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قدم مانده بود کي تنها

ميساخته بود گريد کيهر آن چه با  یقدم تا سقوط و نابود کي

یتباه یبود و سقوط در دره  دهيکه از وجودمان جوش یعشق ینابود م،ياهايرو ینابود

یها را کنار بزن رانهيتا و یتو آمد و

در وجود ما گريحس عشق را بار د نيا یبجوشان تا

من يیايکودک رو یا

خالصه

بهار يک زندگی که به زمستانی سرد بدل شد داستان

ديو سرنوشت نيگو جدال با دست شوم و سن یاز خود گذشتگ داستان

عاشقانه های بر باد رفته و رسيدن به مرض تباهی و سقوط داستان

درست زمانی که تا تباهی تنها يک قدم مانده بود و

مشعل اميد را در دل ها به اهتزاز در آورد. گريجرقه، يک حس ناب و تكرار نشدنی، بار د يک

نام خالق عشق به

 یاندک خانه بود. با خشم تمام ظروف و مجسمه ها ليتوجه به من مشغول شكستن وسا یرا به او دوختم که ب نگاهم

به راستی او همان مرد  ايو من مات مانده بودم که  آ ديکش یم اديفر وانگانيکوفت و مانند د یم نيرا بر زم زيم یرو

است؟!
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به  زير کردن پول موادش من را نجو یرا به آتش بكشد حال برا ايکه حاضر بود به خاطر من دن یمرد عاشق همان

اق سست به سمت ات یسر دادن نداشتم. با قدم ها یبرا یاديفر گرينمانده بود، د ميبرا يینا گري.  دديکش یسالبه م

ر نشسته و به کانت نيزم یو به سمتش رفتم. حال رو هبرداشت زيم یپولم را از رو فيخواب کوچكمان حرکت کردم. ک

 نزار و درمانده به نظر می رسيد. شياز پ شيسرش گذاشته و ب یداده بود. دستش را رو هيتك

پرتاب  نيزم یرو شيرا مقابل پا في. کنميبب ینحس بدبخت ويدست د ريام را اس یتوانستم قهرمان زندگ یمن نم نه،

 ی.  رفت و اشک هاديت در دوکه محتاج غذا بود به آن چنگ زد، از جا برخاست و به سم یکردم و او مانند گرسنه ا

او نشسته بود چمباتمه زده و  شيپ یقيکه دقا يیجا دردرست  ن،يزم یگونه ام روان شد.  رو یپروا  بر رو یمن ب

 .دميزانوانم را در آغوش کش

که در آن  یميو کوچک، فرش کرم رنگ و نسبتا قد ینقل یام را در اطراف به گردش در آوردم. خانه ا یاشك نگاه

 ونيلويزت  د،يرس یخانه بزرگ به نظر م یکرم که برا_ديسف یدست کاناپه  کيبود.  انيبه وضوح نما گاريس یسوخت

قرار داشت و  گريد کيکنار  بايآن هال کوچک بود. دو در که تقر اتيتنها محتو یرز مصنوع یپر از گل ها یو گلدان

مرفع  یزانو گذاشته و هق زدم، آن زندگ یبود. سرم را رو یبهداشت سيسرو یبرا یگرياتاق خواب و د یبرا یكي

 کور کجا؟!  یدخمه  نيکجا و ا

 کوچكمان.  ینه چندان دور و به خانه  یبه روزها د،يبه گذشته ها پر کش ذهنم

بود با خورد شدن  یشد و مخالفت با او مساو یهمان م ديگفت با یو مستبد بود. هر چه م ريسخت گ یپدرم مرد »

 دستش! ريدر ز مانيان هااستخو

گفت اگر  یبودم که م دهيرا به زور وادار به ازدواج با او کرده بودند و بار ها بار بعد از مشاجره با پدر از او شن مادرم

نشست و از خدا  یشد به نماز م یکه آرام م نياما به محض ا ختميآو یفرزندانم نبودند هزار دفعه خود را به دار م

 کرد. یطلب عفو م

من  یخواستگارها یرا به من نداد. از همان روزها زمزمه  ليادامه تحص یرا که گرفتم هر چه کردم پدر اجازه  پلمميد

مانند خواهرکم بعد از  دميترس یخواستم. م یگفت که وقت شوهر کردنم است اما من نم یو مادر م ديچيدر خانه پ

 هم خواهد شد. نيکه چن تمدانس یو شوهر و بچه ام زده شوم و م یچند سال از زندگ

و با  ديچرخ یم اطيمردم بودم. باران بچه بغل دور ح یسفارش یها یمادر نشسته و مشغول پاک کردن سبز کنار

 گرفت. یاش اوج م هيگر شتريخواند تا به خواب برود هر چند که ب یم يیکودکش الال یسوز برا
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 نسبت بلند و خندان رو به او گفتم:  یصدا با

 طفل معصوم.  نيام گرفت چه برسه به ا هيمن هم گر ،یخون یطور که تو م نيا

 داد گفت: یزد و همان طور که تند تند بچه را تكان م یشخندين

 انتظار آهنگ شاد نداشته باش! ميکه ما دار یوضع زندگ نيا با

 که تذکر مادر ساکتم کرد. ميبگو یزيچ خواستم

 بدم.  ليفردا تحو ديها رو با نيحرف زدن دست بجنبون! ا یجا به

گذاشت و  یآمد چندرغاز کف دست مادر م یمواقع نبود و هرگاه م شتريندادم. پدر ب یانداخته و پاسخ ريبه ز سر

هر چند که  ميجان باخته بود یمادر نبود حال ما از گرسنگ یسرخ کردن ها یسبز ني. اگر ایبعد داريرفت تا د یم

 گرفت. یآرام مپدر نبود اوضاع متشنج  یوقت

 نشست و لب زد: اطيتخت داخل ح یکنارم رو باران

 . ميبزن ديکه به ما حرومه، حرف هم نبا یخوش

 .دميبه چهره داشت انداخته و لب گز یکمرنگ شيبه او که آرا ینگاه

 رو خدا بس کن باران! بده من بچه رو هالک شد!  تو

 و به سمت خانه رفتم. دهيسرخ شده بود در آغوش کش هيرا که صورتش از گر کودک

 .اميها رو پاک کن من بچه رو بخوابونم و ب یسبز نيکم ا هي

 گوشش زمزمه کردم: ريپشتش را نوازش کرده و ز آرام

 بخواب خاله قربونت بره!  ش،يپ شيپ شيپ

 ميبرا دنشيرا کرده بود که د يیسارا یکنار زدم. دلم هوا یکنان وارد اتاقم شده و پرده را کم شيپ شيطور پ همان

 یمن با سارا نشانه  ی قهيدم به دق یها داريگفت که آن ها پسر جوان در خانه دارند و د یم شهيقدغن بود. مادر هم

 شده! رياز قلب من در دستان آن پسر جوان اس یميم که نيگاه نتوانستم به مادر بگو چيمن است و ه يیايح یب
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سخت بودن درس  یبود. آن روزها به بهانه  یرياساط یتيهمانند شخص ميکه خود را شناختم او برا یهمان زمان از

 نيآموخت هر چند که من فقط طن یرفتم و او با صبر و حوصله به من و سارا درس م یبه خانه ی آن ها م یاضير

 سپاردم. یرا به خاطر م شيصدا

 !ده؟يور پر یکن ینگاه م یچ به

  شد و با ترس به عقب برگشتم. خيبه تنم س مو

 لحظه فكر کردم مامانه. هي وونهيد

 و گفت: ديکش رونيو جلو آمد،  کودک غرق در خوابش را از آغوشم ب ديخند

 کردم چشم رو هم نذاشت.  یمن که هر کار د؟يخواب باالخره

 پهن بود برد.  نيزم یکه رو یرا به سمت رخت خواب کودک

 تو سرش داره؟ یباز چه نقشه ا بابا

 نداشت. یگاه تمام چيباران ه یها تينگفتم، گله و شكا یزيزده و چ هيپنجره تك یلبه  به

 خر شدم الاقل تو نشو! من

 ه؟يچ منظورت

 زد و گفت: یپوزخند

 عروسش. یخونه و تو بش نيتو ا ارهيب رهيرو بگ یكيروز هاست که دست  ني! هم؟یدون ینم یعني

 .دميسر خورده و زانوانم را در آغوش کش نيزم یرو آرام

 شه رو حرفش نه آورد؟ یم مگه

 شد؟ یحرف ها گول زدم، آخرش چ نيهم مثل تو خودم رو با هم من
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کودک درون ساک بود دوختم. هجده ساله بود که به خواست پدر تن به  یلباس ها دنيرا به او که مشغول چ نگاهم

رنگ و  يیخرما یصورتش چرخاندم، موها یاجزا یداد که دوازده سال از او بزرگ تر بود. نگاهم را رو یازدواج با مرد

 کرد. یاش را دو چندان م يیبايز دشيپوست سف

 را پشت گوش فرستاد و گفت:  شياز موها یکم

!  تو سن ني. منو ببیو دل زده بش مونيمثل من پش گهيد یخوام دو فردا یگم واسه خاطر خودته، نم یم یهر چ من

 .ستين یزندگ نيتو ا اقتيبه قول همه پولدارم. ل یساله  ۳۵رد م هيدو ساله و زن  یبچه  هيمادر  یسالگ ۲۳

 رنگش را بر داشت و به تن کرد. یکوتاه و زرشك یرفت، مانتو یجا برخاست و به سمت چوب رخت از

 !؟یپوش یلباس م یدار چرا

 زد و گفت: یلبخند

 شامش آماده باشه. تو هم برو به مامان کمک کن دست تنهاست. ديآد با یبرم خونه،  فرهاد م ديبا

 در دست به سمتم آمد. یسرش انداخته و با اسكناس یرا رو شالش

 شه. یهم داشته باش، تا برگشت بابا الزمتون م نيا

 دستش گذاشته و آن را عقب فرستادم. یرا رو دستم

 کنه. یکه مامان قبول نم یدون یتازه م ست،ين الزم

شانه انداخت و کودک  یرفت. ساک را رو لشيرنگش را به چشمانم دوخت و بعد به سمت وسا يینگاه خرما یا لحظه

 .ديرا در آغوش کش

 ! نيقدر هم لب اون پنجره نش نياز تو تجربه دارم. ا شتريباشه من ب ینره! هر چ ادتيهام  حرف

 ماني. زندگديبسته شدن در به گوش رس یصدا اش با مادر ک پشت بند آن یخداحافظ یاز اتاق خارج شد، صدا بعد

که اشتباه او را  حتيکرد و من را نص یگفت، همه را شماتت م یو بخت بدش م یآمد، از زندگ یبود. باران م نيهم

 رفت. یتكرار نكنم و م
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گفت جز چشم از دهانش خارج  یبا او داشت هر چند که هر چه باران م یاديز یبود اما تفاوت ها یمرد خوب فرهاد

 . «ديخر یباران را به جان م یاش را نگه دارد و رفتارها یدوست داشت زندگ شد. ینم

 یاعصابم خط م یدوختم، صدای تيک تاکش بد جور رو واريد یزانو برداشته و نگاهم را به ساعت رو یرا از رو سرم

خانه را نداشتم. به سمت تلفن رفتم و بعد از تماس با  تحمل آن گريو د ديپر یم رونيب نهي. دلم داشت از سديکش

 .مزد رونيآژانس هر چه دم دستم بود به تن کرده و از خانه ب

 : ديکه شدم راننده پرس نيماش سوار

 د؟يبر یم فيکجا تشر خانم

را مقابل خانه متوقف  نيباران را دادم. ماش یآدرس خانه  نيهم یبرا نديحال نزار بب نيخواست مادر مرا با ا ینم دلم

 گفت. یآرام دييکرد و بفرما

 شدم گفتم: یم ادهيطور که پ همان

 ! ديچند لحظه منتظر بمون لطفا

مرا با خود برده و  زيهمه چ شيپول آژانس هم نداشتم هر چند که از مدت ها پ یپولم را به او داده بودم و حت فيک

 :ديچيپ یباران در گوش یصدا قهيو بعد از چند دق را فشرده فونيجان نبودم. زنگ آ یب یمن جز کالبد

 تو! ايب  سالم،

 گفت : یکه در را باز کند به آرام نياز ا قبل

 ؟یآژانس رو حساب کن ی هيکرا یايشه ب یم

 .اومدم

 باران مقابلم قرار گرفت.  فيدر باز شد و اندام نه یاز گذشت زمان کوتاه بعد

 آم! یبرو تو االن م -

 یبود هر چند من به همان دخمه راض یبزرگ، قشنگ و دلباز یکردم. خانه  یبزرگ را ط اطيه و ححرف وارد شد یب

 و نامم را صدا زد: ديافتاد که با شوق به سمتم دو سيماند. وارد هال که شدم چشمم به پارم یبودم اگر او همراهم م
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 بهار! خاله

 دستانش را دور گردنم محكم حلقه کرد.  دم،يخم شدم و او را در آغوش کش یکم

 عالمه دلم واست تنگ شده بود! هي -

 دانست؟ یداشت و قدر نم یهمه خوشبخت نيو لبخند زدم، باران ا دمياش را بوس گونه

 ؟یخوند یدرس م یخاله قربونت بره من هم دلم واست تنگ شده بود. داشت یاله -

 به کمر زد و گفت: دست

 بخره.  زهيشم بابام واسم جاب ستيخوام ب یم بله،

 گذاشته و گفتم: نيزم ی. او را رودميگونه اش را محكم و با صدا بوس گريو بار د دميخند

 ! سيحاال برو مشق هات رو بنو ،یمن دار شيخوشگل هم پ یکادو هي یبش اگه

 بود رفت. نيزم یگفت و به سمت کتاب و دفترش که رو يیذوق چشم بلند باال با

 شده؟ یباز چ -

 مبل انداخت. یدسته  یباران به عقب برگشتم. مانتو  را از تن خارج کرد و رو یصدا با

 بشه؟ یخواست یم یچ -

 کرد.  تيرا پشتم گذاشت و من را به سمت مبل هدا دستش

 رو انجام بده!  فتيبرو تو اتاقت تكال سيزده؟ پارم یباز چه گند نميکن بب فيتعر نيبش -

بود چشم دوختم.  باران  نيزم یرو یپخش و پال ليکه مشغول جمع کردن وسا سيپارممبل نشسته و به  یرو

 :ديبود با خشم غر لشيکنارش نشست و همان طور که مشغول جمع کردن وسا

 !نميبرو تو اتاق بب ريرو وسط هال ولو نكن؟ بگ لتيصد بار نگفتم وسا -
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کوتاه به سمت اتاقش گام برداشت. باران  یرا از مادرش گرفت، با قدم ها ليانداخت و وسا ريکرده سر به ز بغض

 آمد گفت: یتكان داده و همان طور که به سمتم م یحمله بود، سر یو آماده  نيخشمگ شهيهم

 دعواتون شده؟ باز

 هم فشرده و آرام گفتم: یرا رو ميها پلک

 ؟یستينكنه، حاال تو دست بردار ن چمينرفتم خونه تا مامان سوال پ باران

 تونم برم تو اتاق بخوابم؟  یترکه! م یداره م سرم

 جا برخاست و گفت: از

 آرم. یخب برو بخواب من هم االن واست مسكن م لهيخ

 رفتم گفتم: یطور که به سمت اتاق م همان

 شم. یخواد، بخوابم خوب م ینم

داشت. چشمانم را بستم و تمام  یبيکرد و قلبم تالطم عج یدرد م تخت رها کردم، سرم یاتاق شده و خود را رو وارد

 بخوابم. یتالشم را کردم تا کم

رنگ و  یدهايبازگشت دستم از خر ريمادر به خارج از خانه رفته و در مس ازيمورد ن ليوسا ديخر یآن روز برا »

در  یحبس شد. خودش بود، با ساک ام نهينفس در س یوارنگ پر بود. وارد کوچه که شدم سر بلند کرده و لحظه ا

بازگشته و من  یاز خدمت سرباز یک سال و انديبود. بعد از گذشت  ستادهيپشت در خانه ا دهيتراش یدست و موها

 بودم.  دهيپس از مدت ها او را د

. به سمتم برگشت و من با شرم ختيفرو ر وهيکوفت، دستانم شل شد و پاکت م یم نهيامان به س یب جانياز ه قلبم

زانو نشسته و با دست لرزان مشغول جمع کردن  ی. روديلرز یگل انداخته و دستانم م ميانداختم، گونه ها ريسر به ز

 شدم. نيزم یپخش شده رو یها بيس

 کمكتون کنم! ديبذار
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نامنظمش را به  یها نفس یصورتم بود وصدا کيسر بلند کردم. صورتش نزد ینشست و لحظه ا نيزم یرو کنارم

نشسته  نيزم ی. بر سرعت عمل خود افزودم و ناگهان از جا برخاستم، نگاهم را به او دوختم که رودميشن یوضوح م

 در دست داشت به من چشم دوخته بود. یبيو همان طور که س

 دردنكنه، با اجازه. دستتون

داشتم اما مگر  ديدر انداختن قفل در کل یو سع ستادهيافزوده و به سمت خانه رفتم. پشت در ا ميسرعت قدم ها بر

 شد؟ یم

 ام را بيشتر کرد. یخانم دستپاچگ ميمر یباز شدن در و پشت بند آن صدا یصدا

 قربونت برم؟ یمادر به فدات بشه اومد یاله ر،يام

زحمت  یمادر تنها دست ها یبود درست بر عكس من که از گرما یستودن ميکالمش برا یزن و گرما نيا شهيهم

 قلبم گذاشته و یزدم. دستم را رو هيتك اطيح یشد. وارد خانه شده و به در بسته  یم بميو لحن تندش نص دهيکش

 مانده بود. یدر دستش باق بيلبم نقش بست، س یرو یلبخند

*** 

ن درو یرمان اشک به چشمانم آورده بود و حساب نياتاق نشسته و مشغول خواندن رمان بودم. داستان غمگ درون

ت را با پش مياشک ها دم،يخورد ناگهان از جا پر یکه به در م يیضربه ها یداستان فرو رفته بودم. با صدا ینقش اصل

 دست پس زده و کتاب را درون کمد جا دادم.

 !ه؟يک نيبرو در رو باز کن بب بهار،

 شدم.  اطيسرم انداخته و وارد ح یگفتم، چادر گلدار مادر را رو یبلند ی باشه

 بله اومدم. بله،

 .دميخانم لب گز ميمر دنيرا باز کرده و با د در

 .سالم

 را گفتم و از  مقابل در کنار رفتم. نيا
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 دخترم. مادرت هست؟ سالم

 آرام گفتم: ميکرد یم یرا ط اطيطور که طول ح همان

 داخل!  دييبفرما هست،

 شد.  شينشست و مشغول مالش پا اطيتخت داخل ح یرو

 .زميجا خوبه عز نيهم ،یآخ

 زنم! یاالن مامان رو صدا م ديصبر کن پس

 افزوده و وارد خانه شدم.  ميسرعت قدم ها بر

 بهار؟ هيک

 با گوشه دامنش بود. شيرا به مادر که مشغول خشک کردن دست ها نگاهم

 خانم. ميمر

 رفت گفت: یم اطيزده و همان طور که به سمت ح یلبخند

 !اريتو ظرف ب زيها رو شستم، بر وهيتو؟ بهار م اديب یتعارفش نكرد چرا

 ی. شالختميها را درون ظرف ر وهيدانم چرا اما باز درونم غوغا به پا شده بود. وارد آشپزخانه شده و تند تند م ینم

 ميمن سكوت کرده و مر دنيخانم که مشغول صحبت بودند، با د ميشدم، مادر و مر اطيسرم انداخته و وارد ح یرو

 داد.  لميتحو یلبخندخانم 

 به زحمت نبودم.  یدخترم، راض یبش ريپ -

را مقابلش گذاشت و به  یدست ريتخت گذاشتم. مادر ز یرو یدست شيرا به همراه پ وهيانداخته و ظرف م ريبه ز سر

 من گفت: یجا

 هست. تو رو خدا دست برسون! فهيوظ ،یزحمت چه
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 بود. دهيامانم را بر یام وارد شدم، کنجكاو یباطن ليبه من کرد که وارد خانه شوم. برخالف م ینامحسوس یاشاره  و

باشد مادر مرا هم  یدانستم اگر خبر یفرار از دلهره خود را با خواندن رمان مشغول کردم، م یوارد اتاق شده و برا

بسته شدن در هال سر  یرفت. با صدا ادميخانم از  ميمر مدنمطلع خواهد کرد. آن قدر غرق در داستان بودم که آ

 انداخته و از اتاق خارج شدم. نيزم یبلند کردم، کتاب را رو

 و رو به مادر گفتم: ستادهيچهارچوب در ا در

 رفت؟

 گفت: یجيبود با گ یچادرش به چوب رخت ختنيطور که مشغول آو همان

 !ها؟

 کردم: لياتاق خارج شده و جمله ام را تكم از

 خانم رفت؟ ميگم مر یم

 نشست و گفت: شيها یبساط سبز یپا شهيکوچک گذشت و وارد سالن شد، مانند هم یراه رو از

 . آره

 نشستم. نيزم یرفته و کنارش رو جلو

 کار داشت؟ یچ -

 .دميرا بعد از گذشت مدت ها در چشمانش د یبلند کرد و من برق شاد سر

 برگشته. یپسرش از سرباز -

 مشغول پاک کردنش شدم. یرا برداشته و با حواس پرت یاز سبز یکم

 خب؟  -

 گفت من جان باخته بودم! یتا اصل مطلب را م مادر

 و تشر زد: ديرا از دستم قاپ یسبز
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 دختر، حواست کجاست؟ یکن یکار م یچ

 ادامه داد: ديرا که د سكوتم

 کرده. یخانم تو رو واسه پسرش خواستگار ميمر

 دور بود. ميتصورش هم برا یباز ماند، حت مهيختم و دهانم نبهت به مادر چشم دو با

 و آرام تر از قبل لب زد: ديکش یآه مادر

 .یدون یاول با پدرت صحبت کنم، تو که اخالقش رو م ديهم گفتم با من

 گرفتم. یانداخته و انگشتانم را به باز ريبه ز سر

 ؟یقبول نكرد چ اگه

 و گفت: ديلب گز مادر

 یاش م یهم دوست باباته. تو نگران اون نباش، من خودم راض بيتازه عمو حب ،یخوب نيپسر به ا قبول نكنه؟! چرا

 کنم.

کردن پدر نداشت اما  یدر راض یزنانه ا ی لهيگاه مهارت و ح چيلبم نقش بست، مادر ه یرو یلبخند تلخ ناخودآگاه

 کشيدم؟ یرا به رخش م نيداشت اگر ا دهيچه فا

 برخاستن کردم که مادر دوباره گفت: قصد

 «شه.  یم دايبابات پ یدرست کن! به دلم افتاده که امشب سر و کله  یزيچ هيشام  یبرا برو

 که به در خورد چشمانم را گشودم. یتقه ا با

 بله؟ -

 گفت:  یآرام یدر به داخل آورد و با صدا یکوچک من سرش را از ال سيپارم

 خاله؟ یخواب
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 شدم. زيخ ميدر جا ن زده و یلبخند

  ؟یداشت یخاله، کار نه

 .چانديشد و دستان کوچكش را در هم پ وارد

 شام. یايگفت صدات کنم ب مامان

 که جلب توجه نكنم از جا برخاسته و گفتم: نيا ینداشتم اما برا يیاشتها چيه

 آم خاله. یدارم م برو

 ساعت بود که همان طور نشسته در فكر فرو رفته بودم؟! چند

چشمانش گود افتاده بود. از اتاق خارج  ريو ز دهيسرم مرتب کردم، صورتم رنگ پر یو شال را رو ستادهيا نهيآ مقابل

 نور سالن چشمانم را زد. یشده و لحظه ا

 نكن! یطونيقدر ش نيا نيبش سيپارم -

 .ديچرخ یم زيثابت ماند که با خنده دور م سيپارم یسمت آشپزخانه رفته و نگاهم رو به

 بهش بگو! یزيچ هي یکه بخند نيا یفرهاد به جا -

 زد و گفت: یمن ثابت ماند. لبخند یکرد سر چرخاند و نگاهش رو یهمان طور که غر غر م باران

 !نيبش ايب زم؟يعز یاومد

 انداخته و وارد آشپزخانه شدم. ريبه ز سر

 .ديخوش اومد یليسالم بهار خانم. چه عجب، خ -

 را به فرهاد دوخته و لبخند زدم. نگاهم

 مزاحم شما هم شدم. ديسالم، ببخش -

 ومد؟يچرا ن ريام ؟یچه مزاحمت ه،يچه حرف نيا -
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 دانست؟ یمرا نم یگفتم، اصال مگر او خودش ضع زندگ یم ديلبم محو شد و نگاهم ثابت ماند. چه با یاز رو لبخند

 و گفت: ديعقب کش ميرا برا یصندل باران

 !نيبشجان  بهار

 یو دعوا نيجو سنگ نيباال انداخت. کاش به خانه بازگشته بودم، ا یفرهاد نازک کرد و او شانه ا یبرا یچشم پشت

 آن دو بر سر من را دوست نداشتم.

 گرفت گفت: یم یجا یصندل یگذاشت و همان طور که رو زيم یخوش رنگ را رو یپلو یپر از باقال سيد باران

 شه. یجان بكش، سرد م بهار

 یبهداشت سي. با شتاب خود را به سرودميام خورد حالت تهوع ام شدت گرفت و ناگهان از جا پر ینيغذا که به ب یبو

 ريخورد ش یکه به در م یمحكم یتوجه به ضربه ها یباال آوردم. ب نکيمعده ام را درون س اتيرسانده و تمام محتو

 !د؟ده بو. چه مرگم شدميصورتم پاش یآب رو یرا گشوده و مشت

 !نميدر رو باز کن بب ني! ا؟یبهار، بهار خوب -

 شد؟ یطور نيا یک از

 . بهار!یطور نيکنه رفت بخوابه االنم که ا یاومد گفت سرم درد م یدونم، وقت یم چه

هق هقم بلند  ی. دستم را مقابل دهانم گرفتم تا صداديرس یفرهاد و باران از پشت در به گوش م یگفت و گو یصدا

گونه  نيماندم و ا یم یباق یلعنت یخواست. کاش در همان خانه  یرا م ريخواست، دلم آغوش ام ینشود. دلم مرگ م

را  ريو ش دهيصورتم پاش یآب رو گريد یبودم. مشت رنجور شياز پ شيکردم. دلم گرفته بود و ب یهمه را زا به راه نم

 بستم.

 حلقه کرد. مياران مضطرب لبخند بپاشم! به سمتم آمد و دستش را دور بازوب یکردم به رو یرا گشودم و سع در

 دختر؟! هوي یشد یچ

 تكان دادم. ینف یرا به نشانه  سرم

 دکتر باران؟ رنگ به چهره نداره. ميبر یخوا یم
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 به جلو برداشتم. یکه به فرهاد چشم بدوزم قدم نيا بدون

 ترسه. یرو بده، بچه ام االن م سيپارم ی. تو برو غذامشيبر یکم بخوابه اگه خوب نشد م هيبزار  نه

 .ديمن را به سمت اتاق خواب کش زيحرف به سمت آشپزخانه رفت و باران ن یب فرهاد

 !نميجا بب نيا ني. بشنيحالت شده ا یخور یبس حرص و جوش م از

 گفتم: یتخت نشسته و به سخت یکمک او رو به

 باران، تو هم تو درد سر انداختم. ببخش

 و گفت: ديرا در هم کش شيها اخم

 .یکرد یحتما سرد ارم،يب نيدارچ یبرم برات چا نيبش ؟یباز چرت گفت تو

 شكمم گذاشته و با چشمان بسته لب زدم: یرا رو دستم

 شم. یکنه و حالت تهوع دارم. يه کم بخوابم خوب م یچند روزه که شكمم درد م نه،

 برد. مينشست و دستش را به سمت موها کنارم

 یو عرق نعناع م نيدارچ یرم واست چا ی. االن مگهيد ی! کال خودت رو ول کرد؟یدکترم نرفت هيبعد  نهيا حالت

 دکتر. مير یم یکنه. اگر بهتر نشد یآرم، معجزه م

 .دميرا در شكمم کش ميتخت رها کرده و پاها یرفت، تن خسته ام را رو رونياز جا برخاست و از اتاق ب بعد

 از گذشته از او وحشت داشتم! شيهفته به خانه بازگشته بود و من ب کيپدر بعد از  »

د خواه یدانستم که مادر م یبودن به اتاقم پناه بردم، م ريس یشام را آماده کرده و به بهانه  یخواست مادر سفره  به

گرفت. وارد اتاق شده  ینگاه پدر اول از همه مرا نشانه م ريبگذارد و بدون شک ت انيرا با او در م یموضوع خواستگار

پنجره رفته و پرده را کنار زدم، برخالف انتظارم چراغ اتاق سارا  متبه سدر را قفل کردم.  شتريب نانيو محض اطم

 یبه من م یاتاق خاموش بود. حس نيمواقع چراغ ا شتريکه او به دانشگاه راه دور رفته بود در ب یروشن بود. از زمان

 مانند من مضطرب و دل نگران بود. زياو ن دياست، شا ريگفت که فرد درون اتاق ام
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 یناخنم را به دندان گرفته و راه م یپنجره فاصله گرفته و شروع به قدم رو رفتن در اتاق کردم. همان طور گوشه  از

دانم چه قدر  ی. نمديبه گوش نرس يیصدا چيشكستن ظرف ها بودم اما ه یصدا ايپدر  اديرفتم. دائما در انتظار فر

و آرام  ديکش یم نييرا پا رهيدائم دستگ ی! فرددميبه عقب پر سکه به در خورد با تر یتقه ا یگذشته بود اما با صدا

 .ديکوب یبه در م

 بهار در رو باز کن! بهار،

در باز شد. مادر وارد اتاق شد و با چرخانده و  ديو به سمت در رفتم، قفل را در کل دهيکش یمادر نفس راحت یصدا با

 من آرام به گونه اش زد. دنيد

 !ده؟يخدا مرگم بده، تو چرا رنگ و روت پر وا

 کردم لبخند بزنم. یسع

 گفت؟ یچ ست،ين یزيچ

 گفت: ابيکم  یبرده بود، با لبخند اديرا از  شيچند لحظه پ ینگران يیکه گو مادر

که  انينگفت فقط گفت بگو ب یاديز زيچ یعنينداشت،  یقبال با پدرت صحبت کرده. مخالفت بيکه آقا حب نيا مثل

 .هيهم کل نيا

 .ديصورتم کش یزد و دست زمختش را رو یتلخ لبخند

 .یباش یات راض یبكنم الاقل تو از زندگ یاون که نتونستم کار یتو و باران بود، برا یآرزوم خوشبخت شهيهم

 گفت: یپاک کرد و با شاد یروسر یه چشمانش را با گوش اشک

ه ش یبه باران هم خبر بدم، دست تنها که نم ديذارم. با یپنجشنبه شب قرار م یخانم برا ميزنم به مر یزنگ م فردا

 آماده شد.

گونه ام روان شده از ذوق  یکه رو يیدانستم اشک ها یزد از اتاق خارج شد و من نم یهمان طور که حرف م مادر

 ؟یشگفت اياست 
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ما  یبه خانه  زيشب پنجشنبه قرار گذاشت. باران ن یعنيدو روز بعد  یخانم زنگ زد و برا ميآن روز مادر به مر یفردا

ار آن . انگینيريو ش وهيم ديو رفت و روب گرفته تا خر یريکردن خانه شتافت. از گرد گ زيمادر به تم یآمد و پا به پا

 داشتند!  جانياز من ه شتريها ب

دوستش داشتم. پدر  ايدن یکوچكم بود که به اندازه  سياز پارم یدادم نگه دار یکه در آن دو روز انجام م یکار اتنه

کرد. به انتخاب  یم یکمک را کرده بود و فرهاد هم دستورات باران را عمل نيانداخت بزرگتر یکه سنگ نم نيهم

ساتن  یروسر دم،يمراسم پوش یبار تن زده برا کياو را که به قول خودش تنها  یمشك_ديباران کت و دامن سف

 سر کردم. زيسبز داشت را ن ی هيرنگم را که دور آن حاش ديسف

 مختصر صورتم شدم. شيضرب و زور باران مجبور به آرا به

 نه؟ اي یشناس یتو نشسته رو م یکه جلو رو یخانم نيا نيحاال چشم هات رو باز کن بب خب

 یتر نشان م دهي. خط چشم نازک چشمان سبز رنگم را کشستمينگر نهيدرون آ یچشمانم را گشوده و به چهره  آرام

بختت مانند من نباشد.  دوارميمن است ام هيگفت چهره ات شب یم شهيداد، رنگ چشمانم به مانند مادر بود و او هم

 ب داشتم.بر ل زين یکمرنگ ینكرده بودم، رژ صورت را شگاه قصد برداشتن چيبلند دخترانه که ه یو ابروها یقلم ینيب

 به او دوختم. نهيزد ه و نگاهم را از داخل آ یلبخند

 ست؟ين اديز شمينظرت آرا به

 کج کرد. یو لبش را کم ديرا در هم کش شيها اخم

 تا من هم آماده بشم! سيپارم شيکه پر رنگ باشه؟ پاشو برو پ یرو صورتت دار شياصال آرا تو

 و گفتم: دميخنده از جا برخاستم، گونه اش را محكم بوس با

 .یرو بوس خواهر دستت

با عروسكش بود بغل زده و  ینشسته و مشغول باز نيزم یکوچک را که رو سينگفت، من هم پارم یزيو چ ديخند

 تكانش دادم.

 خاله چه طوره؟ عشق



 یيک قدم تا تباه

 
21 

 

 !گهيد ینتا شب منتظر بمو ديبچه از کجا بدونه عشق خاله چه طوره؟ با اون

 در حال ميزدن بود، گونه ها مليگل انداخته به سمت باران برگشتم که مشغول ر یگرد شده و گونه ها یچشم ها با

 !د؟يگو یپرده سخن م یحد ب نيآتش گرفتن بود و من در تعجب بودم که چه طور باران تا ا

 یباران به گوش م یخنده  یاز اتاق خارج شدم، صدا عيپنهان کرده و سر سيپارم ی نهيزده سرم را در س شرم

 گذاشتم. اطينكرده و پا به ح یاما توجه ا ديرس

*** 

 زيمن ن یزنگ در که بلند شد لرزش دسخت ها یشده بود. صدا انيغروب کرده و قرص ماه در آسمان نما ديخورش

سرم مرتب  ی. چادر را روديآشپزخانه کش شدت گرفت. مادر و پدر به استقبال مهمان ها رفتند و باران مرا به سمت

 کرد و گفت: 

 خب؟ ا،يب یچا ینيبا س ميصدات کرد یجا بمون وقت نيهم

. از ديرس یمهمانان به گوش م یو همهمه  یاحوال پرس یرفت. صدا رونيکه منتظر پاسخ بماند از در ب نيا بدون

رفتند. لبم را به دندان  یاز راه رو گذشته و به سمت سالن م دم،يسرک کش رونيکوچک آشپزخانه به ب ی چهيدر

 شد؟ یاما مگر م نميکردم بهتر بب یگرفته و سع

رد. ک یاش را پاک م یشانيانداخته و با دستمال درون دستش عرق پ ريآخر چشمم به امير افتاد که سر به ز ی لحظه

وارد  یبود که وقت یما طور یکه نامم را فرا بخوانند. خانه رفتم و منتظر بودم  یسر آشپزخانه به آن سر م نيدائم از ا

به  یديد چي. آشپزخانه سمت راست راه رو بود و من هیديرس یکوچک گذشته و به هال م يیاز راه رو یشد یم

گفتند و من در تعجب بودم  ی. از اتفاقات روزمره سخن مديرس یبه گوش م شيکم و ب شانينداشتم اما صداها رونيب

 رود؟! یخودشان سر نم یطور حوصله که چ

 عروس خانم گل ما کجاست؟ نيکه سخن دوست خوش تر است، ا ميحرف ها بگذر نيا از

 کرده بودند! هيرا به من هد ايخانم انگار دن ميحرف مر نيا با

 رسه. باران جان برو بهار رو صدا کن! یخدمت م االن

 .ستادميسماور ا یپا نت،يشد از در فاصله گرفته و کنار کاب یم کيباران که نزد یقدم ها یصدا دنيشن با
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 ! خوش رنگ باشه ها.زيها رو بر يیچا بهار،

و  ادستيبود. باران کنارم ا انيسماور برداشته و لرزش دستانم به وضوح نما یرا از رو یکه نگاهش کنم قور نيا بدون

 را از دستم گرفت. یقور

 !یسوزون یمن االن خودت رو م بده

 یدرست برخالف شب خواستگار خت،ير یخوش رنگ را درون فنجان ها م یرا به او دوختم که با آرامش چا گاهمن

 سرم مرتب کرد. یو چادر را رو ستاديبكشد. مقابلم ا رونيخودش که هر چه مادر کرد نتوانست او را از آشپزخانه ب

 کالفه گفتم:  یلحن با

 وسط؟ نيبود ا یچ ريچادر دست و پا گ نيا

 .ديرا در هم کش شيها اخم

 دست بابا. یو بهونه بد رونيب یلباس بر نيمونده با ا ني! همسيه

 را به دستم داد و دوباره گفت:  یچا ینيس

 خانم بعد هم امير و... ميو مر بيو با متانت برو جلو! اول واسه عمو حب آروم

 رفتم گفتم: یطور که جلو م همان

 خودم بلدم. گهيد رو که نيباران جان، ا باشه

نگاه ها به سمت من بازگشت.  یآرام از راه رو گذشته و وارد سالن کوچكمان شدم. گفت و گو قطع و همه  یقدم ها با

 زده انداخته و جلو رفتم. هيها تك یبه جمع حاضر که دور تا دور نشسته و به پشت يینگاه گذرا

 شده واسه خودش. یهزار ماشااهلل چه خانم ماشااهلل،

کردند و سر  یم یبود که تو کوچه باز روزيد نيشده. انگار هم یهم واسه خودش مرد ريشماست، ماشااهلل آقا ام زينک

 داشت. یو صداشون محل رو بر م

 گرفتم. بيرا مقابل عمو حب ینيهمه بلند شد و من س یخنده  یحرف مادر صدا نيا با
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 دخترم! یبش ريپ

 خانم متوقف شدم. ميزده و مقابل مر یلبخند

 خوردن داره. يیچا نيعروس گلم دردنكنه، ا دست

را که مقابل  یچا ینيجمع داد. س ليتحو یتصنع یپدر در هم رفت و مادر لبخند یخانم اخم ها ميحرف مر نيا با

. ديزلر یاش عرق کرده بود و دستانش م یشانيامير گرفتم سر بلند کرد و نگاه رنگ شبش در چشمانم گره خورد، پ

و تعجب  یبود از خوشحال کيدستش شدم. نزد رکنا یسارا یبرداشت و آرام تشكر کرد و من تازه متوجه  یفنجان

 بكشم. اديفر

 گفت: یحواله ام کرد و به آرام یچشمك

 زن داداش؟ یطور چه

اش فرو رفت و  قهيدر  شتريکنم. سر امير ب یسرش خال یرا رو یخواست چا یگل انداخت و دلم م ميگونه ها باز

 .ديسارا به گوش رس زير یخنده  یصدا

تنش کس قصد شكس چيحكم فرما بود که ه ینينشستم، سكوت سنگ نيزم یهم تعارف کرده و کنار باران رو هيبق به

بزرگ در دستش را به دندان  بيداشت س یافتاد که در آغوش پدرش نشسته و سع سيرا نداشت. چشمم به پارم

 شكست. یبود که سكوت را م یزياو تنها چ یسر و صدا زدم، ی. لبخندرديبگ

 سر اصل مطلب. ميبهتره کم کم بر خب

 به حرف آمد. زيخانم ن ميحرف پدر، نگاهم را به او دوخته و مر نيا با

 !دييآقا صابر، حق با شماست. بفرما بله

 داد. شيها ليبه سب یو تاب ديدرون فنجان را سر کش یاز چا یکم پدر

 بچه هاش هست. یخوشبخت یهر پدر یآرزو

نشان داد. همه سكوت کرده و چشم به  سيپوزخند زد و فرهاد خود را مشغول ور رفتن با دستان کوچک پارم باران

 دهان پدر دوختند.
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 هم نداشتم که اسم و رسمم رو زنده نگه دارد. یپسر دم،يکش یاديبزرگ کردن بهار زحمت ز یبرا من

کرد! نگهبان بازنشسته و تند  یگوش فلک را کر م شيها یخوب یداشت. آوازه  یشكوهپدر چه اسم و رسم با  و

 ما بود.  یبرا شيها يیمردم و تندخو یبرا شيهابودم. بله قربان دهيگاه لحن خوش از او ند چيکه ه يیخو

 خودت. یآقا فرهاد مثل پسرها نيهم یمن، حت ريکنه صابر جان. ام یو دختر که فرق نم پسر

رو بكشه. کسب و  یپول یو ب یخوام دخترم طعم ندار یحرف ها، من نم نيخب پدر و هزار آرزو. گذشته از ا یول بله

 ه؟يما چ ريآقا ام نيکار ا

 باعث شد به او چشم بدوزم. ريمردانه و مرتعش ام یصدا

 هياز دوستانم مشغول به کار بشم. حقوقش خوبه و خرج  یكيام تموم شده، قراره تو شرکت  یحاال که سرباز من

 ده. یدو نفره رو م یزندگ

 و با غرور گفت: ديکش لشيبه سب یباز دست پدر

 یخودش. من خوش ندارم دخترم خونه  یکه باران من از اول که ازدواج کرد رفت خونه  نيا گهيد یمسئله  خوبه،

 نباشه ها. یادب یحمل بر بدست مادر شوهر باشه، البته  ريپدر شوهر و ز

 فرو برود! نيبود از خجالت در زم کيمادر نشست و نزد یسرد بر چهره  عرق

 گفت: ینازک کرد و به آرام یخانم پشت چشم ميمر

من، قدمش رو تخم  یتو خونه  اديکه ازش کار بكشم. ب ستيمنه، قرار ن یکنم اما بهار جان مثل سارا یم خواهش

 ماست. یچشم ها

 مگه نه آقا فرهاد؟ ست،يمستقل بودن مهم ن یبه اندازه  زيچ چياما ه بله

 جنگ دانيبه م یکم مانده بود مجلس خواستگار ؟یآر اي ديکه تا آن لحظه نظارگر بود، مات مانده که نه بگو فرهاد

ما داشت من را هم نگاه نداشت و رس شيحرمت رفق یزبان پدر خبر داشتند اما او حت شيبدل شود هر چند همه از ن

تمام فكرها در  ريبه مخالفت بزند اما با حرف ام دمو  زديخانم برخ ميکه مر دميترس یفروخت. هر لحظه م یرا م

 ذهنم مدفون شد. یحفره 
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 شه. یکم پس انداز دارم، اگر پدر هم کمک کنه حتما مشكل خونه حل م هيحق با شماست. من خودم  بله،

 .انشاهلل

 نيخانم، شرمگ ميو سرخ شدن مر ريام دييو باز هم تا نينسبتا سنگ ی هيخص کردن مهرمراسم هم با مش ی ادامه

خانم من را که شرم زده  ميمراسم مر انيبرگزار شد. بعد از پا بيعمو حب یشدن باران و صبور نيشدن مادر، خشمگ

 و کنار گوشم گفت: ديبودم در آغوش کش ستادهيا یگوشه ا

 شه. یبا تو خوشبخت م رميدونم ام یمن از پدرت جداست دخترم، م یتو برا حساب

 ريمن و ام نيب بيتوسط عمو حب یتيمحرم ی غهيرا گفت و در مقابل نگاه مات من از خانه خارج شد. قرار بود ص نيا

 ود. نوشت بشوم سر یاول باز نيهر چند که ا ميباش یعقد و عروس یبه دنبال کارها یبه راحت ميخوانده شود تا بتوان

 نشسته و نيزم یخواب به اتاق رفتم، مادر وسط هال رو یبرا هيتوجه به بق یحرف و ب یاز رفتن مهمان ها پدر ب بعد

 کوفت. شيپا یرو

خونه  یبگه مرد مگه تو خودت اول زندگ ستين یكيشدم، آخه  دياز من برد؟ ده بار سرخ و سف يیچه ابرو یديد

 رو شروع کردم. یموکت زندگ كهيت هيشعله و  کيگاز  هيرفته من با  ادشي ؟یداشت

به کمكش  زيشد و باران ن یچا یگفت، مادر از جا برخاست و مشغول جمع کردن فنجان ها ینم چيکس ه چيه

 شتافت.

