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 برای یاســـــر...   

 مردی که عاشقی رو کنارش یاد گرفتم...
 

یک گوشه ی دنِج کافی شاپ که روشنایی کمی بهش می تابید و یک میز مربع 
هم قرار داشــتر روی ی ی اص صــندلیا ن ــســته  چوبی با دو صــندلی روبروی

بودم. وسط میز یک گلدان باریک با دوشاخه گل رص خ ک شده که رنگش به 
شلوار  سرم بود و یه  شال پ می م  ی  شت. یه  ش ِی پررنگ میزد قرار دا صر
جین م ــ ی تنم و یه بافت و پوتیِن قهوای تیومو کامل کرده بود و یه کیق قهوه 

همرام بود. سرمو الی دستام قرار داده بودم و پای راستمو مدام اِی باریِک دستی 
سرمو  صندلی روبروم  شدِن  صدای عقب ک یده  روی صمین می وبیدم که با 
صندلی جا  سالمی گفت و روی  بلندکردم و نگاهم با نگاه علی پیوند خورد که 
شدیِد  سرمای  صورتش اص  شت.  شال گردن و درآورد. روی میز گذا گرفت. 

سرخ شده بود. در صورتی ه نگاه متعجبش به نگاهم دوخته شده بود نیم بیرون 
نگاهی به کافیمن انداخت و با دســت خواســت که بیاد ســر میز ما و بعد اص 
ــک توش  ــمهای بی روِن من که اش ــفارش دو تا چای و رفتن کافیمن به چ  س



شده مارال؟  تا ب سم رحلقه صده بود اما بیرون نمیریخت نگاه کرد و گفت: چی 
 اینجا هزار بار مردمو صنده شدم... اون چه پیامی بودکه بهم دادی؟

به چ مهای عسلی روشن علی که به چ مهام دوخته شده بود صل صده بودم و 
ــیدم و حتی ف رش آصارم می داد...  ــون می ترس اص روصی که دیگه نتونم ببینم 

 کردم و توی این ف ر و خیال محو شده بودم که دست علی رو روی دستم حس
 به صماِن حال برگ تم و صداشو شنیدم.

یه  خب  مارال؟ چرا حرف نمیزنی؟ کم کم داری منو می ترســونی.  ته  تو چ
 چیزی بگو.

همونطور ُسست و بدون حرکت در حالی که دستهای گرمم میون دستهای یخ 
 کرده ی علی بود خیلی آروم گفتم: دوستت دارم!

 ه کرد؛لبخند مالیمی صد... چ ماشو باص و بست
ستت دارم. حاال اون حرِف مهمتو بگو که  ستت دارم عزیزم! خیلیم دو _منم دو

 بخاطرش اینجاییم؟
 وقتی یاد اون حرف افتادم بی تر آتیش گرفتم... چ مام پرتر شد؛

 _دیگه وقت ه علی!
 وقت چی؟

ــیدم در همین حال کافیمن فنجانهای چایو  ــتش بیرون ک  ــتمو اص الی دس دس
 ت: چیز دیگه ای میل ندارین؟روی میز گذاشت وگف

سرم گفتم نه و بعد اص رفتن کافیمن  سؤال کرد و من با  علی با چ ماش اص من 
 نگاه و بهم دوخت

 خب؟ بگو؟



 دستامو دور فنجون چای حلقه کردم؛
 _دیگه باید بیای خواستگاری علی!

این حرف براش خیلی عجیب نبود چون چند بارم قبال این حرفو اص من شــنیده 
 ما اینبار خیلی فرق می ردر نفس عمیقی ک ید و به صندلی ت یه داد.بود ا

 _باصم چی شده؟ این ه همون موضوع همی گیه!
 اص بی تفاوتیش کالفه شدم و کمی صدامو بلندتر کردم؛

_آره همون موضــوع همی ــگیهر باصم برام خواســتگار اومده اما اینبار بابام اص 
ستاده که این دی ستگار مامانم برام پیغام فر صیه که به عنوان خوا شخ گه آخرین 

وارد این خونه می ــه و مارال باید باهاش اصدواک کنه! گفته تا کی میخواد ال ی 
سرای مردم عیب و ایراد بذاره و هر کی که اومد تو این خونه پ یمون برش  رو پ

 گردونه؟
سالو  شدت گرفت و آرومتر گفتم: این رابطه پنهانی من و تو یک  ضم کمی  بغ

شدم  رد ضطراب خسته  کرده علی! من دیگه اص این مالقاتهای پنهانی وترس و ا
سه خانواده ام بهانه آوردن  شتنو وا سر مردم گذا علی! اص عیب و ایراد ال ی رو پ
ضیه رو  سه... دیگه نذار عذاب ب  م... بیا و قال ق شدم علی! دیگه ب سته  خ

 م تو مال منی...ب ن! بیا خواستگاری تا بتونم با خیال راحت به همه بگ
 خم شد کمی اص چایی و خورد؛ 

ست ندارم اص این ه قایم ی همدیگرو  سامونو دو ضعیت ناب _ منم مثل تو این و
شم نمیادراص این ه تو عذاب ب  ی عذاب می  مراما چطوری بیام  ببینیم خو
سابی ندارمرپول کافی  ست وح ستگاری؟دارم درس میخونمرهنوص کار در خوا



مه مهمت ید اصدواک ندارمراص ه با که اول اون  نه برادر بزرگتر دارم  ر توی خو
 کنهرمن با چه رویی به خانواده ام بگم که اول باید واسه من صن بگیرن؟

فاصله ی ابروهامو اص چ ام صیاد کردم و بااخم گفتم:خب تو میگی من چی ار 
 کنم علی؟

راصـال ربا صــدای مالیِم همی ــگیش گفت:باصم ایراد بگیررقبول ن نربهونه بیا
 بگو ی ی دیگه رو دوست دارم...

 با شنیدن جمله ی آخرش پوصخند صدم؛
 _چی؟بگم ی ی دیگه رو دوست دارم؟

 بعد لحنم جدی شد؛
ست داری اونوقت  سری نمیتونی بری و به خانواده ات بگی که ی یو دو _توکه پ

 چطور توقع داری که من برم واین حرفو به بابام بگم؟هان؟
ولتی که ســالهاســت داری با آبرو صندگی می نی دخترت برم بگم حاک نادر صــ

مع وقه داره؟باهاش َدَدر دودور میره وقرار و مدار عروسی میذاره؟االنم میخواد 
منتظر بمونه تا اون بیاد خواســتگاریش؟ بعد بابام بجای لباِس عروسرکفن تنم 

ه خالصــمی نه و صنده صنده میذارتم تو گور.میفهمی؟ تمام م المه ی منو بابام 
 می ه تو سالم و احوالورسی معمولی.اونوقت توچه توقعی اص من داری آخه؟

 اضطراب من به وجود علی هم سرایت کرد و نگران نگاهم کرد؛
یرن  م ن من  برادرم واســـه  بل اص  ق نواده ام  خا یم؟  ن ی ارک چ گی  ی م تو _

 خواستگاری!حداقل باید یک سال صبرکنیم.
 برکرد؟این حرفش منو دیوونه کردرچطور می د ص



صورتش نزدیک کردم  صورتمو به  صبانیت دندونامو بهمدیگه ف ار دادمر اص ع
 وشمرده شمرده غریدم؛

_چرا نمیفهمی علی؟من و تو فقط تاآخر این هفته فرصـــت داریمراگه نیای و 
 منو مال خودت ن نی هیچ کاری اص دست من برنمیاد!

شده بود اص شدمو حرفمو صدم ومقابل چ مای علی که اص تعجب گرد  جام بلند 
 به طرف دِرخروجی رفتم. 

 صدام صد؛
 _مارال صبرکن...

حرف ــو ن ــنیده گرفتم و اص اون کافه لعنتی بیرون صدم.دربســت گرفتمو اص اون 
 محلردرحالی ه بیصدا اشک میریختم دور شدم...

ــره بخاطرم  ــیرو منتظر بودم علی تماس بگیره وبهم بگه که حاض تمام طول مس
 گرفت!هرکاری ب نه اما ن

کلید و انداختم درو باصکردمو وارد حیاِط خونه شدم...صمستون چهره ی خودشو 
شاخه های درختا خ ک  ن ون داده بودرتمام گالی  باغچه خ  یده بودن و
شتنی حیاط قدم میزدم ومدام  ست دا سا اما دو سرمای طاقت فر وخالی بود.تو 

 بغضمو قورت میدادم.
ب کرد که اص پنجره ی طبقه باالی صــدای مامان توجهمو به طرف خودش جل

 ویال صدام صد؛
 _مارال؟چرا نمیای تو؟هوا سردهرمیچایی...



شت پله هارو پایین میومد با  شدمرمامان دا ساختمون  سرمو ت ون دادمو وارد 
 دیدنش به سردی سالم دادم وخواستم اص پله باال برم که صداش میخ وبم کرد.

 چی د مارال؟ ف راتو کردی؟
لم تاصه شد و بدون صدا به راهم ادامه دادم که باص گفت: هرچند دیگه باصم داغ د

ید قبول کنی!چون  با نه اســـت که  به ف ر کردن نمیبینمراین آخرین گزی یاصی  ن
 پدرت به آدم حسابی بودن ون مطمئنه...

سرپله ایستادمراص باال به مادرم که کلماتو با صدای بلند ادا می رد تا من ب نوم 
با  گاه کردمر نه گفتم:پس من چی ن ید هم طلب ارا ـــا یا ش نه  ـــا لحن ملتمس

 مامان؟اصال نظر من براتون مهم هست؟من چی میخوام مامان؟ 
 به راهش ادامه داد و با دست اشاره ای به من کرد؛

_اگه با تو باشــه صــد ســالم به ف ر ســروســامون گرفتنت نمیفتی! این انتخاب 
 و نتیجه اشم ببین!باباته اگه میتونی خودت مخالفتتو اعالم کن 

باص کردموداخل  تاقم رفتم درو  به ســمت ا فایده بودر  با مامان بی  حرف صدن 
شدم.اتاق ق نگی داشتمردیواراش رنگ ارغوانی داشت و سرویس خوابم سفید 
سولیرآیینه ی قدی و یک تخت دونفره  شده بود اص کمدرمیز کن بود که ت  یل 

 با روکش سفیدو ارغوانی.
تاقم  پر اص عروســـک وتابلوهای عجیب و غریب بود.خودمو پرت درو دیوار ا

مام گرفتم و گوشـــیمو اصش بیرون  خترکیفمو جلوی چ ـــ کردم روی ت
 آوردموبهش نگاه کردم.علی صنگ نزده بود! منتظر میموندم تا صنگ بزنه.



شتم به صندگیم ف ر می ردم! خانواده ی من  شده بودم و دا سقق اتاقم خیره  به 
ضی و برادر کوچی ترم ت  یل می د اص پنج  نفرر پدرم رمادرمربرادر بزرگم مرت

 مصطفی و من که فرصند کوچیِک خانواده بودم وتنها دختِر حاک نادر صولتی!
مرتضــی پیش بابا تو فرش فروشــی کار می رد ومصــطفی توی دان ــگاه درس 
ضی خان  سرِی حاک نادر و مرت صدقه  سال دیولم گرفتم و به  میخوند. من پار

شــدم چون اونا معتقد بودن دختر نباید بره دان ــگاه و با پســر  خونه ن ــین
ـــت  ـــک و صاری و بیقراریمم نتونس ماه اش ندین  نه! چ عت درس بخو ما ج

 تصمیم ونو عوض کنه!
صیلی بودر یروص نزدیک مدرسه وقتی  سال تح سال آخر دبیرستان بودمرآخرای 

 سایی م عمیخواستم اص خیابون رد ب م پسری با سرعت بهم اصابت کرد وتما
که گرفته بودمو چاپ ــون کرده بودمو تو دســتم بود تا بدم به معلم و نمره بگیرم 

 پخش خیابون شد...
ــ ِی صمین َغلط میخودن نگاه  ــی و خ  ــایی که تو خیس ی ه خوردم و به ع س
مدام اص من  که خم شـــده بود ع ســـارو جمع می رد و کردم و ســر پســری 

 عذرخواهی می رد باعصبانیت داد صدم؛
 خه مگه کوری یابو َعَلفی؟_آ

بعد اص شــنیدن این حرفرپســر درحالی ه ع ســارو جمع می رد ســرشــو باال 
 گرفت وتو چ مام نگاه کرد.

 واقعا عذرمیخوام خانومرخیلی شرمنده ام...



اون داشت عذرخواهی می رد و من محِو چ مای عسلیش شدم که صیر آفتاب 
لی گرفتنش تو ســایهر باص عســ به ســبز صیتونی میزد وبات ون دادن ســرش و قرار

 می د...
من کالفه اص عذرخواهیاش پاکت ع ســامو اص دســتش قاپیدمو با گفتن خب 
شِر چ مهای تیله ای و نگاه عمیقش خالص  حاال بخ یدم برو پی کارت اص 
شدمو به راهم ادامه دادم...و پسِر بیچاره با تعجب به دختر تخسی مثل  من که 

 ؤدبانه اشو داده بود نگاه کرد و آروم لب صد؛اینطور جواب عذرخواهیای م
 _خداحافظ!

اون اولین دیدار من و علی بود و بعد اصاون دیدارهای اتفاقی ما شــروع شــد و 
 بعدهم آشنایی و رفاقت و قرارهای پنهانی...

علی اص هر لحاظ عالی بود. مهربون بودرباادب بودرخوش تیپ و خوش چهره 
ن ــجو بود که من اص نعمتش محروم بودم.همه ی بود و مهمتر اص همه این ه دا

پایبندش  با تمام خطرات و دردســرها  این خصــوصــیاتش باع  شـــد که 
 ب مرپایبند رفاقتی پنهانی که اگه بابا و مرتضی بو میبردنرگردنمو میزدن.

شت!من  صمیمیتی وجود ندا ساکنینش هیچ  شت و بین  توی این خونه ی َدَرنَد
صظف ی ی ریز م غول درس و دان گاهش بود و مامانم اکثرا توی اتاقم بودمرم

ضی هم یا تا دیروقت م غول  سیدربابا و مرت سیون خونه اش میر فقط به دکورا
 کار بودن یا تو خونه هم درمورد کار حرف میزدن...

ــدیم و بدون هچ  ــام دورهم جمع می  ــرمیز ش این خانواده ی پنج نفره فقط س
 ناهگاهامون پناه میبردیم!حرف صیادی غذامونو میخوردیمو بعد به پ



با  با علی میگذروندم. صــبحورشــبور،هرور  من تمام این مدت اص صندگیمو 
 صداشر با پیاماشربادیدنش...

اون برام معنای صندگی بودرمعنای خوشبختیراونم ادعا داشت که منو بی تر اص 
 تمام دنیا دوست داره و همی ه هم خواهد داشت...

ــقانه ی علی افتادمر مطمئن بودم صنگ میزنه و باص یاد حرفا و قول و قرارا ی عاش
 میگه که منو اص این خونه و خانواده و اصدواک اجباری نجاتم میده.

 توی همین ف را بودم که دِر اتاقم صده شد.
 _بیا تو.

شدرهمونطور که  سینی به همراه قند و خرما وارد اتاقم  مونا با لیوان چای توی 
 ی به خودم نمیدادم سرمو به سمتش چرخوندم.دراص ک یده بودم و هیچ ت ون
 سالمرچاییتونو آوردم خانوم.

 دوباره سرمو مستقیم کردمو بدون این ه جواب سالم و بدم گفتم:میتونی بری.
مونا دختر خوبی بودر سی و سه یا چهارسالش بود وچندسالی می د که خونه 

ــده بودن ــته که فوت ش  اونم به کارکردن ی ما کار می ردر یه پدرو مادر پیر داش
 پناه آورده بود تا هم خرک خودشو دربیاره و هم جایی واسه موندن داشته باشه.

ساعت هفت غروب بود ومن نزدیک به یک  ساعت دیوارِی اتاقم نگاه کردم  به 
ســـاعت بود که بی حرکت دراص ک ــیده بودم و به همه کس و همه چیز ف ر 

کردمو تی ـرت آسـتین کوتاِه می ردم.اص روی تخت بلند شـدمرلباسـامو عوض 
ــرم  ــ یم تنم کردم و موهامو با گیره باالی س ــلوار راحتی م  صردمو همراه با ش

 جمع کردم.



ــتم تا چاییمو بخورم که دیدم یخ کرده ری م اص چایمو قورت داد تا گلوم  ــس ن 
خیس ب ــه.با گوشــیم ور رفتم تا شــاید علی صنگ بزنه.پس چرا خبری اصش 

 نبود؟ن نه...
نه نهراین ا نه صندگی ک بدون من نمیتو نهراون  ید منو بز که علی ق نداره  م ان 

ــی  همونطور که من بدون اون نمیتونم... ســاعت رو گذشــته بود.بابا و مرتض
ــطفی هم اومده بودن خونه اما من هنوص توی اتاقم بودم و منتظر خبری اص  ومص

 علی!
 مونا دوباره در اتاقمو صد؛

 رمیزشام._خانم جونرخانوم فرمودن بیاین س
 بی حال و بی حوصله وبی رمق بودم؛
 _من میل ندارم موناجانربگو بخورن.

 آخه خانوم جون...
 مونا گفتم میل ندارمرباصم ت رار کنم؟

مونا بی هیچ حرفی رفت و من دوباره اش ام رو گونه هام ریختنرترِس اص دست 
بدون علی چطور میتون کاب*و*س تلخ بود! من  یه  ثل  م ســتدادن علی برام م

 صندگی کنم؟
تو ف ر و خیال علی غرق شــده بودم که دِر اتاقم صده شــد همراه با پاد کردن 

 اش ام گفتم:بله؟
 صدای مصطفی رو شنیدم؛

 __می ه بیام تو خواهر جون؟
 خودمو جمعو جور کردمو گفتم: بیا تو مصطفی.



 داخل شد و گوشه ی تختم ن ست و با لبخند گفت:علیک سالم مارال خانوم.
 مرخوبی داداشی؟_سال

 _مرسی خوبم.تو پس چرا نمیای سر میز شام؟
 سرمو با ناراحتی ت ون دادم؛

 _میل ندارمرتو برو غذاتو بخور.
 _مگه می ه بدون تو سر میز ن ست؟

 پوصخند تلخی صدم؛
_جدی؟وای خدا ما چقدر خانواده ی خوشــبختی هســتیم. اونم با لحنی که 

ــتیم؟  ــخر بود گفت:عهرمگه نیس ــبیه تمس ــی فرو بردم وبا ش ــرمو توی گوش س
 انگ تم صفح و لمس کردم تا روشن ب ه وخبری اص علی بگیرم.

ضی کاِر  شین صیر پاتوِنرتو دان گاه میریرآقا مرت شبختید.ما شماها خو _آره 
خوبی دارهراختیارتون دســت  خودتوِنراما من چی؟من کدوم ی ی اص ام انات 

 شمارو دارم؟هان؟حتی حق انتخابم ندارم!
ی اص دلخوری و عصــبانیت من ناراحت شــدرســرشــو پایین انداخت و مصــطف

گفت:حق باتوعه عزیزم تو باید خودت برای صندگیت وآینده ات تصمیم بگیری 
 اما این دلیل نمی ه اص غذات قهرکنی کهرپاشو بریم سر میز.

نه  ندک جام بل حالی ه دســتم توی دســتش بودو ســعی می رد منو اص در
 ات میخوان منو بزور  شوهر بدن؟گفتم:مصطفی چرا خانواده 

 خانواده ی من؟ مال تو نیستن؟



کمدمو باص کردمو سارافون بلند م  یمو اص روی تی رتم پوشیدم و بندشو بستم 
و درحالی ه دستم تو دستش بودو منو پ ت سرش می  ید گفت: غصه نخور 

 مارال جونمرهمه چی درست می ه.
صدای پای م سته بودنربه  سر میز ن  سه  ا برگ تن ومن آروم و طوری ه هر 

ــالمم  ــنیدن جواب س ــالم دادم و بعد اص ش ــون دلخورم س ــه اص هم  ــخص م 
 مصطفی صندلی رو عقب ک ید و با لبخند گفت:ب ین اینجا خواهرکم.

ن ستم و شروع کردم به ور رفتن با غذامراص صیر چ م به مرتضی که باچهره ی 
شت غذا میخورد نگاه می ردم. به بابا که خ ک و جدی و  همی ه اخموش دا

آروم غذاشــو میخورد یا به مامان که با لبخند میخورد و به منم نگاه می رد.بعد 
 اص کمی غذا خوردن اص جام بلند شدم؛

 _ دستتون درد ن نه مامان جان!
 و خواستم به سمت اتاقم برم که صدای بابا مانعم شد؛

 ش تا ما بیایم._ وایستا مارال جان! نرو اتاقتر تو پذیرایی منتظر با
شنیدم چ می گفتم و رفتم به  صدای خودمو  خیلی آروم طوری ه خودم بزور 
ســمت پذیرایی و تلویزیونو روشــن کردم و روی مبل َلم دادمرتمام حواســم به 

 موبایلم بود که اص ترس بابا و مرتضی نیاورده بودم پایین.
رو برای جمع هرچهارتاشــون باهم اومدن تو پذیرایی وشــنیدم که مامان مونا 

 کردن میز صدا صد.
به ن انه ی احترام اص جام بلند شدمو با عالمت دسِت بابا سرجام ن ستم.دلهره 

 داشتم که ن نه درمورد اصدواجم حرفی بزنه و من اص ترس صبونم بند بیاد...



با ابروهای بهم گره خورده که بقول علی جذابیِت چهرمو بی تر می رد م غول 
 ودم که مرتضی گفت:مارال کنترلو بده به من.تماشای تلویزیون ب

 کنترلو به سمتش گرفتم که چ مهاش به آرایِش روی صورتم افتاد؛
 _ امروص جایی رفته بودی؟

 رنگم پریدر دستو پام یخ کردر گلوم خ ک شد وبزور آب و قورت داد؛
 _  چطور؟

 _ گفتم جایی رفته بودی؟
ــون به  ــماش ــون انداختم که چ  من بود وگفتم:آره رفته بودم یه نگاهی به هم 

 پیش دوستم.
 با همون اخمی که منو میترسوند گفت:کدوم دوستت؟

 با همون ترس و استرسی که تو صدام بود گفتم:مریم.چطور مگه؟
 صداشو بلندتر کرد؛

_ با این وضع آرای ت رفته بودی؟ دیگه حق نداری با اون دختره ی بی بندوبار 
 رفت و آمد کنی.فهمیدی؟

 ذکر وار اسم مرتضی رو صدا  صد.بابا ت
 _ چرا؟ مگه مریم چ ه؟

یادت داده که اص خودت در  _ چش نیســـت؟ حتمن اینطور آرایش کردنم اون 
 اومدی! شدی لنگه ی اون؟

سیش انقدر راحت  سی ه نمی نا با همون چهره ِی مبهوتم گفتم:چرا درمورد ک
 قضاوت می نی؟



 داد صد؛
 داغتر اص آش ب ی._ الصم ن رده تو واسه اون کاسه ی 

 اصجام بلند شدم به هم ون نگاه کردم.
 میخواستم حرف دلمو بگم و خودمو خالی کنم.

به آرایش  یدر ید به حرف صدنم گیر م خاطبم بودن گفتم:  طوری ه هم ــون م
کردنم گیر میدیدربه لباس پوشــیدنم گیر میدیدربه بیرون رفتنو دوســـت پیدا 

ه اهربرام ماشین نخریدیدرچرا تو این خونکردنمم گیر میدید. نذاشتید برم دان گ
همه چیز برای من ممنوعه؟اصال حس نمی نم تو این خونه خواهر شمامرحس 
ضافه رو دارم که  سری خور  ا صولتیمربی تر حس یه تو نمی نم دختر حاک آقا 

 همتون اصم سیرید.
 مرتضی با همون صدای بلند و عصبانیِت ترس برانگیزش داد صد؛

 مارال! _ ِبُبر صداتو 
بابا و مامانم طوری نگام کردن که انگار میخواســتن حرف مرتضــی رو ت رار 
کنن. داشــتم اص حرص منفجر می ـــدم رآخه این چه صندگیِی که من دارم؟ با 

 دستم کوبیدم  روی دهنم؛
 _ باشه صدامو میُبَرمرخفه می مراین چیزیه که همتون میخواید. 

 به سمت پله ها حرکت کردموادامه دادم؛
تا  مادو قدر خرک شــ قا مرتضــی! تو ُدر بریزرمیخوام ببینم ان _ تو حرف بزن آ

 می نن چه ُگلی میخواین سرشون بزنین؟
بالفاصله بعد اص این حرف مرتضی رو دیدم که به سمتم حمله کرد تا بیاد و منو 
 بگیره صیر کتک که مصطفی گرفتتش و با صدای بلندی گفت:بس کن مرتضی!



 ن این دختره ی پررو رو کوتاه کنم._ ولم کن! باید صبو
 بابا با صدای َبمی که داشت داد صد؛

 _ تمومش کن دختر! چرا انقدر برای برادرت صبون دراصی می نی؟
 نرده ی پله رو گرفتم و با لحن آرومی به بابا گفتم:چرا به اون چیزی نمیگید؟

 مرتضی  دست و به طرف مامانو بابا دراص کرد؛
 و کردیدرباید این هفته شوهرش بدین بره گم شه._ فقط شما اینو پرر

صداش  شدم با گریه ای که  س وت بقیه  شاهد  ضی  وقتی درمقابل حرف مرت
 بلند بود پله هارو پیش رو گرفتم وبه سمت اتاقم دوییدم.

ــک میریختم  ــوم و صندگی نفرت انگیزم اش ــت ش ــرنوش صیر دوش برای این س
 م میر*ق*صیدن...راش ایی که با آب همرنگ می دنو روی صورت

شتم  ستم گرفتم و طبق عادت همی ه نگاش کردمریه پیام اص علی دا شیمو د گو
 که نوشته بود؛

 _ سالم مارال جانرخوبی؟
 با دیدن پیامش دوباره گریم گرفت و درجوابش نوشتم؛

 _ نه اصال خوب نیستم.
 _ چرا؟باصم اتفاقی افتاده؟

 _  مهم نیست.
 _ دعوات شده ؟چی ده فدات م؟

 ف راتو کردی؟_ 
 جواب این پیاممو دیر داد؛



 _ هر جوری که ف ر می نم باید حداقل یک سال صبر کنیم مارال!
 این حرف آخرش مثل ُپتک رو سرم خراب شد و صدای هق هقم اوک گرفت.

 _ یعنی اص دست دادن من برات مهم نیست علی؟
 _ میتونی حرف بزنی تا تماس بگیرم؟

 صد.بالفاصله بعد اص پیامش صنگ 
 _  بله؟

 _ خوبی؟
 _ گفتم که نیستمرحرفتو بزن!

 _ این چیه تو نوشتی مارال؟مگه من میتونم تورو اص دست بدم؟
 _ اما داری اص دست میدی!

صحبت ن ن مارال! عزیِز من مگه خانواده ات اص دل ون میاد تورو  _ اینجوری 
 بزور صن کسی ب نن که دوسش نداری؟

 سرشون نمی ه! _ آره دل ون میاد! اونا احساس
سر بذارم  شه ر چندماه مونده تموم ب هراین چندماهم پ ت  _ دان گام آخرا
سمو  شته اص این اگه در صله میرم دنبال کار.گذ شد نمیخونم. بالفا دیگه برای ار
یان  خانواده ی من م نه  پا ن نم  کاری برای خودم دســتو  یه  تموم ن نم و 

دخترشــونو به یه بی ار بدن.  خواســتگاری و نه خانواده ی تو قبول می نن که
 درسته یا نه؟

باید جوب بله رو بدمر  نه و نویی  بابام گفته بدون هیچ  _ االن که چی علی؟ 
 من چی ارکنم؟

 _ اون یارو تورو دیده؟



 _ نه. ف ر کنم خانواده اش منو دیدن.
 چند لحظه س وت بینمون ح م فرما شد و من بودم که ش ستمش.

 اری تا دستی دستی منو شوهر بدن؟_ میخوای دست روی دست بذ
 با عصبانیت داد صد؛

 _ بس کن مارال! انقدر این جمله رو ت رار ن ن.
 _ علی حتی ف ر بدون تو صندگی کردن برام وح تناکه!

شم  شته با _ منم تمام امروصو تو خیابونا گ تمر ف ر کردم. به روصی ه تو رو ندا
 ی کنم.ف ر کردم. برای منم شدنی نیست بدون تو صندگ

صاف کردموگفتم: تا پنج نبه فقط چهار روص وقت  صدامو  کمی م   کردمر 
مل کردمر فقط  ناشــونو تح ها و توهی مه رو َدد کردمر دعوا حاال ه تا داریم. 

 بخاطر تو! اما اینبار همه چیو میسوارم دست تو و سرنوشت علی!
شبی صدایی که بی تر  سوت ک ید و با  شنیدن حرفای من انگار ُمِخش    هاص 

ــایدم دلت  ــی کنی؟ یا ش فریاد بود گفت: چیه؟ خیلی دلت میخواد صود عروس
 میخواد هرچه  صودتر با  ی ی بخوابی؟ هان؟

شت چی میگفت؟ این علی بود؟ هنوص گیج و  شدر این دا ست  ُس تمام  بدنم  
 منِگ حرفاش بودم و نمیتونستم هضم ون کنم که دوباره ادامه  داد؛

صراری درک صال ِا شایدم ا ست و خودت عالقه داری به این اصدواک. اگه _  ار نی
 بخاطر هوی و ه*و*ست خیلی ُهلی بیا با خودم بخواب.

 نالیدم؛
 _علی...



 انگار این علی نبود و من نمی ناختمش. صمزمه کردم؛ 
 _ خفه شو! خفه شو علی! دیگه نمیخوام صداتو ب نومر دیگه نمیخوام ببینمت.

سرمو  ش ام امونمو بریده بودر  ش ای داغم ا بین بال تها پنهون کردمو همراه ا
 خوابیدم.

ــوزخونه تا برای خودم چای  ــدمر رفتم آش نزدیک ،هر بود که اص خواب بیدار ش
شدمر لیوانو  سردی کردم واص کنارش رد  سالِم  شدمر  بریزم که با مامانم روبرو 

 برداشتم و برای خودم چای ریختم.
 _ ب ین مارال! میخوام باهات صحبت کنم.

 بدون این ه نگاهش کنم با اخمی که بین ابروهام بود گفتم:کار دارم.
 صداشو کمی بلندتر کرد؛

 _ چه کاری؟ مگه بجز خوابیدن کاری هم داری؟
 برگ تم به سمتشر لیوان چایو روی میز گذاشتم؛

_ نه ندارم. به صــدقه ســرِی شــماها کاری جز خوابیدن ندارمر وگرنه االن باید 
 دان گاه بودم.

رمم با لحنی عصــبی مثل خودم گفت: آخه تو این دان ــگاه  چی ریختن ماد
 دختر؟

 _ همون چیزی ه پسراتونو  واسه  جمع کردنش  فرستادین.
 سرشو ت ون داد؛

_ الحق که مرتضــی راســت میگهر صبون تو خیلی دراص شــدهر همون بهتر که 
 صودتر اصدواک کنی.

 سرمو اص روی تاسق ت ون دادم.



ن مادِر منی؟ تا حاال چند بار واسم مادری کردی؟ تا حاال چند _ مامان تو واقع
بار اصم پرســیدی چه مرگمه؟ تا حاال چند بار اصم پرســیدی بخاطر چی همه 

 خواستگارامو  َرد می نم؟ یا اصال بخاطر کی؟
 _ تو چی داری میگی مارال؟

 _ خسته ام حاجیه خانوم! خیلی خسته ام اص دستتون.
اری؟ پول؟ ام انات؟ رفاه؟ همه چی داری پس چی _ چه مرگته؟ چی کم د

 میخوای اص جون این صندگی؟
صندلی و دی ته وارگفتم : ع قر محبتر توجهر اینارو کم دارم  ستم روی  ن 

 مامان.
ــبخت  ــت و آروم گفت: اصدواک می نیر خوش ــس ــندلی ن  اونم کنارم روی ص

 می یر شوهرت بهت یه دنیا ع ق ومحبت میده مارال.
 میخوام. نمیخوام با کسی که دوسش ندارم اصدواک کنم._ اما من ن

ست. دیگه وقت ه که  ضی ا صمیم مرت صمیِم باباِتر ت ست! این ت _ همیِن که ه
 اصدواک کنیر اون ع قیم که میخوای بعداص اصدواک بوجود میاد.

شماها حرف صدن بی  سرم گفتم: با  شدم و با ت ون دادن  صندلی بلند  اص روی 
 فایده است مامان!

شتم و  سخ دا باصم به اتاقم پناه بردمر به گوشیم نگاه کردمر دواصده تا تماس بی پا
 سه تا پیام که محتویاتش این بود؛

 اولین پیام: سالم مارال جان! جواب بده کارت دارم.



دومین پیام: چرا جواب نمیدی؟ میدونم اشــتباه کردم مارالر تورو خدا ببخش 
 منو.

سفمر بذار  سومین پیام: مارال تورو جاِن  علی جواب بده. من بابت دی ب متا
 بهت توضیح بدم. 

تا چرخی بزنم که گوشــیم صنگ  تاپمو روشــن کردمر رفتم توی اینترنت  لپ 
خوردرعلی بود. دلم نیومد جواب ندم اما بخاطر حرفای دی ــبش باید حال ــو 

 میگرفتم.
 _ بله؟

 _ سالم ع قم!خوبی؟
ما جدیم گفتم:  توی دلم برای ع ــقم گفتنش غش رفتمر ا باهمون لحن 

 فرمایش؟
_ صنگ صدم تا بابات دی ــب اصت عذرخواهی کنم. واقعا عذرمیخوام. ببخش 

 منو.
 _ نمیبخ مت!

_ میدونم ناراحتت کردمر اص کوره َدر رفتمر نباید اون َچَرندیاتو میگفتم. نباید 
 سرت داد میزدمر اشتباه کردم.

ار دارم با علِی همی ــگِی خیلی خ ــک و بی احســاس طوری که انگار نه انگ
ندادیر فقط چهره ی  جام  باهی ان کاِر اشــت خودم حرف میزنم گفتم: تو هیچ 
واقعیتو که تمام این مدت پ ـــِت نقاِب علی پنهون شـــده بود ن ــون دادی. 

 همین...



انگار این حرفم علِی چ م عسلِی منو خیلی ناراحت کرد که آروم و معصومانه 
 ال؟ چی داری میگی؟ منم علیت...تر اص همی ه گفت: خودتی مار

چ مای پر اص اش مو باص و بسته کردمو گفتم: جدی؟ اما من علیمو دی ب ُگم 
 کردم... علی دی ب میون حرفاشو توهیناش ُگم شد... دیگه ندارمش!

 صداش کمی اوک گرفت.
 _ ُگه خوردم مارالر خوبه؟

 یر.دی ب مست بودمر حالیم نبود چی میگفتمر توروخدا به دلت نگ
 _ حرفات تموم شد؟ دیگه حوصله ندارم به ون گوش بدم.

 فریاد صد؛
 _ نه تموم ن در هنوص کلی حرف دارم مارال.

با پوصخند تلخی که همراهش اش امو پاد می ردم گفتم: دیگه کم کم باید منو 
 فراموش کنی علی!

 صدای فریاد علی تو گوشم پیچید؛
 ونم توروفراموش کنم؟ هان؟_ خفه شو مارال! چی میگی تو؟ مگه من میت

 گریم به هق هق تبدیل شد.
ما  نارو دارمر حت فا وتوهی قت اون حر یا که ل _ وقتی پیش خودت ف ر کردی 

 میتونی فراموشمم ب نی.
 با صدای َبم و پراص بغضش نالید؛

 _ من نمیتونم بدون تو صندگی کنم مارال! 



جات خودم خاطر ن گه نمیخوام ب ما دی بدمر  _ منم نمیتونم علی. ا عذاب  تورو
نمیخوام خون خانواده امو ب نم تو شـی ـه وعذاب ـون بدم. نمیخوام تورو توی 

 ف ار بذارم تا برای بدست آوردن من تو دردسر بیفتی.
_ میام خواستگاریر تنهایی میام خونه اتون واسه خواستگاری! بدون پول میام! 

انواده ات خواسـتگاری بی ار میام! بدون همه ی اینا میام خونه اتون وتورو اص خ
 می نمر خوبه؟ فقط اصم نخواه که فراموشت کنم.

راضــی بودمر راضــی بودم بدون پولر بدون کار و بدون هرچیز دیگه ای با علی 
اصدواک کنم و همراهش اص این صندون برم. اما این انصاف نبود.علی رو اینچنین 

اد ت بیتو ف ــار گذاشــتن انصــاف نبود. اون با رضــایت قلبیش نمیخواســ
خواســتگاریر پس بهترین راه این بود که منو فراموش کنه و به صندگی عادیش 

 ادامه بده.
صال خوب  ستر ا شت و بعد گفتم: نه علیر خوب نی سرم گذ تمام این ف را اص 

 نیست. دیگه عذابت نمیدمر دیگه عذابم ندهر حرف دیگه ای نداری؟
 _ من بدون تو میمیرم مارال!

ت ادامه میدیر راحت ترر موفق تر. خوشــبخت باشــی _ نمیمیری! به صندگی
 عزیزم.

ش م  گریه می ردر منم همراهیش می ردمر طاقت نیاوردم وتلفنو قطع کردم. به 
ــیدم و صار صار گریه کردم.گریه های پی در پی امونمو بریده  روی تخت دراص ک 
بودر روتختِی ســفیدارغوانیم خیس شــده بودر صــورتم خیس بودر چ ــمام 

 ه و قرمز بود.بادکرد



علی مدام صنگ میزد ومن بی توجه به تماساش فقط اشک میریختم. بدون علی 
 چی ار میخواستم ب نم؟ چطوری میخواستم صندگی کنم؟

 میون اش ایی که میریختم در باص شد و مامان داخل شد؛
 _ چی ده مارال؟ چرا داری گریه می نی عزیزم؟ چت شده؟

 ش برگردوند؛باصومو  گرفت و منو به سمت خود
 _ الهی مادر فدات ب ه چی ده؟

 بی اراده به آغوش مامانم پناه بردم و برای اولینبار لب باصکردم؛
 _ گفتم که بره مامان.گفتم واسه همی ه بره.

 دست و روی موهام ک ید؛
 _ کی بره عزیزم؟

 دیگه نمیترسیدمر با گریه و هق هق نالیدم؛
که علی اص صندگیم برهرگف حت _ علی! گفتم  مان. را ما مه ی صندگیم بره  تم ه

 شدید؟ دیگه تموم شد مامان. تنها کسی ه دوسش داشتمو اص دست دادم مامان.
مادرم تو ُبهت و بیخبری بهم خیره شده بودر اص آغوشش کنار ک یدم و به پ تِی 
ــتم که بره و تنهام بذاره و اونم بدون هیچ حرف و  تختم ت یه دادم و اصش خواس

 م خارک شد منو تنها گذاشت.سوالی اص اتاق
نمیخواســتم بخاطر خودم و نجات پیدا کردنم اص این خونه وخانواده آینده ی 
علی رو خراب کنمر نمیخواســتم قیِد درســ ــو بزنه و ب ــه یه بیســواد مثل من! 
نمیخواســتم بخاطر من رابطه اش با خانواده اش خراب ب ــه. هیچ عذابی رو 



ودم خودم تمام عذابها رو بجون بخرم تا برای علی نمیخواســتمر اما حاضــر ب
 علی خوشبخت ب ه.

علی اص صنگ صدن خســته شــد و من با گریه روی تختم خوابیدم. غروب بود که 
ست  سایلنت بود و باص کلی تماس اص د شیم مثل همی ه روی  شدمر گو بیدار 

 رفته اص علی داشتم و چندتا پیام التماس که جواب بدم.
 یر که حداقل وقتی جواب نمیدم اون حرفاشو بزنه...گوشیو گذاشتم رو پیغامگ

دِر پذیرایی رو باص کردم و با همون تی ــرت و شــلوار راحتی و موهای پری ــون 
رفتم توی حیاطر سرد بود اما برام مهم نبودر دستامو تو جیب شلوارم گذاشتمو 
تو حیاط قدم صدم... درحیاط باصشـــدر ف ر کردم بابا ومرتضــی اومدنر چون 

ام بلوص و شــلوار بود و اونا دوســت نداشــتن پی ــ ــون اینجوری  بگردم لباســ
 خواستم  فرار کنم که صدای  مصطفی رو شنیدم؛

 _ مارال خانوم داری اص من فرار می نی؟
 با شنیدن صداش به عقب برگ تمر بهم نزدیک شد.
 _ سالم مصطفی.ف ر کردم بابا و اون ن بت اومدن.

 لب و گاص گرفت؛
هریر هرچی باشه اون داداشته. حاال چرا با این لباسا تو این هوا _ عه صشته خوا

 توحیاطی!؟
 لبخند مالیمی که تلخ بود صدم؛

 _  خواستم قدم بزنم تا حال و هوام عوض ب ه.
 خندید؛

 _  با این لباس دیوونه؟ سرما میخوری خب.



 پوصخند کجی صدم؛
 _  انقدر غصه خوردم چی د؟ بذار ی مم سرما بخورم.

ی ه کت ــو در میرورد و روی شــونه های من مینداخت گفت: تو این درحال
 چندروص اخیر خیلی الغر شدیر چ مات گود رفته خواهر جونم.

 سرمو به شونه های گرمش ت یه دادم؛
 _ حالم اصال خوب نیسترحال خواهرت خیلی خرابه مصطفی!

  و در حالی ه دستش دورکمرم بود منو به تاب وسط سمت راست حیاط رسوند 
 هر دو روش ن ستیم و به چ مام نگاه کرد.

ــرایط تو قرار ندارم. اما  ــه اگه بگم درکت می نمرچون توی ش ــاید دروغ باش ش
کمترین حقی که میتونی داشــته باشــی اینِه که خودت واســه صندگیت تصــمیم 

 بگیری نه خانواده ات.
ید خودم مرِد صن بذار مان میگم  ما به  دگیمو خب منم دارم همینو میگم دیگهر 

ستگاِر دیگه اومدهر توَام  انتخاب  کنم میگه اص کجا میخوای انتخاب کنی؟ خوا
باهاش اصدواک می نی. میگم چرا؟ میگه چون باباتو مرتضــی تاییدش کردن. 

 آخه مگه بابا و مرتضی میخوان صِن اون یارو ب ن؟
 مصطفی سرشو ت ون داد؛

صحبت کر شون  دمر اما بابا حرفش _  واال نمیدونم چی بگم.من  دی ب باها
نادر  حاک  مادِی  که این پســر برای دا گه ِاال و ِبال  ـــهر می ی ِی و عوض نمی 

 مناسِب.
 حاال می د عصبانیتو دلهره رو به وضون تو چهره ام دید.



یا واِس همســرِی دخترش؟ اونا فقط بف ر  نادر مناســـِب  واِس دامادِی حاک 
 خودشونن نه دختر بدبخت ون.

شدن در اوم شین وارد حیاط صدای باص  ضی دارن با ما د و دیدم که بابا و مرت
 می ن.ُکت مصطفی رو انداختم روی تاب و دوییدم و خودمو به اتاق رسوندم.

علی برام پیغام گذاشته بودر انگار صدای علی نبود صدای مردی بود که سالها 
 پیر شده بود.

ش تو گو حاال که میخوای گوش بدی اما حرفی نزنی باشه پس من حرف میزنم
کن! امروص با خانواده ام صــحبت کردم حتی نذاشــتن حرفمو تموم کنمرگفتن 
میخوایم برای داداشت صن بگیریم و این اصال شدنی نیست که دوتا برادر باهم 
صورتی ه تورهم دان جویی و هم کار نداری.میخوام قیِد  اصدواک کننر اونم در

ستگاریت و  باهات اصدواک کنم.فوقش کمی خانواده امو بزنم و تنهایی بیام خوا
ســختی می  ــیم اما بعدش همه چی درســت می ــهرفقط کافیه خانواده ی تو 

 راضی ب ن.
 باخودم گفتم: راضی نمی ن علی جونم! نمی ن.

سی که صندگیی  بعداص کمی م   گفت: تو تنها حِس واقعِی منی مارالر تنها ح
 باهاش آرصومه...

شی که فرا شته با شتچطور میتونی توقع دا شت کنم؟ چطور میتونی توقع دا ه مو
 باشی که اصت بگذرم؟ اینو اص من نخواه مارال...

شی  سبوندمو گریه کردمر حس کردم توی آغوش علیمر آغو شیو به خودم چ گو
 که گرمترین و امنترین بودر آغوشی که ی روص برای دیگری می د...



لمو این موضوع حانه! حتی ف ر کردن به این موضوع برام پر اص عذاب بودر ف ر 
 خرابتر می ردر این چه حالیه که من دارم؟ مگه می ه اص علی گذشت؟

 باص صدای تقه به در اتاقم و بعدش صدای مونا؛
مارال خانوم؟ حاک آقا با شــما کار دارنر فرمودن میخوان تو اتاق ــون باهاتون  

 حرف بزنن.
 ســفیدی تنم توی این خونه روی حرف پدرم نباید حرفی صده می ــد. ســارافون

سمت اتاق  سرم. دراتاقو باص کردمو بدون هیچ حرفی به  شال م  ی  کردمویه 
 کار پدرم رفتم. در صدم و بعد اص شنیدن> بیا تو عزیزم< وارد اتاقش شدم.

 سالم.خسته نباشید بابا. 
 علیک سالم دخترمر ب ین بابا. 

ا و بروی صــندلِی مقابل میز بابا که با دســت بهش اشــاره می رد ن ــســتم 
 انگ تهای دستم باصی کردم که  بابا سر حرف رو باص کرد؛

 حاال دیگه بابا رو دیدنی فرار می نی مارال خانوم؟
 همونطور که سرم پایین بود گفتم: شرمنده ام بابا! لباسم مناسب نبود.

 لبخند صد؛
 _حاال حاِل این دختر خانوِم گِل من چطوره؟

 دعاگوتونم باباجون.
 دت خانوم شدی!ماشاالله واسه خو

 میخواستم به پدرم بفهمونم که بابا نمیخوام!من اصدواک کردن صوریو نمیخوام.
 هنوص بچه ام بابا. بزرگ ن دم.



 چرا هم بزرگ شدیر هم خانوم شدی و هم وقِت اصدواک کردنته مارال جان!
سرمو پایین انداختم و  شد و  شتن روی صخممرآه اص نهادم بلند ست گذا باصم د

 فاش ادامه داد؛بابا به حر
ــِر خانواده دارهریه  ــری که برات در نظر گرفتم یه پس حتما مادرت برات گفته پس
سِر تمام وکمال که  ست هم کار داره.درکل یه هم صیل کرده ا سِرآقا که هم تح پ

 میتونه خوشبختت کنه اما مادرت میگفت جوابی بهش ندادی.
ما من دوســش بزور جلوی اشــ امو گرفتمرمیخواســتم بگم همه چی داره ا

 ندارمراما واسه من علی که نمی ه!
سوا  شو ب نوه و ر صدا سیدم که بابا  ضربان قلبم تند میزدرمیتر س وت کردمر

 ب م...
 به سمتم خم شد؛

 _خواستم با خودت صحبت کنمر خواستم جوابتو به خودم بدی!
ــتم تو روی پدرم  ــده بودربه هچ وجه نمیتونس ــک ش ــرم پایین بودرگلوم خ  س

 ی جواب و میدادم؟بایستمر چ
 _ خب دخترم؟جوابت چیه؟پنج نبه چه جوابی به خواستگارت بدم؟

صــدام در نمیومدرنمیتونســتم ســرمو باال بگیرم که بابا دوباره گفت:مطمئنم 
 خوشبخت می ی مارالم! راضی به این اصدواک هستی بابا؟

بابا جوری میورســید راضــی هســتی که انگار من حق ناراضــی بودنم داشــتمر 
ینِی تمام دنیا روی سرم بود که آروم با چ مهای پراص اش م گفتم:هر طور سنگ

 شما صالن مدونین بابا!
 در یک آن صدای خنده ی بابا کل فضای اتاق رو پرکرد.



 _ پیر ب ی دخترمر میدونستم روی حرفم حرف نمیزنی!
 توی دلم نالیدم؛

 _ پیر شدم بابا! دخترت پیر شده...
 م!_ اگه اجاصه بدین من بر

 _ برو عزیزمر برو به کارت برس.
اص اتاقش خارک شــدم و به ســمِت اتاقم رفتم و صار صار گریه کردمر من چی ار 

 کردم؟ چرا نگفتم بابا من علی رو دوست دارم؟چرا نگفتم؟
 خودم علی رو اصدست دادم.اص دست دادمش...

ــندم که صنگ میخوردر  ــیمو می  ــدای ویبره ی گوش ــک و صجه هام ص میون اش
 شتم نفس کم میاوردم با عصبانیت  گوشیمو جواب دادم.دا

 _ مارال؟
ید!  من چطور میتونســتم دیگه این  باصهم صـــدای علی تو قلب و مهنم پیچ

 صدارو ن نوم و فراموشش کنم؟ چطور میتونستم؟
 با گریه نالیدم؛

_ دیگه واقعا تموم شــد علیر امروص دیگه اصدواجم قطعی شــد. دیگه اص دســت 
 شد!دادنت قطعی 

 _ چی میگی مارال؟
_ نتونســتم علی! نتونســتم تو روی پدرم واســتمو بهش بگم که کســیو دوســت 

 دارم... نگفتم بدون علی نمیتونم صندگی کنم. نتونستم علی...
 با استرس و بغض و هزارتا حس دیگه داد صد؛



 _ میام دنبالتر اص اون خونه میبرمت مارال. فقط با من بیا...
ه این راهو برام ســختش ن ن! تو دیگه عذابم ندهربرو دنبال _ بســه علی! تو دیگ

 صندگیترفراموشم کنرف ر کن هیچوقت منو ندیدی.
علی اولین مردی بود که صــدای گریه هاشــو شــنیده بودمربا صــدای مردونه ی 
ق ــنگی درحالی ه گریه می رد گفت:اما دیدمتر عاشــقت شـــدمرچطور 

 فراموشت کنم؟
باره عاشــِق یه دختر دیگه  _ فقط اولش ســختهربعدش عادی می ــهر بعد دو

شبختت کنهر مثل خودت  شاید اون دختر خیلی بی تر اص من بتونه خو می یر 
 تحصیل کرده باشه نه مثل من یه بی سواد...
 _ نگو. حرف نزن... دیگه حرف نزن مارال!

_ هرچی ف ر می نم به این نتیجه میرســم که دیگه ســه روص وقت خیلی کمیه 
 من وتور پس بهتره که خودمونو بسواریم دست سرنوشت. واِس اصدواک

 _ میخوام ببینمت مارال!
 _ نه علیر اگه همدیگرو ببینیم کارمون سخت تر می ه.

 _ التماست می نمر باید تورو ببینمر شاید دیدنت بتونه کمی آرومم کنه.
چی میگفتم؟ به علی که تمام معنای صندگیم بود چی میگفتم؟ میگفتم نمیتونم 

 ببینمت؟
 نمیتونستم. پس درمقابل خواسته اش تسلیم شدم؛

 _ باشه.
 _کی بیام دنبالت؟

 _ شاید فردا بتونم بیام.



 _ شاید نه! باید بیای.باید همو ببینیم.
 _ باشه. میام علیر اما واسه آخرین بار.
 دوست داشتم بمیرم اما این حرفو نزنم.

 _ فردا منتظر تماستمر خدافظ...
ستم جلوی میز صورتم انجام دادم وموهامو  ن  سولیرآرایش مالیمی روی  کن

سرم کردم که دورش م  ی  سورمه ای  ساتن  سری  صورتم ریختم. رو یطرف 
سورمه ای بود و با  ستین و پایینش  بود و مانتوی م  ی پوشیدم که دورتا دور آ
روسریم همخونی داشت.شلوار و پالتوی م  ی  پوشیدمو کیق م  یمو توی 

 آروم اص پله ها پایین رفتم.دستم گرفتم و
 صدای مامان که پای تلویزیون ن سته بود منو متوجه خودش کرد و ایستادم.

 _ کجا؟
 _ دارم میرم خرید.

 _ چی میخوای بخری؟
 _ نمیدونمر لباسر وسایل.

 _ پول داری؟
 _ آره. خدافظ.

 _ کی برمیگردی مارال؟
 _ شاید ی م دیر برگردم.

 _ تا اومدِن...
 کردم؛حرف و قطع 



 _ آره میدونم.تا اومدن بابا و مرتضی باید خونه باشم.
ضربان  علی دوتا خیابون پایینتر منتظر بودر هرلحظه که بهش نزدی تر می دم 

 قلبم باال میرفتر بغضم بی تر می درکم مونده بود منفجر ب م.
 دِرماشینو باص کردمو سوار شدم وخیلی آروم سالم دادم.

شو به چ مای بیقرار سالم بی چ ما شبیه من گفت:  م دوخت و اونم با لحنی 
 معرفت!

شن کرد و حرکت کرد. نگاه  شینو رو لبخند تلخی بهش صدم وچیزی نگفتم. ما
 پر اص ع قی بهم انداخت.

 _ چ مات قرمز شدهر صدات گرفتهر الغر شدیرچی ار می نی با خودت؟
سته اش و به چ صورتشر به موهای م  یشر به لبهای برج مای  به نیم رخ 

 عسلیش نگاه کردم.
_ حالم اصال خوب نیست علی! مارالت خیلی خسته است!مارالت به یه شونه 

 نیاص داره که سرشو بذاره روشو گریه کنه.
 لبخند تلخی که منو داغون می رد صد و نیم نگاهی بهم کرد؛

_ شونه های من مال توعه! فقط کافیه بخوای تا برات سور ب نر کافیه توبخوای 
  ون ت یه بزنی...تا به

 حرفای ق نگش لبخند عمیقیو رو لبام کاشت.
شیم دردت به  ست و دراص کرد گونمو گرفت و گفت: تا کی وقت داری باهم با د

 جونم؟
 _تا ساعت شیش و نیم یا هفت.

 _ چه خوب! پس شیشر هفت ساعت باهمیم؟



 _ نه ِالزاما! تا هروقت که حرفامون تموم ب ه.
ــتورا ــینو کنار یه رس ــو ماش ــی  ــنتی پارد کرد و همونطور که مدارد وگوش ن س

ــت با خنده گفت: پس اونموقع باید هیچوقت برنگردیر چون حرفای  برمیداش
 من با تو تمومی نداره...

ُشر آب و جیک  ُشر  صدای  ستیمر  روی ی ی اص تخت ها که داخل باغ بود ن 
 جیِک گنج ک ها حال آدمو خوب می رد...

چ حرفی ِبِهم ُصل صده بودر دست و دراص کرد و دستای چند دقیقه ای بود که بی هی
 سردمو بین دستاش گرفت و با لبهای داغ و سوصانش به ون ب*و*سه صد.

شتم و علی  سردم چ مامو روی هم گذا ستهای  صابت لبهای داغش به د اص ا
 صمزمه کرد؛

 _ بیا با هم اص اینجا بریم مارال!
ه تو شــادی و غم برق خاص حاال خیره بودم به چ ــمای نافذشر چ ــمایی ک

 خودشو داشت. علی باص ادامه داد؛
 _ بخاطر صندگی کنار تو قید همه کسو همه چیو میزنمرفقط تو باهام بیا...

_ نه! این کار شدنی نیست! بف ر خودت و آینده ات باشر بف ر آبروی خانواده 
 هامونر چیزی که تو بهش ف ر می نی اصال  شدنی نیست علی...

نیه؟ این ه همو اص دست بدیم؟ این ه هیچوقت ِقسمت همدیگه _پس چی شد
 ن یم؟

 به سرتاپاش نگاه کردم و با خنده ای که به همراه اش م بود گفتم:
 خوشبحال آدمایی که در آینده مریض می ن علی...



 یه تای ابروشو باال دادو گفت:چرا؟
 دستمو روی صورت صاف و ق نگش ک یدم.

 با کالسی مثل تو درمان ون کنه! _چون قراره دکتِر خوشگل و
انگ ت اشارشو دراص کرد اش امو اص رو گونه ام کنار صد با لبخندی که آتیش به 
ــونه هاش و اون  ــرتو بذاری رو ش ــبحال مردی که تو س جونم میزد گفت:خوش

 دستاشو روی موهات ب  ه!
ســرمو پایین انداختمو با لبهای آویزون گفتم: من نمیخوام هیچ مردی جز تو 

 نواصشم ب نه.
 چونه ی نحیفمو بین دستای مردونه اش گرفت و سرمو باال آورد و صمزمه کرد؛

_ سرتو ننداص پایین تصدقت برمرمن امروص اومدم تا مدام به چ مهای ق نگت 
 نگاه کنم و تو کلی قول بهم بدی.

 همونطور که اش امو با پ ت دستم پاد می ردم پرسیدم؛
 _ چه قولی؟

رسون و سفارش غذا و رفتنش منو ک ید سمت خودشر سرمو بعد اص اومدن گا
 به سینه اش ت یه دادم و شروع کرد به نواصش صورتم.

 _ قول بده همی ه خوشبخت باشی.
 _ بدون تو نمی م...

 دست و روی صورتم به حرکت درآوردر انگ تهاشو روی لبهای ،ریفم ک ید؛
بت  بدی منو همی ـــه توی قل ید قول  با مارال! _ هیس... می ــی.  هداری  نگ

 همی ه.



اش ای داغم پیراهن سفیدشو که آستیناشو تا آرنج تا صده بود خیس می ردر منو 
اص خودش جدا کرد وخیره شـد توچ ـمام و با لبخند مهربونی گفت:گریه ن ن 

 دیگهراینجوری اشک منم در میاریا...
 ؟نم_ باورم نمی ه این آخرین مالقاتموِن علی! من چجوری بدون تو صندگی ک

_ این حرفو نزن مارلِی من! این نمیتونه آخرین مالقات ما باشـــهر من وتو باصم 
 همدیگرو میبینیم.

 _ نمیتونیمر دیگه نمیتونیم همدیگرو ببینیم.
 خم شد صورت خیسمو ب*و*سیدر لرصه ی تنم بی تر شد.

ساِت که  ستت پاکت ع  _مثال ی روص که تو داری توی خیابون راه میری و تو د
دی تا ببری دان گاه یه پسر سر به هوایی مح م میخوره بهت وهمه ی چاپ کر

ع سات پخش صمین می ه.بعد به سرعت خم می ه تا ع ساتو جمع کنه که تو 
 داد میزنی؛

 _ مگه کوری یابو علفی؟
بعد اون یابو علفی ســرشــو باالمیگیره و میبینه عه این ه همون دختِر ُتخِس  

 مالقات دیگه ی من وتو! چندسال پیِش. بعد اون می ه یه
 خندیدم؛

 _ هنوص یادته؟
 یه تای ابروشو باال داد؛

 _ بله که یادمه...



ش مم آورد و همراه با قلقلک دادنم گفت: من یابو  سمت  شارشو به  انگ ت ا
 علفیم؟ آره؟

 و من اص خنده ریسه رفتم که بی هوا صمزمه کرد؛
 _ من تورو خیلی دوست دام دخترر خیلی صیاد...

شدیم و علی  رو به من که کنارش بودن کلی حالمو خوب کرده  سوار شین  ما
 بود گفت: خب حاال کجا بریم؟

 _ برای من فرقی نداره.
 _ بریم خونه ی دوستم؟ چندروصه رفته مسافرت و من اونجا میمونم.

 گونه هام ُگر گرفت و سریع گفتم:نه اونجا نه.
 خندید؛

ست نداری چ م _ نترس! فقط میخوام یجای آروم باهم با شیم. اما اگه تو دو
 نمیریم.

توی این مدتی که باهم بودیم علی هیچوقت پاشــو اصگلیمش دراصتر ن رده بودر 
 حتی تو یه خونه ی خالیم اص باهاش بودن نمیترسیدم.

 _ بریم.
وارد آپارتمان شدیم.یه خونه ی ُنقلی و شیک بودر هر  دو روی کاناپه ن ستیم و 

 بهمدیگه خیره شدیم.
صدای خفه ای گفت:  صورتم به حرکت درآورد وبا  ضای  انگ ت و روی اع

 امروص چقدر خوشگلتر شدی!
صورت و به صورتم نزدیک کرد و لبهاشو روی پی ونیم گذاشت وب*و*سید. 

 سرمو روی سینه اش گذاشتمو صداش صدم؛



 _ علی؟
 _ جاِن دِل علی؟

 _ اگه منتظرت بمونم یروصی میای دنبالم؟
شد و با خوشحالی گفت: میتونی منتظرم بمونی؟ میتونی اینارم اص حرفم شوکه 

 دست به سر کنی و منتظر من بمونی تا بیامو ببرمت؟
_ یروصی بیا دنبالم! بیا و بهم بگو که دکتر شـــدیر بگو پول داری وحاال دیگه 
ستگاریر اونروص من طالق میگیرمو با تو اصدواک  ست میرن خوا خانواده ات وا

 می نم! میای؟
وری ه انگار اص حرف و خواســته ام تعجب کرده بود ســرشــو مســتقیم گرفتو ط

 درحالی ه بین ابروهاش گره انداخته بود گفت: نه مارال!!!
شی پیدات می نم؛  شتم بهم بگه میام عزیزمر میام دنبالت و هرجا که با توقع دا
سینه اش بلند کردم وبا چ مهای پراص اش م ُصل صدم  اما نگفت. سرمو اص روی 

 بهش؛
 _ چرا؟

_ مارال من تورو اینطوری میخوامر اینطوری که پاکتر اص گلی و فقط دســتهای 
شه که دختر  شب اول اصدواک تمام هیجانم این با من بهت خوردهر اینطوری که 
مورد عالقمو مال خودم ب نم نه این ه دســـت خورده ی ی ی دیگه رو تو بغلم 

 بگیرم!!!



جمله ای که گفت صدبار توی مهنم ت رار  این حرفش مثل ُپتک خورد تو سرمر
شــد و درحالی ه بهش خیره شــده بودم واشــ ام میریخت آروم گفتم: حتی اگه 

 نذارم دسِت هیچ مردی بهم بخوره؟
سی  ست که باک شدنی نی ش اتو ببینم اما این کار  _ نمیخوام ناراحتت کنم یا ا

رل تو خودشــو کنت صندگی کنی و اون مرد بتونه مقابل اینهمه صیبایی و ،رافِت 
سنامه ی ی ی دیگه میره  شنا سمت تو  کنهر حتی اگه اینم ب ه باص قبل اص من ا

 واین برام غیر قابل قبول!ِ من میخوام تو فقط وفقط مال من باشی...
شنیدن این حرفا اص صبون علی برام خیلی سخت بودریهو عین فنر اص جام پریدم 

 وکیفمو برداشتم.
لی! اونم این ه من هرگز َته موندمو اص بغل ی ی دیگه _ یچیزو مطمئن باش آقاع

 جمع نمی نم تا برای تو بیارمش...
 علی هم به َطَبعیت اص من بلند شد و صدام صد؛

 _ مارال؟یه دیقه گوش کن.
_ هیــــــــس!حاال تو گوش کن! بعد اص شنیدن این حرف اصت مطمئن باش 

قت منتظرت نمیمونمرحتی منتظر نمیمونم هام  که هیچو با یابون  که توی خ
 برخورد کنی و همو مالقات کنیم.

 باعصبانیت دستمو روی قلبم کوبیدم؛
سینه صندونیت می نم و هرگز نمیذارم اص اونجا  _ اص امروص به بعد تورو توی این 
بیرون بیای.بهت قول میدم هیچوقت توی صندگیت دیده ن ــم و باع  آصارت 

 سهم تو باشه... ن م.امیدوارم تمام خوشبختی های دنیا
 نزدیک در خروجی دستمو گرفت.



 _ نرومارال! توحرفمو بد براشت کردی منظورمن این نبود.
خم شدم صیپ پوتینموک یدم و با پوصخندگفتم: مهم نیستر تو فقط حرف دلتو 
سیو نوذیریرباید برم  ستم چون حق داری که ته مونده ی ک صدیر اصت دلخور نی

 علی...
  تش فرو برد.دست و الی موهای پرپ

 _ اینطور نیست مارال! باشه معذرت میخوامرصبرکن خودم میرسونمت.
 یه لبخند مصنوعی صدم؛

 _ دوست دارم تا خونه قدم بزنم وتنها باشم تو برو استراحت کن.
 سوئیچ و اص روی میز برداشت؛

 _ نمیخواد قدم بزنیرمیرسونمت.
مر یه می ردم. اص خانواده اسرمو به شی ه ی ماشین ت یه داده بودم و بی صدا گر

ــی ه اومده بود تا منو اص علی جدا کنه متنفر  ــتمر اص صندگیم و اص کس ــرنوش اص س
 بودم.

 چند خیابون دورتر اص جای همی گی ماشین توقق کرد؛
 _ چی د علی؟

 _ بیا باهم بریم مارال! توروخدا بیا بریم.
 _ چرند نگو علی! ماهمه ی حرفامونو صدیمر حرکت کن.

 گرفت؛ دستمو
ست دادنت نزدیک می م تاصه میفهمم چه اتفاقی  _ هر لحظه و ثانیه که به اص د

 داره میفته! نرو مارال...



 نگاهمو اص نگاه نافذش دصدیدم و صمزمه کردم؛
_ برو علی! جداییمونو ســخت ترش ن نر من نمیتونم با فرار کردنم شــاهد بی 

استهر یه َتقه بنده تا اص کوبیدن وآبرویی خانواده ام ب م. بابام قلبش مریضه و به 
 نمیخوام فرار من اون َتقه باشه.

 نمیتونم َننگ بی غیرتی ب م رو پی ونِی پدر و برادرام.
چه  که این  بذارم روبروی کلی توهین وتحقیر  مادرمو  نمیتونم فرار کنم و 

 دختری بود تربیت کرده.
ینده ات میزنیراونم نمیتونم باهات بیام و شــاهد باشــم چه َگندی به صندگی و آ

 بخاطر من.
 نه علی من نمیتونم هیچ کدوم اص اینارو ببینم و َدم نزنم؛نمیتونم.

دســتمو بردم رو دســتگیره ی در و با اشــک گفتم: دوســتت دارمر هیچوقت 
فراموِشت نمی نمر هرجا که باشم حتی تو بغل ی ی دیگه فقط بیاد توام. مراقب 

 خودت باش. خدافظ...
اص ماشین پیاده شدمرمقابل چ مای علی که اشک خیسش کرده  درو باص کردمو

 بود و خیره ی من بود دوییدم.
اص اون خیابون دوییدمو به خیابون بعدی رســیدم... گریه می ردمو میدوییدمر 

 خیابون بعدیر خیابون بعدی و.....
تمام مســیر حیاط تا در ورودی ســاختمونو دوییدمر جلوی چ ــمای مامان که 

باال رفتم وخودمو درحالی ه مات و مبهو ها  له  ته شـــده بود اص پ ت بهم دوخ
 شدیدن نفس نفس میزدم به اتاقم رسوندم ومثل همی ه پرت شدم روی تخت.



انگار اشــ هام دریایی بود که هیچوقت خ ــک نمی ــد. حاال دیگه واقعا همه 
 چی بین من و علی تموم شد.

صورتی ه به روش نیاوردم اما داغون بودم اص حرف ایی ه بهم صد و منو َته مونده در
خطاب کرد.امروص واســه همی ــه ِقیدشــو صدم چون مطمئن شــدم دیگه منو 
سوندم و به حال صارم  نمیوذیره. خودمو اص روی تخت جمع کردمو جلوی آیینه ر
ــه؟ پس  ــتم تموم ب  ــک میریختم؟ مگه خودم نخواس نگاه کردمرتا کی باید اش

ید یانمو عذاب م به این تقدیر چرا دارم خودمو اطراف م؟مگه خودم نخواســتم 
 تلخر تن بدم؟ پس چرا خودمو نابود می ردم؟چرا؟

باقیمونده ی اشــ امو اص صــورتم پاد کردمرلباســامو اص تنم َکندم و رفتم صیر 
 دوش. با خودم صمزمه کردم؛

 _ دوباره شروع کن مارال!تو میتونی.
                                                        *** 

روبروی آیینه ی قدی ایســتادم وبه خودم نگاه کردمرتقریبا آماده بودمرشــلوار 
سته می د و دورتادور  سارافون قهوه ای تیره که اص جلو با بند ب سفیدری ه  کتان 
ــندِل قهوه ای که با  ــرکرده بودم.ص ــفید هم س ــال س ــت و یه ش ــفید داش نوار س

شه پام بودرمثل هم شته با ساده و مالیم سارافونم همخونی دا ی ه هم آرایش 
 روی صورتم خوابیده بود.

 در اتاقمو باص کردمو اص پله ها پایین رفتمر بابا با دیدن من لبخند موقرانه ای صد؛
 _ به به عروس خانوم ما چقدر خوشگل شده!



َسلی موک میزد بروم لبخند صد.  صطفی هم با نگاهی که توش همدردی و َت و م
سین برانگیزی به من مامان همونطور که م غول  امر ونهی به مونا بود نگاه تح

 انداخت و گفت: دختر نیست که دسته گِل.
ناالی  کا به من  یت  عادت همی ـــه اش بی اهم ثل  که م و فقط مرتضــی بود 

 تلویزیونو صیرو رو می رد.
ستمرمونا با دیدنم  صندلی های غذاخوری ن  شوزخونه و روی ی ی اص  رفتم آ

 شگل شدید مارال خانوم.لبخند صد وگفت: خیلی خو
 _ مرسی عزیزم.

 مامان صدام کرد و منو برد تو اتاق خودشون.
 _ مارال جون اینو بگیر وقتی مهمونا اومدن و خواستی بیای پایین سرش کن!

به چادر سفیدی که گالی محو و کمرنگی داشت و توی دست مامان به سمت 
 من گرفته شده بود نگاه کردم؛

 _ این چیه مامان؟
 سوال احمقانه ای پرسیدمر من ه میدیدم و میدونستم اون چیه.چه 

_ بابات اینو خواســته ر میگه دوســت دارم دخترمو تو شــب عروس شــدنش با 
 حجب و حیای بی تری ببینم! حاال گذشته اص خواسته ی بابات توکه اخالِق....

 _ آره اخالِق مرتضی رو هم که میدونم.
ــتمو دراص کردم چادرو گرفتم وبا ــدن دختر  دس ــب عروس ش پوصخند گفتم: ش

 حاک نادر که صورِی بذار چادر سرکردن م صوری باشه.
به گوشــی نگاه می ردم که چندروص هیچ خبری اص اســم علی توش نبود؛ شــاید 

 داشت بهم کمک می رد تا فراموشش کنم.



به چادر ســفید نگاه می ردم که ای کاش َکفَنم بود و راحت می ــدمر تو اف ار 
 بودم که مونا در صد و وارد اتاقم شد. خودم غرق

 _ مارال خانوم مادرتون فرمودن مهمونا اومدن ت ریق بیارید!
 _ باشه تو برو منم میام.

ســرش پایین بود وداشــت با انگ ــتهای دســتش باصی می رد که گفتم: چیزی 
 مونده که بگی مونا؟

 ن.رش کنی_ ببخ ید خانومر حاک خانوم فرمودن چادر یادتون نره که حتمن س
پوصخند صدمو گفتم: به حاک خانومت بگو مارال گفت نترس حاک خانوم باصم 

 آبروتونو میخرم!
 چادرو سر کردمو اص پله ها پایین رفتم.

آشــوزخونه ی خونه دقیقن روبروی پله ها قرار داشــتر تلویزیون و یک دســت 
ــلطنتی طالیی  ــت مبل  س ــت پذیرایی و یک  دس ــمت راس مبل راحتی ِکرم س

 چپ پذیرایی و با فاصله ی صیاد اص هم قرار داشتن. سمت
با چ مای بی رون و بدون احساس و خسته آروم و شمرده شمرده و با وقار پله 

هارو طی کردم و برگ ــتم ســمت چِپ  پذیرایی و درحالی ه  داشــتم با نگاهم  
مهمونارو برانداص می ردم ســالم دادم و با جواب ســالم گرمی مواجه شــدم و با 

 ی مامان که میگفت مارال جان بیا پیش مادرب ینرن ستم روی مبل ت ی.صدا
سمت چوم بابا و مامان قرار داشتن و سمت راستم مصطفی و مرتضی ن سته 
بودن و روبروم دوخانوم محجبه ی سن باال بودن وکنارشون دوآقای سن باال که 



م ــ ی  ویی یش پیرمردی توُپر با موهای ســفید بود که میون ــون کمتر تاِر م
 دیده می د واون ی ی کمی جوانتر بنظر میرسید و تقریبا الغرتر و کم موتر بود.

ضی جوونی چهارشونه با چ م وابروی م  ی قرار داشت   بین اون مرد و مرت
 و ُکت وشلوار سورمه ای و پیراهن آبی کمرنگ تنش بود.

ی بجابا دیدن اون جوون هاله ی اش ی توی چ مام قرار گرفتردوست داشتم 
اونرعلی روی اون مبل ن ـسـته بود و نگاهم می رد و با شـیطنت همی گیش 

 میخندید و من توی دلم قند آب می د.
اما اینا همش یه توهم بود و ســـاخته ی مهِن من؛ این یه جمِع دیگه بودرتوش 

 علی نبودرخانواده ی علی نبودرخانواده ای که هیچوقت ن ناختم ون!
 رضایت ودلخوشِی منم نبود!

انقدر تو اف ارم غرق شــده بودم که اصــال نمی ــنیدم بزرگترا دارن درمورد چی 
شنیدم که پیرمرد توپُر با لبهای خندون گفت:حاک  صحبت می نن فقط همینو 

 آقا اگه اجاصه بفرمایین این دوتا جوون برن وحرفاشونو بزنن.
ــدرپدرم رو به پیرمرد ــتر گرفته ش رد و ک با این حرف به خودم اومدم وحالم بی 

 گفت:اختیار دارین!مارال  جان دخترم برید اتاقت حرفاتونو بزنین.
صدایی که انگار اص ته چاه درمیومد چ می  بزور خودمو اص مبل جدا کردم و با 

 گفتم و به راه افتادم و اون پسر بدبختم بعد اص کسب اجاصه دنبالم اومد.
ی  حبت کردن همهطوری میگفتن حرفاتونو بزنین که انگار با چند دقیقه صــ

خصوصیات همو میفهمیدیمرهرچند برام مهم نبود؛اون ه هیچوقت نمیتونست 
 برام علی ب ه.



