
 

  خانم و آقاي بازيگر

 (Shahrzad.rh) ستايش كاربر نودهشتيا

 

 

 

 

نهعاشقا_طنز  ژانر:  

ريحانه مقني صفحه آرا:  

tara.Lr :طراح جلد  
092تعداد صفحه:    

www.98ia3.ir  

52/11/1011 
 سايت نودهشتيا

      

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 1 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 5 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

 

 

 :خالصه



 

 

 WWW.98IA3.IR 3 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

ولي به  ،هاي كه خيلي مغرور و سردرمان در مورد دخترک نوزده ساله

كنه كه داد و جيغ همه بلند ميشه، پاش بيوفته انقدر شيطوني مي

است، متوجه چيزي ميندازنش از خونه بيرون. يک روز كه سر صحنه

كنه و بهش ايمان مياره. حاال ميشه كه واسش سخته ولي باورش مي

 ...چيه اون؟ خدا داند

 :چند كالم با نويسنده

نويسم يعني تو دفترم چند تا دارم مياين رمان چندمين رماني كه كه 

بند و نوشتم ولي هيچ جايي ثبتش نکردم، چون خيلي ساده و بي

هاش قشنگ بود ولي اونجوري كه بايد كه يک سرياساس بود. با اين

نهايت رمان گرفت و االن بعد بيزياد خوب نبود و مورد پسند قرار نمي

 !داميدوارم خوشتون بياز قبل شده و كنم خيلي بهتر اخوندن فکر مي

 

 :مقدمه

 هايم كسي مي آمد و ماسک را از قبالمي دلقک بازيكاش بعد از همه

 :گفتمي و داشتبرمي

 .دهمحاال از دردهايت بگو! بنده گوش مي -

اي شک نکردم، من دوستت دارم و به تو كامال ايمان دارم. هرگز لحظه
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ودن و زندگي كردنم تو عزيزترين كس من هستي، دليلي براي زنده ب

 !دلبركم

 

 :هام رو باز كردمهاي مامان باكرختي چشمبا صدا زدن

بهار، بهار! بلندشو بايد بري دانشگاه ديرت شد، بشرا اومد دنبالت  -

 !ولي خواب بودي گفتم خودش مياد. بلند شو

با بدني گرفته روي تخت نشستم و كشي به بدنم دادم، جواب مامان 

 :رو دادم

 !دم مامانبلند ش -

دم. اومدم دا انجام بلند شدم، رفتم دستشويي كارهاي واجبم رو 

بيرون كه گوشيم زنگ خورد. از روي ميز صورتي بغل تختم كه ست 

بود، برداشتم. به صفحه نگاه كردم، بُشرا بود؛ رفيق فابريکم كه از 

 :كالس اول باهم رفيقيم. جواب دادم

 اوي دختره كجايي تو ها؟ -

 :دادم جواب خونسرد شاكيش، لحن به توجهبي و د رفتمكم به سمت

ام دارم حاضر ميشم راه بيوفتم، اوالً عليک سالم، دوماً خونه -
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 شده؟چي

بشرا با لحني كه انگار محموله مواد مخدرش لو رفته باشه، شروع به 

 :حرف زدن كرد

 !بيا بدو فقط فقط بدو زود بيا، گاومون دوقلو زاييده، -

بلند تا روي زانوم رو از كمد كشيدم بيرون و  مانتوي مشکي

 :پرخاشگرانه گفتم

 !شده؟بگو چي آدم مثل -

 :صداي برديا اومد به جاي صداي بشرا به گوشم رسيد

، چطورش رو كرديم تقلب همه قبل استاد فتوحي فهميده جلسه -

 اجاين! ترهسخت دفعه اين بگيره، امتحان دوباره قراره نميدونم اما

 !برسون رو خودت بدو نظامي، حکومت شبيه شده

 :با شگفتي سريع گفتم

 !باشه، باشه اومدم -

 رنگ تيره لي شلوار با سريع قطع كردم جوراب كوتاه مشکي رنگم رو

. كردم تنم رو مانتوم اون بعد و كردم پام رو بود نود قدش كه تنگ و

 سفيد استارآل كتوني. زدم قرمز رژ يک كردم، سرم رو مشکيم مقنعه
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 ها روتند پله -م. تندزد بيرون اتاق از و گرفتم دستم رو اممشکي

 مامانم صداي كه كردم بازش رفتم، در سمت به عجله با و رفتم پايين

 :شنيدم رو

ات رو جوري؟! بيا صبحانهصبر كن ببينم دختر كجا ميري همين -

 !بخور

 :ن جواب دادمكنم و در همين حي رو پام امتا كفش دوال شدم

 .كنمسركالس، دير مي رسيده فتوحي استاد نه مامان نميتونم، -

 به مهربوني با ديدم، سرم پشت لقمه يک با كه مامان رو بلند شدم

 :اومد حرف

 !بيا اين رو بگير بخور ضعف نکني مادر پس -

 :لقمه رو ازش گرفتم و تشکر كردم

 ريد؟مي كي شركت؟ پس دستت درد نکنه، بابا رفت -

 واسه گفت نوش جانت گوشت بشه به تنت. آره صبح زود رفت؛ -

 .ميريم دو ساعت هم ما كارتت، تو ريخته پول اتشهريه

 :سري تکون دادم و گفتم

 !آهان، اوكي دستش درد نکنه. سفر به سالمت، خدافظ مامان -
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اش رو بوسيدم. سوييچ جيپم رو از جا كليدي برداشتم. رفتم گونه

اما يه لحظه با خودم فکر كردم اگه از آسانسور برم كه  سمت آسانسور

. رفتم پايين عجله با و ها رفتمرسم؛ پس سريع به سمت پلهدير مي

 استارت و شدم جيپم سوار شد،مي پاركينگ كه پايين رسيدم وقتي

 دانشگاه سمت به سرعتم تمام با و بيرون اومدم پاركينگ از .زدم

 پاركينگ تو و رسيدم نظر مورد لوكيشن به ساعت نيم از بعد. روندم

پارک كردم، پياده شدم سريع وارد دانشگاه شدم و تند به  دانشگاه

هام رو چرخوندم تا سمت كالسم رفتم. وقتي وارد كالس شدم چشم

 بين. نيومده فتوحي هنوز شکر رو خدا فتوحي رو پيدا كنم اما نبود،

 داشت فقط بشرا به دخور چشمم كه گشتم برديا و بشرا دنبال هابچه

 و كنارش صندلي روي ش رفتم و نشستمسمت به داد؛مي تکون دست

 :گفتم

 !؟فهميده كجا از برديا كجاست؟ اين استاده -

 :با اخم گفت

 !اون كه دستشوييه بابا! رِسپين رفته بهش گفته. دختره عوضي -

 كرد مي نگاه رو هابچه پوزخند با كه رسپين به چپ -و يه نگاه چپ

 :گفتم حسبي و آروم. ردك
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 رفتن؟ مامانت و بابا! ولش ،بشي عصبي نداره ارزش ولش كن بابا، -

 !اومدين؟ برسام با تا دو شما

 :ايش رو از رسپين گرفت و به من دادبشرا نگاه كينه

 امروز هم هاكه مامانت اينبابا و مامان ديشب رفتن تهران، مثل اين -

 رفت خودش آوردتم برسام اآلنم ،نميان هم دوهفته برن؛ خوانمي

 .سسركال

 به شروع و آوردم در كيفم توي از رو هامسرم رو تکون دادم و جزوه

 .كردم خوندنش

  

 

هاي بشرا به خودم اومدم. انقدر غرق خوندن شده بودم با نيشگون

 :سرم رو باال آوردم، نگاهش كردم و گفتم

 !اتِ ديوونه؟ پهلوم درد گرفتچه -

 و دادم تکون كنه، سرم رومي اشاره جلو به هاشچشم با ادهديدم ايست

 :گفتم

! بده تکون رو اون داري زبون مثقال نيم فهمم،چي ميگي؟ نمي -
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 .رو سرت اون نه بحرف

 :با حرص نگاهم كرد و گفت

 !اومده استاد جان بهار اِم، -

مثل مجسمه خشک شدم. بعد چند ثانيه به خودم اومدم، آب دهنم 

 سمت به چرخوندم سرم رو شدم،زمان كه بلند ميدادم، همرو قورت 

 :گفتم و استاد

 !سالم استاد خوبيد؟ -

 :روح پر فتوح )لقبشه( با اخم و طلبکارانه جواب داد

 .خوام امتحان بگيرمها! ميعليک سالم. بشينيد سرجاتون بچه -

ها نگاه ها رو پخش كرد. به سوالنشستيم سرجامون و استاد برگه

مون به بازيگري بود، چون رشته مربوط كه بود سوال تا م؛ دهكرد

اش رو نه، چون هم تئاتره. هشت سوال اول رو بلد بودم ولي بقيه

 -سخت بود هم يادم رفته بود. يکهو صدايي از توي مغزم شروع به ور

 :ور كرد

 چرا! نيستي بلد و نخوندي خواي بهونه بياري بگوعزيزدلم مي -

 !بودن؟ سخت گردن ندازيمي
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 :با غيظ جواب خودم و دادم

 بود چي گرفتنش كوييز ديگه آخه! ندارم اعصاب ببند در دهنت رو -

 موندنده نکنه درد دستمون كرديم، كه كرديم تقلب! اَه وسط؟ اين

 !نرم

 :حرص درارتر ادامه داد

 .ها نيستجا جايي واسه نخوندهبرو بيرون عزيزدلم! اين -

 :زدم با حرص توي دلم داد 

 !شو گور و هام گمتربيت برو از جلو چشمبي  -

 :توجه به حرف من دوباره حرف زدبا خونسردي و بي

 !خوره پاي لرزش هم ميشينه گلمهركس خربزه مي -

 دخترهاي اين مثل مياد، بدم «گلم» كلمه اين از قدرچه من اِي -اِي

 رو تا هشت همون سريع !خورد هم به حالم اَه -اَه نچسب، و لوس

دو تاي آخر گير بودم كه ديدم برديا نيشگون  توي ولي نوشتم

 كردم نگاه اش،گيره. زير چشمي نگاهش كردم؛ اشاره كرد به ورقهمي

 من اشاره با و نوشتم رو سوال دوتا اون سريع نوشته رو همه ديدم

 پوزخندي و مغرور نگاهي يه با و داديم رو امونورقه شديم، بلند سريع
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كرد و خودكار رو فشار بي نگاهمون ميعص كه رسپين به ميزآ تمسخر

داد، از كالس زديم بيرون. رفتيم توي حياط و نشستيم رو زمين به مي

 حوصلهبي. نشستن رومروبه هم برديا و بشرا درخت تکيه دادم،

 :پرسيدم

 ديگه چه خبر؟ -

 :بشرا با غيظ نگاهي به برديا كرد و گفت

خورم. ديشب ساعت دست اين دوتا حرص ميخبر، فقط از هيچ، بي -

 مجرد خواهري كهاين به توجهبي آقايون رفتن، هانه و نيم بابا اين

 دعوا كلي باهاشون! خونه اومدن صبح دو ساعت دارن، خونه توي

 هم باز مطمئنم ولي بعد، به اين از ميايم زود گفتن فقط ولي كردم

 .ديوار تو بکوبونم رو سرم دستشون از خوادمي دلم خدا به. همونه

 سرش بعد و رفت اي براشچپ نگاهش كرد و چشم غره -برديا چپ

 ميون و خنده از پاشيدم. درآورد رو اداش و كرد ايديگه سمت به رو

 :گفتم هامخنده

 دو ديگه، خوان بکنن تازه جووننولشون كن بابا! بزار هركاري مي  -

 و زن پايبند زندگيشون و خونه سر ميرن كنندمي ازدواج ديگه روز

 رو روزها اين حسرت وقتاون بخورن، جُم تونننمي ميشن بچه
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 .خورنمي

 :برديا ذوق زده از طرفداري من به حرف اومد

 اصالً پايينه، دركش قدرت ديگه كنهنمي درک! بگو رو همين ها واال -

 .نداره

 و بعد اين جمله سرش رو با تأسف تکون داد. بشرا متفکر شد و منم

 .رفتم تو فکر

 بچه تا سه .سالمه نوزده و من بهارم، بهار راد؛ دانشجوي سال اول تئاتر

 برسام سنهم سالشه، نه و بيست كه بزرگم داداش بُرنا هستيم؛

 استاد همچنين تره،بزرگ ازم سال ده برديا، و بشرا بزرگ داداش

 توي كاري سفر رفته هم االن داره، آموزشگاه  و رياضيات درس

 .نهااصف

 غوپنج بيست بارانا، بعد جونم براتون بگه به خواهرم دارم به اسم 

 تره،بزرگ سال شيش من از و تركوچيک سال چهار برنا از سالشه؛

 رفته كرده گم رو گورش هاشرفيق با هم اآلن و عمرانه شرشته

 كه جذاب خوشگل خانمِ بهار من، هم آخري. خان برنا پيش اصفهان

ام و... يهو وجدان  دونم خودشيفتهاششه. ميادد و خواهر عشق

 : وجدان پريد وسط حرفمبي
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 !ايدوني خودشيفتهخوبه خودت هم مي -

  .اَخمي كردم و جواب وُجي رو ندادم

 

داخل آينه قدي اتاقک به هيکلم نگاهي انداختم؛ ازش راضي بودم و  

چون چند ساله واليبال و  داشتم،هميشه بدنم و متعادل نگه مي

رفتم و امسال هم رفتم، همراه باشگاه كالس تئاتر هم ميبدنسازي مي

م قبول شدم، يعني توي ام توي رشته مورد عالقهطبق خواسته

ام خيلي خوب كليپ دانشکده سينما و تئاتر. به خاطر همين عالقه

 .كنم و يکي از بِالگرهاي اينستاگرام هستمدرست مي

 قبالً البته داره، خونه مامانم اره،بابام شركت توليد عطر و ادكلن د 

 .داده ياد بارانا و بشرا من، به حدودي تا و بوده رقص مربي

از   گرفتم تصميم  كه گوشيم چشمم خورد به صفحه اسنپ چت

 دارم، رنگي مشکي بلند هايمژه هاي كشيده وفيس دلربام بگم؛ چشم

، رنگ قرمز به كوچيک و فرمخوش هايلب مشکي، كلفت اَبروي

* عمل شده ولي انگار طبيعي و خدادادي ام كه به خاطر پوليپبيني

 قدمم همچنين و دارم مشکي كمر به رنگ بلند تا پايين بود، موهاي

 .هستم باربي و بلنده
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و  اي هستيمرشته هم سن و ! هممنه فاب رفيق هم بشرا خانم اين 

الشه، برديا كه اون آقا پسر زشت هم داداشش كه بيست و شيش س

ترم آخر فوق ليسانس تئاتر، تو اين ترم دوتا از واحدهاش با ماست. 

كه  سن و برنا دارههم داداش بيست و نه ساله و يه بشرا بچه آخره

برسام هستش؛ اون تا سه سال پيش دانشجوي همين  اسمش هم

 .دانشگاه بود، ولي االن جز يکي از استادها و بازيگرهااست

ر نگاه اول خوش برخورده، ولي يک غرور مضخرف داره كه درسته د

هايي كه بازي ميکنه كنه از همه برتر و باالتره، همه هم فيلمفکر مي

دونم اين كوه هاش چه خودش، من نميرو دوست دارن. حاال چه فيلم

اَه پسره مزخرف! بشرا هم از دست برسام  -غرور و سردي چي داره، اَه

وشي نداره ولي به شدت عاشقشونه و دوستشون و برديا دل چندان خ

اي عسلي، هاي كشيده عسلي داره، ابروهاي پهن قهوهداره! چشم

هاي كوچيک و صورتي رنگ، بيني كشيده داره و موهاشم بلند، تا لب

 .اي دارهاي سوختهرسه و رنگ قهوهكمرش مي

ن، يه كناند و تو يک شركت كار ميباباش همکار بابامه و با هم رفيق

هامون هم باهم دوست هستن. جورايي باهم شريک هم هستن. مامان

سرجمع بگم دوست خانوادگي هستيم، امروز هم مامان باباي من 
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ميرن سفر كاري پيش عمو باربد و خاله آرزو )مامان باباي بشرا( منم 

ها چون اون دوتا خر نيستن خونه! با كوبيده شدن ميرم خونه بشرا اين

 :سرم از فکر بيرون اومدم و به بشرا نگاه كردم و گفتميک چيزي به 

 !ها شدي وحشي ات ديوونه؟ امروزچه -

 :خيال جواب دادبشرا بي

 خفه باو! ببينم اين فتوحي چند سالشه؟ -

 بيست و هفت سالشه، واسه چي؟ -

 :نگاش كردم كه مشکوک پرسيدگرد شد، سواليهاشيک لحظه چشم

 !تو از كجا ميدوني؟ -

 :يا به جاي من جواب دادبرد

ها پرسيدن ازش، خودش گفت بيست جلسه دوم نيومده بودي بچه -

 هم آموزشگاه تو كنهمي تدريس داره ساله سه تازه  و هفت سالشه؛

 !كنهمي كار

 :بشرا با شگفتي به حرف اومد

 !اوه شِت! چقدر از قافله عقبم -
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 :سرم رو تکون دادم كه بشرا گفت 

 .اآلن كالس بعديمون شروع ميشهبلندشو بريم!  -

بازم سرم رو تکون دادم و بلند شديم به سمت كالسي كه كالسمون  

شد رفتيم، از شانس خوبمون هم با برسام گند دماغ توش تشکيل مي

اش رو نداشتم چون نميشه تو از فيل افتاده كالس داشتيم. حوصله

 .كالسش حرف زد و شيطوني كرد

هوف  ه برسام مغرور و سرد بود، صدايبا خسته نباشيد استاد ك 

ها كل كالس بلند شد. انگار سگ دنبالش كرده! المصب يک بند بچه

بدون استراحت تدريس ميکنه. وسايالمون رو جمع كرديم و از كالس 

 .بيرون كه هيچ از كل دانشگاه زديم

 

وقتي رسيديم جلوي در دانشگاه، بشرا گوشيش رو از تو كيفش در 

باهاش ور رفت بعد گذاشت كنار گوشش؛ بعد چند  آورد و يک كم

 :ثانيه شروع كرد به حرف زدن

 دنبالمون؟ مياي خوبي؟ داداش سالم -

 :دفعه بشرا منفجر شدنميدونم برسام چي گفت كه يک
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 !يعني چي برسام؟ چرا نميتوني بياي؟  -

 :بشرا چند ثانيه بعد دلخور به حرف اومد

 !خيلي بدقول و بدي -

 :داد زدبشرا عصبي 

هات، هيچ جوره اين برسام من رو خر نکن! با اين قربون صدقه رفتن -

 .كارهات تو كتم نميره

 :اش رو توي هم كرد و مثل دخترهاي لوس و ننر جواب دادچهره

 .برو بابا ديگه باهات حرف نميزنم! خداحافظ -

 :و بعد قطع كرد. برديا با خنده گفت

رفت ات ميقربون صدقه شده كه دوباره سگ شدي؟ داشتچي -

 دردونه؟

 :نق كردن -بشرا شروع كرد به نق

تونم بيام، كلي كار ريخته سرم! بايد برم صدا سيما كار ميگه نمي -

 بشر؟ اين نميشه خسته! كار كار، كار، اشهمه دارم، خودتون بريد. اَه

 !خدا به داره فعالي پيش
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 :اي كردم و گفتمخنده

روي حال ميده. سر راه وا خوبه هم پيادهولش، پياده ميريم، هم ه -

 !خوريم ديگهميريم رستوراني چيزي مي

بشرا سرش رو تکون داد، انگار آروم شده بود. پياده رفتيم سمت فست 

 .شناختفود فروشي كه برديا مي

به خاطر برديا خيلي با احترام باهاشون برخورد كردن، اصالً دوست 

اسنش اين همه بهم احترام شنخاطر كسي كه همه مينداشتم به

 رگ دفعه يک. كنممي بزارن و بقيه فکر بکنن دارم پارتي بازي

 :گفتم باال زد شيطنتم

جوري رفتار نکنيد! به خدا معذب ميشم و ناموساً با من يکي اين -

جوري بهم احترام بزاريد. لطفاً دوست ندارم به.خاطر آقاي وارسا اين

 از بعد قراره بشه اينجا پاتوق من ري نکنيد! چونجواين ديگه دفعه

 .دانشگاه

با شيطنت بيشتر رو به صاحب رستوران كه يه پسر جوون بيست 

 :تر بود كردم، گفتمسه سال بزرگ -هشت ساله يا حدأقل دو

 !جا يعني آقاي صاحب فست فوديترهاي اينالبته با اجازه بزرگ -
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، صاحب فست صداي خنده همه افرادي كه دور و برمون بود بلند شد

 :فودي با لبخند به حرف اومد

اميري هستم خانم محترم، باكمال ميل باعث افتخارمونه كه پذيراي  -

 !شما باشيم، خيلي هم خوبه بانو بالگر عزيز

 :با نيش باز جواب دادم

 !هايي كه بار االغم كرديدممنون از هندونه -

يي به سمت باال افراد باال رفت. اميري با خوش رو دوباره صداي خنده 

هدايتمون كرد و يک ميز اختصاصي بهمون داد. چند دقيقه بعد از 

 .نشستنمون گارسون مشکي پوشي به سمتون اومد

 

 هست، اسفنجي باب تو كه همبرگر هم برديا داد، سفارش پيتزا بشرا

 سه. دادم سفارش همبرگر و پيتزا سوخاري، مرغ هم من. كرد انتخاب

 :ديم، برديا با شگفتي گفتابه هم سفارش دانوش تا

وقت ها، دختر اونهمه رو بخوري؟ چاق ميشيتو واقعاً ميتوني اين -

 .ديگه راهِت نميدن تو سينما، تلويزيون و تئاتر

 :اي باال انداختم و گفتماهميت شونهبي

نه باو من چاق نميشم كه، من مادرزاد الغرم هرچي بخورم چاق  -
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 .نميشم، چه برسه به اين چيزها

 :اَبروهاي برديا رفت باال، بشرا گفت

خورده، تعجب نکن! اين همينه، از بچگي همين بوده انقدر مي -

. همه تو جوري هيکلش موندهشده، همينخورده كه چاق نميمي

 .ها و تولدها مونديم تو كف هيکلشعروسي

 :خنديديم كه برديا گفت

 ؟شد شما دوتا اين رشته رو انتخاب كردينحاال چي -

 :با ذوق زودتر از بشرا جواب دادم

بشرا رو كه ميدوني چرا، منم چون از بچگي دوست داشتم يه  -

هايي آرتيست بشم و بتونم استعدادم تو اين رشته شکوفا كنم و به اون

كه كالس ام ثابت كنم و اينعرضهكه ميگن من خيلي ضعيف و بي

 .ام بيشتر شدهرفتيم عالقهبازيگري و تئاتر مي

 :رديا اداي افراد متفور رو در آورد و گفتب

واو، چه جالب! ببينم تاحاال بهت پيشنهاد بازيگري تو فيلم شده يا  -

 نه؟

 :تکيه دادم به صندلي دست به سينه شدم و گفتم
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نه بابا فقط پيشنهاد بازي تئاتر بود و بالگر بودنم تو اينستا، بعدش  -

هاي رو مثل فوت و فنهم من تازه كارم هنوز مونده خيلي چيزها 

 .، من هنوز كلي كار دارمبازيگري رو ياد بگيرم

 :برديا اميد بخش جواب داد

خاطر دوست كه بهبه نظرم تو بازي كردنت خيلي خوبه! نه اين -

 و االن تا هامتجربه از دارم اصالً، بودنمون و روابطمون بگم ها، نه

بهار ديشب خيلي  . راستش رو بخوايميگم رو ازت ديدم كه چيزهايي

هات خيلي اي هستي، بازيتو خودت خيلي حرفه روت فکر كردم؛

خوبه، تئاترهايي رو كه بازي كردي ديدم، واقعاً خوب بازي كردي! با 

هاي منفي گفتي به حرفها رو مياعتماد به سقف و شجاع ديالوگ

 !بقيه توجه نکردي و ادامه دادي به كارت اين خيلي خوبه

 :با ذوق گفتملبخند زدم و 

مرسي داداشي! خيلي خوشحال شدم از نظرهات، واقعاً انرژي بهم  -

 !دادي

 :برديا لبخندي زد و گفت

خواهش ميشه! ببين بهار يه چيزي شده من به بشرا هم گفتم، داره  -
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 .درموردش فکر ميکنه

 :مکثي كرد و بعد ادامه داد

کر كنم شناسيش، رهام حسيني. فمن يه رفيقي دارم كه تو مي -

سازه؛ مثل سينمايي الک قرمز ديديش، اون االن داره يه سينمايي مي

ولي يه مدل ديگه فرق داره نياز داره به دو تا دختر نوزده تا بيست و 

يک ساله كه يکيش نقش اصلي باشه يکيش هم دوست نقش اصلي، 

دست مزدش هم خوبه بيست و پنج ميليون. كسي رو پيدا نکرده كه 

هاتون رو خوندم؛ به شما دوتا نقش بخوره. خودم ديالوگبه اين دوتا 

خورد! بهش گفتم با خواهرم و دوستش كه تئاتر كار بيشتر مي

كنند حرف ميزنم اگه شما دو تا قبول كردين، ميگم ديالوگ رو مي

بده بهم تا برسونم بهتون اگه خوندينش اوكي دادين، يه قراري 

 ست، نظرت چيه؟ذاريم بريم پيشش ببينيم چطوري هامي

 :اَبروهام رفت باال و با شک جواب دادم

 .نميدونم، يعني خيلي اتفاقي شد! بايد منم فکر كنم -

 :برديا سري تکون داد

 .باشه فکر كنيد! اشکال نداره وقت داريد فکرم كنيد -
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 كردم حمله هاگشنه مثل من و آوردن سرم رو تکون دادم. غذامون رو

بود با ديدن كار من بهت زده خنديد.  ا. هركي تو رستورانغذ سمت

هاي سرخ شده خنديدن، برگشتم سمت برديا و بشرا با صورت

 :هاي رستوران با دهن پر گفتمآدم

چيه؟ آدمي كه از صبح هيچي نخورده و رفته باشه دانشگاه گشنه و  -

 تشنه باشه و داره تلف ميشه نديديد؟

يال ادامه غذام رو خهمه به خودشون اومدن ديگه نخنديدن، منم بي

 كيفم از خورد؛ زنگ گوشيم خوردم. وقتي از رستوران اومديم بيرون،

 :جواب دادم برناست، ديدم درآوردم

 سالم خان داداشم، چطوري؟ -

 :با صداي بلند خنديد، گفت

 عليک سالم آبجي كوچولوي من، خوبم تو خوبي؟ كجايي؟ -

 كجايي؟مرسي منم خوبم. يه جايي زير آسمون خدا، شما  -

 :برنا كه انگار رگ غيرتش باد كرده بود، گفت

 !مثل آدم جوابم رو بده بچه جان، نپيچون -

 :با شيطنت جواب دادم
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 !نه به جون بارانا زير آسمون آبي خدام دارم ميرم خونه بشراشون -

 :صداي بارانا اومد

كشي رو خواهر بزرگترت به جون خودت مغز فندوقي، خجالت نمي -

 ي؟خورقسم مي

 :با همون شيطنت قبلي جواب دادم

جا تنها گذاشتيد رفتيد ها من رو ايناِ تو هم اونجايي كه! اي عوضي -

گذروني؟ واقعاً كه حقتونه باهاتون قهر كنم، حاال شماها خوش

 كجاييد؟

 :اي كرد و گفتبرنا خنده

وره جادو! ببين بهاري راهت رو بپيچون برو  -انقدر حرف نزن ور -

 !بخوني برام روش از بايد هست، اتاقم تو امانتي خونه يک

 :پکر شدم، گفتم

همه راه بکوبم برم خونه امانتي تو رو بخونم برات؟ نه پا  من اين -

 !دارم نه پول

 :برنا كالفه گفت

 .غر نکن! برو خونه خيلي مهمه بايد برام بخوني -بچه جان انقدر غر -
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 :مثل خودش كالفه جواب دادم

 .طع كن! شرت كمهوف، باشه ق -

خواست فحشم بده كه سريع قطع كردم. خودم رو به بشرا و برديا 

 :رسوندم و گفتم

اتون! بايد برم خونه يک كاري پيش اومده، من خودم شما بريد خونه -

 .ميام اگر هم نشد خونه ميمونم

 :بشرا با نگراني گفت

 يم؟خواي ماهم باهات بياچيزي شده بهار؟ اگه اتفاقي افتاده مي -

 :لبخندي زدم

 به نه پشمک جان چيزي نشده، حاال بعداً برات تعريف ميکنم، بريد -

 !سالمت

 :برديا با فضولي پرسيد

 خواي بري؟آخه ماشين نداري كه، با چي مي -

گيرم يا اسنپ، نگران نشيد لنگ نميمونم، يا تاكسي دربست مي -

 .شما بريد! خدافظي
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 :زمان گفتندبشرا و برديا هم

 .شه پس برو! خداحافظبا -

 .خداحافظ بهار -

دستم رو به حالت خداحافظي تکون دادم. وقتي رفتن با گوشيم يه 

  .اسنپ گرفتم اومد دنبالم و رفتم سمت خونه

  

 

 داخل رفتم كردم باز و در تو انداختم كليد. شدم پياده و كردم حساب

 .شدم خونه وارد زود و حياط

خل كه با پريدن دونفر جلوم جيغ در ورودي هم باز كردم رفتم دا

اشون رفت هوا. از بهت در كشيدم. چند قدم عقب رفتم، صداي خنده

مطمئنم قرمز شدم با ديدن  .هام گره كور شداومدم، عصبي شدم، اخم

 :اشون رو خوردن. جيغ كشيدممن خنده

كنم درمون، زهر انار! نميگيد من سکته ميزهر مار، مرض، درد بي -

 دادين؟ ها؟وقت جواب مامان و بابا رو چي ميدستتون، اونميوفتم رو 

بارانا مظلوم نگاهم كرد، سرش رو انداخت پايين، برنا دستش رو آورد  

 :باال، خواست حرف بزنه كه انگشتم رو بردم سمت بينيم و گفتم
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هيس، هيس شو برنا! واقعاً كه، ازتون انتظار نداشتم، اين چه كاري  -

تر از من هستيد ولي از منم بچه تر هستيد. با بزرگبود؟ مثالً شماها 

 !كنم ميوفتم رو دستتون؟ هوم؟خودتون نميگيد سکته مي

 :زمان گفتنبرنا هم سرش رو انداخت پايين و هم

 .كرديم در اين حد بترسيببخشيد! آخه فکر نمي -

 :رو با تأسف تکون دادم، گفتم سرم

 .يد تموم شدخب بسه! حاال شماها هم يه كاري كرد -

 :دويدم سمتشون، بغلشون كردم، با شيطنت گفتم

 !كي اومديد نامردها؟ چرا اونجوري گفتيد زودتر خبر نداديد؟ -

 :م رو بوسيدن. بارانا گفتخنديدن و بغلم كردن، گونه

 .ساعت يک و نيم بود كه اومديم، خواستيم سوپرايزت كنيم ديگه

 :خنديدم و برنا گفت

 !كوش؟ ماشينت نداشتي؟ ماشين تو همگ! ببينم صبر كن -

كه بابا تو خيابون برگشت از چرا ماشين داشتم ولي مثل اين -

كارخونه تصادف كرد؛ خود بابا چيزيش نشد، فقط ماشين يکم داغون 

شد. كالس دوم هم كه تموم شد، بابا زنگ زد و گفت كه اين اتفاق 
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هاشون اومدن افتاده ماشين و برده تعميرگاه بعد با مامان و چمدون

دانشگاه ماشين رو ازم گرفتن رفتن، منم اين مدت بدون ماشينم 

 !ديگه برنا خان تو بايد ببري و بياريم

 :برنا سري تکون داد و گفت

 .برم ميارمتآها خب خداروشکر! باشه رو چشمم مي -

 :لبخند گشادي زدم و گفتم 

اريد، ميسي داداشي! خب حاال تا شماها يه چيزي درست كنيد بي -

 .كنم مياممنم لباس عوض مي

جور كه لباس عوض اي گفتن. رفتم تو اتاق، همونهر دو با خنده باشه

كردم، زنگ زدم به بشرا؛ گفتم رسيدم و برنا و بارانا هم اومدن. مي

 .جااين ميان گفت اگه شد بعد از ظهر يا غروب با برديا و برسام

دخترونه مشکي پوشيد،  شرت گشاد ليمويي و شلوار سندبادييه تي 

سبزها  اي از اينموم هم شالقي كردم و باالسرم بستم. يک رژلب مکه

كه بيست چهار ساعته هست زدم. گوشيم رو دستم گرفتم و رفتم 

اومد گذاشت رو ميز، منم  زمان با من، بارانا سيني به دستبيرون. هم

 :نشستم بين هردوشون و برنا گفت
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كارها كردي؟ كجاها تو اين چند روز چي خبر؟خب بهار بانو چه -

 رفتي و اومدي؟

 :اَخم تصنعي كردم و گفتم

گيري پس نيوفتي؟ خودتون بگيد بدون بچه پررو! دست پيش مي -

 من كجاها رفتيد بيشعورهاي عوضي؟

 :هر دو خنديدن، عصبي گفتم

 !خنديد؟ بگيد ببينممرض، زهرمار، كوفت واسه چي مي -

 :ومدبرنا مظلوم به حرف ا

ش درگير آموزشگاه و مأموريت بودم، بيشتر خواهرتون من كه همه -

 .ش دَدَر و دودور بودنبودن كه با بقيه خواهرهاش همه

 :چپ به بارانا نگاه كردم با حرص گفتم -چپ

 !رفته بودن دَدَر دودور آره؟« خواهرهاشون»اِ نه بابا، با  -

 :ديد، گفتبا تمسخر گفتم، بارانا خن« خواهرهاشون»كلمه 

كي تو برام نميشه جوجه! انقدر حسودي  كوچولو حرص نخور! هيچ -

 !نکن و حرص نخور
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 :غر زدم

ها ذاريد شما دوتا؟ بعدش هم تو خيلي چيزهايي كه به اونمگه مي -

ها ميدونن ولي من رو گفتي به من نگفتي، خيلي چيزهااست كه اون

 !دونم، بايد از بقيه بشنومنمي

 :اي به رفتم. برنا گفتد، چشم غرهفقط نگاهم كر

 !جوجو كوچولو حرص نخور ديگه! بارانا منظوري نداره ازاين كارش -

 :دست به سينه شدم و گفتم

منظور، كالً ميگم بقيه ميشن محرم رازش چه با منظور چه بي -

 .غريبه ميشم هستم، وقت مني كه از گوشت، پوست و استخونشاون

 

 :گفت بارانا برنا رو به

 .اين يکي رو راست ميگه، تو اين يک مورد باهاش موافقم -

 :بارانا پشيمون به حرف اومد

خب ببخشيد! آخه چيزهايي كه من ميگم و شماها از هيچ كدومش  -

 !چيه واسه همينه خبر نداريد ماجراش

 :برنا سرزنش كننده جواب داد
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 گفتيمي ميومدي و ذاشتياولش فرق نمي ها،اگه بين ما و اون -

 .نبود اينجوري شديم،مي خبردار ما و بهمون

 :بارانا سرش رو انداخت پايين و گفت

كنه! از اين به بعد دونستم اين كارم ناراحتتون ميببخشيد، نمي -

 .كنمتونفقط به شماها ميگم و باخبر مي

 :با نيش باز گفتم

 !خب حاال دعوا بسه -

ه بارانا درست چاكلتي ك خم شدم به سمت جلو، از توي سيني هات

 :ام رو دادمكرده بود رو برداشتم، ادامه جمله

چاكلت داغ رو بخوريم! دلم لک زده بود واسه اين  بياين اين هات -

 .هاي خواهريچاكلت هات

رو روشن كرد، زد ماهواره  TV برنا  ها هم برداشتن.خنديدن اون

رو چپوندم ديدن مسابقه رفتم اتاقم و خودم  بعد. تلنت گات مسابقه  و

توي حموم، يک دوش نيم ساعته گرفتم، اومدم بيرون. موهام رو با 

هاي قبلم رو تنم كردم؛ چون تميز حوله خشک كردم و همون لباس

بودن و تازه تنم كرده بودم. يک آرايش كوچولويي هم كردم، گوشيم 
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رو روي رينگ اليت تنظيم كردم و چند تا ويديو و داب گرفتم تا بشرا 

اومدن. رفتم تو پذيرايي سالم عليک كرديم، با بشرا و بارانا ها اين

ها هم چند تا داب و ويديو گرفتيم، توي اليکي و رفتيم اتاقم با اون

 :اينستاگرام گذاشتم بعد نشستيم رو تخت و بارانا گفت

 !ها، نيستي چندروزهخب، چه خبر بشرا خانم؟ ازاين طرف -

 :خنديديم، بشرا گفت

هستيم ولي شما نيستي، معلوم نيست كجا رفته بودي كه واال ما كه  -

 !سرت گرم بود

 :خنديديم، بارانا جواب دادباز مي

 خب حاال مزه نريز! دانشگاه چه خبر؟ پيشنهاد نشده؟ -

 :زودتر از بشرا جواب دادم

خبر، ولي چرا يه كار هست كه واسه رفيق دانشگاه كه هيچ، بي -

تونم بازي فکر كردم تو حموم نمي برديااست، راستش رو بخوايد من

كنمش چون من يه بالگرم و تو اينستاگرام طرفدار زيادي دارم؛ اگه 

من بخوام بازيگر سينما و تلويزيون بشم، امکان داره بعضي از بازيگران 

 تو بره بايد بالگر يه چرا كه بشن شاكي يا مردم بهشون بر بخوره و
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ارگردان رهام حسيني هستش. زيون و سينما، اون هم فيلمي كه كتلوي

 .دوست ندارم كسي اينجوري درباره من حرف بزنه

 :بارانا با اخم گفت

 نداره، ربطي هيچکسي به تو يعني چي بهار؟! زندگي شخصي -

 كه خودتي، زندگيت گيرنده تصميم! بگيرن تصميم تو واسه تونننمي

ها اونهاي ! دليل نميشه كه به خاطر حرفنکني كارچه بکني، كارچه

تو بخواي از همچين موقعيتي دست برداري و منصرف بشي! مگه يک 

 تونه هم بازيگر بشه هم بالگر؟آدم مثل تو نمي

 :مکثي كرد تا نفس بگيره، بعد ادامه داد

توني هر دو تاي تو اگه بتوني جايگاه خودت رو حفظ كني، مي -

شي، يک ها باتوني مثل اين دو شخصيتيها هم باشي! اصالً مياون

گذرونه و فيلم پيج بالگر داشته باشي كه هر روز وقتش و با مردم مي

توني يه پيج بازيگري و گيره، هم ميو دابسمش و اين چيزها مي

اصلي داشته باشي كه مخصوص خودت باشه، مثل بقيه بازيگرها. هوم 

 بشرا! نظر تو چيه؟

 :بشرا دست به سينه شد و گفت
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 .توني اين كار رو بکنيو درست ميگه، مي از نظر منم بارانا راست -

 :سردرگم گفتم

دونم واال، بايد با برنا و برديا اون رهام حسيني و برسام خان كه نمي -

 !الزمه استادمه حرف بزنم، ببنيم چي ميگن، مشورت

 

ه از وقتي ك هم برسام. بود بارانا با موافقت نشونه برديا و برنا سکوت

 :كرد. با پوزخند گفتبا من برخورد مي اومده بود، فقط خشک وسرد

هاي زيادي به نظر من بهتره همچين كاري رو نکني! چون حرف -

 .دونيكه خودتت كه ميپشت سرت در مياد و اين

دوني، پسره بوزينه، بزنم دوني، زهر مار و خودت ميمرگ و خودت مي

ش ً من غلط كردم از اين عوضي نظر خواستم، ايجرش بدم! آقا اصال

 !پسره... استغفراهلل

كنم، حاال ببين! افتادم رو دنده لج، اگه من بهارم روي تو رو كم مي

 :مثل خودش گفتم

كار رو انجام بدم و خواد ايندونم، خودم خيلي دلم ميبله استاد مي -

ميدم، ولي شما فکر كنم واسه موقعيتتونه كه داريد همچين چيزي 

دانشجوتون به تمسخر بيوفتيد،  خاطر اين كارخوايد بهميگيد نمي
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 هوم؟ درست نميگم؟

 :با سردترين نگاه و كالم گفت

همچين چيزي نيست! موفقيت دانشجوهام سربلندي منه، هرجا كه  -

 .كنمشايراد يا گيري داشته باشن كافيه كه فقط بهم بگن، حل مي

 :دونم هميشه رو مخ همه است رو زدم گفتمپوزخندي كه مي

تاد تو خوبي! اصالً ما كوچيک شما و شما سرور ما، باشه آقاي اس -

 !ولي بدون من اين كار رو انجام ميدم جناب برسام خان

 :حس نگاهم كرد و گفتبرسام بي

 .رو كارتون بينيممي بعداً! بکن خوادمي هركاري دلت -

 يادش رو و روش رو برگردوند. مرتيکه عوضي، آشغال، عنتر خودش

 شونه و شاخ من واسه داره االن حاال بگه، وگديال يه نبود بلد رفته

 !وفهم درکبي شعوربي كشه،مي

ها تا شب موندن و بعد رفتن. قرار شد فردا ساعت يازده و نيم بچه

 .خوابيدم رفتم و خوردم شام  دفتر رهام حسيني باشيم.

جلوي ميز منشي رهام حسيني كه يه دختر لوند پر آرايش بود، 

 و ناز با و ايستاد ا كه نه، با ديدن برديا سريعايستاديم. با ديدن م
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 :گفت

 تونم كمکي كنم؟سالم بفرماييد! مي -

ريخت شبيه اين چيزهاي توني! زشت بيآره، اگه كمتر ناز بياي مي

هاي پر آرايشي خارجي بود، اِم چي بود؟ هيچي يادم نيست! چشم

 نازک ابروي داشت كه نفهميدم چه رنگيه چون لنزبنفش داشت،

 هايلب هنوز، داشت چسب روش كه خوكي عملي دماغ زيتوني،

 رو چشم كه قرمز باسن تا تنگ مانتوي يه مرغ، چيز شبيه پروتزي

 يه. بود چيزي چه براتون نگم اصالً كه تنگ لي شلوار و كردمي اذيت

اش رو داده بود بيرون شال، همه رو موهاش قرمز، بلند پاشنه كفش

 !ً سرش نبودود، بهتره بگم اصالشال هم كه تا فرق سرش ب

اين چه وضعشه آخه؟ چه منشيه كه واسه خودش انتخاب كرده؟ بشرا 

كرد كه انگار ارث باباش رو خورده! برديا با سردي جوري نگاش مي

 :گفت

بله با آقاي حسيني كار داشتيم. ميشه خبرشون كنيد كه وارسا  -

 اومدن؟

ت، وصل كرد به اتاق رهام سرش رو با ناز تکون داد. گوشي رو برداش

 :حسيني و گفت
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هاتون اومدن، آقاي وارسا! بله، چشم ببخشيد آقاي حسيني! مهمون -

 !حتماً

 :گوشي رو گذاشت و گفت

 .كنمدنبال من تشريف بياريد! راهنماييتون مي -

 :و خودش جلو راه افتاد. بشرا با حرص زيرلب گفت

 !هاكنممن ميزنم اين دختره رو لت و پار مي -

اي بهمون رفت. دختره جلوي در ايستاد و در خنديديم كه چشم غره 

در رو باز كرد رو به ما تعارف كرد بريم « بفرماييد»زد. باصداي مردونه 

داخل. رفتيم داخل كه رهام حسيني از پشت ميز مشکيش بلند شد، 

اومد جلو. با برديا سالم عليک و روبوسي كرد، با من و بشرا هم سالم 

 با هاييصندلي رو نشستيم. رفت كرد. دختره رو هم رد كرد عليک

 :گفت حسيني رهام رنگ، مشکي چرم

 خبر ديگه؟ بهشون گفتي دادا؟خب چه -

 :برديا لبخندي زد و گفت

هيچي، سالمتيت، هستيم درخدمتت. آره بهشون گفتم و موافقت  -

قط يه هايي كه شما بايد با بازيگرانت بزني. فكردن، حاال مونده حرف
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 ...كه هست مشکلي

 

 

براش گفت مشکلم رو اون هم حرف بارانا رو تصديق كرد و گفت كه 

كه بالگر بودن رو كنار بذارم. شروع ميشه اين كار رو انجام داد يا اين

 :كرد از فيلم گفتن

چيز رو بهتون گفته. خانم راد قراره نقش خب فکر كنم برديا همه -

دوست شما باشه، اين فيلم با الک اصلي شما باشي! و خانم وارسا 

دفعه مادر دختره از پيش قرمز فرق داره ولي وضعيتشون همونه؛ اين

اون دختر، پدر، خواهر و برادرش ميره. پدر دختره معتاده بهزيستي 

گيرن، پدره هم دخترش رو مياد خواهر برادر كوچيکش رو ازشون مي

كه يه پسر جوون  فروشه به يه آدم پولدارواسه جور كردن مواد مي

سي ساله است به خدمتکاري پسره درمياد، يک روز اتفاقي كه داشت 

هاي تلفني دختره رو با شد، حرفاز پشت در اتاق دختره رد مي

شنوه، دلش به حال اون خبر بود رو ميدوستش كه چند روز ازش بي

سوزه، بهش به مقدار زياد پول ميده هاي دختره ميدختره و بدبختي

اسه خودش يه چند دست لباس و وسايل مورد نياز بخره. يه كلبه تا و

چوبي مبله كه پشت عمارت بود هم بهش ميده و ميگه كه بره خواهر 
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دونه كنه و نميبرادرش و از بهزيستي بگيره! دختر كلي ازش تشکر مي

بهزيستي خواهر برادرش رو نميدن،  ميره چجوري جبران كنه براش.

