نداشتهحاج حسین به دخترش ایمان داشت وقتی می

 :گفت

 

اته ،هول نکن بابا ،از ترس امير حسين،اون بنده خداهم كه حاال تماس خوب بابا اینم مثل خواستگارای دیگه -

گرفته،دیده دختر نجیبو پاکی هستی ،گفته برم خواستگاری ، خوب حاال من حرف خودمو بزنم تا ببینم گوش 

 گیری یا نه؟می

 

و هزار بار سال برنگشته بود ،6بهار دستانش را مشت كرد،دوباره پدرش ميخواست حكم دهد،حتي با اينكه 

درخواست پدرو مادرش براي آمدن به ايران رد كرده بود،اما هنوز پدرش حرف ميزدو بهار سكوت ميكرد،بهار 

 :هنوز همان بهار بود ،حاج حسين سرو وضع بهار نگاه کردو با تردید گفت

 

وای بری دختر قبلش مخوام بدونم چرا مانتو پوشیدیو چمدون به دستی !یعنی انقدر خونه بابا سخته که میخ-

 !بابا

 

 بهار لجوجانه روی زمین پا کوبید

 

ام میدونید از کی نخوابیدم؟ رفتم لندن کنید، به خدا خستهبابا چرا از هر چیزی یه مسئله بزرگ درست می-

بیلط بگیرم کلی پرواز تأخیر داشته، از اونور چندین ساعت تو پرواز کنار یه بچه وق وقو بودم، از تهران تا اینجا 

 .ام حوصله شلوغی ندارم،ميرم خونه حميد استراحت كردم برميگيردمهم بود ه، باور کنید خسته

 

 :حاج حسین پایی به فرش زیر پایش کشیدو گفت

 

؟ خوابت میاد همینجا بگیر کنی؟ مخصوصاً منکنی با رفتنت داری به همه بی احترامی میاونوقت فکر نمی-

 بخواببخواب درم قفل کن ،اما خونه بابات 
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بهار شرمنده سرش را پایین انداخت ،حاج حسین پیر شده بود اما هنوز قاطع بود، بهار لبه تخت نشست حاج 

 :حسین به دخترش نگاه کرد ، هنوز احترامش نزد بهارسرجا بود، لبه تخت نشست با مهربانی گفت

 

نه دداش یعنی باباش دلشو شکسته دختر بابا که از خونه بابا ول نمیکنه بره خونه داداشش! که اآگه بره خو-

 !من دلتو شکستم بابا؟

 

بهار روز هاي نحس زندگي اش ،افسردگي مقطعي از زندگيش به پيش چشمش آمد،اما حمايت بي دريغ 

ماه يكبار آمدن پدرو مادرش ،با وجود كهولت سن به آكسفوورد از يادش نرفته بود،شرمنده سربه زير 6پدرش،

 :گفت

 

 نه قربونتون برم-

 

 :حاج حسين تسبيح دور دست چرخاندو لبخند زد

 

 آ باریک هللا، از قدیم گفتن بابا جونش به دخترش بسته،پس جونمو نگیر بابا-

 

 قربونتون برم بابا نگین تور خدا جونتون سالمت-

 

 :حاج حسین نفسی پر از بغض چاق کردو گفت

 

 یست ،راهش موندنه و شنیدنهمیدونم به خاطر امیر حسینه که داری میری، اما راهش فرار ن-

 

 اش زدحاج حسین انگشتش را باال اوردو به سینه

 

کنم بهار این قلب من دیگه طاقت شکست قلب کسیو نداره ،بابا میخوام اینو بدونی نه من دیگه دخالتی می-

 .نه نظری میدم ،که یبار با سماجتم قلبتو شکستم

 

 :بهار هول شده گفت
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 نگید نمیخوام بشنوم کنمنگین بابا خواهش می-

 

 :حاج حسین سر به زیر انداختو گفت

 

ساله 6دیگه گفتنیو باید گفت ،بهار امير حسين از بعد از طالقش فقط ميگه بهار،دل خوشي ازش ندارم،ولي -

ميگه بهار،با اينكه توي كارش تو دنيا سرشناسه،ولي جلوي من سرشكسته اس بابا،يه فرصت بهش بده،آدم 

رايط براش سخت بود،بهار امير سمجه،خیلی سمج ،من گفتم بهار محاله قبول کنه، قسم اشتباه ميكنه،ش

 کنم قسمم داد، اجازه بدم بیاد اینجا، منم گفتم بیادخورد راضیش می

 

هایی قفل شده به پدرش خواست صدایش باال رود، با دندانبهار ایستاد به شدت عصبانی شده بود، نمی

 :گفت

 

سالمه ،که به خاطر  27خودش اجازه داده! دوباره درخواست بده! بابا به من نگاه کنید ،من  بابا به چه حقی به-

 ساله مطلقه شدم ،بابا ندید میگیرین تحقیر کردن منو! ندید میگیرین بی احترامیاشو 8یه احمق 

 

 حاج حسین دستش را باال برد

 

نکن بابا گفتم من هیچ نظری ندارم، ولی اون  بهار بابا مگه من چی گفتم چرا عجولی! اجازه بده، زود قضاوت-

 های زیادی برای گفتن داره حداقل بشنو ،جواب بده به وهللا اگه دخالت کنمحرف

 

 .بابا من حرفی باهاش ندارم اون برای من مرده،ذهنمو آشوب نکنید، االن که حالم خوبه-

 

اش برود امده ناراحت از خانهخواست دخترش نیحاج حسین تسبیحش را در دستش پنهان کرد دلش نمی

 :آرامو با لبخند گفت

 

باشه دخترم خودتو ناراحت نکن، هرچی تو بخوای فکر کن امیر حسینم یه خواستگاره مثل خواستگارای دیگه -

 ،مثل پسر شوکت خانم همسایه، اسمش چی بود ها غالم قصاب

 

 :خنده زد،با خنده گفت بهار در اوج عصبانیت حرف پدرش را که تحلیل کرد به یک باره زیر
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 بابا خیلی بدجنسید-

 

 :حاج حسين اخم تصنعي كردو گفت

 

برید نگاهش اونقدر به تو بود که داشت دست خودشو خوب بابا بدبخت مگه ندیدی داشت گوسفند سر می-

 بریدمی

 

عقب افتاده بهار صداي خنده اش چنان بلند شد كه حاج حسين با تعجب نگاه كرد به بهار،بهار كه ياد پسر 

 :شوكت خانم افتاد چندشش شدو گفت

 

گفت ملکه انگلیس چه شکلیه، انگلسی ها انگلیسی حرف میزند؟ خیلی بدین بابا ،اون بدبخت که همش می-

هزارتا چرند پرسید ،کجا عاشق من شد !آه حالم به هم خورد، چیه اون، با اون شلوارش ،تازه خيلي خوشگل بود 

 پاک کرد، بابا خیلی بدین یادم افتاد مو به تنم سیخ شد،خون چاقورو با شلوارش 

 

 حاج حسین بلند خندیدو دستی به سر دخترش کشید

 

میدونم بابا غالم که عقل درستی نداره، گفتم اگه دوستش داشتی، نگاه صادقشو، بگم شوکت بیاد -

 خواستگاری

 

 صداي جيغ بهار باال رفت

 

 ه زدب.و.سباباحاج حسین ایستاد پیشانی بهار را -

 

فدای خندهات بابا ،که جز افتخار برام چیزی نیستی ،توی این چندسال که اونجا بودی خبر موفقيت هات -

 همه رو سربلند کرد، تو آرزوی هر پدر مادری ،باباجان هرکاری دوست داری بکن ولی همیشه بخند

 

 حاج حسین از اتاق بیرون رفت، بهارمحکم ایستاد به خود تشر زد
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 زنی، از پس یه عوضی برنمیاییبا روزی صدتا دانشجو داری سرو کله می احمق جون-

 

 :به سمت در رفت دسته در را که گرفت گفت

 

 خدایا لطفاً هواست بهم باشه، از این اتاق که رفتم بیرون، سر بلند برگردم -

 

د که بهار آرزو ای برای خدا فرستاد وخندید ،به سالن که رفت همه ساکت شدند،فضا چنان سنگین بوهب.و.س

کردند، بهار بدون اینکه نگاهش را چرخی بزند تا امیر حسین را پیدا کند ها درون حیاط بازی نمیکرد کاش بچه

یک سالم بلند گفت،نگاهش تقریباً به هیچکس نبود، امیر حسین سریع ایستاد نگاه کوتاهی به بهار کرد و 

 :خجالت زده گفت

 

 سالم خوب هستین-

 

 :فرزانه و حامد گفتبهار خيره به 

 

 ممنون ،خوش آمدین ،رسیدن به خیر، بفرمایید ،با اجازه همگي-

 

منتظر نماند جوابی بشنود سریع به آشپزخانه رفت ،نفس راحتی کشید،) تا اینجا که خوب بود حتی نگاهش 

 :نکردم تا طعم تحقیر را بچشد (پري با اخم تمام به آشپزخانه آمد زیر لب غرید

 

کنم این باباتو،زهرم كرد اومدنتو، به من نمیگه پسره پرو چندوقته باهاش در تماسه !اه اه یمن درستش م-

عوضی جون دوباره فیلش یاد هندستون کرده ،پسره دراز بی قواره ،فکر کردی دختر نابغه امو میدم به توی 

 ایکبیری!دكتر دوزاري

 

 :یش گذاشت ،و گفتبهار خندید پری انگار تازه بهار را دید دست به زیر سینها

 

 .شیرم حاللت باشه که انقدر خانمی ،هرکی بود میکوبوند توی دهنش-

 

 :بهار بی تاب گفتن بود دست مادرش را گرفت
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 مامان یچیزی میخوام بهتون بگم-

 

 : پري عينكش را همراه دماغش باال كشيدو گفت

 

 ها قربونت برم بگو-

 

خانه آمد ،و بهار حرفش نگفته ماند ،فهیمه پیشانی بهار را بهار تا خواست حرفش را بزند ،فهیمه به اشپز 

 :ه زد و ملتمسانه گفتب.و.س

 

بهار قربونت بره عمه، تو که ماشالله اینقدر خانمیو درک و شعور داری، بیا برو توی سالن تا همه از برج زهر -

امدو حمیدم رفتند ماری دربیان ،احسان که داداششه نشسته کنار نامزدش سرشو گرم اون کرده، سعیدو ح

خواند ندیدش بگیرن،من و سیاوش و زن حمیدم توی اینترنت نمیدونم چی میبینن، قشنگ معلومه می

ای تو دلت نیست، قربونت برم تو که کنیم، بیا عزیزم برو بشین تا همه بدونن کینهنشستیم به هم نگاه می

ت بد نیگاه کردن به همو، درسته همه استاد دانشگاهی برای خودت الحمدهللا، یجوری جمع کن این بسا

کدورت های قبلو کنار گذاشتن ،اما همه اشون امیر حسینم کنار گذاشتن ،به خدا گناه داره توی فامیل خودش 

کشم ولی رسم مهمون نوازی این نیست ،اون االن مظلوم افتاده ،میدونم خودش غریبه ،به وهللا حمایت نمی

 کرد ولی گناه داره 

 

 :ش جشني به پا شد،خوش حال بود همه با نديد گرفتنش تحقيرش ميكنند ،پری زیر لب غریدبهار در دل

 

فهیمه جون پروپرو اومده خونمون! آخه این بشر چقدر پروه! همین که ننداختیمش بیرون بره خدارو شکر -

 کنه، مرتیکه بی وجود

 

 :فهیمه ناراحت شد، خواست حرفی بزند که بهار وسط حرف را گرفت

 

 م عمه االن میامچش-
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بهار به کنار فرزانه رفت،و یکی از دوقلوها را در آغوش گرفت، امیر حسین کنار پرویز نشسته بود و با حسرت 

 بهار را نظاره گر بود، بهار بلند گفت

 

 .بابا حسین برم همه رو صدا کنم بیان داخل، تا برای این دوتا هدیه خدا اسم بذاریم-

 

تأیید کردند، و شروع کردند به نظر دهی، واقعاً بهار حضورش گرما بخش بود ،با همه خوشحال حرف بهار را 

شروع نامگذاری نوزاد فرزانه و حامد شور هیجانی دوباره بر پا شد، احسانو سعیدو حمید مدام بهار را دست می 

ه سر برادرانش گفتند ،تا پرفسور هست ما نظری نداریم، بهار میخندیدو بدون نگاه به او سر بانداختنو می

کردند ،و هیچکس هیچ سوالی ای منوشت و گل یا پوچ بازی میهای مسخرهگذاشت سعید کاغذ آوردو اسممی

سال از خودش دریغ کرده نگاه کرد،چقدر در حق  8پرسید، امیر با حسرت به این جمع صمیمی که از امیر نمی

نیکه حاج حسین در گوش نوزادان اذان گفت، و همه بهار بد کرده بود، طالق بهار برایش شکست بزرگی بود ،زما

 :صلوات فرستادن، امیر از این همه بی محلی تاب نیاوردو ایستاد و گفت

 

 خواستم یه حرفی بزنمترها میبا اجازه بزرگ-

 

ای خواست، که به آشپزخانه همه سالن بجای خیره شدن به امیر به بهار نگاه کردن ،بهار ایستاد و با با اجازه

 :رود که امیر گفت

 

 کنمبهار خانم چند لحظه تحملم کنید، میخوام حرف بزنم، بعد حتماً میرم خواهش می-

 

 :بهار مانند یک رباط بی ارداه سر جایش نشست، و با انگشتان خود شروع به بازی کرد امیر با شرمندگی گفت

 

منده اشونم، به من اطمینان کردن و من خواستم از عمو و زن عمو حاللیت بخوام ،که تا عمر دارم شر اول می-

ام، ام، هزاردفه با عمو تماس گرفتمو حاللیت خواستم از کار احمقانهنتونستم امانت دار خوبی باشم، شرمنده

مو بگم که منو ببخشن چون من مرد روزهای سخت نبودم ،و فکر ب.و.سولی میخوام رو در رو االن دستشونو ب

کنم موقعیت جوری بود که به هم احتیاج داره ،متاسفانه اعتراف می کردم اون دختر بیشتر داغونه و

 .ترین راه خالصو پیدا کردم ،و همون راهم راه خالصم نشد راه عذابم بوداحمقانه

 

 :بهار ایستاد بالرزش صدايش به همه فهماند چقدر معذب است بدون نگاه به امیر گفت
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 امبا اجازه همگی خسته-

 

 امیر سریع گفت

 

رو روح مادرم به حرفام گوش بده، فقط چند دقیقه به خدا که اگه نگم عذاب وجدان اینهمه سال منو میکشه ت-

 کنم،خواهش می

 

زد ،هزار بار دعا کرده بود که چنین روزی برسد، و شرمندگی آنرا ببیند اما حاال که قلب بهار یکی درمیان می

 :ی ابرویی باال انداختو گفتخواست حتی صدای نحسش را بشنود،پر رسیده بود نمی

 

نه پسرم ما ازت دلگیر نیستیم ،شنیدی میگن عدو سبسب خیر شود اگر خدا خواهد ،حاال نقل شماست _

اش هاییم که آورده همهام هزار هللا اکبر االن تو دانشگاه آکسفورد هیت علمی شده، تمام نمره ها و رتبهبچه

وفق شده، اسمش توی لیست افتخارات ایرانه ،چون باعث افتخار الحمدهللا باال بوده، خداروشکر یه فرد م

 کشورش شده و هیچوقتم کاری نکرد که کسی بهش بی احترامی کنه،اگه هم کسی بهش بی احترامی کرد

 

توف سر باال بوده توی صورت خودش، وگرنه دختر منکه اهل شوهر نبود، ما مجبورش کردیم فکر کردیم شما 

کنی ،پا به پاش میري تا قله ،ولی خوب شما خودت ارزش خودتو ندونستی،و با ش میهم یه آدم موفقی ،درک

ها این رفتنتو برنگشتنت به خودت بی احترامی کردی، االنم که اومدی قدمت سرچشم، اما با یه حاللم کنید دل

 به هم گرم نمیشه ،مگه نه حاجی که نمیشه؟

 

شنید امیر حسین،امیر حسین پا به پا کردو اید میحاج حسین سکوت کرد ،پری حق داشت بیش از این ب

 :گفت

 

 هرچی شما بگین درسته، بیشتر از اینم بگین خم به ابرو نمیارم_

 

 :فهیمه گفت

 

هارو دور به هر حال چیزیه که پیش اومده ،دیگه دوران به گذشته بر نمیگرده، که خطاهاشو جبران کنه، کینه_
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 ب.و.س،ولی شکر خدا باز همه دور همیم، امیر پسرم دست عموتو ب بریزین ،یه مقطعی همه ناراحت بودیم

 

ید، پرویز زیر گوش حاج حسین ملتمسانه فرصتی مجدد ب.و.سامیر حسین دست پدرش و حاج حسین را 

ای از بی تفاوتی باال انداخت ،بهار با تعجب به امیر حسین نگاه کرد و در نگاه خواست ،حاج حسین ولی شانه

