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 مقدمه: 

 زیبایی است حس همان خدا

 که در تاریکی صحرا

دزددزمانی که هراس مرگ می  

 سکوتت را 

چون نسیم دشت یکی هم  

گوید:می  

 کنارت هستم ای تنها.

 خالصه:

گر دختری جوان که بعد از ورشکستگی پدرش و اعتیاد اون روایت
شود اما بعد از ترس و ترین نقطه شهر میمجبور به زندگی در پایین

هراس از اطرافیان پدرش به همراه مادر و خواهر کوچکش به محل 
رود و در آن ها را طرد کرده میهاست آنزندگی پدربزرگی که سال

خوش شود که عاشق بودنش را دستاش میهایی مگو فخانه راز
کند.مشکالت می  

ها که امیدوارم قابل بخشش خواندن این اثر با وجود تمام کم و کاستی
شما عزیزان باشد، خالی از لطف نیست، امیدوارم از خوندن این اثر 

 لذت ببرید.

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

م داشت خشک با هول و وال از خواب پریدم و تو جام نشستم، کمر
شد با صدای جیغ و داد مامانم خواب از سرم کال پرید و بیرون می

 رفتم و گفتم:

حی؟!تونه باز سر صبچه -  

ات بپرس که الهی داغش رو زودتر از این بابای گور به گور شده -



 

 

 WWW.98IA3.IR 4 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

 ببینم راحت شم!

 شیده گفت:

هاشون قاطی کرده!سیم چیزی نیست آبجی باز -  

تش رفت و نیشگونی از بازوش گرفت و ات سممامان با عصبانی
 گفت:

هام قاطی کرده ؟ کور بودی ندیدی چی شو ذلیل شده من سیمخفه -
 شد االن؟ 

تونه سرم ترکید؟!تون بگه چهد خب یکی -  

 مامان گفت:

اید مگه؟ چهارتا دونه النگو برام مونده اونم برداشته، خبر کوری -
 مرگم خواب بودم رفته فروخته.

کوبید روی طور که میبا گریه روی زمین نشست و دستش رو همین
اش گفت: سینه  

قدر من تیکه شی ان -الهی خبر مرگت رو بیارن حبیب، الهی تیکه -
 رو زجر میدی!

ای بهم انداختیم و به شیده هنوز مشغول مالش دادن بازوش بود نگاه
رروی سمت مامان رفتیم. مثل همیشه دو طرف مامان نشستیم و س

هق گریه -هاش گذاشتیم. هقشونه گرفت اما این هاش جونم رو می 
 اتفاق فقط برای امروز و دیروز نبود تا بود همین بود .

دار دونم قصد مامانم از ازدواج باهاش یا بچهبابام معتاد بود، نمی
دنیا اومدم و شدنش چی بود، اما یک سال بعد ازدواجشون من به

کرده بعد ه دنیا اومد.  به قول مامانم فکر میشش سال بعد من شیده ب
راه میشه اما زهی خیال باطل دار شدن شوهرش عاقل و سربهبچه

هم که دید مامانم حسابی سرش همه چی بدتر شد و بهتر نشد.   بابام
قدر که االن اش زیادتر شد، اونروز عملداری گرم شده، هربا بچه
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مون. ثاث خونهافتاده بود به فروختن چهارتیکه ا  

اش باعث شد از فکر و خیال بیام های مامانم با گریهصدای نفرین
هاش رو ماساژ بدم  و گفتم:بیرون و شونه  

کنی آخه؟ !قدر خودت رو اذیت میمامان چرا ان -  

اذیت نکنم شیدا؟ ها؟ چی مونده دیگه برامون ؟ دارم روانی میشم  -
خدا هر روزم با استرس سر میشه.به  

کنیم دیگه االن تو حرص بخوری چی باالخره یک غلطی می -
 رو قرمز کردی! صورتت میشه؟ زدی همه سر و

اش بلند شد و به آشپزخونه رفت.  شیده خودش رو با ته مونده گریه
 کشید سمتم و گفت:

داره.ها رو برمیبابا داره النگو آبجی من دیدم -  

دی؟! برای چی جلوش رو نگرفتی؟!  خب چرا حرف نز -  

افتاد به گفتم بهش باز میآبجی نگاه هنوز کمرم کبوده چی می -
 جونم؟!

داد خیره شدم، حالم عجیب بد با ناراحتی به کمرش که نشونم می
افتاد به جون ما و شد، میگفت هروقت بابام خمار میبود، راست می
م جایی رو که نداشتیم بریم سرمون رو تونستیم کنیکاری هم نمی

بذاریم زمین همین یک آلونک برامون مونده بود که اونم از صدقه 
دادیم.سری بابا به زودی از دست می  

 شیده گفت:

خواد؟!چی می دونی دلمآبجی می -  

چی؟  -  

مزه قدر خوشکه مثل قدیم بریم بیرون پیتزا بخوریم یادته چهاین -
 بود؟!

شنوه تا شب اشو قضیه رو شورش نکن االن باز مامان میپاشو، پ -
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هاش رو آروم کنیم.باید گریه و نفرین  

 با بغض نگام کرد و گفت: 

دم آبجی کاش مثل قدیم بودیم.آخه خیلی هوس کر -  

ها رو دود کرد یک آب هم روش،  مون همه پولفعال که باباجون -
خوری قانع باش اونم یشو به همین نونی که مپیتزا میتزا رو بیخیال

معلوم نیست تا کی تو دست و بالمون باشه بتونیم سیر سر رو بالشت 
ها رو جمع کن.خواببذاریم، من میرم کمک مامان تو رخت  

ی آرومی گفت و منم با بغض همیشگی که تو گلوم جا خوش باشه
کرده بود از جا بلند شدم و سمت مامان رفتم. با پایین روسریش 

شست،  الهی بگردم براش کرد و ظرف میو پاک میهاش راشک
گشت. بابام عادت وقت راحت نمیکه حتی تو خونه خودش هم هیچ

اورد تو تا هاش رو میکرد و رفیقای در رو باز میدفعهداشت یک
چپیدیم  تو ترس می پای بساط باهم باشن من و شیده که همیشه از

شد هر ن اما خودش مجبور میذاشت مارو ببیناتاق یعنی مامانم نمی
شون رو براشون بیاره.از چند گاهی چایی و دستورات  

شورم.مامان بذار من می -  

 صداش از گریه حسابی گرفته بود.

خواد تموم شد خودم شستم تو سیب زمینی بشور آب پز کنم.نمی -  

 عین همیشه نشست، هی کشید عین همیشه.

رو گاز گذاشتم کنار مامانم با ناراحتی سه تا سیب زمینی شستم و 
 زیر اپن چهار زانو نشستم :

خدا بهشون مامان نمیشه ازش جدا بشی بریم پیش آقابزرگ اینا؟! به -
بخشن مگه میشه تو بچشونی؟بگی چی شده می  

کنی نرفتم؟! همون بار اول که تو شکمم بودی و کتکم زده فکر می -
خواستی .بود رفتم، ده بار بعدشم رفتم، میگه خودت   
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آخه چی شد تو زن بابا شدی؟! مگه آدم قحط بود؟! باورم نمیشه  -
تو،  تو این خونه حروم کرده باشی. زیبایی  

قسمت ما هم این بود دیگه بگم. -  

شون بسوزه ریم، شاید مارو ببینن دلآدرسشونو بده من و شیده می -
ازده ترسم مامان اون فقط یمامان، شیده تو بدترین سنه خیلی می

 سالشه.

کشه به این میگی چیکار کنم، تو فکر کردی من خودم عقلم نمی -
سوزه.بینم جیگرم میتون رو میچیزا؟! جفت  

خدا یهو دیدی دلشون سوخت!خب بذار بریم به -  

شناسی چقدر مستبد و غده.  ولش کن مادر رو نمی تو بابابزرگت -
زگارمون درمیاره.حوصله دردسر داری؟! باباتم بفهمه دمار از رو  

خدا مامان فقط فکر اینم شوهر کنم از اینجا نیست االن درنمیاره؟ به -
بذارم برم و تو و شیده رو هم بکشم بیرون تا یکم نفس راحت 

 بکشیم.

دل خوش نباش پسری که بیاد تورو از این خونه با این بابا ببره  -
بلکه خدا چیز درست درمونی ازش درنمیاد،  پاشم برم نماز بخونم 

 نظر کنه بهمون.

 پوزخندی بهش زدم و گفتم:

کرد.ظری کنه تاحاال مینخدا اگر قرار بود  -  

هاش درهم شد و گفت:اخم  

ها ندارن پاشو برو به درس و مشقت کفر نگو شیدا، همین هم خیلی -
 برس.

!درس و مشق بخونم تهش چی میشه؟ -  

داقل یکی مثل من نمیشی پاشو! -  

ه دیگه!نیم دانشگاه بریم؟ تهش یک دیپلمتومگه ما می -  
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همون هم غنیمته خدارو چه دیدی شاید یه آدم حسابی گرفتت  -
 گذاشت درس بخونی.

ن میشه رویا!ماین چیزا برای یکی مثل  -  

 راه رفته رو برگشت، کنارم نشست  و گفت:

خوب گوش کن شیدا ببین چی دارم بهت میگم،  زندگی خیلی غیر  -
اش کس از آیندهکنی، هیچتر از اونیه که تو فکر می قابل پیش بینی

 خبر نداره، ماهم قبال این نبودیم یادته؟! بهترین زندگی رو داشتیم.

 پریدم وسط حرفش  و گفتم:

ما اگر بهترین زندگی رو داشتیم چون بابا اون زمان چیزی  -
کرد االن چی؟ کل زندگی باید استرس بکشیم که بابا مصرف نمی

نفرسته سر وقتمون، تو خودت از ترس من و شیده رو هزار رو یکی
کنی تا یک وقت موقع نئشگیتا سوراخ سمبه قایم می  ما سمت شون

ترسم کدوم از ما امن نیست، من میجا برای هیچ،  مامان این نیان
شنوم باید تن لرزون هاش و خودش رو که میهرشب صدای رفیق

ش رو خفه کنم تا یک وقت اشیده رو بغل بگیرم و صدای گریه
نشنون، توروخدا مامان بگذر از غرورت یا هرچی که هست میریم 

ره منتهی نه یک پدر مثل مال کنیم اونم یک پدالتماس آقاجون رو می
 ما، یهو دیدی مارو بخشید!

دونم این اتفاق وقتی میگم نه از سر غرور نیست قربونت برم می -
ی من نگران آینده شما نیستم؟!افته وگرنه فکر کردوقت نمیهیچ  

پس میگی چیکار کنیم؟ ! -  

کنم، فقط توکل کن به خدا و درست رو بخون ازت خواهش می -
ات فکر و خیال و ترس رو بذار کنار و بچسب به فکر برای آینده

 باشه؟ !

هام گذاشتم و با ای الکی گفتم و وقتی رفت سرم رو روی زانوباشه
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که آخراش بود و معلوم نبود کی باز  بغض به سیب زمینی پیازی
بتونیم پرش کنیم خیره شدم، با پام در یخچال و باز کردم، جز یک 
بطری آب و یک دونه تخم مرغ هیچی توش نبود،  با عصبانیت 

کردم. درش رو بستم و موهام رو محکم کشیدم، تو دلم نفرینش می
بی پدری و  که بویی از پدری نبرده بود و فقط بساط ابشصاح براش  

 مهم بود.

با صدای هول زده مامان از جا پریدم،  سرم محکم خورد به اپن 
حس کردم نفسم بند اومد. چند لحظه سر جام ایستادم که شیده اومد تو 

 آشپزخونه و گفت:

آبجی زود باش بابا اومده! -  

مز براش پهن کنم؟!خب چیکار کنم، فرش قر -  

بریم تو اتاق پشتی حتی این نه آبجی کلی آقا باهاشن مامان گفت  -
 یکی اتاق هم نباشیم.

هاش رو سریع ای کشیدم و دستش رو گرفتم، مامانم اشکپوف کالفه
که برسن خودمونو پاک کرد و با دست اشاره داد زود باشیم. قبل این

تو اتاق پرت کردیم و در رو بستیم. تن هردومون تو بغل هم 
اش گرفته شدیم، شیده گریه لرزید و صداهاشون که رسید بدتر هممی

کردم آرومش کنم تا صداش بیرون نره.بود و من فقط سعی می  

 با صدای آروم در گوشش گفتم: 

کنم تا بهت پیتزا بدم خب؟! اصال ببین اگه گریه نکنی همه کار می -
 گریه نکن صدامون بره بیرون بدبخت میشیم ها !

کنیم؟ !کار قدر بدبختیم آبجی؟ االن چیما چرا ان -  

یم تا بکشن و برن مثل همیشه، مگه بار اولمونه؟! وایمیس -  

ترسم، دیدیشون؟ من از پنجره نه اما امروز بیشتر از همیشه می -
 دیدم خیلی بدتر از قبلیان! 
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یدی هم اونان که همیشه میان دیگه!دحتما اشتباه  -  

  بینشون اون قبلیا نبودن!نه خودم دیدم اصال -

ایم.ارهآروم باشی، اگر صدامونو بشنون بیچحاال سعی کن  -  

هردو توی سکوت نشستیم و گوش دادیم به صدای خنده و 
هاشون، بابام بلند مامانم رو صدا زد و ازش خواست براشون شوخی

شون به گوشم رسید که از زیبایی مامان گفت چای ببره، صدای یکی
 و بابامم قابل نداره ای گفت .

قلبم باال رفت و به شیده نگاه کردم، باورم  با شنیدن این حرف تپش
نمیشد چی شنیدم اما وقتی صداها و شوخی ها حالت بدتری گرفت و 

 پشت بندش صدای جیغ مامانم رو شنیدم از جا پریدم .

همیدی؟!جا از جات بلند هم نمیشی فشینی همینشیده می   

ترسم.آبجی می -  

ت.جایی بشین سر جادونه تو اینکس نمیهیچ -  

الی در رو آروم باز کردم و بیرون رفتم، بابام بی توجه به مامانم 
در حال کشیدن بود سرم رو به سمت آشپزخونه کشیدم و مامانم رو 

داد تا بره عقب و گریه می کرد.دیدم که مرد رو هول می  

شون منو ببینن جلو رفتم مامانم دیدتم و با چشمای گرد که بقیهقبل این
ن داد تا برم توی اتاق اما من انگار سنگ شده بودم شده دستاشو تکو

خواستم جلو برم تا با آجری که همیشه خدا گوشه اتاقمون بود بزنم 
 تو سرش که برگشت .

جون تو دیگه کی ای شاه پری یا - وری؟ !ح   

آروم سمتم اومد ، نگاهم از سمت چپ به بابام و رفیقای دیگه ش بود 
شنون، باز چشم دوختم به مرد که نمیکه انگار اصال این چیزا رو 

 نزدیک تر شده بود.

کردم. با صدای قدر نزدیک که بوی عرقش رو هم حس میاون
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 لرزون گفتم:

گمشو عقب. -  

را مادرت رو بخوام تو که خیلی بهتری !عاشقت شدم چ -  

که بتونه کاریکردم اما قبل این آورد، لرز پایین صورتش رو  از 
زد و روی زمین افتاد. نگاهم به مامان که  ببره، داد بلندی پیش

 باالسرش بود تالقی کرد.

بابا انگار تازه هرچی کشیده بود پریده بود که با سستی و هول بلند 
 شد و رفیقاشم پشت بندش.

 بابا گفت:

شد؟ چه غلطی کردید؟ بمیره چی؟!چی -  

خواست چهره اصال حالیت هست جلو چشمت میبه درک بمی -  
مرتیکه عوضی.بکنه؟  غلطی  

خب حاال چته؟ عسل نیستی که انگشتت بزنن کم شه ازت،  -
مردی؟ محمود چک ذاشتی این بنده خدام به یک نوایی برسه میمی

کردی برای من الت کن ببین نبض مبض داره؟ آخه زنیکه چیکار
 شدی؟!

 با عصبانیت سمت مامانم رفت و از زیر روسری موهاش و کشید.

 محمود گفت:

ن زن بیچاره رو حبیب،  زندست بابا این مگه به این راحتیا ولش ک -
 جون به عزرائیل میده؟! دختر یک لیوان بده بیهوش شده فقط.

ش و کنارشون نشست،  از بغل بابا برگشت سمت رفیقای الابالی
ای نشسته بود آب رو برداشتم و پر کردم،  با مامان که گریون گوشه

که دستش بهم نخوره برای این نفرت یه لیوان آب دستش دادم و
گذاشتم رو زمین، نگاهی بهم انداخت و لبخند کجی زد، تو صورتش 

 آب پاچید.
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با بهوش اومدنش ناخودآگاه نفس راحتی کشیدم فقط مونده بود این 
گیج باز  هاشالکی مامانم بدبخت تر بشه. چشم -پیری بمیره و الکی

ه همون رفیقشون جلوش کرد و با دیدن من خواست با درد بلند شه ک
 رو گرفت و باز خوابوندش.

رفتم سمت مامانم و تو بغلش نشستم، سرم رو بوسید و زیر لب ازم 
خواست.معذرت می  

 کم بساط رو تعطیل کرد و با هزار -همون رفیق بابام محمود کم
من زد که با بهونه همرو بیرون برد ، نزدیک در لبخند و چشمکی به

ش کردم.های کج شده نگاهلب  

 بابا گفت:

مونین؟!ها میتونه عین وحشیبرومو بردید؟ چهآخوب شد  -  

 مامان با عصبانیت گفت:

من نزدیک قدر بی غیرتی آخه، اولش داشتن بهشو تو چهخفه -
شدن بعد به دخترت اصال این چیزا حالیت هست؟ می  

خب - دونی خواد ؟ میخواد شوهر کنه نمیباالخره که می چی؟ که 
داشت؟ !قدر پول گیرمون میومد اگر اینو برمیچ  

صدای سیلی مامان تو گوشم پیچید و از آشپزخونه بیرون رفتم،  
و زل زدم به بابا و با نفرت  هام ریختمهرچی نفرت بود تو چشمم

 گفتم:

گیم فکر نکن بینی هیچی بهت نمیببین مرتیکه دیالق اگر می -
 بار به ما بخوره زنگاین خبریه ، با مامور هماهنگ کردم دستت

زنم بیان جمعت کنن .می  

ر نزن بابا هرچی کشیده بودیم پرید.زووش ترسیدم  -ووش -  

با غرغر از در اتاق بیرون رفت، شیده رو صدا زدیم بیرون که 
 اومد باز شد روز از نو روزی از نو.
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 مامان گفت:

گرگ که عیناومدی من تمام تالشم اینه امثال اینا نباید بیرون می -
افته؟!گرسنه ان شما دوتا رو نبینن حاال موندم چیا اتفاق می  

دیدن نمیشه که مامان مدرسه داره باز میشه باالخره که مارو می -
 کال تو اتاق باشیم! 

کشن نباید باشید .ت و زهرمار میوقتی اینا کوف -  

وقت تو باید باشی؟ اون   

ا دوتاست.من اگر هستم برای نجات شم -  

مامان توروخدا بس کن،  بیا بریم از اینجا اگر امشب اتفاقی برای  -
افتاد چی میشد؟ این بار شانس آوردیم از کجا معلوم بار تو یا من می

دیگه هم شانس باهامون یار باشه، دیدی که بابا چی گفت؟ اصال 
 برای مهم نیست ما چه بالیی سرمون بیاد!

 شیده گفت:

م توروخدا بریم.ترسمی مامان من خیلی -  

مامان نگاهی به هردومون کرد و سرشو پایین انداخت،  کالفه و با 
لبهای بهم فشرده نگاهش کردم فکر کردم باز این بار هم با بهونه 

مونیم تو خونه،های مختلف می  

هاش رو دیدم و بهش چشم وقتی سرش رو باال آورد اشک توی چشم
 دوختم که گفت:

خوایید جمع کنین از این خراب شده بزنیم و بریم، پاشید هرچی می -
ولی اگر آقاجونتون قبولمون نکنه باید سختی بکشیم باید کار کنم تا  

 بتونم خرجتون رو بدم ،باشه؟ 

کنیم مگه نه کمکت میجا نیست مامان ، ماجا سخت تر هیچاز این -
 شیده؟! 

 شیده گفت:
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یدم هیچی نخوام.مقول  جا نمونیم منفقط این -  

 مامان گفت:

وقت خوایید جمع کنین، فقط هیچپاشید تا این نیومده هرچی می -
وقت یادتون نره من گفتم امکان داره آقابزرگ قبولمون نکنه اون

تره از االن!زندگیمون خیلی سخت  

جا جونموناین - خطره مامان ،برای حفظش هر سختی رو میشه  در 
 تحمل کرد .

اش شد یک بغچه کوچیک،  تونستیم جمع کردیم اما همهیهرچی م
نگاهی بهم انداختیم و ناخودآگاه سه تایی زدیم زیر خنده، تیکه تیکه 

 گفتم : 

مامان یجور میگی وسایل جمع کنین انگار چیا داریم کال من و  -
، بیا شیده که هر کدوم دو دست لباس بیشتر نداریم توام که همینی

 جمع شد ،

ه گفت:با خند  

پاشو می ترسم هر آن از راه برسه نذاره بریم، شیده مامان تو از  -
 پنجره باال نگاه کن ببین تو کوچه نیست؟

 شیده تند و فرز باال رفت،  سرش رو به اطراف چرخوندو گفت:

کوچه کال خلوته! -  

 مامان گفت:

هات کو شیده؟کفش -  

ی همراهمون رفتیم، پول زیاددست هم رو گرفته بودیم و راه می
جا ماشین بگیریم و به سمت خونه تونستیم از یکنبود اما می

کردن دیگه حتی پولی جا قبولمون نمیآقابزرگ بریم، اگر اون
موند تا جایی بریم.نمی  

 شیده گفت:
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گیریم؟!جا ماشین نمیرسیم پس یکسته شدم کی میخمامان  -  

 مامان گفت:

پیاده بریم! هارراهچچرا عزیزم ولی باید تا سر  -  

گشنمه! -  

ببین شیده غر نزن ،ما از خونه زدیم بیرون معلوم هم نیست چی  -
جای غر زدن شرایط رو درک کن.میشه پس به  

با ناراحتی ساکت شد. باالخره رسیدیم سر چهارراه اما هر ماشینی 
شدیم ردش گفت و ما مجبور میگرفتیم قیمت خیلی باالیی رو میمی

 کنیم.

ی کمتر از این حرفاست نه؟ مامان پولمون خیل -  

 مامان گفت:

آره خیلی،  یکم دیگه وایسیم اگر نتونیم ماشین بگیریم مجبور میشیم  
جا چطوری باید بریم یعنی با اتوبوس بریم اما اصال بلد نیستم از این

 یادم نیست.

یکم دیگه صبر کنیم! -  

نگاه اخمالوی منو رو شیده با کالفگی و زیرلب غر میزد اما وقتی 
خودش دید دستش و به عالمت ساکت شدن رو لباش گذاشت.  با 
دیدن ماشینی که جلوی پامون ترمز زد با تعجب نگاهش کردم، به 

خورد که مسافرکش باشه!ماشینش و راننده نمی  

زدل؟!مسیرتون کجا هست خانمای عزی -  

مامان اخماشو تو هم کشید و گفت:   

خوره .جا خیلی دوره قطعا مسیرتون نمیز اینریم سمت ظفر امی -  

مایید !اتفاقا همون سمت میرم، بفر -  

 با ترس به مامان نگاه کردم و مانتوشو کشیدم و گفتم:

ترسم !دونیم کیه من میمامان ما که نمی -  
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نترس، باشه؟ بهش نمیاد آدم بدی باشه، بعدشم من کنارتونم نترسید، 
شینم .شیده مامان بیا من وسط می  

یک به یک صندلی عقب نشستیم و پسر هم بدون نگاه بهمون حرکت 
 کرد.

جاست؟!همین -  

 مامان گفت:

بله پسرم ممنون. -  

قدر باید   پیاده شدیم و مامانم سرش رو از پنجره کمی داخل برد: چه
 تقدیم کنم؟ 

ای کرد و توی آیینه نگاهی به مامان انداخت و گفت:خنده مردونه  

کنم جا هی دارم نگاهت میمیشه منو نشناختی عمه تا اینباورم ن -
کنم شوخیه که منو نشناختی!فکر می  

 مامان با چشمای ریز شده و شوک زده  بهش خیره شد:  

قدر آقا شدی؟!قدر بزرگ شدی چها تویی؟ باورم نمیشه چهصدر -  

 صدرا هم از ماشین پیاده شد: 

دا عمه نگو منو نشناختی بله خودمم دیدم چطوری اخمات تو هم ش -
قدر خوشگلی آخه، منم به تو قربون اون فیس و قیافه ات بشم من ان

قدر ماه و با کالسم دیگه،  این دوتا دختر خوشگل هم باید کشیدم ان
 شیدا و شیده باشن نه؟!

معلومه که جذابی عزیزدلم بیا بغلم ببینمت الهی دورت بگردم  -
قدر بزرگ شدی تو!چه  

غل کردن و من و شیده هم با نیش باز نگاهشون همدیگرو ب
کردیم.می  

 نگاهش که بهمون افتاد؛ سریع سالم دادیم که خندید: 

های زیباروی من، من بعد از یک ساعت و نیم سالم دختر عمه -
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.صدرام خوشبختم  

ما هم خوشبختیم، آقا صدرا.  -  

ای کرد و رو به مامان گفت:تک خنده  

.ینو پارک کنم و اومدمزنگ در و بزنین ماش -  

چنان بهم خیره شده بودیم و هرکدوم تو دنیای خودمون بودیم، ما هم
 ماشین رو همون بیرون پارک کرد و اومد سمتمون:

همه استرس برای چیه ؟ آقابزرگ از تک عمه چرا وایسادی؟ این -
 و تا افتاده کاری نداره دیگه.

 مامان گفت:

... ترسم بازم مثه چند سال پیشمی -  

 صدرا گفت:

طوری نیست مطمئن باشید خیلی دنبالتون گشت اما اصال این -
نتونست پیداتون کنه، بعدشم اون زمان منم بچه سال بودم نتونستم 

 کاری کنم االن عین کوه پشتتم.

 مامان گفت:

قربون تو برم من. -  

 صدرا به سمت زنگ رفت:

عمه.  قدر دنبال رد پایی ازتون بودنجا چهگر بدونی کل اهالی اینا -  

که مامان جواب بده از رو کنجکاوی گفتم: قبل از این  

جا بودید؟ چرا اون ببخشید آقا صدرا شما -  

جاست خانوم کوچولو !مون اونکارخونه -  

کار برد اخمام رفت تو هم که بلند خندید و زنگ در از لفظی که به
رو زد، دستای شیده رو گرفتم و نگاهی به مامان انداختم، رنگ 

داد اصال به حرفای صدرا اعتماد نکرده و پریده و سفیدش نشون می
هنوز استرس داره،  وقتی سنگینی نگاه من و شیده رو حس کرد به 
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سمتمون برگشت و لبخند لرزونی زد.  در باز شد و صدرا در رو 
شیم،  از استرس مامان منم حالم غریب کنار زد تا ما زودتر وارد 

امون دونستم آیندهشده بود. با لرزش به خونه ای وارد شدم که نمی
قدر تغییر میده.رو چه  

 *** 

قدر با این اش احساس کردم چههای مامانم تو بغل خانوادهبا گریه
کس جماعت غریبیم،  من و شیده گوشه حیاط ایستاده بودیم و هیچ

رفتیم تا بتونن راحت تو نبود یعنی خودمون جلو نمیما حواسش به
، صدرا چشمش به ما افتاد و بلند خندید:بغل هم باشن  

بابا این دوتا جوجه رو یکی تحویل بگیره  ،گوشه وایسادن  -
کس حواسش بهشون نیست.هیچ  

مامان بزرگم با این حرف چشمای اشکیش رو به سمت ما چرخوند 
باز کرد تا تو بغلش بریم؛ نگاه به شیده  و با پاهایی خسته دستاشو

 کردم و هردو به سمتش قدم برداشتیم.

 *** 

کم آشنا شدیم. صدرا خیلی بذله گو بود، پسر دایی بزرگم  -با همه کم
داییم زن زیبارویی بود و بود و داداشش سهیل یکم جدی تر بود. زن

قدر اش اوناومد حسابی مهربون باشه، مامان بزرگم چهرهبهش می
شاد بود که لپاش گل انداخته بود، داییم هم کم و بیش شبیه سهیل بود 
کاوش گر، هنوز موفق به دیدن بابا بزرگم نشده بودیم  جدی با نگاه
ولی جمع اطرافمون همشون خوب و با محبت بودن،  پر از انرژی 

 مثبت که تا اون روز ازش محروم بودیم.

نشون گرفتن و ماهم که منو شیده رو یک به یک تو اغوش مهربو
محبت ندیده بودیم سریع باهاشون اخت شدیم و طوری رفتار کردیم 

شون.شناسیمانگار سالیان سال می  
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بعد از چند لحظه داخل رفتیم و نشستیم ؛ با صدای مامان بزرگم 
 زیرم چرخید: سرم به سمت مامان سر به

شوهرت کجاست مادر؟! -  

تونست جوابی بده، بغض و نمی دادمامان دستاشو تو هم فشار می
کرده بودم من و شیده چندین سال از این آدما دور بودیم و نتونسته 
بودیم کنارشون عقده های قلمبه شده تو وجودمون رو کم کنیم، حاال 
که بهشون رسیده بودیم با سری پایین افتاده کنارشون بودیم و حال 

 غریب.

جای مامان من جواب دادم:به  

مدن.ایشون نیو -  

جون گفت:مامان  

ها؟ سمیه؟کردی چرا خب مادر؟ نکنه قهر -  

نه مامان جون بابام فوت شده. -  

اش رو بهم دوخت و با حرص مامانم با این حرفم چشمای گشاد شده
خواست بهشون دروغ بگه اما برای من اون نگاهم کرد؛ احتماال نمی

روغم ادامه بدم: بابا مرده بود پس دروغ نبود؛ اما مامانم نذاشت به د  

تونیم ست مادر ولی ما دیگه نمی شیدا این چه حرفیه؟ حبیب زند -
خواییم جدا شیم.باهم ادامه بدیم، می  

 دایی گفت:

خوره ولی مگه گوش قدر آقا گفت این مرد  به درد زندگیت نمیچه -
تو بدهکار بود آبجی ؟ هممون رو گذاشتی پشت سرت و رفتی، 

برگشتی؟! حاالم با دو تا بچه  

تون.میرم،  خواستم فقط ببینم اگر ناراحتی من -  

ما هم اشاره داد تا بلند شیم، مامان بزرگم هول  از جا بلند شد و به
 زده بلند شد و گفت: 
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اش پس ام برگشته به خونهاین چه حرفیه می زنی مصطفی ؟ بچه -
ت اش گذشرفت؟ همون چند سال پیشم بابات خطا کرد از بچهکجا می

گرفتیمش،  حاال که باید همون موقع زیر دست و بال خودمون می
طوری بهش میگی؟!برگشته این  

چنان ایستاده و منتظره تا بره از جاش بلند دایی وقتی دید مامانم هم
 شد و به سمتش رفت.

معرفتی آبجی، خیلی بی معرفتی.  فقط من الیق آغوشت نبودم؟ بی -
ذاری از این خونه بری، من خواهری معلومه اگر بغلم نکنی باید ب

طوری خوام چیکار؟ چهزنه میکه دلش برای داداشش پر نمی
قدر سرد و خشک ؟ یادت رفته طوری باشی؟ انتونی با من اینمی
م تنگت بود آبجی.قدر باهم خوب بودیم ؟ دلچه  

مامان با این حرف دایی اشکش دوباره دراومد و خودش رو تو 
های مامان با گریه د لحظه بعد هق هق گریهبغلش انداخت و چن

مردونه دایی قاطی شد و باعث شد همه با چشمایی اشکی نگاهشون 
 کنیم.

 زندایی گفت:

از وقتی بنده خداها اومدن فقط اشک و زاری دیدن، سمیه برو باال  -
 اقا رو ببین مطمئنم چشم انتظارته.

 مامان گفت:

چرا پایین نیستن؟ -  

 زندایی گفت: 

میگه تو همین طبقه تو رو از خودش روند، آقا هنوز خودشو  -
 نبخشیده سمیه، خیلی ساله دیگه اون آقای سابق نیست.

مامان با ناراحتی نگاهشو به پله ها دوخت و بعدش با نگاه از 
جون اجازه گرفت و باال رفت.مامان  
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 مامان جون  گفت:

کنین؟ گید، چیکار میبخب شما دوتا گل من  -  

فت:صدرا گ  

جون خب این چه سوالیه معلومه بچه به کنن مامانشوهرداری می -
خونه دیگه.این سن درس می  

سهیل:  لوده بازی درنیار صدرا،  هنوز به اخالقت عادت ندارن 
 امکان داره ناراحت شن.

خونیم من سال آخرم،  شیده هم نه ناراحت نشدم ما درس می -
 دبستانه.

ازید پاشم برم اسفند دود کنم چشمتون نکنم ، ماشاهلل خیلی ن -ماشاهلل -
دادم.قدم گذاشتید تو خونه ما اگر خبر داشتم مهمونی ترتیب می  

خوای فامیالی جون باز میصدرا: الزم نکرده مهمونی بگیرید مامان
شناسن چطورین قطعا عتیقتون رو دعوت کنین این بنده خداها نمی

رفتن خونشون.گشتن میهمین راهو برمی  

گردیم!وقت برنمیما هیچ -  

 با این حرف شیده همه به سمتش برگشتیم و من به پهلوش زدم 

جا رو نگاه کن اصال خونه ما اندازه اتاقشم آخ چیه خب آبجی ،این -
 کنیم؟  قایم اتاق توی نبود برگردیم بریم پیش بابا که باز خودمونو

واستم با چشمای گشاد شده از حرص شیده رو نگاه کردم و تا خ
 حرف بزنم صدای مامان جون بلند شد: 

خاک بر سرم چی گفتی تو مادر؟  -  

 کنین؟! قایم خودتونو که سهیل: منظورتون چیه

هاش؟!زندایی: حرف بزنین ببینم چی اومده به سر سمیه و بچه  

 دایی:  وایسا من خون این مرتیکه رو نریزم مصطفی نیستم.

طور این شیده کال عادت داره چرت و پرت میگه اصال هم این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 22 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

ساختن همین ، شیده خانم یه حرف نبود فقط مامان و بابا باهم نمی
 زدی ببین چیکار کردی؟!

شیده که خودشم فهمیده بود بد حرف زده و خرابکاری کرده برگشت 
 سمت دایی.

ود برای همین.بد نبود. بابام چند مدته بیکار شده ب دایی منظورم -  

ماها بیکار شده؟ یعنی چی؟ بابای پولدار شدایی:   

ما ورشکست شدیم دایی، مجبور شدیم هرچی داشتیم و نداشتیم رو  -
 بفروشیم و بریم یکم پایین تر بشینیم.

فرستمتون بهترین جا کنم براتون، میمامان جون: خودم همه کار می
در سختی کشید.قدرس بخونین. الهی بمیرم برای بچم که ان  

قدر گریه زاری نکنین، بنده خدا از وقتی صدرا: حاال جلوی عمه ان
پاشید همگی یک آهنگ بذارید یکم  -اومد فقط آه و ناله دید. پاشید
تونم برقصم براتون از خردادیان شاد شیم،  من خیلی خوب می

تر.قشنگ  

قدر سرخوشی بچه؟ آهنگ چی ؟ وایسا ببینیم چی سهیل: تو چرا ان
جا به چیه اصال، شما گفتید باباتون ورشکست شده پس چرا هیچ

اسمی از باباتون نبود؟ هیچ روزنامه یا جایی اعالم نشد، اونم با اون 
ای که بابای شما داشت، ما چندین ساله دنبال عمه ایم، دبدبه کبکبه

طوری باباتون هیچ جا رو هم از دست ندادیم چه حتی یه روزنامه
 اسمش نبود؟ 

دونم سرش کاله گذاشتن و همه چیو دونم،  فقط میمن ایناشو نمی -
 باال کشیدن ، ماهم مجبور شدیم زندگیمون رو بفروشیم و بریم.

کرد، پسره به خودش نگاه مشکوک سهیل بهم اعصابم رو خورد می
 هم شک داشت.

کشیم بلند شد و به کردن بهم دست نمیجفتمون از نگاهزندایی که دید 
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بهونه کمک سهیل رو صدا زد و چند دقیقه بعد با چای و میوه 
 برگشتن:

قدر حرف تو حرف شد حواسمون نشد پذیرایی کنیم .آن -  

قدر تابلو بود که باز هم بهش سلقمه زدم و نگاه شیده به میوه ها اون
 زیر گوشش گفتم:

تابلو بازی درنیاری؟! قدرمیشه ان -  

های خوشگل هست ما فقط میوه له و داغون قدر میوهآبجی نگاه چه -
 خوردیم اونم سال به سال.

کنه !بند دهنتو شیده،  آبرومون رو بردی مامان بفهمه هالکت میب -  

که بتونم جلوشو بگیرم یه هلوی بزرگ برو بابایی گفت و قبل این 
کردن شروع به خوردن کرد .برداشت و با ولع بدون خورد   

!صدرا: شیده هلو دوست داریا  

شیده سری تکون داد و مامان جون نوش جانی گفت و با چشمای 
 اشکی بهم  گفت:

شیدا مادر توام بخور. -  

خورم چشم .می -  

ام روبرداشتم و کم کم مزه کردم. من اون ساالیی که وضع چایی
تونستم ادای و خوب میمالیمون خوب بود سنم بیشتر از شیده بود 

باکالسارو دربیارم، برعکس شیده که هلوش رو خورده نخورده یکی 
دیگه برداشت و باعث شد با حرص زیر چشمی نگاهش کنم اما قبل 

که حرف بزنم مامان همراه آقابزرگ پایین اومد و من سریع از این
جا بلند شدم، شیده که کال تو یک دنیای دیگه بود زدم رو بازوش و 
اونم با دست سریع صورتشو پاک کرد و بلند شد. هردو مقابل نگاه 

 خیره سالم بلندی دادیم .

با نگاهی مات سمتمون اومد اما هنوز هم جدیت نگاهش زیاد بود، 
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 تو یک قدمیمون ایستاد و گردشی به جفتمون نگاه کرد:

قدر بزرگ شده باشید بیایید تو بغلم ببینم ای جانم!؟اورم نمیشه انب -  

هردو خودمون رو تو بغلش انداختیم، دست نوازشش رو که رو سرم 
نشست حس کردم تمام وجودم رو آرامش گرفت، آقاجون انگار با 

کرد "چطور تونستم از خودش حرف میزد و مدام تکرار می
های زندگیم بگذرم خدا" نفس  

هام از دیدن حجم غذاهای همگی دور میز شام نشسته بودیم، چشم
قدر با چشمای درخشید شیده هم که گفتن نداشت اونرنگارنگ می

کرد که باعث خنده همه و خجالت ما گرد و شاد غذاها رو نگاه می
کشید و اونم دست رد به شده بود، مامان جون مدام براش غذا می

با اون قد کوتاهش شیکمش حسابی جلو  زد تا باالخرهسینه اش نمی
قدر خورد نفس کم آورد، زیر گوشش گفتم : اومد و ان  

کمت شیده آبرومون رو بردی.کارد بخوره اون ش -  

گشنم بود خب!  -  

ای تو .همیشه خدا گشنه -  

جا ندیده بودم !همه غذا یکاین -  

خیره وقتی دیدم بحث باهاش بی فایدست سرم رو تکون دادم که نگاه 
گرفتم با سهیل باعث شد بهش نگاه کنم، از نگاهاش حس بدی می

 تشر نگاهش کردم که لبخند کجی زد.

فرستمتون کنم، میآقاجون: مدرسه همین اطراف ثبت نامتون می
ذارم حسرت چیزی به دلتون بهترین جا درس بخونین، دیگه نمی

یید خوابمونه ، سمیه فردا برو برای بچه ها و خودت هرچی می
جا راحتین که ما از خدامونه کنارمون باشید اگر نه بخرید، اگر این

گیرم.بگید براتون یه جا می  

جا بهتر؟ چندین سال حسرتش رو مامان: راحتیم آقا کجا از این
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 داشتم.

جون: دیگه قرار نیست حسرتش رو بخوری فقط کارای طالق مامان
 رو کی انجام میدیم؟ 

الح نیست دیگه حتی اسمش توی آقاجون: به زودی زود. ص
شناسنامه بچه ام باشه. خدا منو که زودتر نتونستم پیداش کنم از اون 

 .ببخشه فالکت نجاتش بدم

قدر دوست داشتم زندایی:  هنوزم دیر نشده، سمیه اگر بدونی چه
 ببینمت و مثل قدیم باهات درد و دل کنم.

بذاری خانوم؟ یا کله پاچه من بدبختو بار  : درد و دل کنیدایی  

 با این حرفش همه خندیدن، مامانم بعد چند لحظه گفت:

خوام طالق بگیرم، بچه ها تو سن حساسین آقا، راستش نمی -
خوام جامعه پسشون بزنه.طوری میشن بچه طالق، نمیاین  

تونی با اون اسم آقاجون: هرکی پسشون بزنه با خودم طرفه،  تو نمی
دونی.  اگر پیداتون کنه که خوب میراحت زندگی کنی اینو خودتم 

کنه براتون میشه دردسر، هر روز کارو میدونم براحتی اینمی
دونی چی میگم نه؟ خواد باج گیری کنه، خودت میمی  

داد مامان سرش رو پایین انداخت و صورتش سرخش نشون می
فهمید خوب فهمیده منظور آقاجون چیه. این وسط تنها کسی که نمی

چیه من و شیده بودیم.چی به   

قدر از بودن تو جمع بعد از شام دوباره دور هم نشستیم، مامان اون
که لپاش حسابی گل انداخته بود و مدام  اش خوشحال بودخانواده

خندید، از شادیش لبم به لبخند باز شده بود و دیگه برام مهم نبود می
خی بهش کنه و صدرا چقدر به شوشیده ریز ریز چه آبرو ریزی می

خنده.می  

قدر با محل ما فرق داره!جا چهمامان این -  
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بینی روپوشت چه رنگیه؟آره خیلی، پرسیدی ب -  

ای دیگه مامان؟سورمه -  

نیست فکر نکن حواسمهای خریدت زیادی زیاد شد شیدا خانمکیسه -
 ماشاهلل هرچی خواستی خریدی مراعات هم نکردی!

رشکستگی بابا رنگ پاساژ به وا مامان ببخشیدا ما بعد از و -
 خودمون دیدیم؟ خب معلومه هزار تا چیز الزمم بود.

جا جا بیفتید،  استرس دارم همش الزمت نبود ، خداکنه زودتر این -
 باباتون پیداتون نکنه.

خونه آقابزرگ رو که بلده امکانش هست پیدامون کنه ولی چرا  -
 باید بترسیم؟ مگه خالفی کردیم؟ 

ون باباتو نشناختی؛ اگر پیدامون کنه دوباره شروع تو هنوز ا -
دونی چقدر از داییت کنه تهدید کردن،  به وسیله همین تهدیدا میمی

 پول گرفته؟

چه تهدیدی آخه؟  -  

االن حضانت شیده یکیش. -  

مگه حضانتو میان بدن به یه عملی آخه مادر من؟ بابای ما جون  -
یه بچه رو بسپرن دستش ؟  داره بعد بیاننداره خودش خودشو نگه

، مدرسه امکان نداره الکی با این حرفا تو دل خودت رو خالی نکن
 شیده که نزدیک منه با خودم بیاد با خودم برگرده.

طوری نمیشه عزیز من تو مگه در مقابلش چقدر زور داری؟ این -
تره.کنم ،با اون برید و بیایید خیالم راحتبا صدرا صحبت می  

پسره این حرفو نزنی، االن میگه مگه من نوکر این دوتا  مامان به -
 بچه ام.

گفتی باز یه چیزی طوری نیست عزیزم، سهیل رو میصدرا اون -
کنه ولی صدرا دفعه ای ضایع میقدر مغروره که طرف رو یکان
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 نه .

از دماغ فیل افتاد، صدرا هم  از سهیل که اصال خوشم نمیاد انگار -
نهه، من که ازشون زیاد خوشم نیومد.ززیادی سرخوش می  

ری تو؟ پشت سرشون حرف نزن ادب ندا -  

با رسیدن به در خونه سرم رو رو به آسمون گرفتم از خدا 
جا به بعد زندگی هوامون رو داشته باشه بلکه خواستم از اینمی

قدر خوب بود که بتونیم ماهم بفهمیم زندگی کردن یعنی چی، چه
های یا بدش خبر نداشت وگرنه همین لحظه کس از تقدیر خوبهیچ

رفت. مامانم هردومون رو امیدوار و لبخند رو لبمون هم از بین می
تو مدرسه اطراف خونه آقابزرگ ثبت نام کرده بود و دیگه 

ها بابت خونه زندگیمون یا تونستیم بدون خجالت از هم کالسیمی
رو هم لباسای کهنه و پاره پورمون درس بخونیم و خودمون 

شون بدونیم حتی شده ظاهری.سطح  

جمع همگی توی حیاط جمع بود، در حال خندیدن و هندونه خوردن 
بودن، با دیدن یه دختر تقریبا همسن و سال و زن کنار دستش نگاهم 
 به لباساشون جلب شد، با لبخند از جا بلند شدن و به طرفمون اومد.

سالم خاله . -  

سالم خواهر. -  

شون چند لحظه سر جا خشکش زد و بعد به آرومی مامان با دیدن
شد فکر سالم داد،  نگاه مات و متحیر مامان به اون زن باعث می

کنم اصال از دیدنشون خوشحال نشده، لبخند مصنوعی رو صورت 
 زن زیادی غیرواقعی بود.

 دختر دستش رو به سمتم دراز کرد.

سالم عزیزم من شاداب هستم. -  

ناالن هستم.سالم خوشبحالت من  -  
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قدر تو بامزه ای !وای چه -  

دونم .اوهوم خیلی می -  

جدی پرسیدم اسمتو؟! -  

گلم . من شیدام -  

خیلی خوشگلی . -  

چنین .مرسی هم -  

 نگاه خیره زن باعث شد سرم به سمتش برگرده:

پروا!قدر جسور و بین خودته آبجی، همونچهره اش عی -  

ثه تو نیست.خدا روشکر ذاتش ماش شبیه توست، مامان: نه! چهره  

 زن با نیشخندی به سمت مامان طرفم اومد:

تم عزیزم. بهت چیزی نگفته راجع بهم؟ من خاله -  

سالم. نه حتما الزم نبوده! -  

ادب مثل مادرت ! کنم ،بیاضافه می -  

ببخشید من بی ادب نیستم اما لحن کالمتون باب میل و سیلقه و  -
طور جواب دادم ،در ضمن مادر من با این ادب من نبود برای همین

 ادب هستن منتهی با اهلش.

ریم پیش بقیه شاداب: االن باید تا صبح کل کل کنین؟ من و شیدا می
 شما وایسید به بحث و جدل، با اجازه خاله.

ای به شاداب کرد و سری بهش تکون داد، دوباره با مامان نگاه خیره
خواستم ببینم چی میگن و مینگاهی جدی به سمت خاله برگشت، 

جریان چیه اما با کشیده شدنم توسط شاداب نتونستم هیچی بفهمم و 
نمیشه میرم آخرم چیزی عایدممطمئن بودم تا شب از فضولی می
که فشار روحی زد مگر اینچون مامانم معموال زیاد حرف نمی

 زیادی روش باشه.

و نبودنشون حسابی ، صدرا و سهیل نبودن سالم بلندی به جمع دادم
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شد.حس می  

ه جا شد:جون با استرس تو جاش جابمامان  

چی شد مادر؟ ثبت نام کردی؟  -  

ی شده؟ بله کلی هم خرید کردم، چیز -  

آقابزرگ: هیچی نیست شلوغش نکنین، مبارکت باشه باباجان، 
 شاداب دختر برو مادرو خالت رو صدا کن بیان پیش ما.

ان و خاله ی تازه از راه رسیده بود، شون به سمت مامنگاه نگران
 خودم رو کمی به سمتش کشیدم.

آقابزرگ مگه چه عیبی داره دوتا خواهر باهم حرف بزنن؟ حس  -
کنم صورتتون زیادی نگرانه. می  

نه چیزی نیست بابا  -  

 جون: چرا میگی چیزی نیست؟ بچه باید بدونه چه خبره  آرهمامان
رفت االنم جوب نمیت آبشون باهم تو یهوقعزیزم،  نگرانیم اونا هیچ

افته.مطمینم اگر به صحبت کردن ادامه بدن اتفاق خوبی نمی  

شاداب: من خیلی اصرار کردم که اصال نیاییم، اما تنها جوابش بد و 
کنه،  پا میجا اومدیم وگرنه خون بهبیراه بود، بابا هم خبر نداره این

ش نمیدن به حرفم.االنم اصرار کردم بیخیال شن اما  گو  

همه سال  بچه ام اومده حاال جون: خدا به خیر بگذرونه بعد اینمامان
همه سال گذشته رو بریزه رو سرش ؟ مادر تو باید درد و غصه این
کرد که طور بود، شاداب مادر  کی شما رو خبر از بچگی هم همین

 بیایید؟

بود، یهو انگار دونم مامانجون، مامانم تو اتاقش شاداب: وهللا نمی
موهاشو آتیش زدن شروع کرد داد و بیداد و نفرین، بعدشم با تشر 

جا.بهم گفت حاضر شم و آوردتم  این  

قدر استرس گرفتید؟ از اون ساال کلی گذشته،  زندایی: شما چرا ان
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قدر مسئله تو ذهنشون بزرگ نیست.االن حتما اون  

نفهمیدم داستان چیه  وقتشاداب: شما آخه ندیدی زندایی، من که هیچ
زد و عصبی بود جا یک بند با خودش حرف میاما از خونه تا این

کرد.کارا رو نمیاگر تو ذهنش کمرنگ شده بود این  

کوتاه نمیان  کدومشناسم، هیچدایی: من کینه جفت خواهرامو می
همه سال گذشته هنوزم نگاه کنین برق نفرت و کینه رو تو این

فهمم این وسط سمیه چه تقصیری بینید، اما نمیچشمای جفتشون می
 داشته؟ دیگه ما که می دونیم آقابزرگ همه چی زیر سر کی بوده.

های های آقابزرگ به من و شاداب و لب گاز زدندایی با اشاره
جون ببخشیدی گفت و ساکت شد، شیده از جو سنگینی که مامان

رو االن رفع کنه  تونه کنجکاویشدونست نمیبوجود اومده بود و می
طوری وقت مامانم اینداخل رفت، نگاهم به مامانم و خاله افتاد، هیچ

گرفت، اخمای درهمش موقع ادای کلمات روبروی کسی قرار نمی
داد نه از بحث پیش اومده راضیه و نه از فرد مقابلش، با نشون می

 استرس به آقاجون گفتم:

باید از خواهرش متنفر  یکی به من بگه جریان چیه؟ مادر من چرا -
گید سمیه مقصر نیست؟ باشه و ازش کینه داشته باشه؟ چرا دارید می

 جریان چیه؟ 

آقابزرگ: مال گذشته ست هیچی ندونی خودت راحتتر زندگی 
کنی بابا.می  

خواستم جواب بدم که با سیلی محکمی که مامان به صورت خاله می
ردم، با عصبانیت به زد برق از سرم پرید و با تعجب بهش نگاه ک

سمتمون اومد و سالم ارومی داد سریع از کنارمون رد و داخل 
 رفت.

های این خونه تمومی نداره خدا لعنتت کنه مرد.آقابزرگ: بدبختی  
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میشه بگید داستان چیه؟  -  

جون: ندونی بهتره عزیزه مادر، بیایید همگی تو، سهیال توام مامان
ار تو این خونه.قدر شر نیدست بچتو بگیر برو ان  

خاله: من شر میارم؟ من یا سمیه؟ من چیکارش داشتم؟ بعد از چندین 
جا که چی بشه؟ باز زندگی یکی دیگه رو خراب کنه؟سال اومده این  

که خاله بتونه حرف دایی با عصبانیت از جاش بلند شد و قبل از این
بزنه بازوش رو کشید و به سمت حیاط برد، صدای غرغر خاله و 

فهمیدم رسید اما هرچی گوش تیز کردم نمیر دایی به گوشم میتش
 چی دارن میگن.

جا برای چی نشستی؟ بیا تو یه چیزی دایی: پاشو شیدا جان اینزن
قدر بخور، مامان پاشید شما هم مگه اولین باره این اتفاق افتاده ان

 ترسیدید پاشید.

ا داخل رفتم، دایی نگاهم به خاله و دایی موند امبا اصرارای زن
دیدمش.گشت اما نمینگاهم پی مامان می  

و؟ کدایی ؟ مامانم زن -  

اال.  بذار راحت باشه شیدا.بحتما رفته اتاق  -  

خوام آرومش کنم!خب آخه می -  

تونی، تو این شرایط اصال راهت نمیده تو اتاق مطمئن دایی: نمیزن
 باش.

گید چی شده؟ میشه برام ب-   

ناراحت بهم دوخته شد و تا می.خواست حرف بزنه دایی نگاه زن
 شیده کنارمون نشست:

که خیلی زیادیم ولی حتی جا با اینآبجی حوصله ام سر رفت، این -
زنی !توام باهام حرف نمی  

تونی بری مدرسه با کلی دوست حرف بزنی، چند روز دیگه می -
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 االن مگه ندیدی چی شد چه حرفی بزنم؟

آروم گفت:خودشو کشید سمتم و   

قدر گریه کرد،  باهاش حرف زدم جوابمو مامان که اومد تو ان -
 نداد.

تش نرو.االن اعصابش خورده اصال سم -  

طوری خب چی شده مگه یعنی چند سال دیگه منم تو رو ببینم این -
شیم؟ می  

تونست دوتا خواهر با سوالش چشمام گیج بهش دوخته شد، چی می
 رو تا این حد با هم دشمن کنه؟! 

مون اضافه شد اما برعکس لحظات اول اصال شوخی شاداب به جمع
کرد و نگاهش ناراحت بود.نمی  

دونم مامانم کنین؟ من نمیاز طرف من از خاله عذرخواهی می -
گید من دوستش دارم و این وسط کارو کرد،  ولی بهش بچرا این

تقصیرم.بی  

دونی موضوع چیه؟! تو می -  

دونی چند ساله از همه دونه، میکس نمیجز خودشون هیچ -
کنن دونم چی پشت این قضیه ست که همه سعی میپرسم؟ نمیمی

بار رفتم سر وقت وسایل مامانم،  یه پنهونش کن،  ببین من یک
م و شهرام هم برن سمتش دمار از صندوق داره که حتی اگر بابا

که به اون دوتا هم رحم  روزگارشون درمیاره دیگه ببین اون چیه
کنه.نمی  

شهرام کیه؟  -  

داداش من . -  

 شیده: چقدر خوب، داداش داری؟ 

جای خواهر؟ خواست بهله؟ چی شد؟ داداش دلت میبله،  ب -  
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 سریع خودشو لوس کرد و دستاش رو انداخت دور گردنم:

نه آبجی تو که عشق منی، ولی دوست داشتم داداش هم داشتیم  -
ذاشت کتک بخوریم.الاقل نمی  

با عصبانیت بهش نگاه کردم، خودش فهمید نباید جلوی شاداب این 
زده اما دیگه دیر شده بود و شاداب با کنجکاوی نگاهمون حرفو می

کرد، شیده که دید حسابی خراب کرده از زیر دستام دوید و می
 بیرون رفت.

زده؟!تون میباباتون چرا کتک -  

طوری نبود بچه است بابا داره چرت و پرت میگه،  بابای من اون -
خاطر ورشکستگی یکم عصبی بود، همین.فقط به  

ورشکست شدید؟ ! -  

روز هم بابام شد یه آدم عصبی . مواوهوم،  از ه -  

وقت اعصاب هیچمثه بابای من منتهی با این فرق که بابای من  -
 نداشت.

ها بیایید ناهار بخوریم.جون: بچهمامان  

تونه درست بشینه تو جمع شاداب: ما بریم بهتره، مامان من که نمی
زنه بلوا میشه.باز یه حرفی می  

همه سال گناهی به درگاه خدا کردم که این دونم چهجون: نمیمامان
نگ، بحث، خسته هام دور هم جمع بشن همیشه اختالف، جنشد بچه
 شدم دیگه

شاداب:  تقصیر ما شد که اومدیم حق دارید، اصال دوست نداشتم 
خاله رو ناراحت کنم، برعکس چیزایی که مامانم همیشه تو گوشم 

شون دارم.خوند من دوستمی  

رو دوست داره.مامان منم مطمئن باش تو -  

داشته باشه حق داره ولش کن.نفکر نکنم، اگرم  -  
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جون با نم اشکاش از جا بلند شد رومو سمت مامان به محضی که
 شاداب کردم: 

از کنی؟!بتو تونستی در صندوقچه رو  -  

مونه،  ببینه یا بفهمه سمتش رفتی خونت پای عین چشماش می -
 خودته.

تونی وقتی خونه نبود درش رو باز کنی؟ !می -  

یه قفل - ن منم این گندگی داره، نه بابا نمیشه اصال فکرشم نک به 
 جونمو از سر راه نیاوردم.

فهمم چی به چیه!؟بدارم دیوونه میشم تا  -  

گفتنن، من برم ولش کن اگر چیز خوبی بود حتما خودشون می -
خیلی خوشحال شدم از آشناییت فقط کاش تو موقعیت بهتری همو 

دیدم .می  

لبخندی بهش زدم و صورتش و بوسیدم، تو گذشته هر اتفاقی افتاده 
احترامی کنم یا بد  ما بچه ها ربطی نداشت که بهش بی بود به

برخورد کنم، بعد چند لحظه با کوبیده شدن در فهمیدم خاله و شاداب 
 رفتن و حتی یه خدافظی ساده هم از سمت خاله ام سهم ما نشد.

زمان ناهار دایی نیم ساعت تو اتاق با مامان بود تا باالخره تونست 
ناراحتی به چهره سرخش و چشمای  راضیش کنه بیرون بیاد، با

 متورمش نگاه کردم، با دیدنم سمتم اومد و سرم رو ناز کرد:

خوبی مامان؟  -  

 صداش حسابی گرفته بود: 

م، شیده رو صدا کن بیاد ناهار.خوبم عزیزم خوب -  

باشه ای گفتم و از جا بلند شدم، تنهایی نشسته بود یه گوشه و بی 
کرد:حوصله حیاط رو نگاه می  

شیده پاشو بیا ناهار. -  
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حوصله ام سر رفته آبجی! -  

کنیم خوبه؟ بعدش بازی می بیا ناهار بخوریم -  

قدر با خوشحالی بلند شد و بوسم کرد، با خنده سمت میز رفتیم، چه
خوب بود که شیده هنوز بچه مونده بود و چیز زیادی از اطرافش 

نبود.کرد براش مهم کرد یا اگر هم درک میرو درک نمی  

جون و ناهار تو سکوت کامل خورده شد فقط هر از چند گاهی مامان
شد.کردن و باز سکوت میآقاجون به مامانم تعارفی می  

زنی؟ جرزنی نکن دیگه گیر میدی بازی کنیم بعد جر می شیده -  

جا بود .نخیر جر نزدم مهره ام این -  

دم، دنبالم راه توجه به غرغراش از جا بلند شبازی رو بهم زدم و بی
کشید تا دوباره باهاش بازی کنم اما طبق گفته افتاد و دستم رو می

دادم جرزنی و دروغ، زرنگ بازی مامانم از االن باید بهش یاد می
 نیست فقط باعث میشه قواعد بازی و زندگی رو یاد نگیری.

 کنار بقیه نشسته ام و شیده هم بغ کرده نشست.

  تونم چایی بریزم؟می -

جون:مامان  

.این چه سوالیه مادر؟ برو بریز -  

خورین؟ همه می -  

ام گرفت ایرانی جماعت از قدر سریع سرتکون دادن که خندهاون
گذشت حتی اگر گرمای تابستون در حد پخت گوش تنمون چایی نمی

 باشه.

با سر و صدای صدرا و سالم بلند سهیل دوتا لیوان دیگه هم اضافه 
چرا در  دونمرگ بیرون رفتم و سالم دادم، نمیکردم و با سینی بز

کردم نگاهش شدم، حس میهای سهیل تا این حد هول میمقابل نگاه
 زیادی برنده و تیزه، سینی رو روی میز گذاشتم و نشستم.
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خدا جزیی از آدمیزاد نیست یه گونه صدرا: بابا این سهیل به
 ناشناخته ست.

ها چرت و پرت بگی پرتت عطیلهدایی: باز چیه؟ االن همه اعصابا ت
کنم بیرون.می  

جا تهران قدیم و صدرا: نه بابا چه چرتی چه پرتی؟ آقا فکر کرده این
مون رو برد.فیلم فارسی بهروز وثوقه، آبرو حیثیت  

ادید؟ ددایی: باز چه دسته گلی آب زن  

 صدرا: دادید نه بگو چه دسته گلی به آب داده.

دونستی؟ نزنی نمیگن اللی ها میسهیل: تو اگر یه روز حرف   

کنم، رفتیم با رفیقامون داریم غذا صدرا: نمیگن اللی ولی دق می
ین تیتیش مامانیا که من هم خیلی خوریم تو خیابون یه دختر از امی

بهشون ارادت دارم منتظر ماشین بود یکی مزاحمش شد این عین یه 
خورد می میمون از باغ وحش فرار کرده رفت سر وقت یارو تا

 زدش.

کنی؟ اگر تو این بحث و کارا چیه تو میدایی: وا سهیل اینزن
 دعواها یه بالیی سر تو بیاد من چه خاکی باید تو سرم بریزم؟ 

 مامان: کامال به باباش کشیده منتهی جوونی هاش.

قدر کار کردی پسر؟ تو آخر این عروس مارو انآقاجون: چی
کنی تا زنت بده.حرصی می  

شناسید؟ : داره چرت و پرت میگه صدرا رو نمیسهیل  

صدرا: من دروغ میگم؟ مرتی... ببخشید آقای محترم تو نرفتی سر 
 وقت یارو؟ تو نزدیش؟ 

کارو منتهی اولش محترمانه گفتم بره وقتی سهیل: نگفتم نکردم این
 نرفت و بچه پررو بازی دراورد زدمش.

تونست با ن دختر هم میکار داشتی اصال مادر ؟ اودایی: تو چیزن
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 یه تیپی بیاد که یکی مثه صدرا نگه تیتیش مامانی بود.

 سهیل: اتفاقا دختر خیلی ساده و خوبی بود.

صدرا: آره مامان قراره عروست شه فکر کنم، این سهیل جایی 
خوابه آب زیرش بره.نمی  

 سهیل: صدرا پامیشم ده تا هم به تو میزنما.

ر تهران .ما و این گنده الت ترین پسکنم، این شصدرا: معرفی می  

آقاجون: حتما صالح بر این بوده وگرنه سهیل پسری نیست الکی 
شناسم.کاری کنه من نوه امو خوب می  

شد الت چاقو کرد میکارو میصدرا: حاال اگر صدرای بدبخت این
کرد شد صالح و خیرخواهی.کش! این آقا که  

کرد، اولین نفر صدرا پرید و ها ای به چاییمامان با خنده اشاره
چایی رو از دست سهیل کشید، با خنده نگاهش کردم این پسر سنبل 

 شادی و نشاط بود، دقیقا چیزی که بهش احتیاج داشتم.

مامان: ولی جدای از شوخی دعوا کال خوب نیست، سعی کنین کال 
کارا به دور باشید.از این  

ما من، من میگم آقا بهی خوشگل صدرا: منم همینو میگم دیگه عمه
چه ربطی داره طرف خواهرته؟ نامزدته؟ زنته ؟ اصال فامیله ؟ 
ای رد المصب آشناتم نیست، باز اگر عقل داشت بعد دعوا یه شماره

سوخت.کرد دلم نمیو بدل می  

 آقاجون: خجالت بکش پدر صلواتی نشستیما.

صدرا: خب نشسته باشید عزیزای من، من که جونم برای تک 
تون در میره ولی مگه نمیگن ازدواج نیمی از دین رو کامل تک
کنه من از اون باب میگم، باالخره باید چند جا دختر خوشگل می

ببینیم که بریم بگیریمش دیگه، وگرنه دین من یکی با زن زشت 
 کامل نمیشه که.
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جون: تورو چه بهمامان یر میده.زن گرفتن آخه دهنت بوی ش   

میده دهن سهیل بوی چی میده؟ هرکی  صدرا: دهن من بوی شیر
منتهی باید بگردم کنه من نوجوونم من زن باید بگیرمندونه فکر می

 یه خوبشو سوا کنم.

وا مگه میوه ست ؟   -  

اید دیگه، هلویید بده؟ رعمه خوشگل من، میوهآره  دخت -  

با خجالت سرم رو پایین انداختم، آقاجون دمپاییش رو دراورد و 
صدرا، صاف خورد تو سرش و آخ و داد بیدادش  پرت کرد سمت

 بلند شد.

آقاجون بخدا بیایی بگی زن بگیر من از این خونه میرم، شما کال  -
 با صداقت مشکل دارید.

آقاجون: مگه عقلم کمه بگم تو زن بگیری نفرین دختره و خانواده 
 اش رو بجون بخریم ؟ کی میاد زن تو بشه اخه؟ 

گیرم.م اینو میصدرا: همین شیدا من اخر  

 مامان زد رو بازوش.

هام شوخی ندارما!آهای من بابت بچه -  

درا.: خجالت بکش صداییزن  

 ارزن شعور داشته باش. سهیل: یذره قدر

 صدرا: حاال تو چرا اخمات رفت تو هم سهیل؟ 

آقاجون: پاشید، پاشید از جلو چشمام برید بیرون تا نزدم لهت کنم 
 صدرا.

خوای غرورم خورد که شما منو نزنی له کنی؟ میصدرا: همه پاشن 
 نشه؟ 

کنم حاال دایی با خنده رو کرد به صدرا: پسرم فقط من درکت می
ریم برای صحبت.موردی بود بگو باهم می  
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.درد نکنه دایی: چشمم روشن دست شمازن  

کنم خانوم من برای پسرام میگم وگرنه خودم که دایی: خواهش می
ر سبدی.شما رو دارم گل س  

جون: از عروس من بهتر برای تو نبود پسر جان .مامان  

زنه، عمه بچه هارو ثبت نام سهیل: اینو ول کنین تا صبح حرف می
 کردید؟ 

روز اول مدرسه بود با ذوق از خواب بیدار شدم و جلوی آیینه 
ام رو پوشیدم، از حس موهام رو درست کردم،  با شوق فرم مدرسه

ای کشیدم همیشه مجبور بودم ا شادی جیغ خفهنو بودن لباس ها ب
موند و قدر که هیچ رنگی براش نمیفرمم رو چندین سال بپوشم اون

شد، اما االن همه چیزم نو بود و این حس لطیف کم و بیش پاره می
.و تازه ای برام بود  

ای به در خورد و مامانم با چشمای خسته ولی لبی خندون درو تقه
 باز کرد:

زدم تا پاشی.ری؟ همیشه باید صدبار صدات میبیدا -  

قدر شادم که اصال نتونستم بیشتر بخوابم تون بخیر،  اونسالم صبح -
 ، شیده بیدار شده؟ 

اون وروجک خیلی وقته بیدار شده صبحونشم خورده، بیا توام یه  -
رسونه.چیز بخور ،سهیل شمارو می  

ترسم یعنی ازش می وای نه مامان من اصال از سهیل خوشم نمیاد -
 خیلی جدی و خشکه.

خوره.جز این به درد نمیطور باشه، بههمین پسر باید -  

خوره؟ یعنی صدرا به درد نمی -  

قدر به حرف نگیر شیدا زود باش بیا پایین اونم خوبه منو ان -
 منتظرتم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 40 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

هرچی الزم داشتم رو توی کوله ریختم و پایین رفتم، همه دور میز 
تونستم در کنار های عمرم بود میکی از بهترین صحنهبودن، این ی

کسایی که لبخند به لب دارن باشم و اونا منو برای مدرسه راهی 
جا دیگه قرار نبود با پشت دهنی و چشم گریون راهی کنن،  این

مدرسه بشم و توی مدرسه از جانب همه مسخره بشم، قرار نبود 
ام قضاوت بشم.ریدهخاطر طرز لباس پوشیدنم و لبای رنگ پبه  

رویی جوابم رو دادن سالم بلندی دادم که همه با خوش  

طوری موهاتو بافتی ناز شدی...صدرا: چه بانمک شدی این  

 سرش به سمت سهیل اخمو برگشت و سریع حرفش رو اصالح کرد:

…یعنی قابل تحمل شدی -  

 باز سهیل رو نگاه کرد:

توچه اصال؟ اینم نه؟ خب شیدا خیلی میمونی، ای بابا سهیل به -
کنی؟ عاشق این نیم وجبی شدی هی اخم و تخم می  

است با  آقاجون: حیا کن بچه این حرفا چیه میزنی؟ شیدا هنوز بچه
 توام آشنایی نداره سوءتفاهم ایجاد نکن.

شه صدرا: از خداشم باشه برای این فندق بچه سوءتفاهم ایجاد ب
آقاجون آخه کی زن این برج زهرمار میشه ؟ باز از االن تو سر 
شیدا بخونیم یهو دیدی خر مغزشو گاز گرفت عاشق این پیر پسر 

 شد. 

 مامان: صدرا جان عمه؟ زشته.

آ.  -صدرا: من تسلیم، آ  

ریم فقط آبرومون میره صدرا دقت دایی: از دست تو هرجا میزن
 کردی؟ 

دقت نکرده بودم از بس هرجا میرم دختر  صدرا: نه خدایی تاحاال
دورو برم میاد دیگه حواسم به چیزای دیگه جمع نمیشه منم میرم 
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گیرم، نظرت چیه شیده؟ باجناق سهیل میشم این نیم وجبی رو می  

گفت صبحونشو کامل خورده باز نشسته بود سر شیده که مامان می
ده بود، مطمئن هاش حسابی باد کرگرفت، لپسفره و دولپی لقمه می

کشه که طور بگذره و جلوش رو نگیریم طولی نمیبودم اگر این
جای راه رفتن اون رو قل بدیم رو زمینتونیم بهمی  

های درشت شده صدرا رو نگاه کرد و هاش پر شده و چشمبا لپ
 هومی گفت.

 صدرا: میگم زن من میشی؟ 

گرفت با زمان که داشت بعدی رو میاش رو قورت داد و هملقمه
 پررویی گفت:

اش من رو بگیره.دختر دورت زیاده شوهرمن باید چشم نه تو -  

 مامان محکم زد رو بازوی شیده: 

کنی خجالت بکش شیده این چه طرز حرف زدنه؟ احساس نمی -
 خیلی پررو شدی؟ 

 شیده: خب مامان جون جواب صدرا رو دادم.

 مامان: صدرا و زهر مار بگو داداش صدرا.

سخت نگیرید عمه االن بهم بگه داداش بعد ازدواج سخته  صدرا:
تغییر کاربری بده ولش کنین. من پاشم برم دنبال یک لقمه نون 

حالل،  اگر بخوام این رو بگیرم روزی بیست سی تا فقط نون باید 
ترکی؟!خوری تو بچه؟ نمیقدر میبگیرم، چه  

توچه ؟ ها ؟ دو دقیقه اومدیم صبحونه بخوریم فقط دایی: آخه به
 حرف زدی. 

خاطر خودش میگم باباجان، این نیم ساعت پیش صدرا: دارم به
مونه اومده باز نشسته پای قدر خورد من گفتم تا شب سیر میان

سفره، شیده با توام انگل داری مگه؟ پاشو ببینم، اگر میایید با من 
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شید.بریم زود با  

برمشون .سهیل: خودم می  

ات به دوتا دختر خوشگل افتاد ها؟ صدرا: نه بابا؟ راه افتادی! چشم  

زنی تو. قدر حرف میسهیل: چه  

برن.مامان: سهیل جان اگر برات زحمته بگو خودم می  

ها.سهیل: زحمتی نیست عمه، پاشید بچه  

، با بدرقه با صدای جدی سهیل سریع بلند شدم و کوله ام رو برداشتم
 همگیشون سمت ماشین رفتیم.

ها زنگ ها نپیچونین برید عشق و حال این مدرسهصدرا: میگم بچه
کنن.زنن سریع اعالم میمی  

یام.مخوایید برید تفریح؟ منم شیده: می  

سهیل: صدرا کم چرت و پرت بهم بباف، سریع برو کارخونه آقا 
کم دیر تر میام.ها رو تحویل بده، من یبراتی قراره بیاد جنس  

صدرا: آره تو برو کیف و حالت و بکن من برم مثل سگ جون 
 بکنم.

سهیل: شیدا، شیده بشینین تو ماشین دیر شد، خدافظ تو بشین با در و 
 دیوار چرت و پرت بگو.

با خنده ازش خدافظی کردم و صندلی جلو نشستم، خیلی روحیه شاد 
هم روح زندگی و بذله گوش رو دوست داشتم، انرژی درونیش ب

داد.می  

:صدرا زد رو شیشه، با خنده ابرویی باال انداختم که در و باز کرد  

خوای برای چی ببین دختره ی زشت اگر این سهیل رو  نمی -
ها صاف جلو نشستی؟ نکنه دل دادی به این غول بیابونی؟ این شب

ها،  قاتله فهمیدی؟ نری عین گوسفند تو خورهمیره خون مردم رو می
های مسخره اش بشی از من گفتن بود.راه عاشق جدیت و اخم  
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هات تموم میشه بذار بریم دیرمون شده.سهیل: اگر چرت و پرت  

 شیده: نه وایسا من کار دارم.

 از پشت صندلی خودش رو کشید جلو.

شرط! صدرا من زنت میشم اما به یک -  

 صدرا دستشو گذاشت رو قلبش و به مسخره گفت:

رو راحت کردی بگو چه شرطی الساعه حلش خیالمخدا وای به -
کنم.می  

 شیده: وقتی از مدرسه برگشتم کلی خوراکی برام خریده باشی.

صدرا: یعنی خاک بر سرت با این شرط گذاشتنت بچه، سهیل 
حواست به این باشه یک پاستیل بهش بدن زن طرف شده آبرو 

ا؟ خیلی اش نزدیک تو هست شیدحیثیت مارو برده، ببینم مدرسه
است، هرچی تا االن رشته ی پفک و آلوچهمراقب باش ها این بنده

کردید پنبه میشه خدا اون روز رو نیاره طرف سوپر مارکت داشته 
..نظر منتونه کنه؟ بهکار میدونی چیباشه می  

سهیل سریع پرید سمتم و درو بست، حرف صدرا با گازی که سهیل 
یدم که در حال بال بال زدنه.داد نصفه موند و از تو آیینه د  

خنده ریزی کردم و شیده هم سرجاش برگشته بود صدرا رو نگاه 
کرد تا باالخره از دیدمون خارج شدمی  

 سهیل: پسره انگار نه انگار بچه نیست.

به- ای هست، وقتی باهاش من که خیلی خوبه، پسر سر زنده نظر
ره.میزنم غم و غصه ام یادمحرف می  

ها رو غصه هم داری؟ زود نیست یکم برای ادای بزرگ تو غم و -
 درآوردن؟

گوشت تلخ قدردونم مشکلت با من چیه اما سعی کن انآقا سهیل نمی -
 نباشی .
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میشه جور دیگه بود.نکنم اما با تو سهیل: سعی می  

 شیده: من چی؟

 سهیل: تو خوبی فندق. 

من به اش نشست و چشم و ابروییشیده با خوشحالی رو صندلی
کرد این تعریف یعنی تو از گونه خودش فکر میاومد، تو دنیای بچه

من درس بده.خواست بهجورایی میخواهرت بهتری و یک  

داشت، از ماشین پیاده شدم و شیده رو بوسیدم و در مدرسه شیده نگه
 کنارش زانو زدم:

دونه ما تو چه کس نمیجا دیگه مدرسه قبلی نیست، هیچببین این -
کس توضیحی نمیدی وضعیتی بودیم پس از زندگی شخصیت به هیچ

مون رو ، اگر دیدی ازت سوالی پرسیدن بگو تازه محل زندگی
 عوض کردیم همین باشه؟ 

خوام کسی مسخرم نمیدونم نباید بگم من دیگهشیده: آبجی خوب می
 کنه.

ها رو خوب گوش بدی، بوس بده.ن درسآفرین. سعی ک -  

وسیدیم و منتظر شدم داخل بشه، سرم رو از صورت هم رو  ب
 ماشین داخل بردم:

دستتون درد نکنه. -  

جاست؟ تو دبستان میری هنوز؟ ات ایندرسهم -   

ام هم نزدیکه خودم میرم.رم. مدرسهنخیر، سال آخ -  

همچین میگه سال آخر انگار دانشجوی - بیا بشین ببینم ،  .سدکتری 
کنم.دم مدرسه پیادت می  

م نیست.الز -  

هاش در رو  باز کردم و با اخم درهم روی صورتش و جدیت چشم
و زیر چشمی نگاهش کردم.  ام رو تو بغل گرفتمنشستم، کوله  
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ات؟ اینه مدرسه -  

بله ممنون. -  

آفرین همیشه مودب باش،  من اصال حوصله دخترهای بی ادب و  -
 وحشی رو ندارم.

طورن، نین دخترها هم اینکطوری اید فکر میحتما خودتون این -
 منم حوصله پسرهای از خود راضی مثل شمارو ندارم.

های صدرا رو مغزت خوب خداروشکر، خیالم راحت شد حرف -
 اثر نذاشته و دل بسته نمیشی.

ها!  خبر داری؟ به کی آخه؟ به تو ؟ تو خیلی اعتماد بنفس داری -
خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه،  خیر ببینی اول صبحی باعث 

 خندم شدی، خدافظ. 

ون مقنعه هم جای رو سره نه وسط سر.ا مواظب باش،  -  

کنم، نیاز به حرف شما نیست.خودم رعایت می -  

کنی ،به سالمت.قدر رعایت میکامال مشخص چه -  

کوبیدم، بی توجه به نگاه با عصبانیت در و باز کردم و به هم
های زیر لبیش به سمت مدرسه قدم اش و احتماال فحشعصبی

 برداشتم و با بقیه دخترها خودم رو  تو حیاط انداختم.

شاد بودن و صدای جیغ و خنده شون همه از دیدن دوباره هم
هاشون نگاه ای نشستم و به چهرهکرد، گوشههام رو کر میگوش

قدر با هم صمیمی بودن.کردم، چه  

که بابا ورشکست وقت تو زندگیم دوستی نداشتم، قبل از اینمن هیچ
بشه زیاد دور و برم بودن اما اون زمان من خودم بچه بودم و 

شد اما به ختم میهامون به بازی و مشق نوشتن برای همدوستی
هم  که کمی بزرگتر شدم بابام ورشکست شده بود و بعدشمحض این

غبت به دوستی با من نداشته باشه، هر شد کسی راعتیادش باعث می
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ها از وقت کسی کنارم نبود که بتونم مثل بقیه بچهسال تنها بودم، هیچ
مون کنار هم شوخی کنیم و از نوجوونی هام براش بگم یا باهمدرد

 لذت ببریم.

سالم، شما جدیدی درسته؟ -  

سالم بله.  -  

م عوض شه و اقدر بدم میاد مدرسهراحت شد.  اناوف خیالم -
زدم. تو چرا غر می جا سر مامان بابامکس رو  نشناسم تا اینهیچ

 جدیدی؟ 

مون.، مدرسه قبلیم دور بود به خونهمون رو عوض کردیمهمحل -  

خاطر کارش مارو ما از شهرستان دیگه اومدیم. بابام چند ساله به -
ما هم برده بود رشت،  امسال تونست انتقالی بگیره برای تهران که 

 مثل  جوجه اردک دنبالش راه افتادیم، راستی من الهامم .

تم.خوشبختم عزیزم،  منم شیدا هس -  

حوصلگی و من با شوق به تخت آخرهای  کالس بود، همه با بی
 کردم، هنوزم انرژی داشتم به درس گوش بدم اما انگار خودنگاه می

که رفته رفته ها حالش گرفته شده بود معلم هم از دیدن قیافه بچه
شد.تر میصدای حرف زدن و توضیح دادنش شل  

گرفت، اش خندمهای کش اومدهو از دیدن لب کردمنگاهی به الهام
ها  تویکالسخداروشکر موقع تقسیم و اعالم یک کالس افتاده  

شناختمش ولی برای یکی مثل من همین دوستی هم بودیم، درسته نمی
های خیلی صمیمی تو مدرسه قبلی ستغنیمت بود، همیشه یادمه دو

زدن و قدر زار میکه با دوستشون تو یه کالس باشن چهبرای این
کردن تا باز کنار هم باشن، های دیگه عوض میجاشون رو با بچه
وقت اعتراضی نداشت من بودم.تنها کسی که هیچ  

بلند شدن و این وسط صدای داد معلم  با صدای زنگ همه با هیاهو
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ها رو رسید بنده خدا گلوش پاره شد تا بگه تمرینه گوش نمیباصال
برای هفته بعد حل شده بیاریم، همه بی توجه بهش بیرون رفتن و به 

ام رو برداشتم و خسته توجه بودن. با خنده کولهمتاسفش بی نگاه
 نباشیدی بهش گفتم.

باز خداروشکر یکی حواسش بود به من خسته نباشید بگه، خدافظ  -
.یزمعز  

اومد و با خنده از کنارش گذشتم و بیرون رفتم، الهامم دنبالم می
کرد.اش رو صاف میمقنعه  

کسی  میاد دنبالت؟  -  

هام خورده .اوند برم دنبال خواهرم تا برسم زنگنه بای -  

ای گفت و بدو بدو بیرون رفت، به محض رسیدن به حیاط باشه
 مدرسه.

خندید لبم رو گاز کرد و میگاه میها رو نبا دیدن صدرا که دختر
 گرفتم و دست به کمر نگاهش کردم .

خجالت بکش صدرا. -  

ها!ید شماها، ماشاهلل بچه هاتون خوشگلنچه بزرگ شد -  

نبود کارخونه باشی؟ تو مگه قرار -  

نه دیگه سهیل روفرستادم خرحمالی کنه خودم اومدم دنبال شماها  -
تون .رو بزنم ببرم بگردونم مخش خوام زنگ بزنم به عمهتازه می  

 با ذوق دستامو به هم زدم.

راست میگی؟  -  

کرد کاری مینیشت رو ببند دختره زشت، االن اگر سهیل بود یک -
پشیمون بشی . از ذوق کردن برای ابد الدهر  

مونه،  راست میگه.داداشت عین ماست می -  

ود باش.ود، بیا بشین بریم دنبال زنم زکاش عین ماست ب -  
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 با تعجب نگاهش کردم:

زن؟ مگه تو زن داری؟  -  

  آره بابا بدو بریم نگفتن بهت؟ -

نم که دستاشو تکون داد:خواستم عقب بشیبا بهت می  

کنی؟ کار میچی -  

خب زنت باید بشینه جلو دیگه. -  

ا بشین پررو میشه من اصال بهش رو نمیدم.نه بابا بی -  

 در و بستم و جلو نشستم:

ات جلو بشینه زنت عقب فهمم یعنی چی ؟ مگه میشه دخترعمهنمی -
 ؟ 

آره چرا نشه؟  من معتقدم به زن جماعت نباید رو داد، از االن  -
ام باید احترام بذاره.حساب کار دستش میاد که به خودم و خانواده  

ای گفتم: چهمنهای باال انداختم و بشونه  

مدرسه شیده همینه وایسا . -  

شون روی مدرسه ماشین روپارک کرد و منتظر شدیم تا زنگروب
 بخوره. 

صدرا آهنگ داری؟  -  

ها.ذارم ولی نخندیآره  می -  

باشه . -  

ذارم .تو االنم نیشت بازه ولی می -  

هاش پقی زدم زیر خنده، هرکی از کنارمون رد میشد با شنیدن آهنگ
ود و اصال به هاش شاد و قر دار بگرفت، تمام آهنگاش میخنده

این موضوع براش مهم  خورد فکر کنم اصال همکالس ماشینش نمی
هاش رو تکون کرد و دستنگاه مینبود چون کامال ریلکس به مردم

داد.می  
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ها بیرون هجوم آوردن و این وسط با باز شدن در حیاط مدرسه بچه
رو هول داد و بیرون پرید.شیده هم با اخم یکی  

گاه کن، رسما دختره رو هول داد.رو نصدرا:  وحشی  

دادن دیگه.خب از پشت داشتن هولش می -  

خودشم تالش کرد جلویی رو هول بده دیگه ، فکر کنم تنها جایی  -
رسن ایران شون میبه دلخواه کنن اگر هول بدن زودترمیکه فکر

زنه؟ حرف می اون کیه داره با زنم  

سه؟ اد دم مدرکو زنت صدرا؟ مگه گفتی بی -  

صدرا بی توجه بهم از ماشین پیاده شد و سمت شیده رفت که با یکی 
پیاده شدم.  کرد، منماز دخترا بحث می  

 صدرا: چی شده دختر خانم؟ 

رو هول داد .این من -  

 شیده: من هولش ندادم، من و از پشت هول دادن دستم خورد بهش.

 صدرا: شما ببخشید خانوم کوچولو خوبه؟ 

نیستم.من کوچولو  -  

طور چیزها، باتوام هستم صدرا: اگر نیستی نباید دعوا کنی سر این
رو ببوسید زود باشید من دیرم شده. شیده خانم هم  

رو بوسیدن و باالخره جفتشون اولش با اکراه و بعدش با ذوق هم
 سوار ماشین شدیم.

ریم؟ دنبال خانومت نمی -  

بیرون ندیدی ؟نم رو از دعوا کشیدم زسوارش کردیم دیگه،  -  

ای نثارش کردم.نهی بلندی کردم و دیووخنده  

 شیده: خوراکی نخریدی صدرا؟ 

صدرا: ای صدرا بمیره از دست تو راحت بشه، تورو آخر سر یک 
برمتون مغازه دار باید بگیره بتونه از پس تو بربیاد،  دارم می
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جا غذا بخوریم تو باز میگی خوراکی؟ یک  

بخر. شیده: من گفتم خوراکی  

خوری.،  عین فیل میکارد بخوره شکمت بچه -  

 شیده با ناراحتی تو جاش کز کرد و دست به سینه شد. 

خرم.طوری کردی نمیبرم بخرم دیگه اینخواستمصدرا: االن می  

 شیده: من کاری نکردم که شکمم رو با دست گرفتم گشنم نشه.

 صدرا: ای بچه پررو.

که مارکت رفت قبل از اینماشین رو پارک کرد و سمت سوپر 
های لوسش بپرم پیاده شد و دنبال برگردم و به شیده بابت این رفتار

قدر خریدشون طول کشید که مطمئن شدم صدرا داخل رفت، اون
کنه و از هرچی که دلش خواسته شیده کامل داره سوء استفاده می

های بزرگ خوراکی رو که تو دست صدرا دیدم به خریده، کیسه
.ی خوشحال خیره شدمخودم رسیدم و متاسف به شیدهحرف   

ها رو پشت گذاشت و شیده هم با خوشحالی نشست.صدرا کیسه  

کنه صدرا: شیدا باور کن این دو روز شوهرش رو ورشکست می
ی نیومدی ببینی چه آبرویی از من برد، هرچی دید برداشت دختره

 پررو.

کردن پاستیلش  نگاهم برگشت سمت عقب،  بی خیال مشغول باز
 بود.

قدر لوسش نکن. دستت درد نکنه ولی ان شرمنده صدرا -  

ها کسی نمرده بچه است خیال بابا با پول اینگفت: بیصدرا آروم
باهاش.کنمخب، من شوخی می  

خواد کنه هرچی میطوری بد بار میاد فکر میمن جدی میگم این -
 رو باید براش بخرن.

م، البته تا وقتی زن نگرفتم دیگه زن خرصدرا: خودم نوکرشم می
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کدومتون نمیدم یک وقت دیدی ناراحت شد هیچبگیرم محل سگ به
 خانومم. 

اه اه زن ذلیل. -  

ربونش برم.قپس چی؟ خانومم تاج سرمه  -  

کسی تو زندگیت نیست ؟  -  

چرا هست دو تا هستن . -  

یعنی چی؟ چرا دوتا؟!  -  

پس چند تا؟  -  

ار یعنی چی دوتا؟ مسخره بازی در نی -  

ها تو مگه مدرسه نرفتی ؟ دو تا یعنی عدد بعد از یک دیگه، خنگی -
طوری رسوندی به سال آخر خودت رو؟چه  

منظورم اینه که چرا دو تا دختر تو زندگیته؟ پوف صدرا -  

خواستم بگم خب خودم منظورت رو فهمیدم خنگ جان، اگر می -
گفتم دیگه.همون اول می  

سمت شیشه که طاقت نیاورد: رو کردمروم  

قدر لوس و گند دماغ تشریف دارید، میگم باشه دوتا خواهر چه -
بار که بیرون بودیم شون دوست شدم بعد یکبهت، ببین من با یکی

 دوستش رو  دیدم بیشتر خوشم اومد با اونم دوست شدم.

کردم:های گرد شده نگاهش با چشم  

هم دوستن؟ با یعنی میگی با دوتایی هستی که -  

آره دیگه!  -  

دارن؟  بعد اونا از این موضوع خبر -  

ها عشق و عاشقی دور من نیستن،  این خاطراوه آره بابا اینا که به -
یکی باشه خرج یک بار شام و دور دور و مانتوشون رو بده 

کنن تو زندگیم دونن هیچ،هردو تالش میبراشون بسه، تازه هردو می
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 موندگار باشن.

های سالمی نیستن دلیلی نداره باهاشون نظر من اصال آدمما بها -
 بچرخی.

چرخم. خب دیگه نمی -  

راست میگی؟  -  

آره به جون تو بیا گوشیم و بردار، دوتا شماره آخرو بالک کن به  -
 همین راحتی.

مطمئنی؟  -  

پرسه انگار این دوتا شلغم کی آره بابا مطمئنم حاال همچین می -
فکر کنم وای بالک کنم چی میشه چی نمیشه ؟ بالک هستن بخوام 

کن بره، زنم نیستن که غصه بخورم اینام فکر نکن من نباشم از درد 
میرن از اینان که با منن با هزار نفر دیگه هم هستن .دوری ام می  

حق دارن خب. -  

کارا رو اوال دختر اگر خوب باشه این چی چی و حق دارن؟ -
گر دختر خوبی باشه و فکر تیغیدن نباشه قبول کنه، دوما باز انمی
کنه هم خودش باهام باشه هم دوستش.نمی  

خب شاید عاشقتن. -  

عاشق بشی ضعیف میشی درست اما حسود هم میشی  بیخیال  -
کنه انگار ده ساله زنمم ول کن جوری نصیحت میبلوک کن یه

 دیگه .

وندم، ناله با خنده جفتشون رو بلوک کردم و گوشی رو بهش برگرد
 ای کرد:

ای خدا من چرا گول این دختر خنگو خوردم دو تا دختر خوشگل  -
و از دست دادم؟ خدا ازت نگذره شیدا، باید خودت یک دختر خوب 

 برام سوا کنی.
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مگه میوه ست؟  -  

بار برام یک نارنگی پیدا کن آره دیگه این دوتا هلو بودن تو این -
 سفید و تپلی. 

نارنگی سفیده؟  -  

  رو پیدا کن نارنجی و تپلی؟ اری بگم یکیدنه  توقع  -

:خنده بلندی کردم و با زهرماری که ازش شنیدم خنده ام دوبرابر شد  

هرکی با تو باشه پیر نمیشه.  -  

خب بیا و تو پیر نشو.  -  

یعنی چی؟  -  

خندیم.ن  من شو باهم میبیا با من دیگه، ز -  

مسخره.  -  

نشو، برو زن سهیل شو دو روزه دق جدی میگم، خب به درک  -
 کنی.

قدر باهم فرق دارید؟ وتا انراستی چرا شما د -  

قدر عصا قورت داده و قدر بانمکم اون انمنظورت اینه چرا من ان -
ست؟ مزهبی  

آره دقیقا منظورم همینه!  -  

مزه.ی عصا قورت داده ی بیبهش میگم بهش گفت -  

بابا بگو دیگه.  -  

.صورتش جدی شد  

طوریش کردن.طوری نبود، اینسهیل این -  

کی؟  -  

بیخیال، بفهمه بهت گفتم ازم ناراحت میشه،  فقط بدون سهیل یک  -
 روز از من بدتر بود.
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بهش نمیاد. -  

داد که تذکر میبینی، یک روز بود اونیآره چون االنش رو می -
 بس کن من بودم، عین گوله آتیش بود، شوخ و پر حرارت. 

رسیم من خوابم گرفت.صدرا کی میشیده:   

کشه یکم جا طول میبخواب جوجه ترافیکه تا برسیم اون صدرا:
 چشم بذار رو هم ماهم صدای قشنگت رو نشنویم راحت باشیم.

هاش و پایین گذاشت و رو شیده جمله آخرش رو نشنید خوراکی
 صندلی ولو شد. 

ه.خوابخوره یا میمونه یا میصدرا: عین پاندا می  

هاش، درست میشه. خاطر حسرتبه -  

طوری پیش دونم ولی هرچی زودتر باید درست شه، اینصدرا: می
 بره دیگه نمیشه جمعش کرد.

جا نیومده با رسیدن به دربند با شوق نفس کشیدم، خیلی سال بود این
گذشتن حالم بودم، فضای شادش و مردمی که با خنده از کنارمون می

صدرا با هزار ترفند و قول شیده رو بیدار کرد و رو جا آورده بود، 
قدر باال رفتیم که دیگه جون تو تنمون نمونده کنار هم راه افتادیم، اون

هاش حسابی که شیده هم هر پنج دقیقه با حرفبود مخصوصا این
آورد.حالمون رو جا می  

خوای بدی به اندازه صد شیده: بابا یک پاستیل خوردم و یک غذا می
ما رو راه بردی.سال   

جا خوشمزتره همه چیش. صدرا: بیا بچه رسیدیم خب این  

 شیده: من دیگه جون ندارم.

 صدرا: ببین دوتا پله دیگه بیا باال تمومه.

با غر و لند پله رو باال اومد و کنارمون ایستاد، با شنیدن آهنگ 
هاش کش اومد و سه تایی باهم داخل رفتیم و نشستیم.شادش لب  
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خورید؟ ی میصدرا: چ  

کنی خوبه.من هرچی خودت فکر می -  

هم بگیر. طور فقط برام زیتونشیده: منم همین  

 صدرا که رفت سفارش بده نیشگونی از بازوی شیده گرفتم: 

ها!کنیی کن شیده داری کالفم میکمتر آبرو ریز -  

 بازوش رو مالید:

خب بگو زیتون نگیره. چی گفتم مگه؟ -  

ها رفتار نکن.عین نخورده بحث زیتون نیست، -  

کنم.بال خیلی خوردم عین خورد ها رفتار میچشم چون ق -  

نیست همه ببینن و بفهمن ما چه کمبودایی  منم مثل توام اما قرار -
کسی مسخرت کنه شیده حتی صدرا.داشتیم نه؟ نذار  

جا خوردیم، های صدرا و فضای خوب اونناهار رو در کنار شوخی
که نفسم بند اومده بود، صدرا برای همه چیز  خندیده بودمقدر اون

ها از ته دل دار داشت و باعث شده بود بعد از سالیک حرف خنده
 بخندیم و غصه تو دلمون جایی نداشته باشه.

موقع برگشتن صدرا دست شیده رو گرفته بود که نیفته این وسطم 
کرد.سوزوند و اذیتش میشیده حسابی آتیش می  

نگاه فینگیل بچه باعث شد هرچی دختر خوشگل دیدم  -: نگاهصدرا
کنن بچمه رو از دست بدم، همچین دستم و گرفته همه فکر می

. این رو هرکی بگیره بدبخت دو عالم میشه خدا کس بهم پا ندادهیچ
 شاهده.

قدر رو داری صدرا،  با ما اومدی بیرون داری به تو دیگه چه -
ی ؟ ناراحتم هستی بهت پا ندادن ؟کنهای دیگه نگاه میکس  

بابا به من چه سرم ترکید،  از اون موقع تا حاال یک بند داره  -
زنه آبجی جونت.حرف می  
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شیده: نیست تو خیلی کم حرفی برای اون پر حرفیه من به چشمت 
میاد بعدشم خجالت بکش با دو تا خانوم خوشگل اومدی بیرون بقیه 

 رو برای چی باید نگاه کنی  

قدر زبون داری؟ بزرگ بشی درا: آخه زبون باز تو چند سالته انص
کنی.همه رو بدبخت می  

اتفاقا خیلی هم شیرین زبونم سهیل خودش بهم گفت. شیده:  

هات خوردی صدرا: سهیل غلط کرد، شک نکن سرش رو با حرف
 گفته شیرین زبون ذوق مرگ شی دو دقیقه اللمونی بگیری بچه.

طوری نگو .نااا به خواهرم ای -  

صدرا: من غلط کنم به خواهر تو چیزی بگم، بیاید سوار شید از کت 
رو کشید و راه اومد.و کول افتادم کال این بچه دست من  

زنی .ها فقط غر میعین زن -  

قدر خداروصد هزار مرتبه شکر که خودت قبول داری که چه -
 غرغرو و تو مخی هستید.

م:زمان گفتسوار ماشین شدم و هم  

گیرید اما آخر سرم خیلی جالبه شما آقایون همیشه از ما ایراد می -
که دنبال اون یکی هست شمایید جالب نیست؟ اونی  

زمان با استارت زدنش گفت:هم  

ها رو باهم قاطی نکنین ما ببین این یک فلسفه جداگونه داره بحث -
رت و از شماها متنفر که نیستیم هرمردی گفت ازتون متنفره داره چ

خب طبیعیه که از یسری اخالقاتون که غر هم  پرت میگه اما
 جزوشه متنفریم.

خواد شم دلم مینزنم چون وقتی بزرگشیده: من قول میدم دیگه غر
 شوهرم برام بمیره.

 صدرا: تو منو کشتی بسه دیگه.
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ها هم از خیلی از فکر نکن خیلی خاصید مطمئن باشید ما خانم -
 رفتاراتون متنفریم.

مثال چی؟ -  

تونه،  االن سهیل مثال یکیش از خود راضی بودن و خودخواهی -
خورم به حال زنش.رو ببین من از االن تاسف می  

رسه خر نشی به این هات بوی خوبی به مشامم نمیببین از حرف -
ها!داداش یابوی من دل ببندی  

میگم بدبخت رسوند؟ دارموا حرف من کجاش این مفهوم رو می -
 زنش بعد تو میگی بهش دل نبندی؟ 

ها از تجربه میاد خانوم خوشگله،  معموال شروع خب دیگه این -
های شدید از نفرت میاد.همه ی عشق  

از من این چیزا در نمیاد خیالت راحت، اونم  کی؟ سهیل، انگار  -
 آدم قحط اومده.

اال از ما گفتن بود.بفهمم به این پسره که از قضا داداشمم هست ح -
کنم.دل دادی شیرم رو حاللت نمی  

که حرف آخرش رو که شنیدم پقی زیر خنده زدم مخصوصا این
 قیافش کامال جدی بود و هیچ آثار خنده ای نداشت.

تو خیلی بانمکی . -  

خواستی خر  خوام بهت بگم منو ببین چه بانمکم،میآره دیگه هی -
شی دلبسته بشی حداقل به من بشو،به سهیل دل ببندی خودت با 

ات رو تباه کردی .های خودت آیندهدست  

.نظرم دل بستن کال تباه شدنهبه -  

نه دیگه اومدی و نسازی، دل بستن خوبه،  باعث میشه انگیزه  -
بگیری،  به زندگی امیدوارم شی اما اگر این وسط به ادم اشتباه دل 

 ببندی کالهت پس معرکست .
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طوری شده؟ خوای بگی چرا سهیل ایننمی -  

اش چیزی بگم.ون زندگی من نیست، به خودم اجازه نمیدم دربارها -  

های ماشین ای گفتم و سر خودم رو با عوض کردن آهنگباشه
ترینش این بود که کردم، یکی از یکی خنده دار تر بود و جالبگرم

قدر ای خنده دار صدرا و شیده تکمیل شد، اونهروزمون با رقصیدن
کردم هر لحظه ممکنه از حرکات صدرا خندیده بودم که احساس می

 فکم از بین بره.

محض ایستادن با دیدن دوتا دختر با رقص کنارشون رفت اما به
 آهنگ رو قطع کرد و قیافه جدی به خودش گرفت:

خانم ببخشید؟  -  

دیدن چهره ی صدرا و ماشینش دختر به سمتمون برگشت و با 
 نیشش شل شد و جونمی گفت.

کنی؟ می کارجا چیگه نگفتم بدون اجازه من بیرون نیا؟ اینم -  

 دختر با ناز موهاش رو کنار داد: 

نمیشه عشقم،  بغل دستیت کیه؟ تکراردیگه -  

امو بزن ببینم تکرار میشه یا نه، این خانوم صدرا: حاال شماره
طبیعتا دوست دخترم نیست اگر بود عمرا به تو شماره خوشگل هم 

که.کنم پیاز گاز بزنمدادم، سیب و ول نمیمی  

داد منظور صدرا از سیب خودشه و من احتماال دختر که احتمال می
اش رو گفت و اسمش رو هم نازی معرفی ام راحت شمارهپیاز گندیده

،کرد،  به محض سیو کردن بوقی زد و به سرعت رد شد  

بندم اسمش نازی نبود.صدرا: باهات شرط می  

االن به من بودی گفت پیاز؟ -  

نه بابا تو خوشگل - قدر آرایش کرده خودمی، این منگل رو گفتم ان 
ترسم یه روز ببینمش فکر کنم مادر بزرگمه .بود می  
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قدر راحت ارتباط گرفت.چه -  

گه.خب اومده بیرون برای همین دی -  

دونی اومده دور دور؟ از  کجا می -  

چرخید، چی فکر ها میکال چشمش بین ماشینجایی کهاز اون -
 کردی؟ احیانا احتمال ندادی که اومده باشه دنبال کار و زندگی؟ 

تو دیگه زیادی فکرت منفیه. -  

نه عزیزم آدم شناس قوی ای هستم ، شک نکن اگر یک در صد تو  -
های دیگه ام جنسن باش نه من نه هممثل اونا بودی مطمئهم

.احترامی برات قائل نبودیم فقط بدون باید مثل الماس باشی و مثل  
که الماس ارزشمند باشی که یک پسر برات ارزش قائل بشه نه این

 .ببینتت وسیله به چشم یه

 با خجالت روم رو سمت شیشه کردم:

تو خیلی رکی! -  

ونه با سیلی محکم بهت حقیقت همینه عزیزم من بهت نگم زم -
که یک دختر بگن وقیح تا اینفهمونه، من ترجیح میدم بگم و بهممی

 ساده مثل تو تبدیل به یک هیوال بشه.

کنه؟ ها صدق پیدا میاین فقط واسه خانم -  

مون اینه که ها،  ماهم همینیم اما خب چه کنیم طبیعتنه فقط خانم -
طوری باشیم.این  

ید.تونید نباشو می -  

دیگه نمیشه دیگه من یکی که عادت کردم ولی حد و حریم   -
کنمروهم حفظ میخودم . من برای خودم ارزش قائلم، اوه اوه شیدا  

. رونگاه، من به اینم شماره امو بدم تمومه دیگه این یکی  

خواستم غر بزنم شیشه رو کشید پایین و مشغول حرف زدن با تا می
 ماشین کناریش شد.
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های خونه که در حال هم زدن یک دیگ بزرگ بودن ن خانمبا دید
 صدرا آخ جونی گفت و زودتر از ما پیاده شد. شیده:

نذری میدن؟ -  

یار بگیریم ،نذریه چی آخه؟ بآره برو قابلمه  -  

زنی اه! قدر ضد حال میآبجی چه -  

با قهر جلوتر راه افتاد،  با دیدن آش رشته ای که همه چیزش آماده 
ذوق دستام رو به هم کوبیدم و سالم بلندی دادم،  مامان با  بود با

 دیدنمون اخمالو نگاهم کرد که سمتش رفتم و صورتشو بوسیدم:

چی شده مامان؟  -  

قدر خودسر شدی؟ از  کی ان -  

یعنی چی؟  -  

یک خبر  تونستی گوشی صدرا رو بگیری بهمکه نمییعنی این -
باید منتظر و نگران وایسم و از  ساده بدی که باهم بیرون رفتید؟ من
 سهیل باخبر شم که شماها بیرونید؟ 

شید به کل فراموش کردم .آخ،  آخ مامان ببخ -  

جا قرار نیست از ادب و حیای حواستو جمع کن اومدنمون به این -
ای؟ اولیه ات خارجت کنه متوجه  

 سری تکون دادم و با لبخندی لوس بغلش کردم و باز ببخشید گفتم.

بینی که برو کنار خودتو لوس نکن،  زیادم با صدرا نگرد می -
طوری؟ اخالقش چه  

طوری؟ گه چهمدایی: سمیه اخالق پسرم زن  

اش رو دید انگار خیالش مامان با هول سمتش برگشت و وقتی خنده
 راحت شد که ناراحت نشده.

.دت فهمیدی که چی میگم دیگهمنظوری ندارم خو -  

هاش رو با اطمینان بست.دایی چشمکه زناشاره به من کرد   
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من  میرم داخل مامان دلم غنج رفت برای این آشتون ، خسته  -
 نباشی.

قدر خوب بود که برعکس زندگی سابقم االن به همه سالم دادم، چه
دیدم که برای عوض به محض ورود جمع شاد و سرحال رو می

جو شاد و کنن، کردن حال و هوای هم از هیچ کمکی دریغ نمی
داد.روم بهم انرژی میصمیمی روبه  

گذشت با این روانی؟دایی: سالم دایی جان خوش  

صدرا: دست شما درد نکنه بابا ادم تا شما رو داره نیاز به دشمن 
 نیست.

جون: حاال چون پسر من شاده باید انگ روانی بودن بهش مامان
 بزنی؟

 صدرا: برای بابای ما مرغ همسایه غازه! 

مرغ همسایه نیست مرغه خودمه. دایی:  

میگی صدرا: خوبه از این به بعد به سهیل میگم مرغ، شیدا تو چی
وسط بحث خانوادگی ما مثل بِز خندان وایسادی؟ برو لباست رو 

 عوض کن دیگه. 

 کوسن رو بلند کردم و به سمتش پرت کردم.

بز خودتی، دایی نگاش کن. -  

با من اومدی کلی خرج رو  صدرا: ای روتو برم شیدا، تا االن که
کنی؟ بیا دستم گذاشتی دایی جونت کجا بود االن زرتی صداش می

 برو ببینم.

دایی جان شما ببخش. طوری خل و چلهدایی: این همین  

کنم.آقاجون: از دست شماها من آخر دق می  

صدرا: اوال دور از جون دوما از اون لبخند مکش مرگ مای شما 
د از این موضوع، شیدا میری یا با اردنگی قدر ناراحتیمعلومه چه
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 پرتت کنم اونور؟ 

خواستم در اتاق رو باز کنم که با با خنده سمت اتاقم رفتم و می
 صدایی که اومد با هول سمتش برگشتم: 

خوش گذشت؟  -  

 سهیل بود که تو تاریکی پشت سرم ایستاده بود.

ترسیدم  -  

خوش گذشت؟  -  

بله  ممنون. -  

تون کپیل هم هستین  برام جالبه، انگار از روی همهمه تون مث -
 کردن.

یکه پرونی چیه؟ همه نفرت و تنظورتون چیه؟ میشه بگید دلیل اینم -  

دلیل خاصی نداره،  فقط خواستم بهت تذکر بدم،  دور و بر داداش  -
تونی با نازمن نپلک نمی دست بیاری.غمزه اونو به و   

 با عصبانیت سمتش رفتم:

فهمی؟ هم من فهمه فقط تو میکس نمیبه شما چه ربطی داره؟ هیچ -
 عقل دارم هم صدرا همه رو مثل خودت نبین. 

یک دقیقه تو، یک دقیقه شما حرف زدنت برام جالبه،  من حرفم  -
رو بهت زدم دور و بر داداش من نپلک من امثال تو رو خوب 

و آویزون زندگی شناسم با مظلوم نمایی و ادعای صداقت خودتونمی
کنید و تهشم گندش درمیاد که چه مارمولکی هستید.دیگران می  

حرف دهنتو بفهم سهیل وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی،   -
 تو حق نداری به پاکی و شخصیت من توهین کنی.

م کوچولو حرفم رو  بهت زدم باقیش با خودت.ببین خانو -  

لرزید، با نیشخند راه اومده رو برگشت و رفت. از عصبانیت تنم می
گرفت، نگاهش زیاد از افتادم تنم بیشتر رعشه میهاش که مییادچشم
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 حد بی رحم و جدی بود.

ام رو پرت کردم، از عصبانیت با لرزش تو اتاق رفتم و کوله
خواست برم هرچی از دهنم درمیاد بارش کنم.میدلم  

نفس عمیق خودم رو آروم کردم و لباسم رو عوض کردم، با چند تا 
بیرون که رفتم سهیل رو دیدم که آروم در حال حرف زدن با 

زنه اصال سخت نبود که راجع به من حرف میصدراست حدس این
اما جالب برام لبخند کج روی صورت صدرا بود که با شیطنت و 

حرف زدن  کرد، نگاه منو که دید بی توجه بهتفریح نگاهش می
 سهیل بلند گفت:

جا پیش ما بشین ماشاهلل ماشاهلل بهت دختر، شدی حرف شیدا بیا این -
 مجلس، ببین چه کردی سهیل هم روت حساس شده .

جون: صدرا مادر بس کن. مامان  

قدر پررویی بچه؟ آقاجون: تو به کی رفتی ان  

ر سوال، بره زیدایی: باهاش کل نندازید االن باز اسم و رسم منو می
قدر باالسر آش بود!یکی بره سمیه رو صدا بزنه هالک شد ان  

جا و دایی: خیلی بهش گفتم اما میگه دوست داشته برگرده به اینزن
 خودش با عشق غذا بپزه. 

الهی برای بچم، حسرت چه چیزایی به دلش  بمیرم جون:مامان
 مونده.

تم کنارش جون دلم رو کباب کرد، رفنم اشک گوشه چشم مامان
 نشستم و صورتش رو بوسیدم.

غصه نخورید االن که مامان پیش شماست خیلی آرامش داره باور  -
وقت چهره مادرم رو توی خواب و کنین راست میگه، من هیچ

قدر آروم و شاد ندیدم، بمیرم براش از دست بابای من بیداری ان
ا قدر با حجب و حیهمیشه فقط حرص خورد و زجر کشید ولی اون
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وقت دم نزد.بود که هیچ  

طور بود، با حیا و مهربون، همین با حیا بودن آقاجون: از اولم همین
ترسم دنبال کارهای طالقش، میکار دستش داد،  باید زودتر برم 

کنه تو در و وقت بی آبرومون میاش پیدا بشه اونحبیب سر و کله
که نه آبرو حالیشه نه حیا و نزاکت.همسایه اون  

اراحتی سرم رو پایین انداختم، هرچی بود بابام بود و دوست با ن
 نداشتم توی جمع بهش توهین بشه .

دونم پدرته و بهش تعصب داری آقاجون: از من به دل نگیر بابا، می
 اما مادر توام دختر منه، بهم حق بده نگرانش باشم.

کار رو کنید، اما بابای من قبل از دونید همونهر طور صالح می -
گید نبود، ما روزهای خوب و میطور کهورشکستگی اصال این
 خوش هم باهم داشتیم.

صدرا: شما چرا ول کن این ماجرا نیستید؟ طالق بگیرن یا نگیرن 
ریزید؟ شیدا جون اصال غصه نخور ها رو بهم میچرا ذهن بچه

.خودم مثل کوه پشتتم عشقم  

 سهیل با تشر اسمشو صدا زد:

صدرا! -  

درد و ورم، ای زهر هالهل، ای کوفت کاری و صدرا، صدرا: ای 
توچه آخه! سر پیازی یا ته پیاز ؟  آیا به کسی ربطی داره من بابا به

شی؟ کنم؟ شیدا جان تو ناراحت میبا شیدا شوخی می  

 با لج به سهیل خیره شدم و نیشخندی تحویلش دادم:

من ناراحت نمیشم . -  

گور پدر توی ناراضی.صدرا: بیا عروس راضی داماد راضی   

 دایی: ساکت شو پدر صلواتی یعنی گور من؟ 

صدرا: اَ! شما باباشی؟ خب عروس راضی داماد راضی گور سهیل 
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 ناراضی خوب شد؟

جا از دست تو آبرو و آسایش دایی: صدرا درست حرف بزن یکزن
 برای ما نمونده.

جا که جمع خانوادگیه آبرو سیری چند؟ نصف جماعت صدرا: این
گید و جا همه از رو سیاست میایید یک اوا خدا مرگم بده میاین
خندید و حرفام رو با خودتون شینید تو آشپزخونه میرید میمی

کنید، بله مامان خانم اون روز شنیدم داشتی قربون تکرار می
گیرم براش تا آخر عمرم کنارم گفتی زن نمیرفتی میام میصدقه

خنده از لبمون کنار نره، فکر کردی باشه این پسر تا آرامش و 
 نشنیدم؟ 

دایی: من غلط کردم خوب شد؟ زن  

خوایی باور کنم یک زن خوب صدرا: نچ خوب نشد حاال اگر می
تون. ی خودم جفتی باهم بخندونیمبرام بگیر اونم یکی باشه لنگه  

چرخه.نش نمیها یک دور از جون تو دهدایی: نگاش کنزن  

 صدرا: خودت میگی غلط کردم من برای چی بگم دور از جون؟ 

شناسی هرچی بگیم تا صبح جواب تو سهیل: مامان شما این رو نمی
 آستین داره؟ ولش کن بابا. 

بگم  خوای به شیداجونمها!؟ میصدرا: توام دست کمی از من نداشتی
 برای چی عین برج زهرمار شدی؟ 

شد و بیرون رفت . از جاش بلند حرف سهیل با عصبانیت با این  

قدر حساس شده.دونی چهدایی: مگه مرض داری صدرا؟ تو که می  

رو با جا باید به خودش بیاد دیگه، خون همهصدرا: به درک، یک
اش کرده تو شیشه، حاال یک خری بهت گفت نه دیگه اخالق سگی
و یک قدر اسم حیوون گفتم تقدر االغ بازی درمیاری؟  چهتو چرا ان

جمله اشکال نداره همش خصوصیات خودشه. این غذا پس چی شد 
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کنه، دوساعته باالسر میعمه ؟ ای بابا پاشم برم ببینم این عمه چیکار
کنه.آش رشته ست دیگه انگار آپولو هوا می یک دیگِ  

 مامان که داخل شد صدرا سریع نشست:

گفتم این آش میگفتم، عمه پیش پای شما االن داشتم به بقیه می -
خواد و عمه بنده خدا خسته شده رشته واقعا تبحر خاص می

تون.خواستم بیام کمکمی  

 مامان: آره شنیدم عزیزم .

رو شنیدی سفید برفیه من؟ من هرچی صدرا: خاک تو گورم کدوم
داداش شماست و شما جایی که مامان من زنگفتم چرت گفتم از اون

پیشش تعریف نکنم لجش بگیره اخه هم خواهر شوهر گفتم از شما 
دونی که مامان من خیلی آدم جمع به هم ریز و حسودیه.می  

ها، یک شهزنم دلم خنکدایی: صدرا پامیشم یک فصل کتکت میزن
خوایی به این بگی مصطفی ؟چیز نمی  

دایی: چی بگم؟ دسته گلیه که تو ساختی خانوم، اون زمان که 
.رای همین روزاش بودقدر بهش رو نده بگفتم انمی  

خواید برم تو اتاق به کارای بدم فکر کنم؟ خجالت بکشید صدرا: می
زنید انگار من ده سالمه،  اون آش رو بیارید بابا جور حرف مییه

رسه.خوره خودش نمیمردیم بوش بهمون می  

 سهیل: یکم آدم باش.

آره مثل سهیل.  -  

ه سر و دست تکون سهیل نگاه چپی بهم انداخت که به عالمت چی
 دادم،  جوابم فقط نگاه حرصی و چپش بود.

نظرم بیشتر از صدرا: ببین هنوز نیومده فهمید تو چه گندی هستی به
این نشون نده اخالقیات خوبت رو،  اگر کسی زنت نشد حق داره 

نظرم تو تبدیل به یک پیر پسر میشی، مامان خانوم حواست به
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م چون کنول بزرگتر رو رعایت نمیها من این رسوم که میگن اباشه
کس زن این نمیشه.با این اخالق هیچ  

ی آفتاب کنم پنجهدایی : به موقعش یک زن براش پیدا میزن  

صدرا: آره اینم وایساده شما براش پیدا کنین، هزار تا دختر دورش 
کنه.هست بخواد خودش انتخاب می  

و هم شد و نگاه هام تبا شنیدن این حرف از صدرا ناخودآگاه اخم
دونم چم شده بود فقط احساس کردم حرصی حواله سهیل کردم، نمی
 زیاد از حد حرفش بهم برخورده.

عصبی از جا بلند شدم و به آشپزخونه رفتم، پشت سرم صدرا هم 
کرد، تا به سمتش برگشتم سیب اومد و سوت زنان در یخچال و باز

 تو سرم خورد.

چته ای بابا . -  

تم دختر دور سهیله رم کردی؟برای چی گف -  

که من رو ها، من عصبی شدم برای اینببین درست صحبت کن -
کشیده کنار و هزار تا انگ بهم چسبوند تا با تو نگردم بعد خودش با 

 هزار نفره. 

برم وایسا.هیل این رو گفت؟ االن آبرو شرفش رو میسجدا؟  -  

مرو صدا زد .نم بیرون رفت و بلند هنکه بتونم حرف بزقبل ای  

خوام یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم، سهیل صدرا: من می
 عاشق شیدا شده.

سهیل: صدرا دهنتو ببند من امشب اعصابم چیز مرغیه یک چیز 
 بارت میکنم ها!

خوای من بارت کنم توام برسونی به مقصد خر جان؟ صدرا: می
خوشش اومده.سهیل از شیدا مامان و بابای عزیز دارم جدی میگم  

 مامان: صدرا جان شوخی حد داره پسرم.
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تو حیاط، شما آقاجون: اصال هیچی حالیش نیست این پسر من میرم
 هم از دور و برش بلند شید همگی، زود.   

همه از جا بلند شدیم و خواستیم بیرون بریم که صدرا حین گاز زدن 
 به سیبش گفت:

وقت چشم کسی م یکخواستشوخی کردم جنبه داشته باشید، می -
گیرمش ام نباشه من وقتی درس شیدا تموم شه میدنبال زن آینده

فرستمش دانشگاه از االن گفته باشم.بعدشم خودم می  

های من و کشید، بیرون برد. مامان سری به تاسف تکون داد و دست  

شیدا گوش کن ببین چی میگم، دیگه نبینم دور و بر صدرا و سهیل  -
ی گفتم؟باشی فهمیدی چ  

شناسیش؟ کنه مگه نمیره شوخی میمامان صدرا دا -  

ها ذهنتو درگیر خواد این شوخیهرچی هم شوخی باشه دلم نمی -
 کنه، اصال چه معنی داره؟ 

من چرا گیر میدی؟ خب خودت بهش بگو به -  

تو دختری تو باید حواست باشه، همیشه پشت سر کی حرف در  -
پسر حرف بزنن؟ بعدشم صدرا رو  میاد؟ دختر، کی دیدی پشت سر

 نمیشه جلوش رو گرفت، حواست باشه.

من گیر میدی، من نه با صدرا کار دارم مامان جان داری الکی به -
 نه با سهیل.

ش بریزم ببر برای همه.ها رو بیار آا من یکه به دو نکن، کاسهب -  

خوابه. خوره میها، فقط میه شیده هم بگید کمک کنه بد نیستب -  

یزا نداشته باش بدو ببینم.تو کاری به این چ -  

قدر تو آشش میون شوخی و خنده آشمون رو خوردیم، صدرا اون
رب گوجه ریخته بود که خودش حالش بهم خورد و آش و به زور 

 به سهیل غالب کرد و باز برای خودش ریخت.
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هات تا االن فیض حال بچهها خوش بهمیگم عمه دست پختت خوبه -
خوریم بیمارستانی میشیم.ما که دست پخت مادرمون رو می بردن،  

 دایی: ناراحتی تشریف ببر بیرون .

 سهیل: این رو زن بدید همه یک نفس راحت بکشیم.

 صدرا با خیالی راحت پا رو پا انداخت.

ام. ب کردم، منتظر جواب بلهمن زنم رو انتخا -  

ای کرد.با نگاه تیز سهیل خنده  

بگیرم خوبه، بچه ساله خودم میگم من شیده رو همنترس شیدا رو ن -
کنم.با روحیات خودم بزرگش می  

هات اذیت میشم عمه.مامان: صدرا جان دیگه دارم از شوخی  

های تو من سرزنش میشم.طور، سهیل بابت شوخیمنم همین -  

سهیل: رفتارت رو خانمانه کن سرزنش نشی، سهیل هرچی میگه 
؟شوخیه چرا به خودت گرفتی  

های صدرا ناراحت نشدم، از تو چرا ناراحتی حاال؟ من از شوخی -
که اسمم حتی به شوخی کنار اسم تو بیاد بدم میاد فهمیدی؟ این  

شیدا مادر آدم با  جون: شماها چرا عین سگ و گربه شدید؟مامان
کنه زشته.پسر که بحث نمی  

کار به ایشون دارم؟ من، من اصال چیب اون همش گیر میده بهخ -  

سهیل: منم مطمئن باش یک زن رو زمین بمونه اونم تو باشی باز 
کنم پس به خودت نگیر.نگات نمی  

که کسی منصرفم کنه آب رو با عصبانیت از جا بلند شدم و قبل این
سریع در  ی سهیل وبرداشتم و با همون پارچ ریختم رو سر و کله

رفتم تو اتاق، صدای داد سهیل و غش و ضعف صدرا آخرین چیزی 
بود که به گوشم رسید چون در و قفل کردم و نفس نفس زنان پشت 

 در خندیدم.
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صبح زود با کوبیدن به در از خواب بیدار شدم و با دیدن ساعت 
هام رو برق از سرم پرید، حسابی دیرم شده بود، هول هولکی لباس

هام رو انجام دادم .و کار تنم کردم  

شده چرا بیدارم نکردید؟ سالم من خیلی دیرم -  

صدرا: عین خرس خوابیده بودی درم قفل بود، روحت رو احضار 
کردیم بیدار بشی؟می  

تورو خدا یکی منو برسونه . -  

 سهیل: راننده داشتید شما؟ پیاده برو ادب یاد بگیری.

ت؟ ده کجاسکسی از شما نظر نخواست، شی -  

مامان: امروز شیده مدرسه نمیاد، دیشب با موی خیس خوابید حالت 
 سرما خورده داره. 

ای برای خودم برداشتم و بیرون دویدم، خدافظی ای گفتم و لقمهباشه
هام رو پوشیدم.بلندی کردم و کفش  

رسونمت.سهیل: می  

ک نخواست.الزم نکرده کسی از شما کم -  

ارم میایی بیا نمیای نیا.شیدن ندمن حوصله بچه بازی و ناز ک -  

بی توجه به من سمت ماشینش رفت، ابروهام از حرص باال پریده 
خواستن با خونه تماس ا میرسیدم، نهایتبود، جهنم که دیر می

بگیرن، از کنارش گذشتم و در کوچه رو باز کردم، صدای گاز 
 ماشینش که به گوشم خورد کمی خودم رو به سمت پیاده رو کشیدم،

 بوق زد :

  طوری ناز و غمزه میایی.دوست پسرت نیستم این شیدا من -

مگه نگفتی میایی بیا نمیایی نیا؟ خب نمیام. اگرم قرار باشه برم  -
 ترجیح میدم با صدرا برم نه برج زهرماری مثل تو .

هام تند تر کردم، به سمتم اومد و دستمبا ترمز ماشینش قدم رو  
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م: کشید، با تشر سمتش برگشت  

کنی دستتو بکش.کار میچی -  

گول این بازیات ببین من اصال خوش اخالق نیستم، مثل صدرا هم -
بار بهت گفتم از داداش من فاصله بگیر اگر خورم، یکرو نمی

 حالیت نمیشه بگو جور دیگه حالیت کنم.

 دستم رو از دستش بیرون کشیدم و چشم تو چشمش شدم :

ببین آدم روانی اول برو دکتر خودت رو نشون بده قطعا بیماری!  -
تو های عادی بشی، بعدشم بهکلی باید دارو مصرف کنی تا مثل ادم

هیچ ربطی نداره من با کی میرم با کی میام، االنم خودم دارم میرم 
 تو رو سننه؟ 

الت شدی برای من ها؟  -  

ن کشوندتم و تا خواستم درو که به خودم بیام به سمت ماشیقبل از این
 باز کنم نشست و در رو قفل کرد .

کنی تو؟ کار میچی -  

گیری چیزی از من شنیدی بتمرگ حرف نباشه، االن یاد می -
 جوابت فقط چشم باشه.

پاش رو روی گاز گذاشت و بی توجه به جیغ جیغای من آهنگ 
هاشم مثل خودش بود همه غمگین و آیه یاس .گذاشت ؛ آهنگ  

تا دم مدرسه تخت گاز رفت و منم از ترس چسبیده بودم به صندلی، 
زنه .ایش حس کردم قلبم تند میدفعهبا ترمز یک  

برو پایین. -  

احمق، مطمئن باش به همه میگم چه خل وضعی هستی.  روانیه -  

کار کنم، با من در نیفت بد حتما بگو منتهی منم بعدش بلدم چی -
بینی. می  

لرزید، با کردم و از ماشین پیاده شدم، تمام بدنم می با نفرت نگاهش
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سستی و لرزون لرزون به سمت در مدرسه رفتم و بدون نگاه کردن 
 به پشت سرم داخل رفتم.

خودم رو به سکو رسوندم و نشستم، انگار تازه حس به بدنم 
گشت، نفس نفس زنان زانوی لرزونم رو مالیدم.برمی  

چیزی شده؟ حالت خوبه؟  -  

هام رو بستم :م رو باال آوردم و با دیدن الهام چشمسر  

نه چیزی نیست. -  

یک ماشین پیاده شدی کی بود؟ مزاحمت شده بود؟  دیدم از -  

کنم آخه؟ نه پسرداییم بود.می کارو ماشین مزاحم چیمن ت -  

ه فهمیدم داستان چیه، باهاش ارتباط داری و دعواتون شده؟ او -  

با چندش الهام رو نگاه کردم : از فکر رابطه با سهیل  

مونده با اون چلغوز ارتباط داشته باشم نه بابا! همینمم -  

ولی خیلی خوشگل بود از بغل دیدمش، توام که اومدی داخل چند  -
 لحظه از ماشین پیاده شد از این پسرای مکش مرگ ماست. 

بردار مال تو به عنوان تندیس خوش اخالق ترین پسر میشه نگهش  -
ت.داش  

بهش نمیومد بد باشه. -  

روانیه طرف بابا. -  

ولی خیلی جذابه. -  

کنی. کال همین و تکرار میکهبابا توام -  

هاش باز باشه، توام اگر اذیتت می.کنه چرا به خب ادم باید چشم -
 مامان بابات نمیگی؟

. کنه از من متنفرهاذیتم نمی -  

ای کرد:خنده  

جدی ؟ پس حتما عاشقته؟! -  
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لهام تو منگلی چیزی هستی؟ میگم از من متنفره میگی پس ا -
 عاشقته؟ 

کنه و ادعای تنفر داره که ادم رو اذیت میمنگل تویی دیگه! اونی -
حتما تو دلش یک جای بزرگ باز کردی منتهی چون با خودش 

زنه زیرش حاال فهمیدی؟ صادق نیست می  

ست تو صف خوابرو بابایی نثارش کردم و با صدای ناظم که می
 وایسیم از جا بلند شدم و زیر لب غر زدم:

خوان که چی آخه.کر کردن پادگانه هر روز رژه میفاینام  -  

حال میده که. -  

قدرم باید داد بزنیم گلوم دقیقا چیش حال میده؟ به صف صف، ان -
سری اومده بهم میگه آروم نگو بلند بگو، فکر کرده اگر پاره شد اون

بگیم کل مشکالت حل میشه.هارو بلند این  

تو امروز اعصاب نداری بهتره زیاد باهات بحث نکنم تو درست  -
 میگی عزیزم .

تونستم روی هیچ درسی تمرکز تا ظهر تو مدرسه کالفه بودم، نمی
تونستم بفهمم کنم و ذهنم به صورت کامل در اختیار سهیل بود، نمی

که بود مربوط به همه نفرتش نسبت به من چیه اما هرچی دلیل این
زد .ای بود که صدرا ازش دم میگذشته  

ام رو برداشتم و بیرون رفتم. با صدا زدن الهام به با ناراحتی کوله
 سمتش برگشتم: 

کنی؟  تونی منو به پسرداییت معرفیه میکببین میگم  -  

برای چی ؟ -  

خب خوشم اومد ازش. -  

زنه معرفی کنم میاون از عالم و آدم متنفره برم تورو بهش  -
کنه!نصفمون می  
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حاال تو بگو، جون من باشه؟  -  

تونست بفهمه بهش نگفتم پس سری الکی تکون دادم، اون که نمی
 دلیلی نداشت باهاش بحث کنم.

ام.االن اگر میاد دنبالت منم می -  

نه بابا چی داری میگی امروز صبحم یهویی شد، راننده ی منه  -
 مگه؟ 

جاست. شیدا، پسرداییت که این گوییخیلی دروغ -  

کرد برگشتم و با دیدن سهیل با وحشت به سمت جایی که نگاه می
قالب تهی کردم، تنها چیزی که به زبونم اومد رو گفتم : " این کار و 

 زندگی نداره؟ " 

لتم بخواد، بیا جان من االن بهترین موقعیته منو بهش معرفی کن. د -  

الهامم که انگار به من وصل بود دنبالم کالفه به سمت سهیل رفتم و 
 اومد.

کنه الهام: سالم من دوست شیدا جونم، خیلی ازتون تعریف می
خواستم ببینمتون.می  

 سهیل: خوشبختم، شیدا بشین بریم کار دارم. 

 الهام: ببخشید میشه منو هم تا جایی برسونین؟ 

ا بشین .کنیم، شیدسهیل: شرمنده باید با شیدا جایی بریم وقت نمی  

های گشاد شده نگاهش کردم و به سمت الهام برگشتم، دهنش با چشم
 باز مونده بود:

کنی؟ انگار از دماغ طوری با این سر میاین دیگه کیه شیدا؟ چه -
 فیل افتاده.

ت گفتم خودت نفهمیدی حاال ضایعت کرد خوب شد.من که به -  

ش، خیلی رفتارش زشت بود.واقعا بدم اومد از -  

حرف تو ماشین نشستم و دستی برای الهام دای داد سهیل بیبا ص
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مات مونده بود باال اوردم .که  

سهیل: از دخترایی که عین بیکارا تو خیابون وایمیسن متنفرم خبر 
 داری؟ 

به درک، تو خیلی سرت شلوغه ؟ کی گفت بیایی دنبالم ؟ من  -
 مجبورت کردم؟

با داداشم بچرخی و با لوس من نیام صدرا میاد، دوست ندارم زیاد  -
 بازیات دلشو ببری.

طوری این دونم چهخواست خفه اش کنم و نمیاز حرص دلم می
 حرف به دهنم اومد :

ما دلمون خیلی وقته برای هم رفته دیر رسیدی، دلبری هم بوده  -
 انجام شده.

روی خودش نیاورد.حس کردم عصبی شد اما باز به  

کارو پره، حتما همینا همه دخترها میطوریه، بصدرا اخالقش این -
کنه، هرچند لیاقتتون هم بیشتر از این نیست .هم با تو می  

خوری؟ پس تو چرا حرص می -  

قط فکر داداشمم برای خودت رویاپردازی نکن. فببین من  -  

اگرم بخوام رویا بسازم مطمئن باش تو جزیی از رویا نیستی حاال  -
ادوگر یک نقش بهت بدم.جای دیو و جشاید بتونم به  

 نیشخندی زد.

دونی چیه؟ تویی که تازه وارد زندگیمون شدی وقتی به این می -
راحتی به صدرا محل دادی باید حتما با مادرت صحبت کنم تو 

 هستی. تربیتت یک تغییری بده، تو بیش از حد ممکن جلف و دیوونه

 جیغم با این حرفش بلند شد:

زنی فهمیدی؟ و ببند و حواست باشه با کی داری حرف میدهنت -  

طور نیستی از صدرا فاصله بگیر، بهم ثابت کن اشتباه اگر این -
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 کردم .

 تیز نگاهش کردم.

زنم؟ زنم با کی نمیتو چه ربطی داره من با کی حرف میبه -  

تو هم داری؟ من اصال تو برام مهم نیستی که بخوام روت غیرتی  -
م اما صدرا برام مهمه این حرفو زدم آویز گوشت کن اگر ش

 نزدیکش ببینمت هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.

نزدیک شدن به خونه به محض ترمز زدن از ماشین بیرون اومدم با
که در رو ببندم گفتم: و قبل این  

صمیم گیرنده ایم نه تو.تمن و صدرا خودمون  -  

گاز داد و رفت، عصبی به ونمبا نیشخند به سمت خونه رفتم و ا
 سمت مامانم رفتم و صداش زدم .

تو سالم کنم؟ علیک سالم، من باید به -  

دنبالم؟  برای چی سهیل رو فرستادید -  

من؟ من اصال خبر نداشتم داره میاد دنبالت، به صدرا زنگ زدم  -
 گفتم بیاد.

آهان پس آقای نخود - آش، خودش خودسر اومده حاال دارم  هر 
اش.بر  

هام رو با عصبانیت از پا کندم و داخل شدم، عقلم کامل از بین کفش
دایی رفتم و کنارش نشستم: رفته بود چون مستقیم پیش زن  

دایی میشه بگید مشکل سهیل چیه ؟زن -  

!چه مشکلی عزیزم؟ متوجه نمیشم؟ -  

مگه سهیل سرکار نمیره؟  -  

ونه .چرا فداتشم همشون میرن کارخ -  

کار داره؟ صبح به زور منو برد مدرسه پس دم به دقیقه با من چی -
جا فقط تو قدرم اخالقش خوبه آدم تا ایناالنم پاشده اومده دنبالم ان
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 استرسه تا برسه خونه.

جون رد و بدل شد از چشمم دور دایی و ماماننگاهی که بین زن
 نموند اما نتونستم حرفی نسبت به نگاه نگرانشون بزنم.

جا تازه اومدید هنوز محله جون: حتما نگرانته مادر، شما اینمامان
شناسید؟رو نمی  

باالخره که باید یاد بگیرم، لطفا نذارید دیگه دنبال من بیان، نه  -
 صدرا نه سهیل. 

یزی نشده شیدا؟ حرفی بهت زدن؟ دایی: مطمئنی چزن  

من میگهه اما سهیل هرچی از دهنش درمیاد بهنصدرا که  -  

قدر لوس شدی ؟ حتما خواسته سر به سرت بذاره.مامان: از کی ان  

 با ناراحتی از جا بلند شدم.

 بندن به دخترخاطر سر به سر گذاشتن لقب نمیمامان خانوم به -
 مردم، من میرم تو اتاق. 

 مامان: وایسا ببینم چه لقبی؟ 

اتاقم دایی، مامان رو صدا زد و مشغول پچ پچ شد، منم سریع راه زن
رو پیش گرفتم، اون لحظه تنها تصمیمم این بود سهیل رو سر جاش 

 بنشونم هرطوری که شده.

با صدای داد و بیداد و نفرین مامانم از خواب بیدار شدم یک لحظه 
ایم و مامانم حس کردم هرچی دیدم خواب بوده و هنوزم تو اون دخمه

با دیدن اتاق باز با بابام دعواش شده، با ترس سر جام نشستم اما 
خیالم راحت شد که هیچی خواب نبوده، با صدای جیغ مامانم از جا 

 پریدم و بیرون رفتم .

با دیدن بابام حس کردم پاهام لرزش گرفت، داشت مامانم رو خفه 
کشیدش، زد و میدایی فقط با کوسن تو سرش میکرد و زنمی

اش خاطر پکرد بهجون هم که فقط با گریه نفرینش میمامان
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تونست از پس بابام بربیاد، با عصبانیت سمتش رفتم و بلند نمی
 صداش زدم :

ولش کن بابا با توام.  -  

وقتی دیدم بی خیال نمیشه نزدیکش شدم و گاز محکمی از بازوهاش 
 پاش ساق شد، زود محکم به گرفتم و وقتی حواسش پرت دستش

دایی انگار خواست سمتم بیاد که با دیدن صدرا و سهیل و زدم. می
که دست روم بلند کنه سهیل گرفتش. جون به بدنم برگشت قبل از این

بهمون رسید و دستش رو قلبش بود.آقاجون دیرتر  

و راه داده تو ؟ رکنی مرتیکه؟ کی تو جا چه غلطی میدایی: این  

گرفتم؟جان باید از تو  اجازه میام اینبابا: زن و بچه  

کار داری؟ برگه جا چیبچه چیه؟ ایندایی: د تو مگه حالیت زن و 
 طالق برات اومده رم کردی؟ 

خوایین چه غلطی کنین؟ زنمه باید باهام بابا: طالقش نمیدم می
گردیم خونه.برگرده، هوی شیدا پاشو وسایلتون رو جمع کن برمی  

خوام دیگه ای مونده برامون؟ نمیمامان: کدوم خونه؟ مگه خونه
کردی بس نبود؟ببینمت زندگیم رو سیاه   

زندگی مارو اون خواهر عفریتت سیاه کرد نه من، پاشو تا اون  -
 روی سگم باال نیومده.