جا و گيره و ميره همونو اين چيزها ازشون مي با كلي زور و التماس

 !ها هنوز خدمتکار پسره استاين

 :و دوباره ادامه ميده كشهكنه و نفس عميقي ميرهام مکث مي

فهمه كه كنه، ميمي پسره يه روز كه دختره داره عمارت رو تميز -

برتش بيرون يه جايي باالي كوه ازش عاشقش شده، به يه بهونه مي

هاي به پسره كنه! دختره هم كه از اولش يک حسگاري ميخواست

هاي كنه. بعد داداش پسره هم كه وقتي پسره حرفداشت قبول مي

دختره رو فهميده بود از نيويورک اومده بود ايران؛ از داداشش هم كه 

دوست دختره رو چندبار اومده بود ديدن دوستش ديده بود، عاشقش 

و به خوبي و خوشي زندگيشون رو كنه ميشه ازش خواستگاري مي

 !ميکنن

 :لبخندي زد و دوباره به حرف اومد

 جا ديگه ببخشيد اگه زياد حرف زدم، حاال حرفتون چيه؟تا اين -

بشرا به من اشاره كرد حرف بزنم، تهديدوار نگاهش كردم و بعد رو به 

 :رهام گفتم
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بدم، تونم اين كار رو انجام خب راستش رو بخوايد خوبه! من مي -

 !تونه، ما حرفي نداريم، قبولهبشرا هم مي

بلند شد رفت پشت ميزش برگه هاي ديالوگ و برداشت اومد 

 :زمان گفتسمتمون هم

هاي فيلم كه مربوط به شما خيلي هم عاليه! بفرماييد اينم ديالوگ -

 .دوتااست

 :تشکر كرديم، بشرا گفت

نقش مقابل ما  ها هستن؟وقت بقيه بازيگرها كيآقاي حسيني اون -

 كيا هستن و لوكيشن كجاست؟

ها هستن و من باورم هاي پدر مادر و غيره رو گفت كه كينقش

 :گفت بعد! كنم بازي بزرگان نميشه قراره كنار اين

نقش مقابل خانم راد آقا برسام داداش برديا و بشرا خانم هستش،  -

 .هستش كيش هم لوكيشن برديااست، خود هم نقش مقابل

مبهوت نگاهش كردم، نه اون غضميت يخ مغرور قراره بشه مات و 

كرد! پسره ديوونه بازيگر مقابل من؟ پس بگو چرا ديشب مخالفت مي

ريز خنديدن،  -، اي خدا! برديا و بشرا ريزگفت ديگهخب مثل آدم مي
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 :بعد برديا رو به حسيني گفت

 .رمخدا كلي كار ريخته سحاال واجبه من تو اين فيلم باشم؟ به -

 :حسيني اخمي كرد و گفت

نه داداش نميشه! بازيگرها از قبل انتخاب شدن، حتماً بايد باشي!  -

برداري، باهاتون هماهنگ راستي دو هفته ديگه قراره بريم سر فيلم

 ...ميريم وكنيم كي ميمي

توضيحاتي ديگه داد برامون. قهوه آوردن، يکم ديگه گپ زديم، بعد 

ون. برديا رسوندمون جلو كالس و رفت رفتيم سمت كالس تئاترم

 .برنا پيش برسام و

 

ها دست داديم، رفتيم اتاق گريم و لباس با بچه ما هم رفتيم داخل.

حاضر شديم. رفتيم رو صحنه، منتظر استاد شديم تا بياد. ميترا يکي 

 :از دخترهاي هفده ساله بور چشم سبز پر از فيس و افاده كالس گفت

 راره رهام حسيني يه فيلم سينمايي بسازه؟ها شنيديد قبچه -

هاي من و بشرا، نگاه خبيثي به هم ديگه لبخندي نشست رو لب

كرديم. مسعود يکي از پسرهاي پونزده ساله كالسمون نيشخند زد. 

اومد پشت من و بشرا ايستاد، آرنجش رو گذاشت رو شونه ما دوتا و 
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 :گفت

تا ا از بازيگرهاش ما سهدونيم، راستش رو بخوايد سه تبله كه مي -

 .هستيم

گفت، تو فيلم قراره مسعود نقش داداش من رو بازي كنه. راست مي

 :سوفياي پر از ناز خركي كه دوست ميتراست با تمسخر گفت

آره جون خودت، تو كه راست ميگي، يک چيزي بگو كه آدم بهت  -

 !ات نکنه جوجه فوكولينخنده و مسخره

 :ود جواب دادمپوزخند زدم و به جاي مسع

توني تو فيلمش باشي؟ آخي عزيزم حسوديت شده كه مثل ما نمي -

 آره؟

 :آوري جواب دادميترا با لحن چندش

آخه شماها كه چيزي نداريد بخوايد ثابت كنيد و بريد تو فيلمش  -

 .بازي كنيد

 :ها اشاره كرد و گفتبشرا به من و مسعود نگاه كرد و به اون

نظرم ونيم ثابت كنيم كه قراره بازي كنيم بهتخب باشه، ما نمي -

 !بهتره صبر كنيم تا وقتي كه فيلم ساخته بشه و پخش بشه هوم؟
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 :مسعود چشمکي زد وگفت

 !عاليه، منتظر باشيد همگي -

سه نفري نيشخندي زديم، ميترا و سوفيا با تمسخر نگاهمون 

اومدن ديدن خيال، انگار كه مثال ها هم كه اصالً بيكردن. بقيه بچهمي

 :دعوا! يک دفعه صداي دست زدن اومد و بعد صداش اومد

ها استراحت اوليه بسه! رديف پشت سر هم ديگه بايستيد، خب بچه -

 !هاتون رو هم بخونيدپنج دور راه بريد دور صحنه، ديالوگ

بلند شديم باهاش سالم عليک كرديم. پشت سر هم ديگه به صف 

 به مرد يک مرد اصلي نقش رفتن، راه هب كرد شروع ايستاديم. نفر اول

 رو ديالوگش بود، وايستاده جلوم كه بود ساله بيست يوسفي سامي نام

 پهن خستگي با. آخر تا الي و گفتم من بعدش گفتن، به كرد شروع

 :گفت خنده با برنا مبل، رو شدم

 جوري پهن شدي رو مبل؟قيافه رو! چرا اين -

 :با ناله گفتم

نامي پدرمون رو درآورد، امروز انقدر تمرين بهمون داد  بابا اين استاد -

 .حد نداره، دست و پام درد گرفته شديد
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 :با بارانا بلند خنديدن، با حرص گفتم

هر بخنديد، بيايد من رو ببريد تو  -كه هركوفت، مرض، به جاي اين -

 .اتاقم! خسته شدم

در همين  هاش بلندم كرد، برد سمت اتاقم وبرنا اومد سمتم رو دست

 :حين گفت

برو يه دوش بگير بيا شام بخور! بعد بيا تعريف كن ببينيم امروز چه  -

 !كردي رفتي دفتر رهام

ش رو بوسيدم. تشکر كه صاف بشه گونهگذاشتم رو تختم، قبل اين

هام رو كندم رفتم حموم، يک تمام ساعت كردم، رفت بيرون. لباس

و فُسفريم رو كه ست كل توي آب داغ دراز كشيدم. تن پوش صورتي 

اتاقم بود، تنم كردم بندشم سفت بستم دور كمرم. البته اتاقم تركيبي 

از صورتي، فُسفري و طوسيه انقدره خوشگله دلتون بسوزه! همون جور 

كردم، رفتم آشپزخونه، داشتن ميز كه با كاله حوله سرم رو خشک مي

 :چيدن. برنا با ديدن من گفترو مي

 

كني، كه تو با حوله اومدي، برو لباس تنت كن! يخ مي اي بابا! باز -

 .خوريسرما مي
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 :نشستم رو صندلي، گفتم

خواستم سرما بخورم خيلي وقت پيش گير نده برادر من! اگه مي -

 .خوردممي

 :برنا با تأسف گفت

 !از دست تو، دختر كوچولوي ديوونه -

نديدن. نشستن نيشم شل شد، اَبروهام رو چندبار دادم باال كه هردو خ

پشت ميز، با يه بسم اهلل خوردن غذامون رو شروع كرديم. بعد غذا و 

ها رفتم تو اتاق، تن پوشم رو با شلوار ورزشي مشکي و شستن ظرف

اي عوض كردم، موهام هم پيرهن مردونه قرمز مشکي چهارخونه

جز نور  ها خاموش بود بهاي باال سرم بستم، رفتم بيرون. چراغگوجه

زيون كه فيلم گذاشته بودن و آخرش بود، روي زمين سه تا تلوي

بالشت گذاشته بودن، لم داده بودن بهش، پاپ كرن هم جلوشون بود. 

 .نشستم رو زمين، كنارشون كه فيلم تموم شد

 :بارانا گفت

 شد؟خب تعريف كن ببينم! امروز چي -

رو،  چيز رو از اول كه رفتيم توضيح دادم؛ حتي افکاراتمبراشون همه
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 .غش كرده بودن از خنده

 :گفت خنده با بارانا

 .خدا نکشتت دختر، معده، دل و روده بر شدم از خنده -

اش رو توي هم كرد و با صدايي كه ته نايه خنده داشت، برنا چهره

 :گفت

 .اش چرت و پرت بود ديگهخب حاال تو هم، انگار چي گفته! همه -

 :نداخت، بعد گفتاي باال اچپ نگاهش كردم كه شونه -چپ

ها رو! ولي خيلي خوشحالم كه به آرزوت حاال ولش اين حرف -

! نشه افراطي كارهات و رسيدي. فقط بهار سعي كن زياد مغرور نشي

 نه باشن داشته دوستت مردم كه كني كاري يا باشي جوري كن سعي

 ده بشن و نخوان كه نگاهت بکنند، فهميدي؟ز ازت

لبخندي دلبرانه، ناياب و كميابم بود كه  هاش،جوابم در برابر نصيحت

 .ام رو بوسيددونستم برنا عاشق اين لبخندمه. نيشخندي زد و گونهمي

هاي اش؛ چشمبا لذت خيره شد بهم، من هم رفتم تو نخ ترسيم چهره

كشيده و پرمژه يشمي رنگ، اَبروي كلفت مردونه مشکي رنگ، بيني 

اي، ته ريش و چال هاي قلوهاستخواني كه يک كوچولو قوز داشت، لب
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گونه خوردني و خوشگل كه خيلي جذاب ترش كرده بود و همه 

كنن براش، موهايي كه جلوش چند تار ازش دخترها غش و ضعف مي

جوگندمي بود و دوطرف سه سانتي زده شده بود. قد بلند، رشيد و 

ها كه باعث ميشه آب از دار از اونرعنا، هيکل ورزشي و سيکس پک

 .دخترها راه بيوفتهدهن 

ايم، ديگهبارانا كه ديد بحث جدي هستش و ما دوتا زيادي محو هم

 :پريد وسط حسمون، گفت

خواستي، منم واقعاً خيلي خوشحالم كه شدي همون چيزي كه مي -

كردم اون بهار كوچولوي چشم ذغالي شيطون كه اصالً فکرش هم نمي

ها رو ها و سريالفيلم نشست جلوي تلويزيون و با شور و شوق همهمي

ديد و يکي از آرزوهاش بازيگر شدن بود، اآلن توي اين جايگاه. كي مي

 تو انقدر بزرگ شدي كه بخواي بازيگر بشي؟ ها فسقلي؟

ام رو بوسيد. من هم رفتم تو نخ ترسيم چهره خواهر خنديدم كه گونه

 .تر نيستخوشگلم، البته از من خوشگل

 :ريد وسط آناليز كردنميک دفعه وجدانم جفت پا پ

 رو كرده سوراخ رو اگه اين اعتماد به سقف كاذبت رو كه اليه اوزون -

 .بود جمهور رئيس االن داشت، كاپريودي آقاي
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 :ورپريده! با حرص جواب دادم باز پريد وسط اين

 يد! اوكي؟خواهيد هم نخواخوايد بخوايد، نميهمينه كه هست، مي -

 :با غيظ جواب داد

ي خودشيفته، من رفتم، خدا شفات اي! ديوونهخدا تو ديوونه به -

 !ميده ايشاهلل عزيزم

 .اوكي برو! شرت كم -

همه وجدان دارن ما هم وجدان داريم! خب سر كدوم كاري بوديم؟ 

كردم. آهان در حال كار مياين وُجي اومد وسط، يادم رفت داشتم چه

اي سوخته، مزه قهوههاي گرد و باترسيم چهره بارانا بوديم؛ چشم

هاي كوچيک اي تيره، بيني عروسکي كوچولو، لباَبروهاي نازک قهوه

اي عسلي، قدبلند رسيد به رنگ قهوهصورتي، موهايي كه تا كمرش مي

 .و خوش هيکل بود، در كل دختر خوشگلي بود

با پس گردني برنا به خودم اومدم، تهديدوار نگاهش كردم كه اَبرو داد 

 بود، جمعه فرداش كه جايي اون از و ديديم ح نشستيم فيلمباال. تا صب

 .خوابيديم كلي
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 :هفته بعد

 شب دقيقه چهار و بيست و ده ساعت براتون، نويسممي دارم كه االن

ه برم تو فيلم قرار كه گفتم براشون اومدن؛ بابا و مامان صبح. هستش

 :بازي كنم اما بابا فقط گفت

 !زنيمف ميشب بيا اتاق كارم با هم حر -

اآلن هم كه شب هستش و بنده تشريف فرما شدم به اتاق پدرم. در 

بابا در رو باز كردم رفتم داخل. مامان رو صندلي « بفرماييد»زدم، با 

كنار بابام نشسته بود و سرش هم پايين بود. استرس تمام وجودم رو 

هام و بدنم يخ كرد بود. سرم رو انداختم رفتم جلو، گرفت، دست

روي بابا رو مبل چرم مشکي رنگ نشستم. بابا يک كم خم شد هروب

 :هاش رو قفل هم ديگه كرد و گفتروي ميز و دست

طور كه خودت گفتي، قراره بري توي يه فيلمي بازي كني، همون -

 درسته؟

 :اي گفتم كه گفتبله

 خب، اگه من نذارم بري، نميري؟ -

 :، ولي گفتمكه برام سخت بودسرم رو گرفتم باال، با اين
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بله باباجان درسته! احتمال داره سرنوشت و تقديرم اين باشه ولي  -

 .هرچي كه شما و مامان بگيد همونه

 :بابا سکوت كرد، بعد چند لحظه گفت

 !خاطر من و مادرت از اين كار بگذري؟واقعاً حاضري به -

 :سرم رو تکون دادم. چند لحظه سکوت كرد و بعد گفت

 !! قبول، برو سركارتخب دختر شجاع من -

 :مامان تند سرش رو باال آورد و با بغض رو به بابام گفت

ام بيوفته سر چشم خوام بچهيعني چي، چي ميگي محمد؟! من نمي -

دوني كه چه بالها، دشمني و چيزهاي ديگه ها، خودت هم ميو زبون

 !ممکنه سرش بياد

 :بابا اخمي كرد و با ماليمت گفت

كنيم به خدا، به قول خود بهار، ير خانم! توكل ميزبونت رو گاز بگ -

امکان داره اين تقدير و سرنوشتش باشه، نميشه با تقدير و سرنوشتش 

دونه كه تقدير و سرنوشت ما رو جنگيد! صالح همه رو هموني مي

 .نوشته، ديگه نميشه با خواست خدا جنگيد

زش رو بکشه. خواست بابا نامامان با قهر روش رو برگردوند، مامان مي
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شد رو بستم و بعد از گلو صاف كردن، تشکر نيشي كه داشت باز مي

كردم و رفتم بيرون. تکيه دادم به در و بلند زدم زير خنده كه برنا و 

هاشون بيرون. برنا و بارانا سريع پرسيدن كه چي بارانا پريدن از اتاق

 :شده و منم گفتم

 !اين دفعه رو خير كنهمامان دوباره قهر كرد، خدا به -

 :ها هم فهميدن قضيه از چه قراره، خنديدن، بارانا گفتاون

 حاال واسه كارت چي گفتند؟ -

 :با خوشحالي گفتم

دونم بابا بابا كه قبول كرد، مامان هنوز يک كم ناراضيه كه مي -

 .كنهكنه مامان هم قبول ميراضيش مي

 :بارانا لبخندي زد و زمزمه كرد

 !خداروشکر -

 :متفکر پرسيدبرنا 

 راستي كي ميريد كيش؟ -

 :دستي به موهام كشيدم، جواب دادم
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 !فردا ساعت نه با هواپيما ميريم -

 :برنا و بارانا با شک داد زدن

 !اوه فردا، چه زود -

دفعه در باز شد، من جيغ كشان از پشت سرم رو تکون دادم كه يک

از بغلش اومدم  پرت شدم تو بغل يه نفر، از بوش فهميدم مامانه. سريع

بيرون و كنار برنا و بارانا ايستادم. بابا با خنده نگاهم كرد، مامان با 

 :شيطنت و اخم گفت

 پشت در فالگوش وايستاده بوديد آره؟ -

 :بارانا زود گفت

زديم كه ببينيم شما چي به بهار نه به خدا! ما داشتيم حرف مي -

 .گفتيد

 :ن كه گفتمكرد بهمو« خر خودتونيد»مامان يه نگاه 

 اِ مامان ما خر هستيم مگه؟ -

 :شد، گفتور كه از كنارمون رد مياي باال انداخت. همون شونه

 !دونم واال، شايد باشيدنمي -

ه. من و خند از تركيد بابا  جيغ من و بارانا باال رفت، برنا اخم كرد و
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 :گفتيم و شديم سينه به دست بارانا

 !گوبابا شما يک چيزي به مامان ب -

هاش رو باال برد و دوطرف صورتش نگه اش رو جمع كرد، دستخنده

 :داشت، گفت

 !بنده رو معاف كنيد، من نميتونم چيزي بگم -

نويسم يک و رفت، ديگه باباي من خيلي زن ذليله، اصالً به چيزي مي

 .خونيدچيزي مي

 

ديگه. با تأسف سر تکون مون پوكر فيس خيره شديم به همتاييهر سه

اديم و رفتيم پايين تا وارد آشپزخونه شديم. بوي فسنجون خورد به د

 چيزي هاي مامانم محشره! يکدماغم، آب دهنم راه افتاد. فسنجون

 !خدا به واال هستش، المليبين حد در خونيد،مي چيزي يک ميگم

هام رو به هم ديگه ماليدم، با هام كشيدم و دستزبونم رو روي لب

 :شيطنت گفتم

 بخوريم، رو بانو مامان فسنجون قراره دوباره هفته يک بعد به! -به -

  !خانم مامان هاتفسنجون واسه بود زده لک دلم ناموساً
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 :خنديدن و مامان گفت

كنم، اگه بياي چند دور كنارم وايستي هروقت كه دارم درست مي -

توني خودت درست كني! يادبگيري، هروقت كه دلت خواست مي

 تا جااون بکشوني دواج كردي هي زنگ نزني من روزماني هم كه از

 .نکنم كارچه كنم، كارچه كه بگي هي و كنم درست تواسه

 !كار كنم؟هيچي دستپخت مامانم نميشهاين كار رو نکنم پس چه -

 :بابا لپم رو كشيد، گفت

 !زبون نريز وروجک -

خنديديم، نشستيم رو صندلي دور ميز، مامان برامون كشيد و 

يم. ساعت سه و پانزده دقيقه صبح بود،. تو اتاقم داشتم ديالوگم خورد

خوندم كه گوشيم زنگ خورد. از رو ميز طوسيم برداشتم، ديدم رو مي

 .بشراست

 :جواب دادم

خوام بدونم االن دختر ديوونه آخه االن وقت زنگ زدنه؟ نه واقعاً مي -

 ...وقت زنگ زدنه كه تو زنگ زدي؟ نگاه به سا

دهنم رو بستم و حرف تو دهنم موند، گوشي رو از گوشم با جيغش 
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 :فاصله دادم

 نه؟ يا بزنم حرف من كه رو دهنت بنديمي بهار -

ها بود كه فکر كنم بقيه هم از خواب بيدار شدن! جيغش از اين بنفش

 :مظلوم گفتم

كار كنم؟ ساعت سه صبح زنگ زدي تعجب كردم خب! خب چي -

 !خوام ديالوگم رو بخونمفقط زود بگو ميحاال بنال بينم چي ميگي؟! 

 سريع بلندشو! ولش رو چيزها اين و ميالوگ ببين بهار ديالوگ، -

 !زاييده دوقلو گاومون كه شو حاضر

 :تند از جام پريده، با هول گفتم

 چي شده مگه؟ براي كسي اتفاقي افتاده؟ چرا؟ -

 ندارن مشبا واسه بليط گفت برسام به زد زنگ رهام اآلن نه خره! -

 واسه هستش، ديگه نيم و ساعت يک زمانش كه بليط تا فقط جا،هيچ

 هم ما فرودگاه، ميرن ميشن حاضر دارن همه. گرفتن بليط االن همه

 !بريم بيا شو حاضر زود هم تو ميشيم، حاضر داريم

 :جيغ كشيدم

 چمدونم نيست، آماده هاموسايل! نکردم كاري هيچ هنوز چي؟ من -
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 !نکردم كاري هيچ نوزه نچيدم، رو

 :همه با هول و وال ريختن تو اتاقم، بشرا عصبي گفت

كه خواد جيغ بکشي! گوشم درد گرفت، به جاي اينخب حاال نمي -

 !انقدر حرف بزني، زود حاضر شو كه زود تر برسي، زود باش

 :قطع كرد كه برنا گفت

 چي شده بهار؟! چرا جيغ كشيدي؟ -

 :گفتم ناله با و درآوردم كردن گريه اداي هام رو جمع كردم ولب

بيايد چمدونم رو بچينيد! من االن بايد برم كيش، واسه صبح بليط  -

 .نيست. واسه يک ساعت و نيم ديگه بليط خريدن

 بارانا با اخم گفت 

 يعني چي؟ يعني اآلن بايد بري؟ -

 :گفت بابا كه دادم تکون سرم رو

 برنا و بارانا مادرت، ، مناشکال نداره كه دخترم چيزي نشده! حاال -

 !شو حاضر برو بيا تو. چينيممي رو چمدونت سريع

هام رو برداشتم و رفتم تو رختکن حموم سرم رو تکون دادم. لباس

آسموني، پيرهن مردونه  آبي ايپارچه اسلش شلوار هام رو با يکلباس
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 سفيد باز جلو مانتوي چهار خونه سفيد آبي كه تا رون پام بود، يک

 .كردم عوض پا ساق تا بلند

 كش موهام رو باز كردم و دوباره باال سرم بستم. شال آبي آسمونيم

هم سرم كردم رفتم بيرون. همه در تب و تاب بودن، كوله مشکي 

دونستم چيه رو ورد نيازم رو كه ميم هايوسيله برداشتم، رو رنگم

 چمدونم برنا. شدم بلند برداشتم گذاشتم داخلش، زيپش رو بستم و

 صندوق توي تا حياط تو برد پايين، رفتم سرش پشت. پايين برد رو

 .بذاره

 

ها هم گونه من رو . اونرفتم جلو، گونه مامان، بابا و بارانا رو بوسيدم

بوسيدن و برام دعا كردن. مامان شروع كرد به نصيحت كردن و همراه 

ي ام رو گذاشتم صندلهاش به سمت حياط رفتيم، كولهبا حرف

هاش سيني آب و تابي تو دستشاگرد. برگشتم سمت مامان كه با بي

قرآن گرفته بود رفتم، سيني رو داد به بارانا و من هم سريع بغلش 

 :كردم، كنار گوشش گفتم

برام دعا كن مامان، دعا كن كه بتونم از پس كار اولم بر بيام  -

 !سربلندتون كنم
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 :زدم تو فاز شيطوني و گفتم

تابي نکن! جنگ كه نميرم، دارم ميرم فيلم بازي كنم. بيانقدر هم  -

 !قول ميدم يکي دو ماهي برگردم، شايد هم زودتر، قول ميدم

 :پيشونيم رو بوسيد و با پارچه چادرش اشکش رو پاک كرد و گفت

توني و موفق ميشي، برو خدا به همراهت! بهت ايمان دارم كه مي -

 !برو خدا به همراهت، مادر فدات بشه

اش رو بوسيدم و از زير قرآن رد شدم. بارانا و بابام رو هم بوسيدم گونه

و خدافظي كردم، نشستم تو ماشين. برنا راه افتاد، از آينه بغل ديدم 

مامان آب توي كاسه رو پشت ماشين پاشيد. دستم رو بردم بيرون و 

ها هم همين كار رو كردن. از پيچ به معناي خداحافظ تکون دادم، اون

 .وچه كه گذشتيم، از ديدم گذشتن، رفتيم سمت فرودگاهك

بارها رو تحويل داديم چرخيدم سمت برنا كه ديدم سريع دستش 

 :گفتم اخم با و شدم كمر به دست. كشيد چشمش زير  رو

كني پسر به! آقا برنا مگه دارم ميرم سفر قندهار كه گريه مي -به  -

تابي و ين همه گريه، بيخوب؟! من همين بغلم تو كشور خودمون، اِ ا

 كار كني؟دوني بايد چياين چيزها رو نداره كه! شما فقط مي
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مثل بچه كوچولوها شده بود، شده بود شبيه يک پسر بچه تخس با 

 :هاي قرمز و باروني گفتچشم

 كار بايد بکنم جوجو كوچولو؟چي -

 :با شيطنت گفتم

طور احسنت بازي كنم! بايد االن برام دعا كني كه بتونم بازيم رو به  -

برام دعا كني كه هم تو رو، هم بارانا و هم مامان و بابا رو سربلند كنم، 

دعا كني كه بد بازي نکنم! هر روزم بايد بهم زنگ بزني از حال 

خودتون باخبرم كنيد تا خيالم راحت باشه! خودم هم تا جايي كه 

 !زنگم بهتونم، فهميدي آقا پسر؟بتونم مي

سرش رو تکون داد. اومد جلوم، دست راستش دور لبخندي زد و 

بازوهام حلقه شد؛ بغلم كرد، دست چپش هم نشست پشت سرم، 

 سيدبو چون قدش خيلي بلند بود مجبور شد دوال بشه. پيشونيم رو

 :گفت

مواظب خودت باش فرشته كوچولوم! نبينم آسيبي به خودش  -

 ها، اوكي؟رسونده باشه

ها صدام كردن؛ چرخيدم ه بچهخنديدم، خواستم حرف بزنم ك

 برنا، سمت چرخيدم سمتشون، چند لحظه فرصت خواستم. دوباره
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 :گفتم

باشه، چشم داداشي حواسم به فرشته كوچولوت هستش! خب من  -

ها! ها گريه نکن! مثالً بزرگ شديديگه برم، تو هم ديگه مثل بچه

 !ها، اوكي؟راستي اومدم بايد زنت رو بهم معرفي كني

 :و گفت خنديد

 .حاال ببينيم چي ميشه، برو گمشو ديگه! منتظرت هستن -

پوكر نگاهش كردم، با دوتا انگشت دست چپش بينيم رو كشيد، 

 :گفت

 !برو جوجو، رسيدي بزنگ -

ها اش رو بوسيدم. خداحافظي كردم و رفتم طرف بچهخنديدم و گونه

ي! تا ذاشتي فردا بياچه عجب! مي :انداختناشون تيکه ميكه همه

 ...خواستي خداحافظي كني وصبح مي

 :هم در جوابشون گفتم انداختن، منتا توي باند پرواز تيکه مي

من فقط همين يک دونه داداش رو دارم كه جونم وصله به جونش،  -

 !تره و عشق منهيک آبجي هم دارم ولي اين برنا خان بزرگ

 :پريناز گريمور بانوان با خنده گفت
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 !ا بده شانس! اي كاش داداش منم مثل داداش تو بوداوه، خد -اوه -

 :خنديديم و گفتم

است، همه يک طرف داداش من يک طرف، داداش من شاهزاده -

 اش تو جهان نيست! مگه نه آقايون وارسا؟نمونه

برنا با خنده يک دقيقاً گفت ولي برسام خشک سرش رو تکون داد. به 

 :مبرسام چشم غره رفتمژ زيرلب با حرص گفت

جون به جونت كنن مغروري، نيم مثقال زبون داري، اون رو تکون  -

 !بده جونت در نميره كه

بشرا كه شنيده بود، ريز خنديد نيشگونم گرفت. سوار هواپيما شديم، 

از شانس خوشگل جذابم افتادم سمت راست هواپيما اون هم كنار 

، اي دلم شعور زودتر رفت نشست كنار پنجرهبرسام خان! بي

 !خواست بزنم فکش رو بيارم پايينمي

 وجدان؟چي؟ ناوجدان يا بي -

 :باز اين اومد، باز اين اومد! با حرص گفتم

 خب حاال هرچي باالخره منظورم رو رسوندم كه، نرسوندم؟ -

هات با اوكي باو رسوندي، اصالً تو خوب! خداحافظ تو برو به بدبختي -
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 !اين آقا برس

اي رفت و تنهام گذاشت. اومد، يک دفعهاي جور كه يک دفعههمون

 طلبکار و سينه به دست كردي نامرد!موندي كمکم ميمي خب

 :گفت من ديدن با كه كردممي نگاهش

كني؟ بشين ديگه صندليت كه ميخ جوري نگاه مياته؟ چرا اينچه -

 !نداره

 :با غيظ جواب دادم

و خورد كرده نه ميخ نداره ولي يک آدم رو مخ داره كه اعصابم ر -

 !خوام بشينم كنار پنجرهور بشين ببينم، من ميكنارشه! بيا اين

 :پوزخند زد و گفت

 !به همين خيال باش تا بيام -

 

 :صداي يکي از مهماندارها اومد

 !خوايم پرواز بکنيم، ميخانمي بشين روي صندليت -

 :رو تکون دادم، اون هم رفت. باز به برسام نگاه كردم، گفتم سرم

بلندشو بيا اين طرف بشين، براي من قلدر بازي و مغرور بازي  -
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 !درنيار

 :پوزخندش بيشتر شد گفت

 !زهي خيال باطل سركار خانم راد -

 تازه افتاده فيل دماغ از دماغِ گنده پسره با حرص دست به كمر شدم،

 :گفتم كنم كم رو روش كهاين براي. بدم جرش بزنم رسيده، دوران به

 !هباشه قبول -

 :و روي صندلي نشستم، ادامه دادم

شينم، خيلي هم خوبه اگر خدايي نکرده جا ميچه بهت رمن همين -

تر ميشه. راستي هواپيما خواست سقوط بکنه، موقع فرار كارم راحت

 !كه شما عقده كنار پنجره نشستن داريديک چيزي، مثل اين

نازک است رو زدم و پشت چشم دونم رو مخ همهپوزخندي كه مي

 .كردمي نگاه كردم، بهت زده فقط من رو

 !اش رو! حاال تف كنحقته آقا برسام! خوردي هسته -

 :تو دلم خنديدم و گفتم

 ؟ديوانه ميگي چي تو -

از جوابي كه دادي بهش و روش رو كم كردي حال دلم و جيگرم  -
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 !دخي جيز دمت اصالً خنک شد، حال كردم،

 !چاكر شوما هم هستيم -

 ! تو هم جو نگيرتت ديگه، بچه پرروخب حاال -

 :پوكر فيس جواب دادم

 !كردي استارت ري كه دست شما دردنکنه -

 .خوام بخوابمخواهش، حاال گمشو برو! مي -

 تکيه رو سرم اي رفتم و زير بهش لب فحش دادم.چشم غره به وجي

 سوته سه و بود گرفته برامون رهام كه هواپيما ويژه بالشتک به دادم

 فرضي پشه و دادم تکون رو دستم بينيم رو چيزي حس با. برد بمخوا

جوري شد و پشه رو بعد چند ثانيه دوباره همون .پروندمش رو

 جا از. كوبيدم صورتم توي محکم شد، پروندمش، دفعه سوم كه

 داره سرمه باال آورده، كجا از دونمنمي كه پر يک با بشرا ديدم پريدم،

 برسام. ميرن ريسه دارن هم بقيه اون ندهخ از و خندهمي غش  -غش

 چشم بهش. كنهمي نگاهم تمسخروار نگاه و نيشخند يه با فقط هم

 :گفتم بشرا سمت و رفتم غره

 داري؟ ساديسم مگه رواني؟ مرگ، زهر مار! بزنم لهت كنم عوضي -
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 :با خنده گفت

 !لعنتي دوني چقدر خوب... شده بوديواي... نمي -

 :گفتم حرص با گفت،مي رو جمله لکنت با هاشخنده خاطربه

 !گمشو شده، ات خوبعمه -

 :رو به جلو خم شدم و به برديا كه از خنده قرمز شده بود، گفتم

زهرمار، تو يکي ديگه نخند، بيا اين خواهرت و جمع كن! آبروم رو  -

 .برد

اش به يسنا يکي از دخترهاي چندش و جلف پشت صحنه كه همه

الخصوص برسام، برديا، رهام، حسين ملکي ، عليپسرهاي مجرد گروه

چسبه، صبر كن )گريمورآقايون( و رضا شايسته )تهيه كننده( مي

چسبه؟ مگه چسب يک، دو، ببينم! اين جلفک خانم به كي نمي

گفتم؟ آها خيال! داشتم چي ميچسبه؟ بياست كه به همه ميسه

ستم حرصي و عصباني كه من افتادم كنار برسام از ديادم اومد. از اين

 :هستش. با ناز و تمسخر گفت

بهار جون! گلم شما هنوز نه معروف شدي، نه كاري كردي كه  -

 !قدر خودت رو دسته باال گرفتي عزيزمبخواي آبرو داشته باشي، چه
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 :پوزخند معروفم رو زدم و مثل خودش گفتم

لي خب، بله يسنا جون! درسته معروف نشدم و فيلمي بازي نکردم، و -

شناسن ها هرچند كم كه ميسري فعالً كه بازيگر تئاتر هستم و يک

شناسن آبرو مي كه من اندازه خودم و كسايي كه من رومن رو و اين

كه شما هم آبرو خواد جلوشون آبروم بره! حاال ايندارم و دلم نمي

كنيد يا نه، خب به من ربطي نداره خودتون تصميم گيرنده داري مي

 !هستيد

 يک ها هم پوزخند زدن،ها اليک نشون دادن، يک سريسري يک

م زد پوزخند! اومدنمي در خونش زديمي كارد .خنديدن هم هاسري

 بلند بود، نشسته اول رديف و نگاهم رو چرخوندم سمت رهام كه

 :گفتم

 رسيم؟آقاي حسيني! كجاييم، كي مي -

 :امون و خطاب به من گفتچرخيد سمت همه

است رسيديم هرمزگان، احتماال يک ربع، نيم ساعت قيقهاآلن چند د -

 .رسيمبعد مي

 

تا خود مقصد يک  و بشرا سمت برگردوندم رو روم اي گفتم واوكي
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 .كله فک زديم

 بود قرار اول. ترنج هتل بردنمون vip وقتي رسيديم با دو تا اتوبوس

. جترن هتل بردنمون و نکردن موافقت هابچه ولي ويدا هتل ببرنمون

 هامون،اتاق بريم و بشيم مستقر تا شديم معطل نيم و ساعت يک

ها ديگه كه فمعرو و رهام بازيگرها، با تا جلو اومدن مردم چون

همراهمون بودن عکس و امضا گرفتند. بقيه سوئيت دو نفره رويال رو 

گرفتن و دوتا دو مستقر شدن ولي من، بشرا، برديا و برسام سوئيت 

خواست پول ل هافبرد رو گرفتيم. اول رضا ميچهار نفره امپريا

جا هستيم، اتاقمون رو بده، ولي ما نذاشتيم و گفتيم تا وقتي كه اون

 .، برديا و برسام مشتركي پول اتاقامون رو ميديممن، بشرا

هامون. رضا هم باالخره بعد كلي اصرار قبول كرد و گذاشت بريم اتاق

ن توي اتاق ما. قرار شد مسعود گيسو، خواهرم تو فيلم و مسعود اومد

و برديا با هم رو يک تخت بخوابن و من و گيسو هم باهم بخوابيم؛ 

هاي باشگاه بدنسازي بود، گيسو رو چون مامان گيسو كه يکي از مربي

 كل گيسو و بشرا با شديم، اتاق وارد وقتي سپرده بود به من و بشرا. از

 سرويس، روم مثل د؛ش دستگيرمون چيزها خيلي و گشتيم رو سوئيت

 تلفن، لباس، كمد آويز، رخت بالکن، آباژور، دراور، مبلمان، يخچال،
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بار، سيستم گرمايش و سرمايش، ، مينيتحرير ميز فيلم، پخش شبکه

نوع قفل درب اتاق، اَمکان شارژ وسايل الکترونيکي، سيستم اعالم 

، سازحريق، صندوق امانات، سيستم اطفاء حريق ، تلويزيون، چاي

حمام، لوازم بهداشتي، دمپايي، پاور سوئيچ، سيستم تهويه مطبوع، 

 !جااينترنت، سرويس بهداشتي فرنگي، اوه چقدر چيز ميز داره اين

 :بشرا با فک افتاده گفت

جا رو ببين! عجب جاييه، ميگم بياين دفعه بعد يا حضرت فيل، اين -

 جا، هوم؟اگه خدا خواست بياييم اين

هامون رو هامون، وسيلهداختم و رفتيم سمت تختاي باال انشونه

جاهاشون و درست كرديم. كوله و چمدونم رو هول دادم زير تخت، 

 :پريدم رو تخت و گفتم

 .عجب تختيه، اين چه نرمه! احتماالً گرم هم هست -

 :برسام با تمسخر جواب داد

 !خب اگه نرمه، به احتمال زياد گرم هم هست ديگه -

داره ميگه كه من كم بيارم، از ماجراي هواپيما اي بدبخت، عقده

 :اي شده، اما من رو هنوز نشناخته! سريع گفتماش گرفته عقدهعقده



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

خب آره ديگه اين هم درسته، ولي احتمال داره چون كسي روش  -

 !نخوابيده باشه تشک و مالفه يخ باشه

هاش رو برداشت رفت تو حمام تا لباس اي بهم رفت، لباسچشم غره

رو عوض كنه. برديا و مسعود هم كه كلي رفيق شدن. هنوز نرسيده 

كردم كه يه المپ ام سررفته بود! كالفه به در و ديوار نگاه ميحوصله

هامون و بهشون خبر باال سرم روشن شد! اول زنگ زديم به مامان اين

ام بيرون داديم كه رسيديم، بعد سريع پايه گوشيم رو از تو كوله

م هم روش تنظيم كردم، رينگ اليت كوچيک گوشي رو آوردم، گوشي

تنظيم كردم و بعد توي برنامه تيک تاک رفتم، بشرا و گيسو رو هم 

مون سر نره چندتا ويديو كه حوصله آوردم و با هم ديگه براي اين

ذاشتم گرفتيم گذاشتم اليکي و اينستاگرام گذاشتم. داشتم پست مي

ام و اين گفتن كجا رفتهومد كه ميها ادفعه ديدم سيل پيامكه يک

سه تا استوري  -جور كه گيسو تو بغلم بود، با دوچيزها! همون

اي چيز رو توضيح دادم، البته لو ندادم قضيه چيه و فيلم قضيههمه

چي هستش. گيسو رو هم معرفي كردم، تو استوري آخرم پيج رهام، 

هاي ديگه هم بچه رضا، برديا، برسام، بشرا، حسين، گيسو و چند تا از

تگ كردم، البته بگم اولش از رهام و بقيه اجازه گرفتم كه تگشون 

ها هم اوكي دادن ولي اين برسام اولش هي زد به برق كنم يا نه، اون
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ها ولي خوام اين بالگر پيجم رو تگ كنه و اين حرفكه نه من نمي

نم، بشرا اوكي رو داد. از خداش هم باشه كه من اسم پيجش رو تگ ك

ها ولي واال بچه پررو! چندنفر هي گفتن كه اليو بذاريد و اين حرف

خب زود بود كه بخوايم اليو بذاريم. تو يه استوري جداگانه بهشون 

گفتم كه فعالً نميشه و هروقت شد بهشون خبر ميدم. با كمک برديا، 

مسعود و بشرا يک پيج ديگه زديم به عنوان پيج اصلي بازيگريم. توي 

هايي كه من رو دوست ام به همه گفتم كه همه اونوري ديگهيک است

خوان فالو كنند و باز هم تو به ويديوي جدا توضيح دادم دارن و مي

براشون كه چرا دوتا پيج دارم. گيسو كه از خستگي خوابش برد بود، 

خاطر همين گذاشتمش رو تخت، من هم كنارش دراز كشيدم و به به

 .خوابي عميق فرو رفتم

 

 نبود اتاق تو هيچکس كردم، باز رو هامچشم نفر يک وز -وز باصداي

ام چه بود، بچه خواب هنوز گيسو زدم، پوزخند! يسنا و برسام جز

 !نشده بيدار زنيکه اين هايقهقهه صداي خواب سنگيني داره كه با

از جام بلند شدم؛ نگاهشون افتاد به من، من هم كه اصالً آدم 

 به برداشتم، چمدون تو از رو نيازم مورد هايحسابشون نکردم. لباس

 و سه همون يا بود دقيقه پانزده و پانزده ساعت كردم، نگاه ساعت
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 يک. حموم تو رفتم هاملباس با برداشتم هم ام روبع خودمون! حولهمر

 قد تنگ و ايسرمه لي شلوار با رو هاملباس گرفتم، ايدقيقه ده دوش

 و صورتي متري سه بلند شال سفيد، رون تا مردونه پيرهن نود،

 كه بيرون رفتم. كردم عوض صورتي ضربدري بندهاي با كرمي صندل

 با و زد پوزخند ديد رو من تا ر کنار برسام نشسته بود،د يسنا

 كه گفتم «فروش خود» بشنوه كه جوري لب زير. كرد نگاهم تمسخر

 كه مبرسا سمت داد تاب رو گردنش ناز با و رفت هم توي هاشاخم

 .بود يسنا گردن تو سرش

پوزخندي زدم و رفتم سمت دراور، كيف لوازم آرايشيم رو باز كردم 

ولي هيچي به چشمم نيومد، حوصله آرايش كردن هم نداشتم. زيپش 

جا، گوشيم رو برداشتم زنگ زدم به بشرا كه رو بستم گذاشتم همون

 :تند جواب داد

 جانم بهار! بيدار شدي؟ گيسو چي؟ -

كنم، االن م عشقم! آره بيدار شدم، گيسو خوابه االن بيدارش ميسال -

 تو كجايي؟

جا! راستي برسام و با برديا، مسعود و بقيه اومديم اسکله، بيايد اون -

 جا هستن؟اون دختره چيز شده اون
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 !اوهوم، آره! اوكي، باشه ميايم -

 !ها رو بهشون محل ندهآها، اون عوضي -

 .خوام گيسو رو بيدار كنم بيايم! ميباشه ديوونه قطع كن -

 !اوكي باش، گمشو بيا -

قطع كرد، خنديدم و گوشي رو گذاشتم توي جيبم. رفتم سمت تخت 

جور كه ماساژ نشستم، دست راستم رو گذاشتم پشت كمرش، همون

 :دادم، آروم صداش كردممي

 ...خوايم بريم اسکله هگيسو، گيسو جان! بيدارشو مي -

 :ا وسط حرفم، حرفم موند تو دهنمبا پريدن يسن

 صدا رو بچه چي واسه ديگه اسکله بري خوايمي بهار جون خودت -

 خوابه؟ بينينمي مگه بشه؟ زابرا تا كنيمي

به شما ربط نداره، سرت تو كار خودت باشه به جاي فالگوش  -

 !كردن فضولي و ايستادن

 :با ناز و بغض الکي رو به برسام گفت

 !بگي؟ بهش چيزي خوايبرسام؟ نمي ببين چي ميگه -
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 :با تمسخر گفتم