ی کنار گوشش به چشمش آمد، امیر روبروی بهار ایستاد، بهار سریع چشم به فرش دوخت های مواول سفیدی

ه اي به صورتم زند، پس ذهنش از ب.و.سه زند،يا جوگير شد ب.و.سپس ذهنش گفت )نکند بخواهد دست مرا 

 :خنده روی زمین افتاد امیر حسین گفت

 

به شما خیلی توضیح بدهکارم ،ولی عمو  بهار خانم بیشتر از همه به حق شما بد کردم، منو ببخشین، من_

ترین کار ممکنو کردم ،که به روح دیگه اجازه نداد با شما ارتباط داشته باشم، توی مقطعی از زندگیم احمقانه

 مادرم از عذاب وجدان بود ا،الن نمیتونم کامل توضیح بدم ولی از شما یه فرصت برای توضیح میخوام

  

 :بهار پوزخندی زدو گفت

 

ازی نیست چیزیو توضیح بدین، خودتونو ناراحت نکنید من از شما ناراحتی ندارم ، هیچ نیازی ندارم که بهم نی -

 .کنمتوضیح بدین من اصالً به شما فکر نمی

 

وبهار دروغ گفته بود،حداقلش بهار روزهاي از اين نامردي اشك ميريخت،امير ملتمسانه از باال به بهار نگاه كرد 

 :بهار خم كردو گفتكمي سرش را سمت 

 

 کنم فقط یک ساعت وقتتونو به من بدین ،تا باهاتون حرف بزنم، یک ساعتخواهش می_

 

 حامد عصبی ایستاد و گفت

 

 امیر حسین تو نامردیو به حق خواهرم تموم کردی، حاال اومدی چی میخوایی بگی_

 

از کنار امیر حسین رد شدو به سمت فرزانه ناراحت حامد را صدا زد، حامد عصبی به فرزانه نگاه کرد، بهار 

 :حامدو فرزانه رفت روبرویشان ایستادو گفت
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هشت سال پیش به روح دایی قسم دادم که هر اتفاقیم توی زندگی من افتاد ،توی زندگی شما تأثیر نذاره -

ره قسمتون یادتونه؟ آره؟ اگه یادتونه که دخالت نکنید ،و لذت سه تا بچهاتونو ببرید،اگه یادتون نیست دوبا

بدم؟ فرزانه جون قسم حرمت داره ،قول دادن حرمت داره ،شکین حرمت قول هاتونو ،که دیگه هیچوقت بهتون 

 اطمینان ندارم ،که اگه اطمینانم از کسی سلب بشه یعنی از چشمم افتاده

 

 های بهار امیر حسین استدانستم مخاطب حرففرزانه و حامد سری به مثبت تکان دادن، و همه می

 

 :بهار چند قدم به سمت امیر رفتو بدون نگاه به به امیر گفت

 

 پسر عمو حاللتون کردم تمام شد دیگه هیچ حرفی باهم نداریم وسالم-

 

 :بهار در حال رفتن به حیاط بود که امیر عاجزانه گفت

 

 .زندگیم با عذاب وجدانهتورو به خدا نذارتوی این برزخ بمونم، تا حرفامو نزنم آروم نمیشم،چندين ساله ساله -

 

بهار بی اهمیت به حیاط رفت ،و فكر كرد ،با عذاب وجدان با آما ازدواج كرد و حال با عذاب وجدان ميخواهد با 

من ازدواج كند،درون حياط نفس راحتی کشید ،از خودش راضی بود، همینکه اجازه نداده تا حرفش را بزند برای 

 :ه حیاط رفتند سعید به بهار گفتامیر بدترین زجر بود ،سعیدو حمید ب

 

 بهار درحقت بدی کرده، ولی میخواد جبران کنه ،نمیخوایش به درک ولی گوش بده به حرفاش_

 

 :دلخور به سعيد نگاه كرد،بهار فكر كرد سعيد نديد غم هاي بهار را ،لجوجانه گفت

 

 من نمیخوام-

 

 حمید با تعجب به بهار نگاه کرد

 

 !تر بودیمنطقیبهار تو همیشه از همه _
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 :بهار با تعجب به حميد نگاه كردو گفت

 

ببخشید از نظر شما منطقی اینکه دوباره زنششم! حمید به خدا اون برای من تموم شده، از بابا اجازه -

خواستگاری گرفته، به خدا که راضی نیستم، اولشم نبودم ،ولی حرمت گذاشتم ولی این دفعه فرق میکنه اگر 

سال به همه ثابت كردم روي 6دارم، میرم برای همیشه،ديگه اين کنید دیگه حرمت نگه نمیبخوایین مجبورم 

 حرفم هستم

 

حمید ناراحت به درون خانه رفت، حق با خواهرش بود، حمید از پدرش بیشتر گله داشت که چطور اجازه ورود 

بهار ایستاد بهار پشت سر سعید امیر را به این خانه داده ،و دوباره بهار را ناراحت کرده !سعید جلوتر از 

 :ایستاده بود ،سعید آرم گفت

 

کردم فرق کردی! ولی هنوز همون بهار آرومو تو همیشه توی جواب رد دادن عجولی، فکر می_

 مغروری،خودخواهي توي خونته دختر

 

 بهار پوزخند زد

 

ر مردی در ارتباط باشم غروره! پسر دم وارد حریمم بشه غروره !اینکه دلم نمیخواد با هاینکه به کسی اجازه نمی

عمه این غروری که شماها میگین ،قبلنا اسمش حیا بود، حاال شده غرور ،باشه من مغرورم ،و من نمیخوام دیگه 

به اون اجازه بدم که به خودش اجازه بده دوباره وارد حریمم بشه، اون امتحانشو پس داده، میگین پشیمونه! 

 م با اجازهباشه من نمیخوامش ازش متنفر 

 

کند بهار با دقت بهار به سرعت وارد سالن شد ،که متوجه شد همه سکوت کردند و پدرش با تلفن صحبت می

 به حرف هاي پدرش گوش داد

 

ها باهم گپ و اختیار دارین حاج آقا. فقط من چون شناختی ندارم اگه اول حاج خانم تشریف بیارن تا خانم)

ها امر کردند چشم ..به دیده منت ...با اقا زاده تشریف بیارین؟....باشه نمگفتو داشته باشن بهتره .اگر خا

 (کنم بزرگوارین خدانگهدارقدمتون به روی چشم ... خواهش می
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 همه خیره به حاج حسین بودن ،همه متوجه شدند که این تلفن یک تلفن خواستگاراست، ولی انگار

 

دانست به کدامین طناب چنگ زند تا ور افتاد ،نمیخواست صحبت کند، امیر حسین دلش به شکسی نمی

 :بهار را ازد دست ندهد،حاج حسین بادی در گلو انداختو بلند به پری گفت

 

 پری فردا مهمون داریم_

 

 :خواست از خوشی کل بکشد گفتپری که دلش می

 

 خیره ایشالله!دوباره اين بار کیه؟_

 

فهماند بهار خواستگار زياد دارد ،حاج حسين چشمانش را حاج حسین خندیدو فهميد پري ميخواهد به همه ب

 :كوچك كردو گفت

 

 خیره ،کیه اشو نميدونم،ولي هركي بود كه مشخص بود آدم درست درمونين _

 

امير دستانش را مشت كرد و همه جمع،نفهميدند خوشحال باشند يا ناراحت ،بهار به اتاقش رفت دستانش را 

 (خدایا امکان ندارد که او به خواستگاریم آمده باشد جلوی دهانش گرفتو در دلش گفت)

 !ای که او به بهار عالقه مند شده باشد نیستهزار بار دوهفته قبل را زیرورو کرد نه هیچ نشانه

 بهار

 

 :وضو گرفتم وقامت هللا اکبر را که بستم مادرم وارد اتاق شد، و تعجبی گفت

 

گفتی مادرسفره نمینداختم میدونستم سفره پهن کردم، خوب میاوا خاک به سرم بهار! نماز میخونی! وای ن-

 ،حاال زود تمومش کن، غذارو کشیدم همه نشستن ،زود بیا مادر غذا سرد میشه

 

و سریع در اتاق را بست و رفت ،بوی جوجه کباب و پلو زعفرانی بد جور در اتاقم پیچیده بود،اسالم نماز را که 

ن رفتم ،و از چیزی که دیدم خشکم زده بود! سعید داشت سفره را جمع گفتم تسبیحات نگفته سریع به سال
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 :کردند از حرصم بلند گفتمبردند !همه زیر چشمی نگاهم میها را به آشپزخانه میکرد !و برادرانم ظرفمی

 

یره به خدا خجالتم دادین! اصالً راضی نبودم اینهمه وقت صبر کنید باهم غذا بخوریم! بفرمایید غذا یخ میگ-

سال برگشتم که برگشتم! نباید اینقدر خودتونو اذیت میکردین !بسم  6ام کردین !حاال بعد بفرمایید! شرمنده

 !هللا شروع کنید از دهن میوفته

 

با این حرفم خانه یک صدا از صدای خنده منفجر شد ،نامردها بدون حضور من خورده بودندو جمع هم 

یک شرمنده دروغین خرجم میکرد،او کنار تخت فرزانه نشسته بود ميكردند ،به اطراف نگاه کردم هرکسی 

کرد، به یک آن نگاه مان به هم گره خورد،سریع ،لبخند کوچکی بر لبانش بود و سر به زیر به فرش نگاه می

چشم از او گرفتمو به آشپزخانه رفتم، حوصله او را حداقل نداشتم،عجب نامردهاي هستند اين ها ديگر!زن 

کردند، عمه در حال ریختن چایی بود و مادرم شستند و غیبت میزد احسان داشتند ظرف هارا میحمیدو نام

ریخت، همیشه مهمان کرد، عرق از سرو صورت توپولش میروی زمین نشسته بودو بادستمالی میوها راتمیز می

ز یک کفگیر برنج یا آمد بی جهت نگران بود، نگاهی به قابلمه غذاها کردم،يا حضرت سيرها! دریغ اکه می

ای جوجه !عجب بي وجدان هايي بودند!بی مروتها همه را غارت کرده بودند انگار نه انگار این همه سال تکه

 :خواست گریه کنم نفس عمیقی کشیدمو گفتمنبودم و تازه برگشتم!به مانند کودکی خسته او گرسنه دلم می

 

 مامان پری ناهارم کجاست؟-

 

ها بود، یک مرتبه دستش انگار خشکید، به فکر فرو رفت و میوه و دستمال کشی میوهمادرم که مشغول 

 :اش زددستمال را باهم انداخت و روی گونه

 

خاک به سرم مادر، اصالً یادم نبود غذا برات جدا بذارم ، گفتم میایی سر سفره دیگه شرمنده مادر هیچی غذا -

 نموند

 

 :تحویلش دادم بلند گفتمدستی به شالم کشیدمو یک لبخندعصبی 

 

هر که از دیده به رفت از یاد برفت، خدا رحمتشون کنه مادر اخترو آقاجونو کجان که ببینن، بهار دیگه -

 .داداحترامی نداره ،اگه مادر اختر بود حکم تیر برای همه اتون می
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ندیدند ،نه قربان عمه شروع کرد قربان صدقه رفتن من ،و زن حمیدو احسان هم پشت ظرفشویی ریز مییخ

جز تخم مرغ هیچ غذای دیگری به کرد نه حرص خوردن، در یخچال را که باز کردم بهصدقه شکم مرا سیر می

 :من سالم نداد، دو عدد تخم مرغ برداشتم در یخچال نبسته عمه گفت

 

یکمشم برای اون  پزی دوتا دیگه بیشتر بپز،عزیزم بیشتر بردار، امیر حسینم غذا نخورد،ه حاال که داری می-

 ببرم قربونت برم

 

 :بی هوا نازنین گفت

 

 واال قشنگ معلوم بود به خاطر نبود بهار غذا نمیخوره ،خدا شانس بده معلومه خیلی خاطرشو میخواد-

 

زن حمیدو عمه خندیدند ،و مادرم پشت چشم نازک کرد و انگار غرغری کرد، اما من دلیلی برای این رفتار و 

دیدم ،چنان این حرف نازنین به شخصیتم ضربه زد ،که سریع به سالن رفتم و پدرم را کی نمیهای خاله زنحرف

های صدا کردم ،و از او خواستم که به حیاط بیایید، زیر طاق انگور حیاط ایستادم منتظر پدرم ماندم،تصمیم

م بی احترامی نکنم فرستادم تا که به پدر شد، مدام زیر لب صلواتی میپدرم باعث خورد شدن شخصیتم می

،پدرم با تعجب آمد، اعصابم متشنج شده بود ،گرسنگي ،خستگي راه كم حوصله ام كرده بود،پدرم سرتکان 

 :دادو گفت

 

 ها بابا چی شده؟-

 

 :خواستم خونسردی خودم را نشان دهم عصبی گفتمبا صدایی که می

 

- ً روی چه حسابی همین امروز، که من اومدم اون  بابا الهی قربونتون برم چرا اجازه دادین بیاد خونمون، اصال

اومد؟ اومدن اون اینجا برای بقیه فقط یه معنی داره ،معنیشم اینکه قراره ما بهم برگردیم، که من اینو نمیخوام 

ها رو ندارم،از همین االن همه قضیه رو تموم شده بابا کارتون درست نیست، به خدا من طاقت طعنه و کنایه

 !مسایه ببینن چی میگن، آخه چرا بدون نظر خواهی من تصمیمی میگیرینمیدونن،در و ه

 

چی شده بابا چرا اینقدر عصابانی! نمیتونستم که راهش ندم هزار بار زنگ زد با التماس،خواست شماره اتو -

 بهش بدم ،گفتم اصالً ،ده بار گفت میرم انگلیس، هربار گفتم غلط کردی ذهن دخترمو آشفته کنی، بابا یکم
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فهمم تو که انقدر عجول نبودی بابا ای کرد، پسر عموته ،غریبه که نیست! نمیکوتاه بیا حاال اون یه غلط اضافه

گوش بده به حرفاش ،آسمون که زمین نمیاد، درو همسایه و فامیلم غلط کردن حرف مفت بزنن،پسر برادرمه 

ختر به وهللا که دل خوشی ازش ندارم ،ولی اومده خونه عموش! حاال هرچی قبالً بوده به کسی مربوط نمیشه، د

 میکنه و ازم یه فرصت میخواد ب.و.سنمیتونم ببینم پرویزبا گریه دستمو 

 : به درد آمد ،غم هاي مرا نديد ميگرفت،برادرش هنوز نفسش بود مبقل

 

د! فقط با تفاوت کنیبابا یبار قربانی عشق به داداشتون شدم، کافی نبود؟ بازم دارین همون کارو عمالً تکرار می-

 کنیدکنید! ولی رسماً دارین دوباره به هم تحمیل میاینکه میگن دخالتی نمی

 

 پدرم تسبیح را به دور دستش پیچید ،دلخور نگاهم کرد ،عصبی روی یکی از صندلی های میز گرد زیر

 

ین درخت انگور نشست، محاسن سفیدش را دستی کشید، و مدام به اطرافش نگاه میکردو نفس سنگ

کشید،نگاهی به اطراف انداختم، به یک لحظه او را دیدم که از پشت پنجره بزرگ سالن داشت، مرا نگاه می

ها نشستم، دستم را روی دست پدرم که روی میز کرد ،بی تفاوت چشم از او گرفتم و روی یکی از صندلیمی

 :قرار داشت ،گذاشتم، با مهربانی دخترانه گفتم

 

رت میخوام، حاللم کنید لحنم تند شد ،خدا منو نبخشه که ناراحتتون کردم،روم سیاه که دردتون به جونم معذ-

باعث شدم بابام اینجوری ناراحت بشه ،به خدا دنیا برام بی ارزشه ،اگه اخم به روی شما و مامان به یاد ازم 

خواستم به بابا نمی ناراحت نباشین، باشه قبول، بهش بگین بیاد حیاط صحبت کنیم، تا بابا حسینم شاد شه،

حرف هاش گوش بدم، که معنی بی تفاوتی و کم محلیو بفهمه، بی احترامیش نکردم، ولی با گوش ندادن به 

کنم بابا دیگه مجبورم نکنید باهاش زندگی خواستم بفهمه طعم تحقیر چیه ،خواهش میحرفاش حداقل می

 کنم ،فقط به احترام شما به حرفاش گوش میدم

 

 :گفتپدرم مطمعن 

 

 اگه خودت خواستی باهاش زندگی کنی چی؟-

 

 :ای انگار جلوی چشمانم زده شد منظور پدرم چه بود! هیچ نگفتم پدرم ادامه دادجرقه
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 ای که امروز برای خواستگاری زنگ زدن، تا چه حد برات جدین؟این خانواده-

 

 :هنوز گیج حرف قبلش بودم که با تردید گفتم

 

- ً  چیزی درموردش نمیدونم، اصالً نمیدونم اهل کجاست چند سالشه،نميدونم چند ساله بابا گفتم که من اصال

ام به هم ریخته بود رفتم کلینیک ای بین ما ردو بدل نشد، فقط دوهفته پیش که معدهانگلیسه ،اصالً مکالمه