لرزیدم، به سمت بابا دایی نگاهی به من انداخت که با رنگ پریده می
 برگشت:

دونی هم من نه سمیه برات مهمه حرف حسابت چیه تو؟ هم تو می -
خوای. ها بگو چی مینه بچه  

خوایید طالقش بدم؟ پولش رو بدید منم طالقش میدم ه نمیبابا: مگ
هام مال خودتون. بچه  

خوایی؟ قدر میدایی: دردت پوله؟ چه  
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مامان: چی داری میگی؟ این پول و بگیره دوروزه دود کرده رفته 
 هوا.

 دایی:

قدر ها رو خراب کنه؟ چهپس وایسم تو رو آب کنه؟ آینده بچه -
خوایی ؟ بهت میدم اما باید بنویسی طالق میدی باید بنویسی می

کنی. هرچی حق و حقوقه واگذار می  

نویسم چی خیال کردی ؟ اون زمان گذشت عاشق و شیفته بابا: می
. خواهرت شدم االن مغزم باز شده  

نشده، درجه حماقتت زیاد شده، تو لیاقت بچه آقاجون: مغز تو باز 
ها رو نداشتی .پاک و معصوم منو نداشتی، لیاقت این دسته گل  

 بابا: ارزونی خودتون.

دایی به تاسف سرشو تکون داد و من از خجالت فقط آروم هق 
قدر بابام دونستم چهزدم، مامانمم که حالش  تعریفی نداشت، میمی

کشه، خودم رو به حرکاتش چه زجری می رو دوست داره و با دیدن
سمتش کشوندم و بغلش کردم، خداروشکر که شیده بیرون نیومده بود 

تونست چیزی رو درک کنه و های بابا رو نشنید وگرنه نمیو حرف
شکست.قطعا می  

دایی و سهیل همراه بابا بیرون رفتن و قبل از رفتن دایی سمتمون 
 اومد: 

قدر بگیرم نگران چی هستی ؟ ان برمش ازش امضاآبجی می -
تابی نکن!بی  

هامو ازم نگیره؟مامان: بچه  

تونه که بگیره، حتی به دادگاه هم برسه کسی بهش حق دایی: نمی
جوره ها یهها رو بده بهش بعدشم سن بچهنمیده که حضانت بچه

 خودشون باید انتخاب کنن، غصه نخور باشه ؟ 
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ون خیره شد، حس کردم بیشترین نشمامان سری تکون داد و به رفت
کردم نگاهش اش از  دست دادن بابا بود چون هنوزم حس میگریه

 عاشقانه به بابا دوخته شده.

زد، به با رفتنشون همه دور مامانم جمع شدن و هرکس حرفی می
قدری حالش بد بود که حتی صدرا هم فکر خوشمزگی به سرش 

داد.اژ میهای مامان رو ماسزد و با اخم شونهنمی  

ی منه؟ گلهات چیه عمه خوشصدرا: االن دلیل گریه  

شناختمش االن همون مامان با فین فین از جاش بلند شد، خوب می
د تا مونها تنها میای بود که حوصله کسیو نداشت و باید ساعتلحظه

ای به صدرا کردم تا دست از سرش برداره حالش خوب بشه، اشاره
رفتم. و با ناراحتی تو حیاط  

طور بود؟ صدرا: بابات همیشه همین  

 با شنیدن صداش سمتش برگشتم و با بغض سر تکون دادم.

ها بود نمیشه گفت همیشه، بابای من یکی از خوش اخالق ترین -
صدرا، عاشق مامان بود، عاشق من و شیده بود اما وقتی بی پول شد 

دیگه رو  و افتاد به مواد کشیدن انگار اون بابا رو بردن و یکی
جاش گذاشتن، دیگه حوصلمون رو نداشت، دستی که همیشه به 

رفت، مامان من خیلی عذاب اال میشد به کتک بنوازشمون بلند می
شد اما کشید صدرا اون زمان شیده بچه بود متوجه خیلی چیزا نمی

 من و مامان ...

فهمم چرا زودتر جدا نشد.صدرا: نمی  

جون ولی پناهش نداده بود، بعدشم مامان مامانم اومده بود دنبال اقا -
تونست ازش دل بکنه.قدر عاشق بابام بود که نمیمن اون  

دفعه زد بیرون؟ پس االن چی شد یک -  

دیگه خسته شد، نکشید صدرا بابای من غیرتش تحلیل رفت، مامان  -
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من هم با دیدن این موضوع راضی شد بزنیم بیرون  شاید اگر باز 
شدیم یا مجبور کرد آواره کوچه خیابون میمون نمیهم آقاجون قبول

شدیم برگردیم خونه.می  

دونم آقاجون و همه ما همیشه به دونم چی بگم فقط میصدرا: نمی
 یادتون بودیم. 

روز که دیدم چه.قدر بهم کینه ی خاله چیه؟ اونتو خبر داری قضیه -
بابا بهش  دارن، شادابم یسری چیزا گفت که اصال نفهمیدم، امروزم

اشاره کرد، توام بودی و شنیدی من مطمئنم یک چیزی این وسط 
 هست که خبر ندارم .

ش نکن شیدا، جز عذاب چیزی نداره.تو گذشته کنکا -  

های تهدید آمیز و صدرا بی حرف داخل رفت، همین حرف
کرد. من شون منو بیشتر ترغیب به فهمیدن همه چیز میمشکوک

دم تو گذشته چه خبر بوده که تاثیرش تا فهمیباید هرطور شده می
 امروز وجود داشت.

چنان سهیل سال تحصیلیم بدون هیچ اتفاق خاصی گذشت. همیک
اش رو روی خودم حس کرد اما گاهی هم نگاه خیرهاذیتم می

کردم، راجع به الهام هیچی بهش نگفته بودم و اونم بیخیال شده می
را هم روز به روز درجه بود و با کسی دیگه دوست شده بود، صد

شد و گاهی جیغم رو درمیاورد.اذیت کردنش بیشتر می  

بار با که دلتنگ ما بشه از مامان جدا شد اما یکبابا بدون این
گفت هر هفته به های خودم شنیدم که دایی به بابا بزرگ میگوش

ها ریزه تا سمت ما نیاد، با شنیدن این حرف ساعتحسابش پول می
بودم اما چیزی بود که باید دیر یا زود بهش عادت  گریه کرده

ام حسابی با شاداب صمیمی شده بود اما فقط اون کردم، رابطهمی
داد خونه وقت اجازه نمیتونست بیاد پیشم و مامانم هیچبود که می

گذروندم اونا برم، بیشتر روزهام رو با شاداب و شهرام برادرش می
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کرد، اما نگاهش به شاداب و و گاهی هم صدرا همراهیمون می
چنان شوخی شد، با من هموقت کمرنگ نمیجدیت کالمش هیچ

شد، رسید لحن گفتارش عوض میکرد اما به شاداب که میمی
های مختلفش سمتم میومد و هر بار شهرام هر روز با ابراز عالقه

کشید، تنها حرفی که ورد زبونش شده کردم باز دست نمیهم رد می
دست بیارم، مامانم کنم تا دلت رو بهقدر تالش مین بود که اونبود ای

های بین ما خبر نداشت چون از رفت و آمد من از این حرف
باهاشون راضی نبود و طبیعی بود که اگر این موضوع رو هم 

کنه.بفهمه برخورد خوبی نمی  

ای بود که بدون خواست من سال زندگی من عالقهاتفاق مهم تو یک
تونستم مثل اوایل به دید ب و روحم شکل گرفته بود، دیگه نمیتو قل

گرفت و با ام میعصبی به سهیل نگاه کنم، با دیدن ناراحتیش غصه
گرفتم، هرچند که کم ها و روزها انرژی میدیدن شادیش تا ساعت

اش رو بروز بده .پیش میومد سهیل شاد باشه یا شادی  

ترسوند یگه دیدم، نگاهش منو میسال دوبار دام رو تو این یکخاله
کرد بهم نزدیک بشه اما اما کالمش محبت آمیز بود، سعی می

دادم.خاطر اخطارای جدی مامانم اصال بهش اهمیتی نمیبه  

بعد از تموم شدن درسم همگی به شمال اومده بودیم و منم درحال 
روی دریا نشسته بودم، دفتر رو سال روبهنوشتن خاطرات این یک

بینی هرچی بستم و خیره دریا شدم، شنیده بودم وقتی دریا رو می
تونی بهش بگی و اونم به گوش خدا برسونه .خوایی رو میازش می  

هام رو بستم و ناخواسته اسم سهیل رو زمزمه کردم اما به چشم
هام با دیدن صدرای خندون کنارم جیغ کشیدم.محض باز کردن چشم  

دفعه دراوردی مگه جنی آخه یکصدرا تو دیگه شورش رو  -
رسی به ادم بدون سر صدا؟ می  

که به فکر یار بودی تو  جایی وهللا سر و صدا که کردم اما از اون -
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هپروت تشریف داشتی عزیزم، چی گفتی ؟ گفتی صدرا؟ داشتی 
گیرم ها کردی؟ بهت گفته باشم من تو رو نمیمن ابراز عالقه میبه

رو برای ازدواج دارم.من معیارهای خاص خودم   

ترسه ها! خدایی عوض شو صدرا ادم میبرو بابا توام توهم داری -
 با تو حرف بزنه.

جای من از اون داداشم بترس که اسمش ترسی عزیزم؟ بهچرا می -
 شده ورد زبونت.

 با ترس نگاهش کردم:

ها.ی برام دست بگیرهها جلوی جمع نکنمیگی؟ از این شوخی چی -  

که ترس نداره برو تو بوق و کرنا داد بزن شدی دیگه اینعاشقش  -
بگو سهیل دوستت دارم بلکه داداش من هم آدم شد به فکر زن و 

 زندگی افتاد هرچند تو خیلی کوچولویی براش

ام ؟ درسمم تموم شد.کجاش کوچولو کوچولو خودتی، -  

دیدی؟ دیدی از زیر زبونت حرف کشیدم؟ یعنی خاک بر سرت با  -
ات، من به این خوش تیپی و شوخ طبعی رو ول کردی لیقهاین س

ها شدی؟ از اون بهتر پیدا نکردی؟ زن بقال رفتی عاشق دیو تو قصه
شدی بهتر نبود؟ خره بیا عاشق من شو، از صبح تا شب فقط می
یرون .خندونمت، از فکر سهیل بیا بمی  

ن کنم فقط تورو قران بیمن به سهیل فک ... خب چرا فکر می -
 خودمون باشه.

این سینه محرم اسراره آدماست، چی خیال کردی؟ حاال برام  -
 تعریف کن .

کنم وقتی صورتش ناراحته انگار قلب دونم چم شده، حس مینمی -
گیرم ناخودآگاه لبخند خنده تپش قلب میمن مچاله میشه، وقتی می

زنم .می  
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بهت دست  گیری و حس دلشورهبینیش تپش قلب میحتما وقتی می -
 میده ؟ 

دقیقا تو از کجا فهمیدی؟  -  

های بارزی داره گلم.خب خریت نشانه -  

ال نمیشه با تو حرف زد. چرت و پرت نگو، اص -  

 شد : جدی لحنش بلند شدم داخل برم که

قهر نکن بشین جدا باید یسری چیزا رو بهت بگم تو از دست  -
 رفتی .

 نشستم و با اخم به دریا زل زدم .

زنم اما کنم، تو سرو کلت میین شیدا من باهات شوخی میبب -
بدخواهت نیستم، تا دیر نشده از سهیل قطع امید کن اون اصال نه به 

ای.خوره نه به درد هیچ دختر دیگهدرد تو می  

آخه برای چی؟  -  

خوای با یکی اوال تو سنت در برابر سهیل خیلی خیلی کمه، می -
وق جوونی ...ازدواج کنی که هیچ شور و ش  

طوری نبود، یادته؟ این تو قبال گفتی سهیل -  

های خانوادگی این خاندان به زندگی همه خب شد دیگه، گذشته -
 یکی یک چوب محکم زده.

پرسم طفره میره؟ ما آخه چیه این گذشته لعنتی؟ چرا از هرکی می -
کس منو آدم حساب ساله پیش شماییم اما هیچاالن نزدیک به یک

کنه بهم بگه.نمی  

اش. ای نداره دونستنشی بهتره، فایدهخب درگیرش ن -  

ای که داری ازش دم دونی بگو، این گذشتهتوروخدا اگر می -
زنی آینده منم تحت تاثیر قرار داده.می  

گر قرار باشه کسی بهت بگه من نیستم شیدا، مامانت باید بگه.ا -  
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دونی که نمیگه.می -  

میگه اما به وقتش.  -  

؟ وقتی که سهیل رو برای همیشه از دست دادم؟ وقتش کیه -  

هام زل زد.ای کرد و تو چشمخنده  

شیدا فکر سهیل رو از مغزت بیرون کن، فقط ضررش بهت  -
رسه .می  

االن این و میگی؟ خیلی وقته دل بستم صدرا فراموش شدنی  -
 نیست.

ش کشید، نفهمیدم زیر لب چی ای کشید و دست به زانوپوف کالفه
 گفت فقط سر تکون دادنش رو دیدم.

میگی زیر لب؟  چی -  

ردم روحت شاد.هیچی دعای مغفرت برات ک -  

مسخره.  -  

جدی میگم بابا اگر سهیل ما مغزشو خر گاز بگیره بیاد تورو  -
بگیره فکر کردی چی میشه ؟ دوروزه کشته میشی راهی قبرستون 

سهیل یا به دست خودت. میشی حاال یا به دست  

ها.وقت نگی خدا نکنهیک -  

قیقت مثل ... خیار تلخه. حخب خدا نکنه اما  -  

خیلی بیشعوری. -  

خواییم ناهار بیشعوری از خودته اختیار داری، پاشو بریم تو می -
 بزنیم تو رگ.

حوصله ندارم گرسنم نیست. -  

خوری. میهات هم باهاشاب زده انگشتبیا سهیل کب -  

 ناخواسته از جا پریدم که قهقهه زد.

شیدا از دست رفتی بمیرم برات، بیا بریم تو خنگوله خودم، فوقش  -
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گیریمت، زیاد کنم میاگر سهیل نگرفتت من از خودگذشتگی می
 تفاوت نداریم داداشیم دیگه. 

رو برداشتم و جلوتر راه افتادم، صدای داد زدن با حرص دفترم
م رسید: اش به گوشهمراه خنده  

ببین منگل جونم رسیدی تو بپر بغلش بابت کباب تشکر کن اگر  -
 لبخند زد خودم حرف درمیارم که ماچت کرده مجبور میشه بگیرتت.

عنوان برو بابا براش تکون دادم و داخل ویال شدم، همه دستی به
دور هم جمع بودن اما نگاه من خیره به کسی موند که با اخم و 

طور توقع داشت من سهیل ها بود، چهدن کبابجدیت مشغول سیخ ز
دونستم چی شده که بهش رو فراموش کنم وقتی حتی خودم هم نمی

 دل بستم و هر لحظه ام شده یاد اون؟ 

خواد رو براش توضیح بده مامان: بیا شیدا، این کاری که شیده می
 من سر درنمیارم.

کار؟ خوایی چیآخه بچه تو گوشی می -  

که همه گوشی داشته باشن شیده نداشته باشه؟ زبونتو صدرا: نمیشه 
 گاز بگیر این فضول باید از همه چیز سر در بیاره.

 سهیل: دختر و چه به گوشی داشتن؟ 

 با تعجب به سهیل چشم دوختم.

دختر نباید گوشی داشته باشه؟  یعنی چی ؟ یعنی -  

 نگاهی چپ بهم انداخت.

جنبه نه! دخترای بی -  

ات به منه سهیل؟ االن تیکه -  

باز شما شروع کردید؟  دایی:زن  

کن، همیشه حالش خوبه منتهی تا وقتی من  آخه زندایی نگاش -
بینه از این رو به اون رو میشه، آخه نیستم به محضی که من رو می
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کارش کردم؟مگه من چی  

گفت خاک با جمله آخر بغض کردم اما با عالمت صدرا که علنا می
ام گرفت، برام پیام فرستاد و بر سرت بغضم از بین رفت و خنده

رو ببینم اما همین حرکت هم از چشم سهیل دور گوشیماشاره داد تا
 نموند. 

 "بدبخت ذلیل نباش"

این پیام صدرا من رو به خنده انداخت اما انگار سهیل رو حسابی 
رفتار کنه که بتونه مثل همیشه با سیاست عصبی کرد چون بدون این

 داد زد و رو به من صدرا کرد:

کشید؟ صدرا باید عین داداشت باشه برای شما دوتا خجالت نمی -
زنین؟ به چه حقی توی جمع به هم پیام چی باهم تیک و تاک می

کنین؟ عمه چرا هیچی به اینا زنین و عاشقانه خرج هم میمی
بینم؟ گی؟ تا کی قراره خفه خون بگیرم و این چیزا رو بنمی  

مامان با ناراحتی و برای دفاع از من برای اولین بار تو روی سهیل 
 وایساد:

زنی؟ی من بهتون میتو به چه حقی به بچه -  

که بهت پیام داد کی بود ؟ زنم؟ ببینمت شیدا االن اونیبهتون می -
 گوشیتو بده ببینم 

قایم گوشی رو قفل کردم و پشتم که پیام صدرا رو ببینهاز ترس این
های گرد شده نگاهش کردم.کردم و با چشم  

گیر عمه خانوم، صدرا گوشیتو بده.بفرما تحویل ب -  

توجه سهیل؟ شدی کاسه داغ تر از آش ؟ اصال من صدرا: بابا به
 بهش پیام دادم چیه حرف حسابت؟ 

مامان: صدرا جان شماهم اشتباه کردی به شیدا پیام دادی اگر حرفی 
رف هست مگه نه؟ پس واسه چی قایمکی؟ دارید باهم در حد ع  
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کنی؟ اگر قدر گنده میدایی: سهیل تو چرا این موضوع رو انزن
 صدرا واقعا شیدا رو بخواد ما از خدامونه.

های تورو دایی: منم از خدامه شیدا بشه عروسم، اما دلیل داغ کردن
فهمم پسر؟!نمی  

 صدرا: اشکال از اتصاالتشه پسرمون.

ن صدرا االن وقت شوخیه؟ یکم درک شرایط هم دایی: شوخی نک
 خوب چیزی.

صدرا: من درکم از همگیتون باالتره شما زیادی جدی گرفتید همه 
چیو. در ضمن من جدی میگم، بذارید موضوع رو براتون بشکافم، 

 تونمسهیل یک قسمتی تو بدنش هست که اسم خوبی نداره فقط می
کنه.کارو میسوزه برای همین ایناون داره می بگم  

 مامان: صدرا من اصال شوخی ندارم.

کنین؟ اصال بذار طوری میکنم بابا چرا اینصدرا: من شوخی نمی
راستشو بگم، هم من هم شهرام عاشق شیداییم، جفتمون ازش 

 خواستگاری کردیم و جفتمونم منتظر جوابیم، همین.

رفت ی صدرا رو گیقه با صدای چی گفتن مامان و سرعته سهیل که
 با گیجی از جا پریدم.

سهیل: تو چی داری میگی صدرا؟ تو به درک به جهنم در 
کنم اما به چه حقی از کشمت خیال خودمو راحت میزنم میمیآخر

زنی هان؟ مردشور غیرتتو ببرن تو آدمی؟ شهرام حرف می  

ها تو چرا صدرا: یقه رو ول کن داداشه من دوره ی قیصر گذشته
ای؟ ههنوز تو اون دور  

زمان داد  زد: سهیل صدرا رو تکون داد و هم  

ها! ریزمجا خونتو میزنم همیناش صدرا جدی باش میبجدی  -  

، تو یک چیزی بگو مصطفی.دایی: سهیل ولش کنزن  
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دایی: سهیل داری اون روی سگم رو باال میاری حرمت ما که هیچ 
 حداقل حرمت عمه تون رو نگه دارید.

جون و آقاجون هم بیرون اومدن و با صدای داد و بیدادشون مامان
هرکدوم شروع به نصیحت کردن، تنها کسی که سکوت کرده بود 

من و مامانم بودیم، شیده که با اولین تشر داخل رفته بود و تو دنیای 
های شنیده شده بود زیر چشمی خودش بود، سکوت من اما از حرف

صورتش از عصبانیت سرخ شده بود و مامانم رو نگاه کردم که 
ای ترکید: دفعهیک  

چیه ؟جریان شهرام -  

د و باز سرجاش نشست:های سهیل رو پس زصدرا دست  

خواستگاره شیداست. -  

درا؟ اون غلط کرد چرا چرت میگی ص -  

 مامان: به والی علی بفهمم دروغ گفتی ...

هرام صدرا: اگر دروغ گفتم هرکاری خواستی بکن عمه جان، ش
 خیلی وقته از گوگولیمون خواستگاری کرده .

تون حرفی نزدید؟ دایی: یعنی چی؟ پس چرا هیچکدومزن  

خوان من رو سکته بدن همین. سهیل: دلیلش واضح نیست؟ می  

با عصبانیت لگدی به صدرا زد و بیرون رفت، صدرا هم زیر لب 
کره خری بهش گفت که با نگاه شاکی بقیه دستاشو به معذرت 

 خواهی باال آورد.

های این دوتا ندارم شیدا، اما مامان: کاری به مسخره بازی
بگو قضیه چیه؟ برای چی موضوع به این مهمی رو ازم آدمعین

 مخفی کردی؟ 

طور که صدرا میگه نیست .ینامامان جان اصال  -  

طوره.صدرا: دقیقا همین  
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شی؟ صدرا میشه ساکت -  

هاش کشید و منم با بستن رو لبهاش رو به عالمت دهن دست
رو نگاه کردم.ناراحتی مامانم  

کنی مامان، من همون بار اول طوری نیست که فکر میقضیه این -
 بهش گفتم همچین چیزی ممکن نیست.

مامان: د خب معلومه ممکن نیست، چی خیال کردی؟ که از سر راه 
 آوردمت بدمت به این خانواده؟ 

و با ناراحتی داخل برگشتن و دایی هم جون و آقاجون هر دمامان
 وقتی دید جو متشنجه به صدرا اشاره داد تا بره دنبال سهیل.

من چه بابا ؟ یکی کباب بلد نبود درست کنه الکی پیچوند.صدرا: به  

 دایی: تو قرار نیست هیچی رو جدی بگیری نه؟ 

 صدرا: نه چون هیچی تو دنیا جدی نیست.

قدر منو پاشو گمشو برو دنبال سهیل ان ای از صدرا،دایی: جملهزن
 حرص نده.

اید عصبی شید، دنیا دو صدرا: خیله خب بابا شماهم که دنبال بهونه
 روزه مامان خانوم، یک موز پرت کن تا برم.

دایی با حرص موز رو به سمتش پرت کرد و اونم با خیال راحت زن
د شد.کنیم از جا بلنخورد و وقتی دید همه با حرص نگاهش می  

قدر، رفتم بابا.شبیه قاتالیی چه -  

دایی هم بلند شدن و مارو تنها گذاشتن : با رفتنش دایی و زن  

کرد نیست.ه صدرا تعریف میقضیه اصال طوری ک -  

ی پس تو بگو قضیه چیه؟ شهرام کی تو رو پسندید؟ اینا همش نقشه -
بهم قول رو شناسمش توروخدا دیگه نبین هیچکدوماون خالته من می

 بده.

قدر اسم خاله برات ترسناکه؟ ترسی؟ چرا انامان شما از چی میم -  
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تو به این چیزا کاری نداشته باش فقط از این خانواده فاصله بگیر  -
 فهمیدی؟ 

کنم.کاری نمیه هیچمن تا نفهمم قضیه چی -  

رو به تهدید باال آورد: دستش  

هت سخت نگرفتم اما وقت بهات رو باز کن شیدا، هیچخوب گوش -
کنه، خدا شاهده بفهمم حتی سالم و علیکی با یک این قضیه فرق می

کنم.شون داشتی شیرم رو حاللت نمیکدوم  

مامان... -  

که گفتم.همین -  

هایی که از کنارم بلند شد و با حرص داخل رفت، من موندم و کباب
کنه، شون سیخ شده و مرتب چیده شده بود اما کسی نبود تا درست

 گوشیم رو دراوردم و صدرا رو گرفتم :

جوون دلم؟  -  

فهمی صدرا، اینا چی بود گفتی؟ زهرمار، خیلی ن -  

کردم.  خره حالیت نشد چه کمکی بهت -  

ند زدی .گتو کمک کردی؟ به همه چیز  -  

میگم خری بهت - خوره، ببین وقتی سهیل فهمید شهرام و من می بر 
قاطی کرد درسته؟ پسر برای کی کار کرد؟ خواییم چیتورو می
کنه؟ برای کسی که عاشقش، برای کی غیرتی میشه؟ برای قاطی می

خوادش حاال فهمیدی خره من؟ کسی که می  

صدرا تو مشکل روانی داری. -  

با برادرشوهرت درست صحبت کن خیره سرت، االن قطع کن  -
نه. کنه یازنم ببینم خطا میدارم از پشت شمشادا سهیل و دید می  

برو گمشو. -  

منم دوستت دارم. -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 92 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

تلفن رو قطع کرد و نیم ساعت بعد هردوشون باهم برگشتن و 
ل همیشه با شوخی ها رو درست کردن و صدرا هم مثحرف کباببی

و خنده قضیه رو فیصله داد و همه رو دور هم جمع کرد، هرچند 
مامانم و سهیل از همون شب روی همه چیز حساس شدن و هر 

 اتفاقی یا حرفی رو بد برداشت کردن.

های صدرا هم حالش جا مامانم حسابی پکر بود و حتی با شوخی
نیومد، بعد از غذا به پیشنهاد صدرا قرار بود همه بریم لب ساحل اما 

 بازم مامانم بود که مخالفت کرد .

 شیده: من خوابم میاد.

 صدرا: تو نیایی راحت تریم عزیزم، بگیر بخواب. 

من میرم هرکی خواست بیاد. سهیل:  

 صدرا: آقای گند اخالق وایسا ببینیم کی میاد. 

م. من که پایه -  

سهیل نگاه چپی بهم انداخت که ابرو براش باال انداختم و با لج 
نگاهش کردم، حتما توقع داشت من بشینم تو خونه تا آقا با دیدن من 

انصراف دادن و اعصابش خورد نشه، با نیومدن مامان همه از رفتن 
من و سهیل و صدرا راهی شدیم، با دست و پایی لرزون کنار سهیل 

تونستم از عطر قدم برداشتم، اولین بار بود که بدون تیکه و طعنه می
 تنش لذت ببرم و سیراب بشم.

به ساحل که رسیدم نشستیم و سه نفره به دریا خیره شدیم،  صدرا که 
و با چشمکی که زد فهمیدم خونکی بهم زد جو رو مناسب دید سی

کار کنه، کالفه به خواد چیفهمیدم مییک نقشه جدید داره اما نمی
گوشیم اشاره داد و فهمیدم پیام داده، با خوندن پیامش لبخندی رو لبم 

کنی اگر تونستی مخ ذارم ببینم چه میشکل گرفت " تنهاتون می
تونم ابد میداداشم من تا سهیل رو بزنی یعنی تمومه تو میشی زن
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اذیتت کنم، فقط گند نزن مرگ عزیزت یک گند دیگه بزنی سهیل 
 برگشته تهران " 

ای براش زدم و بلند شد، نگاه سهیل به سمتش برگشت: باشه  

کجا؟  -  

جا دو سه تا دختر دیدم بعض این زشت نباشه خیلی خوب بودن این -
ها نیستم ماشجا؟ من مثلشون، چیه عین عاشقا نشستید اینمیرم پیش
ام سر میره.حوصله  

سهیل: صدرا قرارمون همین بود نری آبرو ریزی کنی، برای همین 
 ویالهای اطرافن.

هیچی نمیشه، خودشون اصال اشاره کردن گفتن صدرا بیا پیشمون  -
تونم دل دختر مردم رو بشکنم، من خواییم من که نمیما تورو می

خونم برات، تحه حتما میرفتم شیدا، اگر برگشتم و مرده بودی فا
 وصیتی داشتی پیام کن. 

چنان تو سکوت کنارم نشست، توقعش از کنارمون که رفت سهیل هم
ذاره اما کردم به محض رفتن صدرا تنهام میرو نداشتم، فکر می
وقت نمیشد کاراش رو پیش بینی کرد .سهیل همین بود، هیچ  

تم: با صدای آرومی گف که به سمتش برگردمبدون این  

چرا از من بدت میاد؟ -  

ارزید، این جواب منتظر شدم تا جوابم رو بده، طول کشید اما می
راحتی تو قلب و تونست روح منو یا زنده کنه یا بکشه. سهیل بهمی

که حتی بفهمم عاشقش شده روح من جا باز کرده بود بدون این
 بودم .

ازت بدم نمیاد. -  

پر از نفرته، به من، به دخترا،  پس چرا باهام لجی سهیل؟ نگاهت -
نویسی؟ گناه کی رو پای من می  
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تو برام اهمیتی نداری شیدا، وقتی میگم ازت بدم نمیاد یعنی همین،  -
حس نفرت و عشق هردو یک حسه، من حسی بهت ندارم برای چی 

 باید ازت بدم بیاد؟ 

جز این، این با بغض بهش نگاه کردم، توقع هرحرفی رو داشتم به
نی من حتی برای سهیل ارزش نفرت هم نداشتم؟ پس چرا خدا یع

 عشقش رو تو دل من گذاشت و ارزوی شب و روزم شد؟ 

قدر بدم؟ یعنی من ان -  

ی همید.ط تو، هرکی هم جنس توست همینه، همتون لنگهنه فق -  

شناسم که از پسر شکست خوردن پس منم خیلی از دوستام رو می -
مه پسرا عین همن؟ به گناه کسی دیگه نمیشه یعنی ما هم باید بگیم ه

 یکی دیگه رو محکوم کرد سهیل. 

اینایی که تو میگی من از تو بهتر بلدم دختر خوب، چرا برات  -
 مهمه من باهات خوب باشم؟

دونستم کار درست چیه؟ به سهیلی که جوابی نداشتم که بدم، نمی
که از این گفتم؟حتی از جنسیت من متنفر بود از عشق وجودم می

هاش حالم بد میشه و که با بی توجهیناخواسته شده دنیای من؟ از این
خوام زمین و زمان رو بهم بدوزم تا فقط یکم بهم توجه کنه و من می

فهمید من عاشقشم. اگر رو ببینه؟ تصمیمم رو گرفتم، سهیل نباید می
ه و شد و دیگه همین بودن نصففهمید بیشتر از االن ازم دور میمی
اش رو هم نداشتم. نیمه  

طوری، خب تو پسر داییمی مثل صدرا.همین -  

کنی؟ طوری بغض میهای صدرا هم اینبرای حرف -  

اون خیلی مهربونه، دلش نمیاد اشک کسی رو دربیاره ولی تو  -
بودم تا دردات کم بشه .خواست کنارت میطوری نیستی، دلم میاین  

رمونش تو نیستی!باشم د من دردی ندارم، اگرم داشته -  
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درمونش کیه؟  -  

با پرسیدن این سوال احساس کردم قلبم در حال ایستادنه، من طاقت 
های سهیله؟ باشنیدن یک اسم از داشتم که بفهمم کی دلیل بی قراری

 زبونش که مثل یک زمزمه بود بی حال نگاهش کردم: 

شاداب. -  

توصیف نبود، ام قابل . حال اون لحظهبا وحشت بهش زل زدم
ها از تونستم باور کنم که اون عاشق شاداب باشه و من ساعتنمی

دونست من بهش عالقه دارم اما رویاهام بهش گفته باشم. شاداب می
هیچ حرفی به من نزده بود،  یعنی امکان داشت خبر نداشته باشه؟ 

خاطر از خودگذشتگی بهش رفتم و بهها میوقت من باید مثل فیلماون
گفتم؟ عالقه شاداب میاز   

 با صدای لرزونی زمزمه کردم: 

عاشق شادابی؟! -  

مردم. همیشه بودم، براش می -  

دیگه دوستش نداری؟ -  

تونه رنگ نشد، هیچ دختری نمیوقت عشقش تو قلبم کمدارم. هیچ -
 جای اون رو بگیره مخصوصا تو .

دونست من بهش عالقه دارم؟ اما از با وحشت نگاهش کردم، اون می
قدر تابلو بودم؟ کجا؟ یعنی ان  

 با صدای لرزون بهش گفتم:

من با تو کاری ندارم.  -  

هات لو میده، اما فکر من روداری، چشم - از سرت بیرون کن، من  
 دلی ندارم که به کسی ببندم.

مثل صدرا، من عاشق تو  من دوستت دارم اما مثل پسر دایی، -
 نیستم.
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یره شد:های وحشیش بهم خبه سمتم برگشت و با چشم  

همین انکارت نشون میده درست حس کردم، خوب گوش کن شیدا،  -
رو تو زندگیم بیارم، اگر تونم جای شاداب کسیوقت نمیمن هیچ

های ها رو بهت گفتم چون دلم نیومد بیشتر از این تو رویابینی اینمی
ات غرق باشی، شاداب من و دلبستهی خودش کرد و ترونهدخ
وقت خام هیچ دختری نمیشم. باش هیچراحتی پسم زد، پس مطمئن به  

خوام دلیلش رو بدونم سهیل، چرا گفتی مخصوصا من؟ فقط می -
کنم بهم بگو.ازت خواهش می  

خاطر تو و مادرت من رو که من پس زده شدم، تویی، بهدلیل این -
ی مضخرف این خانواده باختم، کردن، من عشقم رو به گذشتهقبول ن

شادابم من رو دوست داشت، هردومون عاشق هم بودیم اما کسی 
جز صدرا خبر نداشت وقتی همه فهمیدن جدامون کردن، شادابم به

خیلی راحت از من گذشت برخالف ادعاهاش، ما با هم عهد بسته 
 بودیم، اون عهد شکنی کرد. 

خدا بر ندارم تو گذشته چه اتفاقی افتاده سهیل، بهحتی خ من -
گیرید؟ همه تون یک دونم، چرا دارید از من تاوانش رو مینمی

کس نمیگه داستانش چیه؟!زنید اما هیچحرف از گذشته می  

ذاری داستان، زندگی چندین خانواده رو اینی که تو اسمش رو می -
شوند پس نگو داستان از هم پاشوند دختر خوب، منو به این روز ن

 بگو جنایت، بگو نامردی .

هاس بلند به که بتونم جوابشو بدم از جا بلند شد و با قدمقبل از این
هام رو به آسمون سمت ویال رفت، با گریه سرجام نشستم و چشم

دست بیارم.تونستم دل سهیل رو بهوقت نمیدوختم. هیچ  

رونده شدم، اونم دونستم ای که هیچی ازش نمیخاطر گذشتهبه
که تا آخرین حد دلبستگی پیش رفته بودم و راه به جایی زمانی
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نداشتم، صدرا کنارم نشست، برای اولین بار بود که هیچ آثار شوخی 
شد .تو صورتش دیده نمی  

بهت گفت؟  -  

هم نگفتی صدرا؟ چرا گذاشتی بیشتر از این پیش برم؟ چرا ب -  

شد.گفتم تو باورت نمیهم میگفت من هرچی باید خودش بهت می -  

گفتی، وقتی دیدی دارم روز به روز بیشتر وابسته ولی باید می -
 میشم.

من مگه چند وقته عالقه تورو فهمیدم شیدا؟ وقتی هم فهمیدم همه  -
کار کردم از چشمت بیفته، پشت سر داداش خودم با خنده و شوخی 

 هزار حرف زدم تا بفهمی انتخاب قلبت درست نیست.

ت میگی انتخاب قلب، قلب که این چیزا حالیش نیست.هه خود -  

 رو گرفت: به سمتم برگشت و دستم

قدر ضعیف باشی گوش کن شیدا، اگر بخوایی همیشه تو زندگی ان -
های سنگینی از و با اولین مشکل پا پس بکشی مطمئن باش ضربه

خوری، تو هنوز خیلی وقت داری برای عاشقی، مگه روزگار می
سالته؟ برو به فکر درس و دانشگاهت باش، برو سرکار برو  چند

نفر صحبت کردی حرفی برای های مختلف، بذار وقتی با یک کالس
 گفتن داشته باشی.

ی گذشته چی بوده؟ توروخدا.صدرا میشه بهم بگ -  

تونم چیزی بهت بگم عزیزه باز که برگشتیم سر نقطه اول، من نمی -
دونم میونه عمه سمیه با به چیه فقط می دونم چیمن، اصال کامل نمی
 آبجیش خرابه همین.

زنی. سم صدا نمیاحتی توام خالم رو به  -  

چی بگم آخه؟ من اصال اونارو زیاد ندیدم که حس خاصی نسبت  -
بهش داشته باشم، خوشم نمیاد ازش، شیدا برو از مامانت بپرس 
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 وقتی ببینه مصری بهت میگه.

صد بار پرسیدم حتی یک جمله کوتاه هم نمیگه فقط میگه به تو  -
 مربوط نیست. 

ترسه که تو بفهمی.یپس غلط نکنم بدجور م -  

 با وحشت نگاهش کردم:

که همیشه راه و ترسه ؟ اونکار کرده که مییعنی مامان من چی -
 کار درست رو انجام میده.

شایدم تو جوونیش این نبوده. -  

بینی همه با مادر من خوبن اما با خاله کنم مگه نمیمینه گمون ن -
 نه.

دونم چی بگم.نمی -  

دونی اون از عالقه من به سهیل خبر از شاداب برام بگو، می -
 داشت اما الم تا کام حرف نزد.

دختر با سیاستیه.  -  

.این اسمش سیاست نیست، دوروییه -  

که داری از اونیگفت وای گفت؟ میعزیزم چی باید بهت می -
میری عاشق منه؟ خب دلش نیومده دیگه.عشقش می  

نظر من که قصد خیر نداشتهبه -  

خوام ناراحتت کنم اما شاداب هم عاشق سهیل بود اگر چیزی نمی -
 نگفته حتما دلیلی داشته شک نکن.

 با زنگ خوردن گوشیش اومدیم اومدیمی گفت و بلند شد: 

پاشو صداشون درومده . -  

ای چی ؟ خب نشستیم دیگه.بر -  

دیر وقته خب، نگران شدن. -  

 از جا بلند شدم و غر زدم:
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جا با توام که تمام حرکات منو میپان خب نشستم اینمتنفرم از این -
 دیگه.

گفتی؟ زد همین رو میاگر سهیل هم زنگ می -  

رسه.وقت نمیبا ناراحتی سرم و پایین انداختم  اون روز هیچ  

.شایدم رسید -  

 به سمتش برگشتم و با عجز بهش خیره شدم:

کنی؟ کمکم می -  

 راه افتاد و منم دنبالش

هر کاری بتونم برات انجام میدم اما امشب و حرف من یادت  -
کنه. از ما گفتن بود.بمونه، مردی که دوستت نداره ذره ذره آبت می  

برام مهم نیست. -  

کنی آسمون پاره میات بوی قرمه سبزی میده، فکر چون هنوز کله -
شده این سهیل دیالق افتاده پایین یکم دور و برتو بیشتر نگاه 

های بهتری هم بود.کردی کیسمی  

ای کردم.خنده  

کیس بهتر یعنی تو؟  -  

های لب ساحله خب معلومه که من، آخه اون نه بابا منظورم بچه -
ه خوای چیکارش کنی؟ پسره لبخند هم نمیزنی اخالق رو میمجسمه

 شبیه جنازست

طوری، دور از جونش.اَ! نگو این -  

وای مامانم اینا خاک بر اون سرت کنن شیدا حال آدم رو بهم  -
ها رو نثارش خواد بدترین توهینتوچه داداشمه دلم میزنی آخه بهمی

 کنم تو چی میگی؟

راست میگی نسبتی ندارم. -  

 زد تو سرم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 100 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

صه نخور.دی خره من غیک دفعه دیدی نسبت دار ش -  

با دست سرمو مالیدم و وقتی نگاه عصبیم رو دید دوید تو ویال و منم 
ام رو کنه تا من روحیهکارا رو میفهمیدم اینمیدنبالش، خوب 

دست بیارم، وسط دویدن و خنده نگاهم به سهیل افتاد که با نیشخند به
کرد، ایستادم و نفس نفس زنان دوال شدم و بلند گفتم:نگاهم می  

که دستم بهت نرسه صدرا.مگر این -  

پری؟ دو، دوتا می -  

 به سمت سهیل برگشتم.

چی میگی؟ نفهمیدم. -  

زنی نتیجه که منظورم واضح نبود؟ اول میایی با من حرف می -
 نمیده میری با صدرا؟ 

خوری، قراره به صدرا: نه به این حرف رسید که تو به دردش نمی
قمون خوبه با خودمونم روراستیم.کنه حداقل اخال من و شهرام فکر  

ای کرد و منم داخل رفتم، دلم بدجور شکسته بود سهیل دندون قروچه
 و زمان الزم داشتم تا تصمیم بگیرم.

کردم تا صبح تو اتاقم رژه رفتم و با کالفگی فکر کردم هرکاری می
ای به در خورد و مامانم داخل برد، دم صبح بود که تقهخوابم نمی
داد اونم مثل من بی خواب بوده.رت نگرانش نشون میاومد، صو  

چرا نخوابیدی؟  -  

و درگیر کرده بود.صدای قدم زدنت فکرم ر -  

کنه و راحته.درک نمی خیلی چیزارو ،حال شیده مامان ش بهخو -  

ها شیدا، باور کن ده سال تو هنوز خیلی سنت کمه برای این حرف -
.گیرهات میتفکراتت خندهدیگه که به امروزت فکر کنی از   

گه تو گذشته چی بین شما و خاله گذشته؟ کس به من نمیرا هیچچ -  

قدر برای تو مهم شده؟ را انآخه این موضوع چ -  
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دونستم چی باید بگم، بگم از روی کنجکاوی؟ یا بگم چون عاشق نمی
خوام بدونم چی هست سهیل شدم و اون به خاطر ما پس زده شده می

قدر ارزش داشته؟ که ان  

 نگاه مامانم با نگرانی بهم دوخته شد.

ات؟ ین حرف رو بهت زده؟کی گفته من مقصر بودم؟  خالهکی ا -  

همه خوام بدونم چی باعث شده اینمن با خاله حرف نزدم، فقط می -
جای آغوش بینید بهسال از هم دور بمونید و وقتی همدیگر و می

کشید.خط و نشون می محبت آمیزبا نگاهتون برای هم  

ات باعث ورشکستگی بابات شد. خاله -  

 با بهت بهش خیره شدم.

یعنی چی؟!  -  

که شنیدی، خاله ات بود که طلبکارا رو انداخت سر یعنی همین -
همه طوری میشه که کسی که تو کارش اینبابات، فکر کردی چه

دفعه زمین خورد؟ بابات برای کارش خیلی زحمت موفق بود یک
خاطر یک کینه مسخره این همه بال سرش اومد.کشیده بود اما به  

کرد؟ کارها رو میله برای چی باید اینفهمم مامان، خان نمیم -  

خوام تو درگیر این چیزا کنه، نمیچون احمقه، توهم زندگی می -
هاش فاصله بگیر.ات و بچهبشی شیدا، از خاله  

خواست بره بیرون که بلند شدم.می  

گیرم، اگر مطمئن بشم اونا باعث ورشکستگی وقت فاصله نمییچه -
ذارم آب خوش از گیرم نمیبابام شدن انتقام همه چی رو ازشون می

 گلوشون پایین بره.

که به اونا نزدیک نباشی برد کردی، بگیر بشین سرجات، تو همین -
که ات اعتماد کرد با اینانتقامه چی؟ باباتم اشتباه کرد به خاله

قدر ازمون متنفره باز همه نقطه ضعفاش رو داد دونست اون چهمی
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که خودش رو بکشه باال و نجات بده افتادجای ایندستش، بعدشم به  
تو خوردن و کشیدن، اون مرد بود شیدا، مرد ستون یک خونست 

اگر قرار باشه با اولین تلنگر بیفته زمین و زن و بچشم بکشه پایین 
تونستم بابای تو زود جا زد، دیدی که؟ نمیدیگه اسمش مرد نیست 

ات انتقام بگیرم خواستم منم مثل خالهدیگه تحمل کنم وگرنه اگر می
ات فکر جای جا پای اون گذاشتن، به آیندهراهش رو بلد بودم، توام به

کن تا مثل ما نباشی، سعی کن محکم باشی حتی اگر تو بدترین 
 شرایط بودی.

ازش بپرسم و بیرون رفت با خشم به  مامان نذاشت هیچ سوالی
بیرون از پنجره زل زدم، شب تاریک و ترسناک مقابلم فکرم رو 

کردم تا برم جای سهیل فقط به یک راه فکر میبار بهسیاه کرد، این
خواست ضجه زدنشون رو ببینم، اما من تو اون خانواده دلم می

دآگاه نسبت ها بودم خارج از این حرفا ناخوضعیف تر از این حرف
های مامان درست بود برای چی به همه چیز شک داشتم، اگر حرف
شد؟ شد و باعث بدبختی ما میخاله باید بعد از چند سال پیداش می

حتما دلیلی پشت کارش برای خودش داشته و من باید این رو 
فهمیدم به هر قیمتی که شده.می  

ی پنجره نشسته روکه بخوابم صبح شده بود، هنوزم روبهبدون این
ها و روشن شدن هوا کردم، با سر و صدای پرندهبودم و فکر می

خواست زودتر بفهمم چه خبره لباس پوشیدم و بیرون رفتم، دلم می
گفتن، باید هرطور شده اما اگر قرار بود این آدما بهم بگن تا االن می

 فهمیدم داستان اززدم. باید میدیدم و باهاش حرف میخاله رو می
خوره، شماره شاداب رو گرفتم، حس خوبی به زنگ کجا آب می

زدم پیش خودش فکرای زدن بهش نداشتم اما اگر به شهرام زنگ می
کرد.دیگه می  

جونم شیدا؟ الو. -  
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 به سختی سالم دادم.

قدر هوس کردم برم گذره شمال ؟ جای من خالی انخوش می -
 مسافرت.

چرا نمیری؟ -  

که؟! نیست، کال عصبیه دیدیش مامانم زیاد موافق -  

خواستم یک چیزی بگم، فقط به کسی نگو.اوهوم، می -  

خوایی ؟بده، چی می تو جون بخواه کیه که -  

که برگردیم تهران. خوام خاله رو ببینم، به محض اینمی -  

گردی؟ کی برمی -  

دونم بهم چیزی نگفتن.نمی -  

شیدا؟ دیدن، دیدن مامانم نیا. -  

کنید؟ ؟ چرا همتون ازم مخفی میبرای چی -  

خوام چیزی رو مخفی کنم فقط نظرم رو خدا من نمینه، نه به -
 میگم.

نظرت بمونه برای خودت، من باید بفهمم چی شده که مادرت  -
قدر از ما کینه داره و بابای من رو ورشکست کرده.ان  

پس خبر داری. -  

حمق طرفه، خاله باید ذارم فکر کنه با ابله که خبر دارم، من نمی -
خوام باهاش حرف بزنم تاوان کاری که با ما کرد رو پس بده فقط می

 و دلیلش رو بدونم همین.

باشه هر طور راحتی اما امکان داره دونستنش برات گرون تموم  -
.شه شیدا  

هیچی برام مهم نیست. -  

مطمئن باش پشیمون میشی. -  

اونش به خودم مربوطه. -  
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یشه بدونم دلیل این طرز حرف زدنت چیه شیدا؟ خواب نما شدی؟ م -  

هام باز شده، چرا به من نگفتی عاشق سهیلی؟ چرا نه تازه چشم -
نگفتی اونم عاشق تو بوده شاداب؟ چرا گذاشتی تو توهماتم بیشتر 

میرم ولی بازم سکوت فرو برم؟ تو دیدی من دارم از عشق اون می
مثل اعضای اطرافت.کردی الحق که نامردی   

طوری تند نرو شیدا، وقتی از چیزی خبر نداری برای چی این -
کنی؟ باید باهات حرف بزنم.آمیز صحبت میتوهین  

وغ گفتی. نیازی ندارم بشنوم، تو در -  

چه دروغی؟ از من توقع داشتی وقتی میای از سهیل میگی من  -
 بزنم تو گوشت و برات همه چیو بگم؟ 

گفتی، تو و اون باهم گذشته داشتید، من هزار و یک یآره باید م -
هام گفتم، حرف پیش تو زدم، برات از آینده و رویا پردازی

تونستی؟ تونستی یک کالم بهم بگی، نمیمی  

اش گرفته صدای فین چند لحظه سکوت کرد اما مشخص بود گریه
 فینش که اومد الویی گفتم .

مونم، نذاشتن بهم تا ابد هم میشیدا، من عاشق سهیل بودم، هستم،  -
ام، کنن من عوضیبرسیم اما این وسط من بده شدم، همشون فکر می

کنه من داداشش رو وابسته کردم و ولش کردم حتی صدرا فکر می
طوری نیست، من خورم اینبه امون خدا اما به قران قسم می

یگران از سهیل گذشتم، به تو چیزی های دخاطر مسخره بازیبه
گفتم چون آرزوم خوشبختیشه چه با من چه بی من. ن  

کار فهمی با من چیها رو گفتی دلم برات بسوزه؟ تو هیچ میاین -
 کردی؟ 

 صدای دادش باعث شد گوشی رو از گوشم فاصله بدم:

گفتم تو بیخیال چه توقعی از من داشتی شیدا؟ من اگر بهت می -
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خود سهیل بهت  شد وشدی؟ تو تا وقتی به خودت ثابت نمیمی
خاطر لج و گفتم بهکردی؟ مطمئن باش اگر من میگفت باور مینمی

کردی.لجبازی هم که شده کار خودت رو می  

طور نیست.این -  

بینی، تو ای همه چی رو از زاویه دید خودت میهست، چون بچه -
خیلی داری راهت رو خطا میری، حتی االن که قصد حرف زدن با 

 مامان منو داری.

ام حرف بزنم؟ ا خالهباشکالی داره بخوام  -  

خوای بیایی و سرک بکشی تو گذشته شیدا، ات؟ تو فقط میهه خاله -
 حاال وایسا بابت این قضیه هم چوبش رو بخور.

همه مرموز حرف زدنت برای چیه؟ چه چوبی؟ این -  

فقط بهت میگم دیدن مادر من نیا، ازش فاصله بگیر اگر زندگی و  -
رو دوست داری ازش فاصله بگیر.خودت   

که منتظر جواب من بمونه قطع کرد، همین لحن تلفن رو بدون این
تو سرم بپیچه کنجکاوی بیشتر  حرف زدنش باعث شد تنها فکری که

کردم و به باشه. شاید اگر از آینده خبر داشتم پشت دستم رو داغ می
ام ن لحظهکردم اما حماقت اوقول شاداب دست تو لونه زنبور نمی

 کل تار و پود زندگیم رو عوض کرد .

دو روز گذشت و به تهران برگشتیم، توی این دو روز فقط دنبال این 
بودم یک نفر جوابم رو بده تا بتونم بدون رفتن به دیدار خاله به 

کنجکاویم پایان بدم اما این خانواده انگار قسم خورده بودن سکوت 
های تموم نشدنیه من حسابی سوال جون و آقاجون بعد ازکنن. مامان

های صدرا هم تو الک خودشون فرو رفته بودن و حتی با حرف
خندیدن. به محض رسیدن به خونه دوش گرفتم و وقتی بیرون نمی

 اومدم برای شاداب پیام نوشتم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 106 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

تونم " ما اومدیم تهران، با خاله حرف بزن و بگو کی و کجا می
خوام کسی از این دیدار م که نمیببینمش فقط نیازی نیست بهت بگ

بویی ببره مخصوصا سهیل اگر بفهمم خبری به گوشش رسیده 
وقت گرون تموم میشه برات شاداب خانوم "اون  

 جوابش که برام اومد با هول روی گوشی خوابیدم:

تونی من رو مقصر بدونی تو خودت " هر اتفاقی که افتاد نمی
ستم منصرفت کنم اما .. که خواخوایی بیایی و من با اینمی
گرفتن خوای بفهمی پس دیگه چیزی بهت نمیگم، امیدوارم جوابنمی

 برات گرون تموم نشه "

کنی و تهش به هیچ " میشه لطفا بهم بگی چه خبره؟ چرا تهدیدم می
رسم؟ "جوابی نمی  

تونم چیزی بگم، یک طرف قضیه مادرمه ولی برخالف میل " نمی
خواد بفهمه تویی، ساعت و که نمیم اونیاون دارم بهت هشدار مید

 روزش رو بهت اطالع میدم "

هام فشار دادم با حرص گوشی رو کنار پرت کردم و سرم و با دست
وقت دونستم هیچدونستم دارم وارد چه بازی میشم شاید اگر مینمی
…کردم اماکار رو نمیاین  

و لبخند  با اومدن مامان صفحه گوشی رو چک کردم تا روشن نباشه
 لرزونی زدم.

کارم داشتی؟   -  

خوام همه چی رو بهت بگم .رف زد، میحصدرا باهام  -  

هایی ریز شده نگاهش کردم، حالت استرس و چشم دزدیدن با چشم
خواد بگه یا اضطراب آوره و یا داد هرچی میمامان نشون می
شناختمش.دروغ، خوب می  

م.خوام حقیقت و بدونبگو مامان، فقط می -  
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 کنارم نشست.

ات از اول باهم لج داشتیم وقتی که جوون ببین دخترم، من و خاله -
بودیم، خب اون، عاشق بابات بود، وقتی پدرت من رو انتخاب کرد 

دل گرفت، وقتی هم با شوهرش آشنا از روی حرصش ازمون کینه به
بینه.شد زندگیش خوب نبود، همه چی رو از چشم من می  

ترسیدید قدر از فاش شدنش میای که ان؟ گذشتهبه همین راحتی -
تونستی براش توضیح بدی، که خیلی عادیه میاینه؟ خب این

تونستی از دلش دربیاری .می  

من بهت دروغ نمیگم، گوش کن. -  

خوایی من رو بازی بدی؟ بچه نیستم تا کی می مامان من -  

ر مهمه؟ بازیه چی؟ اصال ببینم چرا این موضوع برای تو ان.قد -
تو چه مربوطه؟ گذشته من هرچی بوده به  

که بفهمم چی از دهنم درمیاد با عصبانیت از جا بلند شدم و بدون این
 داد زدم: 

خاطر شماها منو رد کرد، منو تحقیر چون عاشق سهیلم، سهیل به -
 کرد.

ها؟ دهنت بوی شیر میده چی داری میگی؟ تو رو چه به این حرف -
زنی؟ کشی تو روی من وایسادی و از عشق دم میشیدا، خجالت نمی  

مگه دست منه؟ مگه من خواستم؟ من خواستم عاشق یکی شم که  -
کنم هات رو باور نمیمونه؟ هرچی هم بگی من حرفعین روح می

هیل منو رد کنه .مامان شما و خاله باعث شدید س  

ی احمق من؟ اگر سهیل تورو بخواد زمین و چه ربطی داره بچه -
که دکت کنه دختر دوزه تا به دستت بیاره نه اینزمان و بهم می

 احمق من.

 بیحال روی زمین نشستم.
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اداب و دوست دارهشاون منو دوست نداره،  -  

 مامان کنارم نشست.

داغون میشی نکن . ن شیدا،خودتو درگیر این ماجرای نک -  

خوام بفهمم بابت چی پس زده کنم فقط میمامان من کاری نمی -
 شدم.

که اون دلبسته به کسی دیگست؟ عشق اجباری و دلیل باالتر از این -
که فکر درس جای اینخوایی؟ تو مگه چند سالته شیدا؟ بهزوری می

ک مرد ات فکر کنی داری خودتو اسیر یو دانشگاه باشی و به آینده
ای به تو نداره؟ کنی اونم مردی که هیچ عالقهمی  

دستش میارم مامان  من به -  

ترسم شیدا، باید همین االن بزنم تو از این لحن بی پروات می -
 گوشت تا حیا سرت بشه؟ 

 با قاطعیت سرمو باال آوردم.

ذارم از دستم بره.خوامش مامان نمیمن می -  

نگاهم کرد و وقتی داشت بیرون  هایی ریز شده و تاسفبا چشم
شنیدم .رفت چیزی رو زمزه کرد که کاش میمی  

با استرس لباس پوشیدم و منتظر شاداب موندم تا بهم خبر بده کجا 
باید برم، لحظه آخری پشیمون شده بودم اما کاری بود که کرده بودم 

فهمیدم چی باعث شده رفتم، باالخره میپس باید تا آخر راه رو می
همه از گذشته بترسن، حرف مامان رو شنیدم بودم و حاال وقتش بود 

های خاله رو هم بشنوم، پیام شاداب رو با تمرکز کامل خوندم حرف
ای گفته بود که خاله خودش گفته که شهرام دنبالم میاد براش باشهبهم

هام ترک ترک شده زدم و باز خودم رو توی آیینه نگاه کردم، لب
م تا کمی بهتر دیده بشم و بیرون رفتم .بود برق لب زد  

کجا میری؟  مامان:  
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یکم قدم بزنم میام. -  

وایسا با صدرا یا سهیل برو. -  

خواد تنها برم ام خیلی گذشته نه؟ دلم میمامان من از سن بچگی -
 اشکالی داره؟ 

ها خیلی وقیح شدی شیدا حواست هست؟ تازگی -  

خوام نها باشم چیز زیادی نمیخوام یکم تمامان جون من فقط می -
کنم یکم درکم کن، خدافظ. خواهش می  

هام رو که بذارم حرفی بزنه از در بیرون رفتم و کفشقبل از این
پوشیدم، هوا حسابی خوب بود چند بار نفس کشیدم تا حالم بهتر بشه 

و بیرون رفتم. با دیدن شهرام که به ماشین تکیه داده بود سمتش 
 رفتم .

خواد منو ببینه؟ خوبی شهرام؟ خاله کجا میسالم  -  

 نگاهش رو ازم دزدید.

برمت .سالم بیا بشین می -  

با شک نگاهش کردم و سوار ماشین شدم لحظه آخر سهیل رو دیدم 
که از روبرو اومد و ماشین رو پارک کرد، نگاهش متعجب به من و 

زد و  شهرام دوخته شده بود اما شهرام این رو فهمید و بوق کوتاهی
ماشین رو روشن کرد، از شیشه نگاه مات سهیل رو دیدم که با 

کرد .های بهم فشرده نگاهم میلب  

ها چند دقیقه بعد شروع شد که گوشیم رو خاموش سیل عظیم زنگ
 کردم و به سمت شهرام برگشتم :

خاله نگفت کجا باید بریم؟  -  

بینتت.جا میاون چرا میریم خونه ی ما، -  

قدر داستان سرایی نداشت، قضیه رو حسابی جنایی ه انکخب این -
ها.کرده  
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ای ایستاد :نیشخندی زد و کم کم از سرعت ماشین کم کرد و گوشه  

دونی که من دوستت دارم درسته؟ شیدا، می -  

االن چه وقت این حرفاست ؟  -  

من، من ازت خواستگاری کردم یادت میاد؟  گوش بده به -  

؟خب آره حاال که چی -  

داری، اینم درسته؟ نتوام گفتی منو دوست  -  

فهممت اینا چیه میگی؟ وای شهرام نمی -  

کنم از دیدن مادر من صرف نظر کن، هیچی ازت خواهش می -
خاطر عشقی که بهت دارم میگم، تذکر عایدت نمیشه شیدا، من به

کنی.میدم اما آخرش خودتی که انتخاب می  

خوایید بفهمم فهمم، چرا نمیب رو نمیهای تو و شاداکاردلیل این -
 گذشته چه خبر بوده؟ 

کنه شیدا؟ ذشته چه دردی از تو کم میگآخه دونستن  -  

فهمم به چه جرمی مادرت باعث ورشکستگی بابای من حداقل می -
 شد نه؟ 

کار کنی؟ مامان منه، خوای چیخب گیرم دلیلشم فهمیدی می -
عنوان یک زن که برای دوستش دارم اما تورو هم دوست دارم به

خاطر مادرم تونم بهاولین بار توی زندگیم دلم رو لرزوند، اما نمی
اینده تورو ندید بگیرم، قید مامان منو بزن، اون پر از کینه است 

. زنهدشه تورو هم آتیش میشیدا، آتیشی که تو وجو  

فهمم چی میگی.من نمی -  

خوام خودت به تونم کامل تر از این بهت بگم، فقط ازت مینمی -
طوری هرکسی زندگیش مامانم زنگ بزنی و بگی پشیمون شدی، این

کنه اما اگر به دیدنش بری هیچی مثل سابق نمیشه. رو می  

قدر گذشته افتضاحییعنی ان -  داره؟  وجود 
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قدر برای مامان من مهم بیشتر از تصورت، همین گذشته اون -
گزه اگر زندگی بقیه رو بابتش به هست که مطمئن باش ککش نمی

هاشو، حتما شاداب بهت یک چیزایی گفته.گند بکشه حتی بچه  

شاداب خانوم نگفت، سهیل گفت. -  

نه؟ قا سهیل بهت گفته که چی شد شاداب مجبور شد ولش کهمون آ -  

نه چیزی نگفت. -  

نگفت چون از هیچ چیز خبر نداره، سریع اومد هرچی خواست  -
دونه خواهر بدبخت من چی کشید و برداشت کرد و رفت، نمی

قدر تحقیر شد.چه  

از طرف کی؟   -  

از طرف همین کسی که اصرار داری ببینیش، شیدا من دیوونه  -
مجبور به اطاعت از  وار عاشقتم اما اگر پا تو اون خونه بذاری من

تونی بعدش از من خرده بگیری چون االن های مامانمم، نمیحرف
 بارها بهت هشدار دادم.

میرم دیدنش. -  

ذارم خودتو بدبخت داره نمیای و مغزت پاره سنگ برمیپس بچه -
 کنی.

خواد دور بزنه داد زدم: راه افتاد و وقتی دیدم دور برگردون رو می
  

ری خودم میرم اجازه بهت نمیدم جای من تصمیم اگر تو منو نب -
 بگیری شهرام.

شهرام با شنیدن این حرفم با تاسف سر تکون داد و مسیر رو ادامه 
 داد: 

خودت خواستی شیدا، فقط بهت بازم میگم تو بابت من نه، بابت  -
بازی.گذشته نه ولی بابت حماقت و بچگی خودت زندگیت و می  
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دم برسیم، توی مغزم پر از سوال بود و سری تکون دادم و منتظر ش
هشدارهای شهرام و شاداب رو نادیده گرفتم. راهم رو خودم انتخاب 

کار رو وقت ایندونستم قصه از چه قراره هیچکردم اما شاید اگر می
جا کردم و گذشته و هرچیزی که مربوط بهش هست رو هموننمی

کردم.رها می  

از تعجب گرد شد، خونشون خیلی هام با رسیدن به خونه خاله چشم
خوشگل بود ماشین رو که داخل حیاط برد با ولع به اطراف نگاه 

دونستم چی میشه که توی این کردم، زیاد از حد شیک بود و نمی
 خونه و زندگی کسی غم داشته باشه .

 از ماشین پیاده شدم و اطرافم رو خوب نگاه کردم .

شهرام؟  -  

 به سمتم برگشت. 

کار کنه؟ خواد چیدونی مامانت میتو می -  

دونم که فکر خوب تو سر مامان دونم فقط این رو میهیچی نمی -
چرخه همین.من نمی  

جوری بودآخه حرفات یک -  

دونم دونم، یعنی نمیجون خودت به جون شاداب چیزی نمیبه  -
دونم کار کنه فقط طبق شناختی که از مامانم دارم میخواد چیمی

خاطر کینه چندین ساله زندگی رو به همه زهر کرده له،  بهسیاه د
دونم.برای همین من اون رو مریض می  

ه، توکل به خدا.بریم تو ببینیم چی میش -  

خدا بهت عقل هم داده شیدا، من واقعا حس خوبی به این کار مامانم  -
 ندارم. 

خواد کنه؟ توام کار میمنم استرس میدی شهرام، چیداری به -
ای که نیست.نارمی دیگه خب جلوشو بگیر دیگه قاتل زنجیرهک  
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 زیر لب گفت:

از اونم بدتره. -  

توجه بهش جلوتر راه افتادم و وقتی دیدم نمیاد با تشر سمتش بی
 برگشتم که اونم راه افتاد و هردو داخل خونه شدیم .

شهرام بلند مادرش رو صدا زد و بعد از چند لحظه دیدمش که با 
سمتمون اومد، از لبخندش احساس کردم تنم یخ زد، زیادی لبخند 

 غیر واقعی بود. با لکنت سالم دادم :

سالم خاله . -  

روی ماهت عزیزم خوبی؟ خواهرت خوبه؟ سالم به -  

ممنونم به مرحمت شما. -  

اد:ای کرد و به جفتمون اشاره دخنده  

بیایید بشینین عزیزانم. -  

چار با دست بهم اشاره کرد و هردو نگاهی به شهرام انداختم که نا
 نشستیم: 

خب چه خبرا شیدا جان؟  -  

دونین که برای احوالپرسی نیومدم.خاله می -  

ات هم اخالقت اما عجول نباش عزیزم، مثل مادرتی هم چهره -
 امیدوارم ذاتت مثل اون نباشه.

خوام دلیلش رو بدونم. خاله شما باعث ورشکستگی بابام شدید، می -
که ذاتش خوب نبوده شمایید، من تون قانع کننده نباشه اونیدلیلاگر 

قصد جسارت ندارم اما شما باعث شدید ما بدترین زندگی رو داشته 
 باشیم.

هات راحت باش، وایسا بگم چیزی من ناراحت نمیشم از صحبت -
 برای پذیرایی بیارن نظرتون چیه؟ 

خوام ممنون.من چیزی نمی -  
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خشک - میشه، شهرام جان شما برو بگو پذیرایی رو و خالی که ن 
 شروع کنن تا من با این گل دختر حرف بزنم.

 شهرام که رفت رو کردم به خاله. 

خاله، هر دلیلی که داشت این حق من و شیده نبود که تو اوج  -
بدبختی زندگی کنیم، شما که از ما بدی ندیده بودید، ما دوتا بچه 

ی کردید.بودیم شما با زندگی ما هم باز  

شاید حق با تو باشه،  اما منم اون زمان تفکرات خاص خودم رو  -
تونی من رو قضاوت کنی .دونی قضیه چیه نمیداشتم تو نمی  

همه کینه بین شما خوام بدونم چی باعث ایناومدم که بشنوم، می -
 دوتاست.

 خنده بلندی کرد.

بهت گفته چرا؟ وقت ز من کینه داره؟ خیلی جالبه، اونمامانت هم ا -  

های  مامانم رو برای شما بازگو کنم اومدم خاله من نیومدم حرف -
های شما رو بشنوم .حرف  

کالفه نشو دختر جان، صبور باش، مثل من، مادر تو بدترین بال  -
 رو سر من آورد پس حقش بود گوشش پیچونده بشه.

 با کالفگی دسته مبل رو فشار دادم و پاهام رو تکون دادم. 

استرس داری؟ حق داری، منم جای تو بودم همین حس رو داشتم  -
 مخصوصا وقتی توی دلت به مادرت شک داری. 

من به مادرم شکی ندارم. -  

ام یک تونستی بگی خالهجا اومدی؟ میجدا؟ پس چرا تا این -
 دیوونست و به حرف مادرت پیش بری.

برید؟ یک کالم بگید فهمم از آزار روحی دادن لذت میخاله نمی -
 چیه و خالص. 

اش کنم، اول یک کالم نیست یک عمره نمیشه تو یک کالم خالصه -
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هامون وقفه بیفته .خوام وسط صحبتبه خودت برس، نمی  

شهرام کنارمون نشست و چند دقیقه بعد خدمتکاراشون برامون 
دهنم خشک شده بود: وسایل پذیرایی اوردن،   

اش از باغ خانواده شوهرم میاد و ها خیلی خاصه، میوهاین شربت -
ای کنم، طعم ملس و خوشمزهمنم هرسال ازش شربت درست می

 داره.

شهرام بهم تعارف زد و خودش یکی برداشت منم شروع به خوردن 
 کردم و صاف نشستم. 

تونیم شروع کنیم؟ حاال می -  

خواییم که نه، شهرام جان شما توی اتاقت باش میبله عزیزم چرا  -
 تنها باشیم .

ای شهرام چشمی گفت و نگران به اتاقش رفت و من موندم و خاله
که لبش لبخند داشت اما نگاهش پر از حس بد بود و باعث تپش قلبم 

شد.می  

فته؟ خب شیدا جان مادرت بهت چی گ -  

های شما اومدم حرف های مادرمو برای شما بگم،من نیومدم حرف -
 رو بشنوم .

هاش رو ریز کرد، از نگاهش تنم یخ زد، کمی نزدیکم شد و چشم
هوش شدنم نمونده، تنم حسابی گر گرفته احساس کردم چیزی به بی

هاش جلوی چشمم تکون رسید، دستبود و صداش آروم به گوشم می
 خورد و با لبخندش صدام زد: 

شنوی؟ شیدا جان؟ صدامو می -  

د و دیگه چیزی متوجه نشدم .هام کم کم تار ششمچ  

هام قدر گذشت اما با احساس درد تو ناحیه گردنم چشمنفهمیدم که چه
رو با بدبختی باز کردم اما دیدم تار بود، با یادآوری خاله به سختی 
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دم با گیجی از هام رو کامل باز کردم و خودم رو روی تخت دیچشم
ه کردمجا بلند شدم و خودم رو نگا متوجه  ؟!چی یعنی چخبره؟ اینجا .

 شهرام کنارم شدم، محکم تکونش دادم. 

اشو بدبخت شدیمپ -شهرام پاشو -  شهرام با توام . .

م گرفته بود و از جا بلند شدم و هرچی تکونش دادم بلند نشد، گریه
 کردم. چرخیدن خودم دور به شزوع

الم مثل بید . از ترس و وحشت فکر و خیباز رفتم سراغ شهرام
لرزیدم و چندین بار تکونش دادم تا باالخره هوم بلندی گفت.می  

شهرام پاشو تورو قران . -  

های تنگ شده باز کرد و سرجاش هاش رو با گیجی و چشمچشم
 نشست .

آخ چه سردردی دارم.  -  

فهمی چی میگم؟ منم تو اتاق بودممی -  خانوادگی شما تو، دست بغل 
ن؟ !کار کردید با مچی  

من چشم دوخت، رنگش  با ترس خودش رو نگاه کرد و بعدش به
 پریده بود و االنم بدتر شده بود.

کار مامانمه.  -  

 جیغ کشیدم:

چی؟!  -  

خواست جوابم رو بده که در اتاق باز شد و خاله داخل اومد، می
.نگاهش پر از حس پیروزی بود  

بیدار شدید عزیزانم؟  -  

اش هول دادم: با عصبانیت سمتش رفتم و شونه  

کار کردی با من؟ تو مشکل روانی داری، چی کار کردی خاله؟یچ -  

اال آورد .هاش رو به عالمت تسلیم بدست  
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کاری نکردم عزیزم باور کن.  -  

 دم گوشم گفت:

هیچ - هاتون خوشگل شد. حتما نیوفتاده اما عکس خاصی اتفاق 
هاتون نشونش بدم.و به بچه خوام بزرگشون کنممی  

کارها چیه؟ شهرام: چی داری میگی مامان؟ این  

خاله: مگه عاشق این گل دخترمون نیستی؟ خب کارت رو راحت 
 کردم، حاال راحت به دستش میاری، بد کاری کردم؟

کار رو شهرام: کی از شما کمک خواست؟ من کی ازت خواستم این
 کنی؟ 

با سبک خودم پیش رفتم. خاله: تو نخواستی عزیزم من   

 با ترس گفتم:

کار کنی؟!خوای چیمی -  

وقت با سالم و خوام مامانت ببینه، اونخاله: هیچی عزیزم فقط می
 صلوات تورو میدن به پسر من.

 نیشخندی زدم.

ه، به همه میگم کار و نقشه توست.خواب دیدی خیر -  

 خاله با لبخند سمتم اومد:

هات دست منه. خوش هیکلی، همیشه سجدا؟ خب برو بگو اما عک -
ات زیادی طوری باشه، فقط حیف چهرهدوست داشتم عروسم این

 شبیه مامانته .

اش یکدفعه جدی شد .چهره  

تونی بفهمی تو گذشته چه خبر بوده. دیگه حقته، چون حاال می -
 عروس خودمی، منتظرتونم.

ر رفتنش نگاهی به جفتمون کرد و بیرون رفت، با ناباوری به مسی
رو کنارم حس کردم خیره شدم، شهرام . 
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شناسم بهت گفتم مریضه بهت گفتم نیا یادته؟ گفتم من مادرم رو می -
چی .همه یادته؟ حاال بیا ببین چه گندی خورد به  

 با عصبانیت هولش دادم.

دتم تو این کار دست نداشتی؟ از کجا معلوم خو -  

گفتم برگرد؟  ی بهت صد بارچمن اگر دست داشتم برای  -  

حتما برای تحریک من. -  

ی لعنتی تاب نذار فکر کنم مغز توام عین کل این خانواده -
وقت عشقم رو با گندکاری،داره، من هیچبرمی  فضاحت این به اونم 

کنم فهمیدی؟ بیا بریم ببینم چه خوابی برامون دیده.قاطی نمی  

قدرم تو ناراحتی!چه -  

رو گرفت.هام به سمتم برگشت و شونه  

ببین من عاشقت هستم، قبول. ازت خواستگاری کردم، قبول.  -
وقت، تو حاضر بودم همه کار کنم بهم عالقمند بشی، قبول. اما هیچ

طوری زنم بشه، وقت راضی نیستم کسی اینهات فرو کن هیچگوش
ها قدرم بدبخت و حقیر نیستم، خودم عکسبه اجبار و زورکی، اون

قش بازی کن بذار فکر کنه ترسیدی. فعال طوری نکنم رو پیدا می
زنه و آرومه اما اگر طوری از موضع قدرت باهات حرف میاین

دونم قدم بعدیش حس کنه داری سر باال جوابش رو میدی دیگه نمی
 چیه، فهمیدی؟

اش سرخ بود. سری تکون دادم و وقتی رفت با از عصبانیت چهره
که ربطی کرد، ماار نمیبیچارگی دور خودم چرخیدم، فکرم ک  هم به 

فرستاد مامانم و ها رو واقعا برای خونه میولی اگر عکس نداشتیم
کردن؟ امان از سهیل، سهیل من رو با شهرام دیده بقیه چه فکری می

بود.انگار تازه مغزم کار افتاده بود، گوشیم هنوز خاموش بود و منم 
رو همه زنگ زدن گوشیمبه بهونه قدم زدن بیرون اومده بودم، با اون
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رسید دستشون می ها بهخاموش کرده بودم و مطمئنم اگر عکس
کردن. گوشیم توی سالن بود باید هر وقت من رو باور نمیهیچ

تونم دونستم چی میگرفتم اما نمیطوری هست باهاشون تماس می
بهشون بگم. مامانم حتما تا االن کلی عذاب و استرس کشیده بود 

دیدم دونستم ساعت چنده فقط هوا رو میکه حتی نمینمخصوصا ای
 که تاریکه.

ای که با لذت نگاهش از اتاق که بیرون رفتم. با دیدن بابام و خاله
کرد گیج شدم.می  

کنی؟کار میجا چیاین -  

دونم چی تو نگاهش بود، اما بابا به سمتم اومد و نگاهم کرد، نمی
داشت: حرفش با نگاهش زمین تا آسمون فرق   

گفتن عقدته، اومدم امضا بدم. -  

کار کنی تو؟ خوای چیچه عقدی؟! خاله می -  

خوام همینه، به با پسرم ازدواج کن، تنها چیزی که ازت می -
خوام با شهرام ازدواج زنم شیدا، فقط ازت میات حرف نمیخانواده
 کنی.

ی طورخوام اینوقت نمیشهرام: نظر منم پرسیدی مامان؟ من هیچ
دست بیارم.شیدا رو به  

دست آوردنت رو من چیدم، یادتون که نرفته؟ خاله: طریق به  

کنی با من؟! دست به یکی کردید؟ کار می؟ تو داری چیبابا -  

خاله: بابات پولش رو گرفته، پس الکی بهش کار نداشته باش. بیا 
 این طرف .

 دنبالش با حرص روونه شدم.

تو مشکلت چیه خاله؟  -  

دونستی؟ رم عاشقته، نمیپس -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 120 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

دونم اما از اول بهش گفتم نه .می -  

خوام پسرم به عشقش برسه.طور بشه، میخوام اینمینو من  -  

خوره؟ شهرام می ی من به چه درده چه اجازه ای؟ عشق نداشتهب -  

کس چیزی تو به این چیزاش کار نداشته باش. بهت قول میدم هیچ -
ی بازی دربیاری، مطمئن باش هم فهمه، ولی اگر بخوانمی

. هم بهت قول نمیدم فرستمهات رو به همه نشون میدم و میعکس
 شیده حالش خوب بمونه. 

با وحشت نگاهش کردم، مطمئن شده بودم خاله مریضه اما مغزم 
کرد، دستم رو که کشید و وسط سالن برددرست کار نمی بی حواس  

 نشستم و نگاهم به شهرام دوخته شد .

خوام با شهرام حرف بزنم. می -  

 با لبخند خاله با نفرت نگاهش کردم و از جا بلند شدم :

شهرام تورو خدا یک فکری کن. -  

گفتم چه فکری کنم؟ گند زدی به همه چی، اون وقت که بهت می -
 نیا تو این خراب شده لج کردی یادت که نرفته؟ 

م .یکی دیگه توروخدا شهرام، من عاشق -  

طی کنم االن؟ چه غل -  

 کالفه یکم راه رفت و به سمتم برگشت.

خواد تورو عقد کنم. مامان من فقط می -  

طور آدمیه؟ ن رو تهدید به جون شیده کرد شهرام، مامان تو چهم -  

دونم؟ زنگ زده به مادرت اینا، مریضه،  روانیه،  فکر کردی نمی -
قول میدم طالقت جایی نذار لج کنه عقد کنیم بهت دونن که اینمی
 بدم.

خوره شهرام؟ سهیل دیگه نگاهمم قول تو به چه درد من می -
کنه.نمی  
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 با تعجب نگاهم کرد.

سهیل؟! -  

چارگی گفتم: با بی  

کنم من غلط کردم اومدم عاشقشم شهرام. تورو خدا التماست می -
جا..این  

 با اومدن یک مرد قد بلند به سالن و دفتر بزرگ توی دستش تنم یخ
 کرد.

کاری بکن .شهرام یک -  

رو گرفت:هامدست  

شه، بعدش همه چی رو خودم تموم فقط بگو "بله" بذار تموم -
ذاریم کسی چیزی بفهمه.کنم. بهت قول میدم باشه؟ نمیمی  

طوری آخه؟ خاله همه چیو به مامانم میگه. چه -  

کنم .باهاش اتمام حجت می -  

شهرام نشسته بودم و بابام هم شاد از  که به خودم بیام کنارقبل از این
پوالیی که از خاله گرفته بود رضایت داد. تنم از شدت استرس 

لرزید، تنها کسی که خوشحال بود خاله بود، حتی شهرام هم می
 عصبی بود.

بهش گفتی چیزی به کسی نگه؟  -  

ات چه غلطی کنیم؟ کنه، با شناسنامههش گفتم اما عقلم کار نمیب -  

ام نفهمن.کنیم اسمت رو، فقط خانوادهمیپاک  -  

مگه بچه بازیه شیدا؟  -  

االن یادت افتاده؟  -  

رو بیار پایین، تورو قران مادر منو سر لج ننداز. صدات  -  

بمیره مادرت! -  

ای بود که شنیدم و با تشر صدای "الهی امین" گفتن شهرام تنها کلمه
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هرام بله دادم.های تهدید گرش ناباورانه به شخاله و چشم  

شده بودم همسر کسی که مادرش فقط به فکر انتقام از من و 
تازه فهمیده بودم تو چه گندی افتادم و با بچه بازیم چه ام بود خانواده

ام اوردم،  خاله برای بدرقه بابام رفت، پوزخندی بالیی سر آینده
ای با من حرف نزده بود و فقط چشمش به پاکتی بهش زدم حتی کلمه

فهمیدم به هم چی میگن اما حالم عجیب بد بود که خاله بهش داد، نمی
 بود. 

آروم گفتم :   

امانم تا االن حتما نگرانم شده. شهرام توروقران یک کاری بکن.م -  

اون زمان که بهت گفتم برگرد و نیا این خراب شده فهمیدی؟  -
جا.کار کنم االن؟ دارن میان اینچی  

شهرام توروخدا . -  

تونم کنم، تو رو با کی فهمی؟ من هیچ غلطی نمیابا تو چرا نمیب -
تهدید کرده؟ شیده؟ من رو با جون خود تو تهدید کرده، مادر من حتی 

هاش هم اهمیت نمیده، گوشیتو بده بیاد .به بچه  

از زیر میز گوشی رو به سمتش انداختم و اونم سریع تو جیبش 
 گذاشت .

خوای بگی؟ چی می -  

دونم، گند زدی به همه چی!میچه -  

من گند زدم یا مادر روانیت؟  -  

این مادر روانی رو خودم بهت گفتم مریضه، نگفتم؟ هیچی  -
خواد.تونی بگی پس لطفا ساکت شو بذار بفهمم دیگه چی مینمی  

زنه.امانم زنگ بزن لطفا، دلم داره شور میاالن به م -  

ش خیره شدم.با اومدن خاله سریع سکوت کردم و به  

شده. من باید برم، مامانم نگرانم -  
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دونی عزیزم؟ جدا؟ از کجا می -  

ها رو خاله؟ تو که کار کنی عکسخوای چیتوروخدا بگو می -
خوای من رو بدبخت کنی؟ خواستی زن شهرام شم شدم دیگه نمی

خوایی؟ چی می  

رام چیه؟خوای بدونی دلیل کاخوای حقیقت رو بدونی؟ نمینمی -  

خوام فقط دست از سر ما بردار.دیگه هیچی نمی -  

جا نامزدیتون رو تازه عروسم شدی گلم. االن همه دارن میان این -
 جشن بگیریم.

ها رو منم از تهدید استفاده کنم، عکس شهرام: مامان بس کن، نذار
 بده .

که یه نوه بهم بدید.افته، مگر اینوقت این اتفاق نمیخاله: هیچ  

اد زد:شهرام د  

همه سال با نفرت زندگی کردی، زندگی من و مامان بس کن، این -
شاداب و به گند کشیدی بس نیست؟ زندگی شیدا هم خراب شد به 

کنی؟ لطف تو چرا تمومش نمی  

یدا بگم.شخوام فقط حقیقت رو به خاله: می  

کنی حقیقتی در کار نیست.شهرام: تو فقط داری با ما بازی می  

ه بتونم حرفی بزنم مامانم و داییم و سهیل و صدرا داخل کقبل از این
اومدن  و نگاه پر خشم مامان اول روی صورت من نشست و به 

سمتم اومد، با نزدیک شدنش صدای سیلی که تو گوشم زد تو سالن 
 پیچید.

کنی شیدا؟ جا چه غلطی میاین -  

ش.خاله: آروم باش خواهر، جای بدی نیومده که، اومده پیش خاله  

 مامان: کدوم خاله؟ تو ادمی اصال؟ جمع کن بریم شیدا.

هاش رو به روی مامان قرار گرفت، چشمخاله از جا بلند شد و روبه
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 صورت مامان دوخت.

تو چی؟ تو آدمی؟  -  

خوای بس مامان: از اون قضیه بیست سال گذشته سمیرا، چرا نمی
 کنی؟ 

ه چرخید.توجه به سمت دایی و بقیخاله بی  

رمایید بشینید، داداش؟ بچه ها؟ بشینید.بف -  

جا چه خبره؟سهیل: این  

خاله: خبرهای خوب خوب، همیشه رسمه خانواده پسر میان خونه 
چیز برعکسه. دختر خواستگاری اما خب تو خانواده ما معموال همه

 اومدید تا شیدا جان رو برای شهرامم خواستگاری کنم. 

دخترمم رو دوش تو و شهرام مامان: خواستگاری چی؟ من جنازه 
ندازم.نمی  

…ستخاله: جدا؟ ولی شیدا نظرش چیز دیگه  

 سهیل با عصبانیت سمتم اومد.

خوای زنش بشی ؟ زن شهرام؟ ه این؟ میچی داره میگ -  

"ای با بغض نگاهش کردم و وقتی نگاه تهدیدگر خاله رو دیدم، "آره
ردم، این یکی آروم گفتم. با این حرفم سیلی دوم رو از سهیل خو

انگار دردش برام زیادتر بود، مخصوصا وقتی جمله بعدش رو 
 شنیدم:

توام یکی مثل بقیه، من احمق رو بگو به ازدواج با تو فکر  -
ها با من کردم. بفرما صدرا خان اینم دختری که بخاطرش ساعتمی

شون عین هم پست بحث کردی و گفتی عاشقمه، دیدی نیست؟ همه
 فطرتن. 

شد چی گفته، ختی بهش زل زدم و روی مبل افتادم. باورم نمیبا بدب
خاطر شد و منم بهچیز تموم میاومدم همهجا نمییعنی اگر امروز این
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تونستم به سهیل دادم و مییک کنجکاوی مسخره کار دست خودم نمی
 برسم؟

نگاه ناامید صدرا ضربه بعدی رو به وجودم زد و وقتی سهیل از 
حالم افتضاح شد .پیشم کنار رفت   

کنی.خاله: سهیل جان تند نرو، داری به عروس من توهین می  

کارهات ادامه بدی؟ چرا تمومش خوای به اینسهیل: تا کی می
کنی؟ نمی  

اتم. در ضمن تو ادبی هستی، من عمهخاله: خیلی پسر گستاخ و بی
تونی بهش خواستی؟ دیگه راه بازه میمگه شاداب من رو نمی

 برسی .

 سهیل: تو مریضی. 

 خاله: مریض نبودم، مریضم کردن .

بار تو قالب جدی فرو رفته بود و خبری از شوخی صدرا برای اولین
 کردنش نبود .

گیری؟ از خاطرش داری از کی انتقام میهرچی بوده گذشته. به -
کنی به چی برسی؟دختر و پسر خودت داری استفاده می  

ذارم آب خوش ار مش نکنی نمیدایی: سمیرا خدا شاهده اگر تمو
قدر با آبروی همگی ما بازی نکن .گلوت پایین بره، بس کن. ان  

خاله: چه آبروریزی داداش؟ من دارم آبروریزی رو با خواستگاریم 
کنم مگه نه شیدا؟ جمع می  

سر تکون دادم و با  قدر درگیر حرف سهیل شده بودم که منگاون
قد  محکم تکونم داد سمتم اومد اون کارم مامانم باز عصبی شد واین

هام در حال شکستنه.که حس کردم استخون  

کار کردی شیدا؟ چه غلطی کردی؟ !چی -  

 خاله: ولش کن بچه رو. کاری نکرده، حداقل به اندازه تو نکرده.
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 .گفت بیشتری تحکم با رو ″تو″ و

شو سمیرا.مامان: خفه  

االن بگم .خوام یمهمه سال خفه شدم بسه، خاله: این  

هاش گرفت. مامان با عجز نشست روی زمین و سرش رو با دست
ندی شاد نگاهش کرد انگار از دیدنش حسابی لذت خاله با لبخ

زد و همه قدر مات شده بودن که کسی حرف نمیبرد، همه اونمی
رسید کوب شده بودن، تنها صدایی که به گوشم میسرجاشون میخ

هق آروم مامانم بود.نفس کشیدن حرصی سهیل و هق   

خاله: یکی بود یکی نبود، دوتا خواهر بودن که خیلی خواستگار 
داشتن؛ یکی از یکی بهتر، درست میگم سمیه؟ این وسط تنها 

خواستگاری که از همه بیشتر پیله بودن، حبیب و محمد بود. آخه 
کرد. عاشق شده بودن خب، همه رو آقابزرگ زود رد می

رن، هرجفتمون نامزد کردیم. آخه آقابزرگ خواستن از ما بگذنمی
قدر از داد، یادته سمیه؟ چهاجازه عقد مدت طوالنی بهمون نمی

خوردیم که حتی اجازه نمیده نامزدامون رو ببینیم؟ دستش حرص می
 یادش بخیر. 

 مامان: بس کن سمیرا.

گفتم. دقیقا ده روز مونده بود به عقد و عروسی خاله: خب داشتم می
همه کارا انجام شده بود و مونده بود مراسم اصلی، برای  جفتمون،

جهاز برون اون زمان رسم نبود دختر جهاز رو ببینه، شایدم بود اما 
کردن، هنوزم همینن. خانواده ما رسم نداشت. همیشه قدیمی فکر می

تونستم بیخیال این چیزا بشم. از روی کلیدی که داشتم به اما منم نمی
های پرجا چی دیدم؟ خندهم رفتم، اونخونه  سمیه جان رو . ناز از 

تونستم حرف بزنم. آخه خواهر من خشک شدم، مات موندم، نمی
 کنار بود، درست نمیگم سمیه؟ من نامزد با و من یخونه توی
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رفت و تو براش ناز و ات میمن بودید، اون قربون صدقه یجهازیه
اومدی .ادا می  

کشید، بلند شده بود که گوشم سوت می اشقدر صدای گریهمامان اون
رسیدم .های خاله داشتم به مرز جنون میاز تصور حرف  

خاله: اون روز حبیب و سمیه با دیدن من جا خوردن. التماس 
کردن به کسی حرف نزنم، آبروشون رو نبرم. اما چنین چیزی می

جا زنگ زدم به محمد. باید میومد و شد که، همونممکن بود؟ نمی
دید. اما اونم احمق بود وقتی اومد و دید شاهکار نامزدش رو می

گناه جلوه داد. شوهر چیز رو گذاشت پای حبیب و سمیه رو بیهمه
من زیادی احمق بود نه؟ حتی با دیدن نامزدش تو خونه مشترک من 

خواست ازش دست بکشه، عشق چه کارها که با آدم و حبیب هم نمی
کنه.نمی  

قابزرگ، مامان. همه خبر داشتن سمیه چه گندی زده گفتم، آبه همه
کار کردن؟ الپوشونی و ابراز تاسف برای من، روز عقد من اما چی

محمد که توقعی رو کنار محمد نشوندن و سمیه رو کنار حبیب، از 
ها و شادی این خانم قدر عاشق بدبختی بود که به دیدن خندهنبود. اون

تونستم تحمل کنم. این من نمی راضی شد و من رو عقد کرد اما
. شیدا وسط تنها کسی که باخته بود من بودم. منم صبرم زیاد بود

پرسیدی من باعث ورشکستکیتون شدم یا نه درسته؟ آره عزیزم من 
باعث شدم. حتی باعث اعتیاد پدرت هم منم، وقتی دیدم تو چه 
ن و وضعیتی گرفتار شده، هزار تا آدم انداختم سر راهش. زندگی م

شد هرچند من دیر اقدام خراب کرده بودن، باید زندگیشون نحس می
کردم،  چند سالی باهم خوش و خرم بودن حاصلشم تو و شیده شده 
بودید اما بازم دلم خنک شد. از دیدن بدبختی سمیه لذت بردم، رو 
آشیونه من خونه ساخت، حقش نبود خوشبخت باشه و به ریش من 

 بخنده.
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که کنار ق زده بود که نفس کم اورده بود. با اینقدر همامان اون
کاری نتونستم بکنم و دایی گیج بودم که هیچقدردستش بودم اما اون

 بود که به داد مامان رسید و براش آب اورد .

ها رو آبروش رو بردی خب؟ چی سهیل: جمع کن این مسخره بازی
ر عایدت شد؟ زندگیش رو تباه کردی چی عایدت شد؟ االن فک

کنی چی تغییر کرد؟ می  

خاله: دلم خنک شد همین برام بسه. حاال هم دخترش میشه عروس 
 من، درسته شیدا جان؟

کنه.سهیل: شیدا غلط اضافی می  

 خاله: وا نگو سهیل جان، حق تصمیم گیری رو از دختر نگیر.

 مامان با همون حال دایی رو پس زد.

با این چرت و پرتات سمیرا دست از سر دختر من بردار فهمیدی؟  -
 مغزش رو شست و شو نده.

نچ عصبی نشو. چرا؟ مگه قراره به کلفتی بیارمش؟ میاد  -خاله: نچ
کنه اونم با پسری که عاشقشه، مگه بده؟تو این قصر زندگی می  

همه سال چشمت دنبال حبیب بود اما نفهمیدی آقابزرگ مامان: این
هات کر بیب. تو گوشتورو برای محمد نامزد کرد و من رو برای ح

بود، تو خیال و توهم خودت نامزد حبیب بودی سمیرا. برای چی 
کس من رو حبیب رو از خودش نروند؟ فکر کردی هیچ  

 خاله: جدا؟ برای همین طرد شدید؟ 

مامان: دلیل طرد شدن من و حبیب کاری بود که قبل محرمیت انجام 
و حیا نداشتی باید فهمی این رو؟ حاال که همه چیو گفتی دادیم، می
خواستت، فهمیدی، تو از اولم مریض بودی. محمد اما میاینم می

طور که تو توی ذهن مریضت ساختی نبود، هیچ چیز اون
 خواستگاری حبیب از من بود و محمد از تو. 
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طور گول زدی؟ خاله: سناریو جذابی ساختی، همه رو این  

که به ی بفهمی اونیخوادایی: چرت و پرت نگو سمیرا، تو چرا نمی
محمد بله داد خودت بودی؟ مگه اون زمان همه مرده بودیم که 

همه سال از کسی ندونیم و تو برای خودت قصه سرایی کنی؟ این
خواست، حتی تورو خواستگاری انتقام گرفتی که از اولم تورو نمی
خوای بفهمی؟خواست، چرا نمیهم نکرده بود. حبیب سمیه رو می  

شد.خاله بلند   

صدرا و سهیل بیرون باشید . -  

 صدرا: به دستور تو نیومدیم با دستور تو بلند شیم.

خاله: جدا؟ باشه پس بشینید، شیدا عروس منه، تنها چیزی که االن 
گید گور پدر سمیرا و گذشته؟ باشه حرفی نیست اما مهمه همینه، می

 این دو نفر باید باهم وصلت کنن هرچند که ...

نگاه کردم، شهرام از پشت سر به معنی منفی سر با وحشت بهش 
کرد. تنها کسایی که با داد و سهیل با خشم نگاهم میتکون می

کردن، صدرا و مامانم بودن که از غلط من نگاهشون التماس می
 خبر نداشتن. 

ات مامان: شیدا هرچی گفته دروغه. بخدا قسم راست میگم، خاله
ش بنظرت برای یک زن عاقله؟ مریض بود هنوزم هست. این رفتارا

قدر عاشق جا باشه؟ چون اون بود که انچرا نذاشت االن محمد این
همه سال تو توهم این احمق بود که حتی قانع نشد بستریش کنن. این

خواد خدا که دروغ نمیگم، با جواب مثبت تو فقط میزندگی کرده به
خوایی با طوری میعذابت بده شیدا، مثل من، مثل همگی ما. چه
 کسی وصلت کنی که باعث بدبختیمون شده؟ 

صدای خنده بلند خاله برام عین ناقوس مرگ بود. دلم برای خودم 
سوخت که گول بازی خاله رو خوردم و زندگیم رو به کل باختم.می  



 

 

 WWW.98IA3.IR 130 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

خاله: حرفات رو زدی؟ شیدا؟ من کاری به باور کردن یا نکردنت 
کنی. مادرت دروغ میگه ندارم. برام مهم نیست حرف کیو باور می

تر. نذار توام بشی عین مادرت هوم؟ منظورم رو از راست قشنگ
 فهمیدی؟ 

های من بود که کنار شهرام خوب فهمیدم چی میگه، منظورش عکس
راحتی بزنم تونستم بهکه بخواییم گرفته شده بود. میبود. اما بدون این

تونستم ه یا میزیرش و همه رو قانع کنم که چه بالیی سرمون آورد
خوام؟ چشمم که به سهیل افتاد احساس کردم بگم شهرام رو می

گفت؟ اگر جواب منفی چیزی تو دلم تکون خورد، سهیل راست می
 خواست؟ بهمرسید باز هم منو میهام به دستش میدادم و عکسمی

کنه؟ شایدم گفت فقط خوادتم یا گفت فقط باهام ازدواج میگفت می
با من رو داشته.فکر ازدواج   

 خاله: بجنب شیدا، اگر تصمیم گیری برات سخته بگو کمکت کنم .

کشم هم تورو جا میمامان: پاشو شیدا، بلند شو وگرنه هم خودمو این
رو. هم این خواهر روانی  

خواد حرف بزنه. عزیزم دیر شده برای خاله: شیدا انگار نمی
 البته کرده اوکی رو چیپشیمونی شیدا، با شهرام من خیلی وقته همه

 .نیوفتاده بینسون اتفاقی هنوز نترسید، ...کــه

 شهرام داد زد:

بار هم رو تنها مامان بس کن. خاله داره دروغ میگه، ما یک -
 ندیدیم، هرجا رفتیم شاداب هم بوده صدرا هم بوده.

 خاله: شهرام جان؟

همه سال برای خودت سناریو چیدی اما شهرام: مامان بس کن، این
دونیم هرچی تو میگی دروغه و هرچی خاله میگه حتی ما هم می

راسته. اگر تا االنم راضی نشدیم بستریت کنیم بخاطر بابا بوده چون 
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کرد چون خبر نداشت داری طاقت نمیاورد تو نباشی. اما اشتباه می
زنی. تو بخوای هم من با شیدا ازدواج ه میچه گندی به زندگی بقی

کنم، وقتی دلش با من نیست برای چی باید اسیر من بشه؟ نمی  

که به خودم بیام از جا سهیل بدون توجه به بقیه سمتم اومد و قبل این
بلندم کرد. از فشاری که به دستم آورده بود، نفسم بند اومده بود اما 

 دنبالش کشیده شدم.

گه این عجوزه؟! چی داره می -  

خدا دروغ میگه.دروغ، به -  

دروغ میگه؟ امروز تو ماشین شهرام چه غلطی - می  جا کردی؟ این
کردی؟ چی داره میگه که باهم اوکیچه غلطی می  کردید؟  

فهمی؟ از شهرام بپرس.دروغه می -  

کیه میگه دمم آره؟  به روباه میگن شاهدت -  

خدا راست میگم، خاله گولم هچه دلیلی داره دروغ بگه سهیل؟ ب -
 زد.

که گولت زد؟ یعنی میگی یک تار موهات رو هم شهرام ندیده  -
 درسته؟

 با عجز نگاهش کردم و تا خواستم توضیح بدم داد زد:

با توام، میگم ندیده؟  -  

کنی نیست.طور که تو فکر میاون دیده اما هیچی -  

چطوریه؟  -  

ز کردم دیدمشم باخاله بهمون قرص داد. وقتی چ -  یه شهرام با که 
 !جام

هام با خجالت سرم رو پایین انداختم اما سهیل انگار داره با دروغ
کرد و حرص.کنه، با نیشخند نگاهم میسر می  

خوام بگیرمت این ام شیدا؟ تا گفتم میتو فکر کردی من بچه -
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ها رو سر کردی؟ برات متاسفم. دروغ  

بینی خاله برای چی باید دروغ بگم؟ از شهرام بپرس. مگه نمی -
تونی باورش کنی؟ من طور میطوری پشت هم دروغ میگه؟ چهچه

ش دنبال تو بود سهیل؟ اگر با شهرام بودم چرا نگاهم همه  

 با صدای خاله به سمتش برگشتم: 

- تونی با همچین دختری هاشون. میبیا سهیل جان اینم عکس 
ج کنی؟ازدوا  

از زیر دست سهیل که کم مونده بود فکم رو خورد کنه بیرون اومدم 
 و به سمت شهرام دویدم.

مانت دروغ میگه.شهرام توروخدا، بگو ما -  

 آروم گفت:

دیگه نمیشه شیدا. -  

یعنی چی؟  -  

ات تونم زندگی چند نفر رو فدا کنم تا تو به خواستهیعنی نمی -
 برسی.

ای پرت ها رو گوشهسهیل رفتن که عکسمامان و دایی به سمت 
 کرده بود .

- چی رو گفت، بهش قرص دادیچرت و پرت بسه عمه، شیدا همه  . 

 .شهرام: مادرم درست میگه

با وحشت و ناباوری نگاهش کردم و زیر لب اسمش رو صدا زدم، 
کرد و فهمیدم بغض کرده اما هنوز قاطعانه سهیل رو نگاه میمی

زد .حرف می  

اشق همیم، بهتره جلومون سد نشی سهیل.ما ع -  

ش داشت.خقدر زار زده بود صدای مامان اون  

شیدا پاشو بریم.  -  
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دایی: پاشو شیدا، دست این خواهر خیلی وقته برای ما رو شده حاال 
فهمم. که چی شده شهرام هم تو جناحش رفته رو نمیاین  

از توام شکایت  جا پاشو،ها نشسته اینسهیل: پاشو ببینم، عین بدبخت
کنیم، منتظر بمون.می  

رام آروم گفت:که به خودم بیام شهقبل از این  

قبول کن شیدا، با جون همه تهدیدم کرده. من بهت گفتم مادرم  -
 مریضه نخواستی بفهمی قبول کن فقط. 

تونم.نمی -  

به خاطر شیده قبول کن، مادر من مریضه ولی حتی اگر االن هم  -
از قبل همه چی رو کنار هم چیده،  با چند نفر  بدینش دست مامور

ها کارشون رو هماهنگ کرده، زندانم بیفته، تیمارستانی هم بشه اون
کنن. می  

د زدم:که فکر کنم دابا ترس نگاهش کردم و قبل این  

کنم .با شهرام ازدواج می -  

با حرفی که زدم همه سکوت کردن، صدرا با نگاهش برام تاسف 
ایی مات بود، تنها کسایی که زود به خودشون اومدن فرستاد، دمی

که مامان و سهیل بودن که هرکدوم با خشم سمتم اومدن، قبل از این
 بتونم فرار کنم سهیل بازوم رو گرفت .

.افتقدر احمقی شیدا؟ راه بیتو چرا ان -  

دونست کرد انگار میخاله با لذت به کشمکش بینمون نگاه می
عیب و نقصه و کسی ازش کاری برنمیاد.ه بیای که کشیدنقشه  

 شهرام: دستت رو از زنم بکش سهیل.

شو زنم، زنم نکن. اومده بابت شو شهرام، فقط خفهسهیل: خفه
 خریتش تو لونه زنبور، تو دیگه چرا؟ 

 خاله دست زد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 134 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

تونید شیدا رو جایی ببرید.ما نمیشتالش نکنین،  -  

زنم. تو دیگه داری می مامان: در اولین فرصت با محمد حرف
خطرناک میشی. توی بچگی عاشق این بودی مارمولک و سوسک 

و هزار تا جک و جوونور رو بندازی به جون این و اون و از 
رومه.کم شدی این شیطانی که روبه -هاشون لذت ببری، کمگریه  

خاله: به هرحال هر کنشی یک واکنش داره عزیزم، اتفاقا پیش پای 
جا بود.شما حبیب این  

ضربه بعدی رو زده بود و همین باعث شد دست مامان و سهیل از 
 بازوی من سر بخوره و خاله رو نگاه کنن .

خواسته اما گول اداگفت که من رو میخاله: حبیب اومده بود بهم می  
نظرت خب تو عشقم رو ازم گرفتی. به .خورده رو تو های اطوار

کنم حقت بود. فکر می حقت نبود دخترت رو ازت بگیرم؟ من که  

.م رو ازم بگیریمامان: تو خواب ببینی که بتونی بچه  

خاله: تو خواب نیست و بیداریه عزیزم. یکم دیر اومدی، قبل از تو 
دختر و پسر عاشقمون رو با هم عقد کردیم. وای شیدا جون ببخشید 

شد که، ات فعال متوجه نشن اما نمیعزیزم قرار بود خانواده
جا ببرن ماهم آبرو داریم.خواستن عروسم رو از اینمی  

با این حرفش دیگه نتونستیم جلوی مامان رو بگیریم. به سمت خاله 
که بتونیم کاری کنیم موهای خاله رو کشید و هجوم برد و قبل از این

زد، با گریه سمتشون دویدم اما مامانم انگار خشم محکم تو سرش می
چون حتی نتونستم یک  سانت از خاله  درونش زیادی پررنگ بود

دورش کنم. با کمک سهیل و صدرا و دایی و شهرام از هم جداشون 
کردیم و خیره موندم به گریه و نفس نفس زدن مامانم. با گریه 

 سمتش رفتم که پسم زد.

کنم اگر زن این شده باشی. اگر باهام شیدا شیرم و حاللت نمی -
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خوام ببینمت. یامت نمیکارو کرده باشی تا قیام قاین  

 با زاری نشست.

کار کردی با من؟ با خودت؟ با سهیل؟ با من حرف زده بود چی -
کار کردی خواست نامزد کنید، چیخواست باهات صحبت کنه میمی

 تو ...

جا. اشه بمونه همینست اگر عقد کردهفایدهسهیل: این حرف ها بی
 پشیمون هم شدی سمت ما نیا .

تونستم از قدر کرخت بودم که نمیاهش کردم اما اونبا گریه نگ
خواست باور کنه چون سمتم اومد.جاشون بلند شم، مامانم انگار نمی  

من بگو کار کردی؟ راستشو به چی -  

بابات احمق،  بابات شده پول پرست تو چی؟ چشم به چیه زندگیشون 
ست شیدادوختی؟ اینا همه عاریه  

مامان... -  

من حتی بگی دستتو که بهر مار. تو اومدی بدون اینمامان و زه -
گذاشتی تو دست دشمنمون؟ پشیمون میشی شیدا. از هیچی هم نباشه 

بخشمت.از شکوندن دل من پشیمون میشی تا عمر دارم نمی  

از کنارم که رفتن انگار جون من هم رفت. خاله شاد بود. شهرام سر 
…بزیر بود و من  

نستم باور کنم چی شده انگار خواب بودم و توحالم افتضاح بود، نمی
دیدم .هیچی رو نمی  

جا، باید باهاتون حرف بزنم.خاله: شیدا و شهرام جفتتون بیایید این  

. فقط منتظر اومدن بابامم. شهرام: دیگه هرچی گند بود زدی مامان  

جا، شیدا با خاله: بابات حاال حاالها نمیاد. با منم بحث نکن. بیایید این
ام.تو  

 از دادش کمی پریدم و بلند شدم. نگاه بی حسم رو بهش دوختم .
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 خاله: بشین. 

راحتم. -  

با من بحث نکن شیدا، االن دیگه دختر خواهرم نیستی لی لی به  -
 الالت بذارم.

ائل بودید وقتی دختر خواهرتون بودم؟ خیلی ارزش ق -  

وام بیا.تگستاخ نباش، بشین، شهرام  -  

اومد و کنار من ایستاد .شهرام با کالفگی   

با هردوتونم، جواب گستاخی رو خوب نمیدم. شهرام در جریانش  -
هستی، پس برای زنت هم یک سری چیزا رو توجیه کن. االن 

گردید، عین همه زن و شوهرا، شب نشده رید بیرون و کمی میمی
باید خونه باشید و از فردا زندگیتون عوض میشه. کارهای خونه رو 

که بگی خدمتکار داره و من  طور نیستدا کمک کنه، اینباید شی
راحتم از این خبرا نیست. باید کمک کنی و خونه رو بچرخونی، 

که تنبیه میشه تویی نه کوچکترین خاکی روی وسایل باشه اونی
پوشی اما خدمتکارها،  از صبح که شهرام سرکاره لباس فرم می

 پسر من ش رو داشته باشی وقتی پسرم اومد باید بهترین لباس و آرای
جوونه و باید چشم و دلش رو سیر کنی. در ضمن اگر باد برام خبر 
وقت مثل زن و شوهرها نیست اون لحاظ هر از تونبیاره که زندگی

افته، از امشب باید بهم عادت کنید، پسر من عاشقته اتفاق خوبی نمی
 داری خرج کنی. چنته شیدا و توام باید براش هرچی توی

 شهرام: مامان بسه.

ورد.آهاش رو با عصبانیت باال خاله دست  

تو حرف من نپر پسر تو رو که خودم تربیت کردم نباید مثل این  -
 باشی.

 با تحقیر من رو نشون داد و نیشخندی زد.
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برام عادیه که شیدا از ادب بویی نبرده باشه چون زیر دست سمیه 
باید پسر من از هر لحاظی تو نه. شیدا،  از فردا  بزرگ شده اما

. پس تویی که راضی باشه حتی اگر اخم کنه تو مقصر اخم اونی
ای رو قبول اذیت میشی. باید به زودی برام نوه بیاری و هیچ بهونه

ترین بحثی با پسر من داشته باشی مقصری،کنم، کوچکنمی البته  
دونم دختره سمیه حرفایبعید می  .بفهمه درست منو 

خواستی رسیدی، دیگه د من برای شهرام به هرچی میتو با عق -
خوایی؟ چی می  

قدر محکم که شهرام از جاش به سمتم اومد و کوبید تو دهنم. اون
 پرید و بلند شد، صدای دادش گوشم رو کر کرد:

حق نداری بهش دست بزنی. -  

من میگی تو، بار دیگه خاله: باید احترام بذاره!  دفعه آخرت باشه به
کنم.ر نرم برخورد نمیقدان  

جون نداشتم جوابش رو بدم. امروز سومین سیلی ناحق رو خورده 
 بودم و کاری نتونسته بودم انجام بدم.

طوری منو نگاه نکن. من رو خوب خاله: شهرام بشین و این
دونی امکان داره به سرم بزنه و چیکارها کنم.شناسی، میمی  

ت. حتی اون که پسرش بود شهرام کالفه نشست و نگاهی بهم انداخ
تونست از پس این زن بربیاد چه برسه به من.هم نمی  

خاله: یکی هست همیشه مواظب من هست. پس فکر دور زدن من 
ترین بالیی سر من بیاد یک تیر رو از سرتون بیرون کنید. کوچک

هرحال داره پولش رو تو مغز بقیه زده میشه، به همین راحتی. به
به نحو احسنت انجام بده. امروزم هرجا برید  گیره تا کارشومی

 دنبالتون میاد، پس فکر پیچوندن من رو از سرتون بیرون کنید .

 نگاهش رو به من دوخت.
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ها با کسی زیرسال - ای سقف زندگی کردم که کوچکترین عالقه یک 
بهش نداشتم. توام شدی مثل من؛ محکومی به بودن با کسی که 

ری.عاشقته اما حسی بهش ندا  

  کارت منم اذیت میشم؟ پسرت؟کنی با اینشهرام: فکر نمی

، خاله: نه چرا پسرم اذیت بشی؟ لذتشو ببر. به جهنم که دوستت نداره
اومد و من مگه من بابات رو دوست نداشتم اتفاقی افتاد؟ هربار می

پس اتفاقی  .نداره دوستش که کسی باشم،نه زنش مجبور بودم براش
افته، االن بلند شید برید برای خودتون خرید کنید. نمیبرای شیدا 

شهرام خساست نکن، هرچی خواستید بخرید تا برای خودت استفاده 
 کنه.

 با نفرت از جا بلند شدم و شهرام هم پشت سرم اومد. 

های من کجاست؟ بپرس لباس -  

شهرام: یک چیز میگه برای خودش بابا. کی االن اعصاب داره بره 
 خرید؟

بهش نیاز دارم شهرام. باید باد بخوره به سرم تا بتونم اتفاقات رو  -
 هضم کنم.

مامان من خل و چله شیدا تو دیگه چرا؟ نصف شبه کجا بریم؟  -
 جایی االن بازه مگه؟ 

 با دیدن ساعت سرجام نشستم.

کنم تا صبح.کنیم؟ من دق میکارخب چی -  

کنه.نمیفکرم کار -  

کردی.نباید پشتمو خالی می -  

وقت چیزایی پیش میومد که روزی صد بار ارزوی مرگ که اون -
 کنیم؟

کنیم.  مامانت و باید ببریم بستری -  
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قدر آدم ریخته نمیشه. بابام تا االن پشتش بوده، خارج از اون ان -
دورش که انگشتت بهش بخوره دودمانت رو به باد بدن. تو کارهای 

ه ادمو دورش جمع کرده.هممختلف و خطرناک رفتن مامانم این  

ونیم جایی باز نیست؟االن چطوری بهش بفهم -  

بذار فکر کنم. -  

این شد که هردو آماده رفتیم پایین اما نتیجه فکر کردن شهرام
اش رو گرفت و روی زمین نشست .معده  

 خاله: چی شده؟ 

کنه. م درد میمعده -  

رص بیار.قپاشو قرص بخور، شیدا برو  -  

استراحت کنم خوب میشم.شهرام:   

دونی که چیکارخاله: باشه سریع برید تو اتاقتون. شیدا می  کنی؟  

 شهرام: مامان االن وقت این حرفاست؟ 

 .وقتشه خاله: آره. االن

 شهرام: حالم خوب نیست.

 خاله: خوب میشی. من نزدیک اتاقتونم.

 شهرام: زنگ بزنید شاداب ببینید کجاست. اون بلده معده دردم رو
 درست کنه.

کارا رو کنه. خاله: میگم بیاد پیشت اما وظیفه زنته از این به بعد این  

بلند خدمتکار رو صدا زد و آروم چیزی بهش گفت. نگاه نگران 
خدمتکار سمت من برگشت و سریع از کنارمون رفت، از ترس 

دست و پام یخ زده بود. دست شهرام رو دستم نشست و اشاره داد 
.بریم به اتاقش   

توی اتاق که برگشتیم با حرص وسایلم رو روی تخت پرت کردم و 
 راه رفتم.
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 شهرام: بشین سرم گیج رفت. 

همه خواد؟ اینفهمی مامانت چی از من میتونم شهرام، مینمی -
هاش.خواد منو بکشه با حرفشوک امروز به من وارد شده می  

شوهر زنی که شب به شب از مادرها حرف میهه، شبیه عروس -
 تو گوش شوهرشون بد میگن.

دونی داره بازیمون میده و کاری چرا چرت میگی؟ خودتم می -
قدر جلوش گوش به فرمان باشی.ازمون برنمیاد، باورم نمیشه ان  

یزی پیشنهاد داری بگو منم از خدامه انجام بدم. چکاری،  -  

کنم.تنش فکر میدیگه کم کم دارم به کش -  

از جاده دراز. راه ب تونی؟ برو بفرمامی -  

برو بابا . -  

جای حرص خوردن باید فکر اساسی کنیم. مطمئن باش امشب به -
خواد.چیز خوبی ازت نمی  

برای تو که بد نمیشه. -  

قدر سمتم اومد و نگاه مشتاقش رو بهم دوخت. توی نگاهش اون
 عشق خوابیده بود که ناخودآگاه ساکت شدم.

میرم ولی عوضیذره وجودت می -من دوستت دارم. برای ذره -  
که خودت بخوایی کارینیستم .بدون این نمیکنم. من و از مادر  

ام سوا بدون شیدا، قبل تمام این اتفاقات من ازت خواستگاری دیوونه
خاطر عشقی که بهت داشتم اما وقتی فهمیدم مامانم چی کردم به

واستم خبار هم تکرارش نکردم. با صدرا فقط میخواد حتی یکمی
نظر من تو الیق بهترینایی، کاری کنم برسی به سهیل چون به

کدوم از این اتفاقا تقصیر من نیست.خواستم شادیت رو ببینم، هیچمی  

رای من و سهیل؟ با صدرا هماهنگ بودی ب -  

 لبخند تلخی زد.
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دونستم عاشقشی، هام همین رو فهمیدی؟ آره میاز بین تمام حرف -
دادم تو بهش برسی. خبر داشتم اما ترجیح میاز عشق شاداب هم 

چون خواهرم یک بار بخاطر ترس از سهیل گذشته بود. پس حقش 
 بود زجر دوریش رو تحمل کنه.

قدر بزرگ نشدم که بفهمم توی این ترسم، من اونشهرام من می -
کار باید کرد.شرایط چی  

ا زیاد دیدم، نگران نباش.هراهش رو تو فیلم  -  

نگاه کردم اما ریلکس که خاله به در زد با ترس به شهرام  ایبا تقه
اشاره زد تا دراز بکشم. خاله که درو باز کرد، شهرام سریع پتو رو 

 روی هردومون انداخت و کمی نیمه نشست.

طوری چی زوری هست درست اما در اتاقمون رو دیگه اینهمه -
 باز نکن مامان.

 خاله: خواستم ببینم در چه حالید.

هرام: کاراتونش  آب مثل براتون ما حال تصور بعد بیارین یاد به رو 
 .!خوردنه

کارش منم با خاله به سمتمون اومد و وحشیانه پتو رو کنار زد. با این
کردم. خداروشکر شهرام  مچاله خودم توی رو وحشت نشستم خودم

طور که شناخت که تونسته بود راضیم کنه اونخوب مادرش رو می
 باید زیر پتو باشم؛ با دیدنم خاله لبخندی زد. 

مدرک؟ -  

ست، بردار و برو .شهرام: اون گوشه  

خاله نگاهی به جایی که شهرام اشاره زد کرد و نگاهی هم به من 
سرم رو پایین انداختم . انداخت، از خجالت رو به مرگ بودم و  

خاله: بهت نمیاد زیاد هم ناراضی بوده باشی. البته حق داری، دختره 
 همون مادری. 
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شهرام: مامان چیزی که خواستی انجام شده، پس دست از سر ما 
 بردار.

 خاله: باید بیاد کارهای خونه رو کنه.

 شهرام: فعال من هستم، هر وقت من نبودم کار کنه. 

انیت نگاهش کرد و بیرون رفت، با بیرون رفتنش فقطخاله با عصب  
 .کردم عمیقی بازدم و دم

جاست؟ تا االن پیداش نشده.میشه بگی شاداب ک -  

نظرت رغبتی برامون مونده تا اون کال زیاد پیداش نمیشه، به -
جا باشیم؟ این  

جا رو، چطوری پانسمان کنیم کشه اینخون پات داره به گند می -
 حاال.

ار.و تو اون کشو آخری باند رو بردار بیار، یکمم بتادین بیبر -  

 با ناراحتی از کشو هرچی خواست رو برداشتم .

دفعه به سرش نزنه بیاد شهرام: در اتاق رو محکم فشار بده، یک
 ببینه. 

هرکاری گفت انجام دادم تا تونست پاش رو پانسمان کنه. پاشو بریده 
ه و خون همون شدبود چون جایی نبود که خاله ببین  برای مدرک 

ای نداشت، خاله کار هم فایدهکه به نظر من اینما. با این موندن زنده
اش چیز ما شهرام عقیدهفهمید بین ما اتفاقی نیفتاده ادیر یا زود می

ها برای این خاله خانم های خودش برنامهدیگه بود. طبق حرف
تونست اجرایی کنه.می داشت البته اگر  

تقه دوباره به در هول شدم و شهرام هم سریع باند و هرچی بود با 
زیر تخت قایم کرد،  نگاهی بهش انداختم که اشاره زد کارش تموم 
شده و درو باز کنم،  به محض دیدن شاداب نفس راحتی کشیدم اما 

 اون با بهت به من و شهرام چشم دوخته بود.
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شیدا؟ اونم با این وضعکنی کار میجا چیجا؟ تو اینچه خبره این - ! 

 شهرام: خبر نداری؟ داداشت زن گرفته.

 شاداب: چرا چرت میگی؟

  تون و تو اتاق شهرام؟نظرت وجود من چرته تو خونهباالن  -

 با تعحب کنارمون روی تخت نشست.

مامان گفت برات سورپرایز دارم، نگو سورپرایزش این بود. منم  -
که مامان یبار هم شده کاری برام انجام داده. هه تعجب کردم از این

چه خوش خیالم من، تورو چه طوری راضی کرد بیایی تو این 
 جهنم؟  بهت هشدار دادم شد نه؟ 

اجازه بابام و گوش ندادم به حرفاتون. تهدیدم کرد، با اشتباه کردم  -
دادن پول بهش عقدمون کرد، بعدشم که مامانم تو روم نگاه کرد و 

 گفت برم گمشم .

چی رو بهش میگم.زنم، همهانت حرف میخودم با مام -  

چیز، آخرش گفت خودمم گفتم. اما این آقا داداشت گند زد به همه -
خواییم.من و شیدا هم رو می  

کردم؟ کار باید میشهرام: میشه بگی چی  

دونی مامان عاشق بازی کردنه. باهاتون شاداب: ایستادگی، تو که می
 بازی کرده شهرام .

ها رو، اما وقتی با جون شما دوتا تهدیدم فهمم اینشهرام: خودمم می
.کرد مغزم از کار افتاد  

آورد، سر دونی مامان بالیی سر من نمیشاداب: خودتم خوب می
خواد از خاله انتقام بگیره نه شیدا.طور. اون میشیدا هم همین  

پس توام کامل در جریان بودی و چیزی نگفتی، بعدشم فعال که  -
بینی از من انتقام گرفته اونم دقیقا وقتی که به یک قدمی سهیل می

 رسیده بودم.
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با ناراحتی سرم رو پایین انداختم و بغض کردم، اشاره شاداب به 
بد شده بود که توجهی نکنم.قدر شهرام رو دیدم اما حالم اون  

ای باهم بیرون بودن و وقتی برگشتن چهره شهرام سرخ چند دقیقه
 شده بود .

درسته من و تو ظاهری زن و شوهریم اما یکم هم مراعات من رو  -
دونی اگر ظاهر قضیه جبره من عاشقتم.بکن شیدا، خودتم می  

چیزی شده مگه؟  -  

ل نگی و براش بغض نکنی.ز سهیبهتره عادت کنی تو روی من ا -  

خواستی کمکم کنی بهش برسم.خودت گفتی می -  

ه زن من نشده بودی. اون برای وقتی بود ک -  

های بهت زده ی من لباسمقابل چشم نیبیرو های  .پوشید رو ش

رکار.پاشو بیا بیرون. باید برم س -  

نمیشه امروز نری؟ من حالم اصال خوب نیست شهرام. توام که  -
کشه.کنه یا ازم کار میخاله یا کلی سوال پیچم میبری   

اشو بیا بیرون ببینم چه خوابی دیده فعال، اگر مشکلی بود نمیرم.پ -  

بار شهرام یک دقیقه وایسا، گفتی از سهیل نگم باشه نمیگم، اما یک -
 گوشیت رو بهم بده به صدرا زنگ بزنم.

خودت مگه نداری؟  -  

کنم.دن، خواهش میجواب نمی مطمئنم شماره من رو ببینن -  

نگاهم کرد و گوشیش و تو بغلم انداخت و بیرون رفت. با ناراحتی
کمی به گوشی نگاه کردم و شماره صدرا رو گرفتم اما با جواب 
هام دادن سهیل احساس کردم نفس کم آوردم، با حرفی که زد چشم

 چهارتا شد .

!خوای شهرام؟ چه خبرا زود به دستت رسید چی می -  

- ...  



 

 

 WWW.98IA3.IR 145 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

ی؟ الو؟ الل شدی؟ توقعش و نداشت -  

سهیل . -  

شما؟ -  

شناسی؟ بذار یک روز بگذره بعد...من رو نمی -  

شناسم، زن داداش شمایی؟ نمی -  

زن داداش؟  -  

دادم و که داشتم بهش دل میآره، پس چی؟ بگم عشقم؟ بگم کسی -
بار دوم چیز؟ چه توقعی داری؟ به اعتماد من برای گند زد به همه

 ضربه زدی شیدا، پس مطمئن باش تاوانش رو پس میدی.

 با گریه رو تخت نشستم:

خواید از من تاوان بگیرید؟ تون میچرا همه -  

اید یاد بگیری هرکاری عواقبی هم داره، کارتو بگو .چون ب -  

خواستم با صدرا حرف بزنم.می -  

که اونم هوایی کنی؟  -  

قصیر من نبوده، خاله گولم زد .جا هیچی تسهیل بس کن، این -  

قدر وجود داشته هرچی هم بگی االن زن شهرامی یا نه؟ حداقل ان -
 باش که با داشتن شوهر به مردهای دیگه زنگ نزنی.

زنی انگار که منچرا یک طوری حرف می -  ام؟عوضی 

شو شیدا بفهم چی میگی.خفه -  

 از دادش بغضم پررنگ تر شد.

کنم.خواهش میسهیل کمکم کن، ازت  -  

طوری به زبونت کمکی از من برنمیاد، دیگه هم اسم من رو این -
کنم.نیار، من به زودی ازدواج می  

خوای اذیتم کنی.داری دروغ میگی، می -  
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خوام برسم برای چی باید که میچه اذیتی؟ راه باز شده به کسی -
 دست دست کنم؟ 

خواستی با من ...تو گفتی می -  

خواستم. االن که شوهر داری نباید چشم دنبال می خودت میگی -
 شوهر خواهرشوهرت باشه.

چی داری میگی؟ دروغ میگی من خوای من رو عذاب بدی؟می -
تون به فکر عذاب منید. خوای من رو بکشی، همهمطمئنم تو می  

ای برام اهمیت هرطور راحتی فکر کن باور نکردن تو اصال ذره -
م که از اول حرف زدنت حتی یک حال از نداره ولی برات متاسف

که از همه بیشتر غصه تورو خورد،مادرت نپرسیدی شیدا، اونی نه  
مون بیشتر مادرت داغون شد و تو حتی من بودم نه صدرا، از همه

 اسمی هم ازش نبردی

کنی من به خواست خودم میشه یادش نباشم؟ چرا فکر می مگه -
ام، عاشق همتونم .شیده جام؟ من عاشق مامانمم، عاشقاین  

مون نباشی، بچسب به زندگیت ما کدومولی بهتره دیگه عاشق هیچ -
 رو هم فراموش کن، خدافظ.

شد بخواد با شاداب ازدواج حس شدم. باورم نمیبا قطع کردنش بی
خواست نزدیک من باشه و به کسی جز من محبت کنه، یعنی می

میاد توی همین خونه؟  خواستم زنده بمونم؟ گفتکنه؟ چطوری می
مردم و زنده دیدمش و با هر بار دیدنش صدبار میروز مییعنی هر

شدم؟ می  

 با اومدن شهرام به اتاق اشکامو پاک کردم .

چی گفت صدرا؟  -  

هیچی.  -  

بگو چی گفت. -  
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صدرا برنداشت سهیل برداشت. -  

 با این حرف ناخودآگاه بغضم ترکید .

گفتی اسمشو نیارم، حق داری باشه دیگه اسمشو نمیارم. با خودش  -
میرم. کار کنم شهرام؟ من میچی  

بهت گفت؟  -  

خبر داشتی؟  -  

شاداب بهم گفت.  -  

گرفتی؟ شهرام من طاقت نمیارم.نچرا جلوشون رو  -  

چه توقعی از من داشتی شیدا؟ برم به خواهرم بگم لطفا با مردی  -
ج نکن چون زن منم عاشقشه؟ که عاشقشی ازدوا  

. دونی ازدواج ما درست نیست، ما هم رو دوست نداریمخودت می -
 به زور خاله ازدواج کردیم.

اشقتم شیدا. عتو منو دوست نداری، من  -  

فهمه؟ من غلط کردم اومدم هرچی، هرچی. چرا کسی منو نمی -
م؟ جا، غلط کردم به حرفت گوش ندادم، چه طوری جبرانش کناین

 شهرام تورو خدا نذار ازدواج کنن.

خوای، من برنمیاد شیدا. داری یک چیز محال ازم میکاری از -
ی هم بودن و مجبور شدن از هم دونی اونا چند سال دلبستهمی

طوری جلوشون رو بگیرم؟ من تورو دوست دارم بگذرن؟ حاال چه
 اما زندگی خواهرمم برام مهمه.

صدبار ببینمش و صدبار هم بمیرم و پس یعنی میگی من روزی  -
 زنده شم؟ تو میگی من باید تحمل کنم سهیل رو کنار شاداب ببینم؟ 

رسه؟ راهی به نظرت می -  

کنم. بذار برگردم یواشکی طالقم بده شهرام. ازت خواهش می -
مون، مگه نگفتی تهدیدای خاله پوچه؟ خونه  
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بازی نیست. مگه  کنی بچهقدرام که تو فکر میشیدا زندگی اون -
کنی کسی به فکر تو نیست، تو الکیه که طالقت بدم .تو ادعا می

که چی؟ به فکر کسی هستی؟ بدون فکر اومدی خونه ما، قبل این
قدر التماست کردم دست برداری ؟ گوش دادی؟ نه،  چرا؟ بیایی چه

گونت بودی.های بچهن به کنجکاویچون فقط به فکر پایان داد  

قدر از خواستم بدونم چرا سهیل انتری داشتم، میحکممن دلیل م -
 من متنفره.

خب حاال فهمیدی؟ چون مادر من نذاشت، مامان من فقط به فکر  -
که خانواده خودشم هستن اما انتقام از اون خانواده بود با این

همه سال شون زجر بکشن اعتقادش اینه که چرا اینخواست همهمی
 خودش عذاب کشیده؟ 

دونید خاله دروغ میگه.تون میلی همهو -  

کنی؟ دونستیم تا این حد قضیه پیچیده است چرا باور نمیا هم نمیم -  

گید عاشق زنشه؟ خب بیاد عشقش به باباتون زنگ بزنین، مگه نمی -
 رو ببره پیش خودش.

وقت کنه چون هیچها بابام رو دست به سر میمامانم نصف زمان -
ز خداشه کنار مامانم باشه.دوستش نداشت، اون ا  

قدر عاشق زنی مثل خاله باشه.کسی ان باورم نمیشه -  

هات چیه؟ االن دلیل گریه -  

جا به نظرت کم مشکلیه؟ یل، اومدنش به اینازدواج سه -  

خواستی تو باید بتونی خودت رو با شرایط وفق بدی، شیدا تو نمی -
دست طوری تو رو بهاینخواستم خدا منم نمیاین شرایط باشی به

بیارم. ولی یکم منو بفهم برام سخته کنارم بشینی از عشق یکی دیگه 
ازدواج کنه زار بزنی.که قراره با خواهرماونم کسی  

کی قراره ازدواج کنن؟  -  
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دونم. شاداب فقط اعالم کرد اینم یکی دیگه از کارهای نمیهیچی -
ه پاست، کسی راضی بتون جنگمامانمه. مطمئنم االن تو خونه

 نمیشه سهیل با شاداب ازدواج کنه. 

قدیم چی؟  -  

کرد، هیچی مثل امروز نبود. یمقدیم خیلی فرق  -  

قدر گذره؟ یعنی اندایی اینا می یعنی سهیل به خاطر شاداب از -
 عاشقشه؟ 

حتما هست که با تمام شرایط باز داره میاد سمت شاداب وگرنه  -
رو دوباره  بار بذارتش کنارکه یککه کسی قدر مغرور هستاون ان
 نپذیره.

بگم چی شد خواد بهشمیخواد به بابام زنگ بزنم، دلممیدلم  -
کدوم االن توی این داد هیچرضایت نمیقدر حقیر شد، اگر بابامان

 شرایط نبودیم.

که فکرش شیطانی باشه همیشه راهی برای کارای کسی - ش مسخره 
تونی کنم با قضیه به هرنحوی مییدا ازت خواهش میکنه، شپیدا می

 کنار بیا و فکر جدایی با من نباش.

دیگه نیستم. وقتی سهیلی نیست دلیلی نداره از تو جدا شم باهات  -
مونم اما ازم توقع زن بودن نداشته باش.می  

رو به سمت خودش برگردوند: من  

خوام من ل باشه، میمن موندن سهی خوام تنها دلیلت برای کنارنمی -
دلت مادری که دارم، بهت قول میدم اگر دلیلت باشم. صرف نظر از

رو با من صاف کنی بهترین زندگی رو برات بسازم. حاال که دست 
کنم.تقدیر من رو تو رو کنار هم قرار داده تالشم رو می  

که به خودم بیام موهام رو بوسید و من رو تو بغلش قبل از این
ودآگاهفشرد، ناخ هام بریزه. شاید این موندم و اجازه دادم اشک آروم 
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تونستم برای سهیل گریه کنم. اگر ازدواج ود که میآخرین باری ب
شد یک مرد متاهل که فکر کردن بهش هم قدغن بود، کرد میمی

تنها چیزی که توی لحظه آرومم کرد بوی عطری بود که از شهرام 
رسوند.و به آرامش میرسید و عجیب روحم ربه مشامم می  

با باز شدن در توسط خاله هول هولکی از بغل شهرام بیرون اومدم 
هام رو پاک کردم :توجه به پوزخند خاله اشکو بی  

بینم که خیلی خوب با پسرم راه میایی، آفرین.می -  

شهرام: اجازه ندارید بدون در زدن به اتاقمون بیاید مامان. از این به 
رو قفل کنم. دیگه حریم شخصی که ربطی به بعد یادم باشه د

 انتقامتون نداره، داره؟ 

 خاله: مشکلی نیست عزیزم، اومدم بهتون یک خبر خوب بدم.

شما؟ خبر خوب؟  -  

، قراره امشب سهیل جان به خواستگاری خاله: آره عروس قشنگم
 شادابم بیاد، به هم خیلی میان مگه نه شیدا؟ 

و به سمت شهرام رفت. با حرص نگاهش کردم که خندید  

تو برادر عروسی، تازه داماد هم هستی. امشب باید حسابی  -
بدرخشی تا متوجه بشه ما روی دخترمون خیلی حساسیم. قبل از 
عروسی امکان نداره دخترمون تو بغل پسره بره، این نکاتیه که 

هرحال همه فرق یه حتما یادت باشه عنوان کنی. به  رو باحیا دختر 
یدخترا با عنوان عروس ما حتما فهمن. شیدا جان شما هم بهدیگه می 

حضور داشته باش، امشب استثناء قائل میشم کار پذیرایی با 
 خدمتکاراست.

شهرام: اجازه نمیدم زنم دست به سیاه و سفید بزنه، این یادت باشه 
خواد بیاد خواستگاری؟ می چه خبره؟ سر آورده االن مامان. بعدشم  

همه سال انتظارش رو دختر وقتی خوب باشه و اینخاله: دیگه 
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جنبی تا از اش معلومه سریع میبکشی به محض اجازه خانواده
دستت نره پسرم، من موافقم سهیل دامادمون باشه آخه خیلی عاشق 
دخترمه، دوست دارم به زودی شاهد نوه از تو و شاداب باشم. شیدا 

یقه بغلهم که مشخصه با تو راه اومده که دم به دق دستته. من برم  
بگم کارها رو سر و سامون بدن، راستی شیدا جان در شان خانواده 

جا لباس رو ما لباس بپوش و خونه مادر پدرت رو فراموش کن، این
پوشیم، حق داری که نفهمی اصول رو.بیش از دوبار نمی  

هاش رو زد و من رو که از شدت حرص قرمز شده بودم تنها حرف
شهرام سمتم اومد و با شرمندگی نگاهم کرد.گذاشت.   

رسه خانومم، من پشت توام همیشه.دوره ما هم می -  

تونم تو خواستگاریشون باشم شهرام، توروخدا.من نمی -  

بذار عین دوست باهات حرف بزنم. چند لحظه نسبتمون رو  -
کارش خواسته چی رو ثابت کنه؟ فراموش کن، سهیل با این  

شادابه.که عاشق این -  

شاید باشه، شایدم نیست هوم؟ شاید می خواد تو رو حرص بده،  -
خواد رو بگیره، شاید می خواد انتقام کاری که کردیشاید می

 حرصت بده، بهش فکر کردی؟ 

کارو کنه؟ چرا باید این -  

خواسته باهات ازدواج کنه. به همون دلیلی که رک اعالم کرد می -
های من به سمتت کشش پیدا کرده کمکها رو صدرا و بابت حرف

بود و این کشش خیلی زود قطع شد درسته؟ پس بهش ثابت کن قوی 
تونی خوشبخت باشی.هستی و بدون اونم می  

رو از دست های شهرام انگار جون به تنم برگشت، من همهبا حرف
داده بودم. حتی مامانم رو که بهم پشت کرده بود،  سهیلی که با 

فظی کرد و ازم خواست به فکرش هم نباشم پس به نفرت ازم خدا
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کردم.تونستم برنده باشم. شاید هم باز هم بچگانه فکر میراحتی می  

پذیرای سهیل شد امشبزدم. باورم نمیبال می -تا شب تو اتاق بال
شدم اما برای خواستگاری از خواهر شوهرم، هرچند این اسم می

د شدنم رو بیشتر از این ببینه، خورخواستمبرام سنگین بود ولی نمی
که ازدواج کردم و یک زن خودم رو عادت بدم به اینخواستممی

متاهلم هرچند به جبر و دروغی بود اما به قول شهرام شرعا شوهرم 
شد، بهترین لباسی که توی کمد بود رو انتخاب کردم و محسوب می

 شاداب رو صدا زدم.

این قشنگه؟  -  

متم اومد.با غم نگاهم کرد و س  

ازم ناراحتی شیدا؟  -  

 پشتم رو بهش کردم.

سال شنیدی نه چرا ناراحت بشم؟ مگه کاری کردی؟ فقط یک -
بینی مادرت چه میعاشق یکیم و نگفتی بینتون چی بوده، االنم که

بالیی سرم آورده، داری همون آدم رو برای خواستگاری راه میدی. 
 چرا باید ناراحت باشم؟ 

دی واقعا؟ بهم حق نمی -  

چی رو بهم چه حقی شاداب؟ چه حقی؟ اگر از همون روز اول همه -
کشیدم.قدر بدبختی نمیگفته بودی ان  

تو اون زمانی که به من گفتی دل و دینت رو باخته بودی شیدا،   -
کردی؟ مگه برای دیدن کردی، نمیگفتم تو بیشتر لج میمن اگرم می

کردی؟ ندادیم؟ ولی تو چیکار مامانم هم من هم شهرام بهت هشدار
 گوش دادی؟ 

کنه، برو باهاش ازدواج کن ها دردی رو دوا نمیزدن این حرف -
خوایی بکن فقط از من دور باشید. هرکاری می  
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مامانم فقط به شرطی رضایت به این ازدواج داده که تو این خونه  -
.زندگی کنیم  

کنم مامانم اجازه بده.فکر نمی -  

خواست آبروی من رو ببره که ست عزیزم؟ میکارهمامانت چی -
خواست با پسرش عقد کنم که کردم، میبرد، می  از رو همه خواست

خواد؟ روند، دیگه چی می که برونه من  

 با تعجب سمتم اومد.