 》شرط و شروط بلند باال.  نيدخترش رو داره با ا یجور کردن برا هيزيخودش پول جه نميخوام بب یم حاال

تخت به خواب رفته بودم، نور  یرا از هم گشوده و نگاهم را در اطراف چرخاندم. در اتاق باران روچشمانم  یسخت به

 آورد! یآفتاب داشت چشمانم را از جا در م

 یافتاد، شاخه نبات زيم یرو نيدارچ ی. نگاهم به فنجان چادميبه گردن خشک شده ام کش ینشسته و دست ميجا در

هم کنارش جا خوش کرده بود. از جا برخاسته و بعد از مرتب کردن سر و وضعم از اتاق خارج شدم. به آشپزخانه که 

خواب آلود مشغول خوردن  یکج و صورت یا مقنعهنشسته و با  زيهم پشت م سياز فرهاد نبود، پارم یخبر دميرس

 صبحانه بود. 

 ؟یشد داريقدر زود ب نيچرا ا سالم،
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 اران انداختم که مانتو به تن داشت و تازه وارد آشپزخانه شده بود.به ب ینگاه

 !زميبر یبرات چا نيبش

 و گفتم: ستادهيا زيتوجه به حرفش مقابل م یب

 ؟یر یم کجا

 !گهيد نيرو ببرم مدرسه، بش سيپارم

 نان داخل دهانم گذاشته و گفتم: یا تكه

 برمش. یم من

 گفتم: ديبگو یزيکه چ نيرا درشت کرد و قبل از ا چشمانش

 .یايخواد ب ینم گهيرسونم. تو د یهم م سيبرم خونه، سر راه پارم ديبا

 .ستيحالتم که خوب ن ؟یبر یخوا یکجا م ،یکه تازه اومد تو

 حواله اش کرده و گفتم: یچشمك

 بهت زحمت دادم. یکاف یبره، دستت دردنكنه به اندازه  ديبا یرفتن

 .ديرا در هم کش شيها اخم

 الاقل صبحانه بخور! ،یشام که نخورد ؟یشد یقدر تعارف نيچرا ا تو

 و گفتم: دهيکش سيپارم یگونه  یرو یدست

 خاله؟ ميترسم دوباره حالم به هم بخوره. بر یتونم، م ینم

سر مرتب کرده  یخواهد. شالم را رو یبلند شد، معلوم بود دلش هنوز هم خواب م زيزد و از پشت م یبند مين لبخند

 و گفت: ديکه به در برسم باران دستم را کش نيدوشم انداختم. قبل از ا یرا رو فميو ک

 شه. یباشه الزم م شتيپ نيا
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 که آن ها را درون دستم گذاشت و دوباره گفت: ميبگو یزيبه اسكناس درون دستش انداخته و خواستم چ ینگاه

 هم نگو، مواظب خودت هم باش! یچيه ريبگ

 .ميکوتاه از خانه خارج شد یرا گرفته و با خداحافظ سيارمزدم، دست پ یکم جان لبخند

*** 

م کرد اما من فكر یم یزبان نيريش ميداشت و برا یکنان گام بر م یل یهمان طور که دستم را گرفته بود، ل سيپارم

به خانه بازگشته است؟ نگران نشد من شب را کجا گذرانده ام؟ مگر مرد نبود، مگر  ريکه ام نيا یبود.در پ گريد یجا

 نداشت، مگر عاشق نبود؟ رتيغ

به جانم افتاده بود.  جهيگرفتم.  باز هم حالت تهوع و سرگ شيخانه را در پ ريرا به مدرسه رساندم و خود مس سيپارم

 چپاندم تا در خانه آن را بخورم. فميو داخل ک دميخر یچيساندو نيهم یعلتش باشد برا یگرسنگ ديفكر کردم شا

از پشت  يیبرنداشته بودم که صدا یشدم و هنوز قدم اطيرا در قفل چرخاندم، وارد ح ديو کل ستادهيدر ا پشت

 کرد. خكوبميم

 شمس! خانم

 ت: و گف ستاديبود مقابلم ا یو به سمت صاحب صدا برگشتم. صاحب خانه که مرد نسبتا جوان ستادهيا

 جواب نداد. یاومدم دم در هر چه قدر در زدم کس شبيد سالم،

 به خانه بازنگشته بود، کجا شب را به صبح رساند؟  شبيد ريام پس

 انداخته و گفتم: ريبه ز سر

 خونه نبودم شبيمن د بله،

روزهاست که اخطار قطع  نيو هم ديشمس شما هم مثل خواهر من، قبض آب و برق و گازتون که پرداخت نكرد خانم

 . اجارتون هم که دو ماه عقب افتاده، من گناه کردم که به شما خونه دادم؟اديب

 را در مشتم فشرده و بغضم را فرو خوردم. ديکل
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کم مراعات  هيما نذاشته خانم،  یبرا شيدعواتون که هر شب به راهه آسا یاما صدا ستميها به کنار من فوضول ن نيا

 !ديکن

 کنم. یخودم درستش م ديکم وقت بد هيخواهم،  یعذر م من

 و گفت: ديکوتاهش کش یبه موها یدست

 من مجبورم دست به دامن شما بشم. ست،ين یاما وقت رهيو آقا ام یستيحساب من شما ن طرف

 من واقعا شرمنده ام. بله،

 بكن! یکار هي زتيشرمنده خواهر من. فقط تو رو جون عز دشمنت

 تيسه طبقه سوئ یانداخته و وارد شدم. در خانه ا ديم به سمت خانه گام برداشتم. قفل را در کلتكان داده و آرا یسر

پشت در  نيزم یپرتاب کردم. رو یرا گوشه ا فمي. کميآن هم مانده بود یاول از آن ما بود که در اجاره  یطبقه 

 نشسته و صورتم را به دست پوشاندم.

 .یخودت و من ساخت یکه برا یزندگ نيلعنت به ا ر،يبه تو ام لعنت

ما آغاز شد هر چند که  یرفت و آمد او به خانه  شيکم و ب ر،يمن و ام نيموقت ب تيبعد از خواندن خطبه و محرم »

زنگ در شانه را  یبلندم بودم. با صدا یو مشغول شانه زدن موها ستادهيا اطيمن هنوز از حضورش شرم داشتم. در ح

 سر کرده و به سمت در رفتم.به  یتخت گذاشتم، چادر یرو

 اومدم. بله،

 فرو بردم. بانيسر در گر زيبود من ن ستادهيکه به پشت در ا ريسر به ز ريام دنيرا گشوده و با د در

 .سالم

 داخل! دييبفرما سالم،

 نشست گفت: یتخت م یگذاشت. همان طور که رو اطيپا به داخل ح یمقابل در کنار رفته و او به آرام از

 ؟یدوست دار ليپاست تو
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 و با تعجب گفتم: دهيسوالش جا خوردم، چادر را محكم تر چسب از

 !بله؟

 .ديکش رونيرا ب یشلوارش فرو برد و پاکت بيسر داد، دستش را در ج یکوتاه ی خنده

 رو واسه تو آوردم. نيا ،یباش ليتو هم مثل سارا عاشق پاست ديشا گفتم

 یها ليگرفتم و آرام تشكر کردم، سر پاکت را گشوده و نگاهم به پاست که مقابلم گرفته بود را از دستش یا بسته

از آن ها را که شكل قلب بود برداشته و به سمت دهان بردم، خوش مزه  یكيدرون آن افتاد.  یو خوش مزه  یرنگ

 .لممرد مقاب یداد، طعم احساس پاک و خالصانه  یبود. طعم عشق م

 ما بود. داريد یبهانه  نيباتريو ز نياول ليپاست د،يخند زيو او ن دميخند

 پسرم؟ یجان، خوب ريام سالم

 از جا برخاست و با متانت گفت: ريو خنده ام را فرو خوردم. ام دهيمادر از جا پر یصدا با

 د؟يممنون، شما خوب هست سالم

 تو!  ميبر ايب ،یجا نشست نيپسرم. چرا ا شكر

 و دلچسبه. یجا بهتره، هوا هم بهار نيا نه

 تعجب هم به حاالتم آن اضافه شد. ر،يام یمانند لبو قرمز شده بود که با حرف بعد ميگونه ها باز

 .ميبزن یگشت هي مياومدم دنبال بهار خانم تا بر ديشما اجازه بد اگه

 زده و گفت: یلبخند مادر

 رو منتظر نذار! ريکه نه. بهار برو آماده شو مادر، آقا ام چرا

ا با ر ميکردم لباس ها یبه او انداخته و سع یپا بال در آورده و به سمت اتاق پرواز کردم! از پنجره نگاه یبه جا يیگو

 بلندم یزدم و موها یبه تن داشت. لبخند یرنگ یساده و آب یمردانه  راهنيو پ یپارچه ا یاو ست کنم. شلوار مشك
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رنگم  ديسف یرنگ به تن کردم، روسر یآب یمراه مانتورا به ه نگمر یسرم جمع کردم. شلوار مشك یباال پسيرا با کل

 به دست از اتاق خارج شدم. فيسر گذاشته و ک یداشت را رو یآب ی هيکه حاش

بود سر بلند  اطيرنگم را به پا کردم. مادر که مشغول جارو زدن ح یو مشك یعروسك یو کفش ها ستادهيدر ا مقابل

 کرد و با لبخند رو به ما گفت:

 ه همراهتون!خدا ب ديبر

 نامعلوم حرکت کرد. یو او به سمت مقصد ميشد بيعمو حب نيسوار ماش ر،يهمراه ام به

*** 

 یرو ريبه خواست ام م،يزد یقدم م گريد کيحرف کنار  ی. بميشد ادهيرا مقابل پارک متوقف کرد و با هم پ نيماش

 حوض کوچک نشسته و او به حرف آمد. یرو به رو مكتين

 دلبسته اش شدم. یکه من باهاش هم قدم شدم، حرف زدم و حت یهست یدختر نياول تو

 دهانش را فرو خورد و دستانش در هم گره خورد. آب

مهربون و خندونت بودم. تمام  یچشم ها یمن در پ د،يخوند یو درس م ديکرد یم یهمون روزها که با سارا باز از

تونم ندم و ب گرانيتا ناخواسته بهونه دست د نمت،يبب پشت سر گذاشتم تا بتونم دوباره یدو سال رو به سخت نيا

 بنشونم. یحرف دلم رو به کرس

من هستم. در مقابل چشمان متعجبم تند تند  ريشد که مخاطب ام یحلقه زده بود و من باورم نم ميدر چشم ها اشک

 دوخت و آرام ادامه داد: کرد. نگاهش را به من یچيد و با آوای شيرين صدايش آن را بيان م یکلمات را کنار هم م

 سازم یرو برات م یزندگ نيو بهتر رميگ یرو برات م یعروس نيمونم، بهتر یبابات م یتموم شرط ها یمن پا بهار

 کنم، خب؟ یم ستيرو راست و ر زيمن همه چ یمن و عشقم بمون یفقط تو با من باش! تو پا

 انداخته و دستانم را در هم قالب کردم. ريخواسته اش عجيب برايم تازگی داشت. سر به ز یاين حرف ها، حت تمام

 گفتم: نيلرزان و شرمگ يیصدا با

 سد راهمون بشه. ايدن یاگه همه  یحت ز،يهمه چ یمونم. پا یهم تا تهش م من
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 جلو آورد. یزد و سرش را کم یلبخند

 .نميبب یخوام جنگل چشم هات رو بارون یوقت نم چيه بهار

 او نيز خنديد و گفت:  دم،ياراده خند یحرف سر بلند کرده و ب نيا با

 آد از اين حرف ها بزنم؟ یبه من نم چيه،

 را مقابل دهانم گرفته و با خنده گفتم: دستم

 نه. یرو بخوا راستش

آمد اما او دل به آدم اشتباهی زندگی اش بسته بود. به دختری که با وجودش تمام دنيا سد راه  یشدن به او م عاشق

 شد. نگاهش رنگ غم گرفت و من خنده ام را فرو خوردم، لحظه ای گمان کردم که از حرفم دلگير شده است. یاو م

هيچ چيز رو  یخواد تو زندگ ینماگه به ضرر من يا خودت باشه. دلم  یحت یخوام راستش رو بهم بگ یهميشه م من

 .یکن یاز من مخف

شلوارش  بيسر تكان دادم و دل کندن از چشمانش عجيب سخت بود! از جا برخاست و دستش را درون ج یآرام به

 فرو برد.

 م؟يقدم بزن یکم یموافق

 یهوا ريول امو به ق ميهم قدم شد گريد کيکرده و از جا برخاستم. دست در دست هم با  دييسر حرفش را تا با

 بود! یبهار بيعج ز،ييپا

*** 

بودند. قرار بود  یبه دنبال خانه بود اما هر دو خانواده غرق در شاد رمحمديو ام هيبه دنبال جور کردن جهز مادر

به دنبال وام  ميبرگزار شد تا بتوان یبرگزار شود. عقد محضر ريام یپدر یبزرگ خانه  اطيدر ح یمراسم عروس

 .ميازدواج باش
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 نيو بهتر نيسنگ یبه دنبال طالها رمحمديرود. ام ینم ادميگاه از  چيه ميعقد رفته بود ليوسا ديخر یکه برا یروز

 یپسرش چندان راض یها یولخرج نيگفت اما از رفتارش معلوم بود که از ا ینم یزيخانم چ مياجناس بود. مر

 به پا بود! یاما من در دلم عروس ستين همه تجمل نيبه ا ازيکرد که ن ی.  مادر هم دائم مخالفت مستين

ها باشد و کاش  نيخواهد عروسش صاحب بهتر یکند. دلش م یبه خاطر من چه ها م ريکردم که ام یفكر م نيا به

کرد.  یداريرا خر یعروس ليهم با سهم خود وسا ريمن را  و ام ی هيگونه نبودم. مادر با همان وام ازدواج جهز نيا

 مانده بود.  یباق یعروس یتا برگزار یماه و اند کي. نيريش یايرو کي يیبايخوب بود، به ز زيهمه چ

 مهمانان بودم. ته خودکار را به دندان گرفته و گفتم:  ستيو مشغول نوشتن ل هال مقابل مادر نشسته درون

 مامان؟ یک گهيد

 فت:گرفت رو به من گ یباران را م یتلفن نشسته و شماره  یکه پا مادر

 ؟یرو نوشت یرباقريم خانم

 :دميدر هم رفت و با غم رو به مادر غر ميها اخم

 ...گهيباران بودند، د یاون ها که عروس مامان

کنار  یچوب رخت ینهاده و برخاستم. چادر را از رو نيزم یتمام ماند، کاغذ و قلم را رو مهيزنگ در حرفم ن یصدا با

 گذاشتم. اطيبرداشته و پا به ح یورود

 اومدم. بله،

 :دميلب غر ريکردم ز یطور که چادر را بر سر م همان

 خبرته، زنگ سوخت!  چه

 . ديخندان سارا ابروانم از تعجب باال پر یچهره  دنيرا گشوده و با د در

 !نيلباسم رو بب ميبر ايب بهار،

 زده و گفتم: هيتك یبه چهارچوب در آهن نهيبه س دست
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 رز زنگ زدنه؟چه ط نيسالم، دوما ا کيعل اوال

 و گفت: ستاديا نهياز من دست به س ديتقل به

 !ميحرف نباشه، دوما زود باش بر اوال

 تاسف تكان داده و گفتم: یبه نشانه  یسر

 !اميبذار برم به مامان بگم و ب ،یستيبه جونت کنن آدم بشو ن جون

 بلند گفت: يیبرنداشته بودم که مرا کنار زد، از همان جا با صدا یقدم هنوز

 ما. یآد خونه  یمبنفشه بهار داره  خاله

ه آن ها ک ی. مقابل خانه ميکرد یکوچه را سپر ريمس گريد کيو با  ديرا گفت و در را به هم کوفت، دست مرا کش نيا

 .ستاديسارا در را هول داد و عقب ا ميديرس

 !دييبفرما

 یکه باغچه  یاطيرا پر کرده بود، ح اطيح یمحمدحرف وارد شده و نگاهم را در اطراف چرخاندم. عطر گل  یب

. ستادميقرار داشت ا اطيح انيکه م یرنگ و وارنگ پر بود. جلو رفته و مقابل حوض کوچك یکوچكش از گل ها

 حوض بودم. نيقرمز ا یها یعاشق ماه شهيهم

 داخل! ميبر

خانم درون هال نشسته و چرخ  ميرنگ گرفته به جلو گام برداشتم. مر یو آب یسارا نگاهم را از حوض سفال یصدا با

 خوش کرده بود. و سبز رنگ مقابلش جا یميقد یاطيخ

 .سالم

 و گفت: ديپاش ميبه رو یمن سر بلند کرد، لبخند مهربان یصدا دنيشن با

 !نيدخترم، بش سالم



 یيک قدم تا تباه

 
34 

 

نشستم. سارا مانتو را از تن  نيزم یمقابلش رو یچالندم به آرام یچادر گلدارم را در دست م یطور که گوشه  همان

آن را  د،يرنگ را از دست مادرش قاپ یا روزهي. جلو آمد و لباس فانداخت یگوشه ا یدر آورد و به همراه روسر

 کودکانه گفت: یمقابلش گرفت و با شاد

 طوره؟ چه

 فتم:بر لب نشانده و گ یشده بود. لبخند آراسته پورياش با گ نهيس یشد و رو یگشاد م یبلند که از کمر کم یراهنيپ

 قشنگه! یليخ

 خانم گفت: ميو مر ديخند تيرضا با

 مونده اما مثل بچه ها ذوق داره که لباسش زودتر از همه آماده بشه. یماه تا عروس دو

 زانو نشست و دستانش را دور بازوان مادرش حلقه کرد. یرو سارا

 ندارم. شتريداداش که ب هيکنم مامانم،  چه

 او را از خود جدا کرد و گفت: یخانم به سخت ميمر

 عروسم خشک شد! یگلو اريشربت ب وانيل هيخب. برو  لهيخ

 خواست گفت: یو همان طور که بر م ديلب برچ سارا

 من رو گرفت؟ یجا ومدهيعروس به خونه ن هنوز

 به من انداخت و گفت: یخانم نگاه مينگفتم، مر چيسر داده و ه یا خنده

 دنبال کارت ها؟ دير یم یک

 انداخته و با شرم گفتم: ريبه ز سر

 .زهايچ نيدنبال کارت و لباس و ا مير یگفت فردا م ريام

در هم رفت. با کف دست قلبش را مالش  شيرا بردارد اما ناگهان اخم ها راهنيتكان داد و دست جلو برد تا پ یسر

 لب گفت. ريز یزيداد و چ
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 و با ترس گفتم: دهيرا جلو کش خود

 خانم، حالتون خوبه؟! ميشد مر یچ

 بود را بپوشاند.  قشيدرد عم یکرد صورت در هم مچاله شده اش که نشانه  یو سع ديکش یآه

 خوام. ینم زيچ چيه گهيد نميرو بب رميام ی. من عروساش گرفته یقلب دوباره باز نيمادر، ا خوبم

 کرده و به او چشم دوختم. اريت اختسارا سكو یدهان باز کنم که با صدا خواستم

 .بايز یسه بانو یهم سه تا شربت خنک برا نيا

 زيم یشربت خوش رنگ را رو یها وانيل یحاو ینيخانم هم چنان در هم و غم زده بود. سارا س ميمر ی چهره

 مادرش چشم دوخت. یگذاشت و به چهره 

 مامان؟! یخوب

 بر لب نشاند و گفت:  یخانم لبخند ميمر

 بهار شربت بذار! یدخترم، برا آره

 کرد؟ یرا در پس چهره پنهان م شيچرا او غم و دردها یبه راست و

عزم رفتن کردم. بعد از وداع با آن ها  زيبه خانه بازگشت من ن ريکه ام یآن ها بودم و زمان یغروب در خانه  کينزد تا

 کرد. خكوبميم ريام یبر نداشته بودم که صدا یاز خانه خارج شدم اما هنوز قدم

 !بهار

 .ستاديو مقابلم ا موديرا پ نمانيب یبه عقب بازگشتم، فاصله  متعجب

 آم. یباهات م كه،يتار هوا

 :آرام گفت ميدينبود سر تكان داده و با او هم راه شدم. مقابل خانه که رس یکه تا خانه فاصله ا نيزدم، با ا یلبخند

 خونه رو حل کردم. مشكل
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 را درشت کرده و گفتم: چشمانم

 !؟یطور چه

 شلوار مردانه اش فرو برد. بيزد و دست در ج یلبخند

 یروز م هيرهن کردم انشاهلل  ینقل یخونه  هيکه از وام مونده بود  یبابا و اون پول ی هيخودم، سرما یپس انداز ها با

 .نه ايآد  یخوشت م نيبرمت بب ی. حاال فردا ممشيخر

 داد. یست خود را در آغوشش رها کنم اما شرم اجازه نمخوا یدلم م یشاد از

 وقته. ريتو، د یبر بهتره

 قدم در خانه گذاشتم. ريوصف ناپذ یبا شاد زيبلند دور شد، من ن یتكان داده و با گام ها یدست

*** 

 یآشپزخانه  ،ی. سالن نقلبايکردم، کوچک بود اما ز یم فيخانه تعر يیبايرفتم و از ز یسر به آن سر م نياز ا دائم

از آن دخترمان  یكيگفت  یم ريرنگ بود. ام یصورت یگرياز اتاق ها به رنگ کرم و د یكياپن و دو اتاق خواب که 

 شدم. یاست و من رنگ به رنگ م

 آد؟ یم خوشت

 گفتم:  یبا شاد دميکش یو حمامش سرک م يیطور که درون دستشو همان

 و جمع و جور. یقشنگه، نقل یليخ

کوچک گذشته و وارد هال شدم. دستم را به  یبلند از راه رو یآورده باشم با گام ها اديرا به  یزيکه چ يیوناگاه گ به

نگاهم را که حس کرد به سمتم برگشت.  ینيزده بود چشم دوختم. سنگ هيگرفته و به امير که به کانتر تك واريد

 زد و سر تكان داد. یلبخند

 ه؟يچ

 م؟يبد ديبا یرو چه جور پولش
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 گفت:  اليخ یشلوارش فرو برد و ب بيداخل ج دست

 رسونه. یخودش روز خدا

 و گفتم: ستادهيا مقابلش

 به سوال من داشت؟ یچه ربط نيا

 آورد و با لبخند نييکه نگاهم را به او بدوزم سر بلند کردم. سرش را پا نيا یسر گردن از من بلندتر بود و برا کي

 گفت:

دوست با مرام قرض کردم، خورد  هياش هم از  هيکم هم بابا کمک کرد. بق هيهم بهت گفتم که وام گرفتم،  روزيد

 ؟یهست یخورد بهش پس می دم، تو نگران چ

 نه چندان دور بودم. یکمتر از اين حرف ها است و نگران آينده ا یاو خيل یدانستم که سرمايه  یم

 م:در چشمانم حلقه زده و با بغض گفت اشک

 ؟یجورش کن یخوا یم یچه جور ري. امیزندگ نيتو، نگران ا نگران

 در هم رفت. شيها اخم

 .ميجا نبود نيکردم االن ا یتو بود، اگه جورش نم یشرط بابا نيا

، دانستم یام را نم هيگر ليخودم هم دل ی. حتديپر پشتش کش یموها انيو او دست م ديگونه ام چك یرو یاشك قطر

 ذهنم فعال شده بود. یبه تازگ ايگو

 هيکنم تو فقط گر یرو حل م زيتنه همه چ هيرو به من بسپار! خودم  زيگم همه چ یمگه نم ؟یکن یم هيچرا گر بهار

 نكن!

کردم می  یهمين حرف کافی بود تا من بی خيال همه چيز شوم. از او برای خودم قول چراغ جادو ساخته و گمان م و

 اه کنار بزند.تواند همه ی موانع را از سر ر

 مردانه گفت:  یرا پاک کرد و با لبخند مينوک انگشت اشک ها با
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 که مامان منتظره. قراره امشب عروسش مهمونش باشه. ميهم بهتره بر حاال

 و گفتم: دهيام را باال کش ینيب

 .ميهم بخر ینيريباشه ش ادتيراه  سر

 چشمش گذاشت و گفت:  یرا رو دستش

 چشم بهار خانم. یرو به

*** 

 ماند. رهيخانه خ یكيتار یبرد و نگاه من رو اطيرا داخل ح نيماش

 ست؟ين مامانت

 شد گفت:  یم ادهيکه پ طورهمان

کو  یول ستيبهش گفتم واسه قلبت خوب ن یکرد. ه یم زيبابا رو تم یداشت مغازه  دمشيد یعصر نيهم هست،

 گوش شنوا؟

 .زد یبستن در رفته بود به سمتم آمد و لبخند یکه برا ريشدم. ام ادهيرا در دست گرفته و پ ینيريش ی جعبه

 .گهيتو د ميبر ؟یستاديا چرا

. در را گشود و عقب نميخانه را خاموش بب نيا یرفت و من پشت سرش گام برداشتم. عادت نداشتم چراغ ها جلو

فشرد نام مادرش را  یق را مبر ديوارد شد و همان طور که کل زين ريرا از پا کنده و وارد شدم.ام مي. کفش هاستاديا

 صدا زد.

 ؟يیمامان خانم کجا مامان،

 .ديسمت سالن گام برداشتم و او به آشپزخانه سرک کش به

 عروست اومده. نيبب ايخانم، ب ميمر
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 سست ميافتاده بود گام ها نيزم یکه رو یجسم دنيبرداشتم اما با د یگريحرفش خنده ام گرفت، قدم د دنيشن از

 ام حبس شد. نهيو نفس در س

 بذار برم ببينم... ده،يکنم خواب فكر

خانم با چشمان  ميافتاد. مر نيزم یاز دستم رو ینيريش یحرفش را فرو خورد. جعبه  یبرق را فشرد و ادامه  ديکل

با شتاب به سمتش رفت، سرش را در آغوش گرفته و  ريزد. ام یم یافتاده و رنگ صورتش به کبود نيزم یبسته رو

 هم چنان مات مانده بودم. اما ديچشمم چك یاز گوشه  یزد. قطره اشك یم اديدائم نامش را فر

 . زنگ بزن بابا، د بدو!ميکمک کن بلندش کن ايخشكت زده بهار؟ ب چرا

 یک ،ديرس یک بيدانم عمو حب یبود. نم بيمنتظره و عج ريغ زيهمه چ دم،يام شدت گرفت و به سمت تلفن دو هيگر

نشسته و به در اتاق عمل  مارستانيب یداخل راه رو یصندل یبه خود آمدم رو یاما زمان ميرساند مارستانياو را به ب

انداخت.  یم شيکرد و چنگ به موها یم یرو را ط اهطول ر رينشسته و ام نيزم یرو بيچشم دوخته بودم. عمو حب

 .ميديبا باز شدن در اتاق و خروج مرد سبز پوش هر سه از جا پر

 با شتاب به سمت دکتر رفت و گفت: ريام

 دکتر؟ حال مادرم چه طوره؟ یشد آقا یچ

 بود. یاز هرگونه حس یدکتر عار یاما صدا ديلرز یاز بغض م شيصدا

 داشت؟ یقلب یماريب یسابقه  مادرتون

 کار برد؟ چرا فعل گذشته را به که  دميشياند یذهن م در

 جمله را ادا کرد:  کيمات مانده بود و تنها  ريام

 ... نه؟گهيلش خوبه د ...حا

 .ديزده ام چك خي یگونه ها یمن رو یانداخت و اشک ها ريسر به ز دکتر

 اين سابقه ی بيماری که مادر شما داشتند بايد بيشتر مراعات می کرديد. با
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های معنی خوبی نداشت. داشتند؟ مراعات می کرديد؟ چه بر سرمان آمده بود؟ چه شده بود که من نمی  حرف

 فهميدم؟!

 ما...ا ميکار قلب. من و همكارانم تمام تالشمون رو کرد انيپا یعني نيرگ آئورت مادر شما پاره شده و خب ا متاسفانه

 ريام یشانه  یدامه ی حرفش را فرو خورد. دستش را رومرد مقابلش دوخت و ا یماتم زده  یرا به چهره  نگاهش

 گذاشت و گفت: 

 باش پسر! صبور

ام  ی. نگاه اشكدميرا د شيبار غم، خم شدن زانوها نيا ريز شياز کنارش گذشت و من خورد شدن استخوان ها بعد

صبور و  شهيمرد هم ني. باور نداشتم که اختير ینشسته و با سوز اشک م نيزم یدوختم که رو بيرا به عمو حب

گاه  چيلرزانش نبود ه یهق هق مردانه و شانه ها ی. صورتش را با دست پوشانده بود و اگر صدازديمحكم اشک بر

 کردم. یباور نم

کرد.  یکابوس وجودم را در خود غرق م کيمانند  زيزانو زده و من مات مانده بودم. همه چ نيزم یهم چنان رو ريام

 کردم؟ یم چه گونه باور یبه راست

رفت و چشمانش  یراحت نيباشد. به هم دهيرس انيتپش قلبش به پا یخانم، آن زن مهربان و دوست داشتن ميمر

 بسته شد؟

که در راه رو بودند با  یافراد یسقوط کرده و مقابل دهانم را گرفتم تا هق هقم بلند نشود. پرستارها حت یصندل یرو

 》. نديکردم که نبود تا بب یفكر م يیکردند و من دائم به سارا یاه مدر هم شكسته نگ یخانواده  نيترحم به ا

خاطرات گذشته تلخ تر از حال امروز من بود. از  یخورد سر بلند کردم. به راست یکه به در م يیضربه ها یصدا با

 سال مقابلم ثابت ماند. انيزن م یدر را گشودم. نگاهم رو یپشت در بلند شده و به آرام

 داد و گفت:  لميتحو یمادرانه ا لبخند

 بهار جان؟ یخوب

 خوبم. ممنون

 درون دستش را مقابلم گرفته و گفت:  ظرف
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 زرد پخته بودم گفتم برای تو هم بيارم. شعله

باال بود. زنی تنها، مهربان و بسيار کنجكاو.  یطبقه  ی هيرا گرفته و به آرامی تشكر کردم. خانم سرمست همسا ظرف

 واحدش نظارگر بحث من و صاحبخانه بوده است. یاز پنجره شک نداشتم که 

 .یکه نبود نياومد در خونتون مثل ا شبيد ،یزد یحرف م یديبا مج دميد

 بدل شده بود. نيقيحرف ناخودآگاه لبخند زدم. شكم به  نيا با

 خواهرم بودم. ی خونه

 که من را به رگبار سواالتش ببندد گفتم:  نيگفت و قبل از ا یآهان

 شعله زرد ممنونم، با اجازه. بابت

خواست از  یدر را به هم کوفتم. شايد حرکتم زشت و زننده بود اما مگر چاره ی ديگری برايم مانده بود؟ حتما م و

کانتر گذاشتم و خواستم به سمت کاناپه  بروم که وسط راه متوقف شدم، امير من شعله  یامير  هم بپرسد. ظرف را رو

برگردد گرسنه باشد. کاش تلفنش را مانند  یوقت ديشا ،گذاشتم خچاليف را برداشته و درون زرد دوست داشت. ظر

 .رميتوانستم از او خبر بگ یفروخت و من م ینم ليوسا هيبق

 یکرده بود، درست مانند زندگی ما. تمام آن روز ها خيو به سمت کاناپه رفتم.  دهيکش رونيب فميرا از ک چيساندو

 گذشت. یاز مقابل چشمانم م لميف کيسخت مانند 

 یم هيو گر ديکش یخاک سرد نشسته و سارا را محكم نگه داشته بودم تا به صورتش چنگ نيندازد. فرياد م یرو 《

. مادر کنارم نشسته و چادرش را ديکش یرا به رخم م قتيآزرد و حق یزنان گوشم را م ونيو ش هيگر یکرد. صدا

 بود. دهيصورت کش یرو

وفت و من ام ک نهيس یسارا قابل کنترل نبود. با آرنج محكم به قفسه  گريمردان که بلند شد د یاال اهلل ال اهلل  یصدا

 اما مهم نبود. ديچيدر بدنم پ یرا به عقب پرتاب کرد. درد بد

 : ديو با درد فرياد کش ديدو تيبه سمت جمع سارا

 مامان! د؟يرو کجا می  بر مامانم
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 یام م ی. دلم به حال مرد رنجور زندگختير یصدا اشک م یتابوت را گرفته و ب یبه امير افتاد که جلو نگاهم

 دايقدرتش ز يیقصد مهار سارا را داشتند اما گو یمانده بود. مادر به همراه زن یبرزخ باق نيو تنها در ا كهيسوخت،  

خواند  یم هيمادر مرث یبراون بلند شد. مداح که با سوز يش یخاک گذاشتند و دوباره صدا یشده بود! تابوت را رو

او را به عقب  یسارا حلقه شد و به سخت فينح یمردانه دور شانه ها ی. دستديچرخ یدور سرم م ايانگار تمام دن

 .گريکس د چيکردند نه من و نه ه یدرد را درک م ني. خواهر و برادر تنها مانده بودند،. تنها خودشان اديکش

خوانند!  یبا نگاهشان مرا عروس بد شگون و نحس م يیآزار دهنده بود. گو ميراب یمردم از همان روز خاکسپار نگاه

 وداع کند؟ اياش با دن یقبل از عروس یماه و اند کيبود که مادر شوهرش درست  یآخر کدام عروس

 خواند: یمدام در گوشم م باران

 شه ها. یحرف ها  رو بشنوه حالش بدتر م ني.اميرمحمد اارنديفقط دنبال بهونه هستن تا حرف در ب مردم

 یم تيتسل یبرا ليها و فام هيکه همسا یداغ از من است. تمام مدت نيا یمن خودم هم باورم شده بود که نحس اما

 زدم. یبخت شوم زار م نيپختم اما در دل بر ا یشستم و م یکردم، م یم يیرايآمدند من پذ

کردم. سارا در اتاق با زور آرامبخش به  یو خفقان آن خانه حس را مهفت روز گذشت و من تازه سكوت  باالخره

پله ها نشسته و  ی. امير رودميسرک کش رونيرا گشوده و به ب ینبود. در خروج بياز عمو حب یخواب رفته و خبر

 در سكوت چشم به ماه دوخته بود. 

 تم:و گف دميجلو رفته و کنارش نشستم، دستانم را از سرما به هم مال آرام

 ؟یجا نشست نيا چرا

 لرزان گفت:  يیکه نگاهم کند با صدا نيا بدون

 قلبش خبر داشتم باز هم مراعات نكردم.  تيکه از وضع نيمن بود. با ا ینگران زندگ شهيهم

 ادامه داد:  یدستانش گرفت و به سخت انيرا م سرش

 یبهار کاش اون روز تنهاش نم یخاک گرفته بردار به گوشش نرفت. وا یبهش گفتم دست از اون مغازه  یچ هر

 کردم. یگذاشتم، کاش خودم کمكش م

 شد. یگذاشتم اما دهانم باز نم شيبازو یو من توان حرف زدن نداشتم. دستم را رو ديگونه ام چك یرو ميها اشک
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. بهار، هر لحظه منتظرم ستيشه که ن یم نمکه نداشت. هنوز باور يیچه برنامه ها نه،يمن رو بب یبود عروس آرزوش

 ره تو تنت مادر.   یسوز م ن،يجا نش نيدر رو باز کنه و بگه ا

ام آر یبرا یحرف یاو تصور کنم، حت یتوانستم خود را جا یلحظه نم کيشكستم.  شتريو من ب ديلرز شيها شانه

 کردنش نداشتم!

لرزان  يیگذاشته و با صدا شيبازو یدستم را رو گريلب نام خدا را صدا زد. بار د ريو ز ديصورتش کش یرو یدست

 گفتم: 

 تو. ميجان پاشو بر امير

 زده و آرام ادامه دادم:  یتلخند هيگر انيم

 ره تو تنت. ی! سوز منيجا نش نيا پاشو

را به من دوخت و مانند من تلخند زد. از جا برخاست و دست من را هم گرفت، با هم به سمت اتاق  سشيخ نگاه

 .ديرس یم انيکابوس تلخ به پا نيا ديکردم تا شا یکردم، خوابش م یخوابش م دي. باميرفت

*** 

 و کنار آن ها بودم. بيعمو حب یچهل روز در خانه  نيکه بود برگزار شد. تمام ا یچهلم هم به هر سخت مراسم

گشت. کارش شده بود  ینشست و غروب باز م یرفت، آنجا م یکوچكش م یهر روز صبح از به مغازه  بيحب عمو

 ینشست و قاب عكس مادرش را بغل م یدرون اتاق م زيکرد. سارا ن یم یا هيزد نه گال ی. نه حرف منيو هم نيهم

بر سر خود  يیاز بی حواسی بال دميترس یرفت م یهر بار که م گرفت. امير هم خود را با کارش مشغول کرده و من

 .اورديب

و به سقف  دهيرخت خواب دراز کش یتخت رو ینمانده بود. شب بود و من در اتاق سارا، پا یتا زمان جشن باق یزيچ

 ميرا که مر برخاستم، بافت قرمز رنگ زيمسجد محل بلند شد من ن یاذان که از گل دسته ها یمانده بودم. صدا رهيخ

 شدم. اطيبافته بود بر شانه انداخته و وارد ح ميخانم برا
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حوض نشستم.  یو پا دهيکش یزدند. آه یچشمک م ميبر لب داشت و ستارگان به رو یدرون آسمان لبخند ماه

با  يیشدن دمپا دهيکش یقرمز رنگ دوخته و بغضم را فرو خوردم. با صدا یها یو خسته نگاهم را به ماه ريدلگ

 سر بلند کردم.  اطيکف ح یميقد یها کيسرام

 حوض نشست. یبه سمتم آمد و کنارم پا شانيپر یبا چشمان پف دار و موها رمحمديام

 !؟یداريب چرا

 به حوض دوخته و آرام لب زدم: گريرا بار د نگاهم

 برد. ینم خوابم

 داد و به سمتم خم شد. هيحوض تك یرا به لبه  دستش

 امون. یسر خونه و زندگ ميبهتره که ما هرچه زودتر بر طيشرا نيتو ا فكر کردم، یليخ من

چهره  اطيو روشن ح کياحاطه شده بود چشم دوختم، در آن تار اهيس یها شيبلند کرده و به چهره اش که با ر سر

 کرد! یوحشتناک جلوه م مياش برا

 !؟یبگ یخوا یم یچ

 .ميپا در هوا بمون فيبالتكل ميتون یهم نم گهيشه جشن به راه انداخت، از طرف د یکه نم طيشرا نيبهار، تو ا نيبب

 سر و ته و با غصه لب زدم: یب یها ینيمقدمه چ نياز ا کالفه

 خب؟

 ماند. رهيرا به دندان گرفت و به رو به رو خ لبش

 !ميجشن رو بزن ديق ديبا

دانستم. از جا برخاسته و خواستم به خانه بازگردم که  یشوم را م قتيحق نيا زيدر چشمانم حلقه زد اما من ن اشک

 دوباره گفت:

 تو خونمون. ميبر یرو م هيمادرت حرف زدم، فردا اسباب و اثاث با
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چشم به هم زدن به دست  کيدر  ميو من پا تند کردم. تمام آرزوها ديگونه ام غلت یدرشت اشک رو یها دانه

 شده بود! دهيسرنوشت شوم بلع

*** 

به سمت اتاق سارا گام برداشتم.  یخداحافظ یکوچكم را بسته و قرار بود به خانه بازگردم. از جا برخاسته و برا ساک

فشرد، آن قدر محكم که هر لحظه  یو پرده را در دست م ستادهيدر را گشوده و به او چشم دوختم. پشت پنجره ا

 شود! یکردم قرار است در دستش متالش یحس م

 !سارا

 ريساک را در دست فشرده و سر به ز یصدا به سمتم برگشت و نگاه خسته اش را حواله ام کرد. دسته  دنيشن با

 انداختم.

 رم. یدارم م من

از اشكش را به چشمانم دوخت و دست جلو آورد تا گونه ام را لمس کند.  زيبه سمتم برداشت. چشمانش لبر یگام

 دستش را در دست فشرده و بغضم را فرو خوردم.