توني از پس خودت بر بياي و به بقيه ميگي دونم چرا تو كه نمينمي -

 !بشي ضايع تا زنيمي حرف خوديكه ازت دفاع كنن بي

نفس حرصيش و پوزخند برسام به گوشم خورد، بدون توجه بهشون 

صداش كردم كه بيدار گيسو رو صدا كردم. فکر كنم بار دهم كه بود 

 :شد، نشست به بدنش كش داد و با صداي خوشگل و نانازش گفت

 !خيلي خوابيدم بهارجون؟ -

 :لبخندي زدم و جواب دادم

نه عزيزدلم زياد نخوابيدي، فکر كنم پنج يا شيش ساعته كه  -

 !، خوابت چه سنگين كوچولوخوابيدي

وچيکش رو از زير اش رو بوسيدم. چمدون كريز و نمکي خنديد، گونه

تخت بيرون آوردم و باالي تخت گذاشتم، جوري روي تخت نشستم 

 :گفتم نبيننش، هاكه اون عقبي

 خب گيسو خانم من! كدوم لباس رو دوست داري تنت كنم؟ -

 اش و خم شد سمتاش رو گذاشت روي چونهمتفکر انگشت اشاره

 گرفت رو اشلي هيکلي و سفيد شرتتي يه ثانيه چند بعد چمدونش،
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 :گفت و

 !جون بهار كن تنم رو هااين -

 :ازش گرفتم و گفتم

 !باشه عزيز دلم -

لباسش رو كه يک پيرهن عروسکي صورتي بود، درآوردم و 

 موهاش. كردم پاش هم رو سفيدش كتوني. كردم تنش رو هاشلباس

 سبز، و كشيده هايچشم كردم؛ نگاه اشچهره به. بستم خرگوشي رو

لند پر و ب هايمژه! داشت جاذبه انگار برهمي دل شهاچشم المصب

اي هاي غنچهفر، اَبروي نازک عسلي، بيني كوچولوي عروسکي، لب

صورتي و قرمز، موهاي عسلي تا آرنج، دختر خوشگل ودلبري بود، 

بره! اميدوارم مطمئعناً وقتي ازدواج بکنه هر روز دل شوهرش رو مي

 !واسه قيافه خوشگلش مغرور نشه

 :ند شدم كه صداي مسيج گوشيم اومد، باز كردم بشرا بودبل

هاي خودت و گيسو رو بردار بيار! به اون داداش خرم بهار ديالوگ -

 !هم بگو بياد دور خوني داريم

براش اوكي التيني تايپ كردم و فرستادم. ديالوگ خودم رو از تو 

 ام درآوردم، گيسو هم واسه خودش رو از كيفش درآورد دادكوله
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م به سرويس اين دستم كه يسنا با خنده و ناز بلند شد و رفت. قيافه

شعوره! كنار گوش گيسو يک چيزي گفتم كه باتعحب دختره چه بي

 :گفت

 چرا خودت بهش نميگي خاله؟ -

 !ازش خوشم نمياد، تو بهش بگو -

ريز خنديد و سرش رو تکون داد كه برسام صداش كرد گيسو رفت 

هاي برنا و بارانا جور جواب، همينگوشيم تو مكرد جلو، منم سرم رو

 گيسو دست. كردممي نگاه گيسو و برسام به چشمي زير دادم،رو مي

 دستش كنار، داد رو گيسو چتري موهاي. پاهاش رو نشوند گرفت، رو

 رو برسام صداي شد، داغ امگونه كردم حس كه اشگونه رو كشيد رو

 :شنيدم

خواي دل كي رو كوچولوي من! ميگيسو خانم چه خوشگل شدي  -

 ببري وروجک؟

كرد، از كار افتاد. گر گرفتم و قلبم تند هام كه داشت تايپ ميانگشت

گفت با گيسو نبودش با من كه حسم ميزد، نه از عصبانيت، از اين

بود! آب دهنم رو صدادار قورت دادم. لبم رو كار گرفتم كه صداي 

 :و شنيدم وجي



 

 

 WWW.98IA3.IR 76 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

 جوري شدي، ها؟و؟ چرا ايناته تپشمک، چه  -

 !ها! نه اصالً اوم، چيزيم نيست من خوبم -

 !آره از هول حرف زدنت معلومه، اصالً تابلو -

 !خيلي مضخرفي وجي، برو ببينم حالت رو ندارم -

 !ايش -

 :وجي رفت كه صداي گيسو رو شنيدم

عمو برسام، بشرا جون به بهار جون پيام داده كه بيايد اسکله، همه  -

 !خوايم متن بخونيمنجان، مياو

 :هاش نگاهي به من كرد و خطاب به گيسو گفتبرسام از گوشه چشم

 پس چرا خودش نيومد بگه؟ -

اي انداخت باال و رفت جلو، كنار گوشش يک چيزي گفت كه شونه

اَبروهاي برسام رفت باال، سرش رو تکون داد. گيسو يک كم اومد عقب 

 :رو به برسام گفت گردن كشيد، سمت روم سرويس بعد

 اي؟سليقهدونستي خيلي بيعمو مي -

دلم ضعف رفت براي حرفش، حرف دل من رو زد، برسام كپ كرد با 
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 :تعجب گفت

 توي چي عمو؟ -

 :گيسو دست به كمر شد گفت

توي انتخاب زن ديگه! اين دختره هيچي نداره عمو، نه ريخت داره،  -

ده راه بره، مثل كنه هم نه قيافه داره، نه بلده حرف بزنه، نه بل

 االن نگرفتي نگرفتي، زن! اون و اين به مالهمي رو خودش و چسبهمي

 رو چندش ريخت،بي شعور،بي يک داري بگيري خوايمي كه هم

 !گيريمي

 

 رو لپش كردم، بغل رو گيسو جلو رفتم خنده، زير زدم بلند دفعه يک

 :گفتم و بوسيدم

شيرين زبون! يکي نيست بگه قربون دهنت برم دختر كوچولوي  -

 به چه معروفيت همه اين و بهش آقا تو كه با اين تيپ، قيافه، شهرت

 !تفلون نچسب ناز شترمرغ اين

 :پوزخند زدم و ادامه دادم

هرچند نبايد بهشون بگيم باال چشمتون اَبرو اِ به تيرچه قباشون  -
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 !خورهبرمي

دم و رفتم سمت ميز اش نگاهي كربا تأسف به قيافه متفکر و بهت زده

هاش ها رو گرفتم و رفتيم بيرون. گذاشتمش زمين كه دستديالوگ

رقصيد خنديدم ياد خورد و تو هوا ميرو باز كرد، دويد، موهاش باد مي

 .خودم افتادم

 (شمال _سال پيش ۴۱فلش بک، )

دويدم سمت برنا شانزده ساله كه مخ رياضي بود و داشت با بارانا 

 :كرد، گفتمضي كار ميدوازده ساله ريا

 م سررفته، ميشه بريم دريا؟ها حوصلهبچه -

 :سرشون اومده باال، برنا گفت

كه با بارانا درس كار كم بازي كن! بعد اين باشه كوچولو! برو يک -

 .كنيمكرديم، ميايم با هم ديگه بريم دريا، قلعه شني هم درست مي

 :پريدم باال و گفتم

 !آخ جون، مرسي داداشي -

كرد، صندلي دويدم رفتم پيش مامان كه داشت كيک درست مي

 :گذاشتم جلوي كابينت رفتم روش ايستادم وگفتم
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 ماماني ميشه منم كمکت كنم؟ -

 :مامان نشوندم رو كابينت با انگشتش زد رو نوک بينيم گفت

 !باشه عزيز دلم. بيا اين رو بگير، ته اين دوتا ظرف رو روغن بزن -

ها رو روغني م. با قلم روغن مالي شده ته ظرفسرم رو تکون داد

كردم، بعدش هم تو بقيه كارها كمکش كردم توي فر گذاشتيم كه 

يک دفعه از زمين كنده شدم رفتم باال! از هيجان جيغ كشيدم كه 

صداي خنده مامان، بابا، بارانا و برنا رو شنيدم. سرم رو چرخوندم كه 

 :ديدم بغل برنا هستم. گفتم

 !كنم؟وضعشه؟ نميگي سکته مي اين چه -

 :جواب داد

خوايم واسه آبجي كني! مامان ما ميريم ساحل مينوچ نمي -

 .كوچولومون قلعه شني درست كنيم

گفتم. مامان خواست « آخ جون»هام رو كوبيدم به هم ديگه و دست

 :اعتراض كنه ولي يک دفعه بابا سريع گفت

 !باشه پسرم، بريد خوش بگذرونيد -

بيرون، برنا گذاشتم زمين، دويدم. سمت دريا ويالمون خصوصي رفتيم 
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تونستيم راحت باشيم. باد عجيب و غريبي ميومد، آدم حس بود و مي

رقصيد و گردن عرق خواد گردباد بياد! موهام تو هوا ميكرد ميمي

كرد. رسيديم لب ساحل، كتونيم رو درآوردم، برنا ام رو خنک ميكرده

 :خوام برم توي آب، بارانا گفتميو بارانا كه ديدن 

 !صبركن ماهم بيايم -

هاشون رو در آوردن كه بارانا منتظر ايستادم، رسيدن بهم كتوني

 :گفت

جوري دسته جمعي ها هم بگيم بيان؟ اينميگم برنا بهتر نيست بچه -

 ...گذبيشتر خوش مي

رو خاطر بلوغ اينطوري شده بود، حرفش با صداي دورگه برسام كه به

 :خورد

 حاال ديگه بدون ما ميريد دريا؟ آره؟ -

اش و پيشونيش كه چند تا جوش رگهچرخيدم به پشت و به صداي دو

ديدمش، رسيدم و ميريز داشت خنديدم، هر دفعه كه بهش مي

كرد، ولي ام ميخنديد و مسخرهخنديدم. اون هم به قيافه من ميمي

خاطر قيافه شخندش بهم مهم نبودش. نيدادم چون واسهمحل نمي

ديگه و بهم چشم غره هاش رفت تو همهاش محو شد، اخممن از لب
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اش فهميدم اون غرور مسخرهكه بچه بودم ولي ميسگي رفت. با اين

 :گفتم كه بشرا با خنده دستم رو گرفت و گفت« ايش»رو 

ولش كن اين داداش مضخرف من رو! بياييد بريم قلعه شني   -

 !درست كنيم

ها و با بيلچه رو تکون دادم. با بارانا و بشرا نشستيم رو شن سرم

هاي خيس رو ريختم تو سطل، سطحش رو صاف كرديم و سطل شن

آروم برداشتيم كه خراب شد. چندبار اين كار رو  -رو برگردونديم، آروم

كرديم ولي نشد، دفعه آخر انجامش داديم كه شکل خود سطل در 

زديم و بارانا خنديد ولي با چيزي كه  اومد. با بشرا ذوق زده دست

و خنده بارانا  هامون از حركت ايستادديديم بادمون خوابيد و دست

قطع شد، حاال چرا؟ چون پسرها سمتمون آب پاشيدن و قلعه خراب 

هام جمع شد، از ام رفت، باال لبهام رفت تو هم ديگه، چونهشد. اخم

باال به بارانا نگاه كردم هاي حرصي كشيدم. سرم رو آوردم بغض نفس

 :هاش گرد شد و تند گفتكه چشم

 آروم باش بهار! به خدا از قصد انجام ندادن كه، حواسشون نبود يک -

 .اي شددفعه

ولي گوشم بدهکار نبود كه نبود! به حدي عصباني شده بودم كه حس 
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چاره از ترس پشت بارانا كردم قرمز شدم و قراره بتركم. بشرا بيمي

هاشون ترسيده شد شد بود. سرم چرخيد سمت پسرها كه چشم قايم

هاشون رو تر، صداي قورت دادن آب دهنو يک قدم رفتن عقب

شنيدم. بلند شدم رفتم سمتشون، حتماً با خودتون ميگيد نيم وجب 

چيز رو حاليش ميشه؟ بايد بگم بله من حاليم بچه مگه اين همه

اطرافم فرق داشتم، برعکس هاي دور و شد؛ چون من با همه بچهمي

هاي ديگه بود و ام بيشتر از بچهو يادگيري ام، تو بچگي هوشقيافه

اي كردم، اعجوبهشد و درک ميچيز دستگيرم ميتند و سريع همه

 .هستم واال

هام رو تندتر كردم، رفتن عقب. قدمرفتم، ميهر قدم كه جلو مي 

 :پته گفت -تهسيخ ايستادن. جلوشون ايستادم، برنا با ت

اي شد، به خدا! آ... ب... بهار... به خدا از... از قصد نبود... يک دفعه -

 !آروم باش

 :مثل باروت تركيدم

آروم باشم، ها؟ چه جوري آروم باشم؟ اگه من دست بزنم به  -

كنند كني و ميري به مامان بابا ميگي دعوا ميهات دعوام ميكتاب

شم؟ هزاربار اين قلعه رو درست كرديم وقت ميگي آروم با من رو، اون
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 دراومد آب از درست و دفعه كه درستش كرديمولي خراب شد، اين

 باشم؟ آروم كه ميگي وقتاون كرديد، خرابش زديد تاسه شما ولي

 آره؟ زدين؟ كه نبود قصد از شد، ايدفعه يک

گرد شده بود و مات و  هاشونرنگشون شبيه كچ ديوار شده بود، چشم

 :تند نفس كشيدم و گفتم -وت شده بودن. تندمبه

 !خوام ببينمتونديگه نمي -

زدم زير گريه، برگشتم كتونيم رو برداشتم، دويدم سمت خونه كه از 

پشت سرم صداي برنا رو شنيدم ولي محل ندادم. يک دفعه از زمين 

هاش رو دهنم گذاشت، جوري كه كنده شدم؛ جيغ كشيدم كه دست

 :ستش و گاز بگيرم كه محکم گرفتم و گفتخفه نشم، خواستم د

 بشه، جورياين خواستيماي بابا لجبازي نکن ديگه! بهار به خدا نمي -

 !كرديم اشتباه خوايم،مي معذرت ببخشيد،. شد ايدفعه يک

 :صداي برسام اومد

 .داداش از من مايه نذار! من نگفتم ببخشيد، چون كاري نکردم -

گلش رو بکشم تا بفهمه كي بايد بگه خواست اون موهاي خوشدلم مي

ببخشيد! كلي تقال كردم كه برنا گذاشتم زمين. كتونيم رو پام كردم، 
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هاش رفت تو هم دويدم سمت برسام، با پام زدم تو ساق پاش كه اخم

 :آخ كرد. گفتم -و پاش رو برد باال و آخ

شعور ازت متنفرم، هم از تو هم از اون غرور مضخرفت هم از بي -

 !نتبود

 بارانا با مشتركم اتاق و خونه  اش، بهبدون توجه به قيافه بهت زده

 .كردم گريه كلي و پتو زير رفتم تخت رو نشستم بستم رو در و رفتم

يادمه تا چند ماه باهاشون قهر بودم، برنا و برديا كلي نازم رو 

كردن ولي حلوا مي -ذاشتن و حلواكشيدن و من رو سرشون ميمي

چيزي نخورد. به درک سياه! من از اين خسيس عوضي هيچاين برسام 

ها رو ديدم، كنم. از دور بچهخودخواه هيچ چيزي رو گدايي نمي

دويدم سمت گيسو بغلش كردم كه جيغ كشيد و خنديديم، دويديم 

 .دادنهاشون رو تکون ميها كه برامون دستسمت بچه

 

 گيسو برديا. ادمد ها دستوقتي رسيديم بهشون، با دخترها و خانم 

 :گفت رهام سنگ، رو نشستيم تايي پنج. بوسيد گرفت بغلم از رو

 اند؟پس برسام و يسنا كوش -

 :شونه انداختم باال و گفتم
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دونم باو، يسنا رفته بود يک گوشه، برسام هم نشسته بود نمي -

 .منتظر

 :رضا

 !ميگم تا بيان ما شروع كنيم -

سمتي بوديم كه مامان دختره بر همه تأييد كرديم و شروع كرديم. ق

اثر پيچ خوردن پاش از روي پشت بوم ميوفته پايين تو حياط كه 

 كوآال مثل و بود برسام بازوي دور هاشبرسام و يسنا كه دست

 براي نه البته واقعاً، بود اومده در اشکم. نشستن اومدن بود، آويزونش

 .براي دختره دوتا اين

شن كرديم و زيرش سيب زميني هامون آتيش روبعد دور خوني

گذاشتيم تا سيب زميني ذغالي بخوريم. به پيشنهاد بشرا قرار شد امير 

موكل، دستيار رهام برامون آهنگ بخونه. آخر سر بعد كلي مشورت 

قرار شد به پيشنهاد من آهنگ عربي بخونه كه من عاشقشم و حدوداً 

هاي خواننده همه از عالقه شديدم به اين آهنگ و خواننده و آهنگ

 :باخبر هستن، شروع كرد به خوندن

 مالو؟ حبيبي و مال -

 جرالو ويش قولولي
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 يبغيني كان البارح

 واليوم تغير حالو

 يسول فيا ديما كان

 طول عليا وغيابو

 فبالو حد شي الزم

 واهلل عليه ما نعول

 مالو؟ حبيبي ومال

 !كردنگاهم خورد به برسام، كه عميق به آتيش نگاه مي

 جرالو لولي ويشقو -

  يبغيني كان البارح

 واليوم تغير حالو

 كان ديما فيا يسول

 وغيابو عليا طول

 فبالو حد شي الزم

 .سنگيني نگاهم رو حس كرد و نگاهم كرد

 واهلل عليه ما نعول -

  عليک حرام ولفي يا
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 هجرتني بال سبا

 ي المحبةجرحت و عليک هانت والعشرة

 واهلل حرام عليک

دونم چرا يک گاهم كرد، هوا كه خنک بود نمييک جور عجيبي ن

 .دادم امير به دفعه گرمم شد؟ آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو

  زماني معاک ضيعت -

 يبغيک هجرتي لي كان

 للبراني وجريتي

 بغيتک حيت نادم ماشي

 بيا بلي عالم ربي

 لکياا نار في ينسيني قادر ربي

 مالو؟ حبيبي ومال

 جرالو ويش قولولي

 يبغيني كان لبارحا

 واليوم تغير حالو

 يسول فيا ديما كان

 طول عليا وغيابو
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 فبالو حد شي الزم

 واهلل عليه ما نعول

هاي هام به چشمسنگيني نگاهي رو حس كردم و دوباره چشم

 !خورد تر از شبش گرهمشکي

 انا قلبي حبيب -

 وال فارقني صادقني فالهنا نعيشو

 ونغيرو فالحالة

 نساني يمکن وخالني هجرني

 شتي؟ وا تعاني، بعد من ندامة ال

 مالو شوفولي حبيبي مال حبيبي، مال

 مالو وقولولي وبدل تبدل

 مالو؟ شوفولي حبيبي؟ مال حبيبي؟ مال

 مالو وقولولي وبدل تبدل

 مالو؟ حبيبي ومال

 جرالو ويش قولولي

 يبغيني كان البارح

 واليوم تغير حالو
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 يسول فيا ديما كان

 ولط عليا وغيابو

 فبالو حد شي الزم

 واهلل عليه ما نعول

 فيا سمحتي صافي

 تنساني طاوعک قلبک

 ليا حساب درتي ما

 وحداني يبقى قلبي

 دور دور وااليام

 وما ترجع لحضاني

 البحور تقطع وخا

 تاني الزم ما تجيني

 بغيتک حيت نادم ماشي

فهميدم خوند، نميود، با آهنگ زيرلبي ميب خيره بهم كه جوريهمون

 .كردم كردم هوا رو گمين كارش يعني چي؟ فقط حس ميا

 بيا بلي عالم ربي -

 ربي قادر ينسيني في نار الکيا
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 مالو؟ حبيبي ومال

 جرالو ويش قولولي

 يبغيني كان البارح

 واليوم تغير حالو

 يسول فيا ديما كان

 طول عليا وغيابو

 فبالو حد شي الزم

 واهلل عليه ما نعول

 (مالومال حبيبي _سعدالمجرد)

تا تموم شدن آهنگ با آهنگ همراهي كرد و با تموم شدن آهنگ 

باالخره نگاهش رو گرفت و داد به يسنا كه سرش رو گذاشته بود رو 

اش و دستش رو دور بازوش حلقه كرد، سرش رو بوسيد. خون شونه

باريد. مردتيکه عوضي كثافت هام آتيش ميخورد، از چشمخونم رو مي

طور جرأت اون وقت اين كارش يعني چي؟ چه اون كارش يعني چي؟

 خاک جعلق مردتيکه ميارم در كرد ها؟ من يک روزي تو رو به زانو

 .برسر

هام رو مشت هام به خودم اومدم. دستبا حس داغي و سوزش چشم
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گفتم. بلند شدم كه همه ساكت شدن « مغرور عوضي»كردم و زيرلب 

 :گفتم زود دادم، آب گل و به من نگاه كردن. اوپس، باز دسته

كه گوشيم رو جا گذاشتم تو اتاق، نگران هستم ببخشيد مثل اين -

 .مامانم و برادرم زنگ بزنند ببينند جواب ندادم نگران بشن، من ميرم

برسام مشکوک و سوالي نگاه كرد، بره بميره عوضي كثافت، چشم 

اش رفتم. بشرا و برديا و مسعود يک جوري نگاهم كردن. رهام غره

 :فتگ

 !باشه برو، فقط يادت باشه فردا شروع ميشه فيلم برداري -

 مردتيکه كرد،مي امخفه داشت سرم رو تکون دادم و رفتم. بغض

 اون طرف ميره ذارهمي و كنهمي دارجريحه رو من احساسات شعور،بي

 .خودش از تركثافت دختره

نشستم  وارد اتاق كه شدم، بغضم تركيد؛ زدم زير گريه، در رو بستم

 رو گذاشتم رو تخت و زار زدم. آخه چرا؟ چرا؟ چرا؟ پايين تخت. سرم

 دوستش و كنم پيدا بهش حس كه باشه آدم اين همه آدم، اَد بايد اين

 باشه؟ مغرور ديوونه عوضي اين حتماً! خدا بود؟ كم آدم باشم؟ داشته

هقم اتاق رو گرفته بود، حس كردم دو طرف تخت باال پايين شد  -هق
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 .نشست دست يه نفر رو سرم و

*** 

 پ.ن: معني آهنگ

 شده؟ اشچه عشقم

 اومده؟ سرش به من بگيد چه باليي

 داره دوستم ميگفت كه ديروز

 شده عوض نظرش و امروزه

 ميگشت دنبالم هميشه

 زده غيبش خودش كه زياديه ولي مدت

 فکرشه تو ديگه يکي حتما

 اعتماده قابل به خدا اون غير

 شده؟ چش عشقم

 اومده؟ سرش من بگيد چه باليي به

 داره دوستم ميگفت كه ديروز

 شده عوض نظرش و امروزه

 ميگشت دنبالم هميشه

 زده غيبش خودش كه زياديه ولي مدت
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 فکرشه تو ديگه يکي حتما

 اعتماده قابل به خدا اون غير

 (تونستي چطور) باش شرمنده

 منو ول كردي بي دليل

  شکستي قلبمو و گرفتي ناديده خاطراتمونو

 !باشي بخدا كه بايد شرمنده

  دادم هدر به تو با وقتمو

 !رنجوندي كسيو كه دوس داشتي

 ديگه يکي سمت دويدي و

 !نيستم پشيمون داشتم دوستت اينکه از من هرچند

  داره خبر من دل از خدا

 !فقط خدا ميتونه آتيش درونمو خاموش كنه

 شده؟ چش عشقم

 اومده؟ سرش به من بگيد چه باليي

 داره دوستم ميگفت كه يروزد

 شده عوض نظرش و امروزه

 ميگشت دنبالم هميشه

 زده غيبش خودش كه زياديه ولي مدت
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 فکرشه تو يکي ديگه حتما

 اعتماده قابل به خدا اون غير

  فکرشه تو ديگه يکي حتما

 اعتماده قابل غير اون به خدا

 من عشق اي

 ؟ ميکني ولم يا ميموني باهام

 كه نمميک فکر من اينطور

 گذاشتي تنهام كه رفته يادت منو تو شايد

 ميبيني؟ نيس، كارساز اذيتت و آزار ديگه نه

 شده؟ چش عشقم شده؟ چش عشقم

 شده؟ چش بگيد به من

 شده عوض اون

 به من بگيد چش شده

 شده؟ چش عشقم شده؟ چش عشقم

 به من بگيد چش شده

 شده عوض اون

 به من بگيد چش شده

 شده؟ چش عشقم
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 اومده؟ سرش باليي چه دبگي به من

 داره دوستم ميگفت كه ديروز

 و امروزه نظرش عوض شده

 ميگشت دنبالم هميشه

 ولي مدت زياديه كه خودش غيبش زده

 فکرشه تو ديگه يکي حتما

 به خدا اون غير قابل اعتماده

 ؟ ميکني ول منو همينجوري

 دلت به همين راحتي منو بيخيال ميشه؟

 به اين فکر نکردي كه

 منه كه تنها ميمونه؟قلبه 

 و روزهام ميگذره و ميگذره

 و تو آخر به آغوشم بر ميگردي

 باشي شده دور ازم درياها تو اگه و

 !آخرش برميگردي پيش خود من

 !هرچند من از اينکه دوستت داشتم پشيمون نيستم

 داره خبر من دل از خدا

 !فقط خدا ميتونه آتيش درونمو خاموش كنه
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 عشقم چش شده؟

 گيد چه باليي سرش اومده؟به من ب

 ديروز كه ميگفت دوستم داره

 و امروزه نظرش عوض شده

 هميشه دنبالم ميگشت

 ولي مدت زياديه كه خودش غيبش زده

 حتما يکي ديگه تو فکرشه

 به خدا اون غير قابل اعتماده

 

ته بود و برديا هم چپم و نشس سرم رو بردم باال، بشرا سمت راستم

د هم به ديوار تکيه داده بود و گيسو كه دستش رو سرم بود. مسعو

سرش رو شونه مسعود بود هم تو بغلش بود. بشرا نشست رو زمين 

هاش رو دور بازوم حلقه كرد و كشيدتم تو بغلش. سرم رو دست

 :اش، سرش رو گذاشت رو سرم، گفتگذاشتم رو شونه

هات مثل بارون بهاري شده؟ چي شدي تو آخه بهاري؟ چرا چشم -

 !دي؟عاشق ش

 :هق جواب دادم -با هق
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 !كنم دو... دوستش دارمعا... عاشقش نيستم فقط... فقط حس... مي -

 :برديا زد زير خنده گفت

چي ميگي تو؟ حالت خوبه؟! درسته داداشم هستش ولي از اين  -

تونه عاشقش بشه و دوستش غرور مضخرفش متنفرم، هيچکسي نمي

 .داشته باشه

زار بار... فقط يک حس دوست... داشتن من... عاشقش نيستم... ه -

 .هستش كه... زود از بين ميره

 :مسعود

كنم تر هستم ولي آبجي بهار من فکر ميدرسته ازتون كوچيک -

دونم چرا دلم ميگه تو واقعاً عاشق شدي و فکر زودگذر نيست.نمي

 .كني فقط حس دوست داشتن زود گذره، درصورتي كه نيستمي

 :فتمام بيشتر شد، گگريه

اين همه آدم... قحطي اومده بود كه... اين آدم... رو دوست داشته  -

 باشم؟

اي در باز شد و برسام با اَخم غليظ وارد شد و اومد سمتم، يک دفعه

ها مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش كشوندتم بيرون، همه اين اتفاق
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ها و درد دستم به يک دقيقه هم نشد. با ديدن مسير پشت صخره

 :دم اومدم و گفتمخو

 بري من رو؟اته وحشي؟ دستم درد گرفت! كجا داري ميهو، چه -

 :جواب نداد، جيغ كشيدم

بري من رو؟ وايستا دستم با تواَم برسام! ميگم كجا داري مي -

 !شکست

هام از درد تو رسيديم پشت صخره، هولم داد؛ خوردم به صخره، اخم

هاش چشم سرم،و طرف هم رفت. جلوم ايستاد، دستش رو گذاشت د

به طرز وحشتناكي قرمز و وحشي شده بود! از ترس قالب تهي كردم، 

 به عصبيش صداي كه پايين انداختم رو سرم. دادم قورت رو آب دهنم

 :خورد گوشم

 !زنمسرت رو بگير باال وقتي دارم حرف مي -

 :سرم رو گرفتم باال و شجاعت پيدا كردم

 !زديدروغ نگو، تو كه حرف نمي -

 :عصبي جواب داد

 !زنماالن كه دارم مي -
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 !ايش خب حاال! بگو ببينم چي ميخواي بگي كلي كار دارم، بايد برم -

 :نيشخند حرصي زد و گفت

 اِ حتماً كارتون هموني هستش كه دوستش داري، آره؟ -

 :هام گرد شد با گيجي گفتمچشم

 !هان! چي ميگي تو؟ كسي كه دوستش دارم كيه؟ -

 :اش با صداي وحشتناكي گفتهاي قفل شدهوناز الي دند

اگه پيداش  !ديگه زديهموني كه وسط اتاق داشتي براش زار مي -

كشم بهار! كنم، دنيا رو به آتيش ميكنم زندگيش رو جهنم مي

 !فهميدي؟

هاش بودم، جور كه تو هپروت حرففهميدي آخر رو داد كشيد، همون

 :شيش متر پريدم باال، از ترس گفتم

 !فهمم، كر كه نيستماته تو؟ آروم هم بگي مياِ چه -

كه قند تو دلم آب شد ولي دست به هاش تو ذهنم پيچيد، با اينحرف

 :كمر شدم، گفتم

اصالً وايستا ببينم! به تو چه ربطي داره؟ ننمي؟ بابامي؟ داداشمي؟  -

خواهرمي؟ دوست پسرمي؟ نامزدمي؟ شوهرمي؟ كي هستي تو اصالً 
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 ...كه

حركتش حرفم خورده شد، رفتم تو خلصه. من كي هستم؟ اسمم با 

چيه؟ چند سالمه؟ االن كجام؟ اين كيه؟ ازم جدا شد، رفت عقب و 

 :گفت

 حاال فهميدي من كي هستم؟ -

به خودم اومدم، درسته دوستش دارم ولي نبايد اين كار رو بکنه! 

هوا  دستم رو بردم باال خواستم بکوبم تو صورتش كه مچ دستم رو تو

 :گرفت سرش رو آورد جلو بغل گوشم گفت

از اين به بعد من همه كاره تو هستم، يعني شوهر و عشقت خانم  -

 !وارسا

درحالي كه تو دلم كارخونه قند و شکر راه افتاده بود، مات و مبهوت 

 :بودم كشيد عقب، باخنده گفت

 !خواد بري تو افقحاال نمي -

 :جدي شد و ادامه داد

 !فقط حرف دارم االن باهات -

 :هاش رو بست و نفس عميقي كشيد، ادامه دادچشم
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ام و يک، من عاشق و معشوقت نيستم بهار! پس بهتره زياد وابسته -

خواد وقتي برگشتيم بياد براي من عاشقم نشي! دو، مامانم مي

خوام تا زماني كه هردومون نامزد خواستگاري تو و من فقط مي

يسنا و بقيه دخترهاي كنه از سرم  هستيم، بهم كمک كني تا شر

كنده بشه و شايعه جديدي كه پيش اومده كه من و يسنا با هم ديگه 

هستيم و قراره ازدواج كنيم منتفي و تکذيب بشه! سه، تا زماني كه 

مون نميوفته! چهار، تا زماني كه من نامزد هستيم هيچ اتفاقي بين

نه يا كاري بر مالک تو هستم كسي حق نداره به ملک من دست بز

دونم و اون طرف! پنج، اش انجام بده كه اگه انجام بده من ميعليه

وقتي شر يسنا، بقيه دخترها، مطبوعات و غيره از سرم كنده شد بايد 

ها بياريم و از هم ديگه جدا بشيم! يک دليل قانع كننده براي خانواده

شش، خيلي چيزهاي ديگه هست كه يادم نمياد ولي در طول 

 .مون ميگمزدينام

كرد؛ نگاهش كردم، صورت جذابش همه رو شيفته خودش مي

هاي كلفت مشکي، بيني قلمي و مردونه، هاي مشکي، اَبروچشم

اي، موهاي پرپشت مشکي كه خيلي خوشگل و دلبرانه هاي قلوهلب

داده شده بود باال، يک زخم كم ولي چند ساله هم باالي ابروي 

كه وقتي ده سالش بود خواست براي بشرا راستش داره به خاطره اين



 

 

 WWW.98IA3.IR 115 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

از درخت گيالس بچينه كه پاش پيچ خورد افتاد زمين و شکست، من 

اش هستم از بس قدش بلنده. هيکل ورزشکاري و به گفته تا زير سينه

هاي تنگي كه شرت و پيرهناست البته از روي تيبشرا شيش تيکه

اد واضح نبود، فقط هام تار شده بود؛ زيپوشه هم معلومه. چشممي

كاويد. ديدم كه صورتم رو ميهاي نگران مشکيش رو ميچشم

 .هاش قاب صورتم شددست

 

 :هاش قاب صورتم شد و گفتدست

 هات باروني شده؟چي شده بهارم؟! چرا چشم -

 :هاش رو پس زدم و با داد گفتمدست

بهارم؟! تو كه ميگي عاشق معشوقت نيستم اون وقت االن ميگي  -

رم؟ مگه من عروسک خيمه شب بازي تو هستم؟ اصالً تو بها

 كني؟مون رو درک ميموقعيت

 :صدام رو باالتر بردم

من يک بازيگر تئاتر هستم كه دارم ميشم بازيگر يک فيلم  -

سينمايي، شايد هم بعداً تلويزيون چه دير، چه زود معروف ميشم! اول 

ها؟ خودت رو كاري بيام تو حاشيه و هزارتا حرف مردم و رسانه
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نميبيني؟ تو هم يک بازيگر معروف سينما، تلويزيون و تئاتر هستي، 

 .درمياد سرهامون پشت حرف هزارتا تازه استاد دانشگاه هم هستي!

 :نفس عميقي كشيدم و ادامه دادم

خاطره چيزهايي كه تو ميگي؛ بعدش هم، به فرض ما نامزد كرديم به -

ميگي مردم چي ميگن پشت وقتي نامزديمون رو به هم بزنيم ن

سرمون تو همه جاي دنيا؟ نميگن نکنه دختره ايرادي داشته كه 

اينجوري شده يا شايد هم پسره ايراد داشته؟ بعدش هم مگه من كاال، 

زمين، خونه، ماشين و جا و مکان هستم كه ميگي مالک مني؟ 

ها رو بزني؟ تو كشي تو؟ چه جوري روت ميشه اين حرفخجالت نمي

 تي جناب وارسا؟كي هس

 :دونستم االن از خشم و كم نفس كشيدن قرمز شدم اما ادامه دادممي

تو هيچ خوبه نيستي جز يک بازيگر معروف سينما و تلويزيون و  -

 احترام همه به و داره دوست رو همه ظاهر به كه دانشگاه استاد  يک

 فهمي چه آدمگذاره ولي وقتي باهاش رو در رو و صميمي بشي ميمي

مغرور، سرد، نامرد و مضخرفي هستش! تو ايني جناب وارسا نه اون 

 !آدم دوست داشتني مردم

 :جيغ كشيدم
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 !خوام ببينمتحاال هم برو به درک ديگه نمي -

هاش گرد شده بود و متعجب، مات و اش كه چشمبدون توجه به قيافه

كرد، به سمت هتل و سوئيت رفتم. اصالً ازش توقع مبهوت نگاهم مي

نداشتم، اصالً و ابداً انتظار نداشتم! همون يک ذره دوست داشتني كه 

 !اش رو با تبر زد ريشه كن كرد، ازش متنفرم خدابهش داشتم ريشه

هام رو پاک كردم، نفس عميق كشيدم و رسيدم به جلو سوئيت، اشک

تند  -لبخندي زدم و به در كوبيدم كه تند باز شد. بشرا و برديا تند

 :كردن، خنديدم گفتمميچک و نگاهم 

 كنيد؟جوري ميها؟ چرا ايناتونه ديوونهچه -

 :برديا زود گفت

 كار كرد بهار؟! چي شد؟چرا اونجوري كرد؟ چي -

 :رفتيم داخل و در همين حين جواب دادم

كنيد؟ وقتي ديد دارم گريه جوري ميبابا هيچي نشده، چرا اين -

ون طرف هم يک چيزي گفته كنم، فکر كرد با يکي دعوام شده و امي

 چيزيت اگه من به سپردن رو تو بابات و برنا گفت شدم، جوريكه اين

 .هاحرف اين و خوانمي جواب سوال ازم بشه
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 :بشرا مشکوک گفت

 داري راست ميگي ديگه بهار! آره؟ -

 آره بابا به جون خودم دارم راست ميگم! اِ مسعود و گيسو كوشند؟ -

 :ا گفتحواسشون پرت شد، بردي

 .رفتن واسه گيسو، من، تو، بشرا و برسام بستني بخرند بيان -

 و پيام از بود پر  آهاني گفتم و گوشيم رو برداشتم؛ رفتم اينستا،

 فن برام نفر اولين كه آسمان به. برام بودن زده پيج فن كه هاييآدم

زده بود و پيج فميلي، كانون هواداري و اتحاد بهار راد دستش بود  پيج

 :آنالين بود پيام دادم و

 خوبي؟ سالم آسمان -

 :سِند كردم و دوباره تايپ كردم

ببين يک بنر جديد بزن واسه پيج فميلي و كانون هواداري، بعد بزار  -

هاي اتحاد به من هم بده بزارم توي پيج بالگرم! استوري خودت و بچه

فالو بگو كساني كه تو اتحاد هستن و فن پيج جديد هستن بايد حتماً 

دوني كنند و بيان از پيج فميلي كد بگيرن و چيزهايي كه خودت مي

 !و واردي رو انجام بده
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 :زود سين كرد، با ويس جواب داد

 .ميدم انجام رو كارها همه هام،چشم سالم بهار جون! چشم به روي -

 :تشکر كردم و زنگ زدم به بارانا كه زود جواب داد

 شمک؟طوري پسالم بزغاله جونيم، چه -

 :بلند خنديدم و جواب دادم

 عليک سالم، من بزغاله و پشمکم ديوونه؟ -

 كني؟كارها ميآره دقيقاً خود توان! كجايي؟ چه -

هيچ، تو سوئيت نشستيم سرمون به كارهاي خودمون گرم هستش.  -

 .بعد از ظهر هم رفته بوديم دور خوني، يه يک ساعتي ميشه اومديم

 اِ واقعا؟ -

 :و گفتبعد مکث كرد 

وقت مشکلي كه پيش نيومده؟ آخه صدات گرفته و بغض  آها اون -

 .داره

هام رو شصتم خبردار شد كه يکي از اين دوتا بهش خبر دادن، چشم

 :زير كردم و با لحن مشکوكي گفتم
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 بياد؟ مشکل؟ نه واسه چي بايد مشکلي پيش -

 :برسام زير چشمي نگاهم كرد كه مچش رو گرفتم، بارانا گفت

 !گمشو دارم، خطي دونم واال از تو بايد پرسيد، اِ بهار پشتنمي -

 !شعور گورت رو گم كنزهر مار بي -

 رفت شد بلند قطع كردم كه برديا گوشيش رو گذاشت دم گوشش،

لي تيز بودش خي هامگوش من كه جايي اون از و بار ميني سمت

. يک صداي بارانا رو شنيدم و هرچي برديا آروم حرف زد رو شنيدم

 ناپيدا، سرش اون من بگيرم ازتون حالي از شما دوتا بگيرم، يک حالي

 .براتون دارم !كن صبر حاال

 

بلند شدم رفتم سمت ميني بار و برديا كه پشتش به من بود، دست به 

سينه تکيه دادم به ديوار. پاي راستم رو هم گذاشتم اون طرف پاي 

دادم باال و گوشه لبم رو  چپم. بشرا سوالي نگاهم كرد كه اَبروهام رو

گاز گرفتم. نگاهم رو دادم بهش، بعد پنج دقيقه برديا كه هنوز با بارانا 

زد، چرخيد سمتم. با ديدنم جا خورد و حرف تو دهنش حرف مي

 :موند. آب دهنش و قورت داد و به بارانا گفت

 .زنم، يک كاري پيش اومده، خدافظقطع كن! بعداً بهت زنگ مي -
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 :ه قطع بکنه بلند گفتمكقبل اين

 !البته اگه بعداً هم وجود داشته باشه -

صداي جيغ بارانا اومد. گوشي رو گرفتم از دست برديا و قطع كردم. 