در اتاقمو باصکردم و با بفرمایید تعارف کردم داخل ب ــهربعد خودم وارد شــدمو 
شاره کردم که روی مبل ت ِی ارغوانی رنگ که  ست ا شتم.با د درو نیمه باص گذا

ه و خودمم روبروش روی تخت ن ــســتم.انگار اص تختم فاصــله داشــت ب ــین
نداشــتیم وتو  جا بودیم چون هیچ حرفی برای گفتن  بار این به اج هردومون 

 س وت نگاهمونو به فرش فانتزِی صیِر پامون دوخته بودیم.
مل میبســـت و ســریع بغلم می ردرگونمو  کا گه علی بود درو  مطمئنم ا

ی ن ـسـت؟دیدی کم میب*و*سـید ومیگفت:دیدی باالخره حرف ما به ُکرسـ
 موند مال خودم ب ی؟

 و من اص این کار و حرفش اص خنده ریسه میرفتمراما...
 _ شما شروع می نین یا من بگم؟
 سرمو بلند کردمو نگاهش کردم.

 _ شما بگید.
ستش جابه جا کرد وگفت:خب حقیقت و  ساعت مچی نقره ای رنگ و توی د

ــانس معماری دارم  ــالمهر لیس ــتو هفت س که تا حاال این مدرد به بخواین بیس
 هیچ دردم نخورده وتوی فرش فروشِی پدرم م غولم.

شماروهم وقتی پدرومادرتون اص حج ت ریق آورده بودن مامانوبابا دیدن  گویا 
 و انتخاب کردن.

 بعد شونه هاشو باال انداختو ادامه داد؛
 _ همین!دیگه چیزی نموند.

 خیلی بی تفاوت گفتم:اسمتون؟



 نمیدونین؟باتعجب گفت:مگه 
 یه تای ابرومو باال دادم؛

 _ باید بدونم؟
 لبخند دندون نمایی که دندونای سفید و ی دست و به نمایش میذاشت صد؛

 _ حامد.
 چادر اجباریمو اص سرم روی شونه هام انداختم؛

 _ منم نوصده سالمهر پارسال دیولم ع اسی گرفتم.
دیگه رو  جا برو من ی یدوست داشتم به کسی ه روبروم ن سته بگم پاشو اصاین

 دوست دارم.کاش میتونستم...
ـــدا کردن و  قا ص حاک آ که  فت:اســمتونم  تاهی گ نده ی کو با خ همراه 

 شنیدم؛مارال.خیلی اسم ق نگیه.
 _ ممنون.

 _ دان گاه نمیرین؟
 _ خانواده ام نذاشتن برم دان گاه.

 لبخند مالیمی بروم صد.
 ._ هنوص دیر ن دهرمیتونید ادامه تحصیل بدید

 _ دیگه دوست ندارم.
 _ چرا؟

 _ ادامه تحصیل واسه کسیه که خیلی به صندگی و آینده اش امیدواره!
 به چ مای سردم نگاه کرد؛

 _ اص دختری به صیبایی شما بعیِد که به صندگیش امیدوار نباشه.



پوصخند تلخی صدمر اص همون پوصخندا که علی میگفت تلخیش تا اســتخونای 
 آدم نفوم می نه.

 ما خودتون چی؟_ ش
 _ منظورتونو متوجه ن دم؟

 _ شما خودتونم با این اصدواک راضیین؟
_ آهان. حقیقتش وقتی پدرو مادرم ف ر صن گرفتن واسه من افتادنر اولین کسی 
که گفتن شما بودینر من اولش با خودم خیلی کلنجار رفتم که به ون بفهمونم 

سه من صن بگیرید باید خودم دی شموقتی میخواید وا شم و انتخاب کرده با  ده با
ست که  شگل و خانوم ه صرار کردن که دختری که ما میگیم انقدر خو اما اونا ا

 اگه ببینیش دیگه دست بردارش نمی ی!
 بعد خندید و ادامه داد؛

شتمرف ر می ردم دختری که اینا  شرمنده اما من صیاد به حرف ون اعتماد ندا  _
 واسه من انتخاب کنن یا کچِل یا ُشل.

 منم با لبخندی که هیچ احساسی توش نبود 
 گفتم: خب ؟حاال کدوم م؟

 به لبخندی اکتفا کرد؛
 _ اما وقتی دیدمتون متوجه شدم که پدرومادر خیلی خوش سلیقه ای دارم.

سرش دربیارم  شلش اص منو  صور کچل و  ستم تالفی اون ت با پوصخندی که خوا
 رتون خیلی بد سلیقه ان.گفتم:امیدوارم دلخورن ید اما بنظر من پدروماد

 باصدای نسبتا بلندی خندید.



 _ چه نظر جالبی! حاال پدرشما چی؟مثل پدر ومادر من بدسلیقه ان؟
نگاهی گذرا به ســرتاپاش انداختم؛هرچند برای من علی نمی ـــد اما جوون 

 براصنده ای بود.
 _ بله! ف ر کنم ای ونم بد سلیقه باشن.
 !به که خودتونم متوجه صیباییتون هستینخنده ی طوالنیی کرد وگفت:خیلی خو

 اصخنده اش منم خنده ام گرفت.
 _ صیبایی خودم یا شما؟

 _ هردومون.
 اص اعتماد به نفسش خوشم اومدرخیلی خنده رو بودردرست برع س علی!

یدیدم  نده اشــو م که من خ ندید و وقتی هم  به دیر میخ علی مغرور بودر دیر 
 دوست داشتم براش بمیرم.

امد بودموتو ف ر علیرکه با صـــداش باصم منو به صمان حال دعوت خیره ی ح
 کرد.

سرصندگیمونرخونمونم  سیو باهم بگیریم و بریم  _ بنظر من بهتِر که عقد و عرو
 که آماده است!

سیم کرد!چقدر صود  >صندگیمون<  >خونمون< چقدر صود همه چی و با من تق
 شریک ب م؟ بامن شریک شد!ما مگه من میتونستم با کسی بجز علی

 باص پرید وسط اف ارم.
 _ شما که با صندگی کنار خانواده ی من م  لی ندارید؟

 انگار حرف و متوجه ن دم.
 _ بله؟



 _ فرمودم با این ه کنار خانواده ی من صندگی کنید م  لی ندارید؟
 کدوم صندگی؟کدوم م  ل؟این چی داشت میگفت؟

 با گیجی و منگی گفتم:نمیدونم.
فت: البته واحد باالی باباینا هستیمراما باصم تقریبا باهم حساب لبخندی صد و گ

 می یم.
برای من بعد اص علی چی مهم بود که مســتقل بودن ونبودن صندگیم با یه غریبه 

 ی ناشناس مهم باشه؟
 دستمو بردم روی گردنم ویادگارِی علیو تودستم گرفتم و صمزمه کردم.

 _ م  لی ندارمربا هیچی...
د ُکِت و مرتب کرد و باهم اص پله ها به سمت سرنوشِت شوممون اصجاش بلندش

 حرکت کردیم...
انگار به پاهام یه جفت وصنه ی سنگین وصل بودو توان راه رفتنو اصم گرفته بودن 

 که آرومرآروم خودمو رو پله ها می  یدم تا به اتاقم برسم.
تاقم نق نگ فرش ا چادِر روی ســرم روی ســ ـــدم  تاقم ش ش همین ه وارد ا

بست...رفتم سمِت گوشیم که وقتی میرفتم پایین صیر باِلِش تختم پنهونش کرده 
شو صدم و با دیدن پاکت پیام روصنه ی  بودمرمثل این چندروص اخیر ناامید دکمه ا

 امیدی توی دلم روشن شد و سریع باصش کردم.
ست بودر خودش بودر چقدر دلتنگش بودمر لبخند روی لبم  سم کامال در حد

 و شروع کردم به خوندن پیام؛ نقش بست



ــم تا راحت تر  ــعی کردم مزاحمت ن  ــالم عروس خانوم!خوبی؟خیلی س _ س
فراموشــم کنیرفراموشــت کنمراما ن ــد. با این ه االن کیلومترا اصت دورم تا 
هاتم.هنوصم دیر  نده  فا و خ نگ حر ـــه!خیلی دلت باصم نمی  فراموشــم ب ــی 

 و فقط کافِی توبخوای!ن دهرواسه این ه تو سهم من ب ی و من سهم ت
ــبوندم... ای کاش  ــیو به خودم چس ــورتمو خیس کردنرگوش ــ ام ص دوباره اش

 می د علی! اما نمی ه...
سخو صدم تا جواب و بنویسمر چندبار جمله های متفاوت نوشتمو با  دکمه ی پا

 گریه پاک ون کردم و نمیدونم چی د که نوشتم؛
 ـــــــوت دل!_ تــــــو آرصوِی منـــــی ای چـــراغ خلـ

 مــــرا به جــــــــــــــان تو در دل!                    
 جـــــز آرصوِی تـــــــــــو نیــــست...                                   

 ارسالو صدم و پیامو براش فرستادم.
 صدای در و بعد صدای مونا؛

 _ خانوم جون!حاک آقا میگن ت ریق بیارین پایین.
تونســتم به صــورتم آب صدم تا حالم جا بیادرتوی آیینه به خودم نگاه کردم تامی

 یعنی واقعا من میتونستم به نداشتن علی عادت کنم؟
 یعنی میتونستم با کسی بجز اون اصدواک کنم؟

نمیتونستمرنمی درنمیخواستمرنمیخواستم با پسری که پدرم برام انتخاب کرده 
با کســی  اصدواک کنم که خانواده اش منو براش بود اصدواک کنمرنمیخواســتم 

 انتخاب کردن.من علی رو میخواستم.



ــده بودمو  ــقش ش ــتمرعلیی که عاش من علیی که منو انتخاب کرده بود میخواس
 میخواستم.من صندگیی که شروعش با ع ق باشه رو میخواستم نه اجبار...

 شاید اگه عزممو جزم می ردم میتونستم اینو به 
 اونا هیوال بودن که انقدر اصشون میترسیدم؟ خانواده ام بگمرمگه

 باص خم شدمو پ ت سرهم به صورتم آب پاشیدم و با خودم ت رار کردم؛
 _ باید بتونمرباید...

بدون تردید رفتم ســمت درو با عجله پله هارو پایین رفتمرانگار یچیزی پایین 
بل جا گذاشــته بودمروقتی پله ها تموم شــدن دیدم که هرچهارتاشــون روی م

سن و  شدم که دارن درمورد ُح شدن به ون متوجه  ستن. با نزدیک  راحتی ن 
 خوبِی خواستگارای ام ب حرف میزنن.

 صیر نگاهای سنگین ون سالم کردم ون ستم.
یا  که آیا میتونم بگم  جار میرفتم  با خودم کلن گاه می ردم و تک ت  ــون ن به 

 نه؟میتونم بخاطر علی شجاعت به خرک بدم یانه؟
با انر ی بی ــتر ا که چطور  خت  ص خودمو علی دلم برای این پســر میســو

میخندیدرمن هیچوقت نمیتونســتم اونو خوشــبخت کنمر پس گ*ن*ا*ه اون 
 چی بود؟

 _خب دخترم حرفاتون به کجا رسید؟ چجور پسری بود؟
 صدای بابا بودرهمون صدایی  که ضربان قلب منو به باصی میگرفت.

ی خودمو می نیدمو توش ُپر بود اص لرصش خیلی آروم طوری ه خودم بزور صدا
 گفتم:پسرخوبی بود.



مامان که معلوم بود خیلی این آقا حامدو پسندیده با خنده گفت: خــــــُـب 
 مادر درمورد چی حرف صدین؟

 _ نمیدونم. یعنی حرف خاصی نزدیم!
 _ بابا شما این خانواده رو خوب می ناسین؟درمورد پسره تحقیق کردین؟

 بودرداداش خوب ودلسوصم. صدای مصطفی
 مرتضی بجای بابا جواب داد؛

ــر با ادب و با  ــترخیلی پس ــون نزدیک مغاصه ی ماس _چه تحقیقی؟مغاصه هاش
 مرامِی!

 بابا سرشو ت ون داد و گفت: آره واقعا پسر خوبیه.نظر تو چیه باباجان؟
شده توی ُبهت نگاهش می ردمر بی اراد  هبا چ مهای ِگرد و ابروهای باال داده 

عا میتونم  نه گفتم:  یعنی من واق جای من حرف  میز گه ای ب که کِس دی گار  ان
 نظر بدم بابا؟

 بابا با لحنی که معلوم بود میخواد منو رام کنه گفت:چرا که نه؟ بگو عزیزم.
خوشــحال شـــدمربرای چندلحظه امید صندگی با علی توی وجودم جوونه صد 

 دواک کنم بابا!رسرمو بلند کردم وجسورانه گفتم:نمیخوام اص
نمیخوام با پسری ه خانواده هامون مارو برای همدیگه انتخاب کردن و خودمون 

 هیچ شناختی اصهم نداریم اصدواک کنم!
ستم  سوند!میدون شنیدن حرفام باصم آروم بود و این آرام ش منومیتر بابا بعد اص 

 که این آرامِش قبل اص طوفاِن.



فت:یعنی ـــه  باهمون لحن مهربوِن مصــنوعیش گ خب همی  با؟  با چی 
همینطورهربزگترا صــالن میبیننر انتخاب می نن و بچه هاشــونو میفرســتن سـر 

 صندگی ونراص حامد خوشت نیومد؟
 _ نه اما...

مصــطفی حرفمو قطع کردو بالحنی که بخواد بابارو قانع کنه گفت:بابا منظور 
سی اصدوا که  ک کنهمارال اینه که میخواد خودش مرِد صندگی و انتخاب کنهربا ک

 خودش انتخاب کرده باشه ونسبت بهش شناخت داشته باشه.
مرتضی صداشو باالبرد و با فریاد گفت:یهو بگو دختره ی بی چ مو رو میخواد 

 راه بیفته تو خیابون دنبال شوهر مورد عالقه اش دیگه!
 مصطفی با اخمی که روصورتش بود گفت:این چه طرص حرف صدِن مرتضی؟

 ر کرد؛مرتضی صداشو بلندت
سته  _ مگه حرف صدنم چ ه؟ دختره ی صبون دراص رو  بروی چهار تا بزرگتر ن 

 و اص انتخاب شوهر حرف میزنهر ِد آخه...
 دست و به سمت من دراص کرد.

 _ مگه قدیما دخترا ندیده و نوسندیده شوهر می ردن میمردن؟ هان؟
 تو صورت پر اص خ ِم مرتضی خیره شدم.

 باشی و نوسندیده باشی برات بگیرن قبول می نی؟_ اگه دختریو که ندیده 
صدبار  شت گفت:   سمتم برمیدا شد و همراه با قدمهایی که به  اص جاش بلند 

 گفتم واسه من صبون دراصی ن ن. مگه من با تو ی یم آخه؟



دســتمو روی دســته ی  مبل گذاشــتم و بلند شــدم و قدمهامو به ســمت عقب 
 برداشتم.

ستر ف سیده ا ستی و َفک _ تو ُمِخت پو سدهر انقدر تو اون باصار با پیرمردا ن  ا
 صدی شدی عین اونا.

صورتم  سمت من همانا و ک یده ای که به  ضی  این حرف همانا و دوییدن مرت
 خورد و سرمر که با نرده ی پله ها برخورد کرد و بیهوش شدم همانا...

رم ســوقتی چ ــمامو باص کردم صــوتم خیس بود و مامان و بابا و مصــطفی باال
بودن ومن روی کاناپه دراص ک ده بودم. مرتضی روی مبل ن سته بود و ی ریز با 
عصبانیت حرف میزد و به مامان و بابا گوشزد می رد که تا حاال چند بار به ون 

 گفته منو شوهر بدن اونا حرف و گوش ندادن.
 مامان با گریه بخاطر کتک صدنمراص مرتضی گالیه می رد.

 بی َرَمق.مصطفی مضطرب بود و 
با چ مهای نیمه باص و نیمه جونم صیر نظر گرفته بودم ون که صدای بابا باع  

 س وت مرتضی شد؛
ضی! دختِر من خانوِمر تا حاال رو حرف باباش حرف نزده اص این  _ بس کن مرت

 به بعدم نمیزنهر با کسی که باباش براش انتخاب کرده اصدواک می نه.
شنیدم که بابا  شده وقتی این حرفو  با مالیمت بیانش کرد دیگه همه چزو تموم 

صل ن دم خودت  دیدم. فهمیدم که این لحن مالیمش یعنی این ه تا بزور متو
 مثل بچه ی آدم اصدواک کن!

ستمو به خودم گفتم: ماراِل  ستمو ب شد و دوباره چ مای خ آهی اص نهادم بلند 
 بیچاره!



یام و ببرمفردای اونروص وقتی دیدم علی پیام داده که منتظرت تا خبربدی ب ت. م 
 درجوابش نوشتم؛

 علـــــــــــــِی ناصنینــــــم! 
 من و تـــــــو!                     

دقیقا مثــــــــل دو تــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــط                
ــم                                                             ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــواصییـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ                                 مـ

 که حتـــــــــــــی اگـــه هــــــر کدوممونـــــــم ب  نیــــــــــم  
 بــــــــــــــاص ِبـــــــــــــَهم نمیرسیـــــــــــــــــــــم...        

 بل ـــــــــــه اص َهـــــــــــــم میگـــــــذریم 
 و َرد می یـــــــــــــــــم...                                    

 ف ـــــِر ِبهـــَـم رسیدنـــــمونو فراموش کــــــــــُـن...
 امـــــــــــــــــــــــا منو نــــــــــــَـه...

 همی ه دوستـــــت دارم علـــــــــی!
ــومینه و صندگیم مع ــتم تو دِل آتیش توِی ش ــیمو گذاش ای نبعد اص اون پیام گوش

 خودشو اص دست داد.
شتر... توی تمام  سخت ترر بی تفات ترر بی ارص شتر  روصها بدون علی میگذ
اینروصهایی که همه دنبال کارهای مراسم عروسی من و حامد بودنرمن خودمو 
ضای خانواده ام حرفی  تو اتاقم حبس می ردم وگریه می ردم! با هیچ دوم اص اع

سی من نمیزدمر تمام کارها توی دو هفته ت شده بودن.فردا جمعه بود و عرو موم 



و حامد که بعد اص خواسـتگاری دور سـه بار بی ـتر همدیگرو ندیده بودیم اونم 
 برای آصمایش و خرید بود که همراه با مادرها و بدون هیچ حرف صیادی گذشت.

 مامان کنارم روی تخت ن سته بودر دستمو توی دستش گرفته بود؛
ــبیه که دخ ــب آخرین ش تر این خونه ای مارال! اص فردا یه صندگی جدیدو _ ام 

 شروع می نیر با کلی خوشبختی.
 _ توی خونه ی بابام ِکی دلم خوش بود که توی خونه ی شوهر باشه؟

شبخت می ی که میای و اص ما بخاطر  ش ر نباشر یروصی انقدر خو _ انقدر نا
 این ه مجبورت کردیم با حامد اصدواک کنی ت  ر می نی.

تلخی صدمو گفتم: آره! حتما یروصی میام و میگم دســتتون درد ن نه که پوصخند 
 نذاشتید با َمرِد مورد عالقه ام اصدواک کنم و بزور شوهرم دادید.

 مادرم با صبوری دست و روی دستم گذاشت.
شب مجردیتو با خانواده ات  شو بریم پایینرنمیخوای آخرین  سه عزیزم! پا _ ب

 باشی؟
 با اخم اصش رو گرفتم؛

 _ میخوام برم حموم.
ــابی  ــی و باید حس ــتراحت کن! فردا تو عروس با لبخند گفت: دوش بگیر و اس

 بدرخ ی.
 با نواصشهای مامان چ مامو باص کردم.

لت ببرتت  با یاد دن ماد ب قا دا که آ ـــت  یدار شــو االناس مادر ب جان  مارال    _
 آرای گاهرپاشو عزیزم.



سفید و یه بافت و پوتیِن  سری  شیدم و منتظشلوار جین و رو ر خزداِر بنفش پو
 شدم تا آقای داماِد مثال خوشبخت با اسِب سفیدش بیاد و منو با خودش ببره.

 مونا اص پ ت در صدام کرد و خبر اومدن حامدو داد.
شیرینم بود خداحافظی کردم و  شاهِد تمام خاطرات تلخ و  اص اتاق ق نگم که 

 رفتم پایین.
مان منو ما پذیرایی  با  جلوی درب خروجی  ید و همراه  توی آغوشــش ک ــ

 ب*و*سیدنم گفت:خوشبخت ب ی مادرجون.
خودمو اص آغوشــی که دیر یادش افتاده بود برام گرم ب ــه بیرون ک ــیدمو دی ته 

 وار گفتم:نمی م حاجیه خانوم!
حامد یه شلوار پارچه اِی جذب سورمه ای و پیراهن سفید که یقه ی سورمه ای 

 ی م  یش جلوی در ایستاده بود.داشت پوشیده بود و کنار پرادو
با دیدن من دِر ماشینو باص کرد و بعداص سالم با لبخند دندون نما گفت:بفرمایید 

 عروس خانــــــــــــــوم.
س وت بینمون  شدم. شین  سوار ما سالم خ ک و خالی اکتفا کردم و  به یک 

شت و با نگاهی ب شاد گذا شن کرد و یه آهنگ  شینو رو ضبط ما  هحاکم بود که 
 من گفت:تو همی ه انقدر کم حرفی؟

 _ بله؟
 _ همی ه حرف نمیزنی و ساکتی؟

 _ ساکتم چون حرفی ندارم.
 _ خب حرف بزن! اص خودت بگو؟ اص آرصوهات؟ اص خواسته هات؟



 _ خودم همینم که اینجاست و هیچ آرصو وخواسته ایم ندارم.
 لبخند اص لباش محو شدریه تای ابروی م  ی و باال داد.

 ونم بورسم چرا انقدر افسرده ای؟!_ میت
 _  نه نمیتونی!

 اص حرف من صدای خنده اش بلند شد.
_چ م نمیورسمراما توام انقدر ِکِسل نباش دیگه ام ب بهترین شِب صندگیمونه 

 ها...
ــت  ــِب َکذایی رو دوس ــحال بودرچقدر ام  ــوخترچقدر خوش دلم براش س

سه همی ه یه آرصوداشتم داشترام بی که شِب عزای من بودراص ام ب دیگه وا
 و اون این بود که ی روص توی خیابون با علی سینه به سینه می دم.

خیره شده بودم به حامد و تو اف ارم غرق بودم که صدای خندیدنش منو متوجه 
 خودش کرد.

 _ حاال خوشگل هستم که اینطوری بهم ُصل صدی؟
ندیدم اشــک به حرفش و برداشــتش اص نگاهم خنده ام گرفتردرحالی ه میخ

با بغض و اشــ ی که در هم آمیخته شـــده بود  توی چ ــمام جمع شـــد و 
 گفتم:خیلی باحالی بخدا!

 متعجب نگام کرد؛
 _ چرا گریه می نی؟

 با پ ت دستم اش امو پاد کردمو با لبخند مصنوعی گفتم:اشک شادِی!
اص ماشین پیاده شدم و به سمت آرای گاه حرکت کردمرچند قدم بی تر برنداشته 

 ودم که شنیدن اسمم مانع حرکتم شد و برگ تم.ب



 چ مهاش برق خاصی داشت و لحنش یه لطافت خاصی.
 _ خیلی خوشحالم که قراره تو شریک صندگیم ب ی.

با منی ه هیچ  حرفش مثل فرفره توی مهنم چرخ میخوردراین چطور اص اصدواک 
 ود...بشناختی اصم نداشت خوشحال بود؟ شاید ف ر می رد منم حسم مثل اون 

 یه لبخند اجباری و مصنوعی بهش صدم و بی حرف وارد آرای گاه شدم.
ــتن روم کار می ردن و من هر  ــبح تا نزدیک غروب ی ریز داش ــاعت ده ص اص س

 لحظه بغضمو قورت میدادم و سعی می ردم خوشحال باشم امانمی د.
 هول و هوش ساعت چهار بود که من آماده بودم و قرار بود همین ساعت حامد

 بیاد دنبالم.
چند دقیقه اص چهار گذشــته بود که فیلمبردار اومد داخل وگفت:عروس خانوم 

 آماده باشن تا آقا داماد بیاد داخل!
صله ی این قرتی  شتمرحو شادی که تو آرای گاه میخوند ندا صله ی آهنگ  حو

 باصیارم نداشتمرهرچند اگه علی بود موضوع خیلی فرق می رد.
ــتاده بود ــاده روی جلوی آینه ایس م و به خودم نگاه می ردمریه آرایش الیت و س

 صورتم بود که فقط ر  سرخ رنگم روی صورتم خودنمایی می رد.
شده بود و تور گیووری  شینیون  ش ل ق نگی  موهای مواک خرمایی رنگم به 

 بهش وصل بود.
 لباس عروِس گیوور و ساده ای با ُپق مناسبی تنم بود.



اص خودم برداشــتم و به حامد خیره شــدم...ُکت و با ورود حامد دســت اص براند
سفید و کراوات م  ی و کفش براق  شلوار م  ِی جذب پوشیده بودرپیراهن 

 م  ی تیوش رو کامل کرده بود.
اص حق و انصاف نگذریم حامد هیچ دسِت کمی اص علی نداشتر اومد نزدی تر 

ست سته گل ق نگ داد د سید و یه د ستش گرفت و ب*و* ستمو توی د رُکت مد
پ ــمالومو تنم کرد و کاله ــو با احتیاط روی ســرم قرار داد و باهم به ســمت 

 ماشین حرکت کردیم.
که عروس  مه کرد؛ الحق  ماشــین کمی بهم خیره شـــد و صمز بل اص حرکت  ق

 صمستونیرمثل برف صیبا و دوست داشتنی...
 ومن باص هم اص اون لبخندهای اجباری و مصنوعی تحویلش دادم!

ــی تو یه ــدیم و صن ومرد  عروس ــته می  باغ تاالر بود که اص باغ وارد یه محیط بس
 جدا بودنرمستقیم رفتیم به سمت اتاق عقد.

دورو برمون پراص مهمون بودرسرو صداهاشون سرسام آور بودرچ مامو دوخته 
سفره ی عقدی که جلوی پامون بود وبه علی ف ر می ردمربه این ه کاش  بود به 

صه ها و فیلمها یه سِت منو بگیره و به همه بگه مثل ق و درو باصکنه و بیاد جلورد
 که مارال ع ق منهرسهم منهرمال منه ومنو با خودش ببره.

بعد توی دلم حســـابی به این اف ار مزخرفم خندیدم و خنده ی درونم به لبم 
اومد و لبخند توش نقش بست که فاطمه دختِر عمه سودی َسقلمه ای بهم صد و 

 یخوای جواب بله رو بدی؟گفت:عروس خانوم؟نم
ــرویس جواهری که روی میز بود که  ــدم دورو برم چه خبرهربه س تاصه متوجه ش

 گویی صیرلفظی بود نگاه کردم و با خودم صمزمه کردم؛



 _ یعنی بعداص این بله همه چی تموم می ه؟
 صدای عاقد به گوشم رسید؛

که بهت دادیم _ عروس خانوم سرویس جواهرتو دادیمر داماد به این خوشگلیم 
 دیگه چی میخوای که بله نمیدی؟

 باصم با خودم صمزمه کردم؛
 _ اگه بگم نه چی می ه؟

 صدای مامان تو گوشم پیچید؛ 
 _  ِا وا خدا مرگم بدهر دختر صبونتو موش خورده؟

 صدای خنده و بعد صدای صنی جوون؛
 _ الهی فداش ب م عروسمون ناص داره...

 رو به کی میگفتم؟ به کسی بجز علی؟ باص قصد بله گفتن نداشتم.بله
 صدای عاقد که ت رار کرد؛

_ عروس خانوم بنده وکیلم شمارا با مهریه ی معلوم و یک جلد کالم الله مجید 
 و یک جفت آیینه و شمعدان به عقد آقای حامد محمدی دربیاورم؟

 حامد صدام کرد؛
 _ مارال؟

 به سمتش برگ تمو گفتم:بله؟
 ا توی گوشم صوصه ک ید.صدای جیغ و دست و هور

من یه بله ی دیگه گفتم و اونا یه بله ی دیگه اصش برداشـــت کردن.و صـــدای 
 مبارد باش ها مثل عرض تسلیتی شد برای قلب عزادارم.



ش وه  سی مجلل بود اما بنظر من یه عزادارِی با  سی بنظر همه یه عرو این عرو
 برای یه عروِس داغدار...

گا نه ی عروســی ن نا فای علی اص مهنم خطور به مجلِس ص ه می ردم وحر
سیمون برای همدیگه حرف میزدیم  بهم قول میداد  سم عرو می رد؛وقتی اص مرا
که یه عروسی مختلط بگیریم که حتما هم باهم والس بر*ق*صیم.همی ه بهم 
خیره می ــد و بعد باخنده میگفت:مارال تو توی لباس عروِس ســفیدر کنار مِن 

 عاشقرچه چیزی می ی؟
 کجا بود که ببینه مارالش تو لباس سفید کنار ی ی دیگه بود؟ حاال

اعالم شـــد که وقت ر*ق*ص عروس و دامادهراین دیگه واقعا یه عذاب دیگه 
 بود.

 حامد بلند شد دست و بطرفم دراص کرد و با لبخند گفت:والس بلدی؟
 متعجب و با چ مایی که به انداصه ی یه کاسه گرد شده بود نگاش کردم.

باشــی آبروت _ اینج لد ن گه ب لدنیســتیر ا مه ب گام می نی معلو که تو ن وری 
 رفته!چون سفارش آهنگ والس رو برای ر*ق*صمون داده بودم!

نفســم توی ســینه حبس شــده بودرچطور میتونســتم با کســی بجز علی والس 
 بر*ق*صم؟ چطور میتونستم با ع ق تو آغوش یه غریبه ی َمحَرم جا ب م؟

سط  ست و دور با قرار گرفتنمون و شروع آهنگ مالیم والس حامد د سالن و 
 کمرم قفل کرد و شروع کردیم!

 دِر گوشم صمزمه کرد؛
 _ من عاشق والسمر مالیم و عاشقانه! توچی؟

 _ فقط والس.



 _ پس این اولین تفاهمموِن.
نخندیدمر  لبخند نزدنمر چون ه من این تفاهمو فقط با علی میخواســتمر دلم 

ست وقتی والس می شیطوِن میخوا سلی و  صم چ مهامو به چ مهای ع ر*ق*
 علی بدوصم...

 حامد کمِر نحیفمو با کمی ف ار به خودش نزدیک کرد و صمزمه کرد؛
 _ انقدر اخم بهت میاد که آدم عاشق نامهربونی می ه...

 چ مامو بستمو صدای علی تو گوشم پیچید؛
به ک تامو بویچم  که دســ ظه ای رو می  ــم  ظار لح مارال همش انت مرتو _ 

بچســبونمت به خودم و بی اهمیت به اون جمعیتردر گوشــت برات حرفای 
 عاشقانه بزنم.

حاال اص اونهمه آرصو فقط صداش تو گوشم مونده بود. حاال تمام آرصوهامونو با 
 به گور برده بودم.« بله»یه 

 سوار ماشین شده بودیم و با همراهِی جمعیت به سمت خونه میرفتیم.
 جهمونو جلب کرد؛صدایی اص بیرون تو

 _ کجا میرید رفیق؟
ضایت درون و ن ون میداد گفت:  ش اری که برع س من ر حامد با لبخند آ

 میریم به ت!
ند مهربونی  گاه لبخ ناخودآ گاه خیرشــو روی من مع وس کرد و من  عد ن ب

 نصیبش کردم.
 شاید چون جمله اش ق نگش بود!



ــا ــدیمر یه باغ جلوی خونه بود و یه س ــاختمون ش ــطش قرار وارد س ختمون وس
داشــت که طبقه ی اول دو واحد روبروی هم قرار داشــت و دو واحدم طبقه ی 

 دوم که ی یش برای حامد بود.
درو باص کرد و بانگاهی که ُپر بوداص شـــادیر گفت: به خونه ات خوش اومدی 

 عروس خانوم!
وارد خونه شــدمر ضــربان قلبم تند میزدر خونه ی بزرگ و دوبل ســی داشــتر 

سمت پایین سلطنتِی آبی نفتی و  ست مبل  سمتش یک د ر پذیرایی بود که یک 
 دیگه اش مبل راحتِی چرِم کرم قهوه ای چیده شده بود.

 پنجره ها هم با پرده های مجلل همرنگ مبل پوشیده شده بودن.
شتر گوشه ای  سیله هیچ چیزی کم ندا شت و اص نظر و شوزخونه ی مدرنی دا آ

 ت باال که مسلما اتاقها قرار داشتن.اص پذیرایی پله میخورد به سم
 _ میوسندی؟

 _ آره خونه ی ق نگ داری.
 دستمو گرفت و دی ته کرد؛

 _ خونـــه ی ق نــــــگی داریـــــــــــــم!
سته بودم و ف ر می ردم اگه علی االن منو تو این لباس دیده بود  روی تخت ن 

 چقدر موق و شوق می رد.
اشـ ام مقاومت کنه واونا خودشـونو به مرص م ه چ ـمام نتونسـته بود درمقابل 

 هام رسونده بودن.
 به تاوان کدوم گ*ن*ا*ه سهم من اص صندگی این شده بود؟

 لیوان آب مقابل صورتم قرار گرفت.



 _ بفرمایید
سی توش دیده می د لیوانو گرفتم و کمی اص آب  سو ستایی که لرصش نامح باد

 خن ش نوشیدم.
ص ل حامد ُکت و درآورد و روی  شُ سولی انداخت و کراواتش رو  ندلِی میز کن

 کرد.
 دو دکمه ی باالیِی پیراهن م باص کرد!

بان قلبم داشـــت اوک  پایینرضــر نداختم  ها ســرمو ا نه  با دیدن این صــح
میگرفترپ ــت من روی تخت ن ــســت و ُکِت ســفید پ ــمالومو آروم اص تنم 

 درآورد.
 م.تمام بدنم میلرصیدرشروع کرد به باص کردن بند لباس

سش کرد.آه اص  شت و با لبهای داغش لم شو روی گودِی نحیِق گردنم گذا سر
 نهادم بلند شد و اش ای داغم روی لباس عروِس سفیدم ریخت!

 دوست داشتم داد بزنم و بگم علی منو ببخش!
بعد اص باص کردن تمام بندها توی چندلحظه تاپمو اص تنم بیرون ک ید و همراه با 

یدر این هول دادنم روی تختر رو بدنم میلرص یده بود و  م خیمه صد... رنگم پر
ــورتم  ــو به ص ــورت  ــم حامد دورنموند وهمونطور که ص حس و حالم اص چ 

 نزدیک می رد گفت:چرا رنگت پریده؟
 با لحن ملتمسانه ای نالیدم؛

 _ خواهش می نم...



سیدنم  شروع به ب*و* ش ای من  سمِت گردنم برد و درمقابل ا صورت و به 
 کرد.

ت باص کرد و اص تنش درآورد. با دســ های پیراهنو  مه  ندمشر دک قب رو به ع ام 
سش  ش امو بگیرمر دوباره روم خیمه صد و آروم طوری ه نف ستم جلوی ا نمیتون
نداره  یه می نی؟ ترس  فت: چرا داری گر یداد گ لک م داشـــت صــورتمو قلق

 مارال...
 «دست خورده می ی» یاد حرف علی افتادم

 خورده می ی...دست خورده می ی... صداش پیچید تو گوشم ؛ دست
 گریه ام شدت گرفتر صجه صدم؛

 _ توروخدا حامدر اصت خواهش می نم!
 اص روم بلند شدر کنارم ن ست.

 _ میخوای بذاریم برای بعد؟ هروقت که آمادگی و داشتی؟
 سرم به ن انه ی مثبت باال و پایین کردم وبه گریه کردنم ادامه دادم.

 عزیزمر پاشو برو حموم یه دوش بگیر تا آروم ب ی. _ بسه دیگه! گریه ن ن
صورت و  سرو  ستن  ش ضر فقط یه دوش گرفتن و  ست میگفت درحال حا را

 بدنم میتونست منو آروم کنه!
ــلوارد  ــت ش ــمو هرچه صودتر برم حموم اما اص حامد که داش ــتم پاش میخواس

 راحتی و میووشید خجالت می  یدم.
 نوص با چ مای نیمه باص گریه می ردم.انگار فهمیده بود روم نمی ه چون ه

 دست و روی سرم ک ید.



_ خودتو ناراحت ن ن عزیزم! هنوص کلی وقت هســترمن میرم حموم ســالن 
 دوش بگیرم توام پاشو برو حموم.

شک ریختم تا  بعد اص این ه اتاقو ترد کرد به حموم پناه بردم و صیر دوش انقدر ا
 وم دراومدم و دیدم که حامد نیست.جایی ه توانی برام نموند و ساکت اص حم

تی رت و شلواِر سفید پوشیدم ورفتم صیر لحافرمیخواستم چ مامو ببندم که 
 حامد در اتاقو باص کرد و با لبخند گفت:میتونم بیام تو عزیزم؟

بخاطر لطفی که درحقم کرده بود و بهم فرصـــت داده بود تا حالم بهتر ب ـــه 
 بخند صدم و گفتم:عافیت باشه!بهش مدیون بودمربخاطر همین بروش ل

خزید صیر لحاف و گونمو ب*و*ســیدو با محبت گفت:عافیت شــماهم باشــه 
 عروس خانوم.

ستمردوباره  صل کردنربه اجبار لبخند صدم و چ مامو ب باص انگار به بدنم برق و
 صداش تو گوشم پیچید؛

 _  چه موهای بلندی داری! چرا خ   ون ن ردی؟ سرمامیخوری.
شد صندلِی  یهو بلند  ستمو گرفتر بلندم کرد و ن وند روی  لحافو کنار صدر د

 روبروی آیینه.
اص ک و س ووارو درآورد و با گفتن بذار خودم موهاتو خ ک کنم روشنش کرد 

 و شروع کرد به خ ک کردن موهام.
سرشو فرو برد توی موهامو بوییدشونرسرمو ب*و*سید و با لبخند گفت:حاال 

 برو بخواب...



ــ ر کردم و رفتم توی تخترکنارم توی تخت جا بدون نگاه ــورتش ت  ی به ص
 گرفت.

 _ اجاصه هست بغلت کنم؟
س وت کردمر س وتی پراص درد اما اون س وتمو به فال نیک گرفت و منو سفت 

 تو آغوشش ک ید و سرشو الی موهام پنهون کرد و به خواب رفتیم.
من باید یه صندگِی وقتی چ ــمامو باص کردم تاصه متوجه شــدم اینجا کجاســت و 

 جدیدو شروع کنم!
ساعت دواصده ،هرو  ستمو اص پله ها پایین رفتمر ش صورتمو  ستو حامد نبودرد
گذشــته بودررفتم آشــوزخونه تا یه چای بخورم که چ ــمم به میزغذاخوری 
افتاد؛یه صبحانه ی شاهانه روش چیده شده بود و یه برگه هم رومیز بودرن ستم 

 تم و شروع کردم به خوندن؛روی صندلیر برگه رو برداش
شتم باید  صبح بخیر مارال جان! خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنمر کار دا  _

 میرفتم.
صبحانه.میزو جمع کردم و  شروع کردم به خوردن  شتم روی میز و  برگه رو گذا
،رفارم شستمرحِس یه صِن خونه دار بهم دست داده بودردوست داشتم شوهرم 

 وق براش آشوزی می ردم.علی بود تا با موق و ش
 دوباره یاد علی چ مامو بارونی کردراما چه فایده ای داشت؟

 این گریه کردنها و غصه خوردنها چه فایده ای داشت؟
من علی رو برای همی ه اص دست داده بودمراسمم رفته بود توشناسنامه ی ی ی 

ــم کرده بودراینا به هیچ وجه بر ــتای ی ی غیر اص علی نواصش لی ای عدیگه و دس
 قابل قبول نبود!



ن ــســتم روی کاناپه رتلویزیونو روشــن کردم و شــروع کردم به صیرو رو کردن 
 کاناال اما چیزی پیدا ن ردم.

نداص کردمر رفتم پیش شــوفا  و روش  پاشــو برا قدم صدم و ســرتا توی خونه 
ن ــســتمرپرده رو کنار صدم و به حیاط نگاه کردم. با صــدای قفِل در برگ ــتم با 

 امد اص جام بلند  شدمو بهش سالم دادم .با دیدنم لبخند صد؛دیدن ح
 _ سالم! خوب خوابیدی؟

 _ بد نبود!
شو پرت کرد روی  شت و ُکت و آویزون کرد و خود کیف و روی جاکف ی گذا

 مبل.
_  اما من خیلی خوب خوابیدمر  حاالم منتظرم تا خانومم یه چای م ــتی بهم 

 بده.
توی سینی و اص چای ساص که خودش صبح آماده رفتم آشوزخونه لیوانو گذاشتم 

 کرده بود براش چای ریختم و همراِه قند روی میز گذاشتم.
 میخواستم به یه بهانه ای اص اونجا دور ب م که دستموگرفت.

 _ کجا؟بیا ب ین پی م.
ست و  صورتش نگاه کردمرد صورتم نگاه کردربه  ستمرب  ه  مومب کنارش ن 

ــید وگفت: اص خودت برام روی موهای باصم که تا نزدی ــید ک  ــنم میرس ک باس
 بگو؟

 با حلقه ی توی دستم که برام غریب بود باصی کردم.
 _  چیزی برای گفتن ندارم.



 _ چرا؟ مگه می ه؟
 بی تفاوت گفتم: فعال که شده!

ــروع کرد به  ــتش گرفت و ش ــتو توی دس ــو اص روی میز برداش ــد چایی  خم ش
 خوردن.

 _ گفتی چرا نرفتی دان گاه؟
ص یاد اون روصای َکذایی افتادم که چقدر التماِس بابا و مرتضــی رو کردم اما با

 راضی ن دن.
 _ بابامو مرتضی نذاشتن.

 _ چرا آخه؟
 _ نمیدونم. حتمن برای خودشون دالیلی داشتن.

یا خواهرمر بزور  گه تو دختر من بودی  ما ا فت: ا نده گ با خ ید و  ُلومو ک ــ
 میفرستادمت دان گاه!

 تادمر داداِش خوبم.یاد مصطفی اف
 _البته مصطفی راضی بودراصرار هم کرد اما...

دست و انداخت دور کمرم و منو که اص خجالت مچاله شده بودم توی آغوشش 
 ک ید؛

_ خودم میفرسـتمت دان ـگاهر فقط ب ـرطی که سـو ه ی تمام ع سـات فقط 
 خودم باشم هار  چپ و راست اصم ع س بگیریر چطوره؟

 ه خوب نیستر دیگه هیچ عالقه ای به درس خوندن ندارم.با لبخند گفتم:  ن
منو ُهل داد روی مبل و موهامو  بهم ریخت و با خنده گفت: مگه دسِت توعه؟ 

 باید بری...



موهامو اص جلوی چ مام کنار صدمو با همون پوصخند تلخم گفتم: نه! هیچوقت 
 هیچ چیزی دسِت من نبوده.

 اص جاش بلند شد وبه سمت اتاق رفت.
 _ اما اص این به بعد همه چی دست توعه خانومم! حتی نفس  ک یدن من.

 با شنیدن این حرف برای چند لحظه علی رو فراموش کردمو صدا دار خندیدم.
 داشتم لیوانای چای رو می ستم که کنارم ایستاد و به کابینت ت یه صد.

آماده  د_ ام ــب شــام دعوتیم خونه مامانینار بیا بریم کمی اســتراحت کنیم بع
 ب یم واسه رفتن.

وارد پذیرایی شــدمو میخواســتم روی کاناپه ب ــینم که دســتمو گرفت و منو به 
 سمت پله ها ک ید.

 _ بریم اتاقمون استراحت کنیم نه پذیرایی.
ــترکمون« »خونمون« »صندگیمون« »اتاقمون» اینا همه ی کلماتی بود که « م 

ص ستفاده می رد ومنو عذاب میداد. بالفا ستنم روی تخت حامد ا له بعداص ن 
 سرشو روی پاهام گذاشت و صمزمه کرد؛

ــرمو روی  ــم و س ــته باش _ هیچوقت ف ر نمی ردم ی روص صنی به صیبایی تو داش
 پاهای ،ریفش بذارم!

دوسـت داشـتم بهش بگم منم هیچوقت حتی تو خوابم نمیدیدم که کسـی جز 
 علی سرشو روی پاهام بذاره که اص جاش بلندشد.

 روی تخت ردست و باص کرد؛ دراص ک ید
 _ بیا سرتو بذار رو باصوم.



 _ شما بخوابید منم میرم ناهار درست کنم.
 با صدای مردونه ای خندید و اص کمرم ک ید و منو خوابوند روی باصوش.
 _ اوال شما نخیر و تو... دوما نمیخواد چیزی درست کنیر بگیر بخواب!

سینه حبس سم توی  س سفت بغلم کردر طوری ه نف یدر می د.پی ونیمو ب*و*
شده بودم تو  صورتش خیره  ست و خوابید.و من همونطور که به  شو ب چ ما

 بغلش خوابیدم.
صدای  سه و  ستی موهامو نواصش می نه و لبی گونمو میب*و* ساس کردم د اح

 حامد که تو گوشم پیچید؛
 _ مارالم؟ عزیزم؟ بیدار شو دیروقته باید بریم پایین!

 با دستواچگی سالم دادم. سریع اص جام پریدم و
 خندید؛

 _ ترسوندمت؟
 _ نهر االن آماده می م.

 _ تا تو آماده ب ی منم برم یه چای بخورم.
 به ساعِت رومیزی نگاه کردمر ساعت نزدی ای هفت بود.

یه آرایش مالیم کردمو یه شــلوار و روســرِی ســفید و یه ســارافوِن ســبِز ی ــمی 
 کردم و رفتم پایین. پوشیدم. و َصندل همرنگ سارافونم پا

شیده بود و پ ت به من روی  سفید پو شلوار کتان م  ی و تی رت  حامد یه 
 کاناپه ن سته بود و چای میخورد.



شت روی  شد لیوان چای رو گذا شد با لبخند نگاهم کردربلند وقتی متوجه من 
ــر کن بریم  ــمت در گفت:چادرتو س ــت به من درحالی ه میرفت س کانتر و پ 

 عزیزم!
 ایی ه ایستاه بودم خ  م صد؛با چ مهای گرد شده نگاهش کردم.همون ج
 _  چی؟

 _ میگم چادرتو سرکن بریم دیگه!
 همونطور مات و مبهوت گفتم:چادر؟

 درو بستربهم نزدیک شد؛
 _ آره دیگه عزیزمرچرا تعجب کردی؟

 _  چادر برای چی؟
 با سر به لباسام اشاره کرد؛

 سرکنی. _ خب لباست صیای جذبهربهتره که چادر
 با ابروهای باال داده شده به لباسم نگاه کردمو گفتم:کجاش جذبه؟

صال  سینه ات دیده می هرا ستگی  _ هم یقه اش باصهرهم تا حدی تنگه که برج
 خوب نیست که اینطوری بری پایین مارال جان!

سر کنمردوما  شبیه لجباصی بود گفتم: اوال که نمیتونم چادر  شاید  با لحنی که 
  چادر ندارم.هم که اصال

لبخند صد دســتمو گرفتو منو برد ســمت اتاقرکمدو باص کرد و اص توش یه چادِر 
 سفید با گالی بزرگ بنفش درآورد و گرفت سمتم.

 _اینم چادر! روسریتم دربیار شال سرکنرصودباش عزیزم.



 دست به سینه ایستادم؛
 _ من نه میخوام ونه میتونم چادر سرکنم.

فه ما کال باصم ســر  با لحن آروم ا گه من اصت خواهش کنمر فت:حتی ا ای گ
 نمی نی؟

شاید توقع داشت خیلی صود صیر بار حرف صورش برمو چادرو اص دستش بقاپمو 
ســرکنم و چندتاهم قربون صــدقه اش برمراما شــرمنده مگه علی بود که قربون 

 صدقه ی چ مای عسلیش برم و به حرفاش گوش بدم؟
 دادمو باهاش میرفتمرای کاش...هرچند ای کاش آخرین حرف م گوش می

 _ من اص چادر متنفرم.
ــداش  ــد و ص لبخندی که تا چند دقیقه پیش روی لبهاش بود کم کم محو می 

 رنگ عصبانیت به خودش میگرفت.
 _ اما شب خواستگاری سر کرده بودی!

 _ آره سر کرده بودم چون مجبورم کرده بودن که سرش کنم.
 صداش عصبی شد؛

 ت کنم تا سر کنی؟_ باید منم مجبور
 چ مهامو ریز کردمو گفتم: یعنی چی؟

 ِگره مح می بین ابروهاش انداخترُتن صداشو باال برد و ت رار کرد؛
 _ گفتم باید چادر سرکنیر حتی شده به اجبار.

صابمو بی تر داغون کردرعلی هیچوقت منو  شد واع حرفش توی مهنم تداعی 
ین بودکه با بابا و مرتضــی فرق مجبور نمی رد تا کاریو انجام بدم واســـه هم

 داشت!



 _ تو حق نداری منو مجبور به انجام کاری ب نی.
 برام دی ته کرد؛

_ مارال مـــــــن شوهــــــــرتم و بــه هر کـــــاری که دلـــم بخواد 
 میتــــــــونم مجبورت کنم! صودباش سرش کن.

شدم شده بود خیره  سمتم دراص  ستش که به  ستش قاپیدمبه چادِر توی د و و اص د
 پرتش کردم روی تخت و داد صدم.

 _ تــــــو هیچ کاری نمیتونی ب نی!
ــورتم حس کردم و پرت  ــمت چپ ص ــدیدی روی س در همین ِحین گرمای ش

 شدم روی تخت. دستمو که میلرصید روی صورتم گذاشتم.
 داد صد؛

ید ســیلی میخوردی  با ما  با صبون خوش میگم حالیت نمی ـــه حت _ هرچی 
 ی؟لعنت

 گریه ام شروع شد و داد صدم؛
_ اصت متنفرم! من تورو نمیخوامر شوهری ه شبیه بابا و مرتضی باشه نمیخوامر 

 شوهری که صوری باشه نمیخوامرمیفهمی؟
 م   کرد و تو س وت بهم خیره شدر نزدی م شدر دست و دراص کرد طرفم؛

 _ باشه معذرت میخوام!
 دست و ُهل دادم و فریاد صدم؛

 رونر معذرت خواهیت بخوره تو سرت حیوون!_ برو بی
 حامد بی هیچ حرف اتاق رو ترد کرد و من هق هقم اوک گرفت.



ضی  شوهری که مرت شو بهم ن ون دادر هنوص همو ن ناخته خیلی خوب خود
 تاییدش کنه بی تر اص اینم اصش انتظار نمیره.

د و با ریاد علی افتادم که وقتی یروص بهش گفتم مرتضــی منو صده کلی جوش آو
داد و فریاد گفت مگه می ــه آدم بود و دســت روی دختر ،ریفی مثل تو بلند 

 کرد؟ 
 مگه می ه جز با ع ق و محبت جور دیگه ای باتو برخورد کرد؟

 و من چقدر اص این حرفهای عاشقانه اش لذت بردم.
حاال داشتم به لذتهای اون موقعها اشک میریختمر حاضر بودم چندین سال اص 

ــیطون نگاهم عمرمو بد ــمهای تیله ایش ش م و فقط ی بار دیگه علی با اون چ 
 کنه.

 اصال این علی کی بود که یاد و خاطراتش داشت مثل خوره منو میخورد؟
یه پسر چ م عسلِی خوشگل و خوشتیپ بود که فقط میدونستم اسمش علِیر 
شت چیزی  ست ندا ش ی میخونه. علی هیچوقت دو سال ه و پز سه  ستو  بی

دشــو خانواده اش بهم بگهر هروقتم درمورد خانواده اش میورســیدم درمورد خو
میگفت تو فقط یه چیزو بدون و اونم این که یه علی تو این دنیا هســـت که تا 

 پای مرگ دوستت دارهراصال ف ر کن هیچ خانواده ای ندارم.
شتمو میگفتم علی ن نه تو فرشته ی نجاتی یا اون  سرش میذا سر به  هراصگاهی 

ست این خانواده ی ،المم شاهزاده  سفیدت اومدی منو اص د سب  خوبه که با ا
 نجات بدی؟

قهقه میخندید و میگفت: بهش ف ر ن نریهو دیدی شـــاهزاده ات بچه گدا اص 
 آب دراومدها!



 یعنی االن علی کجاست؟ داره چی ار می نه؟
ــر  افتادن این اتفاق ــاید من مقص ــتادم و به خودم نگاه کردمر ش  مقابل آیینه ایس

شروِع مثال صندگیمون اونو پیش خانواده اش خورد  صاف نبود روص اوِل  بودمر ان
 کنم!

حامِد بیچاره چه گ*ن*ا*هی کرده بود که بخاطر من و ع قم امیت ب ه؟ اون 
 صن گرفته بودردیگه خبر نداشت صنش این ش لی اص آب دربیاد.

سفید جایگزینش کردم.کمی پن  شال  سرم باصکردمو یه  سریمو اص  صدم تا  کرو
 جای انگ تاشو کمرنگ کنم.

سرتا پای خودم نگاه کردمرچقدر با چ مهای  سر کردم و به  شتم و  چادرو بردا
 قرمز و حجاب و این چادر معصومتر شده بودم!

 برای من ه دیگه صندگی معنایی نداشت پس چه فرقی داشت چادرسرکنم یانه؟
 بذار حداقل دِل اون بنده خدارو شاد کنم...

ــونده بودر روبروش روی کان ــو پوش ــوررت  ــتشر ص ــیده بود و دس اپه دراص ک 
 ایستادم.

 _ من حاضرم!
 دست و اص روی صورتش کنار صد و صمزمه کرد؛

 _ توی چادر عین فرشته ها شده دختره ی دیوانه!
 سرمو کمی نزدی تر کردمریه تای ابرومو باال دادم وگفتم: چیزی گفتی؟

با نی ــخند گفت:گفتم دختره ی  اصجاش بلندشــد لباســاشــو  مرتب کرد و
 خوشگِل ُقِد یه دنده.



 قبل اص این ه صنِگ درو بزنه و بریم داخل دست و دراص کرد سمِت صورتم؛
 _ متاسفم بابِت...

 صورتمو عقب ک یدم؛
 _ نیاصی به تاسفت ندارم جناب.

 به اخمم لبخند صد و من اصش رو گرفتمو صنگ درو صدم.
ی هم به چ مم خورده بود و ی ی دوبارم منو همون دختری که تو مراسم عروس

باص صندایی  با خنده ســالم داد و  باص کردو صندایی خطابم کرده بود درو برامون 
صدام صد! با لبخندی گرم جواب و دادم,رفتیم سمت پدر و مادر حامدرخم شدم 

 دسِت پدرشو بب*و*سم که دست و روی سرم ک یدو به سرم ب*و*سه صد.
اشــتن رو اص مادرم یاد گرفته بودم که همی ــه درمقابل پدر این نوع احترام گذ

 خودش و بابا انجام میداد.
 بعد با مادرش روب*و*سی کردمو بهم خوش آمد گفت.
 بعد با صنی که مطمئنن خواهرش بود روب*و*سی کردم.

 _ خواهرم معصومه!
 حامد بود که اینو گفت و صد پ ت من و با خنده گفت:ای ونم صن بنده مارال!

 معصومه بیصدا خندید و گفت:بس کن این کاراتو پسر.
و درآخر با آقا محمد که همســر معصــومه بود آشــنا شــدم و برامون آرصوی 

 خوشبختی کرد.
ستی توی موهای ُپرپ تش ک ید وگفت:به خونه ی خودت خوش  پدِرحامد د

 اومدی دخترم.
 لبخند محوی صدم و ت  ر کردم.



و همزمان با برداشــتن فنجون با لحن  معصــومه ســینی چایی رو مقابلم گرفت
 گرمی ت  ر کردم.

حامد چ ماشو به من دوخته بود و به طرص صحبت واحترامم نسبت به خانواده 
 اش ریز میخندید.

ــرت دختر چه غلطی  ــقلمه ای صدم و گفتم:ای خاد تو س توی دلم به خودم س
 می نی؟

 بهش اخم کردمو رو اصش گرفتم.
 صمزمه کرد؛ سرشو به صورتم نزدیک کرد و

 _ هرچقدر بی تر اخم می نیربی تر به دلم می ینی دخترجون!
 هیچ نگاهی بهش ن ردم.صدای پدرش به گوش رسید؛

 _ حاک خانوم خبری اص این پسره ن د؟
 _ نه واال حاک آقا! هرچی میگم کجایی جواب سرباال میده.

 معصومه رو به مادرش گفت:یه جورایی هم باید بهش حق بدید مامان!
حامد با لبخند کجی گفت:ی م صمان میبره تا به حال و روصســابقش برگردهر اما 

 ی م که بگذره فراموش می نه...
 کنج او بودم ببینم این خانواده دارن درمورد کی حرف میزنن.

درهمین صمان صــدای باص شــدِن قفل در به گوش رســیدر همه به ســمت در 
 برگ تن.

صومه که تقریبن یاصدهر دواص سمش ریحانه بود توجه دختر مع سالش بود و ا ده 
 منو به خودش و بعد به دِر ورودی جلب کرد که با جیغ و داد میگفت:



 _ دایی علی! دایی علی!
 و هیچ س نمیدونست که این اسم چقدر میتونه قلب منو به باصی بگیره.

 ریحانه خودشو تو آغوش پسری که پ ت به ما بود انداخت و ب*و*سیدش.
سمت ما برگ ترمن با دیدن وقتی ریحانه  سر به  اص بغلش بیرون اومد و اون پ

ست و  شدرد سفید  شت رنگم مثل گچ  سر با ریش صیادی که دا چهره ی اون پ
 پام یخ کرد.

 علی اینجا چی ار می رد؟؟؟
 چرا ریحانه صداش کرد دایی؟؟؟

دسـتم اص چادر رها شـدر ترس تمام وجودمو گرفترسـرمو پایین انداختم. اون 
سی با حامد و خانواده اش هنوص من سالم و احوالور و ندیده بودر چون م غول 

 بود که رفته بودن دِم در به استقبالش.
 صدای حامد مثل سوت صننده ای توی گوشم پیچید؛

 _ علی جان! بیا تا با خانومم آشنات کنم.
به سمت من ه هنوص سرم پاین بود و چ مام سیاهی میرفت اومدنر سرمو باال 

 ا همون استرِس آش اِر توی چ مام به صورِت علی نگاه کردم.گرفتم و ب
با چ مایی که اص فرط تعجب گرد شده بود به صورتم ُصل صدرچ مهاِی عسلِی 

 خوشگلش داشت اص کاسه بیرون میزد.
کاب*و*ِس  یه  یدم  ـــا یا ش یدمر  ید که داشــتیم خواب م گار  هر دومون ان

 وح تناد...
 _ سالم

 رصید.صداش همون صدا بود فقط میل



دلم میخواســت تو چ ــماش ُصل بزنم و دســت برندارم اما نمیتونســتمربا نگاه 
 کردنش کنترلمو اص دست میدادم.

 چ مام سیاهی میرفتن و صداها توی گوشم میویچیدن؛
یه  بل ت  به م که گفتم دســتم روی ســرم قرار گرفت و  با ســالمی  مان  همز

یی ر می در آخرین صدادادمرتصویر علی که مقابلم ایستاده بودرسیاهو سیاهت
سیله ی حامد  سمم بود که به و شتم ا شنیدن و دا سید و توانایی  شم ر که به گو

 صدا صده شد و دیگه هیچی ندیدمرن نیدم و متوجه ن دم.
ستم  صورتم هجوم میاوردنو حس می ردمرهنوص نمیتون قطرات آِب خن ی که به 

 به وضون صداهارو ت خیص بدمرچ مامو باص کردم.
شه ی چا شت باَدم میزد و حامد گو صومه بود و دا ست مع سرم بود د دری که 

 قطرات آب چسبیده به انگ تهای مردونه اشو به صورتم پرت می رد.
 _ مارال؟ خوبی؟

 چ مامو به ن انه ی تایید باص و بسته کردم.
خیلی نامحسوس چ مامو چرخوندم و پدر و مادر حامد وشوهر معصومه رو 

 ودن اما علی رو ندیدم.دیدم که اونطرفتر ن سته ب
 حتما خواب بودر کاب*و*س بودر رویا بود...

 شاید اص ف رو خیال بیش اص حدش بود که حس کردم علی اومده.
 حامد لیوان آب قند ودستم داد.

 _ االن بهتری عزیزم؟
 توی دهنم مونده بود که صدای علی توی گوشم پیچید؛« آره»



 _ بهتر شدید؟
ــمتش برگردوندم و ــرمو به س ــتر حاال  س ــس دیدمش که روبروم روی مبل ن 

 مطمئن شدم که خودش بود.
 _ ممنون!بهترم.

 خندیدر  اصهمون خنده های شیطونش.
 _ شاید اص دیدن قیافه ی من اص حال رفتید.یعنی انقدر ترسناکم؟

_ آخه این چه قیافه اِی واســـه خودت ســـاختی برادرمن؟من اص دیدن ریش و 
 ن بنده خدا!سیبیلت ترسیدم چه برسه به ای

 راستی خانوِم بنده هستن ای ونرمارال!
سنگینی  شِئ  سته کردرمثل این ه  شو مح م باصو ب سمم علی چ ما شنیدن ا با 

 رو به سرش کوبیده باشی.
 _ خوشبخت باشید.

صمیم قلب بغلش کنم و بهش بگم:دلم  شتم اص جام بلند ب م و اص  ست دا دو
 خیلی برات تنگ شده بود علی!

 نگاه کردمرمگه می د؟جایگاه من وعلی توی این خونه چی بود؟اما به شرایط 
َجو کمی آروم شــد ومن بهتر بودم که معصــومه برام آبمیوه آورد و خیلی آروم 
جوری که فقط من ب ــنوم گفت: اینو بخور مارال جان! شــاید ف ــارت بخاطر 

 خون صیادی که اص دست دادی افتاده!
ــتم صمین دهن باص کن ــت داش ه و من برم توشردرکمال خجالت اون لحظه دوس

 اصش ت  ر کردم.
 هنوص باور ن رده بودم کسی ه مقابلم ن سته وهراصگاهی ِبهم نگاه می نه علِی.



شده بود یا  شرایط من وعلی بهتر  شم یا ناراحت؟ شحال با ستم باید خو نمیدون
 بدتر؟

 _مارال؟میخوای بریم اتاق کمی دراص ب  ی تا حالت بهتر ب ه؟
واســت کمی دراص ب  ــمرخیلی ســریع با حرف حامد موافقت خیلی دلم میخ

 کردم وحامد رو به مادرش گفت:
 _ مامان من مارالو میبرم کمی تو اتاقم استراحت کنه.

 _ باشه ببرش بذار حالش جا بیاد هنوص رنگ به رو نداره.
ساده و مرتب.خودمو پرت کردم  شیک و  شدیمریه اتاق کاملن  وارد اتاق حامد 

 مامو بستم تا بغضی که داشت خفه ام می رد به چ مهام راه روی تخت و چ
پیدا ن نه! ســرم درد می ردر اص اون ســردردهای شــدید که هر قرصــی چاره اش 
ستمو اص  سرم ف ار دادم تا کمی اص دردش کم کنم. حامد د ستمو روی  نبود.د

 سرم جدا کرد و شروع کرد به مالش دادنش.
 _ سرت درد می نه عزیزم؟

  انه ی مثبت ت ون دادم.سرمو به ن
 گرمای لبهای داغ و روی سرم و بعد سمت چپ صورتم احساس کردم؛

 _ اگه اینجوری ب*و*سش کنم چی؟ باص خوب نمی ه؟
 چ مامو باص کردمو با اخم نگاش کردم.

 _ بذار رِد سیلیی که صدی اص صورتم پاد ب ه بعد بب*و*س!
مالش دادن ســرم گفت با  با نم ی کرد و همراه  :من ه اصت عذرخواهی اخم 

 کردمرببخ ید دیگه.



تمام ف رم پیش علی بودرصدایی به گوش رسیدرصدایی که شبیه فریاد و بح  
 و جدل بود.

ستراحت  شد و با گفتن تو ا صداها بلند و بلندتر می د که حامد اص جاش بلند 
کن من االن برمیگردم اتاق رو ترد کرد.دلم میخواست متوجه ب م حرفایی که 

یش به گوش میرسن و توشون صدای علی هم هست درمورد چیه؟ چند کمو ب
 دقیقه بعد اص رفتن حامد چادرو سرم کردم و رفتم تو پله ها.

شت و  شون میخورد عقبتر اص پذیرایی قرار دا سمت باال و اتاقها پله هایی که به 
 اگه توی پله می ایستادم نه من اونارو میدیدم و نه اونا منو.

 دم.صدای حامدو شنی
 _ خب حاال چه خبرتونه؟ چرا انقدر دادو بیداد می نید؟

جا بودی؟ چرا  مدت ک یدونم واال! من فقط گفتم تو این  فت: نم مادرش گ
نیومدی عروســی داداشـــت و فرداش اومدی؟ دو روص صودتر میومدی. همینو 

 گفتمو علی آقا صداشو گذاشته رو سرش!
 علی با صدای بلندی فریاد صد؛

 دوست نداشتم بیامر خوب شد؟ _ خودم نیومدمر
 حامد با لحن مالیمی گفت: اش الی نداره داداشمر دستت درد ن نه!

 صداشو بلندتر کرد؛
 _ آره دستم درد ن نه! شماها چه میفهمید من چی می  م؟ هان؟

پدِرحامد با صدای آرومی که بزور می نیدم گفت: چی می  ی پسرم؟ واست 
 چی کم گذاشتم؟

 و پر اص بغض؛ صدای علی عصبی بود



ید  ید بر یا خدا ب مان تورو ما با  با _ بهتون گفتم اصتون هیچی نمیخوامرگفتم 
ستگارِی دختری که میخوام. گفتم خودم کار می نمر خونه ی جدا میگیرمر  خوا
ــما چی ار کردید؟ هان؟ بگید دیگه؟  ــه من بگیریدراما ش ــما اونو واس فقط ش

 چی ار کردید؟
د بزرگتر بودر درســ ــو تموم کرده بودرکار _ چرا نمیفهمی علی؟ نمی ــد. حام

داشتراینو میذاشتم کنار اول میرفتم واسه پسر کوچی م خواستگاری؟میگفتم 
سنده اما  سترپیش ما صندگی کردنو نمیو صفه ا صیالتش ن سرم کار ندارهرتح پ

 پول نداره خونه ی جدا بخره؟آره؟
 با فریادی که توش بغض بیداد می رد 

 ..گفت:آره مادِر من آره.
 هاله ای اص اش ای داغ چ مهامو پوشونده بود.

 علی باص داد صد؛
 _ شماها همه ی صندگِی منو نابود کردید...

 _ آخه مگه چی ده؟
شدی  صاحب  سرش داد بزنم و بگم هیچی ع ق و تو  ستم مح م  میخوا

 لعنتی!
_ ع ِق صندگیمو واسه همی ه اص دست دادمردیگه هیچوقت نمیتونم به دستش 

 بیارم.
 مگه قحطیه دختره؟ بهتر اص اونو برات میگیرم!_ 

 _ راست میگه مامان بهتر اص اونو پیدا می نی!



_ نیستربهتر اص اون برای من نیست! اصال شماها چه میفهمید ع ق و عاشقی 
 چیه؟

 بعد اص این حرف صدای حامد باال رفت؛
 _ چرا نمیفهمیم؟ فقط تو عاشق بودی؟ فقط تو به ع قت نرسیدی؟ من چی؟

 نبودم ؟ مگه به ع قم رسیدم؟
متوجه شــدم که آقا حامدم عاشــق بوده و به ع ــقش نرســیدهرپس گذشــته ی 
ــدم وکمی جلوتر رفتم تا توی دید  ــان بوده.اص روی پله بلند ش هردومون درخ 

 راسم باشن.
 علی دوباره داد صد؛

 _خ ب صندگی تو چه ارصشی داره؟ مگه تونستی فراموشش کنی؟
شش صدای حامدم باال ر شو باال برد و گفت:دیدی که فرامو ستا فترهردو تاد

 کردم.
 علی به دست حامد اشاره کرد؛

 _ اگه فراموشش کردی چرا هنوص یادگاریش توی دستته؟
ضای خونه رو ُپر کرد و علی نگاهش به چ مهای من ِگره  سنگینی ف س وت 

 خورد.
 نگاه خیره و مستقیمش باع  شد تا بقیه هم متوجه حضورم ب ن.

 ف ر کنم بدموقع اومدم پایینرمیخواستم قرص بخورم. _ 
 پدرومادرحامد با محبت گفتن:این چه حرفیه عزیزم؟بیا دخترمربیا.

 و بعد معصومه که برام قرص آورد.



علی خیلی کالفه به ســمت پله ها هجوم برد و حامدم عصــبی دســتی توی 
 موهاش کرد و

 گفت: پاشو بریم خونه مارال!
ــدای مخالفت همه بل ــاییمونو خراب ص ــب پاگ  ــد که برای چی باید ش ند ش

کنهراما حامد دیواری کوتاهتر اص دیوارمن پیدا ن رد و با همون لحن عصــبیش 
 گفت:مگه ن نیدی چی گفتم مارال؟پاشو بریم خونه.

 بدون هیچ حرفی پ ت سرش راه افتادم.
خودشــو پرت کرد روی کاناپه و من با گفتن شــب بخیر اصش دور شــدم و توی 

 اق مهمون پناه گرفتم.ات
 روی تخت دراص ک یده بودم و بیصدا گریه می ردم.

_آخه این چه سرنوشت شومی بود که نصیب من و علی شد؟ِبَهم نرسیدنمون 
یه درد بود و حاال برادرشــوهر و صنداداِش هم بودن یه درد بزرگتر! تا آخر عمر 

لی همو دیدنمون همدیگرو ندیدنمون  یه درد بود و حاال تا آخر عمر این شــ 
 یه درد!

گردنبندی که روش اسم خودم حک شده بودو روی گردنم بود توی دستم ف ار 
 دادم و یاد ولنتاین افتادم.

سم اونو وهر دو صنجیرهارو  سِم منو برام خریده بود و منم کاملن اتفاقی ا علی ا
 به گردن هم انداختیم.

 _تو اینجا چی ار می نی؟
 ایستاده بود. حامد بود که تو چارچوب در



 _اینجا راحت ترم!
 _شام سفارش دادمرپاشو بیا پایین غذاتو بخوررناهارم نخوردی!

 _خودت بخوررمن نمیخورم!
مالفه رو اص روم کنار صد و گفت:به انداصه ی کافی عصبیم.تو دیگه اعصابمو بهم 

 نریزرپاشو غذاتو بخور!
 سرمیز ن ستم و حامدم روبروم ن ست. 

 _ چرا گریه کردی؟
 _ سرم درد می نه.

 _ همی ه سرت درد کردنی گریه می نی؟
 _ آره.اما اینبار یادم رفت اص تو اجاصه بگیرم.

گاه چ مم خورد  شابه ریخت و من ناخودآ ست و دراص کرد برام  نو لبخند صدرد
 به ساعتی که توی دستش بود و یاِد حرف علی افتادم!

 ود.اما برام مهم نبودرتوی گردن منم هدیه ی ع قم ب
بعد اص خوردن غذا ،رفارو شــســتم و رفتم ســمت پله ها که صــدای حامدو اص 

 پ ت سرم شنیدم؛
 _ برو اتاق خودمون.

 _ توی اتاق مهمون راحت ترمراونجا میخوابم.
 _ اما من ناراحتم. جایی میخوابی که من راحت باشم!

بدون هیچ حرف و بحثی به اتاقمون رفتم.گوشــه ی تخت دراص ک ــیدم چند 
ــروع کرد به نواصش دقی ــت و ش ــس ــرم ن  ــته بود که اومد تورباالس قه ای گذش

 کردنمرچ مامو باص نمی ردم.



 همراه با نواصشش صمزمه کرد؛
مارالم  بده ارمرروص خوبی برای  به خانومم  عذرخواهی  بت امروص کلی  با  _
نبود اما بهش قول میدم دیگه ت رار ن هرحاالم اگه مارال خانوم صدای شوهرشو 

 واونو میبخ ه چ ماشو باص کنه و بیاد بغلش.می نوه 
چ مامو باص کردمربا اخم نگاهش کردمو با حرص پتورو ک یدم روی سرم.پتو 
رو کنار صد و همراه با خنده های مردونه و صـــدادارش منو تو بغلش جا داد و 
گفت:نترس! ام بم کاری باهات ندارمرفقط میخوام بوی تنتو حس کنم.حامد 

ست و بی شروع کرد به ب*و ُس ستام و من بدون مقاومت و خیلی  سیدن د *
 حس به ف ر علی که پایین بود توی آغوش برادرش به خواب رفتم!

ــمامو باص  ــت داد و چ  ــرما بهم دس ــاس س ــاعت چند بود که احس نمیدوم س
ــیده بودریه  ــله ی کمی اص من دراص ک  ــمم به حامد خورد که با فاص کردمرچ 

شو روی پی ونیش گذاشته بود و بی صدا دست و صیر سرش و یه دست دیگه ا
 اش اش روی صورتش میریخت.

شو خالی  ستم تا نفهمه من دیدمش و بتونه راحت خود سریع چ مامو ب خیلی 
 کنه...

پاهامو توی شــ مم جمع کرده بودم که پتو روم ک ــیده شــد و گرمای لذت 
ــش ِگره خورد  ــمامو باص کردمو نگاهم با نگاه خیس ــی رو حس کردم چ  بخ 

ک آن دلم براش ســوخت حتما اونم مثل من یه غم بزرگ توی ســینه اش ری
 داشت.بدون هیچ حرف و حرکتی چ مامونو بستیم و به خواب رفتیم.