 مراقب خودت و آقاجون باش! مراقب؛

به  پشت در ريکند. ام شتريمن داغ دلش را ب یاشک ها دنيخواستم د یزدم، نم رونيرا گفته و با شتاب از خانه ب نيا

 را به نيزدم. ماش هيتك شهيگرفته و سرم را به ش یجا نيماش یجلو یصندل یحرف رو یبود. ب ستادهيانتظارم ا

 گفت: یحرکت در آورد و به آرام

 .کشن یاون ها رو م يیاالنم مامانت و باران دارن زحمت جا به جا م،يها رو برد ليوسا صبح

داشتم که بغض  ميخورد و من ب یم شهيشلوغ شهر چشم دوختم. قطرات باران بر ش یها ابانيسكوت به خ در

 نبود. یدرد کار آسان نيببرد اما پنهان کردن ا یحال خرابم پبه  ريخواستم ام یآزاردهنده ام سر باز کند. نم

*** 
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 رونيشده بود. آه پر حسرتم را ب دهيمادر و باران چ ی قهيکه به سل یخانه ا م،يوارد خانه شد گريد کيهمراه  به

کتش را از  ريام از ماتم را به خود گرفته بود. یما طرح یو نقل بايز یفرستاده و نگاهم را در اطراف چرخاندم. خانه 

 مبل انداخت. یدسته  یتن خارج کرد و رو

 .دنديزحمت کش یليمادر و رو باران دردنكنه، خ دست

کرم رنگ درون سالن رفتم.  یپاسخ به سمت مبل ها یکنم. ب یاريخانه آن ها را  نيا دمانيسخت بود که در چ ميبرا

 رنگش گره خورد. یو نگاهم در چشمان مشك ديبه سمتم آمد، دستم را از پشت کش ريام

 ؟یکه جشن برگزار نشد ناراحت نيا از

 بر لب نشاندم. یرنگش گرفته و لبخند یمشك راهنيزد. نگاهم را از پ یمردانه و گرفته اش موج م یدر صدا یديناام

 و گفتم: دهيکش ششيبه صورت پر ر یدست

 .هيمن کاف یبرا یکه تو کنارم نيهم نه،

 یما شروع تلخ یزندگ یو من به آغوش امنش پناه بردم. به راست ديام را نرم بوس یشانيلب نشاند، پ بر یلبخند

 》گونه آغاز شود.  نيمن ا يیايرو یکردم زندگ یگاه تصور نم چيبه مانند زهر تلخ بود. ه زيداشت، همه چ

 چيبه ساندو یبغض پردرد گاز نيفرو خوردن ا یکند. برا یآن روزها اشک را مهمان چشمانم م یادآوري زين هنوز

برده و  ورشي یبهداشت سيمعده ام به دهانم هجوم آورد. به سمت سرو اتيدرون دستم زدم اما به ناگاه تمام محتو

زمستان سرد  نيدردآور بود.  چرا ا ميبرا ستيچ ازحال بد  نيکه ا نيتصور ا یخواستم حدس بزنم، حت یعق زدم. نم

 نداشت؟ انيپا

 زدم. رونيلباس بر تن کرده و از خانه ب گري. بار دافتمي یم یدرد درمان نيا یبرا ديد، بانبو یا چاره

*** 

فشردم. اگر  یرا در دست م فميزرد رنگ درون سالن نشسته و بند ک یها یصندل یشلوغ، رو شگاهيآزما درون

 کردم؟ یم ديشد چه با یبدل م نيقيحدسم به 

 شمس! خانم

 خواند از جا برخاسته و گفتم: یپرستار که نام مرا فرا م یصدا دنيشن با
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 بله؟

 به من انداخت و گفت: يیگذرا نگاه

 شماست. نوبت

رنگ  ديسست به سمت اتاق رفتم، دو زن با روپوش سف یشانه جا به جا کرده و با گام ها یرنگ را رو یمشك فيک

 .و مشغول سخن گفتن بودند ستادهيدرون اتاق ا

 .سالم

 اشاره کرد و گفت: یتكان داده و من به جلو گام برداشتم. به صندل یاز آن دو سر یكيبه سمتم بازگشتند،  دو هر

 !نيبش

 :دميکش اديهم فشرده و در دل فر ینشسته و او با سرنگ به سمتم آمد، چشمانم را رو یصندل یرو

 زده باز بشه! خي یزندگ نيبه ا گهيگناه د یب هي یخودت کمكم کن! نذار پا ايخدا

 شد. تموم

 زخم گذاشت و لب زد: یرنگ را رو ديسف یپرستار جوان چشم باز کردم، پنبه  یصدا با

 !اديرو سفت فشار بده تا خونش بند ب نيا

 درون اتاق رفت. زيپنبه گذاشته و نگاهم را به او دوختم که از من فاصله گرفت و به سمت م یرا رو دستم

 بارته؟ نياول

 گنگ گفتم: یتكان داده و با لحن سر

 !؟یچ

 داد. لميتحو یبه من انداخت و لبخند کج ینگاه مين

 ؟ید یخون م یباره که دار نيگم اول یم
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 یامن است. لب ه ريقصد او تحق ايدار مرا به تمسخر گرفته  شيزبان ن نيبا ا دمينفهم یاز حرفش نداشتم، حت یدرک

 ام را از هم گشوده و لب زدم: دهيخشك

 .نه

 تكان داد و گفت: یمن مات مانده بود سر یجياز گ يیکه گو پرستار

 !ريرو بگ شتيجواب آزما ايفردا صبح ب ،یبر یتون یم

 و از جا برخاستم. دهيکش نييرنگم را پا یمشك یمانتو نيآست

 شه؟ من عجله دارم. ینم زودتر

 رفت گفت: یطور که به سمت در محوصله و کالفه همان  یب یلحن با

 عجله دارن. همه

 و بلند گفت: ستاديچهارچوب در ا انيم

 .یبعد نفر

 .ستادميبه جلو برداشته و کنارش ا یگام

 د؟يبكن یکار هيشه  ینم

 د:لب ز مينسبتا مال یکه با لحن ديو رنجورم چه د دهيرنگ پر یدانم درون چهره  یانداخت، نم ميبه سر تا پا ینگاه

 تونم برات بكنم. یکار م یچ نميمنتظر باش بب رونيب

 یرنگم چشم دوختم، دلم هوا یمشك یگرفته و به کفش ها یسرد و زرد رنگ سالن جا یصندل یرو گريد بار

 پروراند. یخوش گذشته را در سر م یروزها

و روزها بر وقف مراد غلتک افتاده  یرو مانيآغاز شده بود. زندگ شيها یو تلخ یبا تمام سخت ريمن و ام یزندگ《

بودم.  دهيرا چش یطعم خوش زندگ یگذشت و من به تازگ یمشترکمان م یشد. حدود سه سال از زندگ یم یسپر
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بار آخر  یبرا فونيزنگ آ یآن ها بروم. با صدا یبا من تماس گرفته و خواسته بود به خانه  ريآن روز صبح پدر ام

 . ابمي نانياطم زينگاهم را در خانه به گردش در آوردم تا از بابت همه چ

 را برداشته و گفتم: فونيآ

 بله؟

 بهار؟ یا آماده

 آم. یدارم م آره،

 دنيرا گشوده و با د یشانه جا به جا کرده و از خانه خرج شدم. در ورود یرا رو فميرا سر جا نهادم، ک فونيآ

 حواله اش کرده و گفتم: یزده بود نگاه متعجب هيرنگ تك ديسف ۲۰۶که به  رمحمديام

 !ه؟يچ نيا

 سر داد. یکوتاه یگرفت و خنده  نياش را از ماش هيتك

 و... لياتومب ن،يگن ماش یم بهش

 کرده و با تمسخر گفتم: زياز اتمام حرفش چشمانم را ر قبل

 ه؟يک یگم برا یم  نه،يدونم ماش ی. میهه! چه قدر که تو خوش مزه ا هه

 رنگش را به چشمانم دوخت و لب زد: ینگاه مشك ستاد،يرا دور زد و مقابلم ا نيماش

 من و تو. یبرا

رفتم. در را گشوده و سرم را به داخل  نيبكشم، دستانم را به هم کوفته و به سمت ماش اديفر جانيمانده بود از ه کم

 زدم. یانش غر مبردم، مدت ها بود برای خريد ماشين که به ج

 وای امير، خيلی خوبه!-

 !ميبر نيبش

 اش را اشغال کردم. یکنار یگرفت و من صندل یفرمان جا پشت
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 فقط پولش از کجا؟! ر،يقشنگه ام یليخ

 طور که دستش بند فرمان بود به سمتم بازگشت. همان

 زده؟ نياز دوستانم بنگاه معامالت ماش یكيبهت گفتم  شيچند روز پ ادتهي

 تكان دادم. یه ذهنم فشار آورده و سرب یکم

 .ادمهيآره  آره،

تنور  دميآد. من هم که د یبردارم و باهام راه م یتونم قسط یبخوام م نيگفت اگه ماش شش،يسر رفتم پ هي امروز

 نون رو چسبوندم. یداغه سر

 داد. سرم را کج کرده و گفتم: لميتحو يیرا گفت و لبخند دندانما نيا

 هم بهش اضافه شد؟ نيماش م،يما هنوز تو قسط خونه موند آخه

 رنگش در هم گره خورد. یلبش محو شد و ابروان مشك یاز زو لبخند

 داره؟ یجا، چه بد نيرهن خونه دادم ا یپا ميکه قرار بود بد یاون پول م؟يدار یبد یما االن مگه زندگ بهار،

 :گفتم نيريش یشده و با لبخند ليبه سمتش متما یکم

 که آقاجون منتظره! فتيحاال هم راه ب ،یکن یم یمن هر کار یشاد یکه برا ممنون

 ميکه در انتظار داشت يیزده و به روزها هيتك شهيرا به حرکت در آورد. سرم را به ش نيلبخند زد و ماش گريد بار

هم به  ريخواست من و ام یداد، دل م یته دلم را قلقلک م شهيکه باران داشت هم یمرفع ی. خانه و زندگدميشياند

 کرد. یسست و سست تر م ام یزندگ یادهايخواستن ها بن نيهرچند که ا ميبرس زيهمه چ

*** 

 را مقابل خانه متوقف کرد و رو به من گفت: نيماش

 کار دارم، تو برو تو! يیجا من
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خانه  نيشدم. هنوز با گذشت سه سال پا گذاشتن در ا رهيرا از رو به رو گرفته و به چشمان غم زده اش خ نگاهم

 .کند یم یتداع شيآن روز نحس را برا یخانه، خاطره  نيدانستم که ا یدشوار بود. خوب م شيبرا

 گشودم لب زدم: یتكان داده و همان طور که در را م یسر

 شه. یفقط زود برگرد! آقاجون ناراحت م باشه،

چرخاندم.  اطيگشوده و نگاهم را در ح ديشده و در را به هم کوفتم. در را با کل ادهينگفت. پ چيتكان داد و ه یسر

 یغم م یبو زيقرمز نبود. در را به هم کوفته و جلو رفتم، همه چ یپر گل و حوض ماه یاز آن باغچه  یخبر یگريد

 داد!

 انيخانه جر نيکه در ا یسال ها بود که زندگ يیکرد، گو یخشک و درختان برهنه، بغض را مهمان دلم م اطيح

مبل درون سالن نشسته و مات به مقابل چشم  یرو بيو به سمت خانه گام برداشتم، عمو حب دهيکش ینداشت! آه

 دوخته بود.

ه او بلند رو ب يیگذاشته و با صدا یرا گوشه ا فميک ختم،يکنار در آو یرا از تن کنده و به همراه شال به جا رخت مانتو

 گفتم:

 ن.آقاجو سالم

 دهيکمر خم ش،يموها یديو چروک چهره اش، سف ني. چديپاش ميبه رو یرا به من دوخت و لبخند خسته ا نگاهش

 آمده بود؟ یشگيبود. چه به روز آن مرد هم یباور نكردن مياش برا

 کجاست؟ ريزودتر منتظرت بودم. ام ،یکرد ريدخترم. چه قدر د سالم

 بر لب نشانده و به سمتش گام برداشتم. یلبخند

 گرده. یکار داشت، زود بر م يیجا ريشد. ام ريکه د ديببخش

 شدم رو به او گفتم: یتكان داد. همان طور که وارد آشپرخانه م یسر

 د؟يخور یم یچا

 .ستين یبرات زحمت اگه
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ه انباشته شده ب یو زباله ها فيز ظروف کثا یباز ماند. کوه مهيمقابل دهانم ن یصحنه  دنيآشپزخانه شدم و با د وارد

 کرد! یم یدهن کج ميرو

 لب غرولند کنان ريآب را گشودم. ز ريو ش ستادهيا نکيتاسف تكان دادم. پشت س یبه نشانه  یو سر دهيکش یآه

 گفتم:

 کنه. یم یخونه زندگ نينه انگار دختر تو ا انگار

بلند  سر گريگام برداشتم. بار د بيبه سمت عمو حب یکردن آشپزخانه، با دو فنجان چا زياز شستن ظرف ها و تم بعد

 شد. رهيکرد و به چشمانم خ

 دردنكنه دخترم. دستت

 لب گفتم: ريگذاشته و ز زيم یرا رو یچا یفنجان ها یحاو ینيس

 کنم. یم خواهش

 :مبل رها کردم. رو به او گفتم یبرداشته و تن خسته ام را رو یفنجاک

 کالس داشت؟ سارا

 تكان داد و گفت: یسر

 .یايجا ب نياتفاقا به خاطر سارا از تو خواستم که به ا آره،

 نگران گفتم: یگذاشته و با لحن زيم یرا رو فنجان

 شده؟! یچ

 زد و گفت: یلبخند

 کرده. یپسرش خواستگار یها سارا رو برا یاز بازار یكي. راستش رهيدخترم، امر خ نترس

 و ادامه داد: ديکش یجگر سوز آه

 زنده ام؟ گهيمگه من تا چند وقت د ره،يسر و سامون بگ ديزود با اي ري. سارا هم دهيخوب یليخ پسر
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 و دلخور گفتم: دهيرا در هم کش ميها اخم

 آقاجون؟ انشاهلل... هيچه حرف نيا

 از اتمام حرفم دستش را باال گرفت و گفت: قبل

و ر گريباشه شما حرف هم د یهر چ ،یبا سارا حرف بزنم، خواستم تو بهش بگحرف ها که تعارفه. من نتونستم  نيا

 .ديفهم یبهتر م

گذشت با  یم کيبار یرا از من گرفت. سارا همان طور که از راه رو یفرصت هرگونه پاسخ یباز شدن در ورود یصدا

 بلند گفت: يیصدا

 خوبم. یبابا سالم

 به سمتش برداشتم، دستانش را از هم گشود و با شادی گفت:  یجا برخاسته و قدم از

 .ميافتاد ما هم هست ادتيبهار خانم. چه عجب  سالم

 را سخت در آغوش فشرده و گفتم: او

 .یخانم گل، خسته نباش سالم

 .ديکش رونيرنگ را از سر ب یمشك یانداخت و مقنعه  نيزم یرا رو فشي. کديکش رونيرا از آغوشم ب خود

 !رميم ینگو که دارم م یاز خستگ آخ،

کرد به دخترکش چشم دوخته بود. سارا فنجان  یم داديکه مهر پدرانه در آن ب یدر سكوت، با چشمان بيحب عمو

 مبل رها کرد. یبرداشت و تنش را رو زيم یرا از رو یچا

 از جا برخاست رو به ما گفت: بيحب عمو

 رم مغازه، فعال خداحافظ. یم من

 هم فشردم. یرا رو ميپلک ها یلحظه ا یبه من کرد و من برا ینامحسوس ی اشاره

 .خداحافظ
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 باش بابا! مراقب

 و گفت: ديدرون فنجان را نوش اتياز محتو یتكان داد و به سمت در رفت. سارا جرعه ا یپاسخ سارا سر در

 کجاست؟ ريام

 .مديکش آن انيم یآزاد کرده و دست ديرنگم را از بند کل یمشك یموها

 داشت. کار

 زد و گفت: یشخندين

 روزها همه کار دارن. نيا

 که لبريز از محبت باشد مانند عقرب نيش داشت! فرسنگ ها از خودش دور شده بود. کالمش بيش از آن  سارا

 ای باال انداخته و گفتم:  شانه

 خودته.  داداش

دانستم چه گونه سر صحبت را باز کنم. بعد از  یشد. نم یفنجان چا دنيبدهد مشغول نوش یکه پاسخ نيا بدون

 شد رو به او گفتم: یکوتاه که در سكوت سپر یگذشت مدت

 ه؟يچ ندهيآ یبرنامه ات برا سارا

 و گفت: ستاديا نهيگذاشت، دست به س زيم یرا رو فنجان

 قدر برات سخته؟ نيکه ا یبگ یخوا یم یشده بهار؟ چ یچ

 برداشته شد. لبم را با زبان تر کرده و گفتم: ميشانه ها یاز رو یبار يیحرف گو نيا با

 .اديبرات خواستگار ب قراره

 گفتم: عيبر زبان براند سر یکه کالم نيدر هم رفت. قبل از ا شيناگاه اخم ها به
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حاال که درست هم  ؟یريغم بغل بگ یو زانو ینيخونه بش نيکنج ا یخوا یم یکنندـ اصال تا ک یروز ازدواج م هي همه

 شه و... یداره تموم م

 گزنده گفت: یحرفم از جا برخاست و با لحن انياز پا قبل

 آره؟ ،یحرف ها رو به من بزن نيبهت گفته که ا بابا

اما مهلت نداد و با شتاب به سمت اتاقش گام برداشت. پشت سرش به راه  برخاسته و خواستم دهان باز کنم متقابال

 افتاده و گفتم:

 .یدون یرو تو بهتر از من م نيخواد، ا یتو رو م یپدرت فقط خوشبخت سارا

 نگفت. چيو ه ستاديبه من، مقابل پنجره ا پشت

 از من خواست... نيهم یحرف ها رو بهت بزنه برا نيمن، آقاجون خودش نتونست ا زيعز نيبب

 .هيخال یليمامان خ یجا

 انداختم. ريهم فشرده و سر به ز یرا رو لبانم

 .گهيد زيچ چيجونشم نه ه یحق داره که بخواد از دست من راحت بشه، فقط بال اباب

 تخت نشاندم. یبه جلو برداشتم. دستش را در دست گرفته و او را رو یتكان داده و قدم یسر

 فرستمش. یاگه بد بود اصال خودم م نشيبب اديکنه. بذار ب ینم یتو رو مجبور به کار یکس سارا،

 بر لب نشانده و گفتم: ینگفت. لبخند چيبه من انداخت و ه ینگاه مين

 پشت سرش هم نگاه نكرد. گهيرفت د د،يقشنگت رو د یتو و اخالق ها ديشا اديبذار ب اصال

 :ديلب ِغر رينازک کرد و ز یچشم پشت

 مزه. یب

 پشت دستش را نوازش کرده و گفتم: آرام
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 ؟يیسارا باشه

 کالمم کرده و گفتم: یچاشن جانيه یسكوت پر درد کم نيشكستن ا ینگفت. برا چيتكان داد و ه یسر

گه  یم یگم از کجا آورد یداده، م هيتك نيماش هيبه  ريام دميد روني. از در اومدم بشد یچ یدون یامروز نم سارا،

 .دمشيخر

 کودکانه گفت: یرا درشت کرد و با شاد چشمانش

 اش کو؟ ینيريپس ش مبارکه،

 جا برخاسته و گفتم: از

 ما بخوره. یبه کله  یباد هيشما رو بده هم  ینيريدنبالمون. هم ش اديب ريزنم ام یزنگ م االن

در  ريکردم. موضوع را که با ام یشب خواستگار یمناسب برا یلباس ديروز به ضرب و زور سارا را وادار به خر آن

 دهيآن ها داغ نداشتن مادر را با گوشت و استخوان چش یگذاشتم غم چشمان او کمتر از سارا نبود. هر دو انيم

رد ک یرفت و روب خانه شدم. سارا کمک که نم شغولم گريرا گذاشته و من بار د یقرار خواستگار بيبودند. عمو حب

 تازه قصد منصرف کردن مرا داشت. چيه

در  یتخت نشسته و کتاب یرو اليخ ی. بگرفتم شياتاق سارا را در پ ريخانه راحت شد، مس یزيکه از بابت تم الميخ

 در هم رفت. ميزده و اخم ها هيبه چهارچوب در تك نهيدست داشت. دست به س

 گذره؟ یم خوش

تاسف تكان داده و قدم در اتاق گذاشتم. مقابل کمد بزرگ و  یبه نشانه  ینگفت. سر چيبه من انداخت و ه ینگاه مين

 و رو به او گفتم: دهيکش رونيگشودم. لباس مورد نظر را ب و در آن را ستادهيرنگ ا یقهوه ا

 مهمون ها نمونده. دنيتا رس یزيلباست رو بپوش! چ پاشو

 انداخت. یرا بست و گوشه ا کتاب

 کنم. یم یمن هم که نقش مترسک رو باز د،يو دوخت ديديکه خودتون بر شما
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. آن قدر خسته بودم که توان سر و کله زدن با او را دميام کش یشانيبه پ یتخت انداخته و دست یرا رو لباس

 نداشتم.

 !نميالاقل بذار تو رو تو لباس عروس بب دميمن که لباس عروس نپوش ؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م سارا

بر لب نشاندم. ترحم را دوست نداشتم اما هنوز حسرت آن جشن و  یرا به چشمانم دوخت و من تلخند نگاهش

 کرد. یم ینيدلم سنگ یباد رفته روبر  یآرزوها

 از او گرفته و گفتم: نگاه

 هم به سر و صورتت بكش! یدست هيرو بپوش،  لباست

 یبود. در ورود شيدر دست مشغول کندن کفش ها ینيريش یافتاد. جعبه  رياتاق که خارج شدم چشمم به ام از

 را از دستش گرفتم. ینيريش یرا گشوده و جعبه  یا شهيش

 رسند. یمهمون ها م گهياالن د ،یکرد ريقدر د چه

 شد نگاهش را در اطراف چرخاند. یطور که وارد م همان

 . سارا کجاست؟یممنون تو هم خسته نباش سالم،

 گرفتم. شيآشپزخانه را در پ ريام را فرو خورده و مس خنده

 . لباس هات رو گذاشتم تو اتاق برو عوض کن! سارا هم تو اتاقشه.ممنون

*** 

به سارا چشم دوختم. بغ  گرينمانده بود. با اضطراب دستانم را در هم قالب کرده و بار د یزيآمدن مهمان ها چ تا

 در هم بود. شينشسته و اخم ها یصندل یکرده رو

 امشب رو تحمل کن! هيوقت.  هي ینكن یزيآبرو ر سارا،

 تفاوت گفت:  یب یبه من انداخت و با لحن ینگاه مين

 !ديخواد بكن یدلتون م یکه گفتم هر کار من
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را به دندان  یسرخ رنگ بيمبل نشسته و س یرو ريفرستاده و از آشپزخانه خارج شدم. ام رونيرا با حرص ب نفسم

 تفاوت بودند؟! یحد ب نيخواهر و برادر چه گونه تا ا نيا یگرفته بود. به راست

 گفتم: رياز او نبود. رو به ام یگشتم، خبر بيعمو حب یتكان داده و با چشم در پ یسر

 آقاجون کجاست؟ پس

 دست به اتاق اشاره کرد. با

 دخترم؟ یداشت یمن کار با

 یرنجور گره خورد. کت و شلوار سورمه ا یصدا به عقب برگشته و نگاهم در چشمان ستاره باران مرد دنيشن با

 بود. افتهي نتيز نيريش یبه تن داشت و لبانش به لبخند یرنگ

 به لباس تنش انداخت و گفت: ینگاه

 طوره؟ چه

 دستانم را به هم کوفته و گفتم: یشاد با

 !یعال

 گفت: یبر لب نشاند و به آرام یتلخند

 بودمش. دهيخر ريام یعروس یبود. برا ميمر ی قهيسل

زده اش را درون  دندان بيچشم دوختم. س ريچنگ انداخت. سر برگردانده و به ام ميمحو شد و بغض به گلو لبخندم

 گذاشت و از جا برخاست. زيم یرو یدست ريز

 .بخورم يیهوا هيرم  یم

. تنها غم مياز زمان عاشق شدنمان نداشت ینيريش یخاطره  چيزد. درد آور بود که ما ه رونيبا شتاب از خانه ب بعد

 .بخشد اميکرد جو حاکم را الت یبود سع مانيکه زده بود پش یو حرف ريکه از حال دگرگون ام بيبود عذاب. عمو حب

 کجاست بابا جون؟ سارا
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 بر لب بنشانم. یلبخند گريبود که بار د نيتالشم در ا تمام

 نمونده که... یزيآشپزخونه، چ تو

 حرفم شد. لبم را با زبان تر کرده و گفتم: انيزنگ در مانع از پا یصدا

 .دنديرس

سر مرتب کرده و پشت در به  یچادر گلدار را رو زي. من نگام برداشت اطيتكان داد و به سمت ح یسر بيحب عمو

 رسا گفتم: يیبه جلو برداشته و با صدا ی. گامديرس یبه گوش م یاحوال پرس ی. صداستادميانتظار ا

 .ديخوش آمد یليخ سالم،

 :و گفت ستاديبر سر داشت لبخند زنان مقابلم ا یکه چادر مشك یانساليآن ها به من دوخته شد. زن م یهمه  نگاه

 .زميممنون عز سالم،

 مقابل در کنار رفته و گفتم: از

 داخل! دييبفرما

که نام او چه  دميشيبه داماد انداخته و با خود اند یکردند. نگاه تيمهمانان را به داخل هدا زين بيو عمو حب ريام

 بود؟

 !دينيبش دييشناس بفرما قتيحق یآقا مهران، آقا بفرما

 لب گفتم: ريباال انداخته و ز يیابرو

 مهران. آها،

وضع خراب بازار بود.  ان،ينشستم. بحث آقا یمبل دو نفره ا یرو ر،يکنار ام زيگرفته و من ن یمبل ها جا یرو مهمانان

دادم. از دخترش مهردخت  یگفت و من در سكوت گوش م یمشغول صحبت با مادر داماد شدم، در واقع او م زيمن ن

 مارستانيمراسم نبود. از مهران گفت که پزشک است و در ب نيگفت که به علت وضع حمل قادر به حضور در ا

درسش را به اتمام  یکه به تازگ نيمادر، از سارا گفتم. از کمال و متنانتش، از ا کيبه مانند  زيمشغول به کار. من ن

 سارا شده بودند. ی فتهيآن ها ش رايها نبود ز فيتعر نيبه ا یازيرسانده است هر چند که ن
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 خانم ثابت ماند. با سر اشاره کرد و گفت: ميعكس مر ینگاهش را در اطراف چرخاند و بر رو زن

 هستند؟ بيهمسر آقا حب شونيا

 چادر را در دست فشرده و لب زدم: ی گوشه

 .بله

 افسوس سر تكان داد و گفت: با

 نداشت.هم  یسن امرزتش،يب خدا

سبتا ن يیشناس با صدا قتيسكوت برقرار شد که خانم حق یتشكر کردم. مدت کوتاه یانداخته و به آرام ريبه ز سر

 بلند رو به جمع گفت:

 عروس خانم ما کجاست؟ نيا پس

 جا برخاسته و گفتم: از

 آد خدمتتون، با اجازه. یم االن

 ديسف وارينشسته و نگاه پر اخمش را به د یصندل یرو خكوبيتند کرده و وارد آشپزخانه شدم. سارا هم چنان م پا

 مقابل دوخته دوخت.

 و به اون نه؟ یکن ینگاه م نيخوشگل تر از داماده که به ا واريد نيا یعني

 گرفتم. یآن جا یو رو دهيرا عقب کش یجلو رفتم. صندل دميرا که د سكوتش

 زشته خجالت بكش! پاشو چند تا... سارا،

 !د؟يزن یگپ م ديدار ديو خودتون نشست نيمعتل گذاشت رونيو بهمه آدم ر نيا

 از جا برخاسته و کالفه گفتم: ريام یصدا با

 خوره. یشم، تكون نم یخواهر تو نم نيا فيحر من
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 :ديچشمانش را درشت کرد و با خشم غر د،يرا در هم کش شياخم ها ريام

 !نميپاشو بب ه؟يمگه بچه باز ؟یچ یعني

 به خودش داد و گفت: یتكان سارا

 ان؟يمن گفتم ب مگه

 .ديبرداشت و سارا از جا پر زيبه ناگاه به سمتش خ ريام

 !اريب زيبر يیآدم چند تا چا یمثله بچه  پاشو

ش ا نهيس یدستم را رو ستادم،يا ريچشم دوخته بود. مقابل ام ريو با نگاه ترسان به ام ستادهيا یکنار صندل سارا

 هول دادم. نهاده و آن را به عقب

 .زمير یخب حاال تو هم. برو اصال خودم م لهيخ

 !رونيب ايسارا، تو هم ب گفتم

 بودم. لبم را به دندان گرفته و گفتم: دهيند یحد عصب نيبه حال او را تا ا تا

 آم. یراه ننداز! برو دارم م یزير آبرو

 :دميفرستاده و رو به او غر رونيکه از آشپزخانه خارج شد، نفسم را با حرص ب ريام

 بدتر نشده! نيتا اوضاع از ا رونيب ايب ؟یخواست یرو م نيهم

 یفنجان ها یحاو ینيکه گذشت سارا با س یگرفتم. مدت کوتاه یمبل جا یرو گريآشپزخانه خارج شده و بار د از

 وارد هال شد. ريسر به ز ،یچا

 بر لب نشاند و گفت: یداماد لبخند مادر

 هزار ماشاهلل. ماشااهلل،

 ،یچشم دوخته بود. بعد از تعارف چا ريسر به ز یکرد به سارا یم يیلبش خودنما یکه رو یبا آرامش و لبخند مهران

 گرفت. ینشسته و انگشتانش را به باز یمبل تک نفره ا یرو
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 دو تا جوون برن و حرف هاشون رو با هم بزنن! نياجازه بدن، ا بيآقا حب اگه

 تكان داد. یبر لب نشاند و سر یلبخند بيداماد، عمو حبحرف پدر  نيا با

 کن! يیجان، آقا مهران رو راهنما سارا

 ريمن و ام یخود افتادم که سارا دائم برا یروز خواستگار اديبه مهران چشم دوخت.  یسر بلند کرد و لحظه ا سارا

 یماز سر گرفته شد. کم کم داشت خوابم  حرف برخاست و مهران هم به دنبالش راه افتاد. باز حرف ها ی. بديخند یم

 زد. رونياز آن ب نيشرمگ یگرفت که در اتاق باز شد و سارا با چهره 

 مبارکه؟

و همه دستانشان را به هم کوفتند.  ديبر لب نشاند. مادر داماد کل کش یفرو برد و مهران لبخند بانيسر در گر سارا

گونه بذر عشق را در قلب کوچک او نشاند. به خواست  نيقرار سارا چه کرد که ا یمهران چه گفت و با دل ب دانم ینم

 نيريدانستم که سارا طعم ش یبود و م یمرد خوب مهرانشكل برگزار شود.  نيو به ساده تر یسارا عقد محضر

 . ديرا با او خواهد چش یخوشبخت

که خاطرات چندان  یخانه برگزار شود، خانه ا نيدر هم یهمه به تالطم افتادند. قرار بود مراسم عروس گريد بار

 من به همراه نداشت. یرا برا یدلچسب

 بهار! بهار،

 خواند از آشپزخانه خارج شده و قدم در اتاقش گذاشتم. یسارا که دائم نام مرا فرا م یصدا دنيشن با

 رسه ها. یآقا مهران االن م ؟یا آماده

جوانان  ی قهيگفت سل ی. مادرش مميبرو ازيلوازم مورد ن ديخر یبرابود به همراه مهران و خواهرش مهردخت  قرار

 .ديگو یسارا م یراحت یرا برا نيدانستم ا یکند و من م یفرق م

 آورد و گفت: رونيبود، سرش را ب شيکه مشغول کند و کاو در کمد لباس ها سارا

 آد؟ یم ادتيرو  ني. بهار اآره
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آن  ادگاريکه  يیکذا راهنيرنگ درون دستش دوخته و آه از نهانم بلند شد. همان پ یا روزهيف راهنيرا به پ نگاهم

 شوم بود. یروزها

 .ادمهي آره

 بر لب نشاند و لباس را در دست فشرد. یتلخند

 وقت نشد که تنم کنم. چياما ه ديزحمت کش یليدوختنش خ یبرا مامان

 را به چشمانم دوخت و گفت: نگاهش

 من. یجشن عروس یبرا ش،يخوام تو بپوش یم

 از تعجب گرد شده و با بهت لب زدم: چشمانم

 !؟یچ

 به جلو برداشت، لباس را به سمتم گرفت و گفت: یقدم

 ؟یندار دوستش

 را از دستش گرفتم. راهنيتكان داده و پ یسر

 ...ادگاري نيقشنگه اما ا یليخ چرا،

 دهانم گذاشت و گفت: یدستش را نرم رو کف

 .ميرسه، بهتره بر ینگو! االن مهران م یچي! هسيه

ش لبم نق یرو یدوخته و لبخند راهنيزد. نگاهم را به پ رونياز جانب من باشد از اتاق ب یکه منتظر پاسخ نيا بدون

 بست.

*** 

 زده بود. هيتك نشيهمراه سارا از خانه خارج شده و نگاهم را به مهران دوختم که به ماش به
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 داخل. دياومد یم

 بر لب نشاند و گفت: یگرم و مردانه ا لبخند

 .ادهيشما دردنكنه، فرصت ز دست

 را به سارا دوخت و با لبخند لب زد: نگاهش

 ؟یخوب

با  ینگاه از آن دو گرفته و به دخترک نيباز شدن در ماش ی. با صدابه جلو برداشت یتكان داد و قدم یسر سارا

 رنگ بود. یقهوه ا پوست گندمگون چشم دوختم. چشمانش به مانند مهران

 شكم برآمده اش گذاشت و گفت: یرو دست

 .سالم

 خون گرم و مهربان بود. جلو رفته و با لبخند گفتم: یبودم، دختر دهيمراسم عقد او را د در

 ؟یمهردخت جان، خوب سالم

 فشرد. یگرمو دستم را به ديخند یشاد با

 ؟یبهار جون، عروس خانم شما چه طور ممنون

 بودم. دهيند نيحد شرمگ نيگاه او را تا ا چيلب تشكر کرد. ه ريانداخت و ز ريسر به ز سارا

 !گهيد ميبر دينيبش

 جلو نشاند. یصندل یو او را رو ديسر دادم. دست سارا را کش یکوتاه یحرف مهردخت خنده  نيا با

 زنند. یطور به هم زل م نيدو تا باشه تا فردا صبح هم نيبهار جون، اگه به ا ميبر

 یاش را سپر یآخر باردار یرا به حرکت در آورد. ماه ها نيگرفته و مهران ماش یعقب جا یصندل یرو گريد کي با

 یکه داشت نم یطيبعد از وضع حمل او برگزار شود. به خاطر شرا یتپل شده بود. قرار بود عروس یکرد و حساب یم
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درون پاساژ به  یها یصندل یمن و او رو ليدل نيهم به فتديمغازه به آن مغازه راه ب نيآن ها از ا یتوانست پا به پا

 .ميستاديانتظار عروس و داماد ا

 به من انداخت و گفت: ینگاه مهردخت

 د؟يساله ازدواج کرد چند

 بر لب نشانده و گفتم: یلبخند

 سال. سه

 تكان داد و گفت: یسر

 متاسفم. یليد. خمادر سارا افتا یبرا یشما چه اتفاق یعروس کيبودم که نزد دهيمادر شن از

 گذاشت و گفت:دستم  یگرفتم. دست تپلش را رو یدرون دستم را به باز یانداخته و حلقه  ريبه ز سر

 هم مراسم نگرفتم. من

 باال انداخت و با لبخند گفت: یبلند کرده و نگاه پرسشگرم را به او دوختم. شانه ا سر

 .مونيسر خونه و زندگ ميعقد ساده بر هيدادم با  یم حيترج رم،ينداشتم جشن بگ دوست

 د؟يچند ساله ازدواج کرد شما

 زد و گفت: یمن به خودش آمد، لبخند یکرد که با صدا یم ريدر گذشته ها س يیگو

 ؟ی. تا حاال به مادر شدن فكر کردميشده بود که به فكر بچه افتاد یتكرار یليخ گهيد مونيزندگ م،يسال و ن چهار

 گفتم: یبودم. با سادگ دهيشينديبه مادر شدن ن گاه چيمن ه یراست به

 .نه

 شال فرستاد و گفت: ريرنگش را ز یمشك یاز موها یا دسته

 .یفهم ینم یتا تجربه نكن ه،يبيعج حس



 یيک قدم تا تباه

 
66 

 

 جا برخاست و ادامه داد: از

 تا اون ها هم برسند. ميکم قدم بزن هيخشک شد، پاشو  پاهام

 》حرف برخاسته و با او هم قدم شدم.  یب

 بيعج یرا تجربه کرده ام. تمام حس ها شياما حال تک تک حرف ها ديگو یمهردخت چه م دميفهم یروزها نم آن

 گاه بر زبان نرانده بودم حال به سمتم هجوم آورده بود. چيکه ه يیو مادرانه ها

 شمس! خانم

کس درآن جا حضور نداشت.  شنيدن صدا سر بلند کرده و نگاهم را به صندلی های خالی دوختم. به غير از من هيچ با

 از جا برخاسته  و به سمت  پرستار گام برداشتم. نگاهم روی برگه ی درون دستش ثابت مانده و به آرامی لب زدم:

 بله؟

 را به سمتم گرفت و گفت: برگه

 می گم، مثبته. تبريک

ذشت. آه کودکم، فرشته ی بی گناه نيمه باز ماند و دستم بی اراده جلو رفت. برگه را به دستم داد و از کنارم گ دهانم

 من؛ حال با تو چه کنم؟

که جز درد چيز ديگری برايت به ارمغان نخواهد داشت؟ چه گونه از پدری برايت  ميگونه برايت از دنيايی بگو چه

 بگويم که خوشبختی را به تو هديه نخواهد کرد؟

امتداد خيابان شلوغ به راه افتادم. حال بدی داشتم و مرحمی می خواستم اما چه کسی می توانست مرحم  در

 دردهايم باشد؟

که دنيای من با حضور او طرحی از زيبايی به خود گرفته بود حال غم ها را به جانم انداخته و من ديگر توانی  مردی

رنگ  یبل خانه ی  پدری ام ايستاده و به در زنگ زده و قهوه ابرای جنگيدن نداشتم. زمانی به خود آمدم که مقا

 فوتبال بازی کردن بودن انداخته و زنگ را فشردم. مشغولخيره مانده بودم. نگاهی به چند پسر بچه که با هياهو 

 از گذشت مدت کوتاهی صدای مادر به گوش رسيد. پس
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 کيه؟

 گفتم: یرا با زبان تر کرده و به آرام لبم

 .بهارم

 را گشود و نگاه سبز رنگش را حواله ی چشمانم کرد.  در

 .سالم

 بر لب نشاند و گفت: لبخندی

 به روی ماهت دخترم، بيا تو! سالم

 در حياط گذاشته و او در راه به هم کوفت. قدم

 عجب، يادی از مادرت کردی. چه

 ی گريستن می خواست.کيفم را در دست فشرده و قدمی به جلو برداشتم. دلم يک شانه ی محكم برا بند

 کجاست؟ بابا

 طور که به سمت سبد لباس های کنار شير آب می رفت، شانه ای باال انداخت و گفت: همان

 می دونم، حتما باز سرش يه جايی گرمه. چه

 لباس ها را برداشت و به سمت طناب رخت رفت. سبد

 کجاست؟ امير

 داشتم؟ از همسرم ن یبود که من نيز به مانند مادر، خبر مسخره

 به زير انداخته و لب زدم: سر

 دونم. نمی

 آهی کشيد، لباس را چالند و روی بند آويخت. مادر
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 اين زودی افسار زندگی ات رو ول کردی به امان خدا؟ به

شد  یچالنده م گرانيلباس ها، در هر لحظه به دست د نيبه مانند ا زيبه پيشانی پر دردم کشيدم. قلب من ن دستی

 پر بود از نصيحت و زخم زبان اما به راستی چرا هيچ کس از درمان نمی گفت؟ همه جا رايز

به دنبال راه نجات بودم، به دنبال ريسمانی برای چنگ انداختن به آن و نجات زندگی ام. نگاهی به خانه ی عمو  من

 حبيب انداختم. چراغ خاموش خانه به رويم دهن کجی می کرد!

 نگفتم.را به دندان گرفته و هيچ  لبم

 که اومدی بذار زنگ بزنم تا باران هم بياد! حاال

 نگاهی به مادر انداخته و گفتم: نيم

 زنگ می زنم. من

 به سمت خانه گام برداشتم. شايد باران می توانست تسكينی برای دردهای من بيابد. بعد

مراسم عروسی سارا بعد از به دنيا آمدن کودک زيبا روی مهردخت، برگزار شد. پيراهن فيروزه ای رنگ اهدايی  《

سارا را بر تن کرده و به دستان زن آرايشگر که با مهارت مشغول آراستن چهره ی سارا بود چشم دوختم. از جا 

ای از موهای رنگ خورده ام را پشت گوش  هبرخاسته و درون آينه نگاهی به چهره ی جديد خود انداختم. دست

 فرستاده و لبخندی بر لب نشاندم. آرايش مختصری بر چهره داشتم و لباس عجيب در تنم خودنمايی می کرد.

 .مبارکه

 صدای زن آرايشگر نگاهم را به سارا دوختم. قدمی به جلو برداشته و از شادی دستانم را بر هم کوفتم. با

 ير کردی دختر.وای سارا، چه قدر تغي-

 جا برخاست و مقابلم ايستاد. هاله ای از اشک در چشمانش نقش بسته بود. از

 مامان بود و من رو تو اين لباس می ديد. کاش

 های ظريفش را در دست گرفته و گفتم: شانه
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 ن می شه.االن که وقت اين حرف ها نيست. شک نكن که مامانت االن تو رو می بينه، از غم چشم هات هم غمگي سارا

 بلند کرد و لبخند نيمه جانی به رويم پاشيد. با آن همه آرايش باز هم معصوميت در چشمانش بيداد می کرد. سر

 اين اشک ها برای آخر جشنه عروس خانم، نه حاال.-

 صدای آرايشگر هر دو لبخند بر لب نشانديم که دوباره گفت: با

 داماد بيرون منتظرن. آقا

به تن کرده و شال حرير را روی موهايم انداختم. سارا، شنل سفيد رنگ را به تن کرد و رو به مشكی رنگم را  مانتوی

 من گفت:

 اضطراب دارم. بهار،

 را درک نمی کردم زيرا اين حس را تجربه نكرده بودم. لبخندی بر لب نشانده و دستش را در دست فشردم. حسش

 تو اينه وای به حال مهران. حال

به جلو برداشت و من نيز به دنبالش راه افتادم. مهران دسته گلی در دست گرفته و پشت در به انتظار ايستاده  گامی

بود. نگاهش که به سارا افتاد چشمانش ستاره باران شد و گونه های سارا گل انداخت. از آن ها فاصله گرفته و به 

 م.سمت امير که کمی آن طرف تر به ماشينش تكيه زده بود رفت

 اش را از ماشين گرفت و با شيطنت گفت: تكيه

 بانوی زيبا، بهار خانم منه؟ اين

 دندانمايی تحويلش داده و گفتم: لبخند

 جای اين حرف های عاشقانه، بشين بريم که آقاجون دست تنهاست! به

 را روی چشمش کداشت و گفت: دستش

 روی چشم بانو.  به
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سارا دوختم که مشغول اجرای گفته های فيلم بردار بود. امير تک بوقی  صندلی جلو جای گرفته و نگاهم را به روی

 زد و ماشين را به حرکت در آورد.

 از روی شانه اش برداشته شده بود. ینيبار سنگ يیبه بهترين شكل برگزار شد. سارا شاد بود و عمو حبيب، گو جشن

واند پدرش را تنها بگذارد و مهران با لبخندی گرم و تلخ تر از همه، گريه های غريبانه ی سارا بود. می گفت نمی ت

 سعی در آرام کردن او داشت.

 حبيب دخترکش را سخت در آغوش کشيد و گفت: عمو

 تو تمام خواسته ی منه دخترم. تو که شاد باشی من غمی ندارم.ِ خوشبختی

 》به همراه داشت.  یسارا، با تمام سختی هايش شيرينی دلچسب ازدواج

 زدی به باران؟ زنگ

رو به مادر که در  نيو با لحنی شرمگ دهيمادر نگاهم را از پنجره  گرفته و به عقب بازگشتم. لب گز یصدا با

 چهارچوب در ايستاده بود گفتم:

 يادم رفت. نه،

 سری به نشانه ی تاسف تكان داد و به سمتم آمد. تلفن را از دستم قابيد و گفت: مادر

 باليی سرت اومده که عقل و هوشت سر جاش نيست. نيست اين مدت چه معلوم

هم ماند بود؟! دنيا مرا به ساز خود می  یگريبا گام های بلند از اتاق خارج شد. با خود انديشيدم مگر بالی د بعد

 ام در دستان ديو شوم بدبختی، اسير بود و کودکی در بطن من روز به روز بارورتر می شد. یرقصاند. مرد زندگ

يد که باران هم سر رسيد. پارميس کوچک من، در حياط مشغول  آب پاشی گل های مادر بود و من در نكش طولی

 سكوت، به نظاره ايستاده بود.

 غمت رو آبجی کوچولو. نمينب

تخت  یصدای باران سر بلند کردم. لبخند بر لب با ظرف پر از هندوانه های سرخ رنگ به سمتم آمد. ظرف را رو با

 جای گرفت.گذاشت و کنارم 
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 بيا هندونه بخور! بسه، گل های بيچاره رو غرق کردی! پارميس

به حرف مادرش خنديد و من به کودکم انديشيدم. فرشته ی بی گناه من، چه بگويم از دوست داشتن های بر  پارميس

 باد رفته ام؟

 ؟یبهار؟ چرا اين قدر دمغ چته

 کشيده و به او چشم دوختم. آهی

 ران، موندم چه کنم؟ام رو هواست با یزندگ

 از هندوانه را درون ظرف گذاشت و کفت: برشی

 که يک ساله داری باهاش مدارا می کنی، بس نيست؟ تو

 زدم. هيو سرد تك یآجر واريو به د دهيرا در آغوش کش زانوانم

 ؟یکرد یکار م یچ یمن بود یجا تو

 مكث گفت: یباال انداخت و ب یا شانه

 رفتم. یو م داشتم یرو بر م جونم

 د؟يجنگ یخون آشام م یو تنها، چگونه با گرگ ها كهيآمد؟  یرفتم چه بر سر کودکم م یم اگر

 ؟یچ سيپارم

 گشت. ینگفته م یدر چشمانم به دنبال حرف ها يیرا به چشمانم دوخت. گو نگاهش

 ه؟يخبر

 .ديحرف در دهانم ماس سيپارم یدهان باز کنم که با صدا خواستم

 م؟يرو رنگ کن یسفال یگلدون ها نيبهار، ا خاله

 بر لب نشاندم. یانداخته و لبخند سيمد نظر پارم یسفال یبه گلدان ها ینگاه
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 .ميکن یخاله، رنگ م آره

 به باران انداخته و گفتم: ی. نگاهديگفت و با شوق باال پر يیهورا

 !اديبزن فرهاد هم ب زنگ

 تكان داد. ینف یاز هندوانه را در دهان گذاشت و دستش را به نشانه  یا تكه

 ره خونه. ی. فرهاد رو ولش کن، اون مميخوام دوره هم باش ی! نه، امشب مام

جز پند و اندرز  یزيدانستم چ یاما م مياو بگو یبرا ميخواست از دردها ینگفتم. دلم م چيتكان داده و ه یسر

 نخواهد شد. بمينص

خود گذاشته و شاد  یشد. سارا پا در خانه  یم یشكل سپر نيگذشت و روزها به بهتر یاه از ازدواج سارا مچند م 《

در  يیچشم دوخته بود اما گو ونيزيسبز رنگ تلو یمبل نشسته و به صفحه  یانداختم که رو ريامبه  یبود. نگاه

 کرد. یم ريس گريد يیايدن

 گفت: جيگ یبه من انداخت و با لحن ینگاه مينشسته و نامش را فرا خواندم. ن کنارش

 ؟یگفت یزي! چها

 بر لب نشانده و گفتم: یلبخند

 ؟یتو فكر چرا

 تكان داد. یزد و سر شيبه موها یچنگ

 .رهيکم فكرم درگ هي ،یچيه

 جو گفتم: رييتغ یزده و برا هيمبل تك یپشت به

 نره! ادتي. ميباران دعوت دار یشب خونه  سه،يتولد پارم فردا

 بر زانو زد و برخاست. دست

 رم بخوابم. ی. خسته ام، مباشه
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 یبرا یلياما دل دمياش را د یگرفت. آشفتگ شياتاق را در پ رياز جانب من باشد مس یکه منتظر پاسخ نيبدون ا بعد

نكرده  یداريهم خر یا هيهد یشدم، حت یجشن آماده م یبرا ديباال انداخته و از جا برخاستم. با ی. شانه اافتميآن ن

و با  دهيتخت دراز کش یدوختم. رو ريستاده و  نگاهم را به اميبودم. به سمت اتاق گام برداشتم. در چهارچوب در ا

 ساعد چشمانش را پوشانده بود.

 بخرم؟ یچ سيپارم یگم برا یم ر،يام

 کند گفت: جاديدر حالتش ا یرييکه تغ نيا بدون

 .یدوست دار یدونم، هر چ یم چه

 بودم. دهيگونه آشفته ند نيرا ا ريگاه ام چيو از اتاق خارج شدم. ه دهيرا در هم کش ميها اخم

*** 

 یم نهيامان بر س یماندم، به خانه بازنگشت. قلبم ب ريگذشته هر چه در انتظار ام یآن روز، برخالف روزها یفردا

و به سمت تلفن  دهيناگهان از جا پر زنگ تلفن، یبا صدا پاسخگو نبود. چكسيگرفتم ه یکوفت و هر چه با او تماس م

 پاسخ دادم: مارهاتصال را فشرده و بدون توجه به ش یبردم. دکمه  ورشي

 !ريام الو،

 بهار خانم! الو،

 یمن نبود. با ترس، به آرام رينشوم. صاحب صدا، ام نيزدم تا پخش زم هيتك واريقلبم گذاشته و به د یرا رو دستم

 لب زدم:

 بله؟

 گم! یکه م یآدرس نيبه ا اينكن! فقط ب هول

 یرپرستا ستگاهيبه دنبال ا مارستان،يشلوغ ب یبه خود آمدم که در راه رو یاما وقت دميدانم چه گفت و چه شن ینم

 بودم.