 :دست به كمر شدم. تهديدوار گفتم

 حاال ميري آمار من رو به بارانا ميدي آره؟ -

 :بلندتر گفتم« نه»سرش رو داد باال يعني 

 ن رو به بارانا بدي؟يعني تو نرفتي آمار م -

 :گفت، گفتم« نه»

بيني؟ مگه من خر هستم كه هاي من رو مخملي ميبرديا تو گوش -

نفهمم؟ تو كه ميدوني بدم مياد كسي از كارهام باخبر بشه و راپورت 

من رو به بقيه داده بشه، بعد تو برديا ميري راپورت من رو ميدي به 

 بقيه؟ آره؟

اي كه يکي از شبيه پسر بچه هاش آويزون شد، شده بودچشم

خواست گريه كنه ولي از هاش رو صفر شده بود و دلش ميدرس

تونست. سرش و كنه، نميجايي كه بهش ياد دادند مرد گريه نمياون

 :انداخت پايين، صداي آروم و مظلوم گفت
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داد، گفت هرچي اتفاق افتاد  آخه خود بارانا به جون تو و بشرا قسمم -

دونم كه دوست نداري كسي از كارهات خبر ! وگرنه ميرو به من بگو

 .دار بشه

پشيمون شد، از تندي رفتارهام لبم رو گاز گرفتم. رفتم جلو، دستم رو 

 :دور كمرش حلقه كردم، گفتم

ببخشيد داداشي واسه رفتارم! آخه من دوست ندارم كسي از  -

كنم باخبر بشه و يک جورايي اين كار رو مخم كارهايي كه مي

 !هستش

 :هاي دور كمرم قفل شد گفتدست

 .ببخشيد آبجي كوچولو! ديگه تکرار نميشه -

 :با شيطنت گفتم

حاال به بارانا هم گفتي اشکال نداره، ولي به برنا نگو كه ميزنه گردنم  -

 !شکنهرو مي

خنديديم كه در باز شد و برسام سر به زير و دست به جيب اومد 

بشرا رو ديد، بعد هم من و كه برديا داخل، سرش رو آورد باال، اول 

 .هاش ريز شد و تهديدوار نگاهم كردبغل كرده بود. چشم
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اي توني بخوري! نگاهش كردم و چشم غرهبا يک نگاه هيچ چيزي نمي

رفت سمت مبلمان و دراز كشيد روش. مرتيکه كثافت! آخه به  .رفتم

ردم و از شعور عوضي؟ برديا فشاري به كمرم داد، نگاهش كتو چه بي

 :جايي كه زرنگ تشريف داره، سوالي نگاهم كرد، گفتاون

 جوري كرديد؟چي شده بهار؟ چرا شما دوتا اين -

 :لبم رو گاز گرفتم، آروم گفتم

 !بيا بريم بيرون بگم! فقط تو رو جون بهار به كسي نگو -

 :سرش رو تکون داد رو به بشرا و برسام گفت

، من يک كاري دارم انجام ميدم ها من و بهار ميريم بيرونبچه -

 .خوريمميايم، شما شامتون رو بخوريد! اگر دير شد بيرون مي

 :برسام تند سرش چرخيد سمتمون كه فکر كنم شکست، گفت

دوني ساعت چنده؟ حاال خوايد بريد اين وقت شب؟ ميكجا مي -

 حتماً االن بايد كارت رو انجام بدي؟

من هم پوزخند زدم. سرم رو با تأسف  اَبروهاي بشرا و برديا رفت باال،

تکون دادم و دست به سينه شدم. برديا كه مونده بود چي بگه، بشرا 

 :هم همين و بالخره گفتم
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اوالً حتما كارش واجبه كه بايد االن انجام بده، دوماً تازه ساعت نه و  -

 نيم هستش و دير نيست تازه سر شبه، اوكي؟

گفتم و رفتم بيرون برديا هم « دافظخ»به برديا اشاره كردم كه بريم 

 .پشت سرم اومد بيرون

رفتم سمت ساحل كه برديا صدام كرد چرخيدم سمتش داشتم مي

 :گفت

 بيا ديگه چرا داري ميري سمت ساحل؟ -

 :با تعجب گفت

 ريم ساحل؟مگه نمي -

زد، رنگ براقي كه تو شب برق مي به المبورگيني مشکي خوش

 :ره كرد؛ گفتكنارش وايستاده بود، اشا

 !نه ميريم يک جاي ديگه بيا سوارشو بريم -

با هيجان، ذوق و تعجب دويدم سمتش به كاپوت ماشين دست 

 :كشيدم و گفتم

 !المصب اين رو از كجا آوردي؟ چه خوشگل و عروسکه -

اي خوشگل سنتي كه شدم مثل يک بچه پنج ساله كه عروسک پارچه
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هاي اک رو كوبيدم زمين با لبخواست پتو ويترين و ديده بود رو مي

 :غنچه شده رو به برديا گفتم

 !خوام بردياها ميمن از اين ماشين -

 :هام و گفتخنديد به ديوونه بازي

جا هستيم دربست در اختيارمونه، حاال رفتيم تهران تا وقتي كه اين -

 .كنيميک فکري هم راجع بهش مي

 :پريدم باال، با ذوق گفتم

 !برديا جونيآخ جونم ميسي  -

 :خنديد و گفت

 .سوارشو وروجک! از دست تو -

زرشکي  -در رو باز كرد و سوار شديم؛ داخلش همه چي ست مشکي

 !بود. انقده قشنگ بود، حد نداره

 

 :برديا به ديوونه و نديد بازي من خنديد وگفت

 !بسه بچه انقدر ورجه وورجه نکن، بشين يک جا تا برسيم -

 :باشيطنت گفتم
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خوام، واي برديا خيلي خوب و خوشگله خوام، نميوام، نميخنمي -

 !عاشقش شدم

 :خنديد و گفت

 !باشه كشتي من رو، فهميدم عاشقشي -

ام رو با قهر برگردوندم و دست به سينه زبون درازي كردم و صورت

 :شدم دنده رو عوض كرد گفت

 كوچولو قهر كردي آره؟ -

ام رو به نوک نم انگشت شصتو از اونجايي كه بنده طاقت ندارم قهر ك

 :ام چسبوندم، لوس گفتمانگشت اشاره

 دوني بايد چيکار كني؟فقط يک ريزه! االن هم كه مي -

 :برديا

 !كشيمجون تو فقط قهر كن ما ناز شما رو هم مي -

بلند زدم زير خنده. رفتم جلو موهاش رو بهم ريختم كه زد پشت 

 :گفتم، گفت« آخ»دستم. تند كشيدم عقب و 

 !حقته، تا تو باشي موهاي تازه درست شده من رو خراب نکني -

دفعه مثل بچه ام رو هم دادم بيرون و اينهام رو ريز كردم زبونچشم
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 !آدم نشستم سر جام

جلوي يک بستني فروشي وايستاد، ماشين رو خاموش كرد چرخيد 

 :سمتم گفت

 خوري برات بگيرم؟خب چي مي -

 :با ترديد گفتم

 خواي من برم؟خواي بري بگيري؟ نريزن سرت؟ ميتو ميمطمئني  -

 .خنديد

 !نياز نيست خودم ميرم من عادت كردم؛ بابا بگو چي ميخوري -

اي بگير فقط باشد برام آيس پک بلوبري، سيب ترش و هندونه -

 !اش رو يادت باشه بگيريپول

گفت و پياده شد «باشه»خواست اعتراض كنه كه با نگاهم سکوت كرد 

رفت، در صدم ثانيه درحالي كه جلوي بستني فروشي خلوت بود پر و 

 !شد از آدم

 :ام قطع شدخنديدم كه با پريدن وجدان وسط خنده

 خندي؟اسکلي؟! واسه چي مي -

خندم كه قراره يک روزي هم من اين نخير اسکل نشدم به اين مي -
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 !ها رو داشته باشمداستان

 !ول نکني تا گير نيوفتي واالخواستي قبتقصير خودته ديگه! مي -

ببين وجي جون همينه كه هست، قبول كردم دندم نرم، چشمم  -

 !كور

 ...ببين بچه -

خواستم بزارم بمونه بايد ردش كردم رفت، چون اگر مي« خفه»با يک 

هاش گوش شستيد به پاش و به همه دري وريتا چهل روز ديگه مي

پوكيد، واال به خدا انقدر ن مياتواش مخداديد و روز آخر يا اواسطمي

 !وراجه حد نداره

 :گوشيم زنگ خورد به صفحه نگاه كردم بابامه! جواب دادم

 سالم بابايي جانم؟ -

 سالم عزيزدلم خوبي؟ -

 ممنون شما خوبي؟ مامان؟ برنا؟ بارانا؟ -

 اره دخترم همه خوبيم ببين يک چيزي ميگم نه نيار باشه؟ -

چيه كه بايد نه بيارم؟ يا نيارم؟ بابا دونم سکوت كردم! چون نمي

 :سکوت من رو كه ديد گفت
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خوام بگم دونم االن تو موقعيت خوبي نيستي، ولي ميببين بهار مي -

هامون رو باال كشيده حاال كه يکي از شركاي كارخونه همه پول

خواد، ولي ما پولي كه گذاشته رو نداريم هاي رو ميامون پولشريک

 !كه بديم

 :ند ثانيه سکوت ادامه دادبعد چ

اش رو نديم يا ازمون اون هم برامون شرط گذاشته كه اگه پول -

كنه يا بايد دختر من يا باربد رو براي پسرش درست كنيم شکايت مي

 .و گرنه من و باربد بايد بريم زندان

 :هايي زدم كه قراره چي بگه، ولي زياد مطمئن نبودم گفتميک حدس

 خوايد بگيد بابا؟ميخب، شما االن چي -

 :بابا نفسي گرفت و گفت

خب من وباربد اين رو با مامانت و بقيه درميون گذاشتيم، برنا وقتي  -

فهميد زد سيم آخر و گفت كه بشرا رو دوست داره و اجازه نميده كه 

بشرا با اون پسره ازدواج كنه، بارانا هم كه از بچگي اسم برديا روش 

 ...تيم و تصميم گرفتيم كهبود و نميشه و نتيجه گرف

 :درحالي كه ديدم تار شده بود حرفش رو قطع كردم
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نتيجه و تصميم گرفتيد كه من رو به اون پسره بديد تا بتونيد  -

 اتون و نجات بديد و نريد زندان آره؟شركت

سکوت بابا مُهر تاييد رو زد. در حالي كه سعي كردم صدام نلرزه 

 :گفتم

كه بخاطر نجات دادن استون ارزش دارم؟ اينبابا چرا؟ من انقدر و -

خودتون من رو بديد به كسي كه امکان داره زندگيم رو تباه كنه؟ 

هام برسم؟ آره بابا؟ درسته شما پدر من هستيد، من نزاره من به آرزو

دوست ندارم شما رو تو اين حال و احواالت ببينم، ولي بابا مگه من 

خوايد تو اينحور هستم كه مي ام؟ مگه من بازيچه دست شماعروسک

 ...ها ازم استفاده كنيد؟ ها بابموقعيت

چشمام سياهي رفت نفهميدم چي شد كه سياهي من رو در آغوش 

 .گرفت

 

، آقاي c.c.u حال بهم زني آقاي دكتر رضايي به اتاق وصداي پر ناز 

 !c.c.uدكتر رضايي به اتاق

ام اون دنيا نکنه رفته هام رو باز كردم همه جا تار بود! يا خدا،چشم

همه چيو تار كردن تا من باخبر نشم؟ سرم تير كشيد، تند دستم رو 
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ام رو بستم عه، چرا سرم باند پيچيه؟! تو گفتم و چشم« آخ»گذاشتم، 

 :همين فکرها بودم كه صداي نگران وبغض دار بشرا به گوشم خورد

 بهار جونم، آبجي خوبي؟ -

ضح شد اينجا بيمارستان بود. بوي هام رو باز كردم ديدم. واچشم

پدالکل و آمپول ميومد. نيم خيز نشستم از درد. اخم كردم. گنگ 

 :گفتم

 ...كنمن اينجا چيکار مي -

ام و خوردم و زدم زير گريه با تازه فهميدم چرا بغض كردم و حرف

گريه من اونم گريه افتاد. نشست بغل دستم و سرو رو گرفت تو 

ام بلند هق -اش رو چنگ زدم هقدادم و لباساش سرم رو فشار دست

 .شده بود

كه در باز شد. سرمون چرخيد سمت در برديا، رهام، برسام و اون 

ام به جوش ها. برنا اومدن داخل كه خوناي و پشت سر اوندخترافاده

 :اومد. به برديا نگاه كردم. چشماش قرمز بود. گفتم

 !خوام ببينمشبگو بره بيرون، نمي -

 :كرد. خواست چيزي بگه كه گفتم اخم
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خوام ببينمت. آدم به عوضي بودن تو نديدم برنا برو بيرون، نمي -

 !گمشو بيرون

 :ناز گفتبا  اش مشت شد و رفت بيرون. يسنا با فيس و افاده ودست

او حاال مگه چيکار كرده بود كه اينجوري باهاش رفتار كردي؟  -

 !هاديوانه شدي

 :ود باالرگ وحشي بودنم زده ب

به شما هيچ ربطي نداره، پس بهتره دخالت نکنيد! شماهم برو  -

 .بيرون

 :يسنا گفت

كني؟ ما ديگه داريم فاميل ميشيم بهار جون. وا چرا اينجوري مي -

 .تر باشيمبهتره يکم صميمي

 :زير لب گفتم

 .اش سبز ميشهمار از پونه بدش مياد، در خونه -

گفتم و « واال»هاش رو گاز گرفت . لبصدا خنديدريز و بي -بشرا ريز

 :بعد رو به اونا گفتم

دوني دونم. ميدونم، ولي من شما رو فاميل خودم نمياون رو كه مي -
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 ياد چه ضرب المثلي افتادم؟

 :با اخم گفت

 چي مثال؟ -

 :با تمسخر و پوزخند گفتم

ياد ضرب المثل باجناق هيچ وقت فاميل نميشه، توهم مثل همون  -

 !قي هستي كه واسه من فاميل نميشهباجنا

اند زير خنده. برديا، رهام، بشرا لبشون رو روي همديگر فشردن تا نزن

 :چپ و سگ مانند نگاهم كرد كه گفتم -برسام چپ

 !كني؟ همينه كه هستها چيه نگاه مي -

 :يسنا رو به بشرا و برديا گفت

اتون انقدر واقعا براتون متاسفم كه خواهرشوهر و خواهر زن آينده -

 .خانواده شماست ادبه، باعث سر افکندگيتربيت و بيبي

 :برديا گفت

هاست كه هنوز نيومده داره امر و واال هرچي باشه، بهتر از بعضي -

 !زنهكنه و زيادي حرف مينهي مي
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 :برسام با اخم رو به برديا با اعصبانيت گفت

 !برديا، حد و حدود و احترام خودت رو نگه دار -

 :رديا گفتب

ام؟ زني تو گوشاگر نگه ندارم چي ميشه مثال داداش بزرگه؟ مي -

خواي چيکار كني؟ ببين برسام تويي خواي دعوا راه بندازي؟ ميمي

كه خودت با دستاي خودت گند زدي تو آينده خودت، واسم حرف از 

 !حد و حدود و احترام نزن

 :برسام گفت

 ...خودت بهتر -

 :ش و گفتمادستم رو گرفتم سمت

هو پسره! جايي كه هم هستم و نيستم حق نداري برديا و بشرا رو  -

 تحديد كني، فهميدي يا يک جور ديگه حاليت كنم؟

 :پوزخند زد و گفت

تو رو خدا ببين يک فسقل بچه چي داره ميگه؟ اخه بچه جون چي  -

 !ميگي تو؟ برو خاله بازيت رو بکن

ونم از نوع برسام تمسخر بدم مياد وقتي يک پسر پر رو، كثافت ا
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 :ام سرد تر يخ گفتمبگيره

همين بچه قراره يک روز تو رو از دوطرف به زمين بزنه، طرف اولش  -

دوني چرا، طرف دوم رو هم، توي همين خاله بازي و رو كه خودت مي

زنمت، حاال هم گمشو بيرون من وقت نمايش بازي كردنم به زمين مي

عرضه بدانتخاب شعور بيبا يک آدم بي ام رو براي حرف زدنبا ارزش

 زارم؛نمي

گفت، دست برسام رو « ايش»اش درنميومد. يسنا كارد ميزدي خون

 :گرفت و گفت

دارن، واقعا كدوم احتراممون و نگه نميبيا بريم برسام، اين ها هيچ -

 !متاسفم

 !به درک كه متأسفي، ما هم متأسفيم با حضور تو -

جيگرم حال اومد. جيغ خفيف حرصي قشنگ چزونده شده بود. 

كشيد. دست برسام و كشوند و برد بيرون در كه بسته شد 

 .هامون رفت باالخنده

 

 :تيکه گفت -بشرا تيکه
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 .وا...واي دختر...دمت جيز... جيگر... جيگرم...حال اومد -

 :برديا گفت

 !خوب گفتي، حالش جا اومد حقش بود -

 :رهام گفت

ها كه به ار چي شد كه حالت بد شد؟ اينخب بسه ديگه، ببينم به -

 !من چيزي نگفتن

دوباره بغض خِرام رو گرفت. با بغض همه چي رو براش توضيح دادم. 

داد. همه چي رو گفتم شرايط پسره رو هم كه فقط با دقت گوش مي

شناختم هم گفتم. حرفم تموم شد. ابروهاش رو انداخت باال مي

 :وگفت

 كني؟اسه چي قبولش نميكه خيلي خوبه وخب اين  -

خب من نوزده سالمه، اون سي و شش سالشه؛ هفده سال تفاوت  -

سني داريم، ازش متنفرم. اون يگ پسر خرپول و دختر بازه كه كلي 

ره و كنه كجاها ميدختر دورش هستش، معلوم نيست چکار ها مي

مياد. امکان داره وقتي باهاش ازدواج كنم همه كارهام رو منع كنه. 

اره به آرزوهام برسم، نزاره من كاري كه شروع كردم رو ادامه بدم و نز
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 !كلي چيز ديگه

 :رهام گفت

 درسته امکان اين هم هستش، حاال چرا با برنا اينجوري كردي؟ -

 :مغزم اتصالي كرد

كه از من دفاع كنه پشت من در بياد، گفته هه، پسره به جاي اين -

باني بشه. بارانا هم كه اسم زاره بشرا قرعاشق بشرا هستش و نمي

 بارانا و بشرا حاضر نيست دونند، وليبرديا روش هستش و همه مي

 !بشم قرباني بايد من ولي بشن، قرباني

 :بغض كردم

چرا آقا رهام؟ مگه من آدم نيستم؟ مگه من آرزو ندارم؟ مگه من  -

آدم نيستم كه بخوام با كسي كه دوستش دارم عروسي كنم و لباس 

نم كنم؟ چرا من بايد قرباني بشم؟ اين ناعادالنه نيست؟ اين عروس ت

 تبعيض نيست؟

 :رهام گفت

دونم برنا چميدونم واال، خودمم شوک شدم، تا جايي كه من مي -

شما رو خيلي دوست داره، جونش وصله به جون شماست، فکر كنم 
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 !يکهويي شده فکر شما ديگه به ذهنش نرسيده

ه خودش و بقيه و شما كه براش مهمم همين ديگه مني كه به گفت -

اش، آخرين اولويتش هستم همه زود يادش ام وصله به جونو جون

ميان، ولي اوني كه االن بايد يادش باشه نيست؛ البته حق داره بالخره 

اي خواهرم اولويت و عشقش هستش بايد هم يادش باشه ما نخاله

 .بيش نيستيم

 :رهام گفت

تو غش كردي و بيمارستاني با ا تا فهميدچميدونم واال ولي، برن -

 .هواپيما خودش رو رسوند اينجا

 !واسه من نبوده خيالت راحت باشه -

 :بحث و پيچوندم

 شد؟برداري چيببينم كي مرخص ميشم؟ فيلم -

 :رهام گفت

ات تموم بشه برداري مونده، هروقت سرمچهار ساعت به فيلم -

 .ريممي

 :سرم رو تکون دادم برديا گفت
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 !ها ميشه شما بريد بيرون؟ با بهار حرف دارمبچه -

 :سرشون رو تکون دادن و رفتن بيرون برديا نشست رو تخت و گفت

 !فرصت نشد كه بگي چرا برسام اونجوري كرد االن بگو -

باريد و معلوم ام بهش ميهام نفرتو شروع كردم به گفتن، از حرف

ام تموم شد با ، حرفشدهاش هر لحظه گرد وگردتر ميشد چشممي

 :فک باز مونده گفت

تونه همچين كاري كنه؟ به باورم نميشه، آخه...آخه چجوري مي -

اش رو نکرده؟ چرا فکر تو رو نکرده؟ واي قول تو چرا فکر موقعيت

 !مغزم درحال تركيدنه

ام پايين، ولي يکهو يک چيزي از ذهنم رد شد و به سرم رو انداخت

 :زبون آوردمش

 .اش رو با از دست دادن يسنا در بيارهارم يک روز خدا طالفياميدو -

 :شونه انداخت باال و گفت

 .شددونم واقعا چرا اينجوري شد، در حالي كه نبايد ميمنم نمي -

 .سرم رو تکون دادم و نگاهم رو دادم به سرم كه به دستم وصل بود

ريم. با اش رفتم و رفتم اتاق گجلوم وايستاد كه وايستادم چشم غره
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ها دست دادم و نشستم رو صندلي. پريناز گريمور بانوان اومد باال بچه

 .ام كردسرم و شروع به گريم

االن يک هفته گذشته و سر فيلمبرداري هستيم،تازه سکانسي هستش 

خواد باهام حرف كه پسره قراره به دختره پول بده، برنا هرچقدر مي

حرف زدن، پاي مرغ من يک پا  ها چند دفعه باهامزارم. بچهبزنه نمي

داره و گوش نميدم. يسنا هم كه بيست چهاري تو اتاق ما و آويزون 

كنه تا من رو بسوزونه، ولي بيشتر برسام هستش و يکسره كارهايي مي

خودش سوزونده ميشه و جيگر من و بشرا حال مياد. بابا ديشب زنگ 

وقت بيشتر ام رو بايد بگم و من زد و گفت كه هرچي زودتر جواب

خواستم، خب بحث يک عمر زندگي هستش و من بايد كلي شرط و 

 !اي كه در انتظارمهشروط بزارم تا منع نشم از ارزوهام و آينده

 

ها هم پر شده برسام همه ماجراي برسام و يسنا رو فهميدن و رسانه

هم كه تا مياد يک كاري كنه تحديدام رو براش ميگم و شمشير رو از 

بندم. اي انقدر حال ميده، انقدر حال ميده، حد نداره رو براش مي

كنه، بعدش جيگرم خنک ميشه پسره پر رو اولش اونجوري رفتار مي

 !هم اينجوري پس بسوز تا بفهمي با بهار در افتادن يعني چي
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كار هم خسته كننده است، ولي من دوستش دارم و پر قدرت ادامه 

ديگه كلي حرف زنگ زد و با همميدم، ديشب بعد زنگ بابا خاله آرزو 

خواست من زن برسام بشم گفت. خيلي مياش ميزديم. اهمه

همونجور كه بشرا شوهرش قراره برنا، و برديا زنش بارانا باشه، ولي 

 هرشب كه حرفايي اين  خواد وكه برسام يسنا رو مينشد با گفتن اين

 !كنندمي مختل رو مغزم

هام رو باز كردم پشت سرم صداي تشکر بشرا رو شنيدم چشم

 :وايستاده بود خنديد و گفت

 هاشو نگاه چه خمار شده خوابت گرفته؟چشم -

 :سرم رو تکون دادم گفت

خب منم اگه پنج صبح بخوابم، همين هستم، ولي دخترگلم ببين  -

االن وقت خواب نيست وقت فيلم بازي كرده بعد فيلمبرداري هر 

 !خواد بخوابچقدر دلت مي

 :دم تشکر كردم از پريناز و گفتمبلند ش

ام از اين همه خواب به درک مهم نيست. مهم اينه كه خسته -

 .همه سنگيني رو ندارمام. تحمل ايناتفاقات خسته

 :هاش غمگين شد بغلم كرد و گفتچشم
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 !الهي قربونت برم خواهري -

 !خدانکنه ديوونه عه -

ق لباس لباس خدمتکاري ديگه رفتيم اتاام اومد بيرون و با هماز بغل

ام رو تنم كردم و چون هوا سرد بود به شدت يک شال سفيد قرمز

داره. بشرا هم لباس مناسب دانشگاه ام ميبافتني كلفت كه گرم نگه

تنش كرد. چون مثال بايد از دانشگاه ميومد پيشم و من باهاش حرف 

ت هامون و بشنوه و يک سويشربزنم و پسر داستان از پشت در حرف

ام خورد به برنا تنش كرده بود. كوله رو برداشتم و رفتيم بيرون. چشم

كه به درخت سيب تنومند و بزرگ وسط حياط عمارت كه 

اش تکيه داده بود و امون بود دست به سينه بود به پاي چپلوكيشن

 :زد، زدم پشت بشرا و گفتمبا نوک پاي راستش به زمين ضربه مي

 !كنهونه داداشم و غريبي ميبرو پيشش نذار تنها بم -

خودم وبغل كردم چرخيدم رفتم سمت رهام و برسام و خانم كوآال، 

رهام با ديدنم لبخندي زد كه منم لبخندي زدم. كنارش وايستادم 

 :سالم سردي به اونا كردم و رو به رهام گفتم

 خسته نباشي آقارهام چخبرا؟ -

 :موهاي چتريم و بهم ريخت وگفت
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 .هاي كالس اولي شديسالمتي، شبيه بچههيچي كوچولو  -

 :خنديدم و مشت كوبيدم به بازوش و گفت

 ات كه همراهته؟تا صحنه آماده بشه با برسام تمرين كنيد. ديالوگ -

ها و ام در آوردم نشستيم رو صندلي تاشوسرم رو تکون دادم و از كوله

 .شروع كرديم به گفتن ديالوگ

 :حرير كوچيک كنار ديوار و گفتسايه نشست رو صندلي چوبي ميز ت

 خب ببينم چخبر؟ از سيناوسوگل چخبر؟ -

 :نشستم رو تخت با صداي غمگيني گفتم

اشون بيرون. يک شرايط خاصي زارن از اونجا بيارمهيچي، نمي -

اشون، گذاشتن كه فکر كنم بايد چندسال صبر كنم تا بتونم بيارم

 !اشون بيرونيارمها رو انجام بدم تا برسه كه اونوسعم نمي

 :بعد با بغض گفتم

خواست خيلي پول دوني چه آرزوهايي براشون داشتم، دلم مينمي -

اشون، واسه سوگل يک لباس عروسکي هام واسهداشتم به اندازه آرزو

هاي خوشگل با چند تا عروسک و خوراكي بخرم، تا وقتي دست بچه

كنه آرايش كنم  بينه حسرت نداشته باشه، لباسش و تنشديگه رو مي
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اش باز بشه و واسش خوشگلش كنم، واسم تو خونه بچرخه و پف دامن

 ...اش ذوق كنماز ذوق

 :پر بغض تر ادامه دادم

خواست واسه سينا يک كت شلوار و كفش و گوشي و دلم مي -

 رو شلوارش و كت بخرم خوادمي دلش كه هرچيزي و ماشين كنترلي

 اين به كه نشد نشد، ولي كنه، ندازبرا و خودش بده پز واسم كنه تنش

 چرا كه كنممي گله خدا از وقتا بعضي كهاين با برسم، آرزوهام

 شکر هامگله از بيشتر اوقات گاهي ولي، باشه اين بايد وضعيتم

تر از االن بودم، ينا و سوگل رو نداشتم يتيمس من اگر چون اشكنممي

من هستن كه حاضرم  شد. اون دوتا تنها نقطه قوتدونم چي مينمي

خوان برسند، اي كاش اشون هركاري بکنم تا به هرچي كه ميواسه

خورد تا بيوفته و از ام پاش پيچ نميبابام معتاد نبود، اي كاش مامان

 .امون بره و من بيام اينجا تا واسه پسرخان تا آخر عمرم كار كنمپيش

يم و داشتيم با امون پيش همديگه بودافتاد همهاگه اين اتفاقات نمي

اش تقصير الكي بود كه كرديم، همهامون و ميخيال راحت زندگي

 .بهت گفتم بزار بزنم و از دبيرستان اخراج شدم

ام جلوي صورتم و گرفتم سايه بلند شد بغضم تركيد با دست راست
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اومد جلو بغلم كرد و تا غروب دلداريم داد و باهام كلي حرف زد، 

حياط بوديم كه دوتا پسرخان اومدن داخل  غروب عذم رفتن كرد. تو

حياط، پسر كوچيک خان كه اسمش ميالد بود و خيلي شيطون و 

ديگه بازيگوش، ولي مهربون بود دو روز پيش صبح رسيده بود و با هم

 .كلي صميمي شديم

امون، سالم عليک كردم و سايه رو با ميالد بود، آشنا اومدن سمت

ماني بود تا « بيابريم»د. اگر با صداي كركردم ميالد خيره نگاهش مي

ام رو گاز كه قهقهه نزنم لبكرد. براي اينفردا صبح به سايه نگاه مي

اش رو زده سايه هم كه نيومده سايه بدون حركتي مخگرفتم. مثل اين

رفتم آشپزخونه كه ماني خدافظي كرد رفت. رفتم داخل داشتم مي

ال، وارد اتاق كارش كه تمام ست صدام كرد تا برم اتاق كارش، رفتم با

سفيد و طاليي بود شدم. ميالد نشسته بود روي يکي از چهار مبل 

 :چرمي سفيد، جلوي ميزش وايستادم و گفتم

 !بله آقا؟ با من كاري داشتيد؟

كرد ام ميعجيب چشماش مهربون شده بود و با لبخند و محبت نگاه

 !خورمنمي ه گولدونم، ولي من ديگحاال واقعي يا الکي رو نمي

 :گفت سرش رو تکون داد و
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هات رو با دوستت راستش و بخواي من امروز خيلي اتفاقي حرف -

ات بخواطر خوام در قبال كار كردنت اينجا و كمکكه ميشنيدم، و اين

هاي شركت به من و ميالد واست كارهاي بيرون آوردن حساب كتاب

آرزوهايي كه واسشون داري  خواهر برادرت رو انجام بديم و به اندازه

 !دست مزدت رو بديم

اعتراض كنم كه   دونستم چکار كنم، خواستمهنگ كرده بودم، نمي

 :ميالد گفت

خواي ات ميگه، نکنه مياعتراض وارد نيست، همين كه رئيس -

 سرپيچي كني؟

خوام شما ها رو به زحمت ...من اصال نميآ...آخه اين خيلي زياده من -

بزرگي بندازم، بعدشم... شما ها اصال موظف نيستيد كه چنين چيز 

 !اين كار رو انجام بديد

 :ميالد گفت

امون باالتره، ولي اين رو ببين شادي خانم درسته ما از شما سطح -

بدون ما دوتا هم يک روزي تو اين جايي كه شما بودي بوديم، دركت 

وديم دچار خوايم شما هم به زماني كه ما اينجوري بكنيم و ميمي

 !نشي
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هاي اصليش نيستند، هاي خان پسريک چيزهايي شنيده بودم كه پسر

 .دوننددونستم كه خودشون هم ميولي نمي

 :هاي گرد من خنديدن و ماني گفتبا ديدن چشم

تعجب نکن، شايد يک روزي واست تعريف كرديم ماجراش رو، حاال  -

 !هم برو سركارت سركار خانم

دم و رفتم بيرون، از خوشي داشتم بال با قدرداني تشکر كر

 .آوردم با كلي انرژي اون روز رو كار كردمدرمي

 

رهام كات داد، همهمه شد و ازمون تعريف كردن چون اين صحنه 

واقعا سخت بود، چند بار كات داده شد زماني كه بايد با بشرا گريه و 

كشه، ره و تير ميحس كردم سرم گيج مي كرديم،درد و دل مي

هام سياهي رفت و اي بهش نکردم يک قدم برداشتم كه چشموجهت

اوفتادم كه چند تا از دخترها جيغ كشيدن، بدنم لَخت شد، داشتم مي

هاي يک نفر ام دستبشرا و برنا و برديا رو ديدم كه دويدن سمت

 .دورم پيچيد و باعث شد تو يک سانتي زمين ثابت بمونم

ام رو ببينم درعين تنفرم ورت ناجيهام بسته بشه، صكه چشمقبل اين

هام بسته شد، پاشيده براي نجات دادن جونم، ازش متشکرم. چشم
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تونستم شدن آب تو صورتم حس كردم، ولي نا نداشتم و نمي

شنويد يکهو حس كردم برقي از هام رو باز كنم گوشم هم نميچشم

ل هام رو مثغليظي چشم« هيع»ام سوت كشيد، با سرم رد شد، گوش

اش فرو رفتم، محکم ها باز كردم نشستم كه تو آغوش گرمشوک شده

 :م داد و دم گوشم گفتفشار

چي شدي ديوونه؟ چت شد يکهو آخه كوچولوي من؟ داشتم دق  -

 !كردم دخترمي

 :هام آروم شد و گفتمكشيدم نفسهاي عميقي كه مينفس

د...ونم دونم...نميد...نميخ...خ...خو... خو..بم...ف...ف...فقط... نمي -

 .چرا...س...س ...سرم...گ...گي...گيج...گيج رف...رفت

 :هام گرد شد بقيه هم با تعجب نگاهم كردن بشرا تند گفتچشم

 واستا ببينم چرا، چرا لکنت گرفتي؟ -

دو...نم...چ... چرا... من...اي... ن...ن...نمي...نمي -

 .جوري...ش...شد...م؟اين..

 :به برنا با بغض و گريه گفتمكسي جواب نداد رو 

ب...ب...بر...برنا...چ...چ...چرا...م...من...اي  -
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 ...ينج...وري...ش...ش...شدم...چ...چ...چم...شده ...ب...ب...بر...برنا؟

 :ام دست كشيد گفتبه صورت

هيچي نشده خوشگلم، احتماال بخواطر شوكي كه بهت وارد شده  -

 .هم بلند شو است، زود خوب ميشي تا فردا، حاال

 :رهام گفت

 نيست نياز فردا برنا ببرش اتاقش، بزار استراحت كنه، فردا و پس -

 بشرا و برديا و برسام با بايد كه هست هايي سکانس يک چون بياي،

 .بياي نيست نياز بگيريم،

سرم رو تکون دادم برنا زير بغلم و گرفت و با كمک بشرا بلند شدم. 

ت كه وايستادم اون دوتا هم وايستادن، رفتيم سمت عمارداشتيم مي

سرم چرخيد سمتش كه بعد از سپردنم دست برنا رفته بود. عقب و 

 :كرد. لبخند محوي زدم و گفتمنگاهم مي

 !..داد...دادنمج ...نجات. ...ن ...م...ممن...ممنون...ب...بخو..اطر -

 :لبخندي زد و گفت

 !كنم آبجي كوچيکه، قابلت و نداشتخواهش مي -

 .سرم رو تکون دادم و رفتيم سمت اتاقم
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هام رو عوض كردم رسيديم تو اتاق برنا و بشرا بيرون وايستادند. لباس

و بعد در باز كردم اومدن داخل نشستم رو تخت و برنا هم كنارم بشرا 

هم نشست رو صندلي چوبي كنار ميز تحرير كوچيک كنار 

پايين تو صورتم. تا  سرم و انداختم پايين كه موهام ريخت  ديوار،

ام هق -صورت اشک آلودم ديده نشه، ولي چه كنم كه از صداي هق

 .همه چي تابلو شد

برنا بغلم كرد پيرهنش و تو مشتم فشردم و بيشتر زدم زير گريه، 

 :محکم فشارم داد و گفت

كنه هيس، گريه نکن كوچولوي من! دختري مثل تو كه گريه نمي -

 !بهارم

 :گفتم

.م...من...ه...ه...همين...ج..جو...ري بمونم...ب...بايد...غ...غ...غيد ا...اگه.. -

 !...با...باز ...بازيگ...ري رو...بز...نم

 :بشرا گفت

ندازمت باو! نگران وا كي گفته؟ تو زود خوب ميشي، خودم راه مي -

 !كنمنباش زود راست و ريستت مي
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ا رو صدا زد و وسط گريه خنديدم و اوناهم خنديدند، يکي از بچه بشر

 :بشرا رفت، بعد چند ثانيه برنا گفت

 حاال ببينم جوابت به اين پسره چيه؟ -

چي... بايد...باشه؟ بال..خ...خ...خره يکي...بايد باشه كه حو...اس...شون  -

به ما...مان و خا...له آرزو باش...ه يا نه؟ مجب...بورم ق...قبول كنم ...و 

 ..ي رو قب..ول كنماين خ...فت و خاري و... بدبخت..

 :برنااخم كرد

خواي قبول كني تا بدبخت بشي؟ تموم آرزوهات يعني چي؟ مي -

 بپره بره؟ اره بهار؟

 :پوزخند زدم

... سال...ساله چند م...مي...يگي چي...چيکار ک...نم؟ با بار...انا -

واس...واسه بر...دياس...ت...بشرا هم... كه تو يکه...و گفتي دوست...ش 

.طرف..طرفش و گرف..تي...و واسه تو...عه منم كه خوبه..كسي و داري ..

كا..كار رو ان...جام بدم چ...ون كسي ني...ست و ندا..رم مجبو... رم اين

 .اي...نکه دارم باب...باباهام...رو نجات...ميدم

زاريم ها رو ميكنيم پولخودت بدبخت ميشي بهار! ما يک كاري مي -
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 !رو هم، ميدي بهش

ميلي.. يارد جور كن...يد بديد؟ به ۱99خو...مخوايد....جوري ميچج.. -

 نظر...نظرت بهتر ني...ست اين كار رو...انجام... بدم؟

 :چند ثانيه نگاهم كرد و بعد محکم بغلم كرد وگفت

اگه اذيتت كرد، اگه تهديدت كرد، اگه كار خالفي انجام داد، فقط  -

پوره  -ون ميدي پارهوقته كه درست درمكافيه يک ندا بدي، اون

 !گيريتحويل مي

 :خنديدم و گفتم

چشم... داد...داش بزرگ...بزرگه ص...اف و اتو كش...يده  -

 .گ...يرممي...دم...پا... ره...پو ...ره...تحويل مي

گفت و تاشب تو اتاق مونديم كلي شيطوني و ديوونه بازي «همينه»

 .خوابيدم بغلش تو كرديم و كسي هم بهمون كاري نداشت، شبم

چند روز گذشت، روز دوم زبونم خوب شد با برنا آشتي كردم، چند 

ام با برسام سکانس گرفته شده و سکانس پاياني مونده فقط، رابطه

كنم و اون آبجي و اون بهتر شده، در حدي كه من داداش صداش مي

كنم و جيگرم كنه و من هم تا جا داره طالفي مياش اذيتم ميهمه
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ه يسنا هم كه اصال محل نميدم، انگار كه وجود نداره و حال مياد، ب

اند و بعد از ديگهكردم. بشرا و برنا صبحا و ظهرها با همچقدر كيف مي

 .ظهر با برسام و پسراست غروب هم با همه است و شب هم با من

جوابم رو به بابام گفتم و قرار شد وقتي برگشتم همون روز اول صيغه 

صورت مخفي براش آدم گذاشتم تا راپورتش و محرميت بخونند و به 

 .بهم بده

 

 ها به خودم اومدم، با بشرا خنديديم، شال سه متريبا دست زدن بچه

 :قرمزام رو روي سرم درست كردم رهام گفت

هاي عالي بود سکانس آخر، بالخره تموم شد! از دست سخت گيري -

 !من راحت شديد

 !من تازه عادت كرده بودم رهام خان -

 !بينمتباش ايشاهلل كارهاي ديگه مي -

 :بلندخنديديم و گفتم

 !ايشااهلل -اگر شوهرم گذاشت كار كنم ايشااهلل -

 :شد زير لب گفتيسنا كه داشت از جلوم رد مي
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 !ايشااهلل كه نگذاره -

و يک زير پايي نثارش كردم كه پهن زمين شد و همه بيشتر 

 :م كرد كه گفتمهاي وحشي شده نگاهخنديديم يسنا با چشم

 !بيني، خوبه چند بار هم ديديگفتم با من در نيوفت بد مي -

هاش رو روي هم ساييد بلند شد و رفت روم وكردم سمت بشرا دندون

امون بود، زديم قدش و بعد چندتا حركت نمايشي كه از بچگي عادت

 .انجام داديم و همه حركت كرديم سمت عمارت

*** 

 :هفته بعد

 :نشستم رو مبل بلند گفتم با اعصاب خورد

آخه كي گفته شماها واسم بشينيد برنامه ريزي كنيد كه كي  -

 نامزدي و عقد و عروسيم باشه؟ هان؟

مامان و خاله آرزو و بارانا و بشرا با ترس پشت اوپن آشپزخونه 

وايستاده بودن، بابا و عمو باربد و برنا و برديا نشسته بودن رو مبل و 

دونستن وقتي عصبي باشم، سگ ميشم دن چون ميكرام ميفقط نگاه

 !گيرمهركي حرف بزنه پاچه اشو مي
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عه، عه، عه واسه من نشستن با خانواده دامادشون برنامه ريزي كردن 

مون باشه، دقيقا يه شب بعد عروسي كه دوماه ديگه جشن نامزدي

برسام و يسناشون، هفته بعدشم عقد وعروسي، االن نبايد سرم رو 

 !تو ديوار تا متالشي بشه واقعا؟بکوبم 

ما تازه صيغه بينمون خوندن و قرار بود كسي خبردار نشه، ولي 

خانواده دامادشون به همه جا جار زدن و همه خبر دار شدن، يک 

 .هفته است دارم جواب اين و اون رو ميدم

خواستم حرفي بزنم كه صداي آيفون اومد. بارانا رفت طرف ايفون، بعد 

 :رگشت طرفمون و گفتچند لحظه ب

 !اندآقا پارسا و برسام اشون -

 :با اعصاب داغون گفتم

به گل بود به سبزه نيز آراسته شد، به خدا من اعصاب ندارم  -به -

 .دونم و طرف مقابلمچيزي گفته بشه من مي

 :مامان گفت

 .حاال بيا برو استقبال شوهرت، بده اينجا نشستي -

بلند شدم رفتم طرف. نفس  هاي حرصي نگاهش كردم وبا چشم
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عميق كشيدم لبخند مصنوعي زدم و در باز كردم با باز شدن در 

ام شد اشون چرخيد سمتم. پارسا لبخند كريهش و زد كه چندشنگاه

و موهاي دستم سيخ شد، آب دهنم و قورت دادم. رسيدن جلو در 

ام قفل شدروي برسام، موهاش وزده بود حال تعارف زدن بودن كه نگاه

دوطرفش سه سانتي بود و داده بود باال، يک پيرهن مردونه چهارخونه 

قرمز مشکي تنش بود، كت چرم مشکي، شلوارجين جذب مشکي 

 .، كتوني نايک قرمز مشکي09قد

حسي بهم دست داد مثل اون شب لب ساحل، ولي يک حس بيشتر و 

زد، آب تند و يکي درميون و ناجور مي -تر، درحدي كه قلبم تندقوي

ام رو ازش گرفتم. اومدن داخل. با برسام دهنم رو قورت دادم. نگاه

دست دادم و سالم عليک كردم، دستش كوره بود يا من اينجوري فکر 

 !كنم؟مي

گفت و رفت « ايش»يسنا دستش رو آورد جلو كه فقط سالم كردم 

پارسا اومد. داخل بغلم كرد كه دلم از بوي عطرش آشوب شد. جلو 

 .باال نيارمخودم و گرفتم 

 :از بغلش رفتم بيرون با اخم نگاهش كردم كه گفت

 هاش تو همه؟چي شده كه خانمم اخم -
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دونيد، واسه چي بريديد و ات كه موقعيت من رو ميتو وخانواده -

 امون باشه؟دوختيد كه دوماه ديگه مراسم

 امون؟خب مگه بده كه زود مراسم بگيريم بريم سر خونه زندگي -

 :ر شدمدست به كم

از نظر من آره بده، چون من تو موقعيت خاص هستم و نميشه! االن  -

اند يک ماه شناسديگه همه فهميدن من فيلم بازي كردم، منو مي

ديگه جشنواره است، قراره فيلمي كه بازي كردم اكران بشه، صدقه 

سر خانواده شما هم كه ديگه همه فهميدن كه نامزدمني ديگه اين 

 يکي چي بود؟

 :الفه گفتك

ها رو ندارم ببين بهار جان من اآلن اصال حال و حوصله اين حرف -

 !بزار واسه بعد

 :پوزخند زدم و گفتم

عه! باشه پس اگر من مخالفت كردم و ري استارت كردم به  -

 !ات بهت برنخورهات و دختراي فاميلخانواده

 !امزن خوام برم پيش خانوادهباشه باشه هرچي تو بگي بيا بريم مي -
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اش كردم و پشت حركت كرد جلوتر از من با تأسف و چندش نگاه

 !سرش رفتم

 

با مامان بابا و برنا و برديا دست داد و روبوسي كرد. نشست سرجاش و 

 :من هم با اكراه كنارش نشستم و يسنا رو به خاله آرزو و مامانم گفت

 جون، خاله جون چخبر؟ مامان خب -

تو رو سننه؟ تو كي هستي كه بخواي باخبر  به تو چه كه چخبر اصال

خواد بشي هان؟ زنيکه لب پروتزي چشم وزغي عوضي! آخ دلم مي

 !خوره بزنمش، ولي حيف كه نميشه حيفاالن تا مي

خاله سکوت كرد، ولي مامان كه خيلي يسنا رو دوست داره و داره از 

 :بره گفتبدبخت شدنم من لذت مي

باباي پارسا جان حرف زديم قراره سالمتيت خاله جون، مامان  -

 .فرداشب عروسي شما، مراسم نامزدي بهارشون باشه

اش رو كش داد كه گفتم االنه كه جر بخوره هاي اندازه چيز مرغلب

 :گفت

واقعا؟ چه عالي خاله جون مباركتون باشه، آقا پارسا مباركت باشه،  -
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 !بهار جون

 :گفتم پارسا تشکر كرد و من فقط لبخند خشکي زدم و

 !هاي شما و داداش برسام و ببينمممنون يسنا جون، اميدوارم بچه -

طوالني آويزون بازوي برسام « مرسي»يسنا نيشش شل شد و با گفتن

شد و برسام با ناراحتي و دلخوري نگاهم كرد! چيه خو؟ خودت 

خواستي آقا برسام، به من هم هيچ ربطي نداره! آشي هستش كه 

به من چه ربطي داره، واال بوخودا  خودت واسه خودت پختي

خواست قبول نکنه و خودش بزنه زير همه چي! انگار تقصير منه مي

 !كه اين اتفاق افتاده

 :ام و از برسام گرفتمبا صداي يسنا نگاه

هاي من و بهار جون بايد خودت و بشرا جون و بارانا جون اسم بچه -

 !برسام و انتخاب كنيد ها

 :بشرا گفت

 !خوايد چند تا بچه دار بشيد؟؟ مگه ميهابچه -

خواد شيش تا بچه داشته باشيم، سه تا دختر سه تا من كه دلم مي -

 !هاي ما چه خوردني بشن برسامپسر، واي بچه
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 :با خنده گفتم

خوايد دستگاه جوجه كشي راه بندازي؟ شيش تا! عجب مگه مي -

 ي بچه رو خريد؟هااونم تو اين دور و زمونه كه به سختي ميشه وسيله

چپ نگاهم كرد، آخي سوختي عزيزم؟ خب بله  -سکوت كرد و چپ

 !ديگه حرف حق جواب نداره، تو هم بسوز تا جيگرم حال بياد

سرم تو گوشيم بود كه حس كردم پارسا از جاش بلند شد سرم و 

 :آوردم باال و گفتم

 !كجا ميري؟ بشين ديگه -

 :موند چي بگه كه مامانم با اضطراب گفت

ها و جوجه بهار جان، من گفتم پسرم بياد كمکم كنه اين كباب -

 !ها رو سيخ كنيمكباب

گفتم. پارسا پشت سر مامان رفت داخل « آهان»اخم كردم و 

دونم واسه كباب سيخ كردن آشپزخونه، ولي من كه خر نيستم، مي

اند، چه پسرم، پسرمي هم راه انداخته، حاال خوبه خودش يک نرفته

كه هردوشون ه گل جاي اين خرزَهره داره، اآلنم واسه اينپسره دست

باهام حرف بزنند، تا براي چند چيز موافقت كنم اين كار رو كردن 
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 .رفتند

اش بلند هاي من رو ديد اشاره كرد كه برم پيشبرنا كه حرص خوردن

 :شدم و رفتم طرفش كنار مبل وايستادم و گفتم

 بله داداش چيه؟ -

 كني آروم بشين ديگه؟چي شده بهار؟ چرا اينجوري مي -

بيني وضع پرسي چي شده؟ برنا نميچي شده؟ نه واقعا داري مي -

خواي دليلش رو بيني دارم به كجا كشيده ميشم؟ ميمن رو؟ نمي

 .بفهمي؟ باشه بلندشو بيا بريم تو اتاقم تا بهت بگم

ومد لب تاب و روشن بلندشد و رفتيم باال وارد اتاق شدم. پشت سرم ا

كه رمز و زدم رفتم تو ايميلم و هر چيزي كه واسم كردم. اومد بعد اين

 :فرستاده بود رو نشونش دادم و گفتم

ببين برنا، اين ها رو ببين، اونوقت ميگي چمه؟ اين هم ادمه كه  -

ترين آدميه كه روي زمين واسم انتخاب كردن؟ اين بدترين و مزخرف

خواطر بابا و عمو باربد نبود، اين ازدواج اجباري و هستش، به خدا اگر ب

ها و مردم اين كردم تا به اين فالكت كشيده بشم، اگه رسانهقبول نمي

و تو اين اوضاع ببينند چي ميگن؟ نميگن شوهر بهار راد بازيگر تازه 

وارد عرصه سينما و تأتر و تلويزيون همچين ادميه؟ چرا هيچ خوبه 
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كنه؟ چرا من كس منو درک نميرا هيچحواسش به من نيست؟ چ

 انقدر بدبختم برنا؟

دونم چقدر گذشت بغلم كرد و تو بغلش زار زدم، براي بارهزارم نمي

كه مثل يک نوزاد تو بغل برنا بودم و سرش و گذاشته بود رو سرم. 