به بدنم کش و قوســی دادم و بلندشـــدمرســـاعت َده بودریه دوش حســـابی 
ــلوار جذب آبی نفتی و  ــک کردمو بعداص یه آرایش مالیم ش گرفتمرموهامو خ 

 اِه یقه قایقِی جذب خاکستری پوشیدم.تی رت آستین کوت
ــتمرتوی آیینه به خودم نگاه کردمرلبخندی  ــبی بس ــیدم باال و ُدم اس موهامو ک 

 روی لبم ن ست.
 رفتم آشوزخونه و با یه یادداشت روی درب یخچال روبرو شدم.

_ سالم صبح عالی متعالی! بنده رفتم جایی کار داشتم اما تا دواصده میام خونه! 
 .میب*و*سمت

شت  شت که برای من یاددا صال چه لزومی دا برام مهم نبود کجا میره یا نمیره ا
بذاره؟به من چه که اون چی ار می رد؟ برای خودم شــیر کاکائو ریختمو همراه 
شن کردم و طبق معمول چیزی نمیداد ک وی میز  با کیک خوردم.تلویزیونو رو

 مش به تلویزیون.رو باص کردم تا فیلمی پیدا کنم که یه فلش دیدم و صد
خاب کردمروقتی  گای مهســتیو انت ـــه ی آهن نگ و من پوش فلش ُپر بود اص آه

 میخوند رون وروانم عوض می د.
 چ مامو بستم و همراهش صیر لب صمزمه کردم؛
 _ شریک سقق من نیستی بذار همسایه باشیمو

 فقط ی دونه دیوارو شری م باشرشری م باشرشری م...
 م لحظه باشیموشریک عمر من نیستی بیا ه

 همین یک لحظه دیدارو شری م باشرشری م باشرشری م...
 فقط در حد یک لبخندرلبتو قسمت من کن

 اگه خورشید من نیستیربیا و شمعو روشن کن



 تمنای ش*ر*ا*لم نیستریه جرعه  آب شری م باش
 کنار چ مه ی رویار یه لحظه خواب شری م باش

 شریک سقق من نیستیربذار همسایه باشیمو
 فقط ی دونه دیوارو شری م باشرشری م باشرشری م...

 شریک صندگیم نیستیرشریک آرصویم باش
 اگه نیستی کنار منربیا و روبرویم باش...

 حرفاش دقیقن حرفای دل من وحال و روصم بود.
_ نبینم غمتوووو. هم شــریک صندگیتمر هم شــریک آرصوتر هم کنارتمر هم 

 روبروت. خوبه؟
 فتم: آره واقعا فقط تورو کم داشتم.لبخند خیسی صدمو گ

 قدمهامو به سمت آشوزخونه برداشتم.
 _ چایی میخوری؟

 پ ت سرم وارد آشوزخونه شد؛
 _ چقدر جذابتر شدی! می ه اول تورو...

 با اخم نگاش کردم! خندید و با دستایی که باال سرش گرفته بود گفت:تسلیم!
ستیمرحامد چایی و به لبش نزدی  ک کرد و گفت: دوتا مغاصههردو روی مبل ن 

ی فرش فروشیه بابارو ی ی کردیم خودشو شاگردش بگردوننر من واسه خودم 
یه جای دیگه یه فروشــگاه خریدمردارم اونجارو ســروســامون میدم خودم اداره 

 اش کنمر دنبال کاراشم.



بی اهمیت گفتم:  من که اصت چیزی نورســیدمر نیاصی نیســـت کاراتو به من 
 توضیح بدی!

 عنی برات مهم نیست بدونی همسرت چی ارست و چی ار می نه؟_ ی
شی  ستن و که میدونم.تو کار فر شونه هامو باال انداختمو با پوصخند گفتم:دون
ُمِدرِن  بات چه تو فروشــگاه  با حاال دیگه جاش چه فرقی داره؟چه تو ُدکوِن 

 خودت؟
 ابروهاشو باال انداختو با خنده گفت:بله که اینطور...

 ینطوره!_ بله هم
چ ــماشــو ریز کرد و با خنده گفت: میدونی اص چِی تو خیلی خوشــم میاد؟ 

 جسوری! حاضرجوابی! منم عاشق رام کردن دخترای جذابو جسورم.
 با جسارت گفتم: اما دخترای جسور و جذابی مثل من دیرتر اص بقیه رام می ن!

 باصم با اون صدای مردنه اش خندید؛
 _ عه؟ اینطوریاست؟

 ی شیطونی گفتم: بله همینطوریاست...با خنده 
 _ حتی اگه طرف مقابل ون مرِد جذابی مثل من باشه؟

 _ بله حتی اگه مرد جذابی مثل تو باشه.
ــه پس بگرد تا بگردیم مارال  ــت و گفت:باش ــمت پله ها برداش ــو به س قدماش

 خانوم.
 _ چ م میگردیم...

 با صدای بلندی گفت: من رامت می نم مارال بانو!
 ا ها خواهیم دید._ ها ه



خاری درســت می ردم که حامد کنارم ت یه صد به  داشــتم برای ناهار مرغ ســُ
 کابینت و با خنده گفت: کدبانوام که هستی!

 _ تا حاال آشوزی ن ردم اما اکثر غذاهارو بلدم.
 دست و روی گودِی کمرم گذاشت؛

 _ اش ال نداره من همه جوره قبولت دارم.
 صیر چ می بهش نگاه کردم؛

 _ توکار و صندگی نداری؟برو کنار بذار به کارم برسم.
 _ افتخار میدی شامو باهم بیرون باشیم؟

 _ عه چه با کالس!
 _ میخوام با همسرم شامو تو یه رستوران شیک و باکالس میل کنیم.

شیر آبو بستمر دستامو با هوله خ ک کردم سبد مواد ساالدو گذاشتم روی میز 
 ردن ون شدم.و ن ستم و م غول خورد ک

 _ من اص این ه تو رستورانای شیک و باکالس غذابخورم خوشم نمیاد...
ــخرآمیزی گفت:چرا؟بدت میاد یا چون تا  ــت و باخنده ی تمس ــس روبروم ن 

 حاال مرِد خوشتیوی مثل من نبردتت اونجاها میترسی معده ات تعجب کنه؟
 _ هردوش! فقط اص باغ رستوران خوشم میاد.

نو ناراحت کنهر اما برام مهم نبود چون من غذاخوردن تو توقع داشـت حرفش م
 باغ رستورانای سنتی با عاشقی مثل علی رو تجربه کرده بودم.

آه علی باص یاد علی افتادم. یعنی فاصــله ی من و علی تااینحد کوتاه بود؟ باص 
 یادوخاطرات علی لبخندهای کوتاه مدت منو اص لبام محو کرد.



 یبرمت باغ رستوران._ چ م به روی ِچ ممر م
ــو  ــل  ــدای حامد باص منو اص هوروتم بیرون آورد و با بیحالی گفتم: نه حوص ص

 ندارم...
صال مثل  شوقی؟ مثال دو روصه اصدواک کردیم چرا ا _ َاه تو چرا انقدر بی موق و 

 تاصه عروسها نیستی؟
 _ ببخ ید مگه تاصه عروسا چه ش لین؟شاخ دارن یا ُدم؟

 کردو گفت: هر ش لی که باشن مثل تو نیستن! به طرف پذیرایی حرکت
 منم با صدای نسبتا بلندی که ب نوه گفتم:اص خداتم باشه!

ــاالدمم آماده کردم و رفتم تو پذیرایی و َلم  ــتم روی اجاق گاص و س غذارو گذاش
 دادم رو کاناپه.

 به محض ن ستنم صدای حامدو شنیدم؛
 _ مارال؟ مارال؟

ومتوجه شــدم که حامد تو حموِم. پ ــت در  با عجله به ســمت اتاقمون رفتم
 ایستادم وگفتم: بله؟

 گوشه ی درو باص کرد و با سرو بدن َکفی جلوم ،اهر شد؛
 _ مارال آب یخ شده منم همیجوری با سر و بدن کفی موندم.

شونه هامو باال انداختمو گفتم:خب من  اص دیدنش با اون قیافه خنده ام گرفتر 
 چی ار میتونم ب نم؟

ــخته برو بگو مامانم علیو _ حتم ــن کردنش س ــده روش ا آبگرم ن خاموش ش
 بفرسته روشنش کنه.

 اسم علی اومد و من ُهل شدمردست اص پا نمی ناختم.



 _ باشه االن میرم.
 _ کجا؟

 _ خب میرم بگم بیان روشنش کنن دیگه.
 _ میدونم ر بدون چادر کجا؟

 میتونم برم یابرگ ــتم ســمت کمدرچادرو برداشــتم ســر کردمو گفتم: االن 
 میخوای اون تو یخ بزنی؟

 با خنده گفت: بله االن میتونی بری!فقط صودباش.
باص کرد و با دیدن من  با انگ ــتهای ،ریفم به در ضــربه صدمرمادر حامد درو
شروع کرد به قربون صدقه رفتنم و گالیه اص این ه چرا دی ب نموندیم .منم مدام 

با بیت ید می ردم و  تای باالخره با ســر حرفاشــو  که  بال علی میگ ــتم  ابی دن
گفتم:ببخ ید مادرجون حامد مونده توی حمومرآبگرم نم خاموش شده گفت 

 که بهتون بگم آقاعلی بیاد روشنش کنه!
سرشو ت ون داد و گفت:واال اص دی ب رفته تو اتاقش درنیومده بیرونربا منم که 

یدهرخودت برو نه االن برم بهش بگمم حرفمو گوش نم بهش بگو  حرف نمیز
 بذار تو رودروایسی قرار بگیره و قبول کنه.

 اص خوشحالی تو دلم عروسی بودربا لبخند دندون نمایی گفتم:چ م.
ستادمردری که قلبم میگفت  سفیدی ای پله هارو دوتا ی ی باال رفتم و مقابل در 

 دِر اتاِق علِی.
ستمو دراص کردم ودرِ  صدا اتاق و ب قلبم تند میزد اما علی که برام غریبه نبودرد ه 

 درآوردم.



 _بله؟
 آروم طوری ه مادرش صدامو ن نوه گفتم:منم! درو باص می نی؟

ستین کوتاه جلوم  شلوار راحتی و تی رت آ شد و علی با  سریع در باص  خیلی 
 ،اهر شدرچ مهاش اص دیدن من  چهارتا شده بود.

 _ سالم!
 _  اینجا چی ار می نی مارال؟

  نوه.صدامو بلندکردم تا مادرش ب
 _ حامد مونده تو حمومر آبم سرد شدهر می ه بیاید آبگرم نو روشن کنید؟

 اونم با صدای بلندی گفت: چ م االن میام.
 داشتم اصش دور می دم که صمزمه وار گفت: مارال؟

 برگ تم سمتش و نگاه پر اص حسرتمو دوختم به نگاه غمگینش..
 _ خیلی دلم برات تنگ شده بود..

بدنم یخ کر مام  ما ت قه ی علی بودم ا نگ این ابراص عال قدر دلت که چ در آخ 
 نمیتونستم هیچ جوابی بهش بدم فقط با یه لبخند اصش دور شدم.

 _ آب گرم شد؟
 _ آره گرم شد مرسی.

با چادری که هنوص روی سرم بود رفتم آشوزخونه و رو به علی گفتم:آب گرم شد 
 مرسی.

 تو چ مهام ُصل صد؛
 _ باشه پس من برم.

 ا؟تاصه چای َدم کردم  ب ین برات بیارم االن حامدم میاد..._ کج



خیلی بی مقدمه گفت:توقع هرچیزیو داشــتم جزاین ه یروص تورو اینجا ببینم که 
 صِن برادرم شدی و منو به یه فنجون چای دعوت می نی!

 بغضم گرفت و یاِد حرف قبل اص اصدواجم افتادم و دوباه تو سرم پیچید؛
 . دست خورده می ی...دست خورده می ی..

 _ منم توقع این شرایط و صندگیو نداشتم اما حاال که شده دیگه چاره ای نیست.
ــتم و با نگاه خیره  ــس ــتم و روبروی علی ن  ــلی مبل گذاش ــینی رو روی عس س

 گفتم:چرا این سر و وضعو واسه خودت ساختی؟
ــو به پله ها دوخت که ن نه حامد بیاد وآروم گفت:عزاداِر اص د ــماش ــت چ  س

 دادنتم!
 _ کاش مرده بودمر حداقل بهتر اص این صندگِی اجباری بود.

 س وت کرد و من همراه آهی که می  یدم گفتم: چاییتو بخور سرد ن ه.
 _ اسممو صدا کن!

 _ چی؟
سرد ن ه  صداش موک میزد گفت: بگو چایتو بخور  ضی که تو  با کالفگی و بغ

صبح می ه این علی! بگو اینا همش یه خوابه علی! بگو تموم م ی ه علی! بگو 
 شب علی! بگو باص می ه این َدر علی!

هاله ای اص اشــک چ ــمامو پوشــونده بودر خیره بودم به کالفگی علیرســرمو 
 ت ون دادمو اص اون فضا دور شدم.

 با دو فنجون چایِی دیگه برگ تم.
 _ برای خودمو حامدم ریختمراالنه که بیاد.



 _ من اومدم.
نگین علی حس می ردمر بدون هیچ لبخندی گفتم:چه خودمو صیر نگاهای ســ
 عجب! بیا چاییتو بخور.

تلویزیونو روشن کردمو خودمم رفتم آشوزخونه و دنبال تنقالت گ تم و باالخره 
تو کابینِت موا غذایی پفک و تخمه پیدا کردمرریختم تو ،رفو گذاشـتم رو میزو 

 با لبخند گفتم:م غول باشید.
 بودرانقدر سنگین که من صیرش له می دم.علی س وت سنگینی کرده 

 اصجاش بلند شدردستی به تی رتش ک ید و گفت:من دیگه برم.
با خنده گفت:کجا؟ مگه اومدی خونه ی  باال داد و  تای ابروشــو  یه  مد  حا

 غریبه؟ناهار اینجا ت ریق داری.
 _ مزاحم نمی م.

ن قابل بدونی با لبخنِد ملتمســانه ای گفتم: چه مزاحمتی؟ مراحمینر اگه مارو
 خوشحال می یم.

حامد دســت ــو رو کمرم گذاشــتو گفت:کدبانو اولین آشــوزی ــو کرده! بمون تا 
 حسابی بهش بخندیم.

ستم یخ و باص کنمرقیافه ی حق به  صیر نگاهای علی معذب می دم اما میخوا
 جانبی گرفتم و گفتم:باشه میبینیم!

 _ باشه میبینیم دیگهرعلی توام شاهدباش...
 لبخند آرومی اکتفا کرد...علی به 

 لبخندی که برام بی تر اص خنده های جذاب و مردونه ی حامد ارصش داشت!
 میزو به بهترین ش ل مم ن چیدم و خودم کلی اص دیزایِن میزوغذام لذت بردم!



ــتمو به کمرم صدم گفتم:خب! نهار من  ــتادمردس ــوزخونه ایس توی چارچوب آش
 آماده استرت ریق بیارید آقایون!

 دو سرمیز ن ستنرباالسرشون ایستادمو گفتم:چطوره؟ هر
 علی با حسرتی که اص تو آتی م میزد گفت:عالیه!ممنون...

منم لبخندی به روی ماهش صدمو مهربون گفتم:نوش جان! بعد رو کردم سمت 
 حامد وطلب ارانه گفتم:چرا ساکتی آقا حامد؟

 _ ش ل و قیافش که ق نگهر بستگی به طعمش داره...
 نده ی شیطونی کرد ومن چیزی نگفتم.بعد خ

هر سه توی س وت غذامونو میخوردیمر خم شدم تا برای علی نوشابه بریزم که 
گاه چ ممو دوختم به گردِن  شد و علی دیدش و منم ناخودآ گردنبندم آویزون 
علی و صنجیرشــو دیدمو بعد به ســمت حامد که م ــغول خوردن غذا بود نگاه 

 دم!کردم و اون ساعتو دستش دی
ستش کرده بودرحتما براش خیلی  ساعتو د صله بعد اص دراومدن اص حموم  بالفا

 باارصش بودهرهم اون شخص و هم یادگاریش...
یادگارِی تورو انداخته گردنش و توام واســـه  به توچه مارال؟ علی هم  اصــال 

 اونو...
 _ مارال جان چای بیار!

ــمی گف ــیدم چ  ــرفارو آب می   ــدای حامد بودردرحالی ه ض تم و صیرلب ص
 غریدم؛



_ چقدرم پرروعه این پســر! هم میگه چادر ســرت کن همم با چادر اینهمه 
 دستورات داره تا براش انجام بدم.

چه خبر اص  فت: مد گ حا که  به تلویزیون  ته بود  ماشــو دوخ علی چ ــ
 درسات؟چطور پیش میره؟

 _ دیگه نمیخوام بخونمرحوصله ی درس و م ق ندارم!
 _ حیق درست نیست؟

که اص نیم  فت:حیق کســی بود  مد گ حا به  عد رو  نداختو و ب به من ا گاهی  ن
 دستش دادم!

بغض گلومو به اســـارت گرفته بود.حامد ســعی کرد علی رو اص تصــمیمش 
 منصرف ب نه؛

سخته علی جان!درکت می نمراما قرار  شرایطی که برات پیش اومده  _ میدونم 
یترباور کن منم نیســـت چون اونو اص دســـت دادی پا بذاری رو همه ی صندگ

 خوبِی تورومیخوام وگرنه به من چه که تو صندگیت دخالت کنم؟
 _ همه ی اینارو میدونم حامدراما برام سخته...

سخته اما نه تا این حد که صندگی و  سی  ضوع برای هرک _ پیش اومدن این مو
 بب*و*سه و بذاره کنار.

 داد؛ سرم پایین بود و صیر چ می هردوشونو میواییدمرحامد ادامه
_  اون دخترچی؟بنظرت اونم مثل تو داره عذاب می  ـــه و اطرافیان ــو آصار 
میده؟ بنظرت قیِد صندگی ــو صده؟ معلومه که نه اون یه صندگی جدیدو شــروع 

 کرده و کم کم تورم فراموش می نه!



دوست داشتم بادستهای خودم حامدو خفه کنم و بگم اون دختر منم!بگم منم 
ــمرصند ــت با فریاد دارم عذاب می   ــت ندارمردلم میخواس گِی جدیدمو دوس

 بهش بگم که هیچوقت علیو فراموش نمی نم وع قم بهش کم نمی ه!
_ من دوست دارم اون کنار شوهرش خوشبخت ب هرنمیخوام به من ف ر ب نه 

 یا عذاب ب  ه...
نتونسـتم خودمو کنترل کنم صـدامو صـاف کردم توچ ـمای علی نگاه کردم و 

 گفتم:
سی که  _ مطمئن سقفی و کنار هر ک شه یا صیر هر  شید اون دختر هرجایی با با

باشــه داره مثل شــما عذاب می  ــهربراش ســختهرصندگیش ارصش خودشــو اص 
دست داده اما چاره ایم نداره! من نمیدونم اون دختر چه دالیلی برای اصدواجش 
ــت  ــته هیچوقت دوس ــی که بوده یا هر دلیلی که داش ــته اما مطمئنم هرکس داش

 نداشته شمارو اینطور ببینه!
ضعیت ببینه یه عالمه غم تو دلش ب ینه و حس کنه  شمارو تو این و شاید اگه 
سعی  شده باید  شما بخاطر اونم  شما مرده که براش عزادارید! بنظر من  برای 

 کنید موفق باشید تا اگه شما رو دید بهتون افتخار کنه!
ثل من ســـن نه برای علی ام م به هوا معلوم بود َجِو خو یاص  گین بود و ن

 داشتراصجاش بلند شد  و با گفتن با اجاصتون اص خونه خارک شد.
ــت و با خنده گفت:بابا  ــ م صده بود برگ  ــمت من ه روی مبل خ  حامد به س

 ایول! نمیدونستم انقدر خوب حرف میزنیرپسِر بیچاره تحت تاثیرقرار گرفت.



باال رفتم وخودم ها   له  گاه کردن بهش اص پ خت و بدون ن و پرت کردم روی ت
چ مامو بستم.به هیچ وجه حوصله حامدو نداشتم اما اون َکنه تر اص این حرفا 

 بودر پ ت سرم وارد اتاق شد و روی تخت ن ست و صل صد بهم.
صی  داریراما وقتی باص می نی اعالم  صومیت خا _ وقتی چ ماتو میبندی مع

 جنگ  می نی!
ردستاشو باالی سرش گرفت و با خنده چ مامو باص کردمو با اخم نگاهش کردم

 گفت:آتش بس...
ستمرکمی م   بینمون افتاد و صمزمه وار گفت: اص من بدت  دوباره چ مامو ب

 میاد؟
سوالش خیلی تند و کوبنده بود و باع  شد به سرعت چ مامو باص کنموبهش 
سخره ای  صنوعی و م شهربا لبخند م شک کرده با سیدم ن نه بهم  بدوصم...تر

 هایی متوجه شدی یا کسی هم کم ت کرد؟گفتم:تن
 _  خودم تنهایی متوجه شدم.

_ پس دفعه ی بعد ســعی کن اص کســـه دیگه ای هم کمک بگیری و  بعدش 
 اف ارتو بروص بدی...

 _ اص من بدت نمیاد؟
 _ برای چی  باید بدم بیاد؟

 دست و دراص کرد و روی موهای پری ونم ک ید؛
 ات بودم نه خودت. _ برای این ه من انتخاب خانواده



ــب اون حرفو بهش  ــر دهن لقم کنن نباید دی  ــدرخاد برس ــتر ش دلهره ام بی 
ید جیگرمو ســیخ  با و مرتضــی میرســ با به گوش  میزدم حاال اگه این حرفا 

 می  یدن.سعی کردم با حرفام توجیحش کنم؛
_درســِت که انتخاب اونا بودیراما بعد اص اونا خودم انتخابت کردم که باهات 

 ک کردمرخودم پسندیدمت...اصدوا
ست و حامد باص بیست  لبخند محوی روی لب اون وآرام ی توی قلب من ن 

 سوالی و شروع کرد.
 _ پس دوستم داری کلک؟

 _ نه
 _ چرا؟

قلبم دوســت داشــت با فریاد بگه دوســتت ندارم چون علیو مورســتم اما لبهای 
ص ناخته ایمرهنوســرک ــم نافرمانی کردنو گفتن: چون منوتو هنوص برای هم ناشــ

ــترکمون میگذره.حس  چیزی اص همدیگه نمیدونیم و فقط دو روص اص صندگی م 
 ع ق و دوست داشتن به صمان احتیاک داره...

 _چ م!بهت صمان هم میدمردرمورد خودمونم حرف میزنیم.
بروم لبخند صد گونمو ب*و*سید و باص منو توی آغوشش ک ید و گفت:بخوابیم 

 داریم. که واسه شبمون برنامه
شد اصخواب بیدار ب مرحامد توی  صورتم افتاده بود که باع   تار موهام روی 
اتاق و روی تخت نبود اما یه جعبه کادویی بودرباصش کردمو با یه گوشی سفید 

 به همراه یه یادداشت روبرو شدم؛



 «میخوام عاشقت ب مرکم م کن مارال!»
شی بخرهر ستم برام گو شقم ب هرنمیخوا ستم عا من همه چیو با علی  نمیخوا

 میخواستمروقتی علی رو نداشتم همون بهتر که هیچ چی نداشته باشم!
ـــاپورت  یه س با  باالی صانوم بود همراه   که  مه ای  ـــاتِن ســور یه پیراهن س
پوشیدم...موهامو اص یطرف روی شونه ام ریختم ویه آرایش مالیم کردم.گوشی 

ــی بود...یه صنگ خورد با تعجب نگاهش کردم این آقا حامد خیل ی اص خودراض
سیو کرده بود...خنده ام  سم م  شته بود و ا شو گذا شگل اص خود ع س خو

 گرفت گوشیو جواب دادمر
 _ بله؟

 _ سالم عزیزمربیدار شدی؟
 _ پ ن پ دختر همسایه است داره باهات حرف میزنه!

 با صدای بلند قهقه سرداد.
 _ خودم بهت فرصت پ ن پ دادم نم دون.

 میگیرکارتو بگو؟ _ باشه تو راست
 _ بیرونمرچیزی الصم داری بگیرم؟

 _ نه ممنون.
_  مارال دوســت داری ام ــب شــامو بریم بیرون یا تو تراس یه شــام دونفره ی 

 عاشقانه داشته باشیم؟
 با بی میلی گفتم:تو خونه راحت ترم...

 _ باشه عزیزمر تا تو یه چایی م تی حاضر کنی منم میرسم...
 _ باشه خدافظ...



یک بود و چراغ تراس ب تار پایینرخونه  یدن جواب قطع کردمو رفتم  دون شــن
روشــن بودر به ســمت تراس رفتم و پرده رو کنار صدم و دیدم که حامد روی 
گاه لبخند صدمو  صندلی ن سته و مقابلش میز شام ق نگی چیده شده... ناخودآ

 گفتم: تو که خونه ای!!!
 ب ینم.بلند شد صندلی رو عقب ک ید واشاره کرد 

 _ غافلگیر شدی؟
 شونه هامو باال انداختم و با گوشه ی لبم گفتم: ِای ی م...

به میزشــام اشــاره کرد و با خنده گفت: چطوره؟ درســته اص رســتوران گرفتم اما 
 خودم چیدمش...

ست  شت این کارارو ب نی خودم یچیزی در ستت درد ن نه اما لزومی ندا _ د
 می ردم...

 .شروع کرد به ک یدن غذا
 _ میدونستم خونه رو ترجیح میدی!

 ب قاب برنجو مقابلم گرفت و با لبخند گفت: اص هدیه ات خوشت اومد؟
 تاصه یاد گوشی افتادم؛

 _ آهان... آره خیلی ق نگ بودر ممنونم.
 _ مبارکت باشه عزیزم!

شه ی تراس بود  شام و جمع کردن میز روی کاناپه ای که گو شدن  بعد اص تموم 
ــتیمرحامد د ــس رحالی ه منو به خودش نزدی تر می رد و خریدارانه برانداصم ن 

 می رد گفت:لطفا دیگه انقدر خودتو خوشگل ن ن!



 _ چرا؟!
 _ چون من ،رفیتم پایینهر طاقت نمیارمو میخورمت...

 اص حرفش گر گرفتمو بدنم داغ شد.
 صورتمو ب*و*سید و با خنده گفت:چرا خجالت می  ی؟

ستمو توی ستش گرفت و با حلقه ی توی انگ تم باصی  باصم چیزی نگفتمرد د
 کرد و باص گفت:دلت میخواد بدونی همسرت چه گذشته ای داشته؟

اص این حرفش ترسیدمرترسیدم که ن نه بخواد گذشته ی منم بدونه؟ و این ترس 
به صـــدام ســرایت کرد و با تته پته گفتم:برام فرقی ندارهراما اگه خودت دلت 

 بخواد بهم بگی گوش میدم.
 _  پس بیا بریم تو اتاق تا برات بگمراینجا سرده...

به پ تی تخت ت یه داد و پاهاشو دراص کرد. با فاصله ی کمی روبروش ن ستم 
و اون شــروع کرد اص شــیطنت ها و شــلوغی های کودکیش گفتن و این ه چقدر 

 اون و علی باهم فرق داشتن...
 اعتقاداتش با خانواده اش این ه علی چقدر پسر درس خونی بود و تمام اف ار و

فرق داشت و حامد نظراتی شبیه اعضای خانواده اش داشت و عالقه ی صیادی 
 به درس خوندن نداشت...

حامد هر باری که البالی خاطراتش اسم علی رو میاورد لبخند روی لبام نقش 
 میبست...

 مقابل نگاهم که بهش خیره بود ادامه داد؛
ــتان معماری خونده  ــته هم قبول _ توی هنرس ــگاه  همون رش بودم وبرای دان 

ــر و  ــر ش ــی بودم...پس ــحال بودنرخودمم راض ــدمرخانواده ام خیلی خوش ش



سال دان گاهم بود  شقی نبودمردومین  صال اهل ع ق و عا شیطونی بودم اما ا
 وقتی اومدم خونهرعمه و دخترش خونه ی ما بودن!

ست داده صادف اص د شو توی ت شوهر سالی می د که  سرش  عمه چند  بودر پ
محســن بعد اص مرگ پدرش به همراه همســرش رفته بود لندن و اونجا صندگی 

 می رد وعمه ودخترش توی ایران بودن!
عمه خیلی دیر به دیر میومد خونه ی ما وتقریبا هیچ ســو جز پدر من و عموم 
نداشــت که با اونا بنا به دالیل شــخصــی و دعواهای خواهر برادری قطع رابطه 

 کرده بود...
شنیدن حرفاش متوجه  سال می د که عمه رو ندیده بودم و بعداص  بی تر اص یک 
شـــدم دلیل اینجا بودنش اینه که میخواد برای مدتی بره لندن و اص خانم باردار 
نه اونو همراه  خاطر درس دخترش نمیتو مانش وب تا صای نه  بت ک محســن مراق

 ی ما بمونه! خودش ببره و اومده بود تا اص ما بخواد دخترش بهار خونه
و اص اونجایی هم که ماها دیر به دیر همو میدیدیم هیچ صمیمیتی بینمون برقرار 

 نبود و بهارم شاید به همین دلیل بود که موافق خونه ی ما موندن نبود...
 با هر حرف و نصیحت و خواهش و صوری بود عمه رفتنی شد و بهار موندنی!!!

سوم و ه ستان بود و بهار  ش ی علی دوم دبیر شون تجربی میخوندنو به پز ردو
 عالقه داشتن...

سی  شتم علی با هیچ ک ست ندا شنیدن این حرِف حامد قلبم ریخت.دو بعداص 
جز من جمع بســته ب ــه من عادت کرده بودم که علی رو فقط با خودم جمع 

 ببندم فقط خودم...



 صدای حامد منو اص هوروتم بیرون ک ید؛
 _ خسته شدی؟

 بگو؟_ نهر  نه اصال... 
ــون حرف میزدن و باهم وقت  ــته اش بهار و علی باهمدیگه درمورد درس و رش
میگذروندن اما من ســرم توکار خودم بودراص وقتی بهار اومده بود خونه ی ما 
تا بهش خوش بگذره هرچند هراصگاهی ب ـــدت بهانه ی  همه درتالش بودن 

 مادرشو میگرفت و کالفمون می رد!
ــتمر ــگاه نداش ــبح دان  ــدای مامان اونروص ص توی اتاقم خوابیده بودم که با ص

 بیدارشدم که اصم میخواست بهارو برسونم مدرسه ومیگفت که خواب مونده!
شن کردم  شینو رو شته بود ما ساعت ه تو گذ شدمر با کالفگی و غرولند آماده 

 که بهار با دلهره سوار شد و گفت:توروخدا صودباش که پدرمو درمیارن!!!
 _ علیک سالم!

 و گفت:سالمر صبح بخیر حاال صودباش...خندید 
 _ چ م قربان!

 ترمز کردمو با اشاره به دِر مدرسه گفتم: بفرمایید اینم اص مدرسه اتون... 
فت: پس  گاهش بود بهم صل صد وگ که توی ن نه ای  گا با نگرانی و ترس بچ

 توچی؟
 با پوصخند گفتم:من هیچی میخوام برم خونه بخوابم.

 تو نمیای تو؟_ نه! منظورم اینه که 
 _ من واسه چی بیام؟ برو سر درس و م قت دیگه...



دســتاشــو رو هوا ت ون داد و با کالفگی گفت: اه بابا توام که آی یوت ضــعیفهر 
ســـاعتو ببین ه ــتو گذشــته منو که تنها راه نمیدن مدرســـه! بیا و ال ی بگو 

 داداشمی...
 شــدیمرمعاون اص پوفی ک ــیدمو پیاده شــدم.به محض این ه وارد دفتر معاونت

بهار علت دیر کردن ــو پرســید و اون گفت که خواب موندمو داداشــم منو 
 رسونده!

معاون طوری ه معلوم بود حرف بهارو باور ن رده گفت:پس بذار یه تماس با 
 مادرت بگیرم تا مطمئن ب م.میدونید که و،یفه ام اینو ایجاب می نه!؟

 بهار با شنیدن اسم مادرش ناراحت شد.
 رم رفته لندن..._ ماد

 معاون هم متوجه ناراحتی بهار شد و گفت که میتونی بری سر کالست...
شما تا اینجا ت ریق آورید بهتره بگم که بهار  و رو به من کرد و گفت:حاال که 
 خیلی دختِر شلوغ و شیطونِی! واقعا کالفمون کردهرشما کمی نصیحتش کنید!!!

 _ چ مرحتما بهش تذکر میدم...
خارک شـدیم وبهار با من تا حیاط اومدرشـناخت صیادی اصش نداشـتم اص دفتر 

شوخی بهش بگم که  ستم دهن باص کنمو به  شهرخوا شیطون با بهش نمیخورد 
شو پل  ستا ستاد و د چرا معاوناتو جون به لب کردی که بهار روی پنجه هاش ای
با خنده گفت: حرفاشــو جدی  کرد روی شــونه هامو گونمو ب*و*ســید و 

 که اص دستش نجاتم دادی...نگیر!مرسی 
 بعد پله هارو دوتا ی ی باال دویید و با خنده گفت:خدافـــــــــــــظ...



 من همونجا خ  م صد! تمام بدنم داغ کرد و رنگ عوض کردم!
 شاید همه چیز اص همون ب*و*سه شروع شد...

 ب*و*سه ی بهار آغاص یه صندگی جدید شد برای هردومون!
ــب رو وقتی ب ــو باال میداد تمام اون  هار به من نگاه می رد میخندید و ابروهاش

ومیخواست به من بفهمونه که ن نه به خانواده ام اص شیطنتش چیزی بگم و منم 
 درجوابش چ مامو باص و بسته می ردم و لبخند میزدم...

 بعد اص اون منو بهار بی تر با همدیگه حرف میزدیمر
دیگه خوشــمون میومدراکثرن بی ــتر همدیگرو می ــناختیم و بی ــتر اص هم

شده  شتم بهارو میبردم گردشرباهاش صندگیم عوض  روصهایی که دان گاه ندا
 بود...حرفاشورخنده هاشورنگاهاشو رفتارای کودکان و دوست داشتم...

ــوع  ــته بود واین موض چند ماهی بود که بهار خونه ی ما بود وعمه هنوص برنگ 
بچه اش به دنیا اومده بود و  فقط میتونســت منو خیلی خوشــحال کنه! محســن

یک ماهش بودری روص وقتی با بهار رفته بودیم گردشرعمه صنگ صدوگفت که 
 میخواد با محسنو صن و بچه اش برگرده ایران!!!

گاه  یدادم ن فاش گوش م به حر قت  با د به من ه بهش خیره بودمو  مد  حا
سینه و  اش کردردستمو گرفت و منو به خودش ت یه داد و سرمو گذاشت روی 

 با خنده گفت: اینجوری خسته می یربغلم دراص ب ش تا بقیه اشو بگم.
 ادامه داد؛

سنو خانواده اش برگ ت...عمه خیلی  شتیم و عمه با مح _ چ م روی هم گذا
شدم که  شم ریخته بود و متوجه  سر شده بود و تقریبن موهای  سته  ش  الغر و 

سن نبودهرمتوجه شده بود عمه قصدش اص رفتن به لندن مراقبت اص صن باردار مح



ســرطان خون داره و برای درمان رفته بود اما انگار دکترا اص بهبودش قطع امید 
 کرده بودن که برگ ته بود تا روصای آخر عمرشو کنار دخترش بگذرونه...

هضم این حقیقِت تلخ برای بهار خیلی سخت بودرخیلی عذاب می  یدربزور 
خندید...شــاید اونروصای تلخ حتی بزور غذا میخوردربزور حرف میزدربزور می

نفس می  ید...دیگه اون بهاِر خنده رو نبود و من توی تمام اون شرایط کنارش 
 بودم...

چند ماه اص اومدن عمه نگذشـته بود که متاسـفانه فوت کرد! هرگز یادم نمیره که 
روص خاکســواری نمیتونســتم بهارو اص روی قبر بلندش کنمر صجه میزدرگریه 

شو روی می رد سر صدا می رد و به خاد ها چنگ میزد و  رداد میزد و عمه رو 
 خاد می وبید و اشک میریخت...

هاشــو  که مو تاد و من بودم  هاش می اف باص می ـــد و روی شــونه  شـــالش 
 میووشوندم...

بهار جلوی اونهمه جمعیت سرشو روی سینه ام میذاشت و با اشک و هق هق 
با عجز و التماس اصشــون میخواســت که  مینالید و پدرومادرشــو صــدا مییزد و

 اونم ببرن پیش خودشون...
بعداص فوت عمه همه ی صندگی من شد بهارو این ه کنارش باشم و نذارم بی تر 
اص این عذاب ب  ــه اما تِه دلم میترســیدمرمیترســیدم که ن نه محســن بهارو با 

 خودش ببره لندن ومن اینجا بدون بهار بمونم!
مده ب مه دراو ته بود برای چهلم ع گذاشــ مه رو  نه ی ع ودر محســن خو

صحبت کردمو به ون گفتم  شده بودررفتم با خانواده ام  فروش...ترسم بی تر 



که بهارو برام خواستگاری کنن تا محسن اونو همراه خودش نبره اما اونا به هیچ 
وجه راضی نبودن...میگفتن عمه تاصه فوت شدهرتو هنوص درس میخونی و بهارم 

 حا،ا به خانواده ی ما نمیخوره...اص خیلی ل
 التماس ون کردم...تهدیدشون کردم اما هیچ فایده ای نداشت!

ولنتاین بودربرای بهار یه انگ ــتر گرفتمو باهاش قرار گذاشــتم که توی کافی 
 شاپ همدیگرو ببینیم.

ــو بهش دادمراما دیگه خیلی کم پیش میومد که خنده های بلند بلند و  هدیه اش
 هارو ببینم...پراص ن اط ب

 اص کیفش یه جعبه درآورد؛
 _ اینم هدیه ی من به ع ق صندگیم...

 جعبه رو باص کردم و به هدیه اش خیره شدم...
ساعت به حرکت  ست و روی  ست را ستش نگاه کردرد ساعِت توی د حامد به 

 درآورد؛
 _هدیه اش این بود! انداختمش توی دستم...

 پراص اشک صدام صد؛ همونطور که بهم صل صده بود با چ مهای
 _ حامد؟ یه قولی بهم میدی؟
 _ آره عزیزمرهرچی که باشه...

_هچوقت این ســاعتو اص دســتت درنیاررمیخوام همی ــه توی دســتت باشــه و 
 هروقت نگاش کردی  منو توش ببینی!

 ضربان قلبم تند شدرچقدر غریب حرف میزد...



به بعد قراره یک  _چه لزومی داره چهره ی ق ــنگتو توی ســاعت ببینم؟اص این
 عمر کنارت صندگی کنم بهار...

 _دیگه قرار نیست همو ببینیمرحامد من دارم میرم لندن!
 حرفش مثل پتک روی سرم خراب شد!

 این دقیقن همون چیزی بود که میترسیدم سرم بیاد وداشت میومد...
کلی با بهار حرف صدمر التماســش کردم اما اون گفت که چاره ای جز رفتن با 

 سن  نداره و اینجا تنها صندگی کردنش مم ن نیست...مح
باصم به خانواده ام التماس کردم که بهارو برام خواستگاری کنن تا اص دستش ندم 

 اما اونا باصم همون حرفارو تحویلم دادن...
 چند روص بعد اص مالقات من و بهارر اون همراه برادرش ایرانو ترد کرد!

نمون خودمو توی اتاق حبس کردم تا لحظه وقتی برای خداحافظی اومدن خو
 ی رفتن و نبینم...اومد پ ت در اتاقم و صدام صد؛

هام  با مت؟ نمیخوای  باصکنی؟ نمیخوای دم رفتن ببین مد؟ نمیخوای درو  حا _
 خدافظی کنی؟

 صمزمه کردم؛
گه میخوای  خدافظ...پس ا هت بگم  حت ب _نمیتونم رفتنتو ببینم و خیلی را

 .. بریربی خداحافظی برو.
_باشـــهر منم خداحافظی نمی نمربهت صنگ میزنمرایمیل میدمرهرکاری که 
بگی انجام میدم تا این دوری لعنتِی بینمون آســونتر ب ــه...هرکاری می نم تا 

 وقتی بهمدیگه میرسیم دوریمو احساس ن نی...ترکت نمی نم حامد!!!



 !صنادبعداص رفتن بهار تمام فصل های صندگیم پاییز شد! صرد و خ ک و سو
طاقت دورِی بهار برای من خیلی ســخت بود هر روص باهاش تماس تصــویری 

 داشتمرایمیل میدادم و مدام اص حال همدیگه باخبر بودیم...
ــو کمتر کردرکمتر ایمیل میداد و هروقت  ــاش کم کم و به مرور صمان بهار تماس

سِر هم می رد تا ای شه یه بهونه ای  صویری با سمون ت ستم تما  نهم که میخوا
 اتفاق نیفته...

سیدم اص این ه  سردتر می رد و من میتر سرد و  این مرور صمان رفتار بهارو بامن 
 باصم اص دستش بدم اما اینبار واسه همی ه!

ماه ها اص رفتن بهار گذشــته بود که ی  ـــب بهم ایمیل داد که میخواد باهام 
شه و بتونم ببینمش  صویری با بول قصحبت کنه و هرچقدر خواهش کردم که ت

 ن رد و گفت که اگه چ ماش تو چ مام بیفته نمیتونه حرفاشو بزنه!
ــیه بافیروقتی متوجه کالفگی و  ــروع کرد به حاش باهاش تماس گرفتمو بهار ش

 بی حوصلگی من شد رفت سر اصل مطلب...
_ حامد منو تو دیگه نمیتونیم با همدیگه ادامه بدیم! تو اونور دنیایی و من اینور 

شن و به همدیگه دنیارنمی ه دو شته با ست دا صله همدیگرو دو نفر با اینهمه فا
 وفادار بمونن!

 با استرس و التماس گفتم:اما من دوستت دارم بهارربهت وفادارم...
ثل تو  ما من نمیتونم م مدر ا حا یدونم  فت:آره م فاوت گ خیلی ریل س و بی ت

 باشمرمنو ببخش!
ــب با یه  د و رفت دنبال صندگیش و همه چیزو تموم کر« منو ببخش» بهار اون 

 منو با همه ی دلبستگی ها و خاطراتم تنها گذاشت...



 بعد اص اون رفتنر من دیگه هیچ خبری اص بهار ندارم...
 حاال صدای حامد پراص بغض بود...

خودمو اصش جدا کردم و با صدایی که انگار اص ته چاه درمیومد گفتم:بابت این 
 اتفاقی که برات افتاده متاسفم!

ساعت چ  شو پایین انداخت و نگاه و دوخت به  سر شک بودر مهاش پراص ا
 یادگاریش و نالید؛

 _ بهار همه ی صندگی من بود مارال! همه ی صندگیم! چرا منو تنها گذاشت؟چرا؟
ساعت و  صفحه ی  ش ی رو که  بعد اص صمزمه ی جمله ی آخرشر دیدم قطره ا

دوهش برای ع ق اص خیس کرد...دلم نمیخواست پی ش باشم و شاهد غم وان
دســت رفته اش...خیلی ســریع و بی هیچ حرفی اتاق رو ترد کردم وتوی اتاق 

 مهمون پناه گرفتم...
گوشــه ی تخت مچاله شــدم و انقدر براِی درِد خودمو علی و حامد گریه کردم 

 که همونجا خوابم برد...
 احساس ت نگی باع  شد تا اصخواب بیدار ب م و برم سراغ آبر چراغ روشن

 تراس توجهمو به خودش جلب کردرساعت سه نصفه شبو رد کرده بود...
پرده ی حریرو کنار صدمو حامدو دیدم که روی صــندلِی چوبی گوشــه ی تراس 

 ن سته و توی خودش مچاله شده!
 میخواستم عقب ب  م تا متوجه حضورم ن ه اما صداش مانعم شد!

 _ هنوص نخوابیدی؟
 رتوچرا هنوص بیداری؟_ ت نه ام بود  اومدم آب بخورم



 _  خوابم نمیبره.
 _  هوا سردهر سرما میخوری بیا تو.

 _ تو برو بخوابر من میخوام کمی اینجا ب ینم...
توی صــداش پر بود اص درد و بغض! چه درد عمیقی توی ســینه اش داشــت که 
ســالها اص رفتن ع ــقش میگذشــت و اون هنوص یادگاری ــو اص خودش جدا 

 نمی رد...
 هم یادگاری منو توی گردنش نگه میداره؟؟؟یعنی علی 

 _ آب خوردی؟
 دوباره حامد بود که منو اص ف ر و خیال بیرون ک ید...

 _ نه هواسم پرِت تو شد! من میرم آب بخورمو بخوابمر شب بخیر.
 _ برو تو اتاق خودمون بخواب مارال!

 لحنش هم ملتمســانه بود و هم دســتوریر هم دلم میســوخت قبول ن نم و هم
 میترسیدم قبول ن نم!

شتم ف ر می ردم به  ستمرخوابم نمیومد دا روی تخت دراص ک یدم و چ مامو ب
 روصهایی که با علی سوری کردم...

چقدر با همه فرق داشــترحتی با خانواده ی خودش...توی تماِم مدت صمان 
 رابطه امون هم خیلی بهم نزدیک بودیم و هم خیلی دور...

داشت و حتی الصم نمیدونست لحظه هایی رو که برای علی هیچ س اهمیت ن
که درمورد  باری  گه ای حرف بزنیم.هر نار همیم درمورد هرکس و هرچیز دی ک
خانواده اش کنج اوی می ردم با خنده میگفت:فضــول خانوم یه خانواده ای 
دارم دیگه...یه خواهر برادر بغیر اص خودم دارمردیگه نمیخواد به جزئیات دیگه 



یربرای من فقط تو و صندگی با تو مهمهرمیخوام که برای توام اش رســیدگی کن
 فقط من مهم باشم نه خانواده ام...

و من در مقابل خواسته اش سرفرود میاوردم و دیگه چیزی اصش نمیورسیدم که 
 دوست نداشت جواب بده...

اما ای کاش قبول نمی ردمو انقدر اصش میورســیدم تا درمورد خانواده اش برام 
 بدهر اونوقت االن شرایطمون این نبود!؟!توضیح 

ــد که خودمو به خواب بزنم.تخت کمی ت ون  ــدن در باع  ش ــدای باص ش ص
 خورد و بعد دستای مردونه ای موهامو نواصش کرد...

 _ خوابیدی؟
 چ مهامو باص کردمو به چ مهای سرخش دوختم.

 _ بیدارم.
رمورد ع ــق _ ام ــب با اون حرفا خیلی ناراحتت کردمرمن حق نداشــتم د

 سابقم با اینهمه صراحت برات حرف بزنمرمنو ببخش!!!
شق کی  اما من ناراحت ن ده بودم! برام مهم نبود که حامد قبال یا حتی االن عا
 بوده! برای من کسی مهم بود که طبقه ی پایین بود و تمام وجودش پیش من...

 _ ناراحت ن دمرگذشته هرچی که بوده تموم شده!
نی گفت: گذشته ی خوبی نداشتم اما قول میدم کنار تو آینده ی با لبخند مهربو

 خوبی رو بساصم...
باص هم داشت اص کلماتی استفاده می رد که آتی م « آینده ی خوب« »کنار من»

 میزد! مگه من میتونستم کنار این مرد آینده ای هم داشته باشم؟



 برای حرفاش جوابی بجز یک لبخند مصنوعی نداشتم...
 ید و مثل عادت هر شبش منو توی آغوشش گرفت و خوابیدیم.دراص ک 

نزی ای ،هر بود که اص خواب بیدار شدم و بعد اص این ه یه دوش آّب گرم گرفتم 
 لباس راحتیمو پوشیدمو رفتم پایین.روی دِر یخچال یه یادداشت چسبونده بود؛

ید کمی دیر » غاصه شـــا گت بخیر!من رفتم م ســالم عزیزم صــبح ق ــن
 «*و*سمت.بیام.میب

ــته بود و باید ناهار میخوردم دِر  ــبحانه گذش ــاعت نگاه کردمراص وقت ص به س
یخچالو باص کردم تا غذایی که اص شــام مونده بود گرم کنمو بخورم که صنِگ دِر 

 خونه صده شد.
 درو باص کردمو با لبخند اص ریحانه خواستم که بیاد تو.

 _ سالم صندایی جون خوبی؟
به داخل خونه گفتم:بله خوبم  دســت ــو گرفتمو همزمان با هدایت کردنش 

 عزیزمرتوچطوری؟
 _ ممنون

 هردو روی مبل جا گرفتیم.
 _ خب؟ خوش اومدی ریحانه جون.
 _ ببخ یدر مزاحمتون شدم صندایی.

شوزخونه میرفتم گفتم:این چه  سمت آ شدمو درحالی ه به  با خنده اص جام بلند 
وقت دوســـت داشــتی بیارمنم اص حرفیه دختر خوب؟ اینجا خونه ی داییته هر

 تنهایی درمیام!
 چای ساصو روشن کردمو با صدای نسبتن بلندی اص آشوزخونه صداش صدم؛



 _ ریحانه جون چند سالته؟
 سالمه14_

 _پ س دوم راهنمایییرآره؟
 _ بله

شگلی بودر چ م و ابروی م  ی  ستم. دختر خو سینی چای کنارش ن  با 
 میرسید و رنگ م  ی داشت... داشت و موهای کوتاهی که تا گردنش

 _ شما خونه اتون کجاست ریحانه جون؟
 خندید؛

 _ همین پایینر واحد روبروی عزیزینا!
 یه تای ابرومو باال دادم؛

 _ جدی؟ چقدر جالب!!!
 لیوان چایی و بین دستاش گرفت؛

 _ واحد روبروی شماهم واسه دایی علِی...
ضربان قلب من سم علی به میون اومد و  باال رفت و لبخند روی لبهای  باصهم ا

 ،ریفم ماسید!
 و ریحانه ادامه داد؛ 

_ اما دایی همی ــه میگفت من اگه اصدواک ب نم اینجا صندگی نمی نم و میخوام 
 یه خونه ی مستقل بگیرم.

یاد حرف علی افتادم که همی ــه بهم قول یه صندگی مســتقلو میدادردلم خون 
 شد...



 _ میگفت؟ مگه االن نمیگه؟
سراغ اون _ او شت اینارو میگفت.هروقتم  ست دا نموقع ها که یه دختری رو دو

 دخترو اصش میگرفتم میگفت فضولیش به تو نیومده!
ریحانه به حرف خودش خندید و منم با خنده گفتم:عزیـــــــــــزمربا داییت 

 صمیمییی؟
یا میمونه خوابگاه پیش  _ صیاد نهر آخه دایی علی خیلی کم میاد خونهراکثرن 

 دوستاش یا میره خونه ی دوستهاش خیلی کم اص هم باخبر می یم...
ای کاش اینطوری نبود اگه تو خونه بود شــاید متوجه می ــد دختری که دارن 

 برای برادرش میگیرن منم وجلوشونو میگرفت!
 آخ علی ما چی ار کردیم با صندگیمون؟؟؟ 

صال یادم رفت برای چی اومده بودم اینجا.عزیز گفت بهت هار ون بگم برای نا_ا
 بیاید پایین!

 با لبخند مهربونی که روی لبهام بود گفتم:دست ون درد ن نهرصحمت ک یدن.
 _ من دیگه میرمرمیاید؟

 _ آره عزیزم میام.
مسـیر پله ها تا اتاقو دوییدم و شـروع کردم به پوشـیدن لباسـهامرگوشـیم صنگ 

 خورد.
 _ بله؟

 _ سالم عزیزم خوبی؟
 _ ممنون.
 رای ناهار دعوتت کرد؟_ مامان ب



 _ آره االن ریحانه اومد بهم گفت.
_ مامان با منم تماس گرفت و گفت بهت بگم ربرو اونجا ناهارتو بخور باشــه 

 عزیزم؟
 _ داشتم لباس میووشیدم که برم.

سته ی گِلرخودش میدونه باید چی ار  ست که د صدادار خندید و گفت:صن نی
 ب نه.

 ت.اص حرفش لبخند روی لبم نقش بس
 _ حاال اجاصه میدی برم؟

 _ مارال؟؟؟
 لحنش حاال نرم و آروم وجدی بود.

 _ بله؟
 _ خودت میدونی که باید چجوری بری؟

 _ بله چادرمو فراموش نمی نم!
 باص قهقه صد؛

 _ فدات ب م صِن چیزفهمر مزاحمت نمی م برو غذاتو بخور...
ص شد و با مع شدم درو صدم و بعد کمی عقب ک یدم و در بروم باص  ومه روبرو 

شوزخونه  شدم مادِر حامد توی آ ستقبال کرد.داخل  که با لبخند و مهربونی اصم ا
 بود و ریحانه داشت درس میخوند و علی رو نمیدیدم.



روی مبلی که مسیر پله های طبقه ی باالرو ن ون میداد ن ستم و به سوال های 
واب میدادم که خواهر ومادر حامد که نمیفهمیدم چی میگفتن با بله و خیر ج

 صدای پایی اص پله ها اومد و بعد صدای علی و ضربان باالی قلبم و بی قراریم.
 _ معصومه؟  معصومه؟ س ووار من کجاست؟

شدم  سرش بود روبروم قرار گرفت و با دیدنش اصجام بلند  با حوله ای که روی 
 وسالم دادم.

صله  سالممو دادو بالفا ست بسرجاش خ  ش صد و با تته پته جواب  هم با د
 اشاره کرد که ب ینم.

 _ ی ی برات میخرم داداشی!
علی روی ی ی اص مبل هایی که با فاصــله ی کمی اص من روبرم قرار داشـــت 

 ن ست.
 _ مگه من گفتم برام س ووار بخر؟ گفتم س ووارم کجاست؟

 معصومه  به سمت آشوزخونه رفت و باخنده گفت:من برم چایی بیارم.
ی که میخواست مادرش جاسوسی و ن نوه گفت: دایی ریحانه با صدای آروم

 جون مامان داشت با س ووار تو موهاشو خ ک می رد که سوصوندش.
علی حاال به من ه داشتم تی رت جذب و شلوار اسلش راحتی و موهای خیس 
و صورت اصالن شده اشو برانداص می ردم نگاه کرد و با خنده ای که دلم براش 

 معصومه خانوم؟؟؟ یذره شده بود گفت: آره
 و معصومه با لبهای آویزن گفت:آره داداشی.

سرمو پایین انداختم تا بی تر  صومه و علی خنده ام گرفتو  اص م المه ی بین مع
 اص این با اون چ مهای صیتونی روبرو ن مرهرچند خیلی سخت بود.



 _ ریحانه دایی میری یه لیوان آب برام بیاری؟
 _ چ م...

خونه که با پذیرایی فاصــله داشــت حرکت کرد و من اص ریحانه به ســمت آشــوز
 احساس دونفره شدنمون قلبم داشت وایمیستاد...

 _ سرتو بگیر باال!
سرمو باال گرفتم و توی چ مهای عسلی صیتونِی شیطونش که هیچ شباهتی به 
چ مهای برادرش نداشت ُصل صدم وآروم و با لرصشی که تو صدام م خص بود 

 ه خودت...گفتم:خوشحالم که ب
 پرید وسط حرفم؛

ساختم ناراحت  سه ی خودم  ضعی که وا سرو و ستم ع قم با دیدن  _ نخوا
 ب هربخاطر تو...

ــم» ـ ـ ـ ـ ـ ــو« »ع ق ـ ـ ـ ـ وای چقدر دلم برای این  حرفهاش تنگ « بخاطرت
 شده بود. اما منو اون دیگه نمیتونستیم اینطور ابراص احساسات ب نیم.

با لیوان آب وارد شـــد نه  باع  شـــد نگاه های خیره و پر دردمونو اص  ریحا و 
 همدیگه بدصدیم.

معصومه و مادِر حامد هم به جمعمون اضافه شدنو شروع کردن به حرف صدن 
 اص صمین و صمان و عروسی و مهمونا و ...

صــدای صنگ تلفِن خونه توی پذیرایی پیچید و ریحانه جواب داد و بعداص چند 
 کلمه صحبت صدام صد؛

 _ صندایی؟



 _ جانم؟
 _ دایی حامد میگه چرا گوشیتونو جواب نمیدین؟

دست علی م ت شد و اخم تمام صورت و پوشوند و با کانالهای تلویزیون ور 
 رفت.

با صـــدای خفه ای که بزور اص گلوم هلش میدادم بیرون گفتم: گوشــیم مونده 
 باال...

 _ داییت چی میگفت ریحانه؟
 اس اینو پرسید.صدای مادر حامد بود که بعد اص قطع تم

 _ نگران صندایی شده بود.میگفت ف ر کردم نیومده پایین و اتفاقی براش افتاده!
ــوهرت ده  ــتی مارال!ش ــومه با خنده گفت: اوه اوه چه عزیز دردونه ام هس معص
شب یبار صنگ نمیزنه حالمو  صبح تا  شوهر من  دقیقه ای نگرانت می هرواال 

 بورسه.
سرخ  صورت  صنوعیی صدم و  شاهد امیت لبخند م شدمو به صمین دوختم تا 

 شدن علی نباشم...
سرمیز ناهار کناِر صندلِی روبروی علی که خالی بود ن ستم تا دقیقن روبروش 

 نباشم...
میخواستم برای خودم آب بریزم که علی دست و دراص  کرد و برام ریخت و وقتی 

خم ا اخواســتم لیوانو اصش بگیرم چ ــمش خورد به حلقه ی توی انگ ــتم و ب
 لیوانو گذاشت روبروم!

ستم ن نم اما نمی در اونوقت جواب حامدو  شت اون حلقه رو د شاید توقع دا
 چی میدادم؟



هاش گره خورده بود و این حرکتش منو هم  غذا ابرو تا آخر  عد اص اون علی  ب
 ناراحت کرد.

فنجون خالِی چاییم رو روی عسلِی مبل گذاشتم اص جام بلند شدم و رو به مادِر 
 امد گفتم: با اجاصتون من دیگه میرم مادرجان! بابت غذا هم خیلی ممنون.ح

 _ نوش جونت دخترمرنمی ینی؟
 _ میرم کمی خونه رو مرتب کنم.

 _ باشه عزیزم بسالمت...
وقتی با جمع خداحافظی کردم و خواســتم  به ســمِت دِر خروجی برم صــدای 

 علی راهمو َسد کرد...
 _ خداحافظ صنداداش!!!

چه وا ه ی غریبی بود برای « صنداداش»ثل ُپتک روی سرم خراب شد! حرفش م
سمردنیای من و این  سمرمارالمرهمه ک شنیدن ع قمرعزیزمرنف منی ه مدتها به 

 قبیل کلمات اص صبون علی عادت کرده بودم.
 کاش حداقل میگفت خداحافظ مارال!

ادت علی که عمیدونسـتم اص قصـداین کلمه رو به کار برد تا منو امیت ب نهراما 
 نداشت امیت و عذاب منو ببینه...

سرعت خونه رو ترد کردم و رفتم باال و خودمو پرت  خداحافظ آرومی گفتمو ب
 کردم رو مبل و شروع کردم به گریه کردن.

شت و صندگیرلعنت به خانواده امر لعنت به حامدرلعنت به  سرنو لعنت به این 
 علیرلعنت به من...



سامو عوض کردمو رفتم صمیم  لبا شام چیزی  درست کنم.ت شوزخونه تا برای  آ
 گرفتم ماهی درست کنم.

چقدر ســنگدل شــده بودمراصــال دلم برای مامان و بابا و مرتضــی تنگ ن ــده 
 بودرفقط دلتنگ مصطفی بودم!

 گوشیو برداشتمو شماره اشو گرفتم؛
 _ بله؟

 صـــداش تو گوشــم پیچید و یاد بچگی هامون افتادمریاِد باصی هامونرخنده
 هامون...کاش تموم نمی درکاش برمیگ تیم به اون روصا...

 _ الو؟ بله؟
 صدای مصطفی منو اص ف روخیال بیرون ک ید و بغضو مهمون گلوم کرد...

 _ داداشی؟
 کمی تعجب کرد و بعد با لحن مهربونتری گفت:تویی مارال؟خوبی عزیزم؟

 _ دلم برات تنگ شده!!!
 االن کجایی؟_ الهی فدات ب م خواهر کوچولوی منر

 _ خونه ام!
ستی  ضی ه شدی دیگه...اص صندگیت را سه خودت خانوم  باخنده گفت:به به وا

 عروس خانوم؟اص شوهرت چی؟
 >شوهرم< چه بار سنگینی  داره روی من این اسم...

 _  آره راضیم...
                                                  **** 

 خونه رو برداشته نمیخوای بیدارشی؟ _ عروس خانوم؟ بوی غذات که کل



 چ مامو باص کردمو به مردم های م  یش دوختم
 _ سالمرکی اومدی؟

 خم شد گونه امو ب*و*سید
 _ نیم ساعتی می هر دوش گرفتمو بعد بیدارت کردم.

شا می رد  شت تلویزیون تما شتمو روبه حامد که دا سینی چایو روی میز گذا
 مو آماده کنم!گفتم: هروقت گ نه ات بود بگو شا

 _  بعداصچای خوبه؟
 _ هرطور راحتی.پس من میرم شامو آماده کنم...

 _ چه خبر اص امروص؟
 درحالی ه م غول خوردن غذا بودم گفتم:خبر خاصی نبود!

 _ با خانواده ام بی تر آشنا شدی؟
 _ آره هم ون خوب بودن.

 _ خوبی اص شماست کدبانو...
ه بود کفی می ردمو آب میگرفتم و ،رفای شــامی که توی ســینک تلنبار شــد

حامدهم طبق عادت این دو روصش کنار من دست به سینه به کابینت ت یه داده 
 بود...

 _ آب میواشه روت خیس می ی!
لومو ک ــید و با خنده گفت:فدای ســرت!بعداص این ه کارت تموم شــد بریم 

 بیرون؟
 _ بیرون واسه چی؟



 ن؟ونیمهربریم ی م بگردیمرها9_ فعال ساعت 
یه چ ــم م  به عالمت رضـــایت ت ون دادمو اونم بروم لبخند صدو  ســرمو 

 چاشنیش کرد...
 حامد خیلی سریع آماده شد و مقابلم ایستاد؛

 _ چی ار می نی خانوم جون؟صودباش دیگه...
ــک می ردم  ــتهامو خ  ــتم با حوله دس ــبندمو آویزون کردمودرحالی ه داش پی 

 گفتم:تموم شدراالن آماده می م.
صدای  مانتوی شلوار م  ی پوشیدموکمی هم آرایش کردم و با شال و  سفید و

حامد که میگفت:مارال؟مگه میخوای بری عروســی؟صودباش دیگهردرو باص 
 کردمو اص پله ها رفتم پایین.

 کمی برانداصم کرد و باخنده گفت:چه خوشگل شدی ام ب!
ــانه نگاهم کرد وگفت:چون با  ــلبخند صدم و وقتی لبخندمو دید بدجنس ین ماش

 میریم نگفتم چادر سرکنی هارپررون ی!
اص پله ها که پایین میرفتیم چ ــمم به دِر خونه ی مادِر حامد بود و به این ف ر 
می ردم که آیا االن علی داخل این خونه بود؟یعنی انقدر به من نزدیک بود و اص 

 من دور؟
شین ع شتیم اص حیاط خارک می دیم که ما سته بودیمو دا شین ن  ی لتوی ما

مقابلمون ،اهر شـــدرعلی با دیدن من و حامد انگار یه پارب آب داغ ریختن 
سالم داد و  شی اص چیه  ستم نا سی میدون سرش و با اخمی که من بهتر اص هرک

 حامد با لبخندی که اکثر مواقع به لب داشت گفت:اصکجا میای؟
 _ رفته بودم بیرون یه چرخی بزنم.



 _  مام داریم میریم بیرون!
شنیدن حرف حامدرنگاه تنفربرانگیز علی به صورتم خیره شد و با لبخند بعد اص 

 کجی گفت:خوش بگذره!
 دست و دراص کرد ضبطو روشن کرد و با لبخند گفت:دوست داری کجا بریم؟

مد برم  حا با  کاش قبول نمی ردم  مام هوش و حواســم پیش علی بود...ای  ت
 بیرون...ای کاش علیو نمیدیدم...خدا لعنتم کنه!

 حواست کجاست؟ میگم کجا بریم؟ _
 _ فرقی نداره!

 _  میخوام جایی برم که تو دوست داشته باشی.
 _ فقط با ماشین بچرخیم.

 لوموک ید و با خنده گفت: بلــــــــــــــهرچ م هرچی شما بگی.
حامد شروع کرد به چرخیدن توی خیابونای تهران و من شروع کردم به مل صدن 

 و س وت کردن.
 ؟_ مارال
 _ بله؟

 _ می ه یه سوال اصت بورسم؟
 لحنش آروم و دلن ین بود و وادارم می رد که جواب و مثل خودش بدم.

 _ آره حتما
 _ تا قبل اص اصدواجمون کسی توی صندگیت بود؟



سختی بهم داد و یخ کردمرحاال چه جوابی بهش میدادم؟قبل اص  سوالش ت ون 
 میگفتم بهش؟ اصدواک؟ علی حاالهم توی صندگیم بودر من چی

 وای اگه حامد میفهمید منوعلی...
 _ مارال نمیخوای جوابمو بدی؟

 حلقه ی توی انگ تمو ت ون دادم؛
 _ اصم چیزی نورس که مجبور ب م دروغ بگم.

 لحنش کمی تغییر کرد؛
 _ پس بودهر درسته؟

به نیم رخ صورتش که هم معصومیت و داشت و هم ناراحت بنظر میرسید نگاه 
حن جدیی گفتم:گذشــته ی من هرچیزی که بوده گذشــته ی من کردم و با ل

 بودهرهرکسی و هرچیزی هم اگه بوده تو همون گذشته جاشون گذاشتم!!!
 به سمتم چرخید اینبار با شک و تردید نگاهم می رد و من عذاب می  یدم.

 _ مگه توی گذشته ات چی بوده که جاش گذاشتی؟
ما نباید خودمو میباختم؛توچ مهاش سواالی پی در پیش داشت منو میترسوند ا

یادی اصش  خت ص نا ند میرفتم اون همســرم بودو من شــ ید ت با خیره شـــدم ن
نداشــتمرمم ن بود حرفا و پرروییامو تحویل بابا و مرتضــی بده و اونوقت وای 

 بحال من می د...
 صمزمه کردم؛

 _کلی خاطرات تلخ و شیرین که نمیخوام یادشون بیارم.
 ارال؟نمیخوای بهم بگی؟_ این خاطرات چیه م



ــو میگفتم یا خاطرات تلخ با  ــیرین صندگیم با برادرش چی میگفتم؟ خاطرات ش
 خانوادمو؟

 _ نه نمیخوام بگم.
پاشو گذاشت روی ترمز وماشینو گوشه ی خیابون نگهداشت.کاملن به سمتم 

 چرخید...
_ من بهت حق میدم مارال! اص روصی ه اومدم خواســتگاریت تا همین االن که 
ــته و این مدت صمان خیلی  ــه هفته گذش چند روص اص اصدواجمون میگذره کال س
سه اعتماِد  شناخت همدیگهر خیلی کمه وا سه  سه هفته خیلی کمه وا کوتاههر

 بَهمر  خیلی کمه واسه راحت بودن و من همه ی اینارو میدونم.
ه چاما مارال قبول کن که منم حق دارم بدونم صن صندگیم چه گذشته ای داشته..

یه و برای  بدونم همســر من ک ته و داره...حق دارم  تارهایی داشــ اخالق و رف
دونستن همینا و ایجاد راحتی و صمیمیِت بینمون اصخودت و گذشته ات سوال 

 می نم.
 حامد حق داشترم  ل من بودمو گذشته ای که نمی د بگم.

 _ نمیتونم اص گذشته ام چیزی بگم چون یادآوریش امیتم می نه.
 له رو درحالی ه بغض داشت به گلوم چنگ مینداخت گفتم.این جم

 _ چرا عزیزم؟چرا داری اص گذشته ات فرار می نی؟
 با بغضی که هر لحظه پررنگو پررنگ تر می د ادامه دادم؛

شبخت نبودمرچون هیچوقت حق انتخابی  شته ام خو _ چون هیچوقت تو  گذ
سری خور بودمو هیچ س اونجوری  شتمرچون همی ه تو  شاید ندا که باید و 



دوســتم نداشــت.چون مثلن دختر حاک نادر صــولتی بودمو پدرم وضــع مالِی 
خوبی داشت اما من همی ه کمبود داشتمر کمبود محبتر کمبود احترامرکمبود 

 استقاللرکمبود ع ق...
ــون می ردنرنباید صیاد  ــدم که خانواده ام تاییدش ــت می  ــایی دوس باید با کس

 میرفتم دان گاه با پسرا درس بخونم.تنهایی جایی میرفتمرنباید 
ستقل  شتمرچون اونوقت م شین دا سه گواهینامه گرفتن و نباید ما نباید میرفتم وا

 می دمو دختری که خیلی بهش استقالل بدی اص خودش درمیاد...
با گفتن هر کدوم اص صخمایی که خانواده ام بهم صده بودن اشــ ام روی گونه هام 

 میریخت اما ادامه میدادم؛
_ آره گذشـتمو دوسـت ندارم چون گذشـته ی من پره اص بایدها و نبایدهایی که 

 اصشون متنفرم.
گذشــته ی من پره اص خاطراتی که چه خوب و چه بد عذابم میدنرآره نمیخوام 
اص گذشته ام حرفی بزنم چون با گفتن ون انگار که دارم خودمو تحقیر می نم و 

 کوچیک شدنمو توی چ مهای بقیه میبینم.
 حاال اص گذشته ام باخبرشدی؟راحت شدی؟

که این ســ وتو  مد بود  حا باصهم  مد و  تاه بوجود او یه ســ وت کو بینمون 
 ش ست...

 _ قیاف و ببین توروخدا! اش اشو نگاه...
بغلم کردو منو به خودش چســبوند و صمزمه وار گفت:بچه شــدی؟گریه ن ن 

ــته ی تلختو ب ــه کنارتمرکاری می نم گذش ــنگدیوونهرمن همی  ت ا آینده ی ق 
 فراموش کنی فقط دیگه اینجوری گریه ن ن...



گاه به آغوشش پناه  حرفاش مثل قرص آرامبخش بودرآرومم می رد و من ناخودآ
بردم و دســتامو دور کمرش پیچیدمو ســرمو رو شــونه هاش ت یه دادم و اون با 

 دستای مردونه اش موهامو اص روی صورتم کنار صد و نواصشم کرد...
شب خزیدم  شت  شو توی کمد میذا سا شت لبا صیر لحاف و رو به حامد که دا

 بخیر گفتم.
ستی بابت ام ب  ست جوابمو بده که دوباره گفتم:را سمتم و خوا برگ ت به 

 ممنونرشب خوبی بود...
 یه چ مک دخترکش تحویلم داد؛

 _ خواهش می نم خانوووم!
شده بود و توی خواب و بیداری بودم که حامد  سنگین  شو بهم چ مهام  خود

 نزدیک کرد؛
 _ اجاصه هست بغلت کنم؟

سه  سته کردمو حامد منو مح م توی بغلش ک د و با ب*و* چ مهامو باصو ب
ستهام می رد و من هیچ جوابی به ون نمیدادم  هایی که اص گونه و پی ونی و د

 به خواب رفتیم.
ــمهامو باص کردم و با همون  ــم میوچید که چ  ــدای صنگ موبایلم توی گوش ص

 ی َبمی که ناشی اص خواب آلودگیم بود جواب دادم؛صدا
 _ بله؟

 _ سالم مارالمرخوبی مادر؟
 _ ممنون شماخوبید؟



 _ الهی مادر فدات شه خوابیده بودی؟
 مامان چقدر مصنوعی مهربون شده بود... 

 _ دوراصجونتونرآره خواب بودم.
 ره.صدای خنده اش اومد و بعد گفت:این چه وقته خوابیدنه مادر؟لنگ ،ه

 _ شمارمو مصطفی بهت داد؟
_ هر روص میخواســتم بهتون صنگ بزنم اما چون تا ســه روص شــوگون نداره که به 
مد و اون  حا قا  به آ ماس نگرفتم امروص صنگ صدم  هاتون ت با عروس صنگ بزنی 

 شمارتو بهم دادرمگه مصطفی شماره ی تورو داره؟
 _ آره دیروص باهاش حرف صدم.

 دخترم؟_ صندگی جدیدتون چطوره 
 _ خوبه مامان!

 _ همین مامان؟ یذره اص صندگیت برام بگو؟
 _ چی بگم مامان؟

 با هیجان گفت: اص اخالق و رفتار حامد بگو؟ اص خودت بگو؟ اصش راضیی؟
ساتمو ک ته بودمرخیلی  سا شده بودم و تمام اح سنگدل  نمیدونم چرا انقدر 

 سرد گفتم: مگه میتونم ناراضی هم باشم حاک خانوم؟
 مامان کمی غمگین شد؛ لحن

 _ مگه راضی نیستی؟
 کالفه دستمو بین موهام فرو بردم؛

_ چرا مامان راضــیمر اص همســری که برام انتخاب کردین راضــیمر اص صندگی و 
 آینده ای که برام ساختید راضیم و هیچ ش ایتی هم ندارم!!!



 _ پس چرا اینجوری حرف میزنی مادر؟
 کالفه تر شدم؛

میزنم مادِر من؟ بیخیال شــید دیگهر اصدواک کردم تموم _ مگه چجوری حرف 
 شد...  دیگه نمیخوام اصم اطالعات صندگِی اجباریمو بگیرید...

_ باشه هرطور راحتی مارال جون! به آقا حامد گفتم به توام میگم پنج نبه شب 
 خونه ی ما دعوتید.

 _ چرا صحمت ک یدید؟ میومدیم بهتون سر میزدیم.
 ترمر و،یفمونه..._ صحمتی نیست دخ

 _ مرسی مامانرکاری نداری؟
 _ نه عزیزمر مراقب خودت باش.