 که مشغول صحبت با تلفنش بود گفتم: یو رو به پرستار ستادهيا زيم مقابل
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 همسر من... ديببخش سالم،

 .ديبه گوش رس يیآشنا یحرفم تمام نشده بود که صدا هنوز

 خانم! بهار

انداخت و زانوان من سست شد.  ريچشم دوختم. سر به ز ريشتاب به عقب بازگشته و به بابک، دوست و همكار ام با

 لب زدم: گريبار د یبه سخت

 ... ک...کجاست؟ري...اما

 را مقابلم گرفت و گفت: دستش

 جا بهت بگم! نيا نيبش ايب ست،ين یزيباش چ آروم

 ام را به او دوختم. یگرفته و نگاه اشك یاز آن ها جا یكي یزرد رنگ اشاره کرد. رو یها یدست به صندل با

 کجاست؟ ريام

 فاصله کنارم نشست و گفت: با

 باال بر سقوط کرد و... هويکه  ميچه طور بگم؟ سر کار بود راستش،

 کوفته و با درد گفتم: ميران پا یرا محكم رو دستم

 به سرم شده؟ یابوالفضل، چه خاک اي

 نباش، به خدا حالش خوبه. فقط... فقط پاش... نگران

 نمانده بود. ميبرا يیخواست دست دور گردن مرد مقابلم انداخته و او را وادار به سخن گفتن بكنم اما نا یم دلم

 تكان داده و گفتم: یسر

 ؟یچ پاش

 داره. تيبه رضا ازيکه ببرنش اتاق عمل، ن نيا یبرا ده،يرس بيکم به پاش آس هي
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از جا برخاست و بعد از  عي. بابک سرديگونه ام چك یدرشت اشک رو یداده و دانه ها هيتك یرا به پشت صندل سرم

 آب بازگشت. آن را به سمتم گرفت و گفت: یوانيکوتاه، با ل یمدت

 درد کم نداره، خواهرش هم که... چارهيزنگ بزنم. گفتم باباش که ب یخدا مونده بودم به ک به

 را با کف دست پس زده و گفتم: وانيل

 جا؟ نيا نشيوقته که آورد چند

 بشه.  یکنم دو ساعت یم فكر

 کار کنم؟ یچ دياالن من با االن؛

 کرد و گفت:  یپرستار ستگاهيبه ا یدست اشاره ا با

 فقط عجله کن! ،یفرم رو پر کن یبر ديبا

 یام هابا گ زيگفتم. بابک ن یلب ذکر م رينشسته و ز یصندل یتكان داده و برخاستم. بعد از پر کردن فرم، رو یسر

را پس زده و از جا برخاستم. بابک مقابل مرد  ميباز شدن در با کف دست اشک ها ی. با صداموديپ یبلند راه رو را م

 یشد اخم بابک پر رنگ تر م یکه از زبان دکتر خارج م یشد. هر کلمه او با او مشغول صحبت  ستاديسبز پوش ا

 شد.

کوتاه، دکتر از کنارم گذشت  یبا خبر شوم. بعد از مدت رميبه جلو برداشته و از حال ام یکرد تا قدم ینم یاري ميپاها

بلند به سمتم آمد. لب گشوده و به  یگرفته و بابک با گام ها واريانداخت. دست به د شيبه موها یو بابک چنگ

 گفتم: یسخت

 شد؟ یچ

 را با زبان تر کرد و گفت: لبش

 شه. یاالن به بخش منتقل م هوشه،يب یانجام شده ول تيبا موفق عمل
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و چشمان  دهيرنگ پر یبا چهره  ريرا از اتاق خارج کردند. ام یهمان لحظه در باز شد و چند پرستار، برنكارد در

 یدردها ک نيا یبلند نشود. به راست هق هقم یبود. دستم را مقابل دهانم گرفتم تا صدا دهيآرمتخت  یبسته رو

 افت؟ي یم انيپا

*** 

و چشمانش  ديلرز شيرا نظاره گر بودم. پلک ها دهيرنگ پر یکنار تختش نشسته و در سكوت، چهره  یصندل یرو

 بر لب نشاندم. یچانه برداشته و لبخند ريدستانم را از ز را از هم گشود.

 ؟یبهوش اومد باالخره

 نگران گفتم: یرنگ را در هم فشرد و از درد لبش را به دندان گرفت. با چشمان غم زده و لحن ديسف ی مالفه

 ؟یدار درد

 زد و چشمانش خمار بود. یم یچهره اش رو به زرد رنگ

 .رميم یم دارم

 نگران گفتم: یو با لحن ستادهيا یپرستار ستگاهياز جا برخاسته و از اتاق خارج شدم. مقابل ا عيسر

 ...گهيآرامبخش د هيشه  یهمسر من درد داره، م خانم

 تفاوت گفت: یب یبه چهره ام انداخت و با لحن ینگاه

 آرامبخش زدم تو سرمش. هيرفته، تازه  یحس یو ب یهوشيب اثر

 را مشت کرده و با سماجت گفتم: دستانم

 شه کرد؟ ینم یکار چيدرد داره، ه یليخ آخه

 گرفت گفت: یرا تند م یرا در برداشته و همان طور که شماره ا تلفن

 خانم. هيعيدرد طب نياومده، ا رونيب یجراح غيت رياز ز تازه

 رو به او گفتم: گريراه منصرف شده و بار د ی انهيبه سمت اتاق گام برداشتم اما در م هودهياز اصرار ب خسته
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 شه؟ یمرخص م یک

 !هيتصف یبرا یحسابدار دييدکتر بگن، شما فعال بفرما ديبا

. بابک به دميشياند یم یچاره ا ديتوانست باشد. با یدانست که خرج عمل چه قدر م یاز نهانم بلند شد. خدا م آه

 ید موکه از درد در خ ريام دنيرفتم، به اتاق بازگشته و با د یم ديجور کردن پول، با یبرا زيخانه بازگشته بود و من ن

 .شد ريگونه ام سراز یرو مياشک ها ديچيپ

 و گفتم: ستادهيتخت ا کنار

 ذاره. یخوش رو م ريآرامبخش تاث یکم تحمل کن هيپرستار گفتم، گفت  به

به  یزنگ تلفن همراهم از اتاق خارج شده و نگاه یلبش را به دندان گرفت. با بلند شدن صدا گرينگفت و بار د چيه

 کرد. یم ميبغض را مهمان گلو گريصفحه انداختم. نام باران، بار د

 اتصال را فشرده و با درد لب زدم: ی دکمه

 باران! الو،

 ومد؟يکچل کرد من رو از بس گفت خاله بهار چرا ن سيپارم نيتو؟ ا يیکجا بهار

 گرفته و گفتم: شيراه رو را در پ یخروج ريمس

 افتاده. یاتفاق هي باران

 کرد گفت: یم داديدر آن ب یکه ترس و نگران يیصدا با

 شده بهار؟ یخدا! چ اي

 را پس زده و گفتم: ميپشت دست اشک ها با

 از باال بر افتاده.  ريام ر،يام

 بهار؟ حالش خوبه؟ يیکجا االن

 درون محوطه گام برداشتم. یها یخارج شده و به سمت صندل مارستانيب از
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 آره خوبه. االن تازه از اتاق عمل اومده، درد داره. آره،

 اون جا! ميآ یرو بده االن من و فرهاد م آدرس

اران که ب دينكش یبودم. آدرس را داده و طول ستنيگر یشانه برا کياز حد محتاج  شيب رايزمان تعارف نبود، ز گريد

 .ديآمد و تنم را در آغوش کش بلند به سمتم یو فرهاد خود را به من رساندند. باران با گام ها

 !نميبب نجايا نيبش ده؟يقربونت برم، چرا رنگت پر یاله

 انداختم. ريگرفته و سر به ز یجا یصندل یرو گريد بار

 رم تو. یسر م هي من

 کرد گفت: ی. باران همان طور که دستم را نوازش مبلند به سمت ساختمان رفت یرا گفت و با گام ها نيا فرهاد

 هو؟يشده  یچ

 تكان داده و گفتم: یسر

 داشتند. اجياحت تيعمل به رضا ی. برامارستانيرو آوردن ب ريدوستش زنگ زد و گفت ام شيساعت پ چند

 و با غم زمزمه کرد: ديکش یآه

 ؟یچ عمل

 .چهيپ یگذاشتن، از درد داره به خودش م نيپاش پالت تو

 و گفت: ديوش کشهق هقم بلند شد. باران سرم را در آغ یرا گفته و صدا نيا

 که شوهر سارا بود؟ یمارستانياون ب نشي! آروم باش قربونت برم. آخه چرا نبردسيه

ه چ ميآ یبر نم یدولت مارستانيب نيهم ی نهيکه من از پس جور کردن هز ميتوانستم به باران بگو یچه گونه م و

 غم رياس گرياش بار د یاول زندگ یخواست سارا در ماه ها یدلم نم گرياز طرف د ؟یخصوص مارستانيبرسد به آن ب

 ما شود. یو غصه ها

 جا. نيدونم، از شرکت آوردنش ا ینم
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 و گفت: ديکش رونياز آغوشش ب مرا

 شه؟ یمرخص م یک حاال

 گرفتم. یانداخته و انگشتانم را به باز ريبه ز سر

 .یابداربرم حس هيتصف یبرا ديفعال با یبا دکترش صحبت کن ديبا گفت

 خيله خب، االن به فرهاد می گم بره حساب کنه.-

 قصد برخاستن کرد، مچ دستش را گرفته و گفتم: تا

 باران من خودم... نه

 از اتمام حرفم اخم هايش را در هم کشيد و گفت: قبل

 که غريبه نيستيم، بعدا با هم حساب می کنيم. ما

هزينه ی بيمارستان را منقبل شد و من هزار بار سرخ و سفيد شدم. آرامبخش تاثير خود را گذاشته و امير،  فرهاد

 آرام گرفته بود.

 نگاهی به چهره ی او انداخت و رو به من گفت: فرهاد

 شب کنارش می مونم شما با باران برو!  من

 فايده ای نداشت زيرا به من اجازه ی ماندن نمی دادند. تعارف

 بر می گردم. صبح

تكان داد و روی صندلی کنار تخت نشست. از اتاق خارج شده و به سمت باران که در محوطه به انتظار ايستاده  سری

 بود رفتم.

*** 

صندلی جلوی ماشين جای گرفته و نگاهم را به خيابان های شلوغ دوخته بودم. نگاهی به باران که پشت فرمان  روی

 تم:نشسته بود انداخته و گف



 یيک قدم تا تباه

 
80 

 

 باران، تولد پارميس هم خراب کردم. ببخش

 به چهره ام انداخت و  گفت: نگاهی

 رو فرستادم خونه ی مادر فرهاد، همون جا با بچه ها بازی اش رو می کنه. خدا رو شكر کن که خطر رفع شد. پارميس

 کشيده و با دست شقيقه هايم را مالش دادم. آهی

 داره منفجر می شه! سرم

 قرص بخور بخواب خوب می شه!خونه يه  بريم

 سر بلند کرده و با اضطراب رو به او گفتم: ناگهان

 مامان که چيزی نگفتی نه؟ به

 نه خيالت راحت. يه کم چشم هات رو ببند بذار سرت آروم بگيره!-

را به صندلی تكيه زده و چشمان دردمندم را روی هم فشردم. چه می شد اگر سايه ی غم از زندگی ما کنار می  سرم

 رفت؟

هر چه اصرار کرد حاضر نشدم شب را در خانه ی او به صبح برسانم. بايد برای فراهم کردن هزينه ی بيمارستان  باران

را فرهاد متقبل شده دردش بيشتر می شد. مجبور به فروش  چاره ای می انديشيدم زيرا اگر امير می فهميد هزينه

 بود. زدواجمانطالهايم شدم. تنها چيز ی که برای من ماند، حلقه های ا

روز بعد امير از بيمارستان مرخص شد اما با حالی خراب و دلی دردمند. دستش را دور گردن فرهاد حلقه کرده و  دو

 ی تخت نشاند و کمر راست کرد. لنگ لنگان پيش می آمد. فرهاد او را رو

 !آخی

 به امير که سر در گريبان فرو برده بود انداخته و رو به فرهاد گفتم: نگاهی

 دردنكنه، خيلی زحمت کشيديد. دستتون

 تصنعی ميان ابروانش نشاند و گفت: اخمی
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 چه حرفيه؟ و ظيفه بود. باز هم اگه کاری داشتيد در خدمتم. اين

 گزاشت و ادامه داد:روی شانه ی امير  دستی

 !اريخودت باش، زياد به پات فشار ن مراقب

 رينگاه ام ريهم فشرد. فرهاد که از خانه خارج شد، ت یرو یلحظه ا یرا برا شيبر لب نشاند و پلک ها یلبخند ريام

 مرا نشانه گرفت.

 زده و گفتم: یلبخند

 .ارميبرات سوپ ب برم

 به جلو برداشتم که گفت: یقدم

 داد؟ یرو ک مارستانيب ی نهيهز

 به او انداخته و گفتم: ینگاه مين

 ؟یکارها دار نيکار به ا یچ تو

 :ديتخت جا به جا کرد و با خشم غر یرا رو خودش

 من رو بده بهار! جواب

لبم را به دندان گرفته و کنارش  هوده،يب یها یتحت فشار بودم. خسته از پنهان کار زينه به اندازه او اما من ن ديشا

 تخت نشستم. یرو

 دادم، طالهام رو فروختم. من

 گفتم: عيمتعجب و غم زده اش را که به من دوخت، سر نگاه

 .یخر یمن م یاومد؟ بعدا خوشگل ترش رو برا یم یبه چه کار گهيخورد د یجا به درد نم نيطالها اگه ا اون

 را به مقابل دوخت و گفت: نگاهش
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 .رونيکشم ب یاز دماغش م که سرم آورد رو يیبالها نيتمام ا ی نهيهز

روز به روز بدعنق  رينبود. ام رايماجرا، پذ نيرا در قبال ا یتيمسئول چيآن مرد ه رايخام بود ز اليخ کيتنها  نيا اما

با  ميدارهاي. دديبگو یمن کالم یخانواده  ايبه خانواده اش  انيجر نيحاضر نبود از ا یشد و حت یم رتريو بهانه گ

 بودند. یناگهان یريکناره گ نيا یپاسخ افتني یخود و او کم شده بود و همه در پ یخانواده 

 :دميما به جهنم مبدل شده بود. وارد اتاق شده و با خشم رو به او غر یماه از آن ماجرا گذشت و زندگ کي حدود

 ر؟يام یکن یکار م یچ یگه بابا نگرانته. دار یده بار زنگ زد، م سارا

لكه نگفت ب یزيکشش نداشتم. نه تنها چ زيمن ن گريرفته بود که د دارشانيکرده و تنها به د یقدر بهانه تراش آن

 رنگ هم نگرفت. ديسف وارينگاهش را از د

 جا. نيآن ا یو آقاجون دارن م سارا

که حال مقابلم بود را  یريکه تا چه حد خوشبخت بودم، ام دميفهم یزدم. تازه م رونيرا گفته و با خشم از اتاق ب نيا

زنگ در به سمت آن گام برداشتم، در را  یرا نداشت. با بلند شدن صدا یزندگ نيتحمل ا گريد يیشناختم. گو ینم

ب بر ل یو سارا از اتاقک آسانسور خارج شدند. لبخند بيکوتاه، عمو حب ی. بعد از مدتستادميگشوده و به انتظار ا

 نشانده و از در کنار رفتم.

 .ديخوش اومد سالم،

 گرم گفت: یبا لحن بيبر لب نشاند و عمو حب یلبخند سارا

 دخترم. سالم

درون دستش را به سمتم گرفت و نگاهش را  ینيريش یبودم. جعبه  سارا بازگو کرده یماجرا را برا ختهيو گر جسته

 در اطراف به گردش در آورد.

 کجاست؟ ريام

 ها به او نگفته است. انيجر نياز ا یاديز یزيدانستم که سارا چ ینظر داشت، م ريموشكافانه حرکاتم را ز بيحب عمو

 کنم! یمن االن صداش م دينياتاق، شما بش تو
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ب بر ل یبند ميشد. لبخند ن انيجا خوش کرده بود در چهارچوب در نما شيبازو ريکه ز يیبا عصا ر،يهمان لحظه ام در

 نشاند و گفت:

 .سالم

 او کرد و گفت: یر محبتش را حواله نگاه دلتنگ و پ سارا

 داداشم. سالم

 بابا جون؟ یخودت درست کرد یبرا هيچه حال نيپسرم، ا سالم

 گرفتم. شيآشپزخانه را در پ ريمس زيگرفت. من ن یمبل جا یتالش رو یبه من انداخت و با کم ینگاه ريام

 آد. یم هوي گه،يد اتفاقه

را در  یچا یفنجان ها یحاو ینيگرفت. س یمبل جا یرفت، کنارش رو یهمان طور که قربان صدقه اش م سارا

 دست گرفته و از آشپزخانه خارج شدم.

به من انداخت و با لبخند  یگرفتم. سارا نگاه یجا بيمقابل عمو حب یمبل تک نفره  یگذاشته و رو زيم یرا رو آن

 گفت:

 کو؟ ینيريش پس

 م:ام از جا برخاسته و گفت یحواس یاز ب نيشرمگ

 آرم. یاالن م د،يببخش آخ

 آم کمكت. یهم م من

 کانتر برداشت و رو به من یرا از رو ینيريش یجعبه  م،يرا گفت و به دنبالم راه افتاد. وارد آشپزخانه که شد نيا سارا

 گفت:

 ؟یزير یم یچ تو
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ا ه ینيريش دنيگذاشتم. جعبه را گشود و همان طور که مشغول چ زيم یو رو دهيکش رونيب یظرف نتيداخل کاب از

 بود، گفت:

 شده بهار؟ یچ

 به او انداخته و گفتم: ینگاه مين

 !ست؟ين معلوم

 به هال انداخت و دوباره گفت: ینگاه

 .یتو ناراحت ه،يجور هي ريام

 خبر بده. یحاضر نبود به کس ی. حتینيب یجان، وضعش رو که م سارا

 را برداشته و رو به او گفتم: ینيريکه ظرف ش ديبگو یزيچ خواست

 کرد. خي يیچا م،يبر ايب

 .ديمن را گرفت و به سمت خود کش یبازو

 ...یخوا یم یکمك ايشده  یزياگه چ بهار،

 .دميبر لب نشانده و گونه اش را نرم بوس یلبخند

 بگم؟ یسارا جونم، به تو نگم به ک آره

 دنيبدون شک دآزرد.  یقلبم را م ب،يعمو حب ی دهيتك ی. چهره ميوارد حال شد گريد کيزد و به همراه  یلبخند

 نشاند. یاو م یشانه ها یرا رو ینيبار سنگ طيشرا نيدر ا ريام

 را گشود و رو به من گفت: فشيک بيکوتاه، عزم رفتن کردند. سارا قبل از آن که از خانه خارج شود، ز یاز مدت بعد

 رفت. یم ادمي داشت

 را به سمتم گرفت و ادامه داد: روزنامه
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 ؟یخوا یم یچ یبرا ینگفت

 باال انداختم. یرا در دست گرفته و شانه ا آن

 .یطور نيهم

 یاز خانه خارج شدند. در را به هم کوفته و رو بيبر لب نشاند و به همراه عمو حب یسماجت نكرد، لبخند گريد سارا

 شودم.گرفته و روزنامه را گ یجا ريمبل کنار ام

 ؟یچ یبرا روزنامه

 گذراندم گفتم: یها را از نظر م یآگه ستيطور که ل همان

 گردم. یدنبال کار م دارم

 :ديخشم غر با

 ؟یچ یبرا کار

 را به او دوخته و گفتم: نگاهم

 .زهير یشه نه اعصاب من به هم م یاز تو کم م یزينه چ یجان، اگه آروم حرف بزن ريام

 پر تمسخر گفت: یرا در حدقه چرخاند و با لحن چشمانش

 ؟یگرد یدنبال کار م یدار یچ یجان، برا بهار

 ؟یفهم یم م،يدار ازيبه کار ن طيشرا نيتو ا چون

 من مردم که... مگه

 انداخته و قبل از اتمام حرفش گفتم: زيم یرا رو روزنامه

 .رم یسر کار نم گهيکه حال تو خوب شد، من د ني. بعد از اميدار ازيما به پول ن یکه تو دار یوضع نياالن با ا ر،يام

 بودم گفت: دهيگزنده که تا به آن روز از او نشن یخواست با لحن یطور که بر م همان
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 دن. یساده، کجا به تو کار م پلميمدرک د هيبا  نيبب حاال

سر  اديخواست فر یاتاق چشم دوختم. دلم م یاتاق شد و در را به هم کوفت. بغضم را فرو خورده و به در بسته  وارد

 ست؟يات چ یحال وضع زندگ ،یديکش یم دکيو لقب مهندس را  یبدهم تو که درس خوانده بود

م کال شيکه ن يیرساندم. جا یم يیخود را به جا زيحال من ن ديچ یپرواز مرا نم یمانند پدر تو، باال زيپدر من ن اگر

 .ازاديتو قلبم را ن

زد اما در آن وضع،  یبه دل نم یهر چند که حقوقش چنگ افتميفراوان، کار مورد نظر را  یاز جست و جوبعد  باالخره

سخت بود اما برای حفظ  کيفروشنده درون بوت کي. کار کردن به عنوان ميداشت اجياحت زين زيحقوق ناچ نيبه ا

 زندگی رو به سقوطم ناچار به تحمل تمام اين سختی ها بودم. 

 :و گفت ديپاش ميبه رو یمبل جا خوش کرده بود، لبخند یکه رو ريرا با کليد گشوده و قدم در خانه گذاشتم. ام در

 خسته نباشی! سالم،

شايد هم حال نزار و درمانده ی من دلش را به رحم آورده بود. سر خوش از اين تغيير  اياز در صلح وارد شده  گويی

 کرده و با شادی رو به او گفتم: رفتار ناگهانی، تنم را روی مبل رها

 ممنونم. سالم،

 به مجله ی درون دستش انداخته و گفتم: نگاهی

 حل می کنی؟ جدول

 را روی ميز مقابلش انداخت و گفت: روزنامه

 بيكاری بهتره. کارت سخت نيست؟ از

 های مانتوی مشكی رنگم را از هم گشوده و گفتم: دکمه

 هم خوب می شه و به اميد خدا برمی گردی سر کارت.زياد. تا چند وقت ديگه وضع تو  نه

غم زده و مشكی رنگش را که به چشمانم دوخت، چيزی در وجودم فرو ريخت. از جا برخاسته و مسير آشپزخانه  نگاه

 را در بيش گرفتم.
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 دو تا چای بريزم که خستگی امون در بره. برم

را به او دوخته و سر تكان دادم. اشاره ای به جای خالی کنار قدمی بر نداشته بود که نامم را فرخواند.  نگاهم  هنوز

 دستش کرد و گفت:

 کارت دارم! بشين

 حرف، بار ديگر در کنارش جای گرفته و لب زدم: بی

 شده؟ چی

 دوخت. شيرا با زبان تر کرد و نگاهش را به فرش کرم رنگ زير پا لبش

 ديگه سر اون کار بر نمی گردم. من

 نيقطار در حرکت سوت کشيد! لبانم به مانند ماهی دور ماند از آب تكان می خورد اما کوچكترهايم به مانند  گوش

 از آن خارج نشد. يیصدا

 بود تعديل نيرو کنند. بعد از سه سال و کلی جون کندن داشت از کار بی کارم می کرد. قرار

 باال پريد و به سختی لب زدم: ابروانم

 چرا االن داری اين حرف ها رو به من می زنی؟ چرا؛

روز با هم دعوامون شد. اون قدر عصبی و داغون بودم که نديدم باال بر خرابه و بعد هم اون اتفاق وحشتناک  اون

 افتاد.

به صورتم کشيده و نام خدا را بر لب آوردم. حقيقت نرم نرمک داشت خود را به من نشان می داد. نيم نگاهی  دستی

 او که سر در گريبان فرو برده بود انداخته و سعی کردم بهترن برخورد را از خود نشان دهم. به

 رم، می رم چای بريزم. می

را گفته و از جا برخاستم. پاهايم بی اراده به جلو کشيده می شد. وارد آشپزخانه که شدم، نگاهم را به اجاق گاز  اين

 چه پا در آشپزخانه گذاشتم؟! یبرا دميشيدوخته و با خود اند یخال
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 .ميندار یچا بهار

 گفتم: جيگ یبه سمتش بازگشته و با لحن ريام یصدا با

 ذارم. یاالن م آها،

ه آوردم چ یکنم، اگر کم م شهيتوانستم صبر پ یم یشد؟ تا ک یرو بود. حال چه م شيمبهم پ ی ندهيآ ريدرگ ذهنم

 آمد؟ یام م یو زندگ ريبه روز ام

ا در ر تيکبر یگاز گذاشته و جعبه  یاز آب را رو زيلبر یآب را گشودم. کتر ريبرداشته و ش نکيس یورا از ر یکتر

 نيزم یسرخ رنگ قصد روشن شدن نداشت. جعبه را با شدت رو تيکبر يیدست گرفتم. هر چه تالش کردم، گو

گوشش  هق هقم یرا مقابل دهانم گرفتم تا صدا تمزده و دس هيتك تيپرتاب کرده و  به ناگاه بغضم سر باز کرد. به کاب

 خواست. یآرامش م یدلم کم رياخ ی. خسته و درمانده از تنش هاازاديرا ن

*** 

کم تر از گذشته در  ديو خورش دهيدر پس ابر پنهان شده و هوا رو به تاريكی می رفت. آذر ماه فرا رس خورشيد

، تو يیبايخواست به او بفهماند که ز یهم م ديآسمان را داشت شا از یبه گمانم قصد دلبر کرد. یم يیآسمان خودنما

ترکاند و  یجز اشک به همراه نداشت. به ناگاه بغض م یزيشود. دل آسمان هم پر درد بود و چ یبا وجود من کامل م

 کرد. یم کيمردم شهر را در غم خود شر

رعت قدم هايم افزودم. دلم می خواست هر چه زده ام را درون جيب پالتوی طوسی رنگ فرو برده و بر س خي دستان

به مانند آن سال ها، زير کرسی هايی که هر  اي رميبگ یجا یکنار بخار ،یفنجان چا کيزودتر به خانه بازگشته و با 

مأمن گرمی برای آرام کرفتن باشد اما او خود از مدت  نستسال مادر به راه می انداخت بخزم. آغوش امير نيز می توا

آرامش بود. در اين مدت حتی يک ساعت هم برای هم وقت نداشتيم. من خسته بودم و او در  یدر پ شيها پ

شد و کارمان به  یم یکفر یرو یبه کجا م دميپرس یزد و اگر م یم رونياز خانه ب یروياهايش سير می کرد. گاه

 .ديکش یمشاجره م

در خانه که رسيدم، لبخندی روی لبم نقش بست. کليد را از کيفم بيرون کشيده و آن را در قفل چرخاندم. قدم در  به

طبقه ی چهارم را فشردم.  یحياط گذاشته و با گام های بلند خود را به اتاقک آسانسور رساند. وارد شده و دکمه 

ام  ینيو دستی به شال پشمی و گرمم کشيدم. نوک ب ختهند. درون آينه نگاهی به خود اديچيدر هوا پ یميآهنگ مال

 از سرما سرخ شده و صورتم خستگی را بيداد می کرد.
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بر لب نشاندم. امير با ديدن حال نزار من، دردش اوج می کرفت و من اين را نمی خواستم. از اتاقک آسانسور  لبخندی

را از پا کندم. در را کشوده و با ديدن  ميها نياده و پوتنفسم را بر صدا بيرون فرست خارج شده و مقابل در ايستادم.

 چراغ های خاموش خانه، ابروانم باال بريد.

 امير! امير،

ف های شاد و ک اديگذاشته و سر برگرداندم. به ناگاه صدای فر یجا کفش یکرم رنگم رو فيرا به همراه ک ديکل دسته

 زدن حضار بلند شد.

 خواندند: یصدا م کيکرد و همه  یم را در هوا پخش یبرف شاد سيپارم

 تولد، تولدت مبارک. تولد،

ام را در بين حضار به گردش در آوردم. مادر، باران و فرهاد، سارا و مهران، عمو حبيب و  یاز بهت و شاد زيلبر نگاه

ش را کوچک من در آن جمع حضور داشتند اما طبق معمول خبری از پدر نبود. تمام طول زندگی ام نبود سيپارم

 اما حال من به دستان گرم او محتاج بودم. ميحضور داشت و نه در غم ها ميها یحس می کردم. نه در شاد

به جلو برداشته و مقابل امير که به ديوار تكيه زده بود، ايستادم. برخالف هر سال، روز تولد خود را از ياد برده  قدمی

 بودم.

 را به چشمان رنگ شبش دوخته و لب زدم: نگاهم

 کرده بودم که امروز تولدمه. فراموش

 را کمی پايين آورد و با صدای مردانه و لبريز از محبتش گفت: سرش

 من هيچ وقت يادم نمی ره که تو اين روز، فرشته ی زيبای من متولد شده. ولی

سرازير شد. مدت ها بود که اين کلمات زيبا را از زبان  شرم سر به زير انداخته و دانه های درشت اشک از چشمانم از

 او نشنيده بودم.

 دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت: باران

 امير حاال اشک خواهر من رو در نيار ديگه! آقا
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 خنده يه سمتش برگشته و او را سخت در آغوش کشيد. با

 مبارک خواهر قشنگم. تولدت

 باران، به خاطر همه چيز ممنون. ممنون

 را از آغوشش بيرون کشيد و گفت: من

 لباس آماده کردم، تو اتاق روی تخته. برو آماده شو! برات

 تكان داده و با عذرخواهی کوتاه از جمع، به سمت اتاق گام برداشتم. باران به دنبالم وارد اتاق شد و  گفت: سری

 ب کردم، حاال خودت هر چی خواستی بپوش!اين لباس ها رو از تو کمدت انتخا من

 به لباس های روی تخت انداخته و رو به او که در چهارچوب در ايستاده بود، گفتم: نگاهی

 همين خوبه. باران، امير به شما گفت که می خواد برای من جشن بگيره؟ نه

مراه شلوار مشكی رنگ به تن کرده به جلو برداشت و من با نگاه بر اندازش کردم. تونيک ياسی رنگش را به ه قدمی

 بود. موهای بلند و خرمايی رنگش هم زير شال حريری پنهان شده بود.

. ديروز زنگ زد گفت می خوام بهار رو برای تولدش قافلگير کنم، هماهنگ باشيد! من هم که پايه ی جشن  آره

رو سفارش داده بود، خيلی زحمت  گرفتن اون هم برای خواهرم، گفتم کمكت می کنم. امير خودش کيک و اين ها

 کشيد.

شنيدن حرف های باران، در شيرينی دلچسبی قوطه ور بودم. تمام تالشش را برای شاد کردن من به کار گرفته  از

 بود.

 پاش بهتر شده، نه؟ وضع

 تكان داده و گفتم: سری

 اما خب نبايد زياد از پاش کار بشه آخه خدايی نكرده ممكنه عفونت کنه. آره

 بر لب نشاند و گفت: خندیلب
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 اميد خدا همه چيز به زودی درست می شه. لباست رو بپوش و بيا که همه منتظرن. به

 االن می آم. باشه

 که به سمت در رفت من نيز مشغول باز کردن دکمه های پالتوم شدم که بار ديگر صدايش به گوش رسيد: باران

 بهار! راستی

 تكان دادم. چهره ی متفكری به خود گرفت و گفت: پرسشگرم را به او دوخته و سر نگاه

 تا االن کجا بودی؟ امير گفت جايی کار داشتی اما نگفت کجا. تو

 کس از اين اشتغال ناگهانی من اطالعی نداشت. لبخندی بر لب نشانده و گفتم: هيچ

 حاال بعدا برات تعريف می کنم. مفسله،

اجرا نشد و از اتاق بيرون رفت. بعد از تعويض لباس هايم با يک بافت خدا را شكر که باران بيش از اين پی  گير م و

زرشكی رنگ، از اتاق خارج شدم. روی مبل کنار اميرمحمد جای گرفته و باران کيک را مقابلم روی ميز گذاشت. طرح 

 آن خودنمايی می کرد. یور ۲۲کيک به شكل يک قلب بزرگ و سرخ رنگ بود که عدد 

 اول آرزو کن! خاله

 يیبازش خودنما یموها ی. با تاج طاليی رنگی که روبه پارميس که پيراهن سفيد رنگی به تن داشت انداختم نگاهی

 کرد به مانند الماس می درخشيد. لبخندی بر لب نشانده و گفتم: یم

 پرنسس ، آرزو هم می کنم. چشم

انداخت. باران دوربين به دست مقابل چشمان و ذوق کودکانه اش از شنيدن کلمه ی پرنسس، همه را به خنده  برق

 ميز ايستاد و گفت:

 باش! شمع ها آب شد. زود

از آشيانه ی کوچک ما گريزان نباشد هر  چند که ساز  یخوشبخت را روی هم گذاشته و آرزو کردم هيچ گاه چشمانم

 دنيا، هرگز برای من کوک نبود. چشمانم را که از هم  گشودم همه يک صدا شمارش را آغاز کردند.
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 دو، سه. يک،

 ها را فوت کرده و با چاقويی که باران به دستم داد، برشی به کيک زدم. امير گفت: شمع

 بت کادوهاست.حاال نوبتی هم که باشه، نو خب

 با شادی جلو آمد و جعبه ی کوچكی را به سمتم گرفت. او را سخت در آغوش کشيده و گفتم: پارميس

 عزيز دلم. ممنونم

 را گشوده و با ديدن ساعت زيبايی که درون آن خودنمايی می کرد، نگاه لبريز از محبتم را نثار باران کردم. جعبه

 گفت: دستانش را به هم کوفت و با شادی سارا

 هم که باشه، نوبت کادوی داداشه. نوبتی

 ابرويی باال انداخت و با صدايی که شيطنت در آن موج می زد، گفت: امير

 ! آخرين کادو، کادوی منه.نوچ

 لب برچيد و با لحنی با مزه گفت: سارا

 .بدجنس

 بسته ی کادو پيچ شده ای را به سمتم گرفت. بعد

 مبارک بهار عزيزم. تولدت

 اين که تمام هديه ها باز شد، امير جعبه ی بزرگی را به سمتم گرفت و گفت: بعد از و

 نوبت کادوی منه. حاال

 را در دست گرفته و براندازش کردم اما هر چه انديشيدم نتوانستم حدس بزنم که درون آن چيست. جعبه

 کن بهار خانم! شايد خونه ای، ماشينی چيزی توش باشه. باز
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ر ديگر صدای خنده ی حضار بلند شد. نگاهی به امير که لبخند کجی بر لب داشت انداخته و اين حرف فرهاد، با با

جعبه را گشودم اما با ديدن جعبه ی کوچک تری که درون آن بود، خنده ی کوتاهی سر داده و آن را هم گشودم، باز 

 هم جعبه ای ديگر.

 . خوای باز کردن بقيه جعبه ها رو بذار برای بعد خوردن کيک می

به سارا که اين را با خنده گفته بود انداخته و جعبه ی بعدی را گشودم. صدای اعتراض همه بلند شده بود و  نگاهی

امير تنها با خنده نظاره گر بود. باالخره به جعبه ی مورد نظر رسيدم. يک جعبه ی کوچک و سرخ رنگ بود. با شادی 

 که به روی من چشمک می زد، دهانم نيمه باز ماند. درش را گشوده و با ديدن  گردنبند زيبا و سنگينی

 را در دست گرفته و با لحنی بهت زده رو به امير گفتم:  آن

 خيلی قشنگه! اين

 اليق بهترين ها هستی.  تو

اين سوال که پول خريد اين گردنبند از کجا آمده در ذهنم باال و پايين می شد. امير گردنبند را از دستم بيرون  دائم

 کشيد و گفت:

 بندازم گردنت! برگرد

روی مبل جا به جا شده و او گردنبند را بر گردنم آويخت. دستی به پالکش کشيدم که صدای سارا به  گوش  کمی

 رسيد:

 جون، مبارکت باشه.قشنگه بهار  خيلی

به او انداخته و زير لب تشكر کردم. از جا برخاسته و به بهانه ی ريختن  چای، قدم در آشپزخانه گذاشتم. به  نگاهی

 سمت سينی حاوی فنجان ها که کنار گاز قرار داشت رفتم.  قوری را در دست گرفته و مشغول ريختن چای شدم.

 !بهار

 شته و لبخندی بر لب نشاندم.شنيدن صدای مادر به عقب بازگ با

 مامان؟ جانم
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 آمد و کنارم ايستاد. جلو

 چند وقته که وضعش اينه؟ امير

 به زير انداخته و به آرامی لب زدم. سر

 ماهی می شه. دو

 خسته و رنجورش را به من دوخته بود و من توان سر بلند کردن نداشتم. نگاه

 که گفتی باش شكسته و تو گچه. تو

 ان گرفته و به آرامی لب زدم:را به دند لبم

 چه فرقی می کنه؟  خب،

 اخمی کرد و لبش را به دندان گرفت. مادر

 فرق نداره با يه تيكه آهن؟! گچ

 را روی گاز گداشته و دستانم را رو بازوانش گذاشتم. قوری

 حالش خوبه. ريشد؟ االن که ام یم شتريکه درد تو ب نيداشت جز ا دهيموضوع چه فا نيگفتن ا مامانم،

 چرخه؟ یم یچه طور تونيزندگ

 و غم باشد. یاز هرگونه نگران یکردم لحنم عار یرا باز زبان تر کرده و سع لبم

 .خوب بشه و برگرده سر کارش ريتا حال ام ميکم پس انداز دار هي فعال

 که از تعجب گرد شده بود گفت: یبا چشمان مادر

 !؟یدت چم نيتونه برگرده سر کارش؟ پس ا یم یعني

پس چه طور به مانند  ستيدر کنار ن یدانست که بازگشت یم زيمادر ن یلبم نقش بست. حت یرو یتلخ لبخند

 خوردم؟ یخام و خوش خود غوطه م االتيکودکان در خ
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 .رهيشرکت دوست ام سيمامان جان، رئ آره

 و با غم زمزمه کرد: ديصورتم کش یدستش زمختش را رو مادر

 .رهيد گهيکه د یآ یبه خودت م یموقع هي ست،يبردار ن یشوخ زهايچ نيات رو داشته باش بهار! ا یزندگ یهوا

 يیدهايشدم. ام یخسته تر م دميشياند یم شتريهرچه ب .ختيفرو ر ميبه ناگاه قصر آرزوها يیحرف مادر، گو نيا با

 نبود. دهيسکالف مندرس و پو کيجز  یزيخود لباس فاخر دوخته بودم، چ یکه با آن برا

 باشه من مادرتم. یبه من بگو، هر چ یخواست یکمك

 و گفتم: دهياش را نرم بوس گونه

 رو ندارم. یمامان. من که به جز شما کس حتما

 مادر! ايتو هم ب رونيرم ب یم من

 یم یبا مسافرکش دميشيرنگ را در دست گرفته و با خود اند ديسف یقور گريکه از آشپزخانه خارج شد بار د مادر

 دو نفره و ساده را پرداخت. یزندگ کيکسب کرد و خرج  یتوان درآمد

 شد؟ یچ یچا نيپس ا بهار،

تكان داده و با لبخند  یبود چشم دوختم. سر ستادهيسارا سر برگردانده و به او که در درگاه آشپزخانه ا یصدا با

 گفتم:

 آرم. یم االن

 کرد! خي کيبابا، ک گهيد بدو

 برد و یبه سر م نشيريش یزندگ یداشت، تازه در ابتدا یسر داد. چه دل خجسته ا یمستانه ا یرا گفت و خنده  نيا

شام  ريرا در دست گرفته و قدم در هال گذاشتم. ام یچا یفنجان ها یحاو ینياز آن گذشته، مهران پزشک بود. س

اش  یکار شده و حساب بانك یکه چند ماه از کار ب یدمن سوال بود که چه طور مر یرا از رستوران سفارش داد و برا

 کشد؟ یم رونيب یچه کس بيها را از ج یولخرج نيا ی نهياست، هز یخال
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عزم رفتن کردند هر چه از مادر خواستم که شب را در کنار من به صبح برساند،  همانانيگذشته بود که م مهياز ن شب

 .ديفهم یم بيرا تنها عمو حب نيام و اخو گرفته  يیگفت من با تنها یبار نرفت. م ريز

 گفتم: ريبودم، رو به ام زيم یطور که مشغول جمع کردن ظروف رو همان

 بود. یممنون. عال زيهمه چ بابت

 و گفت: دياز آب نوش یزده بود. جرعه ا هيدر دست گرفته و به کانتر تك یآب وانيل

 بود بانو. فهيوظ

 گفتن حرفم تعلل داشتم. ظروف را برداشته و به سمت آشپزخانه رفتم. در

 ؟یرو از کجا آورد التيهمه تشك نيتو پول ا ر،يگم ام یم

 .ديايآب را گشودم. خواستم خود را مشغول نشان بدهم تا بلكه به حرف ب ريرها کرده و ش نکيها را درون س ظرف

 ؟یکارها دار نيکار به ا یچ تو

 به او انداختم. یو نگاه دهيندان کشد ريرا ز لبم

 که تو گردن منه از کجا اومده؟ یگردنبد نيبدونم پول ا ديمن نبا ؟یچ یعني

 و به سمت مبل ها حرکت کرد. ديکانتر کوب یرا رو وانيل

 نكردم. یدزد نترس،

 کرد. یام م یاز حد او کفر شيو آرامش ب یاليخ یرا بسته و به سمتش گام برداشتم. ب ريش

 جواب من رو بده لطفا! ر،يام

 مبل رها کرد و گفت: یرا رو تنش

 رو فروختم. نيماش

 سر داده و گفتم: یرفتم. خنده ا یفرو م شتريشده و هر لحظه ب رياس یدر باتالق يیبه دوران افتاده بود. گو سرم
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 نه؟ ،یکن یم یشوخ

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 کنم؟ یشوخ ديبا یچ یبرا

 لب زمزمه کردم: ريرا مالش داده و ز ميها قهيدست شق با

 ؟یکن یکار م یچ یتو دار ريام یوا ،یوا

 خوشبخت تو بود. یکردم برا یکار هر

 از اشكم را به چشمانش دوخته و با حرص غريدم: زيکرد. چشمان لبر یم داديب شيدر صدا درد

 تنها اميد ما بود. گفتم حداق با مسافرکشی شايد بشه خرجمون در بياد اون وقت تو فروختيش؟ ماشين

 سختی از جا برخاست و دستی در هوا تكان داد: به

فكر کردی فقط خودت از وضع خراب اين زندگی خبر داری؟ صاحب خونه زنگ  ست؟يمن سخت ن یبرا یکن یم فكر

هم که عقب افتاد بود.  نيکرده. قسط ماش رونمياز شرکتش ب زيده. اون دوست عزکنه اجاره عقب افتا یادآوريزده تا 

 حاال خانم متخصص شما بفرما من بايد چه غلطی می کردم؟

 زد و با دست یشخنديرفت. ن یم یدر قلبم فرو م ريبه مانند ت شيبه جلو برداشته و سر تكان دادم. حرف ها یقدم

 .ديکوب شيپا یرو

 .یزيتونم برم. خواستم خوشحالت کنم، خواستم به تو بفهمونم که هنوز برام عز یمراه هم ن گهيد یحت

دستانش گرفت.  بی منطقی هايش بيش از حد تحملم بود. در اين شرايط  نيمبل انداخت و سرش را ب یرا رو تنش

مهربان را عاشقانه زانو زدم. من اين مرد عجول و  نيزم یمحتاج درک بودم نه فشار بيشتر. جلو رفته و مقابلش رو

 دوست داشتم.

 .ميکن یرو با هم درست م زيهمه چ م،يکن یکارها به خاطر منه. درستش م نيدونم تموم ا یمن م ر،يام

 بود. نيم نگاهی به من انداخت و با لحنی تلخ گفت: ريرنگش در چنگال دستان پر قدرتش اس یمشك یموها
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 چيز درست نمی شه بهار. هيچ چيز مثله قبل نمی شه فقط بايد دعا کنيم از اين بدتر نشه. هيچ

به اندازه ی او نااميد نبودم. هنوز چراغ اميد در قلبم روشن بود هر چند که نور کم سوی آن خانه ی تاريک دلم را  من

 روشن نمی کرد.