واقعا با شهرام ارتباط -  داشتی؟  

نباید میداشتم؟ شوهرمه! -  

خواست تو نبوده. دونی این ازدواجتم میچه شوهری شیدا؟ خود -  

خوام بهم محبت یا ترحم کنی نیازی بهش ندارم. نگفتی این نمی -
 لباس خوب هست؟ 

بعد از رفتنش روی تخت نشستم. نباید کسی به جز من و شهرام 
فهمید که هیچ اتفاقی بینمون نیفتاده حتی شاداب. مطمئن بودم اگر می

خواستم .نمیچیز خراب میشه و من این رو از دهنش در بره همه  

با لوازم آرایشی که تو اتاق بود خودم رو درست کردم و لباس رو 
پوشیدم. طبق گفته شاداب چیزی به اومدن سهیل نمونده بود و من 

توی ذهنم هرچی از صبح به خودم آرامش داده بودم با نزدیک شدن 
خواستم طوری میساعت دود شده بود و به هوا رفته بود. من چه

روی سهیل بشینم و خواستگاری کردنش از شاداب بهتحمل کنم رو
هام رو تماشا کنم؟ احتماال باید یک لبخند گل و گشاد هم به لب

بخشیدم که مثال من خیلی شادم از ازدواج خواهرشوهرم .می  

شهرام به اتاق اومد و در و بست، نگاهی بهم انداخت و کنارم 
کرد نشست. صدای آرومش اعصابم رو بیشتر تحریک می

ای که گفت " خوشگل شدی " مخصوصا با جمله  



 

 

 WWW.98IA3.IR 154 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

قدر برای خودم رویا ساخته بودم که این جمله رو سهیل بهم میگه چه
طوری که دوست داشتم پیش نرفته بود .اما هیچی اون  

مرسی . -  

شیدا، دارم له میشم از غصه . -  

چیزی شده؟  -  

دامادمون، هم نظرت نشده؟ قدیما آرزوم بود یکی مثل سهیل بشه به -
پسر خوبی بود هم یک مرد عالی برای شاداب اما االن 

چیز به هم ریخته. با کسی ازدواج کردم کارهای مامانم همهخاطربه
گیره نزنه زیر گریه چون داماد امشب رو که جلوی خودش رو می

که هم شاده هم عذاب وجدان داره،  بینمدوست داره. خواهری رو می
ز خانوادت دور شدی و سهیل هم با این ازدواج از اون گذشته تو ا

خاطر مامان من اتفاق افتاده اش نداره، همشم بهجایی دیگه تو خانواده
نظرت کافی نیست که حالم بد باشه؟به  

چرا کافیه . -  

دونم با چی خودم رو آروم کنم. خسته شدم، از بچگی همیشه نمی -
ک مادر مهربون. هام رو خوردم. یحسرت زندگی دیگران و دوست

گرم داشتن اما من و شاداب از همون دلسوز و یک خانواده خون
قدر سخت دونی چهبچگی با اعصاب ضعیف مامان بزرگ شدیم، می

بود که محبت بابام رو ببینیم و در مقابل مامانم باشه که هیچ توجهی 
 بهش نداشت؟

قدر عاشق یک زن باشه. ات انباورم نمیشه باب -  

د.امشب میا -  

جدا؟  -  

زدم بیاد.م زنگخواستگاری دخترشه، خود -  

شن؟ قدر مشکل دارن چرا جدا نمیاگر ان -  
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مگه بابام راضی میشه؟ نفسش به مامان بنده، از طرفی هم دلش به  -
 همین دیدارای کوتاه خوشه، چی بگم من جاش نیستم که بفهممش.

فهممش. که من خوب می انگار -  

زمزمه کرد:با غصه نگاهم کرد و   

فهممش، عاشقتم شیدا حتی با خوب میطور حساب کنی منماگر اون -
ندازی .دونم هیچ گوشه چشمی بمن نمیکه میاین  

حرفش رو زد و رفت، تازه فهمیدم چی بهش گفتم، من خودم رو با 
اش قیاس کردم در صورتی که خاطر عشق یک طرفهباباش به

که هیچ حسی بهش نداشتم و شهرام هم همین بود، عاشق منی بود 
 این مثلت عجیب پیچیده بود.

چیزی به اومدن سهیل نمونده بود که با قدمایی لرزون از اتاق 
 بیرون رفتم، خاله با دیدنم لبخند عجیبی زد و سمتم اومد.

های مادرت.خوشگل شدی، شکل جوونی -  

کنم از این بابت.خداروشکر می -  

مال مشخص بود اما دستش رو ای زد که حرص توش کالبخند دیگه
 پشت کمرم گذاشت.

زم تورو با محمد آشنا کنم، محمد جان عروسمون. بیا عزی -  

پدرش که سمتم اومد، شرمندگی و مهربونی توی نگاهش باعث شد 
 سرم رو پایین بندازم.

وبی؟  چه حیف که روز عقدتون نبودم.سالم دخترم خ -  

 سالم که دادم پیشونیم رو بوسید. 

بخت بشید بابا، خوشحالم گلی مثل تو همسر شهرامم شده.خوش -  

خاله که کامال مشخص بود از نحوه برخورد ما راضی نیست دست 
 محمد رو گرفت .

رسه. شیدا ها رو بذارید برای بعدا، االن دامادمون میاین حرف -
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 جان شما به عنوان عروس ما چایی دور اول رو بیار. 

این زن به فکر زهر ریختن به منه. دونستم ، خوب میدونستممی
خواست آزارم بده اما شهرام به کمکم اومد :می  

خواد زنم چای بیاره. دلم نمی -  

تونیم بگیم شاداب بیاره.خاله: نمی  

همه خدمتکار، بگید یکیشون بیاره.این -  

 پدرش: درست میگه، گل دخترمون تازه عروسه خانوم. 

اومد. با لبخند نگاهش کردم که به سمتم  

یکم حرف بزنیم دخترم؟  -  

 خاله: بذارید برای بعد.

خوام با عروسم گپ و گفت کنم، بیا االن که نیومده هنوز یکم می -
 بابا. 

ی سالن برد، نگاهم به شهرام بود که من رو همراه خودش به گوشه
داد باباش رو خیلی قبول کرد. این نشون میمیبا خیالی راحت نگاهم

مادرش .داره، برعکس   

گفت درسته بابا؟ چیزایی که شاداب می -  

گفت آقا محمد؟ چی می -  

وقت میشه بهم بگی بابا؟ آرزوم بود عروسم بهم بگه بابا، هیچ -
که بگم کردم شهرامم دختره سمیه رو بگیره. نه اینفکرش رو نمی

خاطر خدا سمیه زن پاک و خوبیه، بهسمیه رو قبول ندارم ها نه، به
یگم.سمیرا م  

چشم میگم بابا. -  

میرا مجبورت کرده؟ سمرسی دخترم. نگفتی،  -  

کرد با نگاه کردن به چهره شهرام که مظلوم و از راه دور نگاهم می
 ناخودآگاه گفتم:
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تونم باهاش خوشبخت بشیم.ه. میشهرام مرد خوبی -  

های باباش شکل گرفت از چشم شهرام دور لبخندی که روی لب
جای نگرانی جاش رو یک لبخند راحت شد و بهنموند چون خیالش 

محو داد، اون لحظه دقیقا زمانی بود که برای اولین بار از دیدن 
کشید انگار قلبم قدر عذاب میکه انلبخندش تپش قلب گرفتم و از این

 رو فشردن.

تونه خوشبختت کنه. بابا: شهرام مرد خوبیه بابا، بهت قول میدم می
کنه، مشخصه عاشقته. اونم به هم کورم میجا برق نگاهش از این

سمیرا نباشی بابا، باباش رفته، عاشقیش عمیقه. فقط کاش تو مثل 
وقت نتونست من رو دوست داشته باشه، همیشه برای یک اون هیچ

بار ازش دوستت دارم کردم، آرزوم بود یک گوشه چشمش همه کار
باریش بود. های اجبشنوم اما تنها چیزی که عایدم شد همراهی  

دید؟چرا طالقش نمی -  

تا حاال عاشق شدی؟ بد دردیه.  -  

اید؟ قدر بهشون وابستههمه سال گذشته یعنی هنوزم اناین -  

کنم ولی دلم به دیدار جا زندگی نمیبیشتر از تصورت. من این -
دونم تا کی کوتاه سمیرا خوشه، سنی ازم گذشته پام لب گوره نمی

هامه، از این به بعد که دارم تا ابد برای سمیرا و بچهام اما قلبی زنده
خاطر سمیرا دلت از ما نگیره، امی بابا. بهتوام جزیی از بچه

کارایی ازش برمیاد.دونم چهمی  

دونید خاله چه ذاتی داره و طوری میبرام تعجب داره که چه -
قدر دوستش دارید.ان  

اه منم خاله رو نگاه لبخندی زد و نگاهش به خاله دوخت، ناخودآگ
طور پر قدرت کردم، مشغول دستور دادن به خدمتکاراش بود همون

 و مغرور. 
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زمزمه باباش رو شنیدم " مشخصه عاشق نشدی تا حاال، عاشق تا 
تپه "نفس داره قلبش برای معشوقش می  

با اعالم یکی از خدمتکارا که گفت سهیل اومده، احساس کردم 
. با نگاهم به شهرام التماس کردم تا چیزی به غش کردنم نمونده

کنارم بیاد، حرکتم انگار از چشم باباش دور نموند چون استغفراللهی 
 گفت و از جاش بلند شد، منم از جا پریدم و نگاهش کردم :

پسرم مثل من بی شانسه شیدا؟  -  

یعنی چی؟!  -  

با ناراحتی نگاهم کرد و چیزی نگفت اما نگاهش با حسرت به 
شد .ود که بما نزدیک میشهرامی ب  

با اومدن سهیل با دسته گل بزرگ خاله و شاداب اول از همه به 
ام خشک شده بودم و با نگاهم براندازش استقبالش رفتن اما من سرج

های دیگه جذابترش کردم، کت شلوار توی تنش از همه زمانمی
کرده بود و باعث بی جنبگی قلبم شده بود، دست شهرام روی دستم 

ست.نش  

ار غرورت پیشش خورد بشه.آروم باش شیدا، نذ -  

داد گفتن این جمله نگاهی به شهرام کردم، برق اشکش نشون می
اصال براش راحت نبوده. ناخودآگاه دستم رو توی دستش قفل کردم 

 و منتظر اومدن سهیلی شدم که با نیشخند بهم چشم دوخته بود.

مون که شد، نزدیکلبخندی لرزون زدم و سعی کردم قوی باشم. 
مون زد و نشست.های گره خوردهپوزخندی به دست  

نظرم این عمه جان نیازی نیست که خیلی مقرراتی باشم؟ به -
 خواستگاری بیشتر شبیه بله برونه.

تو بسنجم ببینم به شاداب من میاد یا نه. خاله: باید شرایطت  

شاید به  دونید من و شاداب عاشق همیم، البتهسهیل: خودتونم می
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رو اش همهاندازه شیدا و شهرام عشقمون آتیشی نباشه که شعله
هرحال،  آقا محمد برای شما احترام زیادی قائلم  بسوزونه اما به

پذیرم.هرچی بگی به دیده منت می  

هام شاد باشن. شاداب من باید مثل اسمش خوام بچهبابا: من فقط می
من بدی؟ رو بهتونی این قول باشه، بشاش و سرحال، می  

 سهیل: در جریان اتفاقات اخیر هستید؟ 

 خاله: این موضوع هیچ ارتباطی با اون موضوع نداره.

سهیل: داره عمه جون داره. آقا محمد از روزی که شیدا با شهرام 
بینید چیز تو خونه ما به هم ریخت. االنم که مییواشکی عقد کرد همه

مادرم و نه پدرم و نه بقیه  تنها اومدم یکی از دالیلش همینه، نه
اعضای خانواده راضی به وصلت من با شاداب نیستن، یعنی 

پذیرن شاداب رو. نمی  

ات راضی بابا: پس چرا اومدی در این خونه رو زدی وقتی خانواده
 نیستن؟ 

سهیل: بذارید بی پرده صحبت کنم. عمه منم راضی نبود که شیدا 
دونین اما نتیجه ر از من میم بشه دلیلشم خودتون بهتهمسر شهرا

های دیگه تونستن به قدر زیاد بود که با روشچی شد؟ عشقشون اون
خواستم معقول پا پیش بذارم و خواستم، میهم برسن. من این رو نمی

طور که شاداب الیقشه به عقد من دربیاد.اون  

م هم گرفت. زمان گریهبا این حرفش ناخودآگاه عصبی شدم و هم
خواست بهم بفهمونه من پاک قصدش آزار من بود، میسهیل کل 

برسم؟ اون فکر  تونستم به شهرام نامعقول هایروش نبودم و با
شناخت اما که خوب خاله رو میکرد من خودم خواستم؟ با اینمی

حرف داد پر از کینه ست یعنی هاش و برق نگاهش که نشون می
 همین، شهرام نتونست طاقت بیاره.
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قدر برام عزیزی، اما از االن یک دونی چهخودت خوب میسهیل  -
دونی و هم بقیه که ازدواج کنم، هم تو میچیز رو برات مشخص می
ای داشته، من عاشقشم همه تالشم رو من و شیدا دلیل خیلی قوی

خوای با شاداب ازدواج کنی کنم، اگر میبرای خوشبختیش می
وقت یادت نره میده اما هیچ ه و نظرمختارید بابام هست که بزرگترش

توی این خونه تو دیگه پسرداییه شیدا نیستی که هر طور خواستی 
وقت از یاد نبر.احترام به زن من رو هیچرفتار کنی و حرف بزنی  

احترامی نکرد شهرام، سهیل جان فقط خاله: کسی که به شیدا بی
 دارن میزان ارج و قرب شاداب رو میگن.

شاداب با ارزشه اما زن منم ده برابر هر زنی با  دونمشهرام: منم می
ارزشه. پس کسی سعی نکنه با تیکه طعنه بهش حرفی رو بزنه تا 

 آزارش بده.

 بابا: من با نظر شهرام موافقم، احترام به عروس من در اولویته.

احترامی به عروستون رو نداشتم. فقط شرایط سهیل: من قصد بی
ازدواج این سرکار خانم تو خانواده  خاطرخودم رو توضیح میدم، به

تونم به حال تا عمه گفتن که میما کسی حالش خوب نیست اما با این
ام برسم پا پیش گذاشتم، االنم در خدمتم، مثل هر ارزوی چندین ساله

تونین ازم سوال بپرسید و منم جواب میدم. ای میخواستگار دیگه
زه این رو شیدا و شهرام ساهرحال عشق از ادم یک چیز دیگه میبه

کنن.بیشتر درک می  

که حرفی بزنه از با حرص دست شهرام رو فشار دادم و قبل از این
که جا بلند شدم و به اتاقمون رفتم.  روی تخت نشستم و بدون این

بخوام زدم زیر گریه. سهیل جلوی من نشسته بود و از عشقش به 
ی خوب نیست اما گفت. حال کسگفت، از ارزش اون میشاداب می

کرد؟ دلم هوای مامانم رو کرده چرا کسی حال من رو درک نمی
بود، ناخودآگاه گوشیم رو برداشتم و روشنش کردم؛ سیل پیام بود که 
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پیامو بخونم اما با  خواستم اولاز طرف صدرا برام اومده بود، می
 اومدن شهرام منصرف شدم:

چرا نقطه ضعف نشون میدی؟  -  

ها میگه؟ بینی چین رو ندارم شهرام، میحوصله جمعشو -  

. از حرصشه، من اصال شک دارم این به شاداب عالقه داشته باشه -
اومده نشسته از همون اول نیم نگاهم به شاداب ننداخته فقط حواسش 

ما بود.به   

رو خورد کنه که کرد، میشه خواست منبرام مهم نیست، اون می -
به مامانم زنگ بزنم، طاقتش رو دیگه خوام می بیرون بری شهرام؟

 ندارم.

های خوبی نشنوی. مطمئنی؟ شاید حرف -  

فحش هم بده باز صداش رو شنیدم، دارم خوام بزنم. حتی اگرمی -
 نفس کم میارم دیگه، به مامانم احتیاج دارم.

لغزید و ها میای گفت و بیرون رفت، دستم روی شمارهشهرام باشه
زدم و شماره مامانم رو گرفتم با صدای شیده که  باالخره دل به دریا

کرد بغضم ترکید.الو می -الو  

شیده؟ -  

گفت رفتی مسافرت برای درس و می آبجی تویی ؟ کجایی؟ مامان -
 دانشگاه پرس و جو کنی و امکان داره دیگه نیایی.

چرا نیام؟ مامان کجاست؟ میام عزیزم  -  

کنه. ش گریه میته، از وقتی رفتی همهتو حیاط نشس -  

تونی گوشی رو بهش برسونی شیده؟ می -  

کنه.می اب دادم، دعوامآره ولی نگو من جو -  

ای گفتم و منتظر شدم شیده گوشی رو به مامانم برسونه. صدای باشه
شد شنیدم و دلم بیشتر تنگ میجون و بقیه رو میریز مامان  
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 شیده:

خورد من دستم خورد جواب ندادما فقط می مان گوشیت زنگما -
 وصلش کردم.

ام دو دل گفت کیه اما انگار با دیدن شمارهصدای مامانم اومد که می
 شد.

تر از اون روز سنگ رو یخم کنی؟ خوایی؟ زنگ زدی بیشیچی م -  

مامان، مامان جونم. -  

کنی؟ برای چی گریه می -  

تونه نسبت به گریه کسی وقت نمییچدونستم تنها کسی که همی
تفاوت باشه مادران .بی  

مامان توروخدا بهم گوش کن.  -  

کنه آره؟ این چه کاری بود با من کردی شیدا؟ ات اذیتت میالهخ -  

طور که فهمیدی نیست. اون روزم گفتم اما خدا هیچی اونبه -
کسی نخواست بشنوه و باور کنه .انگار  

براش گفتم و فقط صدای نفرین مامانم رو چی رو از اول همه
ام میگه .شنیدیم که به خالهمی  

شهرام رو هم تهدید کرد خدا دروغ نمیگم، حتیقضیه این بود به -
خاطر همین اون خزعبالتو گفت.به  

تو  ای شیدا؟ طالق فکر کردی کاری داره؟چرا هنوز تو اون خونه -
 که میگی شهرامم پشت توست.

که خاله تهدید کرده.تونم، اوال اینیک دلیل نمی به هزار و -  

ات یک روده راست تو زنی شیدا؟ خالهها چیه میاین حرف -
 شکمش نیست، مگه بچه بازیه که تهدیدتون کنه شماهم بگید چشم؟ 

خوام طالق بگیرم.مامان من دیگه نمی -  

چی داری میگی؟  -  
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دونی؟ جاست، میسهیل این -  

ی آره؟ برای خواستگار -  

دونستی؟ می -  

خاطر سهیل ات فهمیدم، تو بهداییهای زنهایی از حرفیک چیز -
خوای به این زندگی ادامه بدی؟ می  

قدر شهرام عاشق منه مامان، من عاشق سهیل بودم ببخشید که این -
بی پروا بهت میگم اما دارم خفه میشم. وقتی سهیل رو دارم از دست 

جاست رو خون کنم؟ آقا محمد این مثل شهرام میدم چرا باید دل یکی
گفت پسرمم مثل منه طالعش، عاشق گفت؟ میمیدونی بهم چیمی

خوام وقتی خودم باختم اونم ببازه.ره، نمیزنیه که دوستش ندا  

کنی بچگانه نیست، تو قدرام که تو فکر میشیدا زندگی اون -
ن رو با اجبار و تونی با کسی زندگی کنی که خشت اول زندگیتونمی

تونی بهش عشق بدی، وقت نمینقشه یکی دیگه چیندید. هیچ
وقت محمد ت و ببین، هیچکنی.خالهطوری بیشتر بهش ظلم میاین

ها عشق کسی و خاطر یک توهم مسخره سالرو دوست نداشت؛ به
ها رو؟ فهمی اینتو قلبش نگه داشت که شوهرخواهرش بود. می  

که عکس اتاق نتونستم حرف بزنم و قبل از اینبا اومدن شهرام به 
العملی نشون بدم، شهرام گوشی رو ازم گرفت و بیرون رفت. 

دیدمش که در حال تلفن قدر گذشت اما از پنجره میدونم چهنمی
که حرف زدنه، باالخره برگشت و گوشی رو بهم برگردوند بدون این

کنه.نگاهم  

داد حسابی حرف دلش میهای سرخش نشون بیرون رفت اما چشم 
 رو زده .

 با فین، فین صدای مامانم الویی گفتم: 

گفت شهرام؟ چی می -  
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ای نیستم که، تویی شیدا  قسمم میده تورو ازش نگیرم اما من کاره -
کارو نکن، مردی که که باید تصمیم بگیری، ولی با خودت این

رسونه.وقت تورو به آرامش نمیدوسش نداری هیچ  

اید بتونه کاری کنه دوسش داشته باشم، مامان فقط بگو من ولی ش -
جا تنها نذار .ذاری ببینمت، من و اینرو بخشیدی، بگو می  

زدی چند روز دیگه تونم تنهات بذارم؟ امروز زنگ نمیمگه می -
اومدم دیدنت.می  

…روز گفتی آخه اون -  

 اش بگذره که منتونه از بچهعصبی بودم. کدوم مادری می -
خاطر یک بگذرم؟ حماقت کردی شیدا، حماقت بزرگی کردی به

مون بهم ریخت.گونه زندگی همهکنجکاوی بچه  

دونم. می -  

شهرام باهات خوبه؟  -  

انگار انرژی گرفته بودم. صورتم رو پاک با حرف زدن با مامانم 
کردم و با لوازم آرایش رد اشک و از بین بردم. نفس عمیقی کشیدم 

تم. دقیقا موقعی که سهیل در حال دست کردن انگشتر به و بیرون رف
 سرش رو بوسید.  دست شاداب بود و وقتی حس کرد من اومدم

کردم. نگاه زیر با بهت سر جام خشکم زده بود و نگاهشون می
 موقع مثل خنجر بود. تیز و برنده . همون چشمیش

؛ ام حسابی غرق لذت بودتونستم از جام تکون بخورم، خالهنمی
مخصوصا وقتی حال من رو دید. این وسط تنها کسایی که با 

کردن بابا و شهرام بودن .ناراحتی نگاهم می  

دیدم حالم رو هر لحظه ای که میکرد و صحنهمیامبغض داشت خفه
کرد بدتر می  

سهیل: بفرمایید شیدا خانوم. ببخشید شما نبودید دیگه حلقه رو دست 
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تونیم خودمون رو خانواده شتم. دیگه میشاداب کردم، دیگه طاقت ندا
 بدونیم.

خاله لبخندی زد که بدجنسی از روش کامال مشخص بود، با قدم 
هایی لرزون جلو رفتم و شاداب رو نگاه کردم. باز خوب بود که 
یکم فقط یکم بلد بود شرمنده باشه چون با دیدنم سرش رو انداخت 

 پایین.

یدوارم.جان، البته امخوشبخت بشید شاداب -  

 بغلم کرد.

به سهیل برسم، از  خوامتوروخدا من رو ببخش شیدا، من فقط می -
 من دلت نگیره.

برام مهم نیست. -  

به سهیل کردم که مات ما بود. گوشه چشم نگاهیاز   

از اولم سهیل برام مهم نبود. خیالت راحت من شوهری دارم که  -
کسی مثل نامزد تو فکر ها رو داره، دلیلی نداره به لیاقت بهترین

 کنم. خوشبخت بشید .

قدر موفق بودم .دونم چهسعی کردم محکم از کنارش بگذرم، نمی  

داد خوب تونستم تو نقش اما نگاه متعجب و مات سهیل نشون می
دیدم که میخودم غرق بشم. از درون حالم داغون بود اما همین
کنه برام هم میشهرام با افتخار، خاله با حرص و سهیل متعجب نگا

 بس بود .

هرحال نامزدی بدون شیرینی که  عزیزم میگی شیرینی بیارن؟ به -
 نمیشه، شاداب جان هم پخش کنن.

 خاله: چه زود تونستی با نسبتت کنار بیایی شیدا جان.

خورم؟ عمر میشینم غصه می کردید خاله؟ تا آخرپس چی فکر می -
ما خواستید انتقام درست بود، ش« عدو شود سبب خیر»میگن: 
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بگیرید اما در واقع در حقم خوبی کردید، کسی مثل شهرام شد 
 همسرم .

رو تو صورت سهیل دوختم.نگاهم  

کنم برای حرص هم عاشقمه هم عاشقشم، الکی هم نقش بازی نمی -
 دیگران چیزی رو نشون بدم.

هام خوشبختن. همین برای من کافیه .بابا: خداروشکر که جفت بچه  

سمت شاداب رفت و بوسیدش، کادویی به دستش داد و رو کرد به به 
 سهیل.

دخترم برای من ارزش باالیی داره سهیل جان، اون سال خودت  -
دونی کسی که باعث جداییتون شد من نبودم، چون لبخند از ته دل می
دیدم برام همین کافی بود امیدوارم ازم به دل نگرفته م رو میبچه

 باشی.

اید. شما ثابت شدهتون مستدام. سهیل: سایه  

 جمالت بعدیش رو مثل من گفت، با لبخند، با حرص، با کینه:

 من عاشق شادابم، شاداب پاکی خودش رو قبال ثابت کرده، همین -
تونم با افتخار سرم رو باال بگیرم برام که درست تربیت شده و می

کنم.کافیه، خوشبختش می  

که حرص مئن بودم اون برای اینهاش زدم، مطپوزخندی به حرف
اش به شاداب گرفته، اون عالقه من رو دربیاره توی این جایگاه قرار

عنوان عاشق که االن بهتونست ببخشتش ولی اینکینه بود، نمیپر از 
کرد برام جالب بود.نقش بازی می  

 شهرام: خوشحالم که تونستی مقاوم باشی

خوره، فکر کنم توقع یمرسی که کنارمی. خاله چه حرصی م -
و تو سر و کله هم بزنیم. داشت من و تو هر روز دعوا کنیم  

یت کنم.تو خواب ببینه من تو رو اذ -  
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تونستم جلوی تا شب همگی کنار هم بودیم، من بهتر از سهیل می
خودم رو بگیرم و خرابکاری نکنم اما اون کامال مشخص بود اصال 

ای بهش رسیدگیاداب هر از وضعیتی که داره راضی نیست. ش
کرد و این وسط تنها کسایی که کرد با سردی تشکر میمی

 حواسشون به رفتارش بود من و بابا بودیم.

بعد از رفتن سهیل، روی مبل نشستم و با نیشخند خاله رو تماشا 
 کردم .

رحال شما شدید مادر زن، مبارک باشه ازدواج دخترتون خاله، به ه -
دگی دخترتون دیگه بدیمن نباشید.امیدوارم برای زن  

من باشه تو و مادرتید نه من.یقراره کسی بد د یمن ؟ هه اگر ب -  

کنم، سخته عاشق یکی باشه اما اون یکی دیگه رو درکتون می -
 بخواد.

نیشخندی بهش زدم و با دیدن حرصش انگار راحت شدم، شام رو با 
 ولع خوردم که وسطش باز خاله شروع کرد:

زد بشم که؟ جان احیانا نباید آداب غذا خوردن هم گوششیدا  -  

من، هر زنی خب  دونی با دیدن شهرام و عشقش بهخاله جون می -
شید، حق هم دارید.اشتهاش باز میشه شما این رو متوجه نمی  

بابا: دلیل کشمکش شما چیه؟ خانوم شما خواستی شهرام با شیدا 
ندازی؟ این دختر تیکه میقدر به ازدواج کنه حاال االن چرا ان  

ی چی انداختم محمد جان؟ میگم باید ادب یاد بگیره.خاله: تیکه  

شهرام: اتفاقا ادب شیدا خیلی باالست، من که عاشق نزاکتشم. 
چیز زنم درجه یکه، بخور عشقم نوش جونت.همه  

لبخند باز و حرص دراری بهش زدم که خاله رو حسابی عصبی 
د.کرد، چون از جاش بلند ش  

ی اتاقم، محمد جان بیا. ادبی رو تحمل کنم میرم توتونم بین نمیم -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 168 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

 بابا سریع از جا بلند شد و دنبالش رفت.

 شاداب: بابام هم که منتظره مامان دستور بده اجراش کنه.

طور باشه. خداروشکر شهرام به باباش دعا کن سهیل هم همین -
 رفته .

قدر با من لج دلیلی نداره انهات درسته، شاداب: اگر واقعا حرف
 باشی.

خاطر اشتباه نکن عزیزم، اون ساالد و بده، من با تو لج نیستم به -
خاطر نامردیات ازت خوشم نمیاد دیگه.که با سهیلی، من بهاین  

کس براش مهم نیست. تویی شاداب: امشب شب نامزدی منه اما هیچ
که باید بگم اونی هام از من ناراحتیکه به قول خودت بابت نامردی

که زودتر عاشق سهیل بود من بودم نه باید دلگیر باشه منم، اونی
 تو .

تم مردی مثل سهیِل، یخ، سنگ، آفرین تو برنده جایزه شدی جایزه -
کنم، چرا باید ناراحت باشم؟ مطمئن باش هیچ حسادتی بهت نمی

 ی خاله بهترین مرد تو زندگیمه تا چشم حسودهامصدقه سر کینه
.کور بشه  

 شاداب: من از خدامه شما باهم خوب باشید.

خاطر خاطر من که کاری با شوهرت ندارم خوشحالی یا بهبه -
 داداشت؟ 

خاطر داداشم.شاداب: معلومه به  

جا لطفا تموم کنید. احترام حالیتون بشه شهرام: این بحث رو همین
لطفا اسم  ها گذشتهگید؟ شاداب گذشتهجلوی من نشستید از سهیل می
 سهیل و بغل اسم زن من نیار.

…که شاداب: داداش من مگه گفتم؟ شیدا بود   

 شهرام: ادامه نده دیگه، بسه!
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و ناراحت نکن، آخیش سیر شدم.عزیزم تو خودت ر -  

 شهرام: نوش جونت

خورید، بریم حیاط؟چایی می   

 شاداب: شما برید، من میرم بخوابم.

ه نشی؟ بریم شهرام من میام.سرداوا بعد شام میری بخوابی؟ اف -  

هات سردت نشه.شهرام: یک چیز بنداز رو شونه  

لبخند گشادی بهش زدم و رفتم توی اتاق، دور خودم چرخیدم و آخرم 
کرد.یک پتو مسافرتی برداشتم هیچی مثل این گرمم نمی  

جا.نبریم، چایی رو بگو بیارن او -  

گفتم عزیزم.  -  

توی آالچیق نشستیم، خونه به این بزرگی با هم تو حیاطشون رفتیم و 
ها تو زیر وقت مادر من سالو قشنگی گیر چه زنی افتاده بود. اون

کرد.زمین نمور بود و با بدبختی شکم مارو سیر می  

خاطر مادرم و شاداب از من که کینه نداری؟ شهرام: به  

اش من مریض نیستم شهرام، خاله بد تا کرد اما انگار از نتیجه -
مون غصه خوردم؟ دونی چند سال بابت زندگیحسابی ناراضیه، می

خاطر یک کینه الکی و مسخره که اصال وجود خارجی هم اونم به
 نداشت.

دونم بابام چرا نتونست ازش دل تا یادم میاد مامانم همین بود، نمی -
وقت زندگی ما عادی نبود. هرکی از دونم هیچبکنه اما خوب می
شون، کجا مون رو ببینه میگه خوش به حالگیبیرون خونه زند

وقت حس طور نبود. هیچکنن و دلشون خوشه اما واقعا اینزندگی می
نداشتم، آرزوم بود تو یک خونه کوچیک مون خوبی به زندگی

زندگی کنیم اما شاد باشیم، یک مادر مهربون داشته باشم و یک 
دیدم. باورت میشه  اعتنایی مامانم روخانواده گرم، اما تا بود بی
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رسید؟ ما محبتی ازش که مامانم به ما برسه پرستار میبیشتر از این
وقت.ندیدیم هیچ  

کرد کامال مشخصه. از حرکتی که با شاداب -  

روزای نحسی بود. -  

رد؟ سهیل که ربطی به مادر من نداشت.کچرا جداشون  -  

ب شاداب و سهیل از بچگی هم رو دوست داشتن، مامان من خو -
وقت جلوش رو نگرفت. رفته، رفته فهمید اما هیچاین رو می

کم حرف  -عشقشون به هم بیشتر شد و وقتی سنشون معقول شد کم
خواستگاری پیچید تو خانواده. اما وقتی مامان من فهمید که سهیل و 

چیز به هم ریخت. شاداب رو با صدرا دنبال مادر توان انگار همه
از سهیل جدا کرد، شاداب و مجبور بدبختی و هزار دوز و کلک 

خوادش و هزارتا کرد جلوی چشمش به سهیل زنگ بزنه و بگه نمی
چرت و پرت دیگه، یادمه شاداب وقتی گوشی و قطع کرد انگار 
دور از جونش مرد، حالش اصال خوب نبود خیلی طول کشید تا 

ودش بیاد از اون به بعدم که سهیل شد دشمن خونیش، تونست به خ
تونست بفهمه پشت همه که راحت مینداشت اذیتش نکنه با این امکان

این قضایا مادر منه، وقتی دیدم سهیل هیچ جوره کوتاه بیا نیست و 
شادابم جلوی چشمم داره آب میشه خودم رفتم همه چی رو به سهیل 

 گفتم.

د؟ هه برای همین از من متنفر بو -  

از تو؟ به تو چه ربطی داره؟  -  

من عشقش رو از دست داده.خاطربودیم بهم گفت بهشمال که  -  

کنه، اون سهیل زیادی مغروره، همیشه عشق و فدای غرورش می -
تونست برگرده پیش شاداب اما وقتی فهمید شاداب مجبور شده می

بار هم کرد اگر ایندونی چرا؟ چون فکر میکار رو نکرد میاین
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ود که قدیم به صدرا زده شاداب پسش بزنه دیوونه میشه .این حرفی ب
 بود.

دلم لک زده برای صدرا. -  

ریم پیشش.می -  

قهره شک نکن. باهام -  

کس ناراحت هاش نکن، صدرا از هیچنه بابا نگاه به مسخره بازی -
ندازه بعد از دلت مونه. فوقش اولش چهارتا تیکه بهت مینمی

 درمیاره خودش.

ین دوتا داداش فرق دارن.قدر اکنم چرا انخیلی ماهه، تعجب می -  

دونی از چی طور شد. میدفعه اینفرق نداشتن، سهیل یک -
زدی هم به ترسم شیدا؟ از جلو اومدن سهیل، سهیل سرش رو میمی

که االن با شادابه من و گشت اینسمت کسی که پسش زده برنمی
ترسونه.می  

منظورت چیه؟  -  

. شوره دارمدونم دلنمی -  

ا. اصال بقیه رو ول کن بیا از خودمون حرف بزنیم، ما بیخیال باب -
شناسیم.که هم رو درست نمی  

خاطر مامانم و بقیه مونی؟ نه بهمن بگو، با من می اول تو به -
 چیزها، به خودم فکر کن و جواب بده.

دونی که دوستت ندارم.ستی، ولی میهتو مرد خوبی  -  

کن.ن، شک کنم من رو بخوایمیدونم. همه کارمی -  

شک ندارم، همین االنم حسم با اوایل فرق داره. تو خیلی خوبی  -
 شهرام، حاال بهم بگو تا کی قراره خونه بمونی سرکار نری؟ 

ترسم برم مامانم اذیتت کنه.می -  

رو داری؟ تونی؟ شرایط مالیش جا بریم شهرام، میناز ای -  
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  تونم، چرا نتونم؟می -

دونی خاله اصال حال خوبی جا؟ خودت میپس چرا بمونیم این -
 نداره. 

قدر جا بمونیم، اونزنم، خودمم دوست ندارم اینبا بابا حرف می -
 برام مهم هستی نخوام هیچی زندگی ما رو بهم بزنه.

تو خیلی خوبی شهرام.  -  

خواد، به مردی جز من فکر این آدم خوب فقط از تو یک چیز می -
دونم هام جایی تو قلبت داشته باشم مینی. بذار من بتونم با تالشنک

سخته برات اما تالشت رو بکن باشه؟ من بهت قول میدم هیچی 
ذارم .برات کم نمی  

تونم فراموشش کنم اما کنم شهرام، میمن دیگه بهش فکر نمی -
فهمی چی میگم.جا بودنم. خودت میاین  

جا افته. در اولین فرصت از ایندت میبینیش و باز یافهمم، میمی -
ریم.می  

شب رو کنار شهرام سر کردم، با فاصله از هم خوابیدیم و جفتمون 
ن برد. من تو فکر قدر نگاه کردیم که خوابموناخودآگاه هم رو اون

این بودم که هرچی زودتر سهیل رو فراموش کنم. باید هرطور 
ری اما شهرام شوهرم بود کردم، هرچند زوکار رو میتونستم اینمی

ای فکر کنم، سخت و من تو خصلتم نبود با وجود شوهر به مرد دیگه
 بود اما غیرممکن نبود.

زد بیدار شدم و نق زدم، از صداشم صبح با صدای خاله که داد می
متنفر بودم. این زن یک روز هم آروم و قرار نداشت، به سمت 

اگر رفته بود صد در صد تخت برگشتم و با ندیدن شهرام هول شدم، 
که مشخص بود اصال داد، مخصوصا اینامروز خاله عذابم می

 اعصاب نداره.



 

 

 WWW.98IA3.IR 173 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

تند کارام رو انجام بدم و -با کرختی از جا بلند شدم و سعی کردم تند
 بیرون برم تا بفهمم چه خبره.

 با دیدن شهرام نفس راحتی کشیدم و سالم دادم.

درمون، خوب تونستی پسر من رو گول خاله: سالم و درد بی
ها؟ بزنی  

گید خاله سر صبحی؟ چی می -  

 شهرام: خودتو ناراحت نکن.

خاله جیغ کشید: بس کن شهرام، حال من رو به هم نزن! چی، چی و 
 خودت رو ناراحت نکن؟ آره ناراحت نشه که من رو ناراحت کنه؟

زنی آخه؟ بابا: چرا شور می  

خواد پسرم رو ازم اله: چرا نزنم؟ چرا هیچی نگم؟ هنوز نیومده میخ
.بگیره  

 شهرام: این موضوع ربطی به شیدا نداره خودم این رو خواستم.

گید قضیه چیه؟چرا نمی -  

دونی آبخاله: تو نمی  زیرکاه؟  

پرسیدم.دونستم نمیاگر می -  

یم .جا برخوایم از اینشاداب: هیچی بابا، داداش گفت می  

رسه خاله؟ من می من داره فحشتون بهین چه ربطی بهاخب؟  -  

ها.زنمت که پخش زمین بشیخاله: شیدا بلند میشم یک جوری می  

قدر بهش توهین کنی، بسه من شهرام: بس کن مامان اجازه نداری ان
 نمردم که شما بتونی زن من رو بزنی.

بودم دست این  خاله: بشکنه دستم که نمک نداره، شهرام این من
دخترو گذاشتم تو دستت. یادت رفته از صبح تا شب، شب تا صبح 

که نخواستت؟ کردی از جداییش؟ از اینناله می  

قدرم با روش معقولی دستش رو تو دستم گذاشتید، هر کی شهرام: چه
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ای هستید.کنه خیلی مادر نمونهبشنوه فکر می  

ف بزن.بابا: شهرام بس کن پسر، با مادرت درست حر  

جام رسیده دارم خفه شهرام: برای چی درست حرف بزنم بابا؟ به این
همه سال ساکتم کردید بسه دیگه، هروقت خواستم دستش این میشم از

که شما عاشق همچین زنی اعتراض کنم شما جلوم رو گرفتید. این
هستید یعنی ما باید تا آخر عمرمون غالم حلقه به گوشش باشیم؟ 

کنه از روی مهر مادری بهم رسوندتش رو ن ادعا میشیدایی که اال
شرف رو تهدید طوری مجبور کرد زن من بشه؟ من بیدونی چهمی

کرد تا جلوی همه دل شیدا رو بشکونم، پشتش درنیومدم گفتم عاشق 
خواست و مجبور شد بکشه اصال من رو نمی همیم، باعث شدم زجر

 با من بمونه.

اهم حرف زدیم.رام، دیشب بکسی من رو مجبور نکرد شه -  

طور شهرام: حتی اگر االنم خودت بخوای ادامه بدی اولش که این
 نبود، بود؟ 

ت سمت باباش.زنم دوباره برگشوقتی دید حرفی نمی  

شما کی تو این خونه بودی رفتار این زن رو با من و شاداب ببینی  -
دستور رفتی تا گفتی چشم و میگفت برو تو میبابا؟ تا بهت می

قدر آدم رو خار کنه بابا؟گشتی، این چه عشقیه انداد برنمینمی  

شو جلوی غریبه دهنتو ببند.خاله: این غلطا به تو نیومده شهرام، خفه  

تره، تون بهم نزدیکای که میگی زن منه از همهشهرام: این غریبه
همه سال با عقده محبتت بزرگ شدم دم نزدم. شادابم که میره سر این
مون ات که بابتش خون هممونی و توهمات مسخرهندگیش تو میز

خوام با جا میرم میگیرم و از اینرو کردی تو شیشه، من خونه می
 زنم تو آرامش زندگی کنم. بدون حضور شما.

طوری خوشبختید برید.کنی اینبابا: اگر فکر می  
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 خاله: محمد؟!

دارن دیگه ازدواج های ما بزرگ شدن، بابا: بسه دیگه خانوم، بچه
شون داری. از جا نگهتونی تا آخر عمر اینکنن. تو که نمیمی

کنه صحیح نیست همه تو یک طرفی سهیل داره با شاداب ازدواج می
 خونه باشن.

 خاله: محمد دارم بهت میگم...

 باباش بدون توجه به خاله برگشت سمت شهرام.

رو پسند کردید  برید همین امروز خونه ببینید، بگردید، هرجا -
کنم بخرید.خودم کمک می  

کردیم. یک لحظه از نگاه من و شهرام پیروز بود و به خاله نگاه می
برق نگاهش که از سر حرص و کینه بود ترسیدم و احساس کردم 

ها تنم لرزید اما با نگاه عاشقانه شهرام و لبخندش انگار همه ترس
 دود شد و هوا رفت .

ا هم دنبالش رفت .با بلند شدن خاله، باب  

همه فکر کنم خاله دیگه علنا به خونم تشنه است. کاریش نداشتم این -
کنه پسرش رو ازش گرفتم.بال سرم آورد االن که فکر می  

تونه من رو مجبور به کاری کنه مطمئن باش این رو کسی نمی -
دونه.خودش خیلی خوب می  

شاداب بفهمه خوشحال میشه. -  

ریم؟ که ما میاز این -  

تونه با شوهرش خوشبخت هرحال دیگه من نیستم می آره دیگه، به -
 زندگی کنه.

دونم چرا شک دارم به این موضوع، امیدوارم یک شک نمی -
 مسخره باشه.

یعنی چی؟  -  
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حاال با رفتن ما معلوم میشه اصال قصد سهیل چی هست و چی  -
 نیست.

وام زندگیم رو یک خخوام بهشون فکر کنم، میمن که دیگه نمی -
 جور دیگه درست کنم.

که یک روز بهم میگی دوستت دارم؟ یک خوش کنم به اینیعنی دل -
روز عاشقم بشی؟ فقط آرزومه مثل بابام نشم شیدا، خیلی سخته برام 

.روزگار مثل بابا داشتن  

وقت موفق نشد چون دل خاله با یکی دیگه بود اما من بابات هیچ -
خوام زندگی کنم، با کسی باشم که شهرام، منم می دیگه وجودم خالیه

 عشقمون دو طرفه باشه و واقعی .

ریم و میگی نه، چی ای که میوای شهرام این چندمین خونه -
خوای تو؟می  

خواد حداقل یک تراسی داشته شینه. من دلم میبابا خب به دلم نمی -
یم گل بشنویم، جا گل بگها بشینم با تو اونباشه، یا یک حیاط که شب
 کلی هم بچه دورمون باشه.

نه بابا؟ شما فعال مرحله اول امتحان رو قبول شو بعد برو مراحل  -
 آخر.

اونم به موقعش.  -  

م گرفت.از خنده روی لبش خنده  

خیلی پررویی.  -  

خاصیت عشقه. -  

حیا.کنه نه بیدونم عشق آدم رو با حیا میکه من میهللا تا جاییو -  

ترین آدم به منی.ای محرمت نیست، تو االن نزدیکاون بر -  

خدا ها تموم شد. بگو این خونه آخری هم بریم ببینیم بهعاشقانه -
 هالک شدم شهرام.
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دونم سخت پسندم، اگر اینم خوب نبود دیگه الهی بمیرم برات، می -
 خودم میام تورو نمیارم.

ا رو پیاده گز هوای نه الزم نکرده، ترجیح میدم بیام کل خیابون -
 کنم اما تنها با مامانت نمونم.

کاش ما هم مثل بقیه زن و شوهرا دعوای ساده عروس و  -
 مادرشوهر داشتیم.

رو  هاتهای مامانت هر شب گیسوقت با وجود تیکهاوهوم، اون -
زدم.کندم و سرت غر میمی  

های ما رو نگاه توروخدا. ایناهاش، ببین این پالک و نوشته آرزو -
 بود؟ 

ی ای که هر دو پسندیدیم عالی بود، یک تراس طبق خواستهخونه
شد و خیلی ای بزرگ به سالن وصل میشهرام داشت که با در شیشه

 فضای دلنشینی داشت .

 شهرام: این عالیه نه؟ 

یمتش.قهیس آروم بگو، االن میارن رو  -  

طوری نیست، قیمت و متری عزیزم لباس نیست که، ملک اون -
 بهت میگن.

دونستم. فکر کردم میان خونه رو سایز دور کمر ِا؟ نه بابا؟ نمی -
کنن.گیرن، من منظورم اینه دبه میمی  

ندیدی؟ هیچی نمیشه، تو فقط بگو پس -  

وبه ولی زیادی بزرگه، برای دو نفر آدم. آره خیلی خ -  

تر کن مهدکودکقرار نیست دو نفر بمونیم که، تو فقط لب -  نامت به 
 !بزنیم

اش کوبیدم و از اتاق اش کیفم رو تو سینهقههبا این حرفش و قه
هاش بیرون رفتم، اما با خودم اولین جمله مثبت رو گفتم " خنده
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 دلنشین بود "

از خونه بیرون زدیم و طبق نظر شهرام خواستیم یک جشن دونفره 
 داشته باشیم.

من میگم بریم فالفلی. -  

تر سراغ نداشتی؟ جا با کالس -  

قدر کالس گذاشتن؟ من که اصال خدا بیشتر مزه میده. چیه آخه انبه -
 خوشم نمیاد.

نم خوشم نمیاد ولی دیگه حداقل یک دلی از عذا در بیاریم هوم؟ م -  

 بر عکس تصورم زیادی با شهرام خوش بودم. خوش خنده بود و
داد و نفس میبهاش ناخودآگاه بهم اعتماد مهربون، نگاه شیفته

کردم پسر لوسیه اما لرزوند، همیشه فکر میهاش دلم رو میخنده
هایی که کشیده بود بیش از حد خود ساخته بود و به خاطر سختی

داد قبل از بیش از حد عاقل بود ولی تمام رفتارهاش نشون می
و آرامشم، دقیقا چیزی که تو زندگیم کنه من فکر می خودش به

وقت ندیده بودم.هیچ  

خواد شهرام؟ مثل یک خانوم کد بانو منتظر دونی دلم چی میمی -
گرده، کسی که عاشقم باشه. مردی بشم که خسته از سرکار برمی

 خیلی حسرت تو دلم مونده.

ش رو خودم پاک کنم قول؟همه -  

ج قول زیادی میدن.ل ازدوامامانم همیشه میگه مردا قب -  

بفرمایید شیرینی.  -  

 بابا: ایشاهلل شیرینی بچه دار شدنتون .

داد.به خاله نگاه کردم که پاهاش رو عصبی تکون می  

به قول شهرام اونم به موقعش.  -  

های شهرام نباش دختر، برای من خوش به حرفخاله: زیاد دل
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از زندگیش کاری نداره که شهرام رو متقاعد کنم تورو عین موش 
 پرت کنه بیرون.

جدا؟  -  

زمان شیرینی رو به روی مبل نشستم و پام رو روی پام انداختم و هم
 سمت دهنم بردم.

تالشتون رو بکنین خاله جون. -  

 خاله: جواب من رو نده شیدا. 

جواب بد به خاله جون دادم؟  اوا بابا جون من -  

خواید طور شیدا، مگه جفتتون آرامش نمیبابا: بسه سمیرا! توام همین
پرید؟ که هی به هم می  

بابا جون من کاری ندارم که، خاله خیلی عصبی هستن. البته حق  -
دارن یک برنامه داشتن و نشد حق دارن این رفتار رو کنن. اما خب 

، چرا خواستید من همسر شهرام باشم که االن هستمخاله شما می
 ناراحتید؟ 

هاتون. بابا: من میرم شما بمونین و خاله خانباجی بازی  

بابا که رفت نیشخندی به خاله زدم که نتونست طاقت بیاره و سمتم 
 اومد.

ببین مار خوش خط و خال، حواست به رفتارت باشه! من همونیم  -
که با بدترین وضع مجبورت کردم زن پسرم شی برام کاری نداره 

بینی مون پرت کنم بیرون. اگر مین سگ از خونه زندگیتورو عی
 سکوت کردم دلیل دارم فهمیدی؟ 

افته. شما خواستید خاله جون حرص نخورید، صورتتون چین می -
طور بشم وگرنه من ساده کجا و این دختر کجا؟ من این  

ادرتی، زود بلدی رنگ عوض کنی.چون توام عین م -  

دونم.رو می شایدم مثل مادرم قدر عشق -  
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 صورتم رو نزدیکش بردم.

ها گذشته و بابت یک موضوع دروغی به دونین چیه؟ سالمی -
بار، های خودتون رحم نکردید اما یکاش حتی بچهخواهرتون، بچه

بار فکر کردید که یک شوهر کنارتون بود که با وجود همه فقط یک
من شما خیلی  نظرهاتون بازم کنارتون موند، اونم عاشقانه بهسردی

رو  ، درسته من شهرامم مثل شما باشمخوالیاقتید، من نمیبی
خواستم، هنوزم دوسش ندارم این رو خودش بهتر از هرکسی نمی
مرد رو بدونم، مثل مادرم.دونه اما بلدم قدر عشق یک می  

هه همون مادرت که ادعات میشه بلد بود قدر بدونه با کی ازدواج  -
ورو به یک پول خورد فروخت.کرد؟ حبیبی که ت  

نظرم رو این قضیه ایست نکنین خاله، چون اصال برام مهم به -
نیست. من و مامانم یک خصوصیت اخالقی دیگه که داریم اینه زود 

همه مون حذف کنیم، برعکس شما که اینها رو از زندگیبلدیم آدم
 سال خار و ذلیل بابای من بودید .

ه شهرام و بابا اومدن، از عقب نشینی خواست جوابم رو بده کمی
خواد بار قصد داره از در سیاست وارد بشه و نمیکه اینخاله فهمیدم 

 کسی اون رو بابت چیزی مقصر بدونه .

وجود آورده کار کنم، نفرتی که تو دلم بهاما منم بلد بودم باهاش چی
بین  بود و کاری که سهیل باهام کرد انگار اون شیدای قدیم رو از

وجود اومده بود.برده بود و یک شیدای جدید به  

کردم وسایل رو با عشق با شهرام خریدیم، عشقی که احساس می
ام اصال به رفته کل وجودم رو گرفته. برعکس تصور اولیه -رفته

کردم، تمام فکر و ذکرم زندگی جدیدم با شهرام سهیل فکر هم نمی
شد. انگار خوب ه باورم نمیقدر خوشحال بود کاونشده بود، مامانم

که اون رو جای اینتونسته بود شهرام رو به عنوان داماد بپذیره و به
اش بدونه و دوسش داشته باشه. جای پسر نداشتهپسر سمیرا بدونه به
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ن ذوقش موقع بردم. از دیدموقع خرید اصلی مامانم رو با خودم می
و داشت بتونه شد، همیشه آرزکارت کشیدن لبم به خنده باز می

خودش برام جهاز بخره و این اتفاق امکان نداشت توی خونه بابا 
برامون بیفته، هرچند کارت االن هم توسط آقابزرگ و دایی پر شده 

مامان لذت باالیی داشت . بود اما بازم برای  

گیر. ها رو خنثی بگیر ولی روشن نمبل من میگم رنگ -  

مه.ورد پسندهشهرام: من هرچی شیدا بخواد همون م  

ها.مامان: زن ذلیلی تا این حد هم خوب نیست  

که خوشحال باشی ناراحتی؟ جای اینِا مامان؟ به -  

طوری پیش بره کنم عزیزم. من از خدامه زندگیتون اینشوخی می -
طوره؟ که به نظر هم احترام بذارید، این مبل چه  

گیره.ست دلم میهخوشم نمیاد، خیلی تیر -  

ناز و ادای توام نوبره کمرم شکست مادر.مامان:   

رنگ باشه نظرتون خب مدلش قشنگه، ولی بگیم رنگش آبی کم -
 چیه؟

با خستگی روی صندلی رستوران نشستم و شهرام برای شستن 
هاش رفت .دست  

مردم از خستگی.  -  

گشتی.گفتیم بازم میمامان: تو که بهت چیزی نمی  

ذوق دارم خب. -  

دست گرفت.هام رو تو دست  

که تونستی با این قضیه کنار بیای. شیدا خیلی خوشحالم از این -
 شهرام پسر خوبیه، مطمئنم خوشبختت میکنه.

کنم از اول هم هایی فکر میخودمم به این نتیجه رسیدم. یک وقت -
فهمیدم ولی هنوز نتونستم که تو قلبم بوده شهرام بوده و من نمیاونی
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مم.ام رو بفهعشق و عالقه  

وجود میاد عزیزم، یک وقت به خودت میای ای بهدفعهعشق یک -
بینیش نفست بند تپه و وقتی نمیبینی کل وجودت برای طرفت میمی

 میاد.

هات اشکی شد مامان، نگو که هنوز به فکر بابایی.چشم -  

تونم بگم، به فکرشم، تا آخر عمرم.دروغ نمی -  

رو . یادت نره به ازای پول منکار کردولی یادت نره باهامون چی -
دو دستی تقدیم خاله کرد، یادت نره براش مهم نبود دست رفیقش به 

 تو برسه.

یادم نمیره ولی دست خودم نیست. حبیب اولین کسی بود که تو  -
افتم ولی تو ازش فاصله بگیر، ها یادش میزندگیم اومد. بعضی وقت

شناسم ن حبیبی که من مینذار به زندگیت راه پیدا کنه. اون دیگه او
نیست که برات پدری کنه و من شاد باشم از محبتاش، عوض شده و 

 حتی عوضی شده.

که ازمون دور کنم، همیندونم من که اصال بهش فکر هم نمیمی -
 باشه برای من کافیه .

مون قطع شد .با اومدن شهرام حرف  

 شهرام: انتخاب کردید چی سفارش بدیم؟ 

زدیم.رف مینه داشتیم ح -  

اله بفرمایید.خب انتخاب کنین دیگه، خ -  

زدم .کردم و زیر لب غر میبا عصبانیت کارگرا رو نگاه می  

کنی شیدا؟طوری میشهرام: چرا این  

بینی مگه؟ همه وسایلم ناقص شد. اصال حواس پسره نیست نمی -
ور.ور اونکوبه اینرو میعاشقه مگه؟ همه  

؟ بینه نگران چی هستیچی آسیب نمیعزیزم سنگینه خب، هی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 183 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

خریم باز.هرچی بشه هم فدای سرت می  

طوری خرجی موقوف، من خودم بلدم چهنه بابا؟ تو این خونه ول -
 زندگی رو جمع کنم.

ای کرد و با خستگی صورتش رو با دستمال پاک کرد.خنده  

ها آخه.فتوی جوجه رو چه به این حر -  

ها با بدبختی تونم، صدقه سر مامان جونت سالتونم خوبم میمی -
کنم.  کارزندگی کردم بلدم چی  

 نگاهش به آنی ناراحت شد.

کوتاست ولی ما قراره  هرچی بگی حق داری، منم زبونم -
مون رو جدا از مامانم بسازیم درسته؟ زندگی  

 با پشیمونی نگاهش کردم.

و دیگه، جون من، خسته بودم یک طوری گفتم ناراحت نشهمین -
 چیز گفتم.

یم برات مهم شده؟ یعنی باور کنم ناراحت -  

بیشتر از تصورت. -  

ناخودآگاه تو نگاه هم غرق شدیم اما با سرفه مصلحتی مامان و پشت 
 سرش کارگر از هم فاصله گرفتیم و ریز خندیدیم .

بده  مامان: شهرام مادر برو ببین وسایل بازم هست؟ خدا خیرتون
ها رو بچینه آخه؟خواد اینرو گفتید باهم بیارن. کی میهمه  

چینم شما بشینین نگاه کنین حض شهرام: خودم یک تنه همه رو می
 کنین.

مرد کاری خودمی، برو . -  

 با رفتنش نگاهم رو از مامان دزدیدم .

درک نیستم هات رو از من ندزد. جوونیه دیگه، بیمامان: الکی چشم
قدر خوبید، چشم بد ازتون دور.شحالم که انکه فقط خو  



 

 

 WWW.98IA3.IR 184 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

 آروم گفتم:

چشم بد زندگی ما فقط خاله است اون نباشه زندگی ما هم خوب  -
 میشه.

 مامان: البته اگر نباشه.

طوری میگی مامان؟ چرا این -  

نگرانت بودم خیلی مراقب باش، من وقتی توی اون خونه بودی هم -
ات احت نیست، یادت نره که خالهاما حاال که جدا شدی هم خیالم ر

اش رو روی همون کسی بود که از راه دور و بعد از چند سال کینه
طوری خالی کرد، حواست جمع زندگیت باشه شیدا، هوای ما چه

ات بیشتر یشه ازت محافظت کنه، خالهشوهرت رو داشته باش تا هم
 از تصورت شیطانه و شیطانی فکر میکنه؛ کسیه که به هیچ چی و

کس اعتقادی نداره.ازش هر کاری برمیاد یادت نره.هیچ  

 روی مبل ولو شدم و دستی به پارچه نرمش کشیدم.

قدر نرمه، جون میده روش بخوابم.چه -  

. ها دختر، زود خراب میشهمامان: نخوابی  

خره باز.داره میوا مامان! شوهرم پول -  

به پول و شهرت  جا.دار بود عزیزم، رسیدم به اینمنم شوهرم پول -
وقت نناز که به یک تکون بنده، االنم پاشو کمکم کن و زیبایی هیچ

ها رو بچینیم .این کارتن  

ای بابا.قدر زیادهون ندارم دیگه، چهوای مامان ج -  

کنی و هرچی الزمت هم نیست اون موقع که اورت پول خرج می -
ز االن کاری اش میشه همین  بعدشم اخری نتیجهعین ندید پدیدها می

هنر طرفه.نکن شهرام فکر کنه با یک زن تنبل و بی  

اون که همه جوره عاشقمه . -  

شهرام: بله عاشقت هستم خانوم، با اجازه خاله جون البته. ولی 
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محض رضای خدا یکم هم کمک کن عزیزم، وایسادی یا اخم کردی 
ای من موندم.یا غر زدی چرا خسته  

کردم . کارهمه من خیلی پررویی، این -  

هات رو ببند برات سورپرایز شهرام: باشه تو کار کردی، چش
 دارم .

تونم جرزنی نکنم هام رو بستم و اونم احتماال فهمید اصال نمیچشم
هام رو گرفت .که از پشت چشم  

کادو خریدی؟  خب بگو دیگه شهرام برام -  

مون بعد کادو بخواه.بذار برسیم خونه -  

تره .این از هزار تا کادو هم با ارزشنظر من مامان: به  

هام رو که باز کردم با دیدن صدرا جیغ بنفشی کشیدم و تا چشم
خواستم بپرم بغلش و ماچش کنم که نزدیکش رفتم، از ذوقم می

رو باال اورد .هاشدست  

ها. این احمقم صاف هی وحشی چته؟ چند وقت ندیدمت راحت بودم -
 اومد کی رو گرفت خدایی .

وای صدرا مرسی اومدی.  -  

مک نیومدم. محض اطالعت اومدم توی نچسب رو ببینم.برای ک -  

 ناخودآگاه بغض کردم.

فکر کردم قهری . -  

تونم بگذرم، هی شهرام صدرا: اونو هستم ولی از خونه نویی نمی
پاشو خودتو جمع کن بیا کمک چطوری عمه خوشگله؟ شهرام 

مونه بر عمه سمیه شبیه غاز میها ولی مامانت در براناراحت نشی  

.مامان: ِا صدرا! درست حرف بزن  

صدرا: یعنی ناراحت میشی به خواهرت توهین کنم؟ یعنی شبیه غاز 
کنین؟ نیست؟ شبیه اردکه خب، اونم نیست؟ چرا چپ چپ نگاه می
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ها، خب شبیه دیو تو دیو و دلبره، آ چرا خودم یادم نبود واقعا هست
سمیرا شبیه دیو و دلبرن منتهی برعکسش .عمو محمد و عمه   

قدر چرت نگو بیا کمک کن.شهرام: ان  

ه وایسید من یکم حرف بزنم با صدرا دلم تنگ شده بود.نوای  -  

 صدرا: من حرفی با تو ندارم عروِس دیو و غاز .

کنی؟ شهرام: جلوی چشم من به مادرم توهین می   

 صدرا: نیست حاال جونت براش در میره.

قدرم بد باشه براتون زحمت ن: ادب داشته باشید. مادر هرچهماما
ی کشیده، سمیرا به ما بدی کرده به شهرام و شاداب از شیره

 وجودش داده، پس ادب و احترام رو یادتون نره .

ما جاست بهتونستم مثل شما فکر کنم، اما بدبختی اینشهرام: کاش می
 هم محبتی نکرده .

ت و زبون بفهم.صدرا:آ قربونه آدم درس  

ای که دستش بود رو محکم تو سر صدرا کوبید که مامان مالقه
جای اون من دردم گرفت و آخ گفتم .به  

زنی؟ صدرا: برای چی می  

 مامان: یعنی من زبون نفهمم؟ 

شعور ادب داشته باش صدرا: کی این رو گفت؟ شهرام؟ شهراِم بی
 هرچی باشه مادر زنته احمق. 

جای کمک وبال گردن و بیا کمک این صدرا اومد بهشهرام: شیدا پاش
 ما شد.

کنم گندرو بپوشونم.گندی زدم هی دارم شوخی میصدرا: آقا من یک  

کار کردی؟ چی -  

من رو عفو کنید.  خدا تقصیر من نبودصدرا: به  

بینی؟ شهرام: د خب بگو دیگه صدرا کلی کار داریم نمی  
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، نیرو کمکی بیاد.گفتمصدرا: همین دیگه منم برای کار  

آخ جون کارگر گرفتی؟  -  

صدرا: آره کارگرن بدبخت بیچاره بودن گفتم یه پولی برسه بهشون 
 ثواب داره.

نکنیم دیگه االن کارگر میاد. رسن؟ شهرام ما کاری میخب ک -  

ده آها صدرا: بذار زنگ بزنم ببینم کدوم گورِی. احمق جواب نمی
هستی ؟ بله ببخشید کجایی عزیزم؟ بیا ، الو، کدوم گوری جواب داد

 کار لنگه بیا بدو .

 شهرام: به کارگر میگی عزیزم؟ 

ای داره برای همون.صدرا: خیلی روحیه حساس و شکننده  

 شهرام: چرت نگو صدرا کی رو گفتی بیاد ؟ 

دنیا اومدی؟ عمه بده من ماهه مگه به ۶صدرا: بابا االن میاد دیگه 
فقط کنار این دوتا نباشم برام بسه. ها رو جابه جا کنماین  

با زنگ در من و شهرام سمت در رفتیم و با دیدن سهیل انگار نفس 
کرد و برای کم آوردم. نگاه شهرام روی صورت من سنگینی می

. تفاوتی روی صورتم بزنم، زیادی دیر شده بودکه نقاب بیاین
هام رو تو هم کردم.اخم  

کنی؟ کار میجا چیاین -  

پشت سرم صدرا اومد: از  

ها َبه کارگر خوش تیپمون. بیا که بهت نیاز داریم، ببین این کارتن -
 باید جا به جا شه .

 شهرام: خوش اومدی سهیل. 

ی جدید مبارک.سهیل: ممنون، خونه  

شاداب جون رو نیاوردی؟  -  

 سهیل: نه خسته بود. خودم اومدم کمک .
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نیازی به کمکت نداریم. -  

جا.یدا؟ بیا سهیل جان اتفاقا کمک الزم داریم بیا اینمامان: ِا ش  

تا شب من حرص خوردم و بقیه کمک کردن. نصف زمان رو من 
نبود؛  توی اتاق بودم و انگار شهرام اصال از این اتفاق ناراضی

چون وقتی دید تو اتاقم لبخند گرمی زد و در و بست. کالفه شده 
امل از قلبم بیرون کنم و این بودم، من هنوز نتونسته بودم سهیل رو ک

شد نتونم جلوی خودم رو بگیرم، دلم نزدیک بودنش باعث می
خواست حاال که تصمیمم رو گرفتم حتی نبینمش اما انگار می
شد .نمی  

حیطشم دیدم خوبه.متون خیلی قشنگه، سهیل: خونه  

تر ها دور باشن قشنگها از زندگیکه بعضیهرحال زمانیآره به -
میشه.هم   

ماست که باید بگم جزیی از یک خانواده سهیل: اگر منظورت با
 شدیم، دوری معنایی نداره.

تون. قیقا معنا داره چون من اومدم که ازتون دور باشم، از همهد -  

دونی طور نیست. راستش چطوری بگم، سهیل خودت میشهرام: این
آرامش دیم یک مدت تو جا برای ما مناسب نبود. ترجیح میاون

 زندگی کنیم.

 سهیل: این مسائل به من مربوط نیست، امیدوارم خوشبخت باشید.

و غذام رو  پوزخندی به حرفش که مطمئن بودم از حرص گفت زدم
ای که سهیل توی خونه بود انگار راه نفسم خوردم. تا آخرین لحظه

بسته بود و به محض رفتنش نفس راحتی کشیدم و خودم رو روی 
دم.زمین ولو کر  

صدرا: پاشو شیدا بابا، شهرام توام چشم بازارو کور کردی با این 
زن گرفتنت، الهی خیر نبینی شیدا پاشو کمر من شکست گمشو بیا 
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 کمک کن.

 شهرام: هو داداش درست صحبت کن با زن من.

صدرا: ای داغ این زنتو نبینیم همگی، بابا بگو بلند شه چهار تا کاسه 
ثل تانک ولو شده این ور اون ور.بشقاب بچینه الاقل همش م  

. بابا خب خسته شدم -  

صدرا:نه بابا؟ دقیقا با چی خسته شدی تو؟ اصال کار کردی؟ پاشو 
زنم تا صدای قدر تورو میام که میام اونقدر خستهشیدا االن ان

ها.جوجه رنگی بدی  

کار به شیدا داری؟ پاشو بیا کارهای دیگه رو کنیم.شهرام:چی  

کردی این عقل اول چهارتا پرده رو وصل میآخه مرتیکه بیصدرا: 
طوری سر صدا کنیم؟ تا صبح همه تو خونه رو دید ساعت چه

زنن.می  

خوابیم؛ خاله و زنن. ما تو حال میشهرام: من و تورو که دید نمی
 شیدا تو اتاق بخوابن که پرده زده شده.

ها مونده؟ حل شده فقط پرده اوف االن همه چی -  

رو انجام بدیم. خانوم نرسیدیم همه چیصدرا: دیگه ببخشید سرکار
مون رو کم کنید، توقع نداری که این وسط ولو دیگه کارمزد روزانه

بینید که سیگار شی؟ اگر کور نباشید اون پسره رو تو بالکن می
کشه و عین بز چشمش به توی خونه است. هو شیدا پاشو، می
جا؟ شهرام طوری کپیدی اونکنه اونگاه میبینی واقعا آدم داره ننمی

ی پسره یک توام که عین ماستی خاک بر سرت. من میرم دم خونه
 گوشمالی بهش بدم دیگه تو خونه رو جرات نکنه نگاه کنه.

 شهرام:

ها پاشو بریم.شرف و نگاه کنیکیو میگی؟ ای ب -  

اشو بریم؟ بذارید برسیم بعد شر راه بندازید.چی چیو پ -  
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پاشو شهرام. غیرت نیستیم.را: دیگه ببخشید ما بیصد  

مامان: عزیزهای من حتما طرف کنجکاوه ببینه خونه رو کی گرفته 
 دیگه.

کنجکاوم برم ببینمصدرا: اتفاقا منم  رو همون چیه، شلوارش جنس 
.کنم  کشتی بادبان ها، شیدا پاشو زنیهایی میعمه جون شمام حرف 

جا.از اون  

شیدم و از جام بلند شدم. نگاهم حرصی رو صورت ای کپوف کالفه
 .ریخت بهم رو صدرا نشست که موهام

هات چپ میشه، بریم مردشورتو نبرده بچه. حرصی میشی چش -
 شهرام.

بار دیگه بزنی بهشهرام: دستت و یک زن من  وصورت سر 
مون میره تو هما.کاله  

اومدیم خونه شو بریم ناموس دزد رو گوشمالی بدیم، صدرا: فعال خفه
 منو بزن .

 از خونه که بیرون رفتن کنار مامان رو زمین نشستم. 

سازه. مامان: صدرا هم که از کاه کوه می  

ها رو بچینم؟ ولش کن بابا، من این -  

مامان: اگر زحمتی نیست کمک کنی بد نیست. انگار نه انگار خونه 
 توست

آوردی.کاش شیده رو هم میمیگم  -  

شد. بیاد وسط این بلبشو که چی بشه اومد کالفه مییمامان: بچه م
رو میارمش.حاال چیدیم همه چی  

کنم همگی رو .یاون موقع که دعوتتون م -  

 مامان: بذار جا بیفتی بعد.

دایی و دایی؟ رد با زنکمامان؟ سهیل آشتی  -  
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کنه، میگه داییت تو روش نگاهم نمیسر نامزدیش؟ آشتی که زن -
گرفتی بهتر بود.شمن زن میرفتی از دمی  

نباید این رو بگم ولی شاداب دختر بدی نیست، مثل شهرام که، بد  -
 نیست.

خاطر قدیم که دونه اما بهداییتم میدونم، زنمن که این رو می -
دفعه گذاشت رفت هنوز ناراحته.شاداب یک  

اونم زیر سر خاله بوده . -  

ریخته همیشه، خدا از سر چی این خانواده سر سمیرا به هم همه -
 تقصیراتش بگذره.

نظر من که ایشاهلل نگذره، ببخشیدا ولی اصال سالمت عقلی وهللا به -
 نداره این زن.

برای تو که بد نشد، یک مرد باهات ازدواج کرده که جونش برات  -
 در میره، البته اگر بفهمی. 

فهمم.فهمم مامان جون میمی -  

افته.کردی که سرش پایین بیاری نمیم کفهمیدی سر شااگر می -  

کردم؟ کارآ، آ من چی -  

از سهیل فاصله بگیر شیدا! این آخرین باریه که بهت هشدار میدم،  -
با نگاه کردن بهش و هول شدن و دست و پا گم کردن فقط باعث 

 میشی شهرام ازت ناامید بشه.

هول نشدم.هم من کی نگاهش کردم؟ اصال -  

نگ کن! یکم هم فکر کن این زندگی ارزشش برو خودت رو ر -
 باالست قدر بدون و الیق باش.

کنم طوری میگی؟ خب دارم همه تالشم رو میمامان جان چرا این -
کار کنم؟ دیگه چی  

طور که عشق توی زندگی خوبه و بهت کمک بیین شیدا، همون -
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کنه، بهتر زندگی کنی به همون نسبت هم وقتی حروم باشه، وقتی می
وقته که دیگه تونه زندگیت رو ذره ذره نابود کنه. اونغلط باشه می

تونی خودت رو حتی آدم بدونی و درست زندگیت رو کنی، نمی
ر، بابت یک عشق اشتباه تیشه زد به ت رو ببین ازش درس بگیخاله

ات نذار، تو دیگه ازدواج کردی، قسمت ریشه چند نفر؟ جا پای خاله
این االن شرایطته، شهرام رو خودت بودی بوده یا خودت خواستی 

ی جدا گفت چشم، گفتی وسایل گفت که امیدوار کردی، گفتی خونه
بینی که از میچشم، بهترین جا رو برات خرید تا باهات زندگی کنه. 

همه هم گذشت تا تو توی آرامش زندگی کنی، سهیل هم که دیدی تا 
ت رو خوب به کار موقعیت گیر آورد رفت با شاداب، پس بهتره عقل

 بندازی.

 آخرین کاسه رو هم توی کابینت گذاشتم.

ها چیه؟ من کار خطایی فهمم منظورت از این حرفمامان نمی -
نکردم ولی باید بهم حق بدی با نزدیک شدن سهیل دست و پام رو گم 

قدر از اون قضیه گذشته که بتونم راحت فراموش کنم؟ کنم، مگه چه  

بینی که باید فراموش کنی، لیاقت این کنی می وقتی به تاهلت فکر -
دونی زندگی و عشق شهرام رو داشته باش شیدا، وگرنه خودتم می

 خوب تموم نمیشه.

کنم ولی چشم مامان جان چشم، من بازم میگم کاری نکردم و نمی -
 چشم.

م شد برو اون یکی کارتن رو بیار.پاشو اینا تمو -  

م.اینا کجا موندن؟ دلشوره گرفت -  

طور چیزا رو جمع کنه.ر نزنه، صدرا خوب بلده ایندلت شو -  

 با تموم شدن حرفش صدرا و شهرام برگشتن .

صدرا: آخیش خیلی وقت بود کسی رو یک گوشمالی حسابی نداده 
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 بودم .

چی شد شهرام؟  -  

که طرف درو باز کنه ها،  تا قبل از اینصدرا: شیدا شوهرت وحشیه
در که باز شد این شد شبیه ببر وحشی در حال عین آدم وایساده بود؛ 

 انقراض، گند زد به هیکل یارو.

.ای کردم و به شهرام خیره شدمخنده  

آقای غیرتی خودم. -  

ه برو گمشو بابا، آقای غیرتی خودم.ا-صدرا: اه  

برو ادای خودت رو در بیار. -  

تا تو هستی برای چی ادای خودم رو در بیارم؟ هنوز همین یک  -
کارت دراومده این خونه حاال حاالها تموم  ن رو چیدید؟ شهرامکارت

 نمیشه.

ها رو بگید چی شد؟ارتنکبابا ول کنین این  -  

شهرام: هیچی بهش فهموندم به اهالی این خونه باید احترام بذاره، 
 همین.

طوری نبود، یکم التی تر بود. من یک صدرا: منتهی یکم لحنش این
ترین جای شهرم فقط یک شلوار شیش جیب لحظه فکر کردم جنوبی

چاقو ضامن دار کم داشت. وای اگر سیبیل هم داشت عالی و یک
دونی چی گفت؟ برگشته به یارو میگه مشکلی شد، اولش میمی

عقل تو این ، آخه پسر بیاش گرفتهست داشی؟ یارو خودشم خنده
زنه؟ طوری حرف میمنطقه کی این  

 مامان: االن حل شد تموم شد؟ 

 شهرام: بله خاله نگران نباشید.

نگرانیم بابت این خونه است  مامان: از اول هم نگران نبودم. بیشتر
کردن شماها حاال حاالها تمومی نداره.که با شل کار  
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  کنیم؟ کارصدرا: دیروقته، خب چی

قدر با تحکم و جدی گفت که مامان به هرکدوم کاری سپرد و اون
 ناخودآگاه عقب گرد کردیم و رفتیم پی انجام دستوراتش .

برام نمونده بود  چند روز طول کشید تا خونه شکل بگیره. دیگه کمر
زدم. صدرا توی این چند روز چند ساعتی می و ناخودآگاه غر

کرد اما شت به ما کمک میگبرمیرفت کارخونه و باز می
 خداروشکر از سهیل خبری نبود .

های شیده رو جواب بده و که یک دستش تلفن بود تا بهونهمامان هم
 رو بهامتونستم خونهیک دستش به وسایل بود، باالخره می

ترین حالت ممکن ببینم، همه چیز قشنگ بود، با دیدنش خوشگل
.کردمه وسایل نگاه میزدم و با عشق بناخودآگاه لبخند می  

که عین منگال لبخند بزنی برو چهارتا چایی بریز، جای اینصدرا: به
کنی، الهی دستت بشکنه شیدا که با ادم مثل کارگر هم برخورد نمی

اخه المصب طرف کارگرم میاره یک چایی بهش میده، بدنم خشک 
 شد توی این چند روز. 

اری؟ پاشو برو خودت بریز، دست ند -  

ریزم عزیزم.هرام: من میش  

ریزم. خواد میرم ولی برای صدرا نمینمی -  

صدرا: ای صدرا دستت بشکنه که نمک نداره، دختره ی یاغی، 
مونی بزن خاک بر سرت شهرام با این زن آوردنت، عین ماست می

 تو دهنش آدم بشه. 

ها.مامان: من نشستم  

گفتم شهرام زن یتون سر چشم بشینید عمه جون، داشتم مصدرا: قدم
اگر سر ساعت مقرر کتک نخوره پررو میشه بهت گفته باشم نگی 

خوام.نگفتی من خیر و صالحت و می  
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زنی. شهرام: حاال تو خودت زن بگیر ببینیم چه گلی به سرش می  

گیرم اگرم بگیرم یک گوش به فرمانش رو صدرا: ببین من نمی
خونه پاش رو بذارید تو  که تو تلویزیون گفت آقا میادگیرم، اونیمی

هاش رو تشت رو گیر میارم میگم خودش یکی برام جور کنه گفته
رعایت کنه، شب به شب پام رو بذاره تو تشت شیر با گل و بلبل، پام 

طوری باید ادم زن بگیره نه ام بره، اینرو ماساژ بده قربون صدقه
ات خواد خفهیکی مثل این شیدا که بهش یک چایی میگی بریز می

ی پررو.کنه دختره  

نظرم تا صدرا هست نیازی نیست شاداب خواهرشوهر مامان: به
 بازی دربیاره.

فهمن روابط صدرا: اون شادابم یک ماستی مثل این یکی، اینا چه می
ی ما اصول رو فقط عمه سمیرا رعایت خانوادگی چیه؟ تو خانواده

مونه برای عروس آفرین بهش.کنه، مثل شمر میمی  

گاله بسته هم میشه؟  هرام: صدرا اونش   

 صدرا: ساعت داره یک تایمی به بعد بسته میشه.

افته.شهرام: قطعا فقط توی خواب اتفاق می  

.هاطوری داد میزننتوچه؟ شیدا! اون چایی چی شد؟ اینصدرا: به  

سینی چایی رو بیرون بردم و برای هرکس رو جلوی روی خودش 
م گرفت اما انگار ندید رو باال برد خنده  گذاشتم، به محضی که چایی

 و با خوردن اولین قلوپ دادش هوا رفت :

الهی درد بگیری شیدا. -  

که به خودم بیام بالشت رو برداشت و کوبید تو سرم و شروع قبل این
کردن زدن من البته بیشتر شبیه نوازش بود تا زدن، شهرامم که 

خندید.ماشاهلل فقط می  

خورد و مامانم از همه جالب تر بود چون راحت چاییش رو می
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کرد.اصال نگاهمون نمی  

آی بسه دیگه، شهرام ببینش . -  

ریزه؟ خوبه بیشتر صدرا: آخه جز جیگر زده کی تو چایی فلفل می
نخوردم، شهرام توروخدا مواظب باش این هر آن امکان داره تو 

مراقب باش داداش، غذات سمی، مرگ موشی چیزی بریزه خیلی 
 اگر یک درصد به مامانه تو رفته باشه اصال ذات خوبی نداره.

 مامان: شماها استراحت ندارید؟ من میرم بخوابم. 

که صدرا: برید عمه جون حق دارید از همه خسته تر شمایی، این
فقط راه رفت دستور داد، ما سه تا نابود شدیم، از االن بگم تا بیست 

جایی ندارید.سال اجازه جا به   

کال تموم ها رو هم ببریم انبار دیگهشهرام: نگیر بخواب، این کارتن
 شه.

 صدرا با نق سرجاش نشست.

سانسور دیگه.آبابا برو گمشو بذار تو  -  

 شهرام اشاره ریزی به من کرد.

پاشو داداش کارت هم دارم. -  

ختم و ای باال انداداره اما شونهکنجکاو بودم که بببنم باهاش چیکار
ها رفتم تو اتاق، مامانم بیدار بود و به بعد از بردن و شستن لیوان

 سقف خیره بود:

.نخوابیدی که مامان -  

بره، چند روزه فکرم خیلی درگیره.نمی خوابم -  

چرا؟ چیزی شده؟  -  

دونم تکلیف آینده.مون چیه؟ تا نگرانم شیدا، خیلی هم نگرانم، نمی -
بده و داییت کمک حالم باشه؟  کی قراره آقابزرگ خرجم و  

قدر خرج دارید آخه؟ مگه شما چه -  
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قدر شد؟ بیشترش رو شهرام داد ولی دونی چههمین جهاز تو می -
 بازم کم پولی نبود.

کنی. مگه آیه نازل شده جهاز رو حتما دختر خیلی فکر و خیال می -
دشم شهرام که تونستیم آوردیم دیگه بعببره مامان؟ تازه ما هم تا جایی

طوری نیست.اصال اون  

 لبخندی زد.

های دیگه طرفدار شوهرتی، آفرین، همیشه دوست دارم مثل خانم -
تونه کمرش پشتش باش مادر، مرد اگر زنش پشتش باشه هیچی نمی

جز بابات.رو خم کنه. البته به  

حسرت تو کالم مامان نیشم رو بست و تا خواستم حرف بزنم با دیدن 
یش و بعدشم به پشت خوابیدنش فهمیدم از اون های اشکچشم

سوخت زماناست که باید سکوت کنم و هیچی نگم ولی دلم از این می
کرد، اونم پدری که بدترین بال که مادر من هنوزم به پدرم فکر می

 پول رو سرمون آورده بود و بدون فکر به عاقبت کارش من رو به
سپره، رو به دست کی میدونست من فروخته بود. اما شاید اونم می

ها خودم رو گول دونست شهرام مثل مادرش نیست. با این حرفمی
 زدم و خوابیدم.

از فردای همون روز تصمیمم رو گرفتم، من باید به خودم، به 
کردم که مثل خاله نیستم.مادرم، به شهرام ثابت می  با که نیستم کسی 

 !دیگه مرد یک با افکارم توی ولی باشم مونخونه سقف زیر همسرم

 )شش ماه بعد(

رفت اما هنوز عشقزندگی مشترک من و شهرام به خوبی پیش می  
شب به شب که از  .بود نگرفته شکل من در معمولش، مفهوم با

آوردم و کنار های دیگه شام میگشت، براش مثل خانمسرکار برمی
گاهی هم  زدیم ودیدیم، حرف میخوردیم. تلویزیون میهم می
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شد اما هنوز نتونسته بودم زن کاملی براش باشم. مون میبحث
داد اما متوجه کرد و توی معذورات قرار نمیوقت بهم گالیه نمیهیچ
گیره، یاد حرف ست و به سختی جلوی خودش رو میشدم کالفهمی

گفت " اگر نتونی مرد رو از خودت دوست دختر صدرا افتادم که می
زت خسته میشه " این دقیقا چیزی بود راضی نگه داری دیر یا زود ا

ترسیدم .که ازش می  

با یادآوری زهرا که اصرار داشت پارمیس صداش بزنیم تلفنم رو 
هاش انرژی بگیرم. دقیقا کپی برداشتم، دوست داشتم بازم با حرف

برابر اصل صدرا بود، خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده بود 
شد ازدواج بود که گاهی باعث می فقط تنها مشکلی که بینشون بود

باهم دعوای بدی کنن و ترکشش به ما هم سرایت کنه، مخصوصا 
ی ما یک دل سیر اومد خونهشد میصدرا که هروقتی دعواشون می

داد. از نظر اون باعث و بانی این رابطه من بودم و به من فحش می
م، از شدن من مقصر بودوقتی باهم خوب بودن که هیچ، وقتی بد می

بار که خیلی گفتم ولی یکگرفت و چیزی نمیام میهاش خندهحرف
عصبیم کرد گفتم : " ببین من فقط گفتم دختر خوشگله تو نتونستی 
جلوی خودتو بگیری سریع رفتی باب آشنایی رو باز کردی دیگه 

دونی؟ " چرا من رو مقصر می  

که اگر تو جواب صدرا هم مثل همیشه تو آستینش بود : " برای این
گشتم سمتش ریختش و ببینم برم جلو " گفتی خوشگله من برنمینمی  

ی زندگیم گفت تو شدی فرشتههایی که باهم خوب بودن میاما وقت
رو آوردی تو زندگیم همتا نداره .یکی  

هاش و حرکاتش بلند خندیدم و شماره زهرا رو با یاداوری حرف
 گرفتم: 

سالم عشقم . -  

سالم.  -  
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ش محکم زدم تو سرم، قطعا باز دعواشون شنیدن صدای گرفتهبا 
داد هیچ همین ذره شده بود. این دختر در حال حاضر انرژی که نمی

اومد .گرفت اما کاری ازم برنمیام ازم میانرژی  

چی شده باز؟  -  

تند شروع به -منتظر همین حرف بود که فوران کنه چون تند انگار
 حرف زدن کرد:

من میگه تو  شخصیت به من میگه تانک، بهی بیدیوونهی پسره -
هامون زشت میشن. به من میگه گالبی زشتی اگر تو رو بگیرم بچه

طوریم؟ من بد هیکلم؟ بخدا شیدا، میگه هیکلت شبیه گالبیه، من این
رو بخاطر این صدرای مسخره رد هزار تا خواستگار دارم همه

 کردم اینم جوابم .

که ناراحت نشه دستم رو گاز گرفتم تا بودم، برای اینام گرفته خنده
 جلوی خودم رو بگیرم.

شناسی شوخ طبعه. عزیزم صدرا رو که می -  

بخوره تو سرش این شوخ طبعی، اومده خونه ما مامانم رو دیده  -
صاف برگشته گفته تازه فهمیدم زهرا به کی رفته شما هم زشتید، 

؟ آخه مگه مادر من باهاش شوخی داره  

گفتی اخالق صدرا چطوریه.احت شدن؟ خب میای وای نار -  

چی میگفتم آخه؟ مامانم از اون روز به خونش تشنه است آبروم  -
ام بفهمونم دلیل رد خواستم به خانوادهرو جلو همه برد، خیر سرم می

کردن خواستگارام این شازده است تا دست از سرم بردارن، 
دا، فقط مونده بود بپره کل دخترای کرد که شیکار میدونی چینمی

وقتی هم بهش گفتم خودت رو جمع کن میگه فامیلمون رو ماچ کنه، 
همه زیبایی فامیالت دست و دلم رو لرزونده تو چرا بین اینا شبیه این

ای .سیب گندیده  
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اش که بلند شد گوشی رو از خودم فاصله دادم تا صدای صدای گریه
ام روخنده  .نشنوه 

ثرات نفرین تو و مادرته.خاله: ا  

شایدم نتیجه کار خودتون. -  

هاست شیدا؟ شاداب: االن وقت این حرف  

 شهرام:

که زندگیش به بازی گرفته شد تو شاداب تو دخالت نکن، اونی -
 نیستی.

میدی. دیگه فقط  شاداب: بس کن داداش، تو به شیدا همه جوره بها
بسه دیگه، اگر زندگی  مونده بیاد مارو بزنه و تو براش کف بزنی.

 شیدا خراب شد زندگی منم قبال خراب شده یادتون که نرفته.

 سهیل: بگیر بشین شاداب، داد نزن سرم رفت.

شاداب با گالیه نشست و حرصی سهیل رو نگاه کرد، پوزخندی به 
کالفه سهیل زدم. چهره  

کنه چون شوهرش اصال می غر-که شاداب جون زیادی غرمثل این -
کنی به گفتم هر چهمی ش و نداره، بگذریم. خاله جان داشتمحوصله

دونیم اون خود کنی، من و مامانم حتی نفرین هم نکردیم چون می
 باالیی بلده چیکار کنه.

خوام، می کردن ندارم شیدا، فقط ازت یک چیزخاله: من جون بحث 
 برو تو اتاقم یک صندوقه بردار بیار.

هام چهارتا شد، این همون صندوق با شنیدن اسم صندوق چشم
که بخاطرش به این راه کشیده شده بودم و پاک معروف بود؟ همون

فراموشش کرده بودم؟ با هول بلند شدم و خوب گوش دادم ببینم کجا 
رو میگه، در اتاقش رو باز کردم و بدون نگاه به اطراف سمت 

تم خواسها پنهون بود میهاش زیر لباسکمدش رفتم، طبق گفته
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بیرون ببرمش که درش باز شد و چیزایی جلوی روم افتاد زمین که 
 نفسم از دیدنشون بند اومد .

با شوک روی زمین نشستم و دونه به دونه اشون رو نگاه کردم، 
ی اتاق کشوندم و محتویاتش رو شد، تن لرزونم رو گوشهباورم نمی

 جلوم چیدم .

ی تقه در سرم رو بلند با گریه به عکس توی دستم خیره شدم. با صدا
 کردم. خاله بود که داخل اومد.

اینا چیه؟ باز یک بازی جدید راه انداختی؟ حتما این سرطان کوفتی  -
 هم دروغه مگه نه؟ 

.هیچی دروغ نیست شیدا، باور کن -  

ها یعنی چی؟ کنم، این عکسو بگی باور نمیهرچی رو ت -  

که این من بود. اونیکه پدرت با من نامزد بود، عاشق یعنی این -
 وسط بازی خورد من بودم نه مادرت. منتهی یک فرقی داشتیم. قبل

افتاد. بدون اطالع خانواده، عاشق و معشوق  اتفاق رسمی نامزدی از
بودیم، باهم بودیم، وقتی اومد خواستگاری با دیدن مادرت انگار من 

از بین رفتم، من مردم براش، از مادرت خواستگاری کرد و 
دونی.زمان هم محمد اومد خواستگاری من، بقیه شو هم میهم  

گناه همه سال دلیل نفرتت از مادر بیآخه این یعنی چی؟ پس این -
هایی که اون روز زدی چی بود؟ چرا من همین بود؟ پس اون حرف

خواستی تو سرم مادرم رو مقصر جلوه بدی؟ این وسط مادرم چه 
 تقصیری داشته؟ 

ی .هیچ تقصیری، هیچ -  

جیغ کشیدم : یعنی چی خاله؟ داری میگی مادر بدبختم مقصر نبوده 
همه سال هیچ گناهی همه بهش بدی کردی؟ میگی مادر من اینو این

طور ها تو بدبختی و اعتیاد بابام زندگی کرد؟ تو چهنداشته و سال
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تونیقدر میکارو بکنی؟ چهوری تونستی با ما اینطآدمی هستی؟ چه  
طور ه االن بشینی و بهم این خزعبالتو بگی؟ چهعوضیباشی ک

قدر کثیف باشی؟ تونستی ان  

هام رو گرفت، برای اولین بار بود عجز رو توی نگاه خاله دست
دیدم، دستم رو پس کشیدم و تند نفس کشیدم. می  

دونم دونم، حماقت کردم. میگوش کن شیدا. من احمق بودم می -
رو ببین. دیگه چی برام مونده؟ خدا االن عوض شدم، من ولی به

بینی؟ تو یک قدمی مرگ چیزی برای از دست دادن ندارم می
ها عشق حبیب. بابات تو قلبم موند، مثل خودت، وایسادم. من سال

شق به یکی دیگه زندگیت رو عاشق سهیل بودی درسته؟ توام با ع
 شروع کردی، با پسر من، توام یکی هستی مثل من.

واستم تو باعثش شدی.ولی من خودم نخ -  

دونی حبیب منم نخواستم شیدا، منم مجبور کردن زن محمد شم، می -
قدر دونی چهقدر بهم وعده و وعید زندگی خوش رو داده بود؟ میچه

مون برنامه ریزی کرده بودیم؟ تو کدوم یکی از این برای آینده
یل کدوم سهها رو از سهیل گرفتی که بفهمی من چی میگم؟ هیچوعده

روند. هیچ قولی بهت نداده بود اما تو حتی تو  رو از خودش می
 دست برداشتی از عشقش؟ 

قدر بهم عالقه داره من االن شهرام رو دوست دارم. وقتی دیدم چه -
قدرم پست نیستم با پسر توعشق سهیل رو خاک کردم خاله، من اون  

از تو و که بده. برای این جولون مغزم توی دیگه یکی و بشم یکی
که از زندگی شاداب و سهیل ات دور بشم، برای اینهای مسخرهنقشه

خاطر کار کردی؟ بهجا رفتم، که نبینمش، اما تو چیدور بشم از این
یک انتقام کور  مادر من رو بدبخت و سیاه بخت کردی، ما زندگی 
 خوبی داشتیم تو بودی که خرابش کردی و نشستی به تماشا کردن.

زش هیچی و نداره شیدا، دیدی که تورو هم به پول پدرت ار -
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 فروخت.

من کاری به بابام ندارم، اونم یک کثیفی مثل تو که امیدوارم مثل  -
دونی چیه؟ اصال ناراحت نیستم که داری خودت تاوان پس بده. می

میری، ولی حیف خاک، تو حتی الیق مرگ هم نیستی، از االن می
قدر که میان رو جسد تو، تو ان سوزههایی میدلم برای مورچه

کنی .توجیه میآشغالی که هنوزم خودتو   

قدرام که فکر کنم شیدا، فقط خواستم بدونی اونمن توجیه نمی -
کنی من پست نیستم، میگی با پسرم خوشبختی؟ فکر کردی می

 ناراحتم از این قضیه؟ من از خدامه تو

ادری نکردم، حتی قدر که براش متو با شهرامم خوش باشی؛ اون -
ام به دلم مونده. باورم کن!های مادرانهی محبتعقده  

کنم. امیدوارم تو این دنیا و اون دنیا زجرش وقت باورت نمیهیچ -
زمان با دل قدر آشغال بود که همرو بکشی؛ حتی اگر بابای من اون

کار تو و مادرم بازی کرد، باز هم حق ما نبود بخوای باهامون این
گناه و ی بینی. تو از بابای من انتقام نگرفتی؛ تو از من و شیدهرو ک

مادرم انتقام گرفتی اونم به ناحق؛ ایشاهلل تقاصش رو پس بدی. 
گذرم!وقت ازت نمیهیچ  

فت: گخواستم از در بیرون برم که می  

تو عاشق سهیلی نه؟  -  

نه اون هم یکی مثل تو! ازش متنفرم؛ مطمئن باش اگر نزدیکم  -
ندازم دیگه!بشه، تف هم تو روش نمی  

با عصبانیت از در بیرون رفتم و سینه به سینه سهیل شدم؛ از خشم 
اش زیادی سرد و خشن بود.زدم؛ چهرهدرونم نفس نفس می  

از من متنفری؟  -  

دونستی؟ زنی. چطورنمییمآره حالم رو بهم  -  
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مطمئنی؟  -  

آره مطمئنم! -  

جا و این خوایم از اینو شاداب هم میباشه مشکلی نیست؛ من  -
 کشور برای همیشه بریم ولی باهات حرف دارم قبل از رفتن!

جدا ؟ شرمنده من حرفی ندارم. -  

کنارش گذشتم و سمت پذیرایی رفتم. از سهیل خبری نبود و  از
کجا رفته! شاید پیش خاله و شاید هم جای دیگه  جانمیدونستم از اون
های شاداب از بین رفته بود و جاش رو به گریه برام مهم هم نبود.

مات بودن داده بود. شهرام هم که بی حوصله فقط در و دیوار رو 
 نگاه میکرد.

چی شد؟  -  

هیچی. -  

کارت داشت؟ گفت باید باهات حرف بزنه!چی -  

است! بریم شهرام. محیط اینجا زیادی خفه   

بره و بدون هیچ  سری تکون داد و بلند شد؛ بدون اینکه پیش خاله
حرفی از در بیرون رفت و منم دنبالش رفتم. تو ماشین که نشستیم، 

 سمتم برگشت.

گفت؟ چی می -  

کنه. دیگه حتی چرت و پرت! هر سری یه داستان برام تعریف می -
دونم حقیقت چیه!؟نمی  

هنوز برات مهمه؟  -  

د اصال ؛ اون زمان هم حماقت کردم تو کاری که بهم مربوط نبو -
 سرک کشیدم.

کار داشت باال؟ سهیل چی -  

سهیل؟ هیچی. ندیدمش! -  
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خواستم چیزی هم داد حرفم رو باور نکرده اما نمینگاهش نشون می
خواست حساسیتش رو بگم؛ شهرام روی سهیل حساس بود و دلم نمی

 بوسید. رو بیشتر کنم؛ دستش روی دستم نشست و سرم

باشه؟  نیدی،بیخیال خونه مادرم و هرچی ش -  

کردی!باید باهاش خدافظی می -  

میارم.ندیگه تو رو  فردا باز خودم میام. -  

کنی!لطف می -  

 راه افتاد و بدون اینکه حرفی بزنیم، دم یه رستوران وایستاد.

شام رو بیرون بخوریم.  -  

ای گفتم و پیاده شدم. هوا خیلی دلگیر بود دقیقا مثل دل من! «باشه»
کار رو کرده باشه اما دست خطی که ازش این شد بابامباورم نمی

بار خاله حقیقت رو گفته.داد اینها نشون میشناختم و عکسمی  

هم مثل بقیه خبره. اونحقیقتی که مطمئن بودم مادرم هم ازش بی
گفت خاله دچار توهم عشق بوده و توی تصوراتش بابا رو به می

ناخواسته به دیده. چقدر ساده بود مادر من! جای عشقش می
ی بابا مدام کرده بود و تاوانش رو پس داده بود. چهرهخواهرش بدی 

طوری رو این جلوی چشمم بود. مردی که دو تا زن اون هم خواهر
از هم به خاطر عشق، دور کرده بود. از دید یه زن بابای من هنوز 

ای روی صورتش و هم جذاب بود، هرچند که اعتیاد سایه تیره
اش انداخته بود.ی مردونههاجذابیت  

جا بشینیم؟ اون -  

م و نشستم.گیج سر تکون دادبا شنیدن صدای شهرام  

های مامانت رو باور کنم؟ بهم عکس شهرام، به نظرت باید حرف -
بود، مطمئنم که دست خط خودش بود. های بابام نشون داد. نامه

شه واقعا !باورم نمی  
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ا با همیم؛ ول کن گذشته و هرچی دیگه مهمه؟ االن مهم اینه که م -
 که مربوط به اونه!

ترسم کسی بهش بگه بیشتر دونم باید به مامانم بگم یا نه؟! مینمی -
 داغون شه!

هنوزم بابات رو دوست داره؟ -  

شه؛ موندم عاشقانه! هنوز هم وقتی اسمش میاد چشماش تر می -
نه!کار ها رو کچطور بابام تونست با زنی مثل مامانم این  

هاست؛ ولی امشب لعنت بیاد به اعتیاد که باعث و بانی خیلی اتفاق -
مال ماست شیدا، باشه؟ حالم اصال  خوب نیست. جان من بیخیال 

ست!هرچی شنیدی و هرچی حقیقت و گذشته  

ر اختیار شما!باشه عزیزم؛ من دربست د -  

کنه چه برسه به من هات مرده رو زنده میای جانم همین خنده -
اشق! ع  

من همراه غذا زیتون یادت نره. زبون باز؛ برای -  

؛ غذای اصلی چی باشه؟ تو جون بخواه خانوم -  

زمان شام سعی کردم ذهن شهرام رو به سمت چیزهای دیگه بکشونم 
کم تونست باهام راه بیاد و پا به پای -تا دیگه فکر و خیال نکنه. کم

شد و گاهی بلند می هامونمن شوخی کنه و بخنده. صدای خنده
هایی که نگاهکردن؛ از همونمیزهای بغلی هم با خنده نگاهمون می

حالشون، چقدر شادن. چقدر خوشبختن.خوش به  

ها و مردها ام بارها به زنهایی که تو زندگی گذشتههمون نگاه
بار دیگه مادر پدرم رو توی این کردم یکانداخته بودم و آرزو می

 شرایط ببینم.

بستنی خوردیم و توی پارک یکم قدم زدیم.یشنهاد من، بعد از شامبه پ  

نظرت چیه بچه دار شیم شیدا؟  -  
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االن؟  -  

که نه، کال! نه تو پارک -  

ه؟!مسخره، منظورم از اآلن زمانش -  

آره دیگه پس کی؟ وقتی صد سالمون شد؟ خیلی احساس تنهایی  -
ی شاداب و سهیل دونم تو هستی، صدرا هست، حتکنم شیدا. میمی

یک چیزی کمه! کنم انگارهم هستن اما بازم احساس تنهایی می  

موافقم. -  

تونست دیگه چی شهرام با شنیدن حرفم حسابی ذوق زده شد و نمی
 .گرفت هاشدست باید بگه. با شوق دستم رو میون

مطمئنی؟  -  

ای بیشتر!از هر لحظه -  

…یاز به زمان داریکنی نطوری گفتم. اگر احساس مینه همین -  

نیاز نیست تا این حد مراعات منو کنی شهرام! من گذشته رو از  -
شه؛ باور کن!یاد بردم. االن تمام زندگیم تو وجود تو خالصه می  

خدایا شکرت خدا! -  

که  زد، منتها آنقدر آرومسرش رو به سمت آسمون بود و حرف می
سامون بگیره و دیگه  شنیدم. تو دلم از خدا خواستم زندگیمونمن نمی

.مشکلی تو زندگیمون به وجود نیاد  

سال این وسط فقط به فکر دکتر رفتن بودن سال بعد) دوستان یکیک
اش از ایران نیفتاده هیچ اتفاقی جز اتفاق ازدواج صدرا و رفتن خاله

 برای همین از حوصله جمع خارج بود(

رفته بود و هیجان با ذوق به سمت خونه رفتم. تپش قلبم اونقدر باال 
ام از بس کردن دیوونهکار کنم. همه فکر میدونستم چیداشتم که نمی

دونستن من چه خبر که نیشم باز بود، حق هم داشتن اونا که نمی
مهمی تو وجودم دارم. بعد از حرف زدن و به نتیجه رسیدن با 
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 شهرام یک سال طول کشیده بود تا حامله بشم.

کس ودم ولی تا آزمایش ندادم نخواستم هیچهام شک کرده باز حالت
 حتی شهرام بفهمه.

خداروشکر خاله از ایران رفته بود و دیگه تو زندگیمون نبود که 
تونستم این خبر خوب رو با شوهرم و غصه چیزی رو بخوریم و می

 صدرای تازه داماد و زهرای تازه عروس جشن بگیرم.

میم برای بچه دار شدن گرفتیم ها دقیقا  دوماه بعد از اینکه ما تصاون
با یه مراسم مجلل ازدواج کردن و باالخره زهرا به آرزوش رسید، 

 هرچند که هنوزهم بحث زیاد داشتن.

توی کیفم دنبال کلید بودم که با شنیدن اسمم از زبون کسی که 
خبر بودم، دست و پام شل شد.سال ازش بییک  

 به سمتش برگشتم و نگاهش کردم.

کنی؟ کار مییجا چاین -  

تونم دیگه تحمل کنم!بزنیم. نمی باید باهم حرف -  

ز اینجا بری هر وقت شاداب و شهرام بودن بیایی.بهتره ا -  

کنی؟ با اون همه ادعای عاشقی؟ می از من فرار -  

گرفته بود. بچه بودم خر مغزم رو گاز -  

بریم باید حرف بزنیم! امروز نباشه اون روز فرداست. پس بذار  -
 تو عین آدم حرفام رو بزنم و برم.

اومدی. من حرفی ندارم شرمنده، خوش -  

داد و  فشار در بی توجه کلید رو توی قفل انداختم که دستش رو به
 قبل اینکه بتونم در و ببندم باهام وارد حیاط شد.

جایی!فهمی چی میگم سهیل؟ میگم برو؛ خوب نیست ایننمی -  

چرا؟ شوهرت گیر میده؟  -  

آره گیر میده. چیز عجیب غریبیه؟ خوشش نمیاد با تو حرف بزنم.  -
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 هرچند من هم رغبتی به حرف زدن با تو ندارم.

فا  لج نکن!باید حرف بزنیم شیدا. لط -  

. بابا عجب گیری افتادم!بیا برو جون مادرت -  

خوام وقتت رو بگیرم، داری عصبیم میکنی. کال  ده دقیقه می -
 سخته؟ 

 سخته. تحمل یک دقیقه توام سخته، چه برسه ده دقیقه! بیا آره وهللا -
 زود بگو و برو شرت رو کم کن.

 پشت سرم داخل اومد؛ کالفه نگاهش کردم.

حرفت رو بزن و برو. -  

…این داری اشتباه میکنی؛ من هیچ عالقهمشیدا راجب  -  

من االن خوشبختم اگه شما بذارید.  کنی برام مهمه؟چرا فکر می -
رام یک محبت خدادادی بود که اومد توی زندگیم. اصال  هم از شه

 وضعیتم ناراضی نیستم؛ برای من گذشته اهمیتی نداره.

برای من داره؛ هروقت کنار شاداب هستم تو به فکرم میایی. حالم  -
از خودم دونم احمقانه رفتار کردم. تو رو ست شیدا. میبهم ریخته

 روندم اما واقعا  پشیمونم.

 ! جدا ؟ پشیمونی؟ آخی... پس بدو بریم طالق بگیریم بریم باهم! اِ  -
کنم. قدیم هرچی بوده ببین پسر خوب من اصال  دیگه به تو فکر نمی

رو بذار پای خامی و بچگی من، وگرنه االن که به اون روزها فکر 
ای هم بهت ندارم.کنم، حتی عالقهمی  

من باورت نمیکنم! -  

. تو با شاداب ازدواج کردی و من با شهرام کنی؟چی رو باور نمی -
به نظرت خیلی مردونگِی که بیای به زن شوهردار این خزعبالت 
رو بگی؟ اون زمان یادمه غیرت حالیت بود، با خاله اینا وصلت 

ی شوهرم؛ مطمئن کردی دود شد رفت هوا؟ برو بیرون از خونه
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شوهرمه و بس!دارم تمام فکر و ذکرم ای به تو نباش من هیچ عالقه  

گی؟ داری دروغ می -  

خب پس وایستا. -  

خواستم از تو کیفم دربیارم که سمتم اومد؛ ی آزمایشم رو میبرگه
اینکه به خودم بیام بغلم  کنه و بدونکار میبدون اینکه بفهمم چی
ی عمرم بود؛ شاید یک روزی و یک زمانی کرد؛ بد ترین لحظه

چشمی بندازه، اما االن، با وجود آرزو داشتم سهیل به من گوشه 
ای که ثمره عشق به وجود اومده بینمون مردی مثل شهرام و بچه

ی تلخی بود.، زیادی صحنهبود  

ام دست خودم نبود. زور زدم از بغلش بیرون بیام، اما هر چی گریه 
.نشد که نشد تقال کردم شد  تا خواستم نفسی بکشم، کلید به در انداخته 

ی من، شهرام و زهرا و صدرا داخل اومدن!حبس شدهو میون نفس   

بودم، مخصوصا  از نگاه مات و ناراحت شهرام! هرچی گیج شده
کیسه دستش بود روی زمین افتاد و فقط نگاهم میکرد؛ با گریه از 
بغل سهیل بیرون اومدم و خواستم دنبالش برم که زهرا دستش رو 

 جلوی من گرفت و خودش دنبالش رفت.

ام کل خونه رو برداشت. روی زمین نشستم و صدای گریهحال بی
کنه؛ چی رو حتم داشتم دیگه شهرام توی روم نگاه هم نمی

کرد خواستم ثابت کنم که باور کنه؟ اون هنوز هم گاهی فکر میمی
مند شدم و گاهی فکرم درگیر سهیل که از روی ترحم بهش عالقه

هرچی بلد بودم ثابت  طور مواقع باشه و این من بودم که اینمی
کردم اون برای اوایل بوده و حاال نفسم به شهرام بنده!می  

ای غرید:صدرا با صدای نسبتا بلند و کنترل شده  

کشید؟ تف تو روی کنین شماها؟ خجالت نمیاینجا چه غلطی می -
های عوضی!هردوتون. آشغال  
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…بخدا -  

ط خفه شو! چطور تونستی آخه؟!خفه شو شیدا. فق -  

خدا سهیل بگو چه غلطی کردی؛ زندگی من گوش کن به من. به -
کنی؟ رو به گند کشیدی، اآلن وایستادی مثل بز نگاه می  

 سهیل با سری زیر افتاده نالید:

تقصیر شیدا نیست! -  

ه  حرفش رو باور نداره.دهنده این بود ک خند صدرا نشوناما نیش  

یر کیه؟ تقصیر کیه پس؟!هللا قانع شدم و آروم؛ تقصجدا ؟ باریک -  

با عصبانیت سمت سهیل رفت و باهم گالویز شدن. سهیل حتی از 
حتماال  خوب فهمیده بود هیچ چیز نمیتونه کرد. اخودش دفاع هم نمی

که بلند شد، تازه من رو انگار ام صدرا رو آروم کنه. صدای گریه
ر کرد.ام رو شدیدتمحکمش گریهدوباره دید چون سمتم اومد و سیلی   

هایی هستید شما؟ بدبخت شاداب! بدبخت شهرام! چطور آدم -
ی خود شهرامجا تو خونهشون کردید، حاال اینبیچاره  هاتون عقده 
کنین؟خرج می رو  

خورم من کاری نکردم صدرا؛ سهیل خودش به قران قسم میبه -
 زور اومد تو!

به زور هم بغلت کرد؟  -  

د.سهیل با صدای بمی جوابش رو دا  

فهمی؟ دا نیست... نمیمیگم هیچی تقصیر شی -  

ها؟! پس اینا همش زیر سر تو بود، -  

های چپ و شد و سیلیصدای داد صدرا یک لحظه هم آروم نمی
داد.راستش به صورت سهیل، خشم درونش و نشون می  

سهیل بلند شد و قبل از اینکه درگیری مجدد پیش بیاد سر به زیر 
ا نفرت بدرقه راهش بود. از اون همه عشق که ام ببیرون رفت. نگاه
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بود. کردم، فقط نفرت باقی موندهقدیم حسش می  

خواست بره که دنبالش دویدم. دستش رو گرفتم اما صدرا هم می 
 خیلی زود پسم زد.

به من دست نزن! -  

کنم؟ نظرت من به شهرام خیانت میشناسی. بهصدرا تو منو می -
بودم آزمایش کن؛ بیا نگاه کن امروز رفتهگم صدرا باور دروغ نمی

 بارداریم رو بگیرم. نگاهش کن!

با لرزش برگه آزمایشم رو درآوردم و نشونش دادم. نگاهش مات و 
 غریبه بود.

طور آدمیم که با وجود ام صدرا؛ توروخدا تو بگو من اینحامله -
همه عشقی که نسبت بهش بچه تو شکمم یا با وجود شهرام و این

م، بهش بدی کنم؟دار  

دا لعنتت کنه!خدا لعنتت کنه سمیرا! خ -  

 با تعجب سرم رو باال آوردم.

یعنی چی؟  -  

خواد خبر گفت که میسمیرا زنگ زد ما زود بیاییم خونه. می -
خواد تو هم کنارش باشی و بشنوی؛ این خوبی به شهرام بده و می

 بود خبر خوبش.

دیگه شهرام منو باور  داری دروغ میگی! بدبخت شدم صدرا! -
 نمیکنه.

 براش توضیح بده. ای سهیل خاک بر اون سر پست فطرت! به -
غیرت رفته با اون سمیرای والی علی اسمش هم دیگه نمیارم بی

 مارموز دست به یکی کرده...

دست شده با سمیرا؟! من گیج خوای بگی صدرا؟ سهیل همچی می -
مریضی خودش هم دست شدم یعنی چی آخه؟ تو این هیری ویری 



 

 

 WWW.98IA3.IR 213 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

 برنداشته؟ پس اون حاللم کن حاللم کن گفتناش چی بود؟!

من که اصال  شک دارم این زنیکه مریض باشه. البته هست ولی  -
بودم که رابطه  روحی مریضه! از رفتار سهیل و شاداب شک کرده

کردم. شاداب هم به زهرا بینشون سرده و فقط نمایشه ولی باور نمی
هایی گفته بودشانگار یه چیز که مدام باهاش در ارتباط بود و دلش  

سوخت.براش می  

میرم. یک زنگ به زهرا بزن ببین کجان؟! من دارم از دلشوره می -
 باید برای شهرام توضیح بدم. حتی نخواست حرف من رو بشنوه!

کار کنه؟ اومده خونه زنش رو تو بغل سهیل دیده توقع داشتی چی -
نظر من مردونگی خوایش. بهدونست از قبل میمیاونم کسی که 

ذاشت.ات نمیکرد که فقط رفت! هرکسی جای اون بود زنده  

کار! دلم داره مثل سیر و سرکه کرد جز اینکاش هرکاری می -
.جوشه صدرامی  

شدیم؛ تر مییک ساعت کنار هم نشستیم و هر دو هر لحظه عصبی
اومد؛ و ما کاری ازمون بر نمیدادن نه زهرا و نه شهرام جواب نمی

تو این یک ساعت باالی چهار بار باال آوردم و تو دستشویی از 
کردم.شدت حال بد و استرس گریه می  

 دستم رو روی شکم ام گذاشتم و شروع به حرف زدن باهاش کردم:

شنوی از بابات دلت مامانی تازه اون تو جا خوش کردی ولی اگر می
وقت دونست تو وجود داری، هیچاست. اگه میها! بابا عاشق منگیره

کرد. هرچند حق هم داشته؛ بمیرم براش! االن تو زود قضاوت نمی
چه حالیه؟ چه قدر فکر و خیال بد تو سرشه اآلن؛ خدا خودت کمک 

 کن.

.صدرا با حرص گوشی رو توی دستش فشرد  

ها؟!را جواب نمیدن اینچدارم روانی میشم.  -  
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تونه قانعش کنه؟نظرت زهرا میدرا؟ بهنکنه چیزی شده ص -  

مصب  دونم شیدا، روانی شدم. ِد جواب بده این سگهیچی نمی -
 رو!

استرس صدرا به من هم منتقل شده بود و هر لحظه احساس بدتری 
کردم. گوشیش که زنگ خورد، احساس کردم نفس کم آوردم. پیدا می

تن و خودم هستم بلند شدم و کنارش ایستادم اما فقط صدای الو گف
 گفتنش رو شنیدم.

خود نبوده. صدرای هام بیی صدرا بهم فهموند دلشورهرنگ پریده 
کشید، روی زمین وقت پا پس نمیمقاوم و محکم من، کسی که هیچ

زد، فقط آروم خدا رو خیره شد. حتی پلک هم نمینشست و به روبه
 زد. با گریه آب آوردم و روی صورتش پاشیدمرو صدا می

هاش رو بست.چشم  

!چی شده؟ توروخدا حرف بزن صدرا -  

بدبخت شدیم! -  

کشیدم. جیغ  

چی شده؟  -  

 محکم تکانش دادم.

م بگو چی شده. یا قرآن حرف بزن صدرا!صدرا باتواَ  -  

ف کردن.بپوش بریم بیمارستان. تصاد -  

م حالشون خوبه؟ حالشون خوبه؟ با تو اَ  -  

هام رو، با دستی لرزون کفشبی هیچ حرفی بیرون رفت و من هم 
دید. با کمک دیوار جا رو نمیهام هیچروی زمین پرت کردم. چشم

 خودم رو به آسانسور رسوندم و بیرون رفتم.

فهمیدم که به محض نشستن تو ماشین، صدرا راه افتاد، اما می
کنه!  فقط گاهی متوجه هیچی نیست و اصال  تو این دنیا سیر نمی
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 ترده و دستاش دور فرمون محکمش رو فشار میفهمیدم که گلومی
شد.می  

 تپش قلبم خیلی باال رفته بود و با وحشت منتظر بودم تا برسیم.

باألخره به بیمارستان رسیدیم و پشت سر صدرا تقریبا  دویدم. به  
 محض رسیدن صدرا با هول پرسید:

زنگ زدن گفتن تصادفی داشتیم. -  

اسمشون؟  -  

تار گفت. اصال  توی اون لحظه حوصله ناز و ادای ها رو به پرساسم
 پرستار رو نداشتم. رو کانتر کوبیدم.

ت؟قدر ناز میایی؟ مریض ما کجاسه اینزود باش! چت -  

هام و برگه تو دستش نگاهی بهم کرد و با دیدن اشک توی چشم
 نگاهش غمگین شد.

 خانم همراهشون متأسفانه فوت کردن، اما آقا زنده هستن ولی -
تونین با دکترشون...حالشون خوب نیست. می  

با حرفش هم من هم صدرا روی زمین نشستیم. زهرا، مرده بود؟ 
تونسته بود دل  هاکه بعد از سالتازه عروس خوشگلمون! کسی 

شد؟ صورت دست بیاره اسیر خاک میصدرای سخت پسند رو به
خوردن؟ خاکی که حقش نبود ها میخوشگلش رو مورچه

یدش؟ بلعمی  

ی مردونه صدرا دلم هق گریه -شد چی شده. صدای هقباورم نمی
کرد اما شوهرم!رو آشوب می  

شد خدا بهم نظر کنه و شوهرم رو بهم بود. میشهرام هنوز زنده 
کار سهیل  خاطرخاطر من، بهبرگردونه؟ زهرا چی؟ زهرایی که به

جونش رو از  بود و تو این راه ی من رفتهدنبال شهرام عاشق پیشه
بود!دست داده  
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با اومدن دکتر و دیدن ما توی اون حالت، نگاه ناراحتش روی 
 صورتمون نشست و به پرستار گفت:

همراه مریض این دوتا هستن؟  -  

ست!بله ولی حالشون اصال  خوب نی -  

حق دارن. یکم بهشون برسید. بعد بفرستید برای امضا و کارای  -
 ترخیص جسد.

جیغ کشیدم. باورم نمیشد زهرا رو جسد کتربا شنیدن حرف د
 میخونن.

ها رو میدید؟! تازه گید جسد؟ برای چی به زهرا لقب مردهچرا می -
عروس بود. عروس این بود. بمیرم برات صدرا؛ زنت رفت. بمیرم 

 تازه عروست رفت. رفت صدرا!

تونستم بلند بشم. شوک تونستم خودم رو کنترل کنم؛ حتی نمینمی
قدر زیاد بود که بدنم تحملش رو نداشت و طولی ده بهم اونوارد ش

خبری فرو رفتم.هوش شدم و تو دنیای بینکشید که بی  

هام رو که باز کردم مامانم و صدرا باال سرم بودن. صورت چشم
داد هردو سرخ بود. چشمای اشکی و حال غریبشون نشون می

دادیم.هرچی که یادمه حقیقت بوده و ما زهرا رو از دست   

 رو به صدرا کردم و گفتم:

راست بود نه؟ زهرا؟!  -  

حالت خوبه؟  -  

ه جهنم؛ شهرام خوبه؟ دیدینش؟ بمن به درک! من  -  

 مامان با التماس نالید:

آروم باش شیدا. حامله ای مادر. بمیرم برای بختت بمیرم برای  -
ات!اون بچه  

؟انزنین؟ شهرام حالش خوبه؟ مامحرف نمی چی شده؟ چرا -  
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ام زیاد بود با اومدن دکتر به اتاقم با وحشت نگاهشون کردم؛ دلشوره
تونست؟ یعنی شهرام تونست فقط برای زهرا باشه. میو این نمی

 خوب بود؟ دکتر باالی سرم ایستاد .

حالتون خوبه خانم؟  -  

من سگ جونم، چیزیم نمیشه.  شوهرم خوبه؟ گفتن مراقبت ویژه  -
 است.

ه؛ بهتره به خودتون مسلط باشید. تو چنین شرایطی شرایطشون ثابت -
 صحبت با وابستگان نزدیک که بیمار باهاشون ارتباط قلبی داشته

تون رو ببازید. توی این باشه خیلی کمک کننده ست ولی نباید روحیه
لحظه فقط شما به عنوان همسرشون میتونید باعث بشید که ایشون 

.از کما خارج بشنحالشون خوب بشه و   

رو ام؛ منخدا حاملهام خوب میشه؟ بهمیگم چی بگم؟ بگم حامله -
طوری شد؛ از من عصبی شد. از من خاطر من اینببرید پیشش. به

دونی، زنگ بزن به اون سهیل ناامید شد رفت. صدرا تو که می
داداشش رو کشت. شوهر من رو شرف بگو ببین چیکار کرد؟ زنبی

نبینی که خونه خرابم کردی. دکتر  خیرتخت بیمارستانه؛ بگو الهی 
…خدا خوبم فقط منو ببرید پیش شوهرمببر منو پیشش من خوبم! به  

 با کمک مامان از تخت پایین اومدم؛ دکتر نگاهی به من کرد و گفت:

نتونید خودتون رو کنترل کنید حال بیمار خوب نمیشه که هیچ،  اگر -
 بدتر هم میشه لطفا مراعات کنید.

دار صدرا هام رو پاک کردم اما با دیدن نگاه بغضتند اشک با دست
خاطر من دوباره صورتم غرق اشک شد. بمیرم براش که به

 زندگیش از بین رفت. ناخودآگاه سمتش رفتم.

از من متنفری؟  -  

جا برو شیدا، با این حرفا خودت رو آزار نده؛ قسمت زهرا تا همین -
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رو بذاره و بره.بود که من   

هی نداشتم.من بگذر صدرا، من گنا از -  

خوری دونم دیوونه! مواظب بچه خواهرم باش. حرص میمی -
نتیجه بود دعا کنیم نکرده گرون تموم میشه. دعای من که بیخدای 

  .شهرام و خدا بهمون ببخشه

من رو ببخش صدرا! -  

 ام کرد تا به دیدن شهرام برم. پاهام میگرفت و راهی رو هامشونه
شد و بدتر می شدم حالملرزید؛ هرچی بیشتر به اتاقش نزدیک می

 شد. تپش قلبم بیشتر می

 مامان نگران دست من رو که توی دستش گرفته بود، فشرد:

هات یخ زده شیدا؛ آروم باش.دست -  

خوبم، باید چی بپوشم دکتر؟ -  

های مخصوص رو بهم دادن، با همون لرزش به سختی لباس
شد شهرام باشه که دارم به دیدنش میرم. جسم ¬نمیپوشیدم؛ باورم 

کرد، برعکس همه دستگاه بهم دهن کجی میجونش میون اون بی
بودم، با گریه باالی سرش رفتم : قولی که به دکتر داده   

خوای من ام کنی؟! می¬خوایی تنبیهشهرام؟ دلت از من گرفت می -
اومد من نمیطوری نبودی؛ دلت ¬رو دق بدی شهرام؟ تو که این

خدا اشتباه فکر کردی من خبر نداشتم  که سهیل میاد، اذیت بشم، به 
ای من رو.. شهرامم؟ آقا؟ اصال  با هم حرفی نزدیم اون یک دفعه

ام؟ ¬دونستی حامله¬ن و خودت. میکار رو با م¬نکن این   

 با گریه ادامه دادم : 

ت کنم که خواستم سوپرایزشی مرد من. مثال  می¬داری بابا می -
بار  ها افتاد. برگرد پیشم، من دیگه غلط کنم حتی یک¬این اتفاق

گناهم شهرام، به خدای باالی سرم، دیگه تو روی اون نگاه کنم.  بی
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دونه ¬می گناهم؛ با نبودنت مجازاتم نکن. خدابه جون خودت قسم بی
دونستی ¬گیره نه؟ می¬ارم تو رو از من نمیقدر دوستت د¬چه

تر و ¬ای بعد از ازدواج خیلی پررنگمیگن عشق ه
ها، اما وقتی فهمیدم ¬ترهست؟ من عاشقت شدم؛  خیلی وقته¬واقعی
شد؛ هم من هم این بچه بهت احتیاج داریم شهرام،  ام زیادتر همحامله

 تنهامون نگذار .

سرم رو به سمت دستش بردم و بوسیدم، اشکم روی دستانش ریخت 
  زمان دکتر هم داخل اومد :¬و هم

یشتر از این مریض خسته میشه.تشریف بیارید، ب -  

ام رو به صورتش دوختم و دوباره به سمت شهرام ¬های اشکیچشم
 برگشتم؛ صدباره التماسش کردم تنهام نگذاره.

با سنگینی نگاه دکتر به سختی از شهرام دل کندم و بلند شدم؛ دستم 
روی تخت  روی شکمم بود و نگاهم تا آخرین لحظه به مردی بود که

بود. مقصر همه چیز دو نفری بودن که از انسانیت بویی نبرده  افتاده
 بودن.

بگم که زهرا رفته پیش خدا، اما ترجیح دادم  خواستم به شهرام می
ام رو بهش بدم، شاید رغبت کنه و برگرده ¬خبرخوش  حاملگی

 پیشم .

ی تاسف تکان داد:¬دکتر سری به نشانه  

ید.جلوی خودتون رو بگیر میبینم که نتونستید -  

گریه و حال بد، خش داشت : صدام از  

خوب میشه دکتر؟  -  

خواد. کرد بدنش ثابت بوده، باید ببینیم خدا چی می¬فعال که عمل -
کما خارج  نگران نباشید خیلی از بیماران شرایط بدتری داشتن اما از

زتون جا کاری ا¬شدن. بهتره تشریف ببرید منزل استراحت کنید این
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 برنمیاد.

مونم.¬میجا ¬رم. همیننه! اصال نمی-نه -  

ها ها یا سالدونی چیه؟ شاید همین فردا و شاید ماه¬دخترم، کما می -
خوای تمام مدت منتظر بمونی؟ طول بکشه تا از کما بیرون بیاد؛ می  

کنم دکتر!دق می -  

مله مادرتون شنیدم حا از اون باالیی بخواه بهت برش گردونه؛ از -
هستید! بهتره مواظب امانتی همسرتون باشید؛ مطمئن باشید وقتی 

خوان سالمتی شما و ¬کما بیرون بیان بیشترین چیزی که میاز
تون هست.¬بچه  

طوری از شهرام دور بمونم ¬میگم؛ چه فهمید من چینمی دکتر -
کنم نفسم در حال قطع شدنه؟وقتی هر لحظه احساس می   

ترین ¬ایمامانم با گریه به خونه برگشتم. گوشهبا اصرار صدرا و 
ی وسایل، عکس دو ¬جای خونه نشستم و چشم دوختم به همه
 ام رو شدیدتر¬کرد و گریهنفرمون روی دیوار بهم دهن کجی می

کرد.می  

ای لب زد:مامان با لحن عاجزانه  

الک کردی.پاشو چیزی بخور خودت رو ه -  

تونم!¬نمی -  

بار با ¬سودی برای شهرام نداره شیدا؛ اینتونم تو هیچ ¬نمی -
ات آسیب بزنی؟ بس نیست ¬خوای به بچه¬هات می¬بازی¬بچه

کاری کردی؟¬هرچی تا اآلن خراب  

طوری میگی مامان؟¬چرا این -  

ایه؟ مگه صدرا بهت هشدار ¬تو مگه بارها نشنیدی که سهیل کینه -
زندگیت  بارها نگفتم بشین سر نداد نگذاری نزدیکت بشه؟ مگه من

کار کردی؟¬گند نزن؟ تو چی  
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هیچی تقصیر من نیست! -  

همه چیز تقصیر توعه. -  

هم کوتاه اومد و کنارم روی زمین ¬ ام که شدیدتر شد مامان¬گریه
نشست. دستش با لرزش روی سرم نشست؛ بغض صداش نشون می 

 داد حالش دست کمی از من نداره.

ار بال سرم آورد همه سال هز خدا لعنت کنه سمیرا رو، این -
بار دهنم به نفرینش باز نشد؛ اما اآلن، خدا ازش  نگذره، حتی ¬یک

 اگر سرطانش حقیقت باشه.

بینی؟ مجبورم کرد زن شهرام ¬کرد با زندگیم، مامان میکار¬چی -
کار ¬¬بشم که عذاب بکشم ولی وقتی دید موفق نشده، دیدی چی
نشه چی؟ اگر  کرد؟ شهرام حالش خوب نیست مامان اگه دیگه خوب

 من بمونم و یادگاریش چی؟ 

گرده ¬زبونت رو گاز بگیر دختر! خدا اون روز رو نیاره؛ برمی -
کنین. ولی تا وقتی برگرده می سر زندگیش، باهم گلتون رو بزرگ

افته ¬حال ببینه پس میباید سالمت باشی شیدا؛ برگرده تو رو با این 
 دختر؛ رنگ به رو نداری. 

ی پایین نمیره.از گلوم چیز -  

خاطر اونی که توی شکمت جا خوش  باشه بیا یک لقمه بخور،  به -
که گناهی نداره باید بهش برسی که بزرگ بشه و -کرده مادر؛ اون 

باشی، ی ضعیف داشته ¬بچهدنیا بیاد. دوست داری یک عمر سالم به
اُفته؟ ¬یا خدای نکرده اتفاقی براش بی  

:  با وحشت گفتم  

چیزیش بشه. خوام ان!  نمینه مام -  

پس پاشو مادر، پاشو دردت به سر من که تا فهمیدی دنیا چیه سر  -
هاش باهات شروع شد.¬ناسازگاری  
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؟سمیرا خبر داره -  

دونه.¬آره خبر مرگش می -  

هه!  حتی حاضر نشد بیاد بیمارستان! تا این حد شهرام براش  -
ه؟ارزشه؟ فقط خواست زندگی ما رو بهم بریز¬بی  

بست همه سال دل میخیال سمیرا شو! اون اگر ذات داشت این¬بی -
 به اون محمد بدبخت؛ پاشو مادر.

هام رو پاک کردم. احساس با کمکش از جا بلند شدم و با دست اشک
که اولین بارم بود خونه رو کردم. مخصوصا  این تنگی نفس می

دیدم...¬بدون شهرام می  

کنار  ول مامان، به غذا ناخونک زدمکه یک کم به قبعد از این 
…کشیدم و پشت بند کنار کشیدنم، زنگ در رو زدن  

حتما  صدرا هست،  پاشو لباست رو عوض کن. خوبیت نداره  -
 لباس رنگی پوشیدی جلوش.

با خجالت از جا بلند شدم و داخل اتاقم رفتم.  حالم از دیدن تختمون 
گاه کردن بهش لباس خراب شد که سعی کردم بدون ن قدری ¬اون

مشکی بردارم و بپوشم.  صدرای بشاش و شوخ من؛ به محض 
حوصله و آرومش به گوشم رسید. اون هم رسیدن، صدای سالم بی
ای برای شوخی نداشت و این برای من دیگه حوصله و روحیه

 غریب بود.

 با سر پایین افتاده، بیرون رفتم و سالم دادم.

خوردی؟  روی ماهت،  شام سالم به -  

خوردم. -  

، باید حرف بزنیم.جا شیدا¬بیا بشین این -  

با همون سر پایین کنارش نشستم و مامانم با یک  "یاعلی" بلند شد و 
های بین ما رو اصال  بشنوه.خواست حرفبه اتاق رفت. احتماال  نمی  



 

 

 WWW.98IA3.IR 223 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

خاطر نزدیک بودن  ؛ سهیل بههام¬شیدا قشنگ گوش بده به حرف -
شاداب رو گرفته. من که قید همچین برادری رو تا تو رفته  به

چی که شد از سهیل ابدالدهر زدم اما، خدا خواست شهرام موند یا هر
فاصله بگیر؛ این اون داداش قبلی من و پسردایی سابق تو نیست! 

اش دست به یکی کنه با یکی ¬ن به خواستهشده آدمی که برای رسید
دونی سمیرا عین ¬ت هم میمثل سمیرا؛  پس ازش فاصله بگیر خود

دست بشه فرقی با اون ¬مونه و کسی که باهاش هم¬شیطان می
ات خبر ندادم به سهیل هم ¬حاملگینداره. از طرفی به سمیرا از

ره  چیزی کنم. بهتگفتم اگر یک کالم حرف بزنه زندگیش رو تباه می
 نفهمه؛ تو هم وظیفته از این بچه به خوبی نگهداری کنی .

که باعث از  کنی؟! در صورتیداری من رو نصیحت میصدرا،  -
 بین رفتن زهرا ...

بسه شیدا،  من حتی شنیدن اسم زهرا هم آزارم میده، دارم دق  -
از دوریش، تو دیگه داغ دلم رو تازه نکن؛ باید صبح پاشم کنم می

ها پیدات ¬خوام تو اون طرفسپاری؛  نمی¬کارهای خاک برم دنبال
 بشه .

تم حرف بزنم که دستش رو جلوی صورتم گرفت : خواسمی  

خوام بیای،  چون شک کنم بد برداشت نکن؛ نمیازت خواهش می -
دونه، ¬ندارم سهیل هم میاد. شاداب هم میاد؛ شاداب همه چیز رو می

ی غیر واقعی؛ ¬سمیرا، چی شنیده؟ یک قضیه ؟ ازکی شنیدهاما از
گفتن تو خواستی که بیاد؛ جا، ¬کسی بهش نگفته که سهیل اومده این

دست شدن با سمیرا یعنی همین... خودشون رو مبری کردن و ¬هم
شون رو بده و ¬کار، پس ازت خواهش می کنم نه جوابتو رو گناه

نه اون اطراف بیا. فقط برای سالمتی شهرام دعا کن. من تا ابد 
هستم؛ پشتت هستم، تو گناهی نداری که تو رو مقصر نوکرت هم 

دونم.چیزی ب  
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کشم!¬ازت خجالت می -  

جالت بکش موش کوچولو.خبرو بچه،  از خودت  -  

گرفت؛ به زهرا همیشه  ام¬اش گریه¬های اشکیبا دیدن چشم
آورد ...¬گفت موش کوچولو و حرصش رو درمیمی  

طوری دیدنت عادت ندارم.¬خدا من اصال  به اینوروصدرا ت -  

خوره. ¬من رو می ی دنیا داره¬دست خودم نیست. انگار همه -
ی اولین عاشقیم بود، هه! همیشه فکر ¬حالم خوب نیست شیدا. تجربه

اُفته، برام هضمش ¬کردم اگه یک روز زن بگیرم هر اتفاقی بیمی
تونه باعث افسردگی و ¬کردم هیچ چیز نمیراحته، همیشه فکر می

تونم ¬ام،  نمی¬تن زهرا، هنوز شوکهحال بدم بشه، اما اآلن با رف
رو باور کنم. نبودش  

حق داری. -  

 -سرت رو باال بگیر شیدا،  تو مقصر نیستی.  فقط اگر به این نی -
بخشمت. زهرا عاشق وقت نمینی نرسی، اگه چیزیش بشه هیچ

خواد، من میرم توهم ها بود مطمئنم اون هم همین رو میبچه
 استراحت کن.

مونی؟ ¬پیشمون نمی -  

کنم زنم باز هم تأکید میمی نیاز به خلوت دارم، باز بهت سر -
 مراسم نیا .

"باشه "ای گفتم و اون هم بعد از خدافظی از مامانم که بین 
کرد رفت.چهارچوب اتاق نگاهمون می  

گفتن همه چیز تقصیر ¬مراسم زهرا رو نتونستم برم، راست هم می
خواستم برم؟ فکر شاداب اصال  برام من بود،  با چه رویی اصال  می

کردم هم به داداشش خیانت کردم و هم که فکر میاما این  مهم نبود،
ی ¬ش رو خواستم از راه به در کنم، برام سنگین بود؛ تو¬شوهر
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خونه برای زهرا و شادی روحش قرآن گذاشتم و ازش خواستم پیش 
 خدا طلب سالمتی شهرام رو بکنه   .

ش گذشت و هنوز هیچ تغییری تو حالت"دو ماه"  از کمای شهرام می
هاش رو ¬رفتم و دستایجاد نشده بود؛ هر روز به  دیدنش می

طوری ¬گذاشتم تا شاید اینگرفتم و روی شکمم میی دست می¬تو
…ای نداشت ¬کدوم فایده¬باعث برگشتش بشم، اما هیچ  

ام تازه ¬های حاملگیکالفه و عرق کرده روی تخت نشستم؛ حالت
مه پیدا کنه. کف پام به دونستم تا کی قراره اداعذابم می داد و نمی

کردم خوب کاری میشدم اما هر¬کرد و عصبی میشدت داغ می
شدم. دراز کشیدم و بعد از کلی کلنجار خوابم برد. اما خواب ¬نمی
کرد و شاداب داد ام که توی اون شهرام به سمتم نگاه نمی¬آشفته
زد که خواستم شوهرش رو ازش بگیرم...¬می  

و دستانش رو گرفتم:  تو خواب سمت شهرام رفتم   

شهرام بابا شدی برگرد پیشم . -  

اخماش باز شد و چشم به شکم من دوخت. اما سریع نگاهش رو از 
 من گرفت و دور شد. هر چی جیغ کشیدم برنگشت... 

 مامانم محکم تکونم داد و باعث شد از خواب بپرم .

ه تو آخه هر شب همینی.خواب دیدی مادر، چت -  

ن دور شد.مداشت مامان؛ شهرام از  دفعه فرقاین  -  

کنی به این بچه رحم از فکر و خیاله مادر؛ به خودت رحم نمی -
 کن.

از من دور شد.   