هام رو بسته بودم. هر دو در سکوت بوديم كه در اتاق باز شد از چشم

بارانا و بشرا و برديا اومدن تو اتاق برديا، به در  هام ديدم كهالي پلک

ام، تکيه داد بشرا و بارانا هم نشستن رو مبل دونفره صورتي اتاق

پچ اشون و شنيدم، ولي انقدر تو اون  -ام رو بستم و صداي پچچشم

فهميدم وآخر سر نفهميدم من خوابم برد يا دنيا بودم كه هيچي نمي

 !خواب منو برد

  

 

 :دمداد كشي

 خونه بيام خوامنمي نه يعني نه ميگم وقتي كني يا نه پارسا؟بس مي -

 و خاله دختر هايزبون زخم از نشنيدم و نکشيدم كم مادربرزگت،

 فهمي؟مي اتونعتيقه فاميل دختراي بقيه

 :ام رو پاره كردصداي دادش پرده گوش
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ن هرجا وقتي ميگم مياي، يعني مياي! تو از اين به بعد زن مني و م -

كني نمياي و برم. تو هم بيخود ميكه ميرم زنم هم با خودم مي

 .جوابشون و ميدي

همه وقيه بودنش مخم سوت كشيد دستم و بردم باال و از از اين

اونجايي كه ضرب دستم باال بود خيلي قشنگ و جانان رو صورتش 

 فرود اومد و دو دور، دور خودش چرخيد و اينجا بود كه زد و خورد ما

كشيدم، خوردم، ولي اصال جيغ نميتا ميزدم سهشروع شد، يکي مي

چون نه كسي خونه بود كه ازش كمک بخوام نه در و همسايه ها 

 !شنيدنصدام رو مي

دونم و اينجوري شد كه تمام سر و صورتم زخمي و كبود بود، نمي

ام باز شد نگاهم خورد زديم كه در اتاقچقدر داشتيم همديگه رو مي

امون كردن، هاي عصبي و گرد شده نگاهدر. برسام و برديا با چشم به

اش داره بازوم توسطش گاز گرفته شد در حدي كه حس كردم گوشت

 :كنده ميشه، اينجا بود كه جيغ فرا بنفش كشيدم و گفتم

 !!!دستم خدا -

به خودشون اومدن و حمله كردن سمت منو پارسا من كشيده شدم 

ام دراومده بود و ناله كردن، گريهو خورد ميكنار و اون دوتا زد 
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 .كردم، ديگه نفهميدم چي شد، چون بيهوش شدممي

هام رو باز كردم نيم خيز شدم و دست رو گرفتم با با درد بازوم چشم

گفتم نگاهم خورد تو آينه كه جيغ وحشتناک خشدار « اخ»بازوم و 

گوشه دهنشون  كشيدم، در باز شد و برديا و برسام كه كه از دماغ و

 اندنشست داخل اومدن بود، پاره و چروک هاشونلباس و  خوني

 :گفتم و گريه زير زدم كنارم

 من چرا صورتم اينجوري شده؟ چرا سر و صورتم اينجوريه؟ -

شدم برسام كه اعصابش خورد برديا بغلم كرد تا آروم بشم، ولي نمي

 :شده بود بلند گفت

 !بم خوردهساكت شو بهار گريه نکن اعصا -

 :از ترس خفه خون گرفتم كه برديا تشرش زد و آروم تر گفت

 !خواستم بترسيببخشيد نمي -

 :برديااخم كرد وگفت

 چي شد كه اونجوري زد و خورد داشتيد و اين بال سرت اومد؟ -

ام خورد بهشون، قرمز براشون تعريف كردم، بعد تموم شدنش چشم

ولي برسام رگ پيشونيش  شده بودن رگ گردنشون زده بود بيرون،
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هم زده بود بيرون، دلم رفت براش! تا حاال ديديد يکي تا حد مرگ 

 !سرتون غيرتي بشه چه لذتي داره؟

 :دست راستش و كه مشت كرده بود كوبيد به دست چپش و گفت

 ...مرتيکه عوضي بي چشم و روعه بي -

 :با اعتراض برديا سکوت كرد و بعد برديا رو به من گفت

چرا جيغ نکشيدي كه كسي صدات و بشنوه و بياد كمکت؟ اگر آخه  -

 شد؟دوني چي ميرسيديم ميما نمي

ام عايق صداعه، صدا بيرون نميره، شماها اينجا چيکار ديوار اتاق -

 كرديد؟ مگه نبايد خونه يسناشون باشيد؟ اون پسره كوش؟مي

 :برديا گفت

و جا گذاشته  اش، من گوشيماون تن لش رو كه فرستاديم خونه -

هاي امتحاني تون خواست بره خونه برگهبودم اينجا، بعد برسام هم مي

و بگيره تا صحيح كنه، واسه همين باهام اومد وقتي هم رسيديم در ها 

باز بود شک كرديم از پايين صداي خيلي اتون و شنيديم اومديم باال و 

 !ديديم اوضاعتون رو

 و چي بدم آخه؟واي من جواب مامان بابا و برنا ر -
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 :برسام گفت

گيم، االن هم بلند شو حاضر شو بريم نگران نباش، اصلش رو مي -

 .خونه يسناشون، اينجا خوب نيست بمونيد

 :اخم كردم گفتم

 .من نميام شماها بريد، بايد به خودم برسم بريد شما ها -

اشون و رفتن خودمم رفتم هرچي اصرار كردن من گفتم نه و فرستادم

هام و پانسمان كردم و به گذاشتم، بازوم سياه و اندازه و زخمپايين 

هاش روش بود هرچي فحش مثبت هجده و يک توپ جاي دندون

بعد كارهام رفتم   منفي هجده بلد بودم بهش دادم و لعنتش كردم،

 .باال وخوابيدم

 

واي مامان، مامان، مامان چرا شما به حرف مني كه دخترتون هستم  -

اونوقت حرف يک مرتيکه عوضي وقيح رو باور  ديد،گوش نمي

 كنيد؟مي

خجالت بکش بهار، آدم به شوهرش فحش نميده ادبت كوش؟  -

بعدش هم من كي حرف تو رو قبول نکردم؟ مگه شما موقع برگشت از 

 كرج خونه مادربرزگش تصادف نکرديد؟
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يا خود خدا! ببين چقدر رو مغزشون كار كرده، شستشو داده مغزشون 

كنند، ولي هاي اون عوضي رو قبول مياينجوري شدن! حرف رو كه

 !حرف من رو نه

اشون كردم. رفتم باال زنگ زدم به برديا بعد دو سه بوق با تأسف نگاه

 :جواب داد

 !زنگم بهتام قطع كن ميبهار جان االن جلسه -

 :ام شکست و گفتمبغض

 !برديا -

 :بعد چند ثانيه صداي واضحش اومد

 كني؟چي شده؟ چرا گريه مي جانم بهار -

ماجراي دعوا و بحث و جدال صبح امون تا االن رو براش توضيح دادم 

 :و بعد گفتم

خواد تا شب قبل بعدش هم صبح زنگ زده به مامان گفته مي -

 !نامزدي ببره منو شمال و واسه جشنواره هم نباشم

 :عصبي گفت

حسابش و  غلط كرده پسره جعلق! امروز با برنا ميريم شركتش -
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كني بيرون هم اتون در رو قفل ميرسيم فقط بهار اگه اومد خونهمي

 نميري اوكي؟

 .گفتم. خدافظي كرديم« باشه»

چمباته زدم گوشه اتاق، آخه اين وضع زندگيه؟ اين هم زندگيه كه 

كه هرروز اوضاعمون كردم با اينمن دارم؟ اي كاش برسام و قبول مي

ر از اين زندگي بود، من به عشقم بر وقف مراد نبود، ولي بهت

رسيدم! اي خدا من رو بکش فقط بکش جان بهار! بکش بزار راحت مي

هام و حرص بشم، دارم ديوونه ميشم خدا، از يک طرف حسودي

خوردنام سر برسام و يسنا، از يک طرف حرص و كتک خوردنام و 

توري تونم تو پيج بالگرم پست و اسهايي كه افتادن، ديگه نمياتفاق

ها بزارم. اونم اگر بزارم بايد صورتم و كامل ميکاپ كنم تا كبودي

 !معلوم نباشه

زدم كه يکهو صداي نگران و سالم همينجور داشتم با خودم حرف مي

هاي مامانم اومد رفتم جلو فالگوش وايستادم كه عليک و بازپرسي

م. دستي پارسا رو شنيدم تند در رو قفل كردم و چسبيدم به در اتاق

 :يکهو صداي بلند در اومد و بعد صداي پارسا اومد

 !بهار جان عزيزم هستي؟ بيا در رو باز كن -
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جوابم ندادم كه چند بار در زد و صدام كرد يکهو يک فکري زد به  

 :سرم بلند گفتم

 !كيه؟ -

 كني عزيزم؟ چرا قفل كردي؟منم بهار جان در رو باز مي -

 :اه انداخته، بلند داد زدم گفتمعوضي رو ببين چه عزيزم عزيزمي ر

 .من حمام هستم، هروقت كه اومدم در رو باز كردم بيا تو -

 !و فکر كنم راضي شد و رفت

 

گوشيم رو برداشتم و به برنا پيام دادم كه اين پسره اومده، اون هم 

 .زود جواب داد كه دم در هستند

از كردم. از پنجره ديدم كه اومدن داخل، رفتن پايين من هم در رو ب

 .شنومآروم رفتم بيرون. سر راه پله وايستادم بلکه صداشون مي -آروم

عجب مارموز و موزماريه اين پسره انگار طلسم داره، چون مامان به 

حرف برديا و برنا هم گوش نميده! كالفه شدم، بلند شدم رفتم تو 

 نه؟ام و برداشتم دو دل بودم زنگ بزنم يا ام از ميز تحريرم گوشياتاق

 :وجي گفت
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ببين دختر خوب تو االن تو شرايط خوبي نيستي، بايد هركاري كني  -

 !ها رو باور كنندكه اونا حرف شما

اشون كار كرده كه اصال خب باشه، ولي انقدري كه اين پسره رو مخ -

 !كنندهاي ما رو باور نميحرف

 :وجي گفت

استش رو دونيد كه داريد رخب باور نکنند، شماها خودتون مي -

 !دونه چکار كنهگيد، خدا اون دنيا ميمي

 !زنمباش پس من زنگ مي -

 :و زنگ زدم بهش بعد چهاربوق جواب داد

 سالم جانم ابجي؟ -

دونه و مجبورم قلبم مچاله ميشه وقتي من رو آبجي خودش مي

 :شينه تو گلوم، ولي جواب دادمداداش صداش كنم. بغض مي

اين پسره يه جوري مغزشون و شستشو سالم داداش خوبي؟ داداش  -

كنند، من ميگم اين داده كه اصال حرف من و برنا و برديا رو قبول نمي

خواد اش ميگن مگه فالن اتفاق افتاده مياتفاق افتاده، ولي اونا همه

 !زاره باشممن رو ببره شمال واسه جشنواره هم نمي

داي اي ميشد سکوت كرده بود و من داشتم به صچند دقيقه
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 :دادم، ولي ديدم نه زياد شد، گفتمهاش و گوش مينفس

 برسام هستي پشت خط؟ -

 :اش رو شنيدمنفس عميق

دونم چکار بايد بکنيم، ام، من هم واقعا نميجانم؟ اره پشت خط -

 .هيچ چيزي هم كه نداريم بخوايم ثابتش كنيم

خوام ازش شکايت كنم، ولي پس االن من چکار كنم؟ من مي -

 !ترسم كه دادگاه حق رو به اون بدهمي

نه ببين در اين موقع دادگاه حق رو ميده به تو چون اونجا اذيت  -

خواستي دوباره بري تا اذيت بشي اون هم اصرار كرده شدي و نميمي

و باهات بد حرف زده، تو هم حق داشتي عصبي بشي و سيلي 

، نه اش، چون واقعا نه رفتارش مناسب بودبخوابوني زير گوش

هاش خوب بود و اون دعوا رو شروع كرد و تو فقط واسه دفاع زد حرف

خودت اون كار هارو كردي، پس نياز نيست نگران باشي در اين يک 

 !مورد

 

 :خنديدم و با شيطنت گفتم

ها چرا نرفتي وكيل بشي وكالت بيشتر بهت اونم باشه ،ولي ميگم -
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 !خوره تا بازيگريمي

 

 :خنديد و گفت

اش چه كنم ديگه عشق و عالقه من همه نشو وروجک! خب شيطون -

واسه بازيگري هستش البته اين هم بگم خودم وكالت رو خيلي 

 !دوست دارم، ولي ديگه نميشه

 وا چرا نميشه؟ -

 :صدام غم گرفت

توني زماني كه با يسنا ازدواج كردي بري واسه كنکور ثبت نام تو مي -

وني همراه بازيگري. هردوي رو كني، وقتي هم قبول شدي وكالت بخ

سالت، ولي  ۱۴يا  ۱9انجام بدي فوق فوقش اگه وكيل بشي ميشه 

واسه وقتي كه فيلم و سريالي بهت پيشنهاد نشد يا بازنشسته كردي 

 .خودت رو يک چيزي داشته باشي و بيکار نموني

 اوهوم راست ميگي ها، به نظرت چطوره از االن شروع كنم؟ -

 .اليهبه نظر من كه ع -

 !ام كنهخوام كمکاوكي پس، فردا ميرم پيش وكيلم و ازش مي -

و تا شب و وقتي كه برنا اومد واسه شام من رو صدا كنه با همديگه 
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حرف زديم و من لذت بردم و دلم قيلي ويلي رفت، آقا پارسا نمونده 

اش رو كوفت كنه، بعد شام هم بود و رفته بود خونه تا با خانواده شام

باال و نشستيم صورت من رو ميکاپ كردن و چند تا فيلم و رفتيم 

اش و ساعت سه صبح بود كه كارهامون چالش گرفتيم بعد اديت زديم

 .تموم شد

قرار شدصبح ساعت يازده پست كنم براشون. برديا اومد بشرا رو صدا 

كرد كه برم، ولي مامان كلي اصرار كرد كه بمونند برديا هم كه اصرار 

مونند، و تا د قبول كرد با خاله. گفت كه امشب اينجا ميمامان رو دي

صبح نشستيم و يک بند حرف زديم و بازي كرديم شش صبح بود كه 

 .خوابيديم

 

 ...دو ماه بعد

 .هفته عروسي برسام و نامزدي من

كردم كه برسام داشتم سفره يک شام بيست نفري رو تنها جمع مي

 :اومد سمتم و گفت

 !ه عوض شدهبهار زمان جشنوار -

 :باتعجب نگاهش كردم گفت
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اش عوض شده افتاده هفته بعد اوهوم، االن رهام زنگ زد گفت زمان -

 !از عروسي ما و نامزدي شما، دقيقا فرداي عروسي تو

 :سرم رو تکون دادم و مشغول شدم كه گفتم

 كني؟بقيه كوشن؟ چرا تنهايي داري جمع مي -

هاشون و شوهرهاشون بيني پيش معشوقهخودت كه داري مي -

كشن و خودشون ميرن هستند، انگار من كوزت هستم كه ازم كار مي

 .شينند، خب بيايد جمع كنيد بريد ديگه اهمي

 :ام رو كشيد گفتخنديد گونه

 !كنم جوجهات ميخودم كمک -

هام دوتا آهنگ داغ چسبوندن لبم و گاز گرفتم، حس كردم به گونه

بيني من تمركز از اي ميكنه يک دفعه امهمين هم مونده اين كمک

دست دادم، تابلو بازي درآوردم يا يسنا بهم حمله كنه و بخورمت كم 

 !نکشيدم ازش كه

 :گفتم

ات بشين من خودم جمع نه دستت درد نکنه برو پيش خانم -

ام كنه كه چرا ترسم زنت مثل سگ بپره بهم تيکه و پارهكنم، ميمي
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 !م، برو بشين بروكشدارم از شوهرش كار مي

هام كه داشتم تو اون اسمون ها رو ازم گرفت زل زد تو چشمظرف

كردم با صدايي كه دو رگه اش كيف ميهاي خوشگلسياه با ستاره

 :شده بود گفت

درسته زنم هستش، ولي اختيار دار من نيست كه من چکار بايد  -

ر داريم و بکنه ام اختياانجام بدم يا انجام ندم، تا االن نذاشتم مامان

 !چه برسه به يسنا

هاش بودم، يعني اگر با خوبه و رفت آشپزخونه و من مات حرف

ذاشت اختيار دارش باشه؟! كرد نمياي به غير از يسنا ازدواج ميديگه

 .هاعجب پسر كله شقي هستش

ها رو جمع كرديم برديم آشپزخونه، من مسئول شستن همه ظرف

كرد ئول ماشين ظرفشويي بود كمک ميزمان كن مسبودم، برسام هم

ها خيلي بود و سخت بود ها رو، چون ظرفكه آب بکشم ظرف

شستنش، ولي واقعا از برسام سرد و مغرور بعيده اينجوري كار و كمک 

 .كردن

كارهامون تموم شد نشسته بوديم داشتيم درباره سريال و سينمايي 

زديم كه رف ميجديدي كه از طريق رهام بهم پيشنهاد شده بود، ح
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مامان و خاله و مامان افعي پارسا و يسنا و بشرا و بارانا اومدن 

ام باريد نگاههايي كه آتيش ميآشپزخونه. يسنا با اعصبانيت و چشم

ها اعتقاد دارن كه كرد. مامان افعي پارسا هم همينطور، چون اينمي

سم مهم اش حرف بزنه، ولي اصال واعروسشون نبايد با خواستگار قبلي

 :نبود مامان و خاله و بشرا بارانا كه ديدن ظرفي نمونده مامان گفت

 پس ظرفا كوش؟ اون همه ظرف كثيف و كجا جا داديد؟ -

 :برسام گفت

نياز نبود كه جا بديم جايي خاله جون، همه رو شستيم گذاشتيم  -

 .سرجاش

وقتي داداش برسام ديد كه شماها داريد از من مثل كوزت كار  -

شيد تنهام گذاشتيد و اصال نگفتيد دختر خرت به چند من و كمي

هاتون و شوهرهاتون نشستيد، اومد كمک من رفتيد ور دل مهمون

كه شما ها بيايد كمک، مامان خانم بارانا خانم اين رسمش جاي اين

نيست دختر وخواهرتون و تنها بذاريد بريد بشينيد، فقط من تو اين 

 !هم هستيد مثالكنم شماها خونه زندگي نمي

بلند شدم و با يک تنه به يسنا رفتم بيرون نشستم رو مبل تک نفره 

 :كرد گفتكه باباي پارسا كه احساس خوشمزگي مي
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عروس خانم ما اومديم خودتون و ببينيم شما كه يکسره تو  -

 !ايدآشپزخونه

 :با تمسخر خنديدم و گفتم

هاشون و پر ه شکماره ديگه آقاي فرد وقتي همه غذاشون تموم ميش -

دونند كنند خيالشون راحت ميشه كه هيچ چيزي نمونده، ولي نميمي

كنه و بايد اون همه ظرف رو كه يک نفر داره مثل كوزت كلفتي مي

 !جمع كنه بشوره

 :به پارسا كه بيخيال بود نگاه كردم و گفتم

ام كرد و گرنه ام كه فهميد اومد كمکصدرحمت به داداش برسام -

بينه و به روي خودش هم نمياره، كه اصال هواسش نيست مي شوهرم

 !همه شوهر كردن من هم شوهر كردم

 :شون درهم شد پارسا تحديدوار نگاهم كرد كه گفتمصورت

البته شوهرم يک كاري رو خيلي خوب بلده اونم كتک زدن و  -

 !تحديد كردن

کشن برنا و برديا مثل ببر خشمگين نگاهش كردند، حقشونه بزار ب

ام در رو اشونند شب كه همه رفتند، من رفتم باال تو اتاقها اليقهمين

 و وان تو  هام رو كندم و رفتم حمام، نشستمقفل كردم لباس
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 .بستم رو هامچشم

ام باشم و اي هستش كه قراره كنار خانوادهدوماه گذشته آخرين هفته

كنم، هرروز  بايد از هفته بعد تا آخر عمرم هرروز خفت و خاري تحمل

شکست، خورم! اي كاش دستم ميدارم حسرت نداشتن برسام و مي

 .دادماما اون روز پشت صخره بهش جواب مثبت مي

شد مثل اين رمان ها كه دختره و پسره بعد چند ماه آخرش مي

كنند عاشق ميشن و با خيال ديگه عالقه پيدا ميخونه بودن به همهم

ا آخر عمر، از شانس قشنگم همه كنند تاشون و ميراحت زندگي

 !كه صاف برم خونه شوهر آماده استچيزها واسه اين

 

ها نشسته بودم رو تخت و فقط زل زده بودم به دوار و مثل ماتم زده

 .تونستم كاري كنمريخت نميهام مياشک از چشم

ام چرخيد سمت در، برديا بود. آلودفروغ و گريهدر اتاق باز شد، نگاه بي

ام نشست. جلو پام به كرد. اومد سمتر تکيه داده بود و نگاهم ميبه د

 :هام دست كشيد و گفتزير چشم

گريه نکن آبجي من، كاري هستش كه شده ديگه پشيموني هم  -

 !فايده نداره، امشب همه چي تموم ميشه
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كردم كه شدم و درخواستش رو رد نمياي كاش اون روز الل مي -

تونم ديگه با پارسا سرتش باشم، برديا من نمياالن تا آخر عمرم تو ح

زندگي من رو مختل كرده.  همه رو من تصورات همه پارسا باشم!

زندگيم داره از هم پاشيده ميشه. از آخر هفته ديگه وارد جهنم 

زندگيم ميشم برديا. اون محافظي هم كه واسش گذاشتم غيب شده 

 .ها هم نيستش كه بخوام ثابت كنمتمام مدرک

 :ام كرد و گفتست كنارم بغلنش

ماسه رو صورتت، تقصير خودته ما كه گريه نکن االن آرايش مي -

اش رو ميديم، ولي گوش خواد قبول كني يک جوري پولگفتيم نمي

 !خواستي گوش بدي به حرفمونندادي مي

خواستيد شماها جور كنيد بديد بهش چهارصدميليار رو چجوري مي -

 اخه؟ ها برديا؟

ام شدت گرفت كه حس دونست چي بگه، گريهكرده بود و نميسکوت 

هام گرد شد. برديا بلند كردم نفسم باال نمياد و دارم خفه ميشم، چشم

و برداشت و آورد  امشد. رفت سمت ميز آرايشم از تو كشو اسپري آسم

ام باز شد هوا رو جلو گذاشت جلو دهنم سه تا پيس زد كه راه تنفسي

  .بلعيدم
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وت نشسته بوديم كه در باز شد بارانا اومد داخل و با زور و بال تو سک

 !بردنم عروسي عشقم

ام رو عوض كردم، يک لباس دكلته ساتن مشکي كه رفتم پرو لباس 

رسيد به كمرم قشنگ شد و ميفيکس تنم بود، از دور بازوم شروع مي

بود و ام رو دربر گرفته بود از كمرم يک پف بزرگ ايجاد شده باال تنه

 اشپاشنه كه مشکي مخملي تا جلوي پام بود، كفش پاشنه ده سانتي

هاش رو رايش صورتم مشکي طاليي بود موهام رو هم پايينآ بود، طال

هاي بلندم هم فر درشت شده بود رو ريخته بودم سمت راستم ناخون

الک طاليي داشت، بشرا و بارانا هم تيپ من رو زده بودن، ولي بارانا 

 .بشرا آبي صورتي و

 كه بيرون رفتم و برداشتم و دستيم كيف يک آدامس گذاشتم دهنم،

اش رفتم بازوم نگاهم كرد كه چشم قرهيک جوري اومد طرفم  پارسا

گرفت. رفتيم طرف بقيه با همه سالم عليک كردم. همه كه نه  رو

طايفه خودم و مامانم و بابام و خاله آرزو و عمو باربدشون. ازم تعريف 

دن، ولي طايفه پارساشون خيلي خشک و با حسادت نگاهم كرمي

 .كردنمي

 ...خواستم بشينم كه
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 :خواستم بشينم كه چند تا بچه كوچولو گفتن

 !عروس داماد اومدن، عروس داماد اومدن -

هاي پر شده رفتم طرف در باغ كنار، ماشين با لبخند لرزون و چشم

اش خورد به من، چشمالمبوگيني برسام وارد باغ شد پياده كه شد 

شد ديدتش، بقيه زد و خيلي خوب ميهاش غم موج ميتوي چشم

 ديدم؟هاي عشقم رو يا فقط من ميديدن غم چشممي

ام رو فشار دادم رو هم سرم رو تکون دادم سرش رو انداخت پايين لب

و رفت طرف در و براي يسنا در رو باز كرد، يسنا پياده شد و دستش و 

سام انداخت كه حس كردم دور گردن من انداختند و دور بازوي بر

كردن بارانا كنند اومدن جلو با همه سالم عليک ميام ميدارن خفه

 :كه كنارم بود و دستش سيني اسپند بود چرخيد طرفم و گفت

 ات چي ميگه؟جمع كن خودت رو اشک جمع شده -

ي و داد ام افتاد زود پاک كردم تا كسي نبينه سينقطره اشکي از چشم

 :دستم و گفت

 دوني ديگه؟برو جلو مي -

سرم رو تکون دادم و رفتم جلو، جلوشون وايستادم كه وايستادن يکم 
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اسپند برداشتم و دور سر يسنا چرخوندم و بعد ريختم تو ذغال ها كه 

 !دود كرد رفت هوا مثل آرزوي من كه امشب دود ميشه ميره هوا

نقدر جذاب و خوشتيپ شده بود ولي واسه برسام رو زياد برداشتم، ا

خواستم عشقم چشم بخوره، بردم باال و دور سرش چرخوندم كه نمي

هاش نشست، پشيموني و غم و ناراحتي نگاهم اومد پايين تو چشم

 !كرد نه؟هامون بيداد ميتوي چشم

 :با زهرخندي كه تلخيش صد در صدي بود گفتم

 !اتون و ببينمهمباركتون باشه داداش، ايشاهلل عروسي بچه -

ها تشکر كرد و سرش رو انداخت پايين اسپند و ريختم تو آتيش ذغال

تر دادم به خدمتکار و رفت شون و رفتم عقبو فوت كردم سمت

عروس داماد اومدن جلوتر و رفتن سمت جايگاه نشستن، چون هنوز 

صيغه محرميت بود بينشون و خطبه عقد نخونده بودن، منتظر بودن 

 داد رو عکاسي دوربين د، يسنا صدام زد رفتم جلو كهكه عاقد بيا

 :گفت و دستم

هاي شب آخر بيا بهارجون اين دوربين رو بگير ازمون عکس -

 !امون بگيرنامزدي

زهر مار و بهار جون، مرگ و بهار جون! دختره خر انگار من 
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اش، شون هستم، بزنم بره تو كيک به اين درازي با اون آرايشعکاس

يه كيک گرفتن هشت طبقه! بعد مثل برج ايفل كه تا حاال آقا اينا 

تونيم اش رو دراز و بزرگه، كل باغ آدم گرفته نمينديدمش بجز عکس

دونم اين قوم عجوز مجوز ديگه فاميل و آشنا و غريبه راه بريم من نمي

 نداشتن دعوت كنند؟

ها مردم خوب و محترم كشورم هستن، اومدن هرچند همه اين

 .اشون ديگه چه كنيمزيگر مورد عالقهعروسي با

اين پارسا هم معلوم نيست كدوم گوري رفته پيداش نيست هرچند 

 !بره دختربازيش رو بکنه به درک به من چه، واال

داد عکس هاي مزخرفي كه به خودش و برسام ميداشتم از ژست

آوردم و از گرفتن اداي باال آوردن و درميگرفتم هر ژستي كه ميمي

ديد و قط برسام ميف ديدنمي جايي كه يسنا حواسش نبود،اون

 .گذاشتمكرد و بيشتر حسرت به دل ميخنديد. دلم رو آب ميمي

خنده هي كرد داره برا اون مياين يسناي نديد بديد هم كه فکر مي

 :ريخت در حدي كه صدام رو درآوردبيشتر و بيشتر تر ناز شتري مي

ام روبگيرم برم سر جام بزاري عکس يسنا ميشه مثل آدم وايستي -

 بشينم؟
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 :ام كرد و ايش گفت كه گفتمچپ نگاه -چپ

خوام برم كيشميش انقدر واسه من ايش نکن درست وايستا مي -

 !پيش بقيه عالف تو نيستم من

هاشون دفعه مثل آدم عکساش و برداشت و اينبا حرص لباس عروس

 .و انداختم

هايي كه گرفته بودم رو عکسرفتيم بيرون پيش بقيه داشتم 

 عاقد اومدن تا خوادمي كرد اعالم جي دي كه دادماشون مينشون

 چکارش بگم خدا كه هم برسام اند،برقص بقيه و دوتا اين بزاره آهنگ

 من كه رقصهنمي و نيست بلد كه كرد بازي نقش خوب انقدر نکنه

 .رو رقصش ديدم قايمکي دور چند من كه درحالي بود شده باورم

زد يسنا هم الحق قشنگ برسام عقب وايستاده بود و فقط دست مي

زمان با رقص يسنا آهنگ تموم شد دي جي آهنگي كه رقصيد، هممي

 :عاشقشم و گذاشت و گفت

 .خوام بتركونيدحاال همه بيايد وسط مي -

 

 :همه رفتيم وسط آهنگش حرف دلم بود

 !من توي زندگيتم؛ ولي نقشي ندارم اصالً -
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 !و نشنيده گرفتي؛ هر چي كه شنيدي از منت

 ♫♪●بود و نبودم انگار، ديگه فرقي برات نداره

 !اين همه بي خياليت؛ داره حرصمو در مياره! حرصمو در مياره

هام و كمرم چرخش دادم و خيلي ماهرانه به دستبدنم و تکون مي

بلند  -خواستم خودم رو خفه كنم با رقصيدن، بلنددادم، ميمي

 .خوندمنگ ميبااه

 !تکليفِ عشقمون رو، بهم بگو كه بدونم -

 !باشم؟ نباشم؟ بمونم يا نمونم؟

 !مي ترسم كه بفهمم؛ هيچ عشقي بهم نداري

 !يا اين كه كنجِ قلبت، هيچ جايي واسم نذاري

 !آخه دوسِت دارم، منِ بيچاره

 مگه دلم توو دنيا؛ جز تو كسيوُ داره؟

 !دوسِت دارم؛ منِ بيچاره

 !توو دنيا جز تو؛ كسيوُ داره؟ دوست دارم مگه دلم

كردم و با ناز خدا دادي كه تو رقصيدنم بود با آهنگ همخوني مي

رقصيدم سنگيني نگاهي رو حس كردم نگاهم رفت سمت برسام مي

ام كه داشت با اعصبانيت و صورتي قرمز شده همراه با حسرت نگاه
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 .كردمي

 !كجاي زندگيتم؟ يک رهگذر، توو خوابت -

 !يه موجودِ اضافي؛ توي اكثرِ خاطراتت

 ميرم و هيچ كاري باهام نداريبيني دارم ميمي

 !تو با غرورِ بيجات داري حرصموُ در مياري! حرصموُ در مياري

 …من توي زندگيتم؛ ولي دوست دارم منِ بيچاره

رو بيشتر  مدونم چرا دلم خواست حرصش و دربيارم، نازچرخيدم، نمي

كرد خنديدم و چرخيدم سمت داد ميت نگاهش بيكردم كه اعصباني

 .شناختيم و رفيق بوديمديگه رو ميبارانا و بشرا و دخترهايي كه هم

 مگه دلم توو دنيا؛ جز تو كسيوُ داره؟ -

 …مگه دلم توو دنيا جز تو؛ كسيوُ داره؟ دوست دارم

 !كجاي زندگيتم؟ يه رهگذر، توو خوابت

 !راتتيه موجودِ اضافي؛ توي اكثرِ خاط

 !من توي زندگيتم؛ ولي نقشي ندارم اصالً

 …تو نشنيده گرفتي؛ هر چي كه شنيدي از من

 بود و نبودم انگار، ديگه فرقي برات نداره

 !اين همه بي خياليت؛ داره حرصمو در مياره! حرصمو در مياره
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خوندم، ولي عين خيالم زدم و ميكرد، انقدر داد ميام درد ميحنجره

 !م ديوانگي كنمخواستنبود مي

 !تکليفِ عشقمون رو، بهم بگو كه بدونم -

 !باشم؟ نباشم؟ بمونم يا نمونم؟

 !ترسم كه بفهمم؛ هيچ عشقي بهم نداريمي

 !يا اين كه كنجِ قلبت، هيچ جايي واسم نذاري

 .با اين يک تيکه اشکم مثل ابر بهار ميومد

 !آخه دوسِت دارم، منِ بيچاره -

 كسيوُ داره؟ مگه دلم توو دنيا؛ جز تو

 !دوسِت دارم؛ منِ بيچاره

 …مگه دلم توو دنيا جز تو؛ كسيوُ داره؟ دوست دارم

ام و از ام و برداشتم دامنآهنگ تموم شد كه دويدم سمت ميز كيف

ام بد شد دوال جلوي پاک جمع كردم دويدم سمت دستشويي، حال

خالي ام شدم تو روشويي وهرچي كه نبود رو باال آوردم چون هم معده

 بود، هم خيلي گريه كرده بودم

اومد مشت كوبيدم به آينه كه ام بند نميدهنم و شستم، ولي گريه

هاش رفت تو دستم و سوخت، ولي توجهي شکست و شيشه خورده
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هق مي كردم كه صداي  -نداشتم سوزش قلبم بيشتر از دستم بود هق

و دستم و باز شدن در رو شنيدم سريع آب و باز كردم تا مثال صورتم 

ام رفت تو هم و دستم رو بشورم كه دستم به شدت سوخت قيافه

 ...آوردم باال كه

 

زمان صداش وشنيدم دستم و آوردم باال كه نگاهم خورد به آينه و هم

 :وجيغ كشيدم

 شده بهار؟دستت چي -

 :ام و گفتمدستم و گذاشتم رو سينه

 گرخم؟كوفت ترسيدم ديوونه چرا اينجوري مياي نميگي مي -

 :يکهو يادم افتاد كجاست! گفتم

كني مگه نبايد پيش زنت باشي؟ بعدشم مگه اصال تو اينجا چکار مي -

 !بيني جلو در زده سرويس بانوان واسه چي اومدي داخل؟نمي

پوكر نگاهم كرد و بعد اخم كرد اومد سمتم دستم و گرفت كه سرخ و 

 :و گفت سفيد شدم و خفه خون گرفتم به دستم نگاهي انداخت

چکار كردي باهاش؟ آخه واسه چي كوبيدي تو آينه كه زخمي  -
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 بشي؟ موچين داري يا نه؟

كردم دستم رو گرفت زير آب تا اش نگاه ميرخسکوت بودم و به نيم

 :ام رو برداشت و گفتام كيفها از بين ببره وقتي ديد من ساكتخون

ا رو دربيارم هها بره ببينم موچيني چيزي داري شيشهبزار خون -

 يانه؟

ام بود رو دراورد از توي و من گوش دادم موچيني كه هميشه تو كيف

 موچين با برداشت بتادين ديوار به بود وصل كه هاي اوليهجعبه كمک

 گاز و لبم و زدم چنگ و بازوش كه درآورد و امچپ دست هايشيشه

 :گفت اخم با گرفتم

 !گازشون نگير خون درمياري -

ها با دقت به دستم بتادين زد دم بعد درآوردن شيشهمات حرفش ش

 :كرد گفتكه بازوش و فشار دادم داشت دستم و باندپيچي مي

هات؟ چرا مشت كوبيدي تو اينه؟ كردي و قرمزه چشمچرا گريه مي -

 ...رقصيدي؟ چراچرا اونجوري بين اون همه تن لش مي

 :ه بلند گفتمداد كرفت باال و ادامه ميداشت همينجور صداش مي

بسه هي ميگه چرا، چرا، چرا ايش بابا خاک رفت تو چشمم گريه  -
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كردم مشت هم دوست داشتم بکوبم و دوست داشتم رقصيدم تو رو 

 سننه؟

ام شد زل زدم گره زد و بعد كامل چرخيد سمتم دستش قاب صورت

 تنهايي اين تو اونم حركتش اين از لرزيد،ام ميهاش چونهبه چشم

 به بدنم خون تمام كردم احساس. كرد تند تپيدن هب وعشر قلبم

 بود گرمم انقدر. شدم قرمز چندثانيه عرض در و آوردن رجوع صورتم

 صداي. بود بد خيلي حسم گيرممي گر دارم كردممي احساس كه

 هميشه هه شنوه،مي االن هم سامي كردممي حس. شنيدممي قلبمو

 !اميس گفتممي كنم اذيتش خواستممي وقتي

برسام با نگراني و ناراحتي انگشت شصتشو رو صورتم به صورت نوازش 

 :تکون داد و گفت

 كنم بگو چرا اينجوري كردي با خودت؟خواهش مي -

 ديوونه بگي كني بغلم كني؟ قول ميدياگر بگم. تو حالمو خوب مي

 پيشم؟ ابد تا بمون ميگي بهم بگم اگر خودمي؟ مال تو چي براي گريه

كني؟ بهت بگم چرا اين و بگم صورتم و غرق بوسه مي شدليل اگر

 خوام هيچوقت ازت جدا باشم؟حال وروزمه ميگي منم عاشقتم نمي

خندي. تصميم كني. به حال بدم جاش ميدِ نميگي هيچ غلطي نمي
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 .بدي عذابم مزخرفت كاراي با گيري بيشترمي

 :گفت

مالک تو ام رو كه پشت صخره يادت نرفته؟ گفتم كه من حرف -

هستم چه اگر واسه من نباشي چه واسه من باشي همه چيزت واسه 

 !كشممنه چيزيت بشه دنيا رو به آتيش مي

هام رو اومد جلو چشمام ريخت سرش داشت ميقطره اشکي از چشم

از ترس بستم كه صدا از بيرون قطع شد و جاش صداي بلند يک 

با چشماي گردشده  هام باز شدزد اومد. چشمپسري كه داشت داد مي

 !كرديم صداها بيشتر رفت باالديگه رو نگاه ميهم

 

 تا چند بودن زده بزرگ دايره به همه بيرون زديم و وبرداشتم امكيف

 سن روي كه بقيه پيش رفتيم بودن وايستاده رقص پيس رو پسر

 نگاه هااون به مبهوت و مات. تعجب. شوک با و بودن وايستاده

 :ان و بقيه گفتممام روبه كردندمي

 شده؟ چخبره؟ اينها كي هستند؟ چي -

 :يه پسر كه دست چپ اش تتو كامل بود و موهاش هاياليت بود! گفت

كنه دوست دختر ما اين خانمي كه االن داره با اين آقا عروسي مي -
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چند نفره اونم بدون اينکه خودمون خبرداشته باشيم االن هم شما رو 

پول و مال و منال و شهرت اين آقاي  گول زده مثل ما فقط دنبال

 !بازيگره

يع. يعن.  !هين كشيدم و برسام چشم هاش گرد شد رفتيم تو شوک

ريخت رل هاي يسنا هستند؟ يعني همه اين پسراي جلف و بي

 :ابرفضل! بسم اهلل يا خدا، با جيغ يسنا به خودمون اومديم گفت

من شوهرم به  خوايد نذاريدگيد؟ شماها ميچرا داريد دروغ مي -

 !همديگه برسيم داريد دروغ ميگي

 :گفت بود قول اندازه كه يه پسره

ميخواي عکس هايي كه ازت داريم رو نشون بديم كه بفهمي دروغه  -

 يا واقعي؟

يسنا سکوت كرد كه چند تا عکس دست به دست شد همه اش هم 

شديم يسنا كه با ديدن عکساي شرم آور بود كه سرخ و سفيد مي

 :ا سرخ شده بود گفتعکس ه

 .معلومه كه دروغه همه اش فتوشاپه الکيه -

كردن يسنا به گريه باز هم عکس دادن فکم و بايد با كاردک جمع مي
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افتاده بود نميدونست چکار بايد بکنه نميدونم پارسا يک دفعه اي از 

كجا پيداش شد كه چشماي ما گرد شد چون به دستش دستبند 

هم دو طرفش بودن چشم يسنا خورد بهش  پليسي بود و دوتا سروان

 :شروع كرد با داد زدن و گريه كردن

توعه عوضي رو مگه من بهت پول دادم كه   !همه اش تقصير توعه -

نذاري با ازدواجت با بهار نزديک برسام بشه؟مگه نگفتم بهت كه زماني 

 كنمكه پول هاش وباال كشيدم و طالق گرفتم ميام باهات ازدواج مي

 و داري دوستم نميگفتي مگه كردي؟ باهام رو كار اين چي واسه ديگه

 اين و گذاشتي كاله سرم چي واسه ميدي؟ انجام بخوام كه هركاري

 ؟بره آبروم تا كردي رو كار

شاخ هام درآورده بود! قاطي كرده بودم مغزم داغ كرده بودم! 