داشته باشم. درون بوتيک پشت ميز نشسته و مشغول  روز بعد از تولد تصميم گرفتم با امير مدارای بيشتری از

حساب رسی به هزينه های اخير بودم. فروش ماشين چيزی جز خسارت و ضرر برای ما به همراه نداشت. هرجور 

 حساب می کردم يک جای اين زندگی می لنگيد.

بودم درون کيف مشكی رنگم به صدا در آمدن آويز باالی در، کاغذی که ليست مايحتاج خانه را روی آن نوشته  با

 چپانده و از روی صندلی برخاستم.

 .سالم

 بوتيک که مردی نسبتا جوان بود، نيم نگاهی به من انداخت و سری تكان داد. صاحب

 خسته نباشی. سالم،

به شالم کشيده و زير لب تشكر کردم. هر بار که او قدم در اين مغازه می گذاشت، حس غفقان به جانم می  دستی

 د. طوری به من خيره می شد که گويی با چشمانش قصد دريدن طئمه را در سر می پروراند!افتا

تكان داده و فكرهای بد را پس زدم. آن قدر در اين مدت غرق در مشكالتم بودم که همه را به شكل ديو و آدم  سری

ه چشمان پر از شيطنت مرد خوار می ديدم. با حس دستی که مقابل صورتم تكان می خورد از رويا بيرون آمده و ب

 مقابل چشم دوختم. 

 گفتيد؟ چيزی

 به اسكناس های درون دستش داد و آن ها را روی ميز گذاشت. تكانی

 هم اولين حقوقت. اين

لبخندی شيرين دست جلو برده و اسكناس های روی ميز را شكار کردم. مزد يک ماه زحمت و تالش بی وقفه ام را  با

 گرفته بودم.
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 تونی بری. می

شادی تشكر کردم، چنگی به کيفم زده و با تشكری کوتاه از بوتيک خارج شدم. شاد و سرخوش تر از گذشته  با

مسير بازار را در پيش گرفتم. وقتی به خانه بازگشتم دستانم پر بود از خريدهای رنگ و وارنگ. کليد را در قفل 

 انداخته و در را گشودم.

 ر در برداشته و قدم در خانه گذاشتم. همان طور که در را با پا می بستم با صدايی بلند گفتم:خريدها  را از کنا نايلون

 بر همسر عزيز و... سالم

 یو دستانم شل شد. طور ديتخمه است حرف در دهانم ماس یو اطرافش پر از پوست ها نيزم یکه رو ريام دنيد با

 .ديد یمرا نم يیفوتبال بود که گو یمحو تماشا

 کانتر گذاشته و رو به گفتم: یرا رو ديخر یها نلوينا

 ه؟يچه وضع نيا ريام

 به من انداخت و همان طور که تخمه را به دندان گرفته بود گفت: ینگاه مين

 .سالم

 ها انداخت و ادامه داد: لونيبه نا ینگاه

 از کجا؟ دهايخر

 تاسف تكان داده و وارد آشپزخانه شدم. یبه نشانه  یسر

 رو گرفتم. حقوقم

وب چ یشد. پالتو را از تن کنده و به همراه شال رو ونيزيسبز رنگ تلو یصفحه  یمحو تماشا گريگفت و بار د یآهان

 . ختميکنار در آو یرخت

و  ريپاکت ش ،یرفته و آن را گشودم. نگاهم را در داخلش به گردش در آوردم. چند عدد گوجه فرنگ خچاليسمت  به

را برداشتم،  ريداد. دست جلو برده و پاکت ش یشكمم را مالش م یآن بود. گرسنگ اتيوچند تخم مرغ تنها محت

 بود. روزيد یآن برا یانقضا خيتار
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 .یلعنت

 زي. چاقو را برداشته و به سمت مدميکش رونيب خچاليها را از  یرا درون سطل زباله انداخته و گوجه فرنگ ريش پاکت

 یزبان بسته افتادم. با ب یدرون دستم به جان گوجه فرنگ یبرنده  یانداخته و با چاقو ريبه ام یگام برداشتم. نگاه

 فردا چه خواهد شد؟ دميشياند یو با خود م دهيتنش کش یو خشم چاقو را رو یرحم

. ديکش یاعصاب داغانم خط م یفوتبال رو ی ندهيبلند گو یصدا د؟يآ یشود چه به روزمان م زيجام صبرم لبر اگر

گونه کم آورده  نيگذشت که ا یمشترکمان م یخواست در خانه بماند؟ مگر چند سال از زندگ یم یتا ک حمدرميام

 بودم؟

آورده و به انگشتم چشم دوختم که خون سرخ رنگ از آن  نييرا در دستم حس کردم. سر پا یناگاه سوزش بد به

ال ح ر،ياز حد ام شيگرفتم، آرامش ب ینظافتش را از سر م ديکه با یفكر به خانه ا نده،يگو یشده بود. صدا ريسراز

 :دميکش اديربه سمتم هجوم آورد که ف یخراب من و سوزش دستم به ناگاه طور

 رو کمش کن! یلعنت اون

 نکيفرستاده و به سمت س رونياو گره خورد. نفسم را با حرص ب یبلند کرده و نگاهم در چشمان بهت زده  سر

 آن گرفتم. ريشوده و دست دردمندم زآب را گ ري. شدميدو

 ؟یشد بهار، خوب یچ

 بود انداخته و سر تكان دادم. ستادهيبه او که کنار کانتر ا ینگاه مين

 بخورم. يیهوا هي رونيرم ب یم

 که باز مانده بود به سمتش بازگشته و گفتم: یتوجه به آب یب

 ؟یاز پات کار بكش ديمگه دکتر نگفت نبا کجا؟

 بر لب نشاند و گفت: یشخندين

 شه. یحالت بدتر م ینيب یمن رو م تو
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 یو رو دهيرا عقب کش یناهار خور زيم یاز جانب من باشد، از خانه خارج شد. صندل یکه منتظر پاسخ نيبدون ا بعد

 یشمع، ذره ذره رو به نابود کيحمله شده بودم. به مانند  یو آماده  نيخشمگ گونهنيدانم چرا ا یآن نشستم. نم

 رفتم. یم

نشسته و مشغول جمع کردن پوست تخم ها  نيزم یکه آرام تر شدم، جارو به دست قدم در حال گذاشتم. رو یکم

را  آرامش یافتاد. دست لرزانم را جلو برده و ظرف را در دست گرفتم. از ک گارياز ته س زيبودم که چشمم به ظرف لبر

 کرد؟ یجست و جو م گاريدر تن س

خورد،  یکه به در م يیضربه ها یشد. با صدا ريدرشت اشک از چشمانم سراز یکوفته و دانه ها نيزم یرا رو ظرف

. را داشتم گريد یجنگ ینه توان و نه حوصله  گريرا با پشت دست پس زده و به سمت در گام برداشتم. د مياشک ها

دادم، به  دنيبار یاجازه  ميو به اشک ها دهيپتو خز ريگرفتم. ز شياتاق خواب را در پ ريحرف مس یدر را گشوده و ب

 کوفت. یم یليکه با شدت بر صورت پنجره س یمانند همان باران

*** 

شده  اديبه حدی ز ريمن و ام یگذراندم. فاصله  یگذشت و من پژمرده تر از گذشته، روزگار م یاز پس هم م روزها

از او نبود. ديگر  یزد و تا ساعت ها خبر یم رونيب از خانه یدر کار نبود. گاه یدنيرس دميدو یاگر م یبود که حت

. من با تمام دوست داشتن هايم زير آوار زندگی ام مانده متوانی برای بر پا نگه داشتن پايه های اين زندگی نداشت

 بودم.

زمستانی سرد  اسفند ماه بود و بوی عيد تمام شهر را در بر گرفته بود. نرم نرمک بهار از راه می رسيد اما ما در اواخر

روزگار می گذرانديم. با تمام خستگی و ناتوانی ام، مشغول رفت و روب خانه ی کوچكمان شدم. دلم هوای حوض پر 

 از ماهی خانه ی مريم خانم را در سر داشت. روزهای خوش گذشته چيزی جز حسرت و درد در  پی نداشت.

شيد انداخته و از رضايت لبخند شيرينی روی لبم نقش از اتمام کار، نگاهی به خانه ای که از تميزی می درخ بعد

بست. با صدای چرخش کليد در قفل سر برگرداندم. امير محمد با دستانی پر از نايلون های خريد وارد خانه شد. 

 چند نايلون از دستش بيرون کشيده و گفتم: اهلبخندی بر لب نشانده و جلو رفتم. جعبه ی شيرينی را به همر

 ر خريد کردی.چه قد سالم،

 بوی سيگار می داد و همين باعث شد چينی به بينی ام بدهم. تنش
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 عيده ها. ناسالمتی

 کنارم گذشت و قدم در آشپزخانه گذاشت. نايلون ها را روی ميز رها کرد و رو به من گفت: از

 می رم يه دوش بگيرم. تو هم آماده شو که بريم خريد. من

دم. دلم می خواست به او بگويم چرا لب به سيگار می زند اما می دانستم که تكان داده و وارد آشپزخانه ش سری

 پاسخ درستی نصيبم نخواهد شد.

 جا به جا کردن خريدها بودم که امير از حمام خارج شد. نگاهی به او انداخته و گفتم: مشغول

 باشه. آفيت

 طور که با حوله ی آبی رنگ، مشغول خشک کردن موهايش بود سری تكان داد و گفت: همان

 حاضر نشدی؟ ممنون،

 ميوه ها را روی سينک گذاشته و گفتم: نايلون

 آماده می شم. االن

ه ب گام های بلند به سمت اتاق خواب رفتم. در کمد قهوه ای رنگ را گشوده و به نظاره ايستادم. مانتوی کرم رنگم را با

همراه شلوار مشكی از کمد بيرون کشيده و به تن کردم. خرمن مشكی رنگ موهايم را از چنگال کليپس رها کرده و 

ها بود که دستان مردانه ی امير،  گيسوان مشكی رنگم  مدتدستی ميان آن کشيدم. بايد کوتاهشان می کردم. آخر 

رم سر نمی داد. آری، برای فراموش کردن آن عاشقانه را نوازش نكرده بود. ديگر برايم نغمه های خوش دوستت دا

های تكرار نشدنی، بايد کوتاهشان می کردم. هر چند اگر عقل ياری می کرد، قلب افسار گسيخته ام تن به اين ظلم 

 داد. مین

گرفته  هفاصل گريبود اما بايد می پذيرفتم که زندگی ما، چيزی جز تكرار سمفونی درد نيست. ناخواسته از يک د تلخ

بوديم و چه کسی می توانست اين سد محكم را در هم بشكند؟ دستی پای چشمان گود افتاده ام کشيده و 

 نيشخندی روی لبم نقش بست.

 بهاری؟ پس چرا اين قدر زرد و پژمرده هستی؟ تو
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 درون آينه هيچ پاسخی برای سوال من نداشت. سری تكان داده و گفتم: دخترک

 يدک می کشی. تو فقط اسم بهار رو نه،

 ديگر موهايم را به بند کشيده و شال کرم رنگ را روی آن رها کردم.  بار

 بهار آماده ای؟ -

 شنيدن صدای امير، کيفم را از روی تخت برداشته و از اتاق بيرون زدم. با

 !ميبر آره

 را به او که ميان هال ايستاده بود، دوخته و لبخندی به رويش پاشيدم. نگاهم

 .یکرد پيخوشت

 به پيراهن چهارخانه و آبی رنگش کشيد. سرش را جلو آورد و با لبخند گفت: دستی

 به اندازه ی تو بانوی زيبا رو. نه

چشمانش گود افتاده و رنگ چهره اش رو به زردی می زد. هر کالم محبت آميزی که از دهان او خارج می شد،  زير

 حس زندگی را بار ديگر در وجود من می جوشاند.

 ی کوتاهی سر داده و با دست، او را به عق هدايت کردم.  ندهخ

 خب بريم که کلی کار دارم. خيله

 عقب کشيد و دستش را درون جيب شلوار مشكی رنگش فرو برد.  کمی

 زدم آژانس، االن ديگه می رسه. زنگ

را به هم فشرده تا حرف  بگويم اگر ماشين را بر باد نمی دادی، حال لنگ رسيدن آژانس نبوديم اما لبانم خواستم

 نامربوطی از دهانم خارج نشود.

*** 
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رفته گ یکرم رنگم را به باز یمانتو یو لبه  ديوز یم یميمال سمي. نديع ديخر یها شلوغ بود و مردم در تكاپو ابانيخ

 ريام م،يدر بازار گشت زد یکه کم نينكردم. بعد از ا ديع یبرا یچندان ديگذشته خر یبود. آن سال برخالف سال ها

 رو به من گفت:

 م؟يبخور یزيچ هي ميبر

ها را در دست  لونيبا ما نداشت. نا یچندان یافتاد که فاصله  یفالفل یرا در اطراف چرخانده و چشمم به دکه  نگاهم

 جا به جا کرده و با سر به دکه اشاره کردم.

 !ايو ب رياون جا هست، برو دو تا فالفل بگ یفالفل یدکه  هي

 لب زدم: گريبار د د،يبگو یزيکه چ نيچشمان گرد شده به من چشم دوخت و قبل از ا با

 مونم. ی! من هم منتظرت مگهيد برو

بود  بهتر شده یليخ شيبودند رفت. وضع پا ستادهياز مردم مقابلش به انتظار ا یکه تعداد یحرف به سمت دکه ا یب

 یپارک رفته و رو یرنگ و رو رفته  مكتيکوتاه به سمت ن یمشكل بود. با گام ها شيراه رفتن برا یاما هم چنان کم

انم نقش لب یرو ی. لبخند تلخدنديدو یم گريد کيدنبال  به یدوختم که با شاد یگرفتم. نگاهم را به کودکان یآن جا

 دغدغه بود. یو ب بايآن ها ز یبست، چه قدر زندگ

 !ايب

 مقابلم چشم دوختم. آن را از دستش گرفته و گفتم: چيان گرفته و به ساندونگاهم را از کودک ريام یصدا با

 !عيقدر سر چه

 گشود گفت: یرنگ را م یمشك ینوشابه  ینشست و همان طور که در بطر مكتين یرو کنارم

 .یش یم یگفت بخور مشتر آره،

. قار و قور شكمم بلند شد یصدا ديچيام پ یني. عطرش که در برا کنار زدم چيدور ساندو کيزده و پالست یلبخند

 زده و گفتم: چيبه ساندو یگاز بزرگ

 ! خوشمزه است.ام
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 گذاشت و گفت: مكتين یرا کنارم رو یبطر

 جانت. نوش

 کردم. یکودکان را هم نگاه م یخوش طعم درون دستم بودم، باز چيطور که مشغول خوردن ساندو همان

 گم بهار! یم

 .دمياز آن نوش ینوشابه را برداشته و جرعه ا یبطر

 !هوم

 خورده اش دوخته و گفت: مهين چيرا به ساندو نگاهش

 شه. یقرار دادمون با صاحب خونه تموم م گهيوقت د چند

 را به سمت دهانم بردم. چيباال انداخته و ساندو یا شانه

 .ميکن یم دشيدوباره تمد خب

 بره باال. یرو م اجاره

 نگاهم را به او دوخته و گفتم: گريراه متوقف شد. بار د ی انهيم دستم

 نبرد. ديجان، شا ريام

 را به من دوخت و با سماجت گفت: نگاهش

 بره. یمطمئن هستم که م من

 نازک کردم. شيبرا یفرستاده و پشت چشم رونيرا با حرص ب نفسم

 یخبر بد هي ینيمقدمه چ نيونم ته اد یلرزه چون م یچهار ستون بدنم م ،یزن یحرف م یطور نيا یوقت ريام

 هست.

 ای باال انداخت و نگاهش را به مقابل دوخت. شانه
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 فقط دارم از اتفاقی که در راهه می گم. من

 به ساندويچ نيمه خورده ی درون دستم دوختم. ديگر هيچ ميلی برای بلعيدن آن نداشتم. نگاهی

 ديگه! بخور

تم. ساندويچ را درون سطل زباله ی کنار نيمكت انداخته و کيف مشكی رنگ را نگاهی به او انداخته و از جا برخاس نيم

 روی شانه جا به جا کردم.

 شدم. بريم؟ سير

 جا برخاست، بطری نوشابه را از روی نيمكت برداشت و گفت: از

 .بريم

يلون های خريد اين حجم از آرامش و خونسردی از توان من خارج بود. سری به نشانه ی تاسف تكان داده و نا درک

را از کنار نيكمت برداشتم. بی حرف با يک ديگر هم قدم شديم. من در فكر حرف های اميرمحمد و او در روياهای 

 خود سير می کرد. 

سال عيد نيز به مانند تمام سال هايی که از رفتن مريم خانم می گذشت، لحظه ی تحويل سال را در خانه ی عمو  آن

 که مهران نيز به جمع ما پيوسته بود. حبيب بوديم با اين تفاوت

پر از ماهی های قرمز را ميان سفره ی هفت سين گذاشته و نگاهم را به صفحه ی تلويزيون دوختم. تا تحويل  تنگ

سال زمان زيادی باقی نمانده بود. سارا همان طور که ظرف شيرينی را در دست داشت از آشپزخانه خارج شد. ظرف 

خودنمايی می کرد رفت. امير و مهران گرم  قچهاشت و به سمت قاب عكس مادرش که روی طاشيرينی را روی ميز گذ

صحبت بودند و گاهی صدای خنده ی مردانه ی آن ها بلند می شد. عمو حبيب روی مبل نشسته و به آرامی مشغول 

 خواندن قرآن درون دستش بود. 

 کنارم روی زمين جای گرفت، قاب را ميان سفره گذاشته و رو به من گفت: سارا

 اين همه ماهی خريدی؟ دو تا دونه هم کافی بود. چرا

 را از موهايش که به تازگی رنگ خورده بود گرفته و به چشمان مشكی رنگش رسيدم. نگاهم
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 ياد اون سال ها که حوض توی حياط پر از ماهی بود. به

 ای از موهايش را پشت گوش فرستاد و با لبخندی تلخ گفت: دسته

 سال ها مادرم بود اما حاال... اون

 را به چشمانم دوخت و ادامه ی حرفش را فرو خورد. از جا برخاست و با صدايی بلند رو به جمع گفت: نگاهش

 جون، مهران، امير بيايد ديگه! االن سال تحويل می شه. بابا

ير و مهران از جا برخاستند. عمو حبيب قرآن را بست و با چشمان بسته بوسه ای روی آن نشاند. اين حرف سارا ام با

نمی دانم چرا حس می کردم طرح نگاهش به مانند گذشته غم زده و رنجور نيست. گويی خيالش از بابت فرزندانش 

 آسوده بود و ديگر باری بر شانه هايش سنگينی نمی کرد.

ن جای گرفتيم. صدای يا مقلب القلوب و آوای دلنشين عمو حبيب که با قاری هم خوانی دور سفره ی هفت سي همه

 می کرد. نگاهم را به عكس مريم خانم دوخته بودم. اين قاب قرمز رنگ، لبخند شيرين او را در خود جای داده بود. 

 مبارک. ۱۳۹۵سال  آغاز

 دستانش را به کوفت و با لبخند گفت: امير

 ک.سال نو مبار آقا

فشردند و من، سارا را در  یحبيب از جا برخاست و به سمت قرآنش رفت. امير و مهران دست هم را به گرم عمو

 .دميآغوش کش

 .زميمبارک عز دتيع

 گونه ام نشاند و گفت: یرو یا بوسه

 باشه. یهمه سال خوب یتو هم مبارک. خداکنه امسال برا ديع

 يیبه دستمان داد. همان اسكناس ها یكي یكيو  ديکش رونيقرآن ب انيسبز رنگ را از م یاسكناس ها بيحب عمو

 مانده است. ادگاريبه  مانيکه از او برا
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جوجه در دست  یها خيس یحاو ینيمنقل بودند. س يیمشغول آماده کردن زغال و برپا اطيو مهران درون ح ريام

 کرده و یط یكيپله نشسته و نگاهش را به مقابل دوخته بود. پله ها را دو تا  یگرفته و از خانه خارج شدم. سارا رو

 رفتم، رو به او گفتم: یم ريهمان طور که به سمت ام

 ؟یجا نشست نيا یچ یبرا

 گرفتم. یپله جا یکوتاه جلو رفته و کنار سارا رو یدادم. با گام ها ريرا به دست ام ینيکنارش گذشته و س از

 هات غرق شده؟ یکشت ،يیشده سارا یچ

 بود گفت: دهيرا در آغوش کش فشيبه من انداخت و همان طور که بازوان نح ینگاه مين

گفت خواب مامان  یم م،يرو داشته باش گريهم د یهوا ديگفت ما خواهر و برادر با یزد. م یم يیحرف ها هيامروز  بابا

 .دهيرو د

 بر لب نشاندم و سر تكان دادم. یلبخند

 آقاجون... ست،ين یکه حرف بد نيا خب

 از اتمام حرفم، نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت: قبل

 حرف ها، از حال بد بابا وحشت دارم. نيترسم. از ا یمن م بهار،

 را به دندان گرفته و نگاهم را به منقل سرخ رنگ زغال ها دوختم. نميريز لب

 . حرف ها هم به خاطر تنها بودنشه نيحالش خوبه سارا، ا آقاجون

 خودم راحت ترم. ینه تو خونه  گهیمن بمون، م شيچند روز پ ميبر ايقدر گفتم ب چه

 داد گفت: یدرون دستش را در هوا تكان م ديهمان طور که باد بزن سف ريام

 !گهيد ديرو آماده کن سفره

به وحشت انداخته بود  زيمرا ن بيعمو حب یو حرف هارنجور  یکردم. چهره  یسارا را با تمام وجود درک م ینگران

 حرف ها به سارا چه بود؟ نيگفتن ا ی دهياما فا
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 از جا بلند کرده و گفتم: زيخواستم، او را ن یسارا را در دست گرفتم. همان طور که بر م یگفته و بازو یا باشه

 بدو دختر خوب! م،يسفره رو آماده کن ميبر پاشو

 یرا در خانه  ديع التيگذشته که تعط ی. برخالف سال هاميام رفت یپدر یبه خانه  رياز صرف ناهار به همراه ام بعد

 انيموعد قرارداد خانه به پا گري. دو هفته دميرا بهانه کرده و به خانه بازگشت ريام یگذراندم مشغله ها یام م یپدر

 .اشتمجنگ ند نيا یادامه  یبرا يینا گريو من د ديرس یم

 درون دستم را به سمتش پرتاب کردم. یمبل نشست و من با خشم روزنامه  یمقابلم رو ريام

 م؟يکن دايوقت سال خونه از کجا پ نياالن تو ا ريام

 .ديرا در هم کش شيراه گرفت و اخم ها ی انهيرا در م روزنامه

 کنم. یم دايپ من

 تاسف تكان دادم. یبه نشانه  یزده و سر یشخندين

 ؟ید یم ديبه من ام یحاال دار یرو فروخت نيماش ،یماهه تو خونه ور دل من نشست هفت

 در هوا تكان داد. یخشم از جا برخاست و دست با

 ؟یفهم یهمه سرکوفت زدن؟ بابا کم آورم، م نياز ا یش یبهار! خسته نم گهيکن د ول

 سكوت مقابل دهانم گرفتم. یجا برخاسته و انگشتم را به نشانه  از

 !نييپا اري! چه خبرته؟ صدات رو بسيه

 انداختم. ريو سر به ز دهيکش یو سر برگرداند. آه ديرنگش کش یمشك یموها یال یدست

 م؟يتا خونه رو بخر ميمون یجا م نيقدر ا نيا ینگفت مگه

از اشكم را به  زي. نگاه لبرديچند گام بلند خود را به من رساند، دستش را بند چانه ام کرد و سرم را باال کش با

 بم و مردانه اش گفت: یچشمانش دوختم و او با صدا

 جا برات بخرم. نيخونه بهتر از ا هيدم  یم قول
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ما ا اوردميگاه بر زبان ن چيکرد و من در آغوش گرمش فرو رفتم. ه مينگفتم. دستش را بند بازو چيزده و ه یلبخند

 د،ياما او نفهم دميام جنگ یزندگ یلحظه برا نيمن تا آخر. دميخر یرا به جان م زيبا او بودن، همه چ یمن برا

 .شتاز کنارم گذ یرحم یحماقت گذاشت و با ب یگذشتم را به پا

 .آشپزخانه بودم ليگذشته مشغول جمع کردن وسا مهيبه دنبال خانه باشد. شب از ن ديع التيبود بعد از تعط قرار

 ؟یدينخواب چرا

انداخته و روزنامه را دور بشقاب  ريبه ام یفضا را روشن کرده بود. نگاه د،يتاب یکه از داخل هال به آشپزخانه م ینور

 .دميچيدرون دستم پ

 بره. ینم خوابم

 سرد کف آشپرخانه نشست. کيسرام یآمد و کنارم رو جلو

 .ستميحاال کو تا ب ،یخواد جمع کن یاالن نم از

 :دميرا درون کارتون گذاشته و با بغض نال ظرف

 .نهينمونده، امروز چهارم فرورد یزيچ

 کرد و از جا برخاست. نتيکاب ی رهيرا بند دستگ دستش

 !ميبخواب ميبر ايسر کار؟ پاشو ب یبر ديفردا نبا مگه

از نوک قله سقوط  یک یبه راست م؟يديو به کجا رس مي. کجا بودشود یجار ميپلک بزنم و اشک ها دميترس یم

 گرفت؟ یکه دردش نرم نرمک داشت وجودم را فرا م ميکرد

 آم. یبرو، من هم م تو

 فشرد. یرا م مياز گذشته گلو شيفرو بردم. بغض هر لحظه ب بانيمكث کرد و من سر در گر یا لحظه

 .ريشب بخ باشه،
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 یتوان گريتا هق هقم را در نطفه خفه کنم. دتكان داده و او از آشپزخانه خارج شد. دستم را مقابل دهانم گرفته  یسر

 ینيگسن ميشانه ها یرو یزندگ نيا نيکند. بار سنگ انيشده و کم مانده بود طغ زينمانده بود. جام صبرم لبر ميبرا

 .زديبر سرم فرو بر یزندگ نيبود تا آوار ا ندهنما یزيتوان مقاومت نداشتم. چ گريکرد و من د یم

 *** 

دار و سبز  نيچ راهنيپ ني. زمميبه پارک رفت ر،يخود و ام یبه مانند هر سال به همراه خانواده  ن،يفرورد زدهيس

 گذراندند. یرنگش را به تن کرده و مردم در دامان او، لحظات شادشان را م

در کرد. پ یم قشانيتشو اهويو با ه ستادهيا یگوشه ا زين سيبودند. پارم باليوال یمهران، فرهاد و پدر گرم باز ر،يام

 یم یکند اما چه کس یداشت خانواده اش را همراه یزد و سع ینم یاديآرام بود. حرف ز یليبرخالف گذشته، خ

 است؟ ريجبران د یبرا ديتوانست به او بگو

 زنانه یکنار باران، سارا و مادر نشسته بودم و گرم بحث ها زيبا آن ها داده بود. من ن یتن به باز س،ياصرار پارم به

 یاوح یدست ريزدن بود. ز حينشسته و مشغول تسب یافتاد که گوشه ا بيبه عمو حب یلحظه ا ی. نگاهم براميبود

 را برداشته و از جا برخاستم.  وهيم

 رفتم گفتم: یبلند به سمتش م یطور که با گام ها همان

 د؟يچرا تنها نشست آقاجون

 نشستم. راندازيز یبلش گذاشته و کنارش رو. ظرف را مقاديپاش ميبه رو یبلند کرد و لبخند مهربان سر

 !گهيد یباز ديهم بر شما

 شلوارش فرو برد. بيرا درون ج حيسر داد و تسب یکوتاه ی خنده

 گذشته دخترم. یسن گهيمن د از

 بر لب نشانده و نگاهم را به مقابل دوختم. یلبخند

 !بهار

 لب زدم: یسرم را به سمتش برگردانده و به آرام گريد بار
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 بله؟

 د؟يندار یخوبه، مشك ريام ؟یهست یات راض یاز زندگ تو

کردم دهانم به اعتراض  یبود. نگاهم را در نگاهش دوختم اما هر چه م دهيرا از من نپرس نيکس ا چيها بود که ه مدت

 با سماجت به دهان من چشم دوخته بود. آب دهانم را فرو خورده و سر تكان دادم. بيشد. عمو حب یباز نم

 خوبه. زيآره همه چ ه،آر

کرد، کاش  یهم باور نم بيما خوب است اما تو باور نكن! و کاش عمو حب یگفت حال همه  یآن جمله افتادم که م ادي

لبانش نقش بست. نگاهش را به آسمان  یرو یباتالق باشد. لبخند گرم نيخروج از ا یبرا یسمانيتوانست ر یم

 دعا بلند کرد. یدوخت و دستانش را به نشانه 

 شكرت. ايخدا

 گفت: دهيبر دهيرها کرد و بر راندازيز ینفس زنان خودش را رو پدر

 خودم. ی... داشتم برايیروي... نهي...ما...ی... قدري.دش... بخ..اي

 یروي. همان نديکش یکه با آن خانواده اش را به سالبه م يیرويهمان ن د،يگو یسخن م روياز کدام ن دميفهم یم من

 کرد. یکه به مانند سد در فرزندانش قد الم م

زانو نشسته و غرولند کنان  یداد رفتم. رو یرا مالش م شينشسته و پا نيزم یکه رو ريجا برخاسته و به سمت ام از

 گفتم:

 واجب بود؟ یباز نيا با

 تكان داده و از جا برخاستم. یدر هم رفت. سر مينثارم کرد که اخم ها یخنده چشمك با

 برنده شدن. ريبهار، بابام و عمو ام خاله

 پارميس نگاهم را به او دوختم. دستی به موهای خرمايی رنگش کشيده و با لبخند گفتم: صدای

 به بابات و عمو امير. آفرين
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و امير تمام زندگی خود را باخته بوديم، برنده شدن در يک بازی ساده چه شادی می توانست برای من به همراه  من

 داشته باشد؟

 به جان باران غر می زد که فردا به مهد نخواهد رفت. باران با خنده رو به او می گفت: پارميس

 فردا خيلی مونده. تا

حرف باب ميلش را از زبان مادرش بشنود. کاش من نيز می توانستم به مانند  او با لجاجت پا بر زمين می کوفت تا اما

او برای مادرم از دردهايم بگويم. کاش می توانستم پا بر زمين کوفته و بگويم ديگر زندگی نخواهم کرد. فردا بار ديگر 

ری ديگر شب را به صبح در روزمرگی های خود، در انتظار سو اسيرخورشيد از پس ابر سر بيرون می آورد و مردم 

می رسانند. با حس دستی که روی شانه ام نشست، سر بلند کردم. باران دستش را دور شانه ام حلقه کرد  کنارم 

 روی نيمكت جای گرفت.

 شده؟ چرا تو فكری؟ چی

 را به او دوخته و لب زدم: نگاهم

 کجاست؟ پارميس

 شيرينی بر لب نشاند و گفت: لبخند

 اش رسيد، فردا مهد نمی ره.به خواسته  باالخره

 زده و نگاهم را به خورشيد سرخ رنگی که درون آسمان خودنمايی می کرد دوختم.  لبخندی

 شده بهار؟ يه مدته انگار خودت نيستی.  چی

 تكان داده و لب گشودم. ديگر تحمل اين سكوت برايم ناممكن بود. سری

 چيز به هم ريخته باران. همه

 لحنی نگران گفت: با

 بهار جون به لبم کردی، درست حرف بزن ببينم چی می گی؟ ا؟چر
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به زير انداخته و برايش گفتم. از وضع کار امير، از پايه های سست زندگی ام و تمام چيزهايی که روی قلبم  سر

 سنگينی می کرد. 

 که تمام شد باران با لحنی سرزنشگر گفت: حرفم

 چيزی به من نگفتی؟ فكر کردی يه تنه می تونی با همه ی مشكالت بجنگی؟ چرا

 را به چشمانش دوخته و لب گزيدم. نگاهم

 خواستم تو رو درگير مشكالتم کنم.  می

 روی نيمكت برخاست و گفت: از

 چی؟ مگه بچه بازيه که داره همه چيز رو بر باد می ده؟ يعنی

 تادم، آهی کشيده و با غم لب زدم:از جا برخاسته و مقابلش ايس متقابال

 هم کم آورده. خودش

 را در دست گرفت و گفت: دستم

 که ناراحتی نداره. من خودم کمی پس انداز دارم، با اون حداقل می تونيد مشكلتون رو حل کنيد. اين

 گزيده و سريع گفتم: لب

 ا از اين هم سياه تر می شه.نه باران، من فقط برای تو درد و دل کردم. اگه امير بفهمه روزگار م نه

 به سينه ايستاد و نيشخندی بر لب نشاند. دست

آقا فقط می خواد خواهر من رو به کشتن بده. تو هم که هر چی می گه فقط می گی چشم خب معلومه اون هم  امير

 استفاده می کنه. سو

 فتم:از حرف هايی که بر زبان آوردم نگاه ملتمسم را به باران دوخته و گ پشيمان

 امير اصال همچين آدمی نيست. به خدا... باران
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 ديگه داره شب می شه. بياين می خوايم بريم. دخترا،

 صدای مادر حرفم نيمه تمام ماند و هر دو به او چشم دوختيم. باران سری تكان داد و گفت: با

 می آيم مامان جان. االن

 را در دست گرفته و کفتم:سری تكان داد و پشت به ما حرکت کرد. بازوی باران  مادر

 حرف هايی که زدم بين خودمون بمونه، باشه؟ باران

 دستی به گونه ام کشيد و گفت: باران

 اين قدر مراعاتش رو می کنی؟ چرا

 شوهر منه، من نمی خوام زندگی ام رو از دست بدم.  امير

 ی لبش را به دندان گرفت و سر تكان داد. گوشه

 و!وقت کمک خواستی به من بگ هر

 از کنارم گذشت و من ميخكوب بر جای باقی ماندم. بعد

*** 

گفت مشكل خانه را حل کرده است. به همراه مسئول بنگاه و  ريمانده بود که ام یچند روز تا موعد قرارداد باق تنها

 دهد! یجهنم م یبو ميدر آن برا یدانستم زندگ یکه م ميرفت یم یبه سمت خانه ا ريام

 نيحرف در را گشوده و از ماش یمتوقف کرد. ب یميقد یرا مقابل ساختمان سه طبقه واقع در محله ا نيماش راننده

 یکه کنارم قرار گرفت به آرام ريخانه ثابت بود. ام یآجرنما واريرنگ و د ديدر سف یخارج شدم. نگاهم هم چنان رو

 رو به او گفتم:

 جا کمتره مثال؟ نيا ی اجاره

را فشرد و با  فونيجوان و الغر اندام بود، زنگ آ یو سر تكان داد. مسئول بنگاه که مردرا به دندان گرفت  لبش

 .ستاديباز شد. مرد جوان در را هول داد و عقب ا یكيت یکه در با صدا دينكش یمشغول صحبت شد. طول یمرد
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 !دييبفرما خانم

ه ب یدوخته و گام اطيکف ح یميقد یها کيحرف به جلو گام برداشته و قدم در خانه گذاشتم. نگاهم را به سرام یب

 گفتم: یو رو به مرد بنگاه ستادهيجلو برداشتم. کنار راه پله ا

 جا آسانسور نداره؟ نيا

 .ديبه گردنش کش یداد و دست لميتحو يیدندان نما یخنده  مرد

 آد. یکه به کار شما نم آسانسور

دست در   ريدر هم رفته بود. ام ميمرد اخم ها ینده و خ یدوختم. از گستاخ ريگرد شد و نگاهم را به ام چشمانم

آمد باعث شد  یم نييکه از پله ها پا یفرد یگام ها ی. صداستينگر یرنگ را م ديسف یوارهايفرو برده و د بيج

و  دمويپله را هم پ نيصاحب خانه باشد، آخر زدم یکه حدس م یانساليو نسبتا م كليدرشت ه یسر بلند کردم. مرد

 .ستاديمقابل ما ا

 زد و گفت: یرنگش بود، لبخند یآب راهنيپ یطور که مشغول بستن دکمه ها همان

 .ديمعتل شد ديببخش

 با لبخند گفت: ی. مرد بنگاهستادميا ريبه عقب برداشته و کنار ام یقدم

 اومدن. تييسو دنيد یخانم و آقا برا نيکنم. ا یخواهش م نه

 !فتديب نيو کم مانده بود چشمانم بر کف زم ديمانند قطار سوت کش ميها گوش

ه ام چ یبا زندگ ميبكشم و بگو اديبر سرش فر ندازم،ياش چنگ ب قهيخواست به  یدوختم. دلم م ريرا به ام نگاهم

 دي. کلستاديو کوچک ا یو کنار در چوب موديرا پ گريد ی. دو پله دميفهم یرا م یکالم مرد بنگاه یحال معن ؟یکرد

 .ديرا در قفل چرخاند و عقب کش

 !دييبفرما

ر در نف کيکه به زحمت  یبا آشپزخانه ا یمتر ستيهال ب کيفرو خورده و قدم در خانه گذاشتم.  یرا به سخت بغضم

 گرفت. یم یآن جا
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 .رهيو آفتاب گ ستيهم ن کيجا اصال رطوبت نداره، تار نيا

 خانه دوختم. یو چرک فيکث یوارهايبرداشته و نگاهم را به د یگريد قدم

 کردن. هيتخل شيچند وقت پ نيبودن. هم نجايزن و مرد، با بچه ا هي قبال

شد. مرد  یباز نم یحرف چيگفتن ه یرنگ کف سالن دوختم. دهانم برا ديو سف یخاک یها کيرا به سرام نگاهم

 که کنار آشپزخانه قرار داشت رفت و آن را گشود. یبلند به سمت در یصاحبخانه، با گام ها

 .دينيخوابش هم بب اتاق

کوچک اتاق را  یشدند. پنجره  یاتاق جا نم نيخانه در ا ليکدام از وسا چيرفته و وارد اتاق خواب شدم. ه جلو

 گفت: یو به آرام ستاديکنارم ا ريکردم. ام ميها هيگشوده و هوا را وارد ر

 بهار. ستين یبد یکنم. خونه  یم زيرو خودم تم وارهايد

 هم فشردم. یام را به او دوخته و لبانم را رو یاشك نگاه

 د؟ينيهم بب یبهداشت سيسرو نيخوا یم آقا

 نگاهش را به او دوخت و گفت: گريبار د ريحرف صاحب خانه ام نيا با

 خوبه. دم،يد من

 گونه اش کوفت و گفت: یآرام رو ريهم فشردم. ام یرا رو ميرا مقابل دهانم گرفته و پلک ها دستم

 نكن! یطور نيبهار، جان من ا رهيتن بم نيا

 زد و چشمانش گود افتاده بود. یم یچهره اش رو به زرد رنگ

 م؟يمورد قبوله؟ تمومش کن آقا

. حال نزار در ختيگس یافكارم را از هم م یو دائم رشته  ديکش یاعصاب آشفته ام خط م یرو یمرد بنگاه یصدا

 کلمه کرد. کيمرا وادار به بر زبان راندن  ريام یه ماند

 .خوبه
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 اش گذاشت و گفت: نهيس یکه با حرف من گل از گلش شكفت، دست رو ريام

 بهار. نوکرتم

 از اتاق خارج شد و بلند گفت: بعد

 انجام کارها. یبرا ميحله، بر آقا

 آلونک نداشت. نيبه ا یشباهت چيمن ه یاهايقصر رو یراست به

*** 

انجام شده و امير برای آوردن وسايل خانه رفته بود. روی زمين نشسته و مشغول سابيدن سراميک های کف  کارها

سالن بودم. با تمام توان پارچه را روی سراميک های سفيد رنگ می کشيدم هرچند که نه از کثيفی آن ها کم شد و 

هستی مرا فرا می گرفت. به راستی خوشی  نمکنه خشم من فروکش می کرد. غم در زندگی ام ريشه دوانده و نم 

 کی از آشيانه ی کوچک ما گريخت؟

خشم دستمال را گوشه ای پرتاب کرده و عرق سردی که روی پيشانی ام نشسته بود را پس زدم. با به صدا در  با

 آمدن در متعجب از جا برخاسته و زير لب غريدم:

 ديگه کيه؟ اين

رامی در را گشودم. زن ميانسالی که پشت در به انتظار ايستاده بود لبخند شيرينی را روی سر مرتب کرده و به آ شال

 بر لب نشاند و گفت:

 دخترم. سالم

 به شال روی سرم کشيده و سر تكان دادم. دستی

 .سالم

ای مهربانی داشت. چين و چروک پيری بر چهره اش خط کشيده بود و چشمان کشيده و عسلی رنگش طرحی  چهره

 در خود جای داده بود.از غم را 

 سرمست هستم، همسايه ی طبقه ی باال. من
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 بر لب نشانده و گفتم: لبخندی

 .خوشبختم

 درون دستش را به سمتم گرفت و گفت: ظرف

 کمكی خواستی يا کاری داشتی به من بگو! اگه

ش خودنمايی می اکراه دست جلو برده و ظرف را از دستش بيرون کشيدم. انگشتری با نگين فيروزه درون دست با

 کرد.

 شما دردنكنه. دست

 دردنكنه دخترم. خداحافظ. سرت

را به نرده ی راه پله گرفت و يكی يكی پله را پيمود. زير لب خداحافظی گفته و در را به هم کوفتم. سر پوش  دستش

 ظرف را برداشته و عطر خوش لوبيا پلو وارد ريه هايم شد. ظرف را روی کانتر گذاشته و به سمت تلفن همراهم رفتم.

 ز چند بوق صدايش در گوشم پيچيد.ی امير را گرفته و دکمه ی اتصال را فشردم. بعد ا شماره

 بهار؟ جانم

بار که کلمه ی جانم را بر زبان می راند حس می کردم مرا به تمسخر گرفته است. گوشه ی ناخنم را به دندان  هر

 کشيده و گفتم:

 امير؟ کجايی

 ماشين. نزديكم االن ديگه می رسم. تو

کردن خانه شدم.  بعد از مدتی کوتاه  امير هم از راه رسيد. ای گفته و تماس خاتمه يافت. بار ديگر مشغول تميز  باشه

 به کمک يک کارگر وسايل های اندک را وارد خانه کردند. به کانتر تكيه زده و در سكوت به آن ها چشم دوخته بودم.

 گفت:از اتمام کار و رفتن کارگرها در را به هم کوفت و به آن تكيه زد. نفسش را پر صدا بيرون فرستاد و  بعد

 نفس افتادم. از



 یيک قدم تا تباه

 
120 

 

 نيم بندی بر لب نشانده و به آرامی گفتم: لبخند

 نباشی. خسته

 اش را از در گرفت و به سمتم آمد. تكيه

 بهار بانو رو که می بينم خستگی از يادم می ره. من

 را فرو خورده و لب زدم: بغضم

 من وقتی تو رو می بينم ياد زندگی بر باد رفته ام می افتم. اما

 چی؟

 بلند کرده و رو به امير گفتم: سر

 با خودم بودم. هيچی

 همراهش را از جيب شلوار مشكی رنگش بيرون کشيد و گفت: تلفن

 چی می خوری؟ ناهار

 سمت کارتون لوازم آشپزخانه رفته و گفتم: به

 برامون غذا آورد. همسايه

 به! ببين چه همسايه های خوبی داريم، تو باز بگو اين جا بده! به

 ارتون روی زمين نشسته و نگاه پر حرصم را حواله اش کردم. با خنده جلو آمد و کنارم نشست.ک کنار

 کردم. بهار به جان خودم همه چيز رو درست می کنم، قول می دم. شوخی

 را به چشمانش دوخته و گفتم: نگاهم

اول نمی شه فقط بايد دعا کنيم يه روز به تو گفتم همه چيز رو با هم درست می کنيم و تو گفتی هيچ چيز مثل  يادمه

 وضع از اين بدتر نشه.
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 به زير انداخت و من کالمم را تكميل کردم: سر

 من به حرف تو رسيدم. هيچ چيز مثل سابق نمی شه اما فكر نمی کنم بدتر از اين هم بشه. حاال

 را گشوده و همان طور که بشقاب ها را بيرون می کشيدم گفتم: کارتون

 بری دنبال کار، هر کاری شده. بايد

 صدا داری تحويلم داد و گفت: نيشخند

 چی هر کاری؟ يعنی

 پر خشمم را به چشمانش دوخته و غريدم: نگاه

 رو فروختی، خونه رو از دست داديم، چه طور درستش می کنی؟ ماشين

 را در دست گرفت و من را جلو کشيد. بازويم

 گی ام آوردم پس اين قدر نيش نزن!من خودم می فهمم چه به روز زند بهار،

 آزادم را روی صورت پر ريشش کشيده و گفتم: دست

 من نيش نمی زنم. من نگران اين زندگی ام، می فهمی؟ امير

 کشيد و سر تكان داد. لبخندی بر لب نشانده و گفتم: آهی

 که نداريم، نمی تونم غذا رو داغ کنم. گاز

 می خواست گفت: را رها کرد و همان طور که بر  بازويم

 نداره، حاال کجا بشينيم؟  عيبی

 ی متفكری به خود گرفته و گفتم: چهره

 کاغذی، روزنامه ای چيزی نيست پهن کنی؟ يه
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تكان داد و به سمت يكی از کارتون ها رفت. روزنامه ای را روی سراميک پهن کرد و من نيز ظرف غذا را به  سری

 اشتم.همراه بشقاب و قاشق و چنگال روی آن گذ

 يک ديگر روی روزنامه جای گرفته و امير در ظرف را گشود. لبش را کمی کج کرد و گفت: مقابل

 اش که خوبه، می مونه مزه اش. قيافه

 ی کوتاهی سر داده و برايش کمی غذا کشيدم. بشقاب را مقابلش گذاشته و گفتم: خنده

 دردنكنه. دستش

 مشغول فرو دادنش بود، با ابروهايی باال پريده گفت:قاشق را در دهان گذاشت و همان طور که  اولين

 دست پختش خوبه. حاال کی آورده؟ نه

 طور که غذايم را به بازی گرفته بودم، شانه ای باال انداخته و گفتم: همان

 سرمست هستم، همسايه ی طبقه ی باال. گفت

مشغول چيدن وسايل اندک خانه  گفت و در سكوت مشغول خوردن شد. بعد از صرف غذا، به کمک يک ديگر آهانی

شديم. قرار بود بقيه ی وسايل که شامل تخت خواب، ميز ناهار خوری، لوازم تزيينی و يک شانه فرش می شد را به 

 خانه ی عمو حبيب منقل کنيم.