ره امو بهش بیمارستان ،متخصص داخلی نوبت گرفتم ،که دیدم اسمش یه فرد ایرانیه همین به خدا ،من شما

ندادم ،مادرش گفت از دوست ژاپنیم آکی گرفته، باور کنید اصالً باورم نمیشه که اون رفته پیش آکی، اصالً هیچ 

رفتاری مبنی به اینکه بخواد بیاد خواستگاریم انجام نداد، االنم زمان مناسبی نیست که به آکی زنگ بزنمو 

 جریانو بپرسم

 

 پدرم از چه چیز انقدر خیالش راحت بود؟نكند از مهربانيم ،از دل رحميم؟ پدرم سری از بی تفاوتی تکان داد،

 

زنم بیاد اینجا صحبتتو بکنید، جوابی که خیله خوب دخترم، قسم نخور مهم نیست من امیرو صدا می-

 میخوایی بهش بدی جلوی جمع بده ،اگه هم نیاز به فکر داری جلوی جمع بگو، ها بابا؟

 

 چشم-

 

 :ای گفتروی شیشه میز زدو با تک خنده پدرم تسبیحش را

 

 .ها باریک هللا حاال شد-

 

پدرم سریع بلند شدو به سمت داخل خانه رفت، سرم را روی میز گذاشتم ،خدایا چرا ،حاال چرا اومدنم باید 

 شد، سرم را از روی میز برداشتم به زیر طاق انگور آمدکوفتم بشه، با صدای قدمی که به سمتم برداشته می

 

 اجازه هست-

 

 :ایستادمو عادی گفتم
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 بفرمایید-

 

نگاهش نکردم ،اما ظاهرش هنوز هم ميتوانست دل دخترها را بلرزاند ،چه فايده!صندلی روبرویم نشست با 

اکراه نشستم، نا خودآگاه دستم را روی پیشانیم گذاشتمو چشمانم را بستم و شروع به ماساژ پیشانیم کردم 

 ع کنمخواستم تمرکزم را جممی

 

 چیزی شده !سرتون درد میکنه؟ رنگتون پریده !حضورم اذیتتون میکنه؟-

 

 چشمانم را که باز کردم پس ذهنم گفت :بهش بگو آره عوضی ،تو باعث اذیتمی، حاال هم گورتو گم کن برو

 

 :اما با نگاه به حوض وسط خانه گفتم

 

 :وآرام گفتنه خوبم بفرمایید آاگه حرفی دارین زودتر بزنیدنفسی سر داد-

 کنم اذیتین ،واقعاً نمیخوام اذیتتون کنم کنید حس مینمیدونم از کجا شروع کنم ،وقتی حتی نگاهم نمی-

خواست دلبرانه باشد ،پس ذهنم انگشت تهدید به سمتم هایی که مثالً میخورد از این حرفحالم به هم می

 :ی بدون هیچ احساسی به او انداختم و گفتمبلند کردو گفت :بهش بگو گمشو نمیخوام ریختتو ببینم ،نگاه

 

 من به احترام عمو و پدرم اینجا نشستم ،تا به حرف هاتون گوشبدم ، لطفاً بدون حاشیه حرفتونو بزنید-

 

داد،اه، همین باعث شد که از شرم سر به زیر اندازم، متنفر از این نگاه ،پس ذهنم نگاهش بوی خواستن می

ای رفتم بیچاره از ترس چنگال را انداختو فرار کرد ،او شمرده شمرده شروع غرهچنگالی در دست داشت، چشم 

 به صحبت کرد

 

 اولمون خوب شروع نشد ،یعنی من خوب شروع نکردم-

 

 کرد ،به ناگه آنهمه تحقیرو پس زدنها به جلوی چشمم آمد،یاد آوری آنروزها حالم را دگرگون می

 

 نقدر لرزان باشد ،که ضعیف بودنم را نشان دهم او ادامه دادخواستم حرفی بزنم ولی ترسیدم صدایم آ
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مدام ذهنم درگیر آنا بود، دروغ نمیگم دوستش داشتم چون اون اولین دختری بود که توی زندگیم بود،نكنه -

نديد بديد باشم ،خوب واقعا اون خواستني بود، اصالً به دوماه نکشید که به اجبار به رابطه آمون پایان دادم 

گه بحثی یا موردی بین من اون پیش میومد، راحت با قضیه کنار میومدم، اما اینجوری که جدا شدیم همش ،آ

خواست برگردم کنارش، ولی به خودتم گفتم توی اون یک ماه به احترامت حتی یکبارم باهاش تماس دلم می

 نگرفتم، و بهت خیانت نکردم

 

ا انگشتان دستم بازی کردن، کمی سکوت کرد احساسم ای کردم و شروع کردم بدست خودم نبود تک خنده

 گفت دلگیر شد ،به درك،ولی اهمیت ندادممی

 

 خواستمتتا اینکه وقتی بعد از سه هفته از تهران برگشتم دیگه واقعاً می-

 

داد حرفش ،لرزش دستانم به سطوحم آورده بود، با یک نگاه به او حالم بد بوداز این خواستنش، بوی تهوع می

 :ریدمغ

 

 

کنم حرف آخرو االن بزنید، حرفای گذشته که دیگه گذشته !چه ارزشی یه درخواست ازتون دارم، خواهش می-

بینم بخوایین برام توضیح بدین ،من اصالً از شما کی توضیح خواستم؟ االن دقیقاً اصرار داره !منکه دلیلی نمی

تون راحت من الحمدهللا سیاه بختو بیچاره نشدم، شما برای حرف زدن با من چیه! عذاب وجدان گرفتین؟! خیال

 8کشم تا به هدف هام برسم، و حضور چند روزه شما اونم و آدم موفقی هستم، دارم شبانه روز بی خوابی می

سال پیش هیچ تأثیر در کندی این روند نداشت، نمیگم ازتون ناراحت نیستم ولی واقعاً دلیلیم برای مرور 

بینم، وقتی قراره هیچوقت باهم کاری نداشته باشیم پس این توضیح برام نداره نمی خاطراتی که هیچ ارزشی

دادنتون برای چیه؟ باشه من موقعیتتونو درک کردم، این برای اینکه عذاب وجدانتون کم بشه کافیه؟ من صریح 

 به شما فکر کنم به شما میگم اگه قراره مجدد از من خواستگاری کنید، سخت در اشتباهین واقعاً من نمیتونم

 

 :میان حرفم پریدو گفت

 

 بهار ترو به خدا گوش بده قانع نشدی نه بگو باشه-
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انقدر از این حرف ناراحت شدم که کامالً مستعد بودم بایستم و با مشتی محکم به دهانش بکوبم، مقطعی از 

 :زندگیم را به تباهی داد نامرد، آرام گفتم

 

اره بکنیدو خودم بگم،ميدونيد كه من حدس خيلي چيزها برام راحته،خوبيه اجازه بدین من توجیه هایو که قر -

رياضي همينه،اگه هرجاش اشتباه بود بگین غلطه ،پس بذارين اول من بگم ،من میدونم به زور از آنا جداتون 

ار کردن میدونم به زور مجبورتون کردن به خواستگاری من بیایید، میدونم به اجبار عقد کردین، میدونم فش

 روحی ترک عشقو مرگ مادرو ازدواج با کسی که نه در سلیقه شماست، نه انتخابتون چقدر سخت بود

 

 اجازه بده بهار-

 

 :دستم را باال گرفتم

 

صبر کنید حرفم که تموم شد بگین ،من اینو درک کردم یعنی به زور مجبورم کردن درک کنم ،فکر کردن با هم -

میشه ،و همون اول هم شما بنای طالق دادن منو داشتین ولی به این عقد کنیم به مرور زمان همچیز حل 

 !سبک با این حد از تحقیر اصالً باورکردنی نبود

با قدرت خیره به چشمانش نگاه کردم،كاش كور ميشدي ،جز زيبايي چه دارد آن چشم هاي عوضيت ، رنگ 

 دهچشمانش انگار تیره شده بود، این گویایی شرمندگیش بود ولی چه فای

 :با صدای لرزان گفتم

 

ای مریض نیست و پدرو مادرش میخوان به آقاي دكتر حرف نزنيد خواهش ميكنمةشما پزشكين وقتی یه بچه -

اجبار یه قرص ویتامینو به خوردش بدن خوب ميدونيد چي ميشه،بچه شروع میکنه به دادو بیداد ،شروع 

گریه میکنه ،هرکاری میکنه که نخوره ،ولی خوب  میکنه به فرار کردن،جفتك ميپرونه، خودشو مخفی میکنه

تر شدنش به خوردش بدند، با هر بدیختی شده به خوردش میدن، و بعد بزرگترهاش تصمیم دارن برای قوی

دوتا لیوان آبم پشت بندش بهش میدن که جای قرص محکم باشه، تا راه برگشت نباشه، حاال که خورده با 

ام بد قلقی میکنه، به همه اعتراض میکنه، چون به اجبار بوده ،دوست اینکه میدونه براش خوبه ولی مد

نداشته ،انصافا حتی احساسم میکنه اون ویتامینو خورده سرحالتره، ولی حالش بده چون اجباری بوده، این 

همه تلقین کم کم باعث دلپیچه اش میشه ،به مامانش و باباش میگه درش بیارین حالم بده، انقدر آه و ناله 

یکنه که همه پشیمون میشن، از اینکه خورد بچه دادن ،خوب وقتی اعتراض بچه رو میبینن میترسن، ولي م
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سكوت ميكنن ،بزرگترها كه نيستن،بچه ديگه دليلي نميبينه كه اجبارو تحمل كنه ،با انگشت دست ميكنه ته 

 انگشت حلقشو باال بیاره، اونم پنهوني

 

 :زان ،چشم گرفتم از او هم گفتمصدای لعنتیم بغضدار شد،چشمان او لر 

 

ام دیگه نه هیچ وقت سراغ اون ویتامین میره نه هیچوقت اش میرسه ، حاال اون بچهخوب بچه به خواسته -

اونچیزیو که باال آورده دوباره میخوره،پس با دادو بيداد به همه حالي ميكنه من ويتامين نميخوام و بقيه 

 بچه نميخواد تمام ميفهمن ويتامين هر چقدرم خوب،اين 

 

آمد انگشت به سمتش بلند شدم ایستادم، یا خدا کی اشکانم سرازیر شد،متنفرم از اشک ،نفسم باال نمی

 :گرفتم:و به نگاهش که پر از بهت و ناباوری گفتم

 

دادی نکه به گم آقای دکتر حداقلش این بود ،توی هر شرایط سختی بودی، میومدی ایران، طالقم می-

برمگیشتی ایران، نه حداقل یک ماه بعد دوماه بعد اصالً هر زمانی، ولی میومدییه چند روز  همون،موقع

کردم تا چهار تا بزرگترو آشنا بفهمن، بابا ازدواج اجباری عاقبت نداره،پس کردی، منم همین کارو میاعتراض می

ه زبونی به هم به گن، خوب اگه دادن که طالق بگیریم ،نه اینجوری با خفت که همه یجوری به یحقو به ما می

 تورو بیشتر دوست داشت میموند

 

 :ایستاد سریع گفت

 

 به خدا تو بد شرایطی بودم: آنا به خاطر من داغون بود-

 

 :با خشم و چشم خیس گفتم

 

سال بعد که حالش خوب شد! میومدی و طالقم میدادین، یا که به چهارتا بزرگتر زنگ میزدینو میگفتین  1-

به اجبار ازدواج کردیم، و منو بهار لعنتی خاک برسر همو نمیخوایین، نظر كوفتي شما بزرگترها چیه؟ نه حقیقتاً 

 .اینجوریکه به یک باره بگین بهار برام مرده

 

امير دستي به صورتش كشيد،مستاصل به اطراف نگاه كرد ،چهره اش مردانه تر شده بود،ولي شايد نامردانه تر 
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 :،ناليد

 

ام نکن ،بهار من به خاطر اون حرفم هزار بار از بابات معذرت خواهی کردم ا گریه نکن ،شرمندهتو رو به خد-

،عصبی بودم، از عمو رسول بپرس آنا توی چه موقعیتی بود ،به خدا که اون موقع مقصر اصلی داغون شدن آنا 

پرستی که دیگه روشو نداشتم های احمقانه رو زدم ،به هرچی میدیدم ،و اون حرفرو خودم و اصرار خانواده می

خواستم با عصبانیتم تورو درگیر کنم، چند وقتی که گذشت فکر کردم کشیدم نمیبه تو زنگ بزنم ،خجالت می

خواستم به درس هات لطمه بخوره ،بهار من مجبور بودم ،نسبت به آنا من اصالً لیاقت تورو ندارم ،به خدا نمی

ا توی اون چند ماه ازدواجمون حتی یکبار نبود که از فکرو خیال تو وظیفه شناسی داشته باشم، ولی به خد

بتونم یک شب مثل همه زن و شوهرا با آنا سر کنم، میتونی زنگ بزنیو از خودش بپرسی، طاقت نیاوردو طالق 

 گرفت و االن هشت ساله دارم از حسرتت میسوزمو روی برگشت ندارم

 

ندیات تحویلم ،او عذاب وجدان داشت ،عذاب وجدانش كه رفع زدم او چر من حرفهای منطقی و کاربردی می

 ميشد من همان توفاله بود،ا اشکانم را پاک کردمو گفتم

 

 شما حتی هنر نداشتین آنا رو راضی نگه دارین ،من با آدمی که تکلیفش با خودش مشخص نیست-

 

فهاتونو زدین باشه، هیچ راهی و هیچ قدرت مقابله با سختی ها نداره ،هیچ اطمینانی ندارم، خیله خوب حر 

بهتری از اینکه منو به بدتریبنو نامردترین شکل پس بزنید نبود، حاال جواب من به شما منفیه و من هیچ وقت 

کنم، لطفاً هر زمانم خواستین بیایین اینجا قبلش به پدرم بگین که به من اطالع رفتار زشت شمارو فراموش نمی

ای گه حرفی ندارم برای گفتن، شماهم که کامل حرفاتونو گفتین حرفهاتون چیز تازهبده که از خونه برم بیرون، دی

 نبود

 

 :یکم قدم جلو آمد ،پس ذهنم لباس جنگ پوشیده بودو گارد گرفته بود، ملتمسانه گفت

 

ترین کار اینکه به آنا رسيدگي کردم ،انسان دوستانهبهار به خدا که پشیمونم که ترکت کردم ،بهار حس می-

جز تو نتونستم هیچکسو به عنوان همسر ببینم،ولي تو عوض شدي! یه فرصت دیگه كنم، به روح مادرم که به

 به هم بده

 

 :دستي بردست كشيدم خفه گفتم
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 روح مادرتون شاد ،شماها همه اوتن خود خواهین ،جوابم قطعاً منفیه-

 

 :از کنارش که رد شدم گفت

 

 طی به خواستگار فردات داره؟این نگاه بي رحم ،اين جواب منفی رب-

 

 پوزخندی زدم

 

 گفتم که آقای دکتر آدم چیزیو که یه بار باال آورده نمیخوره-

 

بی اهمیت به راهم ادامه دادم ،و پس ذهنم دلگیر به من خیره بو،د خودم هم دوست داشتم هرچه از دهانم و 

نم دلش يك قشقرق ميخواست ،ولي گذرد نثارش کنم، ولی این مرام یه دختر اصیل نبود،پس ذهذهنم می

 عصابانيت من تمام شده بود 

  

 

 خوردند بهار روبرویشان ایستادبهار به سالن پذیرایی رفت همه در کنار هم میوه می

 

 ببخشین یه صحبتی داشتم-

 

 :همه نگران نگاهش کردند فهيمه نگران گفت

 

 بگو دخترم چی شد؟-

 

رسیم ،امیدوارم درک کنید میدونم همه انتظار ه به بن بست میببخشین به تفاهم نرسیدم ،مطمعنم دوبار -

دارین که جوابم مثبت باشه، ولی واقعاً نمیتونم به شخصیت خودمو ایشون توهین کنم، وقتی هیچ حسی 

 امبهشون ندارم با اجازه، من کمی استراحت کنم واقعاً خسته
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**** 

 

یک سره تا شب خوابیده بود ،بنابراين عکس العمل  شب هنگام همه منزل حاج حسین را ترک کردند ،وبهار

 .هیچکس را ندیده بود

 

پاسی از شب گذشته بود که حاج حسین و پری به اتاق بهار رفتند، بهار مشغول کار با اینترنت بود، پدر و 

مادرش که وارد شدن به احترام ایستاد ،حاج حسین روی صندلی بهار نشست و وپری و بهار روی تخت، حاج 

 :سین گفتح

 

 خوب خوابیدی بابا؟-

 

 بله بابا جون-

 

 حاال حرف بزنیم؟-

 

 :بهار ترس ورش داشت ،نكند توبيخ شود بخاطر گفتن نه آرام گفت

 

 بگین بابا جون-

 

 خوب بگو ببینم دختر بابا تصمیمت چیه؟_

 

 :بهار متعجب پرسيد

 

 درمورد؟-

 

 اتزندگی و آینده_

 