بگذار آب بیارم برات. -  

رفت، اما تنها صدایی که به گوشم رسید، صدای "یا ابولفضل" گفتن 
و با دیدن مامان،  مامانم و شکستن ظرف بود!  با هول بیرون رفتم
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جیغ سمت مامان رفتم و کنارش نشستم. با  

تکونش دادم که نگاه ماتش سمت من برگشت :   

…مان، مردم؛ چی شده؟! ها؟ حرف بزن ماماندق کردم ما -  

تونست. چشم دوختم کرد حرف بزنه و نمیدهنش رو باز و بسته می
کرد؛ هول زده، تلفن رو هاش که به گوشیش اشاره می¬به چشم

ی صدرا با حالی غریب و با گریه زنگ ¬شمارهبرداشتم و با دیدن 
 زدم : 

صدرا چی گفتی؟ چی شده؟ مامانم از حال رفته. صدرا؟  الو؟ چرا  -
کنم تورو خدا حرف بزن ...زنی؟! دارم دق می¬حرف نمی  

تلفن قطع شد و بعد از یک ربع دوباره زنگ خورد اما با یک 
ی غریبه  !¬شماره  

شیدا؟  -  

با چه رویی اسم من رو میاری؟ خجالت شرف ¬تویی؟ توی بی -
شر. ..¬کشی؟ الهی خیر نبینی، هم تو هم اون سمیرای بی¬نمی  

داد که تلفن رو قطع کنم. عصبی از جا ¬مامانم با دست اشاره می
های مامانم ادامه دادم: بلند شدم و بی توجه به اشاره  

ببین، دعا کن شوهرم چیزیش نشه، خدای باالسر شاهده چیزیش  -
شه دودمانت رو به باد میدم سهیل!ب  

داداش من هم مرد .این وسط زن  -  

 جیغ کشیدم :

اومدی یا وقتی شو! اگه اون روز نمی¬شو سهیل، فقط خفه¬خفه -
کشیدم ¬همه بدبختی نمی کردی اینشو، گورت رو گم می¬گفتم گم

 حاال زنگ زدی به مامان من چی گفتی؟ 

سمیرا کارت داره. -  

بار دعا کرده با تو؛ ببین برو بهش بگو روزی صدسمیرا غلط  -
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 بخونه شهرام چیزیش نشه؛ به همه میگم چی کاره هست.

گوش کن شیدا . -  

دادش بلند ¬شاداب گوشی رو از دست سهیل کشید و صدای داد و بی
 شد؛ پشت بندش هم تلفن قطع شد .

قدر ¬گرفتم. اونی صدرا رو می¬رفتم و شماره¬کالفه راه می
ی ماست.م تا باألخره پیام داد تو راه خونهزنگ زد  

هاش رو ماساژ دادم؛ بهتر با یادآوری مامانم  به سمتش رفتم و شونه 
بود.شده   

 با صدای ضعیفی گفت : 

چی گفت؟  -  

  اون رو ولش کن، شما چی شنیدی؟ -

هاش با نگاهش در تضاد بود : ¬نگاهش زیادی غم داشت، اما حرف  

ش عصبی شدم.هیچی از شنیدن صدا -  

من دروغ نگو! چی گفت میگم؟  مامان به -  

با صدرا برو شمال شیدا! -  

جاست  .¬ی؟ برم شمال که چی بشه؟ مامان شوهرم اینیعنی چ -  

برو مادر، برو. -  

 داد زدم :

زنی بگی چی شده؟ ¬چرا حرف نمی -  

رفت؛  لرزید و هر لحظه تپش قلب من باالتر میهاش می¬لب
بود. هام تنگ شده ¬نفس  

 لب زدم : 

شهرام؟ شهرام رو گفتن!؟  -  

روم رو مات فهمیدم چی به چیه؛ روبهبلند شد و بغلم کرد. نمی
زمان شد ¬شنیدم. صدای زنگ در همدیدم و صداها رو گنگ میمی
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 با حرف مامانم :

مادر، خدا بهت صبر بده. خدا صبرت بده -  

با شنیدن حرفش نفسم رفت. مردم؛ هیچی نموند. از من دیگه چیزی 
بود؟ اون هم مردی که تا چند نموند. شهرام تنهامون گذاشته باقی 

شد..¬وقت دیگه بابا می  

جونم رو تکون بدم؛ ¬تونستم تن  بیتونستم گریه کنم. حتی نمینمی
گفته بودن از خدا بخواهی بهت برش بود به همین راحتی؟ بهم  رفته
من رفت؟ با فکر  گردونه. خودش نخواست برگرده؟ با شک بهمی
مون ¬که من سهیل رو خواستم رفت؟ نفهمید بابا شده، نفهمید بچهاین 

به هردومون نیاز داره؛ دستم روی شکمم نشست و مامانم بود که 
صدا و تصویرش مدام عوض می شد.  با هول و وال  تن 

اش رو تکون می داد. توی صورتش می زد؛ روی پا و ¬جونیب
فهمیدم. هیچی -زد تا به خودم بیام اما من نمی¬صورت من می

فهمیدم. ¬نمی  

با سیلی محکمی که از صدرا خوردم نگاهم به سمتش برگشت. 
فهمیدم اون چی کشیده. اون ، مثل خون، تازه میهاش سرخ بودچشم

بودن و حاال ام تنهامون گذاشته ؛ زهرا و شهرهم مثل من بود
 جفتمون دردمون مشترک بود.

خواستیم عشق رو بهشون باور کنیم و وقتی ¬هردو اوایل نمی
بودن، اما یک فرقی داشتیم؛ نفسمون بهشون بند شد تنهامون گذاشته 

شد و صدرا از نعمتش محروم ¬ی توی شکمم یادگاری میمن بچه
 بود.

ا توأم شیدا.بگریه کن، شیدا، حرف بزن؛ جیغ بزن.  -  

های داد، اما من حس نداشتم حتی حرف بزنم؛ چشم¬میمحکم تکونم 
اما  خواستم حرف بزنمام رو به صدرا دوخته بودم؛ می¬گشاد شده
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قدر گذشت که از جا بلند شدم.دونم چه¬تونستم؛ نمی¬نمی  

کش سرم رو بستم :    

خوام جارو بزنم .پاشید می -  

الید:مامان رو به من ن  

شیدا مادر! -  

ور، شهرام هیچی نمی گه ولی خب زشته دیگه خونه ¬برید اون -
خوام رو نگاه کنید؟ اصال  بهم ریخته بشینید رو مبل من تمیز کنم؛ می

گل باشه . وقتی میاد، خونه برگ  

رفت.گصدرا نزدیک اومد و دستم رو  -  

شیدا جان . -  

کنم، زیاد خودم رو  میزور دیگه صدرا. توروخدا، باید ت¬برو اون -
گیری، خب گفت ¬که همش پشت شهرام رو میکنم. توهم خسته نمی
خواد خونه رو گند بگیره که، میاد مینکن! نگفت بگذارزیاد کار

کنه دوستش ¬آرامش بگیره. با این کثیفی عصبی میشه فکر می
ها، اآلن عاشقشم. ¬صدرا؛ اوایل نداشتم ندارم. آخه من دوستش دارم

شهرام کی میاد؟  کنم؛ دکتر چی گفت؟¬میرم نباشه،  دق می¬می  

زمان با خودم حرف ¬بودم؛ تو اتاق که رفتم همه دیوونه شد
ی بلند ¬زمان صدای گریه¬زدم. صدرا دنبالم راه افتاد و هم¬می

 مامان به گوشم رسید.

شیدا وایسا . -  

 تا برگشتم سیلی مجددش روی صورتم نشست .

میگم من رو زدی . شهرام زنی؟ به¬چرا می -  

وقت هم نمیاد. یست شیدا! شهرام دیگه نیست، هیچنشهرام  -  

دهنت رو ببند! -  

 داد زد :
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نفر شیدا شهرام مرد؛ ُمرد دیگه نیست. رفت، مثل زهرا، مثل هزار -
 دیگه.

 صدای جیغم و دادی که زدم تازه راه نفسم رو باز کرد :

ام بی ¬شو، بچه¬گذاره؛ خفه¬نمیشو، شهرام من رو تنها ¬خفه -
گذاره. شهرام عاشق منه.¬نمیشه. من رو تنها نمیبابا بزرگ   

ترین آدم روی ¬فهمیدم. از همین لحظه به بعد من نفهمهیچی نمی
بودم. هرکاری کردن نتونستن من رو آروم کنن. پشت هم زمین شده 

 چرخیدم؛ مامان  با هر حرکت من-کردم و دور خودم میکار می
زدم و از اومدن شهرام زد و من وسط کارم یا حرف می¬زار می

کردم.زدم و گریه میگفتم یا ناخودآگاه تو سرم میمی  

رفتم؟ صدرا طاقت نیاورد، از خونه بیرون زد ولی من باید کجا می 
دونستم چی کارش کنم؛ ¬شدم از حال بدی که نمی¬داشتم خفه می

فشار بود، شهرام هاشون توی ¬قلبم و کل وجودم از حرف
شد راحت ¬خواستم برنگرده؟ مگه میطوری می¬گشت؛ چهبرمی

 من و بچش رو بگذاره و بره؟ 

قدر خودم رو خسته کردم که نزدیک میز تلویزیون دراز ¬اون
 کشیدم و با قاب عکس کوچکی که از من و شهرام بود خوابم برد.

نیدم خواست بفهمم هرچی شخواست بیدار بشم؛ دلم نمیدلم نمی
بار وقت رنگی نبود که ازش بخوام، این درسته ولی دنیای من هیچ

رو برام رنگی باشه. به محض چشم باز کردن مامان رو دیدم که 
خوند و لباسش مشکی بود.  از این رنگ متنفر بودم.قرآن می  

ه صدرا میاد بریم.بیدار شدی؟ یک کم دیگ -  

کجا؟  -  

.با ناراحتی نگاهم کرد و حرفی نزد   

گفتم کجا؟  -  
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خاک، سر خاک. -  

ی شده؟چبرای چی بیام سر خاک؟ مگه  -  

فهمم طوری داغون میشی؛ می¬کارها رو نکن مادر این شیدا این -
کس ¬ی ما حالمون بده. هیچ¬سخته اما نگاه کن اطرافت رو همه

خواد باور کنه مادر ولی تورو به روحش، تورو به ...نمی  

به روح شهرام من رو قسم بدی؛  بس کن مامان!  حق نداری -
های سمیرا ¬شهرام زنده هست. حتما  این هم یکی دیگه از بازی

من نمرده مامان. هست از کجا معلوم؟ شوهر  

خواستم باور کنم ¬کرد اما نمیی مامانم حالم رو بد می¬گریه
ام قسمم داد که ¬قدر به جون بچههم اونهرچی میگن حقیقته. آخر

چنان با خودم که نرسیده بودیم هم. تا زمانی باهاشون راهی شدم
شد شهرامی نیست اما به محض دیدن ¬زدم و باورم نمیحرف می

بود تا خاک  ای غریب گذاشته شده¬ای که گوشه¬جمعیت، جنازه
بریزن و دفنش کنن؛ همه و همه باعث شد از همون راه دور جیغ 

لرزید و ¬یهای بلند و هیستیریک من کل فضا رو پر کنه.  تنم م
رفتم. صدرا و مامانم خودشون رو بهم زدم و راه می¬فقط جیغ می

رسوندن و باهام هم قدم شدن اما تنها چیزی که من اون لحظه 
زمان با ¬گفتن مرده... همخواستم تنهایی با کسی بود که میمی

ی سفید و ترسناک از روی صورتش وقتی سرم در ¬برداشتن پارچه
ا سیلی از صدرا خوردم و بغضم شکست. با حال کج شدن بود چند ت

 کردم و زاری معصوم و مظلومش رو نگاه می¬تمام وجود، چهره
زدم.می  

کجا رفتی شهرام؟ بابا شدنت رو نفهمیدی، عاشق شدن من رو  -
ندیدی، با حسرت رفتی شهرامم. با دلواپسی و دل شکسته از پیشم 

ای اون دل رفتی، چی فکر کردی و چی حقیقت بود. بمیرم بر
ات شهرام؛  گذاشتی دل بسته بشم و تنهام گذاشتی؟ خدا ¬شکسته
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کنی؟ چرا من رو ¬طوری دلت اومد؟ خدا چرا تمومش نمی¬چه
جاش؟ ¬نبردی به   

دادن. از گوشه چشم که شاداب و ماساژ میهامصدرا و مامانم شونه
 رو دیدم و کنارش سهیل رو انگار دیوونه شدم.

مامان جلوم رو گرفت: خواستم بلند شم کهمی  

گو.به حرمت شهرام و خاکش چیزی ن -  

 داد زدم:

ها ها شوهر من مرد؛ شوهر من سر این کثافتسر این پست فطرت -
ره زیر خاک... خیر نبینی سهیل؛ سهیل ایشاهلل به دردی داره می

گرفتار بشی که درمون نداشته باشه. کو ؟ اون همکار عوضیت کو؟ 
شاهلل؛ الهی از عذاب وجدان تا ابد صدبار به درک واصل بشه ای
 بمیرید و زنده بشید .

 شاداب با انزجار نگاهم کرد داد کشید:

که باعث مرگ داداشم شد تو بودی، نه شوهر شو شیدا... اونی خفه -
کنی؟من؛ تو روی من وایسادی دهنت رو باز می  

و  با صدای صلوات فرستادن بقیه دهنم رو بستم و دوباره ضجه زدم
جونش رو توی خواستن تن بیبدترین صحنه برام زمانی بود که می

قبر بذارن. دیگه نتونستن جلوم رو بگیرن. انگار جون تازه گرفته 
بود. خودم رو روی بودم؛ انگار قدرت صدتا مرد تو وجودم اومده

خواستم بذارم خاکش کنن. اش انداختم و جیغ کشیدم؛ نمیجنازه
ود برای خاک... با حرف یکی از مردها شهرام من زیادی حیف ب

 منو به زور از روی شهرام بلند کردن:

نامحرمی خانوم! -  

گی؟یتو چه میفهمی؟ شوهرمه؛ چی م -  

وت محرمیت از بین رفته... گناه ننداز به میت.فبعد از  -  
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توجه بهش ضجه زدم و کشیدنم روی زمین تا ازش دورم کنن. بی
دیگه بفهمم و وقتی بدنش رو با تونستم کسی و حرفی رو نمی

کردم قدر جیغ زدم که احساس میصلوات تو قبر گذاشتن اون
ره...ام داره از بین میحنجره  

زدم و از تو کل وجودم با جیغای پی در پی من و حرفایی که داد می
فهمید من این گفتم اشک همه رو درآورده بود ولی کسی نمیمی

ها اشکشون رو دربیارم؛ اینا حرفایی زنم تا مثه مداححرفا رو نمی
وقت نتونسته بودم بهش بگم.بود که تو وجودم بود و هیچ  

اش گذاشتن نشون میداد خاک رو که پر کردن و گلی که روی خاک
مونم و دل و وجود سیاه شده ام... روی رن و من میکم همه می -کم

 زانو خودم رو به سمت خاکش کشوندم.

بازوم رو کشید: صدرا سمتم اومد آروم  

اتون رحم کن شیدا.به بچه -  

ولم کن! -  

دی.طوری داری شهرام رو عذاب میاین -  

 با گریه نگاهش کردم:

شم.یکم حرف بزنم بلند می -  

کم پراکنده شد و رفتن به فکر شکمی که باید با غذای  -جمعیت کم -
خوندن.شد و کاش حداقل فاتحه میاین مجلس پر می  

کم همه نزدیکان دورتر  -ور سهیل کنار رفت و کمشاداب به ز -
اش تو شکمم بود با شوهرم اش که بچهایستادن تا من تازه عروس

باشم.مون رو داشتهآخرین لحظات تنهایی  

شهرام قربانی شدیم هردومون؛ مامانت بازم نخواست ببینه ما  -
عاشق هم شدیم. هم تورو از بین برد هم زهرا رو؛ از دستت دادم 

هرام. دلت از من گرفته آره؟ به جون خودت من فقط چشمم تو رو ش
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دید. عاشق شدن رو با تو فهمیدم یعنی چی. تو رفتی و بابا شدنت می
من رو ندیدی. با حسرت رفتی شهرامم. با رو نفهمیدی. عاشق شدن 

دلواپسی و دل شکسته از پیش من رفتی. خدا منو لعنت کنه که 
از دستت دادم و االن فقط حسرتت به  روزی صدبار نگفتم عاشقتم؛

اومدم پیشت؛ مون نبود میمونه نفسه شیدا. اگه بچهدل من می
دم ت قول میجا بهاومدم تا اون دنیا کنار هم باشیم ولی همینمی
گلوی قاتلت پایین بره. ذارم یه آب خوش ازنمی  

قدر غرق حرف زدن با شهرام بودم که حضور شاداب رو اون -
م:نفهمید  

خوام با داداشم تنها باشم.می -  

ری پیش قاتل داداشت؟ مادرت کو؟ برو فکر کن ببین کی چرا نمی -
گه و کی دروغ؛ شوهرم رو از من گرفتید، خدا عزیزتون راست می

بابا کردن. خدا ازشون ام رو بیام؛ بچهرو ازتون بگیره. من حامله
پشت من رو خالی  نگذره. از توأم نگذره که اونا رو باور کردی و
دونی درست نیست. کردی، به خاطر عشق کوری که خودت هم می

اطراف من پیداتون بشه دیگه شهرامی نیست جلوی من رو بگیره؛ 
.زنمآتیشتون می  

فهمیدم از چی تعجب کرده؛ با بهت به قیافه من نگاه کرد؛ خوب می -
باشه و ام مشخص قدر کینه و نفرت تو وجودم بود که تو نگاهاون

ام رو بفهمه. دوال شدم و خاک شهرام رو بوسیدم.خوب حرف  

زیر لب گفتم:  -  

ارم.دگیرم عشق من، دوستت گردم پیشت؛ انتقامت رو میبرمی -  

توجه به صدرا و اشکام رو با پشت دست پاک کردم و بلند شدم. بی -
نا قدر طول کشید تا اودونم چهمامان و بقیه به سمت ماشین رفتم. نمی

هم با شهرام تنها باشن و ازش وداع کنن؛ فقط توی این فکر بودم که 
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چطور سمیرایی نبود و سهیل با چه رویی سر خاک شوهرم پیداش 
نجره سهیل رو دیدم که به سمت  صدرا رفت اما صدرا بود. از پشده

خندی ناخوداگاه گوشه لبم شکل اش نیشپسش زد و با این حرکت
 گرفت.

دوباره از ماشین پیاده شدم.همشون که رفتن   

خوام پیشش بمونم.می -  

 صدرا با تحکم گفت:

شه؛ صاحب مجلسی.نمی -  

وم مجلس صدرا؟ بیام اونجا بشینم تظاهر مردم رو جواب بدم؟کد -  

فهمم حالت مرگ شهرام خوشحال نیست شیدا؛ می از کس هیچ -
 خوب نیست اما...

خوام پیش شهرام باشم.می -  

گردیم پیشش...برمیشب باهم  -  

بودن و شب اول قبر، با فکر جمالتی که از بچگی بهمون گفته
.ام شروع شد و به زور صدرا تو ماشین نشستمدوباره گریه  

بود و مردمی رو ام بهش بند شدهتو مجلس ختم مردی رفتم که نفس
شد و دیدم که با یک فاتحه نصفه و نیمه شکمشون سیر میمی

شتن؛ با یک تسلیت که نصفش از سر باز کنی بود و گذاتنهامون می
بود و نصف دیگر با ترحم برای زن جوونی که با بچه بیوه شده

بود. عکس بزرگ و لبخند شوهرش تو اوج عاشقی تنهایش گذاشته
زد؛ مخصوصا  وقتی ربان مشکی روی لب شهرام دلم رو آتیش می

شه و باز خدا د میام بنکردم نفسدیدم احساس میکنار تابلو رو می
کنه که نفسم قطع بشه.کمکم نمی  

گن درست جواب شیدا جان یکم مراعات کن مردم بهت تسلیت می -
 بده.
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حال سمتش برگشتم.بی  

ان؟کی االن از من توقع داره مام -  

جلس شوهرت حرف و حدیث پیش بیاد.مهمه، نذار تو  -  

مردم باشم؟ به درک! دسته گلم رو خاک کردم بعد بیام به حرف  -
جا هستن، چهار صباح دیگه یادشون میره همین مردمی که االن این

شرف چطوری روش یک خدا بیامرز به شوهرم بگن. این سهیل بی
 شده بیاد تو مجلس من؟

ات؛ چیزی نگو بذار تموم شه بره ولی دیگه راه بهش نده بیاد خونه -
 دیدی که یک بار اومد و چی شد؟

ست؟ واقعا  که!االن وقت این حرفا -  

ی کنم؛ شیدا برای من بچهگیرم شیدا، دارم دق میدارم آتیش می -
الکی  -بود پسر خودم؛ بمیرم برای جوونیش الکیسمیرا نبود، شده

رفت زیر خاک. بمیرم برای صدرا و زهرا که عشقشون ناحق تموم 
 شد.

ای ای که براش و خانوادهخواستم جوابش رو بدم اما با دیدن گریهمی
…تسلیت سمت من اومدن، سکوت کردم  

خدا رحمت کنه شیدا جون، شهرام خیلی پسر خوبی بود برای  -
تون رو حفظ مون عزیز بود ایشاهلل غم آخرت باشه گلم؛ خدا بچههمه

 کنه. بگردم بابا شدنش رو هم ندید.

جوابش رو با بغض دادم و رفتن. حرفش به دلم ننشسته بود هیچ، 
گفت شوهر من بهترین مردی بود بود. راست میخون به دلم کرده

بود تونست همه رو از خودش راضی نگه داره و خدا خواستهکه می
ی پاکش کنار این جماعت دورو نمونه.این بنده  

تا بعد از ظهر مجبور شدم کنار مردم باشم و آخرش اعالم کردم بقیه 
شون شه؛ هرچند از نگاهسرپرست میهای بیی بچهمراسم هزینه
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مشخص بود اصال  از حرفم راضی نیستن ولی کسی چیزی نگفت و 
 رفتن.

شه که هر روز همه پول مراسم خرج جماعتی میخوب کردی! این -
بینن، بهتره همین هزینه برای کسی بشه رنگ گوشت و مرغ رو می

 که چیزی نداره.

م، صدرا؛ دلم نمیاد تنهاش بذارم.بریم پیش شهرا -  

ای گفت و اول مامانم رو سپردیم به دایی تا باشه هامبا دیدن چشم
کم هوا  -ببرتش و خودم و صدرا دوباره راهی قبرستان شدیم. کم

بود و خوف قبرستان زیاد بود.تاریک شده  

اما برام مهم نبود؛ مهم فقط این بود که کنار شهرام باشم و بهش بگم 
بهش بگم که  خواستمیاد.  میچقدر تنهام و با رفتنش چی به سرم می

شد چیزی کار کنم اما االن حتی روم نمیخوام چیقصدم چیه و می
 از این قضیه بهش بگم.

 صدرا صندلی کوچیکی زیر پای من گذاشت و خودش کنار کشید:

صندلی آوردم بشین. -  

شینم.رو زمین می -  

گیری.سرده شیدا؛ کمردرد می -  

به درک! -  

ای؟ بخوایی بری ت رفته حاملهبرای بچه ضرر داره؛ تو انگار یاد -
گردونم شیدا، اصال  االن اعصاب ندارم!رو اعصابم برت می  

اش صندلی رو گرفتم و باال سر خاک شهرام با دیدن اخمای درهم
های بود و دندوناش که لبخند زدهاش. امان از عکسنشستم. عکس

کشید. با همون نگاه که همیشه بهم ردیف سفیداش رو به رخ می
هاش خدافظی کرد بهم خیره بود و من باید با عکسراز عالقه میاب

دادم انگار که رفتم و به زندگی ام ادامه میرفتم؟! میکردم و میمی
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گفتن شه؟ میگن داغ عزیز، زود سرد میچیزی نشده؟ چطور می
اش کنه همراهگفتن خدا هر بالیی نازل میخاک سردی میاره؟ یا می

ه؟کنصبر هم نازل می  

وقت ام سرد بشه؟ من که هیچشد داغ عزیز از دست رفتهیعنی می
کنم سرد بشه.فکرش هم نمی  

های من و صدرا تو زدم؛ صدای گریه قرآن براش خوندم و زار
پیچید و هر لحظه حالم بدتر میشد.فضای ساکت و تاریک محیط می  

 رسیدن به آینده )نزدیک به زایمان(

آماده نیست من به تو چی گفتم؟ برای چی االن چی شد؟ هیچی که  -
کار رو کنی؟ من باید همین امشب اینگم از سر باز میهرچی می
دادم.انجام می  

خواد.ی صبر میشه، چرا لج میکنی؟ هرچیزنمی عزیزه من -  

ره!باید بمیره فهمیدی؟ باید بمی -  

میره! دکترا گفتن دیگه اون تو بخوای و نخوای دیر یا زود می -
خوای برای خودت دردسر بتراشی؟ چرا میدی نیست؛ برای چی میا

ات نیستی ؟به فکر بچه  

خوام بمیره.به فکر بچمم که می -  

کنم ولی این راهش نیست .کت میمن بهت گفتم کم -  

که مردنیه!ار سختیه تو داروهاش چهارتا چیز اضافه کنن؟ اونک -  

تو اون شیدای ترسم خدا شاهده. خیلی عوض شدی شیدا؛  می -
 مهربون قدیم نیستی.

وقت اون شیدای پپه و احمق نمیشم؛ االنم اگر باید باشم؟ هیچ -
تونی کاری کنی بگو خودم دست به کار بشم.نمی  

گم؛ تو یکم دیگه صبر کن اگر شیدا جان، گوش کن ببین چی می -
خوایی بکن؛ خدا خودش این بشر رو نکشت بعد برو هرکاری می
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خوای با گفتی میکنه ضعیفش کرده مگه نمیاستفاده می داروهایی که
زجر بمیره و من گفتم باشه؟ دیگه زجر باالتر از این؟ هر شب و 

ضجه میزنه تا فقط تموم بشه و بمیره  شه؛میره و زنده میروز می
خوایی زودتر کشته گی میخواستی؛ حاال میتوأم که همین رو می

خواسته که با درد بمیره چرا بشه؟ حتما  تقدیرش اینه و خدا 
خوایی راحتش کنی اصال ؟می  

که طوالنی شد؛ باید زودتر از اینا به درک واصل  برای این -
شد.می  

شه؛ فقط یکم صبر کن. تو از سمیرا متنفر شه، بخدا که میمی -
خواست همه عذاب که می های درونش؛ سر همینبودی سر کینه
 بکشن حاال...

 داد زدم:

با اون آشغال مقایسه نکن، فهمیدی؟ من شوهرم رو از دست  منو -
طور دادم اون چی؟ به خاطر وعده وعید یه مرد بالهوس احمق، این

وقت ککم نگزید که بابام مرد؛ برای همین چون دوتا خواهر شد. هیچ
همه بال این خودش رو همزمان بازی داد، فقط بخاطر گندکاری

گی شدم مثل سمیرا؟ داری منو می سرمون اومد. حاال نشستی به من
کنی؟با اون آشغال قیاس می  

کنم اما کجا رفت اون کنم شیدا؛ بخدا قسم قیاست نمیقیاست نمی -
شه؟ ات بدنیا بیاد چی میکنی بچهدختر مهربون و بشاش؟ فکر می

ی خوایی یک عمر با حسرت محبتت باشه؟ مثل شهرام؟ مگه همهمی
کنی؟ به وهللا که شهرام راضی نیست اون نمیخاطر کارها رو بهاین 

.دستت به خون آلوده بشه  

حال شدم.ام فروکش کرد و بیبا این حرفش ناخودآگاه عصبانیت  

کار کنم؟تو میگی چی -  
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ده و مطمئن صبر عزیزم صبر، اون داره تاوان کاراش رو پس می -
باش خدا خودش برای سمیرا بدترین زجر رو گذاشته؛ پس نیاز 

 نیست تو کاری بکنی.

مردن سمیرا باید  ریم ولی بعد ازباشه، باز با حرف تو پیش می -
کمکم کنی سهیل هم نتیجه کارش رو ببینه؛ بهم قول بده کمکم 

کشی.کنی؟ قول بده پا پس نمیمی  

سهیل باعث شد زن منم بمیره! داداشمه ولی ازش نارو خوردم؛  -
گرده و دنبالته.نوزم پی تو میبینم با وجود زن همخصوصا  وقتی می  

.بودهه! دیشب هم باز زنگ زده -  

گفت:عصبی  

گفت؟چی می -  

دم؛ زنم شو.گه شاداب رو طالق میمی -  

 با وحشت گفت: 

تو چی جواب دادی؟ -  

 لبخند حرص دراری زدم:

دونی که سهیل دارو ندارش و کنم عزیزم؛ میهمین کار رو می -
ونی که دایی و دآس و پاسه، این هم می زده به نام شاداب؟ علنا  

شه؟طور؛ پس چی میزندایی طردش کردن توأم همین  

خوایی کنی؟شه؟ چه غلطی میچی می -  

ام، دنیا اومدن بچهشه به مردن سمیرا و بههمه چیز موکول می -
شه. اما باید بهم قول بدی بهم کمک بینی که چی میاونوقت می

کنی.می  

وایی کنی شیدا؟خچه غلطی می -  

خوام به خواست سهیل پیش برم و همسرش مشخص نیست؟ می -
خواد.بشم. همین رو می  
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که چی بشه؟! تو آدمش نیستی که بری زن سهیل بشی، شیدا چی  -
 تو سرته دختر؟

گی صبوری کن؟ پس خودت صبور باش! مگه همش به من نمی -
اجش با من فهمی؛ به زودی خبر طالق سهیل و ازدوهم صبر کن می

طوری بمونه؛ قراره همراه ترکه. اما قرار نیست اینمثل بمب می
قدر سخته.داماد شدن زجری ببینه که بفهمه چه  

کشه؟ بفهم قدر عذاب میکارت روح شهرام چه فهمی با اینتو می -
شیدا اون تو بدترین حالت ممکن از پیش تو رفت و تموم شد. فکر 

خوایی کنی دیگه همه چیز تمومه؟ می کنی اگر با سهیل ازدواجمی
کارش کنی؟ نهایتش اینه که کلی زجرش بدی و بعد جدا بشی چی

شه؟ به چه رسونه؟ دلت خنک مییخب؟ این چه سودی به تو م
کنن هر حرفی شنیدن وقت هم شاداب هم بقیه فکر می قیمتی؟ اون

 حقیقت بوده؛ اصال  به ایناش فکر کردی؟

تونم از اون هیچ ارزشی برام نداره؛ من نمی فکر شاداب و امثال -
 خون شهرام بگذرم چرا حالیت نمیشه؟

خوای این چیزها شه؛ تو چرا نمیبا ازدواج هم خونش پایمال می -
اش چی شد؟کورانه پیش رفتی نتیجه-رو بفهمی؟ یک بار کور  

 با بغض گفتم:

.ی بدی نداشت؛ شهرام بد نبود که بابتش پشیمون باشمنتیجه -  

بار تصمیمت خوب نیست؛ شیدا تو دیگه بچه آره بد نبود! ولی این -
داری. باید تمام هم و غم تو بشه سالم بزرگ کردن یادگار شهرام. 

گم ببخششون، اما انتقام آرومت ول کن هرچی شد و نشد؛ من نمی
خوام باز عصبی بشی ولی خودت کنه. نمیکنه جری ترت مینمی

که سمیرا به فکر انتقام گرفتن از تو و یکم فکر کن، اون زمان 
کرد مادرت بود. بابات رو ورشکست کرد و بدبختش کرد فکر می
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هاش کنه؛ اون هم به شوهرش و بچهبهترین کار ممکن رو می
شون هرکاری کرد تا توجهی نکرد. بدون اهمیت به روح و روان

؛ که همه نفرینش کنناش چی شد؟ اینآتیش وجودش بخوابه. نتیجه
زنه و که االن هر روز زار میکه آه هزار نفر دنبالش باشه. ایناین

همه ی خوبی داشت ایننظرت نتیجه کنه تا بمیره؛ بهالتماس خدا می
فهمم تو شهرام رو دوست داشتی، منم جویی و کینه؟ من میانتقام

زهرا رو دوست داشتم شیدا؛ همراه با شوهر تو زن جوون و دست 
شون قطع رابطه کردم. داداش خونی ر شد. با همهپ -گل منم پر

 خودم رو کنار گذاشتم اما انتقام نه...

 فکر خوبی نیست.

کنی؟ چرا واقعا ؟لحظه حرفت روعوض می تو چرا هر -  

کاره کارها؛ تو این ام اما نه برای اینببین من بهت گفتم کنارت -
درضمن بخوایی شی. شی به خداوندی خدا له مینیستی شیدا، له می

 مثل سمیرا بشی اولین کسی که تو روت در میاد عمو محمده.

یعنی چی؟ -  

چیزایی شنیدم ازش. -  

 با ترس گفتم:

چی شنیدی؟ -  

اون روز عمو گفت که برم خونشون؛ شاداب و سهیل هم بودن  -
دونم حاال از سر خواست به تو هم بگه که نذاشتم. شاداب هم نمیمی

داره شیدا بعد فوت شهرام ازدواج کنه. عمو چی ولی گفت احتمال 
گیره.کار رو کنی بچه رو ازت می محمد هم خیلی رک گفت اگه این  

این حرف دیگه چیه؟ مگه الکیه؟ -  

ز اون قیم پدر بزرگه.شه کرد؛ خارج اول که باشه همه کار میپ -  

کنم، قیم پدر بزرگه؟م زایمان میبچه رو من دار -  
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تونه بچه رو ازت من؛ اگر ازدواج کنی میاین قانونه عزیز  -
 بگیره.

کنه!کار رو با من نمی وقت بابا اینهیچ -  

خوایی دخترش رو مطلقه کنی بری زن دامادش چرا نکنه؟ می -
بشی، همین بس نیست که فکر کنه فرقی با سمیرا نداری؟ تو چرا 

کنی؟ات یکم فکر نمیقبل کارات و فکرای مسخره  

دم و با سختی سمت آشپزخونه رفتم؛ هر بار راه از جا بلند ش -
بودم که به زور قدر سنگین شدهاومد. اونام بند میرفتم نفسمی
کردم ام رو حس میتونستم تکون بخورم و هربار که حرکات بچهمی

شد که شوهرم کنارم نیست تا براش ناز کنم و اون نازم حالم بد می
هزار و یک بدبختی تونستم  بود باوت کردهرو بکشه. از وقتی ف

جز صدرا و نشون بدم فراموش کردم همه کم و بیش باور کردن به
و ها تابی های من بودن، مخصوصا  شبشاهد بی ی تو شکمم کهبچه

.هاامان از شب  

بودم کنارعادت کرده - بخوابم؛ با  هاشصدقه قربون با و شهرام 
اش و نازجمالت عاشقانه هایی که با شوخی من، از هاشخریدن 

ام دربیاد و اون بلند بخنده. هر بار یادآوری شد جیغباعث می
.زدهاش آتیشم میخنده  

رفتم تونستم تو اتاق خودمون بخوابم، میبود نمیاز وقتی ترکم کرده
تو اتاق سیسمونی؛ هرچند که کل خونه خاطرات شهرام رو تداعی 

بود جاییکرد اما اون اتاق همونمی نجوای دوستت دارم هامون که  
جا حضور تونست اونرو شاهد بود و حاال فقط یک نفر می

باشه.داشته  

خونه بود و هر وقت کسی  های دونفرمون رو در و دیوارعکس
ام پشیمونش خواست بهشون دست بزنه با برخورد تند و عصبیمی
ن رنگ کنم. اووقت قرار نبود شهرام رو از زندگیم کمکردم. هیچمی
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ش ابهم یاد داد عشق یعنی چی و من باید تا آخر عمرم عذادار عشق
ام رو از من موندم؛ اما حرف صدرا چی؟ اگر واقعا  بچهمی
کردن و فکر های سمیرا رو باور میگرفتن چی؟ اگه حرفمی
کردن وقتی شهرام بوده من از سهیل خواستم پیشم بیاد چی؟ کالفه می

مشت کردم. دور خودم چرخیدم و دستم رو  

همه استرس چیه؟ نهایتا  یک ماه به زایمانت مونده،  دلیل این -
تونی فکر بهتری کنی و کمتر خودت رو آزار بدی؟نمی  

 روبه صدرا که تو چهارچوب در ایستاد بود کردم:

تو جای من نیستی. -  

تفاوتی هم نداریم شیدا. -  

شت اما به آره زهرا مرد، بمیرم برای جوونیش ولی تنهامون گذا -
خاطر تو نرفت. با دل شکسته نرفت. با غصه خیانت تو نرفت. 

گیرم صدرا؛ وقتی فکر کنم آتیش میهنوز هم وقتی فکرش رو می
شرف رو تصور کنم که قبل فوتش چندبار آغوش من و اون بیمی

خوام بمیرم.کرده می  

خوایی قوی بشی؟ اون کوچولو به باز گریه شیدا؟ باز؟ تو کی می -
.خواد نه زنی که مقاوم نیستنیا بیاد یه مادر محکم و قوی مید  

ست به کار احمقانه نزدم.دام؛ مقاومم که قاومم که هنوز زندهم -  

 برگشتم سمت کتری و چایی ریختم.

ذاری یکی روریزم؛ چرا نمیخب بگو من می - بیارم کمکت بکنه؟  
 عمه بنده خدا تا کی بیاد و بره.

خواد تنها باشم.ندارم صدرا، دلم میطاقت کسی رو  -  

ات؛ ترسم برای آینده تو و بچهتو کامل افسردگی گرفتی و من می -
 حتی ذوق این و نداری اسم براش انتخاب کنی.

انتخاب کردم کی گفته نکردم؟ سینی رو بگیر. شهرام همیشه  -
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مون پسر شد اسمش بشه برهان.دوست داشت اگر بچه  

خودمون؟ همون دلیل و برهان -  

هو! مسخره نکن ها! -  

ه عزیزم، اسم قشنگیه شوخی کردم؛ ایشاهلل بچه بعدیت هم میاد.ن -  

کنم.یرم هم دیگه ازدواج نمیبرو گمشو! من بم -  

هیل ازدواج کنی که؟سچی شد؟ قرار بود با  -  

…منظورم ازدواج واقعیه -  

بنشین یک لحظه.. -  

کردم حجم عظیمی از دستم رو به مبل گرفتم و نشستم؛ احساس می
شه کرد، حامله بودم دیگه.مبل رو گرفتم ولی چه می  

ست کرد و بعد کمی سر حرف رو باز کرد:د -صدرا کمی دست  

دونی برام خیلی عزیزی نه؟خودت خوب می -  

بر منکرش لعنت! -  

دونی که شهرام هم خیلی برای من عزیز بود؟می -  

دونم.آره می -  

وست داشتم؟دهم دونی که زهرا رو می -  

حرفت رو بزن دیگه! -  

من قبل زهرا عاشق یکی دیگه بودم شیدا؛ ولی اون من رو دوست  -
کار کردم به عشقش برسه اما نشد. زمونه نذاشت. نداشت! همه 

خواست برسه. به یکی تقدیر نذاشت یا هرچی، نشد به کسی که می
 دیگ دادنش.

خب؟! حاال برگشته؟ -  

نشسته. رومنه! حاال روبه -  

با تعجب و وحشت نگاهش کردم؛ هر لحظه منتظر بودم که بگه 
داد از شوخی کردم، مثل همیشه اما نگاه جدی صدرا نشون می
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تره.همیشه جدی  

گی؟چی می -  

خوایی قدر سهیل رو میمن عاشقت بودم شیدا. وقتی دیدم چه -
فراموشت کردم؛ یعنی سعی کردم فراموشت کنم. وقتی هم ازدواج 

دی دیگه متأهل بودی، فکر کردن بهت هم گناه بود. برای همین کر
طول کشید تا به زهرا دل ببندم. نبود و رفتن زهرا داغونم کرد. 

شدم...ت که داشتم عاشقش میچون دقیقا  زمانی تنهام گذاش  

گی؟چرا چرت می -  

جای انتقام از سهیل و بدبخت کردن باهام ازدواج کن شیدا. به -
صال  وقتش دونم االن اجواب مثبت بده. نه االن می من خودت به

ای! شوهرت رو تازه از دست دادی. اما ترسیدم به نبود. تو حامله
خدا، ترسیدم یک وقت کاری کنی و باز از دستت بدم یا حرکت 

ای کنی، برای خودت مشکل ایجاد بشه؛ بعد از به دنیا اومدن احمقانه
 برهان بهم فرصت بده.

و سختی از جا بلند شدم و سمت در رفتم؛ در رو باز با عصبانیت 
ش کنم سرم رو پایین انداختم.که نگاهکردم و بدون این  

برو بیرون! -  

شیدا؟  -  

برو بیرون، صدرا. -  

 سمت من اومد و در رو محکم بست:

ی سهیل ارزش ندارم یک لحظه بهم فکر یعنی من حتی به اندازه -
وقت پشتت رو خالی نکرد کی بود یچکه ههمه وقت، اونی کنی؟ این

 شیدا؟

اون زمان که راحت نشستی جلوم از عشق سهیل زار زدی، من  
ای که تو قلبم هم برسید. گند زدم به عالقهکردم بهداشتم کاری می
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که تو به عشقت برسی، که تو شاد باشی.  برای اینخاطر اینبود، به
کردم. همه جای زندگیت، پشتوانه بودم و عالقم رو خاک همه کار 

گم به من فکر کن این رفتار رو کردم. حاال اآلن که دارم می
کنی؟ ات بیرون میکنی؟ من رو از خونهمی  

ی شوهر منه ی، خونهزنای که تو داری ازش حرف میاین خونه -
کنی؟ آی از زنش خواستگاری میام و تو میصدرا. ازش حامله  

طور اگر به ازدواج سهیل فکر کنی و حرفش اون مرده شیدا. چه -
شه رو بزنی خیانت به روح شهرام نکردی، اما اگر با من باشه می

فهممت. تو هنوزم سهیل رو دوست داری، خیانت و نامردی؟ نمی
زدی برای رسیدن بهش، همه این بال نمی -همه بالی ایناگر نداشت

ست.بهانهها های انتقام و اینحرف  

خوام با سهیل ازدواج کنم، دالیل منطقی خودم رو من اگر می -
دارم. اما ازدواج با تو یک ازدواج واقعی و از طرف تو 

 ایست! واقعا  توقع داری بعد از شهرام، بتونم به مرد دیگهعاشقانه
 فکر کنم؟

توقع ندارم که اآلن جوابم رو بدی شیدا.  من فقط ترسیدم  -
فهمی؟  ترسیدم مثل همیشه کاری کنی که من ببازم. ترسیدم قبل می

که فکر کنی، عملی کنی که خودت پشیمون بشی.  تو برای از این
همه سختی زیاد قوی نیستی، ساخته نشدی. توروخدا یک بار تو  این

شو. ر کن، من که نگفتم بیا همین اآلن زن منزندگیت درست فک
نظرت به یک  پدر اصال  امکان پذیر نیست! ولی برهان چی؟ به

 واقعی نیاز نداره؟ 

ام نشستم. اومد و با نیشخند از کنارش گذشتم و دوباره جای قبلی
وقت این لحن عاجز و غمگین رو از صدرا پایین پام نشست. هیچ
زمانی که زهرا رو از دست داده بود.  جز سراغ نداشتم،  البته به

طور اش،  اما چهکرد تا از خودم نرونمهاش التماس میچشم
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همه وقت مثل یک برادر دوستش  تونستم قبولش کنم وقتی اینمی
تونستم به کسی طوری میخواستمش؟ من چهداشتم و کنار خودم می
دونستم؟ بله بدم که برادرم می  

شیدا؟  -  

خوام چیزی جا برو؛ من اصال  حالم خوب نیست. نمیز اینصدرا ا -
هم ریختی. تو همیشه برای بشنوم. تو همه معادالت ذهنی من رو به

گی که عاشقم من یک پشتوانه و یک برادر بودی، حاال اآلن می
گی. کمکم بودی.  تو برای من همیشه پشتوانه بودی، درست می

طور توقع برسم. اما چه به سهیل خواستی کاری کنیکردی و می
ی زندگی من خوبی داری من االن بتونم فکر کنم که تو برای ادامه

هم زدی.صدرا؟ تو تمام باور من رو به  

قدر ناالیقم شیدا؟ چرا یه بار با خودت هم زدم؟ یعنی من اینچرا به -
 فکر نکردی که امکان داره منم داخل آدم باشم و دوستت داشته باشم؟ 

جا و توی این خونه، این  حس خوبی ندارم که اینمن اصال   -
بینه.زنی صدرا. شهرام آزار میها رو میحرف  

من بهت قول میدم شهرام حاضره تو با من ازدواج کنی و با سهیل  -
خواستیش، از سگ نه. ببین اگر عاشق سهیل بودی، اگر هنورم می

زدم. ام بهت میترین حرفی از عالقهتر بودم اگر کوچیککم
ذاشتم برسی به داداشم و بشی زن داداش من، ولی االن و با می

خاطر دلسوزی شرایط تو ترجیح میدم تو ذهنت من آدم بده بشم اما به
 هم که شده زن سهیل نشی و دلت به حال من بسوزه.

صدرا، تو رو خدا ادامه نده. -  

زنی. شیدا قدر هم حرف بزنیم تو باز حرف خودت رو میما هرچه -
هات فرو ذارم با سهیل ازدواج کنی، این رو تو اون گوشمن نمی

رم همه چیز رو به همشون کن؛ اگر زیاد بری رو اعصابم می
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گم، تا نتونی کاری کنی.می  

کنی.تو همچین کاری نمی -  

ذارم بازم بدبخت کنی، نمیذارم خودت رو کنم، شک نکن. نمیمی -
خوای زن من نشی؟ باشه توجه به من هرکاری خواستی بکنی. میبی

نشو اصال  مُن از زندگیت پرت کن بیرون. همین اآلن از این در 
دم زن هیچ خری گردم.  ولی اجازه نمیرم بیرون دیگه برنمیمی

داشم باشه.بشی! حتی اگر اون خر دا  

فهمیدم. بلند ز حالت صورتش خوب میعصبانی شده بود، این رو ا
شد و سریع بیرون رفت، عصبی دستم رو به سرم گرفتم. تنها چیزی 

های کرد دست کشیدن به شکمم بود و دل دادن به تکونکه آرومم می
ام دست . بهترین حس توی دنیا همین لحظه برام بود، اما گریهامبچه

کردم که فکر میتونستم باور کنم صدرا، کسی خودم نبود؛ نمی
ها رو بهم بزنه. با زنگ خوردن گوشیم دستم رو برادرمه این حرف

 دراز کردم. مامانم بود، اشکام رو پاک کردم و جوابش رو دادم:

جانم مامان؟  -  

؟ آییم. چیزی الزم نداریزیزم. با شیده داریم میسالم ع -  

نه، بیایید.  -  

حالت خوبه؟ هی بهت  چرا صدات گرفته، شیدا؟! درد داری مادر؟ -
گی نه. خوبی؟ جا بمونم، میگم بذار من بیام اونمی  

زنیم.خوبم مامان، بیا حرف می -  

دونستم خیلی زود ای گفت و تلفن رو قطع کرد. میبا هول باشه
هایی که بهم وارد شده بود عرق کرده بودم رسه، از زور استرسمی

 و کالفه شدم بودم.

یده برسن تا بلکه با حرف زدن باهاش خودم منتظر موندم مامان و ش
خوام رو آروم کنم. مامانم خبر نداشت که من قصدم چی بوده و می
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طور بهش بگم که عصبی نشه، از دونم چهکار کنم. اصال  نمیچی
خواست سهیل رو ببینه. وقتی شهرام فوت شده بود نمی  

 قاب عکس شهرام رو برداشتم و با خجالت بهش نگاه کردم: 

ها؛  بازهم گی چه زن بدی بودم نه؟ شهرام، اشتباه نکنیاالن می -
کنی؟ کاش تو فکر بد راجبع بهم نکن. داری از اون باال نگاهم می

دادم عشق وقت به عالم و آدم نشون میبرگشته بودی شهرام، اون
قدر عاشقت شده بودم که برات هر کاری بکنم. طوریه. اونچه

تی. قربون اون نگاه معصومت بشم، فدای فشه رهنوزم باورم نمی
اون پاکیت بشم. توام دلت از صدرا گرفت نه؟ کاش بودی تا هیچ 

ای جز تو بهم نگه دوستت دارم.مرد دیگ  

خواست های من به بچه هم سرایت کرد انگار، با لگداش میتابیبی
ام گذشت تا بچهبگه بس کن و غصه نخور. کاش حداقل زمان تند می

بگیرم یکم آروم بشم.  رو بغل  

با اومدن مامان و شیده نگاه هر دوشون به اشک توی صورتم و قاب 
اش گرفت و تند عکس شهرام خیره موند. شیده مثل همیشه باز گریه

 سمتم اومد: 

خوره. من ات غصه میطوری بچهکنی؟ اینآبجی باز گریه می -
ی شدم.طورمطمئنم مامانم سر من خیلی غصه خورده که من این  

 دستی به سرش کشیدم و بوسیدمش:

طوری شدی مگه؟ چه -  

خاله سمیرا بهم گفت نحس، گفت برای زندگی مادرت نحسی  -
 داشتی. 

 مامان گفت:

خاله سمیرات غلط کرد. زنیکه احمق! دست بردارم نیست. شیده،  -
 برو میوه بشور برای خواهرت.
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ت و دستی بهش شیده که بلند شد مامان قاب عکس رو از دستم گرف
 کشید. سرجاش گذاشت و کنارم نشست:

چی شده شیدا؟  -  

جا بود، مامان. صدرا این -  

خب؟  -  

شه مامان.گه؟ باورم نمیدونی به من چی میمی -  

بهت گفت دوستت داره؟  -  

 با تعجب سمتش برگشتم: 

دونستی ؟ تو می -  

فهمید شیدا. این تو بودی که هرکسی بود از نگاه اون بچه می -
دید، یه مرد زمانی چشمت جایی رو قبل ازدواجت جز سهیل نمی

کنه که یا نسبت خانوادگی داشته باشه یه برای یه زن فداکاری می
. مثل خواهرش بدونه و یا عاشقش باشه  

شه. باورم نمی -  

تونی پیدا کنی؟ یمچرا مادر؟! از صدرا بهتر کجا  -  

ام! طور همتون یادتون رفته شهرام رو؟ من حاملهمامان چه -
ام از مرد دیگه، ای حرف بزنین؟ تونین جلوی بچهطوری میچه  

ات، سر و مطمئنم شهرام هم راضیه بعد از به دنیا اومدن بچه -
وقت راضی به غصه خوردن تو نیست؛ سامون بگیری. شهرام هیچ

عذاب بکشی. راضی نیست دست تنها و به سختی  راضی نیست تو
دونی به من چی بچتون رو بزرگ کنی. همون زمان که زنده بود می

گفت؟ می  

مامان ادامه نده، لطفا .  -  

ات رو هم تنها تونی تا ابد تنها زندگی کنی و بچهشیدا جان تو نمی -
ست. شهرام همیشه بزرگ کنی. این فقط حرف من نیست حرف همه



 

 

 WWW.98IA3.IR 252 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

بار حتی شیدا بگه که سهیل رو هنوز دوست گفت اگر یکمن می به
خواد تو تنها بمونی. داره از زندگیش میرم بیرون، حتی شوهرتم نمی  

طوری بعد طوری بگید مامان؟ من چهآد اینتون میطوری دلچه -
های یه مرد دیگه عاشقانه نگاه کنم و به از شهرام تو چشم

تونی بعد شه؟ تو خودت میطوری میچههاش لبخند بزنم؟ عاشقانه
که خودتم فهمیدی چه کارها بابا کسی رو به زندگیت بیاری؟ با این

 کرده.

خواستم ناراحتش کنم، فقط با ناراحتی، سرش رو پایین انداخت. نمی
که بابا خواستم براش یادآوری کنم که خودشم مثل منه. با اینمی

پول شد، هر روزمون رو یهزار و یک بال سرش آورد؛ معتاد و ب
زد و این اواخر حتی راضی مون میکرد، کتکنحس و خراب می

کنه، باز هم مامان  عوض پول غاز چندر با رو شبود خانواده
که فهمیده بود قبال  با خاله هم رابطه داره اما دوستش داشت. با این

. تر بود که اصال  نتونسته بود فراموشش کنهانگار قدرت عشقش قوی
شینه و ها میخبر داشتم که هر پنجشنبه میره سر خاکش و ساعت

ها تو دلش هایی که تو این سالزنه. شاید حرفباهاش حرف می
شنید. قدر بابا تو خماری و نئشگی بود که نمیتلنبار شده بود و اون

شنید براش تأثیری نداشت.یا اگرم می  

دونی.چی بگم مادر؟ خودت می -  

وردم. غض کردی؟ من غلط کردم اسم بابا رو آمامان باز ب -  

طی نداره عزیزم، نگران نباش.به تو و حرفت رب -  

خوایی شهرام رو فراموش چرا هنوزم دوستش داری اما از من می -
 کنم؟

دونم دست تنها تو خوام شیدا ولی میوقت این رو ازت نمیمن هیچ -
ات رو تونی بچهیکنن نمای که به زن متاهل هم رحم نمیاین جامعه
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ات بزرگ بشه هزار و یکی فردا که بچهدرست بزرگ کنی. پس
های سوال ازت داره که آزارت میده. وقتی مدرسه بره و بابای بچه

گم شهرام رو فراموش کن، خوره. من نمییدیگه رو ببینه غصه م
اما به خودت هم فکر کن. تو مگه چند سالته که بخوایی تا آخر 

ونی؟ راستش رو به من بگو شیدا، تو با صدرا فقط عمرت تنها بم
خوای ازدواج کنی؟ مخالفی یا کال  نمی  

دونم. تنها چیزی که تو سرم چرخ دونم مامان. واقعا  نمینمی -
خوره اینه که تاوان خون شوهرم رو بگیرم، اون هم از باعث و می

 بانیش.

وقت فرق تو با سمیرا چیه؟ اون -  

زنین مامان؟ سمیرا سر یه وعده رف رو میچرا همتون این ح -
تون داد، ولی من مسخره و از سر جوونی و خامی بیست سال عذاب

ها خون شوهرم به ناحق ریخت. کجای کار من با سمیرا یکیه؟ اون
کنه؟شوهر من رو به کشتن دادن! چرا کسی درکم نمی  

خوایی از سهیل انتقام بگیری؟ پس شهرام درست طوری میچه -
گفت، تو هنوزم اون رو دوست داری، فقط داری ما رو گول یم

زنی. می  

مامان بس کن! من نه شرایط روحی و نه جسمیم مساعد نیست  -
ها. ها و طعنهبرای این حرف  

ی خودت دلم رو گانهببین شیدا، یه بار اومدی با حرکات بچه -
رو  هاتاش بد نشد. اما خوب گوششکوندی ولی خدا رو شکر نتیجه
گم، اگر حتی فکر انتقام از سهیل یا باز کن ببین چی دارم بهت می

ای به آبروی هر کسی دیگه رو کنی و بابت همین کارت ضربه
بخشمت، شیده بیا بریم.خودت و ما بزنی تا ابد نمی  

دستش رو گرفتم و نذاشتم بلند شه. دست خودم نبود که باز صدای 
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ام بلند شد: گریه  

وبه، حال روحیم خرابه. همه جای خونم رو و زندگیم مامان دلم آش -
خواست وقتی کنم از نبودنش، دلم مییادگاری شهرامه؛ دارم دق می

هام رو بگیره. بوسم آرم باال سرم باشه و دسترو به دنیا می امبچه
کنه و ازم تشکر کنه که دارم بهترین هدیه دنیا رو بهش میدم. دلم 

ن رو بزرگ کنیم و کلی قد و نیم قد داشته هاموبا هم بچهخواست می
کدوم رو باشیم که با دیدنشون عشقمون به هم صد برابر بشه. هیچ

ندارم مامان! تا عاشقش شدم تنهام گذاشت، تا نفسم بهش بند شد از 
قدر نگاهش ها باالی سرش چهپیشم رفت. تو خبر نداری من شب

دای نفسش رو فتم. حتی اگر صراش میکردم و قربون صدقهمی
رفت. شدم و نفس خودم رو به قطع شدن میشنیدم نگران مینمی
طوری بهتون بفهمونم که من با تمام وجودم عاشق شوهرم بودم و چه

خوایید با این طوری ازم میهام؟ چهاون از وقتی رفته من شبیه مرده
شرایط به یه مرد دیگه بله بدم؟ مگه روحی دیگه برای من مونده ؟ 

شم کردم سهیل رو دوست دارم. منکر هم نمیبودم، فکر میبچه 
داشتم، دوستش داشتم. اما من رو نشوندن سر سفره عقد با شهرامی 
که اون زمان هیچ حسی بهش نداشتم. حاال هم همون موضوع داره 

شه. باز باید بشینم سر سفره عقد با مردی که دوستش تکرار می
قدر تاب و گذاشته. مگه من چه ر کنم که تنهامندارم و به مردی فک

مونه. اما عین داداشم می تحمل دارم؟ به خدا صدرا رو دوست دارم  

صدرا تو رو مثل خواهر دوست نداشته و نداره شیدا. این رو همه  -
خاطر تو از عشقش گذشت، برای یه مرد فهمیدن به جز تو. بهمی

که دست راحت نیست عشقش رو بسپاره به دست برادرش. حاال هم 
جا کشونده چرا بهش یه فرصت ندی؟ چرا به تقدیر شما رو به این

ات فرصت زندگی خوب رو ندی؟ شهرام فوت شده و زندگیت و بچه
قدر من دوستش داشتم. اما قرار نیست توهم دونی چهخودتم خوب می
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 از خودت بگذری و تا ابد تنها زندگی کنی. 

فت و رفت. من موندم و هاش دست شیده رو گرمامان، بعد از حرف
گفتن بدون مرد ادامه ای که همه مییه دنیا فکر و خیال بابت آینده

دادنش سخته. دستم روی شکمم نشست و شروع کردم باهاش حرف 
گیرم، برای ام بدونه که هر تصمیمی میخواست بچهزدن. دلم می

شد به چهره شهرام توعکس نگاه کنم. احساس اونه. حتی روم نمی
کنم و ردم حتی با فکر کردن به مرد دیگه به شهرام خیانت میکمی

تونستم داشته باشم.این بدترین حسی بود که می  

تا چشم چرخوندم، روز زایمانم رسیده بود. وسایل بچه رو جمع 
که بخوام صدرا و مامان بودن که مثل همیشه کرده بودم و بدون این

های صدرا ن به چشمبردن. از نگاه کردمن رو به بیمارستان می
نگرانی و  کهشد نگاهش کنم. مخصوصا  اینفراری بودم و روم نمی

دونستم، نگاهش حاال برام رنگ گرفته بود و مفهومش رو خوب می
هاش جواب مثبت بدم و منم متقابال  ونستم به شوخیدیگه نمیت

ی کارهاش از روی دونستم همهشوخی کنم و راحت باشم. حاال می
کردم وجود ای که من فکر میوده و اون حس برادرانهعالقه ب
 نداشته. 

ام به گوشم رسید و نفس ها انتظار صدای گریه بچهبعد از ساعت
های از سر شوقم. بدنم رو سر کرده بودن و راحتم همراه شد با گریه

کردم. حالم خیلی غریب بود، دیدم و فقط گریه میهمه چیز رو می
ر چشمم شاد بودم و از طرفی نبود پدرش از طرفی بابت دیدن نو

داد.اومد و آزارم میزیادی به چشم می  

مش خیر باشه. مبارک باشه، ایشاهلل قد -  

تو اتاق منتظر بودم تا دخترم رو بیارن و بتونم بهش شیر بدم. وقتی 
آوردنش با ذوق بهش شیر دادم و تموم که شد همزمان صدرا و 

مامان و شیده و زن دایی، دایی، آقابزرگ و مامان جون و حتی عمو 
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محمد و شاداب و سهیل باالسرم اومدن. صرف نظر از تمام 
چشم به بچه دوخته بودیم و با ذوق مشکالتی که باهم داشتیم، همه 

ی نظر من همهکردیم. بهصورت کوچیک و خوشگلش رو نگاه می
قدر از این بابت خوشحال بودم. فقط صورتش شبیه شهرام بود و چه

دید، دخترا بابایی بودن و کاش پدرش هم بود و این صحنه رو می
کرد. ام رو لوس میقدر بچهاگر شهرام بود چه  

صورتم رو بوسیدن و تبریک گفتن. یک به یک   

 سهیل گفت:

مبارک باشه شیدا.  -  

ممنون.  -  

 صدرا گفت:

هدیه از طرف من، هم برای تو هم برای این خوشگل خانم.  این -  

چرا زحمت کشیدی؟  -  

زحمت نیست، تو رحمتی.  -  

خجالت زده سرم رو پایین انداختم، لبخنِد روی لب زن دایی نشون 
یز خبر داره.داد از همه چمی  

کادوش رو باز کردم؛ سرویس سنگینی که گرفته بود، دهنم رو باز 
کار، نگه داشت. این پولش خیلی زیاد بود و مطمئن بودم با این

خواست بهم بفهمونه که قصد داره از همه لحاظ جای شهرام رو می
 بگیره. 

قدر با خجالت نگاهم رو به جمع و بعد به صدرا دوختم، نگاهش اون
ی حال متوجه طور تا بههام گل انداخت. چهاغ بود که گونهد

قدر تو دنیای خودم غرق بودم که اش نشده بودم؟ یعنی اینعالقه
خبره؟  فهمیدم اطرافم چهنمی  

جعبه رو به سمت مامانم گرفتم و تشکری زیر لب، دوباره زمزمه 
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 کردم. 

شم؟ از بیمارستان متنفرم. ینگفتن کی مرخص م -  

با دلسوزی نگاهم کردن به جز سهیل، که با حرص رو زمین پا  همه
کوبید و شاداب هم نگاهش یه لحظه غمگین شد. اما با نگاه به سهیل 

 باز حرصش گرفت: 

ات خیر باشه. ریم شیدا، قدم بچهما می -  

 بابا محمد گفت:

ام اذان بخونم. حیف پسرم نیست این اگر اجازه بدید، تو گوش نوه -
ی شهرامم رو کردم زنده هستم بچهببینه. همیشه فکر می لحظه رو

 ببینم یا نه. اما، امان از روزگار که من هستم و پسرم نیست.

 مامان گفت:

های خوب بزنین آقا محمد. حرف -  

های من اشاره مامان به خودم رو دیدم، اما دیر تذکر داده بود. اشک
ی خودم رو بگیرم. تونستم دیگه جلورو گونه روون شده بود و نمی  

دخترم رو دست بابا محمد سپردن و اونم با بغض براش اذان خوند. 
که توقع داشتم مدام گریه کنه، آروم با اینام حسابی آروم بود و بچه

که به من بره جای اینام بهزد. خدا رو شکر کردم که بچهلبخند می
 به پدرش رفته و مثل اون بلده منبع آرامشم باشه.

ز دو روز مرخص شدم؛ توی این مدت صدرا تمام مدت کنارم بعد ا
گفت وایسادم زدم که بره، با پررویی میبود و هر بار بهش تشر می
گرفت اما هاش و حرکاتش لجم میبهم عادت کنی. از حرف

هاش تونستم به خودم دروغ بگم، از حامی بودنش و حساسیتنمی
چیه، اما سریع دچار  فهمیدماومد که نمیحس خوبی تو وجودم می

شدم. عذاب وجدان می  

به خونه که رسیدیم ترمز زد، نگاهم رو به صدرا دوختم و وقتی 
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ام رو کمی تکون دیدم تاب نگاهش رو ندارم سرم پایین افتاد. بچه
 دادم: 

شیدی.دستت درد نکنه، خیلی زحمت ک -  

ونی باال ترسه. وایمیسم بیاد، تنها که نمیآد، داره میعمه داره می -
 بری. 

تونم. می -  

آری؟ قدر دووم مینظرت چهرار کنی؟ بهفخوایی از من ا کی میت -  

فهمم. منظورت رو نمی -  

که بگم فهمم دلیل کارات چیه؟ شیدا من و تو قبل از اینمنم نمی -
خوایی به ای داشتیم؛ میدوستت داشتم و دارم، باهم رابطه صمیمانه

کنی نباید مزاحمت بشم بهم بگو. همشون پشت کنی؟ اگر فکر می  

شه؟ بهت بگم، همه چیز تموم می -  

حرمت شهرام بود که  وقت تموم نشده بود که حاال بشه، فقط بههیچ -
ازت گذشتم. قبلشم که به حرمت عشقی که به اون برادر احمق من 

داشتی، اما قرار نیست بازم بذارم از دستم بری. شیدا من تمام تالشم 
کنم.دست آوردن تو میرو برای به  

دست آوردن جسمم یا روحم؟به -  

تونی تنها زندگی کنی؟ کنی تا ابد میتو فکر می هردوش. -  

هات. دست بردار صدرا، لطفا. حس بدی بهم دست میده با حرف -
نظرت درسته بخواییم هم زهرا هم شهرام رو از دست دادیم. به

کار رو کنیم؟ این  

 معذب خودم رو عقب کشیدم و چشم بهش دوختم:  .به سمتم کج شد

زشت اونه که بخوایی بری با سهیلی که باعث مرگ شوهرت شد.  -
خوایی انتقام مرگ شوهرت رو بگیری خب بگیر. با من تویی که می

شه بدترین انتقام از داداشم. غیر اینه؟ یا شایدم فقط ازدواج کن، می
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تونی من رو بپذیری؟ تو فکر سهیلی که نمی  

که بتونم حرفی بزنم اینبا عصبانیت بهش چشم دوختم، اما قبل از 
ام بلند شد و مامانم هم رسید. با حرص نگاهش کردم و ی بچهگریه
ام رو تکون دادم:بچه  

گی صدرا! وگرنه من ی آخرت باشه به من چرت و پرت میدفعه -
دونم با تو. می  

زنم. هروقت از نظر شرعی مناسب بود باید زنم با عاقد حرف می -
شی. حاال هم پیاده نشو، وایسا من می بشی، وگرنه به زور مال

 کمکت کنم. 

الزم نکرده!  -  

شه که فندق هرحال شوهر همیشه باید همپای زنش باشه، نمی به -
شی خانومم.بابا رو تو فقط زحمتش رو بکشی، خسته می  

با لج نگاهش کردم که دخترم رو ازم گرفت و پیاده شد. نگاهم ماتش 
ام رو بوسید و با مامانم حرف بچهشده بود که با عالقه صورت 

تونه بابای خوبی زد. یه لحظه از فکرم گذشت که صدرا هم میمی
باشه، اما سریع سرم رو تکون دادم تا این فکرها تو سرم نیاد و با 

 برداشتن وسایل از تو ماشین پیاده شدم.

 مامان گفت:

شیده هرچی اصرار کرد نذاشتم بیاد. صدرا زحمت شیده رو  -
کشی بعد از ظهر بیاریش؟ می  

 صدرا گفت:

مم هستم، نون زیر کبابمه. من نوکر خواهر زن -  

ری رو مخم. شه بس کنی ؟ داری میصدرا می -  

 صدرا گفت:

فدای مخت بشم.  -  
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 مامان گفت:

طوری ها! تو کی جواب مثبت گرفتی اینحیا کن پسر وایسادم -
زنی؟ حرف می  

 صدرا گفت:

شوهری، مجبورم کنه تو این بیاز الکی میدیگه وقتی دخترت ن -
کل نکنین عمه جون، ببخشید مادر زن  -دیگه. بریم باال با من کل

 جان. 

  کلید رو تو قفل انداختم و منتظر موندم تا صدرا و مامان برن تو.

 صدرا گفت:

کردن تو چه سر پایی. زاییدن دو روز حداقل ناله میها زنا میقدیم -
منم به فکر باشم. ترواجب شد سریع  

 مامان گفت:

 ماشاهلل پسر حیا رو قورت دادی یه آبم روش! استغفرهللا. -

مینه که هست، بریم شیدا جان. خانمی مات نمون بیا.هدیگه  -  

به خودم اومدم و با حرص از کنارش رد شدم. اما از شنیدن صدای 
خونه هللا داخل هاشون، ناخودآگاه لبخند کمرنگی زدم و با بسمخنده
 شدم.

اولین چیزی که به چشمم خورد عکس شهرام بود، که باعث شد نه 
افته. هامم تر بشه و سرم پایین بیتنها لبخندم خشک بشه، بلکه چشم  

های عاشقانه یه مرد دیگه خندیده بودم همین االن با حرف و شوخی
خور شده.کارم شهرام ازم دلکردم با اینو احساس می  

 صدرا گفت:

بچه رو بگیر خودت بیار تو خونه. بیا  -  

 هدیه رو از بغل صدرا گرفتم و سمت قاب عکس شهرام رفتم. 

باباش دخترمون رو ببین. بهم گفتی اگر پسر شد اسمش بشه  -
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برهان. یادته؟ نشد عشق من، دختر شد؛ همونی که باباییه. کاش 
ذاشتی دخترمون خودش رو برات لوس کنه و بشه بودی و می
ش.  کاش بودی شهرام، بهت احتیاج دارم. هووی مادر  

 مامان گفت:

ز بچه رو بیار تو. صدرا جان قربونی کردی؟ با روی با -  

 صدرا گفت:

جا فرمودن حالشون بد آره ولی طبق دستور خانم نیاوردم این -
شه، اسمشم پسر میشه. در ضمن اصال  غصه نخور بچه بعدی می
ذاریم برهان. می  

جاش دستی به قاب عکس شهرام کشیدم. آهی جوابش رو ندادم و به
ام رو تو اتاقش بردم: کشیدم و بچه  

ست. قول میدم در جا رو نگاه، همه چیزش پسرونهمامانی این -
 اولین فرصت، دنیات رو صورتی کنم. 

 مامان گفت:

هی بهت گفتم بریم یه دکتر درست حسابی، هرچی خریدیم آبیه  -
 خب. 

ام زنده و سالم به دنیا اومد که بچهامان تو اون شرایط همینم -
ست، نصفش آبیه نصفش صورتی. اصال  من خیلیه. بعدشم دو تیکه

ام دختره. کردم بچهحس می  

 صدرا گفت:

گه، برای همین اسمش رو گذاشت برهان. وهللا این یکی راست می -
 بیشتر شبیه گالبیه. دختره دیگه دخترام که همشون..

 با چپ چپی که نگاهش کردم حرفش رو عوض کرد:

دخترام همه زیبا و با ابهت. کاری ندارید من برم؟ چیزی نباید  -
 بخرم؟ 
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جا پالسی. فهمم چرا هر دقیقه ایناصال  نمی -  

ببین موش کوچولوی تازه زایمان کرده، از االن تا آخر عمرت به  -
ریشتم، االنم دارم دیدن من عادت کن. قرار نیست هیچ جا برم بیخ 

نظرت کهنه بگیرم شیدا ام وسیله بخرم. عمه بهرم برای بچهمی
 خودش بشوره؟ 

برو گمشو صدرا.  -  

فرستمت خونه دم میطوری باشی مهریه تو میادبی، اینخیلی بی -
 مادرت. 

 مامان گفت:

هاتون باور کنین چند شبه درست نخوابیدم؛ بحث و مسخره بازی -
برای بعد، من یه لیست نوشتم صدرا از تو کیفم بردار رو بذارید 
 برو بخر.

 صدرا گفت:

دارم، گناه نکردم که هرچی پول پس از تو کیفت پول هم برمی -
گند اخالقت کنم.آرم خرج این دختردرمی  

طرف مامان سمتش پرت شد، باعث شد فرار کنه و  از بالشت که
هاش تو خونه بپیچه.صدای خنده  

ت:مامان گف  

این خونه پیچید.  باالخره صدای خنده تو -  

هوم، خدا رو شکر. مامان از کجا بفهمم هدیه گشنشه یا نه؟ او -  

کنه. مگه ندیدی تا حاال؟ گریه می -  

دونم، گیج شدم. چمی -  

های صدرا. نه؟ بله گیج خنده -  

 با خجالت سرم رو پایین انداختم. 

آی. میاه رکم با صدرا  -غلط نکنم داری کم -  
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کنم.قبول کنه بهش فکر می یه شرط دارم، اگر -  

 مامان گفت:

هللا. باز شروع کردی؟ بسم -  

چیز بدی نیست مامان.  -  

خب بگو چیه؟  -  

گم. به خودش می -  

شینی سر تو تا یه کار دست این صدرای ننه مرده ندی، مگه می -
کنی.جات. پاشم که تو فقط اعصابم رو خورد می  

بزن بگو زود باشه. ت به صدرا زنگزحمبی -  

آد نمکی. میتازه رفته شیدا. نه به اون شوری شور، نه به این بی -
 دیگه االن. 

. شماهم که فقط دعوا داری.باشه مامان، باشه -  

با رفتن مامان نگاهم رو به دور تا دور اتاق دوختم. هنوزم 
دونستم که می ای این تصمیم رو گرفتم. فقطدفعهفهمیدم چرا یکنمی
که صدرا برسه خیال باشم؛ قبل از اینتونم مثله بقیه آروم و بینمی

دادم. هدیه رو کردم و تو عمل انجام شده قرارش میباید کارم رو می
تو تختش گذاشتم و نگاهی به صورت آرومش انداختم. مثله باباش 

 شم تو اتاق خودمکه پشیمونبود، لبخندی بهش زدم و قبل از این
گرفتم و بیرون رو دید زدم.  . نگاهم رو از قاب عکس شهرامرفتم

مامان سرش گرم کار بود، در رو آروم بستم و تلفنم رو برداشتم، 
دادم.باید تا دیر نشده کارم رو انجام می  

با سر صدایی که از بیرون اومد فهمیدم صدرا برگشته. تلفن رو 
لباسم کشیدم. رنگم  سریع و بدون خداحافظی قطع کردم و دستی به

های پشت گوشی حسابی پریده بود و هول شده بودم، هرچند صحبت
 هم مزید بر علت بود.
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 صدرا گفت:

طوری عزیزدلم؟ هرچی خواستی خریدم.چه -  

مرسی.  -  

چی شده؟ اوه گارد نگرفتی؟ -  

حرف بزنیم.  بیا تو اتاق، باید باهم -  

کردی؟ خدایی اصال  برای چه حرفی؟ عمه؟ این چه تربیتیه تو  -
 لمبونه، این یکی همهات وقت نذاشتی. اون یکی که فقط میبچه

 صحبتی میده.جلوی چشمت به پسر نامحرم پیشنهاد هم

آی برو بیرون، آی، بیا. نمیحوصله خوشمزگی ندارم صدرا می -
 خوش اومدی.

ها.ی امشب سینمای تهران و شهرستانشود، برنامهمی یدا سگش -  

اش به محض با حرص سمت اتاق رفتم و اونم پشت سرم اومد. قیافه
کنه که فهمیدم تمام تالشش رو میرسیدن به اتاق جدی شد. می

هامون نیفته که زیاد هم موفق نبود.نگاهش به عکس  

بگیر بشین، کارت دارم.  -  

بگو، راحتم.  -  

یه تصمیماتی گرفتم. -  

شی؟ خوای زنمبه سالمتی. می -  

دقیقه زبون به دهن بگیر صدرا! اَه.  یه -  

ها تا خب بنال دیگه! آسمون ریسمون نباف برای من، چیه شما زن -
خوایی؟ نفقه چینید؟ چیه؟ چی میشینید صغری کبری میمی
خوایی؟ پول تو جیبی؟ شایدم عمه گفته مهریه باید زیاد باشه. می

ا بکن. عمرا  ها! کف دستم خالیه مو دیدی بیهان؟ من مشکلی ندارم
له بزنم! نه چهره داری، نه قد داری، نه چیزی من به نام توی کوتو

ات لطف خوام بگیرمت در حق خودت و خانوادههیکل. اگرم می
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کنم.می  

تونه با تو دو کالم حرف حساب بزنه آخه؟ ای خدا! آدم مگه می -
 پاشو برو اصال ، نخواستیم.

گی همش. ببین شیدا میزنی، چرت و پرت آخه تو که حرف نمی -
از االن بگم من اصال  حوصله زن پر حرف رو ندارم. هنوزم رو 

ام هستم؛ زن باید مثله بره باشه، ساکت و مطیع. نیام موضع قبلی
ها! راجبع به مادرم حرف خونه هر شب ناله کنی و هی غر بزنی

که از کنم.  همینآرم سیاه و کبودت میبزنی کمربندم رو درمی
محرومی برو خداتو شکر کن. هر روز باید  خواهر شوهرنعمت 

بری کمک حال مادرم، فرش بشوری، لحاف بدوزی و کارهاش رو 
بکنی. اگر خواست شیر گاو بگیره یا نون بپزه اولین نفر حاضری 

 فهمیدی؟ 

چرت و پرتات تموم شد؟  -  

شه ش مونده، هدیه باید به من بگه بابا. اگر غیر این بانه یکم دیگه -
من خیلی غیرتیم، از در خونه  کنم. بعدشمتو رو سیاه و کبود می

ی عمه و آقابزرگ، وگرنه سگ ری. حتی خونهاذن من جایی نمیبی
شم.می  

ببین تو سگ هستی نیاز نیست سگ بشی، صدرا من دارم جدی با  -
فهمی؟ این چه اخالق گندیه تو داری آخه. زنم. نمیتو حرف می  

کنم از لرزه. شوخی میآد تن و بدنم میرف جدی میبه خدا اسم ح -
هام همش راستی و سرمون وا بشه استرس، هرچند این حرف

ام اینه شه. کال  عقیدهصداقت بود. حاال زنم بشی به خودت ثابت می
 که ...

زنگ زدم به سهیل.  -  

قدر ترسناک شد که ازش ترسیدم و از نگاهش به آنی جدی شد، اون
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شدم. حاضر بودم قسم بخورم تو دلش، هر چی دوست کنارش بلند 
ام گیره تا تیکه پارهداره بار من کرده و داره جلوی خودش رو می

هاش رو بست: نکنه. چشم  

برای چی زدی؟  -  

ببین.. -  

خوای خوای گند بزنی آره؟ میبرای چی زنگ زدی به سهیل؟ می 
شم؟ من سگ  

ضرم با تو ازدواج کنم اما صدرا گوش کن، من به مامانمم گفتم حا -
 به یه شرط. 

حتما  اون شرطم مربوط به سهیله آره؟ ببین تو من رو چی فرض  -
کردی؟ عروسک خیمه شب بازی دستای تو؟ چرا دوست داری همه 

، گند می، زنی گه دوستت دارمرو بازی بدی؟ چرا تا یکی بهت می
زدی به  کنی تو؟ به چه حقی زنگطوری میبه همه چیز؟ چرا این

 سهیل؟ 

  مگه حق و تکلیف من دست توست؟! -

 داد زد:

ی نفهم احمق! خستم کردی دیگه شیدا، همش آره دست منه دختره -
 لج و لجبازی و تصمیمات احمقانه. 

 با دادی که زد مامانم با وحشت به اتاق اومد: 

تونه ؟ چی شده ؟ چه -  

کاره زنگ زده به اون ِد آخه از این دختر نفهمت بپرس عمه! یه -
کارت درست بود من شرف. آخه احمق کودن، اگر اینسهیل بی

ای؟ دادم. تو دنبال چیپیشنهادش رو بهت می خودم  

 مامان گفت:

برای چی زنگ زدی سهیل تو؟  -  
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خواستم از اتاق بیرون برم که صدرا بازوم رو گرفت: کالفه می  

کنین فقط خودتون عقل دارید. هم فکر مین صدرا! شماکولم  -  

تو عقل داری؟ تو؟ حاضرم قسم بخورم زمانی که خدا عقل پخش  -
جا ببینم. کرد تو توالت بودی. وایسا اینمی  

سر من داد نزن صدرا!  -  

مسائلی که مربوط به غیرتم باشه شوخی ندارم ببین من اصال  سر  -
ی پوکت. شیدا، این رو بکن تو اون کله  

دونم. ا خوب میاز رفتار قدیمت با زهر -  

به محض زدن این حرف لبم رو گاز گرفتم اما دیر بود، دستم رو با 
خواست بیرون بره که جلوش رو تشر ول کرد و هولم داد. می

 گرفتم: 

بخشید. منظوری نداشتم، ب -  

برو کنار.  -  

 مامان گفت:

شناسی این دختر من رو؟ از دهنش پرید، وایسا صدرا تو نمی -
 مادر. 

 صدرا گفت:

طوری باشه؟ ها؟ شیدا؟ قراره تا کی بدون فکر قراره تا کی این -
خوایی هدیه رو بزرگ کنی؟ طوری میحرف بزنی و عمل کنی؟ این

؟ بچه قراره از توی مادر چی یاد گونه و رفتار احمقانهبا این دید بچه
 بگیره؟ 

یل داشتم خب، وایسا گوش کن. ذاری حرف بزنم؟ دلرا نمیچتو  -  

کنم، بگو.گوش می -  

و خدا، مامان توام بیا.تونم. بیا بشین تو رطوری نمیاین -  

روشون با استرس آب دهنم رو قورت دادم. نشستن و منم روبه



 

 

 WWW.98IA3.IR 268 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

فقط به سهیل زنگ زدم  صدرا به محضی که فهمیده بود من
گفتم به سهیل چی گفتم و چی طور میکارها رو کرد، اآلن چهاین

 شنیدم؟ 

 صدرا گفت:

خوایی؟ بگو دیگه. زیر لفظی می -  

به سهیل زنگ زدم.  -  

 صدرا گفت:

شو بگو. بار این گندت رو گفتی بقیهیه -  

عد هولم نکن، ببین زنگ زدم اولش منتظر موندم شاداب نباشه، ب -
 بهش.. گفتم که .. بیاد کافی شاپ. 

کنی. برای نسکافه خوری که زنگ نزدی به شیدا داری روانیم می -
 اون، عین آدم بگو چی بوده اصل مطلب؟ 

خوام بهش جواب مثبت بدم.بهش گفتم می -  

تند این حرف رو زدم و جوابم شد شکسته  -های بسته و تندبا چشم
های هدیه.پی مامانم و گریههای پی در شدن میز وسط و جیغ  

با ترس چشمام رو باز کردم و نگاهم رو دوختم به صدرایی که 
گاهم کرد و رفت تو اتاق به هدیه شناختم  مامانم با حرص ننمی

های ریخته شده رو برسه اما من مات مونده بودم به خرده شیشه
رو تو ام که به خودم بیام چونهزمین و دهنم باز مونده بود؛ قبل این

 دستش گرفت.

زنگ زدی بری باهاش دل بدی قلوه بگیری؟ منو مسخره کردی  -
 تو یه الف بچه؟

طوری نیست!این -  

ها بازیتونه؟ باهم بودید آره؟ پس چطوریه؟ ها؟ نکنه اصال همه این -
کرد با توام!شهرام درست فکر می  
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م و گفتم:فکر از جا بلند شدباز عصبی شدم  بی  

ته؛ شهرامم درست فکر کرد  شوهر که داشتم با آره اصال درس -
ای؟کارهخوام باهاش ازدواج کنم، تو چیاون بودم. عاشق سهیلم می  

قدر درد زیادی داشت که رو سیلی محکمی که به صورتم زد. اون
ام نفسم رو برید.مبل افتادم و درد بخیه  

از درد جیغ بلندی کشیدم که هول شد و سمتم اومد  پسش که زدم 
 انگار دوباره عصبی شد.

پاشو ادا در نیار شیدا! -  

قدر خوش هست برو اونور! ادای چی در میارم؟ به نظرت حالم ان -
کنم؟برای تو یکی فیلم بازی   

یکم که به حال خودم موندم، دردم بهتر شد و صاف نشستم.  هنوزم 
.زدمکردم حالم خوش نیست ولی باید حرفم رو به صدرا میحس می  

 صدرا؟ -

 بگو! -

 خب تو حتی گوش ندادی ببینی من برای چی به سهیل زنگ زدم. -

خواستی خواد باشه مهم نیست تو با این کارت میمی دلیلت هرچی -
 من رو؛ غیرتم رو زیر سوال ببری که بردی!

کنی تو؟طوری میچرا این  -  

 کنم؟ این تویی که یه روز همطوری میشیدا؟ شیدا! من چرا این  -
تونی دردسر درست نکنی؛ مگه باهم حرف نزده بودیم؟ مگه نمی

 نگفتیم صبوری کنیم؟

تونم.من نمی -  

تونی پس هر راهی دوست داری برو؛ اما اگر یه روز پشیمون نمی -
خوای با سهیل شدی؛ اگر یه روز خورد شدی نیایی سمت من می

بینی؛ باشی،  راه باز جاده دراز اما پشت گوشت رو دیدی منم می
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تونم بخاطر عشق و عاشقی گند بزنم به هویت دیگه شرمندتم نمی
 خودم.

 از جا بلند شد و خواست بره که دستش و گرفتم.

ها!پات میره رو شیشه  -  

به درک  کاش بخوره به قلبم بیفتم بمیرم از دست تو خالص شم  -
فرستم به روزی که تو اومدی و دیدمت همین شیدا فقط لعنت مي

باختم؛ تو خوب بلدی با شدم و دل بهت نمیروز کور مینکاش او
نگاه معصومت دل ببری و نذاری کسی بفهمه ذاتت چیه  دستمو ول 

 کن!

 وقتی دیدم هیچ جوره آروم نمیشه و داره میره داد زدم.

دونم بچه بازی خوام با سهیل ازدواج کنم همش بازیه مینمی  -
غرورشو خورد کنم همین  دراوردم اما تنها راهی که به سرم زد

 بود.

 با حرفم به سمتم برگشت و سری به تاسف تکون داد و رفت.

کالفه چند بار زدم تو سر خودم و بی توجه به مامان که هدیه تو 
 بغلش بود زار زدم.

که به تو لیاقت نی کوچولویی شیدا خدا قبل اینکنی نیتو فکر می  -
بده منم اینجا رو جمع کنم.بده بچه بهت داده؛ بیا بگیر برو شیرش   

گفت من بچگی با گریه بلند شدم و هدیه رو ازش گرفتم، راست می
ز خودم رونده بودم؛ ام رو اکرده بودم و این بار بزرگترین حامی

کرد چطور گندی که زدم رو پاک کنم بازم حاال هم مغزم کار نمی
 بی فکر عمل کرده بودم و پشیمون شده بودم.

ی مظلوم من با چه مادری تابش دادم بچه دم و تو بغلمبه هدیه شیر دا
باید بزرگ میشد؛ چی قرار بود از من یاد بگیره؟! شیر دادنم که 

تموم شد باز اشکام سرازیر شد و سعی کردم یکم کنار هدیه بخوابم؛ 
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بعد از ظهر با سهیل قرار گذاشته بودم و حاال جونی برای رفتن و 
سهیل نداشتم. فکر کردن یا حتی بازی دادن  

طور کنار هدیه خوابم با صدای پیامک چشمامو باز کردم  همون
برده بود با دیدن اسم سهیل هوش از سرم پرید و سر جام نشستم؛ از 

 استرس رو به مرگ شده بودم و تپش قلبم باال رفته بود.

کافی شاپ باش عزیزم " ۶" ساعت   

طور حرف بزنه از عزیزم گفتنش و از اینکه خودم باعث شدم این
 لجم گرفته بود و بهش زنگ زدم.

 هنوز نه به دار نه به بار دفعه آخرت باشه به من میگی عزیزم -

چرا جوش میاری حاال؟  -  

تونم هدیه رو زیاد تنها بذارم.کافی شاپ سرکوچمون باش نمی ۶ -  

بینمت!باشه می -  

میکر. تلفن رو که قطع کردم نگاهم به مامان افتاد که با حرص نگام  

آدم نمیشی نه؟  -  

برم گندی که زدم رو پاک کنم!  -  

ک کنی؟ با یه گند بزرگتر، شیدا تو کی بزرگ میشی؟ چطوری پا -
 به خدا خسته شدیم دیگه!

کنه  یه کاری کردم خودمم کار نمیمامان بس کن االن مغزم -
کنم.درستش می  

جای  سری به تاسف تکون داد و رفت هدیه رو بیرون بردم و تو
خودش خوابوندم و دوباره به اتاق برگشتم  عصبی بودم  دلم 

خواست یه طور این یک ساعت هم بگذره و برای همیشه خودم می
 رو خالص کنم.

 یک ساعت بعد _ کافی شاپ

نفس عمیقی کشیدم و در کافه رو باز کردم اما با دیدن کسی که 
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نگاهش و روی سهیل نشسته بود، احساس کردم نفسم رفت، با روبه
اش اشاره داد جلو بیام و همین حرکتش باعث شد ابروهای باال رفته

 سهیل سمتم برگرده و نگام کنه.

 با سستی سمتشون رفتم و نشستم سالم آرومی دادم.

سهیل:  االن من با شیدا قرار دارم یا تو؟ گفتی بذار شیدا برسه بعد 
زنیم بیا اینم شیدا بگو قضیه چیه؟حرف می  

میگی یا من بگم خانومم؟ صدرا:  تو  

از حرفی که زد چشمام چهارتا شد و بهش خیره شدم تو نگاهش 
زدم قطعا دندون سالم برام قدر حرص بود که اگر حرفی میاون
ذاشت؛ با صدای لرزونی گفتم:نمی  

تو بگو. -  

صدرا:  باشه بهتر هم هست؛ چون اصوال دوست ندارم زنم بامردای 
داداش من  شیدا قراره با من ازدواج کنه   دیگه زیاد حرف بزنه ببین

هرچی پشت گوشی بهت گفته چرت و پرت محض بوده تحت تاثیر 
 بحثی که با من کرد لج کرد زنگ زد به تو االنم مشکلمون حل شده.

سهیل: یعنی چی؟ این مسخره بازیا چیه؟ شیدا پشت گوشی به من 
ق من و گفت به همه چیز فکر کرده  گفت میاد که راجع به طال

 شاداب و ازدواجمون حرف بزنیم.

صدرا: خب شیدا غلط اضافه کرد با تو؛ بعدشم زن من میشه، زن 
.طوری بهترهبرادر تو، اسمش و نیار! بگو زن داداش! این  

 سهیل سمتم برگشت.

چی میگه این، من و مسخره کردی؟ این داستان ازدواج تو و  -
 صدرا دیگه از کجا دراومد؟

مثه بچگیا زبون نفهم نشو سهیل  همین االن گفتم صدرا:  ببین 
خوام با زنم همکالم بشی!نمی  
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 سهیل:  خفه شو یه لحظه صدرا اعصابم تعطیله.

ای برام اهمیت نداره؛ االنم اگر صدرا:  به جهنم گل من  اصال ذره
جوابتو گرفتی خوشحال میشم ما رو تنها بذاری به هر حال ما تو 

بریم حرفای شخصی و عاشقانه زیاد برای دوران نامزدی به سر می
 زدن داریم.

نتونستم حتی سرم رو باال بیارم اما دست خودم نبود از عصبانیت 
که بره سرمو باال گرفتم.سهیل دلم خنک شده بود و قبل این  

ببین من هیچ وقت قصد ازدواج با تو رو نداشتم؛ کسی نیست که  -
خب یکی هست خیلی مشتاقه بتونه با قاتل شوهرش ازدواج کنه؛ اما 
 تورو بشناسه یکم صبر کنی میرسه.

با لبخند به قیافه سهیل نگاه کردم و به شاداب تک زنگ زدم؛ طولی 
نکشید که سر میزمون اومد و با رنگ پریده به سهیل نگاه کرد. 
 قیافه هردوشون متعجب بود و منم با نیشخند به صندلیم تکیه دادم.

جا چه خبره؟شاداب:  این  

کنی خیانت کرد که فکر میبهت گفتم و باور نکردی عزیزم  اونی -
من نبودم  شوهر تو بود؛ اون بود که باعث شد شهرام... خودت 

هر حال  خوای دروغ بگی؟ بهبپرس، ها ؟ سهیل؟ دیگه که نمی
جایی ات و پیامات بدست زنت رسیده خودتم که اینصدای ضبط شده

ی تحویلش بدی که باورت کنه، بکه بتونی دروغای خومگه این
تنها باشن؟ حتما حرف  خوای ما بریم زن و شوهرصدرا جان می

 زیاد دارن به هم بزنن.

صدرا انگار تازه از شوک دراومده بود که نگاهش چراغونی شده 
کرد.بود و بهم نگاه می  

 هردو بلند شدیم که سهیل گفت:

جا تموم نمیشه.این قضیه این -  
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قدرقته تموم شده تو خبر نداری؛ انقضیه خیلی و - شدی که  عوضی 
رفتی با یکی مثه سمیرا همدست شدی و زندگی منو تباه کردی  

باعث شدی بهم انگ خیانت بخوره و خودتو کشیدی کنار  به نظرت 
طور که صدرا گفت دلم انقدر گاگولم گولتو بخورم؟ درضمن همون

وهر جان.خواد دیگه چشمم به جمالت بیفته برادر شنمی  

 با لبخند چشمکی به شاداب گریون زدم و با صدرا بیرون زدیم.

 صدرا:  چرا از اول نگفتی؟

اور پذیرتر بود خوشم اومد.طوری بهتر شد؛ بهلت ندادی؛ اینم  -  

یدا؟شسوزه خودش باعثش شد؛ دلم براش نمی -  

 به سمتش برگشتم.

 ببخشید! -

طوری بگیرم ولی این خواستم نتونستم ازش تقاصطور که میاون -
هم بد نشد  حداقل خجالت و سرافندگیش رو دیدم یکم خنک شدم؛ 

بخشمت به یه شرط!گرده  االنم میهرچند شهرام با این چیزا برنمی  

 وای باز شرط؟ -

 من رو ببر سر خاک شهرام، لطفا! -

صدرا: خدا ازت نگذره شیدا  اسم شرط میاد تن و بدن منو 
جا هم باید برام توضیح بدی ین تو ماشین تا اونلرزونی؛ بفرما بشمی

 یه سری چیزها رو.

بار بود با صدرا ای کشیدم و سوار ماشینش شدم؛ اولینپوف کالفه
که صورتش تا این حد بهم نزدیک باشه  معذب توی این حالت بودم 

 خودم رو عقب کشیدم.

کشی؟صدرا:  چرا  خودت رو عقب می  

خوای چشمای باباقوریت رو و؟ میقدر اومدی جلتو چرا ان -
تر ببینم؟واضح  
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الحق که پررویی؛ حتما من باباقوریم تو ملکه دربار  خدایی کی  -
کس حاضر قدر احمقه مثه من بیاد تورو بگیره  خدا شاهده که هیچآن

 نیست تورو بگیره.

برو گمشو بابا، صدرا راه بیفت دیگه توام بد موقع مسخره بازیت  -
کنه!گل می  

چیه؟ حرف از صداقت شد یک هو فازت قطع شد دروغ میگم؟ نه  -
مونی؛ خاک دو عالم بر قیافه داری نه اخالق  عین جهنم آتیشی می

کشم!سر من به خاطر توی کوتوله چقدر عذاب می  

 ناراحتی نکش. -

کار کنم؟ وبال گردنمی  دیروز مادرت یه ناراحت که دیگه چی -
.زد مجبورم بگیرمتحرفایی می  

گفت؟چی می -  

خونسرد ماشین رو روشن کرد و نیم نگاهی هم به من انداخت و راه 
 افتاد  زدم رو بازوش.

گفت؟با توام مامانم چی می -  

دونه دیگه چه خبره  التماس چی بگه بدبخت؟ از دستت شاکیه می -
خواست زنگ بزنه به پشت التماس  ببین کار به کجا کشیده می

وقت خوب که عروس و خواهرشوهر هیچدونی داداشش  میزن
خواست از خوبی نمیشن باهم حاال اینا استثناء خوبن مادرتم می

 رابطه و مادر من استفاده کنه راضیش کنه تورو بگیرم!

که اصرار به خواست راضیش کنه؟ خوبه اونیمامان من می -
کردی تو؟می کارازدواج داره تویی نه من اگر من عاشقت بودم چی  

عاشقم هستی خبر نداری اون سرت و کردی زیر برف حالیت  -
تونی پیدا کنی؟ با مزه نیستم که نیست  پسر به خوبی من کجا می

هستم  خوشگل و رعنا نیستم که هستم دستمم به دهنم میرسه دیگه  
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شیدا  خدا رو خوش نمیاد بخدا  چقدر من و سر  بابا قبولم کن دیگه
دوونی!می  

بعدشم تازه فهمیدم دست بزن داری مگه خر  خوشم نمیاد ازت  -
 مغزم رو گاز گرفته؟

 عصبیم نکنی هیچ اتفاقی نمیفته! -

ای بهش رفتم  اما انگار هیچ تاثیری چشمامو لوچ کردم و چشم غره
روی صدرا نداشت چون به آرومی آهنگ گذاشت و با نوک انگشت 

اد هی اشاره به ضبط داد که گوش کنم خندم گرفته بود آهنگ ش
گفت.اش میگذاشته که فقط یه تیکه  

 " زنم میشی؟ "

بلند خندیدم و اشک چشمم رو گرفتم.  حتی خواستگاری کردنشم مثل 
کرد و همین هم صدرا رو از بقیه نبود، با روش خودش عمل می

کرد.بقیه متمایز می  

 صدرا آهنگ رو قطع کرد.

 خنده عالمت رضاست؟ -

نیست واقعا!  اخالقمون یکیسازیم صدرا ، اصالما باهم نمی -  

گیری. ببین، میگن زن که دیدی یکی میشه بابا چقدر سخت می  -
ش و نگاه نکن، اخالقشم نگاه نکن، فقط بگیرش!قیافه  

 وا یعنی چی؟ -

ت و که با عمل و پول درستش خب مشخصه خنگ من ببین قیافه -
شب  ۱۰کنم، اخالقتم با کتک درست میشه خودش  راس ساعت می

 وقتی کتک بخوری ناخودآگاه بدنت آپدیت میشه.

کنم حتما!گه چی؟ منم وایمیسم نگات مینه بابا دی  -  

ونت برم.جا فیلم آتش بس نیست قرباین -  

 رانندگیت و بکن؛ زیادتر از کپنت حرف زدی! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 277 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

که وهللا فکر کنم رسم مردای قدیم تو رابطه ما برعکس میشه  اونی -
برای عمه متاسفم با این بچه تربیت کردنش. کتک میزنه تویی  واقعا  

 صدرا دو دقیقه جدی میشی؟ -

!تایم بگیر دو دقیقه بیشتر بشه باز شروع میکنم  موهاتو بکن تو -  

 دیگه جلوتر از این؟ -

 جدی شدن من این شکلیه  یه گیری میدم تو اون تایم. -

دونی مریضی!خوبه خودتم می -  

جدی حرف بزنم  تو تا حاال مثل  خوام باهاتخارج از شوخی می -
خوام دونی  مییه پسردایی من رو دیدی اخالق و روحیه من و نمی

 یک به یک بهت بگم.

 اوهوم حتما باز از محسناتت میگی. -

 نه گفتم که شوخی ندارم. -

اش برام عادی نبود و کم اش زل زدم اولش اصال چهرهبه قیافه جدی
رم و به حرفاش گوش کنم.ام رو بگیکم تونستم جلوی خنده  

کنم هرچیزی که بخوایی رو برات محیا کنم؛ ببین من سعی می -
ذارم اما این وسط یه سری اصول م نمیهرچیزی که در توانم باشه ک

هست باید رعایت کنی من به هیچ وجه از زنی که با همه مردا 
کنه خوشم نمیاد؛ شاید تو دوستی دختر شیطون باب میلم شوخی می

ولی برای ازدواج اصال نه طاقتشو دارم نه اعصابشو  حوصله  باشه
زن سرکش ندارم یک هو زنگ بزنم یا بیام خونه نباشی به معنای 

خوای بری بهم بگو و برو  حجابتم واقعی عصبی میشم هرجا می
 رعایت کنی دیگه خیلی خوب میشه غذامم واقعا روش حساسم.

کردم که برای خودت ببین توهم داری تو کی گفته من قبولت  -
ذاری؟دوزی شرط میبری و میمی  

جایی که تو کافه به سهیل گفتی برادرشوهر جان یعنی منو از اون -
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خرم پررو نشو قبول کردی دیگه ناز نکن الکی  حاال چون نازتو می
کنم؟ یهو دیدی توام شرایطتت رو بگو ببین من اصال قبول می

 نگرفتمت کال!

به بیرون چشم دوختم  فکر کرد ناراحت  پررویی نثارش کردم و
زد کرد اما تنها چیزی که تو سر من چرخ میشدم و باهام شوخی می

این بود که چی شد ناخوداگاه به این راه کشیده شدم که صدرا رو 
 قبول کنم؟ یعنی قسمتی که میگفتن همین بود؟

تونستم برای صدرا بذارم وقتی حتی هنوز خودم من چه شرطی می
خوام؟ با یاداوری ازدواجم با شهرام باز احساس دونستم چی مینمی

تونستم بعد از اون کردم نفسم تنگ شد و خلقم تنگ تر  چطوری می
دونستم اون راضی رو جایگزین کنم؟ حتی نمی هاش کسیو عاشقانه

 هست یا نه؟

با زنگ خوردن گوشی صدرا گوشام تیز شد تا بفهمم کی بهش زنگ 
شاید منتظر این بودم که یه دختر بهش زنگ بزنه و زده؛ اون لحظه 

داد؛ منم همون رو بهانه قرار بدم اما از طرفی حتی فکرشم عذابم می
داد با اخم به سمتش برگشتم اما نوع صحبت کردنش اصال نشون نمی

 دختری وسط باشه.

صدرا: خب به سالمتی و میمنت االن چی بگم؟ خب به درک  نه 
قع داری دسته گل بگیرم برم سر قبرش به مادر من چی میگی تو

جهنم که مرد  آره قصی القلبم دقیقا کاری نداری؟ باشه مادر من 
 خدافظ!

 کی بود؟ -

 مادر شوهرت! -

گفت؟اوف صدرا چی می -  

 مشتلق بده تا بگم! -
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خوایی؟ نکنه... سمیرا زدی مشتلق هم میاز قبر و خاک حرف می -
 مرده؟

خودم. دقیقا افرین زن باهوش -  

دونستم باید خوشحالی کنم یا بی حس نگاهم خیره ی روبروم شد  نمی
ناراحت باشم؟ همون لحظه ای سر رسیده بود که بخاطرش 

 خواستم دست به هرکاری بزنم و حاال که مرده بود ناخوداگاه زیرمی
خوندم.لب براش فاتحه می  

خونی؟صدرا: نگو که داری فاتحه می  

موم شه.صبر کردم تا خوندنم ت  

دونم چراکار رو کردم نمیدقیقا همین -  

دونم چرا  چون خودت رو بکشی هم ذاتت بد نمیشه.من می -  

هر کدوم تو دنیای فکر خودمون غرق شده بودیم  انگار سایه مرگ 
هامون سمیرا زیادی سنگین بود که دیگه از حرفای ما و شوخی

انتهای هممون ای شده بودیم که خبری نبود؛ هر دو خیره جاده
که چرا جا بود. فکرم حسابی درگیر شده بود مخصوصا از اینهمون

فروشیم؟ مگه غیر از ایم به زمین و زمان فخر میما ادما وقتی زنده
کارمون دو متر جاست اونم بدون داشتن چیزی.اینه که هممون آخر  

 صدرا:  صبر کن گل و گالب بخرم بیام!

حالت خوبه؟ -  

خوبم، خوبم. -  

از ماشین تند پیاده شد و ندیدمش اما خوب حس کردم حال خوبی 
ها و شنیدن های نزدیک شدن به خاک مردهنداره؛ یکی از ویژگی

ها و گاهی تا روزها آدم خوبی فوتشون همین بود. تا ساعت
گرفتیم و برای هم دلنگرون موندیم؛ تحت تاثیر جو قرار میمی
که مدتی ر بدیم اما همینکردیم کمتر همو آزاشدیم سعی میمی
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رفت باید خوب باقی بمونیم.گذشت انگار یادمون میمی  

با برگشت صدرا راه رو دنبال کردم تا برسم به خاک عزیزم 
که االن مادرش هم کنارش بود.همونی  

با دیدن عکسش که روی قبر بود احساس کردم انگار باز به روزای 
رو قلبم گذاشته بود اول برگشتم؛ خاکش سرد نیاورد. داغی که 

شد.کمرنگ نمی  

 صدرا:  بشین اینجا!

تنهام بذار. -  

شیدا؟ -  

ا باشم باهاش.لطفا صدرا برو  یکم تنه -  

از لحن پر بغض من دیگه نتونستم حرفی بزنم؛ شالم رو جلوی 
صورتم کشیدم و دست کشیدم به قبرش گالب و آب رو برداشتم و 

ن به قبرش بیشتر حالم بد خوب شستمش  انگار با هر بار دست کشید
 میشد.

شهرامم؟ نیستی کنارم جات خوبه؟ خوشحالی؟ منو بخشیدی؟ از  -
بینی که من گناهکار نبودم مگه نه؟ نکنه االنم دلت ازم اون باال می

گرفته که با صدرا... شهرام خیلی تنهام؛ تا عاشقت شدم رفتی ؛ 
سالمه؟  دونم چطوری بزرگ کنم؛ اخه مگه من چندبچمون رو نمی
ه؟ سهیلم نشوندم سر جاش  آبروش جلوی گیره مگه نازم دلت نمی

خواهرت رفت؛ باالخره شاداب هم فهمید که چه شوهری داره  
مامانتم اومد پیشت؛ من نفرینش نکردم  یعنی بعد مرگش حاللش 

وقت سر خاکش نمیرم  بهش بگو کردم بهش بگو باشه؟ ولی هیچ
و رو به خوبی ته باشم و خدام اونحالل کردم تا خودم ارامش داشت

 ببخشه!

های ریزم موقع حرف زدن باعث شده بود که بقیه صدای گریه
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نارمون بیان و کسایی که تک و توک سر خاک عزیزشون باشن ک
فاتحه بخونن  چقدر برام جالب بود که ما مردم هیچ جا باهم همدردی 

ا کنار همون میمرد ساعتکردیم الی مرگ وقتی یکیواقعی نمی
کردیم مرحمش کردیم؛ سعی میشستیم و کمکش میصاحب عزا می

باشیم اما به محضی که تموم میشد غیبتامون شروع میشد  خدا 
دونه چند تا از همین فامیل هامون برام حرف دراورده بودن و می

 لقب بیوه بهم بسته بودن.

 آهی کشیدم و ازشون تشکر کردم؛ صدرا هم کنارم نشست:

ی؟ آروم شدی؟حرف زد -  

آره! -  

خوام حرف بزنم.حاال من می -  

خوام بشینم پیشش.من برم کنار؟ می -  

بشین؛ بشین عزیز...   . -  

دوتا رو قبر زد و شروع کرد فاتحه خوندن اما وقتی تموم شد گال 
 رو روی قبرش پر پر کرد و حرفاش رو زد.

خدا شاهده هم تو هم زهرا  دونی چقدر برام عزیز بودی؟داداش می -
بینی نگی گیرم تو که مارو میجا میرم از اونم اجازه میبعد این

رفیقم عوضی بود چشم به زنم داشت؟ من عاشق شیدا بودم امابه 
امیرالمومنین چشم بستم روش وقتی محرم تو شد  حتی قبل اون هم 

در احساساتم رو تخته کرده بودم؛ وقتی  چشم بسته بودم روش و
دیدمش اما االن یه طرف احساسمه یه طرف می بودی عین خواهرم

ترسم برای آینده اش حتی از احساس خودمم دیگه مسئولیتم  می
ات حق تو بودن اما قول میدم، ترسم  حالل کن زن و بچهمی

آب  ذارمبراشون همسر و پدر خوبی باشم؛ به روح خودت قسم نمی
 تو دلشون تکون بخوره...
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به سایه باالسر داره حالل کن  دلت از  داداش هدیه بزرگ میشه نیاز
من نگیره گل داداشم تو زود رفتی حق خودت بود باالسر زن و 

ات باشی تا عمر دارم نوکرشونم.بچه  

ای روی قبر زد و تن لرزونش دل من رو از همه بیشتر بوسه
 سوزوند؛ نگاهش پر غصه و غم بود.

ریم پیش زهرا!توام بیا هر وقت حرفت تموم شد ب میرم تو ماشین -  

نگاه غصه دارم رو به رفتنش دوختم و باز برگشتم سمت کسی که 
 جون و دلم بود.

دونم چی شد و چطوری شد که شهرام دلت ازمون نگیره؛ نمی -
وقت بتو خیانت نکردم عاشقت بودم قبول کردم اما حاللم کن من هیچ

هنوزم هستم دوستت دارم!   

زار زدم و بعد بلند شدم؛ دلم سرم روی قبرش گذاشتم و یه دل سیر 
نمیومد ازش جدا بشم اما تقدیری که جدامون کرده بود این رو 

خواست که سهم من از شهرام فقط یه تیکه سنگ سرد و سخت می
 باشه.

کدوم حرف نزدیم؛ هرکدوم تو دنیای تا رسیدن به قبر زهرا هیچ
خودمون غرق بودیم و وقتی رسیدیم پاهای لرزون صدرا بود که 

ای رفت  به احترامش گوشهزودتر از من به سمت خاکش می
کشیدم نزدیک برم و وایسادم تا اونم حرفاشو بزنه؛ حتی خجالت می

به زهرا هم همون حرفا رو بزنم اما باالخره دل رو زدم به دریا و 
کنار صدرا نشستم؛ آروم و توی دلم باهاش حرف زدم و ازش اجازه 

ن و عمرش بود.گرفتم تا به کسی برسم که جو  

با بیرون اومدن از بهشت زهرا هردومون انگار سبک شده بودیم و 
هاش حال و هوام رو عوض کنه کرد با شوخیصدرا هم سعی می

فهمیدم صدرای همیشگی نیست.اما خوب می  
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بریم خرید؟ خرید چی؟ حوصلشو ندارم؛ بعدشم هدیه خیلی وقته  -
 تنهاست.

هم بیرون باشیم. شامبریم بهش برس بعد بریم هوم؟  -  

خواستم بهونه بیارم که با نگاه التماس گرش نذاشت و ناخودآگاه می
کوتاه اومدم  با رسیدن به خونه از بیرون واحد صدای جیغ و گریه 

 هدیه رو شنیدم.

 مامان:  کجا موندی تو اخه؟ گوشیتم خاموشه  بچه هالک شد.

بعد بچه رو  با صدرا بودم نگران نباش بذار لباسمو عوض کنم -
 بده!

زود باش هالک شد. -  

 صدرا سالم بلندی داد و نشست رو مبل.

طوری رو مبالی من نشین.پاشو اون -  

باز شروع شد.  -  

لباسامونه پاشو بابا خاک بهشت زهرا رو -  

 با تنبلی از جا بلند شد.

خب چی بپوشم؟ پیژامه بده! -  

شی مگه؟ از تو کشو لباس بردار.تو پیژامه میپو -  

بدون اینکه نگاهش کنم به سمت اتاقم رفتم  دلم آشوب بود از اینکه 
کردم.بینم اما باید عادت میلباسای شهرام رو تنش می  

تند عوض کردم و بیرون رفتم؛ دستام رو تمیز شستم و -لباسم رو تند
 سمت هدیه رفتم.

هدیه رو تو بغلم گرفتم و کمی تابش دادم؛ وقتی دیدم آروم نمیشه تو 
قم بردمش تا شیرش بدم اما بازم آروم نشد.اتا  

کارش کنم؟مامان اصال اروم نمیشه چی -  

فکر کنم خوابش میاد  از وقتی تو رفتی انگار یک هو از خواب  -
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 پرید بد خواب شد بچه  تکونش بده براش الالیی بخون!

صدرا:  بدش به من بچه با باباش راحت تره نه اینکه دخترا بابایی 
ی تو رو ی بابا؟ بیا برو بیرون به نظرم بچه قیافهرشتهان  مگه نه ف

که باید تحملت کنه.گیره از ایناش میبینه بیشتر گریهمی  

برو بابا. -  

هدیه رو دادم دست صدرا و برعکس تصورم ده دقیقه هم طول 
 نکشید که اروم شد و خوابش برد.

یستی. صدرا: الهی فداتشم بابایی تو برعکس مادرت اصال بد قلق ن
ها! دمار از روزگار هممون درمیاری.آفرین دختر گلم  به این نری  

سرش با اون صدای بلندت حرف نزن!بیا بیرون باال -  

چشمی گفت و لبخند به لب بیرون اومد  مامانم سینی چای رو 
 روبرومون گذاشت.

یه؟ چپ رفتید راست اومدید؟خب بگید داستان چ -  

برمشن جان دیگه حله میام میصدرا: جونم براتون بگه مادر ز  

کیسه برنجم مگه؟ -  

زنه سرخ و سفید میشه عمه به عروس تو خواستگاری حرف نمی -
 این چی یاد دادی؟

 مامان:  صغری کبری نچین صدرا چی شد؟ سهیل رو دید؟

بله دید دمشم چید به جای اینکه گربه رو دم حجله شوهر و مادر  -
جله برادرشوهر کشت  خیلی شوهر بکشه رسم و برعکس کرد دم ح

 هم مزه داد من که خوشم اومد.

ای مصنوعی کرد و همه چیز رو با دیدن نگاه حرصی مامان سرفه
دیدم نگاه مامان غمگین شده تعریف کرد حتی مرگ سمیرا رو  می

خونه فهمیدم اونم فاتحه میاما حرفی نزد و از حرکات زیر لبش می
 برای خاله!
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صدرا مامان انگار خیالش راحت شد که نفسی با تموم شدن حرفای 
 کشید و بلند شد.

 صدرا:  کجا عمه؟ تازه نوبت به من رسید نرو

 مامان:  چرت و پرت میگی آخه!

ام که خودتی چرت نمیگم  دیگه قبول کنین صدرا:  نه به جون عمه
 بدینش به من دیگه  خودم بلدم درستش کنم.

 مامان:  تو بزرگتر نداری؟

ورت مامان و بابامه که اونام مثله من بد سلیقه آن از اگر منظ -
 خداشونه شیدا عروسشون بشه؛ زنگ بزنم بیان؟

که جوابی بدیم، تلفن رو برداشت و خودش برید و دوخت و قبل این
زنگ زد به زندایی از پرروییش خندم گرفته بود حتی نذاشت زندایی 

فن رو قطع حرف بزنه فقط خواست همون لحظه بیان خونمون و تل
 کرد.

شینه برای مامان:  صدرا بیا برو خونتون  کی با این لباس می
 خواستگاری؟

کنه سخت نگیرید  شیدا توام قول دادم ببرمت بیرون چه فرقی می -
برمت شهربازی کلی میبرما فعال خواستگاری واجب تره بعدا می

 تفریح کن اما اولش جواب مثبتو بگیرم راحت شم... .

دم!طوری دختر بتو نمییا برو من اینمامان:  ب  

گفتی کی میاد ذاریا عمه  مگه نمیصدرا: دیگه داری طاقچه باال می
 بچم رو بگیره توروخدا بگیرش اومدم دیگه.

خندیدم  صدرا رو خوب مامان زد رو دستش و من فقط می
هاش با هم تضاد داشت و مشخص اش و شوخیپریدهشناختم رنگمی

کنه تا یادش بره .نی داره شوخی میبود که از نگرا  

مامان:  من گفتم بیا بچمو بگیر؟ تو نبودی اومدی گریه زاری 
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 توروخدا شیدا رو بده به من؟

صدرا سریع بلند شد و لپای مامان رو تو دست گرفت و محکم بوسید 
تونستم حدس بزنم چقدر مامان دردش گرفته چون از راه دور هم می

سرش بلند شد و صدرایی که دور مبال صورتش سرخ شد و پشت 
چرخید رو دنبال کرد  آخرم خودش خسته شد و نفس زنون رو می

 مبل نشست؛ تا خواست حرف بزنه گوشیش زنگ خورد.

جونم؟ بابا بیا این صدرا رو آدم کن توروخدا ، االن آخه؟... کی  -
 اینطوری میاد خواستگاری چی بگم بیاید قدمتون سر چشم!

و با ادا اصول از مامان گرفت.صدرا گوشی ر  

چطوری مادر شوهر جان؟ عروس واست گیر اوردم قند عسل فقط  -
بی زحمت داری میایی گل و شیرینی بخر  کت شلوار منم دادم 

قشنگ خشک شویی خوشگلش کرده آویزونه رو در کمد اونم بیار 
خواهر زنمم بیار با خودت نه نه بیارشا نون زیر کبابم پشتوانه ی 

ا وقت باشه شام بخوریم پس چی؟ کی میایی؟ نه زود بیا االن بی منه
ایم؟مگه غریبه  

 گوشی رو گرفت کنار.

شیدا پاشو؛ یه استامبولی بذار شب خواستگاریمون خاطره بشه  -
 پاشو!

زد برو بابایی گفتم که اومد سمتم و همزمان که با زندایی حرف می
 از آستینم گرفت و بلند کرد.

ن من زنم رو ادب کنم  زود بیا شیرینی خوب بگیرا مامان قطع ک -
 آبرو دارم من خداحافظ.

نذاشت اصال زندایی حرف بزنه و تلفن رو قطع کرد هم من هم 
کردیم.مامان با خنده به پرووییش نگاه می  

برو بذار دیگه مرگ من. -  
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با قسمش ناخودآگاه اخمام تو هم کشیده شد و دستمو کشیدم  دست 
حتی از شوخی و قسم این مدلی هم حس بدی بهم دست  خودم نبود که

داد؛ تو آشپزخونه رفتم و صدرا هم دنبالم اومد.می  

ذاره هیچی رو مامان:  من میرم دوش بگیرم؛ این عجول خان نمی
کنم مثال عروسی تو اصول پیش بره؛ زود میام بقیشو من درست می
 یکمش درست شد بذار کنار بیا برو حاضر شو!

.گفتم و پیاز رو خورد کردم ایباشه  

 صدرا گفت:

میگم شیدا؟ تو چقدر کندی! -  

یعنی چی؟ -  

طوری خیلی اذیت میشیا  فکر کن کنی؛ اینخب خیلی آروم کار می -
تا صبحونمو بدی بخورم برم سرکار باز چهارساعت پای گازی 

برای نهار دوباره تا بشوری و بشینی باید شام بذاری  به نظرم یکم 
تر کار کن.فرز   

خوای حموم بری؟تو نمی -  

مامانت بیاد میرم دیگه! -  

خوام برم.جا؟ من میاین -  

ی همسایه؟ کجا برم؟! برم خونه -  

تون حاضر شو بیا صدرا!بیا برو خونه -  

کنه به من هم برسه؛ همین جا نمیشه دیگه. مامانم وقت نمی -
مونم تو به من برس!می  

تگاری؟ طوری بیاد خواسصدرا، کی رو دیدی این -  

من. خاص هستم خب؛ َبده؟ بگذار برم در بزنم عمه زودتر بیاد  -
 بیرون.

ها؟درا، زشته! نری توی اتاقهمین اآلن رفت ص -  
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هاش رو که به حرفم اصال  گوش نداد و صدای جیغ مامان و فحش
. داد زدم و صدرا رو صدا زدم: شنیدم، فهمیدم باز یه کاری کرده  

ا چیه؟ ای صدرا؟! این کارهچهمگه ب -  

ده.ام عود کرده؛ یه چای باسترس دارم بیش فعالی به خدا -  

یگه.بینی؟ بریز خودت دد بخوره به شکمت! کار دارم، نمیکار -  

ادبی هستی!چه عروس بی -  

طوری کنی به خدا جواب رد میدم تو داماد پررویی هستی؛ این -
بدتری تو! کنم. از صد تا بچهخودم رو راحت می  

با این حرفم مظلوم نگاهم کرد و رفت روی مبل نشست. از حرف 
قدر مظلوم و ساکت نشسته بود نزدنش برگشتم و نگاهش کردم. اون

 که دلم نیومد. چای ریختم و براش بردم.

بفرما! -  

ممنون. -  

مظلوم شدی اآلن؟  -  

کنم!نه، دارم خرت می -  

ونه رفتم. با چایش دنبالم محکم توی سرش زدم و باز هم توی آشپزخ
 اومد.

ست دارم از دست تو چای بخورم به خدا!من همیشه دو -  

میشه بری کارهات رو کنی و بگذاری من هم به کارم برسم؟ با  -
ای که تو چیدی، شک دارم برسم کارها رو کنم.این برنامه  

کنم؟ جارو بزنم؟  کارخب بگو من چی -  

اش بودم و فقط  نگاهش کردم. خودش توی اتاق رفت و گیج پررویی
دادم و اون هم با جدیت کل خونه رو جارو رو آورد. سری تکون 

شنیدم. مواد غرش رو هم می -جارو کشید؛ اما همزمان صدای غر
استامبولی که درست شد، کنار گذاشتم و همزمان مامان هم بیرون 
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 اومد.

اش با من! جارو زدی؟یهبیا برو دوش بگیر، بق -  

 صدرا: من زدم عمه. تی هم بکشم؟ 

 مامان: تو که نوبری؛ بیا برو بزن!

بینی ها! صدرا: فقط عمه، این آخرین باره من رو دست به جارو می
ام. دخترت اصال  کدبانو اون هم برای حفظ آبروم جلوی خانواده

 نیست؛ خونه رو گند برداشته!

یک سر به هدیه زدم. بیدار شده بود و از "برو بابا"یی گفتم و اول 
ی شیرش رو برداشتم و با نگاهی آورد. شیشهخودش صدا در می

کرد؛ عاشقانه بهش شیر دادم. صدای خوردنش دلم رو زیر و رو می
رفت.خورد که دلم براش ضعف میقدر با ولع میاون  

ی قشنگی!صدرا: چه صحنه  

داد.میاش رو تکون نگاهم بهش افتاد که گوشی  

بماند به یادگار! -  

ببینمش. -  

عکس رو جلوی چشمم گرفت. واقعا  قشنگ شده بود؛ مخصوصا  
کردیم و اون نگاه می که توی عکس، هم من و هم هدیه به هماین

خورد. با خیالی راحت بیرون رفتم و بعد از برداشتن شیر می
ستم باید دونچرخید و نمیهام به حموم رفتم. فکرم هزار جا میلباس

کار کنم یا فکر درستی کردم یا نه! اما ته دلم قرص بود؛ اصال  چی
یک حس اعتماد ناب و خالص به صدرا داشتم که جلوی فکرهای 

داد، فکر به شهرام گرفت. تنها چیزی که آزارم میام رو میمنفی
 بود که باعث شد زیر دوش یک دل سیر گریه کنم.

وی همون حموم پوشیدم و بیرون های سرخ شده لباسم رو تبا چشم
های شسته شده دست خونه پیچیده بود و میوه رفتم. بوی غذا توی
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گرفت.صدرا بود که آبشون رو با دستمال می  

عافیت باشه خانومی! -  

بیا برو حموم. -  

و جون بخواه. فقط من حوله نیاوردم.میرم، چشم، ت -  

 مامان با حرص بهش زد.

دادید نیاوردیم جناب؛ دستور می ات رودیگه ببخشید حوله -
آوردیم.می  

 گفتم:

ی نو دارم. بیا!حوله -  

 دنبالم اومد. از توی کمد حوله رو به دستش دادم که گفت:

ببین، من لباس هم ندارم. -  

بیا. به نظرم برو خونه حاضر شو و -  

جا بمونم طوری بهتره. من برم و زود بیام. اینراست میگی، این -
کشید ازم؛ مامانت رو دیدی؟ من رو گرفت به کار فقط کار می

اش!همه  

ض کن و برو.میرم بیرون، لباست رو عو -  

ده دقیقه بعد خونه از وجود صدرا خالی شد و من و مامان پقی زیر 
 خنده زدم.

 مامان: با این پسر پیر نمیشی!

های بد هم داره.طورهام نیست؛ اخالقاین -  

نقصه!عرفی کن و بگو کال  بیبه من مکی نداره مادر؟ تو یه آدم  -  

 آروم زمزمه کردم:

شهرام. -  

ای گفت؛ اما اسمش باز هم مامان صدام رو شنید و خدا رحمت کنه
گرفت. عکسش رو توی  امحالم رو بد کرده بود و ناخودآگاه گریه
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زدم دستم گرفتم و باز هم زیر گریه زدم. زیر لب باهاش حرف می
اش گرفته بود: گریه که مامانم کنارم نشست؛ اون هم  

م.خواستم ناراحتت کنا؟! الهی بمیرم برات. ببخشید، نمیشید -  

گیرم. باورم نمیشه دارم به یک مرد دیگه افتم آتیش مییادش می -
 بله میدم مامان!

قدر توی بغل مامانم زار زدم که باألخره آروم شدم. اونبغلم کرد و 
خوند. آرامش ها برام الالیی میمالید و مثل بچگیمامانم پشتم رو می

فینم  -ام بند بیاد و فقط صدای فینکم گریه -اش باعث شد کمالالیی
کنه؛ صدای بمونه. مشخص بود مامان هم با خوندنش گریه می

هم حالش بد شده.داد اون لرزونش نشون می  

برو حاضر شو مادر، خوبیت نداره روز خیر رو با گریه  -
 بگذرونی.

دوباره نگاهی به عکس شهرام انداختم و بوسیدمش. با احترام قاب 
ای بهش انداختم.رو سر جاش گذاشتم و نیم نگاه دوباره  

میرم پیش هدیه حاضر میشم! -  

لباسی که فکر های ست خودم و هدیه رو از کمد درآوردم. لباس
ام بینه و قربون صدقهپوشم و شهرام تنم میکردم یک روز میمی

روی های هدیه رو تنش کردم و روبهمیره، قسمت امشب شد. لباس
آینه وایستادم. ترکیب رنگ سبز و زردی که روی لباسمون بود، 

خیلی قشنگ بود؛ اما یه چیز کم داشت و اون هم وجود مردی مثل 
 شهرام بود.

امانی، نگاه کن چه خوشگل شدیم؟ کاش باباتم بود. مگه نه؟ اگر م -
گرفت. صدرا هم خوبه! برای تو بابات بود کسی دیگه جاش رو نمی

هات بشم!میشه یه بابای مهربون و دلسوز قربون اون لپ  

ها رو میگی؟ از اآلن توی ذهنش مامان: وایستادی به بچه این
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مونه. وایستید ازتون عکس بگیرم.می  

نه مامان، حوصله ندارم. -  

وایستا ببینم! -  

خب، هنوز کامل حاضر نشدم که! -  

ی خوشگلم رو ای حاضر شو بیام عکس بگیرم. بده ببینم نوه -
جونم؛ چه ناز شدی دختر قند عسلم! تورو به هیچکس نمیدم. تو نور 

مون هستی!چشم خونه  

. لوازم بردکرد و دلمون رو میهدیه توی بغل مامانم طنازی می
ها رو آرایش رو برداشتم؛ اما با دیدن ابروهای پرم کالفه شدم. این

طوری با ذوق و شوق داشتم؟ صدرا با این قیافه چهطوری برمیچه
از من خواستگاری کرد، موندم. بیرون رفتم و مامانم رو صدا زدم. 

ام رو مامان؟ ابروهام خیلی افتضاحه!نگاه قیافه -  

برو آرایشگاه. -  

وقت نیست که! -  

رسن. ها اآلن نمیات اآلن پا میشه بیاد؟ اونفکر کردی زندایی -
بعدش هم، غریبه که نیستن. برو آرایشگاه؛ هم صورتت رو اصالح 

 کن و هم بگو آرایشت کنن!

زشته مامان، من روم نمیشه. -  

شیدا، از فوت شهرام خیلی گذشته. امشب هم خواستگاریته. این  -
ی بشینی. برو مادر!طورزشته که این  

با حرفش یکم فکر کردم و باألخره تصمیم گرفتم به آرایشگاه برم و 
تند لباس پوشیدم و  -ترین حالت ممکن درستم کنن. تندبگم توی سریع

مون آرایشگاه بود؛ ولی از خونه بیرون زدم. خداروشکر سر کوچه
طوریه. زنگشون رو زدم و با باز شدن در دونستم کارش چهنمی

های شادی که به انگار وارد یه دنیای رنگی و صورتی شدم. خانم
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خروار پول  -رای زیباتر دیده شدن، خرواررسیدن و بخودشون می
کردن! از دیدن شوق و ذوقشون لبخندی روی لبم نشست و خرج می

شون رفتم. به سمت منشی  

خوام. وقت دارید؟ ح و میکاپ میعزیزم، من اصال -  

*** 

رایش محوی که زده شدم. آتوی آینه نگاه کردم، ذوقخودم رو که 
قدر تمیز کار شده روی صورتم بود، دقیقا  مناسب امشب بود و اون

ی هام رو با سایهشدم. پشت پلکبود که از دیدن خودم سیر نمی
طوری؛ اما دونم چههام رو نمیای آرایش کرده بود و لبقهوهکرم

تر کرده بود.برجسته  

شدی خانمی! میشه ازت عکس بگیرم؟ برای نمونه کار  خیلی ناز -
خوام.می  

گذارید؟ باشه گلم. فقط کجا می -  

اینستا! -  

نه پس، ببخشید. -  

تونم ازت چشم باشه، مشکلی نیست. از بس خوشگل شدی، نمی -
 بگیرم!

. با گفتن مبلغ تشکری کردم و به سمت پیشخوان رفتم تا حساب کنم
داشتن ازم تعریف کنن؛ با این مبالغشون اگر گوشم سوت کشید. حق 

شدم تعجب داشت.زشت می  

کشید؟ عزیزم، کارت می -  

ببخشید، من فقط اصالح و میکاپ بودم. شما مبلغ عروس حساب  -
 کردید؟ 

هام توی هم رفت.خنده ملیح و تمسخرآمیزی کرد که اخم  

قته آرایشگاه نیومدی!وگلم، فکر کنم خیلی  -  
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ولی تموم لوازمتون رو چک کردم. همه فیک بودن و  نه، نیومدم؛ -
روی هم رفته روی صورتم به اندازه صد هزار تومن هم مواد 

گیرید. برام مهم نیست، وقت مبلغ گزاف میمصرف نکردید، اون
کنم زیاد هم حالل باشه!کشم؛ ولی فکر نمیکارت می  

ون حوصلگی کارت رو جلوش تکخواست جوابم رو بده که با بیمی
دادم و رمز رو گفتم. "خوش اومدید"ی که آخرش گفت، 

ی این بود که اون هم از من خوشش نیومده؛ ولی باألخره دهندهنشون
داد که فکر نکنن همه راحت براشون یکی باید جوابشون رو می

کشن. توی راه کال غر زدم و تا به خونه برسم، حساب کارت می
م مونده. خداروشکر شهرام از قدر ته حسابکتاب کردم تا ببینم چه

نیازم کرده بود و با پولی که بعد فوتش عمو محمد برام نظر مالی بی
رویه پول کرد، مشکل مالی نداشتم؛ اما دوست نداشتم بیواریز می

خرج کنم. کلید رو توق قفل چرخوندم و با دیدن نیش باز صدرا و 
تونه از نمیها فهمیدم خیلی خوش خیال بودم که صدرا زندایی این

 پسشون بر بیاد که زود بیان.

به! -صدرا: چه ناز شدی، به  

زندایی: خیلی قشنگ شدی. دیگه ببخش ما رو، این عجول خان 
کنیم!کار مینگذاشت بفهمیم چی  

خیلی هم خوش اومدید. -  

شیده: داری عروس صدرا میشی دیگه. من میام با شما زندگی 
کنم!می  

پسر ما مقبول واقع میشه یا نه!دایی: بگذار ببینیم اصال    

لبخند خجولی زدم و "با اجازه"ای گفتم تا لباسم رو عوض کنم. تنم 
های سنگین صدرا گر گرفته بود. چند بار با دست خودم رو از نگاه

باد زدم که آرامش بگیرم، اما بدتر شدم. دل رو به دریا زدم و 
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 بیرون رفتم.

کنیم!کار میهمیم چیمامان: ماشاءهللا صدرا امون نمیده بف  

خوام عمه جون؟ اآلن یک کالم صدرا: بده خاطر دخترت رو می
دید یا نه من تا آخر مجلس راحت بشینم.بگید دختر به من می  

 زندایی: وایستا پسر، وایستا. من حرف دارم عزیزم!

صدرا: توروخدا مادر شوهر بازی در نیار. پدرم درومد تا 
برسیم! اش کردم به همین مرحلهراضی  

دایی: زبون به دهن بگیر ببین مادرت اصال  حرفش چیه؛ بعد حرف 
 بزن!

زندایی: ببین شیدا جان، تو روی سر ما جا داری. هم تو و هم هدیه 
دونی؛ اما جنگ اول به از صلح آخر. برام عزیزید و خودت هم می

 من وظیفمه بهت بگم که دلت بعدها از من نگیره.

ی گیرم. حق دارید از آیندهشما خرده نمیاین چه حرفیه؟ من از  -
هرحال من یک بچه دارم.پسرتون بترسید؛ به  

نه! سوءتفاهم شد شیدا. من منظورم این نیست اصال !  -زندایی: نه
ات روی سر ما جا داره؛ من مشکلم پسر خودمه، بچه داری و بچه

 نه تو!

عقد  ام بعدصدرا: دست شما درد نکنه. بگذار از محسنات اخالقی
 بگو خواهشا !

زندایی: شرمنده. ببین شیدا جون، خدا رحمت کنه آقا شهرام و 
اومد بیاد زهرای عزیزم رو. مثل دخترم بود. گاهی هم پیش می

گالیه صدرا رو پیش من کنه؛ من هم موظفم به تو بگم که بدونی 
های این پسر نکن؛ اخالق گند داری به کی بله میدی. نگاه به شوخی

ه. یک سری عقاید که شاید نتونی بپذیری. زهرا ازشون گله زیاد دار
قدر گفت دوستش داره. حاال تو اینساخت! چون میداشت؛ اما می
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اش کنار ی که بتونی با این شرایط اخالقیپسر من رو دوست دار
 بیای؟ 

وجدان سرم رو پایین انداختم. حتی اسمشون هم باعث میشد عذاب
سته بودم تا بهش بله بگم؟ شوهر روی کی نشبگیرم. من روبع

رفت و حاال نبود؟ زمزمه زهرا؟! کسی که جونش براش در می
 کردم: 

گفت. خبر دارم زهرا با من صمیمی بود و همه چی رو بهم می -
گید!زندایی از اینایی که می  

کنی دایی؟ چون من اصال  تضمینی برای دایی: خبر داری و قبول می
خواد با سهیل رفت زنم. دلم نمییه حرف میاین پسر ندارم؛ من فقط 

و آمدی کنید! پسرمه، قبول؛ اما دوست ندارم حرف و حدیثی بیاد و 
ی من از شماست!بره. این تنها خواسته  

 صدرا: من باهاش کاری...

اش زنگ خورد و که حرفش رو تموم کنه، گوشیقبل از این
هاش توی هم رفت.اخم  

حالل زاده هست! -  

جوابش رو نده.زندایی:   

جایید که زنگ زده!دونه اینمی -  

گفتم من با سهیل کاری ندارم صدرا: شک نکن، ولش کن. داشتم می
کنم؛ ولی بابا! خود شیدا هم بخواد رفت و آمدی باشه، من قبول نمی

تری ندارید بزنید؟ عمه، شما بگو اصال ! شیربها و شماها حرف جدی
کار کنیم؟ مهریه رو چی  

شیربها دیگه چیه؟ این رسم قدیم بود. مامان:  

خوام حرفی در نیاد. شیدا خیلی حرف در بیاره آخه!صدرا: می  

ن مهریه برام مهم نیست؛ اما باید یه چیزی به نام هدیه بزنی.م -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 297 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

 صدرا: بله؟! از کجا بیارم یه چیز بزنم به نام این فینگیل بچه؟ 

د مال هدیه بشه؛ من اش، از اون به بعشرط بگذار تا هجده سالگی -
ام مطمئن باشم!باید از آینده بچه  

دایی: اون با من! یه ملکی به نامش بزنم عشق کنید. خوبه؟ تموم 
 شد؟ دهنمون رو شیرین کنیم؟ 

 صدرا: نصف عمرمون کردی! بله رو بگو دیگه.

خواستم بله رو بگم؛ اما زنگِ در حرفم رو توی نطفه خفه کرد و می
لند شدیم.مون با گیجی بهمه  

 صدرا: غلط نکنم سهیله.

 زندایی: باز نکنیم!

با عصبانیت به سمت در رفتم و در رو باز کردم. با دیدنش 
تر باز کردم.پوزخندی زدم و در رو کامل  

حیف بود توی مجلس خواستگاری داداشت نباشی. خوش اومدی  -
 برادر شوهرجان!

اجازه دادم ی سهیل زدم و نیشخندی به چهره عصبی و رنگ پریده
 کامل داخل بیاد.

کنی تو؟کار میجا چیدایی: این  

 سهیل: خواستگاری داداشمه. نباید باشم؟!

زدیم.صدرا: اگر به بودنت نیازی بود، زنگ می  

ی ساکت دادم که توی اتاق بره. اون هم انگار فهمید ای به شیدهاشاره
بدو رفت. -جو برای سنش مناسب نیست که بدو  

هرحال خواستگاری داداششه؛ ولی دیر رسیدی! شه. بهبگذارید با -
ی عاشقانه رو از دست دادی!چون بله رو دادم، اون لحظه  

با حرص نگاهم کرد و تا خواست جوابم رو بده، زندایی بلند شد و 
روی سهیل وایستاد.روبه  
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کنی تو ؟ برو به زن و زندگیت طوری میزندایی: سهیل، چرا این
نی؟ کبرس؛ چرا بس نمی  

سهیل: چی رو بس کنم مادر من؟ زندگی من گند زده شده توش، تو 
جا نشسته همه چی رو ریخت به میگی بس کن؟ این خانمی که این

 هم!