 _ خدافظ...
شلوار راحتی پوشیدمو رفتم پایین؛ باصم چ مم خورد  دوش گرفتم و تی رت و 

 به یادداشِت روی یخچال  که رو یه برگه ی مربعِی نارنجی نوشته شده بود؛
 خیلی خوبی بود و بابتش اصتهمسر ناصنینم صبح عالی متعالی! دی بر شِب 

 ممنونم.
شتهای قبلیش که  سبوندمش رو یاددا برگه رو اص روی یخچال کندم و با خنده چ
گوشه ی یخچال بودریعنی اگه همسرم علی بود برام یادداشت میذاشت؟خوندن 

 یادداشتهاش چه حسی به من میداد؟
دقه بون صحتمن یادداشتهاشو هزاربار میب*و*سیدمو میچسبوندم به خودموقر

 ی علی میرفتمراما نبود...علیی که میخواستم همسر من نبود...



ست کردمو ُلم دادم روی کاناپه و  شن کردمربرای خودم چای در ساصو رو چای 
 به پنج نبه و رودر رویی با خانواده ام ف ر کردم.

اص پنجره به حیاط نگاه کردم ماشــین علی اونجا بودریعنی خونه بود؟چقدر دلم 
 برم پایین و ببینمش اما خجالت می  یدم. میخواست

ــنِل  ــمیرمادِر حامد بود ش ــمت چ  ــدای صنگ دِر آپارتمان اومد رفتم به س ص
گ ــاد و بلندمو که به جاکف ــِی کنار در آویزون کرده بودم تنم کردمو درو باص 

 کردم.
 _  سالم مامان جون.

 _ سالم عزیزمرخوبی مادر؟
 _ خیلی ممنون بفرمایید داخل.

 عزیزمراومدم واسه ناهار صدات کنم بیا بریم پایین._ نه 
اص این دعوتش کلی خوشــحال شـــدمو با لبخند گفتم:چ ــم االن لباســمو 

 میووشمو میام.
شیدم و  سرم کردمو چادرمم پو سفید  شال  شیدمو یه  شلوار راحتی پو تونیک و 

 رفتم پایین.
ره که باالخبه محض ورودم به خونهر چ مهام شروع کردن به دنبال علی گ تن 

روی کاناپه ی روبروی تلویزیون پیداش کردم که کنترل به دستش بود و داشت 
 کاناالرو صیرو رو می رد...

 با دیدن من اص جاش بلند شدوبا لبخند بهم سالم داد.



با لبخند جواب سالم و دادم و روی ی ی اص مبل ها ن ستم.مادِرحامد اصجاش 
شوزخونه سمت آ شد و درحالی ه به  صومه و ریحانه هم  بلند  میرفت گفت: مع

 رفتن بیرون برای ریحانه وسایل کاردستی بخرن االناست که پیداشون ب ه.
رفتن مامان و تنها شــدن منو علی باع  شــد ضــربان قلبم اوک بگیره و نتونم 

 سرمو بلند کنم.
 _  دلم برات خیلی تنگ شده مارال!

 ؛نفسم حبس شدو باترس تو چ مهای شیطونش نگاه کردم
 _ من ه اینجام!!!

روی لبهاش لبخندی نبود و نگاه عمیقش به نگاه نگرانم گره خورده بود و جدا 
 نمی د.

ندارهر دلتنگ  ماراِل من نیســتیراینجا بودنت توفیری  ما دیگه  _ آره اینجایی ا
 مارالمم.

 لب پایینمو به دندون گرفتم و با ترس گفتم:توروخدا علی؟؟؟
حســاســاتش ضــعق میرفت اما دیگه چه فایده ای دلم داشــت برای این ابراص ا

سخت تر می رد فایده ی  شرایطمونو  سات جز این ه  سا شت؟این ابراص اح دا
 دیگه ای هم داشت؟

در یک آنرنگاهش شــیطون شــد وچ ــمهای خوش رنگش برق صد وبا لبخند 
 گفت:چیه میترسی؟

 _ آره خیلی میترسم...نگو علی نگو...



یگم که عاشقتم...اگه هزار سالم بگذره باصم میگم _ اگه هزار سالم بگذره باصم م
 که تو تنها ع ق صندگِی منی...

با چ مهایی که قطرات اشک توشون برق میزد خیره اش شده بودم که مامان با 
ستِن مامان صنگ  صله بعد اص ن  ست و بالفا سینِی چای کنارمون روی مبل ن 

 حانه برگ ت...در به صدا دراومدرعلی درو باصکرد وبا معصومه و ری
با  نه  حا مایی می رد و این ســ وتو ری که ح مفر بین هممون ســ وت بود 

 صداصدن اسم علی ش ست...
 _ کارتو بگو؟

 _ کمک می نی کاردستیمو درست کنم؟
 _ ولم کن توروخدا ریحان من اصال حوصله ندارم...

به ها! البته اگه  بالبخند رو به ریحانه گفتم:کاردســتی درســـت کردن منم خو
 سندکنی ریحانه جون.پ

 علی مهربون نگاهم کرد و ریحانه منو بغل کرد و گونه ی داغمو ب*و*سید؛
 _ وای صندایی خیلی ماهی...

درحالی ه داشتم شالمو روی سرم مرتب می ردم باخنده گفتم:حاال شاید پسند 
 ن ردی!

 _ منم کم ت می نم!
 صدای مهربون علی بود و بعد هورای ریحانه.

ریحانه وسایل کاردستی و روی فرش دستبافت کرم رنگ گوشه ی  بعد اص ناهار
پذیرایی باص کردوبا لحن خنده داری گفت:دایی و صندایِی گرامی لطفن ت ریق 

 بیارید!



دایی و صندایی رو جوری کنارهم اســتفاده کرد که حس کردم من و علی مال 
 همیم...

ستی بودیم...علی هراصگاهی ب ه ه گردنبندی کهرسه م غول درست کردن کارد
اص گردنم آویزون  می د نگاه می ردو لبخند میزد و گاهی هم چ مای سرک ش 

 حلقه ی توی انگ تمو ن ونه میگرفت و اخم می رد...
ــت  ــرتم برای اص دس ــابی میخندوند و من حس ــو کاراش منوحس علی با حرفاش

 دادنش هزار برابر بی تر می د...
 _ مارال جان گوشیت صنگ میخوره!

سلِی مبل جلب صدای م شِی روی ع صومه بود که توجه من وعلی رو به گو ع
ــتش گرفت وبا خنده گفت:دایی  ــیمو دس ــرعت رفت وگوش کردو ریحانه به س

 حامِد.عجب ع س خوشگلیم گذاشتی واسش صندایی...
گوشــیو داد دســتمو من خودمو صیر نگاه ســنگین علی حس کردم و بزور آب 

 گلومو قورت دادم وجواب دادم؛_بله؟
 سالم عزیزمرخوبی؟ _

 _ سالم ممنون.
 _ داشتم ناهار میخوردم یهو یاد تو افتادمرناهار خوردی؟

 _ آره پایینم ناهار خوردیم.
 _ نوش جونت عزیزم کاری نداری؟

 _ نه
 _ مارال؟



 _ بله؟
 _ مراقب خودت باش!

 _ مرسی خدافظ...
ر ظصیر چ ــمی به علی نگاه کردم که اخمهاش توهم بود و حســابی عصــبی بن

میرســید...به درســـت کردن کاردســتی ادامه دادیم اما علی نه حرف صد ونه 
ستراحت  شدن کارش به بهانه ی ا صله بعداص تموم  خندیدو نه خندوند و بالفا

 رفت توی اتاقش و منم به خونه پناه بردم تا کمی استراحت کنم...
ــورتم بودم.یه آرایش ملیح  ــغول آرایِش ص ــته بودم و م  ــس ــندلی ن  روی ص

شلوار م  ی ک شال و  ستم وباگیره جمعش کردمر سرم ب ردمرموهامو اص باالی 
شیدمو  شنه داِر م  یمو پو سی تنم کردم...کفش پا شیدمو یه مانتوی کالبا پو
کیِق م ــ یمو روی شــونه ام انداختم و اصپله ها پایین رفتم و روبه حامد که 

 داشت کت اسورت سفیدشو توی تنش مرتب می رد ایستادم؛
 ره تموم شدرمن حاضرم..._ باالخ

 یه تای ابروشو باال داد و با خنده ی مرموصی گفت:چقدر خوشگل شدی دختر!
یه نگاهی به تیوش کردمرشــلوار کتانو کت اســورت ســفید وپیراهن دکمه دار 
ــو کامل کرده بود و  ــیده بود وکیق و کفش آبی نفتی هم تیو  ــورمه ای پوش س

 تعریق اصش ب ه... خیلی خوشتیپ بنظر میرسید و حقش بود یه
 _ توام خیلی خوشتیپ شدی!

 _  اون ه بله بنده همی ه خوشتیپ بودم.
 با تعجب هردو ابرومو باال انداختمو گفتم:اعتماد به نفستم که عالیه...



شین  ستم اص ما شده بود نمیتون ست  س شت رو ترمز! پاهام  شو گذا جلوی در پا
 پیاده ب م.

 _ مارال؟
 _ بله؟

 ؟_ چرا انقدر مضطربی
 _ یه حس بدی دارم...

 دستش روی صورتم قرار گرفت وصورتمو به سمت خودش برگردوند؛
 _ من کنارتم خانومم...

به صبونش آورد  که  خانوممی  ید بهتره بگم  یا شـــا له کمی آرومم کرد  این جم
 معجزه کرد...

صال دلم برای خونمون  شدیمرخلی جالب بود که من ا ساختمون  هر دو وارد 
 .برای ساکنین م همینطور...تنگ ن ده بود..

مامان منو توی آغوشــش ک ــید وگونه هامو ب*و*ســید و بعد هم توی آغوش 
پدرم قرار گرفتم و بعداص ب*و*سیده شدنمربه دستهاش ب*و*سه صدم و خیلی 

 سرد و سنگین با مرتضی دست دادم.
بابا مثل من حامدروهم توی آغوشش ک ید و همراه با ب*و*سیدنش ورودش 

 وخانواده رو تبریک گفت...به خونه 
بالفاصله بعد اص ن ستنم سراغ مصطفی رو گرفتم و مامان گفت که تو اتاق ه و 

 داره دوش میگیره و االناست که پیداش ب ه!



ــتش  ــاعِت توی دس حامد بین خانواده ام خیلی مومب بود و مدام با حلقه و س
 دما احساس راحتیباصی می رد...منم مومب بوم مثل تمام روصایی که کنار این آ

 ن ردم!
 _ پسرم حال پدرت خوبه؟خانواده خوبن؟

سید که مرد خیلی ناصنینی بود و من  صدای پدرم بود که احوال پدر حامدومیور
 دوسش داشتم...

 _ ممنون خوبنرسالم دارن خدمتتون.
 _ سالمت باشن.

 نیم ساعتی می د که اومده بودیموهنوص مصطفی نیومده بود پایین ودل من برای
این برادر مهربون حسابی تنگ بود...همین دلتنگی باع  شد اصجام بلند ب مو 

 راه پله هارو در پیش بگیرم.
 _کجا میری مادر؟

 _ پیش مصطفی!
صورتم دوخته بود وانگار بااون دوتا میگفت  صومانه به  شو مع حامد مردم ها
لب منو  های معصــوم م ــ ی ق ما این چ ــم نذارم.ا هاش  که نرم وتن

 ربرع س چ مهای وح ِی علی که تماِم منو به لرصه مینداخت...نمیلرصوند
حاال پله هارو باال رفته بودمو درست مقابل دِر اتاقم ایستاده بودمراتاقی که برام 
ندم...دســتمو روی  گذرو با علی  با ع ــق  که  خاطرات روصهایی  پر بود اص 

ش شدم.چراغ و رو شتمرآروم چرخوندمش و وارد اتاق  ستگیره ی در گذا ن د
کردمرهمه چیز ســِر جاش  بود رفتم ســراغ کمد و باصش کردم دســتمو روی 



ــیدم و  ــها بیرون ک  ــرت نارنجیمو اص میون لباس ــوی  ــیدم...س ــهام ک  لباس
 بوییدمش...

یاد روصی افتادم که با علی رفته بودیم بیرون ومن گرمم شــد و ســوی ــرتمو 
سوی رتو ب شت و  ست و روی کمرم گذا ستم به کمرم د  اص کرد ودرآوردمو ب

 چسبوند به خودش و بوییدش...با صدای بلند خندیدم؛
 _ دیوونه چی و بو می نی؟

سته بود و بومی  ید گفت:دارم عطر تن تورو اص رو  همونطور که چ مهاش ب
لباســت بو می  ــم تا توی م ــامم بمونه...و این ابراص احســاســاتش منو کلی 

 خندوند...
 و خنده ها...حاال دارم بغض می نم برای اون خاطرات 

قدر  بدون تو برام ان که صندگی  با من چی ار کردی علی؟چی ار کردی  _ تو 
 سخت شده؟

 _ باصم نیومده رفتی تو غار تنهایی خودت خواهر جون؟
 حاال من با خنده توی آغوش برادرم بودم و اون به پی ونیم ب*و*سه میزد...

 اصال شب خوبی نبود برام و پر بود اص نفرت وِگله...
قع رفتنمون بابا ســند خونه ای که به مناســبت اصدواجمون برامون خریده بود مو

 بهمون داد اما برای من حتی پ یزی ارصش نداشت!
 _ چرا ساکتی؟

 صدای حامد بود که منو اص خلوتم بیرون ک ید؛
 _ باید چیزی بگم؟



 _ آره حرف بزن عزیزمرس وتت امیتم می نه...
 رد و چقدر منو یاد علی مینداخت...چقدر آروم ومالیم باهام صحبت می 

 _ خانواده ی خیلی خوبی داری مارال!
 پوصخند صدمراص همون پوصخندای تلخ که تا استخونای آدم نفوم می رد؛

 _ آره اینجوری ن ون میدنربجز مصطفی...
 _ با مصطفی صیاد آشنا نیستم اما با مرتضی دوستای خوبی هستیم.

 _ دوسش ندارم!
گار حرفم براش  فت:دوســش ان جب گ با تع که  یب بود  یب و غر خیلی عج

 نداری؟چرا؟
 _ بخاطر همون دالیلی که قبلن به ون اشاره کردم.

 _ خیلی پسر خوبیهر بنظرم داداش خوبیم هست.
 سرمو به پ تِی صندلی ت یه دادم؛

 _ بستگی داره برداشتت اص خوب چی باشه...
و اشون احترام قائلن اما ت_ اکثر دخترایی که دیدم عاشق خانوادشونن وخیلی بر

 اولین دختری هستی که میبینم انقدر اص خانواده ات کینه داری!
 ُتن صدام تغییر کرد و با اخمی که تو چهره ام بوجود اومده بود غریدم؛

 _ منم برای خانواده ام احترام قائلمراگه نبودم االن کنارت اینجا نن سته بودم!
م بهش گفته بودم که اون انتخاب خانوادم اص حرفم صیاد جا نخورد چون قبال ه

بوده...اخم کم رنگی توی چهره اش بوجود اومد و تمام مســیرو دیگه چیزی 
 نگفت!

 پتو رو ک یدم روی سرم و خودمو صدم به خواب...



 _ یعنی تو خوابیدی دیگه آره؟
خنده ام گرفت اما خودموکنترل کردموچ ــمهامو بســتم تا مطمئن ب ــه خوابم 

تو رو اص ســرم باص کرد وباخنده ای که توی صــداش بود گفت:الهی بردهریهو پ
صورتم...برای  سیدن  شروع کرد به ب*و* بمیرم خانومم خوابش گرفته! و بعد 
چند ثانیه گرمای لب و روی گردنم حس کردم و بی اراده چ مامو باص کردمو به 

 عقب هلش دادم...
 _ خوابیده بودی مثلن؟

 _ آره تو بیدارم کردی.
 م دراصک یدومنو توی حصار دستاش اسیر کردکنار

_ تا وقتی من صنده ام ام ان نداره اجاصه بدم حتی یه شب توی بغل من نباشی و 
 بخوابیر فهمیدی؟

گاه حرفش به دلم ن سترسرمو باالوپایین کردمو توی بغلش خوابیدم.  ناخودآ
                                                            **  ** 

هر روص پ ــت ســرهم میگذشــت و من هنوص و هر روص درگیر علی بودم وهنوص 
 باحامد سرسنگین برخورد می ردم.

شد  شنیدم که وارد حیاط  شینو  صدای ما شوزی بودمر شوزخونه م غول آ توی آ
 خودمو رسوندم دم پنجره و چ مهام به  چ مهای علی گره خورد...

ی بود که با بی رحمی اصم رو برگردوند برای چندثانیه خیره ی هم شدیمو اون عل
 و رفت...

 دلم گرفته بود اص این بی رحمی هاراص این دل ش ستن ها و اص این حسرت ها...



 اینروصها عجیب دلم علی رو میخواست...
یه روصی حتی ف ر بدون اون صندگی کردن پر اص عذاب بودرحاال چطور انقدر 

 آسون بدون اون نفس می  یدم؟
گاهش بهم پر اص اخم و علِی مهربو که ن مدت  یده بود تو این  ن من چی ک ــ

 گالیه بود؟؟؟
 قلب ضعیق من برای خنده های علی لک صده بود...

دلم برای شــنیدن اســمم اص دهن این لعنتی یذره شــده بودرمن طاقت اینهمه 
 نزدی ی و دوریو نداشتم...

شید صورتم پا سمت حموم رفتمو چند م ت آب به  حاِل  م تالنگون لنگون به 
شدم که  شوزخونه با حامد روبرو  سامون بدم و موقع برگ تنم به آ سرو گرفتمو 

 داشت به غذاها نانخنک میزد...
 با سالِم من اص جا پرید و با لحن خنده داری گفت:داشتم به غذا ناخنک میزدم.

 دستامو روی کمرم ُپل کردمو حق بجانب نگاش کردم؛
 _ بله دیدم.

*ســید و همزمان با خارک شــدنش اص آشــوزخونه نزدی م شــدرگونمو ب*و
 گفت:من میرم دوش بگیرم.

 بعد صداشو کلفت تر کرد و ادامه داد؛
 _ تا میام پایین شام حاضر باشه صن!

پایین ببین چی ارت  یا  نده گفتم:جرات داری ب با خ جا خوردمو  اص حرفش 
 می نم.

 اده کن.پله هارو دوتا ی ی باال رفت و باقهقه گفت:حرف نزن شامو آم



 ومن با لبخند م غول چیدن میز شدم.
درحال خوردن شام بودیم که شنیدن اسمم اص طرف حامد توجهمو به چ مهای 
ــم دوخته بود... پس چرا  ــیاهش جلب کرد...چقدر آروم و مهربون بهم چ  س

 من هیچ ک  ی نسبت به این نگاه و چ مها نداشتم؟
 _ چی میخواستی بگی؟

 ؛_ دوباره م غول خوردن شد
 _ هیچی!

ست بگه؟ چرا یهو اص  صدا صد؟چی میخوا سممو  ست بدونم چرا ا دلم میخوا
 گفتنش پ یمون شد؟

 اما به گفتن باشه ای اکتفا کردمو م غول خوردن شدم.
هردومون با کمی فاصــله روبروی تلویزیون ن ــســته بودیم  به یه برنامه ی 

 ه بودیم...مزخرف و بی ربطی که حتی نمیدونستیم درمورد چی هست صل صد
برع س همی ه حرفی نمیزد و منم قصد ش ستن این س وت سنگیِن بینمونو 

 نداشتم.
 _ مارال؟؟؟

صدا میزد منو وادار می رد که به چ مهاش خیره  سممو  هر وقت با این لحن ا
 ب م؛

 _ بله؟
 _ میتونم یه سوالی اصت بورسم؟

 _ اوهوم



ساتت به من تغییر _ت و این یک ماهی که اص صندگی م ترکمون میگذره اح سا
 ن رده؟

باص حامد اص احســاســات مِن بی احس نســبت بهش ســوال کرد و باص قلب من 
 لرصید...تو دلم همین سوالو اص خودم پرسیدم؛

 _ بعداص گذشت یک ماه اص صندگی م ترکم با حامد چه احساسی بهش داشتم؟
 اما جوابی برای سوالم پیدا ن ردمرپس من چه جوابی بهش میدادم؟؟؟

 _ س وتت ن ونه ی چیه؟
صداش منو اص هوروتم بیرون ک ید و متوجه شدم هنوص جواب سوال و ندادم و 

 اون منتظره...
 _ احساس خوبی بهت دارمریه احساس متفاوت...

 _ چرا متفاوت؟
_ چون کنارتو آرام ــی دارم که هیچوقترهیچ جای دنیا و پیش هیچ کســی 

 نداشتم...
شـــدر خودشــو بهم نزدی تر کرد...دســتش  لبخندی که روی لبش بود پهنتر

شد...نفس های منظمش مثل  سیر ِکش مو بودن  شگر موهای مواجم که ا نواص
سیلی به صورتم میخوردنرقلبم تند میزد و نفسم تو سینه حبس شده بودرنگاهم 

 تو ،لمت چ ماش محو شده بود...
 لب باص کرد؛

 _ مارال من دیگه طاقت ندارم...
 و با نفس عمیقی که می  یدم صمزمه کردم؛سرمو کمی عقب ک یدم 

 _ طاقِت چی؟



 موهامو به صورتش نزدیک کردرچ مهاشو بست و بوییدش؛
 _ اینهمه فاصله...

دوباره اون ترس یک ماه پیش به ســراغم اومده بودرترس غارت رون وجســمم 
 توسط حامد!

 دلم میخواست اص اون شرایِط سخت فرارکنم...
 ن چای به آشوزخونه پناه ببرم که صمزمه کرد؛میخواستم به بهانه ی ریخت

_مقابل تو کنترل کردن خودم خیلی ســخته مارال... نمیخوای تموم کنی این 
 فاصله رو؟

 یک آن اصجام بلند شدم؛
 _ میرم چای بیارم!

سمو با نفس های عمیقی که می  یدم  سوندمو تمام تر شوزخونه ر خودمو به آ
 تخلیه کردم...

ستم ستمرنمیتون تو آغوش حامد جا ب م درحالی ه هر لحظه ف روخیال  نمیتون
 علیو تو سر داشتم!نمیتونستم با ف روخیال برادرش باهاش باشم...

تاهمین حد که هر شب با ف ر اونو حصار دستای این میخوابیدم برام کافی بود 
ستم با ف ر کردن بیش اص  ستم تا اینحد به حامد خیانت کنمرنمیتون دیگه نمیتون

 ی به حامد خیانت کنم..حد به عل
به پذیرایی  با دســتای لرصون دوتا لیوان تو ســینی گذاشــتم و چای ریختم و
ــله اصش  ــته بود و خیره ی تلویزیون بودربا فاص ــس ــتم.حامد همونجا ن  برگ 

 ن ستم...حتی نیم نگاهی بهم ن رد انگار اص فرارم عصبی بود؛



 _ چاییت سرد ن ه!
 ورم..._ میل ندارم.میرم تراس کمی هوا بخ

سر نگاش کردم بنظر خسته و کالفه  سمت تراس حرکت کرد و من اص پ ت  به 
 میومد!

ناراحت بودمرنه اص رفتارم اص این ه الیقش نبودمرالیق محبتاشرخوبی هاش و 
 حتی عطش هاش...

دلم براش میسوخترنه بخاطر این ه اون ملیل بوده باشه نه فقط به این دلیل که 
 صنی مثل من داشت...

 ی هارو توی سینک خالی کردمو به اتاق پناه بردم.چای
شتم  سرتا پا به خودم نگاه کردمر من چم بود؟دا ستادم و  مقابل آیینه ی قدی ای
که این اواخر بهم  خاطر علیی  یدادم؟ب عذاب م مه خودمو  خاطر کی اینه ب

 اخموتخم می رد و اصم رو برمیگردوند؟ 
 علیی که مدام تی ه بارم می رد؟

 ه مال من نبود؟علیی که دیگ
شت اینهمه بیقراری برای اونو فرار اص این؟مگه این بیچاره  صال چه فایده ای دا ا
محرم من نبود؟حامد برای من اص هر محرمی محرمتر بود و من باهاش غریبی 

 می ردم.
ــتم تغییر کنم اما  ــم دوختم... میخواس ــتم و به حیاط چ  ــس لبه ی پنجره  ن 

ت ی م ن تم...  ـــ تونس ی م ن چرا نم  یدو م ـــم...                        ن گه ب  ی مارال د یه  تم  ـــ ونس
ید  با ما  باصی کنم...ا یه همســرو برای شــوهرم  به خوبی نقش  نمیتونســتم 

 میتونستم!باید تالشمو می ردم!



 در باص شد و حامد تو چهارچوب در ،اهر شد.
 _ هنوص نخوابیدی؟

 صداش پر بود اص گالیه! پر بود اص ناراحتی!
 _منتظر تو بودم...

شد تا  شنیدم باع   نمیدونم چی د که این حرف اص دهنم دراومد و جوابی که 
بت  له ی مثال مح به خودم لعن ونفرین بفرســتم وقتی تو جواب جم بار  هزار

 انگیزم گفت: لزومی نداشت منتظر بمونیرمیخوابیدی!
سرمو پایین انداختم و به  شت منو خورد کنه. اص حرفش جا خوردمراون حق ندا

شه اش دراص ک یدمو خودمو صیر مالفه پنهون کردم و سمت تخت رف تمریه گو
 صمزمه وار گفتم:ببخ ید...

ــت دلیل عذرخواهیمو بدونه خودمم  ــاید میخواس ــگرانه نگاهم کردرش ــ  پرس
به دلیل یک ماه دوری و بی  نمیدونســتم برای چی عذرخواهی کردم شـــاید 

و بعد بخوابم انصافی در حقشرشایدهم چون ام ب منتظرش  موندم تا بیاد و
 به مزاجش خوش نیومد...

فقط میدونســتم من یه عذرخواهی بهش بده ارمریه عذرخواهی بابت همه 
 چی...

سنگین و  ضای  ستم به یه خواب عمیق برم تا اص این ف ستم میخوا چ مهامو ب
 نگاهای غریب حامد خالص شم...

نم ببیاما خوب میدونســتم که حقمه هر حرفی که ب ــنوم و هر رفتاری که اصش 
 حقمه...



 
 
 
 
 
 

 حامد
یک ماه اص صندگی م ــترد من کنار مارال میگذشــت و اون هنوص باهام غریبی 

 می رد!
باهام حرف میزدرمیخندیدرسربه سرم میذاشتربرام بلبل صبونی می رد و گاهی 
ما بهم نزدی ی نمی رد...مارال برای  ما...ا هم حســـابی حرص منو درمیاورد ا

ـــ یه خط قرمزهایی داش مام منو اص خودش  ماه ت یک  که  ترخط قرمزهایی 
 چ یدن طم شیرن لبهاش محروم کرده بود...

اجاصه ی به آغوش ک یدن و داشتمرب*و*سیدن گونه هاش که اص خجالت گل 
ــیرابی به دریای  ــنه ی من برای س مینداخت هم همینطور اما مبادا که لبهای ت 

ند قب میرو به ع مان منو  که اون ص ناه میبرد  هاش پ له  ســرخ لب فاصــ و اصم 
میگرفت...تمام این یک ماه خودمو کنترل کردم! با این ه هر روص بی تر اص دیروص 
ت نه ی چ یدن طعم لبهاش بودم...با این ه هر روص حریص تر می دم برای 

 لمس تِن عریانش...اما باید صبوری می ردم...
شتم مثل ه ست دا سر اومدرمنم دو صبرم  سه ی  ستمرکا ه متا این ه ام ب نتون

 ی صن وشوهرا باشیم.



ستم تا  ضوعو مطرن کنم اما نتون ستم بحثو باص کنمو این مو شام میخوا سرمیز 
 باالخره عزممو جزم کردمو اص احساسش نسبت به خودم پرسیدم...

وقتی گفت به من یه حس متفاوت داره وکنارم آرام یو صاحب شده که تا حاال 
سیرا شدم اینبار موفق می م که  شته مطمئن  ب ب م اص وجودش اما وقتی ندا

َپسم صد و به بهانه ی چای به آشوزخونه پناه برد تمام خیاالت من یه سراب شد! 
 اینجوری پس خورده شدنم مثل آب یخی روی سرم ریختن بود...

بعد اص ببخ یدی که دلیل و نفهمیدم چ ماشو بست.چ م دوختم به م ه های 
نان و صیباش...لبهایی که نه آنچ م  ی و پر پیچ و تابش و بعد به لبهای ،ریق

یک ومِن صــبورو  نان قلوه ای و بزرگر،ریق بود و کوچ نه آنچ خاص بود و 
 بدجور بی طاقت کرده بود...

دســتمو الی موهام فرو بردمو نفســمو با حرص بیرون دادمرفضــای اتاق برام 
سرهم باخودم  سنگین بود درو باص کردمو به تراس اتاق رفتم وچندین بار پ ت 

 زمه کردم؛صم
 _ صبور باش حامدرصبورباش...

ام ــب برای اولین بار بدون بغل کردن مارال به خواب رفتم.بدون بوییدن عطر 
 تنش  و نواصش موهاش ...

نه بخاطر این ه اصش دلخور بودم نه! بغلش ن ردم چون ترســیدم دســت اص پا 
 خطا کنم و اونو ناراحت کنم.

یخواســتم اتاقو ترد کنم که به عقب چ ــمامو باص کردمرلباســهامو پوشــیدمو م
 برگ تمرباالسرش ایستادم خیلی معصومانه و مثل یه فرشته خوابیده بود.



سیر  ستمو فرو بردم بین موهاش هنوص موهای ق نگش ا ستم د کنار تخت ن 
اون ک بند ،الم بودردستمو دراص کردم سمت ک بند و آروم بیرون ک یدمش اص 

ــده و روی لبهای من لبخند الی تارموهاشرحاال موهاش روی ب الش پخش ش
 رضایتبخ ی ن ست...

پ ـت انگ ـت اشـارمو نواصشـگر روی گونه هاش ک ـیدم مثل عادت هرروص 
سم و مثل هر روص نتونستم و فقط به ک یدن  شو بب*و* شدم تا لبا صبحم خم 
انگ تهام روی اون لبهای ،ریق اکتفا کردم و اص اتاق خارک شدم و با عجله به 

 ه حرکت کردم.سمت فروشگا
ــدنم  ــب و پس صده ش ــته بود ومن هنوص درگیر دی  ــِر ،هر گذش ــاعت اص س س
بودمردرگیر مارال! درگیر داشـتنش! گوشـیو برداشـتم و شـمارشـو گرفتمربعد اص 

 چندتا بوق جواب داد؛
 _ بله؟

شنیدن « بله»مثل همی ه همین کلمه ی لعنتیو گفت  سرت جانم  انگار باید ح
 ا خودم به گور میبردم...اص این دختِر چموش رو ب

 _  خوبی؟
 _  خوبم.

 _ ناهار خوردی؟
 _ نه

 _ چرا؟
 _ گ نه ام نیست
 _ صبحانه چی؟



 _ تاصه بیدار شدم
 _ من بیدارت کردم؟

 _ بیست سوالیه؟
جمله ی آخرشــو با کالفگی گفت و من اص لحنش خنده ام گرفت اما خودمو 

 اص دستش دلخورم!کنترل کردمو نذاشتم بویی ببره...  باید میفهمید 
 _  اوهوم!

 اوهوم رو خیلی جدی گفتم که باع  تعجبش شد.
 _ چی اوهوم؟

 _ همون ه پرسیدی.
 _ خب ادامه بده؟

 اینبار من تعجب کردمو گفتم:چیو ادامه بدم؟
 خندید و من اص صدای خنده اش جون گرفتم.

 _ واقعا که آی یوییر میگم بیست سوالیتو ادامه بده دیگه!
 بودیم؟_ آهان کجا 

 _ پرسیدی من بیدارت کردم؟
 خنده ام گرفته بود و بزور مانع خودم می دم؛

 _ آهان آره من بیدارت کردم؟
 باخنده جواب داد؛

 _ نه
 _ اسمت چیه؟



 اینبار بلندتر خندید؛
 _ خدا شفات بده!

 باخنده ای مثل خودش گفتم: جواب بده
 _ مارال!

 صدام مالیمتر شد و صداش کردم؛
 _ مارال؟!

تظر جانمش بودمراون باید درمقابل اینهمه ساصش من ی م نرمش اص خودش من
 ن ون میداد...

 با م   گفت: بله؟ 
شدمرچرا نمیگفت جانم؟ چرا این دختر منو  شدمردوباره کالفه  صبی  دوباره ع

 دیوونه ام می رد؟چرا؟
شینو  شب میبینمت تلفنو قطع کردم.ما سمو با حرص بیرون دادم و با گفتن  نف

شدمردروباصکردم و تو یه نگاه خونه رو توی ح ساختمون  یاط پارد کردمو وارد 
 اص نظر گذروندم! خبری اص مارال نبودرحتمن چون دیر اومده بودم خوابیده بود.

سمت  شامش آماده روی اجاق گاص بود رفتم  شدم مثل هرشب  شوزخونه  وارد آ
شن تراس خورد و بعد اص نزدی شدنم با اتاق خوابمون و چ مم به چراغ رو ک 

شو ت ون میداد نزدی تر  سته بود و خود صندلی ن  شدم که روی  مارال روبرو 
شدمو شاخه گلو مقابل صورتش گرفتم و سالم دادم.با باص کردن چ مهاش گِل 

 رِص آبی رو دید و بعد سرشو به عقب برگردوند و نگام کرد.
 _ سالمرخوش اومدی

 گلو اص دستم گرفتربویید و صیر لب ت  ر کرد.



 صورتمو بهش نزدیک کردموبا اشاره به گونه ام گفتم:ت  ر فیزی ی کن!
 با چ مهای گ ادشده اش گفت:ت  ر فیزی ی؟

 چ مهامو باصو بسته کردمو با جدیت گفتم:بله.
دست و دراص کرد لومو ک یدو با خنده گفت:اینم ت  ر فیزی ی حاال بدو بیا که 

 اص گ نگی تلق شدم.
ستم فرار کرد صورتی رنگش  مومیانه اص د ستن لبهای  سرت ن  و من باص تو ح

 روی گونه هام موندم.
شــاخه گلو توی گلدون باری ی روی میز گذاشــته بودرم ــغول خوردن غذا 
شده  سنگین  س وت بیش اص حد  شدیم...حرف نمیزد...حرف نمیزدم...و این 

 بود و باصهم من بودم که باید می  ستمش...
 _ امروصت چطور گذشت؟

 ه صورتم انداختو بعد درحالی ه غذاشو میخورد گفت:مثل دیروص!نیم نگاهی ب
 _دیروصت چطور گذشته بود؟

 باخنده گفت:مثل امروص!
 خندیدم؛

 _ تاصگیا بانمک شدی!!!
 نخندیدو گفت:بانمک بودم.

 _ پس چرا من ندیدم؟
 پ ت چ می برام ناصد کرد و گفت:حتما سعادت دیدن و نداشتی!



ــنیدن حرفش انگار یه پا ــمهام اص با ش ــدرچ  ــرم ریخته ش رب آب داغ روی س
عصبانیت قرمز شدررگای گردنم اص پوستم بیرون صدن و دندونامو به شدت روی 

 هم ف ار دادم و غریدم؛
 _ حتمن چون سعادت و نداشتم تا حاال نتونستم بهت نزدیک ب مرآره؟

 با چ مهای گ اد شده نگاهم کرد و با تته پته گفت:منظور من اصال این...
یاد گفتم:خفه شــو ن با فر ند شـــدمو  ذاشــتم حرف ــو تموم کنه....اصجام بل

 مارال!هیچی نگو...
صبی بودمراصچی؟اص  سته بودو بی حرکت نگام می رد. ع تو چ مهاش غم ن 
بی ســعادتیم که به ســرم کوبیده بود؟یا اص این ه تا حاال اجاصه ی لمســ ــو بهم 

را تا اینحد لبریز شده بود؟چ نداده بود؟ چی به سرم اومده بود که کاسه ی صبرم
 تا اینحد بی طاقت شده بودم؟

 اسممو صدا صد؛
 _ حامد؟ من...

 باص غریدم؛
 _ خفه شو...

نمیخواســتم چیزی بگهرنمیخواســتم چیزی ب ــنوم. من فقط تصــاحب جســم 
شتمو به دیوار  ستمو بردا ستم تا کمی آروم ب م.لیوان کنار د ورون مارالو میخوا

 کوبیدم؛
 ال! فقط خفه شو!_ خفه شو مار

دستاشو روی سرش گذاشته بودراص آشوزخونه بیرون صدم.پ ت سرم اومد.رفتم 
 سمت جاکف ی سوئیچمو برداشتم تا اص خونه بزنم بیرون!



جلوی در ایســتادردســتاشــو باص کرد و چســبید به چارچوب درو صل صد به 
 چ مهای به خون ن سته ام!

 _  برو کنار
 چیزی نگفترحرکتی هم ن رد...

 _گفتم برو کنار مارال!
با بغضی که خوب میدونستم داره خفه اش می نه گفت: به خدایی که میورستی 

 من چنین منظوری نداشتم حامد!
باش و برو  کت  ـــا مارال االن فقط س یارو گفتی  _ هیس!  هیچی نگو...گفتن

 کنار...
 _ من فقط شوخی کردم...

 داد صدم؛
 _گفتم برو کنار میخوام برم بیرون.

و به ســمت باصوم دراص کردو گفت:نمیذارم با این وضــع پ ــت فرمون دســت ــ
 ب ینی!

 دستمو عقب ک یدمو نذاشتم باصومو بگیره...
 _ چیه نگرانمی؟

 _ نگرانتم!
گه برات مهم بودم درکم می ردی و داغونم  ـــت نگرانم ب ــیرا یاصی نیس _ ن

 نمی ردی!
 دستاش کنارش افتاد وگفت:مگه خطایی اص من سر صده؟



 وی موهام ک یدم و با کالفگی گفتم:مارال اص سر راهم بروکنار بذار برم!دستی ت
 دوباره حرف و ت رار کرد؛

 _ من کاری کردم که تا اینحد عصبی شدی؟
 اینبار عصبی تر و بلندتر فریاد صدم؛

نه مارال کاری ن ردیرتو هیچ کاری ن ری! همین هیچ کاری ن ردنت منو   _
 رم لعنتی!!!داغون کرده...برو کنار بذار ب

 جسورانه تر مقابلم قد علم کرد؛
 _ نمیذارم بریر هرچقدرم که داد بزنی نمیذارم بری...

 شمرده شمرده گفتم:مارال من االن باید برم بیرون...
ستی؟ من معذرت میخوام!نرو یا  صبی نی ست من ع _ چرا باید بری؟ مگه اص د

 حداقل با ماشین جایی نرورخواهش می نم حامد!
ذرخواهی کردنش برام مثل حرفای عاشــقونه بود.این نگاه های پر اص اینطور ع

التماسش برام عاشقانه ترین نگاه بودرنمیذاشت برمرنگرانم بود پس اونم به من 
 احساسی داشتو فقط ابراصش نمی رد...

ــلمو باهاش به هیچ  ــبید به در.فاص ــید و چس ــتمرترس ــمتش برداش یه قدم به س
 به چ مهام دوخته بود و منتظر فریادم بود. رسوندم چ مهای قهوه ای رنگ و

 لباشو اص هم باص کرد؛
 _ حامد من معذرت...

 انگ ت اشاره امو به صورت عمودی روی لباش گذاشتم؛
 _ هیس...هیچی نگو...



سترچ مامو بستم و لبای حریصم  شو ب صدام پر اص آرامش بودرچ ما اینبار 
 روی اون صورتی های دلربا ن ست...

ای ت نه ام به لباش انگار به بدنم سیم برق متصل کردنرتمام بدنم با برخورد لب
ــتای ،ریفش روی  ــتم تا لحظه ای که دس لرصید و یخ کردریه حس عجیبی داش

 سینه ی پهنم قرار گرفت ومنو به عقب هل داد...
مارال با بی رحمی تمام حتی نذاشت طعم لباشو درستوحسابی بچ مرچرا منو 

 ه اون نامحرم بودم؟مگه اون مال من نبود؟به عقب هل داد؟مگه من ب
 با این اف ار دوباره نزدی ش شدمرصل صدم تو چ مهاش؛

 _ چرا منو پس میزنی؟
 اصم فاصله گرفت؛

 _ به خودت بیا حامد...
 اص پ ت باصوشو گرفتمو به سمت خودم ک یدم و داد صدم؛

 ستی؟_ چرا به خودم بیام مارال؟ مگه من چی ار کردم؟مگه تو صِن من نی
شو کمی  صدا ستای تنومندم بیرون ب  هر تقال می رد تا باصوی ،ریف و اص د

 بلندتر کرد؛
 _ دستمو ول کن!

 اینبار با قدرت بی تری ک یدمش تا توی بغلم جاشد و آروم صمزمه کردم؛
 _ت ماِم تو ماِل منهرتو حق نداری اصمن فرار کنی...

 هر لحظه فراری اصمن...من هر ثانیه ت نه ی این دختر لجباص بودم و اون 



ــم دوخت و گفت:حامد داری امیتم  ــوبم چ  ــورت پر اص آش ــورانه تو ص جس
 می نیرولم کن لطفن!

 _ این ه میخوام بب*و*سمت امیت کردنه؟
 داد صد؛

 _آرهرآره امیت کردنه!
 صداش توی سرم پچید امیت کردن؟مگه من چی میخواستم اصش؟

 یتت کنم!_ پس میخوام امیتت کنمربذار یه دل سیر ام
 _ خفه شو حامد!

عصبانیتم به اوک رسیدراون حق نداشت به شوهری که ه ت سال اصش بزرگتر 
ــد که  ــته ای که حقم بودرنمیدونم چی  بود چنین حرفیو بزنه! اونم بابت خواس
ست و اونو پخش صمین  صورت ،ریفش ن  ستای مردونه ام باال رفتو روی  د

 کرد...
 ی بلند گریه کرد!دست و روی صورتش گذاشت و با صدا

سرخ  شگل و  صورت خو ستام نگاه کرمرمن چی ار کردم؟برای بار دوم  به د
کرده بودم...وای که ای کاش دستام می  ستو به صورت مارال نمیخوردرروی 
صورتش قرار  ستهاش روی  ستم و به مارالی چ م دوختم که هر دو د صمین ن 

 گرفته بود و با صدای بلند گریه می رد...
بهش دسـت بزنمرنتونسـتم حتی اسـم ـو صـدا بزنم...فقط صیر لب نتونسـتم 

 گفتم:منو ببخش!
ــار دادم و اص خونه و  ــدمرپامو روی پدال گاص ف  ــرعت اصخونه خارک ش و به س

 کوچه و خیابونمون دور شدمرفقط میخواستم اص اونجا دور ب م..



سمو *یعنی من تا اینحد ضعیق و بی اراده بودم که نمیتونستم جلوی هوا و ه*و
 بگیرم؟

تا اینحد پســت بودم که بخاطر نیاص حیوانیم دســت رو صنم بلند می ردم؟ چرا 
صاحبش کنم؟من ِچم  شت ت صدمش؟ بخاطر این ه بهم توهین کرد یا چون نذا

 شده بود؟چرا تا اینحد طالب این دختر بودم؟چرا؟
شین خالی  سِر پدال ما صمو  شب توخیابونا میچرخیدم وتمام حر تا نیمه های 

سته بودم که برگ تم خونهراما اص روبرویی با مارال خجالت می سابی خ  ردم.ح
می  یم. بی سرو صدا درو باص کردمو وارد خونه شدم وقتی چ مم بهش افتاد 

 انگار تمام دنیا روی سرم خراب شد...
مارال همونجایی که بعداص ســیلِی من افتادر درحالی ه پاهای باری  ــو توی 

 بش بره بود...روی سرامی ایی که خیلی سرد بود...ش مش جمع کرده بود خوا
 نزدی ش شدمرجای انگ تام هنوص روی صورتش بهم دهن کجی می رد...

 دستمو روش ک یدمو صمزمه کردم؛
 _ منو ببخش!

بغلش کردمو با یه حرکت اص روی صمین بلندش کردمربا فاصله اص خودم نگهش 
 من به خودش عصبی ن ه.داشته بودم تا اگه چ ماشو باصکرد اص نزدی ِی 

ست و دور گردنم  سمت اتاق میبردمش که تمام بدنم لرصید وقتی د شتم به  دا
 حلقه کرد وخودشو بهم چسبوند وآروم لب صد؛

 _ سردمه...
 بی تر به خودم ف ردمش تا کمی احساس گرما ب نه.



شتمش  ست صمین دهن باص می رد ومنو میبلعیدرگذا تو اون لحظات دلم میخوا
و روشو با پتو پوشوندم! کنارش ن ستم و بهش خیره شدم...چقدر روی تخت 

 معصوم و خواستننی تر شده بود...
 حاال چقدر من تو مهنش تنفربرانگیزتر شده بودم؟

 لباسهای راحتیمو پوشیدم و با فاصله اصش گوشه ی تخت خوابیدم!
 
 

 مارال
شـــدیدی پل ام ت ون خورد و چ ــمامو باص کردمربدنم کوفته بود و ســردرد 

 داشتمرسرمو برگردوندم وحامدو دیدم که گوشه ی تخت طاق باص خوابیده بود.
تاصه یاد دی ــب و اتفاقاتش افتادمرحتی یادم نمیاد کی اومده بودم اتاق و توی 

 تخت خوابیده بودم!
مد   حا های  بال رد انگ ــت مت صــورتم رفت ودن به ســ گاه دســتم  ناخودآ

دی مح م صد که گوشم صدا داد گ ت...هنوص صدای سیلیش تو گوشمهر تاح
ــوم بود و پر اص  ــدم به حامدی که چهره اش معص ــدم. خیره ش و پخش صمین ش
ــیلی چه  ــدرنمیدونم بعد اص اون س ــبش توی مهنم تداعی ش غم...حرفای دی 
احســاســی بهش داشــتمراما عجیبتر این بود که نمیدونم چرا نمیتونســتم اصش 

 متنفر باشم؟
که اصش خوردم  بت ســیلیی  با دلخور نبودمرچون حقم بودرچون حقش من 

بودراون یک ماه بهم فرصـــت داده بودرباهام ســـاصش کرده بودربه هر ســـاصم 
ر*ق*صیده بود وحاال حق داشت که اص صنش توقع برطرف کردن نیاص طبیعی و 



سم وروحش ب ه.من  سه و مالک ج شت صن و بب*و* شهراون حق دا شته با دا
ــر تمام حقارو به حامد میدادم و خودمو  ــتم...مقص ــر همه چیز میدونس مقص

 عصبانیتش...داد و فریادش وحتی مقصر سیلی خوردنمم خودم بودم...
صافِی تمام یک ماه رو باف ر وخیال برادرش توی  منی که با خودخواهی و بی ان

 خونه اش صندگی کردمو توی یه تخت کنارشر روی یه بالش سرگذاشتم...
ــی به تخت من تمام این یک ماهو به اون خیانت کر دمرمگه خیانت فقط با کس

 خواب رفتنه؟
 توی بغل کسی خوابیدن و به ف ر برادرش بودن اص هر خیانتی بدتر بود!

شده بودم؟کی  ست فطرت  شت اص خودم بهم میخوردرمن کی اینهمه پ حالم دا
سمش رفته بود  سی ه چه قلبن و چه اجبارن ا شده بودم که به ک ست  تا اینحد پ

نار مه ام  نا ناســ به من نزدی تر تو شــ کدوم ــون  مد و علی  حا و بزنم؟بین 
 بودن؟علی که ع قم بود یا حامد که شوهرم بودواص هر محرمی برام محرمتر؟

ــه دیگه براش  ــنامه ی کس ــناس ــمم تو ش مگه علی بهم نگفته بود حتی رفتن اس
ــیو  ــت خورده ی کس ــدنو داره؟مگه نگفته بود من دس ــت خورده ش معنای دس

یا و خیال باطل؟ یه نمیوذیرم؟ پس من دلمو  به چی خوش کرده بودم؟به یه رو
یا که اگه اینجوری پیش میرفتم آشــ ار می ـــد و آبروی خودمو خانواده ام  رو
میرفت؟ مگه من بخاطر ترس اص ننگ بی آبرویی و بی غیرتی پدرو برادرام قیِد 
علیو نزدمو به این اصدواک تن ندادم؟ پس چرا االن داشــتم با آبروی همه باصی 

ندگی آروم ومعمولیو م یه ص باه می ردم؟ من حق  ی ردم؟چرا داشــتم خودمو ت
 نداشتم؟



ستمرحامد اص  شت اص علی؟ اگه چ ممو روی ع قم میب مگه حامد چی کم دا
چه مرگم بود؟چرا امیتش می ردم؟ چرا  حاظ اص علی بهتر بود! پس من  هر ل

 اجاصه ی لمس کردنمو بهش نمیدادم؟
 اب وجدان؟بخاطر یه امید محال؟یا عذ 

توی اجزای صــورت حامد غرق شــده بودم و تمام اف ارام اص مهن آشــفته ام 
 خطور می رد...

 من باید یه صندگی جدیدو شروع می ردم!
 یه صندگی جدید کنار حامد...

باید تمام تالش خودمو برای دوســـت داشــتنش می ردمر باید اص همین امروص 
 شروع می ردمراص همین لحظه!

ــو باص کرد و در همین لحظه پ ــمهاش ــت حامد ت ون خورد وچ  ل های پرپ 
 بالفاصله به سمت من برگ ت...

به برج های قهوه ای رنگ من...  حاال مردم های م ــ یش گره خورده بود 
سلول های صورتم شروع به دویدن و جنب و جوش کردن تا باع  کش اومدن 

 لبهام و بوجود اومدن لبخند محوی روی صورتم شدن...
دیدن لبخندی که بروش میزدم تعجب کردرتا حدی که کم مونده بود حامد با 

 چ مهاش اص حدقه بیرون بزنه.
 چ مامو باصو بسته کردم و با همون لبخند محوم صبح بخیر گفتم.

صورتم یاِد  صورتم ک ید... با لمس  ست و دراص کرد و روی  بی هیچ حرفی د
 سیلِی دی ب افتادم و چ مهامو بستم...

 _ درد داشت؟



 _ اوهوم!
 _ کاش می  ست دستام!

 چهارتا انگ تمو روی لبهاش گذاشتم؛
 _ هیس...

 انگ تهامو ب*و*سید و صمزمه کرد؛
 _ منو ببخش مارال!

 _ مقصر نبودی!
 _ نباید روت دست بلند می رمرنباید میزدمترنباید امیتت می ردم...

 _ خودم مقصر بودمر حق نداشتم و،ایفمو فراموش کنم!
  تری نیاص داشتیرخودخواهانه رفتار کردم!_ به صمان بی

 _ بی تر اص یک ماه؟
 اص حرفم کمی جاخوردریه تای ابروشو  باال داد و گفت:چی؟

 انگ تمو روی صورتش حرکت دادم؛
 _ حامد؟؟؟
 _ جاِن دلم؟

 _ کم م کن!
 _  برای چی عزیزم؟

 _ برای این ه کنارت همه چیو فراموش کنم.
نان ا ید و من همچ ند هاش خ نگ ـــت ،ریفمو روی صــورتش چ ــم

 میچرخوندم...



 _ دوستت دارم مارال!
شدراین اولین باری بود که این جمله رو اص  انگ تم همونجایی که بود متوقق 
حامد می نیدمربه لبهاش نگاه کردمراینبار شمرده تر و واضح تر و آرومتر ت رار 

 کرد؛
 _ خیلی دوستت دارم مارال!

 تنم ُگر گرفت و داغ شد... 
 تک تک انگ تهام ب*و*سه صد...به 

ستم و خودمو  صورتم قرار گرفتر چ مهامو ب صورتش مماس با  شدر نزدی م 
برای اتصال برق لبهاش به لبهای بی جونم آماده کردم...اتصالی بدون ممانعت 

 من!
اما اینبار حامد بود که منو متعجب کردرلبهاشو روی پی ونیم گذاشت و بعد اص 

 ص تخت پایین پرید...ب*و*سیدنش خیلی سریع ا
شدهرتوام بگیر بخواب  سابی دیرم  سرکار که ح _  برم دوش بگیرمو صودتر برم 

 خانومم!
و من میون ُبهت وتعجِب رفتاری که اص خودش ن ــون داد چ ــمهامو بســتم تا 

 برای چند ساعت بخوابم...
دوباره برای ناهار دعوت شــدم خونه ی مادرجون...دوباره اســترس دیدن علی 

 وجود منو گرفت...تمام 
اما میخواســتم که آروم و بی تفاوت باشــمرمن دیگه تصــمیم خودمو گرفته 
شالمو  ستورات حامدرآرایش مالیمی انجام دادم و  بودم.مثل همی ه و طبق د

 طوری ه موهام بیرون نباشه بستم و بعدهم که چادر...



شه و منم مجبو سرم با ست که حتی پیش خواهرومادرش چادرم  ر حامد میخوا
 بودم اطاعت کنم!

وارد خونه شـــدمرطبق معمول معصــومه و ریحانه ام اونجابودنر معصــومه 
 م غول پختو پز بود و ریحانه با دفتر و کتاباش ور میرفت...

 مادرجونم ،رفهای ناهارو آماده می رد.
روی مبل ت ِی روبروی ریحانه ن ــســتمو با لبخند گفتم:چه خبر اصدرس و  

 مدرسه؟
 گه..._ میگذرونیم دی

 _ سخته مگه؟
 _ آرهریعنی معلما صیا گیر میدن صندایی.

 _ اما لذت بخِش... من عاشق درس خوندنم!
 _ تا کجا خوندی صندایی؟

ـــک و  یاِد اش باره  تادم! دو خاطرات تلخم اف یاِد  باره  نه دو حا با این حرف ری
ــرار منو ان ار بابا...دوباره تنفرم اص خانواده ام ــام افتادم...یاد اص ــتر ب التماس ی 

 شدراونا دوباره منو خار و ملیل کردن!
دلم میخواست لب باص می ردمو با صدای رسایی میگفتم که سال دوم ع اسیم 
نداختمو آروم  پایین ا ما ســرمو  خار می ردم. ا به خودم افت ـــابی هم  و حس

 گفتم:متاسفانه تا دیولم!
 با خنده های کودانه اش منو اص حال بدم بیرون ک ید؛



ــاه ــله میخواد که من ی ی _ همونم ش ــه حوص  ار کردی واالر درس و مدرس
 اصال ندارم.

شنایی  صداِی آ شتیم میخندیدیم که  به بانم ی و مهربونیش خندیدمرهر دو دا
 خنده امو متوقق کرد!!!

جلوی دِر ورودی ایســتاده بود و لبخند میزد.اصجام بلند شـــدمرســرمو پایین 
میدونســتم باص کردن اون گره خیلی انداختم تا نگاهم به نگاهش گره نخوره که 

 سخته!
 بی هیچ نگاهی جواب سالم و دادم و با بفرماییدش ن ستم سرجام!

 _علی اص صبح کجا بودی مادر؟
 همزمان با باال رفتنش اص پله ها گفت:دان گاه.

باهمون چهره ی خندون  به منو ریحانه ملحق شـــد و  با ســینی چای  مامان 
 وبه؟همی گیش گفت:خوبی دخترم؟حامدخ

 _ خیلی ممنونر دعاگوتونیم مادرجون!
لیوان چای رو مقابلم روی میز عسلی گذاشت وصیر لب سالمت باشیِد آرومی 

 گفت.
علی با لباســهای راحتی اص پله ها پایین اومد و کنار ما ن ــســت.دوباره ســرمو 

 پایین انداختم و با خودم ت رار کردم؛
 _تو به خودت قول دادی مارال! قول دادی!

ی گوشــیم تو ســ وت خونه پیچیدرمطِمنن حامد بود و اینو ع س و صـــدا
 اسم م ثابت می رد.

 _ بله؟



 صدای ب اش حامد اص پ ت خط به گوشم رسید؛
 _ سالم عزیزدلمرخوبی؟
 _ خوبم ممنونرتوخوبی؟

 کمی م   کردو بعد با خنده گفت:من ه عالیم تاحاال انقدر خوب نبودم.
 اص شنیدن حرفاش لبخند صدم؛

 اروش ر..._ خد
 _ کجایی؟

 _ خونه ی مادرجون.
شد مارال جان بگو مادر فدای قد و باالت  صدای مادرجون بلند  درهمین حال 
 ب ه حامدرمادر دورت بگرده دلم برات تنگ شده چند روصه روی ماهتو ندیدم.

 میخواستم حرفای مادرو به حامد بگم که با خنده گفت:شنیدمرسالم برسون!
 میرسونه میگه چ م ام ب میام دیدنتون! _مادرجون حامد سالم

 صدای قهقهه ی حامد بلند شد؛
 _ آخه من کی گفتم میرم دیدن ون دخترجون؟

اص خنده اش خنده ام گرفتو با لحن با مزه ای گفتم:آره گفتم که ام ـــب میای 
 دیدن ون حامدجان!

 حامد بی تر و بی تر خندید و من اص سر به سر گذاشتنش لذت بردم...
ند  اســممو باص صبونم ب ید... هام خ ــ  ند روی لب باص لبخ صـــدا صد و 

ستم  ستم اگه جواب و میدادم چه حرفی در انتظارم بود اما میخوا اومد...نمیدون
 که ب نوم...



 عزممو جزم کردم و با لبخند آش اری گفتم:جانم؟؟؟
اولین باری بود که این کلمه رو درمقابل صداکردنهاش به کار برده بودم...انگار 

ــ وت کرد و بعد ا ــنیدن حرفم تعجب کرده بود که برای چند لحظه س ونم اص ش
 آرومتر اص همی ه گفت:هیچی...فقط منتظر شنیدن همین بودم!!!

 و بعد بوق آصاد تلفن...
درگیر جمله ی آخرش بودمریعنی چی فقط منتظر شــنیدن همین بودم؟ یعنی 

ــنیدن این  ــنیدن یه جانم اص من بود؟یعنی ش کلمه اص صبون من تا حامد منتظر ش
 اینحد براش مهم بود؟

 _  دایی؟
شدمرچنان به من اخم  سرمو بلند کردم و با اخم علی روبرو  صدای ریحانه  با 
کرده بود که انگار من کار ناشــایســتی انجام داده بودمرمعلوم بود بابت انطور 

 حرف صدنم با حامد حسابی دلخور شده بود...
شوهرم ناراحت می ه و برام مهم نبود...دیگه برام اهم شت اص محبتم به  یتی ندا

اخم می نهراص این به بعد تنها چیزی که برای من اهمیت داشــت صندگیم بود و 
 شوهرمرمن باید سعی می ردم تا چ مهامو بروی علی ببندم...

 _ بله دایی؟
 _ دایی بنظرت من چجور دختریم؟
 _  یه دختر تنبل.حاال چرا میورسی؟

کاری داره که مثل چــــــی توش گیر کرده و نیاص به یاری و  _این دختر تنبل یه
 هم ارِی دایی مهربونش داره!

 صدای معصومه بلند شد؛



 _ غذا حاضره بیاید سرمیز.
شوزخونه حرکت کرد. _ولم کن توروخدا  سمت آ شد و به  علی اص جاش بلند 

ه برات ریحانهرحال داریا!  من تو درســـای خودم موندم مگه بی ارم َدم به دیق
 کاردستی درست کنم؟

سبیده بود و می  ید با  گله گفت:خب چی می ه  ست علی رو چ ریحانه که د
 مگه؟مثلن داییمیا...

 دورتا دور میز جا گرفتیم.
ــتی دارین؟واال مام مثل  ــتانیین که اینهمه کاردس ــما پیش دبس ــال مگه ش _اص

رد شاگ شماها مدرسه میرفتیم هیچ سم به درسوم قمون نمیرسیدرهمی ه ام
 اول بودیم اما شماها چی؟

 _ دایی خب سختهر درست کردن ماکت که کار من نیست.
 _  پس چرا قبول کردی درست کنی؟

 _ چون مجبور بودمرنمره داره خب!
 _ ماکِت چی هست ریحانه جون؟

 با شنیدن صدای من هردو به صورتم صل صدنرریحانه با شادی و علی با اخم...
 یریعنی ماکِت داخل یه خونه با تمام وسایالش..._ماکِت ساختموِن صندای

نده گفتم:خیلی  با خ باال دادم و  هامو  بامزه ای لبمو کج کردمرابرو لت  حا با 
 سخته ها امادست به دست هم بدیم میتونیم درستش کنیم.با چوب یا مقوا؟

_ چوب. همین چوب بودنش خیلی ســختهرچون برای نمای ــگاه مدرســـه 
 یر میدن.میخوان خیلی حساسن و گ



سایال و چیدمان خونه با  ستم گرفتمو با لبخند گفتم: طراحی و شقمو توی د قا
 منربرش و چسبوندن و ت میل کردنش با داییت...

 به صورت علی نگاه کرد وکالفه گفت:دایی که قبول نمی نه!
به اخم و تخم علی نگاه کردمرباید یه درسی بهش میدادم تا دیگه اص این اخمها 

 ه.مگه با من پدرک تگی داشت؟تحویل من ند
ماری  باشـــه مع مدت بود! هرچی  حا ندیدمو گفتم: منظورم دایی  بدجنس خ

 خونده و حسابی اص این ماکت ها درست کرده و حتمن هم کم مون می نه.
صدقه رفتن من و  شروع کرد به قربون  شده بود  شحال  سابی خو ریحانه که ح

ت با لبخند پراصمحبتش باب علیم با اخم غلیظ تری صیرنظرم گرفت و معصــومه
 کم م به ریحانه اصم ت  ر کرد...

امروص حس خیلی خوبی داشــتم... بابت لبخند صــبحم... بابت جانم گفتِن 
،هرم به حامد... بابت بی محلی کردنم به علی... بابت تمام اینا حس خوبی 

 داشتم.
 تو اف ار خودم غر بودم که ریحانه منو بیرون ک ید.

 _ صندایی؟
 نم عزیزم؟_ جا

 _ اص کی شروع کنیم؟
 با لبخند دندون نمایی گفتم:هر وقت که شما امر کنین قربان!

سیدنم گفت:آخ که من قربون  شو دور گردنم حلقه کرد و همراه با ب*و* ستا د
 اون چال گونه ات ب م اگه تو نبودی من چی ار میخواستم ب نم؟

 دم؛دستمو روی سرم گذاشتم تا مبادا شالم بیوفته و خندی



 _ خدان نه دخترجونرولم کن ک تی منو!
مادر جون که سرشو ت ون میداد و میخندید گفت: فدای چاِل چی چیش ب ی 

 مادر؟
شی اص خنده ام بود گذاشت و  ریحانه انگ ت و روی چال گونه ی عمیقم که نا

 گفت:این دیگه عزیز! به این میگن چال گونه...
 ونم بود...حاال علی با لبخند عمیقی محو صورِت خند

مادرجون که تاصه متوجه چال گونه ام شــده بود باخنده گفت: آره مادر تا حاال 
دقت ن رده بودم اص بس که این دختر کم میخندهرچقدم ق ــنگه ماشــاال...عین 
ــمت علی  ــته گلی هم قس ــاال یه همچین دس ــم...ای  قرص ماه میمونه عروس

 ب هراونوقِت که دیگه من غمی ندارم!
 و پایین انداختم و صدای علی توی تمام وجودم پیچید؛من اص شرم سرم

_ اص این دعاها واســه من ن ن لطفنراگه میخواســتی قرص قمر گیرم بیاد برام 
 میگرفتیش...

شق  سری توی صندگیش عا شو خیس کرد و گفت:هر پ صومه با چاییش گلو مع
شدی حاال به هر  شق ی ی  کلی دختر می ه و در نهایت ی ی و میگیرهرتوام عا
باهاش اصدواک کنی و تموم شـــد و رفتراین ه دیگه اینهمه  که  دلیلی ن ـــد 

 ناراحتی نداره علی جان!
 _ اون دختر برای من با همه ی دنیا فرق داشت...



_ اون دختر حتی اگه فرشــته ام بود من نمیرفتم خواســتگاریشردالیلمم قبلن 
 ی موس یبرات گفتم علی پس ف رشــو اص مهنت بیرون کن! االن اون دختر نا

 دیگه شدهرحتی ف ر کردنم بهش گ*ن*ا*هه....
با اون بود حتی ف ر کردن  جمله ی اخر مادرجون توی مهنم ر ه میرفترحق 

 ما به همدیگه گ*ن*ا*ه بود...
سرم باص کردم به موهام اجاصه ی  شالمو اص  شتمر چادرمو تا کردمو توی کمد گذا

 یقی ک یدم... نفس ک یدن دادمرخودمو روی تخت پرت کردمو نفس عم
دلم میخواســت برای شــب که حامد میاد خونه با شــبای دیگه یه فرقی داشــته 

 باشم...
بعد اص دوش آب سردی که حسابی سرحالم کرد روبروی میز کنسولی ن ستمو 
موهامو خ ک کردم...آرایش مالیمی روی صورتم انجام دادم و خودمو برانداص 

خودنمایی کنن برای همین خط  کردمردوست داشتم چ مهام بی تر اص همی ه
 چ م ناصکی باالی چ مم ک یدم...

کمد لباسامو باص کردم و همه ی لباسامو اص نظر گذروندم.اکثر لباسام تی رت و 
ستمو روی لباس  شلوار راحتی بودن و میون ون لباس باص کمتر دیده می درد

 حریرم که رنگ صرد و جیغش خیلی چ مگیر بود ک یدم.
ــت او ــیدم و این مانعم دلم میخواس ــیدم اما اص حامد خجالت می   نو میووش

می د.پیراهن م  ِی آستین حلقه ای که یقه ی قایقی داشت و باالی صانوم بودو 
انتخاب کردم و همراه با ساپورت م  ی پوشیدم وموهای پری ونمو با یه گیره 

 باالی سرم جمع کردم.



نداختردســتهام یخ پیچیدن صــدای حامد تو فضــای خونه قلبمو اص ضــربان ا
ــیدم و خودمو توی آیینه ی قدی نگاه  ــیمو پوش ــندِل روفرش کردن و با عجله ص

 کردم.
 دوباره صدام صد؛

 _ مارال؟
 دِر اتاقو باص کردمو با صدای لرصونم گفتم:اومدم.

پله هارو دوتا ی ی برای رسیدن به طبقه ی پایین پیمودم! انتهای پله ایستاده بود 
 ل پر اص گلهای رص قرار داشت...و توی دستش یه دسته گ

صورتم حس کردمرصیر  سنگینِی نگاه و روی  خیره ی اون گلهای رص بودم که 
چ می نگاهش کردمرخم شد به سمت صورتمرسریع چ مامو بستم و آماده 

 شدم...
 آماده ی یه اتصال داغ روی لبهام...

شدن و به برج های م  یش  با قرار گرفتن لبهاش روی پی ونیم چ مام باص 
 گره خوردن...

 _ ام ب تماشایی شدیرمیخوای هوش اص سرم ببری؟
 دسته گلو اص دستش گرفتم.

 _ بذارمش تو گلدون!
ــت و با خنده  ــمت پله برداش ــیدراولین قدم رو به س ــتی توی موهاش ک  دس
به ســمت گلدون رفتم و گالرو  باخنده  گفت:فرار کن دلبِر فراری...فرار کن! 

ــراغم میومد وتمام توش جا دادم. وقتی اصم ت عریق می رد یه حس عجیبی به س



تنم ُگر میگرفت.چای ساصو روشن کردم و با شنیدن صدای پاش دو لیوان چای 
 ریختم و وارد پذیرایی شدم.

سی!  شلوارد راحتِی طو شیده بود و  ستین حلقه اِی جذب م  ی پو رکابِی آ
ــل ــینی روی عس ــتن س ــله بعد اص گذاش یرکنارش روی کاناپه لم داد و بالفاص

 ن ستم و صمزمه وار گفتم:خسته نباشی!
خودشــو بهم نزدی تر کرد و با لبخند دلن ــینی گفت:وقتی آدم یه صنی مثل تو 
شه که موقع ورودش با این تیپ و قیافه جلوش ،اهر ب ه مگه میتونه  شته با دا
ستش روی  سرمو پاین انداختمرد شد و  سرخ  شه؟ دوباره گونه هام  سته با خ

گرفت و ســرمو باال آورد و صل صد تو چ ــمهام...هر لحظه خودمو چونه ام قرار 
صال برق لبهاش آماده می ردمرمردم هامون به  شدن تو آغوشش و ات برای حل 

 همدیگه گره خوره بودن و قصد جدایی نداشتن...
 _ چ مهات برق عجیبی دارن.

 ؛س وت کرده بودم و اون بود که به تنهایی و با حرفهاش این س وتو می  ست
_ وقتی تو چ مهات صل میزنم و به این ف ر می نم که این چ مها و صاحب ون 

 مال منه اص موق میمیرم...
 فاصله امونو به هیچ رسوند و دست و روی صورتم به حرکت درآورد؛ 

_ وقتی نگات می نم و میفهمم تمام رون و جسم یه دختر با اینهمه صیبایی فقط 
 لت کنم...مال منه دلم میخواد توی وجودم ح

ضـربان قلبم هر لحظه ضـعیق و ضـعیفتر می ـد...دسـتام یخ کرده بود و آب 
 گلومو به سختی قورت میدادم.



دسـت ـو به پ ـت سـرم رسـوند و آروم گیرمو باص کرد و موهای بلند و مواجمو 
پری ون کرد...انگ ت و روی لبهام ک ید... نفس نفس میزد و صدای نفسهاش 

 اهش خیره ی لبهام بود...به وضون شنیده می د... نگ
سرش حرکت کرد و چ مهاش بسته شد و منم بهطَبعیت اص اون پل هامو روی 
هم گذاشــتم! باالخره اون اتصــال صــورت گرفترباالخره لبهای ســردم اســیر 
لبهای داغش شد...همراهی ن ردم اما هیچ ممانعتی هم ن ردم! با عقب ک یده 

گردنم بود و این منو معذبم  شـــدنش چ ــمامو باص کردم اینبار نگاهش روی
سی تاصه کنمراما میترسیدمراص  ستم نف ستم عقب گرد کنمرمیخوا می رد...میخوا
ــیلی هاش...باید تحمل می ردمرباید تاب  ــبانیتش...اص فریادهاش...اص س عص

 میاوردمر باید میوذیرفتم...
ــتهای  ــیلی میزدردس ــورتم س ــهاش به ص ــیدونفس َدم و باصدمهای عمیقی می  

ش دور کمر باری م حلقه شــد و اینبار لبهاش به گردنم هجوم بردن و مردونه ا
 من چ مهای به اشک ن سته ام رو بستم و سرمو به عقب خم کردم.

شوهرمو اص خودم محروم کرده بودم که برای چند ثانیه  شوب بودرانقدر  درونم آ
طور نداشتنم بهم چنگ صده بود و رهام نمی رد...چطور تونسته بودم با مردی ه ای

اص من تعریق می رد این ارو ب نم؟ چطور میتونســتم ب ف ر کردن به برادرش 
 اینو پیش علی خورد کنم؟

 این مرد شوهرم بودرشریک صندگیمرشریک لحظه هام!
با ن ستن انگ تهاش روی گونه امو پاد کردن قطرات اشِک ن سته رو صورتم 

 چ مامو باص کردم.



 _ ببخ ید!!!
 رخواهی می رد؟مات نگاهش کردمرچرا عذ

_ ببخ ــید مارال! نباید بدون اجاصه ات بهت دســـت دراصی می ردم.من حق 
 نداشتم این ارو ب نم!

که حقش بود  خاطر چیزی  ـــده بودمرچرا این مرد ب جب ش فاش متع اص حر
عذرخواهی می رد؟ چرا تا اینحد خوب بود؟ با دیدن اینهمه خوبی نتونســتم 

 شدن...مانع اش ای سرک م ب م و اص بند رها 
یه  خدا گر مارالرتورو یه ن ن  فت:گر با هول و وال گ ید و  قب ک ــ کمی ع

 ن نراشتباه کردمرمعذرت میخوام!مارل دیگه ت رار نمی نم...
های خودم اشـــک میریختم و اون ف ر  بد بودن های اون و  خاطر خوبی  من ب
می رد دلیل اش هام ب*و*سیدنهای عمیق ه.من الیق حامد و اینهمه خوبیش 

 را اش ام قطع نمی دن؟نبودمرچ
_مارال قول میدم دیگه بهت دســـت نزنمرقول میدم!فقط گریه ن نرخواهش 

 می نم گریه ن ن عزیزم!
ــد؟چرا با قلبم باصی می رد؟چرا  ــاکت نمی  این مرد چرا اینطور می رد؟چرا س
نمیتونســتم اصش چ ــم بردارم؟ اون داشــت تمام اســتدالل هامو که هیچ س 

.حاال من این مردو میخواســتمرحل شــدن توی علی نمی ــد خراب می رد..
ضای  ستن لبهای داغش روی تک تک اع ستمرن  آغوش پرمحبتش رو میخوا

 بدنم رو میخواستم...



سمتش هجوم بردم و دور گردنش  ستهامو باص کردمو به  شدت گرفترد گریه ام 
که میزدم گفتم:من... خیلی  با صاری  یده و همراه  یده بر قه کردم...بر حل

 که... تو شوهرمی... حامد! خوشبختم...
یه می نی  فت:پس چرا گر بت و آرامش گ با مح جدا کرد و  منو اص خودش 

 تصدقت برم من؟
 _ چون... من الیق اینهمه... خوبی تو نیستم!

با شــنیدن این حرفرمنو مح م بغل کرد و تو یه چ ــم بهم صدن اص صمین کنده 
شش دیدم.چقدر تو این پناهگاه آ روم بودم...چقدر این شدمو خودمو توی آغو

پناهگاه امن بود...روی تخت فرود اومدمرمنو به آغوش ک ــید و دِر گوشــم 
 صمزمه کرد؛

 _در راه رسیــــــــــــــدن به تــــــــــو گیرم که بمیـــــــــرم...
 اصال به تــــــــو افتــــاد مسیـــــــــــــرم که بمیـــــرم...                   

 یا چ ــــــم بوـوش اص مـــــــــن و اص خویـــــــــــــــش برانم....        
 یا تنــــــگ در آغـــــــــــــوش بگیرم که بمیـــــــــرم...                