 :بهار نفس راحتي كشيدو گفت
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 ،فعالً که تعطیالته و تدریسی ندارم ،ولی با تدريس پژوهشم گرفتم ،حاال حاال ادامه ميدمآهان-

 

 :حاج حسین لبخندی از غرور زدو گفت

 

 منظورم ازدواجه دختر، درسو که میدونم تا روح هفت جدو آباد ،عظيمي شاد نكني ولكن نيست -

 

 بهار شرمگین خندید

 

 بابا منكه هنوز سني ندارم -

 

حسين و پري متعجب از اين گونه هاي قرمز شده و شرم بهار متوجه شدند ،بهار نقشه هايي در سر دارد حاج 

 :حاج حسين گفت

 

اهان این یعنی اینکه مخالف ازدواج نیستی !پس جای شکرش باقیه! منم نه كه عجله داشته باشم نه، فقط _

تنها بمونی، آدم بی همنفس و تنها که نمیشه  میخوام سروسامون گرفتنتو ببینم، خوب بابا نمیتونی که همیشه

!اونم توي غربت،تو هم كه فعال قصد برگشت نداري،آدم یه غمخوار میخواد، یه همزبون میخواد ،منو مامانتم 

 افتاب لب بوممیم حاال بگو ببینم از دل خودت چخبر؟

 

 :بهار از خجالت سرش را پشت مادرش پنهان کردو گفت

 

 بابا-

 

چکس جز خود بیتابش خبر نداشت، پری و حاج حسین خندیدند حاج حسین فکر کرد، این از دل بهار هی

 :کند، پری با ذوق بهار را در آغوش گرفت و گفتدختر چیزی را پنهان می

 

 کرد ؟بهار که چیزیو از مامان پریش پنهون نمی_

 

 : پري كه انگار چيزي يادش آمده باشد روي گونه اش زدو گفت
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خواستی بگه نشد، نکنه همینه! مرگ مامان حاال بگو ،قربونت برم صبح تا حاال یچیزی می خدا مرگم بده-

 !مربوط به این خواستگار فردای است

 

اش گل انداخت حاج حسین خندیدو بهار سری به مثبت تکان داد،و از هیجان یاد آوری این خواستگاری چهره

 :گفت

 

 د، پس این لپای گلی چی میگن؟پدرسوخته تو که میگی اصالً ارتباطی نداشتی-

 :همه باهم خندیدند ،پری هول کرده گفت

 

 همکالسیته مادر؟_

 

 نه مامان-

 

 گاهی؟هم دانش_

 

 نه-

 

 وا پس چی _

 

 :بهار شرمگين از حضور پدرش تكه تكه گفت

 

 ..مامان اجازه بده ،خوب، خوب-

 

 :سرش را به زیر انداختو کودکانه گفت

 

 وی شما حرف بزنم، بابا میشه برین بخوابین مامان امشب مال من باشه؟کشم جلبابا من خجالت می-

 

 حاج حسین خندیدو ایستاد
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باشه بابا مادر دختری حرف بزنید، ولی بدون مادر دختری نمیمونهة نیم ساعت دیگه مادرت موبه موشو با -

 .مخلفات اضافه به هم میگه

 

بش بود ،هیچوقت بهار درمورد خواستگاری اینطور حاج حسین از اتاق بیرون رفت، لبخند خوشحالی بر ل

اش باشد،چون توان مخالفت با بهار را هیجان نداشت ،فقط از خداوند خواست فردی شایسته خانواده

 ننداشت ، پری دست بهار راگرفت

 

 !بگو جون به لب شدم، د حرف بزن ببینم کیه؟ بالخره کی تونست تورو راضی به ازدواج کنه_

 

 :ها به دیوار تختش چسبیده بودو دستي از مويش را گرفت و با خنده گفتمجرمبهار مانند 

 

 !مامان پری به جون خودم که اصالً این اقای دکتر یک بار با من هم کالم نشده-

 

 کوبیدصدای جیغ پری باال رفت، مانند کودکان دستانش را به هم می

 

 !زنم آخ دکترهه !من پوز این درازو زمین !میوای دکتره !یا خدا دکتره! الهی قربونت برم که دکتر _

 

 بهار چشم غره رفت

 

 .مامان دوباره اسمشو آوردی؟ ترو خدا ذوقمو کور نکن-

 

باشه باشه اشتباه کردم، بگو بگو ترو خدا ،چی به چیه ؟مردم از بی خبری، وای یا علی دکتره ،خدایا دوتا النگو _

 برم میدم اقا قدرتفردا صبح مسجد می

 

این حرف را برای خنده گفت، تا بهار اخمش باز شود، که الحق هردو از خنده به اشک افتادن ،شیرینی  پری

 :مادر دختری چسبیده بود به جانشان ،بهار چسبیده به دیواره تختش پاهایش را بغل کردو گفت

 

یم، غذای هندی بود دوهفته قبل از اینکه بیام ایران ،با آکی همون دوست ژاپنیم رفتیم غذای بیرون خورد -

 ام بدجور به هم پیچید، رفتم یه بیمارستان نزدیک دانشگاهاصالً به هم نساختو دل و روده
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 :پری روي پاهايش كوبيدو گفت

 

 ای مادر برات بمیره، بمیرم که توی غربت تنها مریض شدی، چرا نگفتی مادر؟_

 

ای متخصص گرفتم ،توجه کردم دیدم که اسم خدا نکنه مامان دیگه گذشت، خالصه رفتم بیمارستان نوبت بر -

دکتر یه آقای ایرانیه ،دکتر حسام توکل خیلی ذوق کردم ببینم کیه ،چجوریه ؟آخه دیدن یه هموطن توی غربت 

داشته باشه ،ولی وقتی نوبت من شدو،وارد  40خیلی لذت بخشه ،به تصورم اول یه پیرمرده یا مثالً حدود 

سن وساالی حمیدو حامد، گفتم پس مشخصه هنوز دانشجوی چیزیه، مطبش شدم دیدم یه پسر جون هم

خالصه اون سربه زیر سرگرم نوشتن چیزی بود ،به انگلیسی گفت بفرمایید، وقتی نشستم هنوز نگاهم نکرده 

 !بود، دل تو دلم نبود که ببینم وقتی یه هم وطنو میبینه چه عکس العملی نشون میده

 

 :پری با شوق میان حرفش پرید

 

 وای مادر بگو چه شکلیه؟ بعد بقیه اشو بگو؟-

 

 :بهار كه حرفش ناكام ماند غريد

 

اش وظاهرش کامالً مذهبی بود ،حتي كروات كه روال بيمارستان بود گفتم ،خوب چهرهای بابا ،میذاشتین می -

بود، که نزده بود،یه انگشتر عقیق به دست راستش کرده بود، یه تسبیح سنگ عقیقم دور مچش انداخته 

بیشتر شبیه دست بند بود، یه ته ریش داشت ، موهاشو یه طرفی ،لي مامان پری نگی بی حیا ما، ولی نمیدونم 

چرا اینقدر به دلم نشست !بدون دلیل!انگار تاحاال پسر به اين جذابي نديده بودم،درصورتي كه چهره اش 

اسممو خوند و یه نیم نگاه کوچیک به معموليه!خالصه وقتی که نوشتنش تموم شد به سیستمش نگاه کرد، 

بینم من کرد،و گفت ایرانی هستین، گفتم بله نگاهشو به زیر انداختو گفت، خوشحالم یه هم وطن می

ات به فلفل حساسیت نشون داده ،وچیز خاصی همین!بعدم ازم سؤاالت پزشکی پرسیدو گفت معده

این بودم که اخه منکه حجاب دارم چرا نگاهم  نیست،حاال منکه اصالً معده دردم یادم رفته بود، تو نخ

پرسید چشمش فقط به روی میزش بود ،گاهي در صورت ضرورت یه نمیکنه!حتی وقتی سواالی پزشکی ازم می

نگاه کوتاه مینداخت ،همونجا الکی الکی ازش خوشم اومد ،یجوری به دلم نشست که تا حاال هیچکس 

ه !نه هیکلی! نه قد بلند و چشم رنگی !معمولی معمولی من هیچ وقت اینطوری تو دلم جا نکرده بود! نه خوشگل
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ترین مردم که دادم، چون یه تجربه به هم نشون داد ،خوشتیپ ترین و خاصبه زیبایی هیچ مردی اهمیت نمی

ش ارزی ، االنم که مامان برات میگم دلم میلرزه از یاد آوری چهره اباشی، اخالقو مرارم نداشته باشی مفت نمی

داد، ترش رو مغرو بود نه اخمو گنده دماغ، یه لبخند روی لبش بود که کامالً باوقارو مهربون نشونش می،نه

زد ،نمیدونم باورت میشه این تنها مردیه که منتظر بودم نگاهم کنه !یه بچه مذهبی با ادب ،خیلی مهربون می

هر کسیو قضاوت کرد ،ولی دلم خواست کنم! درسته هیچ وقت نمیشه بر اساس ظاشاید من اینجور حس می

اینبار قضاوتش کنم!ناخودآگاه به دست چپش نگاه کردم حلقه دستش نبود ،عین دخترای نوجون برای خودم 

رؤیا بافی کردم،رفتارش یجور نجابت خاصی توش بود، اصالً نمیدونم چی شد که گفتم ،اقای دکتر دفعه بعد کی 

گفت مریض خاصی الحمدهللا ندارین اگر معده درد داشتین بعد از سه  بیام برای چکاب، یه مقدار تعجب کرد

خواست برم بیمارستان به دیدنش روز تشریف بیارین، مامان تمام سه روز فکرم شده بود اون، همش دلم می

 کردم نگاهش کنم، مامان آدم الکی به کسی عالقه مند میشه؟!اصالً کیف می

 اشک، دست دخترش را گرفت، مرواریدها غلتان به پایین آمدند پری چشمانش پر شده بود از مروارید

 

 اینکی برام میگی آینه خودته !الهی قربونت برم، حتماً خیلی آقاست که دل دخترمو برده،-

 

 بهار حال خوشی داشت اشکهای مادرش را پاک کرد

 

 گریه نکن مامان کلی دیگه حرف دارم-

 

 پری دستانش را باال برد

 

 ارمرتبه شکر به خدا همش نگران بودم دوباره امیر راضیت کنه، این مدت مرتب به باباتالهی شکر ،هز -

 

 گفتکنم، بابات میگفت فقط یبار اجازه بدین باهاش حرف بزنم مطمعن باشید قانعش میزد، میزنگ می

 

 خونه قلم میشه حتماً میتونه بهارو راضی کنه،ولی الحمدهللا به برکت پای این دوقلوها پای دایشون از این

 

 :بهار دلگیر گفت

 

کرد مثل زمانی که عقدش بودم هنوزم مطیع و حرف گوش کنش ام !نمیدونه دیگه هیچ سنمی آخه فکر می-
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 باهم نداریم

 

 اش چی شد؟ بعد سه روز رفتی بیمارستان؟ولش كن اون گوربه گوريو،خوب بقیه-

 

 :بهار قلبش دوباره به تپش افتادو گفت

 

ن سه روز اندازه سه هفته گذشت، وقتی رفتم داخل مطبش ،پسريه بي ادب این بار خیلی سریع وای آره، او-

 .سواالتو پرسیدوگفت دیگه مشکلی ندارین، یه مرتبه بلند شدو گفت توی بخش بیمار دارم خداحافظ

 

دل های جدید وقتی اینجوری ول کردو رفت انگار دنیا سرم خراب شد ،دقیقاً عین سه روزو سی بار جلوی آینه م

زدم ببینم حرف زدنم یوقت ایراد نداشته باشه ،یه برق لب خریدم روسریو امتحان کرده بودم، مدام حرف می

بزنم لبم،كه اصالً از هول یادم رفته بود، اونوقت اون سریع به دو دقیقه نکشید رفت،خرابو داغون رفتم خون،ه 

 کیه؟ که خودتو براش کوچیک مامان میگم داغون یعنی داغونا ،گفتم برو بابا مگه

 

 گفتم به خودم ولی دوباره دلمکنی، اصالً شاید نامزدی زنی چیزی داشته باشه ،اما مامان اینارو می

 

دوروزی گذشت، دیدم نه بیچاره !کرد! نمیدونم چرا چجور حسی بود که منو میکشوند اونجا هوای دیدنشو می

فتاده بودم، آکی و راضی کردم خودشو به تمارض بزنه تا ببرمش کنم، از زندگی اشدم از بس دارم بهش فکر می

پیش حسام، خالصه کلی ازم باج گرفتو گفت باید برام فالن فرمول هارو حل کنی تا بیام باهات !منم، گفتم 

جا قربون خودتو فرموالت، تو فقط بیا یه جوریم آه و ناله کن تا سونو گرافیو آزمایش به نویسه، تا یه دوساعتی اون

باشیم ببینم چجور پسریه؟ خالصه وقتی رفتیم کلینیک دماغمون حسابی سوخت ،شیفت دکتر توکل نبود 

کرد، از منشی پرسیدم دکتر حسام توکل چه زمانی هست؟ که گفت تا ام میآکی هم مدام میخندیدو مسخره

گه بخوایی نوبتشو یک هفته استراحتشه و پرفسور فالنی بجای اون هست میخوایی یک نفر کنسل کرده ،ا

برم هفته دیگه که دکتر توکل اومد میارمش ،مامان به خدا بهت بدم ،منم دلخور گفتم نه نمیخوام ،مریضمو می

قسم تا اومدم برگردم دیدم کنار آکی پشت سرم ایستاده، نگاهش پایین بود ،پشت انگشت دستشو آهسته گاز 

است به خنده !همینجوری خشکم زده بود ،آکی نکبت که خواش گرفته و نمیزد، دقیقاً معلوم بود خندهمی

ای چیزی بکنه، دکتر خندید !نامرد نکرد آه و نالهسالم سالم یه دست جلو دهنش یه دست به کمر ریز می

توکل یه نگاه کوتاهی به هم کردو گفت ،سالم خانم عظیمی خوب هستین؟ چه خوش سعادتم که بنده رو بهتر 

های تخصص گوارش هستن؟ فرصتو از دست ندین نوبتشونو ایشون یکی از نابغه پرفسور فالني میدونید،



                 
 

 

 سميه سادات هاشمی جزی|   همخونه شرقی رمان

 

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

407 

 

بگیرین، البته شنیدم به منشی فرمودین حتماً میخوایین برای دوستتون تشریف بیارین مطب من! ولی توصیه 

کنم خدمت پرفسور برین کار ایشون و تشخیصشون حرف نداره، هول کردم با صداي مردشور برده بلندم می

د زدم، سالم جناب دکتر، ببخشین من اصراری نداشتم که پیش شما بیارمش، مريضم اصرار کرد، نه که از دا

بس تعریفتونو کردم، یعنی نه که تعریف خودتونو کنما، نه ،تعریف اینکه چقدر متبحرانه تشخیص دادین 

 ..بیماریمو ،گفت یا دکتر توکل یا

 

حرفمو گفت ،یا هیچکس دیگه درسته؟ از خجالت آب شدم رو به  وای مامان اجازه نداد حرف بزنم، پرید وسط

آکی کردو گفت ایشون که رنگ و روشون خوبه، بعد پلک های چشم آکیو پایین کشیدو نگاه کردو به آکی 

انگلیسی گفت شما که موردی به نظر نمیرسه داشته باشین، آکی نامردم نه گذاشت نه برداشت گفت 

ش این بوده که من بیمارم، مامان تا آکی اینو گفت سرشو انداخت پایین انگاری که ،نمیدونم انگار بهار تشخیص

هول کرده باشه ،سریع گفت با اجازه و رفت، یعنی یجوری توی جمعیت محو شد که انگار اصالً نبوده، وقتی 

همش ادای دکتر رفت منو دوستم به حد انفجار خندیدیم ،انقدر خندیدم که حراست اومد بیرونمون کرد ،آکی 

زدی، تازه چند بارم آب دهنت ریخت گفت مثل جغد چشمات باز بودو تند تند حرف میمنو درمیاورد ،می

 بیرون ،اینو که گفت دیگه از خنده مرده بودم ،البته منم به خاطر نامردی آکی فرموالشو حل نکردم

 

 :جانی تازه گرفته بود بالبخند گفتپری،و بهار شروع کردند به بلند خندیدن، بهار که انگار با یاد او 

 

خواست برگردم،چند دفعه چند روز مونده به امدنم به ايران ،و جالب اینجا بود از وقتی دیده بودمش دلم نمی-

خواستم اومدنمو كنسل كنم،ولي چون بابا خيلي خوشحال بود دلم نيومد بهش بگم نميام،حاال من مونده 

کردم خواست بیشتر بشناسمش، باهاش حرف بزنم ،حس میدلم می بودمو بي قرار ديدنش،نميدونم چرا

های منو میفهمه، حاال اصالً بدبختو سه بار دیده بودم ،اونم در حد یه بیمار باهام رفتار کرده ها و احساسحرف

 بود، تا اینکه یکبار اتفاقی توی پارک نشسته بودم، دیدم روبروی من اونطرف تر پشت به من نشسته !واي يا