قدر عوض شدی سهیل؛ ولی ازت شده ایندونم چیمامان: نمی
ی قدر شبیه سمیرا شدی که زندگی بچهتوقعش رو نداشتم. تو کی این

ردی و خودت رو کشیدی عقب؟ حاال من رو با خاک یکسان ک
اومدی که چی؟ چه حرفی داری بزنی که بودنت  واجب باشه؟ تا 

ام کنی؟ خوای خون به دل بچهکی می  

ات کردم یا شید؟ من خون به دل بچهسهیل: عمه چرا متوجه نمی
خواستی زن اون؟ اون بود من رو بازی داد؛ شیدا خانم، تو که می

داداش من بشی، برای چی من رو امیدوار کردی؟ برای هر چی هر 
ات بشم و بعد این همه لحظه گفتی عاشقمی؟ چرا کاری کردی وابسته

؟ بدبختی رو سرمون آوار کنی  

اش بلند شدم.توجه به رگ باد کردهبی  

خوره بریزم؟کسی چای می -  

زنم نفهم!دارم با تو حرف می -  

ی محکمی که به بازوم زد، صدرا و دایی از جا بلند شدن و با ضربه
شد، مشت محکم صدرا بود که پای چشم که بفهمم چیقبل از این

 سهیل کوبیده شد و صدای دادش تنم رو لرزوند. 

جا. اومدی شب مهم زندگی من رو گند برو گمشو بیرون از این -
کنی؟ تو زنی و ازش سؤال و جواب میزدی توش زنم رو هم می

کی هستی مگه؟ اون زمان به خاطر توی نفهم چشم بستم روی عشقم 
و خواستم به هم برسید. تو بودی که لیاقتش رو نداشتی، تو بودی که 
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مون رو دی به همه چی، زندگی همهبه خاطر یه عشق مسخره گند ز
خراب کردی؛ حاال آوار شدی سر ما که چی؟ بگی خیلی عذاب 

کشیدی؟! تو عذاب کشیدی یا من و شیدا؟ بابت توی آشغال 
ر شد نفهِم روانی! پدی شیدا بیعزیزهامون رو از دست دادیم. بچه

میگی تو؟ چی  من زهرا رو از دست دادم، حاال اومدی چی
قع داری وقتی یکی دوستت نداره، بیاد زنت بشه؟ اون خوای؟ تومی

هم با اون همه گندی که تو زدی؟! مگه خودت نبودی با وجود 
بازی؟ حاال مخالفت ما رفتی شاداب رو گرفتی فقط برای لج و لج

 اآلن حرف حسابت چیه؟ 

دویدم. ی هدیه توی اتاق شیدهبا صدای گریه  

م نمیشه؛ داداش صدرا داد زد آبجی، هدیه ترسید. تکونش میدم آرو -
 جفتمون ترسیدیم!

 سرش رو سریع بوسیدم و هدیه رو ازش گرفتم.

رو ببند شیده. جانم مامان، چیزی نیست، چیزی نیست گل من! در -  

 شیده: چشونه؟

که در بسته بود، همچنان هیسی گفتم و هدیه رو تکون دادم؛ با این
 صدای داد سهیل واضح به گوشم رسید.

کنی عاشقشی، عاشق من هست صدرا! نی که تو ادعا میاین ز -
خوای بری کی رو بگیری؟ اون زمان هم که با شهرام بود، من می

خواست؛ من رو امیدوار کرد!رو می  

قدر باال رفت که داد و زد و خوردشون اونصدای داد و بی
های هدیه رو کنترل کنم. با عصبانیت و هدیه بغل تونستم جیغنمی

فتم.بیرون ر  

ی من چته صدات رو انداختی پس سرت؟ به چه حقی توی خونه -
زنی؟ کی گفته من تو رو دوست داشتم؟ یه زمانی بچه بودم، داد می
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احمق بودم؛ اآلن چی میگی؟ تو باعث شدی شوهر من بمیره، به 
 نظرت میام با قاتلش ازدواج کنم؟!

چاک نهای عاشق سیدفعه سهیل: تو چی خیال کردی؟ که صدرا یک
تو شد؟ نه خانم، اشتباه فهمیدی! این آقا دلش برات سوخته؛ دیده کسی 

تونی بزرگ کنی، اومده سمت ات رو نمیباالی سرت نیست و بچه
کنی یه کاره عاشقت شده؟ تو! فکر می  

تو رو سننه؟ شدی معرکه بگیر؟ اصال  صدرا عاشق من نیست  -
ای؟ قبول این وسط تو چیکاره  

بینی؟ من غلطفهمی؟ نمیقتم شیدا نمیسهیل: من عاش کردم اون  
زمان پست زدم؛ خوب شد؟ غلط کردم باهات لج کردم. هر کار 
کردم از روی عشق بوده! دیر فهمیدم. به علی قسم دیر فهمیدم 

خوامت!قدر میچه  

صدرا: شازده پسر، دیر اومدی. اینی که داری بهش ابراز عالقه 
کنی زن منه!می  

ا برو بیرون. گند زدی به امشب؛ بچه جیغش قطع دایی: سهیل بی
 نمیشه. بیا برو!

خواید و برای من سهیل: کجا برم؟ چرا همه چی رو برای صدرا می
نه؟ چرا اون زمان که تازه شهرام گرفته بودش به همین مامان خانم 
گفتم بره با شیدا حرف بزنه؛ گفت نه؟ مگه نگفتم مامان؟ چی جوابم 

 رو دادی؟ 

برم از زن شوهردار برای پسرم خواستگاری کنم که نشون  زندایی:
خواستی قبل از ازدواجش بدم مادر خوبی هستم؟ تو اگر شیدا رو می

گفتی، نه بعدش؛ مگه زندگی مسخره بازی هست که هر وقت باید می
خواستی نری شاداب رو به خودت اومدی بقیه بگن چشم؟! می
قدر بهت گفتم لج نکن؟ ی؟ چهبگیری! تو اصال  به نظر ما اهمیت داد
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ات بازی نکن؟ چند بار خود شهرام قدر گفتم با خودت و زندگیچه
 اومد...

ی حرفش رو خورد و من بودم که با بهت به زندایی نگاه ادامه
کردم. شهرام رفته بود پیش سهیل؟ می  

دایی؟چی میگی زن -  

گیر. پرسی؟ از من بپرس و جوابت رو بسهیل: چرا از مامانم می
آره، شهرام اومد پیشم؛ نه یه بار، نه دوبار، ده بار هم رو دیدیم. 

خورد اگر تو بهش یک بار بگی من رو اوایل ازدواجتون قسم می
خوای طالقت میده؛ اما من نفهم آخرین بار گفتم حتی اگر تو بگی می

دونستم با کنم! لج کرده بودم، احمق شده بودم، چه میهم قبولت نمی
فم خیال شهرام راحت میشه و دلت رو به دست میاره؟ فکر همین حر

کردم تا آخر عمرت عاشق گردی با من، فکر میکردم باز برمیمی
 منی!

آره، فیلم هندی هست آخه. من تا ابد بمونم چشم انتظار تو! راه  -
هات، بیرون رو بلدی، برو بیرون سهیل؛ نه خودت و نه حرف

کدوم برام ارزشی نداره!هیچ  

که اون خواست چی؟ اینکه صدرا از اول هم تو رو نمیهیل: اینس
که صدرا به به خاطر ترحم اومده سمتت هم ارزش نداره؟! این

 خواست شهرام اومده سمتت چی ؟ 

 صدرا: دهنت رو ببند!

سهیل: ببندم که هر کار خواستی بکنی؟! خواب دیدی خیره. این آقا، 
اشقه، به خواست شهرام هست بینی نشون میده خیلی عهمینی که می

فوتش به دونی چرا؟ چون شهرام قبل که اومده تو رو بگیره. می
اش های دکتر و پروندههوش اومده بود؛ اصال  نفهمیدی توی برگه

چی نوشتن؛ نه؟ انگار برگشته فقط یه حرف بزنه و بره. شهرام یک 
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ساعت و نیم به هوش بود شیدا؛ همون زمانی که هیچکس به تو 
فت! تو همون زمان هم پرستارها به این آقا خبر دادن حرف نگ

سپرم به تو!شهرام رو! فقط گفته زنم رو می  

 صدرا: داره چرت و پرت میگه شیدا. از هر راهی داره وارد میشه!

سهیل: زنگ بزن به دکترش، کاری نداره که. توی زمانی که فوت 
این آقا حتی شهرام رو بهت گفتن، کجا بودی؟ ها؟ بیمارستان؟! 

که نگذاشت تو از صد فرسخی بیمارستان رد شی، برای این
هاش رو نفهمی!نقشه  

زد. مات نگاهشون کردم. تصویر اون روز جلوی چشمم چرخ می
یادم هست مامانم تلفن رو برداشت، یادم هست اون بود که روی 

زمین افتاد و من زنگ زدم. به کی؟ به سهیل؟! به شاداب زنگ زدم، 
داد و بعد صدرا... حتی پیشم نبود! یعنی بیمارستان بود؟! جواب 

یعنی شهرام ازش خواسته بود کنارم باشه؟! عشق و عاشقی هر چی 
دار و بود و از دهن صدرا شنیدم به خاطر شهرام بود؟ نگاه آب

های خیسم رو به صدرایی که سرش پایین افتاده بود، دوختم. چشم
راحت شد که به همه چیز گند  سهیل که جو رو دید، انگار خیالش

زده و بدون خداحافظی بیرون رفت. مثل همیشه! یک آوار درست 
کرد و رفت؛ آواری که احساس کردم مثل خوره داره وجودم رو 

های زندایی و توضیحات بره! صدای گریهخوره و از بین میمی
شد روم بود، باورم نمیصدرا رو اعصابم بود. نگاهم میخ روبه

دونست پیش من ین کار رو کرده باشه! یعنی خودش میشهرام ا
های گرده و همچین چیزی از صدرا خواسته بود؟ پس حرفبرنمی

فهمم به وقت نمیکرد من هیچصدرا سر خاک چی بود؟ فکر می
خواد با من ازدواج کنه؟ از جا که بلند شدم، خاطر وصیت شهرام می

ق گذاشت. صدرا هم دنبالم اومد و پاش رو الی در اتا  

ها چیه که در میاری؟ ازیبگوش کن. این بچه  -  
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برو کنار! -  

نمیرم کنار. بس نیست این همه بچه بازی شیدا؟ همه رو خسته  -
 کردی!

شد؟ از نقش بازی کردن معاف شدی؟ دیدی همه چی رو شد، چی -
 حاال دیگه من شدم بچه و نفهم؟ 

بزنیم.برو کنار، حرف  کی این حرف رو زد؟ بیا -  

قب روی تخت نشستم.ع -در رو محکم هل داد و من عقب  

رو شفاف بهت بگم! گوش کن، بگذار همه چی -  

خوام بشنوم.نمی -  

فهمی سهیل قدر احمق هستی که نمید باید بشنوی؛ تو هنوز اون -
کنه تا تو رو به دست بیاره؟!همه کار می  

  یعنی شهرام به تو وصیت نکرده؟ -

کرده. -  

دونست؟ ا میها رو سهیل از کجحرفاین  -  

ببین، من حال خودم داغون بود. یادت رفته؟ وقتی شهرام این رو  -
گفت، یه بام و دو هوا بودم. از طرفی خیالم راحت شده بود که اون 

کشه و از طرفی فکر از ابراز عالقه و ازدواج ما روحش عذاب نمی
م و عشقی که به افتم روی زندگی شهراکردم مثل یک کفتار میمی

توقع داشتی بیام بهت بگم؟! تون داشت.تو و بچه  

آره، توقع داشتم بگی؛ چون مطمئن باش اون موقع به خاطر  -
کردم.شهرام هم که شده، قبول می  

عزیزم! خب، اآلن هم چیزی عوض نشده -  

چرا، شده. جلوی همه ضایع شدم! -  

زنه بیرون زار می جلوی کی دقیقا ؟ مامان من که به خاطر تو داره -
یا بابام که از جونش بیشتر دوستت داره؟ جلوی کی ضایع شدی تو؟ 
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خوای روشی رو شیدا، سهیل هر کاری دیگه ازش بر میاد. چرا می
 پیش بگیری که اون رو خوشحال کنه دختر خوب؟ 

های دیگران سوزه! همیشه قربانی دروغ و نقشهدلم برای خودم می -
زد، بزرگ که مادرمون یک جور گولمون میهستم؛ تا بچه بودیم 
گذارن آب خوش از گلومون پایین بره!هم که شدیم بقیه نمی  

هیچی عوض نشده هنوز هم. -  

برو بیرون! -  

های گشاد شده نگاهم کرد و لبش رو روی هم فشار داد. با چشم
شد، اولین فهمیدم. صدرا هر وقت عصبی میکامال  حسش رو می
هاش زل اش بود؛ اما من با پررویی توی چشمعالمتش همین چهره

 زدم. کالفه دستش رو مشت کرد و روی زانوش کوبید.

کنی!ب میشیدا، داری همه چی رو خرا -  

ی. به دروغ گفتی عاشقمی. یادت رفته؟ تو خراب کرد -  

شرفی گفته دروغه؟ تو یعنی حرف سهیل رو که این همه کدوم بی -
قبول داری؟بهت بدی کرده، بیشتر از من   

ل دارم!آره، خیلی بیشتر از تو قبو -  

ببین، من رو سگ نکن! همین یک ساعت پیش مامانم چی گفت؟  -
خوبه، یکهو آتیشی میشه؛ پس  -خوبه -علنا  بهت گفت صدرا خوبه

قدر روی اعصاب نباش. برو صورتت رو پاک کن و بیا بیرون!این  

خواستم جوابش رو بدم که گفت: می  

خواد و به ببین، تو هنوز سهیل رو نشناختی. وقتی یه چیز رو می -
دست نمیاره، بیشتر کفری میشه و هر کاری ازش بر میاد! نگاه به 

های مظلوم و عصبی رو در قدیمش نکن که جلوی روت نقش آدم
طوری شده بود؛ اون هم نه آورد. اون زمان به خاطر شاداب اینمی

طاقت نداره یکی پسش بزنه! هیچ از سر عشق و عاشقی، چون 
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دونستی همون زمان هم با یک گالن بنزین رفته بود شاداب رو می
ها رو بهت؟ آتیش بزنه؟ اصال  گفتن این  

اش تنم لرزید.های بعدیبا وحشت نگاهش کردم؛ اما با حرف  

مونی و اون هم وقتی که بفهمه فقط در یک صورت در امان می -
تونه داشته باشه!ت نمی. دیگه کاریزن من شدی  

وقت کی این اطالعات رو به تو داده؟ که اگر من زنت جدا ؟! اون -
 بشم سهیل دیگه کاری به کارم نداره؟ 

وقت چشم به زن شوهردار...که هیچبه خاطر این -  

پوزخندی زدم و فکر کنم خودش هم فهمید چرت گفته؛ اون زمان که 
هش خیانت کردم هم من زن باعث شد شهرام فکر کنه من با اون ب

 شوهردار بودم که از قضا، تازه عاشق شوهرش شده بود!

رت و پرت گفتی.چدیدی؟ خودت هم فهمیدی  -  

ات رد بشه!کنم نتونه از صد فرسخی. یه کاری مینش با مناو -  

طوری؟ وقت چهاون -  

ریم یه جا که آرامش گذاریم میریم. من و تو و هدیه با هم میمی -
ته باشیم. خوبه؟!داش  

زد و از گفتم حرف خودش رو میعصبی شده بودم. هر چی می
تونستم درست فکر کنم. راجع به امشب فکرهای طرفی اصال  نمی

ای کرده بودم و به بدترین شکل ممکن خراب شده بود. حاال هم دیگه
تونستم درست فکر کنم و تصمیم بگیرم.نمی  

زنیم.. برو بعدا  با هم حرف میکنه صدرامن اآلن مغزم کار نمی -  

نچ. تا بله رو نگیرم نمیرم! -  

ای در کار نیست.بله -  

یعنی باید به زور مال من شی؟! -  

با وحشت به سمتش برگشتم؛ اما با دیدن نگاه خندونش نفس راحتی 
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کشیدم. یک لحظه احساس کردم صدرا هم یکی مثل سهیل هست؛ اما 
کردم.اشتباه می  

داری عروس خانم؟قدر ناز چه -  

 ناراحت کنارش نشستم.

چرا الکی گفتی عاشقم بودی؟ -  

هیچی الکی نبود شیدا. به قرآن، به پیر، به پیغمبر دوستت داشتم.  -
به خاطر این داداش احمقم و بعدش هم شهرام خدا بیامرز کشیدم 

قدر عاشقت بودم که همه چیز رو به زهرا هم گفته بودم. عقب؛ اون
خدا شاهده تو تنها زنی بودی که عاشقش بودم.  باورت نمیشه؟

تونستی ازم توقع کنی بیام بهت بگم. ا نمیهمیشه دوستت داشتم؛ ام
اتفاقات این چند سال رو برای خودت دوره کن. فکرت رو به کار 

بنداز شیدا! کدوم پسری به خاطر دختری که بهش حسی نداره 
بزنی و اجرا زنه؟ شد تو یه حرف خودش رو به آب و آتیش می
یه  کردن، من آخرگفت، حتی مخالفت مینشه؟! هر کسی چیزی می

ات برسی. ببین، اگر شهرام زنده بود به کردم تو به خواستهکاری می
ها رو از من وقت این حرفخداوندی خدا قسم، تا آخر عمرم هیچ

دونی!غیرتی نیستم؛ خودت هم میشنیدی. من آدم بینمی  

دونم.می -  

خوای شرط بگذاری؟ بگذار. قدر عذابم میدی؟ میرا اینپس چ -
خوای اذیتم کنی، هر کاری دلت خواست بکن؛ فقط بله رو بهم می

که بهت بگم برام راحت بود؛ تونم بدون تو! تا قبل اینبگو. دیگه نمی
اما از وقتی گفتم دیگه آروم و قرار ندارم تا مال من شی. توی 

های من نگاه کن شیدا!چشم  

های رم رو باال آوردم و نگاهم برای اولین بار غرق چشمس
تونستم حرف قدر غرق که نمیرنگش که خیس بود، شد. اونخوش
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قدر توی اون حالت بودیم که اون به خودش اومد دونم چهبزنم. نمی
دیدم سیب ی چشم میو یک طرف دیگه رو نگاه کرد. از گوشه

بار درای همیشه قوی اینگلوش باال و پایین میره و این یعنی ص
 ضعیف شده بود.

ها گفت؟ شهرام بهت چی -  

- ...  

خوام بدونم.بگو صدرا، می -  

. گفت... ازدواج کنیم!گفت تنهاتون نگذارم -  

ام؟ بهش گفتی من حامله -  

گفتم. -  

خوشحال شد؟  -  

خیلی! ولی زیاد طول نکشید که رفت. وقتی بهش قول دادم هواتون  -
تونی من رو قبول کنی؟ تو رو به مگه نمیگی نمی رو دارم، رفت!

 روح خود شهرام، به خاطر اون هم!

که شده قبولم کن؛ من بهت قول میدم نزدیکتم نشم، فقط اسم تو 
ات باشم تا خودت سمتم بیایی، خوبه؟ شناسنامه  

پوزخندی به حرفش زدم؛ این دومین بار بود توی این شرایط قرار 
عاشق شهرام بشم و وقتی شدم، خدا ازم  گرفتم. زمان برد تامی

شد؟!بستم و صدرا چیزیش میبار هم اگر دل میگرفتش. این  

 از فکرش لبم رو گاز گرفتم.

ت، شیدا پاشو.نیم ساعت بیشتر وقت نیس -  

برای چی؟  -  

ماهنگ کردم .هبرای اینکه خبرم، عاقد  -  

ش، باعث داد بلندی زدم و محکم تو سرش کوبیدم. صدای داد و بیداد
 شد دایی و زندایی و مامانم هر سه تو اتاق بریزم.
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کنین؟ دایی: موش و گربه بازی می  

زنگ زده عاقد، هماهنگ کرده. -  

زندایی: فداتشم مادر، عین بابات زرنگی آفرین؛ شیدا ؟ جوابت رو 
گی؟ می  

جا بله رو بگیرید. شیدا رو مبل حساسیت داره، وقتی صدرا: همین
شه؛الش بد میشینه کال حمی  .داره فرق هواش وآب انگار اینجا 

ا  زد.بار دایی بود که تو سر صدراین  

وقت بهم دروغ نگه، بله.بده دیگه هیچ اگر بهم قول -  

باورم نمی.شد چی گفتم! انگار اون کسی که بله رو داد من نبودم و 
ی کسی از وجود خودم جواب مثبت داده بود.  گیج و منگ به چهره

شون نگاه کردم؛ انگار صدرا هم تو شوک بود بقیه و دست زدنشاد 
دفعه از جا بلند شد و شروع کرد قر دادن، اما وسط قر، که یک
هاش هم سرازیر شد و آخرم نتونست طاقت بیاره و رو زمین اشک

 نشست .

یک از در بیرون رفتن و بهطوره، یکمامانم اینا وقتی دیدن جو این
خاطر جواب مثبت من شد بهایی که باورم نمیباز من موندم و صدر

 بخواد گریه کنه.

کنی؟ الو صدرا! نگاهم کن. یه میواقعا داری گر -  

 دستم رو جلوی صورتش تکون دادم. 

شه قبولم کردی شیدا!باورم نمی -  

اوو، حاال منم همچین آش دهن سوزی نیستم؛ یه دختر معمولیم،  -
کنی .ام میگندهعین بقیه. داری زیادی برای خودت   

.دختر معمولی جونمم میدم ولی من برای همین -  

تونستم به خودم اش، دلم رو لرزوند؛ حتی نمینگاه شفاف و عاشقانه
تشر بزنم که از نگاه کردن بهش دست بردارم. اونقدر نگاهش صاف 
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 و صادق بود که ناخودآگاه لبخند کمرنگی روی لبم نشست.

ت:سریع بلند شد و کنارم نشس  

گی؟ بار دیگه مییه -  

شیبار گفتم بسه، پررو مییه -  

هام زل بزن و بگو بله.بار بگو. تو چشمکنم؛ یههش میخوا -  

هاش  چشم دوختم، انگار زبونم بند سرم رو باال آوردم و به چشم
ی صدرا نگاه نکرده رهاومده بود؛ چطور تا حاال انقدر دقیق به چه

شد یه روز کنار صدرا بشینم و اون برام بودم؟ کی باورش می
هاش گم بشم؟ عاشقانه حرف بزنه و من تو چشم  

گی؟ نمی -  

. بله -  

با تمام وجود؟  -  

با تمام وجود . -  

الهی قربونت برم من. خدایا شکرت! باالخره تونستم بله رو  -
 بگیرم؛ پاشو پاشو کار داریم.

سریع رفت تو قالب شخصیتی خودش؛ انگار اون کسی که تا االن 
کرد و عاشقانه بهم زل زده بود، صدرا نبود؟! رفت جلوی گریه می

 آیینه و صورتش رو کامل برانداز کرد :

اید ها سادهها! چقدر شما زنصنوعی هم خوب جواب میدهاشک م -
 آخه.

کاری نکن ها! یهبری کنی رو اعصابمببین باز داری شروع می -
 جوابم رو پس بگیرم!

ا، تو دیگه مال منی؛ سندشم یکم دیگه تو دستمه.برو باب -  

مگه من ماشینم؟ -  

وم نه، تو جوجه رنگیه کوچولوی خنگه منی. پاشو بابا، کد -
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خدا عاقد بیاد، یهو دیدی باهام حرف شینه؟ بهعروسی با این قیافه می
کنی؟ یکم . از چه لوازم آرایشی استفاده میهابزنه منصرفم کنه

طوری نشه باکالس باش، وسایل درست بزن این  

من نزدم، آرایشگاه زده. -  

گیرم. خیلی زشت شدی شیدا، دارم در آرایشگاهش رو گل می -
شم؛ برو صورتت رو بشور، عین آدم خودت آرایش کن، یپشیمون م

 این کرم چیه به صورتت زده؟

شم میرم آرایشگاه، اگر رییسش خوشگل بود که خب، فردا پا می
معلومه تو زشتی، هرکاری کردن نتونستن درستت کنن؛ اگرم زشت 

 بود که هیچی دیگه.

خیلی پررویی!  -  

بیاد، قال قضیه رو  امشب تونهپاشم برم زنگ بزنم ببینم کی می -
کنم من. می  

اقد هماهنگ کردی؟ یعنی چی؟ مگه نگفتی ع -  

 ریلکس به سمت در رفت: 

خواستم تحت تاثیر قرار بگیری، بله خب دروغ گفتم عزیزم، می -
 رو بدی. کدوم احمقی روز خواستگاری با خودش عاقد میاره آخه؟

داره.یکی مثل تو که طاقت و صبر ن -  

ور قر، اون صبر و قرارم تویی، گل روزگارم تویی؛ این طاقت و -
 ور قر .

ای نثارش کردم و بیرون رفتم. نگاهم افتاد به صورت شاد دیوونه
دم بقیه و با خنده دستشویی رفتم تا صورتم رو پاک کنم. با دیدن خو

خنده ام گرفت ؛ بنده خدا صدرا حق داشت تیکه بندازه. هرچی روی 
هامم ریخته بود. سر بدی ماسیده بود و چشم صورتم بود، به شکل

ام رو خوردم که تو تاسفی تکون دادم و حسرت پول از دست رفته
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 جیب آرایشگر ریختم.

 صورتم رو کامل شستم و بیرون اومدم .

ها چی بود؟ اون صدرا: بیا بشین، خوب شد. آخیش  

خواد از آرایش مامان: شیدا حواست رو جمع کن، با سیاست می
ت کنه.منع  

کرد دستش رو خوندم. کار رو میگه؛ داییتم همینزندایی: راست می  

صدرا: شما شریک دزدید یا رفیق غافله؟ زن من خوشگله، شماها 
شدید. تر میحتما زشت بودید، با آرایش زشت  

 زندایی: روتو بنازم هی.

 دایی: عاقد کی میاد بابا؟ 

نیست.قدی در کار دروغ گفتن، طبق معمول عا -  

هام صدرا: چی چی و در کار نیست؟ کار سه سوته وایسا؛ این رفیق
 عاقد زیاد سراغ دارن.

 زندایی: وا به چه کارشون میاد؟ 

به هرحال، بدون خوندن صیغه نمیرن با دختر بیرون، دیگه خیلی  -
 با حجب و حیان.

خونن؟ دایی: آره جون خودت، برای بیرون رفتن صیغه می  

شه کرد؟ یگه، چه میصدرا: معتقدن د  

های این آقا دست دایی: شیدا از االن بهت بگم، جمع کردن شیطنت
بوسه.خودت رو می  

تون میدم.ن راحت دایی؛ دو ماه دیگه مظلوم تحویلخیالتو -  

و مظلومم؛ هیس ساکت !طوریشم جلوی تصدرا: من همین  

تا جور کردن عاقد، صدرا فقط نیم ساعت وقت گذاشت که اونم 
هاش گذشت و تا به خودم اومدم، ش به شوخی و خنده با رفیقنصف

هدیه بغل کنار صدرا نشسته بودم و با تپش قلب باال، منتظر بودم تا 
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 طبق سنت، مراحل طی بشه و عقدمون رو بخونن.

ست االن از جام پاشم؟ گم شیدا؟ خیلی ضایعصدرا: می  

برای چی پاشی؟  -  

پشیمون شدم. -  

چی؟ -  

ات یکم قوز داره؛ تا رخت رو دیدم، بینیاز نزدیک نیم االن تازه -
 حاال به عمل فکر کردی؟ 

ات کنم، ساکت شووخواد خفهمی صدرا، یعنی دلم -  

خب، منه بدبخت االن باید خداد تومن بدم، تو رو بکوبن بسازن؟  -
 آخه، عمه؟ عمه بیا. 

سترس کالفه شده بودم از طرفی ا با صدای بلند مامانم رو صدا زد
وقت دونستم تصمیمم اصال درسته یا نه، اونداشتم و از طرفی نمی
اش گل کرده بود.صدرا مسخره بازی  

صدرا: عمه جان نمی شد تا وقتی خرجش رو شما میدی، این دماغ 
بچه رو بدید عمل کنن؟ من االن تو این کسادی بازار، پول از کجا 

 بیارم خرج دخترت کنم؟ 

گی؟ مامان: چی می  

ی گیج مامان نشون می داد بازم گول صدرا رو خورده.صدا  

گه بابا .رت و پرت میشناسی؟ داره چامان  این دیوونه رو نمیم -  

ها؛ بیشتر از کنمصدرا: چرت و پرت چی؟ من پنج تا بیشتر مهر نمی
صرفه!این نمی  

صدرا چی داری می.گی تو؟  -  

عاقد: بحث مهریه رو بلند بگید، اگر چیزی هست من تغییر بدم. 
 اختالفی هست؟ 

صدرا: بله آقای عاقد، این خانم منو گول ززد؛ غلط کردم تعداد سکه 
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رو باال گفتم، پنج تا بیشتر برام صرف نداره. شما برو چهارتا مغازه 
کنی.ای هم پیدا میباالتر، سه تا سکه  

 عاقد: بله؟ 

ول کن، داماد مشکل عقلی داره . دایی: جناب  

هرحال باید هر دو طرف به شرایط راضی باشن.عاقد: به  

گم نه.خدا قسم میکنی یا بهصدرا یا بس می -  

صدرا: ولش کنین همون مهری که اول گفتم خوبه. عروس تهدیدم 
بینید که کلی برای این زنه؛ منم میکرد، اگر چیزی بگم بهم می

 مجلس خرج کردم.

تو خرج کردی؟  -  

پس تو کردی؟ کی جارو زد ؟ کی طی زد ؟ کی کمک کرد غذا  -
 بذاری؟ اصال زیر غذا رو خاموش کردی؟ 

هاست؟ ین حرفاها، االن وقت و انگار واقعا مشکل روانی داریت -  

گم یادم شم، چرت و پرت میجون تو دارم از استرس خفه میبه -
خوای دفتر بازی ا صبح میخونی این صیغه رو یا تبره. جناب می

 کنیم؟ 

 عاقد: ماشاهلل آقا داماد امون نمیدن.

ها حاجی، من دمار از روزگارم صدرا: تابلوست راحت زن گرفتی
دراومده؛ جان عزیزت تا باز یه بدبختی نازل نشده، اون عقد رو 

 بخون.

ختی چیه؟ های خوب بزن پسر، بدبمامان: حرف  

منو بذارید برای بعد خطبه؛ قول میدم تا صدرا: ای خدا! بابا پند دادن 
 صبح گوش کنم. بخون حاجی، جان عزیزت.

 عاقد: عروس خانم شرایط رو کامل خوندید؟ 

ها! آقا این خانم جایی صدرا: بابا خونده، عجب گیری افتادم
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خوابه آب زیرش بره، خیلی زرنگه؛ شما بخون.نمی  

ی رو بخونه که ...خواست خطبهمی  

گوشی دایی، ناخودآگاه حس بدی پیدا کردم؛ احساس  با صدای زنگ
کشم.کردم نفسم بند اومده و سخت نفس میمی  

 صدرا: حالت خوبه؟ 

نه، دلشوره دارم. -  

 عاقد: عروس... خانم ...

دایی کالفه از جا بلند شد و مامانمم وقتی دید من بلند شدم، هدیه رو 
یی؟ ها؟ از بغلم گرفت. پشت سر دایی وایسادم: چی شده دا  

 عاقد: وسط نکاح خوبیت نداره بلند شید عروس خانم.

 توجهی بهش نکردم که استغفراللهی گفت. 

دایی چیزی شده؟  -  

بشین دایی.  -  

مون ی االنتر از لحظهصدرا: بیا بشین شیدا، هرچی هست مهم
 نیست. 

به ناچار هم من و هم دایی سرجامون برگشتیم، اما از زیر چشمی 
دایی پاهاش رو تکون میده و زندایی هم زیر لب باهاش  دیدم کهمی

زنه .حرف می  

 عاقد: برای بار آخر وکیلم؟ 

طور پوزخندی به خودم زدم، انگار قرار بود طالع من همیشه همین
های بله گفتنم به شهرام، جلوی چشمم رژه باشه. عقد اولم و صحنه

تو وجودم رفت. اون روز هم استرس داشتم؛ یه دلشوره عمیق می
طور شده بود.بود، امروز هم که این  

بله رو بگو، وایسادی منتظر  -مامان سمتم اومد و زیر گوشم گفت: 
 زیر لفظی؟ 
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 زندایی: خاک به سرم، اصال حواسم نیست؛ شرمنده بخدا شیدا جان. 

های اشکی و گردنبند زیر لفظی رو برام بست و من میون نگاه
 نگران بقیه، "بله" گفتم .

گفتن بله، انگار خیال صدرا راحت شد، چون نفس عمیقی کشید و  با
 سرش رو با دست ماساژ داد. 

آقا داماد ...  -  

تر بله، بزن حاجی من با تمام وجودم راضیم، فقط توروقرآن سریع -
 ثبتش کن.

عاقد: خم رنگ رزی که نیست، خدا صبر بهت بده عروس خانم با 
 این داماد هول و عجول. 

و معوجی زدم که احساس کردم دستم گرم شد. نگاهم پایین  لبخند کج
شد ما ی خودم و صدرا افتاد؛ هنوز باورم نمیهای قفل شدهبه دست

بهم محرم شدیم؟ یعنی بازم مثل بار اول، یکی عاشق و اون یکی 
دلبسته به یکی دیگه؛ تنها فرقی که االن وجود داشت، این بود که 

وفا، خیلی زود ابیده بود و من بیعشق سابقم زیر خروار خاک خو
 براش جایگزین آورده بودم.

باالخره مال من شدی، ببینمت؟  -  

زنه.دلم شور می -  

امروز روز ماست شیدا . -  

دونم، اما دست خودم نیست. دایی رو نگاه؟می -  

هردو به سمت دایی برگشتیم که کامال مشخص بود به اصرار 
عین گچ شده بود .زندایی از جا بلند شده، رنگش   

شه آرزوم بود تو بشی عروسم، نمردم اون روز رو هم دیدم.همی -  
خواست ولی دق و دلی نبود بابام تو بغلش خودم رو جا دادم. دلم می

های زندگیم رو با محکم بغل کردن دایی تالفی کنم .و سختی  
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هام رو بوسید:نوبت به زندایی که رسید، شونه  

.مفید بختیتون رو ببینخوشبخت بشید الهی، س -  

؟شیم، مگه نه شیدا خانمبینی چقدر خوشبخت میصدرا: حاال می  

ن باید برم.شید. صدرا بابا، مدایی: خوشبخت می  

کجا بری؟  صدرا: یعنی چی؟  

 عاقد: آقا داماد یه لحظه تشریف بیارید.

دستش رو تو هوا تکون داد و با ابروهایی درهم، خیره به دایی موند. 

از استرس گس شده بود. دهنم  

مون کردی.مامان: د خب، بگو چی شده داداش؟ زهر ترک  

 زندایی: کارخونه چیزی شده؟ خب، حرف بزن آخه.

هاتونم خاموش دایی: نگران نباشید. میرم زود میام، جایی نرید؛ تلفن

کنید. شما دوتا هم برید امشب سفری جایی، ماه عسلتون رو جشن 

 بگیرید. باشه؟ 

طوری میری، توقع داری خیلی ما حال آرومی داشته صدرا: این

تر؟ باشیم؟ خب، یعنی چی بابا؟ خیر سرم دامادیمه، چی از این واجب  

دایی دستش رو تند به شونه صدرا زد و بوسیدش. نوبت به من که 

هاش سرخ شد؛ پیشونیم رو بوسید و بدون رسید، احساس کردم چشم

مون بده، بیرون زد.هااینکه جوابی به نگرانی  

جا بیا. عروس خانم شما هم بیایید .عاقد: من باید برم، پسر این  

کدوم چیزی تا آخر هرچی عاقد گفت رو انجام دادیم، اما هیچ

هولکی انجام -کنیم، فقط هولگه و داریم چیکار میفمیدیم چی مینمی

یم هامون خیز برداشتدادیم و وقتی بیرون رفت، هر دو به سمت تلفن

: 

خاموشه، دایی خاموشه. -  
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شه، گند ام یه چیز میصدرا: لعنت به من بیاد که همیشه وقت خوشی

 بخوره تو شادیم.

کنید؟ طوری میزندایی: چیزی نشده عزیزای من، چرا این  

شه مادر؛ چیزی مامان: شیدا بشین عزیزه من، شیرت خشک می

گفت.نیست که، اگر بود داییت حتما بهمون می  

کرد؛ : مگه قیافش رو ندیدید؟ داشت دور از جون سکته میصدرا

خاطر شادی ما و خراب نشدن حالمون سکوت کرد، من بابام رو به

شناسم. ای بابا، آقابزرگ چرا جواب نمیده؟ یا قرآن! نکنه می

 چیزیشون شده؟ 

 مامان: وای! خاک بر سرم، خدا نکنه.

ن سیر و سرکه صدرا: پاشید، پاشید بریم اونجا، دلم داره عی

ام جوشه. چقدر من گفتم بردار بیارشون مامان؟ تو خواستگاریمی

 نبودن، حتما غصه خوردن، حالشون بد شده.

وای یعنی چی؟  -  

برو لباس بپوش شیدا، اصول دین نپرس. میرم پایین، زود بپوشید  -

 بیایید. 

گشتیم :هامون میهرکدوم با عجله دنبال لباس  

مگه نباید االن خوشحال باشی؟ شیده: آبجی چی شد؟   

حال آقابزرگ خوب نیست شیدا، زود باش لباس بپوش. یا قرآن  -

 چیزی نشده باشه، ای خدا!

 با گریه لباس هدیه رو پوشوندم.

 شیده: ساکش رو من جمع کنم؟

کنی زودتر ، شیشه شیر و پستونک یادت نره هرکاری می - 

 برداری. 
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کنم، با زنداییت پایین برو.میور من جمع مامان: شیده برو اون  

؟ اگر چیزی شده باشه.مامان -   

مامان: زبونت رو گاز بگیر، دیدی که داییتم جواب نداد؛ براش پیام 

گن.اومد، خدا اون روزو نیاره ولی همچین خبری رو پیامی نمی  

شم.یمآخه پس چی شده؟ دارم روانی  -  

حاضر شو، زود باش شیدا -  

درست کردم .با سرگیجه شالم رو   

یه رو خودتون بیارید.من سرم گیج میره، هد -  

زندایی: خودم میارمش، دستت رو بگیر به دیوار، نیفتی بدبخت شیم. 

 ای خدا بهمون رحم کن! به دل پسرم رحم کن ای خدا!

هایی لرزون ی روسری اشکش رو پاک کرد و من با دستبا گوشه

 در رو قفل کردم .

تونستیم جلوی شیده نقش بازی که حتی نمیاونقدر حالمون بد بود 

هاش مدام پر و خالی کنیم؛ بچه از زور بغض قرمز شده بود و چشم

شد.می  

 زندایی: بیایید، ماشین اونجا پارکه. 

شما بشین جلو. -  

م بشین عزیزم، بشین فقط زود بری -  

کس حرف نزد، حتی منو صدرایی که تازه عروس دوماد تو راه هیچ

 بودیم.

ا: باز زنگ بزن ببین روشن شد؟ صدر  

گوشی رو درآوردم، اما بازم صدای اعصاب خورد کنی که اعالم 

ی تا رسیدن به خونه کرد گوشی خاموشه، رو اعصابم رفتمی

کرد.آقابزرگ، صد بار دایی رو گرفتم، اما جواب فرقی نمی  
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اموشه، خاموشه تند برو صدرا. یا قرآن!خ-   

رگ.ی آقابززنگ بزن خونه -  

صد بار زدم؛ جواب نمیدن . -  

مامان یه زنگ بزن سهیل.  -  

 زندایی: به اون برای چی؟ 

تره. بینی ترافیک رو مادر من؟ اون از ما نزدیکنمی -  

زنم. به شاداب می -  

داد .اما زندایی هم هرچی شاداب رو گرفت جواب نمی  

خوره ولی جواب نمیده.بوق می -  

باالخره جواب بده.صدرا: بزن، انقدر بزن تا   

گرفت و دستش داشت که مدام بین جمعیت سبقت می اونقدر استرس

فهمیدم هرکسی از کنارمون یداشت. کامال مرو روی بوق نگه می

شه، چقدر بهمون فحش میده، اما تو حالتی نبودیم که به این رد می

چیزها فکر کنیم. هزار و یک فکر تو سرم اومده بود که هرکدومش 

زار دهنده بود.برام آ  

هدیه رو بده مامان.  -  

ام رو از مامان گرفتم و صورتش و به صورتم چسبوندم. صدای بچه

نق نق کردنش و سر صداهاش یکم تونست قلبم رو آروم کنه، اما 

 فقط چند دقیقه. 

صد بار مردیم و زنده شدیم تا باالخره تو ترافیک تهران به خونه 

 آقابزرگ رسیدیم. 

و  به من بده.مامان: بچه ر  

هدیه رو باز بغل مامان فرستادم و ماشین رو پارک کرده و نکرده، 

 بیرون پریدم و زنگ رو متوالی فشار دادم .
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رفت تا اینکه، باالخره بدون اینکه بپرسن ام میعرق سرد از پیشونی

کیه در باز شد. دویدم تو حیاط و از دیدن مامان بزرگ و آقابزرگ 

ایوون بودن، نفس راحتی کشیدم.که سالم و سرحال تو   

تلو خوران سمتشون رفتم که باالخره صدرا و بقیه هم بهم -گیج و تلو

 رسیدن.

دید، نصف عمر شدیم؟صدرا: شما چرا تلفن رو جواب نمی  

آقابزرگ: فکر کردی فقط خودت عاشقی؟ خواستم با خانمم خلوت 

گم بابا بهتون.کنم؛ تبریک می  

یومدید ولی مرسی.نشما که  -   

یم بعدش کنار هم ببینمتون.بزرگ: دوست داشتمامان  

 مامان: نگرانم، یکی دوباره زنگ بزنه .

هامون رو همگی داخل ایوون نشستیم و هرکدوم با استرس گوشی

 درآوردیم.

گیرم؛ شاداب چرا جواب نمیده صدرا: تو بزن بابا، من بقیه رو می

 لعنتی؟ 

شور افتاده.  زندایی: دلم  

گید؟   طوری میآقابزرگ: چی شده؟ چرا این  

دایی وسط مراسم یهو گوشیش زنگ خورد، بعدشم بهمون هیچی  -

 نگفت بیرون زد؛ ما فکر کردیم خدای نکرده برای شما اتفاقی افتاده.

جز سهیل کسی بزرگ: یعنی چی آخه؟ ما که سالمیم، دیگه بهمامان

مونه که. نمی  

رفت یه لحظه .صدرا: سیس گ  

از جا بلند شد و دورتر رفت. چشمم میخ صورتش بود که اول از 

همه رنگش پرید و تو سرش زد؛ صدای یا ابولفضل گفتنش از جا 
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کرد.زد چی شده و گریه میپروندم و زندایی هم فقط داد می  

صدرا که رو زمین افتاد، دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، سمتش 

 دویدم: 

یا قرآن، یکی آب بیاره. صدرا! صدرا!  -  

شنیدم. تمام خورد، اما هیچی نمیاش تکون میهای رنگ پریدهلب

بدنم لرزش گرفته بود؛ مامان با هول شلنگ رو برداشت و سمتش 

 آورد: 

.زده هول کردهآب بخور؛ گوشی رو بردار ببین به کی زنگ بیا -  

بردارم. مامان حالی دستش رو جلو آورد و نذاشت گوشیش رو با بی

 آب رو پاشید به صورتش و زندایی هم کنارش نشست:

جونم به لبم رسید. چی شده صدرا؟ -  

گفت نگاهی به زندایی انداخت و هیچی نگفت. زیر لب فقط می

بدبخت شدیم؛ اونم اونقدر آروم که بعد چند بار گفتن، سرم رو به 

گه .هاش چسبوندم تا فهمیدم چی میلب  

مون رو؛ برید کنار ببینم.سکته میدی همه آقابزرگ: داری  

های محکمش، صدرا نگاهش بهمون افتاد:  با تشر آقابزرگ و تکون

  

برم، بابام گفت برم پیشش. -  

شده؟ همه سالمن؟ بزرگ: خب چیمامان  

ما از جا بلند شد؛ هرچی دنبالش توجه بهسرش رو تکون داد و بی

ن صدایی که به گوشم دویدم و صداش زدم، توجهی نکرد و آخری

 رسید، گاز ماشینش و دیدن دور شدنش بود.

 با گریه سمت بقیه برگشتم :   

برم. من به جا نحسی با خودم میذارم یهاینم از نحسی من! قدم می -
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زنم، حتما دایی بوده دیگه، داشت به شاداب و دایی دایی زنگ می

طوری شد.زد یهو اینزنگ می  

همه استرس خالص شم، ای مرگ بده از این زندایی: الهی خدا منو

 خدا!

نگاهم غمگین روی صورتش نشست و باز شروع کردم شماره 

داد.گرفتن، اما  یا خاموش بودن و یا کسی جواب نمی  

کنید آخه؟ چیزی نیست ایشاهلل از االن طوری میآقابزرگ: چرا این

 رفتید پیشواز ناراحتید؟ 

طوری کرد.یزی شده که اینحتما چصدرا حالش بد بود اقابزرگ،  -  

نیست، تو دوباره داییت رو بگیر. دیدی گفتم بزرگ: هیچیمامان

خواب بد دیدم؛ دیدی گفتم از صبح حالی به حالیم؟ ای خدا، رحم کن 

 بهمون!

مون رو قانع کنه، مدام کدومتونست هیچکالفه از اینکه نمی آقابزرگ

کردن، اما زدن و دعا میر میرفت. زندایی و مامانم فقط زاراه می

.من فقط با حرص مشغول شماره گرفتن بودم  

اش رو بزرگ: پاشو بیا برو تو بچه رو شیر بده، گریهمامان

شنوی؟ نمی  

 ای افتاد که زاربرگشتم و تازه چشمم به هدیهبزرگ گیج سمت مامان

ها و سر صدا از خواب بیدار زد؛ طفل معصومم از شنیدن گریهمی

ده بود. ش  

شیده باهام بیا. -  

ی آقابزرگ، الهی بگردم برای خواهرم. از وقتی اومده بودیم خونه

زد؛ دیگه حرف می فتاده بود که کمتراونقدر اتفاقات ریز و درشت ا

خاطر سن شد، شاید هم بهها اثری دیده نمیها و خندهاز اون شیطنت
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و صدا هدیه رو  سرده بود. فقط بیبلوغ بود که تا این حد عوض ش

 بغلم داد و دنبالم راه افتاد.

کنه چون تو دعوا کردی، داداش سهیل چیزیش بشه؟ نآبجی ؟  -  

نیست چی شده! گوشیم رو بگیر  زبونت رو گاز بگیر، اصال معلوم -

های آخر رو، تا من شیر میدم.زنگ بزن شماره  

و ی اتاق نشست و شماره گرفت. شیر هدیه رو دادم حرف گوشهبی

 آروم که شد، صورتش زو بوسیدم .

  نه؟ نترس مامانی، چیزی نیست مگه -

 شیده: آبجی خاموش کردن. 

اشون؟همه -  

  

همه خاموش کردن. دایی، شاداب آره داداش سهیل، -  

گیر.خدا بخیر بگذرونه، صدرا رو ب -  

گرفتم، اونم خاموش کرد. -  

یعنی چی آخه؟ -  

گذاشتم و نشستم به قرآن خوندن، اما با نگرانی هدیه رو روی پتوش 

فهمیدم دارم درست اونقدر تپش قلب و استرسم باال رفته بود که نمی

خونم یا غلط .می  

مونی پیشش، من برم پیش بقیه؟می -  

خوام درس بخونم، حواسمم هست.مونم، میمی -  

. به محضی که بیدار شد، بهم بگو -  

ه گذاشت. از صورت بغض سری تکون داد و کتابش زو باال سر هدی

دونستم درس بخون نیست، فقط انگار عادت کرده بود اش، میکرده

گیری.به گوشه  



 

 

 WWW.98IA3.IR 324 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

در اتاق رو آروم بستم و باز بیرون رفتم. زندایی و مامان آروم شده 

زیر نشسته بودن؛ هرکسی تو دنیای خودش غرق بودن و همه سربه

 بود. صدای گرفته مامان به گوشم رسید : 

زدی باز؟ زنگ  -  

خاموشن.  -  

دونیم چی شده ما که نمی  -زندایی: بریم بیمارستان زنگ بزنیم. 

 زندایی؛ باید صبر کنیم صدرا زنگ بزنه، راهی نیست.

هایی اونقدر منتظر موندیم که صبح شد و همه گیج خواب، با چشم

مون نیومده کدومنگران و خوابالود، نشسته بودیم؛ خواب به چشم هیچ

ی پاک دغدغه خوابیده بود، فرشتهتنها کسی که راحت و بیبود و 

 من بود.

زندایی: دوباره زنگ بزن، من دیگه طاقت ندارم وایسم؛ اگر جواب 

گردم خبردارم کنن، چه خاکی به سرم نمیدن میرم کل شهر رو می

 شده!

که حرفش تموم شد، گوشیم زنگ خورد. با هول از جا پریدم و همین

پیج خورد؛ با درد افتادم روی زمین و دادم هوا رفت.  پام  

 مامان: چته شیدا؟ دردت گرفت؟ 

ی زحمت، ول کن به درک هرچی شد.بگوشیم رو بیار  -  

گوشیم رو دستم داد و با نگرانی شروع کرد پام رو ماساژ دادن. تا 

جوری فشار رو دیدم، زنگ گوشی قطع شد و مامان پام رو یه شماره

 داد که نفسم بند اومد.

کنی؟مامان چیکار می -  

ماساژ. -  

شم.طوری بدتر میخواد؛ در نرفته که پیج خورد، ایننمی -  
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اش تو زنگ زدم به صدرا که با اولین بوق جواب داد و صدای گرفته

 گوشی پیچید: 

-ی داره سر ما میاد از نگرانی؟ گوشی تکفهمی چه بالیهیچ می -

تون خاموشه، مردیم از دلواپسی .تک  

ی نمونده برای دلواپسی، بدبخت شدیم تموم شد .دیگه چیز -  

اش توی گوشم پیچید.صدای گریه  

مون کردن، بیچاره شدیم .بدبخت -  

زنی؟ چی شده؟ خب، چرا حرف نمی -  

کردم این کرشم نمیفهمی؟ فکردم شیدا میسهیل، فکرشم نمی -

هام کور شنیدم، کاش چشمهام کر بود و نمیطوری بشه، کاش گوش

.دیدم چه بالیی سرمون نازل شدهبود و نمی  

کرد، اما دریغ از اینکه بگه ربط بهم وصل میهاش رو بیحرف

 سهیل چش شده! داد زدم: 

کس پلک رو هم کردی، اینجا هیچمون به خودت بیا صدرا، دیوونه

ذاشته. سهیل چش شده؟ ن  

خواست با این حرفم صدای گریه زندایی بلند شد. اومد سمتم، می

 گوشی رو ازم بگیره که پسش زدم .

صدرا: تموم شده؛ سهیله چی؟ دیگه سهیلی مگه مونده؟ تموم شد؛  

 جوونیش تموم شد. 

گی؟ یعنی چی؟ چی داری می -  

.دونستم چی باید بگم دهنم گس شده بود و نمی  

دای پر بغض و گریه صدرا به گوشم رسید؛ نمیتونست حرف ص

گفت.بزنه و تیکه تیکه بهم می  

گه.زندایی: بذار بشنوم چی می   
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فهمم زنه و نمیچنان حرف میسری تکون دادم و وقتی دیدم هم

لنگون بلند شدم و تو حیاط رفتم.-گه، لنگونصدرا چی می  

هات رو از حرف المگی صدرا، من یه کآروم باش بفهمم چی می -

فهمم.نمی  

مونه یا نه شیدا. سهیل، شاداب رو با چاقو زده، معلوم نیست می -

دونم شم؛ سهیل رو بردنش. بابام رو تخت افتاده؛ نمیدارم روانی می

 چه غلطی باید بکنم؟

کردم با وحشت از حرفی که شنیدم، روی تخت نشستم؛ احساس می

بکشم.تونم نفس شده و نمیخلقم تنگ   

گی ؟ یعنی چی سهیل شاداب رو زده؟ شاداب مرده؟ چی داری می -

میره؟ می  

جور زده دکترها ناامیدن شرف قصی القلبه! یهدونم، بیهیچی نمی -

کال، فقط دعا کن نمیره؛ عمو محمد علنا گفته چیزیش بشه از اعدامم 

 کوتاه نمیاد. بابام حالش خوب نیست، خداروشکر سکته نکرد!

اری کنه؟ کسهیل برای چی باید همچین  -  

من که حرفی نزد. ندیدمش اصال، درست اون روانی شده اصال، به -

 فقط رسیدم بیمارستان، کت بسته بردنش .

من اونجا میام. -  

کشه تو رو قانع بیای چیکار؟ شیدا توروخدا االن اصال مغزم نمی -

ته.کنم، تو فقط پیش مامانم باش؛ یه چیز بگو پس نیف  

میرم.د چی بگم آخه؟ خودم دارم می -  

دونم، بگو سهیل و شاداب دعواشون شده.نمی -  

هاتون همه وقت تلفنخاطر یه دعوای ساده، اینکنه بهباور می -

 خاموش بوده؟ 
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ببین فقط همین رو بگو، االن مامانم بفهمه چه بالیی سرمون اومده،  -

ی ببینم داستان سهیل چی شه. من باید برم کالنتربخدا حالش بد می

شه.می  

مونه ؟بازداشت می -  

خوام برم روندش رو بپرسم؛ به درک، بمونه. یکم فکر کنه می -

 مرتیکه روانی احمق، همه رو ببین تو چه شری انداخت.

 با بغض گفتم:  

آروم باش.  -  

دونم به کی برسم اصال. تونم، اصال گیجم؛ عین منگا شدم، نمینمی -

طوریش هم کاری قط جو رو آروم نگه دار شیدا، همینتو برو، ف

شه باشه؟ ازمون برنمیاد. مامانم بفهمه واویال می  

کنم. صدرا توروخدا گوشیت رو خاموش نکن، من از تالشم رو می -

میرم.دلشوره می  

کنم؛ مواظب کالنتری باید خاموش کنم، اومدم بیرون باز روشن می -

 خودت باش.

  طور.توام همین -

کردم زندگیم به این وقت فکرشم نمیبا گریه تلفن رو قطع کردم. هیچ

شد سهیل همچین کاری کرده ه. باورم نمیها برسراه و این حرف

همه باشه! یعنی انقدر به جنون رسیده که شاداب رو، کسی که این

 سال عاشقش بود رو با چاقو بزنه؟ مگه شاداب چیکار کرده بود؟ 

ا؟ گریه برای چیه؟ زندایی: چی شده؟ ه  

هام رو سریع پاک کردم: اشک  

صدرا گفت سهیل و شاداب باهم بحثشون شده، داد و بیداد کردن  -

ها شکایت کردن مامور اومده، همین.همسایه  
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گردن؟ همین؟ پس چرا برنمی -  

اوضاع مثل اینکه خوب نیست. -  

گی شیدا؟ من  که دروغ نمیبه -  

نه زندایی، خیالت راحت -  

ها؟ خاطر دعوای اونهاشون خاموش بوده، بههمه وقت تلفناین -

 یعنی چی آخه؟ 

شون زد و سهیل با همسایهدیگه کالنتری اومده رفتن دیگه. انگار  -

 خورد کرده، اونا هم پیگیری کردن .

همه استرس خالص شم. پاشو بیا خدا منو مرگ بده از دست این -

ر منفیه تو سر من  اومد.جور جواب ندادن، هرچی فکتو، یه  

زنه. ور میفهمم پس چرا انقدر دلم شنمی  

شون خاموش بوده.خب، تلفن -  

 مامان: چی شد؟ 

هاشون زندایی: هیچی پسر احمق من باز با شاداب بحثش شده همسایه

 شکایت کردن.

 مامان: وا، برای این ما رو کشتن تا خبر بدن؟ 

های مامانم ریز شد دادم که چشماز پشت سر زندایی ابروهام و باال 

 تو صورتم و سریع حرف رو عوض کرد

ات پس الحمدهللا هرچی دلشوره بود بیهوده بود، شیدا بیا یکم به بچه -

ریم اتاق.برس، مادر ما می  

مامان جون: الحمدهللا چیزی نبود برید برید یکم اصال بخوابید، از 

طور نشستیم منم برم.دیشب همین  

رفتن تا کمی استراحت کنن و من و مامان هم رفتیم  هرکدوم جایی

 اتاقی که هدیه و شیده خواب بودن .
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داد:شیده داشت با شیشه به هدیه شیر می  

چرا صدام نکردی؟  -  

دیگه شیر بود ابجی! -  

مان درو ببند. جاش رو باید عوض کنم ما -  

  رو آروم کردم : کردم صدامهمزمان که داشتم کارهای هدیه رو می

 بیچاره شدیم مامان!

چرا؟  -  

سهیل شاداب رو با چاقو زده، حال شاداب اصال خوب نیست دکترا  -

 امید ندارن.

قدر باال بود که ترسیدم زد تو سرش و صدای هین گفتن شیده اون

شنیده باشه . حتی زندایی هم  

ام گذاشتم : انگشتم رو کالفه روی بینی  

االن صدرا رفت کالنتری ببینه باید ، زندایی نباید بفهمه هیس بابا -

 چیکار کنن.

؟ شاداب اخه، یعنی چی  -  

دونم فقط حواستون به زندایی باید باشه، دایی هیچی نمی من هم -

انگار حالش بهم خورده.هم  

همه مشکل بمیرم برای داداشم بمیرم من از وقتی ما اومدیم این -

 بوجود اومد.

ط استرس زندایی رو داشتم اما اش بلند شد و منم فقصدای گریه

تونستم مامان رو آروم کنم، هدیه رو بردم دستشویی و شستمش؛ نمی

اش دوباره که برگشتم مصادف شد با اومدن زندایی و نگاه بهت زده

... 

گیره؟ چه دیدی گفتم دروغ میگی؟! مادر مگه الکی دلشوره می -
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 خاکی تو سرمون شده یا قران یا خدا! 

ن رو شنیده بود و این یعنی حتی نتونستم از یه حرف هاموهمه حرف

ی صدرا پیروی کنم و چیزی بروز ندم. با اعصابی داغون هدیه ساده

رو سر جاش گذاشتم و نشستم. هیچکس حال خوبی نداشت، هرکدوم 

ای به شیده دادم تا بچه رو ببره .کردن. اشارهجدا گریه می  

م همونجا بمون، گریه کرد ببرش تو اتاق مامان جون اینا خودت ه -

 صدام کن.

ای گفت و مظلوم بیرون رفت، این بچه آخر توی این شرایط باشه

گرفت.افسردگی می  

وم نیست، آروم باش!زندایی هنوز چیزی معل -  

ی من کی انقدر عوضی شد که من چطوری آروم باشم شیدا؟ بچه -

هنوزم باقیه، نفهمیدم؟ ای سمیرا تنت تو گور بلرزه که ترکش کارات 

 خدا ازت نگذره زن.

مامان: سمیرا هرچقدر هم اشتباه کرده دستش از دنیا کوتاست فریده، 

کنی؟اونو برای چی نفرین می  

طوری بود؟ پس کی رو نفرین کنم سمیه؟ ها؟ کی رو؟ پسر من این -

تو بگو سهیل محجوب من کی کارش رسیده به این همه عوضی 

نابود کرد، باعث شد شهرام بره گوشه  بودن؟ اول زندگی این بچه رو

قبرستون اآلنم که با شاداب... ای خدا مرگ منو برسون ما کی انقدر 

یم خدا؟ ای شدخانواده بهم ریخته  

 اش دوباره زیاد شد، به مامان اشاره دادم جوابشو نده و خودمگریه

کنارش نشستم، پشتش رو مالیدم : زندایی نگاه صدرا ب همن سپرد 

طوری شده بخدا منو دعوا زی نگم االن بفهمه حالت اینبهت چی

طوری با خودت هنوز که چیزی معلوم نیست.کنه نکن اینمی  
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چی چیو معلوم نیست شیدا؟ گفتی حال شاداب خوب نیست اگر  -

نتونه طاقت بیاره چی؟ باید بشینم منتظر اعدام بچم؟  بمیره چی؟ اگر  

ن جز صبر کاری از مامان: زبونت رو گاز بگیر، ببین اال

کدوممون برنمیاد.هیچ  

 زندایی: میرم زنگ بزنم صدرا!

رفته کالنتری زندایی.  -  

همه داییت هم حالش بده اره؟ گفتی حالش بده بیخود نیست این -

 دلشوره!

ه.نه فقط فشارش افتاده دایی خوب -  

بریم پیششون. -  

کجا اخه؟ ! -  

اقت نمیاره دست رو چی و کجا! بریم بیمارستان من دلم ط -چی -

 دست بذارم.

 ناچار از جا بلند شدم: 

 مامان: تو بشین من میرم با زنداییت، هوای بچت رو داشته باش.

…آخه -  

آخه نداره عزیزم، هدیه بهت نیاز داره اصال حواست نیست بهش،  -

 بمون ما میریم.

دونیم کدوم تاکسی بگیرید، بذار زنگ بزنم ببینم روشنه ما که نمی -

مارستانهبی  

گردم، مگه چند زندایی: بزن جواب هم نده پای پیاده کل شهر رو می

 تا بیمارستان این حوالیه؟ 

 زنگ زدم صدرا و خداروشکر خاموش نبود : 

صدرا ببخشید مامانت فهمیده! -  
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که مراقب باش شیدا، ای خدا!بهت گفتم   -  

ارستانخواد بیاد بیممی -  

ه؟ بابا رو یا شاداب رو؟ بگو بشین تو کجا بیاد؟ بیاد کی رو ببین  -

تونم حواسم رو بدم به کسی االن!خونه من انقدر گیرم نمی  

خب چیکار کنم من؟   -  

 داد زد : 

شیدا بگو بشینه تو خونه، همین! -  

 تلفن رو قطع کرد و نگاهم افتاد به زندایی.

شنیدی که! -  
من باید برم . -  

خوای توروخدا یکم تحمل کن، میشه زندایی از من شاکی می   -

کنم!جا بخون خواهش میدعا بخونی همین  

ناچار نشست سر جاش و منم رفتم هدیه رو برگردوندم پیش خودم تا 

همه فکر و مشکل دور شاید با بوی تنش یکم آرامش پیدا کنم و از این

 بشم ...

روز بعد :  ۲  

رو  کس حوصله اون یکیتو خونه محشر کبری شده بود، هیچ

نداشت. ما یک بار برگشته بودیم خونه و فقط لباس جمع کرده بودیم 

و دوباره برگشته بودیم خونه آقابزرگ. صدرا اونقدر عصبی بود که 

رفتم، دایی مرخص شده بود اما هیچکس حال حتی سمتش هم نمی

 خوبی نداشت.

و. تچرا تو حیاط نشستی؟ بیا برو  -  

ن اومدم و نگاه ناراحتم رو با صدای صدرا از فکر و خیال بیرو

 بهش دوختم : 
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ذاشتم!وقت پا تو این خونه نمیکاش هیچ -  

 کالفه روش و اون سمت کرد و کنارم نشست .

چه ربطی داره خانومم؟  -  

همه اتفاق افتاده باشه؟ شه اینپا قدمم خوب نبود صدرا، باورت می -

 اصال حس خوبی ندارم. 

افتاد عزیزم، با ی هم این اتفاقات میاگر تو، توی این خونه نمیومد -

 قسمت که نمیشه جنگید میشه؟ 

نه. -  

ایم حتی خود سهیلی که خیالش، ببین االن هممون بهم ریختهپس بی -

کنیم از آدمیت خارج شده اونقدر حالش بده که فقط التماس فکر می

کرد براش کاری نکنیم و دنبال کاراش هم نیفتیم، این یعنی همه می

تو باید بشی منبع آرامش این خونه ! خستن  

ره چی پیش بیاد؟ نگرانم صدرا، دیگه قرا -  

خدا یه دوره به آدم سختی میده که قدر لحظات خوب بعدش رو  -

 بدونه. 

دونی چرا زنی ایمان نداری، میهایی که میتو خودت هم به حرف -

گم؟ چون هیچوقت ندیده بودم صدرایی که خالف آخرش این رو می

ها یواشکی سیگار دود کنه .های مسخرش بود بشینه و شبوخیش  

 سرش رو پایین انداخت و دستی به سرش کشید:

دونم هیچیمون شبیه حالم خوب نیست، توام ازم فاصله گرفتی می -

دونم گیرم اون هم تویی که میبقیه نیست اما من فقط با تو آروم می

 بیش از حد نباید بهت نزدیک شم.

فهمیدم، دقیقا همون کاری که با شهرام ش رو خوب میمفهوم حرف

کرده بودم و اون صبوری کرده بود اما اصال نمی دونستم که صدرا 
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 هم مثل شهرام تاب و تحمل دوری  رو داره یا نه...

صدرا؟  -  

جون دلم؟  -  

شاداب خوب میشه، نه؟  -  

با  ذارم دیگهخوب میشه، باید خوب بشه ولی اگر به هوش بیاد نمی -

کنم قید این عشق سهیل زندگی کنه هر طوری هست قانعش می

 مسخره رو بزنه.

دونی سر چی دعواشون شده؟ می -  

خوای بدونی؟واسه چی می -  

نباید بدونم؟! -  

نه، ندونی خودت راحتتری! -  

طوری که تو میگی حتما بخاطر منه نه؟ بگو، این -  

ت کنم شیدا !خوشم نمیاد راجع بهش صحب -  

لند شدم :بخواست بره که قاطع از جا می  

همه بال سرم اومد، تو که از هاتون اینبخاطر همین مخفی کاری -

همه بهتر باید بدونی بخاطر یه کنجکاوی چیا به سر زندگیم آوردم؟ 

پس بهتره تکرار مکررات نکنی، صاف بگو قضیه چی بوده؟ 

ن بوده، بیشترین کسی که حق داره بدونه منم چون موضوع سر م

 شک ندارم.

ه تو بوده همین!بداری؟ فقط بحثشون راجع م برمیچرا توه -  

تونم از خود سهیل بپرسم.نمیگی؟ می -  

فهمیدم باز عصبیش کردم اما ای کرد و سمتم اومد، میدندون قروچه

های ذهنیم صبر تونستم در برابر کنجکاویاخالق گندی که داشتم نمی

بار کوبید به فکم: و تحمل کنم؛ دستش رو چند   
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هات رو باز کن ببین چی دارم بهت میگم، گفتم ببین شیدا اون گوش -

عاشقتم هنوزم هستم صد سال دیگه هم هستم، گفتم همه کار برات 

خوام خار به پات بره همه تالشم هم کنم هنوزم میگم، گفتم نمیمی

سگی گفتم اخالق  همیشه بر همین بوده؛ اما از اول باهات طی کردم

هام نگاه نکن من تعصبم خرکیه، زهرا بهت به شوخیگفتم  هم دارم،

گفته بود مادرم هم بهت گفت، خودم هم صد بار هم گفتم هم دیدی  

پس یه کار نکن حرمت گذاشتن بهت رو بذارم کنار و یه کاری کنم 

برای هر حرف زدنت ده بار فکر کنی بعد بریزی بیرون، تویی که 

ز زبون تو حساسم پس بفهم و اسمش ا وی داداشمدونی من االن رمی

گی .چی می  

باید بهم بگی قضیه چیه صدرا، من هم حق دارم بدونم، چرا همتون  -

وقت چرا هیچ هرچی میشه اولین راهکارتون مخفی کردن از منه؟

 من نباید چیزی رو بدونم؟ یعنی انقدر از نظرتون بچه واحمقم؟ 

و حرفت و حرکتت نشون میده  دوم کارنیستی؟ د نشون بده نیستی، ک

که دونی از مادری؟ به جای اینبزرگ شدی؟ تو مادری شیدا چی می

هات خون به دل بقیه کنی یکم عاقل شو، هر روز بشینی با بچه بازی

همه اتفاقی که افتاده هنوز نتونسته بهت درس عبرت بده؟ دیگه این

اصال  چی شده؟چطوری باید بهت بفهمونم غیرتم له میشه بگم 

فهمی؟ نمی  

هامون رو هامون گرد شد، تمام حرفبا صدای دایی جفتمون چشم

رومون ایستاده بود تا جواب به شنیده بود و اون بود که اآلن روبه

خواد فهموند وقتی کسی نمیهردومون بده، جوابی که تازه بهم می

ست...بهم جوابی بده حتما از روی بد بودنش یا بچه دونستن من نی  

.گم چیه داستان دایی: صدرا بیا برو تو من بهش می  
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فهمه؟ اون سهیل یه غلطیصدرا: بابا بس کنید چرا کسی نمی کرده  

چرا باید بیام به ناموس خودم بگم داداشم چه رذلیه؟ چرا ول نمی 

 کنید شماها؟ 

دایی: بخاطر اینکه حقشه بدونه تا بفهمه برای هرکاری دنبال دلیل 

خوره، میگی یا بگم؟ رد خودش و زندگیش نمیگشتن به د  

صدرا کامل مستاصل شده بود، از این پا و اون پا کردنش مشخص 

کرد.بود اما دایی بی هیچ حرفی فقط نگاهش می  

ترین کار دنیا باشه، همه دایی: حرف زدن با زنت باید راحت

دونیم این وسط تنها کسی که تقصیر نداره شیداست چرا باید ازش می

مخفی کنیم؟ بخاطر غیرتمون؟ غیرت ما باید وقتی به جوش بیاد که 

خواییم آگاهش کنیم.یکی به ناموسمون چپ نگاه کنه نه وقتی می  

با رفتن صدرا گیج به دایی نگاه کردم و از نگاه اخمو و ترسناکش 

 سرم رو پایین انداختم .

دایی: دوست ندارم هر سری صدرا حرص بخوره شیدا، فکر کنم به 

 عنوان یه پدر شوهر حقم باشه!

یی صدراست که زود عصبی میشه من چیزی نگفتم واقعا!ولی دا -  

یر بشین، یک بار میگم برای بار آخر ولی باید بره تو سرت! بگ -  

هامو به هم قفل کردم تا که خودم بفهمم چرا دستنشستم و بدون این

نزده بود  لرزشش معلوم نباشه، دایی هیچوقت انقدر جدی باهام حرف

داد خیلی عصبیه.و این لحن حرف زدنش نشون می  

ای داشتی؟ ل از ازدواجت با شهرام با سهیل چه رابطهتو قب -  

 با وحشت سرم رو باال آوردم : 

یعنی چی دایی؟ -  

رک بهت گفتم، شاداب عاشق سهیله این که از کسی پنهون نیست،  -
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ب زنش بوده تر بشه میره سمتش خبرای اینکه به سهیل نزدیک

دونم چی میشه و چرا اصال میگه اما به سهیل میگه تو دیگه زنه نمی

 صدرا میشی و تنها کسی که راه به حریم تو داره صدراست، سهیلم

که قبل از ازدواج با شهرام اتفاقی خیلی راحت به شاداب میگه  

کنید؛ گفتهاستغفرهللا، ببین شما جوونا چیکار می .افتاده بینتون صدرا  

و شاداب فقط یه دیوارن برای پنهوون موندن رابطتون؛ شاداب هم 

کنه، به تو و سهیل  زنه، تحقیر میعصبی میشه، فحش میده، داد می

ذاره کف بنده اما آخرش وقتی که میگه میاد و همه چیو میلقب می

دونسته دست تو تا سهیل رو خوب بشناسی دیوونه میشه چون می

کارش و حرفش چطوری از ه و با اینخودش چه چرت و پرتی گفت

افته. اآلنم عین سگ پشیمونه ولی چه چشم تو و بقیه برای همیشه می

مرگ رفت و برگشت بخاطر یه  فایده؟ کارش رو کرده دختره تا دم

 حرف خام و از سر حماقت ...

هارو دایی چی داری میگی؟ سهیل کی انقدر عوضی شده؟ این -

 خودش بهتون گفت؟ 

صدرا گفته، گفته حاللم کن دیگه زن داداشمه و اینارو راجع به  -

 بهش گفتم و دست خودم نبود و حماقت کردم و ال و بل!

تونم درکش کنم!فهممش، اصال نمینمی -  

کنن بدون ها وقتی قاطی مینیاز نیست سهیل رو درک کنی، آدم -

کنن بعضی از این عمال هم زندگی زنن و عمل میفکر حرف می

کشه؛ هیچ وقت هم نیاز نیست تو مرد شون و بقیه رو به گند میخود

ای به جز شوهرت رو درک کنی! خوب گوش کن شیدا، من یه دیگه

بچم اونقدر راهش کج شده که بود و نبودش برام شده عذاب، دلم 

، اگر روز رنگ پریده ببینمی پاک دیگم رو هرخواد بچهنمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 338 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

دادی اما ود بهش جواب مثبت نمیتونستی بهتر بخواستی یا نمینمی

 االن که زنش شدی زنونگی کن!

قدر حرص دارید؟ !دایی شما چرا از من ان -  

 کالفه سری تکون داد : 

شیدا بفهم االن شرایط روحی هممون بهم ریختست، تو بچه  -

مخصوصأ االن که خواهرمی مگه میشه ازت حرص داشته باشم 

تونم بپذیرم هیچکس پسرم نمی  دختر خودم؟ اما قبول کن ِشدی مثل

بینه شوهرش عصبیه باید منبع آرامشش رو آزار بده، زن وقتی می

ل کن، گم به خودت فشار بیار و به زور صدرا رو قبوباشه نمی

خوام هم بدونم اما هایی بین خودتون زدید و نمیدونم چه حرفنمی

بیاره، جنبگی بخواد یه زن رو بدست پسر من آدمی نیست که با بی

 به جفتتون فرصت یه زندگی آروم بده و یکم بزرگ شو.

قبل اینکه بذاره حرف بزنم تنهام گذاشت و من هم با کالفگی شروع 

 کردم به پا تکون دادن، با صدای داد مامان به سمتش برگشتم : 

شنوی صدام رو؟ هدیه خودشو کشت بچه از گریه بیا تو دیگه نمی -

!مادری مثِل تو نوبره وهللا  

عصبی و کالفه از جا بلند شدم، امروز همه کمر همت بسته بودن تا 

به من بفهمونن رفتار و فکرم خوب نیست و این حجم از نصیحت 

 برام زیادی بود.

زنی؟ اومدم مامان جان چرا داد می -  

هپروتی صد بار صدات زدم، صدرا رفت پیشش بیا برو. چون تو -  

تو اتاقی که هدیه بود، صدرا  ای بهم رفت و من هم رفتمچشم غره

اش زد، گریهگونه باهاش حرف میبغلش کرده بود و با زبون بچه

 آروم شده بود.
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بدش به من. -  

ای واقعا!عجب مادر نمونه -  

چرا همتون گیر دادید به من؟ ای بابا ول کنین دیگه دو دقیقه  -

 خواستم تو خودم باشم.

د به خودش مخصوصأ وقتی یه مادر وظیفشه اول به بچش برسه بع -

 انقدر کوچیکه، بگیرش.

 هدیه رو از بغلش گرفتم: 

خوام شیر بدم.بیا برو بیرون می -  

!نشستم راحتم -  

فهمی؟ خوام شیر بدم نمیمیگم می -  

خوام بشینم.، میبینمهیچ مشکلیم نمیفهمم اما محرمتم را میچ -  

ا از گوشه چشم پشتم رو بهش کردم و شروع کردم به شیر دادن ام

 دیدم که سرش رو آورده جلو.

صدرا برو کنار! -  

خوام ببینم شیر خوردن بچم رو! خب می -  
کشم بیا برو، ای بابا!بابا خجالت می -  

! حرص نخور سم به خورد بچه میدی -  

رو بوسید و کنارم نشست، چشم دوخته بود به حرکات هدیه و  موهام

 لبخند کمرنگی رو صورتش بود .

اخالقت خیلی گند شده، حواست هست؟ -  

من؟ ببین من به خوش اخالقی معروفم عزیزم تا وقتی که هیچی تو  -

 مخم نره!

مخته آخه! اهان همیشه هم یه چیزی تو -  

کردیم زنم نبودی کل می -تو بد عادت شدی ها، اون زمان که کل -
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 االن باید مطیعم باشی هرچی گفتم بگی چشم، بچه رو شیر دادی من

 رو ببر پشتم رو کیسه بکش!

خوای؟ ای نمیدیگه چی؟ چیز دیگه -  

خوام .چرا این رو می -  

ه دستیهای گرد شده نگاهش کردم کبا چشم  بغل باهاش رو هدیه که 

 .بوسید بودم کرده

تو بازوی  هدیه سیر شده رو روی تخت خوابوندم و محکم زدم

 صدرا.

میدم؟بینی بچه شیر یعنی واقعا که، نمی -  

ی !تونستی کاری کنشیر بده به من چه؟ تنها زمانیه که نمی خب -  

فعال که دیدی زدمت! -  

خوای زدن نشونت پشه از بغلم رد شد میکه انگاراین زدن نیست  -

شو داری؟ بدم؟ جنبه  

 -هام دوکشید، از حرارت نگاهش چشم آغوشم برو بابایی گفتم که در

از روم شده بود اززد، صدام ناخوداگاه آدو می  .هم کنار بودنمون 

کنارم باشی. خوامبهت احتیاج دارم، می -  

قرارمون ... -  

گور بابای قرارمون، -  .کنهمی آرومم بودن کنارت فقط االن 

خوای هم رو آروم کنیم؟ من به آرامش برسیم؟ نمیخوای باهم نمی

تونم نمی اما خوامترس دارم شیدا ترس نبودنت، از دست دادنت، می

 به قولمون پایبند بمونم!

ولی ... -  

دوستت دارم!  -  

تونستم به خودم دروغ بگم، من زنی با حرفش انگار مسخ شدم، نمی
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های یک مرد رو شنیده بود، یک بار دل بودم که یک بار عاشقانه

آرامشی که آغوش و صدای یک مرد  و لذت .داده بودم به وجودش

اراده شده بودم و االن کامال بی فهمیدممیداد رو به زن می

که صدرا محرمم بود ومخصوصا با فکر به این  آغوش یک همین با 

 .باشم داشته آرامش میتونستم

 گرفته سر از رو آرومش هایتپش قلبم نشست سرم روی که هاشلب

 اما با صدای در و پشت بندش هین کشیدن مامانم به سرعت ازم بود

 .شد دور

بر سرم ببخشید!خاک  -  

رسرم که آخه، در بزن خب عزیزه من!عمه جان خاک ب -  

گرفته بود هم هول  رنگش سرخ شده بود من هم که هم خندم مامان

چرخیدم .میشده بودم مدام دور خودم   

گیری، مردشور شانس من رو ببرن اخه این رفت بابا سرگیجه می -

کنه! و خورد میمادرت از وقتی مادرزن شده اصال اعصاب من ر  

برو به خودش بگو ! -  

کنم.س چی؟ ماچ من نصفه موندها تالفی میپمیرم میگم  -  

خواست از در بره لبخند کمرنگی زدم و سرم رو پایین انداختم، می

 بیرون که بلند گفت : 

دوستت دارم دختره! -  
فهمید که چشمکی زد و رفت. با  آروم زمزمه کردم منم، اما فک کنم

استرس رو تخت نشستم، تازه االن که رفته بود عذاب وجدان گرفته 

ام از ضمیر ناخودآگاهم اومده بود و حاال بودم، حتی ابراز عالقه

کشیدم به شهرام فکر کنم. باالخره بعد از نیم ساعت خجالت می

کنم که االن شوهرمه و مطمئنا همه درکم  عتونستم خودم رو قان
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کنن. صورتم رو تو همون دستشویی داخل اتاق آب زدم و بیرون می

 رفتم .

صدای خدایا شکر گفتن زندایی و خنده و گریه قاطی شده بود و دایی 

لرزید: هاش میهم شونه  

چی شده؟ -  

حرف زده، شاداب حرف زده خوب شده ای خدایا شکرت، پاشید  - 

ریم دیدنش !ب  

 دایی: بریم چی بگیم خانوم؟ بگیم پسر احمقمون رو ببخش؟ 

بینم خوبه زندایی: نه وهللا نبخشه هم برام مهم نیست، همین که می

 برام کافیه بد نیست سهیل ادب بشه به خود شاداب هم میگم !

صدرا: مطمئنم زندگیشون دیگه تمومه ولی باید بریم دیدنش، تو بشین 

 خونه شیدا

بیام باید ببینمش، وظیفمه یه سری چیزها رو براش خوام می -

 توضیح بدم!

دونهصدرا: اون خودش بهتر از تو همه چیزرو می  

ید نشون بدم که برام مهم بوده صدرا.لطفا، منم با -  

 دایی: شیدا راست میگه، به هرحال منشا دعواشون بوده!

میاییم، هدیه  مامانبزرگ: شما برید بعدش من و آقابزرگ و سمیه هم

 پیش ما بمونه تا برگردید. 

یرم حاضر شم!شیده هم حواسش هست، من م -  

باال که صدای گریه شیده رو از اتاقش شنیدم، کنجکاو در اتاق  رفتم

 رو باز کردم :

کنی تو؟ چی شده عشقم؟ چرا گریه می -  

هیچی ابجی. -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 343 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

بگو ببینم چی شده! -  

کنارش و سرش رو بوسیدم : نشستم   

به آبجی بگو! -  

خیلی زشت شده ! امخیلی زشتم، قیافه -  

برو بابا به این خوشگلی ! -  

رم کرد!بینی؟ امروز داداش صدرا مسخهامو نمیجوش -  

ای از حرکت صدرا کشیدم : پوف کالفه  

شناسی آخه؟ خواسته اذیتت کنه.تو صدرا رو نمی -  

ست.دهام خیلی گنفته، راست میگه بینیاما دروغ هم نگ -  

گرده عشقم این بخاطر سن بلوغته وقتی تموم بشه همه چیز برمی -

به سابق، صدرا هم با من خب؟ گریه نکن نباید هیچوقت نشون بدی 

 ضعیفی!

فکر کنه  چیزی بهش نگو، ناراحت میشه اصال دوست ندارم -

ام از دستم ناراحت بشه.جنبهبی  

ای!اوهو، چه خواهر زن پشتوانه -  

 لپ جوش جوشیش رو بوسیدم و بلند شدم : 

امو بسپرم به کی، شاداب حالش خوب شده من رو باش اومدم بچه -

 داریم میریم دیدنش هوای هدیه رو داری؟ 

آخ جون معلومه خداروشکر خوب شد میرم پیش هدیه آبجی نگران  -

 نباش، فقط من بلد نیستم جاش رو عوض کنم!

هستن .کنم مامان اینا هم عوض می -  

ای دوباره براش فرستادم و با دیدن صدرا دم اتاق حرصی بوسه

.نگاهش کردم  

چته باز بابا؟ توام رفتارت معقول نیستا همین االن ماچت کردم  -
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 خوب بودی!

کنی؟ ارم برات، برای چی شیده رو اذیت میبرو حاال د -  

ی بلندی کرد : خنده  
اش کردم نکنه جاش خرهکند منم مسبابا داشت جوش بینیش رو می -

هاش رو به زور جوش این به بعد خودمخوای ازبمونه بد کردم؟ می

دون بشه؟ -دربیارم شبیه دون  

شن دونی که تو سن بلوغ چقدر زودرنج میصدرا اذیتش نکن، می -

کرد بهت نگم!کرد بهم هم اصرار میاالن نشسته بود گریه می  

اد کرده تو آخه آلو تو دهنت خیس احمقه دیگه، واقعا به کی هم اعتم -

خوره؟ می  

وا خب خواهرمه نگرانشم ! -  

هرت هم نبود یه بهونه برای دهن لقیت داشتی!وا خب خوا -  

فی آخه، برو بیرون لباس عوض کنم بریم.چقدر تو حرا -  

ال االن اجازه مالقات نمیدن وقت هست، بده موهات رو ببافم!اص -  

خوام .نمی -  

دوست دارم بشین پای تخت.  بابا بده من -  

ی با نمکش حرفی نزدم و پایین تخت نشستم، شونه رو با دیدن چهره

کشید که جیغم در اومد.برداشت و اولش اونقدر محکم موهام رو می  

خوام اصال.م کنده شد بابا نمیچته صدرا؟ موها -  

وای چقدر لوسی تو، چهارتا شیوید مو که این حرفا رو نداره،  -

کشم باشه. میگم ها شیدا تو خیلی خرجت باالست موندم میدرست 

چیکار کنم، اصال موهات رو نگاه باید کلی خرج کنم بری آرایشگاه 

اوه نگاه کن توروخدا سفیدک زده  -و دکتر اینارو درست کنه، اوه

 موهات.
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اتو بزن، چرا چرت و پرت میگی؟ همینی که هست اصال تو شونه -

ن رو حرص بدی؟ خوای مو ببافی یا ممی  

زنم رفتی بیرون مامانم حسودی هردوش، االن یه بافت برات می -

اش گل کنه بخندیم.کنه مادرشوهر بازی  

خندیم واقعا.آره خیلی می -  

خوشت نمیاد؟ فکر کن من هر شب بیام خونه دست به کمر وایسی  -

 چغلی مامانم رو کنی خیلی مزه میده که.

دونم مردا از این حرکات که من می امتحانش کنیم؟ تا اونجایی -

شن.خوششون نمیاد و زود عصبی می  

شم تو زیاد گیر بدی عصبی میشم بنظر حاال اولش که عصبی نمی -

باید فقط خندید به  من که دعوای عروس و مادرشوهر بانمکه،

هاشون.حساسیت  

گیرش نیفتادی، صدرا بباف دیگه. تو خب آخه هنوز -  

طوری که نیست کلی دوره دیدم .همینوایسا عزیز من  -  

ره دیدی.آره پیش مامانبزرگ حتما دو -  

کنم!ات میکسی بگی خودم خفه بهت میگم ولی به -  

 با گیجی سمتش برگشتم که با شونه آروم زد تو سرم : 

کنم موهات رو، ببین قبال خیلی تو سرم زده برنگرد دارم جدا می -

خانما، هیچی دیگه رفتم دوره دیدم بود آرایشگر بشم اونم آرایشگر 

کنن .اگر بقیه بفهمن پوست از سرم می  

یدی؟ دوا خب چرا رفتی -   

دونی چقدر پول توشه؟ خانما نون نداشته باشن خوبه دیگه، می -

کنن، فکر کن عروسی جاری و بخورن برای ظاهرشون هزینه می

مرو خواهر شوهر و غیره و غیره چقدر پول آرایشگاه میدن؟ من ه
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 یاد گرفتم دیگه.  

ذارم تو این حیطه کار کنی !ن نمیم-   

ب به تو نمیگم که یواشکی میرم.خ -   

وهوم من هم یواشکی خیلی کارا بلدم ...ا-   

ب هنظرم  کنی، ببین من مرد خیلی خودخواهیمشما خیلی بیجا می - 

 تو شوخی هم از این حرفا به من نزن.

همینطورم! ون منماقا گیر بد کسی افتادی چاتف -   

کنم لحن یه زن حسود رو گرفتی تو عاشقم شدی رفت، حس می- 

 شیدا حالیت نیست االن داغی.

ری.برو بابا توهم دا -   

 هیچی دیگه نگفت و ده دقیقه بعد یهو بوسم کرد:

بین!بیا تموم شد فینگیلی خودتو ب -  

و هم بلند شدم و از تبحرش خشکم زد، تمیز بافته بود و جلوی سرم ر

تر کرده بود .هامو کشیدهای داشت که چشمبافتای ریز و کشیده  

چقدر خوشگل شد! -  

های منه دیگه، حاال اگر قول بدی دختر خوبی باشی آرایشت دست -

کنم!هم می  

ین کارا کنه.آخه مرد خیلی چندشه از ا -  

کی گفته؟ مگه فقط مرد به وجود اومده برای کارای یدی و بزرگ  -

فاقا مردی عاشقه که همه کار بتونه برای زنش انجام بده کردن؟ ات

دونی چیه به ماها اشتباه یاد کنه میاین چیزا که از مردونگی کم نمی

کنی دادن خانمی، مردونگی و غیرت به این چیزا نیست. فکر می

برن؟ چون همه چیو قاطی پاطی بلد یه مرد می چرا خانما یهو از

 شدن.
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من لباسم رو بپوشم؟  توئه. حاال میری بیرونچی بگم شاید حق با  -  

ن رفتم.ممانتوت بلند باشه عشق من،  -  

لبخندی به لحن محکم اما شوخش زدم و وقتی بیرون رفت از تو 

رنگی روی وسایلم مانتوی معقولی دراوردم و تنم کردم، شال خوش

رنگ بود یکم مرطوب ام بیسرم انداختم و جلوی آیینه ایستادم، چهره

نده،  ریمل و یه رژ لب خیلی کمرنگ شد آرایشم و با تنها عطری کن

 که برای باقی مونده بود دوش گرفتم و بیرون رفت.

همه حاضر و آماده منتظر من بودن، نگاه صدرا میخ تیپم بود و 

کرد.انگار از باال تا پایین اسکن می  

بریم؟  -  

مامان پاشو آفرین خانمی همیشه به حرف شوهرت گوش کن بریم،  -

خوری!نشستی با خیال راحت چایی می  

خوام یه چایی بخورم بریم!وای منم می -  

گفتید نیست ها، تا االن میبابا شماها هم تکلیفتون با خودتون معلوم  -

 دیره!

دایی: حاال یه چایی زیاد توفیری نداره صدرا بشین من دارم زنگ 

زنم بهتر دیر بریم اصال!می  

ز؟با چیزی شده -  

شاداب رضایت داده! -  

 صدرا: یعنی چی؟ 

که محمد رو قانع کرده به رضایت، چی یعنی چی پسر؟ یعنی این -

 خودش هم امضاء داده که شکایتی نداره.

 مامان: واقعا عاشق سهیله بمیرم براش.

مونه؟تا کی بیمارستان می -  
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ما محمد جواب نمیده!ازنم همین رو بپرسم، می دایی: دارم زنگ  

 زندایی: حق هم داره، االن چشم دیدن مارو نداره.

اش با ماست چقدر تونه ازمون جدا هم بشه نوهصدرا: به هرحال نمی

خواد طاقت بیاره نبینتش؟می  

ب رضایت داده؟ کی به شما خبر داد شادا -  

بریم  دایی: رفیقم تو کالنتریه، اون گفت. پاشید دلشوره گرفتم

 بیمارستان.

زاد میشه؟ االن سهیل آ -  

رضایت داده آزاد میشه دیگه! -  

زندایی: خدا بخیر بگذرونه، بچه من اگر عقل داشت همچین زنی رو 

داد خودم گفتم راضی به این وصلت نیستم االن میگم از دست نمی

زن پسر احمق من نشه که اینطوری با  گفتمکاش به شاداب می

 خجالت نرم مالقاتش!

ای نیستید، برید زودتر.ه شماها کارهکنمامان: شاداب هم درک می  

زد و من برای اولین بار با تو راه هیچکس حتی صدرا هم حرف نمی

شدن، جایی دیده خانواده دایی که االن خانواده شوهرم محسوب می

شدم. از فکر دیدار با عمو محمد فکرم خیلی مشغول شده بود، می

کاری بود که شده بود. کسی دیگه اما کناربرام سخت بود ببینتم اونم 

گرفت و پشت  ام لرزش همهای یخ زدهبا رسیدن به بیمارستان دست

سرشون سر به زیر راه افتادم، تا رسیدن به طبقه مورد نظر همه تو 

 فکر و خیال خودشون بودن.

 صدرا: اقا محمد؟ 

تر رفت اما با صداش عمو که به سمتمون برگشت سرم کامل پایین

حوالپرسی کرد و رسید به من مجبور شدم سرم رو که با همه سالم ا
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تر برم.یکم جون داد تا نزدیک باال بگیرم، لبخند کمرنگش بهم  

 عمو: خوبی بابا؟ مبارکت باشه.

…بابت همه چی -  

هیچی نگو بابا من آرزومه تو بخندی، خنده و شادی تو یعنی شادی  -

اما حواست ام، مبارکتون باشه، خوشبخت باشید صدرا جان روح بچه

پیچونم!رو جمع کن من بابای شیدام آخ بگه گوشتو می  

احمق نیستم! صدرا: من مثِل داداشم  

 با حرفش عمو محمد سکوت کرد و بعد از چند دقیقه گفت : 

ش!شاداب حرف زیاد داره باهاره تو مطمئنم باول شیدا  -  

مونیم برو دایی.دایی: ما منتظر می  

هاشون با استرس به صدرا و عمو نگاه کردم و وقتی با آرامش چشم

فقط یک تخت تو  هللا گفتم و داخل رفتم.رو باز و بسته کردن بسم

ای اتاق بود که اون هم شاداب خوابیده بود. سالم آروم و خجالت زده

 دادم که سریع به سمتم برگشت : 

شیدا؟ -  

متش رفتم.بغض تو صداش حالم رو بد کرد و تندتر س  

توروخدا من رو ببخش! شاداب همش تقصیر منه -  

خواد؟ قصیره توئه؟ اینکه شوهر من معلوم نبود کی رو میتچی  -  

نگو اینطوری! -  

اشتباه کردم شیدا، دل تو رو شکستم، باعث و بانی همه چیز منو  -

هاش، من با ساده لوحیم باعث این چیزا شدیم. مامانمیم! اون با نقشه

گفت با صدرا عقد کردی ه باید ببخشه تویی نه من، سهیل میاونی ک

 سر همین من اآلن اینجام ولی واقعا خوشحالم، جفتتون الیق همید.

 با خجالت گفتم : 
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خوای سهیل رو ببخشی؟ می -  

تونی کسی که عاشقشی رو نبخشی؟ رضایت دادم اما ...تو می -  

است از هم جدا بشن خوهام تو هم رفت، دلم نمیبا سکوت شاداب اخم

 و این هم بشه یکی دیگه از تقصیرات من .

خوای جدا شی؟ نگو که می -  

سهیل بدم. هام بتونم پیشنهاد جدایی بهتر از این حرفه من بدبختن -  

خوای به من بگی؟ پس چی؟ نمی -  

خوام نزدیکمون باشی. ازم ناراحت نشو شیدا؛ ولی بهم حق بده نمی -

اج کردی، با کسی که برادر شوهرمه؛ ولی بهم فهمم االن ازدومی

 حق بده نخوام نزدیک شوهرم باشی.

خدا هم زدن بین شما دوتا نبودم، بهوقت به فکر بهشاداب من هیچ -

کنی.قسم داری اشتباه فکر می  

دونم، دیدی که خودم هم همون اول اعتراف کردم اشتباه از من می -

اره دوستم داشته باشه. وقتی تو بوده؛ ولی بذار کاری کنم سهیل دوب

طوری بگم؟ هوایی میشه، یادش میوفته، سهیل بینه، چهرو می

وقت تحمل پس زده شدن نداره شیدا. دقیقا  همون کاری رو با تو هیچ

… .کرد. اگر حتی بخوای هم برگردی سمتشکنه که با من می  

چرا چرت و پرت میگی شاداب؟ یادت رفته؟ من ازدواج کردم!  -

قدرتی اگر مجرد هم بودم اینح احمق نبودم که تو فکر یک مرد  

گیرم. امروز هم اومدم فقط متاهل باشم. مطمئن باش فاصله می

خواستم باور کنی برام که من رو مقصر چیزی ندونی. میی اینواسه

 مهمی.

هه، برام جالبه. مادرم باعث بدبختی هزار نفر شد؛ اما شماها هنوز  -

دونید.از اون میهم من رو جدا   
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دونیم. نه تو، نه شهرام، نه عمو محمد، معلومه که جدا می -

خاطر گناه اون، شما رو تون شبیه مادرت نیست که بخوایم بههیچی

ها خواد بیاد دیدنت. االن هم دایی اینمقصر بدونیم. مامانم هم می

های ما بین خودمون بمونه تا خودم به صدرا بیرون منتظرن. حرف

م. باشه؟ بگ  

قب بیرون رفتم.ع -سری برام تکون داد که عقب  

 زندایی: چی شد؟ 

برید تو. منتظرتونه. -  

نگاه صدرا تیز و کوچیک شده بهم دوخته شده بود. لبخند لرزونی 

 زدم و فرستادمش تا شاداب رو ببینن.

 عمو محمد: خوشی شیدا؟

هاش چشمشد تو سرم رو پایین انداختم. دست خودم نبود که روم نمی

هرحال اون پدر شوهرم بود.نگاه کنم و از زندگی و شوهرم بگم. به  

جبورم کرد نگاهش کنم.ام گذاشت و مدستش رو زیر چونه  

بخت باشه.م خوشهشه یادگار شهرام بابا. خیالم راحت می بگو -  

 لبم خود به خود لرزید؛ اما نذاشتم اشکی از چشمم بیاد .

یکم بشینیم؟  -  

دادم و دنبال رفتم. روی نیمکت نشست و به سمتم سری تکون 

 برگشت.

کنی بد نیستم که ازم خجالت بکشی. قدرها هم که فکر میمن اون -

طرفه.  یادته روز اول بهت چی گفتم؟ گفتم امان و فریاد از عشق یک

ترسیدم یکی بشه ام. میدروغ بهت نمیگم. دلم لرزیده بود برای بچه

وی انتظار یک ذره محبت سمیرا سوختم و دم ها تی من که ساللنگه

هام زل بزنه و بگه بار تو چشمسوختم تا سمیرا یک هانزدم. سال
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وقت هم درست نشد؛ ولی دوستم داره. خیلی حسرت بدی بود که هیچ

هاش همیشه چراغونی بود. از تو راضی وقتی شهرام رو دیدم، چشم

بینم. وی شوهرت میبود بابا. عاشقت بود. االن هم همون حس رو ت

گوش فلک رو کر کنه؛ چون  اتآرزومه تو شاد باشی و صدای خنده

طوری روح شهرام هم توی آرامشه. حاال بهم بگو مطمئنم این

بختی؟ مثل یک پدر و دختر باهام حرف بزن شیدا.خوش  

بختم بابا. خوبم!خوش -  

بیشتر برام بگو. صدای تو رو شنیدن بهم آرامش میده. همین؟ -  

هام رو بستم و سعی کردم از صدای بغض دارش، یک لحظه چشم

تر حرف بزنم. از یاد بردم که یک روزی عمو محمد پدر راحت

 شوهرم بوده تا بتونم درست و حقیقی احساساتم رو بروز بدم.

ام نفهمیدم معنای عشق واقعی چیه. تا وقتی که وقت توی زندگیهیچ -

، درسته؛ ولی عاشقش شدم. خدای شهرام رو دیدم. من دوستش نداشتم

هاش. هر شب با عشق دادم برای خندهباال سرم شاهده. من جون می

چیدم، باهم از کارهای روزمون شدم، میز رو میمنتظر اومدنش می

بخت بودم؛ اما قسمتم با شهرام کوتاه بود. وقتی گفتیم. من خوشمی

 که صدرا ... .

م.بسته سرم رو پایین انداختهای نفسی تازه کردم و با همون چشم  

وقت خدا وقتی صدرا گفت دوستم داشته، با خودم گفتم هیچ - 

ترسیدم؛ از زمان هم رو بخوایم. مینخواسته که من و یک مرد هم

بسته بشم و خدا باز هم باهام نسازه؛ اما دل رو زدم به دریا. که دلاین

دلم یک احساساتی بار هم با یک عشق ازدواج کردم؛ اما انگار تو این

تونم یک کنم که میمهر نیستم بابا. تو وجودم حس میهست. بهش بی

روزی مثل خودش دوستش داشته باشم؛ اما تا میام دل ببندم، یاد 
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ده که کار بهم دست میزن خیانتکنه. حس یک شهرام داغونم می

 نامردی کرد به شوهرش.

وقتی بود هم طوری نیست. شهرام حتی دونی اینخودت هم می -

راضی نبود به زور کنارش باشی. من بهت اطمینان میدم اون از باال 

بخت بشی. تو فقط با ی حرکاتت هست تا فقط تو خوششاهد همه

کنی بابا. من هاِت که اون رو از خودت ناراضی میناراحتی و گریه

شناختم.ام رو خوب میبچه  

دونم.می -  

ت شو که خودم بیام بهت راه بخقدر خوشبخت شو. اونپس خوش -

و رسمش رو به منهم یاد بدی. خدا رو چه دیدی؛ شاید من هم دم 

ام.ام گل کنه و بخوام عروس ببرم تو خونهپیری معرکه گیری  

هام رو سریع باز کردم و بهش نگاه کردم. صدای اش چشماز شوخی

که حال و هوامون رو عوض اش که بلند شد، فهمیدم برای اینخنده

 کنه شوخی کرده.

هاکاره بودم، تو این سالنترس من اگر این -  حال به فکری یک 

کردم. االن امیدم فقط به زندگی تو و هدیه و شادابه. شما می خودم

بار عاشق شدم تا اخر عمرم هم خوش باشید برای من کافیه. یک

خوام.جایگزین نمی  

ن اومدن. دم خواستم جواب بدم که صدرا و زندایی و دایی بیرومی

رفتن ناخودآگاه سمت عمو محمد رفتم و خواستم دستش رو ببوسم؛ 

ام رو بوسید. بغلم که کرد، یک حس اما سریع بلندم کرد و پیشونی

 امنیت و آرامش توی دلم سرازیر شد.

هر روزی و هر وقتی خواستی، من هستم. با ازدواجت هیچی  -

 تغییر نکرده. تو هنوز هم دختِر منی. باشه؟ 
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دونست. مطمئنم شما خیلی خوبید. کاش خاله قدرتون رو می -

شدید بهترین مرد دنیا.می  

 دایی: بهترین مرد دنیا قطعا  منم. محمد زن ذلیله.

طوری بار از زبون دخترمون جمالت اینعمو محمد: حاال توام! یک

 شنیدیم ها!

های صدرا: آخه بابام هم مثل منه. جفتمون پارازیتیم وسط حرف

حساسی. ا  

اش به تو یه دایی: اوال  که تو مثل منی، نه من مثل تو؛ دوما  فضولی

 الف بچه نیومده.

صدرا: این یه الف بچه زن و زندگی داره خودش ها! شیدا بریم؟ 

کنن.طوری فقط من رو ضایع میاین  

ی آخر رنگی زدم و با عمو محمد خداحافظی کردیم. تا لحظهلبخند کم

هام ریختم و بهش خیره شدم. الحق که وی چشمتمام احساسم رو ت

قدر مرد.قدر عاشق و همونی دوم باباش بود؛ همونشهرام نسخه  

تا ماشین ساکت بودم و فقط صدرا بود که با زندایی و دایی حرف 

زد. نزدیک ماشین که شدیم، گفت: می  

رسونم خونه. دیگه ساعت مالقات هم تمومه. من شماها رو می -

شه؟ شه. بقیه بعدا  ببیننش. میکه مرخص میشاداب هم   

 دایی: جایی کار داری؟ 

صدرا: زنم رو ببرم یکم بگردونم بابا. تا اومدیم به خودمون بجنبیم، 

کاری کرد. دنبال کارهاش هم من نمیرم. گفته باشم. آقا سهیل خراب

خودت بچه تربیت کردی خالف تحویل جامعه دادی، خودت هم برو 

اش.آزادیدنبال   

گفتم بری. همون بهتر شما ازشون دور گفتی هم به تو نمیدایی: می
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گیریم. باشید. شنیدی که محمد چی گفت، من و مادرت دربست می

جا برید.شما از همین  

زنم.بریم. من هم باید به هدیه سر رسونیم، بعد میا دایی خب میو -  

ام شد پوست و بچه دایی: هدیه با ما. یکم با دل پسرم راه بیا.زن

 استخون از دست تو.

اش گل کرد. حرف گوش ات هم مادر شوهر بازیدایی: بیا زندایی

 کن دیگه.

صدرا: چقدر ناز داری تو شیدا! خب بشین بریم دیگه. االن باز یک 

 بالی آسمانی سرمون نازل میشه.،من کی پس نامزد بازی کنم؟ 

رو بستم و ماشین  ی تخسش نگاه کردم و در عقبحرصی به قیافه

 رو دور زدم.

 دایی : خوش بگذره.

دایی: فکر هدیه و اهل خونه هم نباش. برید یکم با هم خلوت کنید.زن  

دم و به دایی یک چشمک ریز زدم.دایی رو بوسیصورت زن  

باشید. ها! برید خوش دایی: پدر صلواتی رو نگاه کن  

دایی بود که با عشق ماشین که راه افتاد، نگاهم از آینه به دایی و زن

کردن.مون مینگاه  

خوام یک شب برات بسازم، تا ابدالدهر تو ذهنت صدرا: امشب می

 بمونه.

خواد یکم تفریح کنی؛ اما من دلم فهمم توام دلت میصدرا، می -

مونه پیش هدیه.می  

تو عادت نداری همیشه شیرش رو بذاری کنار؟  ببینم مگه -  

خب، چرا. -  

داری بلد نیستن؟ه توی خونه موندن، بچهمگه کسایی ک -  
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… .بلدن صدرا. من منظورم -  

کنم. امروز مال منه. تا ای رو قبول نمیپس ساکت. من هیچ بهونه -

فردا هم همینه. یک شبانه روز برای من چی میشه مگه؟ بعدش هم، 

کشی. ای خیلی زحمتش رو میوقتی خونه چین میگی هدیه انگارهم

دست مادر بدبخت منه، یا دست عمه.وهلل بچه یا   

خیلی پررو شدی ها! -  

ی سال. خب رسه، میشی مادر نمونهدروغ میگم مگه؟ به من می -

 من هم دل دارم دیگه.

م.ما از اول باهم شرط کرده بودی -  

زنم زیرش. کاری نداره که.خب من هم می -  

 با حرص اسمش رو صدا زدم که بلند خندید.

گیری . من کی سر قولم قدر سخت میکه. چهبابا چیزی نشده  -

موندم سر این یکی بمونم؟ بعدش هم خب تو دلبری، من هم مردم. 

.تحملم زیر صفره  

ببین فکرهای خبیثت رو بریز دور. ما حرف زدیم، پای حرفت  -

 مردونه وایسا.

هایی داری ها!نیستم. خوب شد؟ توقع من اصال  مرد -  

و با چشمک به منه متعجب از  ماشین رو یک گوشه پارک کرد

 ماشین پیاده شد. سرش رو داخل کرد.

هم اخم و تخم کنی و ناز و ادا بیای، من کار خودم رو  ببین هرچی -

کنم. پس خودت شخصیت خودت رو حفظ کن بیا پایین. وگرنه من می

برمت طوری میکنم هموناز آبرو بویی نبردم. جلوی همه بغلت می

 توی کافه.

دونستم صدرا هرچی بگه پوفی کشیدم و کمربندم رو باز کردم. می
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ه و بغلم چی رو بزنکنه و بعید نبود تو خیابون قید همهبهش عمل می

کنه. از ماشین پیاده شدم و با ابروهای باال رفته نگاه شیطون و 

 خندونش رو دنبال کردم.

زندگی و  کنی، ازبریم بانو، آی قربون اون فیست برم من. اخم می -

 ازدواج پشیمون میشم. برو فدات شم.

خیلی رو داری. -  

این رو هزاربار گفتی؛ یک جوابی - هم براش دارم. جاش نیست  

 بگم. بیا برو تو.

پشت سرم راه اومد و در کافه رو خودم بودم که باز کردم؛ اما با 

روم، چیزی نمونده بود بزنم زیر گریه. همون ی روبهدیدن صحنه

بار به صدرا گفته که از بچگی آرزوش رو داشتم و یک چیزی بود

کس های قرمز و کلی شمع و گل. هیچبودم. یک کافه پر از بادکنک

به جز خودمون توی کافه نبود و همین باعث شد با خیال راحت 

هام خودشون رو نشون بدن. صدای صدرا زیر گوشم بذارم اشک

 پیچید:

دوستت دارم. -  

باورم نمیشه صدرا! -  

کارها که چیزی نیست. تو به من لبخند بزن، ببین من برات چیاین -

کنم رو همین کنم؛ ولی به جون مادرم االن نخندی پرتت میمی

ها رو چیدن و باد کردن. فکر هام دراومد تا اینها پدر دوستبادکنک

 کنم بیماری، چیزی بگیرن.

ها. یکی از ی آرومی کردم و باز برگشتم سمت بادکنکخنده

همین بود. یک آرزوی ساده؛ ولی برای من، با  ترین آرزوهامبزرگ

اون گذشته دست نیافتنی بود و همین حالم رو غریب کرده بود و 
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 احساساتی شده بودم.

که یک مرد  دونستی از بچگی توی همین آرزو بودمصدرا؟ می -

ار رو کنه؟کاین برام  

محل بدی. بگیر  ام کوچولو؛ ولی اگر بهممرد خوبی من خیلی -

چیز بیارن. چی جا دست خودمونه. برم بگم یکبشین. این

خوای، اول اون رو خوری؟ کیک هم برات خریدم. اگر میمی

 بیارن.

اوهوم، با چایی. -  

ها نمیگی قهوه.خوبه مثل دختر باکالس -  

گفتم.ئن باش می. اگر دوست داشتم، مطمخب قهوه دوست ندارم -  

ها رو رفت تا سفارش رو بده. یکم دوال شدم و یکی از بادکنک

ای که اومد از این صحنه عکس نگیرم؛ اما گوشیبرداشتم. دلم نمی

اش افتضاح بود. با اومدن صدرا، نگاهم برداری من داشتم، عکس

 رو بهش دوختم.

  گیری؟عکس می ازم -

بگیری. هم گیرم، باید با منولی چند تا تکی می گیرم؟چرا نمی -  

خب حاال. -  

های مختلف ازم عکس گرفت و بعدش هم خودش نشست توی ژست

که به خودم بیام، موهامکنارم و قبل این  و عکس گرفت. بوسید رو 

آخیش، چه عکسی شد. -  

صدرا!  قول دادی. -  

؛ اما لش بدم کنارخواستم هوبرو بابایی گفت و باز بوسیدم. می

ای ازم خواست ذرهقدر احساساتم قوی شده بود، که حتی دلم نمیاون

دور بشه. چه برسه بخوام جلوش رو بگیرم. فکرهای منفی رو از 
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که به کسی فکر کنم، دل به دلش دادم. تا خودم دور کردم و بدون این

 باألخره عقب کشید.

هاش چراغونی شده بود.چشم  

کسی نمونه ها!خوب شد گفتم  -  

کنه چی؟ که سفارش رو آماده میاونی -  

.شناستمور. میکنه بیاد اینیعلی؟ اون غلط م -  

کارها کردی؟ از دخترها از این یعنی برای خیلی -  

کار رو کردم تویی. من به جون مادرم برای اولین زنی که این -

قدر بادکنک دوست داشت. اگر بفهمه برای عروس چه مادر بدبختم

قدر بد میشه؟ دونی چهکارها رو کردم، میزشتش این  

 گیج و با تعجب گفتم: 

دایی عاشق بادکنکه؟ جدی میگی؟ زن -  

عد من هرکاری برای تو کنم، نه عاشق حسادته. ببین از االن به ب -

ی شما خانما همین گیر میده بابام هم براش از اون کارها کنه. همه

 هستین دیگه، حسود و بخیل!

برو بابا! فک کردم جدی میگی. -  

گیری ها!تو زیاد من رو جدی می -  

هامون رو آورد با دیدن کیک با صدا زدن علی بلند شد و سفارش

اش گرفته بود. عکس دوتا م خندهپقی زدم زیر خنده. خودش ه

پیرمرد، پیرزن بود که پیرمرده پایین پاش نشسته بود زیرش هم 

طوری بگذرونیم؟ عمرا  عمر قراره این نوشته بود "نکنه تا آخر

 بذارم." 

این چیه دیگه صدرا؟ خدا نکشتت. -  

فهمونم دیگه.هت میدیگه دارم همه جوره ب -  
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.کنهوی چرت و پرت، عالی کار میست. یعنی مغزت تخیلی بامزه -  

ات یخ کرد.کنه. بخور چایهمه چی خوب کار می مغزم توی -  

قدر خندیده بودم، فکم درد با خنده و شوخی کیک رو خوردیم. اون

 شد یک روز بتونم تا این حد شاد باشم. گرفته بود. باورم نمی

اومد. ناخوداگاه هیچ فکر بدی توی سرم نمی  

د بریم.پاشو. بای -  

باز هم سورپرایز؟  -  

خوام لحظات قشنگ برات این یکی سورپرایز نیست؛ ولی می -

 بسازم.

 با خنده از جا بلند شدم و نگاهم به کیک موند.

پیرمرده موند. -  

هام نرسه. غیرتم خب دیگه از قسمت پیرزنش خوردیم به رفیق -

ذاشت. نمی  

خوام.هام رو میدیوونه! بادکنک -  

ذارم توی ماشین. پس چی فکر کردی! بیا چندتاش رو می همه رو -

 ببر.

ها رو به زور توی صندلی عقب جا دادیم و نشستیم. هرچند بادکنک

خندیدم. هنوز پنج سال از بار نگاهم بهشون میپفتاد و میلحظه یک

این خاطره نگذشته بود که ماشینی رو دیده بودم که پر از بادکنک 

خندید. همون لحظه آرزوی من مدام میبود. با یک زن شاد که 

خواست یک روز برای من هم اتفاق تر شده بود و دلم میپررنگ

خیر اون روز تا شب گریه کرده بودم. و پیش مامانم بیوفته. یادش به

گیره، گالیه کرده بودم که با این وضعیت بابا کسی که من رو می

کنه.کار رو برام نمیوقت اینهیچ  
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قدر ذوق کردی الهی خندی شیدا؟ اینها مییوونهچرا عین د -

های دیگه تا براشون قربونت برم. چرا شاد کردن تو راحته آخه؟ زن

خندن.طوری نمیسرویس طال نخری، این  

قدر شون دیدن. من اونچی رو تو زندگیهای دیگه چون همهزن -

 سختی کشیدم، آرزوهام هم کوچیک موندن.

خوای یکم بخوابی تا باهام راه بیا، می خودم نوکرتم. تو فقط -

 برسیم؟ راه طوالنیه.

ریم مگه؟کجا می -  

نمیگم که. -  

به خونه بزنم. پس گوشی رو بده یک زنگ -  

ی خونه رو گرفتم و یکم با مامان حرف زدم. اش شمارهبا گوشی

هام رو بستم. خیالم که از هدیه راحت شد، تلفن رو قطع کردم و چشم

هام رو باز رامش داشتم که کمی بعد خوابم برد و وقتی چشمقدر آاون

روی دریا بودیم.کردم، توی هوای تاریک، روبه  

با ذوق از ماشین پیاده شدم و صدرا رو دیدم که به یک تیکه سنگ 

 تکیه داده. سمتش رفتم و با جیغ گفتم: 

هوش بودم؟ قدر من بینکی اومدیم؟ یعنی ای -  

سیدیم.رداره خانمی، تند اومدم، زود آقات دست فرمون  -  

خدا! انگار خوابم.باورم نمیشه به -  

خوام برات گیتار بزنم.جا میبشین این خواب نیستی. -  

مگه بلدی؟  -  

خوام برات آهنگ بخونم قدر هنرمندم؟ میدونی من چهپس چی؟ می -

 عشق کنی.

هام از گیتارش رو بیاره. چشم با لبخند نگاهش کردم و منتظر شدم
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خوند؛ اما حس تو کالمش و خوندنش اشکی شده بود. غمگین نمی

کرد.قدر قوی بود که دلم رو زیر و رو میخوندنش اون  

کردم اش شده بودم. هیچوقت فکرش هم نمیهای اشکی خیرهبا چشم

کارها تا این حد احساسی باشه که بخواد برای به دست آوردن دلم این

و از هر مردی داشتم به جز صدرایی که کار ررو کنه. توقع این

ها رو ی آدمگرفت؛ اما انگار عشق همهچیز رو به شوخی میهمه

ی روحشون رو فقط کرد که حاضر می،شدن زوایای دیگهعوض می

 پیش معشوقشون نشون بدن.

دونستی؟ خونی. میخیلی خوب می -  

چیزت خوب میشه.عاشق باشی، همه -  

م جوشی، چیزی داشتی صدات گرفت. کاش یه آب -  

احساس بغض کردم برات. آب جوش به چه کارم میاد؟ بیا بغلم بی -

ذوق. یه دست زدی و چهارتا قطره اشک ریختی فقط ؟ کن بی  

چشم و رویی بود میون خجالت زده سرم رو پایین انداختم. خیلی بی

های عمو محمد، همه احساسات من کاری نکنم. با یادآوری حرفاین

ای گرفتم و خودم رو به سمت صدرا کشیدم. تو جون تازه انگار

هاش زل زدمچشم  .کردم حلقه دورش رو هامدست دل ته از و 

این فایده نداشت. هیچ مردی با - هی   .نمیشه قانع بغل ریزه 

اش شرمنده. اون هم توی مالعام.دیگه بقیه -  

جا؟ اصال  کسی هست خدایی؟ بینی ایناالن عام می -  

جا تنها نشسته.اون آقا که اونآره  -  

ی دریا بود و تکون هم با دست اشاره به مردی کردم که خیره

خورد.نمی  

ت معلوم نیست کدوم زنی این یکی رو به این روز کشونده.بدبخ -  
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ای داره.دونی آخه؟ شاید مشکل دیگهتو از کجا می -  

باشن، طوری خیره میشن که یا عاشق شده معموال مردها وقتی این -

 یا یک عزیزی رو از دست داده باشن.

کنی. به نظر من که شما مردها دیگه قضیه رو داری جنایی می -

قدرها هم احساساتی نیستید.این  

گفتنت خودش رو به آب و  ام بود برای یم دوستت دارمآره، عمه -

بینی دختر؟ زنه.رتو چرا هیچی رو نمیآتیش زد و داره می  

یین انداختم: ناراحت سرم رو پا  

ترسم باز تا گفتم دوستت دارم، ترسم از دلبستگی صدرا! میمی -

وقت آدم با شانسی یک چیزی بشه که تو رو هم ازم بگیره. من هیچ

تونم دونم نمیچیز بترسم. جز اون من نمینبودم. بهم حق بده از همه

تونم احساسم رو بهت بفهمونم.احساس بدی یکهو بهم دست میده. نمی  

من هم همینم. تنها نیستی. تصویر زهرا میاد تو سرم. من هم میشم  -

شون کدومعین تو: ولی زندگی ادامه داره شیدا! من مطمئنم هیچ

شون فقط غصه بخوریم و زندگی راضی نیستن که ما بعد از رفتن

رو به خودمون زهر کنیم. اون روزی که باهم ازدواج کردیم، فکر 

کنی داری به جفتمون با این فکرها ظلم می .چیز رو کرده بودیمهمه

 خانومم.

دونم.می -  

پاشو وایسا. -  

 گیج از جا بلند شدم که جلوی پام زانو زد.

ها رو بیشتر دوست دارن. نشد طور ابراز عالقهها اینمیگن خانوم -

طوری بهت بگم دوستت دارم. حاال میگم دوستت دارم خانومی. این

بشی؟حاضری تا ابد برای من   
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 با ناله اسمش رو صدا زدم.

هات رو ببند. بدون فکرهای بد بع من جواب بده. من الیقش چشم -

هستم مال من بشی؟ فکر کن هیچ محرمیتی بینمون نیست. با دلت 

 تصمیم بگیر؛ نه معذورات.

با صدای مرد که نفهمیدم کی نزدیکمون شده بود، هردو به سمتش 

 برگشتیم: 

کنی! یک روز میشه ی قبولت کنه؟ اشتباه میکنداری التماسش می -

ذاره. فقط چون نتونستی به همینی که براش جون میدی تنهات می

ها و رویاهای مالی برسونیش. میره با یه بچه پولداری که خواسته

فقط براش بریز و بپاش کنه، میره با یکی که بتونه هرچی خواست 

مطمئنی زن مقابلت افه بیاد،  فقط اگر  بخره و جلوی این و اون

الیقه، جلوش زانو بزن. وگرنه یکی میشی مثل من که از زندگی 

 خودش هم متنفره.

 صدرا: زنی که جلوش زانو زدم، از عالم و آدم الیق تره 

بخت بشید.مرد: خوش  

ای بزنه، ازمون دور شد و نگاهم به که حرف دیگهبدون این

های نامیزونش موند.های افتاده و قدمشونه  

کنی؟درا: قبولم میص  

هام رو بستم و توی دلم از شهرام اجازه خواستم. خواستم ببخشتم چشم

بار از ته دل بهش لبخند زدم. سعی کردم و وقتی چشم باز کردم، این

چی رو پشت سر بذارم و به جفتمون فرصت بدم برای زندگی. همه

ر هم بابار بخوام برای یکهام رو بریزم دور و اینسعی کردم ترس

 که شده، خودم تصمیم بگیرم و عمل کنم.

خندی. خب االن قدر شیرین میلبخندت رو قربون برم من. این -
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 دیگه خیالم راحت شد. بریم هتل؟

هتل برای چی؟  -  

جا خوابیدی و من رانندگی کردم ها!  خب ببخشید که شما تا این -

تونم بشینم پشت فرمون. طوری که نمیام. اینخسته  

ی ریزی کردم و جلوتر به سمت ماشین راه افتادم؛ اما زیر لب خنده

گفت و خودش شنیدم که بدون هیج خجالتی میهاش رو میشوخی

خندید.می  

 توی ماشین که نشستیم، با خنده به سمتم برگشت.

دا به داد من برسه با این زبون تو! آدم از پست برنمیاد واقعا  خ -  

خندید. زیادی شاد بود و خوند و میمیراه افتاد و برای خودش شعر 

مون تکمیل بشه، یک آهنگ گذاشتم و تا که شادیمن هم برای این

بلند باهم خوندیم. -هتل همون رو بلند  

صدات قشنگه ها! -  

دونم .خودم می -  

شه .ابا، صدات تو اوج شبیه بزغاله میبشوخی کردم   -  

اش:با کیف کوبیدم رو شونه  

بزغاله خودتی. -  

ه.خب عزیزم، باید یاد بگیری دیگ -  

ها .زنی، اصال خوشم نمیادبا من حرف می تو خیلی بد -  

قدر خوبه، اگر مرحوم مهستی کنم نفس، تو صدات آنشوخی می -

خوند.بود، با تو حتما یک آهنگ مشترک می  

 خدایی بده صدام؟ 

گم. آهنگ عاشقانه و بریم هتل، یک تکی برام بخون، بهت می -

هات رو بفهمم.ای بخون که بهتر تحریرابراز عالقه  
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چهه ربطی داره؟ -  

شی. اینم از هتل .نمی ربط داره، تو متوجه -  

اومدیم بهتر نبود؟ تر میجای ارزونیک -  

ریم ویالی جا همه جاش همینه. بعدشم، سری دیگه میاین -

 خودمون؛ پیاده شو. 

فتیم .همراهش رفتم و کلید اتاق رو تحویل گر  

صدرا من لباس ندارم که.  -  

تو ساک لباس هست. مامانت خبر داشت، همه چیز جمع کرده  -

 برات .

گردیم؟ مگه فردا برنمی -  

جا وایسا برم چرا ولی من پیشگیری کردم دیگه، بد کردم؟ همین -

 بیارم .

یک زنگ بزنم، دوباره برا من خاموش شده . گوشیتم بده -  

رفت ساک رو بیاره. زنگ زدم مامانم که با گوشیش رو بهم داد و 

ای کرد که صورتم از خجالت های مادرونهزبون بی زبونی نصیحت

 سرخ شد.

نی.کخواد انقدر مسئله رو باز فهمیدم، نمی مامان جان -  

مامان: پس حواست رو جمع کن. مردها مثل ما طاقتشون زیاد 

ر. خوای ناز کنی ناز کن ولی گندش رو درنیانیست، می  

مامان من میرم حواستون به هدیه باشه، بیشتر حرف بزنیم آب  -

شم از خجالت.می  

کشی؟ برو بچه، خوش بگذره؛ من مادرتم از من خجالت می  -

تونه با شیرخشک سر کنه .خدافظ. دیگم زنگ نزن، هدیه تا فردا می  

هاش، هر دفعه تلفن رو قطع کرد و منم با یادآوری حرف
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دونستم که می کردم، مخصوصا اینگرفتگی میاحساس گر بیشتر

 .همشون تو خونه خبر دارن

ی؟ گفت رو گفت، انقدر قرمز شدی نباید میمامانت هرچ -  

حرف نزن االن با من. -  

من چه خب، این چیزها رو خدا خودش آفریده، ناراحتی به  به -

 خودش بگو.

ه کردن کردم بدون نگابا خنده سمت آسانسور رفت و منم سعی می

بهش، کنارش باشم. در اتاق رو باز کرد و با دیدن تخت دو نفره، 

آخیش بلندی گفت و خودش رو روی تخت، پرت .رفت زیر باز سرم

 کرد.

طوری نخواب.پاشو برو دوش بگیر، این -  

 ای بابا چرا با هم...  -

ها. اول من میرم، بعد تو بیا؛ برای اطمینان درم قفل حرف نزن -

کنم .می  

که برم، با خنده گفت:وسایلم رو از ساک برداشتم؛ اما قبل این  

زیاد خودت رو اذیت نکن - . 

 سمتش رفتم و با بالشت کوبیدم تو سرش:

، من نمیرم از خجالت .هات حیا داشته باشل یکم تو حرفحداق -  

باشه عزیزم، برو حموم بیا؛ بحث -  !موقعش ببه هم، خجالت 

قدر فکر سمت حموم رفتم، زیر دوش اونپررویی نثارش کردم و به 

کار  و خیال کردم و صد بار لبم رو گاز گرفتم که اصال نفهمیدم چی

کنم.می  

در حموم رو باز کردم، اما صدای داد صدرا باعث شد هول کنم؛ 

شکست. هام می، تمام استخونگرفتماگر دستم رو به شوفاژ نمی
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 باحرص داد زدم: 

کته کردم.د مگه مریضی آخه؟ س  -  

نیا بیرون. -  

االن. زنمبرای چی؟ یخ می -  

نیا. کنم،دارم لباس عوض می -  

یهو عربده زدی. حیا داری، برای همینیست تو خیلی همآخه ن -  

تو اصرار داری زودتر من رو ببینی، مشکلی نیست ولی دو دقیقه  -

خوره، حیا نداری که.صبر کنی به جایی بر نمی  

زود باش .تو داری بسه،   -  

، شش ماهه بدنیا اومدی؟ زنی، وایسا دیگهقدر غر میبابا، چهیا -  

کشه؟ قدر مگه طول میچه یک لباس عوض کردن، -  

جوابم رو که نداد، حوله رو کامل دور خودم بستم و بیرون رفتم؛ 

روم، هینی کشیدم. نگاهی به اطراف انداختم و با دیدن آینه روبه

م، بهحوله نیم وجبی مامان !من تا خوردمی بیشتر هدیه درد  که . منم 

قدر هول بودم، فقط به تنم کشیده بودم.اون  

زنی، خب بیا دیگه. میهمه غرصدرا: این  

از تو ساکم لباس برام پرت کن. ببین، چیزه -  

حال ندارم. -  

صدرا داری میری رو اعصابم، لباس پرت کن؛ بابا یادم رفته،  -

زنم.االن یخ می  

.ریزممیتونم، ساکت رو بهم بیا خودت بردار، من نمی -  

اک رو بیار دم حموم.سد به درک، اصال خود  -  

دم .نوکر بابات سیاه بود، من سفی -  

کل نکنی؟-شه االن با من کلمی -  
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بیام اصال.شه، من زیر پتوام، جون ندارم نه نمی -  

هام رو بالج بستم: باحرص سمتش رفتم و چشم  

دونم و تو .نگاه کنی من می ببین -  

کنم، همینی که هست؛ مال خودمی .نگاه می  -  

جوابش رو بدم و ناخودآگاه چشمم باز شد، اما با دیدن خواستم می

روم، باذوق نگاهش کردم. حوله و همه چیز یادم رفت و صحنه روبه

های کوچولو که به شکل قلب درست کرده بود، رفتم .به سمت شمع  

خوشگل، وای صدرا مرسی!  قدرچه -  

هدونستم به خاطر چهارتا شمع، چمرسی، می وای منم -  بهم عنایتی 

 .دادممی انجامش زودتر میشه

 باحرفش بلند هینی گفتم و باز جیغ زدم: 

نگاه نکن. -  

گی نگاه نکن، توام بالبیا هی می کنی؟میحرف رو چقدر تکرار -

 !بعد از عمد میایی جلوی جوون مردم

تونستم رو باز کردم؛ اما نمی با دستی لرزون و پر استرس، ساکم

دید و قدر هول شده بودم که چشمم درست نمیهیچی پیدا کنم. اون

هم تعطیل شده بود.  مغزم  

هام بسته شد. صدای آرومش تو گوشم قدم صدرا، چشم صدای با

 چیید:

ها .محرمیم شیدیمما به هم -  

برو کنار. -  

نچ . -  

، فضای اتاق. احساساتی که سعی کرده بودم خاموشش کنم؛ صداش

دست هم داد تا بهبهاش. همه و همه، دستابراز عالقه  بقبولونم خودم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 370 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

 شوهرمه، کنارمه حاال که کسی عاشقم، مرد یک همسر حاال من که

 .شهرام از غیر به مردی

بود و  لرزون بهش چشم دوختم و تو نگاه هم غرق شدیم. نگاهمون

 ازم تنها چیزی که اون لحظه از خدا خواستم، این بود کهمن 

 نگیرتش .

راضی هستی؟ -  

هستم . -  

ته دل؟  تحت تاثیر جو یا از -  

 :گرفت صورتم جلوی اسمش رو آروم صدا زدم که دستش رو

. از همه دنیا بهت نزدیک تر، قول دادم، مردونه؛ اما من شوهرتم -

قشنگی  مون رنگشه به زندگیتا نخوایی بهم نزدیک بشیم، نمی

خوام. قلب، جسم، روح، میبدیم، من عاشقتم. کل وجودت و باهم 

تونی کنارماش رو. میخوام، نه فقط قسمتیهمه چیزت و می  بمونی؟ 

تونم.می -  

همیشه؟  -  

همیشه.  -  

و ضمیر ناخودآگاهم احساسم، تازه خودشون رو نشون دادن و باعث  

، اش فکر کنمزی جز صدرا و نجواهای عاشقانهکه به چیشد بدون این

بعد از مدت نسبتا طوالنی، با آرامش  کنارش آروم باشم و بتونم

 بخوابم .

صبح که بیدار شدم، صدرا درحال سوت زدن بود. پشتم رو بهش 

 کردم .

.ها، فکرش رو نکنرهدیگه خجالت معنا ندا -  

صبح بخیر. -  
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گم شیدا، خیلی صدات خوب بخیر، صدا قشنگ. میصبح تو هم  -

هستی بدتریا، تازه صبح پاشدم قیافه بدون آرایشت  بود. خوابالودم

 ترسوندتم.

بینی .ا آرایش میبحاال نیست همیشه منو  -  

بینم؟ خب پاشو دست و صورتت رو بشور، بریم پایین اا نمی -

یاد نم باید راه بیفتیم، البته به من باشه که دلم صبحونه بخوریم؛ ظهر

گم.برگردیم ولی بخاطر هدیه می  

بار صدرا، برای اینه که بدون خجالت به احساس کردم پر حرفی این 

اتفاقی که افتاده، فکر کردن زندگی عادی برگردم و این یعنی هر

و باید به دید یه قضیه پیش پا افتاده بهش نگاه کنم . نداره  

تک خنده صدرا به پیچیدم؛ صدای  جا بلند شدم و پتو رو دورم از

 .گوشم رسید

ای به وقتی دوش سریعی گرفتم، تازه یادم اومد حوله برنداشتم. تقه 

 در خورد و صدای صدرا اومد: 

دونم خیلی جذابم ولی یکمم خودت رو جمع بیا حواس پرت، می -

اشه .کن؛ خوب نیست مرد بفهمه زن انقدر شیفته  

 در و یکم باز کردم و حوله رو از دستش کشیدم: 

جا پوشیدم. بیرون که اومدم، حوله فقط رو موهام هام رو همونلباس 

 بود .

 صدرا: ای زرنگ، به فکر گول زدن بچه مردم بودی.

شه انقدر به روم نیاری؟ می -  

  کشی؟اا، خجالت می -

حیام .نه مثه تو پررو و بی  -  

شو .حیا برای من بی -  
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 کردم حس که کرد بلندم سمتم که اومد، خواستم فرار کنم؛ اما چنان

 .نشستم کابینتله روی

صدرا بذارم -  .دیوونه زمین 

کنم. ن، بشین موهات رو خشکای فدای تو بشم م -  

کنم.خودم می -  

رفتی حموم، دلم ام بوده. خونه مادرجون مینچ، آرزوی همیشه -

وقتم نشد. ر بکشم، هیچخواست موهات رو من سشوامی  

کشتت.می کردی، مامانمکار رو می موقع این اون گه چی؟دی -  

برو بابا! از خداشم بود من بیام سمت تو، پسر به این جذابی، بشین  -

. 

کشید.رو صندلی نشستم و اونم با حوصله موهام رو سشوار  

صدرا.زود باش، خسته شدم  -  

 سر این چیزها حوصله به خرج بده،ناز نازی ایا، خب آدم باید  -

شد بانو .بفرما موهاتون خشک   

؟مرسی، یکم آرایش کنم بعد بریم -  

ت کنم.نه خدایی، تو نکن؛ من آرایش -  

کنی، آبرومون میره.بد آرایش می -  

ها؛ هم آبروم میره، بد بود برو بشور ولی جون صدرا به کسی نگی -

متنفرم از  رتاشون ور برم، منمهم توقع دارن هر دقیقه بشینم با صو

 دست زدن به صورت هرکسی.

خواد بگه آرایشش کنی؟ آخه کی می -  

کنه؟ چه دلبری می ها برای آقابزرگهمین مادر جون، ندیدی شب -

برات. زنه، اوه نگمرژ قرمز می  

ها.حرف دربیار اعظمی -  
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رایشت؟آبرم ببینی، کو لوازم واشکی خودم دیدم؛ تورم مییسری ی  -  

بعد از نیم ساعت باالخره کارش تموم شد و خودش بالذت بهم خیره 

 شد: 

 ها، االن دقت کن، همیشه همینشیمیترشی نخوری یه چیز -
 طوری آرایش کن. 

خودم رو تو آینه دستی نگاه کردم و با ابروهایی باال رفته خیره شدم؛ 

درست کنه. یه  آرایشگر زنی بهتر تونسته بود صورتم روهرواقعا از

دیده شدن بود .گریم برای بهترشبیه آرایش محو که بیشتر   

کارت عالیه. -  

گیرم ازت.سری پول می ها، اینفعه عادت نکنیدونم ولی هر دیم -  

گیرم، به خودت پس میدم.از خودت میمنم -  

شما - دهب ما به هم قلوه و دل یه بین اون و بکن رو خونه کارای   

می کفایت نهک . 

جا بلند شدم:از  

دیگه پر توقع نباش. -  

خسیس بخیل . -  

گرسنمه صدرا، پاشو . -  

به چشم . -  

همراه هم و دست تو دست، پایین رفتیم. با دیدن تنوع و میزهای 

 رنگارنگ، آب دهنم راه افتاد .

دهنت رو ببند، مگس نره. -  

قدر خفنه.چه  -  

چی  آرمت، بیا خودمون برداریم.بچه خوبی باشی باز می -

خوایی؟ می  
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اش .از همه -  

بیارم؛ حداقل چشم، نترکی؟ بیا منم بخور. تو برو بشین، خودم  -

 آبروی یکیمون بره.

ها و با خنده یه میز انتخاب کردم و نشستم. از دور سر تکون دادن

ریز -و ریز دیدمزیر چشمی مردم رو نگاه کردناش رو می

خندیدم. هرکدوم رو روی میز گذاشت و پشتش رو به جمعیت می

 کرد .

رفت .بخند، بایدم بخندی؛ حیثیتم  -  

چرا آبروت بره؟ خب سلفه دیگه. -  

اش چند نوع، اونم کم عزیزم سلف گذاشتن هرکی بنا به سلیقه -

ون اشون پشیمبرداره. فکر کنم ببینم ما انقدر میزو پر کردیم از کرده

شن.می  

 باخنده و ولع به میز رنگارنگمون خیره شدم: 

خیلی باحاله، ول کن بقیه رو. -  

اصوال بقیه برای من دارای ارزش یک درصدین، وایسا ازت  -

 عکس بگیرم، بعد بخور.

؟ وا، برا چی -  

 خندی. به نظرت خرهات رو درشت کردی، از ته دل میچشم -

گرفته ثبتش نکنم؟ مغزم رو گاز  

گفت:  باخنده نگاهش کردم که  

ات کنی، خندهبجای دوربین، فکر کن داری به غذاها نگاه می -

مرغ آب پزم نگاه کن.تره. االن من تخموسیع  

ای که به خودش از حرفش از ته دل خندیدم، مخصوصا با اون قیافه

 گرفته بود.
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چند تا گرفتم .ای جانم،  -  

هم بگیریم؟ دوتایی -  

جدی؟ افتخار دادید بانو.  -  

هرچی کشیدیم، ما هم حقمونه شادی  خوام خاطره شه، بیخیالهمی -

 کنیم.

چند لحظه نگاهش بهم خیره موند و بعد دوتایی عکس گرفتیم. اونقدر 

بلند خندیدیم، زن میانسالی که میز بغل نشسته بود، طاقت نیاورد و 

 سمتمون اومد:

دل بخندید؛ بدید من ازتون عکس  سالم، الهی که همیشه از ته -

 بگیرم.

پشت بغلش کنم .صدرا: دست شما درد نکنه، پس وایسید من از  

گیر میدن صدرا. -  

به چی؟ زنمی بابا.  -  

زنه برای این فردا دلت لک میخانم: سخت نگیر عزیزم، فردا پس

لحظاتتون. دل و بزن به دریا؛ هرطوری دوست دارید ژست بگیرید، 

ی نیست که به این چیزها گیر بدن، شما هم که زن و جا هتلاین

 شوهرید.

کم یخم باز شد و حاال -کرد، اما کماولش معذب نشستم و صدرا بغلم 

گرفتم.پای صدرا عکس میبهپا  

 صدرا: یخ کرد صبحونمون. 