 خامـــــــوش م ن آتـــــــــــش افروختــــه ام را...      
 ــــــــــرم...بگذار بمیرم که بمیرم که بمیــــــــــــــــــــــ

بدنم نفوم کرده  به تموم اســتخونهای  شــعری که توی گوشــم صمزمه می رد 
بودرتماِم من داشت توسط حامد و صمزمه هاش تسخیر می د...سفت درآغوش 

 گرفتمش و حامد منو توی خودش َحل کرد...
 



 حامد
مالفه ی تختو به خودش پیچیده بود و پ ـــت به من خوابیده بود.بعد اص یک 

ــاعِت  ــت...                             س ــتراحت نیاص داش ــده بود و به اس ــته ش ــابی خس پراصتنش حس
دلم میخواســت به آغوش می  ــیدمش و با نواصِش موهاشــو ب*و*ســیدن 
دســتهاش میخوابوندمشراما میترســیدم امیت ب ــه و ترجیح داده بودم کمی با 

صمیم  خودش شتمروقتی برای اولینبار اص  صی دا خلوت کنه.ام ب آرامِش خا
قلبش منو بغل کرد و ابراص خوشبختی کردرحس غرور داشتم.وقتی برای اولینبار 
شهِد لبهاشو چ یدم و ممانعت ن رد حس پرنده ای رو داشتم که اص قفس آصاد 

 شده بود...
صیق کر شتم تو سی که با َحل کردن مارال تو خودم دا نی نبود و نمی د تو ح

کلمات و جمالت خالصــه اش کرد! بعداص یک ماه به آرام ــی که میخواســتم 
رسیدمرام ب پادشاهی کردم و حسابی مل ه ام رو خسته کردم...اما این یک 
ـــاهِی  پادش به این  ید  ندن می ارص ماه حرص و جوش خوردن و منتظر مو

سمتش برگ تمربرگ تو ب ضعیفی خوردربه  ش وهم...ت ون   م تو اهام چبا
سریع نگاه و اص من  شدر اصخجالت گونه هاش گل انداخته بودرخیلی  چ م 

 دصدید و به صمین دوخت.
 دستمو دراص کردم سمت صورت گلگونش و آروم صمزمه کردم؛

 _ امیت شدی؟
 سرشو به عالمت نفی به چپ و راست ت ون داد.

 من...چ مهامو ریز کردمو گفتم:آخ که فدای اون خجالت ک یدنت ب م 
 ریزخندید و برام ناص کرد...



 دوباره پرسیدم؛
 _ درد داشتی؟

ست و  سرشو به ن ونه ی مثبت به باال و پایین ت ون داد.د بدون این ه نگام کنه 
صدقه اش رفتم.اما اون هیچ  سه صدم و قربون  ستام گرفتم به ون ب*و* بین د

 حرفی نمیزد.
 _ صبونتو موش خورده؟

 ه باالتنه ی بدون پوش م چ م دوخت!باص جوابی نداد و همچنان ب
 _ تموم شدم هارکم مونده منو بخوری!

با شــنیدن این حرفم چ ــمهاش گرد شــد و ســرشــو تو بالش فرو کرد.ت ونش 
تا  هاش و وادارش کردم  یدن مو لک دادن ــو ک ــ به قلق دادمو شــروع کردم 

 بخنده...
نت و رو سایلصدای گوشیم منو اص مارال جدا کردراص پایین بود.گوشیو گذاشتم 

 انداختم یه گوشهرام ب فقط برای ما بودرنمیخواستم کسی مزاحممون ب ه...
 مارال پرس گرانه نگام کرد!؟

 _ اص پایین بود.
 _ چرا جواب ندادی؟

ــم و  ــبح کنارت باش ــهرمیخوام تا ص ــی  مزاحممون ب  ــب کس _ نمیخوام ام 
 تماشات کنم.

 _ حامد؟
 _ جان دِل حامد؟



 ول دادم ام ب دوتایی براش ماکت درست کنیم._ آخه من به ریحانه ق
 ک یدمش تو بغلم؛

 _ برای ساختن ماکت وقت صیاده...
 و باصهم سیراب شدم اص دریای لبهاش...

                                                                     **** 
 همی ه دوماه اص اون شب ق نگ میگذشترهمه چیز خوب بودرمارال بی تر اص

باهام احساس راحتی می رد و دیگه مانع ب*و*سیدنهای من نمی د...هرچند 
ضی  شرایط را هنوص کامال مثل صنوشوهرای معمولی ن ده بودیم اما باصم اص این 
بودمرباصم اص داشــتن مارال راضــی بودم.   تو راِه خونه بودم که دلم ه*و*ِس یه 

ت باصار تغییر دام مقابل فروشگاِه خرید کرد.یه هدیه برای مارال! مسیرمو به سم
ــفیدی که بیش اص حد خودنمایی  ــتادمرصل صدم به لباس گیوور س لباس صنانه ایس
ــه و من با  ــه که کمی باص باش ــی بووش می رد! مارال خیلی کم پیش میومد لباس
 دیدنش لذت ببرمردوست داشتم اینو میووشید و من یه دل سیر نگاش می ردم.

شنده شدم و اص فرو شنده دختری با موهای  داخل  ستم تا اونو برام بیاره. فرو خوا
صورت و پوشونده بود  بلوند و ناخونهای الد صده بود همراه با آرای ی که تمام 

 و بنظِر من ب دت جلق ن ون میداد.
 با لحن مسخره ای گفت:این لباس خاص رو برای نامزدتون میخواین؟

قه ی باص و قِد کوتاه و برانداص چ مامو دوختم به اون لباس صیبا و درحالی ه ی
ــور  ــورش کردم و اص این تص ــیدمو توی تِن مارال تص ــتی روش ک  می ردم دس

 شیرینم لبخند مهمون لبام شد...



ــته؟ باهمون لبخند وهمون  ــخص مهمی درنظر گرفتین درس _ معلومه برای ش
 نگاه خیره به لباس لب صدم؛

 _ همسرم...
 ؟_ سایزشونو بفرمایید تا بدم خدمتتون

اص شنیدن این حرف چ مهام گ اد شد و با تعجب گفتم:سایزش؟ من اص این 
 چیزا سردرنمیارم!

شو  ستها صله داد و درحالی ه د شو اص میز ویترین فا خنده ی جلفی کرد و خود
باص کرده بود و با چ م و ابرو به خودش اشاره می رد گفت:اندام ون مثل منه؟              

حت تو یه دختر حالم بهم خوردردختره ی جلق رسمن اص اینهمه پررویی و وقا
 داشت نخ میداد حتی با این ه گفتم این لباسو برای همسرم میخوام.

شت و که پهلوهاش اص مانتوی  سابی بهش بدم تا اندام ص ستم یه درس ح میخوا
پا  تا  باال دادمرســر تای ابرومو  یه  به ُرخش ب  ــم... تنگش بیرون صده بود 

با  نداصش کردمو  ما برا یه شــ ندام همســرم اصــال شــب نهرا ند گفتم:  پوصخ
 نیسترخداروش ر خیلی خوشتیوه و البته الغرتر اص شماست!

نده بود  که کم مو قدری حرفم بهش برخور  هدف خورده بودراون به  تیرم 
چ ــمهاش اص حدقه بیرون بزنهرخم شــد اص قفســه یه ســایزی اص اون لباس رو 

ساب کردمو با همون لبخندی برداشت و توی ساد کادویی گذاشت.پول و ح
شت اص بوتیک خارک  شدن ندا صد محو  ضایع کردنش روی لبم بود و ق که اص 

 شدم.



شتم که ریحانه دِر خونه ی مامانینارو باص کرد و پرید  ساختمون گذا پامو داخل 
 تو بغلم؛

 _ سالم دایی جونم.
 همراه با بغل کردنش گونه اشو ب*و*سیدمو با چ مک گفتم:صاغ سیامو چوب

 میزدی؟
 باصدای بلند خندید؛

_ آره ماموریت بود.عزیزجون گفت صاغ ســیاتو چوب بزنم تا محض اومدنت 
 بگیریم بنداصیمت توخونه تا فرار ن نی!

 _ مگه چی ار کردم؟
 _ نمیدونم واال بیا تو خودت اص عزیز بورس!

شاره کردم و همراه با باال دادن یه تای ابروم گفتم:اول ستم ا ساِد توی د رم ب به 
 باال هدیه ی خانومو بدم بعد باهم میایم پایینرباشه؟

سمت  ست و به  ست و د ستمو گرفت و در یک آن ک ید داخل خونه و درو ب د
ــونم خانومتون.ماموریت گیر انداختن  ــه ی پذیرایی دراص کرد و گفت:ای  گوش

 اونم به گردن خودم بود.
ستمر سالم دادم و روی مبل ت ی ن  سفانه ریحانههمه خندیدنرجلو رفتمو  متا

صله ی کمی اص روبرو  ستم با فا سته بود ومن فقط تون بجای من کنار مارال ن 
نگاش کنم.گفته بودم پیش بقیه حق پوشــیدن ســارافونهایی که رنگ روشــن 
داشــتن و لباس صیرشــو ن ــون میدادن نداشــت! گفته بودم حق نداره لباســهای 

ــو ن ــتگیها و فرورفتگیهای بدن  ــه که برجس ــون بده! گفتجذبی بووش ه بودم  
دوســت ندارم آرایش اضــافه و غلیظی ب نه یا موهاشــو روی صــورتش بریزه و 



درآخر که بهش متذکر شــده بودم ف ر بدون چادر توی جمع حاضــر شــدنو به 
با  به مو رعایت کرده  کل اص ف رش بیرون کنه! و حاال میدیدم که هم ــو مو 

ــو ت ون داده بود اما این ه به اتمام حجتهام هیچ جوابی نداده بودو  ــرش فقط س
 هیچ کدومو اص مهنش پاد ن رده بود.

وقتی سرشو باال گرفت و متوجه نگاه خیره ام شد گونه هاش گل انداختو نگاشو 
 به صمین دوخترآخ که چقدر این خجالت ک یدنهاشو دوست داشتم.

سبی پرسیدنو من فقط به  شگاه و کار و کا شروع کرده بودن اص فرو بابا و محمد 
ــومه و  ــیش بودو معص ــغول باصی با گوش جوابهای کوتاه اکتفامی ردم. علی م 
ــته  ــس مامان هم درحال حرف صدن با همدیگه و عروِس منم بی هیچ حرفی ن 
بود.تلفن محمد صنگ خورد و با عذرخواهی اص جمع گفت که کار مهمی براش 

و پیش ر پیش اومده و برای یک ساعت باید بره بیرون و رفت! باباهم مسیر اتاق
 گرفت و گفت که میره نماص بخونه!

مامان شــروع کرد به گله و شــ ایت که چرا بااین ه اینهمه بهمون نزدی ی اما 
 دیربه دیرمیای دیدنمون ومنم اص کار و خستگِی صیادم نالیدم.

 باص یه جفت مردمک قهوه ای به چ مهام خیره شد ومن بیصدا براش لب صدم؛
 _ خوبی؟

ه چال گونه اشو به نمایش گذاشته بود سرشو به باال و پایین همراه با لبخندی ک
 ت ون داد.



ــاد کادویی که  ــمت خودش جلب کردرس ــدای ریحانه توجه هممونو به س ص
ستش  شته بودم توی د برای مارال خریده بودم و موقع ورود به خونه کناِر در گذا

 گرفته بود و با خنده ی شیطونی میگفت:بنظرتون این چیه؟
ین ه اون ساد باص ب ه و اون مدل لباس لختی و کوتاهی که برای مارال اص ف ر ا

صدایی که اص ته  ست و با  سرد روی پی ونیم ن  خریده بودمو بقیه ببینن عرق 
 چاه درمیومد گفتم:اون مال منهربذار سرجاش ریحانه!

شو ریز کرد و با  شدرچ مها ستش بود به جمع نزدیک  ساد که هنوص توی د با 
 ا تو که جلو در گفتی این واسه صندایِی!خنده گفت:ام

مارال نگاه ــو بین منو ریحانه و معصــومه وماما و علی چرخوند و لب ــو به 
 دندون گرفت! معصومه با اخم گفت:عه ریحانه صشته دخترم!

ــرم برای صنش هدیه  ــتی عزیزم؟ پس و مامان با لبخند مادرانه اش گفت:چه صش
 س؟خریدهرواسه اون نخره واسه کی بخره پ

ریحانه نیم نگاهی به من انداخت و بعد همراه با ســاد کنار مارال ن ــســت 
 وساکو داد دستش.

 _ صنداییربیا این ماِل توعهرخودش گفت.باصش کن ببینیم چیه؟
 مامان رو به مارال گفت:دخترم انقدر سرتو ننداص پایینرشوهرته دیگه.

رفته بودم.حتی ومن که حاال اص خجالت و ف رباص شــدن کادو لب به دندون گ
نمیتونســتم بهش بگم که باصش ن نهرمیترســیدم اونموقع ف رای بدتر راجع به 
سفیدو  ساد فرو برد و لباس گیووِر  ستای لرصون و توی  هدیه ام ب نن! مارال د
صومه با  شو باص کرد و با چ مهای گرد نگاهش کردرمع اصش بیرون ک ید و تا

و گفت:بابا خوش ســلیقه! و دیدن لباسرریز خندید و ریحانه ســوتی ک ــید 



ید کرد...داشــتم اص  کارم تعریق و تمج قه ام رفتو اص  ـــد که قربون ص مان  ما
 خجالت آب می دمو با چ م و ابرو برای ریحانه خط و ن ون می  یدم...

ــت مارال قرار داده بودم به داخل خونه هدایتش  ــتم که پ  درو باص کردمو با دس
ستمو شتم و با  کردم.روی مبل َلم دادمو هر دو د باص کردمو روی پ تِی مبل گذا

 قیافه ی حق به جانبی گفتم:خب؟
 سرشو ت ون داد؛

 _ خب چی؟
با ابرو به ساد اشاره کردم و بعد سرمو به پ تِی مبل ت یه دادمرچ مهامو بستم 

 لب صدم؛
 _ منتظرم...

 _ بووشمش؟
 _ اوهوم...

شیدن این لباس پیش من تن نم ستم به این صودی به پو ست یداد و میخومیدون ا
شروع کنه به بهونه آوردنر همونطور که انتظارشو داشتم شد و با لحن مظلومی 

 صدام کرد؛
 _ حامد؟

با خودم تصــمیم گرفته بودم در مقابل هر بهانه ای که برای نووشــیدن میاورد 
ضعیفم که وقتی  شتشراما امان اص قلِب  مقاومت کنمو پای حرفم بمونم که بوو

ستم مقاومت اینطور دلبرانه ا صدا میزد به تاالپ تولوپ میفتاد و نمیتون سممو 
 کنمربدون این ه چ مامو باصکنم لب صدم؛



 _ جانم؟
 _ می ه نووشمش؟

 _ نه!
 _ چرا؟

 چ مامو باص کردمو مقابلم دیدمش؛
 _ چرارو من باید بورسمر چرا باید نووشیش؟

 کنارم روی مبل جا گرفت؛
 _ بمونه برای یه وقت دیگه!

 که تو چهره ام بود گفتم:وقتش همین االنه.با اخمی 
با لبخندی که میخواســت عقل اص ســرم ببره گفت:االن بووشــم ت راری می ــه 

 بمونه یه روصرتو یه مجلسی میووشم میبینی دیگه...
صورتش  شاره امو مقابل  شتمرانگ ت ا سمتش خیز بردا با اخم بی تری به 

صدایی که کمی بلندتر اص حد معمول بو بین د گفتم:خوب گوش کن بگرفتمو با
شیش اما به هیچ وجه حق  ست نداری میتونی االن نوو چی میگم مارال! اگه دو
نه و پیش هرکســـی بجز من  جایی بجز این خو باســـو هر نداری این ل

 بووشیرشیرفهم شد؟
ترسـیده بودراینو اص چ ـمهای گرد شـده اش می ـد فهمیدر هیچی نمیگفت و 

 ادردوباره لب باص کردم و ادامه دادم؛حتی سرشم بعنوان تایید ت ون نمید
ـن و برای  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنرپیش م ـ ـ ـ _ من این لباسو خریدم که تو خونه ی م
ـــن بووشی...روی کلمه ی من تا کید می ردم تا بی تر حساب ببره! نه  ـ ـ ـ ـ مـ
الزامن این لباسرهرلباسی که شبیه به این داری یا اص این به بعد خواهی داشت 



حق داری تنت ب نیراگه بیرون اص خونه تنت ببینم حســـابی فقط تو این خونه 
 کالمون میره توهم!!! متوجه حرفام شدی یا بی تر توضیح بدم؟

هنوص مات و مبهوت بهم مل صده بودرانگار قصد نداشت جواب بده و اطاعت و 
 اعالم کنه!

 یه تای ابرومو اص چ مام فاصله دادم و گفتم:ن نیدم؟
 که تو چهره اش بود گفت:چیزی نگفتم که ب نوی!با لبهای آویزون واخمی 

سه و اخممو حفظ  شتم خنده به لبهام بر به این خنگیش خنده ام گرفت اما نذا
 کردم؛

 _ن نیدم بگی چ م! 
شو گرد کردرانگار اص این ه بهم بگه چ م بدش میومدراصجاش  دوباره چ ما

 بلند شد و با دلخوری گفت:باشه نمیووشم...
 در پیش گرفت.و راِه پله هارو 

 _آفرین دختر حرف گوش کن!
صلن به مزاجش خوش نیومد که برگ ت و با  معلوم بود این جمله ام و لحنم ا
اخم گفت:اص این به بعد یادم باشـــه تو عروســی ها و مجالس صنونه ام چادر 

 چارقد کنم که مبادا کسی نگاش بهم بیوفته!
 و بعد به راهش ادامه داد...

 دم؛پ ت سرش وارد اتاق ش
 _مگه قراره غیر اص این باشه؟



به دلم  ندش اصــلن  فترپوصخ مت دِر حموم ر به ســ ند کجی صد و  پوصخ
ست بهم بفهمونه که هیچ دوم اص  ساس کردم با اون پوصخند خوا ستراح نن 

 حرفامو جدی نگرفته و براش اهمیتی نداره من چی میگم و چی میخوام!
ه گرفتم ومانع وارد شدنش بنمیدونم چی د که بلند قدم برداشتمو مچ دست و 

 حموم شدم...
 _معنی پوصخندت چی بود؟

شتمراین ه  ست دا سو تو چ مهاش دیدمرمن این ترس رو خیلی دو باص اون تر
سور می د و  سید بهم حس غرور میداد...اما وقتی ج ساب میبرد و میتر اصم ح
 مقابلم قد علم می رد و تو کل کل کردن کم نمیاورد عصــبی می ــدم و کنترلمو

ست و آصاد کنه...مچ و  ست میدادم.جوابی نداد و فقط تالش کرد تا مچ د اص د
 مح متر چسبیدم و شمرده شمرده گفتم:چرا به من پوصخند صدی؟

 _ لطفن دستمو ول کن!
 _ تا جوابمو ندی ول نمی نم.

 _ حامد داری دستمو ف ار میدیرولم کن.
 مچ و بی تر ف ار دادم و ت رار کردم؛

 ارآخر میورسم چرا به حرفایی که صدم پوصخند صدی؟_ مارال برای ب
ستاد تا کمی بلندتر  صتش وایی ش شو باالتر ک ید و روی انگ تهای  کمی خود
ــونه ام  ــمهام صل بزنه اما بزور به نزدی ی های ش ــتقیم تو چ  ــه و بتونه مس ب 
سخره  سورانه تو چ مهام گفت:چون م شو باال گرفت و با نگاِه ج سر سیدر ر

 بودن...



له ی این دخ ید حرفو بزور توی ک با گار  باره داشـــت منو َجری می ردران تر دو
پوکش فرو می ردمراصــال به این صبون خوش نیومده بودرعادت کرده بود همه 

 چیو با صور حالیش کنن...
 دندونامو روی هم ساییدمو اص بین ون غریدم؛

 _ تو صن منی و باید طوری رفتار کنی که من میخوامر میفهمی؟
حرص لب باص کرد و با صــدای بلندی گفت:من صن توام حامد نه برده اونم با 

 اترتو حق نداری بهم صور بگی!
دوست داشتم بعد اص میفهمی که اص دهنم درمیومد فقط اصش یه کلمه می نیدم 

 و اون چ ــــــــــم بود!
بل هر  که درمقا تا وقتی  ما  مِد آروم ومهربون ا اونوقت من می ـــدم همون حا

ــدم همون حامِد دیوونه که راحت  حرفم یه خط برام بلبل صبونی می رد من می 
 میتونه دست روش بلند کنه.

 _ صداتو بیار پایین!
ستمو  صدا گفت:توام د ستش ادامه داد و باهمون ُتِن  باص به تقالی آصاد کردن د

 ول کن!
 اون ی ی مچ دست م گرفتم و باص ت رار کردم؛

 بیار پایین._مارال وقتی با من حرف میزنی صداتو 
 اص تقال کردن دست برداشت و با بغض نالید؛

 _ حامد تو م  لت با من چیه؟
 _ من م  لی ندارمراما مطمئنم توبا من م  ل داری.



 _ اون تویی که همش دعوا راه مینداصی!
مچ هردو دست و ول کردم و چونه ی نحیف و گرفتم و سرشو مماس با صورتم 

 ورتش؛قرار دادم و صل صدم به اجزای ص
_تو باید لباسی رو بووشی که من میگم...باید من بگم کدوم لباستو کجا بووش 
و کدوم لباستو نووش...من هنوص اونقدر بی غیرت ن دم که بذارم بدِن صنم ب ه 
مایه  تفریح بقیه...صن و مردام ندارهرمهمونِی صنونه و غیر صنونه هم ندارهرتو حق 

 باس باص بووشیرمیفهمی؟نداری هیچ جایی بجز این خراب ده ل
ست  ست و با تح م گفت:تو داری به من صور میگیراین لحنتو دو شو ب چ ما

 ندارم...
اینبار دیگه کاســه ی صــبرم ســر رســیدراین دختِر چموش قصــد چ ــم گفتن 

 نداشت...با حرص پرتش کردم روی تخت و داد صدم؛
ــت نداری تو صبونت صیادی دراص  ــده اما _آره بهت صور میگمربجهنم که دوس ش

خودم کوتاهش می نم.هرچی میخوام با صبون خوش حالیت کنم انگار تو اون 
کله ی پوکت نمیرهرپس اص این به بعد روشــمو عوض می نم! اص این به بعد من 
میدونم وتو...بدون اجاصه ی من حق نداری پاتو اص این در بیرون بذاری وگرنه 

شته شه نمیخوام. صن باید مطی قلم پاتو می  نم! من صنی که یه متر صبون دا ع با
شوهرش باشهرمن هرچی گفتم باید بگی چ م و تمومش کنی نه این ه کارو به 

 اینجا ب  ونی!
شد  صداش باع   سمت در رفتم که  سمو باحرص به بیرون پرت کردمو به  نف

 پاهام به صمین بچسبن و مانع حرکتم ب ن...



مه ی _من بمیرمم برده ی تو نمی ــمرفقط تو خواب میتونی  اص صبون من کل
 چ مو ب نوی آقا حامد!

برگ تم و در یک آن به لبه ی تخت رسیدمرچ مهام قرمز بودن و رگهای گردنم 
متورم شــده بودن...مثل عادت همی ــه ام دســتمو بلند کردمو به صــورتش 
صورت و به طرف خودم برگردوندم و  شدر صورتش  کوبیدم...موهاش پخِش 

 داد صدم؛
 _عذرخواهی کن!

یی که توش پراص اشــک بود اما هنوص گســتاخ بودن رو بهم دوخت و چ ــمها
 صمزمه کرد؛

 _من...بی دلیل...عذرخواهی نمی نم...حتی اگه بمیرم!
داشتم روانی می دمرآمورم به هزار رسیده بودراین دختر چرا داشت بامن اینطور 

 می رد؟چرا نمیگفت چ م و تمومش نمی رد؟
 مو بهش صدم.دستم دوباره باال رفتو سیلِی دو

ــم...هرچی  ــهرباید بگی چ  _باید بگی غلط کردمرباید بگی دیگه ت رار نمی 
 گفتم باید بگی چ مرمیفهمی مارال؟

 _من اصلن نمیفهمم...نه حرفاتورنه خودتو.
 باص سیلی صدمو فریاد صدم؛

 _پیش من صداتو نبر باالرخفه شو!
به دیوار و چونه  یدمش  ندش کردمو مح م کوب خت بل ی نحیف ــو اص روی ت

 ف ار دادم و برای بار چندم گفتم:بابت اینهمه پررویت معذرت خواهی کن!



 برای بار چندم گفت:من کاری ن ردم!
 باص دستام بهش سیلی صد و باص غریدم؛

 _حتی اگه صیردستم بمیری تا عذر خواهی ن نی ولت نمی نمرصودباش مارال!
سیلی می سورانه بهم خیره می د و من بیرحمانه بهش  زدم...هربار مح متر ج

 میزدم تا اص پا دربیاد و لب به توبه باص کنهراما نمیگفت و من جری تر می دم.
سرش خالی می ردمراون باید  صمو  سی که تمام حر سه بوک شده بود کی مارال 
مطیعم می ــدراون فقط متعلق به من بود...اطاعت کردنو یاد میگرفت...اینبار 

 لحنم ملتمسانه شد؛
 بخ ید لعنتی!!!_ مارال بگو ب

ــابت کرده بودو لبهای ،ریفش بریده بود و  مارال میلرصیدردندونش به لبش اص
صورت و گردنش قرمز  ستو  اصش خون میومدراص بینی م خون میریخترتمام د

 شده بودرکنار پاهاش صانو صدم و نالیدم؛
 _بگو ببخ ید لعنتی...بگو وتمومش کن...

ش هاش  صدا ا شده بودو بی سر میخورد و روی چ ماش بی رون  اصم ه هاش 
 گونه اش میریخت!

صورت و عقب ک یدربا دیدن مارال و  صورتش دراص کردمر سمت  ستمو به  د
 آروم شدن َجورتاصه متوجه شدم به چه روصی انداختمش!

 نالیدم؛
 _ چرا نگفتی ببخ ید لعنتی؟

خودمو عقب ک یدمو به دیوار ت یه دادمر سرمو روی صانوهام گذاشتم...س وت 
 گینی فضای اتاق رو پر کرده بود که صدای مارال اونو ش ست؛سن



 _ اولین مالقاتمون تو خیابون اتفاق افتاد...
 سرمو بلند کردمرصل صده بود به ع ِس عروسیمون روی دیواررادامه داد...

_ آشـناییمون مصـادف شـد باریختن ع سـهام اص پاکتو خیسـو شـ سـته و له 
 شدن ون!

بادقت گوش  نمیدونســتم درمورد چی حرف میزنه اما ســ وت کرده بودم و 
 میدادم...

_ من غرق چ ــماش شــدم... اون غرق عذرخواهی... بعداص اون اتفاق باصم 
دیدمشراینبار با یه پاکت ع س که به جبران خطاش برام گرفته بود... بعد اص 

 اون باصم دیدمشرباصم دیدمش...
ترســیدم و آروم صــداش مارال بعد اص گفتن این جمله هیســتریک خندید و من 

 کردم؛
 _ مارال؟!

 به سمتم برگ ت و تو چ مهای پر اص ندامتم خیره شد
 _ عاشقش شدم!!!

شخِص مذکری  شدم درمورد یه  با گفتن این حرفش قلبم ریخترحاال مطمئن 
 داره حرف میزنه...
 _ میدونی چرا؟؟؟

 فقط نگاش می ردمو حرفی نمیزدم!



فرق داشــترمثل اونا نبودرچون منو  _ چون با بابام فرق داشــتربا مرتضــی
بخاطر خودم دوست داشت...منو همونجوری که بودم دوست داشتربا همون 

 پوششرباهمون جسارتربا همون پررویی...
که  مارالو درمورد کســی  یدای  ـــدم وقتی تعریق و تمج نه می  داشــتم دیوو

ستم کیه می نیدمر این ف ر مثل خوره رو مغزم بودریعنی االنم عا قش شنمیدون
 بود؟

کاری نمی رد...حتی  جام  به ان قت منو مجبور  عاشــقش بودم چون هیچو  _
 نتونست مجبورم کنه همراهش برم و تن به اصدواک باکسی ه نمی ناختم ندم...

ست  شاره ی د سرخ و کبودش دوخت و انگ ت ا ستای  مارال نگاه و به د
 راست و روی حلقه ی اصدواجمون ک یدرپوصخند صد و ادامه داد؛

وقتی تو خواستگاری دیدمتروقتی باهات حرف صدمروقتی تمام قول و قرارها _ 
 گذاشته شدرهمه چیز بین منواون تموم شد و بین ما شروع شد...

قبل اص ورودم به صندگیترقبل اص دادن جواب بلهرقبل اص انداختن این حلقه اونو 
 رش وص فاص صندگیم انداختم بیرون...دلم میخواست پاد وارد صندگیت ب م.هن

نه بخاطر  کهرنتونســتم بهت نزدیک ب ــم  یادش توی قلبم  توی مهنم بود و 
 خودمربخاطر تو...چون بنظرم با یاد اون هم خواِب تو شدن خیانت بود!

 نگاهم به صورت صخمی و سرخ وکبودش گره خورده بود و باص نمی د!
دم خو _ یک ماه تمام عذاب ک ــیدمرعذابت دادمرتا باالخره با اون ســیلیت به

شو میگیرهر  شده و ی ی دیگه داره جا اومدمو دیدم جایگاهش تو قلبم کمرنگ 
با ع ــقرتو وجودت َحل شـــدم...بعداص اون  تا این ه  یه محرم...یه همدم...



شب تو  شنیدر بعد اص اون  صدای تورو شام فقط  چ مهام فقط تورو دید و گو
 شدی همه کسم...تو شدی ع قم...

شه ی تخت  حرفاش مثل آتی ی بود که به ستمو گو شعله میزدر د تمام وجودم 
صدام  سختیی که بود خودمو به در ورودی رسوندمر شدمربا هر  شتمو بلند  گذا

 کرد؛ 
 _ حامد؟
 ایستادم.

 _ ببخ ید...
 صیر لب صمزمه کردم؛

 _ حاال باید میگفتی لعنتی؟
 _ نه بخاطر ام ب و کاری ه ن ردم...

 م   کردربرگ تم سمتشرهنوص جسور بود!
 بخاطر این ه مع وقه ی برادرت که هیچوقت ن ناختینش مــــــــن بودم. _

صدای مارال توی گوش و مهنم تداعی می د...مع وقه ی برادرت...مع وقه 
 ی برادرت...مع وقه ی برادرت...

تمام دنیا داشت روی سرم خراب می درهمه ی دنیا دور سرم میچرخیدرتعادلمو 
ــتمو به دیوار  ــت دادمو دس ــده بودرلنگان اص دس ت یه دادم.صمان برام متوقق ش

 لنگان اص اتاق خارک شدم.هنوص حرفش توی گوشم ت رار می د...



شتم اص اونجا دورمی دم.باالی ُپل  وقتی به خودم اومدم پ ت فرمون بودمودا
ماشینو متوقق کردمرپیاده شدم دستامو روی نرده گذاشتم و عزممو جزم کردم 

 کنم اما نمیتونستم...تا داد بزنمو خودمو خالی 
تا  گد  یاد...تهی بودم اص خ ــونت...تهی بودم اص م ـــت و ل تهی بودم اص فر
نثارمیله ها ب نم...تمام فریادها و خ ــونتها و م ــتو لگدهامو رومارال خالی 

 کرده بودم وحاال حتی بعداص شنیدن جمله ی آخرش تهی بودم اص هرچیزی...
 
 
 

 مارال
رفتنش شدمرام ب بی تر اص هر شِب دیگه ای تو بعد اص بسته شدن در متوجه 

صندگیم ســبک بودم...حاال دیگه راص بین منوعلی رو حامدم میدونســترحاال 
دیگه نسبت به خودم احساس بدی نداشتم.اص روی تخت بلند شدمرتمام بدنم 
شده بود...خونی که اص دهن و  سرخ وکبود  صورتو گردنم  کوفته بودرهمه جای 

وی صورتم خ ک شده بود و حسابی داغون شده بودم اما دماغم ریخته بود ر
 حس بدی نداشتمرحتی نسبت به کت های حامد حس بدی نداشتم!

چون همون کت ها و ضربه هایی که با بیرحمی بهم وارد می رد باع  سب بالِی 
 من شد...

مام بیرون  حاال صیر دوِش آِب ســرد داشــتم صار میزدمو اشــ امو اص چ ــ
ودم صیر دوش تا آب تمام ن ــونه های ام ــبو ب ــوره و می ردم...ن ــســته ب

ببره...روی تخت دراص ک ــیده بودم ومنتظر اومدن حامد بودمرســاعت چهار 



جا بود؟یعنی  تا االن ک صــبح بودو هیچ خبری اصش نبودرنگرانش بودم یعنی 
االن چه حالی داشـــت؟ دل تو دلم نبود که هرچه صودتر بیاد خونه و ببینم که 

 سالمه...
سرم میارهرفقط نم شتی در انتظارمه و چه بالیی  سرنو ستم اگه برگرده چه  یدون

میخواســتم برگردهرحتی اگه برمیگ ــت و کت م میزد! حتی اگه تا حد مرگ منو 
ستش دارم و  ضی بودم! قبول کرده بودم که خیلی دو میزد باص من به برگ تنش را

 این خونه و اتاق و تخت خواب رو بدون اون نمیخواستم....
سترس گرفته بود و مدام  شده بود و باص خبری نبودرتمام وجودمو ا ساعت پنج 
 ف رای بد اص مهنم خطور می رد وحتی اص ف رش لب میگزیدمو گریه می ردم... 

 تو این لحظه ها تنها چیزی که میخواستم اومدن حامد بودرفقط همین...
شدن قفل در به گوشم خوردرتمام آرامش دنیا به وج شد صدای باص  ودم تزریق 

شو توی اتاق ب نوم. باالخره دِر  سها صدای نف شتم تا  و چ مامو روی هم گذا
اتاق باص شدراص الی پل ام نگاه کردمرحامد اول یه نگاه به من انداخت و بعد به 
ســمت  کمد لباســهاش رفترچمدون ــو درآورد و شــروع کرد به جمع کردن 

ا جرات نداشتم اصجام لباساش...چ مام اص فرط وح ت و تعجب گرد شد ام
 بلند شمو مانع کارش ب م!

صیپ چمدونو ک یدو اص اتاق بیرون رفت! حامد داشت با یه چمدون میرفتو منو 
سیر تخت و پله  شت و من بی حرکت مونده بودم! به خودم اومدم...م تنها میذا

 رو تا پایین دوییدم...جلوی در دیدمش و صداش کردم؛ _حامد؟



ــتگی ــت دس ــمتم برنگ  ــتم به س ره ی درو چرخوند.با عجله دوییدم و درو بس
ــورتم نگاه نمی ردردر عرض چند  ــرش پایین بود و تو ص ــتادم.س ومقابلش ایس

 ساعت چقدر ش سته شده بود...
 _کجا میری؟

 نه جوابی بهم میداد و نه نگاهی تو صورتم می ردردوباره پرسیدم؛
 _حامد با این چمدون کجا میری؟

 _می ه بری کنار؟
 شنیدن این راضی بودم اما ب رطی که حرف میزد و ساکت نمیموند...حتی به 

 _چرا چمدونتو جمع کردی؟کجا میخوای بری حامد؟
 _قبرستون!

 لبمو به دندون گرفتم و صیر لب صمزمه کردم؛
 _خدان نه...

 _می ه بری کنار؟
 _داری اصمن فرار می نی؟برای ندیدن من میخوای بری؟

 _آره...
سی بج صداش هیچ ح سمت تو  ستمو به  شنیده نمی د. د سی  سا ز بی اح

دستش دراص کردم که یک قدم عقب تر ک ید تا دستم نتونه دستای مردونه اشو 
 لمس کنه.

 _من میرم گموگور می مراصال به چ مات دیده نمی م فقط تو نرو...
باصم ســ وت کرده بود...یه قدم به ســمت جلو برداشـــت و باص قصـــد رفتن 

ه انداصه ی شــال و کاله کردِن ام ــِب حامد نترســیده کردرتابحال اص هیچی ب



ست بزن  شتم! اص ندیدن این منجِی د بودمرمن اص رفتِن مرِد خونه ام وح ت دا
 دارم َوهم داشتم...

 _التماست می نم حامد!!! نرو...
نگاهش برای چند ثانیه توی صــورتم چرخید و با دســـت به کنار هلم داد و 

شت تا  ستگیره گذا ست و روی د شتم و د ستش گذا ستمو روی د باص کنه و بره.د
 نالیدم؛

 _هرکاری بگی می نم حامدرهرکاری بگی انجام میدم تا نریرفقط بمون.
سهام گفت:من هیچی اصت  ستم درآورد و بی تفاوت به التما ست و اص صیر د د

 نمیخوامرفقط برو کنار بذار برم.
 اینبار باصوشو مح م گرفتم؛

و...من میرم! همین حاال همه چیمو جمع می نمو _میدونم اص من متنفری تو نر
 میرم فقط تو بمونرهمین ه بدونم اینجایی دیگه هیچی اصت نمیخوام.

حامد اینبار با تعجب به تک تک اعضــای صــورتم نگاه کردراحســاس کردم 
 حرفام روش تاثیر گذاشتهرآروم پرسیدم؛

 _میمونی؟
 دوباره نگاه اصم دصدید؛

 _نه میخوام برم!
مه  پام یخ کرده بودن و اینه نه کرده بود.دســتو  اصــرارش برای رفتن منو دیوو

ــیده بودرافتادم روی صمینردقیقن جلوی پاهاش... صار  ــربان قلبم به هزار رس ض
 صدمو همراه با اش ام لب باص کردم به حرف صدن؛



_هرچی تو بگی همون می ــم حامد...هرچی بگی میگم چ ــم...بدون اجاصه 
ون نمیذارمربدون اجاصه ات حتی نفس نمی  م فقط نگو ات پامو اص این در بیر

 که میریرنگو که با این چمدون میخوای بری و منو تنها بذاری!!!
 کنارم روی صانوهاش ن سترچونه امو گرفتو سرمو بلند کرد؛

 _چرا نمیخوای برم؟
شتم و اعتراف  شونه های پهنش گذا سرمو روی  شت  با هق هقی که تمومی ندا

 ه سه ماِه تمام قلبمو تسخیر کرده بود...کردمربه راصی ک
_خیلی دوســتت دارم حامد! اگه تو بری من میمیرم! اگه عطرو بوی تو اص این 
خونه بره من صنده نمیمونم حامدرحاضــرم هر شــب مثل ام ــب با دســتای تو 

 سیاهوکبود ب م اما تو باشی!تونری!فقط بمون!
شدمرمنو اصخودش جدا کرد  وقتی به خودم اومدم با پیراهن خیِس حامد روبرو

 و صل صد تو چ مهای خیس وخسته ام؛
_میمونم...اما نمیخوام ببینمت! توخونه به هیچ وجه جلو چ ــمم نباشربهم 

 نزدیک ن ورف ر کن من وجود ندارمرفهمیدی؟
اص شنیدِن>میمونم< تا حدی شاد شدم که بقیه ی حرفاش برام مهم نبود وبهش 

 تن میدادمربا جون ودل...
لبخندرمحِوصــورت پر اص اخمش شــده بودم که با صــداش منو اص هوروتم با 

 بیرون ک ید؛
 _فهمیدی؟

 چ مامو باص و بسته کردمرنفس عمیقی ک یدمو با لبخند گفتم:چ م...
 هنوص محوش بودم که گفت:حاال هم پاشو برو تو اتاقترنمیخوام ببینمت!



اده بودم که چقدر صــریح و بی رودربایســی بهم گفت گم ــو اما من قول د
 درمقابل تمام حرفهاش و خواسته هاش فقط بگم چ م!

 اصجام بلند شدم؛
 _قول میدی بعِد رفتنم نری؟

سمت پله ها گرفت و بدون این ه نگام کنه گفت: تا دو دیقه دیگه  انگ ت و به 
 اگه اینجا باشی من بخاطر ندیدنت میرم...

 _چ م میرم تو اتاق!
برمیگ ــتمو به عقب نگاه می ردم باال رفتمو  پله هارو درحالی ه ی ی درمیون

ــم یا اص تنفرش  ــحال باش ــتم اص موندنش خوش ــدم. حاال نمیدونس وارد اتاق  ش
ــتم همین که حس می نم با من صیر یه  ــبت به خودم ناراحت؟ فقط میدونس نس

 سقِق آرامش دارم و خوشبختم...
دردســتو چ ــمامو باص کردم و به ســاعت نگاه کردمرســاعت یِک بعداص ،هر بو

صورتمو شستم موهامو بستم و طبق عادت همی ه ام با تی رت و شلوار راحتی 
 اص اتاق بیرون صدم.حامد نبودرنه خودش نه چمدونش...

ــمت  ــتم س ــدت گرفتربرگ  ــربان قلبم ش ــترس به جونم افتادرباصم ض باصم اس
شته  شاید وقتی من خواب بودم چمدونو گذا اتاقمون وکمدو باصکردمرف ر کردم 

م که بهم دهن کجی می رد روبرو توک خالی  مد  با ک ما اینطور نبود ومن  د ا
ــو باص کردم اص  ــمم به اتاق مهمون خوردردرش ــدم!اص اتاق بیرون اومدمو چ  ش
با  باص کردمو  مدو  یدهرک جا خواب که این یدم  خت فهم ته ی ت فه ی بهم ریخ مال
 چمدون و لباسهاش روبرو شدم...اص آسودگی نفس راحتی ک یدم دستمو روی



لباسهاش به حرکت درآوردم.رکابی م  ی و که اولین شِب باهم بودنمون تنش 
کرده بود برداشــتم و لبه ی تخت ن ــســتم.چســبوندم به صــورتم و عطر تن ــو 

 است مام کردم!
نداشــتم.صـــدای صنگ  حال  تا ب که  یدادرآرام ــی  به من آرامش م این عطر 

ستم بود پایی می ن رفتم و اص چ واحدمون به گوشم خوردرباهمون رکابیی که د
نگاه کردمرکسی نبود.چادرمو روی سرم گذاشتم و دروباص کردمربا دیدن کسی 

 که پ ِت در بود چ مهام گ اد شد و با ترس و تعجب گفتم:بله؟
 با چ مهای به خون ن سته م غول کن اش صورتم بود؛ _صورتت چی شده؟

 چادرمو جلوتر ک یدم و با ترس پله هارو نگاه کردم!
 صد؛پوصخند 

 _نترسررفتن بیرون!
 نگاهمو اصش گرفتم؛

 _کاری داری؟
 _گفتم صورتت چی شده؟

 _چیز خاصی نیستربرای چی اومدی اینجا؟
 _دی ب چه اتفاقی افتاده بود مارال؟ ن نه حامد...

حرف ـو قطع کردمو با اخم گفتم:شـما پ ـِت دِر خونه ی ما فالگوش واسـتاده 
 بودین؟

ند و جدیم خیلی تعجب  باهاش همینطور اص لحن ت ن رد چون مدتها بود که 
 سرد رفتار می ردم.



دوباره پوصخند صدراص همون پوصخندهای تلخراص همون پوصخندهای تلخی که تا 
 استخونای آدم نفوم می رد...

_من پ ـــت در فالگوش وای نســتاده بودم شــما صیادی بلند حرف میزدینو 
 صداتون واحدمو برداشته بود...

ندتراص ق عذرخواهی با لحنی ت ندمون  ـــدای بل بت ص با بل گفتم:من اصتون 
 می نمرکاِر دیگه ای ندارین؟

خیره شد تو چ مهای قهوه ایم که دیگه با دیدنش برق قدیمو نداشت...حرفی 
 نمیزدو تو س وت چ مامو میبلعید که باالخره آروم لب صد؛

 _حامد دست روت بلند کرده؟امیتت می نه مارال؟
سوالش جوابی ندادمرچ سی ه یزمانی به  سوالو داد؟به ک طور می د جواب این 

 تمام ع ق من بود میگفتم که حاال برادرش...
 _اگه کاری ندارین میخوام برم داخل.

این جمله ام توی بغض ســنگین این اواخر غرق شــده بود. اینبار نگاهش رنگ 
عصبانیت گرفت یا شایدم رنگ نفرت...با همون خ م و تنفر اص الی دندونای 

 ف رده شده اش غرید؛بهم 
 _ف رکنم صندگی با برادرم بهت ساخته که اینجوری پاچه ی منو میگیری!

سگ ت بیه کنه؟مگه  ست منو به  حرف و با پوصخند تلخی بهم صدرچطور میتون
من یروصی ع قش نبودم؟نمیدونم چطوری نگاهش می ردم که گفت:چیه؟چرا 

گه توهمونی ن گه دروغ میگم؟م گام می نی؟م که میگفتی اونجوری ن بودی 
هیچ س نمیتونه تو قلبم جای تورو بگیره؟مگه نمیگفتی جای من همی ــه تو 



شمو جا  قلبت َامنه؟چی د مارال؟چی د که انقدر صود منو بیرون کردی و دادا
به قلبم صخم  فاش  های مســخره اش دلتو برد؟ حر یه  هد هان؟اون  دادی؟

گفتم:ا تح م  با  یدم و  مامو بســـتمرنفس عمیقی ک ـــ یزدرچ ـــ ون م
 شوهرمهرمیفهمی؟

 نگاه و لحنش رنگ التماس گرفتن؛
 _منم ع قت بودم لعنتـــــــــــی!

تاچند لحظه دلم برای اون چ ــمهای عســلی که تا چند ماه پیش عاشــق ــون 
بودم ضـعق رفت! در عرض چند لحظه تمام خاطراتم باهاش جلوی چ ـمام 

 نقش بستن...
 دم؛چ مهای خسته امو بستم و خیلی آروم صمزمه کر

 _دیگه نیستی علــــــــی!!!
با ُبهت نگاهم می ردربی هیچ حرفی خیره شده بود تو چ مهای غمگینمرحاال 
ش ش پر کرده بود...اص حرفم پ یمون نبودم...نباید به  چ مهاش رو هاله ی ا
خودم وعلی دروغ میگفتمرباید باورم می ـد که علی داشـت توی قلبم کمرنگ 

سه ماه صندگِی م ترد می د و حامد رنگ پیدا می ر د...باید میوذیرفتم که این 
و هم خوابی های شــبانه کاِر خودشــو کرده بود ومن اســیر این مرد شــده بودم! 

 نباید علی پیش خودش ف ر می رد که هنوصم مثل قبل عاشق م...
 _مارال...

 صداش پر بود اص بغضرپر بود اص تمنارپر بود اص التماس...
 اد و صمزمه کرد؛سرشو به چووراست ت ون د

 _من هنوصم عاشقتم!



 _نباش.
که  نه وســرد  ما قدر بیرح نه ترین لحِن مم ن گفتمر ان ما با بیرح باش رو  ن

 چ مهاشو بست و صمزمه کرد؛
 _دوستت دارم بی معرفت!

 بالفاصله بعد اص گفتن حرفش به سمت پله ها رفت که صداش کردم؛
 _علــــــــی؟؟؟

 روی اولین پله ایستاد.
شقش _منو ببخ سرقولم بمونم! صود دل باختم بهش...بابت عا ستم  ش که نتون

 شدن منو ببخش علــــــی!
منتظر هیچ جواب و ع س العملی نموندم و درو بستم.پ ت در ن ستم و صار 
یاد فردای اون شـــب  به رکابی حامد که توی دســتم بود خیره شـــدم و  صدم! 

اما ســاعت ــو روی افتادمرشــبی که صــبحش چ ــمامو باص کردم و حامد نبودر
 بال ش جا گذاشته بود!

وقت بهم صنگ صدرگفتم که ســاعتتو جا گذاشــتی خندیدوگفت:اص این به بعد 
ــدم که  ــه قراِر جاش بذارم پس بهتره بنداصیش دور...متوجه منظورش ش همی 
ــاعتش  دیگه نمیخواد یادگارِی بهارو بنداصه منم گردنبندمو درآوردمو همراه با س

م و گردنبندی که اســم حامد روش حک شــده بود و توی ک ــوی کمد گذاشــت
برای پاگ ـــام خریده بودن به گردنم انداختم.دســتمو روی گردنم ک ــیدم و 

 اسم و لمس کردم...



_توچی ار کردی با من که اینطور قلب علی رو شــ ســتم؟ چی ار کردی که 
 جاشو گرفتی لعنتی؟

ودم بغل ن سته ب نمیدونم چند وقت شده بود که پ ت در چادر به سر و رکابی
وماتم برده بودراحســـاس ضــعق می ردمریه تی ه کیک برداشــتمو همراه با 
ساد  ستم تلویزیون نگاه کنم که چ مم به  شیرکاکائو خوردم.روی مبل ن 
هدیه ی حامد خورد...همون هدیه ای که باع  جنگ و دعوای دی ــب بودر 

ــاد جاخوش ک ــی که توی س ــدن راص منو علی...لباس رده بودو باع  برمال ش
بیرون ک یدمرانقدر صیبا و شیک بود که چ مهای هر کسیو خیره می ردرمقابل 

 آیینه جلوی خودم گرفتمرچقدر تو این لباس خواستنی تر می دم...
ــام  ــت توی تنم ببینتش. برای ش ــیدمش تا حامدم میتونس ــب میووش کاش دی 

ــته بودرکمی به ــابی خونه رو برداش ــبزی پخته بودم و بوش حس ودم خ قورمه س
رسیدم و َبَزد دوَصد کردم تا بل ه کبودی های صورتم کمی محو ب ن.سارافون 
کوتاِه نارنجی رنگی پوشیدمرموهامو فرق باص کردم و ریختم دوطرف شونه ام.یه 
لحظه به سرم صد ساپورت نووشم و همینجوری جلوی حامد ،اهر ب م اما بعد 

 به ف رم پوصخندی صدم؛
سهله حا ساپورت که  ساپورت که هیچ با چادرم _بدون  ال ببین جرات داری با 

 جلوش ،اهر ب ی مارال خانوم؟
بعد اص این نصــیحت عاقالنه مثل یه دختر خوب ســاپورتمو پوشــیدمو ســرجام 
شد وهنوص خبری اص حامد  ساعت  شدم. شای تلویزیون  ستم و م غول تما ن 

 نبودرباید خیلی صودتر اص اینامیومد خونه.
 ه گولم صده باشه!ترسیدم ن نه نیاد!ن ن



باره ترِس رفتنش  مده بود.دو به ســراغم او باره اســترس و ف رای مزخرف  دو
 ضربان قلبمو به باصی گرفته بود!

په دراص  نا کا ته بودرجرات نمی ردم بهش صنگ بزنم. روی  گذشــ عت رو  ســـا
ک یدمرپاهای باریک وک یدمو توی ش مم جمع کردمررکابی و جلوی صورتم 

 بی صدا اشک ریختن... گرفتم و شروع کردم به
 یادم نمیاد کی خوابم برده بود...

 صدای حامد توی سرم پیچید که باع  شد پل هام ت ون بخورن و بیدار ب م.
 _چرا اینجا خوابیدی؟

با نگاهی پراص شرم وخجالت به صورِت ش سته شدش اص نامردِی دنیا و آدماش 
 خیره شدم...

 _با توامرمیگم چرا اینجا خوابیدی؟
ــتادمرچیزی اص روم صمین افتاد.نگاه هردومون پاها ــتمو ایس مو روی صمین گذاش

 دنبال اون شِـیء صمین افتاده رفت و با رکابِی م  ِی حامد برخورد کرد!
شدم و برش  ستای لرصون خم  شده بود.با د رکابیی که امروص همدرد و همراهم 

ــون قایم می ردن ــتم.مثل بچه هایی که چیزی رو اص پدر و مادرش ــتامو  داش دس
 پ تم قرار دادم و رکابی رو اص جلوی چ مهاش پنهون کردم.

 _منتظِر تو بودم تا بیایرخوابم گرفته.
تا  قت بخواب  تا عدم برو تو ا غذاتو بخور ب عد منتظر من نمونر به ب _اص این 

 چ مم به چ مت نیوفته.فهمیدی؟



چقدر حرفاش درد داشت!چقدر صخم داشت!من خیلی صخمیش کرده بودم؟ یا 
 ون صیادی خنجر توی قلِب نورسته ی من می رد؟ا

به سمت آشوزخونه رفترپ ت سرش وارد آشوزخونه شدم و گفتم:شامو آماده 
 کنم؟

به من  گاهی  بدون ن ـــت و  نت لیوان برداش کابی ـــاصو صدراص  چای س مه ی  دک
 گفت:آماده کن...

سمت قابلمه ها  شدم که با موق به  شحال  شنیدن >آماده کن<تا حدی خو اص 
 که جمله ی بعدیش پاهامو به صمین میخ وب کرد! رفتم

 _بعد اص این ه شامتو خوردی اص جلو چ مام دور شوراصلن نمیخوام ببینمت...
نتونســتم هیچ حرکتی ب نمرخ ــ م صده بودرســ وت ســنگیِن بینمونو صــدای 
صدای قدمهای  شِر آِب جوش توی لیوانش وبعد  شر  ساص و بعد  سوِت چای 

مونده بودم و یه میِز شــاِم آماده و یه قابلمه قورمه  آرومش شــ ســت...حاال من
 سبزی و یه قلب ش سته...

توی پذیرایی ن ــســته بود و تلویزیون میدید...اص شــدت ناراحتی تمام بدنم 
میلرصیدردِر ســطل صباله رو با پا باص کردم اول قابلمه ی برنج و بعد قابلمه ی 

خاموش کردم وهمراه با خورشت رو توی سطل خالی کردم.چراغ آشوزخونه رو
سمو بند میاورد اص جلوی چ مهای م  یش که بی توجه  شت نف ضی که دا بغ

 به وجودم به تلویزیون دوخته بود رد شدم و مسیر پله هارو پیش گرفتم...
 به محض ورودم به اتاق تمام بغضی که توی وجودمه بیرون دادم و صار صدم.

                                                              **** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حامد
تا ســاعتتوخیابون گ ــتم تا وقتی میرم خونه خوابیده باشــه و چ ــمم بهش 
نخوره.درو آروم باص کردمو وارد خونه شــدمربوی قورمه ســبزیش کل خونه رو 

 برداشته بود و گ نگیمو یادم مینداخت...
ــدم تلویزیون روشــن بودرنزدیک رفتم تا خاموشــش کنم ک ه باهاش روبرو ش

ش مش جمع کرده بودوخوابیده بود.چقدر تو اون لباس  پاهای ،ریف و توی 
 نارنجی و با اون موهای فرق باصکردش معصوم بنظر میرسید...

اسم و صدا کردمرپل های ُپر پیچ وخمش ت ون خوردو چ مهای خماِر قهوه 
شد... با ِگرهی که تو ابروهام بود علت اینجا خواب باص  یدن و پرسیدموایش باص 



ــت  ــی که من دوس ــمهاش اومدر ترس ــراغ چ  ــبح به س همون ترِس امروص ص
ــمم به رکابیم خورد که اص بغلش صمین افتاد!  ــد و چ  ــتم.اص جاش بلند ش داش
صبی؟!  شحال می دم یا ع ستم اص دیدن این ه با رکابیم خوابیده باید خو نمیدون

 نمیدونستم فیلم باصی می رد یانه؟!
ت بهش روی مبل ن ــســتم و خیره ی تلویزیون شــدم و اون تمام وقتی بی تفاو

سیر اتاقو  غذاهایی که کلی برای پختن ون صحمت ک یده بود دور ریخت و م
 پیش گرفت نمیدونستم اص این ناراحت کردنش باید خوشحال می دم یا نه؟

ماِم  یدم...ت نگ دوِر خودم میچرخ ماِم امروصو گیج و م حس مبهمی بود...ت
مارال و علی رو امروصو ای های  گاه  ماهمونو مرور می ردم...ن ند  ه چ یِ ن صندگ

به ریش من میخندیدن؟  مام این مدت دوتایی  یه می ردم...این ه یعنی ت تجز
یعنی وقتی مارال صن من بود و من اینهمه روش تعصـــب داشــتم برادرم با چه 
دیدی نگاهش می رد؟ یا صنم وقتی اونو میدید چه حســی داشــت؟ حس این ه 

شه یا همون ع ق قبل اص اصدواجش؟ تمام امروصو کلی ف ر اص ا شوهر ون برادر
شده بودم...نزدی ترین های  مهنم خطور کرده بود و کلی اص علی و مارال متنفر 
ستم به ون  صندگیم بدترین صخمهارو بهم صده بودن! اص این به بعد چطور میتون

 اص ک یدم...اعتماد کنم؟ تو اتاق مهمون پناه گرفتم و روی تخت در
شروع صندگِی م ترکمون افتادم که به مارال گوشزد کرده بودم تا  شب  یا دومین 
وقتی صنده ام حق نداره بجز بغل من جای دیگه ای بخوابه و اون با اخِم ناشــی 
اص قهرش حرفمو تایید کرده بود و حاال خودم دومین شــبی بود که اونو اص این 

 آغوش محروم کرده بودم.



وی دســتم نگاه کردم تا متوجه گذر صمان ب ــم اما توی صــفحه ی به ســاعِت ت
 ساعت هیچ چیزی جز مارال ندیدم!

ــتم و دو روص بعدش  ــاعتمو روی بالش جا گذاش یاد دوماِه پیش افتادمروقتی س
ــاعتو بهم هدیه داد و با خنده گفت:اص این به بعد اینو  ــام این س موقع خوردِن ش

 ببین! دستت کن وهروقت نگاش کردی منو توش
و من بجای ت  ر شروع کردم به ماخذه کردنش که اینو چجوری خریده؟اصکجا 
خریده؟ِکی خریده؟و با کی رفته بیرون برای خریدنش؟ که در مقابل تمام جلز 
ولز صدنهام لبخنِد مهربونی صد و گفت:اص تو ســـایت ــون انتخاب کردمرتماس 

 ساعت بگردم. گرفتم آوردن خونه.من نرفتم  توخیابون دنبال انتخاب
شبختی بهم  شدم و حس خو شنیدن اون جمله اش آروم  و آخ که من چقدر اص 
دست داد. حاال دوماِه تمام بود که توی صفحه ی این ساعت فقط تصویر اونو 
میدیدم! ســاعتو اص دســتم درآوردموخواســتم ب وبمش به دیوار که دلم نیومد و 

برای چند ســاعت انداختمش روی تخت و ســعی کردم بخوابم! حتی شــده 
 چ مامو ببندم و اتفاقات این دو روص اخیرو فراموش کنم...

ــوزخونه تا مثل عادت  اص حموم دراومدمربا حوله ای که روی گردنم بود رفتم آش
شدم  شوزخونه  شگاه ب م.وقتی وارد آ همی ه ام چیزی بخورم و بعد راهِی فرو

صبحانه ی کا سه ماه با یه میِز  ستمبرای اولینبار توی این  شدم...د و مل روبرو 
ــمم به تی ه کاغذی که روی  ــتم و با لبخند نگاه کردم...چ  دوطرف میز گذاش

 میز بود برخورد کردربرداشتمش و به نوشته ی روش چ م دوختم؛



صبح بخیر!همونطور که گفتی تو اتاقم وجلو چ مت ،اهر ن دم اما لطفن  _
 صبحانه اتو بخور شامم نخوردی...

 ه نوشته اش خندیدم؛رو صندلی ن ستم و ب
 _یعنی نگران گ نه موندن منی وروجک؟توکه خودت هیچی نخوردی! 

دلم میخواست صبحانه ای که با دستای اون آماده شده بود رو با لذت میخوردم 
اما نمیتونســتم! به خوردن چایی که خودم َدم کردم اکتفا کردمو اص خونه بیرون 

 صدم.
 بمو بدتر کرد.نزدیک ماشین شدم که صدایی حاِل خرا

 _سالم
چ ــمامو مح م روی هم گذاشــتمو به ســمت صــاحب صــدا برگ ــتمرعلی 
بودربرادرمررقیبمرع ق سابق صنم یا شاید ع ق همین حاالش...اص تصور این ه 

 شاید هنوصم مارال عاشقش باشه خونم به جوش اومد!
 _میری فروشگاه؟

ــتم تا بد ــباهتی به خودم گ  ــورتش نگاه کردم و دنبال ش ــببه ص اهتی ونم آیا ش
بینمون هست که باع  شده باشه مارال بخاطر این شباهت بهم نزدیک ب ه؟ 
اما نبود! هیچ شــباهتی بین ما نبود جز این ه هردومون به یه نفر دل باخته بودیم 
ست رفته ی علی بودو صِن من...اون اولین ع ق صندگی و اص  و اون ع ِق اص د

 ودم...دست داده بود و من به دستش آورده ب
به علی  بار  حاال من برای اولین یا بود!  یِب دن حاال برادرم ربرای من رقیبترین رق
ــناخته بودربه این ه خیلی  ــادت می ردمربه این ه خیلی قبلتراصمن مارالو ش حس
قبلتر عاشــقش شــده بودرصــاحب قلب و ع ــقش شــده بود...   من بی ــتراص 



النم هســـت حســـادت هرچیزی به این ه صنم عاشــق برادرم بوده و شـــاید ا
 می ردم...

 دستش روی شونه ام قرار گرفت.
 _حواست کجاست؟خوبی حامد؟

 _خوبم...
دِر ماشینو باص کردمرسوار شدم و با ف ار پدال گاص اص دست علی فرار کردم.پله 
هارو باالرفتم دِر اتاق مدیریتو باص کردمو وارد شــدمرکیفمو روی صــندلی پرت 

وختم به قاب ع ِس روی میزم و برگ تم به کردم و پ ت میزم ن ستم.چ م د
 ی ونیم ماه پیش....

وارد حیاط شــدم و چ ــمم به مامانومعصــومه وریحانه ومارال افتاد که دورهم 
شروع کردم به  سبزی پاد می ردن.با دیدن ون  سته بودن ومثل خاله باجیا  ن 

 خندیدن و مسخره کردن ونرکنار مارال روی تخت چوبی ن ستم؛
 ر شبیه خاله خان باجیا شدیراین چه سر و وضعیه؟_ مارال چقد

 ریز خندیدرسقلمه ای بهم صد وآروم گفت:عه مسخره!
رو به ریحانه کردمو باخنده گفتم:دایی راســت نمیگم؟ بخصــوص با این چادر 

 گل گلی و لوای سرخ شدش شبیه صنای ِدهات ن ده؟
ریز  رفتن و مارالمامان و معصومه اص ت بیهم لب ونو گاص گرفتنو بهم چ م غره 

ستش گرفت و با خنده گفت:اص  شی و د سریع گو ریز خندید و ریحانه خیلی 
سخره باصی  سته گِل صندایی منرحاالم بجای م ست که د شهردختر نی خداتم با

 واستا تا یه ع س اصتون بنداصم.



منم خیلی ســریع  ســت مردای ایران قدیمی رو گرفتمو کتمو روی شــونه ام 
وی صانوم گذاشتم و ی ی و دور گردن مارال حلقه کردم و با انداختمریه دستمو ر

 صدای کلفتی گفتم:روتو بووشون صن!
صورتش  شو جلوی  سخره ای چادر سه رفت و من با حالت م و اون اص خنده ری
سی که خنده ی اص ته دل منو مارالو  سو ه ی ع س ریحانهرع  شدیم  گرفتم و 

سوهان روحم و قاب کرده بود و حاال همون خنده های ریز و ا شده بود  صته دل 
 بهم دهن کجی می رد...

صورت و چادر گل گلیش به  ستم گرفتم و انگ تمو روی  سو توی د قاب ع 
 حرکت درآوردم...

 _چرا با من این ارو کردی مارال؟تو چی ار کردی با من؟
                                                              **** 

اون روص کذایی گذشته بود.تمام این بیست روص تا دیروقت بیرون بیست روص اص 
 میموندم تا وقتی میام خونه مارال خوابیده باشه و نبینمش...

هرشب بوی غذاش خونه رو پر می رد و با میز چیده شده ی شام روبرو می دم 
 ویه یاداشت که اصم خواهش می رد  تا غذامو بخورم...

ماده ی صــبح فا هر روص صــبح میزآ به خوردِن چای اکت نه روبروم بود ومن  ا
شده بود اما  ست روِص تمام بود که ندیده بودمش...دلم براش تنگ  می ردم...بی

 یاِد کاری که باهام کرده بود مثل خنجر تو قلبم فرومیرفت!
کلیدو انداختمو وارد خونه شــدمربجز چراغ آشــوزخونه همه ی چراغا خاموش 

ی غذاها رفتم برنج وماهی بودربیرون شــام  بود.مثل هر شــب به ســمت قابلمه



خورده بودم وِمیلی به خوردن غذا نداشــتم هرچند اگه داشــتمم نمیخواســتم 
 بخورم.

چ ــمامو روی میز چرخوندم تا یادداشــت رو پیدا کنم.با پیدا کردنش لبخند 
پیروصمندانه ای  صدم اما با خوندن چیزی که توش نوشــته بود تمام وجودم یخ 

 کرد؛
 ن برای همیــــــــــــ ه رفتم حامـــــــــــــــــــد<>مـــ

چند بار پ ت سرهم جمله اشو خوندم و اص ف ر این ه مارال اص خونه رفته باشه 
دیوونه شدم...درسته که اصش خواسته بودم وقتی میام جلوی چ مم نباشه اما 

ِر دنبودنش توی خونه منو می  ــت! به ســرعت پله هارو باالرفتم و روبروی 
ست روِص اخیر پناهگاِه  ست روِص پیش بینمون م ترد بود و این بی اتاقی که تا بی
مارال شــده بود ایســتادمردســتمو روی دســتگیره گذاشــتم اما اص این ه درو باص 

 می ردم و با جای خالیش روبرو می دم وح ت داشتم.
ی ابا یه حرکت درو باص کردم و وارد اتاِق تاریک شــدم...بوی عطرش تمام فضــ

شو به ریه هام راه دادم...کلیِد  ستمو بوی عطر اتاق رو ُپر کرده بود...چ مامو ب
ــم باال گرفت...انقدر مح م به سینه می وبید که  ـــ ـــ ـــ برقو صدم...ضربان قلبـ
مطمئن بودم داره صداشو می نوه...روبروم ایـــــــــستاده بود...درست روبروی 

ـن...در عرض این بیست روص الغرتر شده بود. ـ ـ ـ ـررنگی رو م ـ ـ ـ ..آرایش پ
ــی روی لبهاش ک یده بود که هرعاقلی رو  ـــ ـــ ـــ ـــ صورتش بود...ر  سرخـ
ـش روی شونه های ،ریفش رها شده  ـ ـ ـ ـ ـ ـون می رد...موهای مواج ـ ـ مجن
ــ ار شــدِن  ــی که باعِ  آش ــناختمرهمون لباس بود...لباِس تنش رو خوب می 



ن بدون خواسته ی م حقیقت شدرهمون لباِس گیووِر کوتاِه سفید رنگ که حاال
تنش کرده بود واندام ،ریق و صیباشو پوشونده بود...گردن و شونه هاش بیرون 
بود وپاهاش بعد اص مدتها اص اســارت ســاپورتهای ،الم دراومده بودن وداشــتن 
ـره بودم! خیره ی این صنی که متعلق به من بود...صنی  ـ ـ ـ ـ نفس می  یدن...خی

وفقطو فقط من مال ش بودم...مالک  که اســمن و رســمن به من تعلق داشــت
 اسم ورون و جسمش...خیره ی لبهای سرخ رنگش بودم که ت ون خوردن؛

 _تــــــــــــــــولدت مبارد.
شده  ستنی  ستم لب باص کنم وچیزی بگم و فقط خیره ی این موجود خوا نمیتون

روی کیک فندد صد و روشن ون 8و 2بودم.به سمت تخت رفتر به شمع های 
  و مقابل صورتم گرفت و صمزمه کرد؛کردرکی

 _فوتش کن...
له اش  با ت راِر جم مارال بودم!  و من بی هیچ حرف و حرکتی فقط مبهوت 
شت و به  ش ون کردم.کی و روی میز گذا شمعها ک یدم و خامو ستمو روی  د
ــِت  ــر برانداصش کردمرپ  ــت س ــمت جعبه ی کادویِی کوچیک رفت.اص پ  س

صور شونه تا کمر ب سر سش اص  ت ِحالل باص بود و تماِم پ تش رو به نمایش لبا
شته بود.کمر باری ش بی تراص هروقِت دیگه ای خودنمایی می رد.جعبه رو  گذا
به ســمتم گرفتربی هیچ حرفی دســتمو توش فرو بردم و صنجیری که اصش یه 

 پالد آویزون بود رو بیرون ک یدم...
ستهای ،ریف و که برای اولینبار با الد قرمز تزیین ک سمتد پالد  رده بود به 

 دراص کرد و توی دستش روبروی صورت من گرفت!
 .....منو بـــــبخش.....



 پالکش همین بودرمنو ببخش!
چ مهای م  یم بین لبهای سرخش و پالکی که اسیِر انگ تهای ک یده اش 

 بود به حرکت دراومد...
 مدستهام بی اراده به سمت صورتش حرکت کرد و روش ن ست.با اصابت دست

به صورتشرهردومون برای چند ثانیه چ مامونو بستیم.انگ ت اشاره ام روی 
ـهاش رسید. من انگ تامو روی اون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صورتش حرکت کرد...به لب
قرمزهای وح ی ک یدم واون چ ماشو بست...نفسهام به شماره افتاده بود و 

شتمرنگاهم فق سمتش بردا سینه خارک می د...یک قدم به  شت اص   طقلبم دا
با صــورتش قرار دادمرخیره بود تو  ماس  ها بودرصــورتمو م خیره ی اون لب

 چ مهامرلب صد؛
 _منو بـــــــبخش!

به جنون  ها مو  یدم فقط ت ون خوردن اون قرمزی  له اش رو نفهم مفهوم جم
سوندم...برای اولینبار بامن  ک ید...لبهای ت نه امو به دریای خونین لبهاش ر

باص کردم خودمو روی تخت درحالی ه روی مارال همراهی کرد! وقتی چ مامو 
 خیمه صده بودم و بدون وقفه قرمز های لبهاشو با لبهام پاد می ردم پیدا کردم...
تاصه متوجه صمان و م ان وموقعیتم شـــدم.تماِم اتفاقاِت این اخیر مثِل یه فیلم 
سینمایی اص جلوی چ مهام عبور کرد! باصم کاب*و*س ع ق مارال و علی به 

 راغم اومد! با حرص دستمو روی لبهام ک یدم و صیرلب صمزمه کردم؛س
 _لعنتــــــی...



مثل فنر اصجام پریدم و باســرعِت تمام به ســمت در رفتمو همراه با کوبیدنش 
ناه  ندم و توی تراس پ تاق مهمون رســـو به ا تاق رو ترد کردم! خودمو  ا

 دم؛گرفتم.نفسهامو با حرص بیرون دادم و پ ت سرهم صمزمه کر
_لعنتی...لعنتی...لعنتــــــی... چرا مقابل تو دستو دلم ُشل می ه لعنتی؟چرا 

 ب*و*سیدمت؟چرا؟
ــنگهای مرمِر مقابلم که نرده ی تراس بود می وبیدمو  ــتهای ِپیاپیمو روی س م 
ـــب رو  مام ش تادم! ت نت میفرســ به خودم لع مارال  یدن  بت ب*و*ســ با

هدیه اش ف ر کردمربه پالکی که نخوابیدمرطول و عرض اتاق رو قدم صدم و به 
 خریده بود...به حرف دلشر منو ببخش!

به  مارال<  مت  مه ی >نمیبخ ــ با صمز با خودم ت رار کردم و  له اش رو  جم
 خواب رفتم!

صــبح اول وقت اص خونه بیرون صدم تا حتی میِز صــبحانه اش رو هم نبینم.رفتم 
هر اص اون باال صل صدم به ش بام تهران تا شاید ی م کوه نوردی حالمو تغییر بده...

صویر  سرخ ت صورت مارال با اون لبهای  شهرو هم مارال میدیدمر اما من حتی 
تهرانو پوشــونده بودربا خودم جنگ داشــتمربا احســاســم میجنگیدم...من چه 
سیدنش  شقش بودم؟پس چرا بخاطر ب*و* شتم؟ عا سی به این دختر دا سا اح

چرا بیســـت روِص تمام اصش فرار هزاربار به خودم لعن ونفرین فرســتادم؟ پس 
کردم تا نبینمش؟چرا اصش گریزونم اما با دیدنشربا است ماِم عطِر تنش اص خود 
یده بود؟برای این ه  به خودش رســ حد  تا این  ـــب  بیخود می ــم؟چرا دی 
میدونسـت دوسـت دارم اون لباسـو توی تنش ببینم یا این ه میخواسـت اص این 

خودشــو اونطور آماده کرده بود تا طریق منو به ســمت خودش ب  ــه؟یعنی 



ــم؟ مدام به  ــمش خیانتی که درحقم کرده بود رو ببخ  ــاحب جس بخاطر تص
خودم تلنگر میزدم که نباید کســی ه عاشــِق برادرم بوده و برادرم درحد جنون 
شته  ست دا شتهردو ساصگاری دا سرجنگ ونا شته و بخاطرش با ما  ستش دا دو

 باشم!
م میومد اما وقتی برای چند لحظه به این ف ر مدام ف ر طالق و جدایی به سراغ

نه  نهردیوو با علی اصدواک ک قت اون  بدم اونو مارالو طالقش  گه  که ا می ردم 
 می دم! اگه برادرم صاحب صِن من می د من میمردم...مارال فقط برای من بود.

 حتی اگه مدتها توی اتاق حبسش می ردم!
برای من بود ومن نمیخواستم  حتی اگه مدتها دستهام لمسش نمی ردن باص اون

 اونو اص دست بدم اما کنارش بودن روهم نمیخواستم!!!
شب صود  غروب مامان تماس گرفترتولدمو تبریک گفت واصم خواهش کردکه 
شتمرحِس  تو جمع  شیم.حِس رفتن به خونه رو ندا برم خونه تا کمی دور هم با

با مارال و علی  یدم  باشــنراص قرار گرفتنم همینطور.درواقع میترســ جا  هم ی 
 نگاهاشون میترسیدم.