خدا،یعنی مامان دنیارو به هم دادن ،قربون خدا برم همون موقعه بارون زد!البته کالً همیشه خدا که اونجا 

بارندگی بود، ولی بدجور بارونش به موقع بود،يعني مثل گربه كمين كردمو نقشه ميكشيدم خودمو چطور به 

بود ،چترمو گذاشتم پشت صندلی،  اون برسونم ،يه مرتبه یه فکری به ذهنم رسید،خوب همه چیز فراهم شده

رفتم دور زدم پاركو ،که از روبروش بیام، که یعنی من تازه وارد پارک شدم،حاال من داشتم بال بال ميزدمو نقشه 

کرد، خالصه سرمو زیر ميكشيدم ،بجاش آقا با خیال راحت زیر سقف صندلی پارک نشسته بودو مطالعه می

جوري اروم را ميرفتم كه خودم خنده ام گرفته بود، قربونش برم ، بارونم انداختمو یواش یواش قدم زدم،يعني 
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همون زمان تند کرد ،قشنگ شده بود فیلم هندی، رسیدم که بهش سر به زیر رد شدم، الکی یعنی من 

ندیدمت،واي مامان داشتم از كنارش رد ميشدم فهميدم داره نگاهم ميكنه اما هيچ عكس العملي نشون نداد 

 :اشتم ديگه كامال رد ميشدمو تقريبا نابود شدم ، که یه مرتبه از جاش پریدو پشت سرم دوید و گفت،خالصه د

 

خانم عظیمی خانم عظیمی منم با تعجب برگشتمو گفتم دکتر شما! اینجا! طفلك اومد حرف بزنه ولي اول یکم 

مریض میشن ،چرا با  نگاهم کرد،بعد چشمشو به زمین دوخت، یه چتر دستش بود داد دستم ،گفت بگیرین

خودتون چتر نیاوردین! این چند روز که همش بارندگیه ،منم ديگه قشنگ خیلی مظلومانه گفتم ببخشین، 

تعجب کرد چترو باالی سرم گرفتو به دستم داد،گفت چیو ببخشم !منم سرمو انداختم پایین مثال يه دختر 

مستقيم نگاهم كرد ،دیگه هیچی نگفت خودم، از  مظلومم،آروم و گفتم اینکه نگرانتون کردم ،بدبخت يكم غير

کردم دیدم سکوت طوالنی شد،سرمو ام گرفته بود ،خالصه منم کف زمینو نگاه میچرندي كه گفتم خودم خنده

باال کردم دیدم، داره نگاهم میکنه خیس خیس شده بود، چشمشو به زمین انداخت ،گفتم چقدر خوشحالم 

ن خيس شدين!بدبخت انگار که دیو دو سر دیده باشه سریع گفت،خواهش دیدمتون ممنون بابت چتر خودتو

رفت انگار عجله داره،انقدر سريع ميكنم خداحافظ و توی بارون بدون چتر کتاب به دست رفت، یجوری می

ميرفت كه پاهاش يبار به هم پيچيد ،خالصه وقتي رفت توي خيابون،از خوشی چندبار پریدم هوا ،هزار بار گفتم 

تم خدا، عاشقتم ای عشق خ،وش اومدی به قلبم ،بعدش تو ي دلم گفتم، این صحنه رمانتیکی که منو عاشق

 خدا براش راه انداختیم، اگر عاشقم نشه خیلی خره

 

 :این را که گفت پری از خنده روی تخت افتادو گفت

 

یه بدبختو چرا همچینش تر از خودت ببینی، آخه پسر چه بالیی تو فتنه !قربونت برم که نتونستی یکی نجیب-

 !کردی

  

 :بهار با خنده ادامه داد

 

کجای کاری مامان پری اینجاشو گوش بده،فردا روزش رفتم مطب دکتر که چترو پسش بدم ،در کمال تعجب -

منشیش بدون اینکه باهاش تماس بگیره یا بره توی اتاقش اطالع بده ،گفت که دکتر گفتن چترو تحویل من 

مسیون پزشکی!آقا دماغم سوخت چه سوختنی ،ولی من پرو تر از اين حرف ها بودم بدین خودشون رفتن ک

،چترو دادم بهشو گفتم تشكر كنيد به آکی گفتم اگه برم ایران معلوم نيست بر گردم اين پسر باشه يا 
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 گفت بهار اين پسرنه چهره خاصی داره،نهکرد ، مینه،بنظرت چيكارکنم،بدبخت آكي با تعجب منو نگاه می

فهمیدم چرا اینقدر تیپ جذابی ،یه فرد کامالً معمولیه ،چته چه مرگت شده!جوابی بهش ندادم خودمم نمی

برام خاص شده بود،به آکی گفتم خدا لعنتم کنه آه خواستگارام منو گرفته ،ببین به چه خفتی افتادم که دارم 

ازی در آوریدم و طرح كشيديم ولی کشم یه نفرو نظرشو به خودم جلب کنم ،خالصه انقدر مسخره بنقشه می

ارزید،خوب من چهارچوب خودمو بايد رعايت ای نرسیدیم هیچکدوم از نقشه هامون مفتم نمیبه هیچ نتیجه

 ميكردم ، درسته با آكي 

 

خندیدم ،ولی بی تاب بودم، خیلی بی تاب، توی عمرم تجربه نکرده بودم این بیتابیو ،هم دوست داشتم می

الفه شده بودم، تا اینکه یه فکری به نظرم رسید ،رفتم بيمارستان ساعت حضورشو دیدم ،با آکی بیتابیمو، هم ک

قرار گذاشتیم بریم حیاط کلینیک، تا خواست وارد بشه ما هم بی تفاوت رد بشیم،اگه خدا خواستو به روم آورد 

میگم دارم میرم ایران اومدم  که دیدتم که یعنی اونم،به هم بی تفاوت نیست و الکی سر حرفو باز میکنمو بهش

از دکتر عمومی، یه قرص تهوع بگیرم برای پرواز، اگه هم خودشو به ندید زد که هیچی نمیتونم خودمو خار کنم 

،وخودمو بی ارزش نشون بدم، خالصه مثل کاراگاها یه گوشه كلينيك پنهان شدیمو منتظر موندیم تا دکتر 

ها و شروع کردم با آکی بلند حرف زدن، به ت ماهم سریع رفتیم روی پلهرفها باال میاومد، وقتی داشت از پله

تر کرد، از کنارش رد شدیم یه نیم نگاهم بهمون خدا تا صدامونو شنید برنگشت، ولی یکم قدمهاشو یواش

داشت، ماهم که یعنی ندیدمش ،خبر مرگمون نميتونستيم ننداخت ،فقط پشت سرمون آروم قدم بر می

شد ،دیگه تنها فکری که به شد برگردم الکی بگم اوا آقاي دکتر شمایین! خدایی خیلی دیگه بد میبرگرديم، نمی

ذهنم رسید این بود که گوشیمو گذاشتم روی گوشمو بلند گفتم ،سالم باباجون ممنون بله فردا پروازم فالن 

گفتم یه مرتبه که همینا رو می رسم تهران کی میاد دنبالم؟ كه اون بفهمه داردم ميرم ايران ،داشتمساعته می

سریع از کنارم رد شد،يعني مامان وقتي رد شد آب يخ روي سرم ريختن ،هیچی دیگه الکی الکی یه نوبت 

عمومی گرفتم و با اعصابی داغون برگشتم خونه، مامان عین دیونه ها شده بودم، شماره خونمونو شماره خودمو 

خندید،توی فرودگاهم همش منتظر د سراغت بهش بده ،اونم فقط می،بابارو، شمارو دادم آکی ،گفتم اگه اوم

کنم،اما فلك زده نیومد که نیومد ،تازه پرواز بودم بیاد و بگه نرو که من نبینمت جان به جان تسلیم می

دوساعتم تأخیر داشت ،ولی نیومد !منم مثل بز پا لنگ شکست خورده برگشتم ایران ،صبحم که انقدر شلوغ 

د برات تعریف کنم ماجراهارو ،بعدشم یه مرتبه مامانش زنگ زد گفت مادر دکتر توکل هستم، بود که نش

شماره پدرتو بده !برای آشنايي بيشتر چون شناختي خانواده ها از هم نداريم فقط مياييم با هم صحبت كنيم 

جرا حاال ببینیم تا فردا !و من موندم كه ميخواد ازم خواستگاري كنه،يا تحقيق قبل خواستگاري همین بود کل ما

 چی میشه
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 :های مادر دختری که تمام شد، پری با عجله ایستادو گفتحرف

 

خوب قربونت برم ،من دیگه برم میخوام به بابات همه رو بگم تا ورم نکرده اینهمه راز توی گلوم، شب به خیر -

 دختر شیطون مامان

 

ا یاد حسام لبخند بر لب خوابید.و عجيب بود كه حسام پری با بشکن زدن از اتاق بهار بیرون رفت، و بهار ب

 مانند پسرهاي ديگر نيست و چه سنتي به ازدواج نگاه ميكند

های بدون دلیل بهار ،مدام در خانه چرخ میزدو قربان روز بعد خانه حاج حسین پر شده بود از صدای خنده

آمد چه دوید ،یادش نمیهای باغچه سر میزدو لی لی کنان در حیاط میرفت ،به گلصدقه پدر مادرش می

اش وامیداشت، کارگرهای بینوا از زمانی اینقدر شاد بوده !صدای غرغرهای مادرش به کارگرهای بیچاره به خنده

دست پری عاصی شده بودند ،پری تا بعد از ظهر اندازه سه عید نوروز خانه تکانی کرد،پدر حسام با حاج 

رسند، نیم ساعت بعد زنگ خانه که زده حسین تماس گرفت و گفت که تا نیم ساعت دیگر به شهرشان می

 زدرا باز کردو فریاد میرقصید ،پری در شد قلب بهار انگار زیرو رو می

 

 اومدن ،اومدن، بدوین اومدن، یا خدا اومدن-

 

 های حاج حسین نشان از اینحاج حسین برای استقبالشان به حیاط خانه رفت ،و صدای یالله گفتن

 

بود که بهار حجاب بر سر کند، بهار روبروی آینه ایستاد روسری آبیش را تنظیم کرد ،چادر سفیدش را بر سر 

 به آینه یک چشمک زدکردو 

 

 وقت عروس شدن منم رسید-

 

بعد از چند دقیقه پری بهار را صدا زد، بهاربه سالن پذیرایی رفت و به خانواده حسام خوش آمد گفت،بهار به 

خاطر ظاهر حسام در تصورش این بود که حتماً با یک خانواده کامالً مذهبی سرو کار دارد ،اما مادر حسام و سه 

عمولی بودند ،و هیچ کدام چادري بر سر نداشتند ، بهار که روی صندلی نشست بی جهت در خواهرش همه م

دلش قربان صدقه حسام رفت، دلش تنگ شده بود برای آقای دکتر محجوب و خاصش ،پدرحسام اول شروع 

به صحبت کرد او برای حاج حسین توضیح داد که خودش کارمند حسابداری یک بیمارستان است،و همسرش 
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جز ها بهلم بازنشسته و اهل تهران هستند، درمورد فرزندانش گفت دو پسر و سه دختر دارد که همه آنمع

حسام ازدواج کردند، از شغل دامادهایش گفت و از رشته تحصیلی دخترانش، پدر حسام به جهت شغلش از 

د با خانواده محترمی فن بیان باالیی برخوردار بود، و این موضوع باعث شده بود که حاج حسین متوجه شو

ای فقط روبروست ،ولي مشخصا سطح مالي آن ها معمولي بود،خواهران و مادر حسام ،بدون هیچ مالحظه

های بهار را دستشان آمده بود، کردند که حتی تعداد پلک زدنچشمشان به بهار بود، چنان بهار را اسکن می

کرد ضربان شدید قلبش از روی چادرش احساس میبهار چنان در این معرض دید بودن استرس گرفته بود که 

های پدر حسام که به پایان رسید حاج حسین خواست شروع به صحبت کند که مادر مشخص است،حرف

 :حسام گفت

 

شرمنده حاج آقا خواستم یه مطلبی رو بگم خدمت شما، حقیقتش پسرم حسام همون روزیکه تماس گرفتم -

عت قبلش با من تماس گرفتن و گفتن که از یه دختر خانم خوششون اومده خدمتتون برای اجازه دیدار ،یک سا

که به نظر دختر نجیب و معقولی میاد ،و شما برین تحقیق ببینید اگر با خانواده ما همخوانی دارند با پدر 

قرار ديدار روز دیگه میام ایران ، 2های اولیه رو انجام بدین، تا من خودم دختر خانم قرار دیدار بذارین و صحبت

بذارین تا با دختر خانم آشنا بشم!واال حاج اقا تعجب كردم ! ازش پرسیدم مادر شما که بالخره یه دختر خانمی 

اشم میدونی، پسرم گفت نه من اصالً نه باهاش حرف زدم نه درموردش رو پسند کردی، حتمی درمورد خانواده

یست که من با شما تماس گرفتم پسرم گفت که یکی هیچ اطالعی دارم،اون دختر خانم هم اصالً در جریان ن

دوباره این دختر خانم مطبشون اومدن و اونجا دیدنشون ، وگفتن فقط مطمعنم دانشجو هستش و شماره 

 موبایلشم از دوستش گرفتم

 

 :مادر حسام رو به پری و حاج حسین با افتخار گفت

 

 دارم ،که وقتی میگه صحبت نکردم با دختر حاج آقا ،حاج خانم ،من انقدر به راستگویی پسرم ایمان-

 

یک درصدم به حرفشون شک ندارم ،والبته جسارتا مطمعن شدم هیچ شناختی نسبت به دختر شما و خانواده 

شما نداره ،همونطور که شما نسبت به ما شناختی ندارید، یعنی تنها اطالعاتی که از دخترتون داشت این بود 

 نن و اسمشون بهارهستشکه دانشگاه آکسفورد درس میخو

 

 :رو به بهار گفت
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 درسته دخترم ؟اسم شما بهاره؟-

 

 : بهار با دستي لرزان كه زير چادر سفيدش پنهان شده بود آرام گفت

 

 بله،و من فقط دوبار جهت مسموييت غذاييم به مطبشون رفتم فقط همين -

 

 :مادر حسام پشت چشمي از افتخار نازك كردو رو به حاج حسين گفت

 

حقیقتش انقدر دل تو دلم نبود که ببینم کسی که حسام پسند کرده چه شکلیه که هیچ تحقیقی نکردیم و -

کنیم، معرفی در رسیدیم خدمتتون، حاال من میخوام هم شما خودتونو کامل معرفی کنید، هم ما معرفی می

 کنیمپسرمونو کامل معرفی میحدی که واقعاً حتی سن دختر خانمتونو نمیدونم، البته صد البته ما خودمونو 

 

 :حاج حسين سري به مثبت تكان داد ،مادر حسام با خنده گفت

 

حاج آقا جسارت منو ببخشین، یک عمر معلمی باعث شده که من بگم بقیه گوش کنند ،انقدر جدی صحبت -

متتون باهاش کنم، فکر نکنید از اون مادر شوهرای بد ذاتم ،نه ،من میتونم شماره تلفن عروسمو بدم خدمی

 کنمصحبت کنید ،حتماً بهتون میگه که مثل دخترم باهاش رفتار می

 

 :ای بلند ادامه دادبا خنده

 

 کنم ،خدا از دل عروسم خبر دارهالبته اینطور که من فکر می-

 

 با صحبت مادر حسام همه خندیدند مادرش ادامه داد

 

سالشه،تا عمومی شو دانشگاه تهران  32ام خوب بریم سر مطلب اصلی، یعنی معرفی گل پسرم پسرم حس-

خونده و سه ساله که از ایران رفته، برای تخصص رشته پزشکیش،اونچه که ما دیدیمو شنیدیم همیشه 

دانشجوی سر به زیرو مودبی بوده ،و نمراتش همیشه باالست،از نظر اخالقی حسام همیشه با بقیه بچه هام 

های قرآنی هستش، حتی با های مذهبیو نماز جماعت و دورهل مراسمفرق داشته، کالً از نظر مذهبی خیلی اه

اش به ائمه و اهل بیت کمرنگ نشده ،از نظر نجابت صداقت انسانیت اینکه رفته انگلیس ولی هنوز هم عالقه
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کنم،حاج آقا دروغ چرا از نظر مذهبي من و بچه هامو همسرم همه سطح معمولي پسرمو با افتخار تضمین می

،شايد سالي يكي دوبار مسجد بريم ،اما حسام كامال بچه مذهبيه ،و اينم بگم پسرم سر لوحه زندگیش هستيم 

ام نسبت به خودمون های بچهاحترام به پدرو مادره ،و خدا شاهده منو پدرش همیشه شرمنده محبت

 ه ،ب.و.سهستیم،خدا شاهده هر زمان كه مياد دست و پاي منو پدرشو مي

 

چشمش خارج شد بي تاب پسرش شد انگار ،و دگر نتوانست ادامه دهد ،پري سريع ليوان مادر حسام اشك از 

آبي آورد و مادر حسام نفسي چاق كردو معذرت خواهي كرد بخاطر نازك شدن دلش ازدوري حسامش و شروع 