جاش کلی عکس خوشگل گرفتیم؛ مرسی خانوم.به مزه میده، -  

 خانوم: خوش باشید عزیزانم.

رفت، هجوم بردیم سمت صبحونه و وقتی کنار کشیدیم که تا وقتی 

 مرز ترکیدنم چیزی نمونده بود.
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وای، نفسم بند اومد بخدا.  -  

کردی .، مراعات میخب عشقم -  

نتونستم، خدایی خیلی خوب بود. -  

، چیزی هستیم!ولی خدایی همه فکر کردن زامبی نوش جونت -  

یدم تو زندگیم، تا وقتی بابام من خب این چیزها رو ند حق داری، -

که خودت در جریان بودی چه  بود که هیچ. فقط بدبختی بوده، بعدشم

کردیم. االن که این چیزهای به قدر تو هول و وال زندگی

ام استفاده کنم.خواد فقط از لحظهبینم، دلم میکوچیک رو میظاهر  

وقت خشک کنم لبخندت هیچکاری می جهنمه حرف بقیه، خودم یه -

 نشه.

بهت مطمئنم . -  

م.، سوغاتی بخر و برگردیم؟ بریم اول بازارکم راه بیفتی-کم -  

جا باهم راه بازار رو پیش گرفتیم، اما پیاده. ازهمون  

وسیله دستمون بگیریم تونیم ، نمیگم برو ماشینو بیارمی صدرا؟  -

 برگردیم.

تنبل نباش. -  

درست حسابی خرید کنم، برا همه.خوام تنبل نیستم ولی می -  

پس وایسا برم سوییچ و بیارم. -  

باتمام وجود خوشحال  سری تکون دادم و چشم دوختم به آسمون،

م رو ازم بگیره. بعد چند تونست هیچی شادیبودم؛ اونقدر که نمی

رفتیم.  لحظه، صدرا اومد و با ماشین، سمت بازار  

گم که یه سوال، تو خسیسی؟ می -  

پرسی؟ برای چی می -  

خب، برام مهمه.  -  
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خیلی . آره عزیزم، -  

گی؟ها؟ جدی می -  

آره دیگه خسیسم. تا االنم هرکاری کردم، برای این بود که به  -

پل گذشت، هفتگی برات تعیین چشمت بیام، وگرنه خرم االن از

، طبق اون باید خرج کنی .کنممی  

برو بابا. -  

چولوت؟تو اون سر کو آخه این چه سوالیه میاد -  

کنم؟ کار  سوالمه، چی -  

که خسیسه من نیستم؛ چه تو پول،  خب سوال درست بپرس، اونی -

چه تو خرج کردن احساسات، چه تو بخشش و هرچی فکرش رو 

 کنی؛ اما تو خسیسی.

نیست. طور اصال هم این -  

حبت کنی.هست دیگه، زورت میاد بهم م -  

شم خب.کمی هنوز ازت خجالت -  

جدا؟ پس چرا هرچی به - ه؟خجالتی دیده نمیشکنم، رفتارات فکر می   

تو بازوش زدم. محکم  

خیلی -  .بخدا داری رو 

هر - ات فهمیدم خدا به .شنوممی ازت اینو دفعه پنج به قریب روز   

 !االن

 کن.  ترکش فهمیدی میگی که حاال خب -

- کمپ  . بازار بیا اینم متاسفانه، نشده افتتاح هنوز مخصوصش 

بخر؛ شخصیت خیلی  مادرت خریدی، برای مامان منمهرچی برای 

 حسود و بخیلی داره. 

طور حرف نزن. دایی که مادرته، اینبه زنیی حداقل راجعخدا -  
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فهمی چه آدمیه این مادر من، سیاست مادر و حاال خودت می -

عشقه منه. آبزیرکاه،  

اربط بود. جمالتت کامال ب -  

 وارد هر قدم شد.پیاده شدم و وقتی کامل پارک کرد، باهام همماشیناز

خندوند، یه تخفیف زیاد طرف رو می ، اونقدرشدمای میمغازه

اومد.گرفت و بعد بیرون میمی  

تک خنده، کلی سود داشت برام.، هرببین چه زرنگم -  

.قیمت خنده گرونه عزیزم -  

رو دید، اصال عوض شد. تا آخر  بازار شیدا خانماوه چه عجب  -

میدم هرچی بخوایی برات بخرم. ، قولبازار هی بهم بگی عزیزم  

خرید، با شور و شوق برای همه خرید کردم. اونقدر تا لحظه آخر 

نبود، صدرا کنارم نیست. باوحشت  غرق دیدن وسایل بودم که حواسم

که دوال شده بود، وسایل  اطرافم رو نگاه کردم، اما با دیدنش

کرد، نفس راحتی کشیدم و سمتش رفتم: ای رو نگاه میگوشه  

، بیا حساب کن.من کلی وسیله برداشتم -  

خوام این رو برات بخرم.می  -  

کرد، افتاد .ه اشاره میکبه صندوق بزرگی نگاهم   

من از صندوقچه خوشم نمیاد. -  

که شباهتی اومده بود. با این که سمیرا داشت، تو ذهنم ای صندوقچه

پر شوق صدرا،  نگاه بهم نداشتن، اما حس بدی داشتم. اما با دیدن

ولی صدرا خوب فهمیده بود منظور من چیه . حرفم زو ادامه ندادم  

انداخت: نگاهی بهم  

هات کارهای منفی ازش استفاده کنی و مدرک جمع کرده اگر برای -

ران و به گند بکشی، حق داری از این رو بندازی توش تا زندگی دیگ
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کنه؛ چاقو رو فقط چیزها خوشت نیاد ولی نگاه من با تو فرق می

شه باهاش عاشقانه برای عشقت میوه نه، می شه باهاش آدم کشت؟می

من این صندوق رو بخاطر عشق برات  پوست بکنی. درسته؟

به بعد، این خواد از می . دلم، نه یکی مثه سمیرا شدنخواممی

بشه نگهش داشت رو برات خریدم، این تو  هرچیز کوچیکی که

بذاری. خدا رو چه دیدی، شاید یه روز انقدر عاشقم شدی که با عشق 

هامون گفتی .ها و نوهکردی و از من برای بچهدر صندوقچه رو باز  

بار با عشق به و این با حرفش که از صدرا بعید بود، کامال قانع شدم

دست کشیدم:  صندوقچه  

نیست؟  خیلی بزرگ -  

مونه .هم کم نمی خرمکادوهایی که می منه، چون حج -  

هم، صندوق رو صندلی عقب  به سمت فروشنده رفت و با کمک

 گذاشتن. بقیه وسایلی که من انتخاب کرده بودم هم، حساب کرد که

قدر قشنگ بود که جذبش شدم و چشمم به یه کنده درخت افتاد؛ اون

 سمتش رفتم .

های خوشگلی که به شکل شعر روش درست کرده بودن، تراشه

فعال برای صدرا تونستم محوم کرده بود. بهترین کادویی که می

کارتی که  سرم پرید. همین بود؛ اما با دیدن قیمتش، هوش ازبخرم

 همراهم بود، انقدر پول داخلش نبود.

 صدرا: ازش خوشت اومده؟ 

.ونقدر ندارمی تو بخرم ولی ابراخواستم می -  

این به  چه باحال، پس از مگه حساب کتابین؟ زن و شوهرها هم -

ها کدوم رو بعد دونگت رو بده، خارجه مگه؟ دوتا شعر داره

خوای؟ می  
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همین.  -  

 باخجالت سرم رو پایین انداختم:

شعر دله منه، تقدیم به تو . اینم -  

بخند، بلند برام خوندش:لتاد و با اش دوباره به تنه درخت افنگاه  

 نه! نگفتم دوستت دارم ولی جانم تویی،

 خالق هر لحظه از این عشق پنهانم تویی

یرین بر دلمبا نگاهت داغ یک رؤیای ش -  

یینشانی تا بفهمم حکم ویرانم تومی  

کند در شعر هم رؤیای توقراری میبی  

تابی چشمان گریانم توییباعث بی  

ط، مومن به چشمانت شومآمدی تا من فق  

ی بین دستانم تویی«رّبنا و آتنا»  

درندهای چشم تو، آدم به آدم میگرگ  

م توییترسم از آن وقتی که چوپانمن نمی  

ام وارد شدی؟عشق ِ دورم از کجای قلعه  

 که ندیدی در حریمم، ماه و سلطانم تویی

 درد یعنی حرفی از نام تو در این شعر نیست

نگفتم! دین و ایمانم توییمن غلط کردم   

فهمد همین حال مرانه زلیخا هم نمی  

روم حاال که شیطانم توییتا جهنم می  

امراضی… هایم شکستم، ذره ذرهدر غزل  

 منزوی باشم، نباشم، حرف پایانم تویی

کنمتا قیامت در میان سینه حبست می  

 تا قیامت حسرت چشمان حیرانم تویی
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خانمم این رو چشمش گرفته، تو صندوق بدو بیا که -صدرا: آقا بدو

 بذاریمش.

ست، ی مغازهفروشنده: هرکسی این به چشمش نمیاد، چون گوشه

ای دارید، خوش باشید.مشخصه خانم احساساتی  

 صدرا: آره، خیلی احساسیه؛ بذار داداش .

 زیر گوشم گفت: 

ها.مرتیکه پررو، بزنم لهش کنم -  

چیزی نگفت که . -  

به خانم کسی حرف کال وقتی یه زن با مرده، راجعخوشم نمیاد  -

 بزنه.

کنی و نه شوخی.شیطنت می نیست خودت اصال نه -  

که بشنگه، مگر اینکنم، نمیبا زن شوهرداره غریبه بمیرم شوخی  -

خوام به خودش بیاد، همین .میاونم   

 برو تو ماشین بشین، من االن میام.

ونه، یادت نره حساب کنی.خهای خرید رو پیشباشه، کیسه -  

چشم چشم، یه شعر برای ما خونده، به اندازه خدا تومن خرج  -

ها گید حق زنمی قدر ما مردها بدبختیم؛ آخرمانداخت گردن من، چه

 اجحاف شده.

گی هی غرغر؟چی می -  

بیا برو دیگه، آسایش ندارم دو دقیقه با خودم اختالط  نرفتی مگه؟ -

 کنم .

ده.خدا شفات ب -  

کنی، شفا نمیده، چند وقت دیگه هایی که تو خرج میبا این پول -

 میرم دارالمجانین .
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خوام، پسشون بده.اصال نمی -  

گیرن، بیا برو تو نمیشه، جنس فروخته شده رو پسدیگه نمی -

 ماشین بچه .

سمت صندوق سمت ماشین و نشستم. نگاهم  و باخنده رفتمایشی گفتم 

بود؛ حاال برعکس دقایق اولیه، بهش حس خوبی داشتم. دستی بهش 

 کشیدم: 

 "امیدوارم هرچی خاطره خوب و یادگاری قشنگه، داخلت بذارم ." 

 صدرا که داخل اومد، نگاهی بهم انداخت :

. بهش خوبه دوسش نداشتی، دخیل بستی -  

زدم .داشتم باهاش حرف می -  

با من حرف بزن خب، بریم وسایل رو برداریم، تو جاده یه  -

 آبگوشت بزنیم عشق کنی. 

ونه شکمم پره .وای نه، هنوز از سر صبح -  

شی .فردا عین بشکه میخوردی جان دلم، پسیخب کمتر م -  

نخیر، من ذاتا الغرم . -  

گی؟ی میچ - -ء ضیا اصال انسان ذاتا الغره، آقای -  

بلیغ بود ولش، یه آهنگ بذار حداقل یادم بره چه بر سرم آوردی.ت -  

قدر خرید کردم؟ ها! کال مگه چهخورهرمیصدرا بهم ب -  

چطوری بهت بفهمونم من روانیه اذیت کردنه عزیزهامم؟ بهت  -

طوری پیش بری، انقدر حرص برنخوره، بهش عادت کن، چون این

شه .یه هلوی خراب میخوری، پوستت شبمی  

هم حد داره، نداره؟ آخه شوخی -  

نه، برا من نداره. من با تو باید راحت باشم، وگرنه شیطنتم رو ازم  -

طوری دوست داری؟ چیه شم یه آدم خشک و جدی. اینبگیری، می
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شه خوردش، بعدشم نمیبابا؟ طرف مرده میری با یه من عسلم 

مردین. عاشق همچینها بندم، همه زنباهات شرط می  

خوام کسی عاشقت باشه .من نمی -  

شه؟ چرا؟ حسودیت می -  

ها.برو بابا، توهم داری -  

کنم، کار میجا یهشه، وگرنه همینبهم اعتراف کن حسودیت می -

 جیغت دربیاد .

شنوی آقا صدرا، زیادی شکمت رو از من همچین حرفی نمی -

 صابون مالیدی.

اصال نخواستم.  ها!عجب آدمی هستی -  

کنی .خوب کاری می -  

 ریز خندیدم. پایین هتل ماشین رو پارک-با دیدن ناراحتیش، ریز

 کرد: 

میرم وسایل رو بیارم . -  

باشه . -  

نگ خورد. اولش اش زتا پاش رو از ماشین بیرون گذاشت، گوشی

د که توجه کنم تا خودش بیاد، اما اونقدر زنگ خور خواستمنمی

. با دیدن شماره ناشناس، سایلنتش کردم، اما ناخودآگاه استرس گرفتم

 تا قطع شد. خونه زنگ زدم: 

مامان؟  -  

جونم شیدا؟ فریدم. -  

حالتون رو بپرسم . زدمزنگ  دایی، خوبید؟سالم زن -  

الو؟ زندایی!  -  

جانم گلم؟  -  
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چیزی شده؟  -  

؟ شما کجایین؟ راه افتادید؟ چی شده باشه نه فداتشم، -  

سایلمون رو بیاره راه بیفتیم.صدرا االن رفت و -  

بزنه؟ گی بمن زنگبهش می -  

گید؟ هدیه حالش خوبه؟ بمن نمی خب چی شده؟ چرا -  

جاست؛ تو بغل مامانت. چیزی نشده که بخوایی اینآره عزیزم،  -

 خودت رو نگران کنی.

طرف سر زندایی داد زد:دایی از اون  

بافی، حرف بزن دیگه؛ گوشی رو بده خب چرا آسمون ریسمون می -

 من.

کوبیدم رو پام تا شون تو گوشی پیچید. با استرس میپچ-صدای پچ

دایی گرفت: باالخره دایی گوشی رو از زن  

الو شیدا؟  -  

سالم دایی، چی شده؟  -  

هیچی بابا شلوغش کردن. بخاطر یه چیز مسخره، صحرای کربال  -

جا؛ همه رو هم عاصی کردن.راه انداختن این  

چرا آخه؟  -  

کارهاش رو کردم، بیرون اومده. روانیه. من رفتم هیچی، اون پسر -

مادرت و  ،ی بزغالهفهمم که کی انقدر الت شد پسرهاین و نمی

 زنداییت تنها بودن، اونم اومده تازونده و رفته. 

نگفته بیخیال شده؟ به من؟ مگه به همتون راجع -  

گه و دونه چی میبابا این پسر مغزش تاب برداشته، خودشم نمی -

جا بمونید. تونین همونخواد؛ تو خودتو نگران نکن، اگر میچی می

ه رو هم بیارن. یه چند وقت بیان، هدیمن می گم مادرت اینا هم 
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 اصال برید ویال، بذار آب از آسیاب بیفته.

بنظرتون واجبه؟  -  

دارن. تو گم نه ولی اینا تا من رو دیوونه نکنن، دست برنمیمی من -

صدرا اومد، بگو زنگ خونه بزنه؛ اگر راضی شد که من مادرت و 

پیشتون بیان. کنمبقیه رو راهی می  

دایی من نگرانم. -  

جاتون رو فقط نباید بفهمه. نگران چی؟ -  

شناسه.خب، ویال رو که می -  

صدرا شمال رفیق زیاد داره، یه چند روز کلید بگیرید یا کرایه  -

ای نیست.کنید، چاره  

زدم، ما راه افتاده نمیگفتید دایی، اگر االن زنگ کاش زودتر می  -

 بودیم.

با اینا، زنگ زدی دیگه . وسط بحثم -  

با اومدن صدرا، تا اومد حرف بزنه، دستم رو جلوی صورت نگه 

 داشتم: 

خودتون بگید؟ وشی رو بدمگدایی صدرا اومد،  -  

داره، خدافظ .لش کن. من بگم دور برمیوبگو خودت،   -  

 نذاشت اصال من حرف بزنم و تلفن رو قطع کرد :

این کیه زنگ زده؟ -  

..جواب نده، زنگ نزن یعنی بهش -  

گفت؟  بابام چی برای چی؟ چی شده خب؟ -  

سهیل آزاد شده. -  

کنم؟ گوسفند قربونی کنم؟  یکارخب بسالمتی، چ  -  

خواد برگردیم.مینکه بیا تهران نریم، دلم  گمنه می -  
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وقت هدیه رو چیکارش کنیم؟ اون -  

آرنش .خب می -  

م.زنم بابامی گی شیدا؟ وایسا زنگآره؟ چرا چرت میکی می -  

دونیم که چی گم، حاال که آزاد شده، نمیبابا نزن، گوش کن. من می -

جا بمونیم، اصال حال و هوای بقیه گذره. چند روز اینتو فکرش می

شه مگه؟ شه دیگه. یه مسافرته، چی میهم عوض می  

شیدا کارخونه رو هواست. این چند وقت سهیل که هیچ، منم درست  -

 درمون نرفتم.

میده حواسش هست، اون نمیاد. مامان من و تو، شیده و هدیه دایی  -

 میان.

به چه اعتباری آخه زن راه بیفته تکی بیاد تو جاده؟ بذار زنگ  -

 بزنم بابام شیدا. 

نتونستم قانعش کنم که زنگ نزنه و وقتی از ماشین پیاده شد تا با 

د دایی حرف بزنه، ناراحت سرم رو به شیشه تکیه دادم. بعد از چن

حسابی بهم ریخته بود و با صدرای چند دقیقه قبل،  دقیقه برگشت،

 کامال فرق داشت .

صدرا؟  -  

بذار فکر کنم . -  

چند وقت بمونیم دیگه، بخاطر من لطفا، اصال  چه فکری؟ -

خواد چشمم بهش بیفته.نمیدلم  

مگه قراره بیفته؟ پشت گوشش رو دید، تو و رفت و آمد با من رو  -

بینه.می  

شناسیش. تو که می -  

چون این سهیل اصال با شناخت قبلی من یکی شناسم، اتفاقا نمی -
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تونه برام کاری کنه؛ کی می هام ببینمزنم رفیقمینیست. زنگ 

افتن. امشب راه می  

هاش تموم ای گفتم و منتظر موندم تا صحبت کردنش با رفیقباشه

کجا کلید رو هش گفتن ازشه. هنوز ده دقیقه نشده بود که چند نفر ب

 برداره .

زیادی مورد اعتمادشونی. -  

تر آره، چون تا حاال گند نزدم. میریم ویالی سجاد از همه باحال -

که موندنی شدیم، حداقل عشق و حال کنیم.ویالی اونه، حاال   

خودشون نمیان؟  -  

گزه .صد جا ویال دارن، ککشم نمی -  

ولی برای خودم.دوست دارم  خیلیخوشبحالشون، منم ویالی نقلی  -  

گی چی دوست داری که ذره می-ها، هی ذرهزرنگ شدیتو هم  -

بخرم .برم   

بد عادتم کردی. -  

از هتل تا ویالی سجاد، حدودا چهل دقیقه تو راه بودیم. وقتی دیده 

هاش رو باز کرده بود و دل به دلم داده بود. شوخی بود ناراحتم، اخم

خونده بود، حتی رقصید و تا وقتی بلند نخندیدم، کرده بود؛ آهنگ 

 بیخیال نشد.

تری پیدا کنم. صدرا بهش حس جدی کارهاش باعث شد تا تو دلمهمین

ی زندگیم، روش حساب باز لحظه-تونستم تو لحظهکسی بود که می

تونست منو به خنده بندازه و این یعنی باهاش پیر راحتی می کنم. به

تونم باهاش یه کرد و این یعنی میاحت شاد میشدم. دلم رو رنمی

زندگی آروم داشته باشم، حتی اگر سهیل نامی، تنم رو لرزونده باشه 

. 
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خیلی رویایی و خوب باز موند. بنظرم با رسیدن به ویالشون، دهنم 

 بود.

چقدر خوشگله. -  

کنم توشداره. امشب پرتت می تازه استخرم اوهوم، - بخندم، تو  یکم 

د رو بردار برو تو، من وسایلو میارم.کلی  

تونی. کنم، تکی که نمیکمکت می -  

به غلط کردن با کمک هم، وسایل رو داخل بردیم و آخرش من دیگه 

رو مبل. افتاده بودم و خودم رو پرت کردم   

وای خدا! خسته شدم. -  

 یکمها. برو یه دوش بگیر، منم برم با منی خستگی معنا نداره -

 کنمبرای ناهار و شام بخرم. وسایلش رو آماده میپرت  خرت و

  ذارم یخچال، کلی کار باهات دارم.می

خواد تا شب بخوابم.من که فقط دلم می -  

باشه، االن -  !ذارممی منم 

استخرش کجاست؟  -  

کنم .گردم پیدا میبرو می ریموت داره حاال، -  

تمیزه؟  -  

کنم .می کوسواسیه؛ حاال چخودش تازه رفته، اونم  -  

بدش نمیاد ما بریم تو؟ -  

کنه، سوییچ رو بده. غلط می-  

یک بهبا رفتن صدرا، نگاه کنجکاوم و اطراف خونه چرخوندم و یک

جای تفریحی، وسیله داشت و کشیدم. بیشتر از یهها رو سرککابینت

ی چ کنن. همهکرد یه زوج توش زندگی میدید، فکر میهرکسی می

هایی که ازش استفاده شده بود، حسابی خیلی قشنگ چیده شد و رنگ
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با دیدن میز بیلیارد که طبقه باال بود، تند تند باال رفتم  کرد.دلبری می

. همیشه آرزوم بود یه عکس باهاش بگیرم و و دستی بهش کشیدم

هام، فکر و خیال به این آرزومم برسم. سر خوش ازتونستم االن می

کردن و گشتن،  ، با کلی در بازهام رو برداشتمرفتم و لباس پایین

زده جیغی کشیدم و آب رو حموم رو پیدا کردم. با دیدن وان، ذوق

شد . بهترین چیزی که تو دنیا بود، وان بود که میتوش باز کردم

کامل پر شد، توی  ولرم که راحت توش ریلکس کرد و لذت برد. آب

کردم؛ اما طولی  لذت شروع به خوندن آهنگوان دراز کشیدم و با 

خوابالودگی کردم و تو همون وان خوابم برد. نکشید که احساس  

خواب پریدم. در زد، گیج زدم و ازبا صدایی که اسمم رو بلند داد می

 حموم رو با هول باز کرد: 

عقل، سکتم دادی. نه صدایی میاد، نه هیچی. د آخه بی -

کنی این تو؟میچیکار  

برده بود.  خوابم -  

طوری بخواب.این چه خوب خوابیدی، همیشه -  

بود. با خنده بیرون رفت و  کافی ایحرفه جیغ یک برای نگاه یک

شد ، خنده ریزی کردم و خودم رو کم برام عادی میکه انگار کممنم 

شستم. بیرون که رفتم، بوی خوب پیتزا پیچیده بود که حسابی دلم رو 

نداخت.می به ضعف  

دادم عشق کنی ولی بیا رفتیم تهران، بهت دیزی میصدرا: اگر می

خوام شب برات کباب بزنم عشق الحساب این رو بخور؛ میعلی

 کنی.

دم .پیتزا رو به همه چی ترجیح می -  

که اصال از پیتزهای بیرون، مخصوصا ، با اینخریدمبرای همین -
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 شمال خوشم نمیاد. نوشابه یا دوغ؟ 

نوشابه.  -  

افتن، این صدرا: بیرون بودم، مامانت زنگ زد. دم صبح راه می

 یعنی ما کلی وقت داریم.

برای چی؟ -  

 !هوا به گرگم و بیلیارد و استخر -

من شنا بلد نیستم. -  

مگه من مردم؟ خودم یادت میدم. -  

هاش سر کردم.پی نگاهش کردم و تا آخر پیتزا با اذیتچ-چپ  

ریم. فعال غذا که هضم شد، میشینیم، یصدرا: االن یکم م

الحساب بیا بازی کنیم.علی  

خوام.من چایی می -  

اسم بازیه؟ -  

خوام.گم، چایی میجدی می -  

من؟  ه نوکرتمخب پاشو برو دم کن، مگ  -  

ریزم .، برای تو نمیمن دم کنم -  

دیگه چی؟ اصال از این حرکات خوشم نمیاد. پاشو ببینم، مگه من  -

منو درآوردی، نیم وجب بچه.خدنگ توام؟ پاشو پدر  

همین نیم وجب بود صدبار خودت و کشتی تا جواب مثبت بهت  -

ها.بده  

. جوش بیادحالی بلند شدم و کتری رو پر از آب کردم، گذاشتمبا بی

 تر به خودمگفت، تنبل شده بودم و بهتر بود هرچی سریعراست می

اومدم .می  

چی بازی کنیم؟ خب گذاشتم،  -  
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جرات حقیقت. -  

نمیاد از این بازی.خوشم  -  

پنهون کردن داری؟  مگه چیزی برای چرا؟ -  

اما خوشمم نمیاد مجبور باشم به همه چیز جواب بدم.نه،  -  

بازی شیم ولی باید بعدا باهام بخاطر تو بیخیال می خیلی خب، اینم -

 کنی؛ من برعکس تو عاشق این بازیم.

کرد باهاش  مجبورم باالخره اعت از همه طرف حرف زدیم تانیم س

چنان هولم  باال اون از که بود جایی قسمتش بدترین اما برم استخر،

 .گرفت آب رو گوشم کل که داد تو آب و خودشم پرید

ای.خیلی مسخره -  

ریاییآخه عزیز من، مگه تو فاطی د -  خالِص  و شیرجه یدونه ای،

  !دیگه

 .داشتنمی بر هاشبازی مسخره سر از دست هم اینجا

افتی.ببینی، یاد من میهروقت استخر -  

خوابم.گم. میرم کال پیش مامانم میاال مامانم اینا بیان، بهت میح -  

حرفم، جلوی مادرت خیلی رک حیاممنم انقدر بی - . .زنممی رو 

عمه از خجالتش، عمرا تو رو نزدیک خودشم قبول کنه. مطمئنم  

با خنده به قیافه بانمکش که خیس هم شده بود، نگاه کردم و خندیدم. 

اش بودم، اونقدر هکنند بازی که من شروعهاش و آبکم با شوخیکم

زدم تا این خوشی و خنده صدامون باال رفت که فقط خدا رو صدا می

وقت از بین نره.بینمون، هیچ  

کم احساس اما کماز استخر که بیرون اومدیم، اولش سرحال بودم، 

 گیجی بهم دست داد. 

 با دیدن کتری، تازه یادم افتاد من فقط در حد آب جوش پیش رفتم .
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کردم خانمه گیج. کتری رو داشتی به فنا صدرا: تعجب نکن، من دم 

کرد .وقت سجاد بود که منو بیچاره میدادی، اونمی  

وا سر کتری؟  -  

ه، اصال هم رودروایسی رو وسایلش به شدت حساس حساسه بابا، -

گیره ازت.نداره. چیزی رو خراب کنی، عین همون رو می  

م.کنم، میرم لباس بپوشم و بیاجمع می پس حواسم رو -  

میوه شستن کرده بود و فقط سر تکون داد. واردخودش رو سرگرم   

 سفید همیشه شهرام افتاد یادم خودم دیدن با ناخودآگاه شدم که اتاق

فقط هفت کوتوله رو ندارم. با  گفتمی .کردمی صدام برفی

یاداوریش آهی کشیدم  و سعی کردم با فاتحه و کمی حرف زدن 

کم آرامش بهم برگشت.باهاش، دلم رو آروم کنم و کم  

و با رژ لب و  رو برداشتماز تو ساکم با وسواس بهترین لباسم 

 اشتمام نکرد؛ دوست د، اما راضیروح دادم ریمل، یکم به صورتم

خودم با میل و تصمیم خودم، برای صدرا به خودم برسم.  هم یکبار

از چهره خودم، بار از وسایل بیشتری استفاده کردم و در آخراین

شبیه صبح که  راضی شده بودم. بگذریم که حتی یک درصد هم

 صدرا آرایشم کرده بود، نشده بودم.

باال سرم، بیرون  هم زدم و بعد از شونه موهام و سفت بستنشعطر 

 رفتم. 

به! چه خانم نازی دارم من.  -  

خوب شدم؟  -  

عی بگی نگی قبلش شبیه سمندون شده بودی، االن دو، سه درجه  -

 بهتر شدی.

هام.بدترین کارتن بچگی -  
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کردن، ما منگل اون زمان کال برای برنامه کودکاشون فکری نمی -

شدیم.بودیم جذب می  

ریختم و کنار صدرا نشستم.  دو لیوان چای خوشرنگ  

رو.ی کنیم، همون جرات حقیقت االن موافقم باز -  

نظرت عوض شد. چی شد؟ -  

. با چی بچرخونم؟ ارم، االن دیگه حس بدی نددونمنمی -  

بطری آب معدنی خالی رو روی زمین گذاشت و چرخوند؛ اما با 

هام درهم شد: شنیدن سوالش، اخم  

کنی و ت دوستت نداشتم، چه حسی پیدا میوقاگر بفهمی که هیچ -

کنی ؟ چیکار می  

سهیل بهم زده بود رو  . حرفی کهناراحت بهش چشم دوختم

کرده بود!تکرار  

گیره و امکان داره برای ازت میبرنمیاد ولی دلم  کاری از دستم -

خیال .نیومد، بیهمیشه ترکت کنم. اصال از این بازی خوشم   

منو دوست داری نه؟ و تموم. االنیه سوال دیگه  -  

رو طرف دیگه چرخوندم، سمتم اومد و به با ناراحتی روم  چشمام 

 کرد : نگاه

شیدا؟ خب، جواب بده دیگه. -  

برا این بود؟  بازی کنیم، بازی کنیم بود. هات خیلی چرتوالس -  

حق بده؛ با هر ترفندی، مغزت رو برای هرچیزی آماده کنم.  بهم -

سهیلی که با دو  .عقل نیستم، یه سوال از رو هوا بپرسممن بی شیدا،

تا دونه تهدید و حرف چرت و پرت، خانوادمون رو تا این حد 

جا، بنظرت ترسونده که پاشن تا شمال بیان و ما رو نگه دارن همین

ف بزنه ذهن تو رو شست و شو بده؟نمیاد چهارتا حر  
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شد. تگاری، همه چیز تموم میتونست همون روز خواساگر می -

باورش کردم؟  لنگه حرف تو رو زد، من کوتاه اومدم؟  

من  گوش کن،نکردی. گوش کن شیدا، بدون لجبازی همکمم اذیتم  -

طوری ندیدمش. وقت ایناین سهیل جدید برام زیادی غریبست؛ هیچ

 کردم اینخدای باال سرم شاهده، اگر یک درصد تو قدیم فکر می

از تو بگذرم کردم که بخوام از سهیل برمیاد، دستم رو قلم می هاکار

ما دوتا بهم تالش کنم. من از خودم و عشقی که و برای رسیدن ش

بینم اینطوری داشتم گذشتم تا شما دوتا مال هم شید ولی االن که می

حتما ذات داداشم رو من بودم که خوب نشناختم، پس بهم گم شده. می

هر روشی استفاده کنم تا تو رو کنار خودم نگه دارم.  حق بده که از

تنها منظورم همین بود .علی، به جون خودت، به والی  

خیله خب، بخشیدم. -  

آی قربونت برم.  -  

نم دوتا سوال دارم بپرسم؟ مدوتا سوال کردی،  -  

ناراحتی.بی ی بازی؟ادامه -  

ناراحتی.بی -  

من ناراحت نیستی، با ذهن باز خیله خب، اول ماچ بده بفهمم از  -

 بازی کنم.

 خوام ببوسمش، گازبا لبخند صورتم رو جلو بردم و تا فکر کرد می

بلند خندیدم. -هاش گرفتم؛ داداش که هوا رفت، بلندمحکمی از لپ

های بهم فشار داده، داد اش و با چشمگونهدستش رو گرفته بود به 

گفت.آخ می-زد و آخمی  

شه وحشی.ای خدا لپم! االن کبود مییعنی شیدا، و -  

که چند دقیقه ناراحت کرد، اما حقت بود بخاطر این داللیلت قانعم -
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 موندم یه بالی ریز سرت بیارم.

خدا به داد من بدبخت برسه! تو زندگی هروقت ناراحتت کنم، یه  -

خوای جواب اعضای بال سر بدن من میاری؟ اون دنیا چطوری می

 بدنم رو بدی؟ 

گمشو  - . 

آدرس بلدم.  -  

ی بازی.ت نبر، ادامهبحث رو سمت چرت و پر -  

خیلی خب. -  

 بطری رو چرخوند و اینبار سوال کننده من بودم: 

خرس باشه، منو  رومون یهاگر یه روز یه جا گیر کنیم و روبه -

ذاری بخوره؟ ندازی جلوش یا خودت رو میمی  

پرسه. پنج ساله از مشهد می هات که انگار فاطمهقربونه این سوال -

 این چیه آخه؟ 

والمه.سادا در نیار، جواب بده خب  -  
جلوش. ندازممشخصه دیگه، تورو می  -  

چرا!؟ -  

ها رو دوست دارن، اصال ها زنخرس دلیل علمی داره. من شنیدم -

ها فهمیم. اگر شنیدهخورنشون؛ راست و دروغشم همون موقع مینمی

شید، بعد بهش گذره، باهم دوست میاز تو میدرست باشن، خرسه 

شه میره پی کارش.میگی شوهرمم نخور، تموم می  

گیری.هات رو به مسخره میلبرو بابا، تو سوا -  

یبار دیگه. اش باال بود، حاالوالت بار علمی و معنویسآخه  -  

 باحرص منتظر موندم بطری رو بچرخونه که باز به خودم افتاد :

خره بازی جواب بده، اولین دختری که دوستش داشتی تو بدون مس  -
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بود ؟  ها کیبچگی  

ای کرد .و-قیافه ناراحتی به خودش گرفت و وای  

چی شد؟ بگو دیگه.  -  

دیدمش. یه دختر بود تو اول دبستانم، سر راه مدرسه همیشه می -

دیگه. کردم خیلی دختر خوشگلیه؛ بد سلیقه بودم اون زمان فکر می

کرد، این دختره همیشه تو راه مدرسه من بدبخت رو تلکه می هیچی

گرفت، برای فرداش خوراکی بخره؛ می ازم هرچی پول جیبی داشتم

دادم بهش،. هرچی از خونه آورده بودم میها منگل عین منم

کشید.هامم میبه کلیه خداروشکر زود از اون محل رفتن، وگرنه کار  

و  ه ناراحت االنش رو تو بچگی تصور کردمبلند زدم زیر خنده. قیاف

سرازیر شد. اشکم  

فهمید یکی دوستتون آره بخند، همتون لنگه همید؛ واقعا وقتی می -

آرید.داره، هر بالیی دوست دارید سرش می  

خنده .ازخیلی خوب بود، مردم  -  

استفاده گرن .جا بود که فهمیدم دخترا سوءهمون از ره دیگه، دقیقاآ -  

خب حاال شلوغش نکن توام.  -  

عات از سوال بعدی کنمشه، احساس میبازی داره خطرناک می -

کشه بیرون. بیخیالش بشیم؟بیخ و بن بچگیم رو می  

.نه، ادامه بدیم -  

کنم .ها، انقدر خوب درست میخوام کباب برات بزنممی -  

بده بچرخون. خودتم ادامه خودت راه انداختی، -  

ه خودش شد و لبخند شیطانی رو لبش نشست. تکیه داد به سوال کنند

و با ابروهایی باال رفته، گفت: مبل  

گم.؛ جرات میخوامنمی خب، حقیقت -  
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خوام.نمیمگه دست توست، من  -  

خود، بایدیه؛ پاشو ببینم.بی -  

دم و حرصی نگاهش کردم :اکراه از جا بلند شبا  

دم.ینم بگو ولی بد باشه، من انجام -  

انتخاب  کن که وصف حال احساست به من باشه، همون  یه آهنگ 

 رو با ریتم برام بخون.

نشستم:  سر جام  

ینمم مونده! من صدام اصال خوب نیست.برو بابا، هم -  

جر نزن. باید بخونی، خوب فکر کن. چرا خوبه، -  

کلی کلنجار با خودم برای انتخاب آهنگ، شروع کردم به خوندن،.  با

احساس بود که هام زل زده بود و نگاهش اونقدر شفاف و باتو چشم

از پس  رو برای خوندن بیشتر کرد و راحت تونستم جسارتم

هاش بربیام. اوج  

 با تموم شدن آهنگ، بلند برام دست زد: 

از این به بعد تو خونه  عالی بود عشقم. ها بچه فنچ،خونیخوب می -

بخون. زنم تو براممیخودمون، هر شب من گیتار   

قشنگه؟ خدایی صدام  -  

ها، خوششون میاد من تصورت ولی جلوی مردها نخونیازبیشتر  -

کنم .وسط پاره میدهنشون رو از زنم می  

شود.صدرا الت می -  

جلو دارم  کس، هیچنگیر. من قاطی کنمآره، صدرا رو دست کم  -

 نیست.

بچرخون بطری رو آقای قاطی. -  

بس نیست؟  -  
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خودت مگه ترس داری؟ نخیر بچرخون، به قول -  

چی بپرسم بهت دونم نمیام، های اولیهآره بجون تو، اصال با سوال -

 برنخوره.

هام رو بهم فشردم: بار سمت من افتاد و منم دستبطری این  

 خب آقا صدرا! بگو که اگر یکی عین خودت مقابلت بود، -

  تونستی تحملش کنی؟می

چه لحاظ؟از -  

کردی؟ با یکی مثه خودت ازدواج می -  

مشکالت حاد  من کنی، انگارچمه مگه؟ یه جور با تحقیر سوال می -

 دارم .

خوایی بفهمی آدم گن وقتی میمی ست،بابا منظورم چیز دیگه -

خوبی هستی یا نه، باید به این فکر کنی یکی مثل خودت رو تو 

خوایی یا نه؟می زندگیت و مقابلت  

آسایش کس از دستم کنم؛ هیچببین من شوخم، همه رو اذیت می -

بشکنه. کنم که دلش ازم ای نمیکس شوخیروانی نداره، اما با هیچ

هام کنم؛ حواسم هست وسط شوخیوقت با هرکسی شوخی نمیهیچ

طرف بد برداشت نکنه. هرجا بتونم، کمک مردم میرم. از خودم 

گر منظورت ایناست آره یکی مثه گذرم، پس امیها بخاطر خیلی

اش رو پایین های زنونهشوخیکردم؛ فقط دوز خودم رو قبول می

آوردم که زیادی غیرتم باد نکنه، همین.می  

 تونی بری کباب رو درست کنی، منمی جوابت قانع کننده بود. -

هام تمومه.سوال  

ای ندارید ملکه؟ چشم بانو، امر دیگه -  

خوام.را؟ چایی هم میچ -  
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زیاد من کنم اصال حال نمی ببین این چایی و غذا خط قرمز منن، -

کنم، مواد کباب و درست میها. پاشو بیا چایی بریز تا من بهت برسم

چای بده؛ اصال با این دو  ها بهمپیرمرد، پیرزنبشین کنارم عین 

نکن. همموضوع شوخی   

یعنی چی؟ مگه من کلفتتم؟ -  

های ساده، کنید؟ آخه آدمها به این دید بهش نگاه میچرا شما زن -

وقتی یه دست ظریف،  هاتون ظریفه، ما زمخت خب؟ببین شما دست

 خوردنی برای ما مردها میاره، حس لذتش خیلی باالتره برامون. یه

کنیم و خودمون رو براش گاهی برای زنمون بچگیدوست داریم  ما

ها شن، زنردی برای چی وقتی مردها مریض میلوس کنیم. فکر ک

نشن؟  گن کاش ما مریض بشیم و مردهازنن تو سر خودشون، میمی

کنیم که دیده بشیم و بهمون محبت بشه.چون ما خودمون رو لوس می  

عمرا بهت برسم و نازت رو پس تو اصال مریض نشو، چون من -

مریض داری.خوشم نمیاد از بکشم؛ اصال هم  

 تا صبح بغلم کنممیشم یه کار احساس منو باش، من مریضن بیز -

بری.ام کنی، نازم کنی، قربون صدقه  

که مرده و ابهتش، اونی مردهای لوس خوشم نمیاد. بنظرم ازمن  -

کنه یه جوریه! مردهای قدیم خوب بود.خودش رو لوس می  

آره، آخه نیست تو واسه زمان تهران - که  ینهقدیمی! برای هم 

تو فکر کن االن من  مردهای اون زمان رو دیدی. فیلم فارسیه مگه؟

روت، شستم روبهبا کت شلوار و کاله و سیبیل پر پشت التی، می

خوامت، عزت میگفتم "  ببین ضعیفه خاطر خوات شدم، یه کالم می

شدی؟ وقت تو زنم میزیاد " اون  

غش خندیدم؛ ده بود، غشها کراز لحن التی و صدایی که مثه قدیمی
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دار بود که صدرا رو با این شکل و شمایل حتی تصورشم برام خنده

 ببینم .

رده کوتوله .دلقک گیر آو بخند، باید بخندی، -  

رو ورز بده عزیزم . تو گوشتت -  

غریب گیر آوردی؟! ببین امشب  ورز میدم دیگه رییس،دارم  -

کنم دمار از روزگارت می کار، یه افته، بذار برسهراه میمامانم 

 دربیاره. بریم سر زندگیم، خودم دمار از روزگارت درمیارم.

صدرا؟  -  

جون؟  -  

ما کجا قراره زندگی کنیم؟  -  

فکرش رو نکن، خودم به فکرم. -  

ی ما ...خونه -  

دونم اون خونه برات خیلی عزیزه ولی بهم نزن لطفا، میحرفشم  -

طوری هردومون معذب گی کنم؛ اونجا زندحق بده نخوام اون

جا رو که کسی ازت نگرفته، مال خودته با همون شیم. اونمی

جا باهم زندگی کنیم. یه خونه دیدم مثه تونیم اونوسایلش ولی نمی

ریم.جا میبهشته، خوشت بیاد اون  

طوریه؟چباشه حق با توست، خونه هه  -  

کرد.دگی میها، همونا که سمندون توش زناز این قدیمی -  

جدی حرف بزنی؟ شه دو کلومای بابا! نمی -  

به جون تو همون شکلیه . -  

خوای منو ببری خونه قدیمی؟ می یعنی چی؟ -  

نظیره، فلفل و بده.اش بیدیوونه خونه -  

نثارم کرد باحرص فلفل رو جلو روش کوبیدم که یه دیوونه آروم هم 
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. 

نظیر بود؟بی نظیره؟ خونه سمندونچیش بیچی -  

هاست دیگه. بازسازی اونو که شوخی کردم، ببین از این قدیمی -

شه، حوض داره؛ کلی درخت داره.کنیم، خیلی باحال می  

ای. همچین خونهمن نمیام   -  

تونی بگی نمیام که به زور اش کنم، نمیمن که برم بیعانه چرا؟ -

پر خون بیایی.  زنمت با دهنیقدر میبرمت؛ اونچنگ و دندون می  

دیگه چی؟ -  

طوری مردهای قدیم این میاد؟ مگه نگفتی از مردهای قدیم خوشم -

ذاشتن لی به الالی زن میبودن دیگه عزیزم، فکر کردی مثه االن لی

زد تازه من شنیدم، زن حرف می بهشون نشون بده؟یه گوشه چشم که 

ررو شدنت. جزای پگفتن اینم نداختن تنگ دلش، مییهو می  

همچین  ای، نه االن دوره قدیمه؛ من نمیامببین، نه تو قدیمی-

ای.خونه  

تو قوطی کبریت آپارتمانی بخدا قشنگه، اصال برا چی نمیای؟ بریم  -

برای خونه خریدن، درحال حاضر یه زندگی کنیم؟ من نهایت وسعم 

زنم.حرفی نمیمتریه؛ اگر مشکلی نداری، منم  ۳۵سوئیت   

ام مگه من بچه بکنی، یه سوئیته؟ تونیمیکه و نهایت خرجی ت -

خونه  اوکی، تو برو هرجا خواستی زندگی کن، من میرم صدرا؟

یا خونه آقابزرگ. خودم  

متر از من تو دیگه حتی توانایی این رو نداری یه میلی ؟چی دیگه -

 دور باشی

دنم خیره بود،. با لبخند به حرص خور و اونم جوابش رو ندادم

:مامانم زدم و زنگ گوشیش رو برداشتم  
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مامان، راه افتادید؟  سالم -  

جاییم.، یک ساعت دیگه اونسالم -  

افتید که.ت تازه شب راه مییعنی چی؟ دایی گف -  

ه چیز شد، زودتر راه افتادیم.یحاال ناراحتی؟  -  

باشه بیایید، مواظب باشید.  -  

خیره شدم: به صدرا گیجیبا  

رسن. می ت دیگهراه افتادن که! یک ساع -  

خداوکیلی؟  -  

رسیم.خدا! گفت میبه -  

ترقه از  ها. من االنشانس! برای شب کلی نقشه داشتم بخشکه این -

بیارم؟کجا گیر   

ترقه چیه؟   -  

جلو پاشون.. خواستممی -  

لشونه. ها؟! هدیه بغکنیکارا نمی از این -  

دادم بغل خودت .هدیه رو از قبل میکه نیستم  خنگ -  

کنم؟ چیکار کنی؟ اوف، بگو من چیه تو می یی اینکارهاخدا -  

خوره، چایی بریز؛ یکمم میوه خورد برنمی قبات تو اگر به تیریچ -

شم. خدا، عاشق چیه تو کن بده منه بدبخت. با تو باشم من داغون می

 شدم آخه! 

وشت رو ورز میدی.سه دیگه، چقدر گب بخواد. دلتم -  

ات رو خورد کن .، شما میوهاستادممن تو کارم  -  

ها بلدی درست کنی؟دیگه چی -  

خوای بندازی گردن من؟ به می غذارم ها،ربطی ندارهبه تو هیچ  -

بیام خونه، کار رو کنی، یه دل سیر میزنمت. من جون مادرم این 
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. باید قابلمه غذا رو ببینم  

ذارم .غذا نمی هر بار گفتم من همیشه ین رو صد بار گفتی، منما -  

، ندازی رو لنگتلنگت رو می میکنی تو؟همیشه چیکار  پس -

کنی؟ پادشاهی می  

خواد منو ببره یه سوییت سی و پنج متری، همینم میبرای کسی که  -

 زیادیه.

گی نمیام.خوشم میاد که خوبه، تو می خونه هه که خودم  -  

کلی سوسک داره، مارمولک  تو خونه قدیمی؟آخه االن کی میره  -

ترسم خب .داره؛ من می  

حاال بریم  در میرن.شه بهشت، سوسکاشم کنیم میمی درستش -

 ببینش، خوشت نیومد هرچی خواستی بهم بگو. 

نیاد، باید یه خونه خوب بگیری .خوشم  اگر -  

ری برام؛ کامل انداختنت بهتو که کال ضرو ضرر.  باشه، جهنم -  

روش . ، اینمرو حساب فامیلی سکوت کردیم من. ما هم  

بیا چایی بخور.  کردن خوبه،خوب کاری  انداختن؟ -  

هام؟دست با این چطوری بخورم -  

خودت گفتی بریز. -  

ذره چایی بده .-ذره بهم -  

دار اش حسابی خندهچهرهنمایی زد و رو زمین نشست. لبخند دندون

کرد.که لباش رو لول میشده بود؛ مخصوصا این   

 اصال؛ بده با دستای کثیف خودم بخورم خوامکردی، نمیبابا خفم  -

 بهتره.

چاییش رو خورد و سریعم رفت دنبال درست کردن منقل. منم 

 دنبالش رفتم؛ عاشق جیلیز ویلیز ذغال بودم.
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  کاش. ها رو میاوردیسیخ -

دیدن گوشیش اما با ها رو بردارم، تا سیخو باز برگشتم  گفتم ایباشه

دن شماره ناشناس، شد، کنجکاو شدم و با دیکه خاموش و روشن می

بدون فکر به سهیل جواب دادم و حرفی نزدم؛ اما با شنیدن صدای 

 پشت گوشی، مات و مبهوت موندم.

شده . برات تنگ خیلی وقته ازت خبری نیست، دلم صدرا؟ -  

شما ؟  شم...-  

من با صدرا کار داشتم . ببخشید شما؟ -  

، شما؟من زنشم -  

؟خبریمما بیت که زن؟! صدرا کی زن گرف -  

داره .خبری، چون چند ساله زن ی وقته ازش بیحتما خیل -  

گوشی رو بده به خودش . -  

گوشی شوهرم،  زدی بهببین بچه پررو، همین االن قطع کن، زنگ  -

خوای باهاش حرفم بزنی؟ می  

 صدرا بلند داد زد:

ها؟چی شد این سیخ -  

و رو زمین ها رو بیرون بردم تلفن رو قطع کردم و باحرص سیخ

.کوبیدم  

جنی شدی؟  وا چته؟ -  

زد . جونت زنگ دوست دختر از خودت بپرس، -  

خخری؟ چه دوست دخترم -  

ریه ولی زنگ زد اصرارم داشت با خودت کدوم خ دونمنمی دیگه -

بودی از این  یعنی با زهرا هم کشی؟حرف بزنه، تو خجالت نمی

حتی از  چطوری اون حتما دیگه، وگرنه کردی، آره ؟کارها می



 

 

 WWW.98IA3.IR 405 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

گاگوله  که خبر بود! حتما با خودت گفتی اینوجود زهرا  بی

و بگو باورت داشتم.رم رو کنم، نه؟ من احمق رکا برم ، منمفهمهنمی  

برو گوشیم رو بیار. طوری منو شناختی؟ینگی بابا تو؟ ای میچ -  

باال، خودت برو بهش زنگ بزن بگو با من مسافرتی تا من میرم   -

نزنه .فعال جلوی چشم من زنگ   

که هاش باال رفتم و در رو کوبیدم. برای اینبدون توجه به حرف

زنون رو تخت نشستم. نفس-و نفس منتونه بیاد تو، در رو قفل کرد

 مردهایی که با صد نفر بودن، اماریخته بود. از  اعصابم حسابی بهم

شد، متنفر بودم.ادعاشون می  

 صدای چرخوندن دستگیره و در زدنش اومد: 

 بیا جلو خودت زنگ دونم این کیه؟ها چیه؟ من چه میبچه بازی -

هاست.شاید از قدیمی زنم، خبمی  

طوری ابراز برو صدرا، چرت و پرت نگو. طرف قدیمی باشه این -

کنه .دلتنگی نمی  

تنگ شده، جدید باشه دلتنگه چی؟گه دلم یقدیمی باشه م قیقاد -  

 جیغ کشیدم:

مسخره بازی درنیار. -   

کن. داری میری رو اعصابم، در رو  جیغ نکش بابا، درو باز -

ها.شکونممی  

زنی قشنگ شد.گندزدی، دادم میخیلی جالبه،  -  

 دوباره کوبید به در: 

گندی؟ پاشو بیا بیرون جلوی روت زنگ منطق، چه د آخه آدم بی -

مگه من خبر دارم آخه؟ قبال صد تا دختر  شرفیه؟کدوم بیبزنم ببینم 

دونستی، شاید یکی از تو زندگی من بوده. شیدا خودتم خوب می
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هاست.همون  

خبر باشه. اومد همچینم ازت بیهاش نمیبه حرف جدا؟ -  

کنی؟طوری میکیه که این دونمزنیم. مگه من مییا باهم زنگ میب -  

خوام تنها باشم.می شه بری؟صدرا می -  

برندار. من حوصله همه میرم، دور ببین گفتم عاشقتم، برات می -

مون رو بازی، پس انقدر شورش نکن، دل، الی بچهچی رو دارم

 بزنه. من بیرون اومدی، اومدی؛ نیومدی هرچی شد پای خودت.

خواستم تو حیاط رو دید بزنم، پنجره میدیگه صداش رو نشنیدم. از

ز کشیدم. که منو ببینه، بیخیالش شدم و رو تخت درااما از فکر این 

خودم رو درک کنم؛ من که تا چند وقت  تونستمبهم گفت بچه! نمی

، چطور شد انقدر روش حساس شدم نداشتم قبل هیچ حسی به صدرا

منطقی با این مسئله برخورد کرده که االن به قول خودش، با بی

بودم؟ صدای دختره باز تو گوشم پیچید و باحرص پام رو تکون 

دونستم رو به مرز شده بود یا هرچی نمیدونم، فقط می دادم. حسودیم

و  شم. در رو باز کردمنمیچه خبره، آروم ترکیدنم و تا سر درنیارم 

ها رو توی ظرف گذاشته و خودش عصبی رو مبل دیدمش که کباب

 نشسته؛ با دیدنم روش رو سمت دیگه چرخوند .

زنگ بزن ببین مادرم اینا  اونیکه باید خودش رو بگیره منم نه تو، -

ها اومدم پایین.اونکجان؟ بخاطر  

کنی، من تالشی نمیبخاطر زندگیت و  متوجه بودم گفتی همنمی -

به تکرارش نیست. نیاز  

 سمت یخچال رفتم و بیخیال آب برداشتم و توش رو وارسی کردم.

کنم.وقت تالش نمینه هیچ  خیانتکار من برای مرد -  

 هنوز در و کامل نبسته بودم که پشت یخچال ظاهر شد: 
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کن رو ندارم؟  های لوس و قهری زندونستی اصال حوصلهمی -  

شکنه. از طرف، می خیلی زود دلم ا؟ شرمنده من هم لوسم، همجد -

تو چرا انقدر عوض شدی که به محض بله دادن من، لحن صحبتت 

برای من هم کاری نداره راحت از  برگشته؟ فکر کردی خبریه؟

که متاهله، اما شیطنت  گزه یه مردیبیرون، ککمم نمی ات برمزندگی

رو ترک کنم. کنهمی  

 

خواستم فرار کنم، اما نتونستم و ام اومد، میکه به سمت چونه دستش

هاش شد: ام اسیر دستچونه  

چشم و ببین من و انقدر احمق فرض نکن که هرچی بگی من بگم  -

به شوخی، فهمیدی؟ دفعه آخرت باشه منو تهدید به رفتن  بزنم

وقت بازندهکنی! من عاشقت هم باشم، هیچ می یا  شم. فهمیدیت نمی

 نه؟

جمع  هامتو چشمرو از دستش بیرون کشیدم. از درد اشک ام چونه

 شده بود:

من انقدر احمقم، فهمیدی؟تو نم فکر نکن  -  

گفتی این کیه، به خدای احد و واحد که احمقی، اگر نبودی می -

ها قهر کنی و لج که عین بچه دو ساله شنیدی. نه اینجوابش رو می

ای ف بیا برو گوشی رو بردار بگو تو کیشرکنی با من. بی

زدی به شوهر من.زنگ  

کردی دیگه. گه؟ حتما هماهنگمی یچنکرده، فکر کردی  مالز -  

خودم رو پیدا کنم؟  اصال وقت کردمچی رو هماهنگ کردم؟ من  -

کنی آخه؟ چرا لج می  

اش پوزخندی زدم. باحرص سمت گوشی رفت، اما با صدای گوشی
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بار اون پوزخند که ضایع شد من بودم و اینداد، اونی  وقتی جواب

 زد: 

خیلی خب... باشه باشه... خب گوش کن یه دقیقه، هی  مامان؟ جانم -

نگو. گوشی رو بده راننده. پشت هم   

ای صحبت کرد و قطع کرد.چند لحظه  

چه گندی  ها بفهمنرسن، باالغیرتا نذار اوندو دقیقه دیگه می -

 بینمونه.

چه گندی؟ ما خوب بودیم تا وقتی که گند تو باال نیومده بود و من  -

 سرم زیر برف بود.

باشه تو درست  کردم؟است. من خیانت فایدهبا تو بحث کردن بی -

گی، من عوضی و خیانتکارم.می  

رفتی .اگر بودی، بیخود کردی منو گ -  

ردی که کساکت اصال صدات رو نشنوم شیدا، باید بهم اعتماد می -

 نکردی.

نگ زد، به من اعتماد کن .پس پسر هم به من ز -  

اد شد و دستش رو  روی اپن کوبید:هاش به آنی گشچشم  

زنم یکاری دستت میدم، خون باال رو اعصاب من نرو شیدا، می -

ها شوخیشم نباید بکنی، فهمیدی؟ ها! با من از این چرت و پرتبیاری

 چرت و پرت دربیاد، اون روی سگاز دهنت یبار دیگه بخدا قسم 

بینی .منم می  

از صدای دادش ناخودآگاه ترسیدم و با بغض روی  مبل نشستم. 

ید، اما از توجه به من رفت تو حیاط و د ر ورودی رو کوببی

دیدمش که کالفه راه میره. بغضم که شکست، تازه های ویال میشیشه

تونستم ازش ت میکردم؛ خیلی راح قدر مسخره رفتارفهمیدم چه



 

 

 WWW.98IA3.IR 409 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

و هرچی خوشی  روش رو پیش گرفتم توضیح بخوام، اما من بدترین

بود به ناخوشی تبدیل کرده بودم، اما واقعا دست خودم نبود، هنوز 

خواست حتی فکر خیانت صدرا حرصی و عصبی بودم و دلم نمیهم

دونم اسمش چی بود، اما حتی از فکر کردن بهش به سرم بزنه. نمی

گرفت .درد میهم قلبم   

 به سمت داخل اومد و سمت اپن رفت: 

صدرا!  -  

پشیمونم، اما بدون توجه به من باز  داد چقدرکامال نشون می صدام

ها نشست. بلند شدم و صورتم رو شستم که بیرون رفت و رو صندلی

که با صدرا بتونم آشتی کنم، تو بغل بقیه زنگ رو زدن و قبل این

قرص ماه هدیه، دعوامون رو از یادم برد . گرفتم و صورت قرار  

به خودم فشردمش و بوییدم؛ فقط چند روز ازش دور شده بودم، اما 

ام رو ندیده بودم.انگار صد سال بود بچه  

تابی نکرد؟ مامان بی -  

به  انقدر آرومه که شک دارم کنه مگه مادر؟تابی هم میهدیه بی -

 بچگی تو رفته باشه.

کرد. های درشت شده نگاهم میکه با چشمدیه دوختم رو به هنگاهم

 زیر لب گفتم: به باباش رفته.

زد دایی: وای که مردیم تو راه. مرده راننده هه انقدر حرف میزن

 که مخمون رو خورد.

اش همسن من گفت بچهشیده: تازه آبجی، کلی هم مرده گریه کرد. می

 بوده که مرده.

گیر. خدانکنه، زبونت رو گاز ب  -  

اراحتی؟ ای مادر؟ ما اومدیم ندایی: تو چرا این شکلیزن  
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یکم عصبیم، سر کارخونه ست،  زنی آخه؟صدرا: این چه حرفیه می

 مهم نیست. یه دقیقه میایی تو حیاط؟ 

فس بکشم، میام. چایی داریم؟ ندایی: بذار یکم زن  

نید .لتون رو بذارید، لباس عوض کریزم، برید باال وساییماالن  -  

توجه، با به محضی که رفتن، صدرا رو صدا زدم که بازم بی

ای باال انداختم و هدیه بغل، رو مبل نشستم: گوشیش بازی کرد. شونه  

مامانی، نفسه من . دلم برات تنگ شده بود -  

 صدرا: خودش بچه ست، بچه دارم شده واسه من.

چیزی گفتی؟  -  

بازی گند نزن توش. الست، با بچهآره گفتم مادری مقامش با -  

ها، خیلی دیگه داری زیاده صدرا حواست به لحن کالمت باشه -

کنی.روی می  

با من حرف نزن.  -  

توام با من حرف نزن. -  

ف نزنیم؛ بده من بچه رو .کال باهم حر پس چه بهتر، -  

لکی به بچه من محبت کنی، مگه باباشی؟ االزم نکرده  -  

بار بدون ؛ اما دیر شده بود، چون این گند آخر رو زدم و تو دهنم زدم

که فکر این باشه مامانم اینا بفهمن دعوا کردیم، با سوییچ از خونه این

 بیرون زد و در رو کوبید.

دایی: صدرا کجا رفت؟ زن  

 مامان: شما دعواتون شده؟ 

نه بابا، چه دعوایی؟ جایی کار داشت، هدیه رو بگیر ازم چای  -

 بریزم.

جا کسی رو ریزم. کجا کار داشت؟ ایند خودم میخوامامان: نمی
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شناسه؟مگه می  

خوام آهنگ گوش کنم.می شیده: آبجی من برم تو حیاط؟  

رو دوشت یخ نکنی. قط یه چیز بندازفبرو فداتشم،  -  

فت:دایی با شک رو به من گشیده که رفت، زن  

من شک دارم، صدرا هیچی نباشه  انقدر ناراحت باشه! شیدا نکنه  -

خوای از وقتی ازدواج کردید، من دیگه برات غریبه شدم که نمی

 بگی؟ 

هایی که بهش زدم، اونقدر برام سخت بود که ترجیح دادم گفتن حرف

خوام بدونه تا بابت انتخاب من به عنوان عروس فکر کنه نمی

 پشیمون بشه .

غره چایی رو روی میز گذاشت و وقتی دیدن من اصال ن با چشمماما

کم بیخیالم شدن و -کمجواب نمیدم و سرم رو به هدیه گرم کردم، 

های خودشون گرم شد.سرشون به حرف  

سهیل چی گفته زندایی؟  -  

چطور؟  -  

حتما خیلی تهدید بدی بوده که شماها رو تا این حد ترسونده که  -

تهران . به ما بگید برنگردیمجا یا بیایید این  

شه .م بیخیال میک-خودش کم مامان: چرت و پرت گفت، چی گفت؟  

کنم چرت گفته باشه. شاداب و رد کرده، این دایی: گمون نمیزن

گند بزنه به زندگیتون، پس حواست و جمع کن.  کنهمی یعنی همه کار

دیوونه  رزنم؛ این بچه من انگامن صدرا هم بیاد باهاش حرف می

شناسمش.شده، حتی من مادر هم دیگه نمی  

دایی! اصال حرف ولی قرار نیست ما تا آخر عمر بترسیم زن -

حسابش چیه؟ یکی بذاره من باهاش حرف بزنم. ببخشید این رو 
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گم، اما سهیل فقط دنبال اینه بقیه رو آزار بده. از نظر روحی می

رو کشت تا بهش مشکل داره اون زمان که شاداب نبود، خودش 

تازه اگر شعور داشت، دیگه  من؟برسه. حاال که دارتش، گیر داده به 

خواد باور کنه من و کرد. هنوز حتی نمیبه زنه داداشش رحم نمی

زنی، آقا صدرا هم که هیچی، حرف بهش می صدرا زن و شوهریم،

. از نظر گرده توی روی آدم؛ انگار باعث و بانی همه چیز منمبرمی

منه بدبخت  فهمه،ی احمق و بیشعورم که هیچی نمییه دختر بچه من

 مگه کم تو زندگیم کشیدم؟ تا بود که اون بابای... 

با نگاه به صورت ناراحت مامان، حرفم رو خوردم. خوب 

بابا، هنوز هم مثل همه اتفاق و مرگ دونستم، حتی بعد از اونمی

ره .احترامی بهش رو نداقدیم عاشقشه و طاقت بی  

وقت وقت نشد دست نوازش به سر ما بکشه. که هیچ باباماون از -

اومد بود و کار، وقتی هم می اوایلش که فقط سر کار بود و کار

آورد. وقتی هم که معتاد شد، درد و بالمون فقط اش رو میخستگی

باعث و بانی کنی، انگاریه جوری نگاه می بیشتر شد، نشد مامان؟

خونه بابا هم زدیم بیرون، خاله نذاشت آب  ها؟ ازبودم نا هم مناین

بابا، و یه بچه بی خوش از گلومون پایین بره، بعدشم که من موندم

چون باباش زود ترکمون کرد، بخاطر کارهای اون سهیل. حاال االنم 

بترسم، نکنه آقا سهیل کاری کنه؟ اصال به درک، عمر باید تا آخر

فهمه کس نمیچرا هیچ برای چی ازش بترسم؟ کنه؟خواد چیکارمی

زخم درمون نشده ست؟ من  من تو چه فشاری قد کشیدم و تنم پر از

که زن صدرام، کوچیکترین هیچی از زندگی نفهمیده بیوه شدم، االنم 

کشونه. به کی بگم دردم رو که نگه شیدا حرف من و به دعوا می

ست. تقصیر سرنوشته احمق و نادونه؟! اگر احمقم، تقصیر بقیه 
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گندمه، من نه وقت بچگی داشتم، نه وقت شیطنت. با هزار و یک 

عقده و حسرت بزرگ شدم؛ طبیعی نیست االن رفتارم مثه دختر و 

های دیگه معقول نباشه؟ زن  

ربط، پشت سر ها تو دلم تلنبار شده بود که باربط و بیانگار حرف

 ده بود و اشکم رو صورتمقدر تند که نفسم بند اومهم حرف زدم؛ اون

ی بغلم گرفت. بچه چکید. مامان از جا بلند شد و هدیه رو ازمی

ذره هم آزار و اذیت نداشت، تا من اون لحظه به مظلومم، حتی یک 

دلیلم که شده از کارهای مسخره و بیخودم بیام و بخاطر اون هم 

ه کرد، چدست بردارم؛ کارایی که گاهی خودم رو هم کفری می

.برسه به بقیه اطرافیانم  

دایی ناراحت سرش و انداخته بود پایین و مامانم هدیه رو آروم زن

تفاوتی داد. فشار حرکتی که با صدرا کرده بودم و بیتکون می

بعدش، اونقدر برام دردآور بود که انگار کل وجودم گرفته و راه 

 نفسم بسته شده.

اش گفت: دایی با همون سر به زیریزن  

کارش کنه که الهی خدا بگم چی بابت سهیل شرمندتم خدا شاهده، -

بده که خفت من و باباش رو سر افکنده کرد. خدا منه مادر رو مرگ 

تونم حرف بزنم، چون بینم و نمیرو به چشم میام و خاری بچه

ی خودم مقصره .بچه  

ته؟ تو همه اتفاق بیف مامان: این چه حرفیه فریده؟ مگه تو خواستی این

 مگه خواستی سهیل رگ دیوونگیش باد کنه؟ 

خواد سمیه، من خطا کردم؛ منه دایی: بهم گفته بود شیدا رو میزن

 مادر دیر جنییدم که شیدا رفت زن شهرامه خدا بیامرز شد .

؛ کی بهتون گفت زندایی؟! وقتی که من شوهر داشتم، االنم دارم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 414 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

کشته له کرد، تو ذهنم بعدشم من سهیل و همون شب که غرورم رو 

بودم. بچه بودم، نفهم بودم؛ جذب جدیت و تعصبش شدم، همون 

بینم فقط نقاب بوده، چون اگر واقعی بود، حداقل تعصبی که االن می

کرد.به برادرش رحم می  

، شیدا من مادر شوهرت نیستم دایی: مشکلت با صدرا چیه؟زن

دونی مثه دخترمی .می  

ونیم کمکی کنیم. مامان: بگو، شاید بت  

گند زدم.  تونید بکنید، خودمهیچ کمکی نمی  

 کالفه ادامه دادم: 

کردم. دونم گند زدم یا درست برداشتمیحتی هنوزم ن -  

دهن مردش بداره بهدایی: آدم تا وقتی مطمئن نیست که نباید دهنزن

های مثل گفتی و چی شنیدی که اشک چی دونمشیدا جان. من نمی

ریزه ولی فکر کن ببین ارزشش رو داره؟ مگه چند ت میمرواردی

برید سمت حاشیه و بحث؟ روزه عقد کردید که از االن زندگی رو می  

همه سال با بابات بحث خود من رو دیدی شیدا، این  مامان: صد بار

دونستم راهش خطاست ولی بازم حرمتش رو نگه می کردم؟می

شه. ندگی زناشویی حالیتون نمیها هیچی از زداشتم؛ شما جوونمی

گم شاید، ناراحت بشی ولی شیدا جان، بفهم ببخشید فریده این رو می

و درک کن که صدرا، شهرام نیست. اون خدا بیامرز لوست کرد؛ 

طور نیست، پس تو حرف زدنت یکم سبک سنگین کن این یکی این

بعد حرف بزن مادر. میگن چی؟ حرفی که از زبون درمیاد، مثه 

یره که از کمون درمیره، دیگه راه برگشت نداره.ت  

گید .طوری میدونید چی شده، اینشماها که نمی -  

ده مادر، کرده؟کارهای بابات رو که نکر از مامان: باالتر  
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فهمیدم، حتی این حرف مامان چقدر بغض پشتش پنهونه. خوب می

رم با بابای من که اواخر زندگی مشترکشون، تنها محبتش زدن ماد

اگر واقعا کسی تو  کمربند بود کجا و صدرای پاک من کجا؟ ولی

خورد و اجازه زندگیش بود، چی؟ این فکر مثه خوره مغزم رو می

داد درست فکر کنم یا کامل از حرکات و قضاوتم پشیمون باشم.نمی  

دایی: بگو بینتون چی شده.زن  

شاید صدرا ناراحت شه. -  

کر صدرا و ناراحتیشی، اصال بوجودش واقعا به فمامان: تو اگر 

.نیار  

جواب مامان رو بدم که صدای شیده رو شنیدم که باذوق خواستممی

خندید. نگاهم به سمت پنجره برگشت؛ صدرا برگشته بود و می

 درحال اذیت کردن شیده بود. اشکم رو پاک کردم، اما بازم چکید .

ه خودم، من میرم باال.بمامان هدیه رو بده  -  

زنی، حرف میذاری با ایننشستی وقت می مامان: دیدی فریده؟

زنی. صدرا اومد، خانوم جا زد.با دیوار حرف میانگار   

یستی، بده من هدیه رو .مامان شما جای من ن -  

 زمان با اومدن صدرا، من باال رفتمگرفتم و هم بغل مامان بچه رو از

صدام کنه یا حداقل بخواد  کرد تابوم می-زد و قلبم بومدلم لک می

ناچار رفتم تو اتاقم.  هدیه رو بغلش بگیره، اما خبری نشد و منم  

گرفتم و بوسیدم: هام های کوچیک هدیه رو تو دستدست  

گی کرد. حرف بدی زدم، خدایا چیکار کنم؟ مامان تو میباهام قهر -

ه با ! خدا منو بکشبخشهوقت منو نمی چیکار کنم؟ وای، صدرا هیچ

این حرف زدنم. شهرام! آخ شهرام که اگر بودی، یادگارت رو 

طوری نبودم؟ چرا اون  کردی. من چرا با تو اینمی خودت بزرگ
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کردم و می کردم؟ شایدمنمیرا بچگونه رفتارزمان انقدر به قول صد

گفتی ولی صدرا. خیلی پرروام نمیکردی، چیزی بهم تو بزرگی می

گم ولی تو هنوزم عزیزترین منی ز صدرا به تو مینه؟ نشستم دارم ا

وقت از یاد بابام شهرام هیچ مگه نه مامان؟ عمرمم عزیزمی.تا آخر

 ما نمیره.

بار هدیه هم زیر گریه ام دراومد و اینگریه ، بازهای خودماز حرف

بار خیلی گرفته زد، انگار بچه هم خوب فهمیده بود دل مادرش این

شد. با هول در کردم آروم نمیزد و هرچی تالش میمی بلند جیغ که

سینه صدرا شدم؛ اشکم رو صورتم بود، اما بهکه سینهرو باز کردم 

 حتی نگاهمم نکرد و به سمت هدیه رفت و بغلش کرد: 

حق داری  ای ؟تو هم از مامانت شاکی چی شده فرشته کوچولو؟ -

کنی؟ فقط دخترهای گریه می خب، گریه چرا؟ مگه تو زشتی که

کنن.زشت گریه می  

به  داشت. تکیه دادمتو این حالت هم دست از تیکه انداختن برنمی

 دیوار و نگاهش کردم: 

نذاشتی که ما شام کوفت کنیم، حداقل برو اگر زحمتی نیست، گرم  -

ان؟ها بخورن. اصال فکر کردی تو راه بودن گرسنهکن این بیچاره  

گفت، حتی به فکرمم سرم پایین افتاد. راست میگرفتم و لبم رو گاز

 نرسیده بود و از وقتی اومده بودن، یه بند گله و شکایت کرده بودم .

به  کنم، باز و تا خواستم نگاه صدرا رو شکار سرم و باال آوردم

آروم شده بود و تو بغل صدرا دلبری  امنگاه کرد. بچهی آرومهدیه

کرد.می  

شد پایین برم، اما باالخره دل و زدم به دریا و از خجالت روم نمی

گرم بشه. نگاه کردن بهشون، غذا رو گذاشتمبدون  
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ها رو توی دیس میز رو چیدم و صدای ماکرو که دراومد، کباب

 گذاشتم .

مامان بیایید شام. -  

 مامان: چه عجب یادت افتاد مادر.

خوب نبود. ببخشید دیدی که حال روحیم -  

؟ مامان: قهرید  

ماست، ولش کن .ماوهوم، االن زندایی زو -  

 مامان: فریده بیا شام.

دایی: اون شیده رو هم صدا کنین، این چرا از آدم بدور شده آخه.زن  

شه. مامان: سن بلوغشه دیگه، چند وقته با کسی دمخور نمی  

ها، بذار من صداش کنم.گیرهیدایی: افسردگی مزن  

پیشش . یید من میرمدایی، شما بیاخواد زننمی -  

در رو باز کردم و کنار شیده نشستم. غرق آهنگ بود و سرش رو، 

رو به آسمون گرفته بود. یه ضربه آروم به دستش زدم که سریع 

هاش درآورد :هندزفری رو از گوش  

بله آبجی؟   -  

جا، در حال آهنگ گوش دادنی. وقتی اومدی این چرا نمیایی تو؟ از -

یی؟ دوست نداشتی بیا  

 خورد، منم دلمهاتون که به درد سن من نمیآخه شما حرف -

گوش کنم، همین. خواست آهنگمی  

گن با ای؛ میطوریگن خیلی وقته ایندایی میولی مامان و زن -

اش تو اتاقتی و اصال هم به درست زنی، همهکسی حرف نمی

رسی.نمی  

گه، اما وقتی سرش می چی تا ببینم اضافه کرده بودم ها رو خودماین
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گرفته . امیه دستی پایین افتاد، فهمیدم  

حوصله درس ندارم . -  

سواد بمونی؟ خوای بیچرا؟ می -  

قراره تا دیپلم  خب منم مگه تو نرفتی دانشگاه، چیزی شد آبجی؟ -

دیگه، بعدشم کی منو تشویق کنه؟ بابامون که فاتحه، زنده هم  بخونم

بگه آفرین، مامان هم که یا  مدال بندازه گردنم اومدبود عمرا می

گریه  کنهدنبال کارهای توست یا نشسته و عکس بابا رو نگاه می

جا خیلی تنهام آبجی .اون کنه؛ منمی  

خوای با صدرا حرف بزنم چند روز بیایی پیش ما؟ البته وقتی می -

 جامون درست شد.

شه .پیش شما باشم، چیزی عوض نمی روزمچند  -  

توی دونمشیده، من میببین  ها!دیگه قرار نشد انقدر ناامید باشی -

شده رفته؛ تو باید اونقدر درس زندگی خیلی اذیت شدی، اما تموم

و با بخونی که بتونی گذشته رو جبران کنی. تازه باید بهترین 

ازت سوال بپرسه و  ترین خاله برای هدیه باشی. دلت میاد اونسواد

اشی جوابش رو بدی؟بلد نب  

خواد، پاشو بیا تو کباب بخور؛ با همین صدرا: مطمئنا دلت نمی

های کثیم درست کردم بچه زشته.دست  

میده. شیده: من بیام خونتون داداش صدرا، هر شب حرصم  

ی ما؟ صدرا: کی گفته تو میایی خونه  

 شیده: آبجیم.

زنه، ما خونمون مگه چقدره خودش حرف زیاد می صدرا: آبجیت از

  توش جا شی؟ تو هم

 ی شیده فهمیدمبه شیده، اما از خنده پشتم به صدرا بود و نگاهم
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 جوابش رو بدم منم خواد غیر مستقیم منو اذیت کنه؛ اما تا خواستممی

آشتی کنه، شیده بلند شد و داخل رفتن . بلکه باهام  

 با ناراحتی داخل رفتم؛ مامان هدیه رو بغل داشت .

گهواره داره، بذارش  کهکنی! خب این مامان زیاد داری بغلیش می -

 اون تو .

دیگه. بچه نیست، من باید باشم تو که حواست به -  

بخور. اومدم مادر من، شما غذات رو -  

مه عادت داره حواسش به چیزهای مهم زندگیش نباشه ع صدرا: کال

 جان، چیز جدیدی نیست.

نگاهی بهش انداختم که روش رو به سمت دیگه برگردوند؛ نگاه 

دایی، رو صورت صدرا و نگاه عصبی مامان، و ناراحت زن خیره

 به صورت من نشست .

وقت دوست هدیه رو ازش گرفتم و روی مبل نشستم. صدرا هیچ

ای که جلوی نداشت کسی بفهمه بینمون چی گذشته، اما االن با تیکه

انداخت . بقیه بهم  

مرسی.  شیده: من بسمه  

 صدرا: چیزی نخوردی که وایسا ببینم .

 شیده: سیر شدم بخدا.

کامل نخوردی. تو هم ذارم بری، هنوز یه دونهصدرا: نمی  

: اصال این بچه همه سیستمش بهم  ریخته. خب شیده، صدرا مامان

 زحمت کشیده، مادر بخور دیگه.

جا بشین شیده.خوری، بیا ایننمی -  

خوان ها میصدرا: همیشه خدا همه به یه سمت شنا کنن، بعضی

 برعکسش برن تا ثابت کنن جهت رودخونه رو بهتر فهمیدن.
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هات چیه آقای بانمک؟ شه بگی دلیل این تیکه طعنهمی  -  

مامان اون دوغ رو بده. -  

زنم.حرف می با تو دارم -  

مشکل هم دارید، برید  خجالت بکشید! باهم بس کنین؟ شهدایی: میزن

 . ازشنیدیم هاتو خلوت خودتون حل کنید. شب اوله اومدیم، نگاه چی

نگرفتتون رو خوردیم. اول فقط غصه زندگی پا  

گذره واقعا.ها تو مغزتون چی میفهمم شما جووننمی مامان: اصال  

بگم. عمه شامتون رو بخورید؛ همین رو  خواستممی صدرا: اتفاقا منم

ها دارم. به دخترت خیلی چیزا رو یاد ندادی؛ حرف بزنیم، من حرف

 احترام به همسر، اعتماد بهش و اصال دیگه یاد ندادی.

 مامان: من کوفت بخورم. خب، یه کالم بگید چی شده؟ 

منم. چیه قضیه؟  خورمدایی: نمیزن  

 شیده: من غذام رو خوردم میرم بخوابم.

شنویدی که مثه خواهرت موندی حداقل چهارتا کالم میصدرا: می

 نشی، برو باال بخواب .

با ناراحتی سرم رو پایین انداخته بودم که همشون اومدن کنارم 

 نشستن.

شناسید. من من و بیشتر از ایشون می صدرا: شما دو نفر بگید که

 چقدر این خانم رو دوست دارم؟ 

 مامان: برو سر اصل مطلب.

 هر صدرا: د اصل مطلب همینه عمه، قرار نیست چون دوسش دارم

ای کرد، وایسم نگاهش کنم که به تیریچ قبای خانم بررفتار زننده  

.نخوره تالشم  کنم؛ دارم تمام کنم همه چیز براش فراهمدارم سعی می

ذارم وسط که از زندگی با من لذت ببره و حسرت هیچ ننه رو می
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حتی اما این خانم بخاطر یه موضوع چرت کهقمری رو نخوره، 

 واینیساد حقیقتش رو بفهمه، امشب هرچی دوست داشت و نداشت بار

 من کرد.

ها سیر تا پیاز رو از زبون خودت نشستی مثه خاله زنک که شما -

گی، دلیلش رو هم بگو آقا صدرا.می  

 کی ازکه یاین گم؟ من همیشه متنفرم ازکنی نمیواقعا فکر می -

ام باشن؛ اما زنم زندگیم خبردار شه، حتی اگر اون یکی مادرم و عمه

کردم بینمون چیه تو اون مغزش شناسم، امشب رو نمیرو خوب می

 بوده چید که حتما من یه ریگی به کفشمشست، هزار تا سناریو میمی

م.که رو نکرد  

بگید قضیه چیه .کل باهم، درست مامان: به جای کل  

 یه خط بیشتر که من از اول زندگیم این قراره : قضیه ازصدرا

جا نشسته، قبل نداشتم، این خطمم دست همه بود. همین خانمی که این

 ، گوشیم و یبار دست گرفت، بهشمکه اصال خبری بین ما باشهاز این

انگار این چیزها  پاک کنه؛ گوشیم گفتم هرکی رو دوست داشت از

جز خودش و بعد زهرای خدابیامرز،  ز همون اولمرو یادش رفته. ا

هیچ زنی به عنوان عشق و دوست داشتن برای من مهم نشد. امشب 

ذاشتم، هیچ مشکلی هم بینمون نبود، گوشی من زنگ کباب میداشتم 

برداشته، نکرده حداقل دق و دلیش رو سر دختری خورده، این خانم

زنه .ت به من میزده؛ اومده انگ خیانخالی کنه که زنگ   

 برگشت سمت من: 

بافهم و شعور، من اگر اهل این بودم که خیانت کنم،  آخه دختر -

کردم تا منو قبول چرا زن گرفتم؟ چرا باید اونقدر التماست می دیگه

 کنی؟ 
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که خوابش برده بود. کردم پایین افتاده بود و به هدیه نگاه می سرم

جواب هم بود. از جا بلند شدم و گفت و منتظر صدرا یه طرفه می

 هدیه رو روی پتوش، رو مبل تک نفره خوابوندم و باز سر جام

 نشستم .

زنم، شیدا خانم. حرف می با شما دارم -  

کرد.داشت میهرکسی جای من بود، بد بر -  

برداشتی نداری از شوهرت بپرسی، حق هیچ که مامان: قبل از این

 شیدا.

زنت حساسه، دونی می . تو کهشیدا حق میدمدایی: نه، من به زن

 وظیفته خطت رو عوض کنی.

، ببین بزنم بیا جلوی چشمت زنگ صدرا: اصال مهلت داد؟ بهش گفتم

کیه؟ خانم مگه قبول کرد. فقط قهر کردن بلده؛ وایسادن و دفاع کردن 

گفت که دلیل  ها بهمدونه چیکه خودش خوب میبلد نیست. بعدشم 

بگم.نداره   

دادی من توضیح بدم؟ ن برعکس بود، تو مهلت میاگر جامو -  

. بوده چیزی بوده، مربوط به گذشته رمآره، چون اگ -  

ای که ربط داده بشه به آینده، باید جواب براش داشته باشی.ذشتهگ -  

وصل بود به آینده بله. این دختره که زنگ زد، چند سال  اگر -

تونه زنگ بزنه که می فکر کرد هنوزم ور بود، تازه برگشته،اون

 زنگ زد.

دونی؟ کجا می وقت تو این رو از اون -  

بیرون، زنگ زدم بهش. اونجایی که وقتی رفتم از -  

تو حق نداشتی بهش زنگ بزنی. -  

 ذارم هیچ خری زندگیم رو که با سختی بهش رسیدمببین من نمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 423 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

بزنه.  رو بهم  

زنه، با این چیزها نیست آقا صدرا، تو اگر که بخواد بهم باونی -

تونه زندگیت رو بهم بزنه .کس نمی خرابکاری نکنی، هیچ  

ردم؟ مچم رو با دختر گرفتی؟چه خرابکاری من ک -  

دایی: حیا کن صدرا.زن   

خودشم  زنه؟صدرا: د آخه مگه نمیبینید هنوز حرف خودش ذو می

خواد. به وهللا دنبال بهونه بود شر راه بندازه؛ داره دونه چی مینمی

خورم، به بینه سر داداش گاوم چقدر دارم حرص و جوش میمی

که یکم مراعات کنه، این شده وضع و اوضاعمون. شیدا جای این

دونی من کنی، اصال میاحت قضاوت میشینی رخانم شمایی که می

ای کدوم بهم عالقهدونی هیچاین دختر رو چند ساله ندیدم؟ اصال می

 نداشتیم؟ 

دونست تو اون حتی نمی مگه بحث من عالقه داشتن یا نداشتنه؟ -

 ازدواج کردی.

ور دنیا کشته مرده گی نگو نه، دختره از اونگم داری چرت میمی -

ام که آمار منو داشته باشه؟ چطوری باید با سلبریتیمنه یا نکنه من 

شد؟ خبر می  

سهیله؟ دایی: صدرا؟ نکنه اینم کارزن  

شناسه صدرا: وهللا دیگه مغز من داره رد میده. دختره رو سهیل نمی

که چطوری بره پیداش کنه، اصال از کجا فهمیده. وایسا ببینم! راست 

نکنه  بودن همون زمان هم،گی، طناز و سهیل با هم جون جونی می

 سهیل گند زده؟ 

الکی ادا درنیار صدرا، سهیل چیکار به دوست دختر قبلی تو داره؟  -

کار رو دونست که امکان داره من بفهمم بخواد این اصال از کجا می
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 کنه؟ 

مون رو کالفه شه بزرگ شی؟ دیگه داری همهمامان: شیدا می

کنی با این رفتارهات. می  

 وقت من دارممن، اون کسی که بهش توهین شده منم! اونمادر  -

کنم؟ جالب شد.تون میکالفه  

ایم، صدرا: ولش کنید اصال، قهر بمون شیدا جان. من آدم عوضی

کنی. مامان چطوری بفهمم کار اونه یا نه؟ درست فکر می  

دایی: زنگ بزن به خود دختره زیر زبون بکش، یه دستی بزن؛ زن

کنی.می هرچی فکر  

خوام زنگ اوهوم که به این بهونه بهم نزدیک هم بشن؟ من نمی -

 بزنی به اون.

صدرا: چه غلطی کنم پس؟ چی دوست داری؟ تکلیفت با خودت چیه 

گردیم کنی منو، اصال همینی که هست، برمیشیدا؟ داری روانی می

شونم خونه، به بچه داریت برسی؛ خودم میرم تهران. منم تو رو می

حال. خوب شد؟  عشق و  

مامان: صدرا کم گندو هم بزن. شما دوتا چتون شده؟ کار سهیل باشه 

یا نباشه که اگر هم باشه، با این دعوا و اختالفی که بین شما افتاده، 

اش برسه .بنظرم کلی هم موفق شده به خواسته  

کنم .عاقش می بار نسهیل باشه، ایدایی: خدا شاهده اگر کارزن  

زندایی که بلند شد، ناخودآگاه دهنم بسته شد و باناراحتی صدای گریه 

 نگاهش کردم. اولین نفر صدرا بود که بلند شد و بغلش کرد:

کنی؟ این عروست اگر عقل داشته باشه، دیگه تو چرا گریه می -

تونه زندگیش زو خراب کنه.کس نمیهیچ  

 د باهامزمان اخمم کرد؛ انگار تازه یادش افتاچشمکی به من زد و هم
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گرفته بود، اما منم روم رو به سمت دیگه چرخوندم  امقهر بوده. خنده

 که باز طاقت نیاوردم :

کنیم. این زندایی آروم باشید، ما مشکلمون رو خودمون حل می -

قضیه هیچ ارتباطی با سهیل نداره؛ اصال با عقل جور درنمیاد واقعا، 

ه کی به قول صدرا خواسته خبر دار شه که دختراون از کجا می

 ایران میاد؟ 

که االنم کار اون باشه یا نه، رو صدرا: در ارتباط بودن باهم ولی این

دونم.نمی  

کنه. چه کار سهیل باشه، چه نباشه، نتیجه من که فرقی برام نمی -

 یکی بوده.

 صدرا: درسته، تو اصال حرف بعدیتم درسته.

و جدله؟ فریده پاشو این ها، االن وقت بحث مامان: د آخه زبون نفهم

دوتا رو تنها بذاریم، انقدر بزنن تو سر و کله هم تا آدم شن. بریم 

 بخوابیم؛ بابا از وقتی رسیدیم، یه آب خوش نذاشتن کوفت کنیم.

جا، فقط جنگ ام سر رفت اینصدرا: منم میرم لب دریا، حوصله

 اعصابه.

ها.جایی نمیری -  

دی .بچشم عباس آقا، هرچی شما دستور  -  

خوام بری.جدی گفتم، نمی -  

و برو بپوش باهم بریم، نمیایی من برم.ناراحتی پاش -  

بچه تازه خوابیده. -  

تونی بیای. همراهته، اینه که بدون اون نمیآخه نیست همه جام -

 مامان هدیه رو نگه دار، ما بریم بیاییم.

زندایی صورتش رو با دستمال خشک کرد و سری تکون دا، اما 
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 مامان پوفی کشید :

من بیشتر  فرداخدا شاهده از بچه، فقط زاییدنش رو فهمیدی تو، پس -

 حق مادری دارم تا تو.

خب نمیرم اصال، ولش کن. -  

مامان: پاشو برو خودت رو لوس نکن؛ تو رو هرچی کمتر ببینم، 

خورم.حرص میکمتر  

ب برم شیده رو هم صدا کنم، باهامون بیاد ؟ حالش اصال خو -

 نیست.

 مامان: خوابیده تا االن.

صدرا: من میرم ببینم خوابه یا نه. بچه رو کال به حال خودش رها 

 کردید، چسبیدید به این یکی تحفتون.

صدرا بس کن. -  

یار لباس عوض کن.باشه بس کردم، تشریف ب -  

راحتم. -  

جدی؟ من ناراحتم، لباست زیادی بلنده، آخه برای همین جای مانتو  -

کنی.ستفاده میازش ا  

آره، بلنده بنظر من. -  

قطعا نظر تو برام تو این چیزها مهم نیست، بیا برو باال لباس  -

 درست بپوش بریم.

 چشم و ابرویی نازک کردم که باال رفت.

ها باال رفتم. مامان زحمت جای هدیه رو بغل گرفتم و آروم از پله

نم خوب کهدیه رو از قبل توی اتاقشون کشیده بود. فکر می

دونست من هنوزم سر به هوای عالمم. تو  جاش آروم می

 خوابوندمش و صورتش رو نرم بوسیدم :
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ها، فکر نکنی حواسم بهت نیست؛ تو مامانی من خیلی دوستت دارم -

عقله.ی جون مامانی، فقط مامانت به قول صدرا بیهمه  

به  هرحالگی بابا صدرا که عادت کنه. به کنی بهش نمیخوب می -

 قول تو بچه از خون من نیست .

هام رو درهم کردم؛ دم در دست به سینه وایساده هینی کشیدم و اخم

 بود .

نرفتی پیش شیده؟ تو مگه  -  

جا چینه؛ منو با این گندگی اینهاتم آلبالو گیالس میخداروشکر چشم -

 ندیدی. برو لباس عوض کن، راضیش کنم من.

خودمون رفتم، اما صداش از الی در از کنارش رد شدم و تو اتاق 

 اومد. 

امشب چون قاطیم، اصال سعی نکن با تیپت بدتر عصبیم کنی، یه  -

 لباس ساده بپوش تشریف بیار.

ساحل. ده سانتی، میام پوشم، با کفشمی داره االن لباس دنبالهن -  

از تو بعید نیست. -  

نمیری حرف بزنی، خودم برم. -  

ترسه سمتتون بره .دم میآه همین؛ جفت خواهرها، مث  -  

باجدیت سمت اتاق شیده رفت و منم یواشکی پشت سرش رفتم، فقط 

 صدای شیده رو شنیدم: 

داداش حوصله ندارم، شما برید. -  

کال  صدرا: د بچه، مگه افسردگی داری تو؟ چرا این شکلی شدی؟

طوری پیش بری، مش حسین بقال هم آدم بدور و ساکت، ببین این

ها.گیرتتنمی  

ه که ازدواج کردن خوشبختن؟ به جهنم، مگه بقی -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 428 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

من فلک زده از دست اون خواهر گیس کی االن بدبخته؟ بجز -

ات .بریده  

کس شاد کنه؟ نگاه هیچهمه دیگه، کی االن احساس شادی می -

کس حواسش به من نیست. من آبجی رو دوست دارم ولی نیست؛ هیچ

د کردنه اونه، نه من.تمام هم و غم بقیه، شا  

گفتی خرس گنده که من شخصا بجای شیدا، رو زودتر می خب، این -

 بیام تو رو بگیرم .

 شیده پقی زد زیر خنده و صدرا هم خندید .

کنی؛ ببین من نهایت ای به چه چیزهای فلسفی فکر مینیم الف بچه -

فکرم تو سن تو، این بود که چطوری برم اتاق آقابزرگ، اون 

هاش رو بپیچونم یا چطوری بقیه رو اذیت کنم. این تو سرت نباتاب

ای که گرفتی، باشه، با غصه و آهنگ و این حال بد و فاز مسخره

کس دیگه تو رو توی حریمش میرن؛ هیچ کم از دور و برتهمه کم

روحیش رو بهم نریزی. شاد باش خنگ خدا، کسی بهت خواد که نمی

مهمی، خودت برو برای خودت شادی  محل نمیده هم نده، خودت که

 محیا کن.

کنم مثال؟  کار چی -  

پاشو با ما بریم ساحل، ببین چقدر اذیت کردن مردم مزه میده، البته  -

جا کلی کارو نکن که یهو ملت و سکته ندی؛ میریم اونزیاد هم این

خندیم، قول بهت میدم.می  

خندید. نمیتو که با آبجی قهری، اصال -  

میدم آشتی کنم؛ بذار یکم ادب بشه، دیگه منم الزمه جذبه به قول  -

 خرج بدم.

که صدای مامان  با شنیدن این حرف از زبون صدرا، لبخندی زدم
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 دراومد: 

فال گوش وایسادی؟  -  

اومد هاشون میزدم تو سرم و سریع پریدم تو اتاق، اما صدای خنده

مچم رو گرفتن و من حسابی ضایع شدم. که  

دایی و مامان جدیتی مصنوعی، بیرون رفتم و شیدا و صدرا و زنبا 

 رو در اتاق، دست به سینه دیدم.

 صدرا: چقدر بده فضولی.

چی؟ فضولیه چی؟  -  

 مامان : گوش وایسادن.

من نبودم. -  

گه، شیدا نبود؛ مامان فریده تو بودی؟ خیلی صدرا: راست می

تربیتی .بی  

بگذره.بخندید؛ خوش شماها، همیشهدایی: از دست زن  

با اصرارهای صدرا، شیده هم با ما همراه شد؛ اما همون اول راه؛ 

رو  امزدههنذفری گذاشت و تو دنیای خودش غرق شد. نگاه خجالت

گشت و از صورت صدرا بود و نگاه نگرانم، هراز چند گاهی برمی

کرد.آیینه به شیده نگاه می  

حالش خوب نیست. -  

گی؟ کی رو می ها؟ -  

گم، خواهره نمونه.شیده رو می -  

کنم.دونم براش چیکارمتوجه شدم ولی نمی -  

این بچه سن حساسیه، وقتی تو ازدواج کردی، تو  براش وقت بذار. -

کس حوصله خودشم نداشت، خونه همیشه جنگ اعصاب بود. هیچ

و. دقیقا تو اوج نوجوونی که باید بهش توجه چه برسه به این بچه ر
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بگم  خوامبینی. نمیاش شد اینی که میشد، کم کاری شد و نتیجهمی

تنها کسی که گاهی حواسش بهش بود، من بودم. خیلی آدم خوبیم ولی  

آدم خوبی هستی. -  

هوم؟ نشنیدم. -  

گم اتفاقا خیلی آدم خوبی هستی، تو بهترین مردی هستی که می -

شد خدا بوجود بیاره.می  

شنوم؟ شیدای مغرور؟ میاین حرف رو از کی   -  

صدرا، فقط احمقم همین. من مغرور نیستم -  

گی احمق! تو فقط هیس، دفعه آخرت باشه به عشق من می  -

 حسودی، همین.

تا بتونم ی شالم ور رفتم سرم رو باخجالت پایین انداختم و با گوشه

 .گرفت راحت حرف بزنم، اما نذاشت و دستم رو

بزنیم؟ جا حرف  رسیدیم اون -  

.اوهوم -  

 برگشت و دستش رو جلوی صورت شیده تکون داد:

پیاده شو عاشق پیشه . -  

مزاحمتون بشم. خواستمشیده: نمی  

کباب، حداقل یه کاری کن بهت خوش صدرا: حاال که شدی نون زیر 

 بگذره.

بعد بیام پیشتون؟ بزنم، شیده: من یکم قدم   

ش کردم: نگاه صدرا اخم آلود شد و من سریع تر  

بزنم؟ اصال معلومه تو چته؟  دمیعنی چی تنها ق -  

 شیده: هیچی بخدا، فقط یکم.

باز جوابش رو بدم که صدرا دهنم رو بست: خواستممی  
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باش لطفا.  جلوی دید خودم -  

ما به سمت دریا رفت.  پیاده شد و جلوتر از ماشینشیده خوشحال از

آروم کنار هم قدم -شدیم و آروم ای کشیدم، پیادهپوف ناراحت و کالفه

 برداشتیم و سمت آالچیق رفتیم.

وقت  ی محبته، ترش کردن بهش نتیجه عکس میده؛ هیچصدرا: تشنه

. شهفراری میطور حرف نزن شیدا، ازتای به سن شیده، اینبا بچه

بینی شد، به خودت میایی و میچی بهفهمی حتی چییه روز که نمی

فاصله دارید و حس خواهرانتون از بین رفته و هم ها از فرسنگ

 کمرنگ شده.

من فقط نگرانشم. -  

آمیز بهش نشون بدی، نه سعی کن این نگرانی رو تو کلمات محبت  -

 داد و بیداد و دعوا.

قصدم این نبود. -  

ت کار کن.شناسمت؛ اما یکم رو حرف زدندونم، میمی -  

ناراحتی نه؟ ازم  -  

خیلی.  -  

دونم، حق داری بهم بگی بچه، دونم چم شده صدرا بخدا نمینمی -

بگی حق داری؛ فقط باهام قهر نکن. تو  هرچی مسئولیت،بگی بی

 تنها کسی هستی که طاقت قهرش رو ندارم.

هم شدی. و این یعنی باالخره وابسته -  

فهمم چه مرگم شده؟! رفتارم نمیکه خیلی وقته بودم، فقط االن اون -

دونم. ه، صدرا بقرآن خودم بهتر میزشت  

کنن، من چه رازیه همه فکر می دونمگرفت شیدا، نمیازت دلم -

هایی که دوسشون شم، اما برعکس من از آدموقت ناراحت نمیهیچ
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ها رو ندارم. یکسری رفتارها و حرف وقت توقع و انتظاردارم هیچ

ی ناراحتیش حاضر تک برادرم، کسی که برا رو االن ببین؟ شرایطم

بهبودم جونم رو بدم،  داده. بنظرت این عذاب کمیه؟  گیر زنم زندگی 

خوام باعث آرامشم باشی، تو می من تو شرایط خوبی نیستم شیدا. از

دونی من چقدر شهرام رو دوست نه رنجش من. تو خودت خوب می

 داشتم ولی حرفی که زدی ...

ونم.داشتباه کردم می جون من دیگه نگو، -  

 چون واقعا دلم شه درسته؟ ولی قرار نیست این اشتباه دیگه تکرار -

ی من تمام هم و غمم آرامش تو و هدیه و در آینده بچه ازت گرفت؛

خواد وقتی از عالم و آدم ناراحت بودم، بیام و تو می امونه. دلمدیگه

 آرومم کنی.

دونم.ام صدرا، میمن زن بدی -  

ولی حرفی  خرمکنی. خدا شاهده نازت رو مییبد نیستی، ناز م -

نزن که غیرت من رو زیر سوال ببری. من اگر اون دختر یا 

کردم؛ وقت التماس تو رو نمیهرکسی دیگه تو زندگیم بود، هیچ

دست بدی . وقتی خودم معتقدم از هرکردموقت اصال ازدواج نمیهیچ

کنم که نمیکاری  وقت خودمگیری، هیچاز همون دست پس می

این  فهمی،وقت تو نمیاگر عوضیباشم، هیچ کائنات سرم بیاره. من

 وقت متوجه هم، تو هیچکاری کنمخواستم رو شک نکن؛ اگر می

منو  شدی. گوشی من همیشه پیش خودته، خودت از قدیمنمی

ی براشناسی. منکر شیطنت و کارهای قدیمم نیستم، دلیلی هم می

ولی وقتی به تو یا علی بگم، عمرا بزنم زیرش. بینمنمی انکار  

ببخشید. -  

هام اشکی سوخت و چشم که خودم هم دلم گفتم قدر آروم و مظلوماون
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ه؛ گفت، صدرا آدمی نبود که بخواد به من خیانت کنشد. راست می

سرازیر شده بود، اونقدر زیاد بود که  ای که به وجودممنفی اما افکار

و عقلم به صورت کامل از بین رفته بود و کارهایی انگار شناخت 

 امراضی نبودم. دست صدرا دور شونه که خودم هم کرده بودم

، عصبی از جا بلند شد و با حرف بزنم نشست؛ اما تا خواستم بازم

هایی درشت شده نگاهش کردم و داد سمت دریا رفت. گیج و با چشم

یک شیده بودن و یکیشون دویدم سمتشون. دوتا پسر بودن که نزد

 باهاش حرف میزد؛ اما صدرا تا رسید بهشون، مشت محکمش بود

کشیدم و دویدم سمت شیده، اما وقتی که زیر چشم پسره نشست. جیغی

که شیده سر صدرا داد زد تا پسره رو ول کنه. هولش  کردم تعجب

 دادم: 

 ی اینزنی، بجابرو اونور ببینم، خجالت بکش. سر صدرا داد می -

 که از خجالت آب بشی؟ 

 شیده: توروخدا ولش کن، دوستمه.

صدرا با بهت برگشت سمت شیده و یه نگاهی به پسره انداخت. 

که بشکون بدجوری از بازوی شیده گرفتم  اونقدر عصبی شده بودم

 که اشکش دراومد .

تونی شلوارت رو باال صدرا: دوست چیته؟ پاشو ببینم پسر، تو نمی

کیه؟ این شیده با توامسته چی چی شی؟ بکشی؟ دو  

که  شناسیمدوست پسره: آقا یه لحظه گوش کن، ما شمارو می

 وایسادیم بزنی تب تندت بخوابه.، من رضام .

دستش باال اومد تا به صدرا دست بزنه، اما صدرا دستش رو پس زد 

و نگاهش گیج سمت پسره که هنوز رو زمین بود نشست. عصبی 

ت و بازوی شیده رو گرفت و کشید: چشماش رو بس  



 

 

 WWW.98IA3.IR 434 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

یه الف بچه دوست پسر داری؟ یه بالیی سر تو بیارم من. یا ببینم،ب -  

 دنبالشون رفتم که پسره صدام زد:

بجی، به خدا من شیده رو دوست دارم.آ-   

 کالفه گفتم: 

زدید؟ خجالت آخه شما مگه چند سالتونه دم از دوست داشتن می -

 بکشید .

پسره رد شدم و رفتم سمت صدرایی که تا رسیدم،  عصبی از کنار

 دستش بلند شد و کوبیده شد تو صورت گریونه شیده.

زنی؟ یتیم گیر آوردی؟ شیده: برای چی می  

صدرا: د ببند دهنت رو، تو کی انقدر عوضی شدی شیده؟ بچه تو رو 

 چه به دوست پسر؟ تازه سنت دو رقمی شده.

 شیده: مگه چیه؟ مگه گناه کردم؟

که از خجالت آب شی، وایسادی تو دهنت رو ببند شیده، به جای این -

 روی صدرا؟ 

شیده: کی حواسش به من هست که من نرم سمت کسی دیگه؟ تازه 

ای هست؟ چطور تا چند روز پیش سر همه به تو یادتون افتاده شیده

 گرم بود، تازه فهمیدید باید چشم بدوزید به کارهای من؟ 

کنم، برای من فلسفه نچین شیده. من یه کاری با تو میصدرا: ببین، 

 اسم دوست پسر اومد تن و بدنت بلرزه؛ مگه من مردم که تو

صاحابت رو بده.بذاری؟اون بی مج پا اینجوری  

شیده با ترس گوشی رو گرفت پشتش، اما صدرا اونقدر محکم 

 گرفتش که گوشی و از دستش کشید و گذاشت تو جیبش: 

بیفتید.راه  -  

صدرا وایسا. -  
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شیدا االن اعصاب ندارم، راه بیفتید تا یه بالیی سر جفتتون  -

 نیاوردم. 

ی گریون رو نگاه کردم و راه افتادم؛ وقتی دیدم دنبالم باحرص شیده

 نمیاد، برگشتم که دیدم به پسره اشاره میده. باز سمتش برگشتم :

بیفت تا بدترش شیده انقدر سگم نکن. گند زدی به امشب، راه  -

ها.کنهزنه نصفت مینکردی؛ صدرا می  

اصال صدرا چیکارست؟  -  

احترامی کنی، دمار از ببند دهنت رو، یه بار، فقط یه بار بهش بی -

روزگارت درمیارم، فهمیدی؟ یه کالم بهش بد بگو، ببین من 

.کنمچیکارت می  

بی رو کشیدم و سمت ماشین بردم. با نشستنمون، نگاه عص دستش

صدرا سمت شیده برگشت و شیده خودش رو جمع کرد و به شیشه 

چسبید. دستم رو روی دست صدرا گذاشتم تا به قول خودش تو 

شرایط ناراحتیش بتونم باعث آرامشش باشم، حتی اگر پای خواهر 

 خودم وسط باشه.

 صدرا چند لحظه ساکت بود، اما یک دفعه منفجر شد: 

سر؟ یعنی خاک بر اون سرت شیده، آخه بچه تو رو چه به دوست پ -

کردی من نسوزم. این بچه قرتی، حداقل یه آدم حسابی پیدا می

زنه؟ وقت دم از دوست داشتن میتونه بکشه باال، اونشلوارشم نمی

اصال تو مگه چند سالته که به فکر عشق و عاشقی افتادی؟ بدبخت 

 سرت میاره. اصال حالیت هست چیپس فردا هر بالیی بخواد 

گم؟ می  

های شیده، انگار دلش به رحم اومد و منم که فقط سعی با شنیدن گریه

گند نزنم .کردم سکوت کنم تا می  
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صدرا: آبجی من، عزیزه من، هرکی که گفت دوستت دارم، واقعی 

نیست. چرا دل میدی به این پسرهای کوچه خیابون؟ اصال چطوری 

 آشنا شدید شماها؟ 

ای تو؟ کی ؟چیکارمی؟ بابامی ؟ داداشمی تو  ها؟شیده: به تو چه  

 باعصبانیت عقب برگشتم که صدرا دستش رو جلو صورتم گرفت .

کنم، به تو زبون صدرا: باشه من هیچ کارتم، حاال بهت حالی می

 خوش نیومده.

 شیده: گوشیم رو بده.

صدرا: بشین تا بدم. دمار از روزگارت درمیارم که اسم صدرا اومد، 

بهت خندیدم، با  نی، وایسا! خیلی پررو شدی، دوبارجات رو خیس ک

زمینی طرفی؟ خودت گفتی با سیب  

گوشیم رو بده. شیده: صدرا توروخدا  

درمون ..صدرا: صدرا و درد بی  

های عصبی های شیده و نفستا رسیدن به ویال، فقط صدای گریه

کدوم آروم کردم، هیچخورد و هر کارم میصدرا به گوشم می

دن؛ این وسط فقط دست من بود که هر ازگاهی زیر فشار شنمی

حرف بزنم . شد و جرات نداشتمدست صدرا له می  

که شیده بتونه کاری به ویال که رسیدیم، صدرا پیاده شد و قبل این

 کنه، خودش ماشین رو دور زد و  در سمت شیده رو باز کرد: 

پیاده شو.  -  

خوای به مامانم بگی؟شیده: می  

ای؟ می خوام برم بگم یه مدالی چیزی برات تدارک بابا، ساده نه -

 ببینیم.

چیزی به مامانم نگو صدرا، بیچاره به اندازه کافی غصه من رو  -
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شه بهش.خوره، این یکی هم اضافه میمی  

گی شیدا؟ هرچی هست تقصیر مادرته که این صدرا: چرا چرت می

ش چیه یا نه؟ پیاده شو رو ول کرده به امون خدا، باید بفهمه تاوان

 ببینم.

بازوی شیده رو گرفت و از ماشین بیرون آورد، به منم اشاره کرد 
های شیده، دنبال خودش بیام تو و خودش بدون توجه به گریه

کشوند.می  
پشت سرشون دویدم و داخل رفتم. ویال ساکت و تاریک بود؛ اما 

مامان و زندایی با قدر بلند شده بود که های شیده، اونصدای گریه

 هول بیرون دویدن.

 مامان: خاک بر سرم چی شده؟ شیده؟ 

ترس جفتشون پایین اومدن و صدرا شیده رو هول داد جلوشون :با  

از دسته گلتون بپرسید.  -  

کنی مادر؟ چیکار رو بپرسم؟ شیده؟ برای چی گریه می مامان: چی

 کرده صدرا؟

گی یا بگم؟ صدرا: می  

جلوی صدرا، اشاره کرد؛ رفتمده داشت حالم رو بد مینگاه ملتمس شی

 بهش کردم تا حرفی نزنه و خودم برگشتم سمت مامان: 

های همیشگی. کلچیزی نیست، کل -  

  صدرا زد تو گوشم. شیده: چی چی رو چیزی نیست؟

؟ بگو دیگه.صدرا: د بگو برای چی زدم  

ام ی بچهی منو بزنی صدرا. این یکمامان: تو حق نداری بچه

پشت تو ولی قرار  هاش اشکی شد، گفتم حتما مقصره، اومدمچشم

ام؟ صاحابه بچهنیست هرکاری دوست داشتی بکنی، مگه بی  
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کار رو کردی؟ دایی: به چه حقی اینزن  

اوکی توقع عذرخواهی که ندارید؟  صدرا: االن من شدم بدهکار؟

غلط اضافی ازت  دیگه خوب کاری کردم. شیده خانم یه بار زدمش؟

هاشون نیست بقیه چشم خوری؛ قرارببینم یا بشنوم، بدترشم از من می

 رو بستن، منم ببندم. فهمیدی؟ شیدا بیا باال.

هام باال پرید و از کنار بقیه که از تشرش و صدای بلندش، شونه

حیرون مونده بودن، باحرص گذشتم و باال رفتم. جرات رفتن به اتاق 

تم یه سر به هدیه زدم، آروم خوابیده بود و رو نداشتم و رف

انگار پایین چه خبره! لبخندی به چهره معصومش زدم و دوال نهانگار

 شدم، صورت قرص ماهش رو آروم بوسیدم و بیرون رفتم.

کرد و اونم گریه می نگاهم به پایین بود که شیده تو بغل مامانم

بود، مات زمین کرد. زندایی هم که انگار هنوز خواب آرومش می

نای گرد .شده بود، با چشم  

ست :در اتاق رو باز کردم و صدرا رو دیدم که به سقف خیره  

صدرا؟  -  

هیچی نگو لطفا. -  

خب، حرف بزنیم.  -  

گیره و دیگه دونی همین راه رو پیش میمی برای چی نذاشتی بگم؟ -

ن شه جلوش رو گرفت؟ رفته با یه بچه سوسول! ای خاک بر اونمی

 سرت شیده.

خوری، ولش کن.تو چرا حرص می -  

تون تاب برداشته! که مغز همهمثه این چی چی رو ولش کن شیدا؟ -

خوای رفتیم سر ام، بشینم نگاه کنم؟ میمگه گونی سیب زمینی

 رو ماهگرداشون زندگی، با دوست پسرش دعوتش کنیم خونمون



 

 

 WWW.98IA3.IR 439 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

شیدهذچند سالشه  !برسه روز سسی به اگه البته هه بگیریم؟ جشن

های اضافه! مگه؟ افتاده تو این غلط  

زنی تو .، چرا سر من داد میش موافقممگه من باها -  

شناسم، االنم حرصم کس رو نمیببین من تو این جور مسائل هیچ -

از اینه چرا زبون این یه الف بچه رو کوتاه نکردم تا انقدر شیر نشه 

طوری پیش بره، به وهللا بایداینزنم؛ فردا با عمه حرف می جلو من!  

 .کنیم جمعش اونور اینور از

ست؟فکر کردی این االن عاشق پسره افته صدرا،ش میاز سر -  

ست؛ با اولین صدای چون بچه بقرآن که هست، چون احمقه، -

شه. من اصال بحث چی دارم با مردونه که بگه دوستت دارم، خر می

گم، این چیزها خط قرمز منه، می دارم از االن بهت کنم؟تو می

شینی کنار میری می دونم با تو.ترین حرفی بزنی، من میکوچیک

  کنی، فهمیدی؟دخالت هم نمی

رسه.که فقط زورت به من میتوام  -  

نشستی جواب منو میدی. یه آره، زورم خیلی بهت رسیده که االن  -

دخالت نکن، بگو چشم. انقدر سخته؟  کالم گفتم  

باشه چشم، ول کن. -  

کنارش دراز کشیدم، اما تا صبح نه من تونستم چشم رو هم بذارم نه 

دار بود، به گوش ون که غصهصدرا، فقط صدای نفس کشیدنم

دونم چقدر گذشته بود که زدیم،. نمینمیرسید و هیچ حرفی هممی

گوشه چشم شیده رو  صدای در اومد؛ چشمم رو سریع بستم و از

پاورچین به سمت شلوار -کرد و پاورچینمون میرس نگاهدیدم. با ت

رفت .صدرا می  

نکن. جا نیست، تالشاون -  
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ای کشید و بیرون رفت .باصدای بلند صدرا، هین ترسیده  

خواد منو بازی بده.صدرا: بچه فنچ می  

ست، با توپ و تشر چیزی فردا باهاش حرف بزن صدرا، این بچه -

شه.درست نمی  

. باری که احساس کردم بیش از حد چسبیده بار حرف زدم قبال یه -

هام به گوشیش، کشیدمش کنار و یه جور که انگار من رفیقشم، حرف

بینی که وقیح شده؛ این فاز رو خوب به گوشش رسوندم ولی می

چیزهام همه فیلمشه.افسردگی و آهنگ و این  

خوره.نه بخدا، واقعا غصه می -  

از نیاد تو .اشو در رو قفل کن، بول کن خوابم میاد، پ -  

ای؟ جا نیست؟ نگران چیگفتی گوشی اون تو که -  

که تموم شد، نیمحرفم  .شد خیز

 .میاد کار به هاموقع همین برای چاخان اصوال -

که هنوز وجود اون دختر یه معما بود، تو سرم تصویر و با این

 رفتم. خواب به صدرا فکرش رو خط زدم و کناار

بیدار شدم، صدرا رو کنارم ندیدم و ویال سکوت کامل بود.  کهصبح 

ترین حد کارهام رو انجام دادم و پایین رفتم. سالم دادم که جوابم آروم

 ممکن بود .

چی شده باز؟  -  

خوابه هنوز؟  دایی: صدرا باالست؟زن  

ه، من بیدار شدم نبود.ن -گرفتم و بوسیدم:  هدیه رو از بغل مامانم  

شیده خوابه، بیا بشین بگو دیشب چی شده. مامان:  

گم مامان، صدرا ازم خواسته تو این موضوع من چیزی نمی -

عین آدم زندگی کنم، رو می تالشمدخالتی نداشته باشم، منم دارم تمام 
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 کنم.

شناسم. کدوم رو نمیهیچ، انگارکنمتعجب می هامدایی: از بچهزن  

ه.زنصدرا به ناحق حرفی نمی -  

دونی حق نداشت دست رو شیده بلند کنه، خیلی ولی خودتم می -

خواد نصیحتی کنه، باید با زبون نرم به شیده ازش. اگر می ناراحتم

زد . بگه، نه با پرخاش؛ بچه تا صبح زار  

 حق داشت، خوبم داشت؛ اتفاقا شیده حقش بود تا صبح زار بزنه، -

 کرد؟میح تو اتاق ما چیکار اگر انقدر حالش بد بود، دم صب بعدشم

شما از چیزی خبر ندارید ولی ببخشیدها من تو این موضوع تحت 

ست، دونستم حق با شیدههیچ شرایطی، پشت شیده نیستم؛ اگر می

شستم.نمی مطمئن باش خودم ساکت  

گید چی شده؟ ای مردشور این شمال اومدن دایی: خب، چرا نمیزن

جا، شد قوز باالغوز. من ون رسید به اینما رو ببره که از وقتی پام

طوری باشه من یکی میرم زنگ بزنم ببینم تهران چه خبره، این

گردم؛ اعصاب برام نذاشتید.برمی  

بزنه دایی. حق هم داشت؛ از باعصبانیت باال رفت تا احتماال زنگ 

وقتی رسیده بودن، درگیر ما شدن و االن هم موضوع شیده، حسابی 

یخته بود .مون ربه همه  

که مامان: از صدرا توقع ندارم شیدا، بچه داداشمه مثه جونمه. االنم 

 شده دامادم، با پسر و شما دوتا فرقی برای من نداره ولی ...

مامان جان ببخشیدها ما بابا باالسرمونه؟ داداش داریم؟ باالخره باید  -

یکی باشه شیده ازش حساب ببره یا نه؟ شما دیشب خیلی اشتباه کردید 

طوری گفتید و پشت شیده در اومدید. خودتون که به صدرا اون

زنه و کاری دونید ناحق حرفی نمیشناسید، میصدرا رو می
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که شیده رو پررو کنید.گرفتید، نه اینرو میکنه، باید پشتش نمی  

بینم ام رو میدونم قضیه از چه قراره و چشم اشکی بچهوقتی نمی -

کردم؟ میشنوم، صدرا زدتش، به نظرت باید چیکارو می  

قل کارت سکوت بود، دیشب .سکوت! مادر من حدا -  

سابی رو خوردم و صبح بخیر گفتم. با مامان حبا اومدن صدرا حرفم 

هاش خبری نبود. های همیشگی و خندهسرسنگین بود و از شوخی

زد کنار من نشست و هدیه رو از بغلم گرفت؛ جوری بهش لبخند می

. خوب بود که حداقل صدرا بعد از گند زدن من، با که آرامش گرفتم

 هدیه بد نشده بود.

 مامان: صدرا جان؟

 صدرا: بفرما عمه.

ای مگه؟ بچه کردی؟مامان: با من قهر  

، ازتون شاکیم. نیستم صدرا: نه قهر  

گه کنه و میگم سکوت میمامان: خب بگو به من، به این یکی که می

 تو گفتی دخالت نکنه.

صدرا: آره من گفتم، ببینم عمه شما از کارهای شیده خبر داری؟ 

گرده؟ یا کل زندگیت رو با کی می ؟کنهمی دونی چیکاراصال می

پای مشکالت شیدا؟ گذاشتی   

 مامان: خب شیدا درگیری داشت، خودت که شاهد بودی.

به زن و زندگیم هست، شما  ، خودم حواسمصدرا: االن که من هستم

بینی جا تره و بچه لطف کن برس به شیده که اگر دیر برسی، می

 نیست.

چینی صدرا؟ یه کالم بگو چی شده مامان: چرا صغری کبری می

 خالص .
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ختر خانم برگ گلتون، دیشب گیر دادن قدم بزنن، من احمقم صدرا: د

 دونستم این شیده کال همه چی رو گذاشته کنار،گفتم باشه، چه می

.زدمبا شیدا حرف میحماقت و جایگزین کرده؛ داشتم   

 شیده: صدرا؟ بیا حرف بزنیم.

ای ها، با موهکه از باالی نرده ی ترسیده افتادمون به شیدهنگاه همگی

 پریشون و بهم ریخته، وایساده بود و نگاهش فقط به صدرا بود.

 مامان: بیا پایین، همین االن.

روی ما نشست. با سری افتاده پایین اومد و کنار مامان و روبه  

کردی که بعده الم شنگه دیشبت، االن مثه موش  کار مامان: چی

 شدی؟ 

م، خودش صدرا: عمه به من گوش کن؛ من گوشیش رو ازش گرفت

 رو بکشه هم پسش نمیدم، تموم شد و رفت، این کل کالم.

های شخصی دارم.شیده: من تو اون گوشی عکس  

 صدرا: جدا؟ پس واجب شد حتما گالریت رو هم نگاه کنم.

با تموم شدن حرف صدرا، شیده انگار از قالب مظلومیتش بیرون 

 اومد، بلند شد و عصبی داد زد: 

تعیین تکلیف کنی، حق نداری انقدر تو تو حق نداری برای من  -

سرک بکشی و اذیتم کنی، فهمیدی؟ کارهام   

 صدرا: شیدا بگیر بچه رو ببینم، ببرش باال .

آروم باش . -  

گم ببرش باال .می -  

ای ایستادم، اما باال نرفتم .ترسیده از جا بلند شدم و با هدیه گوشه  

کنی صدات رو برای من صدرا: د آخه احمق بیشعور تو غلط می

بری باال! گوشیت رو گرفتم، خوب کاری کردم، بدتر از اینم می
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کنم. عمه رفتیم تهران، خونه و همه چی آمادست. ایشونم میباهات 

تونی این یه الف بچه رو خوب ضبط تشریف میاره پیش ما، شما نمی

خودتم پاشو باهاش بیا، تمام.شه، تنگ میو ربط کنی. دل  

شیده پاش رو زمین کوبید، اونقدر عصبی بود که حتی منی که 

طور ندیده بودمش. صدای گریه هدیه بلند شد ، اینخواهرش بودم هم

و هدیه  گرفتمهای عصبی، سمتم برگشت. لبم رو گازو صدرا با چشم

های داد هردوشون و حرف؛ اما صدای داد و بیبغل، باال رفتم

شد .مامان، حتی تا باال هم واضح شنیده می  

دونم چه گناهی کردم که نشست. نمی دایی تو اتاق اومد و کنارمزن

 انقدر باید استرس بکشم.

استرس نکش، شیده حقشه.  -  

بگو .شده، به من  خب چی -  

خانم دوست پسر داره. -  

رم رو گفت:زمان جمله خاک بر سزد تو سرش و هم  

گی شیدا؟ چی می -  

فقط به مامانم نگو، بذار خود شیده یا صدرا بگن . گم،است میر -  

 مشغول شیر دادن به هدیه شدم .

دایی: شانس من از اولم بد بود؛ این از اون آقا که نشسته فقط آرد زن

از شماها.زنه، اینم میده و از راه دور سرم داد می  

دایی؟  کی داد زد؟ -  

گه تو تر از من پیدا نکرده دیگه. مییوار کوتاهبله دایی جونت، د -

دونه انگار.کاری شده، منو مقصر میها دستحساب کتاب  

چه ربطی داره؟ حساب کتاب چی؟  -  

.دونمچمی ،گه دست برده شده تو انبارمی کارخونه، -  
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خب برید به صدرا بگید؟  یعنی چی؟ -  

دایی با هول وقتی دیدم هدیه شیر خوردنش تموم شده، دادمش به زن

تا آروغش رو بگیره و خودم پایین رفتم؛ هنوزم باهم بحث داشتن و 

بار مامان من بود که داد زد: این  

ذاری؟ میعوضی شدی که دور از چشم من با پسر قرار  انقدر -  

نشون، اما انگار صدای کتک زدن مامان اونقدر زیاد بود که دویدم بی

مامان زور ده تا مرد رو پیدا کرده بود که نه من، نه صدرا نتونستیم 

زنون نشست نفس-و وقتی خودش خسته شد، نفس از شیده جداش کنیم

رو زمین با گریه نشست: و شیده هم   

کشم به خاطر توست، االن راحت شدی؟ هرچی می خوب شد؟ -

 از اولم مثال بگی دلت سوخته؟های اشکی، جا وایسادی با چشماین

وقت کسی منو به تو رفتم. هیچشد من کنار میهر وقت بحث تو می

کس براش مهم نبود من چیزی الزم دارم یا نه. از ترجیح نداد؛ هیچ

های خانواده به من رسید.همون بچگی، فقط بدبختی  

تو چرا  بود؟چی رسید شیده؟ من خیلی خوش خوشانم مگه به من  -

ها سر اون پسره ست؟طوری شدی؟ همه ایناین  

ای اهمیت نداره، فهمیدی؟ کس دیگه برای من ذرهاون پسر و هیچ -

متنفرم. تونهمه من از دست شماها فراریم از  

خواستم دنبالش برم که صدرا نگهم داشت: باگریه بیرون رفت. می  

ولش کن، بذار تنها باشه.  -  

گندکاری ام زیر گوش خودم که بچه مامان: خاک بر سر من، خاک

کنه.می  

گیره.طی کرد. ول کن، مامان االن قلبت میحاال یه غل -  

های خودم شرف و بگو؛ گیرش بیارم، خودم با دستی بیاون پسره -
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کنم.اش میخفه  

طوری آشنا شدن آخه؟ اصال چه -  

اومدن شمال، به پسره صدرا: بچه محل خودمونه بابا، داشتن می

 گفته، اونم پاشده اومده.

پسر بدی نباشه، چه اشکال داره .شایدم  -  

خوای کال بشینیم می صدرا: من و سگ نکن شیدا. چه اشکال داره؟

بکنیم؟ از پسره پذیرایی هم  

قدر عصبی کردم تا صدرا تمومش کنه، اما اون ای به مامانماشاره

دید :بود که انگار حرکات من رو نمی  

ات، بجای تقصیر شماست عمه. بگیر بشین باال سر بچهاش همه -

که منو جلوی چشمش خراب کنی، بکوب تو دهنش تا من بتونم این

من بگی، انگار  که یه جور به من، نه اینچهار بار بهش حرف بزنم

 هیچ کارم.

دایی: سرمون رفت، خستمون کردید. چتون شده شماها؟ میون این زن

بس کنید. همه مشکل، شماها دیگه  

 صدرا: میرم پیشش.

ها از وقتی اومدن، حالشون رو ول کن صدرا، بدبخت مامان این -

خواد پسره رو ببینه؟ نگاه کن آخه. گوشی رو بهش نده؛ اون کجا می

شماها هم خیلی دیگه قضیه رو بزرگش کردید؛ بچه ساله، یه  پسر 

زنم.دیده، فکر کرده چه خبره دیگه، خودم میرم باهاش حرف می  

شی، اون اصال بحثش گه بدتر میخواد، االن یه چیز میصدرا: نمی

ندازی وسط؟ با منه، برای چی خودت رو می  

گه؛ خود وسط هستم. هیچی نمیببخشیدها که خواهرمه، خودبه -

زبونش رو حالیمه، یه دقیقه کسی نیاد بیرون. مامان جان منو نگاه 
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تو خودت رو داغون کنی ست، نفهمی کرده، کن، هیچی نیست؛ بچه

زنم.حرف می شه؟ من میرمچیزی درست می  

با گریه بلند مامان، کالفه وایسادم سر جام و صدرا سریع بلند شد و 

تر شد، دستی به پشتش کشیدم یه لیوان آب به مامان داد. یکم که آروم

 و بیرون رفتم. تو دنیای خودش غرق بود و حتی نفهمید من اومدم :

کنی من دشمنتم؟فکر می تو واقعا -  

تنها باشم. خوامبرو آبجی، می -  

ما همیشه همه چیزمون باهم بود شیده، یادت رفته؟ باهم گریه  -

تونم خندیدیم، چی شده که فکر کردی من دیگه نمیکردیم، باهم میمی

؟ باهام حرف بزن.ها خوار باشم؟برات غم  

که بری بذاری کف دست صدرا؟  -  

خوبه؟ میدم، چیزی بهش نگم، بهت قول  -  

کشه آبجی.کشه، منو میمنو می -  

فهمیدم حتی گیج شده بودم که نمی قدراون بلند زد زیر گریه و منم

 چی میگه.

برای چی بکشتت؟ مگه روانیه آخه؟ اون عصبی شد، چون دوستت  -

خوره که بخوای داره شیده. آخه خدایی این پسره چیش به تو می

اومد .طور چیزها بدت میاین ؟ تو که ازباهاش بگردی  

نبود .ودم؛ هیچ کس کنارمعاشقش شدم، تنها ب -  

تنها بودی؟ پس من چی؟  -  

اش با داداش همه تو وقتی ازدواج کردی، مگه حواست به من بود؟ -

 شهرام بودی. 

مون. االنم صدرا انقدر دوستت وقت بهت نگفت نیای خونهولی هیچ -

  هوم؟بینی شیده؟ ها رو نمییایی با ما زندگی کنی، اینگه بداره، می
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خوام حرف بزنم، توروخدا برو بذار تنها نمیآبجی االن  بینم،می -

 باشم، خودم میام تو.

دلشون رو شکستی؛  باید از دل صدرا و مامان دربیاری شیده، -

 حداقل تو مثه من احمق نباش.

که ی ضعیفش رو شنیدم هسری تکون داد و وقتی بلند شدم زمزم

گفت: " من از تو احمق ترم " .می  

 نفهمیدم منظورش چیه، اما داخل رفتم و کنار بقیه نشستم.

دایی: آروم شد؟زن  

خواد تنها باشه.می -  

کنم دیگه. تقصیر خودمون بود، من درستش می صدرا: عمه ؟

 خودمونیم موظفیم حلش کنیم.

دادم به این دوتا، خون  زدمشکم خودم از  مامان: من چی کم گذاشتم؟

دل خوردم تا بزرگ شدن، اما هرکدوم یه جور بدبختی آوردن سرم؛ 

 یکی با قسمتش، این یکی هم که ...

زده که این دخترت رو صدرا: دست شما درد نکنه، دیگه من فلک

 نظیرش.کنم، با این اخالق بیحلوا حلواش می روی سرم گذاشتم

شه باجناق گیره، میخر مغزش رو گاز می مق دیگه همایشاهلل یه اح

 من. پاشید ببینم، اصال دیگه غصه تعطیل، بریم جنگل.

خواییم بشینیم با غصه هم رو جا هم میها؟ بریم اونبا این اعصاب -

 نگاه کنیم دیگه.

ها از وقتی اومدن، تو غصه بودن؛ خودتم گی اینتو خودت می -

شه بابا، عمه منو نگا؟ نشین رست میکنی؟ دخودت رو نقض می

شه دیگه. اونش با من، خوبه؟  بریم الکی حرص بخور، درست می

شه. مامان خانم مرحمت کن به جای خود حل میتو طبیعت، خودبه
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هاییه؟ بخدا دیگه چه قیافه چشم درشت کردن، برو حاضر شو. این

یکم به شم؛ از زندگی سیر می بینمشم شماها رو میصبح پا می

 خودتون برسید .

بی مونده که برسیم به خودمون؟دایی: دیگه اعصازن  

ها بخوایید کاری کنید، صدرا: الکی بهونه نیار مادر من، شما زن

کنید. مگه رفیق بدبخت من نبود؟ جوون جوون افتاد مرد، زنش می

تو مراسمش انگار رفته مجلس پاتختی، خاک بر سر همه چی زده 

نمکیه شماها.ه اون شوری، نه به این بیبود. دیگه نه ب  

هستی؟  االن با منم -  

ه خوشگله منی، این دوتا زشتن ...کنه عزیزم، تو  -  

دایی، سریع گفت: پ نگاه کردن زنچ-با چپ  

ای مادر من! زود، تند، سریع جنبههان، چقدر بیمنظورم همسایه -

گم.از جا پاشو. عمه پاشو، بهت می  

ارم صدرا، شما برید.مامان: حوصله ند  

حرفت؟ صدرا: مطمئنی از  

 مامان: آره، شما برید .

که به خودم بیام، صدرا پرید رو دسته مبل کنار دست مامان، قبل این

که گریه مامان کال بند اومد و جاش قدر شروع کرد قلقلک دادن؛ اون

دونستم چقدر بدنش حساسه و به رو به جیغ و خنده داد. می

کتی واکنش نشون میده، چه برسه به صدرا که کارش کوچکترین حر

 رو هم خوب بلد بود .

اری تو؟ دایی: د ولش کن، مگه مرض دزن  

ها رو ها، من طاقت گریه شما زشتصدرا: بخند، گریه نکنی دیگه

 ندارم .
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های گرد شده شیده از صدای جیغ مامان، داخل اومده بود و با چشم

. از مسیر نگاهم، صدرا بیخیال کردوایساده بود و نگاهشون می

هاش رو تو هم کرد: مامان شد و یکم اخم  

عمه جان بلند شو، فقط لباس گرم و هرچی وسیله دارید بردارید،  -

که نزنین. من بیچاره افتادم با چهار تا و نصفی زن، اونیجا غراون

، نه شماها .باید گریه کنه منم  

حاضر بشیم. اولین نفری که همگی باال رفتیم تا لباس برداریم و 

خاش رو حاضر شد، خودش بود و نشست به نگاه کردن من. دست

 زیر چونه گذاشته بود و بالبخند بهم زل زده بود .

ها رو نگاه کنم موقع آرایش؛ اصال یه شیدا انقدر خوشم میاد خانم  -

 حس خاصی داره، خیلی خوبه.

وا، برای چی؟  -  

اره.دهلو، دیدن خب قبلش شبیه لولو، بعدش  -  

بینی؟ این حکم ریش و ادکلن تلخ ببین این لوازم آآرایشرو می -

شماها رو داره. آخه چی فکر کردید با خودتون، شماها ریش رو 

شید.ها میازتون بگیرن، شبیه پنج ساله  

ذاریم ازمون حساب ببرید، شماها که انقدر رو دارید، ریش رو می -

داد، ما بدبخت دو عالم ا بهمون نمیاین یه ذره ریش و صدا هم خد

شدیم.می  

و حرف گوش دادن به این چیزهاست؟  مگه حساب بردن -  

شه ساکت دقیقا به همین چیزهاست. شماها رو فقط با داد زدن می -

زنی؟طوری ریمل میکرد. ببینم تو چرا این  

طوری آرایش کنم، سه تونم اینوای صدرا برو بیرون، من نمی -

کشه.می ساعت طول  
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طوری بیا.همین خب نکن، -  

گفت به خودتون برسید؟ کی بود می -  

ن برای مامان و عمه بود یکم روحیه بگیرن با آرایش، نه تو.او -  

چرا؟ من آدم نیستم؟  -  

دوست ندارم آرایش کنی زیاد. -  

تونم اصال تمرکز کنم.بینمت نمیکنم، فقط برو، مید نمیزیا -  

میاد سمت چرا؟فکر و حواست -  من؟ 

برو بیرون. -  

از جا بلند شدم و دستم رو با سمت در اتاق گرفتم؛ با نیش باز سمتم 

 اومد، صورتش رو بهم نزدیک کرد و آروم گفت:

 گم رو پات ودست و میشی هول هستی که من با شدم مطمئن دیگه -

 کن کنترل رو خودت یذره عزیزم خب ولی کنی،می

شونهکوبیدم تو پشت کمرش که   گرفت رو هام

.یرم ولی مطمئنم درست گفتممهات مثه نوازشه. من دنزاین  -  
مانتو شلوار و ول، اگر  -باخنده ازم جدا شد و به سمت در رفت: 

 خواستی بپوشی، زیرش درست لباس بپوش.

مونه!شت ارشاد میگوای، برو صدرا. شبیه  -  

گشت ارشاد که - لباس گرم بردار با محبت بهت نمیگه، درست بیا یا  

 برای منم بردار.

 پنکیک رو به صورتم زدم:

ر دارم، یادم میره.بیا خودت بردار من کا -  

هام رو جمع کنه دیگه، وگرنه یه برای چی؟ گرفتم وسیله زن گرفتم -

 دونه دلیل دیگه هم نداشتم.

وای صدرا چرا نمیری؟  -  
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خوام خب می ها؟کنه میره پیش اونآخه کدوم احمقی تو رو ول می -

 تورو نگاه کنم .

 دست از آرایش کشیدم و روی تخت نشستم: 

بفرما، بیا نگاه کن.  -  

شه.طوری نشستی روم نمیها نه که. ایننگاه معمولی ینااز  -  

خدا شفات بده! -  

طوری برات بمیره پس؟ هوم؟دیگه این شفام بده کی  -  

د: نق صدرا دراومکه در زدن، نق اومد جلو قدم چند  

مصب خاک بر سر من با این شانسم که همیشه یکی تو اتاق سگ -

 ما هست. بله؟ 

دایی: بیاید دیگه.زن  

 صدرا: میاییم خبر مرگ من، االن میایم.

نه، چته؟ خودت گفتی بریم جنگل، حاضرن دیگه.وا خدا نک -  

حاضرن که حاضرن، یه درصد درک ندارن، من اصال غلط کردم  -

 نمیام جنگل.

 دستش رو کشیدم و بلندش کردم: 

ر. دوسالته مگه؟پاشو مسخره بازی درنیا -  

فهمم اصال برای چی باید ببرمشون جنگل؟ مگه من آخه من نمی -

 باباشونم، خب منم آدمم، دل دارم؛ تازه دامادم مثال.

پاشو.  خودت پیشنهاد جنگل دادی، -  

متری از قدر سنگین بود که حتی میلیتقال کردم بلندش کنم، اما اون

خورد. باحالت گریه گفتم: جاش تکون نمی  

د خب خسته شدم، پاشو دیگه. -  

روتو کن اونور،  شه،نمی خیله خب بابا از تو آبی برای من گرم -
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 لباس عوض کنم.

با حیا شدی؟!   -  

 بشه؟ چی که ببینیم لباس بدون -

یی نثارش کردم، مانتوم رو از روی تخت برداشتم و بیرون پررو

 رفتم .