 !فهميدم موضوع چيهنمي

داده تا بياد نذاره من رو  فقط اين رو فهميدم كه يسنا به پارسا پول

هاي برسام و باال كشيد برسام به همديگه برسيم بعد وقتي كه پول

 !طالق بگيره و بره با پارسا ازدواج كنه

بابام رفت جلو و يه سيلي كوبيد توصورت پارسا كه جيگرم حال اومد 

 :و دلم خنک شد چند تا فحش بد داد و بعد رو به باباي پارسا گفت
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كه دختر دسته گلم رو دادم به پسرت و حرف هاش رو  خريت كردم -

 باور كردم

رفتم جلوي پارسا حلقه اي كه به عنوان نشون نامزدي بود رو درآوردم 

و كوبيدم تو صورتش پوزخند زدم و رفتم طرف بچه ها پليس هاي 

د زده پارسا و يسنا رو بردند فک دستبن و اومدن زن پليس دوتا مرد و

كه ديدن اوضاع خيلي خيطه فلنگ و بستن و دِ  و فاميل اون ها هم

 !برو كه رفتيم

بقيه هم يا نشسته بودن يا دور واطراف خاله و مامان بودن، خاله و 

مامان خداروشکر كردن كه بچه هاشون دست ناخلف نيوفتادن داشتم 

براي مامان وخاله كه قندشون افتاده بود شربت ميريختم كه برنا 

 :گفت

 ده؟چرا قرمزه وباند پيچيه؟بهار دستت چي ش -

سرم رو آوردم باال اول به برنا نگاه كردم بعد به برسام كه هنوز دنبال 

 :جواب بود دوباره به برنا نگاه كردم و گفتم

رفتم دستشويي بعد پام پيچ خورد واسه اينکه نرم تو ديوار با دست  -

 !رفتم تو آينه

برنا يه نگاه موج ميزد « وخركناتبروعمه»هاي برسام توچشم
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گفت شربت و بردم دادم « آهان»مشکوكي به من و برسام انداخت و 

به مامان و خاله خوردن رفتم عقب كه بارانا رفت پشت مامان و خاله 

اشون گفت كه نيش مامان و خاله شل شد يه و يه چيزي دم گوش

نگاه شيطاني به من كردن و يه نگاه شيطاني به پشت سرم ابروهام 

 هن؟ اين االن يعني چي؟ چه نقشه اي كشيدن واسم؟ رفت باال،

 

 گفت گوشش در چيزي يه برديا كنار دي جي بالتکليف بود وايستاد

 !شد شل هم پسره نيش كه

سرش رو تکون داد و مشغول جمع كردن وسيله هاش شد! االن 

 !چخبره ناموسن؟! چرا من از كارهاي اينها سر در نميارم؟

 م و رفتيم خونه، ولي مامانجونها رو جمع كرديهمه وسيله

 بابام و مامانم نموندن مامانم و بابا  هام يا همون مامان بابايباباجون

 .شونبرسونن و رفتند و كردن جمع و هاشونوسيله هم

انقدر خسته و گيج و منگ و كالفه و صدالبته از جدا شدن خودم و 

وخونه بودن رو برسام از اون دوتا خوشحال بودم اصال حال تغيير به ت

 .ام و يک نفس عميق كشيدمنداشتم نشستم رو تخت

ام روي پنجره اتاقام از پنجره اتاقم خورد به پنجره اتاقش كه روبهنگاه



 

 

 WWW.98IA3.IR 183 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

 مشکيش شلوار كن توجيب دستش بود، وايستاده بود، جلوي پنجره

نصفه بازبود دكمه اول و دوم پيرهن  اش مشکي كروات گره بود

 !كردو داشت سيگار دود مي اش هم باز بودمشکي

 !از كي سيگاري شده كه من خبر ندارم؟

ام هم از شانس قشنگم حرير بود، ولي معلوم بلند شدم رفتم جلو پرده

شد چون چراغ اتاقم خاموش بود، انقدر تريپ وايستادنش خاص و نمي

 -ريز دلبرانه و جذاب بود كه دلم واسش ضعف رفت لبم و گازگرفتم و

 !ازش گرفتم عکس و آوردم رو امگوشي زود ريز خنديدم

 .سيگارش و انداخت تو كوچه و رفت داخل اتاقش برق وخاموش كرد

 .تربيتها! نوچ بيفرهنگي شدهچه بي

رفتم عقب و دراز كشيدم رو تخت كه گوشيم رو ميز رفت رو ويبره از 

رو ميز برداشتم صفحه رو روشن كردم، پيام از وات و از طرف برسام 

 !بود

استرس گرفتم دست و پام يخ كرد لبم و گاز گرفتم رفتم تو 

 :اش، ولي با خوندنش مات و مبهوت شدممسيج

 هام؟ميشه فقط مال من باشي؟ ميشه ستاره نقاشي كني توي شب -
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آب دهنم و قورت دادم باورم نميشه! يعني چي؟! يعني، يعني االن 

 كنه؟كنه؟ يا داره خواستگاري ميداره اعتراف مي

لبم و گاز گرفتم و خنديدم. يکهو يک چيزي به ذهنم رسيد همون 

 :گفتم و دادم تکست خنديدم آهنگه، ذوق زده و خركيف شده

 !آقاي محترم از االن به بعد تويي باباي دخترم -

فرستادم واسش كه همون موقع سين شد يه چشمم به گوشي بود و 

ام رو غ اتاقيک چشمم به پنجره، چراغ اتاقش روشن شد من هم چرا

 -روشن كردم رفتم دم پنجره پشت پنجره گوشي به دست بود تند

زمان با جواب ام زنگ خورد همكرد كه گوشيتند يک چيزي تايپ مي

 !ديگهدادنم و پرده رو دادم كنار و زل زديم به هم

 

 :خنديدم و گفت

 خوام ببرمت يک جايي. مياي پايين بريم؟مي -

 برديا و برناشون هستن دليل چي بگم؟ االن نميشه كه ديوونه! -

حتما ک نبايد دليل بگي بگو ميرم بيرون ميام. حاال هم زود باش تا  -

 ...ده شمردم پايين بايد باشي بدو. شروع شد يک
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هاي پاشنه زود قطع كردم همون مانتو و شالم و سر كردم و با كفش

يخيال و فارق از ها رو دوتا يکي كردم و رفتم پايين. اونا كه ببلندم پله

 :ديگه برنا با ديدن من تعجب كرد گفتدنيا لم داده بودن تو بغل هم

 دختره كجا ميري نصفه شبي؟ -

 !ميرم يک جايي ميام شما به كارتون برسيد نگران نشيد -

رفتم بيرون تو ماشين نشسته بود زود نشستم تو ماشين چرخيدم 

 ...سمتش كه دستش اومد جلو و

ها. دستش رو شتم پايين نشستيم رو يکي از صندليرسيديم باال گذا

اش نفس اش رو انداخت رو پاي چپبرد پشت صندلي و پاي راست

 :عميق كشيد و گفت

 !بوي خوش آزادي مياد -

 :خنديديم و گفتم

كردي وقتي اره خيلي بوي خوش آزادي هستش شما كه عشق مي -

 !باهاش بودي

 :چپ نگاهم كرد و گفت -اخم كرد چپ

خواستم بهت اش براي دراوردن حرص تو بود مييگه نشنوما همهد -
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 .افتادكردي اين اتفاقات نميثابت كنم اگر اونروز قبول مي

 :زدم به بازوش و گفتم

دوني چقدر حرص كشي؟ ميچقدر تو بدجنسي خجالت نمي -

دوني چقدر دوست داشتم ازحرص اون موهاي خوشگلت خوردم؟ مي

 بکنم؟

 :خنديد گفتم

 !زنمتكوفت نخندها مي -

خواستم بهت بفهمونم وقتي قبولم كردم؟ ميخب ميگي چکار مي -

ها رو هم داشت ديگه، ولي وقتي ديدم ردم كردي و نکردي اين عواقب

خواست سر به تنت نزارم، اون پسره عوضي رو قبول كردي دلم مي

 !كنمام و خالي ميولي خب ديدم اگر اين كار رو كنم عقده

بدوني چي كشيدم برسام اگر بدوني چي كشيدم هر روزم جهنم اگر  -

 .بود

 :هاش بيشتر رفت تو هم و گفتهاش تو صورتم چرخيد اخمچشم

 چقدر درد كشيدي؟ -

 !هايي كه حسرت داشتنت و خوردمبه اندازه تمام وقت -
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اش نوازش كرد و ام با شصترخ چپدست راستش و گذاشت نيم

 :گفت

 .رت خوشگلت و اونجوري كردبشکنه دستش كه صو -

 :لبخند محوي زدم دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم

ها كه رفتن به درک صورت منم كه خوب ولش باو گذشت. اون -

غرهاي من رو  -شده. از االن به بعد و بچسب كه بايد هر روز غر

 !تحمل كني

 !سركارخانم غرهاي شماهم هستيم -عاشق غر -

اش دست چپش حلقه شد دورم. رو شونه خنديديم و سرم رو گذاشتم

 :ربع تو سکوت گذشت گفتم يک

 برسام؟ -

 جان برسام؟ -

وقت اونجوري كه با يسنا بودي با من نباش، منظورم ها، هيچميگم -

كردي و هايي هستش كه واسه چزوندن من بهش محبت ميوقت

 كردي. باشه؟ابرازعالقه مي

خواي ي چشم. خب چجوري ميبا اينکه همه اونا مصنوعي بود، ول -
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 !باشه

خوام وقتي بهم خوام ازته قلبت باشه. ميخوام واقعي باشه. ميمي -

با تمام وجودت بگي. وقتي بهم « دارمدوستت»يا « عاشقتم»ميگي 

فهمي چيزا بعدا واسش سرم منت نذاري. ميابراز عالقه كردي و اين

  كه چي ميگم؟

چي ميگي. همينجا بهت قول ميدم  فهممآره خانمم. آره بهارم. مي -

هام بهت واقعي واقعيه، حتي اگر هم تو من رو نخواي كه همه حس

خواي بري كاري خوامت. اگر بگي ازم خسته شدي و ميمن مي

 !كنم كه از رفتنت پشيمون بشيمي

اي مانند نگاهش كردم كه سرش و آورد با تعجب و دهن وقيافه سکته

 :ام و گفتپايين خنديد زد نوک بيني

اون كار رو نميگم كه ديوونه منظورم اينه با كارهاي خوب و  -

 ! چيزهايي كه دوست داري

 :گفتم و بعد گفتم«آهان»

كه دوستت دارم دوما هرچي بينمون اتفاق افتاد، برسام. اول اين -

دوني دختر ظريفه احساسات داره قلبش از اولي رو از يادت نبر. مي

وقت كاري نکن كه شکنه. هيچبرسه مي شيشه است اگر بهش ضربه
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 قلبم بشکنه. باشه؟

 :و بوسيد و گفتموهام ر

چشم. خب االن كه قرارم مال من بشي شش تا چيز بخواه تا  -

 !برآورده اش كنم

  وا! مگه تو غول چراغ جادويي؟ -

 !حاال. تو بگو -

كه دوستم داشته باش عاشقم باش تا آخر عمرت. باوش. اوم اول اين -

م بايد واسم هرروز آيس پک و كلي خوراكي خوشمزه بخري. سوم دو

هرروز بايد بهم بگي بهارم دوستت دارم يا خانمم عاشقتم يا هرچيزي 

كه تو اين موردها بود. چهارم وقتايي كه خونه هستيم و سركار 

بوسه. پنجم كوچولوهامون و نيستيم صبحونه دست خودت رو مي

خري واسشون، ولي چيزايي كه كني هرچي خواستند مياذيت نمي

ديگه كه آها هر اتفاقي افتاد اگر به همخطرناک باشه نه! شيشم و اين

شک كرديم يک اتفاقي واسم افتاد يا هر اتفاقي واسه تو افتاد بيايم به 

 .ديگه مشورت بخوايمديگه بگيم از همهم

 :سرم رو بوسيد
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 !ام قبولهاش رو چشمهمه -

 

 :عميق كشيدم گفتمهام و بستم نفس چشم

 !اين احساس چيه؟ عشق؟ -

 :سرش گذاشت رو سرم و گفت

به قول علي حسيني توي جلد دو رمان براي من بخون براي من  -

عشق چيز عجيبي نيست عزيزدلم، همين كه تو دلت بگيرد و »بمون

 «من، نفسم

ديگه خيره بوديم، هاي صبح اونجا بوديم. يا به همدم -خنديدم. تا دم

گفتيم، يا تهران و نگاه زديم، يا از آرزوهامون ميرف مييا ح

 .كرديممي

هاي صبح بود كه رفتيم خونه. وارد اتاق شدم و از خوشي دم -دم

هام و دراوردم و وارد بلند خنديدم و دور خودم چرخيدم لباس -بلند

حموم شدم، دوش گرفتم، اومدم بيرون با حوله پالتويي صورتيم دراز 

 .آرامش مطلق خوابم بردكشيدم و با 

هام و عوض كردم. بيدار كه شدم ساعت يک بود. بلند شدم لباس

هودي قرمز گشادم و تنم كردم شلوار ورزشي آدي داس تنگ مشکي 
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هام و كردم تو اي بستم گوشيم و گرفتم دستموهام رو باالسرم گوجه

جيب هوديم و رفتيم پايين. وارد آشپزخونه شدم كه سرجام خشک 

 :كشيدن و خنديدن گفت«اووووو»شدم

 .بيا بشين پيشم ساعت خواب بهار خانم -

 :رفتم داخل نشستم كنارش

 كني تو؟ مگه نبايد بري صداسيما؟اينجا چيکار مي -

صبح با برديا رفتيم كارهامون و انجام داديم رفتيم براي ناهار كباب  -

 خريديم اومديم

قيقه گذشت كه برنا سرم و تکون دادم و مشغول خوردن ناهارمچند د

 :با تعجب گفت

 دونيم؟تو تعجب نکردي كه ما مي -

دونيد. اين بردياخان و بارانا خانم دونستم كه مينوچ، چون مي -

 !اتون گفته بودنديشب دهن لقي كردن به همه

خنديدن و سرشون و با تأسف تکون دادن تا وقتي غذام تموم بشه 

نداختند، ولي عين تيکه بهش ميكرد برنا و برديا ام ميبرسام نگاه

 :گفتخيالش نبود و مي
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 .خودتون از من بدتر هستيد -

تر وجود نداره، برسام هم در گفت از اين دوتا زن دليلراست هم مي

 :اين مورد ميگه

 «.من ذلت زده نيستم يک بچه شيعه هيچ وقت ذلت زده نيست» -

خونه و م نماز ميجالبه براتون حتما اين حرف، ولي خب بايد بگم برسا

ام، بچه مثبيته گيره. كال بگم بچهاش رو ميها روزهكه ماه رمضوناين

هاي خودش رو هم داره كه گاهي اوقات شيطنتواسه خودش و اين

 !ديگه. ديديد كه؟

هايي هستم كه گفتم يه چيزي ميگم يک چيزي و من شيفته اين

 .شنويد اصالمي

خواستن ا حاضر شديم چون ميبعد غذا خوردن من رفتيم با دختر

 .ببرنمون تا واسه جشنواره لباس و اين چيزا بخريم

وارد پاساژ شديم كه بعله ديگه همه اومدن سمتمون براي عکس و 

 بهشون چسبيدنمي هي  امضا از برسام و برديا. بعضي از دخترا هم

 زود شناس نگاه و حساس كه هم برسام خواستند،مي امضا ووعکس

 برنا خورديممي حرص بارانا و من كنار، كشيدمي دادمي اامض و عکس
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 !شعوراخنديدن بيمي بشرا و

كردن كه ما، ولي پرسيدن فضولي ميامون و ميبعضي دختراهم نسبت

شد و به برسام چي اومديم و اين حرفا. اي كاش زبونم الل مي

ن و موگفتم تازماني كه نيومده خواستگاري و نامزد نکرديم نسبتنمي

بگه. انقدر دوست داشتم جار بزنم كه من عشقش، عمرش، زندگيم، 

 !ولي نميشه ديگه نميشه حيف

 

 ۱4_پارت#

هاي پاساژ تک بالخره ازشون جدا شدن و ما توسنتيم بريم جلو مغازه

رفتند. جلوي يک مغازه گرفتن ميو توک ميومدن عکس و امضا مي

رد. به برسام نشون لباس مجلسي وايستاديم يک مانتو به چشمم خو

 :گفتم« نوچ»دادم كه پوكر شد ابرو انداخت باال و

 چرا نه؟ اين كه قشنگه؟ -

خوره. خانم بايد به سليقه قشنگ هست، ولي به سليقه من نمي -

 .اقاش لباس بخره

ورفت! من مات شده با دلي پر از كارخونه شکر و قند سازي شده 

ه خودم افتادم و دويدم برنا ب« بيابريم»بهش خيره بودم با صداي 
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 !دنبالشون

 .رفتيم جلوي يک مانتو فروشي بزرگ ديگه رفتيم

يک مانتوي خيلي خوشگل به چشمم خورد نامحسوس به برسام نگاه 

 !كرد ابروش و داد باال يعني نهكردم اونم داشت نگاهم مي

 .پوكر نگاهش كردم و چرخيد يک سمت ديگه

كردم اين رچي انتخاب ميدخترا چند دست لباس گرفتن، ولي من ه

 !ذاشتپسره پررو نمي

 برديا و برنا بودن كرده نوشيدني هوس دخترا رفتيم از مغازه بيرون

 و ريختيم كرم برسام منو بيان تا بخرن رفتن گوش به حلقه غالم هم

 .حرفا اين و باردارن كه كرديم اذيت

. داد كيف كلي شدناونا هم كه فاز بچه مثبت برداشته بودن قرمز مي

 .گرفته بودن موز شير منم براي اومدن هم دوتا اون

 كه باال آوردم و سرم خوردممي و نيمکت نشسته بودم روي دسته

 و پشتم زدن دخترا گلوم تو پريد شيرموز ديدم و برسام شيطون قيافه

 اشغره چشم. كردمي نگاهم خنده با برسام شدچي پرسيدنمي هي

 .شديم بزرگ مغازه يک وارد شد كه تموم خوردم كامل و رفتم
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وارد مغازه بزرگ شديم همه قسمت مردونه داشت هم زنونه چند 

نفري اومدن سمتمون و بله. بالخره با رسيدگي هاي صاحب مغازه 

 :رفتن رو به پسرا و ما گفت

خوش اومديد واقعا مغازه ما رو منور كرديد بفرماييد هرچي  -

 !مخوايد بگيد تا واستون مُهيا كنيمي

بدبخت پاچه خوار »پوكر شدم. تنها چيزي كه تو مغزم بود همين بود 

نگاهش خورد به من كه چشم قره اش رفتم و رفتم « بازيگرنديده

سمت يکي از رگال هاي مانتو يه مانتوي جاذاب به چشمم خورد به 

برسام نشون دادم كه باز ابرو انداخت باال، دست هاش و كرد تو 

هام رو وتر به خدا اگه امروز همه لباسجيبش و بيخيال رفت جل

 .خودش انتخاب نکنه ديگه ول كن نيست

گفت نه خوب نيست دنبالش رفتم. رو هر كدوم دست ميزاشتم مي

 :فالنه بهمانه آخرسر صدام و درآورد

عه برسام بسه ديگه خسته شدن هي هرچي من ميگم ميگي نه  -

 .خوب نيست فالنه يکي رو انتخاب كن ديگه

 :انگشت اشاره اش رو گرفت جلو چشم هام و گفت خنديد
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 !سرآقاتون داد نزن اين اوال، دوما برگرد پشت سرت رو ببين -

باتعجب چرخيدن به پشت كه دهنم باز موند يه مانتوي خيلي 

 :خوشگل جذاب ماماني بود. برسام فکم و برد باال و گفت

 !ساده است ديگهخب حاال انگار چيه يک چيز  -

 دوني چيه؟ه است ولي ميآره ساد -

 :سوالي نگاهم كرد گفتم

ساده است ولي چون تو انتخاب كردي و سليقه تو هستش از نظر  -

 !من خيلي قشنگه

 .نيشخند جذابي زد و خيره شدم بهم

اومدم بيرون كه ديدم اوه! اينجارو، خانم ها آقايون هركي ميخواد بره 

شد بياد بيرون. رو به داخل بايد هزارتومن بده بره داخل كارش تموم 

 .صاحب مغازه گفت كه اين ست رو برامون بياره

رفتم داخل پرو و تنم كردم انقدر خوشگل بود تو تنم حد نداشت 

 :صداي بشرا از پشت در اومد

 اوي بچه پوشيدي يا نه؟ -

در رو باز كردم هر پنج تاشون پشت در بودن تا من رو ديدن 
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 :هم كرد چرخيدم گفتمابرهاشون رفت باال برسام خيره نگا

 چطوره؟ بهم مياد يانه؟ -

 .بارانا: مثل ماه شدي

 :روبه برديا گفت

واي برديا فکر كن روز عروسيش تو اون لباس سفيدش چقدر زيبا و  -

 !درخشان ميشه

 :برنا باخنده

 !فعال عروسي مروسي رو بيخي، اوي برسام خواهرم رو خوردي -

 :نگاهش كردم با خنده گفت

عشق خودمه به تو چه؟خوبه من هگ گير بدم كه چرا  زن خودمه -

 كني؟اش به بشرا نگاه ميهمه

 :خنديديم گفتم

 !خوردي آقا برنا؟حاال هسته اش رو تف كن -

برنا كه ديد كار داره به جاي باريک ميکشه و ممکنه بيشتر ضايع بشه 

 :من رو هول داد تو پرو درو بست گفت
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 !عوضش كن بيا بيرون -

مون لباس چند تا عکس گرفتم و بعد درآوردم و لباس خنديدم باه

خودم و تنم كردم رفتم بيرون برديا داد به يکي از اون آدم هايي كه 

 .مختص به رگال مربوطه بود تا بپيچتش

 چيزاياين از اي خونه تو شلوار و لي شلوار و چندتا مانتوع و شال

رار شد مردونه و ق هاي رگال قسمت رفتيم گرفتيم خوشمل رنگي

 اسکي يقه با واسه برسام و من انتخاب كنم. يک كت تک چرم مشکي

 دادم نشون بهش خورد چشمم به مشکي كتون شلوار يه و كلفت

 :گفت زد لبخندي

 !قشنگه بانو -

با ذوق خنديدم. براي آوردن رفت پرو سرم و كرم مردم به رگال هاي 

 خورد ممكفش و پيرهن. يه نيم بوت بند دار مردونه چرم به چش

 به مشکي يکي كاربني آبي يکي پيرهن دوتا كه چرخيدن برداشتم

 رو در يک زدم در پرو جلو رفتم برداشتم هم دوتا اون خورد چشمم

 :گفت و بيرون جلو آورد و سرش كرد باز

 جونم عشقم؟ -
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 :گرفتم سمتش و گفتم شلبا نيش

 !بيا اين ها رو هم امتحان كن ببين چطور ميشه باهاش -

گرفتش رفت داخل من هم رفتم عقب تر گوشيم و دارودم تا اومد  ازم

كردم چجوري ازش بگيرم كه دستم فيلم بگيرم داشتم امتحان مي

زدم روش تا وايسته ولي در باز شد و خورد روي استارت داشتم مي

برسام دست به جيب شلوار اومد بيرون چشم هام از گوشي اومد باال و 

 !ب. لعنتي خوشتيپخيره شدم بهش المصب جذا

دلم رفت براش خنديدم دستش و گذاشت لبه هاي كت يکم باز كرد 

و چرخيد بعد ابروي راستش و داد باال و سوالي نگاهم كرد، نيشم شل 

شد لبم رو گاز گرفتم و فهميد كه براش ضعف كردم خنديد و رفت 

داخل كه تازه يا م اومد رو فيلم بود گوشي، استپ كردمش و بعد سيو 

دمش رفتن ببينم چطور شد و بايد بگم، به طور تعجب آوري كر

 !قشنگ و جذاب بود

دوباره در باز شد و همون اتفاق قبل بچه ها هم كه لباس پرو كرده 

 !بودن اومدن و تو تنش ديدن اون ها هم ذوق زده شدن

 

لباس ها رو داديم بهشون تا بپيچن برامون و براي اولين بار تعجب 
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 بالگريم پيج تو كارهاشون واسه كه نخواست ناختكردم كه من رو نش

 .كنم تبليغ

ولي توجهي نکردم و زديم بيرون از مغازه رفتيم طبقه باال كه كافه و 

خواست چيزها داشت چون آقاي قول چراغ جادو ميرستوران و اين

واسم چيزايي كه بهش گفتم و قولش رو داده بود رو بخره ولي خب، 

 .بازهم بله

كنم يز خوردم اعتقاد داريد؟ من رسما اعالم ميشماها به چ

زارن به تن آدم خوردم با اينها اومدم پاساژ لباس بخرم نميچيز

  بچسبه

درسته منم مثل اون هام ولي ديگه طرفدار هام اينجوري نيستند بهم 

بچسبند جدا نشن نزارن به كارم برسم. بدون توجه با حرص رفتم رو 

ره عالي بزرگ پاساژ بود نشستم دست به يک ميز دو نفره كه دم پنج

كندم و حرص سينه شدم و به بيرون خيره شدم پوست لبم و هم مي

شعورها رفتن سر يه ميز ديگه نشستن خون خونم خوردم؛ بيمي

خواستم گرگ بشم برم كله هركي اينجاست و بکنم خورد ميومي

 ...هاي عَعوضي

 د نگاهي بهش انداختمفحشم با لرزش گوشيم كه رو ميز بود قطع ش
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«Mr. Actor» كرد چشم قره به گوشي و خودش كه نگاهم مي

رفتم و ريجکت كردم گارسون اومد و سفارشم و كه پيتزا با سيب 

 .زميني سرخ كرده بود رو گرفت

هنسفري بي سيم ام رو گذاشتم تو گوشم رفتم اليکي و چندتا داب 

فتم كه زنگ خورد رفتم داشتم با آهنگ گل سرخ فرزادفرخ داب مير

ايندفعه جواب دادم چون دفعه  «Mr. Actor»اخم هام رفت توهم

 :زددهم بود زنگ مي

 بله چي ميگي؟ -

 :با آرامش جواب داد

 !بلندشو بيا اينجا بشين، تنها واسه چي نشستي اونجا -

نميام شما بشين غذات رو بخور بعدشم مثل بچه آدم سرت رو  -

 !كشينم خط كلفت قرمز ميندازي ميري خونتون دور ممي

 !بهار لجبازي نکن بيا بشين، زدي به برق ها -

آره دوست دارم بزنم به برق من ديگه نه با تو نه با برديا نه با  -

هيچکس جايي ميام چون نه حوصلتون و دارم نه حوصله آدم هايي 

 !كه ميان دور و اطرافتون حاال هم قطع كن
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 ...بهار -

ولي، ولي غذاي من اينها نبود كه! رو به  قطع كردم كه غذام اومد

 :گارسون گفتم

زميني ببخشيد آقا ولي غذاي من اينها نبود من گفتم پيتزا و سيب -

 !نه همبرگر و مرغ سوخاري و سيب زميني قارچ

لبخندي زد رفت، وا ملت ديوونه شدن؟! چرا اينجوري كرد؟! شونه 

ود واسه برگر و مرغ انداختم باال ولي دستش درد نکنه دلم لک زده ب

خوردم انقدر گشنه ام بود زميني و قارچ. دو لپي ميسوخاري سيب

برام از اينستا اس اومد گوشيم و باز كردم رفتم تو پيجم كه ديدم 

بشرا اس داده رفتم داخلش كه چشم هام گرد شد زدم رو استوريش 

 .كه منو تگ كرده بود

خوردم زبونم و از مي من بودم داشتم بيخيال دو لپي ساندويچ ام و

كشيدم دوربين رفت سمت بارانا روي لذت خوشمزگي غذا رو لبم مي

گفتن:چه با لذت خنديدن و ميو برنا و برسام و برديا اونا هم مي

خوره. اذيتش نکنيد كنه چي داره ميخوره. آدم ندونه فکر ميمي

 !خواهرم و بس كنيد شما دوتا اِ
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خنديدن عد نگاهشون كردم داشتن ميتند تند نفس عميق كشيدم و ب

آوردند. هه اينجورياست؟باشه شماهاهم داشته باشيد و شکلک درمي

غذام و خوردم گارسون و صدا «جونمنوش»اد استوري كردم و نوشتم

تاپيتزا مخصوص ۴تا همبرگر،  ۴9كردم اومد جلو گفتم:اگر ميشه 

 !ريد ميبرمتيکه، و ميگوسوخاري برام بيا۸تاقارچ، مرغ۴۴خانواده، 

بدبخت چشم هايش گرد شد ولي نميدونه كه من ميخوام غذا درماني 

كنم...گارسون رستوران رفت، گارسون كافه رو صدا زدم اومد و 

تا آييس پک بلوبري، موزي، سيب ترش، 2گفتم:اگر ميشه برام 

 !شکالتي و دوتا بستني شکالت تيکه اي

نتظر موندم و اين يکي هم چشم هاش گرد شد و رفت نيم ساعت م

بدون توجه به اون پنج نفر تو اينسنا گشتم و پست گذاشتم، يکم دير 

گذشت از گارسون ها پرسيدم و گفتن چون شلوغه يکم دير شد 

دقيقه ديگه آماده است ميتونم برم تحويل بگيرم، بلند شدم رفتم ۴9تا

سمت رستورانه و از شانس قشنگم بايد از جلوي اونها رد ميشدم زنگ 

 .زنگيدم تا بياد ببرتمآژانسي كه وقتايي كه ماشين نداشتم ميزدم 

ساله بود و راننده يکي از ماشين ها بود 20آقاي محمدي كه يه پسر

 جواب داد:بله بفرماييد؟
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 سالم اقاي محمدي راد هستم شناختيد؟ -

 سالم خانم راد بله شناختم بفرماييد ماشين ميخواستيد؟ -

 :انقدر دلم ميخواد بهش بگم

 !نه همينجوري زنگيدم بشينيم گل بگيم گل بشنويم -

 :ولي همونجور كه از جلوشون رد ميشدم گفتم

 .(.....)بله ماشين ميخواستم اگر ميشه بفرستيدپاساژ -

  .چشم االن خودم ميام دنبالتون. خدانگهدار -

بوق خورد! پسره بوزينه تلفن و رو من قطع كرد! بزنم مثل چي 

 .بچسبه به سقف

و خوراكي هاي خوشمزه ام رو تحويل گرفتم و رفتم پايين همه رفتم 

با تعجب نگاهم ميکردن دلم ميخواست بگم:چيه نگاه داره؟دوست 

 .دارم ميخورم به كسي ربطي نداره

ولي يک چيزي عجيب بود هرپسري كه ميومد نزديکم يک دفعه اي 

 !كردميگرخيد راهش و عوض مي

رسيده بود در رو باز كردم وسيله  بهش اهميت ندادم رفتم بيرون، بعله

هام رو گذاشتم داخل و بعد هم خودم نشستم سالم عليک گرمي كرد 
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 .ولي من به سردي جوابش و دادم به روي خودش هم نياورد

حركت كرد سمت خونه و من تا خود خونه بي صدا اشک ريختم 

 .بخواطر بي معرفتي برسام

يله ها رو برداشتم در جلو در خونه وايستاد تشکر و حساب كردم وس

رو باز كردم خواستم پياده بشم كه صدام كرد برگشتم نگاهش كردم 

چرخيده بود سمتم سرش پايين بود گفت:ام خانم راد من شنيدم 

 ديشب نامزدي اتون بهم خورد درسته؟

 :تاييد كردم با لکنت گفت

ام خانم...خانم راد من...من يه دو سالي...هست كه...كه به  -

ما آخر ...عالقه دارم و...اگر ميشه اجازه بديد..شما...ع

 !هفته...ب...بر...برسيم خدمتتون...وا.واسه خواستگاري

چشم هام گرد شد. اين چي گفت؟گفت بهم عالقه داره ميخواد بياد 

ميگه؟ديوانه است خواستگاريم؟نه واقعابهم عالقه داره؟اونم دوسال؟چي

 اين؟

تر هستم شما ده سال كوچيک گفتم:ببخشيد آقاي محمدي من از

خوام ازدواج كنم بعدشم هنوز سن ازدواج و بعدشم من هنوز نمي

نرسيده هيچ عالقه اي هم به شما ندارم ببخشيد ولي جواب من منفي 
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 .هستش خدانگهدار

پياده شدم و رفتم جلو در خونه باز كردم و رفتم داخل كه صداي 

 :اومد وجي

 وري جوابش و دادي؟كشي؟چرا اينجخجالت نمي -وجي)

دوست داشتم بعدشم من نامزد دارم اونوقت بيام بهش بگم آره  -

 حتما تشريف بيار منم چشم بسته قبولت ميکنم؟

 باز دوباره شروع كرد. چته تو هار شدي پاچه ميگيري؟ -وجي

 (!خوام غذاهام رو بخورمگمشو برو اعصابت و ندارم مي -

دا و آيس پک ها غ  فله رفتو رفت! عجيبه براي اولين بار اين ن

وبستني ها رو گذاشتم اشپزخونه و رفتم داخل اتاق خريد هاي خودم 

از شانش قشنگم تو ماشين برسام بود. لباسم و عوض كردم همونايي و 

تنم كردم كه بيدار شدم پوشيدم و رفتم بيرون بستني ها و آيس پک 

نشستم پشت هارو گذاشتم تو فريزر سس قرمز و از يخچال درآوردم و 

 .ميز و شروع كردم با لذت خوردن

داشتم خودمو خفه ميکردم كه صداش اومد: بسه نخور خفه كردي 

 خودتو!
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ترسيدم ولي به روي خودم نياوردم. از گوشه چشم نامحسوس نگاهش 

 كردم و چشم قره اش رفتم خنديد وگفت:

 خب حاال توهم قهر نکن خانم قهرقهروي من! -

م دلم ميخواست برگردم ببينم داره چيکار دلم ضعف رفت، رفت پشت

كنه كه خواستم سرم رو برگردونم ببينم داره چيکار ميكنه ميمي

 ام رو گرفت و گذاشت رو ميز!ديدم دست راستش ساندويچ

با دهن پر اعتراض كردم كه خنديد دست هاش دور شونه ام محکم و 

گوشم  سفت حلقه شد چونه اشو گذاشت رو شونه ام زمزمه وار دم

 گفت: ميگم، خانم من قهر كرده االن؟

 سرم رو تکون دادم همون مدلي گفت:

 االن دلش ميخواد اقاشون نازشو بکشه؟  -

سرم رو تکون دادم با دست چپش محکم بغلش رو سفت كرد با دست 

راست گوشيش و از جيبش درآورد ورفت جلو چشمم صفحه رو 

كه به روشن كرد عکس تکي من بکگراندش بود رمزش و 

 زد. بود رو« خانمِ آقاي بازيگر»يعني  «Mrs. Actor»اينگليسي

قفل باز شد و عکس خوشگل دوتاييمون و كه ديشب گرفته بوديم 

گذاشته بود صاف و شيک نشسته بود پاي راستش رو پاي چپش 
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گردونده بود دست چپش و گذاشته بود پشت صندلي، منم گوشي 

با  دم رو نيمرخ راستمدست چپم بود دست راستم و گذاشته بو

گرفتم بعد اين عکس سه ودلبري نگاهش ميکردم سلفي رو مي ناز

هام گرفت اينم بگم كه نگيد چرا چهار تا ماچ درست حسابي از لپ

 نگفتي و اين حرفا!

 من با شما رک و راستم مثل كف دست!

 

دونستم چرا؟اونم مني كه رفت تو اينستا استوري گذاشته بود! من نمي

 توري ميذاشت رو هوا ميقاپيدمش!تا اس

رفت تو استوريش ابرو و چشم من بود و نوشته بود:براي كسي 

جنگم كه ميدونم ارزش بدست اوردنش به زيبايي مي

 «خودشه...شاهدخت زيباي من

!اين عکس و از كجا اورده؟اينو هيچکسي جز خودم نداره!يعني اين 

 عکس و ديشب گرفته بودم خيلي هنري و قشنگ بود.

 

نگاه متعجبم وكه ديد خنديد و گفت: اوال انقدر سرت گرم خوردن بود 

به گوشيت نگاه نکردي ببيني حتي تگت هم كردم. دوما اين عکس 
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صبح كه اومدم اينجا اول اومدم باال سرت ک بيدارت كنم ولي چون 

 و كش رفتم. گوشيت خيلي قشنگ و ناز بودي د!لم نيومد رفتم سر

نبود به كسي نگيم و نفهمند االن؟عالم و آدم اوكي ولي مگه قرار  -

من و ميشناسن اين عکس و كه ديدن احتماال ميفهمن چشم و ابروي 

برسام وارسا »منه بعدشم االن پيج هاي اينستا پستش ميکنن و ميگن 

كه همين ديشب عروسيش بود و بهم خورد اين عکس رو منتشر كرد 

يعه و حاشيه درست برات كلي شا« تونه باشه؟به نظرتون كي مي

 ميکنن ميفهمي؟

 

صندلي رو چرخوند سمت خودش نشست جلو پام و دستم رو تو 

دست هايش گرفت گفت: الهي قربونت برم عشق من اره ميفهمم ولي 

خوام همه بفهمند تو مال مني، تو خانم مني، زندگيه مني، يه من مي

شم، اشک از چشماي خوشگلت بياد من صدهزارباز ميميرم و زنده مي

من هيچ نگراني و ترسي ندارم از اينکه اين خبرها پخش بشه حاشيه 

هم نيست شايعه هم نيست واقعيت داره. تو براي قلب من واقعيتي، 

خوام همه رو خبردار كنم كه تو قراره زندگي هستي، عمر مني. مي

واسه قلب و خود من بشي. پس انقدر حرص نخور بزار من كار خودم 

 برات سوپرايز دارم!رو انجام بدم كه 
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 از دست تو برسام دوباره داري چيکار ميکني؟ -

حاال ديگه. دارم يه كاري ميکنم منتظر باش سركار خانم  -با شيطنت

 كوچولوي غرغرو!

اخم كردم دست به سينه شدم و گفتم:من كوچولو و غرغرو نيستم 

 برسام من بزرگ شدم مثال نوزده سالمه ها!

لته من بيست و نه سالمه. هم از من خنديد و گفت:تو نوزده سا

كوچولو تري هم مثل بچه ها ميموني واسه همينه كه ميگم 

 كوچولويي!

زبون دراز كردم بعد گفتم:اصال همينه كه هست خيلي هم دلت بخواد 

 ديوونه!

نوک بينيش و به بينيم چسبوند و گفت:آره عشق دلم، من ديوونه ام 

 كه ميخوامت ديگه!

 ه اخم كرد زود لبم و از حصار دندونام آزاد كردملبم و گاز گرفتم ك

ديدم اوضاع داره نابود ميشه سريع بحث و تغيير دادم گفتم:پس بقيه 

 كوشن برسام؟

بقيه رفتن خونه ما شام اونجاييم. مامان غذاي مورد  -خنديدرفت عقب

 عالقه عروسش و درست كرده!

ام من باناله گفتم:واي نه من خورشت اسفناج دوست ندارم برس
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 نميدونم اسفناج هم غذاست كه اين بارانا دوست داره ايش.

موهام و بهم ريخت و گفت:ديوونه من كه بارانا رو نميگم. مامانم غذاي 

 مورد عالقه شما رو درست كرده!

گيج و گنگ نگاهش كردم گفتم:خب چه ربطي به من داره؟واسه چي 

 غذاي مورد عالقه منو درست كرده؟

زد به پيشونيش و گفت:اي خدا چرا انقدر  قيافه اش ناله شد

 خنگه؟من چرا عاشق اين شدم آخه؟

ببخشيد غلط  -اخم كردم خواستم جيغ بکشم كه سريع گفت:ببخشيد

كردم جيغ نکش...تو قراره خانم من و عروس مامانم بشي ديگه؟ پس 

توهم عروس مامان مني و مامانم غذاي مورد عالقه عروسش و 

 كرده! درست

فت باال و اهان گفتم بعد باز با ناله گفتم:واي برسام من ديگه ابروهام ر

 جا ندارم شام بخورم.

خنديد و گفت:خب مگه مجبور بودي اينهمه رو بخوري تا واسه شام 

 جا نداشته باشي؟

 دوني.خوبه خودت دليلش و مي -

خنديد و گفت: اوكي ببخشيد. بلند شو برو باال لباس خوشگالتو بپوش 

 بريم خونه ما
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سرمو تکون دادم بلند شدم كمک كرد تا غذاهارو جمع كرديم رفتم 

اتاقم و لباسم و عوض كردم ... يه شلوارلي تنگ قدنودمشکي پام 

كردم، يه پيرهن مردونه چهارخونه قرمزمشکي كه تا زانوم بود، آرايش 

هم نکردم البته برسام گفته بود نکنم چون بدون آرايش خوشگلترم، 

رنگم هم سرم كردم گوشيم و برداشتم و رفتم  شال هنرمندي مشکي

زد پايين. برسام به اوپن تکيه داده بود داشت با گوشي حرف مي

سرش پايين بود. جلوش وايستادم سرش اومد باال لبخند خوشگلش و 

 زد.

كنه دست راستش دور بازوم پيچيد از اونا كه باهاش دلبري مي

شکايت هامون ميگه بزار كشيدم جلو و دم گوشم گفت:وكيلمه داره از 

 حرفاش و بگه بعدش ميريم خونه ما.

سرم و تکون دادم دست هام پيچيد دور كمرش و بغلش كردم سرم رو 

گذاشتم رو رو سينه ستبرش و چشم هام رو بستم صداي قلبش مثل 

آهنگ بود برام. خدايا صدهزارمرتبه شکرت كه عشقم و بهم رسوندي. 

 ين افتادم:ياد معني دو آيه اخر سوره ياس

 )صداي خنده خدا را مي شنوي؟

 دعاهايت را شنيده ...
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 و به آنچه محال مي پنداري مي خندد...(

 

 لبخندي از ته دل روي لب هام نشست و باز خداروشکر كردم.

 

 گوشيش و قطع كرد سرم رو بردم باال و گفتم: چي ميگفت؟

ه هم پرونده سنگيني دارن تنها جرمشون اين نبود خيلي جرم ديگ -

داشتن بنابراين دادگاهشون خيلي زود تشکيل ميشه و ما بايد تو 

 دادگاه شون شکرت كنيم.

سرم رو تکون دادم از بغلش رفتم بيرون و رفتيم سمت در كليد و از 

جا كليدي برداشتم و رفتيم بيرون. زنگ در رو زديم بعد چند لحظه 

 ه!صداي تيک در و بعدش صداي برديا اومد:بيايد تو در باز

برسام در رو هول داد رفتيم داخل حياط رو طي كرديم و رسيديم به 

در ورودي كه در باز شد خاله آرزو اومد بيرون و شروع كرد به قربون 

صدقه رفتن من. خجالت كشيدم و سرم رو انداختم پايين خاله بغلم 

كرد و گفت:خداروشکر ميکنم واسه اينکه پسرم انتخابت كرده و از 

 طه نجات پيدا كرد.دست اون افري

نگاهم خورد به برسام كه دست به جيب با نيشخند و لذت داشت به 
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لبخندي زدم و نفس عميقي كشيدم صداي بلند  ما نگاه ميکرد

 عموباربد از داخل اومد: آرزوجانم بيايد داخل ديگه!

 

 خاله رفت عقب و گفت:

 راست ميگه بيايد داخل انقدر ذوق دارم حد نداره! -

انش و بغل كرد دستش و بوسيد كه خاله زود تشرش زد و برسام مام

 برسام گفت:

 الهي برسام فداي ذوق و خوشحاليت بشه. -

خاله سر برسام و تو دستش گرفت و پيشونيش و بوسيد. به عاشقانه 

هاي عشقم و مامانش لبخند رضايت بخشي زدم و از ته دل ذوق 

ور كمرم حلقه كردم خاله جلوتر از ما رفت داخل برسام دستش و د

كرد و ماهم رفتيم داخل تا وارد شديم بارانا و بشرا و خاله مامان!كل 

كشيدن و برنا و برديا و عمو باربد و بابا! دست زدن با خجالت و تعجب 

خنديدم برسام هم انگار از همه چي خبر داشت چون يه چشمک بهم 

من و زد و خنديد مامان و بابا اومدن جلو و محکم بغلشون كردم سر 

برسام و بوسيدن بچه ها اومدن جلو برديا و بشرا بغلم كردن برديا 

 گفت:
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خيلي خوشحالم كه داداشم انتخابت كرده. ميدونستم دوستت داره  -

فقط از سر لج و لجبازي بود كه اون كار رو با خودتون كرد وگرنه از 

 بچگي دلش برات رفته بود!

 

ا خنده شرمگين دستش و به ابروهام پريد باال به برسام نگاه كردم ب

 گردنش كشيد باورم نميشه!

ما از اولش قسمت همديگه بوديم اين مدت خودمون و اذيت كرديم!از 

وقتي عاشقش شدم و تا االن رو مرور كردم...تا به خودم كه اومدم 

ديدم به عنوان نشون يه حلقه ظريف توي انگشت چپمه سرم رو 

ون نگاه كردم با ديدن خنده اش گرفتم باال به اون آسمون سياه و خند

 خنديدم.

 آينده

اشکي كه از چشمم ريخت و پاک كردم خودكار رو گذاشتم بينش و 

دفترم رو بستم گذاشتم كنار روي صندلي بلند شدم و رفتم جلو پشت 

ايستادم، هق هق امونم و بريده بود يه دستم و جلو دهنم  i.c.uشيشه

ماهه ۴اورم نميشه كه گرفتم و يه دستمم گذاشتم روي شيشه. ب

زندگيم بين اين همه دستگاه توي خواب نباتي رفته بود. نگاه پر از 
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ديدم متنفر ميشدم از هرچي ترحم و ناراحتي مردم و پرستار ها رو مي

 ترحمه.

تو اين يک ماه چندين بار دوستا و آشناهاي برسام ومن اومدن و كلي 

گرفتن ولي حراست پيمشون بودن. خبرنگار ها هم مي اومدن خبر مي

بيمارستان راهشون نميداد. لعنت به اون شب كه زدگيمو نابود كرد. 