 كرد با اشاره به دخترانش به صحبت 

 

هستن،اين سه تا خواهر جونشون در شما  ب.و.سخوب این سه تا دخترام یعنی نگارو مهتاو فاطمه دست -

میره برای داداششون برای همین هر سه نفریشون شوهراشونو ول کردن اومدن انتخاب حسامو ببینند، این 

درمورد پسرم حسام، درمورد موقعیت اجتماعی خودمون ،بخوایین بدونید، ما یه خانواده کامالً آرومو بی 

سی صدای بلند از خونه ما شنیده، از نظر وضع مالی متوسط دردسری هستیم ،نه اهل دعوا، نه تا حاال ک

هستیم و همیشه خدا هرچی در آوردیم خرج تحصیل این بچه ها کردیم ،و بحمدهللا هر پنج فرزندم مقاطع باال 

تحصیلی رو گذروندن، حاالانشالله آدرس منزلمونو با محل کار همسرمو میدیم که تشریف بیارین برای 

ت دارم بهار جان خودشون شروع کنن به صحبت ،فقط خودشونو کامل معرفی کنن ،ببينيم تحقیق،و حاال دوس

ترم چندم هستن ؟چند سالشونه؟ تا هم صدای دختر عزیزمو بشنویم؟ هم اینکه حاج آقا خودشون فقط از 

 خانواده اشون بگن

 *بهار

 وش جانم شده بود،های مادرش درمورد حسام نچادر رنگیم را زیر گلویم محکم کردم ،تمام حرف

 :چشم همه به من بود ،به پدرم نگاه کردمو گفتم

 بابا اجازه ميدين؟-

پدرم سری به مثبت تکان داد،طفلك پدرم و مادرم از دست پرحرفي هاي مادر حسام نخود مجلس بودن،گلويي 

 صاف كردم ،سرم را صاف نگه داشتمو چشم به زير انداختمو شروع به صحبت كردم 

ساله متولد شهر ... هستم، به جهت اینکه جهشی درس  27می، دختر حاج حسین عظیمی من بهار عظی-

سالگی لیسانسمو توی رشته ریاضی شهر خودمون گرفتم، البته کنکور رتبه سه شدم ولی به جهت  19خوندم، 

درس ساله آکسفورد دارم  6سنم پدرم صالح دیدن تهران نرم، ارشدمو دانشگاه شریف تهران گرفتم و االن 

کنم ،البته استاد نیستم در تر تدریس میمیخونم، و دکتری امو گرفتم االنم دارم برای دانشجوهای سطح پایین
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 حد مدرس دانشگاهی و به امید خدا برای پست دکترا میخوام ادامه بدم،

اشتند کردند که مطمعن شدم هیچ تحقیقی درمورد ما ندچنان خانواده حسام با تعجبو دهانی باز نگاهم می

 :مادرش هول کرده گفت

 !دختر تو با این سنت فارغ التحصیل دكتري دانشگاه آکسفوردی؟االن براي پست دكتري ميخوني-

 بله-

 شد از این سابقه خوب علمی برخوردار باشم،به به و چه چه ها باال رفت، خانواده حسام باورشان نمی

مسابقات جهانيم را پدرم رو كرد،و من مغرور بودم از  و مادرو پدرم در تعریف از من سنگ تمام گذاشتن ،تمام

 :خندیدن، یکی از خواهران حسام آرام گفتاين همه موفقيت ،خواهرهاي حسام ریز با تعجب می

 !عجب زرنگیه حسام،دختره عجب چيزيه-

تحصيل كرده  گفتند ،پدرم از برادرانش كه آمريكا بودند و همهگفتند، آنها فقط آفرین میهرچه پدرو مادرم می

گفت ،از مادر اختر كه زمان رضا شاه مدير مدرسه بوده ،از عمه ،پسر عمه،احسان فوتباليست خالصه از همه 

ام از بجز او،به آنی در دلم آشوب شد وقت گفتنش بود، ترسیدم عکس العملشان چیست ؟ با اینکه شناسنامه

 :اسم او پاک شده ولی باید بدانند آرام گفتم

سالم بود، نزدیک دوماه عقد پسر عموم  19ام یه موردیم هست که باید خدمتتون بگم، زمانیکه معذرت میخو-

 بودم ،و دوماه نشده از هم جداشدیم

این حرفم را که گفتم ،انگار بمب صدا خفه کنی بود در سالن پذیراییمان ،دختراها خندهایشان بر لب هایشان 

همه ساکت شدند، مدام خانواده حسام پرسشی به همدیگر  انگار خشک شد، پدرو مادرش به فکر فرو رفتند

دانستند بمانند یا بروند، به پدرم نگاه کردم شرمنده سر به زیر بود،مادرم هم بدجور کردند ،انگار نمینگاه می

 :زد، یک مرتبه مادرش با کمی اخم گفتدرخود فرو رفته بود، هیچکس حرفی نمی

 سام میدونه؟ یعنی منظورم اینکه از طریق دوستتون متوجه نشده؟دخترم معذرت میخوام این موضوعو ح-

 : چادرم را زير گلويم از شرم محكمتر كردمو گفتم

 .های خانوادگی اصالً با دوستم صحبت نکردممن درمورد موضوع-

های پیاپی بود، چنان این موضوع مادرش از تعجب ابرویی باال انداخت، تمام سرو صورتم انگار آماج سیلی

 :بهتشان کرده بود که مطمعن شدم روی این موضوع بسیار حساس هستند، مادرش با دلگیری گفت

ببخشین این موضوع واقعاً موضوع مهمیه ،و من باید با پسرم صحبت کنم ،به هر حال حق انتخاب با این -

ل درمورد تمام دونفره، پس باید از همه موارد هم باخبر بشن، جسارتن من باید با پسرم تماس بگیرم و او

های بهار عزیز صحبت کنم،و درآخر این موضوع مهمو بهش بگم ،واقعاً برای خود شخص بنده موضوع حسن

حادی نیست، واقعاً این افتخار افرینی های که دخترتون آورده با این سن همه تعجب کردیم درمورد طالقشونم 

 ،نمیتونم نظری بدمچون من خودم سه تا دختر دارم و هیچ چیز از آدم دور نیست 
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 ولی واقعاً تصمیم گیری با حسامه، فقط یه موضوع بهار عزیزم علت جداییتون چی بود؟ اونم بعد از دو ماه؟

 :خواست اشک بریزم اما خود داری کردمو گفتمچنان خجالت زده بودم ،که دلم می

ن بیان و به وصیتش عمل زن عموی من دچار بیماری سرطان شدن ،و از پسر عموی من خواستن که به ایرا-

کنند ،وصیتشون هم این بود که تا زمانی که زنده هستن ،ازدواج کنن اونم فقط با من ،متاسفانه زن عموی من 

چون بیمار بودن همه پی خوشحالیشون بودن و خدابیامرز به شدت اصرارروی من داشتن،اون خدا بيامرز 

،حتما بايد با من ازدواج كنند ، حقیقا هم من ميگفتن چون پسرشون يكي از نابغه هاي پزشكي هستش 

کردن و هیچ تمایلی تا عموی دیگه ام زندگی می 4سال آمریکا پیش  15مخالف بودم هم پسر عموم ایشون 

نداشتند برگردن ،و با دختریکه هیچ شناختی ازش ندارن ازدواج کنند، متاقبل من هم به شدت مخالف این 

نامه ریزی هام ازدواج جایی نداشت ،ایشون خودشون اعالم کردند که عالقه مند ازدواج بودم چون اصالً توی بر 

به یک دختر ایتالیایی که ساکن لس انجلس هستش هستند، و قرار ازدواج باهاشون دارند، اما زن عموی من 

در من هم به اصرار کرد که باید با من ازدواج کنن و بعد از ازدواج محبت خود به خود ایجاد میشه ،و متاسفانه پ

شدت تو رودروایسی با عموم بودن ،و چون برادرم با دختر عموم ازدواج کرده ا ن این فشار دو چندان شد 

،وپسرعموم هم به اجبار برای شاد کردن مادرشون مجبور شدند برگردند ایران،و متاسفانه با این که هردو 

بعد از اومدنشون نامزد کردیم نامزدی ما فکر  مخالف بودیم نتونستیم مانع از تصمیم بزرگترها بشیم ،دوروز

کنم سه روز طول کشید، بعد از سه روز عقد کردیم و ایشون چنان از این اجبار ناراحت بودند که یک ماه رفتند 

تهران و برنگشتند، ومن و ایشون هیچ ارتباطی تماماً در این یک ماه نداشتیم، حتی یک تلفن، تا اینکه زن 

ه، و ایشون چند روز بعد از خاکساری مادرشون،میرن آمریکا و بعد غیابی از هم جدا عموی من فوت میکن

میشیم، و با همون دختر ایتالیایی ازدواج میکنن ، تمام مدتی که اسم ایشون در شناسنامه من بود ،شاید 

م نداشتیم و ای به هدوماه نشد و اونهم به خاطر روند اداری طالق بود، وگرنه نه من نه ایشون هیچ عالقه

 هیچکدوم تالشی برای زندگی مشترک نکردیم

همه را رگبار وار گفتم، همه با تعجب خیره به من بودند ،سرشکسته سرم را پایین انداختم، به نظر خودم 

داد ترین تعریف از آن زمان نحس همان بود که گفتم ،به پدرم نگاه کردم که شرمنده داشت توضیح میدرست

ها تقریباً سکوت کرده بودند و به کردم این اجبار به طالق بی انجامد، آنجبار کردم و فکر نمیکه من به دخترم ا

 :اندازه یک صرف چایی ماندن قبل از رفتنشان مادرحسام گفت

های پسرو کنم اگر مشکلی نداشتند با این موضوع ،آخر هفته میایم برای صحبتمن با پسرم صحبت می-

 ود انشالله هر دو خوشبخت بشندختر، اگر هم که قسمت نب

 :ه زد و گفتب.و.ساینرا که گفت خجالت زده و شرمنده سر به زیر شدم مادر حسام جلو آمد پیشانیم را 

 تو دختری هستی که ایران بهش افتخار میکنه عزیزم همیشه سالمت باشی -
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کردم و تا توانستم بلند زار زدم  بعد از رفتنشان به سرعت به اتاقم رفتم، در را محکم بستم، از پشت در را قفل

،هرچه پدرو مادرم التماس کردند در را باز کنم ،بی اهمیت فقط زار زدم دیوانه شده بودم، بلند گریه میکردمو 

 چرخیدمدور خودم بدون هدف می

 

 

** 

 

 

مهم ها سه روز گذشت، پدرو مادر حسام هیچ تماسی نگرفتند، ما مطعن شدیم که مسئله طالق من برای آن

بوده ،سه روز تمام از اتاقم بیرون نیامدم، مگر به ضرورت ،کارم شده بود اشک و حسرت، برادرانم چندین بار به 

ها نداشتم ،گرد مرده پاشیده بودند انگار در خانه اتاقم را ای به همصحبتی با آندیدارم آمدند، اما هیچ عالقه

زدم ،پدرو مادرم هم غمگین بودند، برای خانواده ما اینطور میکامالً تاریک کرده بودمو تا شب پرده هارا کنار ن

پس زده شدن بسیار سنگین بود ،روز سوم وسط ظهر مادرم به اجبار از اتاق بیرونم کشید و با گریه قسمم داد 

ام عوض شود، مانند نور ندیدها شده بودم چشمانم درد گرفته بود از نور خورشید کمی در حیاط بمانم تا روحیه

کردم ،پدرم از حجره به ،سرم را روی میز گرد زیر طاق انگور گذاشتم و با حسرت به نافرجامی در ازدواجم فکر می

تر از من جواب داد به خیالم که انگار پیرتر شده بود، آهسته خانه برگشت، سالم بی صدایی کردم بی جان

دانم چه دید که به یکباره به گریه نمی آهسته، به کنارم آمدو روی صندلی کناریم نشست، به من نگاه کرد

 :افتادو گفت

 

 بابا میخوایی بریم امام رضا حال و هوات عوض بشه؟-

 

 دلگیر سری به عالمت منفی تکان دادم، مادرم با گریه دستم را گرفت

 

 ها داری که خدا میدونه،توروبخدا با خودت اینجوری نکنعزیزم انقدر موقعیت بهتر از این-

 

 بودم که خواستم سرشان فریاد بزنم، که شما بودید که این روزهای شوم را برایم رقم زدید چنان عصبی
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ها خودشان زخم خورده تر بودند ،یاد خدا کردم، احترام پدرو مادر بر من واجب بود، هیچ ولی دلم نیامد، آن

ریخت، پدرم اشک مینگفتمو گریه کردم اینهمه احترام پدرو مادر کردم چه شد؟ مادرم در آغوشم گرفت 

کرد ،موبایل پدرم زنگ خورد وقتی پدرم موبايل ام ،ولی منطقم هیچ یاریم نمیشرمنده بودم از این رفتار احمقانه

 :را از کتش درآورد با تعجب گفت

 

 آقای توکله-

 

مادرم هین بلندی کشید، پدرم سریع دستی به صورتش کشیدو به خودش مصلت شد،دکمه اتصال را زد سالم 

اند، آنجور که این خانواده شوکه شدند و احوال پرسی کرد ،من مطمعن بودم جهت عذرخواهی تماس گرفته

 :محال بود تصمیم به اخواستگاري بگیرند، پدرم برقی در چشمانش زده شدو نفسی گرفت و گفت

 

آقا زاده هم  سالم منو خدمت ... بله مشکلی نیست ...حتماً که باید صحبت کنن... انشالله هرچی خیره -

برسونید ولی جناب توکل دخترم االن در دسترس نیست یک ساعت دیگه تماس بگیرن حتماً جوابگوی تلفن 

نفرمایید جناب توکل میزان فهمو درک کسی به ثروتش نیست. نخیر نفرمایید  ...هستن،...بله بله ...انشالله 

لی اینجوری که درست نیست ... درسته حرف اگر به تفاهم برسند مهم نیست ...باشه درست مفرمایید ... و

 در پناه خدا خداحافظ ... شما کامالً متین ...باشه پس خودتون خبر کنید

 

 :پدرم تلفن را قطع کرد آغوشش را باز کردو گفت

 

 بیا بغل بابا ،دختر یکی یه دونه-

 

ام ترمیم افی بود، غرور شکستهبه یکباره بالی در آوردمو به آغوش پدر رفتم ،همین که زنگ زده بودند برایم ک

 :ای زد وبا خنده گفتهب.و.سشد حاال نظرشان هر چه باشد خیر است، پدرم بر سرم 

 

زنی، خیلی مصلت صحبت میکنه به خدا انقدر محترمانه حرف میزنه انگار با یه استاد دانشگاه حرف می-

 مشخصه مرد فهمیدیه ایه

 

 :مادرم با هول گفت
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 ول کن، بگو چی شده؟-

 

زنگ زده بود که بگه پسرشون دیشب برگشته ایران،بنده خدا کلی عذرخواهی کردو گفت شرمنده زودتر  -

شد درمورد این موضوع به حسام چیزی بگیم و جواب درستیم برای تماس نگرفتم چون واقعاً پشت تلفن نمی

یقتش خودمونم شما نداشتیم برای همین ترجیح دادیم تا برگرده ایران باهاش حرف بزنیم،گفت حق

خواستیم یه تحقیقی داشته باشیم و، طبق تحقیقاتی که این دوروز خودم از شما کردم متوجه شدم خانواده می

آبرودارو محترمی هستین ،بنده خدا كمي شرمنده گفت حقیقتاً ما نمیدونستیم شما تاجر فرش هستین فکر 

 شناختناغ گرفتم سریع میکردم فقط حجره دارین توی بازار ،از هرکس توی بازار سر می

 

تمام بازار روی اسمتون قسم میخورن، الحمدهللا شرکت آقا پسرها هم از اعتبار خوبی برخورداره، بعد گفت 

واقعاً ما انقدر وضع مالیمون خوب نیست که بتونیم شرمنده نشیم ،گفت که توی تحقیق گفتن که شما خان 

گفت خداشاهده ما درجریان نبودیم وگرنه پامونو از مش میزاده هستینو چندتا آبادی زمین دارین، طفلک ه

کردیم ،بعد گفت از شانس خوب ما خواهرتون توی بیمارستان ما قرارداد اتاق عمل داره گلیممون درازتر نمی

،جسارتا مزاحم ایشون هم شدم و بسیار ایشون متینو محترمانه برخورد کردن، از طریق ایشونم احواالت 

انمو پرسیدیم و ایشون با حوصله جواب دادن، بعدم کلی عذر خواهی کردو گفت ما از خودتونو دختر خ

خواهرتون هم درمورد اون دوماه عقدی که دخترتون بودند کامل پرسیدیم، نه که خدایی نکرده بگیم عقد کرده 

جه شدیم بودن دخترتون ایراد بزرگیه نه ،خواستیم ببینیم دخترتون چقدر صداقت در صحبت داشتند و متو

بهار خانم تمام حرف هاشون از روی صداقت گفته شده ،چون خواهرتون هم تأیید کردند که از اول هیچ رضایتی 