پ ت فرمون بودم و به سمت خونه حرکت می ردمر گوشیم صنگ خورد.با دیدن 
ساله ای که برای اولینبار میخواد  سربچه ی ستو دلم لرصید مثل پ سش د سموع  ا
شو گرفته! انگ تمو روی  سترس تمام وجود ست دخترشو ب نوه و ا صدای دو

 ؛لمس گوشی ک یدم و جواب دادم
 _بله؟

 _سالم.



صداش آروِم آروم بودرمثل همی ه.بدون این ه جواب سالم و بدم گفتم:کارتو 
 بگو؟برای چی صنگ صدی؟

کمی م   کرد و بعد گفت:مادرجون اومده بود دنبالم میگفت که برم پایین 
 برای درست کردن شام کم  ون کنمرمیتونم برم؟

میخواستم خیلی سریع  صداش انقدر معصومو لحنش انقدر ملتمسانه بود که
موافقت کنم اما وقتی یادم افتاد اگه بره پایین با علی روبرو می ه خیلی سریع با 

 صدای بلندی گفتم:نخیر! حق نداری پاتو اص خونه بیرون بذاریرفهمیدی؟
 صدایی نیومدردوباره داد صدم؛

 _هــــــــوی! شنیدی چی گفتم؟
حق دم و به خودم لعنت فرستادم؛بالفاصله اص این ه بهش گفتم هوی پ یمون ش

به خودش گرفت و  نداشــتم بهش توهین کنم.صـــداش رنگ بغِض خفه ای 
 صمزمه کرد؛

 _چ م! خدافظ...
بعد اص شنیدن بوِق آصاِد گوشی متوجه ش وندن قلب مهربونش شدم.دستی توی 

 موهام ک یدم و باص حرصمو سِر پداِل گاص خالی کردم....
                                                         ***** 

 
 
 

 مارال



حاضــر بودمو توی پذیرایی روی مبل ن ــســته بودمرصــدای قفِل در اومدربلند 
سالم دادم.مثل عادت این  سرمو پایین انداختمو  شدم  شدم و با حامد روبرو 

 اواخر جواب سالممو نداد.
 _حاضر شو بریم.

 ردنش گفتم:من حاضرم.چادرمو اص روی مبل برداشتموهمراه با سرک
 سرتا پامو برانداص کرد و با ابرو به شالم اشاره کرد.

 _عوضش کن!
شـالم َی ـمی بود و رنگ روشـنی نداشـت که بدش بیاد ونخواد سـرش کنم با 

 تعجب گفتم:چرا؟
 به سمتم برگ تو با عصبانیت داد صد؛

 _چراش به خودم مربوطه گفتم عوضش کن!
ــدای اون باصم اینهمه بدخلقی قلبمو رنج ــدای خیلی پایینتری اص ص وند و با ص

 گفتم:خب رنگش تیره است دیگه عوضش کنم چی سرکنم ؟
نزدی م شــدرترســیدمریک قدم به عقب برداشــتمربا قدم بلندی مقابلم ایســتاد 
صورتم  ستش به  سرم باصش کردراص نزدی ِی د شالم دراص کرد و اص  ست و به  د

م. دلم برای اسیر شدن میون حس آرامش بهم دست دادرحسی که دی ب داشت
این دستها لک صده بود...شاِل ی مِی نخیمو مقابل صورتم گرفت و با ِگرهی که 
میون ابروهاش بود گفت:برو تو کمِد لباســات نگاه کن ببین تیره تر اص این چه 

 رنگیهرهمونو سر کنو بیا.



که چقدر محتاک اون لبخندها وخنده های  با دیدن اخمش میفهمیدم  حاال 
شم م صداش به گو ردونه اش بودم.بی هیچ حرفی پله هارو باال رفتم که دوباره 

 رسید؛
 _اون بزد دوصکتم ب ور!

شــالو پرت کردم توِی ســبِد لباس و اص کمد یه شــال م ــ ی برداشــتم و ســرم 
گاه کردمرآرایِش خیلی مالیمی داشــتم و حتی  به صــورتم ن نه  کردمرتوی آیی

ستم چی و باید پاد کنم...ب ستور دومش پایین رفتم.روینمیدون  ی توجه به د
سرش حرکت کردم جلوی  سمت در رفت پ ت  مبل َلم داده بود و با دیدنم به 
در باصومو گرفت ومنو به ســمت خودش برگردوند...به باصوم ف ـــار میاورد و 
سیلی میزد! ف اری که به باصوم میاورد باع  امیت  صورتم  سهای تندش به  نف

سیدمراص کبودِی دوباره ی  شدنم می د اما حتی جرات شتمرمیتر اعتراض ندا
 دستوصورتم میترسیدم.

_با هیچ س الم تا کام حرف نمیزنی! یه گوشـــه می ــینی و ســرتو مینداصی 
 پایینرفهمیدی؟

 سرمو به ن انه ی تایید ت ون دادم که یه تای ابروشو  باالداد و گفت:ن نیدم؟
رمقابل حرفهاش وخواسته خوب میدونستم منتظِر چ م شنیدن اصمنه...وقتی د

هاش چ ــم میگفتم احســاس غرور و بزرگی می رد ومن اینو اص توچ ــمهاش 
 میخوندم...

 صل صدم توچ مهاش و گفتم:چ مرهرچی تو بگی!
شنیدن این کلمه اص من تا اینحد  شو ببینمراگه با  ستم قهقه ی چ ما حاال میتون

 براش ت رار کنم!چ مهاش میخندید من حاضر بودم هزاران بار در روص اینو 



صتش رو بیرحمانه ومح م روی  ش صورتم کردو انگ ت  ست و روانه ی  د
لبهای نحیفم که کمی با ر  صورتی رنگ ون کرده بودم ک ید...انگ ت بزرگ 
با یه حرکت تمام ر م رو بلعیدراص ِکش اومدن لبهام آه آرومی اص  ومردونه اش 

م نگاه کردو گفت:این نهادم بیرون اومد.به انگ ـــت ر ی و لِب پاد شـــده ا
المصـبا خودشـون به انداصه ی کافی رنگ دارنردیگه لزومی نداره نقاشـی ـون 

 کنی.
 ریز خندیدم و چیزی نگفتم.

سی جلوی در  شد اما ک ستادیمردر باص  شدن در ای صنگ واحدو صد ومنتظِر باص 
صدای دختری  شتم که  سرش من پامو داخل گذا شد و پ ت  نبود حامد وارد 

ــرت جذب و موهای توجهمو جلب  ــلوار جین و تی  کردردختری الغر با یه ش
کوتاه م  ی که اسم حامدو صدا صد و بالفاصله خودش رو توی بغل حامد جا 

 داد!!!
اص دیدن اون دختِر مو کوتاه توی بغل حامد شــوکه شــده بودم که حامد صمزمه 

 کرد؛
 _بهــــــــــــــار...

شنیدن این صمزمه ی آروِم حامد غِم  ست... دختِرموکوتاه  و اص  دنیا روی دلم ن 
که حاال فهمیده بودم بهاِر خودشــو اص بغل حامد فاصــله داد و با نگاهی پر اص 

 لبخند گفت:تــــــــــــولدت مبارد حامدی!!!
ستاده  سرش مثل غریبه ها ای شده بود که منو نمیدید پ ت  انقدر محو حامد 

 تمرصدامو صاف کردم؛بودم.یک قدم به جلو برداشتم تا بتونه ببین



 _سالم.
به من  ـــت و رو  مد چ ــم اصش برداش حا به  قه صل صدن  ند دقی عد اص چ ب

 گفت:سالمرشرمنده عزیزم اصبس محِو پسرداییم شدم که شمارو ندیدم.
 یک قدم جلو برداشت و دست و به طرفم دراص کرد و ادامه داد؛

 _من بهارم و شما؟
 _مارال.

 ون نمایی گفت:اص اقوام صن دایی هستین؟دستمو ف ار داد و با خنده ی دند
با این حرفش به حامد نگاه کردمرحامدی که نگاهش به منو بهار بودردوســت 
داشتم همونطور که ع ق و بغل کرده بودو اسم و صدا میزد حاالهم بگه که 

 من صن م اما بعید میدونم با دیدن بهار به این چیزا ف ر می رد.
 _همسرمه!

ــنیدن این حرف ا ــمت داخِل پذیرایی با ش ص صبون حامد لبخنِد پهنی صدم وبه س
حرکت کردم ومنتظر ع س العمل بهار نموندم...بعداص ســالم و احولورســی 
روی ی ی اص مبالی ت ی ن ستم وحامد روی مبل روبروم ن ست تا راحت تر 

 بتونه منو صیرنظر بگیره...
ــالن ،اه ــد و روی مبِل بهار بعداص چند دقیقه با یه جعبه ی کادویی توی س ر ش

سخره ای  شت و بالحن م ست و کادورو روی پاهاش گذا دونفره کنار حامد ن 
 گفت:اینم کادوی تولدت دلقک خان!

 و بعد بالفاصله رو کرد سمت من و خریدارانه نگام کرد؛
ستم فرار کردیرحاال بگو  ستیو اصد _خب مارال خانومرجلودر که نگفتی کی ه

 ندیدمت؟ببینم کی هستی که من تا حاال 



مارال  فت: نه ی همی ــگیش گ پدرا ند  باهمون لبخ که  پدرجون بود حاال  و
 عروسمونه بهارجان!سوگولِی خونمون...

به علی که خیره نگاهم  پدرجون لبخنِد مهمون لبهام شـــد و نگام  اص تعریِق 
می رد وبعد حامدکه جعبه توی دستش بودوچ مش به بهار بود ک یده شد. و 

بهار که بلند خندید و گفت:عهردایی این پســرتون  باص صــدای جیغ و صننده ی
 دلق ه شما دیگه چرا سربه سرمن میذارین؟حامد و اصدواک؟

معصـومه با سـینِی چای به جمع ملحق شـد و با کنایه گفت:مگه حامد چ ـه 
 بهارجون؟داداشم واسه خودش یه پارچه آقاستراین صن نگیره کی بگیره پس؟

شو به حامد سمتش چرخید و با نگاِه  بهار یه وجب دیگه خود نزدیک کرد و به 
خیره روی صورتش گفت:شماها همتون دست به دست هم دادین تا منو امیت 

 کنینراگه بگین مارال صِن علِی باور می نم اما صِن حامد ونه!
مفهوم جمله ی بهارو فقط منوعلی وحامد میتونستیم بفهمیم! بعد اص شنیدن ان 

تم وحامد اص شــدت عصــبانیت نگاه ــو بین حرِف بهاررلبمو به دندون گرف
فه خون  ته بود خ که گف به حرکت درآورد ومن ترجیح دام همونطور  منوعلی 

 بگیرم!
ریحانه با گوشیی که توی دستش بود کنار بهار ن ستو گوشی وجلوی صورتش 
مدرد  گه  مدو صندایی جونم.دی حا فت:اینم ع س دایی  نه گ با طع فت و  گر

ی دســتش گرفتو صل صد به صــفحه اشر نمیدونســتم بهتراصاین؟ بهار گوشــیو تو
شو کرد.بهار  سی اص ما ن ونش داده اما هرچی که بود کار خود ریحانه چه ع 
رنگش پرید اما نخواســـت خودشــو خورد کنه.توصــورت حامد صل صد و با 



مد! ف ر می ردم خیلی  نی ــخندگفت:چقدر صود و بی خبر اصدواک کردی حا
 ردی و خاطره هات!دیرتر اص اینا دل ب نی اص مج

چ ــمامو دوخته بودم به لبهای حامد تا چیزی بگهرتا بگه که اصدواک با من 
 بهترین انتخابش بودهرمنتظر بودم بگه که دوستم دارهربگه که فراموشش کرده...

اما تمام اینا یک م ــت خیال باطل بودرحامد هرگز این حرفارو نمیزد اون اص 
 من متنفر بود...

باهاش _وقتی خاطره ات  انقدری دور ب ـــه که حتی دلش نخواد اص راه دورم 
 باشی توام مجبوری اصش دل ب نی!!!

جمله ای که حامد گفت مثل آب داغی بود که روی ســر من ریخته شــد!من 
ــتم نه توهین و تحقیر...حامد منو توی جمع تحقیر  ــین داش انتظار دفاع و تحس

اون مجبور شده با من  کرد. رسمن به بهار گفت که بخاطر طرد شدن اص سمت
 اصدواک کنه!

تا اینحد اصمن متنفر بود که  حرفش بیش اصحد برام ســنگین بودریعنی حامد 
خوردم کنه؟حاال نگاه های ســنگین همه ی اعضــای خانواده رو روی خودم 
احســاس می ردم... تمام خونه و آدماش دور ســرم میچرخیدنربغضــم طاقت 

 میرسید. منتظر موندن نداشت و داشت به چ مهام
دســتمو به دســتگیره ی مبل ت یه دادم و اصجام بلند شـــدمرهرکس م ــغول 
کاروحرفی بود حتی حامد هم م غول تماشای بهار بود.فقط علی بود که خیره 
ــعق  ــاس ض ــش به من بود.احس ــک آلودم بود و تمام حواس ــمهای اش ی چ 

 ...یمی ردمراحساس خفگیربه هوای آصاد نیاص داشتمربه نفس ک یدنربه تنهای
 به سمت آشوزخونه حرکت کردمرصدای ریحانه اص پ ت سرم شنیده می د؛



 _کجا میری قربونت برم؟چیزی میخوای صندایی جونم؟
ــونم.به  ــدای بغض آلودمو به گوش جمع برس ــتم لبامو ت ون بدم و ص نمیتونس
ت ون دادن ســرم اکتفا کردم و با قدمهای تند به تراِس آشــوزخونه پناه بردم.توی 

سارت چ مهام آصاد هوای آص سرک م اص ا ش های  سهای عمیق ک یدم و ا اد نف
شـــدن و روی گونه هام ریختن...گ*ن*ا*ه من چی بود که اینطور توی جمع 
شق علی بودم؟یا این ه به ع قم  شدم؟ گ*ن*ا*هم این بود که قبلن عا خورد 
باص  گه ام ـــب بعنوان صنی علی تو این جمع بودم  یده بودم؟یعنی ا نرســ

 اص خورد می دم؟ من اصکجا باید میدونستم علی برادرشه؟اصکجا؟می  ستم؟ب
مگه بعد اص اصدواک با حامد چه خطایی اص من سر صده بود که اون اینطور داغونم 
شق  شدنم بخاطر عا سم برای تنبیه  ستو َاندی روص دوری اصش و حب کرد؟ این بی

 بودنم کافی نبود؟من تقاص چیو پس میدادم؟
 صندایی جون؟_اینجا چی ار می نی 

برگ تم و ریحانه صورِت خیس شده اص اش مو دیدردست و روی صورتم ک ید 
 و با گزیدن لبهاش گفت: چرا گریه می نی فدات م؟

 بی اراده به بغلش پناه بردمو باگریه نالیدم؛
 _ ریحانه دلم خیلی پره اص آدمای صندگیم...من خیلی تنهام خیلی!

 _چی اینهمه ناراحتت کرده؟
 طرفین ت ون دادم؛ سرمو به

 _هیچی عزیزمرتو برو منم میام.
 _مطمئن باشم خوبی؟



 _خوبم!
 دروغ گفتم من اصال خوب نبودمراصال خوب نبودم...

بااخم  باره روی همون مبل ت نفرهرروبروی حامد وبهار ن ــســتم.حامد  دو
شده ام نگاه می ردراما جمله ی تلخش  سرخ  صورتم وچ مهای  بی تری به 

 بهار ساصگاری پیدا کرده بودرچون خنده اص لبهاش نمیرفت.صیادی با مزاک 
ــغوِل پچ پچ  ــومه م  آقا محمد و پدرجون باهم حرف میزدنرمادرجون ومعص
صحبت بودن وحامدوبهار هم  سته بود و م غول  بودنرریحانه کنار علی ن 
باهم حرف میزدنربهار مثل وروره جادو ی ریز حرف میزد و حامد گوش میداد 

 ابهای کوتاه میداد.وگاهی هم جو
فقط من بودم که تک وتنها ن سته بودم ونگاهمو بین همه میچرخوندم! ام ب 

 چه حِس غریبی داشتم!
 _خب عروس خانوم ی م  اص خودت برام بگو؟

صــدای مل ه ی عذاب این چند ســاعتم بود که با پوصخند جمله اشــو گفت و 
 ن یک کلمه! اینبارمبهم صل صد.حس ت ون دادن لبهامو نداشــتمرحتی برای بیا

 مادرجون به دادم رسید وجواب و داد؛
مارال تعریق کردنی  نه.  مهرمتی خانو چه  پار یه  که میبینیش دخترمر _خودت 

 نیست که هرچی هست همینه عروسم!
بهارهم با لحنی شــبیه به لحِن مادرجون گفت:صندایی جون مگه مارال خانوم 

نداره که نمیذارین حرف بزنه؟اص وق تی دیدمش جز ســالم چیز خودش صبون 
 دیگه ای اصش ن نیدم بذارین بنده خدا ی م حرف بزنه.



شم  شنای قدیمیم به گو صدای آ سرش نمی د. چقدر بد حرف میزد واحترام 
 خورد؛

_همین ه تو اص غروب مخ مارو خوردی کافیهریه نفرم که ســرســنگینه وحرف 
 نمیزنه تومیخوای صداشو دربیاری؟

ریق کردر صخمی که چند دقیقه پیش حامد بهم علی اص من طرفداری کردرتع
گاه لبخند روی لبم ن ست!  صده بود رو التیام دادرناخودآ

چ ــمهای حامد رنِگ خون گرفت و رگهای گردنش باد کرد و با حرص نگاهم 
 کرد و گفت: بهارو که می ناسی؟ درباره اش بهت گفته بودمریادته؟

ــد و با ــنیدن اون لحن تلخش لحن منم تلخ ش ــخند گفتم: بله! تمام  اص ش نی 
 چیزایی که درموردشون گفته بودی یادمه!هم ونو...

شو باال داد و گفت:خب؟توام ی م اص خودت براش بگو تااینم تورو  یه تای ابرو
 خوب ب ناستت...

معنِی حرف ــو خیلی خوب میفهمیدم!پر اص طعنه بودرپر اص نیش و کنایهرپر اص 
شدم صل صدم  تو چ مهای م  ِی ،المش و با تح م صخم! اص روی مبل بلند 

گفتم:همونطور که صحمت معرفی کردن ای ونو به من ک یده بودی منم خودت 
 به بهارجان معرفی کن و هرچیزی که الصمه درموردم بدونه بهش بگو...

به سمت میز غذاخورِی گوشه ی پذیرایی رفتمو شروع کردم به چیدن میز.همه 
کنار حامد که خالی بود ن ستمربهار دقیقن  دور میز ن سته بودن.روی صندلِی 
 روبروی حامد جا خوش کرده بود.



حامد ب قابو اص جلوم برداشتربرام برنج ک ید و گذاشت جلوم.درهمین حین 
شده  سوهان روحم  صدای َنَ َرش که  شد و باهمون  سمتش گرفته  ب قابی به 

 بود گفت:حامد جان می ه برای منم ب  ی؟
سرمو پایین انداختم و م غول باصی با حامدم با لبخند ب قاب  و گرفتو ک ید.

 غذام شدم.
صله اص هم اما مثل ری ه و  سته بودنربا فا سِر میز ن  پدرجونو مادرجون دو 

 شاخه ی اصلِی یه درخت بودن.
 _دخترم چه خبر اص محسنو صنوبچه اش؟حال ون خوبه؟

سن برادِر ب ستم مح  هار بود.با بیاص حرفایی که حامد بهم صده بود خوب میدون
 تفاوتی شونه باال انداخت؛

 _خبر صیادی اصشون ندارم دایی جونرما باهم رفتوآمد نداریم.
مادرجون با چ ـمهای گ ـاد شـده اش گفت:مگه اصدواک کردی که با برادرت 

 رابطه ندارید؟
چ مهای متوسط و م  ی و به صورت حامد دوخت وگفت:نه صندایی جون! 

که اینهمه صود وبیخبر اصدواک کنمراما جدا صندگی  من مثل بعضــیا نامرد نبودم
 می نم باالخره هرکسی م غوِل کارو صندگِی خودشه دیگه!

ــراحِت کالِم بهار  ــتم اص اینهمه ص ــمی به من نگاه می رد که داش حامد صیرچ 
امیت می ــدم و بزور جلوی خودمو گرفته بودم.مثل همی ــه آقا محمد صودتر 

 خوابه.معصومه و ریحانه هم رفتن.مهمونیو ترد کرد و رفت تا ب
ست ماهم میرفتیم تا بی تر اص این چ مهام بهارو نبینه اما آقا حامد  دلم میخوا
سته  شت...پدرجون ومادرجون روی فرش ن  صد دل کندن اص ع ق و ندا ق



بودن و به پ ــتی ت یه داده بودنربهارم چنان با گســتاخِی تمام کنار حامد جا 
شیش ور  خوش کرده بود که نگو ومن شت با گو سته بودم.علی هم دا تنها ن 

میرفت وصیرچ ــمیم منو میوایید.بهار جعبه ی کادویی رو که روی عســلی بود 
 برداشت و گفت:هدیه اتو باص نمی نی؟

 حامد جعبه رو توی دستش ت ون داد و گفت:چی هست؟
 موهای لخت و پ ِت گوشش صد و گفت:باصکنی میفهمی.

دنبندی رو اصتوش بیرون ک ــید و جلوی چ ــماش حامد جعبه رو باص کرد وگر
گرفت.یاد دی ــب افتامر یاد هدیه ای که ســفارش داده بودم طالفروش آشــنای 
مادرم ساخته بود و برام فرستاده بودریاد لحظه ی دادن هدیه اشر یاد ب*و*سه 

 اش...
صــدای پر اص شــوق بهار منو اص خیاالتم بیرون ک ــید که با موق میگفت حامد 

 گردنت دیگه...بنداص 
حامد نه موافقت می رد نه مخالفت!فقط نگاهش می رد.بهار به یه چ ــم بهم 
شدن صنجیر  ست حامد گرفت و انداخت گردنش.با آویزون  صدن گردنبندو اص د
اص گردن حامدرچ ــمم پالکو دید...دوتا دســـت که تو همدیگه گره خورده 

باره یاد هدیه ی خودم افتادمر هدیه ای که دی ـــ ب بجای گردنش روی بود.دو
 صمین افتاد!

یعنی هدیه ی من تا اینحد بی ارصش بود که ســهمش صمین باشـــه و هدیه ی 
 کسی که سالها پیش ولش کرده و رفته خیلی سریع روی گردنش ب ینه؟



شده بودمردیگه ،رفیتم ت میل  سته بودرچقدر تحقیر  ش  ام ب چقدر قلبم 
ــ ــتم...بخص وص مقابل نگاهای پرمعنِی بود! دیگه تحمل اینهمه تحقیرو نداش

جاصه ی  مادرجون کردم؛ _ا پدرجون و به  ـــدم و رو ند ش بل بل علی! اص روی م
 مرخصی میدین؟

 _کجا دخترم؟
 _میرم خونه پدرجانرسرم خیلی درد می نه.

صــدای نگران علی که یه روصی آرامبخِش تمام دردام بود و حاال تنها صــدای 
 آشنای روصهای گذشته امرتوی گوشم پیچید؛

 برات قرص بیارم مارال؟ _
 مارال رو مثل همون روصای گذشته گفترگرم...مهربون ...دلسوص!

ستراحت  سی گفتم: خیلی ممنونمرا شنا صورتش و با نهایت قدر شدم تو  خیره 
 کنم خوب می م!

تاجش  مد مح حا نب  جا که اینروصها اص  ندی  ند تحویلم داد...لبخ و اون لبخ
 بودم...

 _اما من هنوص ن ستم!!!
 خودش با اخم برانداصش کردم و اون ادامه داد؛مثل 

 _وقتی من ن ستم تو کجا میری؟
 لحنش تا حدی تحقیرآمیز بود که انگار داشت با بردش حرف میزد نه صنش...

_سرم درد می نه بی تراص این نمیتونم ب ینمرمن میرم شما باخیال راحت ب ینید 
س سرعت به  صدای بهارو حرفاتونو بزنید.بااجاصتون... و بعد ب و مت در رفتمو 



سرش درد می نه دیگهربذار بره حامد تو ب ین  شنیدم که گفت:خب بنده خدا 
 تاصه سِر شبه.

مام توانم  با ت باص کردمو  یدم.درو قه ی دوم دوی به طب یدن  تا رســ هارو  له  پ
شو همه ی دنیا ب نون.به اتاق پناه بردمراتاقی که نزدیک به  صدا کوبیدمش تا 

شاهد ج ست بلند یک ماه بود  شوهری که بارها روم د شوهرم بود... ای خالِی 
به  بارها بهم توهین کرده بود...اونم فقط  بارها تحقیرم کرده بود... کرده بود...

 جرم این ه من ناخواسته قبال عاشق برادرش بودم.
لباســـای راحتیمو تنم کردم و توی تخت خواب دراص ک ــیدمرمنتظِر شــنیدِن 

م اما خبری نبود.به این سمتو اون سمت میغلطیدم صدای در و اومدن حامد بود
و مدام به ساعت نگاه می ردم.رو گذشته بود و هنوص خبری اص اومدن نبودرمدام 
له اش تو  که یهو ســروک بدو بیراه میگفتم  هار  به ب با خودم حرف میزدم و 
صندگیمون پیداشــده بود! صــدای دراومدرنفِس حبس شــده ام آصاد شــد وخیالم 

مامو بستم تا بخوابم که صدای باص شدِن دِر اتاق به گوشم رسید راحت شد.چ 
 اما ت ون نخوردم...

 دستی روی موهام ک یده شد و ضربان قلبم باال رفت!
 اون دسِت آشنا روی پی ونیم قرار گرفت و آروم اسممو صدا صد؛

 _خوابیدی مارال؟
 وقتی هیچ ت ونی نخوردم مطمئن شد که خوابیدم.

 ذاشت و لب صد؛سرشو روی قلبم گ
 _چقدر آروم خوابیدی فرشته ی من!



ستم روی هم نگه ون دارم و  شنیدن این جمله پل هام ت ون خوردن و نتون با 
شد!  شو بلند کرد و با چ مهای باصم روبرو  سر صله  شدن.بالفا چ مهام باص 
شده یانه...جواب  سرت خوب  شو گم کرد و با تته پته گفت:اومدم ببینم  خود

گذاشــتم رو ندادی ف ر کرد خاطر همون  مده...ســرمو ب م بالیی ســرت او
 قلبت...میخواستم ببینم میزنه یا...

 _یا مردم؟
 لباشو بیصدا ت ون داد؛

 _خدان نه...
 دلم چقدر این حامِد آرومو میخواستربلند شد و به سمت در حرکت کرد.

 _چ مت روشن!
 برگ ت؛

 _برای چی؟
 _اومدِن بهار!

 پوصخند صد؛
 _ممنون!

 م؛بغض کرد
 _هنوص دوسش داری؟

ــیدم و  ــترخودمو کمی باال ک  ــس ــت و لبه ی تخت ن  ــو برگ  ــیر رفتن  مس
 مردم های م  ی و برای گرفتِن جواب سوالم ن ونه گرفتم.

 _چرا میورسی؟
 به سختی آب گلومو قورت دادم.



_با دیدن رفتارات و شــنیدن حرفات این ســوالم خیلی بیجا بود معلومه که 
 دوسش داری!

 صد و گفت:به به چه دختر باهوشی! لبخند کجی
باص قلبمو ن ــونه گرفت...به گردنش نگاه کردمربه هدیه ی ع ــقش...متوجه 
نگاهم شــد...با شــیطنت گفت:ق ــنگه؟ همونطور که به دســتهای گره خورده 
قه اســـت!  خیره شـــده بودم گفتم:اوهومرخیلی ...معلومه خیلی خوش ســلی

 فت.صنجیرو اص گردنش درآورد و به طرف من گر
 _ف ر کنم خیلی اصش خوشت اومدهرمال تو باشه!

 _من نمیخوامشربهتره خودت بنداصی گردنت تاع قت ناراحت ن ه!
 با صدای بلند خندید؛

 _عجب گرفتاری شدمارننداصم اون ناراحت می ه بنداصم این ناراحت می ه...
 ماص دستش دلخور بودمربی تراص همی هرنگاهمو اصش دصدیدم دوباره دراص ک ید

 پ تمو بهش کردم.
 _خواستی بری چراغارم خاموش کن لطفن...

اسممو صدا کردرمثل یک ماه پیشرمهربونربا محبت... دلم میخواست برگردم 
و با لبخنِد پر اص ع قم بگم جانم عزیزدلم؟ اما یاِد تحقیر وتوهینش توی جمع 

 افتادمریاِد خورد شدنم!!!
 بدون برگ تن ونگاه کردن بهش گفتم:بله؟

 بابت ام ب معذرت میخوام!_



ستم چی بگم  شت اصمن عذرخواهی می رد؟ نمیدون یعنی بیدار بودم؟حامد دا
و چه حرکتی انجام بدم که باصومو گرفت و به طرف خودش برم گردوند و این 
صورتم بریزهربا انگ تش موهامو  سته اص موهام روی  شد یک د حرکتش باع  

 ؟چرا داشت با قلبم باصی می رد؟اص روی صورتم کنار صد! این ِچش شده بود
شتم ام ب بخاطر بهار ناراحتت  سترحق ندا _م  ِل من با تو یچیز دیگه ا

 کنم!
 به دستای مردونه اش که با موهام باصی می رد چ م دوختم و با بغض نالیدم؛

 _ام ب منو پیش بهار خوردم کردی حامد!خیلیم خوردم کردی! 
با یه کردم. ید و بی اراده گر گاه  بغضــم ترک یه می ردم ن به منی ه گر جب  تع

ــید و با مهربونی گفت:گریه ن ن دیگهرخودم  ــد گونمو ب*و*س می ردرخم ش
 متوجه اشتباهم شدمراصت عذرخواهی می نم.مارال؟مارالی؟

دوباره منو اسیر محبتش کردردوباره دلم هوایی شد. اش مو پاد کردمو باخنده 
 گفتم:اینجوری صدام ن ن قلبم ضعیفه ها!

د و من بعداص بیست روص چ مهام به دیدن خنده اش روشن شدرخنده ی خندی
 اص ته دلش برای من نه خنده ی چند دقیقه پی ش برای امیتم.

 دوباره قیاف و جدی کردوگفت:توخجالت نمی  ی؟
 _چرا؟مگه چی ار کردم؟

 _هدیه ام کو؟
 یه تای ابرومو باال دادموگفتم:همون هدیه که انداختیش رو صمین؟

 همون هدیه!_بله 
 با انگ تم به ک وی میِز کنسولی اشاره کردم.



 _تو ک و داخل جعبه است.
 دستمو گرفتو با خنده گفت:به روت خندیدم پررو شدی؟پاشو برو بیارش ببینم!

اص جام بلند شــدم و با خنده صنجیرو اص کمد براش آوردم. به لباِس توی تنم که 
 خندید... تاپ و شلوارد باع س خرگوش بود نگاه کرد و

 _بنداصش گردنم!
صنجیرو انداختم گردنش و فقط خدا میدونه اص اصــابت دســتام با اون گردن و 

 بوی عطری که به م امم میخورد چقدر حِس دلتنگی داشتم.
 _اما بنظر منراون هدیه ات خیلی خوشگلتره!

 _میدونم!
 _پس چرا اونو نمینداصی؟

ضولیش بنود بینیمو با دو انگ تش گرفت و همراه با ت ه تو  ون دادنش گفت:ف
 نیومده!

 لبمو آویزون کردمو گفتم:کندیشرول کن!
 اص روی تخت بلند شد؛

 _من دیگه میرمربگیر بخواب!
ف ر می ردم بعد اص اینهمه بگو وبخند دیگه تنهام نذاره و پی ــم بمونه اما اون 

 باصم قصد رفتن کرد.
 _پی م نمیمونی؟

 _نه!
 نه رو گفت و رفت! 



 اخودم وجای خالیش تنها گذاشت!باصم منوب
 
 
 

 حامد
وقتی وارد خونه شدیم و دریک آن بهارو تو بغلم دیدم  خیلی شوکه شدمرخیلی 

 ساله ای که من عاشقش بودم نبود!18تغییر کرده بودردیگه اون دختر
الغرتر شده بود و چهره ی صنونه وبزرگسالی پیدا کرده بود.هنوص باور ن رده بودم 

که مقابلمه بهاره! بهاری که یروصی با یه ببخ ید برای همی ه منو برگ ته و اینی 
 ترد کرد وتنهام گذاشت!

بعد اصاون طعنه ی بهار منم بدون این ه قصــد صخم صدن به مارالو داشــته باشــم 
اون حرف مسخره رو صدم و باع  ناراحتِی مارال شدم.وقتی ریحانه رو فرستادم 

  نه و برگ ــت وگفت داره توی تراس گریهتا ببینه مارال کجا رفت و چی ار می
تا میتونم اصش  ـــت برم بغلش کنمو  هام دلم میخواس گه خیلی تن نه و می می 

 عذرخواهی کنم!
ـــت اص  ند صد من دلم میخواس وقتی علی اصش تعریق کرد و اون بروش لبخ

 حسادت بمیرم.
سم  س وت کرده بود! تمام حوا سته بود و  شلوِغ خانواده ت وتنها ن  توی جمع 
به حرفهای بهار گوش می ردم که میگفت بخاطر این  به اون بود و گهگاهیم 

 امروص اومده که تولد من پی م باشه و اص این حرفها...



وقتی بهار گردنبندو دور گردنم انداخت و مارال با تنفر نگاهم کرد یاد هدیه ی 
با  لخودش افتادم...یاد لباسی که پوشیده بود...یاد لبهای سرخش...وقتی مارا

عصــبانیت خونه رو ترد کرد و رفت منم پ ــت ســرش رفتم! اما نرفتم خونه تا 
ــایدم با خودم خلوت کردم تا  ــش بدم.رفتم بیرون کمی قدم صدمرش کمی حرص

 سنگامو باخودم وا ب نم!
سرعت اتاقو  سراغم اومد و به  شو آویزون کرد دوباره هوا و ه*و*س به  وقتی لبا

ن که  لش  ـــوا بل س قا م کردم! در عن ترد  ق چون وا نه. تم  ف گ نی  مو ی م
 نمیخواستمرنمیتونستم.

نمیتونســتم اون فاجعه رو فراموش کنم وکنارش بمونم و اگه رفتم تو اتاق چون 
 میخواستم ناراحتی ام بو اص دلش دربیارم!

امروصم تا دیر وقت به کارای حساب و کتاب فروشگاه رسیدگی کردم.ساعت نه 
سیدم خونهربه محِض پارد کرد صدای مامان بود که ر شدن  شین و پیاده  ن ما

 منو متوجه خودش کرد؛
 _خوش اومدی پسرم!

 _خیلی ممنون.تواین سرما تو حیاط چی ار می نین؟
 _میخواستم باتوحرف بزنم!

 _بامن؟درمورد چی؟
 به تاِب گوشه ی حیاط اشاره کرد وگفت:بیا ب ین تا برات بگم.

 رف بزنه...کنارش روی تاپ ن ستم و به صورتش چ م دوختم تا ح



صوص اص اینه  ستم!بخ شحال نی صال اص این ه بهار اومده ایران خو _حامد من ا
 میخواد برای همی ه بمونه...

 _بهار میخواد بمونه؟
 _آره امروص که اینطور میگفت.همه ی صندگی و اونجا فروخته و اومده تا بمونه.

 _برای چی؟
 کن حامد! اون مامان با اخم غلیظی گفت:بهتره بگی بخاطر کی؟خوب گوش

باره هوش اص ســر تو ببره اومده ایرانرحتمن تو  دختر به امید این ه برگرده و دو
ســرش کلی نق ــه ک ــیده واســه شــروع صندگی باتو.حاال هم که اومده و دیده 

 متاهل شدی دست بردار نیست!
 _منظورت چیه مامان؟

اهل مت_منظورم واضحه حامد...اصت میخوام بی تر حواستو جمع کنی تودیگه 
شــدی و صن داریراونم صن با حیایی مثل مارالرکاری ن ن صنت دلش برنجهراص 

 این عجوصه دوری کنرباشه پسرم؟
 لب پایینمو به دندون گرفتم و باخنده گفتم:صشته مادِر من عجوصه چیه دیگه؟!

ست میگم  شو روهوا ت ون میدادگفت:را ستها شد و درحالی ه د اص جاش بلند 
بود ن جوصه  ع گه  گهرا ی هت  د ب ـــو  خودش طوری  ن نت او یش ص پ دی ـــب 

 نمیچسبوندرپاشو بیا باال...حرف و صد و تند تند پله هارو باالرفت.
بلند شــدمو رفتم باالرکلیدو انداختمو درو باصکردمر چراغا خاموش بودرحتمن 

 مارال تو اتاق  بود. 



شیم صنگ  شیدم و اص اتاق بیرون اومدم که گو سهای راحتیمو پو دوش گرفتمر لبا
صورش کنار مارال و خو سم علی باص همون ف رای وح تناد و ت ردربا دیدن ا

 تصور حرفایی  بهمدیگه میزدن به سراغم اومد و باع  اخِم روی صورتم شد.
 _بله؟

 _سالم حامد کجایی پس؟
 _قراره کجا باشم؟خونه ام.

 _آخه مامان گفت داری میای اینجارخبری اصت ن د.
 ام مارالم ف ر کنم  خوابیده._نه اومدم باالرحوصله ندارم بی

 صدای خنده ی علی توگوشم پیچید؛
 _مارال که اینجاست!

اص خنده ی علیراص این ه اسم مارالو به صبون آورد و اصهمه مهمتر اص این ه گفت 
ضم  ساس می ردم خون به مغ شدمراح صبی  ست تا حد جنون ع مارال اونجا

نگ صدمربه محض جواب نمیرسه!بی هیچ حرفی گوشیو قطع کردم و به مارال ص
 دادنش فریاد صدم؛

 _همین االن گم و باال...
باصکردم و منتظر اومدنش شـــدم.باترس و  گوشــیو پرت کردم روی مبل و درو
اضــطراب بهم نزدیک می ــدربا ابرو اشــاره کردم که وارد خونه ب ــه و بعد درو 

 کوبیدم.
ــرد ــعی کردم خونس ــورتم نگاه می رد.س ــ ش صده بود و توص ی جلوی در خ 

 خودمو حفظ کنمرآروم وشمرده شمرده گفتم:با اجاصه ی کی رفتی پایین؟



 _من نمیخواستم برم!
 دندونامو بهم ساییدم؛

 _پس چرا رفتی؟
 _مادرجون اصم خواهش کرد.

 باصوشو اسیر کردم وغریدم؛
 _توام سرتو انداختی پایین ودنبالش راه افتادی؟

 نالید؛
 _چی ار می ردم؟

م بدون اجاصه ی من حق نداری پاتو اص این در بیرون _مگه من بهت نگفته بود
 بذاری؟

پایین  باال و  نذاشـــت صنگ بزنمرگفت اجاصه الصم نیســـترگفت  _مادرجون 
 نداره...

 نذاشتم ادامه بده چسبوندمش به سینه ی دیوارو داد صدم؛
_حتی اگه همه ی دنیاهم میگفتن بیا پایین توحق نداشــتی بری.میفهمی؟حق 

 نداشتی بری!
 د صد؛دا

 _چرا؟؟؟
ــم چرخید! دوباره  ــدای صنونه اش که فریاد صد وگفت چرا؟ توی مهن و گوش ص
باره دلیل میورســید اص مِن  باره جســور شـــده بودردو گســتاخ شـــده بودردو
ــو باال برده بودرهنوص درگیر چراش  ــدای مالیم  ــرگردونردوباره پیش من ص س

 بودم که دوباره فریاد صد؛



  م لعنتی؟_چرا من باید تو خونه حبس ب
 ف ار دستمو به باصوش صیادتر اص حِد معمول کردم؛

 _صداتو بیار پایین...
 باصم جسورانه تو چ مهام صل صد و گفت:  نمیارمرخسته شدمرخسته ام کردی!

با تمام قدرتم دستمو روی صورتش خوابوندم و داد صدم؛ _صداتو واسه من باال 
 نبر عوضی!

 لید؛با قدمهایی که به عقب برمیداشت نا
 _چرا عوضیم؟هان؟ مگه چی ار کردم که عوضیم؟

 انگ تمو تهدیدوار جلوی صورتش ت ون دادم
 _مارال یا همین االن خفه می ی یا تا حِد مرگ میزنمت...

سمت  شو به  شده بود ومدام قدمها نفس نفس میزدرچادرش روی صمین پخش 
من  عقب برمیداشــت! میخواســت لب باص کنه و حرف بزنه اما تهدید جدِی 

مانعش می ــد.پاش به اولین پله برخور کردرتعادل ــو اص دســت داد و روش 
ــرش باص کردرمنتظر حرف صدنش بودم تا  ــو اص س ــال  ــت...با حرص ش ــس ن 

 تهدیدمو عملی کنم!
مارال این  که صـــدای  تاده بود  بل پرت کردمربینمون ســ وت اف خودمو رو م

 س وتو ش ست!
صدای  شو به دیوار ت یه داده بود و با  ه بلند گریه می رد...اولین باری بود کسر

به قبم صخم  هاش داشـــت  یدیدمرهق هق  یه کردن ــو م ند گر با صـــدای بل



میزدریعنی من چقدر امیتش کرده بودم که تا اینحد جون به لب شده بود؟ میون 
 صجه هاش نالید؛

 _من عوضی نیستم...نیستم...
 به سمتش حرکت کردم و جلوی پاهاش ن ستم...

 یه ن ن!_اینجوری گر
 گریه اش بند نمیومد...

 _چرا امیتم می نی حامد؟مگه من چی ارت کردم که اینهمه اصم متنفری؟
که ف ر می رد  مه امیتش می ردم؟چی ار کرده بودم  راســـت میگفت چرا اینه
 اصش متنفرم؟چرا بهش نمیگفتم اص ع ِق صیادم نسبت بهش جنون گرفته بودم؟

 تا اینحد حساس شده بودم؟چرا نمیگفتم بخاطر عالقه ی صیادم 
_حامد به همون خدایی که میورســتی من دســـت اص پا خطا ن ردمرمن به تو 

 خیانت ن ردمرچرا باور نمی نی؟
ستم  ستم خیانت ن رده اما نمیتون ستم...میدون صورتش بودمرمیدون هنوص ماِت 
باخودم کنار بیام! نمیتونســتم این موضــوع رو که صِن من تا قبل اص اصدواجمون 

ضمش کنم...من اص نگاه های پر اص ع ق برادرم به مارال عا شق برادرم بوده ه
میترســیدم! اص این ه وقتی چ ــمش به صنم میفتاد به چ ــم صن برادرش نبینتش 
میترســیدم! تمام اف ارم توی مهنم بود و به صبونم نمیرســید و فقط مارال بود که 

 حرف میزد...
بودم.خیلیم عاشقش بودمرمن عاشق  _آره قبول دارم که یه روصی عاشق برادرت

علی شدم چون بهم محبت می ردرچون دوستم داشت.بهش وابسته شدم چون 



ست! چون منو به همه چیز و همه کس ترجیح  منو با ارصشتر اص هرچیزی میدون
 میداد...

نا ب ــم کلی کمبود داشــتمرکمبوِد ع ــقرکمبوِد  با علی آشــ تا وقتی  من 
ما عل بترکمبوِد احترام...ا قه مح نارو بهم دادربهم ع ــق دادرعال مام ای ی ت

 دادرمحبت دادرَارک وُقرب دادربهم فهموند منم حق صندگی کردن دارم.
مارال بی توجه به قلب من اص علی حرف میزد و من مثل اون ب ماِت صورتش 

 بودم و منتظِر رخ دادِن یه    فاجعه ی دیگه...
خت شدنو داد...قول داده بود _علی بهم مخالفت کردنو یاد دادربهم قول خوشب

منو اص تمام محدودیتهای اطرافم دور کنه...قول داده بود منو اص دست اینهمه بی 
توجهی و ،لم خالص کنه! وقتی وارد صندگی با تو شــدمروقتی با یه مرد صیر یه 
سقق تنها موندمروقتی تو با تماِم محبتت صندگیتورخونه اتوراتاقتو و حتی تخت 

شریک شدی... وقتی باصوهات بال ت سرم شد و صدای نفسات خوابتو با من 
بهترین موسـیقِی صندگیم بهت دل بسـتم!وقتی مجبورم کردی چادر سـر کنم اص 
چ ــمم نیفتادی! وقتی منو صــد برابر محدودتر اص دوران مجردیم کردی اصت 
بدم نیومد...وقتی صورتم طعم لباتو چ ید غمگین ن دم...وقتی اون ب تمام 

 ضربه هات سیاه و کبود شد اص قلبم بیرون نرفتی!  بدنم با
شقت  شدم و عا شقت  حامد من وقتی با اینهمه محدودیت و امیت کردنات عا

 موندم فهمیدم که ع ِق واقعی تو بودی!!!



ــدمردرحالی ه من به اون پناه برده بودم...اص  ــِق علی ش من ف ر می ردم که عاش
عالقه وقول وقرارهای علی پناه برده دسِت بی محبتی های خانواده ام به ع ق و 

 بودم!
 اما ع ِق واقعِی صندگِی من تویی حامد!!!

ع ِق واقعِی من تویی که با وجوِد این عذابهایی که بهم میدی هر روص بی تر اص 
 دیروص دوستت دارم...

باورم نمی ــد که این مارال بودر باورم نمی ــد مارال بود که اینطور به من ابراص 
 دربه منی ه تماِم  این مدت خون و تو شی ه کرده بودم؟عالقه می ر

میخواستم بغلش کنم! میخواستم بب*و*سمش! کمی بهش نزدیک شدمرخیره 
 ی من بود ومن مبهوِت اون...

میخواستم چ مامو ببندم واص جسم و روحش سیراب ب م...نفسهاش صورتمو 
 یدم!لمس می رد...لبهای ،ریِق عاری اص هرگونه ر  لبش رو ب*و*س

ــتر اص این همراهی برام لذت بخش  ــق همراهیم می ردو هیچ چیزی بی  با ع 
 نبود...

 با چ مهای بسته کنار گوشش صمزمه کردم؛
ستم با  _تو تنها ع ِق واقعِی منی! دختر رویاهام! دختر آرصوهام! من چطور تون

 تو بد باشم فرشته کوچولو؟
برام  صدمو نادیده گرفت واشِک چند دقیقه پی  و فراموش کردرسیلیی که بهش 

 خندید...
باال  هارو  له  پ ندش کردم و یدمش و اص صمین بل به آغوش ک ـــ مح م 

 رفتم.گذاشتمش روی تخت وموهاشو نواصش کردم...



 _مارال؟
 _جانم؟

 _دیگه هیچوقت اونجوری گریه ن نرباشه؟
سش  سرخش بهم دهن کجی کردرلم صورت  شو بعنوان تایید ت ون داد و  سر

 کردم؛
 شت؟_درد دا

 _اوهوم...
 _ببخ یدردیگه ت رار نمی ه...

 و باص این دختِر مهربون لبخند صد؛
 _باشه

و من بعد اص ت نگِی این چند وقِت اخیرر با ع ق سیراب شدم اص جسم و روِن 
 مارالی که بی تر اص جونم   میخواستمش...

ــای مارال بودم...عمیق خوابیده ــتمو روی بالش ُپل کرده بودم ومحِو تماش  دس
بودرچند بار تاِر موهاشو روی صورتش مالیدم و اون کنارشون صد و باص خوابید.      

 انگار حاال حاالها قصد بیدار شدن نداشت و باید بزور بیدارش می ردم.
 _مارال؟ مارال بیدارشو دیگه...

 پ ت و بهم برگردوند غرغر کرد؛
 _اه اینم چه گیری داده ها...

 صدای بلند قهقهه صدم وت ونش دادم؛ لحنش انقدر بانمک بود که با
 



 _ع قم؟لنِگ ،هره ها نمیخوای چ مای خوشگلتو باص کنی؟
 باصم با چ مهای بسته غر صد؛

 _نخیرم میخوام بخوابم.
که دی ـــب برای  باِس حریِر صرد رنِگ تنش  به ل مالفه رو اص روش کنار صدم و 

نداِم ،ری با این ا گاه کردم! این دختر  بار تنش کرد ن لِب اولین با و ق  ق و رِخ صی
 مهربون شاه اِر خدا بود و بس!!!

با چ ــمهای نیمه باص و لبهای آویزون گفت:تموم شــدم ها! با صــدای بلند  
خندیدم و به سمتش هجوم بردم و شروع کردم به ب*و*سیدن و قلقلک دادنش 

 وهمراه با خنده گفتم: _آخه خوشگلم نیستی که بخورمت!
نوعیی گفت:حاال خوشگل نیستم اینجوری چ م هولم داد عقب و با اخِم مص

 چرونی می نی؟
قه! تو  بال خودم ک ــوندمش و گفتم: شــوخی کردم عتی دســت ــو گرفتمردن

 خوشگلترین دختری هستی که من دیدم!
 _دروغگو...

صدای خنده و قهقه ی هردومون  شو اص صمین کندمربغلش کردمر شدم پاها خم 
 فضای خونه رو پر کرده بود...

 خوشبختی ق نگ بود...چقدر این 
ــهای  ــید وکیق و کفش و لباس ــتمو می   ــاله دس مثل دختر بچه های یاصده س
ــهای  ــتاد وخیره ی لباس ــونم میداد...مقابل تمام بوتی ها وایمیس ویترینهارو ن 
ست  شتیمراون د سلیقه دا رنگارنگ می د. برای انتخاب لباس کلی اختالف 



ــت روی مانتوهای رنگارنگ و جذب و کوتاه و عالقه ای به خریِد لباس  میذاش
 خونگی نداشت!

سندش مخالفت  سر و باال انداختن ابروربا مانتوهای مورد پ منم با ت ون دادن 
سی  سهای مجل می ردم و بزور می  وندمش توی بوتی های لباس خواب و لبا
سوده بود که قراره  سهارو براش میخریدم و خیالم آ و جیغترین و لختی ترین لبا

  ون...برای من بووشت
تا دیر وقت درگیِر خرید بودیمرخریِد لباسها و وسایل عید که باید قبل تر اص اینا 

 میرفتیم سراغش و این قهر و دعوا مانعمون شده بود...
ــوِق کودکانه اش بودن برام لذت  ــاهِد موق و ش تمام امروص و با مارال بودن و ش

قایم کرد که کمی امیتم می رد  ها چیزی  ِن این عروســـک بخش بود...فقط تن
که بزور کنترلش می رد و  چادِر م ــ ی بود  کوچولوی خوشــگلم صیِر این 
ید و  ند گاه کردِن من میخ به محِض ن ما  فه اش می رد ا گاهی کال هراص

 میگفت:درست سرکردن و یاد میگیرم!
 منم با مهربونی چ مامو باصو بسته می ردم و لب میزدم؛ _دوستت دارم!

صمیم گرفتم بهش صور این ه  چندین بار ت سرش بردارهراما اص ت بگم چادرو اص 
شه و مردم بتونن اینهمه صیبایی و،رافِت اندام و ببینن  سرش نبا اگه این چادر 
ــتگی ها و فرورفتگی های بدِن صنی ه به من  ــیدم! اص این ه مردا تمام برجس ترس

 تعلق داشت رو ببینن ترسیدم! 
 من تمام این صن رو برای خودم میخواستم...



سته بودنرمارال و ریحانه  همه سین ن  سفره ی هفت  ضای خانواده دور  ی اع
 رفته بودن توی اتاق وهنوص خبری اصشون نبود.صداش کردم؛

 _مارال جان؟کجایی؟ االن سال تحویل می ه ها...
 صداشو اص اتاق شنیدم؛
 _االن میام حامدجان!

ارن چی ار مامان با خنده ســرشــو ت ون داد و گفت:نمیدونم اون دوتا دختر د
 می نن تو اتاق.

سته بود   ست روبروی من ن  بعد رو به بهار که مثل عادِت این چند روصش در
 کرد و گفت:بهار جان توام میرفتی پیش دخترا تا حوصله ات سر نره!

خیره ی صورتم شدو درجواب مامان گفت: نه صندایی من اینجا اصال حوصله 
 ام سر نمیره!

ست پیش خودش اص نگاهایی که بهم می رد ا شم نمیومدردلم نمیخوا صال خو
 ف رای دیگه ای درموردم ب نه و با این نوع نگاهاش مارالو دلخور کنه!

ــو با یه حریر طالیی  ــیطوِن خونمون با یه میز چرخدار که روش اون دو دختر ش
شش  سرمو نزدیک گو ستن!  شدن و کنارمون ن  شونده بودن وارد پذیرایی  پو

ی گفتم:شبیه کالس ه ی بچه استرن نه بچمونو توش بردم و با خنده ی شیطون
 قایم کردیرهان؟

 لب پایین و به دندون گرفت و م ِت آرومی به پهلوم صد!
 با صدای بلندی خندیدموگفتم:مامان! ببین عروست منو میزنه...

همه اص حرف من خندیدن و مارال اص خجالت ســرشــو پایین انداخت.صــدای 
 سال جدید رو اعالم می رد... انفجار و صدای مجری که تحویل



 تبری ات و روب*و*سی های خانوادگی شروع شد!
شته بودو به همه ی  سال قرآن و باص کرد و پولهایی که الی اون گذا بابا مثل هر

 اعضای خانواده داد...
 مامان بعداص ب*و*سیدِن تک ت مون یه جلد قرآِن کوچیک بهمون هدیه داد...

ی ما و بابایینا یه تابلوی تزئینی و برای بهار و  معصــومه و محمد هم برای خونه
سم به مارال بودربه این ه چه هدایایی  ستبند نقره خریده بودن. تماِم حوا علیم د
خریده و چه هدایایی قراره بگیره یا اصال چرا خودمو گول بزنم حقیقت این بود 

یا  یده بود  مارال چی خر که ببینم علی برای  یر مارال صکه من منتظِر این بودم 
اون پارچه ی حریر و میز چرخدارش چه چیزی برای علی کنار گذاشــته بود... 

 خدا خدا می ردم جواب هر دو سوالم هیچی باشه!
 دستی مقابل صورتم قرار گرفت.علی بودر برادرمر رقیبمر دردمرعذابم...

 _امیدوارم سال جدیدت پراص موفقیت باشه داداش!
ک ندی  با لبخ یه اشــو گرفتم و ته بود هد بام نقش بســ بار روی ل به اج ه 

 گفتم:همچنین عزیزم.
 مارال سرش پایین بودرعلی با یه لبخنِد خاصی صدا صد؛ _مارال جان؟!

هام خ ـــک  باره خون تو رگ با اینطور صـــدا کردِن اســمش قلبم یخ کردردو
 شد...یعنی با اینطور صدا کردنش قلب مارال نلرصیده بود؟

 وی دسِت علی نگاه کرد.سرشو باال گرفتو به جعبه ی ت
 _امیدوارم ساِل خوبی برات باشهریه ساِل جدید پراص خوشبختی و موفقیت...



صدایی که  ضون میلرصید جعبه رو اص علی گرفت و با  ستایی که به و مارال با د
 انگار اصته چاه بیرون میومد گفت: خیلی ممنونرصحمت ک یدین!

 ...و من اص همین م المه ی کوتاه ون آتیش گرفتم
نگاهم به دســتهای لرصوِن مارال که جعبه ی کوچیک رو نگهداشــته بود دوخته 
ــتش صمین؟چرا اون جعبه رو اص خودش  ــده بود.چرا مثِل باقِی هدایا نمیذاش ش

 فاصله نمیداد؟چرا؟
 سرمو نزدیک گوشش بردم؛

 _اون صهرمارو بذار صمین!
ه رو رفم جعبتو صــورتم نگاه کرد و بی هیچ حرف بالفاصــله بعد اص شــنیدن ح

 صمین گذاشت.
هاتو  هدیه  فت:صندایی جون  نده گ با خ مِت میز حرکت کردو  به ســ نه  حا ری

 نمیدی؟
 _چرا عزیزم االن میدم!

شده ی مارالو به نمایش  سته بندی  سلیقه ب شو باص کرد و کادوهای با  ریحانه رو
گذاشت.مارال با صدایی که هنوص میلرصید گفت:می ه صحمِت دادِن هدیه هامو 

 ب  ی ریحانه جون؟ تو
شتو باخنده گفت:معلومه که  ریحانه جعبه ای که روی جعبه های دیگه بود بردا

 نه عزیزم! من میدم خودت بده به صاحباشون.
جعبه رو توی دسِت مارال گذاشت.مارال جعبه رو مقابل بابا گذاشت و صمزمه 

 کرد؛
 _امیدوارم صد سال سایه اتون باال سرمون باشه پدرجون!



شاهنامه ی داخِل جعبه باباه سیدِن پی ونیش ت  ر کرد و با دیدِن  م با ب*و*
 لبخنِد پهنی صد... هدیه ی مامان هم یک دست کت و دامن خوشدوخت بود... 
ــمه ی تزئینی خریده بود و برای ریحانه یه  ــومه هم یه مجس برای خونه ی معص

 ه بودریه سـاعِت کوله پ ـتِی فانتزی... ماراِل مهربونم برای بهار هم هدیه خرید
 صیبا.

شون برای من  ست هردو حاال فقط دوتا هدیه روی میزش مونده بودردلم میخوا
 باشن و برای علی چیزی نخریده باشه!!!

سمِت علی گرفت.بی هیچ حرفی  شت و به  ستاش میلرصید که جعبه رو بردا د
 میخواست اصش فاصله بگیره که صدای علی شنیده شد؛

 _نمیخوای برام آرصو کنی؟
ــداش میلرصیدنرنگاِه من پر اص  ــو ص ــتاش ــابی رنگش پریده بودردس مارال حس

 عصبانیت بودرپر اص خ م بودر دلم میخواست علی رو خفه کنم!
 دلم میخواست مارال هیچی نمیگفت و به اومدنش ادامه میداد...اماگفت!

شبختیی و  ماراِل لعنتی اون لبهای ،ریف و ت ون داد وگفت:برات یک دنیا خو
 آرصو می نم! موفقیت

حاال دیگه اص حرص  و حسادت قرمز شده بودمردستهام م ت شده بود...چرا 
 به علی گفت برات؟چرا نگفت براتون؟چرا باهاش صمیمی حرف صد؟

 حاال مارال با جعبه ی کادویِی منرکنارم ن ستو صمزمه کرد؛
 _امیدوارم الیقت باشم!



صومش دقی شدرتو چهره ی مع شدمرچقدر مهربون با این حرفش قلبم آروم  ق 
ومعصومانه نگاه می رد... توی نگاهش ترس و اضطراب موک میزد ومن خوب 

 میدونستم اص کجا نع ت میگیره...
محِو تماشــای این موجوِد مهربون بودم که صــدای ت ــ ِر علی بابِت تی ــرِت 
خوشــگلش توجهمو جلب کرد و باص اص تصــور این ه مارال وقِت خریدِن این 

اص مهنش گذشــته حالمو بد کرد که در همین حین گرمای لبی هدیه چه چیزی 
ــد..بهار بود! مقابل  ــتی که دور گردنم پیچیده ش ــت و دس ــس ــورتم ن  روی ص
ــید و همراه با بغل کردنم هدیه امو  ــمهای متعجب همه گونه امو ب*و*س چ 

 بهم داد و آروم گفت:دوستت دارم!!!
نم بند اومده بود که اینبار حاال من با چ مهای گرد شده نگاهش  می ردم و صبو

 با صدای بلندی گفت:صودباش حامد هدیه امو بده تا یه نفِس راحت ب  م!
 _مگه مارال هدیه اتو نداد؟

 _اون ه هدیه ی مارال بودرمن هدیه  تورو گفتم!
 _من وقت ن ردم چیزی بخرم!

ــ الی  ــه اش ــت گفت:باش ــس ــرجاش می  ــو آویزون کرد و درحالی ه س لباش
 ه وقت مناسب هدیه امو اصت میگیرم!ندارهرپس تو ی

سرش پایین بود و اخم ،ریفی بین پی ونیش  نگاهم به مارال بودرحرف نمیزدر
 بوجود اومده بود...

یدی  مد پس تو برامون هیچی نخر حا فت:دایی  با لحِن معترضــی گ نه  حا ری
 خسیس؟



دستمو بین موهام فرو کردموبا خنده گفتم:وقت ن ردم دایی جون! فقط واسه یه 
 نفر تونستم بخرم...

 جعبه ی سرویِس جواهرو مقابل مارال گرفتم.
 _خوشحالم که ساِل جدیدم کنار تو شروع می ه مارال!

با لبخند اصم ت ــ ر کرد و جعبه رو باص کرد  اصدیدن ســرویِس جواهرش کلی 
 موق کرد وحاال می د خ م وناراحتیو توی چ مهای بهار دید.

بود لبخنِد مارال بود. لبخندی که بوی صندگی  اما برای من تنها چیزی که مهم 
 میداد...

 
 

 مارال
 لباسامو توی کمد میذاشتم که صدام کرد؛

 _مارال؟
 _جانم؟

 _صودباش بیا دیگه...
 _چ مراالن میام.

شته بود ونگاه ون  سمتش برگ تمرجعبه های کادویی رو روی تخت گذا به 
 می رد! کنارش ن ستم.

 _اینارو چرا گذاشتی اینجا؟
 _برای این ه باصشون کنی!



 _االن خیلی خسته ام میخوای بمونه برای یه وقت دیگه؟
 ابروهاشو بهمدیگه گره صد؛

 _نه! االن باصشون کن!
 _چ م.

میدونســتم منتظِر باص شــدِن کادوی علِی برای همین دســتمو بردم و جعبه ی 
م نکوچی ی که علی بهم داده بود برداشتمردلم میخواست هرچه صودتر باصش ک

تا اســترســم تموم ب ــه! به محِض قرار گرفتن جعبه توی دســتم صــدای حامد 
 دراومد؛

 _چرا اول اونو برداشتی؟
به رو روی صمین  مد توی دهنمرخیلی ســریع جع یدن حرفش قلبم او با شــن

 گذاشتم و گفتم:هیچی بخدا همینجوری!
 _قسم دروغ نخور!

 دوباره اون لرصِش لعنتی به سراِغ صدام اومد.
 روغ؟_چرا د

 هدیه ی ریحانه رو برداشتو جلوی صورتم ت ون داد؛
 _چرا همینجوری اول اینو برنداشتی؟

 اونو روی تخت گذاشتو یه جعبه ی دیگه رو ت ون داد و ادامه داد؛ 
شب  سِر  _یا مثال چرا همینجوری اینو انتخاب ن ردی؟ میدونی چرا؟چون اص 

 ...تا حاال این جعبه ی لعنتی مهنتو م غول کرده بود
شب  سر  ست! اص  صال اینطور نی شدمو گفتم:ا شده خیره اش  با چ مهای گرد 
شوهرم که  تها چیزی که مهنمورقلبمورچ ممو گرفته هدیه ی ع قمه!هدیه ی 



سی ه هم خودش برام مهمه هم  فقط برای من صحمت ک یده وخریده... تنها ک
رای ط تو بهدیه اش تویی عزیزم!چرا این ف رای بیخودو به مهنت راه میدی؟فق

 من مهمی حامد...فقط و فقط تو نه هیچ ِس دیگه...
جعبه ی کوچی ی که هدیه ی علی توش قرار داشـــت توی دســتش گرفت و 

 گفت:فقط من برات مهمم؟
 چ مهامو باص و بسته کردم؛
 _بله عزیزمرفقط تو مهمی.

ند گفت:همین االن  با پوصخ به رو توی دســتم قرار داد و  دســتمو گرفترجع
 ورربدون این ه باصش کنی و ببینی چیه!بنداصش د

ــته کردم وبا لبخند صمزمه  َ مو باص و بس ــَ ــته اص اینهمه ش ــمهای خس دوباره چ 
 کردم؛

 _چ مرهرچی تو بگی!
باص مقابلش  تاق انداختم و  باص ن ـــده رو توی ســطل داخل ا و بعد جعبه ی 

 ن ستم و با لبخند گفتم:هدیه های بعدی رو باص کنیم؟
هدیه هارو اص روی تخت پایین ریخت و منو توی آغوشــش  با یه حرکت تمام

ک ید و همراه با ب*و*سیدن پی ونیم گفت:نه ع قم! االن فقط سرتو بذار رو 
 قلبم تا مِن ناآروم ی م آرامش پیدا کنم.

 سرمو روی سینه اش گذاشتم و اون م غول نواصش موهام شد...
که  باص شـــدن درروارد حیاِط خونه شـــدیم.خونه ای  یا با  یک دن با  یه روصی 

 دلخوری و تنفر ترکش کردم!



سفت تو بغلش  سمتم اومدر منو ستهایی باص به  شد ومامان با د دِر ورودی باص 
با لبخند گفت:  باصوهامو گرفت و  بادســتش  گرفتراص خودش جدام کرد و  

 توچادر سرمی نی دخترم؟آخ که چقدر ماه شدی توش مارال!
 شده بود. بروش لبخند صدمردلم کمی براش تنگ

یادآوری  خاطرات شــوم برام  باره اون  یدم...دو با ومرتضــی رو د با باره  دو
ــرم...دوباره با  ــه صدن و اون به س ــتهای بابا ب*و*س ــد...دوباره لبهام به دس ش
ــطفی رو تو آغوش گرفتم و  ــفت مص ــت دادم و دوباره س ــرد دس ــی س مرتض

 ب*و*سیدم...
 ؛بی هیچ حرفی ن سته بودیم که بابا س وت رو ش ست

 _آخر هفته قراره بریم خواستگاری!
با تعجب نگاهش کردم و حامد با لبخند گفت: مبارد باشـــهربرای مرتضــی 

 جان؟
 _بله پسرم! دیگه وقِت سرو سامون گرفتن ه...

به صــورِت مرتضــی که آثاِر هیچ لبخندی توش نبود صل صدمو با پوصخندی که 
 کنج لبم بود گفتم: حاال این دختِر خوشبخت کی هست؟

 بجای مرتضی مامان جواب داد؛
مدم ف ر کنم  حا قا  قا رضــوانی.آ حاک آ تهر با با تاِن  _دختِر ی ی اص دوســ

 می ناست ون.
ــت.صخمی که اینا بهم صده بودن التیام  دلخورِی من اص این خانواده تمومی نداش

 پیدا نمی رد و هر لحظه آثارش توی صندگیم بود!



ــوانی مرِد خیلی خوب و آبر وداریه مطمئنن خانواده ی خوبی _بله حاک آقا رض
 هم دارن.

باالخره  که همینطوره!  مه  مان گفتم:معلو ما به  ـــدو رو ندم عمیقتر ش پوصخ
 عروسمون هم باید شایسته ی خانواده ی صولتی باشه دیگه!

لبخنِد مامان محو شدرخوب میدونستم داره حرفای چند ماه پیش خودشو توی 
 مهنش مرور می نه!

م بزنم...دلم میخواست امیت ون کنم...اونا منو وارد دلم میخواست به ون صخ
 صندگیی کردن که هر روصش با نگاه های م  ود شوهرم میمردمو صنده می دم!

 دوباره لب صدم؛
ــون همدیگرو  ــند کردین یا عروس و داماد خودش ــونم خودتون پس _حاال ای 

 انتخاب کردن؟ 
شــترکلی حرِف مرتضــی با اخم نگاهم کرد! انگار تو نگاهش کلی حرف دا

 ناگفته...
 صدای کلفِت بابا به گوشم رسید؛

_من دیدم و پســندیم! دختره با مادرش اومده بود مغاصه ی پدرش که دیدمشر 
 خیلی خانوم بود...

گاه کردم  تک ت  ــون ن به  ندیدم و  نه خ ندیدمرپراص نیش و طع ما خ ندون ن د
 ودرآخر روی مرتضی متوقق شدم...



جون! باالخره دختِر مناســِب خانواده امونو باید  _خیلی کار خوبی کردین بابا
شــما انتخاب کنین دیگهرقرار نیســت که جوونا بیفتن تو خیابون و همدیگرو 

 انتخاب کنن!  مگه نه داداش؟
ــو گرفته  ــورت  ــیلی میزد... اخم تمام ص ــورتش س ــت به ص تیزِی نگاهم داش

صدای مونا  صرف بود...انگار هر ثانیه آماده ی یه جنگ می دیم که  که برای 
 شام دعوتمون می رد باعِ  جدایی نگاهامون شد!!!

دســِت چو ــو روی شــی ــه ُپل کرده بودرهیچ حرفی نمیزد و اخم ریزی روی 
صورتش بودرصدای دلن یِن خواننده ی مور عالقه ام فضای ماشین رو پر کرده 

 بود...
 مثل تموم عالــــمر حال منم خرابهرخرابهرخرابه...

 ــاربخت منم توخوابهرتوخوابهرتوخوابه...مثل تموم بختــ
 سنگ صبورم اینجارطاقِت غـــــــم ندارهرندارهرنداره...

 طاقت این ه پی ش گریه کنم ندارهرندارهرنداره...
تو صــورِت حامد که آروم با آهنگ لبخونی می رد نگاه کردم.چ ــم و ابروی 

ست و بین شت با موهای م  ِی پرپ تی که هراصگاهی د رو  ون فم  ی دا
 می رد و آشفت ون می رد!

 _چرا ساکتی؟
 نیم نگاهی به صورتم انداختو نگاه و اصم دصدید.

 _حرفی ندارم!
 _چرا؟

 _گفتنیارو تو گفتیربرای من چیزی نمونده...



 _من؟مگه من چی گفتم؟
سترفرمونو چرخوند و کالفه گفت:هم ون میدونن که من انتخاب تو  با یه د

که  یدونن  یاصی بود تو نیســتمرهم ــونم م چه ن گه  نا صنم شـــدیردی بزوِر او
 جمع ون اینو به ُرخم ب  ی؟

 _مگه من چی گفتم که ف ر می نی به ُرخت ک یدم؟
 سرشو ت ون دادو با پوصخند گفت:هیچی نگفتیربیخیال!

 ریموِت درو صد و ماشینو تو حیاط پارد کرد.
 _حامد بگو؟

ــاختمون راه افتاد ــمِت س ــدردرو کوبید و به س ــیِر پله هارو تا خونه پیاده ش .مس
چیزی نگفتم و بالفاصله بعد اص بسته شدِن دِر واحدمون باصوشو گرفتم و گفتم: 

 حامد باید بگی من چی گفتم که تو اینطوری اخم وتخم کردی؟!
ــبانیت گفت:مارال تمومش کن  ــید و با عص ــتم بیرون ک  ــو اص بین دس باصوش

 لطفن!!!
شو مثل عادِت همی ـه اش طاق باص خوابیده  بودرکنارش دراص ک ـیدمرچ ـما

 بست!
 _حامد؟

 _هوم؟
 _منظورت همون جانِم؟

 _حرفتو بزن!
 _هیچی...



شه ای گفت وخوابید.بدون  صرار ن رد فقط با شنیدِن حرفم ا مثل همی ه برای 
 این ه منو توی آغوشش بگیره خوابید!

دیروص تصــمیم گرفته شــده بود که امروص همه ی خانواده دســته جمعی بریم 
 ! همه توی حیاط جمع بودیمرحامد هنوص با اخم نگاهم می رد!شمال

 پدرجون حوصله ی رانندگی نداشتو تصمیم گرفته بودن با ماشیِن علی برن!
ــون جا گرفته بودن و فقط بهار مونده بود. مادرجون با  ــن خودش همه توی ماش
صدای نسبتن بلندی گفت:بهارجان صود باش مادرربستن بند کف ت تموم ن د 

 پس؟
 اص روی پله بلند شد و به سمتمون دوید.

 علی با سر به بهار اشاره کرد؛
 _صود باش ب ین تا دیر ن ده حرکت کنیم!

شما  شین و رو به حامد گفت:حامد من با  شو خم کرد داخل ما سر در یک آن 
 بیام؟ با دایینا حوصله ام سر میره!

بگه ما میخوایم به حامد نگاه کردم...دلم میخواســت مخالفت کنه...بگه نه...
 راحت باشیم...اما اون فقط گفت سوارشو!!!

با اون جمله اش خنده رو روی لبای بهار ن ــوند  وغمو توی دل من! ســرمو به 
صــندلی ت یه داده بودم و چ ــمهامو رو هم گذاشــته بودم که صــدای مل ه ی 

 عذابم بلند شد؛
 _مارال جان تحصیالتت چیه؟

باره یاد صخمهای صندگیم افتاد م.صخمهای عمیقی که هرگز جاشــون خوب دو
 نمی د...



 _دیولم ع اسی!
 اص شنیدن این حرف انگار که یچیز خیلی عجیبی شنیده باشه گفت:دیولم؟؟؟

 _آره دیولم!
ــوکه  ــد حس کرد گفت:خیلی ش ــون می  ــو به وض با پوصخند تلخی که تلخی 

 شدم! ف ر نمی ردم تحصیالت دان گاهی نداشته باشی...
اص کنمو بگم مثال توکه تحصــیالت دان ــگاهی داری چی میخواســتم دهن ب

شدی؟ مثال توکه دان گاه رفتی درد و شعور داری؟اگه داشتی که خودتو به یه 
 مرد متاهل نمیچسبونی...

همه ی اف ارم اص مهنم عبور می ردن که صـــدای حامد منو اص دنیای هوروتم 
 بیرون ک ید...

نداره.تاصه امســال میخواد بره  _تحصــیالت دان ــگاهی نداره چون ســن صیادیم
 دان گاه!

 حاال اص شنیدن دفاعیه ی همسرم خوشحال بودم...
 _مگه چند سال ه؟

 سال و تموم می نه.19_دو ماه دیگه
 اینبار صدای خنده ی سوهاِن روحم اوک گرفت؛

_شــوخی می نی حامد؟مگه مهد کودد باص کردی؟میدونی چند ســال تفاوت 
 خودش یه عمره! سال تفاوت سنی8سنی دارید؟ 

اینبار دیگه نمیتونســتم ســ وت کنم و چیزی نگم تا خیلی راحت هرچیزی که 
 دلش میخواد بارم کنه!