لبم و گاز گرفتم كه دستي روي شونه ام قرار گرفت سرم چرخيد برنا 

و بشرا بودن، چشماي برنا كاسه خون بود و چشماي بشرا مثل 

چشماي من بود. چرخيدم سمتشون و برنا رو بغل كردم دست هاش 

ر بازوهام و محکم به خودش فشرد صداي شکستن استخوان پيچيد دو

 هام رو شنيدم نتونستم نگه دارم هق هق و بغضم رو.

 گريه سردادم تو آغوشش. سرم رو بوسيد و با بغض گفت:

آروم باش خواهري ميبيني كه حالش خوبه دكترش هم گفته از روز  -

 اول بهتر شده

... مگه نه؟... اون...مقاومه... ب...برنا...ب...برس...برسام من...قويه. -

 منو...تنه...تنها نمي...نميزاره...آره...برنا؟

اره عزيزدلم. اره قشنگ من. برسام تنهات نميزاره. اون قول داده تا  -

آخرش عمرت باهات باشه. برسام وقتي قول بده مردونه پاي قولشه. تو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 517 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

 دوني.كه بهتر مي

ر ت...ت...تنهام ا اگر....اگ..آ...آره...ا...ا...ام -

 كشم. بزاره...چي؟...م...م...من...خودم...و...مي...مي...

هيس هيچي نگو ... نزن اين حرفو برسام خوب ميشه خواهري سالم  -

 مياد بيرون

دكتر برسام كه مرد مسني همراه پرستار ها با لبخند مرموزي از اتاق 

 اومد بيرون رفتيم سمتش و گفتم: دكتر ميتونم برم داخل؟

رش رو تکون داد در رو باز كردم و رفتم داخل. به در تکيه دادم و س

خيره شدم بهش دستم و جلو دهنم گرفتم و هق هقم و خفه كردم. 

رفتم جلو نشستم رو تخت كنارش. رنگش پريده بود و لب هاش سفيد 

 و خشک شده بود. لبم و گاز گرفتم.

باال. گونه  موهايي كه ريخته بود روي پيشونيش و زدم كنار و بردم

 اشو نوازش كردم با بغض گفتم:

 دوني يک ماهه منتظرتم؟برسام جوني نميخواي بيدار بشي؟. مي -

 ياد يک چيزي افتادم با ذوق و بغض گفتم:

راستي عشق من واست يه خبر دارم برات درحد بنز. خبر داري دارم  -

سي خاله شدم و تو عمو؟يادته چقدر بارانا و برديا هول بودن تا عرو
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بگيرن؟براي همين بود ديگه اينها از بس كه هَوَل همديگه بودن تو 

ماهشه مامان خانما خبر 4دوران نامزدي كار رو تموم كرده بودن بارانا 

داشتن از همه چي و نگفته بودن تازه ديشب به همه گفتن اونم بعد 

يک ماه. برديا ميگه اين يک ماه هرچي زور كرد به بارانا كه بگن 

يگه بخواطر وضع برسام نشد كه بگيم ولي من كه ميدونم نگفتن م

 بارانا خجالت ميکشيده بگن.

واي نميدوني برسام خيلي خوشحالم نميدوني برديا با چه عشقي از  -

. با برنا شرط كنه حد نداره خيلي خوشحالم براشونبارانا مواظبت مي

باتو هم ره نه داييش ببين از االن بستيم حالل زاده به خاله اش مي

بندم كه شبيه من ميشه نه شبيه تو و برنا اينو حس شيشمم شرط مي

ميگه. اين يک ماه انقدر دوست و آشناها اومدن بهمون سر زدن و 

حالي ازت بپرسن كه شرمنده اشون شدم نميدونم چجوري بايد 

جبران كنم واسشون.االن يک ماهه مرخصي گرفتم از دانشکده و 

دل بکنم و تحمل ندارم برم اونجا و نبينمت.  نرفتم نميتونم از اينجا

راستي برسامي يه كار جديد بهم دادن واسه يکي دوماه ديگه ازت 

خوام ها بايد كمکم كني اگر بيدار نشي و كمک نکني قهل كمک مي

 ميتونم.
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خو نامرد دلم واست يک زره شده خو چطور دلت مياد با من  -

 اينجوري كني؟!

 با شيطنت بيشتري گفتم:

تو هم مثل من لوس شدي؟ ميخواي نازتو بکشم؟اره آقامون؟ آقايي  -

من قهر نکن ديگه بوخودا من خيلي تنهام وقتي نيستي. برسام جونم 

آشتي فردا ميريم تو كشتي با بچه  -آشتي -آشتي كن ديگه، آشتي

 هاي رشتي!

 

خنديدم با بغض. نيم رخ شدم و كنارش خوابيدم سرمو گذاشتم روي 

 دستش و بغل كردم. با بغض گفتم:شونه اش و 

دوني برسام من تو رو از از نبودنت زده به سرم خل و چل شدم. مي -

بچگي دوست داشتم خيلي هم دوستت داشتم ولي تو يه كارهايي 

ميکردي كه حرصم و درمياوردي ازاون غرور مضخرفت كه هرو بري 

ط هاي رو بخواطرش قرباني ميکردي متنفر بودم. )با نوک انگشتام خ

دوني ديروز كه گيسو اومد كشيدم رو ساعدش(برسام ميفرضي مي

اينجا ديدنت بهم چي گفت؟ گفت اي كاش عمو برسام زوداز خواب 

بيدار بشه عروسي بگيريد من دلم ميخواد تو عروسيتون برقصم و زود 
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اتون و ببينم باهاش بازي كنم. برسام به نظرت اسم بچه هامون نيني

ن ميگم اسم دخترمون و بزاريم نيکي يا سِودا و چي بزاريم؟ م

پسرمون هم بزاريم ميالد ياسياوش. واي چه جيگري بشن بچه 

 هامون.

 

 صداي آروم و خشدار ولي بم و مردونه اي به گوشم خورد:

 باشه دورت بگردم. هرچي تو بگي همونه! -

به گوش هام اعتماد نداشتم همونجور كه مات و مبهوت بودم صاف و 

شستم و نگاهش كردم. لب هاش خنديد چشم هاش خنديد سيخ ن

 گفت:

دونستم انقدر دوستم داري كه حاضر شدي يک ماه بخواطر نمي -

مني كه تو كما بودم و امکان داشت برم از پيشت صبر كني و پيشم 

 بموني!

ريخت و چشم هام سوخت، من بودم و اشک هايي كه از چشمم مي

 بوسه و روي دستشهقم بلند شد آغوشي كه براش جون ميدادم. هق 

خداروشکر كردم و قربون صدقه اش ميرفتم. هام ديوونه بازي . بينزدم

خنديد و جوابم و با قربون صدقه هاش به ديوونه بازي هاي من مي
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 گفتم:داد، مي

نامرد چطور دلت اومد اينهمه مدت آزارم بدي؟چطور  -

 تونستي؟خيلي بدي!

 ت:بوسيد و گف و موهام رو خنديد

برخالف تمام بدي هاي من خوبي. از وقتي عاشقت و بعد استادت  -

دونم اگر اينجايي كار دلته. ولي شدم همه اش بدكردم درحقت. مي

كرد( ولي بهار تو حيفي نبايد بموني پيش كسي كه فلج بغض)مردمن

شده و از گردن به پايين نميتونه حركتش بده. كسي كه آينده اتو 

 داغون ميکنه.

 چند ثانيه نفس گرفتن ادامه داد:بعد 

بهار خواهش ميکنم برو حق تو نيست با مردي باشي كه ديگه  -

 نميتونه مثل قبلش زندگي كنه. بهارم برو.

 

گنگ نگاهش كردم. اين چي ميگه؟اين دري وري ها چيه كه ميگه؟ 

 نگاه گيجم و كه ديد با بعضي كه بيشتر داشت منو خفه ميکرد گفت:

از گردن به پايين فلج شدم و ديگه نميتونم مثل قبل  فلج شدم بهار -

 باشم.
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بغضم تركيد جيغ كشيدم و زار زدم كه در باز شد صداي دويدن قدم 

هاي دو نفر رو شنيدم و بعد بغل كردنم توسط يه نفر صداي برديا رو 

 شنيدم:

 خاک برسرت برسام. برنا ببرش بيرون حالش خوب نيست! -

ازوهام پيچيد و بلندم كرد. ابرو و شناختي دست هاي برنا دور پا و ب

كه همه ازم داشتن ديگه مهم نبود. مهم برسامم بود كه اون طوري 

كرد باهام و با بي رحمي تمام گفت كه ازش دست بکشم و ولش كنم 

 برم.

 كرد سعي خيلي برنا زدم وپا دست زدنم زار و كشيدن جيغ با همراه 

بود كه روي سينه  هايي مشت نميشه حرفم ولي داره نگهم ثابت كه

اش فرود ميومد آخر سر يه دستي محکم دست هام و گرفت و 

حس كردم چشم هام سياهي رفت و كشيده شدم توي يه  سوزشي

 دنياي ديگه.

 

عکسش و بوسيدم اشک هام از چشمم ريخت كه با صداي عصبي 

 گفت:

- Can you stop in the spring? It was three years 
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ago. Why don't you pay attention to me all the 

time? Why don't you see me? I am much older and 

better than that! 

)ميشه بس كني بهار؟اون واسه سه سال پيش بود برسام خريت 

محض كرد كه اون كار رو كرد اگر بود يک چيزي ولي حاال نيست كه 

زره به من توجه كني. چرا يکداري بخواطرش خودت رو داغون مي

داشت كه من ندارم؟ نميکني؟چرا منو نميبيني؟مگه اون برسام چي

 من از اون خيلي سرتر و بهترم(

 

خونم به جوش اومد حق نداشت راجب برسام من اين طوري حرف 

بزنه هيچکس حق نداشت بلند شدم و يه سيلي خوابوندم تو گوش 

ميپلکه و ادعا داره  رابرت. كسي كه از وقتي اومدم اينجا دور واطرافم

من و دوست داره درحالي كه ازش متنفرم. دستش و گذاشت رو نيم 

رخ چپش و اخم كرد بيشتر از اون اخم كردم انگشت اشاره امو گرفتم 

 طرفش و با تحديد گفتم:

- Mr. Robert Watson, speak up and understand that 

you have  right to speak like this. No one has 

such a right!Get out of my room now. 
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)اقاي رابرت واتسون حرف دهنت و بفهم حق نداري راجب برسام 

اينطوري حرف بزني. هيچکس همچين حقي رو نداره!حاال هم از اتاق 

 من گمشو بيرون.(

 

پوزخندي زد كتش و برداشت و زد بيرون بغضم تركيد رو صندلي اوار 

ون ماجرا و من هنوز تو غم از دست شدم. سه ساله كه ميگذره ازا

 حالش ميکرد دعوا باهمه دادن برسامم. دوسال اول برسام عصبي بود

 واسه بريم بيا گفتيممي بهش هرچي ميکرد فرياد و داد نبود خوب

نه نميشم همون بهتر  گفت ولي ميشي خوب تو كه مطمئنيم درمان

. شيش ماه كه من برم سوئيس و كار خودكشي مصنوعيم رو انجام بدم

فرصت داد تا صرف نظر كنيمش ولي. زندگيمون شد شبيه 

هركاري كردم نشد و كار خودش و انجام «من پيش از تو»سينمايي

 داد!

 

مراسم سوم و هفت و چهلم و سالش خيي خوب برگزار شد همه 

منم بعد  ،اومده بودن همه مشکي هاشون و درآورده بودن بجز من

ادامه كاركردنم پرداختم ولي بيشتر سال برسام اومدم پاريس و به 
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 دختر دوتا بارداره چهارقلو اوقات ميرم ايران. فهميديم بارانا اون دوران

 دختر دوتا برناشون آرادوباراد، اسم دوتاپسربه آرامش و نوازش اسم به

و يدونه پسر به اسم آرسان دارن كه سه  آيسان و آيسو اسم به

اگر اين وروجکا نبودن  هستش و عشق عمه اشون هستن. سالشون

 افسردگي گرفته بودم.

 

در اتاق زده شد كه تند تند شروع كردم به اشکام و پاک كردن و با 

 صداي بغض دار و خش دار گفتم:

- !Come in!بيا داخل 

 

در اتاقم باز شد بلند شدم چرخيدم ولي مات و مبهوت موندم چشم 

روم رو باور بههام داشت از حدقه ميزد بيرون نميتونستم صحنه رو

كنم. دست هاش و كه تو جيبش بود نيشخند داشت از جيبش درآورد 

و دست به سينه شد و بعد دست برنا و برديا كه دو طرفش وايستاده 

بودن گذاشته شد رو دوتا شونه هاش خنديدن آب دهنم و قورت دادم 

پرده اي از اشک جلو چشمم و گرفت ديدم تارتار شد ولي ميتونستم 

بينمش. دستم و گذاشتم جلو دهنم و هق هقم اتاق و گرفت واضح ب



 

 

 WWW.98IA3.IR 556 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

 نميتونم باور كنم سرم گيج رفت!

چشم هام نيمه باز شد و سرم و گرفتم نشستم رو صندلي هول شدن 

و اومدن سمتم برديا رفت بيرون اون دوتا اومدن جلو نشست جلو پام 

و برنا نشست كنارم. دست هام و گرفت كه چشم هام و كامل باز 

ردم چشم هاي نگران مشکيش قشنگ وسط چشمام و نشونه گرفته ك

 بود اشکام باز ريخت اخم كرد اشکام و پاک كرد و گفت:

لعنتي نريز اينا رو. قبالً هم گفتم االن هم ميگم اين هزار بار دلم  -

 نميخواد چشمات اشکي باشه. اين اشکا قلبم و از جا درميارن. افتاد؟

 

 دو.........اما تو ن...نميا...ا...اما...اما تو. -

بغض نذاشت ادامه حرفم و بزنم و اشک هام شدت بيشتري گرفتن 

من فهميدم كه بيش از اينها  دست هاش سرمو محاصره كردن

 عاشقشم و دلم تنگ شده بود. گفت:

زنيم. ببخشيد واسه ميريم خونه عزيزدلم با همديگه حرف مي -

 دستش! فکريم. حساب اون پسره هم گذاشتم كفبي

با صداي بلند گريه سر دادم دست هام ومحکم دور گردنش حلقه 

كردم كه دست هاش دور كمرم پيچيد و شروع كرد زير گوشم آروم 
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آروم حرف زدن و سعي كرد كه آرومم كنه. ولي نميدونست من آروم 

 آرومم.

االن كه بغلش كردم، دارم گريه ميکنم و خدارو بابت داشتنش و 

 ر ميکنم آروم ترين آدم دنيام.دوباره اومدنش شک

دست راستش محکم دور بازوم پيچيده بود و تو بغلش بودم. كليد 

انداختم تو قفل و در رو باز كردم وارد كه شديم صداي جيغ وروجکاي 

عمه رو شنيدم خنديدم و نشستم رو دوتا پام هر هفتاشون پريدن 

يديم گونه ام بغلم كه با پايين تنه مبارک افتادم زمين همه بلند خند

و كه آبياري كردن منم تف ماليشون كردم و بعد پريدن بغل برسام و 

 برسام بود، اشون نقشه اين اينجا بود كه فهميدم همه خبر داشتن، و

شده بود از خودكشي مصنوعي اون كار رو كردن كه تا وقتي  منصرف

برسام خوب نشده نبايد من بفهمم. خوبه بهش گفته بودم كه دلم 

د تو همه اوقاتش كنارش باشم ولي بچه پررو زده بود زيرش ميخوا

بخواطرهمين باهاش قهر كردم. كه صدالبته ايشونم نازمو كشيد و 

 كلي لوسم كرد.

شب كه شد بعد شام همه رفتن اتاقي كه از قبل بود واسه اشون من و 

برسام هم رفتيم اتاق خودمون لباسم و با به لباس خواب خوشگل 
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م از رختکن بيرون سرش تو گوشيش بود نشستم عوض كردم اومد

 كنارش و با فضولي گفتم:

 با كي داري چت ميکني؟ -

سوالي نگاش «dadash roham»گوشي رو گرفت طرفم نوشته بود

 كردم گفت:

خوام يکي مي )سرم رو تکون دادم( دوني مجري شدهفکر كنم مي -

يم كه من دوماه ديگه كه رفتيم ايران يکي از مهموناش باشيم وبگ

خوبم و سالم شدم، البته پيشنهاد خودش بود. به كارگردان و تهيه 

 كننده گفته بود بعدش هم به من گفت.

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 بزار واسه فردا برسام! -

 ابروش و انداخت باال با شيطنت گفت:

 چرا اونوقت؟! -

 حاال هرچي بس كن ديگه! -

 نه تا نگي چرا بس نميکنم بگو! -

فه نگاش كردم ديدم بايد راستش و بگم وگرنه منصرف نميشه كال
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 گفتم:

خوام زودتر و بعد سه سال تو آغوش شوهرم دليل از اين باالتر كه مي :

 و عشقم بخوابم؟!

هايي كه كشتار دسته جمعي ميکرد زد خودش رو ازاون خنديدن

 كشيد جلو دستش نشست رو گردنم و منو كشيد سمت خودش.

اش حالت خاصي گرفته بودن، فت چشماي قشنگيکم فاصله گر

 خنديد و بعد با صداي بم شده گفت:

 دلم واسه خيلي زياد تنگ شده بود خانمِ آقاي بازيگر! -

و گذاشت پشت پيرهنش  با شيطنت خنديدم كه ضربدري دستش

 چنگ زد و بيرون كشيد. پس عادتش و هنوز داشت!

رو كنار سرش كشيدم تو بغلش و دراز كشيديم رو تخت. سرم 

 :دراورد و صدام كه بود كرده بغلم جوري گذاشتم

 كني چرا؟!برسام چته؟مثل نديده ها رفتار مي -

آخه تو كه نميدوني وقتي آدم عشقش و زنش و خانوم خونه اشو  -

بعد يه سال دلتنگي ميبينه اونم با اين ريخت و قيافه ميبينه چه 

 حسي داره!

ام موهام و نوازش كرد كردم تو يقهخجالت كشيدم و سرمو بيشتر فرو 
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با انگشت اشاره ام روي سينه ستبرش خط هاي فرضي كشيدم سرمو 

 بلند كردم نگاهش كردم گفتم:

 برسام به سوال ميپرسم راستشو بگيا! -

 خنديد سرش و آورد باال گونه امو بوسيد و گفت:

 جان دلم؟ -

 تو از كجا رابرت و ميشناسي؟ -

 ه رگ گردنش و شقيقه اش زد بيرون!اخم هاش رفت تو همديگ

 گفت:

يک ماه پيش وقتي پسرها اومده بودن پيشم كه بريم فيزيوتراپي  -

آخر گوشي برنا زنگ خورد گفت همين پسره است گفتم كيه گفت 

همسايه اته و خواستگارته اون موقع هم مثل االن عصبي بودم كلي 

شد. خودم نميكردم اينجوري سرزنشم كردن كه اگه اون كار رو نمي

يواشکي تحديدش كردم كه ديگه سمتت نياد ولي مثل اينکه بچه 

پررو بازي درآورده و بيشتر اصرارت كرده و امروز هم تو دفترت وقتي 

از در اومد بيرون ديدمش كشيدمش تو پاركينگ تا ميخورد زدمش 

 بعد اومدم باال.
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 و گفت:با چشماي گرد شده نگاهش كردم كه ابروي چپش و داد باال 

 هوم؟ بي غيرت نيستم كه من! -

 سر تکون دادم گفتم:

خب حاال توهم چيزي نشده كه اينجوري رگ زدي  -

 بيرون...نيميدوني از طرف من هم چه سيلي نوش جون كرد.

اش حقشه پسره الدنگ اومده به زن من پيشنهاد داده بزنم فک مک -

 رو بيارم پايين.

 :فتمگ و بوسيدم اشو گونه خنديدم شيرين

 من فداي غيرتت بشم عشقم! -

 

 :مالفه رو برداشت و كشيد روي خودمون و گفت

خب ديگه بخوابيم مثل اينکه مهموني گرفتن فرداشب. بايد فردا  -

بريم لباس بخريم البته من خودم چند دست لباس دارم يکيشون و 

 .ميپوشم

 

 منم لباس دارم ولي لوازم آرايشيم تموم شده بعدشم اينکه كفش -
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 .هم ندارم

 

 :بوسيد گفت موهام رو

 .خريمفردا ميريم مي -

سرمو تکون دادم و چشم هام و بستم و براي اولين بار بعد سه سال با 

 !آرامش خوابيدم

دست هاش دويدم كه باز كشيده شدم بغلش بلند خنديدم و  از زير

 :ها جيغ كشيدن گونه امو بوسيد و گفتفينگيلي

 .كني وروجک؟ دارم براتار ميحاال ديگه از دست من فر -

 

 :انداختم رو كولش كه جيغ كشيدم و گفتم

بزارم زمين بابا مگه ميشه گوني ام كه همه اتون فرت و فرت  -

 ميندازينم رو دوشتون؟

 

هيس گفت كه پوكر خيره شدم به بچه ها كه دنبالمون ميومدن. 

 :فتانداختم رو تخت دست و پام و نگه داشت و رو به فينگيلي ها گ

 خب قاضي هاي كوچولو بگيد چه تنبيهي واسش درنظر داريد؟ -
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 :آيسو پريد باال و گفت

 !بابا عمه رو قلقلک بده -

واي بدبخت شدم دقيقا همون چيزي كه بهش حساسم قيافه برنا 

 !خبيث شد

آشام ها دندون نيش هاش رو كه من عاشقشون بودم رو مثل خون

انگشت هاش رفت سمت كمرم نشون داد بدون توجه به التماس هام 

خوردم بچه ها و شروع كرد به قلقلک دادن و جيغ كشيدم وول مي

هم بهش اضافه شدن ديگه داشتم ميميردم ازخنديدن و جيغ كشيدن 

 :كه در اتاق باز شد و صداي برسام و شنيدم

 .آهاي بريد كنار ببينم پشمکا خانومم و كشتيد بسه -

 

اشق عموش و آيسان كه عاشق خنديدن و رفتن كنار نوازش كه ع

 :شون بودن پريدن بغل برسام، نوازش گفتدايي

 .آخه عموجونم نميدوني چه حالي ميده كه خاله رو اذيت كني -

 .عه اذيت كردن من حال ميده؟ صبر كن دارم برات بچه جون -

 

از بغل برسام پريد پايين و دويدم دنبالش مثل فرفره ميدوييد بهش 
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 :ديدمت باز افتادم دنبال نوازش گفت نميرسيدم مامان مه

باز اين دوتا شروع كردن صبح يه گلدون شکستيد مثال بهار خجالت  -

 !بکش با اين سنت

 

 24قيامت و نگيرم ولي كن نيستم بعدشم من تازه من تا اين قِرت -

 !سالمه۸9سالمه همچين ميگي سنت انگار

 

 !بهار بچمو زياد اذيت نکني ها -بارانا

اد كردم كه رسيدم بهش و بغلش كردم جيغ كشيد سرعتمو زي

 :انداختمش رو كولم خنديديم گفتم

خوايم ها شمام بيايد كه ميخوايم بريم استخر آب بازي. فينگيليمي -

 .عشق و حال كنيم

بهارحان دخترم فقط زود بيايد چون بايد حاضر بشيم واسه  -بابا باربد

 شب

 .بلند چشم گفتم بچه ها دويدن دنبالم

 

رفتيم پشت ويال كه استخر بود بازو بند و جليقه هاي باديشون و باد 
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ام درد گرفت براشون بستم و تنشون كردم پريدن تو كردم كه معده

آب و خودمم رفتم پيششون چند تا حركت رفتم كه جيغ كشيدن و 

دست زدن يکم هم بهشون ياد دادم اونا همينجور داشتن بازي 

بودم نشستم لب استخر و نفسي تازه كردم ولي من خسته شده مي

 كردم كه يکي نشست كنارم از بوي عطرش متوجه شدم برسامه گفت:

 چرا اومدي بيرون؟ -

 خسته شدم باو بزار اونا بازي كنند! -

سرش و تکون داد كه دست هايش نشست رو پهلو هام بلندم كرد و 

 نشوند رو پاش گفتم:

 بزار من برم اونجا بشينم.كني جلو بچه ها؟ هين برسام چيکار مي -

 ام و گفت:زد رو نوک بيني

 هيس كوچولو انقدر نق نزن. -

و گاز گرفت كه هولش  دستمپوكر خيره شدم بهش كه نيشخند زد و 

 دادم عقب و گفتم:

چته وحشي چرا اينجوري ميکني؟ االن جاش ميمونه اگر ميخواي  -

امتحان كن دندونات و امتحان كني برو شيشه شير يا پستونک بخر 

 با اونا.
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 گفت: وخنديد 

 زبونت دراز شده ها بچه جون! -

 

 زبون درازي كردم و گفتم:

 همينه كه هست دلت هم بخواد اينجوري حوصله ات سرنميره! -

بعله اي گفت و و بعد محکم همونجور كه تو بغلش بودم فشار داد كه 

 عصبي نگاش كردم زبون درازي كرد و گفت:

 ه دلم ميخواد بچلونمش دلم واسش تنگ شده بود.به تو چه؟ نامزدم -

 خنديدم و ديوونه اي نثارش كردم تا خواست حرف بزنه سرعت گفتم:

 حالم بهم ميخوره اصن.« آره ديوونه ام ديوونه ي تو» تو رو خدا نگو  -

 خنديد و گفت:

نه بابا اصن اين چيزا واسه ما نيست واسه اين بچه مچه هاست نه  -

 !سالمه44مني كه 

 

 هام رو غنچه كردم با ناز گفتم:دستمو دور گردنش حلقه كردم لب

 دخترم، باباي ام، آينده همسر عشقم، گلم، آقاييه جونيم، برسام -
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 ...پسر باباي

با پريدنش وسط حرفم قطع شد: جان دلم بوگو گوش هام و مدل 

 جديد ورژن مخملي زدم راستي، به م مياد؟

 خنديدم و گفتم:

 خندي؟نمي يه چيزي بگم -

 نوچ گفت گفتم:

 خوام!بوس مي -

 چشم هاش گرد شد گفت:

 يه بار ديگه بگو چي ميخواي؟ -

 خوام خو مگه چيه؟بوس مي -

گوشه لبش رو گاز گرفت به پشت سرم نگاه كرد و يه نگاه هم به من 

 و بدون مقدمه!

 

بچه ها رو كشيدم بيرون و رفتيم باال تحويل خانواده دادم و رفتم تو 

اق برسام زود اومد باال تا بره حموم تا در اتاق و باز كردم رفتم داخل ات

مثل كيسه گوني انداخته شدم رو دوش يه نفر شروع كردم به دست و 

پا زدن ولي با ضربه برسام به پايين تنه مبارک خفن شدم وارد حموم 
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 شد و من پوكر فيس تر شدم.

جلو آينه و موهام و با حوله پيچ اومدم بيرون نم موهام و گرفتم رفتم 

سشوار خشک كردم، داشتم آرايش نسبتا غليظي ميکردم كه برسام 

با يه قيافه حق به جانب. حوله دور كمرش پشت سرم وايستاد با 

ديدن كبودي روي سينه مردونه و ستبرش مثل خر دلم ضعف رفت و 

خنديدم كه شاكي اسمم و صدا كرد. دست از كار كردن برداشتم و 

 گفتم:

خب چيه عشقم؟ سند مالکيته ديگه بعدشم كسي نميبينتش حاال.  -

 خوبه من گردنم و درستش نکنم تا كبوديش معلوم بشه؟

 سرش و تکون داد و گفت:

 خير بهتره درست كني چون ميخواي اون لباس و تنت كني. -

به گوشه اتاق اشاره كرد چرخيدم كه مات موندم دقيقا همون لباسيه 

ي كذايي تنم كردم ولي به رنگ قرمز با كيف كه سه سال پيش عروس

و كفش ست. اينجا من نتونستم پيدا كنم رنگ هاي ديگه رو فقط يه 

 مشکي داشت كه خودم دارم. با تعجب گفتم:

 برسام تو اينو از كجا آوردي؟ من اينجا كلي گشتم نشد پيدا كنم -

رايش حاال از يه جايي پيدا كردم ديگه. ببين از االن دارم ميگم آ -
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غليظ نميکني. رژ جيغ نميزني. با پسرا گرم نميگيري. از كنار من جم 

 خوري. شير فهم شد؟نمي

 گفتم: ،رفتم جلو دستامو دور گردنش حلقه كردم

 چشم آقا امر ديگه اي باشه؟ -

عرضي نيست برو شيطون برو حاضر شو اگر يک دقيقه بيشتر  -خنديد

 نم ببرمت يه جا!تو بغلم باشي تضمين نميکنم امشبو بپيچو

چپ نگاش كردم و ازش جدا شدم جديدا بي جنبه شده ها قبالً  -چپ

 سرگرم كارم شدم. اين طوري نبود

جلوي آينه قدي اتاق وايستادم. آرايش مليح به خواسته آقا كرده بودم. 

موهام و كه كاله گيس بود رو دورم پخش كرده بودم. لباس خوشگلم 

كفشش هم كه جلو باز بود پام بود. و  و كه عشقم خريده بود تنم بود

چون بازو هام معلوم بود و ميدونستم برسام خوشش نمياد كسي بازوم 

 و خيره بشه يه شال قرمز هم انداخته بودم دور بازوم.

 تو اومد برسام و شد باز در داشتم خودم و وارسي ميکردم از آينه كه

بال دن و نبيرو كشيد رو كشو ميزآرايش سمت رفت بود پايين سرش

 يه چيزي گشت. اصن منو نديد!

 يکهو ديدم بلند پرسيد:
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بهار. بهار كجايي بيا ببين اين ساعت من كوش؟ پيداش  -

خواد بياي پيداش كردم فقط زود بيا پايين مهمون ها نميکن...نمي

 اومدن!

 رفت ميکرد دستش كه همونجور برداشت و اصلش و ساعت استيل

شعور تمام اين چه وضعشه؟! بي چي يوايعن! نديد منو اصن! بيرون

 ذوقم رو كور كرد.

سرمو با تأسف تکون دادم كيفم و برداشتم و رفتم بيرون كه برنا و 

بارانا رو ديدم سرشون اومد باال با ديدن من ابروهاشون پريد باال و با 

 شيطنت نگاهم كردن برنا گفت:

- Wow(چه كردي بهار خانم قصد داري چشم كي رو كور )واو 

 كني؟

 زدم به بازوش گفتم:

 نمک نريز يه آرايش مليح بيشتر نکردم انقدر تعريف نداره كه -

هاست كه جاذابت كرده ديگه. حاال همين مليح آرايش كردن -بازانا

 واقعا ميخواي چشم كيا رو كور كني؟

 

 مريضم بخوام چشم كسي رو كور كنم؟ اونم با خود نمايي؟ -
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ن كردن يه نگاه هم به همديگه يک دفعه اي برنا و بارانا يه نگاه به م

 لپ هام و كشيدن و گفتن:

آخه تو كي انقدر عاقل شدي پشمک؟)برنا( من همون بهار كم عقل  -

 خوامخودمو مي

 مثل بچه ها شده بود خنديدم و گفتم:

خجالت بکش ديوونه مثال باباي سه تا بچه اي ها اين چه كاريه  -

ميخواست كه شماها نداشتيد.  بعدشم من عاقل بودم چشم بصيرت

 بسه بيايد بريم.

 

خنديدن بازوش و گرفت سمتمون ماهم بازوش وگرفتيم و جلوي 

لباسم ويکم بلند كردم تا نره زير پام كله ملق بزنم ابرو شرفم بره. 

رفتيم پايين برديا و بشرا اومدن سمتمون و ازم كلي تعريف كردن 

ا يکسري ها سالم عليک منم مثل خري كه بهش تيتاب بديد بودم ب

كرديم و اونايي هم كه ميشناختم و خارجي بودن رو به بچه ها معرفي 

 كردم.

چشمم خورد به برسام كه داشت با يه پسره حرف ميزد برديا كه ديد 

دارم به برسام نگاه ميکنم چشمک زد و رفت طرفش با اون يکي پسره 
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برسام  سالم عليک كرد بعد دم گوش برسام يه چيزي گفت نگاه

چرخيد سمتم كه چشم قره اش رفتم و نگاهم و دادم به پسري كه 

داشت باهام حرف ميزد و من بدون هيچ تمايلي به حرفاش گوش 

ميدادم و اينجور كه اين اشتياق داشت آدم رو قانع ميکرد كه از من 

شناسم ولي انگار برنا ميشناختش خوشش اومده واال من اينو نمي

 چون يواشکي بهم گفت:

 هواست باشه زياد باهاش صميمي نشي! -

 

 سوالي نگاش كردم كه صداي حرصي برسام و پشت سرم شنيدم:

 به سالم آقا تاركان چطوري پسر؟ -

دستش محکم حلقه شد دور كمرم وفشار داد كه اخم هام رفت تو 

 همديگه پسره كه فهميدم اسمش تاركانه گفت:

 سالم برسام جان خوبم تو چطوري؟ -

 بم. ميبينم با خانومم آشنا شدي!منم خو -

 ابروهاي پسره رفت باال و گفت:

 خانومت؟ مگه باز شما و... -

 برسام حرف پسره رو نصفه گذاشت:
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اره بابا مثال عشقمه ها من بعد اين همه سال ولش نميکنم كه تا  -

 آخرش پاش وايستادم!

و لبخند مليحي زدم و با خجالت الکي سرمو انداختم پايين وگرنه من

 خجالت؟ بيشتر ميشم خري كه بهش تيتاب بديد.

پسره خشک شده ما رو نگاه ميکرد برسام نيشخند زد و با يه با اجازه 

 هدايتم كرد به سمت ديگري صداي عصبيش به گوشم خورد:

 بهار نميفهمي بايد بياي پيش شوهرت وايستي؟ -

نميفهمي وقتي زنت اومده بايد بياي پيشش مواظبش  تو چي؟ تو -

 اشي تا كسي نره سمتشو ندزدنش؟ب

زن من اگر عاقل باشه عقلش ميرسه نبايد بره پيش آدم بده  -

 زندگيش وايسته و باهاش حرف بزنه

 گنگ نگاهش كردم با پوزخند گفت:

كسي كه زد به شوهرت و سه سال تمام فلجش كرد همين آقا بود  -

 كه از طرف اون دوتا اومده بود!

ه نگاهش كردم و نه كشيده اي گفتم با تعجب و شاخ هاي دراومد

سرش و تکون داد اخم كردم و سرمو چرخوندم به پشت كه نديدمش 

 با تعجب گفتم:
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 عه پس كوش؟ -

 پليسا بردنش. -

فقط نگاهش كردم شونه انداخت باال. پس بگو چرا برنا اون حرف رو 

 زد! پس خبر داشتن.

اومد با بارانا برديا كه رفته بود بچه ها رو بزاره مهدكودک شبانه 

 كنارمون وايستادن كه گفتم:

 پس برناشون كوشن؟ -

 بارانا يه جوري نگاهم كرد كه تا آخرش گرفتم خنديدم و گفتم:

چخبره آخه؟ اين سه تا رو دارن به زور بزرگ ميکنند فکر كن يکي  -

 ديگه بياد ديگه هيچ جوره نميتونن!

 خنديديم و برسام گفت:

انا رو فاكتور بگيريم اينا سربلند از آزمون بيرون البته بايد برديا و بار -

 اومدن.

 و تاييد كردم يکهو ديدم يک نفر يا صداي جيغ مانند گفت:

 واي برسام جونم عشقم! -

تا به خودم بيام ببينم كيه كه برسام رو اينجوري صدا كرده هول داده 

 شدم يک سمت ديگه كه اگر بارانا و برديا نميگرفتنم ميوفتادم زمين
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 شبيه كه دختره يه ديدم كه سمتشون چرخيدم رفتممي چخ به

 مثل بود درزيال و آناستازيا همون يا سيندرال ناتني خواهر هردوتا

 كه برسامي! بوسيدمي موهاش رو داشت بود برسام آويزون ميمون

عر همين دختره كه  -با صداي مثل عر بود وايستاده مبهوت و مات

 ميگفت:

چقدر دلم برات تنگ شده بود خيلي خوشحالم  واي عشقم نميدوني -

 كه ميبينمت!

و نگاه آتيش بارون و عصبي من به خودش اومد تند هولش داد عقب 

 و گفت:

 آناستازيا خانوم يکم لطفاً آدم باش فاصله اجتماعيت و رعايت كن! -

. دختره مثل خر عه پس اسمشم مثل خواهر ناتني سيندرالست

 خنديد و گفت:

تازيا خانوم؟ تو و فاصله اجتماعي؟ شوخي نکن با من چي؟ آناس -

 برسي جونم.

جونمي راه  -مرگ و برسي جونم. زهر مار و برسي جونم. چه جونم

  انداخته اين افريطه عوضي.برسام اخم باجذبه اي كرد گفت:

همينه كه هست بعدشم خجالت بکش ديگه نبايد به يه مرد متاهل  -
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 بزني! اينجوري بچسبي و با جونم صداش

زن؟ متاهل؟ تو زنت كدوم گوري بود؟ زن تو  -باز مثل خر خنديد

 فقط منم خودت قولش و دادي يادت كه نرفته پارسال؟

فقط به دختره نگاه ميکردم حرفاش قلبم و به درد آورد ولي خب 

 برگشت اش شونه رو زدم هاتوجه نکردم رفتم پشت سرش مثل الت

 :گفتم كه سمتم

 زنش منم فرمايش؟ -

 

 ابروهاش رفت باال پوزخند زد و بعد به من اشاره كرد گفت:

تو؟ تو زنشي؟)رو به برسام(اين همون زني هستش كه ميگفتي؟  -

سليقه ات قبال خوب بود جديدا بد شده. راستي بهش گفتي يک سال 

 نامزد بوديم؟

 

از درون داشتم ميسوختم ولي االن جاي جا زدن نبود وقت بي 

 بلند خنديدم و گفتم: .نبود آدم به برساماعتمادي بين اينهمه 

بعله خبر دارم نامزد كذاييش بودي. ببين خر خانوم برسام فقط  -

واسه اينکه راحت باشه واحساس عذاب نداشته باشه اون كار رو كرد 
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وگرنه حاضر به اين كار نبود پس بهتره اميد نداشته باشي كه باز 

 برگرده پيشت.

. نکنه توقع داشت تو اين جمع كه برسام با حيرت نگاهم ميکرد

بيشتري ها هواسشون به ما بود ديوونه بازي دربيارم و دعوا راه 

 بندازم؟ عجب!

 اومد نيشخند زدم و گفتم:كارد ميزدي خونش در نمي

چيشد؟ تيرت به سنگ خورد؟ توقع نداشتي همچين رفتاري داشته  -

خواهر ناتني  ال قبا كه مثلكني من با وجود توعه يهباشم؟ فکر مي

سيندرال ميموني بيام جنگ راه بندازم؟ اونم بخواطر وجود بي وجود 

تو؟ عمرا اشتباه نکن كه من اين كار رو ميکنم. حاال هم هري بفرما 

 برو كه به خواسته ات نميرسي.

دستش و آورد باال كه بکوبه تو صورتم ولي تو هوا گرفتم و 

 پيچوندمش گفتم:

ندگي من نقشه كشيدي همينه پس هري مجازات تويي كه واسه ز -

 گمشو.

 يه بره اينکه قبل. كرد نگاهمون خشم با در و هولش دادم سمت

كه با ديدن و شنيدنش  مدست كف گذاشت و گفت گوشم دم چيزي
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چهارستون بدنم لرزيد پوزخندي زد و رفت بيرون. برسام اومد جلو كه 

 گفتم:

 ميرم بيرون بيا توضيح بده! -

ره رفتم بيرون. پشت ساختمون رو به استخر وايستاده و با يه چشم غ

سوخت. صداي بودم بازوهام رو هم بغل كرده بودم و چشم هام مي

 قدم هاش رو شنيدم و بعد پشت سرم ثابت شذ. بعد چند لحظه گفتم:

 خب. تعريف كن بگو. -

 چيو توضيح بدم وقتي خودت حقيقت و بهش گفتي! -با صداي گرفته

هستش؟ تورو از كجا ميشناسه؟ تو اين سه سال كه آناستازيا كي  -

 من نبودم چه غلطي كرديد؟

آناستازيا خواهرزاده دكتر فيزيوتراپيستم هستش يه روز كه دكتر  -

اومده بود اين رو هم اورد گفت ميمونه ازت پرستاري كنه. خب منم 

يه ايرانيم ميتونم رو خودم غيرت داشته باشم. اون موقع با اينکه فکر 

کردم نميفهمي از موضوع ولي بهش گفتم مجبوره تا زماني كه پام مي

خوب بشه نامزدم باشه. ولي بهار به والي علي به قرآن قسم ما هيچ 

 كاري نکرديم.

 چرخيدم سمتش و داد زدم: هيچ كاري نکردين و ازت بارداره؟ آره؟
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چشم هاش گرد شد و مات و مبهوت موند پوزخند زدم با لحن 

 :مسخره اي گفتم

 نگو كه خبر نداشتي كه اصال باورم نميشه! -

 برگه رو گرفتم جلو صورتش و گفتم:

اين رو ببين بخونش. تو ازش بچه داري ميفهمي؟ برسام چجوري  -

دلت اومد با من اين كار رو بکني؟ چجوري ها؟ يادته سه سال پيش 

رفتيم بام؟ اونجا چه قول هايي دادي؟ دي زير همه اون قول ها نابودم 

ردي برسام. واسه سالم شدن پات اون موقع كه مهموني گرفته بودي ك

 ...و و همه بودن بجز من بهت اون نوشيدني رو داده

نتونستم ادامه اشو بگم واقعا نتونستم چون بغض داشت خفه ام 

 :گفتم ميکرد. بعد چند لحظه با تمام بي فکريم

ميرم.  برسام. من ميرم باز هم مثل اين سه سال من از زندگيت -

نميخوام آرامشي كه دركنارش داشتي با وجود من خدشه دار بشه. 

نميخوام آرامش اون بچه اي كه قراره پنج ماه ديگه به دنيا بياد خدشه 

 دار بشه. فقط...

سرمو بردم باال و با چشماي بارونيم زل زدم تو چشماي اشکيش و 
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 گفتم:

 هستي! فقط بدون ازاين به بعد واسم نامرد دوست داشتنيم -

ازش رد شدم كه بازوم و گرفت چرخوندم سمت خودش خواستم 

 حرف بزنم كه گفت:

هيس هيچي نگو هيچي. چطور دلت مياد ولم كني بري تو اين  -

آشوب بازار؟ مکه توهم قول نداده بودي تو سختي ها كنارم باشي؟ 

 ها؟

اره ولي وقتي تو منو اون موقع ها ولم كردي و اون زنيکه رو آوردي  -

كني فکر اينجاش و بايد جاي من و االن داري منو جايگزين مي

ميکردي. احمق تو داري بابا ميشي از زني كه دو سال نامردت بود 

بچت پنج ماه ديگه به دنيا مياد چه انتظاري داري بشينم ببينم هووي 

ماه ديگه به  ۴يکي ديگه ام و هووم از شوهرم بچه داره كه ميخواد 

 دنيا بياد؟

 ويدن اومد و بعد صداي برديا اومد:صداي د

چتونه بابا مثال حرف ميزنيد يا دعوام ميکنيد؟ صداتون تا داخل  -

 كني؟ميا...بهار چرا داري گريه مي
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 همونجور كه با زده بودم وسط اون دوتا تيله مشکي گفتم:

من ديگه زن برسام نيستم زنش همونيه كه بچه اشون پنج ماه  -

 ديگه به دنيا مياد.

م و برگردوندم سمت برديا كه با چشماي گرد شده نگاهش بين ما سر

 دوتا درگردش بود گفتم:

اره داداش كوچيکه داداش بزرگه ات دوسال تمام نامزد بود با  -

هميني كه تو سالن ديديش هستش. پنج ماه ديگه برادرزاده اتونم به 

 دنيا مياد مباركت باشه ايشاهلل به پاي همدي...

خفه شدم. با چشماي گرد نگاهش ميکردم اين چشه؟  با حركت برسام

چرا انقدر خشن و مثل قحطي زده ها رفتار ميکنه؟ چرا اينجوري 

 كنه؟مي

نميدونم چقدر گذشت كه ولشون كرد پيشونيش و چسبوند به 

هاش رو بست ولي من با بهت بهش نگاه كردم پيشونيم و چشم

 دستش دور كمرم پيچيد و سفت بغلم كرد.