دید.چقدر طولش می دایی: چی شد؟زن  

کنه، ده دقیقه آرومه.ه. سه ساعت اذیت میصدراست دیگ -  

گوله نمکه؛ دلم به همین پسر خوشه تو  امدایی: قربونش برم، بچهزن

گه.دایی برو توام لباس گرم بردار دیزندگی، شیده زن  

نمیام.شیده: من  

ببین الکی باز قشقرق بپا نکن شیده، قرار نیست بخوایی حال همه  -

ریم برو حاضر شو، لطفا.تو داریم میبخاطر رو بگیری؛ بیشتر  

با حرف من باناراحتی باال رفت و سر من باهاش رفت؛ دیدمش که 

 نگاهی هم بهش ننداخت و منشد، حتی نیمکنار صدرا رد میوقتی از

 نفهمیدم از عصبانیت یا خجالت.

نه انگار اتفاقی افتاده، خودش رو صدرا با خنده پایین اومد و انگار

 روی مبل پرت پرت کرد.

چه خوشگل شدی عمه. -  

نگاهم به صورت مامان نشست که تنها آرایشش یه ریمل بود و نگاه 

 غمگین.

 مامان: دیگه خوشگلی برای من نمونده. 

افتم.دادنت می کم به فکر شوهر، دارم کمصدرا: اتفاقا خوشگلی  

را، خجالت بکش.دایی یکم با حیا باش صدزن  

کردن مگه بده که حیا کنم؟ خود خدا تو قرآنش گفته  صدرا: شوهر
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بده؟گی خوبه، شماهای بنده می  

تر.مامان: برای سن من حرفشم زشته، شوخیش زشت  

مرد مکش مرگ ما، اتفاقا فکر کن یه  صدرا: من که قبول ندارم،

دونی چند سال االن بیاد در گوشت بگه دوستت دارم، می

تجربه . شی؟ اصالمیترجوون  

 با نگاه به من حرفش رو عوض کرد: 

باید یه ها تا آخر عمر منظورم اینه که تحقیقات نشون داده، خانم -

تر شن .مرد کنارشون باشه تا هر سال جوون  

همین خنده گرفت، اما صدرا از اشهاش خندهحرفمامان از

استفاده کرد و زد زیر خنده: سوء  

حرفش انقدر شاد شدی، اگر ازدواج  از عمه هنوز کسی نگرفتت -

 کنی قطعا روت اثر مثبت داره.

حیای ام بیام گوله نمکه؟ غلط کردم گفتم، بچهدایی: من گفتم بچهزن

زنه.کنه و حرف میبه هیچی فکر نمی عالمه،  

طوری را: شماها هم چون حرفی برای جواب دادن ندارید، اینصد

شیدا خانم وسایل  کنی بچه ؟چیکار می گید. شیده حاضر شدی؟می

.بگی این رو نیاوردم، اون رو نیاوردمهدیه رو آماده کردی؟ نریم   

 مامان: من آماده کردم. 

، زن ما شه به شما باید بگه مامانفردا این بچه بزرگصدرا: بعدا پس

خیال دو عالمه.که بی  

کنم دیگه.گفت حاضر می شیدا: وا، خب خود مامان  

شیده باناراحتی پایین اومد و بدون اینکه نگاهمون کنه، کنارمون 

 ایستاد.

تو ماشین ولی ذارم وسایل رو میصدرا: خب جمع تکمیل شد، من 
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چایید.شه میتون بره پتو بیاره، یهو سرد مییکی  

شیده پتو هم برداشتیم و به طرف صدرا رفتیم.با کمک   

کو؟  امصدرا، صندوقچه -  

نباشی، مرسی یادت افتاد، همه رو گذاشتم انبار پایین. خسته -  

شیم برگردیم.برگشتنی جا نمی -  

بیاد، بقیه با اون بیان . گممی به رفیقمه در جریانم، بل -  

قابل اعتماده؟ -  

 ها شیدا! منکنیهایی می، آخه یه سوالنه بابا، شبیه خفاش شبه -

سپرم به نظرت؟ام رو به آدم عوضی میخانواده  

منتظری آدم حرف بزنه، ضایعش کنی. کهتوام  -  

خب، آخه سوالت خیلی بجا و منطقی بود، مشخصه کلی روش فکر  -

، تاریک شن زود باشنشون رو بیخیال کردی. برو بگو ناز و غمزه

ایم.در خم یه کوچهشد هنوز ما ان  

با تموم شدن حرفش، همه بیرون اومدن و منم رفتم هدیه رو گرفتم و 

 جلو تو بغل خودم خوابوندمش.

تا خود جنگل با آهنگ و اصرارهای صدرا، همه به رقص دراومده 

ای که تا قبل از اومدن حالش گرفته بود، اما با حتی شیدهبودن، 

ای روی تکه فت و گوشهخودش ررسیدن به جنگل، باز تو الک

 سنگ نشست.

با این بچه حرف بزن. مامان: برو یکم  

بهش فشار نیارید. شیدا خانم شما  صدرا: بذارید با خودش کنار بیاد،

کنی، تشریف ببر تو  خشک و تر خدا امید به رو هم خواستی بچه

ها دودیه معلوم نیست،ماشین، شیشه  .اینجا نشینی 

کردم؟  کار روآخه من کی این  -  
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، گفتم هوای آزاد، یهو رو مغزت تاثیر عکس نذاره.دونممی چه -  

هم حرف بزنم.م تو ماشین، هم شیر بدم، با شیده میر -  

کنار شیده . از جا بلند شدم و هدیه بغل، رفتم  

میایی بریم توی -  ماشین؟  

کردم و هردو  حرف بلند شد و کنارم راه افتاد. در ماشین و بازبی

تند-نشستیم. نگاهش به تندعقب   شیر خوردن هدیه بود. 

چقدر خوبه بچه. -  

کرد می کار عقلم های دیگه،مثل مامان خوبه، فقط کاش منم اوهوم -

بیشتر بهش بود. و حواسم  

شی آبجی.تو مامان خوبی می -  

ناراحتی برای یه  بگی؟ این همه خوایی به منشیده تو چته؟ نمی -

درا نیست، درسته؟ گوشی گرفتن ص  

کنه .می بهش هم اذیتمحرف زدن راجع -  

تونم دردی وقت نمیچی شده، هیچ ولی شاید کمکت کنه. تا ندونم -

.ازت دوا کنم  

کنی.نگاه نمی بدونی هم تو روم  -  

گذرم شیده، حتی وقت ازت نمیمنی، هیچ هرچی باشه تو خواهر -

 اگر بزرگترین خطا رو کرده باشی .

پشتش تا بچه دل درد نگیره، شیر خوردن هدیه تموم شد و زدم 

کرد و اشکش روش رو نگاه میای بود که روبهنگاهم اما به شیده

ای چکید.یکدفعه  

خوای؟ کنی؟ یعنی انقدر پسره رو مییمشیده؟ گریه  -  

بحث این چیزها نیست. -  

کنی.ش گریه میخب بحث چیه؟ داری بخاطر -  
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نیست. من خیلی تنها بودم آبجی، تو راه مدرسه افتاد  اون به خاطر -

اش رو رفت و اومد تا شماره صد بار بار، نه دوبار؛ نه یکدنبالم

 گرفتم.

خب؟  -  

، خیلی دوسش داشتم اما وقتی، آبجی تورو خدا کم بهش دل بستمکم -

اصال اتفاق  دونمبه کسی نگو، مخصوصا داداش صدرا. من می

ه وقتی بدونه.افتخوبی نمی  

ای زد و با گیجی نگاهم بهش بود. با تقهدلم از حرف زدنش شور می

کرد: که به شیشه خورد، جفتمون پریدیم و صدرا در سمت منو باز  

بده عشق منو ببرم، چتونه شما؟ -  

بگیر هدیه رو ما االن میاییم. هیچی صدرا، -  

که ننگاه مشکوکش رو صورت گریون شیده نشست ولی بدون ای

 حرفی بزنه، هدیه رو ازم گرفت و در رو بست.

ی.کردی شیده؟ جون به لبم کرد بگو، چیکار خب حاال -  

طور بودم. همین داره، منم شایدم دونمگفت دوستم داره، نمیبهم می -

ولی...  خونه دوستم میرم مامان گفتم یه روز معلممون نیومد، منم به

ها.نرفتم خونه او  

غ گفتم: با جی  

کردی؟  چیکار -  

آبجی توروخدا داد نزن. -  

چه غلطی کردی شیده؟  -  

شد: اش شدیدتر گریه  

اول فقط باهم فیلم دیدیم و بازی کردیم، اما دفعه دوم ...ه خدا بارب -  

بر سرت شیده. وای، بدبخت شدیم! خاک -  
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وقتی به  اصال چی شد، فقط نفهمیدم کنیم؛ منمازدواج می گفت با هم -

 بزنم، چون باهاش بهم ازش متنفر شدم. نتونستم اومدم، دیدم خودم

کرده. چیکار گه باهامتون میگفت اگر برم، به همهمی  

حرف بزنم،  تونستم، حتی نمیکردم با وحشت و ترس بهش نگاه

شدنه و چیزی به دیوونه شدنم  سرم درحال منفجر کردممی احساس

هاش، بازوش رو فشار دادم: توجه به گریه نمونده. بدون  

چیکار - کردید؟ ها؟ بدبختمون کردی شیده، بدبخت! احمق بیشعور،  

ی پوکت عقل اون گفت عیبی نداره و تو گفتی باشه؟ یعنی تو اون کله

خواد گندشنیست؟ معلومه وقتی می گه ازدواج کنه، می جمع رو 

رت .فکر کردی واقعا گفته؟ خاک بر س کنیم!می  

پشیمونم، توروخدا تو بدترش نکن. آبجی خودم -  

گم خبرت شمانکن؟ میچی چی و بدتر  -  کردید؟ ها؟  غلطی چه دوتا 

مغزم خیلی چیزها رو یادش رفته. انگار دونم،دونم، هیچی نمیمین -  

برمت دکتر شیده. وای به حالت،بریم تهران، می -  به وای فقط 

 حالت...

قرآن قول دادی به صدرا نگی، بفهمن آبروم میره. شیده: آبجی تو رو  

دستم  رو ول کن شیده، اونقدر از دستت عصبیم که دارم جلوی  -

کشی ور، خجالتم نمیگیرم تو دهنت نکوبم، گمشو اونخودم رو می

زنی؟ آخه بدبخت، فکر کردی پسری که انقدرهنوز حرف می  

فهمی چقدر می گیرتت؟ اصال گیریم بگیره،فردا میآشغاله، پس

کوبه تو سرت همینمی رو؟ اصال به چیزی فکر کردی؟ تو خودت  

گناه چه بالیی سرم اومد؛ شانس دیدی زندگی من چی شد، دیدی بی

آوردم شهرام خدا بیامرز آدم بدی نبود ولی وقتی خودت شاهد بودی، 

مون چه بالیی سر آبروم آورد و مامان چطور دید و آب شد، خاله
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نجام بدی ها؟ کا رو عمدا خودت ای همونچطور تونست  

اش دوباره شدید شد که باحرص از ماشین پیاده شدم. دست گریه

تونستم حتی باهاش خوب حرف بزنم. با دیدن خودم نبود که نمی

ام گرفت. اون از دیدن و زد، گریهصدرا که باخنده جوجه سیخ می

اگر همه  فهمیدن دوست پسر داشتن شیده؛ انقدر عصبی شده بود،

تونستم اصال راحت کنه؟ میخواست چیکارفهمید، میچیز رو می

بهش نگاه کنم و از گندی که خواهرم زده بهش بگم؟ مطمئن بودم 

طبعش، ی خندون و اخالق شوخبالیی سرش میاره؛ برخالف چهره

تونستم درست فکر به شدت رو این مسائل حساس بود و من حتی نمی

 کنم.

دی؟ عاشقم شدی؟ صدرا: چرا مات ش  

دایی به سمتم برگشتن. نگاه مامانم اونقدر با این حرفش مامان و زن

شد فهمید داغون میمی نگران بهم دوخته شده بود که قلبم لرزید، اگر

تونم بهش بگم دخترش با که حتی نمیدار بودم از اینو چقدر غصه

 دست خودش چه بالیی سر زندگیش آورده.

ه سمتشون رفتم و روی زیر انداز نشستم.با پاهایی لرزون ب  

 مامان: چی شد؟ چیزی گفت؟ ها؟ رنگت یه جوریه شیدا. 

دایی: هول نکن سمیه، اوو، چه خبرته؟ حتما گفته عاشق زن

ست دیگه.پپسر  

کنه تو این سن عاشق باشه. بهش بفهمون جا میصدرا: خیلی بی

دیگه ببینه .که بمیرم بذارم پسره رو یه بار شیدا، من مگه این  

با ناراحتی به صدرا نگاه کردم و سعی کردم با بغل گرفتن هدیه، 

های شیده رو بهشون بزنم، تونستم حرفیکم خودم رو آروم کنم؛ نمی

ریخت. بهترین راه این بود که به محض وگرنه همه چیز بهم می
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ن، ببرمش دکتر و اگر نتونستم کاری از پیش ببرم، با رسیدن به تهرا

درمیون بذارم.صدرا   

جا؟ صدرا: برای چی نیومد این  

کشه.خجالت می -  

خورد، االن خجالت ناش منو میصدرا: تا دیشب که داشت با چشم

شه خب. کشه؟ صد تا پسر رد میمی  

های ماشین دودیه دیگه از صدرا گیر بیخود بهش نده، شیشه -

خوان ببیننش؟ های ماورایی میچشم  

نه، من گیر بیخود نمیدم عزیزم، تشریف صدرا: دست شما درد نک

ور خواهرت رو ببین از ماشین پیاده شده و تکی وایساده بیار این

جا.اون  

 خودش باحرص سمت شیده رفت و منم عصبی پوف کشیدم.

دایی: صدرا دیگه گندش رو درآورده. بسه دیگه، االن بیاد یه چیز زن

گم، اجازه نفس کشیدنم نمیده.بهش می  

داد که این گند باال نیاد. هرکی بفهمه کاش زودتر اجازه نمیمامان: 

 آبرو شرفمون میره، حاال شانس بیاریم خود پسره دست برداره.

مامان االن بحثش رو جلوی شیده مطرح نکن؛ بذار بریم، تهران  -

شه کرد.میببینم چه کار   

 شه کرد؟ کامال مشخصه، باید با پسره تموم کنه.چی رو چیکار می -

پام دست از پا خطا از این به بعدم چهار چشمی همه چیزش رو می

کنم. دختر پونزده ساله رو اش میهام خفهکنه، خودم با همین دست

ها؟ چه به این حرف  

تقصیر خودمونه مامان، اونقدر بهش محبت نکردیم، اونقدر درگیر  -

ه به بدبختی و مشکالت دیگه شدیم که شیده رو از یاد بردیم؛ حق دار
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 سمت کسی دیگه جذب بشه، حق داره مادر من.

خواست به می گفتم. دلمها رو با بغض میبغضم گرفته بود و این

نم بهم بریزم، زدم و بافحش و تهدیدهام، اعصاب اوپسره زنگ می

دونستم صدرا گوشی رو کجا قایم کرده. با این فکر اما حتی منم نمی

رسید همین بود که گوشی رو پیدا تنها راه حلی که فعال به ذهنم می

کنم و به پسره زنگ بزنم. اصال بهتر بود توی همین شمال، دکتر 

کردم. تا رسیدن به تهران که اونم از دست سهیل عوضی، پیدا می

شدم، فقط باید و زنده می مردممعلوم نبود کی اتفاق بیفته، من می

شدیم.ره میکردم که صدرا شک نکنه، وگرنه بیچامی طوری رفتار  

کردیم؛ کدوم تو روی هم نگاه نمیصدرا و شیده که برگشتن، هیچ

ی کردم، حتی گوشهاون از خجالت و من از عصبانیت سعی می

دور نموند. های تیزبین صدراچشمم بهش نیفته و این از چشم  

 صدرا: شیدا بیا بریم یه دوری بزنیم.

مونن.ها تنها میکجا؟ مامان این -  

پاشو.  -  

با استرس هدیه رو دادم بغل مامان و از جا بلند شدم. نگاهش اونقدر 

مشکوک بود که با قلبی لرزون، دنبالش رفتم و توی دلم صدها بار 

 به شیده فحش دادم که منو تو این شرایط قرار داده.

وایسا همین جا. -  

گفتی دور بزنیم. -  

گفت؟ شیده چی می -  

هیچی.  -  

تو ماشین یه قول دو قول بازی کردید؟  هیچی؟ رفتید -  

های چرت و پرت دیگه .همین حرف -  
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های چرت و پرت چیه؟ وقت این حرفو اون -  

خیال، بدبخت صد بار التماس کرد به تو چیزی نگم.صدرا بی -  

، دیگه چی رو نگی؟ من که گندش رو فهمیدم -  

تونستم ام معنا! حتی نمیبا همین حرفم، گند زده بودم؛ گندی به تم

ای بهم گفته بود و من لرزش صدام رو درست کنم. شیده یک دفعه

که خودم بتونم موضوع رو هضم کنم، صدرا تو معذورات قبل از این

 قرارم داده بود.

زنیم.م، بعدا حرف میصدرا بیا بریم بشینی -  

م رو گرفت و فشار داد .خواستم برم که بازومی  

کنی؟ می ارآی دستم، چیک -  

متنفرم؟ های دروغگو و مخفی کاردونی از زنمی -  

های همیشگی بود، حرف گممی دروغ چی؟ مخفی کاریه چی؟ -

دونی.ها که خودتم میهمین  

مطمئنی؟  -  

آره، مطمئنم. -  

دزدی؟ هات رو میدا، برای چی چشمهای من نگاه کن شیشمچتو  -  

اعصاب خودم خورده، تو هم گیر وای صدرا بس کن، من االن  -

نوا، برو از خودش بپرس.دادی به منه بی  

پرسیدم. برم بپرسم، تونستم که با چک و لگد ازش مید اگر می -

گم گند روش بیشتر تو روم باز شه؟ گند زده، آره؟ با توام شیدا؟ می

ی تو، فقط این رو به های ترسیدهبیشتری زده؟ این استرس و چشم

ونه.فهممن می  

ای مثل یه شوک قوی عمل ام گرفت. همه چیز یک دفعهگریهگریه

تونستم و قدرت فکر کردن رو کامل ازم گرفته بود؛ نمیکرده بود 
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م بگیرم و حرف بزنم. نگاهم به سمت آسمون چرخید؛ درست تصمی

کرد و نگاه مشکوک و جدی صدرا، هر لحظه ام میبغض داشت خفه

کرد.حالم رو بدتر می  

ا: باشه، سکوت کن، حرف نزن ولی هرچی شد پای خودت.صدر  

خواست سمتشون بره که ترسیده رو به ضرب ول کرد و می بازوهام

.اسمش رو صدا زدم و دنبالش دوویدم  

گم هیچی نگفت، صدرا تو رو قرآن کاریش نداشته باش. می -

ها از خودم هاش حالم رو بد کرد همین. گفت تنهام و اینحرف

راهش رو خطا بره و دل  شیدم که کنارش نبودم، باعث شدمخجالت ک

ی آشغال.ببنده به اون پسره  

ای در میون نبوده؟یدی و هیچ چیز دیگهپس خجالت کش -  

نه.  -  

گم؛ اما شیدا به اون باالیی قسم چیزی نمی خیلی خب، منم -

خورم، اگر روزی به روزگاری، بفهمم بهم دروغ گفتی، بفهمم می

که  بگی، بالیی سر جفتتون میارم ست بوده و نیومدی بهمحدسم در

عمرت منو های آسمون به حالتون گریه کنن، به هیچ وجه تا آخرمرغ

یر .با سیب زمینی اشتباه نگ  

کنی.اشتباه فکر می -  

کنم اشتباهم رو، فقط حرفی ؛ قبول میباشه من اشتباه فکر کردم -

.ات بمونهزدم که تو این گوشت و کله  

دستش رو آروم کوبید به سرم و رفت. باحرص نفسی کشیدم تا 

شد فهمید چی رو ازش پنهون کردم، چی میبغضم نشکنه، اگر می

خدایا؟! حتی از تصورش انقدر وحشتناک شده بود و وای به روزی 

رفت.که دروغ من لو می  
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های به ظاهر بقیه رو، اون  روز رو هیچ چیز از تفریح و خنده

هام اونقدر تو هم بود و تو دنیای خودم غرق بودم. اخم درک نکردم

سرم نذاره و این بین، فقط صدرا بود که باعث شد کسی زیاد سربه

فهموند که دروغ های ریز و ظریفش، بهم میکه گاه و بیگاه با تیکه

فایدست.و پنهون کاری در مقابل اون بی  

شه بریم خونه؟ می -  

؟ چرا؟ به چیزی احتیاج داری -  

شه.نه، هوا سرده، هدیه سردش می -  

گاه به بچه بنداز. نای بود ولی قبلش یه انع کنندهقدلیل  -  

نگاهم سمت هدیه که پیچیده شده بود داخل پتو، چرخید. اونقدر 

ای سرما به بدنش وارد پوشونده بودنش که امکان نداشت حتی ذره

 بشه.

 صدرا: دروغگوی خوبی نیستی.

باز شروع شد. -  

مونم تا خودت بیایی کنم، نگران نباش؛ منتظر مینه شروع نمی -

وقت چیزی خوبی در بگی. دوست ندارم خودم بفهمم، چون اون

انتظارت نیست. بزرگترین تو مخی و خط قرمز من، همین پنهون 

کنید خیلی زرنگید و از مردتون ست که فکر میهای زنونهکاری

کنید.مخفی می  

ی.گار خودت یه دوره زن بودیه جور حرف نزن ان -  

بودم اتفاقا، تازه مرد شدم. -  

چندش. -  

شناسید.شناسم، خودتون نمیقدر که من جنس شماها رو میاون -  

 دنبالش راه افتادم که با خنده نشست کنار بقیه.
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گم عمه؟ درست نمی -  

های خصوصیتون چیزی مامان: ببخشید علم غیب ندارم از حرف

 بشنوم.

هایخواستم تست کنم ببینم حرفبهتر، میصدرا:  عرفی که به  بال 

فهمی یا نه.زنم رو میدخترت می  

 مامان: فریده! عزیزم اصال وقت گذاشتی برای تربیت این؟ 

هام صدرا: آره، اتفاقا خیلی وقت گذاشت، منتهی من ناخودآگاه به عمه

ادب.رفتم؛ یکم بدجنس و ذات پلید! اون یکی بی  

کنی.نمیشه باهات حرف زد، کال آدم رو پشیمون می مامان: اصال  

ها خوب نیستیم .گه ما زندایی! صدرا میزن  -  

خت بندی؟ اتفاقا زنصدرا: ای دروغگو، جلوی چشم خودم خالی می

ها هم گاهی اذیت دارن.های خدان، اما فرشتهاز نظر من فرشته  

شی؟ می مامان: صدرا! کی بزرگ  

خوام رفتم. هنور وقت بزرگ شدنم نیست؛ میصدرا: وقتی دیپلم گ

 درس بخونم، برای خودم خانم دکتر بشم .

روز بمیرم هم ی تو رو ببینم، اوندایی: یه روز بشه من بچهزن

میرم.باخیال راحت می  

صدرا: فازت چیه مادر من؟ خدانکنه، آهای شیده، اگر از دوز 

ن.کنی، بیا برای من میوه پوست بکهات کم میسگرمه  

اری؟ بده من چاقو رو. کنم، به شیده چیکار دمی من پوست -  

خوام از دست خواهر زنم بخورم .می -  

زنی تو گوشم؟ شیده: درست نکنم چی؟ باز می  

سری. بچه پررو قهرم کرده با من، بدو زنم اینصدرا: نه، لگد می

 بینم.
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 شیده: من بلد نیستم میوه پوست بکنم.

چی بلد نیستی، فکر ازدواجی؟ صدرا: ماشاهلل بهت! هی  

 مامان: صدرا جان !

ی خوشگله من .گم دیگه عمهصدرا: راست می  

شه برم تو ماشین؟ شیده: می  

صدرا: نوچ، تو تا دیپلم باید جلوی چشم من باشی. برم کارخونه هم 

کنم، وایسا .بهت شنود وصل می  

شه بس کنی؟ شیده: می  

کل هم معذرت خواهی کلباز بحث؟ خسته نشدید؟ شیده جای  -

کنی؟ می  

ام، فهمید حسابی عصبی شدم که های ریز شدهاز قیافه جدی و چشم

آروم معذرت خواهی کرد و ازمون کمی دور شد؛ نشست روی تخته 

 سنگ و صدرا پوف کشید .

درش بیارم. خواستم از این حالتکنی شیدا؟ میچرا دخالت می -  

یه پسر به این حال و روز  مامان: من شک دارم این بچه فقط سر

گم، اما ترسم از اینه، توی این افتاده باشه. ببخشید فریده این رو می

 قضیه هم پای سهیل وسط باشه.

زنم؛ طور باشه، قیدش رو میدایی: نگو سمیه، به وهللا اگر اینزن

کنم.شیرم رو حاللش نمی  

غیرت نیست.صدرا: سهیل دیگه اونقدرم بی  

گذره، هست، وقتی از خیر یه زن شوهردار نمیببخشیدها ولی  -

 یعنی هست.

های صدرا به آنی توهم رفت، اما اصال از حرفم پشیمون نبودم. اخم

ی براش از نظر من، سهیل یه عوضی به تمام عیار شده بود که هیچ
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د و ارج و قرب نداشت. با زنگ خوردن گوشی صدرا، گوشم تیز ش

دستم افتاد.باشنیدن صدای داد دایی، میوه از   

زنی؟ خب؟ چیزی به من نگفتن به وهللا! چه صدرا: برا چی داد می

گی چیکار کنم ؟ استغفرهللا پدر من، خودت گیر دونم. خب میمی

دادی، بمون شمال، بمون شمال! خیله خب، وای داد نزن، سرم رفت. 

کنی؟ ای بابا! خداحافظ.، قطع میباشه  

 تلفن رو قطع کرد و سرش رو گرفت :

فی کنی؟ مادر من این موضوعیه که مخ -  

دایی: گفت؟ به خدا به شیدا گفتم ولی یهو انقدر بحث پیش اومد که زن

. 

ها بهم ریخته! بابا از پسش گه برگردید تهران، تمام حسابصدرا: می

برنمیاد. آخر ماه چک داریم؛ نتونیم موضوع رو حل و فصل کنیم، 

دست بگیریم.باید کاسه چه کنم چه کنم و گدایی   

دایی: اوضاع خیلی وخیمه؟ زن  

کنن؟ پس سهیل چی؟ ما اومدیم که از سهیل دور مامان: بزرگش نمی

 باشید.

صدرا: تا کی عمه؟ باالخره که باید برگردیم، اما شیدا حق رفت و 

 آمد به جایی رو به هیچ وجه نداره، از االن گفته باشم.

یعنی چی؟  -  

یزم، پاشید جمع کنید؛ بابا گیر داده صدرا: حرفم کامال مشخصه عز

 امشب راه بیفتیم .

اده؟ جدایی: وا نصف شب بیفتیم تو زن  

ترسید؟ پاشید.صدرا: من قراره رانندگی کنم، شما می  

صدرا!  -  
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زنیم دیگه، تو فقط حرف می ام عزیزم، بریمصدرا: االن یکم کالفه

آریم، بچه بیا یها رو مهدیه رو ببر. عمه برید شما من و شیده این

جا ببینم.این  

علنا دکم کرده، با  شیده به سمت صدرا رفت و وقتی دیدم انگار

 نگرانی به سمت ماشین رفتم و نشستم.

دایی: دلشوره گرفتم .زن  

. مامان: منم حس خوبی ندارم، کاش یه زنگ به شاداب بزنی تو  

ر پسر دایی: باهاش حرف زدم. اونم داغونه سمیه، بابت رفتازن

شه چیزی بهش بگم. با بیشعور من زندگیش تباه شد؛ حتی روم نمی

هزار امید و آرزو بهش بله گفت، فکر کرد این سهیل همون سهیله 

 قدیمه که لیاقتش رو داشته باشه.

گم باید باهاش ارتباط داشته باشیم که از سهیل خبر مامان: من می

 بگیریم.

دایی: بزنم به آقا محمد؟ زن  

.از اون که باید بیشتر خجالت بکشیم، نه بزن به خود شاداب  مامان:  

دایی با استرس گوشیش رو درآورد. برگشته بودم عقب و زن

ای بود کردم، اما تمام هوش و حواسم به صدرا و شیدهنگاهشون می

 که مطمئن بودم در حال صحبت کردنن، نه وسیله جمع کردن.

ی ی ماهت، خوبی؟ شرمندهدایی: شاداب جان مادر؟ سالم به روزن

 روی توام به خدا قسم من. چی؟ یعنی چی؟ 

 گیج نگاهمون کرد. هر چی اشاره دادیم چی شده، جوابی نداد .

دایی: تو مطمئنی شاداب؟ الهی فداتشم من مادر. الهی هرچی زن

خوایی خدا لفظت رو شهید نکنه به حق علی، خیلی شاد شدم. میام می

ال بودیم، داریم میاییم تهران. باشه گل بینمت، باشه؟ نه شممی
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بوسمت.دخترم، می  

اش زدیم به محض قطع کردن تلفن، زد زیر گریه و هرچی به شونه

گرفت تا صبر تا حرف بزنه، فقط دستش رو جلوی صورتمون می

کنیم. اونقدر ادامه داد که صدرا با صورت سرخ شده و شیده بغض 

 کرده، اومدن و تو ماشین نشستن.

ا: چیه باز؟ صدر  

دایی، لحن عصبی صدرا، حسابی ترسونده بودتم. از طرفی گریه زن

 اعصابم رو بهم ریخته بود.

د.با شاداب حرف زد، یهو گریه کر -  

 صدرا: چی گفت شاداب؟ مامان با توام؟ تو مخم نرید انقدر. 

ی معصومم از خواب دستش رو که کوبید به فرمون و داد زد، هدیه

اش هم دراومد. ماشین رو با عصبانیت روشن کرد و پرید و گریه

زد: همچنان داد می  

تون، چتونه آخه؟ هرکدوم یه جور گند گیرید همهجونم رو دارید می -

زنید. برای چی زنگ زدی شاداب مادر من؟ گفتی ما کجاییم؟ می

لوح گفتی زن من کجاست؟ ره؟ به اون احمقه سادهآ  

آروم باش صدرا. -  

ساکت شو که با تو کار دارم من. تو ساکت شو، تو -  

زنی؟ بچه رو ترسوندی.طوری حرف میا من اینبرای چی ب -  

م چمه؟ پرسی چمه شیدا؟ بگصدرا: چمه؟ واقعا می  

پرید ه میمامان: بس کنید، خجالت بکشید؛ جلوی ما مثل سگ و گرب

 بهم.

دایی: من بدبخت، الهی من بمیرم راحت بشم که هر کی یه جور زن

 حرصم نده.
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گشت. از استرس نگاه عصبی صدرا هر از گاهی به سمت من برمی

که شیده همه چی رو گفته باشه، تمام تنم یخ زده بود و خودم رو این

گیریم. ام آروم بی گریون سرگرم کردم تا هم خودم، هم بچهبا هدیه

تنها کسی که تو ماشین ساکت بود، شیده بود که تو صندلی جمع شده 

دایی تا خود ویال زار زد؛ مامان در حال آروم کردنش . زنبود

بود و صدرا هم که. جرات نگاه کردن به صورتش رو هم  نتیجهبی

 نداشتم. به محض رسیدن به ویال، هدیه رو بغل مامانم دادم. 

ببینم.صدرا: کجا؟ وایسا   

خوام ویال رو تمیز کنم.خواییم بریم؟ میمگه نمی -  

 صدرا: الزم نکرده.

داد تو گریه جا از دست داد و بیام تا ایناالن بس کن خب؟ بچه -

زنیم.کرد، مادرت رو ببین؟! بعدا حرف می  

با این حرفم عصبانیتش رو کنترل کرد و منم تونستم حین جمع کردن 

م فکر کنم که ببینم دقیقا باید چه خاکی به وسایل و تمیز کردن، یک

ای تونستم شیده رو گوشهسرم بریزم. اونقدر نزدیکم بود که حتی نمی

 بکشونم و ازش چیزی بپرسم .

با تموم شدن کارها، اشاره آرومی به شیده کردم و باال رفتم. 

 بااسترس روی تخت نشستم تا باالخره شیده اومد.

رو قرآن.شیده: آبجی یه کاری کن تو   

گند زدی؟ لو دادی آره؟  -  

به خدا! ازم پرسید؛ صد جور سوالش رو پرسید،  من هیچی نگفتم -

گفت بخاطر مامان اینا وایمیسه برسیم  هول شدم زدم زیر گریه، بهم

میرم از ترس.تهران، دارم می  

همه بدبختی ترسیدی نترسیدی، شیده ایناون زمان که باید می -
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جای دلم بذارم آخه؟ داریم، این رو ک  

ام دراومده بود. همه چیز باهم قاطی شده بود. از طرفی استرس گریه

دونستم حرف سهیل رو داشتم که حتی نمی رفتن به تهران و دیدن

دایی چی بود که نتونست بزنه و به دعوای بعدی صدرا ختم شد. زن

دونستم قضیه شیده رو چکار کنم و چطور کمکش از طرفی حتی نمی

نم تا صدرا چیزی نفهمه.ک  

…ی پسره فهمه رفتم خونهبآبجی توروخدا اگر  -  

کردم با اومدن صدرا به اتاق، نفس هردومون بند اومد. احساس می

تا  تونستم المهیچ خونی تو بدنم نیست؛ بهش خیره شده بودم و نمی

 کام حرف بزنم.

 صدرا؛خونه ی پسره ؟ حدسم درست بود، هان؟ با توام؟

هامون پرید و شیده زمان شونهرو با داد گفت که هردو هم آخرش -

 از روی تخت پرید و گوشه اتاق وایساد .

 شیده: توروخدا، گوش کن.

صدرا: چی رو گوش کنم؟ د کثافت، چی رو گوش کنم؟ رفتی چیکار 

 حیا نداری تو؟  کردی با زندگیت شیده؟ با آبروی ما چیکار کردی؟

صدرا یه لحظه . -  

تو کار دارم شیدا، به علی قسم برسیم تهران با جفتتون کار صدرا: با 

ریم تا گندهای گیرم اینا نفهمن، میدارم. االن فقط خفه خون می

شم. نه تویی گند اطرافیانم رو جمع کنم ولی به قرآن بیخیالتون نمی

مخفی کاری نکن و کردی. فکر  زدی و نه تویی که صد بار گفتم

شه؟ شیده خانم، شمایی که هش چی میکردید اگر دروغ بگید، ت

فکر بدون هیچ  تفکری، یهبی که االن این شده حال و  زدی گندی 

 روزت، هیچ به مادر بدبختت فکر کردی؟ اصال برات مهم بود؟ 
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 شیده با گریه رو زمین نشست: 

دونم خریت کردم.خودم می -  

صدرا اونقدر حالش بد شده بود که صورتش کبود شده بود، اما 

طور بودن شیده رو فهمیدم حتی توی این حالت هم طاقت اینیم

چکید. در که باز شد و نداره. سرم پایین افتاده بود و کال اشکم می

امون رو خوندم. با ترس به صدرا خیره شدم مامان داخل شد، فاتحه

جون سرش رو گرفته بود.که رو زمین نشسته بود و بی  

ید؟ مامان: چتونه؟ ها؟ باز دعوا کرد  

 صدرا:عمه حاضر شید بریم.

تون .تک-شم از دست تکمامان: دارم روانی می  

در رو کوبید و بیرون رفت. یه نفس راحت کشیدم که صدرا حداقل 

 االن چیزی رو عنوان نکرد .

هاش رو گرفتم. صدای با خجالت خودم رو سمتش کشیدم و دست

 کنم، اما آروم تونستم درست تمرکزگریه شیده رو اعصابم بود و نمی

 گفتم :

دونه چی شده و ..حتی نمی -  

ست، تو دیگه گی؟ اون بچهگی شیدا؟ چی داری میصدرا: چی می

 چرا؟ 

کردم؟ چیکار باید می -  

نگاه صدرا که به سمت شیده برگشت، خودش خجالت زده و با گریه 

بیرون رفت، من موندم و یه دنیا شرمندگی برای نگاه غمگین و 

رد زندگیم.متعصب م  

خدا. با این رفتاری که کردی، ترسیدم بیام صدرا منم تازه فهمیدم به -

 بهت بگم.
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خسته شدم، بقرآن خسته شدم. از همه طرف دارید بهم فشار  -

کنم، یه طرف آرید، شماها رحم ندارید؟ هرطرف رو جمع میمی

دیگه گندش باال میاد. خاک بر سر من که خوش خیال بودم همه چی 

حد همین تلفن بازی تموم شده! عاقبت کارهای خودمه دیگه. من در 

یدا شدبا دل بقیه بازی کردم، یکی هم پ  .اکبر هللا ...

طوری نگو صدرا، منو نگاه کن. خودش پشیمونه، حالش سر این -

کنهبریمش دکتر، اصال شاید اشتباه میهمین بد بوده. می . 

فقط-   شیدا؟ اره باشه؟ رفته ته تا که مهمه همین 

تونیم؟ تونیم بکنیم، میاالن کاریش نمی -  

طور پیش خودت رو بکش کنار شیدا، بذار براش برادری کنم؛ این -

شه و این بزرگترین ترس منه. برای بره، همه چیز براش عادی می

یکی مثه من که همیشه حواسم بوده به ناموسم، کسی چپ نگاه نکنه 

شه با شه جمعش کرد؟ میسخته شیدا. اگر عادی شه، دیگه می

چهارتا داد و یه سیلی ترسوندش؟ به خدا اگر بشه، همین چند روز 

شد تو صورت من.دیدی چطور براق می  

..ببین اگرم زیاد بهش گیر بدیم. -  

شیدا، شیدا، شیدا چه گیری؟ بنظر تو این گیر بیخود دادنه؟ معلوم  -

گیر بدیم؟  گی اگر زیادکرده! باز می غلطی نیست اون آشغالچه

ام که بیخود و بنظرت دارم الکی گیر میدم؟ بنظرت انقدر آدم احمقی

شناسی؟ من ام بهش توپ و تشر بزنم؟ منو نمیجهت از سر عقدهبی

ی الکی گرفتم شیدا؟کی بهتون خرده  

 سرم رو که پایین انداختم، خودش فهمید جوابی براش ندارم .

، خودمونم راه بیفتیم. لعنت زنم رفیقم بیاد ببرتشونمیرم زنگ می -

تونم تمرکز بیاد به این شمال که حتی یه خبر خوش نداشت، حتی نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 474 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

کنم که رفتیم تهران چه غلطی کنم از دست داداش بیشعورتر از 

ام.بقیه  

مامانت پشت تلفن با شاداب حرف زد، هی گفت خداروشکر  -

گریه کرد.خداروشکر، بعدشم   

حتما آشتی کردن دیگه. -  

داره؟ یعنی دست از سر ما برمی -  

خیاله طوری پیش بره، بیدونم. ایندونم دیگه، هیچی نمینمی -

برمت یه جا عین گیرم میشم، دستت رو میکارخونه و همه چی می

آدم زندگی کنیم؛ نه با ترس و هول  و وال. شیدا گوش کن، تورو به 

مقابله مرگ من قسمت میدم باهام لج نکن، هیچ توانی برای 

کنم، اونقدر که تو وجودم حس می مخصوصا با تو ندارم؛ فشاری

هست که هر آن سکته کنم بیفتم رو دستت. رسیدیم تهران، بدون 

ای که در نظر که حتی به مادرم آدرس بدی، میایی میریم خونهاین

دیم تا فکر به حال شیده هم بکنم .گرفتم؛ به کسی فعال آدرس نمی  

  کدوم خونه آخه؟ -

و کردن. اونش االن خیلی مهمه؟ ها، کارهاش رکیو سپردم به بچهی -  

آخه گفتی شیده هم با ما باشه؟ -  

کنم. شیده و مامانت رو ببریم حداقل دونم اصال چیکار دارم مینمی -

من نیستم، مادرت باالسرتون باشه، چهارستون بدن من نلرزه. خودم 

زنم؛ پاشو بریم دیره.باهاش حرف می  

مون احت از اتاق بیرون رفتیم؛ انگار گرد غم روی وجود همهنار

جون نشست و تنها دلخوشیم شد بود که هرکسی یه طرف بی

شد دلم اومد و باعث میصداهای مختلفی که از دهن هدیه درمی

 ضعف بره. 
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که باالخره رسید و طور نشستیم تا اینتا اومدن دوست صدرا، همین

هایی که دیم؛ وسایل خودمون و سوغاتیوسایل رو تو صندوقش جا دا

ذوق خریده بودیم رو هم تو صندوق و صندلی پشت گذاشتیم .با  

آروم برو نترسن. -  

چشم چشم چشم، صدبار گفتی داداش. جایی خواستیم نگه داریم،  -

 میس بندازیم.

ای گفت و با هدیه تو ماشینش نشستم و چشم دوختم به مامان و باشه

که با ناراحتی هرکدوم سرشون رو به شیشه تکیه دایی و شیده زن

تونستم حس داده بودن. مامانم جلو نشسته بود و از راه دور هم می

 کنم چقدر ناراحته.

صدرا بسم اللهی گفت و راه افتاد. اولین بار بود وقتی تنها بودیم، 

خبری از خنده و آهنگ نبود. تا جاده مسیر هموار داشت؛ به هدیه  

وقتی باالخره خوابش برد، برگشتم سمت صدرا.شیر دادم و   

کنیم؛ شدیم بار دونم اذیتت میخواد اینطور ببینمت. میدلم نمی -

هات، اما من عادت به دیدن این غم تو صورتت ندارم.روی شونه  

کردیم و هامه. به خدا، چی فکر میانگار صد تن وزن رو شونه -

 چی شد!

به دایی زنگ بزن بگو اومدیم. -  

دونه دیگه، انقدر عصبی بود که استرس اونم دارم با این می -

 وضعیت قلبش.

بری همون خونه هه؟ ما رو یکسره می -  

د گفتی. اصال گیج شدم دیگه؛ گوشیم رو بده.شآره، خوب  -  

هام گوشیش رو از داشبورد درآوردم و با دیدن عالمت سایلنت، اخم

 تو هم رفت؛ انگار خوب فهمید منظورم چیه!
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شیدا به وهللا بخوای این وسط توام بهم گیر بدی و شک کنی، یه  -

 بالیی سر خودم میارم.

چیزی نگفتم که. -  

کنه.هات از صد تا فحش بدتر عمل میاخم -  

دایی رو گرفت؛ کامل گوشی رو از سایلنت درآورد و شماره زن

براش توضیح داد که قضیه از چه قراره و خواست تا مامانم و شیده 

یلشون رو جمع کنن تا فردا بره دنبالشون .وسا  

ام چه شکلیه.دونم خونهی نمیچقدر جالب که حت -  

همه گیر و گرفتاری، چطور خوشگله، واقعا تو تعجبم، میون این -

 ذهنت درگیر این مسئله ست!

ذاشت اصال گریه کنم و خوام که نمیمن صدرای شاد خودم رو می -

 ناراحت باشم.

ها حل بشه، من قول میدم هر دقیقه کن این مسائل ببین، تو دعا -

بخندونمت. خوبه؟ به جون مادرم حال روحیم افتضاح شده، وگرنه 

هات در میره.دونی جونم برای خندهمی  

قبول، راضی شدم. -  

که بار اونیکه بتونم یکم از این حال و هوا خارجش کنم، اینبرای این

ساعت، یکم از  ره بعد از یکخندید و شوخی کرد من بودم تا باالخ

اش بیرون اومد.حال وهوای اولیه  

خوابه؟ شیدا، هدیه بیش از حد نمی -  

نه، چرا؟ خب کوچولوست هنوز. -  

جونه بچه.کنم بییست، حس مینآخه زیاد بیدار  -  

فهمیدن دیگه.دایی میه منو نترسون، اگر چیزی بود مامان و زنن -  

دونم چطوری ذهنم رو منحرف کنم؛ اگر گی، نمیراست می -
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نا ایم. حسابهای بابام پشت تلفن درست بوده باشه، عمال بیچارهحرف

عمدی دست کاری شده؛ کلی جنس از انبار نیست و نابود شده و 

ای بوده یا ها معلوم نیست. طرف یا خیلی حرفههیچی هم تو دوربین

 خیلی آشنا.

…مثل سهیل -  

ا تموم شدن حرفم، انگار دچار شوک شد که یک لحظه کنترل ب

ماشین از دستش در رفت و بوق ماشین پشتی بلند شد. دستش رو از 

 پنجره به معنای عذرخواهی بیرون آورد .

گی اینم کار سهیله؟ تو می -  

بعید هم نیست صدرا، یکم خودت فکر کن، تو اولش گفتی اون  -

ارج بوده، درسته؟ گفتی ولی با دختره. چی بود اسمش؟ همون خ

دونه که سهیل در ارتباط بوده؛ پس اگر ارتباطی بوده باشه، خوب می

تو ازدواج کردی. اونم اصال نه با من، با زهرای خدا بیامرز رو 

اطالعی ت زنگ زد و به من اظهار بیدونست ولی بهدیگه باید می

زدم ولی االن  خوام به تو اعتماد کنم؛ هرچند اولش گندکرد. من می

کار زیر سر سهیل بوده تا باهم به مشکل کنم، اینکه فکر می

بخوریم. پس اینم کار سختی نیست. راستش رو بگم، من هر اتفاقی 

اب بده.کنم زیر سر سهیله تا ما رو عذاالن بیفته، فکر می  

این حدسش سخت نیست؛ خودمم همینه فکرم ولی کارخونه رو  -

سرش بیاره؟چرا باید این بال رو   

 یکم فکر کردم و ناخودآگاه آروم گفتم :

دونسته اگر انبار به که نتونسته ما رو پیدا کنه و میشاید واسه این -
گه تویی و تو مجبور مشکل بخوره، دایی به اولین نفری که می

شی برگردی.می  
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خودمم نفهمیدم این حرف چطور از دهنم خارج شد، اما به نظرم 

ه حقیقت نزدیک باشه. سهیل بخاطر خودش هم که تونست خیلی بمی

داد تا غرور زخمیش رو جبران کنه .شده، هرکاری انجام می  

شناختیم، زمین تا آسمون فرق داشت؛ پس این سهیل با کسی که ما می

گفتن سهیل هیچی ازش بعید نبود، شاید االن هر چیزی رو بهم می

شدم. انجام داده، اصال متعجب نمی  

فهمم پس چرا با شاداب آشتی کرده؟ یا اصال شایدم ط نمیاین وس -

تونه همچین فهمم چطور شاداب میقضیه یه چیز دیگه ست. نمی

همه قضیه، هنوز با مردی رو ببخشه یا چطور سهیل بعد از این

همه ادعای کینه!شادابه؟ اونم با اون  

دونیم سهیل فقط از چون دوسش داره، صدرا هم من، هم تو می -

خمی که خورد عصبی بود و خواست باهاش تالفی کنه. اون ز

هاش یه چیز دیگه تونه از شاداب بگذره، حتی اگر ادعا و حرفنمی

 باشه.

شه سهیل رو نشوند سر اگر حدسیاتت درست باشه، راحت می -

 جاش.

چطوری؟  -  

طور باشه، راه و روشش فهمی. اگر واقعا اینوایسا به موقعش می -

اش کنم بتمرگه سر زندگیش و دست از سر ما تا خفه رو خوب بلدم

 هم برداره.

گی راحت باشه.طور که تو میخداکنه همین -  

تونه منو طور که اون خوب می.دونه چی میبه هرحال، همون -

شناسم. هرچقدرم عوض عصبی کنه، منم خوب نقاط ضعفش رو می

چیکار کنم؛  دونم باهاشتونه ذاتش رو عوض کنه. میشده باشه، نمی
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یه تیره تو تاریکی، اگر شاداب باهام همکاری کنه و باز تیریپ 

بگم سهیل برای همیشه کنار زده  تونم راحتاحساسات برنداره، می

 شده.

شه دیگه از هیچی مطمئن نیستم صدرا؟ این چند وقت باورت می -

خواد؛ دلم مدام تو استرس و هیایو بودیم. دلم یه زندگی آروم می

خندم، نترسم که ته این خنده قراره چه اتفاق بدی خواد وقتی میمی

وقت زندگی بیفته و قراره چقدر گریه کنم تا از دماغم دربیاد. من هیچ

ی بابامم دلم تنگ شده. اون آرومی نداشتم ولی حتی االن برای خونه

شد، اما هام مواد کشیدن بابام بود که داشت عادی میزمان ته غصه

شه، حتی جرات ون رو نگاه؟ هیچ روزی با آرامش شب نمیماالن

ترسم همه چی نقش بر ندارم با خودم حرف بزنم و امید بدم، چون می

 آب بشه.

با تموم شدن حرفم، اشکم چکید و سرم رو به شیشه چسبوندم. اولین 

داد، شاید اونم هام نمیبار بود که صدرا هیچ جوابی به حرف

گم .ه و چیزی رو غلط نمیهام درستفهمید حرفمی  

ای تا رسیدن به خود تهران و خونه مامان بزرگ، هیچ حرف دیگه

بینمون رد و بدل نشد و جفتمون تو دنیای خودمون غرق شده بودیم؛ 

اومدیم و بهش فقط هرازگاهی با صدای هدیه، به خودمون می

داشت تا من پوشک هدیه رو عوض رسیدیم یا ماشین رو نگه میمی

 .کنم

پشت ماشین دوست صدرا پارک کردیم و باخستگی و تنی که 

هاش در حال ترکیدن بود از ماشین پیاده شدیم. مسیر کوتاه استخون

قدر سخت و مون، اونشمال تا تهران، برای ما با فکرهای خراب

کدوم نایی برای حرف اضافه هم نداشتیم.طوالنی گذشته بود که هیچ  
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بیا این طرف یه دقیقه. شیدا جان شما  صدرا: دستت درد نکنه داداش،

 خداحافظی کن بریم .

 سری تکون دادم، به سمت مامان رفتم .

گه بریم خونه خودمون.صدرا می -  

ی چی شیدا؟ بیایید فردا برید.خونه -  

که کارهاش رو کردن. گفت بهتون بگم شما و هاش مثل ایندوست -

 شیده هم فردا وسیله جمع کنید بیایید.

جا راحتیم.الزم نیست، ما این -  

صدرا ... -  

تون وبال گردنتون تونم تحمل کنم اول زندگیصدرا بگه شیدا. نمی -

بشیم؛ یکم هم غرور منو در نظر بگیرید، به اندازه کافی جلوی همه 

 خورد شدم. 

طوریه مامان؟ صدرا اون -  

هاش باشم، اصال بهش توجه قرارم نیست همیشه بار رو شونه -

خنده، به زور شوخی دی؟ این اون صدرای قدیمه؟ به زور میکر

خواد فکر کنم نحسی آوردیم به این خانواده.کنه؛ دلم نمیمی  

 آروم گفتم: 

گه مامان، اون اصال شرایطش خوب نیست، باید بخاطر شیده می -

خواستیم ببریمش جایی. دورش شلوغ باشه؛ فردا هم می  

کجا؟  -  

اش، باید ببرمش جایی.گه برای روحیهدونم، صدرا مینمی -  

خواستم با گفتن حقایق مامانم رو بیشتر از این بترسونم یا فکرش نمی

 رو درگیر و داغون کنم .

جا ببریدش. آرمش یا بیایید از اینمامان: حاال تا فردا، فوقش می
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که حتی به فکر درس و آیندشم نیست، اینم روش.این  

ت مادر من، باشه. لطفا از این فکر و فعال که از درس خبری نیس -

خوام اجازه بده منم یکم آرامش داشته باشم؛ میها بیا بیرون، بهمخیال

خوام آرامش ای زندگی کنم که دیگه کنارتون نیستم. میبرم تو خونه

هر  داشته باشم؛ منم آدمم مامان، تا کی تحمل و صبوری کنم و دلم

ور بزنه؟ لحظه ش  

ان!دایی: شیدا جزن  

 نگاهم به سمت زندایی برگشت که سمتمون اومد :

جونم؟  -  

شرمندتم شیدا، بابت سهیل و کارهاش رو ندارم نه به تو نگاه کنم،  -

 نه به شاداب. خدا منو ببخشه و شماها هم ببخشید.

شه دایی این چه حرفیه؟ من شما رو دوست دارم. مگه میزن -

دلم ازتون بگیره؟ چرا  بخاطر گناه کسی دیگه، شما رو نبخشم یا

دید ؟انقدر خودتون رو عذاب می  

 مامان: تا خود خونه گریه کرد، هرچیم گفتیم کار خودش رو کرد.

هاتونیم، زندایی؟ شاداب و ی ما باعث اشکمن شرمندتونم، همه -

 سهیل آشتی کردن؟ 

دایی: آره، دختره بنده خدا انقدر شاد بود که این غول بیابونی زن

که چاقو انگار که اونیتی کرده، دلم آتیش گرفت؛ انگارنهباهاش آش

خورده اونه، اونم یه بدبختی مثه بقیه دخترهای ساده لوح، شاد بود 

خواد دیگه زندگی کنه و بچه بیارن.که سهیل گفته می  

شما باور کردید؟  -  

دونم چی رو باور کنم، چی رو نکنم. یه روز دایی: من دیگه نمیزن

ام تبدیل به دیو شده. من میرم تو سمیه، ی فرشتهبچهپاشدم دیدم 
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 نمیایی؟ 

رفت، نگه داشتم :باهاشون خدافظی کردم و شیده رو که داشت می  

کنم با صدرا بریم دکتر.هماهنگ می -  

شه خودمون بریم؟ نمی -  

زنیم شه بگی؟ برو حاال خونه، فردا حرف میچطوری بگم نیا، می -

. 

دوباره نشستم تو ماشین. صدرا کمکشون کرد وقتی رفت هدیه بغل، 

 تا وسایلشون رو داخل ببرن و دوستشم با یه بوق ازمون جدا شد .

برگشتن صدرا اونقدر سریع بود که گفتم باز چیزی شده، اما با دیدن 

زد، نفس راحتی های سفیدش که برق میچهره خندون و دندون

 کشیدم .

طوری ببینمت.این خندی، عادت دارم همیشهخداروشکر می -  

ذیت کردم، روحیه گرفتم .ایکم مامان جون رو  -  

چی گفتی به بنده خدا؟ -  

کنیم؛ ولش کن، ببین االن داریم خانواده سه نفرمون رو رسمی می -

خیاله مون رو توش شروع کنیم. بیای که باید زندگیمیریم خونه

ات ونهها. خب؟ بخند و باخنده وارد خهرچی مشکله، بیخیال غصه

یمنی داشته باشه.شو، بذار برامون خوش  

دونستم به این چیزه اعتقاد داری!نمی -  

دونم ازم من به هرچیزی رو صورتت لبخند بیاره، اعتقاد دارم. می -

ها رو نداشتی ولی ممنونم درکم کردی و سری چیزها و حرفتوقع یه

خواد می دونی جونم برای یه نگاهت در میره؛ دلمکنی. خودت میمی

 هر بالیی هست سر من بیاد ولی تو همیشه برام بخندی.

فکر کنم تیکه پرونیت به مامان جون خیلی موثر بوده که روحیت  -
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 رو دوباره بدست آوردی!

بخند تا راه بیفتم . -  

رنگی زدم، اما با دیدن شکلکی که درآورد، ناخودآگاه خنده لبخند کم

 بلندی کردم.

بزرگ اینا رو از قبل هماهنگ کرده بودم، مامانآهان، حاال شد. ببین 

دیم به بغل قدم اول خیلی مهمه، هدیه رو می آماده کنه، ببریم خونمون

خوام ورودت به خونه اصولی و طبق رسم من، اینا دست تو، می

 باشه.

ولی لباس عروس نپوشیدم؟ -  

خوای؟ به روی چشم، این مشکالت حل بشه، بهترین لباس اونم می -

خرم .روس دنیا رو برات میع  

دونستم از تهه دله یا نه، یکم جون گرفتم هاش که نمیباشوخی و خنده

 و تا جایی که پارک کرد، باهم خندیدیم .

اینم خونمون. -  

 نگاهم به نمای خونه افتاد و باتشر نگاهش کردم :

مونه؟صدرا نگو که این خونه -  

همینه عشق من، پیاده شو. -  

.من نمیام  -  

ب هم میایی؛ به من اعتماد کن.بیخود، میایی خو -  

م.صدرا من خونه قدیمی دوست ندار -  

میشی. این قول من بتو  بهت قول میدم عاشقش -  

و اگر نشدم؟  -  

ریم دیم اجاره، میکنیم. این رو میوقت هرکاری که بگی میاون -

 تو قوطی کبریت دلخواه تو. بذار از این طرف هدیه رو از بغلت
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خوام تو فقط وسایل دستت باشه؛ سوغاتم بعدش میارم.بگیرم، می  

پیاده شد و از در سمت من، هدیه رو ازم گرفت. به نگاه با عشقش 

ای ای که بهم داده بود، پیاده شدم و تک خندهلبخند زدم و با کیسه

 کردم.

 قرآن، آیینه، برنج، عسل، نبات و یه تیکه نون.

جز قران که دستم گرفتم و بوسیدم :بمونه، بهرو تو کیسه گذاشتم همه  

کلیه.شی رویایی آقا صدرا چه ام، بریم ببینیم خونهآماده -  

من جاییه که تو باشی و توش بخندی . خونه رویاییه -  

با لبخند کلید رو تو قفل چرخوند، اما من به محض ورود، دم در 

 خشکم زد .

 با گریه به سمت صدرا برگشتم :

شه.یباورم نم -  

که من که بهت گفته بودم، تو نخواستی اعتماد کنی؛ حاال قبل این -

شه ولی داخل بریم، تصمیم بگیر. خدا شاهده هرچی بگی اجرا می

جا یا آپارتمان؟ قبل از دیدنت، این  

افتادم و بلند داد زدم : ای کردم، راهخنده هول زده  

ی کبریت رو جا رو ول کنم برم به قول تو قوطمگه احمقم این -

 انتخاب کنم؟ 

طوری که آهان، وایسا شیدا خانم هول شدی کیسه رو انداختی؟ این  -

مونه تو حیاط؛ فقط قرآن رو سفت نگه برکت نمیاد، برکت می

 داشتی، خوشحال شدم آفرین. 

 باخنده سمتش برگشتم و کیسه رو از دستش کشیدم :

چی باید بگم؟  -  

های خوشگلت رو ببند، بگو خدایا پای راستت رو بذار داخل چشم -
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هامون! بگو خدایا تا ابد عشقمون رو این خونه پر بشه از صدای بچه

حفظ کن و این خونه رو مکان آرامشمون قرار بده؛ یه جا که روزها 

رسه، اش میوقتی از هم دوریم و هرکسی داره به کارهای روزمره

دوباره بگیره . اش تا جونبشه و بیاد تو خونه انتظار بکشه که شب  

ام رو برام حفظ کن و کمک کن گم که خدایا! شوهرم رو بچهمی -

های شوهرم رو بدونم و با عاقل بشم. خدایا! کمک کن قدر محبت

هام خرابش نکنم. میگم که خدایا تو این خونه فقط خوش حماقت

های خبری باشه و موفقیت؛ خدایا بذار تا آخر عمرم سرم رو شونه

و توی همین خونه هر روز بیشتر دوسش داشته باشم. شوهرم باشه  

نمردیم و احساسات و تو رو هم دیدیم، خدایا شکرت! بریم داخل؟  -

 دوست دارم تو در رو باز کنی. 

ی صدرا، ای گفتم و کلید رو تو قفل چرخوندم. طبق گفتهباشه

هام رو بستم و با تپش قلب زیاد، بسم هللا گفتم؛ قدم اول رو که چشم

هام رو باز کنم، قرآن رو باال آوردم که چشمداخل گذاشتم، بدون این

لومد رو و بوسیدم از ته دل دعا کردم و هرچیزی که سر زبونم می

ای که هام زو باز کردم، اما با دیدن خونهازش خواستم و بعد چشم

ی همیشه برام مثل رویا بود، جیغ بلندی کشیدم. اونقدر بلند که گریه

کرد .تابی میام تو بغل صدرا، بیی ترسیدهد شد و بچههدیه بلن  

مادرت به خونه برسه، تمام صدرا: الهی من فداتشم گریه نکن؛ بذار

زنی؟ ذوقم کور شد. آخه چرا جیغ می  

دادم، خنده ریزی کردم:و تکون میرطور که هدیه همون  

شبیه خونه رویاهامه. -  

سناریوی رویایی تو ذهنتون به همه چیز یه شما دخترهام که راجع -

 هست .
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کنه.ویایی ماست که شماها رو انتخاب میهمین ذهن ر  -  

اینم حرفیه، قانع شدم. بده من بچه رو، برو ببین همه جای خونه  -

 باب میلت هست؟ 

ام رو بیار.و برو صندوقچهتنمیدم هدیه رو،   -  

ش رو رفهتونم تکی بیارم، باید دو طچشم، امر دیگه؟ اون رو نمی -

ای که نیست .بگیریم. حاال میاریم با وسایل دیگه، عجله  

جا مثه بهشته واقعا.این -  

ذوق قرآن رو روی هدیه که آروم شد. دوباره سپردمش با صدرا و با

 اپن گذاشتم و دور خودم چرخیدم .

های سفید و مشکی که با بهترین شکل و شمایل ترکیبی از کابینت

پزخونه رو به مکان دوست داشتنی تبدیل کرده سنتی و مدرن بود، آش

خورد و همون مبلمانی بود. گل و گیاهی که اطراف سالن به چشم می

 که همیشه آرزوش رو داشتم .

اونقدر خونه شکل قشنگی داشت که هر کدوم رو صد بار نگاه 

خندیدم.جهت میکردم و بیمی  

ها اتاقکنی؟ برو صدرا: خب، دوساعته وایسادی چی زو چک می

مون رو باز کنم، حتما بالکن اتاق خوابرو چک کن؛ پیشنهاد می

 کنی .

داد، خیره شدم و همون راه رو ها رو نشون میبه دستش که اتاق

مون به شکل غریبی آرامش داشت. تخت بزرگ و سفید رفتم. اتاق

هایی رنگی و ادکلن-رنگ، با میز آرایشی که پر بود از وسایل رنگی

دیدم داشته باشم. چند تا رو برداشتم و بو کردم؛ ب هم نمیکه تو خوا

 با لذت و عشق.

 طبق حرفش به سمت پنجره رفتم و در و باز کردم. 
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جا معلوم بود و صندلی و میز مون از اینخیلی قشنگ بود. کل حیاط

های تونست بهترین مکان، برای حرفجا بود، میکوچیکی که اون

 عاشقانه آخر شبمون باشه .

شینه رو، خاطر قدیمی بودن به دلم نمیکردم بهای که فکر میخونه

به بهترین شکل ممکن درآورده بود،؛ طوری که حتی دلم 

ای ازش بیرون برم .خواست لحظهنمی  

گم کم گفتم .صدرا! خیلی خوبه، هرچی ب -  

 من مطمئن بودم خوشت میاد. از این به بعد هرچی گفتم بگو چشم -

ات خوبه.ا سلیقهآقا صدرا، شم  

اش چنگی به دل که سلیقهاونی ات که از انتخاب من مشخصه،سلیقه -

زنه منم.نمی  

هاست. تا چند دست شما درد نکنه، ببین این از اون خونه قدیمی -

کردن؛ یعنی اگر جا پنج تا هوو کنار هم زندگی میسال پیش، این

تونه روحشون احضار ها میاون ها فکر کنم،بخوام مثه فیلم ترسناک

 بشه و اذیتت کنن.

تونی من رو بترسونی از این خونه حس بد بگیرم. با هیچی نمی  -

جا رو انقدر خوشگل بچینه؟ صدرا کی تونست آخه این  

شراره.  -  

هام تو هم رفت:اخم  

شراره دیگه کیه؟  -   

شرف.اش خوبه، بینقدر سلیقهمو شرابی جذاب، ا یه دختر -  

شم. صبی میصدرا ع  -  

ات چرا نفسه صدرا؟ حسودیت نشه دیگه، تو خودت گفتی سلیقه  -

 خوب نیست، منم کار رو سپردم به کاردون .
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گیره!نات انقدر لجم میاز این شوخی -  

خودم رو رو مبل راحتی انداختم و دستی بهش کشیدم. رنگ روشنش 

نشه.موندم تا کثیف اش باید مواظب میفکرم رو درگیر کرد؛ همه  

که ولو شی، بیا برو هم هدیه جای اینصدرا: لجت نگیره فداتشم. به

که با جای اینکار کن، بهو عوض کن، هم یهرو شیر بده، هم جاش ر

های گرد شده ما رو نگاه کنه، بگیره بخوابه. من لحظه اول چشم

 اومدن به خونه، یسری اعتقادها دارم، باید حتما عملیش کنم.

چه اعتقادی؟  -  

ببین شما وقتی میری تو یه خونه، باید حتما اصول رو رعایت   -

کنی. اصول اولیه که بیرون گفتم و یاد گرفتی؛ االنم باید هدیه 

کنیمکه من  شروع رو ززندگیمون بخوابه، ما با نیت پاک و خالص

گه؟پاشم برم کارخونه ببینم بابام چی می  

اصال زنگ زد دایی؟   -  

هزار بار.  -  

وا، کو؟   -  

چی کو؟ سایلنت کردم دیگه. -  

وا، مگه مریضی؟! -  

همه رانندگی کردم میرم؛ اینجون تو دارم از خواب میشیدا به  -

رحم! یکبی بریم، پاشم برم کارخونه؛ حتی وقت  خواب به انشاهلل ذره

کنم بگیرم بخوابم من.نمی  

کال خواب  نهسوزه ولی دیدن این خوهام میبمیرم برات، منم چشم -

 رو از سر من پروند.

تونی بگیری پرونه، چون تا من برم، میبله معلومه از سر تو می -

 بخوابی. 
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وسایلش؟  هدیه رو چیکار کنیم؟ -  

ها شیدا! اون یکی اتاق رو ندیدی؟ اتاق براش چیده در زنیگیج می -

باره.دستش یه انگشت میحد بنز، ماشاهلل بهش از هر  

هات.یمیاد از این شوخمی.گم بدم صدرا  -  

گم چقدر هنرمند و خاصه.یخب باشه، دیگه نم  -  

جا هم به طرز عجیبی باحرص پاشدم و دنبال اتاق هدیه رفتم. اون

قدر که با خودم اعتراف کردم، صدرا درست خوشگل چیده شده؛ اون

گه و شراره واقعا خوش سلیقه ست، هرچند که تو دلم کلی می

ده بود. حسودیم ش  

دستی به وسایل خوشگل و صورتی اتاق کشیدم و نیشم از دیدن 

تونست تو آرامش بزرگ ام برخالف من، میها باز شد. بچهعروسک

ای تو دلش نباشه.بشه و وقتی همسن من شد، هیچ عقده  

میایی یا نه؟ من باید برم؛ بابام دیگه کار رو داره به جاهای باریک  -

برام.کشونه، فحش نوشته می  

.با خنده بیرون رفتم و بعد از رسیدگی به هدیه، تو اتاقش گذاشتمش   

 ایخسته توام بخوابیم؟ بگیریم بریم -

کلی باید با بابام و سهیل دربیفتم. !برهمی خوابم تخت، االن که منم -

 قضیه شیده هست، باید جون داشته باشم یا نه؟

قعا.نگرانم صدرا، حوصله ندارم وا -  

لش کن. اصال تونباش، و - همش فاز منفی میای، انرژی نمیدی  

کنی .مونم میهیچ، داغون  

 هاش انداختن تیکه آخر یلحظه تا اما رفتم  بیرون اتاق با خنده از

شد جیغ بکشم و هر هایی که باعث میجونخریدم؛ اونم تیکه به رو

گفتم اون صدرا بود با دقیقه یه چیزی بهش بگم، اما هرچی هم می
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وقت قرار نبود تغییر کنه.های خاص خودش که هیچاخالق  

کنار هدیه دراز کشیدم و چشم دوختم به چهره معصومش. دلم 

خواست هرچی زودتر بزرگ بشه تا بتونم باهاش حرف بزنم .می  

اش کامال جدی شده بود .صدرا که از حموم بیرون اومد، قیافه  

اب. هرچیزی که فکر شیدا؟ تا من میام درو قفل کن و بگیر بخو -

کنی، برای تو یا هدیه الزمه تو خونه هست، پس به هیچ عنوان و می

رو از در خونه بیرون نذار. من میرم  تحت هیچ شرایطی، پات

گیرم ولی کارخونه، اگر وقت شد همین امروز برای شیده وقت می

؛ آشنا دارم که نخواد مشکلی هم پیش بیاد.ریماگر نشد، فردا باهم می  

نا نیست.چه مشکلی؟ اصال نیاز به آش -  

بریم معاینه! یه می دختر پونزده ساله رو داریم چرا هست عزیزم، -

کنه چه خبره؛ حاال بیا و ثابت کن کنه فکر می درصد طرف شک

کنه.فکرش غلطه. سرمون که برای دردسر، درد نمی  

ه با زنگ خوردن گوشیش، کالفه تلفن رو جواب داد و چند تا باش

.باشه گفت و قطع کرد  

کی بود؟  -  

گه دیره بیا؟زنه، میزنه فقط داد میبا دیگه. کیه زنگ میبا -  

هات بد موقع ست.گه، دیگه توام شیطنتخب راست می  -  

انگار اصال حوصله نداشت. به فاصله ده دقیقه از این رو به اون رو 

ه رو آروم که جواب شوخیم رو بده، صورت هدیشده بود و بدون این

 بوسید و بعدشم موهای منو.

بشه آویز گوشت. ما  زنم،ببین شیدا، این حرف رو که بهت می -

کدوم ازش توقع دونیم سهیل چرا انقدر عوضی شده؟! هیچنمی

بعدیش  کارها رو نداشتیم و اون انجام داد، پس مشخص نیست قدماین
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و نذار شر چیه؟ برای همین لطفا بدون لج و لجبازی، زندگی کن 

دونه تو رو کجا آوردم؛ با آشتی نمی دامنگیرمون بشه. سهیل هنوز

خواد به ما بفهمونه همه چیز تموم شده و چسبیده به کردنشم می

هاش همخونی نداره، پس زندگی خودش، اما حرکاتش با حرف

 حواسمون باید جمع باشه. خب؟ 

نقدر نگرانی؟ من که اصال جایی رو بلد نیستم که برم. صدرا چرا ا -

مونم برگردی.منتظر می  

یکم بخوابی و خودت رو سرگرم کنی برگشتم. تو کشوی تلویزیون  -

تونی باهاشون خودت رو پره فیلمه، کتابخونه هم پر کتابه، می

سرگرم کنی یا غذا بپزی؛ هرکاری که خودت دوست داری بکن، من 

.رفتم  

 فل کردم و سر جامتا دم در دنبالش رفتم و به محض رفتنش، در و ق

 برگشتم و طولی نکشید که خوابم برد .

نق و بعدش گریه چقدر از خوابم گذشته بود که با صدای نن دونمنمی

هدیه از خواب پریدم و صورت خیس از اشکش رو گیج نگاه کردم. 

جاش رو عوض کردم. سریع به خودم اومدم و هم شیرش دادم و هم 

اما همیشه فوبیای شستن بچه رو داشتم خواست ببرمش حموم، دلم می

خواستم تنهایی ببرمش حموم، حداقل تا وقتی که انقدر ظریف و نمی

کارهاش رو اون  رو خیر بده که تا االنم و کوچولو بود. خدا مامانم

 کرده بود.

هدیه رو تو اتاقش با وسایل بازی که دورش تو تخت گذاشتم، سرگرم 

. با دیدن تلفن، تازه به گیجی خودم کردم و خودم دور خونه چرخیدم

. یکم با آقابزرگ پی بردم و سریع شماره خونه آقابزرگ رو گرفتم

ام حسابی سر رفته صحبت کردم که گفت بقیه هنوز خوابن. حوصله
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تونه کردم و وقتی دیدم بازم نمیها سرگرمبود؛ یکم خودم رو با کتاب

کردن رفتم .ام رو سر جاش بیاره، سراغ غذا درست حوصله  

کارم تموم شده بود که با دیدن ساعت، برق از سرم پرید. ساعت  

 دوازده شب شده بود و هنوز صدرا برنگشته بود!

خورد نشستم روی مبل و شمارش رو گرفتم، اما هرچی بوق می

گرفتم تا باالخره خودش زنگ زد .جواب نمی  

جانم شیدا؟  -  

کی میایی پس؟  -  

عزیزم. تو راهم -  

چی شد؟ تونستی کاری کنی؟  -  

شرفشه. یکی از کارگرها چک نخورده لو داد؛ کار خود بی -

تا حاال از این روش استفاده نکرده بود. چرا بابامدونم نمی  

کر کردیم درسته، خواسته ما رو بکشونه تهران.فپس هرچی  -  

موجودی انبار که درست بود؛ اما یه جور دستکاری شده  آره دقیقا، -

بابای مام که  طور.هام همینبود، انگار یه چیز کم شده. حساب کتاب

ها نقشه گل پسرشه.انقدر هول شده، اصال نفهمیده این  

گذره؟تونستیم بفهمیم تو سرش چی میکاش می -  

دونه چشه،. ولش کن، من زنگ زدم با شیده اون االن خودشم نمی -

دکتر .بریمش ها! صبح وقت گرفتم، میهماهنگ کردم  

کی زنگ زدی؟  -  

خوایی؟ ه حرف زدم باهاش، حاال قطع کن نزدیکم. چیزی نمیتاز -  

دوغ بخر. -  

الهی، چشم. همیشه عاشق این بودم زنگ بزنم بهت خرید خونه،  -

دونی چه لذتی داره که؟بهم لیست بدی. نمی  
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شه، بیا منتظرم.ه بعد این لذت زیاد نصیبت میاز این ب -  

ونه بازیاش، تلفن رو قطع کردم و به اندازه خودمون باخنده از دیو

خواست منم براش کاری کنم تا بتونم وسیله روی اپن چیدم. دلم می

کنه اون نیست. سری به که همیشه سورپرایز میبهش نشون بدم اونی

هدیه زدم که به محض دیدنم، خندید. یکم باهاش بازی کردم و به 

نخوابیده بود و مطمئن بودم به اتاق خودمون رفتم. از دیشب حتی 

شه.محض دیدن بالشت، بیهوش می  خواب قبل تا حداقل بهتره پس 

 .بشه وا دلش کنه نگاه یکم رسیده خود به منِ  به یکم

به لطف وسایلی که  کارم که تموم شد، خودم رو تو آیینه نگاه کردم؛

برام خریده بود، تونسته بودم خودم رو حسابی خوشگل کنم و لباس 

ام کرده بود. موهام رو دم اسبی قرمز و رژ لب قرمزم، حسابی بامزه

تر شد .هام کشیدهمحکم بستم و چشم  

گرفتمش :رفتم سراغ هدیه و تو بغلم   

امشب قراره صدرا رو سورپرایز کنیم مامانی. به نظرت شمع  -

 بذارم؟ 

هایی که روی میز کوبید که باذوق خندیدم و شمع هاش رو بهمدست

هارخوری بود رو برداشتم و روی اپن گذاشتم .نا  

کلید که تو قفل چرخید، نتونست در رو باز کنه. باخنده دم در رفتم و 

اش، انگار پنچر شدم :در رو باز کردم؛ با دیدن قیافه  

ای؟ سالم، چرا این شکلی -  

عزیزم، چیزی نیست؛ خسته شدم خوابم گرفته بود تو راه. سالم -  

: سمتم برگشت؛ انگار تازه منو دید که نیشش باز شد با دیدن میز، به  

جذاب خودم، بوس بده. -  

 صورتم رو سمتش بردم که دوال شد و گونه هدیه رو بوس کرد :
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ن خوشگل خانم رو گفتم .تو رو نگفتم که، ای -  

همه خوشگل کردم خب.نمک، اینلوس بی -  

آخه تو که تعریف نباید ازت کرد، تورو باید بعد خدا پرستید. برم  -

دست و صورتم رو بشورم، بیام بعد به جای شام، تو رو یه لقمه چپ 

کنم، خوبه؟ می  

ت رنگ نداره.برو الکی دلبری نکن، حنا -  

باخنده رفت دستشویی و منم هدیه رو روی مبل گذاشتم و دورش رو 

ته؛ شام رو کشیدم و منتظر اومدنش شدم .پر از کوسن کردم تا نیف  

هاش برق زد: با دیدن شام، چشم  

خواد؟ دوتا چشم بینا، تو راه داشتم ببین کور از خدا چی می -

اومدم، گفتم خدایا یه رحمی بهم بکن، شیدا غذا گذاشته باشه.می  

همیشه از این خبرها نیست. -  

نویسم از یه لیست می اتفاقا باید هر شب از این خبرها باشه. حاال -

ام، هر شب یکیش رو درست کن.غذاهای مورد عالقه  

وقت منم که هیچ، هر شب تو غذای مورد عالقت رو آهان، اون -

ها؟ بخوری، من بشینم فقط غذا بپزم، خودمم هیچ  

زنیم. وای، بحث نکن خب هرکدوم رو تو دوست نداشتی خط می -

به!ه دیگی داره، بهزنه. چه تباهام؛ این داره چشمک می  

 غذا براش کشیدم و برای خودمم یکم ریختم :

دیگه حل شد کال؟  چی شد کارخونه ؟ -  

شه صدرا جایی باشه و مشکالت حل نشه؟ فقط حل که بله، مگه می -

 آقا سهیل تشریف آورد، مغزمون رو داغون کرد.

گه؟ کال حرف حسابش چیه؟ چی می -  

ه. برگشته تو روی بابام نگاه چرت و پرت، خودشم قاطی کرد -
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دادی به صدرا. بابام خوب گه از اولم هر چی داشتی میکنه، میمی

 تو روش زد .

طوری نبود.ا، این سرش به جایی نخورده؟ خدایی اصال قدیم اینو -  

ا نبود؛ االن این شده. دوغ کو؟ حاال یا بود، ی -  

گذاشتم یخچال . -  

االن یه مشکل جدیدتر داریم  -گفت: زمان بلند شد دوغ رو آورد و هم

 عزیزم. کارخونه که هیچی نیست در برابرش.

چی ؟  -  

تونه حامله بشه.انگار شاداب نمی -  

وای، دروغ نگو؟  -  

خوام تو این شرایط زنم رو تنها بذارم گفت نمیگفت. میسهیل می -

گه که من فکر کنم ها. حاال یا میخوامش و از این حرفو می

گه. ل ما شده، یا راست میخیابی  

چرا هنوزم شک داری؟  -  

چون من بچه نیستم عزیزم. تا دم خونه تعقیبم کرد؛ به نظرت اگر  -

جا رو یاد بگیره؟ زد اینبیخیال شده بود از همه چیز می  

 قاشق از دستم افتاد و گیج نگاهی به قیافه خونسردش انداختم .

و تو چرا انقر ریلکسی ؟  -  

که بلدم کارم رو، امشب یه حرف بهش زدم، جیلیز این به خاطر -

 ویلیزش هوا رفت. ببین این اصال تکلیفش با خودش معلوم نیست.

چی گفتی؟  -  

های قدیم گفتم. قبال خواستگار پر و پاقرص هیچی از یکی از رفیق -

کشه، بیخیال شاداب بود. وقتی دید اون هیچ جوره از سهیل دست نمی

نم جدا شده. منم همین رو پتک کردم کوبیدم تو سر شد زن گرفت؛ اال
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عقل سهیل، بلکه به خودش بیاد بچسبه به زنی که واقعا دوسش بی

 داره.

گی عاشق شادابه.پس توام مثه من می -  

گه پرید. برگشته میبله که هست، اگر نبود از حرفم رنگش نمی -

م گفتم کنی، اونم تو روی خودم؟ منبرای زنم خواستگار پیدا می

زنم تو سرش ازت جدا بشه بره با لیاقتش و نداشته باشی، خودم می

دونه. هیچی دیگه، این رو گفتم قاطی کسی که واقعا قدرش رو می

نگو تو ماشین بوده چشم انتظار من. کرد؛ مثال خدافظی کرد،  

خواد؟ خواد از جون ما چی میاقعا شاداب رو میوخب اگر  -  

فهمه. م بگو. اون خودشم حال خودش رو نمیاگر تو فهمیدی به من -

ها رو ول کن، به شیده زنگ زدی؟ هماهنگ کردی؟این حرف  

وای نه! -  

وای خسته نباشی، گوشی رو بده. -  

حاال شامت رو بخور. -  

ه نفهمیدم.کخوابه، فردا بهونه میاره گیره میاالن می   

شه، شیده کی این ساعت خوابیده آخه؟ گوشیش رو حاال دیر نمی -

خوای بهش بدی؟ نمی  

نخیر، فردا معلوم شه کت تن کیه؟ بعدش یه خط جدید براش  -

جا. از االنم بگم، چهارچشمی باید آرمش همیندارم میخرم، برمیمی

دونم.حواست بهش باشه شیدا؛ خطا بره تو رو مقصر می  

ه جا باهاش نیستم که.خب من که هم -  

گیرم، دیگه رفت و آمدش اش شروع بشه براش سرویس میمدرسه -

اشم خودمون هستیم.کنه، بقیهمون رو راحت میخیال  

پیله کنیم، نتیجه عکس میده صدرا. ولی زیادم بهش -  
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ست، هر نره خری فهمی شیدا؟ اون بچهبابا چرا حرف من رو نمی -

کنه. متوجهی؟ االن سنش حساسه، من که بگه دوستت دارم، باور می

کس نگاه نکنه که ولی از االن بنظر گم تا آخر عمر تو روی هیچنمی

خودت درسته؟ بعدشم دیدی که کی رو انتخاب کرد؟ پسره چک 

خواد از شیده دفاع کنه؟ فردا میین پسنخورده ولو شد رو زمین، ا

یاد؟ دیدی که تونه تو روی طرف دربفردا یکی مزاحمش بشه، میپس

االنم معلوم نیست .برد زد ههوا رو رو شیده تا دید زمین خالیه،

ها بینشون گذشته. خب بنظرت من االن وایسم مثه بز نگاهش کنم چی

شه براش؟ بذار حداقل یکم بترسه .عادی نمی  

من منظورم... -  

به من اعتماد کن. برو بشین کنار و به من بسپر؛ اگر بد شد، بگو  -

قصیر تو بود. غذاتم خیلی خوشمزه بود، دستت درد نکنه.صدرا ت  

تو که چیزی نخوردی. -  

ن تو، میرم اتاق تو هم بیا.هالک خوابم به جو -  

ها رو، هدیه رو بخوابونم میام.جمع کنم این -  

گو فردا راس ساعت یازده اونجاییم .بزن به شیده، بنگزنگ بزنز -  

ها، زنگ زدم خونه مامان زمان با جمع کردن ظرفوقتی رفت، هم

ای بیارم رو، اصال دونستم برای مامانم چه بهونهبزرگ. نمی

گه.فهمیدم چی مینمی  

گوشت با منه شیدا؟  -  

گی. شیده هست؟ همیدم چی میآره آره مامان، ف -  

زنم، گوشی... رف میحمنو بگو با کی دارم  -  

 شیده رو صدا زد و با غرغر از تلفن دور شد .

آبجی!  -  
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سالم، مامان رفت؟  -  

آره، تنهام .  -  

ردا ساعت یازده آماده باش، با صدرا میاییم دنبالت بریم دکتر.ف -  

 صداش رو آروم کرد: 

داش صدرا دیگه کجا بیاد؟ توروقرآن آبجی، دا -  

کنه؟ بعدشم االن خود منو تونم بگم نیا؟ بنظرت قبول میمی -

که تو رو برای این موضوع سه به اینذاره تنها جایی برم، چه برنمی

 ببرم دکتر.

کشم شیدا.من خجالت می -  

کشیدی نکشیدی، االنم ول کن این اون زمان که باید خجالت می -

ها رو. باید بیاد خیالش راحت بشه، دیگه تو که نم پس نمیدی.حرف  

دونم چی شد، چی نشد.م؛ نمیبه خدا دروغ نگفت -  

بینمت.دا می. برو بخواب، فرآره، تو گیجی نوبری تو -  

به مامان چی بگم؟  -  

دونم یه چیز بگو بگو... بگو ناهار با ما میری رستوران، چه می -

 دیگه، خدافظ. 

با صدای گریه آروم هدیه، تلفن رو سریع قطع کردم و بیخیال 

ام رسیدم. وقتی باالخره خوابید، به اتاق رفتم و با ها به بچهظرف

پف آروم صدرا، سری برای خودم تکون دادم.  شنیدن صدای خر و

که قسمت نشد. با دستمال  مشتم توی بگیرم دلشو یه شب خواستم مثال

و شیر پاک کن، آرایشم رو پاک کردم و لباسم رو عوض کردم. 

کنارش روی تخت خوابیدم و اونقدر نگاهش کردم تا باالخره خوابم 

 برد.

ش از خواب بیدار شدم هاها و حرفها ، خندهصبح با صدای ظرف
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 و بیرون رفتم .

صبح بخیر. -  

به، نگاه کی اومده بابایی؟ مامان خوابالوت. سالم، ببین من چه  -

 کردم: نون تازه خریدم عشق کنی، بعد بری بگی صدرا بده.

نشدی؟  به نظرت خیلی زود بیدار -  

 هاش بیدارمدیدی، این بچه با گریهتو که هفت پادشاه رو خواب می  -

 کرد مادر نمونه. 

اش.شیر گذاشتم براش تو شیشه -  

نباشی، دادم بهش. برو صورتت رو بشور، گربه لیست زده. خسته -  

از حرفش باچندش نگاهش کردم و راهی دستشویی شدم. کارم که 

اش خنده بلندی کردم؛ هدیه تموم شد، بیرون اومدم. از دیدن قیافه

به دماغ صدرا. دیدن  هاش پر از خامه بود و کوبیده بوددست

اش که حسابی چروک شده بود،اول صبحم رو ساخت .قیافه  

دید، بخند، تو نخندی کی بخنده؟ مادر و دختر خوب منو آزار می -

 آفرین .

بده به من، برو صورتت رو بشور. نه، وایسا یه عکس بگیرم؛  -

 گوشیت رو بده.

تم که باحرص گوشیش رو سمتم پرت کرد و یه عکس سه نفره گرف

 یه دنیا حرف پشتش بود.

تونه منو صدرا: برم صورتم رو بشورم. یعنی تنها چیزی که می

 حرصی کنه، همینه که یکی چیزی بماله به صورتم.

کوبم تو صورتت.می پس تولدت حتما کیک رو -  

اوهوم، حتما این کار رو بکن، بعدش عکس العمل منم ببین. با  -

تونم تالفی کنم، با تو خوب بلدم چیکار کنم؛ بگیر بچه رو. هدیه نمی  
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 باخنده هدیه رو ازش گرفتم و لپش رو محکم بوس کردم:

آفرین مامانی. از این به بعد همیشه هرچی بود رو، بزن به  -

 صورت بابا.

من تالفیش زو با مادرت درمیارم. حوله رو  صدرا: آره بزن ولی

 چیکار کردی؟ 

واس دارم صدرا، با دستمال خشک کن.من رو حوله وس -  

هات خاصه .که اخالقتوام -  

گن اصال نباید تو توالت ازش حوله یه چیز شخصیه، تازه شنیدم می -

دونی؟ها رو نمیاستفاده بشه. به من چه تو این  

ن .حاال تمیز شده برا م -  

رو مون با غرغر صورتش رو پاک کرد و وقتی کامل صبحون

یم، حاضر شدم تا بریم دنبال شیده. کل راه از استرس رو به خورد

کردم که صدرا خفگی بودم و فقط خودم رو با هدیه سرگرم می

ها بود، چون تر از این حرفمتوجه چیزی نشه ولی اون زرنگ

کشید.ای میکالفه نداخت و پوفهرازگاهی بهم نگاهی می  

رو بدم مامانت. وسایل همه چی برداشتی براش؟  بده هدیه -  

بردیم بچه رو هم دیگهخب، می -  

خواد، بده من. نمی -  

هاش زل زدم و ناراحت وسایل رو به دستش دادم. هدیه رو به اخم

بغل کرد و به سمت در رفت. اونقدر صلوات فرستاده بودم که این 

گذره که دهنم خشک شده بود .اتفاق به خوبی ب  

تا اومدنشون صد بار اسم خدا رو صدا زدم که بهمون رحم کنه و 

وقتی دیدمشون، تپش قلبم باالتر رفت. شیده سرش پایین بود و به 

شد قدر اخم داشت که باورم نمیاومد؛ صدرا هم اونطرف ماشین می
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 تا چند ساعت پیش باهم شوخی کردیم.

 شیده: سالم آبجی.

گفتی؟ الم، به مامان چی س -  

ریم رستوران.گفتم می -  

 صدرا: میگفتی کله پزی بهتر بود. یازده صبح رستوران؟ 

 شیده: آبجی گفت این رو بگم.

من گفتم ایده بگیر، دروغ گفتنم بلد نیستی. حاال اشکال نداره،  -

گم رفتیم یه جای دور.فوقش می  

رسیدیم. بااسترس به اسم دکتر صدرا که راه افتاد، حدود ده دقیقه بعد 

 خیره شدم .

کس نیست، این ساعت به کسی نوبت نداده.صدرا: برید باال، هیچ  

شناسیش؟!که خوب میمثل این -  

های قدیمه.کنی از دوستیاگر باز داستان نم -  

گم که زنتم.اوهوم، پس من می -  

.، خیلی آن تایمهبرید دیر شد شناستت خانم مارپل.یمخودش  -  

از ماشین که پیاده  .ای بهش رفتم و کمربندم رو باز کردمچشم غره

ین نگهش داشته بود و ، چون صدرا تو ماششدم، منتظر شیده موندم

ای به در زدم که زود باشه و وقتی پیاده شد، دستش زد. تقهحرف می

و به سمت ساختمون رفتیم. رو گرفتم  

گفت صدرا؟ چی می -  

م: اش رو که شنیدم، به سمتش برگشتفین گریه-فین  

کنی؟ چی گفت؟ چرا گریه می -  

ام گرفت، گفت هرچی بشه و هر اتفاقی گریهشدم، داشتم پیاده می -

 افتاده پشتمه، همین.
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فت؟ گالخالق! صدرا جلل -  

هاش حسابی تو هم بود.آره ولی اخم -  

اختم:دکمه آسانسور رو زدم و نگاهی به شیده اند  

کنن. به پسره خبر طور چیزها رو تحمل نمیحقم داره، مردها این -

 دادی؟ 

گفت:  تهپ-رنگش به آنی پرید و با تته  

من گوشی ندارم که. -  

بزرگ هم زنگ نزدی؟مامان پس یعنی از خونه -  

نزدم. -  

باشه، ایشاهلل راست بگی، چون بفهمم این یکی رو هم دروغ گفتی،  -

بی میره توهم.مون حساکاله  

 سوار آسانسور شدیم و طبقه دوم رو فشار دادم .

زنگ زدم. -  

چی؟  -  

گفتی دروغ نگم دیگه, بهش زنگ زدم. گفتم شوهرخواهرم همه  -

خواد دکتر ببرتم.چی رو فهمیده و می  

و نتیجه؟ چی گفت؟  -  

گفت هرچی بشه پات وایسادم. -  

و سری به  هاش دیدمموقع زدن این حرف، غرور رو توی چشم

که تاسف تکون دادم. آسانسور که ایست کرد، بیرون رفتیم و قبل این

 زنگ واحد رو بزنم، گفتم:

اون حتی اگر به قول خودش پات هم وایسه، مرد زندگی تو  - 

پسری که به یه دختر هم  وقت یادت نرهشه شیده، این رو هیچنمی

یادتم که  نکنه، آدم نیست که روش حسابی باز کنی؛ رحم سن تو
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 نرفته گفتی دوسش نداری.

کردم.کار رو نمیوقت ایننداشتم هیچ ، اگردارم -  

پس خاک بر سرت. -  

باحرص زنگ واحد رو زدم و با دیدن منشی خوش بر و رویی که 

 در رو باز کرد، ناخودآگاه لبخندی زدم: 

سالم، وقت گرفته بودیم. -  

، چندباردکتر: خب عزیزم  افتاده؟ اتفاق 

 شیده سرش رو پایین انداخت و زیر چشمی نگاهی به من انداخت .

خوایید شما بیرون باشید؟ دکتر: می  

دلیل خاصی داره دکتر؟ من حقمه بدونم چه بالیی سر خواهرم  -

 اومده، پس لطفا جلوی خودم بگید.

پنج بار. گم دکتر، چهارشیده: می  

پایین بود که حتی ای به شیده انداختم. سرش اونقدر نگاه عصبی

 خواست تا جون داره کتکش بزنم؛دیدم. دلم میصورتش رو هم نمی

دوبار رفته  و بار اول هیچ اتفاقی نیفتاده و بار  به من گفته بود کال

…دوم   

چه حد بوده؟  دکتر: و تو چرا به فکر دکتر اومدن افتادی؟ در  

ندم. در و اونقدر عصبی شده بودم که حتی منتظر جواب شیده هم نمو

کشیدم تا بلکه تند نفس می-باز کردم و از اتاق بیرون اومدم؛ تند

 عصبانیت و بغضم کم بشه.

خوایید؟ منشی: حالتون خوبه؟ آب می  

بار دستی به عالمت منفی براش تکون دادم و دوباره داخل رفتم، این

 دکتر و شیده پشت پرده سفید رنگ بودن و دکتر در حال معاینه بود.

رس پام رو تکون دادم تا باالخره دکتر بهبااست  .اومد پرده اینطرف 
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چی شد دکتر؟  -  

متاسفانه - ... 

 محکم زدم تو سر خودم و به سمت شیده رفتم :

دونی تا چه حد بوده؟ بدبخت شدی فهمی؟ نمیتو که گفتی نمی -

فهمی؟ بدبخت شدی.بیشعور، می  

فاق براشون دکتر: آروم باش عزیزم. روزانه هزار نفر این ات

تونید عمل کنید یا حتی وقت ازدواجش موضوع رو با افته، میمی

ها هستن این موضوع همسرش درمیون بذارید. تو این زمونه خیلی

 براشون قابل پذیرشه.

دکتر این احمق فقط پونزده سالشه، کدوم ازدواج؟ کدوم عمل؟  -

 مادرم بفهمه جنازش رو تحویل پسره میده .

حتی نفهمیدم چی شد. شیده: بهخدا من  

 افتاده،چطوری نفهمیدی چی شد؟  اتفاق چندبار دکتر: عزیزم

ذارم آسیب ببینی ولی وقتیگفت نمیشیده: اون هر بار می دکتر ...خو 

 مطمئنین شما؟ 

فهمی. فهمه، توی احمق مینه، مطمئن نیست. ایشون که دکتره نمی -

 وای خدا! جواب صدرا رو چی بدم؟ 

زنم.بگو بیاد باال، خودم با صدرا حرف می دکتر: برو بهش  

خواست صمیمیت باخشم به صورت دکتر خیره شدم. اصال دلم نمی

کالمش رو متوجه بشم و اونقدر از موضوعات مختلف عصبی شده 

 بودم که ناخودآگاه گفتم :

دونی که من زنشم، خیلی هم عاشق منه؟ عزیزم می -  

 دکتر خنده بلندی کرد: 

شیدا جان، من از وقتی اومدید خونه مادربزرگت، تو رو  -
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هات چندتاست؛ صدرا دونم تعداد مژهشناسم. اونقدر که حتی میمی

 از تو زیاد گفته .

های قدیمی هستید!گفت شما دوست یعنی چی؟ به من -  

درا با شوهر من دوسته.صبله، هستیم. البته  -  

سرم رو پایین انداختم :از این حرفش ناخودآگاه خجالت کشیدم و   

ببخشید، من یکم حساسم. -  

گفت گیره از این حساسیتت. به من میمطمئنم صدرا جون می -

گفت دوست کنی؛ میآرزوشه یه روز تو باشی که براش حسادت می

دارم یه روز مونده به مرگم، البته دور از جونش، جاتون عوض بشه 

.و تو به جای اون حسادت کنی به اطرافیانش  

خوام ها رو ول کنید؟ من، من نمیشه این حرفشیده: دکتر؟! می

 داداش صدرا بفهمه.

دکتر: این واقعا در توان من نیست. ما با صدرا چندین ساله دوستیم، 

 توقع که نداری بهش دروغ بگم؟ 

گم فهمیدی؟ باید اون باشه که شیده ساکت شو. دکتر هم نگه، من می -

ریم ببخشید بازم بابت کنه. دکتر ما میمییه فکری به حال تو 

هام.حرف  

 از جا بلند شد و دستم رو گرفگرف

یرون باش، من با خواهرت یکم حرف بزنم.عزیزم شما ب -  

 شیده باناراحتی بیرون رفت و در رو بست .

دکتر: ببین عزیزم، کامال مشخصه اون پسری که این کار رو کرده، 

مغزی خواهرت رو مجاب کرده، حسابی زرنگ بوده. اول از نظر 

 یعنی اون لحظه حتی خواهرت متوجه کار اشتباهش نبوده.

گید این مسئله خیلی طبیعیه؟ اونم برای یه دختر بچه؟ عنی شما میی -  
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زنم ولی اتفاقیه که افتاده؛ بنظرت اگر خیلی بهش این حرف رو نمی -

 شه؟ ببین این بچه االن تو سن و شرایطسخت بگیرید چی می

حساسیه، اگر نتونید باهاش نرمش نشون بدید، باید منتظر اتفاقات 

جا بدتری هم باشید. من روانشناس نیستم ولی هزار و یکی دختر این

خودم کلی اطالعات بدست آوردم. دخترهای تو  میاد و میره که برای

شن و خب، های یه پسر میسن خواهر شما، خیلی راحت خام حرف

ست. گاهی با ظر من مقصر اصلی خانوادراستش رو بخوای از ن

اعتماد و سختگیری و گاهی با آزادی بیش از حد، باعث می.شن بی

ر که اون پسر ها به این راه کشیده بشن و خب اینم در نظر بگیبچه

مقصره و همه چیز گردن خواهرت نیست. هم  

کنم؟ برم به پسره بگم حاال که این غلط رو کردی، گید چیکارمی -

وایسا بیا بگیرش؟  پاش  

تونن بعد از تموم ست، اما میخواهرت برای ازدواج خیلی بچه -

تر فکر کنن.شون جدیشدن درسشون، به رابطه  

طور مسائل اصال جا ی ما اینشما خیلی ریلکسید دکتر. تو خانواده -

از جونش. خود صدرا کنه، دورافتاده نیست. مادرم اگر بفهمه دق می

ذاره. وقتی فهمید با پسره دوست شده، ن نمیگیس رو سر ای

دونین چیکارعا کرد؛ حاال فکر کنید بفهمه این اتفاق... وای! نمی

 حتی فکر بهش هم برام سخته.

جا، خواسته مطمئن دونه، شک نکن؛ اگرم گفت بیایید اینصدرا می -

 بشه. 

کرد. به صدرا طوری رفتار نمیدونست، اصال ایناگر می -

تونه همچین چیزی رو هضم کنه.نگاه نکنید، اون نمی طوریاین  

هات، حرفی از پدرت نشنیدم.توی صحبت -  
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فوت شدن. -  

همه اتفاقاته و اگر درست خواستم بگم همون بابا باعث و بانی ایننمی

کشیدیم. واقعا اون همه بدبختی نمیکدوم از ما اینکرد، هیچزندگی می

ستم حتی چطور باید مسئله رو برای دونلحظه حس بدی داشتم و نمی

 صدرا بشکافم.

…تونیخب ببین، شما می -  

 باصدای تقه.ای که به در خورد، حرفمون قطع شد و منشی وارد شد: 

خواهرتون رفتن. -  

وحشت از جا بلند شدم:با  

یعنی چی رفتن؟ کجا رفت؟  -  

ریختم، یهو دیدم نیست.دونم، من داشتم چای مینمی -  

زدم تو سرم: بلند شدم و  

بدبخت شدم. -  

زنگ بزن صدرا، زود باش.  -  

های لرزیده، گوشی رو درآوردم، اما با دیدن گوشی باهول و دست

 خاموش شده، داد بلندی زدم .

گیرم. صدرا؟ ببین خواهر زنت اومد دکتر: آروم باش، من دارم می

؟دونمپایین؟ یعنی چی؟ وای گندش بزنن! نه، نه بابا، رفته. چه می  

خدا نگاه کن.شاید رفته دستشویی، تورو -  

هول و والی نگاهش، شک کردم از منشی: همه جار رو دیدم. منم

 ولی خب چیزی نگفتم؛ وقتی ندیدمش، اومدم گفتم.

گرده. بگیر بشین، ایشاهلل که تو دکتر: صدرا داره اطراف رو می

 ساختمونه.

ساعت صبر کردیم و وقتی خبری نشد، بلند زیر گریه زدم. یک
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وقت قرار نبود روی آرامش رو ببینم و همین حالم رو بد هیچ

کرد. اتفاقات پشت سر هم زندگیم، به قدری زیاد شده بود که می

اومد تا رفع و تحملش از توانم خارج بود و کاری از دستم برنمی

تحد شده بود تا شاهد اشک و رجوعش کنم؛ انگار زمین و زمان م

ام باشه.روزه های هرضجه  

ام شدیدتر شد، اما با دادی که زد از جا پریدم.با اومدن صدرا، گریه  

صدرا: مینو من به تو چی گفتم؟ همین و پیش بینی نکرده بودم؟ گفتم 

وقت چطوری ادای حواستون باشه از جلوی چشمتون دور نشه، اون

درآوردی و بدبختمون کردی؟دکترهای با کماالت رو   

ذاره میره.دونستم میدکتر: آروم باش صدرا، من چه می  

دونستی که من بهت گفتم. صد بار تاکید کردم، من االن صدرا: د نمی

کدوم قبرستونی پیداش کنم؟ از  

تونیم بفهمیم کجا رفت.منشی: دوربین ساختمون رو چک کنیم، می  

 دکتر: تو مگه دم در نبودی؟ چطوری ندیدیش آخه؟ 

زدم، حواسم صدرا: خبر مرگم، من فقط ده دقیقه داشتم تلفن حرف می

 پرت شده .

و...صدرا؟ زنگ بزن مامور، بزن بگ -  

بزنم بگم چی؟ بگم گم شده؟ صدرا: با پای خودش رفته شیدا، زنگ 

 دزدیدنش؟ 

بگو فرار کرده. -  

شه کرد؛ بعدشم کار نمیت نگذره، هیچتا بیست و چهار ساع -

ای خدا! عجب گیری افتادم من. آبرومون میره.   

تونی درست فکر کنی.طوری حتی نمیدکتر: یکم آروم باش، این  

کنم؟ جواب  صدرا: خانمه عاقل، شما بفرما من االن چه غلطی
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 مادرش رو چی بدم؟ 

یشته؟ این حتما رفته پیش اون پسره.پصدرا! گوشیش  -  

صبی، بهم خیره شد: عهای گرد شده و باحرفم،با چشم  

کنم روزی صد بار جا رفته باشه، به والی علی یه کار میاگر اون -

 آرزوی مرگ کنه؛ گوشیش تو ماشینه، میرم بیارم.

قدر زار زدم که نفسم بند اومده بود. آب قندی که جلوم تا اومدنش اون

نم درست بشه و مغزم گرفتن رو تا آخر خوردم، بلکه فشار داغو

که های بعدی آمادگی داشته باشه. حتی فکر اینبرای اتفاقات و حرف

حرفم درست باشه و واقعا شیده به اون عوضی پناه برده باشه، حالم 

کرد.رو بد می  

جوشید. مینو عصبی از تا اومدن صدرا، دلم مثه سیر و سرکه می

بدبختش که از همه جا رفت و سر منشی اتفاقی که افتاده،مدام راه می

زد.زد و بهش تشر میخبر بود، داد میبی  

دونست خواهر احمق من چیکار ولش کنین، این بنده خدا چه می -

 قراره بکنه .

بهش فشار آوردید ترسید دیگه،حاال دعا کن اصال پیش دوست  -

تره.شه پیداش کرد؛ خیابون ناامنپسرش باشه، باز می  

شم.دارم روانی می -  

اومدن صدرا، دهنم رو بستم که بیشتر هیستیرک نشه. گوشی  با

داد تا روشن بشه .خاموش شده رو روشن کرد و مدام پا تکون می  

گم شارژر بده.این رو داری؟ گیج نزن، می مینو شارژر -  

 دکتر: سمانه شارژرش مثه مال توست، بده.

 قدر عصبیگوشی رو زد به شارژ و منم رفتم کنارش نشستم. اون

هق مانندم دست های هقحرف بزنم، اما گریه تونستمبود که نمی
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 خودم نبود.

ه بعد چند بوق جواب داد :کی پسره رو گرفت شماره  

د؟ زنی، سکتم دادی بابا. چی شچرا زنگ نمی الو شیده؟ -  

دونی شیده چه غلطی کرده، فیلم بازی تو نمی ها؟ چی شد؟چی شد -

تون نرسه، وگرنه یه کن دستم به یکی کنی برای من؟ ببین دعامی

کنم از زندگی و نفس کشیدنت پشیمون بشی.کار می  

ا، امون بده پسر مومن، چی شده؟ چی شده آقا صدر -  

گوریه؟  شیده کدوم -  

دونم، مگه با شماها نیست؟ من چه می -  

دونم؟ گی نمیدونی؟ مرتیکه فرار کرده، بعد میتو نمی -  

خوایید درم از هیچی خبر ندارم. به من گفت میبه ارواح خاک ما -

زنه، همین.می ببریدش جایی، گفت بعدش بهم زنگ  

 صدرا دستش رو محکم کوبید به پاش: 

خیله خب، باشه نیست دیگه، یه آدرس از خودت به من بده. برا من  -

خوام ببینم جنم داری نشون از هیچ کاری نداره پیدات کنم، اما می

 خودت بدی.

که نخوام از خودم اثر بجا بذارم. اون کسی ن کار خالفی نکردم م -

کنید منم، اشتباهه داداشه من،  من فقط خواستم مردونگی که فکر می

شم.کنم که انگار دارم کباب می  

ای؟ دختر مردوم رو بردی هزار و یک بال سرش چه مردونگی -

گند زد به  گی مردونگی کردی؟ اگر مرد تویی، بایدآوردی، االن می

 هیکل هرچی مرده.

کنی؟ من وقتی با شیده آشنا داداش ندونسته قضاوت چی رو می -

شدم، این گند رو یکی دیگه زده بود، من فقط گردن گرفتم، فهمیدی؟ 
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گیرمش، دیگه کار دیگه گفتم پاش وایمیسم، گفتم دیپلم بگیره میام می

کردم؟ باید می  

از حرف آخرش محکم تو صداش رو آیفون بود و همه شنیدیم. 

صورت خودم زدم. شیده تا این حد پیش رفته بود که با یک نفر نه، 

یه دختر بچه پونزده ساله، انقدر راحت، دست  بود؟ دوست با دو نفر

ام رو شدیدتر کرد به دست شده بود؟ صدای داد عصبی صدرا، گریه

های دستگن، فقط دیدم که با فهمیدم چی بهم میو اصال دیگه نمی

 لرزون، یه چیز رو برگه نوشت و تلفن رو قطع کرد.

گفتی تحویل بگیر شیدا خانم، این موضوع مهم نبود آره؟ چی می -

گفتی قابل درمانه؟ این یه الف بچه، با کدوم آشغاالیی بوده؟ قبلش؟ می

خاک بر سر من که حواسم به شماها نیست؛ هرکی برای خودش یه 

ه اصال با من نبوده؛ خاک تو سر غیرت گکنه. پسره میغلطی می

 همگی ما.

ات داد تو، فقط زن بیچارهمینو: آروم باش صدرا، االن با داد و بی

شه. برید کالنتری، اعالم کنید؛ شب نشده پیداش حالش بدتر می

کنن.می  

کنن بابا .صدرا: قبول نمی  

شاید گه، می زنم، آشنا داریم تو کالنتری، ببینم چیمینو: زنگ می

 بشه کاریش کرد.

شیم، بگردیم ببینیم کدوم گوریه  صدرا: بلند شو شیدا، بلند شو بریم گم

. 

خودش جلوتر از من بیرون رفت و منم تن لرزونم رو به زور بلند 

ای به مینو و منشیش انداختم و خدافظی کردم. نگاه خجالت زده

 آرومی دادم .
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شدیم، اما امیدتر میبا صدرا تا شب دنبالش گشتیم و هر لحظه نا

وقتی گوشیش زنگ خورد و بهمون خبر دادن که کجاست، نفسم بند 

 اومد .

شد تا این حد پیش رفته باشه که بخواد از پشت بهمون باورم نمی

 خنجر بزنه .

ها چند وقته هم جاست؟ اومده چیکار؟ ببینم اینصدرا: یعنی چی اون

م میام شاداب، االن بینن؟ خیله خب باشه، دارم میام. داررو می

 اعصاب ندارم، تو هم سوال پیچت گرفته.

 باعصبانیت سمتم برگشت :

تون خونه سهیله.خواهر محترم -  

جا رفته چیکار؟ اون -  

دونم. از ما پناه برده به سهیل! یعنی دیگه از خودش بپرس، نمی -

هام رو انقدر داره میره رو اعصابم، توانش رو ندارم جلوی دست

ا نزنم لهش کنم.بگیرم ت  

اونقدر حرص تو کالمش بود که دهنم بسته شد. از طرفی خودم 

تونستم هم حرف بزنم. ده عصبی بودم که نمیاونقدر از دست شی

مامانم از صبح باالی بیست بار زنگ زده بود و ما هر بار به 

های مختلف، دست به سرش کرده بودیم و دفعه آخر اصال بهونه

.صدرا جوابش رو نداد   

بریمش خونه آرمش تو ماشین، میجا اصال تو نمیایی. میببین، اون -

گذره.خودمون. من باید بفهمم تو کله پوچ این بچه چی می  

 پوزخندی زدم: 

کنم بینی این بچه هرکاری که من جرات نمیکدوم بچه؟ فعال که می -

به زبون بیارم رو انجام داده! ما االن چطوری به مامانم بگیم چه کار 
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 کرده صدرا؟ 

دونی چقدر بار اصال پشتش درنمیام؛ میخودش باید بگه. اتفاقا این -

که ینآب شدم وقتی اون پسره ادعای مردونگیش رو به رخم کشید؟ ا

کنه، برای من یعنی مرگ شیدا. گفت گند کسی دیگه رو جمع می

ام نیست.یعنی باید سرم رو بذارم زمین بمیرم که حواسم به خانواده  

کردی کنی؟ دیگه باید چیکار میچرا انقدر خودت رو مالمت می -

که نکردی؟ هیچی تقصیر تو نیست، این خواهر احمق منه که دو 

ش، نه تو .دستی خاک ریخت تو سر  

جوابم رو نداد و با همون عصبانیتی که تو وجود جفتمون بود، خونه 

. از ماشین پیاده شد و در ماشین رو هم روم قفل کرد؛ سهیل رسیدیم

هیچ حرفی، ناراحت به رفتنش خیره شدم و منتظر اومدنش شدم. بی

گند کاریش به سهیل نزده  صد بار خدا رو قسم دادم که حرفی از

شد که این یکی بشه؟ !ما کدوم دعای من مستجاب میباشه، ا  

خواست زمین دهن باز کنه و با اومدن سه نفرشون دم در، دلم می

منو ببلعه. صدرا که کال گوش شیده رو گرفته بود و دنبال خودش 

اش نداشت، اما سهیل بود جیغ و گریه-کشید، هیچ توجهی به جیغمی

گفت که من و آروم چیزی میگرفت که مدام جلوی راه صدرا رو می

. باالخره فهمیدم اون حرف چیههای باال و در قفل شده، نمیبا پنجره

صدرا پسش زد و شیده رو صندلی عقب پرت کرد. هیچ توجهی به 

هاش نداشتم؛ اونقدر حرص ازش تو وجودم بود که کوچکترین گریه

ه گیره و بهقش هر لحظه بیشتر اوج می-دادم که ههاهمیتی نمی

شه.سکسکه تبدیل می  

گم شیده، اصال ارزشی دیگه برام نداری بهت صدرا: هیچی بهت نمی

حرف بزنم، اما فکر نکن این سکوت من یعنی خیالت راحت و 
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یارم، اسم پسر میاد تنت بلرزه. شیدا گوشی آزادی، یه بالیی سرت م

رو بردار زنگ بزن مادرت، بگو میاییم دنبالش، من امشب تکلیف 

روشن کنم. این رو  

تونستم با مامانم راحت حرف بزنم، اما مجبور بودم. به قول نمی

شد تا مامانم بیشتر حواسش صدرا باید تکلیف خیلی چیزها معلوم می

 رو جمع شیده کنه؛ هرچند که گندی که نباید زده شده بود.

سعی کردم لحن صحبتم مهربون و به دور از استرس باشه که پشت 

تونستیم حرف بزنیم.. حضوری بهتر میتلفن استرس نگیره  

ها! بقرآن گولم کنهشیده: صدرا! به مامانم نگو، توروخدا. سکته می

 زد .

ی صدرا: چند نفر؟ ها؟ چند نفر گولت زدن؟ تو به فکر سکته

کنی، بندم، تو به تنها چیزی که فکر نمیمادرتی؟ من باهات شرط می

یه ذره بچه باعث شدی ی بدبختت و  آبروی ماست. توی خانواده

 حیثیت و غیرت من جلوی اون دوست پسر عالفت بره.

خواستم بفهمید چه گندی گه. نمیدونستم امیر بهتون میشیده: می

طوری بشه. من خیلی تنها بودم؛ به خواستم اینزدم؛ به ققرآنران نمی

کنه و بعد دیپلم میاد خدا خودم مثه سگ پشیمونم. امیر گفت کمکم می

شه .تگاریم، گفتم دیگه همه چی تموم میخواس  

شد؟ تو چرا گرفتت، همه چی حل میاومد میشد؟ میچی تموم می -

فهمی چیکار کردی؟ مگه چند سالته که دوتا، کنی؟ اصال میفکر نمی

 پری؟ می دوتا

از کارم؟  کنید خودم خوشحالمشیده: چرا فکر می  

ان بزرگ، فقط صدای هیچ کدوم دیگه هیچی نگفتیم و تا خونه مام

رسید .های شیده به گوشم میهای پر حرص صدرا و گریهنفس  
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هام به زور باز مونده بود. خودمم که از زور سر درد، حتی چشم

ریخت و کاری ازم اش داشت روانم رو بهم میاسترس آینده

اومد.برنمی  

تونه همه رو صدرا: شیدا! برو کمک مادرت، هدیه رو هم بیار، نمی

اره.بی  

من برم؟  -  

گم برو.صدرا: آره تو برو، کار دارم که می  

بااسترس از ماشین پیاده شدم و زنگ در رو زدم. زندایی و مامان 

جفتشون تو ایوون بودن؛ سعی کردم بدون لرزش سالم کنم، اما 

های جفتشون رنگ صورتم اونقدر پریده بود که به محض دیدنم اخم

 در هم شد .

 زندایی: رفتید بگردید یا رفتید دعوا؟ این چه شکل و شمایلیه؟ 

د رانندگی کرد، ترسیدم.صدرا یکم تن خوبم زندایی، -  

 مامان: تو از رانندگیش ترسیدی؟ 

حاال بیخیال شده دیگه، بده من قند عسلم رو، ندیدمش دلم پر زد  -

.براش  

وزش هدیه رو از بغلش گرفتم و بوس محکمی از لپش گرفتم. س

ی داد، مخصوصا با فکری که تو سرم گذشت، هدیهاشکم آزارم می

کرد چی؟ اش تو زندگیش حماقت میمن هم دختر بود، اگر مثه خاله

فهمید جیگر داد، وقتی میمامانم االن چه حسی بهش دست می

اش، دختر ته تغاری و لوسش،گوشه  کرده؟ خبطی همچین 

 مامان: مطمئنی چیزی نشده؟

خواستم بگم شما دایی ببخشیدها، من میباید شده باشه؟ زن آره، چی -

خواد یه سری و دایی و بقیه هم بیایید ولی صدرا گفت امشب می
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ها بکنه .صحبت  

ه.دایی: این چه حرفیه؟ خوش بگذرزن  

بزرگ کنم، بعد بریم.خدافظی به مامان ومن یه سالم  -  

اومدی ببینیش گم دایی: نه، سر درد داشت خوابیده. من میزن

 عزیزم.

آقابزرگ چی؟  -  

گیره کجاست؟ مشغول ناز و بزرگ سرش درد میمامان: وقتی مامان

 نوازش عشقش. 

حوصله بودم که به یه لبخند قدر بیای کردن، اما من اونهردو خنده

 مصنوعی قناعت کردم .

دایی خدافظی کردیم و وسایل رو به دست مامان دادم و خودم با زن

ای که از االن استرس ه رفتم که برگ گلم رو حفظ کنم. بچهآروم را

حسم کرده بود .اش، بیو اضطراب آینده  

مامان به محض دیدن شیده و صدرا که برگشته بود سمتش و عصبی 

زد، رنگش پرید .داد می  

 مامان: دیدی گفتم یه چیزی شده؟ باز چیه ها؟ 

زنه مامان.بریم خونه، صدرا حرف می -  

دیدن ما، صدرا ساکت شد و وقتی تو ماشین نشستیم، با به محض 

های مامان برای فهمیدن دلیل حال خرابمون، همه وجود اصرار

 سکوت کردیم تا به خونه برسیم .

های ناراحت دو نفر به محض رسیدن به خونه، با دیدن قیافه

مون، احساس کردم سرگیجه گرفتم. توانم برای روی خونهروبه

ترین ه زیر صفر بود، حتی طاقت نداشتم کوچکهای دیگاسترس

ام چکید.ای به گوشم برسه و ناخودآگاه اشکم روی گونهخبر بد دیگه  
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با ناراحتی اشکم رو پاک کردم و به چهره خونسرد صدرا خیره 

 شدم: 

خوایی حتی  چشم تو چشم تو گفتی بیان؟ چرا؟ خودت ازم می -

بشه؟  داداشت نشم، بعد االن گفتی بیان که چی  

مامان: یکی بمن بگه االن قصدتون چیه؟ منو آوردید چی رو تماشا 

همه مشکل رو نداره، واقعا که .کنم؟ من دیگه اعصابم کشش این  

کنم. مرگ یه بار، شیون یه بار؛ می دونم دارم چیکارصدرا: من می

کارش .هرچی مشکله، باهم ریشه کن بشه بره پی  

تون. یه کالم بگید چیه داستان؟د همهدیمامان: دارید منو سکته می  

کنه عمه. پیاده شید؛ شیده تو بشین. شیدا صدرا: یه کالم تمومش نمی

 کلید و بردار همگی برید تو.

گیج از کارهاش، کلید رو برداشتم و با دستی لرزون پیاده شدم. 

مامانم همراهم شد و وقتی بهشون رسیدیم، بدون توجه به نگاه 

اش، به شاداب سالم آرومی دادم که با پایین افتاده اش و بعد سرخیره

محبت جوابم رو داد و هدیه رو ازم گرفت، شروع به قربون صدقه 

رفتنش کرد. فقط مامان بود که با نگاهش برای سهیل خط و نشون 

هیچ کالمی .کشید، اونم بیمی  

 چهارنفری داخل رفتیم و بفرمایید آرومی گفتم.

به، مبارکتون باشه.شاداب: خونتون خیلی خو  

شه هدیه رو بدی؟ ند لحظه دیگه میام. میچممنون، من  -  

بذار پیشم باشه دیگه، من که از این بچه سهمی نبردم از بس تو  -

 مشکالتم غرق بودم.

خوام جاش رو عوض کنم.می -  

 مامان: تازه عوض کردم شیدا.
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نگاه خواست کالفه با همون لباس بیرون سر جام نشستم. دلم نمی

چند لحظه ی سهیل به بچه رو ببینم، اما ناخودآگاه هرحسرت زده

گشت .بار نگاهم سمتش برمییک  

 مامان: چرا نمیان اینا؟ 

میان مامان، میان . -  

خواد ما نزدیکش شاداب: قضیه چیه؟ صدرا خیلی رک گفته بود، نمی

جا.باشیم ولی یهو گفت بیاییم این  

ا کاری داره.نیست، حتم قطعا قصد دورهمی و مهمونی -  

مونیم.شاداب: باشه، منتظر می  

کرد زد و سرش رو تو شکمش فرو میباخنده رو به هدیه حرف می

کار رو تکرار کرد که جیغ و خنده هدیه قدر اینکشید. اونو پوف می

مون لبخند نشست. بلند شد و ناخودآگاه رو لب همگی  

شدم تا به بهونه چای دم معذب از نگاه سهیل به خودم از جا بلند 

کردن، کمی از اون فضا دور بشم. آب رو گذاشتم جوش بیاد و بهش 

وقت به ها تا ابد کش بیاد تا هیچخواست ثانیهخیره شدم. دلم می

پذیرایی برنگردم ولی دنیا وقف آرزوهای کوچیک و بزرگ ما 

شد! چای رو کردم و سرم رو به آماده کردن لیوان و پاک کردن نمی

ی هرکدوم، با دستمال گرم کردم تا باالخره صدرا و شیده د بارهص

تر بود، اما هنوزم غم صورتش اومدن. صورت شیده کمی آروم

 مشخص بود.

خوام یه چیزی بگم...سهیل: گفتی بیاییم، اما قبلش من می  

هام تموم شه، هرچی صدرا: بنظرم نگو، چون من که کامل حرف

شه.هست و نیست رو می  

که باید بشه.به جز اون سهیل:  
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تونی خرابم کنی، تا االنم کم تالش نکردی و نتونستی. صدرا نمی

خیال، اصال خوای انقدر حقیر باشی؟ بیمشکل من اینه تا کی می

ست ات نیست؛ بحث من االن شیدهبحث من االن تو و کارهای مسخره

 که به اونم رحم نکردی.

دارم.سهیل: تو این قضیه من هیچ تقصیری ن  

 صدرا: شیده حرف بزن.

تون بگه چه خبره؟ با آوا اشاره و کنایه من چی بفهمم؟مامان: د یکی  

ها یه جورایی به هم مربوطه، یه فهمید. این قضیهصدرا: االن می

ربطه. من دیگه مغزم نکشید، گفتم یه سره تمومش جورایی هم بی

ی بقیه کن،م هرکی بره سراغ زندگی خودش و سرک کشیدن تو زندگ

 رو تموم کنه .

هامه. مامان: مشکلتون رو خودتون حل کنید، من مشکلم فقط بچه

 شیده چه گندی زده؟ 

غیرتم دختر کنی من انقدر بیسهیل: عمه یه لحظه. صدرا فکر می

ام رو بدبخت کنم؟ عمه  

ات دونم، خودت بگو. نیستی؟ چون این یکی دختر عمهصدرا: نمی

 رو که بیچاره کردی.

ل: چون عاشقش بودم .سهی  

گی.شاداب: جلوی روی من، خیلی راحت از عشق یکی دیگه می  

گفتم، وقتی گند زدی و راحت منو گذاشتی گم. از اولمسهیل: آره، می

کنار ازت متنفر شدم ولی باهات ساختم، نساختم؟ ذهنم همیشه پیش 

 این زنی بود که پسش زده بودم.

ه. این زنی که داری ازش غیرتی، نگو نگم بیصدرا: وقتی می

زنی، زن منه. زن من! این رو بکن تو اون سرت.حرف می  
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به چی حرف بزنیم؟ اون رو بگو.سهیل: االن گفتی جمع بشیم، راجع  

. سهیل به من یه قولی داده بودی! شاداب: نه، یه لحظه صبر کنید  

نگاه ناراحت سهیل رو صورتم نشست که صدرا دستش رو گرفت به 

سهیل: ی چونه  

شد داداش بزرگه. وره، قبال حرمت بیشتر حالیت میخته سیاه اینت -  

سهیل: صدرا؟ برای بار آخر در حقم برادری کن، شاداب توام برای 

بار با شیدا تنها حرف بزنم.بار آخر خانمی کن و اجازه بدید یک  

مامان: با دختره متاهل من حرفی نداری تو؟ نذار هرچی استرس تو 

گیرید، شماها جون منو دارید می و سرت خالی کنم سهیل.وجودمه ر

ی برادرم باشم؟ گفتید که شاهد وقاحت بچه برای چی گفتید من بیام؟  

صدرا: عمه اجازه بده، سهیل من عقده ندارم. به خودم و زنم ایمان 

دارم؛ اگر شیدا بخواد باهات حرف بزنه، من هیچ حرفی ندارم. 

ن برای چیز دیگه گفتم جمع بشیم .مونه زن خودت، اما االمی  

. پاهام از اضطراب نگاه همه رو صورت جدی صدرا نشست

ام رو کنترل کنم. سر شیده اونقدر تونستم نفس تند شدهلرزید و نمیمی

دیدیم، اما مامانم! بیچاره پایین بود که حتی من هم صورتش رو نمی

م براش کاری تونستشد و نمیمادرم که هر لحظه بیشتر مضطرب می

 انجام بدم.

از استرس بیش از حد، هدیه رو از شاداب گرفتم و به خودم 

 چسبوندم .

صدرا: عمه شیده بچگی کرده، یه حماقت که حاال حاالها فراموش 

شدنی نیست، اما همه چی تقصیر این بچه هم نبوده، این آقا هم 

 مقصره.

شه من مقصرم صدرا؟ شیده حرف بزن، من سهیل: چرا هرچی می
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صدبار بهت هشدار ندادم این آدم  بهت گفتم با رسول دوست شی؟ من

ات رو در جریان قابل اعتماد نیست؟ صد بار بهت نگفتم، خانواده

 بذار؟ نگفتم نزدیکش نشو؟ تو چیکار کردی؟ دور از چشم من،رفتی

هم نیستید. حاال االن من رو کردی سراغش؛ بهم دروغ گفتید که با

شه مقصره چی؟ حماقت خودت؟ آقا صدرا، تویی که هرچی می

گی سهیل و اولین انگشت اتهامت به منه، خوب گوش کن. رسول می

شناسی چطور آدمیه. باهم اتفاقی شیده رو تو راه رو خودت می

مدرسه دیدیم، من که اولش اصال نفهمیدم دختره مقابلم کیه ولی 

شون راحت سوار ماشین شد. به اون باالسری قسم، به محض سالم ای

شد دادنش تازه فهمیدم تا کجا داره پیش میره. من حتی باورم نمی

شیده اونقدر بزرگ شده باشه که بتونه یه پسر رو جذب خودش کنه، 

غیرت نیستم. ای براش بکشم. من اونقدرا هم بیچه برسه بخوام نقشه

روز خودم زنه اینارو بگه؟! اونه کالم حرف نمیدونم االن چرا ینمی

که به من رو کشتم به شیده بفهمونم راهش خطاست؛ رسول بدون این

بگه، باهاش مالقات داشت و من یه بار خدا شاهده اتفاقی تو کافی 

اش خفه خواستمشون، شیده یادته؟ به علی و اوالدش، میشاپ دیدم

بینتش، گفت اومده دیگه نمی هاش خرم کرد؛ گفتکنم که با گریه

 باهاش بیرون که بهش بگه دست از سرش برداره ولی منم دور زد .

صدرا نگاه چپی به شیده انداخت و تا اومد حرف بزنه، مامانم از جا 

ی لرزون داد زد: بلند شد و تو صورت شیده  

کنی تو؟ رسول دیگه چه خریه؟ اسم اون یکی داری چیکار می -

ای سرمون آوردی؟ رسول نبود ؟! بود صدرا؟ چه بدبختی  

شاداب: خاله آروم باش توروقرآن، این بچگی کرده، شما بزرگی 

 کن.
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تونم این قضیه رو بذارم اینطور بمونه. ایشون حتی صدرا: من نمی

فقط یه امیر بوده و بس، االن خواهرش رو هم گول زد. به ما گفت 

داد، بشین فهمم کال این امیر بدبختم یه کاوره. عمه بجای داد و بیمی

فکر کن کجای راهت رو غلط رفتی؛ دیگه آبرویی نمونده بخوایی 

حرصش رو بخوری. همین امیر علنا به من گفت داره گند یکی دیگه 

گیره.رو گردن می  

حرف به صورت نشست و بی با این حرف صدرا، مامانم رو زمین

شیده زل زد. باجیغ هدیه رو تو بغل شاداب گذاشتم و سمتش رفتم. 

دادم، اما تنها عکس العمل مامان تنهای من، نگاه محکم تکونش می

اش به شیده و چونه لرزونش بود.خیره  

 متن زیر رو حتما بخون 

ب با دیدن حال بد مامان و رنگ مثل گچش، انگار دنیا رو سرم خرا

شد. هدیه رو به شاداب سپردم و خودم پشتش نشستم؛ هیچی 

گفت، به جز یه نگاه مات .نمی  

امان، من رو نگاه کن.مامان؟ قربونت برم م -  

صدرا هول شده یکم آب و گالب ریخت رو صورتش و گالب رو 

رفت و شادابم فقط با گریه روی گردنش مالید. سهیل مدام راه می

.کنار مامانم نشسته بود   

ام رو با فحش دادن به فین گریه-پشت مامان رو ماساژ دادم و فین

 شیده بیشتر کردم :

فقط ببین چه کردی شیده؟ ببین چه بالیی سرمون آوردی؟ بیشعور  -

 احمق .

اش شدیدتر شد و انگار مامان منتظر همین از ترسش گریه

که ن العمل بود که مثل یه ببر زخمی از جا بلند شد و  قبل از ایعکس
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 بتونیم کاری کنیم، به شیده حمله کرد .

های دستش رو تن و بدن شیده، اونقدر محکم بود که صدای ضربه

رو پرت کرد. از گرفت و این وسط جیغ هدیه حواسم منم دردم می

شاداب گرفتمش و تو اتاق بردمش؛ در اتاق رو بستم و صورتش و 

یشد و منم هاش بیشتر مغاما هر لحظه جی اش بند بیاد،بوسیدم تا گریه

زدم.دادم و خودم زار میتکونش می  

؛ صورتش هنوزم از تر شد، هدیه رو شیر دادمجو که یکم آروم

هاش پر بود. کارهاش رو انجام دادم و صورتش رو بیرون با اشک

آب شستم. نگاهم به بیرون برگشت که همه ماتم زده نشسته بودن و 

زد .و آروم حرف میداد مامانم خودش رو تکون می  

هدیه رو خوابوندم و در اتاقو آروم بستم. بیرون رفتم و کنار دست 

داد و زمین و زمان رو مامان نشستم؛ با دست قلبش رو ماساژ می

کرد.نفرین می  

مامان: الهی خدا بگم چه کنه باهات شیده، الهی خدا تن باباتون رو تو 

گذرم . به وهللا نمیگور بلرزونه که باعث شد عاقبت ما این بشه

مغز، حیثیت منو بردی؛ خدا ازت، ای خدا! من چقدر بدبختم. توی بی

 مادرت کنه و سرت بیاره شیده که دلم رو خون کردی .

باش، ما به تو نگفتیم که بخوایی اینکارها  مامان توروقرآن آروم -

رو بکنی! باید یه فکری کنیم، االن که این اتفاق افتاد تموم شد و 

ت.رف  

شرف، تو چند ی بیمامان: به همین راحتی؟ تموم شد و رفت ؟ شیده

تر از اینی که سالته ها؟ چند سالته که دوره افتادی منو سیاه بخت

م رو با یه عوضی بدتر از هستم کنی؟ سهیل دستت درد نکنه که بچها

خودت آشنا کردی. تو رحم و مروت حالیت نیست؟ خودت این یکی 
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پوش شوهرش کردی و برای این یکی با دوستت ام رو سیاه بچه

هات راست باشه؟ از کجا دندون تیز کردی؟ از کجا معلوم حرف

معلوم اون رفیقت رو خودت نفرستادی تا خون به دل ما کنی؟ صدرا 

جا؟  بچه داداشمه که باشه، وقتی به کی گفته بگی این پسر بیاد این

بینم که ش میکنم یه رد پای خرابکاری ازهر طرف نگاه می

خوام همچین بچه هام رو داغون کنه، نمیخواد زندگی بچهمی

جا، گمشو .برادری، گمشو برو از این  

 اونقدر بلند و باجیغ گفت برو که هردو به آنی بلند شدند :

سهیل: من شاید خطا کرده باشم که قطعا کردم ولی ذاتم بد نبوده 

امرز میاد خونه؟ من دونستم که شهرام خدا بیعمه، بوده؟ من می

 احمق فقط دیر جنبیدم؛ هر دو بار رو من فقط دیر جنبیدم.

 صدرا: ببند دهنت رو، االن وقتشه بنظرت؟ 

مامان: نه وایسا بگه و یه بارم از من جواب بگیره. تو آره بد ذاتی! 

گی که از قضا زن داداشته. زنت کنارته و از عشق یکی دیگه می

داره، به خاطر روح و نگه میصدرا داره حرمت برادریت ر

زنه دندونات بریزه تو حلقت، اما من دیگه صبوری بزرگش نمی

هام داغون شد و توی هرکدوم تو یه رد پایی بسمه. زندگی جفت بچه

وقت کسی رو نفرین گذرم؛ تو زندگیم هیچداشتی. من از تو نمی

 نکردم، حتی سمیرایی که به ناحق زندگیم رو با خاک یکسان کرد.

بود و چه کرد، اما دونه مادرش چیشاداب دخترشه ولی خوب می

اش هم خوندم و خدا رحمت کنه و ببختش هم نثار وقتی مرد، فاتحه

گذرم سهیل.روحش کردم ولی از تو نمی  

 رفت سمت شیده و موهاش رو کشید :

بینی؟ این احمق فقط پونزده سالشه، با وضعیتی که این رو می -
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رد و تو باعثشی، معلوم نیست چی برای خودش درست ک

اینی که از االن انقدر وقیح شد  رو منه مادر بلدم  درانتظارشه!

 چطور بشونم سر جاش ولی این یکی رو ببین.

 با دست منو نشون داد :

این یکی رو چی بگم که خون به جگرش کردی؟ خدا خواستش یه  -

گیرش اومده، اما هنوزم عذاداری خوبی مثل صدرا االن شوهر

برم. هنوزم یادم نمیره سر توی نمک به شوهرش رو از یاد نمی

دنیا آورد و فقط غصه اش رو تنهایی و بدون سایه سر بهحروم، بچه

اشه. فکر شوهرش تو سینهی من هنوزم غصه مرگ خورد. بچه

کنه و برای روحش فهمه که گاه و بیگاه گریه میکس نمیکرده هیچ

گناهش بگذره .سهیل برو که خونه، بلکه از گناه زن بیقرآن می

کنم. تو انقدر نامرد شدی که حتی به هرچی بمونی، بیشتر خرابت می

دو نفر همه رحم نکردی! برای این که از دماغ این اتم چارهبابای بی

چی رو بکشی بیرون، گفتی اون دختره زنگ بزنه به صدرای از گل 

ات نگرفت گل پسر. خرابش کنی؟ نقشه تر من که پیش دخترمپاک

های دختر منه، بهش ایمان نتونستی کاری کنی؛ صدرا مثل چشم

دونی چرا؟ داره. می  

های غرق اشک شاداب زل زد.شمشون رفت و تو چنزدیک  

را مثل تو نیست که با وجود داشتن زنی که عاشقشه، باز چون صد -

چشمش دنبال ناموس بقیه بچرخه. چون صدرا خوب تونسته خودش 

تونی بکنی. دیگه وقت نمیرو به همه ما ثابت کنه؛ کاری که تو هیچ

ببینمت؛ به اون رفیقت رسول هم بگو، الهی که هرچه کرد  خوامنمی

بیاد تا بفهمه چه حسی به ما داد و ناموس و عزیز خودش  با ما سر

بچه . چه کرد با یه دختر  
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خواست حرف بزنه که مامان در خونه رو باز کرد و به سهیل می

 بیرون اشاره کرد :

کنه هنوز به تو میگه تره ولی بزرگی میصدرا از تو کوچیک -

ذارم. دیگه بسه هرچی مظلوم بودم و هرکدوم یه داداش، من نمی

ردید. دیدار به قیامت!جور تباهم ک  

سهیل: هرچی گفتی حق داری عمه. هرچی ولی من با شاداب 

هام رو زدم و قبول کرده، من تا با شیدا حرف نزنم هیچ جایی حرف

گردم.نمیرم؛ االنم برم برمی  

صدرا: منم گفتم اگر شیدا راضی باشه، اگر راضی نباشه گردنتم 

شکونم بخوای با زن من حرف بزنی.می  

عزیز  خوام ببینمت؛ یه روز برامیل از اینجا برو. دیگه نمیسه -

 بودی.. .