را در اطراف چرخانده و لبخند تلخی روی لبم نقش بست. صندقچه ی خاطراتم را در آن خانه جا گذاشته  نگاهم

 م. امير خودش را روی مبل رها کرد و دستی به پيشانی اش کشيد.بود

 ! باالخره تموم شد.آخی

 را به من دوخت و ادامه داد: نگاهش

 از فردا می رم دنبال کار. به قول تو هر کاری شد عيب نداره، ما بايد زندگی امون رو سر پا نگه داريم. بهار

 شنيدن اين حرف چشمانم از شادی ستاره باران شد! با

 جلو رفته و کنارش روی مبل جای گرفتم. سريع
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 می گی امير؟ راست

 را به من دوخت و لبخند دندانمايی تحويلم داد. نگاهش

 که راست می گم. اگه کار پيدا کنم، ديگه الزم نيست تو بری سر کار. معلومه

 را در هم قالب کرده و با شادی گفتم: دستانم

 پيدا می کنی. حتما

 دست روی پايش کوبيد و همان طور که بر می خواست گفت: با

 يه دوش بگيرم اين خستگی از تنم بره بيرون. برم

 طور که به مسير رفتنش چشم دوخته بودم گفتم: همان

 تو بيای من هم يه چای خوش عطر دم می کنم. تا

و وارد حمام شد. با خيال اين که امير به فكر افتاده و سختی ها را به جان می خرد، بار ديگر چراغ تكان داد  دستی

 کم سوی اميد را در دلم روشن کرد.

*** 

از پس هم می گذشت و من با حس شيرين روياهايی که امير به خوردم می داد روزگار می گذراندم اما تمام آن  روزها

ر دائم می  گفت به دنبال کار است اما خبری از آن کار نبود. شب ها دير به خانه می آمد و روياها تنها سراب بود. امي

 صبح زود بيرون می زد.

شک برانگيز بود اما من با تمام وجود به او اطمينان داشتم. لباس هايم را به تن کرده و مقابل آينه  رفتارهايش

 ايستادم. دلم هوای مادر را کرده بود.

 شده و رو به امير که روی کاناپه دراز کشيده و ساعدش را روی چشمانش گذاشته بود گفتم: اتاق خارج از

 من دارم می رم، مطمئنی که نمی آی؟ امير

 اين که تغييری در حالتش ايجاد کند گفت: بدون
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 .آره

 کرد.ای باال انداخته و به سمت در رفتم. هنوز دستم به دستگيره نرسيده بود که صدايش ميخكوبم  شانه

 !بهار

 در فاصله گرفته و به او چشم دوختم. از

 بله؟

 جا نيم خيز شد، با چشمان بسته دستی در هوا تكان داد و گفت: در

 نشين برای مامانت گريه زاری راه نندازا! نرو

 هايم را در هم کشيده و قدمی به سمتش برداشتم. اخم

 چه طرز حرف زدنه؟ بعد مامان من که غريبه نيست. اين

 ای سر داد که از تعجب ابروهايم باال پريد. بند کيف مشكی رنگم را در دست فشرده و گفتم: خنده

 امير؟  خوبی

 را از هم گشود. زبانش را روی دندان آسيابش کشيد و گفت: چشمانش

 مهمه؟ برات

 د دشوار بود.را به دندان گرفته و دستی به صورتم کشيدم. درک رفتارهای ضد و نقيض او برايم بيش از ح لبم

 داری می گی؟ باز چی شده؟ چی

 جا برخاست و به سمتم آمد. دست به کمر زد و گفت: از

 بايد بشه؟ مگه بالی ديگه ای هم مونده که تو  و خانواده ات سر من نياورده باشيد؟ چی

 از تعجب نيمه باز ماند. با دست به آرامی بر سينه ام کوفته و لب زدم: دهانم

 بال آورم؟!... من سر تو من
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 کشيد: فرياد

تو، تو با زياده خواهی ات و پدرت با شرط های مسخره اش، من احمق هم فقط سرم رو توی برف کردم و جيک  آره

 نزدم.

 زده و با تمسخر سر تا پايش را از نظر گذراندم. نيشخندی

 کی داره از گذشت می گه.  بدبخت اگه من نبودم وضع تو از اين هم بدتر بود. ببين

 دست به در اشاره کرد و بلندتر از قبل فرياد سر داد: اب

 پاشو برو و اين بدبخت رو به حال خودش بذار! پس

که بهتر می انديشم می فهمم حس ما عشق نبود. ما تنها به دنبال مقصر بوديم، فردی که طناب را به گردنش  حال

 بياويزيم و خود را تبرعه کنيم.

 صدای لرزان از بغض گفتم: با

 که می رم،  فكر کردی می مونم و به مزخرفات تو گوش می دم؟ لومهمع

 را از چشمان لبريز از اشک گرفت و گفت: نگاهش

 سالمت. به

را روی هم فشرده و با شتاب از خانه بيرون زدم. انتظار اين رفتار تند را از او نداشتم. با تاکسی خود را به خانه  لبانم

ايش درباره ی امير، کار و مشغله اش را بهانه می کردم. با اين که حرف هايم را باور ی مادر رساندم. در مقابل سوال ه

نداشت، سكوت اختيار کرده و هيچ نگفت. خورشيد در پس ابر پنهان شده و من در انتظار امير بودم اما دريغ از 

 کوچک ترين خبری از سوی او.

 بهار کجايی مادر؟ بهار،

گرفته و به سمت هال گام برداشتم. مادر که با ظرف ميوه از آشپزخانه خارج شد و با صدای مادر از پنجره فاصله  با

 لبخند رو به من گفت:

 شام نمی آد؟ امير



 یيک قدم تا تباه

 
126 

 

به نشانه ی نه تكان داده و ظرف را از دست مادر گرفتم. به سمت هال رفته و همان طور که می نشستم ظرف را  سری

 روی زمين گذاشتم.

 زير دستی به دست از آشپزخانه خارج شد. کنارم جای گرفت و گفت: مادر

 ديگه داره بلند می شه. روزها

ديوار پشت سر تكيه زده و زانوانم را در آغوش کشيدم. مادر سيبی را از داخل ظرف مقابلش برداشت و مشغول  به

 پوست کندن آن شد.

 مامان!-

 نگاهی به من انداخت و گفت: نيم

 جانم؟

 تو پاييز به دنيا اومدم، چرا اسمم رو گذاشتی بهار؟ من که -

 لبخند شيرينی بر لب نشاند و گفت: مادر

خاطر رنگ چشم هات. وقتی برای اولين بار نگاهم به چشم های سبز رنگ تو افتاد، گفتم اين فرشته ی کوچولو  به

 بهار زندگی منه.

 تلخی بر لب نشانده و گفتم: لبخند

 چی؟ بابا

 ش در هم رفت. به آرامی لب زد:اخم هاي مادر

 پسر می خواست، ميونه ی خوبی با دخترها نداشت. بابات

 :گفت خواست می بر جا از که طور همان  دستی حاوی تكه های سيب را مقابلم گذاشت و زير

 دخترم. من هم برم برای شام يه چيزی درست کنم. بخور

 هانم می بردم گفتم:ای از سيب را برداشته و همان طور که به سمت د تكيه
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 حبيب خونه نيست؟ چراغ ها خاموش بود. عمو

 وارد آشپزخانه شد و با صدای بلند رو به من گفت: مادر

 کنم رفته خونه ی سارا. بهار به امير بگو يه سری به باباش بزنه! فكر

 زده و زير لب گفتم: نيشخندی

 به زندگی خودش سر نمی زنه چه برسه به پدرش. امير

دار اقت گري. و چه تلخ بود که دميسفره نشست کيبر سر  گريد کيه خانه بازگشت و بعد از مدت ها با شب ب پدر

 گذشته را نداشت.

 کمرم گذاشت و گفت: یو مشغول شستن ظرف ها بودم. مادر دستش را رو ستادهيا نکيس پشت

 شستم مادر. یم من

 بر لب نشاندم. یبه او انداخته و لبخند ینگاه

 شد. تموم گهيد -

 و گفت: ستاديگاز ا کنار

 .زمير یم یمن هم چند تا چا پس

 .دميکش رونيآب را بسته و دستكش را از دستم ب ريش

 مامان، شما برو! زمير یمن م -

 .اميپس من برم دو رکعت نمازم رو بخونم و ب -

به دست از  ینيو س ختهيخوش رنگ را درون فنجان ها ر یتكان داده و مادر از آشپزخانه خارج شد. چا یسر

 آشپزخانه خارج شدم.

 را مقابلش گذاشته و گفتم: ینينشسته و به صفحه اش چشم دوخته بود. س ونيمقابل تلوز پدر
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 !دييبفرما

 فرو برده بودم. بانيکردم اما همچنان سر در گر ینگاهش را حس م ینيسنگ

 بهار! -

 چيکه در تمام عمر از آن ها وحشت داشتم. ه یرنگش دوختم، چشمان يیبلند کرده و نگاهم را به چشمان خرما سر

 گاه نگاهش پدرانه و گرم نبود.

 بله؟ -

 زده بود گفت: هيتك یزانو نشسته و به پشت کيطور که  همان

 ات خوبه؟ یزندگ

 داشت دهيگرفت. چه فا یم رو او و بودم مقابلم مرد  مهم بود؟ چه شب ها که محتاج دست نوازشگر شيبرا یراست به

 گفتم؟  یکرد  م یم ینيسنگ مياز دردها و بار که بر شانه ها شياگر برا

 لب زدم: یتكان داده و به آرام یسر

 آره خوبه. آره،

 کجاست؟ ريام -

 زدم. هيسرد تك واريبرداشته و به د یفنجان

 .اديخونه است، نتونست ب -

رفت که نامش را فرا  یکوتاه به سمت اتاق م یاز جا برخاست. با گام ها یعل ايتكان داد، دست بر زانو زد و با  یسر

 خواندم.

 بابا! -

 بود. یمرد چه گمان پوچ نيجانم  از زبان ا دنيشن ینگاهش را به من دوخت و سر تكان داد. آرزو ستاد،يحرکت ا از

 ؟یخور ینم یچا -
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 .ريرم بخوابم، شب بخ ینه م -

ه گذاشته و ب ینيشد چشم دوختم. فنجان را درون س یمکه از فنجان خارج  يیگفته و به بخارها یريلب شب بخ ريز

نماز سبز رنگش نشسته و  جا یبه در زده و سرم را از به داخل بردم. مادر پا یسمت اتاق سابقم گام برداشتم. تقه ا

بر لب نشانده و دستش را به سمتم دراز کرد.  یلبخند تاد،گفت. نگاهش که به من اف یلب ذکر م ريبه دست، ز حيتسب

 گذاشتم. شيزانو یبه داخل گذاشتم. جلو رفته و سرم را رو یدر را گشوده و قدم یبه آرام

 گفتم: یهم فشردم. به آرام یخسته ام را رو یو من پلک ها ديکش ميموها یرا نرم ال دستش

 بخون! يیبرام الال مامان،

 کرد.حرف شروع به خواندن  یب مادر

 الال، بخواب آروم چراغم الال

 باغم یالال، گل شب بو الال

 ترمه پوشم زيالال، عز الال

 عقل و هوشم؟ ديکل یبرد کجا

 یشراب ینيريخواب بود، به ش یبه مانند جادو شيخواند. صدا یم سيپارم یرا برا يیالال نيداشتم که مادر ا ادي به

 گرفت. یناب که وجودم را در بر م

 .دميالال گل سرخ و سف الال

 الال، گل باغ بهشتم الال

*** 

 ديتاب ی. نور آفتاب به داخل اتاق م. نگاه گنگم را در اطراف چرخاندمدميآالرم تلفن همراهم به ناگاه از جا پر یصدا با

به تنم دادم. همان جا درون اتاق،  یو کش و قوس دهيبه گردن دردمندم کش یداد. دست یصبح م دنيو خبر از فرا رس

 تم.تخت گذاش یگذاشته بود را برداشته و رو ميکه مادرم برا يیو پتو یمادر به خواب رفته بودم. پشت یسجاده  یپا
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 یکه بهانه  نيآزاد کرده و با بورس به جانش افتادم. کوتاهش نكرده بودم، با ا پسيرنگم از بند کل یمشك یموها

از مادر نبود. شانه  یو از اتاق خارج شدم. نگاهم را در اطراف چرخاندم، خبر دهيکش یگرفت. آه یرا م ريدستان ام

 رفتم. یبهداشت سيباال انداخته و به سمت سرو یا

 سيتا گرد خواب از چهره ام کنار برود. از سرو دميصورتم پاش  یآب رو یآب را گشودم. مشت ريشده و ش وارد

کردم، نگاهم به مادر  یرنگ درون دستم خوش م ینارنج یکه صورتم را با حوله  خارج شده و همان طور یبهداشت

 :ت. نگاه متعجبش را به من دوخت و گفافتاد که از آشپزخانه خارج شد

 .یديخواب یتا لنگ ظهر م شهيتو که هم ؟یشد داريقدر زود ب نيا چرا

 شانه انداخته و گفتم: یرا رو حوله

 به راهه بنفشه خانم؟ یبرم، چا ديبا

 زد و سر تكان داد. یلبخند مادر

 آم. یو م زمير یم یپهن کردم، برو من هم االن دو تا چا اطيح یسفره رو تخت تو آره

 رفتم گفتم: یطور که به سمت اتاق م همان

 مامانم. چشم

رنگم را به تن کردم.  یمشك یبلندم را با کش جمع کرده و مانتو یگذاشتم. موها زيم یاتاق شده و حوله را رو وارد

 .دميبه چهره ام کش یاندکم دست شيآرا ليو با وسا ستادهيا نهيمقابل آ

 !گهيد ايب ؟یکجا موند بهار،

 رفتم بلند رو به مادر گفتم: یرا برداشته و همان طور که به سمت در م فميو ک شال

 مامان. اومدم

گرفته و او  یتخت جا یتخت نشسته بود رفتم. کنارش رو یرا به پا کرده و به سمت مادر که رو ميها کفش

 را مقابلم گذاشت. یچافنجان

 زنگ نزد؟ ريام
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 لب زدم: یاز نان سنگک داغ را در دهان گذاشته و به آرام یا تكه

 .نه

 نگران گفت: یبردم که مادر با لحن ريرا به سمت کارد درون ظرف پن دستم

 شده؟ دعواتون

 باال انداخته و گفتم: یراه متوقف شد. شانه ا ی انهيه و دستم مبه او انداخت ینگاه مين

 جر و بحث کوتاه. هيکه نه،   دعوا

 گفت: گريتكان داد و بار د یسر مادر

 ؟یساده شب خونه نرفت یدعوا هي یبرا

 سفره انداختم. یو تكه نان درون دستم را رو دهيرا در هم کش ميها اخم

 .گهيگم د یشده باشه م یزيتو رو خدا ول کن! اگه چ مامان

 سر برگرداندم. یرا گفته و با ناراحت نيا

 سرد شد. ینگفتم. صبحانه ات رو بخور، چا یزيخوره؟ من که چ یخب، حاال چرا به تو بر م لهيخ

 را به دندان گرفته و دستم را دور فنجان حلقه کردم. لب

 برات؟ زميبر شكر

 را مقابلم گذاشت و گفت: یتوت فرنگ ینه تكان دادم. ظرف مربا یرا به نشانه  سرم

 بخور، خودم درست کردم. نيا از

 شانه انداختم. یرا رو فيسر مرتب کرده و ک یمختصر، از جا برخاستم. شال را رو یاز صرف صبحانه ا بعد

 ؟یر یم یساعت نه صبح کجا دار آخه

 گفتم: یانداخته و به آرام ريبه ز سر
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 برم سر کار. ديبا

 نسبتا بلند گفت:صدای متعجب و  با

 ! از کی، اصال کجا؟!چی؟

 يه بوتيک، چند ماهی می شه. تو

 گونه اش کوفت و گفت: یرو نرم

 ناراحته، دوست نداره زنش کار کنه. نياز هم ريام حتما

 ست؟ياو مهم ن یبرا زيچ چيه گريکه د یدان یمن تو چه م اليخنده سر تكان دادم، مادر خوش خ با

 .ستياون مهم ن یاصال برا زهايچنيمامان، ا نه

 .ديرا در دست گرفت و من را به سمت خود کش ميبازو مادر

 شده؟ یچ یگ یچرا به من نم بهار،

 و گفتم: دهيکرد. نرم گونه اش را بوس ینگران و رنجورش غم را مهمان دلم م چشمان

 گم. یرو برات م زي. بعد همه چرمهيبرم مامان، د ديبا

 .ديرا عقب کش انداخت و دستش ريبه ز سر

 خودت باش! مراقب

 رفتم گفتم: یطور که به سمت در م همان

 مامانم. چشم

 ؟یر یاز کار کجا م بعد

 گذاشتم گفتم: یرا گشوده و همان طور که قدم در کوچه م در

 رم خونه. دستت دردنكنه مامان، برو داخل! یم
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 زد. هيبست و به آن تك مهيرا تا ن در

 ازت نباشه ها! یماه خبر هي ینر باز

 را در دست فشردم. فيبر لب نشانده و بند ک یلبخند

 .ستيبد ن یکن یما بزن، اون قدرها که فكر م یسر به خونه  هي یهم وقت کرد شما

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 شه! یم رتيبرو د  ز،يخبه.  نمک نر خبه

 ريام یر گذاشتم. در محل کار تمام حواسم در پکوچه را پشت س ريبلند مس یتكان داده و با گام ها یخنده دست با

 کند. یبه من فكر نم یکه کجاست و چرا لحظه ا نيبود. ا

و به سمت خانه گام برداشتم.  دهيخر ینيريجعبه ش کيروز قبل را جبران کنم،  یکه دعوا نيا یاز اتمام کار برا بعد

 ستادهيخود را به خانه برسانم. مقابل در ا یدورتر شده و مجبور بودم با تاکس رميمس م،يحال که به آن خانه رفته بود

کوتاه به سمت در  یچشمم به خانم سرمست افتاد که با گام ها اشتمگذ اطيرا در قفل چرخاندم. قدم که در ح ديو کل

 آمد. یم

 لبخند رو به او گفتم: با

 .سالم

 درون دستم کرد و گفت: یبه جعبه  یتكان داد. اشاره ا یبر لب نشاند و سر یلبخند

 ه؟يدخترم، خبر سالم

 خنده در جعبه را گشوده و آن را مقابلش گرفتم. با

 !دييگرفتم، بفرما یطور نيهم نه

 از درون جعبه برداشت و گفت: ینيريش کي

 .یبه خوش شهيهم انشاهلل
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را در قفل انداخته و وارد خانه  ديندم. کلبلند خود را به پله ها رسا یکرده و او از کنارم گذشت. با گام ها یتشكر

 رياز ام یکنار در گذاشته و نگاهم را در اطراف چرخاندم، خبر یجا کفش یرا رو ینيريش یو جعبه  ديشدم. دسته کل

 . ستادميبه جلو برداشته و در درگاه  آشپزخانه ا ینبود. گام

درون  ريرا تار کرده بود. ام دمياشک در چشمانم حلقه زده و د یام حبس شد. هاله  نهيلحظه ای نفس در س برای

 .ديد یمرا نم يیمواد بود. آن قدر غرق بود که گو دنيمنتقل نشسته و فارق از اطراف مشغول کش یآشپزخانه، پا

را  فميد.کخون به مغزم هجوم آور یام را پر کرده بود. لحظه ا ینيناآشنا ب یاز دود فرو رفته و عطر یخانه در هاله ا

 بلند کرده و محكم بر سرش کوفتم. 

 :دميکش اديدرد و زجه فر با

 ؟یکن یم یچه غلط یدار یلعنت ،یلعنت

من گم شده  یزجه ها انيدر م شيصورتش کرده و صدا ليکوفتم. دستش را نا یرا بر سر و صورتش م فيدرنگ ک یب

 و چشمان به خون نشسته اش را به من دوخت.  ديکش رونيرا به شدت از دستم ب فيبود. ک

 ؟یکن یم یچه غلط ؟یوحش چته

 نشستم. نيو با زانو بر زم دهيکش ميرا به گلو دستم

 ه؟يچه درد نيخدا ا خدا،

که دائم بر صورتش دست  رياز توان من خارج بود. نگاهم را به ام گريدرد د نينمانده بود. تحمل ا ميبرا یتوان گريد

 اش کوفتم. نهيجانم را بر س یب یبرده و مشت ها ورشياز جا برخاستم. به سمتش  گريدوخته و بار د ديکش یم

 خوره، ازت متنفرم. یاز تو به هم م حالم

. گفت ینم چيتار شده بود. مچ دستانم را در دست گرفت و من را به عقب هول داد. ه دميبه سوزش افتاده و د ميگلو

دورم رها شده بود. من مرگ  شانميپر یشد. شال از سرم افتاده و موها یباز نم یکالم چيگفتن ه یدهانش برا ديشا

 او جان باختم. یها یوفاه یتمام ب اني. من آن روز در مدميرا در مقابل چشمانم د

 افتاده بود چنگ زده و با هق هق گفتم: نيزم یکه رو فميک به

 مونم. برو... به درک! یم... جا نني... لح...ظه هم... اهي... گهي... دگهيد
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 شد. دهيرنگم از پشت کش یمشك یمانتو ی قهيبه سمت در رفتم که ناگهان  شانيهمان حال پر با

 سر جات بابا! نيبش

در تمام تنم  یکف سالن، درد بد یها کيداغم با سرام یشانيپرتاب کرد. با برخورد پ نيزم یناگاه تنم را رو به

 هق هقم بلند شد. یو صدا ديچيپ

*** 

درون  خي ی سهيبا ک ريبودم. ام دهيمنحوس، مچاله شده و زانوان خسته ام را در آغوش کش یاز آن خانه  یکنج در

 لب زد: مانيپش یزانو نشست و با لحن یدستش مقابلم رو

 بهار جان به خدا... بهار،

 گفتم: یفروغم را به چشمانش دوخته و به آرام یب نگاه

 .فتهيخوام چشمم به چشمت ب ینم گهيد ر،يام نمتيخوام بب ینم گهيد

جانم زده  یب كريآخر را بر پ ی. ضربه ديگونه ام چك یدرشت اشک رو یدانه ها گريو بار د دياشكم جوش ی چشمه

. تن سست به سمت اتاق رفتم یما بود. از جا برخاسته و با گام ها یخانه  یرانيو یضربه برا نيآخر اديبود. اعت

 زدم. هيدر قفل چرخانده و به در بسته تك را ديخسته ام را درون اتاق رها کرده در را به هم کوفتم. کل

دانم چند ساعت گذشته و امير کجا رفته بود اما هم چنان پشت در نشسته و به مقابل چشم دوخته بودم. سر  نمی

 لحظه در آتش حماقت او سوخته و به خاکستر بدل شده بود.  کيدر  ميقصر آرزوها يیگنگ و پر درد بود، گو

خراب از جا  یزنگ گذاشته و قصد برداشتنش را نداشت. با حال یدستش را رو یآن وضع نا به سامان،  فرد در

 .شودمدر را گ شم،ينديبه چهره ام ب یکه لحظه ا نيچرخانده و از اتاق خارج شدم. بدون ا ديبرخاستم.  قفل را در کل

 بود. نگاهش که به من افتاد، گفت: ستادهيسرمست با لبخند پشت در ا خانم

 بودی؟ خواب

 پر دردم را بيرون فرستاده و به آرامی گفتم: آه

 .نه
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 خدا رو شكر. اين تلويزيون من بازی اش گرفته، آقای مجيدی هم خون نيست. می تونی برام درستش کنی؟ خب

حظه امكان داشت پخش زمين شوم با اين حال سری تكان داده و وارد خانه شدم. به حدی خراب بود که هر ل حالم

 کليد را از روی جا کفشی برداشته و شال را روی سر مرتب کردم.

 را به هم کوفته و گفتم: در

 !بريم

 طور که از پله ها باال می رفت گفت: همان

 ی خوبی هستش اما اين پله ها پدر آدم رو در می ياره. خونه

پاسخ حرفش تنها لبخند نيمه جانی بر لب نشانده و هيچ نگفتم. مقابل واحدش ايستاديم. در را گشود و عقب  در

 کشيد.

 تو دخترم! بريم

هايم را از پا کنده و قدم در خانه گذاشتم. نگاهم را در اطراف به گردش در آوردم. يک دست مبل چرمی و  کفش

زرشكی رنگ سالن کوچک را پر کرده بود. يک ميز که پر از گلدان های زيبا بود و قاب عكس هايی که روی ديوار 

 خودنمايی می کرد. 

سمتش رفتم. کنترل را از روی ميز برداشته و روشنش کردم. چيزی  را به تلويزيون گوشه ی سالن دوخته و به نگاهم

 جز سياهی را به نمايش نگذاشته بود. سياهی همان چيزی که دنيای مرا فرا گرفت.

 می شه دخترم؟ درست

صدای خانم سرمست نگاهم را از صفحه ی تلويزيون گرفته و به او که درون آشپزخانه، پشت کانتر ايستاده بود  با

 وختم.چشم د

 کنم از آنتن باشه. فكر

 طور که  پارچ در دست داشت و شربت های خوش رنگ را درون ليوان ها سرازير می کرد گفت: همان

 نداره، بيا بشين! عيبی
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حرف تلويزيون را خاموش کرده و کنترل را روی ميز گذاشتم. جلو رفته و روی مبل سه نفره ای نشستم. سر در  بی

گريبان فرو برده و گوشه های شالم را به بازی گرفته  بودم. خانم سرمست سينی حاوی ليوان های شربت را مقابلم 

 روی ميز گذاشت و کنارم نشست.

 دم درست کردم.عزيزم! شربت زعفرونه، خو بخور

 بر لب نشانده و ليوان را در دست گرفتم.آن  را به سمت دهانم برده و بوی خوش زعفران بينی ام را پر کرد. لبخندی

 اسم شما چيه؟ راستی

 از محتويات درون فنجان نوشيده و به آرامی گفتم: جرعه

 .بهار

 شيرينی بر لب نشاند و زير لب زمزمه کرد: لبخند

 گی!چه اسم قشن بهار،

 .ممنون

 را از درون سينی برداشت و به پشتی مبل تكيه زد. ليوانش

 بهار جان، از خودت بگو! خب

در آن لحظه بود که فهميدم درست کردن تلويزيون تنها بهانه بود. شايد برای هم صحبتی و سر در آوردن از وضع  و

ردم. دستم از سرما يخ زده بود و کمی از زندگی من شايد هم برای يافتن يک هم صحبت. دستم را دور ليوان محكم ک

 گرمای درونم کاهش می داد.

 بگم؟ چی

 ای باال انداخت و ليوان را به سمت دهان برد. شانه

 زندگی ات. شغل شوهرت چيه؟ از

 خود گفتم شغل؟ وظيفه ی او زجرکش کردن من است! با
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 شرکت يكی از دوستانش کار می کرد يعنی حساب دار بود. تو

 بير بود. خدا بيامرز از خوبی هيچ چيز برای من و بچه هاش کم نذاشت.من د شوهر

بلند کرده و نگاهم را به تو دوختم که به قاب عكس های روی ديوار چشم دوخته بود. آهی کشيد و با افسوس  سر

 ادامه داد:

نه رو نداشتم، اين سال پيش يه بيماری سخت اون رو از من گرفت. بعد از رفتنش ديگه تاب موندن تو اون خو چند

 شد که همه چيز رو فروختم و اومدم اينجا، اين خونه ی نقلی رو خريدم.

 آرامی لب زدم: به

 رحمتشون کنه. خدا

 بر لب نشاند و نگاهش را به من دوخت. لبخندی

 عزيزان تو رو برات نگه داره. خدا

طور که به چهره ام چشم دوخته بود به ناگاه اخم هايش در هم رفت. دست جلو آورد و به آرامی گوشه ی  همان

 پيشانی ام را لمس کرد که چهره ام از درد سخت فشرده شد. دستش را عقب کشيد و نگاهش رنگ ترحم گرفت.

 چی شده؟ سرت

 به پيشانی ام کشيده و به آرامی گفتم: دستی

 زمين. خوردم

 ه نشانه ی افسوس تكان داد و از جا برخاست. همان طور که به سمت آشپزخانه می رفت گفت:ب سری

 ورم کرده، حواست کجاست آخه دختر؟ سرت

من آن قدر خسته بودم که ديگر نای نفس کشيدن هم نداشتم! با کيسه يخ درون دستش به سمتم آمد و بار ديگر  و

 م بگذارد که دست جلو برده و گفتم:کنارم جای گرفت. خواست آن را روی پيشانی ا

 خودم می ذارم. ممنون،



 یيک قدم تا تباه

 
139 

 

 انداختم. ريدردمندم فشرده و سر به ز یشانيپ یرا رو خي

 خودشون. یهم دو تا دختر دارم، از تو بزرگ ترن و هر کدوم سرگرم زندگ من

 یمبهبود ن یمرحم چيبر روح من زد با ه ريکه آن شب ام یبر لب نشاندم. ضربه ا یبه او انداخته و لبخند ینگاه مين

 .افتي

 وفا. یهمه ب نن،يها هم بچه

 زد. ميران پا یرو یسر داد و به آرام یکوتاه ی خنده

 .هيمن کاف یخودشون هستن برا یکه سر زندگ نيندارم، هم یمن گله ا یول

از خانه رفته و با  ريبود که امداد. چه خوب  یدوختم، عقربه ها عدد نه را نشان م واريد یرا به ساعت رو نگاهم

 گذاشته و از جا برخاستم. زيم یرو یدست سيرا درون پ خي ی سهيشد.ک یداغ دلم تازه نم دنشيد

 رو هم نتونستم درست کنم. ونيزيتلو د،يبرم. ببخش گهيد من

 اش داد. دست بر زانو زد و از جا برخاست. یشانيبه پ ینيچ

 .یتو که تازه اومد کجا؟

 داشتم گفتم: یطور که به سمت گام بر م همان

 خداحافظ. ممنون،

 را گشوده و قدم در راه پله گذاشتم. در

 خودت باش، خدا به همراهت. مراقب

گشوده و خود را درون خانه رها کردم. در را به هم  دي. در را با کلستادميکرده و مقابل خانه ا یط یكيها را دو تا  پله

سر  نيزم یخواستم و چه شد. همان جا پشت در رو یثابت ماند. چه م ینيريش یه جعب یکوفته و نگاهم به رو

 .دياشكم جوش ی مهچش گريو بار د دهيرا در آغوش کش فميخوردم. زانوان نح

*** 
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 یا! پله هردينمانده بود تا جانم را بگ یزيانداخته و چ ميخارج شدم. بغض دست دور گلو کيماتم زده از بوت یحال با

 متوقفم کرد. يیآشنا یکه صدا داشتم یهدف گام برم یکرده و ب یپاساژ را يكی يكی ط

 شمس! خانم

ش رنگ یمشك نيصاحب مغازه همان طور که به ماش ،یفيشر یرا در دست فشرده و به عقب بازگشتم. آقا فيک دسته

 .ديکاو یزده بود با نگاه چهره ام را م هيتك

 دهانم را فرو خورده و گفتم: آب

 .سالم

 به سمتم برداشت. یگرفت و گام نياش را از ماش هيتك

 ن؟يبرد یم فيتشر نيداشت سالم،

 گفتم: یام را از هم گشوده و به آرام دهيخشك لبان

 تموم شده. یساعت کار گه،يد بله

 .بر لب نشاند يیرنگش فرو برده و لبخند دندانما یآب نيشلوار ج بيدر ج دست

 رسونمت. یم من

 که در رفت و آمد بودند دوخته و گفتم: یرا به افرد نگاهم

 رم. یخودم م ممنون،

 کرد و گفت: نشيبه ماش یا اشاره

 رسونم. یداره، شما رو هم م یراديسر بزنم. چه ا کيبودم به بوت اومده

را گشود. تمام  نيماش یکرد و در جلو یدست شي. پديکش یم نيرا به سمت ماش ميبود که پاها یدانم چه حس ینم

 وجدانم را در نطفه خفه کردم. یپا گذاشته و صدا ريرا ز ميباورها

 !بهار
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 شد. ناباور و ريسراز نيياز ستون فقراتم به پا یآشنا که نام مرا بر زبان راند، به ناگاه عرق سرد یصدا دنيشن با

 دهيکش نييبود پا ستادهيام ا یکه در چند قدم یمرد یزده  خيمتعجب به عقب بازگشتم. نگاهم را از چشمان مات و 

افتاد و قلبم  نيزم یدوختم. شاخه گل از دستش رو شمکرد چ یم يیکه درون دستش خودنما یو به شاخه گل سرخ

 .ديکش رياز درد ت

 باشن؟ یک آقا

 هيكت یفي. شردميگردنم را به وضوح شن یمهره ها یکه صدا یسر بلند کردم، طور عيپر خشم و لرزانش سر یصدا با

 .ستاديا نهيزد و دست به س نياش را به کاپوت ماش

 ؟یمفتش

 یفيتمام خون بدنش به سرش هجوم آورد. رگ گردنش متورم شده و به سمت شر يیدانم چه شد اما به ناگاه گو ینم

کوفتند. با  یم گريد کيبر سر صورت  را شانيهجوم آورد. دستم را مقابل دهانم گرفته و مات مانده بودم. مشت ها

 زدم. یپا م ودور مانده از آب مقابلشان دست  یبه مانند ماه جانيترس و ه

 تو رو خدا... ريام ر،يولش کن! ام آقا

. نمی دانم چه دست بردار نبود ريدر جدا کردن آن دو داشتند اما ام یسع یو برخ ستادهياز مردم به تماشا ا یبرخ

شد اما وقتی به خود آمدم، روی صندلی های درون راه روی بازداشتگاه نشسته و به مقابل چشم دوخته بودم. 

. مردم در راهروی شلوغ مشغول و رفت و آمد دمدستانم از هيجان سر شده و با اضطراب روی زمين ضرب گرفته بو

 بودند.

 یخاک شيشده و لباس ها یچيبا شتاب از جا برخاسته و به سمتش رفتم. سرش باند پ ،یفيباز شدن در و خروج شر با

 به من انداخت. یکرد نگاه یلبش را با انگشت شست پاک م یبود. همان طور که خون گوشه 

 بود؟ یک یوحش ی كهيمرت نيا

 .دميرا در هم کش ميرا مشت کرده و اخم ها دستانم

 هستن. شوهرم شونيصحبت کن آقا، ا درست

 .ديمن انداخت و ابروانش باال پر یبه سر تا پا یتمسخر نگاه با
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 ! نه بابا، جون من؟اوه

که همه به  یمرتب من، مرد شهيمتشخص و هم ريکرد ام یفكرش را م یرا فرو خورده و از او رو گرفتم. چه کس بغضم

 فتد؟يروز ب نيخوردند به ا یاسمش قسم م

 تو رو نداشت. اقتيل یزريپ ی كهيمرت نيدختر، ا یکرد فيرو ح خودت

ه ب یزد و سر یشخندي. نافتمي یم رينجات ام یبرا یراه دينجهد. با رونياز دهانم ب یهم فشرده تا حرف یرا رو لبانم

 تاسف تكان داد. ینشانه 

 ملتمس گفتم: يیعجز و صدا با

 و... ديبد تيشه رضا ینم

 ديدور دهانش کش یدست گريدر هم رفت. بار د شيآمد و اخم ها سر داد که لبش به درد یاز اتمام حرفم خنده ا قبل

 و گفت:

 .ستميمن رو برده، تا به غلط کردن نندازمش ول کن ن یبدم؟! آبرو تيرضا

و  اليخ یمرد دست به تمنا و التماس بزنم؟ ب نيتوانستم در مقابل ا یبلند از کنارم گذشت. چه طور م یگام ها با

 :دميبه جلو برداشته و با درد نال یرفت. قدم یم یبلند به سمت خروج یبا گام ها اهويفارغ از ه

 !ديبگذر ديدوست دار یکنم، تو رو جون هرک یم خواهش

شكستن غرورم آن قدر  یو نگاه رهگذران به من دوخته شد. صدا ستادي. از حرکت اديچيدر راه رو پ ميصدا يیگو

 در قلبم فرو رفت!  رياش به مانند ت روزمندانهيو لبخند پ ديرخپا چ یپاشنه  یرا آزرد! رو ميبلند بود که گوش ها

اک و خ یبه کت مشك یمن نمانده بود. دست یهم برا یغرور گرينشوم. حال د نيگرفتم تا پخش زم واريرا به د دستم

 فروغم دوخت و گفت: یبه سمتم برداشت. نگاهش را به چشمان ب یو قدم ديخورده اش کش

 خانم محترم رو رد کنم. هيتونم خواهش  ینم

 .ديچيبه مانند زنگ خطر در گوشم پ شي. صداديگونه ام چك یدرشت اشک رو یکنارم گذشت و دانه ها از

 نشه! نه تو نه اون شوهر عزيزت. داتيمن پ کيبه بعد طرف بوت نياز ا ،یراست
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رور يک زن آرامش را به آن مرد که تنها در انتظار شنيدن صدای ملتمس من بود. به راستی تنها شكستن غ و

 وجودش تزريق می کرد؟

نكشيد که امير با حالی خراب تر از قبل، از اتاق خارج شد. يقه ی  پيراهنش پاره  شده و رد خون روی آن  طولی

خودنمايی می کرد. از روی صندلی برخاسته و نگاهم را به چشمانش دوختم. به ياد آن روزهايی که برايم از عشق می 

 روزها که پژواک خنده هايمان به گوش فلک رسيد.  گفت. همان 

به زير انداخت و بی حرف به جلو گام برداشت. کيفم را روی شانه جا به جا کرده و بی حرف به دنبالش راه افتادم.  سر

از کالنتری خارج شده و قدم در محوطه گذاشتيم. نگاهی به او انداخته و از حرکت ايستادم. دست در جيب شلوارش 

 و برده و بی هدف جلو می رفت. فر

 های خشكيده ام را از هم گشوده و به آرامی گفتم: لب

 !امير

 به سنگ مقابل پايش زد و از حرکت ايستاد. بند کيفم را در دست فشرده و فاصله ی بينمان را پيمودم. لگدی

 رو انداختی پايين و داری می ری؟ سرت

انم دوخت. در آن تاريک و روشن هوا، مات مانده و چهره اش را می سمتم برگشت و بار ديگر نگاهش را به چشم به

 کاويدم. لبخند کجی بر لب نشاند و سر تكان داد.

 مزاحم اوقات خوشت شدم؟ چيه؟

 به مانند تير درون قلبم فرو رفت. لب گشوده و با صدايی لرزان گفتم: کالمش

 بی رحمی. خيلی

بلش دوخت. بی حرف جلو رفت و روی آن جای گرفت. همان طور که به برگرداند و نگاهش را به صندلی فلزی مقا سر

 مقابل چشم دوخته بود گفت:

 اولين باری که از عشق گفتم، تو خنديدی. گفتی اين حرف ها به من نمی آد. يادمه

 را به من که هم چنان ايستاده بودم دوخت و گفت: نگاهش
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 با تو بود، اين حرف ها و کارها  به من نمی آد. حق

 رفته و کنارش روی نيمكت سرد و قديمی جای گرفتم. جلو

 امير؟ چرا با من، با خودت اين کار رو کردی؟ چرا

 کشيد و لب زد: آهی

 آوردم چون از يه جايی به بعد ديگه هيچ چيز مثل سابق نبود. کم

 ند. امير سر بلند کرد و نگاهش را به آسمان دوخت.ناگاه آسمان غرشی سر داد و بغض ترکا به

 هيچ وقت با هم زير بارون قدم نزديم، نه؟ ما

 نيز نگاهم را به آسمان دوختم. قطراتش سيلی وار روی صورتم می خورد. من

 تو هيچ وقت دوست نداشتی. نه،

 جا برخاست و گفت: از

 االن مجبورم. ولی

 م برداشت. از جا برخاسته و با صدايی نسبتا بلند گفتم:را در آغوش کشيد و به جلو گا بازوانش

 شاخه گل برای من بود؟ اون

حرکت ايستاد و به سمتم برگشت، موهای مشكی رنگش روی بيشانی اش ريخته و معصوميت چهره اش را دو  از

 چندان می کرد.

 گفتم خرابكاری ديشب رو درست کنم. يادم رفته بود که هيچ چيز مثل سابق نمی شه. آره،

 می توانستم بار ديگر بگويم همه چيز را از نو خواهيم ساخت اما... کاش

گام های کوتاه جلو رفته و کنارش جای گرفتم. آسمان بی صدا اشک می ريخت و ما با فاصله از يک ديگر گام بر  با

 يی فرسنگ ها دور بوديم.می داشتيم. گو
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 گور که نگاهم را به مقابل دوخته بودم زير لب به آرامی زمزمه کردم: همان

 که سر بزند، در اين بيشه زار خزان زده سپيده

 گلی برويد، شبيه آن چه در بهار بوئيدم شايد

 به نام زندگی، هرگز نگو پس

 هرگز

*** 

تكيده، تنها و غم زده ديگر نمی دانستم برای نجات از اين برزخ چه  لطف امير حال کارم را هم از دست داده بودم. به

 کنم؟

بيشتر موقع نبود و زمانی که می آمد کارمان به دعوا می کشيد. من از بوی تند سيگاری که روی تنش نشسته  امير

تم و او ظرف ها را بود می ناليدم و او از دنيايی که حال به خرابه بدل شده بود. من فرياد می کشيدم، اشک می ريخ

 می شكست، عربده سر می داد و با خشم از خانه بيرون می زد.

روز بعد باران با من تماس گرفت و من خسته تر از گذشته دردهايم را برای او گفتم. طولی نكشيد که خود را به  چند

وی مبل کز کرده بودم، من رساند. با حالتی گنگ و ناباور به همه جای خانه سرک می کشيد و من همان طور که ر

 نگاهش می کردم.

 حال ايستاد و نگاه لبريز از ترحمش را به من دوخت. ميان

 داری با خودت چی کار می کنی؟ اين چه وضعيه که برای خودت ساختی؟! بهار

 را در آغوش کشيده و نگاهم را به مقابل دوختم.  زانوانم

 برای زندگی مسخره ام می جنگم. دارم

 آمد و مقابلم روی زمين زانو زد. جلو

 اين رو گداشتی جنگ؟! اين خودکشيه بهار، می فهمی؟ اسم
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 در چشمانم حلقه زده و با بغض ناليدم: اشک

 گی چی کار کنم؟ می

 هايش را در هم کشيد و از جا برخاست. با خشم تشر زد: اخم

 جمع کن خودت رو! با گريه و زاری چيزی درست نمی شه بهار. پاشو

 هايم را با پشت دست پس زده و از جا برخاستم. دست به سينه ايستاد و گفت: کاش

 بس کوتاه اومدی وضع زندگی ات شده اين، اگه يه بار جلوش می ايستادی االن... از

 هايم را روی  هم فشرده و با غم گفتم: پلک

 تو رو خدا دست از نصيحت کردن بردار، گوش من از اين حرف ها پره. باران

 قدر هم که تو به نصيحت های من گوش می دی. برو لباست رو بپوش می ريم خونه ی ما! چه

 دم به مخالفت بزنم که دستش را روی بازويم گذاشت و با لحنی ماليم گفت: خواستم

يه بار هم که شده به حرف من گوش کن! خسته نشدی اين قدر تو اين خونه نشستی و غصه ی زندگی ات رو  بهار

 خوردی؟

 به زير انداختم که او بار ديگر گفت: سر

 بهار! شايد با نبود تو امير هم سر عقل اومد. برو

حرف به سمت اتاق رفته و ساعتی بعد درون ماشين نشسته و به سمت خانه ی باران می رفتيم. سرم را به شيشه  بی

 ی ماشين تكيه زده و در سكوت به خيابان های شلوغ چشم دوخته بودم.