 حرفي بزنم كه تند گفت: خواستم

هيس. ساكت شو. مگه به من اعتماد نداري؟ مگه نميدوني يک عده  -

خوان ما به همديگه نرسيم؟ مگه نميدوني هنوز دشمن داريم؟ اين مي
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هاي تو رو ديده. جذابيت هاي تو رو ديده. زيباييت رو ديده. خوشگلي

ياد با اين زن؟ تو رو ديده كه اونجوري كرده وگرنه من؟ برسام وارسا ب

دروغ گفته بهت. قبال زود باور نبودي جديدا بي اعتماد شدي ها دقت 

 كردي؟

 

 پوزخند زدم و گفتم:

 هرچي باشم نزدم زير قولم و خيانت نکردم. -

هاش رفت توهمديگه و حس كردم رگ گردنش از قرمز شد و اخم

 اعصبانيت زد بيرون با صداي لروزن از اعصبانيتش به گوشم خورد:

 چي گفتي؟ گفتي چيکار كردم من؟ -

 هموني كه شنيدي من هميشه حرفم و يکبار ميزنم. -

 كارم؟كارم اره؟من خيانتهوم، حاال ديگه من خيانت -

گوشم از دادي كه كشيد درد گرفت و برديا به خودش اومد ومن رو از 

ها اومدن بيرون برنا گفت: چته اين غول عصبي جدا كرد و بچه

 د ميکشي؟ مگه چي ميگه؟برسام؟چرا دا

چي ميگه؟ ميخواي بدونيد چي ميگه؟ بهم ميگه خيانت كار ميگه  -

بد قول) رو به من شدو تند اومد سمتم ولي برديا وبرنا گرفتنش وبشرا 
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وبارانا اومدن سمت من كه گرخيده بودم( آخه آدم حسابي من اگر 

ودم با اون خيانتکار بودم و زده بودم زير قولم كه اينجا ور دل تو نب

زنيکه كثافط اونور دنيا داشتم عشق وحالم و ميکردم. ديگه چقدر تو 

 زود باوري همه زن ميگيرن منم زن ميگيرم

هو آقاي محترم اوال خيلي هم دلت بخواد همينه كه هست ميخواي  -

بخواه نميخواي هم هري. دوما هرچي كه هستي ولي پنج ماه ديگه 

 و زمينه ابله مکه كوري تو؟بچه ات به دنيا مياد ورقه اش ر

خودم رفتم جلو برگه رو برداشتم و نشونشون دادم چشم هاشون گرد 

 شد بشرا با تعجب و تته پته گفت:

برسام...بر...برسام...تو...توچيکاركردي؟اين...اين برگه...اين برگه چيه؟  -

 بهار راست ميگه؟

يدم كالفه دست كشيد تو موهاش و نشست رو زمين و من چيزي رو د

كه قلبم و از جا كند و نابودم كرد. اونم چيزي نبود جز گريه اش. آوار 

كه  دونم چقدر گذشتشدم رو زمين بغض داشت خفه ام ميکرد. نمي

 زد با صداي خشدارش گفت: پوزخند

كردم بعد اون همه پولي كردم به اينجا بکشه كارم. فکر نميفکر نمي -

هم بريزه. اونم به كسي بگه كه كه بهش دادم بياد همه چي رو بگه و ب
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 خواد نگاهم كنه.قرار بود زنم بشه و ديگه با اين اوصاف حتي نمي

 بعد چند لحظه سکوت گفت:

آره تو اون دوسال نامزدم بود براي راحتي خودم. خب من ايرانيم  -

خون ايراني تو رگامه ميتونم غيرت داشته باشم رو خودم. واسه همين 

خواهرزاده امو آوردم تا يه مدت كه پات وقتي دكتر ارنست گفت 

خوب بشه. چيزي نگفتم و قبول كردم با اينکه واسم سخت بود. اصال 

ازش خوشم نميومد ولي خب مجبوري بود ديگه. بهش گفتم بايد 

نامزدم بشه به هيچکس هيچي نگه حتي به بچه ها كه ميومدن پيشم 

خود دكتر كارها  وگرنه قبولش نميکنم. اونم از خدا خواسته قبول كرد

االن با خودتون ميگيد اين مرد چقدر نامرده كه تونست  رو رديف كرد.

عشقش و قال بزاره بره اونور آب و اينجوري با يه غربتي نامزد كنه. 

بايد بگم آره من نامردم كه اين كار رو كردم كن بدترين مرد جهانم و 

زنم بشه اين ظلم و درحق كسي كه سه سال پيش و امسال قرار بود 

كردم و شرمنده اشم. چند ماه گذشت با كارهاش سعي ميکرد كه 

توجهمو جلب كنه و تا حدودي تونست بهش گفتم بيا رفيق باشيم 

ام كارهاش ت....يک پات و فراتر نزار باز هم قبول كرد. با بعضي از

كنه)بخواطر ممنوعه بودن كلمه از گفتنش معذوريم(خب بالخره منم 
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 فعه اول تونستم در برم ولي....يه مردم چندين د

نشد قولم و شکستم. نامردي كردم در حق دختري  -نيشخند تلخ زد

ام ولي هنوز بهم فکر ميکرد. درحق كه حتي اگر فکر ميکرد مرده

دونم از دستش دادم خودم رو دختري كه عاشقانه دوستش دارم و مي

ي علي گرده. بهش دل نبسته بودم به والهم بکشم ديگه بهم برنمي

هيچ عالقه اي بهش نداشتم ولي خو من مردم نميتونم تو يکسري 

چيزها خودم رو كنترل كنم. با رفتارهايي كه داشتم فکر ميکرد فکر 

بهارم از سرم رفته بيرون و به اون دل بستم. دقيقا شبي كه خبر دادم 

بهتون كه خوب شدم با خوشحالي و جعبه كيک همين برگه لعنتي رو 

گفت چهارماهه بارداره. به اوج عصبانيت رسيدم و فهميدم داد بهم و 

پس بهم دروغ گفت كه قرص ضدبارداري ميخورده. به سيلي ازم نوش 

 جان كرد و بهش گفتم بره بچه رو بندازه چون قرارمون اين نبود

بغض صداش و بغض گلوي خودم داشتن خفه ام ميکردن بعد 

 چندلحظه گفت:

تونيم ميکنم اين بچه امونه ما نميولي گفت: من اين كار رو ن -

كنه همچين كاري كنيم تو بايد بهار و فراموش كني چون فکر مي

مردي و نيستي ما ميتونيم باهم باشيم و زندگي كنيم بدون اينکه 
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 كسي بفهمه.

ولي من نميتونستم من به خودم قول داده بودم بعد خوب شدن پاهام 

زيم. هرچي بهش گفتم قبول برگردم پيش بهار زندگيمون و از نو بسا

نکرد به دست و پام افتاد كه همچين كاري نکنم. بهش پونصدميليون 

دادم كه هم دست از سرم برداره هم دهنش و ببنده و چيزي نگه. ولي 

خب انگار طاقت نياورد و امشب اومد همه چيز و بهم ريخت و همه 

 چيزمو ازم گرفت با گفتنش.

 و گفت:بشرا روي دوتا پاش نشست جلوش 

دوني چه باليي سر خودت و بهار داداشي چرا اين كار رو كردي؟ مي -

دوني االن بهار چه حالي داره؟ نابودش كردي برسام. آوردي؟ مي

 خودت رو هم همين!

سرم و انداختم پايين لباسم و چنگ زدم اشک هام ريخت رو سبزه ها 

 نفهميدم چي شد و چرا بارانا با جيغ اسمم رو صدا كرد!

 

گر برسام حس كردم تو آغوش گرمي فرو رفتم و صداي گرم و التماس

 :و دم گوشم شنيدم

شم...نلرز هيس آروم باش...گريه نکن نلرز...آروم باش بهار نلرز فدات -
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 !لعنتي نلرز

صداي برنا به گوشم خورد:برسام پاشو ببرش بيمارستان بدو االن 

 !كنهتشنج مي

د ببرن منو بيمارستان؟ مگه چه ميگن واسه چي بايفهميدم چينمي

اتفاقي افتاده؟ حس كردم معلق شدم تو هوا ولي بعد از اون ديگه 

 .هيچي نفهميدم و وارد دنياي ديگه اي شدم

چشم هام رو باز كردم، ديدم تار و سياه بود چندبار پلک زدم كه 

واضح شد اولين چيزي كه ديدم يه اتاق تاريک با يه سقف كه نور 

ام ده روش بود بوي پد الکل و شربت و... توي بينيخواب افتاشب

پيچيد و اين نشون ميداد من تو بيمارستانم تو دست راستم يه سِرُم 

 ! بود

 ميداد نشون كه باز ٔ  سرم رو برگردوندم به چپ كه يه تخت و پنجره

 كنار كاناپه روي نفر يه ديدم كه راست به برگردونم و ديدم تاريکه هوا

 لحاظ از و هستش هاشچشم روي دستش ساعد كشيده دراز تخت

 .هستش برسام كه بدم تشخيص تونستم هيکل و قد

 بپزم برات آشي يه پوزخندي زدم و پتو رو كشيدم باالتر رو صورتم

 يكن غلطا اين از نبايد ديگه بفهمي تا خان برسام
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 !يا خدا بسم اهلل روح خبيثش فعال شد -وجي)

 .يکي رو ندارمهيس ببند وجي حال و حوصله تو  -

 .چه بد اخالق شدي ايش -وجي

 (!كيش ميش گمشو نبينمت -

 .ديگه صدايي نشنيدم چشم هام و بستم و به خوابي عميق فرو رفتم

 :دوماه بعد

باز هم شازده مثل هر دوروز يکبار صداش و انداخته بود تو گلوش و 

داشت داد و هوار ميکرد و من بيخيال بهش نگاه ميکردم ديگه عادت 

 .رده بودم به اين دعوا هامون واسم عادي بودك

همه فهميده بودن كه چخبر بود و چي شده بود مامانم و مامان آرزو 

يک ماه اول اصال شب و روز نداشتن و پا به پاي من بودن ولي 

نداشتيم بابا و بابا باربد بفهمن چون پنج ماهه رفته بودن ماموريت 

رسام گفته بود اگر اينجوري كاري و نميشد بگيم، مامان آرزو به ب

 .پيش ببره ديگه نميزاره منو ببينه

همينجوري داشت واس خودش حرف ميزد منم دست به سينه با 

خونسردي نگاهش ميکردم اون بيشتر حرص ميخورد و من لذت 

 !بردممي
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 :كه درباز شد و بشرا اومد داخل گفت

 .بسه داداش بسه سرمون رفت عه آروم باش -

رفت وسط اتاق وايستاد دستش و گرفت طرف رو مي برسام كه قدم

 :من و گفت

ام مگه اين ميزاره؟ دوماهه زندگي رو برام زهر كرده داره ديوونه -

كنه بگو بس كنه خودمو كشتم ولي عين خيالش نيست، ديديد كه مي

 !همه اتون

 :بشرا سرش وتکون داد و گفت

هم آدمه من اگر باشه قبول تو درست ميگي ولي بهش حق بده بهار  -

 :دست به كمر شد وگفت .جاي بهار بودم باز فرار ميکردم نميموندم

 كني؟دست شما درد نکنه حاال كارش و تاييد مي -

اره تاييد ميکنم چون حق داره...خودت و بزار جاي بهار...اگر بهار هم _

اينجوري ميشد اين كار ها رو ميکرد با يه شکم بزرگ ميومد 

 ميشدي؟ميديديش چه حالي 

جا خورد چندثانيه خيره شد به بشرا و بعد به من كه با بغض و 

 پوزخند چپ نگاهش ميکردم
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 :نشست رو تخت تو فکر رفت بعد چند لحظه گفت

حداقل ميتونستم بپذيرمش درسته سخته پذيرفتنش ولي بالخره  -

پذيرفتم! بالخره اون بچه ناخواسته بخواطر عشقي كه بهش دارم مي

 !وشت و خون بهارمهاومده و از گ

سال و كاري ۱_4تو فکر رفتم...خب راست ميگه من هنوزم بعد اين 

كه باهام كرد هنوزم دوستش دارم و ميخوامش پس دليلي هم كه 

االن آورد و در نظر بگيريم هم خب...درسته بالخره اون بچه ناخواسته 

  ... اومده و از گوشت و خون برسامه و

رسام كه با دست سرش و گرفته بود نگاه سرم و آوردم باال اول به ب

كردم بعد به بشرا مشکوک نگاهم كرد سرم و تکون دادم نيشش شل 

 :شد و گفت

آقا داداش تا يه ربع ديگه وقت داري راضيش كني. كردي، كه  -

 !كردي نکردي بايد جدا بشيد واسه هميشه

باي چنگکي كرد و  -برسام اعتراض كرد كه شونه انداخت باال باي

دم برگر خواستم پشتم رفت و اومدطرفم شد بلند برسام ت بيرونرف

 :كه دستش دور بازوهام حلقه شد و گفت

خانمم ببخشيد ديگه من اشتباه كردم درست ولي تو بيا خانمي كن  -
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 و همه چي رو درست كن باشه؟

از گوشه چشم نگاهش كردم، مثل پسربچه هاي تخس و مظلوم شده 

 :گفتم بود چشم و ابرويي اومدم و

 !حاال ببينم چي ميشه -

 :با تعجب نگاهم كرد و گفت

برو بابا حاال ببينم چي ميشه چيه زود باش آشتي كن وگرنه  -

دوني االن هوا هم سرده يخ برمت پايين ميندازمت تو استخرا! ميمي

 .ميزني

 :پوكر نگاهش كردم كه شونه انداخت باال و گفتم

رو وقتي به دنيا اومد ميگيري  خب حاال ولي يه شرط داره اون بچه -

 ميدوني كه شعوربي اون دست زير خواممياري پيش خودمون نمي

 فهميدي؟ بشه بزرگ آدميه چه

 :با تعجب نگاهم كرد گفت

 االن داري راست ميگي ديگه؟ شوخي كه نيست؟ -

 :غرّيدم و اسمش و صدا كردم خنديد گفت

مش پيش نه خودتي، چشم بانو هرچي شما بگي همونه ميار -
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  خودمون. خب امر ديگه اي؟

 !كه گفتم و داشته باش تا ببينم بقيه اش چي ميشه هميني فعال -

 .كشيدنبلند شديم رفتيم پايين، همه كلي خوشحال شدن و كل مي

فرداش بقيه رفتن ايران ولي منو برسام مونديم چون يه فيلم ايراني 

يشنهاد شده شد بهمون پكه از قسمت اولش تو همين شهر شروع مي

بود و قبولش كرده بوديم و ميخواستيم تا تموم شدن و زايمان اون 

 .زنيکه اونجا باشيم

 

 :گفتم بود كالفه كردم نگاهش دست به سينه

 مگه شما جدا نشديد برسام؟ اين رسم مضخرف ديگه چيه؟ -

دونم، امروز دكتر اومد پيشم گفت ما يه رسم به جون برسام نمي -

خانواده نامزد و باردار باشه ولي جدا بشه نامزدش  داريم وقتي دختر

  !بايد تا زمان زايمان پيشش باشه

 :نشستم كنارش رو مبل، با بغض و غمي كه تو صدام بود گفتم

يعني بايد از امشب بري پيش اون؟ فقط زمان فيلمبرداري ميتونم  -

 ببينمت؟
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 :دستش و دور بازوم حلقه كرد و بغلم كرد گفت

ردم من، نه قربونت برم من فقط شبا ميرم تا صبح نه دورت بگ -

 .پيشش بمونم وگرنه صبح تا شب پيش توعم

 !سخته تنها باشم. ميترسم تو اين خونه درندشت -

سه سال تنها اينجا  -خنديد و با لحن شوخي گفت: فدات شم تو دو

 زندگي ميکردي هرشب اونوقت االن ميترسي؟

 :غضب ناک نگاهش كردم كه گفت

 !پس بگو خانمم ميخواد شبا تو بغل آقاشون بخوابهآها  -

 :زدم پشتش و گفتم

  ):كوفت شوخي نکن تو اين موردها باهام گناه دارم -

 :خنديد و گفت

 .چشم قشنگم -

سرم و گذاشتم رو شونه اش، يعني چي آخه؟ چرا يه روز خوش من 

د بره كه! باينبايد داشته باشم؟ حاال شبا چطوري بخوابم؟ خوابم نمي

ماهه نخوردمش! خدايا 2روي ببرم باز به همون قرص هاي كوفتي كه

 !خودت بخير كن ديگه نميکشم
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ماگ قهوه تو دستم بود و با سمت راست تکيه داده بودم به چارچوب 

و خيره برسام بودم كه داشت موهاش و درست ميکرد. عجيب حس 

د كنه. چشمش خورد به من سوالي نگاهم كرميکردم داره دلبري مي

تکون دادم ابروهاش و انداخت باال و « هيچي»سرم به معناي 

شرتش و تنش كرد. رفتو جلو و ماگ و گرفتم طرفش از دستم تي

 :گفتم گرفت

گره دوني اين دختره هيلهبرسام رفتي اونجا مواظب خودت باشيا مي -

 ... يکهو ديدي يه چيزي به خوردت داد و

 :اخم كوچيکي كرد و گفت

اسم هست دست از پا خطا نکنه. توهم مواظب خودت نه عشقم هو -

باش با اينکه نگهبان هست ولي بازم دلم شور ميزنه من رفتم بيرون 

 درو از داخل قفل كن باشه؟

 و بوسيد و رفت موهامسرم و تکون دادم 

 

 رفته برسام كه وقتي از گذشته ماه دو بي حوصله نشستم رو مبل.

 دخترا وقتي خو ولي باشم تنها ميترسيدم خيلي اول چندشب. اونجا

 . خوابيدممي و ميشدم جمع خواطر ميزدن زنگ شبا
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 هم زماني. فيلمبرداري ميريم و پيشم مياد شب تا هاصبح هم برسام

 .زنيمميخوريم يا ميريم كافه و حرف مي ناهار يا داريم آنتراک ک

شبا هم بعد فيلمبرداري ميريم دوتايي شام ميخوريم ميايم البته 

 خونه به برسام كشوندن با و يشتر موقع ها اون زنيکه زنگ ميزنهب

 .توش ميزنه گند مونخوب حال

كنه و برسام تصميمي كه گرفتيم و بهش آخر همين هفته زايمان مي

 كرد قبول و شد راضي بعد گفته اول داد و قال راه انداخت ولي خب

 و شپا و دست بچه كنهمي شوهر ديگه بار يه رهمي بهتر گفت

 .بندهمي

تو افکارم غرق بودم كه با زنگ تلفن با ترس از جا پريدم تلفن و 

 :برداشتم و بدون اينکه ببينم كيه جواب دادم

 الو بفرماييد؟ -

الو كردم ولي هيچي به هيچي ديگه  -ولي كسي جواب نداد چندبار الو

 :داشتم فوحش ميدادم ک صداي خنده آشنايي اومد

 !دماآخه؟ دارم مثال صداتو گوش ميعشقم چرا فوحش ميدي  -

 :نفس راحتي كشيدم و گفتم
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 !هوف خدا نکشتت برسام اين چه كاريه آخه خو جواب بده ديگه -

 گفتم ک داشتم صداي خوشگلت و گوش ميدادم. چطوري خانمم؟ -

 :لبخندي از سر رضايت زدم و گفتم

 من خوبم تو خوبي كوشولوها چطورن؟ -

ز تکون ميخوردن منم ميگذرونم ديگ كوچولوها هم خوبن امرو -

 !خوبه هرروز پيشتما

 :خنديدم و گفتم

 .خداروشکر. بله شما خيلي هرروز پيش مني -

 !بهار بخواي تيکه بندازي قطع ميکنم -

 خب حاال قهر نکن، ديگه چخبر؟ راستي اسمشون چيه؟ -

 !حدس بزن -

 با شوخي گفتم: حتما گذاشتي ميالد و نيکي؟

 .نوزدي تو خال با -

 شوخي ميکني ديگه اره؟  :سرجام سيخ شدم

 سيخ خوادنمي بده لم راحت من شوخي دارم باهات وروجک؟ حاال -
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 !بشيني

خنديدم و ديوونه اي نثارش كردم تا دم دماي صبح با همديگه حرف 

 .زديم در حدي كه من خسته شدم و خوابم پشت گوشي بردمي

 

جا بموني چون ي اينتونجا ديگه جاي تو نيست نميببين اين -

 خطرناكه و واست مناسب نيست اوكي؟

 :سرم و انداختم باال و با اشاره گفتم

 .من جايي نميرم هرجا كه تو بري ميام -

 :لبخند كوچيکي زد و گفت

جا بموني منطقه خطرناكه توني اينببين عزيزِ من االن نيمشه نمي -

 .اگر يه خطا كني كشته ميشي

 .م هرجا بري با تو بيامخوامهم نيست من مي -

 :دستش و كالفه كرد تو موهاش بعد چند لحظه گفت

 ذارم بزار باشه؟خيله خب پس با من بيا پاهات و هرجا كه من مي -

سرم و تکون دادم مچ دستم و گرفت و حركت كرد هرجا كه پا 

 .گذاشتمجا ميگذاشت منم همونمي
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 صداي يديم زمينيه قدم رفتيم جلو كه صداي تير اومد سريع خواب

 :گفت آروم و سمتم چرخيد سرش شد قطع تير

 بايد سينه خيز بريم چون اگر ما رو ببينند از همديگه جدامون -

 دونيم چي ميشه باشه؟نمي و كنندمي

سرم و تکون داد و شروع كرديم سينه خيز رفتن ولي نميدونيم چي 

 :شد كه كارگردان يکهو كات داد و گفت

 .ايد استراحتخيلي خوب بود بي -

با تعجب بلند شديم و رفتيم استراحت تو بغلش ام داده بودم كه 

 :دستيار كارگردان اومد جلو گوشي رو گرفت جلومون و گفت

 .خورهآقاي وارسا گوشيتون زنگ مي -

برسام تشکر كرد و ازش گرفت دختره رفت برسام به اينگليسي جواب 

 :داد

 بله بفرماييد؟ -

- ........... 

 :ايستاد و با ترس گفتتند و

 افتاده؟ اتفاقي بله! خودم هستم -بله -
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 :گفت و سرش تو زد يکهو با نگراني خيره شدم بهش

 .رسونمباشه باشه االن خودم و مي -

 :قطع كرد و بدون توجه به من دويد سمت ماشين داد زدم

 برسام چي شده كجا ميري؟ -

 !توجهي نکرد سوار شد استارت زد و راه افتاد رفت

 :گفت سايه و وا رفتم نشستم رو صندلي سايه و زيبا اومدن سمتم

 جوري رفت؟بهار چي شده چرا وارسا اين -

 .كجا و چرا جوري كرد رفت اصن نگفتدونم واهلل چرا يکهو ايننمي -

 !زنگ بزن بهش ببين چي شده خو -زيبا

 گوشيم و درآوردم زنگ زدم جواب نداد دوباره زنگ زدم ولي بعد چهار

 :بوق جواب داد البته جواب كه نه هوار كشيد

 فهمي؟مي نزن زنگ يعني نميدم جواب وقتي بهار -

هاي زيبا وسايه گرد شد و برسام قطع كرد اخمام و كردم چشم

 كارگردان طرف رفتم و جيبم تو گذاشتم رو گوشي و توهمديگه

 :گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 571 نودهشتياكاربر ( shahrzad ستايش) -خانم و آقاي بازيگر

 

 !آقاي... ميشه من برم خونه؟ حالم اصال خوب نيست -

 :تکون داد و گفتسرش و 

 .حتما رنگ و روت هم پريده برو خونه استراحت كن -

ها هام و جمع كردم با بچهتشکر كردم و رفتم اتاق گيريم وسيله

 .خدافظي كردم و رفتم يه تاكسي گرفتم

 !جوري شد. ههمثال با برسام اومده بودم و االن هم كه اين

 اي پارس سگي كهدر خونه رو باز كردم رفتم داخل درو بستم كه صد

 ها سگ از هميشه من وايستادم سيخ شنيدم و بود گذاشته نگهبان

 و دهنم آب آپارتمانه حياط وسط ديدم كه چرخيدم آروم ميترسيدم

 و چرخيد سرم دور دنيا چرا دونمنمي ولي برم كردم سعي دادم قورت

 ين چيزي كه به گوشم رسيد پارس سگ بود وآخر زمين افتادم و

 .نگهبان

 

هام و باز كردم اولين چيزي كه ديدم سقف سفيد رنگ بود سرم شمچ

 هواي و دادمي نشون و شب كه ديدم رو پنجره و گردوندم به چپ

 بشم بلند خواستم بود سِرُم راستم دست تو و پيچيدمي قضا تو خنک

به زير اومد داخل موهاش شلوغ  سر برسام و شد باز در كه بشينم
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 .پلوغ بود

و آورد باال و اول چشمش خورد به من تند اومد در وبست سرش 

بوسه زد و گفت: تو كه منو جون به لب كردي  ي موهامسمتم رو

 !دختر

 :چپ نگاهش كردم كه خودش فهميد و گفت -چپ

 .مجبور شدم به خدا بيام -

 :منتظر نگاهش كردم گفت

اون موقع كه زنگ زدن از اين بيمارستان بود. گفتن آنا دردش   -

 همين واسه دكتر شماره من رو داده بهشون تا زنگ بزنند گرفته و

 باشه شده چيزيشون ترسيدممي بودم ها بچه نگران بيام شدم مجبور

 !ببخشيد. زدم داد سرت اونجوري و

 ها چطوره؟ چي شد آخر؟ولش بيخيال حال بچه -

به دنيا اومدن انقدر خوشگلن كه نگو هردوشون  لبخند كوچيکي زد.

 .ي خودم هستند دلت آب بشههاشبيه بچگي

اند لبخند هاي من و اون نيستن و شبيهشكه بچهبا يادآوري اين

 :تلخي زدم و سرم و انداختم پايين كه هول شد گفت
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 .جوري بگم تا ناراحتت كنمخواستم اينبهار به خدا نمي -

 .نشدم ناراحت بالخره حقيقت و گفتي و منم قبولش دارم -

هش كردم و گفتم: كي اين سِرُم تموم ميشه؟ سرم و گرفتم باال نگا

 .هام رو ببينمخوام بچهمي

 :خنديد گفت

 .شونبينييه يک ربع صبركني تموم ميشه ميريم مي -

 :سرمو تکون دادم گفتم

 اون زنه چي شد؟ -

 :شونه انداخت باال و گفت

سه ساعت پيش با اجازه خودش، خودش و مرخص كرده فرستاده  -

 ...ولي ندارم كاري م به دكتر گفتم ديگه باهاشونخونه منم زنگ زد

 :سوالي نگاهش كردم و گفت

دادگاه اجازه داده تا ده ماهگي بچه ها پيشش باشن چون بايد از  -

 .كنند تغذيه شير مادر

 :گفتم وار ناله و شد صورتم ناله
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 !نه برسام -

 :سرش و تکون داد و انداخت پايين گفت

 .جا باشيماينبايد يه ده ماه ديگه هم  -

 !خوام برگردمجا موندن ميخسته شدم از اين -

دور سرت بگردم تو كه اين همه روز تحول كردي يه ده ماه هم  -

 .روش

كرد شدم هركاري ميزدم رو پيشونيم و گريه سر دادم آروم نمي

 و زدن بخش آرام بهم تونستم اين آخري رو تحمل كنم آخر سرنمي

 .برد خوابم

 

 ماه بعد:۱

ماشين و سرجاش پارک كرد پياده شديم پالتوش رو تنش كرد، 

فيلمبرداري تموم شده بود اومده بوديم ايران وقتي كه بچه ها 

ماهشون بود آنا خيلي يکهويي بچه ها رو تحويل ما داد رضايت نامه 2

رو هم امضا كرد و گفت ميخواد واسه هميشه بره و با يکي ديگه 

خواد. امروز روز اكران فيلم بود بچه ها ازدواج كنه و بچه ها رو نمي

پيش مامانمون اينا گذاشته بوديم برنا و بردياشونم به عنوان مهمان 
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وي آي پي اومده بودن. برسام دستم و گرفت و انگشتاش وقفل 

انگشتام كرد نگاهم و از انگشتامون دادم تو صورتش لبخند خوشگلي 

ه چشمکي بهم زد و راه زده بود منم ازاون لبخند دلبرانه هام زدم ك

 !شد بلند جيغا صداي شديم وارد تا. شديم سالن راهرو وارد.  ،افتاديم

باديگاردا اطرافمون رو گرفتن، برسام لبخنداي شيريني مي زد و براي 

 طرفداراش دست تکون مي داد منم همين.

باديگاردا اولش نذاشتن خبرنگارا سمتمون بيان و ما مستقيم وارد 

 يم.سالن اصلي شد

سالن دو طبقه بود، طبقه پايين عوامل و كارگردان و مهمان ها 

نشسته بود و طبقه دوم مردم. رفتيم رديف اول نشستيم و با همه 

 سالم و احوال پرسي كردم و دخترارو بغل كردم.

پنج دقيقه بعد اومدنمون سالن تاريک شد و آهنگ تيتراژ اول توي 

 سالن پيچيد.

اياني كه زده ميشد بين آهنگ همه عوامل درحالي كه آهنگ تيتراژ پ

يعني بازيگرا و كارگردان و .... رفتيم رو صحنه كنار پرده كه صداي 

دست و سوت جيغ بلند شد و همه تعظيمي كرديم. بعدم به نوبت 

حرف زديم.اول كارگردان كه از همه تشکر كرد و بعدم من و برسام و 
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 بقيه عوامل اصلي حرف زديم.

ا، نوبت عکس گرفتن با طرفدارا شد. با عوامل عکس بعد از حرف زدن

 مي وقتي داشتم خوبي خيلي حس يه سالها بعد هنوزم مي گرفتن،

 م تعريف ميکردن.بازي از و اومدن

با همه عکس گرفتيم و دست آخر رفتيم براي مصاحبه با خبرنگارا كه 

 :پرسيدن رو سوال اولين. رفتيم باهم من و برسام دست تو دست هم

 قاي وارسا به سالمتي، مباركه!آ -

 برسام تک خنده اي كرد و محکم تر دستم رو فشرد:

 ممنون. -

 به شما هم تبريک ميگم خانوم راد. -

لبخندي زدم و تشکري كردم كه از اينکه چيشد نقش و قبول كرديم 

پرسيدن و از اينکه از بازي كردن نقش يه دختر الل كه فقط با اشاره 

 ه حالي داشتم.ميتونست حرف بزنه چ

يکي از خبرنگار رو كرد سمتم و گفت: خانم راد بعد از اين كار 

 جديدي دارين؟

برسام بهم نگاه كرد و لبخندي زد و پلکاش رو با اطمينان روي هم 

 فشرد.
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 خير و تصميم ندارم بازيگري رو ادامه بدم! -

 چرا؟! -

بزاريم خب ما االن دوتا بچه داريم و نميتونيم نگهشون داريم يا  -

 دار باشم.جايي. براي همين تصميم گرفتم بزارم كنار و يه خانم خونه

 آقاي وارسا مانعي شدن؟ -

 با برسام خنديديم و گفتم:

چرا اوالش مخالف بود، برسام تشويقمم كرد به ادامه دادن اين راه  -

ولي خودم دوست ندارم و ترجيح دادم اين كار رو انجام بدم و وقتي 

ديد قبول كرد و پيشنهاد داد حداقل تئاتر رو ادامه بدم مخالفت من و 

 و منم خب قبول كردم!

 !تونهمه برسام: دوستان اگر اجازه بدين بريم، ممنون از

 حتما، فقط قبلش يه عکس بگيريم. -

دوتايي وايساديم و ازمون عکس رو گرفتن و براي هميشه پرونده 

 بازيگري من بسته شد.

 

 سال بعد:۴

نفس  -رسيدم وسط حياط نفسدويدم ولي بهش نميدنبال نيکي 
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 زنان وايستادم خم شدم و دستام وگذاشتم رو زانوم و بلند گفتم:

 نيکي به نفعته كه وايستي. -

 رسيد به درخت سيب چرخيد سمتم و با خنده و شيطنت گفت:

خوام مامان خانم. اگر وايستم منو ميگيري، اونوقت ديگه نمي -

 ميزارند كه!اسمش و دنبال بازي ن

اي كه به طرز عجيبي همزاد منه ازمن دست به كمر شدم اين بچه

شيطون تره. آره اين كوچولو به طرز عجيبي همزاد بچگياي منه و 

شده بهش دقيقا همون شيطنت ها رو داره. برسام كه عاشق نيکي

 بگيم باال چشمت ابروعه بهش برميخوره و عصبي ميشه!

حساسه اينجوري بگم كه جونش وصله به روي ميالد هم همين اندازه 

 جونشون.

كنه كه كار به حسودي كردن من درحدي هم بهشون توجه مي

ايي كه اون شب رو هكشه و خوب ناز كشي هم دارم هنوزم شرطمي

كنه اون نيمکت نشسته بوديم و گفتم رو يادشه و بهشون عمل مي

ه بود سر فيلم . ميالد كوچک هم با باباش رفتبراي بچه ها هم ميخره

برداري آخه برسام داره يه فيلم سينمايي براي جشنواره فجر ميسازه 

 و سرش حسابي گرمه.
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هاي خاله و عمه هم بزرگ شدن و كالس دوم هستن. اينا هم فينگيلي

روي ميالد و نيکي حساس هستند ولي آراد نه! به طرز عجيبي نيکي 

اقعيم نيست و منم خواد و همه اش ميگه اون كه دخترخاله ورو نمي

ازش خوشم نمياد! درصورتي كه اصال با ميالد اينجوري نيست مثل 

 باراد دوستش داره فقط اين وسط با نيکي لج افتاده!

هم بارانا كلي باهاش حرف زده هم برديا ولي حرفش همونه اين بچه 

خيلي غده و حرف خودشه. نيکي هم كه بيشتر موقع ها ازاين كار آراد 

و شبا تو بغلم گريه ميکنه. اين پسر بچه تخس بيشتر از  ناراحت ميشه

اش زياده به بابام رفته، واسه همين هم كالس فهمه و هوشسنش مي

اول و دوم و سومش و جهشي خوند و االن كالس پنجمه. همه امون 

 كنيم.تو يه آپارتمان زندگي مي

شد  در پاركينگ باز شد و ماشين برنا اومد داخل پارک كرد و پياده

 نيکي دويد سمتش و گفت:

 جون.سالم دايي -

برنا هم با خنده خم شد سمت پايين و بغلش كرد همونجور كه 

 ميومدن سمتم گفت:

 سالم عزيزدل دايي چطوري خانم كوچولو؟ -
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 جونم.خوبم دايي -

 دايي به قربونت بره. -

گونه هاي نيکي سرخ شد دستاش و دور گردن برنا حلقه كرد و محکم 

كرد دست يه نفر نشست رو شونه من كه داشتم دست به سينه بغلش 

بهشون نگاه ميکردم سرم چرخيد بارانا بشرا بودن و داشتن با لبخند 

نگاهم ميکردن خنديديم و مثل هرروز خداروشکر كردم از اينکه نيکي 

 وميالد و پذيرفته بودن. برنا اومد سمتمون گفت:

 سالم به ليدي هاي محترم! -

 و بشرا گفت: سالم كرديم

 پس بچه ها كوشن؟ مگه نگفتي ميري مياريشون؟ -

چرا خانم ولي برديا چون پيش برسام بود گفت هم ميالد و مياره  -

 هم بچه ها رو از مدرسه.

 نگفت برسام كي مياد؟ -

 با شيطنت گفت:

 نه نگفت. تو نگران نباش بالخره آقاي كارگردانه ديگه سرش شلوغه! -

نه هامون ناهار نيکي رو كشيدم كه در خونه خنديديم و رفتيم خو

خورد رفتم تو هال و در و باز كردم آراد و ميالد بودن سالم كرديم 
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 :گفت و طرفم گرفت و بود گرفته كه و آراد دست ميالد

 بفرما خاله اينم داداش ما تحويل شما! -

بله روئيت ميکنيد ديگه. نيکي از تو آشپز خونه تند اومد سمتمون و 

ن قايم شد و يواشکي از پشت پام به آراد نگاه كرد آراد سالم پشت م

كوتاهي كرد وقتي ديدم جو متشنج هستش زود تشکر كردم گونه اشو 

 بوسيدم و گفتم:

 دستت درد نکنه خاله نمياي داخل؟ كتلت درست كردما! -

نه خاله دستت درد نکنه خودتون بخوريد. فقط من بعد از ظهر  -

نک تر شد ميام دنبال ميالد با بچه ها بريم ونيم كه هوا خ۱ساعت 

 بازي كنيم تو حياط.

 باشه عزيزم. -

خدافظي كرديم در وبستم و ميالد رفت دست و صورت بشوره نيکي 

هم با لب و لوچه اويزون رفت آشپزخونه و رو صندليش نشست. من 

 كه از دست اين بچه ها موندم چه كنم.

 

دم براشون شروع كردن به ميالد اومد نشستيم سرجامون غذا كشي

خوردن. من كه بدون برسام غذا از گلوم پايين نميره واسه همين 
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 .منتظر موندم تا بياد. البته معلوم نبود كي بياد

ونيم شد و آراد و بچه ۱سه ساعت خواب بيدار شدن  -بچه ها بعد دو

ها اومدن دنبالشون ورفتن. گوشي رو برداشتم و زنگ زدم بهش. بعد 

 جواب داد: جانم بهارم؟چند بوق 

سال بهارم،عشقم،خانمم شده بود ورد زبونش و هروقت ۴تو اين 

گفت البته توي جمعي كه مجرد ميخواست صدام بزنه اينجوري مي

  .بود يا غريبه بهارخانم صدام ميکرد

 :لبخندي زدم و گفتم

سالم آقا ميگم نمياي خونه واسه ناهار؟ من هنوز منتظرتم و  -

 !نخوردم

 :صداي ضربه اي اومد و بعد گفت يکهو

 . آخ بهار يادم رفت بگم من اينجا غذام و خوردم تو بخور -آخ -

 :اخمام رفت تو همديگه و تند گفتم

 .باشه خدافظ -

قطع كردم و نشستم رو مبل. زد زير قول و قرارمون. بعد عروسيمون 

قرار گذاشته بوديم اگر هركدوممون شام يا ناهار خونه نبوديم صبر 

كنيم تا اون يکي بياد و باهم بخوريم حتي اگر بيرون خورده باشيم. 
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اينجوري بگم قرار بود پيش هم باشيم واسه ناهار و شام ولي آقا زد 

 .زير قرارمون

دونم چقدر گذشت كه تو فکر بودم ولي با صداي باز شدن در به نمي

دم و خودم اومدم برسام بود، با نيکي و ميالد اومده بود داخل بلند ش

رفتم طرف بچه ها بغلشون كردم با دلخوري به برسام كه مظلومانه 

نگاهم ميکرد نگاه گذرايي كردم و بردمشون روشويي تا دست و 

شون و دادم و رفتم اتاقشون و باهاشون صورتشون و بشورم و شام

 .بازي كنم تا يادم بره با برسام قهرم

 همين براي كردم ررفتا اينجوري اينکه از بودن كرده تعجب بچه ها

 :گفت نيکي

 ماماني تو چرا نرفتي پيش بابايي؟ -

 :لبخند مصنوعي زدم و گفتم

 !بابايي خسته بود رفت خوابيد منم اومدم باهاتون بازي كنم -

بعد كلي بازي باهاشون خوابشون برد از خستگي گذاشتمشون تو 

 جاشون و رفتم بيرون در اتاق و بستم كه دستم گرفته شد و كشيده

 :و گفت شدم تو اتاق

 خانم خانما با من قهره؟ -
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تفاوت نگاهش كردم از زير دستش رفتم كنار و دراز كشيدم رو بي

 :تخت و مالفه رو كشيدم روم نشست لبه تخت و گفت

عشقم باور كن يادم رفت وگرنه تو كي ديدي من نيام خونه پيشت  -

 بخورم برم؟

 ميخواي واست چندتاش و بگم يادت بيارم؟ -

 :پوكر شد گفت 

بله درست ميگي من اشتباه كردم حاال شما بيا و بزرگي كن ببخش  -

 باشه؟

 :كالس گذاشتم گفتم

 .حاال بزار فکر كنم جوابم و ميگم بهت هول نباش -

 :شيطون شد و گفت

عه! فکر كردي بچه زرنگ تهروني خانم؟ شما امشب نميتوني در  -

 .بري از زير دستم

بکشم و عکس العملي نشون بدم خم شد سمتم قبل اينکه بتونم جيغ 

 .و مهر سکوت و زد

 

دستام از استرس يخ كرده بود دستم و گرفتم جلو چشمم تا نبينم 
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ولي نميتونستم از الي انگشتام نگاه كردم بهش نه! اين...اين يعني... با 

گريه رفتم بيرون و وارد اتاق شدم برسام مثل خرس خوابيده بود 

 و زدم تو سرش كه هول زده بلند شد گفت:بالشت و برداشتم 

 چي شده چخبره؟ -

 هيچي نشده عزيزم با خيال راحت از خوابت لذت ببر. -

 چپ نگاهم كرد و دوباره خوابيد جيغ كشيدم: -چپ

برسام به خدا ميکشمت همه اش تقصير توعه بيا اين وامونده رو  -

 نگاه كن!

ا چشماي خواب زدم زير گريه و پرت كردم تو صورتش همونجور ب

 دقيقه چند غر از رو صورتش برداشت و نگاهش كرد، -آلود با كلي غر

 با نشست سيخ و شد گرد چشماش باال اومد ويندوزش كه گذشت

 :گفت باز دهن

 ب...به...بهار اين كه... شوخي نيست؟ -

 جيغ كشيدم:

 به نظرت بيبي چک شوخي داره با تو؟؟؟ -

 بلند زد زير خنده و گفت:
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 نم بابا شدم باز اي كاش دختر باباش باشه!اي جو -

 پريدم هوا و گفتم:

برسام من ميگم زوده هنوز خودمون دوتا داريم تو ميگي اي كاش  -

 دختر باباش باشه؟!

 دستم و كشيد كه افتادم بغلش گفت:

خانمم انقد نپر و جيغ نکش االن ديگه واست خوب نيست يه  -

 اته.وروجک خوشگل و ناز تو بطن

 امو بوسيد گفت:گونه 

ازاين به بعد دست به سياه و سفيد نميزني ميشيني يه جا فقط  -

دستور ميدي منم به روي چشمام انجامش ميدم. همه كارها با 

گفت من دلم بچه ميخواد خودمونه باشه؟ در ضمن عمه ام بود مي

 ازت؟

 

 لجم گرفت گفتم:

شه تا اصال همينه كه هست دلتم بخواد اي كاش پسر مامانش با -

 بسوزي!
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 بلند خنديد و گفت:

اصال هرچي تو بگي پسر دخترش فرق نداره فقط مهم اينه سالم و  -

 سالمت باشه.

 بلند بلند خنديدم .

 

ديگه زندگيم چي كم داشت؟ دوتا بچه كه جونم واسه اشون در 

 برسام خود و. برسام و خودم خون و رفت و يه كوچولو از گوشتمي

 به ميکنم افتخار سالها اين تو كه سرشناس كارگردان و بازيگر يه

 .دارمش و شدم عاشقش كه ممنونم خدا از و داشتنش

 بار شکرت.۴24۱۴۴۳۸0خدايا واسه 

******* 

هم تموم شد...اين « خانم و آقاي بازيگر»سخن نويسنده:خب رمان 

دونم چطور بود از قلم اولم بود كه به طور رسمي نوشتمش حاال نمي

م خوشتون اومده باشه. زندگي پر فراز و نشيب بهار و نظر شما اميدوار

برسام داستانمون هم تموم شد وقتي خودم و ميزارم جاي يه خواننده 

خيلي دوستش دارم و اميدوارم شماهم دوستش داشته باشيد ممنونم 

 كه تو اين مدت منو همراهي كرديد.
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ه از اين اميدوارم پايان اين رمان به معناي قطع ارتباط منو شما نباش

 ستايش(بشناسيد.)shahrzad.rhبه بعد منو با اسم 

 منتظر قلم هاي بعدي من كه در حال تايپ هست باشيد:

 دختران نودهشتيارمان:

 داستان كوتاه:دقات قلبي)نبض قلبم(

 «دلداده»، « خيس نبض احساس خاطرات»دلنوشته كامل شده:

پر از خنده و خب ديگه حرفي نيست؟آها چرا. اميدوارم زندگي هاتون 

خوشي، دور از درد و رنج، پر از مهربوني و دور از ظلم و ستم باشه... 

اينو از من حقير داشته باشيد كه اين دنيا ارزش نداره خودتون و 

ناراحت كنيد لذت دنيا رو ببر كه بعدا شرمنده نباشي كه چرا لذت 

 دنيا رو نبردي و خراب كردي، خب ديگه حرفي نيست...

 

 دقيقه۴۸:۱۴ساعت:۴۱99/2/4:شروع تايپ

 دقيقه۴2:۴9ساعت: ۴۱99/۳/22اتمام تايپ اصلي:

 يا علي!

 

tel:140023
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