 باخجالت از روی همه که میخ صورتم بودن، گفتم :

تونم کردم تو کسی هستی که مییه روز از روی بچگی فکر می -

رفته فهمیدم تو یه سرابی؛ یه چیز دروغی -بهش تکیه کنم، اما رفته

بستم و باورش کردم. تو کم بدی  که فقط به خاطر تنهایی بهش دل

ای که وقت صحنه نکردی که من باهات حرفی داشته باشم. من هیچ

کنم. شهرام رو ازم دیدم فراموش نمی شهرام رو برای آخرین بار

بابا کردی؛ همه جا چو انداختی که من با تو... ام رو بیگرفتی و بچه

ه جا جار زدی. چیزی که راحت هم تونم به زبونش بیارم،حتی نمی

همه کار کردی که صدرا رو از چشمم بندازی تا من خوشبخت 

گفتم اوایل می راهی رو رفتی سهیل، شاید هر نباشم. تو تا آخر

ارزش، منو که بهم بد کرد بابام بود که با گرفتن یه مشت پول بیاونی

گم داد به شهرام و رفت تو جبهه خاله ولی االن با تمام وجودم می
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زندگی من تنها نامرد قضیه تویی. تو نامردی کردی به من، به توی 

شهرام، به شاداب، مامان بابات، صدرا و االنم به خواهر بچه سال 

من. برای تو کاری نداشت مثل صدرا براش برادری کنی و بزنی تو 

دهن هردوشون. چهار بار تعقیبش کنی و سر از کارش دربیاری، اما 

تا خودش رو بدبخت کنه. تو برای  راحت خودت رو کشیدی کنار

کسی خوب نیستی ولی بازم انتخاب شادابی، چون همیشه عاشقت 

خوادت؛ اوجود تمام رذل بودنت، میبوده. برو بچسب به کسی که ب

خواد، حتی برادرت.کس تو رو نمیجا هیچاین  

با تموم شدن حرفم، رفتم تو اتاق هدیه و در رو بستم. چند لحظه 

صدای در ورودی اومد و من همون لحظه از خدا طول کشید که 

وقت تو زندگیم نبینمش تا بتونم آرامش بگیرم.دیگه هیچ خواستم که  

حرف کنارم دراز کشید. صدام با رفتنشون، صدرا اومد تو اتاق و بی

 از زور گریه گرفته بود :

رفتن؟  -  

طور حل شه که خودت حرف بزنی، همه خواستم همینآره، می -

و بفهمه.چی ر  

کنه.ردی رو نمیکهیچ مردی، کاری که تو  -  

من صدرام، با همه فرق دارم. -  

صدرا؟ مامانم حالش خوب نیست، حتی شیده هم خوب نیست.  -

 چیکار کنیم؟ 

هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای داد دوباره مامانم بلند شد و 

ز جا پشت بندش شیده بود که به غلط کردن افتاده بود. با هول ا

 پریدیم و بیرون رفتیم .

شیده: من اشتباه کردم، حماقت کردم. چندبار بگم منو ببخشی؟ خودم 
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گندی زدم مامان.دونم چهمی  

 مامان: اصال اسم منو صدا نکن، من بچه به اسم شیده ندارم .

اونقدر ناالن حرف زد که دلم براش آتیش گرفت، حتی جون نداشت 

بزنه. آروم شروع کرد به گریه :مثل چند لحظه پیش محکم حرف   

گفتم وقتی بابات معتاد شد، دلم به شما دوتا خوش بود؛ می -

رسونم که وقتی هرطوری شده شماها رو به یه سر و سامونی می

هام ببالم، اما وضعیتم هر نگاهتون کردم، به خودم بابت مادرانه

ه بشه از طور قراردونستم اینلحظه بد و بدتر شد. خدا شاهده اگر می

طور بدبخت بمونیم و ذاشتم هموناومدم، مییخونه باباتون بیرون نم

 به دوش نکشم. بابت دخترمم بار

شه.صدرا: عمه همه چی حل می  

دونستی موضوع مامان: چطوری حل بشه عزیزه من؟ تو خودتم می

سر و قابل حلی نیست که منو صدا زدی و باخبرم کردی، وگرنه بی

.کردیصدا حلش می  

ه امیر نگفته حاضره با شیده ازدواج کنه؟ خب، امتحان کنیم.مگ -  

صدرا: بچه پونزده ساله رو بدیم به یکی، فقط چون خطا کرده تو 

رسونمش. پسرها برای رسیدن زندگیش؟ خودم نوکرشم، به یه جا می

مشکل. خطا، بیله بزنن، اما به یه شرط، شیده منو نگاه؛ بیبهش له

یش بری، منم قول میدم هرکاری بتونم برات بکنم. روی اصول باید پ

تونی درست زندگی کنی؟ می  

ترین آدم شیده سرش کال پایین بود. خوب متوجه بودم که خجالت زده

روی زمین االن شیده کوچولوی ماست که خواست زودتر بزرگ 

 شدنش رو به رخ بقیه بکشه و راه رو خطا رفت .

تم همه.تون رو آزار دادم؛ شما شیده: من بچگی کردم. بابتت حماق



 

 

 WWW.98IA3.IR 529 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

وقت دیگه خطا نرم.پشتم باشید، قول میدم هیچ  

تونم قبول کنم آیندهمامان: و االن چی؟ نمی  باد به اینطوری  بچم ی

.رفت ام جای قلب یه گیرم. تو سینهتونم قبول کنم؛ دارم آتیش مینمی

خوره. شماها که داره مثه خوره وجودم رو می گوله آتیش گذاشتن

شه حل کرد، شاید صدرا جان بازم بشی شاید بگید موضوع رو می

ی من ولی چطوری قبول کنم گند باال اومده منجی خانواده بهم ریخته

 رو؟ 

تو اتاق.صدرا: شیده برو   

حرف از جا بلند شد و به اتاق رفت. هردو نزدیک مامان شیده بی

 نشستیم و من دستم رو روی پاهاش گذاشتم :

شه؟ صدرا: وقتی یکی اشتباه راه رو میره، طردش کنی چی می

شه قضیه خودتون، درسته؟ یه مرد که از نبود خانواده و بدون می

؛ یه زن که هر روز غصه کنهپشتوانه بودنت کامل سوء استفاده می

خوره و یه پدر و مادر که تا ابد هاش رو میگذشته و حماقت

بار شون رو ببینن و اینشه تا بچهچشمشون به در خشک می

مون رو دیوونه ببخشنش. کار شیده فقط شما رو آتیش نزده، همه

کرد؛ منه صدرا غرور و غیرتم داغون شد ولی اگر از خودم 

ای جز ظه گناهش رو به روش بیارم، نتیجهبرونمش، اگر هر لح

شه؟ دونی تهش چی میبدتر شدن نداره. اگر زیاد بهش بگیم، می

گه خوب کردم و بازم تو رومون وایمیسه و می شه.براش عادی می

جاست که دیگه بار با خطاهای بیشتر. اوناین راه رو میره، این

شه. ه میاش خوندشه جمعش کرد؛ همه چی اونجا فاتحهنمی  

چه کار کنم؟ مامان: با آتیش دلم   

چرخه؛ خطا وقت باب میل ما نمیصدرا: مدارا. این زندگی هیچ



 

 

 WWW.98IA3.IR 530 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

طوریشم خودش به سهیل کرده، اشتباه کرده خودشم فهمیده. همین

ذاشتم تو جریان کمتر بودم، اگر می گاف داده بود، وگرنه از سگ

رو بگیریم این قضیه رد  ایم، پشت هماین قضیه قرار بگیره. خانواده

بشه. عمه اگر بهش فشار بیاریم، دوتا حالت داره، یا میره دلبسته 

دونیم کیه و چیه، یا این گندی که االن زده شه که حتی نمیامیر می

کنه .های دیگه هم تکرار میرو با کس  

کنه.غلط می -  

تونیم تو قفس بذاریمش و کنه ولی ما نمیصدرا: خب، غلط می

که بخواد با خودش و زندگیش لج کنه و ون بشیم نگهبانش. کسیخودم

کنه؛ پس االن فقط باهاش کاری کنه، هر طور هست کارش رو می

اش با سرسنگین بشید. دیگه به روش نیارید نذارید، عادی بشه. بقیه

 من باشه؟ عمه؟ شیدا؟ باشه؟ 

درا نگاهم رو به مامانم دوختم که ناچار سرش رو تکون داد، اما ص

رو کشید سمت خودش و تو بغلش زار زد. حرف زدن آروم و 

ی اش " تو شدی مرد خونهاش رو نشنیدم، به جز یه جملهنجواگونه

مون، خدا حفظت کنه ."همه  

های مامان که تموم شد، صدرا بلند شد و به اتاق رفت تا با شیده گریه

م تبدیل های آروهای بلند مامان، به اشکحرف بزنه و کم.کم گریه

 شد .

.مون سخت گذشتان، امشب برای همهبرو بخواب مام -  

ام رو زدم؛ بهش چیزهای بدی طوری، بچهدلم طاقت نمیاره این -

خواد خوابم. دلم نمیزنم، بعد میگفتم. صدرا بیاد باهاش حرف می

حتی مثل کاری که با تو کردم، چند روز ازش فاصله بگیرم. شیدا 

بودم براتون؟  مامان؟ من مادر بدی  
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زنی مامان؟ معلومه که خوبی، دیگه چیکار باید این چه حرفیه می -

کردی که نکردی؟ لقمه از دهن خودت زدی تا ما گرسنه نمونیم؛ می

های خوشگلت برای ما اشکی بود. تو بهترین مامان همیشه چشم

 دنیایی.

 با گریه بغلش کردم و پشتش رو ماساژ دادم. دلم از زمین و زمان

به خاله فکر کنم که دستش دیگه از خواست راجع؛ دلم نمیگرفته بود

دنیا کوتاه بود، اما ناخودآگاه فکرم رفت سمتش. سمت زنی که به 

اش نکردن. زنی وقت سرافکندههاش هیچکس رحم نکرد، اما بچههیچ

پرستیدش. زنی که حتی بعد از فوتش که تا لحظه آخر، شوهرش می

هاش، دار موند. زنی که با وجود تمام بدیهم شوهرش بهش وفا

ی خوب و پاکی داشت، اما مادر من... زنی که تو زندگیش خانواده

وقت از ته دل نخندیده بود. آزارش به یه مورچه نرسیده بود، هیچ

مون مثل یه اش زمانی بود که بابا هنوز سالم بود و خانوادهاوج شادی

 خانواده معمولی کنار هم بودن .

هام زل زد :ان ازم فاصله گرفت و تو چشممام  

امشب خالی شدم شیدا، دل سهیل رو شکوندم، اما خالی شدم. فقط  -

یه قول به من بده، برای شیده خواهری و مادری کن؛ فکر کن 

ست، براش بشو یه دوست، بذار هرچی هست و نیست بهت هدیه

 بگه. دلم خوشه به بودن تو و صدرا کنارش .

زنی؟ شیده به مادر احتیاج نداره، جوری حرف میاینمامان چرا  -

تونم مثل وقتم نمیخودت براش مادری کن؛ من فقط خواهرشم، هیچ

 تو براش باشم .

ها رو بهت بگم. صدرا رو صدا خواست ایندونم، اما دلم میمی -

هایی که بهش بزن، من برم با شیده حرف بزنم؛ قلبم سنگینه از حرف
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 زدم.

از جا بلند شدم و تو اتاق رفتم : با ناراحتی  

صدرا؟ بیا یه لحظه . -  

بیرون که اومد، بهش گفتم ما بریم تو اتاق تا مامان با شیده تنها باشه؛ 

تو اتاق هدیه رفتیم و در رو بستیم. نگاه ناراحتم رو صورت معصوم 

 و غرق خواب هدیه نشسته بود .

 صدرا: چه شبی بود امشب!

طوریه؟ ها و بغض مامانم، چرا زندگی ایندلم سنگین شد از حرف -

همه سختی .مامان من خیلی پاکه، حقش نیست این  

هات مثه آتیش سرخه .صدرا: بگیر بخواب. انقدر گریه کردی، چشم  

 ضربه مشونه به آروم خوابیدنم برای دراز کشیدم رو زمین وصدرا

.میزد ترین شب زندگیم بود و با بدبختی خوابم برد.سخت  

مای صبح، با دلشوره و اضطراب از خواب بیدار شدم و نگاهم دم د

بین صدرا و هدیه در گردش افتاد؛ جفتشون تو آرامش خواب بودن. 

حالم بد شده بود و قلبم، تپش قلب گرفته بود. خودم رو به اتاق شیده 

 رسوندم و مامان رو دیدم که دستش روی قلبشه .

؟ مامان؟ الهی بمیرم برات، خوبی -  

تونست راحت سفید شده بود و صورتش هیچ حسی نداشت؛ نمی لباش

سمت اتاق خودمون و صدرا رو  نفس بکشه. با هول و گریه دویدم

 تکون دادم :

توروخدا بلند شو، صدرا.  -  

ام، سریع بلند حس باز کرد ولی با دیدن گریههاش رو اول بیچشم

 شد: 

چیه؟ چی شده؟  -  
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مامانم ... -  

شیده از  توضیح بدم، یا ابولفضلی گفت و دوید بیرون.که قبل این

های گرد شده از ترس، فقط مامان رو نگاه خواب پریده بود و با چشم

زد. تو حال هاش پر اشک بود، اما هیچ حرفی نمیکرد. چشممی

فهمیدم باید چیکار کنم، فقط تو دلم و گاهی بلند خودم نبودم؛ نمی

ی سر مادرم نیاد و من تا آخر عمر کردم که بالیالتماس خدا می

 بدبخت نشم .

تا وقتی که آمبوالنس برسه، پایین پای مامان نشستم، پاها و دستش 

کشید رو بوسیدم. با اینکه حالش بد بود، هرازگاهی دستی به سرم می

گفت :و چیزی زیر لب می  

رسن پس؟ن دوباره صدرا، چرا نمیتوروخدا زنگ بز -  

دونم باید چیکار کنم؛ ارد نکن. بدبختی نمیآروم باش، استرس و -

گفت اصال تکونش ندید، چیزی هم بهش ندی... عمه منو نگاه کن؛ 

ها دورت بگرده شیهای خوشگلت بشم من، خوب میفدای اون چشم

 صدرا، نترس .

اش تموم شد، آمبوالنس که رسید، همه کنار رفتیم و وقتی معاینه

 بااسترس نگاهش کردیم: 

شون بیمارستان. بریمباید ب -  

 صدرا: چیز خاصیه؟ 

عصبی شدن؟  -  

 شیده: خیلی، خیلی. 

بلند زد زیر گریه و منم که همین طوری با سختی جلوی خودم رو 

 گرفته بودم تا زار نزنم، زیر گریه زدم .

شه؛ نگران نباشید .یزی نیست، ببریم بیمارستان انشاهلل رفع میچ -  
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سریع مانتو پوشیدم : خودشون مامان رو بردن و منم  

شیده پیش هدیه بمون، خودت بلدی بهش برسی باشه؟ غذاش رو  -

 دادی، حتما آروغش رو بگیر، دل درد نگیره.

ور اصال.صدرا: شیشه و همه چیزشم اتاق خودشه، پاشو برو اون  

خوام بیام .شیده: منم می  

که تونم ببرم بیمارستان کنم شیده؟ بچه رو نمیهدیه رو چیکار -

 بمون توروقرآن االن واقعا اعصاب بحث ندارم.

طوری شد. کاش من بمیرم، کاش من بمیرم!شیده: مامان سر من این  

 با حرفش کالفه سمتش رفتم و سرش رو بوسیدم: 

شه. خب؟ اش نمیآروم باش، بذار ما بریم شیده؛ مامان هیچی -

شه، به جای گریه دعا کن .حالش خوب می  

دا.صدرا: زود باش شی  

دویدم سمت در و دنبالش بیرون رفتم و در عرض چند ثانیه، با 

 گازی که داد، تو خیابون بودیم .

کردم که از استرس تمام بدنم عرق کرده بود و خداروشکر می

مون تو خیابون خلوته و قرار نیست با این اضطراب و حال خراب

 ترافیک بمونیم.

اگر مامانم چیزیش بشه  میرم! بخدامیرم، دارم میصدرا دارم می -

گفتیم؛ کاش بخشم. کاش بهش نمیچی؟ تا آخر عمر خودمون رو نمی

خد!  ایگفتم. شدم. اصال به تو نمیالل می  

اش اومده.دا آروم باش. مادرت حق داشت بدونه چی به سر بچهشی -  

حق داشت، االن خوب شد؟ مامان من طاقت این غصه رو دیگه  -

از زندگیش خیر ندید؛ مامان من خیلی  براش کهنداشت. الهی بمیرم 

 بدبختی کشید صدرا.
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ترم نکن .هات داغونغزم داغونه، با حرفماالن خودم  -  

رسیم پس؟ رفتم. چرا نمییمکاش با آمبوالنس  -  

نزدیکیم . -  

سکوت کردم و گذاشتم رانندگیش رو بکنه. به محض رسیدن به 

دویدم سمت قسمتی که بتونم بیمارستان از ماشین بیرون پریدم و 

 سوال کنم :

خانم! منو نگاه کن، مادرم رو االن با آمبوالنس آوردن، کجا  -

 بردنش؟

جوشید تا خبر آوردن که حال مامانم دلم مثه سیر و سرکه می -

خوبه، صد بار مردم و زنده شدم؛ اما خداروشکر کردم که مادر 

ینمش. دکتر با صدرا تونم سالم ببگلم رو از دست ندادم و میبرگ

حرف زده بود، اما من همین که فهمیدم مامانم خوبه، برام بس بود. 

حالش، رفتم و به محض دیدن صورت بی بااجازه دکتر، تو اتاقش

 زیر گریه زدم :

خداروشکر خوبی مامان. -  

شیده اومد؟  -  

زده . ش هدیه بمونه ولی صد بار از صبح زنگگذاشتم پی -  

؟شمکی مرخص می -  

دونم، با گفت خداروشکر حالت خوبه ولی مرخص رو نمیدکتر   -

 صدرا حرف زده. االن خوبی؟ درد نداری؟ 

های خوبم مادر نترس، چیزی نیست. یه لحظه احساس کردم نفس -

 آخرمه.

طوری، خدا اون روز رو نیاره تو نباشی، من توروقرآن نگو این -

میرم.می  
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رای اون زندگی کنی، مثل من که تو خودت یه بچه داری، باید ب -

 نفسم به شما دو تا بنده.

دوال شدم و دست سردش رو بوسیدم. از ته دل خداروشکر کردم که 

هام بیشتر نشه.مادرم رو صحیح و سالم بهم برگردوند تا بار غصه  

با اومدن صدرا و دکتر، یکم از مامانم فاصله گرفتم و چشم به دهن 

 دکتر دوختم.

ها!نم و آقا داماد رو بد جور ترسوندیندکتر: دختر خا  

 مامان: چم شده بود؟

دکتر: به دامادتون هم گفتم، حمله قلبی بوده که خداروشکر رد شده، 

کنید؟ اما باید خیلی بیشتر مراقب خودتون باشید. سیگار مصرف می  

 مامان: نه، اصال. 

اده دکتر: خیلی خوبه. از این به بعد باید حداقل روزی نیم ساعت پی

. عصبانیت و استرس و هیجان ممنوع، البته تمام روی داشته باشید

شید.موارد رو به دامادتون گفتم، انشاهلل به زودی خوب می  

شم االن؟ مامان: مرخص می  

شید.دکتر: بهتره یه شب بمونید، فردا مرخص می  

خوام برم خونه.مامان: می  

. تو اکثر مواقع اگر جا باشید بهتره، ما هم خیالمون راحتترهاین -

شید. بهتره امشب تحت مراقبت مراقب نباشید، دوباره دچار حمله می

تونه پیشتون بمونه، فعال با اجازه.باشید؛ یک نفر می  

مونم .صدرا: خودم می  

 با رفتن دکتر برگشتم سمت صدرا :

مونم، دلم طاقت نمیاره تو خونه. من می -  

ها بیشتر بهت احتیاج برمت پیش هدیه و شیده باشی، اونصدرا: می
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تونی بکنی؟ جا چی کار میدارن. تو این  

جا کلی پرستار و دکتر هست که حواسشون مامان: جفتتون برید. این

 به من باشه .

خوای از گردم. چیزی نمیصدرا: میرم شیدا رو برسونم، برمی

 خونه؟ 

تابی کنه. دیشب باهاش خیلی حرف شیده بیمامان: نه، فقط نذارید 

ام هر چی کشید و هراتفاقی افتاد، بخاطر من و بی زدم، بچه

ام بود؛ نذارید بازم سختی بکشه.توجهی  

مامان جان هیچی تقصیر تو نیست، چرا انقدر خودت رو عذاب  -

تونستی و بیشتر از توانت برای ما انجام میدی؟ تو هرکاری می

الیق باشیم و شعور داشته باشیم که نداشتیم. دادی، ما باید   

گردم .صدرا: زود برمی  

رو بوس کردم : پیشونی مامان رو بوسید و منم با بغض دستش  

ها مامان. من ساعت مالقات با شیده میام. باشه؟ شیخوب می -  

شم، گیرم. گفت فردا مرخص میطوری حس بدی میمامان: نه، این

خوام تو این حالت ببینتم.جا باشه؟ اصال نمیینمیام خونه. نیایید ا  

لبخند لرزونی به محبتش که توی این حالتم وجود داشت، زدم و 

 بیرون رفتم .

؟ صدرا؟ مامانم حالش خوبه واقعا -  

 صدرا: نه، خوب نیست. 

یعنی چی؟  -  

ترین استرسی بهش وارد بشه، یعنی که از این به بعد کوچیک -

تون رو جمع کنید. منم ونی بزرگ؛ پس حواسشه پشیماش مینتیجه

کردم بگم چی به سر شیده طوریه، غلط میدونستم حالش ایناگر می
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.اومد؛ه راه بیفت من زود برگردم پیشش  

با بغض خفه شده، دنبالش راه افتادم و وقتی رسوندتم خونه، با 

حالی پیاده شدم و داخل رفتم. اونقدر سریع از کنارم گذشت که بی

ونستم حتی ماشینش رو ببینم؛ آهی کشیدم و داخل رفتم. از این به نت

شدم که بتونم زندگی بدون استرس و با آرامش بعد باید بزرگ می

شد.هاش تموم میشد و اگر زمونه بازیبراش محیا کنم؛ اگر می  

به محض باز کردن در، شیده رو دیدم که هدیه تو بغلش بود و 

ریخت. با هول سمتش رفتم و ک میداد، اما خودش اشتکونش می

 هدیه بغض کرده رو ازش گرفتم .

اش گریه کرد. مامان حالش خوبه؟ چش شده؟ همه دونمجی نمیآب -  

خداروشکر خطر رفع شد. دکتر گفت استرس و همه چی براش  -

 سمه.

 هدیه رو تکون دادم و براش شکلک درآوردم :

یده بچه دیگه.کنی؛ خب، ترسیه میباال سر بچه نشستی گر -  

زد. به جفتتونم زنگ زدم؛ تو که کار کنم؟ دلم شور می چی -

 خاموش بودی، داداش صدرا هم جواب نداد.

گوشیم رو کجا انداختم. دونممن که اصال نمی  -  

هم راستش رو بگو، واقعا مامان حالش خوبه؟توروقرآن ب -  

آروم بشه،  ه نظرت اگر بد بود، من انقدر آروم بودم؟ بذار هدیه -

 لباس عوض کنم، باهات حرف دارم.

سرش رو انداخت پایین. نگاه ناراحتی بهش انداختم و تو اتاق رفتم. 

هاش خوابالود هدیه رو شیر دادم و یکم باهاش بازی کردم تا چشم

 شد. بوسیدمش: 

مثل بابات مظلومی.  فداتشم که -  
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دقیقا مثل داداش شهرامه.  -  

انداختم که دم در وایساده بود و باز برگشتم نگاهی با آه به شیده 

 سمت هدیه :

گیره که این بچه بزرگ بشه و بفهمه صدرا باباش دلم آتیش می -

 نیست.

ولی خداروشکر بابای خوبی داشت و هنوزم یکی رو داره که  -

خوب باشه. خداروشکر که اقبالش با وجود کسی مثه داداش صدرا، 

بود، اگر به خاطر یه مواد کوفتی، باعث م بلنده. اگر منم بابا باال سر

شد، منم تو این وضعیت نبودم که از خودم متنفر مون نمیجدایی

 باشم.

هدیه خوابش برده بود. آروم از کنارش بلند شدم و اشاره کردم شیده 

زمان با لباس عوض کردنم، شروع به حرف زدن هم بیاد بیرون. هم

 زدن کردم.

پرده و رک. حرف بزنم شیده، بیباهات راحت خوام می -  

هرچی بگی حقمه. -  

کنم. وقتی خودت پشیمونی، خوام تحقیرت کنم؛ قضاوتم نمیمن نمی -

ست ولی...ی من دیگه مسخرهگفتن هزار باره  

هاش رو گرفتم :کنارش نشستم و دست  

ی خاله، ورق روزی که بخاطر یه کنجکاوی ساده رفتم خونه -

دادم. همه کسایی که اطرافم بودن، هزار بار  زندگیم رو خودم تغییر

خطاست . بهم هشدار دادن که کارم  

ولی من نفهمیدم و به بچگی خودم ادامه دادم. فکر نکن االن که 

گم خیلی بزرگ شدم و دیگه اشتباه ها رو میروت نشستم اینروبه

کنیم، یکی بزرگ مون خطا میها هر روز زندگیکنم، نه ما آدمنمی
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نقص نیستیم. اون روزی که فکر کدوم بیی کوچیک، اما هیچو یک

ی مامان و خاله، چه تاج بزرگی سرم کردم با فهمیدن گذشتهمی

هشدار دادن که به خاله  ذارن، هم شاداب و هم شهرام، به هممی

دونی بهشون چی گفتم؟ گفتم شماها نزدیک نشم، اما من احمق می

انقدر عقل نداشتم که به خوایید من حقیقت رو بفهمم. نمی

هشدارهاشون، حتی فکر کنم؛ آخرشم حقیقت به بدترین شکل ممکن 

کوبیده شد تو صورتم و کل زندگیم عوض شد. من و خدا دوست 

کردم داشت که یکی مثل شهرام اومد تو زندگیم؛ حتی گاهی فکر می

نظر هم کرده بود ولی فکر کن، اگر به جای شهرام یه  که خدا بهم

شد؟ تا آخر عمر باید تاوان یه اومد چی مید تو زندگیم میمرد ب

ها دونی از این حرفدادم. منظورم میکنجکاوی ساده رو پس می

کاری نکنی. از روی احساس فکر تو زندگیت هیچچیه ؟ اینه که بی

تصمیم نگیری و حرفی نزنی که راه برگشت نداشته باشه. امروز 

خواستم سجده کنم و ط میوقتی دکتر گفت خطر رفع شده، فق

همه مشکل، خدا با گرفتن مامان از ما، خداروشکر کنم که بین و این

مون نکرد .امتحان  

شم کسی که بهش به خودم قول دادم، اگر مامان سالم برگرده، می -

دونم خجالت افتخار کنید؛ هم مامان، هم تو و داداش صدرا؛ می

اتون کردم .زده  

تونی جبران کنی، دیر بخشید شیده. می خدا مامان رو بهمون -

که به خودت قول دادی، برای من کافیه.نیست؛ همین  

ولی، امیر...  -  

هنوز سنت خیلی کمه برای فکر به این چیزها شیده. ازدواج خیلی  -

مردی رو کامل بدونی و تو  خوبه ولی به موقعش؛ تو االن شاید هر
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شی ولی وقتی یکم ذهنت رویای عروس شدن کنارش رو داشته با

گیره.ات میبگذره، خودت خنده  

مثل تو و سهیل ؟ -  

دیدم، آره، مثل من و سهیل. اون زمان وقتی سهیل رو می -

کردم خواستم بمیرم، اما فقط یه گوشه چشم بهم بندازه. فکر میمی

بینی که دنیا ادامه داشت و شه اگر از دستش بدم ولی میدنیا تموم می

گم امیر آدم خوبیه یا توی چشمم حقیرترینه. من نمی همون آدم، االن

حتی وقتش نیست به آینده و ازدواج فکر کنی. بذار بدیه ولی االن 

 همه چی به موقعش برات پیش میاد .

وقت مردی سراغم کنم به خاطر کاری که کردم، هیچاحساس می -

 نمیاد.

اومد ولی میطور بود، منم با یه بچه نباید کسی سراغم اگر این -

تونه برای من االن نگاه کن، یکی مثل صدرا کنارمه، یکی که می

ام یه پدر خوب .شوهر خوبی باشه و برای بچه  

ی آرومی کرد :خنده  

ام، اما داد از همون اول. من بچهداداش صدرا جونش رو برات می -

دونی یه بار ازش کرد. میدیدم چطور باحسرت نگاهت میخوب می

؟ شبی که مامان اومد خونه و تو عقد داداش شهرام شده چی دیدم

بودی، حال همه خیلی بد بود. من اولین بار اون شب گریه داداش 

صدرا رو دیدم. تو اتاقش بود ولی در یکم باز بود، منم دیدمش، حتی 

 باهاش حرف هم زدم. 

 با تعجب نگاهش کردم:

من از این خبر نداشتم! -  

م گفت خواهرت یه داغ گذاشت رو دلم من قسمم داد چیزی نگم. به -
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هاش رو ولی خیلی گریه کرد.فهمیدم نصف حرفکه. نمی  

گم.قسمت رو شکستی، حتما بهش می -  

دیگه مهم نیست، چون بهت رسیده. دیشبم خیلی باهام حرف زد؛  -

کنه تا من داداش صدرا خیلی خوبه آبجی. بهم گفت همه کار می

شم.خوشبخت  

وره، خیلی دوستت داره. فقط یادت باشه مامان که طقطعا همین -

بار شانس اش کنیم، حتی نباید هیجان زده بشه. ایناومد، نباید عصبی

گرده ولی باید مراقب باشیم.آوردیم و مامان سالم برمی  

قول میدم، مردونه. -  

ما مرد نیستیم. از بعضی مردا هم نامردی دیدیم؛ قول بدیم ولی  -

 زنونه .

مون هامون باال آوردیم و انگشت کوچیکهامون رو مثل بچگیدست

زمان گفتیم :رو بهم گره زدیم و هم  

زنه سرش .یرش، خدا میهرکی بزنه ز قول قول قول. -  

مون هردو زدیم زیر خنده و محکم بغلش کردم. با تموم شدن حرف

از ته دل خداروشکر کردم که باز فرصت داریم کنار هم، 

بار قرار نیست زمونه تو دهنمون مون رو جبران کنیم و ایناشتباهات

خواستم بهترین باشم برای بکوبه تا حقیقت رو بهمون بفهمونه. می

گیره و خودش منبع آرامش که بهترین تصمیم رو میهمه؛ کسی

اشه. منم مثل شیده از ته دل به خودم قول دادم، باعث آزار خانواده

ای که یه عث سربلندی همه، مخصوصا هدیهاطرافیانم نباشم و بشم با

خواست، نه یه دختر بچه احساساتی .مادر عاقل می  

به خاطر درخواست خود مامان، مالقاتش نرفتیم ولی مدام زنگ 

زدیم صدرا و جویای حالش بودیم. هردو باهم خونه رو تمیز می
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 کردیم، غذا گذاشتیم؛ به هدیه رسیدیم و آخر کنار هم ولو شدیم.

ه: کار خونه سخته.شید  

شیرینی خاص خودش رو هم داره. -  

خوام وقتی مامان اومد، بشینم فقط نگاهش خوابم میشیده: من می

خوام سرحال باشم.کنم؛ می  

ای به سرش زدم و یکم بعد، تو خواب عمیقی رفته بود ولی من بوسه

که شیده قول داده بود دیگه چرخید. با اینرو یک جا می فکرم هزار

دونستم با اش بودم. نمیاهش رو خطا نره، باز هم نگران آیندهر

شه و کی سراغش میاد ولی دل اش چطور میکاری که کرده، آینده

 بستم به صدرا که برای هر چیزی یه راه حل داشت .

خواستم بلند شم باز بهش زنگ بزنم که تلفن خونه زنگ خورد. می

دم و سمت تلفن رفتم. بدون که بیدار نشن، سریع از جا پریبرای این

 اینکه شماره رو نگاه کنم، جواب دادم :

بله! -  

یه دقیقه قطع نکن حرف بزنیم. -  

 با شنیدن صدای سهیل، کالفه دستی به موهام کشیدم :

داری؟ یادمه قبال خوایی؟ تو چرا دست از سر ما برنمیچی می -

خیلی غرورت برات مهم بود، چی شده االن انقدر خودت رو 

کنی؟ قبال اگر کنی؟ مطمئنی چیزی مصرف نمیکوچیک و خار می

گفتن باالی چشمت ابرو هست، دیگه تو صورت طرفت نگاه بهت می

شنوی و باز هستی؟ تو دیگه یکردی. االن راه به راه توهین مهم نمی

ای؟کی  

تند نرو، گوش کن ببین منم حرف دارم، بعدش دیگه نه خودم رو  -

شنوی.رو میبینی، نه صدام می  
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وقت چشم تو چشمت نشم، شه دیگه هیچهات باعث میاگر حرف -

 بگو و شرت رو کم کن.

ریم برای همیشه، شاید عمو محمد هم داریم با شاداب از ایران می -

جا دیگه چیزی برای وابستگی نداره، شادابم مون بیاد. اینهمراه

…طور؛ اما منهمین  

ای هستن که فقط امیدوارن تو برای دهجا یه خانواتوام نداری. این -

 زندگی دیگران شر درست نکنی .

جالبه که مادرمم وقتی فهمید میرم، به جای اشک و زاری  -

 خوشحال شد.

چون گند زدی. -  

ندازید گردن من شیدا؟ مقصر کدومش من چرا همه چی رو می -

بودم؟ کل داستان رو بشین با خودت دوره کن، ببین کدومش از روی 

ها بود؛ ام بود؟ تنها کار بد من، دست بردن تو حساب کتابدجنسیب

خواستم هر طور شده ببینمت اونم به وهللا چون قاطی کرده بودم، می

ین.و باهات حرف بزنم، هم  

گیر - گناهه عاشق، به زن شوهردار. بدبخت کردن یه دختر بی دادن 

ت. جور دستی با سمیرا؛ حرف زدن پشت برادربه عنوان زنت. هم

 کردن یکی که خواهر منو بدبخت کنه. بازم بگم؟ 

خوام کدومش رو من کردم؟ روزی که من به مادرم گفتم تورو می -

و اون دیر جنبید، تو شدی زن شهرام خدا بیامرز. من مقصر چی 

ی سمیرا گفتم من بودم؟ همون روز یادت رفته تو خونه

خواستمت.می  

هام بود. وقتی مثل فیلم جلوی چشم یادم بود. لحظه به لحظه اون روز

سهیل فهمید من با شهرام عقد کردم، دیوونه شده بود. جلوی چشم 
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خواستتم و خوب به یاد داشتم که چطور با این حرفش همه گفت می

 ناامید شده بودم. با شنیدن صداش، باز به حال برگشتم :

شتم من قاطی کرده بودم شیدا. شاداب و یه روز اونقدر دوست دا -

بگذرم ولی تو... تو همه چیکه حاضر بودم برای رسیدن بهش از

خواستمت. روزی نفهمیدم چطور برام عزیز شدی و اصال چرا می

خواست شهرام بیاد و ما رو تو وقت دلم نمیتون، هیچکه اومدم خونه

صاحاب خودم رو خواستم زخم دل بیمی اون حالت ببینه، من فقط

 آروم کنم.

کنم؟ سمیرا تو رو با نقشه فرستاد هه، کی گفته حرفت رو باور می -

ی ما و بعدشم به شهرام زنگ زد که بیاد خونه. واقعا فکر خونه

کنی خزعبالتت برام اهمیتی داره؟ می  

خوام ازم تصویر یه آدم عوضیتو سرت نمونه شیدا، من فقط می -

 وگرنه ...

ی تو عوض کنه. من هر هاقرار نیست تصویر ذهنی منو، حرف -

 چیزی سرم اومد، تقصیر تو بود و سمیرا، همین.

خواست زجر بکشی، وقت دلم نمیآره، تقصیر ما بود ولی من هیچ -

 فقط بد شانسی پشت بد شانسی آوردم، همین.

. االن چیکار کنم؟ باشه، قبول کردم خب -  

بتونم زندگی کنی با شاداب که برام دعا می بخشی. بگوبگو منو می -

داداش .کنی باز به شاداب دل ببندم، زنکنم. بگو که دعا می  

داداش گفتنش و هردومون پشت تلفن ساکت شدیم؛ من از شوک زز

 اون از... احتماال سختی این کلمه .

ام.ا وقتی من زندهتوقت برنگرد؛ حداقل بخشمت، فقط هیچمی -  

د و باز من موندم و یه که جوابم رو بده، تلفن رو قطع کربدون این
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تونم یه خیالم راحت شده بود که برای همیشه میره و می دنیا فکر، اما

نفس راحت بکشم،؛ انگار خودشم از این همه کشمکش و نفرت 

 اطرافیان نسبت به خودش، خسته شده بود.

زدم به صدرا و همه چیز رو براش تعریف کردم. پشت سریع زنگ 

گفت. و هیچی نمیتلفن فقط سکوت کرده بود   

گم؟ چی می شنویصدرا می -  

شنوم.می -  

چرا پس ساکتی؟ -  

نبودن تک داداشم شاد  خواست جوری بشه که یه روز ازدلم نمی -

گذره.خیال، اینم میبشم؛ بی  

سر گذروندیم، مگه نه؟ فقط  از این رو از ترما مشکالت سخت -

ی بینمون مخفی باشه.نیست چیز زدم بدونی، چون دیگه قرار زنگ  

کشه بمونه اش نمیمامانت گیر داده مرخصش کنن؛ دیگه حوصله -

 بیمارستان .

دارن؟شب نگهش نمی -  

گه با مسئولیت خودم ببرینم خونه.میکنم، هرکار می -  

مونه.گه بمونه، یعنی باید بمی صدرا،. وقتی دکتر دار، نگهشهن -  

ا و مامان و آقابزرگ اینا.اتش، بابهمه هم اومدن مالق ،بگمچی -  

باشه؟  دارگهشنهمون هوایی شده دیگه،  -  

رو قطع کرد. آهی کشیدم و به غذام سر  ای گفت و با غصه تلفنباشه

زدم؛ هنوز جا داشت تا کامل درست بشه. زیرش رو کم کردم و 

خواست، اما دغدغه میبرگشتم کنار شیده. دلم یه خواب راحت و بی

ار شدن هدیه، کال خوابم مختل شد و مشغول رسیدگی و بعد با بید

سوخت، اما خوابی میزور بی از هامبازی باهاش شدم. چشم
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تونستم ولش کنم به امون خدا. به محضی که شیده بیدار شد، نمی

 هدیه رو بهش سپردم و خودم خوابم برد.

که باز اومد. از استرس اینبیدار که شدم، صدای خنده آروم شیده می

حماقت کرده باشه و به اون پسره زنگ زده باشه از جا پریدم و 

روی تلویزیون نشسته و هدیه تو بیرون رفتم، اما دیدمش که روبه

نفس  زنه.بینن و گاهی هم هدیه دست میبغلشه، باهم کارتن می

 راحتی کشیدم و کنارشون نشستم :

حواست به غذا بود؟  -  

.خاموشش کردم -  

بود  لند شدم و بساط شام رو روی اپن چیدم. امشب قراراز جا ب

خواستم حاال که خوابمون تکمیله، یکم با هم باشیم؛ میخواهرانه کنار

ها با تونه شادی رو به جای غریبههم شاد باشیم و شیده بفهمه می

اش شریک بشه .خانواده  

.رای بعدش یه برنامه چیدمببیا شام بخوریم،  -  

.خورمدیه رو بعدش بگیر من میتو بخور، ه -  

خواد بدش به من. نمی -  

ای که دکتر بهم و روی پام گذاشتم. طبق برنامههدیه رو ازش گرفتم 

تونست چهار نداختم، چون میکم باید هدیه رو به دام میداده بود، کم

اش رو کاریدست و پا راه بره، فقط من بودم که از ترسم جلوی هر

دونستم صدرا حسابی طبق نظر دکتر پیش وب میگرفتم، اما خمی

 میره و هرکاری که باید رو انجام میده .

شام رو کنار هم خوردیم و نشستیم به بازی با هدیه. چهار دست و پا 

ها رمو بلند نداخت و صدای خندهرفتنش دلم رو به ضعف می

و  کرد، اما وقتی مبل رو گرفت تا بلند شه و افتاد، نفسم بند اومدمی
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 سریع گرفتمش .

ترسی؟ شه، چقدر میآبجی هیچیش نمی -  

افتاد، دیدی که. -  

یره دیگه .خب، باید بیفته که یاد بگ -  

بینه.ام آسیب مینه، بچه -  

شه، جلوی داداش صدرا صد بار افتاده، باز خودش هیچیش نمی -

 بلند شده .

نشده.هاش تقویت ن صدرا برسه! بچه هنوز استخوندستم به او -  

باتعجب نگاهم کرد، اما من با وسواس نگاهم به هدیه بود که 

خواست منو کوبید. احتماال میخندید و با دست تو دهن من میمی

 تنبیه کنه تا بذارم راحت باشه.

بااسترس روی زمین گذاشتمش و وقتی خودش تن منو گرفت و بلند 

ده مدام زمان زیر گریه زدم، اما شیشد، جیغ آرومی کشیدم و هم

ام شد، جلوی چشمم بچهکرد. باورم نمیکرد و بغلش میتشویقش می

شه. بزرگ می  

یه لحظه احساس کردم شهرام رو کنارم دیدم که بالبخند به راه رفتن 

کرد .کرد و تشویقش میامون نگاه میبچه  

کنه، الهی کنی؟ نگاهش کن، چقدر ذوق میآبجی چرا گریه می -

پیشم. قربونت برم من، بیا  

. خودم رو به دستشویی رسوندم و بغضم ترکید و از جا بلند شدم

جیغ شیده که مدام هدیه رو -ام رو آزاد کردم. صدای جیغهق گریههق

تر ام رو شدیدرسید و هر لحظه گریهکرد، به گوشم میتشویق می

تونستم هدیه کرد. مرد تو زندگی من بهترین بود، اما چطور میمی

شد فراموش کنم چقدر رو یادم بره؟ چطور میرو ببینم و شهرام 
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مون رو ببینه و ناکام از بینمون رفت؟ دوست داشت بچه  

 با کوبیده شدن در، صورتم رو شستم و بیرون رفتم .

خوبی آبجی؟  -  

خوبم . -  

کنن یا هاشون راه میرن انقدر گریه میها وقتی بچهیعنی همه مامان -

 بازم ما انقدر خاصیم؟ 

ایین انداختم و باخجالت گفتم :سرم رو پ  

دونی چقدر دوست داشت بزرگ شدن یاد شهرام افتادم، نمی -

مون رو ببینه، اما حتی نتونست دنیا اومدنش رو ببینه.بچه  

صورت شیده به آنی تو هم شد، اما سریع به خودش اومد و دست 

 گذاشت رو کمرم :

ب؟ من مطمئنم اش راه افتاده، به جای گریه، ذوق کن خعشق خاله -

های تو همه چی رو بینتش و شاده، فقط گریهداداش شهرام االن می

کنه. بعدشم بابا داره به گلی داداش صدرا، دیگه چی خراب می

خوایی؟ می  

نقصه، دوست داشتنیه ولی خب، یادم دونم. صدرا بهترینه، بیمی -

 افتاد دیگه چیکار کنم؟ 

میره سر خاک . شه،مامان هروقت دلش تنگ بابا می -  

خوام شه بگم. تا االنم خیلی گند زدم، نمیبه خاطر صدرا روم نمی -

 فکر کنه فکر شهرامم.

چرا؟   -  

خوره.خب مرده دیگه، بهش برمی -  

تر از این کنم. اوال داداش صدرا منطقیمن همچین فکری نمی -

تون فرد قبلی هاست، بعدشم اگر قرار باشه با ازدواجحرف
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ن از یادتون بره، پس یعنی اون زندگی ارزش نداشته؟ نه توزندگی

تونه زهرا رو تا ابد فراموش کنه، نه تو آبجی. داداش صدرا می

شون. مامان باهم برید سرخاکاصال نترس، به داداش صدرا بگو 

میرن، دستشون از دنیا کوتاست و چشم گه کسایی که میهمیشه می

دونستی مامان حتی سر . میانتظار مان تا بریم بهشون سر بزنیم

 خاک خاله سمیرا هم میره؟ 

 باتعجب برگشتم سمت شیده: 

دروغ نگو! -  

کنه که رو سنگ به خدا میره. هر بارم میره، برام تعریف می -

گه قبرش گل تازه هست. چند بارم عمو محمد  و سر خاک دیده؛ می

طور زار هر وقت دیدمش، انگار تازه سمیرا فوت شده، همون

زنه.یم  

الهی بمیرم براش. عمو محمد واقعا حیف شد، برای زنی مثه  -

 سمیرا.

طور نیست. وقتی کسی رو دوست داری، بد یا به نظر من که این -

کنی.میخوب، قبولش   

ها. یادم باشه مامان اومد، بگم زنیهای بزرگونه میخیلی حرف -

 ادبت کنه بچه پررو. 

هام رو برای هدیه باز کردم که با ذوق اومد تو بغلم نشست. دست  

گم دیگه آبجی. االن من تورو دوست دارم، یعنی تا خب راست می -

نا کلی خاطره خوب شه که. ادمبدی کردی، باید ازت متنفر شم؟ نمی

کنی عمو محمد و خاله سمیرا، همیشه باهم بد هم باهم دارن. فکر می

شده، همه رو از هایی که خاله عصبی میط وقتبودن؟ نخیر، فق

رونده.خودش می  
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وقت شما این علم رو از کجا پیدا کردی؟ اون -  

و محمدم.خب دیگه، من محرم اسرار عم -  

چقدرم که رازش رو حفظ کردی! -  

دونی که راز نیست، کل دنیا از عشق اون خبر دارن. تازه میاین -

سمیرا به خاطر بابا گریه  گفت هر وقت خالهگفت؟ میچی می

آوردتش نزدیک کارخونه، تا بابا رو ببینه ولی کرده، عمو میمی

ذاشته جلو بیاد که زندگی مامان خراب نشه. نمی  

برو بابا، چرت نگو ! -  

گفت اگر گفت؛ میکرد میها رو گریه میگم. اینبه خدا راست می -

زندگی مامان هم کردم، اما گیر قدیم بود، هرطوری بود کمکش می

گفت اصال خبر نداشتم سمیرا قصدش چیه ولی قبل بوده. می

ورشکستگی بابا، حال سمیرا دیگه وخیم شد و نتونستن جلوش رو 

ما فهمیدن، همه اینا زیر سر خاله  انگار یکم قبل بگیرن. اونا هم

 بوده.

به این چیزها فکر کنم. از منم به کشه راجعمن که دیگه مغزم نمی -

ی این خانواده کنجکاوی و فضولی به گذشتهنصیحت، کال راجعتو 

نکن. انگار نفرین شده ست که هرکی خواست سر دربیاره، گریبانش 

 رو بگیره.

ها رو هم خود عمو گفت؛ بعدشم دیگه نه من چیکار دارم، این -

ای نیست که کسی رو اذیت کنه.خاله  

راحت بکشیم یا نه؟ شه ما یه نفسه، ببینم میسهیلم که داره میر -  

کجا میره؟  -  

دونم، تو خواب بودی زنگ زد، گفت میرن؛ دیگه ایران چه می -

ها، انگار عمو هم قصد داره بره.مونه و از این حرفنمی  
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. عمو عمرا از خاک خاله دور بشه -  

شه که تا آخر عمر خودش رو دیگه هرچیزی دوره داره دیگه. نمی -

گی ادامه داره.طوری داغون کنه، زنداین  

این حرفم که تموم شد، نفس عمیقی کشیدم که بیشتر شبیه حسرت 

تونستیم رفتن و ما فقط میهمین بود. عزیزامون می بود؛ بنظرم واقعا

شون ضجه بزنیم و باز به زندگی روزمره و عادی مون از دوری

گن خاک سردی میاره دروغ محضه، فقط ماییم که میبرگردیم. اونی

کنیم فراموش کردیم شیم و فکر مینا صبورتر میبرابر سختیکه در 

. 

پاشو، پاشو بریم بخوابیم. -  

بره که .دیگه خوابم نمی -  

هاش داره میره از خواب. این بچه االن چشم -  

لم ببینیم.خب، هدیه رو بخوابونیم فی -  

ینم.فیلمه چی؟ دیر وقته، پاشو بب -  

خوب بچسبم به درس و  جون من آبجی ددیگه، من قصد دارم -

 مشقم، االن تو اواخر استراحتم، حالم رونگیر دیگه.

زدم از این فسقلی هم نقطه ضعف منو یاد گرفته بود، تا حرف می

گفت که من دهنم بسته بشه .پیشرفت احتمالی و تصمیماتش می  

ای بهش رفتم و هدیه رو بغل کردم. به اتاق خودش چشم غره 

های گیج از ف زدن و قربون صدقه، چشمبردمش و بعد از کلی حر

اش، انگشتم رو های کوچیک و تپلیخوابش رو بوسیدم. با دست

داد. کنارش موندم تا کامل گرفته بود و با تمام وجودش فشار می

 خوابش ببره و آروم بیرون اومدم.

کرد، کنارش نشستم: با دیدن شیده که با ذوق کانال عوض می  
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بزن فیلم ترکی. -  

اه، نه آبجی. این چیه آخه؟ زندگیشون - شامه؛ بعدشم اونا  بازار 

 سریاله، یه سینمایی ببینیم بخندیم.

ت مگه سفارش بدم برات نصفه شبی.چی آخه؟ سینماس -  

کنم تو گوشیت ببینیم.دانلود می -  

کجا هست!  دونمگوشیم اصال نمی -  

ای بابا . -  

گفت تازه ه فیلم پیدا کرد که میها رو باال پایین کرد تا باالخره یکانال

 شروع شده و اولشه .

هام سنگین شد و دیگه کم چشم-پاش دیدم، تا کمهای فیلم پابهتا وسط

 هیچی نفهمیدم.

روم صبح به محض چشم باز کردن، چهره خندون صدرا رو روبه

 دیدم و از جا پریدم :

مامان رو آوردی؟  -  

دنده. دیگه طاقت نیاورد، یکو  آره، الحق به خودت رفته، لجباز -

 دکتره بدبخت تا اومد باالسرش، گفت ببرتم.

هات گود افتاده.سته شدی. زیر چشمبمیرم الهی! خ -  

ها فدای یه تار موت. تو قربون صدقم بری، من این خستگی -

فهمم که.خستگی دیگه نمی  

 بوسید که پسش زدم : رو سرم دوال شد و روی

کنی. ح صورت نشسته بوسم مید، صبصدرا من بدم میا -  

کننمیها چیکارها صبحن خارجیاحساس! برو ببیا، دیوونه بیا - . 

اون فیلمه، به خدا که اگر کسی تو واقعیت بتونه با اون حجم از  -

 کثیفی، کسی رو ببوسه!
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خوامت .بوسم، همه جوره میآقا من می -  

ام دم که خندهزدم و بلند شدم. یه سرک به اتاق کشی پتو رو کنار

گرفت؛ شیده تو بغل مامانم بود، اما پاهاش رو انداخته بود رو 

هاش خوابیده بود. سری تکون دادم و کارهام شکمش و مثل بچگی

 رو کردم. وقتی بیرون اومدم، صدرا جای من خوابیده بود.

ر کردی؟خواستی بخوابی، چرا منو بیدایخب، تو که م -  

خوابن، در نتیجه ناهار کی  صدرا: مشخص نیست عزیزم؟ همه

 درست کنه؟ بیدار کردم غذا بذاری دیگه.

یعنی نوبری تو به خدا! -  

رو کرد بهم و بلند گفت : پشتش  

مگی میان. زیاد بذار، مامانم اینا ه -  

االن باید بگی صدرا؟  -  

ها، بد بشه من ان مگه؟ سخت نگیر بابا. خوشمزه بشهغریبه -

کنم.آبروریزی می  

دونستم اهل آبرو داری نیستی تو. آخه من االن چی گفتی هم مینمی -

؟ ای خدا!بذارم  

هات رو گیره، چشمعاشقتم نفس، مخصوصا وقتی حرصت می -

کنی. االن انرژی گرفتی از حرفم؟ یه غذای خوب درست درشت می

 کن. 

 باحرص و خنده نگاهش کردم که برگشت و یه بوس برام فرستاد .

باحرص بالشتک کنار مبل  و سمتش پرت کردم که انگار خوب 

ای کرد. قصدم رو فهمیده بود، چون رو هوا گرفتش و خنده مردونه

 بالشت رو تو بغلش کرد و باصدای خوابالو گفت: 

کنم ضعیفه، غذات رو بپز .جای تو بغلش می -  
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با غرغر آروم دستم رو به کمرم زدم و در فریزر رو باز کردم. 

ذاشت درست فکر کنم که چی مناسبه و چی خوب ام نمیز یخ زدهمغ

 نیست.

استامبولی بذار. -  

تو خوابی یا بیدار؟  -  

خواستم کمک کنم دیگه . -  

گی استامبولی اش میبه جز استامبولی غذای دیگه بلد نیستی؟ همه -

. 

م خب. مرغ بذار، فقط سر صدا نکن آقا بخوابه .دوست دار -  

تو اتاق بخوابه، بذاره منم کارم رو کنم .آقا بره  -  

خوام هرازگاهی ببینمت، دلم تنگ شده.راحتم، می -  

گفت. روش به های بسته بهم میلبخندی به احساساتش زدم که با چشم

هاش رو زیر سر زده بود. رفتم نزدیک سمت من بود و دست

 صورتش و لب زدم :

دوستت دارم. -  

نم پپیشقدم عشق و عاشقی شده ولی خبر خوابه یا بیدارم؟ شیدا خا -

 نداره دوستت دارم گفتن تاوان داره؛ حیف االن جون ندارم.

ای، مرسی کنارمونی. بخواب عزیزم خسته -  

ناخودآگاه بابغض حرف زده بودم ولی اونقدر از ته دل گفته بودم که 

های صدرا به آنی باز شد وچشم  هایدست میون رو هامدست 

: گرفت شمردونه  

کی گفته خانواده حتما باید برای ناهار و شام بیان؟ مگه من مردم؟  -

گیرم؛ بغلم کن انرژی بگیرم.از بیرون می  

جا؟ این -  
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کنه.کنیم که، بغلت کردم؛ مامانت درک میکاری نمی -  

بریم تو اتاق، زشته. -  

سندت رو دارم، زشته چیه؟  -  

 سرم رو باال آوردم.

مگه ماشینم من سندم رو داری؟  -  

قلب و روح خودش سند داره، حرف نکش ازم، فقط تو حرف بزن  -

 بخوابم .

زنم تو بخواب. یکی بود یکی نبود، یه روز یه باشه، من حرف می -

دختری بود که باباش زندگیشون رو داغون کرد؛ بابایی که جونش 

عمره بابا، گفت جون و رفت و بهشون میبرای دخترهاش در می

معتاد شد و زندگیشون رفت رو هوا، این دختره قصه کلی سختی 

کنه هزار بار خداش رو شکر میکشید تا رسید به جایی که روزی 

گذره به خاطر دختر که یه آقایی تو زندگیشه، آقایی که از خودش می

رسونه، کنه و همه رو به آرامش میی ما، کسی که شوخی میقصه

اش آرامش داشته باشن، این رونه خونشه تا خانوادههاش برای بیغم

 آقا االن تمام زندگی اون دختره .

. با لبخند .کردممی نوازش رو موهاش نگاهم به صورتش بود و

هاش که دستخوابیده بود و فقط از دست  داشته نگه مکن رو چپم 

می و بود هام رو فهمیده .فهمیدم خوب منظور حرففشرد، می  

قصد خواب نداشتم، اما ناخودآگاه کنارش روحم آروم  کهبا این 

 گرفت و خوابم برد.

با صدای زنگ در از جا پریدم و باوحشت به صدرا که تو خواب 

 ناز بود، خیره شدم .

وای پاشو، بابات اینا اومدن. -  
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ات وای خاک بر سرم از در پشتی فرار کن، مامانم ببینتت بیچاره -

کنه. می  

صدرا؟ پاشو .گی چی می -  

وست دخترم نیستی، ترسیدی از اومدن مامان، بابام؟ مگهه د -  

 باحرص نگاهش کردم که بلند شد و موهام رو بهم ریخت:

بینن چه عروس تنبلی دارن از انتخاب پسرشون االن میان می -

شن.پشیمون می  

مسخره بازی اش باز کرد و بازمان با تموم شدن جملهدر رو هم

د داخل :دعوتشون کر  

بفرمایید ببینید وضعیت پسرتون رو. دست گذاشتید براش عروس  -

جا خودتون تون اینآوردید، خونه زندگیم رو نگاه کنین؟ آوردم

خوام با لباس سفید اومدم با کفنم قضاوت کنین، فقط طالق نمی

گردم.برمی  

صدرا! -  

ست دایی و دایی روبوسی کردم. دباتشر اسمش رو صدا زدم و با زن

ای رو تحمل کنم. صدرا تونستم همچین شوخیخودم نبود که نمی

 انگار خوب منظورم رو فهمید که سریع حرف رو عوض کرد :

مامان برو عمه رو بیدار کن، هزارتا هم بهش تیکه بنداز، با  -

اش عین گونی افتادن رو تخت. بچه  

ه لحظه؟ چطوری شیدا جان؟ دایی: امون میدی یزن  

سازم.خوبم، میخداروشکر  -  

کنم .دایی: ساختن با صدرا سخته، درکت می  

طوریه؟ باشه، این خانم حتی یه ناهارم نذاشته براتون. صدرا: این

آییدها، گفت به من چه! مگه من نوکر مادر پدر توام؟بهش گفتم می  
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گاهش کردم و رو به دایی گفتم :نهای گرد شده با چشم  

گه.بقرآن دروغ می -  

 صدرا: خب بگو، دیگه ناهارت کو؟ 

خواستم بگم تو بودی گفتی کنارممی بخواب که روم نشد و فقط  

 باحرص نگاهش کردم.

اش رو نشناسه! حرص نخور، دایی: کور شه پدر مادری که بچهزن

خره .االن خودش میره یه چیز می  

هاش رو گیسکه صدرا: مادرشوهری مثل تو نوبره! به جای این

ها؟ من میرم فرستی پی باقالیکشی رو زمین، منو میبگیری ب

 دخترم رو بردارم، باهاش برم خرید؛ شیدا بیا لباس تنش کن.

هدیه رو کجا ببری آخه؟  -  

خوام با دخترم برم فخر بفروشم به همه، بعدشم وقتی شیر زن می -

دارن. وهللا آرامش ندارم تو کنارم ببینن، دخترها دست از سرم برمی

گن آقا صدرا، توروخدا بیا یکم پیش ما باش.ن که همه هی میخیابو  

رفتم، طور که تو اتاق میدایی و دایی گفتم و همونببخشیدی به زن

 بلند گفتم :

ارن.سنگین باشی، دخترها کاریت ند -  

 صدایی از بغل گوشم اومد :

گیرم؛ منه بدبخت سنگینم دیگه، دکتر گفت اضافه وزن دارم می -

شم.خورم چاق میساخته، نمی گشنگی بهم  

ها!گمصدرا یه چیز بهت می -  

هات برم من ی بابا، قربونه چشمیه چیز بگو. وویی، جوون هدیه -

خوشگله بابا. خداروشکر به مامانت نرفتی، وگرنه از کجا یکی مثل 

نداختم بهش. تو مثل بابا خوشگل و کردم تو رو میخودم رو پیدا می
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.ای جون دلم باجذبه  

کوبید تو صورت زد و هدیه هم فقط میتو صورت هدیه حرف می

خندید.صدرا و می  

ن برم مامان اینا رو بیدار کنم.هاش رو تنش کن، مر لباسبگی -  

بیا عوض کن، من میرم . -  

نگاهی بهش انداختم که بیرون رفت. باخنده آروم زدم رو صورت 

 هدیه :

ها شیطونک! زنیطوری دست و پا نمیبرای من این -  

ام اونقدر مظلوم بود که براش ضعف رفت. بچهای کرد که دلم خنده

ق و گریه، با شد هم خوش اخالق بود و به جای نحتی وقتی بیدار می

کرد. نگاهم رو با سقف دوختم اش استقبال میتجربهخنده از مادر بی

لباسش رو عوض کردم.تا دوباره اشکم نریزه و   

ا شبیه توپ کردی شیدا، هوا سرد نیست اصال .این رو چر -  

ام، چقدر مگه جون داره؟ بچه شه، مثل تو نیست کهیمسردش  -  

طوری بدتره که .ترن بابا، اینها قوییشتر، بچهباز تو  -  

 مامانم به اتاق اومد :

کل نبینم.ا رو در هرحال کلیه بار نشد من شم -  

خوای برات دیدی عمه جان. میشدی، می: زودتر بیدار میصدرا

خوابی؟ خب های گل منگولیت بشم؟ چقدر میشرح بدم فدای اون لپ

 صورتت شبیه بالشت شده.

بری هدیه رو؟ مامان: شیدا تموم شد گیر دادی به من؟ کجا می  

ام دست بذاره، همون رو برم غذا انتخاب کنه؛ هرچی بچهصدرا: می

خرم.می  

 سری تکون دادم که هدیه رو بغل کرد و بیرون رفت .
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دایی از رفتن همه دور هم نشستیم و از همه جا حرف زدیم. زن

زد، ی نمیسهیل هم ناراحت بود و هم خوشحال، اما دایی هیچ حرف

هاش انگار قید سهیل رو خیلی وقت بود که زده بود؛ فقط میون حرف

لیاقتش بوده.برای خواهر بی از عمو محمد گفت که بهترین مرد دنیا  

تونستم رو روی میز چیده بودم و منتظر ساالد و تمام مخلفاتی که می

هاش و خنده مون به دستهای همهصدرا بودیم که وقتی اومد، چشم

 رو لبش خشک شد .

اینا چیه خریدی صدرا؟  -  

خرم .ام دست بذاره میگفتم که هرچی بچه -  

خاش که پر بود از پفک و پاستیل و تدایی برگشت و باتعجب به دس

های دیگه خیره شد و زد تو سرش :خوراکی  

ها، صدرا من گرسنمه، بابا عجب غلطی کردم خونه چیزی نخوردم -

کنی!دونستم تو باز یه مسخره بازی رو میمی  

چی تو دل بسته این بچه . دایی: من موندم بهزن  

صدرا برو غذا بخر، ای خدا! -  

کم هاش رو کمبغلش گرفتم و بردمش تو اتاق لباسهدیه رو از 

 درآوردم و وقتی صدرا اومد، باحرص سمتش برگشتم:

اینکارها چیه آخه؟ رفتی پفک خریدی  صدرا هرچیزی حد داره، -

 واقعا؟ 

نه، پفک الکیه.  -  

مسخره بازی در نیار، ای خدا! -  

م؟ شکوندام رو میها، دل بچهدست گذاشت رو اون خب، هدیه -  

مه ضعف کردن. ای خدا!توروخدا حرصم نده، ه -  

ها، بذار یکم خب بابا، شور نزن، تو ماشینه ولی هیچی نمیگی -
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آرمش.حرصشون بدم بخندم بعد می  

کنی.یعنی تو آخر منو دیوانه می -  

ی شوهرش باشه .دیوونه خوبه دیگه، زن باید -  

ای کشیدم و بلند شدم .پوف کالفه  

آرم، همون ها، بفهمم گفتی واقعا غذاها رو نمیبهشونصدرا: نمیگی 

 پفک بخورن.

ه؟ دونی خجالت چیتو می -  

آره، اتفاقیه که در بدن بوجود میاد و سبب گلگون شدن صورت و  -

 پمپاژ خون خواهد شد.

آفرین! تو بیست شدی. پاشو برو غذاها رو بیار، این بنده خداها  -

همه گرسنه بمونن.تونن اینخورن؛ صدرا نمیقرص می  

ها؟ برای چی منو مسخره کردن -  

ای مگه تو؟ اعث شدی خب. پاشو دیگه اذیت نکن، بچهخودت ب -  

رم.نمی -  

ای.ذارم؛ خیلی مسخرهم میرم غذا میباشه نرو، من -  

 دستش: دستم رو کشید که افتادم بغل

ها، اگر چیزی خب نرو، میرم میارم ولی حواست به من باشه -

بگو همسر من خیلی ماه و گله. گفتن،  

کنم .یشینم فقط ازت تعریف مغذا رو بیار، من می تو برو -  

 باخنده از جا بلند شد:

کنم تو از حرص هم که شده بخندی، پس ببین، من هرکاری می -

 حواست رو جمع کن کال بخند که منم دیوونگی نکنم .

تی رفت، نگاهم خنده بلندی کردم و سرم رو با تاسف تکون دادم. وق

کرد؛ می های درشت شده نگاهمبه هدیه افتاد که شیطون با چشم
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شن و حسابی مطمئن بودم به محض بزرگ شدن، با صدرا تیم می

 حرصم میدن. بوس محکمی از لپش گرفتم و بیرون بردمش.

هم  بینم بدترکنی، اما میدایی: من گفتم قطعا تو صدرا رو آدم میزن

 شده.

شه و ام میست؛ همین که باعث خنده بچهن این خونهمامان: ستو

خوره، یعنی بهترین مرد دنیاست .دیگه غصه نمی  

 شیده: داداش صدرا عشقه.

دایی: خب بابا شماهام، خوبه من مادرشوهرم، شماها طرفش رو زن

گیرید.می  

مامان: بده من قند عسل رو، تو برو وسایل رو بچین. کجای دنیا به 

عت ناهار میدن؟ مهمون این سا  

ها رو آماده کردم، دیدید تقصیر من چیه؟ از خیلی وقت پیش این -

 چی شد که.

شیده: من اگه بخوام یه روز ازدواج کنم، حتما یکی مثل داداش 

خوام.صدرا می  

ها! تو دهنت بوی شیر میده مادر، فعال به مامان: بچه پررو رو ببین

ی وقت داری.فکر درس و زندگیت باش تا شوهر کردن کل  

سازم ولی یه چند موقع من خودم یکی میگه، تا اوندایی: راست می

شه.تر میسالی ازت کوچیک  

های براق شده دایی رو نگاه کرد :دایی با چشمزن  

 هات باعث شدی صدرا ایند خب، همین تویی با این شوخی -

ها شه دیگه. صد سالته، پیرمرد شدی، هنوزم از این شوخیطوری 

زشته عروس دار شدی؛ نوه داری، یکم حیا داشته  کنی؟ عیبه،می

 باش. 
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خوام چیکار؟ چند وقت دیگه بیفتم بمیرم، خوبه؟ همه دایی: حیا می

شی؟ بمونه؟ راضی میها تو گلوم این شوخی  

دایی: من دیگه از پس شماها برنمیام، وای این بچه کجا موند؟ زن  

دونم وهللا.اشینه، نمیگفت غذا گرفته تو م -  

ام درد گرفت من معده دایی: شیدا تخم مرغ داری؟ بزن بخوریم،زن

رفته یه گند دیگه بزنه ما رو  گمی منه، باز میبه خدا. این اگر بچه

بده؛ اصال درک نداره! خب، اصال مهمون دعوت نکن .حرص   

و پنیر بیارم؟  خوایید یه لقمه نونمامان: می  

ه مامان، نون و پنیر چیه؟ بهخدا گفت تو ماشینه، االن میاره.ن -  

شیده از جا بلند شد و لبخند مرموزش باعث کنجکاویم شد. 

خواستم منم بلند شم که جلوم رو گرفت :می  

آبجی .داره میاد  -  

خندی؟ پس چرا می -  

دار بود.طوری، کالغه خندههمین  -  

خواستم به توجه بهش از جا بلند شدم و میکرد. بیمی باخنده نگاهم

هاش بود و تو دستگل بزرگ صدرا زنگ بزنم که اومد، اما یه دسته

 کیسه غذاها هم تو دستش .

از  ترعزیز صدرا: این گل رو خریدم جلوی خانوادم بدم به خانوم

 جانم که حساب کار دستشون بیاد، اذیتت نکنن.

خواست قدر خوشگل بود که دلم نمیباخنده گل رو ازش گرفتم،؛ اون

بردارم. ازش چشم  

حجله کنیم؟ خواستی گربه رو دمدایی: یعنی ما شیدا رو اذیت میزن

 بکشی؟

 صدرا: زن من مظلومه، گفتم یهو اذیتش نکنین.
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داییش رفته، خیلی مظلومه. غذا رو میدی یا اون گل  دایی: آره، به

 رو بیام بزنم تو سرت؟ 

قدر گیره غذایید؟ ملت دو ماه، دو ماه غذا اید مگه، انصدرا: نخورده

ندارن بخورن، مثل شماها کولی بازی درنمیارن. بیا شیدا، بعدا 

هات رو نگاه کن، بذار گرم بشه .گل  

یک گرم کردم .بهیک غذا رو از دستش گرفتم و همه رو  

بفرمایید سر میز . -  

 دایی و صدرا اولین نفر بلند شدن و نشستن .

دونی اول باید مهمونت بشینه؟ نمی ایم یا تو کهدایی: ما کولیزن  

 صدرا: من خودم تو این خونه مهمونم .

 مامان: صدرا جان این چه حرفیه آخه؟!

راهی ندارم جز اینکه  صدرا: به خدا مهمونم. شیدا بیرونم کنه، هیچ

هام رو جمع کنم برم.مثل مردهای مفلوک، وسیله  

 دایی: خاک بر سر زن ذلیلت که مثل باباتی .

گیری، غذا زنی و بقیه رو به حرف میصدرا االن باز حرف می -

کنه.یخ می  

گم آخ!.صدرا: یکم زرنگ باش، بفهم چی می  

چیکارت کنه صدرا؟! دایی: خونه رو زده به نامت، ای خدا بگم 

 یعنی لج کنه مهرشم بذاره اجرا، کارخونه رو هم باید بدیم بره .

با حرف دایی شوکه شده صدرا رو نگاه کردم که نیشش رو باز کرد 

: 

به جون تو زدم به نامت ولی هنوز کامل نشده، باید خودت رو ببرم  -

خواستم تا تولدت بگم ولی طاقت نیاوردم.امضا کنی؛ نمی  

را این چه کاریه؟! صد -  
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 مامان: اصال صالح نیست، برو بزن به نام خودت .

کشید گفت: طور که غذا میدایی همونزن  

که خونه به نام کیه، اصال مهم چه فرقی داره؟ قصد زندگیه این -

 نیست؛ شیدا جان مبارکت باشه.

صدرا نکن این کار رو. -  

ها ؟ همه زنارزهدونی این خونه چقدر میصدرا: عشق من، می

گی نکن شون، تو میکشن شوهره خونه بزنه به نامخودشون رو می

ها، وگرنه تا گهاینکار رو؟ ای آدم با سیاست! مامان جلوی شما می

ذارم اجرا.گفته اگر خونه به نامم نزنی، مهرم رو میحاال صد بار  

زنه.مامان: شیدای من همچین حرفی نمی  

نداری که چه دلبر با سیاستیه! غذاتون زنه، شما خبر صدرا: چرا می

 رو بخورید این بچه که شوکه شد.

شدم، اگر آبجی انقدر ناراحته، بزن به شیده: منم جاش بودم شوکه می

 نام من داداش.

مگه مغزم رو گاز گرفته؟ غذات رو بخور، تو از آب صدرا: خر

آلود ماهی نگیر. شیدا بکشم برات؟ گل  

باشه. ام خونه به ناممخوصدرا من واقعا نمی -  

بردارم خب؟ چک دارم دست مردم، یه وقت صدرا: عزیزم من کاله

مونم و تو سر خودم زدن، برای همین اصال زدم بذارن اجرا من می

 به نامت. جون تو، چشم گرد نکن .

اش رو به نام دایی: شیدا جان الکی معذب نشو. وقتی یه مرد خونهزن

داره، یا هنوز جوگیر احساساتشه یا اون زن کنه، دوتا حالت زن می

…رو خوب شناخته، خب صدرا هم که   

 صدرا: هنوز جوگیر احساساتشه.
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ای بهش رفت :غرهدایی چشمزن  

ای که من خوب دونه چطور زنی گرفته، وگرنه بچهصدرا می -

کسی اعتماد کامل نداره؛ قطعا تو رو شناخته که شناسم، به هیچمی

االنم خوشحال باش از این عشق خدا عالقه و احترام  هاشی.مثل چشم

 بینتون رو بیشتر کنه .

ها!یوار بشنوهجورایی به در گفت د دایی: یه  

هاشون بلند شد، اما من تو دنیای خودم بودم. باورم صدای خنده

شد صدرا تا این حد بخواد پیش بره که خونه هم به نامم بزنه؛ با نمی

خواستم باعث آرامش وجودم شده بود، اما نمیکه قلبا این کارش این

خوام از وضعیتشون سوءاستفاده کنم. تا آخر غذا ساکت فکر کنن می

 بودم که با حرف صدرا لقمه تو گلوم پرید .

خوام یه چیز بگم، اصال برای همین گفتم از هالکی دراومدید؟ می -

 بیایید.

چکه آخه!دایی: منم تعجب کردم، آب از دست تو نمی  

ها.ات کردمصدرا: پدر من، جلوی چشمت خونه به نام خواهرزاده  

؛ وصل نکن به من .ی من، زن خودتهدایی: خواهرزاده  

کل. گوش کنین، من و شیدا صدرا: باشه، شما یک هیچ جلوی تو کل

 یه تصمیمی گرفتیم .

من؟ چه تصمیمی گرفتم؟  -  

خاک، من و  ریم سرصدرا: قبال گفتی، االن یادت نیست. امروز می

خوام از زهرا و شهرام اجازه بگیرم، شیدا و هدیه خانوادگی، می

تر بشه .امون بزرگخانواده  

دایی: الهی شکرت. زن  

بار اون باشه که تو رو عذاب دایی: یکی بیاری عین خودت، این
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 میده.

هاشم خریدارم.صدرا: اذیت  

.شهکنید، هرچند کار من زیاد میمامان: خوب کاری می  

های صدرا داد، اما من تو عمق چشمهرکسی برای خودش نظر می

م شده بودم. دست خودم نبود که تمام وجودم رو ترس گرفته بود، گ

که باز هم دوره حاملگی سختی داشته یه ترس عمیق. اضطراب این

باشم که با هزار فکر و خیال بگذره یا مجبور باشم تنهایی اون زو 

رو خورده بود . بگذرونم، مثل خوره وجودم  

صدرا انگار خوب حال و هوای من رو فهمید که جلوی جمع دستم 

 رو گرفت :

.گردیمما االن برمی -  

شوند تو اتاق و نشوند رو تخت :کهای دایی، منو توجه به شوخیبی  

دار بشیم؟ دوست نداری بچه -  

ترسم. می -  

از چی؟  -  

گر بازم یکی آوار اگر باز خدای نکرده مشکلی پیش بیاد چی؟ ا -

 بشه رو زندگیم؟ اگر تو رو هم ازم بگیرن چی؟ 

تو اگر ترس از سهیل داری، با شاداب و عمو  فیلم هندیه مگه؟ -

محمد حرف زدم، همه کارهاشون رو کردن امروز و فرداست که 

برای همیشه راهی بشن، دیگه سهیلی نیست که بخواد مانع باشه، 

بره؛ شاید یه روز برگرده ولی اون خودشم فهمید راه به جایی نمی

کشی؟ شیدا ی انقدر اضطراب میروز االن نیست. چرا سر هرچیز

برمت پیش دکتر طور پیش بره، باور کن به زور هم که شده میاین

شه ناخودآگاه به تا درمانت کنه. تو کل وجودت ترس شده؛ هرچی می
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کنی، منو نگاه کن .شهرام و فوتش فکر می  

  گرفت: سرم رو باال

کنم؛ یادت نره منم زهرا رو از دست دادم ولی دارم زندگی می -

نامردیه که بگم فراموشش کن، چون امکان نداره ولی برای 

خوام های خوشگلت. من میهرچیزی اشک نیاد تو اون چشم

ترسی از تکرار وقایع، مون رنگ و بوی واقعی بگیره. تو میزندگی

ی اون خدای باالسرم، هدیه برام بچهترسم از نبودن تو. به من می

خواد شب به خوام یکی دیگه هم داشته باشیم؛ دلم میخودمه ولی می

دون بغلم و توام با لبخند شب که میام خونه، دو نفر باشن که می

حرصی، پشت سرشون باشی. دست بزنی به کمرت، بگی " بیا 

ا هات رو تحویل بگیر، آقا صدرا دمار از روزگار من ببچه

اشون درآوردن ". منم حق دارم عین آدم زندگی کنم، نه؟ هشیطنت

منم لیاقتش رو دارم یه خانواده نرمال داشته باشم که کارشون کنار 

شون چرا مامانت این رو گفت و چرا هم صبحونه خوردنه و بحث

که مدام تو هول و والی چیزهای جوابش رو ندادی باشه؛ نه این

م شیدا، خیلی خستم، دلم یه آرامش واقعی امعمول باشم. خستهغیر

خواد. تو این آرامش و بهمی گیریش.من میدی، اما سریع از من می   

طوری باشم؟ خواد اینکنی من خودم دلم میتو فکر می -  

خوای ولی شیده بهم گفت به خاطر راه رفتن هدیه چقدر نه، تو نمی -

 گریه کردی .

بدم که باهول نگاهش کردم و خواستم توضیح  سرمرو بوسید : 

خوای توضیح بدی دختر خوب؟ من صد سالم بگذره، چی رو می -

شه ازت همچین چیزی گم شهرام رو فراموش کن. مگه میبهت نمی

بخوام؟ شهرام اولین مرد زندگی تو بوده، بخواییم یا نخواییم پدر 
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واقعی بچته. کسی که تا ابد بهش محرم بود، شهرام بود نه من. منی 

گ بشه، باید جلوی من حواسش به لباسش دونم وقتی هدیه بزرمی که

دونم وقتی بزرگ بشه، باشه، چون من باباش نیستم. منی که می

اجازه نزدیکی و روبوسی با من رو نداره، چون محرمش نیستم. به 

نظرت حق این رو دارم ازت بخوام برای شهرام گریه نکنی؟ حق 

دگاری ن مثل تو از زهرا یه یادارم ازت بخوام بهش فکر نکنی؟ م

افتم قلبم سنگین شم که وقتی یادش میشیرین ندارم، اما منکر این نمی

شه. این ارتباطی با عشق بین ما نداره؛ حداقل به عشقی که من می

بهت دارم، ربطی نداره ولی اونا جزیی از زندگی ما بودن، 

شته باشن، فقط های ما بودن. طبیعیه که تا ابد جایگاه خاصی دااولین

کار رو کردی؟! چرا نیومدی بهم ازت دلخورم که چرا پشت من این

زنه بری سر خاکش؟ چرا من باید از شیده این رو میبگی دلت پر

ام، بگی وقتی هدیه شنیدم؟ چرا نیومدی سرت زو بذاری رو شونهمی

گیره برای کشه، تو دلت مییک بزرگ شدنش رو به رخ میبهیک

نطق بودم که نتونم دردت رو به مست؟ یعنی من انقدر بیپدری که نی

 جون بخرم؟ 

 سرم رو پایین انداختم که اشکم ریخت :

خواستم ناراحتت کنم.نمی -  

که گفتی تو باباش نیستی، اونم به من تو شمال ناراحت شدم از این -

فردا راحت به خواستم این تو زبونت بمونه و پسکه نمیدلیل این

یانش کنی؛ بدون در نظر گرفتن احساسات بچه، وگرنه هدیه هم ب

شه منکر همچین چیزی دونم بابای واقعیش نیستم؟ مگه میمگه نمی

 شد؟ 

شه صدرا؟یدار شیم، محبتت به هدیه کم مبچه اگر -  
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اگر شد، تو تف کن تو صورت من. بزن تو گوشم، بگو از  -

جان ما باید مردونگی فقط صدا و ظاهرش رو داری. خوبه؟ شیدا 

خوای؟ باشه هر چی مون عادی بشه به هر طریقی، بچه نمیزندگی

مون روند عادیش رو طی کنه. تو بگی، اما هرچی زودتر زندگی

همه رو  یکبهبگو، یک هات رو بریز دور، من کنارتم؛ به منترس

دارم.از سر راه برمی  

نت به ترس من فقط و فقط اینه که دوران حاملگیم، دور از جو -

 تنهایی سر نشه.

مونم خوبه؟ شم، کنارت میمن دوران حاملگیم خودمم حامله می -

های گیم این ماهگیریم به کمرمون، میاصال جفتمون باهم دست می

شی؟ طوری راضی میتو حلق آدمه، اینآخر بچه انگار   

 از دیدن ادا اطوارش، زیر خنده زدم: 

ریزی بیرون؟ منم از ها نیست میاشکآهان، بخند بابا. حیف این  -

کنین یه ها وقتی گریه میکنی، چون شما زنزن گرفتن پشیمون می

شه.جا میچیزی تو بدن ما جابه  

یعنی چی؟  -  

که دوسش نداره، لرزه؛ اونیکه عاشق باشه، قلبش میببین، اونی -

زر رو کیه من گرفتم.  -گه این زرلرزه، میمغزش می  

قمی، پس خیالم راحته.تو که عاش -  

خوشت  بله راحت باشه، منتهی قلب ژله نیست که هی بلرزونیش. -

تری بیاد باز بلرزونیش؛ قلبه، باید ثابت وایسه سر جاش، وظایف مهم

راضی هستی؟  هامون رو زدیم؟جز ژله بودن داره. االن حرف

موقع حق داری فکر کنی، اما خوام صبح ببرمت سر خاک، تا اونمی

عدش تغییر عقیده و نظر نداریم.ب  
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کنم.باشه، فکر می -  

ای؟ به خدا، خون منو کردی تو شیشه، بلند شو بریم، تو دیگه کی -

 این خونه رو هم که زدم به نامت.

 نگاهی به اتاق انداخت :

ها!ودمونیم، عجب خریتی کردم خونه رو زدم به نامتشیدا خ -  

هنوز که کامل نزدی. -  

اگر یهو یه شب منو بیرون کنی، من  شهکه کامل میخب، باالخره  -

باید مثل پاورچین مهران مدیری، برم تو راهرو بخوابم، آبرو و 

 شرفم میره.

طوریم.رت و پرت بگو، انگار من اونچبیا بریم کم  -  

 دستش رو کشیدم و بیرون رفتیم، اما از جواب دادن جا نموند:

طهرن ولی دوتا رو دارید؛ یه شه پاک و مها ادعاشون میهمه خانم -

روی فرشته، یه روی شیطان. خدا به داد ما مردها برسه، کدوم رو 

کنید!برامون رو می  

 دایی: آی قربون دهنت، تازه شدی عاقل.

راش شیطانیم .بایم، بد باشه دایی: مرد خوب باشه، براش فرشتهزن  

کردم.دایی، خودم جمع میزن -  

.جمع کردم عزیزم  دایی: حاال چی شد مگه؟زن  

شورم، فقط چایی بذار.مامان: منم می  

خواد مامان، ماشین هست.نمی -  

زنه، تمیز با ماشین ظرف نشوریدها، انگار فقط آب می صدرا: اصال

کنه، این رو خانومه رفیقم گفت.نمی  

ست؟ کنی این بحث یکم زنونعزیزم حس نمی -  

ها بهم بدی، بگی ظرف فردا نیای پیشبندست، پسصدرا: اگر زنون
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کنم ام رو پرت میور پوست تخمهشینم اینرو بشورها؟! من مردم می

ور، اصال ظرف شستن وظیفه شماست.ور اوناین  

دست کفی گرفتش : خواست بره که مامان بامی  

ها رو بشور که دیگه چیزی رو وظیفه زن ندونی، لطفش بیا ظرف -

 بدونی.

فر شیده زیر خنده زد.اش، اولین ناز دیدن قیافه  

 صدرا: کوفت کاری، ببند نیشت رو .

 شیده: رو بینیت کفه.

ها.شورمصدرا: به درک، عمه من نمی  

شوری.دایی: میزن  

 دایی: زن ذلیلی همینه آقا صدرا.

کمک پسرت. دایی: شما هم بلند شو بیازن  

 دایی: به من چیکار دارید خانم؟ 

با خودتونه.ها مامان: پاشو داداش، امشب ظرف  

چند لحظه بعد هردوشون درحال ظرف شستن بودن و هر چند لحظه 

زد تو کوبید به پشت صدرا، یا با دست میمی بار، دایی یا با پایک

 سرش.

های غیرمستقیم صدرا، دایی اینا بعد از به اصرار و بابت حرف

ها و چایی خوردن، عزم رفتن کردن.شستن ظرف  

موندید حاال؟صدرا: می  

گه بمونید!دایی: چشم حتما، علنا ما رو بیرون کرده، بعد می  

راتون.بهمه دوال راست شدم صدرا: پدر من، این  

دایی: استغفرهللا! دهن منو باز نکن بچه. سهم ما یه شام بیرون بود، 

ذاری؟ با یه کوه ظرف که دادید من شستم. منت چی رو می  
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ها! دو تیکه ظرف کنهصدرا: اوه، حاال چه شرایط رو سخت می

مامان تو خونه بذار یکم کار کنه  شستی دیگه، مرد انقدر نازنازی؟

ندازم فردا بچه دومم بیاد، کارهای اونم میعادی بشه براش، من پس

ها.تونگردن  

دایی: حاال نیست سر هدیه خیلی اذیت شدید که این یکی اذیتتون زن

 کنه؟ یا باید سمیه نگهش داره، یا من دیگه.

درا: بفرما شیدا خانم، تحویل بگیر. حاال هی در برابر مادر من ص

زنه؟ بینی چه نیشی میساکت باش، می  

که زنشون جواب مادرشون رو میده، این مامان: همه شاکین از این

 یکی برعکسه .

صدرا: کسی به زن من نباید زور بگه. هدیه رو هم خودتون اصرار 

نگهش دارید، االن منت  دادمداشتید، گریه زاری کردید، افتخار 

ذارید؟می  

جاش رو من عوض کردم. اش همشیده: تازه داداش صدرا همه  

بچه رو تکون دادن دیگه انقدر داستان  شاهد. دوباراینم صدرا: بفرما،

 نداره که.

دایی: یعنی خدا این زبون رو از تو نگیره؛ اون کیف منو بده زن

 ببینم.

چی رو کیفم رو بده؟! صدرا: چشم روشنی بده. چی  

دایی: برای چی دیگه؟ زن  

خوام نوه برات بیارم شکل قند عسل، نباید یه شیرینی صدرا: می

 بدی؟ 

خودت آب بشی  گفتم،بهت میها نبودن، یه چیزدایی: ای کاش خانم

 بری تو زمین، بدو فریده.
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دادم، تازه یاد بگیری. پدر من با صدرا: بعدشم من یه جواب بهت می

کنن!نسل جدید که انقدر بحث نمی  

 دایی: آره، حیا رو قورت دادید دو لپی .

گید حیا، هرکی ندونه فکر صدرا: از شماها بهتریم، همچین می

های زمان شما هم دراومد: " یا کنه چه خبره؟ خوبه حاال آهنگمی

ی من " اوج حیای زمان شما همین منو ببر به خونتون یا بیا به خونه

 .بوده

یی: تا این حیثیت مارو نبرده، زود باش فریده.دا  

با نیش باز ازشون خدافظی کردم و وقتی رفتن خودم رو پرت کردم 

 رو مبل .

صدرا: الهی بگیرم خانمی، خسته شدی؟ خیلی زحمت کشیدی کاهو 

 درست کردی، نشستی، غذا خوردی؛ بمیرم برات.

صدرا تو کی از رو میری؟  -  

 صدرا: برای چی؟ چون سیاست ندارم، مثل کف دست صادقم؟ 

گه.می شیده: داداش صدرا همیشه راست  

هاش و چشم و ابرویی به من صدرا رفت سمت شیده و کوبید به دست

 اومد. 

نون زیر کبابم ضایعت کنه، قربونش برم گم صدرا: حرف بزنی، می

 من .

داری دوش بگیرم؟مامان؟ هدیه رو نگه می -  

زنی.میاد حرف می داره. الکی انقدر بدمصدرا: نه، نگه نمی  

خونه نه؟ کبکت  خروس می -  

خوای شجریان بخونه؟ صدرا: نخونه؟ می  

به استاد شجریان )  )با کمال احترام  
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وش بگیرم.ای کشیدم و بلند شدم دپوف کالفه  

هاش ها. نری نصف شب بیایی، قبرستون شبصدرا: زود باش

 ترسناکه.

خسته نیستی مگه؟ فردا  مامان: حاال چه اصراری داری تو بچه؟

 برید خب.

امروز برم. خوامخوام، میصدرا: نمی  

پس بده هدیه رو هم حموم کنم . -  

خوره.خواد، بچه سرما میصدرا: نمی  

 مامان: بچه رو ببرید بهشت زهرا که چی بشه؟ خودتون برید بیایید.

ای باال انداختم. راستش اصال که شونهصدرا نگاه سوالی بهم انداخت 

کرد که هدیه رو ببرم. من هر لحظه شهرام رو حس برام فرقی نمی

دونستم از اون باال خوب ست و میکردم که نگاهش به هدیهمی

ام با اومدن به قبرستون و خواست بچهحواسش بهش هست. دلم نمی

ارها شنیده دیدن سنگ قبر پدرش، یه تصویر محو تو ذهنش بمونه. ب

مونه که ها، خیلی چیزها از سنین کم تو ذهنشون میبودم که بچه

تونیم هضمش کنیم.برای ما غیرقابل باوره که نمی  

و همراه با غرغرهای صدرا، آماده شدم و بدون  دوش سریعی گرفتم

بستم و صدرا راه طور که کمربند میهدیه بیرون زدیم. همون

م: افتاد، نگاهی بهش انداختمی  

ر کنم.قرار بود صبح بریم که من فک -  

صدرا: آره ولی به تو زمان دادن ریسک باالیی داره. تو همیشه باید 

 تو عمل انجام شده قرار بگیری.

افته.، من نخوام که اتفاقی نمیعزیزم -  

جدی؟ تن -  خانومم نلرزون منو بدن و 
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خداوکیلی حیا نداری؟  -  

بذار یه چیز رو برات مشخص کنم.  نچرا باید حیا کنم با زنم؟ ببی -

ها به همن، اگر تونستن با هم خجالت و ترین محرممحرمزن و شوهر

نتونستن یه جای کار  که خیلی هم عالی، اما اگر حیا رو بذارن کنار

لنگه.می  

ها رو ببین، هنوزم که گی؟ قدیمیبرو بابا، چرا چرت و پرت می -

رو ببین.ن، مامان بزرگ هنوزه حجاب دارن جلوی شوهرهاشو  

خوان ادا بیان جلوی ما، وگرنه می اش فیلمه،د دختر ساده! اینا همه -

کردی، االن اندازه یه قطار بچه داشت. مامان بزرگ و ول می  

کنن.پرده صحبت نمیها مثل تو بی، منظورم به اینه که اوننه -  

دونی به من نگو که، من بچگی مسئول تحقیق این چیزها بودم. می -

همین خان داییت مچم رو گرفت؟  چند بار  

زده.ی هم کلی کتکت میادبی! حتما دایبرای همین انقدر بی پس -  

گفتم؛ گفت بگو چی دیدی؟ منم در کمال صداقت مینه وهللا، می -

حواسید که بچه همه بی شد که چرا انقدروقت یه جنگ اساسی میاون

 چی رو بفهمه .

شدی؟وقت تو آب نمیاون -  

گرفتم آبروشون شدم که باج میهام سرگرم مینه، من با خوراکی -

 رو حفظ کنم .

ک هات رو ترخدا بگم چیکارت نکنه،! خواهشا زودتر این اخالق -

طوری بار بیاد .ام اینکن، من اصال اعصاب ندارم بچه  

راحت باشه.بچه باید  -  

در با مسئله شیده راحت برخورد کردی.آره، دیدم چق -  

کنه.اش فرق میاون قضیه -  
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گی پسرم هرکاری خواست بکنه و حتما توام از اینایی که می -

 دخترم نکنه، آره؟ 

گه. االن فکر کن من با شلوارک برم تو امون میگم جامعهمن نمی -

ازم درمیاد که فالن پسر تو  یپشه؟ نهایتا چهارتا کلخیابون، چی می

کار رو کنهبیرون، اما اگر دختر این فالن محله شیشه کشیده اومده  

همین رو  نه. شالش از سرش بیفته یا یکم لباسش ناجور باشه، هم

گن؟ نه به خدا، تا طرف رو به خاک سیاه نشونن ول کن نیستن. می

نشده؛ هنوزم  اش کاملی ما برای دخترها هنوز جنبهعزیزم جامعه

خواد؟ آب، حاال ان. تشنه چی میما تشنه که هنوزه، بعضی از مردم

بینی، چشمه نیست و سرابه، باور که آب میبرو بهش بگو اونی

کنه؟ نه.  می  

شه تا منو تو شروع می هات شاید درست باشه ولی همین ازحرف -

 درست بشه.

ها ع بشه؛ خیلیخوام از ناموس من شروقربونه دستت, من نمی -

 مشتاقن خودشون داوطلب بشن.

دونم دیگه.با تو، من می اوه، داستان داریم -  

عقایدمه فداتشم. ببین دختر تا شوهر نکرده، سیبیلشم نباید بزنه؛  -

ست .یعنی هدیه شب عروسیش شبیه جالل در حبشه  

ای نمیدم.ابا، من به عنوان مادر، اصال همچین اجازهبرو ب -  

پیر فرتوت شدی، جرات مخالفت با منو نداری؛ سرت  موقعتو اون -

 با شش هفت تا بچه قد و نیم قدمون شلوغه.

کنی.یخداروشکر، خوب تو رویا سر م -  

بندیم به رویاهامون. ای خدا! چی هاست، دل میخاصیت ما اسفندی -

کدوم طوری بشه؟ من از تو ده تا بچه داشته باشم، هرشه واقعا اینمی
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جور شر و شیطون، آتیش بسوزونن کیف کنیم.یه   

طوری بودی؟ گم تو از بچگی اینصدرا می -  

یعنی چی؟  -  

طوری سرخوش منظورم.همین -  

شیم، موقع طوری شدم. خواستم برابرنه از وقتی تو رو دیدم این -

دونی که حفظ حرمت تو برام ات نکنه؛ میواج کسی مسخرهازد

 مهمه.

هست تا مقصد حرف نزنی؟ به نظرت امکانش  -  

زنم کنار بخوابیم.آره، می -  

ای بزنه کنار که نه بلندی گفتم و خواست ماشین رو گوشهمی

باکالفگی صورتم رو سمت چهره خندونش چرخوندم. تا مقصد 

اونقدر حرف زد که نفهمیدم مسیر چطور طی شد، اما به محض 

 رسیدن ...

جا رو اولیه که اونبه محض رسیدن احساس کردم، انگار روز 

دفعه به گلوم فشار آورده بود، اونقدر برام بینم. بغضی که یکمی

تونستم هضمش کنم. نگاهی به صدرا انداختم که غریب بود که نمی

دست کمی از حال من نداشت. ما برای ازدواجمون از هردوشون 

دار شدن... انگار زیاد فکر اجازه گرفته بودیم، اما برای بچه

ای نبود که حتی از سنگ سرد مزارشون همچین چیزی هعاقالن

کرد جلو برم، اما صدرا دستش رو پشت بخواییم. پاهام یاری نمی

حرف من و دنبال خودش کشید. به محض دیدن کتفم گذاشت و بی

خواست بود تا بوی تنش اسمش، تمام بدنم فرمان نشستن داد. دلم می

ی این فکر هم گناهه، چون دونستم حتکردم، اما میرو بازم حس می

 من دیگه شوهر داشتم .
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ای که همیشه برای هر دو نشستیم و به سختی فاتحه خوندیم. فاتحه

فهمیدم رو، خوندم؛ جوری که از لفظش چیزی نمیتند می-ها تندرفته

بار آروم و شمرده خوندم .این  

 که چند وقتصدرا: داداش بازم اومدیم دیدنتون. ازمون دلگیر نشو 

هامون چطوری شد! هدیه دیدی که درگیریدونی و مینیومدیم؛ می

شه داداش؛ همه چیز خوبه جز نبودن تو .کوچولوت داره بزرگ می  

 نگاهی بهم انداخت و باز سرش رو پایین انداخت: 

حاضر بودم بودی و کنار شیدا شاد بودی، اما من تا آخر عمرم  -

ن باشی؛ حتما ما لیاقت حسرتش رو بخورم ولی خدا نخواست کنارمو

 تو رو نداشتیم که ازمون گرفتت.

 بلند که شد، نگاهم به قامتش بود:

ر خاک زهرا. هرکی خودش این اجازه رو بگیره، باشه؟ سمیرم  -  

 سری تکون دادم و وقتی رفت، دستی به اسم شهرام کشیدم :

شی، اما ترسم ازم ناراحتترسم دلت ازم بگیره؛ میشهرام؟ می -

دونم حقشه بخواد بچه داشته باشیم، نه؟ از من دلت نگیره؛ نمی اونم

امون خواییم خانوادهحتی اینکارمون درست بود یا نه ولی ما می

تری، برامون بزرگتر بشه. پرروییه ولی از اون باال به خدا نزدیک

خواد وقتی خیلی به دعاهای خوبت نیاز دارم؛ دلم میدعا کن شهرام، 

قیقت رو بهش بگم که یه بابای گل داره و مرد هدیه بزرگ شد، ح

ای که حکم باباش رو داره یه مرد بزرگیه با دل قد دریا مثل دیگه

که بچگیم تو سختی صدرا. من زن خوشبختی بودم و نفهمیدم؛ با این

ها کشیدم، اما خیلی خوشبختی گذشت و بابت از دست دادن تو زجر

جاست که بابت اشته. شاید اینتو زندگیم داشتم و دارم که هر زنی ند

کردم، چون باعث شد مردی مثل ی خاله، باید ازش تشکر هم میکینه
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 تو رو تو زندگیم داشته باشم، حتی اگر مدتش کوتاه بوده .

قدر که احساس کردم به یه سر خاکش زار زدم و حرف زدم، اون

ترسیدم شهرام ازم تر رسیدم؛ دیگه نمیآرامش عجیب و قدرت عجیب

 ناراحت باشه و مطمئن بودم دعاش پشتوانمه.

من سر خاک زهرا  بارچند لحظه جام با صدرا عوض شد و این

ای ازش خواستم برامون دعا کنه و نفهمیدم صدرا چه حرف مردونه

شون هم نباشم.با شهرام داشت که ازم خواست نزدیک  

 صدرا: بریم؟ 

ندادید. تون راهممونه بازم تو جمعبریم ولی یادم می -  

های خاله زنکی خودتون رو ست، شما باید حرفحرف مردونه -

 داشته باشید .

های قرمزش، باحرص جوابش رو بدم که با دیدن چشمخواستم می

خیال شدم و سر بزیر، به سمت ماشین رفتیم.بی  

 صدرا: امروز مال ماست.

ه گناه گی؛ بقیریم، همین رو میما هم که هر وقت یه جا دوتایی می -

ریم.دارن ، با اونا اصال بیرون نمی  

ریم دنبال مامانت ها. جهنم و ضرر، میحاال یه بار تفریح خواستیم -

ها، من یک دقیقه هم منتظرشون اینا. زنگ بزن بگو حاضر باشن

ریم مادرتم باید باشه، یاد واینمیسم. اصال خوشم نمیاد هر جا می

افتم.دوست دخترهای دبیرستانم می  

پی نگاهش کردم که حرفش رو برگردوند :چ-پچ  

ها، همیشه یکی با خودشون گمهام رو میدوست دخترهای دوست -

آوردن .می  

االن بدت میاد مادر من بیاد؟  -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 581 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

گه داماد آره که بدم میاد، پس چی؟ مادر حرف دربیارت هی می -

طوری .طوری، داماد مردم اونمردم این  

.گم چی گفتیبهش میگم بیاد ولی خب نمی  -  

.ها، دیوونه بگو حاضر شهوسی دختر، نری بگیلتو چقدر  -  

سری به عالمت نه تکون دادم و دست به سینه نشستم. خودش 

 گوشیش رو درآورد و بهشون گفت حاضر باشن.

گفتی بیان پس؟ تا االن که مامان من تو مخ بود. برای چی -  

که تو مخه خودتی که اونیمادر بنده خدات کجاش تو مخه عزیزم؟  -

 درک شوخی و جدی رو نداری.

نخیر، تو جدی گفتی. -  

خب، یه بارم دلم خواست به جای موضوعات بزرگ، مثل بقیه  -

هامون بحث کنیم .سر خانوادهعادی باشیم،   

ی تو؟ آخه این چیه که شده عقده -  

منو شد هام که ازدواج کردن، وقتی دعواشون میهرکدوم از دوست -

زدن. خدا شاهده تمام دعواهاشون به عنوان محکمه و قاضی صدا می

گفت، دوتا اون یکی.سر همین خانواده بود؛ یکی این می  

کردن قاضی باشی؟ کسم نه، تو رو انتخاب می هیچ -  

بله، پس چی؟ قاضی باید عادل باشه که هستم، باید بدون عشق  -

 قضاوت کنه که منم از همه متنفرم.

گی.که راست میتو  -  

خوام ببرم براش یه چیز بخرم، چشم مامانم بذار مامانت بیاد، می -

 دربیاد.

تو معلومه کدوم طرفی هستی؟   -  

حرصش دربیاد، من هستم. من مریضم، هرجا یکی -  
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خوای بخری؟ چی می -   

خوام یه انگشتر براش برای عشقم، مادرزن سالم نخریدم. می -

 بخرم، قد هندونه .

ادر زن سالم چیه دیگه اونم االن؟ مادر زن سالم و فردای م -

همه وقت.عروسی انجام میدن، نه االن بعد از این  

کنن که یه هلو تحویل دادن ولی برای خب دیگه، میرن تشکر می -

شه. چیه حاال مون غیرعادیه، االن انجام میما چون همه چی

خرم .شه؟ جهنم و ضرر، یکی هم برای تو میحسودیت می  

من چیزی الزم ندارم. -  

ها حلقه ات کو؟ انقدر بدم میاد زنعزیزم، حلقه من الزم دارم -

کنن.دستشون نمی  

من حلقه درست حسابی ندارم. -  

که مادر من بهت داد زشت و کریهه؟ چشمم روشن، یعنی اونی -

قدر رو اون انگشتر حساسه، دمار از گم. اوناوکی بهش می

.روزگارت دربیاره  

من کی این حرف رو زدم، فقط گفتم خوشم نمیاد ازش . -  

تت کنی تمام.خوشت نیاد، حلقه باید دس -  

اشم که با توام. ن کجا میرم که حلقه الزم باشه؟ همهمآخه  -  

ست دارم یجا باهات راه میرم، همه ببینن صاحاب داری.من دو -  

حیوونه؟ از این لفظ متنفرم صدرا، یعنی چی صاحاب؟ مگه طرف  -

کنی؟ بعدشم اگر حلقه واجبه، برای تو هم واجبه، تو چرا دستت نمی  

ی من کوچیک شده.حلقه -  

برو درستش کن. -  

ها، همه رو خوام دوتا ست بخرم. از االن بهت بگمخوام، مینمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 583 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

خرم .استیل می  

خری؟ برای مادر زن سالم استیل می -  

هات باز ت، تا گفتم طال، چشمگفتی الزم نیسکه میچی شد؟ تا االن -

خوایید.تون لنگه همید، منو برای پول میهمه شد، هان؟  

هات به گوش رسید. کسی از تو کادو خداروشکر امروزم توهم -

 نخواست؛ استیل بخری آبروی خودمون میره .

که دست بقیه هایی دیوونه االن کسی پول طال نمیده که. همه اون -

استیله، افه هم میان باهاش.بینی، نقره و می  

خواد بخری.زحمتش رو نکش دیگه، نمی گممی خب، منم -  

خرم.من می -  

شه به مامانم بگی مادر زن سالم بریم برات استیل خدایی روت می -

 بخرم؟ 

نیست. ، همون استیل هم کم پولشخیلی هم شیکه چرا نشه؟ -  

خواد بکن.به من چه، هرکار دلت می -  

خوای؟ و ضرر، شامم میدم بهتون. دیگه چی میجهنم  -  

حتما نون و پنیر میدی اونم. -  

برمتون سلف سرویس، هرچقدر دلتون نه به جون خودم، می -

ها، انقدر بچپون تون ولی زرنگ باشخواست فالفل بذارید الی نون

گیرم، لذتش رو ببری.توش نون بترکه. دو نون هم برات می  

که آهنگ صداش رو نشنوم، اونم بدون این آهنگ رو زیاد کردم که

اش شد بلند شروع به حرف زدن کرد و نتیجه-رو کم کنه، بلند

 سردرد شدید، من تا خود خونه .

به محض رسیدن، صد بار زنگ زد مامانم که بیان و وقتی اومدن، 

هنوز کامل در رو نبسته بودن که راه افتاد. من که فقط کالفه نگاهش 
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کرد دعوامون شده؛ تنها امانم متعجب بود و فکر میکردم، اما ممی

خندید، شیده بود که صدرا رو به غش می-کسی که این وسط غش

ها رو تند طی کرد که کرد. اونقدر خیابونرفتن تشویق هم می تندتر

خان رسیدیم.نفهمیدم کی به کریم  

جا طالهاش رو ببین، هرکدوم چشمت رو عمه پیاده شو، این -

واشکی ازش عکس بگیر.گرفت، ی  

 مامان: برای چی عکس بگیرم؟ 

گم؛ شیدا توهم برو نظر بده.صدرا: حاال بگیر شما، بعدا بهت می  

گی صدرا؟ واقعا چی می -  

اش گذاشت و اشاره داد پیاده بشم .دستش رو به معنی هیس رو بینی  

 شیده: خب آبجی، برو دیگه.

بگو زن صدرام،  صدرا: برید اول اون روبه رو آقای شیبانی،

آره.بهترین کارهاش رو می  

که بعدا بری . -  

 صدرا: وای خدا! برو عزیزم، برو. 

دارم.شیده: هدیه رو هم بدید من نگه می  

مامان پیاده شو. -  

 مامان: صدرا جان برای چی آخه؟ 

شما فکر کن هدیه میدم بهت، کسی رو ندیدی به مادرزنش -صدرا 

 کادو بده؟ 

سالم بعد از صد سال.گه مادرزن می -  

 مامان: تو که کادو دادی قبال.

با ابروهای باال رفته نگاهش کردم که حرفی نزد و فقط اشاره داد 

 پیاده بشیم.
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به محض پیاده شدن، شیده رو دیدم که با صدرا حرفی زد و خندید 

گن .ولی نفهمیدم اصال چی می  

گفت.میای که صدرا خیابون رو طی کردیم و رسیدیم به مغازه  

 مامان: آخه که چی بشه واقعا؟ 

شناسیدش؟ صدراست دیگه، نمی -  

که یکم مامان: اصال جمع کن نیست این پسر، توهم به جای این

دمش میدی. یادت باشه ما هم بهسیاست و زنونگی داشته باشی، دم

ذاشتم کنار، نه دارا بودیم؛ من اگر زن بودم، پول برای روز مبادا می

محض ورشکستگی، وا بدم و زندگیم بره رو هوا. یکم از که به این

گیم ات درس بگیری بد نیست؛ وایسا همین جا نبینتمون، میگذشته

 رفتیم چیزی نداشت.

جا بگیم ست گولش بزنیم؟ اینها، مگه بچهمادر من صدراست -

جا رو هم بگیم خوشمون نیومد؟ خوشمون نیومد، کل این  

خجالت شیدا. من مادر نتونستم هیچی  شم ازمی مامان: دارم آب

قت نگاه کن از اون اول چقدر هزینه کرده برای وبراش بگیرم، اون

 ما.

هاش اشکی شد و منم ناراحت بهش چشم دوختم و با این حرف، چشم

 فقط تونستم دستش رو نوازش کنم .

ای بابا.مامان نکن دیگه،  -  

پررو -اول؟ حاال پررومگه کم لطف کرد از  شم مادر،دارم آب می -

فردا پیش خودشون فکر برم طال هم انتخاب کنم؟ به نظرت پس

کنیم؟ استفاده میکنن ما داریم سوءنمی  

طوری نیست.صدرا که این -  

شه واقعا بریم طوری نیست، من اصال روم نمیبا یقین نگو این -
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 سمت ماشین.

وچولوم رو تو خواستیم راه رفته رو برگردیم که صدرا که هدیه کمی

ی خندون رو، پشت سرمون دیدیم.بغلش داشت و شیده  

 صدرا: شرط رو باختی شیده .

شرط چی؟  -  

رن تو، شیده گفت میرن. معطل چی هستید؟ من گفتم نمی -  

ور پسر.مامان: یه دقیقه بیا این  

های شیرینش، دلم ضعف رفت و صدرا هدیه رو داد بغلم که از خنده

ون فاصله گرفتن .خودش با مامانم ازم  

 شیده: داداش صدرا بهترین مرد دنیاست.

خواد بخره؟ چرا؟ چون طال می -  

خب دیگه، حاال . -  

ها!تو خیلی موذی شدی -  

من محرم اسرار داداش صدرام.  -  

.جا هویجممنم که این -  

تونم بگم که.خب قسم خوردم آبجی، نمی -  

قه نکشید که برگشتن و خودم رو با هدیه سرگرم کردم و به چند دقی

بار صورت مامان بشاش بود.این  

 مامان: بریم داخل.

چی شد؟  -  

از این بود که مامانم  کدوم جوابم رو ندادن و داخل رفتن. تعجبمهیچ

شد و االن اونقدر شاد تا قبل اومدن صدرا، هیچ نوعی راضی نمی

تونستم هضمش کنم.بود که نمی  

بده به کار.صدرا: بچه رو بده من، تو دل   
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چی گفتی به مامانم؟  -  

از نقاط ضعفش استفاده کردم. من بلدم کارم رو، تو چیکار ددار،  -

 برو تو. 

داخل که شدیم، اونقدر صدرا رو تحویل گرفتن و قربون صدقه هدیه 

کردم تا هام گرد شده بود. گفت دوستمه ولی فکر نمیرفتن که چشم

خواست بتونه تو کاری می این حد صمیمی باشن که صدرا راحت هر

 مغازه انجام بده و کسی هم بهش چیزی نگه.

 صدرا: مجتبی بابات نیست؟ 

شه خرید بزنی؟ مجتبی: حاال بابام نباشه، نمی  

کنم؛ تو صدرا: نه، من پولش رو فقط با بابات حساب می

کالهبرداری، جنس بنجل میدی دست مردم. عمه و شیدا و شیده به 

هاتون چطوریه؟ اگر خوشم نیاد کنین ببینم سلیقهصف شید انتخاب 

ها.دارمبرنمی  

خوایید، راهنماییتون کنم.مجتبی: بگید برای چه رد سنی می  

هاشون مشخصه دیگه. بینی، رده سنیجا میصدرا: هر خانمی که این  

باتعجب برگشتم سمت صدرا، اما نتونستم جلوی چشم دوستش 

العملی نشون بدم .عکس  

یه یه گوشواره ریز انتخاب کردن که در اولین فرصت برای هد

جایی که به هیچ وجه دلش رو گوشش رو سوراخ کنن؛ منتهی از اون

به خود صدرا محول شد. برای شیده هم یه نداشتم، این کار هم 

گوشواره کوچولو برداشتن، البته با انتخاب خودش، اما هرکاری کرد 

شد. بین انگشترها دنبال یه مامان چیزی انتخاب نکرد و نوبت من 

گشتم که با دیدن سرویس طالیی که دوستش آورد، مدل ظریف می

هام چهارتا شد .چشم  
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پسندی؟ صدرا: این رو می  

این؟ برای چی سرویس؟  -  

شت میاد یا نه؟تو کاریت نباشه، بگو خو -  

صدرا واقعا نیاز نیست عزیزم . -  

ومه میاد تو مغازه ما مجتبی: پسر تو خیلی خوش شانسی بخدا، خان

ها رو برداره، خانم تو ترینخوره، گرونسر شوهرش رو می

 برعکسه.

کنه. صدرا: خانم من با همه دنیا فرق می  

های قدر عشق داشت که فقط تونستم زل بزنم به چشمنگاهش اون

رنگش و با نگاه عاشقانم ازش تشکر کنم .خوش  

 تا دید حواس همه پرته، زیر گوشم گفت: 

تر نکن شیدا ولی جون من راستش رو بگو، هات منو دیوونهبا چشم -

 ازش خوشت اومده؟ 

سرم رو به آرومی تکون دادم که همون شد انتخاب من و صدرا و با 

تایید و تمجید بقیه، دوباره بهش نگاه انداختم. اونقدر شیک بود که 

رو که ظریف بود، اما چشمم تونستم ازش چشم بردارم. با ایننمی

 حسابی گرفته بود .

 صدرا: بابات اومد، بگو شماره حساب بده. 

 مجتبی: برو بچه، خانم مبارکتون باشه.

شد، وقت هم تموم نمیها که هیچبعد از تعارفات همیشگی ایرانی

 دست پر بیرون اومدیم.

 مامان: مبارکت باشه عزیزم.

ارم! مرسی ازت.مرسی، وای خیلی دوستش د -  

موقع جبرانش کنم، اونت نگرفته بودم، خواستم صدرا: سرویس برا
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خورید؟ فقط فکر بله گرفتن ازت بودم. بستنی می  

 مامان: با طال خطرناکه، بریم خونه دیگه .

مون کرد سمت ماشین. با تمام وجودم جعبه طال رو تو صدرا هدایت

تونستم فشار ارزش داشت که نمی دادم. اونقدر برامدستم فشار می

وقت تو زندگیم به جز یه النگو که بابا تر کنم؛ من هیچآروم دستم رو

تو بچگی برام خریده بود، چیزی نداشتم و این هدیه از طرف صدرا 

طور برام بیش از حد با ارزش بود، هرچند که شهرام هم از این

شون برام با ارزش بودن.ذاشت و همهکم نمیچیزها برام  

های تموم تو فکر جبران محبتتو کل مسیر همه ساکت بودیم. من 

دونم توی چه فکری. تنها صدای بینمون، نشدنی صدرا و بقیه نمی

 صدای نق زدن آروم هدیه بود .

به خونه که رسیدیم، خودم رو سریع به اتاق رسوندم و باز طالم رو 

 از جاش درآوردم. پشت سرم صدرا هم اومد و در رو آروم بست :

دوستش داری؟  -  

چطوری ازت  دونمرا مرسی ازت، واقعا حتی نمیخیلی، صد -

 تشکر کنم.

خوام.خوام، بچه میتشکر نمی -  

 باخنده نگاهش کردم که خندید :

ها نه. به خدا خیلی وقته گم بهت باج دادمگم. نمیبه خدا جدی می -

خواد ترس از دست دادنت برای همیشه از می تو سرم بود، اما دلم

دونم سهیلی دیگه نیست که تو رو ازم که میاینوجودم بیرون بره. با 

خواد تر بشه؛ دلم میخواد خانوادمون محکممی بگیره ولی بازم دلم

ام تا عمر دارمتو بر بمونی و نهایت بحث بینمون این باشه که بهم  

هات. دوست دارم من به عنوان یه اخم کنی و من بمیرم برای اخم



 

 

 WWW.98IA3.IR 590 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

ت رو من حساب کنن که یکی واقعی اات باشم. خانوادهمرد پشتوانه

تر بشم. حقمه نه؟هام پختهکنارشونه و خودمم با وجود مسئولیت  

 عوض خواموقت نمیمن تو رو پخته و جدی دوست ندارم. من هیچ -

ات و همین کارهاته که صدرایی. من عاشق همین شی؛ تو با روحیه

طور صدرا شدم؛ همین صدرایی که تو اوج شرایط سخت، بلده چ

همه رو بخندونه، همین صدرایی که اگر از چیزی ناراحت باشه، هم 

همه ین صدرایی که با وجود اون. همبلده آرامشش و حفظ کنه

هام وقت دلم رو نشکوند؛ کسی که من بارها با بچه بازیمشکل، هیچ

شکوندمش . هامو حرف  

گن صدرا: الهی قربون احساسی شدنت بشم من. خدایی راست می

ها! دیگه طال که کنهنا رو پاساژ و ماساژ ردیفتون میا خانومشم

 .هیچی

ای خدا!های احساسی من، نگاه چی میگه. وسط حرف -  

مون رو تونی که ذاتخب، اینم احساسات ما آقایونه دیگه، نمی -

شه، ما تونی؟ مثال یه زن وقتی با خرید شاد میعوض کنی، می

ها و این کارها خوشه .این شوخیگیم چرا؟ ما هم دلمون به می  

فقط مگه زندگی این چیزهاست؟  -  

زندگی یعنی تو. یعنی بغل تو، یعنی - تو؛  بودن یعنی تو، دستای 

شه، اما زندگی برای دیگه بقیش رو بگم کار به جاهای باریک می

من یعنی تو. تویی که اولین دختری بودی که با وجود همه چیز، 

شدی بفهمم منم احساس و قلب دارم. آخ که برات گریه کردم؛ باعث 

اگر بدونی چقدر عذاب کشیدم وقتی فهمیدم به جای من... ولش کن، 

 حرفش رو نزنم بهتره.

خیلی عذابت دادم نه؟  -  
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بار، حتی یه لحظه احساس بیشتر از تصورت شیدا، اگر یک -

کشیم، به خدا قلم پات همه سختی میشه آینده و اینکردم این میمی

داداش عوضی من کردم که پیشکوندم در قلبت رو تخته میرو می

کردم این شادی رو نری ولی من دوست داشتم تو شاد باشی؛ فکر می

گم، نه؟ ولی باور کن عذاب ده اینا رو میکنی. ببا داداشم پیدا می

فهمم من آدم بده بودم یا وجدان مثل یه تیغ بزرگ تو گلومه، حتی نمی

 خوبه .

کنن برات؟ تو اگر بد باید بد باشی، وقتی همه دعای خیر میچرا  -

کشید، تو وقت کسی از قهر کردن باهات عذاب نمیبودی، هیچ

ای هستی تو زندگی من؟ دونی چه معجزهمی  

زنه، هات چه برقی میشی چشمعاشقتم آخه نفس. تو احساسی می -

هات رو ببوسه .خواد چشمآدم دلش می  

دی شد و نزدیکم شد :دفعه جصورتش یک  

تر بشه یا نه؟ بگو تو هم دوست داری خانوادمون بزرگ بهم -  

معلومه که دوست دارم ولی به نظرت بهتر نیست... چطوری بگم،  -

که اینجان... دونی ولی اینمن خانوادم رو دوست دارم، خودتم می

که تنها نیستیم و من شی از اینیه روز خسته  خوامصدرا من نمی

دونم با راحت باشی؛ می خواد تو همدستم به جایی بند نباشه. دلم می

ها ولی ...زیاد راحت نیستی، حق هم داری وجود شیده و مامانم  

کی این رو گفته؟ راحتم نفس. بیشتر از تصورت، اگر نباشن من  -

کشم. اوال که شیده هنوز شرایطش خوب نشده؛ تازه عذاب می

کالس، ببینم اگر این کرونای کوفتی اجازه خوام ببرمش چهارتا می

خوام بده حضوری بره، اگه نه بچسبه به درس و کار و زندگیش. می

خوام بشه یه خواهر کوچولو که موفق شد ام، میبشه مایه سربلندی
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سرم رو بگیرم باال، بگم خواهرزنمه. دوما مادر تو فکر کردی خونه 

که هرچند تن، عالین ولی همینها، بد نیسگم بدنراحته؟ نمی آقابزرگ

زدی، ما گن اگر اون گند و تو عقد نمیبار یهو بهش میوقت یک

کرد، بل بیب ال نمیشد و حبودیم و زندگیت این نمیکنارت می

شه؟ مادر خود من بهم گفت دونی چقدر اذیت میکرد، مینمی

جا ها در حال گریه ست؛ اینزنن تا ساعتهروقت با عمه حرف می

شه. دارم بشیم، بیشتر سرگرم می ا تو و شیده و هدیه سرگرمه. بچهب

بودم با کلی  بعدشم خارج از اینا، من از  بچگی تو خونه آقابزرگ

دورم خلوت نبوده که به شلوغی عادت نداشته باشم. اونا  آدم. از اولم

هم که غریبه نیستن برام، خانواد من. من از خدامه وقتی نیستم، یکی 

هوات رو داشته باشه تا دلم برای تنهاییت نلرزه.باشه   

دونستی؟ قلبت خیلی بزرگه، می -  

اتفاقا نیست قربونت برم، قلبم کوچیکه برای همه. آدم- خوبه هم  

بینی خاصیت عشقه، عشق تو آدم رو زمین نیستم؛ اینی که می

هایی که زدم، تو هم با تمام وجودت زنه. حاال بهم بگو با حرفمی

ات باشم؟ ای پدر بچهخومی  

ب زدم: لام روی صورتش نشست و نگاه عاشقانه  

از خدامه صدرا. -  

که بعد از اش شد ایننشست و نتیجه بوسه طوالنیش روی موهام

قدر چشم و ابرو بیاد که هدیه دوساعت، کنار مامان و شیده بودم. اون

 رو باز هم سپردم به مامان اینا و به اتاق برگشتیم :

هات رو ببینه واقعا؟ ای! نمیگی مامانم اشارهمسخره خیلی -  

خودش درک می - یداش راستی .ذوقم توی نزن شیدا بابا کنه،  شکم 

 .درآوردی
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 ناراحت نگاهی به هیکلم انداختم:

خیلی ضایع شدم نه؟  -   

گم از خدامه گرد بشی؛ تپلی نه، خواستم یه چیز دیگه بگم. می -

تونم دیگه کنم. استخون باشی نمیبشی، من تو رو یه لقمه چپ 

 بچلونمت .

یعنی من االن گرد و تپلم؟  -  

شی. کم داری دایره میکم -  

ها، عزیزه من. من بدنم صدرا این چه حرفیه؟ خب بچه زاییدم -

طوریه، توروخدا نگو که تو هم چشمت به ظاهره؟این  

بعد گه عاشقه، گم؛ کور بشه اون مردی که میمن فقط یه چیز می -

به من؟ خدا به خاطر ظاهر از زنش سیر بشه. چی فکر کردی راجع

میرم. تو هرچی باشی، شاهده دویست کیلو هم بشی، من باز برات می

 باز تواناییش رو داری نفس منو حبس کنی.

گن حرف ست صدرا جان. همیشه میمن که نظرم یه چیز دیگه -

قلی، یکی های پا منمردا رو تو دو جا باور کن؛ یکی حرف

های تو بغلی .حرف  

 :ریخت هم به رو موهام و کرد ایمردونه یخنده

های التی رو از کجا یاد گرفتی ؟ این حرف -  

دونم، یه جا شنیده بودم.چه می -  

ح باشه. خوشم نمیادها، زن باید ملی -  

ملیح یعنی ادا اطواری؟ از اینا که هی چشم و ابرو میان و تو  -

گن ملو؟ دارن، به جای الو مین؟ تلفن رو برمیکندماغی صحبت می  

. تو همون الت باشی بهتر جواب میده.نه، غلط کردم -  

هات حرف از سلیقه بزنیم؟ همه اشارهدرا؟ اومدیم تو اتاق با اونص -  
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اوه اوه، نمردیم یه حس هم از شیدا خانم دیدیم ما! یعنی باور کنم  -

ت، تویی؟!که یه جورایی پیش قدم هساالن اونی  

مگه من آدم نیستم؟ خجالت -  .ننویس دیگه چیز پای منو 

که میاد سمتشون، عشقشون باشه، نه مردها گاهی دوست دارن اونی -

کنی؟ ام نمیکه همیشه خودشون منت بکشن. یه چیز بگم مسخرهاین  

خوای از خودت رو کنی این باز چیه؟ حتما باز یه چیز جدید می -

 وسط.

های جذابش بهم زل زد :هام، با چشمندهتوجه به خبی  

بریم وضو بگیریم نماز بخونیم؟ -  

یعنی چی؟  -  

دار شدن داری، خیلی خوبه طوری شنیدم وقتی قصد بچهاین -

دونی مذهبی نیستم ولی به دلم افتاد دیگه.خیلی بهم اینکار. من که می

ای؟ آرامش میده، اگر قبول کنی. پایه  

هستم، مخصوصا وقتی اینطور چیزها باشه.  من پایه همه چیز تو -

شد تو این رو بگی .کردی نمیام؟ فقط باورم نمیچرا فکر   

خانمی، پاشو . ما کارامون تظاهری نیست -  

-هام رو گرفت و بلندم کرد. باخنده بیرون رفتم و پاورچیندست

پاورچین به سمت دستشویی رفتیم و وضو گرفتیم؛ پشت سرش قامت 

نماز خوندیم، به نیت بچه سالم و زندگی خوب .بستم و باهم   

گفت رو تکرار کردم و وقتی تموم شد، نگاهش تو صورتم هرچی می

 نشست :

های صدا سیما شد !شبیه فیلم آبکی -  

خوای برم برات آش درست کنم و بگم آره، منم حس کردم می -

 قبلت؟ 
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بلندش، جفتمون از فکر فیلم آقازاده، زدیم زیر خنده که از صدای 

 دستم رو روی دهنش گذاشتم :

فهمن بیداریم .بلند نخند، می -  

خب چیکار کنم؟ مگه زن دوره قدیمی با چادر نشستی جلوم،  -

چیزفکر ای هستم، با این تیپت .هستی؟ من االن آدم معنوی ایدیگه   

. هرچی باخنده بلند شدم و پشت سرش لباسم رو عوض کردم

دادم برنگرده و خودمم سریع چراغ یخواست برگرده، قسمش ممی

 حاال که بود بدهکار آرامش من به زندگی رو خاموش کردم. این

 .گرفتم پس رو طلبم صدرا کنار هاستمدت

روی آیینه سوت صبح به محض بیدار شدن، صدرا رو دیدم که روبه

آلود غر زدم :کرد. با صدای خوابزد و موهاش رو درست میمی  

بیدم و نذاشتی چشم رو هم بذارم، االنم سر و صدا تا صبح که نخوا -

کنی؟ خدایی چرا نمیری بیرون این کارهات رو بکنی؟ می  

پاشو عزیز من، دیگه باید از دوز تنبلیت کم کنی، تا االنم مامانت  -

 بیشتر برای هدیه رسیدگی داشته، دیگه باید خودت بتونی خب؟ 

ها!. عجب گیری کردمخوابم میاد به خدا -  

دیروز جو گیر بودی، قول دادی؟ شرمنده من هرچی گفتی یادمه،  -

خوام باید اجرایی بشه؛ تنبلی تعطیله. پاشو امروز سهیل میره، من می

 هر طور شده برم یواشکی فرودگاه، خیالم بابت رفتنش راحت بشه.

 با این حرفش از جا پریدم: 

یا! اینبارم گی؟ امروز میره؟ عمو محمدم میره؟ وای خداراست می -

بازی نباشه که دیگه اصال مغزم کشش نداره. کی به تو گفت؟ 

 مطمئنی میرن؟ 

چرا انقدر هول شدی؟ آروم بابا، سهیل که هیچ، کل دنیا هم جمع  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 596 کاربر نودهشتیاغبار دل _ نلیا 

 

ذارم اذیتت کنن. من میرم که اگر بازی بود، یه کاری کنم بشن نمی

 از زندگیش پشیمون بشه.

دیگه استرس بکشم. خواددلم نمی -  

 اومد سمتم و پایین پام نشست: 

خوام. برای من تا ابد خوام عزیز دلم، فقط ازت یه چیز میمنم نمی -

کشم ولی قوی شو. تو کم سختی به وهللا نازت رو می لوس شو؛

دونم ولی بسه دیگه. هوم؟ اما دلم یه شیدای جدید پر نکشیدی می

ترسه وکه میخواد که تنها جاییقدرت می بغل من باشه. میشه،  لوس 

هاش وقت خم به ابروش نمیاره تا بچهخواد که هیچدلم یه مادر می

هاش رو وقت مسئولیتخوب بزرگ شن و بدون ترس؛ کسی که هیچ

کنه. دلم یه مادر کامل بره یا همیشه به دیگران واگذار نمیاز یاد نمی

خواد که هستی. بهم قول بده رویه تو عوض و یه همسر نمونه می

هامون تو جوی بزرگ بشن که خوب بتونن، خوام بچهشیدا؟ میکنی 

خوب و بد رو تشخیص بدن و بدونن خانوادشون همیشه 

شونن .پشتوانه  

دونم. من خیلی بد کردم، می  -  

همه بد نکردی. نتونستی، چون سنت کم بود و هست. تو برای این -

باشی؛ بچه خوام آماده قضایا آماده نبودی، فقط همین. االن ازت می

فقط بدنیا آوردنش نیست، هزار و یکی مشکل هم همراه شیرینی 

که تو رو ببینه، عمه رو برامون میاره. هدیه رو ببین، بیشتر از این

اش وقتی بزرگ شد اثر بذاره. داره تو روحیهدید و این امکان 

ای که در آینده میاریم. خب؟ خوام بهش برسی، حتی بیشتر از بچهمی  

 :کردم زمزمه لبخند با و کشیدم موهاش به دستی

چشم . -  
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ن عشق من، حاال پاشو و مثل یه خانم، بهم صبحونه بده. آفری -  

میام، جز صبحونه حاضر  اون رو نه، توروخدا با همه چی کنار -

 کردن. 

گذرم جهنم و ضرر، اون با من ولی اصال از قید شام و ناهارم نمی -

وری نگاه نکن؛ منم آدمم دیگه، گشنم طگفته باشم. شیدا خدایی این

شه بابا.می  

زنی؟ طوری حرص میستی عشق من آخه، اینناهار که نی -  

 خنده ریزی کردم و باز گفتم: 

شی، فقط مونده وقتی پای شکمت وسط میاد، شبیه این بچه تپال می -

 پا بکوبی زمین. 

مرخصی فعال که کارخونه رو بدست باباهه سپرده بودم و خودم تو  -

خوام سفت و سخت بچسبم بودم. هرچند دیگه دورانش سراومد؛ می

، بتونم بهترین زندگی رو براتون فراهم کنم. یه زندگی که به کار

برم. همه انگشت به دهن بمونن ولی ناهارم رو می  

خوام کسی باشه باشه، کشتی خودت رو با این غذا. بعدشم من نمی -

خواد، نه چشم و دلم نه حسادت میانگشت به دهن زندگیم باشه. 

خوام.نظر؛ یه زندگی آروم و معمولی، اما با عشق می  

عشق من کافیه برات؟  -  

بیشتر از لیاقتمه.  -  

نچ، لیاقتت باالست. خودت رو دست کم نگیر؛ اولین راه برای قوی  -

شدن، اعتماد بنفِس، حتی جلوی من هم ضعیف نباش. پاشو بریم که 

ه زن ذلیلیم رو نشونت بدم، یه صبحونه حاضر کنم خودم اول از هم

 حض کنی.

برم صورتم رو بشورم میام.  -  
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مامانت اینارم بیدار کن . -  

رو باز کردم، اما جفتشون انگار تا صبح مشغول حرف زدن  در اتاق

بودن که بیدار نشدن. به هدیه هم سر زدم و وقتی دیدم مثل مامان و 

رفتم. شیده توخواب عمیقه، بیرون   

 با دیدن صبحونه حاضری صدرا، پقی زیر خنده زدم. املت شل و وا

گرفت، برام هایی که میاش زیادی زشت بود، اما با اون لقمهرفته

خوشمزه شد و تا آخرش رو با خنده کنار هم خوردیم. به محض 

خواست رفتنش، به کل خونه خیره شدم و دست به کمرم زدم. دلم می

گفت، تغییر کنم .طور که صدرا همون  

. اولین قدمی یه همسر خوب، یه مادر دلسوز و یه زن قوی و محکم

هایی بود که به چشم دیده بودم. که تونستم برای خودم بردارم، کتاب

شون کنه و کشه تا منو متوجهصدرا از روی عمد دستی بهشون می

های مختلف گذشتم. کتاباهمیت از کنارشون میمن تا اون لحظه بی

روانشناسی که حتی داخلش طنز رفتاری زن و شوهر هم به چشم 

خورد .می  

خواستم درست کنم رو از فریزر درآوردم و بعد مواد غذایی که می

ها کردم، تا وقتی که که کارهاش تموم شد، خودم رو مشغول کتاباین

اهمیت بمونم تا مامانم صدای گریه هدیه بلند شد و دیگه نتونستم بی

های صدرا در حین آرامش و محبت، زیادی تکون . حرفبهش برسه

 دهنده بود.

با عشق هدیه رو بغل گرفتم و کارهاش رو انجام دادم. به محض 

ای کشیدم و سمتش گفتن کلمه " بابا " از دهنش، باذوق جیغ خفه

دویدم؛ خودشم فهمید حرفش زیادی برام لذت داشته که باز تکرارش 

 کرد.
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کردنم، مامان و شیده هم بیرون اومدن و همون جیغ -با صدای جیغ

لحظه بود که از ذوق و هیجان رو زمین نشستم و زیر گریه زدم. 

هام بشه، اما کردم که این صحنه باعث گریهوقت فکرش رو نمیهیچ

بار هم مثل راه رفتنش از ذوق تپش قلب گرفته  بودم و بعکس این

گه ه بچه به جای مامان میککردم این لحظه از اینهمیشه که فکر می

گیره خوشحال بودم و حس خاصی تو وجودم بود .بابا، حرصم می  

هاش رو بوسید. هر سه مامان سمت هدیه اومد و صورتش و دست

دورش نشستیم و بهش خیره شدیم؛ هدیه هم که فهمیده بود چقدر 

گفت بابا .خندید میزد و میزنه با ارزشه، دست میحرفی که می  

هات باشه.: زنگ بزن صدرا، بذار شریک لحظهمامان  

آخه فرودگاه رفت. سهیل میره، بعدشم بعد چند وقت، کارخونه  -

ره.می  

شه. وش، شک نکن. بهش نگی، شب بیاد ناراحت میامروزم ر -  

با هول بلند شدم و تلفن رو برداشتم. انگار مامان صدرا رو بهتر 

شده، فقط فرودگاه رو  که فهمید چیشناخت، چون به محض اینمی

تونیم نفس راحت رفت و پیام داد که سهیل برای همیشه رفت و می

شون کردم، عمو محمد همراهطور که فکرش رو میبکشیم، اما همون

نرفته بود. صدرا باز هم کارخونه رو به دست دایی سپرد و خونه 

برگشت. هرچی هم گفتم برنگرد، گفت بهترین لحظه زندگیمه، 

مون کنارش باشم. تا شب هدیه بود که باعث خنده و شادی خواممی

های اشکی صدرا رو هم درآورد .شده بود و باالخره چشم  

بینم که بغض کردی آقا صدرای قوی و محکم!می -  

کردم یه فینگیلی اشکم رو چقدر شیرینه این لحظه، فکرشم نمی -

 دربیاره.  بیا از من و دخترم فیلم بگیر شیدا.
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چی؟ منم باشم؟  پس من -  

 صدرا: حسود !

 خانوادگی باهم دیگه، تکی ممنوع. -

 شیده: بدید من بگیرم.

های مختلف و صدرا نشست وسط و هدیه رو بغلش گرفت. با ژست

قدر خوب بود که برای تکمیل داد، اونای که ایده میبا مزه

گرفت و هم فیلم، تا مون کافی بود. شیده هم که هم عکس میشادی

ها برای ابد باقی بمونه .هخاطر  

نگاهی به جمع شادمون انداختم و فقط سر باال بردم؛ باید روزی 

کردم؛ هرچند که هزار بار بابت این خانواده، خداروشکر می

عزیزهامون رو از دست داده بودیم و بابت نبودنشون یه داغ روی 

ی کردیم تا شاید یه روزمون حک شده بود، اما باید زندگی میسینه

باز توی یه دنیای دیگه هم رو ببینیم. نفس راحتی کشیدم و آرزو 

ها دور بشیم مون همیشه صدای خنده بپیچه و از غصهکردم که خونه

. 

که مامان و شیده ازمون فاصله گرفتن، رویبه محض این  صدرا سر 

هاش برق زد. صورتم رو سمتش بردم و بوسیدمکه چشم  محکم رو

 زمزمه کردم :

دارم" "دوستت   

کنی؟ چیکار می -  

کردم.مون رو ویس میخاطرات -  

یعنی چی؟ برای کی؟  -  

هام اسمش نلیاست، ازش خواستم بنویسه. یکی از دوست -  

 نگاه ناراحتی بهم انداخت :
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کردی.باید مشورت می -  

گم کنسلش کنه صدرا. اگر نخوایی، می -  

جریانش قرار خواست اولین نفر من در خوام ولی دلم مینمی -

 بگیرم، نه بقیه .

گی .خوام، درست میمعذرت می  -  

گی؟ چند وقته می -  

کوتاه براش گفتم. یا حالم بد -حدودا دوماه، چون هر بار کوتاه -

کردم. منو نگاه کن صدرا، فقط خواستم بقیه شد یا وقت نمیمی

ها رو از سر که ما رو بشناسن، بدونن چیبخونن و بدون این

خواست یکم آروم بشم .ندم همین، دلم میگذرو  

مون جون گرفته؛ بعدشم بعد ریزی شیدا، ما تازه زندگیباز بهم می -

خواد.همه مشکل، دلم آرامشت رو بیشتر میاین  

اش انداختم دستبه قیافهنگاهی  گذاشتم:  ششونه روی 

ها .خدا آروم شدم، به جون خودت و بچه شه بهیهیچی نم -  

ن برام کافیه، منو دیو دو سر کردی؟ قسم نخور همی -  

کنی دیو دو هیچ دروغی نگفتم. هرچی بودی رو گفتم؛ اگر فکر می -

 سری، پس همون رو هم بهش گفتم.

 بالشتی رو سمتم پرت کردم :

بهش پیام بده، بگو اگر این جمله منو تو داستانش نذاره، عمرا  -

 بذارم چاپ کنه.

تاست. چاپی نیست، اینس -  

هیچی دیگه، معروف شدیم. -  

ت رو بگو .اجمله مشخصات پیدا نیست، تو -  

بگو بنویسه : -  
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اگر یه روز، یه جا از همه چیز زندگی ناامید شدید، بدونین یکی 

تونه و آرزوش ترین جای دنیا، عاشقانه چشم به راهایهست که گوشه

 بینید و هیچوقت نهای شماست. شاید اون رو هیچفقط و فقط خنده

وقتم نفهمید عاشقتون بوده، شاید اصال اجل مهلتش نده ولی قطعا یکی 

تون به جای اعتراف رسید، هست عاشقتونه، اما اگر مثل ما قصه

ها ول نکنین؛ این زندگی ارزش وقت تو سختیدست هم رو هیچ

 عاشقی کردن رو داره ....

دلطفا برای روح شهرام و زهرای عزیز فاتحه بفرستی 🖤 

... 

 نویسنده : نلیا ) نسترن رضوانی آبکنار (
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