ضولیش گفتم:اما بنظر من همونطور که  شی اص ف سمتش برگ تم و با اخم نا به 
تحصیالت دان گاهی مهم نیست و درد  شعوره که مهمترهرتفاوت سنیم مهم 

نفره... مهم اینه که طرف مقابلت انقدر درد و شعور نیست مهم تفاهِم بیِن دو 
شرایط خوب و بدت کنارت بمونه...مهم  شه که بتونه توی  شته با و وفاداری دا
اینه طرفت اص لحاظ عقلی انقدر بزرگ شده باشه که تورو درکت کنه... ایناست 

 سال تفاوت سنی که بنظرم خیلیم صیاد نیست!!!8که تو صندگی مهمه نه اون 
 صـدای بهار توی گلوش خ ـک شـده بود وحامد که نامحسـوس لبخند حاال

 عمیقی میزد...
 نفسمو آسوده بیرون دادمو چ مامو روی هم گذاشتم!

اص ماشــین پیاده شــدمرکِش چادرمو روی ســرم گذاشــتمو به ســمِت دریا قدم 
 برداشتم...دلم میخواست هرچه صودتر قدمهامو بردارم و برسم کنارش...

شو به پاهام می وبید ومن  حاال دقیقن لب ستاده بودمرموک دریا خود ساحل ای
ــیدمرهوارو میبلعیدم و به ریه هام راه  ــهای بلند می   ــته نفس ــمهای بس با چ 

 میدادم...
 _مارال؟ بیا عقب سرما میخوری دخترم.

گاهم  نه ای ن پدرا ند مهربون و  با لبخ پدرجون  ـــدا برگ ــتمر مت ص به ســ
 به صورتم صده می د و منو آروم می رد... می رد...لبخندی که بی هیچ توقعی

به صــورتش و میخندیدم! من این مرِد مو ســفیِد مهربونو خیلی  صل صده بودم 
 دوست داشتم...

دوباره با صــدای نســبتن بلندی گفت:چرا ماتت برده دخترم؟ هوا ســرده خیس 
 شدی بیا کنار.



 توجه این مرد چقدر دوست داشتنی بود...
 دست داشتم...چقدر من این توجه رو 

 توجهی که هیچوقت پدر خودم نسبت بهم نداشت...
 دستامو کنار لبام گذاشتم و داد صدم؛

 _خیلی دوستت دارم بابا جونرخیلی صیاد...
یاد  یدونم چرا اینطور دوســـت داشــتنمو فر یدونم چم شـــده بود...نم نم

 میزدم...نمیدونم!
مادرجون به  بدیل شـــد و رو  قِه ت قه  به  نه اش  پدرا گفت:حاک خانوم  لبخند 

 دخترمون دریا صده شده؟چی میگه؟
سوگولیتون اص  سمتش برگ تم که با خنده میگفت: آقاجون  صدای ریحانه به  با 

 دست رفت!
تا خواستم چیزی بگم هولم داد تو آب و خودشم همراه با من پرت شد توی آبو 
ـــدای مواک  باص هامون  قه  ـــدای جیغ و قه له کرد و ص یا بهمون حم موک در

 ن قاطی شد...خروشا
ست و پ تش قفل کرده  سرمون دیدیم که د تا به خودمون اومدیم حامدو باال 

 بود و با اخم نگاهمون می رد...
نگ  ماه مت اون ی ی گرفتیم وه به ســ ـــاره امونو  ـــت اش هردومون انگ 

 گفتیم:تقصیر این بود!
 و بعد هردو قه قه سر دادیم...



گرفته بودردســتاشــو به  اص صـــدای خنده های منو ریحانه حامدم خنده اش
 سمتمون دراص کرد و هردومون با گرفتن دستای مردونه اش بلند شدیم.

به سرتاپای خیسمون نگاه کرد و همراه با ت ون دادن سرش گفت:وای بحالتون 
 اگه سرما بخورین و بیوفتین به جونمون...

شام  شد که برای  صمیم بر این  سته بودیم که ت همه توی پذیرایی دور هم ن 
ــایالی  ــه و میره وس ــد و گفت که آماده می  جوجه بزنن.حامد اص جاش بلند ش
باصارو  می  تم وک یرف م هش  مرا ه نم  م خواســـت  ی م خره... دلم  ب مو  شـــا

 میچرخیدیم.پ ت سرش وارد اتاق شدم.
 کت و تنش کرد و اص آیینه به من ه کنار در ایستاده بودم نگاه کرد.

 _هوم؟چی میخوای؟
 یام؟با لحن مظلومی گفتم:منم ب

 ابروهاشو باال انداخت؛
 _نخیر!

 اص اتاق خارک شد.
 _حامد؟چی می ه منم بیام؟

_تا خرخره رفتی تو دریا حاالم میخوای بیای بیرون؟ مریض می ی.برو ب ین 
 پیش شومینه تا خوب خ ک ب یرفردا میبرمت باصار...

 اص این ه بف رم بود خوشحال شدم و با خنده گفتم:چ م.
 ِر پذیرایی بره بیرون که صدای بهار مانعش شد!حاال میخواست اص د

 _حامد جان؟



این جانی که به حامد مچسبوند داشت جون منو میگرفت و میخواستم که خفه 
 اش کنم.

 _می ه منم باهات بیام؟
ــد و به حامد نگاه کردم.اونم نیم نگاهی به من و بعد به جمع  ــمهام گرد ش چ 

 انداخت و گفت:برای چی؟
 انداخت و گفت:همینجوری.میخوام شمالو ببینم.شونه هاشو باال 

 _بعدن میری میبینیرمن میخوام وسایالرو بخرمو صود برگردم.
حامد حرف ــو صدو رو به بیرون قدم برداشــت که باصهم صــدای بهار مانعش 

 شد...اما اینبار مخاطبش من بودم.
 _مارال؟ اجاصه میدی منم با حامد برم؟

شدم و با م   گف شوکه  تم:این چه حرفیه بهارجان؟مگه حامد بچه اص حرفش 
 است که اجاصه اش دست من باشه؟

شاید اص ترس  یه تای ابروی ناصک و باال انداخت و گفت:چه بدونم واال! گفتم 
 تو نمیخواد منو با خودش ببره.

 لب پایینمو به دندون گرفتمو نگاهمو به صمین دوختم.
 _تو ماشینم صود بیا...

حِب بی معرفِت صــدا نگاه کنم که رفته بود...باصهم با ســرمو بلند کردم به صــا
 جمله اش لبخندو رو لبهای بهار ن وند و غم رو توی دل من!

اص ف ر این ه االن بهار تو ماشــینرجای منرکنار شــوهرم ن ــســته بود داشــتم 
با همراهی اون  فت کردو  خال با رفتن من م مد  حا ـــدم. اص این ه  نه می  دیوو



ــبی بودم ــنگین موافقت خیلی عص ــون یه بغض س ...اص همون لحظه ی رفتن 
 گلومو گرفته بود...

 _مارال؟
 سرمو اص صفحه ی گوشی برداشتم و به صاحب صدا دوختم.

 _خوبی؟
 _بله خوبم مامان جون.

 _اص این ه بهار با حامد رفت ناراحت شدی عزیزم؟
 یه لبخند مصنوعی صدم؛

دخترعمه ی حامِد چه _نه قربونتون برمربرای چی باید ناراحت ب ــم؟ بهار 
 اش الی داره باهاش بره؟

 دست و روی صورتم ک ید و صمزمه کرد؛
 _دختر بادرکم!

صبی بودم و با هزار  شته بود وخبری اصشون نبود! تاحد جنون ع ساعت گذ یک 
م افات خودمو کنترل می ردم. یک ســاعتو نیم گذشــته بود و باصم خبری نبود.      

 صدای سوهان روحم تو خونه پخش شد. دوساعت اص رفتن ون میگذشت که
 _سالمرما اومدیم.

ــه های  ــه بود و حامدم کیس ــتای بهار دوتا کیس ــتمرتو دس ــون برگ  ــمت  به س
 موادغذایی رو حمل می رد و یه کاله حصیری هم توی دستش بود.

 حامد نگاه و به چ مهام دوختربا اخم غلیظی هر دوشونو برانداص کردم...
 گفت:چرا دیر کردین پسرم؟ پدرجون رو به حامد کردو

 این دقیقن سوال من بود.چرا دیر کردن؟!



صورتش پاد نمی د  شو روی کاناپه انداختو با خنده ای که اص روی  بهار خود
 گفت:تقصیِر من بود دایی جون! مجبورش کردم منو ببره باصار تا خرید کنم!

که من مدی  حا هار...تنفر اص  فت.تنفر اص ب نگ تنفر گر گاهم ر و همراه حاال ن
ــمت  ــدمو به س ــرعت بلند ش ــو برد خرید. بس ــق قدیمی  خودش نبرد و ع 
ستامو م ت کرده بودم و دندونامو بهم  صبانیت د شوزخونه حرکت کردم.اص ع آ
میسابیدم.شروع کردم به چیدن لیوانها توی سینیرچیزی روی سرم قرار گرفت 

 و صدای حامد توی گوشم پیچید؛
 _چقدر بهت میاد مارال!

گاه ثل تیز ن های قهوه ایم م که حس می ردم مردم  قدر تیز  ش کردمراون
شتم و مح م  سرم بردا صیریو اص  شم یری برنده توی قلبش فرو رفت! کاله ح

 روی میز گذاشتم و به ریختن چای ادامه دادم.
 _چرا اینجوری می نی؟

 جوابی ندادم.
 با دستش چونه امو گرفترصورتمو به سمت خودش برگردود؛

 دی؟_چرا جواب نمی
ست مردونه اش نجات دادمو با حرص گفتم:خودت چی  چونه ی نحیفمو اص د

 ف ر می نی؟
 _بخاطر اومدن بهار اخمو تخم کردی؟

 سینی چای رو توی دستم گرفتم و صمزمه کردم؛
 _برام مهم نیست!



سایالیی که اص باصار خریده بود رو  ستم.بهار و روی مبل دونفره کنار ریحانه ن 
بقیه ن ــون میداد.دســت ــو توی کیفش فرو برد یه جعبه ی درآورده بود و به 

صورت من  کوچیک رو اصش بیرون ک یدو یه انگ تر نقره ی ،ریق رو مقابل 
 گرفت وگفت:خوشگله مارال؟

 _آره ق نگه...
انگ ترو توی انگ تش جا داد و با خنده گفت:سلیقه ی حامِدر بجای هدیه ای 

 که سال تحویل برام نخریده بود خرید!
شت من حا ضون می نیدم.حامدی که حتی نذا ستن قلبمو به و ش  صدای  ال 

تا اونو دور بنداصم حاال خیلی راحت  ببینم هدیه ی علی چیه و اصم خواســـت 
 برای بهار هدیه خریده بود؟ اونم انگ تر؟

 یعنی موقع خرید به قلب من ف ر ن رده بود؟
! یلی نامردی داییریحانه با م ــتهایی که به باصوی حامد روانه می رد گفت:خ

 برای بهار هدیه خریدی برای من نه؟
ــو باال انداخت و گفت:اونم خودش برای خودش خرید  ــونه هاش بی تفاوت ش

 وگرنه من اص این کارا خوشم نمیاد.
سنگین بود...لیوان  شت گلومو ف ار میدادرَجو خونه صیادی برام  حاال بغض دا

ست سمت در حرکت کردمرمیخوا شتمو به  ست نی خندهای چایمو بردا م اص د
 بهار و بی وفایی شوهرم فرار کنمو به دریا پناه ببرم...

 _کجا میری مارال؟
 جواب ندادم...

 _نرو بیرون!



 برگ تمو نگاهش کردم هرچند هاله ی اشک نمیذاشت واضح ببینمش.
 _چرا؟

 _سرما میخوری...
 صمزمه کردم؛

 _نمیخواد نگران من باشی!
ــتم و ل ــس ــنها ن  ــاحل روی ش ــورتم نزدیک کردمو به لب س یوان چاییمو به ص

پا میومدرکنارم  اشــ هام اجاصه دادم روی گونه های ســردم بریزن! صـــدای 
 ن ست...

_خیلی اصــرار کرد که ببرمش باصارراصم خواهش کرد. بردمش باصار.اونجام گیر 
ید برام بخری! موقع  با حاال  یده بودی و  هدیه ی ســـال تحویلمو نخر که  داد 

 که نظر بدم و منم گفتم این خوبه.کل موضوع همین بود!خریدن م خواست 
 نگاه اشک آلودمو به دریا دوخته بودم...

 _می ه تنهام بذاری؟
 _مارال تمومش کنرچیز مهمی نبود که اینطوری رفتار می نی!

 _حامد تنهام بذاررنمیخوام باهات صحبت کنم.
ار ک یدم کن انگ ت و روی صورتم ک ید تا قطرات اش و پاد کنه... صورتمو

جای این ه وقتتو پیش من تلق کنی برو تو  فه ای گفتم:ب ـــدای خ با ص و 
 خوشحالِی ع قت شریک شو!

مح م باصومو گرفت و این حرکتش باع  شـــد مقداری اص چاییم روی پاهام 
 بریزه.



ــتباهی ن ردم که اینجوری رفتار می نیرتو حق نداری با من با این  _من کار اش
 لحن حرف بزنی.فهمیدی؟

 جسورانه توی صورتش صل صدم؛
 _توام حق نداری اینجوری دستای منو ف ار بدی!

 ف ار دستهاشو به باصوم بی تر کرد؛
 _مثال اگه ف ار بدم چه غلطی می نی؟

 دستمو ت ون دادم تا اص دستش آصاد کنم اما فایده ای نداشت.
 _با من درست صحبت کن...

هات حرف میزنمر با که دلم بخواد  نداری! _من هرجوری  توام حق اعتراض 
 هنوص یادم نرفته تو کی هستی پس توام یادت نرهرشیرفهم شد؟

دیگه طاقت حرفاشــو نداشــتمرمگه من کی بودم؟مگه من چی ار کرده بودم که 
 مستحق این رفتاراش بودم؟ 

وقتی به خودم اومدم حامد رفته بود و من تو تاری ی با دریا تنها مونده بودم.به 
سرمو پاین ساختمون نزدیک  ست با هیچ س روبرو ب مر شدمردلم نمیخوا

 انداختم و وارد پذیرایی شدم.
سایالمونو  شدم که و سالم دادم وبی هیچ حرفی پله هارو باال رفتمو وارد اتاقی 

 توش گذاشته بودیم و حامد گفته بود مال اونه...
یر صچادرمو اص سرم باص کردمرشالمو برداشتمو لباس راحتیمو پوشیدمو خزیدم 

مالفه تخت...ســردرد شــدیدی داشــتمرهنوص حرفهای حامد توی مهنم ر ه 
 میرفت و اش ام اص چ مهام میریختن...



با ت ون دســتی بیدار شـــدم.حامد مقابلم  نمیدونم کی خوابم گرفته بود که 
 ایستاده بودربا باص شدن چ مهام با اخم گفت:پاشو بیا پایین شام آماده است.

 _من نمیخورم.
 ا شامتو بخور بعد بگیر بخواب._پاشو بی

 _گ نه ام نیست.
 _اص صبح هیچی نخوردیربچه باصی درنیار! بیا یچیزی بخور...

 _حالم خوش نیسترمیخوام بخوابم. شما بخورید نوش جونتون.
 مالفه رو اص روم کنار صد و با عصبانیت گفت:چته؟

 چ مهامو بستم؛
 _به تو ربطی نداره...

رفت و چ مهامو باص کردم سرمو عقب ک یدم و با دستش روی پی ونیم قرار گ
صــدای بلندی گفتم:دســت اص ســرم برداررتنهام بذاررچی اص جونم میخوای 

 لعنتی؟
 دست و روی دهنم گذاشت و صیرلب غرید؛

 _واسه من هار شدی؟خفه ات کنم؟هان؟
با دستش به اون سمت تخت هلم داد و درحالی ه به سمت در میرفت گفت:یه 

 ید سرمیز باشی!ربع دیگه با
حرف ــو صد و رفت.گریه امونمو بریده بودربه حموم پناه بردم و تا میتونســتم به 
صورتم آب پاشیدم.صورتم میسوخت...سارافونمو پوشیدم چادرمو سرم کردم 



سته بودن و م غول  شه ی پذیرایی ن  سر میز گو و اص پله ها پایین رفتم.همه 
 کنار حامد ن ستم. خوردِن غذا بودن.سالم دادم و روی صندلِی 

 معصومه صدام صد؛
 _مارال جان؟ خوبی؟ چرا رنگت پریده؟

 _چیزی نیسترخوبم آبجی!
 م غول خوردن غذا شدم.

بهار با خنده رو به جمع گفت:با حامد که رفته بودیم بیرون ی ی اص دوســتای 
دبیرستانمو دیدم اصال نفهمیدم چطور شد که بعد اص اینهمه سال منو شناخت 

کرد.میگفت با دوستاش دورهمی اومدن شمال اص منم خواست ام ب و صدام 
 برم پی  ون.

 علی با پوصخند گفت:چ مت روشن پس چرا نرفتی؟
 برای علی دهن کجی کرد؛

 _اتفاقن بعد اص شام قراره برم.
 _خب خداروش ر.

 اینو علی گفتو باع  شد من لبخند رو لبم بیاد...
 ش دوستم._دایی جون با اجاصه اتون من میرم پی

بهار بود که روبروی اعضای خانواده که ن سته بودیم و چای میخوریم ایستاده 
 بود و اص پدرجون برای رفتنش اجاصه میخواست.

 _برو دخترمرفقط شب صود بیا!
 _چ م.

 _علی می ه منو ببری؟



علی چای ــو به لبش نزدیک کرد و گفت:من حال ندارم خودمو ت ون بدم چه 
 ببرم.خودت برو. برسه به این ه تورو

 _عه بی ادب چجوری برم دختر تنها؟ ببر دیگه.
منتظر جواب علی بودم که حامد اص جاش بلند شــد و با همون اخم و تخمش 

 گفت:راه بیفترمن میبرمت...
خوب میدونســتم اص لج من این ارو می ردرمیخواســت منو حرص بده و بهم 

ندار هام براش اهمیتی  ته  که خودمو و خواســ به بفهمونه  ه...منم خودمو صدم 
 بیخیالی و م غول خوردن چایم شدم.

نیم ساعت اص رفتن ون گذشته بود که حامد برگ تردلم نمیخواست ببینمش! 
با عذرخواهی اص جمع و به بهونه ی ســردردم به اتاق پناه بردم و دوباره قصــد 
عت  ـــا ند س جام غلط میخوردمرچ مدام تو  ما خوابم نمیبرد. یدن کردم ا خواب

شته ستم و خودمو به خواب صدم.حامد  گذ شد چ مهامو ب بود که دِر اتاق باص 
صدای  شت گرِم خواب می د که  کنارم روی تخت دراص ک ید. چ مهام دا
موبایل حامد تو فضای اتاق پیچید.اص الی پل هام نگاه کردم گوشیو برداشتو اص 

 اتاق بیرون رفت.
ــترس تمام و ــت! اس جودمو گرفت یعنی کی چند دقیقه منتظر موندم اما برنگ 

 بود که بهش صنگ صده بود؟ چرا اینجا حرف نزد؟و هزارجور سوال دیگه...
ساعتو  شینش رفت!  شین اومدررفتم دِم پنجره و دیدم که حامد با ما صدای ما

 نگاه کردمرنصفه شب بود.



صدا پله هارو  شیدم و خیلی آروم و بی  سرم کردم و مانتوی عباییمو پو شالمو 
 پایین رفتم.

باص د ته بودو  به ویال برای خودش برداشــ له ی ورودش  هار وه که ب تاقی  ِر ا
 کردم.نبود...حاال مطمئن شدم که حامد رفته دنبال مل ه ی عذابم!

 رفتم داخل حیاط و منتظِر اومدن ون شدم.
سه ربعی گذشته بود که صدای ماشین و شنیدم. پ ت دیوار قایم شدم تا منو 

شینو پارد کرد سمت  نبیننرحامد ما شد به  شد در عقبو باص کرد و خم  و پیاده 
 داخل و با صور و صحمت بهارو پیاده کرد و آروم گفت:خوبی؟!

بهار شل و ول بودو نمیتونست سرپا بایستهرحامد گرفته بودش و مانع افتادنش 
 می د.

_حالت خوب نیســت بیا ی م رو این تخت ب ــین حالت که جا اومد میبرمت 
 ببینتت خیلی بد می ه.داخل.کسی با این حال 

 روی تخت ن وندش و صمزمه کرد؛
 _چرا انقدر خوردی؟خجالت نمی  ی؟

یده  بر یده  بر نه. بز حرف  بی  توحســـا ـــ تونســـت درس ی م ن تی  ح هار  ب
 گفت:بخاطر...توخوردم...فقط...بخاطر...تو...

 حامد دست و جلوی دهنش گرفت؛
 _هیس! بیدار می ن.

 رم حامد...خیلی دوستتت دارم.سرشو ت ون داد و با گریه گفت:من دوستت دا
اص ابراص عالقه ی بهار به شوهرم داشتم آتیش میگرفتم و اص این ه شوهرم اینوقت 

 شب بف ر اون بود دیوونه می دم.



 _بهار آروم باش...حرف نزن تا بریم تو خونه.
مد! من فقط میخوام  حا جا نمیرم...من فقط تورو میخوام  _نمیخوام! من هیچ 

 کنار تو باشم.
شو ح صدا شاره می رد بهار  ست ا امد به دوروبرش نگاه کرد و درحالی ه با د

 بیاره پایین گفت:من صن دارم بهار! به خودت بیا لطفن...
 بهار با گریه نالید؛

ــقم جدا کرد...بعد اص یه مدت  ــم منو اص ع  _بابام مرد...مامانمم مرد...داداش
ست مزاحم صندگی شم منو اص صندگیش دور کرد و نخوا ش ب م...برگ تم خود

ــم...اونوقت تو اصدواک  ــقم باش ــق تو...برای این ه کنار تنها ع  اینجا...به ع 
 کردی؟ با کسی بغیر اص من؟

 خودشو به حامد نزدی تر کرد و صمزمه وار لب صد؛
_تو هیچ میدونی تو این چندروص که بجای منراون کنارت بود چی ک یدم؟ تو 

خریده بودی و من بی اهمیت ترین فرد هیچ میدونی وقتی فقط برای اون هدیه 
 صندگیت بودم چی ک یدم؟ 

حامد هیچی نمیگفت...هیچ دفاعی اص من... هیچ تعریفی اصمن...هیچ حرفی 
اص ع ــقش به من...ومن پ ــت این دیوار ســنگی داشــتم میمردمرمیمردم و باص 

 میمردم...
ام در عرض یک چ م بهم صدن لبهای بهار روی لبهای شوهرم ن ست! چ مه

 داشت اص حدقه بیرون میزد!



ــت و  ــو رو کمر بهار گذاش ــت  ــید و در عین ناباورِی من دس حامد عقب ن  
 باهاش همراهی کرد...

صدای  شتم تا  ستامو جلوی دهنم گذا صدا و بی امان میریختن...د ش ام بی  ا
 هق هقمو ن نون.

 حامد عقب ک ید و انگ تشرلبهای بهارو لمس کرد.
رده بودمرمیخواستم فرار کنمرمیخواستم تا میتونم اص داشتم میمردمرنفس کم آو

 اینجا دور ب م...
 برگ تم برم که پام به پاره سنگی خورد و صدا داد...

 صدای حامدو شنیدم؛
 _مارال؟

 برگ تمو دیدمشرداشت به سمتم میدویید.
 فرار کردمر اسممو صدا میزد و دنبالم میومدرمیدوییدم... بی وقفه میدوییدم...

 ستم بهم نزدیک ب ه! جیغ صدم؛نمیخوا
 _دنبالم نیا...

یک  یدمرداشـــت بهم نزد هاشــو می ــن قدم نفس نفس میزدمرصـــدای 
می درنمیخواستم بهم برسه و دست و بهم بزنه... مسیرمو به سمت داخل دریا 

 کج کردم!
 داد صد؛

 _مارال نرو! توروخدا نرو شبه...
 تا نصفه تو آب بودمرجیغ صدم؛

 !_گم وربهم نزدیک ن و



 حامد نزدی تر می د و من بی تر وارد دریا می دم...
 اون برای توضیح دادن نزدیک می د!

 و من برای ن نیدن دور...
ما  مت  به ســ ته بودن و  خانواده هراســون بیرون ریخ ـــای  مه ی اعض ه

 میومدن.حامد دستهاشو باال برد و داد صد؛
 م!_مارال توروخدا بیا بیرون.خواهش می نم بذار برات توضیح بد

 عقب عقب رفتم؛
 _گم وراص جلوی چ مام گم و...

 علی صدام کرد؛
 _مارال؟ اونجا چی ار می نی؟چی ده؟

 لحن علی پر اص نگرانی بود...پر اص صداقت و وفاداری...
صدام گرفته بودرتب داشتمرمیلرصیدم و این لرصش به صدامم سرایت کرده بود! 

 داد صدم؛
  ید!_تورو خدا هیچ دومتون به من نزدیک ن

 پدرجون دستاشو باالی سرش گرفت؛
یا  یایم نزدی ت دخترم! فقط نرو تو آب ب یایم عزیزمر هیچ دوممون نم _نم

 بیرون شِب خطرناکه...
اش ام بی وقفه روی صورت داغم میریخت...آب تا سرشونه هام رسیده بود... 

 نفس برای ک یدن کم آورده بودم...صیرلب صمزمه کردم؛
 ذارید..._همتون بریدرتنهام ب



 حامد به سمتم قدم برداشت و صدام صد؛
 _مارال؟ع قم؟بذار برات توضیح بدم.توروخدا بذار برات توضیح بدم...

 دستامو روی گوشم گذاشتمو فریاد سر دادم؛
 _خفه شو عوضی! نیا نزدیک...به من نزدیک ن و!

ستم  ستم بهم نزدیک ب هرنمیخوا بی توجه به حرفم بهم نزدیک می د! نمیخوا
ســتایی که بهارو بغل کردرتن منو لمس کنه! پاهام عقبتر رفت و در یک آن به د

 سمت عمق دریا دویدم...
صدای جیغ های مبهم  سرم تو آب فرو رفت...  شد و  پاهام اص روی صمین جدا 
 توی سرم پیچید... دیگه هیچ چیزی جز تاری ی نبود...دیگه هیچی نفهمیدم...

 اورد...دستی به قفسه ی سینه ام ف ار می
 صدای گریه می نیدم...

 با چندمین ف اِر دست کمی آب باال آوردم...
 صدای خداروش ر گفتنهارو می نیدم...

سه ی  شتم...دوباره به قف صدای آ یر می نیدم اما توان باص کردِن چ مهامو ندا
 سینه ام ف ار وارد شد و دوباره آب باال آوردم...

 همهمه بود! صدای درهمی می نیدم...
ضربان قلبش داره _ سی ن رو بیارید...هنوص تو ریه هاش آب مونده!  سک اک ما

 میاد پایین رعجله کنید!
یا ابوالفضل...مارال...مارال چ ماتو باص کن...دوروبرشو خلوت کنید...خدایا 

 بچه امونو به ما ببخش...صندایی توروخدا نفس ب ش...مارال...



باره آب ی که باال آوردم.کم کم صــداها ف ــارهای خفیق به ســینه ام و باص دو
 واضحتر می دنرکم کم میتونستم صاحب صداهارو ت خیص بدم!

 پل ام ت ون خوردنرچ مهام باص شدرهمه دورو برم بودن!
علی کنارم روی صمین افتاده بود و اصش آب میچ ید! با باص شدن چ مهام نفس 

 عمیق ک ید و لب صد؛
 _خوبی؟

 نگاهش کردمرعمیق و عمیق تر...
مو چرخوندم و نگاهم به حامد افتاد.گریه می رد! دست و به سمتم دراص کرد سر

 و صمزمه کرد؛
 _تو منو ک تی مارال! منوک تی...

 صورتمو کج کردم تا دستاش بهم برخورد ن نه!
 ماسک اکسی نو پایین ک یدم و با صدایی که اص ته چاه درمیومد نالیدم؛

 _نمیخوام ببینمت...
 تو نفس ب ش! نفس ب ش... _باشه میرمرمیرم فقط

با آمبوالنس به بیمارستان منتقلم کردن.هنوص اون صحنه جلوی چ مهام بود و 
 کنار نمیرفت...

 اش ام بی وقفه میریختن... 
 حامد بدترین و بزرگترین ضربه رو بهم صده بود!

 کاش مرده بودم تا دیگه اون صحنه جلوی چ مهام نقش نبنده!



شرایط و حال و روص تنها چیزی که بهش ف ر می ردم دیگه ندیدِن حامد  تو این 
 بود! دیگه نخواستنش! 

روی تخت بیمارستان دراص ک یده بودمرنمیخواستم هیچ سو ببینمرتنهایی تنها 
ش م خ ک  شک ریخته بودم که چ مه ی ا ستم. انقدر ا چیزی بود که میخوا

 اص جلوی شـــده بود.به یه گوشـــه خیره شـــده بودم و تمام صندگیم مثل یه فیلم
 چ مهام عبور می رد!

شتم...  شدنم... دورانی ه با علی دا شق علی  سه ام... عا بچگیم...دوران مدر
هاش...شــروع  ماش...ع ــقش...محبتش...قول و قرار هاش...احترا جه  تو
صندگیم با حامد...صندگی اجباریم...شبی که فهمیدم برادِر علِی...شبی که برای 

دو مل ه اش رو رنجوند...روصی ه فهمیدم اولینبار بقول خوش  پادشـــاهی کر
عاشقش شدم... کتک هایی که بهم میزد...روصی ه عاشق حامد شدنو به علی 

 اعتراف کردم و اونو ش ستم...
همه چیز مقابل چ ــمهام بود...حامد چطور میتونســت با منی ه با همه چیش 

 ساخته بودم این ارو ب نه؟چطور میتونست؟
 مِن پیرصن بیام تو؟ _مارال؟دخترم؟اجاصه میدی

حرف ــو صد و بدون بســتِن دِر اتاق وار شــد و به تختم نزدیک شــد.هیچ حرفی 
ستهای چروکیده اش گرفت و  ستمو میون د نمیزدمرهیچ حرکتی هم نمی ردمرد

 بهش ب*و*سه صد.
 _خدا تورو دوباره به ما بخ ید.

ن ادرجوپرســتار وارد اتاق شــد و درحالی ه ســُرم دســتمو تنظیم می رد رو به م
 گفت:همسرشون کجان؟



سمت در چرخوندم و نگاهم به حامد افتاد که َدِم دِر اتاقرروی صمین  سرمو به 
سمتش  ست و به  شده بود! مادرجون د سته بود.تنفرم اصش هزار برابر بی تر  ن 

 گرفت وگفت:اون مادرمرده شوهرشه!
 پرستار خندید؛

 ه که!_چرا مادر مرده حاک خانوم؟اتفاقن باید خوشحال باش
 _اص چی خوشحال باشه دخترم؟دیدن صنش تو این وضعیت خوشحالی داره؟

ــد و دوباره با خنده  ــتن چیزی روی برگه ی پای تخت ش ــغول نوش ــتار م  پرس
گفت:نه مادرجون! اص دیدن این شــرایط که نه اما اص این ه داره پدر می ــه باید 

 خوشحال باشه! همسرش بارداره!
شد...هنوص حرف پرستارو هضم ن رده بودم  چ مهای هردومون اص تعجب گرد

ــمت در رفتو با خنده گفت:حامد؟مادر داری  ــحالی به س که مادرجون با خوش
 بابا می ی.مارال حامله است!

ش ام ریخت...حامد  شد و دوباره  ا ش م فعال  شده ی ا چ مه ی خ ک 
 خودشو باالی سرم رسوند و صمزمه کرد؛

 _منو ببخش مارال!
،ریفم پوشــوندم و اینبار با صـــدای بلند گریه کردم! صــورتمو با دســتهای 

 نمیدونستم چرا گریه می نم! نمیدونستم دلیل گریه هام چیه!
ــب بهم  خیانت  ــ مم یه موجودی اص جنس مردی که ام  اص این ه االن توی ش
کرده بود وجود داشــت ناراحت بودم که گریه می ردم؟ یا خوشــحال بودم اص 

 ما دلیل اش هام هرچیزی که بود مهم نبود...این ه داشتم مادر می دم؟ ا



تو این ثانیه های جهنمیرجدایی اص مرِد منفوِر صندگیم تنها چیزی بود که توی 
 ف رم ح مفرمایی می رد...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حامد
فقط اص لج مارال خواستم که بهارو برسونم.وقتی رسوندمش به مقصدر شماره 

 م  لی پیش اوم باهام تماس بگیره... امو اصم گرفت و شمارشو بهم داد تا اگه
وقتی دوســتش باهام تماس گرفت و گفت که بهار تو خوردن نوشــیدنی صیاده 

 روی کرده و برم دنبالش با عجله رفتم تا بیارمش!
انقدر خورده بود که حتی تعادل راه رفتن و حرف صدنم نداشــت.اصش خواســتم 

 ش داخل...کمی روی تخت ب ینه تا حالش بهتر ب ه و بعد ببرم



شــروع کرد به ناله کردن  و اص ع ــق حرف صدن.دلم براش ســوخت.یاد روصایی 
 افتادم که عاشقش بودم... 

 وقتی لبهاشو روی لبهام قرار داد نتونستم همراهی ن نم! نتونستم عقب ب  م! 
 این اولین ب*و*سه ی من و بهار بود...

 ب*و*سه ای که بوی ال ل و خیانت میداد... 
ــتمو ر ــدم اص این کارر نواصش بود یا انگ  وی لبهاش حرکت دادمرنمیدونم قص

 پاد کردِن َرِد ب*و*سه ام اص لبهاش! صدای پا و برخوردش با سنگ اومد...
گاه اســم مارال روی لبام نقش بســت و اون پا به فرار گذاشــت و من  ناخودآ

 بسرعت دنبالش دویدم...
 وقتی دید همه دورش جمع شدن عقبتر رفت؛ 

ــتر توی آِب دریا گم دیگه ک ــت! جیغ میزد و هرلحظه بی  ــو نداش نترل رفتارش
می ــد...بدون گوش دادن به جیغ و فریاداش حرکت کردم.میخواســتم هرچه 
سمت  صودتر بگیرم و بیارمش بیرون.بادیدن من پ ت و بهم کرد و دویید به 

 آب.
شد! همه جیغ و فریاد میزدن...مرگو به چ مهام  در یک چ م بهم صدن محو 

 میدیدم!
ــیدمش بیرون و  ــوندم وک  ــتوپا صدم و تو تاری ی خودمو بهش رس توی آب دس

 گذاشتمش رو شنای خیس ساحل.
مانتوش کنار رفته بود و بدن ،ریفش دیده می ــدرشــالش تو دریا افتاده بود و 
موهای بلند مواجش دورش پخش شــده بود...تو اون شــرایط هیچ دوم اص اینا 



شدِن چ مهای قهوه ایش بود...تنها برام مهم نبود.تنها چیزی  که مهم بود باص 
 صدایی که تو اون همهمه میخواستم ب نوم صدای نفسهای صنم بود...

وقتی چ ماشو باص کرد وگفت که نمیخواد منو ببینه اصال ناراحت ن دم! حاضر 
 بودم بمیرم اما مارال چ مهاش باص باشه و نفس ب  ه.

شنیدم برای ب شدنمو  صورِت وقتی خبر پدر  شدن به مارال پناه بردمر خ یده 
ــر  ــدای بلند گریه س ــتهای ،ریفش پنهون کرد و با ص ــومش رو میون دس معص

 داد...
دومین باری بود که پیش من با صـــدای بلند صار صد و صـــدای ناله هاش منو 

 ک ت...
ــحال بودمرهم خیلی   ــته بودمرهم خیلی خوش ــس ــتان ن  توی راهروی بیمارس

 داغون!
رم داخل اتاق و کنار مارال باشم اما نمیتونستم! به محِض دیدِن دلم میخواست ب

من گریه می رد و با جیغ و داد اصم میخواست که اص جلوی چ مهاش گم ب م! 
اص گوشه ی در نگاهش کردمرخوابیده بود.انگار آرامبخ ها کار خودشونو کرده 

 بودن.
ظه ی لعنتِی  ـــت.اون لح هام نقش میبس ـــب جلو چ ــم فاق  دی   مدام ات

 ب*و*سیدِن بهار...اون لحظاِت شوِم محو شدِن مارال تو دریا...
مارال حق داشت با دیدنم جیغ بزنهرحق داشت عوضی صدام کنهرحق داشت 

 نخواد من بهش نزدیک ب م.
تمام کارای ترخیصو انجام دادمردر صدم و بعد وارد اتاق شدم.صورتش به سمت 

 پنجره بود.صمزمه کردم؛



 آوردم تا آماده ب ی! _مارال جان؟لباساتو
 جوابی ن نیدم... قدمهای بلندمو به سمتش برداشتم و دوباره صداش صدم؛

 _مارال؟
مد ونفس برای  به ســراغم او بد  یه کلی ف ِر  ثان ند  ندادردر عرض چ جوابی 
سته اش روبرو  صورتش قرار گرفتم و با چ مهای ب ک یدن کم آوردم...مقابل 

ته بود شـــدمرمارالم خواب بودرخوابی عمیق ک ه صـــدا کردنهای من نتونســ
 مزاحمش ب ه و بیدارش کنه!

 دستمو روی صورتش ک یدم و اسم و صمزمه کردم؛ _مارال؟ع قم؟
 چ مهاشو باص کرد  و با دیدن چ مهای قهوه ایش لبخند صدم؛

 _بیدارشو مارالم...
 جمله ام توی دهنم مونده بود که صدای فریادش کل فضای اتاق رو پر کرد.

 فتو به من نزنرگم و بیرون._دست کثی
 اص صدای بلندش و اص اون نگاه بی احساسش یک قدم به سمت عقب رفتم.

 دوباره داد صد؛
 _گفتم نمیخوام ببینمتربرو بیرون!

 بی هیچ حرفی به سمت دررفتم.
 _من پ ت در منتظرمرآماده شو بریم عزیزم...

تاق باص شــد و دوباره روی صــندلی جا گرفتم ومنتظِر آماده شــدنش شــدم.در ا
ـــال و شــلوار م ــ ی اصش بیرون  مانتوی بنفش ســیر و ش یه  با  مارال 
ندامی  مانتوی ا ندام ،ریفش توی اون  چادرشــو ســر ن رده بود و ا مد... او



خودنمایی می ردرموهای مواک خرمایی رنگش روی پی ونی و اطراف صورتش 
 اص دیدنشریخته بود...اص دیدن این مارال مقابلم خیلی تعجب کرده بودمرهم 

 سیر نمی دم و هم میترسیدم که جز من کسی این منبِع پر اص ،رافتو دید بزنه...
 سریع پیِش روش قد علم کردم؛

 _چادرتم تو ساد بود!
 صل صد تو چ مهامو با پوصخند گفت:دیدم...

 حرف و صد و رفت.پ ت سرش حرکت کردم؛
 _پس چرا سرش ن ردی؟

 ندتر کرد...هیچ جوابی به سوالم نداد و قدمهاشو ت
اص بیمارستان بیرون رفتیم.ماشینو مقابل درب اور انس پارد کرده بودمردرو باص 

 کردم تا مارال بیاد و ب ینه.
وقتی برگ ــتم با مارالی روبرو شــدم که  رو به خیابون حرکت می رد.قدمهای 

 بلندی برداشتم و اص پ ت باصوشو گرفتم؛
 _کجا میری؟

ستم بیرون ک ی شو اص بین د : د و با ابروهایی که بهمدیگه گره صده بود گفتباصو
 دستتو به من نزن!

دوباره حرکت کردرروبرش ایستادم.سرشو باال آورد تا بتونه توی چ مهام نگاه 
 کنه...

حد   ـــده اش بیش اص ته ش های مواِک بیرون ریخ با اون مو باس و  توی اون ل
اهش توی نگخواستنی شده بود! توی نگاِه خ مگینش نفرت موک میزد.نفرِت 

 انقدر عمیق و ترسناد بود که اص مل صدن بهش منعم می رد.



 _مارال؟کجا میری؟
 _هرجایی ه وجوِد تورو کنار خورم حس ن نم!

نارم رد  که بهم صد اص ک نه ای  با طع فت و  با نفرت و تح م بهم گ حرف ــو 
ــه ی  ــوبش گوش ــها و موهای آش ــد.وقتی به خودم اومدم مارال با اون لباس ش

 د و برای یه تاکسی دست بلند کرده بود!خیابون بو
 بی اراده دسِت بلند شدشو گرفتم و پایین آوردم.

 _برو ب ین تو ماشین.
 صورت و نزدیک صورتم کرد و صیر لب غرید؛

 _تو دیگه حق نداری به من دستور بدی!
دست و بیرون ک ید و بالفاصله سوار تاکسی شد.این مارال هزاربرابر جسورتر 

 د که می ناختم!اص مارالی بو
ــوندمو با تمام  ــینم رس ــرعت خودمو به ماش ــی نگاه کردم و با س به پالد تاکس
قدرت پامو روی پدال گذاشــتم بهش چراغ دادم که بزنه بغل و جلوش پارد 

 کردم.
 اص ماشین پیاده شدمو بسرعت دِر عقِب تاکسیو باصش کردم؛

 _بیا پایین!
 نگاهش به روبرو بود.

 _حرکت کنین آقا!
 کنار صورتش بردم و غریدم؛ سرمو

 _مارال گفتم پیاده شو!



 سرشو ی باره به سمتم چرخوند؛
 _من باتو جایی نمیامردست اص سرم بردار!

 راننده ی تاکسی رو به مارال کرد و گفت:خانوم مزاحمن؟
ستمو بردم اص جیِب  نگاه خیره ی اون راننده به مارال منو تا مرص جنون ک وند.د

 رآوردمو پرت کردم سمتش.کتم یک مقدار پول د
شیِن خودم بردمش.با  سمت ما سبیدم و ک یدمش بیرون و به  باصوی مارالو چ

 دسِت دیگه اش بهم م ت میزد و با داد و بیداد میخواست که ولش کنم.
 در ماشینو باص کردمو هلش دادم تو...

همچنان داشت داد میزد و فح م میداد.میخواستم آروم ب هراینهمه عصبانیت 
 برای خودش مضر بود هم بچمون...هم 

س وت دعوتش کنم که  شش ب نم و به  صورتش بردم تا نواص سمت  ستمو به  د
 خودشو عقب ک ید و فریاد صد؛

 _دستای کثیفتو به من نزنرمن اص تو متنفرمرمتنفر. میفهمی؟
 _اما من عاشقتم...

 خندید! 
ــبونه ات با  ــق باصیای ش ــق منی؟تو کت ات مال منه و ع  ــقت! _عه؟ عاش ع 

توخیلی پســت تر اص چیزی هســتی که من ف رشــو می ردم.پس لطفن اص من 
 فاصله بگیر!

 _بابت اون اشتباه منو ببخش.اون فقط یه اشتباه بود!
 صورت و بهم نزدیک کرد و مثل یه ببر غرید؛

 _تو یه آشغاِل هرصه ایرفقط همین!



ن و مانی کردنمیدونم چی ــدرنمیدونم چرا دوباره دســتهای کثیفم اص عقلم نافر
 سیلِی مح مم روی صورتش ن ست!

ــتش  ــو لمس کرد و انگ  ــورتش قرار گرفت و بعد باالی لب  ــتش روی ص دس
 خونی شد.

دستمو دراص کردم و پ ت سرهم و با حرص دستمال کاغذی هارو اص جعبه اش 
بیرون ک ــیدم و مقابل صــورتش گرفتم.صــورت ــو کج کرد و اقدامی به گرفتِن 

ستمالها ن رد.با ی شده اص د سِت دیگه خوِن باص  شو گرفتم و با د ست چونه ا ه د
 بینیش رو پاد کردم و خیره به صورِت قرمزش لب صدم؛

 _من هرصه نیستمراون فقط یه اشتباه بود...
شی ه ت یه داده بود و هیچ حرفی نمیزد! منم بی هیچ حرفی رانندگی  سرشو به 

قیم بذارم برای همین مستمی ردم.دیگه نمیخواستم پامو توی اون ویالی لعنتی 
 به سمِت تهران حرکت کردم.

ــش کردمو  ــهربهش گفتم که مرخص بابا تماس گرفت تا اص حال مارال باخبر ب 
 داریم میریم تهران.

سرشو به شی ه ت یه داده بود و چ مهاشو بسته بود.نمیتونستم اص دیدنش سیر 
ب ــمربخصــوص وقتی چ ــمهاشــو میبســت و موهای مواجش گوشــه ای اص 

 ورت و اشغال می رد...ص
دِم یه رستوران پارد کردمو صداش صدم تا برای خوردِن غذا بیدار ب ه اما اون با 

 چ مهای بسته اش فقط صمزمه کرد که نمیخوره و دست اص سرش بردارم!



به محض این ه ماشینو تو حیاط پارد کردم مارال چ مهاشو باص کردر پیاده شد 
 و با سرعت به سمت خونه رفت...

 کلیدو توی در چرخوندم.
 _روی پله ن ینرسره...

ــو ت ون داد و صیرلب به تو ربطی نداره ای گفت و وارد خونه  ــدرمانتوش بلند ش
 شد.

اون خودشو توی اتاق حبس کرد ومنم به حموم پناه بردم تا دوش بگیرم... رفتم 
صحنه ی مقابلم تمام بدن شم که با دیدِن  سهای راحتیمو بوو  ماتاق خواب تا لبا

شو توی چمدونش جمع می رد. به چمدون  سها شت لبا شد! مارال دا ست  س
 ولباسهای ریخته شده روی تخت اشاره کردم؛

 _اینا چیه؟
 با همون صدای بی احساس و عصبیش گفت:مگه کوری؟

 _داری چی ار می نی مارال؟
دست اص تا کردِن لباسا برداشت و همونجور مچاله توی چمدون جاشون کرد و 

و دستگیرشو گرفت و به سمِت در که من جلوش خ  م صده بود  صیو و بست
حرکت کرد! دستمو روی دستگیره ی چمدون گذاشتم و راه و َسد کردم و صل 

 صدم تو چ مهاش...
 _نمیذارم بری!

 چمدونو ت ون داد تا اص اسارت من درش بیاره.
 _برو کناررمیخوام برم.

 چمدون و مح متر چسبیدم.



 مارال!من بدون تو طاقت نمیارم... _نمیذارم هیچ جا بری
 پوصخند صد؛

 _لطفن برو کنارراالن آ انس میاد.
به  به نبودنش تو این خونه ف ر کردم و  به رفتنش ف ر کردمر ظه  ند لح برای چ

 این ه من بدون اون میمیرم... دست و گرفتم و با التماس نالیدم؛
ن نرتورو خدا _مارال من خیلی دوســتت دارم...بخاطر یه اشــتباه اینجوری 

 نرو...
صدای صنِگ اف اف توی خونه پیچید.به سمت در قدم برداشتو صیر لب صمزمه 

 کرد؛
 _آ انسم رسید..

صدای بلندی گفتم:نمیذارم  بری!نمیذارم منو  ستی گرفتم و با  چمدون و دو د
 تنها بذاری و بری!

با یه حرکت چمدون ــو هل داد و انداخت صمین و خودش با عجله پله هارو 
طی کرد...پ ت سرش رفتم اما نتونستم بهش برسم و اون با سرعت درو کوبید 

 و رفت.
 مارال منو با جای خالیش تنها گذاشت و رفت...

 حتی چمدون و نبرد تا نتونم با گرفتنش مانعش ب م.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارال
ستاده بود و نگاهم می رد.با نزدی تر  ساختمون ای شدمر مونا جلوی  وارد حیاط 

م سالم داد و من هراسون و با صدای آرومی سراغ مامانینارو گرفتم و وقتی شدن
 فهمیدم رفتن مهمونی نفس  بلندی اص سر آسودگی ک یدم و به اتاقم پناه بردم...

روی تخت دراص ک یدمردستمو روی ش مم گذاشتم یعنی االن توی وجوِد من 
 یه موجوِد صنده داشت رشد می رد؟ یه موجود اص جنِس من؟

دِر اتاق باص شــد و مامان با لبخند پهنی وارد شــد.اصجام بلند شــدم و ســالم 
خت  نارم روی ت ید و ک ید و ب*و*ســ فت توی بغلش ک ــ دادم.منو ســ
ستم بگم دیگه نمیخوام با  ستم همه چیو به مامان بگم! میخوا ست...میخوا ن 
شِر بچه اش خالص ب م!  ستم بگمم کم م کنه تا اص  حامد صندگی کنم! میخوا



اشتم حرفامو آماده ی گفتن می ردم که مامان دست و روی صورتم ک ید و با د
 لبخند گفت:یعنی دخترم داره مادر می ه؟

 اص حرفهای مامان چ مهام گرد شد و متعجب نگاهش کردم که ادامه داد؛
که تو  بارداریتو داد و گفت  که حامد صنگ صد خبر  ته بودیم خونه ی عمه  _رف

م شـــب میاد.مارال نمیدونی چقدر اص بارداریت اومدی خونه ی ما وخودشــ
 خوشحال شدیم.

 اینبار با تعجب بی تری نگاش کردم؛
 _بابایینام فهمیدن؟

شد و همزمان با باص کردن دکمه های مانتوش گفت:معلومه  اص روی تخت بلند 
شو بیا پایین  ستنو منتظرن تا مامان خانومو ببیننرپا که فهمیدن! االنم پایین ن 

ف و صد و اتاق رو ترد کرد.دستمو بین موهام فرو بردمو خودمو پرت عزیزم. حر
ما  نده ا جداییو رو من بب ته راه  کارش خواســ با این  مد  حا خت. کردم روی ت
یانتش  با خ ما  مدم ا نار او هاش ک تار مه ی اخالق و رف با ه نده من  کورخو

 نمیتونم...من نه حامدو میخواستم نه بچه اشو!
شت...منم  سیلی میزدم...با نگاه اصم برنمیدا صورتش  با نگاه های تندوتیزم به 

 نگاه های غرِق در نفرتم میخواستم که بره اما اون با لبخند جوابمو میداد...
شتم به مرِد منفوِر  س وِت مطلقم دا سی حرفی میزدوم غول بود اما من تو  هرک

 صندگیم و بچه اش ف ر می ردم...به خالصی اص هردوی اونها...
 اده شو کم کم رفع صحمت کنیم!_مارال جان آم



ــنوعی این حرفو تحویلم داد و بعد تعارفات مامان و  حامد بود که با لبخنِد مص
 بابا که چه صحمتی و هنوص ن ستین و اص این حرفها...

 _من نمیام!!!
صورتم خیره ب ن.وخوب  همین یه جمله ی من کافی بود تا همه با تعجب به 

 و قورت میداد...میدونستم که حامد بزور آِب گلوش
تو این لحظات تنها صدایی که میتونست قلبمو اص ضربان بنداصه صدای بابا بود 

 که شنیدم؛
 _یعنی چی نمیرم؟

میخواستم تو چ مهای بابا نگاه کنم و بگم که چرا نمیرم! میخواستم باجسارت 
تو چ مهای پدرم خیره ب م و بهش بگم کنار مردی که اون برام انتخابش کرده 

 خت نیستم.خوشب
با خودت منو وارد این صندگِی  با ندارم...بگم  به این مرد اعتماد  بگم من دیگه 
لعنتی کردی خودتم نجاتم بده...   من میخواســتم با تمام جســـارتی که توی 
ستن این مردو  ستمو اص نخوا شتم مقابل خانواده ام بای وجودم بودو اصش خبر دا

ص این خانوادهرترِس اص این پدر و این صندگی بگم.اما خوب میدونســتم ترِس  ا
 ترِس اص این برادر این جسارتو توی وجودم به دار می  ید...

 داشتم اف ار رنگاوارنگمو اص جاده ی مهنم عبور میدادم که حامد نجاتم داد.
_باشــه عزیزم.اگه  میخوای بمونی حرفی ندارم اما فقط ام ــبو بمون هارفردا 

 میام دنبالت.باشه؟



با اون لبخنِد  کونِد مســخره اش حســـابی حرصــمو  این لحِن حرف صدنش 
ــو بریزم روی آب تا دیگه لبخنِد  کوند صدن  ــت پته اش درآورده بود.دلم میخواس

 یادش بره.
شروع کرد به تعارفات  صد رفتن کرد ومامان هم  شد و ق اص روی مبل ت ی بلند 

ستو تا هروقت دلش ب خواد ال ی که قدِم دخترمونو بچه اش روی چ مهای ما
 میتونه بمونه و اص این حرفها...

 به محض رفتن حامد اولین حرف بابا به دخترش این بود؛
 _چرا همراه شوهرت نرفتی دخترم؟

 و جواب مصنوعیه مامان به بابا؛
_وا خدا مرگم بده.این چه حرفیه آقا نادر؟دخترمون قابل دونسته یه ام بو بمونه 

 خونه ی ما ایرادش چیه؟
بل ت با روی م حالی ه چ ــم اصمن با جا خوش کرد و در نه  باالی خو  ِی 

برنمیداشت گفت:من ه نمیگم چرا مونده خانومراینجا خونه ی خودشه.منظورم 
ــت تو  ــت نیس ــوهرش بخواد باهم برن گردشردرس ــاید ش اینه که تعطیالِت ش

 تعطیالت اونو تنها بذاره.
با صب یدونســتم داره  یدم.خوب م بارو میفهم با ون بی من خیلی خوب منظور 

 صبونی بهم میفهمونه که اینجا جای موندن نیست...
مصطفی وقتی منو سِر پا دید که م غول باصی با انگ تهای دستم بودم گفت:بیا 

 ب ین ببینم خواهری! حاال جوجوت چی هست؟دختره یا پسر؟



اص شــنیدن این حرفش ُگر گرفتمو ســرخ شــدِن گونه هامو حس کردم.مامان  با 
 ی م  ِی پسرش ک ید؛خنده دستی به موها

ــه  ــده.تاچهار پنج ماهگی که نمی  ــم ن  ــِر خنگ من! هنوص یه ماه  _ای پس
 جنسیتو ت خیص داد...

سریع  شتم خیلی  ستادن ندا شده بودم و طاقِت ای سابی خجالت صده  دیگه ح
 شب بخیری گفتم و راِه اتاقمو پیش گرفتم...

ط بود.جواب با صــدای صنِگ گوشــیم چ ــمامو باص کردمرمادِر حامد پ ــت خ
 دادم؛

 _جانم؟
 صدای مهربونش توی گوشم پیچید؛

 _سالم دخترمرخوبی؟
 _خوبم مادرجونرشما خوبین؟

ماهم خوب  نه  گه برگردی خو فت:ا بل گ عد آرومتر اص ق کمی م   کرد و ب
می ــیم.چرا رفتی خونه ی بابات دخترم؟چه اتفاقی بین تو وحامد افتاده مارال 

 جان؟
سید  سوال میور سوالهاش جوابی مامان مدام  ستم به هیچ دوم اص  و من نمیتون

 بدم...
 _من و حامد دیگه نمیتونیم باهم صندگی کنیمرمیخوام جدا ب م مامان!

شما قراره پدر و مادِر  سر خونه صندگیت  _توروخدا این حرفو نزن دخترم.برگرد 
 یه بچه ب ین.بخاطر اونم شده باهم کناربیاین!



ــت بزناش؟ اص اصچی برای مامان حرف میزدم؟اص  ــرش؟ اص دس ــ اکیای پس ش
 امیتاش؟یا اص خیانتش؟ اص چی میتونستم بگم تا خودمو تبرعه کنم؟اصچی؟...

 با چند جمله ی بیخود تماس رو قطع کردم.
امروص باید همه چیو به خانواده ام میگفتم و خودمو اص این بار ســنگین خالص 

 می ردم.
سته بودمو  سولی ن  صندلِی روبروی میز کن س ووار خ ک روی  موهامو با 

ــم حامد  ــیم توی اتاق پیچید.با دیدِن اس ــدای صنگ گوش می ردم که دوباره ص
 گوشیو روی تخت پرت کردمو به کارم ادامه دادم...
 صدای پیامک اومدرباصش کرم ومحتواش این بود؛
 _گوشیو جواب بده وگرنه همین االن میام اونجا...

قرار دادمربی هیچ حرفی! صداش و بالفاصله تماس گرفت.گوشیو روی گوشم 
 ناآروم بود و بلند؛

مانم  ما یِل  یه تحو یات چ باتوام؟این چرند ـــدامو می ــنوی؟ مارال؟ص _الو 
دادی؟هان؟ مگه صندگی بچه باصیه؟ توی شـ مت بچه ی منو داری و اص طالق 

 حرف میزنی؟ف ر کردی من میذارم هر غلطی دلت خواست ب نی؟
 به حرف اومدم؛ حاال دیگه با شنیدن جمله ی آخرش

لت  بذارم بی ــتراص این هر غلطی د که غلطو تو کردی و من نمیخوام  _فعال 
 خواست ب نی... 

 داد صد؛



_من غلط کردم...من گوه خوردم...تو دیگه ادامه نده!  من برخالف حامد آروم 
گه نمیخوام  عذرخواهی خیلی دیره! دی با همون خونســردی گفتم:برا  بودم و 

 باهات صندگی  کنم.
حرفمو صدمو گوشیو قطع کردم.من باید همین امروص تصمیمی که گرفته بودم رو 

 با خانواده ام درمیون میذاشتم اما چجوری؟
ست...یه  شد و کنارم روی تخت ن  شد و مامان وارد  سه َتقه به در اتاق صده 

 دسته اص موهای مواک و نمدارمو میون دستهاش اسیر کرد؛
 _خوب خوابیدی؟

 ی تایید باال و پایین کردم.سرمو به ن انه 
 هر دو توی س وت به همدیگه نگاه می ردیم...

 دلم میخواست اونی ه س وتو می  نه من باشم.صداش کردم؛ 
 _مامان؟

 موهامو روی شونه ام رها کرد؛
 _جانم؟

ــمیمم  ــمهای مادرم بودم و به این ف ر می ردم که آیا میتونم اص تص خیره ی چ 
 بود؟باهاش حرف بزنم یا شدنی ن

ناخونای نیمه بلند انگ تهای دست راستمو با تمام توان کِق دست چوم  ف ار 
باالخره عزِم  که  جار میرفتم  با خودم کلن یدادم و برای گفتن و نگفتِن حرفم  م

 گفتن کردم؛
 _مامان من دیگه نمیخوام برگردم!

 _یعنی چی دخترم؟!



 _دیگه نمیخوام با حامد صندگی کنم!
ــد ــاره کرد که ص ــال میفهمی چی بهم اش امو بیارم پایین و صمزمه وار گفت:اص

 میگی مارال؟
_معلومه که میفهمم مامانرمن دیگه عالقه ای به صندگی کنار اون ندارم.درد 

 این موضوع اینهمه سخته؟
شمرده گفت:  شمرده  سرم ایستاد و با تح م و  شد.درست باالی  اصجاش بلند 

 یش شوهرت.تو همین امروص برمیگردی         خونه اترپ
 و بعد اص دادن ح م اتاق رو ترد کرد.

ــر میز  ــرعت پیمودم.همه س ــیر اتاق تا پذیرایی رو بس ــدمو مس اص جام بلند ش
صبحانه  ن سته بودن و با شنیدن صدای قدمهام بطرفم برگ تن.صبح بخیری 

 گفتم و سرمیز ن ستم.
باصی  شیه تی ه ی کوچیِک مربعی اص نون تافتون رو توی دســتم گرفتم و باها

شتم برای گفتن و نگفتِن حرفام دودوتارچهارتا می ردم.اما باید میگفتم  کردم.دا
 و این ترِس لعنتی رو تموم می ردم.

 _چرا با غذات باصی می نی بابا؟
سوند... لب پایینمو  ضربان قلب منو به هزار میر صدایی که  صدی بابا بود! باص 

وم بیرون میومد گفتم:میخوام به دندون گرفتم و با صــدای خفه ای که اص ته گل
 باهاتون حرف بزنم بابا!



مامان تند و تیز نگام کرد و با لبخنِد مصــنوعی گفت: حتمن میخوای درمورد 
سیسمونی حرف بزنیرخیالت راحت عزیزم بهترین سیسمونِی دنیارو برای نوه 

 ی خوشگلمون میخریم...
 _میخوام درمورد خودمو صندگیم حرف بزنم مامان!

 تعجب نگاه و بین من ومامان به حرکت درآورد. بابا با
 _چه اتفاقی افتاده؟

 _بابا من دیگه نمیخوام با حامد صندگی کنم!
حرفی که صدم مثل ُپتک روی سِر خانواده ام خورد.بابا نگاه اصم برنمیداشت.برای 

 تبرعه ی خودم شروع کرم به حرف صدن؛
 هرگفتم درست می ه اما _تو این چندماه همه چیو تحمل کردمرگفتم تموم می

ست ن د که ن د.من دیگه نمیتونم  ن د... هیچ دوم اص اخالقا و کاراش در
 باهاش صیر یه سقق صندگی کنم...

 _حاال که بچه اشو بارداری یادت افتاده نمیتونی باهاش صندگی کنی؟
 مرتضی بود! برادری که همی ه بهم صخم میزد.

 ه فقط خودم شنیدم لب صدم؛با اخم غلیظی نگاهش کردم و آروم طوری 
 _بچه اشم نمیخوام...

بابا اص روی صــندلی بلند شـــد و بی هیچ حرفی به پذیرایی رفت.دنبالش راه 
ستادم و  سترمقابلش ای افتادم.خیلی ریل س روی مبِل ت ِی باالی پذیرایی ن 

 باهمون صدای خفه ام گفتم:چرا هیچی نمیگین بابا؟
ل ن ستن اما  من همچنان سرپا ایستاده مامان و مرتضی و مصطفی هم روی مب

 بودم.بجای بابارمامان حرف صد؛



ست بخاطر این  شوهری قهر و دعوا بوجود میاد اما قرار نی _تو صندگِی هر صن و 
قهرو دعواها صن شال و کاله ب نه و بیاد خونه ی باباش و حرف طالقو به صبونش 

 بیاره.مگه نه آقا نادر؟
 بابا باالخره لب باص کرد؛

شوهرر  _دختری که لباس عروس تنش می نه و اص خونه ی باباش میره خونه ی 
 دیگه حق نداره با نیت طالق برگرده!

 مامان اص شرایط سواستفاده کرد؛
خانواده ی دختر وقتی بفهمن  گاری.نمیگی  ته قراره بریم خواســت _آخِر هف

میگن نخواهر آقا داماد نرفته خونه ی بخت برگ ته خونه ی باباش چی میگن؟ 
 خانواده ای که دخترشون طالق گرفته حتمن پسرشونم طالق میده؟

مانرمنم ان ارش نمی نم  ما خانواده ی دختر این حرفو میزنن  که  مه  _معلو
اصال خودم به خانواده ی دختر میگم شک ن نن که یروصی دخترشون مثل من 

 برمیگرده خونه اشون! اصدواجی که صوری باشه حتمن آخرش جدایِی. 
 ا دوباره صحبت کرد؛باب

_هر م  لی که دارید باید دوتایی و بین خودتون حلش کنید!دوتایی...توخونه 
 ی خودتون و بین خودتون...

بابا مثل همی ه ح م رو صادر کرد و مثل یه قاضی اص جایگاه همی گیش بلند 
که هنوص امیدوار بود و  تاق حرکت کرد ومن مثل متهمی  به ســمت ا شـــد و 

فهاشرخودشــو تبرعه کنه و رای قاضــیو برگردونه در تالش میخواســت با حر
 بودم.



 اینبار صدام بلندتر شد؛
صال براتون مهم  ست من تو این چندماه چی ک یدم؟ ا صال براتون مهم ه _ا
صال براتون اهمیتی داره بدونید من پری ب  ست نداره؟ ا شوهرم منو دو ست  ه

 کجا بودم؟
دت شــمال گردشرمگه غیر اص _کجا بودی مادر؟بنده خدا شــوهرت برده بو

 اینه؟
 اینبار گریه هم به صدای بلندم اضافه شد؛

_آره غیر اص اینه مامان خانوم! چون من پری ـــب داشــتم خودمو تو دریا غرق 
می ردم که اص شــانس بد نجاتم دادن! چون من پری ــب بیمارســتان بودم اما 

 دید حالموهیچ دومتون خبر ندارید.میدونید چرا؟چون  حتی ی بار صنگ نز
ستم...چون هیچوقت تو صندگی  سید...چون من برای هیچ دومتون مهم نی بور

 پ تم واینستادین...حداقل اینبار پ تم باشین ونذارین بی تراص این امیت ب م.
در همین حین صــدای اف اف توی فضــای ســنگین خونه پیچید.با ترس به 

 سمتش برگ تمو توی صفحه اش حامدو دیدم.
سته ام دوخت و حرف حاال خیره ی با شدم و اون نگاه و به چ مهای خ با 

 آخرشو صد...
 _شوهرت اومده دنبالترصودتر آماده شو تا صیاد معطل ن ه!

 این حرِف آخر بابا بود...
ــت در  ــیر پله ها تا اتاقمو دویدم.پ  ــرعت مس ــدت گرفت و با س گریه هام ش

ش رای خانواده ان ستم و با صدای بلند صجه صدم.مگه یه آدم چقدر میتونست ب
 بی اهمیت باشه؟



 صدای در و بعد مامان به گوشم رسید؛
_مارال حامد ن ــســته تو پذیرایی.ما طوری برخورد ن ردیم که بفهمه موضــوع 
قهرتونو میدونیمراونم گفت اومده دنبالت برید گردش.پاشــو آماده شــو بیا با 

یا عزیزم.بخاطر بچ ندهرکوتاه ب ی ه ی توشــوهرت بروراین قهرای ال یو کش 
 ش مت کوتاه بیا...

باره باید برمیگ ــتم کنار  نفس برای ک ــیدن کم آورده بودم! اص ف ر این ه دو
مردی که همین دو روص پیش بهم خیانت کرده بود داشتم دق می ردم...مگه من 
صیتمو صیر پا  شخ ستم غرور و  شتم؟چطور میتون آدم نبوم؟ مگه من غرور ندا

 ای که به قصد طالق اصش بیرون اومدم؟ بذارمو دوباره برگردم به خونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 حامد
 دی ب جای خالیش تو خونه بیداد می رد...

 دی ب بال ِت م ترکمون موهای مواج و کم داشت تا نواصش ون کنم...
 دی ب نبود تا اسم صیباشو صدا بزنم و اون با لبخند مهربونش بگه جانم؟

 بود...دی ب جای خودش و تمام مهربونیاش خالی 
 و من وح ت داشتم اص این ه جاش برای همی ه تو خونه ام خالی باشه... 

 من اص نبودِن مارال میترسیدم!
 اص نداشتِن صنی ه تمام رون وجسمش به من تعلق داشت میترسیدم...

صـدای کوبیده شـدن در و فریاد مامان هراسـونم کرد و بسـرعت خودمو به در 
 رسوندم و باصش کردم.

صبانیت مامان چ مه سته ام دوخت و با ع ض و به چ مهای خ ای پراص غی
 فریاد صد؛

 _تو چه غلطی کردی پسره ی جوعلق؟هان؟
درو همونطور نیمه باص رها کردم و به سمت کاناپه رفتمر خومو روش پرت کردم 

 و دستمو توی موهام فرو بردم و با کالفگی گفتم:چه غلطی کردم مامان؟
با به کمر  حاال دســـت  که  مان  تاده بودرگفت:ف ر کردی ما الی ســرم ایســ

هیچ دوممون اصت نورســیدیم چرا مارال اون ــب خودشــو پرت کرد تو آب 
 بیخیالش شدیم؟ ف ر کردی نباید بهمون جواب پس بدی؟



یادآوری اون  حرفهای مامانرپری ـــب و اون اتفاقهایی نحس رو یادم میاورد و
 موضوع منو کالفه تر می رد؛

 _مامان تمومش کن!
سیده تهران رفته خونه ی  _االن سیدم گفتم چرا نر صنگ صدم به مارال حال و پر

 باباشرمیدونی تو جوابم چی گفت؟
 بادقت خیره ی مامان بودم ومنتظر شنیدِن جواب مارال!

 _گفت نه حامدو میخوام نه بچه اشو...میخوام اصش طالق بگیرم!
 شنیدن همین حرف کافی بود برای دیوونگیه من...

 پدال گاص ف ار میدادم تا هرچه صودتر خودمو به مارال برسونم...پاهامو رو 
چ ــمهامو به پله هایی که به در اتاقش ختم می ــد دوخته بودم تا هرچه صودتر 
بیاد و بتونم ببینمش...صــدای  پاهاشــو می ــنیدمرداشــت آروم بهم نزدیک 

ضربان قلبم ب شده بود و  سینه حبس  سم توی   همی د...نزدیک ونزدی تر...نف
شتم تا حتی یک لحظه اص دیدنش  شمارش افتاده بود...چ م اص پله ها برنمیدا
غافل ن م...سرش پایین بود و کیف و روی پله ها می  ید...  با آخرین قدمی 
که برداشت پای پله ها ایستادرسرشو باال گرفت و با صدایی که پر بود اص بغض 

 سالم داد...
 م یا غِم چ مهای سرخ شده اشو...نمیدونستم غِم بغِض صداشو داشته باش

 اصجام بلند شدم و با شرمندگی جواب سالم و دادم.
 _من آماده ام!



منتظر هر حرفی اص جانبش بودم بغیر اص این...اون درمقابل چ مهای گرد شده 
مدن می رد...من چی  با من او مادگی برای  تاده بود و اعالم آ اص تعجبم ایســ

 میخواستم بغیر اص این؟؟؟
شتم و با لبخنِد پت و کتمو  سمتش بردا توی تنم مرتب کردم وچند قدِم بلند به 

 پهنی گفتم:بریم عزیزم.
مارال توی ماشین منرکنار من ن سته بود...عطر آروم وخن ی که همی ه میزد 
فضـــای ماشــینو پر کرده بود ومن با دم و باصدمهای عمیق اونو به ریه هام راه 

سم نمی  یدم تا هی سهاش میدادم.حتی نف صدای نف شنیدِن  صدایی مانع  چ 
 ن ه اما اون انگار نفسم نمی  ید تامنو محروم کنه اص این نعمت...

شی ه ت یه داده بود و چ م دوخته بود به  شو به  سر مثل عادت همی ه اش 
 خیابون.

شده  ضر  سم برای چی حا ستم اصش بور شتمرحتی نمیتون جرات حرف صدن ندا
اص متارکه برای من حرف صد پس چطور حاال  برگرده خونه!؟ اون که پ ــت تلفن

 کنار من ن سته؟!
ماشــینو جلوی یه رســتوران ســنتی نگهداشــتم و با تته پته گفتم:بریم ناهار 

 بخوریم؟
 _منو ببر خونه خودت بیا ناهارتو بخور!

صل صدم تو مردم های قهوه ای رنگش و با لحن آرومی گفتم:تنهایی که نمیتونم 
 برم رستوران.

 اصمِن عاشق دصید؛نگاه و 
 _با همون کسی برو رستوران که به من ترجیحش دادی!



این حرفش ُمهر س وتی شد روی لبهام و بی هیچ حرفی به سمت خونه حرکت 
 کردم...

صد بیرون  شو توی اتاق مهمون حبس کرده بود و ق ساعتی می د که خود سه 
یره رو اومدن نداشــت.چند تقه به در صدمو وقتی جوابی اصش ن ــنیدم دســتگ

 چرخوندمو وارد اتاق شدم.
روی تخت دراص ک یده بود و دست و روی چ مهاش گذاشته بود.لبه ی تخت 

 ن ستم و اسم و صدا صدم؛ _مارال؟
 جوابی نداد اما میدونستم که بیداره.دوباره صداش کردم؛

 _مارال؟پاشو یچیزی بخورراص صبح هیچی نخوردی!
 _نمیخورم!

 بخور. _مگه می ه نخوری؟پاشو غذاتو
 _گفتم نمیخورمربرو بیرون.

 دست و اص روی صورتش کنار صدم و دوباره ت رار کردم؛
 _حداقل بخاطر اون بچه پاشو یچیزی بخور.

 دوباره دست و روی چ مهاش گذاشت و لب صد؛
 _اتفاقن بخاطر همون بچه است که نمیخورم.

ــگلش و ــمهای خوش ــو کنار صدم اص روی چ  ــت  با  دوباره با لجاجِت تمام دس
 گرهی که بین ابروهام بود گفتم: منظورت اص این حرف چیه؟هان؟



بسرعت به سمِت آشوزخونه رفتم و غذایی رو که سفارش داده بودم توی سینی 
گذاشــتم و برگ ــتم به اتاق.غذا رو روی تخت گذاشــتم و با حالت دســتوری 

 گفتم: یاال پاشو غذاتو بخور!
چ م بهم صدن و بدون توجه به جیغ  جوابی بهم نداد.بهش نزدیک  شدم و تو یه

 ودادش بلندش کردم و ن وندمش روی تخت.غذا رو هل دادم سمتش.
 _صودباش غذاتو بخور!

_دست اص سرم بردار عوضیرمن دلم نمیخواد هیچی بخورم.دلم نمیخواد بچه 
 ی آشغالی مثل تو توی ش مم باشه.

 ر غذاتو بخور.خودمو کنترل  کردم و همراه با اشاره به غذا گفتم: باشه
 سینی غذارو به سمتم هل داد و گفت:نمیخورمرببر بده بهارجونت کوفت کنه!

برای بار چندم به شــیطون لعنت فرســتادم و خودمو کنترل کردم.یه قاشــق اص 
ــنوعی گفتم:بخور  ــورتش گرفتم و با لبخنِد مص ــتم و روبروی ص غذارو برداش

 ع قم انقدر خودتو امیت ن ن!
 چرخوند وچ ماشو بست؛ صورت و به سمت راست

 _برو بیرون!
 قاشقو صمین گذاشتمربا دستم صورت و به سمت خودم چرخوندم؛

یگ*ن*ا*هو  چه ی ب قدر خودتو اون ب خاطرم ان که ب ندارم  خدا من ارصش  _ب
 امیت کنی عزیزم! تو غذاتو بخوررمنم قول میدم اص جلوی چ مت گم ب م.

 _من میخورم تو گم و!