 تا حاال به جون من و فرهاد غر می زنه که بريم شهربازی، امشب با هم می ريم. از کی پارميس

دانستم در مقابل حرف باران چه عكس العملی از خود نشان دهم. آن قدر ذهنم درگير آسمان بی ستاره ام بودم  نمی

 که از نبود پارميس متعجب نشدم.

 سته و به مقابل چشم دوخته بود گفتم:را از پنجره جدا کرده و رو به او که پشت فرمان نش سرم
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 کجاست؟ پارميس

 نگاهی به من انداخت و گفت: نيم

فرهاد. وقتی صدای گرفته ی تو رو شنيدم سريع خودم رو رسوندم. آخه درست و حسابی هم نمی گی که  پيشه

 مشكلتون چيه، فقط چون سر کار نمی ره؟

 ه او می گفتم که درد من بيش از اين است؟بر لب نشانده و هيچ نگفتم. چه گونه بايد ب نيشخندی

 را مقابل خانه متوقف کرد و رو به من گفت: ماشين

 نمی آی؟ داخل

 را به نشانه ی نفی تكان دادم که او لبخندی بر لب نشاند و گفت: سرم

 به پارميس و فرهاد می گم بيان. االن

را گفت و بی حرف از  اتاقک ماشين خارج شد. بعد از مدتی کوتاه با شنيدن صدای هيجان زده ی پارميس که با  اين

شوق کودکانه نام مرا فرا می خواند در را گشوده و از ماشين پياده شدم.  همان طور که پيراهن صورتی و کوتاهی بر 

ر آغوش کشيدم. تنها حضور او بود که در آن شرايط د اتن داشت به سمتم دويد. روی زانو نشسته و تن کوچكش ر

 سخت دردهايم را تسكين می بخشيد.

 بهار موهام خراب شد. خاله

شنيدن صدای معترضش او را از خود جدا کرده و به چهره ی پر اخمش چشم دوختم. با ناز دستی به موهای طاليی  با

 و بلندش کشيد و به فرهاد چشم دوخت.

 بريم ديگه! بابا

همان طور که با لبخند به دخترک شيرين زبانش چشم دوخته بود جلو آمد و مقابل من ايستاد. از جا برخاسته  فرهاد

 و سر به زير گفتم:

 .سالم

 بهار خانم،  خوبی؟ امير کجاست؟ سالم
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 دهانم را به سختی فرو خورده و لبخندی بر لب نشاندم. آب

 بياد.يه کم سرش شلوغ بود برای همين نتونست  امير

 لحظه ای گنگ نگاهم کرد. شرمگين سر به زير انداخته و لبم را به دندان گرفتم. آخر کدام کار و کدام مشغله؟! فرهاد

 شد، فكر کردم امشب می آد. حيف

 جان بريم ديگه! فرهاد

 شنيدن صدای باران نفسم را پر صدا بيرون فرستادم. فرهاد سری تكان داد و به سمت ماشين آمد.  با

همراه پارميس روی صندلی عقب ماشين جای گرفتم. فرهاد ماشين را به حرکت در آورد و دست باران به سمت  به

 ضبط رفت.

 اون که يه تنه، سر تو با همه در افتاد منم

 اون که يه شبه، حاال ديگه می بريش از ياد منم

 اون که تو دلش، عاشقی قدغنه منم

 که رفت و دلت و پس داد اونی

آهنگ هم خوانی می کرد و من تمام توانم را برای فرو خوردن بغض کشنده ام به کار برده بودم. نمی دانم با  پارميس

 چرا اين آهنگ مرا به ياد امير می انداخت.

 اون که می تونه، ديگه نخواد تو رو از فردا منم

 اون ديوونه ای که يه سر، با هزار سودا منم

 الف زدی فقط، ديگه حرفش و نزن آره

 اصال، مال اين حرفا ودینب

........ 
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 سرم زده بكنم از تو، بی خيال اون چشمای مست و به

 بيفتی نمی تونی پاشی، برو بهتره خاطره باشی تو

 می گفتی که آدمش هستی  تو

 دفعه ديگه چشمات و بستی که قلب من و شكستی يه

 ‹پازل بند، به سرم زده  ›

*** 

 ! رسيديم.هورا

صدای هيجان زده ی پارميس نگاهم گنگم را  در اطراف چرخاندم. گويی باران متوجه ی حال آشفته ی من شده  با

بود که نگاهش رنگ ترحم به خود گرفته  بود. لبخندی بر لب نشانده و از ماشين پياده  شدم. باران کنارم ايستاد رو 

 به فرهاد گفت:

 يم.با پارميس برو، من و بهار هم االن می آ تو

نگاهی به ما انداخت و ابروانش باال پريد. دست پارميس را در دست گرفت و با هم به سمت ورودی پارک  فرهاد

 رفتند. باران دستش را دور بازويم حلقه کرد و گفت:

 خواهر بی حواس من! بريم

ين سو و آن سو می حرف با او هم قدم شدم. درون پارک همهمه ای به پا بود، افراد سرخوش و هيجان زده به ا بی

 دويدند و برخی کنار وسايل بازی به نظاره ايستاده بودند.

 خوای بگی چی شده؟ نمی

 حرف روی نيمكت خالی نشسته و نگاهم را به مقابل دوختم. بی

 چيز تموم شد. همه

 قدر اين جمله را با درد ادا کرم که دلم به حال خودم سوخت! دستش را روی دستم گذاشت و گفت: آن
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 کاره؟ خب من به فرهاد می گم يه کاری تو شرکت برای امير دست و پا کنه. لشمشك

من خوب به ياد داشتم که امير از اين که دست به دامان فرهاد شود واهمه داشت. امير، مرد عاشق پيشه ی من چه  و

 به روز خودت آوردی؟

 را  از زير دستش بيرون کشيده و گفتم: دستم

 مشكلش کار نيست. نه،

 چيه؟ اصال کی رفتی تو اون خونه؟ پس

 زد و سر تكان داد. نيشخندی

 که چه عرض کنم، بيشتر شبيه... خونه

را به او دوختم که ادامه ی حرفش را فرو خورد. در آن لحظه بود که من فهميدم تا چه حد از باران دور هستم.  نگاهم

 روياهای من، زندگی ام،  همه و همه برای او مسخره بود.

 لحن گزنده و تندش لبخندی بر لب نشاند و گفت: از نادم

 خدا من فقط نگران تو هستم بهار. به

 زده و گفتم: لبخندی

 خواهری، من حواسم به زندگی خودم هست. ممنونم

 کيفم که روی نيمكت بود چنگ زده و از جا برخاستم. باران مقابلم ايستاد و گفت: به

 بابا، کجا می ری؟ ای

 زنان دست روی بازويش گذاشته و گفتم: لبخند

 رم ببينم پارميس و فرهاد کجا رفتن. می

 دانم چرا با حرف باران به ناگاه قلبم به درد آمده بود. نگاهش را در اطراف چرخاند و گفت: نمی
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 زنگ بزنم به فرهاد ببينم... بذار

 از اتمام حرفش سری به نشانه ی نفی تكان داده و گفتم: قبل

 خواد، بيا بريم پيداشون می کنيم.نمی  نه

حرف به دنبالم راه افتاد. در ميان جمعيت با چشم به دنبالشان می گشتم که صدای زنگ تلفن همراهم بلند شد.  بی

با خيال اين که امير است لبخندی زده و سريع تلفن همراهم را از کيفم بيرون کشيدم. نگاهم را به اسم سارا که روی 

 دوخته و لبخند روی لبم ماسيد.صفحه چشمک می زد 

 سرش را جلو آورد و گفت: باران

 اميره؟

 به نشانه ی نفی تكان داده و با غم لب زدم: سری

 .ساراست

 رو بده ديگه! جوابش

 نگاه به او انداخته و دکمه ی اتصال را فشردم. صدای مهربان و پر انرژی سارا، من را نيز سر ذوق آورده بود. نيم

 ش بی معرفت خودم،  ما رو نمی بينی خوش می گذره؟بر زن داد سالم

 به دست به راه افتادم. تلفن

 سارا جان، خوبی؟ نمی دونی چه قدر دلتنگت بودم. سالم

 لحنی دلخور گفت: با

 می دونم. بهار هر چی به امير زنگ می زنم جواب نمی ده، کجاست؟ بله

 با فاصله  از من، دست به سينه ايستاده بود.را به دندان گرفته و نگاهم را به باران دوختم که  لبم

 امير با يه کی از دوستانش قرار داشت رفته اون جا. من هم با باران اومدم بيرون. راستش
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 ای سكوت کرد، می دانستم سخنانم برای او قابل باور نيست. لحظه

 جان زنگ زدم برای فردا ناهار تو و امير رو دعوت کنم. بهار

 م که با تحكم ادامه داد:دهن باز کن خواستم

 هم نيار که دلخور می شم. منتظرم، خداحافظ. نه

 را قطع کرد و من مات ماندم. تلفن

 می گفت؟ چی

 را به باران دوخته و گفتم: نگاهم

 فردا ناهار دعوتمون کرده. برای

کجی بر لب نشاند و ابروانش باال پريد. اخم هايم را در هم کشيده و خواستم چيزی بگويم که صدای پارميس  لبخند

 ساکتم کرد.

 مامان! مامان،

هر دوی ما به سمت او کشيده شد که ظرف های لبريز از بستنی را در دست گرفته و با خنده به سمت ما می  نگاه

 رف ها را از دستش بگيرد که با اخم دستش را عقب کشيد و گفت:آمد. باران جلو رفت و خواست يكی از ظ

 اين برای خاله بهاره. نه،

با صدايی بلند و متعجب نامش را فرا خواند و من خنده ی بلندی سر دادم. حمايت های کودکانه ی پارميس  باران

 نكرده بودم. بزرگ ترين دلگرمی برای من بود. هرچند که هيچ گاه به داشتن کودکی مانند او فكر

*** 

از نيمه گذشته بود که به خانه بازگشتم. زمانی که نشانی خانه ی جديدمان را به فرهاد دادم، دهانش نيمه باز  شب

ماند اما چيزی نگفت. پارميس در آغوشم به خواب رفته و سكوت سنگينی درون اتاقک ماشين حكم فرما بود. 

 ماشين را مقابل خانه متوقف کرد و گفت:
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 !ابفرم

 به سمتم برگشت و گفت: باران

 ی ما نمی اومدی؟ خونه

 را به آرامی روی صندلی خوابانده و نگاهم را به چهره ی نگران خواهرکم دوختم. پارميس

 باران جون.  امشب خيلی خوش گذشت ، ممنون. نه

 را در دست فشرد و گفت: دستم

 خودت باش! کاری داشتی هم به من زنگ بزن، خب؟ مراقب

 حتما. آقا فرهاد خداحافظ.  باشه،

سری تكان داد و من از ماشين خارج شدم. پشت در ايستاده و کليد را در قفل چرخاندم. فرهاد تک بوقی زد و  فرهاد

را  اطيح ريآن نشسته بود. مس یکه غبار غم رو یگذاشته و باز هم خانه ا اطيماشين را به حرکت در آورد. قدم در ح

 و در گشوده شد.  دهرا در قفل چرخان دي. کلستادميو مقابل خانه ا مودهيپ

کوچكمان  یهمه جا را فرا گرفته بود. بدون روشن کردن برق  قدم در آشپزخانه  یكيمدت تار نيمانند تمام ا به

 دميکش یاز آب را سر م زيلبر واني. همان طور لآب را گشودم ريو ش دهيکش رونيب نتياز داخل کاب یوانيگذاشتم. ل

 یفيخف ادياز دستم افتاد و فر وانيمقابلم ل ی هيسا دنيزدم. چشمانم را از هم گشوده و با د هيتك نتيو با کاب برگشته

 سر دادم.

رفت و گ وارياش را از د هيتك كريقول پ ی هيافتاد و من دستم را مقابل دهانم گرفتم.  سا نيبر زم یبد یبا صدا وانيل

 گفت:

 گذشت؟ خوش

 در هم رفت. ميکوفت گذاشته و اخم ها یم نهيامان بر س یقلبم که از وحشت ب یرا رو دستم

 ؟یش یکردم، چرا مثله جن وارد م سكته

 انداخته و گفتم: نيزم یرو یها شهيبه خورده ش یبه سمتم برداشت. نگاه یبرق را فشرد و قدم ديکل
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 رو جمع کنم! نايجلو، بذار ا اين

 یبرهنه  یها بودم نگاهم به پاها شهيبرداشتم همان طور که مشغول جمع کردن ش نتيشده و جارو را از کنار کاب خم

 کردم. یرا درون سطل زباله خال شهيش یبود. خورده ها ستادهيمقابلم ا یاندک یافتاد که با فاصله  ريام

 جواب نداشت؟ سوالم

 یاش بغض را مهمان دلم م دهيسمتش بازگشتم،  صورتش مقابل صورتم بود. چشمان پف دار و صورت رنگ پر به

 کرد.

 لبانم را از هم گشوده و گفتم: یسخت به

 وقتی تو نباشی بهشت هم برای من جهنمه.  نه،

تمام مدت لحظه ای را بی ياد او سپری نكرده بودم. قدم ديگری به سمتم برداشت که به ديوار چسبيدم. در  در

سكوت تنها نگاهم می کرد. به خودم که نمی توانستم دروغ بگويم، من عاشقانه اين را دوست داشتم. جارو و خاک 

 انداز را سر جايش قرار داده و از کنارش گذشتم.

م تن یداده و او رو هيپشت سر تك واريشد. به  د دهيبودم که دستم از پشت کش دهيشپزخانه نرسبه درگاه آ هنوز

 زد. چشمانش سرخ و خمار بود. تنش بوی تند دود می داد و من دلم می خواست از زير حصار دستانش بگريزم. مهيخ

دهانم را به سختی فرو خورده و را روی سينه اش گداشته و به عقب هولش دادم اما ذره ای عقب نكشيد. آب  دستم

 گفتم:

 عقب امير! برو

 از دستم ناراحتی؟ هنوز

بودم. نگاهم را به چشمانش  مانيکه حرف دلم را بر زبان آوردم، سخت پش نيخفقان وجودم را  فرا  گرفته و از ا حس

 دوخته و گفتم:

 مهمه؟

 جلوتر آمد و من کم مانده بود در ديوار پشت سرم فرو بروم. سرش
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 بهار، خيلی. لیخي

 ناگاه بغض ترکانده و با صدايی لرزان گفتم: به

 برات مهم بود سمت اون کوفتی نمی رفتی، اگه مهم بود اين طور بدبختم نمی کردی. اگه

 صورتم را قاب کرد و با صدايی ملتمس گفت: دستانش

 تو می دونی من چه قدر دوست دارم. من همون اميرم، می فهمی؟ بهار

 انه ی نفی تكان داده  و گفتم:را به نش سرم

 داد. یگند دود نم یمن بو رينبود، ام نيمن ا ريتو امير من نيستی. ام نه

 و گفت: ديکش رونيب راهنشيپ بيرا از درون ج گاريس جعبه

 آره بهار؟ نه؟يتو ا مشكل

 انداخت. نيزم یرا در دست مچاله کرد و با خشم رو جعبه

 خوب شد؟  ا،يب

 را با پشت دست پس زده و گفتم: ميها اشک

 ؟یرو فراموش کرد زيچند وقته همه چ ريام ؟یکش یرو م یوقته اون زهرمار چند

. با کف دست محكم بر گونه اش کوفت و همان طور که دميسر خورده و زانوانم را در آغوش کش نيزم یرو یآرام به

 :دينشست نال یمقابلم بر زانو م

تم خواس یو وضع پام خورد بود فقط م یکوفت یزندگ نيبار. به خدا از بس اعصابم از افقط چند  رهيتن بم نيا بهار

 آروم بشم.

 نسبتا بلند گفتم: يیصدا با

  ؟یطور نيا
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 تلخ گفت: یغلتاند و با لبخند ميموها یرا نوازشگر رو دستش

 بجنگم. یزندگ نيا یخوام برا یزنم. بهار من دوستت دارم، من م ینم یلب به اون کوفت گهيبه جان خودم د بهارم،

 لرزان گفتم: يیو با صدا دهيام را باال کش ینيب

 .یگ یدروغ م ،یگ یم دروغ

 اش نهاده و او با تحكم گفت: نهي. سر بر سديبازوانم گذاشت و تنم را به سمت خودش کش یرا رو دستش

 گم. یگم. به خاک مامان دروغ نم یبهار، نه دروغ نم نه

بودم. بوسه  دهيآغوش را نچش نيهق هقم بلند شد. مدت ها بود که طعم ا یمردانه اش چنگ زده و صدا راهنيپ به

دانم چه مدت  ی. نمختميبرون ر نهيرا از س ميها یآغوشش تمام دلتنگ ینشاند و من غرق در گرما ميموها یرو یا

که سوگند خورده بودم تا  یبودم. مرد افتهي راحال هم سفرم  یپس از مدت ها دور يیصدا در آغوشش بودم. گو یب

 نفس در کنارش بمانم. نيآخر

*** 

 نيريش یايرو کيگمان کردم تمام آن  اتفاقات تنها  یرخت خوابم بودم. لحظه ا یکه برخاستم در اتاق و رو صبح

که  یکوچك یسفره  یوارد هال شده و نگاهم رو شاني. با همان وضع پردميو به سمت در دو دهياز جا پر عيبود. سر

 پهن شده بود ثابت ماند. نيزم یرو

 نيريش یدر دست از آشپزخانه خارج شد. نگاهش را به من دوخت و با لبخند یچا یفنجان ها یحاو ینيس ريام

 گفت:

 بهار بانو. ريبخ صبح

 را پشت گوش فرستادم. مياز موها یداده و دسته ا لشيتحو يیدندانما لبخند

 کردم. یمن صبحانه رو آماده م ر،يبخ صبح

 و گفت: ديگونه ام کش یگذاشت و به سمتم آمد. دستش را نرم رو نيزم یرا کنار سفره رو ینيس

 نوبت منه. گهيحاال د ،یديزحمت کش یکاف یمدت به اندازه  نيا
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 من بازگشته است. که مرد ميسر داده و به تمام شهر بگو اديخواست فر یرا تار کرده بود. دلم م دمياشک د ی هاله

 !ميدست و صورتت رو بشور و بيا با هم صبحانه بخور برو

 خنده سر تكان داده و گفتم: با

 .باشه

ا . همان طور که بدميکش ميبه موها یو دست دهيصورتم پاش یآب رو یرفتم. مشت یبهداشت سيبه سمت سرو عيسر

 یسمتش رفتم. کنارش نشسته و حوله را گوشه اخارج شده و به  یبهداشت سيکردم از سرو یحوله صورتم را پاک م

 پرتاب کردم.

 را مقابلم گذاشت و گفت: یچا فنجان

 نون تازه گرفتم، بخور تا سرد نشده! رفتم

به من انداخت و با خنده  یرا دوست داشتم. نگاه شيچانه زده و به او چشم دوختم. چه قدر حضور و گرما ريز دست

 ادامه داد:

 که با نگاه من رو بخور! صبحانه ات رو بخور! نگفتم

 گفتم: عيآورده باشم سر اديرا به  یزيچ یبه تازگ يینان در دهان گذاشتم. گو یو تكه ا  دميخند سرخوش

 ناهار دعتمون کرد. یزنگ زد و برا شبيسارا د ر،يام یراست

 و سر تكان داد. دينوش یاز چا یا جرعه

 شه! یم ريکه د مي. بخور بردوباره زنگ زد شيساعت پ هي آره

آژانس  ی. راننده ميسارا شد یخانه  یراه ینيريداد، با دسته گل و ش یکه طعم عشق م یاز صرف صبحانه ا بعد

 متوقف کرد و گفت: یرا مقابل ساختمان چهار طبقه ا نيماش

 !دييبفرما
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 یرا فشرد و بعد از مدت فونيزنگ آ  ري. امميستاديرنگ ا یخارج شده و پشت در قهوه ا نياز ماش گريد کيهمراه  به

ل ام قاب ی. شادميبزرگ ساختمان گذاشته و به سمت  آسانسور رفت اطيباز شد. قدم در ح یكيت یکوتاه در با صدا

 وصف نبود.

 یرا داشتم که به تازگ یسوم را فشرد. حس نو عروس یطبقه  یو او دکمه  ميوارد اتاقک آسانسور شد ريهمراه ام به

 ی هقيبه  یدست ريگشوده بود. ام ايدن یچشم به رو یکه به تازگ یحال کودک ايگذاشته  يیزناشو یندگقدم در ز

 و گفت: ديچهار خانه اش کش راهنيپ

 بهار؟ خوبم

 رنگش دوخته و با عشق لب زدم: یرا به چشمان مشك نگاهم

 .شهياز هم بهتر

رد مو یکه طبقه  یزن یانداخت. با صدا رياش نشسته بود را پاک کرد و سر به ز یشانيپ یکه رو یدستمال عرق با

ما  دنيبود با د ستادهيمقابل  در آپارتمان به انتظار ا . سارا کهميکرد، از اتاقک آسانسور خارج شد ینظر را اعالم م

 گرمش فرو رفتم. آغوشگل از گلش شكفت. دستانش را از هم گشود و من در 

 ر قشنگم.بها سالم

 گل را به سمتش گرفتم. و دسته دهيکش رونيرا از آغوشم ب او

 .زميعز یسارا سالم

 سارا خانم! ريبگ ليکم هم ما رو تحو هي بابا

 اش کوفت و با خنده گفت: نهيس یرو یسارا به آرام ريام یصدا با

 .یخوش اومد یليخواهر فدات بشه دادش، خ یاله

 کند با خنده گفت: یرا از پا م شيهمان طور که کفش ها ريام

 خب نگفتم کشتار راه بنداز که. لهيخ
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تنها  ونيزيتلو کيو  بايرنگ، چند گلدان ز یدست مبل سورمه ا کيخانه شده و نگاهم را در اطراف چرخاندم.  وارد

 یران سالمبود. رو به مه دهياندک را با ظرافت و عشق چ ليآن هال کوچک بود هرچند که سارا همان وسا اتيمحتو

 دوختم. ميپا ريز یشميگفته و نگاهم را به فرش ابر

 .ديخوش اومد یليبهار خانم، خ سالم

بود. به سمتش  ستادهيهال ا انيدوختم که م بيمشغول صحبت شد. نگاهم را به عمو حب ريکرده و او با ام یتشكر

 سر زنده گفتم: یرفته و با لحن

 د؟يآقاجون، خوب سالم

 پاسخم را داد. يیغرق در لذت بود که با گشاده رو زيانش او نفرزند یاز شاد يیگو

 جون، برو تو اتاق لباس هات رو عوض کن! بهار

گذاشنم  یتكان داده و به سمت اتاق رفتم. در را گشوده و همان طور که قدم در اتاق م یلبخند رو به سارا سر با

تخت خواب به رنگ  سينصب شده بود. سرو واريد ی. چند عكس دو نفره از سارا و مهران رونگاهم را در چرخاندم

کرم رنگ را از تن کنده و به همراه  یکرد. مانتو یم يیخودنما زيم یرز سرخ رو یپر از گل ها یبود و گلدان ديسف

 تخت گذاشتم. یرو فيک

 رنگ به تن یو مشك یرنگم را به همراه شلوار پارچه ا یزرشك زيبه خود انداختم. شوم یو نگاه ستادهيا نهيآ مقابل

از داخل تراس به  ريمهران و ام یگفت و گو یو از اتاق خارج شدم. صدا دهيسرم کش یبه شال رو یم. دستکرده بود

 اده کردن ساالد بود گفتم:نشسته و مشغول آم زي. قدم در آشپزخانه گذاشته رو به سارا که پشت مديرس یگوش م

 سارا. یديزحمت کش یليخ

 لبش نقش بست. یرو ینيريبه من انداخت و لبخند ش ینگاه

 .یخوشحالم کرد یلياتفاقا خ  ؟یزحمت چه

از کاهو را از  داخل ظرف مقابلش برداشته و همان طور که آن را به سمت دهان  ی. تكه استادميرفته و کنارش ا جلو

 بردم گفتم: یم

 ؟یخوا ینم کمک
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 برخاست و گفت: زيپشت م از

 اگه می تونی ساالد رو درست کن تا من هم برم جوجه رو آماده کنم. چرا،

شد با  ینشسته و مشغول درست کردن ساالد شدم. سارا همان طور که از آشپزخانه خارج م زيحرف پشت م یب

 گفت: زيوسوسه انگ یلحن

 گم. یخبر خوب هم دارم که بعد ناهار م هي حاال

 بود. یکودک درونش بارور و پر انرژ شهيتكان دادم. سارا هم یبه او انداخته و سر یخنده نگاه با

 شاد گفت: یسارا با لحن مياز صرف ناهار همان طور که درون هال دور هم نشسته بود بعد

 بهتون بدم.  یخبر هيخوام  یم حاال

 لب گشود. گريهم فشرد و سارا بار د یرا رو شيپلک ها ینگاه ها به او دوخته شد. مهران با لبخند لحظه ا همه

 خوشگل داره. یليخ یاليو هياز دوستان مهران تو لواسون  یكي -

 گرفت گفت: یمقابلش برداشت و همان طور که آن را به دندان م زيم یاز درون ظرف رو یاريخ ريام

 باشه. مبارکش

 سر داد و گفت: یکوتاه یخنده  سارا

 .ميوقته مسافرت نرفت یلياونجا؟ خ ميهفته بر هيگم چه طوره  یم من

 به مهران انداخت و گفت: ینگاه ريام

 م؟ياش کن یما راض یخوا یگه نه و تو م یمهران م االن

 یزد، حت یمرد آرامش موج م نيگذاشت. در تمام حرکات ا ريام یشانه  یسر داد و دست رو یکوتاه یخنده  مهران

 در سكوتش.

 .ميگه همه با هم بر یسارا م ر،ينه آقا ام -
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 درون دستش زد.  اريبه خ یگريگفت و گاز د یآهان دهيبا ابروان باال پر ريام

 بهار؟ هينظر تو چ -

 نگاهم را به او دوخته و سر کج کردم. حرف سارا نيا با

 .ديبر یکه دو نفر نهيبه ا فشيخوبه، اما ک یليبه نظر من که خ -

 جلو آورد. یدستم گذاشت و سرش را کم یرو دستش را سارا

 اش عوض بشه. هيخوام روح یگم، م یرو به خاطر بابا م نيمن ا -

 چشم دوخته بود انداخته و گفتم: ونيزيتلو یکه به صفحه  بيبه عمو حب ینگاه

 هست؟ یخوبه. حاال دوست آقا مهران ک یليخ

 را به دستم داد و گفت: وهيپر از م یدست ريز

 دم. یحاال عكسش رو بعدا بهت نشون م رضاستيبا هم بزرگ شدن. اسمش عل یمهرانه، از بچگ یميصم دوست

 باال انداخته و گفتم: یابرو

 .اورديکه از دوست شانس ن ريداره، ام يیمهران عجب دوست ها آقا

 خنده گفت: با

 خوبه، خانمش هم خوبه. یليخ آره

 بپرسم سارا رو به جمع گفت: یکه سوال نياز ا قبل

 .رهيگیم یمهران هم مرخص گه،يسه روز د یعنيقرارمون شد پنجشنبه  گه؟يخوبه د پس

 دوخت و گفت: بيحب نگاهش را به عمو ريام

 ؟یگ یم یندارم، بابا شما چ یکه حرف من

 که لب باز کند سارا گفت: نيدوخت و قبل از ا رينگاهش را به ام بيحب عمو
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 کردم. یکه بود بابا رو راض یبه هر سخت من

 زد و گفت: یلبخند بيحب عمو

 شه نه آورد. یحرف دختر بابا که نم رو

 با خنده از جا برخاست و گفت: سارا

 .زميخوش رنگ براتون بر یبرم چند تا چا ؟یپس چ  بله،

ند چ یکردن لوازم سفر بودم. حت . از آن روز به دنبال بستن چمدان و آمادهميغروب بود که به خانه بازگشت کينزد

 کردم. یداريخر یهفته ا کيسفر  نيا یدست لباس برا

*** 

بر ماشين مهران راهی سفر بوديم. امير سرش را به صندلی تكيه داده و چشمانش بسته بود. من و سارا هم در  سوار

 حال مرور خاطرات گذشته بوديم. 

 ی داد رو به مهران گفت:همان طور که دستش را مقابل صورتش تكان م سارا

 چرا نمی رسيم؟ پس

 با لبخند از درون آينه نگاهی به او انداخته گفت: مهران

 نمونده، االن ديگه می رسيم. چيزی

ماشين را وارد کوچه ی خاکی کرد و نگاهم را از پنجره به بيرون دوختم. نمای آجری ديوارهای قديمی خانه  مهران

 ارمغان آورده بود. شيشه را پايين کشيده و نسيم ماليم صورتم را نوازش کرد. ها، تجربه ی جالبی را برايم به

 را روی هم گذاشته و با شعف گفتم: چشمانم

 هوای خوبی! عجب

 حاال بايد باغ گيالس رو ببينی، محشره! -

 ابروانم باال پريده نگاهی به سارا انداخته و گفتم: با
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 گيالس؟ باغ

 ور بازويم انداخت.خنده سری تكان داد و دست د با

 آره اين جايی که داريم می ريم يه باغ گيالس بزرگه که البته من هم فقط عكسش رو ديدم. -

 نيکوتاه ماش یشنيدن حرف های سارا انگيزه ام برای ديدن ن باغ رويايی بيشتر شده بود. بعد از گذشت مدت با

سال گشوده شد. مهران سرش را  انيم یتوسط مردزد و در  یمقابل در بزرگ و سبز رنگ متوقف شد. مهران تک بوق

 مرد تكان داد. یبرا یبرد و دست رونياز پنجره ب

 .دريعمو ح یخسته نباش -

مهران تكان داد و در  یبرا یغوز کرده بود، دست یکم كلشيبر سر داشت و ه یکه کاله سبز رنگ و کوچك دريح عمو

 پر ابهت مقابلم ثابت ماند. یمنظره  یبرد و نگاه من رو اطيرا داخل ح نيرا کامل گشود. مهران ماش

 .ميشد ادهيپ نياز ماش گريد کيهمراه  به

 او نشاند و گفت: یشانه  یرو یبوسه ا دري. عمو حديرفت و او را در آغوش کش دريبا لبخند به سمت عمو ح مهران

 .یايمت بسفارشت رو کرد، گفت قراره با خان یکل رضايپسرم. عل یقدر بزرگ شد چه

 بود دوخت. دستش را به سمت او دراز کرد و گفت: ستادهياو را از خود جدا کرد و نگاهش را به سارا که کنارم ا مهران

 با خانمم اومدم. آره

سر سبز و درختان سر  طيگرفتم. مح شيباغ را در پ ريحرف مس ی.  بستاديجلو رفت و کنار مهران ا ريسر به ز سارا

و همه جا را فرا گرفته  دهيبود. شاخ و برگ درختان در هم تن دهيرا به باغ بزرگ بخش بيعج یابهت دهيبه فلک کش

 بود.  ريدرخت سراز زسرخ رنگ ا ی زهايبه مانند آو السيدرشت گ یبود. دانه ها

ه هم ب دي. شادميچرخ یهم فشرده و دستانم را از هم گشودم. به مانند چرخ و فلک به دور خود م یرا رو ميها پلک

 مي. باد مالديپر رونيرنگم ب یمشك یاز موها ی. شال از سرم افتاد و طره اديچرخ یکه گرد شمع م یمانند پروانه ا

 و من به آواز خوش گنجشكان گوش فرا داده بودم. ديوز یم

 بهار! -
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.  ستادمي. چشمانم را گشوده و از حرکت اديکش رونيکه در آن غوطه ور بودم ب ینيريش یمرا از خلسه  ريام یصدا

 شلوارش فرو برده بود به سمتم آمد. بيدرون ج شهيهمان طور که لبخند بر لب داشت و دستش را به عادت هم

 هو؟ي یکجا رفت -

 را به درختان دوخته و گفتم: نگاهم

 !رهينظ یجا ب نيا

 زد. هيآن تك فينح یاز درختان نشست و به تنه  یكيکنار  نيزم یرو

 قشنگه! یليخ آره،

 سرم دوختم. یگذاشته و نگاهم را به درخت باال شيزانو ینشستم. سرم را رو نيزم یرفته و کنارش رو جلو

 .ميباغ داشت هيکاش ما هم  -

 گرفت.  یرا به باز ميموها یجلو آورد و تارها دست

 .ميخر یم -

 سر داده و نگاهم را به چشمانش دوختم. يیدندانما ی خنده

 واقعا؟ -

 سر تكان داد. ديکش یم ميموها یزد و همان طور که دست ال یلبخند

 .ميکن یم یزندگ یباغ نيتو همچ یدو نفر مياي یم ميبچه هامون رو سر و سامون داد یآره، وقت -

 معترض گفتم: یشتاب سر بلند کرده و با لحن با

 تازه تا اون ازدواج کنه و... ميها؟ کو تا بچه دار بش بچه

 به خود گرفت و سر تكان داد. یمتفكر یاز اتمام حرفم چهره  لقب

 .مياي یآره اصال با دخترمون م -
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 لب زمزمه کرد: رياز جانب من باشد نگاهش را به مقابل دوخت و ز یکه منتظر پاسخ نيا بدون

 تا نداره یداره ماه نداره، از خوشگل یدختر دارم شاه نداره، صورت هي

 دم که کس باشه یم یدم، به کس یدم، به همه نشونش نم یکس کسونش نم به

 نامش را بر زبان راندم که سرش را به سمتم برگرداند. لبخند تلخی بر لب نشاند و گفت: یآرام به

 خوند. یسارا م یمادر برا شهيشعر رو هم نيا

هم فشردم. هنوز لبان  یرا رو ميلبان سرخ رنگ و چشمانم در گردش بود. سر جلو آورد و من پلک ها نيب نگاهش

و چشمانم را  دهيما را از جا پراند. با سرعت عقب کش یسارا هر دو یداغش با لبانم برخورد نكرده بود که صدا

 به ما چشم دوخته بود. طنتيو با ش نهيگشودم. سارا دست به س

 زد؟ بشونيدو تا کجا غ نيگم ا یم یه ن؟يشما دو تا اين جا هست -

 گفت: رياز جا برخاست و سر به ز ريلبم را به دندان گرفتم. ام یو گوشه  کرده زيرا ر چشمانم

 بابا کجاست. نميبب برم

 کرد رو به من گفت: یرفتنش را دنبال م ريهمان طور که با خنده مس سارا

 موقع مزاحم شدم نه؟ بد

 ولندکنان گفتم:کردم غر یسرم مرتب م یزده و برخاستم. همان طور که شال را رو هيتك نيرا به زم دستم

 .یدون یخودت هم م خوبه

 لبخند جلو آمد و دست دور بازوی من حلقه کرد. با

 آقاجون منتظره! بريم

 طور که از باغ می گذشتيم رو به او گفتم: همان

 ويال خيلی قدمت داره، نه؟ اين
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 باغ بوده. نياش تو ا یخاطرات کودک شتريگه ب یآره،  مهران م -

 ابروهای باال پريده به سمتش بازگشتم که ادامه داد: با

 .شيسال ها پ یليجا بود. اما فروختن و رفتن تهران، اون هم خ نيمهران هم قبال ا یپدر ی خونه

 حرکت ايستاده و با افسوس گفتم: از

 بود، آخه چه طور از چنين جايی دل کندن؟ حيف

 ای باال انداخت و گفت: شانه

 که درست و حسابی حرف نمی زنه تا بفهمم. اين جا خونه ی مادر بزرگ عليرضاست.دونم،  مهران  نمی

باغ گذشته و مقابل ويالی نسبتا قديمی ايستاديم. نمايه چوبی خانه عالوه بر زيبايی چشم گيرش کمی برايم  از

تاب سرم را به وحشت انگيز بود. همان طور که محو تماشای خانه ی مقابل بودم دستی روی شانه ام نشست. با ش

 .ودعقب برگرداندم. سارا با خنده ای دندان نما به من چشم دوخته ب

 ماتت برده؟ برو ديگه!   چرا

رفته و مقابل پله های چوبی ايستادم. دستم را به نرده گرفته و يكی يكی آن را پيمودم. ايوان زيبا که چند مبل  جلو

و دودی رنگ با حفاظ های چوبی دو طرف در بزرگ و  راحتی درون آن به چشم می خورد. چند پنجره ی بزرگ

 قديمی قرار داشت.

آرامی به در وارد کرده و آن را گشودم. نمای داخلی ساختمان من را در هاله ای از بهت و شگفتی فرو برده بود.  فشار

 م ختم می شد. يکاز راه روی باريک کنار در که گذشتيم نگاهم را به پله های پيچی شكلی دوختم که به طبقه ی دو

دست ميز ناهار خوری شش نفره درون سالن قرار داشت. بوفه ای بزرگ و مملو از ظروف و مجسمه های قديمی هم 

 روی ديوار مقابل ميز قرار داشت.

 اين جا بی نظيره!   -

 شنيدن صدای سارا که درست از پشت سرم به گوش می رسيد سری تكان داده و گفتم: با

 !اهوم
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دست مبل با طرح گلدار و سبز رنگ سبز رنگ به چشم می خورد. جلو رفته و پرده های حرير و کرم رنگ  را  يک

 کنار زدم. نور آفتاب که به درون خانه تابيد همه جا را روشن کرد.

 بيچاره داداشم، من رو ديد آب شد و رفت تو زمين! -

و چيزی نگفتم. خم شد و هلويی از درون ظرفی که روی ميز خنده نگاهی به سارا که روی مبل نشسته بود انداخته  با

 مقابل قرار داشت برداشت و همان طور که آن را به دندان می گرفت گفت:

 کجان؟ گشنه ام شد. بقيه

 دهان باز کنم که صدای مهران به گوش رسيد: خواستم

 رو ديديد؟  باغ

 ها را می پيمود انداخته و با لبخند سر تكان دادم.را به او که دستش را به نرده گرفته و يكی يكی پله  نگاهم

 واقعا زيباست!    -

 نگاهش را در اطراف چرخاند و با ابروهايی باال پريده رو به مهران گفت: سارا

 کجاست؟ بابا

 آخرين پله را هم پيمود و همان طور که به سمت سارا می آمد گفت: مهران

 اهار رو آماده کنی؟ بود، خوابيده. سارا جان نمی خوايی ن خسته

 هلو به دست از جا برخاست و برخاست و سر تكان داد. سارا

 آره االن آماده می کنم. بهار می آی کمک؟ -

لبخند سر تكان داده و به دنبالش راه افتادم. وارد آشپزخانه ای نقلی و زيبا با نمايه چوبی شده و نگاهم را در  با

 درخشيد!اطراف چرخاندم. همه چيز از تميزی می 

 کابينت تكيه زده و رو به او که در حال کنكاش بود گفتم: به

 گم سارا، برای خودش تو اين خونه عشق می کردا. می
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 همان طور که بشقاب ها را از داخل کابينت باالی سرش بيرون می کشيد با خنده گفت: سارا

 خب، وضعش خوب بود ديگه. آره

 کرد و ادامه داد: سر شاره ای به سبد مسافرتی روی زمين با

 غذاها رو می آری؟ اون

تكان داده و به سمتش رفتم. روی زانو نشسته و همان طور که ظرف ها را از داخل سبد بيرون می کشيدم با  سری

 افسوس گفتم:

 می شد اگه ما هم چنين زندگی ای داشتيم؟ چی

 هر کس يه تقديری داره. -

زمانه تقديری شوم را برای ما برگزيده بود. بعد از صرف ناهار برای استراحت به اتاق های طبقه باال رفتيم. امير روی  و

تخت خوابيده و من نگاهم را در اطراف می چرخاندم. سرويس اتاق آبی رنگ بود و آرامش را به وجود فرد هديه می 

 کرد.

امير روی تخت نشسته و نگاهم را به چشمان بسته و اخم های درهمش دوختم. کمی به جلو متمايل شده و به  کنار

آرامی نامش را  فرا خواندم. با چشمان بسته دست دور بازويم حلقه کرد و تنم را به سمت خودش کشيد. فرياد 

 قلبش برايم به مانند الاليی بود.  ربانکوتاهی سر داده و سرم را روی سينه ی مردانه و محكمش گذاشتم. ض

 پهلو چرخيد و دستشش را دور کمرم حلقه کرد. همان طور که در آغوشش آرام گرفته بودم، به آرامی لب زدم: به

 !امير

 هوم؟ -

را از سينه اش جدا کرده و لبم را به دندان گرفتم، در گفتن حرفم ترديد داشتم. چشمانش را از هم گشود،  سرم

 ال کشيد و به تاج تخت تكيه زد.  خودش را با

 بگو ديگه! -

 طور که روی تخت آرميد بودم، نگاهم را به او دوخته و گفتم: همان
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 گم چه طوره به مهران بگی از دوستش بخواد تا تو شرکتش يه کاری برای تو دست و پا کنه؟ می

 هايش را در هم کشيد و چشمانش را در حدقه چرخاند. با خشم غريد: اخم

 چی؟ همين مونده برم دستم رو جلوی مهران دراز کنم.  هديگ

 شدم. زيخ ميو در جا ن دهيرا در هم کش ميها اخم

 من با سارا حرف بزنم که... یخوا ی. اصال مستين بهيمهران که غر ر،يام -

 اش را از تاج تخت گرفت. هيکرد و تك یاز اتمام حرفم دندان غروچه ا قبل

 کنه؟ دايمن کار پ یرامگه خودم چالقم که اون ب -

 شانه ام رها شد. یرنگم رو یمشك یاز موها یبر لب نشانده و سرم را کج کردم. دسته ا یکج لبخند

 صاحب شرکته. ارويجان مگه به گشتنه؟ بابا  ريام -

ا بر تخت برداشت و همان طور که آن ر یچهارخانه اش را از رو راهني. پديپر نييدر هوا تكان داد و از تخت پا یدست

 کرد گفت: یتن م

 رو ندادم. زيچ چيکن بهار!  من االن اعصاب ه ول

 ینيام سنگ نهيس یکه رو یاز جانب من باشد از اتاق خارج شد و در را به هم کوفت. بغض یآن که منتظر پاسخ یب

که به مانند کوه بر قلبم  یام را مالش دادم تا درد نهيس یفرو خورده و با کف دست قفسه  یکرد را به سخت یم

 .ابدي اميکند الت یم ینيسنگ

. دست جلو ستادميبزرگ ا یآمده و پشت پنجره  نييرساند. از تخت پا یمرا به مرز جنون م ريام یها یمنطق یب

ه ب رينشود. ام رياشک از چشمانم سراز یهم فشرده و سر بلند کردم تا دانه ها یبرده و پرده را کنار زدم . لبانم را رو

کرد.  یرا از دهان خارج م گاريدود س یمهارت حلقه ها ازده و ب هيتك دهياز درختان سر به فلک کش یكي یتنه 

 . دميعقب کش عيزد و سر بلند کرد که سر شيبه سنگ مقابل پا یلگد

 :دميرنگ دوخته و با بغض نال یاسي یوارهايتخت نشستم. نگاهم را به د یعقب رفته و لبه  عقب

 .یبود دنيره دور را رس نيا اي ؛یبود دنيآرم یکاش که جا یا



 یيک قدم تا تباه

 
170 

 

*** 

خارج شده از فنجان  یدرون سالن نشسته و به بخارها یمبل ها یاز پنج گذشته بود و من کنار سارا رو ساعت

 نسكافه ام چشم دوخته بودم.