ساعت کامل همدیگرو ندیدند،گفت جسارتا اسم پسر برادرتونم  4نبوده و در این دوماه شاید در کل این دونفر 

 شون يكي از نابغه هاي جراحي هستندتوي اينترنت زديم ،و فهميديم دخرتون حقيقت رو گفتن و اي

 

 :پدرم خندیدو گفت

 

های قلمبه سلمبه گفت ،دیشب اول نتیجه تحقیق و معرفی بهار خانمو بعد که کلی تعریف ازمون کرد با حرف-

برای پسرم کامالً توضیح دادم و در آخر به پسرم گفتم که عقد کرده بودند،گفت پسرم الحمدهللا مشکلی با این 

رن ولی به شدت پسرم تعجب کردند، گفتن اصالً به قیافه این دختر نمیخوره نخبه باشه ،خواستم بگم مورد ندا

 مگه نخبه شاخ داره یا دم ،ولی ديدم بهار هم شاخ داره هم دم ،پس توف سر باال بود گفتنش 

 

 مشت كوچكي به پدرم زدم و پدرم ادامه داد 
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میتونم از پس مخارج زندگي که درشان یه دختر تاجر باشه گفت حسام واقعاً فکرش درگیره و میگه من ن-

بربیام، بعدم گفت بهش گفتم اصالً با این دختر صحبت کن ببین اصالً میخوادتت یانه، بگذریم خالصه گفت 

 اگه اجازه بدین به خاطر دوری مسافت حسام میخواد تلفنی با دخترتون یک ساعتی صحبت کنه،

 

ها شما به تهران بیایین سیدن به پیشنهاد خود حسام برای تکمیل باقی صحبتبعد اگر هردوشون به نتیجه ر 

تا هم خونه زندگی ساده مارو ببینید هم با دید بازتری تصیم بگیرین چون از نظر تفاوت مالی ما با شما قابل 

ر یه غذایی مقایسه نیستیم، خالصه که منم گفتم بهار االن دم دست نیست ،حاال تو بهار بدو برو یه دوش بگی

بخور یک ساعت دیگه زنگ میزنه بتونی درست حرف بزنی، برو بابا، فقط بابا تورو به خدا چون غریبه اس 

عجوالنه تصمیم نگیر ،از نظر ظاهری که خوب پسندیدی ولی ببین لحنش مرامش کردارش چطوره؟ اصالً 

ساپورتت ميكنم نگران نباش، من ای نیست بابا ؟خودتو کوچیک نکنی یوقت دخترم،از نظر مالي خودم عجله

همین االن حامدو حمیدو میفرسم برن تهران یه تحقیق درست درمونم بکنن،ببينيم چند چنديم ، بدون 

 تحقیق که نمیشه تو هم اصالً جواب مثبتی نده تا جواب تحقیقمون معلوم بشه باشه دختر؟

 

 چشم-

 

 مادرم لبی کج کردو گفت

 

چشمامون ،ولی ما تمام عروسیامونو توی کاخ تاالر تهران گرفتیم، نمیشه که خوب نظر بهار هرچی باشه روی -

 بهارمو سرو ساده ردش کنیم

 

 ای به مادرم رفتم ومادرم سکوت کردو پدرم بلند خندیدچشم غره

 

دقیقاً یک ساعته غذا خوردم و دوشی گرفتم، تا سر کیف باشم، ذوقم به شدت کور شده بود ،سر خورده از 

گفت ارزش داشت، این انتظار ، شاید از سه روز تماس گرفتند غمگین بودم، ولی حسی به من می اینکه بعد

من زیاد دچار تکبر و خودبینی شده بودم ،روی تختم دراز کشیدمو به قاب گوشی موبایلم خیره شدم ،منتظر 

ماً خودش است پیامک بودم،اما دلهره داشتم،ايا به نتيجه ميرسيديم؟یک پیامک آمد شماره ناشناس بود ،حت

 را که باز كردم وقتی متن را خواندم فهمیدم از طرف او بود
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سالم بهار، هنوز از من عصبانی؟ میشه یه راه برای اینکه منو ببخشی نشونم بدی؟ به خدا که هرکاری باشه -

ان کنم بدی کنم یه فرصت دیگه بهم بده ،جبر انجام میدم بهار ،من دوستت دارم بیشتر از هرکسی خواهش می

 هامو

 

شد با عصبانیت با او برخورد کنم مطمعن بودم خدایا همین را کم داشتم ،کمی فکرم را متمرکز کردم ،نمی

 :نتیجه درستی ندارد پیام را با خونسردی نوشتم

 

 

ی سالم پسر عمو ،من در شرف ازدواج با فرد دیگه ای هستم، امیدوارم که آینده و خوشبختی در انتظار شما برا-

 همیشه باشه.خداحافظ

 

دکمه ارسال را که زدم موبایلم زنگ خورد و یک شماره ناشناس دیگر تماس گرفت، از جا پریدم یا خدا خودش 

 :بود، چند بوق که خورد جواب دادم

 

 بله-

 

 سالم حسام توکل هستم خوب هستین-

 

روی هم فشردم ،پس ذهنم، پس صدایش را که شنیدم موبایل را روی قلبم قرار دادم ،و چشمانم را از لذت 

 :گردنی نثارم کرد به خود آمدم سریع گفتم

 

 زنده باشین خانواده خوب هستن؟-

 

 ممنونم با اجازه پدرتون تماس گرفتم ،تا کمی بیشتر باهم آشنا بشیم-

 

 ،ای جان، چه متین چه باوقار! خدایا لرزش صدایش این وسط چه میگویید؟ به به ترسو جانوای چه صدایی

 

خواهد الکی به قلب من خوش آمدی، پس ذهنم با چشمانی گرد شده نگاهم کرد، برو بابای گفتم اصالً دلم می
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 لذت ببرم

 

 کنم بفرماییدبله خواهش می-

 

های تندت نشان چیست ؟پس ذهنم دستش را سکوت کرد ،ای عشق سکوتت چقدر معنا دارد صدای نفس

 ارم کرد ؟چه کنم عشق به خود ندیدمباال بردو یک خاک برسر ندید بدیدت کنن نث

 

 الو جناب توکل هستین؟-

 

 :بدبخت سريع دستپاچه گفت

 

 بله بله ،ببخشین نمیدونم چی بگم،نميدونم از کجا شروع کنم-

 

فداي لرزش صدايت ،اصال بگو چطور مرا ديدي،چطور پسنديدي،قربانت شوم من ،پس ذهنم حالت استفراغ به 

 : فتمخود گرفت ،متين و باوقار گ

 

خوب من هیچ شناختی نسبت به شما ندارم !اگر امكان داره ،خودتونو معرفی کنید نظرهاتونو در مورد زندگی -

 مشترک بگین ،من برای مادرتون کامل خودمو معرفی کردم اگر نیازی هست مجدد معرفی کنم

 

 کنم خودموینه نه درمورد شما و خانواده اتون کامل تحقیقات شده ،نیازی نیست من معرفی م-

 

 :دستپاچه گفت

 

ساله هستم سه ساله از ایران برای ادامه تحصیل مهاجرت کردم تخصصم گوارشه ،االن  32من حسام توکل  -

کنم، آپارتمان که میگم منظورم یه سویته که اتاق خواب و سالن و ای زندگی میتوی یه آپارتمان کوچیک اجاره

کنم که مدام جهت از لحاظ مالی تقریباً صفر هستم، یه حقوق از کیلینیک دریافت می ،آشپزخونه اش یکیه

کنم ، گاهي من حتي گرسنه خوابيدم ،چون هزينه آموزش هاي پيشرفته دورهای پیشرفته تخصصی هزینه می

خونه و  باالست ،که البته میتونم دورها رو کمترش کنم ،تا کمی بتونم مدیریت هزینه کنم، ولی برای خرید

ماشین و طال واقعاً وضع مالیم مثل خانواده شما نیست، شرمنده من ندونسته از این اختالف طبقاتی از شما 
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خواستگاری کردم، البته پدرو مادرمم که به منزل شما اومدن به جهت خونه سنتی شما متوجه این موضوع 

،ببینید من کامالً یه زندگی  نشدن، ولی وقتی تحقیق کردن متوجه شدن اختالفمون به شدت باالست

 دانشجویی کم درآمد دارم ،حتی من برای رفت امدم یه دوچرخه دارم اونم از دم قسطی

 

 :پس ذهنم ابرویی باال انداختو سری به تأسف تکان داد، این پس ذهنم زیادی پرو شده با آرامش گفتم

 

 جناب توکل چرا اینقدر از مادیات میگین؟-

 

 :دستش گرفتو علیلم ظلیلم راه انداخته بود ،حسام هول کرده گفتپس ذهنم کاسه گدایی 

 

کردم وضعیت خانواده شما تا این حد خوب باشه، من همیشه اعتقاد داشتم یه خانمی آخه من واقعاً فکر نمی-

ام از طبقه کارمند جامعه انتخاب کنم که در سطح مالی خودمون باشه ،تا هم کفو هم باشیم، من خانواده

تا بچه بودیم تمام در آمدشون هزینه تحصیلو خوردو خوراکو و جهاز خواهرام  5خوب به جهت اینکه ما  هستن،

شد، و همیشه در حد متوسط رو به پایین بودیم، ما تا ده سال پیش هم از خودمون خونه نداشتیم، من می

اشون از لحاظ مادی فوق العاده نمیدونم چطور میتونم دختری رو که همیشه در مرفح کامل بوده و تمام خانواده 

مرفحن تأمین کنم! من واقعاً نمیدونم شما میتونید با این شرایط من کنار بیاد؟ البته من مطمعن بودم جواب 

شما منفیه، بالخره حق دارین تمام خانواده شما سطح مالی و تحصیلی باالیی دارن ولی به جهت اومدن پدرمو 

 گرفتمعرض و ادب و عذرخواهی تماس می ام به منزلتون باید برایخانواده

 

گوید کمی از عشق بگو،مثال بگو بار اولي كه ديدمت گفتم اين همان دختريست كه کالفه شدم چقدر چرند می

 : ميخواستم ،نفس كالفه اي سر دادم و گفتم

 

 ببخشین میشه بپرسم شما چطور منو انتخاب کردین؟-

 

 و متانت خاصتون و ساده پوشیتون انتخاب کردم من واقعاً شمارو به خاطر نجابت ،حجاب-

 

به وهللا دفعه اولی که دیدمتون شما هم مثل بقیه بیمارهام بودین، ولی وقتی دیدارمون به بار دومو سوم و 

بینم و واقعاً نظرم جلب شد بهتون،با خودم گفتم بیشتر رسید فهمید این یه نشونه است ،که مدام شمارو می

ه دختر خانمی توی یه کشور غریب با این متانتو خانمی رفتار میکنه، حتماً خداوند میخواد این ارزشمنده که ی
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چیزیو به من بفهمونه ،كه چندبار اتفاقي ديدمتون ،من واقعاً از ازدواج بخاطر وضعيت اقتصاديم فراری بودم، 

 ولی خوب گفتم ناشکریه به خاطر وضعیت مالیم این دختر خوبو نجیبو از دست بدم

 

 :هایی برای دیده شدنم کشیده بودم، نفسی گرفتو ادامه داددانست من چه نقشهای ریز کردم بیچاره نمیخنده

 

کردم شما حتماً یه دانشجو هستین که بورسیه گرفته اومده برای کارشناسی ،چون به چهره شما من فکر می-

 اصالً ميخورد حدود بيست سال داشته باشين 

 

م نظر داد از خوشی دست آزادم را باالی سرم بردمو ،شروع کردم به لرزاندن دست و وقتی درمورد سن و سال

خواند ،چقدر این پسر با شعور بود، چه درک باالی سينه هايم باهم ،پس ذهنم تمپو به دست حاالحاالحاال می

 : از سن من داشته چقدر فهمیده!حسام جان دلم ،ادامه داد

 

ای به اینکه همسرم شاغل داشته باشم نداشتم، با اینکه مادرم هم شاغل حقیقت امر من هیچ زمانی عالقه-

بودن ولی همیشه به تصورم یک بانو بیشتر باید به خونه و زندگیش اهمیت بده، تا کار بیرون، ولی وقتی 

های ایران هستین ،دیگه اجازه همچین فکری به خودم ام گفتن که شما جزو نخبه و افتخار آفرینخانواده

دم، و رسالت خودم میدونم اگر جواب مثبت به خواستگاریم دادین، تا جاییکه در توانم هست همراهتون ینم

باشم ،شما حتماً آینده درخشانی دارین و واقعاً از علمی که دارین باید استفاده کنید، و من کی باشم که بخوام 

اتون چیه و از همسرتون چی میخوایین، جلوی یه دختر موفقو بگیرم، البته من اصالً نمیدونم شما خواست ه

ولی میتونم قول بدم که مانع پیشرفتتون نشم ،البته اگر خودتون بتونید بین کارو دانشگاهو خونه مدیریتی 

کنم از لحاظ مالی چند سالی رو شرمنده هستم ،تا فوق داشته باشید ،که فوق العاده اس ولی باز هم تاکید می

 تخصصمو به اتمام برسونم

 

ترین، البته مهربانی که ندیده بودم ولی خوب، قافیه به تنگ آمده خواهم ،ای مهربانر دلم گفتم فقط تو را مید

 :بود ،پس ذهنم چادر نجابت سر کردو خودش را به مظلومی زد با خونسردی گفتم

 

هستند که میشه فرمایید برای من اهمیت نداره ،خونه پول ماشین طال چیزهایی حقیقتاً این مواردیو که می-

چند سال دیرتر تهیه کرد،من خودم هم كار ميكنم توي دانشگاه، من فقط یک همراه مؤمن و متعهد میخوام تا 

بتونم ادامه این مسیرو برم ،نجابت ،ديانت،حرف اولو براي من ميزنه،در مورد شاغل بودنم ،من خیلی دوست 

ه ریاضی خاص با سبک آموزشی خاص و یک برند دارم که از علمم بهره اقتصادی هم ببرم مثالً یه موسس
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کنم به گفته شما مدیریت کنم ،توی کارهام ولی خاص البته کرسی دانشگاه که جای خود داره، من سعی می

میخوام بدونم، تعهد به زندگی در شرایط سخت زندگیو چقدر دارین؟ آیا وقتی از چیزی ناراحتین حرفتونو 

کنید؟ میخوام بدونم رای خودتون و هر راهی که خودتون میخوایینو انتخاب میزنید، یا که میرینو نگفته بمی

بینید؟ و در آخر آیا شما مشکلی با این موضوع ندارید که من چندین سال پیش زندگی مشترکو توی چی می

 .طالق گرفتم

 

 :صدا گفتکمی سکوت کرد برای خودم جهت این سخنرانی پرمحتوا دست کوتاهی زدم ،اینبار بدون لرزش 

 

اول ممنونم که کامل با تمام جزیات درمورد طالقتون برای مادرم توضیح داده بودین،من پسر عموي شمارو توي -

يك سمينار ديدم،ايشون فوق العاده هستن ،البته كه قرار نيست همه اخالق ها باهم يكي باشه، ولی من کاری 

های شغلم کنار بیاد ،شغل من بال یه همراه که با سختیبه گذشته شما ندارم، من به دنبال یه زندگی آرومم، دن

هایی که در های مختلف مرگ و زندگییه کار اداری روتین نیست، این کار به شدت بی برنامگی داره ،جراحی

اتاق عمل به دستان یه پزشک زده شده، روحیات خاص خودشو میطلبه همسر یه پزشک فوق العاده باید 

 .ي كه به خودم اطمينان دارم مرد بودن توي سختي شكل ميگيرهشرایطو درک کنه،تا جاي

 

های یک زن در جامعه صحبت کرد فوق العاده حوصله سر بر شده بود پس ذهنم نیم ساعتی درمورد ارزش

گفت آخر یه عزیزمی ،عاشقت شدمی چیزی ولی خوب هیچکدام نبود، تقریباً به تفاهم رسیدیم و قرار شد می

 ایی به تهران برویم ،بعد از پایان مکالمه پیامی از امیر حسین داشتمهای نهبرای صحبت

 

دختر عمو، من وقتی تورو از دست دادم برای همیشه باختم ،امیدورام خوشبخت زندگی کنی من یکبار اشتباه -

کردم، و شرمنده روی همه شدم ،مادرمو حالل کن ،اون خوشبختی من براش مهم بود، ولی نمیدونست شعور 

 اونقدرها زیاد نبود که بتونم قدر بهترین اتفاق زندگیمو بدونم، برای همیشه خداحافظ بهارمن 

 

لبخند زدم از وقتی حسام را دیدم پسر عمویم برایم او نبود نامش امیر حسین بود کینه از دل شستم و بسم 

 هللا ای برای شروع زندگی جدید گفتم

  

 

هایم کردم ،صدای بله گفتن گروه گروه دخترو تمام وجود وارد ریهعطر خوش پرا کنده شده در فضا صحن را با 
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 :رسید،عاقد مجدد گفتهایشان برای عقد آمده بودند به گوشم میپسرهای جوان که همراه خانواده

 

 عروس خانم برای بار چهارم میگم وکیلم؟-

 