ــوت  این جمله رو با تمام بی ــنیدم مغزم س ــی گفت و اص چیزی که ش ــاس احس
ک ــید اما باصم خومو کنترل کردم و به گفتن چ ــم اکتفا کردم واص اتاق بیرون 

 رفتم.
 گوشیم صنگ خوردرجواب دادم؛

 _بله مادر؟
 _حالش خوبه؟

 _آره خوبه.
 _حامد بخدا قسم اگه بفهمم امیتش کردی من میدونم و تو! فهمیدی؟

 _چ م مامان.
 ت کردم روی مبل و خودمم رو کاناپه دراص ک یدم...گوشیو پر

ــوندم درو  تمام بدنم کوفته بودرخودمو بزور اص رو کاناپه بلند کردم و به اتاق رس
ــتو پامو گم کردمو  ــدن در اتاق همانا و ندیدن مارال همانا...دس باص کردم.باص ش
شده  سرخ  صبانیت  شدت ع سم و فریاد صدن.اص  صدای بلند ا شروع کردم با 
بودم و ی ریز صداش می ردم تا این ه وارد اتاق خواب خودمون شدم و با مارال 
شت و م غوِل خ ک کردِن  شدم.مارالی که هوله ی تن پوش به تن دا روبرو 

 موهای خیِس مواجش بود.
 _چه خبرته؟ سر آوردی؟

با دیدنش توی اتاق خوابمون تمام آرامش دنیا به قلبم پناه آورد و اص سر آسودگی 
دیوار ت یه دادم و با لبخنِد پهنی که روی لبهام نقش بسته بود صل صدم به ماراِل به 



چ ــم قهوه ای و موخرمایی خودم...صل صدم به این فرشــته ی پر اص ،رافتم...به 
 لبهای صورتی رنگش چ م دوختم و صیرلب صمزمه کردم؛

 منــــعم ن ن ِص میوه ی ممنوعه ی لبــــــــــت....
 فرصنـــــِد آدممربگــــــذار امتــــحان کنم...               

هاش ور  با مو یاورد و  ما بروی خودش ن یدرا مطمئنن بودم صمزممو شــن
رفت.حاضــر بودم همه چیو به جون بخرم اما این موجوِد عجیب با من غریبی 

 ن نه!
ام ب خواستگاری مرتضی است اما مارال قصد بیرون اومدن اص الد خودشو 

بارم ندارهرحتی در به خواســتگاری کلی لیچار  مقابل اصــرار من برای رفتن 
 کرد...

اص بهار خبری نیست.اص وقتی اص شمال برگ تیم معلوم نیست کجا رفته و خبری 
 هم نمیخوام اصش داشته باشم. حال این روصای من ومارال همش تقصیره اونه.

مارال هم باره  نه ام برگرده و دو به خو باره آرامش  ون صِن مطیع دلم میخواد دو
وحرف گوش کن خودم باشه که همی ه آخرش کم میاورد...من اص صنم اطاعت 
میخوامرحرف شنوی میخوامرشنیدن کلمه ی چ م رو میخوام.این مارال اصال 

 شبیه مارال من نیست!
ام ب قراره شامو پایین دورهم باشیمرراضی کردِن مارال با مامان بود که موفق 

 شده بود.
ــرت  ــلوار و تی  ــدای ش ــدمرباص ص راحتیمو تن کردم و تو پذیرایی منتظرش ش

قدمهاش ضــربان قلبمو باال برد اص پله ها پایین اومد و بی توجه به من اص کنارم 



صحنه ی  شنا بودریه  صحنه برام خیلی آ سوند...این  شو به در ر شد و خود رد 
 ت راری...

سرِی کوتاه و موهای پری ون  سارافون جذب و یه رو صورتش مارال با یه  دور 
مقابلم ایســتاده بودردقیقن مثل فردای عروســیمون! اما بین این دو روص یه فرقی 
وجود داشت! اونروص نمیدونست باید چادر سر کنه و امروص میدونه و اص لج من 

 این ارو ن رده...
 مثل همونروص خودمو بهش رسوندم؛

 _چادرتو سرکن بریم...
 خیره شد تو چ مهای خسته ام؛

 راگه ناراحتی نمیام._سرنمی نم
 اص کنارم رد شد که دست و گرفتم و مانعش شدم و حرفمو ت رار کردم؛

 _چادرتو سرکن بریم پایین همه منتظرمونن.
 ابروهای ک یده اشو باال داد؛

 _دیگه چادر سر نمی نم!
تو یه نگاه سرتاپاشو برانداص کردمرچطور میتونستم اجاصه بدم صنم با این لباس تو 

 که توش برادرم....استغفرالله. جمعی باشه
باصی رو تموم کن برو مثل همی ـــه چادرتو  _مارال اصت خواهش می نم این 

 سرکنرآرای تم کم کن.
 _آرای مو دوست دارم...

 _من دوست ندارم.



 _دوست داشتنو نداشتن تو اصال برام مهم نیست.
 این حرفو با بی رحمِی تمام بهم صد.

ــتمو  ــص ــت ش ــیدم و پاکش منم با بی رحمی انگ  ــرخ رنگش ک  روی ر  س
 کردم...

 هر دو دست و روی سینه ام گذاشت و به عقب هلم داد و فریاد صد؛
_تو با چه حقی ر  منو پاد می نی؟هان؟ف ر کردی منم مع وقتم؟آره؟ تو کی 

 هستی که برای من تعیین ت لیق می نی؟
سینه ام حس می ر سه ی  شو روی قف ستا ضربه ی د ! دمخ  م صده بودرهنوص 

 ی ریز دادو بیداد می رد؛
_تو هیچ س من نیســتی! نه شــوهرم! نه پدر بچه ام! نه حتی هم خونه ام! تو 

 همون شب برای من مردیرمیفهمی؟ تو برای من تموم شدی آقا حامد.بفهم.
 حرفاشو صد و با سرعت پله هارو برای رسیدن به پناهگاهش دویید...

ضربه اشر شه ی دیوار ماتم برده بود و برای و من هنوص گیج و منِگ حرفها و گو
 اص دست دادِن ماراِل مطیعم حسرت میخوردم.

سی و ام ب  ست دادم. فردای عرو سرِت حماقتی که کردم و ع قی که اص د ح
سیلیی که بهش صدم چادر  شتراونم این ه اون ب با وجود  یه فرِق دیگه هم دا

ِر ه دراص ک یدم ومنتظسرش کرد و اومد پایین اما ام ب تا خوِد صبح روی کاناپ
 اومدن ماراِل چادر به سرم شدم اما اون نیومد...

یه هفته اص برگ ــتن مارال میگذشــت توی این یک هفته نه درســتوحســابی غذا 
مه  ند کل که میخواســتم چ بارم  با من حرف میزد و هر مه  یه کل نه  میخورد و 



ش تنهاباهاش صـحبت کنم با جیغ و دادو بیداد اصم میخواسـت که گم ب ـم و 
 بذارم!

فردا عقِد مرتضی بود یه ج ِن محضرِی ساده اما مارال همونطور که نخواست 
 تو خواستگاری شرکت کنه نمیخواست تو مراسم عقدشم باشه...

اما من به مادرش قول داده بودم سعی خودمو ب نم تا راضی ب ه و بیاد.اص وقتی 
ضر نبود کنار شده بود و حا شه منم پامو توی  مارال تو اتاق مهمون قایم  من با

 اتاق خوابمون نذاشتم و روی کاناپه میخوابم!
 اون اتاق فقط با مارال برام معنای اتاقو پیدا می رد...

خت  لب ت باص کردمو  یدمردرو  ماده کردم و توی ســینی چ نه رو آ حا صــب
ن ستم.پاهاشو توی ش مش جمع کرده وخوابیده بود.دستمو دراص کردم و روی 

  و صمزمه کردم؛موهاش ک یدمراسم
 _مارال؟عزیزم؟

ــداش  ــو باص ن رد.دوباره همراه با نواصش ص ــمهاش پل اش ت ون خورد اما چ 
 کردم؛

 _عزیزم؟پاشو صبحانه اتو بخور.پاشو ع قم.
 چ ماشو باص کرد و به چ مهام دوخترلبخنِد پهنی صدم؛

_چه عجب بیدار شــدین خانومرصــبحانه اتونو آوردم بفرمایین میل کنین بعدم 
 ده ب یم برای ج ن!آم

 چ مهاشو بست و صمزمه کرد؛
 _اگه حرفات تموم شد برو بیرون!



دستمو ک یدم روی پی ونیشرموهاشو کنار صدمو گفتم: پاشو دیگه امیت ن ن 
ع قمربلند شو غذاتو بخوررصنگ بزن آرای گرت بیاد آماده ات کنه بریم ج ن 

 داداشت...
 _من داداش ندارم.

 جان! امروص داداشت داماد می ه ها... _عه نگو این حرفو مارال
 _به من چه که داماد می ه؟

 _این حرفا چیه عزیزم؟مگه داداشت نیست؟
 چ مهاشو باص کرد ومثل یه ببر صخمی به سمتم هجوم برد و فریاد صد؛

_من چی؟مگه من خواهرشون نبودم؟مگه من دخترشون نبودم؟هان؟ مگه من 
 باشن؟ برای اونا مهم بودم که اونا برای من

ستم با آرام ی که تو وجودم بود ببر صخمیمو آروم کنمربا آرومترین لحِن  میخوا
مم ن گفتم:کی میگه تو براشــون مهم نیســتی؟ توخیلی برای خانواده ات با 
شیرتو برای من با  شیربرای پدر و مادرت باارص شات باارص شی.تو برای دادا ارص

 ارصشترینیرچرا این ف رارو می نی؟
 وکش کرد و صمزمه وار لب صد... عصبانیتش فر

 مارال صمزمه وار لب صد جمالتی رو که تمام وجود منو آتیش صد...
گه  جدا کردن و بزور صن ی ی دی _اگه براشــون مهم بودم چرا منو اص ع ــقم 
کردن؟ اگه برات مهم بودم چرا مع وقه اتو به من ترجیح دادی؟ اگه برات مهم 

گه بر نت کردی؟ ا یا خانواده ام مهم بودم چرا منو تو خونه بودم چرا بهم خ ای 
اشــون نگه نداشــتنو مجبورم کردن برگردم پیش آشــغالی مثل تو؟ چرا من برای 

 هیچ س مهم نیستم؟چرا؟



ش ایی که میریخت تحویلم داد! بی هیچ حرفی اصجام  شو همراه باا مارال حرفا
 بلند شدم و اتاق رو ترد کردم.

شدم شین  سوار ما شدم...کنار  اص خونه صدم بیرونر ستم اص خونه دور  و تا میتون
ستم  شدمرنفس برای ک یدن کم آورده بودمرتا میتون شتم و پیاده  اتوبان نگه دا
فریاد صدم حاضــر بوم مارال مثل اون ــب هرچی اص دهنش درمیومد بارم می رد 
ــتهاش قرار میداد اما اص  ــابت م  ــینه هامو مورد اص ــتهای ،ریفش س یا با دس

 رام نمیگفت! نرسیدن به ع قش ب
سو جز من ع قش  شت بهم میگفت اما هیچ  ست دا کاش مارال هرچی دو

 خطاب نمی ردرکاش...
من هنوصم با شنیدن این ه مارال قبال عاشق کِس دیگه بوده و اون شخص برادرم 

 بوده تمام وجودم آتیش میگیره!
 باصم تمام اف ار پلید به سراغم اومدن.باص با خودم صمزمه کردم؛

مام این مدت بهم دروغ میگفت و هنوص عاشــق علی بود!؟ن نه هنوص _ن نه ت
 بین مارال و علی...

سرمو ت ون دادم تا اف ار منفی اص مهنم بیرون برن.سوار ماشین شدم وحرکت  
کردم.چند ســاعتی می ــد که بی هدف تو خیابونا حرکت می ردم و به کارای 

ـــ یت ش مارال خیلی ام مارال ف ر می ردمر فای  با اصدواک خودمو حر ده بودر
صوریش...با امیتها و شــ اکیای من...با بی اهمیتی خانواده اش...با خیانت 

 من...



حاال اون هرکاری می رد و هرچیزی که میگفت کامال حق داشـــت! اون حق 
سون  سرتو موقع خیانت ببینی؟مگه آ سون بود هم شغال مگه آ شت بهم بگه آ دا

 بود درد کاری که من درحقش کرده بودم؟
به صندگی کنار من او با بیرحمی عذابش دادم که غرق شـــدن تو دریارو  نقدر 

مه ی  ید ه با مل می ردم. تارشــو تح مام اخالق و رف ید ت با حاال  ترجیح داد.
 تندخویی هاشو بجون میخریدم.

مارالو بی ـــتر اص هرکســی  که من  یدونســـتم این بود  که م ها چیزی  تن
 میخواستم...بی تر اص هرکسی توی دنیا...

 خونه شدم و شروع کردم به صدا صدن اسمشوارد 
 _مارال؟ مارال خانوم؟ع ق من کجایی؟

ــک می ردرحتی نگاهم ن رد.با  ــو با هوله خ  ــت موهاش دراتاقو باص کردمرداش
سرش  سولی و خودم پ ت  شتم روی میز کن سته گلو گذا سالم دادم و د لبخند 

غول ود من م روی    لبه ی تخت ن ستم.اص آیینه میدیدمش که بی توجه به وج
ــووارو  ــ  ــولیو باص کردم و س ــوی میز کنس ــدم ک  موهاش بودراص جام بلند ش
درآوردمرسیم و صدم به برق و روشنش کردم.دقیقن پ ت سرش ایستادم و با یه 

 دست هوله رو اص سرش برداشتم و گرمای س ووارو به موهاش دادم.
هیچ حرفی مارال درمقابل کاری که کردم هیچ ع س العملی ن ون نداد حتی 

ــتش که حاال بزرگترین امیدواری  نزدرفقط آروم و بی حرف به حلقه ی توی دس
 من برای داشتنش بودرخیره شد.

س ووارو خاموش کردم و گذاشتم روی میزرلبامو گذاشتم روی سرش وهمراه 
 با بوییدن موهاش سرشو ب*و*سیدم و باص صمزمه کردم؛



 بخش..._منو ببخش مارال! تورو جون بچه امون منو ب
 _نمیتونم...

همین یه کلمه رو گفت و به ســرعت اتاق خوابی که تا چند وقت پیش بینمون 
 م ترد بود و حاال م ان مالقاتهای تصادفیمونرترد کرد...

به بغل ک ــیدنش تنها  با بوی تنش و حســرِت  تاق رو ترد کرد ومنو  مارال ا
 گذاشت...

قب داشــت و برمیگ ــتم به این موقع بود که دلم میخواســت صندگیم یه دنده ع
سونمش بجاش  شب لعنتیراونوقت هرگز به بهار نمیگفتم که بیاد تا من بر اون 
ها ع ــق  که تو تن مارال و مح م بغلش می ردم و بهش میگفتم  نار  میرفتم ک

 صندگی منی!
ــرار و  مارال باص به پناهگاهش رفته بود و دروقفل کرده بود و به هیچ دوم اص اص

 ت در برای رفتن به عقد مرتضی کردم جوابی نداد...تمناهایی که اص پ 
ــیدم تو  ــتمر میترس ــگاه و صود برمیگ  ــر میرفتم فروش هر روص بعد اص ،هرا یه س
سته گل  سیر برگ تم به خونه کیک و د سر خودش و بچه بیاره.توم نبودم بالیی 

 خریدم درو باص کردمو وارد خونه شدم...
من چند وقتی بود اصش محروم بودیم! اص خونه بوی غذا میومدربویی که خونه و

اص فرط خوشحالی به سرعت مسیر پذیرایی تا آشوزخونه رو بسرعت طی کردم 
ست و هیچ  شت ،رف می  سته بود و دا شدم که پی بند ب و با کدبانویی روبرو 

 خبری اص اومدن من نداشت...
 یک دل سیر تماشاش کردم و با لبخند گفتم:سالم کدبانو!



صدام ُه  شنیدن  سمتم برگ ت اما خیلی صود به خودش اومد و اص  شد و به  ل 
 نگاه و اصم گرفت و به شستن ،رفهاش ادامه داد...

گل و کیک رو گذاشتم رو کانترررفتم سمتشرشیر آبو بستمرگره پی بندشو باص 
ستم گرفتم و به طرف  س و توی د ست خی کردم و اص گردنش خارک کردم...د

 لفتی دنبالم اومد و روی کاناپه ن ست.کاناپه ک یدمشربی هیچ حرف و مخا
کیک رو اص جعبه اش بیرون ک ــیدم و مقابل صــورتش گرفتم.با اخم ،ریفی 
نگاهم کرد و بعد چ م چرخوند سمت کیک و وقتی با تصویِر یه نینی کوچولو 
مان  ما تت دارم  ته بود دوســ یک بود و صیرش نوشــ که روی ک ـــد  روبرو ش

شد و لبخند روی لبا ش مش جونراخماش باص  ست و روی  ست و د ش ن 
 گذاشت و صمزمه کرد؛

 _مامان...
با دیدن اون لبخند مهربون و شــنیدن اون کلمه ی مقدس اص صبون این فرشــته 
ستم  شو توی د ستا ستم و د کی و روی میز رها کردم و چهارصانو روبروش ن 

 گرفتم و پ ت سرهم به ون ب*و*سه صدم و صمزمه کردم؛
انوم! الهی قربون خودتو اون بچه ی تو شــ مت _الهی قربونت برم مامان خ

 ب م مارالرمنو ببخش!
 هیچ حرفی نمیزد و هیچ ع س العملی نداشت.

 نگاه مردم های قهوه ایش رو من بودرسرد و بی احساس!
 با التماس نگاهش کردم و نالیدم؛

ما توروجون  بد کردم ا قت  یدونم خیلی درح خدا منو ببخشرم مارال تورو _
 منو! کوچولومون ببخش



هنوص نگاهش صوِم صــورتم بودراحســاس می ردم پ ــت این نگاه بی احســاس 
 قلب ،ریفش رو پنهون کرده بود...قلب مهربونش رو...

که توش اص  یه جمله  یه جمله بودمر یدِن  لبهاش ت ون خورد و من منتظِر شــن
 بخ یدن بگه! 

 _چطور تونستی؟
 فتاد مارال!_اصال نفهمیدم چی د و چجوری شدرتو یه لحظه اتفاق ا

 _اون اتفاق تو یه لحظه افتاد یا اص قبل داشتین براش نق ه می  یدین؟
_مارال بجان خودت قســم میخورم که اینطور نبود! اون فقط یه اشــتباه بودریه 

 اشتباه خیلی بزرگ...
 _چه توقعی اص من داری؟

 انگ تهای ،ریف و به لبام نزدیک کردم و همراه با ب*و*سیدن ون لب صدم؛
ــی مثل _ت ــتباه منو فراموش کنی و ب  نها چیزی که اصت میخوام اینه که اون اش

 همی ه! بذار سه تایی آرامش داشته باشیم مارال...
 س وت کرده بود اما من منتظر جوابش بودم.

 _کاری که کردیو فراموش می نمراما یه شرط دارم!
 لبخند عمیقی روی لبای بی جونم ن ست.

 رای بخ یدنم داری بگو؟_چه شرطی ع قم؟هر شرطی ب
 _طالقم بده!

همین دوتا کلمه کافی بود تا دســتو دلم یخ کنه و دســتهاش اص اســارت دســتام 
 خارک ب ه اما مارال حالمو نفهمید و ادامه داد؛



 _توافقی!بدون این ه نیاص باشه خانواده ام بویی ببرن.
 اص تعجب چ مهام گرد شده بودرنالیدم؛

 _مارال...
 توجهی به ناله ی من دوباره ادامه داد؛بدون کوچ ترین 

 _میرم همون خونه که بابام بهمون هدیه داد و اونجا صندگی می نم!
 حرفهاش کامال جدی بودو منو تا سرحِد مرگ میرسوند.

 _مارال ما قراره بچه دار ب یم.
طه ی م ــترکمون  ها نق تارکه کنیمرمیخوام تن ما میخوام م یارمرا یا م _بچمو دن

 ه چیز دیگه ای!بچمون باشه ن
 دیگه صبرم سراومده بودر دیگه طاقت شنیدن این حرفارو نداشتم.داد صدم؛

_بس کن!دیگه بس کن مارال! توچطور میتونی این حرفارو بزنی؟چطور میتونی 
 راحت درمورد صندگی خودمونو بچمون تصمیم بگیری؟هان؟

 _همونطور که تو راحت بهم خیانت کردی!
 کردمرچرا تمومش نمی نی؟_من غلط کردمرمن اشتباه 

بلند شد و مسیر پله هارو پیش گرفترپ ت سرش راه افتادم و با گرفتن دستش 
 مانع رفتنش شدم.

 _باتوامرمیگم چرا این قضیه ی مسخره رو تموم نمی نی؟هان؟
 دست و بیرون ک د و غرید؛

_این قضـیه ی مسـخره فقط وقتی تموم می ـه که صندگی م ـترد منوتوام تموم 
 ب ه!

 رف و صد و رفت...ح



مارال  ندمو حســرِت  باص من مو یا غم توی دلمر یک دن ندم و  باص من مو
 همی گیم...

 هر روص پ ت سرهم میگذشت...
هر روص مثل دیروص! التماســهای من هیچ فایده ای نداشــت! صورگویی و داد و 

 فریادمم همینطور!
 ..ش می دم.مارال هیچ تغییری نمی رد و من هر روص دیوونه ی به آغوش ک یدن

که  یدادم و میگفتم  مان جواب م ما های پی درپی  به ســوال به دروغ  هر روص 
 حالمون خوبه!

 اما حقیقت یچیز دیگه بود...
 حقیقت این بود که مارال دیگه منو دوست نداشت...

 دیگه منو نمیخواست...
 و این نخواستن بدترین تنبیه  صندگیم بود...

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 مارال
ساس م ستم وروجک توی کم کم اح ش مم داره بزرگ می هراما نمیدون ی ردم 

 ش مم دقیقن چند وقت ه.
تصمیم گرفته بودم امروص برم دکتررمیخواستم صدای قلب و ب نوم صدای قلب 

 موجودی که داشت درون من رشد می ردرموجودی که به من تعلق داشت...
سو توی یه برگ شتو اینترنت دنبال آدرس یه دکتر خوب گ تم آدر تم و آماده ه نو

 شدم تا حامد برنگ ته برم  دکتر.
شد.هر دو اص دیدن همدیگه  شد و حامد وارد  توی پله ها بودم که دِر واحد باص 
تعجب کردیمرمن اص این ه چرا صود اومده واونراص این ه منو با این ســرو وضــع 

 درحال رفتن میدید! خودمو به بی توجهی صدم و اص کنارش رد شدم.
 صکردم و کف مو برداشتم.درکمدو با

 _کجا میری مارال؟
 _میرم بیرون!

 _اونو که میبینمرمنظورم اینه که با این سرو وضع کجای بیرون میری؟
 صل صدم تو صورتش؛

 _گردشرتفریح!



 یه تای ابروشو باال داد؛
 _تنهایی؟

 به تقلید اص خودش یه تای ابرومو باال انداختم؛
 _تنهایی!

 نفسم؟خودم هرجا که امرکنی میبرمت... خندید و گفت:مگه من مردم
 یک قدم به سمت در برداشتم؛

 _اگه لطق کنی ب  ی کنار خودم میرم!
_مارال؟ الهی قربون اون صــورت ماهت ب ــم اینجوری ن ن دیگهرامیت ن ن 

 این عاشق دل خسته اتو.
ست که  سخره منو رام کنه اما نمیدون ست با این صبون باصیا و جمالت م میخوا

ی تو دنیارنمیتونســت اون صــحنه ی تلخ و کاری که درحقم کردراص هیچ چیز
 قلبم پاد کنه.
 پوصخند صدم؛

 _میخوام برم دکتر!
 با شنیدن اسم دکتر ُهل شد؛

 _دکتر واسه چی؟مگه چی ده؟ بچه طوریش شده؟
 کمی م   کردم تا دل وره بگیرهرتا بترسه و بعد لب صدم؛

 _میخوام صدای قلب و ب نوم.



اتش برد و بعد با لبای خندون گفت:واقعن؟یعنی االن اون وروجک چند ثانیه م
قلب داره؟مارال یعنی بچه ی ما قلب داره؟ قلبش مثل آدم بزرگا تاالپ تولوپ 

 می نه؟
ــوق وموق و هیجان بیان می رد و این باع   ــو با ش تک تک کلمات و جمالت 

 موند.شد لبخند آرومی روی لبام ب ینه و این لبخند اص چ مهاش دور ن
 _میذاری منم بیام صدای قلب و ب نوم؟

ــدای قلب  ــنیدن ص ــتم اونو اص ش با وجود نامردیی که درحقم کرده بود نمیتونس
بچه اش محروم کنمرنمیتونســتم بهش بگم نه.دســتمو روی دســتگیره ی در 

 گذاشتم و بدون این ه نگاهش کنم گفتم:بیا.
ــ مم  ــم تا اص ش ــت که روی تخت دراص ب   ــونو بگیره.روی دکتر اصم خواس س

تخت ن ستم دستمو بردم تا دکمه های مانتومو باص کنم که حامد دست و روی 
 دستم گذاشت؛

 تو دراص ب ش من باص می نم عزیزم!
چپ چپ نگاهش کردم و اون خیلی صیرد لب پایین ــو به دندون گرفت و با 

 چ م و ابرو به دکتر اشاره کرد و باع  شد من چیزی نگم و دراص ب  م.
ستای مردونه تا  سوس د شه و بیاد پی مون خیلی نامح صندلیش بلند  دکتر اص 

اشــو روی شــ مم به حرکت درآورد و من چ ــمامو بســتم تا نگاهم به اون 
 چ مها گره نخوره.

دســتگاه ســونو روی شــ مم قرار گرفت و چند لحظه بی ــتر طول ن  ــید که 
 صدای ضربان قلب موجودی که تو ش مم بودو شنیدیم.

 لبخند گفت:اینم تاالپ تولوپ قلب وروج تونر می نوید؟دکتر با 



 حامد چ م و دوخت به تصویر سیاِه دستگاه وگفت: تصویرشم اینجاست؟
شاره کرد و گفت:ای ونم بچه  ستگاه ا ودکتر به یه موجود خیلی کوچولو توی د

 ی دوماهه ی شماست!
 _فدات ب م دوماهه ی من...

ی دوماهمون میرفت و من اص ع ــق  حامد بود که با موق پدرانه تصــدق بچه
 پدرانه اش لذت میبردم.

 لذتی که تابحال مثل و نچ یده بودم...
 _مارال؟

 به سمتش برگ تمرلباش میخندیدرچ ماش برق داشت.
 _بله؟

 _سه تایی شامو بریم بیرون؟
ــدم اما  ــحال ش ــاب میاورد خوش اص این ه جوجه کوچولوی منم اص االن به حس

 با همون اخم جواب دادم نه.بروی خودم نیاوردم و 
با دست راستش دست چومو به اسارت گرفت و با   چهره ی مظلومی گفت:آخ 
مارال! قربون  تت  چه ی تو شــ متو اون اخِم رو صــور فدای خودتو اون ب
هام فقط  یذارم رو چ ــم چه ام...جفتتونو م ماِن ب ما یت  نامهربون اخموتخم و 

 اینهمه نامهربونی ن ن ع ِق صندگیم.
صدقه اش اما بعد به خودم گوشزد کردم که مارال تو دل م غش رفتم برای قربون 

ــو که حلقه کرد دور کمر اون دختره ی  ــتهاش ــبوراون دس خانوم یادت نره اون ش
 هرصه! یا اون لباشوکه...



ــوم دوباره منو بهم ریختردوباره صبونمو  ــب و اون خاطرات ش یادآوری اون ش
 پراص نیش و کنایه کرد؛

ــدقه _منو ببر خون ــامو برید بیرون! این قربون ص ــقت ش هربعدش خودت و ع 
 هاتم ببر واسه اون.

 ماشینو کنار جاده پارد کرد و کامل به سمتم چرخید.
بدی هم  عذاب  هات هم خودتو  نه  با این طع تا کی میخوای  مارال؟  تا کی  _

 منو؟
 حاال نگاهم فقط رنگ نفرت داشت...

 _تا هروقت که متارکه ن ردیم!
 بانیت رگای گردنش ورم کرده بود و دندوناشو بهمدیگه ف ار میداد.اص فرط عص

که همش حرف  گذره تو ســرت  هان؟چی می گذره؟ له ات چی می _تو اون ک
 جدایی میزنی؟

 _میخوام آبروی خودمو با جدایی اص تو بخرم!
 _صندگی با من بی آبروت کرده؟

رده بی آبروم ک _آره.صندگی کنار تو بی آبروم کرده...پیش دخترعمه ی هرصه ات
ــوهرم  ــمهای خودم دیدم ش که االن پیش خودش  به حقارتم میخنده که با چ 
چه غلطی کرد وهنوص کنارشــم...بی آبروم کرده جلوی خانواده ات که مطمئنم 
شتم خودمو غرق می ردم و به اینهمه بدبختیم میخندن که هنوص  فهمیدن چرا دا

میدونن این موندنم اص سِر اختیار تو خونه ی توامر کنارتوامراما هیچ دوم ون ن
 نیست اص اجبارهراص بدبختیهراص بی کسیهرمیفهمی؟



که درمورد تو اینجوری ف ر می نه خیلی غلط  _خیلی بیجا می نن! هرکســی 
ست  ش متو خیلی دو ست دارم...بچه ی توی  می نه.مارال من تورو خیلی دو

نار تورو خیلی دوســـت دارم...من نمیخوام  نارو اص دارم...صندگِی ک مه ی ای ه
ــت بدم...من  ــتباِه لعنتی همه چیمو اص دس ــت بدم...نمیخوام بخاطر یه اش دس
قبول می نم تو یه لحظه اشتباه کردمرخیانت کردمراما تو بیا و بزرگی کن...تو بیا 
ـــدای قلب ــو  هه تو راه داریم...ص ما چه ی دو  یه ب که  حاالم  و ببخش...

و ببخش...مارال هر حرفی داری شنیدی؟بخاطر اونم شده منو ببخشراشتباهم
به  خدا برگرد  بذار تموم کنیم!تورو گامونو وا ب نیمر بذار ســن جا بزن  همین

 صندگیم...توروخدا همون مارال همی ه باش!
 _دیگه نمیتونم همون احمِق همی گی باشم تا همینجا بسمه هرچی ک یدم.

عنتیو ل _چی ار کنم تا منو ببخ ی؟چی ار کنم تا دیگه حرف طالق و اون شب
 نزنی؟چی ار کنم؟

 دستمو به لباش چسبوند و با بغض نالید؛
 _مارال دوستت دارم!خیلی دوستت دارم.توروخدابفهم.

صورتی ه توش هم ع ق میدیدمرهم  صورِت حامد بودر حاال تمام نگاه من به 
 خیانت...

بغِض این روصام ترکید و چ ـمهام پر شـد اص قطرات اشـک و با پلک صدن روی 
 ن ستن. گونه هام

_چطور تونســتی حامد؟چطور تونســتی به این آســونی به صندگیمون پ ــِت پا 
 بزنی؟چطور تونستی تو یه لحظه منو فراموش کنی و نابودم کنی؟



 حاال هق هق گریه سر دادم...
سرم  شو دورم حلقه کرد و به  ستای مردونه ا منو مح م توی بغلش ک ید و د

 ب*و*سه های م رر صد...
یز عز کردم  لط  غ نو _ م قم.  ـــ کردم ع  لط  غ ممر نو خا کردم  لط  غ مر

 ببخش...توروخدا منو ببخش!
نمیدونم چه مدت صمانی می ــد که صیر دوش بودم! انگار میخواســتم آب تموِم 
دلخوریهامو ب ــوره و با خودش ببره! دِر اتاِق مهمونو باص کرم و بالفاصــله با 

مورد عالقه  حامد روبرو شدمرروی تخت دراص ک یده بود همون رکابِی م  ِی 
ــِت دیگه اش روی  ــمهاش بود و یه دس ــتش روی چ  ــیده بود.یه دس امو پوش

 بال ِت بغلیش!
لب تخت ن ــســتم و چ ــم دوختم به این مرِد خطاکار... دلم میخواســت 

 ببخ مش!
ستم آرام و به خودم وحامد و بچمون هدیه بدم! کنارش دراص ک یدم و  میخوا

شتم! این حرکت میتو ست اولین قدم برای بخ یدنش سرمو روی باصوش گذا ن
 باشه... اولین قدم برای آرامش و آشتی اص جانب من...

بالفاصله بعد اص فروِد سرم روی باصوش چ مهاشو باص کردربه طرفم چرخید و 
چ ــمهاشــو دوخت به نگاه   خســته ی من و دســت دیگه اشــو روی شــ مم 

 گذاشت...
 زمه کرد؛پی ونی و به پی ونیم ت یه داد و شمرده شمرده صم

 _تـــــو بهتـــــــــرین اتفــــاق این روصای منــــــی...
 



 حامد
ــامل خانواده ی من و مارال  ــب همه خونه ی ما جمع بودنرهمه ای که ش ام 

 می دن...
ام ــبو اومده بودن خونه ی ما تا شــِب قبل اص دنیا اومدِن دخترکمونو کنارمون 

 وچولومونو دنیا میاورد.باشن.فردا صبح مارال بستری می د و دختر ک
خونه شلوغ و پرسرو صدا بودرهرکسی م غول کار و حرفی بود و فقط من بودم 

 که بی هیچ حرفی ت یه داده بودم به مبِل ت ی و چ م دوخته بودم به مارال!
به جا 9مارالی که این به ســختی جا بارداری حســـابی تولش کرده بود و  ماه 

ــد.پیراهِن قرمز رنِگ بلندی تن ک ــ ِم گرد و بزرگش رو کمی می  رده بود که ش
 پوشونده بود...

شو می د اص چ مهاو لبخندهای عمیق و اص ته  شوق و موق و ع ِق مادرانه ا
 دلش خوند...

دست اص کار ک ید و درحالی ه یه دستش روی کمرش بودردسِت دیگه اشو به 
 .دستگیره ی مبل ت یه داد و بسختی ن ست.دقیقن روبروی من وکنار مصطفی

تمام نگاهم به مارال بود و جز اون هیچ س و هیچ چیزیو نمیدیدم.فقط مارال 
 بود و فقط مارال!

مصــطفی دِر گوشــش صمزمه ای کرد و مارال ریز خندیدراص خنده اش لبخند به 
 لبهام اومد.بالخره نگاهش به مِن عاشق گره خورد.بیصدا براش لب صدم؛

 _خوبی؟



سته کرد و شو باصو ب شدم اص خوب بودنشراص  با لبخند چ ما مِن ناآرومرآروم 
 لبخند صدنشراص بامن مهربون بودنش!

ست ت ون میداد و برای بدرقه  شون د با تک تک مهمونا خداحافظی می ردربرا
 اشون لبخند میزد...

درو بستم و همونجا جلوی پاهاش ن ستم...سرمو گذاشتم روی ش مش و با 
 خنده گفتم: باصم لگد میزنه مارال؟

 ریف و کنار سرم و روی ش مش گذاشت...دست ،
 _نه! االن خوابیده بچه ام.خسته است...

روپاهام ایســتادمرخیلی آروم مارالو به آغوش ک ــیدم ودرحالی ه بطرف اتاق 
ید  با یدِن؟دخترم االن  قِت خواب گه االن و یده؟ م میرفتم گفتم:یعنی چی خواب

 َبَزد دوَصد ب نه و آماده ی اومدن باشه!
ی خوشــمزه اص شــنیدن حرفام قهقه صد و من براش مردم و مردم و باص این گردالو

 مردم...
 _چه دخترشم تحویل میگیره!

ــوخی  ــخره و ش ــیدم و با حالت مس ــتمش روی تخت و خودمم دراص ک  گذاش
 گفتم:مارال هرچه صودتر صایمان کنرماشاال یه دویست کیلویی شدی!!!

ــتها ــش گرفت و باصوهامو صیِر م  ی کوچولوی بادکرده اش اص این حرفم حرص
گرفت ومن هزاربار خداروشــ ر کردم برای داشــتن این صیبا صن ودختری که 

 داشت درونش پرورش میداد...
دختری که برای من بودربرای خودش بودرفرشــته ای که صندگِی درحاِل انقراِض 

 مارو نجات داد!



 من این صندگی رو دوست داشتمربی تر اص هرچیزی...
شم خوابیده بودمرام صدای جیِغ مارال توی گو سبک.  ا مثل همی ه یه خواِب 

 پیچید و با ترس اص جام پریدم و با مارال روبرو شدم.
 پای تخت افتاده بود و گریه می رد!

ــخیر کرده بود گفتم:جانم  ــی که تماِم منو تس ــوندم کنارش و با ترس خودمو رس
 عزیزم؟جانم؟چی ده فدات م؟

 آبم پاره شده حامد! بریده بریده و با گریه گفت:کیسه
 با شنیدن این جمله عقل اص سرم پرید.

درکمدو باص کردمو لباس پوشــیدم.شــال ــو ســرش کردمو با همون پیراهِن بلنِد 
له و درحالی ه  با عج حاال خیِس آب شـــده بود بغلم گرفتمش و  که  قرمزی 

 التماس خدا می ردم صن و بچه امو برام حفظ کنه به سمِت ماشین رفتم.
 رو باص کرد و با صدای بلندی گفت:چی ده حامد؟ کجا با این عجله؟مامان د

بدون این ه برگردمربدون این ه بایســتم با بغضــی که اص ترس توی گلوم خونه 
 کرده بود گفتم:کیسه آِب مارال پاره شده مامانرمیبرمش بیمارستان.

یه  مارالبا تمام توانم پدال گاصو ف ار میدادم و صیرلب التماِس خدارو می ردم. 
ستگیره ی باالی  سِت دیگه اش د شته بود و با یه د ش مش گذا ست و روی  د
شو کنترل کنه و فریاد نزنه اما درد امون و  سعی می رد خود سرشو گرفته بود و 
شده بود...مدام مردم های پری ونمو بین  سفیدش قرمز  صورت  بریده بود و 

 فتم و ب*و*سیدم؛جاده و مارالم جابه جا می ردم...دست و توی دستم گر
 _داد بزن عزیزم!داد بزن ع قم! االن میرسیم.



 داد صد؛
 _حامد صودباشردخترمون داره میاد...

 عجولتر شدمربی تر گاص دادمربی تر التماس کردم.
بالفاصــله بعداص پارِد ماشــین بطرف پرســتارا دوییدم و خواســتم که بران اردو 

 بیارن و مارالو ببرن.
د خوابوندنشردســتای ،ریف ــو توی دســتای مردونه ام با احتیاط روی بران ار
 گرفتم و صمزمه کردم؛

 _من پی تمرمن همینجام.
 اص درد فریاد صد؛

 _حـــــــــــــــــامد...
 اص فریادش و دردی که می  ید قلبم لرصیدرچ مامو باص و بسته کردم و نالیدم؛

 _جانم عمِر حامد؟جانم عزیزدلم؟
 ام ریخت...بی اراده اش ام روی گونه ه

ستار رو به من گفت که دیگه نمیتونم همراه مارال  ستادرپر بران ارد اص حرکت ای
 برم.

ــتهای مارالو ول کنم و تنهایی راهیش کنم توی اتاق عمل.  ــخت بود دس برام س
 اما اون این ارو کرد...

 دست و روی گونه ی خیسم ک ید و بیصدا لبهاشو ت ون داد؛
 _دوستت دارم...

 اص من جداش کردن!و بالفاصله 
 مـــــــن خـــود به چ ـــم خوی تن            



 دیدم که جانم میــــــــرود...                                   
ستهام گرفته  سنگینمو بیِن د سِر  سته بودم و  سته ی اتاق عمل ن  پ ت درای ب

 بودم.
سرمو شم پیچید و وقتی  ردم با بلند ک صدای قدمهای تند و پی در پیی توی گو

 مامان و علی روبرو شدم.
اص جام بلند شــدم و با بغضــی که هنوص گلومو ف ــار میداد مثل پســربچه های 

 نوجون رو به مامان نالیدم؛
 _مامان هیچ خبری اصش نیستربردنش اتاق عمل... خیلی درد داشت!
 _اصال جای نگرانی نیست.مارال قوی تر اص اینه که نتونه اصپسش بربیاد!

 بود که این تعریفو اص ماراِل من می رد.به سختی روی صندلی ن ستم. علی
 _یعنی ام انش هست اص پسش برنیاد؟

 مامان کنارم روی صندلی جا گرفت و لب و گزید؛
 _خدان نه پسرمرنگو این حرفو...

 عاجزانه صمزمه کردم؛
 _اگه اتفاقی براش بیفته...

 علی حرفمو قطع کرد؛
 یعی بود یا سزارین؟_دور اصجونش! صایمانش طب

 _سزارین.
 _پس تو چرا نگرانی؟

 _چون کیسه آبش ترکیدرنباید این اتفاق میفتاد.



 _اش الی ندارهر تو خیلی مواقع برای خانومای باردار این اتفاق میفته.
 دوباره کودِد درونم بغض کرد و دوباره نالید؛

 ._مارال درد داشترخیلی درد داشت.من دارم اص نگرانی میمیرم..
 دستای علی روی شونه ام ن ست و برای آروم کردنم لبخند صد؛

سش  شش کردن و اص هیچ جا خبری ندارهر یا اص کمر بی ح _االن یا کامال بیهو
 کردن که باص هیچ دردی حس نمی نه! اینهمه نگرانیت بیجاست حامدجان.

 بیقرار بودم! بیقرارتر اص تمام لحظه های صندگیم!
 رای علی آسون بود اما برای من نه!فهم و درِد این حرفا ب

 من هیچ اطالعاتی در این باره نداشتم و االن فقط مارالو میخواستم...
 _میخوام برم پی شرمیخوام ببینمش!

علی باشه ای گفت و به سمِت ایستگاِه پرستاری رفت و بعد به همراه یه پرستار 
 اومد پی م.

ه بهم دادنو تن کردم و وارد پرســتار منو همراهی کرد داخل یه اتاقر لباســی ک
 اتاق عمل شدم...

 هر قدمی که برمیداشتم ضربان قلبم تندوتندتر میزد.
سر مارال...چ مهاش باص بود...با دیدنش تو اون لباس بی اختیار  سیدم باال ر

 گریه کردم...دستهاشو توی دستام گرفتم وگون و ب*و*سیدم...
 صمزمه کرد؛

 _چقدر خوب شد که اومدی...
 کردم؛ صمزمه

 _دوری تو منو می  ه مارال...



 لبخند صد؛
 _تاصه ی ی جفت خودمم داره میاد تو صندگیت!

توی همین لحظه های عاشــقانه بهترین آوا به گوشــمون رســید...صــدای جیِغ 
 دخترمون...

 صدای گریه ی پنــــــــــاهــم!
 دخترِد کوچولومونو روی سینه ی مادرش گذاشتن...

روی کمر بچه گذاشــت و همراه با گریه و خنده گفت: مارال هردو دســتهاشــو 
مام ع ــق داشــتیم اص  با ت ما  نه...دختر کوچولوی من! هردوی  این دختر م

 شیرینترین لحظه ی صندگیمون لذت میبردیم...
 مگه لحظه ای شیرینتر اص اینم وجود داشت؟

ــیده ــیرینتری اص دیدن مارال که دخترمون رو به آغوش ک   برای من هیچ چیِز ش
 بود وجود نداشت...

 و بارها و بارها خدارو شاکر بودم...
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مارال
ـاهر صندگِی سرد و بی روحمون رنِگ شادی و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ با اومدن دخترکمون پن

 خوشبختی به خودش گرفته بود.
 صندگِی سیاه و سفیدمون رنگی ترین تصویرو پیدا کرده بود...

چ مامو باص می ردم و روصمو باهاش شروع من هر روص به امیِد دیدِن پنــــــاه 
ــاه صودتر اص همی ه به خونه  ـــ ـــ ـــ ـــ می ردم و حامد هر شب به امیِد دیدن پنـ

 میومد...
 پنــــــــاه شده بود تمام امیِد ما به صندگی!

 تمام ع ِق ما به کنار هم بودن!
کنار پنـــــاه صندگی انقدر خوب و آسون میگذشت که چ م باص کردم و دیدم 

ساله اش شده... چ مهامو باص کردم و دیدم پنــــــاه  2پنــــاه کوچولوی من 
مادر راه میرهر حرف میزنهر میخنده واص همه مهمتر منو مامان صـــدا میزنه... 

 انقدر درگیِر ع ق به پنـــــاه شدم که متوجه ن دم اطرافم چی میگذره!
نداشته ام شد... وگاهی بعد  پنـــــاه برام پدر شدر مادر شدر برادر شدر خواهرِ 

 اص هر بح  و دعوا باحامدر پنـــــاه حتی برام جای اونم میگرفت...
صدای  ستی کوچولو ت ون خورد و دلنواصترین  سیله ی د شه ی چادرم به و گو

 مم ن به گوشم رسید؛
 _مامان؟ بابا... بابا...



ند  با لبخ قه کردم مح م توی بغلم گرفتمش و  تامو دور کمرش حل دســ
 فتم:ی م دیگه بابایی میاد عزیزم!گ

هرکسی اص یه طرف قربون صدقه ی دخترد صیباروی من میرفت و اون برای تک 
 تک ِ اعضای خانواده ناص می رد.

 پدرجون رو کرد به مامان و گفت: حاال این پسره نگفت مهمونش کیه؟
سری که باال  شت و با  سرش گذا شونه ی هم ست و روی  مادرجون با خنده  د

ه بود گفت: اوال این پســره نه و آقای دکتر! دومن نه واال فقط گفت ام ــب گرفت
 یه مهموِن  مهم رو برای شام دعوت کرده!

 حرفایی که صده می د درمورد علی بودر آقای دکتر!
علیی که حاال برای خودش دکتر شــده بود و همه آقای دکتر صــداش میزدنر 

 بجز من!
 ی داشت...این کلمه ی دکتر برای من درِد عجیب

سخیر  سوص تمام وجوِد نحیِق منو ت شنیدِن این کلمه ی جان دردی که با هربار 
 می رد!

ـاه با ت ون دادِن شالم با خوشحالی بابار بابا  ـ ـ ـ ـ صدای صنِگ واحد اومد و پن
ـاه باص  ـ کرد. اصجام بلند شدمو با لبخند رو به جمع گفتم: حتمن حامده!منو پن

 می نیم.
 دم چسبوندمو با لبخند گفتم:اینم بابا حامدت!پنــــــاهو به خو

سِر جام خ  م صد!  صحنه ی مقابلم  صله درو باص کردم... اما با دیدن  و بالفا
ــحنه چقدر عجیب بود  ــبش! نمیدونم این ص علی بودر همراِه مهمون مهم ام 



که من اینجوری مات و مبهوت مونده بودم... نگاهم به انداصه ی چند ثانیه گره 
صدای خورده ب شنایی عمیقی موک میزد...  ود به نگاِه علی... نگاهی که توش آ

سالِم مهمانش منو اص ُبهت خارک کرد! نمیدونم چطور سالم وخوش آمد گفتم 
فقط میدونم دستام تواِن بغل کردِن پنــــــاهو اص دست داد و اونو با همون نگاه 

 خیره ی پرمعنا به عموش سوردم.
ستاده بودن  سرپا ای و با تعجب به مهماِن علی خوش آمد میگفتن تا این ه همه 

 خوش آمدگویی ها تموم شد و علی درحالی ه اص من نگاه و میدصدید گفت:
_ ســاناص معتقد بود آشــناییش با شــما باید جوِر دیگه ای اتفاق بیفتهر اما من 
میخواســتم غافلگیرتون کنم! ما ی ســالی می ــه که همدیگه رو می ــناســیم و 

 تیم باهم اصدواک کنیم!!!تصمیم گرف
نفس توی سـینه ام حبس شـده بود... یعنی درسـت می ـنیدم؟ علی اص اصدواک 

 حرف میزد؟
ستقبال کردنو به ون تبریک گفتنر بجز من!  صمیم ناگهانی ون ا همه اص این ت
ــوب  ــال توی دلم آش ــتم بگم؟ من بعد اص اینهمه س چی میگفتم؟ چی میتونس

 بود...
ر جا گرفتم و دوباره پنـــــــاهمو به خودم چسبوندم. روی نزدی ترین مبل بهم

 با نگاهی که توش حسادت موک میزدر ساناص رو برانداص کردم!
ــت با  ــ ل داش ــی ش ــورتی بیض دختری که دقیقن هم قد و قواره ی من بودر ص
موهایی م  ی که گوشه هاش با قرمز هایالیت شده بود و پی ونی و پوشونده 

  ی با لبهایی که غیِرطبیعی برجسته بود.بود. وچ م و ابرویی م 



شدم! نگاهش انگار با  شتم با نگاه علی مواجه  ساناص بردا ست اص آنالیِز  وقتی د
 من حرف داشت... ونگاه من انگار درد داشت... صخم داشت... غم داشت...

بعد اص گذشــت ســالها اون حِس عجیب به ســراغم اومده بود! حِس عجیِب اص 
 دست دادِن علی... 

انگار تمام این ســالها ف ر می ردم دارمش و حاال ی ی پیدا شــده بودو داشــت 
 اونو اص من میگرفت.

ـاه بیقراری می ر و حامدو میخواست.با عذرخواهی اص جمع گفتم که  ـ ـ ـ ـ پن
 میبرمش حیاط تا کمی آروم ب ه.

 میخواستم حرکت کنم که پدرجون سوال پیچم کرد؛
 نیومد؟_ پس حامد کجا موند دخترم؟ چرا 

 انگار یه ف اری نمیذاشت صدام به بیرون درص کنه؛
 _ نمیدونمر االناست که پیداش ب ه.

همراِه پنــــــــاه روی تاِب وسِط حیاط ن ستم و مادر و دختر تاب خوردیم... 
شک روی گونه های  ضی که گلومو ف ار میداد باالخره ترکید و قطرات داِغ ا بغ

لوی ناصنینم  دستای کوچی  و روی گونه هام سردم ن ست! پنــــــــاه کوچو
 ک ید و گفت: گریه میُتنی مامان؟

 دستای سفیدشو ب*و*سیدم؛
 _ گریه نمی نم عزیزکم...

 صدایی آشنا اسممو به گوشم رسوند؛
 _ مارال؟



ــامو پخِش  ــرعت بهم خورد و تموم ع س علی بود! همون علیی که یروصی با س
واهی شــد ومن غرق چ ــمهای تیله صمین کرد... همون علی که غرِق عذرخ

 ایش!
ستم بخاطِر نجات خودم  ست همراهش برم و من نخوا همون علی که اصم خوا

 اص بدبختیر اونو اص آینده ی ق نگی که پیش روِش محروم کنم! 
 همون علی که صل صدم تو چ مهاش و اص ع قم به برادرش براش حرف صدم!

 سختیو پ ت سر گذاشت...همون علی که بخاطِر اص دست دادن من روصای 
همون علی حاال روبروی من بود... دکتر شده بود... آقا شده بود... عاشق شده 

 بود!
 بهم نزدیک شد؛

 _ حامد صنگ صد و گفت که براش بار اومدهرکارش طول می  ه دیرترمیاد.
هام روی صمین  پا نار  هاش گره صده بودم.ک به مردم  گاهمو  بی هیچ حرفی ن

 کرد و پنـــــــاهر خودشو تو بغلش جا داد. ن ستر دستاشو باص
ست و روی موهای مواک دخترکم که اص من به ارث برده بود ک یدو با نگاهی  د
شگلت ب م نبینم گریه کنی  که رو به من بود گفت: الهی فدای چ مهای خو

 ها!
با شــنیدِن این حرفش تمام بدنم یخ کرد... ضــربان قلبم به هزار رســید... ما 

شده  سالها چرا من اینطور نگاه می ردم و اون چمون  شت این  بود؟ بعد اص گذ
 اینطور حرف میزد؟

 چ مهامو به سختی باص و بسته کردمر علی ادامه داد؛
 _ این چ مهای جادوگر نباید بخاطر هیچ چیز و هیچ کسی بباره...



چ مهام بسته شد! من طاقت دیدن این نگاهای عجیِب علی رو بعد اص اینهمه 
 اشتم...مدت ند

 صدام کرد؛
 _ مارال؟

چ مهای خسته امو باص کردمر با کمترین فاصله روبروم ایستاده بود. پنـــــاهو 
 بطرفم گرفت و صمزمه کرد؛

_ تو همی ــه برام همون ع ــق اولم میمونی! همون ه خواســتمش اما ن ــد... 
 همون ه نذاشتن مال من ب ه...

طرف پله ها برداشتم... دوباره پنــــــــــــاهو گرفتمر بلند شدم و چندقدم به 
 صدام کرد؛

 _ مارال؟
قدم  قدم اص  تاده بود! توان  به لرصه اف مام تنم  برنگ ــتم! نمیتونســتم برگردم! ت

 برداشتن نداشتم!
 واون با بیرحمی بهم نزدی تر شد و نجوا کرد؛

_ اص اولین روصی ه دیدمت تا آخرین روصی ه نفس می  ــمر هروقتر هرجا 
 میلرصه مارال!  اینو هچوقت فراموش ن ن...اسمت بیاد قلبم 

 همین جمله ی آخرش برای تماِم من کافی بود.
سرعتی هرچه تمامتر پله هارو دوییدم و به واحِد خودمون رسیدم. رفتم توی  با 

 اتاق و درحالی ه به دخترم شیر میدادم قلب ناآروممو با گریه آروم کردم.



ک یدم و نفهمیدم کی خوابم برد. پی ونیم پنــــــاه  خوابید و منم کنارش دراص 
 به وسیله ی لبهای داغی  ب*و*سیده شد و چ مهامو  باص کردم.

 _ بجای این ه پایین باشید مادر ودختر گرفتید خوابیدید؟
 به پ تی تخت ت یه دادمر دستی به چ مهام ک یدم؛

 _ اومدم به پناه شیر بدم اص بس خسته بودم خودمم خوابم برد.
 نــــــاهو بغل کرد؛خم شد پ

 _ باشه عزیزم. چادرتو سرکن بریم پایین.
همه ی خانواده دورهم ن سته بودیم. حامد سربه سِر پنـــــــــــــــاه میذاشت و 
پدرودختر قهقه خنده ســر میدادن... میون صــحبتهای پدرجون ومادرجون با 
شد! صخمای قدیمیم  سادتم بی تر  شدم که اونم دکتره و حس ح ساناص متوجه 

 تر درد کرد! من  یه عروِس دیولمه اونوقت اون یه خانوم دکتر!بی 
ــی نگام کرد...  ــ لی بود که علی یجور خاص ــاناص چه ش نمیدونم نگاهم به س
یجور پرمحبت... نگاه اصش دصدیدم و گیِر نگاِه ساناص افتادم. یه لبخنِد مصنوعی 

 تحویلش دادم و تو دلم بهش هزاران بار حسادت کردم...
                                                          **** 

 ام ب عروسِی علی بود!
 فاکتور میگیرم تمام اتفاقات این  یک ماه اخیرو...

 فاکتور میگیرم مراسم خواستگارِی علی رو...
 فاکتور میگیرم خریِد  وسایل خونه اشونو که دوتایی انتخاب کردن و خریدن...

 ادن کارِت  عروسی ونو که چقدر براش موق داشتن...فاکتور میگیرم سفارش د



سمش حک  سی که توی کارترکنار ا سم عرو فاکتور میگیرم نگاه علی رو به ا
 شده بود و نگاه عجیبش به من...

صدا کرد و همه بیخبر  ساناص رو مارال  شتباهن  فاکتور میگیرم لحظه ای رو که ا
ــدا کردنش خندیدن و علی خج ــتباه ص ــید و من رنگم اص دلیل این اش الت ک 

 پرید و حامد که رگ گردنش ورم کرد...
فاکتور میگیرم تمام شــلوغیای اینروصای خونه روکه منو یاِد عروســِی خودمون 

 مینداخت و منی ه انگار توش یه مهموِن دور بودم...
ساناص  ستهای علی و  شون با د سایل خونه ا فاکتور میگیرم لحظه هایی رو که و

 یاد خونه ای میفتادم که مثل مهمون واردش شدم... چیده می د ومن باص
 فاکتور میگیرم تمام حسادتهامو... تمام ناراحتیهامو...

 و درآخر میخوام فاکتور بگیرم همســــــــایه شدن علی با خودم رو!!!
همســـــــــایه ی واحِد روبرویی من علی بود و صنش! ومن مح وم بودم به 

 این همســــــایگی...
روی آینه ی آرای گاه ایستاده بودم و به خودم نگاه می ردمر یه آرایِش کاملن روب

 الیت که تنها ر  سرخ رنگم روی صورتم خودنمایی می رد.
موهای خرمایی رنگم که حامد هرگز اجاصه ی رنگ کردن ــو بهم نمیداد  فرق 
شده بود. و لباس تنم که یه پیراهن جذب و سرم جمع  شده بود و اص پ ت   باص 

شال  سید. آرای گر  ستم میر ستیِن جذبش که تا  مچ د سته و آ بلند  با یقه ی ب
ست  حریِر هم جنِس  لباسـمو به  سـرم بسـت و اص کنار گردنم  با شـال گل در

 کرد...



ستثنائن  سمتی اص موهام که دیده می د همون فرِق جلو بود که آقا حامد ا تنها ق
دن این لباس چقدر بگو مگو اجاصشــو بهم داده بود و خدا میدونه ســِر پوشــی

 کردیم تا راضی شد.
ــو  تا حدودی  ــیدم و جذب بودِن لباس ــفید پوش ــمالوی س یه کِت نیم تنه ی پ 

 پوشوندم.
 حاال با شی ترین لباسهای بسته ی مم ن آماده ی رفتن به عروسی بودم.

 گوشیم صنگ خوردر حامد بود؛
 _جانم حامد؟

 _سالم خانومم آماده ای؟
 . هم من هم پنـــــــاه خانوم._آره آماده ایم

 _بابا فدای اون دختر ب ه الهیر پنج دقیقه ی دیگه میرسم.
م ـغوِل حرف صدن با حامد بودم که سـاناص پله ها رو پایین اومد. لباس عروِس 
صلش  شیک بود و یه  توِر گیوور و شینیون موهاش  شیده بود...  مدل ماهی پو

 وی لبهاش...شده  بود به اضافه ی یه لبخنِد عمیق ر
 یه لبخنِد عمیق که من شب عروسیم نداشتم...

شلواِرم  ی همراه با یه کراواِت م  ی  سفید وکت و شد. پیراهن  علی وارد 
 تنش بود... خواستنی شده بود...

 یه داماد جذاب و خواستنی!
 باص یاد و خاطره ی قول و قرارامون تو مهنم پیچید!

 ر کردم اگه االن عروسی منو علی بود خودمو گذاشتم جای ساناص و با خودم ف
 چی می د؟



 اگه ام ب من عروسش بودم و این لبخند رولبام بود چی می د؟
سرمو ت ون دادم تا این اف ار مزخرف اص مهنم برن بیرون. نگاه مستقیم علی به 

 ساناص بود ومنو معصومه و ریحانه پ ت سر ساناص ایستاده بودیم!
 سِت ساناص داد و بغلش کرد.علی نزدی تر شدر دسته گلو د

درونم آشــوب بودر قلبم میلرصیدر به انداصه ی چند ثانیه نگاه ــو به صــورتم 
 دوخت و لب صد؛

 _خوبی؟
 چ مامو باص و بسته کردم و لبخنِد محزونی صدم.

به محِض این ه پامو اص آرای گاه بیرون گذاشتم با حامد روبرو شدم. با تعجب 
 ت و دِر ماشینو برام باص کرد.نگام کرد پناهو اص بغلم گرف

سمتم  ست. کامل ب شم پ ت فرمان ن  صندلیش ن وند و خود پناهو روی 
 چرخیدر خیره نگاهم کرد؛

 _ عروس تویی یا ساناص خانوم؟
 خندیدم؛

 _چیه خوشگل شدم؟
 یه تای ابروشو باال انداخت؛
 _ ی م بی تر اص خوشگل...

ــدم و لبخند مهمون ل ــحال ش ــد.  حامد با اص تعریق وتمجیدش خوش بهام ش
 دست به خودش اشاره کرد وگفت: من چی؟ جذابم؟



حامِد من کتو شــلوار م ــ ی پوشــیده بود همراه با پیراهن ســفید و کراوات 
 م  ی... جذاب بودر چهارشونه تر اص علی بود و شاید حتی جذابتر...

سینه اش می وبیدم گفتم: اگه جذاب نبودی  لبخند صدم و همراه با م تی که به 
 که صنت نمی دم!

 با صدای بلند خندید؛
 _پناه میبینی دخترم؟ مامانت اعتراف کرد باباییت صیادی خوشتیوه...

 منم دهن کجی کردمو گفتم صیادی نه فقط ی م...
سه نفره ی ما توی این م عب آهنی پیچیده  صدای خنده ی خانواده ی  وحاال 

 بود...
نواده دور یه میز ن سته بودن و عروسی تو یه باغ بودر یه عروسِی مختلط.هرخا

عروس وداماد توی جایگاه بودن. حامد نگاهش خیره ی من بود و میترســید که 
 مبادا کسی نگام کنه!

 اقوام عروس پوشش راحتی داشتنو راحت میر*ق*صیدن.
 آهنِگ  مخصوِص  ر*ق*ص عروس و داماد شروع شد.

شروع کرد سط باغ و  ست هم اومدن و ست تو د ساناص د ن به ر*ق*ص علی و 
 والس...

 نگاهم خیره ی علی بودر خیره ی دستهاش که رو کمر ساناص ن سته بود...
بعد اص این ه مدتی دونفره ر*ق*صیدن صوجهای دیگه  هم به ون اضافه شدن 

 و من هنوص تمام نگاهم با  حسرت به علی و ساناص بود.
و  روبر دســتی مقابل دیدم قرار گرفت و ســرمو بلند کردم و با صــاحب دســت

 شدم که لبخند روی لب داشت؛



 _والس بلدی؟
 دقیقن جمله ای که شِب عروسیمون  بهم گفت.

شی آبروت رفته! چون میخوام باهات   چ مهامو گرد کردم که گفت: اگه بلد نبا
 والس بر*ق*صم.

 این دقیقن م المه ی شب عروسیمون بود...
 لبخند صدم؛

 _ یادته اون شبو؟
 لی  بلندم کرد؛دستمو گرفت اص روی صند

 _ مگه می ه یادم بره؟
حاال من و حامد وســط باغ جزو چند صوجی که میر*ق*صــیدن خودنمایی 

 می ردیم.
من با پیراهِن جذب م  ی وحامد با کت و شلوار م  ی. حامدی که همی ه 
شت با من والس  به همه چی گیر میداد حاال جلوی چ مهای این جمعیت دا

 م ،ریفمو احاطه کرده بود.میر*ق*صید و بادستهاش اندا
لباشو به گوشم نزدیک کرد و آروم گفت: تو صیباتــــــــــــــــــــــــــــــــرینی 

 مارالرصیباتــــــــرین!
 لبخند صدمر عمیق و اصته دل.

 صمزمه کردم؛
 _ من تورو خیلی دوستت دارم حامد... خیلی صیاد!

 چ مهاشو باصو بسته کرد؛



 _ میدونم...
                                                             **** 

شتن  سعی دا سی م غول کاری بود و  ساناص بودر هرک ام ب پاگ ایی علی و 
یاد  با دیدِن اینهمه هول و وال  به بهترین شــ ِل مم ن برگزار ب ـــه.  مهمونی 

 پاگ ایی خودم افتادمر شبی که علی اص راه رسید وفهمیدم داداش حامِد!
سرهم  شبی که علی با خانواده اش ست دادِن من و آخر سِر اص د شت  جنگ دا

 حامد با داد و بیداد خواست که بریم خونمون.
 حاال وقتی اینهمه آرام و تو مهمونی علی و ساناص میدیدم دلم میگرفت!

علی برع ِس حامد کسی نبود که به لباس پوشیدن و آرایش کردن گیر بده برای 
ساناص توی خونه با  یه پیراه ن دکمه داِر کمی گ اد میگ ت. اما همینم بود که 

من با یه بچه که همش میخواســت بغلم باشــه باید چادر اص ســرم نمیفتاد و 
 موهامم دیده نمی د...

همه دورهم ن ــســته  بودیم که علی خیلی بی هوا و بی منتظره گفت: خوبی 
 مارال؟

 بطرفش سر کج کردمرحامد با اخم غلیظی نگاه و بین منو علی چرخوند.
 ایی که بزور اص گلوم خارک می د ممنونی گفتم.با صد

لبخند صد... یه لبخنِد پرمعنا! ســرمو پایین انداختم و ناخن نیمه بلنِد انگ ــتمو 
 توی دستم ف ار دادم.

 حامد با همون اخم وتخمش صدام کرد؛
 _مارال پناه کو؟ هواست بهش هست؟

 با ابرو به پ ت سرش اشاره کردم؛



  سته._اوناهاشر بغِل پدرجون ن
 حامد صداش کرد؛

 _دخترم؟ ع ق بابا؟ بیا اینجا ببینمت.
ـاه کوچولوی من تاتی تاتی داشت میومد بغِل باباش که ساناص اص صمین  ـ ـ ـ ـ ـ پن
بلندش کرد و با خنده گفت: خدایا تو چقدر ناصی آخه... علی ببین چقدر شبیه 

به من  مامان ـــهرمگه نه؟ علی عمووار به پناه چ ــم دوخت و یه نگاه گذرا
 انداخت و گفت: اوهوم! خیلی شبیه مامان هر بخصوص خندیدنش...

ضــربان قلبم باال رفت. حامد اص عصــبانیت رگای گردنش ورم کرده بود و تو یه 
 پیامک برام نوشت؛

 _کمتر بخند تا کسی شباهت  خندیدن تو و پنـــــــاه رو ت خیص نده!
 و من براش نوشتم؛

 مو._چ م! هرچی شما بگی آقای اخ
 با خوندن پیامم گره ابروهاش باص شد و نوشت؛

 _دختره ی صبون باِص شیطون!
                                                            **** 

 سرمو روی باصوش گذاشتم و صداش کردم؛
 _ حامد؟
 _ جانم؟

 ؟ساله داریم 2_ باورت می ه صندگی انقدر صود گذشت که االن منوتو یه دختر 



مثل عادِت همی ه اش دست ک ید رو  موهای مواجم و گفت:  من تو  خوابم  
 نمیدیدم انقدر خوشبخت  باشم!

 دوباره  صداش کردم؛
 _ حامد؟

 دوباره با محبت جواب داد؛
 _ جاِن حامد ع قم؟

 _ میخوام درمورد یچیزی باهات صحبت کنم اما دودلم!
ش و با نگاهی پر اص ســوال دســت ــو اص صیر ســرم درآوردر ُپل کرد صیر ســرخود

 گفت: درمورد چی؟ بگو؟
 کمی دل دل کردمر انگ تمو روی سینه اش حرکت دادم؛

 _ میخوام ادامه تحصیل  بدم!
دست و فروکرد بین موهامر آشفته اشون کرد و با خنده گفت: الهی که من فدات 
شحال  شی؟ خیلی خو شته با صدی دا ب مر چی اص این بهتر که تو همچین ق

سه این تصمیمیت مارال خیلی. همین فردا برات سراغ و  میگیرم بعدم شدم وا
 اص همین بهمن میری دان گاه! خوبه؟

اص ف ر این ه ماه دیگه برم دان گاه موق کردم و خودمو پرت کردم  بغل حامد و 
 حسابی  ماچش کردم...

منو اص خودش جدا کرد و با خنده گفت: خوردی تمومم کردی بســـه... حاال 
 خوای بخونی؟چی می

 خیلی قاطع گفتم: ع اسی!
 _ به به پس خوشبحال منو پنـــــــــــاه!



 _ بعله دیگه...
 _ مارال؟

 _ هان؟
 خندید؛

 _ صهرمار!
 خندیدم؛
 _ جانم؟

 _ دوستم  داری؟
 _ نه!

 صدم  صیر خنده و اون افتاد بجونم و قلقل م داد...
ــدقه ام میرفت و من ــبختی  با هرخنده ی من صیرلب  قربون ص ــاس خوش احس

 می ردم...
 من کنار حامد اصته دل میخندیدم و این همون خوشبختی بود...

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 حامد
سته بودم! پاهامو دراص کرده بودم تو آِب دریا و هر  ساحل ن  شنای خیِس  روی 
دو دستمو پ تم پل کرده بودم و صل صده بودم به مل ه و پرنسس صندگیم که توی 

 ودن!آب غرِق شادی ب
به مارالم خیره بودم که مانتوی عبایی سفید تن کرده بود و کمی اص موهای مواِک 
با خوشــحالی همراه  خیســش اص گوشـــه ی شـــاِل گلبهیش بیرون صده بود و 

 پنـــــــاه بادبادِد بزرگ و رنگی ونو پرواص میدادن.
بادبادد  عقب و جلو میرفتن... میدوییدن... میخندیدن و گ  اهیهمراه پرواِص 

شقانه نگاه ون  ست ت ون میدادن... منی ه عا شون برای من د شادیها میوِن 
 می ردم و این سالهای رفته رو مرور می ردم!

ـاه و موفقتر شدِن  ـ ـ ـ ـ ـ سالهایی که هر روصش شاهِد بزرگ و بزرگتر شدِن پن
 مارال بودم.

 سالهایی که مارال حسابی درگیِر درس و دان گاه بود...



و شــوق توی دان ــگاه درس میخوند و توی خونه با ع ــق کنار هر روص با موق 
 من و پناه بود...

 یه دان جوی نمونه... یه ع اس نمونه... یه همسر نمونه... یه مادر نمونه...
مارال با اراده ی قوی و وصق ناپذیرش فوق لیسانِس ع اسی و گرفت و حاال 

که طبِق  هایی  گالری ع س برگزار می رد! ع ســ قول و قرار  برای خودش 
 قدیمیمون اکثِر سو ه هاش من بودم و کوی برابِر خودش!

دخترد کوچولومون حاال بزرگ شــده بودر خانوم شــده بود و قابل توجه تر اص 
 همه این ه پنــــــــــــاِه کوچولوی ما حاال اسب سواِر ماهری بود.

صندگی رو ســاله بودمر مردی که تمام ســرد و گرِم  36و اما خودم حاال یه مرد 
شبختِی امروص  شته بود تا به خو سر گذا سختی هارو پ ت  چ یده بود! تمام 

 برسه...
های مواجش  یا بیرون ریختن مو مارال  چادِر  غه ی صندگیم  غد گه د حاال دی

 نبود...
ــیدر  ــت صندگی می ردر لباس میووش ــت داش مدتها بود که مارالم طوری ه دوس

ستم این صن ت ش ی آرایش می رد و من خوب میدون شرایطی و تو هر پو و هر 
 فقط به من تعلق داره...

 تمام جسم و رون و ف ر و قلبش فقط برای من بود...
 _ باباجون؟

 صدای دلنواص پناه بود. پناهی که بعد اص مارال تمام دارایی صندگیم بود.
 _ جانم عزیزم؟



 _ به چی ف ر می ردی؟
 لبخند صدم؛

 _ به تو...
 گردنم حلقه کرد  روی پاهام ن ستر دست و دور

 و لباشو آویزون کرد و همراه با باال دادِن یه تای ابروش گفت:به چیه من؟هان؟
 دستمو روی موهای بلندش ک یدم؛

 _ به خوشگلیت... به خانومیت... به این ه چقدر شبیه مادرتی!
 دستای صنونه ی مارال روی شونه ام قرار گرفت وکنارم ن ست؛

 ف میزدین؟_ پدر و دختر درمورد من حر
 دستمو روی شونه اش انداختم؛

 _ خسته ن دی اص اینهمه باصی؟ مگه بچه ای تو؟
 کپ دخترکش لباشو آویزون کرد؛

 _ پس چی؟ف ر کردی چند سالمه؟
ــاهم موهامو بهم ریختو گفت: بله بابا خان ف ر کردی مامانم چند  ـــ ـــ ـــ ـــ پنـ

 سال ه؟
 صدا دار خندیدم؛

ست این مادر و  سرم نداریم طرف من دربیاد _ عجب گیری کردم د دخترا.یه پ
 دوبه دو ب یم...

 مارال دست و روی ش مش گذاشت و صمزمه کرد؛
 _ شایدم تو راهه!

 _ چی گفتی مارال؟



 خندید و دندونای سفید و ردیف و به نمایش گذاشت؛
 _ هیچی بابا شوخی کردم!

ش م مارالو بغل کرد و با موق گفت: مامان جوِن  ـــاه پرید  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ پنـ
 ـــــــــــــــاه توراهی داریم؟پن

 مادرانه گونه ی پناهو ب*و*سید و چ مهاشو به ن انه ی تایید باصو بسته کرد...
ــته ی حامِل کوچولوی جدیدمون ــتیم فرش ــقانه غرق حاال من و پناه داش و عاش

 ب*و*سه می ردیم...
 مارال

 حاال بی شک میتونم بگم خوشبخت ترین صِن دنیا بودم!
ــد  ــتم که توی هر مگه می  ــوهری مثل حامد داش ــم وقتی ش ــبخت نباش خوش

 شرایطی کنارم بود وحمایتم می رد؟ 
ـاه داشتم که جای  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مگه می د خوشبخت نباشم وقتی دختری مثل پن

 خالِی تمام نداشته هامو پر می رد؟ دختری اص جنس خودم...
صیالتمو تا جایی ه  ساس ن نم وقتی تح شبختی رو اح ست دمگه می د خو و

 داشتم ادامه دادم؟
مگه می د اص صندگیم احساس رضایت ن نم وقتی همه چیز بر وقق مرادم شده 

 بود؟
 من خوشبخت بودم چون حامدو داشتم...

 پنـــــــاهو داشتم...



ـام کوچولو رو که  ـ ـ ـ ـ ـ ماه بود تو وجودم رشد می رد و بزودی به  5وحاال پره
 جمع ما اضافه می د...

ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برای کنار هم حس کردِن تمام خوشبختیهای امروصم خیلی  م
 سختیهارو بجون خریدم اما باالخره به این روص رسیدم!

 به این روصی که یک خانواده داشتم...
ــر و بچه هایی که هم مارو  ــِق عمیق به همس ــبختِی بزرگ و یک ع  یک خوش

 ساختن و هم صندگیمونو...
 نواده ام بابِت این اصدواِک اجباری!و حاال ممنـــــــــــون بودم اص خا
 هدیه دادِن این ع ِق اجباری به من!

 یک اصدواک اجباری که حاال به هیچ اجباری حاضر به ترکش نبودم...