 م؟يدرخت بزن یخوشگله رو یها السيبه گ یسر هي ميگم بهار، بر یم -

 لب زدم: یحواس یبرد انداخته و با ب یسارا که فنجانش را به سمت دهان م به ینگاه مين

 .مير یم آره،

 فرو بردم. بانيسر در گر شياز پ شيشد ب یتر م کيکه هر لحظه نزد يیکوبش در و قدم ها یصدا دنيشن با

 خانم ها. ريبخ باتونيبه به ظهر ز -

 نگاه کنم دستم را دور فنجان حلقه کرده و با پا روی زمين ضرب گرفتم. ريآن که به ام یب

 !ارميبرات نسكافه ب نيسالم داداشم، بش -

 یمبا را تكيه گاه دستانش کرد و کم یگرفت.  دسته ها یجا یمبل تک نفره ا یکنارم رو رياز برخاست و ام سارا

 .ديخودش را جلو کش

 احوال بهار خانم؟ -

 :دميه اش کرده و با انزجار غرحوال یتند نگاه

 خفه ام کرد. گاريگند س یبلوزت رو عوض کن! بو حداقل

 یقيرفتم. در را گشوده و از خانه خارج شدم. نفس عم یتوجه به نگاه متعجبش از جا برخاسته و به سمت خروج یب

نشسته و  وانيدرون ا یراحت یها یاز صندل یكي یشد. رو ميها هيوارد ر یبهار ميبه مانند نس ميمال یو هوا دهيکش

فكر  ايدن يیدوختم. گو رنگ یو نگاهم را به آسمان آب دهياز فنجان نسكافه نوش یهم انداختم. جرعه ا یرا رو ميپاها

 پرواند. یبا ما را در سر م یناسازگار

 دخترم؟ یچرا تنها نشست -



 یيک قدم تا تباه

 
171 

 

 هستاديپله ها ا نييده و نگاهم را به او که پاآور نيي. سرم را پاديکش رونيب ايمرا از رو بيعمو حب یخوش صدا یآوا

 به جلو برداشتم. یداشتند. از جا برخاسته و قدم یبيبود دوختم. چشمان رنجور و لبان خندانش تناقض عج

 خوبه. یليخ رونيب یهوا -

 آمد گفت: یپله را باال م یكي یكيگرفت. همان طور که  یچوب یتكان داد و دستش را به نرده  یسر

 کجاست؟ ريام

 نشسته و گفتم: وانيا ینرده ها یرو

 .داخله

 را به پهلو گرفته و با گام های سست پيش می رفت. لبم را با زبان تر کرده و با لحنی نگران گفتم: دستش

 حالت خوبه؟  آقاجون

 حرکت ايستاد و نگاهش را به من دوخت.   از

 حال آشفته ی من را درمان نيست بهار جان.  -

باز و نگاهم ثابت ماند. به قدری غرق در جمله ی کوتاه و لحن غم زده اش بودم که وقتی به خود آمدم با نيمه  دهانم

جای خالی اش مواجه شدم.  جرعه ای از محتويات درون فنجان نوشيدم که از سردی اش اخم هايم در هم رفت. 

که مشغول هرس کردن خارهای کنار  سرايدار مردفنجان را روی ايوان گذاشته و مسير حياط را در پيش گرفتم. 

 ديوارهای بلند بود نگاهش به من انداخت و با لبخند دستی در هوا تكان داد.

 زده و همان طور که برايش دست تكان می دادم با لبخند گفتم: لبخندی

 نباشيد عمو جان. خسته

 سبز رنگ را از روی سرش برداشت و گفت: کاله

 باشی دخترم. سالمت
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ه در اتاقک سرايداری کنار ويال به تنهايی روزگار می گذاراند. همسرش سال ها پيش  بار سفر بسته و تكيده ک مردی

به آسمان پر کشيده بود. فرزندانش هم هر کدام گرم دل مشغولی های خود بودند. بار ديگر قدم در باغ گيالس 

ستی ثمره ی زندگی من و امير چه بود؟ غير به را ديشيدمگذاشته و نگاهم را به خوشه های پر بارش دوختم. با خود ان

 از ستيز و جنجال چه کرده بوديم؟

 خوانده بودم که می  گفت: جايی

 خواهم رفت روزی

 خاطرات در دست از کوچه های خيال خواهم گذشت چمدان

 با چشمان اشكی بدرقه ام خواهد کرد عشق

 پريشان به دنبالم خواهد دويد  غم

 سد راهم خواهد شد تقدير

 به رويم لبخند می پاشد و من آرامش

 خاطرات در دست از کوچه های خيال خواهم گذشت. چمدان

من اگر عزم سفر می کردم، چه به روز خاطراتم می آمد؟ بايد چمدان خاطراتم را به يادگار می گذاشتم زيرا  و

 سنگينی اين بار به مانند زنجير،  گام هايم را سست می کرد. 

گيالس سرخ را از شاخه چيدم. آن را داخل دهانم گذاشته و با لذت چشمانم را روی هم جلو برده و يک  دست

فشردم. مزه ی خوبی داشت، به خوشمزگی اولين بوسه ی عاشقانه ی زند گی ام. شيرين بود، به شيرينی آوای 

 جوشانده بود؟ مندلنشين دوستت دارم های او و به راستی چه چيز طبع شاعرانه را در وجود 

از دخترک ساده و رنجور پس کوچه های شهر، زنی عاشق پيشه و مجنون ساخته بود. زنی که تمام توانش را  دگیزن

 در راه اين عشق کور داده بود.

مسافرت چند روزه روحيه ی هر کدام از ما را به نحوی تغيير داده بود. با دود سيگار بهتر از مواد می توانستم کنار  آن

تم که نم نمک آن را هم از سرش بيندازم. حسی دائم می گفت که او قول هايش را از ياد بيايم هرچند اميد داش

 نخواهد برد.
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بعد از جست و جوی  فراوان، به عنوان پيک موتوری استخدام شد. هرچند که کار چندان مناسبی نبود و درآمد  امير

ای ساختن دوباره ی ويرانه های اين زندگی اندکی داشت اما کفاف يک زندگی دو نفره را می داد. امير می  گفت بر

 بايد سختی ها را به جان خريد.

امان روی قلتک افتاده و پرنده ی خوشبختی بار ديگر مهمان آشيانه ی کوچک ما شده بود. درون آشپزخانه  زندگی

داشته باشم.  مشغول آماده کردن شام بودم. چيزی تا بازگشت امير نمانده بود و می خواستم استقبال گرمی از او

سرپوش ديگ را برداشته و عطر خوش قورمه سبزی بينی ام را پر کرد. نگاهی به ظاهر خوش رنگ و لعابش که دلم را 

 مالش می داد انداخته و با خنده زمزمه کردم:

 که امير بياد، می گه به به چه کردی بهار بانو! االن

انتر رفتم و دستی به گل های رزی که درون گلدان ی سرخوشی سر داده و در ديگ را گذاشتم. به سمت ک خنده

سفالی روی آن خودنمايی می کردکشيدم. در اين مدت هر روز راس ساعت  مقابل در به انتظارش ايستاده و او با 

 .تشاخه گلی در دست تمام کوله بار خستگی را از روی شانه ام برمی داش

در چهار چوب در نمايان شد.  نگاه ماتم را از  چشمان به خون  ناگاه در با شدت باز شد و امير با حالی پريشان به

نشسته و گونه های خيسش گرفته و به دستان خالی اش چشم دوختم. کفش هايش را با شتاب از پا کند و قدم در 

و لب هايم به هم دوخته شده بود که توان سخن  دهخانه گذاشت گويی بغض دستان قدرتمندش را دورگلويم حلقه کر

 گفتن نداشتم!

 اتاق را که در پيش گرفت به دنبالش راه افتاده و به سختی  لب زدم: مسير

 چی شده؟ امير

ميانه ی راه از حرکت ايستاد و به سمتم بازگشت. هاله ی اشک به وضوح در چشمانش نمايان بود. ناباور سر تكان  در

 با صدايی مرتعش گفتم: داده و بار ديگر

 تو هستم، می گم چی شده؟ با

 را از من گرفت و قدم در اتاق گذاشت.  نگاهش

 بابا، بابا حالش خوب نيست. -
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 نيمه باز ماند و دستم را به چهار چوب در گرفتم تا مانع سقوطم شوم. دهانم

 کی؟ االن کجاست؟ -

 کنارم گذشت و با صدايی گرفته گفت: از

 .بيمارستانه

 بر جای ماند بودم. هنوز به در خروجی نرسيده بود که به سمتش بازگشته و گفتم: تما

 کن من هم بيام! صبر

به من انداخت و سر تكان داد. با شتاب وارد اتاق شده و مانتوی مشكی رنگم را به تن کردم. شالی هم روی  نگاهی

انتظار ايستاده بود. به همراه امير روی صندلی عقب  سر انداخته و به همراه هم از خانه خارج شديم. آژانس کنار در به

 . لبم را به دندان گرفته و در دل دعا می کردم. تمماشين جای گرفته و نگاه مضطربم را به مقابل دوخ

 يخ زده ی امير که روی دستم قرار گرفت با شتاب سر بلند کردم. آب دهانش را به سختی فرو خورده و گفت: دست

 .رسيديم

اتاقک ماشين خارج شده و جلوتر از من به راه افتاد. تمام آن صحنه ی های دردناک بار ديگر مقابل چشمانم به  از

تصوير کشيده شده بود. اين مسير که گويی رسيدن در آن معنايی نداشت. وارد راهروی بيمارستان شده و با گام 

بود با ديدنم از جا برخاست. به سمتم آمد  ستهنشهای سست جلو می رفتم. سارا که روی صندلی طوسی رنگ راهرو 

 و خودش را در آغوشم رها کرد.

 بهار، بهار بابام. -

 هق هقش که بلند شد، دستانم را دور کمرش محكم کرده و با صدايی گررفته لب زدم: صدای

 باش سارا! آقاجون خوب می شه، من مطمئنم.  آروم

اش را به چشمانم دوخت. شال نصف و نيمه روی سرش رها شده و را از آغوشم بيرون کشيد و نگاه بارانی  تنش

 موهايش پريشان بيرون جهيده بود.

 را در دست گرفت و با هق هق گفت: بازويم
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 خوب بود. ی...يهو قل...قلبش... گ... گرفت. حالش

دوختم که   سختی او را روی صندلی سرد و طوسی رنگ نشانده و سرش را در آغوش کشيدم. نگاهم را به امير به

 قدم در اتاق می گذاشت. دستم را نوازشگر روی کمر نحيف او کشيده و گفتم:

 باش قربونت برم! آقاجون ما رو تنها نمی ذاره. آروم

تلخ تر از همه اين که  من خود نيز باوری به حرف هايم نداشتم. با صدای گام هايی که نزديک می شد سر بلند  و

 وش سفيد رنگش فرو برده و با چشمان صبور و غم زده به من نگاه می کرد.کردم.  مهران دست در جيب روپ

 سارا روی صندلی نشست. او را از آغوشم بيرون کشيد و گفت: کنار

 هم برو ببينش، شايد... شماه

سر بر سينه اش گذاشت و او ادامه ی حرفش را فرو خورد. بی ارده برخاسته و با گام های سست به سمت در  سارا

مرگ هر لحظه  یوجودم را فرا گرفته و بو یبد یتمامش را تا ته خوانده بودم.  سرما مهيرنگ رفتم. حرف نسفيد 

 به مشامم می رسيد! شياز پ شيب

زانو  یکنار تخت رو ريآرام در گشوده شد. ام یام را شل کردم. با فشار یروسر یدستم را به سمت گلو برده و گره  

 .ديکش یرا به رخم م یتلخ قتيلرزانش حق یداده بود. شانه ها هيتك بيعمو حبنشسته و سرش را به دست به حس 

بودم. آن  دهيرس ريشد. با فرزندانش وداع کرده بود و من د ريسراز ميلبم نقش بست و اشک ها یرو یتلخ لبخند

 فيدر کار نبود. امير دائم نام پدرش را فرا می خواند و زانوان نح یدنيهم رس دميدو یکه اگر به دنبالش م ريقدر د

گاهم را از دست  هيسرد نشستم. تك نيزم یجا کنار در رو نگرفته و هما واريمن تحمل وزنم را نداشت. دستم را به د

 کرد حال رفته بود. یکه بودنش ته دلم را قرص م یداده بودم،  مرد

*** 

برگزار شده و من مات تنها  ی. مراسم خاک سپارميبر تن کرد اهيلباس س گريو بار د هم آغوش خاک شده بيحب عمو

 یدانستند. پا یخود را عزا دار م یاز اقوام به نوع کيآرام گرفته و هر . سارا به زور آرامبخش دميچرخ یدور خود م

 بودم. یچا یو مشغول پر کردن فنجان ها ستادهيسماور ا

 بهار! -
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 هم را از هم گشودم: دهيفروغم را به او دوخته و لبان خشك یمادر نگاه ب یصدا با

 مامان؟ جانم

 رنگش را در دست فشرد و به سمتم آمد. یچادر مشك ی گوشه

 کجاست؟ ريام -

هم  یشده بود. لبانم را رو ديناپد يیبه ناگاه گو یاو کجا ست؟ بعد از مراسم خاک سپار یبه راست دميشيخود اند با

 دوختم. یقور یسرخ رو یو نگاهم را به نقش گل ها فشرده

 دونم. ینم -

 آرام گفت: يیگونه اش کوفت و با تن صدا یرو یبه آرام مادر

 زده؟ بشيپدرشه، کجا غ یدونم؟ مراسم خاکسپار ینم یچ یعنيمرگم بده،  خدا

 سماور گذاشته و تشر زدم: یرا با خشم رو یقور

 فهمه. یبفهمه که نم ديکار کنم مامان؟ خودش با یچ یگ یم

گذاشت و با  ميبازو یگرفت. مادر دستش را رو یکرد، نم نمک داشت جانم را م یم ینيسنگ ميشانه ها یکه رو یبار

 گفت: ميمال یلحن

 .زمير یرو م یبزن، من چا ريزنگ به ام هيبرو  تو

وارد آشپزخانه شد و همان طور که به ظرف  ريام یدختر عمه  د،يرا به دندان گرفته و سر تكان دادم. مهش لبم

 کرد گفت: یاشاره م زيم یرو یخرما

 رو ببرم؟ نيجون ا بهار

 تكان داده و گفتم: یبود. سر شتريآدم ها ب نيدرکش از تمام ا يیشانزده سال داشت اما گو تنها

 .زميعز آره
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رفت و من  رونيحرف از آشپزخانه ب یب برداشت. زيم یشال  پنهان کرد و ظرف را از رو ريرنگش را ز یمشك یموها

 وبمخكيم يیگرفتم که صدا شياتاق را در پ ريپوش انداخته و مس اهيس تيبه جمع یهم به دنبالش راه افتادم. نگاه

 کرد.

 بهار جان! -

م. به فرستاد رونيزده و پر غرور. لبم را به دندان گرفتخه و نفسم را پر صدا ب خي یرا بر زبان آورده بود اما با لحن جان

 عقب بازگشته و رو به او گفتم:

 بله؟

 را از نظر گذراند و گفت: ميبود سر تا پا ستادهيا نهيهمان طور که دست به س ر،يام یزن عمو مايس

 .رنديگ یکجاست؟ همه سراغش رو م ريام

ال اراده به سمت ش یب نداشتم. لبم را با زبان تر کرده و دستم زيانداخت و من توان ست یچنگ م ميدائم به گلو بغض

 رنگم رفت. یمشك

 رم بهش زنگ بزنم. یدارم م -

 یشانه برا کي زيحرف از کناار گذشت. با شتاب وارد اتاق شده و در را به هم کوفتم. حال من ن یتكان داد و ب یسر

 فيظر یر صدابار با او تماس گرفتم و هر با نيپنجره برداشتم. چند یخواستم. تلفن همراهم را از پا یم ستنيگر

 کرد. یرا تكرار م یآزار دهنده ا یجمله  یزن

 !ديريباشد، لطفا بعدا تماس بگ یمورد نظر در دست رس نم مشترک

 :دميلب غر ريچشم دوخته بودم با بغض ز یگوش یرا قطع کرده و همان طور که به صفحه  تماس

 کردم. یکه خودم خفه ات م یدر دست رس بود اگه

 یبغض م زيهق هقم به گوش آسمان نرسد. آخر اگر او ن یپنجره نشسته و دستم را مقابل دهانم گرفتم تا صدا یپا

 آمد؟ یکه هم آغوش خاک سرد شده بود، م يیترکاند چه به روز او
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 ینم و آن نياز درد ا چيکه ه یمرد یآزار دهنده و پچ پچ ها یگريز از نگاه ها ینبود و من برا رياز ام یشب خبر تا

داد و من دائم با  یبود را انجام م ريکه بر گردن ام یفيدانستند، خود را در آشپزخانه حبس کرده بودم. مهران وظا

 د؟آم یاگر او نبود چه بر سر ما م دميشياند یخود م

گذشته بود و  مهي. شب از نميماند یاز اندوه باق یخود بازگشته و ما با کوه یاز اتمام مراسم، مهمانان به خانه ها بعد

 بود دهيزهرآلود دور تند یروحم را به در دوخته بودم. انتظار به مانند مار ینشسته و نگاه ب یورود یپله ها یمن رو

 و قصد گرفتن جانم را داشت!

شب فرو رفته و تنها نور  یكيدر تار اطياز جا برخاستم. ح عيچانه برداشته و سر ريباز شدن در، دست از ز یصدا با

. پله ها را با شتاب نميمرد رنجور مقابلم را بب یافتاده و کمر خم شده  یشد شانه ها یها باعث م وارکوبيد یکم سو

 .ستادميکرده و مقابلش ا یط

 ؟یکجا بود -

و چشمانش سرخ  ختهياش ر یشانيپ یرو شانيپر شيبه من انداخت که قلبم سخت فشرده شد. موها يیگذار نگاه

 شد. یم نييدائم باال و پا شيگلو بکيرنگش خاک گرفته و س اهيس راهنيبود. پ

 قبرستون. -

 گفتم: شخنديو با ن ستادهيا نهيناگاه کالمم به مانند زهر تلخ شد! دست به س به

 نبود. یاز جنابعال یهمه اون جا بودن، اما خبر اتفاقا

 گذشت گفت: یزد و همان طور که از کنارم م شيبه موها یچنگ

 .بودم ششي. به جاش االن پدميرس ريد آره،

سوخت. جلو  یمرد عاشق و رنجورم م ی. دلم براديصورتش پاش یاز آب را رو یحوض نشست و با دست مشت یپا

 .ستادميرفته و کنارش ا

 ست؟يگفتن چه طور تو مراسم پدرش ن یگرفتن. همه م یهمه سراغ تو رو م -
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 رونيب راهنشيپ بيرا از درون ج گاريس یکرد. جعبه  یم  ريس گريد يیايدر دن يیاما او گو ديلرز یاز بغض م ميصدا

 رونيدستش ب انيآن را از م عيلبانش گذاشت. خواست فندک را به جان آن بكشد که خم شده و سر انيو م ديکش

 دميکش

 ؟یکن یکار م یچ یدار یفهم یم ؟یات انداخت افهينگاه به ق هي -

 لبانش برداشت و سر تكان داد. انيرا از م گاريفروغش را به چشمانم دوخت. س یباال رفت و او نگاه ب ميصدا

 ؟یخوا یاز جون من م یچ -

 : دميزانو نشسته و با عجز نال یآزاردهنده به مانند خوره بر جانم افتاده بود.  مقابلش رو فكری

 ها؟ ؟یسراغ اون کوفت ینكنه باز رفت ر،يام

 زد و گفت: یشخندين

 .ستين یزندگ نيتر از ا یکوفت زيچ چيه

 شد. دستش را در دست گرفته و گفتم: ريو اشک از چشمانم سراز ديترک بغضم

 .مياز نو شروع کن یتو قول داد ،یتو به من قول داده بود ريام

باز  هميشدم. نگاهم ناباور و دهانم ن نيکه تعادلم را از دست داده و پخش زم ديکش رونيناگاه دستش را از دستم ب به

 در هوا تكان داد. یانده بود. از جا برخاست و با خشم دستم

 بهار، سر به سر من نذار! ستيمن حالم خوش ن -

 رفت گفتم: یاز جا برخاسته و با خشم و بغض رو به او که به سمت خانه م یسخت به

 ؟یآدم باش یتون یدو روز نم یحاال نوبت منه؟ حت یرو کشت پدرت

 یا نممقابلم ر ويد یهم فشردم. به راست یش را بلند کرد و من با ترس چشمانم را روشتاب به سمتم بازگشت. دست با

 .ديانگشتان قدرتمندش گرفت و تنم را به سمت خودش کش انيرا م ميشناختم. بازو

 !نيمن رو بب -
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بلند و پر تحكمش با ترس چشمانم را از هم گشودم. رگ گردنش متورم شده و چشمانش به خون نشسته  یصدا با

 بود.

 باغچه چال  نكنم. نيجا دم ا نيآره من پدرم رو کشتم، پس حواست باشه که تو هم هم -

بلند به سمت خانه  یام هارا رها کرد. با گ ميهم فشرده و او بازو یترس و بهت به سكسكه افتاده بودم. لبانم را رو از

که از پشت  یا هيچراغ روشن اتاق سارا ثابت ماند. سا یو نگاهم رو دهيدردمندم کش یبازو یرفت. دستم را رو

 شود.  یجار مياشک ها گريپنجره کنار رفت باعث شد بار د

قلبم جا مانده بود! گام های سست به سمت  خانه رفتم. پاهايم ذق ذق می کرد و گويی جای پنجه هايش بر روی  با

 امير قلب من را به مانند ته مانده ی سيگار در زير کفش هايش له کرده بود! 

خانه شده  و بی توجه به اوکه روی مبل خوابيده و با ساعد چشمانش را  پوشانده بود،  مسير اتاق را در پيش  وارد

ی رسيد، لبخند تلخی را مهمان لبان گرفتم. صدای گفت و گوی مهران و سارا از داخل اتاق مجاور به گوش م

 خشكيده ام کرد. کاش امير هم به مانند او مرحم بود يا کاش می گذاشت من مرحمی برای دردهايش باشم!

را پايين کشيده و قدم در اتاق گذاشتم. تنهايی روی ديوارهای اتاق سايه انداخته و سرمايش وجودم را به  دستگيره

روی سرم برداشته و گوشه ای انداختم. نزديک در روی زمين خوابيده و زانوانم را در  لرزه انداخته بود. شال را از

امير بودم. آن قدر انتظار کشيدم که خواب تن خسته ام را  نآغوش کشيدم. مسخره بود اما هر لحظه در انتظار آمد

 در آغوش کشيد.

*** 

گشوده و نگاهم روی سقف سفيد رنگ ثابت طول شب با کابوس های وحشتناک سپری شد. چشمانم را از هم  تمام

ماند. در جا نيم خيز شده و دستی به گردن دردمندم کشيدم. سر درد شديد خواب را از چشمانم گرفته بود. هوا 

گرگ و ميش بود و عقربه های ساعت روی ديوار عدد شش را نشان می داد. بدون اين که موهايم را ببندم شالی روی 

 ق خارج شدم.سرم انداخته و از اتا

در را به هم کوفته و نگاهم در نگاه مهران گره خورد. در مقابل نگاه نافذش تاب نياورده و سر به زير انداختم. گوشه  

 ی مانتوی مشكی رنگم را در دست فشرده و به آرامی لب زدم:

 .سالم
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 سالم بهار خانم، صبح بخير. -

داشت خود را بی خبر نشان دهد اما می دانستم شاهد نزارع بين من و امير بوده است. لبم را با زبان تر کرده و  سعی

 گفتم:

 بخير. سارا خوابيده هنوز؟ صبح

 آره، بی زحمت تا شما سفره ی صبحانه رو آماده کنيد  من هم برم نون بگيرم. -

نارم گذشت. نفسم را پر صدا بيرون فرستاده و به در بسته تكيه را گفت و بدون اين که منتظر پاسخی باشد از ک اين

زدم. دلم می خواست از او کمک بخواهم اما از طرفی شرم اجازه نمی داد و از طرفی ديگر، واکنش امير وجودم را به 

 لرزه می انداخت.

 زيم ی. نان ها را رودياه رسدر دست از ر یداغ یصبحانه را آماده کرده و در همان لحظه مهران با نان سنگک ها زيم

 گذاشت و رو به من گفت:

 رم سارا رو صدا کنم. یم

 یروز ختهيقلب افسار گس نيقلبم را مالش دادم. ا یتكان داده و او از آشپزخانه خارج شد. با کف دست به آرام یسر

 ینم ميخواند و رها ینداشت، کاش عشق را از چشمانم م یگونه با من سر نازسازگار نيا ريداد. کاش ام یکار دستم م

 کرد!

آن رها کرده و  ی. تن خسته ام را رودميرا عقب کش یگذاشته و صندل زيم یرا رو یچا یفنجان ها یحاو ینيس 

 یخون آشام قلبم را م یدرد به مانند گرگ نيهمسفر مانده بودم و ا یراه ب انهيدستانم گرفتم. من در م نيسرم را ب

 !ديدر

 سالم.  -

و سارا  ديرا عقب کش یاش چشم دوختم. مهران صندل دهيرنگ پر یسارا سر بلند کرده و به چهره  یصدا دنيشن با

لرزان فنجان را  مقابلش گذاشتم. دستش را  یفرو خورده و با دست یگرفت. بغضم را به سخت یآن جا یحرف رو یب

 شود:اش را از هم گ دهيدستم گذاشت و لبان خشك یرو

 بهار. یخوبه که تو هست یليخ
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بر لب نشانده و  یلبخند یگذارندم؟ به سخت یتوجه و آرامش روزگار م یدانست که من در انتظار ذره ا یاو چه م و

 هم فشردم. یحلقه کرده و لبانم را رو ی. دستم دور فنجان چادميکش رونيدستش ب ريزده ام از ز خيدست 

 اومد؟ شبيد ريام -

نگاه نافذش  با يینان در دهان گذاشت و گو یشد. تكه ا دهيحرف سارا ناخودآگاه نگاهم سمت مهران کش نيا با

 .دمياز آن نوش ی. فنجان را به سمت دهان برده و جرعه اديکاو یحرکاتم را م

 آره، اومد. -

 گريان گذاشت و بار دکه مهران به دستش داده بود را در ده یکوچك یو قلب مرا سوزاند و رفت. سارا لقمه  آمد

 گفت:

 که همه سراغش رو... یکجا بوده؟ گفت نگفت

 از اتمام حرفش مهران با تحكم گفت: قبل

 شه حرف زد. یجان صبحانه ات رو بخور، بعد هم م سارا

 یزينان در دهان گذاشت. بعد از صرف صبحانه که چ یگريد یتكه  دهيباال پر يیبه او انداخت و با ابروها ینگاه سارا

ساعت عدد  یکردن خانه مشغول کردم. عقربه ها زيکشنده خود را با تم یفرار از فكرها یبرا دم،ياز طعم آن نفهم

 .دياز راه رس ريداد که ام یرا نشان م ازدهي

غذا  یخوردن لقمه ا یبرا يیکس اشتها چيدانستم که ه یآشپزخانه مشغول آماده کردن ناهار بودم هرچند م درون

 یگذاشته و  رو زيم یرا رو ینياز آشپزخانه خارج شدم.  س یچا یفنجان ها یحاو ینياتمام کار با س ندارد. بعد از

 گرفتم.  یمبل دو نفره جا یکنار سارا رو

داشت رو به جمع  یبر م ینياز درون س یکه با ورود من صحبتش نيمه تمام مانده بود همان طور که فنجان مهران

 گفت:

 .ميهمه تنش ندار نيا گهيهم د شترهي. هم ثوابش بیستيبه بهز ميمراسم رو بد ی نهيگم هز یمن م راستش

 .دميدندان کش ريگرفته بود انداخته و لبم را ز یمبل تک نفره جا یکه رو ريبه ام ینگاه
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 کنه؟ یم ینگرفتن مراسم چه فرق ايندارم. مهم بابا بود که رفت، حاال گرفتن  یمن حرف -

 گرفتم. یدرون دستم را به باز یانداخته و حلقه  ريسر به ز ريغم زده و پر بغض ام یصدا دنيشن با

 تره. یراض یطور نيگم بابا ا یمنم م -

 باال انداخت و رو به مهران گفت: یکالفه شانه ا رياش بلند شد. ام هيگر یصدا گريرا گفت و بار د نيا سارا

 .یدون یتو بهتر م باشه،

و  دهيرا در هم کش ميموضوع موافق نبودم. اخم ها نياز جانب من نبود هر چند که من با ا یکس در انتظار پاسخ چيه

 نگاهم را به مهران دوختم.

 شه، حداقل مراسم هفتم رو... یطور که نم نياما ا -

 حرفم تمام نشده بود که مهران نگاهش را به من دوخت و با تحكم گفت: هنوز

 اومد و دستش هم دردنكنه. اديخواست ب یبهتره بهار خانم، هر کس م یطور نيا

فرو برده بود. سارا که در حال خودش نبود و مهران هم  بانيتوجه به من سر در گر یانداخته که ب ريبه ام ینگاه مين

من منجمد  یخون در رگ ها يیلحظه حس غربت و سرما وجودم را فرا گرفت. گو کي. در دينوش یم یبا آرامش چا

 تابستان لرز به تنم افتاد.  یشده بود که در چله 

 رم به غذا سر بزنم. یم  -

ودم ور ليبرده بودم که دل ادياز  يیاما گو ستادميحرف برخاستم. وارد آشپزخانه شده و کنار گاز ا یرا گفته و ب نيا

 چه بود؟

ب آ یرا گشوده و بطر خچاليکه در  ريبه ام ینگاه یچشم ريدر آشپزخانه به عقب بازگشته و ز یبا حس حضور فرد 

ست به د یتوجه و بطر یکه ب یاما زمان اورديانداختم. هر لحظه منتظر بودم نامم را بر زبان ب ديکش یم رونيرا از آن ب

 از آشپزخانه خارج شد نگاهم مات ماند.

کردم. دلم می خواست هر چه  یکار را م نيشک ا ینهاده و با تمام وجود ناله سر دهم ب نيتوانستم سر بر زم یاگر م 

مبل  یسرش را به پشت ريزدم. ام رونيگاز را خاموش کرده و با شتاب از آشپزخانه ب ريسريع تر از آن مكان بگريزم. ز
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توجه بودن ها حق من  یب نيکرده و بغضم را فرو خوردم. ا مشتزده و چشمانش بسته بود. دستانم را با خشم  هيتك

 نبود.

 ؟یاي یلحظه م هين جا ريام

 و بر دهيکش رونيرا از داخل کمد ب ميگرفتم. لباس ها شياتاق را در پ ريحرف مس یرا از هم گشود و من ب چشمانش

 تن کردم.

 ه؟يچ

 یمشك یمانتو یزده بود انداخته و با دست لرزان مشغول بستن دکمه ها هيبه او که به چهارچوب در تك ینگاه مين

 رنگم شدم.

 خونه. ميبر گهيد بهتره

 برو! یمونم تو اگه دوست دار یجا م نيمن ا -

 بود؟! شهياو همان مرد عاشق پ یراه متوقف شد و نگاه ناباورم را به او دوختم. به راست ی انهيدر م دستم

 لب گشودم: یدر چشمانم حلقه زد و به سخت اشک

 مهران مراعات کن! یحداقل جلو ؟یببر یخوا یذره ابرو هم م هي نيهم

 اش را از در گرفت. هيشلوارش فرو برد و تك بيدر ج ستد

 منتظرم. رونيب -

ماندنم در آن خانه  گريزدم. د رونيچپانده و از اتاق ب فميرا درون ک ليرا گفت و از اتاق خارج شد. با شتاب وسا نيا

 .نداشت یا دهيفا چيه

 

کارش را از دست داده بود و هر روز  گريبار د رينداشت!  ام یما با دوزخ تفاوت چندان یزندگ گريآن روز به بعد د از

جام صبرم پر شد و به  گريادامه داشت که د يیتا جا زيکرد. جنگ و ست یغرق م اديخود را در دود اعت شياز پ شيب

 باران در آوردم. یناگاه سر از خانه 
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که روز به روز در وجودم  یت، حضور کودکنجات و ادامه وجود نخواهد داش یبرا یراه گريام د رفتهيحال که پذ و

 لب زمزمه کردم: ريو ز دهيشكمم کش یرو یرفتنم را سست کرده است. دست یشود پاها یدواند و بارور م یم شهير

 !مادر

 یايدن نيگناه که ناخواسته قدم در ا یب یاست. کودک ريهستم که از وجود من و ام یحال من مادر کودک یراست به

 یسر بلند کردم. باران همان طور که بافت کرم رنگ را رو ميشانه ها یبر رو یزيچ ینيگذراد. با حس سنگ یشوم م

 گرفت و گفت: یجا  مكتين یشانه ام انداخته بود، کنارم رو

گلدون ها؟ مامان گفت بذار تو حال خودش باشه اما من گفتم  نيبه ا یو زل زد یجا نشست نيچند ساعته ا یدون یم

 .نهيش یطور م نيتا فردا هم یرو به حال خودش رها کن نيا

گذشت و  یدوخته و بغضم را فرو خوردم. چند ماه از رفتنش م بيعمو حب یخاموش خانه  یرا به چراغ ها نگاهم

 لبانم نقش بست. یرو یکرد. لبخند تلخ یم يیخودنما بياش عج یخال یجا

 .هيخال یليآقاجون خ یجا -

 دست گرفت و گفت: دست سردم را در باران

 ...گهيد ؟یات انجام داد یزندگ یدر توانت بود برا یکه تو هر کار یفهم یچرا نم بهار،

 مقدمه گفتم: یاز اتمام حرفش نگاهم را به چشمانش دوخته و ب قبل

 من؛ من حامله ام. باران

 به تنم داد. یباز و چشمان متعجب به من چشم دوخته بود. دستانش را دو طرف شانه ام گذاشت و تكان مهيدهان ن با

 نه؟! یکن یم یبهار، شوخ -

 و با شعف کنار گوشم گفت: ديشد و سر تكان دادم. تنم را در آغوش کش یاز چشمانم جار اشک

 شه؟ یمن داره مامان م یخواهر کوچولو بهار،

 گفت: یو دائم م شده بود یگريهق هقم بلند شد. باران آن شب فرد د یحلقه کرده و صدارا دور کمرش  دستم
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 !یمحكم باش ديبچه هم که شده با نيخاطر ا به

رفته گ یخوردم، دست کودکم را م یباز هم شكست م نيتالش کنم. اگر اکودکم  یبرا گريخود عهد بستم که بار د با

 نداشته باشد. یکه عاشق بودن جرم نباشد و دل بستن عذاب در پ يیکردم. جا یسفر م یگريد اريو به د

*** 

کرد. مقابل  یم تيدر وجودم جوانه زده بود مرا به جلو هدا یکه به تازگ یزدم. حس رونيخبر از خانه ب یزود ب صبح

 از سرما و غم به سرما هجوم آورد!  یرا در قفل چرخاندم. با باز شدن در حجم ديو کل ستادهيکوچكمان ا یدرب خانه 

رها بود. در را به هم کوفته و قدم در خانه گذاشتم.  یو لباس ها هر کدام گوشه ا ختهير نيزم یرو شهيش یها خورده

را  یکتر ريدرنگ مشغول رفت و روب خانه شدم. ظهر شده بود که کارم تمام شد. قدم در آشپزخانه گذاشته و ز یب

نه؟ اصال اگر  ايخواهم انجام بدهم درست است  یکه م یردانستم کا ی. نمديلرز یاز اضطراب م روشن کردم. دستانم

 به خانه باز نگردد  چه؟  ريام

 دهيخراب وارد شد و نگاه من صورت رنگ پر یخبر بودم، با حال ی. پنج روز از او بدميباز شدن در از جا پر یصدا با

 را در دست فشردم. شيآزما یبودم برگه  ستادهيهمان طور که پشت کانتر ا به جلو برداشته و ی. گامديکاو یاش را م

 به سمت اتاق گام برداشت.  تنگاه متعجبش را به من دوخت و در سكو یلحظه ا یبرا

 لبانم را از هم گشوده و نامش را بر زبان راندم: یسخت به

 !ريام

ا و به سمتم بازگشت، ب ستاديو لبم را به دندان گرفتم. ا ديزده ام چك خي یگونه  یچشمم رو یاز گوشه  یاشك قطره

 ريشد، سر به ز مانياما پش ديبگو یزيخود و من آورده بود؟ دهان باز کرد تا چ یخود چه کرده بود؟ چه به روز زندگ

 گرفت. شياتاق را در پ ريانداخت و مس

 یدر دستم بود. من  مادر بودم، مادر کودک هم چنان شيآزما یآمد؟ برگه  یکردم؟ چه به روز کودکم م یم ديبا چه

درون کمد در حال  ستادم،يبگذارد. پا تند کرده و پشت در اتاق ا یخاک یکره  نيخواست قدم در ا یپناه که م یب

فرستادم.  رونيد را در قفل چرخانده و نفسم را بيجلو رفته و در را بستم، کل یآن ميتصم کيکنكاش بود. در 

 کرد. یشد و ضربات محكم به در برخورد م یم نييدائم باال پا رهيدستگ

 در رو باز کن! بهار! نيبهار، ا -
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 یرا بر در م شيخواند و مشت ها ینامم را فرا م اديبه عقب برداشته و دستم را مقابل دهانم گرفتم. با فر یقدم

 کوفت. ترس تمام وجودم را در برگرفته بود. چه کرده بودم؟!

 بهار! یکن یم یچه غلط یدار ،یلعنتبازش کن  -

 دميدانم چه گفت و چه شن یمهران را گرفتم. نم یو شماره  دهيبه سمت تلفن همراهم دو شيها اديتوجه به فر یب

 کوفت. یجانش را به در م یب یمشت ها ريبه خود آمدم که پشت در نشسته و ام یاما زمان

 رنگ اتاق گذاشته و با بغض لب زدم: یدر قهوه ا یرا رو دستم

 !ريام

 :ديبه در زد و با درد نال یمحكم ی ضربه

 باز کن تا نشكستمش! بهار

 و گفتم: دهيشكمم کش یرو یدست هيگر انهيم

 .یش یپدر م یمن حامله ام، تو دار ريام

زنگ در اضطرابم را دو چندان کرد. به  یبرده بود! صدا اديرا از  دنينفس کش يیقطع شد. گو شيناگاه صدا یب

 لب گفتم: رياز جا برخاسته و ز یسخت

 خاطر بچه امون، به خاطر خودت تحمل کن! به

در محكم کرده و  یبودند، دستم را رو ستادهيکه درست پشت مهران ا یكريدو مرد قول پ دنيرا گشوده و با د در

بر لب نشاند. با دست  یبخش نانيهم فشرد و لبخند اطم یرا رو شيهاپلک  هيچند ثان ی. مهران برادميعقب کش

 .ستاديبه در وارد کرد و مقابلم ا یفشار آرام

 کجاست؟ -

 نيزم یهم فشرده و با شتاب وارد آشپزخانه شدم. رو یانداختم. لبانم را رو ريدست به اتاق اشاره کرده و سر به ز با

سر بلند  یدانم چه قدر گذشت اما با حس حضور کس یدادم. نم دنيبار یاجازه  مينشسته و سر بر زانو به اشک ها

 شد. یاما دهانم باز نم ميبود دوخته و خواستم لب بگشا نشسته نيزم یام را به مهران که کنارم رو یکردم. نگاه اشك
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 زد و گفت: ميبه رو یلبخند

 بهتره. ی، تنها نمونما یخونه  مي. بلند شو بریدر حقش بكن یتونست یبود که م یکمك نيبزرگتر نيا

 لب گشوده و گفتم: یسخت به

 شه؟ یم خوب

 تكان داد و گفت: یسر

 شه. یاز روز اولش هم بهتر م یبه هم بزن چشم

حرف از جا برخاسته و با او همراه  یرا در حقم تمام کرده بود. ب ینداشتم اما مهران برادر یبرادر یگاه در زندگ چيه

 شد!  دهيتازه در وجودش دم یروح يیگل از گلش شكفت و گو د،ينم را شنکه سارا خبر مادر شد یشدم. زمان

مهران بود مشغول به کار شدم. دو ماه از  یميراد که دوست صم رضايدر شرکت عل یکمک مهران به عنوان منش به

 یه به صفح یزنگ تلفن همراهم نگاه یگذشت و شكم من برآمده تر از گذشته بود. با بلند شدن صدا یم ريرفتن ام

 اتصال را فشرده و تماس برقرار شد. ی هلبم نقش بست. دکم یرو ینام مهران لبخند دنيآن انداخته و با د

 سالم آقا مهران. -

 سالم بهار خانم، کارت تموم شد؟ -

ه و داد انداخت یرا نشان م کيبه ساعت که عدد  یبزنم. نگاه بيعمو حب یبه خانه  یبود بعد از اتمام کار سر قرار

 گفتم:

 تموم شده. بله

 اون جا هستم. گهيد قهيپس من تا ده دق -

به دست از جا برخاستم. امروز  فيرا مرتب کرده و ک زيم یرو لي. وساافتيکوتاه تماس خاتمه  یبا خداحاظ بعد

رکت خارج شانه جا به جا کرده و از ش یرا رو فميکرده بودم. ک یقرارها را منتف یشرکت نبود و همه  سياز رئ یخبر

 شدم.
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 بي. دلم عجستادميبه انتظار مهران ا یو گوشه ا دهيرنگم کش یبه شنل زرشك یبود. دست ريسرد و دلگ زييپا یهوا

سر بلند کرده و با لبخند به سمت مهران رفتم. در جلو را گشوده و  نيتک بوق ماش یرا کرده بود. با صدا ريام یهوا

 گرفتم گفتم: یم یجا یصندل یهمان طور که رو

 اومدم.  یخودم م د؟يديچرا زحمت کش شما

 بر لب نشاند و گفت: یکرده بود. مهران لبخند قيرا به وجودم تزر ینيريحس ش نيمطبوع و گرم اتاقک ماش یهوا

 سارا خانم بود. دستور

 ؟دلتنگ من و کودکش بود نيچن نيا زياو ن یبپرسم. به راست ريخواست از حال ام ینگفتم. دلم م چيزده و ه یلبخند

 .ريام دنيرفته بودم د روزيد -

 لب زدم: یرا به او دوخته و به آرام نميمشتاق و اندوهگ نگاه

 حالش خوب بود؟ خب؟

 به من انداخت و سر تكان داد. ینگاه مين

 .ديپرس یدلتنگ شما بود. دائم از حال کوچولوش م یليآره، خ -

باران خورده به شهر شلوغ  ی شهيخورد و من نگاهم را از پس ش یناگاه چشمانم ستاره باران شد! کودکم تكان به

 دوختم.

 روزهاست که برگرده. نيهم -

 زمزمه کردم: یلب به آرام ريز

 .یسال در سفر باش انياگر سال یانتظارت خواهم ماند، حت در

*** 

 من گفت:را مقابل خانه متوقف کرد و رو به  نيماش

 .ليرم دنبال وسا یم من
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 در را لمس کرد. ی رهيرا به او دوخته و دستم دستگ نميشرمگ نگاه

 ما هم افتاد گردن شما. یزحمت ها یهمه  د،يببخش

 زد. هيابروانش نشست و دستش را به درب تك نيب یاخم

 شما هم مثله خواهر من. برو تو سارا منتظره! ه؟يچه حرف نيا

داده  ليرا به حرکت در آورد. خانه را تحو نيزد و ماش یتک بوق شدم. مهران ادهيپ نيحرف از ماش یزده و ب یلبخند

 آغاز کنم. ريام یپدر یرا در خانه  دميجد یخواستم زندگ یبودم و م

را در  گريد کيشد. دستانش را از هم گشود و  انيسارا مقابلم نما فياندام ظر قهيرا فشرده و بعد از چند دق زنگ

 زمزمه کرد: ی. کنار گوشم به آرامميديغوش کشآ

 عمه چه طوره؟ عشق

 خنده از آغوشش خارج شده و گفتم: با

 .هيمثله مامانش عال اونم

از  دينداشت. با یمخالفت زيکه موضوع را به مادر گفتم او ن ی. زمانميبود دهيخانه کش یبه سر و رو یقبل دست یمدت

 قدم فاصله داشتم و حال... کيبا سقوط کردم. من تنها  یدوباره آغاز م يیجا

. حوض آبی رنگ دمياندکم را در خانه چ لياز قبل خواهم ساخت. به کمک سارا و مهران وسا باتريرا ز ديجد یايدن

ز گرفته بودم. مسافرم ا ینشسته و با اضطراب انگشتانم را به باز اطيتخت درون ح یبود. رو ايدر یبه زالل گريبار د

از جا برخاستم. سارا اسپند به دست از خانه  عيزنگ در سر یبود. با صدا زيچ نيسفر بازگشته  و انتظار کشنده تر

 گفت: یخارج شد و با شاد

 داداشم اومد. -

 یام هاود. با گبازگشته ب روزيو نجات پ یتباه نيب زيست دانياو از م یبه راست یاز جنگ بازگشته بود. آر ريام يیگو

در  یبر تن داشت و ساک کوچك یرنگ یآب راهنيهمان طور که پ ريسست به جلو گام برداشتم. سارا در را گشود و ام

سرخ عشق در دستانش  بيهمان روز که س دارمان،يد نيلو نجابت او یدست ميان چهارچوب در ظاهر شد. به سادگ

 مانده بود.  یباق
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از اشكم به او دوخته و خود را در آغوشش رها  زيبردم. چشمان لبر اديبه جلو برداشت و من زمان و مكان را از  یقدم

آرام کالمش روحم را نوازش کرد! یکردم. نجوا

رو از نو شروع کنم. زياومدم همه چ -

ه لبانش نقش بست یکه رو ینيريشكم برآمده ام ثابت ماند. لبخند ش یو نگاهش رو ديکش رونيرا از آغوشش ب من

وجود خواهد  ديبه نام عشق و ام یسمانيو سقوط ر یاز تباه زيگر یبرا شهيهم یداد. به راست یم یزندگ یبود بو

داشت.

انيپا