 :ها نگاه کردمو گفتمکالم هللا را بستم به بارگاه امام خوبی

 

 الرحمن رحیم با اجازه از محضر امام زمان و با اجازه از پدرو مادرم بلهبسم هللا -

 

صدای صلوات و دست زدن خانواده حسام و خانواده من در هم پیچیده شده بود، حسام خجالت زده چادر از 

 .صورتم کنار زدو تبریک گفت ،و حلقه ازدواج تقدیم هم کردیم

 

یم همه به زیارت رفتند جز منو حسام،همانطور که به گنبد طالیی زیر یکی از حجرهای روبروی حرم نشسته بود

کردم ،فکر کردم چقدر کنار یاری که از ته دل انتخاب خودت باشد دلچسب است، حسام برای امام نگاه می

 :لرزید ،نگاهم را به او دادم لبخند زدو گفتاولین بار دستم را گرفت و چه شیرین بود که دستش از خجالت می

 

 ار خانم هنوز از دستم ناراحتی؟ قهری؟به-

 

 :ابرویی باال انداختمو بی تفاوت به گنبد خیره شدم، دستم را محکم فشردو گفت

 

 توروخدا قهر نکن دلم میگیره ،شما كه از اخالقا نداشتي!ما تازه عقد کردیم حیف نیست ناراحت باشی؟-

 

 مبه رویش لبخند زدمو انگشتم را به حالت تهدید باال آورد

 

 گذرم ولی گفته باشم ازت دلخورماز گناهت می-

 

 :خندید و تکیه به دیوار زد دستم را مشت کرده جلوی دهانم گرفتمو گفتم

 

زنم فقط گوش میده،پیام اٍ اٍ هروز خدا من باید توی این مدت بهش زنگ بزنم، آقای دکتر هرچی من حرف می-

 مینویسه منم همینطور، یا مینویسه به همچنین،نویسم ،آقا یک کالم صفحه براش می 4عاشقانه 
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ای منم همینطورت به خوره توی سر من، قربون صدقه میرم میگی ممنون، میگم دلم تنگ شده میگه انشالله 

درست میشه، من حسرت به دلم موند بگی منم دلم برات تنگ شده، خسیس ،اصالً خوب کردم یه روز کامل 

مدام قربون صدقه آقا میرمو محل نمیذاره رو نمیبینه ،ولی یک ساعت که  گوشیمو خاموش کردم، اونوقت که

گوشیم خاموش بود باید زنگ بزنی باباو مامانو داداشام ،دلم خنک شد باهات حرف نزدم ،چرا به هم زنگ 

 دم باید یکاره بلندشی بیایی شهرستان بگی باید عقدزدی ها؟وای وای اینجا رو ببین، تلفنمو جواب نمینمی

کنیم! یعنی نباید یه نظر از منم بخوایی؟ بابامو گول زدی به زور اوردیمون مشهد، قربون امام رضا برم ناراحت 

ام بری که من بفهمم دوستم ش، ولی آخه توی این چند وقت شد یبار قربون صدقهب.و.سنیستم که اومدم پا 

تاب شده، البته نگفتیکه خودم حدس داری ،حتماً باید به زور همه رو میکشوندی مشهد تا بفهمم دلت بی 

 زنممی

 

ام را گرفت نگاهی به زائران کرد و وقتی کشید ،دست گره شدهحسام میخندیدو دستی بر محاسنش می

 :ای کوچک بر روی حلقه ازدواجم زد با خنده گفتهب.و.سمطمعن شد کسی هواسش به ما نیست 

 

دیم ،اصالً نمیتونستم حرف دلمو بزنم، ببخشید قربون اون عصبانیتت، به خدا معذب بودم ،نامحرم بو-

گرفتم، خداشاهده مهلت شرمنده شما به خانمی خودت ببخش ،بعدشم شما میگی چرا من تماس نمی

زدی، اصالً وقت دادی، یا که دوساعت یبار زنگ میدادی، هر نیم ساعت لطف ميكردي یه پیام مینمی

اصالً روم زدی، ولی شد همون موقعیم که زنگ نمیرات تنگ میکردم زنگ بزنم ،اینم بگم به خدا دلم بنمی

شد بهت بگم، تو خیلی دختر مهربونی هستي،هرچی تو دلته میگی، ولی واقعاً انگار سختمه، اینکه چرا نمی

شدم، مامانت گفت بدون اجازه تو گفتم عقد کنیم ،وقتی گوشیت برای اولین بار خاموش شد داشتم دیونه می

،دیگه طاقت نیاوردمو گفتم باید عقد کنیم تا بتونم باهات راحت با شم ،بعدشم دیشب که بهت  ازم دلخوری

 گفتم دوستت دارم

 

 :دستم را از دستش کشیدمو چشمانم را ریز کردمو گفتم

 

 !دیشب ساعت سه نصف شب زنگ زدی میگه خیلی دوستت دارم-

 

 :دم ،دیشب دیوانه شده بود این پسر،با خنده گفتملبخند زد از خجالت ،چادر نماز را بر صورتم کشیدمو خندی
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 خواست بگیره رو قبول نکردی؟خوب قبول نامحرم بودیم، گذشت ولی چرا جشن عروسی که بابام می-

 

 تسبیح دور مچش را باز کردو به طرفم گرفتو خندید

 

بعدشم بهار خانم  !نبوداینوبگیر دختر دوتا صلوات بفرست عصابانیتت کم بشه ،خانم من که انقدر بداخالق -

درسته وضع مالی خوبی ندارم ،ولی قول میدم همه رو جبران کنم، در ضمن وظیفه پدرت نیست که هزینه 

مراسم عروسیمونو بده،دیگه اینقدر دارم که بتونم یه عروسی کوچیک توی یه تاالر کوچیک برگذار کنم 

 کنمولی جبران می ام عزیزم نمیتونم جلوی فامیلتون سنگ تموم بذارم،شرمنده

 

تسبیحش را از دستش گرفتمو به حلقه ازدواج هردویمان نگاه کردم ،درست است قیمت انگشتری که پدرم 

ای بود که او برایم خریده بود، ولی ارزش حسام به پاکدامنیش بود نه به ثروت برای او خرید پنج برابر حلقه

 :ر چشمان مهربانش نبینم، با خنده و مهربانی گفتماش ،سریع حرف را عوض کردم تا شرمندگی را دنداشته

 

کنم فقط جلوی دیگران به من بگو بهار خانم ،آخه خودمون تنهاییم چرا میگی بهار حسام جان خواهش می-

 کنمخانم، احساس غربیگی می

 

 :دست چپش را بروی چشمش گذاشتو گفت

 

 به روی چشم دوست داری چی به گم اسمتوك-

 

 از این عاشقانهای سادهجان گرفته بودم 

 

،دلم تروخدا تنها که هستیم بگو عزیزم، خانمم، ترو خدا چند وقت یبار برام گل بخر، خوشحالشم نه شاخه گل-

 نمیاد، یه کوزه گل طبیعی کوچلو بخر تا ذوق کنم ،گاهیم مثالً روسری گیر سری از اینچیزا بخرم اوقده ای نشم

 

 خندید بلند خندید

 

ست بنویس من یادم میره ،من اصالً با روحیات زنانه آشنا نیستم، ولی چشم هرچیزی که ترو خدا یه لی-
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میخوای از خودم بخواه، انقدر سرم گرم درسو کاره که اگر فراموش کردم شما به هم یادآوری کن ،مادی باشه تا 

،قسمت میدم به امام رضا کنم، معنوی باشه یادم بده تا برات انجام بدم ،یا بهت بگم جایی که بتونم فراهم می

که هرچی خواستی از خودم بخواییو خجالت نکشی ،و به هم بگی، مثالً بگی االن دلخورم بیا باهام حرف بزن، یا 

بگی دلم فالن چیزو میخواد یا بگو االن این جمله ارو به هم بگو ،عزیزم من واقعاً همه تالشمو برای خوشبختیت 

حساسمو بهت به گم، ولی یاد میگرم کم کم بلبل من ایین که اونروز از دستم کنم ،وشرمنده ام که نمیتونم امی

دلخور شدی گفتی چرا همیشه توی جمع خانواده اتون ساکتم واقعاً من با وجود حمیدو حامدو احسان حرفی 

 برای گفتن ندارم، اصالً معذبم به خدا، میدونم دوست داری باهاشون گرم بگیرم، ولی فقط میتونم به حرف

 کنم کمی بیشتر حرف بزنمهاشون گوش بدمو لبخند بزنم، نه از تجارت سر درمیارم نه از فوتبال ولی سعی می

 

گفت بلد نبود عاشقانه بسازد، بلد نبود حرف عاشقانه بزند ،اما بلد بود مهربان باشد بلد بود تنهایم راست می

مسر نبینم ولی حسام بلد بود مرد باشد، حسام ای از هنگذارد، و شاید من هم مانند هزاران زن قربان صدقه

 نجابت را بلد بود نجابت یک مرد برای یک زن دنیا ارزش دارد

  

 

 امیرحسین

 

داد ،به حق مادرم فداکاری کردم ولی بعد از رفتنش با دست گالب را بر روی قبر مادرم ریختم ،اشک امانم نمی

ها بسازم ،اما خراب کردم چه گوهری از دست دادم عاشقانه توانستم برای بهارخودم همچیز را خراب کردم، می

 :،من مرد روزهای سخت نبودم دستی به سنگ قبر مادرم کشیدمو زیر لب گفتم

 

 مامان من پناه بهار نبودم، مامان هیچکس بعد از تو وبهار با من نیست، هیچکس منتظرو دلتنگ من نیست-

 

 ورد شیشه گالب را بر زمین گذاشتم شماره سپیده بودهایم تمام نشده بود که موبایلم زنگ خحرف

 

 الو امیر حسین جان چطوری؟-

 

 :نفسي گرفتمو گفتم
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 سالم سپیده ممنون خوبی؟ عمو چطوره؟ کجایی؟-

 

 :عصبانی نفس عمیقی کشیدو گفت

 

وست پیش اومدم لس آنجلس، نمیخوام خونه عموها برم، با مامانو بابام دعوام شده، میگم امیر کلید پنت ها-

 نگهبان برج نیست؟ اگه امکانش باشه امشب برم خونه تو ؟اگه هم نه میرم هتل

 

 دستي به موهايم كشيدم ،باز سپيده و جريان خانواده اش 

 

زنم ،چی شده باز همون اختالفات نه نه هتل نیاز نیست ،کلیدو از جک بگیرع خودم بهش زنگ می-

 همیشگی؟

 

 :ای کشیدو گفتنفس کالفه

 

 ام همیشه درگیریم، چیز غریبی نیست، تو چرا صدات گرفته؟بابا االن اعصاب ندارم من و خانواده آره-

 

 اومدم قبل از پرواز سر خاک مادرم، سپیده منو مادرم خیلی غریبیم-

 

 :دانم چرا اینرا به سپیده گفتم، انگار منتظر بودم با کسی حرف بزنم صدایش دوستانه شد وگفتنمی

 

کنی !بابا بهار دیگه ازدواج کرد تموم شد!مدیر هتل مشهد مون امیر ول کن ،چرا اینجوری میترو به خدا -

عکس بهارو اون پسرو به هم داد ،به خدا عین خودشه، اصالً تیپ و شکل و هیکل تو کجا ،اون اون کجا قشنگ 

اضیه از این انتخاب امیر معلومه یه آدم مذهبیه ،نه کبه گم بد یا خوب ،نه، انتخابشه ،نمیدونی چقدر بهار ر 

چرا نمیخوایی قبول کنی نگاه بهار با ماها خیلی فرق داره، درسته دختر مهربونیه خیلیم باهوشه ولی اون 

کرد ولی خودش شد تورو خوشبخت میبدبختم باید از زندگیش احساس رضایت کنه ،به زور زن تو می

واستگاریش دوباره ،قشنگ همه فهمیدیم از سر احساس رضایت نداشت خوب بود؟ بابا یکاره پاشدی رفتی خ

شد همجا شما رو زوج نابغه میدونستن، ولی آیا خود بهار چی؟ تو اون عذاب وجدان رفتی، درسته که زنت می

گفت پسره وضع مالی آنچنانی نداره ولی آینده خواست بودی؟ به خدا که نبودی ،زن عمو پری میچیزی که می

ود زن عمو پري حرص ميخوره پسره وضع آنچناني ندارهةولي مهم اينه بهار خوبی داره ،قشنگ معلوم ب
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سال هرکی از ده  8ساله گذشته، دقیقاً توی این  8دوستش داره ،تورو قرآن امیر حسین گندشو درآوردی 

سالته  35فهمید یه زمانی یه غلطی کردی، بابا گذشت، تموم شد ،به خدا پیر شدی بابا دیدت میکیلومتری می

ای فامیلی میری نه ،هیچی از زندگیت لذت نبردی، از بعد بهار خودتو توی کار خفه کردی، نه مهمونی های دوره

کنی، همیشه تنهای، ولکن تورو خدا، بابا دیگه خرابکارتر از من که نبودی ،پس من به خاطر کسیو دعوت می

فهمم نباید به گذشته نگاه سالمه می 31که ای که کردم، باید برم گوشه قبرستون بخوابم؟، حاالهای اضافهغلط

کنم، هر غلطی کردم تموم شده، باید جلو برم امیر ولکن این بساط افسردگیو هشت ساله همچیزو از خودت 

 روندی به خدا دیونه ای پسر

 

 :کردم سپیده بتواند انقدر عاقالنه همدردی کند ،دردمندانه گفتمهیچ وقت فکر نمی

 

شد، امروز با اون پسره عقد کرد، جالبه که بابامم امروز با یه خانمی عقد کرد آوردتش  نه دیگه بهار تموم-

 !خونه، حداقل از بابام انتظار نداشتم با وجود اینکه اینهمه عاشق مامانم بود دوباره ازدواج کرد

 

 سپیده بلند خندید

 

 ید لوح قدردانی بهش دادامیرحسن تو زده به سرت پسر ،به خدا بابا ت چندين سال تنها بوده، با-

 

مردم زنشونو که میمیره زمانی که دارن دفنش میکنن توی همون قبرستون زیر چشمی دید میزنن دختر پسند 

کنند، اونوقت تو ناراحتی بعد اين همه سال با یه خانمی ازدواج کرده !بابا شما خیلی خودخواهین، به 

ها موند، احسانم که هیچوقت خدا نیست، خوب حق داره خدا،عموی بیچاره من به خاطر مادرت اینهمه سال تن

طفلک توی تیم خارجیه وقتیم میاد ایران همش تهران خونه نامزدشه ،بابا گناه داره عموی بدبخت، بسه شه 

 دیگه داره پا به سن میذاره باید یه همدم داشته باشه

 

 لبخند زدم سپیده خوب بلد بود توجیه کند

 

 دارند اینحجور که میگی همه حق-

 

 آره دیونه همه به جز ما، حاال کی پروازته؟-
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 رسمبعدازظهر دورز دیگه می-

 

 باشه اوکی من حتماً قبل اومدنت میرم فقط میخوام دورز ریلکس کنم بای-

 

** 

 

 دوروز بعد

 

داد در پنت هاوسم را که باز کردم ،خانه انگار رنگ دیگری داشت ،با اینکه یک ماهی نبودم اما بوی زندگی می

،گل های تازه روی گلدان ها بود ،بوی غذا پیچیده در خانه مستم کرد ،کار سپیده بود !دکوراسیون خانه را کامالً 

 !ایهای سیاهم را آبی، چه دختر دیوانههای قهوی را سفید کرده بود! مبلتغیر داده بود! پرده

 

بلمه ها خاموش بود، ولی غذا گرم ، پس تازه چندبار سپیده را صدا زدم، جواب نداد به آشپزخانه رفتم زیر قا

 رفته بود سپیده یاداشتی روی در یخچال گذاشته بود

 

امیر جان ممنون بابت این دوروزه ،یکم فضولی کردم، تا رنگ غم از خونت ات بره بیرون ،خیلی خوب شد به -

ام عوض خرید کردم روحیه نظر خودم ،پولشم خودم دادم خسیس ،نترس، انقدر این چند روز برای دکوراسیونت

شده ،ديگه پاچه بابامو نميگيرم ،مواظب خودت باش هروقت فکر کردی نیاز داری با کسی حرف بزنی یه دختر 

 های پسر عموی دیونه اش بایعموی دیونه هست که گوش بده به حرف

 

سپیده اشتباهات  گفت منوگرفتم! راست میدیدم! همیشه ندیدش میلبخند زدم چرا هیچوقت سپیده را نمی

زیادی داریم، منو سپیده زخم های زیادی خوردیم اما باید زندگی کرد ،حسرت باعث درجا زدن من شده 

گیری مهربانه بود،تلفن را برداشتم و سپیده را برای ناهار دعوت کردم و این قانون زندگیست انهایی که ندید می

 بی توقع کنارت خواهند بود

 ها را باید شستچشم

 دیگر باید دید جور

 پایان
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 اولین رمانم تقدیم به همسرم و فرزندانم بهاره و امیرحسین

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر هایتان در 

 قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 پیشنهاد می شود
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